
شماره 692،  دوره  هشتم
سال  بیستم، 13 مرداد 1383

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» !
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ضرورت اتحاد عمل در مبارزه بر ضد استبداد
تعمقی بر سرنوشت جبهه دوم خرداد و روند آتی شکل گیری ائتالف های جدید

داـیش چـبـهه دوم ا و ـعـلل پـی اره زـمـیـنه ـه ـبـحث درـب
ـخرداد و ـهمچـنـین زوال ـتدریـجی آن  از آن ـمـنـظر
تـوان بـا اتکا ـبه اـین یـد بـاشـد که ـب ـمی تـوانـد ـمـف
رای ـهمکاری و اـسب ـب ای ـمـن ات راه کارـه رـبـی ـتـج
راـهم واه را ـف ای ـمـلی و آزادی ـخ روـه ـهمگاـمی ـنـی
ـبه 19 مـرداد مـاه، ـن اـمه «شـرق»، دوـش آورد.  روزـن
ازه در راه اـست» وان «اـئـتالف ـت ا ـعـن اـله ـیی ـب در ـمـق
در زـمـیـنه پـیداـیش و ـترکـیب ـجـبـهه دوم ـخرداد ـمی
ال 76 ورى ـس اـست ـجـمـه ات رـی ـتخـاـب د: «اـن ـس وـی ـن
ه نـــام اـئــتالف ه وـجـــود آورد ـب الـفـــى را ـب اـئــت
اـنـیون ـمـحاـفـظه گروـهـهاى دوم ـخردادى. ـهم روـح
ـکار ـکه چـند ـساـلى ـبود از روـحاـنـیون راـست ـسـنـتى
د و ـهم چپ ودـن و ـب د در آن ـعـض ودـن ده ـب دا ـش ـج
ر راـست ر از ـه دروـت ـن ى ـت اـن ى ـکه زـم ذـهـب اى ـم ـه
ـسـنـتى در ـکـشور ـعمل ـمى ـکردـند. ـهم ـتـکـنوـکرات
ـسـنـجاـنى در آن ـعـضو اـشـمى رـف ـهاى ـمـنـتـسب ـبه ـه
یچ بـى اى ـکه ـه ـنـفکـران مـذـه بـودنـد و ـهم روـش
ـسنـخـیـتى ـبا اـفـکار ـهاـشـمى رـفـسـنـجاـنى ـنداـشـتـند. ـهم
دوستانى همفکر با رئـیس جمهور عضو آن بودند
و ـهم ـسـیاـست ـمداراـنى ـکه ـهیچ وـجه روـشـنـفـکرى

نداشتند و کارشان فقط سیاست بود. ..»
ا اره گذرا و گهگاه ـن اـله در اداـمه ـضـمن اـش ـمـق
داـیش اـئـتالف هـا در شکل و پـی ارـیخ ـت ـیق ـبه ـت دـق

ــرداد 1376 و ــال از دوم ـخ ـهفـت ـس
تشکیل ـجبهه دوم خرداد، ـبه عـنوان ائتالف
ای ا و گروـه روـه ا ـهمگوـنی از ـنـی وـسـیع و ـن
ـمـخـتـلف ـسـیاـسی - ـصـنـفی که ـبرای اـنـتـخاب
ـنـد رـیـاـست ـمی ـبه مــس ـمـد ـخـاـت ـیـد ـمـح ـس
ی ـد، ـم ـودـن ـده ـب م آـم ـوری، گردـه ـمـه ـج
ـبـهه دوم خـرداد در سـال گذرد. اگر چه ـج
رـصه اً در ـع وـص ـیـتش، ـخـص اـل ـیه ـفـع ای اوـل ـه
اـنتـخاـباـتی ـتواـنـست نـقش ـموـثری در ـبـسیج و
به پای صـندوق ـهای رای آوردن ـمردم ایـفا
داـشـتن درـیج و ـبه دـلـیل ـن د، وـلی ـبه ـت اـی ـم ـن
ـصی، ـشـخ اـسی ـم ـی داز ـس اـمه و چـشم اـن رـن ـب
ـعــاـمالت ـعــادالت و ـم اســیــر ـبــودن در ـم
ـقدرت، شکـست ـخوردن  ـنـظرـیه ـخاـتـمی و
ـهـمراـهان او در زـمـیـنه اـصالح پذـیری رژـیم
ش ـب ـن ـیـزه ـشـدن ـج ـیه»، رادیکاـل «والـیت ـفـق
ـد ـرش روـن ـت ـیق و گـس ـم ـرای ـتـع ی ـب ـردـم ـم
وـجـهی ـمه ـبی ـت ر از ـه اـصالحـات و ـمـهم ـت
ر اـسی اـین اـئـتالف ـبه اـم ران ـسـی دی رـهـب ـج
ـضرورت ـسازـمان دـهی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی
ـبـرد ـش ـیـروی ـمـردـمی ـبـرای پـی و اتکاء ـبه ـن
ه ـجــای ـســازش و ــد اـصالـحــات، ـب روـن
ا ـبحـران رـتـجعـان حـاکم، ـب ا ـم ـممـاشـات ـب
ت. جــدی روـبه رو شــد و رو ـبه زوال رـف
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تشدید فشارهای گزمگان استبداد و تاریک اندیشی و ضرورت
گسترش مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران

منتشر شد
ن ـی ـم ـت ـف ـه
ـجـله ـاره ـم ـم ـش
شـر ـت ـن ا ـم ـی «دـن
ن شــد. در اـی
شماره از جمله
ـا ی ـب ـب ـاـل ـط ـم
ر ـبه اوـین زـی ـعـن
ــی ــم ـم چـش

خورد:
ـــا ـمگام ـب ـه
ـــش ــب جـــن
کارگری و

ـتی وـی و در ـبی ـه ـیـهن، چپ ـن دیکاـیی ـم ـن ـس
دست ـنـیافـتنی، ره آورد ـنیـما در زـمینه اـنتـقال
ـبـارزه ـبـر ـضـد ـصـارات و ـم احــسـاس، اـنـح
وای ـش ارز و پـی ـب و ـم ـی ـس ارات، ـعـلی ـم ـص اـنـح
گـمـنام ـمـشروـطـیت و ـهمچـنـین ـصـفـحات ویژه
ادق ار ـص ـیت، افکار و آـث ـص اره ـشـخ ای درـب

هدایت.

نیروهای مترقی ایران و جهان ما را یاری دهید و  بپرسید که چرا عزیزانمان را
اعدام کردند - نامه خانواده های شهد ای فاجعه ملی        در صفحه 3

ـبازگشت به دوران پـیش از خرداد 1367، ـتـشدید ـشده
ـیـاـبـان آـمـدن چاـقـو ـبـار گوـنـاگوـنی از ـبه ـخ اـست. اـخ
کـشان و اـنـصار وـلی ـفـقـیه ـبرای ـحـمله ـبه زـنان و ـجواـنان
ار اـفـته اـست که در کـن ار ـی ـش ـت ای ـمـخـتـلف اـن رـه در ـشـه

ـد در پی ی ـش ی ـم ـن ـی ـوری که پـیـش ـب ـان ـط ـم ـه
ردـمی ـمـجـلس ـهـفـتم و ـشی و ضـد ـم اـی رـم ات ـف ـتخـاـب اـن
تـشکـیل ـمـجلـس ـشـورا ی «ذوب ـشـده» در «والـیت»
ـمه ـی ظـاـمی و ـن شـارهـای سـرکوبگراـنه ارگان هـای ـن ـف
ـیه ـبـرای ـبـداد  وـلی ـفـق ـت تگاه اـس ـته ـبه دـس ـس ـظـاـمی واـب ـن
ـحـاکم کردن کاـمل ـجـو ارـعـاب و ـخـفـقـان و آـمـاده
اـست ـجـمـهوری و رای اـنـتـخاـبات آـتی رـی کردن ـفـضا ـب

رژیم والیت فقیه 
و عدالت اجتماعی
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ـمـجـلس شـورای اـسالـمی، سـراـنجـام پس از
تگوـهـای آشکار و پـنـهـان ـبه وزـیـر ـبـحث و گـف
ـمـعرـفی ـشده از ـسوی دوـلت ـبرای ـتـصدی پـست
مـاـعی رای ـت أـمـین اـج اه و ـت اد رـف ـی ـن و ـب وزارت ـن
اـعـتـماد داد. ـمـحـمد ـحـسـین ـشرـیف زادگان ـعـضو
ا 132 رای شـارکت ـب ـبـهه ـم شـورای مـرکزی ـج
ـمـوع 259 رای  و در ـمـقـاـبل 113 ـمـواـفق از ـمـج
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اـلـیت ـهای ارگان ـهای اـطالـعاـتی و دـستگاه ـسرکوب ـقـضاـیی رژـیم، ـتـشدـید ـفـع
ا و آدم د،  اداـمه و ـتـشدـید دـستگـیری ـه وـعات ـمـنـتـق ـسـتن ـمـجدد ـمـطـب ـیورش و ـب
ر اـسی در ـمـجـموع ـتـصوـی ان ـسـی داـنـی ر زـن ار ـب ـش د ـف دـی ـش ان  و ـت ـش دـی اـیی دگراـن رـب
ر در ای اـخـی د. در ـهـفـته ـه ور ـبه دـست ـمی دـه ده ـیی از اوضـاع کـش ـن نگران کـن
راـضی ای اـعـت اکم ـحرکت ـه ان ـح رـتـجـع ای ـم ارـه ـش د ـف دـی ـش واکـنش ـبه ـهـمـین ـت

گوناگونی صورت گرفت که حائز اهمیت است.  
زه اـی ده ـج رـن راـنی و ـب ادی، وکـیل اـی رـین ـعـب ود که ـشـی ده ـب ا آـم در گزارش ـه
ـصـلح ـنوـبل گـفـته اـست که گروـهی از زـنداـنـیان ـسـیاـسی در اـیران در اـعـتراض ـبه
ـفـشاری که ـبه گـفـته آـنـها از ـسوی ـمـقام ـها ـبر ـخاـنواده ـهاـیـشان اـعـمال ـشده اـست
ادی ـبه ـبی.ـبی.ـسی گـفت اـین گروه از اـنم ـعـب ذا زده اـند.ـخ دـست ـبه اـعـتـصاب ـغ
زـنداـنـیان که در اوـین نگاـهداری ـمی ـشوـند، اـعـتـصاب ـغذای ـخود را ـبـیش از دو
ره ای ای زـنـجـی ده ـقـتل ـه ان، وکـیل پروـن ـش ر زراـف اـص د.ـن از کرده اـن ـهـفـته ـقـبل آـغ
اـطـبی، پـیـمان پـیران و ـبرـخی دیگر از داـنـشـجوـیان زـنداـنی از ـسال 1998، اـحـمد ـب
ـجـمـله کـساـنی ـهـسـتـند که دـست ـبه اـعـتـصاب ـغذا زده اـند.دو ـنـفر از زـنداـنـیان ـمی
گوـیـند ـنـیروـهای اـمـنـیـتی ـبه ـخانه ـهاـیـشان ـحـمـله کرده و به ـخاـنواده ـهاـیـشان اـجازه
داده ـنـشده اـست به ـمحل زـندگی ـخود ـبازگردـند.اـین درـحاـلی اـست که مـقاـمات
ذا را که از 17 روز ران وـقوع اـین اـعـتـصاب ـغ دان ـهای اـی ان زـن ازـم ـقـضاـیی و ـس
پـیش آـغاز ـشده، کرارا تکذیب کرده و آن را ـشایعه داـنـسته اـند. ـساـیت اـینـترنـتی
اری در اواـیل اـین ار اـخـب ـش ـت ـنه گزارش داد که: «در پی اـن ـی داد» در اـین زـم «روـی
اـنـیان ـقـتل ـهای ـهـفـته، ـمـبـنی ـبر ـضرب و ـشـتم «ـناـصر زراـفـشان» وـکـیل ـخاـنواده ـقرـب
رد، ر ـمی ـب دان اوـین ـبه ـس دگان ـکه در زـن ـسـن وـی ون ـن اـن ای و ـعضـو ـک رـه زـنـجـی
ـمی در داـخل و خـارج از ـی ـضـیه ـت تـان وی بـا نگراـنی از اـین ـق خـانـواده و دوـس
ای واده ـه اـن دگان، وـکالی ـخ ـسـن وـی ون ـن اـن رز، اـعـضای ـک دون ـم ان ـب وق داـن ـحـق
ـسـیاـسی و ـخاـنواده ـهای آـنـها ـبرای ـبررـسی اـین ـمـساـله ـتـشـکـیل دادـند ـکه «ـفرـیـبرز
ا» از ـفـعاالن ـسـیاـسی رـیاـست اـین گروه را ـبر ـعـهده گرـفت.» ـبر اـساس رـئـیس داـن
ـمـراه ـشـان ـبه ـه ـته اـست: «ـنـاـصـر زراـف س داـنـا گـف ـی ـبـرز رـئ ـین گزارش ـفـرـی ـم ـه
دوـسـتاـنش در اـعـتراـضی ـنـمادـین ـبه وـقاـیع 18 ـتـیر و در ـهـمـبـستگی ـبا داـنـشـجوـیان
ا زـمان ـحـمـله ـبه از روز 14 ـتـیرـماه اـعالم اـعـتـصاب ـغذا ـکرده ـبودـند. اـین ـقـضـیه ـت
ـمـنزل ـخاـنواده پـیران که ـحمـله ـکـنـندگان ـمدـعی ـبودـند «ـبه دـلـیل اـجاره ـخاـنه ـبوده
اـست»، اداـمه ـیاـفت. ـلذا پس از اـین اـتـفاق زراـفـشان و دوـسـتاـنش اـعـتـصاب ـغذا را
درـباره اـین ـموـضوع اداـمه دادـند.» وی اـفزود:«از اـین ـمرـحـله ـبه ـبـعد ـعـناـصری در
داـخل زـنـدان ـکه در واـقع از ـمـجـرـمـان ـعـادی و ـقـاچاقچـیـان ـبـودـنـد و ـسـاـبـقه
ـبازیگری ـهای ـسـیاـسی ـنـیز داـشـتـند، ـبه آزار و اذـیت زـنداـنـیان  ـعـقـیدـتی پرداـخـتـند
د و ـیه ای را صـادر کـردـن اـن ـی اـنش ـب شـان و دوـسـت دام زراـف اـبل اـین اـق ـکه در ـمـق

خواستار خروج مجرمان از بند خودشان شدند...»  
اـحـمد ـباـطـبی، از داـنـشـجوـیان ـسـیاـسی که در ـجرـیان 18 ـتـیرـماه دـستگـیر و ـبه
دـلـیل ـبـلـند کردن پـیراـهن ـخوـنـین یکی از ـمـضروب ـشدگان و چاپ عکـسش در
ـیـر ـبه ـیـا ـبه 15 ـسـال زـنـدان ـمحکوم ـشـده اـست، و در روزـهـای اـخ ـسـراـسـر دـن
«ـمرـخصی اـجـباری» ـفرسـتاده ـشده اـست در مـصاحبه یی ـبا رادـیو «ـفردا» در ـسوـئد
اده ـبود اـین ـبود که ـخـیـلی از اـقی که اـفـت در ـهـمـین راـبـطه اـفزود: یکـشـنـبه ـشب اـتـف
دوـستان فعال ـخارج از زندان از بچه ـهای داخل خواسته ـبودند با ـتوجه به آنچه
واـسـته ودـیم، ـخ ود ـبه دـست آورده ـب ان ـب رـم ـظ د ـن اـیی که ـم زـه ا آن چـی ـب رـی که ـتـق
ـسـتـقـیم، و یک ودـند که اـعـتـصاب ـغذا را ـبشکـنـیم، ـبه ـصورت ـمـسـتـقـیم و ـغـیر ـم ـب
ـمـقدار ـهم اـعـتـصاب ـبرای بچه ـها ـمشکل ـشده ـبود. ـبا ـتوـجه ـبه اـینکه ـهدف بچه
ـها ـتاـمـین ـشده ـبود، اـعـتـصاب شکـسـته ـشد، و سپس ـهـمراه آـقای ـناـصر زراـفـشان
ـشام ـخوردـند. ـمـنـتـها داـخل زـندان اوـین ـبه ـغـیر از ـسـیاـسی ـها زـنداـنـیان ـعادی ـهم
اـیـشان اـسی ـهم نگـهداری ـمی ـشوـند. ـخواـسـته ـه ان ـسـی داـنـی د، که درـبـند زـن ـسـتـن ـه

ـمـتـفاوت اـست، ـبرـخوردـشان ـمـتـفاوت اـست، انگـیزه ـشان ـمـتـفاوتادامه تشدید فشار گزمگان استبداد ...
اـست. اـینـها چـندان ـبراـیـشان ـخوـشاـیـند ـنـبود اـعـتـصاب ـغذا به ـخاـطر
اـینکه یک ـسری ـعواـقـبی داـشت، ـمـثال ـتـلـفن ـها را ـقـطع کردـند، و
در بـندها را ـبسته بودـند. و اینـها معتـقد بودند که اـین را شما ـباعث
اراـحـتی و شـدیـد که ـبه اـین شکل شـده اـست. ـبه هـر تـرـتـیب ـن
درگـیری اـیـجاد ـشد، ـتوـهـین کردـند، ـفـحاـشی کردـند ـبه بچه ـهای
صـاـبی و آقـای درخـشـان. بچه هـا ـسـعی کردنـد ـت یـاـسی و اـع ـس
ـشب، آمـدم ـنی دـی د. فـردای آن ـشب، ـیـع ـن ری اـیجـاد نکـن درگـی
ا از بچه هـای د ـت د، ـبه ـهمـراه چـن رـخـصی دادـن رون، ـبه ـمن ـم ـی ـب
دیگر. آـقای درـخـشان را ـهم اـمروز ـشـنـیدم که آـمدـند. ـظاـهرا پس
از آنکه من رـفتم یک درگـیری دیگر به وـجود آـمد که ـنـیروـهای
ـمه پیـدا ویژه، گارد زنـدان آـمـد دخـاـلت کرد و درگیـری خـاـت
ان و اچاقچـی ان، ـق و کـش رـمـین ـقضـاـیی، چاـق اده از ـمـج کرد. اـسـتـف
ازه ـیی ـنـیـست. ر ـت اـسی اـم ان ـسـی داـنـی رای آزار و اذـیت زـن اـتالن ـب ـق
ـهم در زـمان زـندان ـهای ـساواک و رژـیم پـهـلوی و ـهم در زـندان
ا ـفرـسـتادن اـین ـتـیب اـفراد ـهای رژـیم وـلی ـفـقـیه، ـمـسـئوالن زـندان ـب
ـلومپن و ـعـمدـتاً آـماده اـجرای ـخواست ـهای ـمـسـئوالن زـندان ـبرای
ـتفـاده کرده و ـمی اـسی اـس ـی ان ـس ـی داـن آزار و اذـیت و ارعـاب زـن
د دـی ـش ری ـت وـعه ـخـب ررـسی اـین ـمـجـم اـسی در ـب أـله اـس ـس د. ـم کـنـن
رای ـبه سکوت و ا ـب دان ـحاکم در ـهـمه ـعرـصه ـه ـسـتـب ارـهای ـم ـش ـف
اـسی و حـاکم کردن کاـمل خـواـست االن ـسـی دن ـفـع زوا کشـاـن اـن
ـهـایــشـان ـبـر ـجـاـمـعه اـست. ـعـرـبـده کـشی ـهـای چـمـاق داران
ـیه - بـوعـاـتی رژـیم در کـیهـان، رسـاـلت و روزنـاـمه  وـلی ـفـق ـط ـم
ـجـمـهوری اـسالـمی - ـبرای ـمـقاـبـله ـبا «ـبد ـحـجاـبی» و «ـعـناـصر ـبیگاـنه
پرـست» در کـنار ـحـضور چـشمگـیر ـنـیروـهای ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمـسـلح
ـشانگر ان ـهای ـشـهرـهای ـعـمده کـشور ـهمگی ـن اـب اـنـتـظاـمی در ـخـی
ر ارزه را ـب ـب رـصه ـم رصـد اـست ـع اـین واـقـعـیت اـست که رژـیم ـمـت
آزادی خـواهـان و ـمـداـفعـان اـصالحـات ـتنگ تـرکنـد. ـتجـرـبه
ـتارـیـخی ـهمچـنـین ـنـشان داده اـست که در چـنـین ـمـقاـطـعی زـنداـنـیان
ـین ان چـن ـی اـن رـب ـسـتـین ـق ران ـجـنـبش از ـنـخ وان اـسـی اـسی، ـبه ـعـن ـسـی
ـتـهاـجـماـتی ـهـسـتـند. ـشاـنزده ـسال پـیش در پی شکـست ـمـفـتـضـحاـنه
ـخـمـیـنی و ـطرـفداران او در ـجنگ اـیران و ـعراق و «ـنوـشـیدن ـجام
زـهر» رژـیم ددـمـنش ـبرای اـنـتـقام گـیری از ـخـلق ـبه ـهزاران زـنداـنی
رـین ـقـتل عـام هـای زرگ ـت رد و در یکی از ـب ورش ـب اـسی ـی ـی ـس
اـنه ـقـتل ـعام ـسـیاـسی ـتارـیخ ـمـیـهن ـما ـهزاران اـسـیر در ـبـند را وـحـشـی
زدیک ـمی کرد. در حـاـلی که مـا ـبه سـالگرد اـین فـاـجـعه ـمـلی ـن
ـین ـبه ـمـلی و ـب اـن رده، وـسـیع و ـهـمه ـج ارزه گـسـت ـب ا ـم د ـب اـی وـیم ـب ـش
ـنـاـیت ـشی و ـج ـمـلـلی اـجـازه ـنـداد ـتـا پاـسـداران ـتـاریک اـنـدـی اـل
وری و اـیی ـف رای رـه ارزه ـب د. ـمـب رـیـنـن اـف اـجـعه ـبـی د ـف واـنـن اردیگر ـبـت ـب
ـبدون ـقـید و ـشرط ـهمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی کـشور از حلـقه ـهای مـهم
ـمـبارزه ـبرای آزادی و دـموکراـسی در اـیران اـست و ـبا ـجرـئت ـمی
وان ـبه اـفـته اـست ـنـمی ـت ـی ر ـتـحـقق ـن ا اـین اـم د که ـت دـعی ـش وان ـم ـت
آـیـنده ـتـحوالت و اداـمه روـند ـبرای گـسـترش و ـتـعـمـیق اـصالـحات

در میهن ما خوش بین بود.

آزادی برای همه زندانیان سیاسی
ایران!
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نیروهای مترقی ایران و جهان ما را یاری
دهید و  بپرسید که چرا عزیزانمان را اعدام

کردند 
آقای کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل!

ـهم چـنان که ـمی داـنـید در ـسال 1367 در ـماه ـهای ـمرداد و ـشـهرـیور
دادگاه ـهای رژـیم ا شکـنـجه در ـبـی اـسی، ـبـعد از ـسال ـه داـنی ـسـی ا زـن ـصدـه
اه ـقـطع ـمالـقات، ـبه ـجوـخه ـهای اـعدام ـجـمـهوری اـسالـمی، ـبـعد از چـند ـم
د. ا ـجـمـعی ـبه دار آوـیـخـته ـشدـن دان ـه رـخی زـن د و ـحـتی در ـب دـن سپرده ـش
اـسی ان ـسـی داـنـی واده زـن اـن اـیت ـمـخوف، ـخ ا ـقـبل از اـنـجام چـنـین ـجـن ـهـفـته ـه
اـنه اـسـف د ـمـت راز داـشـتـن وع اـب ادـثه ـفـجـیع در دـست وـق ود را از ـح نگراـنی ـخ
اد و اق اـفـت اـیت اـتـف ا آن که ـجـن ـشد ـت دا ـن دن پـی رای ـشـنـی واـئی ـب گوش ـشـن
رـهـیـخـته ـسان ـهای ـشرـیف، زـحـمتکش، آزادی ـخواه و ـف ا ـتن از اـن ـصدـه
اـبل ذکر اـست که د. ـق ودـن ا ـب دان  ـم رزـن ران و ـف ـس د، که ـهـم دـن اـنی ـش رـب ـق
د و ودـن ـشی ـقـبال حکم گرـفـته ـب اـی رـم ای ـف ان دادگاه ـه ا در ـهـم ر آـنـه ـشـت ـی ـب
دون ـهیچ ا ـب د. آـنـه ودـن ـشان ـب ان ـمحکوـمـیـت اـنه آزادی و پاـی رـخی در آـسـت ـب
دـلـیل ـقاـنوـنی و ـبدون ـشرکت در دادگاه ـتـنـها ـبه ـجرم دگر اـندـیـشی و ـتن
ـندادن ـبه ذـلت و ـخواری ـبه ـجوـخه ـهای اـعدام سپرده ـشدـند. ـما ـخاـنواده
ا کـیـفی ـنـه ری ـت اه ـبی ـخـب دـین ـم د از چـن اـیت ـبـع ان اـین ـجـن ـی اـن رـب ای ـق ـه
ا د از ـم دـی ا ـتـه اـفت کردـیم و ـحـتی ـب ان را درـی زاـنـم زـی اس ـع وای ـلـب ـمـحـت
ـخواـسـته ـشد که ـهیچ ـمراـسـمی ـبه ـیاد اـنـها ـبرگزار نکـنـیم.  اکـنون 16 ـسال
سـاـنی یک رـین ـحق اـن داـیی ـت ـت وز از اـب ـن ا ـه ارـیخ ـمی گذرد و ـم از آن ـت
ـمادر و ـهـمـسر ـمـحروم ـهـسـتـیم و ـنـمی داـنـیم که ـعزـیزاـنـمان در چه ـتارـیـخی
ا ـبه اـنـها و ـبه چه ـجرـمی کـشـته ـشده اـند و در کـجا دـفن گردـیده اـند و آـی

اجازه نوشتن وصیت نامه را داده اند.
ـما ـخاـنواده ـقرـبانـیان اـین ـفاجعه مـلی، از شـما ـمـصرانه انـتـظار داریم  که
راـجع د و از ـم اری دـهـی ان  ـی ای ـبی جـواب ـم وال ـه اـفـتن ـسـئ ا را در ـی ـم

جمهوری اسالمی بخواهید تا:
ور رـسـمی اـعالم وـنـین را ـبه ـط ور ـخ رـی دگان ـشـه دام ـش اـمی اـع ـ اـس

نمایند،
ای واده ـه اـن ان را ـبه ـخ زاـنـم زـی اکسپاری ـع دام و ـمـحل ـخ ارـیخ اـع ـ ـت

داغدارشان اعالم کنند،
ـتـور کدام ـمـقـاـمـات ـ دالـیل ـمـحـاکـمه ـمـجـدد کدام اـست و ـبه دـس

جمهوری اسالمی انجام یافته است   ؟
ـ به  چه جرمی عزیزان ما اعدام شده اند ؟

ـما ـبارـها و ـبارـها به ـمـقاـمات ذـیرـبط ـجـمـهوری اـسالـمی ـمراـجـعه کرده
اـیم و ـخواـسـتار پاـسخ ـبه ـسـئواالت ـفوق ـشده اـیم اـما ـتاکـنون از ـهیچیک
ی درـیـاـفت نکرده و در ـمـراـجـعه ـهـای از ارگان ـهـای ـمـرـبـوـطه ـجـواـب
ده ـش ده ـن ای درد کـشـی واده ـه اـن ـصـیب ـخ زی ـن وـهـین چـی ز ـت وری ـج ـحـض
ا در ارـه اـختگان ـب ان ـب ای اـین ـج واده ـه اـن ادران، پدران و ـخ ا ـم اـست. ـم
یـدان اـست، ـبه خـاطـر تـان خـاوران که مـزار ـجـمـعی از اـین ـشـه گورـس
رار گرـفـته د ـق دـی ذاء و ـتـه ورد اـی ـعالـمت گذاری و گلگاری در ـمـحل ـم
ان را ـنـمی زاـنـم زـی اـنه گذاری در ـخاک ـع ـش ازه ـهیچگوـنه ـن ان اـج اـیم. آـن
ای ال ـه اـسی ـس دگان ـسـی واردی ـمـحل دـفن کـشـته ـش د و ـحـتی در ـم دـهـن
رژـیم گذـشـته را ـهم ـناـبود ـمی کـنـند ـتا ـیاد و ـخاـطره دگراـندـیـشان ـمـترـقی

را به خیال خود نابود کرده باشند.

بازگشت قهرمان خلق
ا “ ، ـمـظـهر ـمـقاوـمت ـخـلق کرد (ـترکـیه )، پس از آزادی از زـندان، “ ـلـیال زاـن
ود که در ا” اوـلـین زن کرد ـب رار گرـفت “ـلـیال زاـن ردم ـق ـسـته ـم اـی ال ـش ورد اـسـتـقـب ـم
ـسال 1991 از ـسوی ـخـلق ـخوـیش ـبه ـنـماـیـندگی ـمـجـلس ـترکـیه اـنـتـخاب ـشد . ـبه
ا رنگ ـهای ـسـنـتی کردی ( ا یک روـسری ـب د، او ـب راـسم ـسوگـن ـهنگام اـجرای ـم
ر شـد. اـه ود، ـظ وع ـب ـمـن رکـیه ـم ردن آن در ـت ز)، که ـبه کار ـب رـم ز و زرد و ـق ـسـب
ا ی ـخـلق وده ـه ا ـهر آنچه که ـبه ـت ان ـب اـنـند.آـن ا یکـس رـتـجـعان در ـهـمه ـجای دـنـی (ـم
ا پرش از روی آـتش دـشـمـنی ـمی د و ـی اـش د ـحـتی اگر رنگ ـب اـش ـتـعـلق داـشـته ـب
ان ـترکی ـبه ر زـب ر و ـمدـهش ـتر آن که او ـعالوه ـب ا ـبـخـشودـنی ـت ورزـند.) از آن ـن
زـبان دیگری، ـبه زـبان ـمادری ـخود، به کردی، ـنـیز ـسـخن گـفت، که تکـلم آن از
سال 1924 مـمنوع و غـیر ـقانونی ـبوده است. و این ـهم گناهی ـنابخـشودنی از نـظر

کوته اندیشان نژادپرست !
کـسی ـبه ـسـخـنان او ، ـبه ـمـفـهوم ـسـخـناـنش، ـتوـجـهی نکرد. ـهیچ کس ـنـفـهـمـید
و ـنـخواـست ـبـفـهـمد که او چه گـفت . او گـفته ـبود: “ ـمن ـبرای اـینکه ـخـلق کرد و
ارزه ـمی ـب د، ـم ـن دگی کـن وکراـسی زـن ا ـهم در ـصـلح و دـم د  ـب واـنـن ـت رک ـب ـخـلق ـت
ان کردی ! ود، ـجرات و ـجـسارت ـحرف زدن ! زـب اده ـب کـنم.” ـهـمـین. ـخارق اـلـع
آن هم در باره صلح و دموکراسی ! چه گناهان نابخشودنی.“نمایندگان “ دچار
جـنون ـشدـند، زنـجـیر پاره کردـند، کلـمات “ ـجدایی طـلب“ ، “ ـتروریـست “ و ـهر
دگی د. آرزوی زـن رون ـمی ـجـهـی ـی شـان ـبه ـب د از ـحـلقـوـم ـن ـت آنچه که ـمی خـواـس
ـمشـترک در ـسرزمـین ـمشـترک ! در صلح و آزادی ! آن هم ـبه زـبان غـیر ـقاـنونی !

چه گناهان دهشت آور ی!
و آـنان اـین زن بـلـند ـهـمت و سه ـتن از ـیاراـنش را در “دادگاه اـمنـیت دوـلـتی“
، ـبه پاـنزده ـسال زـندان ـمحکوم کردـند. در ـتـمام ـجـهان کارزاری وـسـیع ـعـلـیه اـین
ا اـفت ـت ری اداـمه ـی ا پی گـی ـشی و ـبی عـداـلـتی شـرم آور در گرـفت و ـب ـن رـم رـب ـب

سرانجام روز 8 ژوئن گذشته به آزادی موقت او و یارانش انجامید.
ود. ـمن در ـحال او ـلـحـظه آزادی ـخود را چـنـین ـبـیان داـشت: “ ـبـعد از ـظـهر ـب
ـمراـقـبت از یک زـنداـنی ـبـیـمار ـبودم که از اـنـتـهای راـهرو یک نگـهـبان که ـبا ـتـمام
ـست که د داـن اـی د. ( ـب وـیم دوـی و آزادی، ـبه ـس اد ـمی زد، ـلـیال، ـلـیال ـت رـی درت ـف ـق
اـنان ـهم ـشراـفت و اـنـساـنـیت وـجود دارد ).” ـبه ـمـحض اـعالم ـحـتی در ـمـیان زـنداـنـب
ان ارز کرد ، که ـهـلـهـله کـن ـب زاران ـم دان آنکارا از ـه اـبل زـن دان ـمـق آزادـیش ، ـمـی
ـا ـبه ـته ـهـای گل را ـحـرکت ـمی دادـنـد ، پر ـشـد . ـخـلق کرد آـمـده ـبـود ـت دـس
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أـمـین اه و ـت ر رـف ـسـتـین وزـی وان ـنـخ ـمـتـنع ـبه ـعـن اـلف و 14 رای ـم رای ـمـخ
یـر عـداـلت ـط یـد ـتـحـقق امـر ـخ ـته سـران رژـیم کـل مـاـعی که ـبه گـف ـت اـج

اجتماعی در جمهوری اسالمی قلمداد می شود، برگزیده شد.
ـمـطـبوـعات و دیگر رـساـنه ـهای ـهمگاـنی اـین ـحرکت ـمـجـلس ـهـفـتم

را   رای اعتماد به اولین چالش دولت خاتمی و مجلس “ نام دادند.
اد ـبه ـم ـت ـطه اـعالم داـشت:  "رای اـع ز در اـین راـب ـی د خـاـتـمی ـن ـمـحـم

شریف زادگان آغاز تعامل خوب مجلس با دولت است.”
اب ـس دام ـمـجـلس کاـمال ـح اـتـمی؛ اـق ری ـخ وـضعگـی ر ـخالف ـم ا ـب اـم
زل زـل ار ـمـت ـسـی وـقـعـیت ـب ـشده ـصورت گرـفت و در واـقع ارـتـجاع ـحاکم ـم

دولت خاتمی را به رخ کشید.
ون ـمصـوب اـن ر پاـیه ـق اـعی، ـب ـم أـمـین اـجـت اه و ـت اد رـف ـی ـن و ـب وزارت ـن
اـمه ا ـبرـن اـمه ـهای ـنـظام ـجاـمع ـتأـمـین اـجـتـماـعی را ـب ـمـجـلس، ـهـماـهنگی ـبرـن
سکن و آـمـوزش و ـتغـال، ـبـهـداـشت و درمـان و ـم ـهـای ـمـربـوط ـبه اـش
پرورش بـر ـعهـده خـواهـد داـشت؛ از دیگر وظـاـیف اـین وزارـتخـاـنه،
تنظیم کالن بودجه عمومی دوـلت در عرصه بیمه های اجتماعی و بیمه
ـهای ـخدـمات درـماـنی ،اـمور ـحـماـیـتی و اـمدادی کـشور ـمی ـباـشد، ـبعالوه
ـشـارکت ـضـور و ـم ـتـرش ـح ـنه گـس ـی اـین وزارـتـخـاـنه ـمـوـظف اـست زـم
ـیـرـیه، وـقف و ارگان ـهـای گوـنـاگون را در ـحـوزه ـهـای ـنـهـادـهـای ـخ

مربوط به تأمین اجتماعی  فراهم آورد.
همچـنین ـبا ـتشکیل وزارت رـفاه و ـتأمین اـجتـماـعی ـقرار ـبر اـین است
د، ام گردـن دون اـینکه درـهم ادـغ ـنه ـب ـی ال در اـین زـم ان ـفـع ازـم که، 28 ـس
وری اـسالـمی ر زداـیی ـجـمـه اـمه ـفـق رـن ده و ـبه اـصـطالح ـبه ـب اـهنگ ـش ـهـم

جامه عمل بپوشانند.
ـهم اکـنون در آـشـفـته ـبازار والـیت ـفـقـیه، ـسازـماـنـها و ـنـهادـهاـیی چون
اـنی أـمـین اـجـتـماـعی، ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی، ـسازـمان ـخدـمات درـم ـسازـمان ـت
ان اورژاـنس، کـمـیـته ازـم رـقـبه، ـس ر ـمـت وادث ـغـی ان ـح ازـم ر، ـس ـهالل اـحـم
ان د، سـازـم ـی اد ـشـه ـی ـن ان، ـب ـضـعـف ـت ـس ازان و ـم ـب اد جـاـن ـی ـن ـنی، ـب ـی داد ـخـم اـم
اد ـی ـن وی، ـب دس رـض ان ـق ان، آـسـت ـی اـی ـیـمه روـسـت دوق ـب ـستگی، ـصـن ـش ازـن ـب
ا اـخـتـصاص اـلـهم در ـسـطح کـشور ـفـعال ـهـسـتـند و ـهر یک ـب ـفاـطـمـیه و اـمـث
ـبودجه یی به ـمـسایل اـمدادی ، رـفاهی و ـحماـیتی می پردازـند. ـهنگامیکه
اـمه ان داـشت روزـن رـی اـعی ـج أـمـین اـجـتـم اه و ـت ـبـحث ـتشکـیل وزارت رـف
اـیران در گزارـشی ـبه ـتارـیخ 16 ـخرداد83 ـبا اـنـتـقاد از ـفـعاـلـیت دـهـها ـنـهاد
اـخت، ان ـس ـش ر ـن اـط ا صـراـحت ـخ اـعی ـب ـم أـمـین اـجـت اـیل ـت ـس ـنه ـم ـی در زـم
اـعی در ـم أـمـین اـجـت ر ـت اـیـتی اـم ـیـمه ای و ـحـم اد ـب ود 28 ـنـه رـغم وـج ـی ـعـل
و اـیی وزارت ـن اـمه ـهدف ـنـه ان ـنـیـست. سپس ـهـمـین روزـن اـم کـشور ـبه ـس
ـبـنـیاد را، پاـیه گذاری ـنـظام ـجاـمع اـطالـعات اـیراـنـیان ـقـلـمداد کرده که در
مسیر فعالیت خود با گرد آوری اطالعات کامل، کد تأمین اجتماعی (
ــراـنـی ــد اـی ــروـن ـه ــر ـش ــرای ـه social security number ) ـب

اختصاص خواهد داد.
یکی از طراحان اصلی وزارت رفاه، معاون پیشین مـحمد خاتمی، یعنی
ـمـحـمد ـسـتاری ـفر اـست، در گـفتگوـیی ـبا ـخـبر گزاری داـنـشـجوـیان اـیران
اـمه رـن اه آن را پـیش زـمـیـنه ـضرور ـب ر اـهـمـیت وزارت رـف اکـید ـب ا ـت ا ـب ـسـن اـی

های توسعه اقتصادی- اجتماعی دانست.
ـطـاـبق اـصل 29 ـقـاـنـون اـسـاـسی ـتـذکر ـشـد، ـم ـعالوه ـبـر اـین وی ـم
ـجـمـهوری اـسالـمی، ـبرـخورداری از ـتأـمـین اـجـتـماـعی ـحق ـهمگاـنی ـمردم
ر یکی از ون اـین اـم اکـن دای اـنـقالب در ـسال 57 ـت اـشد از اـبـت ران ـمی ـب اـی
دـغدـغه ـهای ـمـهم ـنـظام و ـجاـمـعه ـبوده و اکـنون وزارت رـفاه پاـسـخی در

خور و شایسته به این دغدغه تاریخی است.
به اـین ـترـتـیب وزارت رـفاه و وزـیر آن ـمـسـئول ـتأـمـین حـقوـقی ـهـسـتـند

که از زمره عرصه های مر تط با عدالت اجتماعی است. 
ای اـصـلی اج ـه ران رژـیم، آـم اـنت رـهـب ر ـخـی ـست در اـث واـقـعـیت اـیـن

انقالب  بـهمن ـهـماـنـند آزادی و ـعدالت اجـتـماـعی نه تـنـها تحـقق نـیافته اـست،
ده ر گردـی اه وـخـیم ـت راـتب ازدوران رژـیم ضـد ـمـلی ـش ـبلکه وـضـعـیت ـبه ـم
راف ا ـصراـحت اـعـت ر ـب اری ـف اـعی، ـمـحـمد ـسـت ورد ـعداـلت اـجـتـم اـست. در ـم
اـمه رـن اه کاـهش ـفـقر در چارچوب ـب ـنـموده: "ـهدف اـسـتراتژیک وزارت رـف
دای اـنـقالب ـهم ر در اـبـت ده ـفـق د:"پدـی د ـمی کـن اکـی ر زداـیی اـست. "او ـت ـفـق
اـنع ـبزرگی در راه ـبود، اـما در ـحال ـحاـضر ـعـمـیق ـتر و وـسـیع ـتر ـشده و ـبه ـم
شکـیل اـین وزارت و ا ـت ا ـب د واـقـع د دـی اـی ا ـب ده اـست.” اـم دـیل ـش وـسـعه ـتـب ـت
اـسد اـست ار ـنـیز ـف ـسـی اـلـیت آن در چارچوب دـیوان ـساالری کـنوـنی که ـب ـفـع

امر تأمین عدالت اجتماعی تحقق خواهد پذیرفت.
رـسـخت ان ـس وزش پزشکی که از ـمخـاـلـف ان و آـم داـشت درـم ر ـبـه وزـی
اد آور گردـیده: "وـقـتی دوـلت در اـلـفـبای وـین اـست، ـی ـتشکـیل وزارـتـخاـنه ـن
اراـیه ـخدـمات ـبـهداـشـتی و درـماـنی ـبه ـمردم ـمشکل دارد و ـقدرت پرداـخت
ردم رای ـم دی ـب دارد، چگوـنه ـمی خـواهـد وزارت جـدـی اـلی را ـن اـبع ـم ـن ـم

درست کند.”
ـبی شک، وزارت ـنو ـبـنـیاد رـفاه و ـتأـمـین اـجـتـماـعی ـهـمانگونه که از اـبـتدا
ـمـشـخص اـست، ـقادر ـنـخواـهد ـبود ـبه اـمر ـحـیاـتی ـتأـمـین ـعداـلت اـجـتـماـعی در
ـمه و ـخــدـمــات ـی ی، ـب ـغــال زاـی ی، اشــت ـقــر زداـی ی چون ـف ـعــرـصه ـهــاـی
درـمانی،ـمسکن و ـجز اـینـها ـصورت واقـعیت ـبدـهد. دو عـلت عـمده ـبرای این
ـناـتواـنی وـجود دارد. ـنـخـست اـینکه اـین وزارتـخاـنه زـیر ـمـجـموعه ـیی از ـنـظام
ارـتی ا ـبه ـعـب ـشـخص و ـی اـمه ای ـم رـن ود که در چارچوب ـب د ـب واـه اکم ـخ ـح
ا که د. از آـنـج اـلـیت ـمی کـن اـعی ـمـعـیـنی ـفـع ـم ری اـقـتصـادی- اـجـت ـسـمت گـی
ازار اـیه داران و دالالن ـب اـفع کالن ـسرـم أـمـین ـمـن ـمـحـتوی اـین ـسـمت گـیری ـت
مـاـعی قـرار ـمی ـت ـمـیت ـتـحـقق عـداـلت اـج ـطه ـمقـاـبل امـر پراـه اـست، در ـنـق
گـیرد.اـنـتـظار ـمعـجزه در اـین چارچوب در بـهـترـین ـحاـلت ـساده ـلوـحی اـست.
اـفع ا ـمـن اـصوال ـنوع ـسـمت گـیری اـقـتـصادی  اـجـتـماـعی ـهر ـنـظاـمی در پـیوـند ـب
ـطـبـقات ـمـعـیـنی ـقراردارد. ـبرـنامه ـهای اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه

پایمال کننده عدالت اجتماعی هستند.
ادر اه ـق اـهـیت رژـیم والـیت ـفـقـیه، وزارت رـف وـجه ـبه ـم ا ـت دوم، اـینکه، ـب
اـسدی ـهمچون کـمـیـته اـمداد ده و ـف ا ـنـهادـهای پوـسـی اـبل ـب ود درـتـق ـنـخواـهد ـب
ـخـمـیـنی، ـبـنـیاد ـشـهـید و ـجز اـیـنـها ـبه وـظاـیـفی که ـبرای آن ـتـعـیـین ـشده ، ـعـمل

نماید.
ادگی و داد ـخـمـیـنی ـبه ـس د کـمـیـته اـم اـنـن اـسدی ـم ارتگر و ـف ای ـغ ادـه ـنـه
فقط با ـتصویب چند ماده ـقانونی نیم بـند حاضر نـخواهد شد، موـقعیت خود
داد ا ـنـیری ـسرپرـست کـمـیـته اـم د. در اـین ـخـصوص ، رـض دـهـن را از دـست ـب
وـسـیـله ـعسگراوالدی و ـشرکاـیش اداره ـمی ـشود ـطی ـمـصاـحـبه ـخـمـیـنی که ـب
ن ـی ـمـام اـعالم کرده ـبـود:" ـمـا ـهـرگز وزارت رـفـاه و ـتـأـم ـنی ـت ای ـبه روـش
اـجـتـماـعی را ـقـبول ـندارـیم و وـجود اـین وزارت را ـسم ـمـهلکی ـبرای کـشور
ـمـیداـنـیم ... ـما تکـلـیـفـمان در دـست ـمـقام مـعـظم رـهـبری اـست و ـقاـنون ـهم اـین
اـمر را ـتـصرـیح کرده، ـما ـتـحت ـهیچ ـشراـیـطی زـیر پوـشش اـین وزارت ـقرار

نمی گیریم.”
اـین ـبرـخورد از ـموـضع ـقدرت ـبه ـهیچ رو، ـنـماـیـشی ـنـیـست. کـمـیـته اـمداد
ـخـمـیـنی در کـنار ـبـنـیاد ـمـسـتـضـعـفان، سپاه پاـسداران و چـند ـبـنـیاد دیگر از پاـیه
ـهای اـصـلی ارـتـجاع درـنده ـخوی اـیران ـهـسـتـند. اـین کـمـیـته ـبالـفاـصـله پس از
ای دل ـبنگاـهـه ر اـساس ـم اه 1357 ـب د ـم ارـیخ 14 اـسـفـن روزی اـنـقالب در ـت پـی
رـتـجع دیگر د ـم اـنی و چـن سگراوالدی، اـم ـیـله ـع وـس ازار ـب ذـهـبی ـب رـیه ـم ـخـی
ان ـبی ـسرپرـست و ام، زـن ام رـسـیدگی ـبه اـیـت ور ـبه ـن زـب أـسـیس ـشد. کـمـیـته ـم ـت
اـلی ا و ـنـهادـهای کـنوـنی کـشور اـست. ـمـنـبع ـم ادـه ـفـقرا، از ـثروـتـمـند ـترـین ـبـنـی
ودـجه کل ـتی از ـب نگـف ـبـلغ ـه صـاص ـم آن   وجـو هـات شـرـعی   ـبـعالوه اـخـت
داد ـخـمـیـنی ـفـقط از ـته اـم ـی د کـم ره در آـم ـش ـت ـن ار ـم اـبق آـم ـط ور اـست. ـم کـش

صندوق خیریه سالیانه حدود 100 میلیارد تومان است.
ران ر اـی رار دارد، ـعالوه ـب ان وـلی ـفـقـیه ـق رـم اـین کـمـیـته که ـفـقط ـتـحت ـف
ـطی چـند ـسال اـخـیر در کـشورـهای دیگر ـنـیز ـبه ـفـعاـلـیت ـمـشـغول ـشده اـست.
ـسـطـین ، ورـیه، ـفـل ان، ـس اـیـج ان، ـجـمـهوری آذرـب ـسـت اـن ان، اـفـغ ان، ـلـبـن اـجیکـسـت ـت

ادامه رژیم والیت فقیه و عدالت ...
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ـعراق ،کوزوو ، ـبوـسـنی و ـهرزگوـین از ـجـمـله کـشورـهاـیی ـهـسـتـند که کـمـیـته
امداد خمینی در آنـجا بسیار فعال اـست. به طور مثال در لبـنان کمیته امداد از
زـیـنه کرده اـست. در ون دالر ـه ـیـلـی دی 6/96 ـم ورـشـی ا 1381 ـخ ال 1366 ـت ـس
اـیـجان ـظرف چـند ـسال اـخـیر اـین کـمـیـته ـبـیش از 5/1 ـمـیـلـیارد ـجـمـهوری آذرـب

ریال هزینه داشته است.
ـنی دـست در دـست سپاه ـی ـم ـته اـمـداد ـخ ـی م کـم ـیـفـزاـی ـیـز ـبـاـیـد ـب اـین را ـن
پاـسداران در کـنـترل اسکـله ـهای ـغـیر ـقاـنوـنی و ـحـمل کاالی ـقاچاق ـبه داـخل
کـشور فـعال اـست نه ـتنـها وزارت رـفاه، بلکه ـمجـموـعه دوـلت ـخاتـمی ـنـیز ـقادر

به مقابله با این نهاد فاسد و غارتگر نیست.
جالب اینـجاست که در الیحه تشکیل این وزارتخانه ادـغام این کمیته و
اـبع ا ـمـن ا دـست ـنـخواـهد ـخورد. اـم وال آـنـه ده و ـبه اـم ا ـقـید نگردـی ادـه دیگر ـنـه
وـسط اـین ان اـست، ـت اـعی که ـمـتـعـلق ـبه زـحـمتکـش أـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم اـلی ـس ـم

وزارت جذب خواهد شد.
ارد ـی ـیـل ون 1400 ـم وری اـسالـمی ـهم اکـن ار رـسـمی ، دوـلت ـجـمـه ر پاـیه آـم ـب
ـتوـمان به ـسازـمان ـتأـمـین اـجـتـماـعی ـبدهکار اـست. ـبا آـغاز ـبه کار وزارت رـفاه
ـنه ـتـنـها اـموال ـسازـمان ـتأـمـین اـجـتـماـعی ـتـصرف ـمی گردد، ـبلکه ـمـبـلغ ـمذکور

نیز از صورت بدهکاری دولت حذف خواهد شد. 
به اـین ـترـتـیب حـقوق ـقاـنوـنی کارگران ـبار دیگر به شکـلی ـخـشن نـقض و
اـست ا اـین ـسـی اـلـفت ـطـبـقه کارگر ـب زان ـمـخ ود، ـمـی ال ـمی ـش ان پاـیـم اـفع آـن ـن ـم
چـنان ـعـمـیق اـست که، ـحـتی کاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی وادار ـشد، ـطی
ز رای ـتـجـهـی د ـب اـی ـب اـعی ـن أـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم وال ـس د، " اـم اـنـیه ای اـعالم کـن ـی ـب
اـید از واـند و ـنـب اه ـمورد اـسـتـفاده ـقرار بگـیرد و وزـیر ـجدـید ـنـمی ـت وزارت رـف

مایملک بیمه شدگان در جایگاه وزارت استفاده کند.”
در آـسـتانه 25 ـتـیر ـماه ـسال روز ـسازـمان ـتأـمـین اـجـتـماـعی ـنـیز ـجمع کـثـیری
د که در آن از ـجـمـله ودرو اـطالـعـیه ای را اـمضـا کردـن ران ـخ از کارگران اـی
اـلی ـمی ـخواـهد از ـجـیب وـشـته ـشده ـبود: ".... دوـلت ـبرای ـفرار از ـبـحران ـم ـن
ـما کارگران ـخرج کـند ـتشکـیل وزارت رـفاه ـشـعار ـتو ـخاـلی ـبـیش ـنـمی ـباـشد
اـعی أـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم ان ـبه کارگران و ـس وـم ا ـت اردـه ـی ـیـل روز ـم .... دوـلت اـم
ـبدهکار اـست.... ـما ـمـخاـلف ـتشکـیل وزارت رـفاه ـنـیـسـتـیم. ـما ـمـخاـلف ـهر ـنوع
ـتـصرف و تـعرض به ـمـنافع ـخوـیش می ـباـشـیم. ـسازـمان ـتأـمـین اـجتـماـعی ـمال ـما
شکـیل شـده اـست. مـا تـرـنج مـا کارگران ـت کارگران اـست از ـحقـوق و دـس
اـجازه ـنـمی دـهـیم دـسـترـنج ـما کارگران را ـبه ـغارت ـبـبرـند.سپس در پاـیان اـین
أـمـین اـجـتـماـعی ـبه ان ـت ار اداره ـسازـم ران ـخودرو ـخواـسـت اـطالـعـیه کارگران اـی

دست نمایندگان واقعی کارگران ( نه خانه کارگر و امثالهم ) شدند.
ان از وـم ون ـت ـی ـیـل ا ـم ـنجـاـست، دوـلت در حـاـلی صـدـه نکـته پر اـهـمـیت اـی
واره از د که، ـهـم داد  اـخـتصـاص ـمی دـه ـته اـم ـی ور را ـبه کـم ودـجه کل کـش ـب
ـعدم پرداخت وـجوـهی که کارـفرـماـیان ـباـید ـقاـنوـنا به ـسازـمان ـتأمـین اـجـتـماـعی
بدهـند، قاطعانه حمایت می کند. مدیر کل تأمـین اجتماعی تهران بزرگ در
اوایل ـتـیر ـماه ـسال ـجاری ـخورـشـیدی ـخاـطر ـنـشان ـساـخت، ـبـیش از 340 ـهزار
ون د که  1 ـمـیـلـی ران ـبزرگ ـهـسـتـن اـعی ـتـه أـمـین اـجـتـم کارگاه ـتـحت پوـشش ـت
600 هزار نفر بیمه شده را در بر می گیرند. این کارگاها ( یعنی کارفرمایان
أـمـین اـجـتـماـعی ـبدهکار ـهـسـتـند و ال ـبه اداره کل ـت ارد رـی ) ـبـیش از 836 ـمـیـلـی

حاضر نیستند 1 ریال هم بپردازند.
ـبا چـنـین اوـضاـعی ، آـیا ـبه ـصرف ـتشکـیل یک وزارـتـخاـنه ـنوـین ـمی ـتوان
ـیه م والـیت ـفـق ـمـاـعی را در رژـی ـت ـتی ـجـزـیی ـعـداـلت اـج ـظـار ـتـحـقق ـح ـت اـن

داشت؟!   
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های یاسر عرفات را به دست آورد ؟

ده ـبه د ـمحـاصـره ـتـحـمـیل ـش اـی ـب ـمـلـلی ـن ـین اـل وی- جـاـمـعه ـب اـل اـیالن ـه
ار ـخوـبی داـشـته اـست، در ـسـی ار ـب ـسه در اـین ـمورد رـفـت راـن رد. ـف ـعرـفات را بپذـی
ارـنـیه“ ، وزـیر ا “ ـمـیـشل ـب ـحاـلی که ـفـشارـهای ـقاـبل ـمالـحـظه ای ـبه ـعـمل آـمد ـت
اـمور ـخارجه ـفراـنسه ـنـتواـند ـبا رـئـیس ـجمـهور فـلـسـطـین مالـقات کـند، اـما او اـین

مالقات را انجام داد.
ر وـفه“، دـبـی اری ژرژ ـب اـسی ـمالـقات رـفـیـقـمان، “ ـم ا ـهمچـنـین اـهـمـیت ـسـی ـم

ملی، یک حزب دوست را ارزشمند تلقی می کنیم. 
از این بیشترو دامنه دار تر، جامعه بینن المللی باید در برابر این محاصره
ـتـحـمـیـلی و ـتـبـعـید “ ـمـحرـماـنه “ رـئـیس ـجـمـهور ـفـلـسـطـین، ـسـیاـست ـمـعاـمـله گراـنه
اـشاـیـست و ـبی ـثـمر “ دل ـبه دـست آوردن “ را ـبه کـلی ـقـطع کـند. اـین ـعـمـلی ـن

است . 

ـنـماـیـندگان ـخود درود بگوـید. در زـندان ـباز ـشد. در ـمـیان اـنـبوه ـجـمـعـیت ، ـلیال
زـنـیم. ودـیم ـحرـفی ـب ادر ـنـب ا ـق د: “ ـم اـفت. او ـمی گوـی از ـی ادر و دـخـترش را ـب ـم

فقط یکدیگر را تنگ در آغوش کشیدیم. همین “ 
اران ـهم ـبـندش، ـخواـسـتـند که ا و ـی ـبه زودی پس از آزاد ـشدن ، ـلـیال زاـن
اره ـبـبـیـنـند . ـبه ـهـمه ـجا رـفـتـند، از ـشـهری ـبه ـسرزـمـین ـخود ، کردـسـتان ، را دوـب
ـشـهری و از دـیاری ـبه دـیاری . او اـحـساـسات ـخود را چـنـین ـبـیان کرد: “ پس
از اـین ـهـمه ـسال که در پـشت ـمـیـله ـهای زـندان ـبه ـبـند کـشـیده ـشده ـبودم، ـنـیاز
داـشـتم که از ـخاـستگاـهم، از ـسرچـشمه ام ـنـیرو بگـیرم . ـمردم ـخود را ـبـبـیـنم، ـبه
اـمـعه ر کرده اـست ، ـج ا ـتـغـیـی ـی ال دـن ان گوش دـهم. در اـین ده ـس ـش اـی ـحرف ـه
کرد ـهم ـهـمـین ـطور. ـمن اـحـتـیاج دارم که در اـین درـیا ـغوـطه ـبزـنم ، پـیوـندم را

با خلقم دوباره برقرار سازم.”
اـظر ـبـین اـلـمـلـلی اـنـمی که ـن ر دوـلـتی، ـخ ان ـغـی ازـم ده ـس اـیـن اـضی، ـنـم یک ـق
ا ـبود و در اـین ـسـفر او را ـهـمراـهی ـمی کرد، دـیده ـهای ـخود “ـمـحاکـمه “  زاـن
را چـنـین ـبـیان ـمی کـند: “ ـمن ـنـماـیش اـین اـنـبوه ـمردم را دـیدم. ـمردان و زـناـنی
د. ـمن اـخـتـن ان ـمی ـس اـی ود را ـنـم اد، ـشـعف ـخ ای رنگارنگ و ـش ا ـلـباس ـه که ـب
اپذـیرـشان را از دـیدن ـلـیال زاـنا زـنان کرد را دـیدم که چگوـنه ـهـیـجان وـصف ـن
ـنـشان ـمی دادـند. ـمن دـیدم و ـبه ـخوـبی درـیاـفـتم که اـین زن از چه دـیدگاـهی و
رـین وـجـهی اـنی ـت ـس رای ـصـلح و آزادی، ـبه اـن اـیش را ـب د ـه ام اـمـی ـم چگوـنه ـت
وـبوـسی ـمی رود، ـبه ـمـجـسم کرد. “  ـلـیال ـخـسـته و کوـفـته اـست، روی ـسـقف اـت
روی الزم را ـجـمع ـمی کـند و ـبه ـخـلق رو ام ـنـی د، ـتـم رـسـت ـجـمـعـیت درود ـمی ـف
ـمی کـند و به زـبان کردی ـمی گوـید: “ ـشـما ـعـشق قـلب ـمن ـهـسـتـید. ـشـما ـنوری
ـهـسـتـید که وـجدان ـهای ـما را روـشن ـمی ـسازـید. ـشـما ـتوان زاـنوان ـما ـهـسـتـید.
ـما ـشما را ـتا اـین اـندازه دوست داریم.” سپس ـنطق او به گـشودن راـهی جهت
ـمذاکره مـعطوف ـمی شود، آنگونه که ـبتواـند ـسرانجام ـبرای ـمساله کرد، ـبا در
اـمـین ـحـقوق رکـیه و ـت رام ـبه ـشأن و ـمـنزـلت 15 ـمـیـلـیون کرد ـت ـنـظر گرـفـتن اـحـت
حـقه و ـمـشروع ـشان، در چارچوب دـموکراـسی و در داـخل ـمرزـهای کـنوـنی ،

راه حلی پیدا کند. 
اـیـندگان کرد، در اـیی ـنـم رـغم اـین کـلـمات آرام ـبـخش، اـین دور پـیـم ـعـلـی
ـطـقه ـن زی ـممکن اـست دراـین ـم ر چـی ان داـشت. ـه رـی ـطـمـئن ـج اـم ـنه ـن ـی یک زـم
ـمرزی، ـبـین کـشورـهای اـیران، ـعراق، ـسوریه و ـترکیه، روی دـهد. ـبه ویژه که
هیچ نشانه امید بخشی از جانب حکومت ترکیه دیده نمی شود، حتی آزادی

آن ها نیز قطعی نیست. 

ادامه آزادی قهرمان خلق ...
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اره ـمی کـند و از ـجـمـله  اـین ـنـظر را ـطرح ـمی کـند که « در ـهر ران اـش اـی
ـصورت اـنـشـقاق و ـجداـیى در اـحزاب ـسـیاـسى اـیران و ـتـشـکیل گروـهـها و
ـجـبـهه ـهاى ـجدـید ـبراى ـبرون رـفت از ـمـشـکالت رـیـشه در ـتارـیخ ـمـعاـصر
اً ـخود دـلـیل ـشـکـست وـفـقـیت ـهـمراه ـبود و ـبـعـض ا ـم اً ـب ران دارد ـکه ـبـعـض اـی
رات و وـک ال دـم وـسـی اد دو ـحزب ـس ا اـتـح وده ـب ده اـست. چه ـحزب ـت ـش
ـکـموـنـیـست اـیران ـبا گروه 53 نـفرى ـتـقى اراـنى به وـجود آـمد و ـعـلیه ـنـظام
پهـلوى اـیـسـتاد و چه آن زـمان ـکه ـبا رو به اـفول رـفـتن ـحزب ـتوده ـجواـنان
رادیـکال ـجداـیى پـیـشه ـکردـند و ـسازـماـنـهاـیى ـماـنـند ـسازـمان ـحزب ـتوده و
ارزات ازه از ـمـب رـحـله اى ـت ا ـم ـشـکـیل دادـند ـت داـیى ـخـلق را ـت چرـیـکـهاى ـف

چپها را علیه رژیم شاهنشاهى رقم زنند.» 
و ـنـتـیـجه اـینکه : «ـبه ـهر ـحال ـبا ـنزدـیک ـشدن زـمان اـنـتـخاـبات رـیاـست
ـجمـهورى اـین ـصف ـبـندی ـها وارد ـمرـحله ـتازه اى ـخواـهد ـشد... آـیا اـین
ائتالف جدید مى تواند به موفقیت برسد و انشقاق در جبهه دوم خرداد
ـتـیـجه اى اق ـبه ـن ـشـق ا اـیـنـکه اـین اـن ده اـست؟ ـی ود رـسـی ا ـبه ـنـقـطه آـخر ـخ آـی
ـمى رـسد ـکه اـخـتالف در ـنـهـضت ـمـلى ـکردن ـنـفت ـبه آن رـسـیده ـبود؟ ـبه
وان ده اـست و ـسـخت ـبـت اـن ى ـم اـق ورى ـب د ـتـئ ال اـین اـئـتالف در ـح ر ـح ـه
پـیـشـبـیـنى ـکرد ـکه ـبه ـهـمـین زودى ـها ـجاـمه ـعـمل ـبه آن پوـشاـنده ـشود اـما
ال رـیب ـبه ـصدـس دن ـبه آنچه ـکه ـق راى رـسـی اـشد ـب د گام ـجدـیدى ـب اـی ـش

است که گام هاى زیادى برایش برداشته شده است.»
ن ـی ـم ـته ـمـرکزی ـحـزب ـتـودۀ اـیـران در گزارش ـخـود ـبه  پـنـج ـی کـم
کنگره ـحزب که در آـبان ـماه ـسال 1383، ـبرگزار ـشد ـبا ارزـیاـبی ـشراـیط
کـشور و ـخـصوـصاً روـند ـتـشدـید ـفـشارـهای ارـتـجاع ـبر روـند اـصالـحات و
د که: « حـوادث کشـور ـبه دی ـمـهم رـسـی ـن ان ـبه اـین ـجـمع ـب ـب اـصالح ـطـل
ده ـمی شـود. اکی کـشـی طـرـن ـبه و ـخ ـمه جـاـن سـرـعت ـبه ـسـمت ـبحـران ـه
ای روـه ـی ر ضـد ـن ر ـب ای اـخـی اه ـه ان حـاکم در ـم رـتـجـع ـحـمالت وـسـیع ـم
ـبـش ـن ـروـهـای رادیکال در ـصـفـوف ـج ـی ـدـیـش، و خــصـوـصـاٌ ـن دگراـن
د ـصـله دادن ـبه روـن رای ـفـی اع ـب ـطـعی ارـتـج ـصـمـیم ـق انگر ـت ـش وـیی ـن ـشـج داـن
اـصالـحات و ـبازگرداـندن اوـضاع ـبه پـیش از دوم ـخرداد 1376 اـست. ـبه
ا ا ـسازش ـب واـنـند ـب اـبد آـنـها ـمی ـت گـمان ارـتـجاع اگر چـنـین ـمـهـمی ـتـحـقق ـی
رای ا ـبـین را  ـحل و ـفـصل کـنـند و ـشراـیط را ـب اـیل ـفی ـم ـس دوـلت ـبوش ـم
ـبـهه دوم د. در ـمقـاـبل اـین ـتهـاـجمـات ـج ا سـازـن ـی ات رژـیم ـمـه اداـمه ـحـی
رد. ..» اکی ـبه سـر ـمی ـب طـرـن ـصـمـیـمی ـخ خـرداد در سـردرگـمی و ـبی ـت
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـضـمن اـین ـهـشدار ـباش ـجدی ـبه اـین ـنـتـیـجه گـیری
اد ـجـبـهه ای ـعـمـلی در راه اـیـج رداـشـتن گام ـه د که: «ـب اره ـمی کـن ـمـهم اـش
وـسـیـعی از ـهـمه ـنـیروـهای مـخاـلف اـسـتـبداد و ـمداـفع آزادی. از ـضرورـیات
انگر ـی د ـب واـن ـت د ـب اـی داـقـلی اـست که ـب اـسی ـح اـمه ـسـی رـن چـنـین ـجـبـهه ـیی ـب
ا در راه ـتـحـقق آزادی و ـعداـلت ـخواـست وـسـیع ـترـین ـقـشرـهای ـجاـمـعه ـم
دن ـنه اـین اـست که گردـهم آـم ـی د.  نکـته ـمـهم در اـین زـم اـش اـعی ـب اـجـتـم
اـنـبه د ـج ذاکره چـن ا ـم ا ـب اگون ـتـنـه اـسی گوـن ا و ـشـخـصـیت ـهای ـسـی روـه ـنـی
ـیل ز از فـرـقه گراـیی و ـتـحـم ـی طـاف ـعـمل و پرـه اـسی، اـنـع ـی روهـای ـس ـی ـن
ر اـبل ـبه ـنـظرات ـمـخاـلف، امکان پذـی رام ـمـتـق ـنـظرات، و در ـعـین ـحال اـحـت
ـمـله ـتجـرـبه شـان داده اـست (از ـج ارـیـخی ـن اـست. ـتجـرـبه هـای مـوـفق ـت
رـبه ـسـطـین و ـتـج ان آزادی ـبـخش ـفـل ازـم ا و ـس رـیـق ـتشکـیل کنگره ـمـلی آـف
اـیی آن ـهنگام ال 1323) که چـنـین ـجـبـهه ـه ران در ـس ـجـبـهه آزادی در اـی
ای اـسی و ـشـخـصـیت ـه ای ـسـی ان ـه د که احـزاب، سـازـم وده اـن وـفق ـب ـم
رام ـبه ـنـظرات دیگران ا و ـعـقاـید ـخود و اـحـت ا ـحـفظ آرـمان ـه اـجـتـماـعی ـب
ـتواـنـسـته اـند ـحول اـساـسی ـترـین ـمـعـضالت و ـمـساـیل پـیش روی ـجـنـبش ـبه
ان و ـبه ا آن زـم د. ـت رـسـن ارزاـتی ـب ـب اـمه حـداـقل ـم رـن ر سـر یک ـب واـفق ـب ـت

ـموازات کوـشش ـبرای ـتشکـیل ـجبـهه وـسـیع ـضد اـسـتـبدادی ـمی ـتوان از پاـئـین
ـهسته ـهای اصلی چـنین جبـهه ای را از طرـیق تـشویق و ـهدایت ـتوده ـها ـبرای
ا ا سکوـنت، ـبه اشکال ـمـخـتـلف  «ـعـلـنی ـی اـیـجاد ارـتـباط در ـمـحل ـهای کار و ـی
ا ای ـخـلـقی ـجـبـهه واـحد ارـتـق ـسـته ـه ود آورد و آن را ـبه ـه ر ـعـلـنی» ـیه وـج ـغـی
اـمه رـن وان ـب ا در ـصورت ـتـحـقق چـنـین ـجـبـهه وـسـیـعی اـست که ـمی ـت ـنـه داد. ـت
رـیزی در راه ـبرداـشـتن گام ـبـعدی را ـبررـسی کرد. ـطرح ـشـعارـهاـیی ـهمچون
ا اـسـتـعـفای ـجـمـعی ـبه ـقـصد ـبـسـیج افکار ـعـموـمی ـتـنـها ـبرگزاری رـفراـندوم و ـی
ا دـشواری روـبه رو کـند ـهنگاـمی ـمی ـتواـند ـموـثر ـباـشد و ارـتـجاع ـحاکم را ـب
که ـبا پـشـتوانه مـقاومت ـسازـمان ـیافته نـیروـهای ـمردمی ـهـمراه ـباـشد...» (ـبه نقل

از اسناد پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران، انتشارات حزب تودۀ ایران)
اـسی و امگی ـسـی رـن از کار ـبی ـب ان آـغ ـبـهه دوم خـرداد از ـهـم شکل ـج ـم
ـهمچـنـین اـسـیر ـبودن در چارچوب ـخط ـقرـمزـهاـیی ـبود که ـمرـتـجـعان ـحاکم
روهـای شـرکت ـی نکه ـبـخش ـمـهـمی از ـن د. نکـته دیگر اـی ودـن ـین کرده ـب ـی ـتـع
ارز و ـب ون ـم ـی ان هـاـیی ـهمچون ـمـجـمع روحـاـن ـبـهه، سـازـم ده در اـین ـج ـن کـن
ـشـماری از ـنزدیکان رـفـسـنـجاـنی و ـهمچـنـین بـخش ـهاـیی از ـطرـفداران ـخاـتـمی
ـتـقـرار یک ـتـقـاد ـجـدی ـبه ـتـحـقق روـنـد اـصالـحـات و اـس ـتـدا اـع ـمـان اـب از ـه
وط رـین ـخـط ده ـت دف در ـعـم د. ـه داـشـتـن ردم ـن ر آرای ـم حکوـمت  ـمتکی ـب
ـحـفظ رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـتـنـها اـنـجام ـبرـخی اـصالـحات ـسطـحی و کم رنگ
ای ـصـنـفی - روـه ـی ای رادیکال ـجـبـهه دوم خـرداد، ـخصـوصـاً ـن روـه ـی ود. ـن ـب
ـنـد که در ـت ـیـلی زود درـیـاـف ـشـجـوـیی ـخ ـیـروـهـای داـن ـمـاـعی، ـهمچون ـن ـت اـج
ظـار داـشت. ـجـبـهه ای که ـت وان اـن چارچوب اـین ظـرف ـبـیش از اـین ـنـمی ـت
ظ اـشـیم ـحـف ـته ـب ر گـف ـیق ـت ا دـق ظـام» و ـی ـتهـای ـخط ـحـفظ «ـن اسـاـسش در اـن
واـند آن اـشد، ـنـمـیـت ا ـب وـنی آـنـه ارـهای اـساـسی ـقدرت در چارچوب کـن اـخـت ـس
ش ـمـردـمی را ـنـب ـبـارزه ـج ـتـوان اـمـر ـم ـبـهه ای ـبـاـشـد که ـبـا اتکاء ـبه آن ـب ـج

سازماندهی کرد و به پیش برد.
أکـید کرده اـست اـمروز ـبراى اـکـثرـیت ا ـت ارـه ا ـب ـهـمان ـطور که ـحزب ـم
دون ده اـست ـکه ـب داـفع آزادى روـشن ـش ى ـم اـس ى و ـسـی اـع اى اـجـتـم روـه ـی ـن
ـسازـمان  ـیاـفتگى، ـبدون ارـتـقاء ـکـیـفى ـجـنـبش در ـبراـبر رژـیم اـسـتـبدادى ـنـمى
ارزه ر ـمـب ارج کرد و اـم وـنی آن ـخ ات را از ـبن ـبـست کـن د اـصالـح وان روـن ـت
رى ان رـهـب ى خـواـه ردـم روز ـجـنـبش ـم رد. اـم ردـمی را ـبه پـیش ـب ـجـنـبش ـم
ى اـع داـلت اـجـتـم اى آزادى و ـع ان ـه د ـبه  آرـم ـبـن د و  پاـی روـمـن ـی ال، ـن رادـیـک
است.  ـجامعه ما امروز دوران  گذار را طى مى کـند.  گذار  به شرایطى که
ـبـتوان ـبا ـتـشـکـیل ـیک ـحـکوـمت اـئـتالف ـمـلى  زـمـیـنه ـهاى ـتـحوالت ـبـنـیادـین و
دموـکراتیک را مهیا ـکرد.  امروز تیغ استبداد، نه ـتنها  نیرو ـهاى دگراندیش
ران ـبـلـکه ـبـخش وـسـیـعى از ـنـیروـهاى ـمـلى -ـمذـهـبى ـکه زـماـنى  ـموـتـلف  رـهـب
رژـیم ـبودـند را ـنـیز ـهدف ـقرار داده اـست و ـنـشانگر ـمرزـهاى روـشن ـطـبـقاـتى
ارزه ـطـبـقاـتى ـیى ـکه در ـیک ـسوى آن  اـسـتـبداد ارزه در ـمـیـهن ـماـست. ـمـب ـمـب
ـحاـکم، ـیـعـنى ـنـماـیـندگان ـبـخش ـکو چـکى از ـبزرگ  ـسرـماـیه داران ـتـجارى
شـرهـاى ـبقـات و ـق ـیک،  و در سـوى دیگر آن ـط وروکـراـت ورژوازى  ـب و ـب
ورژوازی و ا ـخرده ـب ار گران و زـحـمـتـکـشان  گرـفـته ـت اـعى از ـک وـسـیع اـجـتـم
اـهـیت رار دارد. اـین اـست ـم شـور ـق ى ـک اـیه دارى  ـمـل رـم ى از ـس اـی ـبـخش ـه
ا اس اـست ـکه ـحزب ـم ر اـین اـس اـمـعه،  و ـب ى ـج وـن اد ـکـن ارزه ـح ـب ى ـم اـت ـطـبـق
ام رـهاى ـن ـش ورى، از ـطـبـقات و ـق اـت ـشـکـیل ـجـبـهه واـحد ـضد دـیـکـت ان ـت ـهمچـن
ـبرده در ـباال  را یگاـنه  گزـیـنه ـمـطـمـئن ـجـنـبش ـبراى  پـیش ـبرد اـمر اـصالـحات
به جـلو و راه  گشایی به سمـتى می داـند که امکان تـحوالت بـنیادین،  پاـیدار
ى آورد. تکرار ـتجـرـبه ـجـبـهه دوم د  ـم ا  پدـی راـتـیک را در ـمـیـهن ـم وـک و دـم
ـخرداد و روـند ـهـفت ـسال گذـشـته ـتـنـها ـبه ـطوالـنی ـتر ـشدن ـحاکـمـیت رژـیم
رـبـیات ـهـفت ـسال گذـشـته راه را وـجه ـبه ـتـج ا ـت داد ـمـنـجر ـخواـهد ـشد. ـب اـسـتـب
برای شکل گیری یک جبهه متشکل از همه نیروهای مردمی و ملی بر ضد

استبداد گشود.

ادامه ضرورت اتحاد عمل در مبارزه ...
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محاصره تحمیل شده به عرفات ، برای
عامالنش ننگ آور است 

ارت اـست از یک آـتش ـبس واـقـعی ده، ـعـب ـیـنی ـش ـشه راه“ پـیش ـب اس “ـنـق ر اـس که ـب
دوـجاـنـبه، ـمـتـقاـبل، اـلزاـمی ـبرای ـهردوـطرف و ـهم زـمان در ـتـمام ـجـبـهه ـها، آـتش ـبس
ـشه دی از “ ـنـق ده  ـتـعـم ای دـست چـین ـش رداـشت ـه ر ـممکن اـست. ـب ـبه ـغـی اـن یک ـج
وان ـشرط “ ا ـبه ـعـن ـسـطـیـنی ـه اـنـبه، ـفـقط از ـسوی ـفـل ر آـتش ـبس یک ـج راه“، ـمـبـنی ـب
اـلزاـمی“ ، در ـحاـلی که اـسراـئـیل ـبه ـعـمـلـیات ـخود اداـمه ـمی دـهد، ـنـمی ـتواـند ـمـنـجر ـبه
وـفق ا ـم ود. ـم ام ـمی ـش ال اـست که اـنـج ون یک ـس ود. اـین کار ـهم اکـن د ـصـلح ـش روـن
ـسـلح ای ـم ان ـه ازـم ام ـس ـم رف ـت اه و یک روزه از ـط ر یک آـتش ـبس پـنـج دـیم ـب ـش
ـفـلـسـطـیـنی ـموافـقت کـنـیم، در ـحاـلی که در اـین ـمدت اـسراـئیـلی ـها ـیه آدم کـشی ـها، به
اـید ـجاـمـعه ا  اداـمه دادـند. ـب ا و شکـنـجه ـه ازداـشت ـه ازل، ـساـخـتن دـیوار، ـب ـتـخرـیب ـمـن
بـین الـمللی، به ویژه اروپا، آـمریکا، ـسازـمان ملل متـحد و روسـیه، که یکی از اعـضای
د و آـتش ـبس را رـن وضـوع را در دـست بگـی د، اـین ـم ـن ـت ـس اـصـلی “ چهـار گاـنه “ ـه

تحمیل کرده و بر آن نظارت کنند. این یک نقطه عزیمت خواهد بود. 
اوـماـنـیـته- ـمذاکره اـخـیر ـبا ـسازـمان ـهای ـمـسـلح در ـمـصر ـسر نگرـفت، ـمشکل ـبر

سر چه بود ؟ 
اـیالن ـهاـلوی-ـمشکل ـعـبارت ـبود از ـفـقدان ـهر ـنوع ـحرکت ـمـتـقاـبل از ـسوی
ا اـین ـحال از ـسوی ا ـب اـبل ـنـبودـند.) اـم ا (که ـحاـضر ـبه ـقـبول ـتـعـهدات ـمـتـق راـئـیـلی ـه اـس
ـسازـمان ـهای ـمـسـلح ـفـلـسـطـیـنی ـتـعـهدی وـجود دارد. اگر آـتش ـبس دو ـجاـنـبه ـبر ـقرار
ا ـنـیز ـبه آن ـها کمک رام ـخواـهـند گذاـشت و ـم ـشود، ـسازـمان ـهای ـمـسـلح ـبه آن اـحـت

خواهیم کرد تا آن را محترم بدارند. 
اد ـسـته ـبه ـحـماس و ـجـه ـسـلح، ـتشکـیالت واـب ای ـم ان ـه ازـم ان ـس اـنـیـته-در ـمـی اوـم
اـسالـمی وـجود دارـند و ـهم چـنـین “ ـبریگاد شـهـیدان االـقـصی “ که ـمی گوـیـند واـبـسـته

به الفتح هستند. موضوع دقیقأ از چه قرار است ؟ 
اـیالن ـهاـلوی- ـبریگاد ـشـهـیدان االـقـصی زاـئده ـیی از اـلـفـتح اـست وـلی اـمروزه
ا اـلـفـتح اـست. آن ـها کـساـنی ـهیچ گوـنه واـبـستگی ـبه آن ـندارد. اـین ـجرـیان ـمـخاـلف ـب
ارـتـند از گروه ـسـتـقل ـشده اـند و ـعـب ودـند و اکـنون ـم ا ـمـتـعـلق ـب ـسـتـند که ـبه ـجـنـبش ـم ـه
داـشـتن ـمرکزـیت ـسـبب ـمی ـشود که ـنـمی ـهای کوچکی ـبدون رـهـبری ـمرکزی، و ـن
دان ـی ریگاد ـشـه راتژی ـب ـت د. وـلی اـس واـفـقی رـسـی رـین ـت ا آن هـا ـبه کوچک ـت وان ـب ـت
ا ـساـیر گروه ـهای ـمـسـلح اـست. از ـلـحـظه ـیی االـقـصی، رـقاـبت و ـهم چـشـمی ـسـیاـسی ـب
که “ـحـماس” و “ ـجـهاد اـسالـمی“ ـعـمـلـیات ـخود را ـمـتوـقف کـنـند، ـعاـمل اـساـسی که
اـفراد ـبریگاد را به اـین گونه ـعمـلـیات ـسوق ـمی دـهد، از ـمـیان ـخواـهد رـفت و اگر آن
ـیـته - اـن ا را خـواـهـیم گرـفت .  اوـم وی آن ـه ا ـجـل د، ـم ا ـبه روش خـود اداـمه دـهـن ـه
ـمروان ـبرـقوتی، رـهـبر الفـتح در ـماورائ اردن، نـمایـنده ـمجـلس، ـتوـسط اـسرائـیل به پنج

بار حبس ابد محکوم شد ، موضع گیری شما در این مورد چیست ؟ 
وده ـشد و ـمـحاکـمه او وـنی رـب اـن ر ـق وـتی ـبه ـطور ـغـی رـق روان ـب اـیالن ـهاـلوی- ـم
اـنوـنی ـبود و ـمحکوـمـیـتش، ـبه ـمـسـخره گرـفـتن ـعداـلت اـست. ـمروان یک ـمـیـهن ـغـیر ـق
ر ـتوده ـیی اـست. در ـعـین ـحال او یکی از ـطراـحان روـند ـصـلح و پرـست و یک رـهـب
رط اـست. ـسـلـیم ـطـلب ـبال ـش ادالـنه و ـنه یک ـت وـمن ـبه ـصـلح ـع د و ـم یک رـجل ـمـعـتـق

اسرائیلی ها تصمیم گرفته اند از او یک ماندالی فلسطینی بسازند.
اومانیته- آیا شما (هم ) حاضر به این کار هستید ؟

رـین و ـمـحـترم ـترـین ـمردم رـقوـتی، یکی از ـمـحـبوب ـت اـیالن ـهاـلوی- ـمروان ـب
ـطـین اـخـتالف و ـس ری ـفـل ر اـعضـای رـهـب ـین او و ـهیچ یک از سـاـی ـطـین اـست. ـب ـس ـفـل
ار ـت د و مـا آزادی او را خـواـس ـن ـمه از او ـحمـاـیت ـمی کـن دارد. ـه ضـادی وجـود ـن ـت

هستیم. محکومیت او هیچ ارزش قانونی ندارد. 
اـلـیت رای ـفـع ده ـب ای ـتـحـمـیل ـش وان رـفع ـمـحدودـیت ـه اـنـیـته- چگوـنه ـمی ـت اوـم

ـفرـسـتاده ویژه روزـناـمه ـمـترـقی “ اوـماـنـیته “ ، ـمـصاـحبه ای ـبا “ایالن ـهاـلوی “
ر آن را ـمی ام داده اـست که در زـی ـسـطـین اـنـج ارـجه ـفـل ور ـخ ر اـم اون وزـی ، ـمـع

خوانید . 
وار اره احـداث دـی ـمـلـلی الـهه در ـب د روزی اـست که دادگاه ـبـین اـل - چـن
وار را از “ـحاـئل “ ، ـتوـسط اـسراـئـیل، رای ـخود را ـصادر کرده اـست و اـین دـی
ا، ـبه ون روش ـشـم وـنی اـعالم کرده اـست. اکـن اـن ر ـق ـنـظر ـحـقوق ـبـین اـلـمـلـلی ـغـی

ویژه در رابطه با سازمان ملل چه گونه خواهد بود ؟
ـمع وی - اـحـداث دـیـوار در ـحـال ـحـاـضـر  از ـسـوی ـمـج اـل اـیالن ـه
وـنی اـعالم ـشده اـست، ـهمچـنـین اکـثرـیت اـن ر ـق ان ـمـلل ـمـتـحد ـغـی ازـم ـعـموـمی ـس
وی ا وـت د که ـب ودـن ا رای داده ـب ـت ـمـین راـس ز در ـه ـی ـنـیت ـن ضـای شـورای اـم اـع
آـمریکا روـبه ـبرو ـشد. ـبا اـین ـحال، ـتـصـمـیم دادگاه ـبـین اـلـملـلی، ـبـسـیار ـبا اـهـمـیت
اـفذ و دارای ا ـن دـیـهی اـست که اـین یک اـعالم ـنـظر ـمـشورـتی اـست، اـم اـست. ـب
ودن وـنی ـب اـن ر ـق را ـغـی ار اـست. زـی ـی مـام ـع ر ـجـهت کاـمل و ـت اـطـعـیت و از ـه ـق
اـحداث دـیوار را ـبه ـغـیر ـقاـنوـنی ـبودن اـشـغال گری اـسراـئیل ـبر ـمی گرداـند و ـبه
ار، ـین ـب ـت را ی ـنخــس وط ـمی سـازد. در پاره ای ـجهـات ، اـین حکم ـب آن مـرـب
ـقاـنوـنأ، ـمرزـهای اـسراـئیل را که پس از ـترک ـمـخاـصمه ـسال 1945 و ـبا ـتـضـمـین
ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبه  ـسرـحدات (رـسـمی) اـسراـئـیل ـمـبدل ـشده اـست،  ـمـشـخص
ن ـتـخـرـیب دـیـوار و پرداـخت خــسـارت ـبه ـی مچـن ی کـنـد .  رای دادگاه ـه ـم
الکـیت ـخود و ـنـیز از ـلـحاظ زـندگـیـشان ـمـتـحـمل اـنی را که از ـلـحاظ ـم ـسـطـیـنـی ـفـل

خسارت  شده اند، خواستار شده است .
ـبرای اـین که اـین پـیروزی ـمـعـنوی ـبه یک پـیروزی ـسـیاـسی ـبـیاـنـجاـمد، ـباـید
ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی ـبر ـمـبـنای اـین ـتـصـمـیم دادگاه ـفـعال ـشود و ـبرای اـین که اـین
اـمر ـبه یک پـیروزی ـمـشـخص ـمـبدل ـشود، ـیـعـنی “دـیوار ـحاـیل“ ـحـقـیـقـتأ ـبرچـیده
ـشود، ـباـید ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی ـتالش ـقاـبل ـتوـجـهی را ـبه کار ـبـبرد . زـیرا دوـلت
آـمریکا ـبه ـهر ـحال ـنـشان داده اـست که ـتا ـفردای اـنـتـخاـبات آـتی، آـماده اـست
ـتا کاـمأل از اـسراـئـیل دـفاع کـند و اـین که اـسراـئیل ـبـتواـند در ـعمل ـخود را مـجاز

بداند تا به طور آزاد و بدون مجازات، به کارهای خود ادامه دهد. 
وی را ـبه روزی ـمـعـن رای اـین که اـین پـی ـطـیـنی ـب ـس ات ـفـل اـم ـیـته - ـمـق اـن اوـم

یک پیروزی سیاسی تبدیل کنند، چه اقدامی باید صورت دهند ؟
مـوـمی سـازمـان ـمـلل ازگـشت ـبه ـمـجـمع ـع وی - ـنخــست ـب اـل اـیالن ـه
متـحد است، ـتا این  مـجمع ـبـتواـند یک ـسری ـتدابـیر را اتـخاذ کـند. اـما به ـخوـبی
درت اجـراـیی دارد، ان ـمـلل ـق ازـم ـسـتم ـس رـجـعی که در ـسـی ا ـم ـنـه ـیم، ـت ـمی داـن
ـطـمـئن راـئـیل ـم ریکا، اـس ات آـم اـب ـتـخ ردای اـن ا ـف داـقل ـت ورای اـمـنـیت اـست. ـح ـش
اـست که ـبا وـتوی آـمریکا، از ـهر ـنوع مـجازاـتی ـمـصون ـخواـهد ـماـند. ـبـنا ـبر اـین
ا 7 مـاه )، ـین 6 ـت وـسط اـلمـدت (ـب ـت راتژی ـم ـت ا اـتخـاذ یک اـس ا ـب الزم اـست ـت
ر روی اـین ا، ـب ز حکوـمت ـه ـی ـمـلـلی و ـن وـمی ـبـین اـل اکمک افکار ـعـم واـنـیم ـب ـت ـب
ا درـخواـست اـیه گذاری کـنـیم. از ـهـمـین رو الزم اـست که ـم رای دادگاه ـسرـم

تشکیل شورای امنیت را به عقب انداختیم. 
ا ـمـساـله “ ـعدم ـتـعـهد “ ـنوار ـغزه، آن گوـنه که آرـیل ـشارون اـنـیـته- ـب اوـم

عرضه کرده است، چگونه رو به رو خواهید شد؟
وـضع ـسـطـین یک ـم ان آزادی ـبـخش ـفـل ازـم اـلوی- از ـجاـنب ـس اـیالن ـه
د، ال 1974 ـبه ـتـصوـیب رـسـی ارـیـخی کاـمأل واـضح و روـشن که در ـس ری ـت گـی
ر اـمی ـه ر ـتـم ـسـطـیـنی را ـب اکـمـیت ـمـلی ـفـل ا ـح ر اـین که ـم ود اـست، ـمـبـنی ـب وـج ـم
ـبـخـشی از ـسرزـمـین ـفـلـسـطـیـنی که ـتـخـلـیه ـشود، ـمـسـتـقر ـخواـهـیم ـساـخت. واـقـعـیت
ر ـمـت ـی ـت اـن ر ـس ذاکرات، آزادی ـه ام ـم ـم د ـصـلح در ـت از روـن اـین اـست که از آـغ
ـمربع ـما را رهـنـمون ـبوده اـست. بـنا ـبر اـین ـما آـماده ایم که ـمسـئوـلـیت ـهای ـخود
را در ـغزه ، ـبدون کم ـترـین ـتردـید ـبر ـعـهده بگـیرـیم. ـبرای ـما روـشن اـست که
این امر نمی ـتواند مورد ـمعامله قرار بگـیرد و این مطلب کامأل ـخارج از بحث
ـیه ال ـبـق وـجـیه اداـمه اـشـغ رای ـت د  ـب اـش اـنه ـیی ـب د ـبـه واـن ـت زه ـب ـیه ـغ اـست که ـتـخـل
ـسرزـمـین اشـغاـلی . ـبـنا ـبر اـین ـبرداـشت ـما از ـتخـلـیه ـنوار ـغزه ـباـید بـخـشی ـباـشد از
ـعمـلی کردن “ ـنـقشه راه “ و ـهـمراه ـبا تـخـلیه ـبـخش ـهاـیی از ـماورا اردن و پـیش
ادامه در صفحه 5در آـمد تخـلیه تـمامی ـسرزمـین ـهای اشـغاـلی و ـبازگشت به ـمـیز ـمذاکره. آن چه
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ار اورای آـم اـیـید نگاـهی ـبه ـم اـست که ـبه ـبـحران ـخـتم ـمی ـشود. ـبـی
ار ا ـنـفر در آـم وـنـه بکـنـیم.  ـمـیزان ـبیکاری 5.7 در ـصد ـنـیـست. ـمـیـلـی
ازاد که روی کار ـم ـی ـشی از ـن د ـبـخ ـن اـن د، ـم ـن ـسـت ـی رـسـمی دوـلت ـن
م که ـی ـیـاـجی ـنـدارد. ـمی داـن ـت ـسـرـمـاـیه داری دیگر ـبه آـنـان اـح
رای اـتی ـب ـیـغ ـبـل ز یک آگـهی ـت زی ـج د  چـی دـی 308000 ـشـغل  ـج
انتخابات بوش نبوده است. آقای رئیس جمهور، این تبلیغات کی
ان ـش ر ـن ال اـخـی ای دوـلـتی در 20 ـس د؟ گزارـشـه ان ـمی رـس ـبه پاـی
د را در ـی وـل رـین کاراـیی ـت ـشـت ـی ریکاـیی ـب د که کارگران آـم داده اـن
ـجـهان داـشـته اـند. ـبـهـترـین اـیده ای که کارگزاران وال اـسـترـیت در
ره وری ر ـبـه ـشـت ـی ر چه ـب زاـیش  ـه د اـف ده اـن اـین دـهه ـبه آن رـسـی

کارگران آمریکایی ، بدون هیچ استخدام تازه ای می باشد. 
اـفاـضات گرـیـنسپـین گزارش ـهاـیی اـند از ـماـهـیت اـساـسی ـنـظام
ـسرـماـیه داری و وضـعـیت ـسالـمت کـنوـنی آن. او راهـهای عالـجی را
ا ـسرـماـیه داری آـمریکا را کارآـمد نگه دارد ـبه پـیـشـنـهاد ـمی کـند ـت
ـضـمـین ود را ـت ر ـس داکـث اـیه داران ـح رـم رای ـس د ـب واـن وری که ـبـت ـط
ن ـیـر از اـی م، او کار دیگری ـبه ـغ کـنـد. رک و پوـست کـنـده بگوـی
د، اـظت ـمی کـن اـیه داری ـحـف رـم ـسـتم ـس سپـین از ـسـی دارد. گرـیـن ـن
رل داـخـلی و ـجهـاـنی اش را ـت د، کـن مـرش را طـوالـنی ـمی کـن ـع
ود د:  ـس اـن ـم دار ـب ود دـهی آن پاـی ۀ ـس ا ـجـنـب د ـت رش ـمی دـه گـسـت
صـادی بـرای زنـده ـت مـام ابـزارهـای اـق ـمقـدم بـر مـردم . او از ـت
ا ـنرخ ازی ـب اـیه داری اـسـتـفاده ـمی کـند. ـشـعـبده ـب نگـهداـشـتن ـسرـم
بـهره ـهم یکی از این اـبزارـهاـست: حـفظ گـسـترش ـبیکاری کارگران
اـیه رـم اب ـس دی در راه کمک ـبه ارـب ـی اـمل کـل اال یک ـع د ـب در ـح
ا، ادـیه ـه ان اـتـح ادداـن ۀ کارگر، اـقـتـص ران ـطـبـق ر یک از رـهـب اـست. ـه
ا و آـنـهاـیی که ـشدت و اـلـیـسـتـه ا، ـسوـسـی ا، کـموـنـیـسـتـه ارکـسـیـسـتـه ـم
ـحدت روـند کـُشـتن ـمـشاـغل را درک کرده اـند، وـظـیـفه ای ـمـهم در
وـضـیح داد که چرا و ا کارگر ـت وـنـه ـی ـیـل د ـبه ـم اـی د: ـب پـیش رو دارـن
د. وـن شکل ـش ا ـمـت ا کمک کرد ـت د و ـبه آـنـه وـن چگوـنه ـبیکار ـمی ـش
رـشان کاله ـمی د که چگوـنه ـس وـن وـجه ـش ـهنگاـمی که کارگران ـمـت
رود و زـندگی ـشان ـتـباه ـمی ـشود، و چه کـسانی ـباعث آن ـهـسـتـند،
د، آنگاه اـست که ـبه ـن ـت ـس اـی د ـب وی اـین روـن د ـجـل ادرـن نکه ـق و اـی
ان ـش اـی اـغل و کارـه ـش ده و ـسـعی در ـحـفظ ـم راـسـتی ـخـشمگـین ـش
ـخواـهـند کرد و کـنـترل ـثروـتی را که ـخود ـتوـلـید کـنـندۀ آن ـهـسـتـند

در دست خواهند گرفت. 
نوشتۀ: پت بَریل
از هفته نامۀ دنیای مردم 
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رو ـشده اـست. ازه، ـتـهدـید آـمـیز و داـئـمی روـب ا ـبـحراـنی ـجدی، ـت ـطـبـقۀ کارگر آـمریکا ـب
ۀ کارگر از ـمـعـضل داده اـست، ـطـبـق ود» را از دـست ـن اـیه داری  «ـسودآوری ـخ رـم گرچه ـس

بیکاری مزمن و فزاینده رنج می برد.
ره در اداره ذـخـی ده و ـص االت ـمـتـح اـست گذاری پوـلی اـی ول ـسـی ـسـئ آـلن گرـیـنسپن، ـم
ـهای ـفدرال، در ـتوـضـیح دالـیل ـخود ـبرای ـباال ـنـبردن ـبـهره ـها ـمی گوـید:  ـمـیزان اـخراج ـها
ۀ ـین ـبـخش ـجـمـل وز ـعـقب اـست.  اوـل ـن اد کار ـه د اـیـج زان رـش ـی رو ـبه کاـهش دارد وـلی ـم
گرـیـنسپـین یـعـنی ـمـیزان اـخراج ـها رو به کاـهش دارد  ـنـشان دـهـندۀ چرـخۀ روـنق ـ کـسادی
وغ رـسـیدن یک دۀ ـبه ـبـل ـشان دـهـن اـیه داری اـست. ـنـیـمۀ دوم ـسـخن او ـن رـم در ـسـیـسـتم ـس
وژی وـل رده از تکـن ادۀ وـسـیع و گـسـت ـتـف د کاال ـیـعـنی اـس ـی وـل د ـت ـن راـی دی در ـف ـبـخش کـلـی

پیشرفته است که روز به روز بیشتر جایگزین کارگران می شود.
ـبـعـضی ـعـقـیده دارـند که اـین ـبیکاری ـتـنـها ـبه دـلـیل آن اـست که ـشرکـتـهای ـسودـجوی
ـبت ـبه ـس ـشم آـنهـا ـن ـتـقل کرده انـد. ـخ ـن ـتغـال را ـبه کشـورهـای دیگر ـم ی اـش آمـریکاـی
راری رـق رای ـب اـید ـب اـبل درک اـست. ـب راردادـهای ـتـجاری کاـمالً ـق ا از ـق ـسوءاـسـتـفادۀ ـشرکـتـه

یک سیاست تجاری صحیح و عادالنه بین کشورها تالش و مبارزه کرد.
اـما ـباـید ـتوـجه داـشت که در ـبررـسی اـشتـغال  ـهم در ـنـظرگـیری کارـهاـیی که از کـشور
به ـبـیرون ـبرده ـشده اـند و ـهم کارـهاـیی که ـبه دـلـیل رـشد تکـنوـلوژی ـتوـلـید ـبه کـلی از ـبـین
ۀ دگی ـطـبـق ر وـضـعـیت زـن اـسی ـب أـثـیری اـس ر دو ـت د.  اـین ـه اـتی دارـن د، اـهـمـیت ـحـی رـفـته اـن
کارگر آـمریکا دارـند. ـتأکـید ـصرف ـبر کارـهای ـبه ـخارج ـصادر ـشده، اـیـجاد ـمشکل ـخواـهد
کرد، به اـین ـصورت که ـبـین کارگران کـشورـهای ـمـختـلف رـقاـبت ـناـساـلـمی را اـیـجاد و ـتفکر
اـهی اـنه و اـشـتـب ری واپس گراـی وـضع گـی د که در ـنـتـیـجه ـبه ـم وـیت ـمی کـن زواـطـلـبی را ـتـق اـن
ـمـنـجر ـمی ـشود ـمـثل  دـشـمن  انگاـشـتن کارگران چـیـنی ـتوـسط کارگران آـمریکاـیی.  به اـین
ان ادۀ پاـی ا و اـسـتـف ورـه ر کـش اـی دور کار ـبه ـس ران ـص ارزه ـعـلـیه ـبـح دۀ ـمـب رـتـیب، ـهدف ـعـم ـت
ر ـخود ـمـنـحرف ـمی اـعث ـمرگ کار ـمی ـشود از ـمـسـی وژی پـیـشرـفـته که ـب وـل ر از تکـن اپذـی ـن
وع وـض ر اـین دو ـم ر ـعـمـلی ـب ـظ وری و چه از ـن ـئ اظ ـت د چه از ـلـح اـی ال آن که ـب ود و ـح ـش
ر کم ور ـب ارج از کـش ا در ـخ ا ـی داد چرا اـیـنـج وق ـن ود اـصالً ـحـق ـشاری کرد. وـقـتی ـمی ـش پاـف
کردن دـسـتـمزدـها پاـفـشاری کرد؟ ـتـعداد ـمـشاـغـلی که ـبه ـخارج از کـشور ـصادر ـشده اـست
وژی ـجدـید ـبه وـل رده از تکـن ادۀ گـسـت اـیی اـست که ـبه دـلـیل اـسـتـف ار کـمـتر از آن کارـه ـسـی ـب
ادی ـص ای اـقـت ۀ ـبـخش ـه ر ـهـم اـبـقه ای ـب ر ـبی ـس أـثـی وژی ـت وـل د. تکـن ان رـفـته اـن کـلی از ـمـی
ن ـبخــشـهـا ـمـام اـی ـته ـتـا ـبخـش ـخـدـمـات. ـت ن گرـف نگـی ـنـاـیع ـس ـته اـست ـ از ـص گذاـش
اً در اـشـیـنی ـشده اـند. تکـنوـلوژی داـئـم ا ـم ـساـنی ـی وـعی ـغـیر اـن زه، ـخودکار و ـبه ـن رـی وـت کامپـی
ـحال رـشد است. ـمـیلـیاردـها دالر در بـخش ـخـصوـصی ـیا دوـلـتی ـصرف تـحـقیـقات عـلـمی ـمی
د وـلـی ازه دارد. از ـنـقـطه ـنـظر ـت اال و ـت ا کـیـفـیت ـب اـیی ـب اوردـه روزی دـسـت وژی اـم وـل ـشود. تکـن
ا ـخود اـخراج ـتـعداد ـبـیـشـتری کارگر را ـبه ـهـمراه ـسرـماـیه داری، ـهر پـیـشرـفت تکـنوـلوژی ـب
ا ـهـمان ا ـنـباـید ـب اـید ـبه ـطوری اـنـفـعاـلی پذـیرـفت؟ آـی ا اـین روـند ـحذف ـمـشاـغل را ـب دارد. آـی
ـخـشم و اـحـساـساـتی که ـبا ـصدور کار ـبرـخورد ـمی ـشود ـبا اـین ـمورد ـهم ـبرـخورد ـشود؟ آـیا

نباید تکنولوژی در اختیار مردم باشد، نه در اختیار شرکتهای بزرگ حریص سود؟
اده از ـتـف ا سـوء اـس اـن ـم روـست، ـه ا آن روـب ریکا ـب ۀ کارگر آـم ـبـق آن ـبحـران واـقـعی که ـط
تکـنوـلوژی ـتوـسط ـسرـمایه داری است. ـبه این دـلیل اـست که ـمیـلـیونـها نـفر ـهر روز به صف
بیکاران ـمی پـیوـندـند. ـهر هفته ـبه ـطور ـمـتوـسط 350000 نـفر ـبرای درـیاـفت بـیـمۀ ـبیکاری
اـیی اـیه داری آن ـمـعـم رـم وـسط ـس وژی ـت وـل ای تکـن اورد ـه اـحب دـسـت د. ـتـص دام ـمی کـنـن اـق

کمک های مالی رسیده
به یاد شهید دانشمند ناخدا یکم افضلی                     200 دالر
فرامرز از آمریکا                                                     200 دالر
به یاد پرسنل میهن دوست از نیروی هوائی سروان امیرحسین
خزائلی، همافر حسن صراف پور و همافر محسن حسینی نژاد

                                                                             100 یورو
به یاد حسن حسین پور تبریزی                                   65 دالر


