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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

انتخابات هفتم، وظایف و دشواری ها

ادامه در صفحه 6

طرح تثبیت دستمزد ها، یا دستبرد به حقوق زحمتکشان!؟

ـران ـبه ـودۀ اـی ن کنگره ـحـزب ـت ـی ـم ـج ـام  پـن * پـی
ن                                              ص 4 ـیـه بـارز ـم زنـان ـم
ـرای ـحل ی ـب ـم ـه ـو  گام ـم ه ژـن ـاـم ت ـن ـواـفـق *   ـم
ـمـسأله ـفـلـسـطـین                                                           ص 5
ده ـبه پـنـجـمـین کنگره                  ص 8 ای رـسـی ام ـه * پـی

راـمون چگونگی اه ـهای گذـشـته، ـبـحث پـی در ـم
زان دـسـتـمزد کارگران و زـحـمتکـشان در ـتـعـیـین ـمـی
رارت ا ـح ون حکوـمت ـب راـم اـفل درون و پـی ـمـح
ا اط آن ـب ان داـشت. اـین ـبـحث و ارـتـب رـی ار ـج ـسـی ـب
وـنی رژـیم اـعی کـن ـم ادی  اـجـت ـص ـت ری اـق ـسـمت گـی
ا ـمـقاـمات ـبـلـند پاـیه ـماـنـند رـئـیس و ـسـبب گردـیده ـت
ر زی، وزـی اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم اون ـس ـمـع
اوران ـش د از ـم ـنی چـن اـعی و ـت ـم ـت ور اـج کار و اـم
اـسـیت ـس ر ـح د ـب اکـی ا ـت ور، ـب ـمـه س ـج اـصـلی رـئـی
ات راـض ـت رش اـع ری از گـسـت وگـی وع و ـجـل وـض ـم
دای رو ـص رـیع و ـبی ـس ار ـحل ـس واـسـت کارگری، ـخ
ـموـضوع ـبر اـساس رـئوس کـلی ـبرـناـمه ـهای ـسوم و

چهارم توسعه شوند.
دن ا پـیش کـشـی ران ـب ات وزـی وـنه، ـهـی وان ـنـم ـبه ـعـن
وـجه ـبه اـینکه ا ـت ا   ـب زد ـه ام   ـتـثـبـیت دـسـتـم ـطرـحی ـبه ـن
دوـین و ور ـت اـله کـش داز 20 ـس د چـشم اـن چارچوب ـسـن
ابالغ ـشده اـست، کوشـید، ـمـساله ـمـیزان ـحداقل دسـتـمزد
اـعی آـنـهم در ای اـجـتـم اـسـیـتـه ـس ا را پـیش از آنکه ـح ـه
آسـتانه اـنتـخاـبات دوره هـفـتم مجـلس ـشورای اسالـمی ـبر

انگیخته شود، به زعم خود حل کند.
ده، د گردـی ـی ا صـراـحت ـق ذکور ـب رح ـم در ـط
دف اـصـلی ای ـه ـبـن ر ـم ا ـب زد ـه ـثـبـیت دـسـتـم اـست ـت ـسـی
ورم و کاـهش ار ـت ای آـتی ـیـعـنی ـمـه ال ـه دوـلت در ـس

ـبا ـنزدیک ـشدن زـمان ـبرگزاری اـنـتـخاـبات
ـهـفـتـمـین دوره ـمـجـلس، ـبـحث ـبر ـسر اـین ـمـسأـله
ات ـبه ـتخـاـب ا ـتحـرـیم اـن رکت و ـی و از ـجـمـله ـش
ـیـاـسی و ـتـرده ـیی در ـمـحـاـفل ـس ـصـورت گـس
ـته مـاـعی کشـور در جـریـان اـست. در ـهـف ـت اـج
ای ـمـخـتـلـفی در ری ـه وـضع گـی ای گذـشـته ـم ـه
ـور ی کـش ـای گروـه ـاـنه ـه ـنه در رـس ـی ن زـم اـی
یـانگر دیـدگاه هـای ـته اـست که ـب شـار یـاـف ـت اـن
ـمـخـتـلف در زـمـیـنه اـنـتـخاـبات اـست. ـتأـمل ـبر اـین
ـنـظرات از زواـیای ـمـخـتـلـفی، از ـجـمـله ـضرورت
أـمل اـبل ـت ات ـق اـب ـتـخ رکت در اـن ا ـش رـیم و ـی ـتـح
راـهـیم ـیزدی، دـبـیرکل «ـنـهـضت اـست.  دکـتر اـب
ـنه از ـی ن زـم ی در اـی ـاـن ـن ـران» در ـسـخ آزادی اـی
ـجـمـله گـفت: «ـهـمه اـعـضای ـنـهـضت آزادی در
نـد و شـرـکت در ـن ام ـمی ـک ات ـثـبت ـن ـتخـاـب اـن
اـنـتـخاـبات را ـحق ـخود ـمی داـنـند ـحـتی اگر 20
نـد، بـاز ـهم بـرای ـن یـرون ـک بـار ـمن را از در ـب
زدی گـفت: ام ـمی ـکـنم. » ـی ات ـثـبت ـن ـتخـاـب اـن
ا را اـنـحصـار ـنه رد ـصالـحـیت ـم زـی د ـه «بگذارـی
ـیـز در ـبـان بپردازـنـد.» ـعـزت اهللا ـسـحـاـبی ـن ـطـل
ـارۀ ـراـتـش درـب ـنه نــظ ـی ی در زـم ـبه ـی مـصــاـح
ر  ـمن ـظ د که «ـن ادآور ـش ات از ـجـمـله ـی اـب ـتـخ اـن
ـسـال ـتـکـلـیف ـمـا ـبـا اـین اـست ـکه ـتـا آـخـر اـم

ـد؛ چون ـد ـش ـواـه ـره ـخ ـکــس ت ـی ـی ـم ـاـک ـح
ـته اـین ـب ات ـمـجـلس پـیش روـست و اـل ـتخـاـب اـن
ـشاـیـعه ـهم ـمـطرح اـست که آـقای ـخاـتـمی ـهم
د. ـبه دـلـیل اـیـنـکه ا دارـن د ـقـصد اـسـتـعـف گـفـته اـن
ـمـهـوری و ـمـجـلـس ـاـست ـج ـات رـی ـاـب ـتـخ اـن
طـرح شـده ا ـم ـتـعـف اشـد، ـقصـد اـس ان ـب ـهمـزـم
ـتـعفـا ـیل اـس شـان ـبه اـین دـل اـست. حـاال اگر اـی
اـست ـجـمهـوری را ـهم ات رـی ـتخـاـب د اـن ـن دـه
ضـای ش رو دارـیم. امـا در هـر حـال بـا ـف پـی
م ـکه در ـن ی ـک ی ـم ـن ـی ن پـیـش ـب ـود، ـم ـوـج ـم
اـبل اـست؟ چرا؟ اح ـمـق ا ـجـن رد ـب ات ـب ـتخـاـب اـن
اده چون ـشورای نگـهـبان ـجزم و ـمـحـکم اـیـسـت
اـمزدـها را ـقـلع و ـقـمع ـخواـهد ـکرد و اـست و ـن
ـیـان ـهـر ـنـاـمـزدی ـکه اـمـکـان رأی در اـین ـم
د واـه د، رد ـصالـحـیت ـخ اـش اال ـب آوردـنش ـب
ام اـصالح ا از اـین ـطرف، اـسـلـحۀ ـتـم ـشد. ..اـم
ـردم در ـد، ـم ـودـن ـردم ـب ـا، ـم ـای ـم ب ـه ـطـل
رـکت د ـکه ـش ان دادـن ـش ا ـن وراـه ات ـش اـب ـتـخ اـن
ـنـمی ـکـنـند. ـما ـخودـمان ـخـیـلی ـتالش ـکردـیم.
ـحـتی ـبـحث ـشـکـست ـحـیـثـیـتی پـیش آـمد، زـیرا
از ـخیـلی از ـمردم ـخواـهش ـکردـیم رأی دـهـند
ـتـخـاـبـات ـبه ـنـفع م ـکه ـشـرـکت در اـن ـی ـت و گـف

مراسم 16 آذر در دانشگاه
های مختلف کشور
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انتخابات ابزار بیان اراده مردم در انتخاب قوه قانون گذار کشور است و در صورتی که شرایط و
نحوه برگزاری آن عدم تحقق خواست و اراده مردم را تحمیل نماید، شرکت در آن نمی تواند جز ایجاد

ـاه،وجاهت، قانونیت و مشروعیت برای مرتجعان حاکم  ثمری داشته باشد.  ن ـسـاـلـروز  16 آذرـم ـی ـم ـمـراـسم پـنـجـاـه
وده ای- ده ـت ان رزـمـن وـی ـشـج ادت داـن الگرد ـشـه ـس
ای ارـه ـش ا و ـف دودـیت ـه ود ـمـح ا وـج ـمصـدـقی، ـب
شگاه ضـاـیی رژـیم در داـن ـیـتی - ـق ـن ای اـم ارگان ـه
ـهای ـمـخـتـلف کـشور ـبرگزار ـشد. ـخـبرگزاری ـها
ره اـب راـسم ـمـخ ددی را از اـین ـم ای ـمـتـع گزارش ـه
اـیی از آن درج ـمی ر ـبـخش ـه د که در زـی کردـن

شود.
در تـهران -  گردـهم آـیی داـنشـجوـیی «ـنـیم
قرن مـبارزه با استـبداد»، در پنجاهمـین سالگرد 16
آذر، ـعـصر اـمروز در داـنشگاه ـتـهران ـبرگزار ـشد.
ا، در اـین ران، اـیـلـن ار اـی رگزاری ـک ـبه گزارش ـخـب
ان ـشجـوـی ا ـتن از داـن ا ـحضـور صـدـه ـتـجـمع ـکه ـب
ررـسی ای  ـب ورـه ر «ـمـح ان ـب وـی ـشـج د داـن رگزار ـش ـب
ـعـمـلـکرد ـنـیروـهای ـشبه ـنـظاـمی در داـخل داـنشگاه  ،
ـشجـوـیی و  ،  ـجـنـبش داـن ـشـج رـمت و اـمـنـیت داـن  ـح
ـشـکل ـهـای ـثـر ـت ـک ـبـات ـمـردـمی ،   ـت ـطـاـل ـمـداـفع ـم
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وق زاـیش ـحـق د که، اـف ر ـمی رـس ـظ دوـلت در پـیش گرـفـته اـست چـنـین ـبه ـن
کارگران در ـسال آـیـنده ( 1383 ـخورـشـیدی ) ـبـیش از 9 در ـصد ـنـخواـهد
ـبود، در ـحال ـحاـضر ـنرخ رـشد ـتورم که ـتوـسط ـبانک ـمرکزی اـعالم ـشده
5/17 در ـصد اـست، ـبا اـین وضع چگوـنه ـمی ـتواـنـیم ـبا اـفزاـیش 9 در ـصدی
( ـتـثـبـیت دـسـتـمزد ـها ) ـمواـفـقت کـنـیم.   ـجاـلب اـیـنـجاـست، ـهـمزـمان ـبا ـطرح
ـفوق، ـبـخـشـناـمه ـیی از ـسوی ـهـیات وزـیران ـتـصوـیب و به وزارت کار اـبالغ
داف ا اـه ود را ـب د ـخ اـی د ـمی گردد،  کارگران ـب اکـی د که در آن ـت گردـی
ودـجه ای اـبع ـب ـن ودـجه و ـم ا کاـهش ـب ون دوـلت ـب د، اکـن راه کـنـن دوـلت ـهـم

روبه روست، بنابراین کارگران نباید تقاضای افزایش دستمزد کنند. 
مـحـمد ـخاتـمی ـنـیز درـست هـمین ـمـضـمون را ـطی دـیداری که در اواـسط
آـبان ـماه اـمـسال ـبا کاـنون ـعاـلی کار ـفرـماـیان و ـبا ـحـضور وزـیر کار و اـمور
اـجـتـماـعی و ـنـماـیـندگاـنی از ـتشکل ـهای واـبـسـته ـبه رژـیم در اـمور کارگری
ات ودـجه ای و امکاـن اـبع ـب ا ـمـن ادآور ـشد:  ـم ان کرد، او از ـجـمـله ـی داـشت،ـبـی
ان اـعی کم دارـیم.  در ـبـخش دیگری از اـین ـسـخـن ـم اه اـجـت اـمـین رـف رای ـت ـب
وـلـید کاالـهای داـخـلی) در ا (در ـت ام ـشده ـم زود:  چون ـقـیـمت ـتـم اـتـمی اـف ـخ
واـنـیم در ا کاالـهای ـخارـجی ـنـیـست، ـنـمی ـت ادر ـبه رـقاـبت ـب ا ـق ـبـسـیاری ـجاـه
ـبازارـهای ـخارـجی ـشرکت کـنـیم، ـلذا ـهیچ راـهی ـجز اـینکه بـهره وری ـخود
ده ا در ـسال آـیـن اـست ـتـثـبـیت دـسـتـمزدـه ر ـسـی دارـیم...   وی ـب رـیم ـن اال ـبـب را ـب
ـتاکـید ـجدی ـنـمود. ـصـفدر ـحـسـیـنی وزـیر کار و اـمور اـجـتـماـعی ـنـیز ـبا ـتاـیـید
وق وـعه رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـخـصوص ـحـق اـتـمی و ـمـجـم وـضع گـیری ـخ ـم
ور ـخالـصه اـیـتی از کارگران را در ـسه ـمـح ـم ای ـح اـمه ـه رـن ان ـب زـحـمتکـش
ـمه ـی رح ـب ام ـبه کارگران، ـط رح واگذاری ـسـه د از : ـط ـن ارـت ـب کرد که ـع

بیکاری و ایجاد پروژه های ورزشی!
و اـین در ـحاـلی ـست که، ـبر پاـیه ـسـیاـست اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی و
اـتی و ـی اـل ای ـم ـتـه ـی اـف واع ـمـع ارـجی اـن اـیه ـخ رـم ذب ـس دف ـجـلب و ـج ا ـه ـب
وـصی و ـص ش ـخ ـتـعـلق ـبه ـبـخ ای ـم رکـتـه ار ـش ـی ـت ی در اـخ اـل ـیالت ـم ـسـه ـت
ـیت ـب ـث رح ـت ا ـط ان ـب زـم ـم أ ـه ـب رـی رد. ـتـق رار ـمی گـی راـمـلی ـق ارات ـف ـص اـنـح
ا ـعـنوان   ـتـعـیـین تکـلـیف اـموال ـمـصادره ـشده  پس از دـسـتـمزدـها الـیـحه ـیی ـب
ـتـصویب در ـهیات دوـلت به مجـلس ارـسال گردـید. روزناـمه انتـخاب واـبسته
ـبه رـفـسـنـجاـنی در اـین ـباره ـنوـشت «ـمجـلس ـشورای اـسالـمی در ـحال ـبررـسی
الـیـحه ای اـست که، ـطی آن اـسـناد و اـموال ـمـنـقول و ـغـیر ـمـنـقول را که در
ران ـصادر ـشده اـست، ـتـعـین تکـلـیف و ـبه ام دوـلت اـی اه ـبه ـن گذـشـته ـبه اـشـتـب
د گـفت در پس اـین الـیـحه اـی ذا ـب د.... ـل از ـمی گرداـن الکان اـصـلی آن ـب ـم
ال دان در ـح روـن وق ـشـه اق ـحـق رای اـحـق زرگی ـب دـنی ـب رکت ـم کوچک ـح
اـمه اـنـتـخاب در ـهـمـین ـمـطـلب آشکارا ـتأکـید ـمی شکل گـیری اـست.»  روزـن
ده در اواـیل ادره ـش ـص وال ـم وذ اـم ا ـنـف ان ـب اـحـب رـخی ـص ون ـب د که اکـن کـن
ا د و ـب ـن دارکی را اراـیه ـمی کـن ان ـم ـسـت ریکا و انگـل اکن در آـم اـنـقالب ـس
توجه به تصویب الیحه مذکور اموال خود را پس خواهند گرفت. پرسش
ار ـسـی اـیـنـجاـست، چرا ـبه اـصـصالح چـنـین ـحرکت ـمدـنی ، ـحـتی در اـبـعادی ـب
ـمی ا ـن ـیـهن ـم ان ـم ر زـحـمتکـش اـی ـبـقه کارگر و ـس ال ـط اـمل ـح ر ـش کوچکـت

شود؟! 
اـمـین اـمـنـیت ـشـغـلی ورم، ـت رخ واـقـعی ـت اـبق ـن ـط ا ـم زدـه ـم ـت زاـیش دـس اـف
زـحـمتکـشان، ایـجاد ـسـندیکا ـهای ـمـسـتـقل، لـغو ـقرارداد ـهای ـموـقت و وـجود
اـبه ـث ـیه ـبه ـم م والـیت ـفـق وی رژـی مگی از ـس ی، ـه رـق ـت ون کار ـم اـن یک ـق
اـیه ـلـطـمه وارد ـمی آورد و ـسـبب ـفرار ـمـجـموـعه ـعواـمـلی که ـبه اـمـنـیت ـسرـم
ـسرـمایه ـخارـجی و ـضـعف ـبـخش ـخـصوـصی ـمی ـشود، ـقـلـمداد ـمی گردد، اـما
روت ـمـلی راج ـث اـیه داران و ـح رـم وال ـس دن اـم ازگرداـن اـتی ـب ـی اـل اـفـیت ـم ـمـع

ـنرخ ـبیکاری اـسـتوار اـست! اـسـتدالل کارـشـناـسان و ـمـسـئوالن ـسازـمان
ـمدـیرـیت و ـبرـنامه رـیزی و ـمـشاوران رـئـیس ـجمـهوری اـیـنـست که، ـبا
ورم، اگر دـسـتـمزد کارگران و زـحـمتکـشان و االی ـت رخ ـب وـجه ـبه ـن ـت
ـمـجـموـعه ـمزد بگـیران در ـسال آـیـنده ـخورـشـیدی و ـسال ـهای پس از
آن، اـفزاـیش ـیاـبد، ـقـیـمت کاال ـها و دیگر اـقالم ـنـیز ـصـعود کرده، از
د اـی ورم، ـب رخ ـت د ـن ری از رـش وگـی ا و ـجـل ـیـمـتـه ـثـبـیت ـق رای ـت اـین رو ـب

سیاست تثبیت دستمزدها قاطعانه اعمال گردد. 
اس اـست که، ان ـبی پاـیه و اـس دالل چـن پرواـضح اـست اـین اـسـت
ازگو کردـنش ـبه شکل آشکارا ادر ـبه ـتـبـلـیغ و ـب داـفـعان آن ، ـق ا ـم ـحـت
ـنـیـسـتـند. ـناگـفته پـیداـست، اـفزاـیش ـتورم رـیشه در ـسـیاـسـتـهای ـضد ـمـلی
ـطح ـطالح ـس ی از ـبه اـص اـش یچ رو ـن ـیه دارد و ـبه ـه م والـیت ـفـق رژـی
دـسـتـمزدـها ـنـیـست. در ـسال ـهای اـخـیر، ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزد ـطـبـقه
ارز پاـیـین ـتر از ـنرخ واـقـعی کارگر و دیگر زـحـمتکـشان ـبه ـنـحوی ـب
ا زد ـه ـم ـطح دـسـت ـیـین ـس رای ـتـع ان ـب ارزه زـحـمتکـش ـب وده و ـم ورم ـب ـت
دیکاـیی اروـیی ـجدی ـجـنـبش ـسـن ورم از ـعرـصه ـهای روـی ا ـت اـبق ـب ـمـط
ا الزم ار ـمی آـید. در اـیـنـج دادی ـبه ـشـم ا رژـیم اـسـتـب ران ـب کارگران اـی
اـله ـهنگام ـتـصـمـیم گـیری ـبرای ـتـعـیـین ادآوری کـنـیم، ـهر ـس اـست ، ـی
ـحداـقل دـسـتـمزدـها در ـشورای ـعاـلی کار، اـعـتراـضات کارگری چـنان
ـجدی و ـنارـضاـیـتی ـتا ـبدان ـحد ژرـفش ـمی ـیاـبد که ، ـبرـخی ـمـسـئوالن
ر ـظـی ـسـته ـبه رژـیم ـن اـعی واـب ای زرد و ارـتـج شکل ـه وزارت کار و ـت
ـخانه کارگر و شوراـهای اسالمی کار ـناچار هـستند، زـبان به اعـتراف
گشوده و از عدم انطـباق حداقل دستمزدها با ـنرخ واقعی تورم سخن
بگوـیـند؛ ـبه ـعـنوان ـنـموـنه، یکی از گرداـنـندگان ـشورای اـسالـمی کار،
اـمـسال در ارـتـباط ـبا ـعدم پرداـخت ـبه ـموـقع ـحـقوق زـحـمتکـشان و در
داـقل ود که، ـح ـته ـب راـضی کارگران گـف ـت د ـجـنـبش اـع راس از رـش ـه
ـته و در د داـش ر رـش راـب ـته، 100 ـب ال گذـش دگی در 20 ـس ـنه زـن زـی ـه
ـهـمـین ـحال ـحداـقل دـسـتـمزد کارگران ـبـسـیار ـعـقب ـتر از ـنرخ واـقـعی
زدی در داـقل دـسـتـم د کارگران ـح اـی ا ـمی گوـیـیم ـب ورم اـست ... ـم ـت

یافت کنند که زنده بمانند.
ای وراـه ون ـش ره کاـن دـی ات ـم ارـمـین دوره ـهـی راـسم چـه ا در ـم و ـی
د ر65 در ـص اـض ال ـح د در ـح زوـین اـعالم ـش ان ـق ـت اـسالـمی کار اـس
ا ـلی که د در ـح ـن ـت ـس ـبی ـه ـس ر ـن ط ـفـق ر ـخ ور زـی روی کار کـش ـی ـن
ـتـضـمـیـنی ـبرای کـنـترل ـتورم در ـسال آـیـنده وـجود ـندارد ـعدم اـفزاـیش
حـقوق کارگران، فـقـیر ـتر کردن ـفـقـیر و ـثروـتـمـند ـتر کردن ـسرـماـیه
د ری درآـم دی کـس ود 44 درـص ـب ا از کـم روی کار ـم ـی دار اـست، ـن

ساختار اقتصادی خانواده رنج می برد.
اـلی ـشوراـهای ون ـع در ـخـصوص ـطرح دوـلت، چـندی پـیش کاـن
رـیت و دـی ان ـم ازـم اب ـبه رـئـیس ـس اده ـخـط رگـش اـمه ـیی ـس اـسالـمی ـن
برـنامه رـیزی انتـشار داد و طی آن از ـموضعی بـسیار ضـعیف تقاـضای
ـتوـقف ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمـتـها را ـنـمود؛ از دیگر ـسو، ـعـلـیرـضا ـمـحـبوب
رای دـست ان ـب راـضی زـحـمتکـش ای ـجـنـبش اـعـت وـبی از ژرـف که،ـبه ـخ
ا ورم  آگاه اـست ، ـب رخ واـقـعی ـت ا ـن اـبق ـب ـط ای ـم زدـه اـبی ـبه دـسـتـم ـی
دم ان ـبـحث ـع ار پاـی واـسـت والن رژـیم، ـخ ـسـئ ده ـبه ـم دار دـهـن ـش ـلـحـنی ـه

افزایش حقوق در سال آینده و یک افزایش ناچیز شد.
ان ای اـسالـمی کارگران ـسـیـم وراـه اـیی ـش وی در دوـمـین گردـهـم
ا روـیه ـیی که اـختٍ که   ـب ان ـس ـش ر ـن اـط ور از ـجـمـله ـخ ر کـش راـس ـس
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کـشور، ـحرکت ـمدـنی در جـهت اـحـقاق حـقوق ـشـهروـندان ـمـعرـفی ـمی
ای روت ـه ان ـث ـب اـح ط ـص ـیه، ـفـق م والـیت ـفـق ود! ـبه واـقع در رژـی ـش
ـبادآورده یـعنی ـنوکـیـسه ـها، دالالن ، ـبازارـیان و ـسرـماـیه داران ـفراری
ـشـهروـند ـمـحـسوب ـمی ـشوـند، و اـصوال زـحـمتکـشان از چـنـین ـحـقوـقی
ت ـی ـب ـث رح ـت وی ـط ـت ب، ـمـح ـی رـت د. ـبه اـین ـت ـن اـش ـمی ـب وردار ـن رـخ ـب
دـسـتـمزدـها، ـفارغ از ـتبـلیـغات ـبی پاـیه وـغـیر ـمـنطـقی، چـیزی ـنـیـست ـجز
اـمه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی که از ـسوی ـصـندوق ـبـین رـن ـبـخـشی از ـب

المللی پول و با نک جهانی به جمهوری اسالمی دیکته شده است.
ز و والن رـی ـئ ـس اگرم اـین ـبـحث ـم ـست، در گرـم ـی ی ـجـهت ـن ـب
اـمه ـخـصوـصی رـن درـشت رژـیم  ـطرح ـهای ـمـخـتـلـفی را در ـخـصوص ـب
ـسازی و ـجـلب و ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی ـعـنوان ـمی کـنـند. رـفـسنـجاـنی
وـصی د ـخـص واـی ام از ـف ـظ ـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن ام رـئـیس ـمـجـمع ـت در ـمـق
ازد:   ـشان ـمی ـس اـطر ـن ان ـمی آورد و ـخ ا ـسـخن ـبه ـمـی انک ـه ازی ـب ـس
وان ردم (ـبـخ داـشـتن ـم ر  از راـضی نگـه اـله ـیی ـمـهم ـت ـس ا ـم انکـه رای ـب ـب
سرمایه داران داخلی و خارجی) وجود ندارد.... بانک های خصوصی،
ر پـست و ـتلگراف اـعالم ال وزـی د.  در ـهـمـین ـح ـسـتـن وـنه و الگو ـه ـنـم
ار ی خـارج و ـبه چـه ـت رات از شکل دوـل رکت ـمخـاـب ی دارد، ـش ـم
وـصی ان ـخـص ازـم ود. ـبه ـعالوه، ـس دـیل ـمی ـش ـب وـصی ـت رکت ـخـص ـش
زاـیده زرگـترـین ـم رـبوط ـبه ـب ۀ یکـجا ـم اـمـل ـسازی ـخـبر ـمی دـهد که ـمـع
ـتارـیخ ـخـصوـصی ـسازی اـیران در ـمراـسم ویژه ای ـبازگـشاـیی ـخواـهد
ـشد. اـین ـبزرگـترـین ـمزاـیده، واگذاری 96 در ـصد ـسـهام (ـتوـجه کـنـید
ان وـم ارد ـت ان ـبه ارزش پاـیه 8/122 ـمـیـلـی 96 در ـصد) ـسـیـمان ـخوزـسـت
ازی وـصی ـس ـص ان ـخ ازـم اون واگذاری ـس و، ـمـع اـست. از دیگر ـس
ام د ـسـه اش و 60 درـص ان ـخ ام ـسـیـم د ـسـه ده 51 درـص ادآور گردـی ـی
پتروشیمی اراک به ـمزایده گذاشته می شود. در این مـیان کدام نهاد
ر از کارگران و زاران ـنـف ر ـه راـب وـلی در ـب ـسـئ ام ـم ا ـمـق ، ارگان و ـی
راج، ا، اـخ ازـیـه وـصی ـس ر اـین ـخـص ا که، در اـث ان ـمـیـهن ـم زـحـمتکـش
ـبازـخرـید و ـیا ـبه اـصصالح ـبازـنـشـسته ـمی ـشوـند، پاـسخگو ـبوده و ـیا از
ـمـناـفع آـنان ـحـماـیت ـمی کـند؟!  اـین اـخراج و ـباز ـخرـید کردن ـها ـبه
ـعالوه ـسـیاـست ـتـثـبـیت دـسـتـمزدـها ـبه ـمـعـنی یک ـبی ـقاـنوـنی و ـتوـحش
اـفـسار گـسـیـخـته که ـجان، ـمال و زـندگی زـحـمتکـشان و ـخاـنواده ـهای

شان را به کام نیستی می کشاند!
ر ـی ا، ـحـلـقه ـیی از زـنـج زدـه ـم ـت ـبـیت دـس ـث د کارگری ـت رح ـض ـط
رـحـله اـجرا گذاـشـته ـشده ا پـیش ـبه ـم دـتـه ـسـیاـست ـهاـیی اـست که از ـم
اـست این ـطرح اداـمۀ ـبرـنامه ـهای قبلی ـهـمانـند آیـین ـنامه اـجرایی ـماده
دی و ـی وـل ای ـت رپاـیه آن کارگاه ـه ون کار اـست که، ـب اـن 191 ـق
ـخدـماـتی کـمـتر از 10 نـفر از ـشـمول ـقاـنون کار ـخارج ـشدـند. ـباـید اـین
راردادـهای ـشـتر ـق را ـهم اـضاـفه کـنـیم، اـین ـطرح ـبه ـتـقوـیت ـهر چه ـبـی
اـیه داران و رـم ر کالن ـس رـصه را ـب د و ـع د ـش واـه ر ـخ ـنـج وـقت ـم ـم
ا ـهـموار ـخواـهد ـساـخت. راردادـه اد اـین ـنوع ـق اـیان ـبرای اـنـعـق رـم کارـف
ـتـنـها ـبه ـطور ـمـتشکل و آگاـهانه ـمی ـتوان ـبا اـین ـشـبیـخون راـهزـناـنه ـبه

حقوق زحمتکشان مبارزه و مقابله کرد.    

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

ادامه  مراسم 16 آذر ... ادامه طرح تثبیت قیمت ها یا  ... ...

اراج اـیی ،  ـت ـض والن ـق ـسـئ اـیـتی ـم اـعی  ،   ـبی ـکـف داـلت اـجـتـم وـیی  ،   ـع ـشـج داـن
ـثروت ـهای ـمـلی  ،  زد و ـبـندـهای ـسـیاـسی  ،  اـصالح ـطـلب ـنـماـها  و   اـنـتـخاـبات
ان در اـین وـی ـشـج د.»  داـن ردـن د ـک أـکـی واـبی   ـت ـص ارت اـسـت ـظ و ـن ـمـجـلس و ـلـغ
ـمراـسم، پالـکاردـهاـیی ـبا ـعـناوـین،  « 16 آذر روز ـبه ـخون ـکـشـیده ـشدن ـندای
ـشجـوـیی از اـعـتصـاب ـشجـوـیی » ؛   «ـجـنـبش داـن واـهی ـجـنـبش داـن آزادی ـخ
کارگران حمایت می کند»   و  «دانشجوی مبارز راهت ادامه دارد»   به چشم
د گردد» و اـی اـسی آزاد ـب داـنی ـسـی ای: «زـن ار ـه ا  ـشـع راـسم ـب ـمی خـورد. ـم
«آزادی اـندـیـشه ـهـمـیشه ـهـمـیـشه.» به پاـیان رـسـید. ـهمچـنـین ـبر اـساس گزارش
ران ـکه پس از شگاه ـتـه ـشـجوی داـن دود 100 داـن ران ـح ار اـی رگزاری ـک ـخـب
ار  ردادن ـشـع ا ـس د ، ـب ودـن ده ـب ان اـنـقالب آـم اـب راـسم 16 آذر، ـبه ـخـی ان ـم پاـی
«ـشرـکت در اـنـتـخاـبات ، ـخـیاـنت ، ـخـیاـنت» ـخواـسـتار ـعدم ـحـضور ـمردم در
ـشجـوـیـان پس از آـنـکه درـهـای پای ـصنـدوق هـای رای شـدـنـد. اـین داـن
دانشگاه تهران ـبرای خروج آنان باز شد از دانشگاه خارج ـشدند اما تعداد
ـشگاه ـتجــمع ـای داـن ـان در پشـت حـصــارـه مچـن ـان ـه ـری از آـن ـادـت زـی
اـبان اـنـقالب ـحـضور گـسـترده ای داـشـتـند و ـکرده اـند.ـنـیروی اـنـتـظاـمی در ـخـی
یـابـان اـنـقالب تـردد دارنـد، نـوـبی ـخ مـامـوران از مـردـمی ـکه در ـضـلع ـج
اـموران اـنـتـظاـمی  یگان اـبان ـبودـند.ـعده ای از ـم ـخواـسـتار ـعدم ـتوـقف در ـخـی
د.اـین اـنـعت ـمی ـکـنـن ری ـمـم اـب ر ـع وـقف ـه ان اـنـقالب از ـت اـب ز در ـخـی ـی ویژه  ـن
ـتـعداد اـندـکی پس از ـخروج از داـنشگاه شـعار رـفراـندوم ـسر دادـند و ـسرود
ـیار دـبـسـتاـنی را زـمزـمه ـکردـند. ـمراـسم 16 آذر در ـبـقیه داـنشگاه ـهای کـشور

نیز برگزار شد که گزارش های پراکنده یی از آنها منتشر شده است.
اه، در اـسـبت 16 آذرـم ان، ـبه ـمـن شگاه اـصـفـه ان داـن وـی ـشـج * ـتـجـمع داـن
ر د. ـب دـن اـمی رو ـبه رو ـش ـظ ـت ای اـن روـه ـی ا ـحـمـله  ـن ر، ـب راز اـین ـشـه دروازه ـشـی
اـساس ـهـمـین گزارش ـها داـنـشـجوـیان اـبـتدا در ـمـقاـبل داـنشکده ـعـلوم ـتـجـمع
روی ـضد ـشورش و پـلـیس رون داـنشگاه ـنـی ده ـشدن ـبه ـبـی ا کـشـی د و ـب کردـن
110 در محل مستقر شدند. نیروهای انتظامی حتی تردد مردم عادی را نیز
کـنـترل می کردـند. ـبا وـجود این اـقداـمات داـنشـجوـیان و ـجواـنان در اصفـهان
گردـهـماـئی اـعـتراـضی ـخود را ـبرگزار کردـند. در ـجرـیان درگـیری ـتـعدادی
ـست که ای دیگر حـاکـی د. گزارش ـه ر شـدـن دگان دـستگـی ر کـنـن ظـاـه از ـت
دانـشجویان در ـخیاـبان صنعتی اصفـهان تجمع کردـند. این در حاـلی بود که

نیروهای انتظامی منطقه را به محاصره در آورده بودند.
ـشـجـو ـبـرای گراـمی داـشت روز 16 آذر ـبـرـیـز ـحـدود 1000 داـن * در ـت
ارز را گراـمی ان ـمـب وـی ـشـج ادت داـن الگرد ـشـه اـهـمـین ـس د و پـنـج دـن گردآـم

داشتند.
* در شیراز دانشجویان در فلکه ارم تجمع کرده و شعار می دادند.
* در ـمرودـشت ـحدود 700 ـتن از داـنشـجوـیان دـست به اـعـتـصاب ـغذا زده

و از رفتن به سر کالس های درس خود داری کردند. 
* ـمراـسم 16 آذر از ـسوی اـنـجـمن اـسالـمی داـنشگاه ـسـیـسـتان در ـمـحل
ـساـلن اـمـتـحاـنات اـین داـنشگاه ـبرگزار ـشد. ـحـقاـنی، دـبـیر اـنـجـمن داـنـشـجوـیان
ر ـس راـسم  ـهـم وده اـست: در اـین ـم رار ـب ان اـعالم کرد که ـق ـسـت شگاه ـسـی داـن
اـضر د ـح ـسـتـن واـن ا ـنـت د، اـم اـشـن اـنی ـهم ـحـضور داـشـته ـب ـشان و ـتـقی رـحـم زراـف
ر داد: در اواخـر ـب ـین ـخ د. وی ـهمچـن شـان را ارسـال کـردـن اـم د و پـی شـوـن
د، ـسه را داـشـتـن رـهم زدن ـجـل ده ای ـقـصد اـغـتـشاش و ـب راـنی ـعـطری ـع ـسـخـن
ام ـکـنـیم. وی ول ـتـم ر از وـقت ـمـعـم ـسه را زودـت دـیم ـجـل ور ـش راـین ـمـجـب اـب ـن ـب

گفت: مجری مراسم توسط این افراد مورد تعرض قرار گرفت.
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پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران درودـهای آـتـشـین ـخود را ـبه ـشـما
ـری ـحـقـوق ـراـب ـر و آگاه راه آزادی، دـمـوکراـسی و ـب ـی ـدگان دـل ـن رزـم
ر ـهـمه اـطل ـب ر ـب دـیم ـمی دارد. آنچه که ـمـه ردان، ـتـق ان و ـم اـعی زـن اـجـتـم
گونه ـنـظرـیه ـهای واپس گراـیاـنه ی ـقدـیم و ـجدـید در ـباره ی زن کوـبـیده
ـتـون ـمـقـدس و ـظـرـیه ـهـاـیی که ـبـر اـسـاس تـاوـیل ـهـاـیی ـبـر ـم اـست،  ـن
طـوره ـنه ی اـس ـی ـنهـا در زـم د (و ـت ری  سـاـخـته و پرداـخـته شـده اـن اسـاـطـی
دگی از و کار زـن ا ـس واـنـند بگـنـجـند ، و ـب اـسی ـمی ـت ا ـهـسـتی ـشـن اـسی ـی ـشـن
رکت د) ـعـیـنـیت ـح دارـن واـنی ـن ا ـهیچ گوـنه ـهـمـخ ون ـم وـمی اکـن زاره ـس ـه
ـهای اـجـتـماـعی ، ـسـیاـسی و ـحـقوـقی ـتان ، و وـجود چـهره ـهای درـخـشان
ان اـصرـت رـجـسـته ی ـمـع ای ـب ره ـه ان- و چـه اـسـت ارـیـخی - ـحـتی از ـعـهد ـب ـت
وع زـتان در ـعرـصه ـهای ـمـتـن اـطع ـحـضور ـفـعال و ـشورانگـی اـست. اـثرات ـق
ر اـست. اپذـی ا انکار ـن ون ـم اـسی اکـن اـعی - اـقـتـصادی و ـسـی دگی اـجـتـم زـن
ا، از شگاه ـه ای ـمـخـتـلف ـعـلـمی، در داـن ان در رـشـته ـه ـت اـی دی ـه وان ـمـن ـت
رده و ای گـسـت رـصه ـه ز در ـع ـی ادی، و ـن ام اـسـت ا ـمـق وـیی ـت ـشـج راـحل داـن ـم
ا داـسـتان ـنوـیس، رـهنگی، ادـبی، ـهـنری - از داـنش پژوه گرـفـته ـت ـمـتـنوع ـف
ـشاـعر، ـنـقاش ، ـفـیـلم ـساز ، ـبازیگر ـتـئاـتر و ـسـیـنـما و ـخواـنـنده - و ـهمچـنـین
وـقی - از اـسی و ـحـق ای ـسـی اـلـیت ـه اـعی روز، ـفـع ـم ای اـجـت رـصه ـه در ـع
نـده ـحقـوق کودکان و نـوجـوانـان و ـمحـرومـان و ـحقـوق دان و کوـش
ا ، ـسـته ـبه گروه ـه ـسـتـقل و چه واـب اـسی، چه ـم ال ـسـی ا ـفـع ان گرـفـته ـت داـنـی زـن
سازـمان ـهاو احزاب ، و ـنماـیندگی در مـجلس - و نـیز در مـقام تالش گر
ـسـته ی زن و ـحق اـبی ـبه ـشان اـنـساـنی ـشاـی اپذـیر در راه دـست ـی ـخـستگی ـن
ا ر ـب راـب ادر و زن - ـشـهروـند دارای ـحـقوق ـب وان زن - ـم ان ـبه ـعـن ـطـبـیـعی ـت
د ر انگـیـخـته اـست.بٌــع اـیی را ـب ـط رون وـس ان ـق ـشم واپس گراـی ردان ، ـخ ـم
دیگر وـجودـتان، ـمـنـبع آـفرـیـنش و ـتداوم ـنـسل ـهای ـبـشری ـبر اـین پاره از
کره ـخاکی و در حکم ـمـظـهر آـفرـیـنـندگی و ـسرچـشـمه ی انگـیزش ـشور
و ـعـشق در زـندگی ـبـشری و ـبر کـشـیدن آن ـبه زـندگی ـیی واال و اـنـساـنی
اـشـته از ا اـنـب اـصر ـم اـنی از ادـبـیات کـهن و ـمـع ـست، که ـبرگ ـهای درـخـش
شرح و وصف آن است. مبارزه ی شورانگیزتان که بشارت رهایی کل
ال ـمی ـب ای گوـنه گوـنی را دـن دف ـه راه دارد ، ـه ز ـبه ـهـم ـی ا را ـن اـمـعه ـم ـج
اـنه، که ـبه ا ـسـنت ـهای واپس گراـی ارزه ـب کـند، ـهدف ـهاـیی ـهمچون:  ـمـب
اـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه، از ـبـلـیـغ زـیـنه ی ـت ر و پر ـه زور دـستگاه ـجـهل گـسـت
ـمـتن پـندار ـباـفی ـهای ـعـیب ـناک اـستـخراج ـشده، و ـبه ـقـصد ـتـحـمیل آن به
اـسـبات اـجـتـماـعی اـمروزـین و ـبه ـهدف «اـنـسان دـست دوم» ـنـشان دادن ـمـن
ان ، ارزه ـت اج دیگر ـمـب ر ـطـبـیـعی و ازـلی اـبدی اـست. آـم ا در حکم اـم ـشـم
روـیا رویی ـبا ـفرـهنگ ـمردـساالری، و نه «مـبارزه ـبا ـمرد» ، چـنان که ـخانم
زه اـی ده ی ـج ا و دارـن ده از ـجـنـبش ـشـم ر آـم ادی، ـشـخـصـیت ـب رـین ـعـب ـشـی
ـصـلح ـنوـبل، اـبراز داـشت. وی ـهمچـنـین ـبر آن ـبود که ، ـبـخـشی از ـسـتـمی
که ـبر زـنان ـمـیـهن ـمان روا داـشـته ـمی ـشود در زـهدانٍ ـخود زـنان پروراـنده
ـساـنی ان ـنـسـبت ـبه ـحـقوق و ـشان اـن ـمی ـشود. روـند رو ـبه رـشد آگاـهی ـت
د ـبه ردـی د - ـبی ـت ۀ آـنـی ـسـت اـی د ـش ان داده اـی ـش اـنی که ـن وق و ـش ان - ـحـق ـت

شکـست زن ـسـتـیزان ـتاریک اـندـیش ـخواـهد اـنـجاـمـید.  ـهدف دیگرـتان در
اـین ـسال ـها ـمـبارزه ـتان ـبا رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبوده اـست، که ـبر کل ـجاـمـعه
ی ـما ـقـیم ـماـبانه اـعـمال ـنـظر ـمی  کـند - ـتا چه رـسد ـبر زـنان که در ـمـنـظرش
اـنـسان ـهای دـست دوم اـند- و اـین، ـهدـفی اـست ـعـمده چرا که ارگان ـها و
ـنـهاد ـهای ـهـمـین  رژـیم اـند - ـبه ویژه آـنـها ـیی که زـیر ـنـظارت ـمـسـتـقـیم وـلی
ـفـقـیه ـقرار دارـند - که ـمـنـشاء  وـضع و اـجرای ـقواـنـین زن ـسـتـیزاـنه در دودـهه

بعد از انقالبی ست که شما نقش اساسی در آن داشته اید.
ا ی داـلـتی ـه ر ـبی ـع راـب واره، و دالوراـنه، در ـب ا ـهـم ان ـمـیـهن ـم ا زـن ـشـم
ر راـب ان، در ـب اـنه ی ـجـسم و روح ـت ـشـی ار وـح ادی، اـسـتـثـم اـعی و اـقـتـص اـجـتـم
ادوش، ـهمگام و اـعی و اـقـتـصادی، دوـش ای اـجـتـم ارت و چپاول انگل ـه ـغ
ـهم زـبان ـبا ـجـنـبش ـمردـمی، ـجـنـبش کارگران و زـحـمتکـشان ـشـهر و روـسـتا،
ای د. در ـصف ـه ـی ارزه کرده و ـمی کـن ـب ان ـم ـشجـوـیی و جـواـن ـجـنـبش داـن
ـمـقدم ـمـبارزۀ  دالورانه و ـبی اـمان ـبا ـمـحروـمـیت ـها، چـهره ـهای درـخـشان و

صمیمی تان همواره در تب و تاب بوده است.
بـارزه ی پر ـیق ـبه ـم ـم تـرام ـع کنگره پـنـجم حـزب تـوده ایـران ، بـا اـح

شورتان، درودهای گرم نثارتان می کند !

پیام کنگره پنجم حزب توده ایران  به زنان کوشنده و مبارز میهن!
به زنان، یعنی آفرینندگان نسل های بشری و نعمت های مادی و معنوی میهن مان،

به آنان،که جنبش نوخیز حقوق زنان، جنبش نوین ضد بی عدالتی اجتماعی - اقتصادی و سیاسی، جنبش ضد جنگ،
 دفاع از صلح، آزادی خواهی و آزادی بیان را شتاب تازه ای داده اند!

ادامه در گرجستان همه راه ها به آمریکا ...
ـبود. یکی از ـبرـناـمه ـهای اـساـسی آـمریکا به دـست آوردن ـحق ـساـخت ـلوـله
از ال 2005 آـغ اه اـست که در ـس ای ـسـی زر و درـی ای ـخ ای ـنـفـتی ـبـین درـی ـه
د رای ـعـق ری ـب ـشـت ـی اـیل ـب ـم ادزه ـت واردـن ر ـش ای اـخـی اه ـه د. در ـم د ـش واـه ـخ
ریکا در وارد نگراـنی جـدی آـم ا روـسـیه داـشت و اـین یکی از ـم رارداد ـب ـق

زمینه وضعیت گرجستان بود. 
دـلـیل دیگر ـبرای آـمریکا ، ـخواـست  اـین کـشور ـبرای ـتـسـلط ـسـیاـسی و
ـجـغراـفـیاـیی در ـمـنـطـقه اـست که ـبرای ـتـحـقق ـبرـناـمه ـهای ـطوالـنی ـمدت اـین
ـره ـی ـان در زـنـج ـت ـرـخـوردار اـست. گرـجــس ی ـب ـراواـن ـیت ـف ـم کـشـور از اـه
رای ـتـسـلط ـبر ریکا ـب واـند ـبه ـطرح ـهای آـم رار دارد که ـمی ـت کـشورـهاـیی ـق
ا رژـیم ان ـب ـسـت اـن د .  در ـشرق ، اـفـغ اـن رـس راواـنی ـب اری ـف ـطـقه ـی اـفع ـنـفـتی ـمـن ـمـن
دـست ـنـشاـنده ـخود ،اـجازه ـخواـهد داد ـتا ـشرکت ـهای نـفـتی ـبا ـساـخـتن ـلوـله
ـهای اـنـتـقال گاز ، ـبـتواـنـند گاز ـترکـمـنـسـتان را ـبه پاکـسـتان ، ـمـنـتـقل کـنـند. در
ار آن ـی ورای حکوـمـتی ـتـحت اـخـت ریکاـیی و ـش اکم آـم ا ـح راق ـب رکز، ـع ـم
د و ـقـیـمت ـنـفت را ـبه دـست ـی وـل رل ـت ـت ریکا کـن د داد که  آـم اجـازه خـواـه

بگیرد .
اـمی ـظ اورـین ـن ـش د که ، ـم رار دارـن ان ـق ـسـت ز چچن و گرـج ـی رب ـن در ـغ
آـمریکا در ـتـحوالت آن ـها ـنـقش اـصـلی را اـیـفا ـمی کـنـند و ـبا اـیـجاد پایگاه
ز ـی ـیه ـن ـطـقه از ـنفـوذ روـس ـن رل ـم ـت ر کـن صـادی ، ـعالوه ـب ـت ظـاـمی و اـق هـای ـن
اـست ـهای وان ـبـخـشی از ـسـی ان ـبه ـعـن ـخواـهـند کاـست. ـحـضور در گرـجـسـت
ر ازی” ضـروری اـست . ضـرورـتی که ـعالوه ـب اـنی ـس رای “ ـجـه ریکا ـب آـم
کاهش ـقدرت نـفوذ روسیه  می ـتواـند ـبا اـجازه حـضور ـنـیروـهای نـظاـمی این

کشور در منطقه ،کشورهای همجوار را با خطری جدی روبه رو سازد.
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«موافقت نامه ژنو» گامی مهم برای حل
مساله فلسطین

ـسـطـین، در اـبق در دوـلت ـهای اـسراـئـیل و ـفـل  اـبتکار ـمـهم دو وزـیر ـس
ذاکرات ـجدی روع ـم ای ـش د ـمـبـن واـن و»، که ـمی ـت اـمه «ژـن واـفـقـن دوـین ـت ـت
رـقی ای ـمـت روـه ـی وی ـن د، از ـس اـش ـطـین ـب ـس اـله ـفـل ـس رای ـحل ـم دی ـب دـی ـج
رار گرـفت. در ـشراـیـطی که ـسرکوب ـنـظاـمی ال ـق ـفـلـسـطـیـنی ـمورد اـسـتـقـب
وراـنه دام ـمـتـه رد، اـق دت ـمی گـی راـئـیل ـش وـسط اـس ـسـطـیـنی ـت ای ـفـل روـه ـی ـن
ـمـبتکران ـتواـفـقـناـمه ـیوـسی ـبـیـلـین، وزـیر ـساـبق دوـلت اـسراـئـیل، و ـیاـسر آـبد
اـفـتن ار دیگر امکان ـی ـسـطـین، ـب ار ـفـل ود ـمـخـت اـبق دوـلت ـخ ر ـس و، وزـی راـب
رای اکـمـیت، اـمـنـیت و ـصـلح ـب اـسی که ـمـتـضـمن ـحق ـح یک راه ـحل ـسـی
اـمه واـفـقت ـن ور ـجدی ـمـطرح کرده اـست. «ـم ـط د، را ـب اـش ر دو ـطرف ـب ـه
رپا اـست، ـبه ـسـطـین ـب وـنی که در ـفـل ام ـخ اـبل ـحـم د در ـمـق واـن و» ـمی ـت ژـن
ارد رم ـمی ـشـم ر دو ـمـلت را ـمـحـت وق ـه زی که ـحـق ایگزـین ـصـلح آـمـی ـج
ـین ـط ـس ـیل، ـمقـامـات ـفـل اـمه دوـلت اسـراـئ امکان رشـد دهـد. مـواـفـقت ـن
ـخودـمـخـتار و اـیاالت ـمـتـحده را ـمـتـعـهد ـمی کـند که ـبه ـسر ـمـیز ـمذاکرات
رـسـمی ـباز گردـند.   «ـمواـفـقت ـناـمه ژـنو» ـبا ـصراـحت و ـشـجاـعت ـتـحـسـین
ر ـظـی ورد اـخـتالف دو ـطرف ـن اـیل ـم ـس رـین ـم وارـت ا دـش آـمـیزی در راـبـطه ـب
ـمـسأله پـناـهـندگان، ـمـناـطق ـمسکوـنی ـیـهودی ـنـشـین، آـیـنده ـبـیت اـلـمـقدس،
وـضع گـیری ـصرـیح دارد و ـنـقـطه ـعـطـفی در اکن ـمـقدس ـم ر اـم ـنـظارت ـب
درگـیری ـهای ـمـنطقه مـحـسوب ـمی ـشود. ـباـنـیان اـسراـئـیـلی و فـلـسـطـیـنی اـین
ا راه ـنـه د که ـت رح ـمی کـنـن ـط وراـنه ـیی ـم ـتـه ا ـهم صـداـیی ـم تکار ـمـهم ـب اـب
رای ـبه رـسـمـیت اـسی از ـطرـیق ـمذاکره ـب اـبل ـقـبول راه ـحل ـسـی ـممکن و ـق
ـیت در کـنـار ـن ـین ـصـلح و اـم ـم ـض ـتـقل که ـبـا ـت ن دو دوـلت مــس ـت ـنـاـخ ـش
ـنـاـمه ـهـای ـسـازـمـان ـمـلل ـطـع ـمـلـلی و ـق ـین اـل ـین ـب ـمـدیگر ـبـر پاـیه ـقـواـن ـه

ه ت داشــت مــوجــودـی
د، اـست. حـزب اـشـن ـب
ــســـطــیـن ـل ـمـــردم ـف
اـمه ژـنو» را «ـمواـفـقت ـن
م یــزم ـمـه یک «مکاـن
ـست که یـاـسی» داـن ـس
ـوان ی ـت ـرپاـیه آن ـم ـب
ـورد ـواـفق در ـم راه ـت
یک ـصـلح ـعـادالـنه و
پاـیدار را در درگـیری
ل و ــی ـن اـســــراـئ ــی ـب
ـزی ن پی رـی ـی ـفـلـســط
ــرادر ــزب ـب کرد. ـح
ـمـیت مـرکزی اـین اـه
اـمه را ـمـشروع واـفـقـتـن ـم
ردم ارزه ـم ـسـتن ـمـب داـن
اد رای اـیـج ـسـطـین ـب ـفـل
ل ـق ــت کـشــــور ـمــــس
ـمه ـنی و ـخـاـت ـی ـط ـفلــس
دادن بـه اشـغـــــــال
ی اراـضی ـیـرـقـاـنـوـن ـغ

اشغالی توسط اسرائیل و ضرورت حمایت بین المللی از آن دانست. یکی
ردن کوـشش ردود ـشـم و» ـم اـمه «ژـن واـفـقت ـن ای ـم ـشـخـصه ـه رـین ـم از ـمـهم ـت
رورـیـسم ـبـین ارچوب «ـت ـسـطـین در چـه أـله ـفـل رای ـشـمول ـمـس ـهای اـسراـئـیل ـب
زب اـنـیه ـح ـی ـنـیـتی اـست. ـب أـله اـم ـس اـبه یک ـم ـث ا آن ـبه ـم ورد ـب رـخ ـمـلـلی» و  ـب اـل
ـمردم ـفـلـسـطـین اـشاره ـمی کـند که آرـیل ـشارون، ـنـخـست وزـیر، و ـنـیروـهای
اـمه ژـنو» را ـمردود ـشـمرده اـند و اـین در راـست اـفراـطی اـسراـئـیل «ـمواـفـقت ـن
ا اـبـنده ـیی از افکار ـعـموـمی اـسراـئـیل ـب ـحاـلی اـست که الـیه ـهای گـسـترش ـی
ـتـصدیق «ـنـیاز به در پـیش گرفـتن روـند صلح و ـمذاکرات» ـبر اـین ـباورـند که
ردم اشـد. «حـزب ـم ز ـب د  پاـیه یک راه ـحل ـصـلح آـمـی واـن تکار ـمی ـت اـین اـب
اکـید اـمه ـبه ـضرورت ـت ا ـتوـجه دادن ـبه ـبرـخی ـنـقاط ـضـعف ـقـطـعـن ـفـلـسـطـین» ـب
ـنی ـبه ـی ـط ـس دگان ـفـل ـن اـه اـمه هـای سـازمـان ـمـلل و از ـجـمـله ـحق پـن ـن ـطـع رـق ـب
رکزی ـته ـم ـی ـیه کـم اـن ـی اره کرد. ـب ـبـلی خـوداـش ای ـق رزـمـین ـه ازگـشت ـبه ـس ـب
ردم اـیت40 درـصد ـم ود که ـحـم ذکر ـمی ـش راـئـیل ـمـت وـنـیـست اـس ـحزب کـم
ر اراک، ـنـخـست وزـی ود ـب ارون و اـه و» آرـیل ـش اـمه ژـن ـن واـفـقـت راـئـیل از «ـم اـس
ـیل، را تکان داده اـست و ـبخـش ـمـهـمی از ـشـین از حـزب کارگر اسـراـئ پـی
ن ـت نـد ـبه داـش ـتقـد اـست که ـمی تـواـن افکار ـعمـوـمی مـردم اـین کشـور ـمـع
اـنـیه ـی ود. ـب دوار ـب رای ـصـلح  اـمـی ارزه ـب ا در ـمـب ـسـطـیـنی ـه ان ـفـل ـمـتـحدی در ـمـی
ـحزب ـبرادر ـتاکـید ـمی کـند که «ـموافـقت ـناـمه ژـنو» اـثـبات ـمی کـند که ـماـنع
را ـمردم و ـنـیروـهای الگر ـشارون اـست زـی اـصـلی در ـمـسـیر ـصـلح دوـلت اـشـغ
اـنـیه ـی د . ـب زی و ـخـشوـنت اـن رـی وـن ان ـخ ان پاـی واـه ر دو ـطرف ـخ ردـمی از ـه ـم
ـحزب کـموـنـیـست اـسراـئیل ـبا انگـشت گذاردن ـبر تـفاوت مـحوری «ـموافـقت
واـفـقت د که اـین ـم اره ـمی کـن ریکاـیی اـش ـشه  راه» ـصـلح آـم ا «ـنـق و» ـب اـمه ژـن ـن
رور» ردن ـت ان ـب رای «از ـمـی ارون ـب ـسـتی از ـخواـسـته ـهای ـبوش و ـش ا ـلـی اـمه ـب ـن
شروع نمی ـشود.   «هـیأت سیاـسی حزب کـمونیست اـسرائیل  از همه واـحد
اداش) و راـبری (ـه رای ـصـلح و ـب االن ـجـبـهه دـموکراـتیک ـب ـهای ـحزـبی، ـفـع
واـفـقت د که از «ـم واـن را ـمی ـخ واداران ـصـلح ، ـعرب و کـلـیـمی، را ـف ـهـمه ـه
رچـیدن رای ـب ال،  ـب ر ـضد اـشـغ ارزه ـب رای وـسـعت ـبـخـشـیدن ـبه ـمـب و» ـب اـمه ژـن ـن
ــــــای ــــــرک ـه شــه
ـسـتی از اراـضی ـی وـن ـی ـصـه
رار رای اـسـتـق ـسـطـیـنی، ـب ـفـل
ل ـق یک کشـــور ـمـــســت
ی ـت ـتـخ ی ـبه پاـی ـن ـی ـفـلـســط
رـقی، و ـبـیت اـلـمـقدس ـش
ــرای ــرای راه ـحلـی ـب ـب
ـمـساله پـناـهـندگان ـبر ـطـبق
نـاـمه هـای سـازمـان ـطـع ـق

ملل، استفاده کنند.»
ـست ـی «حـزب کمـوـن
ـیـان ـمه ـحـاـم ـیل ـه اـسـراـئ
ـلح و دـمـــوکراـسـی، ـص
ــری و عـــداـلـت ــراـب ـب
ی ی را فــرا ـم مــاـع اجــت
ـخـواـنـد که دـست ـهـای
خود را برای یک مبارزه
وسیع مردمی به منظور کوتاه
کردن عمر دولت شارون

بهم دهند.»        
یادگاری سربازان اسرائیلی پس از حمله به اردوگاه پناهندگان فلسطینی 



ـخود ـشـماـست. وـلی ـمردم اـین ـکار را ـنـکردـند. اـین دـفـعه ـنـیز ـمردم
ردم رآورد ـمن اـین اـست ـکه ـم د... ـب ـن ـت ـس وا ـه در ـهمـان حـال و ـه

شرکت چندانی نمی کنند.» 
ـبداهللا ـمؤمـنی، دـبـیر ـتشـکیالت دـفـتر تحـکـیم وـحدت در مـیزگرد
ـمـجـلس و ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـکه در ـمـحل ـخـبرگزاری ـکار اـیران،
ر در ا ـعدم ـشرکت اـین دـفـت اره ـشرکت و ـی رگزار ـشد، درـب ا، ـب اـیـلـن
رای راتژی ـب رـین اـسـت اـضر ـبـهـت ال ـح ده گـفت: «در ـح ات آـیـن اـب ـتـخ اـن
اصالح طـلـبان کـناره گـیری از ـقدرت و پیگـیری اسـتراتژی و ـبرـنامه
ـجدـیدی ـبرای ـتـصـمـیم ـقدرت اـست.  ـمـشـکل اـصـلی اـصالح ـطـلـبان
ـنداـشـتن ـبرـناـمه ـمدون در روـند ـکـنوـنی اـست و مـعـلوم ـنـیـست ـکه آـیا
ـمـنـظور از اـصالـحات رـفع ـتوـقـیف از ـمـطـبوـعات و آزادی زـنداـنـیان
ـسیاـسی است ـیا تقاـبل اراده های ـعرفی و ـشرعی.» ـمومـنی افزود: «ـبا
اـشـیم، دـبـین ـب ات ـب ـتخـاـب ـسـبت ـبه اـن شـور اگر ـن راـیط ـک وـجه ـبه ـش ـت
ر از اـین اـست ـکه در ـیـنی ـبـهـت دـب ود و ـب ر از اـین ـنـمی ـش راـیط ـبـهـت ـش
اـشـیم. اـصالح ـطـلـبان در ـشش ـسال گذـشـته ـفرـصت اـنـتـظار ـمـعـجزه ـب
ـتـر ـیـاری را از دـست داده اـنـد.» وی اـفـزود: «دـف ی بــس  ـهـای ـطالـی
ـست خـواهـد داد و ـنه افـرادی از آن ـی ات ـنه ـل ـتخـاـب ـتـحـکـیم در اـن
اـبات آزاد و رگزاری اـنـتـخ ا در ـصورت ـب د ـشد اـم دا ـخواـهـن دـی اـن ـک
ات ـتخـاـب ـشجـوـیی در اـن اً ـجـنـبش داـن ـطـع ردم ـق ودن آرای ـم ر ـب وـث ـم
ـمـشارـکت ـفـعال ـخواـهد داـشت و ـنه از اـصالح ـطـلـبان ـفرـصت طـلب

بلکه از اصالح طلبان واقعی حمایت خواهد کرد.»
ات: اـب ـتـخ وان «اـن ا ـعـن اـنی ـب ز در ـسـخـن ار، ـنـی وی ـتـب ا ـعـل ـعـلی رـض
اـکـنون ا ـمـشارکت» ـمـطرح کرد که: «از دوم ـخرداد 76 ـت ـتـحرـیم ـی
ورد ا در ـم د. اـم رده اـن رـکت ـک ات ـش اـب ـتـخ ان در پـنج اـن اـصالح ـطـلـب
ۀ رـب ده اـست...  ـتـج ات ـمـجـلس ـهـفـتم ـشک و ـشـبـهه پـیش آـم اـب اـنـتـخ
ر ـی أـث ری ـکه ـتـحت ـت ـسـی ا ـتـف شـان ـمی دهـد ـکه ـب د سـال ـن اـین چـن
ود، درت» ـمی ـش وـقی ـق ار ـحـق اـخـت درت» از «ـس ار ـحـقـیـقی ـق اـخـت «ـس
ـنـهادـهای اـنـتـخاـبی اـساـساً از «ـقدرـتی» ـبرـخوردار ـنـیـسـتـند که ـبـتوان از
ـطرـیق آـنـها اـصالـحات را پـیش ـبرد. از اـیـنرو ـبه ـنـظر ـبـسـیاری ـتالش
ـبرای در اـخـتـیار گرـفـتن نـهادـهای اـنتـخاـبی، ـتالـشی ـعـبث و ـبی ـنـتیـجه
د ـکه ده اـن ـیـجه رـسـی ـت رـخی از ـمحـاـفل ـبه اـین ـن داد ـمی شـود. ـب ـم ـقـل
«ـحاـکـمـیت دوگاـنه» ـعـمر اـقـتدارگراـیی را در اـیران ـطوالـنی ـتر ـمی
ـمـیت ـبه ـمـام ـحـاـک ـنـرو ـمـدـعی اـنـد ـکه ـبـا واگذاری ـت ـنـد. از اـی ـک
سـرـیع کـرد...» ا ـت وط آـنـه ول و ـسـق وان در اـف ان ـمی ـت دارگراـی ـت اـق
ـعـلوی ـتـبار در ـبـخش دیگری از ـسـخـناـنش ـبا اـشاره ـبه ـطـیف ـنـظری
ـموـجود در ـمـیان اـصالح ـطـلـبان اـشاره ـمی کـند که: «ـیک ـطـیف از
ا اـبات ـسـخن ـمی گوـیـند. ـتـحـلـیل آـنـه ان از ـتـحرـیم اـنـتـخ اـصالح ـطـلـب
رآزاد و ات ـغـی اـب ـتـخ ردم و اـن ارـکت ـم ـش دم ـم ا ـع ا ـب اـین اـست ـکه ـم
ـبـته ـطـیف دیگری ـکه در اـین ود. اـل واـهـیم ـب واـجه ـخ اـنه ـم ـصـف رـمـن ـغـی
اـتی» ـبـحث ـمی ـکـنـند. اـب رـکـند از «ـسـکوت اـنـتـخ ـشـت ا ـم ا آـنـه ـتـحـلـیل ـب
ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات ـعـلی االـصول ـکار ـنادرـسـتی ـنـیـست. روـشی اـست
ا حـاـکـمـیت کـاـمل اـبـله ـب ر و ـمـق ـظ راز ـن رای اـب اـنه ـب سـاـلـمت جـوـی ـم
اـقـتدارگراـیی ـبر ـجاـمعه. اـما ـبرای ـکارآـمد ـبودن آنـها ـنـیروی ـسـیاـسی
اـعی ار اـجـتـم دـهی ـکاـفی و اـعـتـب اـن ازـم اـید ـقدرت ـس ده ـب ـتـحرـیم ـکـنـن
ر 30 درـصد ارـکت را ـبه زـی ـش زان ـم د ـمـی واـن ا ـبـت اـشد ـت ر داـشـته ـب وـث ـم
ط ـنـاـسب اـست ـکه در ـشـراـی ـبـرـسـاـنـد. در آن ـصـورت ـکـاـمالً ـم
ره رـیم ـبـه ۀ ـتـح رـب ات از ـح اـب ـتـخ ودن اـن اـنه ـب ـصـف رـمـن رآزاداـنه و ـغـی ـغـی
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گرـفت. اـما اگر ـشـما ـباور داـشته ـباـشـید ـکه ـقادر ـبه ـعمـلی ـکردن ـتـحرـیم ـنـیـسـتـید وادامه انتخابات هفتم وظایف و دشواری ها ...
د، رـی رار ـمی گـی ام ـق ان ـبی ـلـج دارگراـی ا اـعالم ـتـحرـیم در ـمـعرض ـسرـکوب اـقـت ـب
ـمی ـست اـعالم ـن د. ـیـعـنی ـلـی اـیت دـهـی اـتی» رـض اـب ـتـخ وت اـن ـمـمـکن اـست ـبه «ـسـک
د، اـعالم ـتـحرـیم ـهم ـنـمی رای ـشرـکت در اـنـتـخاـبات ـنـمی ـکـنـی د، ـتـبـلـیغ ـهم ـب ـکـنـی

نمایید...»
از ـجمله ـمـسایل دیگری که ـتوـجه به آنـها ـبرای ارزـیاـبی روـند کـنوـنی درـبارۀ
اـنـتـخاـبات ـضروری اـست، گـسـترش ـجو ـخـشوـنت  و ـخـفـقان در ـجاـمـعه اـست. ـما
اـجم گـسـترده ـمزدوران رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ر ـشاـهد رـشد ـتـه در ـهـفـته ـهای اـخـی
گردـهم آـیی ـها و ـنـشـست ـهای گوـناگون ـبوده اـیم که ـنـمی ـتواـند ـبی ارـتـباط ـبه
اـجم ـبه د. ـتـه اـش ات ـهـفـتم ـب اـب ـتـخ رگزاری اـن رای ـب اکم ـب اع ـح دن ارـتـج اده ـش آـم
ر شـار ـب د ـف شـدـی ردامـادی و ـت ـی ادی و ـمحــسن ـم ـب رـین ـع ـی راـنی ـش ـسه ـسـخـن ـجـل
اـمه رـن ودی ـبـخـشی از ـب اـب دان و ـن ان ـبه زـن د ـعـلـنی آـن دـی دگان ـمـجـلس و ـتـه اـیـن ـنـم
ش از ضـای رـعب و وحــشت پـی حـسـاب شـده ارـتجـاع بـرای حـاکم کردن ـف
دن ازگرداـن رکوب گران وـظـیـفه آن ـب د ـس ات اـست که از دـی ـتخـاـب رگزاری اـن ـب
ای اده کردن ـلـیـست ـه وه ـمـقـنـنه ـبه دـست «وـلی ـفـقـیه» و اـنـصار اوـست. آـم رم ـق اـه
ری» وری، که ـبه «ـلـیـست رـهـب اـطق ـن ر، ـیـعـنی، ـن اور رـهـب ـش ر ـم اـتی، در دـفـت اـب ـتـخ اـن
ان رای اـطـمـیـن اـلی اـین ـلـیـست ـب اـمزدـهای اـحـتـم ا ـن اـفـته اـست و ـمـصاـحـبه ـب ـشـهرت ـی
دارک وـسـیع انگر ـت ـش اکم ـن اع ـح ان ـبه ارـتـج ر سپردگی آـن اـصل کردن از ـس ـح
ـبرای ـبرگزاری اـنـتـخاـباـتی ـتـحـمـیـلی و ـفرـماـیـشی و تـحـمیل اراده ارتـجاع ـبه ـجـنـبش

مردمی است.
اـنون گذار کـشور اـست و اـنـتـخاـبات اـبزار ـبـیان اراده ـمردم در اـنـتـخاب ـقوه ـق
در ـصورـتی که ـشراـیط و ـنـحوه ـبرگزاری آن ـعدم تـحـقق ـخواـست و اراده ـمردم
وـنـیت و اـن اـهت، ـق اد وـج ز اـیـج د ـج واـن رکت در آن ـنـمی ـت د، ـش اـی ـم را ـتـحـمـیل ـن
ون اـشد. آنچه که از ـهم اکـن اکم  ـثـمری داـشـته ـب ان ـح رـتـجـع رای ـم ـشروـعـیت ـب ـم
روـشن اـست اـین ـحـقـیـقت اـست که ـمرـتـجـعان ـحاکم ـتالش گـسـترده ـیی را ـبرای
یکـسره کردن کار «اـصالـحات درون حکوـمـتی» آـغاز کرده اـند و ـمـصـمم اـند ـتا
ـبا ـبـهره ـجوـیی از ـشورای نگـهـبان، ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی، ـخـصوـصاً سپاه پاـسداران و
ضـاـیی در ـین دـستگاه ـق ـسـته ـبه آن، و ـهمچـن ـسـلح واـب ـمه ـم ـی ـسـلح و ـن ای ـم روـه ـی ـن
زدـهای اـصالح ـطـلب از ـشرکت در اـم ـمـجـموع ـفـضاـیی را اـیـجاد کـنـند که اوالً ـن
اً ـبا ـمـحروم کردن ـمردم از حق اـنـتـخاب ـناـمزدـهای اـنتـخاـبات ـمـحروم ـشوـند و ـثاـنـی
ـمـستـقل و ـمـنتـقد رژـیم ـبـتواـنـند ـبا آرای کـمی ـمجـلس را به ـتسـخـیر ـخود درآورـند.
ری رژـیم ـهمچون ـمـجـلس چهـارم و ـسـته ـبه دـستگاه رـهـب ـسی واـب ـتخـاب ـمـجـل اـن
اـنوـنی اـیـجاد کردن زار ـق پـنـجم ـتـنـها اـنـتـخاب ـنـهادی اـست که وـظـیـفه و ـهدـفش اـب
اـنی ـیی ـس ای  ـضد اـن واـنـین و الـیـحه ـه ان و ـسرکوب اـست. ـق د ـخـفـق ـشدـی رای ـت ـب
همچون «تـعزـیزات اـسالمی»، تـقسـیم جـنسی ـخدـمات درـمانی، اـعزام چاـقو کـشان
ش ـحقـوق ش از پـی شگاه هـای کشـور، ـمحـدودـیت شـدیـد و ـبـی ـسـیج ـبه داـن ـب
ول ر از ـشـم ر از ده ـنـف ای کـمـت ات و ـهمچـنـین خـارج کردن کارگاه ـه وـع ـطـب ـم
ـقاـنون کار از ـجمـله ـیادـماـنده ـهای مـجـلس ـهای ارـتـجاـعی و ـضد ـمردـمی گذـشـته

است که تالش امروز مرتجعان حاکم بازگشت به چنان دورانی است.
وده ای ـحول ـسـیج ـت رـیق ـب ا از ـط اـمه ـهای ارـتـجاع ـتـنـه رـن ا ـب رده ـب ارزه گـسـت ـمـب
صـواـبی و ظـارت اـسـت و ـن دون ـلـغ ر اـست. ـب ـشـخص امکان پذـی ای ـم خـواـست ـه
ـمـماـنـعت از دـخاـلت ارگان ـهای ـسرکوبگر و دـستگاه ـقـضاـیی در اـمور اـنـتـخاـبات
وان ـبه یک ات ـنـمی ـت ـتخـاـب د اـن ـیـجه و پی آـم ـت ـیه در ـن ـشن وـلی ـفـق و دخـاـلت ـخ
د اـنـن ـش ـن ـن ود را ـبه کرـسی ـب واـست ـخ د ـخ واـنـن ـت ردم ـب ات آزاد که در آن ـم اـب ـتـخ اـن

امیدوار بود. 
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و آزادی ندارند، به روشنی در هرج و مرجی که افغانستان و عراق را فرا گرفته دیده می شود.
ان، ۀ کارگر و زـن ـبـق ان، ـط ـشجـوـی ان، از ـجـمـله داـن ورـت رـقی در داـخل کـش ـت ای ـم روـه ـی ان، ـن زـم ـهـم
اـعی اـیت ارـتـج االر ـبـیـنـه وری دـین ـس اـت ر ـضد یک دیکـت وکراـسی و ـب رای دـم ان ـب ارزه ـش ان ـبه ـمـب ـهمچـن
ام ـبزرگ ـمردم ـسراـسر ـجـهان ـبر ـضد ـجنگ و ارزۀ اـیـنان ـبـخش ـمـهـمی اـست از ـقـی اداـمه ـمی دـهـند.  ـمـب
اـلـنده ـبر ـضد ـجـهاـنی ـشدن ام ـعـظـیم ـضد ـجنگ و ـجـنـبش ـب دـبـخـتی، که ـنـموـنه اش ـهـمـین اواـخر در ـقـی ـب
ـسرـماـیه داری دـیده ـشد. ـحزب ـشـما ـنـقـشی ـحـیاـتی در ـتالش ـبرای اـتـحاد و ـتحکـیم اپوزـیـسـیون ـمـترـقی
اـیی راـنی دـموکراـتیک و ـمـسـتـقل اـست.  ـهدف ـنـه راری اـی رـق د، که ـهدـفش کوـشش در ـب ازی ـمی کـن ـب
ا ار ـب ـسـی دـفی ـب ادی، ـه اـعی واـقـتـص داـلت اـجـتـم ـسـتی در ـصـلح و ـع اـلـی وـسـی اـمـعه ـیی ـس اـخـتن ـج ا در ـس ـشـم
ارزش است.  بی تردید مذاکرات و بحثهای کنگرۀ شما اهمیت فراوانی برای مردم کشورتان، منطقۀ

آسیای جنوبی و خاورمیانه، و کل جهان خواهد داشت.
با درود های گرم رفیقانه، کمیتۀ ملی حزب کمونیست آمریکا

پیام حزب  کمونیست بوهم و موراوی
رفقای گرامی،

وری چک، و ا، در ـجـمـه ای ـشـم زار ـتن از رـفـق ـست ـه ای ـقـلـبی یکصـد و ـبـی د درودـه ازه دـهـی اـج
ا و رای ـشـم دـیم کـنم.  ـب ا ـتـق ان را ـبه ـشـم ورـم اـنی در کـش وی پارـلـم وـمـین ـحزب ـق ۀ ـس اـن ای رـفـیـق درودـه

کنگره تان آرزوی نهایت موفقیت را داریم.
ـین بـارزه بـر ضـد هـر نـوع دیکتـاتـوری و بـرای تـأـم ـسط ـم مـوـفـقـیت کاـمل کنگره تـان را در ـب
ـتـقل و ـس ـتـر ـبـرای ـمـردم و یک اـیـران ـم ـمـاـعی، در دـفـاع از زـنـدگی ـبـه ـت دـمـوکراـسی و ـعـداـلت اـج
دـموکراـتیک، ـبر ـضد ـتالـشـهای آـمریکا ـبرای ـتـحـمـیل ـبرـتری اش، و در ـمـقاوـمت ـعـلیه ـهرگوـنۀ ـمداـخـلۀ
اـئل ا ـحزب ـتودۀ اـیران ـق اـتو، ـصـمـیـماـنه اـمـیدوارـیم. ـحزب ـما ارزش زـیادی ـبرای رواـبط رـفـیـقاـنه اش ـب ـن
اـست.  ـما ـمی داـنـیم ـشـما پرچـمدار ـمـبارزه ـبرای ـتأـمـین حـقوق اکـثرـیت ـمردم اـیران، ـعداـلت اـجـتـماـعی و
اده کـنم و ـبه رـصت اـسـتـف اـیـلم از اـین ـف د. ـم ـسـتـی ان ـه ورـت ـسم در کـش ـی اـل وـسـی وکراـسی و ـس روزی دـم پـی
اطالـعـتان ـبرـساـنم که ـحزب ـما ـهم پرچـمدار ـمـبارزه ـبر ـضد کـموـنـیـسم ـسـتـیزی اـست و درگـیر کارزاری
اـسی ـیی که اکـنون ـشـنـهادـهاـیی ـبه ـمـنـظور ـحل ـبـحران اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و ـسـی رای ـطرح و پـی اـست ـب
اـیه داری ـبه ـجـمـهوری چک، اـین ازگـشت ـسرـم واـمـبر 1989 و ـب راـندازی ـن وـطـئۀ ـب ـسـیزده ـسال پس از ـت
الکـیت دوـلـتی ـبـخـشـهای کـلـیدی رای ـم راـخوان ـب اـمل ـف ا ـش ادـهای ـم ـشـنـه رگرـفـته اـست. پـی کـشور را در ـب
ا دت ـب ا ـبه ـش زب ـم درن اـست. ـح اورزی کالن ـم ۀ کـش وـسـع ـسط و ـت اـسب، و ـب ـن ـت دی ـم اـقـتصـاد در ـح
ـعـضوـیت ـجمـهوری چک در ـناـتو و ـجنگـهای تـجاوزکاراـنۀ آن ـبر ـضد ـیوگـسالوی، افـغاـنـسـتان و ـعراق
مـخاـلف اـست.  ـبه اـصطالح «ـجنگ ـبر ـضد ـترورـیـسم» ـتنـها پوـشـشی اـست ـبر ـتـمایل و تالش آـمریکا ـبه
ـمـله ـبه رای ـح ۀ آمـریکا ـب ئـوالـن ـس یـر ـم ـین سـرکردگی اش در ـجهـان.  مـا ـبه شـدت ـتالـشهـای ـغ تـأـم
کـشورـهای ـمـسـتـقل و زدن ـبرچـسب «ـمـحور ـشـیـطاـنی» ـبه آـنـها را ـمحکوم ـمی کـنـیم.  ـما ـقاـطـعاـنه ـسـیاـست
ـسـتی را ـمحکوم ـمی کـنـیم. ـی اـل ـی وـس ای آزاد و ـس ر ضـد کوـب ریکا و ـتحـریکات آن ـب ۀ آـم ـتجـاوزکاراـن
ان اـجرای واـه ـسـتـیم و ـخ راـئـیل ـه ـسـطـین از ـسوی اـس رزـمـین ـفـل ال ـس ا ـبه ـشدت ـمـخاـلف اـشـغ ـهمچـنـین، ـم
اـست ا، ـسـی ر 1999 کنگرۀ پـنـجم ـحزب ـم اـمـب ـسـتـیم. در دـس ان ـمـلل ـه ازـم ای 242 و 338 ـس اـمه ـه ـطـعـن ـق
د کرد.  کنگره در ـضـمن أـیـی ۀ ـتـعـلـیق ـعضـوـیت، ـت ـی ۀ اوـل رـحـل و را، پس از یک ـم اـت دن از ـن رون آـم ـی ـب
ا ـعـضوـیت اـتـحادـیۀ اروپا، در شکل ـحـماـیت از روـند یکپارچگی کـشورـهای اروپاـیی، ـمـخاـلـفـتش را ـب
ای زدـه اـم ردم از ـن اـیت ـم اـنی ژوـئن 2002، ـحـم ات پارـلـم اـب اـیج اـنـتـخ راـساس ـنـت ـفـعـلی اش، اـعالم کرد. ـب
انتـخاـباـتی ـما از 11% در ـسال 1998 به 20/5 درـصد رسـید.  به روـشنی ـمی ـتوان دـید که ـسوسـیالـیـسم در
کـشور ـما رـیشه ـهای ـبـسـیار ـعـمـیـقی دارد و آن گونه که بـعـضی ـها ادـعاـیش را کردـند، ـنـمی ـتوان آن را
تـان در راه ـصـلح، دمـوکراـسی و بـارزۀ حـزـب رای ـشمـا در  ـم یـد بـاردیگر ـب دـه یـان بـرد. اجـازه ـب از ـم

سوسیالیسم نهایت موفقیت را آرزومند باشم.
زنده باد حزب تودۀ ایران!

زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد همبستگی بین المللی!

دکتر مهندس حسن چارقو، رئیس بخش روابط بین المللی
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بوهم و موراوی

در گرجستان راه ها بهادامه پیام های احزاب کارگری و کمونیستی  ...
آمریکا ختم می شود

ادزه، رـئـیس واردـن اری ادوارد ـش رکـن ال ـب ـبه دـنـب
ـجـمـهوری گرـجـسـتان، رـساـنه ـهای گروـهی ـهداـیت
ـشده از ـسوی امپرـیاـیـست ـها اـین وـقاـیع را ـبه ـعـنوان
ای روـه ـی دن ـن ور و روی کار آـم اـت اری دیکـت رکـن ـب
ــای ــروـه ــد.  نــی ــرـفـی کردـن ـع ــوکراتـیک ـم دـم
ادزه اری ـشواردـن رکـن ا ـقـبل از ـب «دـموکراـتیکی«که ـت
مکار مــال ـخالف او شــریک وـه ی اـع مــاـم در ـت
ـنزدیک ـبا او ـبودـند. کـساـنی که در چـند ـسال اـخـیر
ـان ـت م در گرـجــس ی رژـی ـاـست گذاران اـصـل ـی از ـس
اری، در ای اـجـب ادزه پس از اـسـتـعـف واردـن د. ـش ودـن ـب
مصاحبه های گوناگون، آمریکا را عامل سرنگونی
ا ور را ـمـتـهم ـبه ـهمکاری ـب د و اـین کـش واـن ود ـخ ـخ
ـراـنـس ـون» کرد. او در کـنـف ـی ـروـهـای «اپوزـیــس ـی ـن
ان، ـت ـس ـتـخت گرـج س، پاـی وعـاـتی که در ـتـفـلـی ـطـب ـم
اـنـجام داد، از ـجـمـله گـفت: « ـمن یکی از ـبزرگـترـین
ا ـبه اـنی که آـنـه ودم. زـم ـتحـده ـب االت ـم ان اـی ـی حـاـم
ـحـماـیت ـمن در ـمورد ـعراق ـنـیازـمـند ـبودـند، از آـنـها
ـحـماـیت کردم. پس از آن چه اـتـفاـقی اـفـتاده اـست،
ــرـیح کـنـم.»  آنچه که ــواـنـم آن را ـتـــش ـنــمـی ـت
ت ـی ـع ـادزه ادعــا کرده اسـت دور از واـق شــواردـن
زرگی» ارـیـخی»  و «ـب ادزه  ـنـقش «ـت واردـن ـنـیـست.  ـش
م ـر ـه ـاـی ـراه ـس ـم ـا، ـبه ـه ـیــست ـه ـاـل ـرای امپرـی را ـب
ر روپاـشی اـتحـاد شـوروی و سـاـی ش، در ـف طـاراـن ـق
وان ا کرد. او ـبه ـعـن ـسـتی اـیـف ـی اـل ـی ای سـوـس کشـورـه
ـان ـوروی در زـم ـور خــارـجه اـتحــاد ـش ـر اـم وزـی
اـمه رـن رد ـب اـلی در پـیش ـب ار ـفـع ـسـی گورـباچف ـنـقش ـب
ا کرد و از ـهـمـین رو اچف، اـیـف اـسی گورـب ای ـسـی ـه
مورد تـقدـیر و احـترام امپرـیالـیست ـها ـبود. اـما به نـظر
ی که ـیـق ـم ـبه و ـع ـاـن ـمه ـج ـران ـه ـا ـبـح ـد ـب ی رـس ـم
ود و اـین کـشور را دچار را گرـفـته ـب ان را ـف گرـجـسـت
ود، دوران اـعی ـجدی کرده ـب ای اـجـتـم ا آراـمی ـه ـن
ـسودـمـندی ـشواردـناـتزه ـبرای امپرـیاـلـیست ـها ـبه پاـیان
داف رد اـه ـشـب رای پـی ود و او ـبه ـمـعـضـلی ـب ده ـب رـسـی
ـست هـادر ـی اـل اـنه امپرـی ـسـلط جـوـی اـست هـای ـت ـسـی
ـمـنـطـقه ـبدل ـشده ـبود و از اـیـنرو  ـضرورت داـشت ـتا
ـبا اـستـفاده از ـفرـصت ـبدـست آـمده ، رژـیم ـجدـیدی

در گرجستان جایگزین شود. 
زدیک ـطه ـن د راـب تـواـن ـمی که ـب آمـریکا ـبه رژـی
ـتری را ـبا اـین کـشور اـیـجاد کـند و ـتـماس ـبا روـسـیه
ود. رـئـیس ـجـمهـوری د ـب ـن ازـم ـی را کاـهش دهـد، ـن
دن، اـعالم درت رـسـی اـصـله پس از ـبه ـق د ـبال ـف دـی ـج
ـا ـر ـب ـت ـیــش ـطه ـب ـرش راـب ـت ـار گـس ـت ـواـس کرد که ـخ
آـمریکاـست و  ـهمچـنـین  روز اول دـساـمـبر ـخواـهان
اد د. اـیـج ان ـش ـسـت ای روـسی ازگرـج روـه ـی روج ـن ـخ
أـمـین ـشـتری در راه ـت وان ـبـی ا ـت واـند ـب حکوـمـتی که ـبـت
ار ـمـهم ـسـی ردارد، ـب ـطـقه گام ـب ـن ریکا در ـم اـفع آـم ـن ـم
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رفقای عزیز

درودـهای ـصـمـیـماـنه ـمارا ـبه ـمـناـسـبت ـبرگزاری پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتوده اـیران بپذـیرـید.
ا ـشـما اـعالم کرده و ـبرای ـبرگزاری ـموـفـقـیت آـمـیز کنگره پـنـجم، ـما ـهـمـبـستگی ـعـمـیق ـخود را ـب
ای ورـه ـست و کارگری در کـش وـنـی زاب کـم ون پیکار اـح وـفـقـیت ـمی کـنـیم. ـهم اکـن آرزوی ـم
ارزه ـخود اداـمه ا در ـشراـیـطی ـبه ـمـب ان دارد. ـم ان، در ـشراـیط ویژه و ـمـتـحوـلی ـجرـی ـمـخـتـلف ـجـه
وـنی، ا اـین وـجود اوـضاع کـن ز ـشده اـست. ـب داً  ـمـخاـطره آـمـی اـنی ـشدـی ـمی دـهـیم که اوـضاع  ـجـه
امکاـنات ـمـبارزاـتی ـنوـیـنی را ـبرای ـما به وـجود ـمی آورد. و اـین ـجا اـست که کـموـنـیـست ـها ـباـید
اـسی ـجـهان از ـجـمـله در ـمـیـهن ا وـضـعـیت ـسـی اء کـنـند.  ـبه ـعـقـیده ـم ان ـنـقش ـخود را اـیـف در اـین ـمـی
ـشـما اـیران کاـمالً ـبـحراـنی و دچار ـتـحول  اـست. ـموج ـنوـیـنی از ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی در ـحال
ـسرـبـلـند کردن ـهـسـتـند، ـشـمار اـعـتراض ـها و ـحرکت ـهای ـترـقی ـخواـهاـنه و ـمردـمی در اـیران ـنـیز
ـماـنـند ـساـیر کـشورـها،  ـمدت ـها اـست رو ـبه اـفزاـیش دارد. ـنـشاـنه ـهای زـیادی در دـست اـست که
ـجنبش های اجتـماعی می رود تا وضعیت سـیاسی برخی از کشورـها را از بنیاد رقم ـبزند. و این
ـبرای ـما  ـنـشاـنه اـمـید ـبـخـشی اـست. ـبه ـباور ـما ـتالش ـهای ـحزب ـتوده اـیران ـماـنـند ـمـبارزه در راه
راـهم د گام ـمـهـمی در ـجـهت ـف واـن ران ـمی ـت وری” در اـی اـت ـتشکـیل یک “ـجـبـهه واـحد ـضد دیکـت

آوردن نیرو برای ایجاد تغییر توازن نیروها در میهن شما باشد.
ـستگی ران و ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان ـسرـشار از ـهم ـب وده اـی ان ـحزب ـت اـنه  ـمـی رواـبط رـفـیـق
ا ـیـقـین دارـیم که اـین ـهم اـنی از پیکار یکدیگر اـست. ـم ـب ـی ـت اـبل و پـش ـتـق رام ـم اـنه، اـحـت رزـمجـوـی
ا اـطالع ز  ـبـیش از پـیش اداـمه ـخواـهد داـشت.  ـهـمان گوـنه که ـشـم ده ـنـی ـستگی اـنـقالـبی در آـیـن ـب
اـبراـبری ـبرای اـیـجاد ـتـغـیـیرات دارـید، ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان در ـشراـیط ـبی ـنـهاـیت دـشوار و ـن
اـجـتـماـعی در ـقـلب یکی از کاـنون ـهای ـعـمده امپرـیاـلـیـسم ـمـبارزه ـمی کـند. تالش و پیکار ـحزب
ر اـیل ـتـغـیـی ـس اری از ـم ـسـی د ـب اـی ز ـب ان ـنـی ور آـلـم اـشی از درک اـین ـضرورت اـست که در کـش ا ـن ـم
کـند. ـبرای ـنـموـنه ـباـید از روـند رو ـبه گـسـترش چرـخش ـبه راـست در آـلـمان ـجـلوگـیری ـبه ـعـمل
ور ون در کـش د. ـهم اکـن دا کـن اـنه ای پـی رـقی خـواـه وی ـت اـمـعه ـسـمت و ـس رکت ـج آورده و ـح
ا اـعـتـقاد دارـیم و ـخوش ـبـین ا و ـحرکت ـهای ـمـحـسوـسی دـیده ـمی ـشود. ـم آـلـمان ـنـیز ـجـنـبش ـه
ـهـسـتـیم که در یک روـند ـبـلـند ـمدت ـتوان ـنـیروـهای چپ ـضدـسرـماـیه داری ـبه ـمرـحـله ـیی ـبرـسد
ادـیـنی را درون ـجاـمـعه آـلـمان ـممکن ـسازد. کوـشش ـما ـبر اـین اـست که ـتوان و که ـتـغـیـیرات ـبـنـی
ـفـعاـلـیت ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان، به ـمـثاـبه ـحزب ـطبـقه کارگر را ـبر پایه آـموزش ـهای ـمارکس،
انگـلس و ـلـنـین اـفزاـیش دـهـیم. درـست ـبه ـهـمـین دـلـیل ـنـیز ـموـضوع ـتـهـیه و ـتدوـین ـبرـناـمه در ـحال
ای ود را در پیکارـه ر آن  ـنـقش ـخ ا تکـیه ـب واـنـیم ـب ا ـبـت ا اـست. ـت وـجه ـحزب ـم رکز ـت اـضر در ـم ـح
ازپس گرـفـتن دـست وکراـتیک و ـب ردـم ای ـغـی دـه اع از ـصـلح، ـعـلـیه روـن اـعی، در ـجـهت دـف اـجـتـم

آوردهای اجتماعی، بیشتر از پیش ایفاء کنیم.
با درودهای کمونیستی، هاینس اشتر،  دبیر اول حزب کمونیست آلمان

پیام همبستگی از حزب کمونیست بریتانیا
رفقای گرامی،

اـسـبت ود را، ـبه ـمـن ـسـتی ـخ اـلـی وـن اـسـی رـن ـت ای اـن رـین درودـه ا گرم ـت ـی اـن ـت رـی وـنـیـست ـب ـحزب کـم
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م ـمی دارد. ـبـرگزاری کنگره پـنـجم ـحـزب ـتـوده اـیـران، ـتـقـدـی
حزب توده ایران ستاره یی درخشان در مبارزات ضدامپریالیستی
و دـموکراـتیک در اـیران و در ـسراـسر ـمـنـطـقه ـبوده اـست.  ـبر رـغم
اـسی، ـحزب ول ـسـی ای ـمـعـم ودن آن از ـهـمه آزادی ـه روم ـنـم ـمـح
رای ـشی ـب ام ـبـخ ری و اـلـه ود ـبه اراـئه رـهـب اـیی ـخ واـن ران ـت وده اـی ـت
وـنی اـن رـق اـجم ـغـی ران را ـحـفظ کرده اـست. ـتـه ردم زـحـمتکش اـی ـم
ش هـای تـان ـبه عـراق چاـل ـس یـر دوـلت ـهـای آمـریکا و انگـل اـخ
ـطـقه اـیـجـاد کرده اـست.  ـحـزب ـن ـتـری را در ـم یــش ـنـاک ـب ـهـوـل
ا ا ارزش ـبـسـیار ـباالـئی ـبرای پـیوـند ـهای ـخود ـب اـنـی کـموـنـیـست ـبرـیـت
ش رای اـیجـاد یک ـجـنـب ران،که اـهـمـیت ـعـمـلی ـب وده اـی حـزب ـت
رـضد ـجنگ دارد، اـعی و ـب رای ـعداـلت اـجـتـم ـمـتـحد ـبـین اـلـمـلـلی ـب

قائل است. 
وـیت ـبه کنگره ـشمـا در ـتـق وـفـقـیت ـهـمه جـاـن د ـم ا آرزوـمـن ـم
ـبـهه ـان یک ـج ـم ـت ـاـخ ـملکرد ـحـزب، و کمک ـبه ـس ـات وـع ـی ـح
ـمـتـحدی که ـبـتواـند اـیران را از چنگال دیکـتاـتوری ـحاـضر رـهاـیی
داـلت وکراـسی و ـع ر پاـیه دـم اـمـعه ـیی ـب وی ـج ـس د و راه را ـب ـبـخـش

اجتماعی بگشاید، می باشیم.
رابرت گریفیث، به نمایندگی از طرف کمیته اجرائی حزب

کمونیست بریتانیا   

پیام حزب کمونیست آمریکا، 
به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

رفقای گرامی،
رگزاری پـنـجـمـین اـسـبت ـب ریکا، ـبه ـمـن ـست آـم وـنـی ـحزب کـم
اـنه اش را ـیـق ای رـف رـین درودـه ران، گرم ـت ودۀ اـی کنگرۀ ـحزب ـت
ار دشـوار ـسـی د. کنگرۀ ـشمـا در اوضـاـعی ـب دـیم ـشمـا ـمی کـن ـتـق
ای وـجه ـجـنـبش ـه رکز ـت اـنی ـم ۀ ـجـه رـص ود.  در ـع ـتشکـیل ـمی ـش
وش ـبه ـثی کردن ـتالش هـای دوـلت ـب رای ـخـن ارزه ـب ـب ردـمی ـم ـم
ـمی اـست، که از راه ـجنگ ـظـور کـسب ـبـرـتـری ـجـهـاـنی داـئ ـن ـم
اـفروزی «پـیشگـیراـنۀ» داـئم، از ـجـمـله ـنوـسازی زرادـخاـنۀ ـهـسـته ـیی
آمریکا و اتخاذ یک اصل استراتژیکی جدـید دنبال می شود که
ـبرای نـخـسـتـین ـبار از امکان ـضرـبۀ اول ـهـسته ای سـخن ـمی گوـید.
ای ۀ اـسـتـیالی ـشرکت ـه ر پاـی ریکا، ـب ای اـقـتـصادی آـم اـست ـه ـسـی
راـبی و ز ـخ زی ـج ریکا، چـی اـمی آـم ـظ وان ـن اـنی ـت ا پـشـتـیـب راـمـلی، ـب ـف

نکبت در سراسر جهان به ارمغان نمی آورند.
رـین ارـت ریکا که ـه وـنی آـم ران، دوـلت کـن ا اـی اط ـب ا در ارـتـب اـم
زو ا را ـج ور ـشـم ریکاـست، ـهم کـش ـسم آـم ـی اـل اح راـست امپرـی ـجـن
اـهداف ـحـمـلۀ ـنـظاـمی ـقـلـمداد ـمی کـند و ـهم در کار ـسازـماـندـهی
ـاـمـدـهـای ی ـطـرـفـدار آـمـریکاـست.  پـی ـیـون داـخـل یک اپوزیــس
ا دـموکراـسی اـسـتـهای واـشنگـتن، و اـینکه ـهیچ وـجه ـمـشـترکی ـب ـسـی
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