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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

دولت «عدالت اسالمی» با شرکت پاسداران
میلیاردر

ـنـهـادی ـش ـین وزـیـر پـی ـطی، ـسـوـم ـسـل  ـمحــسن ـت
ـواـفق، 38 رای ـا 77 رای ـم ـدی نژاد ـب ـم ت اـح دوـل
ـنع و 139 رای ـمـخـاـلف ـمـوـفق ـبه کـسب رأی ـت ـم ـم
نـاـنی که ـمخـاـلفـان شـد. در ـسـخ س ـن مـاد ـمـجـل ـت اـع
ـسـلـطی در ـمـجـلس ـمـطرح کردـند روـشن اـست که ـت
ان ، ـشـبه اـمـی ـظ ـسـته ـبه ـن ای واـب اـفـی ـشی از ـم ز ـبـخ او ـنـی
دون داـشـتن ان ـحاکم اـست که ـب رـتـجـع ان و ـم اـمـی ـظ ـن
ـبی ـبـرای اـشـغـال یکی از ـنـاـس یچ گوـنه ـتـجـرـبه ـم ـه
ده اد ـش ـشـنـه ور پـی ای کـش اـنه ـه رـین وزارت ـخ ـمـهـمـت
ـبود.   ـهداـیت ـخواه، یکی از ـنـماـیـندگان ـمـجـلس که
در مخالفت با تسلطی سخنرانی کرد از جمله گفت:
ارت ردی اـست ـکه دارای  ـجرات و ـجـس ان ـف ـش «اـی
ـبرای ـتـحول ـنـیـست و ـبه ـشدت  ـمـحاـفـظه  ـکار اـست.»
زود: «اـین اره ـبه ا ـهـمـیت وزارت ـنـفت اـف ا اـش وی ـب
د  ارزی ه  80درصـد درآـم ـنـد مـینـ کـن نه  تـا وزارتـخـا
وـعه آن اـست و از ر ـمـجـم ر و  150ـشرـکت زـی کـشـو
د  وـلـی راتژـیک ـت االی  اـسـت ز چون ـک اـسی ـنـی ر ـسـی ـظ ـن
صـرـیح سـاس اـست. » هـداـیت خـواه ـت د، ـح ـمی ـکـن
ـنهـادی در ـهیچ ـیک از ـش ر پـی اـنه وزـی اـسـف ـت کـرد: «ـم

ـحوزه ـهای ـعـنوان ـشده ـتـخـصص و ـتـجرـبه ـکاـفی
ا اـشاره ـبه ـتـحـصـیالت و ـساـبـقه ـکاری ـندارد.» او ـب
صـرـیح کـرد: ـنهـادی اـحمـدی نژاد ـت ـش ـنه پـی گزـی
روـشـیـمی آن ـهم در ار در پـت ال ـک ان 17 ـس ـش «اـی
رده و اـلـیت ـک ارم ـفـع وم و چـه رـیت دـست ـس دـی ـم
رـکت رـعی از ـش ووـلـیت  وی ـیک ـشرـکت ـف ـس ـم
ـوده اـست. » در ی ـب ـارگرداـن ـب ـنـفت در ســطح اـن
ی درـبـاره ـبـرـهـای گوـنـاگوـن ـیـر ـخ روزـهـای اـخ
ه ایـنکه او دارای ـل ـطـی و از جــم ـل ــس ه ـت گذشــت
ز ـمـطرح ریکاـست ـنـی اـمت در آـم ز» اـق «کارت ـسـب
ی «اـمـروز»، ـبه ـنـقل از ـتـرـن ـن ـشـده ـبـود. پایگاه اـی
ـسن رضـاـیی اداره ـمی وـسط ـمـح اب» که ـت ازـت «ـب
ا ـتـسـلـطی ـبه نکـته ـشود، در زـمـیـنه ـعـلت ـمـخاـلـفت ـب
اـیـعه ای وـشت: «پـخش ـش اره کرد و ـن دیگری اـش
در ـمـیان ـنـماـیـندگان مـجـلس در راـبطه ـبا نـقل ـقوـلی
ـتی شـدیـد ارضـاـی از رـئـیس ـجـمهـور، مـوـجب ـن
اد ـتـم ان رأی اـع رـی دگان در ـج اـیـن ـم دادی از ـن ـتـع
ــول ـقل ـق ه ای حـــاوی ـن ـع شـــد. پـخــش شـــاـی

بحران روبه رشد رژیم
والیت فقیه

ادامه در صفحه 2 و 3

نمایندگی حزب توده ایران در اجالس جهانی احزاب 
کارگری-کمونیستی جهان

ـهـفـتـمـین اـجالس ـجـهاـنی اـحزاب کارگری - کـموـنـیـسـتی ـجـهان
ان، وـن اری، در آـتن پاـیـتـخت ـی اه ـج ان ـم ای 27 اـلی 29 آـب در روزـه
ا ـعـنوان «گراـیش ـهای رگزار ـشد.  در اـین اـجالس پراـهـمـیت که ـب ـب
اـسی- و اـعی و ـسـی ادی، اـجـتـم رات اـقـتـص ـسم: اـث اـلـی ـت اـصر در کاپـی ـمـع
اـتـیو کـموـنـیـست ـها» ـبرگزار ـشد ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی از 73 رـن آـلـت
کـشور از پـنج ـقاره ـجـهان ـشرکت داـشـتـند.  ـحـضور ـهـیـئت ـهای بـلـند
پاـیه از اـحزاب کـموـنـیـسـتی ـقدرـتـمـند جـهان و از ـجـمـله رـفـیق گـنادی
ون روـسـیه، و وـسـعت دراـسـی وـنـیـست ـف ر ـحزب کـم وگاـنف، رـهـب زـی
ـموـضوـعات ـمورد بـحث و ـتوافق ـهای ـجمـعی ـحاـصل ـشده، ـنـماـیش
گر اـهـمـیت روز اـفزون اـین اـجالس ـساالـنه اـست.  ـهـیـئت ـنـماـیـندگی
رادر و کـمـیـته ران ـبه دـعوت ـحزب ـب وده اـی رکزی ـحزب ـت کـمـیـته ـم
ن ـت ـال داـشت.  ـم ـرکت ـفـع ن اـجالس در آن ـش ـده اـی ـن ـرگزار کـن ـب

« یورش همه جانبه به منافع و حقوق زحمتکشان»     در ص4

ـبـری ـحـزب ـتـوده اـیـران و نـده رـه ـمـاـی ـنـراـنی ـن ـسـخ
ت آن در ـطــول اـجالس در ـی ـعــاـل گزارش کاـمل ـف

شماره آینده نامه مردم منتشر خواهد شد.

در ـحاـلی که کـمـتر از چـند روز ـبه آـغاز
ـین ـسه دوره ای شـورای حکام آژاـنس ـب ـجـل
اـنده اـست ، اـقی ـنـم اـلـمـلـلی اـنرژی ـهـسـته ای ـب
ـتـحوالت کـشور ـبه ـسـمت ـهرچه ـبـحراـنی ـتر
دام هـای شـدن وـضـعـیت پـیش ـمی رود . اـق
ـته ارـتجـاع پس از نـد و سـازمـان یـاـف ـم هـدـف
گذـشت ـسه مـاه از روی کار آمـدن دوـلت
احمدی نژاد، میهن ما را در عرصه داخلی و
ر ـط اده ـخ وق اـلـع ای ـف ا چاـلش ـه ارـجی ـب ـخ
ای اـخـته اـست.  ـطی ـهـفـته ـه واـجه ـس اکی ـم ـن
اخــیــر اخــتالـفــات در درون و پـیــراـمــون
اـیـتی ارـض وازات آن رـشد ـن ـحاکـمـیت و ـبه ـم
د آورد که در اـعی ، اوضـاـعی را پدـی ـم اـجـت
ی ـاـی ـرای رـه ـمـدی نژاد ـب ـداـفـعـان اـح آن ـم
اـلـیت اع ـبه یک رـشـته ـفـع ـجـسـتن از اـین اوـض

های تنش زا و پر مخاطره دست یازیدند.
ـات، ـطـرح   ـداـم ن اـق ن اـی ـرـی ـت ـم یکی از ـمـه
دـشـمن ـتراـشی   و   ـبـحران آـفرـیـنی   ـمـصـنوـعی
مگاـنی ـبـازـتـاب ـبـود که در رـسـاـنه ـهـای ـه
روع را از آـنجـا ـش اـج رده ای داـشت. ـم گـسـت
ـشد که، در ـجـلـسه ـمـجـلس ـبه ـمـنـظور ـبررـسی
دی ادی اـحـم ـشـنـه اد ـبه وزرای پـی ـم ـت رای اـع
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نژاد ، رـیـیس ـجـمـهوری ارتـجاع ـهنگاـمی که ـبا ـتاـخـیر ـمـعـنادار در جـلسه
اد وشکاـیت از ـتـبـلـیـغات ـسنگـین ـعـلـیه ـخود و ـتـق ان ـبه اـن اـضر ـشد، زـب ـح
وـهـین ـبه ر گوـنه ـت ده ـه ز و گزـن اـنی ـتحکم آـمـی ا زـب ود و ـب دوـلـتش گـش
ـنـان ن ـسـخ ـبـال اـی ـمـهـوری را ـجـرم ـمـحـرز دانــست. ـبه دـن یـس ـج رـی
زدیک ـبه اـبع ـن اه،  ـبه ـنـقل از ـمـن ان ـم ارـیخ 19 آـب ردا،  ـبه ـت رگزاری ـف ـخـب
ط ـته ای ـمـخـفی بـا هـدف سـاـق ـی س ـجـمهـوری گزارش داد:  «کـم رـیـی
شکـیل ـشـده اـست ـمـدی نژاد ـت کردن دوـلت از ـسـوی ـمـخـاـلـفـان اـح
وـهدف آن ـبرـناـمه رـیزی ـبرای راه اـندازی ـجنگ رواـنی گـسـترده ـعـلـیه

رییس جمهوری است. » 
اـبع ـن زود:  «یکی از ـم رگزاری در اراـئه گزارش خـود اـف ـهـمـین ـخـب
ود گـفت ـش اش ـن اـمش ـف واـست ـن وری که ـخ زدیک ـبه رـیـیس ـجـمـه ـن
اـعـضای اـین کـمـیـته در آـخرـین ـنـشـسـتـشان، ـهدف ـنـهاـیی ـخود را زـمـیـنه
ـسازی ـبرای ـطرح ـعدم کـفاـیت ـسـیاـسی رـیـیس ـجـمـهور اـعالم کرده و
د .» جـاـلب زی کرده اـن اـمه رـی رـن ات آن ـب دـم راـهم سـازی ـمـق رای ـف ـب
اـیـنـجاـست که ـشـخص اـحـمدی نژاد ـنـیز در ـحاـشـیه ـجـلـسه ـمـجـلس ـبرای
ـبررـسی چـهار وزـیر پـیـشـنـهادی در پاـسخ ـبه پرـسش ـخـبرنگاری در ـباره
زـمزمه ـهای ـطرح ـعدم کـفاـیت ـبا کـنایه پاـسخ داده ـبود . ـساـیت اـمروز،
در ـتاریخ 19 آـبان ماه، ضـمن انتـشار این ـخبر ـنوشت: «خـبرنگار پرسـید:
اـیت دم کـف اق [طـرح ـع ار اـین اـتـق رای دوـمـین ـب د ـب ـی ا فکر ـمی کـن آـی
دی نژاد د؟ اـحـم ورد ـبـنی صـدر ] رخ دـه وری پس از ـم رـیـیس ـجـمـه
اـسی رـخی گروه ـهای ـسـی ا ، اـین آرزوی ـب گـفت: ـخـیـلی ـمـمـنون از ـشـم

است.»
ردا و رگزاری ـف اه ، ـخـب ان ـم ارـیخ 22 آـب ا، در ـت ال اـین گزارش ـه ـبه دـنـب
د :  ره کردـن اـب وان ـمـخ ا اـین ـعـن ری را ـب ری دیگر ، ـخـب د پایگاه ـخـب چـن
د ـی اـسی رـیـیس ـجـمهـوری در ـمـجـلس کـل ـی «طـرح   عـدم کفـاـیت   ـس
د داـمی ـبـلـن ورای اـسالـمی ، در اـق ون اـقـلـیت ـمـجـلس ـش راکـسـی ورد، ـف ـخ
پروازاـنه و ـجـنـجال آـفرـین ـطرح ـموـضوع ـعدم کـفاـیت ـسـیاـسی رـیـیس
از ـبه کار دوـلت اه از آـغ ا ـبـیش از دو ـم اـلی که ـتـنـه ـجـمـهوری را در ـح
ـان ـب ـا اـصالح ـطـل ـاز کرد.» اـم ی گذرد آـغ ـدی نژاد ـم ـم ـود اـح ـم ـمـح
حکوـمـتی که در ـمـجـلس ـهـفـتم ـفراکـسـیون اـقـلـیت را ـتشکـیل ـمی دـهـند،
ر اـین اـبش دـبـی ا ـت د رـض د.  ـمـحـم دام را تکذـیب کردـن اـصـله اـین اـق ـبالـف
ـفراکـسـیون اعالم داشت:  «ـما تکذـیب می کـنیم ، به ـشدت ـهم تکذیب

می کنیم این یک توطئه و فرا افکنی است .»
ان وـجه ـبه کـشمکش ـمـی وـنی ـت ای کـن اد ـتـنش ـه ر اـبـع رای درک ـبـهـت ـب
ای روـه ری وـلی ـفـقـیه و دیگر ـنـی وادار اـحـمدی نژاد ـبه رـهـب ای ـه دـه اـن ـب
جناح ارتجاع ونیز هاشمی رفسنجانی و پیروانش ضروری و با اهمیت

است.  
ر راـس اـیش اـئـمه ـجـمـعه ـس وزدـهـمـین ـهـم ان ـن رـی ـسـنجـاـنی در ـج رـف
اـحی و ـتـحریکات اـحـمدی نژاد ات ـجـن اگرم اـخـتالـف کـشور و در گرـم
ـمـله ـوردـح ـاـست ـهـای آن را ـم ـی ـمـدی نژاد و ـس ـاردیگر دوـلت اـح ـب
راـیط داـخـلی د:  «ـش ادآور ـش اـنی در اـین ـخـصوص ـی ـسـنـج رارداد، رـف ـق
ا ـبه گوـنه ـخـطر ـتـهاـحم ـخارـجی را ـجدی کرده اـست، اـمروز ـجاـمـعه ـم
د. اـین ـته اـن ود گرـف اـجـمی ـبه ـخ اـلت ـتـه ده ای ـح ده اـست که ـع ای ـش
ـجرـیان به ـحذف، ـتـسوـیه و مـنزوی کردن ـبرـخی اـفراد دست زده اـست

و ـحـتی ـقـصد دارـند ـنـیروـهای اـین ـنـظام را ـبا ـبدـنام کردن ـمـنزوی کـنـند... اگر
اـین روـند اداـمه پـیدا کـند ـبه ـطور ـقطع ـنـیروـهای ـمـقاوم ـنـیز دـست به ـتـهاـجم و
زوده ـشدن ـمشکالت ـمی ـشود... اـعث اـف واـهـند زد و اـین ـب اع از ـخود ـخ دـف
ا ـصرف ـطرد و ـجنگ و دـعوا ا ـتـنـه ا اـنرژی ـم اـید ـبه گوـنه ای ـعـمل کـنـیم ـت ـب
روز ـشه وـجود داـشـته اـست وـلی اـم ارـجی ـهـمـی اـجم ـخ اـله ـتـه ـس ـشود... اـین ـم ـن
شرایط ویژه ای  است به خصوص شرایط داخلی این خطر را جدی کرده

است . »
ر ـنـقش ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـبه از ـهم ـب راـنی ـب وی در ـهـمـین ـسـخـن
ـعـنوان ارگاـنی ـفرای ـسه ـقوه وکـنـترل کـنـنده آـنـها ـتاکـید کرد و ـمـتذکر ـشد: 
«ـنـظارت ـبر ـعـهده رـهـبری اـست واـیـشان ـتـشـخـیص داده اـند که اـین اـمر را ـبه
د...کار ـعمـده مـا اـین اـست که سپارـن ظـام ـب ـصـلـحت ـن ـشـخـیض ـم ـمـجـمع ـت
ـتـصـمـیـمات ـبر ـخالف ـسـیاـست ـهای کـلی گرـفـته ـنـشود، کار ـبـعدی ـما اـیـجاد
االـنه ـبه د ـس اـی اـست . ـب اـست ـه رای اـین ـسـی رای ـتـعـیـین اـج اـیی ـب اـخص ـه ـش
مـجمع ـتـشـخـیص ـمـصلـحت ـنـظام گزارش داده ـشود ـتا ـمـشـخص ـشود که اـین
ده اـست ، ـش ام ـن ده و اگر ـبه درـسـتی اـنـج ام ـش دار اـنـج ا ـبه چه ـمـق اـست ـه ـسـی
ا،  اـظـهار ـنـظر ـهواداران اـبل اـین ـموـضع گـیری ـه ـمشکل کـجاـست. »  در ـمـق
أـمل اـست. پور اـبل ـت ور،  ـق ر کـش دی وزـی دی نژاد ، از ـجـمـله پورـمـحـم اـحـم
مـحـمدی در ـهـمان ـهـماـیش اـئمه ـجـمـعه ـخاـطر ـنـشان ـساـخت: «ـبا ـسـطح ـباالی
ـتوـقـعات و اـنـتـظارات ـمواـجه ـهـسـتـیم ، دـست اـقـتـصاد دوـلـتی ـباـید ـقـطع ـشود (
اـمات در رده داران و ـمـق اـن ران ، اـسـت اری از ـمدـی ـسـی اری ـب رکـن اـشاره وی ـبه ـب
ـنـد ـیـازـم ـنـاح ـهـای ارـتـجـاع اـست ) اـین کار ـن ـهـای گوـنـاگون از دیگر ـج
ر زم واراده ـمـلی ـب اـطع اـست و دوـلت ـنـهم ـع زه ای ـق راـحی ـسنگـین و انگـی ـج
سـوزان اـنـقالب ( ـبخـوان ار ـتقـوـیت ـنـقش دـل ـت اـنجـام آن دارد ، مـا خـواـس

پاسداران و دالالن )و روحانیت که از ارکان اقتدار ملی است ، هستیم.»
ری درون ای اـخـتالف و درگـی ای ژرـف ری گوـی وـضعگـی ـسه اـین دو ـم اـی ـمـق
حکوـمتی است که مبـنای آن نه ـحـقوق ـمردم و مـنافع مـلی کـشور که مـبارزه
ر کرـسی صـدارت و روت ـمـلی و تکـیه زدن ـب صـاـحب و غـارت ـث رای ـت ـب

وزارت است. 
ر ور، ـعالوه ـب ای کـش ررـسی رخ دادـه اـیل پر اـهـمـیت در ـب ـس از دیگر ـم
درگـیری ـجـناـحی و کـشمکش در درون و پـیراـمون ـحاکـمـیت، ـبرـناـمه رـیزی
اـلف و دای ـمـخ ر ـص رکوب ـه رای ـس ان ـب رـتـجـع ده ـم اب ـش ـس رکت ـح و ـح
روزنه ـهای ـباـقی ـماـنده در ـجاـمـعه اـست. ارـتـجاع ـبا ـفراـخواـنی روـشـنفکران و
رـعـتی ا ـس دگان ـفضـاـیی از رـعب و وـحـشت را ـب ـسـن وـی اـمه نگاران و ـن روزـن
اگون ـحاکی از ار گوـن د . اـخـب ـمـعـین وـتـنـطـیم ـشده ـبه کـشور ـتـحـمـیل ـمی کـن
داد اـتی اـست، ـتـع وـع ـسـتـقل ـمـطـب االن ـم دگان و ـفـع ـسـن وـی ر ـن ا ـب ارـه ـش ـشدـید ـف ـت
اـنه رده ـبه ـبـه ر ـبه شکـلی گـسـت ای اـخـی اـمه نگاران در ـهـفـته ـه ادی از روزـن زـی
ـهای گوـناگون اـحـضار ـشده و ـمورد ـبازـجوـیی ـقرار گرـفـته اـند، در ـمواردی
اـین ـبازـجو ـیی ـها ـهـمراه ـبا هـتاکی و ـبرـخوردـهای ـخـشوـنت آـمـیز ـبوده اـست.
پـیش از اـنـتـشار اـین اـخـبار، ـمـحـسـنی اژه ای، وزـیر اـطالـعات رژـیم در ـجـلـسه
د اـین وزارت را دـی اـمه ـج رـن رـیه روزاـنه ، ـب ـش ران ـهـجده ـن دـی ا ـحـضور ـم ای ـب
وط ـبه رـب ای ـم ورد گزارش ـه ازه دوـلت در ـم وراـلـعـمل ـت رـسـیم کرد و دـسـت ـت

پرونده هسته ای را به آنان ابالغ کرد. 
رـیه ای ـبه ـش دور ـن ر اـین اـست که، ـحـتی اـلـمـق رار ـب اـبه گـفـته اژه ای ، ـق ـبـن
ازه ای اده ـنـشود و د ر ـسـطح ـمدـیران و ـمـسـئوالن ـت دادگاه ـمـطـبوـعات ـفرـسـت
که وزارت اـطالـعات ـتـعـیـین ـمی کـند ـتـخـلف ـها ـبررـسی ـشود. اـین ـبه ـمـعـنای
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ادامه بحران روبه رشد رژیم ... 
آن اـست که وزارت اـطالـعـات و دیگر ارگان ـهـای
ـسرکوبگر در ـبازداـشت، اـحـضار و ـبازـجوـیی روزـناـمه
رـقی و اـتی و روـشـنفکران ـمـت وـع ـطـب االن ـم نگاران و ـفـع
آزادیـخواه ـبا دـست ـباز و ـخاـطر آـسوده ـعـمل ـخواـهـند
ـضـای ـیـز از اـع یــسی ـسـحـر ـخ ـطه ـع کرد، در اـین راـب
اـنـجـمن دـفاع از آزادی ـمـطـبوـعات ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته
ب و ـد که یک فـضــای رـع ـن ی کـن ت:  «ـتالش ـم اـس
اـمه نگاران ـهمکاری نـد تـا روزـن وحــشت اـیجـاد بکـن
ـشان را ـبا رـسانه ـهای اـیـنـترـنتی مـحدود بکنـند و... حـتی
ما می دانیم که بسیاری از این افراد جرات این را که
ان ارـش د، که اـحـض ود بگوـیـن ان ـخ رـین کـس زدیکـت ـبه ـن

کرده اند، نداشته اند..».
ـنـان ـصـفـار ـبـاط ـبـا اـین ـبـرـنـاـمه ارـتـجـاع ، ـسـخ در ارـت
ـهرـندی وزـیر ارـشاد، و از ـجـمـله شکـنـجه گران ـمـنـفور
رژـیم، ـجاـلب ـتوـجه اـست ، وی در ـهـماـیش ـسراـسری
اع اـمه ارـتـج رـن زای ـمـخـتـلف ـب ورد اـج اـئـمه ـجـمـعه در ـم
چـنـین گـفت:  «رـساـنه ـهای ـمـعـیـنی ، در ـحاـلی که ـهـنوز
چـند ـماـهی از روی کار آـمدن رـیـیس ـجـمـهور ـجدـید
داـشـته ـبـحث ـطرح اـبـقه ـن ـنـمی گذرد ، ـبـصورـتی که ـس
ـعدم کـفاـیت ـسـیاـسی وی را ـمـطرح ـمی کـنـند، اـینگوـنه
رـساـنه ـها ـباـهـتاکی، اـین پرده دری ـهای ـخود را دـنـبال
وـجه دادـیم... در ـحوزه ـعـمل ا ـبه آن ـت ـمی کـنـند که ـم
ـتا ـحدودی ـتـساهل و ـتـساـمح ـناگزـیر اـست ـبرای اـینکه
شـود ( شـاری فـوق طـاـقت جـاـمـعه ـبه مـردم وارد ـن ـف
ـخوب ـتوجه ـشود مـحـتوی ـبرـناـمه ـهـمـین اـست ) ـباـید ـتا

حدی تساهل و تسامح کرد .»
ـته ـبه ی اـست که چون گذـش ـن ـدان ـمـع ـان ـب ـن ن ـسـخ اـی
د واـه ار زده ـنـخ داـمات ـخـشوـنت ـب اره دـست ـبه اـق یکـب
ـشد ، ـبلکه ـبا ـحـساب و ـبرـنامه رـیزی ، خـفـقان ـمـتـناـسب
اد ای اـیـج ـبه ـه اده ـمی گردد. یکی از ـجـن اع پـی ا اوـض ـب
ت ـنفکران ـتـرـقی ـخـواه ـتـقـوـی ـنـاق و پیگرد روـش ـت اـخ
ر وـلی ـسـته ـبه رژـیم و ـتـحت اـم ذـهـبی واـب ـهـیات ـهای ـم
ـاـمه نگاران ـوازات ســرکوب روزـن ـیه اسـت ـبه ـم ـق ـف
یـاـسی پیگیـری ـمی شـود. ضـای ـس وـتنگ سـاـخـتن ـف
ای ـجـمـعه و ازـه ا، ـنـم وـیت تکاـی اـیت و رواج و ـتـق ـحـم
وی رـیـیس ا ـتـق د رـض ا، در اـین ـخـصوص ـسـی ـنـه زاـی ـج
ـته ـمـعه کـشـور گـف ـمه ـج ـیـاـست گذاری اـئ ـشـورای ـس
رای ایگاه ـب رـین ـج رـین و ـمـهـمـت از ـجـمـعه ـبـهـت اـست:  «ـنـم
ـمـعه ـنقـش ـمه ـج نگی در کـشـور اـست و اـئ ـرـه کار ـف

پدری ومعنوی در جامعه دارند.»

مکـمل اـین ـبرـناـمه اـفزاـیش ـنـقش سپاه پاـسداران و ـبـسـیج در ـحـیات ـسـیاـسی  اـقـتـصادی کـشور
د. در اده ـمی کـن ان آـم اـلـف رای ـسرکوب و ـقـلع و ـقم ـمـخ ود را ـب ون ـخ اـست . سپاه از ـهم اکـن
ـتارـیخ 18 آـبان ـماه اـمـسال، ـبه گزارش ـخـبرگزاری اـیـسـنا، «رزـماـیش ـمـقاـبله ـبا ـناآراـمی ـها» از
ـسوی گردان ـهای ـعاـشورا و اـلزـهرا ـناـحیه شـهـید ـبـهـشـتی به ـمدت سه روز ـبا ـتجـهـیزات کاـمل
در ـمـنـطـقه ـعـموـمی ـسرـخه ـحـصار ـبرگزار ـشد.  در چـنـین ـشراـیـطی ـبا ـتوـجه ـبه وـضـعـیت ـخـطـیر
کـشور و ـمـساـله پروـنده ـهـسته ای ـجـمـهوری اسالـمی و ـنـیز تـحوالت ـمـنـطقه ای ، ـنارـضاـیـتی از
اـقداـمات ارـتـجاع ـبه نـحوی ـقاـبل ـتاًـمل در ـحال گـسـترش اـست .اـنـتـشار ـبـیاـنیه ای ـبا اـمـضاء 674
شـداری ـبه نـوان ـسـخـنی بـا ـمـلت ، ـه ـشجـوـیی ـتـحت ـع یـاـسی و کارگری داـن ـنفـر ـفعـال ـس
و آن را ر ـس ر از ـه ـته و ـخـط رار گرـف ا در آن ـق انگر وـضـعـیـتی اـست که ـمـیـهن ـم ـی اکـمـیت ـب ـح
ـتـهدـید ـمی کـند . در اـین ـبـیاـنـیه ـبه درـسـتی ـبر ـمـساـیـلی ـحـساس و پر اـهـمـیت اـشاره ـشده اـست.
اـقداـماـتی از اـین دـست گرچه در اوـضاع ـبـغرـنج و دـشوار کـنوـنی ـقاـبل ـتـقدـیر و ـمـغـتـنم اـست
وـلی ـبه اـعـتـقاد ـما کاـفی ـنـیـست . ـحزب ـما ـضـمن ـحـماـیت از چـنـین اـقداـماـتی که ـمی ـتوان آن
د ازـمـن ـی ز ، ـجـنـبش ـن ر چـی ا ارـتجـاع ـبـیش از ـه اـبـله ـب رای ـمـق ر آن اـست ، ـب د ـب اـمـی را ـمـثـبت ـن

تشریک مساعی ، هماهنگی و اتحاد عمل است. 
رات اـط وـنی را که ـمـخ وار کـن ر و دـش اع ـخـطـی رون رـفت از اوـض ران راه ـب وده اـی ـحزب ـت
بسیاری را برای میهن ما به همراه دارد ، اتحاد همه نیروها و احزاب و شخصیت های آزای
ـخواه ، ملی و مترـقی در یک جبهه واحد ـضد استـبدادی ارزیابی می کـند . به گمان ـما همه
ت ـیت ارـضی ، ـصـلح و ـعـداـل ـمـاـم ـتـقالل، ـت ـین ـمـداـفع آزادی، اـس ـت ـیـروـهـا و اـحـزاب راـس ـن
ا د، اـم ـسـتـن ر ـضد ارـتـجاع ـحاکم دارا ـه ارزه ـب اـجـتـماـعی در ـمـجـموع ـسـمت واـحدی را در ـمـب
ـمواـنع ذـهـنی ـماـنع از آن گردـیده از اـین امکان پر اـهـمـیت ـتارـیـخی ـبه درـسـتی اـسـتـفاده ـشود و

صفی متحد از مبارزان راه آزادی و طرد ونفی استبداد و ارتجاع تشکیل گردد. 
ـما ـضـمن اـسـتـقـبال اـین ـعـبارات ـبـیاـنـیه 674 ـنـفره که:  «ـخواـسـتار اـعـمال اـصالـحات راـسـتـین
ـساـخـتاری ـبر ـمـبـنای اـعالـمـیه ـهای ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر واـلـحاـقـیه ـهای آن وـتاـمـین آزادی ـهای
ا ـهمکاری و ـحـضور دـلـسوزان ـمـلت که ـخارج از ـهرم اـنون ـب اـساـسی، ـعداـلت و حکوـمت ـق
ران که ـبه اـسـتـقالل و ان اـی واـه اـمی آزادی ـخ اـشـیم و از ـتـم د»، ـمی ـب ـسـتـن اکـمـیت ـه ـقدرت ـح
آزادی اـیران می اـندـیشـند ، ـمی ـخواهـیم در ـفرصت ـباـقی ـماـنده پـیش از آنکه در اـثر سـیاست
اـمـیت ارـضی، اـسـتـقالل، آزادی و اـمـیـنـیت اکـمـیت، ـتـم اـنه ی ـح رانگر و واپس گراـی ای وـی ـه
کـشور در ـمـعرض ـخـطر ـبـیـشـتر ـقرار گـیرد، از آن ـجـمـله در ـبرـخورد ـبا پروـنده ـهای ـهـسـته ای
ان شکل داده اـست) و ر ـضد ـمـیـهن ـم اـبـقه ـیی را ـب اع ـبـین اـلـمـلـلی ـبی ـس ر ( اـجـم ـش وق ـب وـحـق

خسارات جبران ناپذیری بوجود آورد، به تالش همه جانبه در این راه برخیزند. 
ـما  آـمادگی ـخود را ـبرای ـهمه گونه ـهمکاری در راـسـتای ـتشکیل یک ـجبـهه گـسـترده و
ا ـفراگـیر ـضد اـسـتـبدادی ـبرای ـنـیل ـبه آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـعالم ـمی دارـیم . ـحزب ـم
در اـین ـخـصوص ـهـمواره ـبا ـحد اعالی ـمـسـئوـلـیت رـفـتار کرده و اـنـتـشار اـسـنادی چون ـمـنـشور

آزادی و جبهه واحد ضد دیکتاتوری دال بر این مدعا است . 
ـبی شک اـحـساس ـمـسـئوـلـیت ـمـلی و ـمیـهـنی ، وـفاداری پیگـیر ـبه اـمر دـفاع از ـحـقوق ـمردم
ای واری ـه ود دـش ا وـج رـقی را ـب ـت واه ـمـیـهن دوـست و ـم ای آزای ـخ روـه ـی د ـهـمه ـن واـن ـمی ـت
گوـناگون و ـتـفاوت در ـبـیـنش و اـعـتـقادات اـیدـئوـلوژیک در یک ـجـبـهه ـمردـمی گرد آورد .
اه ـبه ـتشکـیل یک ـجـبـهه داد ـسـی اـیی از چنگال اـسـتـب رای آزادی و ـسر ـبـلـندی و رـه ا ـب ـمـیـهن ـم

در این لحظه تاریخی نیازمند است.

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
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ـقاـنون که از اصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـبه ـیادگار ـماـنده اـست کارگاه
ـهای زـیر 10 ـنـفر از ـشـمول ـقاـنون کار ـخارج ـمـحـسوب ـمی ـشوـند .
ای ده اـست: «در کارگاه ـه ان آـم اـی رـم اـلی کارـف ون ـع اـمه کاـن در ـن
دارای 10 ـنـفر کارگر بـنابه دالـیلی از ـقـبیل تـعداد کارکـنان ، ـشراـیط
رای ا ، اـج رـم ادی کارگاه و رواـبط کارگر و کارـف کار وـضع اـقـتـص
ـمی ـمهـوری اـسالـمی امکان پذیـر ـن رـخی از مـواد قـانـون کار ـج ـب

باشد.»
در ـهـمـین ـناـمه کارـفرـماـیان ـقوـیا ـخواـسـتار ـمـعاـفـیت 48 ـماده و ـتـبـصره
اـنون کار در کارگاه ـهای 10 ـنـفره آـنـهم ـبه ـمدت 5 ـسال ـشده از ـق
اـمه ارـتـجاع ـبر ـضد کارگران ا ـتوـجه ـبه ـبرـن اـمه ـب اـند . ـبی شک اـین ـن
د اـی د و ـحـتی ـب د ـش واـه واـجه ـخ ال ـم ا اـسـتـقـب وی وزارت کار ـب از ـس
ر کار راـسم ـمعـارـفه وزـی ـتی در ـم ظـار داـشت ـهمـانگوـنه که ـجـن ـت اـن
ای دوـلت اـست ـه وـجه ـبه ـسـی ا ـت ود ، ـب دی نژاد گـفـته ـب دوـلت اـحـم
ـمـلی سـود کالن سـرمـاـیه داری بـویژه الـیه جـدیـد ، گام هـای ـع

انگلی آن تجار عمده بر داشته شود .
اـمه ـهای ـتدارک دـیده ـشده ، ـبه ـشدت ـبر اـین ـقـبـیل اـقداـمات و ـبرـن
اـقی ر ـمـنـفی و ـمـخرب ـب اـثـی وـضـعـیت زـندگی و ـشـغـلی زـحـمتکـشان ـت
ـاه ـان ـم ن خــصـوص در اواسـط آـب ی گذارد . در اـی ـته و ـم گذاـش
گروـهی از ـمـسـئوالن و ـفـعاالن اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی کارگری اـعالم
داـشـتـند ، اـثـبات ـسواـبق ـبـیـمه ای کارگران کارگاه ـهای کوچک ـبه
دـلیل آـیـین ـناـمه اـجراـیی ـماده 191 ـقاـنون کار ، ـبا ـمشکل روـبروـست
ـنه از 2 ـی وـلی در اـین زـم اـبل ـقـب اـعی ـتالش ـق اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم و ـس

سال پیش به این سو انجام نداده است . 
در ـحال ـحاـضر، دوـلت اـحـمدی نژاد در راـسـتای ـحـماـیت از کالن
ـسرـماـیه داران وـتـقوـیت اـقـتـصاد دالـلی ـبه ـمداـخـله گـسـترده در ـتـعـیـین
ده اـست . و ادرت ورزـی اـعی ـمـب اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم ره ـس دـی ـهـیات ـم
ـته و یـاری را بـرانگـیـخ ـس ـتـراضـات کارگری ـب ـمـین مـوـضـوع اـع ـه
دگان ـن مـاـی ده اـست . یکی از ـن ـشم زـحـمتکشـان گردـی وـجب ـخ ـم
کارگران ـصـنـعت ـنـفت در ـخوزـسـتان ـبه ـخـبرنگار اـیـلـنا ـبه ـتارـیخ 18
اـعی در ـم اـمـین اـجـت ان ـت ازـم ود :  اـسـتـقالل ـس ادآوری ـنـم اه ـی ان ـم آـب
اـمـین اـساـسـناـمه آن ـتاکـید ـشده اـست اـما اکـنون دوـلت ـبر ـصـندوق ـت
اـعی از اـمـین اـجـتـم اـلی ـت د . ـشورای ـع اـعی حکم راـنی ـمی کـن اـجـتـم
ارکان مهم ـتامـین اجتـماـعی می ـباـشد ، اما ـحـضور کارگران در این
ده اـیـن رـنـم ورا ، 8 ـنـف ره اـین ـش ورا پررنگ ـنـیـست ، از ـجـمع 15 ـنـف ـش
نـدگان مـاـی نـده کارفـرمـایـان و ـفـقط 2 ـنفـر ـن مـاـی دوـلت ، 5 ـنفـر ـن
ر دگان کارگران در ـشـه اـیـن د. ـهمچـنـین یکی از ـنـم ـسـتـن کارگران ـه
ـصـنـعـتی ـساوه ـنـیز اـعالم داـشت: «ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـمـتـعـلق ـبه کارگران
اـست و ـباـید ـمـسـتـقل ـبـماـند اـما ـتاکـنون اـین ـسازـمان ـتوـسط ـصاـحـبان
واـقـعی اش اداره ـنـشده و ـهـمواره دوـلت ـنـقش اـصـلی را اـیـفاء کرده
ز کـند ، ان پرـهـی ازـم اـید از دـخاـلت در اـمور اـین ـس اـست ... دوـلت ـب
ر ره و ـمدـی دـی اـلـیت ـهـیات ـم ا اداـمه ـفـع چرا دوـلت در ـمورد ـعزل و ـی
ری ـمی ـصـمـیم گـی دگان کارگران ـت اـیـن ا ـنـم ـشورت ـب دون ـم اـمل ـب ـع

ارتجاع تدارک می بیند:
« یورش همه جانبه به منافع و حقوق زحمتکشان»

دام ـهای اـنـجام ـشده  ـتوـسط دوـلت ـضد کارگری ا اـق ر ـب در ـهـفـته ـهای اـخـی
اـحـمدی نژاد ، وـضـعـیت در کـلـیه ـعرـصه ـها ـبـیش از گذـشـته ـبرای ـطـبـقه کارگر و
اـیی که در اـمه ـه رـن ده اـست. ـب ر گردـی اپذـی ا، ـتـحـمل ـن ان ـمـیـهن ـم دیگر زـحـمتکـش
وزارت کار و اـمور اـجـتـماـعی و ـنـیز ـمـجـلس ارـتـجاع ـتدوـین وـتـهـیه ـمی ـشود ، ـبه
طور مستقیم منافع و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش را به چالش می گیرد.
وری اـسالـمی، در اون ـجـمـه اق ـتـع رکل اـت اری، دـبـی ال ـج اه ـس ر ـم در اواـسط ـمـه
رنگاران وم و پروـفـیل ـبه ـخـب وـمـیـنـی اوـنی آـل د از ـشـهرک ـصـنـعـتی ـتـع ازدـی اـشـیه ـب ـح
اکـید ـمـقام ـمـعـظم رـهـبری و اـبالـغـیه اـصل 44 ا ـتوـجه ـبه ـت ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:« ـب
ـقاـنون اـساـسی ـبرای ـتوسعه راهکارـهای ـخـصوصی ـسازی و تـقوـیت بـخش تـعاون
وـسـعه اـقـتـصادی کاـفی رای ـت ا و اـهداف ـمـطرح ـشده ـب اـست ـه اـنه ـسـی اـسـف (!) ، ـمـت
نیست و مااین ـموضوع را طی نامه ای به اطالع ریـیس جمهور خواهیم رـساند ،
تـدای اـنـقالب شکل زا اـست ، قـانـون کار از اـب در حـال حـاضـر قـانـون کار ـم
ده ای را دـی شکالت ـع اـنه ـم اـسـف ـت ری نکرده و ـم ـیـی روز ـهیچ ـتـغ ا ـبه اـم اـسالـمی ـت

ایجاد کرده است و باید این قانون اصالح شود.»
دوـین اه،  از ـت ر ـم ارـیخ 19 ـمـه ردا، ـبه ـت رگزاری ـف ری ـخـب وـضع گـی در پی اـین ـم
ر داد . اـین ـطرح اـنون کار ـخـب رای ـق اـیـندگان ـب رـخی ـنـم ـطرح ـجدـیدی ـتوـسط ـب
ا آن را اـمـضاء کرده اـند . رار گرـفـته و آـنـه اـنی ـق ده ـمورد پـشـتـیـب اـیـن ـتوـسط 52 ـنـم
ـسـته ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه از ـمـحـتوی اـین اکـنون ـهیچیک از ـمـحاـفل ـخـبری واـب ـت
نـا، در ـس بـرگزاری اـی د . ـبه ـعالوه ـبه گزارش ـخ طـرح گزارـشی اراـیه نکرده اـن
ـتاریخ اول آـبان ـماه ، ـمـحـمدـجـهرـمی وزـیر کار دوـلت ارـتـجاع در ـجرـیان ـمراـسم
اره ـقراردادـهای ـموـقت اـفـطاری که کـمـیـته اـمداد ـخـمـیـنی ـبرگزار کرده ـبود در ـب
ـبه ـتوـضـیـحاـتی پرداـخت که ـتوـجه ـبه آن ـبـسـیار ـجاـلب و ـضروری اـست .وی در
دگی و اـمـنـیت ـشـغـلی کارگران را ـبه وـقت که زـن ای ـم راردادـه اد ـق اع از اـنـعـق دـف
ای رکـتـه وـقت و ـش ای ـم ده اـست از ـجـمـله گـفت:« ـطـبـیـعت کارـه اـن ودی کـش اـب ـن
ـخدـماـتی و پـیـمانکاری ـموـقت اـست و ـبه ـتـبع یک کار پـیـمانکاری وـخدـماـتی که
شغلی موقت محسوب می ـشود و پس از مدتی به اتمام می رسد نـیازمند انعقاد

قرار داد موقت هستند.» 
اـین ـمـهره ـشـناـخـته ـشده ارـتـجاع که وـظـیفه اصـلی او در دوـلت ـتـحت ـهداـیت
وـلی ـفـقـیه ، ـحـماـیت از ـمـناـفع ـتـجار ـبزرگ و دالالن ـبازارو از ـمـیان ـبردن ـجـنـبش
اـعـتراـضی زـحـمتکـشان اـست ، ـبا گـسـتاـخی ـتـمام ـبه دـفاع از اـین ـقراردادـها که ـبه
د:  زاـی ـته ، پرداـخـته و ـمی اـف اـف رت ـی ردگی ـشـه وغ ـب وی کارگران ـبه ـی ـحق از ـس
ال در راـیط اـقـتـصادی واـشـتـغ وـجه ـبه ـش ا ـت د ـب اـی اـعی ـب ور اـجـتـم «وزارت کار و اـم
ا ـحق و ان دـهـیم ـت اـم وـقت را ـس ای ـم راردادـه اـمـعه ـصـنـفی ـحـفظ وـضـعـیت ، ـق ـج
ای راردادـه ان دـهی ـق اـم ود ، رویکرد وزارت کار ـس اـمـین ـش وق کارگران ـت ـحـق
ـموـقت واـهـمـیت ـبـخـشـیدن ـبه کار آـفرـیـنان ( ـبـخوان کارـفرـماـیان دالل و ـتـجار) و
اـیـجاد کـسب وکارـهای گوـناگون اـست و در اـین ـصورت و اـهـمـیت ـقاـیل ـشدن

به کار آفرین (!) می توان شاهد افزایش اشتغال پایدار باشیم.»
ـجـهرـمی در ـهـمـین سـخـنراـنی در پرـسـشی پـیراـمون آن دـسته از کارگراـنی که
ـمـجـبور ـهـسـتـند ـهر ـشش ـماه و ـیا ـسه ـماه ـقرار داد ـموـقت ـخود را ـتـمدـید کـنـند و
از ـهیچ ـحـقی ـبرـخوردار ـنـیـسـتـند ـبا ـصراـحت ـیادآور ـشد : «اـیـنـها ـبـخش ـمـهـمی در

روابط کاری نیست و فقط مشکلی کوچک از قراردادهاست»!
اـلی ون ـع اه، گزارش داد کاـن ان ـم ارـیخ 11 آـب ا، در ـت ران اـیـلـن رگزاری کار اـی ـخـب
اـمه ای ـبه وزارت کار ، ـخواـسـتار ـتـمدـید اـیان ـطی ـن رـم اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی کارـف
ادامه در صفحه 5آـیـین ـناـمه اـجراـیی ـماده 191 ـقاـنون کار ـبه ـمدت 5 ـسال دیگر ـشدـند ـمـطاـبق اـین
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کند.»
ـیل ز ـبه اـین دـل ـی ـت ان کارگر ـس ده واپس گراـی ـن مـاـی دخـاـلت دوـلت اـحمـدی نژاد اـین ـن
روـشن اـفزاـیش ـیاـفـته اـست که دوـلت ـهای ـمـخـتـلف ـجـمـهوری اـسالـمی ـبر ـخالف اراده
واره اـعی ، ـهـم اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم ان اـصـلی ـس وان صـاـحـب واـست کارگران ـبه ـعـن و ـخ
ـمیـلـیون ـها ـتوـمان از ـصـندوق اـین ـسازـمان ـبرداـشت کرده و ـمی کـنـند .دوـلت ـجمـهوری
اـمـین اـجـتـماـعی ـبدهکار اـست . ـبدهکاری اـسالـمی درـست ـبه ـهـمـین ـعـلت ـبه ـسازـمان ـت
که ـسربه میلـیاردها رـیال می زند. بی دلـیل نبود که یکی از نـمایندگان کارگران اـستان
ا ان ـمذکور ـب ازـم ورـس داـخـله دوـلت ارـتـجاع در اـم ا ـم اـلـفت ـب رـقی در ـمـخ اـیـجان ـش آذرـب
ـصراح ـتاکـید ـنـمود :  دوـلت ـطرف ـحـساب ـسازـمان ـتامـین اـجـتـماـعی اـست وـنـباـید ادـعای
ان را پـیش ازـم دـهی ـهای دوـلت ـبه ـس اـله ـب ـس اـید ـم ا ـب اـشد ، ـم ر آن را داـشـته ـب الکـیت ـب ـم

کشیده و خواستار پرداخت مطالبات شویم.
ـیع از ـمـاـیت ـهـای ـمـاـلی وـس ـمـدی نژاد ـبه ـح ـطی اـست که دوـلت اـح و اـین در ـشـراـی
ا اـنـجـمن ـحـجـتـیه ـمـشـغول اـست . اـین دوـلت از ـجمکران و ـهـیات ـهای ـمذـهـبی ـمرـتـبط ـب
سوـیی چنگ به دارایی کارگران و زحمتکشان انداخته و ـمنابع مالی صندوق ـسازمان
ـتاـمـین اـجـتـماـعی را ـغارت ـمی کـند و از دیگر ـسو ـمـیـلـیاردـها رـیال به ـبنگاه ـهای دالـلی،
ـبنـیادـها و ـشرکت ـهای مـختلف تـحت پوـشش هـیات ـهای ـمذهـبی اخـتـصاص ـمی دـهد ،
اـلی ـبرای ـطرح ـجمکران که آـخرـین ـنـموـنه آن واگذاری یک کمک 200 ـمـیـلـیارد رـی
ان ای آـن واده ـه وی کارگران و زـحـمتکشـان وخـاـن اـلغ ـهنگـفت از گـل ـب اـست ، اـین ـم

گرفته و به جیب تجار و عناصر وابسته به انجمن حجتیه سرازیر می شود.
د که ـبه گزارش ذل و ـبـخـشش ـمی کـن اـلغ ـهنگـفت را ـب ـب اـنی اـین ـم اع زـم دوـلت ارـتـج
اه ـهاـست که دـسـتـمزد اه ، ـم اع و ـبی پـن زاران کارگر ـبی دـف اـنه ـهای ـخود رژـیم ، ـه رـس
ـخود را درـیاـفت نکرده اـند . بـعـنوان ـمـثال ـبر پایه گزارش اـیـلـنا در اواـسط آـبان ـماه ـبـیش
از ـهزار کارگر کارـخاـنـجات ـفر ـنخ و ـمه ـنخ ـهر روز ـبه اـمـید درـیاـفت ـمـطاـلـبات ـهـشت
ـیـفت کاری در ـمـحل نـد ) در ـسه ـش ـت ـس ـنی کارگران 8 مـاه ـبـدون ـحـقـوق ـه ـمـاه ( ـیـع
کارـخود ـحاـضر ـمی ـشوـند . تـعداد کارگران اـین کارـخانـجات ـبه گزارش ایـلـنا ـنزدیک
ت ـوـش م در گزارش دیگری ـن ـاز ـه ـر گزاری ـب ـب ن ـخ ـی ـم ـر اـست.  ـه ـف ـزار ـن ـبه 3 ـه
ـطـقه 11 ـشـهـرداری ـتـهـران ، در ازای 12 ـن ـز ـم ـب ـضـای ـس ـمـان کاری ـف : «کارگران پـی
ـساـعت کار ـمـسـتـمر ـشـباـنه روزی ـتـنـها 145 ـهزار ـتوـمان ـحـقوق ـمی گـیرـند ، روز ـتـعـطـیل
هم ، روز کاری حساب می شود ،کارگران موظفند در روزهای تعطیل بر سر شیفت
کاری ـخود ـحاـضر ـشوـند ، زـیرا در ـصورت ـعدم ـحـضور، روز ـتـعـطـیل ـبرای کارگران
اـفت ـنـمی وـقع درـی ود را ـبه ـم زد ـخ ود ،اـین کارگران دـسـتـم رـخـصی ـمـحـسوب ـمی ـش ـم
اـنـند ـبن کارگری، ـحق اوالد و ـحق ـمسکن ـمـحروم زاـیای ـشـغـلی ـهـم کـنـند و از کـلـیه ـم
ا ، ان ـمـیـهن ـم ار اـست. وـضـعـیت کارگران و زـحـمتکـش ـسـی ا ـب وـنه ـه ـم د.» از اـین ـن ـسـتـن ـه
ا واپس گرا اـمـی دـعـیات ـبی پاـیه او و ـح ارـهای اـحـمدی نژاد و ـم ودن ـشـع انگر پوچ ـب ـش ـن

یش بویژه شخص ولی فقیه است.
ـبا ـید در ـنـظر داـشت این اوـضاع به ـغایت دردـناک و دـشوار ، ـباـید ـتـصریح کرد، رژـیم
د ا ـخواـهـن ر ـجـنـبش کارگری ـمـیـهن ـم ار ـخود ـب ـش ر داـمـنه ـف ویژه دوـلت اـحـمدی نژاد ـب ـب
اـمه ـهای وزارت کار و اـمور اـجـتـماـعی، ـلواـیح ـضد کارگری در کـمـیـسـیون رـن اـفزود، ـب
اـفـته ا، حکاـیت از ـتدارک وـسـیع واـقداـمات ـسازـمان ـی ـهای ـمـجـلس ارـتـجاع و ـجز اـیـنـه
ـمرـتـجـعان ـبرای ـیورش ـهـمه ـجاـنـبه ـبه ـحـقوق و ـمـناـفع ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان
وـیت ـستگی در ـجـنـبش کارگری ، ـتـق ا ، ـحـفظ ـهـمـب اـمه ـه رـن ا اـین ـب اـبـله ـب دارد. راه ـمـق
ا د زدن آن ـب وـن دیکاـیی و پـی وق ـسـن ای ـحـق ارزه در راه اـحـی ـسـتـقل و ـمـب ای ـم دیکاـه ـسـن
ـجـنـبش ـسراـسری دـموکراـتیک و آزادی ـخواـهانه ـمردم ـمـیـهن ـماـست. ـمـبارزه ـبرای ـنـیل
واـنـمـند ـمی ـشود که ، ـطـبـقه کارگر و دیگر ـبه آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی آن ـهنگام ـت
ارزه در ـصـحـنه ـحـضور رات اـین ـمـب ون ـفـق وان ـسـت ان ـمـتـحد و یکپارچه ـبه ـعـن زـحـمتکـش
اس سـراسـری یک ـبخـش از اـین پیکار ـی راـضی در ـمـق ـت رش ـجـنـبش اـع د. گـسـت ـن اـب ـی

سراسری است که باید تقویت و قوام یابد.

60 سال مبارزه برای آینده ای بهترادامه ارتجاع تدارک می بیند...
نوشتۀ گوین لیتل، دبیر کل سازمان جوانان کمونیست

(عضو فدراسیون جهانی جوانان دموکرات)

رار اـیی ـق رات پوـی ـی ـی ۀ ـتـغ رـحـل ان در ـم ال پـیش ـجـه 60 ـس
ـسم، ـی ـمـله ـمی ـتـوان از شکـست ـتـارـیـخی ـفـاـش گرـفت. از ـج
ـتأـسـیس ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد، ـبه کار گـیری ـسالح ـهای ـهـسـته

ــــرای ای ـب
خـــسـتــیـن ـن
ـــــــار، و ـب
ــراـنـی و وـی
ـنـــاـبـــودی
ـظـیـمی که ـع
در
ـهـیروـشـیـما و
نـــاکازاکی
ـبـه ـبـــــــار
آورد، نـــام

ای ـجنگ راـبی ـه اک از ـخ راـسـن ان ـه ر ـجـه راـس ردم ـس رد. ـم ـب
ی ـته ای، وـل ـنـاک ـسالح هــس ـت ـیـروی وحــش ـجـهـاـنی دوم و ـن
ـسم، اـشـی ده در پی شکـست ـف راـهم آـم ات ـف دوار ـبه امکاـن اـمـی
چـشم اـنـتـظار ـبرپاـیی ـنـظم جـهاـنی ـنوـیـنی ـبر اـساس ـصلح پاـیدار
و احـترام به ـقواـنین ـبین اـلملـلی ـبودـند. ـبه ـطور کـلی و ـبویژه در
اـبی ـبه رای دـسـتـی ود داـشت که ـب ان اـین آگاـهی وـج واـن ـبـین ـج
ـمـۀ کـشـورـهـا ـفـعـاالـنه در اـین راه اـین ـهـدف ـبـاـیـد ـمـردم ـه

بکوشند. 
ان، در واـن اـنی ـج راـنس ـجـه ود که کـنـف در چـنـین ـفـضاـیی ـب
ـماه ـنواـمـبر ـسال 1945، در ـلـندن و ـبا آرزوی ـصـلح ـبرای ـهـمۀ
رده اـنی دوم رـنج ـب ای ـجنگ ـجـه اـنه ـه ازـی اـنی که از ـت جـواـن
اـنی دراـسـیون ـجـه راـنس، ـف رگزار ـشد. از دل اـین کـنـف د ـب ودـن ـب
وارۀ ـشـن د که ـج رار ـش د و ـق ود آـم وکرات ـبه وـج ان دـم واـن ـج
ان ـجهـان از آن پس ـبه شکل دوره ای ـشجـوـی ان و داـن جـواـن
اـیـندگان 63 کـشور ـجـهان در اـین کـنـفراـنس ـبرگزار ـشود. ـنـم
ـشرکت داـشـتـند که ـهدف آن اـفزاـیش ـهمکاری ـبـین ـجواـنان
و داـنـشـجوـیان ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه آزادی، دـموکراـسی و ـبراـبری
ـبود. در ـبـیاـنـیۀ ـنـهاـیی کـنـفراـنس آـمده اـست:  «ـما ـجواـنان ـجـهان
ان در اـین کـنـفراـنس راـخوان ـشورای ـجـهاـنی ـجواـن ا ـبه ـف که ـبـن
ـجـهاـنی در ـلـندن در ـنواـمـبر 1945، پس از پـیروزی ـخـلق ـهای
دـین وـسـیـله اـعالم ـمی ـسم، ـشرکت کرده اـیم ـب اـشـی ر ـف ـمـتـحد ـب
ون دراـسـی ا ـف ال 1945 ـم ر ـس واـمـب کـنـیم که در اـین روز دـهم ـن

جهانی جوانان دموکرات را بنیان می گذاریم. »
در 60 ـسال گذـشـته ـفدراـسـیون جـهاـنی ـجواـنان دـموکرات

ادامه در صفحه 7
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ان ـتعـدادی از ـی ـسـبت ـبه ـمـجـلس در ـم زی از اـحمـدی نژاد ـن دآـمـی ـتهـدـی
ـنـماـیـندگان، ـموـجب ـموضع گـیری ـشدـید اـین گروه از نـمایـندگان مجـلس
ـشد. ـمـطاـبق ـبا اـین ـشاـیـعه، ـنـقل ـقوـلی ـتـهدـیدآـمـیز ـبا اـین ـمـضـمون ـکه «اگر
ـیف ـکـل ـردم ـت ـدـهـد، ـم م رأی ـن ـنه وزارت ـنـفت ـه ن گزـی ـمـجـلـس ـبه اـی
مـجـلس را ـمشـخص ـخواـهـند ـکرد» ـبه اـحـمدی نژاد ـمـنـتـسب ـشده اـست که

خشم گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است.»
ـبا ـعدم رأی اـعـتـماد ـبه ـتـسـلـطی، دوـلت اـحـمدی نژاد ـبا ـبـحران ـجدی
ار ـسـی ا ـبه گروه ـب ره اـنـتخـاب ـه ر کردن داـی ده اـست. ـتنگ ـت روـبه رو ـش
تگان نـزدیک فـرمـانـدهـان سپاه و ـس یـای بـازار و واـب ـمعـدودی از مـاـف
ـهمچنین پاکسازی ـهای وسیع در ادارات و نـهادهای گوـناگون از جمله
ران ارشـد دـی ا و ـم انک ـه ران ـب دـی شگاه، ـم ا رـئـیس داـن اری ده ـه رکـن ـب
وزارت ـخاـنه ـها و ـحـتی ـشـماری از ـسـفرای پر ـساـبـقه در وزارت ـخارـجه
ش ـهـای ـشـدـیـدی را در درون ـحـاکـمـیت اـیـجـاد کرده اـست و ـبـا ـن ـت
ـمـقاوـمت ـجدی ـنـیروـهاـیی روـبه روـشده اـست که ـمـناـفع ـخود را در ـخـطر
اـهـیت ـطـیف کـساـنی که اـحـمدی نژاد ـمی ـبـیـنـند. ـبرای روـشن ـتر ـشدن ـم
ـبرای کـسب پـست ـهای ـحـساس پـیـشـنـهاد کرده اـست، ـصادق ـمـحـصوـلی
اـلـبی اـست. وـنه ـج ـم اـنه ـنـفت ـن رای وزارت ـخ ادی ـب ـشـنـه ر پـی دوـمـین وزـی
مـحـصوـلی که پـیش از رأی ـمـنـفی مـجـلس ـتـصـمـیم ـبه اـنـصراف داد  ـنـموـنه
ار آن گروه هـا و الـیه هـای ا ـست که ـطی دو دـهه گذـشـته ـبه ـی مـام ـع ـت
ـته و اـینک ـبـا ـبـر روی کار آوردن ـسـاـنه ای دـست ـیـاـف ـثـروت ـهـای اـف
اکـمـیت رم ـح ود در ـه وـقـعـیت ـخ دوـلت اـحـمدی نژاد در ـصدد ـتـثـبـیت ـم

هستند . 
ـصادق ـمـحـصوـلی پاـسداری اـست که ـسـمت ـهای ـمـهم و ـحـساس در
ده داـشـته اـست . ر ـعـه اع ـب ور و وزارت دـف داران ، وزارت کـش سپاه پاـس
ـبررـسی و دـقت ـبر روی اـین ـشـخص ـبویژه از آن رو ـضروری اـست که
به ـقول ـمـعروف ـمـشت ـنـموـنه ـخروار اـست ، او ـنـماـیـنده ـجرـیاـنی اـست که
زـیر ـنـقاب   ـعداـلت ـخواـهی   و ـشـعارـهای ـبه اـصـطالح اـنـقالـبی و ـحـماـیت
روت ـمـلی و ارت ـث اـیی چون سپاه ـبه ـغ ادـه وـسل ـبه ـنـه ا ـت ان ـب روـم از ـمـح
ـسـتـند . وده و ـه ـتـصاـحب ـثروت ـهای ـهمگاـنی ـمـتـعـلق ـبه ـمردم ـمـشـغول ـب
ـیه ، صـوـلی ـسـمت هـاـیی چون ـمعـاوـنت فـرمـانـداری اروـم صـادق ـمـح
ازرـسی اـیـجان ـشرـقی و ـغرـبی ، ـمـسـئوـلـیت ـتـحـقـیق و ـب ده سپاه آذرـب اـن رـم ـف
اون داران و ـمـع شگر 6 ویژه سپاه پاـس دـهی ـل اـن رـم داران ، ـف کل سپاه پاـس

طرح و برنامه ریزی وزارت دفاع و...  در سابقه خود داراست .
وی هنگاـمی که در مجـلس در ـباره ـثروت ـهای هنگـفت او ، سـئوال ـشد
ـنی ) از آن ـنـهی کرده ، ـی ـم ، پاـسخ داده ـبـود:  «آنچه که اـمـام اـمت ( ـخ
خوِی کاخ ـنشینی ـبوده و نه کاخ ـنشیـنی و بنده ـحاـضرم تـمام اموال ـخود
ا ـین ـب مـاـیم.» وی ـهمچـن ـنه ـن ان هـای اـنـقالب اـسالـمی هـزـی رای آرـم را ـب
ـصراـحت ـیاد آور ـشد که ، ـمـیـلـیاردر اـست و ـطی ـسال ـهاى اـخـیر ـخرـید
ار ده در کـن ازی ـش ازـس ـنـیه ـب روش اـب ا و ـف ازی آـنـه ازـس دـیـمی ، ـب ازل ـق ـمـن
ای سـوب ـمی گردد. رسـاـنه ـه اـیش ـمـح اـلـیت ـه شـاـغل دوـلـتی ، از ـفـع ـم
ـسـته ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبـخـشی از داراـیی ـهای اـین  ـسردارپاـسدار را واـب
اد 20 ادت آـب ال ، ـسـع ارد رـی ـیـلـی دـسـیه ـبه ارزش 800 ـم از ـقـبـیل اـمالک اـق
ـطـقه ـن ان و ـم اـب ال ، اـمالک ـخـی ارد رـی ـی ـیـل اد 25 ـم ر داـم ال ، ـمـی ارد رـی ـی ـیـل ـم
ای ـشمـال ـبه ارزش 50 ال، زـمـین ـه ارد رـی ـی ـیـل پاسـداران ـبه ارزش 30 ـم

ـمیـلـیارد رـیا ل ، امالک ـمـنطـقه ـفرـماـنیه ـبـیش از 20 ـمـیـلـیارد رـیال و ـتـعداد ـقابلادامه  دولت «عدالت اسالمی» ...
ـتوـجـهی از کارـخاـنه ـها که ـبا ـبرـناـمه ـخـصوـصی ـسازی به او و دیگر ـشرکای
اـیی که در رکت ـه رکت ازـجـمـله ـش ا ـش ده و دـهـه دارش واگذار گردـی پاـس
اـطق ـمـخـتـلف از ـجـمـله ـبـخش ـنـفت و گاز زـیر ـحـماـیت سپاه پاـسداران در ـمـن
ـحوزه ـمـشـهور و ـغـنی گازی پارس ـجـنوـبی واـقع در ـخـلـیج ـفارس ، اـنعکاس
اردر ـفـقط یک ـنـموـنه از پاـسداران و شکـنـجه گران دادـند . اـین پاـسدار ـمـیـلـی
ار ـی ـت سـاـنه ای در اـخ ای ـهنگـفت و اـف روت ـه ات اـست که ـث وزارت اـطالـع
داری و وـنی از ـجـمـله ـهداـیت و نگـه اـن را ـق داـمات ـف ا اـق راد ـب د. ـهـمـین اـف دارـن
اد ـس روج ـف ال و ـم اد کـشور ـفـع وـنی در اـقـتـص اـن ر ـق اده از اسکـله ـهای ـغـی اـسـتـف
اـست که اـلب اـیـنـج د . ـج اـشـن ردم ـمی ـب ای ـم وده ـه دـبـخـتی ـت ر و ـب اـلی و ـفـق ـم
اـحـمدی نژاد در پاسخ ـبه ـنامه اـسـتعـفای اـین پاـسدار ـمیـلـیاردر از ـجـمله ـنوـشت
رای اـسالم ادق ـب دـمتگزار ـص ر ـسنگری ـخ اـلی در ـه اـبـع ـسـتم ـجـن ـطـمـئن ـه :  «ـم
واـنـقالب اـسالـمی ـخواـهـید ـبود ، ـعـلـیرـغم ـمـیل ـباـطـنی و اـعـتـقاد ـبه ـتواـنـمـندی ،
ا اـنـصراف ـمواـفـقم. » ـسالـمت وـصداـقت در ـمورد ـصداـقت و ـسالـمت ـشـما ـب
رـتـجـعان ـفردی بکار رـفـته اـست که ـبه گزارش ـخـبرگزاری ـفردا، ـمـتـعـلق ـبه ـم
ـحاکم ، پاـسدار ـمـحـصوـلی زـماـنی که ـمـعاون یکی از وزارت ـخاـنه ـها ـبود ،
ادره وـتفکیک و واگذاری یک ـملک ـمسکوـنی وـنی در ـمـص اـن ر ـق ـبـطور ـغـی
در مـنطقه دزا شـیب تـهران به هـمراه دو نـفر دیگر ( ـنام آنها ـفقط «ز»  و  «ک»
ـسـتـقـیم اـلت ـم د )دـخ ـسـتـن د سپاه ـه ان ارـش دـه اـن رـم االً از ـف ده و اـحـتـم د ـش   ـقـی
ر وـنی و ـغـی اـن ر ـق دام را ـغـی ود رژـیم اـین اـق ای ـخ داـشـته ، که ـحـتی دادگاه ـه

شرعی دانسته اند .
ـان و ـدـه ـاـن ـرـم ـوـنه از ـف ـم ـاردر ، یک ـن ـی ـل ـی ـدار ـم ن پاـس ـر ـجـهت ، اـی ـبه ـه
ارت و ان وـلی ـفـقـیه ـبه ـغ رـم داران اـست که ـتـحت ـف دگان سپاه پاـس ـن گرداـن
چپاول ثروت ملی مشغول هستند. درست به همین دالیل است که سپاه در
اـمور ـسـیاـسی واـقـتـصادی ـمداـخـله ـمی کـند . ـهدف ـتـصاـحب ـمـیـلـیاردـها دالر
درآـمد کـشور و ـثروت ـهای مـلی است ، نـفوذ روز اـفزون سپاه پاـسداران در
اردـها ا ـهدف ـبه چنگ آوردن اـین ـمـیـلـی اـسی ، اـقـتـصادی کـشور ـب ـحـیات ـسـی
دالر اـست . ـبد ـنـیـست ـیادآوری کـنـیم ، ـبه گزارش ـنـشرـیه اکوـنوـمـیـست ، ـتا
ارـمـین زاـیش ـبـهای ـنـفت ، چـه ران ـبه ـلـحاظ اـف ان ـسال ـجاری ـمـیالدی ، اـی پاـی
اس گزارش ر اـس ان را ـبه خـود اـخـتصـاص داده اـست. ـب د ـنـفـتی ـجـه در آـم
رـین گزارش خـود درآمـد ایـران از ور در تـازه ـت ـت ـی زـیـنس مـاـن ـی ـسه ـب مـوـس
رآورد ـکرده ارد دالر ـب ـصادرات ـنـفت و گاز در ـسال 2005 را 53/42 ـمـیـلـی

است.  
ا وـجود ـهـمه ادـعاـهای دروـغـین در زـمـیـنه ـحرکت دوـلت اـحـمدی نژاد ـب
ـبه ـسـمت ـعداـلت و گرـفـتن ـحق ـمردم دوـلت ـنـماـیـنده ـنـظاـمـیان و ـسرکوبگران
د ـبه دـی رکت دوـلت ـج د. ـح ورـن وال کـش ارت اـم رـیق ـغ ده از ـط اردر ـش ـیـلـی ـم
ار رده ای دوـلـتی در ـسـطح ـحـتی اـنـحـص رم ـه د ـهـمه اـه دـی ار ـش ـسـمت اـنـحـص
ـیـمه ای دوـلـتی و ـن ا و ـشرکت ـه اـنه ـه رـیت وزارت ـخ دـی وم ـم ای دوم و ـس ـه
دوـلـتی آنچـنان وـسـیع و ـسرـیع ـبوده اـست که اـعـتراض ـشدـید ـبـخش ـهاـیی از
ـحاکـمـیت را که ـمـناـفع ـخود را در ـخـطر ـمی ـبـیـنـند ـبرانگـیـخته اـست. اـین ـتـنش
زود. د اـف واـه وـنی دوـلت و رژـیم والـیت ـفـقـیه ـخ ران کـن ر ـبـح ا ـبی شک ـب ـه
ا راـطی ـب ا ـحرکت ـهای اـف اکـمـیت ـب رای یکدـست کردن ـح ـتالش ارـتـجاع ـب

دشواری های جدی روبه رو شده است.
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ادامه محروم کردن مردم از تاریخ...
اـکـمه اـیش ـمـح رای  ـنـم اع، ـبه ـتالـشی ـب ده ارـتـج اـبـن گـسـترش ـی
د اـین ر چـن ده اـست . ـه ـی اـم ان اروپا اـنـج ـم ـسم در پارـل ـی وـن ـکـم
ـتـحرـیـکات ـبا ـشـکـست ـمواـجه ـشد، اـما زـنـجـیره ـیی از ـعـمـلـیات
ات دادن ام اـین ـعـمـلـی ده اـست. ـتـم اـه ـش اـبل ـم اـمال ـق ـمـخرب ـک
ده  در حـوزه ـن اـب ات ـی د ـحـی ـسم ـتجـدـی ازـی و ـن شـاـنه ای ـبه  ـن ـن
روز ـموـضوع درا در اوـکراـین اـست. اـم اـن روان ـب اـلـتـیک و پـی ـب
اصلی  فقط خرد کردن ویا اخراج بوروکراتی گردن کلفت
ـسـکی وـف ـن راوان زرـی روان ـف ازداـشت پـی ا ـب درت،  ـی دـنه ـق از ـب
اـمل د اـصالح ـک ازـمـن ـی ا ـن اـمـعه ـم رای ـج اـجل ـب دام ـع ـنـیـست. اـق
اـسی، و ـجـلو گـیری از ـهر ـنوع دـست ـشراـیط اـجـتـماـعی - ـسـی

اندازی به تاریخ، فرهنگ و اخالق ماست.
رـیع رـفت ـس ـش رای پـی ون روـسـیه ـب دراـسـی ـست ـف وـنـب ـحزب ـکـم
برـنامه یی ملی ـبرای توسعه تـلویزـیون پا فشاری ـمی کند. ـباید
در راـسـتای ـجـلو گـیری از ـتـبـلـیغ  ـخـشوـنت، اـبـتذال و ـفـساد در
ـجاـمـعه ـقواـنـیـنی گذراـنده ـشود. ـبرای  ـکـنـترل ـخروـجی ـکاـنال
ـهای تـلوـیزـیوـنی و ـساـیر رـساـنه ـهای مـلی ـتـصـمـیم ـهاـیی ـبـنـیادی
اـتـخاذ ـشود . ـبرای ـتدـبـیر چـنـین ـسـیاـسـتی ـما ـشورای ـمـشورـتی
ـمـتـشـکل  از ـنـماـیـندگان آـکادـمی ـعـلوم، اـتـحادـیه ـهای ـخالق،
اـحزاب ـعـضو پارـلـمان و اـتـحادـیه ـسازـمان ـهای ـغـیر دوـلـتی را
پـیـشـنـهاد ـمی کـنـیم. ـماـحـماـیت ـماـلی از ـبرـناـمه ـهای ویژه  ـبرای
ـتوسـعه صـنـعت ـسیـنـما وـتاـتردر ـسطـحی آراـسته و هـنرمـندانه را،
ـطرح  و اـفزاـیش چـندین ـبراـبر ـبودجه ـهای دولـتی  ـبرای ارـتـقا
رـهنگ ، ـعـلم و رـهنگی، ـف ای ـف اـلـیت ـه ا،  ـفـع وزه ـه ـسـطح ـم
آـموزش در ـسال آیـنده را پـیـشنـهاد ـمی کـنیم . ـما اـعتـقاد دارـیم
ـباـید  ـسازوـکاری  ـعـموـمی ـبرای ـنـظارت ـبر ـتوزـیع اـین ـهزـیـنه
وـنی زـی وـی وزش و ـتـل رـهنگ ، آـم ان داده شـود.. ـف هـا سـازـم
اـخالـقی، ـشراـیط ـضروری ـحـفظ کـشور و وارد ـشدن ـبه ـقرن
اده ای اـست ـبه اد اـخالـقی  ـج ـس وـیق ـف ـش د. ـت ـست ویکم اـن ـبـی

سوی تحقیر روحی و در نهایت فروپاشی اجتماعی.
ـیه ، ـیـون روـس یــست ـفـدراـس ـته ـمـرکزی ـحـزب کـمـوـن ـی کـم
ـمـهـوری، دوـلت ، دوـمـای س ـج ـضـروری ـمی داـنـد که رـئـی
ا در ودرا رـسـم واـضع ـخ ون ـم دراـسـی اـلی ـف ورای ـع دوـلـتی و ـش
وـضع روـشن در دون ـم د. ـب اـیـن ـم ار ـن وق اـظـه سـاـئل ـف ورد ـم ـم
ارـیـخی، ـظه ـت اره ـحـفظ حـاـف تگو درـب سـاـئل، گـف ورد اـین ـم ـم
گـفتگو درـباره ـحـقوق ـبـشر و گـفتگو ـبرای رـعاـیت اـحـترام ـبه
ـحـقوق اـفراد ـغـیر ـممکن ـبوده وآـشـتی مـلی را در روـسـیه عـقـیم

خواهد گذاشت.

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
گنادی زیویگانف
13 مهرماه ( 3 اکتبر 2005) 

ـبرای اـحـقاق ـحـقوق ـجواـنان در ـسراـسر دـنـیا ـمـبارزه کرده اـست و آـنـها را ـبه ـشرکت
در ـمـبارزه ـهای ـترـقی ـخواـهاـنه، از ـمـبارزۀ پـیروزـمـند ـبر ـضد ـتـبـعـیض نژادی گرـفـته ـتا
ـال ـدت 60 ـس ن ـم ی اـی ـوـیق کرده اـست. در ـط ـته ای ـتــش کارزار ـخـلع ـسالح ـهــس
ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـنان دـموکرات ـبه رـغم ـمشکالت ـفراوان و ـعـقب ـنـشـیـنی ـهای
گاه گاهی، اـسـتحکام و نـفوذ روزاـفزوـنی ـیاـفـته اـست. اـین ـفدراـسـیون اـمروزه در ـبـیش
ده و در اـیـن ـم ان ـن ور ـجـه ـمـلـلی ـمـخـتـلف در ـبـیش از 140 کـش ان ـبـین اـل ازـم از 200 ـس
روی وکرات ـنـی ان دـم واـن اـنی ـج ون ـجـه دراـسـی ورـتی دارد. ـف ـش ان ـمـلل سِـمَـت ـم ازـم ـس
اـصـلی ـبرگزار کـنـندۀ ـجـشـنوارۀ ـجـهاـنی ـجواـنان و داـنشـجوـیان اـست که ـحاـصل اوـلـین
کـنـفراـنس ـجـهاـنی ـجواـنان ـبود. اوـلـین ـجـشـنواره از اـین دـست در ـسال 1947 ـیـعـنی دو
ـتـخت چکـسـلـواکی آن روز ی دوم در پراگ پاـی ـان ـجنگ ـجـهـاـن ـسـال پس از پاـی
یـدیک، دهکده ای نـزدیک پراگ که ـبه طـور کاـمل بـرگزار شـد. خـراـبه هـای ـل
ـتوـسط ـنازی ـها ـناـبود ـشده ـبود، ـصـحـنۀ گردـهـماـیی ـبـیـست ـهزار ـجوان از 72 کـشور
ـجـهان ـبود که ـبه اـتـفاق دکـترـین ـتروـمن و ـبـمـباران اـتـمی ـهـیروـشـیـما و ـناکازاکی را ـبه
ـشدت محکوم کردـند و ـسوگـند ـخوردـند که ـهرگز اـجازه ـندهـند که ـنازـیسم دوـباره
نـواره هـا ـبه طـور مـرـتب در نـد کنـد. از آن زمـان تـا کنـون جــش در ـجهـان سـرـبـل
کـشورـهای ـمـخـتلف ـجـهان ـبرگزار ـشده اـست. ـهـمـین ـتاـبـسـتان گذـشـته، اـین ـجـشـنواره
در کاراکاس وـنزوئال ـبرگزار ـشد که در آن پاـنزده ـهزار نـفر از ـجواـنان 144 کـشور
ارـها و کارگاه ـمـخـتـلف ـجـهان ـشرکت کردـند. ـجـشـنواره ـشاـمل کـنـفراـنس ـها، ـسـمـیـن
ـهای ـمـتـعدد ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی، ـنـشـست ـهای ـمـتـعدد دوـجاـنـبه و چـند ـجاـنبه و ـمـنـطـقه
ای، اـنواع کـنـسرت ـها، ـسـخـنراـنی ـهای ـمـتـعدد ـتوـسط ـهوگو چاوز رـیـیس ـجـمـهورى

ونزوئال، و یک سمینار دو روزۀ ضد امپریالیسم بود.
ال ـسم  و اـشـغ رورـی ر ضـد ـت ـین،  ـجنگ ـب ریکای الـت ردم آـم اـسی ـم ـی ارزات ـس ـب ـم
ی و ـوق ـمـل ـرای ـحـق ـارزه ـب ـب ـته ای، و ـم ـای ـهــس ـر ـضـد ـسالح ـه ـراق، کارزار ـب ـع
د. ودـن واره ـب ـشـن ورد ـبـحث در اـین ـج اـئل ـم ـس ۀ ـم ان از ـجـمـل ردم ـجـه وکراـتیک ـم دـم
ان واره هـا یکی از ـفعـاـلـیت هـای ـمـهم فـدراـسیـون ـجهـاـنی جـواـن ـن ـش رگزاری ـج ـب
دـموکرات اـست. ـسازـمان ـهای ـعـضو از ـطریق ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـنان دـموکرات
و ـهـماـهنگ کنـنده ی مـنطقه ای ـشان در ـمـبارزات ـمردم در زـمـینه ـهای ـمخـتلف ـتأـثـیر
گذار ـبر ـسرـنوـشت ـجـهان ـما ـشرکت و ـفـعاـلـیت ـمی کـنـند. اـخـیراٌ در اروپا کارزارـها و
ا، و ا کوـب اـشـیـسم، ـهـمـبـستگی ـب اـعی ـحول ـمـحور ـضد ـف اـسی ـ اـجـتـم اـلـیت ـهای ـسـی ـفـع

مسائل کلیدی مشابه متمرکز شده است. 
ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـنان دـموکرات ـبر اـین ـعـقـیده اـست که ـمـساـئل پیچـیده ای
ا آـنـها روـبروـست ـتـنـها ـبا ـشرکت ـجواـنان پـیـشرو و دـموکرات که که اـمروزه ـجـهان ـب
ـته ـنـد ـقـاـبل ـحل اـست. در اواـسط ـمـاه گذـش ـبـارزه ـمی کـن ـتـر ـم ـنـده ای ـبـه ـبـرای آـی
ـشـصـتمـین ـسالگرد بـنـیانگذاری ـفدراـسـیون جـهانی ـجواـنان دـموکرات در ـهـماـیـشی بـین
ر راـس دگاـنی از ـس اـیـن ا ـحـضور ـنـم اـلی و ـب ریکای ـشـم اـهنگی اروپا و آـم ا ـهـم اـلـمـلـلی ـب

اروپا و آمریکا در لندن برگزار شد. 
د در ـسـتـن رو ـه ا روـب ا آـنـه ان ـب واـن روزه ـج رـمی که اـم اـئل ـمـب ـس اـیش ـم در اـین ـهـم
ادل ان دـموکرات ـمورد ـبـحث و ـتـب اـلـیت ـهای ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـن چارچوب ـفـع
ازه ای ای ـت ارزات پر اـهـمـیت و چاـلش ـه ده، ـمـب ال آـیـن رار گرـفت. در 60 ـس ر ـق ـظ ـن
پیش رو خواهیم داشت، ولی شعار فدراسیون به قوت و اهمیت خودش باقی است:

جوانان جهان متحد شوید! پیش به سوی صلحی پایدار!

ادامه 60 سال مبارزه ...
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بیانیه هیت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

محروم کردن مردم از تاریخ،  محکوم است
اـست ـنی مـواـجه اـست .اـظهـارات رـی ادـی ـی ـن شـده  ـب سـاـئل ـحل ـن ا ـم ـیه ـب ون روـس ـی دراـس ـف
ر وـمشکالت کودکان دی از ـفـق اـخوش آـیـن ر وـسـطح ـن زاـیش ـمرگ وـمـی وری از اـف ـجـمـه
د. ـن ـن ـمی ـک ال ـن ـب رای ـحل آـنهـا دـن ار را اـعمـال واـقـعی ـب ـت ا اـین گـف د. اـم حکاـیت ـمی کـن
دراـسـیون روـسـیه، اک، در ـجـهت تکـثـیر وـتـعـمـیق اداـمه دارـند . ـجـمـعـیت ـف ـمشکالت دردـن
ـتـنـها در چـهارـماـهه اول ـسال ـجاری، ـبـیش از 340000  ـنـفر کاـهش ـیاـفـته اـست. اـین ـبدان

معنا است که کاهش جمعیت به باالی یک میلیون نفر در سال جاری خواهد رسید.
رای ر ـب وـث داـمات ـم د؟ اـق ده اـن ـشـی دـی داـبـیری اـن رای ـحل اـین ـمشکالت چه ـت ور ـب ای اـم اوـلـی
ار ـظ واالت، در اـن اـمات رـسـمی ـبه ـجای پاـسخ ـبه اـین ـسـئ د؟ ـمـق اـیـن اـصالح اـین ـشراـیط کـج
ـعـموـمی ـسرگرم نـبش ـقـبرـهاـیـند .آن ـها عـمداً در تالش ـبدـتر کردن وضـعیت  درـجامعه ـیی
اـحـیه وری ـبه ـن اـست ـجـمـه اده ویژه رـی ـت رـس اق شـده اـست. ـف ـشـق د که ـقـبال دچار اـن ـن ـسـت ـه
ادـبود ـمـیدان اـید ـی ـمرکزی، گریگوری پـلـتاوچنکو در اـنـظار ـعـموـمی اـظـهار ـمی دارد که ـب

سرخ نابود وجسد لنین دوباره به خاک سپرده شود.
اده رـسـت ده ـف راه کـنـن ان  گـم ون روـسـیه  ـسـخـن دراـسـی ـست ـف وـنـی زب کـم رکزی ـح ـته ـم کـمـی
رـیاـست ـجـمـهوری را ـغـیر ـمـسـئوالـنه ، ـتـحریک آـمـیز ، ـتوـهـین ـبه اـحـساس ـشـهروـندی، وـبه
چاـلش کـشـیدن ـتارـیخ کـشور در افکار ـعـموـمی ارزـیاـبی ـمی کـند. ـبر اـساس آـخرـین داده
ارـیخ روـسـیه ا ـنـقش ـلـنـین را در ـت وـمی ، ـبـیش از 58 درـصد روس ـه ر ـسـنـجی ـعـم ـظ ای ـن ـه

مثبت وتنها 21درصد ان را منفی ارزیابی می کنند.
اـین اـظـهارات ـنـشاـنه ای از ـفـساد وکـلـبی ـمـسـلـکی مـقاـمات روـسیه اـست . ـظاـهرا کـشـتار ـبـیش
ـسالن»  راژدی «ـب د. ـت اـیت ـنـمی کـن ا کـف رای آن ـه ردم در «چچن» ـب ر از ـم از 120000 ـنـف
کاـفی ـنـیـست . اـنـهدام ـخاـنه ـها وـتـشـیـیع ـجـنازه ـهای ـبی پاـیان کاـفی ـنـیـست. آن ـها اکـنون ـبا
دـسـتان کـثیف وـسرـهای ـمـسـتـشان، در ـحال دست اـندازی به ـمـقدس ـترـین مـقدس ـها، یـعـنی
ـمـیدان ـسرخ ـهـسـتـند که ـبـیش از  400  ـقـهرـمان ـعـصرپر اـفـتـخاراـتـحاد ـجـماـهـیر ـشوروی در
آن آرام گرـفـته اـند. در ـحـقـیـقت ـبی کـفاـیـتی وـناـتواـنی ـبوروکرات ـها ـبرای گالوـیز ـشدن
ا ـمشکالـتی که ـنـیازـمـند راه ـحل ـبـنـیادی ـهـسـتـند، ـجای ـخودرا ـبه ـغوـغا ـساالری در ـمورد ـب
رـیب گور د.  ـتـخ ـسـتـن و» ـه اـب ادی در حکم «ـت ردم ـع رای ـم اـتی داده اـست که ـب وـع وـض ـم
ـمردگان ـنـشاـندهـنده ذـهنی آـسـیب دـیده اـست. کـساـنی ـبا چـنـین ـتـصوری از ـمـصالح دوـلـتی،

حق اشغال مقامات باال ونمایندگی پارلمان را ندارند.
ـباـید به کـساـنی که حـقاـیق اـبـتداـیی را ـفراـموش کرده اـند ـیادآورـشد که ـجـسد ـلـنـین دو ـمـتر
زـیر زـمـین وکاـمال ـمـطاـبق ـقواـنـین ـجاری در روـسـیه دـفن ـشده اـست. در ـسراـسر اروپا ـتـعداد
اـقی نگاه داـشـتن ـجـسد ـلـنـین اـیی وـجود دارد . ـتـصـمـیم ـبه ـب اکسپاری ـه ادی از چـنـین ـخ زـی
ـبـیانگر ـخواـست  ـعـموـمی ـخـلق ـها ـبود. اـین ـتـصـمـیم ـتوـسط ـعاـلی ـترـین ـمـقاـمات دوـلـتی در
کـشور، کنگره ـتـمام ـخـلق ـهای ـشوروی اـتـخاذ ـشد. ـمـیدان ـسرخ وـمـقـبره ـهای ـتـعـبـیه ـشده

در آن، توسط یونسکو درلیست آثار تاریخی محافظت شده جهان قراردارند.
رد ـتـم اـنه یک دوـل وـس اً ـعـملکرد چاپـل رـف ـنـین، ـص ره ـل اـط رـمتِ اراده ـخـلق و ـخ اـین ـهتک ـح

اـیـید ـمـقاـمات ارـشد ـنـیـست. چـنـین اـظـهاراـتی ـهر گز ـبدون ـت
ـبـیان نـمی ـشوـند. ـما ـسابـقه ـهتک ـحرـمـتی ـبـسـیار ـخـطرـناک از
اـنی که د زـم وـخـته اـن ورآـم ای اـم ودرا دارـیم . اوـلـی ارـیخ ـخ ـت
اـتی ـمـطاـبق ـمـیل ـشـهروـندان ـنـیـست ـبه ـعـمـلـکرد ـهای  اـنـتـخاـب
اد گرـفـته ا ـی اـسـتی ـمـجازی» روی آورـند . آن ـه ـساـخـتن «ـسـی
اـند اـقـتـصادی ـجـعـلی خـلق کـنـند که ـطی آن ـبر ـخالف روـند
ـیـز» ـیت آـم ش«رـشـد ـمـوـفـق ـمـاـی ـصـاد ، ـن ـت ـته واـقـعی اـق آـشـف
اره گر ا ـنـظ ده ـممکن اـست ـم ایگزـین ـشده اـست. در آـیـن ـج
ر وری ـبه ـتصـوـی ان را ـط ردـمـم ارـیخ  ـم اـشـیم که ـت ـتالـشی ـب
د. وـن ـش وـفی ـب ای ـمـخ وان  ـه دـیل ـبه  اـی د که ـهمگی  ـتـب بکـش
ـهیچ چـیز ـخـطرـناک ـتر از چـنـین ـسـیاـستی نـیـست. یک مـلت،
اـجـتـماـعی از ـمردـمی است که دارای زـبان، ـتاریخ وـفرـهنگ
د واـن ود، ـمی ـت رزـمـین ـخ ده از ـس ده ـش د. ـمـلـتی راـن رکـن ـشـت ـم
د ارـیخ ـخود و آرزوـمـن د وـلی ـمـلـتی ـمـحروم از ـت اـن ده ـبـم زـن
رو ـمی ان ـف ـسـی وط کرده و در چاه ـن زوا ـسـق داری، در اـن پاـی

رود.
ا وـجود اـظـهارات رـسـمی درـباره ـنـیاز ـبه ـحـفظ یکپارچگی ـب
روـسیه و ـبر خالف ـبـیاـنیه ـهای وـطن پرـسـتاـنه در ـمورد ـمیـهن
اـهی ـشاـهد ـسوـمـین اـقدام ـتـحرـیک ا در ـمدت ـکوـت ر، ـم ـکـبـی
ارـیـخـمان ـهـسـتـیم. ـنـخـسـتـین اـقدام، ـلـغو ـتـعـطـیـلی آـمـیز ـعـلـیه ـت
ـسالگرد اـنـقالب ـکـبـیر ـسوـسـیاـلـیـسـتی ـبود. پس از آن دوـمای
و پرچم ون ـلـغ اـن د ـق زب روـسـیه ـمـتـح رـیک ـح دوـلـتی ـبه ـتـح
پیروزی را گذراند. دومای دولتی برای پرچم مقدس داس
ـته شـده بـود تـاگ بـر افـراـش ـش و چکــشی ـکه بـر فـراز راـی
ـجایگزـیـنی را ـتاـیـید ـکرد . اـین ـقاـنون در ـحـقیـقت چـیزی ـجز
ـتـحـقـیر ـنـسل ـهای ـبرـنده ـجنگ ـنـبود. آن ـها اـکـنون ـتـصـمـیم
دارـند ـتـحـقـیردیگری را ـبه ـجراـحات وارده ـبـیـفزاـیـند. اوـلـیای
اـمور در ـصدد ـبر گذاری ـمراـسم اـعدام پس از ـمرگ ـلـنـین
ـهـسـتـند ـکه ـنام او اـلـهام ـبـخش ـقـهرـماـنان ـجنگ ـکـبـیر ـمـیـهـنی،

فاتحان فضا و سازندگان کشوری قدرتمند  بوده است.
ـطق ـن نـدگان داـخـلی تـارـیخ مـا، ـهم سـو بـا ـم ـن ـتحـرـیف ـک
ـتـحرـیف ـکـنـندگان ـغرـبی ـتارـیخ ـما ـعـمل ـمی ـکـنـند. ـفـعاـلـیت

کمک های مالی رسیده
مصطفى چمنى آرش                                       500 دالر
ى.د.برنا از هلند                                           100 یورو
قوناخ                                                            50 یورو
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