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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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رگزاری «اـنـتـخاـبات» پر از ـنزدیک ـبه یک ـسال از ـب
ـتـقـلب و ـغـیر دـموکراـتیک رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی گذرد.
ـتـلف ـیـروـهـای ارـتـجـاـعی ـبـا اتکاء ـبه اـهـرم ـهـای ـمـخ ـن
ان ـقدرت، ـضـعف ـعـموـمی ـجـنـبش ـمردـمی و ـعدم ـسازـم
اـفتگی آن، پراکـندگی و اـنـشـقاق در ـصـفوف ـنـیروـهای ـی
اصالح ـطـلب و مـخالف رژـیم و ـهمچـنـین ـمـماـشات و ـبی
اده وـسـیع و ـبی ا اـسـتـف د ـب ـسـتـن واـن اـتـمی ـت ـعـمـلی دوـلت ـخ
تگان ـبه آـنهـا ـس ـسـیج و واـب یـروهـای سپاه و ـب سـاـبـقه از ـن
وری اـست ـجـمـه د رـی ـسـن ر ـم دی نژاد را ـب ود اـحـم ـمـحـم

بنشانند.
اـحـمدی نژاد و ـمداـفـعان او، ـیـعـنی یکی از ارـتـجاـعی
وـعه ا، در ـمـجـم رـین گروه ـه دـیش ـت اریک اـن رـین و ـت ـت
اـیـتی ارـض ا درک  ـن روـهای «ذوب ـشده در والـیت»، ـب ـنـی
اـلی د، در ـح دـی ر ـش ا، ـمـحروـمـیت و ـفـق ودـه ردم از کـمـب ـم
اـنه ـیی ـس ای اـف روت ـه ود ـث رای ـخ اکـمـیت ـب ران ـح که ـس
ر ـیغـاـتی خـود را  ـنه ـب ـبـل د، اسـاس کارزار ـت ـته اـن دوـخ اـن
ا اـصالح ـطـلـبان ـبلکه ـبر اـخـتالف ـهای ـسـیاـسی - ـنـظری ـب
ـتـحـقق ـعداـلت و کاـهش ـفاـصـله ـعـظـیم ـمـیان ـفـقر و ـثروت
ی از ـنـد ـبخـش ـهـاـی ـت ـس در ـجـاـمـعه ـقـرار دادـنـد و ـتـواـن

محرومان جامعه را با این شعارها بفریبند.
راز ا اـب ات ـب ـتخـاـب رگزاری اـن حـزب مـا در دوران ـب

ای دوـلـتی - حکوـمـتی رم ـه ار اـه اره اـنـحـص نگراـنی درـب
واـقب ـسـبت ـبه ـع دگان در والـیت  ـن در دـست ذوب ـش
طـر ـتهـاـجم ارـتجـاع ـبه شـدار داد. ـخ ـین رونـدی ـه چـن
ـیـجه ـت ـبی، که در ـن دـست آوردهـای ـجـنـبش اـصالح ـطـل
ود، ده ـب ـشت سـاـله ـبه دـست آـم ردـمی ـه ارزه ـم ـب اـین ـم
ـسـرکوب ـمـجـدد ـبـرـخی آزادی ـهـای ـمـحـدود ـبـرای
اـلـیت اـجـتـماـعی - ـصـنـفی،  و از ـصـحـنه ـخارج کردن ـفـع
ـنـیروـهای اـجـتـماـعی، در ـصورت ـتـحـقق، ـخـطری ـجدی
و گاـمی ـبه پس در ـمـبارزه ـجـنـبش ـمردـمی ـبر ـضد رژـیم

والیت فقیه بود.
ـهـمان ـطور که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد ارـتـجاع در ـطی
اـفـته و در ـعـین ـحال ا گام ـهای ـسازـمان ـی ـسال گذـشـته ـب
ـا و عکس ـنـش ـه ـری از ـت ـوگـی ـرای ـجـل آرام، آرام، ـب
اـلـعـمل هـای وـسـیع در درون جـاـمـعه، ـحـمالت اسـاـسی
اـعی ردـمی و گردان ـهای اـجـتـم ر ـضد ـجـنـبش ـم ـیی را ـب
ت ـی ـاـه ـاـخت ـم ـن ـرا کرد. ـش ـد و اـج ـدارک  دـی آن ـت
ـرای درک ـد آن ـب ـدـی ت ـج ـاع و دوـل ـملکرد ارـتـج ـع
چگونگی مقابله جنبش مردمی با خطرات جدی یی که

آن را تهدید می کند حائز اهمیت است. 
ر رای ـبه دـست گرـفـتن اـبتکار ـعـمل و زـی اع ـب ارـتـج

باید بر دشواری های کنونی برای سازمان دهی جنبش
مردمی و مقابله با ارتجاع غلبه کرد
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ـفـعاالن ـجـنـبش زـنان در اـیران ـبه ـمـناـسـبت
راض ـبه ـنـقض ـست  و دو خـرداد روز اـعـت ـی ـب
اـسی، ـطی ون اـس اـن زاـنه در ـق ـی ـت ـین زن ـس واـن ـق
ـتــــراض و ه ای یکبــــار دیگر اـع ــی الـم اـع
ود را در روز ز ـخ اـلـمت آـمـی ـس اـیی ـم گردـهـم
اـعت اری ( ـس ال ـج اه ـس رداد ـم دوـشـنـبه 22ـخ
پنج ـتا ـشش بـعد از ـظـهر در ـمـیدان ـتـیر) اعالم
داـنی که ـبه ـنـقض داـشـته اـند و از ـهـمه ـشـهروـن
حقوق زنان اعتراض دارند، خواسته اند تا به
د. دراـین اـعالـمـیه از دـن وـن اـیی بپـی اـین گردـهـم

جمله آمده است:
ن در اـنـقالب ـی ن ـقـواـن   «از زـمـان ـتـدوـی
ـمـشروـطه ـطی ـصد ـسال گذـشـته ، ـتالش زـنان
وق اـبی ـبه ـحـق ـی ـت وـجه دـس ـت راـنی ـهمـواره ـم اـی
ـبرابر و انـسانی ـبوده است. اما ـبا وجود تـمامی
واـنـین واـنـین از ـجـمـله ـق ا، در کـلـیه ـق اـین ـتالـشـه
ان ان ـهمچـن ـمدـنی و ـجزاـیی، ـحـقوق اوـلـیه زـن
وـنی اـن ای ـق ده و ـبن ـبـست ـه ده گرـفـته ـش ادـی ـن
راـنی ـتـحـمـیل اـمـعه اـی ر زـندگی ـج اری را ـب ـسـی ـب
ـته ـان در22 ـخـرداد گذـش ـا زـن کرده اـست.ـم
ـود را ـبه ـراض ـخ ـت ـدا اـع یک دل و یک ـص
واـنـیـنی که ـحـقوق زـنان را ـنـقض کرده کـلـیه ـق
ا ر ـحق ـم ات ـب ـب طـاـل ا ـم ـیم اـم ـت راز داـش در اـب اـن
دـین ـسـبب ده اـست. ـب اـن ان ـبی پاـسخ ـم ـهمچـن

اـصر وـیـسی ـمـع ان ـن ان داـسـت وـت اد زاده (م.ا. ـبه آذـین)، از پـیش کـس ود اـعـتـم رـفـیق ـمـحـم
اـیران، ـنویـسندۀ ـتواـنا، از نـخبگان هـنر ـترجمه، روزـنامه نگار و شـخصیت اجتـماعی و اـنقالبی
اـعی و اـنـقالـبی، ـم ـت اـلـیت اـج ال کار ادـبی و ـفـع ران، پس از ـبـیش از ـشـصت ـس ـسـته اـی رـج ـب
رزاـنه، دان ـف رزـن ا یکی از ـف ـست، و ـمـیـهن ـم رو ـب ان ـف ر ـجـه ده ـب رداد، دـی ارـشـنـبه دـهم ـخ چـه
ـهـنرـمـند و اـنـقالـبی ـخود را از دـست داد. ـجای ـخاـلی آـفرـیـنشگری ـهای ـهـماره ـنو و ـبی وـقـفه
او در عرصۀ هنر و زبان فارسی بی ـتردید سالیان درازی نمایان خواـهد ماند.رفیق محمود
اـعـتـماد زاده در 1293 در رـشت ـمـتوـلد ـشد، دوران دـبـسـتان را در زادگاـهش گذراـند و دوران
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وزـیر کار ـبا ارـسال ـناـمه ای ـبه ادارات کار در ـسراـسر کـشور اـعالم داـشـته اـست
ـبا اـجرای ـماده 27 ـقاـنون کار،کارـفرـماـیان ـمی ـتواـنـند ـبدون وـجود ـمانع ـقاـنوـنی ـنـسـبت
رـمی اـعالم داـشـته ال ـجـه د. در ـهـمـین ـح دام کـنـن ود اـق د ـخ راج کارگران واـح ـبه اـخ
ـمـله در بـازرـسی ـیـجی در ـبخـش هـای ـمـخـتـلف از ـج ـس ش از 1000 ـنفـر ـب اـست ـبـی
وزارت کار اـسـتـخدام و ـبه کار گرـفـته ـمی ـشوـند! ـهـمزـمان ـبا ـسـیر پرـشـتاب ـحوادث
ر گـفـته ا ـبـهـت ا و ـی اـمه ـه رـن ازه ای از ـب ات ـت زـئـی رروز که ـمی گذرد ـج ا،ـه در ـمـیـهن ـم
اـیل ـس ارده وـلی ـفـقـیه در ـخـصوص ـم رگـم ای وزارت کار و دوـلت ـب وـطـئه ـه اـشـیم ـت ـب
ـمرـبوط ـبه کارگران و زـحـمتکـشان روـشن واز پرده ـبرون افکـنده ـمی ـشود. در ـهـفـته
ـهای گذـشته به ـموازات اـفزاـیش نگران کـنـنده اـخراج ـها، ـمـعاون رواـبط کار وزارت
ا ـبه ـسـن رگزاری اـی اـتی که ـخـب وـع ـشـست ـمـطـب ان یک ـن رـی اـعی در ـج ور اـجـتـم کار و اـم
اـنون کار ـفـقط ا اـصالح ـق اه آن را اـنـتـشار داد، اـعالم کرد:  «ـت ارـیخ 28 اردـیـبـهـشت ـم ـت
اـله ـحداـقل اـمان دـهی ـمی کـنـیم، ـهر ـس ازار کار را ـس ا وـضـعـیت ـب از ـطرـیق دـسـتـمزدـه
زـیـنه ـتـعـیـین ـمی ر ـمـبـنای دو ـموـضوع اـصـلی اـقـتـصادی ـیـعـنی ـتورم وـسـبد ـه دـسـتـمزد ـب
اـطق ـن اـیع ـمـخـتـلف و ـم ده که در ـصـن اـلی کار داده ـش ورای ـع ازه ـبه ـش ود، اـین اـج ـش
اذ کـند. پرداـخت ا ـتـصـمـیم الزم را اـتـخ ورد دـسـتـمزد ـه اگون در ـم اـیی، گوـن راـفـی ـجـغ
اـست.» او سپس در رـم رای کارـف اـفع ـب دد ـمـن ادل 9 ـع ر ـبه کارگر ـمـع ـشـت ـی دد ـب یک ـع
اـمه ـتـعدـیل اـقـتـصادی اـشاره کرد:  «کارگران ـموـقت ـیـعـنی ـقراردادی ـها رـن ا ـب ارـتـباط ـب
ـجزوـطـبـقه ـبـندی ـمـشاـغل ـقرار ـندارـند، پـیش ـبـیـنی ـما در وزارت کار اـیـنـست ـحداـقل
ده زوده ـش ده اـف راج ـش داد کارگران اـخ ال گذـشـته ـبه ـتـع ـسـبت ـبه ـس ر ـن زار ـنـف 30 ـه
ـبـعـیت از ان او ـبه ـت اوـن ر کار و ـمـع د که وزـی ان ـمی دـه ـش ری ـن وـضع گـی اـست.» اـین ـم
ـسـیاـست کـلی رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـبه ـطور ـهدـفـمـند و ـسازـمان دـهی ـشده ـبرـناـمه ای را
پیش می برنند که محـتوی آن چیزی جز نابودی کامل حـقوق و منافع طبقه کارگر
یـزان حـداـقل ـسـاـله ـم ـست. ـبـحث اـصالح ـقـاـنـون کار و ـم ـی تکـشـان ـن ـم و دیگر زـح
ر ای اـخـی ده در ـطی ـهـفـته ـه دل گردـی ا که اـینک ـبه یک ـمـعـضل ـجدی ـب زد ـه دـسـتـم
اع ان و ارـتـج ان زـحـمتکـش ری در اـین ـخـصوص ـمـی د که داـمـنه درگـی وـجب آن ـش ـم
رکار در پاـسخ ـبه رـمی وزـی اره ـجـه د. در اـین ـب اـب ـی ازه ای ـب رده و ـت اد گـسـت اکم اـبـع ـح
اـنتـقادـهای ـجـناح ـبـندی ـهای دیگر ـحاکـمـیت و ـبویژه نـهادـهاـیی چون ـخاـنه کارگر و
ادآوری کرد : اـصالح ر ـی اـمـت ا ـصراـحت ـهرچه ـتـم اـلی ـشوراـهای اـسالـمی ـب ون ـع کاـن
اـمه چـهارم ـتوـسـعه ـمی ـباـشد، ـما ـموـظـفـیم که اـصالح ـقاـنون کار ـقاـنون کار حکم ـبرـن
ورای اـسالـمی اراـیه کـنـیم، اـعی ـبه ـمـجـلس ـش ـم راـیط اـقـتصـادی، اـجـت ا ـش اـبق ـب ـط را ـم
اکـنون اـین اـصالـحـیه ـمراـحل کار ـشـناـسی را ـطی ـمی کـند . ـبر اـساس ـهـمـین ـسـیاـست
است که ـشاهد اـنواع طرح ها وـبرنامه ـها از جمله تـعدیل نیروی اـنسانی یعـنی اخراج
ـهای گسـترده و اـیـجاد ـجو پلـیسی در ـمراکز کارگری وصـنعتی ـهـستیم. نکته ـمهم در
را اـعالم کرده اـست، اـتی آـن وـع ـطـب صـاـحـبه ـم ر کار ـطی یک ـم اـمه که وزـی رـن اـین ـب
اـخراج کارگران و بکارگـیری ـبـسیـجـیان اـست. ـخـبرگزاری کار اـیران  ایـلـنا به ـتاریخ
ر د ـب اکـی اـخت، او ـضـمن ـت ر ـس ـش اره ـمـنـت رـمی را در اـین ـب اـحـبه ـجـه اه ـمـص رداد ـم 3 ـخ
اـجرای اـصالح ـقاـنون کار و ـحـماـیت از کارـفرـماـیان گـفت:  «در ـنـظر دارـیم ـبه ـبـخش
ـسـهـیالت ـمـخـتـلف اراـیه د ـت اـش وزشگاه ـفـنی ـب اـیل ـبه اـیجـاد آـم ـخصـوـصی ـهم که ـم
کـنیم، ما در وزارت کار با کمـبود نیرو و بازرـسان مواجهیم و در نـظر گرفته ایم که
اـمـسال یک ـهزار ـنـفر ازـبـسـیـجـیان را در ـبـخش ـبازرـسی وزارت کا رـبه کار بگـیرـیم.»
د که دام وزارت کار در ـمی آـیـن اـنی ـبه اـسـتـخ دار درـست در زـم ـسـیج و پاـس راد ـب اـف
وزـیر کار چـندی پـیش در ـجـهت ـحـماـیت از کالن ـسرـماـیه داران و دالالن، ـناـمه ای
را ـبه ادارات کل کار ـسراـسر کـشور ارـسال ـکرده که در آن ـتاکـید ـشده در ـمـساـله
اـخراج کارگران از کارـفرـماـیان ـحـماـیت کرده و ـماـنـعی ـبرای آـنـها ـبوـجود ـنـیاورـند.
ر اه گزارش داد : وزـی ارـیخ 7 ـخرداد ـم اره ـبه ـت ا در اـین ـب ران  اـیـلـن رگزاری کار اـی ـخـب
اده و ا اـسـتـف ال داـشـته که ـب ور ارـس اـمه ای را ـبه ادارات کل کار کـش ازگی ـن کار ـبه ـت
اـنون کار ـنـسـبت ـبه اـخراج اده 27 ـق ا اـجرای ـم ان ـبه راـحـتی ـب اـی رـم اد ـبه آن کارـف اـسـتـن
کارگران واـحد خود اقدام می کنـند. به عالوه همین خبرگزاری به ـتاریخ 2 خرداد

ـسـته ـبه رژـیم شکل زرد واـب رکل خـاـنه کارگر ـیـعـنی ـت ـی اون دـب ول ـمـع اه از ـق ـم
ـتاکـید کرد: « وزیر کار اـخیراًدر ـجمعی اعالم کرده است که ـمدـیران کل کار
اـسـتان ـها و ـمـناـطق مـختلف کـشور حکم ـبازگـشت به کار اـخراـجی ـها را ـصادر
نکنـند و چـنانچه اـین کار را انـجام دـهـند،ـبا آـنان ـبرـخورد ـخواهـیم کرد....» در
اق دگی و کار زـحـمتکـشان اـت ر زـن ر وـضـعـیت وـخـیم ـحاکم ـب ر اـث ان و ـب اـین ـمـی
اـمه ازرگاـنی اـیران ـنـیز ـتـحت ـحـماـیت ـقاـطع وزارت کار و ـشـخص ـجـهرـمی، ـن ـب
اـیی اـنـتـشار داد و ـبه ـهـمه رـم ای را ـخـطاب ـبه اـتـحادـیه ـها و ـمـجاـمع ـصـنـفی کارـف
رای ر از اـج ر از 10 ـنـف ای کوچک کـمـت دـه ان واـح اـی رـم رد کارـف ا اـبالغ ـک آـنـه
راردادی و رـسـمی ـمعـاف مـزد سـال 85 در مـورد کارگران ـق ـت اـمه دـس ـن ـش ـبـخ
والً کدام وـنی و اـص اـن وز ـق ا کدام ـمـج ازرگاـنی ـب اق ـب وم ـنـیـست اـت د! ـمـعـل ـسـتـن ـه
ـقاـنون به ـمـثابه یک نـهاد حکوـمتی رفـتار و دـسـتور ـعدم اـجرای ـمـصوـبات ارگان
ـشتگرد ـبه ده کارگران ـه اـیـن ـم د .در اـین زـمـیـنه ـن ادر ـمی کـن ای رـسـمی را ـص ـه
ازرگاـنی اق ـب وـشی ( رـیـیس اـت اـم اـخـته اـست :  ـخ ان ـس ـش رـن اـط ا ـخ رنگار اـیـلـن ـخـب
د، ـهـمـین وش کـن اـم ون کارگر را ـخ ـیـلـی اـنه 5 3 ـم د چراع ـخ واـه ران ) ـمی ـخ اـی
اـمـین ون کار و ـت اـن ول ـق ر را از ـشـم ر از 5 ـنـف ای کـمـت اـنی کارگاه ـه ان زـم اـی آـق
اـجـتـماـعی ـخارج کردـند، ـحال ـمی ـخواـهـند کارگاه ـهای کـمـتر از 10 ـنـفر را از
اـمه را اـبالغ کرده وـشی اـین ـبـخـشـن اـم ای ـخ اـیـند .آـق زد 85 ـمـحروم ـنـم ـمـصوـبه ـم
د کارگران اـین ـسـتـی از ـه د که ـمـج ای کوچک بگوـی دـه ان واـح اـی رـم اـبه کارـف ـت
واـحدـها کـمـتر از ـحداقل دـسـتـمزد ـمـصوب، حـقوق پرداـخت کـنـید و اـین ـیـعـنی
از ر آـقای ـخاـموـشی در ـصف اول ـنـم ـظـی رادی ـن اـنه اـف اـسـف ـعـین ـبی ـعداـلـتی و ـمـت
د در حـاـلیکه واـجب د و واـجب اـلـهی را ـبه جـای ـمی آورـن ـن ـسـت ـجـمـعه ـمی اـی
اـشـیم ر گـفـته ـب ا ـبـهـت اـمه و ـی دـمت ـبه ـخـلق اـست. ـن ادت ـخ رـین ـعـب االـت رـین و ـب ـت
بـخشـنامه اـتاق ـبازرگاـنی اـیران ـبه رـیاـست ـخاـموشی ـبا ـموافـقت وزـیر کار دوـلت
ال اـیی اـبالغ و ارـس رـم وف کارـف ا ـبه ـصـن اـیت آـنـه ا ـحـم دی نژاد ـتـهـیه و ـب اـحـم
راـضات کارگری رش اـعـت ذکور و گـسـت اـمه ـم ای ـن ـش ده اـست. پس از اـف گردـی
اـید د، ـهـمه ـبنگاه ـهای کـشور ـب اـیی اـعالم کرده اـن رـم رـخی اـنـجـمن ـهای کارـف ـب
دگان ـن مـاـی د در اـین ـخصـوص یکی از ـن ازرگاـنی شـوـن اق ـب اـمه اـت ـشمـول ـن ـم
اـمه ارـساـلی اـعالم اـنی از ـن ازرگاـنی ـتـهران ـضـمن پـشـتـیـب کارـفرـماـیی ـعـضو اـتاق ـب
کرده است ¡ـخواـسـتار تعـمیم ـنامه اـخـیر اـتاق ـبازرگانی اـیران ـبرای تـماـمی بنگاه
رای وـبی ـب زه ـخ دون شک انگـی ا چـنـین اـبالـغـیه ای ـب ـسـتـیم ـب ای اـقـتصـادی ـه ـه
اد ـمی ا اـیـج ادی آـنـه ـص د اـقـت زرگ در ـجـهت رـش ای ـب دن ـبنگاه ـه کوچک ـش
وان رو  [ـبـخ دـیل ـنـی ر کاری از ـجـمـله ـتـع ا دـست ـبه ـه راـیط ـفـعـلی ـم ود . در ـش ـش
اـخراج] ـمی زـنـیم."اـین ـبرـناـمه دـقـیـقاً در راـسـتای ـهـمان ـسـیاـست اـصالح ـساـخـتار
اـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه و ـفراـهم ا ـهدف ـت اـنون کار ـب اـقـتـصادی اـست که اـصالح ـق
ای دارد .ـجـنـبه دیگر اـین ـبه ـطـیع در ـقـلب آن ـج روی کار ارزان وـم اـخـتن ـنـی ـس
مـاـعی اـست. در اـمـین اـجـت ان ـت ـضـعـیف سـازـم ون کار،ـت اـن اـصـطالح اـصالح ـق
رار رـین وـضـعـیت ـق دـت ون کارگران در ـب اـعی اکـن اـمـین اـجـتـم ـیـمه ـت ا ـب اط ـب ارـتـب
اه از ـقول اـعـضای کـمـیـته ـبـیـمه و ارـیخ 2 ـخرداد ـم ا ـبه ـت رگزاری اـیـلـن دارـند .ـخـب
وـشت: « در حـال حـاضـر ـبـیش از 80 درصـد اـلی شـوراهـا ـن ون ـع ان کاـن درـم
کارگران ـشاغل در واـحدـهای کوچک ـصنـفی از ـمزاـیای بـیمه ـتامـین اجـتـماـعی
ـمـحروم ـهـسـتـند. کارـفرـماـیان ـبه اـنـحاء ـمـخـتـلف از ارـسال ـلـیـست و اـعالم اـساـمی
کارگران ـبه ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـطـفره ـمی روـند. ـبـطوری که کارگران واـحدـهای
اـبـقه کار ـسواـبق ـشـستگی و پس از ـحداـقل 25 ـسال ـس ازـن اـنه ـب کوچک در آـسـت
ـبـیمه ای آـنان ـمـعـموالً کـمـتر از 10 ـسال ـثـبت ـشده اـست کارگراـنی که پـیش از
دان رزـن اـبـقه ـبـیـمه ـصـحـیح ـف داـشـتن ـس د، ـبه ـعـلت ـن ـنـن وت ـمی کـن ـشـستگی ـف ازـن ـب
وـهـمـسران آـنان اـغـلب در ـشراـیط ـناـمـساـعد ـمـعـیـشـتی ـقرار ـمی گـیرـند ».ـهمچـنـین
دـبـیرکاـنون اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی کارگران کوره پز ـخاـنه ـهای اـسـتان ـتـهران در
ـتارـیخ 8 ـخرداد ـماه ـبه ـخـبرنگار اـیـلـنا ـخاـطر ـنـشان ـساـخت: « به دـلـیل پاـیـین ـبودن
تگی شــس نگام ـبـازـن ـتی آـنـان در ـه ـنـوف درـیـاـف ـمـزد کارگران ـص ـت ـیـزان دـس ـم
جوابگوی زـندگی یک خانواده نـیست، بیـشتر کارگران صنوف ـبیمه نیسـتند و
اـیان از ـبـیـمه کردن آـنان ـخودداری ـمی کـنـند ».در چـنـین وـضـعـیـتی که کارـفرـم
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وده اـبـقه ـت ارز پر ـس رـسی ـمـب * رـفـیق ـمـحـمد ـعـلی ـطـب
ی کارگران و ـاـی ـک ـدـی ـن ـبـش ـس ـن ـان ـج ـوـت ای و از پـیـش کـس
رو ان ـف ران چـشم از ـجـه ران چـندی پـیش در ـتـه زـحـمتکـشان اـی
مـاد و ـت ـته شـده و مـورد اـع نـاـخ ـست. وی یکی از ـفعـاالن ـش ـب
اـحـترام کارگران ـصـنوف ـبه ـشـمار ـمی آـمد و در ـطول ـبـیش از
رـین و وب ـت دیکاـیی از ـمـحـب ارزه ـسـن ـب اـلـیت و ـم ـشش دـهه ـفـع
آگاه ـترـین چـهره ـها و رـهـبران ـجـنـبش ـسـندیکاـیی زـحـمتکـشان
رـسی در سـال 1302 در ـشهـر رـشت ـب ـیق ـط ود.  رـف ا ـب ـیـهن ـم ـم
ا رـنج و زـحـمت ان کودکی ـب ان گشـود و از ـهـم ده ـبه ـجـه دـی
آـشـنا گردـید. در ـجواـنی ـبه ـصـفوف ـحزب ـطـبـقه کارگر اـیران
ـحزب ـتوده اـیران پـیوـست و ـتا پاـیان عـمر ـبا وـجود سـخـتی ـها و
نامالیمات فراوان و دستگیری های مختلف در رژیم سرنگون
ـشده ـسـلـطـنـتی و رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـحزب ـخود وـفادار ـماـند.
ـنـوان یک کارگر ی ـبه ـع ـنـدیکاـی او در ـسـال 1323 ـبه کار ـس
ـباـفـنده ـسوزـنی پرداـخت و در ـصـفوف ـشورای ـمـتـحده ـمرکزی
ـتـجرـبـیات ارزـشـمـند ـبـسـیاری آـموـخت که ـبـعدـها ـبویژه پس از
دـهی کارگران ـصنـوف مـورد نگام سـازمـاـن اـنـقالب ـبـهـمن ـه
مـاد ـت رـسی ـهمـواره مـورد اـع ـب ـیق ـط ـتفـاده قـرار گرـفت. رـف اـس
ـتـعـدد از ـسـوی کارگران ـبه کارگران ـبـود و در دوره ـهـای ـم
ـسـمت دـبـیر ـسـندیکای کارگران ـباـفـنده ـسوزـنی اـنتـخاب ـشد. او
ـیـر ـمـاری که ـسـراـنـجـام او را از پای در آورد، دـب ـی پیـش از ـب
ار ارزـشـمـندی ـبه ـسـی اـفـنده ـسوزـنی ـبود وـخدـمات ـب ـسـندیکای ـب
ـمـبارزه کارگران در راه اـحـیاء ـحـقوق ـسـندیکاـیی اـنـجام داد. ـبا
درگذـشت رـفـیق ـطـبرـسی ـحزب ـما یکی از ـمـبارزان ـخوش ـنام
ـران آگاه و ـب ی و یکی از رـه ـدیکاـی ـن ـبـش ـس ـن ـاـبـقه ـج و پر ـس
ران در گذـشت وده اـی زب ـت ود را از دـست داد. ـح رب ـخ ـمـج
االن واده او، ـفـع اـن ر را ـبه ـخ اپذـی داکار و ـخـستگی ـن ارز ـف اـین ـمـب
سندیکاـیی و مبارزان توده ای تسلیت گفته و یاد او را گرامی

می دارد.
ـبـرـسی راه و ـیق ـط    ـبـدرود رـف
ره اـط واره در ـخ و ـهـم ارزه ـت ـب ـم
زحمتکشان باقی خواهد ماند.

رفیق فاضل، بدرود
اـضل ـبـهـمـنش، از رـفـیق ـف
بـش کارگرى و ـن ـفـعـاالن ـج
ـحـــزب ـتـــوده اـیـــران در
ـــــــــادان، در 1303 در آـب
واده اى ـشهـر، در خـاـن خـرـم

ـاری در ـم ـی ـا ـب ـال ـه ـد، و پس از ـس ـا آـم ـی کارگر، ـبه دـن
ان ر ـجـه ران چـشم ـب دان در ـخارج از اـی اـلـمـن اـیشگاه ـس آـس
فرو ـبست.  رـفیق ـفاضل از اوان ـجوانی و ورود به ـمدرسه
ـران ـوده اـی ـادان ـبه ـحـزب ـت یکال اسکول) آـب ی (تکـن ـن ـف
ان ر در ـجـلب ـجواـن اپذـی اـلـیـتی ـخـستگی ـن ا ـفـع وـست، و ـب پـی
د. او در دـهه ار ورزـی ـسـی زب ـتالش ـب وف ـح ر ـبه ـصـف ـشـه
اه کادر ـحزـبی را ـنزد اـعـضای کـمـیـته ـبـیـست دوره ی کوـت
ازگـشت د، و پس از ـب رکزی حـزب در ـتهـران گذراـن ـم
ـسازـمان ـجواـنان ـخرـمشـهر را ـبـنـیاد گذاـشت.  او در ـجرـیان
ای 1325 ال ـه ادان در ـس زرگ کارگری آـب اـعـتصـاب ـب
فـعال ـبود.  رـفیق ـفاضل ـتا پاـیان عـمر به آرـمان ـهای ـحزب

توده ها وفادار ماند. یادش گرامی باد.

به درود رفقا !
دگی د اـین دوره از زـن اـی رـسـتان را در ـمـشـهد. و ـش دـبـی
ر ـث ری او از ـن ر پذـی ـی اـث از ـت ر آـغ ـته ـس ـس واـن او ـمی ـت
ـخراـسان ـبـیـهـقی و اـبوسـعـید و ـنـیز ـمـثـنوی ـموالـنا، ـجدا
ات ـسـعدی که اـلب حکاـی ر و ـق از ـشـیـفتگی اش ـبه ـنـث
آن ـخود ـنـیز ـسرچـشـمه در ـنـثر ـخراـسان داـشت، ـباـشد.
دـمت ـسه ـبه ـخ راـن دـسی در ـف ـن ـصـیل ـمـه پس از ـتـح
اران اـنزـلی در اـیی ـجـنوب درآـمد و در ـبـمـب ـنـیروی درـی
ور 1320 دـست چپ خـود را از دـست رـی سـوم ـشـه
داد. از ـهـمان اواـئل ـبـنـیانگذاری ـحزب ـتوده اـیران، ـبه
ارزه در راه ـصـلح ـمـقـتـضای کـشش دروـنی اش ـبه ـمـب
ی ـبـا ـتـوده ـهـای ـمـاـن م پـی و آزادی، ـبـراـبـری، و ـه
یچ ت. در ـه ت، ـبه ـحـزب ـتـوده اـیـران پـیـوـس ـم زـح
ـیق ـبه آذـین را از ـتی رـف ـی اـل یچ گوـنه ـفـع ی، و ـه اـن زـم
اـید ـحـتی ـبـخش ـعـمده ای رای ـصـلح، که ـش ارزه ـب ـمـب
از اـیده ـئوـلوژی ـهـنری او را ـتشکـیل ـمی داد ـبر کـنار
ـنداـشت. ـمی ـتوان گـفت که گراـیش او ـبه آـثار روـمن
ری راـب رد ـصـلح و ـب ود که او را «ـم ا ـب روالن از آـنـج
د ـی ر رـنج و اـم اده ـب ان ... چـشـمی گـش ردم در ـجـه ـم
ودار ـم رداـنه، ـن ردی ـم اک . ـم ر گوـشهً ـخ آدـمی در ـه
اـبـناک آدـمیگری» ـمی دـید، ـهر زـنده و ـفـعال آرـمان ـت
ا ـفروـتـنی ویژه ـخود ـمی گـفت «ـمن و ـصد چـند که ـب
ـا ـبه م»، اـم ـی ی رـس ـم ن ـبه گرد پای او ـن ـا چو ـم ـه
دگی شگراـنه و زـن رـیـن راـسـتی مگر ـبه آذـین در کار آـف
ی ـم ود؟ مگر او خـود جـز چـش اش خـود جـز اـین ـب
ال ده و ـفـع ودار زـن ـم د آدـمی، ـن ـی ر رـنج و اـم اده ـب گـش
ا ـهـمۀ وـجود و از ـصـمـیم اـبـناک آدـمیگری، ـب آرـمان ـت
ی، و ـت ـی ـن اً اـم اـم ـم وّ ـت ـیق ـبه آذـین در ـج ود؟ رـف دل، ـب
ۀ اـب ز ـخـط ری، پـشت ـمـی اـمـه اق آرـی ۀ اـخـتـن ان ـمنگـن ـمـی
ـنـدگان در ـسـال 1347، که ـخـود از ـس کاـنـون ـنـوـی
سازمان دهندگان آن بود، قرار گرفت و گفت: «منی
ود ـتن ـمی دـهم، ار ـخ ـشه و گـفـت دـی ور اـن ـس اـن که ـبه ـس
اـهر ـمـنی که ـبه ـبـهاـنه ـترس از یک ـطرف و ـقدرت ـق
اـلت ود دـخ ور ـخ ر و کـش ور ـشـه رف دیگر در اـم از ـط
م و ی کـن ـم ـتـخـاب ـن م، اـن ی دـه ـم م، رای ـن ی کـن ـم ـن
ـمی ـنم و دم ـن ـی اوز را ـمی ـب وم، ـتـج اب ـنـمی ـش ـتـخ اـن
ـشـیـنم و راـبر ـمـیزی ـبـن اـید ـبروم و در ـب زـنم، ـمـنی که ـب
اب ـس ود را، ـح ان ـخ ـم ود را و اـی دۀ ـخ ـی اب ـعـق ـس ـح
دوـسـتی ـها و دـشـمـنی ـهای ـخود را، ـحـساب دـیروز و
اـمروز و ـفردای ـخود را ـبه بیگاـنۀ سمـجی که ـنـماـیـنده
قدرت ـقاـهر روز است پس ـبدهم، اـهانت بـبینم و زـیر
ورـقۀ اـهاـنت را ـبه دـست ـخود اـمـضا بکـنم، ـمن ـشاـید
ـصی، دارم. ـنـق رأت آزادی ـن آزادی را ـبـفـهـمم، وـلی ـج
ر آن ـساـنی ـمن اـست که اگر ـب ـعـلـتی در ـشـخـصـیت اـن
زم و رـخـی ران آن ـب د ـبه ـجـب اـی ر ـب رچه زودـت آگاـهم ـه
گرـنه ـشاـیـسـته ـنام اـنـسان ـنـیـسـتم.» ـحتّـی ـشـنـیدن اـین
ش را دگاـن وـن ـن ـضی از ـش ان، ـبـع ان، در آن زـم ـن ـسـخ
داـنی پرداـخت که ا زـن ـنه آن را ـب زـی د، و او ـه اـن رـس ـت
ـده ـان» آـم ـاـی ن آـق ـان اـی ـم ـه ـی گزارش آن در «ـم
ای ادـبی و ری ـمـجـله ـه ردـبـی اـست.رـفـیق ـبه آذـین ـس
ای وـنه ـه ـم ـسـتـین ـن دف»، یکی از ـنـخ رـهنگی «ـص ـف
ـجنگ ـهای ادـبی که ـبـعد ـها راـیج ـشد، و ـنـیز «کـتاب
هفته» کیهان، و «پیام نوین» را بر عهده داشت. او
ا ـنـظم، ـسـخت کوـشی و ـجدـیت ـسرـشـتی ـهمچـنـین، ـب
ـخود، ـهـمراه ـبا دیگر ـنوـیـسـندگان و ـهـنرـمـندان ـمـبارز،
ا ران را از 1356 ـت دگان اـی ـسـن وـی ون ـن دوره دوم کاـن
اـفذ 1358 ـسازـمان داد، و آن را ـبه ـتشکل ـمـعـتـبر و ـن

اء داد، و از 1358ادامه  اطالعیه کمیته مرکزی .... ران ارـتـق اـع دگان و ـش ـن ـس وـی ـن
ان ران را ـبـنـی دان اـی رـمـن دگان و ـهـن ـسـن وـی ورای ـن ـش
ـای ـاب ـه ـر از کـت ـی ن ـغ ـیق ـبه آذـی ت.رـف گذاـش
ار، اـنی در ـمـیان ـمردم، دـخـتر رـعـیت، ـمـهرۀ ـم داـسـت
ان، و اـی اـنی اـین آـق ـم ـیـه د، و گزارشِ ـم ـنـقش پرـن
ا ر درـی ران و ـب اـلی اـی اـمه کاوه، ـتـحـقـیق ـق ـشـن اـی ـم ـن
ـته ای از ـبـاـلـزاک، ـنـوی، آـثـار ـبـرجــس ـث کـنـار ـم
ه ـوـخف، گوـت ـوـل ه، ـش ـت ـوـن ـر، آکـسل ـم شکسپـی
زرگ ار ـب ز آـث ـی اوـست)، و «اوـلن اشپیگل»، و ـن (ـف
روـمن روالن، از ـجـمله ـجان ـشیـفته، که در ـجرـیان
ـجـنـبش ـمردـمی اـیران در دـهه پنـجاه ـمـنـتـشر ـشد و
ی وـع ر- ـبه ـن ـقهـرمـان زن آن- آـنت ری وی ـی
ـطع ان در آن ـمـق وی زـن ـن اء ـمـع ام ـبـخش ارـتـق اـلـه
ای زه و زـیـب ر پاکـی دی و ـنـث رـمـن ا ـهـن د، ـب اـنی ـش زـم
ـفارـسی ـخود ـترـجـمه کرده اـست، که ـجزو گـنـجـیـنهً
ی ان فـارـس یـز زـب شگری و ـن ـن نـد آفـرـی ارزش ـم
ـصت ش از ـش ـی ن در طـول ـب ـیق ـبه آذـی اـست.رـف
ـسال آـفرـیـنشگری ـهـنرـمـنداـنه و ـفـعاـلـیت اـجـتـماـعی
ای ال ـه ای ـس ود، و در ـهـمه دوره ـه و اـنـقالـبی ـخ
وری اـهی و ـجـمـه ر دو رژـیم ـش ار، در ـه ان ـب ـخـفـق
ه راه ــشه نکرد. او ـب ـرگز سکوت پـی ی، ـه اـسالـم
ـیـان و ـهـای ـخـاص ـخـودش در ـجـهت آزادی ـب
ـحـقوق ـمردم ـمـیـهن ـمـبارزه کرد. ـساـلـیان درازی از
ای رژـیم والـیت دان ـه ود را در زـن ری ـخ ـسن پـی
ود، و شکـنـجه ان ـب اـی ان اـین یکی آـق ـیـهـم ـیه، ـم ـفـق
گران وـلی ـفـقـیه ـبه ـخـیال ـخود و ـبه ـقـصد ـتـخرـیب
ی یچ آزار و ـب ـنـوی از ـه نگی و ـمـع ـرـه ن دژ ـف اـی
ا رـفـیق ـبه د، اـم اره او درـیغ نکردـن رـمی ـیی در ـب ـش
ـسـمی ـیی ای روـحی و ـج دـمه ـه ا ـهـمه ـص آذـین، ـب
ان ـش دـی اریک اـن دان و شکـنـجه رژـیم ـت که از زـن
ا ود ـب اـتی ـخ وـع ـب ـط ـبهً ـم اـح ـص رـین ـم د، در آـخ دـی
ن ان 82)، در پاـسخ ـبه اـی اـمه شـرق (11 آـب روزـن
ت ـته ایـد رضـاـی ئـوال که، آیـا از راـهی که رـف ـس
رای اره ای ـب رـصت دوـب د .... و اگر ـف کاـمل دارـی
از ـهم ـهـمـین راه را در د ـب دـهـن ا ـب ـسـتن ـبه ـشـم زـی
پیش خواهید گرفت، می گوـید: «دوست ارجمند،
ـبر ـمن ـببـخـشـید و ـسراب زـندگی دوـباره را ـبه رـخم
د داـشت از واـن ـشی که پاـسخ ـنـمی ـت د، پرـس نکـشـی
ـمن نکنـید. ـمن ـجز آنچه ـبوده ام ـنمی ـتوانم ـبود.»
ـر و ـن ـر ادب، ـه ـری ژرف ـب ن اـث ه آذـی ـیق ـب رـف
ای ر ـشـخـصـیت ـه ا، ـب ـیـهن ـم ر ـم اـص رـهنگ ـمـع ـف
دگان آزادی ر چـند ـنـسل ـجوـیـن ادـبی و ـهـنری، و ـب
ری ا داـشـته اـست، اـث اـنی در ـمـیـهن ـم ـس و ـحـقوق اـن
وع نگاه ـبه وع ـسـخن و چه در ـن دگار، چه در ـن اـن ـم
جـهان. نگاه ـجـسور و در ـعـین ـحال اـندـیشه ـمـند به
ـسان ر اـن راـب ارزه را در ـب د و ـمـب آذـین اـفق ـهای اـمـی
رکزی ـته ـم ـی د .کـم اـی ا ـمی گـش ـیـهن ـم د ـم ـن دردـم
ـیق «ـبه ران ضـاـیـعه درگذـشت رـف ودۀ اـی زب ـت ـح
ری اـمـعه ادـبی-ـهـن دگان او، ـج اـن ازـم آذـین» را ـبه ـب
کـشور و ـهمه اعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتودۀ اـیران
صمیمانه تسلیت می گوید.یادش جاودانه باد .

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
12 خرداد ماه 1385
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دانشجویان اغفال شده یا دانشجویان
مبارز

در پی اـعـتراـضات اـخـیر داـنشـجوـیی در اـغـلب داـنشگاه
ری از وگـی ر ـجـل اـط ور و ـبه ـخ ای ـمـخـتـلف کـش رـه ای ـشـه ـه
ای اـست ـه ـی ا ـس ا رژـیم ـب رکت ـه رش اـین گوـنه ـح گـسـت
بـش روـبه اوج ـجـواـنـان و ـن ـیف ـج ـضـع ـصـد ـت ی ـق ـن ـی ـمـع
داـنـشـجوـیان را دارد. اـین ـنوع ـمـبارزات داـنـشـجوـیی که ـمی
واـسـته ور اـصـلی ـیـعـنی ـخ ر ـحول دو ـمـح ـشـت ا را ـبـی وان آـنـه ـت
اـعث اـیـجاد نگراـنی ـهای ـسـیاـسی و ـصـنـفی ـمـعرـفی کرد، ـب
ـهای ـجدی ـبرای ـنـیروـهای ـمداـفع اـسـتـبداد ـشده اـست. ـبه
ا د که ـب ـسـته رژـیم ـتالش دارـن ای واـب روـه ر ـنـی اـط ـهـمـین ـخ
بـش ـجـواـنـان و ـن ـاگون ـمـاـنع رـشـد ـج ـیـدات گوـن ـمـه ـت
اـست ـی ا ـس و ـب ا از یک ـس د. آـنـه وـن ان ـمـیـهن ـش وـی ـشـج داـن
اـمی، و ـبه ویژه ـظ ـت ای اـن روـه ـی وـسط ـن ـسـتـقـیم ـت رکوب ـم ـس
ا،  ـبه پیگرد و ـنـیروی ـمـخـفی ـموـسوم ـبه  ـلـباس ـشـخـصی ـه
وـلـند و از ـسوی دیگر دـستگـیری ـفـعاالن داـنـشـجوـیی ـمـشـغ
وـعی و ای ـمـصـن ازی ـه دازی، ـتشکل ـس رـقه اـن اد ـتـف ا اـیـج ـب
د ـخـفه کردن ـص اب، ـق د و ارـع دـی ـسـته و ـهم چـنـین ـتـه واـب
ان و واـن دادی از ـج ون ـتـع د. ـهم اکـن ش را دارـن ـنـب اـین ـج
ی و ـصـرـفـاً ـبه ـخـاـطـر ـیـل یچ دـل ـشـجـوـیـان ـبـدون ـه داـن
دان اـنه در زـن ـب ای ـحق ـطـل واـسـته ـه ان ـخ ـشی و ـبـی دـی دگراـن
ر ام زـنی ـب رود اـتـه وه ـهای ـمـط د. یکی از ـشـی رـن ر ـمی ـب ـس ـب
ـضد ـجنـبش داـنشـجویی را ـمی ـتوان در صحـبت ـهای اخـیر
اـحـمد جـنتی دـبـیر ـشورای نگـهـبان رژـیم به وـضوح ـمـشاـهده
ان ـی ا ـب راـنی ـمی کرد، ـب ـن کرد. وی که در اـصـفهـان ـسـخ
وان ا  (ـبـخ شگاه ـه ر در داـن ات اـخـی اـق ار ـتـعـجب از  اـتـف اـظـه
ـمـبارزه داـنشـجوـیان) ـمی گوـید: « اـین ـحوادث ـنـشان داد که
رای ـنـتی ـب ده اـست.»  ـج ال ـش و اـغـف ـشـج ـسل داـن ور ـن چـط
ر ا را ـب ان، آـنـه واـن ان و ـج وـی ـشـج د داـن دـی رـقه و ـتـه اد ـتـف اـیـج
ـطـبق ـسـنت ـهـمـیشگی رژـیم، ـمـتـهم ـبه  واـبـستگی ـبه ـخارج 
د واـه ا ـمی ـخ اـبل از آـنـه د و در ـمـق واـمل ـبیگاـنه  ـمی کـن و  ـع
دی د و از دوـلت اـحـم ردارـن ا دـست ـب رکت ـه که از اـین ـح
نژاد ـحـماـیت کنـند. وی ـخـطاب ـبه آنـها می گوـید: « ـجواـنان
رار واـمل ـبیگاـنه ـق اب دـست ـع ا اـسـب د ـت اـشـن وـجه ـب د ـمـت اـی ـب
د و چه ـکـساـنى ـکه راى اـیى ـکه راى دادـن د. چه آـنـه رـن نگـی
د واال اـیت ـکـنـن د ـهـمه از رـئـیس ـجـمـهورى ـحـم اـی د، ـب دادـن ـن
ى ـکه ارـشـکـن ى ـک د و ـیـک اـیت ـکـن د ـحـم واـه ى ـبـخ اگر ـیـک
اـلی اـست که د. » اـین درـح ار ـکـن د ـک واـن دوـلت دیگر ـنـمى ـت
ـحـتا ـبر ـطـبق گـفـته ـهای ـبرـخی از ـنـماـینگان رژـیم، وـضـعـیت
اگون و ـبه ای گوـن ـنه ـه ـی ان در زـم ـشجـوـی ان و داـن جـواـن
خـصوص در زـمینه کارـیابی پس از تـحصیالت فاـجعه آمـیز
اـست. ـبرای ـنـمونه ـفاـطـمه رـهـبر ـنـماـیـنده ـتـهران در مـجـلس
ـبا اـشاره به ـسرـنوشت داـنشـجوـیان، چنین اـعـتراف می کـند:

« ـمـتاسـفانه در ـجامعه ـما ـبـسـیارى از ـفارغ اـلـتـحـصیالن داـنشگاـهى به ـمـشاغل پاـیـین ـنـظـیر ـمـشاغل ـخدـماـتى و ـمـنـشى گرى ـکه اصالً در
ـشأن ـیک ـنـیروى ـعـلـمى ـنـیـست، ـتن داده اـند. ـبراـساس ـبرـنامه چـهارم ـتوـسعه وزارت ـتـعاون مـلزم ـشده اـست ـتا در جـهت ـتواـنـمـندـسازى
ـفارغ اـلـتـحـصیالن داـنشگاه ـها اـقداـمات مـقـتـضى را انـجام دـهد.» ـعالوه ـبر اـین ـبه گزارش روزـناـمه  ـشرق  دـفـتر ـسـیاـسی ـجبـهه ـمـشارـکت
در جـلسه اـخـیر ـخود آـخرـین تـحوالت در داـنشگاه ـهاى ـکـشور را ـمورد بـحث ـقرار داد. در اـین ـنـشـست ـبا ـبررـسی اعـتراـضات داـنشـجوـیی
ده اـست وان ـش ـسه ـعـن وـجه ـبه نکاـتی که در اـین ـجـل ده اـست. ـت اد ـش ـتـق ای ـمـخـتـلف اـن اـنه ـه ا ـبه ـبـه شگاه ـه ات دوـلت در داـن داـم از اـق
وـضـعـیت ـموـجود داـنـشـجوـیان و داـنشگاـهـیان را در ـجـمـهوری اـسالـمی ـبه روـشـنی ـتـصوـیر ـمی کـند. از ـجمـله ـسـعی ـبر ـسـیاـست زداـیى از
ا و اـبـقه و اـنـتـصاـبى ـشدن روـساى داـنشگاه ـه د پرـس اـتـی ـشـسـته ـکردن اـس ازـن ا، ـب ده گرـفـتن اـسـتـقالل ـعـلـمى داـنشگاه ـه ادـی داـنشگاه و ـن
دانشـکده ها که ـموجب وابسـته کردن نـهاد علم و پژوهش، از بـین بردن آزادى ـهاى علمى و ایـجاد مانع در ـمسیر ـتوسعه همه ـجانبه
ـکـشور ـمی ـشود. ـهمچـنـین ـفـشار ـبى ـساـبـقه ـبر ـفـعاالن داـنـشـجوـیى و ـتـعـطـیـلى اـنـجـمن ـهاى اـسالـمى در داـنشگاه ـها و دـخاـلت ـبرـخى
ـنـهادـها در اـنـتـخاـبات ـتـشـکل ـهاى داـنـشـجوـیى و اـسـتـفاده از ـهـمه اـبزارـهاى دوـلـتى ـبراى وادار ـکردن داـنـشـجوـیان ـبه ـسـکوت ـمواردی
اـبراـین واـقـعـیت ـهای ـموـجود و ـعواـمـلی که اـست که در اـین ـجـلـسه ـمورد ـبـحث ـقرار گرـفـته و اـین گوـنه اـقداـمات ـمحکوم ـشد اـست. ـبـن
ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـسراـسر کـشور را ـبه اـعـتراض و دـفاع از ـحـقوق ـخود ـمی کـند، آن چـیزی ـنـیـست که آـیت اهللا ـجـنـتی ـتـصور ـمی
کـند. چـسـباـندن اـتـهام واـبـستگی و ـعاـمل ـبیگاـنه ـبودن ـبه ـجواـنان و داـنشـجوـیان ـنه ـتـنـها ـبی پاـیه اـست ـبلکه زاـئـیده مـغزـهای ـبـیـمارگوـنه
ای اـست که پـشت ـهر ـنوع اـعـتراض و ـخواـسـته ای درـهم پیچی ـنـظام و حکوـمت دیکـتاـتوری را ـمی ـبـیـند. در ـنـتـیـجه وـظـیـفه ـخود ـمی
داـند که ـبا ـهر وـسـیـله ای ـبا اـین گوـنه ـحرکت ـها مـقاـبـله کـند. ـبدون شک ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـبا ـتـشدـید ـمـبارزات ـخود پاـسخ درـخور

به این نوع اتهامات خواهند داد .

نامه کارگران به سازمان بین المللی کار: از حضور  نمایندگان دولتی  در مجامع بین المللی
جلوگیری کنید

ا اـشاره ـبه گوـشه ـهاـیی از اـمه ای ـبه دـبـیرکل ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار، ـب ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد ـتـهران و ـحوـمه، در ـن
واـنع ـبرـسر راه ـتشکـیل و دیکاـیی و اـیـجاد ـم داـنی کردن ـفـعاالن ـسـن وـضـعـیت دـشوار کارگران ازـجـمـله ـسرکوب اـعـتـصاـبات کارگری، زـن
ـفـعاـلـیت ـسـندیکاـهای کارگری، ـخواـهان جـلوگـیری از ـحـضور گروـهای دوـلـتی و ـفرـسـتادگان رژـیم در مـجامع ـبـین اـلـملـلی کارگری ـشده
ا ذکر ـحوادث پـیش آـمده از زـمان ـسرکوب اـعـتـصاب ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ، از اـمه ـسرگـشاده ـب اـست. اـین ـن
ده اـیـن وان ـنـم وراـهای اـسالـمی کار ـبه ـعـن واـسـته اـست که از پذـیرش گروه ـش ا»  ـخ اوـی وـم وان ـس ان ـبـین اـلـمـلـلی کار «ـج ازـم ر کل ـس دـبـی
ـجاـمـعه کارگری ـجدا ـجـلوگـیری گردد و ـتا رـعاـیت کاـمل ـمـقررات و اـسـتاـنداردـهای پذـیرـفـته ـشده ـحـقوق ـبـین اـلـملـلی کارگران اـین ـعدم
اء و ات اـعـض ارـیخ ـمالـق اـنـیم از ـت وـسـیـله ـبه آگاـهی ـمی رـس دـیـن ده اـست: «ـب اـمه چـنـین آـم اـیی از اـین ـن د. در ـبـخش ـه اـب پذـیرش اداـمه ـی
روز ـشراـیط ا ـبه اـم ا، که در ـهـتل اـسـتـقالل ـتـهران اـنـجام گرـفت، ـت دیکای کارگران ـشرکت واـحد در آـخرـین ـمـساـفرت ـشـم اـلـین ـسـن ـفـع
ره ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد ر ـشده اـست ـبه گوـنه ای که ـهم اکـنون رـئـیس ـهـیات ـمدـی ار دـشوارـت ـسـی ا ـب دیکاـیی ـم اـلـیت ـسـن ـفـع
(آـقای ـمـنـصور اـساـنـلو) در زـندان ـبوده و درـخواـست ـما، اـتـحادـیه ـهای کارگری، حـقوق ـبـشری و ـبـسـیاری از ـسازـمان ـها و شـخـصـیت ـها
ده اـست. ـهمچـنـین در ارـیخ  10 / 1/ 1384 پـلمپ ـش ز از ـت ا ـنـی دیکاـیی ـم اـلـیت ـسـن ـشده اـست. مکان ـفـع رـفـته ـن ـشان پذـی رای آزادی اـی ـب
بـهـمن ـماه  1384  ـحدود ـسـیـصد و پـنـجاه ـنـفر از کارگران به عـلت ـمـظـنون ـبودن به ـشرکت در اـعـتراض و اـعـتـصاب ـصـنـفی از روز ـقـبل
از اـعالم اـعـتراض و ـبـسـیاری دیگر ـقـبل از ورود ـبه مـحل کار ـتوـسط پـلـیس دـستگـیر و ـبه زـندان اوـین اـنـتـقال ـیاـفـتـند. اـین کارگران ـبـعد
از ـتحـمل زـندان از پـنج روز ـتا ـشـصت روز، از زـندان آزاد ـشدـند. از اـین دـستگـیرـشدگان ـشاـنزده ـنـفر از اـعـضای ـهـیات ـمدـیره ـسـندیکا در
ازداـشت و اـنـتـظار ـمـحاکـمه در دادگاه اـنـقالب، ـبه ـسر ـمی ـبرـند. در ـجرـیان دـستگـیری ـسه ـنـفر از ـهـمـسران اـعـضای ـهـیات ـمدـیره ـنـیز ـب
اـفت ـهرگوـنه دـسـتـمزد و دان ـهـنوز ـشاـغل نگردـیده و از درـی د. ـحدود یکـصد و پـنـجاه ـنـفر از کارگران پس از آزادی از زـن داـنی ـشدـن زـن
ـحـقوـقی ـمـحروم ـهـسـتـند... اـین اـتـفاـقات در ـحاـلی ـصورت ـمی گـیرد که کـشور ـما ـبـیش از پـنـجاه ـسال اـست ـعـضو ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی
کار اـست و اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر را ـبـیش از ـسی ـسال اـست پذـیرـفـته، نه ـتـنـها ـهیچ ـقاـنون ـضدـسـندیکاـیی در اـیران وـجود ـندارد
ـبلکه اـصل   26  ـقاـنون اـساـسی ـجمـهوری اـسالـمی اـیران ـفـعاـلـیت ـسـندیکاـیی را ـبه ـعـنوان حق ـمردم ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـته و ـتـفاـهم ـناـمه
ای ـبا ـحـضور ـمـسـئوالن ـسازـمان ـبین اـلمـللی کار و در ـجهت اـجرای ـمـقاوـله ـناـمه 87  و حـقوق ـسـندیکاـیی در ـسال 1383 در وزارت کار
واـقص ـجدی و ـعدم د، ـبه دـلـیل ـن اـلی آگاـهـی اـبـع ده اـست.آـقای دـبـیرکل! ـهـمان ـطوری که ـجـن ا رـسـی ران ـبه اـمـض ـجـمـهوری اـسالـمی اـی
رـعاـیت اـسـتاـندارـهای ـحـقوق ـبـنـیادـین کار ـبه ویژه ـحق آزادی ـتشکیل ـسـندیکاـهای کارگری در ـقاـنون کار ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران و
به دـلیل تـفاوت ـبـنـیادی ـقاـنون ـشوراـهای اـسالـمی کار ـبا ـمـقررات و اـسـتاـندارـهای ـمذکور، گروه ـهای کارگری اـعزاـمی از ـطرف دوـلت
اـمـعه ی ده ی واـقـعی ـج اـیـن ا ـنـم اـبه، ـمـطـلـق ـش اـمع ـم ان ـبـین اـلـمـلـلی کار و دیگر ـمـج ازـم اـنه ـس اـلـی ران ـبه ـحـلـسات ـس ـجـمـهوری اـسالـمی اـی
اـبـعاـلی درـخواـست ـمی گردد، از پذـیرش گروه ـشوراـهای اـسالـمی کار ـبه ـعـنوان اـبر اـین از ـجـن کارگری اـیران ـمـحـسوب ـنـمی گردـند.ـبـن
اـنداردـهای پذـیرـفـته ـشده ـحـقوق ـبـین اـلـمـلـلی کارگران ـنـماـیـنده ـجاـمـعه کارگری ـجداً ـجـلوگـیری گردد و ـتا رـعاـیت کاـمل ـمـقررات و اـسـت

این عدم پذیرش ادامه یابد.

حکایت جام زهر و داروی تلخ در رژیم  والیت فقیه  
رداد راـسم 15 ـخ اـسـبت ـم ر ـقم ـبه ـمـن ام، در ـشـه ـظ ـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن اـنی رـئـیس ـمـجـمع ـت ـسـنـج اـشـمی رـف رداد ـه در روز 15 ـخ
ـسـخـنراـنی داـشت. ـهـنوز ـمدـتی از آـغاز ـسـخـنراـنی او نگذـشـته ـبود که ـعده ای ـبا ـصدای ـبـلـند ـبه اـعـتراض ـبرـخواـسـته و ـبا اـین ـعـمل اـین
اـشـمی دی که ـه رگان و ـنـقش کـلـی ات آـتی ـخـب اـب ا اـنـتـخ زدیک ـب اط ـن د اـین واکـنش در ارـتـب ردـی دون ـت ده ـشد. ـب ـشـنج کـشـی راـسم ـبه ـت ـم
ا اـعالم کردـند که: رـئـیس ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام رگزاری ـه را ـخـب رـبوط ـمی ـشود. زـی د، ـم ازی کـن اـید در آن ـب ـسـنـجاـنی ـب رـف
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دـیروز ـبه ـشـهر ـقم رـفـته ـبود ـتا ـضـمن دـیدار از آـیت اهللا ـعـلى ـمـشـکـیـنى رـئـیس ـمـجـلس ـخـبرگان و آـیت اهللا ـفاـضل
ـلـنـکراـنى در ـمراـسم   ـخرداد ـشرـکت ـکـند و در آن ـبه ـسـخـنراـنى بپردازد. در اـین ـمراـسم رـفـسـنـجاـنی در ـسـخـناـنى ـبه
«ـشراـیط پرـتـهدـید» ـکـنوـنى پرداـخت و ـتاـکـید ـکرد: «ـنـباـید بگذارـیم در اـین ـشراـیط دـشـمـنان اـنـسـجام ـما را ـبه ـهم
ـبرـیزـند و ـبا ـتـفرقه از ـمـناـفذى ـکه اـیـجاد ـمى ـکـنـند، وارد ـشوـند.» در اـین ـهنگام ـناگـهان ـعده اى ـبا داد و ـفرـیاد ـبر
آن شدند که این مراسم را برهم بزنند. آنان تالش کردند سخنرانى مـتوقف شود و هاشمى جایگاه را ترک کند
اد» ـبه ـحـماـیت از وى اد، ـهاـشـمى پاـیـنده ـب ده ـب اـنـند «ـخاـمـنه اى زـن ارـهاـیی ـم ا ـشـع ا ـهواداران ـحاـضر در ـصـحن ـب اـم
اـشـمی ان ـه اـنع اداـمه ـسـخـن اش ـم ـش اد اـغـت ا اـیـج د ـب ـن ـت د داـش ـص داـفی ـق ا چه اـه اـنی ـب د.اـین که چه کـس ـن ـت پرداـخ
ا اـهـمـیت اـین نکـته اـست که اـید ـجداگاـنه ـبه آن پرداـخت. وـلی ـموـضوع ـب د، ـموـضوـعی اـست که ـب رـفـسـنـجاـنی ـشوـن
اـمـنه ای ـشـخص ام، کـسی که در واـقع پس از ـخ ـظ ـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن راـسم رـئـیس ـمـجـمع ـت چگوـنه اـست که ـم
دوم رژـیم ـمـحـسوب ـمی ـشود، آن هم در شـهر ـقم ـمرکز ـمذـهـبی اـیران دچار چـنـین ـتـشـنج می ـشود؟ ـشاـید یکی از
علل اـین ـبرـخورد را ـبـتوان در ـسخـنان اخـیر رـفـسنـجانی ـجـستـجو کرد. ـهاـشـمی رـفسـنـجاـنی پس از ـمدت ـها سکوت
درـباره اـنـتـخاـبات ـنـهـمـین دوره رـیاـست ـجـمـهوری ـبرای اوـلـین ـبار ـنـظراـتی ـمـطرح کرده اـست که گوشه ـهاـیی از آن
را ـساـیت آـفـتاب تـحت ـعـنوان « ـسوم ـتـیر، واکـنش ـها ـبه ـنـهـمـین اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری» که گـفتگوـیی اـست
ا ـمـظـلوم ـنـماـیی و ا ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـنـقل کرده اـست. در اـین ـبـخش از گـفتگوـها او ـب اـسـتاـنی ـب اـبه ـب از ـسوی رـب
دوروـیی تالش ـمی کـند ـتوـجیـهاتی ـبرای مـخالـفت ـها ـبا ـشـخص ـخود ـبـتراـشد و از اـین ـمنـظر دوـباره به جـلب ـتوجه
بپردازد. در اـین گـفتگو نکاـتی وـجود دارد که ـجاـلب اـست. ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری، را ـبه
تقـلـید از ـخـمـینی که زـماـنی پس از پذـیرش دـیرـهنگام آـتش ـبس در جنگ گـفـته ـبود، ـجام زـهر را ـنوـشـیدم، ـخوردن
داروی تلخ ـعنوان می کـند و می گوـید ـشرکت کردم زـیرا فکر می کردم رای می آورم.  وی در این ـمـصاحبه به
وری داـنـست. اـست ـجـمـه ات رـی اـب اـنی از اـنـتـخ ـسـنـج اـشـمی رـف اگـفـته ـهای ـه ا را ـن د آـنـه اـی اره کرده که ـب واردی اـش ـم
ـعالوه ـبر ـسـخـنان ـعوام ـفرـیـباـنه و ـتالش رـفـسـنـجاـنی ـبرای ـتـطـهـیر ـشـخص و ـخاـنواده اش اـعـتراف یکی از ـسران
اصلی رژیم به افتضاح انتخاباتی و دخالت و دست اندازی ارگان های گوناگون و مقامات در این انتخابات قابل
ا اـین وارد را ـفـقط ـشاـمل ـشـخص ـخود ـمی داـند. ـب اـیی اـین ـم ا ـمـظـلوم ـنـم اـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـب وـجه اـست. اـلـبـته ـه ـت
ا ـمـعرـفی ـحال اـین اـعـتراف ـبزرگی اـست از زـبان کـسی که ـخود ـسال ـهای ـمدـیدی اـیران را آزاد ـترـین کـشور دـنـی
رای ـنـهـمـین دوره داـتوری ـخود را ـب دـی ا کاـن اـبل اـین پرـسش که: «ـشـم ـسـنـجاـنی در ـمـق اـشـمی رـف ـمی کرده اـست. ـه
د که اـعث ـش واـمـلی ـب د، چه ـع ودـی رـم ورم» اـعالم ـف زدی را ـبـخ اـم د داروی ـتـلخ ـن اـی ا ـجـمـله «ـب وری ـب اـست ـجـمـه رـی
ورد د؟»  اـین گوـنه پاـسخ ـمی دـهد: « در ـم اـیـی رـم دن داروی ـتـلخ ـتـلـقی ـف وـشـی وان ـن ات ـبـعـن اـب ود را در اـنـتـخ ـحـضور ـخ
ور کم اـیم، فکر ـمی کردم آدم ـهای ـخوب در کـش ـی د ـب اـی ـب ا فکر ـمی کردم که ـن اـست ـجـمـهوری واـقـع ات رـی اـب اـنـتـخ
ـنـیـسـتـند و ـنوـبت آـنـهاـست و ـما ـباـید کمک کـنـیم. اـصرار زـیاد نـخبگان ـجاـمـعه ـبود که ـشـما ـخودـتان ـبـخـشی از آن را
دـیدـید. ـحدود هـفت ـتا ـهـشت ـماه گرفـتار درـخواـست ـها ـبودم و تـقرـیـبا ـهر روز در اـینـجا ـبرـنامه ـهای ـجمـعی داـشتـیم
و فشار می آوردند. فکر می کردیم باید صبر کنیم و ببینیم نامزدهای انتخابات چه کسانی هستند. آیا انتخابات
ـخوـبی ـخواـهـیم داـشت؟ آـیا ـنـتیـجه اـنتـخاـبات آنچه ـما ـبـعـنوان ـمـسـئوالن ـعالـقه دارـیم، ـخواـهد ـبود؟ در روزـهای آـخر
وم ود و ـنه ـنـتـیـجه ـمـعـل د ـب واـه اـبت ـجدی ـخ ار داـشـتم، ـنـیـست. ـنه رـق ـتـظ زی که اـن دم که آن چـی ـتـیـجه رـسـی ـبه اـین ـن
اـست... به ـهر ـحال ـمن ـقاـنع ـشدم که اگر ـبـیاـیم، اـنتـخاـبات را ـجدی ـتر ـمی کـنم و ـشاـید اـنتـخاـبات پرـشوری ـبرگزار
اب وال که: «ـجـن اـبل اـین ـس اـنی در ـمـق ـسـنـج اـشـمی رـف وـقع فکر ـمی کردم که رای ـمی آورم.» ـه ود. اـلـبـته آن ـم ـش
ات شکاـیت ـبه اـب ورد اـنـتـخ دارم که در ـم ا ـن د: «ـبـن ودـی رـم اـمی اـعالم ـف اه در پـی رـم اـلی در اوـلـین روز ـبـعد از ـسوم ـتـی ـع
داوراـنی که ـنـشان دادـند ـنـمی ـخواـهـند ـیا ـنـمی ـتواـنـند کاری بکـنـند، ـبـبرم و شکاـیت ـخود را ـهـماـنـند ـمورد ـقـبل ـفـقط
در دادگاه ـعدل اـلـهی ـمـطرح ـمی کـنم.» ـبا اـین ـمـطـلب روا ـنداـنـسـتـید ـبرای دـفاع از ـخود شکاـیت از اـفراد، دـستگاه و
ـسازـماـنی را ـمـطرح ـفرـماـیـید، آـیا در آـیـنده ـنـیز ـمـصلـحت ـنـمی داـنـید اـین سکوت را پاـیان دـهـید؟ » ـمی گوـید: « ـبـنده
وه اـمـشروع ـجـل د ـحاکـمـیت و ـمـسـئوالن ـنـظام را ـن ران ـتالش دارـن ان اـی ـصالح ـنـمی داـنم در اـین ـشراـیط که دـشـمـن
دـهـند، ـبرگی به آن اـضاـفه کـنم. چون اگر آنچه را ـمی داـنم ـمـطرح کـنم، آـنـها ـبـیـشـتر ـسوء اـستـفاده ـمی کـنـند. اـلـبـته
د ـبه شکاـیت اـی اـیی که ـب د .چون آـنـه ـتـیـجه درـسـتی از آن ـبه دـست ـنـمی آـی ودم که اگر شکاـیت کـنم، ـن ـمـطـمـئن ـب
رـسـیدگی کـنـند، ـخودـشان ـمـقـصرـند و در ـتخلـفات ـشریک ـبودـند که ـبـحث ـجداگانه ای اـست. ـممکن اـست ـعده ای
د.وـلی ـمن ـنـمی ـخواـهم ـبه اـنـقالب آـسـیب داـنـن ر ـب ـشـت ردم ـبـی اـشد، ـخوب اـست که ـم د که ـنـتـیـجه ـهر چه ـب فکر کـنـن
ـبرـسد، من آـمده ام که به انقالب آـسیب ـنرـسد، و اگر االن بـخواـهم ـمـسائل اـنتـخاـبات را اـفـشاگری کنم، درـست ـبر
ـضد ـهدـفی که وارد اـنـتـخاـبات ـشدم، ـنـتـیـجه ـمی گـیرم. آنـها ـهم ـمی داـنـسـتـند که ـمن اـین کار را ـنـمی کـنم. ـهـمان
مـقدار که ـمی ـشد در ـهـمان ـبـیاـنیه که ـخواـندـید و ـشـنـیدـید، آـمده اـست و در اـین ـشراـیط ـهم که تـهدـیدات ـجدی ـتر
ـشده، ـقـطـعا چـیزی ـبـیان ـنـمی کـنم.» ـبا ـخواـندن اـین ـمـطاـلب ـمردم از ـخود ـمی پرـسـند که پس اـین ـهـمه ـتـبـلـیـغات
ـشروـعـیت ر داـشـتن  ـم اـنی، ـمـبـنی ـب ـسـنـج اـشـمی رـف اـست ـجـمـهوری ـه ان دراز ـبه ـخـصوص در دو دوره رـی اـلـی ـطی ـس
دن وـشـی ا اـست. چه ـمی ـشود .اـین اـست حکاـیت ـن رـین  کـشور دـنـی ردـمی  رژـیم و اـینکه ـجـمـهوری اـسالـمی  آزادـت ـم

جام زهر و داروی تلخ در رژیم والیت فقیه که درواقع هم مردم با ادامه حیات آن بازنده اصلی هستند.  

ادامه پشتیبانی حزب توده ایران...ادامه  نگاهی به رویدادهای ایران ...
اـمـسال ـنـیز در پیگـیری ـقـطـعـناـمه22 ـخرداد گذـشـته دو ـباره گردـهم
ـخواـهـیم آـمد و ـخواـسـته ـهای ـمـشـخص ـخود را از ـجـمـله ـمـنع چـند
ر ضـاـنت ـب سـری، ـلغـو ـحق ـطالق یکطـرـفه، ـحق والـیت و ـح ـم ـه
ـفرزـند ـتوـسط پدرو ـمادر ـبـطور ـمـشـترک، ـتـصوـیب ـحـقوق ـبراـبر در
ـیت ـتغـال و ـحق تـاـبـع د و شـرط اـش ـی دون ـق نـد ـحق ـب ازدواج (مـاـن
ال، ـحق ده ـس ری ـبه ـهـیـج ر ـسن کـیـف اـهل و..) ـتـغـیـی ان ـمـت ـسـتـقل زـن ـم
ـشـهادت و دـیه ـبراـبر و ـلـغو ـقاـنون ـقراردادـهای ـموـقت کار و دیگر

قوانین تبعیض آمیز اعالم میداریم.
تالش و ـمـبارزات پیگـیر زـنان کـشور ـما ـبار دیگر ـنـشان دـهـنده
ـطی اـست که ـتـقل زنـان ایـران در شـراـی ـس ش ـم نـدی ـجـنـب ـم تـواـن
ای ـمـخـتـلف رـمـه اده از اـه ـتـف ا اـس ـیه ـب شـان والـیت ـفـق دـی اریک اـن ـت
دگان گوش ـبه فـرمـان زن ، ـن مـاـی ـتفـاده از ـن سـرکوب ، ـحـتی اـس
د و ـسـتـن ود ـه اـیی ـخ رون وـسـط اـصد و افکار ـق رای ـمـق درـصدد اـج
رئـیس  مرکز امور زـنان و خانواده که نـماینده ناب ـتفکر ارتجاعی
والـیت ـفـقـیـهی اـست اـعالم ـمـیدارد که ـمـعاـهدات ـبـین اـلـمـلـلی ـحرام
اـنی از ران ـبه پـیـمان ـهای ـجـه ده اـست ـنـمی گذارد اـی ا زـن اـست  و ـت
ـجمله  کـنواـنـسـیون رفع ـهرگوـنه ـتبـعـیض عـلـیه زـنان  به پـیوـندد و  تک
ـهـمـسری راـیج در ـغرب  الگوی آـنـها ـنـیـست و ـبرای حل ـمشکالت
زـنان از اـجرای  ـطرح رـحـمت ـبا کمک ـحوزه ـهای ـعـلـمیه  ـخـبر ـمی
ـتم ـبجـای ـحل س ـهـف شـانـده ـمـجـل نـدگان دـست ـن مـاـی دهـد، یـا ـن
وـسـعه اـیی از ـقـبـیل  ـطرح ـت اـعی ـبه ـطرح ـه ار اـجـتـم ـشـم ـمـعـضالت ـبـی
ا ـسـیاـست ـهای ـضد ـحـجاب و ـعـفاف  ـمـشـغوـلـند و ارـتـجاع ـحاکم ـب
ان ان زـحـمتکش و کارگر ـمـیـهن ـم ویژه زـن ان و ـب ردـمی ـخود، زـن ـم
رار اـعی ـق ای ـمـخـتـلف اـجـتـم ر و آـسـیب ـه ـشـت ـی ر ـب را در ـمـعرض ـفـق
ـشـود، ـی ـیل ـم ـم داده و ـقـراردادـهـای ـمـوـقت کار ـبه ـتـوده ـهـا ـتـح
د، رـن دیکاهـا و ـجـنـبش کارگری مـورد ـهجـوم قـرار ـمی گـی ـن ـس
داـنـشـجوـیان ـمـبارز دـستگـیر و زـنداـنی ـمی ـشوـند و... در اـین ـشراـیط
ـجـنـبش اـعـتراـضی زـنان ـصدای ـحق طـلـبانه ـخود را ـبرای ـلـغو ـقواـنـین
زن ـسـتـیز در ـقاـنون اـساـسی و ـلـغو ـقراردادـهای ـموـقت کار، ـهر چه
رـساـتر ـساـخـته و ـفصل ـجدـیدی را در ـمـبارزات دـموکراـتیک زـنان
واـنـین زن ا اـعـتراض ـبه ـق ارز ـب ان ـمـب اـیران ـبه ـنـماـیش ـمی گذارد. زـن
شـاـنه ـمی ـیه را ـن اـنی فکری ارـتجـاع والـیت ـفـق ـب ز، در واـقع ـم ـی ـت ـس
ان را امـری ـیه زـن ـبـعـیض ـعـل اـنی ـیی که سـرکوب و ـت ـب د، ـم رـن گـی
ـطـبـیـعی و  ـشرـعی  ـتـبـلـیغ ـمی کـند و زـنان را ـشـهروـنداـنی درـجه دو و
زاری ات اـب ـتخـاـب د و ـبه ـهنگام اـن واـه ران ـمی ـخ ـس دـمت ـهـم در ـخ
ـد که ـن ی داـن ـان ـم ـیه! زـن ـق ـاع والـیت ـف ـرای رای دادن ـبه ارـتـج ـب
مـبارزات ـمـستقل آـنان در پـیوـند ـبا مـبارزات دیگر نـیروـهای ـمردـمی
ار ـمی ـشـجوـیان و زـحـمتکـشان اـست که ـبه ـب از ـقـبـیل کارگران، داـن
ردـمی ارزات ـم رد ـمـب ـشـب ان در پـی ـطه ـتالش  آـن د ودر اـین راـب ـشـیـن ـن
ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه آزادی، ـصـلح و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـسـتاـیش انگـیز
ان ر ـحق زـن ارزات ـب اـست. ـحزب ـتوده اـیران ـضـمن ـحـماـیت از ـمـب
ان رای زـن ری ـب راـب دون آزادی و ـب اد ـعـمـیق دارد که ـب ران، اـعـتـق اـی
ـمـیـهن، آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی در کـشور ـمـیـسر ـنـیـست. از اـین
رو ـحزب ـتوده اـیران   ـبار دیگر ـهـمـبـستگی رزم ـجوـیانه ـخود را ـبا
زـنان ـشـجاع و آگاه ـمـیـهن ـمان اـعالم  ـمی ـنـماـید و از ـهـمه  زـنان و
اـلـمت ـس رات ـم اـه ـظ د که در ـت وت ـمی کـن واه، دـع ردان آزادـیـخ ـم
ز و دیگر واـنـین زن ـسـتـی رای ـلـغو ـق اد و پـنج، ـب ـشـت ز 22ـخرداد ـه آـمـی
د. اـشـن ال داـشـته ـب ردـمی ـحـضور وـسـیع و ـشرکت ـفـع واـنـین ـضد ـم ـق
رای ان ـب اع و آگاه ـمـیـهن ـم ان ـشـج راـنه  زـن ارزات دـلـی اد ـمـب روز ـب پـی
اـتی و ـبـق اـیی از چنگال ـسـتم ـط وق و رـه ری ـحـق راـب اـبی ـبه ـب ـی ـت دـس

جنسی.



ـفـشار گذاـشـتن ـنـیروـهای اصالح ـطـلب و ـنـیروـهای ـمـترـقی و دـموکراـتیک
ـسـیاـست ـها و ـتاکـتیک ـهای ـمـشـخـصی را دـنـبال کرده اـست که ـتوـجه ـبه

آنها ضروری است.
1. سیاست تبلیغات گوبلزی 

ـماـشـین تـبلـیـغاـتی رژـیم، از ـصدا و سـیـمای آن ـتا روزـنامه ـهای گوش
ردـمی رای وـجـهه ـم رده و وـسـیـعی را ـب ان وـلی ـفـقـیه کارزار گـسـت رـم ـبه ـف
دادن ـبه رـئـیس ـجـمـهوری رژـیم ـبه راه اـنداـخـته اـند. ـسـفرـهای ـمـخـتـلف و
ـنه هـای ـهنگـفت ـبه ا صـرف هـزـی ر اـحمـدی نژاد، ـب اپذـی اً وـقـفه ـن ـی ـتقـرـب
ـشـهرـهای مختـلف، بـخشی از ـبرـناـمه ـبرای پوـشش ـتبلـیـغاـتی گسـترده ـبرای
ارات وری رژـیم اـست. نگاـهی ـبه اـظـه ای رـئـیس ـجـمـه رـیـبی ـه وام ـف ـع
ـان ـن ن ـسـخ ـظـر اـست که اـسـاس اـی ن ـن ـمـدی نژاد گواه اـی ـره اـح روزـم
شـعارـهای دروغـینی اـست که نه تنـها ـعمدـتاً در ـسال گذـشته تحقق ـنـیافته
اـند ـبلکه در واـقـعـیت اـمر چـشم اـنداز ـتـحـقق آـنـها در ـسال ـهای آـیـنده ـنـیز
ان ردم» که در جـرـی ره ـم ر ـسـف ر ـس ار «ـنـفت ـب ود. ـشـع د ـب ـممکن ـنخـواـه
اـفـته اـست اـنـتـخاـبات ـتوـسط اـحـمدی نژاد ـمـطرح ـشد ـهـمان ـقدر ـتـحـقق ـی
ارـهای ـبـعدی او در زـمـیـنه رـیـشه کـنی ـبیکاری و رـشد اـقـتـصادی. که ـشـع
نگاـهی به آـمار اـقـتـصادی روز ـمراکز آـماری کـشور ـنـشانگر اـین واـقـعـیت
اـصل ودی ـح ا ـبـهـب ـنـه ردم ـنه ـت ره ـم دگی روزـم اـست که در وـضـعـیت زـن
اـیه رـم ا ـس ان پاـشـنه گذـشـته ـمی چرـخد و ـتـنـه ر ـهـم ـشده اـست ـبلکه در ـب ـن
اده را ـبه ـتـف ر اـس داکـث وـنی ـح ای کـن اـست ـه د که از ـسـی زرگ اـن داران ـب
ـعـمل ـمی آورـند.  ـبر ـخالف ـبرـخی ـنـظرات و ـموـضع گـیری ـها در زـمـیـنه
وـجود  اـخـتالـفات اـصوـلی و ـجدی در ـصف ارـتـجاع، از ـجـمـله اـخـتالف
گروه اـحـمدی نژاد، ـبه رـهـبری ـمـصـباح ـیزدی ـبا ـعـلی ـخاـمـنه ای واـقـعـیت
اـین اـست که ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده کـنوـنی در ـعـمده ـترـین ـخـطوط
اع أـیـید ارـتـجاع اـست. دـف اـمه رـیزی ـشده و ـمورد ـت رـن آن ـسـیاـست ـهای ـب
پیگـیر ـخاـمنه ای از دوـلت ـجدـید و از ـجمله ـسخـنان روزـهای اـخـیر او در
دـفاع ـجاـناـنه از اـحـمدی نژاد  و اـین ادـعا که اـحـمدی نژاد ـمـحـبوب ـترـین
ظـر از ـبی شـروـطـیت اـست، صـرف ـن ران پس از ـم وری اـی رـئـیس ـجـمـه
دـقـتی ـشـخص رـهـبر ـنـسـبت به  ـتارـیخ مـعاـصر کـشور ـمـباـلغه ـبی ارزـشی در

بزرگ نمایی مأمور گوش به فرمان خود اوست. 
رای 2. داـمن زدن ـبه ـبـحران ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـنـطـقه ـیی ـب

مصرف داخلی
ـسران رژیم والـیت فقیه ـماـنـند دیگر رژیم ـهای دیکـتاـتوری درـیافته
د که «ـخـطر دـشـمن ـخارـجی»  و اـیـجاد ـحاـلت ـبـحراـنی و ـنـیـمه ـجنگی اـن
ـحربه موـثری برای پـیش برد سـیاست های داخلی و زـیر فـشار قرار دادن
وـنه ار «ـجنگ ـنـعـمت اـست» ـنـم ون اـست. ـشـع ـسـی ای اپوزـی روـه ردم و ـنـی ـم
ر اـست اـض ـسـتی اـست که ـح ـی اوـل اکـی دگاه و ـعـملکرد ـم روـشن چـنـین دـی
میـهن و مـنافع آن را برای حـفظ مـنافع رژیم ـفدا کند.ـشروع جنگ اـیران
ـین پس از پیـروزی اـنـقالب، در فـاـصـله ـت و عـراق، در سـال هـای ـنخــس
اـعی، از ـجـمـله د اـصالـحات ـعـمـیق اـجـتـم وـقف ـشدن روـن اـهی ـبه ـمـت کوـت
ـین سـرکوب اـصالحـات ارـضی و سپس شـروع کارزار خــشن و خـوـن
ـنـیروـهای مـترقی و آزادی ـخواه مـنـجر ـشد. سـیاـست کـنوـنی ـمـقابله ـجوـیی
راـنی در اده و ـبـح وق اـلـع اـلت ـف اد ـح رب و اـیـج ا ـغ اـنه ـب ـب رـی وام ـف ای ـع ـه
کـشور ـنـیز در راـسـتای ـمـشاـبـهی ـبرای ـتـشدـید ـفـشار ـبر ـنـیروـهای ـسـیاـسی -
ا ر ـمـیـهن ـم اـست ـهای ارـتـجاـعی رژـیم ـب اـجـتـماـعی ـمـخاـلف و ـتـحـمـیل ـسـی

دنبال می شود.

ای روـه ـی رکوب ـن رای ـس ـته ـب اـف ان ـی ازـم رکت ـس 3. ـح
اجتماعی - سیاسی

ـیـتی- ـن د ـفعـاـلـیت هـای اـم شـدـی ا در طـول سـال گذـشـته شـاهـد ـت ـم
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اـلف وادامه باید بر دشواری های کنونی .... اً ـمـخ ـت ـسـب ای ـن اـنه ـه ر روی رـس ار ـب ـش وده اـیم. ـف اـعی ـب ای ارـتـج روـه ـی رکوبگراـنه ـن ـس
ـمدافع اـصالـحات، ـیورش وـسیع ـبرای ـسرکوب ـجـنـبش داـنشـجوـیی و ـتـهاـجم ـسازـمان ـیاـفته
ـبرای درـهم کوـبـیدن ـجـنـبش ـمـسـتـقل ـسـندیکاـیی - کارگری کـشور ـنـموـنه ـهای روـشـنی از
ـعملکرد چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی اـست. در ـهـمـین راـسـتا ـما ـشاـهد ـتـشدـید ـفـشار ـبر ـطـیف وـسـیع
ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب ـبه ـمـنـظور در ـهم شکـسـتن و ـبه پراکـندگی کـشاـندن آـنـها ـنـیز ـبوده
ای ـمـنـفـعالـنه اـین وردـه رـخ وان در ـبی ـعـمـلی و ـب ا را ـمی ـت ارـه ـش ـسـتـقـیم اـین ـف ره ـم اـیم.  ـثـم
ا ـمـساـیل ـحاد کـشور ـمـشاـهده کرد. ـبه رـغم ـتأکـید ـهـمه ـنـیروـها ـمـبـنی ـبر ـضرورت ـنـیروـها ـب
اتحاد عمل مدافعان اصالحات و دموکراسی ما شاهد پیداـیش صف بندی های جدید و
ـشـنـیـنی ـشـماری از اـین ـنـیروـها از ـمواـضع ـساـبـقـشان ـهـسـتـیم. ـسنگ اـندازی در ـبـعـضاً ـعـقب ـن
اـنوری یکی از زـمـیـنه اـیـجاد یک ـجـبـهه واـحد ـبرای دـموکراـسی و ـبر ـضد اـسـتـبداد و دیکـت
ـنـمادـهای چـنـین وضـعـیـتی در ـفـضای ـسـیاـسی کـشور اـست. ارتـجاع ـبا اتکاء به ـهـمـین ضـعف
ـها و ـبی ـعـمـلی ـها گام ـبه گام پـیـشروی ـمی کـند و زـمـنـیه ـها را ـبرای ـتالش ـهای ـمـشـترک

نیروهای مترقی بیش از پیش محدود می سازد.

مبارزه دشوار پیش رو و وظایف ما
ا گذـشت زـمان و آنچه روـشن اـست اـین واـقـعـیت اـست که دوـلت ارـتـجاـعی کـنوـنی ـب
روـشن ـشدن ـبـیش از پـیش ـماـهـیت ـعوام ـفرـیـبانه اش وـهمچـنـین اداـمه ـسـیاـست ـهای مـخرب
و ـضد ـمردـمی اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی اش که زـمـنـیه ـساز اصـلی ـبـحران ـهای دهه ـهای اـخـیر
در ـمـیـهن ـما ـبوده اـست ـخـیـلی زود ـهمچون دوـلت رـفـسـنـجاـنی ـبا ـبـحران ـهای ـجدی ـمواـجه
ـخواـهد ـشد. ـخواـست اـصالـحات و ایـجاد ـتـغـیـیرات اـساـسی در ـشـیوه حکوـمـتی در ـمـیـهن ـما
ر ـشی زـی شـده اـست ـبلکه ـهمچون آـت وده ـن اـب ـنهـا ـن ـته ـنه ـت ـبه رـغم ـعـقب گرد سـال گذـش
ـخاکـسـتر ـمنـتـظر ـجرفه ـجدـیدی اـست. ـباـید ـبا ـتوجه به تـجربه ـهـشت ـسال گذـشته ـبا پیگـیری
اـعی ـم ای اـجـت روـه ـی ان دـهی ـن ازـم ود ـبه ـس وـج ات ـم اده از ـهـمه امکاـن ا اـسـتـف ام و ـب ـسـج و اـن
ارج ر ضـرـبه ـخ ـسـتـقل کارگری، از زـی ازی ـجـنـبش ـم ازـس ـنه ـب ـی پرداـخت. اداـمه کار در زـم
کردن ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـتـقوـیت آن و ـهمچـنـین ارـتـقاء و رـشد ـجـنـبش ـمـسـتـقل زـنان از
اـید در راه ـتـحـقق آن کوـشـید. اـیـجاد یک ـسـتاد اپذـیری اـست که ـب ـجـمـله وـظاـیف ـتأـخـیر ـن
داـفع روـهای ـم رـقی و آزادی ـخواه و ـهـمه ـنـی روـهای ـمـت اـسی از ـهـمه ـنـی ارزه ـسـی ـمـشـترک ـمـب
ان ازـم واـند گام ـمـهـمی در ـس ز ـمی ـت اـعی ـنـی وکراـسی و ـعداـلت اـجـتـم رای دـم اـصالـحات، ـب
ای زوـه ـشـترک ـهـمه ـنـی ا ـعـمل ـم ا ـب اـشد. ـتـنـه ر ـضد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب ارزه ـب ر ـمـب دـهی اـم
رای ـبه کرد و راه را ـب وـنی ـغـل ای کـن واری ـه ر دـش وان ـب ردـمی اـست که ـمی ـت رـقی و ـم ـمـت

مقابله با توطئه های ارتجاع هموار کرد.

ادامه سیاست های کارگر ستیزانه ....
ضـای شـورای عـاـلی کار80 درصـد کارگران شـاـغل در واحـدهـای تـراف اـع نـاـبه اـع ـب
اس راـس د، ـب ـن ـسـت روم ـه اـعی ـمـح ـم اـمـین اـجـت ـمه ـت ـی ای ـب زاـی ر از ـم ر از 10 ـنـف کوچک کـمـت
دـسـتوراـلـعـمل دوـلت اـحـمدی نژاد و ـتواـفق ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی و یک ـبـنـیاد انگـلی ـبه
ـنام  دـعـبل ، ـقرار اـست ـبه ـجای کارگران، روـضه ـخوان ـها و ـمداـحان و گرداـنـندگان تکاـیا
و ـحـسـیـنـیه ـها و ـمـسـئوـلـین دـسـته ـهای ـسـینه زـنی ـتـحت پوـشش ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـقرار
ر ـش ـت ـن اه ـم رداد ـم ارـیخ 8 ـخ ا) اـین گزارش را در ـت ـن ران ( اـیـل رگزاری کار اـی د. ـخـب رـن بگـی
ا] وان ـه ران اـهل ـبـیت   [روـضه ـخ اـع ان و ـش داـح ده اـست: « ـم اـخت و از ـجـمـله در آن آـم ـس
ام ـسن داـشـته و ـمـشـمول ـنـظام اد دـعـبل که کـمـتر از 50 ـسال ـتـم ـتـحت پوـشش و ـعـضو ـبـنـی
اـمـین ان ـت ازـم اه گذـشـته ـتـحت پوـشش ـس د ـم دای اـسـفـن ـت د، از اـب ـن ـسـت ـی اـصی ـن اـیـتی ـخ ـحـم
ـسـئوـلـیت اـحراز ـشراـیط اد ـمذکور ـم اـمه ـصادره، ـبـنـی رار گرـفـتـند. ـمـطاـبق ـبـخـشـن اـجـتـماـعی ـق
وده و ده دار ـب رر ـعـه ان را ـظرف ـمـهـلت ـمـق اـنه آـن اـه ال ـلـیـست ـم وـلـین، ـتـنـظـیم و ارـس ـشـم ـم

نسبت به پرداخت حق بیمه مقرر اقدام می نماید.
کوـتاه سـخن دوـلت احـمدی نژاد و وزـیر کار آن ضـمن اداـمه و ـتـشدـید ـسـیاـست ـهای
ا ان ـمـیـهن ـم رای کارگران و زـحـمتکـش دی را ـب دـی شکالت ـج ر روز ـم زاـنه ـه ـی کارگز ـسـت
پدـید ـمی آورـند. ـبدون ـمـبارزه آگاـهاـنه و ـمـتـحد ـبا اـین ـسـیاـست ـهای ـمـخرب ـنـمی ـتوان ـبه

شکل موثر با تهاجم ارتجاع به حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما مقابله کرد.
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ادامه شرکت هیأت نمایندگی ....
ا، و ـمـسـئول رواـبط ـبـین اـلـمـلـلی اـنـی رـیـت وـنـیـست ـب کـم

حزب به عهده داشت. 
رـفـیق اـمـیدوار در ـسـخـنراـنی ـخود گوـشه ـهای
ـین ـیل حـزب تـوده ایـران از اوضـاع ـب اـصـلی ـتـحـل
اـلـیـسم در راـبـطه اـلـمـلـلی و ـسـیاـست ـهای ـهای امپرـی
ـبا ـخاورـمـیانه و کـشورـمان در دهه ـهای اخـیر ـمورد
اـصر و ارـیخ ـمـع اره ـبه ـت ا اـش رار داد.  او ـب ررـسی ـق ـب
ـمداـخالت ـبی وقفه امپرـیاـلـیـسم در اوـضاع اـیران از
ـیه در ـن ـبی در اـین زـم ـنـاد ـجـاـل ـمـله ـبه وـجـود اـس ـج
ای ـش دن، و اـف ا، در ـلـن ـی اـن ـت رـی اد رـسـمی ـب رکز اـسـن ـم
ان ازـم ا در ـس ـی اـن ـت رـی ریکا و ـب ای آـم ـنـقش دوـلت ـه
دـهی کودـتای 28 ـمرداد ـبر ـضد دوـلت ـمـلی دکـتر
ودۀ ـشن حـزب ـت رکوب ـخ دف ـس ا ـه ـمصـدق، ـب
رای ـمـلی کردن ـصـنـعت ردـمی ـب ران و ـجـنـبش ـم اـی

نفت ایران، اشاره کرد.
رـفـیق اـمـیدوار ـبا اـشاره ـبه اـنـقالب ـعـظـیم ـمردم
وکراـتیک ای اـنـقالب ـمـلی و دـم ار ـه ران و ـشـع اـی
ت ی آزادی، اســتـقالل و ـعــداـل عــن هـمـن 57، ـی ـب
اـلـیـسم ـبرای اـجـتـماـعی، ـبه ـتوـطـئه ـهای ـمـتـعدد امپرـی
در هم شکستن انقالب، و از جمله جنگ تحمیلی
د کرد که :  اکـی اره کرد. او ـت راق اـش ا ـع اـله ـب 8 ـس
یچ گوـنه ـعالـقه ای ـبه آوردن ـده ـه ـتـح ـاالت ـم اـی
دارد و اـین کشـور ران ـن وکراـسی واـقـعی ـبه اـی دـم
ان وـنی در کشـورـم ول وـضـعـیت کـن ـسـئ اٌ ـم ـعمـدـت
ـنـراـنی ـخـود ـضـمن ـیـدوار در ـسـخ ـیق اـم اـست. رـف
ا، از ـجـمـله ر کشـورـه اپذـی اره ـبه ـحق خـدـشه ـن اـش
رژی ز از اـن ره وری ـصـلح آـمـی ـنه ـبـه ـی ران، در زـم اـی
ا ران را ـب ودۀ اـی اـطع ـحزب ـت اـلـفت ـق ـسـته ای، ـمـخ ـه
هـرگوـنه مـداـخـله خـارـجی در امـور ایـران اـعالم
اـست ـهای اره ـبه ـسـی دوار ـضـمن اـش کرد. رـفـیق اـمـی
اـنه و اـشـغال اـلـیـسم در ـمـنـطـقه ـخاورـمـی ـمـخرب امپرـی
ار اـین اـجـعه ـب ـسـتان و ـعراق و اـثرات ـف اـن ـنـظاـمی اـفـغ
ـرگوـنه ـاره کرد که ـه ـمـله اـش ـا از ـج ـاـست ـه ـی ـس
د واـن ـطـقه ـمی ـت ـن ظـاـمی در ـم ری ـن د درگـی شـدـی ـت
ـعواقب به ـمراتب خـطرـناک تری ـبرای کل مـنطقه

و جهان به همراه داشته باشد.
ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران در ـسـخـنراـنی ـخود
که ـمورد اـسـتـقـبال ـحـضار ـقرار گرـفت، و روز پس
ـینگ ورـن ان ـم ـسی زـب اـمه انگـلـی از کنگره، در روزـن
ای  رژـیم والـیت اـست ـه د، ـبه ـسـی ارچاپ ـش اـسـت
اع وری ارـتـج ای رـئـیس ـجـمـه رـه ـظ ـطه ـن ـفـقـیه و ـنـق
م اـشــاره کرد. او مــتــذکر ـشــد که ـســران رژـی
ور پرده ـظ ـن وـنی ـبه ـم د که از ـبحـران کـن رصـدـن ـمـت
اـسـتـتاری ـبرای ـسرکوب نـیروـهای ـمـترـقی و ـجنـبش
ـهای ـمردـمی ـسوء اـسـتـفاده کـنـند.  او در اـین زـمـیـنه
ـسـتـقل و از ای کارگری ـم ادـیه ـه رکوب اـتـح ـبه ـس
رکت دان و کارگران ـش ـن دیکای کارـم ـجـمـله ـسـن
ای شکل ـه ران، ـحـمـله ـبه ـت راـنی ـتـه وـس وـب د اـت واـح
دانشجویی و سرکوب جنبش زنان اشاره کرد.   

گروه پزشکی کوبا در خدمت محرومان پاکستان
ام ـم و» پس از اـت ری رـی ریگاد ـهـن اـیی«ـب      گروه کوـب
ـخدـمات پزشکی ـشان در پاکـسـتان، ـجاـیی که ـشش ـماه
ـرزه ن ـل ـی ـوع زـم ت ـشـش روز پس از وـق ـبل و درـس ـق
ده زام ـش ا اـع اه ـبه آـنـج رـم ـنی در 16 ـمـه ان، ـیـع ـت پاکـس
ـبودـند، آـماده ـبازگـشت ـبه کـشورـشان ـهـسـتـند.  «ـبریگاد
دگان در ـهـمه اده کمک ـبه آـسـیب دـی و»،  آـم ری رـی ـهـن
ام یک و» از ـن ریگاد ـهـنری رـی ام «ـب ا اـست.  ـن ـجای دـنـی
نگ ـهـای ـنـده در ـج ی ـشـرکت کـن ب آـمـریکاـی داوـطـل

استقالل کوبا برگرفته شده است.
رای زات کاـمل ـب اـمل ـتـجـهـی ا ـش ای پزشکی کوـب کمکـه
32 ـبـیـمارـسـتان و ـتـعـلـیم 450 پزشک درارـتش پاکـسـتان
ـتـدا، ـیـز ـبـوده اـست.  در اـب ی ـن ـمـال ـجـراـح ـبـرای اـع
اه ان ـبه پـنـج رف پاکـسـت ا از ـط اـنه کوـب ـب ای داوـطـل کمکـه
پزشک مـحدود ـشده ـبود اـما پس از یک مکاـلمه تـلـفـنی
ـفـیدل کاـسـترو، رـئـیس ـجـمـهوری کوـبا، ـبا رـئـیس ـجـمـهور
د، اه ـبـع ازـشد.  ـشش ـم ا ـب پاکـسـتان (پروـیز ـمـشرف) درـه
ا از ـین دو کشـور اـست. کوـب ط ـب ـصـحـبت آـنهـا از رواـب
ا که در ـمـشرف ـبرای ـشرکت در ـجـنـبش ـغـیر ـمـتـعـهد ـه
وت ود، دـع رگزار ـمی ـش ا ـب اواـن ده در ـه اه آـیـن ور ـم رـی ـشـه
رـبـیت ـهزار پزشک ـجوان ا ـهمچـنـین ـت کرده اـست.  کوـب
ر و اـنی را ـبه ـطور رایگان ـتـقـبل کرده اـست. ـتـغـیـی پاکـسـت
تـحولی که ـبین دو کـشور رخ داده است از آـمار ـمرـبوطه
زـله،  75 هـزار ـنفـر ـشـخص اـست. پس از زـل کاـمالٌ ـم
پاکـسـتاـنی ـمردـند،  ـبـیش از 120 ـهزار ـنـفر مـجروح و 3/
اـنـمان ـشدـند.  داوـطـلـبان کمک ـبه 3 ـمـیـلـیون ـنـفر ـبی ـخ
در ر دـست اـن ا 2465 ـنـف رف کوـب دگان از ـط اـنـحه دـی ـس
ـفـرـشـان کاران ـخـدـمـات پزشکی ـبـودـنـد که 1430 ـن
ش از چـهل کـشـور ـی ـصص اـنـد و در ـب ـتـخ پزشکان ـم
ـبل اراـئه د.  آـنهـا ـتـق ـته اـن ـیت داـش ـجهـان سـاـبـقه ـفعـاـل
ـخدـمات پزشکی ـبه ـبـیش از یک ـمیـلـیون ـنـفر، که ـبـیش
د. دـن ده دار ـش د، را ـعـه ـن اـش ا زن ـمی ـب ـیـمی از آـنـه از ـن
12400 عمل جراحی،  بستری کردن 12000 بیمار در
ا ا و ـی ر در چادرـه اـیـنه 440000 ـنـف ا،  ـمـع ان ـه ارـسـت ـیـم ـب
ـخـراـبه ـهـا و ـبـرـنـاـمه رـیـزی ـبـرای اراـئه  ـخـدـمـات
ال 76182 ا ـبه ـح ر که ـت راپی ـبه 432118 ـنـف وـت زـی ـی ـف
ای اوردـه ـمـله دـسـت د، از ـج اـلـجه کرده اـن ان را ـمـع رـش ـنـف
ا در 44 اـیی اـست.  آـنـه اـلـیـست کوـب وـن اـسـی رـن پزشکان اـنـت
نـقطه مـختلف پاکـسـتان ـمشـغول به کار ـبودـند که از اـین
ی در ـتـان ـصـحـراـی ـمـارـس ـی ـیـان اداره 32 ـتـا از 44 ـب ـم
پاکـسـتان،  ـتوزـیع 234/5 ـتن دارو و ـعرـضه 275/5 ـتن
د، اـن د ـم واـه اـقی ـخ ان ـب ا دوام که در پاکـسـت زات ـب ـتـجـهـی
ر از دود 900 ـنـف ان اـست.  ـح ـت ا در پاکـس اـمه آـنـه کارـن
ان در ـت ش پاکـس ان پزشکی و پزشکان ارـت ـشجـوـی داـن
ا ـبه پاکـسـتان اـلـیت داـشـتـند.  کمکـهای کوـب ا ـفـع ار آـنـه کـن
ـدان ـروـن ـادت ـشـه ی و ـشـه ـاس گواـه ـر اـس آشکارا ـب
پاکـسـتاـنی،  ـقاـبل تـقدـیر اـست.  به ـطور ـمـثال ـهنگاـمیکه
ود،  پزشکان ادر ـبه اداـمه راه ـنـب ـجیپ ـحاوی پزشکان ـق
ا را ار داروـه اـلی که ـب ر را در ـح ـسـی ـیه ـم اـئی ـبـق زن کوـب
ا د.  یک گزارشگر ـب اده ـطی کردـن د، پـی ـحـمل ـمی کردـن
ا ـمـحـیط ود را ـب ا که چه راـحت ـخ اـئی ـه رت از کوـب ـحـی
ودم رت ـب د،   کاـمال در ـحـی د، ـنـقل ـمی کـن وـفق ـمی دـهـن
اـیـنه اـئی ـبه ـهنگام ـمـع که چـطور یک پزشک ـجوان کوـب
ا او ـبه زـبان اردوـئی ـصـحـبت ـمی کرد.  دکـتر پـیرـمردی ـب

دگی ـمی ا زـن ـنـج اه اـست که اـی د ـم گـفت: «که ـمن چـن
دگی در د،  زـن وـشم ـمی آـی ـست وـلی ـخ ـی ان ـن کـنم،  آـس
اـیـنـجا ـمـثل زـندگی در اردو اـست و ـمن ـهم یک سپاـهی
اـنی، وی،  گزارشگر پاکـسـت ـهـسـتم.»  ـشرـمان ـعـبـید چـیـن
در ـخاـطرات روزانه اش ـمی ـنوـیـسد: «ـبوی تـعـفن اـجـساد
ور ـط ا ـهـمه ـب واده ـه اـن د،  ـخ ـی ام ـمی رـس ـش وز ـبه ـم ـن ـه
ـتنگاـتنگی دورـهم گرد آـمده اـند،  چادری که ـمن در آن
ـتی که ـمی ود و وـق دان ـب ـن ـب رد و ـیـخ اـمت داـشـتم ـس اـق
ا ـبی رـم ان دـست و پاـیم از ـس واـبم انگـشـت واـسـتم ـبـخ ـخ
ون ـطـفـلی ـبه دای ـشـی د.  در چادر ـبـغـلی ـص ودـن ـحس ـب
ون ـمی زـی وـی ار ـتـل د،  ـنه عکس و ـنه اـخـب گوش ـمی رـسـی
ردم ر اـین ـم اکم ـب ده وـضـعـیت ـح ان دـهـن ـش ـست ـن واـن ـت
ا چه ـحـساـسـیـتی ـبه اـئی ـها ـنـشان دادـند که ـب اـشد.  کوـب ـب
رام ان، و آگاـهی ـمردم پاکـسـتان اـحـت اـید ـمذـهـبی،  زـب ـعـق
رد اـنی پزشک ـم ان پاکـسـت ادی از زـن داد زـی د.  ـتـع اـئل اـن ـق
ود که ـبه دـلـیل اـینکه اـلب اـین ـب د.  و ـج رـفـتـن را ـنـمی پذـی
ان د ـج ـن ـسـت واـن د ـت ودـن اـئی زن ـب ـمی از پزشکان کوـب ـی ـن
ارو وـب و ـس اـل ر اـیـت اـنی را ـنـجات دـهـند.  دکـت زـنـهای پاکـسـت
د:  ـمن ـسـتـن ر ـه ـظـی اـیی ـبی ـن د که پزشکان کوـب ـمی گوـی
وان ران داـشت. دا کردم که شکـستگی اـسـتـخ زـنی را پـی
ا او را دا کردم،  و آن ـه وس را ـص وان کارـل رـخ و دکـت اـن ـب
اـنی دار آن زن پاکـسـت د.  ـهنگاـمی که ـبه دـی ـعـمل کردـن
ا ود و ـب ده ـب ره ـش اـنه و کوه ـخـی دم که ـبه رودـخ رـفـتم، دـی
لبخندی بر لب گفت:  خدا را شکر که پزشکان کوبائی

اینجا هستند. »
ا د:  «ـم دـیم، رـئـیس پرـسـنـلی ارـتش، ـمی گوـی د ـن ـشـب ارـت
اـئی ـهرگز روـیای اـین را ـهم ـنـمی دـیدـیم که روزی کوـب
ن ـمـدت ـنـد. آنچه در ـطـول اـی ـیـاـی ـتـان ـب ـهـا ـبه پاکـس
ـمـشاـهده کردم،  تـجـلی ـحرفه ای تـعـهد و ـعزم تک تک
ار وی، ـط ـمـق ـیق، ـه اـطف ـشـف رـهنگ  ـع ود.»  ـس ا ـب آـنـه
ون در ا اکـن د:  کوـب زاـی ان او ـمی اـف د ـسـخـن ـی اـی ـضـمن ـت
ـخون و اـحـساس ـمن رـخـنه کرده اـست. ـمردم ـجـهان که
ـشاـهد رـفـتار آـشـنای اـیاالت ـمـتـحده و ـهم پـیـماـناـنش که
ردان ول ـحـمل و ـنـقل ـم ـشـغ ـشی ـم ای ارـت اـه ـم واپـی ا ـه ـب
د، از اـشـن و ـمی ـب اـم اـن ـت وف گواـن دان ـمـخ اـنی ـبه زـن پاکـسـت
ا اـئی ـه اـنه کوـب دوـسـت اـن ـس ر ـعـملکرد اـن اـظ وی دیگر ـن ـس
ی را ـبـرای ـمـعـاـلـجه و ـتـاـن ـنـد که کودکان پاکـس ـت ـس ـه
د. رـسـتـن ا ـمی ـف راـقـبت ـهای ویژه ـبه کوـب واـنـبـخـشی و ـم ـت
وار اـست ر اـین اـصل اـسـت ر پزشکی ـب ا ـبه اـم ورد کوـب رـخ ـب
رو: ول کاـسـت ا ارـجـحـیت دارد.  ـبه ـق ان ـه ـس اـفع اـن که ـمـن
ـطح ن آوری و ـس ن ـف «ـمـا پزشکان را ـبـا ـمـدرن ـتـرـی
داـنش،  ـبا ـترـبـیت اـخالـقی ـمورد ـلزوم که ـبه اـمر ـخدـمت
ا وـظـیـفه د، ـتـعـلـیم ـمی دـهـیم.  ـم اـشـن د ـب ـشر ـمـفـی وع ـب ـبه ـن
رار ان ـق وـحه کارـم ر ـل ـشر را ـس وع ـب ـسنگـین ـخدـمت ـبه ـن
داـشت و رش ـبـه وـسـعه و گـسـت ـصـمم ـبه ـت داده اـیم و ـم

سالمتی  هستیم.»

 به نقل از نشریه «هفته نامه جهان مردم»،
ارگان حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا
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شرکت هیأت نمایندگی حزب توده ایران در چهل و نهمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا

گردهمایی بین المللی «بر ضد امپریالیسم، و در
دفاع از حق حاکمیت ملی»

ـبه دـعوت رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـتاـنـیا، ـهـیأت ـنـماـیـندگی کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده
اـیران در کنگره ـحزب ـبرادر که در ـفاـصـله روزـهای 12 ـتا 14 ـخردادـماه در ـشـهر کروـیدون،
در ـنزدیکی لندن، برگزار شد، شرکت کرد.  هیأت های نمایـندگی احزاب کمونیست چین،
ز در ـی راق ـن ان ـع راق و کردـسـت ودان، ـع د، ـس ـن رـل وـبی، ـشـیـلی، اـی ای ـجـن رـیـق زوـئال، آـف ا، وـن کوـب
کنگره ـحـضور داـشـتـند. پـیام کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران ـبه کنگره ـتـقدـیم ـشد که ـمورد

استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
کنگره پس از استـماع و ـتاـئید گزارش کـمـیسـیون ـبررسی اـعتـبارـنامه نـماـیـندگان و درـیافت
ا ـسـخـنراـنی اـمه و ـنـیز ـتدارک اـنـتـخاـبات ـب اـئـید ـترکـیب کـمـیـته ـهای ـقـطـعـن گزارش ـهای اوـلـیه و ـت
رکزی را ـبه کنگره اراـئه رادر، که گزارش کـمـیـته ـم رکل ـحزب ـب رت گرـیـفـیث، دـبـی رـفـیق راـب
ر دارـنده ـبـحث، ـتدـقـیق و ـتـصوـیب ـسه ور کار اـصـلی کنگره در ـب داد، آـغاز ـبه کار کرد.  دـسـت
اـمه ـعـمده ـبود.  رـفـیق ـمری دـیوـیس، ـعـضو ـهـیـئت ـسـیاـسی ـحزب و از ـمـبارزان ـسرـشـناس ـقـطـعـن
اـتـحادـیه اـساـتـید داـنشگاه ـهای اتگـلـسـتان در سـخـنراـنی ـخود در دـفاع از اوـلـین ـقـطـعـنامه در راـبـطه
ی، یک ـبـرـنـاـمه چپ، اـتـحـاد چپ و یک ـحـزب ـتـرـق ـمـاـیت از «یک ـحـزب کارگر ـم ـبـا ـح
ای ورـه اـمی کـش ان ـتـم ری ـحزب گـفت: «در ـمـی دگی از رـهـب اـیـن ـم د» ـبه ـن درـتـمـن وـنـیـست ـق کـم
اـنـیا ـشاـید ـشاـهد ـبی رـحـماـنه ـترـین و ـطوالـنی ـترـین ـتـهاـجم ـبه ـسـیـسـتم ـتاـمـین اروپای ـغرـبی، ـبرـیـت
اـجتـماعی ـبوده است.... ـفاصله ـبین فـقـیر و ـغنی از ـهر زـماـنی بـیـشـتر ـشده اـست.  ـحداـقل دسـتـمزد
در سطحی ـبسیار پائـین تعیین ـشده و دولت  قادر به کاـهش این فاصله نـیست.» رفقیق دـیویس
در سـخـنراـنی  ـخود به ـجـنـبه ـهاـیی از ـسـیاـست دوـلت که ـفـقر در ـمـیان زـنان را در ـجاـمعه ـنـهادـیـنه
ـبـعـیض نژادی در ـیـاـست ـهـای ـمـداـفع رـفع ـت ـین ـبه ـتـهـاـجم رـسـمی ـبه ـس مچـن کرده اـست و ـه
رورت انگر ـض ـش ـسه ـن راـن ال گذـشـته در ـف ای ـس ورش ـه اره کرد. او گـفت که ـش ان اـش ـسـت انگـل
ا نژادپرـسـتی ـبه ـعـنوان یک شکل ـمـشـخص ـظـلم اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـبه ـشـهروـندان ارزه ـب «ـمـب
ردن رورت ـب وـیس ـبه ـض ان رـفـیق دـی ان»  اـست.  در پاـی ره ـش دگی روزـم رنگـین پوـست در زـن
ـشور ردم از ـطرـیق ـبـحث آن در ـجـنـبش کارگری و ـحـماـیت از ـمـن ان ـم اـمه ـهای چپ ـبه ـمـی رـن ـب
ان و ـنـیز ـسـیاـست ـهاـیی که از ـطرف کـنـفراـنس ـسـندیکاـلـیـست ـهای رنگـین پوـست اـتـحادـیه زـن
ـهای کارگری اـتـخاذ ـمی ـشوـند، ـبه ـعـنوان اـجزاء ـضروری ـبرای ـحـصول وـحدت ـطـبـقه کارگر
ـمورد ـتوجه ـقرار داد. ـقطـعـنامه دوم کنگره تـحت ـعـنوان «عـقب گرد امپرـیاـلـیـسم و ـفرـصت ـهای
ـجبـهه چپ»  ـبه ـشراـیط ـبـین اـلـملـلی اـخـتـصاص داـشت، و در آن به ـشراـیط اـیـجاد ـشده در ـجـهان
ـبه دـلـیل ـسـیاـست ـهای اـیاالت ـمـتـحده ـتوـجه داده ـشده ـبود. ـقـطـعـناـمه ـبه ـمـسـئـله ـتـجاوز آـمریکا ـبه
ـعراق و وـضـعـیت اـسـفـبار ـخاورـمـیاـنه اـشاره کرده و ـبه ـموازات و در ـمـقاـبل آن ـبه پـیروزی ـهای
ـمـتـعدد ـنـیروـهای ـمـترـقی و پـیـشرو در ـجـهان و ـبه ویژه در آـمریکای ـجـنوـبی در ـسال ـهای اـخـیر،
اشاره داشت.  کنگره در رابطه با بحران اـخیر خاورمیانه و با ـمشورت هیأت نماـیندگی حزب

مان قطعنامه ویژه ای دربارۀ تهدیدهای ایاالت متحده بر ضد ایران به تصویب رساند. 
قطعنامه همبستگی با مردم ایران

ـقـطـعـنامه ـبا اـشاره ـبه ـتـنش ـفزاـیـنده ـبـین اـلـمـلـلی اعالم ـخـطر کرد که ـخاورـمـیاـنه ـممکـنـست ـبه
یک درگـیری و ـخوـنرـیزی دیگر کـشاـنده ـشود.  «ـبـحران کـنوـنی ـبـین اـلـملـلی در راـبطه ـبا ـهدف
اـفع ـمـتحـد ـن ارس و ـحـفظ ـم ز ـخـلـیج ـف ـطـقه ـنـفت ـخـی ـن رل ـم ـت رای کـن ـسم ـب ـی اـل راتژیک امپرـی اـسـت
اـسـتراتژیک آن، دوـلت اـسراـئیل، اـست.  اـین ـمـسئـله چـندان به ـبرـنامه ـهـسـته ای ـغـیرـنـظاـمی اـیران
ر ـمـنـطـقه اـست. راتژیک ـب ـسـلط اـسـت رای ـت اـلـیـسم ـب رـبوط ـبه ـخواـست امپرـی دارد،  ـبلکه ـم رـبـطی ـن

اـیاالت ـمتـحده و مـتـحدان آن اـسرائـیل و پاکسـتان به ـصورت ـعرـیان و
د رارداد ـعدم اـشاـعه ـسالح ـهای ـهـسـته ای را ـنـقض کرده اـن آشکار ـق
و ذـخاـیر وـسیعی از ـسالح ـهای کـشـتار جـمعی وـهـسته ای گرد آورده

اند. 
م ر ضـد رژـی ران ـب ارزه مـردم اـی ـب ا ـم ـستگی خـود ـب ـب ـم کنگره ـه
وان وـنی ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـعـن ارـتـجاـعی را که ـسـعی دارد از ـبن ـبـست کـن
ران رـقی در اـی ای ـمـت روـه ده ـنـی زاـیـن رای ـسرکوب ـف ار ـب یک پرده اـسـتـت
ـسوء اـستـفاده کـند، اعالم کرد.  «ـحمالت اـخـیر به فـعاالن ـسـندیکاـیی،
اده وء اـسـتـف د از چگونگی ـس اـیی اـن وـنه ـه ان ـفـقط ـنـم ان، زـن وـی ـشـج داـن
رژـیم از ـشـعار ـهای ـضد ـغرـبی.»  ـقـطـعـناـمه ـهمچـنـین «ـمـخاـلـفت ـصرـیح
و یکپارچه ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـتاـنـیا ـبا ـهرگوـنه ـمداـخـله ـخارـجی در
ا ـی اـن ـت رـی ـست ـب ـی ران را اـعالم کرد.»  حـزب کمـوـن سـاـیل داـخـلی اـی ـم
د ر ـض اـمی ـب ـظ دام ـن ا اـق واـست که ـب ان ـمـلل از آن ـخ ازـم ـخـطاب ـبه ـس
اـیران ـمـخالـفت کـند، ـقواـنـین ـبـین اـلمـلـلی را حـفاـظت کـند و از راه حل
ـهای ـسـیاـسی و ـمـبـتـنی ـبر ـمذاکره ـحـماـیت ـنـماـید.  ـقـطـعـنامه ـهمچـنـین از
ـجـنـبش ـصـلح ـبـین اـلـمـلـلی ـخواـسـتار ـشد که ـتـخـصـیص یک روز ویژه
ـبرای ـفـعاـلـیت ـبر ـضد ـتـهدـید ـجنگ ـعـلـیه اـیران را ـمورد ـبررـسی ـقرار

دهد. 

گردهمایی بین المللی «بر ضد امپریالیسم، و در
دفاع از حق حاکمیت ملی»

اـشـیه کنگره وـفق در ـح ار ـم ـسـی اـیی ـبـین اـلـمـلـلی ـب در یک گردـهـم
رفیق سلـمیس دومینگو، کنسول سـیاسی سفارت کوبا، در انگـلستان،
ـست ـی بـری حـزب کمـوـن ضـو رـه مـر، ـع ـیق دکتـر کارولـوس وـی رـف
وـنزوئال و از ـمـسـئوالن کـمـیـسـیون رواـبط ـخارـجی پارلـمان این کـشور،
رـفیق ـسالم عـلی، سـخنگوی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق،
و رـفیق محـمد امـیدوار، ـنماـیـنده کمیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران، در
رابطه با سیاست های امپریالیسم در قبال کشورهای خود و ضرورت

دفاع از حق حاکمیت ملی سخن گفتند.
ـمـسـئوـلـیت اـین ـجـلـسه ـموـفق را که ـبا ـحـضور ـهـیـئت رـهـبری ـحزب
ـبرادر و ـهـمه ـنـماـیـندگان کنگره و مـهـماـنان ـبـین اـلـملـلی کنگره ـبرگزار
زب رکزی ـح اـسی کـمـیـته ـم و ـهـیـئت ـسـی ر، ـعـض اـسـت ان ـف د رـفـیق ـج ـش
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