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 سرمقاله
 ضرورت سازماندهي جنبش اعتراضي

 
 علل پيدايي جنبش 

درست است كه جنبش اعتراضي مردم كشورمان در خـرداد       
كاري شـده    -و تابستان گذشته بر بستر اعتراض به نتايج دست

 ولي ساده. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شكل گرفت
انديشي است هر آنگاه اگر انگيزه پيدايي اين جـنـبـش را بـه         

اين .  تر از آن به تقلبات انتخاباتي تقليل دهيم انتخابات و سبك
 جنبش ريشه در مبارزات دمكراتيك مردم، در جنبـش اصـالح    

بار سي سـالـه جـمـهـوري           طلبي، درعملكرد سياه و خشونت
هـاي   اسالمي و در تجارب تلخ و خونين مردمي دارد كـه راه     

 مختلفي را براي گذر از وضعيت حاضر امتحان نموده و هزينـه 
اين جنبش ادامه مـنـطـقـي     .  هاي سنگيني پرداخت كرده است

طلبانه مـردم     خواهانه و عدالت طلبانه، آزادي مبارزات استقالل
شركت در انتخـابـاتـي    .  باشد كشورمان در چند دهه گذشته مي

ابتر و حضور در تجمعاتي كه در اعتراض به تقلب در هـمـان       
گرديد، نـه     انتخابات غير دمكراتيك و مديريت شده برگزار مي

ناشي از عدم درك و شعور سياسي آنان، بلكه بيانگر اسـتـفـاده    
ابزاري همان مردم از هر مستمسكي براي مبارزه با حاكمـيـتـي    

 مذهبي و در عين حال بشدت ميليتاريستي شده مـي   –توتاليتر 
حكومتي كه هرگونه مفري را براي تغييرات دمكـراتـيـك    .  باشد

آري اين جنبش سي سـالـه،     .  آميز مسدود نموده است مسالمت
نتيجه عيني سركوب خواسته هاي اقشار و طبقات مـخـتـلـف       
اجتماعي توسط جمهوري اسالمي است كه با باال گرفتن جنگ 

هاي مردم فـرصـت    قدرت و ايجاد تنش در ساختار قدرت، توده
 .اند را براي به چالش كشاندن قدرت حاكم مغتنم شمرده

 ماهيت جنبش اعتراضي
جنبش اعتراضي اخير انعكاسي از مبارزه طبقاتي اسـت كـه         

ماهيتاً حركتي دمكراتيك بوده، اين جنبش بـرآيـنـد مـبـارزات        
طبقات و اقشار مختلف معترضي است كه به صورت منفرد حول 
خواسته هاي دمكراتيك گرد آمده و مطالبات خود را دنبال مـي  

اين جنبش كه فاقد رهبري و سازمان يافتگي است، خـود  .  كنند
جوش بوده و از حضور ميليوني اقشار وطبقات جامعه، كارگـران،  
زحمتكشان، زنان، جوانان و طبقه متوسط و اقشار تحصيل كرده 

جنبش اخير بر بستري سي ساله از مبـارزات  .  شكل گرفته است
طبقاتي شكـل  

 :در اين شماره 
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 ” صلح و جهاني بدون خشونت“پيمائي جهاني براي  با شركت در راه

 !صداي صلح را رساتر كنيم
 !هموطنان عزيز

تادوم ژانويه    2009هاي علمي، فرهنگي و سياسي جهان از دوم اكتبر            هاي طرفدار صلح و مخالف خشونت و شخصيت         بنا به ابتكار سازمان       
راهپيمايي “: پيمائي آمده است     در اطالعيه برگزاركنندگان اين راه    . برگزار ميگردد ” صلح و جهان بدون خشونت    “پيمائي جهاني براي     راه  2010

و روز جهاني عدم خشونت، از ولينگتون        ” ماهاتما گاندي “اكتبر مصادف با روز تولد         2روز  ” به دور دنيا براي صلح و جهاني بدون خشونت         
(Wellington)           در منطقه پونتا د واكاس        2010ژانويه سال     2روز در     90در زالندنو آغاز خواهد شد و پس از(Punta de Vacas) 

عبور ) از تابستان استوائي گرفته تا زمستان سيبري       (اين راهپيمايي در مدت سه ماه از تمام نقاط آب و هوايي               ” .آرژانتين پايان خواهد يافت   
 .خواهد كرد

كنيم، حضور وحشتناك و وسيع فقر در         هاي بحران موجود در جهاني كه ما در آن زندگي مي        يكي از مشخصه“: در اطالعيه گفته شده است    
توان به    تسليحاتي جهان مي      درصد از بودجه    10تنها با   “ : در حالي كه  ” .هاي فرهنگي ميان آن مناطق است        مناطق مختلف و نيز درگيري    

طرفداران صلح با   . ”توان در چهره جهان داد      درصد از اين بودجه چه تغييري مي         50تا    30حاال اگر تجسم كنيم كه با        . گرسنگي پايان داد  
 ”.به اين حركت جهاني بپيونديد و صداي صلح را رساتر كنيد. اين جهان براي زندگي است“: خواهند يادآور شوند پيمائي مي راه
نشيني فوري نيروهاي خارجي از        جهاني، عقب     اي در عرصه    سالح هسته   خلع: پيمايي صلح عبارتند از     هاي طرفداران برنامه راه      خواسته    

مناطق اشغال شده، كاهش تدريجي و نسبي تسليحات كالسيك، امضاي قراردادي براي عدم استفاده از حمله نظامي ميان كشورها و انصراف                     
 .ها اي براي حل درگيري ها در استفاده از جنگ به عنوان وسيله حكومت

 !هم ميهنان
همه ما در سه ماه گذشته شاهد آن بوديم كه سردمداران حكومت چگونه اعتراضات آرام و                . هاي عريان را بر تن دارند      مردم ما داغ خشونت       

ها با گلوله شكافتند و       ها تن از جوانان كشور را در خيابان         جويانه معترضين به تقلب انتخاباتي را به خاك وخون كشيدند، سينه ده              مسالمت
 .تعدادي از زندانيان را زير شكنجه كشتند

هاي سنگيني را براي گسترش تسليحات و تشكيل         كند، اما حكومتگران بودجه    همه ما آگاه هستيم كه فقر و بيكاري در كشور ما بيداد مي                
 .دهند هاي متعدد سركوب اختصاص مي ارگان

بنديمان  پيمائي جهاني اعتراض خود را عليه ميليتاريسم و خشونت در جهان و در كشورمان اعالم داريم و بر پاي                      با شركت فعال در راه        
 .براي مبارزه براي صلح و مبارزه مسالمت آميز براي تامين آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي تاكيد ورزيم

 براي جهاني بهتر بدون جنگ و خشونت!همه به پيش
 )اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران

 اقتصاد كنوني ايران و تاثير آن در زندگي كارگران 
كشور جهان  180پله سقوط در ميان  54آمار انتشار يافته از سوي منابع معتبر جهاني حاكي از آن است كه اقتصاد ايران با      

 . را بدست آورده است 135كشور مقام  178را به خود اختصاص داده و از نظر كسب و كار درميان  141مقام 
 7صفحه         

 قتلهاي زنجيره اي؛ پرونده اي ملي و مفتوح به درازاي تاريخ 
. كشتار و جنايات هايي كه جمهوري اسالمي در آستانه ورود به هزاره سوم، بر شيفتگان آزادي و عدالت اجتماعي روا داشـت      

 برگ ديگري از جنايت پيشگي حاكميت ديني را در تاريخ معاصر ميهن مان ورق زد
 9صفحه         

 ناگفته هايي از تسخير سفارت خانه آمريكا
از جـملـه       -بجز مجاهدين خلـق   -در ادبيات نيروهاي هاي مذهبي  57  –  56قبل از انقالب بهمن، خصوصاً در سال هاي     

  ...شخص خميني، ضديت با امپرياليسم آمريكا و غرب بعنوان هدف انقالب و مبارزه با نظام سرمايه 
 10صفحه         

 2ادامه در صفحه 

 تجاوز جنسي
امروز ديگر تنها نيروهاي اپوزيسيون و زندانيان . تجاوز به دستگير شدگان خرداد و تابستان در ابعادي وسيع انتشار يافته است    

 ...سياسي نيستند كه از تجاوز جنسي در زندان ها و بازداشتگاه هاي جمهوري اسالمي سخن مي رانند، 
 5صفحه         
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 گرفته و رشد نموده، كه در مراحلي از مبارزه خواسـت 
در اعتراضات اخير نيز خواست، و به .  هاي اقشار و طبقات اجتماعي معيني در آن محوريت يافته است

تبع آن نقش اقشار مياني، روشنفكران و نيروهاي موسوم به طبقه متوسط در مقايسه با اقشار پايينـي  
صد ساله مردم ايران براي  هرچند كه اين جنبش ادامه منطقي مبارزات يك.  و طبقه كارگر بارزتر بود

هاي اجتماعي قبـلـي داراي      اما نسبت به جنبش.  كسب استقالل، دمكراسي و عدالت اجتماعي است
 :سازد، اين جنبش ها متمايز مي هايي است كه آن را از ساير جنبش خود ويژگي

جنبشي است مدني، دمكراتيك كه تاكنون سعي بر آن داشته از قهر متقابل در برابر رفتار قهرآميـز    -
 حكومت خودداري نمايد

 جنبشي است همه جانبه و با حضور ميليوني اقشار و طبقات مختلف جامعه  -
 كرده  زنان، جوانان و اقشار تحصيل  نقش و حضور گسترده -
شهري است كه در شهرهاي بزرگي چون شيراز، كرمانشاه، رشت، اصفهان و بويـژه   جنبشي كالن  -

 در تهران باقي مانده  
 جنبشي خود جوش -
 گير جهاني خصوصاً ايرانيان خارج از كشور جنبشي با حمايت چشم -
 كنندگي  آوري نوين و بخصوص اينترنت در اطالع رساني و بسيج گير از فن استفاده چشم -
 اي براي تعريف خود ارائه نمايد اين جنبش هنوز نتوانسته برنامه -
سـرو صـداي      طلبان حكومتي در صدد كسب بي اين جنبش فاقد رهبري است هرچند كه اصالح  -

 چنين موقعيتي هستند
 جنبشي است بدون سازمان يافتگي -
 طلب جنبشي است ضد استبدادي، آزدايخواهانه و عدالت -
هرچند كه حول ابطال نتايج انتخابات شكل گرفته در ادامه ديكتاتوري و حـكـومـت تـوتـالـيـتـر             -

 جمهوري اسالمي را نشانه گرفته
 .شود تر مي هاي آن گسترده تر و خواست جنبش روز بروز راديكال -
اين جنبش هنوز قادر نگرديده است كارگران و زحمتكشان شهر و روستا را بشكلي گسترده با خـود    -

 همراه سازد
 اي و خود سامان ياب جنبشي است شبكه -
 بدنه جنبش سكوالر و رهبري آن مردم ساالران ديني؟؟؟ -

 رويكردهاي جنبش اعتراضي اخير
جنبش اعتراضي هرچند بر بستر اعتراضات عليه نتايج انتخاباتي فوران نمود، و شعارهاي اوليه آن       

از رهبران اصالح ”  مرگ بر استبداد“ و ”  مرگ بر ديكتاتور“ ابطال نتايج انتخابات بود، در ادامه با شعار 
موسـوي و    ”  جنبش سبز“ از اينرو يكي گرفتن جنبش اعتراضي اخير با .  طلبان حكومتي پيشي گرفت

مند براي گمراه ساز و خفه كردن اعتراضات مردمي نبوده  اي هدف اصالح طلبان حكومتي اگر پروژه
 .باشد، مطمئناً اقدامي نسنجيده و نادرست خواهد بود

گردد، نشان داد كه جـنـبـش     تر از قبل مي هاي شركت كننده، كه هروز راديكال شعارهاي توده    
اخير بر خالف مدعيان رهبري جنبش نه تنها در راستاي اصالح نظام استبدادي اسالمي نيست، بلكه 

اين جنبـش خـواهـان اسـتـرداد حـقـوق              .  ورزد در تقابل با آن بوده و براي عبور از آن تالش مي
دمكراتيكي است كه با قهر و سركوب در طي سي سال گذشته توسط جناحهاي مختـلـف رژيـم از        

 اين جنبش دمكراتيك با محـدوديـت  .  طلبان حكومتي از آنان ستانده شده است جمله همين اصالح
باشند، تا آن را به انحراف كشـانـده و        هايي كه به نيروي قهر و سركوب درصدد تحميل بر آن مي

 .و از اين مبارزه يقيناً سربلند بيرون خواهد آمد. خاموشش سازند، مقابله خواهد كرد
جنبش اعتراضي مردم ايران گرچه در نخستين گام نتوانست جناح حاكم را به عقب نشيني آشكـار      

در .  واداشته و ابطال انتخابات را بر واليت فقيه ديكته كند، اما دستĤوردهاي پربار تاكنون داشته اسـت 
اين راستا مبارزه مردم عليرغم اعمال قهر و سركوب از جانب حكومت بشكلي مدني ادامه يافـتـه، و     

هـاي   ولي آنچه كه مسلم است رفتار و خواست.  اند به قهر متقابل روي نيĤورند معترضين سعي كرده
آميز و مدني مردم در  انداز ادامه رفتار مسالمت چشم.  گردد تر مي مردم معترض هم روزبروز راديكال

 . رسد شرايط سركوب و اعمال قهر در دراز مدت بعيد بنظر مي
 نيروهاي شركت كننده در جنبش اعتراضي

هاي مـتـفـاوت و حـتـي           نيروهاي حاضر در جنبش اعتراضي به لحاظ اجتماعي داراي خاستگاه    
خواسـت  .  علت اصلي آن را بايد در خواست بنيادين جنبش اعتراضي جستجو كرد.  باشد متضادي مي

. باشد هاي سياسي و مدني، مبارزه عليه استبداد و ديكتاتوري حاكم مي محوري جنبش كسب آزادي
و در اولين گام توانست بخش وسيعي از كارگران، .  اي دارد كنندگي گسترده خواستي كه قدرت بسيج

داران غير وابسته بـه   زحمتكشان، زنان، جوانان، روشنفكران و طبقه متوسط و حتي بخشي از سرمايه
و به لحاظ سياسي نيز جنبش اعتراضي موفق گرديده طيـف  .  باندهاي حكومتي را با خود همراه سازد

وسيعي از نيروهايي را كه خواهان بركناري جمهوري اسالمي هستند، نيروهايـي را كـه خـواهـان           
طلبي را كـه       اند، و نيروهاي اصالح تغييرات اساسي در جمهوري اسالمي از جمله نفي واليت فقيه

باشند، را بـا       هاي ديگر در حكومت مي تنها خواستار دگرگوني در ساختار سياسي براي حضور جناح
. تر شدن جنبش را در پي خواهد داشت ها، راديكال رسد ادامه سركوب به نظر مي.  خود همراه نمايد

متقابـالً  .  و اين دو باتفاق موجب ريزش بخش ناپيگير و مردد نيروهاي حاضر در جنبش خواهد گرديد
هاي پاييني جامعه، از بين كارگران و زحمتكشـان   ها، نيروهاي جديدي از اليه هم با تعميق خواست

 . جذب جنبش خواهند گرديد

 نقش اصالح طلبان حكومتي در جنبش اعتراضي
در روزهاي نخستين كه بيشتر شعارهاي معترضين متوجه نتايج دستكاري شده انتخابات بـود،       

طلبان از اعتراضات مردمي بعنوان ابزاري براي سهيم شدن مجـددشـان در قـدرت         اكثر اصالح
گيري اعتراضات خياباني نـقـش      هاي شكل به همين دليل نيز در پيدايي زمينه.  استقبال نمودند

ولي با گسترش جنبش اعتراضي و راديكاليزه شدن جنبش و از طرفي ديگـر  .  بسزايي ايفاء نمودند
. طلبان شكاف بـرداشـت   ها، صفوف اصالح گير شدن دستگيري ها و همه يابي سركوب با شدت

اي از    و پـاره .  نژاد را به آينده نامشخص جنبش ترجيح دادند اي از اينان بقاي دولت احمدي عده
اي نيز با تمامي نوسانات به مـقـاومـت و       و عده.  آنان هم درصدد معامله با قدرت حاكمه برآمدند

هاي حاكميت و  انصافاً مقاومت موسوي و بطور بارزتر كروبي در تعميق شكاف.  مبارزه ادامه دادند
 هرچند كه روزبروز مقاومت آنان نيز رنگ مي.  هاي اعتراضي قابل تحسين است گسترش حركت

به تعبيري ديگر مقاومت آنان تا به امروز هم بيشتر از آنكه برآمده از تـوان و خـاسـتـگـاه          .  بازد
اجتماعي آنان باشد، ناشي از تحميل سمت و سوي جريانات، سركوب عريان معترضين توسط باند 

اي توسط باند حاكم بود كه آنان را بـه     نژاد و نفي هرگونه سازش و مصالحه احمدي  -اي خامنه
حتي در صورت صحت چنين تعبيري نبايد، مقاومت آنـان  .  ده است ناپذير سوق دا كانالي برگشت
 . را كم بهاء داد

طلبان به لحاظ ماهوي در  البته بهاء دادن به اين امر موجب آن نخواهد شد كه ناتواني اصالح    
اينكه اعتراضات .  هاي عموي جنبش اعتراضي را در سايه قرار دهيم نمايندگي مطالبات و خواست

شهرها به ديگر نقاط كشور گسترش نيافـت و از       خياباني پس از چند روزي فرو خوابيد، از كالن
اگـر  .  استقبال عمومي اقشار پاييني برخوردار نشد، عمدتاً به دليل ترديد و ناپيگيري ايـنـان بـود       

گرداندند، و   -هايشان برنمي خرداد را به خانه 25بخاطر نداشتن مجوز راهپيمايي تظاهر كنندگان 
 خرداد خامنه 29هاي  گرديد، مطمئناً خطبه ها دعوت مي قاطعانه از مردم براي حضور در خيابان

 .گرديد اي طور ديگري قرائت مي
طـلـبـان     اگر براي جنبش رهبريتي بوده، اين رهبريت تا به اينجاي كار در دسـت اصـالح             

هر چند كه حـوادث بـعـد از          .  بوده است”  موسوي، كروبي، خاتمي و البته رفسنجاني“ حكومتي 
طلبان براي چنين احتمالي خود را آماده ننموده بودند و عمالً بـدنـبـال     انتخابات نشان داد اصالح

ولي با تمامي اين اوصاف هدايت كننده اصلي و مسئوليت رهبري جنبش با .  حوادث كشانده شدند
طلبان و بويـژه مـوسـوي و         خرداد بود كه اصالح 25پس از تظاهرات .  طلبان بوده است اصالح

اي موسوي قـدمـي      ماده 9بيانيه .  فكر انسجام و شكل دهي جنبش اعتراضي افتادند  كروبي به
ياب بـوده و فـاقـد         شود جنبش خود سامان و اينكه ادعا مي.  رود اصلي در اين راستا بشمار مي

اين ادعا بيشتر از جانب كساني كـه در حـال         .  رهبري است، بخشي از واقعيت است نه تمام آن
تا از مشاركت ديگـران  .  شود نگارش پالتفرمي براي جنبش اعتراضي مردم هستند، دامن زده مي

آةنها متأسفانه هنوز .  و حضور نامحرمان، با اين ادعا كه جنبش رهبريتي ندارد، جلوگيري بعمل آيد
شناسند و نه جايگاهي در اين مقام بـراي   هم كه هنوز است نه احزاب اپوزيسيون را برسميت مي

 .  آنها قائلند
 تناقضات رهبري و بدنه جنبش اعتراضي

سرو صداي اپوزيسيون از رهبري و مـديـريـت     طلب و حذف بي انحصارطلبي رهبران اصالح     
جنبش اعتراضي، بواسطه حضور وسيع و گسترده هواداران اين احزاب كه عمدتاً گرايشات سكوالر 

وزن نيروهاي سكـوالر  .  و غير ديني دارند، تناقضي را بين رهبري و بدن جنبش بوجود آورده است
و اين تركيب در رهبري جنبش دقيقـاً  .  تر از طرفداران اسالم سياسي است در بدنه جنبش سنگين

طلبان حكومتي با گرايشات مذهبي رهبري جنبش را در      در حالي كه اصالح.  باشد برعكس مي
همچنـيـن بـدنـه       .  شود اند، هيچ اثري از نيروهاي سكوالر در اين مقام ديده نمي يد خود گرفته

ابطـال نـتـايـج       “ عمالً از شعار ”  مرگ بر استبداد“ و ”  مرگ بر ديكتاتور“جنبش با طرح شعارهاي 
طالبان بود، فراتر رفته و تناقض رهبري  وبدنه را به خـواسـت و        كه خواست اصالح”  انتخابات

اين تناقض در دراز مدت پاشنه آشيل جنبش اعتراضي بـوده و      .  اهداف جنبش فرا رويانيده است
 .تواند زياد دوام يابد اين دوگانگي نمي

 اشكال سازماندهي جنبش اعتراضي
. ضرورت سازماندهي جنبش اعتراضي شايد بزرگترين دستĤورد نظري جنبش اخير بوده اسـت       

 فقدان سازماندهي و نداشتن پالتفرم مورد پذيرش عمومي براي جنبش، از دست رفتن فـرصـت    
درك اين ضرورت نيروهاي شركت كننده در جنبش اعتـراضـي را     .  هايي گرانبهاء را درپي داشت

هاي سـازمـانـدهـي و تـدويـن           -هايي سوق داده كه موضوع بحث آن يافتن شيوه بسوي بحث
راهكـارهـايـي از      .  باشد پالتفرمي متناسب با خواست و وزن نيروهاي حاضر در عرصه مبارزه مي

اندازي فورم سياسي از جمله موضاعات اين  اي دمكراتيك و راه قبيل تشكيل حزبي فراگير، جبهه
بطور منطقي هر ابزاري كاركردي دارد، و در اين مورد خـاص نـيـز      .  دهد ها را تشكيل مي بحث
توان پيش از مشخص نمودن خواست و هدف خود ابزاري را براي آن تعريف و بدتـر از آن       نمي

هايي دارد، و انتخاب آنها نيز به همان استدالل تـابـع    هر يك از موارد فوق كاربري.  انتخاب نمود
 . تعريف ما از خواست و هدفي خواهد بود كه براي جنبش اعتراضي متصور هستيم

اي خيـلـي داغ      با توجه به اينكه در چند ماه گذشته سازماندهي جنبش در شكل فروم و شبكه   
انداز جنبش اعتراضي را تـأثـيـرگـذاري بـر           اگر چشم.  پردازيم بوده، نخست به اين موضوع مي

هاي سران جمهوري اسالمي بدانيم، يقين كه فروم راهكاري مناسب خواهد بـود،     گيري تصميم
هاي اجتماعي در راستاي تغييرات اجتمـاعـي اسـت،       اگر چه مسير و هدف عمومي فروم و جنبش

 ادامه سرمقاله
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ولي آنها هرگز بدنبال تسخير قدرت سياسي نبوده و سوداي تغييرات اساسي در اشكال حكومتي را در 
هدف اصلي آنها عمدتاً تأثيرگذاري بر تصميمات و راهكارهاي سياسي و اقتصادي ناظر بـر  .  سر ندارند

بنابر اين در چنين شرايطي ديگر صحبت كردن از نفي ديكتاتوري و نطام توتاليتر البـتـه   .  جامعه است
ايـن دوسـتـان      .  مسما حواهد بود بي”  شعار مرگ بر ديكتاتور“ نه عبور از جمهوري اسالمي، و دادن 

توانند موردي را نشان دهند كه تمسك به چنين ابزاري تـحـوالتـي       بعنوان نمونه هم كه شده نمي
 . بنيادين در عرصه اجتماعي را به ارمغان آورده باشد

اي بـودن جـنـبـش، داشـتـن            اي از فعالين سياسي با تأكيد بر غير متمركز و شبكه اينكه پاره     
هاي تشكيل  اي و انعطاف پذير فروم، عدم نياز به رهبري متمركز و استقالل مؤلفه ارتباطات زنجيره

هاي دنياي مجازي و    گيري از امكانات اينترنتي و انطباق با توانايي يابي، بهره دهنده و خود سازمان
زمـان   تركيب باالي جوانان براي استفاده از چنين امكاناتي، امكانات بالقوه فروم براي پوشـش هـم    

هـاي   هاي غـيـر دولـتـي، تشـكـل           هاي اجتماعي، سازمان هاي سياسي با جنبش احزاب و جبهه
پذيري و باال بودن ظرفيت آن بـراي       دمكراتيك، حقوق بشري و فعالين سياسي، پايين بودن آسيب

خواهند مناسب بودن فروم براي سازماندهي جنبش اعتراضي را در مقايسه با  تداوم حيات و غيره مي
هايي غـيـر از فـروم و             ساختار متمركز و هرمي شكل اثبات كنند، و حتي غير ممكن بودن شيوه

 .هاي ديگر را نتيجه بگيرند، خود جاي سؤال دارد مصلحت نبودن روش
تمامي صغرا و كبري چيدن اين دوستان فقط براي طفره رفتن از زير بار مسؤليتـي اسـت كـه              

. هـاسـت   هاي جامعه ما بغير از اين سـوسـول بـازي        واقعيت.  امروز نيروهاي سياسي برعهده دارند
كنـنـد    آنها كه فكر مي.  هاي خود بايستي هزينه پرداخت كنند نيروهاي سياسي براي كسب خواست

سرنوشت جنبش نـه  .  اند جمهوري اسالمي با اين ادا و اطوارها جا خالي خواهد نمود سخت در اشتباه
ها، بلكه در خيابانهـاي   ها و بيانيه هاي پالتاك، و نه با صدور اطالعيه هاي اينترنتي و اتاق در سايت

و .  البته نفي نقش مثبت اين ابزارها سودي عايد منكرينش نخواهد كـرد   .  كشورمان رقم خواهد خورد
از طرفي ديگر استفاده از اين ابزارها اختصاصي شكل خـاصـي از     .  كسي هم درصدد نفي آنها نيست

بطوريكه امروزه تمامي نيروهاي سياسي از جمله احزاب و اتحادهاي سياسـي  .  باشد-سارماندهي نمي
تمامي اين ابزارها را بايد در خدمت هدفـي در آورد      .  برند از اين ابزارها حداكثر استفاده ممكن را مي

هـاي   آنها كه صندوق.  كه بتواند ماندگاري جنبش و گسترش آن به شهرها و روستاها را موجب گردد
ها و پرداخت هزينه نباشد، اگر مـا را بـه          رأي را انتخاب نمودند تا نيازي به حضور مردم در خيابان

 ها و حيابان ماجراجويي متمم ننمايند، حتماً تصديق خواهند كرد كه سرنوشت جنبش را بايد در كوچه
صورت جمهوري اسالمي و وضعيت حاضر را تـحـمـل       هاي كار تعيين و در غير اين ها و در محيط

هـم   توان براي اعتراض به اوضاع و درخواست تغييرات اندك از فروم و آن   شرايط مي  در آن.  نمود
 .فقط فروم  سخن بميان آورد

تواند  هاي جنبش مي اگر بپذيريم مبارزه عليه ديكتاتوري مذهبي و كسب دمكراسي كف خواسته    
تواند ظرف مناسـبـي بـراي       باشد، كه خود نهايتاً عبور از جمهوري اسالمي را بدنبال دارد، فروم نمي

با توجه به گستردگي و تنوع نيروهاي حاضر در جنبش اعـتـراضـي      .  كسب اين هدف محسوب شود
حزب تشكلي سياسي بـراي كسـب قـدرت          .  آيد حزب نيز ظرف محدودي براي اين امر بشمار مي

محوريت يك حزب حاص طبيعـتـاً   .  باشد سياسي توسط جمعي مشخص با اهداف و برنامه معين مي
اگـر مـوسـوي از        .  به حذف و يا محدود ساختن احزاب ديگر و نيروهاي غير حزبي خواهد انجامـيـد  

بايستي در گام نخستين يـاران   تشكيل حزب منصرف گرديد، در وهله نخست بدان سبب بود كه مي
كه خود كانديـدا و    ...  خويش در احزابي مانند مشاركت، مجاهدين انقالب اسالمي، روحانيون مبارز و 

ساختار حزبي در كشور ما كه فـعـالً نـيـرويـي          .  نهاد ها كنار مي گيري متحد آنان بود را از تصميم
 .آيد هاي سياسي وجود ندارد، ساختار مناسب به حساب نمي كاريزماتيك در بين احزاب و سازمان

هاي مـدنـي،      به نظر ما جبهه دمكراتيك با پالتفرم مورد توافق تمامي نيروهاي سياسي، جنبش     
هاي اسـاسـي    هايي كه خواست فرهنگي با حداقل  –هاي سياسي  هاي كارگري و شخصيت تشكل

تـوانـد سـاخـتـار         را منعكس نمايد، مي”  نفي ديكتاتوري مذهبي و برقراري دمكراسي“ جنبش يعني 
هـاي   احـزاب و سـازمـان       .  مناسب و ظرف مورد نظر جنبش اعتراضي امروز كشورمان قلمداد گردد

باشند، از طـرفـي       -هاي جامعه مي هاي مهمي از طيف سياسي خود منعكس كننده خواست بخش
هاي مـدنـي آنـهـا          گيري هاي اجتماعي در درون جبهه سياسي عليرغم جهت ديگر حضور جنبش

هاي مزبور نداشته و خود به ارتباط متقابل آنان بـا     هاي جنبش هيچگونه منافاتي با اهداف و برنامه
طلبان رغبتي به تشكيل جبهه سيـاسـي نشـان       اگر اصالح.  نمايد نيروهاي سياسي كشور كمك مي
آنها اين موضوع را كه در رهبري و هدايت جبهه، بغيـر از    .  گردد-ندادند، به موضوع رهبري آن برمي

پذيرفتند و يـا از       هاي حكومتي نيروهاي ديگري هم بايستي حضور داشته باشند را يا بايد مي جناح
خواهند با حذف صورت مسئله حـل     پاردوكسي كه مي.  پوشيدند ادعاي دمكرات بودنشان چشم مي

كنند كه عامدانه تـركـيـب و         آنها با كنار گذاشتن جبهه سياسي بر تشكل فراگيري تأكيد مي.  كنند
اگر حسن نيـتـي   .  سپارند آن را به فراموشي مي  –رهبري   –چگونگي انتخاب ارگان هماهنگ كننده 

وجود دارد نخست بايد اين نكته كليدي مشخص گردد كه ارگان هماهنگ كننده اين جنبش فراگيـر  
در شرايط .  چگونه و با چه تركيبي انتخاب خواهد شد؟ آنچه كه اتفاقاً فراموش شده، كم چيزي نيست

و مبارزه در هر قالبي را اگـر بـراي       .  حاضر ما خود به رهبري جمعي و دمكراتيك اعتقاد راسخ داريم
طـلـبـي     خواهي و عـدالـت   هاي بنيادين جنبش اعتراضي؛ مبارزه عليه استبداد، آزادي حذف خواست

 . نمائيم نبوده باشد، نفي نمي

 اكتبر  8گرامي باد 
 روز جهاني كودك

 
 ما كودكان جهانيم

 قربانيان استثمار و آزاريم
 ما كودكان خياباني هستيم

 ما كودكان جنگيم
... 
 

روز جهاني كودك    اكتبر سال   8هاي قبل درحالي به استقبال           امسال نيز بسان سال         
علت عدم دسترسي به منابع و امكانات كافي           ميرويم، كه كودكان بسياري هستند، هنوز به       

براي يك زندگي سالم، براي آموزش، بهداشت، و تغذيه و همچنين بخاطر عدم برخورداري از                
 رشد اجتماعي، قادر به دفاع و حمايت از خود نيستند

رويم، كه بنابر گزارش اعالمي صندوق         ما در حالي به استقبال روز جهاني كودك مي                
ميليون كودك در سراسر جهان قرباني انواع          2حمايت از كودكان سازمان ملل متحد ساالنه         

ميليون كودك ديگر نيز از ناتوانيهاي ناشي از           40شوند،   هاي جسمي و روحي مي      خشونت
كودكاني كه مورد . شوند ميليون كودك در سراسر جهان قاچاق مي 1.2خشونت رنج ميبرنند و  

هاي جنسي و در صورتي كه جان خود         خشونت جنسي و تجاوز قرار مي گيرند، عالوه بر آسيب
 .   گردند  هاي جدي جسمي و روحي و رواني مي را از دست ندهند، دچار انواع بيماريها و آسيب

فائو  سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد اخيراً اعالم كرده كه تعداد گرسنگان جهان از                      
 . دهند مرز يك ميليارد نفر گذشت و نيمي از اين گرسنگان را  كودكان و نوجوانان تشكيل مي

روزانه هزاران كودك، مانند كودكان طالق، كودكان كار و خيابان، كودكاني كه حاصل فقر                   
پزخانه،  كودكان قاليباف،      گرد، كودكان كارگر كوره     عدالتي هستند، كودكان زباله     و بي 

گري، و كودكاني كه جان خود را بر اثر          اي براي تكدي   كودكان غربتي و كولي، كودكان اجاره     
فقر و گرسنگي، بيماري و اعتياد، قاچاق، تجاوز جنسي، جنگ و درگيريهاي قومي و نژادي و                   

توان از وقوع    بار كه مي   وقايعي مرگ .  دهند هاي اجتماعي از دست مي     ديني و ديگر آسيب   
 . آنها جلوگيري كرد

 40بيش از     88در كشور ما نيز بر اساس آمار انجمن حقوق كودك تنها در شهريور ماه                       
جسمي، %  20غفلت،  %  27عاطفي،  %  33مورد كودك آزاري به دفتر انجمن اطالع داده شده كه    

جنسي بوده، نوع آزارهاي وارده به كودكان هم حداقل يك و در مواردي               %  2آموزشي و   %  18
 .هم چند نوع آزار توأمان صورت گرفته است 

آمار هاي ارائه شده براي كودكان در كشور ما هر چند قابل استناد نيستند،  اما طبق همين                       
مليون   7/1.  ميليون كودك ترك تحصيل كرده و باز مانده از تحصيل وجود دارد             3آمار بيش از    

. كودك كار  در حالي كه هيچگونه قانون و نظارتي بر شرايط كارشان وجود ندارد، مشغول كارند
هاي كودكان كار  جهت       هاي الزم را براي آموزش      توانند زمينه  هاي حمايتي مي   سازمان

 . هاي كار را فراهم سازند ورود به محيط
 :ما در حا لي روز جهاني كودك را گرامي ميداريم كه 

 .اند بهره كودكان كشورمان از امكان برابر براي يك زندگي سالم و كودكانه بي  -
كودكان بسياري از نا برابريهاي جنسيتي رنج ميبرند و حق ابراز آزادانه عقايد از انان سلب                     -

 .ميگردد
 .كودكان در خطر اعتياد و قاچاق هستند -
 .ي هويتي هستند هزار كودك فاقد شناسنامه 70 -
كودكاني كه به علت يك     .  سال هستيم   18هنوز هم شاهد مجازات اعدام براي كودكان زير           -

 .هاي زندان منتظر اعدام هستند اشتباه و غفلت كودكانه در پشت ميله
هاي سياسي، اجتماعي، مدافعين صلح و حقوق مدني، حقوق           ما از تمامي احزاب و سازمان       -

خواهيم بر عليه قوانين ضد انساني و ضد كودك جمهوري اسالمي و              بشر و حقوق كودك مي    
 گام و هم   نامه حقوق كودك در مجازات اعدام براي كودكان هم         پيمان  37نقض آشكار ماده    

 .صدا شوند
هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بي           :  نامه حقوق كودك   پيمان  37ماده  *  

مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي         .  رحمانه، غير انساني يا تحقير آميز قرار گيرد        
 . شوند اعمال گردد سال مرتكب مي18هايي كه اشخاص زير  نبايد در مورد جرم
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4صفحه   - 11شماره    

 ) كميته تشكيالت خارج از كشور(حزب كومله كردستان  
 خطر كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي و مدني كرد

در دو هفته گذشته نامه محرمانه دستگاه قضائي رژيم براي دادگستري شهر سنندج كه در سايتهاي                    
اينترنتي درج گرديد، حكمي را فاش كرد كه برمناي آن در مدت كوتاهي زندانيان محكوم به اعدام                     

 .زندان مركزي شهر سنندج احكامشان بايد اجرا شود
نفر از فعاالن سياسي و اجتماعي در كردستان احكام اعدام و زندان طوالني مدت                  14هم اكنون        

شيركو معارفي، ارسالن اوليائي، رمضان احمد، فرهاد چالش        : دريافت كردهاند كه اسامي آنها عبارتند از      
، رستم آركيا، فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلي، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهي، حبيب اهللا                   

 .لطفي، فصيح ياسمني، زينب جالليان، و احسان فتاحيان
ما ضمن محكوم كردن حكم ضد انساني اعدام براي اين فعاالن سياسي و مدني، خواهان لغو اين                       

احكام و آزادي افراد نامبرده هستيم و در عين حال از كليه سازمانها و ارگانهاي بين الملي مدافع حقوق                   
بشر خواستاريم كه براي جلوگيري از به پيش بردن اين پروژه غير انساني از طرف رژيم جمهوري                      

 .اسالمي تمام نيرو و توان خود را بكار بگيرند
  

 كميته مركزي راه كارگر
 !سال سرنوشت ساز

اي برخوردار   فرارسيدن مهر ماه و زمان بازگشائي مدارس و دانشگاه ها، امسال ازحساسيت ويژه                   
باين دليل كه فضاي سياسي جديدي كه درپي مبارزات اعتراضي مردم در طي سه ماهه اخير                    . است

دراين اعتراضات بويژه مشاركت    . اي كرده است   بوجود آمده، جنبش اعتراضي را وارد نقطه عطف تازه         
 باختگان و هم در واقع تعداد قابل توجهي از ليست جان. فعال دانشجويان و جوانان امر مشهودي است

تهاجم وحشيانه به كوي و     . چنين رندانيانِ برآمد اخير را دانشجويان و بطوركلي جوانان تشكيل داده اند           
هم فراتر رفت و موجب       78تير سال     18هاي   مراكزدانشجوئي از نظر شدت و خشونت حتي از خشونت        

 .دانشجو و زخمي و زنداني شدن صدها تن گرديد 5كشته شدن الاقل 
هاي  البته رژيم فقط به ابراز نگراني بسنده نكرده، بلكه با جدي تلقي كردن اين خطر، برنامه                          

ابتدا حتي از   . چنان درحال تدارك ديدن است      گوناگوني را براي مقابله با آن تدارك ديده و يا هم              
 .دوم سخن به ميان آورده و مي آورد” انقالب فرهنگي”چنين ضد ها و هم تعطيلي دانشگاه

 با همه توان خود در راستاي پيوند هرچه بيشتر جنبش          ! دانشجويان، معلمان و دانش آموزان مبارز          
مطالباتي گوناگون اعم از دانشجويان، معلمان و دانش آموزان، زنان و مليت ها، و                    -هاي اجتماعي 

هاي طبقه بزرگ مزد و حقوق بگيران، بيكاران، طردشدگان و همه زحمتكشان و              بطريق اولي سايراليه  
 .با جنبش عمومي بكوشيم... تهيدستان

 
 )راه كارگر(هيئت اجرائي  سازمان كارگران انقالبي ايران 

 به مناسبت عمليات انتحاري در بلوچستان 
 عملياتي در خدمت چرخه ي خشونت

وقوع چنين عمليات تروريستي در شرايطي كه سپاه پاسداران نه تنها مسئوليت حفظ امنيت                          
بلوچستان بلكه كنترل كل كشور را در اختيار گرفته است، فرصتي طالئي مي دهد تا طرح هاي                        
سركوبگرانه ي خود عليه جنبش نوپاي مردمي را به بهانه ي مقابله با اقدامات تروريستي در بلوچستان                  

روشن است كه سپاه پاسداران، به دنبال ضربه سهمگيني كه متحمل شده                . و كردستان توجيه كند    
است، مجددأ چوبه هاي دار را در بلوچستان بر خواهد افراشت و جوانان بيگناه بلوچ را به اتهام همكاري   

 . يا همراهي با جنداهللا به دار خواهد آويخت
هر چند از سوي سازماندهندگانش عملياتي در پاسخ به جنايات           ” پيشين“عمليات انتحاري منطقه         

جمهوري اسالمي در بلوچستان، اعتراضي به صد ها اعدام و قتل، اعالم نفرتي به حكومت نظامي                     
اعالم نشده در بلوچستان، و فريادي براي به رسميت شناخته شدن حقوق پايمال شده ي مردم اين                     
ديار تلقي شود، اما به علت ماهيت خود نمي تواند همبستگي و همراهي مردمي چه در ايران و چه در                      

 .جهان را جلب كند
 

 دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران
 به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد 

مساله اصلي اما اين    . با شروع سال تحصيلي جديد متالطم و ملتهب خواهد بود ترديدي وجود ندارد                
است كه سوسياليست ها در برهه حساس كنوني در جنبش دانشجويي وظايف خود را چگونه به انجام                  

 مي رسانند؟
هم چنين با اوج گيري مبارزات دانشجويي، خواسته هاي صنفي به مثابه سكوي پرتابي براي                         

اين جاست كه سوسياليست ها بر      . انعكاس خواسته هاي اقشار و طبقات گوناگون جامعه عمل مي كند           
اساس جزئي از يك جنبش عمومي و فراگير تر سوسياليستي در دانشگاه ها، موظفند كه ضمن ملحوظ                  
داشتن موازين و اقداماتي كه تا حد امكان بدنه دانشجويي و فعالين را از چنگال درنده خويان در امان                     
نگه مي دارد و ضمن پيشگيري از سركوب خونين دانشگاه، اوال عاملي براي تداوم جنبش توده اي                     
باشند تا طبقه متشكل كارگر نقش موثر خود را در جهت دهي به اعتراضات و مبارزات پيدا نمايد، ثانيا                    

هشدار داده و عليه    ) چه در دانشگاه و چه خارج از آن        (نسبت به هرگونه انحرافي در جنبش توده اي          
توهماتي كه بر برقراري باالنس بين دو جناح متعارض تاكيد مي گذارد يا وزن گزافي تا سطح رهبري                   
جنبش به نيروهاي سياسي اخراج شده از حاكميت مي بخشد مقابله نمايند، ثالثا تمام تالش خود را                     
براي هژمون ساختن جنبش طبقه كارگر و سياست هاي آن براي سمت دهي به تحوالت آتي و ورود                    

 . به فاز جديدي از مبارزات مبذول نمايند

 با احزاب و سازمانهاي چپ
 

 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران
 صدور حكم اعدام براي سه تن از فعالين سياسي

 !ماشين كشتار كودتاگران را متوقف كنيم
دهندگان كودتاي انتخاباتي سه تن از فعالين سياسي را به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهي                  سازمان     

دهد  ها، نشان مي   صدور حكم اعدام براي آن    . اند ايران و سازمان مجاهدين خلق به اعدام محكوم كرده        
 .كه كودتاگران قصد ايجاد رعب و وحشت در صفوف جنبش اعتراضي مردم را دارند

اي مواجه است و براي مهار بحران و خواباندن            رهبري جمهوري اسالمي با بحراني همه جانبه             
اما صدور حكم اعدام    . اعتراضات مردم عليه كودتاي انتخاباتي به اعدام فعالين سياسي روي آورده است           

شوند  معترضين به تقلب در انتخابات آماده مي      . هم قادر نخواهد شد جنبشي اعتراضي را خاموش سازد         
ها بيĤيند تا بار ديگر عليه دولت كودتا و عليه ديكتاتورها             آبان به خيابان    13تا همانند روز قدس در روز       

 فرياد اعتراض سردهند
بايد . ها تبديل شده است     ماشين كشتار كودتاگران راه افتاده و قوه قضائيه به بازوي اجرائي آن                   

 .بكوشيم ماشين كشتار كودتاگران را متوقف سازيم
ما صدور حكم اعدام براي سه تن از فعالين سياسي را محكوم كرده و خواهان لغو اين احكام                             

 .هستيم
 

 حزب توده ايران
 بيانيه بمناسبت شصت و هشتمين سالگرد تأسيس حزب

 !هم ميهنان هوشمند
حزب توده ايران   . ، شصت و هشت سال از تأسيس حزب توده ايران مي گذرد            1388دهم مهرماه         

در دوران تاريخي رشد طبقه كارگر و پيكار جهاني نيروهاي ترقي خواه جهان بر ضد فاشيسم پا به                       
عرصه فعاليت و پيكار گذاشت و توانست در كوتاه زماني به پرنفوذ ترين حزب پيشاهنگ مبارزات                      

 . رهايي بخش ميهن ما بدل شود
، براي نابودي و ريشه كني      1361از آغاز تهاجم ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه، در بهمن ماه                  

سال است كه رژيم واليت فقيه همه امكانات گسترده           27حزب توده ايران تا به امروز، يعني نزديك به          
خود را، از كشاندن قربانيان شكنجه به پاي تلويزيون، تا حزب سازي و تالش براي انشقاق و انفجار                     

هوشياري و آگاهي   . حزب از درون، به كار گرفته است و همچنان به اين تالش ها ادامه مي دهد                    
 .تحسين برانگيز اعضاء و هواداران حزب سد اساسي در برابر توطئه هاي رنگارنگ رژيم بوده است

 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 پيرامون تحوالت سياسي ايران و چشم اندازهاي آن
 . برد جمهوري اسالمي در بحراني ترين دوران حيات خود به سر مي     
در تعادل ناپايدار سياسي كنوني، بيش از هرچيز تداوم جنبش اعتراضي و گسترش آن به تمامي                        

تماميت خواهي يك جناح حكومتي و شكاف در بين              . هاي اجتماعي، اهميت دارد       اقشار و اليه   
حكومتگران، به گسترش و تداوم جنبش اعتراضي كمك بسيار كرد، اما جنبش دمكراتيك مردم                     

هاي خود را در      تواند صرفا يا اساسا به اين عامل اتكاء كند، و الزم است تا جنبش اعتراضي پايه                    نمي
جنبش اعتراضي بايد شعارهاي عام و فراگير خود را پيدا           . مستحكم كند  ”پائين“و   ”باال“شكاف بين   

و  ”احمدي نژاد “خواست بركناري دولت    . كرده و بتواند بيشترين نيروي اجتماعي را حول آن بسيج كند 
همچنين افشاگريهايي كه درباره جنايات     . تواند به شعارهاي فراگير تبديل شوند  دفاع از انتخابات آزاد مي

 .درون زندانها صورت گرفت، به خواست آزادي زندانيان سياسي ابعاد وسيعي بخشيده است
ها و پيكارهاي خود را       همگام با اين جنبش اعتراضي عام، همزمان بايد جنبشهاي مطالباتي تالش                

جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي در برابر جنبش اعتراضي عمومي قرار ندارد،              . ادامه و گسترش دهند    
 .برعكس مكمل و همراه اين جنبش هستند

 
 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

 !قطعه كردن جنبش، مانع اعتالي آن نشويد -با قطعه 
نامد،  مي ”ناپذير رژيم صلب و اصالح   “رهبري سازمان عليرغم اينكه جمهوري اسالمي را بدرستي              

 .طلبان، در واقع اصالح رژيم را امكان پذير مي داند با تأئيد اغراق آميز اصالح
مهمترين نكته غير دقيق در برخورد به جنبش اعتراضي اخير كه در فضاي بعد انتخابات سر برآورد،            

 .موسوي است ”سبز“يكي گرفتن حضور ميليوني مردم در خيابانهاي تهران با جنبش 
ما در هيچ دوره تاريخي نمونه موفقي سراغ نداريم كه جنبش اعتراض و يا به عبارت ديگر جنبش                        
ماهيت و مضمون واقعي طرح تشكيل فروم،       . خواهي با تشكيل فروم، به تحوالتي نائل شده باشد         ترقي

يابي آن براي ادامه مبارزه تحت بهانه        قطعه كردن جنبش، ممانعت از سازمان      -در واقع عبارت از قطعه    
هاي اجتماعي غيرهرمي و در نتيجه، حفاظت و حراست از تماميت رژيم                احترام به استقالل تشكل    

 . است
از موضع نگرش بر منافع و       : كنيم سخن آخر اينكه، ما به رفقاي خود در رهبري سازمان توصيه مي             

ها و اعالم نظرات خود، توجه بيشتري به نقطه نظرات         ها، موضع گيري مبارزه طبقاتي، در تمام ارزيابي
گرائي و توضيح به     نيروهاي فعال در داخل كشور، بويژه، هواداران سازمان داشته باشند تا دچار ذهني              

 .مطلوب مسائل نشوند
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امروز ديگر تنها   . تجاوز به دستگير شدگان خرداد و تابستان در ابعادي وسيع انتشار يافته است                  
هاي  ها و بازداشتگاه   نيروهاي اپوزيسيون و زندانيان سياسي نيستند كه از تجاوز جنسي در زندان             

رانند، هم اينك بخشي از خادمان و كارگزاران نظام نيز در افشاي اين              جمهوري اسالمي سخن مي   
از تجاوز    60سران جمهوري اسالمي همچون دهه        . اند جنايت ضدبشري به معترضين پيوسته      

جنسي بمثابه ابزاري جنگي براي مقابله با جنبش فراگير دمكراسي خواهي وعدالت طلبي استفاده                
ها -ها و بازداشتگاه   ها و روند رو به رشد آمار كساني كه در زندان            سير تزايدي دستگيري  . كند مي

گيرند، باعث شده است تا موضوع تجاوز جنسي         هاي بدني، رواني و جنسي مي      مورد  انواع شكنجه   
 .به زندانيان مورد توجه و اعتراض توده مردمي قرار گيرد

 
 سابقه تجاوز جنسي در ايران و جهان

اي براي شكنجه و استفاده از آلت تناسلي بعنوان             دست زدن به تجاوز جنسي بعنوان شيوه             
در جنگ جهاني   . اي طوالني در جهان و به تبع آن در كشور ما دارد              ابزاري براي شكنجه، سابقه   

در جنگ كره و ويتنام به هزاران       . دوم حدود دو ميليون زن و دختر مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند            
در جنگ بالكان   . زن و دختر شرق آسيا توسط نيروهاي نظامي آمريكا، فرانسه و ژاپن تجاوز گرديد              

انتشار اخباري مصور از شكنجه جنسي در زندان           . اي انساني در اين راستا بوقوع پيوست         فاجعه
 .ابوغريب رسوايي بزرگي براي حكومت آمريكا ببار آورد

اي طوالني دارد،  ولي استفاده از اين روش در           در كشور ما نيز هرچند اين سبك شكنجه سابقه          
طي سي سال حيات جمهوري اسالمي براي شكستن مقاومت نيروهاي مخالف سياسي، قابل                   

در يكصد سال گذشته مردم كشورمان      . مقايسه با هيچ يك از مقاطع تاريخي كشورمان نبوده است          
هم در چنين    شرمي و ددمنشي در تجاوز به مخالفين خود از جانب حاكميت، آن              شاهد چنين بي  

هاي معدودي از شكنجه      قبل از انقالب و در كوران مبارزات چريكي گزارش           . اند ابعادي نبوده 
ولي كاري كه جمهوري اسالمي در دهه شصت و در           . ايم جنسي و تجاوزات جنسي را شاهد بوده       

سابقه تجاوزات جنسي به زندانيان در      . چند ماه اخير بدان دست يازيده از جنس ديگري بوده است           
از شروع تهاجم رژيم به     . گردد برمي  60هاي دهه    جمهوري اسالمي  به بدو انقالب و اوايل سال         

مردم اين خطه خصوصاً زنان كرد قربانيان تجاوز پاسداران جمهوري اسالمي              58كردستان در بهار    
 آنها با زنان و كودكان اين بخش از كشورمان بمثابه اسراي جنگي در صدر اسالم رفتار مي                 . بودند

 .نمودند كردند و از آنان بسان بردگان جنسي سوء استفاده مي
فعالين سياسي و نيروهاي مخالف رژيم از همان اوايل انقالب جنايات قرون وسطائي رژيم در                      

ها در گزارش گاليندوپل گزارشگر      اين افشاگري . اند تجاوز به زندانيان سياسي زن را افشاء نموده        
و قبل از آنكه كروبي در      . حقوق بشر سازمان ملل متحد به دبيركل اين سازمان نيز منعكس گرديد            

نامه خود به هاشمي رفسنجاني به موضوع تجاوز جنسي به بازداشت شدگان اخير بپردازد، در سال                  
ولي آنچه  . اي به خميني اعتراض خود را به اين موضوع اعالم نموده بود              منتظري طي نامه      67

گرديده   88موجب انعكاس گسترده تجاوزات جنسي به بازداشت شدگان تظاهرات خرداد و تابستان             
است، استفاده گسترده حكومت از اين شيوه شكنجه، و بكارگيري آن نه در مورد اعضاء و هواداران                  

 .گروههاي سياسي بلكه در مورد زنان و جوانان معترض غير سياسي بوده است
گران جمهوري اسالمي براي     ترين شيوه شكنجه   اضاله بكارت از دختران اعدامي باكره رايج             

ها مجاز بوده و     در جمهور اسالمي انواع شكنجه    . شكستن مقاومت زندانيان سياسي زن بوده است      
اعمال شده است و تمامي شواهد حاكي از تجاوزات سيستماتيك و قطعيت تجاوز به زندانيان                     

 .   باشد هاي جمهوري اسالمي مي سياسي در زندان
 

 تعريفي براي شكنجه
بريم، نخست الزم است شكنجه را تعريف و اشكال          اگر از تجاوز جنسي بعنوان شكنجه نام مي            

شكنجه را به مفهوم تمامي اعمالي        1975اعالميه سازمان ملل متحد به سال       . آنرا مشخص سازيم  
معرفي نموده است كه به وسيله آن درد يا رنج شديد روحي يا جسمي تعمداً توسط كارگزاران                       

اطالعات يا اعترافاتي   , شود تا از شكنجه شده يا شخص ديگري        عمومي يا شخص ثالث اعمال مي     
بموجب اين تعريف قرباني شكنجه قبل از آنكه اتهام وي اثبات و محكوميتي براي وي               . گرفته شود 

يا . گردد رود كه انجام داده باشد، مجازات مي       صادر شود، براي كاري كه انجام داده و يا گمان مي          
شود تا نوع و مقدار مجازات احتمالي وي مشخص           عبارتي ديگر قرباني پيشاپيش مجازات مي       به

شود، در   ها در مورد فعالين سياسي جامعه اعمال مي           اي كه از جانب حكومت       شكنجه. گردد
هاي قرباني و تهي ساختن وي از هويت و             حقيقت تالشي است براي نابودي باورها و آرمان          

 گر را در دستيابي به اين هدف ياري مي         و ابزاري كه شكنجه     شخصيتش، با تمسك به هر شيوه     
 .نمايد
رواني و يا تركيبي از هر دو          -توان به دو دسته جسمي، روحي       ها را بطور كلي مي      شكنجه    

 هاي رواني است و به همين دليل از شكنجه رواني به             شكنجه سپيد بيشتر شكنجه   . تقسيم نمود 

به اين معنا كه در اين نوع شكنجه پس از اعمال               . شود-عنوان شكنجه سپيد نيز نام برده مي        
خوابي،  بي. ماند دهنده اعمال شكنجه باشد بر جاي نمي            شكنجه، نشانه فيزيكي كه نشان       

هاي ساختگي، اخبار غير     انفرادي، تحقير جنسي، توهين فرهنگي، تهديد، اعدام         گرسنگي، زندان 
در اين دسته جاي    ... واقعي، فشار به خانواده و نزديكان قرباني، گرما و سرما، صداهاي ناهنجار و                

 . گيرند مي
 

 پي آمدهاي شكنجه
از آن جمله   . آمدهاي كوتاه مدت و بلند مدتي دارد        شكنجه و بشكلي اولي شكنجه رواني پي            
به اختالل در حافظه، كاهش توانايي و قدرت تمركز، دردهاي جسمي و عصبي نظير                  “توان   مي

سردرد و كمر درد، تحريك پذيري باال، گوشه گيري و انزوا، كج خلقي و زود رنجي، افسردگي                      
شديد، كابوس هاي مداوم و مكرر، احساس شرم و حقارت، اختالالت رواني پس آسيبي                         

(PTSD)                 تكلم متناقض و بي ربط، توهم و خيال بافي، سؤظن شديد به ديگران، هذيان گويي و ،
جنون، از دست دادن قوه بصيرت، اقدام به خودكشي، مشكالت شديد عاطفي و هيجاني، اختالل                 

هاي جسمي   هاي رواني وقتي با شكنجه     شكنجه”  .در برقراري و تداوم مناسبات انساني اشاره كرد       
خوابي به زنداني در     بطور مثال تحميل بي   . شوند، آثاري بمراتب ويرانگر و دردناك دارند       همراه مي 

هاي جسماني قرار دارد، تأثيري مضاعف براي وادشتن وي به               مواقعي كه وي تحت شكنجه      
 . گرايانه او خواهد داشت همكاري و اعتراف و شكستن اراده مقاومت

هاي اخير   تجاوز جنسي، كه مقاله حاضر نيز به سبب تجاوزات جنسي به دستگير شدگان جنبش                 
توان ادعا نمود كه     بطور قطع مي  . نگارش يافته، در حقيقت شكنجه توامان جسمي و رواني است          

تجاوز جنسي در   . باشد ها شناخته شده مي    ترين نوع شكنجه در بين شكنجه       تجاوز جنسي خشن  
در تجاوز جنسي، جسم، روان و      . رود   ترين حريم شخص بشمار مي     يازي به خصوصي   واقع دست 

. هاي وجودي فرد مورد تعرض قرار گرفته و بحران روحي شديدي را بدنبال دارد               ترين اليه  دروني
 . ترين تأثير روحي آن بر فرد، از دست دادن كنترل و قابليت فكر كردن است آني
اي براي شكنجه و از      گر از تجاوز جنسي بعنوان شيوه      همانگونه كه پيشتر هم گفتيم، شكنجه          

از اين شيوه جنايتكارانه توسط       . كند اش بعنوان ابزاري براي شكنجه استفاده مي          آلت تناسلي 
هاي ضدمردمي در اقصاء نقاط جهان براي شكستن مقاومت زندانيان سياسي استفاده              تمامي رژيم 
گونه  مزدوران جمهوري اسالمي در طي سه دهه از حيات اين رژيم ضدبشري هيچ                . شده است 

 سران رژيم و عوامل غداره     . اند ابائي از تجاوز به زنان، دختران و پسران و حتي مردگان نداشته             
 شان را برخود حالل و مجاز مي        شدگان و مخالفين    بندش براي حفظ نظام، تجاوز به بازداشت       

 . دانند
 

 چرا تجاوز جنسي
اگر بپذيريم جوانان و زنان بزرگترين نيروي حاضر در جنبش اخير و جنبش چند سال گذشته                        

هايي كه براي مقابله و      آنگاه كينه و نفرت رژيم از اين قشر از جامعه و روش             . اند كشورمان بوده 
ها، قهر   ها، شكنجه  هرچند دستگيري . بندد را بخوبي درك خواهيم نمود       سركوب آنان بكار مي    

هاي جمهوري اسالمي بكار گرفته شده        سازمان يافته و تجاوز سيستماتيك جنسي كه در زندان          
دور از ذهن و تصور جوانان و زناني بوده است كه در تظاهرات و اعتراضات خرداد و تابستان گذشته                   

اند، اما درك آن براي نيروهاي سياسي با توجه به سابقه سي سال گذشته جمهوري                 شركت داشته 
تجاوز جنسي با توجه به وجود      . اسالمي و ماهيت ارتجاعي و لمپني آن نبايد زياد مشكل بوده باشد            

تابوهاي جنسي در جامعه ابزاري مناسب براي رژيمي ديكتاتور، ارتجاعي با ايدئولوژي مرتبط با                  
. شرمانه باز دارد   توان آنان را از اين اعمال شنيع و بي         رود، و هيچ عملي نمي     فئوداليسم بشمار مي  

اي مؤثر براي    تجاوز جنسي روشي پايدار و تأثير گذار بر روان زنان و جوانان فعال سياسي و شيوه                
بطوريكه شاهديم ضربه وارده ناشي از تجاوز        . هاي آنان و كل فعالين سياسي است        ارعاب خانواده 

 .بيني بوده است جنسي به بازداشت شدگان، خارج از تصور و غيرقابل پيش
     

 پي آمد تجاوزات جنسي
هاي ديكتاتوري و ضدمردمي از تجاوز جنسي بعنوان ابزاري براي تحقير، خرد كردن                   رژيم    

هاي جسمي و رواني اثري       شكنجه. كنند گيري از مخالفين خود استفاده مي       شخصيت و اعتراف  
ي تؤامان   اين تأثير مخرب را در شكنجه جنسي كه بعنوان شكنجه             . متقابل بر يكديگر دارند    

تجاوز جنسي  . هاي ديگر شاهد هستيم    شود، بمراتب بيشتر از شكنجه     جسمي و رواني شناخته مي    
اي است كه آثار جسمي و بويژه رواني آن و تأثير پايدار منفي آن                ترين شكنجه  در نوع خود خشن   

هاي مرسوم ديگر قابل      در روحيه مقاومت مبارزان راه رهايي و برابري با هيچ يك از شكنجه                 
 .مقايسه نيست

آسيب ديدگي دستگاه تناسلي، ايجاد      : توان به  آمدهاي فيزيكي اين نوع از شكنجه مي         از پي     

 تجاوز جنسي
 هاي جنسي در زندانهاي جمهوري اسالمي به بهانه اعمال شكنجه
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هاي شديد كه همچون مورد ترانه موسوي به مرگ          هاي مقاربتي، پارگي رحم و خونريزي      بيماري
آمدهاي رواني اين شكنجه كه بمراتب دردناك و مخرب است،            اما پي . گردد قرباني نيز منجر مي   

تواند تا آخر عمر فكر قرباني را به خود            ماندگاري تأثيرات آن دراز مدت بوده، بطوريكه حتي مي          
شوند و اين موضوع فكر آنان را         اند، دچار ترس مي    قربانيان تجاوز عموماً افسرده   . مشغول سازد 

 از ديگر عوارض پديده تجاوز؛ احساس شرم، تحقير و توهين، كابوس          . سازد دائماً بخود مشغول مي   
 .توان نام برد هاي مكرر، افسردگي، اختالالت شخصيتي، پرخاشگري و افدام به خودكشي را مي

 
 مقصرين اصلي

ست كه حكومت جمهوري     هايي ويژه تجاوز جنسي، بخشي از شكنجه      هاي جنسي به   شكنجه     
 -رژيم فاشيستي . هاي آشكار و نهانش بكار بسته است       اسالمي طي سي سال حيات خود در زندان       

اسالمي فقها در اين سي سال گذشته در زمينه گسترش و تعميق فرهنگ جنسيتي سركوبگرانه                   
تجاوز جنسي تكميل كننده سناريوي فرو دستي و نابرابري عليه زنان              . سنگ تمام گذاشته است    

اي است كه ناعدالتي جنسي بر        در حقيقت تجاوزات جنسي محصول طبيعي جامعه       . جامعه است 
عدالتي بصورت قانون نظام حاكم بتصويب         باشد، بلكه اين بي     زنان نه تنها مشخصه آن مي       

 .نمايندگان مجلس و فقهاي شوراي نگهبان نظام هم رسيده است
هاي مستبد و ضدمردمي، تصميم به شكنجه رواني و بطور اولي تجاوز                 در تمامي حكومت       

هاي حكومتي انجام    جنسي براي اخذ اعتراف و شكستن مقاومت زندانيان معموالً در باالترين رده            
هايي  اي مستقيماً دستور استفاده از چنين روش       در اين مورد بخصوص نيز شخص خامنه      . گيرد مي

اي در اين ابعاد و با       چرا كه غير ممكن است واقعه     . را صادر و يا حداقل مورد تأييد قرار داده است          
هاي جمهوري اسالمي آن هم براي ساليان متمادي رخ           ها و بازداشتگاه   اين گستردگي در زندان   

اي و اعوان و انصار مستقراش در بيت رهبري           علي خامنه . خبر باشد  دهد، و رهبر نظام از آن بي       
 .گردند مسئول مستقيم و آمران اصلي اين جنايت ضدبشري محسوب مي

هاي جنسي و تجاوزات جنسي، به تمايالت و يا انحرافات جنسي و                 نسبت دادن شكنجه         
گرهاي حكومت اسالمي، ويا اقدام نيروهاي خودسر، تالشي عوام              شناعت بازجوها و شكنجه    

 اي و سران حكومت از زير ضرب رسوايي        فريبانه و دادن آدرسي عوضي براي خارج كردن خامنه         
نبايستي اجازه داد فاجعه را در حد          . باشد هاي ناشي از اقدامات ضد بشري مزدوران رژيم مي            

گرها  بازجوها و شكنجه  . ها تقليل دهند   بيماري رواني تني چند از بازجوها و يا مأموران زندان             
 هايي كه به آنان ديكته شده مي        ها و شيوه   هاي رژيم براي اجراي سياست      كارگزاران و عمله  

 120نامه  . اند هايي كه مورد قبول ولي فقيه و ساير رهبران حاكميت             ها و شيوه   باشند، سياست 
ها از   پزشك خواسته و ناخواسته تالشي در همين راستا، تالشي براي انحراف نگاه             پزشك و روان  

نام بازجو و    اي و سران جمهوري اسالمي به تعدادي جنايتكار و تجاوز كنندگان رواني به                خامنه
 . ها بوده است گاه كاركنان بازداشت

دردي با قربانيان    نامه مهدي كروبي اقدامي شجاعانه و انساني از درون حاكميت براي هم                    
. باشد جريانات اخير بود، امري كه هرچند به ندرت ولي ممكن در بين كارگزاران حكومتي مي                   

و تجاوز به زندانيان در آن        67هاي سال  سابقه چنين امري وجود داشته، اعتراض منتظري به اعدام        
اما محدود كردن مسئله تجاوز به چند ماه         . ها نمونه بارز ديگري در همين راستا بوده است           سال

 شود، اگر از روي سهو و بي       اخير و جريانات پس از انتخابات كه از نامه مهدي كروبي استنباط مي            
دقتي وي نبوده باشد، ناشي از توهم وي براي اصالح حاكميت و تالش براي بازگرداندن آب رفته                  

جمهوري . اي كلي بدل شود     اين سهو غيرعمدي يا تعمدي نبايد به قاعده          . باشد به جوب مي   
هايي باشند كه در طي      گوي تمامي جنايت   اي بايستي پاسخ   اسالمي و در رأس آن شخص خامنه      

 . اند بارشان مرتكب شده حاكميت نكبت
هاي جنسي، بويژه تجاوز جنسي از ميان عوامل         حكومت معموالً كساني را براي اعمال شكنجه           

گزيند كه به لحاظ رواني و شخصيتي توانايي اعمال چنين            گرانش برمي  خود و بازجوها و شكنجه    
هاي  اند، از ناهنجاري    كساني كه خود در كودكي قرباني تجاوز بوده           . رفتاري را داشته باشند    

اند،اشخاص مبتال به اختالالت رواني، افراد لمپن و اراذل و               خانوادگي و يا اجتماعي رنج برده       
تر شستشوي   اوباش، و اشخاصي كه براي انجام چنين اعمالي توجيه ايدئولوژيك يا بعبارت صحيح             

 وفور يافت مي   اشخاصي كه در بين صفوف سپاه و بسيج و نيروهاي انتظامي به             . اند مغزي شده 
 جمهوري اسالمي نماد عيني لمپنيزم، و لمپنيزم بزرگترين نيروي فعال حامي رژيم بشمار مي. شوند

هاي مادي   باشد، كه زمينه   آيد و حاكميت برآمده از انقالب نمونه بارز حكومت اراذل و اوباش مي             
تجاوز جنسي به بازداشت شدگان حوادث اخير هم پاداش رهبر             . تجاوز در نهاد آنها نهفته است       

گران در ازاي بازجويي و شكنجه بازداشت شدگان و همچنين براي             جمهوري اسالمي به شكنجه   
گران متجاوز، عاملين اصلي اين      اگر چه بازجوها و شكنجه    . شان بوده است   ارضاي لذت ساديستي  

اي  هايشان را بدهند، اما شخص خامنه      نوبه خود بايد تاوان جنايت     روند و به   ها بشمار مي   جنايت
ها و بعنوان مسئولين اصلي بايستي       و سران حكومتي و دولت كارگزار آن بعنوان آمرين اين جنايت          

 ها، روان  ها و زندان   اينجا بحث بر سر رواني بودن مسئولين بازداشتگاه         . گوي آن باشند   پاسخ
پريشي بازجويان و يا اختالل رواني فرماندهان نيروي انتظامي و سپاهي، و حتي اعمال غير عادي                  

. بلكه بحث بر سر سياست و استراتژي حكومت جمهوري اسالمي است             . نژاد هم نيست   احمدي
اي كه براي تحقق آن كارگزارن حكومت در          گرايانه سياست و استراتژي قرون وسطايي و واپس       

 .انجام هر عمل و اقدام شنيعي مجازند
 

 ترفندهاي رژيم
ها و تجاوزهاي جنسي مزدوران رژيم كه با دستور مستقيم شخص رهبر و              ابعاد گسترده جنايت       

همراهي سران حكومتي بوقوع پيوسته و افشاگري نيروهاي اپوزيسيون و همراهي بخشي از                    
اي و كارگزاران حكومت وي را برآن داشته تا با تمسك به              نيروهاي حاكميت با اين اقدام، خامنه     

افشاي تجاوز به   . تر در مقام لوث كردن اين حركت برآيند        ترفندهايي مذبوحانه و بمراتب ضدانساني    
ترانه موسوي از جانباختگان اخير كه در مقابل مسجد قبا دستگير شده بود، و درز كردن اخبار                       

 ها، و انعكاس گسترده آن در رسانه       تجاوزات به دختران و پسران بازداشت شده به بيرون از زندان          
هاي جهاني، حكومت را بر آن داشت تا بذر شك و ترديد را در مورد صحت اين اخبار در جامعه                        

 بخصوص در بين هواداران خود كه عليرغم حمايت از رژيم حاضر به تأييد چنين جنايت                 . بپاشند
معرفي فردي بنام ترانه موسوي كه درخارج از كشور ساكن و           . هايي در حق هم ميهنان خود نيستند      

فاميل يكي از وابستگان رژيم و در خارج از ساكن بوده، بجاي تران موسوي جانباخته و مورد تجاوز                  
هاي جمهوري اسالمي    قرار گرفته اقدام نخستين رژيم براي لوث كردن مسئله تجاوز در بازداشتگاه        

 .بود، كه با افشاي موضوع توسط نيروهاي مخالف نقش برآب شد
قدم بعدي طرح تجاوز به دختري بنام سعيده پورآقايي كه گويا به هنگام تكبير گفتن توسط                         

براي . مورد تجاوز قرار گرفته و سپس كشته شده است            نيروي انتظامي دستگير و در بازداشتگاه      
اجراي اين سناريوي ساختگي كه با هدف زير سؤال بردن صحت تجاوزات ديگر طراحي شده بود،                 

اين عمل  . بناه آنان را قرباني اهداف شوم خود نمود        اي بي  رژيم با سوء استفاده از نياز مالي خانواده       
. تر از تجاوز به زندانيان هم نبوده باشد كمتر از آن هم نبوده است               تر و غير انساني    خود اگر شنيع  

هاي امنيتي رژيم گشته، و بايستي بعنوان يكي از           خانواده پورآقايي خود قرباني بازي كثيف ارگان       
بايد با هوشياري از اشاعه اخبار ساختگي كه         . قربانيان حوادث اخير مورد حمايت عمومي قرار گيرد        

درعين حال  . سازد، خودداري نمود   شمارش منشر مي   هاي بي  رژيم براي لوث كردن بازتاب جنايت     
بار رژيم قصور    اين موضوع نبايد به وسواسي بيش از حد منجر گشته و از افشاي اعمال جنايت                  

 .     نمائيم
 

 وظايف ما
گردد، وظايفي است    آنچه كه در اين ميان به فعالين سياسي و مبارزين دمكرات و انقالبي برمي                 

همواره كارآترين و بزرگترين دشمن      . كه آنان در برابر متجاوزين و در حمايت از قربانيان دارند              
گران بدانيم، و    هرچه بيشتر در مورد شكنجه    . گران و متجاوزين افكار عمومي بوده است        شكنجه

گران را در ترس و هراس       هرچه بيشتر پرده از روي اعمال شنيع و ضدانساني آنان برداريم، شكنجه           
بار و تحقيرآميز مردم، دنياي بدين فراخي بر آنان           هاي مالمت  زير نگاه . بيشتري فرو خواهيم برد   

بايد كاري كرد كه فرزندان آنان و         . جنايتكاران را بايد معرفي و رسوا ساخت        . تنگ خواهد گشت  
هايشان از داشتن چنين پدران و همسراني و از داشتن چنين فرنداني احساس شرم و                       خانواده

هايشان باز خواهد     هايي جنايتكاران را از ادامه جنايت       -تمسك به چنين شيوه    . خواري بنمايند 
هاي مردم، موجب ريزش نيرو در      -ها و در بين توده     بازتاب چنين اعمالي در خارج از زندان      . داشت

 و آنها را مجبور به عقب نشيني از مواضع تماميت خواهانه و توحش            . ميان حاميان رژيم خواهد شد    
ها به دختران و پسران      چال شرمي را كه در سياه     بايد آن بازجويان بي   . آميز خويش خواهد ساخت   

 اي كه فتوا و اجازه چنين تجاوزاتي را صادر مي           پيشه كنند، و آن روحانيون جنايت     ما تجاوز مي  
كنند، را با نام و نشاني براي افكار عمومي، براي خانواده و دوستان و فاميل، و براي جهانيان افشا و                    

بايد كاري كرد كه نه قربانيان فاجعه، بلكه          . و زندگي معمولي را بر آنان تلخ ساخت         . رسوا نمود 
 .متجاوزان رسوا و شرمسار باشند

پيگيري حقوقي تجاوزهاي جنسي سيستماتيك به عنوان مصاديق جنايت عليه بشريت و                       
تالش براي به مجازات رساندن عامالن آن از ديگر وظايفي است كه امروز جزء وظايف خطير و                    
بنيادين همه فعاالن حقوق بشر، فعاالن جنبش زنان، فعاالن سياسي ونيروهاي دمكرات و انقالبي               

از آنجائيكه اثبات تجاوز در زندان نيز بدليل اينكه دور از ديد شاهدي و در خفا صورت                    . باشد مي
گيرد و قرباني اين عمل شنيع از شرم يا براي حفظ آبروي خويش جرأت بازگو كردن و افشاي                    مي

بنابراين اطالع رساني در اين باره       . آن را ندارد، بسيار سخت و در بسياري موارد غير ممكن است             
بدون كمك و همگامي و همفكري همه كساني كه در واقع از قربانيان تجاوز و شكنجه و خشونت                   

 . شوند، بسيار دشوار است محسوب مي
هاي  باشد كه تجاوزهاي سيستماتيك و فراگير جنسي در بازداشتگاه           نيازي به يادآوري نمي         

 جمهوري اسالمي در واكنش به تالش قربانيان براي احقاق حقوق سياسي احاد جامعه و آزادي                 
از اين رو آسيب وارده نه صرفاً يك آسيب فردي و مرتبط             . هاي مدني خويش صورت گرفته است     

اي است كه بر     اين هزينه . باشد به يك خانواده، بلكه آسيبي اجتماعي و مربوط به كل جامعه مي            
توان احساس گناه و شرم و سرافكندگي        كل جامعه تحميل گشته و با چنين ديدگاهي نه تنها مي           

 . قرباني را كاهش داد بلكه حس مسئوليت اجتماعي را در قبال قربانيان اين حوادث افزايش داد
همراه با حمايت عمومي از قرباني و شكستن تابوهاي موجود، بايستي به مداواي پزشكي و                        

امكانات مالي و درماني را براي مداواي آسيب ديدگان فراهم           . روان درماني قربانيان نيز ياري نمود     
با حمايت عمومي   . قربانيان تجاوز به كساني كه بتوانند بدانها اطمينان نمايند نياز مبرم دارند           . ساخت

از قربانيان اعتماد آنان را به جامعه و بازيابي احساس و امنيت و آرامش آنان و براي ادامه زندگي                      
 .  شاداب و سربلند مهيا سازيم



ل كشور
داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  داخ 1388آبان  7پنجشنبه    

7صفحه   - 11شماره    

پله  54آمار انتشار يافته از سوي منابع معتبر جهاني حاكي از آن است كه اقتصاد ايران با      
را به خود اختصاص داده و از نظر كسب و كار  141كشور جهان مقام  180سقوط در ميان 

هاي اقتصادي  همچنين آمارها و داده. را بدست آورده است 135كشور مقام  178درميان 
چون  درصدي هم 25نرخ تورم . نشانگر آشفتگي و بيماري در ساختار اقتصادي ايران است

تبي هشدار دهنده بيانگر اين 
در حالي كه ركود . بيماري است

اي بر توليدات داخلي  سابقه بي
حكمفرما است، واردات بي رويه و 

روزافزون كاال دستان خود را 
 برگلوي اقتصاد بيمار كشور تنگ

واردات  87در سال . نمايد تر مي
محصوالت كشاورزي به بيش از 

سهم گندم . ميليارد دالر رسيد 12
ميليون تن،  6از اين واردات  

ميليون تن، شكر  2/1روغن نباتي 
ميليون  1/1ميليون تن، برنج  3/1

درصد در توليد داخلي  42بطور مثال تأثير واردات شكر موجب . ميليون تن بود 5/4تن، علوفه
 .  شكر گرديد

شيوه اقتصادي متكي به نفت، جز به توليد و . در صنايع اوضاع به گونه ديگري است      
بطوريكه اقتصاد توليد محور سهم بسيار اندكي . فروش اين سرمايه ملي و همگاني باور ندارد

هزار واحد آن توليدي و بقيه  400ميليون واحد صنفي تنها  5/2از بين . در اقتصاد ايران دارد
و شيوه توليد در واحدهاي توليدي ايجاد شده هم به دليل عدم . توزيعي و خدماتي هستند

ريزي علمي، نه تنها پاسخگوي انتظارات نيست، بلكه قابليت  گذاري درست و برنامه سرمايه
. كند خواري بيداد مي خواري و ويژه رانت. و توان رقابت با توليدات مشابه خارجي را ندارد

شود، به  خواران، كه به نام تسهيالت براي ايجاد اشتغال پرداخت مي اعتبارات بانكي به ويژه
شوند و تنها اثرات  هاي ديگري به نقدينگي بدل شده، از چرخه توليد خارج مي قصد استفاده

 5/1هاي تمام شده محصوالت توليدي در ايران  هزينه. گردد تورمي آن نصيب جامعه مي
 بخشي از ورشكستگي واحدهاي توليدي ناشي از ادامه روند توليدات زيان. برابر جهان است

اند، بلكه خود از  باري است كه نه تنها كارگران هيچ نقشي در ايجاد اين شرايط نداشته
واحدهاي توليدي و خدماتي تعطيل و كارگران آن ها اخراج . آيند قربانيان اوليه آن بشمار مي

 .شوند مي
پله  54آمار انتشار يافته از سوي منابع معتبر جهاني نيز حاكي از آن است كه اقتصاد ايران با 

را به خود اختصاص داده است و از نظر كسب و  141كشور جهان مقام  180سقوط در ميان 
 .را يافته است 135كشور مقام  178كار ايران درميان 

ساختار اقتصاد ايران قادر نيست موضوع اشتغال را چه در شرايط عادي و معمول و چه در      
با توجه به جوان بودن جمعيت كشور هر روزه تعداد قابل . شرايط بحران اقتصادي متوازن كند

محمد عباسي، وزير تعاون دولت احمدي نژاد، در يك . شوند كار مي توجهي از جوانان جوياي
 10، جمعيت جوياي كار در ايران را 1387مرداد  24كنفرانس مطبوعاتي در روز يك شنبه 

ميليون نفر شاغل در ايران اعالم شده توسط  5/23با توجه به نرخ . ميليون نفر اعالم كرد
بانك مركزي و براساس گزارش واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست، در گزارش ماه ژانويه 

و براساس آمار ) هزار نفر است 700ميليون و  23نيروي كار ايران در سال گذشته ( خود 2009
ارايه شده از سوي وزير تعاون دولت نهم در باره جمعيت جوياي كار مي توان استنباط كرد كه 

و اين درحالي ست كه مطابق گزارش خبرگزاري . درصد است 42نرخ بيكاري كشور بيش از 
كه هيچ گاه در روابط . اند يازده ميليون كارگر در اقتصاد غيررسمي كشور فعال” موج“دولتي 

كار در اشتغال رسمي به  هاي آماري مربوط به وضعيت نيروي و مناسبات كار و بررسي
درعين حال فرايند تغيير استخدام هاي رسمي به قراردادي، و عمدتا . آيند حساب نمي

درصد از كارگران  80برابر با گزارش خبرگزاري مهر، . قراردادهاي موقت شدت يافته است
درصد از كارگران مشمول ماده  20و شرايط به نحوي است كه فقط . كشور قراردادي هستند

قانون كار و داراي قرارداد  27
توانند از مزاياي قانوني  رسمي مي

 .خود برخوردار شوند
متاسفانه به دليل عدم اطالع       

رساني درست و واقعي درباره 
مسايل و مشكالت كارگران در 

مطبوعات ايران، امكان يك 
بررسي دقيق و همه جانبه، از 

شرايطي كه زندگي كارگران را 
رقم ميزند، وجود ندارد و مراجع 

مرتبط با نيروي كار نيز نيازي به 
ارايه اخبار و اطالعات درست به 

با اين همه با بررسي گزارشات مندرج در مطبوعات كشور نمايي . جامعه را احساس نمي كنند
اي  تواند پايه شناختي كه مي. دهد از وضعيت عمومي و كلي كارگران را در ايران بدست مي

توان استنباط نمود كه  ها مي از اخبار روزنامه. تر از زندگي كارگران باشد براي شناخت واقعي
 :ترند موضوعات زير در جامعه كارگري كشورمان برجسته

 اخراج و تعديل نيروي كار و نبود امنيت شغلي -
 عدم پرداخت به موقع دستمزدها  -
 شدت كار در واحدهاي فعال با استفاده از حداقل نيروي كار -
 ي كار فراتر رفتن دامنه بيكاري از نيروهاي شاغل و آماده -
 عدم توازن و تعادل در بازار نيروي كار به سود كارفرمايان به دليل افزايش دامنه بيكاري -
ها و واحدهاي كار و توليد به داليل گوناگون از جمله ناتواني در رقابت با  تعطيلي كارخانه -

 محصوالت وارداتي
ها و واحدهاي توليدي در اختيار دولت به رغم برخورداري از  كاهش توليد در كارخانه -

 تسهيالت و اعتبارات ويژه
رغم اختصاص ميلياردي  زا علي هاي به ظاهر اشتغال ناكارآمدي و به انجام نرسيدن طرح -

 تسهيالت
هايي با  ها كه به ورشكستگي كارخانه رويه كاال و محصوالت و حذف تعرفه واردات بي -

 توليدات مشابه منجر گشته
 هاي صنعتي و ساختماني افزايش حوادث ناشي از كار در كارگاه -
هاي سنديكايي از محيط هاي كار و صدور احكام  اخراج كارگران خواهان ايجاد سازمان -

 زندان براي فعالين كارگري
تغييرات در قوانين و مقررات كار بدون نظرخواهي از نمايندگان كارگران در راستاي حذف  -

 حقوق كار مكتسبه
 ادامه قرادادهاي حق التدريسي در بين هزاران معلم و دبير در آموزش و پرورش -
نگاران و خبرنگاران و تعميم قراردادهاي موقت  وجود ناامني شغلي گسترده در بين روزنامه -

 التأليفي در اين صنف براساس پرداخت حق
 ترين هزينه در سبد هزينه خانوارهاي كارگري مشكل مسكن به عنوان مهم -
 .پايين بودن سطح معيشت و كاهش مداوم قدرت خريد كارگران است -

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم

 اقتصاد كنوني ايران و تاثير آن در زندگي كارگران 



ل كشور
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8صفحه   - 11شماره    

، سالروز پيروزي انقالب سوسياليستي     )طبق تقويم جديد ميالدي   (در شانزدهم آبان برابر با هفتم نوامبر         
ما نيز همراه با تمامي       . گردد اكـتبر به رهبري والديمير ايليچ لنين و حزب كمونيست برگزار مي               

دوستداران صلح، آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم، ياد و نام جاودانه كارگران و                      
 .داريم ها آفريدند، را گرامي مي  هايي كه براي پيروزي انقالب اكتبر حماسه كمونيست

العاده آن، همچنين، تخريب فاجعه بار اين          پيروزي انقالب سوسياليستي اكـتبر و دستاوردهاي خارق        
ترين حوادث قرن بيستم     انقالب پس از هفتاد سال و حادثه دهشتناك دو جنگ جهانگير، بياد ماندني              

روند كه، ياد هريك از آنها، همواره، از يك طرف حس محبت و احترام و افتخار و از سوي                       بشمار مي 
 .انگيزد ديگر، نفـرت و كـينه و رقـت را در دلهاي جهانيان برمي

ترين انقالب و ارزشمندترين رويداد تاريخ، انقالبي         انقالب قانونمند اكـتبر، بمثابه بزرگـترين و برجسته       
انقالب سوسياليستي اكـتبر كه در يك      . بود كه تنها با ايمان و اتكاء به قدرت اليزال خلق، پيروز گرديد             

پاي بشريت گشود و     ششم كرة خاك روي داد و چهرة جهان را دگرگون ساخت، راه نويني در پيش                 
توزانه مخالفان و دشمنان اكتبر، انقالبي بود كامالً مسالمت آميز و بدون               برخالف برخي تبليغات كينه   

جوئي انقالبيوني بود كه در جريان پيروزي         انقالب اكتبر نمونة عالي انساندوستي و مسالمت       . خشونت
آمد قهري بود كه    -شود، پي  آنچه از آن بعنوان خشونت نامبرده مي       . آن، تنها هشت نفـر كشته شدند      

هاي كشور   ضدانقالب داخلي و چهارده كشور امپرياليستي براي پايمال نمودن اراده كارگران و خلق                
 .شوراها بكار بستند

 انقالب سوسياليستي اكـتبر، همانقدر كه بنا به خصلت و ماهيت خود، احترام و اعتماد و محبت انسان                  
هاي در بند و بردگان، كارگران و زحمتكشان، خلقها و ملل اسير و استعمارزده جهان را نسبت به خود                      

هاي  برانگيخت، به ميزان بسيار بيشتر از آن، كـينه و نفـرت؛  دشمني و خصومت برده داران و فئودال                   
اسلحه (هاي توليد كـننده ابزار مرگ       ، صاحبان انبارهاي پول، كـنسرن      )سرمايه داران (كهنه و مدرن   

المللي، دشمنان صلح و آزادي، انسانيت، حقيقت و عدالـت را                 ، راهزنان و غارتگران بين       )سازي
 .برانگيخت

كـنند كه،   امروز متاسفانه، آزادگان و آزاد انديشان جهان، سالگرد انقالب اكـتبر را در شرايطي برگزار مي              
مالكيت ميلياردرها و باندهاي مافيائي جايگزين مالكيت           . اند تمامي دستاوردهاي آن را نابود كرده        

بدوشي،  فقر و گرسنگي، بيكاري و استثمار، بي مسكني و خانه            . كارگران و زحمتكشان گرديده است     
داري كه در سايه انقالب اكتبر در كشور         اعتياد و فحشاء و ديگر مفاسد اجتماعي مبتالبه جوامع سرمايه         

شوراهاي . پاره شده را درنورديد     -كن گرديده بود، اجزاء اين كشور تكه          بزرگ اتحاد شوروي ريشه    
هاي ملوك الطوايفي دست نشانده اليگارشي مالي و گروههاي مافيائي،               مردمي، منحل و حاكميت    

داري، بزرگترين مغلوب اتحاد شوروي      فاشيسم سرمايه . جايگزين حاكميت كارگران و زحمتكشان گرديد     
هاي متحده سابق شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي در شكل             و كمونيسم، در بسياري از جمهوري      

 نظامي. استعمار در سيماي كهنه و نو خود بازگشت       . نوين خود احياء و حاكميت سياسي را بدست گرفت        
بازار ملي از   . گري، جاي صلح و امنيت، دوستي و آرامش را اشغال كرد           گري، لشكركشي، جنگ و اشغال    

بين رفت و كشورهاي خودكـفاي سوسياليستي پيشين، به منبع تأمين مواد خام و بازار مصرف                        
فرمول اقتصاد سوسياليستي كاال ــ پول ــ كاال،           . داري تبديل شدند  -محصوالت كشورهاي سرمايه  

دوستي و مودت و    . داري پركرد  حذف و جاي آن را فرمول پول ــ كاال ــ پول سيستم ليبرالي سرمايه              
 . ها، به دشمني و عداوت و جنگ بين آنها تبديل گرديد ها و خلق همزيستي ملت

آميز اكـتبر، از همان ابتداي پيروزي، با حمله و تحميل جنگ توسط دشمنان عدالت و                 انقالب مسالمت 
نيروهاي ضدانقالب داخلي با حمايت و پشتيباني مالي، تسليحاتي، سازماني و             . آزادي بشري مواجه شد   

تبليغاتي نظاميان كشورهاي ژاپن، امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، تركيه، چكوسلواكي و لهستان كه                 
اي بر عليه انقالب     بخشهاي وسيعي از خاك اتحاد شوروي را در تصرف خود داشتند، به تعرض گسترده             

 .بدين ترتيب، دولت جوان شوروي را با جنگ دهشتناك داخلي درگير كردند. دست زدند
هاي عظيم ناشي از حمالت ضد انقالب داخلي و خارجي،            ها و ويراني   ها، خرابي  قـتل و كشتار انسان   

رحمي غير قابل وصفي     گاردهاي سفيد، انقالبيون و ياران انقالب را با بي          . شناخت حد و مرزي نمي   
هائي است كه، گارد سفيديها،       هاي سيبري هنوز هم پر از استخوان انسان         جنگل. كردند مجازات مي 

از هر تير راه آهن     . آنان را به درختان جنگل بستند و زنده ــ زنده خوراك جانوران و حشرات ساختند                 
در دستور العمل كلچاك به نيروهاي       . سراسري سيبري، يك كمونيست و يا طرفدار انقالب را آويختند          

 .”يك آبادي ويران بهتر از آنست كه، يك ساكن آن كمونيست باشد“: خود گفته مي شود
 در باره دستاوردهاي عظيم علمي، فني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي انقالب اكتبر بسيار نوشته و گفته

هاي موفـقـيت   بر كسي پوشيده نيست كه، اولين ره آورد پر ارج انقالب سوسياليستي اكـتبر، تالش             . اند
ختم اين جنگ چهار ساله كه دهها        . آميز حزب كمونيست براي پايان دادن به جنگ جهاني اول بود             

 .ميليون قرباني گرفت، پيش از همه، حاصل پيروزي انقالب سوسياليستي اكتبر در امپراطوري روسيه بود
آوردهاي عظيم انقالب سوسياليستي اكـتبر، آنچه كه بيش از همه نشانة عظمت             اما، از ميان همه دست    

و ماهيت بغايت انساني سوساليسم است و بيشتر به يك معجزه شباهت دارد، لغو بيكاري در كشور                       
، قدرت سياسي را بدست     1917هاي اتحاد شوروي به رهبري لـنين كه در سال            كمونيست. شوراها بود 

ريشة   1929ساله داخلي، موفق شدند تا سال           8هاي جنگ    گرفته بودند، عليرغم، فجايع و خرابي       
چرا كه عدالت اجتماعي به اردوي بيكاران نيازي نداشت و بيكاري در              . بيكاري را در كشور بخشكانند     

اي بود كه، در پي      بي گمان، اين بزرگترين معجزه    . شد اين كشور پهناور، تخلف از قانون محسوب مي       
سال، حتي در شرايط ثبات، واقعاً يك معجزه          12لغو بيكاري در عرض      . انقالب اكـتبر بوقوع پيوست    

آورد بزرگ انقالب اكتبر را با فاجعة بيكاري در نظام               اگرهمين دست ! اي باور نكردني   معجزه! است

شود،  اش، كه مدام برتعداد ارتش بيكارانش اضافه نيز مي            ساله  400داري جهاني با قدمت       سرمايه
ها و   مقايسه كـنيم و اگر اين را هم بپذيريم كه، بيكاري عامل و مسبب اصلي بسياري از ناهنجاري                    

مفاسد اجتماعي است، آنگاه، جايگاه و منزلت واالي انقالب اكتبر و سوسياليسم علمي بيش از پيش                    
 .گردد نمايان و عيان مي

هاي امپراطوري روسيه به رهبري لـنين با اعتقاد و اتكاء به نيروي خلق، به نيروي كار و                      كمونيست
زحمت، به نيروي مردم و ملت، بدون جنگ و خونريزي، انقالب مسالمت آميزي را رهبري كرده و به                     

. اي عاري از استثمار و مبتني بر عدالت اجتماعي بود            پيروزي رساندند كه، حاصل آن، ساختن جامعه       
اي ساختند كه، در آن هيچ كسي دغدغة و نگراني فرداي خود و فرزندان خويش را نداشت، در                      جامعه

معني بود، قرض دادن و قرض گرفتن بيگانه بود، مقولة موجر و مستأجر              آن جامعه، بدهكار و طلبكار بي     
بلي، اينها، آن نكات پر ارزشي      . زني براي پائين و باال كـردن قيمت فراموش شده بود           ناآشنا بود، چانه  

اي برخوردار است و عليرغم همه          گيري روانـشناسي اجتماعي از اهميت ويژه         است كه در شكل    
 .اهميتش، هميشه كمتر مورد توجه محـقـقـان قرار گرفته است

صرفنظر از تمامي دستاوردهاي بزرگ و كوچك انقالب سوسياليستي اكـتبر، نبايد از اشتباهات فاحش                
هاي شوروي كم    يكي از اشتباهات محرز كمونيست     .هاي اتحاد شوروي چشم پوشي كرد      -كمونيست

ترين  بارترين و نابخشودني   همچنين فاجعه . هاي سياسي بود   بهاء دادن به مقوله دمكراسي و آزادي        
هاي  هاي خود و قدرت و شيوه      اشتباه حزب پيروز انقالب اكـتبر، عدم ارزيابي و برآورد دقيـق از توانائي           

ضد انقالبيوني كه در پايان جنگ        . فعاليت ضدانقالب داخلي و مداخالت آشكار و نهان خارجي بود             
هاي دو آتشه، بنام حزب و        داخلي، بسوي نهادهاي حزبي و دولتي روي آورده و در كسوت كمونيست             

 . دولت فاجعه مي آفريدند، ضد انقالبيوني كه تا درون كرملين نفوذ كردند
بدين ترتيب، امروز، ميهن انقالب كـبيرسوسياليستي اكـتبر، قطعه ــ قطعه شده و به كشورهاي تأمين                 

 در ميهن اكـتبر، دولت   . اند كـننده مواد خام و مولد انرژي براي كشورهاي امپرياليستي تبديل گشته            
امروز، زادگاه انقالب سوسياليستي اكـتبر به       . اند الطويفي را بر سر كار گمارده       هاي مافيائي و ملوك    

المللي و   گاه راهزنان بين   فروشگاه زنان و كودكان، به مركز رفت و آمد تجار سكس و برده، به تجمع                
ميليون   5⁄1،  2000تنها سهم جمهوري اوكرائين از تجارت زنان، تا سال        . ارتش بيكاران تبديل شده است    

 .سال بوده است 5نفر دختر زير 
 خواهي بشوي، مي   وقتي كه بزرگ شدي چه كاره مي       : پرسيدي اگر ديروز از هر كودك شوروي مي       

ولي، جواب همه كودكان بعد از . ”خواهم فضانورد بشوم و الي آخر خواهم دانشمند بشوم، مي مي“: گفت
اگر ديروز، صحبت كردن با صداي       . ”خواهم تاجر بشوم   مي“: شوروي به اين سئوال، فقط يكي است       

بشر امپرياليستي، در كشور پيشين      بلند با كودكان زشت بود، امروز، در ساية اجراي دموكراسي و حقوق            
 روند، يا در كوچه و خيابان      ها كودك يا در بازارهاي برده و سكس بفروش رفته و مي             شوراها، ميليون 

براساس آمارهاي رسمي دولت، سهم فقط      . كـنند ها ارتزاق مي   داني هاي شهرها سرگردانند و از زباله     
اگر ديروز پيرزنان و پيرمردان شوروي، در يك         . ميليون كودك ولگرد است     5روسيه،  ” مستقل“كشور  

اي به پرندگان غير مهاجر      دست عصا و در دست ديگر، كـيسة پر از دانه، در سرماي زمستان، در گوشه               
 .بازند اند و مي دادند، امروز، بسياري از اين پيران، خود در اثر گرسنگي جان باخته دانه مي

داري، بزرگترين وارث اتحاد شوروي، بعد از ويران كردن هزاران آبادي، با پائين                امروز، روسية سرمايه  
، با برچيدن دهها هزار واحد بزرگ و كوچك            ”مير“كشيدن و غرق كردن سفارشي ايستگاه فضائي          

جمع “ ،  ”كشور پيشرفتة صنعتي جهان      7“صنعتي و توليدي، علمي، تحقيقاتي و آموزشي، به جمع              
ماندگي اتحاد   اين تناقضي است با ادعاي عقب     . پيوسته است  (G -8(” كشورهاي ميلياردرهاي طالئي  

آيا امروز،  . خوردگان آنها، جواب آن را بيابند       داري و فريب   شوروي، كه بايد مدافعان و مبلغان سرمايه       
داري و هواداران نوانديش آنها كه مدعي وجود دموكراسي و حقوق بشر              مدافعان و مبلغان نظام سرمايه    
داري بوده و هستند، حاضرند تنها رقم قربانيان دو جنگ امپرياليستي را با    در جوامع ديكتاتور زده سرمايه

چرا دموكراسي و   : دولت برآمده از انقالب سوسياليستي اكتبر مقايسه كنند؟ آيا حاضرند بگويند           ” جرايم“
بشر امپرياليستي، با كار، مسكن، طب، تحصيل و ديگر خدمات رايگان براي همه، مخالف است؟                 حقوق

هاي هندوچين، ويتنام، امريكاي التين، آفريقا، يوگسالوي، افغانستان،         ها انسان در جنگ    كشتار ميليون 
سال كشتار مداوم مردم فلسطين، كشتارهاي         60مردم عراق،     %45كشتن و زخمي كردن و تاراندن         

متمدنان غرب  ” دموكراسي و حقوق بشر   “فداي سر مدافعان    ... جمعي ناشي از كودتاهاي متعدد نظامي و        
 !باد

دوستان و ديگر نيك انديشان جهان، در شرايط         خواهان، صلح  ها، به همراه همه ترقي     امروز، كمونيست 
بسيار بغرنج و خطرناك جهاني، به استقبال نود و دومين سالگرد پيروزي انقالب كبير سوسياليستي اكتبر                

، همه  )امپرياليسم(داري و فئوداليسم مدرن    دارند كه، برده   روند و در شرايطي، اين روز را گرامي مي         مي
هاي تاريخي را يكي پس از ديگري از         آوردها و گنجينه   هاي بشري را پايمال نموده، همه دست       ارزش

در چنين اوضاع پيچيده و شرايط ناهنجار جهاني، بر همه مبارزان راه آزادي انسان است                 . برند بين مي 
داري و امپرياليسم، با بازخوني سوسياليسم علمي، علل و             كه، با بازشناخت همه جانبه نظام سرمايه        

هاي جديد و بيشتر به      عوامل تخريب آن و با تشديد مبارزة متحدانة خود در راه ممانعت از بروز جنگ                
بند كشيده شدن انسانهاي كشورهاي مختلف جهان، براي مهار زدن به گسترش و تعميق روزافزون بي                 

 . اجتماعي بردارند تري در راه برقراري عدالت هاي جدي هاي اجتماعي و اقتصادي، گام عدالتي
 
 دريافتي از اميل

 نود و دو سال پس از انقالب كبيرسوسياليستي اكتبر
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9صفحه   - 11شماره    

 اي قتلهاي زنجيره
 درازاي تاريخ  اي ملي و مفتوح به پرونده

 
هايي كه جمهوري اسالمي در آستانه ورود به هزاره سوم، بر شيفتگان آزادي و عدالت                كشتار و جنايات       

. مان ورق زد   پيشگي حاكميت ديني را در تاريخ معاصر ميهن         برگ ديگري از جنايت   . اجتماعي روا داشت  
داشت ياد و خاطره قربانيان خشونت حاكميت ديني، بار           اي، در گرامي   هاي زنجيره  يك دهه پس از قتل    

اي كه موجبات چنين اعمال غير انساني و وحشتناكي را فراهم ساخته،                دانيم آن انديشه   ديگر الزم مي  
هاي  كرد قتل  بوقوع بپيوندد، كمتر كسي باور مي       78هاي پاييز    قبل از آنكه قتل   . تحليل و بررسي كنيم   

 .آميز رخ داده باشد اي در ابعادي چنين گسترده و فاجعه زنجيره
تر از آن چهار موردي است كه مقامات جمهوري          اي فهرستي بسيار طوالني    هاي زنجيره  پرونده قتل       

بغير از  داريوش فروهر، پروانه اسكندري، محمد مختاري و جعفر پوينده، دهها                    . اند اسالمي پذيرفته 
زاده، پيروز   مجيد شريف، احمد تفضلي، ابراهيم زال     . ها شدند  دگرانديش ديگر نيز قرباني اين سلسله قتل       

دواني، احمد ميرعالئي، حاجي زاده، صانعي و همسرش، غفار حسيني، حسين برازنده، سعيد سيرجاني، چند                
. اند گردد، از آن جمله    نفر را شامل مي     80كه رقمي بالغ بر       ... روحاني اهل تسنن، چند كشيش مسيحي و        

هاي فكري و اقشار مختلف جامعه از قبيل؛ روشنفكران و نويسندگان، نيروهاي              تنوع قربانيان كه از طيف    
 . چپ، ملي، ملي مذهبي و مذهبي،  نشان از ملي بودن اين جنايات دارد 

گان كوردل مذهبي، انديشمندان و فرهيختگان جامعه را غياباً محاكمه، و با مرتد،                    جنايت پيشه       
 رحمانه به اجرا در مي      شان صادر و به شكلي بي       خواندن آنان حكم قتل را براي      ... ناصبي، محارب و    

هاي  هاي انساني و آزادي تنها جرم اين آزادانديشان دگرانديش، بيان حقوق انساني و دفاع از ارزش. آوردند
آنان براي گسترش فضاي نقد و انتقاد، تفاهم و مدارا، تحمل انديشه و عقايد ديگري و                    . دمكراتيك بود 

حاكميت مذهبي  . كردند دعوت جامعه براي گفت و شنود و دفاع از صلح بعنوان ارزشي واال تالش مي                  
تافت، حكم مرگ را براي آنان و دهها انديشمند ديگر كه             جمهوري اسالمي كه چنين رويكردي را برنمي      

 . ناتمام ماند، صادر نمود
اين ديدگاه با تكيه و      . خواه تحمل غير خودي و حضور ديگري را ندارد            ديدگاه فاشيستي تماميت       

 تمسك بر دين حذف و پاكسازي اين افراد را الزم و ضروري مي بيند، و آن را جزء تكليف شرعي خود مي  
اي او   چنانكه در قانون مجازات اسالمي نيز به صراحت گفته شده، اگر شخصي مهدور الدم شد و عده                . داند

را كشتند، كسي حق تعرض به انها را ندارد، مگر اينكه مهدور الدم بودن مقتول را نتوانند در دادگاه اثبات                      
 .كنند
خواه، بزرگترين چالش امنيتي پيش روي نظام و          در طول حيات جمهوري اسالمي آن ديدگاه تماميت             

مهمترين خطر عليه نظام را همواره از           
جانب روشنفكران ديني، الئيك و كانون       

و با استفاده از      . نويسندگان ديده است   
ها، با تهديد و ارعاب،          -تمامي شيوه  

سركوب و حذف فيزيكي خواسته است، از       
گيري هر جمع و تشكلي كه             شكل

. صدايي را منعكس كند، جلو گيري نمايد       
براي چنين امري از شيوه غيرانساني هم        

 استفاده نموده، همچنين با تقويت تشكل     
هاي خودي و ايجاد جريانات موازي           

توانست مو   امنيتي، به هر نحوي كه مي      
جبات انشعاب و اختالف بين اين عناصر         

 .را فراهم ساخته
اي بنام   اين ديدگاه با طرح مقوله            

تهاجم فرهنگي، فرهنگ و جامعه             
فرهنگي را به دايره تنگ امنيتي سوق          

با ايجاد گروههاي فشار و حمله به          . داده تا بدين طريق شرايط سركوب دگرانديشان را فراهم سازد              
نويسان، با سانسور    نگاران، نويسندگان و وبالگ    اجتماعات آزاديخواهانه، دستگيري و زنداني كردن روزنامه      

گر  ياري... هاي فرهنگي و هنري و        ها و حمله به گردهمائي      و توقيف و تعطيلي و لغو امتياز روزنامه         
 . اند حكومت در سركوب بوده

هايش  اي، در يكي از سخنراني     هاي سياسي و زنجيره    سعيد امامي يكي از متهمان اصلي پرونده قتل            
 16و در نامه اي به تاريخ       ” فضاسازي فرهنگي “از تهاجم فرهنگي و از        1374در دانشگاه همدان به سال      

به وزير اطالعات به صراحت از حذف محمد مختاري و ديگر اعضاي كانون نويسندگان                      1377مهر  
اي كه چاپ آن در روزنامه سالم          نامه. سخن بميان آورده بود    ... ) گلشيري، چهل تن، دولت آبادي و         (

 شك يكي از چهره    سعيد امامي بي  . گرديد  1378تير    18موجب توقيف و تعطيلي اين روزنامه و حوادث          
اي  شد، و بعنوان معاون وزير در سيستم اطالعاتي رژيم اسالمي وزنه              هاي شاخص نظام محسوب مي     

فرمان نظام و مقام واليت بود، همواره براي حفظ مصالح           او كه همواره سرباز گوش به     . فعال و اثرگذار بود   
 توانست بدون كسب اجازه از مقامات رده باالي نظام كاري انجام دهد و طيبعتاً نمي. كرد نظام تالش مي

اند ترين شكل به قتل رسيده     به فجيع  -اند  گويد، كساني كه حذف شده سعيد امامي در اعترافاتش مي    
ايم  مرتد، ناصبي و محارب بوده و حكم مجازات آنها مثل هميشه به ما تكليف شده و آنچه انجام داده                      -

االسالم علي   كند، حكم اعدام فروهرها را حجت      او همچنين اعتراف مي   . اجراي تكليف شرعي بوده است    
آبادي ابالغ   االسالم دري نجف   فالحيان به وي داده، و حكم اعضاي كانون نويسندگان نيز  توسط حجت             

وقت، مصباح يزدي، خزعلي، جنتي و گاهاً از          اهللا خوش  اين احكام را هم فالحيان از آيت       . شده است  مي
 .كرده است اي دريافت مي االسالم محسني اژه حجت

 اي هاي زنجيره نگاهي به چگونگي افشاي قتل
با مراجعه مصطفي كاظمي از مديران وزارت اطالعات به محمد خاتمي، تشكيل تيم                1377در تابستان    -1

ترور در وزارت اطالعات براي حذف دگرانديشان و اقدام براي سقوط دولت اصالحات به اطالع وي رسانده                 
 .گيرد نمود، را جدي نمي هاي كاظمي را كه به وي ابراز تمايل مي متأسفانه خاتمي گفته. شود مي

آذر، با به قتل رسيدن فروهرها، مجيد شريف،             18آبان تا     28ي زماني    در فاصله   1377در پاييز    -2
المللي، خاتمي را مجبور به تشكيل  هيئتي از            مختاري، پوينده و پيروز دواني فشار افكار عمومي و بين           

بعد از اينكه     1377در اواخر پائيز    . كند اعضاي وزارت اطالعات جهت رسيدگي به ترور دگرانديشان مي          
بيند، به دفتر خاتمي مراجعه      آبادي تحت مراقبت و تعقيب مي      نجف  مصطفي كاظمي خود را توسط دري     

ي امني برده شده و تحقيق از وي         كاظمي به خانه  . دهد كرده و خاتمي را در جريان برخي مسائل قرار مي         
همراه باقي متهمان    مهرداد عليخاني بازداشت و دو روز بعد سعيد امامي به            5/10/1377در  . آغاز مي شود  

 . گردند  دستگير و در زندان توحيد بازداشت مي... پور و  براتي و نصيري
آبادي،  با حضور علي ربيعي، حسن روحاني، دري نجف           14/10/1377اي را در تاريخ       خاتمي جلسه  -3

اي  به تأكيد وي وزارت اطالعات اطالعيه       15/10/1377و در   . دهد سعيد حجاريان و سرمدي ترتيب مي     
اي را كه تهديدي براي امنيت ملي است، راتأييد           دهد و در اين اطالعيه وقوع قتلهاي زنجيره         انتشار مي 

 هاي زنجيره  اي از جانب رئيس جمهور براي شناسائي و دستگيري عاملين قتل             ي ويژه  كميته. كند مي
انديش و خودسر در درون وزارت       -اي همكار كج   و نهايتاً از جانب اين كميته عده        . گردد اي تعيين مي  

ها معرفي كرده و اعمال اين جنايتكاران را خيانت به سربازان گمنام امام زمان و                 اطالعات، عامل اين قتل   
 .نمايد اي به اعتبار مقدس نظام جمهوري اسالمي قلمداد مي لطمه

 اي را براي تبرئه متهمان اصلي انجام مي         پس از اين اطالعيه دوستان سعيد امامي تالش گسترده           -4
شود، ولي ديگر    اسداله بادامچيان نزد رهبر رفته و خواستار آزادي سعيد امامي مي               24/10/1377دهند در   

ها به اعمال كثيف     گان در زندان توحيد، در بازجوئي      سعيد امامي و ديگر دستگير شده     . خيلي دير شده بود   
 . خود اعتراف كرده بودند

و به تاريخ   . گردد در حمام  زندان داروي نظافت خورده و مسموم مي           25/3/1378سعيد امامي به تاريخ      -5
اي  از دفتر رهبري نماينده    . شود الدوله به حالت طبيعي برگردانده مي       در بيمارستان لقمان    27/3/1378

قلبي در   بدون آنكه سابقه بيماري قلبي داشته باشد، با ايست          28/3/1378آيد و شامگاه     براي ديدارش مي  
با اعالم خبر خود كشي سعيد امامي بر اثر خوردن داروي نظافت در              . كند فوت مي   29/3/1378گاه   صبح
كارشناسان بسياري از انجمن علوم آزمايشگاهي و خانم شيرين عبادي يكي از وكالي                  29/3/1378روز  

خانواده مقتولين اعالم نمودند كه تمامي داروهاي نظافت موجود در ايران فاقد سم آرسنيك بوده و كشنده                  
شوند، و اگر هم كشنده باشد علت مرگ بايد خونريزي داخلي             نيستند و تنها موجب ايجاد مسموميت مي       

باشد نه ايست قلبي، مگر اينكه مرگ           
سعيد امامي با تزريق آمپول هوا صورت         

 .گرفته باشد
كمتر كسي خودكشي سعيد امامي را         -6

با حذف او آمران باالتر معرفي        . باور كرد 
 نشدند، و متهمين رديف اول پرونده قتل       

اي از سعيد امامي به            هاي زنجيره  
 .مصطفي كاظمي نزول كرد

به دستور مقامات جمهوري اسالمي و       -7
هاي  خود خاتمي رسيدگي به پرونده قتل      

ترين  اي، كه يكي از حساس          زنجيره
هاي سياسي و جنائي در تاريخ           پرونده

معاصر ايران است به چهار مورد قتل            
پروانه اسكندري، داريوش فروهر،            
محمدجعفر پوينده و محمد مختاري           

اين پرونده ملي  و با اهميت        . محدود شد 
اي بزرگ را براي حذف مخالفان و دگراندشان در داخل و خارج كشور                 كه تنها بخش كوچكي از فاجعه      

 وكيل خانواده  -گرفت، با حذف وكالي پرونده و زنداني شدن ناصر زرافشان          طراحي شده بود، را دربر مي     
دادگاه متهمان  . و تغيير مسير دادرسي به يك پرونده ساده جنائي تبديل گرديد              -هاي پوينده و مختاري   

هاي زنجيره اي در پشت درهاي بسته و بدون حضور وكال و خانواده قربانيان و حذف بسياري از اوراق  قتل
برخي از  . آمران و عامالن اصلي معرفي و مجازات نشدند     . تشكيل شد -هاي سعيد امامي بازجوئي –پرونده 

 .حضوري فعال دارند -بخصوص در بيت رهبري -هاي دولتي و امنيتي نظام  آنان هنوز هم در سمت
اله  اي، فالحيان، روح   اژه وقت، مصباح يزدي، جنتي، خزعلي، ميرحجازي، محسني         اهللا خوش  آيت -8

از جمله كساني   ... كرم و اسداله بادامچيان و       آبادي، حسين شريعتمداري، حسين اهللا     حسينيان، دري نجف  
 .اند ها و جنايات نقش داشته هستند كه در اين قتل

اما . اي است  هاي زنجيره  هر چند كه رژيم اسالمي خواهان به فراموشي سپرده شدن پرونده قتل                -9
نه تنها پس از      60ها دهه    و اعدام   1367اي نيز مانند پرونده فاجعه ملي سال          هاي زنجيره  پرونده قتل 

اي ملي براي مردم كشورمان همچنان باز خواهد          درازاي تاريخ بعنوان پرونده    گذشت چند سال، بلكه به     
در همان جناياتي دارد كه توسط ساختار امنيتي و بر             هاي امروز ريشه   چرا كه اعمال قهر و سركوب     . ماند

. شود پايه مباني نظري ديني و خشونت مقدس، براي حفظ نظام شكل و به اجراء گذاشته شده و مي                       
گردان اصلي تمامي حوادث ريز و درشت ساليان اخير جز           توان ادعا نمود كه صحنه     بدرستي و به قوت مي    

اين امر از ساختار حاكميت، ايدئولوژي حاكم و          . شخص رهبري و بيت رهبري كس ديگري نبوده است          
 .گيرد كنترل كامل رهبري و بيت رهبري بر نهادهاي امنيتي در نظام جمهوري اسالمي نشأت مي
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بجز   -هاي مذهبي  در ادبيات نيروهاي      57  –  56هاي   قبل از انقالب بهمن، خصوصاً در سال            
از جمله شخص خميني، ضديت با امپرياليسم آمريكا و غرب بعنوان هدف انقالب و                   -مجاهدين خلق 

شان كسب قدرت و      مشكل آنها رژيم شاه و هدف       .  مبارزه با نظام سرمايه و سلطه آن مطرح نبود           
ها و   همه خواست آنها از آمريكا و مضمون تمامي مصاحبه        .  شان بجاي رژيم شاهنشاهي بود     جايگزيني
ولي بعد از انقالب يكباره     .  شان اين بود، كه آمريكا و غرب از حمايت از شاه دست بردارد             هاي سخنراني

براي يافتن علل اين رويكرد متفاوت      .  شود آمريكاستيزي به وجه اصلي سياست خارجي ايران تبديل مي        
 . الزم است به قبل از انقالب برگرديم

در فضاي سياسي قبل از انقالب، در شرايطي كه مبارزات آزاديبخش سراسر جهان را فراگرفته و                         
چپ ماركسيستي نقش   .  انقالب كوبا و مبارزات مردم ويتنام به سمبل روشنفكران انقالبي تبديل شده بود            

دهي مبارزه عليه رژيم شاه و گسترش تفكرات راديكال در بين نيروهاي مخالف ايفاء                اصلي را در شكل   
هاي نبرد عليه     در تمامي جبهه   .  نمود مي

هاي  رژيم شاه و امپرياليسم حامي آن، چپ        
از .  ماركسيست در صف اول مبارزه بودند         

ديدگاه چپ ماركسيستي نظام حاكم بر جهان        
نظامي امپرياليستي بود كه در رأس آن              

از اين ديدگاه   .  امپرياليسم آمريكا قرار داشت    
رژيم پهلوي همچون دهها رژيم پيراموني          
ديگر در گوشه و كنار دنيا وابسته به اين نظام           

 .جهانخوار بودند
مخالفت چپ ماركسيست با آمريكا و                

امپرياليسم جهاني از يك دعواي صرفاً             
گرفت، بلكه   عقيدتي و مكتبي نشأت نمي       

ادامه نبردي بود بين نيروهاي استثمارگر و           
 استثمار شونده  كه سرتاسر تاريخ را تحت          

از همين روي اساس      .  داد الشعاع قرار مي   
فكري و مبناي تحليلي چپ طبقاتي است، و          

فريبانه امور،   بجاي پرداختن به ظواهر عوام      
با .  كند وقايع را با توجه به كنه آن بررسي مي        

داري را   هاي شيوه توليد سرمايه    ها و كاستي   اي كارل ماركس توانست عيب     تمسك به چنين شيوه   
هاي نظام   توان به كمك چنين ابزاري وقايع جهاني را بررسي و با پليدي               هنوز هم مي  .  عيان سازد 

 .جهاني سرمايه به سركردگي امپرياليسم آمريكا مبارزه كرد
براي استرداد هژموني مبارزات ضدامپرياليستي از چپ ماركسيستي و خلع سالح اين نيروهاي بالنده                    

اجتماعي، از فرداي انقالب نيروهاي مذهبي در راستاي توافقات كنفرانس گوادلوپ تمامي توان خود را                 
. هاي ضدامپرياليستي را بدست گيرند      بكار گرفتند، تا رهبري مبارزه عليه امپرياليسم آمريكا و حركت           
هاي  اگرچه در اين راستا به موفقيت      .  هدف آنها نه مبارزه عليه امپرياليسم بلكه خلع سالح چپ بود             

 شان از امپرياليسم، مبارزه آنها نمي      خوبي هم نائل آمدند، ولي به لحاظ ماهيت طبقاتي و ديد نادرست            
نهايتاً اينكه مبارزه آنها با امپرياليسم با حذف ساير          .  توانست ماهيتي حقيقتاً ضدامپرياليستي داشته باشد      

اين مبارزه نه تنها منشاء طبقاتي و          .  دول امپرياليستي صرفاً به مبارزه عليه آمريكا محدود گرديد            
دفاع .  گرايانه به ستيز سنت و مدرنيته منتهي گرديد          داري نداشت، بلكه از موضعي واپس       ضدسرمايه

هاي ارتجاعي با ژست ضدامپرياليستي عمالً مبارزه        ها و برنامه   سرسختانه جمهوري اسالمي از سياست    
دار شدن مرز بين نيروهاي ضدامپرياليستي راستين با بنيادگرايان  عليه امپرياليسم را لوث و موجب خدشه

به !  هاي مذهبي حاكم بر ايران     در ادامه ديديم كه چگونه همان ضدامپرياليست       .  مذهبي مرتجع گرديد  
عاملين سركوب آزاديهاي سياسي، تشكلهاي كارگري و مدني، مبارزات زحمتكشان شهر و روستا مبدل                

تر ادامه   ي مزورانه آكنده از سركوب در طي سي سال گذشته با شدت هرچه تمام                اين پروسه .  گشتند
نشانده شاه براي سركوب و حذف فيزيكي نيروهاي انقالبي و            اي كه در دوره رژيم دست      پروژه.  يافت

 .  ها، ناتمام مانده بود را جمهوري اسالمي با شدت و حدت بيشتري ادامه داد كمونيست
به همين دليل نيز بخش اعظم جريانيات چپ حاضر نشدند اين رژيم را بعنوان رژيمي انقالبي و انقالب                   

 .بخش و ضدامپرياليستي به رسميت بشناسند اسالمي را بعنوان يك انقالب رهائي
هاي فدائي خلق و مردم انقالبي را در          اينكه رژيم مذهبي برآمده از انقالب بهمن، حركت چريك              

همان روزهاي اوليه انقالب در تسخير سفارت آمريكا برنتابيد، ولي خود نه ماه بعد حركتي را توسظ                      
توان در همين راستا ارزيابي      دانشجويان پيرو خط امام براي تسخير سفارت برنامه ريزي كرد، را تنها مي            

حكومت تازه شكل گرفته به رهبري خميني، فدائيان خلق و مردم را از سفارت                  57اگر در بهمن    .  نمود

آمريكا بيرون ريخت، بدين جهت بود كه اوالً؛ اسناد موجود از جمله اسناد ارتباطات سران رژيم مانند،                    
بدست مردم و نيروهاي انقالبي نيافتد، دوماً؛       ...   صدر، طباطبائي و     بهشتي، موسوي اردبيلي، يزدي، بني    
 . ها در اردوي نيروهاي انقالبي و ضدامپرياليست مقابله كرده باشند با گسترش نفوذ و اعتبار كمونيست

خانه آمريكا عليرغم هياهوي بلند شده اين نه دانشجويان طرفدار حاكميت            در تسخير مجدد سفارت        
 اگرچه ادعا مي  .  گرديدند قدرت رسيده صحنه گردان اين ماجرا محسوب مي        بلكه خود روحانيت تازه به    

ولي شواهد  .  ريزي و به اجراء گذاشته شد      شود طرح اشغال سفارت توسط دانشجويان طرفدار رژيم طرح        
هاي مهمي را هم در ساختار حكومتي        حاكي از آن است كه اين دانشجويان كه هركدام بعدها مسئوليت          

جمهوري اسالمي كسب نمودند، نه خودسرانه بلكه در هماهنگي با سران رژيم خصوصاً شخص خميني                
مسئول (، محسن ميردامادي   )سخنگوي دانشجويان  (ابراهيم اصغرزاده .  دست به چنين عملي زدند       

نفري كه    5اللهي و رضا باطني       ، رضا سيف  )مسئول اسناد (اهللا بيطرف  ، حبيب )ها نگهداري گروگان 
كميته رهبري اين اقدام را برعهده داشتند از          

ها با خميني در ارتباط      طريق موسوي خوئيني  
و قبل از آنكه آنها اقدام به اشغال             .  بودند

سفارتخانه بكنند، از حمايت خميني كه پس از        
. بايستي اعالم گردد، مطمئن بودند      اقدام مي 

از ديگر عوامل اشغال سفارت كه بنام شوراي         
 كردند، مي  بازو به كميته رهبري كمك مي      

توان از عباس عبدي، محمد هاشمي، موسي        
 رفان، رحمان دادمان، قياسي، محمد نعيمي       

جالب است،  .  پور و علي زحمتكش را نام برد       
نژاد و سيدنژاد كه بخاطر مخالفت با         احمدي

تسخير سفارت آمريكا و ارائه پيشنهاد اشغال         
سفارت شوروي از اين كميته كنار گذاشته           

گردان  شده بودند، شش ماه بعد صحنه          
اي شدند كه منجر به          انقالب فرهنگي  
ها و پاكسازي اساتيد و          تعطيلي دانشگاه  
حواه و كمونيست وسكوالر     دانشجويان ترقي 

در .  ها گرديد  و تغيير متون درسي در دانشگاه     
ها، دكتر حسن حبيبي، دكتر مجتهد شبستري           اي، محمد موسوي خوئيني     آن زمان آقايان خامنه    

 .مشاورين رهبري در دفتر تحكيم وحدت بودند
آموز، فرصتي مناسب براي عملياتي كردن ايده تسخير           سيزده آبان كه مصادف بود با روز دانش             

كميته رهبري دانشجويان در هماهنگي با محسن رضائي از حمايت سپاه              .  سفارت تشخيص داده شد    
سو  در اطراف سفارت و     آبان كميته با بسيج دانشجويان هم 13در روز . براي اين عمليات مطمئن گرديد

آموز كه به سوي دانشگاه تهران در حركت بودند، از ديوارهاي              در پوشش تظاهر كنندگان روز دانش      
خانه را   برهايي كه زير چادر دانشجويان دختر مخفي كرده بودند، درب سفارت       سفارت باال رفته و با آهن

 .روز به اسارت گرفتند 444مدت  هاي آمريكايي را به باز كرده و ديپلمات
با اين اقدام نيروهاي مذهبي كه تا قبل از انقالب در حاشيه مبارزات ضدامپرياليستي قرار داشتند،                        

بيهوده نبود كه چند روزي پس از اشغال سفارت خميني در               .  دار اين عرصه از مبارزه شدند        ميدان
متأسفانه چند روز بعد ما هم مانند       .  اند سخنراني خود اعالم نمود تنها فدائيان از اين اقدام حمايت نكرده          

حزب توده در اين دام دشمن تنيده گرفتار شديم و بيش از سه سال در توهم ضدامپرياليست بودن                        
هاي آن   منافع اشغال سفارت آمريكا قابل مقايسه با زيان       .  هاي انقالبي حاكم به بيراهه رفتيم      دمكرات

رهبري خميني سكان مبارزات ضدامپرياليستي را بدست گرفتند، و در              اوالً؛ نيروهاي مذهبي به    .  نبود
دوماً؛ با  .  كردند عرصه داخلي هم آنها بودند كه سمت و سوي مبارزات ضدامپرياليستي را تعيين مي                 

تمسك به اين حربه نيروهاي مخالف را عوامل آمريكا قلمداد كرده و در آن جو ضد آمريكايي به راحتي                    
دستĤورد اتخاذ چنين سياستي بود كه با          60هاي دهه    اعدام.  توانستند، مخالفين خود را سركوب نمايند     

مذهبي از حكومت، طرح عدم       -كنار گذاشتن نيروهاي ملي و ملي     .  اجراء گذاشته شد   كمترين هزينه به  
صدر، كشتار مجاهدين و بخشي از چپ، سركوب حزب توده و سازمان                كفايت رياست جمهوري بني   

از .  توان برشمرد  را از آن جمله مي       67اكثريت، كشتار زندانيان سياسي در سال          -فدائيان خلق ايران  
ديدند مستمسك خوبي    خانه و در هر زماني كه الزم مي        -طرفي ديگر با انتشار گزينشي اسناد سفارت       

 .كردند براي سركوب مخالفين خود پيدا مي

 خانه آمريكا هايي از تسخير سفارت ناگفته
 خانه آبان سالروز تسخير سفارت 13بمناسب 
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 شعارهاي انحرافي براي جنبش مردمي ايران
همه سـالـه هـواداران رژيـم در           .  راهپيمايي روز قدس امسال متفاوت از سال هاي قبل بود   

تظاهراتي حكومتي ظاهراً براي آزادي فلسطين، اما در حقيقت براي اعالم حمايت از جمـهـوري   
امسال پس از سركوب جنبش اعتراضي و تظاهرات خيـابـانـي،    .  اسالمي به خيابان ها مي آمدند

فعالين جنبش، با اتخاذ شيوه اي خردمندانه از امكانات و تجمعات حكومتي براي ابراز اعتراضـات  
در روز قدس مخالفين با شركت در راهپيمايي كه رژيم تدارك ديـده بـود،       .  خود استفاده كردند

 . بدون توجه به شعارهاي حكومتي، شعارهاي اعتراضي خود را فرياد زدند
حاكميت از هر تجمعي وحشت دارد، بطوريكه مراسم شب هاي قدر در آرامگاه خميني را هم      

آبان  13اما لغو مراسم هايي  چون روز قدس، راهپيمايي .  هاي قبل لغو نمود-برخالف روال سال
از طرفي برگزاري آن هم مشكل سـاز    .  بهمن شكست فاحشي براي نظاميان خواهد بود 22و يا 

ما از اين شيوه استقبال نموده و تـمـامـي      .  خواهد شد، كه نمونه آن را در روز قدس شاهد بوديم
امـا  .  نـمـايـيـم    -ياران خود و فعالين جنبش اعتراضي را به استفاده از چنين امكاناتي دعوت مـي 

 .مخالفت با رژيم را نمي توان و نبايد به مخالفت با شعارهاي مصادره اي تعميم داد
در جنبـش  ”  نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران“ و ”  مرگ بر  روسيه“ طرح شعارهايي همچون    

در سالهاي دهه شصت كه سوسياليسم با تمامي كاستي هايش . اعتراضي كشورمان، تازگي داشت
امـپـريـالـيـسـم و         “ ، ” نه شرقي، نه غربي“ در شوروي حاكم بود، حكومت اسالمي با طرح شعار 

در ضديتي ايدئولوژيك و طبقاتي با كمونيسم، سـعـي بـرآن        ”  كمونيسم دو تيغه يك قيچي اند
داشت تا شوروي را نيز مانند آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه داري غربي، كشوري سلطه طلـب  

اين ديدگاه تنها مي توانست بخشي از نيروهاي هوادار حاكميـت را    .  و امپرياليستي معرفي نمايد
ولي با شكست شوروي و استيالي نظام سرمايه داري در ايـن كشـور، جـمـهـوري          .  قانع سازد

اسالمي كه براي يافتن حامي مورد اتكاء در مبارزه عليه آمريكا سعي در نزديكـي بـه روسـيـه         
خود بوده مـواجـه     -البته نامطمئن-امپرياليستي داشته است، با شعار تظاهر كنندگان عليه حامي 

 .گشته است
هم اينك جهان سرمايه داري با بازي گرداني اشخاصي همچون سازگارا و نوري زاده سخت      

در تالش است با طرح شعارهاي انحرافي سمت و سوي مبارزات آزاديخواهانه مردم كشورمان را 
هرچند كه روسيه امروزي ديگر نه يك كشـور    .  منحرف و از محتواي دمكراتيك اش تهي سازد

بشـمـار    G8سوسياليستي، بلكه خود بخشي از جهان سرمايه داري و عضو باشگاه امپرياليستي   
ولي آمپرياليسم آمريكا سعي دارد با چشم بستن به اين واقعيت در اذهان عمومي چـنـيـن    .  ميĤيد

تا با يك تير چند نشـان  .  تداعي نمايد كه روسيه امروزي ادامه منطقي سوسياليسم شوروي است
اول؛ اينكه با تداعي يكي بودن شوروي و روسيه، عليه كمونيسم و چپ  لجن پراكني كرده .  بزند

باشد، دوم؛ با تراشيدن شريك جرمي براي خود نفرت مردم كشورمان را نسـبـت بـه جـهـان            
امپرياليستي با روسيه تقسيم كند، نهايتاً با اين ترفند براي از ميدان بدر كـردن ديـگـر رقـيـب          

 .امپرياليستي از اين منطقه استراتژيك قدمي برداشته باشد
البته قابل انكار نيست مواضع دولت روسيه در حمايت از دولت احمدي نژاد در اوج اعتراضـات     

اقدامي كه صرفاً براي تأمين منافع امپريالـيـسـتـي     .  مردمي اقدامي نفرت انگيز و غير انساني بود
از اين رو نكوهش و افشاي اين اقدام دولت روسيه وظيفـه تـمـامـي       .  دولت روسيه اتخاذ گرديد

اما تن دادن بـه      .  باشد-نيروهاي دمكراتيك و چپ،خصوصاً كمونيست هاي ايران و روسيه مي
خواست سركرده آمريكا بعنوان سركرده امپرياليسم جهاني براي دور داشتن اين كشور از مـنـظـر    

آمريكا هـنـوز   .  اعتراضات و انتقادات خلق هاي جهان و مردم كشورمان گامي نابخردانه مي باشد
هر شعـاري كـه     .  هم بعنوان دشمن اصلي خلق هاي جهان از جمله خلق ايران بحساب مي آيد

بخواهد آمريكا را از زير ضربات اعتراضي خلق ها مصون سازد، گامي در راستاي ابقـاي نـظـام      
 .سلطه امپرياليستي است

اسرائيل بعنوان مولود نظام امپرياليستي، پس از جنگ جهاني دوم در منطقه خاورميانه پا بـه         
حاكمان نژادپرست اين كشور از بدو پيدايش چيزي جز جنگ و كشتار بـراي    .  عرصه وجود نهاد

سياست هايي كه نفرت جهاني را براي اين .  مردم منطقه از جمله خلق يهود به ارمغان نيĤورده اند
همياري جنبش آزاديخواهانه، رهايـي بـخـش و        .  كشور و حاميان امپرياليستي اش درپي داشت

ضدامپرياليستي دو خلق ايران و فلسطين در طي سالهاي قبل از انقالب حـاكـي از احسـاس          
” نه غزه، نه لـبـنـان     “ امروز شعار .  مسئوليت جهاني اين دو جنبش نسبت به همديگر بوده است

هرچند ار منظر ضديت با رژيم جمهوري اسالمي قوت مي گيرد، ولي در حقيقت نـفـي اتـحـاد       
تاريخي و مترقي مردم ايران و فلسطين و تطهير جنايت هاي رژيم اسرائيل در كشتار مردم لبنان 

 .و فلسطين و بخصوص مردم غزه را هدف گرفته است
چنين شعاري نه در ضديت با جمهوري اسالمي بلكه براي مشروعيت بخشي به اين رژيـم          

و القاي اين باور نادرست كه جمهوري اسالمي تنها حامي جنبش فلسطين و لبنان، و   .  مي باشد
اين شعار نهايتاً مسئوليت متقابل بيـن  .  حماس و حزب اهللا نمايندگان فلسطين و لبنان مي باشند

 . المللي و همبستگي مردم كشورمان را با خلق هاي تحت سلطه و ستم را زير سؤال خواهد برد
 

 اي بزرگ براي ادعايي بعيد جايزه
را براي باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا بپاس  2009كميته نوبل، جايزه صلح نوبل سال      

المللي و هـمـكـاري       اش در راه تقويت ديپلماسي بين العاده هاي خارق خدمات و تالش“ آنچه كه 
هاي نه چندان دور ز دو رئيس جمـهـور ديـگـر        در سال.  ناميده است، اهداء نمود”  ها ميان ملت

هايي كـه   از طرفي آمريكا در اكثر جنگ.  اند  آمريكا نيز به دريافت جايزه صلح نوبل مفتخر شده
بايستي از اعضاي محـتـرم آكـادمـي       .  در اين چند دهه اخير رخ داده يك طرف دعوا بوده است

اي براي عاملين و آمرين جنگ تعيين نـمـايـنـد، چـه         سلطنتي سوئد پرسيد، اگر قرار بود جايزه
اهـداي  !   دانستـنـد؟   كساني را بهتر از سران دولت امپرياليستي آمريكا سزاوار چنين مكافاتي مي

 اي به رؤساي جمهور قبلي آمريكا در چند دهه گذشته، كه عاملين اصلي اكثر جنگ چنين جايزه
. تواند باشد جوي واقعي نمي-اند، جز به سخره گرفتن صلح و افراد صلح هاي بوقوع پيوسته بوده

هاي  شايد مالك اعضاي كميته محترم نوبل در تعيين چنين مكافاتي براي پرزيدنت اوباما، وعده
هاي انتخاباتي  عليرغم ايراداتي كه بر همان وعده  -در آن صورت هم .  انتخاباتي وي بوده است

چرا كه هنوز آمريـكـا در عـراق و          .  نمايد پذيرش چنين دليلي ناموجه مي  -وي نيز وارد است
زندان گوانتانامو پابرجاست، كشتار فلسطينيان توسط دولت مورد حمـايـت   .  افغانستان حضور دارد

اي گامي هـر     آمريكا در اسرائيل متوقف نگشته است، آمريكا با داشتن بزرگترين زرادخانه هسته
آن .  توان نـام بـرد     اي برنداشته، و دهها مورد ديگري كه مي چند ناچير براي خلع سالح هسته

بفرض .  نمايد شعارها انتخاباتي هنوز جامعه عمل نپوشيده و احتمال چنين امري هم ناممكن مي
نمود و ذوق زده    استناد به چنان داليلي بهتر آن بود كه آكادمي سلطنتي سوئد مدتي را صبر مي

 .  نمود پرداخت نمي براي ادعايي تحقق نايافته پاداشي چنين گزاف 
 

 رفسنجاني، گام به گام عقب نشيني براي حفظ نظام
رفتار وي در اجـالس      .  گردد نشيني رفسنجاني مشاهده مي هايي از عقب روز به روز نشانه    

هاي بعدي وي حاكي از تمايل ايشان براي پايين كشيدن فـتـيلـه     خبرگان رهبري و اظهار نظر
 .هاست-ها و تعطيلي جنبش اعتراضي در خيابان درگيري

هاي  ما از نخستين روز هم باور نداشتيم كه آقاي هاشمي كه خود از معماران اصلي سياست     
هايشان كه در حق وي    باشد، ياران سابق خود را عليرغم تمامي نامردمي جمهوري اسالمي مي

هرچند كه ما بر آن   .  اند، كنار گذاشته و با مردم بر عليه جمهوري اسالمي همراه شود روا داشته
هاي وي، بجاي باند حاكم  نبوديم از همان لحظات اوليه با دست گذاشتن بر ترديدها و ناپيگيري

ولـي  .  ما دوست داشتيم ايشان تا مدتها با اين جنبش همراه شـونـد  .  وي را زير ضرب قرار دهيم
 اي در جنايت و شخص وي را هم كمتر از خامنه.  منطقاً چنين ظرفيتي را در وي سراغ نداشتيم

ولي با اين همه هم اينك نيز معتقد نيستيم كه بايد نوك پيكـان  .  دانستيم هاي رژيم سهيم نمي
مند باشيم، بيشتر  كه از آقاي رفسنجاني گله ما بيش از آني. مبارزات مردمي را عليه وي برگرداند

منتقد دوستاني هستيم كه با بستن چشمان خود به تمامي تجارب و حوادث گذشته بخاطر اتخـاذ  
 تأسف.  زده دل به اراده وي بستند موضعي، آنهم مردد در نماز جمعه به وي اقتداء كردند و ذوق

بايد باور داشت كه آقاي رفسـنـجـانـي       .  بارتر آنكه نقش و وظايف خود را نيز بفراموشي سپردند
بيشتر از آنكه به مردم و جبهه انقالب تمايلي داشته باشند، به حاكميت و جبهه ضدانقالب تعلـق  

شنويد نه از روي دلسوزي براي مردم بلكـه جـهـت       و اگر هم سخناني را از زبان وي مي. دارند
 . استفاده ابزاري از مردم براي معامله در باالست

 نيك آهنگ كوثر/ توافق 
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12صفحه   - 11شماره    

 حكم اعدام كارگر زماني است كه از كار اخراج شود 
تپـه تـوسـط دادگـاه          احكام حبس قطعي و تعليقي پنج تن از اعضاي سنديكاي كارگران نيشكر هفت     

گويد نگرانـي   تپه مي رضا رخشان مسئول روابط عمومي سنديكاي كارگران هفت.  تجديدنظر اهواز تاييد شد
علي نجاتي رئيس هيأت مديره سنديكاي كارگران نيشكر .  ما از اخراج احتمالي اين افراد پس از زندان است

پور منشي سـنـديـكـا      تپه، فريدون نيكوفرد نايب رئيس، جليل احمدي عضو هيأت مديره و قربان علي هفت
ماه حبس تعزيري از سوي دادگاه تجديدنظر شهرستان اهواز مـحـكـوم     6ماه حبس تعليقي و  6هريك به 

ماه حـبـس      4تپه به  مهر عضو ديگر هيأت مديره سنديكاي كارگران هفت همچنين محمد حيدري.  اند شده
 .ماه حبس تعليقي محكوم شده است 8تعزيري و 

 
 اجتماع اعتراضي كارگران در شيراز

هزار تن از كارگران مخابراتي راه دور شيراز روز گذشته با تجمع در مقابل استانداري فارس عليه احمدي     
ميليارد تومـان   9ماه به تعويق افتاده و حاال به  9پرداخت حقوق آنها .  نژاد و وعده هاي دروغش شعار دادند

. آنها خواستار بركناري فرماندار فارس شدند كه پيش تر فرمانده سپـاه شـيـراز بـوده اسـت           .  رسيده است
از شعارهاي كارگـران  ”  انرژي رو رها كن فكري به حال ما كن“ ، و ” استاندار، فرماندار ما اهل غزه هستيم“ 

لطفا شما خبررسـانـي   .  هيچيك از خبرگزاري هاي داخلي تاكنون اين خبر را منتشر نكرده اند.  معترض بود
 .كنيد و از عكس ها هم استفاده كنيد

 
 سيزده نوجوان ايراني در معرض اعدام

مهلت يك ماهه براي جلب رضايت خانواده مقتول و تعويق اعدام صفر انگوتي پس از آن صورت گرفت     
كه سحرگاه چهارشنبه شماري از فعاالن اجتماعي و از جمله محمد مصطفايي وكيل وي در مقابـل زنـدان     

 .اوين براي متوقف كردن حكم اعدام وي حاضر شدند
 

 ! زندانيان زن تحت فشار
در طي روزهاي گذاشته فشارها، اذيت و آزارها و محدوديت عليه زندانيان سياسـي و عـادي زنـان و               

 .كودكان شيرخوار آنها در بند زنان زندان اوين شدت يافته است
ي آنها خانم نـازيـال      در حال حاضر تعدادي از زنان زنداني سياسي در بند زنان بسر مي برند كه از جمله   

 .دشتي، صديقه فالحت نژاد، شبنم مددزاده، مهسا نادري، فاطمه ضيائي، عاطفه نبوي مي باشند
 

 اعتصاب غذاي هنگامه شهيدي در زندان 
تير ماه در زندان به سر مي برد، از يكشنبه شب دست بـه     9نگاري كه از روز  هنگامه شهيدي روزنامه    

ميليوني از زندان آزاد شود، اكنـون   100تر قرار بود با قرار وثيقه  وي كه پيش.  اعتصاب غذا و دارو زده است
يا در اعتصاب غذا مي ميرم، يـا آزاد مـي       “ :  هنگامه شهيدي اعالم كرده.  به بالتكليفي خود اعتراض دارد

 ”شوم
 

 هاي ايران تشنج و اعتراضات دانشجويي در دانشگاه
دانشجويان دانشگاه آزاد براي پنجمين بار از آغاز سال تحصيلي تجمع كردند دانشجويان دانشـگـاه آزاد     *  

آبان از آغاز سال تحصيلي بـرگـزار    5پنجمين تجمع اعتراضي و مسالمت آمير خود را در پنجمين سه شنبه 
نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در پي فراخواني كه پيش از ايـن   2000تا  1500.  نمودند

داده شده بود در اعتراض به دولت كودتا و وقايع پس از انتخابات و همچنين حمايت از دانشجويان دانشگاه 
 . آزاد واحد تهران مركز اقدام به برگزاري تجمع و راهپيمايي نمودند

آبان ماه و با تعطيل شدن كالس هاي نوبت صبـح در صـحـن         5ظهر روز سه شنبه  12در حدود ساعت 
اصلي دانشكده فني و با فـريـاد   

دانشـجـويـان     ”اهللا اكبر“هاي 
سـپـس   .  تجمع شكل مي گيرد

دانشجويان با خوانـدن سـرود     
محمود “و  ”يار دبستاني“هاي 
به تجمع خود ادامه مـي   ”قاتل
در ادامه دانشجويـان از    .  دهند

صحن اصلي دانشكده فني تـا    
مقابل سـاخـتـمـان ريـاسـت         

مرگ بـر  “ .  راهپيمايي مي كنند
ننگ بر اين دولت “  ، ” ديكتاتور

از ديگر شعار هاي ”  مردم فريب
 . داده شده در اين تجمع بود

نژاد در دانشگاه پـيـام نـور مشـهـد، كـه                در پي سخنراني حميد رسائي از نمايندگان طرفدار احمدي*  
دانشجويان را به دم سگ تشبيه كرده بود، دانشجويان با برپايي تظاهراتي در محوطه دانشـگـاه و دادن         

 . آميز اعتراض كردند شعارهايي عليه حكومت و پرتاب كردن فلفل سبز و بطري آب به اين سخنان اهانت
نژاد، اعتراضات دانشـجـويـان       سخنراني مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران و از حاميان احمدي*  

 .دانشگاه اهواز را درپي داشت

 
 بر سر آرمان هايم ايستاده ام : كيوان صميمي از زندان اوين

 209كيوان صميمي، فعال ملي مذهبي و مديرمسوول نشريه توقيف شده نامه طي پيامي كوتاه از بنـد         
 : زندان اوين نوشته است

محكم و پر اراده بر سر آرمان هاي پاكم جهاد مي كنم، بيروني و دروني؛ و البته رسول جهـاد درونـي را       “ 
 . ”ما“ســــالم بر . ”من“پس بدرود بر . بزرگ تر و مهم تر ناميد

 ”كيوان صميمي
 . اخبار بدست آمده حاكي از آن است كه بدنبال انتشار اين پيام فشارها بر وي افزايش يافته است    
 

 رسد زاده نوبت سخن گفتن ما هم مي تاج
هاي روزهاي نخست، تعداد زيادي از دسـتـگـيـر        برخالف تبليغات و هياهوي رژيم و عليرغم مصاحبه    

حبرهاي رسيده حاكي از مقـاومـت زنـدانـيـان        .  دهند گران ادامه مي شدگان به مقاومت در برابر شكنجه
نوبت سخن گفتن ما هم فرا خواهد “ :  زاده در مالقات با خانواده خود گفته است مصطفي تاج.  سياسي است

 ”رسيد
 در تركيه ” گروه صلح“بازداشت كردهاي 

را كه از مرز عراق وارد ايـن      ”  گروه صلح“ زا پنج عضو كرد  گراي تركيه در اقدامي تنش دولت اسلم     
دادستانان ترك خواهان تعقيب قضايي اعضاي گروه ممنوع اعالم شـده    .  كشور شده بودند را بازداشت كرد

ساير اعضاي اين گروه سي و چهار نفري روز دوشنبـه  .  شده اند)  حزب كارگران كردستان تركيه( پ ك ك 
و مـورد    .  در نزديكي سيلوپي در استان شرناق در جنوب شرقي تركيه خود را تحويل مقامات تركيه دادنـد   

اين افراد بالفاصله از سوي نيروهاي امنيتي براي بازجويي .  استقبال هزاران تن از هواداران خود قرار گرفتند
 . به جاي ديگري برده شدند

كرد  اين افراد يك اقدام نمادين از سوي حزب پ ك ك براي سنجش روي”  تسليم شدن“ شود  گفته مي
 . باشد اي كه دولت رجب طيب اردوغان وعده داده است، مي آشتي جويانه

 
 كاره اي نيستم ” طرح وحدت ملي“در 
اش پس از كودتاي انتخاباتي درباره مسـايـلـي دربـاره        ميرحسين موسوي در اولين مصاحبه تصويري     

. هاي سياسي مطرح است،توضيحات مهمي ارايه كرد ها، احزاب و چهره از سوي گروه”  طرح وحدت ملي“ 
وي با اين توضيح كه از طريق رسانه ها در جريان اين مساله قرار گرفته است گفت كه تاكنون هيچ تماس 
و يا گفت و گوي مستقيمي در اين باره با او انجام نشده است و چنانچه موضوعي باشد آن را با مـردم در      

 . ميان خواهد گذاشت
 

 67هاي  اعتراف به كشتار
طلبان انـتـشـار     هاي اصالح عطاءاهللا مهاجراني وزير ارشاد هاشمي رفسنجاني در مطلبي كه در سايت     

گمان مـي كـرديـم        .  ساكت مانديم 1367همه ما كه در برابر كشتار جوانان در سال “  :  داده، نوشته است
شرايط جنگ و تهديد خارجي مي تواند مجوزي براي چنان جوان كشي باشد، كه در تاريخ ما كمتر نظيري 

صـداي آيـه     .  آن روز ها تنها يك صدا از سراسر مسئوالن كشور و نظام برخاست.  براي آن مي توان يافت
 .اهللا منتظري، به جوان كشي اعتراض كرد، و از موقعيت سياسي كه داشت بركنار شد

 
 به خامنه اي  ”تي سي يوآي “اعتراض 

اي به امضاي دبيركل اين كنفدراسيون خطـاب بـه      كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري در نامه
 . ي كارگري نيشكر هفت تپه را محكوم كرد اي، حكم زندان رهبران اتحاديه خامنه

 
 كارگر اهوازي 50ضرب و شتم و بازداشت 

كارگران لوله چدني اهواز در چهارمين روز اعتراضات خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حـقـوق خـود        
متري و طالقاني اهواز كـردنـد، نـيـروهـاي         30اقدام به تجمع و راهپيمايي در چهارراه نادري و خيابانهاي 

انتظامي كه در طي روزهاي قبل تنها نظاره گر اين اعتراضات بودند در طي اعتراض روز جاري خـواسـتـار    
با عدم قبول اين خواسته نيروهاي انتظامي از سوي .   پايان يافتن اعتراضات و پراكنده شدن كارگران شدند

كارگران معترض، اين نيروها به جمعيت كارگران يورش برده و با اين اقدام تجمع را به خشونت كشاندنـد،  
در ايــن رابــطــه     
عالوه بر تعدادي از 
كارگران كه زخمي 
شده اند، دست كم 

كارگر  50بازداشت 
ديگر نيز گـزارش    

از .  شــده اســت    
سرنوشت كارگـران  
ــازداشــت شــده     ب
اطالعي در دسـت  

 .نيست

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان
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 تظاهرات در آمريكا 

كشور مهم صنعتي و اقتصادي در پيتسبورگ آمريكا، صدها تـن     20در آستانه برگزاري نشست سران       
در جريان متفرق كردن تظاهرات كنندگان زد .  عليه اجالس سران كشورهاي بيست دست به تظاهرات زدند

هاي خود را پوشانده بودنـد، بـا      برخي از تظاهركنندگان كه صورت.  و خوردهايي ميان آنها و پليس روي داد
هـاي     پليس نيز با شليك نارنجك.  هاي زباله به سوي ماموران انتظامي، دست به مقاومت زدند پرتاب سطل

 . ساز با معترضان به مقابله پرداخت مه
، بيش از چهار هزار مامور انتظامي را از ديگر شهـرهـاي   20ي گروه  دولت براي حفاظت از اجالس دو روزه
هاي داخلي شهـر، مـحـل و         ماموران پليس در بسياري از خيابان.  آمريكا به پيتسبورگ گسيل داشته است

 .اند مقرهاي كنترل برپا ساخته
 

 اهللا به كابل بازگشت نجيب
سيزده سال پس از آنكه نيروهاي طالبان با فرمان فرماندهان ارتش پاكستان و تأييد سيا وارد ساختمـان       

جمهور فقيد افغانستـان و     اهللا رئيس سازمان ملل متحد در كابل شده، و پس از بيرون كشيدن دكتر نجيب
هاي كابل بـه دار آويـخـتـنـد، هـواداران و                برادر وي از ساختمان سازمان ملل آنها را در يكي از ميدان

 .دوستداران دكتر نجيب با برگزاري مراسمي رسمي براي اولين بار ياد و خاطره وي را گرامي داشتند
 

 ها در باره مادي گرايي هشدار پاپ به آفريقايي
هاي آفريقا، خطاب بـه   پاپ بنديكت رهبر كاتوليك هاي جهان در مراسم افتتاح اجالس شوراي اسقف     

 .گرايي پرهيز كنند ها گرسنه توصيه نمود، تا از مادي آفريقايي
 
 ماه  6اعتصاب در  9
كارگران شركت واگن پارس اراك براي نهمين بار در سال جاري  

اعتراض كارگران كه همزمان بـا بـازديـد      .  دست به اعتراض زدند
يك هيات خارجي از شركت صورت گرفت، با شعارهايي هـمـراه     
بود و سپس يك هزار و هفتصد كارگر كارخانه در برابر غذاخـوري  

اعتراض كـارگـان بـه عـدم         .  شركت دست به اعتصاب غذا زدند
 .پرداخت حقوق و سنوات معوقه است

 
 آزادي معلمان بازداشت شده

عضو كانون صنفي معلمان ايران كه روز سه شنبه در جلسه اي به مناسبت روز جهاني مـعـلـم در       12      
خانه علي اكبر باغاني دبيركل كانون توسط مأموران اطالعات بازداشت شده بودند، پس از يـك روز آزاد        

به گزارش برخي رسانه هاي اينترنتي در ايران، علي اكبر باغاني، عليرضا جوادي، محمود بـهـشـتـي     .  شدند
لنگرودي، محمود دهقان آزاد، اسماعيل عبدي، مهديه بهلولي، خاتون بادپر، مجتبي قـريشـيـان، عـبـاس          

 . معارفي، محمد نوري و آقايان جوادپور و نيك نژاد بازداشت شدگاني بودند كه اكنون آزاد شده اند
 

 مخالفت با شعار جمهوري ايران 
هاي حكومتي روز بـه روز     ، ابعاد مخالفت با آن در بين جناح” جمهوري ايراني“با طرح روزافزون شعار       

كنـد،   مخالفت جناح حاكم كه در زير پوست اين شعار بديلي را براي خود احساس مي.  شود تر مي گسترده
تر از آنها با اين شعار بـه مـخـالـفـت           طلبان دوآـشه اما جالب آنجاست كه اصالح.  باشد-قابل درك مي

 .اند برخاسته
، مخالفت خود را بـا      ” آنچه شعار ما نيست“ سايت موج آزادي وابسته به نزديكان موسوي با اين ادعا كه    

در كنار اين تحليل تصوير بزرگي قرار داده شـده كـه     .  اعالم كرد”  استقالل، آزادي، جمهوري ايراني“ شعار 
 !”نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي“: روي آن نوشته شده است

كساني كه شعارهايي مانند جمهوري ايراني را مطرح مي كنند يا ديـنـدار     “  :  حانم اعظم طالقاني گفته است
ما نبايد به شعارهاي عده اي محدود تـحـت عـنـوان       . نيستند و يا اعتقادي به اسالم و مباني ديني ما ندارند

 .درصد ملت ايران به جمهوري اسالمي راي دادند 98. استقالل آزادي جمهوري ايراني توجه كنيم
شعارهاي متفاوتي كه امسال در راهپيمايـي روز    “ :  علي الريجاني رئدس مجلس و اط جناح حاكم هم گفت

بود و در هر حال شايستة جمهوري اسالمي كه ”  ضدعزت ايران“ قدس از سوي تظاهركنندگان سر داده شد 
 ”.است، نبود” ام القراي اسالم“به گفتة وي 

كسي كه شعار اسـتـقـالل،      :  جمعه موقت تهران “: سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران هم ادعا نمود
 ”.آزادي،  جمهوري ايراني دهد دشمن ماست

 
 انتقاد مهدي كروبي از هاشمي رفسنجاني

اي اعتراضي به هاشمي رفسنجاني در خصوص اجالس اخير مجلس خـبـرگـان     مهدي كروبي در نامه     
اجالسيه مجلس خبرگان رهبري برگزار شد و آنچه در اين مجلس بايد مطرح مـي شـد،       “  :  رهبري نوشت

مطرح نشد و آنچه بايد توسط اعضاي آن مجلس مورد كنكاش قرار مي گرفت، مورد كنكاش قرار نگرفـت؛  
و در يك كالم مجلس خبرگان كه ممتازترين نهاد نظارتي در نظام جمهوري اسالمي بايد باشد به نـهـادي   
بي اثر تبديل شد؛ و ماحصل اين اجالس صرفا چند سخنراني و صدور بيانيه اي بود كه بـدون بـرگـزاري        

 ”.اجالس و جمع شدن اعضاي محترم آن مجلس و زحمت بردن بسيار، هم مي شد آن را انجام داد
 

 واگذاري مخابرات به سپاه
 

هاي وابسته به سـپـاه و        درصد و باضافه يك سهم از سهام شركت مخابرات، به شركت 50واگذاري      
گر روندهاي حاكم بر جامعه به لحاظ اقتصادي  تواند توضيح نهاد رهبري موضوع قابل تعمقي است كه مي

درصـد   50تاريخ بورس ايران با خريد !  بزرگترين داد و ستد 88مهر ماه سال  5روز يكشنبه .  و سياسي باشد
در اين معامله كه دو ميليارد و سيصد ميليون سهم به .  باضافه يك سهم از سهام شركت مخابرات رقم خورد

ريالي بوديم، بـطـوريـكـه سـهـام          3400فروش رسيد، شاهد كمترين افزايش قيمت نسبت به قيمت پايه 
فروش اين مقـدار  .  ريال باالتر از قيمت پايه توسط كنسرسيوم اعتماد مبين خريداري شد 9واگذاري تنها با 

شركت پيشگامان كوير يزد هم كه براي خريد سـهـام ايـن      . سهام تنها در كمتر از نيم ساعت انجام گرفت
سـازي را     شركت اعالم آمادگي كرده بود، به دليل عدم اهليت امنيتي مجوز تائيد از سازمـان خصـوصـي     

 . دريافت نكرد و از حضور در اين معامله منع گرديد
گذاري توسعه اعتماد و شركت شهريار مهسـتـان    كنسرسيوم اعتماد مبين تركيبي از دو شركت سرمايه     

متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و شركت گسترش الكترونيك مبين ايران وابسته به ستاد فرمان اجرائي 
ميليارد دالر بفروش رسيد، بخشي از اين مبلغ نـقـداً      8در اين غارت، شركت مخابرات به قيمت .  امام است

افتضاح، گندكاري و  باندبازي در ايـن      .  بندي گرديد قسط اقساط 16هم به -پرداخت و بخش اساسي آن
در .  ميليارد دالري به حدي بود كه صداي نيروهاي داخل حكومتي را هـم درآورد        8ي غارتگرانه  معامله

مجلس اعتراضات شديدي به سالمت اين معامله بعمل آمد، و سازمان بازرسي كشور هم خواهان تحقيق در 
 . ي بورس گرديد اين معامله

توسط رهبري جمهوري اسالمي، زميـنـه    86اساسي، به شكلي واژگونه در سال  قانون  44تفسير اصل     
با تفسير جـديـد     .  هاي كالن اقتصادي كشور را فراهم ساخت يورش توسط باندهاي حاكم نظامي به بنگاه

قانون اساسي امكان هر گونه ايراد از منتقدين وابسته به حكومت عمالً سلب گرديـد،   44اي از اصل  خامنه
هاي ملي كه مديريت ان در دست دولت بود،  مانده سرمايه سان امكاني قانوني فراهم گرديد تا باقي بدين

 و توسط مديران دولتي ساليان سال غارت ميگرديد، توسط همان مديران و باندهاي حامي آنان خصوصـي 
هاي اقتصادي دولتي، به ثـمـن و      طريق بنگاه-بدين.  سازي گردد تر مخصوص سازي يا بعبارتي صحيح
هايي كه بخاطر داشتن مديريت دولتي  بنگاه.  ال در اختيار همان باندها قرارگرفتند بخس و با شرايطي ايده

شبه مشتريان فراواني پيدا نمودند، كه از قضاء اكثـر   اش را داشتند، يك ده بودن تا ديروز همه ادعاي زيان
داران غير مرتبط با باندهاي حاكم از ايـن       البته دست سرمايه.  مشتريان هم از ميان همان منتقدين بودند

شكلي اولي دست مردم و كارگران و زحمتكشان نيز عليرغم ادعاي اعطاي سهـام   چباول كوتاه مانده، و به
قانون اساسي با سكوت و حمايت فعالين سياسي مواجه  44تفسير واژگونه اصل .  تر از انها بود عدالت كوتاه

ها، بـدون ايـنـكـه        طلبان حكومتي، كارگزاران و مشاركتي طرفداران نئوليبراليسم، از جمله اصالح.  گرديد
اي گرانبها بـرايشـان      هديه!  شان اي پرداخت كنند و اتهامي متوجه آنان گردد، رقيب عدالت طلب هزينه

بودند در زير پوسـت   آن روز آنها بايستي متوجه مي.  همه از اين اقدام خداپسندانه خشنود بودند.  اهداء نمود
كردند كه اين تيغ تنها براي  بيني مي آنها بايستي پيش.  تري هم نهفته است اين تصميم، تصميمات مهم

 وقتي جنگنده. اي هم نصيب آنان خواهد شد گردد، بلكه از اين اقدام بهره هاي كار و زحمت تيز نمي توده
هاي سپاه براي تسلط بر فرودگاه جديد االحداث امام خميني به هواپيماهاي مسافربري خـارجـي يـورش        

هان سپاه براي قبضه  سل را لغو كردند، بايست يورش حساب شده فرمانده بردند، و قرارداد منعقده با ترك
 . كردند بيني مي هاي اقتصادي و ارتباطي كشور را پيش شريان

تواند بيانگر  سپاه نهادي نظامي و دولتي است، خريد بنگاه دولتي توسط نهاد ديگر وابسته به دولت نمي     
 شركت مرتبط با ستاد اجرائي فرمان امام كه تحت نظارت رهبري است، هم نـمـي  .  سازي باشد-خصوصي

چرا كه مديريت اين مؤسسات بواسطه انتخاب آن توسط شخص .  اي خصوصي محسوب شود تواند مؤسسه
توان گفت كه در طرف ديگر اين معامله شخص رهبر  در حقيقت مي.  رهبري، خود بنوعي حكومتي هستند

اين خريدها، تنها به هرچه قدرتمندتر شدن رهبر و نظامـيـان در سـاخـتـار          .  و فرماندهان سپاه قرار دارند
 .اندازي به منابع اقتصادي كشور و غارت و چپاول ثروت ملي منجر خواهد شد حكومتي براي دست

اگر بپذيريم، آن سه شركتي كه تحت نام كنسرسيوم اعتماد مبين اقدام به خريد سهام شركت مخابرات      
نموده اند در حقيقت مؤسساتي خصوصي و مربوط به فرماندهان سپاه و بيت رهبري هستند، در اين صورت 

براي رضاي خدا و با دريافت حقوق برسنلي امرار ”  ماند، اين حضرات و فرماندهاني كه صرفا-سؤالي كه مي
 هايي نجومي را از كجا آورده اند؟ حقيقت امر نيز همين است، اين شركـت  اند چنين سرمايه معاش نموده

كنند در واقـع       شان به دولت و نيروهاي مسلح را تداعي مي ها عليرغم داشتن نامي نظامي كه وابستگي
 .نمايند هايي خصوصي هستند كه فرماندهان سپاه و افراد خاصي از قًَبلِ آن ارتزاق مي بنگاه
نه اعتراضات مردمي در ماههاي اخير و در بعد از انتخابات هاي وحشيا توان براي سركوب بنابراين مي     

آري فرماندهان سپاه و بيت رهبري . اي تصور نمود دوره دهم رياست جمهوري، داليل اقتصادي قانع كننده
شـان   باشند، بخاطر منافع شخصـي  كه در اتحادي ناميمون در حال يغما و چپاول منابع اقتصادي كشور مي

كساني كه براي چنـيـن   .  از سركوب و كشتار مردم و تجاوز به جوانان و زنان اين كشور ابائي نخواهند نمود
شوند، بـايسـتـي بـا        اي، به داليلي واهي و دروغ ازجمله اقدام افراد خودسر متمسك مي اقدامات وحشيانه

 . اي براي نفي استدالالت خود يافته باشند خريد مخابرات توسط اين باندها داليل قانع كننده
 1+  درصـد    50باشد، پس از خريد    سپاه پاسداران و بنگاه مالي مهر كه وابسته به فرماندهان سپاه مي     

غارتـي  .  نيز نموده است...  سهم از سهام مخابرات، اقدام به خريد معادن انگوران، تراكتور سازي كردستان و 
اين غارت و چپاول در ابعادي چنين گستـرده در    .  چنين عريان روي عهدنامه تركمنچاي را هم سفيد نمود

گيرد، كه نيمي از صنايع كشور تعطيل و يا در شرف تعطيل شدن هستند و نيم ديگر هم  شرايطي انجام مي
 13.4رويه كارگران نـرخ بـيـكـاري          هاي بي اخراج.  شان مشغول كار هستند درصد ظرفيت اسمي 30با 

، فقـر   88هزارميليارد توماني در سال  40درصد، درآمدهاي اندك و كسري بودجه  20درصدي، تورم باالي 
 .  و فالكت را بر سر مردم كشورمان آوار كرده است
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14صفحه   - 11شماره    

 زنـدانـي سـياسـي آزاد بايـد گـردد 

جشـن  “ مهر ماه مصادف با جشن باستاني مردم ايـران زمـيـن              
ايرانيان همه ساله در بهار، همراه با نو شدن و زايـش  .  است”  مهرگان

ي متوقف شدن رويش و بالنـدگـي،    دوباره طبيعت و در پائيز هنگامه
نوروز و مهرگان دو جشـن  .  نشستند-نوروز و مهرگان را به جشن مي
هرچند كه عيد نوروز تـوانسـت بـا      .  مهم و بزرگ ايرانيان بوده است

سازگارسازي خود با دين و آئين جديد ايرانيان موقعيت و منزلت خـود  
را حفظ كند، ولي برگزاري جشن مهرگان كه تا حمله مـغـول ادامـه      
داشت، پس از آن به دليل شوربختي مردم و شدت ظلم و سـتـم بـه      

پس از آن نيز در دوران صـفـوي دوبـاره      .  دست فراموشي سپرده شد
 .     گاه به دوران رونق و شكوه خود بازنگشت احياء و زنده شد، اما هيچ

در اساطير ايراني اين روز خجسته منسوب به مهر بـزرگ ايـزد           
ايرانيان، ايزد نور و روشنائي، نگاهبان عهد و پيمـان و پشـتـيـبـان          

كرداران است و از آن جهت جشن مهرگان يكـي   جنگجويان و راست
 از بزرگترين اعياد ايرانيان باستان به نام اين ايزد پرفروغ برگزار مـي 

در اساطير ايراني ايزدمهر در بزرگي و شكوه داراي جايـگـاهـي    .  شود
ي مهريشت آمده  طوري كه مقدمه به.  ويژه نزد اهورا مزدا است بس

كه مهر آفريده من است و من او را     :  گويد اهورامزدا به زرتشت مي“ 
 ” .ام سنگ خود قرارداده در مقام و سزاوار بودن عبادت، هم

: هاچنين مي گويد گذاري ماه حكيم عمرخيام در بررسي علل نام     

اند كه ماه مهرباني مردم نسبت  از آن جهت اين ماه را مهر نام نهاده“ 
به هم باشد و هر كس از نصيب و بهره كشت و زرع خـويـش بـه          
ديگران ببخشد و انفاق كند و آفتاب در اين ماه در برج ميزان باشد و   

و ابوريحان بيروني نيز در تشريح علـل  ”  . شود آغاز پائيز محسوب مي
و اين عيد مانند اعيـاد ديـگـر      “ :  گويد گذاري جشن مهرگان مي نام

براي عموم مردم است و تفسير آن درستي جان است و گويند كه مهر 
نام آفتاب است و چون در اين روز آفتاب براي اهل عالم پيدا شد اين 

 . است كه اين روز را مهرگان گويند
هـا   چون مهرگان مقارن با فصل برداشت محصول بوده، ماليـات      

 مردم در اين روز غسـل مـي      .  شد در اين جشن به خزانه واريز مي

 ماليدند و به جشن و پايكـوبـي مـي      روغن ويژه بر بدن مي.  كردند

 مي) سيب، به، انار، عناب و انگور(هاي مخصوص  پرداختند و از ميوه

خوردند تا از آفات و باليا دور باشند از نكات برجسته اين جشن اهداي 
و ”  جشن محصول“ بعنوان ”  جشن مهرگان“ از .  هدايا توسط مردم بود

 .اند نيز نام برده” جشن گندم“
اين روز خجسته همچنين مصادف است با تأسيس حـزب تـوده          

هاي رفيقانه خود را بـه اعضـاء و          ايران، بدينوسيله مايليم شادباش
 . هواداران اين حزب تقديم نماييم

 !مهرگان،جشن ايزدان يا مردمان؟

 مرگ عمران صالحي سومين سال
مرگ شاعر و  دوازدهم مهرماه امسال مصادف با سومين سال     

وي شخصيتي . بود” عمران صالحي“طنزپرداز نامي و مردمي كشورمان 
نظران ادب و  برجسته در ادبيات و هنر فارسي بود، و بتصديق صاحب

. آمد اي ارزشمند بشمار مي هنر آذربايجاني در اين عرصه نيز وزنه
از خلق . عمران صالحي شصت سال تمام را با مردم كوچه زيست

هاي صالحي  ها و سروده نوشته. خويش آموخت و براي آنان نوشت
اي تلخ بر لب  خنده“اش بود، او كه همواره  انعكاس شفافي از زندگي

اش نيز به همان سياق زهري شيرين و   ، از آثار ادبي و هنري”داشت
از “عمران . نمود هاي زندگي هموطنانش تراوش مي آكنده از واقعيت

شصت سال را با . ”سرود گفت و مي مرگ بيزار بود، و براي زندگي مي
 دردهاي مردم زندگي كرد و در تمامي آثارش حضور مردم و درد توده

 !  يادش گرامي باد. توان حس نمود هاي كار و زحمت را مي

 مهرگان را به پيشباز رويم
 ها رقص خوش پيچ وتاب و پرچم

 
 ) سايه. الف. ه(هوشنگ ابتهاج 
 

 بگشاييم كفتران را بال
 بفروزيم شعله بر سر كوه
 بسراييم شادمانه سرود

 وين چنين با هزار گونه شكوه
 مهرگان را به پيشباز رويم
 ها رقص خوش پيچ وتاب و پرچم
 زير پرواز كفتران سپيد
 شادي آرميده گام سپهر
 خنده نو شكفته خورشيد

 گويند مهرگان را درود مي
 گرم هر كار مست هر پندار
 همره هر پيام هر سوگند
 در دل هر نگاه هر آواز

 توي هر بوسه روي هر لبخند
 بسراييم مهرگان

 خوش باد

 بهنود شجاعي اعدام شد
 فرياد از اين همه جنايت و خشونت و بيداد

المللي صبح روز    هاي گسترده ملي و بين     بهنود شجاعي عليرغم اعتراض       
اعدام بهنود در حا لي اجرا شد كه صدها نفر             .  اعدام شد   19/7/88يكشنبه  

ازفعاالن حقوق اجتماعي، حقوق كودك، زنان، دانشجويان، روشنفكران و ساير          
اقشار اجتماعي و سياسي از نخستين لحظات بامداد روز يكشنبه در مقابل                 

 . زندان اوين جمع و خواهان لغو اعدام بهنود شدند
 او مستحق مرگ نبود

 شد او نمي بايست اعدام مي

 .او اعدام شد
 .اعدام

و اين اخرين كلماتي بود كه محمد مصطفائي وكيل بهنود شجاعي بعداز اعدام             
 .وي گفت

و اين اولين و آخرين باري نيست حاكميت اسالمي كودكان و نوجوانان زير                
هم اينك نيز چندين كودك و نوجوان        .  كند سال را به مرگ محكوم مي       18

ماه فرصت   دايره اجراي احكام براي انگوتي يك      .  باشند در خطر اعدام مي   
 .داده است تا از اولياي دم رضايت اخذ كنند

صدا برعليه قوانين ضد انساني و ضد كودك حاكميت اسالمي            گام و هم   هم
 ياد ياران ياد باد .  اعتراض كنيم


