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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» !

ادامه در صفحه 6

اعالمیه کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
با گسترش مبارزۀ متحد و منسجم اجتماعی تالش های رژیم 

بی صالحیت والیت فقیه را برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی و
سپس سرکوب کامل جنبش اصالح طلبی با شکست روبه رو کنیم!

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحات 4 و 5

در آمدهای نفتی را چه
کسانی تصاحب می کنند هم میهنان آگاه و مبارز!

ـبه،  اول ـن ـطـلع اـیـد روز یکـش ـمـان ـطـور که ـم ـه
ـخرداد ـماه، ـهمچـنان که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد، ـشورای
ـیه ـیی رد یـاـن شـار ـب ـت بـدادی بـا اـن ـت بـان رژـیم اـس نگـه
ـصالـحـیت  ـناـمزدـهای دگراـندـیش اـنـتـخاـبات رـیاـست
ت ـی ـان رد ـصالـح ـی ـوری را اـعالم کرد. در ـم ـمـه ـج
ـین ، دکـتـر ـصـوصـاٌ،  اـسـاـمی دکتـر ـمـع ـشـدگان، ـخ
اـبراـهـیم ـیزدی و ـخاـنم اـعـظم ـطاـلـقاـنی ـجـلب ـنـظر ـمی
کند. حرکت تاریک اندیشان شورای نگهبان برای
م ـران رژـی ـملکرد ـس ـا ـع ـزدیک ـب ی که از ـن ـاـن کـس

آشنایند تعجب برانگیز نبود.  
حزب ما  با پیش بینی چنین وضعی قبالً هشدار
ا ود که: «و امـا نکـته اسـاـسی اـین اـست که ـب داده ـب
رای ون حـاکم ـب ـی دارکاـتی که ارـتجـاـع وـجه ـبه ـت ـت
ر ـمی ـظ د ـبه ـن ده اـن ده دـی ات» آـیـن اـب ـتـخ رگزاری «اـن ـب
اوت ا ـتـف ات ـمـجـلس ـهـفـتم ـب اـب ـتـخ د اـن د که روـن رـس
ـتهـا اـین اچیـزی تکرار خـواهـد شـد و در اـن هـای ـن
ا ـحذف ود که ـب د ـب واـه اع ـخ ان ارـتـج ورای نگـهـب ـش
ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی «ـمزاـحم» ـشراـیط را ـبرای روی
ــا دیگر ــدگی» و ـی ــازـن ــردار ـس ــدن «ـس کار آـم
دـیـهی اـست د. ـب راـهم ـمی کـن اع ـف کارگزاران ارـتـج

ول اـبل ـقـب د روـندی ـق واـن اـیـشی ـنـمی ـت که چـنـین ـنـم
ـبرای ـمردم ـما و ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـعـتـقد ـبه آزادی
در کـشور ـما ـباـشد» (به ـنـقل از «ـناـمه ـمردم»، ـشـماره

703، 15 دی ماه 1383). 
از ـمدـتـها پـیش روـشن ـبود که ـسران ـحاکـمـیت
ـبا ـتوجه ـبه ادامه ـبـحران داخـلی و ـتـشدـید ـفـشارـهای
اـتی اـب ا تکرار ـنـماـیش اـنـتـخ ا ـب رـصدـند ـت ـخارـجی ـمـت
اری رگـم ـیـجه اش ـب ـت س، که ـن ـمـین دورۀ ـمـجـل ـت ـهـف
ـمـشـتی ـمأـمور ـبه ـعـنوان «ـنـماـیـنده ـمردم» ـبود،  اـهرم
ـضه کرده  و بـا پاکسـازی ـب یـز ـق قـوه اجـراـیی را ـن
ر چه د ـه دـی ـش ان حکوـمـتی و سپس ـت ـب اـصالح ـطـل
اـمـعه، زـمـیـنه ـشـتر ـسرکوب و اـخـتـناق در درون ـج ـبـی
را ـبرای آرام کردن اوـضاع، ـخاـتمه دادن ـبه «ـغائـله
ـبـیت رژـیم ـث رای ـت اـصالحـات» و اـیجـاد شـراـیط ـب

فراهم آورند.
ـملکرد ـقه ـع مــان طــور که ســاـب ی شک ـه ـب
شـان داده اـست اقـدامـات اـین بـان ـن شـورای نگـه
وی وـلی ـفـقـیه  ـنـمی ده از ـس ارده ـش رگـم ورای ـب ـش
بـران ظـر و مـواـفـقت رـه دون ـن تـوانـد اـتفـاـقی و ـب
ـمع ـته بـاشـد. مـزدوران ـج حکوـمت صـورت گرـف

مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی

در آسـتاـنه انتـخاـبات رـیاست ـجمـهوری،
ران ژرف اـقـتصـادی که ون ـبـح راـم ـبـحث پـی
داـمنگـیر ـجاـمعه ـماـست، در ـسـطـحی گـسـترده
زاـیش ـقـیـمت ان دارد، ـبه ویژه اـینکه اـف رـی ـج
اـنی و ـسـهـمی که از اـین ازار ـجـه ـنـفت در ـب

افزایش به ایران رسیده است. 
در آـمد ـهای ـحاـصل از ـصادرات ـنـفت
دهـای و گاز ـبـخش اـصـلی و ـعمـده در آـم
د، شکـیل داده و ـمی دـه ا را ـت ارزی ـمـیـهن ـم
ـتـیـجه روت، ـن ور و ـمـنـبع اـصـلی ـث ودـجه کـش ـب

در این شماره
سمینار بین المللی کمونیست ها در بروکسل 

                                     در ص7
تجارت جهانی غیر عادالنه و نابودی

اقتصاد و صنعت کشورهای فقیر     در ص 8

مبارزه پر شور و در عین حال دشوار زحمتکشان شرکت
واحد اتوبوس رانی برای تشکیل سندیکای مستقل خود که

با مقابله و یورش ارتجاع روبر شد،  بخشی از پیکار
سراسری کارگران و زحمتکشان میهن ما در راه احیای
حقوق سندیکایی و باز سازی و ایجاد سندیکاهای واقعی

کارگری است که باید با همه توان و امکانات از آن
پشتیبانی کرد!

رـشـته ـحوادث چـند ـهـقـته اـخـیر، ـبه ویژه رخ داد اول ـماه ـمه
اـمـسال در ـساـلن 12 ـهزار نـفری مـجـموـعه ورزـشی آزادی و

اع ـیـعـنی واـمل ارـتـج اـفـته ـع ان ـی ازـم ورش ـس سپس ـی
ـعـناـصر واـبـسـته به ـخاـنه کارگر و ـشوراـهای اـسالـمی
ای دیکاـه ای ـسـن وـسس اـحـی ات ـم ـسه ـهـی کار ـبه ـجـل
کارگری ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی و پـیاـمدـهای
ازـتاب آن در ـسـطح ـجاـمـعه ـمـجـموـعه اـین اـقدام و ـب
روـندـهای پر ـقدرت و رـیشه دار ـموـجود در جـنـبش
سـندیکاـیی کارگران را از عمق به ـسطح کـشانـید و
سـاـیل در اـین عـرـصه را ـبه ـنحـوی بـارز ژرفـای ـم
ات ا و گام ـهای ـمـثـبت ـهـی دام ـه اـخت. اـق دا ـس وـی ـه
ران در سـال دیکاهـای کارگری اـی ـن سـان ـس مـوـس

رد صالحیت نامزدهای انتخاباتی
توسط شورای ارتجاعی نگهبان و

آخرین مواضع نیروهای 
سیاسی - اجتماعی  در صفحه 3
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ـصادرات و ـعـملکرد ـصـنـعت نـفت کـشور اـست و ـبدون آن در آـمدـهای ارزی در ـسطـحی ـفوق اـلـعاده
ـنازل ـقرار ـمی گـیرد. چـندی پـیش، ـشرکت نـفت ـمـلی اـیران در گزارـشی اـعالم کرد: «ـتوـلـید نـفت ـخام
اـیران در ـبـیـشـتر ـماه ـهای ـسال 83  از ـمرز 4 ـمـیـلـیون ـبشکه در روز گذـشت که اـین ـسـقف ـتوـلـید ـبرای
ـنـخـسـتـین ـبار در 25 ـسال اـخـیر ـبه دـست آـمده اـست.» در ـهـمـین گزارش اـشاره ـمی ـشود: «ـسـهم ـمـیدان
ای دان ـه ال گذـشـته 8/ 16 در صـد و ـسـهم ـمـی ران در ـس ام اـی د ـنـفت ـخ وـلـی اـیی از ـسـقف ـت ای درـی ـه
ال گذـشـته ـبه 358 د روزاـنه گاز ـغـنی در ـس وـلـی ده اـست. ـهمچـنـین ـت د اـعالم ـش ـخشکی 2/ 83 در ـص
ـمیـلـیون ـمـتر مکـعب رـسـید که ـنـسـبت ـبه ـسال 82 مـعادل 9 /1 در ـصد اـفزاـیش داـشته اـست ـتوـلـید روزاـنه
ـمایـعات و ـمـیـعاـنات گازی ـنـیز در ـسال گذـشـته مـعادل 2/ 17 در ـصد ـنـسـبت به ـسال 82 اـفزاـیش داـشت
و به ـحدود 311 هزار بشکه رـسید.»  در پایان  هـمین گزارش تاکید ـمی شود: «بر اـساس برـنامه ریزی
ر ـنـفـتی کـشور اـی ام از ذـخ ون ـبشکه ـنـفت ـخ ارد و 400 ـمـیـلـی رار اـست 1 ـمـیـلـی ـسال ـق ام اـم د ـنـفت ـخ وـلـی ـت
زار و 616 ون و 835 ـه وـلـید در 365 روز کاری ، روزاـنه 3 ـمـیـلـی انگـین ـت ر اـساس ـمـی وـلـید ـشود که ـب ـت
د و ـی وـل ـظـیم ـت د شـد.. » اگر اـین ـحـجم ـع ای ـنـفـتی کشـور ـنـفت اـسـتخـراج خـواـه دان ـه ـی شکه از ـم ـب
د ا دالر در آـم ارد ـه اـصل آن ـمـیـلـی ـسه کـنـیم ، ـح اـی اـنی ـمـق ازارـهای ـجـه ای ـنـفت در ـب ا ـبـه ـصادرات را ـب
اـست که وارد کـشور ـمی ـشود. اـما آـیا اـین رـقم ـهنگـفت آنچـنانکه ـباـید ـصرف آـباداـنی و پـیـشرـفت و

رفاه کشور و مردم می گردد؟
ران داران اـی اـب اـلی ـحـس پاـسخ ـبه اـین پرـسش ـمـنـفی اـست. در اواـیل ـسال گذـشـته رـیـیس ـشورای ـع
ـسـته ـبه أ واـب دـت ران ـعـم ادی اـی د اـقـتـص ود: «رـش ده ـب ادآور ـش ارس ـی ر گزاری ـف ا ـخـب اـحـبه ای ـب ـص ـطی ـم
ده رـسـی داری در اـین ـخـصوص ـن وده و ـبه ـهـمـین دـلـیل کـشور ـبه رـشد پاـی دـهای ـنـفـتی ـب زاـیش درآـم اـف
اـست و اـین اتکا ـمـنـجر ـشده ـتا ـبا ـحذف ـنـفت از اـقـتـصاد، کـشور دچار ـشوک ـعـظـیم گردد... ـتـنـها 40
د وـل زـیـنه ـهای ـم ارد دالر درآـمدـهای ـنـفـتی کـشور ـطی 25 ـسال گذـشـته ـصرف ـه درـصد از 600 ـمـیـلـی
ای دـه ود ـبـیش از 50 درـصد درآـم وـج اـبی ـم رـین ارزـی اـنه ـت ـن ـی رـتـیب در ـخوش ـب ده اـست». ـبه اـین ـت ـش

هنگفت نفتی خارج از چرخه تولید و فعالیت های مولد قرار گرفته است.
ای ورـه ای ـنـفـتی ـبه واردات ـبی روـیه کاال از کـش دـه ده درآـم ـسـمت ـعـم واـقـعـیت اـین اـست که ـق
ـسرـماـیه داری پـیـشرـفـته اـخـتـصاص ـمی ـیاـبد و از اـین رهگذر ـبـخش ـهای انگـلی و دالـلی ـسرـماـیه داری
اـیران به ـثروت و ـقدرت رـسـیده اـند. در ـتارـیخ 25 اردـیـبـهـشت ـماه ـسال ـجاری  ـمدـیر اـمور ـبـین اـلـمـلـلی
راف راـحت اـعـت ا ـص ا، ـب ـسـن ر گزاری اـی ا ـخـب اـصی ـب ران در یک گـفتگوی اـخـتـص رکت ـمـلی ـنـفت اـی ـش
کرد:« بـیـشـتر درآـمدـهای نـفـتی اـیران ـبرای ـتأـمـین وادرات از کـشور ـخارج ـمی ـشود» وی سپس اـفزود:
«ـبه ـعـقـیده ـمن ـباـید ـمازاد در آـمد ـنـفـتی کـشور ـبر اـساس ـمازاد ـتـجاری ـمـحاـسـبه ـشود، زـیرا ـبه ازای ـهر
ـتن کاالی وارداـتی که بـاـبت آن ارز از کشـور خـارج ـمی شـود مـازاد ارزی کشـور چنـدان زیـاد
ـنـخواـهد ـبود... کـسب 20 ـمـیـلـیارد دالر ارز ـمازاد ـبر ـسـهم ـنـفت در ـبودـجه ـسال 1384 کـشور اگر چه
ـمـحـتـمل به ـنـظر ـمی رـسد اـما اـین ـموـضوع بـخـشی از واـقـعـیت اـست، واقـعـیت دیگر اـقـتـصاد کالن کـشور
رـخی از اده ـمی ـشود که ـقـیـمت ـهای ـب أـمـین واردات اـسـتـف رای ـت اـین اـست که از درآـمد ارزی ـنـفـتی ـب
اقالم آن ـماـنـند پوالد ـظرف دو ـسال ـتا سه ـبراـبر اـفزاـیش پـیدا کرده است، در ـحاـلی که اـفزاـیش قـیمت
ای ـسـتی و اـنـحـصار ـه اـلـی ر دوـلت ـهای امپرـی وده اـست.» از اـین وـضـعـیت ـعالوه ـب ـنـفت ـبه اـین ـشدت ـنـب
ـفراـمـلی که ـخرـیدار و ـمـصرف کـنـنده ـنـفت و گاز ـهـسـتـند، ـسرـماـیه داری ـتـجاری اـیران ـنـیز ـبـهرـمـند ـمی
ـشود. ـمـیـلـیارد ـها دالر ـبه ـبـخش ـخـصوـصی ـغـیر ـموـلد و ـبازارـیان ـتـعـلق ـمی گـیرد و آـنان ـبا وارد کردن
ا ـطه را ـب نـد، ـنـقش دالل و واـس یـد ـمـلی را ـتخـرـیب ـمی کـن نکه تـوـل کاالهـای خـارـجی ـعالوه بـر اـی
اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی اـیـفا کرده و ـبا پوـلی که به ـجـیب ـخود ـمی زـنـند، ـبـخش ـعـمده درآـمد ارزی را ـبه
کـشورـهای ـمـبدأ ـیـعـنی ـمـصرف کـنـنده ـباز ـمی گرداـنـند. ـبه ـبـیان دـقیق ـتر بـخش ـعـمده درآـمدـهای ـنـفـتی
ان ـمـصرف کـنـندگان ا ـیـعـنی ـهـم ده کاال ـه وـلـید کـنـن اره ـبه کـشورـهای ـت ا ـطی یک چرـخه دوـب ران ـب اـی

عمده نفت باز می گردد.
ده ر اـین ـش رار ـب اع، ـق ال ارـتـج ای ـمـجـلس ـهـفـتم، ـمـجـلس ـتـحت اـشـغ دام ـه رـین اـق در یکی از آـخ
است که 5 /1 میلیارد دالر از حساب ذخیره ارزی کشور برای واردات ـبنزین برداشت شود. مبالغی
که ـبه واردات کاال اـخـتـصاص ـمی ـیاـبد ـسـبب ـتـقوـیت ـبـخش انگـلی و دالل ـسرـماـیه داری اـیران اـست
ر درآـمد ـهای ا تکـیه ـب د، و ـب وـلـی دون رـشد ـت ر ـبه یک ـمـصرف گراـیی کاذب، ـب و ـبه ـنـحوی چـشم گـی
نـفـتی ـمـنـجر ـمی گردد که الـیه ـها و ـطـبـقات ـمـعـیـنی که ـبـخش کوچکی از ـجامـعه را ـتشکـیل ـمی دـهـند،
نـقش ـفزاـیـنده ای در حـیات اـقـتـصادی  سـیاـسی کـشور کـسب کرده و اـختـناق و اـسـتـبداد و ـخودکامگی

در لباس والیت فقیه نتیجه نقش و توان آنها است. 

ادامه درآمدهای نفتی...
اـمه د. ـعـمـلی که روزـن د کـن اـئـی وری ـت ـجـمـه
ـتی   ـنـوان  حکم حکوـم کـیـهـان  از آن ـبه ـع
ا ـمـصـطـفی ـمـعـین پـیش از آن در ر داد اـم ـخـب
ـنه ای اـعالم ـاـم ـود ـبه آـیت اهللا ـخ ـاـمه ـخ ـن
اده از روش ـتـف ار اـس ود که خـواـسـت داـشـته ـب
اق ـحق خـود رای اـحـق وـنی ـب اـن رـق ـی ای ـغ ـه

نیست.»
ورد رد ور در ـم دـی ـسن ـک ر ـمـح * دـکـت
ـین از ـسـوی ـشـورای ـتـر ـمـع ـصالـحـیت دـک
نگـهـبان گـفت: «اـین اـقدام از ـسوی ـشورای
نگـهـبان ـقاـبل پـیش ـبـیـنی ـبود چرا ـکه ـتـجرـبه
م ـمـوـیـد اـین مــسـاـله اـست و ـت س ـهـف ـمـجـل
ـشورای نگـهـبان ـبا این ـعمـلـکرد اـنتـخاـبات را
صـاب کـرد. ـبه گوـنه ـیی ـکه ـت بـدـیل ـبه اـن ـت
اـمات اـیـید و ـتـضـمـین ـمـق رادی ـکه ـمورد ـت اـف
ـیـد ـکـرده و ـعـاـلی کــشـور ـبـودـنـد را ـتـاـی
ان را رد ـصالـحـیت دای اـصالح ـطـلـب دـی اـن ـک
دارد.» راب ـن د ـکه ـهیچ ـمـحـلی از اـع ردـن ـک
وی ـضـمن اشـاره ـبه اـین ـکه راه کـارهـای
زود: «ـبـخـشی از ا ـنـیـست اـف ارگـش وـنی ـک اـن ـق
م ـی ـم ـص ـتی ـت ـی ـم بـان درون حـاـک اـصالح ـطـل
ا د اـم روج ـکـنـن اـکـمـیت ـخ د ـکه از ـح گرـفـتـن
ا را د ـکه آـنـه ـیـجه رـسـی ـت اـکـمـیت ـبه اـین ـن ـح
وـنی اـن ای ـق ارـه راـین راه ـک اـب ـن د ـب اـخراج ـکـن
ـال راه ـب ـد ـبه دـن ـاـی ـا ـب ـده اـست ـم ـته ـش ـبــس
ـز و ـبه دور از ـی ـمت آـم ـاـل ـای ـمــس ـارـه ـک
دـنی اـنی ـم رـم اـف شـوـنت و ـبه اـصـطالح ـن ـخ
ن ـکه ـا اشــاره ـبه اـی ـور ـب م.» کــدـی ـی ـاـش ـب
ـحاـکـمـیت ـبا رد ـصالـحـیت ـمـعـین ـخودش را
رد ـصالـحـیت ـکرد گـفت: «ـشورای نگـهـبان
ارـجی اـین ات داـخـلی و ـخ ـبـع وـجه ـبه ـت ا ـت ـب
ـنم ـکه ـطـمـئ ـته اـست و ـمن ـم ـصـمـیم را گرـف ـت
ـیم را ـم ـص ـصـاً اـین ـت ـبـان ـشـخ ـشـورای نگـه
نگرـفـته ـهرچـند ـکه اـین ـتـصـمـیم ـبی ـخرداـنه
رادی رای اـف ز ـب ا در واـقع چراغ ـسـب اـست اـم
راـتـیک وـک ران دـم دن اـی اـست ـکه چـشم دـی
ان ـب د و اـصالح ـطـل دارـن ـسـتـقل را ـن آزاد و ـم
ا ـمـجـموـعه الزم اـست ـکه ـتـکـلـیف ـخود را ـب
ـین ـتـر ـمـع ـثل دـک ـضـور اـفـرادی ـم ای ـکه ـح
د. وی د روـشن ـکـنـن ـن اـب رـنـمی ـت دل را ـب ـمـعـت
ـیـد ـمـزـمـاـنی اـعالم ـتـاـی ـمن اـشـاره ـبه ـه ـض
ر زود: «ـبه ـه رداد اـف ا دوم ـخ ا ـب ـصالـحـیت ـه
ـحال کـینه ـحاکمـیت از ورود اصالح طلـبان
راـین اـین روز را اـب ـن کـاـمال آـشکـار اـست ـب
ـبرای اـعالم ـنـتاـیج ـتاـیـید ـصالـحـیت ـها ـتـعـیـین
ـظـار اـصـلی ـمـا از آـقـای ـت ـکـرده اـست.» اـن
راض ـجدی اـتـمی آن اـست ـکه ـیک اـعـت ـخ

نسبت به این عملکرد داشته باشد. 

ادامه رد صالحیت ها ...
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رکت در ـنـهـمـین دوره ای ـش زدـه اـم زار ـتن از ـن در پی اـعالم رد ـصالـحـیت ـبـیش از ـه
ری اع، و در پی آن اوج گـی ان ارـتـج وـسط ـشورای نگـهـب وری، ـت اـست ـجـمـه ات رـی اـب اـنـتـخ
وـصـیه او ـبه شـورای ـیه و ـت ـنی سـرـیع وـلی ـفـق ـی ـش راض هـای مـردـمی و سپس ـعـقب ـن ـت اـع
اگوـنی واـضع گوـن اـعی در اـین زـمـیـنه ـم اـسی - اـجـتـم روـهای ـسـی ا و ـنـی ان، ـشـخـصـیت ـه نگـهـب

اتخاذ کردند که در اینجا به اختصار برخی از آنها اشاره می کنیم.
* ـعزت اهللا ـسـحاـبی، از ـفـعاالن ـجرـیان ـمـلی ـ ـمذـهـبی، در ـخـصوص ـناـمه ـخاـمـنه ای ـبه
اـیـید ـصالـحـیت ـمـصـطـفی ـمـعـین و ـمـحـسن ـمـهرـعـلـیزاه اـین ـناـمه را در ـشورای نگـهـبان ـبرای ـت
ـست و گـفت: «روال کـار شـورای ان داـن ـب ان اـصالح ـطـل ـی ای اـخـتالف اـفـکـنی در ـم راـسـت
اً ـتـمام ـشده اـست...  ـفرـمان رـهـبری ـبه ـمـنزـله   ـحـکم ـحـکوـمـتی  اـست.» ـسـحاـبی نگـهـبان ـقاـنوـن
اـفزود: «ـجرـیان ـمـلی ـ ـمذـهـبی در ـخـصوص ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات ـهـنوز ـتـصـمـیم گـیری ـنـکرده

است و پس از مشورت تصمیم نهایی خود را اعالم می کند. »
ـیـنی زاده از اـعضـای دی اـم روز» ـهمچـنـین گزارش داد که: «ـمـه ری «اـم اـیت ـخـب * ـس
رـمان رـهـبری ـبه ـشورای نگـهـبان ا ـبـیان اـین ـکه ـف ـشورای ـمرـکزی دـفـتر ـتـحـکـیم و ـحدت ـب
ر اـساس وـعده ـحـکم ـحـکوـمـتی اـست ـتـصرـیح ـکرد: «از آـقای ـمـعـین ـهم اـنـتـظار ـمی رود ـب
ـخود اـین ـحـکم را نپذـیرد.» اـمـیـنی زاده اـفزود: «روـیـکرد آـقای ـمـعـین ـنه ـتـصاـحب ـقدرت،
ـیـز ـظـام ـن ـتـار ـقـدرت ـبـوده اـست و ـیـکی از ـمـواـنع اـصالح پذـیـری ـن ـبـلـکه اـصالح ـسـاـخ
اـخـتـیارات ـبی ـحد و ـحـصر مـقام رـهـبری اـست.» اـمـیـنی زاده ـتاـکـید ـکرد: «زـماـنی ـمی ـتواـنـیم
اـین ـفرـمان را ـعـقب ـنـشـیـنی ـحاـکـمـیت ـتـلـقی ـکـنـیم ـکه آـقای ـمـعـین ـبرای ورود ـبه اـنـتـخاـبات

شروط بگذارند و حاکمیت این شروط را بپذیرند. »
ـبـوـعـات، ـط ـضـو اـنـجـمن دـفـاع از آزادی ـم ـیـز روزـنـاـمه نگار و ـع ـسی ـسـحـرـخ ـی * ـع
رـمـنـطـقی و دری ـغـی ان ـبه ـق ورای نگـهـب ار ـش اـمه وـلی ـفـقـیه رژـیم گـفت: «رـفـت درـخـصوص ـن
ـناـعادالنه ـبود که ـحـتی اکـثر ـجرـیاـنات راـست ـبه آن اـعـتراض کردـند و اـیـنـها ـمـجـبور ـبودـند
که ـخود را اـصالح کـنـند، اـطالـعات ـما حکاـیت از آن دارد که پـنـجـشـنـبه گذـشـته ـشورای
ا ا ـحـتـم د، آـی ود. چرا در اـین ـمدت کاری نکردـن ام داده ـب ا را اـنـج ان ردـصالـحـیت ـه نگـهـب
د و گروه ودـن ده ـب ال ـش دار ـمـعـین ـفـع رـف ای ـط روـه د؟ ـنـی اـمه ـمی دادـن د رـئـیس ـمـجـلس ـن اـی ـب
ود که اـین ا اـین ـب د و نگراـنی آـنـه ـسـتـن ران ـه دن ـبه ـتـه ال آـم ا درـح ان ـه رـسـت اـیی از ـشـه ـه
اـعـتراـضات ـمی ـتواـند داـمـنه دار ـشود. ـنوع واکـنش ـهاـیی که ـصورت گرـفـته ـطرف ـمـقاـبل
را ـبر تفکر واداشت که در رأی ـخود تـجدـیدـنـظر کـند ـهرچـند هـنوز نـمی داـنیم که دو نـفر
اد ـمـعـین ا یکی از آن دو را که ـبه اـحـتـمال زـی اـیـید ـصالـحـیت ـمی کـنـند و ـی ـشـنـهادی را ـت پـی
خواهد بود ردصالحیت می کنـند یعنی همان کاری که مجلس هفتم کردـند.» سحرخیز
اـفزود: «مـعین در ـبـیاـنیه ـخود اـعالم کرده ـبود که در اـنتـخاـبات ـشرکت نـخواـهد کرد. معـین
ام ان کاری اـنـج ورای نگـهـب ان، اگر ـش ورای نگـهـب ـسـته اـست و ـنه ـش ردم داـن ود ـم ـطرف ـخ
ـبدـهد در راـسـتای اـصالح رـفـتار ـغـیرـمـنـطـقی و ـغـیرـعادالنه ـخود ـخواـهد ـبود. اـین ـناـمه ـهـنوز
ود. اگر ـهم حکم حکوـمـتی اد ـتـلـقی ـمی ـش ـشـنـه د یک پـی ـست و درـح حکم حکوـمـتی ـنـی
دارـیم. اگر حکم ـتقـادی ـن ـتقـاد دارد وـلی مـا ـبه آن اـع بـان ـبه آن اـع بـاشـد شـورای نگـه
ان ـمرـبوط ـشود، در ـجاـیی که در حکوـمـتی در ـجایگاـهی ـمـطرح ـشود که ـبه اـصالح ـطـلـب
ـنـد کرد. در ـصـورت ـبـان آن را اـجـرا ـنـخـواـه ـنـاـفع ـمـلی ـبـاـشـد اـصالح ـطـل ـا ـم ـضـاد ـب ـت
ردصالحیت معین تحریم و عدم مشارکت حداقل اقدامات اصالح طلبان خواهد بود.»
* اـبراـهـیم ـیزدی، دـبـیرکل ـنـهـضت آزادی اـیران، ـفرـمان ـخاـمـنه ای ـبه ـشورای نگـهـبان
را حکم حکوـمـتی ـتوـصـیف کرد و در پاـسخ ـبه پرـسـشی پـیراـمون پذـیرش ـیا ـعدم پذـیرش
اـین حکم از ـسوی اـصالح ـطـلـبان ـتـصرـیح کرد: «از آـنـجا که آـقای دکـتر ـمـعـین و ـحاـمـیان
اـیـشان اـعالم کرده اـند که حکم حکوـمـتی را ـنـمی پذـیرـند در ـصورت پذـیرش اـین ـمـساـله

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

اعتماد عمومی را از خود سلب خواهند کرد.»
* در پی اـنـتـشار ـخـبر رد ـصالـحـیت ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی
ا ـتـجـمع ران ـب شگاه ـتـه ان کوی داـن ـشجـوـی ا ـتن از داـن صـدـه
ردـمی ال ضـد ـم ر ضـد اـین اـعـم د خـود را ـب دـی راض ـش اـعـت
ـشورای نگهبان اعالم کردند و ـیا سر دادن شـعارهای ـمرگ
ود را از اداـمه ار ـخ زـج ور اـن اـت ر دیکـت رگ ـب داد و ـم ـب ر اـسـت ـب
ـاال ـد. در پی ـب ـیه اـعالم کردـن ـدادی والـیت ـفـق ـب ـت م اـس رژـی
ـنه گـستـرش اـین ـی بـار در زـم تـراض هـا و اـخ ـتن اـین اـع گرـف
ـمـای ـی شگاه ـهـای کـشـور ـصـدا و ـس ـحـرکت ـبه ـسـاـیـر داـن
ارـتـجاع ـفرـمان ـخاـمـنه ای در زـمـیـنه ـتـجدـید ـنـظر در زـمـنـیه رد

صالحیت معین و مهر علیزاده را منتشر کرد.

تـاد ـیه ـس ـین که بـر اسـاس اـطالـع ـطـفی ـمـع ـص * دکتـر ـم
اـیی ـخود را رار اـست روز پـنـجـشـنـبه ـنـظر ـنـه اـتی اش ـق اـب اـنـتـخ
د ات اـعالم کـن اـب ا ـعدم ـشرکت در اـنـتـخ اره ـشرکت و ـی درـب
پـیش از اـنـتـشار ـنامه ـخاـمـنه ای و در پی اـعالم رد صالـحـیـتش
اـنـیه ای ـخـطاب ـبه ـمـلت اـیران از ـجـمـله گـفـته ـبود ا اـنـتـشار ـبـی ـب
ارـیـخی رـنج ران ـهـمواره از اـسـتـبداد و ـخودکامگی ـت که: «اـی
ـمـین رده اـست.»  ـمـعـین در ـه راوان ـب سـارت هـای ـف هـا وـخ
ـبـیاـنیه ـخواـسـتار ـتشکیل ـجـبهه ای ـبرای  دـموکراـسی، ـعداـلت،
ردم اـنه ـم واـه ای آزادـیـخ ان ـه ر و آرـم ـش وق ـب اـسـتـقالل، ـحـق

ایران شده بود.
* روزـناـمه «روز» ـنـیز در ـسرـمـقاله روز سه ـشـنـبه ـخود در
ر از ود که: «کم ـت ـیـنه از ـجـمـله اـین ـتـحـلـیل را کرده ـب اـین زـم
امـزدهـا د ـشش ـنفـر از ـن ـی اـئ ر ـت یک روز ـبعـد از اـعالم ـخـب
ـتوـسط ـشورای نگـهـبان، در ـحاـلی که داـنشگاه ـهای ـمـخـتلف
کـشور ـبه ـهـیـجان آـمده و ـشـعارـهای ـتـند و ـبه آـتش کـشـیدن
ـبـرـهـا حکاـیت از آـمـادگی الـسـتیک آـغـاز ـشـده ـبـود و ـخ
داـنشـجوـیان داـنشگاه ـها ـبرای تـحرکی ـسراـسری داشت ـصدا
ـمهـوری اـسالـمی اـعالم داـشت که پیـرو نـاـمه مـای ـج ـی و ـس
رـیـیس ـمـجـلس، رـهـبر ـجـمـهوری اـسالـمی از ـشورای نگـهـبان
ـخواـسـته در ـتـصـمـیم ـخود ـتـجدـید ـنـظر و ـصالـحـیت ـمـصـطـفی
اـست ات رـی اـب ـتـخ زدی اـن اـم رای ـن رـعـلی زاده را ـب ـمـعـین و ـمـه
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ان ـمـحـجوب دروغ پردازی د.»  ـسـخـن اـیـن اـضرـین پـخش ـنـم ران) را ـبـین ـح وده (اـی ـحزب ـت
آشکاری با هدف آغاز یورش به فعالین سندیکایی و مقابله با فعالیت در راه احیا حقوق

سندیکایی بود.
دگان ـبه ره ـحـمـله کـنـن دران که از زـم ازـن اـنه کارگر ـم راـیی ـخ ر اـج ال ـمـحـجوب، دـبـی ـبه دـنـب
ود و در ـتـخرـیب و ـضرب دیکاـهای کارگری ـشرکت واـحد ـب ـجـلـسه ـهـیات ـموـسس ـسـن
ا آرام 300 ـنـفری در ورزشگاه ال داـشت، اـعالم کرد: «ـحرکت گروه ـن وـشـتم ـحـضور ـفـع
12 ـهزـلر ـنـفری آزادی، ـشـمـشـیری ـعـلـیه ـخاـنه کارگر و ـخط ـبـطاـنی ـبر اـهداف ـسـیاـسی اـین
ـتشکـیالت ـبود... ـنـباـید اـجازه دـهـیم یک گروه واـبـسـته ـتوده ای، ـبرـناـمه ـهای ـخاـنه کارگر
را نـقش ـبر آب کـند، ـخاـنه کارگر ـتشکـیالـتی ـنـیـست که ـبه ـسادگی ـبه دـست آـمده ـباـشد،
اـید اـجازه دـهـیم که ـبه راـحـتی آـبروی ـما را ـبرده و ـصداـقت ـما را زـیر ـسـئوال از اـین رو ـنـب
ای اـسالـمی وراـه ار ـش ـش ا ـف ا، ـب اژ کردن ـه ـت اـن ا و ـش ری ـه وـضع گـی د... »  پس از اـین ـم رـن ـبـب
ه ای که ــاـم ــایـی وزارت کار ـطـی ـن ــرـم کار، اداره کل تــشکـیالت کارگری و کارـف
شـر ـت ـن اه سـال جـاری  ـم ـشت ـم ـبـه ارـیخ 12 اردـی ا  آن را ـبه ـت ـن ران  اـیـل رگزاری کار اـی ـخـب
ون اـن ر ـخالف ـق د را ـب رکت واـح ای ـش دیکاـه ا ـسـن وـسس اـحـی ات ـم اـلـیت ـهـی اـخت، ـفـع ـس
اـنون اد ـبه ـتـبـصره 4 ـماده 131 ـق ا اـسـتـن اـمه آـمده اـست: «ـب ـتـشـخـیص داد. در ـبـخـشی از اـین ـن
اداـمی که ا ـم دیکاـهای کارگری ـشرکت واـحد ـت ای ـسـن ات ـموـسس اـحـی اـلـیت ـهـی کار ـفـع

شوراهای اسالمی کار در مناطق شرکت واحد فعالیت دارند، بر خالف قوانین است.»
رگزاری ران ـبه ـخـب اـنه کارگر ـشرق ـتـه راـیی ـخ ر اـج اـمه دـبـی ار اـین ـن ـش یک روز پس از اـنـت
ا وس راـنی ـتهـران، ـب وـب ان شـرکت واحـد اـت ازگی عـده ای از کارکـن ا گـفت: «ـبه ـت ـن اـیـل
گراـیش ـبه اـفرادی که ـقـصد اـسـتـیـفای ـحـقوق کارگران را ـنداـشـته و ـتـنـها ـبه دـنـبال اـهداف
سیاسی هستند، از مسیر صحیح فعالیت های صنفی خارج شده اند... مدعیان سندیکا قصد
ا را دارد، دیکاـه ری ـسـن ای رـهـب ردی که ادـع د... ـف رـقه در ـشرکت واـحد را دارـن ادـتـف اـیـج
ده ال آن اـخراج از ـشرکت واـحد را داـشـته که پروـن اـسی و ـبه دـنـب اـلـیت ـهای ـسـی اـبـقه ـفـع ـس
وی در اـسـناد اـین ـشرکت ـموـجود اـست و ـتا کـنون ـنـیز ـبه دـنـبال ـمـسـموم کردن ـفـضای کار
و اـشتـغال کـشور ـبوده و ـبا ـطرح ـشـعارـهای اـفراـطی ـعـلـیه ـمـسـئوالن ـقـصد دارد از ـتشکـیالت
وـیت ) اـین ود.... ورودـیه ( ـحق ـعـض د ـش ره ـمـن ود ـبـه اـسی ـخ داف ـسـی کارگری ـبه ـنـفع اـه
گروهک ـبرای عـضو گـیری 4 ـهزار ـتوـمان و حق ـعـضویت ـماـهـیانه 2 ـهزار ـتوـمان است ...
در ـشرکت واـحد ـفـعاـلـیت ـهر ـفردی ـتـحت ـعـنوان کـلـمه ـسـندیکا ـبر اـساس اـعالم رـسـمی و
ـصرـیح وزارت کار ـغـیر ـقاـنوـنی ـبوده و ـبـهـتر اـست ـمـتخـلـفان، ـقـبل از ـبروز ـهرگوـنه ـمشکـلی

از این گروهک غیر قانونی خارج شوند.»
ـعالوه ـبر اـین ـمـصـطـفی ـنورـیان، ـمدـیر ـعاـمل ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ـتـهران و ـحوـمه،
ا اه، ـب ارـیخ 12 اردـیـبـهـشت ـم ـسـیـجی اـین ـشرکت، در ـت ان ـب اـیی کارکـن ان گردـهـم رـی در ـج
وـعه شـرکت واحـد واـمل ارـتجـاع گـفت: «دـشـمن در ـمـجـم دروغ پردازی و ـتحـریک ـع
ـسـیج د کرد، ـب اکـی د ـت رکت واـح ـسـیج ـش دـهی ـب اـن ازـم رورت ـس ر ـض د ـب اـی رـخـنه کرده و ـب
ـسازـماـنی ـبه روز اـست که ـبـسـته ـبه ـمـقـتـضـیات زـمان ـبه ـفـعاـلـیت ـهای ـفرـهنگی، اـطالـعاـتی و

حراستی می پردازد...»
به دـنـبال اـین ـسـلـسله اـقداـمات و ـتـحریکات ـبود که ـسراـنـجام اوـباش تـحت رـهـبری ـصادـقی
ای دیکاـه ا ـسـن وـسس اـحـی ات ـم ـشـست ـهـی ای اـسالـمی کار ـبه ـن وراـه اـلی ـش ون ـع ر کاـن دـبـی
ـنه ـی د. خـاـنه کارگر در اـطالـعـیه ای که در اـین زـم ردـن ورش ـب کارگری شـرکت واحـد ـی
د از ـجـمـله اه درج گردـی ـشت ـم ـبـه ارـیخ 21 اردـی ا،  ـبه ـت ـن اـیت اـیـل اـخت و در ـس ر ـس ـش ـت ـن ـم
ان ـتصـرف شـده اـنـجـمن ـصـنـفی ـم شـار در سـاـخـت دازی گروه ـف ال راه اـن ـب وـشت: «ـبه دـن ـن
خبازان تهران عوامل منتسب به چپ مارکسیستی و برخی فعاالن سندیکاهای سابق شرکت
دگی ـمـجـلس شـاه ـن مـاـی ـستگی ـبه سـاواک.... و دارای سـاـبـقه ـن واحـد که دارای کد واـب
راد ا اـف ر ـب وده و در اـین ـمـسـی ام گذـشـته ـب دیکاـهای ـنـظ ـسـتـند... ـبه فکر ـتـجدـید ـحـیات ـسـن ـه
وابسته به جریانات ملحد و مخالف نظام اسالمی تالقی منافع پیدا کرده و بزودی از سوی
آـنان ـمـحاط ـمی ـشوـند...»  ـبه اـین ـترـتـیب ـخاـنه کارگر و ـشوراـهای اـسالـمی کار ـنـشان ـمی
ا اـبـله ـب اپـسـند و زـشـتی ـبه ـمـق وـهای ـن ا چه ـشـی د، چه اـهداـفی را در ـسر ـمی پروراـنـند و ـب دـهـن

ای ـته، در راه اـحـی ر، ـبه ویژه در یک سـال گذـش هـای اـخـی
ـست از چـشم واـن دیکاـیی زـحـمتکشـان ـنـمی ـت ـن ـحقـوق ـس
ارـتجاع و ـعوامل خانه کارگر پـنهان ـمانده و ایـنان نـسبت به

این سلسله اقدامات واکنش نشان ندهند.
ـیورش ـسازـمان ـیاـفـته ـبه ـجـلـسه ـهـیات ـموـسس ـسـندیکاـهای
دیکا و رـیب ـمـحل ـسـن وـمه و ـتـخ ران و ـح وس راـنی ـتـه وـب اـت
اـلـین کارگری ـفـقط ا و ـفـع ـست ـه دیکاـلـی ـضرب و ـشـتم ـسـن
اـبـله ـبا ـبـخـشی از ـتدارکات ـهدـفـمـند واپس گراـیان ـبرای ـمـق
ـسـتـقل کارگری دیکاهـای واـقعـأ ـم ازسـازی و اـیجـاد ـسـن ـب
اگون و هـدف هـای اـمه ارـتجـاع جـواـنب گوـن رـن اـست. ـب
ا ـشراـیط ـسـیاـسی و ـمـعـیـنی را در ـبر ـمی گـیرد که ـمـتـناـسب ـب
اوـضاع ـحاکم ـبر کـشور به ـمرحـله اـجرا گذاـشـته ـشده و ـمی
ـشود. در اـین ـخـصوص ـیادآوری نکاـتی چـند ـحاـئز اـهـمـیت
اصـر آن در ـن راوان اـست. ارـتجـاع حـاکم و عـواـمل و ـع ـف
پوـشش ـهای ـمـخـتـلف و ـنـیز ارگان ـهای ـتـحت ـهداـیت آنـها
ون عـاـلی نـد خـاـنه کارگر، شـوراهـای اـسالـمی و کاـن مـاـن
د، ـجـنـبش کارگری ـن وـبی ـمی داـن ای اـسالـمی ـبه ـخ وراـه ـش
ـسـندیکاـیی پر ـتوان ـمـیـهن ـما پس از سپری ـساـخـتن دوراـنی
ان دیگر، اگر ـی وام و تکاـمل اـست. ـبه ـب دشـوار، در حـال ـق
ـبـتوان ـبرای ـجـنـبش کارگری  ـسـندیکاـیی کـشور در پیکار
ال گذـشـته، یک ر ـبه ویژه ـس ال اـخـی د ـس وار آن در چـن دـش
دـسـتاورد مـهم و ـیا ـمـهـمـترـین دـسـتاورد ـها را ـبرـشـمرد ـباـید ـبا
ـصراـحت ـتاکـید کرد، اـین دـسـتاورد، ژرـفش ـمـبارزه و ـنـبرد
اء ـحـقوق ـسـندیکاـیی اـست. ـنـماـیش زـحـمتکـشان ـبرای اـحـی
ـته  و ـمـوـضع ـهـای پی در پی ـخـاـنه کارگر در ـسـال گذـش
ادـقی در رادی چون ـمـحـجوب و ـص ای ـصرـیح اـف ری ـه گـی
ود ودی ـخ ـسـتـقل ـبه ـخ ای ـم دیکاـه شکـیل ـسـن ا ـت اـلـفت ـب ـمـخ
اـمه رـن اـهد ـب وازات اـین ـحـقـیـقت ـش ر اـست. ـبه ـم گواه اـین اـم
رـیزی ارتـجاع ـبرای مـقابـله ـبا ـجـنـبش ـسـندیکاـیی و ـخواـست
ـتـدا ـمـحـجـوب در کنگره م. اـب ـودـی تکـشـان ـب ـم ـبه ـحق زـح
اـنه کارگر اـعالم داـشت، «ـبـحث در ـخـصوص راـسری ـخ ـس
نـدیکا بـا اهـداف اـنـقالب (ـبخـوان رژـیم) بـازگـشت ـبه ـس

همخوانی ندارد و یک بحث انحرافی است...»
اـنه کارگر، ـحزب اـسالـمی ات ـخ اـمی امکاـن پس از آن، ـتـم
کار و دیگران و از ـجمـله ـخـیر گزاری کار اـیران، اـیـلـنا،  ـبه
وق ا ـحـق اـله اـحـی ـس وی ـمـعـیـنی ـبه ـم ا ـسـمت و ـس اد ـت کار اـفـت
ـسـندیکاـیی داده ـشود و ـبا ـتوـطئه ای از پـیش تـعـیـین ـشده ـبر
ن ـی ـاـل ـع ـا و ـف ـیــست ـه ـدیکاـل ـن ـتـلف ـبه ـس ـای ـمـخ چـسب ـه
ـنـدیکاـیی را ش ـس ـنـب کارگری زده ـشـود ـتـا از اـین راه ـج
ـمـوـنه، پس از ـحـادـثه ـنـوان ـن م و ـمـهـار ـسـازـنـد. ـبه ـع ـی ـعـق
ورزشگاه 12 هزار نفری مجموعه آزادی که طی آن قرار
ـبود ـخانه کارگر ـناـمزدی ـهاـشـمی رـفـسنـجاـنی را ـبرای ـمـسـند
وب ـبه ـهم ا ـمـحـج رـض د، ـعـلـی وری اـعالم کـن اـست ـجـمـه رـی
ـسـبت ا ـن دیکاـلـیـست ـه راـسم را ـبه کارگران و ـسـن ـخوردن ـم
داد و گـفت:«ـمـتأـسـفانه ـبه دـلـیل ـنـبود تـعاـمل ـمورد اـنـتـظار اـین
ا آرام در ـمـیان ا اـیـجاد یک ـجو ـن گروه آـشوبگر ـتواـنـست ـب
ـجـمـعـیت ـحاـضر در ورزشگاه پراکـنده ـشد و اـعالـمـیه ـهای
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ـفـعاالن کارگری پرداـخـته و مـحـتوی ـبرـنامه ـتوـطـئه آـمـیز آـتی
ادـقی د.  از ـسوی دیگر ـحـسن ـص ازـنـن ر ـمال ـمی ـس ود را ـب ـخ
دـبـیر کاـنون ـشوراـهای اـسالـمی کار کـشور در ـمورد ـحادـثه
اـحت ا وـق ا، ـب ـست ـه ـی دیکاـل ـسه ـسـن اـنه ـبه ـجـل ـی ـش ـهجـوم وـح
ادـثه روز ر در ـح انچه کارگران درگـی د: «چـن ادآور گردـی ـی
ـوـسـس) از اعـضــای ـات ـم ـی ـمـله ـبه ـجـلــسه ـه ـته (ـح گذـش
ـشوراـهای اـسالـمی کار ـبوده ـباـشـند، حق آنـها ـبوده و آنـها از

کیان خود دفاع کرده اند.» 
ر ا ـبـهـت اـفـته و ـی ان ـی ازـم ورش ـس دارک اـین ـحـمـله و ـی پـیش ـت
گـفته ـباـشـیم ـجواـنب دیگر ـبرـناـمه ـهدـفـمـند ـمـقابـله ـبا ـبازـسازی
ـســتـقل کارگری، در صــورت ـای ـم ـدیکاـه ـن و اـیجــاد ـس
اـمه اول ـیـعـنی اـیجـاد مـاـنع و ـمقـاـبـله رـسـمی و رـن شکـست ـب
ـنـدیکاـیی ش ـس ـنـب آشکار در ـبـراـبـر ـفـعـاالن کارگری و ـج
زـحـمتکـشان، ـمـنـحرف ـساـخـتن و ـتـحت ـنـفوذ در آوردن آن
ـنـد ـمـاه ـسـال ـنـا، در ـتـارـیخ 25 اـسـف ـبـرگزاری اـیـل اـست. ـخ
گذـشـته، از ـقول ـحـمـید ـحاج اـسـماـعـیـلی رـیـیس ـهـیات ـمدـیره
انـجمن صنـفی ـبیـمارسـتان ـخاتم االـنـبـیاء (ـبیـمارـسـتاـنی که سپاه
ـیـاری از ـس نکه ـب ـته و ـجـاـلب اـی پاـسـداران در آن ـسـهم داـش
ـشـترک در دوران دان اوـین و کـمـیـته ـم اـسی زـن ان ـسـی داـنـی زـن
ا در آن در گذـشـته وده و ـی ری ـب ـسـت ای ـمـخـتـلف در آن ـب ـه
د ا کار آـم وـشت :«ـن ود.) ـن را کاـظـمی ـب ر زـه وـنه آـخ ـم د، ـن اـن
ال در اد ـفـع ا ـنـه ـنـه وان ـت ای اـسالـمی کار ـبه ـعـن وراـه دن ـش ـش
ود دالـیـلی اـست انگر وـج ـی ور، ـب ای کارگری کـش رـصه ـه ـع
یـاری کاـمل مـورد بـررـسی قـرار ـست بـا هـوـش که ـمی بـاـی
ای ر ـساـخت ـه ود اـسـتحکاـمات و زـی دون شک ـنـب رد... ـب گـی
وه و اـلـق رژی ـب ا اـن ده ـت اـعث ـش وزه کارگری ـب درن در ـح ـم
دـیل ار ـتـب ـیـم داـیی گرـفـته و ـب اـیی کارگران ... ـبه ـص کارگـش
ا اـید اـعـتراف کرد ـمـنـشور کارگری کـهـنه ـشده و ـب ـشود... ـب
دـنـیای ـجدـید و ـمدرن کـنوـنی که از ـحاـلت دو ـقـطـبی ـخارج
ـسـتی وـنـی ـشه ـهای کـم دـی دارد، دوران اـن ده ـهـمـخواـنی ـن گردـی
ای ار ـه ده و ـشـع ان رـسـی رـصه ـجـنـبش کارگری ـبه پاـی در ـع
وـسوـسه انگـیز گذـشـته ـنه ـتـنـها ـخوش آـیـند ـنـیـست، ـبلکه اـین
ـقـشر زـحـمت کش را ـحـتی اـمـیدواری ـنـیز ـنـمی ـبـخـشد، زـمان
را شکـیالت کارگری ـف اـلـیت ـت ر و ـتحـول در ـفـع ـی ـی رای ـتـغ ـب
رـسـیده و ـنـسل ـجدـیدی از ـفـعاالن کارگری ـبا ـصداـیی ـنو و
ـعـبرـتی از گذشته ـبه مـیدان آـمده اـند.. و اـمروز آـهنگ ـعـصر
ـتـحول و ـسازـندگی (ـخوب دـقت کـنـید ـسـخن از ـسازـندگی
د..» ـهـمـین ـشـخص ر ـمی دـهـن دگی اـست) ـس ازـن و دوران ـس
ا ـبزرگ ـنـماـیی ـتوـسط در ـتارـیخ 2 اردـیـبـهـشت ـماه ـباز ـهم ـب
د دـهه ا، اـعالم داـشت:«کارگران ـطی چـن ـن ر گزاری اـیـل ـخـب
اـنی ـس وـنی و اـن اـن وق ـق ده و از ـحـق گذـشـته ـبه واـقع رـنج کـشـی
ـای ـبـش ـه ـن ـد... دوران ـتفکر ـج ـده اـن ـاـن ـروم ـم ـود ـمـح ـخ
ا ام کارگر ـب اـیه ـن ای چپ گراـیی در ـس ارـه کارگری و ـشـع
ر اـین الزم اـست نـاـب یـد، ـب فـروپاـشی شـوروی ـبه پایـان رـس
اـلـیت ـهای کارگری ـشده... دـیـشه ـهای ـنو وارد ـصـحـنه ـفـع اـن

خانه ویران کارگران را آباد کند...»
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ا ون کار و ـب اـن ر ـق ا  در ـخـصوص ـتـغـیـی ران اـیـلـن ر گزاری کار اـی اه ـخـب د ـم در اواـسط اـسـفـن
وـضع ا ـم د دیگری زد و ـب رـفـن ا دـست ـبه ـت زدـه ـم زاـیش حـداـقل دـسـت سـاـله اـف وـجه ـبه ـم ـت
ـجاـنـبداری و از ـقول یکی از ـتـئورـیـسن ـهای ـحزب اـسالـمی کار ـنوـشت: «اگر ـقراری ـبه
تـغیـیر ـقاـنون کار ـباـشد .. ـنـماـیـندگان کارگران بپذـیرـنـند و اوـلین ـشرـطـشان تغـیـیر ـماده 167
اـلی کار اـست).  ـبه ـعالوه ـبه ورای ـع ر ـتشکل ـش ر ـب اـظ ون کار، ـن اـن اده 167 ـق د» (ـم اـش ـب
ـموازات و در پـیوـند ـبا اـین ـحرکات، ـباز ـهم ـخـبر گزاری کار اـیران، اـیـلـنا، در ـتارـیخ 11
ای دیکاـه ان ـسـن ـس وـس ات ـم ان ـبـحث داغ ـهـی رـی ال گذـشـته، درـست در ـج اه ـس د ـم اـسـفـن
کارگری و ـبرای ـمـقاـبـله و ـمـهار ـفـعاـلـیت ـهای آن، ـشـعار ـجوان گراـیی ـتشکـیالت ـصـنـفی
ا اـبـله ـب رای ـمـق رـیب کارگران و درـست ـب رای ـف ار ـب رح اـین ـشـع رح و ـتـبـلـیغ کرد. ـط را ـط
ازـسازی ـسـندیکاـهای واـقـعی کارگری ـمـطرح گردـید. ـهـمه اـین اـقدام ـها ا و ـب ـشـعار اـحـی
ا و ا اـحـی اـبـله ـب ای یک ـهدف ـیـعـنی ـمـق اوت، در راـسـت ر و شکل ـمـتـف اـه ر از ـظ ـظ ـصرف ـن
ـبازـسازی ـسـندیکاـها و اـحـیای حـقوق ـسـندیکاـیی زحـمتکـشان ـقرار دارـند و ـباـید ـنـسـبت به

آنها هوشیارانه و دقیق برخورد کرد.
ار ـشدـید ـجـنـبش ـش ر ـف ون کار، زـی اـن ون در وزارت کار ـطرح اـصالح ـفـصل ـشـشم ـق اکـن
ون ـجهـاـنی دراـسـی ـمـلـلی کار و ـف ـین اـل ان ـب شـار سـازـم زـف ـی دیکاـیی زـحـمتکشـان و ـن ـسـن
ای وراـه اـیف ـش ا از وـظ دیکاـه اـیف ـسـن ا ـنـقش و وـظ ا، در دـست ـتـهـیه اـست ـت دیکاـه ـسـن
اـنـیه ای ـمـشـترک ـبـین وزارت ا گزارش داد: «ـبـی اـسالـمی کار ـجدا ـشود. در اـین ـباره اـیـسـن
اـنون کار ـبـین ان ـبـین اـلـمـلـلی کار ILO در ـخـصوص اـصالح ـفـصل ـشـشم ـق کار و ـسازـم
ان ـبـین ازـم ای ـس ده ـبـخش آزادی اـنـجـمن ـه اـیـن ـم ارد ژرـنیگان ـن رـن ر کار و ـب اون وزـی ـمـع

المللی کار به امضاء رسید.»
اـیـسـنا در اداـمه اـفزوده اـست: «ـبرـنارد ژرـنیگان ـبا اـشاره ـبه ـموارد اـصالـحیه ی ـفـصل ـشـشم
وـجه ـت روع کردـیم، ـم ران ـش ان را در اـی ودـم اه پـیش که کار ـخ ون کارگـفت از 7 ـم اـن ـق
ـطـبق اـنی کار (ILO)  ـمـن ان ـجـه ازـم اـمه ـهای 87 و 98 ـس اوـله ـن ا ـمـق واردی ـشدـیم که ـب ـم
ـنـبود. ـبـناـبر اـین در ـطرح اـصالـحـیه ای که ـبا ـمذاکراـتی که ـبا وزارت کار و ـسازـمان ـها و
اـیف ا از وـظ دیکاـه اـیی و کارگری ـتـهـیه شـد ـنـقش و وظـاـیف ـسـن رـم شکـیالت کارـف ـت
اـیـندگی کارگران ـبه ویژه در ا از ـحق ـنـم دیکاـه ـشوراـهای اـسالـمی کار ـجدا ـشده و ـسـن
راـیی اـین ای اـج اـمه ـه ده و پس از ـتـهـیه آـیـین ـن وردار ـش رـخ ذاکرات ـجـمـعی ـب اـنجـام ـم
واـهـند داـشت. اـنـبه ـحـضور ـخ ذاکرات ـسه ـج دگان کارگران ـبه ـم اـیـن وان ـنـم ـطرح، ـبه ـعـن
اه و ور رـف اوره در اـم ـش ارکـتی ـمـثل ـم ـش وـبه ـخود ـنـقش ـم ز ـبه ـن ای اـسالـمی کار ـنـی ـشوراـه

بهداشت در سطح واحد را به عهده خواهند داشت.»
ز در ـی سـال، ـن اه اـم ـشت ـم ـبـه ارـیخ 28 اردـی ا در ـت ـن ـس ران، اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ـخـب
ان و اـی رـم واـفق کارـف ـمـلـلی کار از ـت ـین اـل ان ـب ر کل سـازـم دـی ادآور شـد: «ـم گزارـشی ـی
اـنون کار و ـتشکـیل ـسـندیکا ـخـبر داد. آـقای کارگران اـیران ـبرای اـصالح ـفـصل ـشـشم ـق
اـیـندگان دوـلت، ا ـمدـیر کل ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار گـفت اـظـهارات ـنـم اوـی ـخوان ـسوـم
کارـفرـما و کارگران ـحاکی از ـتواـفق کاـمل ـبرای اـلـحاق اـیران ـبه ـمـقاوـله ـناـمه ـهای 87 و

97 است.» 
ـمـبارزه پیگراـنه و ـسـتاـیش ـبرانگـیز کـنوـنی در راه اـحـیا ـحـقوق ـسـندیکاـیی دارای پـشـتواـنه
ای دیکا ـه ای ـسـن واـنه پاـیه ـه ر اـین پـشـت ا تکـیه ـب د ـب اـی ان اـست ـب ان زـحـمتکـش وی در ـمـی ـق
ط وـجه ـبه شـراـی ا ـت دی هـای حکوـمـتی ـب ـن اح ـب داـخـله ـجـن دون ـم ـسـتـقل کارگری را ـب ـم
ـسـتـقل ـشی ـم دیکاـیی کارگران،ـجـنـب وش نکـنـیم، ـجـنـبش ـسـن راـم راـهم آورد. ـف ود ـف وـج ـم
ای ا و ارگان ـه اـلت دوـلت ـه رگوـنه دـخ ود را دارد. ـه اص ـخ د ـخ واـنـین رـش اـست و  ـق
دیکاـیی اـیر اـست. ـحـفظ اـسـتـقالل ـعـمل ـجـنـبش ـسـن اـهـیت ـمـسـتـقل ـسـندیکا ـمـغ ا ـم دوـلـتی ـب

اصل کلیدی و راز موفقیت آن محسوب می شود!

ادامه مبارزه برای احیای  ...
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ـشده در ـشورای نگـهـبان ـبی اـخـتـیار ـتر از آـنـند که ـسرـخود
و ـبدون ـمواـفـقت ـسران رژـیم چـنـین اـقدام  ـتـنش ـبر انگـیزی
را اـنـجام دـهـند. ـهـمان ـطور که ـحوادث ـهـفـتـمـین اـنـتـخاـبات
مجلس شورای اسالمی و همچنین حوادث مختلف دیگر
مـواره بـا تـوـجه ـبه شـان داده اـست مـرـتـجعـان حـاکم ـه ـن
ا گام ـهای اـیـشان، ـی عکس اـلـعـمل ـمردم، ـنـسـبت ـبه اـقدام ـه
ا در صـورت د و ـی ـن د ـمی کـن دـی ـش ان را ـت رکوبگراـنه ـش ـس
اـجـبار ـعـقب ـنـشـنـیی ـمی ـنـماـیـند. ـبی شک اـمروز ـهم اگر در
مـقابل اـقدام ـهای ـضد ـمردـمی و ـضد دـموکراـتیک ـشورای
ـیه، سکوت نـده رژـیم والـیت ـفـق مـاـی نـوان ـن بـان، ـبه ـع نگـه
ـبـزی ـبـرای ـیـار ـشـود اـین سکوت ـبه ـمـفـهـوم چراغ ـس ـت اـخ

حرکات شدید تر بعدی تلقی خواهد شد. 
رگزاری اـعی و ـب ای اـجـتـم روـه ـی ـسـیج وـسـیع ـن ا ـب د ـب اـی ـب
راـضی رد ـت مـاـیی هـا و ـهمـاـیش هـای اـع سـات، راه پـی ـجـل
ـصالـحـیت ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع را ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه
تحـمیل کرد. ـشورای نگهـبان ـبرگـمارده ـشده از ـسوی ولی
ر ـبه کرات دـشـمـنی آشکار ـیه رژـیم در سـال هـای اـخـی ـفـق
ـخود را ـبا روـند اصالـحات و ـخواـست اکـثرـیت ـقاطع ـمردم
ن ـفـاـقـد ـهـرگوـنه ـاـبـراـی ـن ـیـهن ـمـا اـعالم کرده اـست و ـب ـم
ـیـهن ـین ـصالح کشـور و مـردم ـم ـی ـنه ـتـع ـی ـتی در زـم ـی ـصالـح
ماست. لغو کاـمل رد صالحیت های سیاسی انـجام شده از
اـنم زدی و ـخ ر ـی اـنی ـهمچون دکـت ـجـمـله رد ـصالـحـیت کـس
اـعـظم ـطاـلـقاـنی در کـنار دکـتر ـمـعـین و دیگران، و ـهمچـنـین
ات ر روـند اـنـتـخاـب رـتـجـعان ـب اـلـغای کاـمل ـنـظارت ـشورای ـم
ـروهــای آزادی خــواه و ـی ی ـن مــاـم ـاـطع  ـت خــواسـت ـق

دموکراتیک کشور است. 
أـله چـنـین ـس اره کرده اـیم ـم ان که ـقـبالٌ ـهم اـش ا ـهمچـن ـم
اـنـتـخاـباـتی را ـتـنـها ـبـخـشی از ـبرـناـمه ـهای ارـتـجاع ـبرای پـیاده
ـیم. ـبه ـصـحـنه اـبی ـمی کـن ـبـیت رژـیم ارزـی ـث اـمه ـت رـن کردن ـب
آـمدن  ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی،  در کـنار ـتـبـلـیـغات وـسـیع اـنـجام
وان کـسی اع از او ـبه ـعـن رـفی و دـف ا  و ـمـع اـنه ـه ده در رـس ـش
اـیل واـند  گام ـهای اـساـسی ـیی در  ـحل ـمـس ا ـمی ـت که گوـی
اکی از ردارد ـهمگی ـح اـسی  ـب اـعی و ـسـی ادی، اـجـتـم اـقـتـص
اـمه ـحـساب ـشده ـیی اـست که  ـهدـفش کاـهش ـفـشار و ـبرـن
سپس سرکوب کامل روند اصالحات و تحکیم پایه های

رژیم برای آینده یی دراز مدت است.  
ر ـست اـخـی ـش اد ـن ـن ا ـهمـان طـوری که در اـس حـزب ـم
د اـست که ـتـحـقق ـتـق ده اـست ـمـع اره ـش رکزی اـش ـته ـم ـی کـم
ـین روـنـدی و یکدـست ـشـدن ـحـاکـمـیت ـبی شک ـبه چـن
ـضرر ـجـنـبش ـمردـمی و ـخواـست ـهای آن در زـمـینه اـستـقرار
م ـمـاـعی و ـطـرد رژـی ـت ی، ـعـداـلت اـج آزادی، دـمـوکراـس
والـیت فقیه است. ـباـید با ـتمام ـتوان ـبا تحقق چنین روـندی
ش ـب ـن ـمه دشـواری هـاـیی که ـج ا وجـود ـه بـاززه کرد. ـب ـم
ـمه ـا وـجـود ـه ت، ـب ـوده و ـهــس ـا آن روـبه رو ـب ی ـب ـردـم ـم
دـلـسردی ـهای اـیـجاد ـشده، به دـلیل ـهـشت ـسال ـمـماـشات و

واـستادامه  اعالمیه کمیته مرکزی حزب ... اع و ـخ ا ـبه ارـتـج ده و ـتمکـین کردن ـه ای داده ـش ول ـه دن ـق ر پا گذاـشـته ـش زـی
د و ارزه ـحـضور دارـن اـعی وـسـیـعی در ـصـحـنه ـمـب ای اـجـتـم روـه ور ـنـی روز ـهـن ای آن، اـم ـه
ـیـتی د از اـین کـمـیت کـیـف واـن ارزاـتی ـمی ـت ـب ای درـست ـم اـست ـه ا و ـسـی ار ـه اـتخـاذ ـشـع
ـمـنـسـجم و ـتـعـیـین کـنـنده در روـند ـتـحوالت کـشور پدـید آورد. ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و
ا د ـتـنـه واـنـن د ـنـمی ـت ـسـتـن ور نگران ـه وـشت کـش رـن ده و ـس ـسـبت ـبه آـیـن اـنی که ـن ـهـمه کـس

نظارگر امور باشند و از شرکت در این مبارزه جدی و مهم طفره روند. 
ـحزب ـتودۀ اـیران ـهـمه ـنـیروـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی کـشور را ـبه ـمـبارزه ـمـشـترک
ا گـسـترش ـمـبارزه ـمـتـحد و ـمـنـسـجم اـجـتـماـعی ـتالش ـهای رژـیم ـفرا ـمی ـخواـند. ـبـیاـیـید  ـب
بی صالحیت والیت فقیه را ـبرای برگزاری یک انتـخابات ـفرمایـشی و سپس سرکوب

کامل جنبش اصالح طلبی با شکست روبه رو کنیم!

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
2 خرداد ماه 1384

ـین روز اـجالس ، د. در اوـل ـن اـی ـم صـادر ـن
ـنـده ـحـزب ـتـوده اـیـران پـیـراـمـون ـمـاـی ـن
ه داری ــاـی ــرـم ــای اـصلـی ـس ویژگی ـه
ـجـهـاـنی ، اوـضـاع ـجـهـان در ـسـاـلی که
اـلـیـسم ـجـهاـنی در گذـشت، ـسـیاـست امپرـی
پـیـشـبرد «اـنـقالب ـهای ـمـخـمـلـین» و «ـطرح
اـهـیت دف و ـم زرگ» و ـه اـنه ـب ـی خـاورـم
ـتـحـده ـظـاـمی اـیـاالت ـم ـتـهـدـیـد ـهـای ـن
رـضد اـیران و ـمواـضع ـحزب  ـبه ریکا ـب اـم
بـال ـتـق نـراـنی پرداـخت که مـورد اـس ـسـخ
ـنـماـیـند گان ـقرار گرـفت . ـنـماـیـنده ـحزب
در ـبـخـشی از ـسـخـنان ـخود پس ارـتـشرـیح
ـطـقه ـبه  اـین نکـته ریکا در ـمـن اـست آـم ـسـی
ای اـست ـه وـعه ـسـی اره کردکه: «ـمـجـم اـش
ریکا دراـین وـسط آـم رده شـده ـت پـیش ـب
منطقه از جمـله «طرح ـخاورمیانه ـبزرگ»
ال ای ـمـخـمـلـین»، اـشـغ اد «اـنـقالب ـه ، اـیـج
ان ، اـسـتـقرار و گـسـترش ـسـت اـن ـعراق و اـفـغ
ی و.. را بــایــد در پایگاه هــای ـنـظــاـم
نــاـفع اسـتــراتژیک و دراز چارچوب ـم
ی کرد و ـبـخـش ـاـب ـریکا ارزـی ـمـدت آـم
دی اـست وی واـح ارـی ای ـمـخـتـلف ـسـن ـه
ــریکا آن را ــاـسـت گذاران آـم که ـســی
اـمه ـتـبدـیل ـقرن ـبـیـست و یکم ـبه «ـقرن ـبرـن

جدید آمریکایی» نامیده اند.
نـاـمه ـیی در ـطـع شــست بـروکـسل ـق ـن
ا و رـفع ردم کوـب ارزات ـم ـب اـیت از ـم ـحـم
ا ـصادر کرد. در ـمـحاـصره اـقـتـصادی کوـب
بـخـشی از اـین ـقـطـعـناـمه آـمده اـست:«ـهـنوز
اـنـقالب کوـبـا در ـمـحـاـصـره امپراـتـوری
اـبل ریکا ـق رای آـم رار دارد . ـب ریکا ـق آـم

ـور کوچک ـیــست که یک کـش ـول ـن ـب ـق
رـیم ر ـتـح اـلی که زـی ـسـتی در ـح ـی اـل ـی وـس ـس
اـقـتـصادی ـمـهلک، ـسازـمان دـهی ـعـمـلـیات
ای ارـه ـش ر ـف رورـیـسـتی در ـخاکش، و زـی ـت
ـصـوـیـری از ـتـواـنـد ـت دیگر ـقـرار دارد، ـب
جـهاـنی ـبـهـتر را ـبه ـنـماـیش بگذارد. اـمروزه
کوـبا و اـنقالب آن ـبا ـخـطر ـبزرگی ـمواجه
ا ـست ـه وـنـی ون و کـم ـی اـست و ـهـمه اـنـقالـب

باید این خطر را جدی تلقی نمایند». 
ـنـدگان ـطه ـبـرگزار کـن ـین راـب ـم در ـه
ـسـمـیـنار ـمراـسـمی را در ـهـمـبـستگی ـبا ـمردم
کوـبا و ـجـمـهوری دـموکراـتیک ـخـلق کره
ــان آن ــرـی ــد که درـج ــان دادـن ــازـم ـس
ارزات اـنی ـخود را از ـمـب دگان پـشـتـی اـیـن ـنـم
ـمردم این دو کشور، در دـفاع از دستاورد

های اجتماعی شان، ابراز داشتند. 
ـنـدگی ـمـاـی ـئت ـن ـی در ـطی اـجالس ـه
ـنـدی ـبـا ـحـزب ـمـان دـیـدارـهـای ـسـودـم
ـنـمایـندگان اـحزاب کـموـنـیست- کارگری
وری ان، ـجـمـه اـجیکـسـت ورـیه، ـت ازـجـمـله ـس
دـموکراـتیک ـخـلق کره، ـترکـیه وـفـلـسـطـین
داـشت و ـبا آـنان در ـباره ـمـهـمـترـین ـمـساـیل
ــظــر ــادل ـن ه گفـتگو و تــب ــطـقه ای ـب مــن

پرداخت.
ی ـمـلـل ـین اـل ـنـار ـب ـی ـم ن ـس ـی ـم چـهـاردـه
یــست ـهـا پس از ـسه روزـبـحث و کـمـوـن
ـدگان در ـن ـاـی ـم ـر ـن ـظ ـادل ـن ـب تگو و ـت گـف
ا اـقت و ـصـمـیـمـیت ـب ده از رـف اـیی  اکـن ـفـض
ـنـاـمه ای ـبه کار ـخـود ـطـع شـار ـطـرح ـق ـت اـن
ا ا یکدیگر ـت اـیـندگان ـب ان ـبـخـشـید و ـنـم پاـی

دیدارمجدد وداع کردند .

ادامه  سمینار بین المللی ...
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ازارـهای رای ـب د که ـب اـبت کـنـن دگان اروپاـیی رـق وـلـید کـنـن ۀ ـت اراـنه گرـفـت ۀ ـی پـنـب
داخلی خود اروپا تولید شده است.

ـبرـخالف آـمریکا و اـتـحادـیۀ اروپا، کـشورـهای ـفـقرزدۀ آـفرـیـقاـیی ـتواـناـیی
ـماـلی اـسـتـخدام وکـیل و ـمـشاوران گران ـقـیـمت و شکاـیت ـبه دادگاه ـهای ـحل
اـختالف ـسازـمان ـتـجارت جـهاـنی را ـندارـند. دادگاه ـهاـیی که ـمدت زـیادی ـبه
ا د ـب ـن واـن ـت د که ـب از دارـن ـی وـقی ویژه ـیی ـن شـاوران ـحـق د و ـبه ـم درازا ـمی کـشـن
ـجزـئـیات تکـنیکی پیچـیده ـیی که آـمریکا و اـتـحادـیۀ اروپا ـبرای ـمـبـهم و ـلوس
کردن ـموـضوع پـیش می کـشـند، ـبا مـهارت ـبرـخورد کـنـند. ـبا وـجود ـهـمۀ اـینـها،
اکـنون ـنـشانه ـهاـیی از یک مـقاـبله و واکـنش دـیده ـمی ـشود. ـبرای ـمـثال، دوـلت
وا اکـنون رزـیل زـیر رـهـبری ـمـترـقی رـئـیس ـجـمـهوری اـین کـشور ـلوال دا ـسـیـل ـب
ریکا و رـتری آـم رای ـبه چاـلش کـشـیدن ـب پـیشگام کـشورـهای در ـحال رـشد ـب
رزـیل آمـریکا را ـبه دادگاه ـحل ـبه، ـب اـتحـادیـۀ اروپا شـده اـست. در مـورد پـن
اراـنه ۀ پرداـخت ـی اـم رـن دالل که ـب ا اـین اـسـت ده اـست، ـب اـن اری کـش اـخـتالف ـتـج
ـهای گزاف ـبه پـنـبه کاران آـمریکاـیی ـبه ـطور ـمـسـلم یک ـمـسـئـلۀ ـتـجاری اـست
رد عـادی ـهم کاـمالً روـشن اـست که اـین ر ـف رای ـه ریکا) و ـب (ـنه داـخـلی آـم
ـیارانه ـها چـیزی ـنـیـسـتـند ـجز ـیارانه ـهای ـصادرات. ـبرزیل در دادگاه ـبرـنده ـشد.
آـمریکا فرـجام ـخواهی کرد و ـبرزیل آنـجا هم ـبرـنده ـشد. اـما حاال پـیش از آن
ود ای دیگری وـج ود، راهکارـه رای حکم دادگاه ـش ریکا وادار ـبه اـج که آـم
ریکا راه درروی وـقع ـبی شک آـم ا آن ـم د ، که ـت وـن ال ـش ـب د دـن اـی د که ـب دارـن
ارت ان ـتـج ازـم ان کار دادگاه ـحل اـخـتالف ـس رـی د و ـج دا ـمی کـن دیگری پـی

جهانی را در مسیر طوالنی و پر پیچ و خم دیگری می اندازد.
اـمه ـخود را ـبه رـن واـنـند ـب ریکا و اـتـحادـیۀ اروپا ـمی ـت اـین گوـنه اـست که آـم
ا اـسـتـخدام کارـشـناـسان ـحـقوـقی و ـمـشاوران دیگری که ـبه پـیش ـبـبرـند: ـیـعـنی ـب
دـنـبال ـیاـفـتن ـضـعف ـهای ـموـجود در ـسـیـسـتم ـهـسـتـند ـتا ـخود را از دـست ـهـمان
ا ـشروع ـعرض ا ـب د. اـم اـنـن رـه د، ـب اـیی که ـبه دیگران ـتـحـمـیل ـمی کـنـن اـبـطه ـه ـض
رای د، ـب ال رـش ای در ـح ورـه رزـیل و دیگر کـش واـهی ـب دام کردن و ـحق ـخ اـن
ـنـاـفع ـیـدهـاـیی پـیـدا ـشـده اـست، اگرچه ـبـاـیـد گـفت که  ـم یـا ـهم اـم ـیـۀ دـن ـبـق
اـفع ـن ر ـم ـطـبق ـب ـن اً ـم زاـم ر اـل زرگـت ر و ـب دـت ـن ـم روـت کشـورهـای در حـال رشـد ـث

کشورهای فقیرتر و کوچک تر نیست.
ـطی که راـی ود اـین اـست که در ـش ده ـمی ـش ۀ ـمـثـبت دیگری که دـی شـاـن ـن
واـنـند کار ـخود را ریکا و اروپا اکـنون دیگر ـمـثل گذـشـته ـبه راـحـتی ـنـمی ـت آـم
ـبه پـیش ـبـبرـند. کـشورـهای در ـحال رـشد ـحاال در دـسـته ـبـندی ـهاـیی وارد ـمی
رد ـمـصاـلح ـشان کمک ـمی کـنـند. در ـهـمـین ـحال، ـشـب ا در پـی د که ـبه آـنـه ـشوـن
ا و دـسـتور اـمه ـه رـن اً در چارچوب ـب ا ـهـنوز ـصرـف أکـید کرد که ـهـمۀ اـیـنـه اـید ـت ـب
رار ارت آزاد ـق رای ـتـج اـنی ـب ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ریکا، اروپا و ـس ای آـم کارـه
دارـند و ـهر ـتالـشی که اکـنون کـشورـهای در ـحال رـشد ـمی کـنـند، فـقط ـبرای
ر در ـمورد راـب اـنی ـبه ـطور ـب اـبـطه ـهای ـتـجارت ـجـه اـیت ـض اـین اـست که در ـنـه

آمریکا و اروپا هم اجرا شود.
ـیـمت هـای کاالهـای ودن ـق ـین ـب وـجه کرد که پاـی د ـت اـی ـنهـا ـب ار اـی در کـن
اـسـتراتژیک در ـبازار ـهای دـنـیا، ـبه عـلت ـتوـلـید ـبـیش از ـحد ـنه ـتـنـها در آـمریکا
و اروپا، بلکه در ـسراـسر دـنـیاـست. اـین اـمر به ـخوـبی روـشن ـخواـهد ـبود اگر به
اـین واقـعـیت ـتوجه کـنـیم که ـقـیـمت ـهای کاالـهای اـسـتراتژیکی که در آـمریکا
ادی ـبه ـتـم ای ـم ال ـه و، ـطی ـس وه و کاکاـئ د، ـمـثل ـقـه وـن د ـنـمی ـش وـلـی و اروپا ـت
رـین ر در پاـیـین ـت اـض ال ـح ا ـهم در ـح د و آـنـه دازۀ پـنـبه اـفت داـشـته اـن ان اـن ـهـم
ـسـطـحی ـقرار دارـند که ـتا کـنون ـساـبـقه ـنداـشـته اـست. آنچه اکـنون ـضرورـتش
ر رای اـم ازه ـب ور کار کاـمالً ـت اـمه و دـسـت رـن دوـین یک ـب ود، ـت اس ـمی ـش ـس اـح
ـتـجارت جـهانی ـبا ـضابطه ـهاـیی ـجدـید اـست که ـمروج و مبلّغ تـجارت ـعادالـنۀ

حقیقی باشند و همۀ کشورها بتوانند به طور یکسان از آن بهره مند شوند. 

ادامه تجارت جهانی ناعادالنه ...
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سمیناربین المللی کمونیست ها در بروکسل

زاب چپ- کارگری درـبـین ار ـبـین اـلـمـلل اـح اردـهـمـین ـسـمـیـن چـه
ـتـخت ـبلژیک، روکـسل، پاـی اه در ـب ـشت ـم ـبـه ا 14 اردـی روزهـای 12 ـت
اه ـمه ، ـتوـسط ا ـجـشن اول ـم اـله ـمـقارن ـب ار ـهرـس ـبرگزارـشد. اـین ـسـمـیـن
ـتی و کارگری ـس ـی ـحـزب کار ـبلژیک و ـبـا ـشـرکت اـحـزاب کـمـوـن
رگزار ـمی ـشود. در ـنـشـست اـمـسال، ـبـیش از ازکـشورـهای ـمـخـتـلف  ـب
ـست- کارگری از 44 کشـورـمـخـتـلف ـی ان کمـوـن 64 حـزب و سـازـم
ای ام ـه ال پـی ا ارـس ز ـب ان و ـحزب دیگرـنـی ازـم د.  56 ـس رکت داـشـتـن ـش
د. وـهم ـستگی ـحمـاـیت خـود را از اـین کـنفـراـنس اـعالم کردـن ـب ـم ـه
یـاـسی  و نـده از جـریـان هـای ـس مـاـی ار ده هـا ـن ـین ـب رای اوـل ـین ـب چـن
ارکت ـش ا ـم ا و گـفتگوـه د ـبـحث ـه رروـن ر ـب اـظ وان ـن اـعی ـبه ـعـن ـم اـجـت
داـشـتـند. ـمـحور اـصـلی ـنـشـست اـمـسال «ـتـجرـبه کـموـنـیـست ـها و وـظاـیف
ر ـمی ود که دو ـبـخش را در ـب اـلـیـسم  »  ـب ر ـضد امپرـی ارزه ـب ان در ـمـب آـن

گرفت:
ان از ـشراـیط ا و درک آـن اـلف- ـتـجرـبه ـبـین اـلـمـلـلی کـموـنـیـست ـه

کنونی مبارزه
ب- ـتـجرـبه ـهای کارـمـشـترک اـحزاب کـموـنـیـسـتی و کارگری و

وظایف بین المللی آنان در شرایط کنونی
ده اوضـاع ـجهـاـنی و ـن سـاس ونگران کـن وـجه ـبه شـراـیط ـح ا ـت ـب
تـهاـجم ـهـمه ـجاـنـبه امپرـیاـلـیـسم ـبر ـضد دـسـتاوردـهای اـنـساـنی و گـسـترش
اـیه رـم ای ـس روزاـنه کشـورـه ای ـجنگ اـف اـست ـه اـمی گری و ـسـی ـظ ـن
ود . وردارـب رـخ ال از اـهـمـیت ویژه ای ـب ـس ـته، اـجالس اـم رـف ـش داری پـی
ا، ـمـله از کوـب ـست ازـج ـی ا ـنفـوذ کمـوـن درت و ـب ـحضـور احـزاب پرـق
ـمهـوری دمـوکراـتیک ـخـلق ـیه و ـج ـمهـوری چک، بـرزـیل ، روـس ـج

کرده اعتبار ویژه یی به این سمینار بخشیده بود. 
ای ـمـخـتـلف از ـجـمـله ورـه ـسـتی از کـش ـی وـن ال ـشش ـحزب کـم ـس اـم
ـحزب کـموـنـیـست ـتاـجیکـسـتان و ـحزب کـموـنـیـست ـسورـیه ـبرای اوـلـین
ـبار  در اـین اـجالس ـشرکت ـمی کردـند. ـحزب ـتوده اـیران ـبه دـعوت
ن اـجالس ـشـرکت کرد. ـبـری ـحـزب کار ـبلژیک در اـی ـمی رـه رـس
اـیش ر ـحزب کارـبلژیک ، گـش ز، رـهـب ارـتـن ان رـفـیق ـم ا ـسـخـن اـجالس ـب
دگان ، در اـیـن ـم د گوـیی ـبه ـن وش آـم ز، ـضـمن ـخ ـن ارـت اـفت . رـفـیق ـم ـی
ـبـخـشی از ـسـخـنان ـخود ـبه اـین نکـته اـشاره کرد که ـحزب کارـبلژیک
ا وجـود اـخـتالف ای گذـشـته ـتالش کرده اـست که ـب در ـطی سـال ـه
ـنـظری در ـمـیان اـحزاب کـموـنـیـست و کارگری ـبر ـسر ـشـیوه ـمـبارزه ـبا
د ـبه حـداـقل هـای ـن واـن ـت روهـا ـب ـی اـیه داری، اـین ـن ـسم و سـرـم ـی اـل امپرـی
مشترک عملی و نظری دست یابند و بدین طریق سنگ پایه تشکیل

کمینترن بین المللی را بنا نهند.  
اـین ـساـخـتار ـبه ـباور ـحزب کار ـبلژیک ـسازـماـنی رـهـبری کـنـنده و
ـمـتشکل ازـهمکاری ـهـمه اـحزاب و ـجرـیان ـهای کـموـنـیـسـتی اـست که
اـنـبه اـجم ـهـمه ـج رـضد ـتـه ای زـحـمتکش را ـب وده ـه دـهی ـت اـن ازـم کارـس
ـشـنـهاد ارـتـنز پـی اـیه داری ـجـهاـنی ـبه ـعـهده ـخواـهد گرـفت. رـفـیق ـم ـسرـم
کرد که ـبرای پـیـشـبرد اـین اـمر ـهر ـشش ـماه یک ـبار ـنـشرـیه ـمـشـترکی،
ـبرای ـتـبادل ـنـظر و ـتـشرـیح ـمـساـیل ـجـهاـنی از ـسوی اـحزاب و ـسازـمان
اـبد و روـندی پـیش رود که اـین ـهای کـموـنـیـسـتی و کارگری اـنـتـشارـی
ـنـیروـها ـبـتواـنـند ـبا ـتـقوـیت رواـبط  وـهـمـبـستگی ـبـین ـخود در ـباره اـین و
یا آن معضل جهانی با یکدیگر مواضع متحد اتخاذ و  بیانیه مشترک
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تجارت جهانی ناعادالنه و نابودی اقتصاد و صنعت
کشورهای فقیر

اروپا و آمریکا بی دغدغۀ خاطر از پیامدهای حقوقی، با پرداخت یارانه
های کشاورزی هنگفتی، فقیرترین کشورهای دنیا را مجبور به تن در دادن

به سیاست های  نولیبرالی می کند.

اـتی در اـلـع ـط ۀ اروپا، در یک گزارش ـم ادـی ریکا ـ اـتـح وۀ آـم ارت آزاد ـبه ـشـی ۀ ـتـج اـجـع ـف
ات و ذاکرات، اـطالـع وی ـم ـت ـی ـت ـس ازگی از سـوی اـن ـبه، که ـبه ـت ـمـلـلی پـن ارۀ ـتجـارت ـبـین اـل ـب
ـتـجارت آـفرـیـقای ـشرـقی و ـجـنوـبی ـمـنـتـشر ـشد، دـیده ـمی ـشود. یکی از ـعواـمـلی که ـمـنـجر ـبه
آـشـفتگی و ـبرـهم ریـخـتن کـنـفراـنس وزـیران ـسازـمان تـجارت ـجـهاـنی در کنکون در ـشـهرـیور

ماه 1382 (سپتامبر 2003) شد همین موضوع بود. 
ـیاراـنه (ـسوـبـسـید) ـهای کالن به نـفع پـنـبه کاران آـمریکا و اروپا، ـصـنـعت پـنـبه را در ـبرـخی
زدیک ـبه 4 االـنه ـن ریکا ـس د. دوـلت آـم ده اـن اـن ودی کـش اـب ا ـبه ـن ـی ای دـن ورـه رـین کـش ر ـت از ـفـقـی
د. رای 25000 پـنـبه کار اـین کـشور ـمی کـن اراـنه و کمک ـهای دیگر ـب ارد دالر ـخرج ـی ـمـیـلـی
اع ـمی اـنی را اـشـب ازارـهای ـجـه وـلـیدی ـمی ـشود که ـب ازاد ـت اـست ـموـجب ـتـشوـیق ـبه ـم اـین ـسـی
کرده اـست. ـبـین ـسال ـهای 1998 و 2001، ـتوـلـید پـنـبۀ آـمریکا 42 درـصد اـفزاـیش ـیاـفت. اـین
رای پـنـبه ود دارد. ـب ار ـخ ـی ا را در اـخـت ـی ۀ دـن ـب ادرات پـن د ـص ر 40 درـص اـض ال ـح ور در ـح کـش
رخ ر از وـضـعـیت ـن ـظ وـیی 1/14 دالر، ـصرف ـن د کـیـل رـی داـقل ـقـیـمت ـخ ریکاـیی ـح کاران آـم
اـیی ـتـعـلق ـمی اـفه پرداـخت ـه ا اـض ده اـست. ـبه ـعالوۀ اـین که ـبه آـنـه اـنی ـتـضـمـین ـش ای ـجـه ـه
رـتـیب، پـنـبه ود. ـبه ـهـمـین ـت ده ـش اـن ده رـس رز از پـیش ـتـعـیـین ـش ان ـبه یک ـم دـش ا درآـم رد ـت گـی
ا از د. اـم رـخوردارـن و  پـنـبه ـب ا 1/67 دالر در ـهر کـیـل ر ـب راـب اراـنه ای ـب اـیی ـهم از ـی کاران اسپاـنـی
ـسوی دیگر، دوـلت ـهای آـفرـیـقاـیی ـیا اـصالً ـتواـناـیی ـماـلی پرداـخت ـیاراـنه را ـندارـند ـیا ـفـقط
در ـحدی ـخـیـلی ـمـحدود ـمی ـتواـنـند ـبه کـشاورزان کمک کـنـند. ـبرای ـمـثال، در ـساـحل ـعاج،
اراـنه وه، ـی اـب اراـنه درـیاـفت ـمی کـنـند. در زـیـمـب پـنـبه کاران ـفـقط ـهـفت ـسـنت در ـهر کـیـلو پـنـبه ـی
وـجود ـخارـجی ـندارد و پـنـبه کاران ـهر کـیـلو پـنـبه را در ـمـجـموع فـقط 16 ـسـنت ـمی ـفروـشـند،
یعـنی کمـتر از یک دـهم آنچه در آـمریکا و اتـحادـیۀ اروپا فـقط به ـعـنوان ـیارانه به پـنبه کاران

پرداخت می شود.
ـسـأـله اـین کمک ـهـای ـتـدالل کـنـد که ـم ـمـود و اـس آـمـریکا ـتالش دارد اـین ـطـور واـن
ی اش ـازارـهـای داـخـل ـبه در ـب ت، و از آـنـجـا که ـبـهـای پـن ی اـس کـشـاورزی یک اـمـر داـخـل
کـماـبـیش ـبراـبر ـبا ـقـیـمت ـهای ـصادراـتی اـست، ـصادرات پـنبه اش «دامپـینگ» (ـصدور کاال ـبه
اـیع ودی ـصـن اـب ور ـن ـظ ر از ـقـیـمت داـخـلی ـبه ـمـن اـیی کـمـت روش آن ـبه ـبـه ای دیگر و ـف ورـه کـش
داخـلی کـشور وارد کـنـنده) مـحـسوب ـنـمی ـشود. اتـحادـیۀ اروپا پـنبه ـصادر ـنـمی کـند، وـلی در
د و ال ـمی کـن ـب د دارد، ـمـثل شکر، ـهـمـین روـیه را دـن ـی وـل ازاد ـت راورده هـاـیی که ـم ورد ـف ـم
ای ر اـین کمک ـه ـی أـث ا ـت د. اـم رـضه ـمی کـن اـیی ارزان ـع اـنی ـبه ـبـه ازار ـجـه ازادش را در ـب ـم
کـشاورزی ـمـثل ـیاراـنه ـهای ـصادراـتی اـست، که در ـظاـهر و ـمـطابق ـمـقررات ـسازـمان تـجارت
جهاـنی غیر ـقانوـنی اند. ـبرآورد می شود که ـیارانه های آـمریکا برای پـنبه کارانش بـهای پنبه
ال 2002 در اـنی دـست کم 25 درـصد پاـیـین ـمی آورد. در واـقع، در ـس ای ـجـه ازارـه را در ـب
پی اـفزاـیش شدـید ـصادرات پـنبۀ آـمریکا، بـهای پـنبه در ـبازار جـهانی به پاـیین ـترین ـحدی که
ا آن زـمان ـساـبـقه ـنداـشت، ـیـعـنی ـبه 90 ـسـنت در کـیـلو کاـهش ـیاـفت. از آن زـمان ـتا کـنون، ـت

زاـیش درـیج ـبه یک دالر و ـبـیـست ـسـنت اـف ای پـنـبه ـبه ـت ـبـه
وده زاـیش ـبـهای ـنـفت ـب اـشی از اـف االً ـن اـفـته اـست که اـحـتـم ـی
که ـسـبب اـفزاـیش ـهزـیـنۀ ـتوـلـید اـلـیاف ـمـصـنوـعی اـست. اـما،
ری ـبه دـست ر روـشن ـت صـوـی وضـوع ـت رای اـین که از ـم ـب
دـهـیم، ـباـید بگوـیم که اگر ـبـخواـهـیم ـقـیـمت ـها را ـبا ارزش
پول اـمروز ـبـسـنـجـیم، ـبـهای پـنـبه در ـسال ـهای دـهۀ ـهـفـتاد ـبه
طور میانگین برابر با 4/5 دالر در کیلو می شود. از همین
مـقاـیسه می ـتوان پی ـبرد که ـتولـید کـنـندگان پنـبۀ آـفریـقایی

چقدر ضرر کرده اند.
د وـلـی ـسـبت ـت ریکا ـبه ـن ا در آـم اراـنه ـه ۀ ـی زـیـن اگرچه ـه
ـناـخاـلص ـمـلی آن کـشور ـمـقداری ـناچـیز اـست، اـما ـسـقوط
وده ار ـب اـجـعه ـب اـیی ـف رـیـق ای آـف رای کشـورـه ا ـب ـقـیـمت ـه
دت ا ـبه ـش د اـین کشـورـه ـتصـاد و درآـم اـست، چرا که اـق
واـبـسـته به ـصادرات پـنـبۀ آنـهاـست. ـهـمـین ـمـسأـله، و در کـنار
ن ی اـی ـادراـت ـای ـص ـراورده ـه ـای دیگر ـف آن کاـهـش ـبـه
کـشورـها، ـعاـمل اـصـلی ـبدهکاری آـنـهاـست. ـبرای اـین که
ـۀ ـاـن ـه ـود، ـبه ـب ـده ـش ـی ـا پاـش ـورـه ن کـش م اـی مک ـبه زـخ ـن
بـخـشودگی ـبدهی، اـین کـشورـها را مجـبور می کـنـند که به
ـبرـناـمه ـهای«ـتـجارت آزاد» ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی گردن
ـتـوـقف ـیـز ـم ـتـرل ـبـر واردات را ـن بگذارـنـد و ـهـرگوـنه کـن
ـنـاـست که وارد کردن کاالـهـا زـیـر ـنـد. اـین ـبـدان ـمـع کـن
اـیی را از دور رـیـق ـبه کاران آـف ریکا، پـن ازار از آـم ـقـیـمت ـب
رقابت در ـبازار فروش بیرون می راـند مگر آن که آنها از
د، که اـین در ـعـمل ـن اـفت بکـن اراـنه درـی شـان ـی اـی دوـلت ـه
اـلی اـین دوـلت ـهاـست. ـبه ـعالوه، اـین اـیی ـم واـن ـخارج از ـت
ـموـضوع ـسـبب ـمی ـشود که ـصـناـیع ـنـساـجی داـخـلی ـبه پـنـبۀ
اورد، که ـی اـنی روی ـب ازار ـجـه وجـود در ـب ارزان ـقـیـمت ـم
دۀ د کـنـن وـلـی ور ـت زی ـنـیـست ـجز اـین که کـش اـمد آن چـی پـی
ودش را ـهم ـمصـرف ام ـخ واد ـخ د ـم واـن ـبه ـحـتی ـنـمی ـت پـن
ۀ اـین کـشور در ا، ـصـنـعت پـنـب ـی زاـن اـن ال، در ـت رای ـمـث د. ـب کـن
روی دۀ ـنـی رـین اـسـتـخدام کـنـن زرگـت اـیی اش ـب دوران شکوـف
ـر در ـف ـزدیک ـبه 35 هــزار ـن ـود، ـبه طــوری که ـن کار ـب
چـهارده کارـخاـنۀ ـنـساـجی و ـنـخرـیـسی کار ـمی کردـند. اـما
ور ـتـحـمـیل ر اـین کـش ارت که ـب ازی ـتـج ۀ آزادـس ـیـج ـت در ـن
ون ـسـهم د و اکـن دـن ا ـتـعـطـیل ـش اـنه ـه ر آن کارـخ ـشـت د، ـبـی ـش
ـصـنـعت پـنـبه در اـقـتـصاد ـمـلی آن کـشور ـبـسـیار ـناچـیز اـست.
اـفزون ـبر این، کـشاورزان اـین کـشورـهای ـتولـید کنـندۀ پـنبه
ازارـهای ـصادرات ا اـین واـقـعـیت رو ـبه رو ـهـسـتـند که ـب ا ـب ـی
اراـنه ای» ۀ ارزان «ـی ـب ون از پـن ا اکـن شگی و ـسـنـتی آـنـه ـهـمـی
ا اـید ـب ازار ـب ا اـین که در آن ـب اع ـشده اـست، ـی ریکا اـشـب آـم
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