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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» !
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ار ـش ـت رای اـن اـمه ـب اـتی که روزـن رـین ـلـحـظ در آـخ
ـته ـهـا م که پس از ـهـف ـطـلع ـشـدـی آـمـاده ـمی ـشـد ـم
ـمی و ـضـای داـی ـبـحث و گـفت و گو ـسـراـنـجـام اـع
دیگر اـعـضای ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـبر
ران اره پروـنده ـهـسـته ـیی اـی اـنـیه ـیی درـب ـشار ـبـی ـسر اـنـت
رگزاری اس گزارش ـخـب ر اـس د. ـب دـن واـفق رـسـی ـبه ـت
اـنـیه از ـجـمـله آـمده «داـنـشـجوـیان اـیران» (اـیـسـنا) در ـبـی
ی ـجــدی ــا نگراـن اسـت که: «ـشــورای امـنـیـت ـب
اـمه ـهای ـبـسـیار آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی گزارش ـها و ـقـطـعـن
رـکل آژاـنس ـبه آن دـی وـسط ـم رژی اـتـمی را ـکه ـت اـن
رار ـمی دـهد. ـشورای وـجه ـق گزارش ـشده...  ـمورد ـت
اـمنـیت همچـنین ـبا نگرانی ـجدی ـخاـطرـنـشان می ـکـند
سـاـئل و ـکه گزارش      فـورـیه مـدیـرـکل  ـشمـاری ـم
اـمه ا ـبرـن نگراـنی ـهای ـمـهم و ـبرـجـسـته را (در ارـتـباط ـب
اـتی ـکه ـمـمـکن وضـوـع ران) از ـجـمـله ـم ـسـته ای اـی ـه
اـست جـنبه ـنـظاـمی ـهـسته ای داشـته ـباـشـند، ذـکر ـکرده
ده ـکه آژاـنس اـست و ـهمچـنـین در اـین گزارش آـم
ـنـد ـکه ـهیچ ـمـواد ـیـا ـیـجه گـیـری ـک ـت ـست ـن ـی ـقـادر ـن
ران وجـود شـده ای در اـی ـسـته ای اـعالم ـن ـفعـاـلـیت ـه

ندارد.»
ا اـعالم ـمی ـیه پس از اـین اـظهـار نگراـنی ـه اـن ـی ـب
ـد ـواـه ی ـخ ـران ـم ـیت از اـی ـن ـورای اـم ـد که: «ـش کـن
ـویژه کــام ـب ی شــورای ـح ـت ـات درخــواـس ـداـم اـق
د اـیجـاـبی ـن ـین ـب ـسـت طـرح در ـنـخ ای ـم درخـواـست ـه
ـسـبت ادـسازی ـن رای اـعـتـم اـمه (14/2006)  ـکه ـب ـقـطـعـن
اـمه ـهـسـته ای ـتـهران و رـن ز ـب ا ـصـلح آـمـی ـبه ـهدف ـصرـف
اـقـیـماـنده در ارـتـباط ـبا ـنـیز ـحل و ـفـصل ـمـساـئل ـمـهم ـب

این برنامه ضروری است، انجام دهد. 
ـر ضــرورت ـاط ـب ـب ن ارـت ت در اـی ـی ـن شــورای اـم
ـمـاـمی ـیق ـکـاـمل و پاـیـدار ـت ـبـرـقـراری دوـبـاره ـتـعـل
ـفـعاـلـیت ـهای ـمرـتـبط ـبا ـغـنی ـسازی و ـبازـفرآوری در
وـسـعه، ات و ـت ـیـق ای ـتـحـق اـلـیت ـه ران از ـجـمـله ـفـع اـی
س وـسط آژاـن ـیق) ـت د ـکه اـین (ـتـعـل د ـمی ـکـن اـکـی ـت
اـنـیه در اـنـتـها ـضرب راـسـتی آزـماـیی ـخواـهد ـشد.»  ـبـی
االـجل 30 روزه ـیی را ـبـرای پاـسخ دـهی اـیـران و
اـلـیت ـهای ـغـنی ـسازی اـیران ـتـعـیـین کرده ـتـعـلـیق ـفـع

است.
ا ورای اـمـنـیت پس از ـهـفـته ـه ـیه ـش اـن ـی صـدور ـب
ان 15 ـعضـو شـورای ـی ظـر درـم ـبـحث و اـخـتالف ـن
ـمی اـین شـورا بـا ضـو داـی ـمـله پـنج ـع ـیت، از ـج ـن اـم
ا رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهدف ـمـشـخص اـتـمام ـحـجت ـب
ـتن گام ـبعـدی صـادر شـده اـست. رداـش ش از ـب پـی
راـنس  وزرای اـمور اره کـنـف ار ـمـنـتـشر ـشده درـب اـخـب
ـخارـجه و ـمـقاـمات ـشش کـشور ـشرکت کـنـنده در
ان، انگـلـیس، چـین، روـسـیه، رـلـین (آـلـم راـنس ـب کـنـف
ـیـار گوـیـا و ـس ـتـا ـب ـسه)در اـین راـس آـمـریکا و ـفـراـن
ر ر»  وزـی اـی اـین ـم ر اـشـت ـت رانک واـل روـشن اـست. « ـف
اره ـمواـضع اـتـخاذ ـشده از اـمور ـخارـجه آـلـمان در ـب
ـجـمـله گـفت: «اـیران دو راه  در پـیش دارد ـیا اـینکه
ـبه ـغـنی ـسازی در ـخاک ـخود اداـمه دـهد و اـین ـبه
ن ـی مچـن ی و ـه ـمـل ن اـل ـی ـدات ـب ـای ـنـقض ـتـعـه ـن ـمـع
ا ا اـینکه ـبه گـفتگوـه ران اـست و ـی ر اـی ـشـت ـی زوای ـب اـن

اـمـسال در وضـعـیتی ـبسـیار ـمتـفاوت ـنسـبت
ـبه ـسال ـهای گذـشـته ـمردم و ـنـیروـهای ـمـترـقی
اه، ـسال و آزادـیـخواه ـبه اـسـتـقـبال 29 اـسـفـند ـم
روز ـمـلی ـشدن ـصنـعت ـنـفت رـفـتـند. ـبـحران ـبر
ـای ت ـه ـاـس ـی ـته ای و ـس ــس ـســأـله ـه ســر ـم
ـماـجراـجوـیاـنه ارتـجاع از ـسوـیی و ـبرـناـمه ـهای
اـنی از دیگر ـسم ـجـه اـلـی اـنه امپرـی داـخـله گراـی ـم
ا ر ـمـیـهن ـم ده ای را ـب و، اوـضاع نگران کـنـن ـس
ـحــمــیل کرد که بـــزرگداـشـت رخـــداد ـت
ر اـثـی ارـیـخی ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت ـتـحت ـت ـت
ـان ـرـتـجـع نکه ـم ـرار داـشت.  ـبه ویژه اـی آن ـق
ود رد اـهداف ـضد ـمـلی ـخ ـشـب رای پـی اکم ـب ـح
ارت د که ـعـب دی زدـن دـی د ـج رـفـن دـست ـبه ـت
ارزه ـبرای ـمـلی ـبود از یکـسان ـتـبـلـیغ کردن ـمـب
رـسی ـبه ـفن آوری ا دـسـت ـشدن ـصـنـعت ـنـفت ـب
ـین ـبـار ـتـوـسط ـعـلی ـته ای، اـین اـمـر اوـل ـس ـه
ـنـیت ـمـلی یـر شـورای عـاـلی اـم الرـیجـاـنی دـب

بیانیه شورای امنیت درباره ایران

اـعی و را در اوـض ال ـن ا، ـس ان ـمـیـهن ـم کارگران و زـحـمتکـش
آـغاز کرده اـند که ـتوـطـئه ـهای ـهدـفـمـند رژـیم والـیت فـقیه ـبرای
مـهار و ـسرکوب جـنـبش کارگری و مـحدود کردن ـتشکل ـهای
رده و ـخـطرـناک ـبه ـخود گرـفـته ار گـسـت ـمـسـتـقل ـصـنـفی اـبـعاد ـبـسـی
مـاـعی بـا مـداـخـله ـت اـست. پس از آنکه وزارت کار و امـور اـج
زان اـلی کار ـمـی ورای ـع ده دوـلت در ـش اـیـن ـم وان ـن ـسـتـقـیم و ـبـعـن ـم
ـحداـقل دـسـتـمزدـها را ـبرای ـسال 85  ـبـسود کارـفرـماـیان و کالن
اـنه ـبه ویژه وـلـین اـین وزارت ـخ ـسـئ اـیه داران ـتـعـیـین کرد، ـم رـم ـس
ون کار در ـجـهت اـن اـمه اـصالح ـق رـن ـشـخص ـمـحمـد ـجهـرـمی ـب
ـتاـمـین اـمـنـیت ـسرـمایه را ـتـحت ـعـناوـین مـخـتلف دـنـبال کرده و در
اـین زـمـیـنه ـبه اـقدام ـهای ـمـتـعددی دـست زده اـند. اکـنون ـتبـلـیـغات
ـبـسـیار وـسـیع و ـمـغرـضاـنه ای ـعـلـیه ـمـناـفع کارگران ـتوـسط رژـیم و
رد. ـجهـرـمی وزارت کار دوـلت اـحمـدی نژاد صـورت ـمی گـی

اصـری چون ان و ـعـن ورای نگـهـب اـمل ـش ر کار و ـع وزـی
ـمـاً اـعالم ی رـس ـنـاـن ـبـاح ـیـزدی ـطی ـسـخ ـص ـتی و ـم ـن ـج
ن ـی واـن ـته از ـق ر گرـف ران ـب ون ـفـعـلی کار اـی داـشت:  «قـاـن
ـطـبـیق و رـهنگ اـسالـمی ـت ا ـف د ـب اـی ـسـتی اـست و ـب وـنـی کـم
اـصالح شود.»  وزـیر کار ـبا این گوـنه تبلیـغات دروـغین
اـسـتی را که ارـتجـاع دو د، ـسـی ر آگـین ـمی کوـش و زـه
ـبـقه کارگر در د ـط ـمـن درـت ـبل ـبه ـعـلت ـحضـور ـق دـهه ـق
صـحـنه ـنـتواـنـست ـعـملی ـسازد، ـباردیگر ـطرح و ـبه ـمورد

اجرا در آورد. 
دوـین ا ـت د ـب دـن ان کوـشـی رـتـجـع دای اـنـقالب ـم ـت    در اـب
ر وکـلی وزـی ون کار ـت اـن وـنی ـضد کارگری که ـبه ـق اـن ـق
ه ت،کارگران را از ـهــرگوـن ت ـشـهــرت ـیــاـف کار وـق
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ادامه  ارتجاع و حقوق تاریخی ...

اده ای اـحمـدی نژاد، در سـالگرد اـنـقالب ـیه 8 ـم اـن ـی وسپس در ـب
م ـمن، ـطـرح  و ـتـوـسط ـنـهـادـهـا و ارگان ـهـای ـمـخـتـلف رژـی ـبـه
رار ورد ـتـبـلـیغ ـق اـمـعه ـم رده در ـسـطح ـج والـیت ـفـقـیه ـبه شکل گـسـت
گرـفت.  در اـین ـباره ـضـمن ـتاکـید ـبر حق ـقاـنوـنی و ـمـشروع اـیران
ـمـبـنی ـبر دـسـتـیاـبی ـبه ـفن آوری ـهـسـته ای و اـسـتـفاده ـصـلح آـمـیز از
ـران که در ـنـعت ـنـفت اـی ی ـشـدن ـص ـارـیـخی ـمـل آن، رـخـداد ـت
ـماهـیت ـخود ادامه ـمـبارزات مـلی و ـضد اسـتعـماری ـمردم میـهن ـما
ای دام ـه روز و اـق ا وـضـعـیت اـم ـسه ـب اـی اـبل ـمـق ود، ـبه ـهیچ رو ـق ـب
د واـن ـسـته ای ـنـیـست و ـنـمی ـت اـمه ـه رـن اـله ـب ـس ا ـم اط ـب رژـیم در ارـتـب
ـباـشد.  ـجنـبش ـعظیم و ـمردـمی ملی کردن ـصنعت ـنفت، در کـنار
انـقالب ـبـهـمن 1357، دو روـیداد تـعـیـین کـنـنده در ـحـیات ـسـیاـسی
ـنـد وـهـریک ـمـار ـمی آـی ـشـروـطه ـبه ـش کشـور پس از اـنـقالب ـم
ـمتکی به ـنـیروی پرـتوان و ـسازـمان ـیاـفته ـمردـمی ـبودـند. ـبر خالف
ارـیخ از ـسوی آن ،ـمـلی دـفـمـند ـت دـعـیات ارـتـجاع و ـتـحرـیف ـه ـم
اکـمـیت ـمـلی و اـمـین ـح ا ـت ـسـتـقـیم ـب اط ـم دن ـصـنـعت ـنـفت ارـتـب ـش
اـسـتقالل کـشور در ـمـقاـبل امپرـیاـلـیـسم و ـنـفوذ گـسـترده آن داـشت.
به بـیان روشن و دـقـیق ـمردم اـیران وـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمداـفع ـمـنافع
ردی ر ـنـب ران درگـی ران و ـجـبـهه ـمـلی اـی وده اـی ر ـحزب ـت ـظـی ا ـن آـنـه
ا اـسـتـعـمار ـبودـند. ـمردم ـبر ـخالف اوـضاع ـفـعـلی ـسرـنوـشت ـساز ـب
در ـسرـنوـشت ـسـیاـسی ـمـستـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم ـبا ـتوجه ـبه امکاـنات
آن زمان دخالت و تاثیر داشتند. ـشرایط کلی همچون حضور و
ـتاـثـیر ـفـعال ـمردم در ـحـیات ـسـیاـسی  اـجـتـماـعی ـفراـهم ـبود .ـنـیروی
ـیت ـین ـحق حـاکـم تـار تـاـم ـته تـوده هـا که خـواـس سـازمـان یـاـف
ارزه و اـمن اـصـلی ـمـب د ـض ودـن اـعی ـب داـلت اـجـتـم ـمـلی،آزادی و ـع
ـین ـم ود. در ـه روزی در راه ـمـلی کردن ـصـنـعت ـنـفت ـب سپس پـی
وـسط وـنی که ـت اـن ر ـمـلی و ـق ر ـمصـدق، ـنـخـست وزـی ـنه دکـت ـی زـم
وق اع از ـحـق رم دـف ا ـبه ـج ـنـه ان) ـت ـسـت ریکا و انگـل ـسم (آـم ـی اـل امپرـی
ا کودـتای ـننگـین 28 ـمرداد ـسرنگون ـشد، ارـیـخی ـمردم اـیران ـب ـت
ـر ـظ ـران کرد... از ـن ـارزه ای که ـمـلت اـی ـب ـد: «ـم ی کـن ـاره ـم اـش
تـحـصیل پول ـنـبود ـبلکه ـبرای ـبه دـست آوردن آزادی و اـسـتقالل
دق ر ـمـص ات دکـت اـلـم رات و ـت اـط اب ـخ ود»  [ـبه ـنـقل از کـت ام ـب ـت
ـراردادن ـاـیــسه ـق ـام ـمـق ـق ب در ـم ـی ـرـت ن ـت ـصـفـحه 365].   ـبه اـی
جنـبش مردمی در راه ـملی کردن صنعت نفت ـبا دسـترسی به فن
اع اـنه ارـتـج وـی راـج اـج ای ـم اـست ـه ا ـسـی ـسـته ای آـنـهم ـب آوری ـه
ـنـجـا الزم ط و ـنـادرـست اـست در اـی ـحـاکم از پاـیه و اـسـاس ـغـل
ا ـمـلی شـدن ـصـنـعت اط ـب ـب اـست ـبه یک نکـته ـمـهم دیگر در ارـت
اـله ـس وازات ـتـبـلـیغ اـینکه ـم اره کـنـیم. ـبه ـم ارـیخچه آن اـش ـنـفت و ـت
ـنـعت ـنـفت یکی ش ـمـلی کردن ـص ـب ـن ـته ای و ـج ـفن آوری هــس
ـیـله ـصـدق و ـبه ـیـاری ـمـردم و دیگری ـبه وـس ط دوـلت ـم ـتـوـس
ی و ضــد بــارزات ـمـل ی، هــر دو ـم ت جــمهــوری اـسالـم دوـل
اـسـتـعـماری ـهـسـتـند. اـینچـنـین گـفـته و ـنوـشـته ـمی ـشود که اوـلـین ـبار
ـطرح ـمـلی کردن ـصنـعت ـنـفت ـتوـسط ـنـیروـهای ـمذـهـبی آـیت اهللا
ده اـست. اـین دروغ پردازی ان اـسالم اـعالم ـش ـی داـئ اـنی و ـف کاـش
اً از ـسوی اـق ـشـمـئز کـنـنده اـتـق ـهای شگـفت آور و در ـعـین ـحال ـم
ـجرـیاـناـنی ـمـطرح ـمی ـشود که در کارـنامه ـتارـیـخی آـنـها ـمواردی
چون ـهمکاری و ـهـمدـسـتی ـبا امپرـیاـلـیـسم انگـلـسـتان و ـحـماـیت و
دف ر روی ـه ـست. ـبه ـه رداد کم ـنـی ای 28 ـم اـنی از کودـت ـب ـی پـشـت
اـین ـتـحریف ـتاریخ، ـخاک ـبه چـشم ـمردم و ـنسل ـجوان پاـشـیدن
ارـیخ ـنـخـسـتـین اـست. ـطرح ـمـلی کردن ـصـنـعت ـنـفت ـبه گواـهی ـت
ـبار ـتوـسط زـنده ـیاد دکـتر ـحـسـین ـفاـطـمی ـعـنوان گردـید.در ـسال
ان که یکی از رـیـم ود ـن ر ـمـحـم اـنه دکـت ـسه ای در ـخ 1328 در ـجـل

ـشاـخص ـترـین و ـشـجاع ـترـین شـخـصـیتـهای ـمـلی و ـمردـمی ـمـیـهن ـما ـقـلـمداد ـمی ـشود، ـبرای اوـلـین ـبار
دکـتر ـحـسـین ـفاـطـمی ـجزـئـیات و چگونگی ـمـلی ـشدن ـنـفت را ـمـطرح ـساـخت و به دـنـبال آن ـمـبارزه
در راه به رـسمـیت شـناـخته ـشدن ـحاکمـیت ملی اـیران ـبر مـنابع ـسرـشار نـفت آـغاز ـشد . ـحـضور ـموـثر

مردم ونیروهای مردمی در صحنه سیاسی ضمانت پیروزی بزرگ و تاریخی 29 اسفند ماه بود.
اـمه ـهـسـته ای و در واـقع ـسـیاـست ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه را در رـن ا آـنـها که ـب    در اـین ـخـصوص آـی
رای راـیط الزم را ـب ا و ـش رار ـمی دـهـند. زـمـیـنه ـه ا ـجـنـبش ـمـلی کردن ـصـنـعت ـنـفت ـق ـسه ـب اـی ام ـمـق ـمـق
حـضور ـموـثر ـمردم و نـیروـهای سـیاـسی مـترقی و آزادیـخواه در صـحنه سـیاسی ـفراـهم ـساخته اـند و ـیا
اینکه ـبا دـسـتاوـیز ـقرار دادن ـبرـنامه ـهسته ای ـسـیاست ـسرکوب و خفـقان و ـفـضای ـبـسته سـیاـسی را به
اـیع ـنـفت و گاز داری از ـصـن اکم در زـمـیـنه نگاـه ان ـح رـتـجـع د؟! ـم رـن راـنه پـیش ـمی ـب اـه ود ـم زـعم ـخ
ود ـعـمل ـمی ات ـخ ـبـلـیـغ ران درـست ـخالف ـت اکـمـیت ـمـلی اـی وق و ـح اـمـین ـحـق ور و در واـقع ـت کـش
اـیع وـنی ـصـن دن ـصـنـعت ـنـفت نگاـهی گذرا ـبه وـضـعـیت کـن ال روز ـمـلی ـش اد کرد از ـس د، درـی کـنـن
ره واـقـعی ارـتـجاع رای آنکه چـه ا آن ـب اـست ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه در ارـتـباط ـب ـنـفت کـشور و ـسـی

افشاء شود ضرور و با اهمیت است.
   * صنعت نفت و برنامه خصوصی سازی رژیم والیت فقیه:

دـیل در ایگاـهی ـبی ـب ور از ـج ای ارزی کـش دـه وان ـمـنـبع اـصـلی در آـم ران ـبه ـعـن    ـصـنـعت ـنـفت اـی
اـقـتـصاد ـمـلی و ـنـیز ـتاـمـین ـحـقوق و ـحاکـمـیت ـمـلی کـشور ـبرـخوردار اـست، اـما اـین ـصـناـیع کـلـیدی و
اسـتراتژیک ـبر اـثر سـیاست ـهای رژـیم والیت فـقیه ـبا ـمـساـیلی ـجدی، پیچـیده و در ـعین ـحال نگران
کنـنده روـبروست. ـسـیاست ـهاـیی که پس از پاـیان جنگ ـهـشت ـساله ـبا ـعراق، ـتوـسط رـفسنـجاـنی به
د و در را ـش دوـین و اـج ادی ـت ـص رـصه اـقـت اـنی در ـع انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ور ـصـن دـسـت
دوران مـحـمد ـخاـتـمی ادامه ـیاـفت، صـنعت ـنفت و ـبـطور کـلی ـحاکـمیت ملی ـبر ـمـنابع و ذـخاـیر نـفت
ر ارت دـقـیق رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب اـخـته اـست. ـبه ـعـب رو ـس اک روـب ر ـن ای ـخـط ا چاـلش ـه و گاز را ـب
اـمه رـن ا ـجـنـبش ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت، ـب ـسـته ای ـب اـمه ـه رـن ـسه ـب اـی اـتی و ـمـق ـبـلـیـغ ای ـت ارـه ـخالف ـشـع
ـخـصوـصی ـسازی و پاـیان دادن، ـتاکـید ـمی کـنـیم پاـیان دادن به ـصـنـعت ـنـفت ـمـلی را دـنـبال ـمی کـند.
رـیت دـی اـلی ، ـم وان ـم ادی ـهمچون ـت ای زـی ای رژـیم در ـبـخش ـه اـمه ـه رـن ر ـب ر اـث ر ـب اـض ال ـح در ـح
اً زـیر ـعالـمت اـجراـیی، اـسـتـفاده از داـنش ـفـنی روز اـسـتـقالل و ـمـلی ـبودن ـصـنـعت ـنـفت ـعـمالً و رـسـم
ـسـئوال ـقرار گرـفـته اـست. در اـین ـباره چـندی پـیش یکی از کارـشـناـسان ـنـفـتی کـشور در ـمـصاـحـبه ـبا
خـبرگزاری ایلـنا صراحـتاً اعالم داشت: «ـصنعت نفت اـیران بـعد از گذشت نـیم قرن هـنوز ـمستقل از
ـشرکت ـهای ـخارـجی ـنـیـست ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت را ـمی ـتوان از ـمـیزان ـتـصـمـیم گـیری، اداره و
ام اً ـبه ـن ا اـسـم اری پروژه ـه ـسـی اـنه ـب اـسـف ـت د: «ـم زاـی د.»  وی سپس ـمی اـف ور ـسـنـجـی اـسـتـقالل یک کـش
پیـمانکاران اـیرانی ثـبت ـشده، در حاـلی که ـمدیرـیت پروژه ـها وابسـته به خارج است...که این ـخود
اه کرده اـبع داـخـلی را کوـت ـن ران ـبه ـم ـستگی اـی ده و واـب راـنی ـش ارکت اـی ـش د ـم اـعث کاـهش درـص ـب

است... خصوصی سازی شرکت ملی نفت به صالح کشور نیست... »
ران، گروـهی از دن ـصـنـعت ـنـفت اـی اه و ـمـلی ـش د ـم ال روز 29 اـسـفـن اـنه ـس ـت و در آـس    از دیگر ـس
ا اـنـتـشار کارکـنان ـصـنـعت ـنـفت و ـنـیز اـنـجـمن اـسالـمی ـصـنـعت ـنـفت اـهواز در اـقداـمی ـشاـیان ـتوـجه ـب
اـمه ـخـصوـصی رـن ا ـب ران ـب ار ـصـنـعت ـنـفت اـی وـشـی ان آگاه و ـه اـلـفت کارگران و کارکـن اـنـیه ای ـمـخ ـبـی
ـسازی اـین ـصـناـیع را اعالم کردـند. اـین اـقدام ـسـنـجـیده و کاـمالً درـست تـحت ـعـنوان مـخالـفت ـبا ـبـند
هـ ـتـبـصره 11 ـبودـجه ـسال 1385 که ـتوـسط دوـلت اـحـمدی نژاد ـتـهـیه گردـیده و در ـمـجـلس رژـیم
اـیـید کرده، اـعالم ـشده اـست. ـخـبر گزاری ـبه ـتـصوـیب رـسـیده و اـخـیراً ـهم ـشورای نگـهـبان آن را ـت
ره ده اـست: «ـبـه ـیه آـم اـن ـی ار داد. در ـبـخـشی از اـین ـب ـش ـت ر را اـن اه اـین ـخـب د ـم ارـیخ 21 اـسـفـن ا ـبه ـت ـن اـیـل
وـسط طـرح شـد، وـلی ـت وـسـعه ـم ارم ـت اـمه چـه رـن وم ـب د ـس ـن اـلب ـب ان 1383 در ـق ـسـت اـب الکاـنه در ـت ـم
ـنـماـیـندگان مـجـلس ـهـفـتم ـحذف ـشد، ـعـلی رـغم ـمـخالـفت کارـشـناـسان ـبا اـین ـمـساـله، اکـنون ـبا کـمال
ـیه ـضـمن اـن ـی ـسـتـیم.» در اـین ـب ال 1385 ـه ودـجه ـس د هـ ـتـبصـره 11 ـب د تکرار آن در ـبـن اـه ـتـعـجب ـش
د ـمی گردد: «ـبه اکـی ـست، ـت ـی ازی ـن ز ـخصـوـصی ـس زی ـج الکاـنه که چـی ره ـم رح ـبـه ا ـط اـلـفت ـب ـمـخ
را ـمـلی) و وان ـخصـوـصی و ـف ر ـمـلی (ـبـخ ای ـغـی رکت ـه وـسط ـش د ـنـفت ـت وـلـی اـخـتن ـت رـسـمـیت ـشـن
پـیـمانکاران داخـلی و ـخارـجی و ـمـجوز اـنـعـقاد ـقرار داد ـبا پـیـمانکاران داخـلی و ـخارـجی ـبرای ـتوـلـید
ازی) وـصی ـس الکاـنه (ـخـص ره ـم رح ـبـه اس ـط ر اـس اـسی اـست ـب ون اـس اـن ور ـخالف ـق ازن کـش از ـمـخ
ـشرکت ـمـلی ـنـفت اـیران از یک ـنـماد ـتارـیـخی ـصـنـعت ـمـلی ـنـفت ـبه ـشرکـتی پـیـمانکار و ـحق اـلـعـمل

بگیر تبدیل می شود و وابستگی به بیگانگان را به دنبال خواهد داشت.»
ا الکاـنه ـی ره ـم رح ـبـه ا ـط رده ـب ای گـسـت اـلـفت ـه اکی از ـمـخ ات ـمـخـتـلـفی ـح ر اـین گزارـش     ـعالوه ـب
ان اـین ـصـنـعت در الـبه الی اـس ان و کارـشـن ان کارکـن رکت ـمـلی ـنـفت در ـمـی ازی ـش ـخصـوـصی ـس
ـمـطـبوـعات ـبه چـشم ـمی ـخورد اـین اـعـتراض ـها ـفـقط ـمـحدود ـبه اـسـتان ـخوزـسـتان ـنـیـست بلکه اـخـیراً
مـخاـلفت ـهای کارکـنان ـصنعت ـنفت در ـجزـیره ـخارک، در ـجزـیره الوان، در پاالـیشگاه کرـماـنـشاه
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ـحـماـیت ـقاـنوـنی ـمـحروم ـسازـند و تـجار و دالالن را ـبر زـندگی و کار آنـها ـمـسـلط ـسازـند. در
ا ـهداـیت و رـهـبری ـحزب ـخود، ـحزب ـتوده آن زـمان ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان ـب
د، اـینک پس از گذـشت ـبـیش از دو ا دادـن وکـلی ـه وکـلی و ـت ـسـته را ـبه ـت اـی ران پاـسخ ـش اـی
ام از زـحـمتکـشان و اـمـساـعد داـخـلی و ـخارـجی ارـتـجاع درـصدد اـنـتـق ر اـثر اوـضاع ـن دـهه و ـب
ا ـعـلی رـغم اـین، در چـهار گوـشه کـشور ـصدای اـفع آـنـهاـست. اـم اـبودی اـمـنـیت ـشـغـلی و ـمـن ـن
ا ـبرـناـمه ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـمـیان زـحـمتکـشان ـبه وـضوح ـقاـبل اـعـتراض و ـمـخاـلـفت ـب

مشاهده است. 
ال گذـشـته، اه ـس ارـیخ 26 اـسـفـند ـم ا ـبه ـت ر گزاری اـیـلـن در اـین ـخـصوص ـبه گزارش ـخـب
رـیـیس کاـنون اـنـجـمن ـهای ـصنـفی کارگران ـناـنواـیی کـشور ـضـمن ـمـخاـلـفت ـبا ـبرـناـمه تـغـیـیر و
وی ون کار که از ـس اـن اـخت: «ـسـخن گـفـتن از اـصالح ـق ان ـس ـش ر ـن اـط ون کار ـخ اـن اـصالح ـق
ود ، ـتـعـجب آور رح ـمی ـش ـط ازار وزارت کار ـم اح ـسـنـتی ـب ـصل ـبه ـجـن والن ـفـعـلی ـمـت ـسـئ ـم
ـنـیـست، وزـیر کار ـجـمـهوری اـسالـمی، ـقاـنون کار را ـقاـنوـنی کـموـنـیـسـتی ـمی داـند که ـبه درد
کـشورـهای اسالـمی ـنـمی ـخورد... اـین ـجـنـجال ـها ـبرای از ـبـین ـبردن ـحداقل ـهای کارگران
وـنی اـست که اـن ردن ـق ـین ـب ون کار، از ـب اـن دگان از اـصالح ـق ـن طـرح کـن ظـور ـم ـن اـست و ـم
ر ا (وزـی زوده اـست: «ـشـم د.»  وی سپس اـف را نکرده اـن والن وزارت کا رـبه درـسـتی اـج ـسـئ ـم
ون کار ـسـخن ـمی اـن وراز اـصالح ـق ـست، چـط د چـی وـلـی د ـت ان او)  ـنـمی داـنـی دـسـت کار و ـهـم
ای راض ـه د اـعـت اـی ـب وب و اـمـنـیت ـشـغـلی اـست و ـن زد ـخ واـسـته کارگران دـسـتـم د، ـخ ـی گوـی
رده ان را ـمخـاـلف اـنـقالب تـوـصـیف کرد... کارگر ـب ـتی داده و آـن ـی ـن ـبه اـم ـن کارگری را ـج
ـنـیـست و حق ـحـیات دارد، ـتـمدـید ـماده 191 کار در ـخـصوص ـخروج کارگاه ـهای زـیر 10
کارگر از ـشـمول ـبرـخی از ـمواد ـقاـنون کار در راـسـتای ـمـناـفع ـجـناح ـسـنـتی ـبازار ـبود،ـبرـخی
کارـهای وزارت کار ـماـنـند ـتـعـیـین 30 ـهزار ـتوـمان ـبه ـعـنوان ـحاـشـیه اـمـنـیت ـشـغـلی کارگران
ـقرار داد ـموـقت ـبرای ـفریب اـست ،ـبا اـین ـترفـند کارگران را گول ـنزـنـید، بلکه اـمـنـیت شغـلی

کارگر را تامین کنید...»   
وـبوس اه ـسال ـقـبل، ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد اـت ـبه ـعالوه در اواـخر اـسـفـند ـم
ان اـین شـرکت و ر وـضـعـیت وـخـیم کارکـن ـیه ای ـب شـار اـطالـع ـت ا اـن راـنی ـتهـران وحـوـمه ـب
ر ـطـی اـیی ـن واـست ـه د کرده و ـخ اکـی اـیل ـصـنـفی ـت ـس ا ـم اط ـب ان در ارـتـب وـعه زـحـمتکـش ـمـجـم
مـزد و ـحقـوق کارگران و ـت ـیم دـس رـم زاـیش و ـت اء و اـف ـن ـث دون اـس ـیه کارگران ـب آزادی کـل
ـحـضور ـنـماـیـندگان واـقـعی کارگران در کـمـیـته ـتـعـیـین دـسـتـمزد و ـحـقوق را ـمـطرح ـساـخت.
ا ـمشکـلی از ـمشکالت اـین ـقـشر روز ـنه ـتـنـه ا ـبه اـم ده اـست: «ـت در ـبـخـشی از اـین اـطالـعـیه آـم
ره و دـی ات ـم ام اـعضـای ـهـی ـم شـده، ـبلکه از کارکردن ـت ر ـحل ـن زـحـمتکش و آـسـیب پذـی
ـفـعاالن ـسـندیکاـیی ـجـلوگـیری به ـعـمل آـمده و ـهیچ یک از ـمـسـئوـلـین پاـسخ گوی راـنـندگان
ز داده اـند و ادارات کار ـنـی ز ـتـحوـیل ـن اـشـند و ـحـتی احکام اـخراـجـشان را ـنـی ـمـعـترض ـنـمی ـب
رای شکاـیت د ـب ا شکاـیت کارگران نکرده و ـحـتی از دادن رـسـی ـطه ـب وـجـهی در راـب ـهیچ ـت
داد ات ـتـع رگزاری کـمـیـته ـتـخـلـف دون ـب ا ـب رـم د. کارـف اـنـعت ـبه ـعـمل ـمی آورـن ز ـمـم ان ـنـی ـش اـی
چـهل و ـشش ـنـفراز اـعـضای ـهـیات ـمدـیره و ـفـعاالن ـسـندیکا را اـخراج ـنـموده و ـبا اـعالم اـین

که تنها با امضاء تسویه حساب احکام اخراج را تحویل می دهد عمل می کنند.»
   در پاـیان اـطالـعـیه، ـسـندیکای ـشرکت واـحد ـخواـست ـهای کارگران را چـنـین اـعالم ـمی
دیکاـیی از ال ـسـن ام 8 ـفـع دیکاـیی(ـن رط ـهمکاران ـسـن د و ـش دون ـقـی دارد:    اـلف  آزادی ـب

جمله رییس  هیات مدیره آقای اسانلو ذکر شده ).
ا ـبه ـحال در ـحاـلت ارـیخ دـستگـیری ـت دیکا که از ـت ازگـشت ـبه کار کـلـیه ـفـعاالن ـسـن    ب  ـب

تعلیق  از کار به سر می برند.
ـین ـی ـته ـتـع ـی دگان واـقـعی کارگران در کـم ـن مـاـی مـزد و ـحقـوق وـحضـور ـن ـت ـیم دـس رـم    ج ـت

دستمزد و  حقوق.
اـهی از سـوی رژـیم و ارگان هـای ـته اـین خـواـست هـای ـبه ـحق و کاـمالً ـصـنـفی  رـف ـب    اـل
اـیی رژـیم والـیت ـفـقـیه و راض ـه اـبل چـنـین اـعـت ده اـست.  در ـمـق ده گرـفـته ـش ا دـی وـطه ـن رـب ـم
دوـلت ـبر گـمارده وـلی ـفـقـیه دوـلت اـحـمدی نژاد ـسـیاـست ـفرـیب و اـیـجاد ـتـفرـقه را در پـیش
گرـفته اـند. ـطرح ـمـسایلی چون ایـجاد ـحاـشیه امـنیت شغـلی ـبرای کارگران ـقرار داد ـموقت و
ال 1385 ،ـبـیش از 180 راردادی در ـس زد کارگران ـق رح پاـیه دـسـتـم ا اـین ـط اـعالم اـینکه ـب
ـهزار ـتوـمان ـماـهـیاـنه ـخواـهد ـبود، چـنـین ـتبـلـیغ ـمی کـنـند که کارگران ـقرار داد ـموـقت در اـثر
اـفت وق درـی اـمـعه اـسالـمی کارگران و وزارت کار ـبـیش از کارگران رـسـمی ـحـق وـجه ـج ـت
ـمی کـنـند. ـبه ـطور ـمـثال یکی از اـعـضای ـتشکل ـماوراء ارـتـجاـعی ـجاـمـعه اـسالـمی کارگران

در ـخـصوص ـمـساـله ـقراردادـهای ـموـقت ـبه ـخـبرگزاری اـیـلـنا ـبه ـتارـیخادامه  هدف ارتجاع اختالف در جنبش ...
اـلی کار و ورای ـع وـبه ـش وـجب ـمـص اه گـفـته اـست: «ـبه ـم د ـم 21 اـسـفـن
رار داد ـحـماـیت ـهای وزـیر کار از اـبـتدای ـسال ـبه ـتـماـمی کارگران ـق
اـنی 30 ر و پـیـم ـسـت ر ـم ر، ـغـی ـسـتـم اـلـیت ـم وع ـفـع ر از ـن ـظ وـقت ـصرف ـن ـم
وـمان ـهزار ـتوـمان ـباـبت ـحاـشـیه اـمـنـیت ـشـغـلی اـضاـفه ـتر از 150 ـهزار ـت
اـنه پرداـخت ـمی ـشود، ـحاال ـما ـمی ـتواـنـیم بگوـیـیم ـبر پاـیه ـحـقوق ـماـهـی
ـخالف ـسال ـهای گذـشـته، ـنـماـیـندگان کارگران (ـبـخوان وزـیر کار و
وی داـشـتن وـقت را یک گام ـبه ـس د کارگران ـم ـسـتـن واـن واـمـلش) ـت ـع
اـمه رژـیم ـسـعی ـمی رـن ا ـب وـضـعـیت ـبـهـتر ـنزدیک کـنـند.» در ـعـین ـحال ـب
ـشود ـبدـنه ـجـنـبش کارگری  ـسـندیکاـیی ـبا ـماـنورـهای ـمشـخص ـبه چـند
ـشـخـیص د. ـت اـیه افکـن ر اـین ـجـنـبش ـس رـقه ـب ده و ـتـف ـبـخش ـتجـزـیه ـش
درـست آـماج ـهای ارـتـجاع، اـفـشاء ـبه ـموـقع آن ـبرای ـتوده ـهای وـسـیع
وردار اـست. ـهدف رـخ اـضر از اـهـمـیت ـجدی ـب ال ـح کارگران در ـح
ارتـجاع ـناـبودی ـحـقوق و دـسـتاوردـهای ـتارـیـخی ـطبـقه کارگر و دیگر
د وزارت کار ـسـن ر ـم رـمی ـبه ـهـمـین دـلـیل ـب زـحـمتکشـان اـست و ـجـه
تکـشـان در دام ـمـاـنـورـهـای ـم ـبـاـیـد اـجـازه داد زـح گـمـارده ـشـده. ـن
راـموش کرد که د ـحـتی یک ـلـحـظه ـف اـی ـب د.  ـن ار آـیـن رـیبکاراـنه گرـفـت ـف
ـقـصد و آـماج نـهاـیی ـبر ـخالف ـبرـخی اـقدام ـهای ـحـساب ـشده، در ـهم
کوـبـیدن ـجـنـبش کارگری و ـتاـمـین ـمـناـفع ـتـجار ـعـمده و کالن ـسرـماـیه

دا کرده اـست.  در اـین از راه پـی وـعات ـمـج ـطـب ز ـبه ـصـفـحات ـم رـی و ـتـب
اـلـیـسـتی از ـسوـیی رژـیم ـمورد اـنـحـصارات ـفراـمـلی و دوـلت ـهای امپرـی
مـوـنه یکی از نـد ـبه طـور ـن شـوـیق ـمی کـن صـوـصی سـازی ـت را ـبه ـخ
ال داچ ـشل (انگـلـیـسی  ـهـلـندی) راـمـلی روـی ران ارـشد اـنـحـصار ـف دـی ـم
ران رات ـمـثـبت در ـصـنـعت ـنـفت اـی ورت ـتـغـیـی ود در ـص اـعالم کرده ـب
(ـیـعـنی ـخـصوـصی ـسازی)ـشرکت ـهای ـمـخـتـلف از ـجـمـله ـشل ـحاـضر
ر ای ـجـمـهوری اـسالـمی ـمـبـنی ـب اـمه ـه رـن د ـشد در چارچوب ـب واـهـن ـخ
ال ر از 10 ـس ارد دالری ـطی کـمـت ـی ـیـل اـیه گذاری 100 ـم رـم ذب ـس ـج
ـسـته ای و رار دادن ـبـحران ـه ز ـق اوـی ا دـسـت دام کـنـند و از دیگر ـسو ـب اـق
ـسـیاـست ـهای ـضد مـلی دوـلت اـحـمدی نژاد، ـشراـیط اـسارت ـبار ـخود
وری اـسالـمی ـتـحـمـیل ـمی ای ـنـفـتی ـبه ـجـمـه راردادـه د ـق را ـهنگام ـعـق
کنـند. پایگاه خبری روزنا، وابسته به حزب اعـتماد ملی، به تاریخ 27
ران در ای ـنـفـتی اـی راردادـه ـنه گزارش داد: «ـق ـی اه در اـین زـم د ـم اـسـفـن
ات ـبـع ـسـبت ـبه ـت زرگ ـنـفـتی ـجهـان که ـن ـیـفی.کمپاـنی هـای ـب ـبالتکـل
اـحـتـماـلی ارـجاع پروـنده اـیران به ـشورای اـمـنـیت نگران ـهـسـتـند. پروژه
ا روـشن ـشدن تکـلـیف ران را ـت ود در اـی ارد دالری ـخ د ـمـیـلـی ای چـن ـه
پروـنده اـیران ـمعلق نگاه داـشته اـند.»  زـیر ـفـشار انـحـصارـهای ـفراـمـلی و
ـسـیاـست ـهای مـخرب رژـیم والـیت فـقیه اـیران ـقدرت ـتوـلـید و ـصدور
ـاـنه ـاـه ـد. ـبه گزارش ـم ی دـه ـود را گام ـبه گام از دـست ـم ـنـفت ـخ
زار ا 26 ـه ال (1384) ـب اه ـبـهـمن پارـس ران در ـم د ـنـفت اـی وـلـی اوپک، ـت
ـبشکه در روز کاـهش ـنـسـبت ـبه ـماه ـقبل ـمواجه ـشده و ـبه 802 ـمیـلـیون
ـبشکه در روز رـسـیده اـست.  ـبه اـین ـترـتـیب اـصـلی ـترـین ـمـنـبع درآـمد
اـست ـهای ارـتـجاع در وـضـعـیـتی ـسـخت نگران ر ـسـی ر اـث ـمـلی کـشور ـب
اـمه ـخـصوـصی ـسازی ـصـنـعت ـنـفت که رـن کـنـنده ـقرار گرـفـته اـست.   ـب
ودـجه ـسال 1385 اـست، ـسـبب اـمه ـب رـن دـمه آن ـبـند هـ ـتـبـصره 11 ـب ـمـق
ـنـقض ـحاکـمـیت ـمـلی اـیران ـبر ـمـناـبع ـنـفت و گاز ـمی ـشود، ـمـناـبـعی که
ود. ده ـب ارج ـش ـسم ـخ ـی اـل ـطه امپرـی دن از ـسـل زرگ ـمـلی ـش ا ـجـنـبش ـب ـب
ای ارـتجـاع در اـست ـه وان ـسـی وـجه ـبه اـین وـضـعـیت ـمی ـت ا ـت حـال ـب
ارزات ا ـجـنـبش ـمـلی ـشدن ـنـفت و ـمـب ده ـهـسـته ای را ـب ـخـصوص پروـن

ملی و آزادیخواهانه مردم ایران مقایسه کرد؟!

ادامه  ارتجاع و حقوق تاریخی مردم ...
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ضرورت تشدید مبارزه برای 
آزادی برای همه زندانیان سیاسی

اـنه ـعـید ـنوروز، رـساـنه ـهای گروـهی، در آـسـت
ـاـسی و ـی ـان ـس ـی ـداـن ن از زـن ـر از آزادی دو ـت ـب ـخ
بـازگـشت آـنهـا ـبه آغـوش خـانـواده هـای خـود
اح داـلـفـت اـیی ـعـب وط ـبه رـه رـب ر ـم د. اوـلـین ـخـب دادـن
سلـطاـنی می ـشد، که ـبدون دلیل ـقاـنع کنـنده ای به
روف د ـمـع ـن ات در ـب دون ـمالـق دت 219    روز ـب ـم
ـاح ـت ـف ـداـل ـب ـود. ـع ی ـب ـداـن ن زـن ـدان اوـی 209    زـن
ش وکـیل تگیـری و اسـارـت ش از دـس طـاـنی پـی ـسـل
ود. اـسی و درـبـند ـب ان ـسـی داـنـی اری از زـن ـسـی داـفع ـب ـم
درواـقع زـنداـنی کردن وی ـنـیز ـبه ـهـمـین دـلـیل و ـبه
ود. ود ـب وکـلـین ـخ ای ـم ده ـه ری پروـن ر پیگـی اـط ـخ
ـشـان وکـیل ـنـد ـمـورد ـنـاـصـر زراـف اـمـری که ـمـاـن
ره ای، که ای زـنـجـی ده ـقـتل ـه ای پروـن واده ـه اـن ـخ
ـهم اکـنون زـنداـنی اـست، یک ـبار دیگر ـنـشان داد
ـز در ـی ـا وکال ـن ـت ـداد زده ـح ـب ـت ـران اـس که در اـی
ـیت ـن وکـلـین خـود، از اـم ده هـای ـم ری پروـن پیگـی
شغـلی در اـمان نـیسـتـند. و ـباـید ـهر لـحظه ـبا زـندان و

محرومیت روبرو شوند.
ت اکــبــر گـنجـی ـمــورد دوم آزادی ـمــوـق
ال ود که پس از ـشش ـس داـنی، ـب اـمه نگار زـن روزـن
ـنـزل ـته از زـنـدان ـخـارج ـشـد و ـبه ـم ـمـعه گذـش ـج
وـلـین زـندان، اـمات و ـمـسـئ ازگـشت. اـلـبـته ـمـق ـخود ـب
ـورد ـد، در ـم ـبـهه ای بگذارـن ـای ـش ی آن که ـج ـب
ـنـهـا ـبه یک اکـبـر گـنـجی اـعالم کردـنـد که وی ـت

 مرخصی  هفت روزه می رود.
ـمـحـمود ـساالرـکـیا، ـمـعاون دادـسـتان ـتـهران در
اره ـبه ـخـبرنگار ـحـقوـقی اـمور زـنداـنـها ـنـیز در اـین ـب
اـیـسـنا گـفت:  ـبا ـتوـجه ـبه ـفرا رـسـیدن ـسال ـجدـید و
ـبرای اـین که اـکـبر گنـجی در ـکـنار ـخاـنواده ـباـشد،
د و آزادی ـته ای ـبه او داده ـش رـخـصی ـیک ـهـف ـم
قطعی وی با احتساب این هفت روز مرخصی، در

تاریخ ده فروردین هشتاد و پنج خواهد بود.  
رـلـین اکـبر گـنـجی ـبه ـجرم ـشرکت در کـنـفراـنس ـب
ـبل پس از ـبـازگـشت ـبه کـشـور در شـش ـسـال ـق
دان ادالـنه ـبه زـن ر ـع ر و در یک دادگاه ـغـی دـستگـی
ـطوالـنی ـمدت ـمحکوم گردـید. اـلـبـته واـقـعـیت اـین
اـمه نگار اـست، ر گـنـجی را که روزـن اـست که اکـب
ـتل هـای ون ـق راـم شـاگری هـاـیش پـی ـبه خـاطـر اـف
د. وی در ر کردـن ال 79   دـستگـی ره ای در ـس زـنـجـی
ـعـــددی، وزارت ــت ـقـــاالت ـم آن زـمـــان، در ـم
ـسـته و ا ـقـتل ـهای ـسـیاـسی ـمرـتـبط داـن اـطالـعات را ـب

ـبا اراـیه دالـیل و ـشواـهدی، اـفـشاگر اـین ـبود که ـتوـطـئه ـقـتل ـهای روـشـنفکران و ـفـعاالن ـسـیاـسی، ـنه کار یک گروه
 ـخودـسر  و واـبـسـته ـبه ـعواـمل ـخارـجی ـبلکه اداـمه ـشـیوه و روـشی اـست که ـبه ـفرـمان و دـسـتور ـمـقاـمات ـباالی رژـیم

صورت گرفته است.  شیوه افشاگری که بعدها به عالیجناب سرخپوش و دولت در سایه معروف شد.
د، که ـبی دیکای ـشرکت واـح ده ـسـن ر ـش االن دـستگـی ده ای از ـفـع ر  آزادی ـع ار ـخـب ار در کـن ار اـین اـخـب ـش اـنـت
شک در ـساـیه ـهـمـبـستگی و ـمـبارزه ـنـیروـهای آزادـیـخواه و ـمـترـقی، به ویژه پیکار کارگران ـشرکت واـحد در دـفاع

از همکاران خود، صورت گرفت. موجی از شادی در بین مردم ایجاد کرد. 
اـید ـتـشدـید کرد  و ـشـعار «آزادی ـفوری و ـبدون ـقـید و ـشرط ـهـمه داـنـیان ـسـیاـسی را ـب ـمـبارزه ـبرای آزادی زـن
زـنداـنـیان ـسـیاـسی»  را ـباـید ـبه یکی از ـخواـسـته ـهای اـصـلی در ـمـبارزه ـبا رژـیم اـسـتـبدادی ـتـبدـیل کرد. چرا که ـهـنوز
زـنداـنـیان ـسـیاـسی زـیادی درـبـند ـهـسـتـند. ـهـنوز از آزادی زـنداـنـیان ـسـیاـسی و ـعـقـیدـتی دیگر که ـبه ـطور ـعـمده ـشاـمل
ان داـنـی ارز ـمی ـشود، ـخـبری ـنـیـست. ـبرـخی از چـهره ـهای ـمـعروف زـن اـمه نگاران و کارگران ـمـب ان، روزـن ـشـجوـی داـن
ـسـیاـسی که ـمی ـتوان ـنام ـبرد ـعـبارـتـند از: ـناـصر زراـفـشان (وکـیل ـمدافع ـخاـنواده ـهای ـمـقـتوـلـین در ـقتل ـهای زـنـجـیره
ای)، پـیـمان پـیران، ـمـجـتـبی ـسـمـیـعی نژاد (از ـجـمـله وـبالگ ـنوـیـساـنی اـست که در ـجرـیان پروژه ـبرـخورد ـبا وـبالگ
اـبق ر ـس ـشـجوـیی)، آرش ـسیگارچی (ـسردـبـی االن داـن رـمـحـمدی (ـفـع ر و اکـب ازداـشت ـشده اـست)، ـمـنوچـه ـسان ـب وـی ـن
زـیری ـمحکوم ـشده اـست)، ال ـحـبس ـتـع رزدی (   16 ـس وـیس)، ـحـشـمت اهللا ـطـب روز و وـبالگ ـن اـمه گـیالن اـم روزـن
الـهام اـفروـتن، ـمـنـصور اـسانـلو (رـیـیس ـهـیات ـمدـیره ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ـتـهران)، داود
ان داـنـی ا ـتن دیگر از زـن ر اـین ـصدـه اـلد ـحرداـنی و... ـعالوه ـب راـنی و ـخ اوـید ـتـه د، ـبـهروز ـج ا داراب زـن رـضوی، ـبـیـن
ـسـیاـسی در ـشـهرـسـتان ـها، در زـنداـنـهای ـمـخـتـلف درـبـند ـهـسـتـند و پـشت دـیوارـهای ـبـلـند اـنـتـظار آزادی ـخود را ـمی

کشند.  
ازداـشت ـهای گروـهی و ـجـمـعی ر آن ـهم در ـب وـنه اـخـی د و ـبه دو ـنـم اـسی ـسـخن راـن ان ـسـی داـنـی وان از زـن ـنـمی ـت
اـشاره نکرد. در ـهـفـته ـهای گذـشـته ـبـیش از     1100 ـتن از کارگران و راـنـندگان ـشرکت واـحد در ـجرـیان اـعـتـصاب
ـبرای اـحـقاق ـحـقوق ـصـنـفی ـخود ـبازداـشت گردـیده و رواـنه اوـین ـشدـند. ـهم چـنـین در ـجرـیان ـسرکوب دراوـیش
در ـقم ـنـیز ـبر اـساس اـخـبار رـسـمی دوـلت اـحـمدی نژاد، ـنزدیک ـبه      1200 ـنـفر ـبازداـشت و ـبه مکان ـهای ـناـمعـلوـمی
ا و ان ـه ـسـتن دـه رای ـب د حکوـمـتی ـب دـی ای ـج وه ـه ود از ـشـی ا ـخ ری ـه ا و دـستگـی ازداـشت ـه د. اـین ـب اـفـته اـن ال ـی اـنـتـق
ـسرکوب ـمردم ـمی ـباـشد. ـبـناـبر اـین ـباـید ـضـمن محکوم کردن این ـنوع اـقداـمات ـبرای رـهاـیی ـهمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی
ا ـهـمه اـحزاب و ـنـیروـهای آزادـیـخواه، ـخواـهان آزادی ـفوری ـهم چـنان ـتالش کرد. ـحزب ـتوده اـیران ـهم ـصدا ـب
هـمه زـندانـیان سـیاـسی و ـبازگـشت آن ـها ـمـیان ـخاـنواده ـهای آـنان اـست. ـباـید به ـمـبارزه ـخود در اـین زـمـینه ـهم چـنان

ادامه داد.

تاسیس «شورای حقوق بشر»  یک گام بسیار مهم و ضرور
در هفته گذـشته مجمع عـمومی سازـمان ملل قطـعنامه ای به تـصویب رـساند که در آن ـتشکیل شورای جـهانی
حقوق بـشر  سازمان ملل، اعالم گردید. این شورا درواقع به جای “کمیسیون حقوق ـبشر” این سازمان بین المللی
اـست که از زـمان ـتاـسـیس ـسازـمان ـمـلل پس از ـجنگ ـجـهاـنی دوم در اـین زـمـیـنه ـفـعاـلـیت ـمی کرد. اـین اـقدام یک

قدم مهم و ضرور در جهت تثبیت و گسترش ایده حقوق بشر در جهان می باشد. 
ر ـبه ـشـت ـی وده و ـب رـعی و ـجـنـبی ـب ر” در گذـشـته ـبه شکل ـف ـش وق ـب ون ـحـق ـسـی ای “کـمـی اـلـیت ـه از آن رو که ـفـع
ـنـظارت و ـتوـصیه مـحدود ـمی ـشد، از ـمدت ـها پـیش ـتـغـیـیر ـساـخـتار اـین کـمـیـسـیون در ـسازـمان ـملل ـمـطرح ـبود. ـبـناـبر
اـهنگی ـموـثر و ـتـعـیـین روـند ـکـلی  ـحـقوق ـبـشر  در ـجـهان اـست. اـین وـظـیـفه اـصـلی  ـشورای ـحـقوق ـبـشر    ارـتـقای ـهـم
زیرا به نـهادینه کردن امر حقوق ـبشر کمک کرده و ساـختار آن را جنبه ـقانونی و رسمی می دـهد. البته تا نـهادینه
ر ـبه ـهمکاری وـفـقـیت اـین اـم اـقی اـست. و ـم وـسط آن راه درازی ـب ـشر ـت ور ـحـقوق ـب ورا و پیگـیری اـم کردن اـین ـش
واـفق ـستگی دارد. وـلی ـت د، ـب اء کرده اـن ـشر را اـمـض اـنی ـحـقوق ـب ا که اـعالـمـیه ـجـه ورـه ا و کـش واـقـعی ـهـمه دوـلت ـه
ده، ـخود اـیت از اـین اـی ـشر  و ـحـم رای ـتشکـیل  ـشورای ـحـقوق ـب ان ـمـلل ـب ازـم ا در ـمـجـمع ـعـموـمی ـس اـغـلب کـشورـه

نشان دهنده اهمیت و مرکزی بودن موضوع حقوق بشر در جهان می باشد.
اـعـضای اـین ـشورا ـبه گوـنه ای ـمـتـناوب و دـموکراـتیک از ـسوی ـهـمه کـشورـهای ـعـضو ـسازـمان ـمـلل اـنـتـخاب
ـمی ـشوـند. ـقرار اـست که اـین ـشورا در ـطی پنج ـسال آـیـنده ـبه یک رکن اـساـسی ـجاـمعه ـبـین اـلـملـلی در ـحراـست از
صـلح، اـمـنـیت و ـحـقوق ـبـشر ـتـبدـیل گردد. ـهدف ـنـهاـیی از ـتشکـیل ـشورای ـحـقوق ـبـشر، اـین اـست که وزن و ـنـقش
اـین شورا زـمانی ـبراـبر ـباشد ـبا نـقش ـشورای امنیت ـیا ـشورای اقـتصادی- اـجتـماعی ـسازـمان ملل. ـبرای عـضویت در
اـین ـشورا کـسب دو ـسوم آرا اـعـضای ـسازـمان ـمـلل الزم ـخواـهد ـبود. اـین اـمر ـمی ـتواـند ـماـنع از آن گردد که آن
دـسته از دوـلت ـهاـیی که ـخود ـناـقض حـقوق ـبـشر ـهـسـتـند، به ـعـضوـیت آن درآـیـند و ـبر روـند کار ـشورا ـتاـثـیر ـمنـفی
بگذارـند. زـیرا یکی از ـشرط ـهای مهم این اـست که کـشورـها دارای ـباالـترـین مـعـیار در ارتـقا و ـحراست از ـحـقوق
ـبـشر را دارا ـبوده و در دوره ـعـضوـیت در ـشورا پروـنده ـعـملکرد ـخود را در اـین زـمـیـنه در ـمـعرض ـقـضاوت افکار
عـمومی جـهان ـقرار دـهد. در ـصورت نـقض عـمده و کارشکـنی، ـعـضوـیت آن ـها به تعـلیق در ـخواـهد آـمد. اـین اـمر
ا ـتشکـیل ـشورای ـحـقوق ـبـشر ـمـخاـلـفت ـنـشان داد. در کـمـیـسـیون ـممکن ـنـبود. الزم ـبه ـیادآوری اـست که آـمریکا ـب
دوـلت این کـشور اعالم کرد که نگران اـست که ـعملکرد ـشورا در آیـنده به ـضرر آـمریکا تـمام ـخواـهد ـشد و اـین
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ـتـلف ـبه ـای ـمـخ ـنه ـه ـی ـور در زـم کـش
ـخـصوص ـمـساـله ـعدم رـعاـیت ـصـلح،
شـر، مـدام مـورد ـنـیت و ـحقـوق ـب اـم
ر اـین رد.ـعالوه ـب رار گـی ـمحکوـمـیت ـق
ی ـسـاـت مـام سـال ـجـل اـین ـشـورا در ـت
ر ـسـتـقـیم ـب ـخواـهد داـشت و ـبه گوـنه ـم
ـنعکس رـعـاـیت و اـجـرای اـصـول ـم
ـشر اـنی ـحـقوق ـب ـشور ـجـه ـشده در ـمـن
ـظـارت ـخـواـهـد کرد. اـین اـمـر در ـن
ار کـند اـنـجام ـمی ـشد ـسـی کـمـیـسـیون ـب
و اـغـلب ـبا ـتـباـنی و کار شکـنی ـبرـخی
ـا ـبه ـود. آن ـه ـر ـب ـا روـب ـورـه از کـش
ون ـسـی ر کـمـی د، ـب ـسـتـن واـن راـحـتی ـمی ـت
اـنع اـبل آن ـم د و در ـمـق ر بگذارـن اـثـی ـت

ایجاد کنند.
ان ازـم ر ـکل ـس ـی ان، دـب وـفی ـعـن ـک
ـصـوـیب ـنـاـسـبت ـت ـتـحـد، ـبه ـم ـمـلل ـم
ـقـطـعـناـمه ـمـجـمع ـعـموـمی ـسازـمان ـمـلل
ـمـتـحد درـباره ـتـشـکـیل ـشورای ـحـقوق
ـبـشر، اـعالم کرد: «ـمن ـتشـخـیص دادم
ـشر راه ون ـفـعـلی ـحـقوق ـب ـسـی ـکه ـکـمـی
اد ود، ـخـیـلی زـی رده ـب ود را گم ـک ـخ
ـود ـکه ـده ـب ـدـیل ـش ـب ی ـت ـبه اـجالـس
ـناـقـضان ـحـقوق ـبـشر ـتـباـنی ـمی ـکردـند ،
د و وـن دیگر ـمـخـفی ـش ر ـیـک پـشت ـس
اشـد، د ـب اـی دک از آنچه ـب ار اـن ـی ـس ـب
ال ود ـیـعـنی رـکـنی ـفـع ده ـب اـن اـقی ـم ـب
ر ـش وق ـب رام ـبه ـحـق ای اـحـت رای ارـتـق ـب
اـمه ـن ـطـع ا. ـهم چـنـین ـق ـی ر دـن راـس در ـس
ـشر   ـبه اـین اـسـیس  ـشورای ـحـقوق ـب ـت
ـوـسـعه، ـصـلح و ـرده ـکه ـت ـوـجه ـک ـت
اـمـنـیت و ـحـقوق ـبـشر  ـسـتون ـهای ـنـظام
سازمان ملل متحد هستند و متقابال بر

یکدیگر تاثیرگذارند .
ان ـمـلل ازـم و ـس ای ـعـض ورـه کـش
شکـیل ـتحـد بـا اکثـرـیت قـاـطـعی ـت ـم
ش دـف ر  را که ـه ـش وق ـب ورای ـحـق  ـش
وگـیری از رای ـجـل ا ـب ـیـتـه اـل ـتـقوـیت ـفـع
ان اـست، ر در ـجـه ـش وق ـب ـنـقض ـحـق
ان چـهار ـتـصوـیب کردـند. در اـین ـمـی
ـیل، ـجـزاـیـر کـشـور آـمـریکا، اـسـراـئ
ـمـارـشـال و پاالـئـو ـبـا آن ـمـخـاـلـفت
کردند و سه کشور ایران ، ونزوئال و

بالروس به آن رأی ممتنع دادند.
تـشکـیل  ـشـورای ـحـقـوق بــشـر 
ـسازـمان ـمـلل ـموـجی از اـمـیدواری در
ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـسازـمان ـهای دـفاع
ن ـشــر اـیجــاد کرد. اـی از ـحقــوق ـب
س شـورا را یک گام ـنهـادهـا تـاـسـی
ی کردن ـحـقـوق ـاـن ـرای ـجـه دیگر ـب
اـنی و ـس وق اـن راـست از ـحـق ر و ـح ـش ـب

دموکراتیک می دانند.

ادامه  در حاشیه رویدادهای
تظاهرات ضد جنگ و نظامی گری درسراسر جهان

ـمـیـلـیون ـها ـنـفر از ـمـخاـلـفان ـجنگ در ـسراـسر ـجـهان در روز
ده و االت ـمـتـح اـمی اـی الگرد ـحـمـله ـنـظ وـمـین ـس ارس، در ـس 18 ـم
ال 2003، در ور در ـس ال اـین کـش راق و اـشـغ دان آن ـبه ـع ـتـح ـم
ـسراـسر ـجـهان ـبه ـتـظاـهرات پرداـخـتـند. اـعـضاء و ـهواداران ـحزب
ـتوده اـیران در کـشورـهای ـمـخـتلف فـعاالـنه در اـین آکـسـیون ـهای

صلح خواهانه و مترقی شرکت جستند.
دگان ـتـظاـهرات که ـبـطوز ـهـمزـمان در ـبـیش از ـشرکت کـنـن
200 شـهر اصـلی جـهان ـسازـماـندـهی ـشده ـبود در شـعار ـهای ـخود
ای ورـه ران گراـنه کـش ز و وـی رـی وـن ای ـخ اـست ـه ـی زاری از ـس ـی ـب
ران را د اـی رـض ریکا ـب ای آـم دـه دـی ا ـتـه اـلـفت ـب ـسـتی و ـمـخ ـی اـل امپرـی

اعالم کردند.
ا ا، ـت ـی راـل دـنی، پاـیـتـخت اـسـت ر ـسـی اـنی از ـشـه ـس ای اـن وج ـه ـم
وریکو ا پورـت وکـیو در ژاپن ـت وـیورک، از ـت اـیـمز اسکوـئر ـنـی ـمـیدان ـت
ـبه ـخـیاـبان ـها رـیـخـته ـبودـند که ـبه ـبوش و «ـمـحاـفـظه کاران ـنو»
در دوـلت آـمریکا ـنـشان ـبدـهـند که سـیاست ـجنگ طلـبی و نـظامی
گری محکوم و مـطرود است. در توکـیو« آکایو ـناشیمورا»، ـعضو
اه راق اـشـتـب رات گـفت: « ـجنگ ـع اـه و، در ـتـظ وکـی ر ـت ورای ـشـه ـش
بزرگ پرزیدنت بوش بود و تمامی جهان برضد آن است.  عراق

می بایست کنترل تحوالت خود را بدست بگیرد. »
زرگ و رـب راق در 500 ـشـه ال ـع الگرد اـشـغ ـین ـس وـم در ـس
ریکا ـمـله آـم ـیه ـح اـئی ـعـل ـم رات و راهپـی ظـاـه ریکا ـت کوچک  آـم
ـبرگزار ـشد. در راه پـیـماـئی ـضد ـجنگ در ـشـهر ـسان ـفراـنـسـیسکو
دگان از ر کـنـن اـه د. در ـبـین ـتـظ ر ـشرکت داـشـتـن دود 25000 ـنـف ـح
ر د. اکـث دـن ده ـمی ـش اـعی دـی ـم ـت ار اـج ـش ـمه گروه ـسـنی  و اـق ـه
ود.   وش و دوـلت وی ـب د ـب ا  ـض ا و پرچم ـه ا، پالکاردـه ارـه ـشـع
ـبوش اـسـتـیـضاح ـشود  ،  ـبوش را ـمـتوـقف کـنـیم ،  ـخـلع ـبوش ،   ـبوش
اـله دان) ، از آن ر زـب وـی ا ـتـص راه ـب دازـیم ( ـهـم اـن ـی اـله دان ـب را ـبه زـب
راق، ریکا ازـع روج آـم ان ـخ واـه ای دیگر ـخ ارـه د. ـشـع ودـن ـجـمـله ـب
ریکا از ا   دـست آـم ارـه ود. از دیگر ـشـع اـنه ـب اورـمـی ان و ـخ ـسـت اـن اـفـغ
رای اه  ،   ـجنگ ـنه، ـغذا آری ،   دالر ـنه ـب زوـئال کوـت دـموکراـسی وـن
ـجنگ، ـبرای آـموزش وپرورش  ـبودـند. در ـطول ـمـسـیر راه پـیـماـئی
د. راه رداری ـمی کردـن ـیـلم ـب رات ـف اـه ـظ ـین از ـت ا دور ـب پـلـیس ـب
ا سکو  ـب ـسـی راـن ان ـف رداری ـس ان ـشـه اـخـتـم اـبل ـس اـئی در ـمـق ـم پـی
ان ر ـبه پاـی ـش وق ـب دـجنگ و ـحـق االن ـض راـنی ـفـع رکت و ـسـخـن ـش
رسید. ازجمله نیروهای شرکت کننده در ـتظاهرات   شورای بین
ـین وان اوـل ـن ان ـبه ـع ده آـن ـن اـی ـم ود که ـن ان  ـب رخ پوـسـت ـمـلـلی ـس اـل
ریکا ـبه راـسم ـضـمن ـمحکوم کردن ـحـمـله آـم ان ـم ران پاـی ـسـخـن
ای دیگر ریکا ـبه ـمـلت ـه ارـیـخی ـحـمالت آـم اـبـقه ـت راق ـبه ـس ـع
ـسم ، در واـقع رورـی ا ـت ارزه ـب ـب وان کرد که ـم ـن اره کرد. وی ـع اـش

سرپوشی است برای هدف های تجاوز گرانه آمریکا. 
ـداران ـصـلح و ـفـر از ـطـرـف ـتـان ده ـهـا ـهـزار ـن در انگلــس
ـترقیـخواهی به دعوت «اـئتالف برای پاـیان جنگ» در تـظاهرات
دگان ـن ان دـه ازـم د. ـس رکت کردـن دن ـش ـن د ـجنگ پرشکوه ـل ـض
راـضی ـت رکت اـع د که در اـین ـح دن اـعالم کردـن ـن رات ـل اـه ـظ ـت
یـس آـغـاز ـشـد و پس از ـمـان انگـل پرشکوه که از ـمـقـاـبل پارـل
راهپـیـماـیی از ـخـیاـبان ـهای ـمرکزی ـلـندن در ـمـیدان ـتراـفالگار، در
ـفـر ـشـرکت ـمع کرد، ـنـزدیک ـبه 100000 ـن ـنـدن،  ـتـج ب ـل ـقـل
کردـند.  ـجـمـعی از ـمـشـهورـترـین چـهره ـهای ـسـیاـسی انگـلـسـتان و
زب کارگر در دـهه ـنه ـح ـی ـشـین کاـب ر پـی ن، وزـی وـنی ـب ـمـله ـت از ـج

1970 میالدی و از مدافعان پایبند صلح و سوسیالیسم، جرمی
کورـبـین، ـنـماـیـنده ـترـقی ـخواه پارـلـمان انگـلـیس، رـهـبر ـحزب ـسـبز
اـیی ان، در گردـهـم ـسـت زرگ انگـل ای ـب ادـیه ـه ران اـتـح ا، رـهـب ـه

میدان ترافالگار سخنرانی کردند.
به دعوت رهبری «ائتالف برای پایان جنگ» دکتر رکن
اـتیک و ای دراـم رـه ـن ـیخـواه ـه رـق اد ـت ـت سـروی، اـس دـین ـخ اـل
کارگردان ـتـئاـتر ـمـلی اـیران، ـبه ـنـماـیـندگی از ـطرف کـمـیـته دـفاع
الگار راـف دان ـت اـیی ـمـی ر) در گردـهـم ران (کودـی از ـحـقوق ـمردم اـی

سخنرانی کرد. 

سخنرانی دکتر رکن الدین خسروی-
کارگردان سرشناس تئاتر ایران- لندن- 18

مارس 2006
دگی از ـن اـی ـم رم، و ـبه ـن ار دارم که از اـین پالـتـف ـتـخ ـمن اـف
ارزه ـب ای ـم ر)، درودـه ران(کودـی ردم اـی اع از ـم ـته دـف ـی رف کـم ـط
ان و اـصالح وـی ران،  ـصـلح ـج ردم اـی ـستگی ـم ـب ـم اـنه و ـه وـی ـج
وق اـعی و ـحـق ـم ـت داـلت اـج وکراـسی، ـع ارزان راه دـم ـب ان، ـم ـب ـطـل
ـبـشر، اـتـحادـیه ـهای کارگری،  ـنوـیـسـندگان و هـنرـمـندان، و زـنان

ایران را به شما مخالفان جنگ و نظامی گری نثار کنم.
ودای ده که ـس االت ـمـتـح اکم در اـی ـظه کاران ـح اـف و ـمـح ـن
رح اـنه و ـط ـی اورـم ـطـقه ـخ ـن ار ـنـفت و گاز ـم رـش اـبع ـس ـن رل ـم ـت کـن
ی سـاس را در سـر ـم ـطـقه ـح ـن ر اـین ـم راتژیک ـب ـت ط اـس ـسـل ـت
ر ـطـبل ـجنگ ار دیگر ـب اـنه ـهای واـهی ـب ا ـبـه روز ـب پروراـنـند و اـم
اوزگراـنه و واـقب ـجنگ ـتـج اـلی که ـع د.  در ـح دیگری ـمی کوـبـن
اـشـغال ـغـیرـقاـنوـنی ـعراق ـهـنوز در پـیش چـشم جـهاـنـیان اـست، و
اـیات ـتـبهکاراـنه روزی ـنـیـست که ـصدـها ـنـفر از رور و ـجـن ـموج ـت
د ـی د، کاخ ـسـف ون نکـش اک و ـخ راق را ـبه ـخ اه ـع ردم ـبی گـن ـم

مردم ایران را به سرنوشتی مشابه تهدید می کند.  
وکراـسی و داـفع دـم ای راـسـتـین ـم روـه ا ـهمچون ـهـمه ـنـی ـم
ا اـعالم ـمی ا ـصدای رـس اـنه ـب اورـمـی ـحـقوق ـخـلق ـهای ـمـنـطـقه ـخ
االت اـمی گراـنه اـی ـظ اـنه و ـن وـی راـج اـج ای ـم اـست ـه کـنـیم که ـسـی
ـمـتـحده آـمریکا و ـمتـحدان آن در افـغاـنـسـتان، ـعراق، فـلـسـطـین را
ـتـرش م ـبـا ـخـواـست ـخـلق ـهـا ـبـرای گـس ـی ـتـق ـس در ـتـقـاـبل ـم
م. ادـعـای دوـلت ـهـای ـی ی داـن ی ـم دـمـوکراـسی و آزادی واـقـع
اهـای ا کودـت ـته ـب س که در دـهه هـای گذـش ـی آمـریکا و انگـل
ـخوـنـین حکوـمت ـمـنـتـخب و دـموکراـتیک دکـتر ـمـحـمد ـمـصدق را
در ایران، حکومت ملی سوکارتو در اندونزی و دولت مردمی و
ر د، ـب رنگون کرده اـن ـیـلی را ـس ده در ـش ـن وادور آـل اـل رـقی ـس ـت ـم

طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر دروغی بیش نیست.
االت ـمـتـحده و ـمـتـحدان اـنه اـی وـی داـخـله ـج اـست ـهای ـم ـسـی
رکوب و ـیت ـس اکـم داوم ـح ا ـبه ـت ـنـه ـیـقت ـت اروپاـیی آن در ـحـق
ی اـق اکم اـست. اـتـف ران ـح د، که در اـی اـنی کمک ـمی کـن ـخـفـق
اـنه رـیـب ارـهای ـعوام ـف ا و ـشـع اـست ـه اگرم ـسـی ـنـیـست که در گرـم
ـضد آـمریکاـیی و پـنـهان ـشدن پـشت ـشـعار «ـمـنافع مـلی اـیران»،
اه ـسـته ـیی، در ـم رژی ـه ز از اـن ـی ره وری ـصـلح آـم ـنه ـبـه ـی در زـم
ـتـقل ـس ش ـم ـنـب د ـج ر ـض اـبـقه ـیی ـب وم ـبی ـس ر ـهـج ـی ای اـخ ـه
کارگری و از ـجـمـله ـفـعاالن ـسـندیکای اـتوـبوس راـنی ـتـهران، ـبر
ـضد ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـبر ـضد ـهـمه ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب
اـلی وـخ ای ـت ارـه وی ـشـع اـه ده اـست و در ـهـی ان دـهی ـش ازـم ـس



م که اـیـران از ـفـرـصت ـیـدواری زـیـادی دارـی ـبـاز گردد و ـمـا اـم
رـصت ار دیگر از ـف رد و ـب ر بگـی ا را از ـس د و گـفتگوـه اده کـن اـسـتـف
استفاده می کنیم و از ایران می خواهیم تا تـمام فعالیت های غنی
ـسازی ـخود را ـبه ـحال ـتـعـلـیق درآورد و گـفتگوـها را اـنـتـخاب کـند
که اگر چـنـین کـند ـتا آنـجا که به ـما ـمرـبوط ـمی ـشود ـما ـحق اـیران
را ـبرای اـسـتـفاده از اـنرژی ـهـسته ای ـبرای مـقاـصد صـلح آـمـیز انکار

نخواهیم کرد .»
عکس اـلـعـمل ـنـماـیـنده اـیران، در ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـنـسـبت ـبه
اه اـیی اـست که در ـم اـست ـه انگر اداـمه ـسـی ـش ده ـن ادر ـش ـیه ـص اـن ـی ـب
رار واری ـق واـضع دـش اـنی در ـم رـصه ـجـه ران را در ـع ر اـی ای اـخـی ـه
أکـید ر اـین اـصل ـت اً ـب رـتـب ر ـم اه ـهای اـخـی ا در ـم داده اـست. ـحزب ـم
ـسـته ـیی از رژی ـه ز از اـن ره وری ـصـلح آـمـی کرده اـست که راه ـبـه
ـطرـیق ـتـشدـید ـتـشـنج ـبـین اـلـمـلـلی ـنـیـست. اـین چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی

حتی دوستان ایران را در موقعیت دشواری قرار می دهد. 
ـما ـباز تکرار ـمی کـنـیم که ـمـحاـفل ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه
رژـیم والـیت ـفـقـیه و دوـلت ـجدـید آن از یک ـسو و ـسـیاـست ـهای
امپرـیاـلـیـسم در ـمـنطقه که ـخواـهان ـتحقق ـطرح «ـخاورـمـیانه ـبزرگ»
اکی را ـبرای ار ـحـساس و ـخـطرـن ـسـی اـست از ـسوی دیگر ـشراـیط ـب
کـشـور ـمـا پدـیـد آورده اـست که ـبی ـتـوـجـهی، ـغـفـلت و اـتـخـاذ
ار دـهـشـتـناکی را ـبه ـسـی ادرـست ـمی ـتواـند ـعواـقب ـب ـسـیاـست ـهای ـن
ب ت که ـمحــاـفل جـنگ ـطـل ن اـس ـد. روـش ـاـش ـته ـب ـراه داـش ـم ـه
د دـی ـش رای ـت اـسب ـب وـقـعـیت ـمـن رـصد ـم ـسـتی ـمـت اـلـی ای امپرـی کـشورـه
ـتشنج بین الملـلی در منطقه و کـشاندن شورای اـمنیت سازـمان ملل
د. راه ـسـتـن ران ـه ال اـی ـب ر در ـق دـت ـن ای ـت ـمـتحـد ـبه عکس اـلـعـمـلل ـه
مقابله با این سیاست ـها شعارهای تو خالی و عوام فریبانه  نیست.
راه ـبرـخورد ـبا اـین ـخـطرات اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـمـنـطـقی ـیی اـست
ان را در وـمی ـجـه ـشـنج را ـسد کرده و افکار ـعـم د ـت دـی ـش که راه ـت
ـمـقاـبل ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـباـنه امپرـیاـلـیـسم به ـحرکت درآورد.
مـام د اـت ـست در روـن ـنهـا گام ـنـخ ـنـیت ـت ـیه شـورای اـم اـن ـی صـدور ـب
واـضع دوـلت روـسـیه و چـین ا رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست. ـم ـحـجت ـب
د ـن دـیل کـن دور  ـتـع ـمـق ـیه را ـحـتی اـل اـن ـی ا ـمـتن ـب د ـت که ـتالش کردـن
ارـهای ـشدـیدی اـست که در ـشورای اـمـنـیت از ـسوی ـش انگر ـف ـش ـن
دوـلت آـمریکا ـبرای ـتـشدـید ـبرـخورد ـبا اـیران وـجود دارد. ـما ـقـبالٌ
اره ـعراق، پـیش از ـحـمـله اـشاره کرده ـبودـیم که راه ـطی ـشده درـب
ـنـظاـمی و اشـغال اـین کـشور، ـخـصوـصاٌ مـحاـصره اـقـتـصادی و     اـثرات
ـمـخرـبی که اـین ـمـحاـصره ـبر اـین کـشور ـبرـجای گذاـشت، از ـجمـله
د ـبه آن اـی سـأـله ـیی اـست که ـب زار کودک، ـم ا ـه ودی صـدـه اـب ـن
ـاره ـواـفق درـب ـدن ـبه ـت ـی ـذاکره در راه رـس ـیت ـجـدی داد. ـم ـم اـه
ـسـته ـیی رژی ـه ران از اـن ز اـی ره وری ـصـلح آـمـی چگونگی امکان ـبـه
اـفع ـمـلی اـیران یگاـنه راه ـحل ـمـعـضل ـخـطرـناک کـنوـنی و ـحـفظ ـمـن
در مقابل خطرات جدی یی است که میهن ما را تهدید می کند.
ـحزب ـتودۀ اـیران ـبار دیگر ـهـمه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و ـمـلی
اـنه ا ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـی اـبـله ـب اـیران ـبه وـحدت ـعـمل ـبرای ـمـق
ـسم که اـلـی ای ـجنگ ـطـلب امپرـی روـه ـی اع داـخـلی و ـن اـفل ارـتـج ـمـح
ـخواـهان دـخاـلت آشکار در اـمور داـخـلی کـشور ـما ـهـسـتـند ـفرا ـمی
ری را از طـرـیق اـتخـاذ ـشـنج و درگـی د ـت شـدـی د راه ـت اـی د. ـب خـواـن

سیاست های منطقی و صلح طلبانه مسدود ساخت.
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ادامه  بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد....
ودـجه ـهای دوـلـتی ـسال ـهای رـین ـب ریکاـیی» دوـلت اـحـمدی نژاد یکی از ارـتـجاـعی ـت «ـضد آـم
ان، ـبه ا و ـنـهادی ـهای واـبـسـته ـبه آـن اـیه داری ـبزرگ و گروه ـه اـفع ـسرـم ررا، در راـسـتای ـمـن اـخـی
اـست. دو اده کردن آـنـه ال پـی ردـمی اراـئه داده و در ـح د ـم ای ـض اـست ـه راه یک ـسری ـسـی ـهـم
ـهـفته ـقبل ـتـظاـهرات ـصـلح آـمـیز روز 8 ـمارس زـنان ـمورد ـحـمـله ـنـیروـهای اـمـنـیـتی ـقرار گرـفت و
دـیـهی اـست که د.  ـب اـله ـبه ـشدت ـمـضروب ـش اـنی 80 ـس ران، ـسـیـمـین ـبـهـبـه ور اـی ـشـه ر ـم اـع ـش
ور اـلـیـسم در اـم داـخـله امپرـی رگوـنه ـم ران ـبه ـشدت ـمـخاـلف ـه واه اـی رـقی و آزادی ـخ روـهای ـمـت ـنـی
داخـلی کـشورـهسـتـند و ـبا ـتـمام ـتوان ـبا چـنـین سـیاست ـهاـیی مـخاـلفت ـمی کنـند وـلی این ـموضع
گـیری اصوـلی نمی ـتواند ـجای خود را به دـفاع از رژیمی ـبدهد که مـهم ترین ـسد راه پیـشرفت
کـشور ـما ـبه ـسوی آزادی، دـموکراـسی، ـصـلح، اـسـتـقالل واـقـعی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـست. ـبرای
ا ـخـطر ـجنگ و ارزه ـب اـلـیـسم ـمـعادل ـمـب ارزه ـبر ـضد امپرـی ـنـیروـهای ـمـترـقی و پـیـشروی اـیران ـمـب
رای اـلـیـسم اـست.  ـب وـنی ـطـلـبی امپرـی ا هژـم ارزه ـب اری، ـمـب اـیه داری اـنـحـص رـم وذ ـس ا ـنـف اـبـله ـب ـمـق
کـساـنی که ـحوادث ـمـیـهن ـما را در دـهه ـهای اـخـیر از ـنزدیک دـنـبال کرده اـند روـشن اـست که
اـیه رـم اـست ـهای ـس ا ـسـی اـسی ـب اـبـلی اـس رـین ـخـطوط ـتـق ده ـت اکم در ـعـم اـست ـهای رژـیم ـح ـسـی
داری اـنـحـصاری ـندارد. ـسران رژـیم در دـهه ـهای گذـشته به دفـعات ـنـشان داده اـند که ـمواـضع
«ضد آمریکایی» و «ضد غربی» آنها عمدتاً ابزاری است سیاسی برای انحراف افکار عمومی
درون کـشور و ـمـقاـبـله ـبا ـنـیروـهای ـمـخاـلف و اپوزـیـسـیون ـضد اـسـتـبدادی. ـمردم اـیران ـفراـموش
نکرده اـند در ـحاـلی که ـسران رژـیم، ـهمچون رـفـسنـجاـنی و ـخاـمنه ای در سـخـنراـنی ـهای ـخود،
ذاکرات ول ـم ـشـغ ال ـم ان ـح د در ـهـم ر ـمی دادـن ریکاـیی ـس د آـم ای ـض ارـه در دـهه 1360، ـشـع
ا ـسرـهنگ ـنورث، ـفرـسـتاده ویژه دوـلت آـمریکا ـبودـند و ـسالح ـهای ـجنگی ـخود را از پـنـهاـنی ـب
دوـلت آـمریکا، اـسراـیـیل و رژـیم نژاد پرـست وـقت در آـفرـیـقای ـجـنوـبی ـخرـیداری ـمی کردـند. ـما
رـضد رـیم اـقـتـصادی ـب ال ـتـح د ـبه اـعـم دـی ارـجی، ـتـه داـخـله ـخ د ـبه ـجنگ و ـم دـی دـیم که ـتـه ـمـعـتـق
ـسـتحکم دـمت ـم ور و در ـخ وکرات و اـصالح ـطـلب کـش ای دـم روـه رر ـنـی اٌ ـبه ـض ـم ـی ـسـتـق ران ـم اـی
م وازات ـمحکوم کردن رژـی ا ـبه ـم اکـمـیت اـست.  ـم ان در ـح واـه اـمـیت ـخ ـم واـضع ـت کردن ـم
دیکـتاـتوری ـحاکم در اـیران، ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه اـیاالت ـمـتـحده در ـخاورـمـیاـنه را ـنـیز ـبر
ا چون ا آن ـهـسـتـیم. ـم اـبـله ـب واـهان ـمـق اـبی ـمی کـنـیم و ـخ اـفع ـخـلق ـهای ـمـنـطـقه ارزـی ـخالف ـمـن

دموکراتیم،  صلح طلبیم.   ما با شما در فریاد برای صلح در خاورمیانه هم صدا هستیم.

ادامه  تظاهرات ضد جنگ در ....

ـسوـسـیال دـموکرات ـتغـیـیر ـیاـفت و از آن زـمان ـشدـیداٌ به راـست چرـخـید. ـموری ـهارا ـمی گوـید:  
راد ـمـخـتـلف ـهمکاری داـشـته ا اـحزاب و ـحـتی اـف واـنـیم  ـب اـلـبـته، در ـمورد ـمـساـئل ویژه ای، ـمی ـت
ود وکراـتیک وـج رای یک دوـلت اـئـتالـفی دـم داز واـقـعی ـب ا، در اـین ـلـحـظه، چـشم اـن اـشـیم، اـم ـب
اـسی، امکان ـهمکاری ون اـس اـن اده 9 ـق اـیت از ـم اـمیگری) ـحـم ـظ دارد. وـلیکن، ـجـنـبش (ـضد ـن ـن
زب ـست و ـح ـی وـن زب کـم ران ـح ـین رـهـب ذاکراـتی ـب ات  و ـم راـهم ـمی آورد. ـمالـق وـسـیـعی را ـف
ا ـنـظاـمی گری اـنـجام گرـفـته اـست.” ـحزب کـموـنـیـست ـسوـسـیال دـموکرات پـیراـمون ـمـخاـلـفت ـب
ـهمچـنـین ـبه اـین ـتوجه دارد که درون اـحزاب ـلـیـبرال دـموکرات، دـموکرات و کوـمـیـتو ـنـیروـهای
ورد اـنی در ـم وـمی داـخـلی و ـجـه ـسـبت ـبه عکس اـلـعـمل افکار ـعـم د که ـن ود دارـن اـطی  وـج ـمـحـت
دار پر ـسرو اره ژاپن ـحـساس ونگران ـهـسـتـند. از ـنـظر ـحزب کـموـنـیـست  دـی ـنـظاـمی ـشدن دوـب
دگان ـجنگ، و ـته ـش ازاکاـنی» که کـش وزه «ـی د و ـم ـب ر، کوزوـمی، از ـمـع ـست وزـی دای ـنـخ ـص
د، ـبـخـشی از ـسـته پرـسـتش ـمی داـن اـی دس و ـش اـیتکاران درـجه اول ـجنگی، را ـمـق ـمـنـجـمـله ـجـن
کارزار گـسـترده  ـبرای ـبازـنوـیـسی ـتارـیخ ـجنگ ـتـجاوزگراـنه ژاپن در آـسـیا اـست . در اواـئل ـسال
«تارو اسو»، وزیر امور خارجه و جانشین احتمالی کوزومی، در سخنرانی خود در شهر ناگویا،
از امپراطور ـخواست که از معبد دـیدن کند. وی گفت :   ارواح ـجان باختگان در جنگ،  ـفریاد
می زنند  زنده باد امپراطور، هیچکدام نمی گویند زنده باد نخست وزیر.   سخنرانی به خوبی
ی ـتالـف یـدی بـرای یک دوـلت اـئ یکه اـم شـان ـمی دهـد. در حـاـل ی را ـن ـب ش ـجنگ ـطـل ـط ـع
دـموکراـتیک در آـیـنده ـنزدیک وـجود ـندارد، ـبه ـباور ـحزب کـموـنـیـست رـشد روزاـفزون ـمشکالت
دـست ا ـب وـنـیـست ـب د. ـحزب کـم اـمـی واـهد اـنـج ردم ـخ اـعی ـبه رادیکال ـشدن ـم اـقـتـصادی و اـجـتـم
آوردن ـنزدیک ـبه 5 ـمیـلـیون رای در اـنـتـخاـبات گذـشته، ـقادر اـست نـقـشی کـلـیدی در ـبدور نگاه

داشتن ژاپن از میلیتاریسم و منافع انحصارها،  ایفا کند.
به قلم کنی کویل، خبرنگار کمونیست انگلیسی -  روزنامه چپ « مورنینگ استار»

ادامه  امید سرخ ....
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ادامه  مبارزه برای آینده یی ....
کردـند. روز 15 ـمارس روـسای دانشگاه ـها که در ـشـهر «ـنانت» ـبرای کنگره ـخود
گرد آـمده ـبودـند به ـمـتـنی رای دادـند که در آن ـتاکـید ـشده اـست که آن ـها ـخود را
راه آن ـم د.» و ـبه ـه ـن ریک ـمی داـن ان ـش ده ـش ـن ان ـبه آـی وـی ـشـج «در نگراـنی داـن
فراخوانی است برای همگان جهت جستجوی یک «راه حل».  متن «پیشنهاد»
آن ها ـبا آرا وسیع به ـتصوـیب رسـید، یعنی از 48 نـفر ـحاضر در اـجالس 46 نفز ـبا
ورد ار از ـطرف رـئـیس ـجـمـهور ـم ر که چـندـین ـب ا ـنـخـست وزـی ودـند. اـم واـفق ـب آن ـم
ون اـن ارچوب ـق ذاکره در چـه ار ـمی داردکه: «راه ـم رار گرـفـته اـست، اـظـه اـیت ـق ـحـم
یکه اـل وده اـست.»  در ـح دام» گـش ـتـخ ـسـتـین اـس رارداد ـنـخ ر کردن «ـق ـت رای ـبـه ـب
ام ر و ـتـم واـهـند.  ـنـخـست وزـی اـلـفان پس گرـفـتن ـبی ـقـید و ـشرط آن را ـمی ـخ ـمـخ
وـیب ار ـتـص واـسـت ده ـخ وـنی کـهـنه ـش اـن اده ـق اده از یک ـم ا اـسـتـف ـیـنه او ـب ران کاـب وزـی
اـلب اـست که از د.  ـج دـن اـنی ـش ـم دون ـهیچگوـنه ـبـحث و گـفتگوی پارـل الـیـحه ـب
یکـطرف پـیـشنـهاد گـفتگو می دـهـند و از ـسوی دیگر حـتی نـمایـندگان مجـلس را از
راـنـسه در ـهـفـته گذـشـته ـطرح ـهای ـبـحث ـمـنع ـمی کـنـند. در ـهـمـین راـبـطه دوـلت ـف
ان ـبه کار اـلـف وف ـمـخ رـقه در ـصـف اد ـتـف رای اـیـج ده ای را ـب اـخـته ـش اـنه و ـشـن وذـی ـم
ره ریکات و ـبـه ا ـتـح وـیی ـب ا دوـلت ـسـعی دارد از ـس اـنه ـه گرـفت.  ـبه گزارش رـس
ا و واژگون وـمـبـیل ـه ا و اـت ان ـه اـخـتـم ری از ـعـملکرد ـمشکوک در ـحـمـله ـبه ـس گـی
کردن و ـبه آـتش کـشاـندن آن ـها (که ـشواـهدی از دـست داـشـتن ـنـیروـهای اـمـنـیـتی
در آن وـجود دارد) اـبـتدا ـجـنـبش ـجواـنان و داـنـشـجوـیان را ـمـنزوی ـساـخـته و سپس
ـمورد ـهـجوم ـقرار دـهد.  اـغراق نـخواـهد ـبود اگر ـبه اـین ـمـبارزه ـجـسورانه ـجواـنان و
مردم ـفرانسه ـعنوان «نـبرد مرگ و زـندگی» داده شود.  و ـبا چنین انگـیزه ای بود
ا ان ـه اـب ـی ـسه در ـخ راـن ر ـف راـس ر در ـس ون ـنـف ـی ـیـل ـیم ـم ارس یک و ـن که روز 18 ـم
ـخواـست ـمـتـحد ـخود ـمـبـنی ـبر کـنار گذاـشـتن ـطرح« ـقرارداد ـنـخـسـتـین اـسـتـخدام» را
از ـهم اداـمه اـفـته و ـب ـفرـیاد زدـند. پس از آن ـنـیز ـجـنـبش ـبه اشکال ـمـخـتـلف اداـمه ـی
اـبـقه اـجت ـبی ـس اـمه و در پاـسخ ـبه ـسـم رـن ارس ـطـبق ـب ـبه 28 ـم ـن دارد. روز ـسه ـش
ـسه راـن راـسری در ـف رات ـمـلی ـس اـه ـظ اـیه داران، یک روز اـعـتـصاب و ـت رـم دوـلت ـس
درـتـمـند ـمردم و راـضی ـق وـفـقـیت ـجـنـبش اـعـت رای ـم دارک ـب دـهی ـشد.  در ـت اـن ـسازـم
ان و وـی ـشـج دیکای داـن ان و ـسـن ازـم رـحـله کـیـفی ـبـعدی دوازده ـس دن آن ـبه ـم اـن روـی

دانش آموزان به همراه سندیکاهای کارگری با هم همکاری کردند.
خشونت پلیس و عکس العمل غیرعادالنه دستگاه قضائی

رفتار پلـیس در تمام این مدت با ـخشونت همراه بوده است.  نـخستین عمل
ـخـشوـنت آـمـیز ـبـیرون رـیـخـتن داـنـشـجوـیان ـمـعـترض داـنشگاه ـسورـبن پارـیس ـبود و
ون و گاز اشک آور ـبه اـت ا ـب دگان ـب ـن رکـن اـه ـظ ا ـحـمـله ـبه ـت ا و آـنـج ـنـج پس از آن اـی
ـمـله وـنت ـح ـش رـین ـخ ده اـست. آـخ دل ـش ادی ـب ری ـع ـشت و لگد ـبه اـم راه ـم ـم ـه
ـوب ـن ن ـج ـف ـل لگراف و ـت ت و ـت ـدیکای پـس ـن ه یک ـعـضــو ـس ه ـب ـاـن ـی ــش وـح
ـفراـنسه،«پ.ت.ت.ـجـنوب»، ـبود که در وـسط ـمـیداـنی ـتـنـها ـماـنده ـبود. او اـبـتدا ـمورد
ا رار گرـفت.  وـقـتی اوـلـین پـلـیس ـب ـحـمـله یک پـلـیس ـضد ـشورش «ث.اس.آر.» ـق
ر ان ده ـنـف اد.  در اـین زـم ـت روب ـبه زـمـین اـف ـض ـمـله کرد، ـم ـشت و لگد ـبه او ـح ـم
ال د.  ـمـصدوم ـبه ـح دـن د و دـست بکار ـش دـن ر رـسـی دیگر از پـلـیس ـضد ـشورش ـس
اـغـماء اـفـتاد.  پس از آن پـلـیس ـها ـمـیدان را ـترک کردـند ـبدون آنکه به اـمدادگران
ود که دان ـعـیـنی  ـب اـه د. ـفـقط ـبه کمک ـش ردـهـن اـنی ـخـب ـش وران آـتش ـن اـم ا ـم و ـی
ـمـصدوم ـبـعد از ـبـیـست دـقـیقه- به ـبـیـمارـسـتان رـساـنده ـشد. یک ـشاـهد ـعـیـنی که در
محل ـحادثه ـحاـضر ـبود، ـشرح واـقعه را ـبا دـقت ـبـیان داـشت.  او ـهمچـنـین ـتواـنـست
از صـحـنه به ـمدت چهل ـثاـنـیه ـفیـلم ـبردارد.  تـعداد مـجروـحـین که ـهـمواره ـبا ـباـتون
و ـمـشت و لگد و ـیا گاز اشک آورـمورد حمـله ـقرار ـمی گرفـتـند، زـیاد است.اـما رـفـتار
وـقـیف کرده دـستگاه ـقـضاـئی ـنـیز گـفـتـنی اـست.  پـلـیس ـعده زـیادی را دـستگـیر و ـت
اٌ ـبه دادگـسـتری سپرده و پاره ای از آن ـها اـست. پروـنده ـبـسـیاری از آن ـها ـسرـیـع
اس اداـمه دارد. ـس رد ـح ـب ال اـین ـن رـح د. ـبه ـه ده اـن ـیـقی ـمحکوم ـش ـبه ـحـبس ـتـعـل
ان کار وح آشکار اـست که اـین پاـی د، اـین ـبه وـض اـش ر چه ـب رد ـه ـب ـیـجه اـین ـن ـت ـن
ارزه ـب د، ـم اـمـعه ای حکوـمت ـمی کـن ر ـج اـیه داری ـب رـم اـنی که ـس ا زـم ـست.  ـت ـی ـن

طبقاتی در اشکال مختلف و با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.    

امید سرخ - نظری به مبارزات حزب کمونیست  ژاپن
کـموـنـیـست ـهای ژاپن در ـبـیـست و چـهار ـمـین کنگره ـحزب، که در ـماه ژاـنویه، در ـتوکـیو
ـبرگزار ـشد ـتـعـیـین یک ـمـسـیر دیگر را ـبرای کـشور در دـسـتور کار ـخود ـقرار دادـند.«کـیـمـیـتوـشی
ـموری ـهارا»، ـمـسـئول بـخش ـبـین اـلـمـلـلی ـحزب، در ـسـخـنراـنی ـخود در کنگره گـفت که ـحزب
ا اـضر ـب اد کـشور اـست. ـحزب در ـحال ـح اـبل اـعـتـم ون ـق ـسـی ا ـحرب اپوزـی وـنـیـست ژاپن ـتـنـه کـم
د: ارا ـمی گوـی وری ـه د.ـم اـش رو ـمی ـب اـسـبی روـب ای ـمـن رـصت ـه ز ـهمچـنـین ـف ـی ا و ـن چاـلش ـه
ده اـست اـن اـبت ـم ان ـث ا ـبـحال ـهمچـن رـین گنکره، ـیـعـنی دوـسال پـیش ـت «اـعـضای ـحزب از آـخ
ا»، ـحدود 200،000 ـنـفر اـت اـمه ارگان ـحزب، «آکاـه واـنـندگان روزـن داد  ـخ ا، ـتـع (400،000).  اـم
کاـهش ـیاـفـته و ـبه 1.6ـمـیـلـیون ـنـفر رـسـیده اـست.» ـحزب کـموـنـیـست ژاپن ـتـمام کوـشش ـخود
ا ـسـیاـست اـنون اـساـسی، و ـمـخاـلـفت ـب وـیـسی ـق ازـن اـنه  ـب ارزه ـبر ـضد ـتالش راـست گراـی را ـبر ـمـب
ـیت وـفـق ول ـم ـص وکرات) و ـح رال دـم ـب ـی زب ـل اکم (ـح زب ـح راـلی ـح ـب ـی و ـل ادی ـن ـص ـت ای اـق ـه
چـشمگـیردر تـقوـیت ـتوان ـحرب ـمـتـمرکز کرده اـست. کنگره از ـخود ـبرای  ضـعف کار ـحزـبی و
ـعدم ـبرـناـمه رـیزی ـجـهت اـفزاـیش اـعـضا ـبه ـنـیم ـمـیـلـیون ـنـفر، اـنـتـقاد کرد. رـفـیق ـموری ـهارا ـمی
د وـلی اـین در واـقع اـئی در کار ـخود داـشـتـن د:  «ـبـعـضی ار ـبـخش ـهای ـحزب پـیـشرـفت ـه زاـی اـف
ـسراـسری ـنـبود. کنگره از ـحزب ـخواـست ـتا ـهرچه ـبـیـشـتر ـتوـجه ـخود را ـمـعـطوف ـساـخـتار ـهای
پاـیه ای ـحزب و اـعـضای آن ـها ـبـنـماـید. چگونگی ـجذب اـعـضا و ـهواداران ـجدـید ـموردی ـبود
ان ازـم ان دمکرات»،  ـس واـن ر «ـلیگ ـج وکول کرد.» ـعالوه ـب ر ـم ـشـت ـی زب ـبه ـبـحث ـب که ـح
ـجواـنان ـحزب،  سـعی ـمی ـشود ـفـضای مـناـسـبی درون ـساـخـتار ـحزـبی ـبرای رـفـقای ـجوان ـتر در
ـنـظر گرـفـته ـشود. ـموری ـهارا ـمی گوـید: « ـبرـقراری ارـتـباط ـبـین رفـقا از ـنسل ـهای مـخـتلف کار
اـطق د ـمـن اـنـن اـطی ـم زب را در ـنـق ان ـح واـن ان ـج ازـم ای ـس اـخه ـه ا ـش ـست. ـم اـنی ـنـی دان آـس چـن
ـمسکوـنی؛ ـمراکز کاری و در ـمـیان داـنشـجوـیان ـبوـجود آوردـیم  ـتا اعـضای ـجوانـتر بـتواـنـند فـعال
شکالـتی که وده اـیم.» یکی از ـم ـشـخص ـب ای ـم وـفـقـیت ـه د ـم اـه ا ـش شگاه ـه د. در داـن اـشـن ـب
اـشد. ـموری ا آن روـبرو اـست کاـهش اـشـتـغال ـقاـبل اتکا و ـثاـبت ـمی ـب ـجـنـبش کارگری ژاپن ـب
ادـتر از گذـشـته اـست، ار ـح ـسـی ان ـب واـن زاـید :  ـمشکل ـبیکاری در ـمـیان ـج ارا ـهم چـنـین ـمی اـف ـه
دا کـنـند. ا ـموـقت اـشـتـغال دیگری پـی واـنـند ـجز کار  ـنـیـمه-وـقت و ـی واـنان ـنـمی ـت ـسـیاری از ـج ـب
ر ـمی ـشود.  داول ـت اـشی از آن، ـمـت دات ـن دـی ا وـجود ـصدـمات و ـتـه اه ـمدت ـب رارداد ـهای کوـت ـق
زب وی دارد. ـح اـن ـمـله در پکن و ـه ـنـج ور ـم ارج از کـش ر درـخ ـت زب  ده دـف اـمه ارگان ـح روزـن
کـموـنـیـست ژاپن، ـبـعد از ـحدود دو دهه رواـبط ـخود را ـبا ـحزب کـموـنـیـست چـین از ـسر گرـفته و
ـتـجربه رـفرم را در چـین و وـیـتـنام به دـقت ـمورد ـمـطالـعه ـقرار داده اـست. ـموری ـهارا ـمی گوـید
ازار ـبه صـاد ـب ـت د از طـرـیق اـق ـن ام چگوـنه ـمی خـواـه ـن ـت م که چـین و وـی ـی داـن م ـب ـی اـیـل ا، ـم : ـم
وـنـیـست اـلـیـست و کـم وـسـی اـبه ـس ا ـبه ـمـث رای ـم ا فکر ـمی کـنـیم  ـب د. ـم اـبـن اـلـیـسم دـست ـی وـسـی ـس
ـبـسـیار ـمـهم اـست که درک ـعـمـیـقی از چگونگی دـسـتـیاـبی ـبه ـسوـسـیاـلـیـسم داـشته ـباـشـیم.  رواـبط
زب ا، ـح ورده اـست. اـم د ـنـخ وـن وز پـی ده و ـهـن ـطع ـش ای 1960 ـق اـلـه ز از ـس ـی اـلی ـن ا کره ـشـم ـب
ان، که یک اـنـجـمن ا گروه ـهای کره ای ـساکن ژاپن، ـمـنـجـمـله چانگ رـی وـنـیـست ژاپن  ـب کـم
ـهوادار کره ـشـماـلی اـست، ارـتـباط ـبرـقرار کرده اـست.  ـبه ـباور ـحزب کـموـنـیـست، کره ـشـماـلی،
ـبـعد از ـتوـضـیـحات گنگ و ـمـبـهم  پـیانگ ـیانگ در ـمورد ـسرـنوـشت چـند ـشـهروـند ـناپدـید ـشده
ژاپـنی، ـموـقـعـیت ـخوـبی را که ـبرای ـعادی کردن رواـبط ـخود ـبا ـتوکـیو به وـجود آـمده ـبود، را از
اپدـید ـشدن (رـبودن) چـند ژاپـنی یکی از ـسه ـمورد اـخـتالف ـعـمده  اـست، دـست داد. ـجرـیان ـن
دو مورد دیگر یکی مـساله موشک و امنیت هسته ای و دیگری ـمربوط می شود به اـستعمار
کره ـشـماـلی از ـطرف ژاپن. ـموری ـهارا ـتاکـید ـمی کـند که ـحزب ـخواـهان ـعادی ـشدن رواـبط
اـست. ـبدون شک یکی از ـمشکالت ـبزرگ ـحزب کـموـنـیـست ژاپن ـنداـشـتن ـمـتـحدی در ـمـیان
ر، وکرات (ـحزب ـنـخـست وزـی رال دـم ـیـب ر ـحزب ـل ده کـشور اـست. ـعالوه ـب اـسی ـعـم اـحزاب ـسـی
وداـئی ال دمکرات و ـحزب ـب وـسـی وان از ـحزب دمکراـتیک ژاپن، ـحزب ـس کوی زوـمی)، ـمی ـت
«ـشـین کوـمـیـتو» (ـحزب دوـلت پاک ـجدـید) ـنام ـبرد. ـحزب دـموکراـتیک ژاپن که ـحزب اـصـلی
اـسـیس ـشده اـست، و از رال دـموکرات ـت اراـضی ـحزب ـلـیـب وـسط اـعـضای ـن ـسـیون اـست، ـت اپوزـی
زب «ـشـین دارد. ـح وکرات ـن رال دـم ـب ـی زب ـل ا ـح اـسی ـب اوت اـس ـست ـتـف ـی وـت زب کـم ر ـح ـظ ـن
ا وـجود ـماـهـیت و اـسم ـمذـهـبی، کوـمـیـتو»،  ـشاـخه ـسـیاـسی کاـست ِ «ـسوکا گاکی» اـست که ـب
ـمـعـموال ـبا راـست ـهـمراه ـبوده. و در ـحال ـحاـضر در اـئـتالف ـبا ـحزب ـلـیـبرال دـموکرات ـنـخـست
اـلـیـست ژاپن، ـجـناح چپ و ـهمچـنـین وزـیر کوـیزوـمی ـقرار دارد.در گذـشـته، درون ـحزب ـسوـسـی
ـجـناح ـفرـصت ـطـلب ـضد کـموـنـیـست وـجود داـشـتـند، اـما، چـند ـسال پـیش، اـسم ـحزب ـبه ـحزب
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پیکاری بزرگ برای آینده
خیابان های اکثر شهر های فرانسه در هفته های اخیر صحنه تظاهرات
اعتراضی مردم و به ویژه جوانان این کشور بوده است.  این جنبش اعتراضی
مردمی که آخرین برآیند آن اعتصاب ملی و سراسری در روز 28 مارس بود، و
انتظار می رود تا به نتیجه رسیدن درخواست زحمتکشان ادامه یابد، را باید از

زنجیره مبارزات مردم فرانسه برضد سیاست های راست دولت حاکم بر این کشور
قدرتمند اتحادیه اروپا دانست. 

اده کردن رای پـی ادـیه اروپا، ـب اـست ـهای ـمـصوب اـتـح ـسه، در راـسـتای ـسـی راـن دوـلت دـست راـسـتی ـف
یک ـسـیاـست ـلـیـبراـلی کاـمل و ـبرای ـبازپس گرـفـتن ـتـمام دـسـتاوردـهای ـساـلـیان ـطوالـنی ـمـبارزه ـسـخت و
دـشوار ـخلق، در ـهمه جـهات و قـلـمروـهای اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـماـنـند ـبازـنـشـستگی، آـموزش و پرورش،
بـهداـشت، دـسـتـمزدـها و ـنـیز ـخـصوـصی ـسازی ـبنگاه ـها و ـشرکت ـعـموـمی و ـهمگاـنی ـهمچون ـبرق، گاز،
وده ول ـب ـشـغ ده، ـم زی ـش اـمه رـی رـن اـسی و ـب ورم) اـس ا رـف ای (ـی ازی ـه ـتـلـفن، ـحـمل و ـنـقل ـبه دگرگون ـس
ـنه ـی ال 2002 زـم وری ـس اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ ا  ـبه ویژه پس از اـن ورم ـه اـست. اـین ـبه اـصـطالح رـف
ر نژاد پرـست و ـشـبه وپن، رـهـب اری ـل دن ژان ـم ا رـسـی ال ـب ـس ـته اـست. در آـن اـف اـبی ـی د و پر ـشـت اـع ـس ـم
ات، زنگ ـخـطر ـبرای ـتـمام ـمردم ـفراـنـسه ـبه ـصدا در آـمد. اـشـیـسـتی «ـجـبـهه ـمـلی»، ـبه دور دوم اـنـتـخاـب ـف
در یک کـلمه ـتـمام دـموکرات ـهای ـفراـنسه یـعنی اکـثرـیت مـطلق خلق یکپارچه بپا ـخاـسته و رای ـخود را
به ژاک ـشـیراک دـست راـسـتی، یـعـنی ـتـنـها امکان ـموـجود، دادـند.  و او ـنـیز ـبا ـبـهره گـیری ـحـساب ـشده از
ـجو ـموـجود ـمـجـلس را ـمـنـحل و در اـنـتـخاـبات ـبرای ـمـجـلس ـجدـید، راـست اکـثرـیت ـمـطـلق و شکـنـنده ای
را ـبه دـست آورد.  زـمـیـنه ـبرای ـتـهاـجم ـسرـماـیه داری ـلـیـبراـلی کاـمالٌ آـماده ـشده ـبود.  ـبه ـسرـعت ـقواـنـین
روع ز ـش ردم ـنـی ارزه ـم راه آن ـمـب اـشـین رای گـیری ـمـجـلس گذـشت و ـهـم ازه یکی پس از دیگری از ـم ـت
ـشد.  حمله به حقوق و ـمزایای اجتـماعی مردم نـخست از مزاـیای بازنـشستگی شروع شد.  ـسن و طول
وزش و پرورش، وـبت آـم ا کم.  پس از آن ـن زاـی د و ـم اد ـش ـستگی زـی ـش ازـن دن ـبه ـب رای رـسـی دـمت ـب ـخ
بـهداـشت، و ـبـیـمه ـهای اـجـتـماـعی  و.... ـبود.  ـهـمزـمان ـبا آن ـخـصوـصی ـسازی ـها در ـشرکت ـهای ـتـلـفن،
ود، دوـلت دـست راـسـتی ـب اـنی ـن ـم رـیت» پارـل دـیـهی اـست که اگر اـین «اکـث د. ـب روع ـش رق  ... ـش گاز، و ـب
ـنـمی ـتواـنـست ـبه اـین راـحـتی ـبرـناـمه ـهای ـخود را پـیاده کـند.  ـهـمزـمان ـمـبارزه زـحـمتکـشان و ـهمه ـمردم
ان و اـی اـهرات راه پـیـم ا، ـتـظ ا اـعـتـصاب ـه رگام دوـلت ـب ان داـشت و ـه رـی ارج از ـمـجـلس ـبه ـشدت ـج در ـخ
اشکال دیگر ـمـبارزه و اـعـتراض ـهـمراه ـبود.  و ـفـقط آن اکـثرـیت کذاـئی کار ـخود را ـمی کرد.  نگاـهی ـبه
ا که ـست که آـنـج ده آـن ان دـهـن ـش اـسی اروپا» ـن ون اـس اـن اره «ـق ال 2005 در ـب اه ـمه ـس دوم 29 ـم راـن رـف
د.  دوـلت که ـتـصور ـمی کرد زـمـیـنه د آـم واـه د، چه پـیش ـخ اـن اـشـین رای گـیری ـمـجـلس ـمـعـطل ـمی ـم ـم
ـبرای کـسب رای ـمواـفق در رـفراـندوم آـماده اـست، ـبرای ـمـشروـعـیت بـخـشـیدن ـبـیـشـتر به «ـقاـنون ...» راه
ود ار ـسنگـین ـب ـسـی رازو ـبه ـنـفع «آری» ـب از کار ـنـیز کـفه ـت ـهـمه پرـسی را اـنـتـخاب کرد.  در ـحـقـیـقت در آـغ
وـلی ـبه ـتدرـیج و پس از روـشن ـشدن ـحـقیـقت و اـفـشاگری ـهای ـثـمر ـبـخش ـبه ـخـصوص از ـجاـنب ـحزب
کـموـنـیـست ـفراـنـسه و ـمـتـحداـنش ـسرانـجام ـمردم پـیروز ـشدـند (ـباـید گـفت که رـهـبری ـحزب ـسوـسـیاـلـیـست
ون...» ـمی اـن دن «ـق اـن وـیب رـس ـص رای ـبه ـت دت ـب د و ـبه ـش راه ـش ا راـست ـهـم ـسه در اـین کارزار ـب راـن ـف
ود را ار ـخ از اـست و آـث ود، کار ـس ای ـخ ردم در ـج ارزه ـم د که ـمـب ان ـمی دـه ـش د).  اـین واـقـعـیت ـن کوـشـی
ـبرـجای می گذارد. دوـلت دست راـستی در ـماه ـهای اـخـیر پـیاده کردن سـیاست به ـشدت ارتـجاعی ای را
ـهدف ـقرار داده اـست که ـخـطر ـبزرگی را ـمـتوـجه آـیـنده ـجواـنان کرده و ـبه ویژه ـشراـیط اـشـتـغال آـنان در
اـنوـنی ای ـتـحت ـعـنوان ازار کار را ـمورد ـتـهدـید ـقرار ـمی دـهد.  دوـلت «دوـمی ـنیک دووـیـلـین» ـطرح ـق ـب
رای ال ـب اد اـشـتـغ رای اـیـج راٌ ـب اـه اری (ـسی.پی.ای.)، ـظ ا ـعالـمت اـخـتـص ال» ـب ـسـتـین اـشـتـغ رارداد ـنـخ «ـق
ـجواـنان کـمـتر از 26 ـسال تـهـیه و به مـجـلس اراـئه داد. اـین ـطرح نه ـتـنـها آـیـنده ـجواـنان را ـتـیره و ـتار ـمی
ـسازد بلکه ـعمالٌ و ـخود به ـخود کـلیه ـقوانـین و مـقررات ـتـصوـیب ـشده ای را که ـتاکـنون ـبر رواـبط کارگر
رح وـجب اـین ـط د.  ـبه ـم رد و کاـمالٌ ـنـفی ـمی کـن وال ـمی ـب ر ـعالـمت ـسـئ وده، را زـی اکم ـب ا ـح رـم و کارـف
رارداد د و پس از دو ـسال اـین ـق اـله ـبه اـسـتـخدام در ـمی آـیـن رارداد دو ـس ا یک ـق ر 26 ـسال ـب ان زـی واـن ـج

ـخود ـبه ـخود به پاـیان ـمی رـسد و ـطرف ـقرارداد ـبدون ـهیچگوـنه حـقی
ول اـین دو ر از آن، اـینکه در ـط دـت ود، و ـب راـمـتی ـبیکار ـمی ـش ا ـغ و ـی
ـسال کارـفرـما حق دارد ـهر لـحـظه که بـخواـهد، ـبدون ارائه ـهیچ ـتوـجیه
رف راـمت ـط دون پرداـخت ـغ ـبـلی و ـب ار ـق ـط دون اـخ ـیـلی، ـحـتی ـب و دـل
ا واـقـعـیت دارد! اک اـست اـم ـن ـشـت ازد.  وـح ار ـس رکـن رارداد را از کار ـب ـق
اری اره ـجاـلب اـست: «آـخرـین ـب ـسـخـنان یکی از داـنـشـجوـیان در اـین ـب
ود وپن» ـب راـضی ـشرکت کردم ـعـلـیه «ـل که ـمن در یک ـتـظاـهرات اـعـت
روز ـسـتم.  اـم ـی اـمـعه نژادپرـست ـن رای یک ـج ان و پذـی واـه را ـمن ـخ زـی
رـلـحـظه واـهم ـه رکت ـمی کـنم که ـنـمی ـخ رات ـش اـه ـظ رای اـین در ـت ـب
ایکه کارـفرـما بـخواـهد ـبیکار ـشوم.»  و ـیا ـسـخـنان دـبـیر ـجـنـبش ـجواـنان
د ـن واـه د: «ـمی ـخ ار روـشنگر اـست که ـمی گوـی ـسـی ز ـب ـی ـست ـن ـی وـن کـم
اری ـی ـت د که ـهیچ اـخ ازـن دل ـس ـب ادی ـم ـص ـت ازان اـق رـب ان را ـبه ـس واـن ـج
دون عکس ـست ـب واـن رـحی ـنـمی ـت اٌ چـنـین ـط د داـشت.» ـطـبـع واـهـن ـنـخ
اـلـعـمل ـبـماـند و ـمـبارزه ـجاـناـنه ای ـهـمراه ـنداـشـته ـباـشد.  واـقـعـیت آـنـست
اب ال 2002، در ـتب و ـت اـلی اـست، ـبه ویژه از ـس د ـس ـسه چـن راـن که ـف
حاد یک مبارزه طبقاتی تمام عیار است، مبارزه ای که در تمام جبهه

ها ادامه دارد.
آغاز مبارزه

ـمـبارزه روز 23 ـفوریه ـبا ـتـظاـهرات پـنج ـهزار نـفری داـنـشـجوـیان پارـیس
آـغاز ـشد و ـبه ـسرـعت به شـهر ـهای دیگر کـشاـنده ـشد.  ـطوـلی نکـشـید
که داـنش آـموزان دـبـیرـسـتان ـها ـبه داـنـشـجوـیان پـیوـسـتـند و پس از آن
یکاران و دیگران ـبه ـبه ـسـرـعت کارگران ـشـاـغل، پدران، ـمـادران، ـب
ا در روز 18 ـمـیدان آـمدـند.  داـمـنه ـتـظاـهرات ـهر روز گـسـترده ـتر ـشد ـت
ـمارس یک ـمـیـلـیون و پاـنـصد ـهزار ـنـفر در ـسراـسر ـفراـنـسه ـبه ـتـظاـهرات
در ـمـهم و رح» دوـلت آـنـق ای «ـط دـه د.  پی آـم ـن اـیی پرداـخـت ـم و راه پـی
ـناـمـطـلوب و آشکار، و ـعواـقب آن چـنان وـخاـمت ـبار و آـیـنده ـجواـنان در
دارد.  دوـلـتی ار اـست که ـنـیازی ـبه ـتوـضـیح ـن ـنـتـیـجه آن چـنان ـتـیره و ـت
که جوانان جان به لب رسیده حاشیه نشین را که در تابستان گذشته
از ـفرط اـسـتـیـصال ـبه ـطـغـیان کـشاـنده ـشدـند، ـفـقط ـبه چـشم ـشورـشـیان
راری اـلت اـضـط رار ـح ا اـسـتـق وز ـهم ـمی نگرد، و ـب ـست، و ـهـن ـمی نگرـی
ا روز ادـع ور ـبه سکوت کرد، اـم ان را ـمـجـب اـمی) آـن ـظ (ـیـعـنی حکوـمت ـن
دام ـبه ـتـهـیه اـین ـطرح کرده اـست. ا اـق اـطر آـنـه ا ـبه ـخ ـمی کـند که گوـی
ان واـن وـجـیه کرد که ـج ا را ـت ـست اـین ادـع اـی ادی ـمی ـب ا چه ـشـی وـلی ـب
ا ـشاـغل از اـین «ـبه آـساـنی ـبیکار ـشدن» ـخرـسـند و از دوـلت ـبیکار و ـی
ـمـمـنون ـباـشـند.  ـشرکت وـسـیع ـجواـنان ـحاـشـیه ـنـشـین ـمـحروم ـهـمراه ـبا
دوستان داـنشجو و دانش آموز ـخود موید آن است که دولت نـتوانسته

است که هیچ کسی را با این ترفندها فریب دهد.
ا پروژه اـلـفت ـب د که ـمـخ ان ـمی دـه ـش ا ـن ـنـجی ـه رـس ـظ ام ـن ـم ـت
حکوـمـتی جـنبه ـعـمومی دارد و اکـثر اـقـشار اجـتـماعی از آن ـحـمایت ـمی
ا رـین ـت ـت واـن ا از ـج ـسل ـه ام ـن دی ـتـم ای کـلـی د، و اـینکه ـبـخش ـه ـن کـن
ـساـلـخورده ـترـین ـمدافع ـخواـسته ـهای ـجـنـبش کـنوـنی ـهـسـتـند.  ـمـثالٌ ـبر
ان از اـین وـی ـس راـن د ـف ارس 63 درـص رـسـنـجی در 19 ـم ـظ اـساس یک ـن
ا دار ـجـنـبش ـحـماـیت ـمی کـنـند.  ـبه ـعالوه اـین ـنـیز ـجاـلب و ـبـسـیار ـمـعـن
اـست که اکـثرـیت روـسای داـنشگاه ـها ـحـماـیت ـخود را از ـجنـبش اعالم
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