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يورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمي  براي 
 دستيابي به پيشرفت، آزادي و عدالت اجتماعي 

 »انقالب مخملي«به بهانه 
 ضرورت تشكل و همبستگي گردان هاي اجتماعي در مقابل تهاجمات فزاينده ارتجاع

 6ادامه در صفحه 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

وزارت كار، تشكل هاي كارفرمايي 

 و سنديكاهاي كارگري

 3ادامه در صفحه   

 در اين شماره
همبستگي جوانان جهان  با مبارزه 

 2دانشجويان ايران                                 در ص 
 4موج جديد سركوب فعاالن كارگري   در ص
 4تبعيض ميان جوانان كشور                  در ص
فشار فزاينده مردم و قانونگذاران آمريكا 
 7براي خروج از عراق                           در ص 
 6ادامه در صفحه    8پاكستان در چنگال بحران                  در ص 

 18اعالميه كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت سالگرد 

 تيرماه و يورش وسيع نيروهاي امنيتي به فعاالن جنبش دانشجويي

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور برگمـارده  
ارتجاع، در اوايل تيرماه سال جاري، در مراسـم  
بزرگداشت روز صنعت و معدن، ضمن دفـاع از    

بـراي  “  :  برنامه هاي دولت خود اعـالم كـرد      
اجـراي دو     44اجراي روح سياست هاي اصل 

كار يعني تكاندن دولت و ديگري ايجاد فرصت 
ضـرور  ]  بخوان كالن سرمايه داران[براي مردم 

است، البته تكاندن دولت كار بزرگي اسـت و      
ميليارد تومان ثروت مـوجـود در دسـت         150

يكي از بخش هـاي    ....  دولت بايد واگذار شود 
اداري كشور كه نيازمند تغيير اسـت سـازمـان      
تامين اجتماعي است، بررسي كرديم و به ايـن    

درصد حـق     30نتيجه رسيده ايم كه مي توان 
بيمه كارگران را كاهش داد و خدمات بيشتـري  
نيز ارايه داد و اين امر در دستور كار دولت قـرار  

هاي رژيم استبدادي براي تقـويـت مـواضـع       
 -متزلزل و مهار كردن بحران فزاينده سياسي 

 . اقتصادي كشور است
هدف قرار دادن جنبش دانشجويي، زنـان و    
فعاالن كارگري نيز امر تازه اي در پرونده سياه 
بيش از دو دهه سركوب حقوق و آزادي هـاي  
مردم ميهن ما توسط دستگاه استبداد واليـت    

مسئله قابل تأمل در اين زمينه و   .  فقيه نيست
در پرونده سازي هاي جديد رژيـم ارائـه تـز        

انقـالب  “ وابستگي مخالفان دستگاه استبداد به 
و در واقع وابستگي روشـنـفـكـران،     ( ”  مخملي

دانشجويان، مبارزان جنبش زنان و فـعـاالن       
كارگري و دگرانديشان بـه سـيـاسـت هـاي          

از سوي سران رژيم براي مقابله بـا  )  امپراليسم
 . جنبش رشد يابنده مردم كشور ماست

اساس تهاجم تبليغاتي رژيم در اين زمـيـنـه    
طرح اين مدعاست كه آمريكا قصـد دارد بـا       

كه در بـرخـي     ”  انقالب مخملي“ همان شيوه 
كشورهاي اروپاي شرقي اعمال كرد وضعـيـت   
رژيم ايران را متزلزل كرده و در نهايت آن را     

حزب تـودة ايـران و هـمـه           .   سرنگون كند
نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور و از جمله 
اكثريت قاطع نيروهاي اجتماعي مبارز در راه     
اصالحات و تغيير شيوه حكومتي استبداد مطلق 
واليت فقيهي، در طي سال هاي اخيـر،  بـه       

سيد احمد خاتمي، خطيب نماز جمعه اين 
هفته تهران، و از چهره هاي تاريك انديش 

بـه  “ و منفور رژيم،  با اشاره به پخش فيلم   
، كه در واقع فيلم اعترافات ” اسم دموكراسي

تلويزيوني قربانيان شكنجه دستگاه امنيـتـي   
كساني كه برنامه “ :  گفت رژيم بود، از جمله

به اسم دموكراسي را ديده باشند بـه سـه       
اول آنكه مبناي كودتاي نرم : نكته مي رسند

يا انقالب مخملي بر اشـاعـه فـرهـنـگ          
حكومتي غرب در قالب جامعه به اصطـالح  

دومين نكته اين است كـه  .  مدني بوده است
وظيفه اصلي كودتاچيان ايجاد شكاف ميـان  
ملت و حاكـمـيـت از طـريـق جـذب و               
سازماندهي افراد خاص و راه اندازي جنـگ  
تبليغاتي است و سوم اينكه پايگاه عملياتـي  
اين كودتا مجموعه يي از مطبوعات، محافل 
روشنفكري و نفوذ در داخل گـروه هـا و         
تشكيالت دانشجويي و به راه انـداخـتـن        
جريان هاي فمينيستي و مشابـه آن بـوده       

سخنان سيد احمد خاتمي و ديـگـر     ”  . است
اظهار نظرهاي سران ارتجاع، در هفته هاي 
اخير،  با هدف توجيه تشديد سياست هـاي    
سركوبگرانه دستگاه هاي امنيتي براي مردم 

يورش بـه روزنـامـه      .  تعجب برانگيز نيست
تهاجم به فعاالن كارگري ,  هاي دگر انديش

و دانشجويي و تشديد فشـار بـر زنـان و          
جنبش زنان كشور همه بخشي از بـرنـامـه    

 هم ميهنان عزيز
تيرماه امسال مصادف با هشتمين سـالـگـرد     18

يورش وحشيانه انصار ولي فقيه و گزمگان تاريـك  
انديشي به دانشگاه هاي كشور و سركوب شديد و   
خونين حركت هاي آزادي خواهانه دانشجويان بـر  

با وجـود  .  ضد انحصار طلبي حاكمان و استبداد بود
منـكـوب   “ تيرماه و فرياد هاي  18سركوب خونين 

ولي فقيه رژيم، جنبش دانشجويي كشور به ”   كنيد
مبارزه تحسين برانگيز خود در راه آزادي و تحقـق  
حقوق دموكراتيك مردم ما ادامه داد و همـچـنـان    

اين پايداري در مبارزه،  بـا وجـود       .  ادامه مي دهد
همه تالش هاي سركوب گرانه دسـتـگـاه هـاي       
انتظامي و بسيجيان و مزدوران رژيم كه دانشـگـاه   
هاي كشور را به اشغال خود درآورده اند، نگراني و   

خشم سران حكومتي را برانگيخته و ما در   
هفته هاي اخير شاهد تشديد فشـارهـا و        
دستگيري هاي گسترده  فعاالن جـنـبـش    

 . دانشجويي بوده ايم
بر اساس آخرين اخبار رسيده از ايـران،    

، نيروهاي امنـيـتـي    1386تيرماه  18امروز 
رژيم ولي فقيه، نخست در مقابل در ولـي    
عصر دانشگاه اميركبير تهران حضور يافتـه  
و با هجوم وحشـيـانـه اعضـاي شـوراي          

را دستگيـر   »دفتر تحكيم وحدت«مركزي 
شـوراي  .  و به نقطه نامعلومي منتقل كردند

تهران دفتر تحكيم وحدت با انتشار بيانـيـه   
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همبستگي جوانان و دانشجويان جهان با 
 مبارزات دانشجويان ايران

 فراخوان فدراسيون جهاني جوانان دموكرات به جوانان جهان 
 رفقا و دوستان گرامي،

 !با درودهاي گرم از طرف دفتر مركزي فدراسيون جهاني جوانان دموكرات
به پيوست، پيام همبستگي در ارتباط با دستگيري دانشجويان ايراني ارسـال    

براي همبستگي با دانشجويان، از طريـق   شماما خواهان اقدام عاجل .  مي شود
ارسال نامه و ابزار نگراني به همة سازمان هاي حقوق بشر در كشورتان هستيم، 

 .تا از اين طريق بتوان فشار بر دولت ايران را افزايش داد
 

 .با همبستگي و با احترام هاي رفيقانه
 دفتر مركزي فدراسيون: رونوشت
 بوداپست

***************************************** 
  

 !به نقض حقوق بشر در ايران پايان دهيد
 همبستگي با رهبران زنداني جنبش دانشجويي در ايران

 
گزارش هايـي را دربـارة        (WFDY)فدراسيون جهاني جوانان دموكرات 

بازداشت شماري از رهبران فعاالن دانشجويي ايران، توسط نيروهاي امنـيـتـي    
 18بنابر گزارش هاي رسيده، روز .  جمهوري اسالمي ايران، دريافت كرده است

دفـتـر   “ تير ماه، نيروهاي اطالعاتي و امنيتي رژيم، شش عضو شوراي مركزي 
ايـن  .  را دستگير و آنها را به بازداشتگاه منـتـقـل كـرده انـد         ”  تحكيم وحدت

دستگيري ها در پي ماه ها ارعاب و اذيت و آزار جنبش دانشجويي صورت مـي  
در بيانيه اي كه از سوي شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت صادر شـده،    .  گيرد

در ...  موج جديد فشارها دانشجويان را به آستانة فرياد رسانده است“:  آمده است
طول يك روز شش نفر از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را بـه      
جرم تحصن آرام جلوي درب دانشگاه امير كبير دستگير مي كنند و ساعتي نمي 

يورش آورده و در ”  دانش آموختگان“ گذرد كه نيروهاي امنيتي به دفتر سازمان 
 ”.نفر از دوستانمان را مي ربايند 9اقدامي خود سرانه و خالف حقوق شهروندي 

دفتر تحـكـيـم    “ و ”  دانش آموختگان“ شماري از رهبران و كادرهاي سازمان 
، كه بزرگ ترين سازمان دانشجويي كشور است، در ميان دسـتـگـيـر       ” وحدت

شدگان هستند، از جمله عبداهللا مؤمني، عضو و سخنگوي شوراي مركزي دفتر 
دفتر تحكيم و سازمان دانش آموختگان جزو نيروهاي كلـيـدي   .  تحكيم وحدت

براي پيشبرد اصالحات دموكراتيك در ايران به طور كلي، و در دانشگاه هـاي    
در زماني كه ساية تهديد مداخلة نظامي تحريـك آمـيـز      .  سراسر ايران هستند

آمريكا بر ايران سنگيني مي كند و ضرورت سازمان دهي يك جنبـش صـلـح      
فعال و مردمي امر فوق العاده پراهميتي است، دستگيري رهـبـران جـنـبـش          
دانشجويي فقط مي تواند موجب شكست بسيج مردمي در راه  صلح و  مقابله با 

 .تهديدهاي آمريكا باشد
از زمان جنگ جهاني دوم به اين سو، جنبش هاي جوانان و دانشجويـان از    

دانشجويان و جـوانـان       .  جمله عناصر كليدي جنبش مردمي در ايران بوده اند
مترقي ايران در جنبش مردمي بر ضد رژيم دد منش شاه، در انقالب مـردمـي     

در ايران، و در تمامي تحوالت سياسي عمدة سه دهة گذشته نـقـشـي       1357
همة نيروهاي سياسي دموكراتيك و مترقي ايران بر ضد .  حياتي بازي كرده اند

اين دستگيري ها اعتراض كرده و از مقام هاي ايراني خواسته اند كه رهـبـران   
 .دانشجويي زنداني را آزاد كنند

سازمان جوانان تودة ايران، يكي از سازمان هاي پرسابقة عضو فـدراسـيـون    
جهاني جوانان دموكرات، اين اقدام هاي ددمنشانة ارگان هاي سركوبگر رژيـم  
ايران را محكوم كرده است و همة نيروهاي انسان دوست و مترقـي ايـران و       
سراسر جهان را فراخوانده است تا آنچه را در توان دارند در دفاع از دانشجويـان  

 .زنداني و آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنان به كار گيرند
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات شانه به شانه تمامي نيروهاي دموكراتيك 
و مترقي ايران، كه براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي مـي رزمـنـد، و        
تهديدهاي اهريمني امپرياليسم آمريكا بر ضد  ايران را نكوهش و طـرد مـي       

فدراسيـون  .  فقط مردم ايران حق تعيين آيندة ايران را دارند.  كنند، ايستاده است
جهاني جوانان دموكرات تهديدهاي آمريكا بر ضد ايران و مداخله در امور داخلي 

 .اين كشور را محكوم مي كند
فدراسيون جهاني جـوانـان   
دموكرات بازداشت رهـبـران     
جنبش دانشجويي در ايران را 
به شدت محكوم مي كنـد و    
. خواهان آزادي فوري آنهاست
فدراسيون از دولت جمهـوري  
اسالمي ايران مي خواهد كـه  
بــه اســتــقــالل جــنــبــش      
دانشجويان و جوانـان كشـور     
احترام بگذارد و از مداخله در   

 .فعاليت آنها بپرهيزد
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات همبستگي كامل خود را بـا مـردم     
ايران و مبارزة آنها در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي اعالم مـي  

 .كند
 شوراي هماهنگ كنندة فدراسيون جهاني جوانان دموكرات

 بوداپست
 1386تير  25

 ...ادامه  پاكستان  در چنگال بحران 

 ”.من او را تحسين مي كنم. افراطي هاست 
، در پشتيباني از مشرف و ) تيرماه 25(ژوئيه  16به گزارش نيويورك تايمز 

كردن شرايط بحراني حاكم بر پاكستان،  دولت آمريـكـا   ”  آرام تر“  براي 
ميليون دالر به مناطـق   750طي پنج سال آينده ، “ اعالم كرده است كه 

بنا به  نـوشـتـه ي      ”   . روستايي و طايفه اي پاكستان كمك خواهد كرد
همين روزنامه ، اين كمك با هدف پيروز شدن بر طالبان ها و القاعده در 

هرچند كه اين كمك ها تحـت پـوشـش      .  اين مناطق صورت مي گيرد
صورت مي گيرد، اما هدف اصلي آن را ”  خيريه“ و “  كمك هاي انساني “

بايد ايجاد شرايط الزم براي بقاي پرويز مشرف به عنوان رييس حكومت 
ادامه يك حكومت قدرتمند نظامي طرفدار و مجري سـيـاسـت    .   دانست

هاي اياالت متحده در منطقه براي سران آمريكا، به ويژه در رابطـه بـا     
پاكستان ،   ”  ثبات“ تحوالت افغانستان، امري حياتي است و از اين منظر 

به هر قيمت كه شده براي اجراي طرح هاي آمريكا در منطقه خاورميانه، 
عملكرد نظاميان حاكم در اسالم آباد را فقط در اين راستا .  ضروري است

يك پيروزي براي مشـرف و      ”  مسجد سرخ“ حمله به .   بايد تحليل كرد
حاميان او در واشنگتن، آنگونه كه مشرف و اياالت متحده اذعان داشتـه  

اجتماعي در پاكستـان، و      -اند، نبود، بلكه نمايشگر عمق بحران سياسي
شكست سياست هاي رييس جمهور نظاميگر براي ايجاد ثبات و آرامـش  

دولت نظامي پاكستان، در حالي سركوب نظامي را   .  در اين كشور است 
براي خاتمه ي بحران مي داند  كه پس از حملـه ي    “ راه حل “بهترين 

تظاهرات خشونت آميز و بمب گذاري هـا در      ”  مسجد سرخ“ خونين به 
 .پاكستان بطور محسوسي افزايش يافته است

رشد خواسته هاي طايفه هاي مختلف قومي و مذهبي پاكستـان بـراي     
شراكت در قدرت حكومتي و به ويژه داشتن قدرت منطقه اي ، نشـانـي   
مشخص از ضعف جدي سياست هاي دولت مركزي پاكستان در ارائه راه 
حل هاي عاقالنه، و پيگير براي مشكالت و مسايل مردم در سـراسـر       

سيـاسـت خـارجـي در         “بنا به نوشته ي سايت .   قلمرو اين كشوراست
، دست و دل بازي اياالت مـتـحـده    ) تيرماه 22(ژوئيه  13در روز ” كانون
اموزش “ در پاكستان و به ويژه كمك به ”  اصالح سيستم آموزشي“ براي 

در واقع متوجه تخفيف بحران كنوني و حفظ دولت مشرف “  هاي مذهبي
 . به هر قيمت است

اما آنچه كه مشخص است اينكه، تضاد كمك به طالبان و بنيادگـرايـان   
اسالمي در سال هاي اخير از يك سو و خواست عمل كردن به عـنـوان   
متحد استراتژيك آمريكا از سوي ديگر، اوضاع كنوني را هرچه پيچيده تر 

معضل ژنرال پرويز مشرف و حاميان كاخ سفيد او اينـسـت   .   خواهد كرد
نيـز  ”  متحد استراتژيك“ كه در صورت پشت كردن به هركدام از اين دو 
 .خطر سقوط حكومت بسيار جدي تر خواهد شد
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 ”.دارد
احمدي نژاد درست در زماني براي فريب زحمتكشان و اجراي 

به اصطالح سخنان دلسوزانه ايراد مي كـنـد      44ابالغيه اصل 
كه، وزير كار دولت او چندي پيش از راهبرد جديـدي كـه در       

 .وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و تدوين شده است، خبر داد
حال ببينيم در پس اين راهبرد نوين وزارت كار دولت احمدي 
نژاد چه واقعيتي قرا دارد و چرا مسئوالن وزارت كـار و امـور         
اجتماعي و به طور كلي مقامات ارشد اقتصادي دولت نهم مـي  
كوشند از پاسخ صريح به اين پرسش كه محتوي اين راهـبـرد     

 .چيست شانه خالي كرده و يا سكوت اختيار مي كنند
در وهله اول بايد تاكيد كنيم كه، طرح مزبور در پـيـونـد بـا       
برنامه اصالح قانون كار و تامين امنيت سرمايه قـراردارد و در      
تدوين آن نظرات اتاق بازرگاني گنجانده شده است، در واقـع،      
طرحي در ارتباط با منافع و امنيت شغلي زحمتكشـان تـدويـن      
يافته كه در آن دولت و تشكل هاي كار فرمايي و اتاق بازرگاني 
سهم و نقش دارند، ولي با كارگران و مزد بگيران و تشكل هاي 

 . مستقل آنان حتي مشورت هم نشده است
در پس اين استراتژي جديد، برنامه هدفمند كاهش و حـذف    

به .  بخش اصلي  و اساسي  مواد حمايتي قانون كار نهفته است
عبارت ديگر با تعريفي كه جهرمي ارايه مي كند، دولت تعريـف  
جديدي از كارگاه هاي كوچك را مالك خود قرار داده است كه 

دقيق تر . درست نقطه مقابل تعريف قيد شده در قانون كار است
” مهـرورزي “ و ”  عدالت“ گفته باشيم تعريف جديد دولت مدعي 

از كارگاه هاي كوچك زمينه ساز تغيير مفهوم كـارگـاه هـاي        
دولت سال گذشته در پيش نـويـس   .  كوچك درقانون كار است

اين قانون افزود كه از ايـن       191قانون كار تبصره اي به ماده 
تغيير در تعريف كارگاه ها ي كوچك مشمول حكم ”  : قرار است

ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و غيره با پيشنـهـاد شـوراي      
 ”.عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد

الزم است متذكر شويم تغيير تعريف كارگاه ها ي كوچك و   
زمينه چيني و مانورهاي فريبكارانه براي پياده كـردن آن در        
قوانين تنها محدود به مسئله اعطاي وام و تسهيالت بانكـي و    

پيش بينـي   191ديگر كمك هاي مالي نمي شود، زيرا در ماده 
در شرايطي بر اساس مصلحت، شوراي عالي كـار    ”  : شده است

نفر را موقتا از شمول  10مي تواند كارگاه هاي كوچك كمتر از 
اين بدان معناست كـه    ”  . بعضي مقررات اين قانون مسثني كند

كارگاه هاي كوچك، بنابه ميل دولت، مي توانند بـه كـلـي از        
شمول مواد حمايتي قانون كار خارج شوند و در اين حالت هـر    
چه واحد هاي صنعتي بيشتري مشمول تعريف كـارگـاه هـاي      
كوچك شوند تعداد بيشتري از كارگران از شمول قـانـون كـار      

محتوي راهبرد جديد وزارت كار دولت احمـدي  .  خارج مي شوند
نژاد دقيقا ناظر بر همين امر يعني خروج هر چه بيشتر كارگـران  

معناي اين سيـاسـت ايـن      .  از زير چتر حمايتي قانون كار است
است كه دولت برنامه حذف قانون كار را بدون هياهو و مقاومت 

اجتماعي   -مجموعه مزد بگيران و پرداخت هزينه هاي  سياسي
حال اين اقدام عملي را بـا      !  و اقتصادي،  به اجرا گذاشته است

سخنان دلسوزانه رييس دولت براي كارگران مقايسه كنيـد تـا     
احمدي نژاد و احمدي نژادهـا در    ”  عدالت ورزي“ مفهوم واقعي 

 .خصوص منافع كارگران و زحمتكشان آشكار شود
طرح راهبرد جديد وزارت كار، و يا همان اصالح قانون كـار،     

و در خفا و دور از       ”  چراغ خاموش“اين بار به زعم حضرات با 

ديد زحمتكشان واقعيتي را هويدا مي سازد كه مدتهاست فعاالن جـنـبـش      
. سنديكايي بر آن تاكيد دارند و با امكانات محدود خود به آن پرداختـه انـد    
اين واقعيت عبارتست از اينكه بر رغم نص صريح قـانـون، دولـت هـاي         
جمهوري اسالمي، و در حال حاضر دولت احمدي نژاد مانع از فـعـالـيـت         
تشكل هاي مستقل كارگران يعني سنديكاهاي كارگري مي شوند وبا توسل 
به زور و خشونت زندگي فعاالن كارگري و كارگران عضو سنديكاها را بـه    
چالش مي گيرند، اما در مقابل از تشكل هاي كارفرمايي بـه ويـژه نـهـاد         
صنفي سرمايه داران اتاق بازرگاني حمايت كرده و همه گونه تسـهـيـالت      
براي فعاليت آنها فراهم و در پاره اي مواقع به ويژه در مسايل مربـوط بـه     
محيط هاي كار و روابط كارگر و كارفرما، نظرات و پيشنهادها و بـه طـور       

 .كلي درخواست آنان را مد نظر قرار داده و به آن عمل مي كنند
سازمـان بـيـن       87بر پايه منشور جهاني حقوق سنديكايي و مقاوله نامه 

المللي كار و نيز قوانين جاري جمهوري اسالمي، سنديكاها و اتحاديـه هـا     
نمايندگان منتخب سنديكاها هنگامي كه مـورد    .  نياز به كسب مجوز ندارند

تاييد همكاران خود هستند و با راي مستقيم آنها انتخاب مي شوند، كـامـال   
رسميت داشته و نمايند ه قانوني محسوب مي گردند و وزارت كار و ديـگـر   
دواير دولتي موظف هستند آنها را به ثبت رسانده، به رسميت شنـاخـتـه و       

رفاهي و قـراردادهـاي       –نظارت آنان را در مسايل مربوط به منافع صنفي 
 . دسته جمعي با كارفرمايان بپذيرند 

اما با اين همه، همواره شاهد سركوب زحمتكشان و مانع تراشـي در راه      
مدتي قبل، در اواسط تيرماه امسـال،    .  فعاليت سنديكاهاي كارگري هستيم

اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، به منـاسـبـت    
به ديدار وزير صـنـايـع و         44يك سالگي ابالغ سياست هاي بند ج اصل 

معادن رفتند تا به نمايندگي از بخش خصوصي كشور، در جريان برنامه ها و 
 .سياست هاي دولت براي واگذاري شركت هاي صنعتي و معدني قرار گيرند

آنچه در شـرايـط   ” :  رييس اتاق بازرگاني تهران در اين ديدار اعالم داشت
كنوني براي اقتصاد ايران اهميت دارد، تعامل دولت با بخش خصوصي براي 
انتقال آرام و تدريجي بنگاه ها به بخش خصوصي است كه اگر محقق شود، 

 ”.ضريب موفقيت اجراي سياست هاي اقتصادي نظام را چند برابر مي كند
به اين ترتيب سرمايه داران و تشكل هاي آنان به راحتي بـا بـاالتـريـن       
مقامات ديدار و نظرات و پيشنهاد ها و درخواست ها ي خود را ارايـه مـي     
كنند و صد البته به پيش مي برند، اما آيا كارگران و زحمتكشان از چـنـيـن    
امكاني برخوردار هستند، آيا دولت مدعي عدالت به كارگران و سنديكاهـاي  
كارگري اين فرصت را مي دهد تا براي حفظ منافع و حقوق صنفي خود كه 
با اجراي سياست هاي خصوصي سازي پايمال شده و مي شود با نمايندگان 

 !دولت و ديگر ارگان ها ديدار و پيشنهاد هاي خود را ارايه كنند؟
سنديكاهـاي  ”  :در منشور حقوق سنديكايي با صراحت تمام قيد شده است

كارگري حق دارند بنابر وظايف نمايندگي خود در تمام مجامـع تصـمـيـم       
سـازمـان هـاي      ...  گيري كه به منافع كارگران مربوط است، شركت كننـد 

سنديكايي كارگري بايد در تمام مسايلي كه مستقيم وغير مسـتـقـيـم بـه        
كارگران مربوط مي شود، به خصوص در تنظيم قوانين و آيين نـامـه هـا،      

 ”.طرف مشورت قرار گيرند
در رژيم واليت فقيه هيچيك از اين اصول و معيار هاي شناخته شده بين 
المللي نه تنها رعايت نمي شوند، بلكه به نحوي خشن پايمـال هـم مـي        

اتاق بازرگاني، در سايه سياست هاي دولت . اما اين تمام ماجرا نيست. گردند
اجتماعي رژيم، به خود -احمدي نژاد و اصوال به دليل سمت گيري اقتصادي

اجازه داده كه در مسايل مربوط به تشكل هـاي كـارگـري مـداخلـه و              
پيشنهادهايي را براي چگونگي فعاليت سنديكاهاي كارگري به دولت ارايـه  

به هر روي كارگران و زحمتكشان ميهن ما راه دشوار پيش روي خـود  !  كند
اتحاد در صفوف جنبش سنديكايي موجود كشور و تاكيد بر احـيـاي     .  دارند

حقوق سنديكايي مي تواند در اين راه دشوار و پرفراز و نشيب زحمتكشان را 
در برابر يورش هاي پي درپي ارتجاع حاكم و كالن سرمايه داري به ويـژه    
سرمايه داري بزرگ تجاري، ياري داده و قدرت متحد و متشكل آنها را در   

 !حد امكان به نمايش بگذارد

 ...ادامه  وزارت كار، تشكل هاي 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

موج جديد سركوب فعاالن 
 كارگري

 
با تشديد جو اختناق و افزايش فشار در           
جامعه توسط ارتجاع حاكم، جنبش            

سنديكايي ميهن ما نيز با موج        -كارگري
هدف . جديدي از سركوب روبرو شده است

ارتجاع درهم شكستن و مهار مبارزات          
روبه گسترش كارگران و زحمتكشان و         
فراهم ساختن زمينه الزم به منظور            
پيشبرد سياست هاي ضد كارگري و از          

در عين  . جمله اصالح قانون كار است       
حال مرتجعان ضمن اعمال فشار به            
فعاالن كارگري و تشكل هاي مستقل،         
مي كوشند از پيوند و ارتباط گردان هاي         
مختلف جنبش مردمي با يكديگر             
جلوگيري كرده و مانع از شكل گيري           
جنبش اعتراضي سازمان يافته و متحد         

سركوب جنبش كارگري به موازات     . شوند
و همراه با سركوب جوانان و دانشجويان و  
زنان برنامه ريزي و به مرحله اجرا در آمده   

 . است
تيرماه،   19در همين راستا روز سه شنبه         

منصور اسانلو رييس هيئت مديره             
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس       
راني تهران و حومه در حوالي منزل             
مسكوني خود، هنگام پياده شدن از            
اتوبوس توسط گروهي لباس شخصي         
مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت و           
سپس توسط همان افراد ربوده و ابتدا به         
نقطه نامعلومي انتقال داده شده، و بنابه          
آخرين اخبار رسمي، وي در حال حاضر در        

 .زندان اوين بسر مي برد
تيرماه، ابراهيم    12پيش از اين در تاريخ       

مددي نايب رييس سنديكاي كارگران         
شركت واحد در جريان مالقات هميشگي       
خود در اداره كار منطقه غرب تهران            
توسط نيروهاي امنيتي رژيم دستگير شده      

آقاي مددي در اداره كار براي گفتگو        . بود
نفر از كارگران و          40در باره اخراج       

رانندگان حضور يافته بود ولي بر خالف         
روال معمول و مسير قانوني ابتدا مورد           
ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن             

اين بازداشت كوتاه مدت      . بازداشت شد 

همراه با          
خشونت، در واقع   
به قصد ارعاب     
كارگران مدافع    
سنديكا صورت    

 .گرفت
عالوه بر اينها،     
طي هفته هاي     
اخير وزارت كار،    
وزارت كشور و     
ارگان هاي       
قضايي جمهوري  
اسالمي با        

درخواست 
فعاليت تعدادي    
از سنديكاهاي    
كارگري، مانند    

سنديكاي 
كارگران كفاش،   
مخالفت كرده و    
مانع از فعاليت      

اين در حاليست كه طبق      . علني و قانوني آن و ديگر سنديكاهاي كارگران صنوف شده اند             
قوانين جاري تشكل هاي صنفي مي توانند بدون كسب مجوز به صورت علني، قانوني و                     

در كنار اين رفتار رژيم، بايد به افزايش جو ارعاب در محيط هاي كارگري،           . رسمي فعاليت كنند
اخراج و بالتكليفي تعداد قابل توجهي از كارگران و فعاالن سنديكايي، احضار و بازجويي توام با     
تهديد چهره هاي شناخته شده جنبش سنديكايي و نيز اعمال انواع فشارهاي رواني، مالي و                  

در حال حاضر كماكان از وضعيت       . سنديكايي اشاره كرد   –امنيتي به مبارزان جنبش كارگري       
يكي از فعاالن سنديكايي آقاي محمود صالحي كه چندين ماه قبل صرفا به دليل مبارزات                    

 . صنفي و قانوني بازداشت گرديده، خبر دقيقي در دست نيست
موج جديد سركوب و اعمال فشار بر ضد جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما، بيش از هر                  
چيز نشانه ناتواني دولت بر گمارده ارتجاع در تامين ابتدايي ترين خواست هاي كارگران و                    

اجتماعي و سياسي نبوده و       –مرتجعان كه قادر به حل معضالت اقتصادي         .زحمتكشان است 
 .نيستند، اكنون به سركوب و تشديد اختناق روي آورده اند

در برابر اين سياست واپس گرايان، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان راهي جز مقاومت                       
 .هوشيارانه و تقويت پيوند خود با جنبش جوانان و دانشجويان و زنان ندارند

 
 ! تبعيض ميان جوانان كشور محكوم است 

در جريان برگزاري آزمون سراسري امسال، سياست ارتجاعي رژيم واليت فقيه در خصوص                
تفاوت و تبعيض قايل شدن ميان جوانان كشور بر پايه تعلق مذهبي آنان، از پرده برون افتاده و       

 .به صفحات روزنامه ها كشيده شد
تيرماه گزارشي را با اين       20در بخش جامعه خود،     ” سرمايه“ماجرا از اين قرار است كه روزنامه        

در اين  . ”اعتراض داوطلبان اقليت هاي ديني به نحوه برگزاري كنكور         ” :عنوان منتشر ساخت  
تعدادي از داوطلبان معترض كنكور سراسري در اعتراض به نحوه           ” :گزارش چنين آمده است   

برگزاري آن، ديروز مقابل سازمان سنجش تجمع كردند اين داوطلبان كه از اقليت هاي مذهبي 
هستند دور هم جمع شدند تا به نحوه توزيع سئواالت ديني كه ديرتر از ساير داوطلبان كنكور                  
سراسري ميان آن ها توزيع شده بود، اعتراض كنند، مقابل سازمان سنجش و آموزش كشور                  

اما با اين همه داوطلبان دختر و پسر از اقليت هاي              ... جاي اندكي براي ايستادن وجود دارد      
در ميان آنها   . زرتشتي، كليمي و ارمني هستند كه گروه گروه دراين فضا دور هم جمع شده اند               

 ”.چهره هاي مضطرب پدر و مادرهايشان هم به چشم مي خورد
داوطلبان اقليتها كه بيشترشان در گروه هاي علوم          ” :سپس در گزارش توضيح داده مي شود       

تجربي و رياضي شركت كرده اند مي گويند، مسئوالن حوزه امتحانات اعالم كرده بودند ابتدا                 
به سئواالت عمومي يعني زبان، ادبيات و زبان عربي پاسخ دهيد تا پس ازآن سئواالت ديني را                  
برايتان بياوريم، اما زماني كه دفترچه هاي دوم كه به گمان داوطلبان سئواالت ديني بود                     

ابتدا بايد به اين      ) اقليت ها (ميانشان توزيع شد، بارديگر مسئوالن حوزه امتحانات گفتند              
اقليت هاي  (بنابر اين داوطلبان    . سئواالت پاسخ دهند، چون دفترچه ها اشتباه توزيع شده اند           

مجبور شدند جواب هاي قبلي را از پاسخ نامه ها پاك كنند و از نو به سئواالت پاسخ                   ) مذهبي

 !آزادي براي همه دانشجويان دربند 
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جواني كه بلوز سياه رنگي بر تن       . دهند
دارد و نور آفتاب مستقيم در چشمانش        
مي تابد با هيجان از روز امتحان مي          
گويد، سئواالت عربي را كامل پاسخ         
داده بودم و به سئواالت ادبيات فارسي        
رسيده بودم كه دفترچه هاي ديني را         
آورده اند، متوجه شديم كه از اول            
دفترچه اقليت هاي ديني را به ما نداده         
اند و ما دوباره بايد به سئواالت عمومي        

تمام پاسخ نامه ام را پاك       . پاسخ دهيم 
كردم اما چه فايده كه زمان زيادي را از         

 ”...دست داده بودم
جالب اينكه در زمينه به اصطالح توزيع       
اشتباه دفترچه ها فقط در يك منطقه و        

اين روش  . يا يك محدوده نبوده است     
درباره اقليتهاي مذهبي در حوزه هاي        
امتحاني عمران، رجايي، اميركبير و         

 . شهر يزد نيز اتفاق افتاده است
مي ” سرمايه“در پايان گزارش روزنامه      

دختر داوطلبي كه روسري        ”: خوانيم
بنفش رنگي بر سر دارد مي گويد            
دفترچه آزمون درست تحويل داده          
نشده و سئواالت ديني ما آخر آن درج         
شده و برخي از ما اصال آن را نديده            

زن مسني در اين ميان مي گويد         . ايم
هميشه در كنكور به فرزندان ما ظلم          
شده است، امسال هر چند كسي از           
نزديكان من در كنكور شركت نكرده        
اما آمده ام تا سال بعد الاقل چنين            
باليي بر سر فرزندان اقليت هاي            

زن و مرد و جوانان در      .......مذهبي نيايد 
خيابان كريم خان زند ايستاده اند و           
پالكاردهايي را در دستان شان باال برده 

در سال اتحاد ملي    “: اند با اين شعارها   
سال زحمت      12“ و   ” تبعيض چرا؟  

داوطلبان اقليت هاي ديني به هدر           
 !”رفت

تبعيض ميان جوانان كشور به دليل          
تعلقات مذهبي و اجراي اين سياست در       
عمل، مانند برنامه حساب شده كنكور        
براي جوانان زرتشتي، كليمي و ارمني        
كشورما، بخشي از ديدگاه و برنامه           
ارتجاع حاكم محسوب مي شود و در         
همه عرصه ها از جمله آموزش، يك          

 .تبعيض زشت را به نمايش مي گذارد

ادامه نگاهي به رويدادهاي 

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

 !ايران

جشن در »  نامه مردم«

روزنامه عصر ما ارگان مركزي 

 حزب كمونيست آلمان

ارگـان مـركـزي      ”  عصر مـا “جشن روزنامه  
و    23،   22حزب كمونيست آلمان در روزهاي   

با شركت بيش از پنجاه هـزار     2007ژوئن  24
نفر در يكي از پارك هاي شهر دورتموند برگزار 

از سوي احزاب كمونيستي .  شد
نماينده و    24و كارگري جهان 

براي نخستين بار  نـمـايـنـده       
حزب كمونيست ونزوئال و سفير 
اين كشور در آلمـان، در ايـن       
جشن شركت  كردنـد، حضـور     
هيئت هاي نـمـايـنـدگـي از          
كشورهاي گوناگـون در ايـن       
جشن،  نمايشي از همبستـگـي   

 . متقابل بين المللي بود
تن از نمايـنـدگـان     7حضور 

پارلماني حزب چـپ آلـمـان،        
سخنگـوي سـازمـان آتـاك،         
سنديكاليست ها، از جمله آقاي 
هورست اشميت هـنـر، عضـو      
رهبري سنديكاي فـلـزكـاران      
آلمان و ساير گروه هاي چپ و 
مترقي در اين جشـن، نشـان       

دهنده اهميت اين جشن در ميان نيروهاي چپ 
 . و مترقي آلمان است

اين جشن محلي براي آشنايـي بـا ديـگـر         
نظرات، بويژه با نظرات حزب برادر و تبادل نظر 
و تعميق همكاري ميان نيروهاي سياسي بود و   
همزمان جلوه اي از همبستگي،  مقاومت و عزم 
رزمجويانه شركت كنندگان را عليه حاكـمـيـت    

 . سرمايه به نمايش مي گذاشت
در اين جشن در كنار برگزاري برنامـه هـاي     
گوناگون فرهنگي و هنري، نمايشگاه كـتـاب،     
جلسات سخنراني و  برنامه هاي ويژه واحدهاي 

جلسه بحث و گفتگو نـيـز بـا       5استاني حزب، 
 :عناوين زير در نظر گرفته شده بود

 .جهاني ديگر شدني است  – 1
چگونگي ادامه راه پس از هايليـگـنـدام        - 2

Heiligendam 
 حال و آينده سوسياليسم  – 3
 امريكاي التين در آستانه شكوفايي  – 4
جايگزين هايي براي جنگ سـتـيـزي،         –  5

 محو دموكراسي و نابودي دستاوردهاي اجتماعي
چادر هاي محل برگزاري جشن پر از جمعيت 
بود و سخنرانان و بازديد كننـدگـان بسـيـاري       

 . فعاالنه در مباحث آن شركت داشتند
رفيق هاينتس اشتر در سخنان خود در جلسه 

چگونگي ادامه “ بحث و گفتگو پيرامون موضوع 
 90“ :  ، از جمله گـفـت    ”  راه پس از هايليگندام

درصد مردم آلمان سياست كنوني دولت را رد     
براي بسياري از مردم ديگر آشـكـار   ...  مي كنند

شده است كه چگونه استراق سمع و خانه ها را 
تنها با فعالـيـت مشـتـرك       ...  بازرسي مي كنند

اتحاديه ها و ديگر جنبش هاي اجتماعـي مـي     
 .“توان تناسب نيروها را دگرگون ساخت 

رخداد هاي امريكاي التين به دليل اهمـيـت   
آن توجه بسياري از شركت كنندگان در جشـن  

خانم بـالنـكـانـيـو        .  را به خود جلب نموده بود
پورتوكاره رو،  سفير ونزوئـال در آلـمـان، در          
سخنراني دو ساعته خود به توضيح چگـونـگـي    

روند انقالبي در كشور خود پرداخت و در حالي كـه  
بشدت تحت تاثير محيط جشن قرار گرفته بـود از    

. ”  در اينجا اميد دوباره زاده مي شـود   “ :  جمله گفت
وي  همچنين پيرامون اهميت  احزاب كمونيسـتـي   

كمونيسم ايدئولوژي “ :  در جهان سخن گفت و افزود
 .”زندگي است

رفيق كارولوس ويمر، دبير بين المـلـلـي حـزب       
كمونيست ونزوئال، در بخشي از سخنان خـود در      

حال و آينده “ جلسه بحث و گفتگو پيرامون موضوع 
دگرگوني هاي سياسي كه در “ :  گفت”   سوسياليسم

هشت سال پيش توسط رئيس جمهوري، چـاوز در    
ونزوئال آغاز شد،  نمونه اي بود براي كشوري كـه    
در آن سرمايه داري ديگر جذابيت خود را به مثـابـه   

وي پس از   .  ” يك مدل سياسي از دست داده است
اشاره به تجاربي كه حزب كمونيست ونزوئال در اين 

اين انديشه ديگر در “: مدت بدست آورده است افزود
جامعه ما جا افتاده است و اكنون خروج  از سرمايـه  
داري  و  بحث بر سر چشم انداز آينده سوسياليستي 

 .”آغاز گرديده است
در جريان بحث ها و گفتگوها آشكار گرديد كـه    
همكاري تنگاتنك ميان جنبش كارگري و اتحاديـه  
هاي كارگري با ديگر جنبش هاي مترقي اجتماعي 
و همكاري نيروهاي چپ، شرط بـنـيـادي بـراي         
دگرگون ساختن تناسب نيرو ها در آلمان و جـهـان   

امسال در مقايسه با جشن  سال هاي پيش، .   است
. حضور فعال جوانان، كامال بارز و چشمگـيـر بـود     

)  SDAJ(  سازمان جوانان حزب كمونيست آلمان 
نيز برنامه هاي گوناگوني را كه براي ايـن جشـن       

 . تدارك ديده بود برگزار كرد
غرفه نامه مردم  نيز بنا بر سنت ديرينه خـود بـا     
ارائه كتب گوناگون فارسي و نامه مـردم، در ايـن       
جشن شركت فعال داشت و رفقـاي حـزبـي  در          
روزهاي برگزاري جشن جزوه ها و اعالميـه هـاي     
حزب را  به زبان آلماني، از جمله اعالميه هـواداران  

كشتار جمـعـي   “حزب توده ايران در آلمان با عنوان 
زندانيان سياسي، فاجعه اي كه هـرگـز فـرامـوش       

را پخش و تـوزيـع     ”  توده اينفو“و نيز ” نخواهد شد
كردند و با پاسخ  به پرسش هاي شركت كنندگـان  
ايراني و آلماني و در كنار پذيرايي از آنها تا پاسي از 

 . نيمه شب فعاليت داشتند
نماينده حزب توده ايران با رفـقـاي آلـمـانـي،          
فلسطيني، يوناني و پرتغالي ديدارهايـي داشـت، و       
آنان را در جريان تحوالت سياسي ايران قرار دادند، 
و قرارهايي براي ادامه و افزايش  فعـالـيـت هـاي       

 . مشترك گذاشته شد
 24جشن روزنامه عصر ما در شامگاه روز يكشنبه 

در محيطي سرشار از همبستگي بـيـن    2007ژوئن 
المللي و همدلي و خوشبيني،  و لبريز از نيرو و اميد 
 . براي پيروزي در مبارزات آتي،  به پايان خود رسيد
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دفعات و با قاطعيت و روشني مخالفت  خود را با 
هرگونه دخالت در امور داخلي ميهن ما اعـالم    
كرده و گفته اند كه تعيين سرنوشت آينده ايران 
تنها به عهده مردم و نيروهاي اجـتـمـاعـي و         

در عين حال روشن است كـه  .  سياسي آن است
امپرياليسم و نيروهاي وابسته به آن تالش مـي  
كنند تا بر نفوذ و تأثير خود بر حوادث ميهن مـا  

و ”  سـيـا  “ اعطاي بودجه  به سازمان   .   بيافزايند
برخي گروه هاي  ورشكسته و وابسته مـانـنـد      
سلطنت طلبان و وابستگان آنان، و همـچـنـيـن     
تالش آمريكا و كشورهاي اروپايي براي تأثـيـر   
گذاري بيشر  در برنامـه و سـيـاسـت هـاي             
نيروهاي طيف راست سوسـيـال دمـوكـراسـي        
همگي بخشي از سياست هاي واحدي است كه 
هدفش تأثير گذاري بر حيات آيـنـده مـيـهـن        

ما بارها به روشني در اين زمينه اعـالم    .  ماست
كرده ايم كه هرگونه دخالت امپرياليسم آمريكـا،  
كه پرونده سياهي از دخالت و سركوب حـركـت   
هاي آزاد خواهانه، و روي كار آوردن حكـومـت   

همچون كودتاي (هاي ضد مردمي و ديكتاتوري 
و روي كار آوردن دولت  1332سياه در مردادماه 

در سراسر جهان دارد،  نه تنها به )   شاه در ايران
جنبش آزادي خواهانه ميهن ما كمكي نمي كند 
بلكه عملكرد آن در واقع بر ضد جنبش مردمـي  

در سال هاي .  و به نفع منافع ارتجاع حاكم است
اخير ارتجاع حاكم با اتخاذ شـعـارهـاي عـوام         

در حالي كه بيـشـتـريـن     ( فريبانه ضد آمريكايي 
روابط اقتصـادي ايـران بـا شـركـت هـا و                 
انحصارهاي سرمايه داري است و سياست هـاي  
داخلي رژيم نيز چيزي جز سياست نولـيـبـرالـي     
منطبق بر نسخه هاي صندوق بين المللي پول و 

تالش كرده است تا ضمـن   ) بانك جهاني نيست
كسب اعتبار و گسترش نفوذش در مـنـطـقـه          
سياست هاي شديداً ضد انساني و خشونت بار بر 
ضد اوج گيري نارضايتي توده هاي مردم را زيـر  

. پنهان كـنـد  ” انقالب مخملي“پوشش مقابله با 
در برخورد با حوادث روز كشور نيروهاي سياسي

اجتماعي ضمن اعالم مواضع مشابهي نسبـت  -
از .  به عواقب چنين سياست هايي اخطار دادنـد   

در ”  مجاهدين انقالب اسـالمـي  “ جمله سازمان 
: زمينه تهاجمات اخيـر ارتـجـاع اعـالم كـرد           

مجموعه شرايط فوق، جريان حاكم را نسبت به “
آينده و نتايج انتخابات مجلس به شدت نگـران  

بطور كلي اين جـريـان در بـرابـر         .  كرده است
واقعيات جاري دو راه بيـشـتـر فـراروي خـود          

 : يابد نمي
الف تجديد نظر در سياستها و رويـكـردهـاي    
غلط و پذيرش اشتباهات گذشته و تـالش در      

 . جهت اصالح آنها
اصرار بر روشهاي پيشين و بـرخـورد و       :  ب

ارعاب مخالفان و ممانعت از گسـتـرش مـوج        
 . اعتراضات

متأسفانه حوادث اخير بيانگر اين واقعيت است 
كه جريان حاكم در حل مشـكـالت كشـور و        

هاي خود به بن بست رسيده و راه    تحقق وعده
بطوري كه نه شعـارهـاي   .  دوم را برگزيده است

اوليه مهرورزي و نه ناميده شدن سال جاري بـه  
سال انسجام ملي نيز موجب حفظ ظاهر و مانـع  
برخوردهاي غيرقانوني و نقض و تحديد آزاديهـا  

آغاز تغيير اين رويكرد را بـايـد در     .  نخواهد شد
اقدامات خشن و بعضاً غيرقانوني علني در جريان 
آنچه كه طرح ايجاد امنيت اجتماعي خوانده شد 

طرحي كه از سوي ناظران آگاه .  مشاهده كرد ...ادامه  اعالميه كميته  ...ادامه يورش ارتجاع به 
قبل از هرچيز نوعي اعمال اقتدار و نمـايـش   

 ” .قدرت و تسلط بر امور ارزيابي و تحليل شد
همچنين بر اساس گزارش مـطـبـوعـات       
محسن ميردامادي، دبيركل جبهه مشاركـت  
نيز كه در جمع اعضاي منطقه تهران جبـهـه   
مشاركت ايران اسالمي سخن مـي گـفـت        
ضمن انتقاد از سياست خارجي دولت نهم كه 
فضاي كشور در عرصه بين الملـلـي را بـه        
سمت وخامت و ماجراجوئي سوق داده اسـت  

هر چند دولت نهم در مسائـل  “ :  اظهار داشت
داخلي توانست براي مدتي امور را با شـعـار     
پيش ببرد اما امروز به جايي رسيده كه هـم    
در سطح عمومي و هم در جناح اصولگرايـان  
اعتراض به عملكرد آن و شعارها و وعده هـا  

وعده هايي كه عمـلـي   .  رو به افزايش است 
 ”.نبوده و در آينده هم محقق نخواهد شد

و باالخره دانشجويان دانشكده امير كبـيـر   
: در واكنش به تهاجم اخير ارتجاع نوشـتـنـد   

هاي ايران امروز تاوان خردستيـزي   دانشگاه“ 
پـردازد كـه بـا دو ابـزار                جرياني را مـي 

پراكني سازمان يافته و سركوب و تهديد  دروغ
گسيخته به باز گرداندن جامعه  و تحديد لجام
انديشد  مي 60هاي تاريك دهه  ايران به سال

و در اين راه تاب تحمل صداي هيچ مخالف 
 ”.و منتقدي را ندارد

حوادث ماه هاي اخير پيام روشنـي بـراي     
نيروهاي مترقي، ملي و آزادي خـواه كشـور     

بايد در صف واحدي مبـارزه سـازمـان      .  دارد
بـر  .  يافته با ارتجاع حاكم را به پـيـش بـرد     

خالف مدعيات ارتجاع تشديـد فشـارهـاي      
هفته هاي اخير همگي نشان استـيـصـال و      
نگراني رژيم از رشد فزاينده نارضايتي تـوده    
هاي عظيم مردم از محموعه سياست هـاي    
داخلي و خارجي است كه شرايط كشـور در    
دوسال گذشته را به وخامت بيشتري كشانده 

تيرمـاه سـال      18همچنان كه تجربه  . است
و ديگر تحربيات دهه اخير نشـان داده       78

است سكوت در مقابل تهاحمات ارتجاع تنها 
به تشديد و گسترش اين تهاجمات و لطـمـه   

امروز اگـر    .  خوردن جنبش منجر خواهد شد
اجتماعـي  -جنبش مردمي و نيروهاي سياسي

بتوانند با خارج شدن از حصار هاي سازمانـي  
فكري خود بر سر برنامه مشتركـي بـراي     -

مقابله با ارتجاع توافق كنند شرايط به نـفـع     
خواست ها و آرمان جنبش مردمي تـغـيـيـر     

سازمان دهي نـيـروهـاي    .  كيفي خواهد كرد
اجتماعي، خصوصاً طبقه كارگر، زحمتكشان و 
بخش وسيعي از كارمندان كه فشارهاي كمر 
شكن اقتصادي تأثير مستقيم و مهـمـي در     
زندگي روزانه آنان دارد، و همچنين جنـبـش   
دانشجويي كشور و پيوند خوردن اين مبارزات 
با تالش ها و پيكار دليرانه زنـان ايـران از       
توان بالقوه عظيمي براي مهار و در انتها بـه    
شكست كشاندن برنامه هاي ارتجاع حـاكـم   

بايد در اين راه همه تالش ها . برخوردار است
سكوت و  بي عملي امـروز    .  را به كار گرفت

همان نتيجه يي را دارد كه تحريم انتخابـات  
خرداد داشت و عواقب آن امروز بر ذوش  18

همه نيروهاي مدافع آزادي و اصـالحـات         
 .سنگيني مي كند

مـوج  «:  يي در اين زمينه از جمله اعـالم كـرد    
جديد فشارها دانشجويان را به آستـانـه فـريـاد       

در طول يك روز شش نـفـر از       ...  رسانده است
، »دفتر تحكيم وحدت«اعضاي شوراي مركزي 

تيرماه به جرم تحصن آرام جـلـوي        18در روز 
درب دانشگاه امير كبير دستگير مي شـونـد و       
ساعتي نمي گذرد كه نيروهاي امنيتي به دفـتـر   

يورش آورده اند و در ” دانش آموختگان“سازمان 
 9اقدامي خود سرانه و خالف حقوق شهروندي   

 ».نفر از دوستانمان را مي ربايند
:  همچنين پايگاه خبري ادوار نيوز گزارش داد  

نيروهاي امنيتي پس ار شليك تير هوايي و بـا  “ 
شكستن درب ورودي سازمان دانش آموختگان، 
با اعمال خشونت و به ضرب باتوم افراد حـاضـر   
در دفتر آن سازمان را بازداشت و به مكـان نـا     

بر اساس همين گزارش   ” . معلومي منتقل كردند
دفتر مركزي اين سازمان پلمپ شـده اسـت و       

سخنگو و عضو شـوراي  (  آقايان عبداهللا مومني 
عضـو شـوراي     ( بهرام فياضي )  مركزي سازمان
مسـئـول   ( حبيب حاج حيدري   )  مركزي سازمان

عضـو  ( مجتبي بـيـات       )  روابط عمومي سازمان
، عـزت اهللا    ) سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم

قلندري و مرتضي اصالحچي ، مسعود حبيـبـي،   
سعيد حسين نيا، آرش خاندل و اشكان غياثونـد،  

 .دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل شده اند
كميته مركزي حزب تـوده ايـران، ضـمـن           
محكوم كردن اين اعمال وحشيانه و آزادي ستيز 
ارگان هاي سركوبگر رژيم واليت فقيه، از همـه  
نيروهاي انساندوست ايران و جهان، خصـوصـا     
نيروهاي اجتماعي  و سياسي كشور مي خواهـد  
كه تمام امكانـات خـود را در راه دفـاع از                
دانشجويان دربند و براي آزادي فوري و بـدون    

 .قيد و شرط آنان به كار گيرند
 18تهاجم ارگان هاي سركوبگر رژيم در روز   

تيرماه نمونه روشني از ستيز آشكار ارتجاع حاكم 
با محيط هاي آموزشي و جنبش دانشـجـويـي      

پاكسازي هاي وسيع كـادر هـاي       .  كشور است
برجسته دانشگاهي به جـرم دگـرانـديشـي و           
دستگيري هاي وسيع فعاالن دانشـجـويـي در      
سراسر ايران، نشانه برنامه هماهنگ رژيم بـراي  
. درهم كوبيدن جنبش دانشجويي كشـور اسـت    
بايد به ياري اين جنبش شتافت و آن را از گزند 

ايجاد يك كارزار بين .  مرتجعان حاكم حفظ كرد
المللي و وسيع همبستگي با دستگير شدگان در   
كنار سازمان دهي اعتراض هاي داخـلـي مـي      

 .تواند رژيم را به عقب نشيني وادار كند
 

دست در دست هم براي  آزادي فوري 
و بدون قيد و شرط تمام دانشجـويـان   
اسير و همه  زندانيان سياسي ايران و   
براي تشديد و گسترش مبارزه متـحـد   

 !توده ها بر ضد ديكتاتوري حاكم
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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:  فشار فزايندة مردم و قانونگذاران آمريكا به دولت

آمريكا بايد نيروهاي نظامي اش را از 

 !عراق بيرون بكشد و به جنگ پايان دهد

روز (ژوييه  4قانونگذاران آمريكا پس از تعطيالت  -واشنگتن 
در حالي به پايتخت بازگشتند كه از تقاضـاي  )  استقالل آمريكا

مردم در حوزه هاي انتخاباتي شان براي پايان دادن فوري بـه    
فشار آن قدر زياد اسـت كـه       .  جنگ عراق گوش شان پر بود 

شماري از سناتورهاي جمهوري خواه پاي يك طرح پيشنهادي 
نمايندگان دموكرات را امضا كردند كه خواستار آغـاز خـروج       

روز آينده و تكميـل خـروج      120نيروهاي نظامي از عراق در 
اين سناتورها تـاكـنـون از      .  است 87ارديبهشت  11نيروها تا 

. حمايت از جدول زمان بندي خروج نيروها امتناع كرده بودنـد 
، سناتور جمهوري خواه از ايـالـت       پيت دامينيكيهفتة پيش 

نيومكزيكو، راهش را در مورد جنگ عراق از بوش جدا كـرد و    
” . اوضاع در عراق رو به بدتر شدن دارد، نه بهتر شـدن   “ :  گفت

سناتورهاي جمهوري خواه ديگري از ايالت هاي اينديانا، اوهايو 
و ويرجينيا نيز زبان به انتقاد از سياست هاي جـنـگـي بـوش       

يكي از مقام هاي رسمي كاخ سفيد به خبرگـزاري  .  گشوده اند
ABC     گفت كه در پي كاهش شديد حمايت از سياست هـاي

قـرار  ”  وضعيت هراس و دستپـاچـگـي   “ جنگي بوش، دولت در 
 .دارد

يكي از نشانه هاي اوج گيري اعتراض هاي ضدجنگ، نـامـه   
اي بود كه شماري از اعضاي كاتوليك كنگره به كـنـفـرانـس       
اسقف هاي كاتوليك آمريكا نوشتند و در آن از آنها خواستنـد  

 60بيـشـتـر از        .  كه اعضاي كليسا را برضد جنگ بسيج كنند
در .  ميليون از جمعيت آمريكا پيرو كليساي كاتوليك هستـنـد  

نامة مذكور كه ياد كردن از كشمكش عراق به عـنـوان يـك        
ما به عنـوان  “ :  را زير سؤال مي برد، آمده است”  جنگ عادالنه“

نمايندگان كاتوليك كنگره، همصدا با كليسـاي كـاتـولـيـك،        
نـامـه در     ”  . مخالفت خود را با جنگ در عراق اعالم مي كنيـم 

براي دستيابي به آرمان صلح، نمي شود فقط “ :  ادامه مي افزايد
بايد تالش كـرد تـا       ... به حرف زدن اكتفا كرد، بايد كاري كرد

” . قانوني را به تصويب برسانيم كه به اين جنگ پـايـان دهـد       
آمريكـايـي هـاي مـخـالـف           “ ، سخنگوي سازمان موييرا مك

نشريـة  در گفت و گويي با  (AAEI)” گسترش جنگ در عراق
 دوميـنـيـكـي    اظهار داشت كه گفته هاي  هفتگي جهان مردم

در ايـالـت     ”  تابستان عراق“ درست دو روز پس از آغاز كارزار “ 
نيومكزيكو منتشر شد كه براي تحت فشار گذاشتن اين سناتور 
به منظور جدا كردن راهش از پرزيدنت بوش و رأي دادن بـه    

آمريكايي هـاي    ”  . پايان مسئوالنة جنگ سازمان داده شده بود
مخالف گسترش جنگ در عراق، كه اتئالفي است متشكـل از    

، پيروزي بدون جـنـگ    اتحادية بين المللي كارمندان خدمات، 
USAction, MoveOn.org         ــان ــازم ــه   و س رأي ب

را بـا    ”  تابستـان عـراق    “ ، كارزار (Vote Vets) رزمديدگان
حـوزة     40ايـالـت و          15سازمان دهنده به  100فرستادن 

تحت فشـار    “ انتخاباتي تالش مي كنند تا جمهوري خواهان را 
كه يا از پشتيباني از جنگ دست بكشند، يا منتظر ”  قرار دهند

 .باشند 2008شكست در انتخابات 
، جنبش ضد جنگ خواستار آن است كه موييرا مكبه گفتة 

خيلي .  رأي شان را با حرف شان يكي كنند“ جمهوري خواهان 
خوب است كه آنها در لفظ با ما همراهند، اما تا زماني كه واقعاً 
براي پايان دادن به جنگ رأي نداده اند، ما بـه فشـار آوردن       

 ”.ادامه مي دهيم

اين هفته قرار اسـت  
كه با يك ميلـيـون و     

شهروند عالقمند  300
و نگران اين وضـع در    
حوزه هاي انتخابـاتـي   
كليدي كـه كـرسـي        
كنگـره در آنـهـا در          
ــوري      ــه ــم ــت ج دس
خواهان است، تـمـاس   
گرفته شـود و پـيـام        

، جان برونزضبط شدة 
نظامي رزمديدة سابـق  
در عراق، بـراي آنـهـا      

در ايـن    .  پخش شـود 
پيام تلفني ضبط شده، 

از شنوندة پـيـام    برونز
مي خـواهـد كـه بـا         
نمايندة محلي اش در   

بـراي بـيـرون      “ كنگره تماس بگيرد و از او بخواهد كه براي تصويب قانون 
 .رأي بدهد” آوردن نيروهاي نظامي مان از اين جنگ پايان ناپذير

نـورم ُكـولـمـن،       ، مفسر سياسي آمريكايي كه رقيب انتخاباتي اَل فرَنكن
سناتور جمهوري خواه در ايالت مينه سوتا، است، نامة سرگشـاده اي بـه       

زمان آن فرا رسيده است كه شما به من و اكثريت “: نوشته است كه كولمن
بزرگ اهالي مينه سوتا بپيونديد و مصرانه از پرزيدنت بوش بخواهيـد كـه     
خط مشي اش را در مورد عراق عوض كند و بازگرداندن نظاميان به خانه را 

 ”.آغاز كند
اكنون رو بـه افـول       “ معتقد است كه حمايت از جنگ بوش  موييرا مك

ما از ...  دارد، حتي در ميان وفادارترين متحدان جمهوري خواه او در كنگره
و    دومينيكينمايندة نيومكزيكو در كنگره مي خواهيم كه به  هدر ويلسون

اكثريت عظيم آمريكايي ها بپيوندد و سياست شكست خـوردة بـوش در       
اتحاد براي صلـح  ، هماهنگ كنندة سازمان سو اودري”  . عراق را تقبيح كند

در حال فشار آوردن    اتحاددر امور مقننه، به خبرنگار ما گفت كه  و عدالت
از پايين به قانون گذاران است تا از اين رويگرداني نمايندگان جـمـهـوري      
خواه استفاده كنند و مجدانه براي خروج كامل و فوري نيروهاي نـظـامـي    

، وزير دفاع، تـالش    رابرت گيتساو هشدار داد كه .  آمريكا از عراق بكوشند
حمايـت  “ هزار نيروي نظامي در عراق به طور دايم،  60دارد با نگاه داشتن 

را براي حضور درازمدت ]  دموكرات و جمهوري خواه[ سياسي هر دو حزب 
از اعضـاي       »اتحاد براي صلح و عدالت  «.  ” آمريكا در عراق به دست آورد

خود مي خواهد كه قانون گذاران را پيام باران كنند و از آنها بخواهند كـه    
اقدام هاي نيمه كاره، قابل قبول .  نگذاريد هيچ سربازي در آنجا باقي بماند“ 

 ”.نيستند
ميليارد دالري دفاع  648تيرماه اعالم كرد كه اليحة بودجة  19بوش روز 

را، اگر حاوي ماده يا بندي در مورد بيرون كشيدن نيروهاي نظامي باشـد،  
كارل هفتة پيش با طرح يك اليحة الحاقي از سوي سناتور . وتو خواهد كرد

در مورد آغاز بازگرداندن نيروهاي نظامي تـا  )  دموكرات، از ميشيگان(   لوين
روز ديگر، سناي آمريكا بحث و گفت و گو دربارة هزينه هاي پنتاگون  120

 .را شروع كرد
تير كاخ سفيد نيز، كه برخي از جزئيات  24”  گزارش پيشرفت كار“ حتي 

آن به بيرون درز پيدا كرده است، تصوير تاريكي را نشان مي دهد كـه در      
آن نشاني از پيشرفت در تخفيف خشونت و تحقق به اصطالح نسخه هـا و    

، سـخـنـگـوي بـوش، بـه           توني اسنو.  برنامه هاي پيش بيني شده نيست
نسخه ها راه درستي براي تصميـم گـيـري دربـارة         “ خبرنگاران گفت كه 

آنچه اين هفته در اختيار كـنـگـره      .  چگونگي بيرون آمدن از عراق نيستند
قرار خواهد گرفت، شمه اي كلي است از آغاز روند تجهيز مجدد مأموريـت  

 ”.ما اكنون در نقطة شروع قرار داريم... در عراق
در اين جنگ تا كنـون  .  جنگ عراق چهار سال و نيم است كه ادامه دارد

هزينة اين جـنـگ     .  نظامي آمريكايي جان خود را از دست داده اند 3600
ميليارد دالر در مـاه         12براي ماليات دهندگان آمريكايي در حال حاضر 

 .است

 1386تيرماه   21،  »مجله  هفتگي جهان  مردم«برگرفته از 
 People's 'Weekly World  - 12th July 2007 



رژيم ديكتاتوري نظامي ژنرال پرويز مشرف در پاكستان، در چند ماه گذشته با يكي از 
قشر وسيعي از مردم با انگيزه .  بزرگترين بحران هاي سياسي خود رو به رو بوده است

هاي متفاوت به تظاهرات ضد دولتي، كه به طور فزاينده اي در شهرهاي اصلي كشور 
.  پاسخ دولت نـظـامـي سـركـوب اسـت          .  سازمان دهي مي شوند، شركت مي كنند

، قاضي القضات پاكستان، با ”افتخارچاودر“تظاهرات وسيعي كه ماه گذشته در دفاع از 
شركت بخش وسيعي از وكالي دادگستري و قضات سازمان دهي شده بود با همـان  
واكنش وحشيانه ي پليس و ارتش پاكستان رو به رو  شد، كه شـورشـيـان مسـلـح        

 .اسالم آباد، در هفته گذشته به خاك و خون كشيده شدند” مسجد سرخ“
ارتش پاكستان، به دستور پرويز مشـرف و در هـم         )   ژوئيه 10( تيرماه  19در روز  

،  در مركز اسالم آباد ، ” مسجد سرخ“ آهنگي با اياالت متحده، در حمله اي خونين به 
توسط تانك، سالح هـاي    ”  مسجد سرخ“حمله به .   نفر را به قتل رساند 60بيش از 

سنگين، گاز اشك آور و مواد منفجره، بخشي از تالش هاي رژيم مشرف يراي خاتمه 
دادن به مجموعه ي وقايع اعتراض آميز چند ماه اخير  و  با هدف اصـلـي تـأمـيـن        
.  كانديداتوري  مجدد او براي دور جديد رياست جمهوري سازمان دهـي شـده بـود       
وسعت صفوف اين جنبش  اعتراضي، كه طيف وسيعي از اپوزيسيون شامـل احـزاب     

از آن حمايت مي كنند، نمايش دهنده عمق بـحـران   ”  حزب مردم“ اصلي كشور نظير 
سياسي پاكستان، و پايان خط براي دولتمداري نظاميان وابسته بـه امـپـريـالـيـسـم          

دقيقه صبح آغاز شد و در غروب  4/30در ساعت ”  مسجد سرخ“ حمله به .  آمريكاست
، عـبـدل راشـد        ”  شورشيان“ آن روز مسجد توسط نظاميان به اشغال درآمد و رهبر 

 .قاضي، نيز به همراه مادر و ساير اقوام خود به قتل رسيدند
و ”  شورشيان“ مسئله قابل توجه اينست كه اين حمله زماني رخ داد كه مذاكرات بين 
در ”  قـاضـي  “ نمايندگان دولت به نتايج مشخصي رسيده بود و حتي امنيت جـانـي       

اما به يك بـاره  .  صورت تسليم شورشيان سنگر گرفته در مسجد نيز تضمين شده بود
 .مذاكرات به هم خورد و همه چيز به شرايط اول برگشت

خود ، در همين مـورد    )  تيرماه 19( جوالي  10، در سرمقاله ي ” آسيا تايمز آن الين“ 
نوشت، مذاكرات با رهبر مسجد، قاضي، قطع شد و تحت تاثير آمريكا ، حملـه آغـاز     

بنا بر گزارش اين رسانه، با ظهور ناگهاني هيئتي از نمايندگان مجلس، كه به .   گرديد
چنين بر مي آيد كه .  احزاب ائتالفي دولت تعلق داشتند، به بغرنجي شرايط افزوده شد

آنها با مقامات رسمي اياالت متحده مالقات داشتند، و در نتيجه اين مذاكرات پشـت  
،  ” رافي عثمانـي “ بنا به گفته ي  .  پرده و به فاصله ي يك ساعت، شرايط تغيير يافت

. گفت و گوها موفقيت آمـيـز بـود     “ :  مفتي بزرگ پاكستان و يكي از مذاكره كنندگان
طرحي نوشته شده بود، امنيت جاني عبدل راشد، تضمين شده بود ، اما زمـانـي كـه      

همه چـيـز بـه      . طرح براي رييس جمهور ارسال شد، او چند تصحيح در آن وارد كرد
 ”.جاي اول خود برگشت و گفت و گوها شكست خورد

به نظر مي رسد كه پس از يك دوره طوالني حفظ ارتباط موازي و هـمـزمـان بـا         
طرفدار طالبانيزه كردن منطقه، سران سيستم امنيتي ارتش پاكسـتـان   ” اسالمگرايان“
كه از طراحان ايجاد طالبان و حمايت ساختاري از آن براي گسـتـرش     .)  آي.اس.آي(

نفوذ پاكستان در منطقه بوده اند، مشرف مشخصاٌ تصميم به جدا كردن صف خود از   
اما اين جدايي سياسي هزينه هائي را بـدنـبـال خـواهـد        .   اسالم گرايان گرفته است

 1990، در دهـه      ” . آي. اس. آي“  دولت مشرف  و سازمان امنيتي ارتش آن، .   داشت
ميالدي خالق و پرورنده طالبان و طراح فاجعه اي بودند كه در ايـن سـال هـا در          

برنامه سياسي محوري اين سال ها نمي توانست جدا از   .   افغانستان به وقوع پيوست
.  سلسله سياست هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اي كه در پاكستان در جريان بـود 

، گسترش قارچ گونه هـزاران مـكـتـب       ” . آي. اس. آي“  رشد نفوذ اهريمني و مافيايي 
اسالمي، رواج تفكرات افراطي ارتجاعي، سرازير شدن ده ها هزار بنياد گراي اسالمي 
براي حضور در مكاتب، رشد و گسترش صفوف نيروهاي مسلح وابسته به طوايـف و    
اقوام تبديل مناطق مرزي پاكستان و افغانستان به پناهگاه نيروهاي طالبان، و ايـن      

همه با توافق ضمني و بعضاٌ رسمي دولت مركزي، نتيجه سياسـت  
آگاهانه اي است كه دولت پاكستان در هماهنگي كامل با ايـاالت  

 .  متحده براي نزديك به سه دهه پيش برده است
رسمي بين دولـت پـاكسـتـان و           ”  آتش بس“ انعقاد يك پيمان 

در ”  شمال وزيرسـتـان  “ نيروهاي وابسته به طالبان در ايالت مرزي 
سپتامبر سال گذشته و حمايت دولت بوش از آن به جنجال وسيعي 

دولت مشرف مدعي است كـه ايـن     .   در محافل سياسي دامن زد
پيمان متضمن سد كردن نفوذ نيروهاي طـرفـدار طـالـبـان در            
افغانستان و همچنين كاهش درگيري با نيروهاي نظامي در مناطق 

طالبان اعالم ” مسجد سرخ“به دنبال حمله نظامي به .  مرزي است
كرد كه اين پيمان فسخ شده است و حمالت تروريستي خـود بـه     

عملكرد دولت و ارتش . مواضع نيروهاي ارتش پاكستان تشديد كرد
پاكستان، به مثابه متحد استراتژيك اياالت متحده، در طول سـال  
هاي اخير و ايجاد فشارهاي سياسي و اقتصادي در اين كشور، كـه  
منجر به افزايش نارضايتي شده است، در عمل كنترل بسيـاري از    
مناطق روستايي را از دست دولت مركزي خارج كرده و در اختيـار  
نيروهاي افراطي و از جمله نيروهاي هوادار طالبان قرار داده اسـت  

پاكستان بـه    .  و اين براي اياالت متحده چندان خوش آيند نيست
عنوان كشوري استراتژيك، كه هم مـرز ايـران، افـغـانسـتـان،             
تاجيكستان، هند و چين است، اهميت ويژه اي براي  آمريكا دارد و 
كاخ سفيد از همين رو حاضر نيست تا موقعيـت رژيـم كـنـونـي          

درست به همين علت اسـت  .  پاكستان به خطر بيفتد و يا تغيير يابد
كه كمك هاي اقتصادي و نظامي سخاوت مندانه اياالت متـحـده    
به پاكستان بي وقفه ادامه مي يابد، تا رژيم نظاميان كودتاچـي در    

توني اسنو، سخنگوي كاخ .  پاكستان بتواند به حيات خود ادامه دهد
تيرماه اعالم كرد كه اياالت متحـده اسـتـفـاده از          28سفيد، روز 

نيروهاي نظامي خود براي حمله به مواضع نيروهاي تروريست در   
 .پاكستان را منتفي نمي داند

 20( ژوئـيـه        11، در روز     ” آسيا تايمز آن الين“ بنا به نوشته ي 
، جورج بوش، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وقايـع  ) تيرماه

مشرف متحد قدرت مندي در مبـارزه بـا     “ :  اخير  پاكستان ، گفت
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