
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى

 »!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 هشتم ،  دورة779شماره 
 1386 آذر ماه 17بيست و يكم  سال  

اتحاد، مبارزه، “آذر، روز تولد شعار  16

!، و روز دانشجو فرخنده باد”پيروزي  
آذر  16پايبندي تحسين برانگيز جنبش دانشجويي با آرمان هاي واالي   

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 7و  6ادامه در صفحه    

آذر    16با فرارسـيـدن     
، پنجاه و چهار سـال  1386

از  يورش گزمگان رژيـم    
وابسته شاه  به جـنـبـش      
دانشجويي و بـه خـون         
كشيده شدن دانشجـويـان   
مبـارز دانشـكـده فـنـي          
. دانشگاه تهران، گـذشـت    

سنت مقاومت قهرمانانه يي 
توسط  1332آذر  16كه در 

پيشتازان جنبش دانشجويي 
كشور پايه گذاري شد تا به 
امروز همچنان ادامه يافتـه  
و جنبش دانشجويي كشور 
با وجود همه دشواري هاي 
سال هاي اخير و با وجـود   
شهدا و مبارزان بيشمـاري  
كه در طول پـنـج دهـه        
گذشته جان شريف خود را 
بر سر اين آرمان فدا كـرده  
اند همچنان بـه پـيـكـار       
دليرانه خود بر ضد استبداد 
و ارتجاع حاكم ادامه داده و 

آذر    16برگزاري .  مي دهد

عقب ”: قانون كار“اصالح اساسي 

 نشيني موقت وزارت كار 

به دنبال انتشار شايعه استعفـاي وزيـر كـار و          
موضعگيري هاي جهرمي در خصوص تقويت سهم 
وزارت كار در تصميم گيري هاي اقتصادي دولـت،  
دراوايل آذر ماه رسانه هاي همگاني گزارش دادنـد  
كه، وزير كار و اموراجتماعي از منتفي شدن اصالح 

 !اساسي قانون كار خبر داده است
وزير كـار و    ” : دراين باره نوشت”  اعتماد“ روزنامه 

ماده قـانـون    10تا  8امور اجتماعي از اصالح فقط 
كار خبرداد و گفت اين قانون به دليل آنكه بعـد از    
قانون اساسي هم عرض قوانين مهم كشـوراسـت،   

 3ادامه در صفحه   

 كنفرانس جهاني بر ضد جنگ و براي صلح

كشور جهان، از جملـه از     26نماينده از  1200
آمريكا، كانادا، جمهوري چك، دانمارك، فرانسـه،  
آلمان، يونان، ايرلند، مصر، لبنان، فلسطين، ايتاليا، 
ايسلند، هلند، نروژ، پاكستان، لهـسـتـان، ايـران،       
عراق، تركيه، اسپانيا، سومالي، كره جـنـوبـي و        

سـال پـيـش       62سوئيس در لندن، در محلي كه 
كنفرانس تشكيل سازمان ملل در آن برگزار شـده  

بود، گرد آمدند تا مخالفت خود را با سيـاسـت هـاي      
جنگ طلبانه امپرياليسم آمريكا و خطراتي كه جهـان  

اين .  از سوي جنگي ديگر تهديد مي كند، اعالم كنند
جنگ را “ كنفرانس پر اهميت جهاني از سوي جنبش 

در انگلستان كه در سال هـاي اخـيـر      ”  متوقف كنيد

 3ادامه در صفحه   

سركوب فعاالن زن، پاسخ رژيم به زنان 

 مبارز و صلح جوي ايران

در هفته هاي اخير در پي افزايش فشار به جـنـبـش       
دانشجويي كشور نيروهاي ملي و مترقي، فشار و سركوب 

از .  بر ضد  فعاالن زن نيز شدت بي سابقه اي يافته است
احضار به دادگاه، پرونده سازي، بازداشت و تعين وثـيـقـه    
هاي سنگين گرفته تا بستن سايت و دستگيري روزنـامـه   

از جمله سايت زنستـان  .  نگاران زن و وب سايت نويسان 
كه باالخره پس از چندين بار فيلتر شدن باالخره مسدود ( 

 2ادامه در صفحه   

 5در ص      بدرود ژاله اصفهاني
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بعضي ها انـتـظـار      ... بحث تغيير آن با اصالحات زياد منتفي شده است
ماده قانون كار دارند  203ماده يي را از كل  100انجام تغييرات بيش از 

ولي ما در وزارت كار و امور اجتماعي با بررسي هاي كارشناسي و كامل 
ماده قانون كار، ديگر مواد قانـون   10تا  8به اين نتيجه رسيديم كه جز 

 ”.كار نيازي به اصالح ندارد
به گزارش همين روزنامه، محمد جهرمي در پايان سخنان خود تاكيد 

هيچ عجله اي نداريم و   ]  اصالح قانون كار[ ما در انجام اين كار ”  : كرد
اميدواريم تا پايان برنامه چهارم بتوانيم با كمك دولت، مجلس، كارگران 

 ”.و كارفرمايان اين اصالحات را كه مورد نياز كشور است تهيه كنيم
عقب نشيني وزارت كار از اصالح اساسي قانون كار، در درجـه اول      
انگيزه سياسي داشته و به معادالت قدرت در ميان جناح هـاي رژيـم       

هراس ارتجاع حاكم از نارضايـتـي روبـه گسـتـرش          .  مربوط مي شود
كارگران از سياست هاي دولت احمدي نژاد، و نقش موثر زحمتكشان در 
تحوالت، داليلي است كه وزارت كار را به عقب نشيني موقت وا داشته 

اقدامات و سياست هاي ضد كارگري درعرصه هاي مختلـف     است، اما
 .همچنان ادامه دارد

آبان ماه،  يادآوري  21جهرمي، طي نشستي با گروهي از كارشناسان، 
وزارت كار شماي سازماني خود را براساس ماموريت خود تعريـف  ” :  كرد

كرده و به دنبال جهش دراقتصاد مولد كشور است، دبير خانـه شـوراي     
سـال     10اشتغال از سازمان مديريت به وزارت كار منتقل شده، زيرا در 

گذشته به دليل حجم كاري آن سازمان اين شورا تشكيل نشده بود و در 
خوب توجه كنيد اهـمـيـت    [ حال حاضر به دليل اهميت مسئله كارگري 

تشكيل شـده  ]  خامنه اي[ شورا در حضور رهبر انقالب ]  مسئله كارگري
 ”.است

نگاه وزارت كار ضمن توسعه كارو اشتـغـال،   ”  : جهرمي درادامه افزود
حفظ اشتغال موجود هم هست، اشتغال مازاد دستگاه ها خود مـانـعـي      

است، به عنوان وزيـر     44براي اجراي درست سياست هاي كلي اصل 
 ”.كار براي نخستين بار بحث اصالح قانون كار را مطرح كرديم

وزير كار دولت ارتجاع سپس ضمن توضيح وظايف اين وزارتخانه، به 
و شتاب بـخـشـيـدن بـه           44ويژه در مورد پياده كردن ابالغيه اصل 

بـيـمـه    ”  : خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه، خاطر نشان ساخـت 
بيكاري در جامعه به شكل نادرست جا افتاده كه فقط براي كارگر است، 
بلكه كارفرما در جهت پايداري بنگاه خود نيز بايد از آن استفاده كند، از   
تعديل نيروي انساني توسط كارفرمايان استقبال مي كنم بـه شـرطـي      
وزارت كار با اين مسئله موافق است كه هزينه كارگر توسط كـارفـرمـا    

 ”.پرداخت شود
از ديگر سو، و در پيوند با موضعگيري جهرمي، معاون وزيركار طرحي 
را اعالم داشت كه به اصطالح براساس آن بنگاه هاي اقتصادي جهـت  

آبان ماه، درايـن   20، ” ايسنا“ خبرگزاري .  افزايش اشتغال ثبات مي يابند
بررسي طرح پايداري بنگاه هاي اقتصادي در وزارت   ” :  باره گزارش داد

معاون وزير كار اظهار كرد، اين طـرح    .  كار و امور اجتماعي جريان دارد
كه از راهكارهاي افزايش ضريب پايداري بنگاه هاي توليدي است كـه  

 28وي از اختـصـاص     .  جزييات آن پس از نهايي شدن اعالم مي شود
هزار ميليارد ريال كمك مالي به بنگاه هاي اقتصادي داراي مشـكـل       

خبر داد و افزود در شـش    ]  بخوان مراكز و كارخانه هاي در حال ركود[ 
واحد مشكل دار از كمك هاي دولت بهره مند شده  450ماه اول امسال 

درصـدي   200اند كه نسبت به شش ماهه اول سال گذشته شاهد رشد 
 ”.در اين بخش از وظايف محوله دروزارت كار و اموراجتماعي بوديم

تمام اين گونه تبليغات در زماني صورت مي گيرد كـه وزارت كـار         
دولت احمدي نژاد درراستاي تامين منافع كالن سرمايه داري، به ويـژه  

مـاده     10تا  8اصالح .  سرمايه بزرگ تجاري، پيگيرانه حركت مي كند
قانون كار، معافيت كارفرمايان از سهم بيمه، مانع تراشي درراه تشكيـل  
سنديكاهاي مستقل كارگري از جمله اقداتي هستند كه تاكنون از سوي 

و تامين امنيـت سـرمـايـه        44وزارتخانه فوق درراستاي ابالغيه اصل 
جالب اينجاست كه چندي پيش بـرخـي از       .  صورت گرفته و مي گيرد

ضمن انتقاد صريـح از    ”  هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي“ اعضاي 
برنامه وزارت كار در خصوص كاهش سهم كارفرما در پرداخت بيمه كارگران، ايـن  
اقدام را به زيان كارگران و بطور كلي مزدبگيران كشور قلمداد كـرده و تـاكـيـد           

طرح وزارت كار مبني بر كاهش سهم بيمه كارفرمايان تـوسـط سـازمـان       ” :كردند
با اين كار امكـان بـوجـود      .  تامين اجتماعي دراصل از كيسه خليفه بخشيدن است

آمدن مشكالت ديگر نيز وجود دارد كه حتي موجب كاهش خدمات سازمان تاميـن  
اگر هشت درصد از سهم بيمه كارفرمايان كاهش يابد با رقمـي  .  اجتماعي مي شود

 ”.حدود هزار ميليارد تومان كسري درسازمان تامين اجتماعي مواجه مي شويم
ابان ماه، در گزارش از وضعيت قراردادهاي  20، ” ايسنا“ عالوه بر اين، خبرگزاري 

: موقت واصالحيه قانون كار از قول دبير اجرايي خانه كـارگـر تـبـريـز نـوشـت             
قراردادهاي موقت كار در كارهايي با ماهيت مستمر و دائمي آن قدر رشد داشـتـه   ” 

درصد از كارگران حاضر در كارخانجات و در بدنه تـولـيـد را       80است كه بيش از 
بنابر اين با اهدافي كه پشـت پـرده       .  كارگران قرارداد موقت كار تشكيل مي دهد

مـحـسـوب     21دنبال مي شود بايد قراردادهاي موقت كار را برده داري نوين قرن 
واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي و خصوصي سازي آن ها، مـعـضـل      . كرد

شده است و بـه  ]  بخوان طبقه كارگر[ بسيار عظيمي براي صنعت و جامعه كارگري 
كارخانه هاي دولتي به هر كسـي    . يك غول ترسناك و هولناك تبديل گشته است

واگذار مي شود به طوري كه واگذاري ها به قيمت ناچيزي صورت مي گيرد و يـا    
سهام آنها دريك دقيقه با دست هاي نامريي براي اشخاص نامعلوم خريداري مـي    

 ”.شود
حال با اين اوصاف بر تبليغات وزارت كار در باره به اصطالح اشتغال زايـي چـه     

يكي از جنبه هاي بسيار مهم اقدامات وزارت كار، معرفـي  !  نامي مي توان گذاشت؟
، ” ايسنـا “ به گزارش .  تشكل هاي ساخته و پرداخته خود به مجامع بين المللي است

آبان ماه، جهرمي در ديدار با مدير اجرايي استاندارد هاي بين المللي كار سازمان  30
رويكرد سياسي تشكل هايـي كـه مـي        ” :  اظهار داشت)  او. ال.اي (بين المللي كار

كوشند خواسته هاي صنفي كارگران و كارفرمايان را نمايندگي كنند، اختالل هايـي  
اراده سياسي وزارت كار و امـور    .  جبران ناپذير درحوزه روابط كار به وجود مي آورد

اجتماعي جمهوري اسالمي ايران بر تعميق روابط ايران با سازمان بين المللي كـار    
 ”.استوار است

البته وزير كار دولت احمدي نژاد هنگامي از تعميق روابط با نهادهاي بين المللـي  
در مسايل كارگري به ويژه سازمان بين المللي كار سخن مي گويد و رقباي خود از 

را به غير صنفي بودن متهم مي كند كه، با دخالت آشـكـار در     ” خانه كارگر“جمله 
امور تشكل هاي كارگري، با اختصاص ميليون ها تومان اعتبار، سـازمـان هـايـي       

اخيرا دولـت  .  دروغين را تحت عنوان تشكل هاي مستقل كارگري تاسيس مي كند
ميليارد ريال به تشكـل هـاي      50احمدي نژاد با ابتكار وزارت كار اعتباري بالغ بر 

آبان ماه، درگـزارشـي از      20، ” ايسنا“ خبرگزاري .  حامي دولت اختصاص داده است
آذربايجان شرقي با اعضاي انجمن صنفي روزنـامـه   ”  خانه كارگر“ نشست مشترك 

ميليارد ريال دركنار ديـگـر      50دولت .  نگاران اين استان اعالم داشت كه
حال چگونه مي توان از .  امكانات به تشكل هاي حامي خود اختصاص داد

حمايت وزارت كار اين دولت از تشكل هاي مستقل در چارچوب مقررات جهاني و   
وزارت كار با برنامه اي حساب !  ضوابط سازمان بين المللي كار سخن به ميان آورد؟

ماده قانون كار به زيان مزدبگيـران و درراسـتـاي         10شده، ضمن مانور و اصالح 
تامين امنيت سرمايه به منظور پيوستن به سازمان تجارت جهاني، تشكـل هـايـي      
ارتجاعي را با حمايت مالي و تداركاتي تقويت مي كند تا به مجامع بين المللي بـه    

هم اكنون تمام امكانات و توانايي هـاي  .  عنوان نماينده كارگران ايران معرفي سازد
. وزارت كا ردولت ضد كارگري احمدي نژاد در خدمت اين هدف قرار گرفته اسـت   

ترفند تازه وزارت كار مستقيما منافع و حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن 
ما را آماج خود قرار داده است، بايد باهوشياري و تقويت صفوف جنبش مسـتـقـل      

 !سنديكايي اين ترفند را افشا و خنثي كرد
 

 ...ادامه اصالح اساسي قانون كار
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ميليون ها شهروند انگليسي را بر ضد سياست هاي جنگ طلبانـه دولـت     
آندرو .  بوش و بلر تجهيز و به خيابان كشانده است، سازمان دهي شده بود

ضمن اشاره به موفـقـيـت    ”   جنگ را متوقف كنيد“ ماري، مسئول جنبش 
چشمگير جنبش ضد جنگ در سراسر اروپا و جهان و بـرگـزاري ايـن          
كنفرانس پر اهميت به وظايف نيروهاي صلح دوست و مترقي در شرايـط  
حساس كنوني اشاره كرد و گفت بايد تمام نيرو را براي جـلـوگـيـري از       

توني بن، از رهبران سرشناس چپ، عضو سـابـق   .  جنگي ديگر بسيج كرد
نيز در سخـنـانـي    ”  جنگ را متوقف كنيد“ پارلمان انگليس و صدر جنبش 

ضمن اشاره به اهميت كنفرانس  و اهميتي كه جنبش صلح در شـرايـط     
كنوني دارد به سياست هاي فاجعه بار امپرياليسم در عراق و افغـانسـتـان    
اشاره كرد و همه شركت كنندگان را به تشديد تالش ها براي جلوگيـري  

 . از جنگي ديگر فرا خواند
در بخش اساسي يي از كنفرانس كه به مسئله ايران اختصاص يافته بود 

، عـبـاس   ” مادران در مخالفت با جنگ“ خانم مرتضائي لنگرودي، نماينده 
،  خانم الهه رسـتـمـي    ” مخالفت با تحريم بر ضد ايران“ عدالت، از كارزار 

و  محمد اميدوار، نماينده حزب توده ايران بـود كـه بـه          ”  كارزار ايران“
 .  در آن شركت كرده بودند” جنگ را متوقف كنيد“دعوت رهبري جنبش 

نماينده حزب در سخنراني خود ضمن اشاره به شرايط دشوار و خطرناك 
جهاني و اهميت اين مسئله كه ريشه هاي اساسي بحران كنوني را بـايـد   
درك كرد تا بتوان افكار عمومي جهان را براي صلح بسيج كرد از جـملـه   
اشاره كرد كه زمينه هاي اساسي بحران و تشنج كنوني عمدتاً به برنـامـه   
هاي امپرياليسم، خصوصاً امپرياليسم آمريكا براي كـنـتـرل سـيـاسـي،           
اقتصادي و نظامي خليج فارس و منابع عظيم نفتي و گازي آن مـرتـبـط    

نماينده حزب در بخش ديگري از سخنراني خود ضمن طرح ايـن    .  است
موضوع كه مردم ما زخم هاي عميقي از جنگ و خونريزي هنوز با خـود    
دارند به شروع جنگ عراق بر ضد ايران، به عنوان يكي از توطئـه هـاي     
امپرياليسم آمريكا بر ضد جنبش جوان انقالبي ايران و صدمات فاجعه بـار  
. انساني و اقتصادي جنگ تحميل شده از سوي امپرياليسم اشـاره كـرد      

نماينده حزب در بخش ديگري از سخنان خود ضمن پرداختن به سياست 
هاي دولت احمدي نژاد به مبارزه مردم و نيروهاي مترقي ايـران بـراي       
دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي اشاره كرد و تأكيد كرد كه حـزب  
توده ايران شديداً با هرگونه دخالتي در امور داخلي ايران، به هر بهانه اي   

نماينده حزب سپس به تاريخ مداخالت امپرياليسم در امـور  .  مخالف است
و    1332مـرداد       28داخلي ميهن ما پرداخت و  تجربه كودتاي سيا در 

سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق و  كشتار و زنـدانـي كـردن آزادي            
خواهان، از جمله شمار زيادي از اعضاي حزب ما، اين كودتا را تنها نمونه 
اي از اين دخالت ها و نتايج تلخ و مخرب دخالت هاي امپريالـيـسـم در      

نماينده حزب در بخش پاياني سخنراني خود ضـمـن     .   ايران  اعالم كرد
اشاره به تالش هاي گوناگون نيروهاي ترقي خواه در ايران براي ايـجـاد   
يك كارزار وسيع صلح از جنبش جهاني بر ضد جنگ و بـراي صـلـح          
خواست تا از اين تالش هاي ارزنده دفاع كند و با ايجاد ارتباط هماهنـگ  
و نيرومندي با اين تالش ها جلوي سياست هاي مـخـرب ارتـجـاع و           

 .      امپرياليسم در منطقه را سد كنند
كنفرانس در پايان كار خود با صدور قطعنامه اي كه به تصويب شركت 
كنندگان كنفرانس رسيد خواهان پايان كامل اشغال افغانستان و عراق از   
سوي اياالت متحده و متحدان آن شد و مخالفت خود با هرگونه حمله اي 

شركت كنندگان در كنفرانس همچنين در رابطـه بـا     . به ايران اعالم كرد
ضرورت هماهنگ كردن آكسيون هاي ضد جنگ بين المللـي در سـال       
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 ...ادامه كنفرانس جهاني بر ضد جنگ  

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 ...ادامه سركوب فعاالن زن

و فعاالني كه در نشريات و وب سايت هاي  مختلف، در انـعـكـاس    )   شد
درد و رنج زنان ايراني حاصل قوانين تبعيض آميز قلم مي زنند، مورد اتهام 

مريـم حسـيـن خـواه،         .  قرارگرفتند و به طور غير قانوني بازداشت شدند
روزنامه نگار و عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران،  و جلـوه جـواهـري،      
دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي، هر دو فعال حقوق زنان كه در 
سايت هاي زنستان و تغيير براي برابري قلم مي زدند ، طي هفته هـاي    

حكم زندان و . گذشته بازداشت و دربند عمومي زنان در اوين بسر مي برند
شالق دالرام علي نيز هنوز نقض نشده است، از روناك و هانـا اعضـاي     
كمپين يك ميليون امضاء نيز هيچ خبري از زندان به بيرون درز نمي كند  

 .و بسياري از فعاالن زن در انتظار نوبت دادگاه شان بسر مي برند
اتهام فعاالن زن اگر تا ديروز در پي سركوب و ضرب و شتم تظاهـرات  

” اقدام عليه امنيت كشور“ قانوني و مسالمت آميز آنان بر ضد نابرابري ها، 
مطرح مي شد، امروز به علت فعاليت رسانه اي و افشاي قوانين زن ستيـز  
از جمله افشاي اليحه حمايت از خانواده و نقش تاثيرگذار و بسيج كننـده  

نشر اكاذيب و “ فعاالن زن در رساندن آگاهي جنسي به جامعه مردساالر،  
 .مطرح مي شود”  تشويش اذهان عمومي

مورد ادعاي رژيم چيزي نيست جز افشا گري بر ضد قوانيـن  “  اكاذيب” 
ارتجاعي  نابرابري حقوقي و مدني زنان  و اين ديدگاه واپـس گـرايـانـه        

 .  مرتجعان حاكم كه زنان را عمال  شهرونداني درجه دو قلمداد مي كنند
در واقع مشوش كنندگان واقعي اذهان عمومي، خود رژيم زن سـتـيـز      
واليت فقيه است كه با حمايت از قوانين  تبعيض آميز  تحت لواي اسالم 

كنوانسيون رفع هر گونه تـبـعـيـض عـلـيـه          “ و شرع و در اين رابطه رد 
) تقريبا همه كشورها حتي كشورهاي اسالمي آن را امضا كرده اند(  ” زنان

و ارائه لوايحي از قبيل اليحه كذائي حمايت خانواده كـه امـروزه مـورد        
اعتراض قشرهاي مختلف است، مي خواهند وضعيت زنان را حداقل به ده 

جلوه جواهري فعال مبارز مدت كوتاهـي قـبـل از        .  ها پيش باز گردانند
كنار هم بايستيم، از هر مسلك و جناح، اگر .. “  :  دستگيري اش مي نويسد

كه نماينده مجلس هستيم، اگر عضو كميسيون زنان قوه قضائيه هستيـم،  
اگر فعال حقوق زنان هستيم يا حتي رهگذري، چرا كه مي دانيم تصويـب  
اين اليحه چگونه مي تواند زندگي و امنيت خاطر ميليون هـا خـانـواده        

 ”..هموطن مان را به چالش بگيرد
مبارزه و مقاومت تحسين برانگيز زنان به شيوه هاي مختلف اوج مـي    

نفر از فعاالن حقوق زنان طي نامه اي سرگشاده به نمايندگان  550.  گيرد
، ” حمايت خانواده“ زن مجلس، ضمن افشاي برخي از مفاد اليحه ضد زن 

از نمايندگان زن مجلس خواستند تا مشكالت و مصائبي را كه اين اليحه 
در صورت تصويب بوجود مي آورد با شركت نمايندگان قشرهاي مختلـف  
زنان در افكار عمومي و از جمله در صدا و سيما به بحث گذاشته شـود و    

تصميمي اتخاذ كنيم كه شرمنده فرزنـدان  “  خطاب به آنان اعالم داشتند 
 ”مان نشويم

مادران صلح صداي اعتراض آميز خود را بر ضد جنگ و جنگ افروزان 
در هر دو سو، بلندتر مي كنند و ضمن بر شمردن وضعيت حساس منطقه 
و خطر بروز جنگ ، هم صدا با همه نيروهاي صلح دوسـت جـهـان ،          
مسئوالن كشور را فر امي خوانند تا به سياست تشنج زاي خود پايان دهند 

اگر پرونده هسته اي امري است مربوط به همه ايرانيان و “  :  و مي پرسند
سرنوشت فرزندان ما را رقم مي زند، چگونه ما حق اظهارنظر مستقيم در   
باره اين موضوع را كه مي تواند بر امنيت و سرنوشت ما و فـرزنـدانـمـان     

تاريخ نشان داده كه در هنگام جنگ ها، سختي ها .. تاثيرگذار باشد نداريم 
و تحريم ها اين مردم عادي اند كه قرباني مي شوند، نه صاحبان مـال و    

 ”...جاه و قدرت
امروز زنان در همه اشكال مبارزه در جامعه حضور موثر و فعال دارنـد،    
حتي اگر به بند و زنجير شان كشند باز صداي برابر خواهي و حق طلبانـه  

اين جا زندان است و   ” :  در بند هم فرياد بر مي آورند.  آنان قطع نمي شود
از (  “  . من زني در ميان زناني كه دردهاي شان مثال روشن نابرابري است

آيا زنان مبارزه ميهن ما و جنـبـش   )  نامه مريم حسين خواه از زندان اوين
آزادي خواهانه آنان  را مي توان با سركوب خاموش كرد؟ تجربه سه دهه 
مبارزات اخير در شرايط بسيار دشوار و بغرنج پاسخي قطعي و منفـي بـه     

 .اين سئوال است
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نوامبر در پراگ،  25الي  23در فاصله روزهاي  دومين كنگره حزب چپ اروپا
نماينده كه نيمي از آنـان     400نزديك به .  پايتخت جمهوري چك، برگزار شد

حزب چپ “ حزب ناظر تشكيل دهنده  10حزب عضو و  19زن بودند، از طرف 
با توجه به اينكه برگزاري كنگره مصادف .   در اين كنگره شركت داشتند ” اروپا
روز جهاني مبارزه باخشونت  نوامبر 25(بود  هفته مبارزه با خشونت عليه زنانبا 

اختصاص   زنان اول گردهمائي به فعاليت هاي روز)  تعيين شده است عليه زنان
حقـوق  “ ده بود، كه در جريان آن نمايندگان زن در چارچوب سه كارگاه شده دا

به  ” عدم ثبات شغلي و كار براي زنان“ و  ”  خشونت عليه زناندر نفي “ ، ” زنان
 . بحث در مورد مسائل و مشكالت اجتماعي پرداختند

حزب كمونيست، چپ، دموكراتيك و مدافع محيط زيست از    36نمايندگان 
كشورهاي مختلف جهان، و از جمله از كوبا، چين و بـولـيـوي، بـه عـنـوان           

در  ” حـزب چـپ    “ ميهمانان بين المللي كنگره به دعوت ارگان هاي رهبري   
از ايران هيئت هاي نمايندگي حزب توده ايران، سازمان .   كنگره حضور داشتند
و يك جريان منتسب به چريك هاي فدائي خلق )  اكثريت( فدائيان خلق ايران 

 . در اين كنگره شركت داشتند) اقليت(ايران 
اهميت اين كنگره كه هم در اسناد كليدي آن و هم در بحث ها و مصوبات 
اصلي كنگره منعكس بود، را بايد هم در كوشش آن براي تعريف هـويـت و       
جايگاه اين حزب نسبتاً جوان در صحنه مبارزات سياسي اروپا، و هم در تدقيق 

اتحاديـه اروپـا كـه          ” انتگراسيون“ و  ” همگرايي“موضع آن در رابطه با روند 
كشور اروپائي عضو آن هستند و در سال  اخير شاهد تالش هـاي     27اكنون 

بوده ”  قانون اساسي“ جدي از سوي سرمايه داري نوليبرال اروپا براي قبوالندن 
 .  است، دانست

و متعاقب بحث هاي پر دامنه اي، كـه از     2004در سال  ” حزب چپ اروپا“ 
ميالدي در بين احزاب كمونيست، سوسياليست و چـپ       1990نيمه دوم دهه 

اروپا در جريان بود، و در رابطه با فعاليت هائي كه در مقابله با بـر آمـدهـاي        
سرمايه داري و از جمله چگونگي همكاري و عمل مشترك در  ” جهاني شدن“ 

  ” فوروم اجتماعي جهاني“ انتخابات پارلمان اروپا و همچنين روند شكل گيري 
از زمان برگزاري كنگره موسسان حزب در مـاه مـه     .  مطرح بود، شكل گرفت

حـزب  “ در روم و اولين كنگره آن كه دو سال قبل در آتن برگزار شـد،     2004
در باز تعريف نقش خود به مثابه يك حزب فرا ملي، محدوده عمل خـود   ” چپ

در پهنه اروپا، و عملكرد هماهنگ در اتحاديه اروپا  قدم هاي كـلـيـدي اي        
ايتـالـيـا، حـزب        ” رفونداسيون“ نقش پررنگ حزب كمونيست .   برداشته است

 ”  سوسياليسم دموكراتيك“ كمونيست اسپانيا، حزب كمونيست فرانسه و حزب 
آلمان در تدوين مواضع كليدي، شيوه عمل، ساختار هاي رهبري و  سـازمـان   

حزب در كشورهاي اتحاديه  11كه در آغاز با عضويت  ” حزب چپ اروپا“ دهي 
 .  اروپا فعاليت خود را شروع كرد، مشخص بوده است

حزب توده ايران از همان ابتداي پايه گذاري حزب چپ اروپا رونـد شـكـل      
گيري و تعريف هويت سياسي و ايدئولوژيك آن را دنبال كرده و بر پايه روابط 
برادرانه و پرسابقه خود با برخي از احزاب متشكله آن، رابطه نزديكـي بـا آن       

دعوت از نماينده كميته مركزي حزب توده ايران بـراي حضـور،     .  داشته است
سخنراني و تبادل نظر با گروه نمايندگي آن در پارلمان اروپا،  در استراسبورگ،  

از ابتكار هـاي  ”   حزب چپ اروپا“ ،  و همچنين حمايت رسمي 2006در ژوئن 

 -سياسي حزب ما و از جمله بيانيه هاي مشترك مهم احزاب كمونيـسـت  
و سپتـامـبـر     2007چپ جهان در رابطه با تحوالت جاري ايران در مارس

 .  از تبعات مشخص اين رابطه بوده است 2007
و بيانيه نهايي موسوم بـه   ” تزهاي سياسي“ دومين كنگره دو سند مهم 

و قطعنامه هاي متنوعي را مورد بحث قرار داد و به تصويب  ”بيانيه پراگ“
به موازات ارائـه نـقـدي پـايـه اي از                 ” تزهاي سياسي“ سند .   رساند

به مثابه چالش اصلي در مقابل نيروهاي چـپ اروپـا، در       ”   نوليبراليسم“ 
حزب چـپ  “ رابطه با تعريف خطوط عمده هويت، حيات، فعاليت و مبارزه 

در سند آمده است كه در مرحله كنـونـي رشـد      .   كوشش مي كند ” اروپا
نـه فـقـط      ”  خصوصي سـازي “ سرمايه داري، فعاليت هاي سودا گرانه و 

تجديد ساختار توليد را هدف قرار داده است  بلكه در سازماندهي تمـامـي   
سنـد  .  عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تاثير كليدي داشته است

 1980،در دهه ”ماستريخت“تاكيد مي كند كه روندي كه از پيمان معروف 
، نخست وزير دست راستي آن زمان ”مارگرت تاچر“ميالدي،  و با رهبري 

انگلستان، شروع شد، حمله به شرايط زندگي و كار زحمتكشان اروپا را به 
همگـرايـي   “ اين سند اساسي كنگره مخالفت مردم  با .  دنبال داشته است

را نتيجه عملكرد مدل غير قابل دوام سياسي، اكولوژي، پدر ساالنه  ” اروپا
نابرابري ها، فجايع محيط زيست و شـرايـط    “ و اجتماعي اي مي داند كه 

محصوالت آن مي باشنـد،   ”  كاري و زندگي سئوال برانگيز و مخاطره آميز
شرط قبول اتحاديه اروپا توسط شهروندان، ايجاد امكـانـات   “ :  و مي افزايد

چپ اروپا طرفدار دموكراتيزه شدن .  بيشتر براي شركت آنان در امور است
 ” .اتحاديه اروپا و ساختار هاي اداري آن است

سند تزها در رابطه با شكل گيري حزب و توسعه آن به عـنـوان يـك      
يكي از خطرناك ترين اثرات مـدل  “ كه ”  بحران سياست“ عنصر مبارزه با 

،  ” نوليبرالي است كه در بيست سال گذشته بر قاره اروپا تحميل شده است
حزب چپ اروپا از طريـق خـواسـت احـزاب         “ :  همچنين اضافه مي كند

سياسي مدافع تغييرات اجتماعي و دموكراتيك، و ارائه جايگـزيـن بـراي      
سياست هاي نوليبرالي، و از طريق مداخله و شركت فعال آن در عـرصـه   

“ . نهادهاي اروپايي و در جنبش هاي جايگزين گوناگون، ايجاد شده اسـت 
براي صلح، دموكراسي، حقوق اجتماعي و “ :   به گفته سند حزب چپ اروپا

سياسي كه پارامتر هاي جداگانه اي نيستند، بلكه اجزاء يك راه تـوسـعـه    
جايگزين در تماميت خود مي باشند يعني توسعه قابل تداوم، مبارزه مـي    

 ”.كند
مصوبه كنگره در رابطه با تهديدهاي اياالت متحده  ” بيانيه نهايي“ سند 

كساني در واشنگتن هستـنـد كـه در        “ :  بر ضد ايران متذكر مي شود كه
دولت هاي اروپـايـي   .   تدارك جنگ ديگري هستند، اين بار بر ضد ايران

فقط از بـيـن   .   مي بايست برخوردي كه مبتني بر جنگ است را رد بكنند
بردن تمام سالح هاي هسته اي در خاورميانه، از ماجراجويي نظامي جديد 

اختالفات در رابطه با مسئله برنامه اتمي ايران مي .   جلوگيري خواهد كرد
. تواند و بايد از طريق مذاكره و با احترام به قوانين بين المللي حل بشـود   

 ” .زبان تهديد بايد كنار گذاشته شود
بحث در رابطه با مسئله فلسطين و بحران خاورميانه با توجه به سابقـه  
شركت فعال بسياري از احزاب متشكله حزب چپ در كارزار دفاع از حقوق 

حضور هيئت .   مردم فلسطين ، يكي از مشخصه هاي ويژه اين كنگره بود

   »حزب چپ اروپا«كنگره  

 !ما نوليبراليسم را به چالش مي كشيم

 5ادامه در صفحه   

مالقات و گفتگوي نماينده حزب با آقاي لوتار بيسكي، صدر  *
جديد حزب چپ اروپا، و فرانسيس وورتز، رهبر گروه نمايندگان 

 كمونيست، چپ و سبز پارلمان اروپا
شركت فعال هيئت عراقي به سرپرستي رفيق مفيد جزايري، عضو  *

پارلمان عراق و از اعضاي رهبري حزب كمونيست عراق، در اين 
كنگره و توجهي كه از سوي رهبران حزب چپ به راهكارهاي حزب 
كمونيست عراق نشان داده شد، منعكس كننده اهميتي است كه از 
سوي چپ اروپا به تدقيق و پررنگ كردن نقش خود در قبال تحوالت 

 . بغرنج خاورميانه داده مي شود
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هاي نمايندگي تمامي نيروهاي چپ و ملي فلسطينـي در    
كنگره، چندين قطعنامه مشخص در رابطه با فلسطيـن، و    
تشكيل جلسه جنبي ويژه اي در پايان روز اول كنگـره را    

در قطعنامـه مصـوب     .   بايد انعكاسي ار اين مسئله دانست
:  كنگره در رابطه با خاورميانه،  از جمله اشاره مـي شـود      

چپ اروپا از هدف نيروهاي چپ فلسطيني براي خاتـمـه   “ 
دادن به  اشغال مناطق فلسطيني توسط اسرائيل، از جملـه  
تخليه شهرك هاي يهودي نشين در كرانه غربي و عـقـب   
نشيني از آنها، برچيدن ديوار حائل و ايستگاه هاي بازرسي، 
و ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني در كرانه غربي و نوار 
غزه، و بيت المقدس شرقي به مثابه پايتخت آن، و بـراي    
يك راه حل عادالنه در رابطه با مسـئلـه پـنـاهـنـدگـان          
فلسطيني و حق آنان به بازگشت به سرزمين خود، بر پايـه  

سازمـان مـلـل       1397، و 338، 242، 194قطعنامه هاي 
 ”   .حمايت مي كند

حضور هيئت نمايندگي حزب ما در كنگره پراگ، فرصت 
مناسبي براي تبادل نظر در رابطه با تحوالت ايران، اروپا و 

و  توافق در  ” حزب چپ اروپا“جهان با رهبران و مسئوالن 
رابطه با همكاري هاي متقابل در عرصه هاي مبارزه براي 

هيئت نمايندگي حزب در طـول      .   صلح و دموكراسي بود
مدت كنگره نشست هاي سودمندي بـا هـيـئـت هـاي          
نمايندگي احزاب برادر و از جمله آكـل قـبـرس، حـزب           
كمونيست فرانسه، حزب كمونـيـسـت فـنـالنـد، حـزب            
كمونيست آلمان، حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، حـزب    
كمونيست لبنان و حزب كمونيست عراق در رابطه با روابط 
متقابل و نيز تحوالت پر شتاب در ايران و منطقه خاورميانه 

در گفتگو با رفيق مفيد جـزايـري، نـمـايـنـده         .   انجام داد
پارلمان عراق و عضو رهبري حزب كمونـيـسـت عـراق،       
شرايط بحراني عراق، تحوالت سياسي اين كشور و روابـط  

شـركـت   .  نزديك  بين دو حزب مورد بحث قرار گـرفـت    
هيئت عراقي در اين كنگره در شرايط حاضر و توجهي كـه  
از سوي رهبران حزب چپ بـه راهـكـارهـاي  حـزب              
كمونيست عراق نشان داده شد، منعكس كننده اهمـيـتـي    
است كه از سوي چپ اروپا به تدقيق و پررنـگ نـمـودن      
. نقش خود در قبال تحوالت بغرنج خاورميانه داده مي شود

هيئت نمايندگي حزب همچنين گفتگوهايي با هيئت هـاي  
نمايندگي نيروهاي فلسطيني حاضر در كنگره در رابطه بـا  
تحوالت ايران و فلسطين، و اثرات متـقـابـل آن هـا و           

در مالقات و .   ضرورت فعاليت هاي هماهنگ تر انجام داد
حـزب آزادي و      “ گفتگويي با رفيق اوفوك اوراس، رهبر   

تركيه كه در انتخابات اخيـر ايـن كشـور از           ”همبستگي
استانبول به پارلمان اين كشور انتخاب شد، در رابطـه بـا     
تقويت ارتباط بين دو حزب و تحليل دو حزب در رابطه بـا  

هيئت نمايندگي .  تحوالت سياسي دو كشور تبادل نظر شد
حزب توده ايران در جريان كنگره مالقات و گفتگو هـاي    
سودمندي با رهبران حزب چپ اروپا و از جـملـه لـوتـار         

، كه در كنگره پراگ بـه    ” حزب چپ آلمان“ بيسكي، صدر 
سمت رهبر حزب چپ انتخاب شد، و همچنـيـن رفـيـق       

چپ در   -فرانسيس وورتز، رهبر گروه نمايندگان كمونيست
پارلمان اروپا در رابطه با خطر باال گرفتن درگيـري هـاي     
اياالت متحده و جمهوري اسالمي و تهديد حمله نظامي به 

 .ايران انجام داد
لوتار بيسكي در مالقات خود با نماينده حزب مـان در     

اين جنگ براي اروپا خـيـلـي      “: رابطه با خطر جنگ گفت
اين جنگي است بر ضد آن كسـانـي در       .   خطرناك است

اين جنگي است بر ضد فرهنگ .  اروپا كه با جنگ مخالفند
جنگ بر ضد ايران از همه نظر يك فاجعه خواهد “ .  ”اروپا
بايد راه هاي ديگري براي رسيدن به يك راه حـل      ... بود

بوش سياست هاي غلـطـي   .   صلح آميز وجود داشته باشد

 ” .دارد و مشكالت بسياري را براي بسياري از مردم جهان ايجاد خواهد كرد
درباره احتمال شركت دولت آلمان در ماجراجويي احتمالي جورج بوش در ايران، رهـبـر   

درسـت  .   دولت آلمان از جنگ بر ضد عراق حمايت كرد“: چپ هاي اروپا خاطر نشان كرد
اگر بوش جنگ ديگري ... است كه سرباز نفرستاد اما آن ها هر اقدام ديگري را انجام دادند

را آغازكند، احتماالٌ دولت آلمان دنبال آمريكا خواهد رفت و اين براي آينـده آلـمـان بـد         
 ”   .خواهد بود

بدترين راه حل ممكـن در    “  : فرانسيس وورتز درباره  ارزيابي چپ اروپا  از اوضاع گفت
جنگ به هيچ وجه و هرگز نمي تواند راه حـل هـيـچ      .  اين شرايط، يك جنگ ديگر است

اگرچه ما انتقادهاي شديدي به مقام هاي ايراني داريم، ولي از سـوي      .  ... مسئله اي باشد
به نظر من جنگ براي مردم فـاجـعـه    .. .. . ديگر نگران مردم و پيامدهاي جنگ هم هستيم

. آفرين خواهد بود، و ناسيوناليسم به طور كلي، و ناسيوناليسم مذهبي را تقويت خواهد كرد
بنابراين، جنگ بدترين گزينه است و به همين دليل است كه ما به شدت و قـاطـعـانـه         

رهبر نمايندگان پارلماني چپ اروپا در رابطه با شيوه ”   . مخالف چنين ديد و بينشي هستيم
ما به خـوبـي نسـبـت بـه          “  :  برخورد دولت هاي اروپايي با جمهوري اسالمي اشاره كرد

بسياري از مسايل و معضالت مشخص در ايران آشنايي و آگاهي داريم، ولي بايد به پيمان 
منع گسترش تسليحات هم احترام بگذاريم؛ ما بايد براي آژانس بين المللي انرژي اتمي، و 

در نتيجه، ما نبايد شرايط را بـراي      .  براي برخورد مثبت آقاي البرادعي احترام قايل شويم
موضع گيري هاي آقاي احمدي نژاد تسهيل كنيم، بلكه بايد زمينه اين گونه برخوردها را   

به نظر من برخورد آقاي بوش، و متأسفانه بسياري از دولت هاي اتحـاديـه   .  از ميان ببريم
اروپا، به رفتار و شيوه برخوردهاي احمدي نژاد كمك مي كند و شرايط را بـراي مـوضـع      

 ”   .گيري هاي او آماده و تسهيل مي كند
حضور در كنگره دوم حزب چپ اروپا فرصتي مناسب براي تبادل نظر با احـزاب چـپ     
اروپا و طرح امكان فعاليت هاي مفيد و مهمي در حمايت از جنبش مردمي در كشور براي 

 .        صلح، دموكراسي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي و براي طرد رژيم واليت فقيه بود

 بدرود ژاله اصفهاني ...ادامه ما نوليبراليسم را به 
 خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

 زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست
 هر كسي نغمه خود خواند و از صحنه رود

 صحنه پيوسته به جاست
  خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

 
ژاله اصفهاني، شاعر مردمي ميهن ما، روز هشتم         

ژاله اصفهاني  . ، در لندن، درگذشت    1386آذرماه  
در طول حيات هشتاد و شش ساله اش همواره           
پايبند به آرمان هاي مردمي، در راه مردم زيست          

 .و براي مردم سرود
، در اصفهان تولد    1300ژاله اصفهاني،  در سال       

يافت و پس از پايان رساندن تحصيالت ابتدايي و         
. متوسطه به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رفت       

در آن دوران بود كه با فعاليت هاي روشنگرانه            
حزب توده ايران و نويسندگان، هنرمندان و             

اولين كتاب شعر ژاله    .  شاعران توده اي آشنا شد    
در سال  ” گل هاي خود رو    “اصفهاني با عنوان     

، 1326ژاله در سال    . در تهران منتشر شد     1323
به همراه همسرش ناگزير به مهاجرت از ايران           

ژاله پس از   . شد و به اتحاد جماهير شوروي رفت       
مهاجرت، در باكو،  دوره پنج ساله ادبيات را به             
پايان رساند و با آموختن زبان آذربايجاني بيش از         
هزار بيت از سروده هاي سخنوران كالسيك و           

 .معاصر آذربايجان را به شعر فارسي برگرداند
 1339به مسكو رفت و در سال  1333ژاله درسال 

با درجه دكترا در رشته ادبيات، از دانشكده دولتي          
المانوسف، مسكو، فارغ التحصيل شد و سپس به         
كار در انستيتوي ادبيات جهان ماكسيم گوركي          

نيما يوشيج  “پرداخت و در آنجا رساله اي به نام           
به زبان روسي نوشت كه در       ” پدر شعرنو پارسي  

اين كتاب   .   مسكو منتشر شد     
نخستين اثري است كه به زبان           

ژاله .  روسي درباره نيما به چاپ رسيد
، پس از پيروزي       1359در سال     

انقالب بهمن به ايران بازگشت و به        
فعاليت هاي ثمر بخش فرهنگي         
پرداخت و سپس در پي يورش رژيم        
به نيروهاي مترقي به مهاجرتي          
ناخواسته و مجدد كشانده شده و به         
لندن رفت و تا پايان عمر در آنجا           

مجموعه شعر از      13از ژاله    . زيست
اگر هزار قلم داشتم، البرز بي       : جمله

شكست، موج در موج، ترنم پرواز و         
. شكوه شكفتن به جاي مانده است       

حزب توده ايران درگذشت ژاله           
اصفهاني را به بازماندگان ژاله و همه       
ادب دوستان ميهن مان تسليت مي       

 !يادش گرامي باد. گويد
  پرندگان مهاجر در اين غروب خموش

  كه ابر تيره تن انداخته، به قله كوه
  شما شتابزده راهي كجا هستيد

كشيده پر به افق، تك تك و گروه 
  گروه؟

  پرندگان مهاجر دلم به تشويش است
  كه عمر اين سفر دورتان دراز شود

  به باغ، باد بهار آيد و بدون شما
  شكوفه هاي درختان سيب باز شود
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امسال در وضعيت دشوار و در حالي كه رژيـم اسـتـبـدادي       
تالش دارد تا حكومت پادگاني را بر دانشگاه هـاي كشـور     
حاكم كند، و با وجود حضور سنگين نيروهاي نظامي برگـزار  

امسال نيز مانند سال هاي پيش هزاران دانشجوي مبارز . شد
در سراسر كشور اين سالروز را  با شعارها و پـالكـاردهـايـي     

دانشجـويـان   “ ،  ” دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد“ همچون 
سـه  = سهام عدالـت دانشـجـو     “ ،  ” پلي تكنيك را آزاد كنيد

مرگ “ ، ” دانشگاه زنده است“ ، ” دانشگاه تنها نيست“ ، ”ستاره
 .   گرامي داشتند ”آزادي و برابري“و ” بر ديكتاتور

 
 آذر 16حقايق تاريخي درباره زمينه پيدايي 

سال گذشته انبوهي از مقاالت، و نوشته هاي  54در طول 
آذر به رشته تحرير درآمد و بخش عمده  16گوناگون درباره 

يي از اين نوشتار ها نه تنها حقايق تاريخي را عنوان نكـرده  
اند كه گهگاه در عمده ترين خطوط به تحريف اين تاريخ پر 

 .افتخار جنبش دانشجويي پرداخته اند
جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري اسـت و    
بحق مي توان ادعا كرد كه اين جنبش در خالل سـالـهـاي    
طوالني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقـهـاي   

اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تالش هاي . ميهنمان بوده است
زيادي كرده اند تا جنبش دانشجوئي كشورمان را از بسـتـر     
تكامل تاريخي و اجتماعي خـود جـدا سـازنـد و در راه               
قدرتمندان و زورگويان به بيراهه كشند، اما با قاطعيت مـي    
. توان گفت كه در اين امر به هيچ روي موفق نـبـوده انـد       

جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تـكـامـل    
منطقي مبارزه و الزامات آن به پيكار بـزرگ خـود بـرضـد         

 .استبداد و بي عدالتي ادامه داده است
جنبش دانشجوئي ايران در سده گـذشـتـه ودرجـريـان          
مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به اسـتـقـالل، آزادي و        

اين جـنـبـش    .  عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است
ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مـبـارزان انـقـالب       
مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلي و نبرد جانانه و 
دليرانه دكتر اراني و يارانش با ديكتاتوري رضاخاني و ارتباط 
نزديك اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجـويـان و     

 .روشنفكران دارد
جنبش دانشجوئي ايران نزديك به هفت دهه پيش و بـا    
تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگـاه ايـران يـعـنـي          

شكل گيري اين جنـبـش در     . دانشگاه تهران اغاز مي گردد
شرايط تسلط استبداد رضا شاه واكنشي در برابر محرومـيـت   
. ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بـود 

وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگـرانـه   
مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشـجـويـان    
ايران خيلي زود به عنوان يك نيروي آگـاه و مـهـم وارد          

 .صحنه فعاليت اجتماعي كشور شوند
 1315اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالـي در سـال         

تـاثـيـر    )  نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايـران     ( 
شگرفي در شكستن سكوت گورستاني آن دوران جـامـعـه      

اين اعتصاب و اعتصابـات پـيـاپـي       .  ايران بر جاي گذاشت
در دانشـكـده فـنـي،            1315-1316ديگري كه در سالها 

پزشكي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت 
از آن جهت حائز اهميت است كه در عين مـبـارزه بـراي        
خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي 

با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در . دانشجويان ايران بود
و بر خورداري جامعه آنروز ايران از بـرخـي        1320شهريور 

آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجـويـان در راه تشـكـل           
اين فعاليتها در اوائل سال تحـصـيـلـي     . سازماني آغاز گشت

به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشكده  1323  -  1324
هاي پزشكي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگـاه عـالـي      

دانشـجـويـان       1324  -  1325در سالهاي .  مامايي انجاميد

 ...آذر، روز تولد شعار   16ادامه 

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

اوج مي گيرد و انـدك   1326پس از سركوب نهضت دموكراتيك آذربايجان، مجددا در سال 
اولياي دانشگاه كوشيدند تا با طرح  1327- 1328در سال تحصيلي . اندك گسترش مي يابد

مبارزه بر ضد اين .  تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند
پس از تـرور      .  منجر گشت”  سازمان موقت دانشجويان كوي دانشگاه“تعهدنامه به تشكيل 

عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران  1327بهمن  15نافرجام محمد رضا شاه در 
اعتراض دانشجويان مقيم كوي دانشگاه تهـران بـه     .  قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند
به پايه گـذاري     1328آذر  9، سرانجام در تاريخ 1328شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 

 .انجاميد” سازمان موقت دانشجويان كوي دانشگاه“
دانشجويان بيـش   1329ماهه دانشجويان دانشكده پزشكي در سال  4در جريان اعتصاب 

پس از تشكيـل  .  از پيش به ضرورت پي ريزي يك سازمان واحد و متشكل صنفي پي بردند
نماينـدگـان    1329ارديبهشت  22سازمان دانشجويي در دانشكده هاي مختلف سرانجام در 

 24منتخب سازمان ها براي تشكيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند ودر   
سازمان دانشجويـان  ” ارديبهشت در گردهمايي باشكوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس

 .را اعالم كردند” دانشگاه تهران
در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموكراتيك ايران از جـملـه       

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

كه از سوي سازمان  1332مرداد  28كودتاي شوم . توطئه  نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند
طراحي و سازماندهي و با همكاري ارتجاع داخلي به پيروزي )  سيا( اطالعات و امنيت آمريكا 

رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود كه به آرزوي ديرينه و كينه توزانه ارتجاع در تالشـي  
از همين رو بالفصله پس از كودتا عـده  .  قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند

همچنين از فعاليت قانوني و علني .  زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند
اما عليرغم آن همه دانشجويان .  سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد

از همان فرداي كودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محكوم كردند و آمـادگـي     
 .خود را براي پيكار برضد رژيم كودتا اعالم داشتند

نگذشته بود كه مبارزات خلقهاي  32هنوز كوتاه زماني از كودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 
نخستين اعتصاب هماهنگ .  ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد

در اين تظاهرات هـمـه   .  بر ضد كودتا برگزار شد 1332مهر  16و يكپارچه نيروهاي ملي در 
نيروهاي ملي ودر راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه مـلـي   

مهر را نقطه آغاز اقدام مشترك نيروهـاي ضـد      16حزب ما تظاهرات آنروز .  شركت كردند
 21در پي اين تظاهرات در تـاريـخ     .  استعماري به هدف تحصيل استقالل ملي ارزيابي كرد

، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي بـا شـعـارهـاي       32آبان 
طـرد  “ ،   ” آزادي دكتر مصدق و ساير زندانيـان سـيـاسـي      “ ، ” تامين آزاديهاي دموكراتيك“ 

. برگزار شـد   ”  جلوگيري از كشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ و ”  استعمارگران
مردم تـهـران عـلـيـه         1332ابان  21دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شركت در تظاهرات 

 . حكومت كودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند
 16آبان در واقع زمينه ساز حماسه  21مهر و  16برگزاري اين دو حركت وسيع مردمي در 

پابپاي اقدامات خيانت آميز كودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آمـيـز مـردم و          .  گرديد 32آذر 
دانشجويان دانشگاه تهران شركت خود را در      1332آذر  16در .  دانشجويان نيز ادامه يافت

اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيك با بريتانيا و دعوت ريچارد نيـكـسـون،    

 7ادامه در صفحه   
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حكومت كودتـا  .  معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريكا، اعالم داشتند
براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغـال  

آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشكده فنـي  .  دانشگاه فرستاد
اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل .  مستقيما به كالس درس رفتند

استاد و دانشجـويـان بـه      .  وحشيانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد
عنوان اعتراض كالس درس را ترك گفتند و رئيس دانشكده فني پس از 
اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقالل و حـرمـت       

موجي از خشـم خـروشـان          .  دانشگاه، تعطيلي دانشكده را اعالم داشت
درود “ ، ” دست نظاميان از دانشگاه كوتاه“ فرياد .  دانشكده فني را فراگرفت

از هـر گـوشـه      ”   اتحاد مبارزه پيروزي“ ، ” بر مصدق نخست وزير قانوني
در اين هـنـگـام    .  طنين افكند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد

رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سـه    
عضـو رهـبـري      ( تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نـيـا     

عضو سازمان جوانان ( ، مهدي شريعت رضوي ) سازمان جوانان توده ايران
به ضرب گلـوـلـه و      )  عضو جبهه ملي ايران( و احمد قندچي )  توده ايران

در اين يـورش گـزمـگـان       .  سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند
متعاقب آن   .  استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند

آذر مردم تهران همراه با شركت وسيع دانشجويان و  18و  17در روزهاي 
دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيك با بريتـانـيـا،  بـازديـد          
نيكسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قـتـل سـه          

دامنه اعتراضات چنان وسيع بـود    .  دانشجوي آزادي خواه اعتراض كردند
كه رژيم كودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز نـدامـت   

 . كند
جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتـن ديـدگـاه هـاي         

 54متفاوت فكري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گـذشـت       
آذر بعنوان مظـهـر    16بدينسان .  سال الهام بخش دانشجويان ايران است

پيكار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خـواه كشـور بـر ضـد             
امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثـبـت   

آذر را روز دانشجويان ايران اعالم داشتند و از  16دانشجويان ايران .  رسيد
آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويـي عـزم     

اعـالم مـي     ”  اتحاد، مبارزه، پـيـروزي  ”  راسخ خود را در راه نيل به شعار
 . نمايند
 

جنبش دانشجويي كشور در برابر وظايفي حساس و 
 تاريخي

، جـنـبـش      1332آذر  16در تمامي دوران پنجاه و چهار  سال پس از 
دانشجويي كشور به عنوان يكي از گردان هاي رزمنده جنبـش مـردمـي      

بـه  .  ميهن نقش حساس و مهمي را در رويدادهاي كشور ايفاء كرده است
عنوان نمونه  مبارزه چشمگير  و موثر جنبش دانشجويي در جريان هـمـه   

و شكست سنگين ارتجاع حاكم نشان داد كه اين  1376پرسي دوم خرداد 
جنبش مي تواند نقش مهمي به عنوان حلقه واسط بيـن گـردان هـاي        

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

تجربه ده سال گذشته نشان داده اسـت كـه     .  دانشجويي كشور قرار دارد
. نمي توان با سازش با استبداد به تحقق امر اصالحات در ايران اميد بست

تجربه ده سال گذشته نشان داد كه تنها با مبارزه متحد و سازمان يافـتـه   
جـنـبـش    .  مردم است كه مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار كـرد   

دانشجويي كشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار   
بسط و ارتقاء كيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي كشور گـام  .  گردد

مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه و ايجاد زمينه در راه   
ايجاد يك جبهه واحد ضد ديكتاتوري از همه نيروهاي آزادي خـواه و        

 .مترقي كشور بر ضد رژيم استبدادي حاكم باشد
آذر همچنين مصادف بود با يورش گزمگان امنيتـي   16امسال سالگرد 

رژيم به تجمع دانشجويان چپ و دستگيري شماري از اين مـبـارزان راه     
همبستگي طيف هاي گوناگون فكري دانشجويي با اين مـبـارزان   .  آزادي

دربند نشان سالم و ارزشمندي در همبستگي استوار جنبش دانشـجـويـي    
، 1332آذر  16كشور و پايبندي آنان به سنن ارزشمندي است كه شهداي 

 . در تاريخ مبارزات مردم ميهن ما بر جاي گذاشتند ...آذر، روز تولد  16ادامه  
حوادث ماه هاي اخير نشانگر هدف روشن ارتجاع براي درهـم كـوبـيـدن         

ديگـري بـراي     ”  انقالب فرهنگي“ جنبش دانشجويي كشور، و سازمان دهي  
پرويز داودي، معاون احمدي نژاد، در . پاكسازي وسيع دانشگاه هاي كشور است

دانشگاه هاي كشور و از بين بردن تـفـكـرات    ”  اسالمي كردن“زمينه ضرورت 
مترقي در محيط هاي آموزشي خطاب به مزدوران رژيم در دانشگاه هـا مـي     

را خودي دولت نهـم مـي دانـم        )  اساتيد و دانشجويان بسيجي( شما “ :   گويد
نسبت به نفوذ افرادي كه داراي تفكر بسيجي نيستند هوشيار باشيم، اينها بيكار 

آيا پس از سي سال از پيروزي انقالب ...   نمي نشينند و باز هم قصد نفوذ دارند
محتوي درس هاي علوم انساني را اسالمي كرده ايم؟ آيا بسـيـاري از درس       
هايي كه در دانشگاه ارايه مي شود، همان درس ديكته شده غرب نيست كـه    
اكنون هم داريم تكرار مي كنيم؟ ايا در بدنه كارشناسي مان توانسته ايم اسالم 

 ”را جلو ببريم؟] بخوان اهداف رژيم واليت فقيه[
در همين همايش رحيم صفوي فرمانده سابق سپاه و مشاور عالي كـنـونـي    
ولي فقيه طي سخناني با حمله به دانشجويان دگرانديش، ترقي خواه و اساتيـد  
:  به اصطالح غير خودي آنها را عوامل خارجي لقب داد و با صراحت تاكيد كرد

 ”.دانشگاه با مديريت بسيجي موفق است“
پيش از اين نيز در ماه هاي گذشته علي خامنه اي با حمله به دانشجويان به 
ويژه دانشجويان ترقي خواه و تهديد علني آنها به سركوب، خواستار تـغـيـيـر       

ايـن  .  فضاي سياسي و علمي دانشگاه ها در راستاي اهداف رژيم شـده بـود      
مواضع و تالش ها ناشي از نقش پر اهميت جنبش دانشجويي در مجـمـوعـه    

در سال هاي اخير بـا رشـد     .  جنبش دمكراتيك و آزادي خواهانه ميهن ماست
كيفي جنبش دانشجويي، بر ميزان و سطح همبستگي آن با ديگر گردان هـاي  
جنبش مردمي به ويژه جنبش كارگري و زنان افزوده شد و در  نتيجه هم اين 
. جنبش نيرومند تر و هم جنبش مردمي سراسري پرتوان تر گـرديـده اسـت       

رويكرد به سنن و سابقه و تاريخ جنبش دانشجويي به ويژه طي چـنـد سـال        
گذشته از ديگر مواردي است كه مي توان بر آن انگشت نهاد و بـه عـنـوان        
شاخص فوق العاده پر اهميتي در ارتقاء سطح جنبش دانشجويي بر آن تاكـيـد   

 .كرد
در اوضاع فوق العاده حساس كنوني تحكيم پيونـد مـبـارزات جـوانـان و            
دانشجويان با مبارزه كارگران و زحمتكشان و تقويت جنبش دمـكـراتـيـك و       
آزاديخواه مردم در راستاي مقابله با ماجراجويي هاي دولت احمديِ نژاد و بهانه 
جويي هاي امپرياليسم كه خطرات بزرگي را براي آينده و سرنوشت كشور پديد 

لذا جنبش دانشجويي با توجه بـه نـقـش      .  آورده اند، حائز اهميت فراوان است
موثر آن در تحوالت مي بايد از سويي به تقويت و تحكيم موقعيت خود بپردازد 
و از ديگر سو با درك واقع بينانه از وضعيت موجود و آرايش سياسي در كـنـار   
نيروهاي ملي، مترقي و آزادي خواه كشور در راه خنثي سازي ماجراجويي هاي 

 .دولت احمدي نژاد و تهديدات امپرياليسم مبارزه كند
نا گفته پيداست، ارتجاع مي كوشد جنبش دانشجويي را عالوه بر سركـوب،  
به بيراهه كشانده و نيرو، استعداد و توان آن را به هرز برده و در مسير انحرافي 

به ويژه !  بايد با هوشياري و درايت از چنين دام هايي پرهيز كرد.  خاموش سازد
دانشجويان چپ كه مدافع دموكراتيسم و مردم گرايي هستند و نقش آنهـا در    
جنبش دانشجويي بي بديل است، بايد حد اعالي هوشياري را در نبرد دشـوار    

دانشجويان هوادار منافع زحمتكشـان چـون     .  كنوني با ارتجاع حاكم بكار برند
خاري در چشمان ارتجاع حاكم هستند و در چند سال اخير شاهد انواع توطئـه  

يكي از محورهاي اصلي تقويت بسيج دانشگاه هـا و      . ها بر ضد آنها بوده ايم
شعار تغيير فضاي مراكز آموزش عالي هدف قرار دادن همين دانشجويان چـپ  

 !و دگر انديش است
كه با خون سه دانشجوي مبارز، مصطفي بزرگ نـيـا      -روز دانشجو-آذر 16

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

 !حاكميت ملي در رويارويي با رژيم واليت فقيه است
درود بر دانشجويان مبارزي كه در شكنجه گاه !  آذر بار ديگر فرخنده باد 16 

 .هاي رژيم فقها در راه  آرمان هاي واالي آزادي و عدالت اجتماعي مي رزمند



مي باشد كـه در      ”  نقشه راه“ مثال مشخص در اين رابطه طرح 
و در اوج بحران ناشي از حمله نظامي و اشغال عراق  2003سال 

سال پس از    4براي صلح بين اسراييل و فلسطين مطرح شد، اما 
امضاي آن مشكالت همگي به جاي خود باقي هستند و تقريـبـأ    

با پايان يافـتـن كـنـفـرانـس         .  نام نمي برد” نقشه راه“كسي از 
آناپوليس، و آغاز مذاكرات در واشنگتن، نمايشي و بي مـحـتـوي    

ديدگاه هاي متفاوت سـران    .  بودن آن كامأل مشخص شده است
دو دولت، فاصله ي عميق بين خواست هاي آنها را نشـان مـي     

من بايد از حقوق مـردم  ”  : محمود عباس در واشنگتن گفت.   دهد
و به دنبال آن خواست هاي فلسطيني هـا را      “  خودم دفاع كنم 

برشمرد كه شامل، آزادي زندانيان فلسطينـي از زنـدان هـاي          
و برچيدن ديـوار    ”  پست هاي بازرسي نظامي“ اسراييل، برچيدن 

خواسته هائي كه به صراحت از سوي نماينـدگـان   .   بود“  حائل “ 
در واقـع ايـن       .   رسمي دولت اسرائيل مردود شمرده شده انـد   

نيـروهـاي   .  مذاكرات صلح بين دو ديدگاه كامأل متفاوت مي باشد
ترقي خواه فلسطيني خواستار بازگشت آوارگان خود به كشورشان 
و زندگي در ميهن خود هستند ، اما در اين مناطق هـم اكـنـون      
شهرك هاي اسراييلي بنا شده اند و دولت اشغالگر در صدد الحاق 

، دبير ” عمر موسي“ .  دائمي و ضميمه كردن آنها به اسراييل است
اگـر از مـن       “  :  پيش از ترك واشنگتن گفتكل اتحاديه عرب، 

بپرسيد كه آيا اسرائيل حقيقتاً خواهان رسيدن به صـلـح اسـت،      
 .”پاسخ من منفي است

در تحليل داليل شكست محتوم راه حل هاي پـيـشـنـهـادي      
كنفرانس آناپوليس بايد اذعان داشت كه در كنار تاثير مشـخـص   
عوامل خارجي، آنچه حصول صلح و مبارزه براي آن را در سـال    
هاي اخير مشكل تر كرده است، در گيري ها و اخـتـالف هـاي      
دروني در بين نيروهاي فلسطيني مي باشد كه در عمـل دسـت     
اسراييل را براي مانور و به عقب راندن خـواسـت هـاي مـردم         

در شرايط كنوني اتحاد نـيـروهـاي    .  فلسطين باز نگه داشته است
فلسطيني مي تواند گامي جدي براي فشار به اسرايـيـل و وادار       
كردن آن به شركت جدي در گفت و گوهاي صلح باشد، آنچه كه 
اسراييل تاكنون در همكاري با اياالت متحده، از آن امتناع كـرده  

 .است
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تكرار عبث : كنفرانس آناپوليس

 آزموده ها؟
پس از هفته ها تبليغ پر سر و صدا در رابطه با ابتكار جديد آمريكا، بـراي حـل       

، كنفرانس آناپوليس  با حضور محمـود  ) نوامبر 27( آذر ماه  6مسئله خاورميانه،  روز 
عباس، رهبر تشكيالت خود گردان فلسطين، و اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، 

عضو اتحاديه  هايكشور.    و در حضور جمعي از سران كشورهاي عربي، برگزار شد
در راستاي پيروي معمول خود از سياست هاي كليدي اياالت متحده، پس از عرب 
.  آناپوليس گرفتند  تصميم به شركت در كنفرانس در قاهره،  آذر ماه خود، 2  نشست

 هاي جهاني در المللي از جمله مهمترين قدرت پنجاه كشور و سازمان بين نزديك به
 .ندكنفرانس آناپوليس شركت داشت

جورج بوش براي پاسخگوئي به انتقادهاي سختي كه در مورد شكست سيـاسـت   
هاي اياالت متحده در خاورميانه، بر ضد دولت او وجود دارد،   حمايت مستقيم خود 

شروع جديدي از مذاكرات صلح بـيـن     “ را از اين كنفرانس كه با هدف اعالم شده 
اين اجالس در شـرايـطـي       .  ، سازماندهي شده بود، اعالم كرد” اسراييل و فلسطين

برگزار شد كه هيچ تغيير ويژه و جديدي در مواضع و سياست هاي اياالت متحده و 
حتي به اعتراف برگزار كنندگان كنفرانس نيز، هدف از .   اسرائيل صورت نگرفته بود

برگزاري آن دست يابي به يك توافق نامه و يا قطعنامه براي صلح نبود، بلكـه در    
مـذاكـراتـي كـه       .    دور جديدي از مذاكرات در آينده براي صلح بود”  آغاز“ اساس 

اسرائيل و متحدان آن هيچگونه تعهدي در رابطه با اجراي قطعنامه ها و مصـوبـه     
هاي آن نداشته باشند، فقط نقش پرده استتاري است  براي ادامه سيـاسـت هـاي      

اين حقيقتي است كه پيـش از آغـاز اجـالس          .  فاجعه بار ادامه اشغال و سركوب
آناپوليس دو طرف از خواست هاي يكديگر آگاهي داشتند، خواست هائـي كـه از       
جانب يك طرف حق طلبانه  و عادالنه و از جانب ديگر، سلطه جويانه و تـجـاوز       

جورج بوش در نطق افتتاحيه كنفرانس آناپوليس، در تايـيـد شـرايـط       .  كارانه است
هدف ما در آناپوليس انعقاد قرارداد نيست، بلكه آغاز مذاكرات جديـد  “ :  موجود گفت

صلح ميان اسراييل و همسايگان عربش ، از طريق ايجاد يك كشور جديد در خاور 
آنچه كه در روند طرح، سازماندهي و اجـراي    ).  نوامبر 27اينتر پرس ( ”   ميانه است

آناپوليس به خوبي روشن بود، اهميت ندادن سازمان دهـنـدگـان ايـن         “  نمايش“ 
در واقـع ايـاالت     .  كنفرانس به موضوع حل پايه اي و عادالنه مسئله فلسطين بود

متحده تالش دارد تا با برخي حركت هاي بي محتوي و نمايشي در منطقه، افكـار  
عمومي كشورهاي عربي را به خود جلب كند و در سايه آن نيز بتوانـد از سـويـي        

” افراطي گري“ و ”  تروريسم“ پشتيباني اين كشورها را در جنگ صليبي خود بر ضد 
بوش در   .  به دست آورد و از سوي ديگر شرايط  منزوي كردن ايران را فراهم سازد

جنگي به خاطر آينده “ :  بخشي از سخنان خود، هرچند كه اسمي از ايران نبرد، گفت
”  . ي خاور ميانه در حال تكوين است و ما نبايد پيروزي را به افراطي ها تسليم كنيم

كنفرانس صـلـح     ”: نيويورك تايمز نيز با اشاره با اين سخنان بوش خاطر نشان شد
خاور ميانه در آناپوليس، به طور رسمي در مورد خاتمه بخشيدن به جـنـگ بـيـن       
اسراييل و فلسطين بود، اما در خفا هدف ناگفته اي وجود داشت ، جلوگيري از رشد 

منتقدان سياست هاي اباالت متحـده  .   ”نفوذ ايران و راديكاليسم اسالمي در منطقه
در رابطه با عدم اميدواري خود به هرگونه نتيجه جدي ار اين كنفـرانـس مـطـرح       

روابـط بـيـن      “  گسترش   “ ، و ” صلح“ ، ” تفاهم“ كردند كه اين كشور تنها زماني از 
كشورها صحبت مي كند كه منافع مشخص و جدي در اين حركت ها داشته باشد،  


