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 استبدادي و راه كارهاي پيش روي جنبش

  تاملي بر بيانيه شماره هفدهم ميرحسين موسوي

 !هم ميهنان مبارز
حوادث روزهاي اخير بي شك ابعاد تازه اي از 
جنايتكاري و خشونت رژيم استبدادي حاكم را   

تهاجم وحشيانه و خـونـيـن    .  به نمايش گذاشت
مزدوران تاريك انديشي و استبداد بر ضد مردم 
معترض به ادامه حاكميت نـامشـروع دولـت        
برآمده از تقلبات گسترده انتخاباتي و مداخـالت  
گسترده سپاه، بسيج و نيروهاي انتظـامـي، در     
جريان حوادث روزهاي تاسوعا و عاشورا كه ده   
ها تن كشته و زخمي و صدها تن اسير بر جاي 
گذاشت و در پي آن تهاجم نيروهاي انتظامي و 
دستگيري صدها تن از فعـاالن سـيـاسـي و         
همچنين يورش روزهاي اخير مزدوران شـبـه     
نظامي به دانشگاه هاي كشور، بيش از پـيـش     
نشانگر استيصال و شكست رژيم استبدادي در   
سركوب جنبش عظيم مردمي است كه در مـاه  
هاي اخير رژيم واليت فقيه را به چالش جـدي  

 .كشيده است
شكاف عميق و بي سابقه در درون طـيـف       
وسيع نيروهاي مذهبي، كه در پـي پـيـروزي        

سكان امور را بـه دسـت      1357انقالب بهمن 
گرفتند، تا حدي تعميق يافته است كه مزدوران 
استبداد ديگر حتي تاب تحمل مراجع تـقـلـيـد     
منتقد را نيز ندارند و در پي روزها يـورش بـه       
دفاتر آنان اينك در پي خلع آنها از مرجعيت نيز 

ماهيت بيش از پيـش نـظـامـي و         .  مي باشند
خشونت اعمال شده از سوي ولي فقيه رژيم و   
مزدوران او جنبش مردمي مـا را در بـرابـر            

سران رژيم .  دشواري هاي جدي قرار داده است
كودتا بي شك در پي تشديد خشونت و به خاك 
و خون كشيدن جنبش مردمي به هر بـهـايـي      
هستند و بنابراين بايد با هوشياري و درايت بـا    
 .اين تـوطـئـه هـاي رژيـم مـقـابلـه كـرد                 

آنچه مسلم است اين است كه هفت ماه پس از 
كودتاي انتخاباتي و اعمال فشار و سـركـوب       
خونين توده هاي حق طلب، دولت كـودتـا بـه      
رهبري ولي فقيه قادر نگرديده است، تعادل قـوا  
را به سود خود تغيير داده و جنبش اعتراضي را   

ژرفـش جـنـبـش       .  تضعيف و زمين گير سـازد 
دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم و اعتماد بنفس 
و اميدواري بيشتر معترضان چالشي بزرگ را بـر  
سر ادامه وضع موجود براي ارتجاع پديد آورده   

  .است
در چنين وضعيت خطير و سرنوشت سـازي،    
اتخاذ سياستي كه بتواند به انزواي بيش از پيش 
هسته اصلي كودتا و شخص ولي فقيـه يـاري     
رسانده و در عين حال شكاف در ميان مدافعـان  
كودتاي انتخاباتي را ژرف تر ساخته و مانورهاي 
فريب كارانه جناح هاي مختلف ارتجاع حاكم را 
حتي المقدور كم اثر، بي اثر و يا ناكام نـمـايـد،    

  .ضرورتي تام و تمام بـه شـمـار مـي آيـد             
حزب ما با ارزيابي شرايط حساس و بسيار بغرنج 
كنوني و با توجه به سطح سازمان يـافـتـگـي       

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران

 مرگ بر ديكتاتور و ديكتاتوري
 ”نظام اسالمي نمونه“استيصال و رسوايي 

 !حمله به انبوه عزاداران محرم حتي در دوران رژيم پليسي شاه نيز بي سابقه بوده است

بر اساس گزارش هاي رسيده از تهـران و ديـگـر        
شهرهاي كشور، مزدوران مسلح ولي فقيه و كارگزاران 
دولت كودتا در يك عمل بي سابقه به انبوه مردمي كه 
براي بزرگداشت مراسم تاسوعا و عاشورا به خيابان هـا  
آمده بودند يورش بردند و شمار زيادي را دستگـيـر و     

همچنين بر اساس آخرين گزارش هـا    .  مجروح كردند
انصـار  “ تني چند از هم وطنان شريف در پي تيراندازي 

 .جان خود را از دست داده اند”ولي فقيه

بحث درخصوص پيامدهاي اجراي اليحه 
هدفمند سازي يارانه ها و جدال و كشمكش 
جدي كه بر سر آن ميان طيف هاي ارتجاع 
حاكم جريان دارد، ميان فعـاالن جـنـبـش       
سنديكايي زحمتكشان با حرارت پيـگـيـري    

اين بحث ها همزمان با سالـگـرد   .  مي شود
تصويب قانون كار و موضوع نسبت و رابطه 
جنبش كارگري با مبارزات سراسـري ضـد     
استبدادي واكنش هـاي مـخـتـلـفـي را             

 . برانگيخته است
دراين باره چندي پيش عليرضا محجـوب  
نماينده مجلس، و از مسئوالن خانه كارگـر،  
دريك گفتگوي تفضيلي با ايلنا از جـملـه       

هدفمند سازي يارانه ها را مـي  “ :  تاكيد كرد
گويند شوك درماني در اقتصاد، مـا قـبـال      
شوك درماني شده ايم، شوك درماني كه در 
دوران تعديل دريافت كرديم كه خود آقايان 
هم منتقد آن بودند، حاال قرار است به شكل 

االن نمي توانيم تصـور    .  بزرگتر انجام شود
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كنيم چقدر آسيب خواهيم ديد، آسيب هاي اجتماعي، آسيب هـاي    
كارگري، آسيب فقرا، آسيب توليد كنندگان، آسيب صنعت مـلـي و     
مثل سيلي است كه نمي دانيم از كدام روزنه وارد مي شود فقط مي 

 ”.دانيم كه خانمان ما را خواهد برد
سخنان محجوب و پافشاري او بر پيامدهاي فوق العاده زيان بـار  
اجراي طرح تحول اقتصادي كه احمدي نژاد رييس دولت نامشـروع  
كودتا برآن نام جراحي بزرگ گذارده، گوياي وضعيت خطيري است 
كه زندگي و امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان ميهن ما را تهديـد  

 . مي كند
-اليحه هدفمند سازي يارانه ها و اصوال سياست هاي اقتصـادي 

اجتماعي دولت كودتا اثرات و نتايج بسيار تلخ و منفي در زنـدگـي     
ميليون ها تن از زحمتكشان دارد و به اين دليل مقـابلـه بـا ايـن         
سياست ها و در يك چارچوب كلي تر يعني مبارزه با دولت كـودتـا   

 . دراولويت مبارزاتي جنبش كارگري كشور ما قرار دارد
مبارزه اي كه اكنون زحمتكشان به انحاء مختلف آن را پيش مي 

هر دوي اين عرصه ها در .  برند در دو عرصه صنفي و سياسي است
ارتباط متقابل با يكديگر قرار دارند و با خالقيت برپايـه واقـعـيـت       

نكته فوق العاده بـا  .  موجود و امكانات كنوني سازمان داده مي شوند
اهميت دراين مساله تشخيص صحيح سمت مبـارزاتـي جـنـبـش        
كارگري و فعاليت روشنگرانه و آگاهي بخش فعاالن سنـديـكـايـي     

برخي با توجه به دشواري هاي كنوني و ضعف و كمبودهـاي  .  است
جنبش كارگري خصوصا در درجه سازمان يافتگي وسطح همبستگي 

-آن، مبارزات كارگري را صرفا صنفي و حول مسـايـل رفـاهـي        
اقتصادي ارزيابي مي كنند و از آن نتايج كامال غلط در صـحـنـه        

 . سياسي مي گيرند
اين واقعيت كه بخشي مهم از جنبش اعتراضي زحمتكشان حول 
مسايل صنفي نظير افزايش سطح دستمزدها، جلوگيري از خصوصي 
سازي، لغو قراردادهاي موقت و احياي حقوق سنديكايي دور مـي      
زند، نبايد منجر به آن گردد كه مضمون واقعي مـبـارزه كـارگـران       

مبارزه اي كه امروزه با افت و خـيـز فـراوان        .  ناديده انگاشته شود
وعمدتا به صورت پراكنده و با سطح سازماندهي ضعيف درسـراسـر   
كشور جريان دارد، به داليل كامال عيني داراي وزن و بار سيـاسـي   

 . است
طبقه كارگر آگاه ميهن ما از مبارزه درراه خواست هاي صنفـي و    

 . صرفا رفاهي به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود بهره مي گيرد
گرچه اعتراضات زحمتكشان بيشتر دربرگيرنده حقوق صنفي مـي  
باشد، ولي اين اعتراضات درسرشت و جوهره خود مبارزه اي واقعا و 

 . كامال سياسي با محتواي روشن و شفاف طبقاتي است
مضمون سياسي مبارزه و مخالفت كارگران و زحمـتـكـشـان بـا        
اليحه هدفمند سازي يارانه ها، آزادسازي اقتصادي و برنامه مقررات 
زدايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه اصالح قانون كار 
در قلب و مركز آن قرار دارد، روشن تر از آن است كـه نـيـازمـنـد        
توضيح و تحليل مفصل باشد ما در حال حاضر در جنبش كارگـري  

رفاهي نيستيم، آنچه تلفيق مـبـارزه   -مواجه با مبارزات صرفا صنفي
صنفي با سياسي را دشوار مي سازد مربوط به ضعف هاي كيفـي و    
كمي كنوني طبقه كارگر ميهن ماست و نبايد آن را با مـاهـيـت و      
سمت اصلي پيكار زحمتكشان يكسان ارزيابي كرد، و از آن نتايج به 
كلي غلط مانند عدم حضور كارگران در جنبش ضد استـبـدادي را     

 !گرفت
نقش و جايگاه طبقه كارگر را آنگونه كه هست بايد ارزيـابـي و       
تحليل كرد و اين جنبش پرتوان و تعيين كننده را به دور از تصورات 
و تمايالت ذهني مي بايد شناخت و در راه ارتقاء و تقويت و تكامـل  

 !سطح سازماندهي و همبستگي  در آن كوشش كرد
بي شك اگر همين ماهيت و ويژگي جنبش كارگـري نـبـود و        
مبارزات زحمتكشان صرفا صنفي و رفاهي معنا مي داد، ديگر دليـل  
نداشت دولت برآمده از كودتا امكانات سركوب خود را دراين سطـح  

پرسش اينجاست كدام جنبه ها و كدام انگيزه !  به آن اختصاص دهد

ها رژيم واليت فقيه و دولت نامشروع كودتا را در محاسبات خود به اين نتيجه مـي   ...ادامه جراحي بزرگ  
رساند كه بايد در عرصه سياسي و ميدان مبارزه، كارگران را تحت فشار قرار داده و با 
توسل به انواع شيوه ها چه فريب و چه زندان و شكنجه و سركوب، مبارزات كارگري 

برخورد حساب شده و دقيـق  !  را منحرف، بي خطر، خنثي و سرانجام سركوب نمايد؟
كه گام به گام نسبت به جنبش كارگري از سوي كودتاچيان تعقيب و اجرا مي شـود  

 !خود شاهد ديگري براين واقعيت به شمار مي آيد
در اين زمينه نكته مهم و بسيار پراهميت ديگر، توجه دقيق موشكافانه و مبتني بر 
ديدگاه طبقاتي به جنبش سنديكايي و فعل و انفعاالت فوق العاده جدي در آن است 

پرواضح است .  كه شامل همه بخش هاي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان مي گردد
تحوالت اخير صحنه سياسي و رشد و گسترش جنبش مردمي در مصاف با كودتـاي  
انتخاباتي به رهبري ولي فقيه، همانگونه كه سرتاپاي رژيم، جـنـاح بـنـدي هـاي          
حكومتي و نهادهاي گوناگون آن را تحت تاثير قرار داده و موجب بروز شـكـاف در     
آنها شده است، نهادها و تشكل هاي رسمي كارگري را كه تا پيش از اين نـيـز از       
منتقدان سياست هاي دولت ضد ملي احمدي نژاد بودند، وادار به تحرك تـازه اي      

جـنـبـش    .  همسو با برخي جناح ها عليه دولت كودتا و كودتاي انتخاباتي كرده است
كارگري سنديكايي و مبارزان راه احقاق حقوق طبقه كارگر قطعا در قبال اين تحرك 
تازه و نقش آفريني نمي توانند بي تفاوت باشند و برخورد با اين تشكل ها را برپايـه  
موضع گيري آنها با جنبش سراسري ضد استبدادي و منافع كلي جنبش سنديكايـي  

بنابر اين ضمن درك ماهيت اين گونه تشكل ها و   .  در حال و آينده تنظيم مي كنند
وابستگي هاي جناجي آنها در عين حال نبايد امكان استفاده جنبش كارگري از ايـن  

 . تشكل ها را  ناديده گرفت
جنبش كارگري ايران را بايد به ستوان فقرات جنبش سراسري ضد اسـتـبـدادي      

ما اطمينان داريم كه با رشد و گسترش مبارزات اعـتـراضـي مـردم و         .  تبديل كرد
برقراري پيوند هرچه گسترده تر نيروهاي اجتماعي مي توان شاهد تقويت نـقـش و     
جايگاه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در پيكار ملي و مردمي برضد استبداد واليـي  

 !و بركناري دولت كودتا بود

 ...ادامه بحران ژرف در 

بسياري  44اجتماعي رژيم با به اجرا درآوردن ابالغيه اصل -سمت گيري اقتصادي
از مراكز توليدي و صنعتي را به ارگان هاي نظامي خصوصا سپاه و بسيج واگذار و   

 . در حقيقت بخش خصوصي دالل و غير مولد را تقويت نموده است
واحد هاي بزرگ و بسيار پر اهميت صنعتي مانند تراكتور سازي تبريز، مجـتـمـع    

همگي تماما يا بخشي از سهام  -ايرالكو-صنعتي صدرا و كارخانجات آلومينيم اراك 
آنها به سپاه واگذار شده كه اكنون در صدر ليست واحدهاي درگير بحران و رو بـه    

اين واقعيتي است كه بحران در بخش صنعت و تـولـيـد،    .  تعطيلي به شمار مي آيند
روند انتقال ثروت و سودهاي حاصل از فعاليت هاي صنعتي به فعاليت هاي غـيـر     
مولد و داللي را سرعت بخشيده و عالوه برآن به خروج سرمايه از كشور دامن زده   

در مقابل نابودي و اضمحالل صنعت و توليد، معضل واردات سيل آسا قـرار  .   است
ميليـارد   268بنابر آمارهاي رسمي فقط در طول چهار سال، دولت نهم بالغ بر .  دارد

 . دالر يعني دو برابر دولت دوم خاتمي واردات داشته است
در اوضاع كنوني نيز اليحه هدفمند سازي يارانه ها بخش صنعت و تـولـيـد را        

هنگاميكه حجم سنگين واردات كاال عرصه فعاليت را از واحد هاي .  تهديد مي كند
توليد و صنعت داخلي ربوده و اجازه حركت مستقل و تاثير گذار در مجموع اقتصـاد  
ملي به آن نمي دهد، پيوند ميان طرح تحول اقتصادي يا اليحه هدفمـنـد سـازي      
يارانه ها با واردات سيل آسا و ويرانگر باعث خواهد شد كشور در زير اين فشار فوق 

 .العاده كمر خم كرده و منافع ملي، امنيت و استقالل آن آسيب هاي جدي ببيند
دولت نامشروع و ضد ملي كودتا به عنوان خدمتگذار كـالن سـرمـايـه داران،           
صدمات جدي به صنعت و توليد و همراه آن كميت و كيفيت نيروي كـار كشـور       

 . بويژه كارگران و زحمتكشان وارد آورده است
واردات بي رويه كاال و سياست حمايتي دولت احمدي نژاد از آن، ساختار وابستـه  
اقتصادي را ژرف تر كرده و سبب مي گردد سرمايه و ثروت ملي بطور عمده نـفـت   

 . ضايع و امكانات واقعي براي رشد و شكوفايي اقتصاد ملي فراهم نگردد
بحران در صنايع و بخش توليد كشور خطري فوري است كه بايد هر چه زودتـر    

 !راه صحيح و واقع بينانه برون رفت از آن را پيدا كرد
اين امر بدون بركناري دولت كودتا و به زير كشيدن استبداد واليي امكان پـذيـر   

 !نيست
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 نامه كميته مركزي حزب توده ايران

 به مقامات جمهوري چك

 پراگ
 جمهوري چك

 
وسيله نگراني و مخالفت كامل خـود را بـا          ما بدين

هـاي حـزب      هايي كه براي ممنوع كردن فعاليت تالش
صـورت  )  CPBM( كمونيست بـوهـم و مـوراوي          

 .كنيم گيرد اعالم مي مي
هاي رسيده به حزب توده ايران سنـاي   بنا بر گزارش

اي كه فاقد حد نصـاب الزم       جمهوري چك در جلسه
اي را بـه تصـويـب           براي اتخاذ تصميم بود، قعطنامه
هاي حزب كمونـيـسـت     رسانده كه مدعي است فعاليت

بوهم و موراوي، سومين حزب بزرگ كشور شما، ناقض 
از جمله مواردي كه .  قانون اساسي جمهوري چك است
بيني ماركسيـسـتـي     سنا به آن اشاره كرده است، جهان

CPBM            ــر آن ــگ ــان ــه نش ــت ك ــان    اس ــن چ
كور و خشنـي اسـت كـه خـاص           ” ستيزي كمونيسم“ 

جاي تـعـجـب و        .  هاي ارتجاعي و واپسگراست دولت
بينيم يك دولت اروپايي كه  نگراني زيادي است كه مي

داند، همان روشي را بـه   خود را دموكراتيك و مدرن مي
مثل دولت حاكـم    هاي ارتجاعي، گيرد كه دولت كار مي

بر جمهوري اسالمي ايران و ديگر نيروهاي واپسگرا در 
 .گيرند سراسر دنيا در پيش مي

به نظر ما در قانون اساسي جمهوري چـك هـيـچ        
موردي وجود ندارد كه بر پايه آن سنا يـا هـر مـقـام         

هـاي حـزب        ديگري در كشور شما بتواند مانع فعاليت
ايـران     حـزب تـوده    .  كمونيست بوهم و موراوي بشـود 

هايي در مورد  نگراني شديد خود را نسبت به چنين اقدام
قانوني بودن حزب كمونيست بوهم و مـوراوي ابـراز         

هايي اين چنين، چيزي نيسـت   به نظر ما، اقدام.  كند مي
جز ادامه تالشي كه پيش از اين در مورد ممنوع كـردن  

 2006در سال   )  KSM(فعاليت سازمان جوانان حزب 
تر بـه     صورت گرفت، و بخشي است از تالشي گسترده

منظور يكي دانستن كمونيسم با فاشيسم كه هـر روز      
 .ويژه در كشورهاي اروپاي شرقي شود، به شديدتر مي

هاي سناي جمهوري چـك را نـقـض         ما اين اقدام
اصول بنيادي دموكراتيك، و عليه همه معيارهاي حقوق 
بشر و حقوق دموكراتيك شهروندان جمـهـوري چـك      

خواهيم كه در  ما از مقامات جمهوري چك مي. دانيم مي
همين آغاز كار جلوي هر گونه تالش براي تـعـلـيـق       
فعاليت حزب كمونيست بوهم و موراوي را بگيرنـد تـا     

زده و غيرقابل قبـولـي بـرضـد        هاي شتاب چنين اقدام
پيش از اين نيـز،  .  هاي دموكراتيك متداول نشود ارزش

حزب توده ايران هرگونه تالش در راه مـمـنـوعـيـت        
هاي سازمان جوانان كمونيست در جـمـهـوري       فعاليت

المللي  چك را محكوم كرده است و همراه با كارزار بين
 .عليه آن اعتراض كرده است
كنيم و بار ديگر همبستگي  از اين فرصت استفاده مي

خود را با حزب كمونيست بوهـم و مـوراوي اعـالم          
كنيم كه همواره از مبارزات ايـن     كنيم، و اعالم مي مي

حزب براي صلح، دموكراسي و پيشرفت اجتمـاعـي در     
 .جمهوري چك حمايت خواهيم كرد
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 بحران ژرف در بخش توليد و صنعت 
از ابتداي سال جاري صنايع راهبردي و بخش توليدي كشور با يك بـحـران   

آخريـن  .  عميق همه جانبه روبرو گرديده و در خطر ورشكستگي قرار گرفته اند
گزارش بانك مركزي حاكي از ژرفش بحران در صنايع و نابودي امنيت شغلـي  
صدها هزار مزدبگير به همراه افزايش سرسام آور واردات و اشبـاع بـازار از       

 !كاالهاي خارجي است
 

بسـيـج و سـپـاه         ” هنگاميكه برنامه دولت نامشروع كودتا از زبان غالمحسين الهام مبني بر
بيان شد، گزارش رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي در خصـوص    ” كارخانه ها را فتح كنند

مقايسه اين گزارش با برنامه دولت برآمده از كودتا بهترين و .  وضعيت صنعت ايران انتشار يافت
 !است”فتح كارخانه ها توسط بسيج و سپاه“گوياترين سند براي ارزيابي نتايج سياست ضد ملي 

بانك مركزي جمهوري اسالمي در گزارش خود، وضعيت صنعت را فوق العاده وخيم ارزيابـي  
رشته ديگر بـا كـاهـش       23رشته صنعتي به جز يك رشته،  24كرده و يادآور مي شود از ميان 

مطابق اين گزارش، سرمايه گذاري بـراسـاس جـوازهـاي         .  درصد مواجه بوده اند 37ميانگين 
درصد كاهش و اشتغال براساس تاسيس و بـهـره بـرداري از         34تاسيس واحدهاي صنعتي با 

فقط در طي شش ماه سرمايـه گـذاري در       .  درصد كاهش يافته است 7/44واحدهاي صنعتي 
رشته هاي توليدي نظير چوب و محصوالت چوبي، صنايع شيميايي و دارويي، نساجي، پـوالد،    

 . درصد كاهش پيدا نموده اند 40ماشين سازي و صنايع غذايي بطور ميانگين 
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شركت هاي توليدي يا به عبارتي شاخص صـنـعـت      

درصد كاهش داشته و به هـمـان    22/5نشان مي دهد، صنعت كشور در مقايسه با سال گذشته 
رشته صنعتي با كاهش شديد پـروانـه      16براي .  ميزان نرخ اشتغال سير نزولي طي كرده است

 . بهره برداري مواجه هستيم
آمار بانك مركزي به عنوان يك منبع رسمي كليه دروغ پردازي و آمار سازي هـاي دولـت       

 7احمدي نژاد را خنثي نمود، به شكلي كه يكي از نمايندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاري ايلنا
اينكه آمار .  درصد كار مي كنند 40انكار نكنيد، صنايع با ظرفيت كمتر از “ :  آذر ماه اعالم داشت

سازي بشود دردي را دوا نمي كند، بلكه در وهله اول بايد مشكل را بپذيريم تا بتوانيم آن را حل 
قرار بود بدهي بنگاه هاي اقتصادي استمهال بشود اما بانك ها به هيچ صراطي مستقيـم  .  كنيم

اگر به شهرك هاي صنعتي سربزنيم در فعال ترين شركت هاي صنعتي واحدهـاي  ...  نمي شوند
امسال براي اولين بار ...  بسياري را مي يابيم كه در مرز تعطيلي قرار دارند يا اصال كار نمي كنند

 .”...آن هم در مجموع باال داشتيم) بخوان اخراج(در شش ماه اول سال تعديل نيرو 
برپايه گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، تمام كارخانه هاي بزرگ صنعتي مشغول تعديل نيرو يـا  

آمار خانه كارگر جمهوري اسالمي اعالم مـي    .  دقيق تر گفته باشيم اخراج كارگران خود هستند
. هزار نفر بيكـار شـدنـد      200واحد توليدي تعطيل و  400دارد، فقط در سال گذشته دست كم 

برخي از بزرگترين مجتمع هاي صنعتي ميهن ما نظير پوالد مباركـه، ذوب آهـن، صـنـايـع            
خودروسازي بويژه ايران خودرو، مجتمع عظيم نيشكر هفت تپه، تراكتورسازي تبريز، آلومينـيـوم   

 . اراك در اوضاعي به شدت بحراني قرار دارند
توليد در كارخانه كرمان مـوتـور، رايـن      “ :  ايلنا در اواسط تابستان امسال طي گزارشي نوشت

خودرو، كادك، صبا كار و تعداد ديگري از واحدهاي توليدي فعال از نفس افتاده و اين مراكز در 
 ”.حالت نيمه تعطيلي قرار دارند

ميليارد توماني خـود     55همچنين به گزارش رسانه هاي همگاني، دولت كودتا تاكنون بدهي 
به تراكتور سازي تبريز را پرداخت نكرده و بحران مالي اين واحد بسيار مهم و راهبردي را بـه      

هزار تراكتور ساخت داخل كه محصول اين كارخانه اسـت، زيـر        6مرز تعطيلي كشانده است، 
بـويـژه   -آسمان خاك مي خورد و دولت با اعمال تعرفه هاي پايين، واردات تراكتور از خـارج      

براثر برنامه هـاي    -ايرالكو-مجتمع عظيم آلومينيوم سازي ايران.   را تشويق مي كند -انگلستان
اين واحد پراهميت در مقياس اقتصاد .  دولت ضد ملي احمدي نژاد در آستانه تعطيلي كامل است

به  -44ابالغيه اصل -ملي، يكي از شركت هايي به شمار مي آيد كه براساس ابالغيه ولي فقيه 
واگذار شد، با تعطيلي خـط تـولـيـد       )  بخوان در چنگ سپاه و بنيادهاي انگلي( بخش خصوصي 

 . نفر شامل كارگر، كارمند، مهندس و تكنسين بيكار مي شوند 2500ايرالكو حداقل 
هـزار طـرح      13آذر ماه امسال، در مجموع در سراسر كشور  9مطابق گزارش دنياي اقتصاد 

نيمه تمام صنعتي وجود دارد كه تاكنون اقدامي براي اتمام آنها صورت نگرفته و دولت كودتا از   
نكته با اهميت در ارزيـابـي   .   اختصاص تسهيالت مالي و بانكي به اين طرح ها امتناع مي نمايد

بحران ژرف در صنايع و بخش توليدي ميهن ما، ورشكستگي، ركود و تخريب هدفمند آن دسته 
توليدي است كه در سال هاي اخير به چنـگ ارگـان هـاي        -از صنايع و شركت هاي صنعتي

 . امنيتي و مشخصا سپاه پاسداران افتاده است-نظامي
. مسئول و مسبب اين وضعيت فاجعه بار در صنعت، در درجه اول دولت نامشروع كودتا اسـت 

طي چند سال گذشته اين دولـت درچـارچـوب        
  2ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 هجوم وحشيانه به دانشگاه ها 
 

پس از فجايع عاشوراي امسال، كودتاچيان 
براي ايجاد جو رعب وحشت و انتقام از توده 
ها، برنامه يورش به دانشگاه ها و تشـديـد       
اعمال فشار به جنبش دانشجويي را تـدارك  

 !ديده و به مرحله اجرا گذاشته اند
دي ماه، افـراد مسـلـح         9روز چهارشنبه 

انصار و بسيج در دانشگاه آزاد مشهد فاجـعـه   
دي مـاه   9خبرنامه اميركبير  .ديگري آفريدند

درپي برگزاري مـراسـم   “ :  در اين باره نوشت
عزاداري سوم شـهـداي عـاشـورا تـوسـط           

 1دانشجويان آزاد مشهد، در حوالي ساعـت    
بعد از ظهر چندين اتوبوس حامل نيـروهـاي   
انصار و بسيج وارد محوطه دانشگاه شـده و    

ايـن افـراد     .  تن را پياده كردند 500بيش از 
مسلح به چاقو و قمه به سمت دانشجـويـان   

دانشجـو   8حمله كردند كه درپي آن بيش از 
بنابرگزارش هـا     .به بيمارستان منتقل شدند

يكي از اساتيد دانشگاه آزاد مشهد نـيـز بـا        
ضربه چاقوي نيروهاي حامي واليت مجروح 
شده و يكي از دانشجويان دختر نيز به دليـل  

به شـدت از نـاحـيـه         )  چماق)ضربه چوب 
از تـعـداد دقـيـق         ...  سرآسيب ديده اسـت   

بازداشت شدگان اطالع دردست نيست ولـي  
نـفـر از        70بنابر گزارش هـا بـيـش از          

دانشجويان و مردم بازداشت و به كالنـتـري   
 ”.مـنـتـقـل شـدنـد        )  مشـهـد  ( قاسم آبـاد    

عالوه براين، طي يك يورش سازمان يافتـه،  
ماموران وزارت اطالعات و سپاه پـاسـداران     
تني چند از اعضاي دفتر تحكيم وحـدت را      

روابط عمومي .  دستگير و روانه زندان ساختند
دي ماه بـا انـتـشـار        10دفترتحكيم وحدت 

اطالعيه اي ضمن محكوم كردن اقـدامـات     
وحشيانه در دانشگاه هاي سـراسـر كشـور،      
خواستار آزادي اعضاي دستگيرشده خـود از    

فعـاالن  .  جمله سخنگوي اين سازمان گرديد
دانشجويي در بسياري از مراكز آموزش عالي 

)پلي تكنيك( بويژه در دانشگاه هاي اميركبير
، علم و صنعت تهران و سهند تبريز با انتشار 
بيانيه هايي خواسـتـار واكـنـش جـنـبـش            
دانشجويي به افزايش تهديد و فشارهـا بـه     

در اين خصـوص    .  مردم و دانشجويان شدند
در بيانيه جمعي از دانشـجـويـان دانشـگـاه        

در روز عاشورا شاهد زير پا گذاشتن تمام اصول انساني توسط حرامـيـان   “ :  اميركبير آمده است
چاره اي   ...  از كشتار و زندان و تجاوز ابايي نداشتند، تهمت و افترا را نيز به آن افزودند.  بوديم

جز اين نيست كه تا آزادي كامل هم دانشگاهي هاي دربندمان همه ي كالس ها و امتحانات 
 ”.را تعطيل كنيم

اعمال فشارهاي فزاينده به جنبش دانشجويي كشور به دليل نقش موثر و ارزنـده آن در          
تداوم جنبش سراسري ضد استبدادي است و تا ماداميكه جوانان و دانشجويان شجاع و آگاه با 

ــت                            ــد داش ــواه ــه خ ــا ادام ــاره ــن فش ــد، اي ــن ــي رزم ــي م ــداد والي ــب ــت   .اس
جنبش دانشجويي مي بايد با شهامت توام با درايت و هوشياري مـانـع از اجـراي تـوطـئـه             

تداوم مبارزه بي ترديد سـبـب   .  كودتاچيان از جمله به تفرقه كشاندن صفوف اين جنبش شوند
 !عقب نشيني و سپس تسليم مرتجعان خواهد شد

 
 

 موج گسترده بازداشت ها در سراسر كشور 
 

پس از رخدادهاي خونين روز عاشورا، شاهد موج گسترده دستگيري فعاالن صنفي و سيـاسـي   
كودتاچيان با برنامه هدفمند ده ها تن از مبارزان سياسي، روزنامه نگاران و     .در كشور هستيم

فعاالن صنفي و مدافعان حقوق بشر را دستگير و روانه زندان ساخته اند تا به زعم خويش مانع 
در ميان بازداشت شدگان برخي از اعضـاي رهـبـري و           .از گسترش جنبش اعتراضي گردند

فعاالن احزاب و سازمان هاي ملي و ميهن دوست و مسئوالن انجمن هاي مردمي و صنـفـي   
  .به چشم مي خورد

بنا به اطالعيه هاي منتشره از سوي تعدادي از سازمان ها و احزاب آزاديخواه و متـرقـي و     
حسـيـن   :  پايگاه هاي اينترنتي مدافع جنبش اعتراضي، برخي از بازداشت شدگان عبارتـنـد از    

موسويان رييس هيات اجراييه و از رهبران پر سابقه و قديمي جبهه ملي ايران، ابراهيم يـزدي  
دبيركل نهضت آزادي ايران، بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صنفي روزنامه نگـاران، بـهـاره      
هدايت مسئول روابط عمومي و سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، مرتضي كاظميان از مبارزان و 

مذهبي، حميد رضا خادم از اعضا و فعاالن جبهه ملي ايران، علـي  -عضو ائتالف نيروهاي ملي
حكمت روزنامه نگار و نايب رييس انجمن دفاع از مطبوعات، رضا تاجيك روزنامه نگـار و از      

مذهبي، محمد صادق جوادي حصار روزنامه نگار و عضو شوراي -فعاالن ائتالف نيروهاي ملي
مركزي حزب اعتماد ملي، ماشااله شمس الواعظين روزنامه نگار و از فعـاالن حـقـوق بشـر،         
مرتضي حاجي مشاور محمد خاتمي و رييس بنياد باران، عليرضا بهشتي مشاور مـيـرحسـيـن       
موسوي، قربان بهزاديان نژاد رييس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، منـصـوره شـجـاعـي        

مـيـلـيـون امضـاء،           1)  كمپيـن ( روزنامه نگار و فعال مركز فرهنگي زنان و از اعضاي كارزار 
عمادالدين باقي فعال حقوق بشر، حجت االسالم ابوالفضل موسويان دبير اجـرايـي مـجـمـع        
مدرسين حوزه علميه قم، حشمت اهللا طبرزدي فعال حقوق بشر، زهره تنكابـنـي از اعضـاي        

اين دستگيري هـا بـا هـدف        ).   خواهر شيرين عبادي( جمعيت مادران صلح و نوشين عبادي 
مرعوب ساختن جنبش مردمي و در راستاي سياست به خشونت كشاندن مبارزات دمكراتيك و 
آزاديخواهانه صورت گرفته است و بخشي از توطئه كودتاچيان براي مقابله با اعتراضـات بـه     

بايد با تمام توان به مبارزه با كـودتـاچـيـان     .  حق توده هاي جان به لب رسيده تلقي مي گردد
ادامه داد و آزادي فوري و بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي و از جمله دستگيرشدگان اخير 

  .را خواستار شد
حزب ما با همه امكانات خود براي افشاء توطئه كودتاچيان و آزادي زندانيان سياسي مبـارزه  

بازداشت مبارزان سياسي، روزنامه نگاران و فعاالن حقوق دمكراتيك نه نشانه  .كرده و مي كند
تشديد مبارزه و حركت به سمت اتـحـاد    !اقتدار، كه گواه ضعف و استيصال ارتجاع حاكم است

 !عمل مدافعان آزادي پاسخ جنبش مردمي به توطئه كودتاچيان به رهبري ولي فقيه مي باشد
 

 آموزش و پرورش زير سيطره ارتجاع
 

يكي از اهداف راهبردي دولت برآمده از كودتا، تثبيت موقعيت نهادهاي ارتجاعي و نيروهاي 
در اين زمينه با كـمـك دولـت      .  واپس گرا در عرصه فرهنگ و بويژه آموزش و پرورش است

احمدي نژاد، موسسه علمي خميني تحت رياست مصباح يزدي، كميته امداد خميني، بسـيـج،     
بنياد نور و وابستگان انجمن حجتيه سخت فعال هستند و اينك مدارس سراسر كشور عرصـه  

 . تاخت و تاز اين جريانات واپس گرا و تاريك انديش قرار گرفته است
چندي پيش در راستاي همين سياست فاجعه بار معاون پرورشي وزارت آموزش و پـرورش    
اعالم نمود، طبق برنامه تدوين شده كه ولي فقيه برآن نظارت كامل دارد حداقل يك روحاني 

اين روحانيون بطور عمده از موسسه پژوهشي خميني تحت رياست مصباح يزدي انتخاب مي ( 
در كنار معلمان و كادر اداري و آموزش مدارس بطور دايمي در مدارس و دبيرستان هـا  )  گردند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران 

در نخستين دوره فعاليت دولت .  حضور خواهد داشت
با هزينه سـرسـام      1385احمدي نژاد يعني درسال 

آوري ستادي تحت عنوان ستاد هـمـكـاري هـاي       
وزارت آموزش و پرورش و حوزه علميه تشـكـيـل      
گرديد كه يكي از وظايف آن تعيين مواد آمـوزشـي   
براي مدارس و اعزام روحانيون به دبستـان هـا و       

مطابق آمار رسمـي آمـوزش و       .   دبيرستان هاست
يـعـنـي       44پرورش از زمان اجراي ابالغيه اصل   

خصوصي سازي هاي طبق فرمـان ولـي فـقـيـه          
بسياري از مدارس فعاليت خود را به موسسات ديني 

تاكنون برپايه سياست .   و بنيادهاي انگلي سپرده اند
مدرسه در اخـتـيـار حـوزه        4200خصوصي سازي 

روزنامه اعتماد چهارم آذر   .   علميه قرار گرفته است
عمـلـيـات اجـراي       “ :  ماه امسال در گزارشي نوشت

واگذاري شماري از مدارس به حوزه هاي علـمـيـه    
مختلف آغاز شد تا هيچ جاي تـرديـدي  دربـاره          
اجرايي شدن اين طرح و ساير طرح ها مشابه ماننـد  
طرح استقرار دايمي روحانيون، تشكيل بسيج دانش 
آموزي در مدارس ابتدايي، اعزام مدرسان تـربـيـت    

 ”.وجود نداشته باشد... سياسي به مدارس و
حجـت  “: آذر ماه نيز گزارش داد 2خبرگزاري ايلنا 

االسالم علي ذوالعلم  در مصاحـبـه اخـتـصـاصـي         
يادآوري كرد، در حال حاضر بعضي از مـوسـسـات      

و )  مانند موسسه تحت رياست مصباح يزدي( علمي 
تعدادي از حوزه هاي عليمه در تهران، قم، تبريز و   
مشهد و ديگر شهرها مديريت برخي مدارس كشـور  

اين اقدام در قـالـب مـجـوز         .  را برعهده گرفته اند
قانوني كه از آموزش و پرورش صادر گرديده، انجام 
مي شود و در مجموع تاكنون مديريت و عمـلـكـرد    

اين حركت درجهت سـيـاسـت      ...  موفقي داشته اند
هاي كالن آموزش و پرورش صورت مي گـيـرد و     
حوزه هاي علميه قطعا از جمله نهادهايي هستند كه 
حتي قبل از انقالب هم با توان خود نقش مهمي در 
مسايل آموزش داشته اند به اعتقاد ما برپايه واليـت  
محوري، موسسات وحوزه هاي علميه مناسب ترين 

 .”...بستر آموزش دركشور هستند
در مخالفت با چـنـيـن طـرحـي، بسـيـاري از              
كارشناسان متعهد و آگاه آموزش و پرورش از كـار    

در اين باره يكي از كارشناسان بـه    .  بركنار شده اند
: آذر ماه خاطـر نشـان سـاخـت         7خبرگزاري ايلنا 

چنين سياست هايي نشان از نارضايتـي عـمـيـق       “ 
دولت و مراكز حكومتي از فضاي فرهنگي مـدارس  

مدرسه بـا     4200در نظر بگيريد كه تاكنون ...  دارد
 800دانش آموز يعني چيزي حـدود       200متوسط 

هزار محصل تحت مديريت موسسـات خصـوصـي      
اولين مشكل اين است كـه    .  مذهبي قرار گرفته اند

ما اين ها را ببريم زير پوشش مـدارس اسـالمـي،      
رضايت دانش آموزان يا اولياي آنها چه مي شـود؟    
آيا قراراست كساني كه ديپلم مي گيرنـد، طـلـبـه       
شوند؟ آيا بازار كار و كشور به اين همه مبلغ ديـنـي   

 .”...نياز دارد؟
در كنار اين موضوع، بايد به مساله حضور بسيج و 
پليس بطور سيستماتيك در مـدارس و مـراكـز            

 .آموزشي، است اشاره كرد
!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

: آبان روز دانش آموز به خبرگزاري ايسنا گفتـه بـود     13پاسدار رجب زاده در آستانه 
پليس هاي مختلف عالوه بر نيروي بسيج حضور مستمر و ملموس در دبستان هـا و    “ 

 ”.دبيرستان ها دارند، ما تالش داريم همكاري دانش آموزان با پليس را نهادينه كنيم
آيا سقوط سطح علمي كشور و رشد بي سوادان و كم سوادي و تنزل فرهنگي جامعه 
و در يك كالم فقر فرهنگي رو به گسترش و افزايش انواع ناهنجاري هـاي دردنـاك     

 !اجتماعي نتيجه اين گونه سياست ها نيست؟
 !سيطره ارتجاع برفرهنگ و آموزش به معناي تنزل علمي و فرهنگي جامعه است

 
 مدعيات پوچ وزير كشاورزي دولت كودتا

 
اوايل آذر ماه امسال در نشست دوره اي اتاق بازرگاني تهران، صادق خليليـان وزيـر     
جهاد كشاورزي دولت ضد ملي كودتا به تعريف و تمجيد دستاوردهاي دولت در بخـش  

درصد نياز كشور به محصوالت اساسي  87كشاورزي پرداخت و از جمله مدعي گرديد، 
درصد نياز كشور در مـحـصـوالت اسـاسـي           87“ :  وي گفت.  در داخل توليد مي شود

كشاورزي توليد داخل است كه اين رقم در مقايسه با اقتصادهاي دنيا شاخص بسـيـار     
است غذايـي را كـه       ) ولي فقيه(مناسبي است و دولت تحت حمايت ولي امر مسلمين 
 !!!”.رابطه مستقيمي با امنيت ملي دارد تامين كرده است

اين سخنان كه جز گزافه گويي نام ديگري نمي توان برآن نهاد، در اوضاعي بـيـان     
مي گردد كه كليه آمارهاي رسمي و معتبر از فروپاشي بنيه بخش كشاورزي و واردات   

 . بي رويه محصوالت غذايي به كشور حكايت دارند
آذر ماه يعني درست چند روز پس از مدعيات وزيـر     9روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 

كشاورزي دولت نامشروع احمدي نژاد گزارش آماري را انتشار داد كه منـابـع رسـمـي       
حكومتي مانند، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسالمي و اداره كل گـمـرك     

حركـت خـزيـده واردات        “ :  در اين گزارش از جمله آمده است.  برآن صحه گذارده اند
انواع و اقسام محصوالت كشاورزي به وفور در بازارهاي سراسر ...  محصوالت كشاورزي

هم اكنون در بازار تهران انواع مركبات مصـري، سـيـب        ...  كشور به فروش مي رسد
زميني پاكستاني و تركيه اي، انگور شيلي و تركيه، انواع برنج پاكستاني و هـنـدي و         

در ...  آمريكايي وجود دارد كه با قيمت هاي ارزان تر از توليدات داخلي عرضه مي شـود 
بازار مشهد و تبريز گالبي و سير چيني، پرتقال و انار مصري، نارنگي هاي اسراييـلـي،   
كدوي پاكستاني، حبوبات آمريكايي، برنج تايلندي گردوي لبناني و سـوريـه و جـو            

 ”.قزاقستان بازار را پر كرده است
توليد داخلي زير بار واردات درحـال نـابـودي اسـت،           “: در ادامه گزارش تاكيد شده

زعفران اسپانيا، شكر انگليسي، ماهي يخ زده نروژ وكانادا، پنير دانماركي و هـلـنـدي،      
زيتون ايتاليايي و اسپانيايي، گوشت يخ زده استراليايي، نيوزلندي و انگلـيـسـي، مـرغ       

و ده ها قلم محصوالت كشاورزي در بازارها عرضه مي ...  منجمد آمريكايي و فرانسوي
شود، در حاليكه مشابه داخلي همين محصوالت روي دست كشـاورزان، دام داران و        

به اين فهرست بلند باال بايد برخي اقالم راهبردي نـظـيـر    ”  . توليد كنندگان مانده است
گندم، ذرت و پنبه را افزود كه عمدتا از مبدا آمريكا و اتحاديه اروپا با واسـطـه و بـي        

 . واسطه به داخل كشور وارد شده و مي شود
بخوان دالالن و     ( به گزارش روزنامه دنياي  اقتصاد، با حمايت دولت وارد كنندگان 

، ميلياردها تومان سود با كمترين خـطـر بـه      ) تجار عمده و شركت هاي سپاه پاسداران
در شرايط كنونـي كشـور مـا،        “ :  اين روزنامه با صراحت تاكيد مي كند.  جيب مي زنند

 ”!واردات و از جمله واردات محصوالت كشاورزي هم سود آور است و هم كم خطر
ميليون ها دهقان زحمتكش قادر به عرضه محصوالت كشاورزي بدون دخالت سلـف  
خرها و واسطه ها نيستند و حاصل دست رنج آنها به باد مي رود، ولي در همان حال با 
حمايت قوه مجريه تجار بزرگ با بهره مندي از معافيت هاي گوناگون، مـحـصـوالت      
خارجي را ارزان تر و سهل تر از توليد داخلي به بازار عرضه و سودهاي كـالن كسـب     

 !مي كنند
با مقايسه آمار فوق و گزارش گمرك كل كشور آيا به راستي امنيت غذايي كه رابطه 

 !مستقيم با امنيت ملي دارد، تامين و تضمين گرديده است؟
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 ...ادامه  اطالعيه كميته مركزي ...ادامه تهاجم وحشيانه و خشونت  

يورش خشن، خونين و بي سابقه گزمگان استبداد بـه مـراسـم      
. تاسوعا و عاشورا در تاريخ معاصر ميهن ما بـي سـابـقـه اسـت           

استصيال و رسوايي مزدوران تاريك انديشي كه ميهن مـا را در        
در روزهاي اخـيـر و      . ژرف و هم جانبه فروبرده اند استانه بحراني 

خصوصاً در پي تظاهرات پر شكوه توده ها در مراسـم بـه خـاك        
. سپاري آيت اهللا منتظري ابعاد بي سابقه اي به خود گرفتـه اسـت    

ايران در حالت حكومت نظامي به سر مي برد، پادگان هاي سپاه و 
بسيج در حالت آماده باش اند و اين سپاه و مزدواران بسيج و لباس 
شخصي هاي زير نظر بيت خامنه اي هستند كه بر مردم مـا مـي     

 . تازند
بر اساس گزارش هايي كه زير تيغ سانسور رژيم و قطـع بـودن     
وسايل ارتباط جمعي منتشر شده اند در پي درگيري هاي شـديـد     

هاي تهران از صبح امروز شاهد تجـمـعـات و       خيابانديروز تهران 
اي نيروهاي نظامـي   سابقه حضور بي.  هاي متعدد بوده است درگيري

هاي تهران آنچنان است كه مـي تـوان        و ضد شورش در خيابان
در بـرخـي نـقـاط         .  تهران را به يك پادگان نظامي تشبيه كـرد   

است و مردم خشمگين موتورهاي مزدوران  ها بسيار شديد  درگيري
 . رژيم را به آتش كشيدند

در قـم،    “ :  بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي موج سـبـز آزادي      
اصفهان ، نجف آباد، كاشان، شيراز، مشهد و ساير شهرهاي كشـور  
مردم عزادار از صبح امروز با تجمع در هياتهاي عزاداري و با سـر    

،  ” معاويه حيا كن سلطنـت را رهـا كـن         “ :  دادن شعارهايي چون
، صداي اعتراض خود را بر ” خامنه اي يزيد شد، يزيد رو سفيد شد“ 

بر اساس گزارش همـيـن   .  ضد ادامه حكومت استبدادي بلند كردند
خبرهاي رسيده از شيراز حكايت از درگيري در “ :  پايگاه جنبش سبز

. مسجد قبا محل برگزاري سخنراني آيـت اهللا دسـتـغـيـب دارد           
همچنين راههاي منتهي به شاهچراغ در كنترل كامل نـيـروهـاي    

از قم نيز خبر مي رسد كه اطراف بيوت آيات عـظـام   .  نظامي است
گفتني .  منتظري و صانعي نيز زد و خورد و درگيري در جريان است

است پرتاپ گاز اشك آور، فضاي امنيتي ، حمله به سوگواران امـام  
حسين و كنترل شديد همه تكايا و حسينيه ها، آخرين اقدام نـظـام   

 ”.واليي براي سركوب جنبش مردمي است
در حالي كه “ :   ” جرس“ همچنين بر اساس گزارش پايگاه خبري 

لحظه به لحظه بر شدت درگيري ها در مناطق مختلـف تـهـران      
افزوده مي شود و كنترل بسياري از مناطق شهر از دست پـلـيـس    
خارج شده است، فرماندهان نظامي از نيروهاي خود در مـنـاطـق      
مركزي شهر خواسته است تا براي متفرق كردن مردم از شليك تير 

ولي بسياري از تيم نـيـروهـاي گـارد بـا            .  مستقيم استفاده كنند
سرپيچي تيرهاي هوايي شليك مي كنند يا به طور كلي امتناع مي 

 ”.كنند
حوادث روزهاي اخير از برگزاري شكوهمند مراسـم بـه خـاك        
سپاري آيت اهللا منتظري تا حوادث تاسوعا و عاشورا  بيش از هـر    
چيز نشانگر ضعف و استيصال رژيم واليت فقيه در برابر خشـم و      

اسالمي “اينكه در نظام . نارضايتي اكثريت قاطع مردم ميهن ماست
جهان به مردم عزادار در ماه محرم اين چنين وحشيانه حمله ” نمونه

مي كنند و صدها تن را مجروج و شماري از هم وطـنـان را بـه        
شهادت مي رسانند نشانگر توان عظيم جنبش مردمي از طرفـي و    
سبعيت رژيم استبدادي از طرف ديگر  و شمارش معكوسي اسـت    
كه براي فروپاشي رژيم ازوير و خودكامگي در ميهن ما آغاز شـده  

تمامي نيروهاي مترقي، از جمله حزب توده ايـران خـود را       .  است
انقالبي براي آزادي ميهن مي -بخشي از اين حركت عظيم انساني

رژيـم  .  دانند و تا پيروزي اين جنبش دمي از پاي نخواهند نشسـت 
ضد مردمي مدتهاست در ميهن ما باد مي كارد و اينـك لـحـظـه       

 .درويدن طوفان برايش به سرعت نزديك مي شود
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جنبش اعتراضي مردم و ضعف هاي موجود در پيوند زدن جنبش اعتراضي جوانـان و    
دانشجويان با جنبش كارگري و زنان كشور بر اين اعتقاد است كـه بـايـد از طـرح           
شعارهاي غير واقع بينانه و دور از شرايط عيني و ذهني جنبش پرهـيـز كـرد و بـا           
شكيبايي و پاي فشردن بر خواست هاي كليدي جنبش مردمي امكـان تـداوم ايـن        

همواره بايد درك عيني، واقعي و همه جانبه از دور نماي جامعه .  جنبش را فراهم آورد
اجتماعي و مضمون رخدادها و نقش و جـايـگـاه      -اگر زمينه تاريخي.  و جنبش داشت

طبقات و قشرهاي جامعه و تاثير متقابل پديده هاي گوناگون بر يكديگر به درسـتـي     
تشخيص داده نشود، تمركز و توجه به وظايف نزديك و مبرم و در نتيجـه تـعـيـيـن        
وظايف اصلي با خطا و اشتباهات همراه بوده و مسير جنبش با داوري هاي ذهـنـي و     

به همين دليل توجه دقيق به مرحله اي كه .  اراده گرايانه به انحراف كشيده خواهد شد
در آن قرار داريم، مختصات و ويژگي هاي اين مرحله و تشخيص و تعيين سـيـاسـت    
متناسب با واقعيت لحظه كه مسير مبارزه در راه حقوق مردم را هموارتر مـي سـازد،       

  .اولويت محسوب شده و مي شود
ميرحسين موسوي در بيانيه هفدهم خود با تاكيد بر اينكه بايد بحران به رسـمـيـت    

بنده با صراحت مي گويم تا وجود يك بـحـران     “ :  شناخته شود، از جمله اعالم داشته
جدي در كشور به رسميت شناخته نشود، راهي براي خروج از مشكالت و مسايل پيدا 

و ” ...عدم اذعان به بحران، توجيه گر ادامه راه حل سركوبگرانه خواهد شد. نخواهد شد
ما يك دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتني بر آراء ...  “ :  در ادامه مي گويد

مردم مي خواهيم كه به تنوع آراء و عقايد مردم نه به شكل تهديد بلكه بصورت يـك  
ما سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم، تفتيش عقايد، تجسس، .  فرصت نگاه كند

بستن روزنامه ها و محدود كردن رسانه ها را مخالف دين مترقي و رهايي بخش خود 
 ”...و مخالف قانون اساسي برآمده از اين دين مي دانيم

بيانيه آقاي ميرحسين موسوي راه چاره را در تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگـيـز   
براي انتخابات كه در مركز آن فراهم ساختن شركت همه ملت عليرغم تفاوت در آراء 
و انديشه ها قرار دارد و نيز آزادي زندانيان سياسي و احياي حيثيت و آبـروي آنـهـا،        
آزادي مطبوعات و رسانه ها و برسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات و تشكيل 

بديهي است كه اين خواست ها بخش هايـي از    .  احزاب و تشكل ها، ارزيابي مي كند
حزب ما محتوي كلي اين بيانيه را .  مطالبات كليدي مردم ميهن ما محسوب مي شوند

با درك شرايط كنوني كشور در راستاي دفاع از منافع جنبش مردمي و تأكيد بر آرمان 
بديهي است .  هاي اين جنبش براي رسيدن به آزادي ها و حقوق دموكراتيك مي داند

كه حزب توده ايران و ساير نيروهاي مترقي و دموكراتيك كشور برداشت هاي خود را 
از شيوه مردمي حكومت در ايران دارند و ادامه رژيم واليت فقيه را همچنان اسـاسـي   
ترين سد راه تحوالت بنيادين به سمت تحقق آزادي و حق حاكميت مردم دانستـه و    

ما در دوران حكومت اصالحات نيز بر اين نظر پا فشرديم كه با ادامه رژيـم    .  مي داند
واليت فقيه نمي توان به تغييرات اساسي به سود منافع توده هاي مردم خوش بين بود 

  . و اصالحات و تغييرات بنيادين در چارچوب اين نظـام سـرابـي بـيـش نـيـسـت              
ما و يا ديگر نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشـور  ”  خوش بيني“ بنابراين سخن بر سر 

براي تغييرات در چارچوب نظام ضد مردمي واليت فقيه نبوده و نيست، بلكه در اينجـا  
تاكيد بر سر اتخاذ آنچنان سياست هاي هوشيارانه و موثري است كه بتـوانـد مسـيـر       
تحوالت را در جهت حذف نهايي مهمترين نهادها و عوامل استبداد زدگـي، خـرافـه        
پرستي و عقب ماندگي جامعه سوق دهد و به سود آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي 

 .رهنمون شود
 

 !هم ميهنان مبارز و آگاه
هدف اساسي پيش روي جنبش تأمين شرايط براي ادامه مبارزه، تقويـت صـفـوف      
جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگري و زحمتكشان، بـا دانشـجـويـان و         
جوانان و مبارزات زنان ميهن و استفاده بهينه از هر امكان، روزنه و وضعيـتـي بـراي      

 .ادامه فشار بر رژيم استبدادي حاكم است
خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي و متوقف كردن سركوب 

دراين مسير . شديد جنبش مردمي مرحله نخست در اين مبارزه دشوار و طوالني است
پر فراز و نشيب رمز پيروزي وفاداري به حقوق مردم و خواست هاي آنان، استقالل و 
منافع ملي و حركت آگاهانه به سمت تقويت صفوف جنبش برپايه اتحاد و وحدت 
 .عمل همه احزاب و نيروهاي ملي، مترقي، انقالبي و ميهن دوست است
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تعبير گرديد، ظهوري كه براي      ”چين
امپرياليسم به هيچ رو خوشايند نبوده       

 .نيست
 

 توسعه يك جهان چند قطبي
سومين عنصر تعريف كننده           
تحوالت اساسي در ده سال اخير را         
بايد در رابطه با رشد اعتبار جهاني و         

رشد .  موقعيت چين در نظر گرفت       
باالي اقتصادي چين در دهه گذشته،      
و حتي در دوره بحران اقتصادي           

چين با  .  كنوني، بي وقفه ادامه يافت     
تقليل فاصله اقتصادي خود با آمريكا       
به نصف نه فقط صدها ميليون انسان       
را از فقر بيرون كشيده است، بلكه در        
واقع در توليد سرمايه بومي، از آمريكا       
پيشي گرفته است؛ و همچنين، در         

جهت توسعه يك جهان چند قطبي در رابطه با ايجاد يك مركز جديد قدرت، كه                    
در .  قابليت مانور كشورهاي كوچك را افزايش خواهد داد، قدم هاي موثري برداشت            

سال هاي بحران اقتصادي كنوني چين بر پايه جهت سوسياليستي اقتصاد خود با                  
برنامه ريزي به موقع و انتقال منابع عظيم سرمايه اي به عرصه هاي توليد وسايل                   
توليد و صنايع پايه اي و تنظيم مقررات ويژه براي بنگاه هاي اقتصادي توانست با                   
موفقيت در مقابل صدور مولفه هاي بحران سرمايه داري به درون مرزهاي خود سد                

بنابراين شايد باعث شگفتي نباشد، موقعيكه بطور فزاينده يي سياستمداران          . ايجاد كند 
                غربي مشتاقانه در همه عرصه ها، از عدم توازن تجاري گرفته تا شكست مفتضحانه
مذاكرات تغيير جوي در كپنهاك، به عوض  شكست هاي خود، چين را سرزنش مي                 

كارنامه عملكرد نيروهاي مترقي در جهان در دهه اول هزاره سوم را نمي توان               . كنند
بدون اشاره به پيروزي هاي چشمگير و با اهميت نيروهاي طرفدار تغييرات پايه اي و                
راديكال در آمريكاي التين و همچنين مبارزه درخشان احزاب كمونيست در كشورهاي 

در .  جهان و از جمله در آفريقاي جنوبي، قبرس، پرتغال و هندوستان خاتمه داد                  
آمريكاي التين كشورهاي بوليوي، ونزوئال، اكوادور، پاراگوئه و تا حدودي برزيل و                
شيلي موازنه جديدي از قدرت را در مقابله با نفوذ سنتي اياالت متحده پايه ريزي كرده 

 .  اند و در اين عرصه موفقيت هائي هم داشته اند
دولت هاي مردمي و چپ گراي آمريكاي التين با فراخواندن مردم براي شركت در              
همه پرسي ها، عالوه بر مبارزه با سياست هاي تجاوز كارانه اياالت متحده  كه تحت                

صورت مي گيرد،  كوشش در جلب       ” دفاع  از منافع مردم    “و  ” گسترش دمكراسي “نام  
پشتيباني مردم براي تسريع روند تحوالت، و وارد كردن آنها به عرصه مسايل سياسي              

اين كشورها در راه تجربه سيستم سياسي كارايي هستند كه           . اجتماعي كشورها دارند  
تغييرات صورت گرفته در اين      .  راه تحوالت اجتماعي و اقتصادي را مهيا مي سازند          

كشورها ، كنترل منابع انرژي را  در اختيار مردم قرار مي دهد و باعث ايجاد هرچه                    
اياالت متحده از طريق عوامل پنهان و آشكار خود سعي در           . بيشتر ثبات آنها مي شود    

خوادث اخير هندوراس و كودتاي       . معكوس كردن سمت گيري اين تحوالت دارد         
ارتجاع وابستگان به اليگارشي مالي بر ضد رئيس جمهوري قانوني و منتخب اين                  

 .كشور از جمله نمونه هاي اين چنين سياست هايي است
اكثريت پارلماني و   ) آكل-حزب زحمتكشان مردم قبرس   ( در قبرس كمونيست هاي   

پست كليدي رياست جمهوري را در انتخابات دموكراتيك بدست گرفتند و مبتكر                 
 .  خالق حركت به سمت وحدت قبرس مي باشند

در آفريقاي جنوبي مبارزه اصولي كمونيست ها و متحدان آن ها در كنفدراسيون                
اتحاديه هاي آفريقاي جنوبي و كنگره ملي آفريقا در نهايت به استعفاي تابو مبكي،                 

در انتخابات اين كشور    .  مدافع سياست هاي اقتصادي نوليبرالي، و دولتش منجر شد         
جاكوب زوما رهبر مترقي و راديكال كنگره ملي آفريقاي جنوبي با                2009در سال   

در كابينه جديد دولت آفريقاي     .  حمايت كمونيست ها به رياست جمهوري انتخاب شد       
.  پست كليدي را در دست دارند       9جنوبي رهبران و كادرهاي برجسته حزب كمونيست        

قابل توجه است كه به بركت اتخاذ سياست هاي مردمي و راديكال و رد كردن                     
نوليبراليسم، اقتصاد كشورهاي چپ آمريكاي التين و همچنين آفريقاي جنوبي و                
قبرس به ميزان قابل توجهي از تاثير بحران اقتصادي سرمايه داري جهان در سال                 

 .    هاي اخير مصون مانده اند
 

دولت دست راستي    .  مستحق مجازات بين المللي ارزيابي شد       
كنوني به نخست وزيري بنيامين نتانياهو عمالٌ نشان داده است           
كه هيچگونه عالقه اي به از سرگيري مذاكرات صلح جدي با             

عملكرد نيروهاي ارتجاعي در فلسطين و      .  طرف فلسطيني ندارد  
كشورهاي همسايه و سياست هاي دولت هاي مرتجع عربي به           
نخست وزير جنگ طلب اسرائيل اجازه داده است كه عمالٌ               
سياست گسترش شهرك هاي يهودي نشين در كرانه غربي و            

 .  محاصره جنايتكارانه نوار غزه را ادامه بدهد
در آخرين سال دهه شروع دوره رياست جمهوري باراك اوباما،      
.  اولين رئيس جمهور سياهپوست را در اياالت متحده شاهد بوديم  

اين حقيقتي است كه تمامي نيروهاي مردمي و ترقي خواه جهان      
از شكست نماينده حزب جنگ طلب جموريخواه در انتخابات             
اظهار خشنودي كردند و آن را گشاينده فرصت هاي مهمي براي     

اما بر  .  زحمتكشان و طرفداران صلح و پيشرفت ارزيابي كردند         
رغم اميدهاي فراواني كه در سراسر جهان در رابطه با گرايش             
سياست هاي غالب در اياالت متحده در عرصه هاي اقتصادي،           
سياست خارجي و محيط زيست ايجاد شده بود، تغييرات                 

در ميان    2009در پائيز   .   مشخص و محسوسي را شاهد نبوديم     
حيرت بسياري از فعاالن صلح اعالم شد كه جايزه صلح نوبل به            
رئيس جمهور  اياالت متحده تعلق گرفته است، و اين در حالي              
بوذ كه محورهاي اساسي سياست خارجي اياالت متحده، به ويژه 
.  در رابطه با عراق و افغانستان تغيير محسوسي نكرده است              

باراك اوباما در سخنراني خود در مراسم قبول جايزه صلح نوبل            
و  اينكه براي حفظ صلح بعضي ”ضروري بودن جنگ“در اسلو از 

به طور  .  وقت ها نمي توان از جنگ اجتناب كرد، سخن گفت           
نفر به نيروهاي     33.500همزمان دولت آمريكا اعالم كرد كه         
 .   نظامي آمريكا در افغانستان خواهد افزود

شروع يك ركود بي سابقه و گسترش يك بحران اقتصادي             
كه اقتصاد هاي اياالت متحده     2008-9همه جانبه در سال هاي      

و كشورهاي عمده سرمايه داري را در بر گرفت، و به لحاظ ابعاد             
محسوب مي    30- 1929بزرگترين بحران اقتصادي از سالهاي       

.  شود، دومين مشخصه تعيين كننده اين دهه را تشكيل مي دهد          
بحراني كه ريشه هاي آن نوليبراليسم اقتصادي دهه هاي اخير و       
برچيدن مقررات و قوانين ضرور براي تنظيم يازار، سياست هاي           
مالي و بانكي كامالٌ سئوال برانگيز، رشد مصنوعي مصرف گرائي          
در كشورهاي سرمايه داري، هزينه عظيم جنگ هاي متعدد در            

ورشكستگي ده ها هزار شركت توليدي،      . دو دهه اخير مي باشند    
بي خانمان شدن ميليون ها زحمتكش، بيكار شدن نزديك به             

ميليون كارگر و رشد گرايش هاي ارتجاعي اجتماعي نظير            50
 . نژادپرستي  از ثمرات اوليه اين بحران بي سابقه بوده است

اجالس جهاني محيط زيست در        2009در آخرين ماه سال      
كپنهاگ بي اعتباري سياست ها و عملكرد سرمايه داري نوليبرال    
را كه در دهه هاي اخير شيوه برخورد خود با محيط زيست را به               
مثابه تنها روش مديريت اقتصادي قابل قبول تحميل كرده              

طرح كشورهاي سرمايه داري پيش رفته كه در    .  است، نشان داد
اجالس كپنهاگ  بلند گو و حامي منافع انحصارات فراملي بودند،    
از همان ابتدا با مخالفت جدي كشورهاي فقير با محور چين،              
برزيل، هند و آفريقاي جنوبي مواجه و درباره آن سخنگوي               

طرحي كه به نام طرح شروع سريع        “: گفت  77كشورهاي گروه   
عنوان شده، حقوق و منافع كشورهاي آفريقايي را ناديده و                
مسئوليت گرمايش زمين را متوجه كشورهاي صنعتي كه مسبب          

چين در تمام طول نشست علي رغم        .  ”فاجعه هستند، نمي كند   
فشار فوق العاده اي كه از ناحيه آمريكا و اتحاديه اروپا به آن وارد 
مي گرديد، حاضر به مصالحه غير اصولي نشد و در ارتباط                 
تنگاتنگ با برزيل، هند و آفريقاي جنوبي فضاي نشست را تا حد            
معيني به سود كشورهاي در حال رشد و افزايش توان مقابله آنها        

اين واقعيت در   . در برابر آمريكا و اتحاديه اروپا و ژاپن تغيير داد          
ظهور قدرت   “مطبوعات و رسانه هاي همگاني اروپا به                
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سال گذشته نيروهاي راست صهيونيست و          10در طول   .  است
نژاد پرست  بطور فراينده اي در سياست گذاري اسرائيل دست             

جنگ سال گذشته اسرائيل برضد مردم غزه كه        . باال را گرفته اند   
در جريان آن هزاران زن، كودك و مردم غيرنظامي به خون                
غلطيدند و مناطق مسكوني و ساختمان هاي اداري با خاك               
يكسان شدند، به درستي از سوي هيئت ويژه تحقيق سازمان ملل 
به سرپرستي قاضي ريچارد گلدستون به مثابه جنايت جنگي و             
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دهه اول هزاره سوم ميالدي همانگونه كه با بحران اقتصادي 
سرمايه داري جهان آغاز شده بود، با بحران همه جانبه سيستم مالي

 .  بانكي و اقتصادي جهان سرمايه داري به پايان رسيد -
 

ركود ناشي از فرو ريختن ارزش سهام كمپاني هاي مرتبط با تكنولوژي ارتباطاتي 
معروف شد، در ”تركيدن حباب دات كام“كه به  2000و  1999و اينترنت در سال 

.  ادامه به پيروزي ارتجاعي ترين محافل سرمايه داري در اياالت متحده  منجر شد
در دست گرفتن اهرم هاي دولتي در قدرتمندترين كشور سرمايه داري جهان توسط 

ها در اياالت متحده كليد اتخاذ سياست هائي را زد كه ادامه ”نئو كان“جورج بوش و 
، و ”محور شرارت“منطقي آن تعريف كشور هاي كره شمالي، عراق و ايران به مثابه 

بود كه تبعات فاجعه بار آن هنوز هم ”جنگ بر ضد تروريسم“در قدم بعدي شروع 
حمله تروريستي جنايتكارانه به برج هاي دوقلوي سازمان تجارت .   ادامه دارد

به اياالت متحده آمريكا و متحدان ناتويي آن  2001جهاني در نيويورك در سپتامبر 
كه از ”قرن آمريكايي“توجيه و پوشش مناسب براي به مرحله اجرا گذاشتن طرح 

يك دهه پيش از آن مورد مطالعه بود را با هدف تامين هژموني همه جانبه آمريكا 
سياست نظاميگرانه اياالت متحده كه به طور بي سابقه اي .  بر جهان فراهم آورد

خطر جنگ را در آسيا، خاورميانه، آفريقا و آمريكاي التين گسترش داده است، اولين 
البته بايد اذعان كرد كه در تقابل با .   مشخصه دهه اول هزاره سوم ميالدي بود

جنگ طلبي امپرياليستي، نيروهاي مردمي موفق شده اند كه جنبش صلح طلبي 
پرتوان و قدرتمندي را در قلب كشورهاي اصلي سرمايه داري سازمان بدهند كه 
بطور فزاينده اي مشروعيت سياست هاي امپرياليستي را زير عالمت سئوال برده 

عملكرد غيرقانوني و وحشيگري هاي نيروهاي آمريكايي و انگليسي در .  است
جريان كشتار، شكنجه، آدم ربائي و به زندان انداختن بدون محاكمه شهروندان 
عراق و افغانستان نه فقط  به تثبيت موقعيت امپرياليسم در اين كشور ها كمكي 
نكرده بلكه بي پايگي ادعاهاي توخالي كشورهاي غربي مبني بر نگهباني حقوق 

عواقب فاجعه بار تجاوز نظامي .  بشر در سراسرجهان را نيز بطور جامعي افشا كرد
انگليسي به افغانستان و عراق و اشغال نظامي اين دو كشور، كه در مورد -آمريكائي

عراق با دستاويز دروغ وقيحي صورت گرفت، بطور كاملي محدوديت هاي 
هشت سال . امپرياليسم آمريكا را براي تحميل اراده خود بر روي خلق ها آشكار كرد

پس از لشگركشي به افغانستان و اشغال اين كشور با شعار ريشه كن كردن 
تروريسم،  روزي نيست كه خبر از يك فاجعه تروريستي در يك كشور جهان و يا 
.  كشف طرح هاي عملي يك توطئه ديگر در صفحه هاي رسانه هاي گروهي نباشد

اين فقط افغانستان بود كه جوالنگاه تروريست هاي ارتجاعي و  2001اگر در سال 
بنيادگراي اسالمي بود، در انتهاي دهه چندين كشور منطقه خاورميانه و شمال 

 .آفريقا در چنگال شبكه هاي تروريستي گرفتارند
 

 ادامه بن بست خاورميانه     
بن بست مسئله خاورميانه بدليل سياست هاي جنايتكارانه و مخرب دولت هاي              
حاكم در اسرائيل و حمايت غيرمشروط سياسي، مالي و تسليحاتي اياالت متحده               

سياست هاي تجاوزگرانه و خالف قوانين بين         .  ادامه يافته و بغرنجتر شده است       
المللي دولت اسرائيل نه تنها در رابطه با خلق فلسطين بلكه در قبال كشورهاي                  
منطقه، عمالٌ صلح را نه فقط در خاورميانه بلكه در سراسر جهان به خطر انداخته                  

Monday 4th January 2010  

 ميالدي،  21پايان دهه اول قرن 
 كارنامه مبارزه توده ها بر ضد جنگ و نظامي گري و براي پيشرفت اجتماعي 

  7ادامه در صفحه 

 شادباش سال نو ميالدي
هيئت .  ميهن ما و جهان سال دشواري را پشت سر گذاشت

ميالدي را بـه   2010، فرا رسيدن سال ” نامه مردم“ تحريريه 
همه هم ميهنان مسيحي تبريك مي گويد  و اميدوار اسـت    

سالي سرشار از موفقيت و شادكامي و سال تحقق  2010سال 
آرمان هاي واالي انساني رهايي ميهن از بندهاي اسـتـبـداد    
قرون وسطايي، سال گام هاي بلند در راه تحقق آزادي، صلح 

بي شك تحقق چنين آرمان هـايـي   .  و عدالت اجتماعي باشد
در گرو مبارزه مشترك همه ما بر ضـد رژيـم اسـتـبـدادي          

 . است” واليت فقيه“


