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مبارزه دليرانه جنبش دانشجويي با 

 استبداد حاكم و دشواري هاي پيش رو

  6ادامه در صفحه    

 نفت و مسايل بنيادي آن
 به مناسبت يك صد سالگي اكتشاف نفت ايران

 3ادامه در صفحه    

جنبش دانشجويي كشور با وجود هـمـه   
حمالت وسيع و خشن نيروهاي سركـوب  
گر به مبارزه دليرانه خود، بـراي احـقـاق      
حقوق صنفي و همچنين پيـكـار در راه       
تحقق خواست هاي آزادي خواهانه جنبش 

 .مردمي و ملي ميهن ما، ادامه مي دهد
تهاجم وسيـع  
گزمگان استبداد، 
دستگيري هـاي  
گسترده فعـاالن  
دانشجويي، بـه    
كــار گــرفــتــن   
كمـيـتـه هـاي       
انضباطي بـراي    
محـروم كـردن     
كادرها و فعاالن 
جــــنــــبــــش 
دانشـجــويــي و    
اشغال دانشـگـاه   
ــور      ــاي كش ه
توسط نيروهـاي  
ــي و     ــظــام ــت ان
همچنين حضـور  
گسترده چـاقـو     

انصـار  “ كشان و 
زيـر  ”  ولي فقيـه 

بـرخـي از     ”  بسيج دانشجـويـي  “ پوشش 
دشواري ها و چالش هاي سنگيني اسـت  
كه جنبش دانشجويي كشور با آن رو بـه  

با وجود همه اين دشواري ها مـا  .  روست
در هفته هاي اخير شاهد مبارزه تحسيـن  
برانگيز دانشجويان بر ضد سياست هـاي  

  7بيانيه مطبوعاتي حزب توده ايران و حزب مردم فلسطين      در ص 
 5پيام به كميته مركزي حزب كمونيست چين                              در ص  

انتخاب علي الريحاني به سمت رييس مجلس هشتـم و    
پيروزي او در برابر حداد عادل بازتاب گستـرده داخـلـي و        

مـرد  ” خارجي داشت، در داخل كشور تبليغات هدفمندي او را
درسـاخـتـار    ”  پديده اي نوين“ و ”  ديپلمات ورزيده”  ،” بحران

رژيم واليت فقيه معرفي مي كند، فردي كه گويا قراراست با 
، كشـتـي     ” توان و تجريه مديريتي“ پشتوانه سياسي كافي و 

جمهوري اسالمي را به ساحل سالمت رسانده و سياست و   
عملكرد محمود احمدي نژاد و مدافعان وي را كـنـتـرل و        

 !مهارسازد
اينگونه تبليغات پيرامون شخصيت و مواضع سياسي علـي  

در جـريـان     .  الريجاني با شدت و حرارت بسيار جريان دارد
انتخاب هيئت رييسه مجلس هشتم نيز درست بـر مـحـور      
چنين ديدگاهي، اصالح طلبان حكومتي كـه فـراكسـيـون       
اقليتي را در مجلس تشكيل مي دهند به وي راي دادند كـه  
اين امر با انتقاد بسيار جدي نيروها و شخصيت هاي ملي و   

علي الريجاني شخص .  همه نيروهاي دگر انديش روبرو شد
او يكي از مهره هاي اصلـي ارتـجـاع      .  ناشناخته اي نيست

حاكم محسوب مي شود كه از حمايت جرياناتي هـمـچـون    
هيئت هاي موتلفه، بخش هايي از سپاه پاسداران و بنيادهاي 
انگلي و روحانيون وابسته به رژيم واليت فقيـه بـرخـوردار      

پس از استعفاي خاتمـي از وزارت        1371او درسال .  است
ارشاد در دولت رفسنجاني از سپاه پاسداران به اين وزارتخانه 
منتقل شد و بعد به فاصله اندكي جانشين محمد هـاشـمـي    

در موسسه بزرگ و تاثير گذار صدا و سيما )  برادر رفسنجاني( 
 . جمهوري اسالمي شد

الريجاني در اين سمت يكي از فعال ترين دشمنان مـردم  

  2ادامه در صفحه    

كرد و در شهر مسجد سليمان پااليشگاه گاز جديدي 
 !گشايش يافت

معاون وزير نفت جمهوري اسالمي بـه هـمـيـن       
مناسبت طي مصاحبه اي درباره ميزان ذخاير نـفـت   

مـيـلـيـارد     136از   ”  :كشور به خبرنگاران ياد آور شد
بشكه نفت قابل استحصال طي يـك صـد سـال          

پنجم خرداد ماه امسال مصادف با يـكـصـدمـيـن      
پـنـجـم    .  سالگرد اكتشاف نفت در جنوب ايران است

در )  مـيـالدي     1908ماه مه  26( 1287خرداد سال 
منطقه نقتون مسجد سليمان واقع دراستان خوزستان 
نخستين قطرات نفت در جنوب كشور استخراج شـد  

 !و فصلي نو در تاريخ ميهن ما آغاز شد
به اين مناسبت رژيم واليت فقيه مراسمي برگـزار  

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 گام ديگري به پـس! علي الريحاني

 6ص  ماهي از سر گنده گردد ني ز دم   
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هـمـچـون    ”  مستنـد “ توليد و پخش فيلم هاي .  خرداد بود  2ايران و جنبش 
در ”  چراغ“ و  در مورد كنفرانس برلين “  برلين “ ، ” هويت“ ، ” كارناوال عاشورا“ 

دوران رياست وي كه شخصا در تدارك آنها دخالت و مشاركت مسـتـقـيـم       
را آشكار ”  ديپلمات ورزيده“ داشت، ارزيابي مختصات سياسي اين به اصطالح 

در تمام اين مدت وي عالوه بر رياست بر صدا و سـيـمـا،    .  و هويدا مي سازد
عضو ارشد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقالب فرهنـگـي   

نيز با حكم ولي فقيه به عنوان نماينده ويژه عضو شوراي   1383از سال .  بود
عالي امنيت شد كه پس از چندي به رياست اين شورا كه نقش مهم و انكـار  

به عـالوه  .  ناپذيري در تدوين و اجراي سياست هاي رژيم دارد انتخاب گرديد
اين مهره شناخته شده ارتجاع حاكم در انتخابات دوره نهم رياست جمهـوري  
نامزد اين مقام گرديد كه طبق آمار رسمي حكومتي تنها چيزي قريب يك و   

الريجاني همزمان با تشديد درگـيـري   !  نيم ميليون راي به خود اختصاص داد
در طيف ارتجاع حاكم دريك مانور سياسي برنامه ريزي شده و دقيق در مهر 

ضمن مخالفت با سياست هاي احمدي نژاد در خصوص پـرونـده      1386ماه 
هسته اي از سمت رياست شوراي عالي امنيت ملي استعفا داد، اين حركـتـي   
حساب شده بود كه با توجه به تناسب قوا در حاكميت صورت گرفت و نتيجه 
آن اشغال كرسي رياست قوه مقننه و تقويت نقش جناح مشخص و شناخـتـه   

الريجاني همزمان با رياست بر مجلس هشتم از   .  شده اي در حاكميت است
سوي احمدي نژاد به عنوان عضو ارشد گروه توسعه و عمـران شـهـر قـم،         

 !انتخاب شده است
الريجاني هنگاميكه به عنوان رييس صدا و سيما فعاليت مي كرد عالوه بر 
نقش مخرب بر ضد جنبش مردمي و اصالح طلبان حكومتي و مـجـمـوعـه       
نيروهاي دگرانديش و تحول طلب  و در كنار توليد و بخش برنامه هايي چون 

، مبتكر و سازمان دهنده تبليغاتي بود كه بـر اسـاس آن       ” چراغ“ و ”  هويت“ 
” وحشي” تاريخ و هويت ايراني انكار و تكذيب مي شد و ايران پيش از اسالم 

در ميان رهبران و مسئـوالن نسـل جـديـد         .  اعالم مي شد”  غير متمدن“ و 
جمهوري اسالمي علي الريجاني كمترين تعهد را به ايران و هويت ملي دارد 

 . و از او به نام شخصي كه تعهد ملي ندارد، نام برده مي شود
نيست ، بلكه مـهـره اي     ”  پديده اي نو“ به هر حال چنين شخصي نه تنها 

 .شناخته شده و بسيار مرتجع محسوب مي شود
، دريك ارزيابي از مشي سياسي وي    87خرداد ماه  11روزنامه كارگزاران، 

و علت اينكه چرا فراكسيون اصالح طلبان حكومتي به او راي داد از جـملـه     
تعلق دارد كه اگر چه )  راست سنتي( الريجاني به جرياني ” :  چنين نوشته است

در دوران مجالس گذشته به جز مجلس پنجم نتوانسته بود از اقبال مـردمـي   
برخوردار شود ولي در مجلس هشتم بيشترين سهم را در مجالس اخـيـر بـه      

او به دليل عضويت در خانواده مرجعيت از پشتيباني طبقات .  دست آورده است
روحاني برخوردار است كه پيوندي وثيق با تفكر محافظه كارانه  راست سنتي 

از همين جاست كه مي توان لگامي بر نيروي بي مهار دستگاه اجرايي ...  دارد 
قـدرت بـا     .  كشور زد، تا روح القوانين كه همان تفكيك قواست محقق شـود 

اگر در مجلس هشتم چنين دستاوردي مـحـقـق    .  قدرتي هم سنگ مهار شود
بهترين وصف براي رونق گرفتن دمكراسي در كشور پديد آمده اسـت،    .  شود

فراموش نكنيم كه سهم مخالفان دمكراسي درشكل گيـري آن از سـهـم          
مي توانند با مهـار زدن بـر       )  الريجاني ها( موافقان كمتر نيست و الريجاني 

 ”.قدرت دولت سهمي در پيشبرد اصالحات ايفا كنند
چنين ارزيابي هايي نتايج فوق العاده زيان بخش درپي خواهد داشت و نيرو 

درست براساس چنين ديدگاه غلط .  و توان ارتجاع حاكم را تقويت خواهد كرد
و كامال مغاير با خواست هاي جنبش مردمي است كه ناگهان مهره اي چـون  

 .مي گردد” پديده نو“و ” مرد بحران“الريجاني يك شبه 
با اين نظرات بايد مخالفت كرد و همواره به ياد داشـت، الريـجـانـي و           
الريجاني ها دشمنان سوگند خورده عدالت اجتماعي، آزادي، ترقي و استقالل 

 !!!كشور بوده و هستند

 ...ادامه  الريجاني 
كاهش درآمد و افزايش هزينه 

 خانوارهاي روستايي

درساليان اخير با اجراي برنامه اصالح ساختار اقتصادي، در كنار تضعيـف  
توليدات صنعتي و رواج اقتصاد داللي و غير مولد، بخش كشاورزي نيـز بـا     

بعالوه اضمحالل توليد كشاورزي سبب . روند تخريبي گسترده روبرو گرديده
فقر دهقانان و خانواده هاي آنان شده وسيل مهاجرت به حاشيه شهـرهـاي   

 .بزرگ را شتاب بخشيده است
در اين خصوص آخرين آمار انتشار يافته ژرفاي سقوط سـطـح زنـدگـي       

روزنامه سرمايه اول   .  دهقانان و فروپاشي بخش كشاورزي را ثابت مي كند
” بـرابـر شـد        3هزينه خانوار روستايي “ خرداد ماه درگزارشي تحت عنوان 

در گزارش مذكور از جمله آمـده    .  آخرين آمار دراين زمينه را منتشر ساخت
سال گذشته رشد قابل توجهي داشته كه  7هزينه خانوار روستايي در” :  است

 1385تا    1383سال گذشته يعني از سال  3بيشترين بخش اين رشد طي 
 6/12با تـورم     1379صورت گرفته، هزينه متوسط خانوار روستايي درسال 

هزار تومان بود، در حاليكه هزينه متوسط خانوار روستايي  156درصد، حدود 
البته اين آمار دولتي و ساختگي تورم از ( درصد، 16/  3با تورم  1385درسال 

هزار تومان رسيد، دراين سال ها با توجه  415به )  سوي بانك مركزي است
به رشد تورم، كاهش ارزش پول ملي وافزايش هزينه هاي اصـلـي، سـبـد       
هزينه خانوار روستايي رشد چشمگيري داشته است كه، بيشترين آن مربوط 

 ”.است... به هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و حمل و نقل و
در ادامه گزارش آمار افزايش سرسام آور هزينه خوراك براي يك خانـوار  
دهقان ارايه گرديده كه عبارت است از، هزينه هاي خوراكي ساليانـه يـك     

هـزار تـومـان         151به  1383هزار تومان درسال  127خانوار روستايي از 
البته با حذف گوشت و مواد پروتيني از سبد خـوراكـي   ( رسيد  1385درسال 

در بـخـش        1384، هزينه خانوار روستايي فقط درسال ) زحمتكشان روستا
 .درصدي روبرو بود 7/9هزينه خوراكي و تغذيه با رشد 

سپس با اشاره به هزينه هاي مسكن و بهداشـت خـاطـر نشـان مـي            
هزينه مسكن درخانوار روستايي به نسبت ديگر هزينه ها دچار يـك    ” : شود

هزار تومان و درسال  517حدود 1383جهش شده است، اين هزينه در سال 
هزار تومان رسـيـده    629به  1385هزار تومان و درسال  567حدود  1384
هزار تومان بود كه  358حدود  1385هزينه بهداشت و درمان درسال .  است

 ”.نشانه رشد آن است
 2اين آمار در مقايسه با كاهش درآمد خانوار هاي روستايي به ويـژه در     

سال اخير واردات سيل آساي مواد غذايي از خارج كه به ورشـكـسـتـگـي        
كشاورزي كشور و خانه خرابي دهقانان و كوچ آنها منجر شده، اعـتـرافـي      
صريح به رشد فقر در روستاها و نابودي زندگي ميليون هـا زحـمـتـكـش        

رژيم واليت فقيه با اجراي سياست مقررات زدايي و .  روستايي كشور ماست
تامين امنيت سرمايه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني عامل اصـلـي   

 !نابودي كشاورزي و فقر و مكنت توده هاي روستايي ميهن ماست
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چه بسا دولت ايران درآن زمان مي توانست به روش هـاي  .  برجاي مي گذارند
 ”.ديگري به جز ملي كردن بينديشد

نمونه هاي چنين ديدگاه ارتجاعي يي در رسانه ها و مراكز علـمـي كشـور      
و ”  كارشنـاسـان  “ فراوان تبليغ مي شود و همانطور كه اشاره كرديم هدف اين 

تبيين چارچوب نظري خصوصي سازي به ويژه خصـوصـي     ”  نظريه پردازان“ 
بر خالف تبليغات مدافعان نو ليبراليسم و   !  سازي صنعت ملي نفت ايران است

روزي .  جهاني شدن، مسئله نفت صرفا يك بحث ساده حقوقي نبوده و نيسـت 
كه زنده ياد دكتر محمد مصدق آرزوي ميليون ها ايراني را در بهره برداري از   

”  بنام سعادت ملت ايران و كمك به حفظ صلح جهانـي ” ذخاير و صنعت نفت 
برآورده ساخت و دست استعمار را از شاه رگ حياتي كشور قطع كرد، فقـط و    
فقط يك معادله دشوار حقوقي را به سود مردم و آينده ايران حل نكرد بلـكـه   
حقوق تضييع شده ايران با ملي كردن صنعت نفت، به دست آمد و بـرآورده      

 !شد
مدافعان خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران به عمد فراموش مي كنند، 
نفت مسئله سياسي، نظامي،اقتصادي و اجتماعي سرنوشت سازي در تـاريـخ     

اهميت مسئله نفت ايران كه در همه طول قرن گذشته، تـمـام     .  كشور ماست
مبارزات و منازعات سياسي و اجتماعي ايران چه در داخل و چه در خارج و چه 
بين كشورهاي امپرياليستي و انحصارات فراملي مستقيما بر سر موضوع نفـت  
دور مي زده است، بنابر اين اهميت مسئله نفت با حقوق، منافع، امنيت و آينده 

تحقق ملي كردن صنعت نفت و دفاع قاطع از ملي !  كشور مرتبط بوده و هست
و نه خصوصي شدن آن بطور عمده شامل استقرار مالكيت و حاكميت مـلـي     

ملي كردن صنايع نفت مسئله اي بـا    . خدشه ناپذير بر ثروت هاي كشور است
اقتصادي و مرتبط با حق حاكميت ملي كشور ارزيابي مي -حجم وسيع سياسي

ايـنـكـه    .  شود و خصوصي سازي آن نقض آشكار اين حق حاكميت ملي است
صنعت نفت در كشور ما زير سلطه امپرياليسم و انحصارات غارتگر نفتي، بـه    
صورت صنعتي جدا از اقتصاد ملي رشد و گسترش يافته و اين حالت به سـود    
مجموعه اقتصاد ملي نيست، بدان معنا نيست كه ملي كردن صنايع نفت خطـا  

ابدا چـنـيـن      .  تصحيح شود 44بود و اينك بايد اين خطا بر پايه ابالغيه اصل 
اجتماعي و برنامه اقتصادي يـي  -مشكل اساسي سمت گيري اقتصادي.  نيست

است كه از سوي رژيم با نسخه هاي صندوق بين الملل پول و بانك جهانـي  
دقيقا اين سمت گيري است كه بايد تصحيح و .  تدوين و به اجرا درآمده است 

 .تغيير يابد
بنابراين در يكصدمين سالگرد اكتشاف نفت در جنوب ايران همه نيـروهـاي   
ملي، مترقي و آزاديخواه قاطعانه از اصل ملي شدن صنعت نـفـت كـه يـك         
دستاورد عظيم تاريخي است پشتيباني كرده و مدافع ثابت قدم صنعت مـلـي     

 !نفت ايران هستند

ميليارد بشكه استحصال و استخراج شده است كه بيش از  65گذشته، 
سال بعد از انقالب و    30درصد از نفت استحصال شده مربوط به  35

 ”.سال گذشته است 10بخش عمده آن مربوط به 
نـفـت،   “ خرداد ماه خود با نام  5روزنامه اعتماد ملي نيز در سرمقاله 

با دفاع ضمني از خصوصي سازي صنعت ” نعمت سفيد و يا بالي سياه
در سـال  ” :  تاكيد كرد”  ضرورت آزادي هاي اقتصادي“نفت زير عنوان 

ميليارد دالر نفت از ايران به فروش  800هاي پس از انقالب بيش از 
آيا داشته هاي ما با اين حجم دالري مـطـابـقـت مـي        .  رسيده است

 ”!كند؟
خـرداد   3عالوه بر اينها وزير نفت در سخناني كه خبرگزاري فارس 

سده دوم صنعت نفت را با رويكرد نگاه به ”  : ماه آن را انتشار داد گفت
ميـلـيـارد     200هزار و  3درسال گذشته حدود .  داخل شروع مي كنيم
 ”.داشته ايم) قطعات مورد نياز فني(تومان خريد داخلي 

به اين ترتيب دريكصد سالگي اكتشاف و استخراج نفت از جـنـوب   
كشور كه نقش تعيين كننده اي درسرنوشت ميهن ما داشته و دارد،     
عمده ترين و بنيادين ترين مسايل صنعت ملي نفت ايران ناگفته باقي 

نكته بسيار پر اهميت كه بايد بدان توجه جدي و موشـكـافـانـه     .  ماند
داشت تبليغات هدفمند براي خصوصي سازي اين صنعت اصلي كشور 

، همين صنايع نفت 44يكي از موارد ذكر شده در ابالغيه اصل . ماست
در اين زمينه و به عنوان .  و شركت ها و موسسات پيرامون آن هستند

مقدمه خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران، چندي پيـش مـديـر      
تمامي شـركـت   ” :  عامل شركت ملي گاز ايران به خبرنگاران گفته بود

بايد به بخش خصوصي  44هاي فرعي شركت ملي گاز در قالب اصل 
واگذار شوند اخيرا نيز پيشنهاد جديدي در وزارتخانه مطرح كرديم كـه  
با توجه به مشكالت برخي از اين شركت ها كه سود ده نيستند كـل    
شركت گاز به عنوان شركت مادر سهام آن در بورس عرضه شود كـه  
به اين ترتيب سهام شركت مادر و شركت هاي زير مجموعه يك جـا  

 ”.واگذار خواهد شد
طبق ” :درعين حال معاون سازمان خصوصي سازي نيز اعالم داشت

در سال جاري مجتمع  44آخرين وضعيت واگذاري شركت هاي اصل 
ماه آينده واگـذار     4الي  3پتروشيمي تبريز و پااليشگاه اصفهان طي 

 ”.خواهند شد
همراه با اين واگذاري ها يعني خصوصي سازي ها، مديـر عـامـل      
شركت عمليات و اكتشاف نفت ايران در جريان سيزدهمين نمايشگـاه  

شركـت   550بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي و در حضور نمايندگان 
فرسودگي چاه هاي نـفـتـي      ” :  نفتي خارجي با صراحت يادآوري كرد

كشور به گونه اي است كه تجهيزات لرزه نگاري، پردازش، آزمايش و 
پيمايش كنوني پاسخگويي نياز آن ها نيست و بايد اين تجهيـزات و    
امكانات به روز شوند ما خواستار سرمايه گذاري شركت هاي خارجي و 

در كنار اين اقدامات اجرايي براي ”   . تضمين سود و منافع آنها هستيم
خصوصي سازي، كارشناسان هوادار نو ليبراليسم نيز با اسـتـفـاده از        
امكانات وسيع حكومتي براي اين اقدامات چارچوب نظري و حقوقـي  

 ! اختراع مي كنند
روزنامه اعتماد بخشي از نقطه نظرات يكي از اين مدافعان سـيـنـه    
چاك انحصارهاي فراملي را در يكصد سالگي اكتشاف نفت منـتـشـر    
ساخت كه درآن با انتقاد صريح از جنبش ملي شدن نفت و ملي كردن 

احتماال آثـار مـلـي      ” :  صنعت نفت توسط دكتر مصدق گفته مي شود
كردن آن هم در شرايط اجتماعي و سياسي آن دوره، اكنون در ضعف 
حقوق مالكيت در ايران قابل پيگيري و ره جويي است، در كشور مـا    
حقوق مالكيت به آن معنايي كه امروزه در جهان مطرح است يـعـنـي    
حقوق بشر و آن حقوق مالكيتي كه امروزه حقوق سوبژكتيو مدرن دنيا 

حقوق مالكيت هنوز درفرهنگ . به رسميت شناخته شده است، نداشتيم
عمومي ما ايرانيان جا نيفتاده است، بنابراين اقداماتي كه منـجـر بـه      
تضعيف خصوصي سازي مي شوند، آثار نامطلوبي درفرآيند تـوسـعـه      

 ...ادامه نفت و مسايل 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 !زندگي حق كودكان ماست
 

طي هفته هاي گذشته انتشار نامه وكيل مدافع 
كودك محكوم به اعدام درجمهوري اسالمي  20

خطاب به رييس قوه قضاييه بازتاب وسيعـي در    
جامعه يافت و همدردي و همبستگي بـزرگ و      

اين نامه كه در آن     !  قابل ستايش را برانگيخت
خواست توقف احكام غير انساني اعـدام بـراي       
كودكان طرح شده، رييس قوه قضاييه و بـطـور     
كلي دستگاه قضايي به پايبندي و احـتـرام بـه        
اصول انساني و رعايت كنوانسيون حقوق كودك 

در بخشي از نامه اين وكيل .  فراخوانده مي شوند
... برحسب وظيفه به عـنـوان    ” : شجاع آمده است

وكيل مدافع بيست نفراز اطفالـي كـه درزمـان        
بازداشت به اتهام ارتكاب قتل عمد، سـنـشـان      

سال بوده و به مجازات قصاص نفس  18كمتر از 
محكوم شده اند، بدينـوسـيلـه مـراتـب        )  اعالم( 

اعتراضي و نگراني خود را از نـقـض قـانـون           
دررسيدگي به جرايم اطفال اعالم مي نمايم و از 
جنابعالي تقاضا دارم در راستاي پـايـبـنـدي بـه        
اجراي قانون، دستور توقف صدور و اجراي اعدام 
به عنوان مجازات براي جرايم ارتكابي تـوسـط     

 ”.سال را صادر فرمايد 18اطفال زير 
سپس درادامه اين نامه با اشاره به اينكه هـم    

نفر در زندان بسر مي برند كه  100اكنون حدود 
سال بوده و  18سنشان درزمان ارتكاب جرم زير 

مانند قطع عضو، پرتاب ( با صدور احكام قصاص 
و اعدام روز و شـب را در        )  از بلندي و جزاينها

بدترين وضعيت مي گذرانند، درخـواسـت مـي        
كنوانسيـون حـقـوق       1372ايران درسال ” : شود

به ميثاق بيـن   1354كودك را پذيرفته و درسال 
المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است، درهر 
دو سند بين المللي به صراحت، دولـت هـا از         
اعمال مجازات مرگ براي اطفال كـه درزمـان     

سال بوده منـع   18ارتكاب جرم سنشان كمتر از 
ليكن متاسفانه قضات دادگستـري از    ...  شده اند

اعمال و اجراي اين ماده قانوني و به تـبـع آن       
اجتناب از صدور حكم به سلب حيات از اطـفـال   

اين اطفال در حـقـيـقـت       ... خودداري مي ورزند
آيا انصـاف اسـت در       ..قربانيان جامعه مي باشند

كشور دنيا مجازات مرگ را    185جايي كه بيش 
سال از قوانين شان برداشته  18براي اطفال زير 

اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين الـمـلـلـي،     
 18مبني برمنع مجازات اعدام براي اطفال زيـر    

سال آنها را به مـرگ    
 ”محكوم كنيم؟

اين نامه افشاگـرانـه   
ماهيت ارتـجـاعـي و      
قرون وسطـايـي قـوه      
قضاييه دررژيم واليت 
فقيه را آشـكـار مـي      

 . سازد
اعدام كـودكـان، و     
نوجوانان جنايتـي بـر     
ضد حال و آينده كشور 

 !ماست
با افشاي مـاهـيـت    
ارتجاعي قوانين رژيـم  
به ويـژه قصـاص و         
اعدام مي بايد مبارزه اي 
قاطع را سازمان داد و بر 
مبناي آن از حق زندگي 

 ! كودكان دفاع كرد
 

 پيگرد و بازداشت اقليتهاي مذهبي كشور
رژيم واپس مانده واليت فقيه از ابتداي سال جاري  بر دامنه و ابعاد سياست تبعيض آمـيـز خـود      

اقليت هاي مذهـبـي آمـاج ايـن         .  درقبال بخشي از هم ميهنان ما به نحوي چشمگير افزوده است
در اين رابطه جامعه بهايي ايران به عنوان بخشـي از    .  سياست تبعيض آميز و سركوبگرانه قرار دارند

اقليت هاي مذهبي كشور با موج جديدي از دستگيري و بازداشت و اعمال فشار و اتهامات نـاروا و      
در اواخر ارديبهشت ماه امسال نيروهاي امنيتي رژيم به خانه هاي گروهي .  دروغين مواجه شده است

از اعضاي جامعه بهايي كه صرفا فعاليت علني مذهبي در محدوده اعتقادات هم كيشان خود داشتنـد  
 .تن را بازداشت و روانه زندان ساختند 6يورش برده و 

مسئوالن رژيم ابتدا از تاييد خبر دستگيري ها شانه خالي كرده و منكر اين اقدام وزارت اطالعـات  
و اطالعات سپاه پاسداران مي شدند ولي پس از گذشت چند روز، غالمحسين الهام سخنگوي دولت 
احمدي نژاد، با تاييد خبر دستگيري اعضاي جامعه بهايي اعالم داشت كه اين افراد نه به دليل عقيده 

تاكنون محتوي اين اتهام سياسي و امنـيـتـي از      .  ، بلكه به اتهام سياسي و امنيتي بازداشت شده اند
 .  سوي هيچ يك از مراجع ذي صالح قضايي رسما مشخص نگرديده است

اعمال فشار عليه اقليت هاي مذهبي به ويژه هم ميهنان بهايي نه تنها علت امنيتي ندارد، بـلـكـه    
ناشي از ديدگاه هاي واپس گرايانه ارتجاع حاكم و محافل و جريانات وابسته به انجمن حجـتـيـه و      

ناديده انگاشتن و پايمال كردن حقوق شناخته شده دمكراتيك فردي و اجـتـمـاعـي     .  نظاير آن است
اقليت هاي مذهبي آن هم به دليل نگرش هاي واپس مانده مذهبي از سوي همه نيروها و شخصيت 

 . هاي ملي و آزادي خواه كشور محكوم و مطرود است
حزب توده ايران ضمن محكوم ساختن اعمال فشار و دستگيري اعضاي جامعه بـهـايـي ايـران         

ما سركوب .  خواستار آزادي فوري دستگير شدگان و تامين و تضمين حقوق اقليت بهايي كشور است
جامعه بهايي را بخشي از سركوب سراسري مردم ايران تلقي كرده و آن را به شدت محـكـوم مـي      

 ! كنيم
 

 روش جديد در عقد قراردادهاي موقت
طي ماه هاي گذشته روش جديدي درعقد قرارداد با كارگران و كارمندان توسط برخي كارفرمايان 

اين روش جديد با حمايـت  .  و شركت ها ابداع شده كه معناي آن بي حقوقي مطلق زحمتكشان است
 .و تشويق وزارت كار و امور اجتماعي دولت احمدي نژاد همراه است

روزنامه سرمايه و دنياي اقتصاد در گزارش هاي خود پيرامون اين موضوع مي نويسند، يـكـي از       
نفـر از افـراد        2يا  1آخرين نمونه ها، دادن آگهي استخدام در روزنامه ها و سپس انتخاب به ظاهر 

هفته است كه پس از آن با فرد يا افراد كامال قـطـع      3مراجعه كننده و استفاده از آنها براي حداقل 
رابطه كاري شده و اصال هيچ حقوقي به آنان تعلق نگرفته و با حمايت وزارت كار به صندوق بيـمـه   

در اين مورد اصوال هيچ قراردادي به امضا نمي رسد و فرد يا افراد صرفا به . بيكاري معرفي مي شوند
 .صورت شفاهي بدون ذكر مدت زمان، بكارگرفته مي شوند

همين افراد سپس از طريق صندوق بيمه بيكاري به ديگر كارفرمايان و شركت ها براي انجام كار 
موقت بين شش ماه تا يكسال معرفي مي شوند و به اين ترتيب، با توجه به برنامه وزارت كار درطي 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

درصد دستمزد را به آنها پرداخت مي كنند و  30مدت فعاليت كارفرمايان فقط 
درصد به مرور از سوي صندوق بيمه بيكاري و يا سازمان تامين  70بقيه يعني 

اين روش جديد كه از ابتكارات وزارت كار دولت .  اجتماعي پرداخت مي گردد
ضد مردمي احمدي نژاد است، نيروي كار ارزان و مطيع را براي كارفرمـايـان   
فراهم ساخته و درعين حال تمريني است براي ايجاد نيروي كار بسيار ارزان   
در خدمت انحصارات فراملي كه قرار است پس از مقررات زدايي و تـامـيـن      

 !امنيت سرمايه در ايران سرمايه گذاري كرده و فعاليت كنند
به عالوه در سال هاي اخير روش ديگري در شركت ها و مراكز توليدي و   
خدماتي رواج يافته كه به سياست دو ليستي مشهور است، به عبارت دقيق تر 
شركت ها و شركت هاي پيمانكاري براي دستمزد و مزاياي كاركنان خود اعم 

ليست هستند كه دريكي ارقام واقعي حقوق پرسنل  2از كارگرو كارمند داراي 
درج شده و در ديگري ارقام ساختگي و دروغين گنجانده شده كه ليست دوم   
يعني ساختگي به سازمان تامين اجتماعي و ديگر دواير ذي ربط ارسال مـي    

كاركنان اين .  شود و مبناي حقوق، ماليات و بازنشستگي پرسنل قرار مي گيرد
گونه شركت ها و مراكز توليدي و خدماتي به دليل وضعيت نامناسب بازار كار، 
صف طويل بيكاران، نبود سنديكاهاي مستقل حامي منافع مزدبگيران، تفرقـه  
و پراكندگي درصفوف نيروي كار، در هراس از بيكار شـدن، هـيـچـگـونـه           
اعتراضي به اين رفتار يعني ارايه ليست ساختگي و دروغ نمي كـنـنـد و در        
نتيجه هم حق خودشان و هم اعتبار سازمان تامين اجتمـاعـي پـايـمـال و          

دو ليستي بودن حقوق و ( از نكات بسيار مهم اين سياست .  مخدوش مي گردد
اين است كه برخالف قانون كار فعلي كـارفـرمـايـان بـا          )  مزاياي كاركنان

گستاخي و در سايه حمايت دولت حق بيمه پرسنل را از حقوق ماهيانه آنـهـا     
كسر مي كنند و به اين ترتيب سهم بيمه كارفرما هم توسط كاركنان پرداخت 

وزارت كار و امور اجتماعي و شخص محمد  جهرمي با صـراحـت     .  مي گردد
تمام از اين روش ها حمايت كرده و به تقويت همه جانبه چنين شركت ها و   

 .كارفرمايان مي پردازند
 

 سل كودكان ايراني را تهديد مي كند: هشدار پزشكان
رسانه هاي همگاني از تدارك برپايي نوزدهمين همايش جامعه پـزشـكـان    

گزارشات مختـلـفـي را      )  خرداد( متخصص داخلي ايران در اواسط ماه جاري 
رييس اين همايش به مناسبت بر پايي آن كـه بـا حضـور          .  منتشر ساختند

پزشكان، متخصصان و پژوهشگران ايراني تشكيل خواهد شد، با برشـمـردن   
” : اهداف همايش از قول پزشكان متخصص داخلي كشـور اعـالم داشـت         

براساس پژوهش هاي انجام گرفته بيماري سل كودكان را تهديد مي كند و   
مهم ترين گام دردرمان سل كودكان تشخيص صحيح و سريع اين بيـمـاري   

درصد كودكان مبتـال بـه      68/   3است، بررسي هاي نشان مي دهد دركشور 
درصد اين بيماران پسـران و     60سال قراردارند،  17تا  11سل درگروه سني 

درصد را دختران تشكيل داده اند، با توجه به آمادگي كودكان براي مبتـال   40
شدن به سل و تشخيص ندادن به موقع آن كه سبب مقاوم شدن بيماري بـه  
درمان درسنين باال وايجاد عوارض مي شـود، ضـروري اسـت، درجـهـت            
تشخيص و درمان به موقع كودكان مبتال به سل اقدامات پـيـشـگـرانـه و          

 ”.درصورت ابتدا اقدامات عاجل درماني انجام داد
رييس نوزدهمين همايش جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران درادامه با 
انتقاد از كمبود بودجه دروزارت بهداشت براي مقابله با بيماري سل و ديـگـر     
بيماري هاي و بي توجهي ارگان هاي دولتي به پيامدهاي اينگونه امراض بـا  

محروم شدن كودكان از بازي و تفريح، تحصيل و داشتن ” : صراحت تاكيد كرد
يك زندگي سالم، دركنار هزينه هاي زياد و باالي درمان وعوارض مربوط بـه  
آن از مشكالت اساسي است درصورت بي توجهي به امر پيشگيري از ابتال به 

 ”.سل كودكان ايراني، درآينده با فاجعه روبرو خواهيم بود
وي بزرگترين مشكل را در تخمين سل كودكان، نبود امكان دستيابي بـه    
نمونه مثبت ميكروب سل برشمرد و از ناكافي بودن بودجه و عدم تخصيـص  
اعتبارات مالي براي پيشگيري و درمان بيماري سل ابراز نااميـدي كـرده و       

 .نسبت به پيامدهاي اجتماعي آن هشدار داد

 به كميته مركزي حزب كمونيست چين

 پكن
 جمهوري خلق چين

 
 رفقاي گرامي

 
با تاسف و نگراني اخبار زمين لرزه مخرب و رويدادهاي مرتبط با آن در 
كشورتان را، كه به مرگ ده ها هزار تن، آسيب هاي جاني و آوارگـي      
ميليون ها تن در ايالت سيچوان منجر شد، از طريق رسانه هاي عمومي 

 .  دنبال كرده ايم
ما بدين وسيله تسليت هاي صميمانه خود را از طريق شما به همه مردم 
چين ابراز مي داريم و همزمان مراتب تحسين خود را از مردم اسـتـان     
هاي صدمه ديده، و ده ها هزار تن مردمي كه به ياري آن ها آمدند، به 
خاطر پايداري و استقامت شان در رويارويي با چنين شرايـط دشـواري     

 .  ابراز مي داريم
ما خرسنديم كه مردم و دولت جمهوري خلق چين بر پايه مزيت هـاي    
ذاتي سيستم سياسي حاكم بر كشور قادر بوده اند در مواجهه با چـالـش   
هاي عظيم روز هاي پس از اين فاجعه طبيعي در رابطه با امداد هـاي    
انساني، باز اسكان صدها هزار شهروند مناطق آسيب ديـده و اعـاده         

امري كه تحسين افـكـار   .  شرايط انساني زندگي براي آنان موفق باشند
 .  عمومي و سازمان هاي بين المللي را برانگيخته است

ما هم چنين تمايل داريم كه مراتب همبستگي خود را با مردم  چين و   
نمايندگانشان در حزب برادر، حزب كمونيست چين، در اين لـحـظـات      

 .  دشوار مورد تاكيد قرار دهيم
 

 با درود هاي رفيقانه
 كميته مركزي حزب توده ايران

 1387خرداد ماه 

عوارض به دولت را باال كشيـدنـد،     ميلياردها دالر از محل عدم پرداخت 
يك سوم جزيره كيش، پارك جـنـگـلـي در       .  واردات خودروي دوو بود

  .دانست” شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادي خانواده هاشمي 
   

افشاگري هاي پاليز دار براي مردم ما كه روابط عميقا مافيايي و فاسد 
و وابستگان آنان را با پوست و گوشت خـود    ”  آقازاده ها“ سران رژيم و 

احساس كرده اند امر تازه اي نيست تنها تأييد ديگري است بر اين مثل 
فساد بخش جدا .   ” ماهي از سر گنده گردد ني ز دم“ شيرين فارسي كه 

است كه همه سـران  ”  واليت فقيه“ ناپذيري از حيات رژيم ضد مردمي 
 .آن در آن نقش اساسي دارند

 ...ادامه ماهي از سر گنده 

نبود امكانات مالي و اعتبارات ضرور براي تضمين سالمت و بهداشـت  
جامعه به ويژه پيشگيري و درمان بيماري سل كه به گفته متخصـصـان   
متعهد كشور زندگي كودكان ايراني را تهديد مي كند درشرايطي است كه 

سال اخير درآمد كشور از فروش نفت سر به ميلياردها دالر مـي       2طي 
 . زند

ارتجاع حاكم با وجود چنين درآمدهاي هنگفتي از اجـراي وظـايـف        
بديهي خود درقبال جامعه كه تضمين سالمت و بهداشت و درمان از آن   
جمله است سر باز مي زند وبه جاي آن تمام نيرو و امكانات خود را وقف 

آيا مـي تـوان       .  تقويت كالن سرمايه داران و تجار غارتگر ساخته است
چنين حكومتي را دربرابر سرنوشت حال و آينده كشور، مسئول و متعهـد  

 ! دانست؟
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پس از نه روز تحصـن  .  انتظامي حاكم بر دانشگاه هاي بوده ايم  -ارتجاعي
و اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، انجمن هاي دانشجويي 

دانشگاه كشور در همبستگي با اين اقدام شجاعانه دانشجويان تربـيـت    40
وزارت علـوم  “ :  معلم اعالميه اي صادر كردند كه در آن از جمله آمده است

اجتماعي دانشگاهها درصـدد    -دولت نهم براي بستن كامل فضاي سياسي
رفاهي به دانشگاهها حـجـم انـتـقـادات و            -بود با دادن امكانات صنفي

سـال از       3وليكن بعد از گـذشـت     .  اعتراضات دانشجويي را كاهش دهد
عملكرد ضعيف اين وزارت خانه شاهد هستيم كه بي كفايتي مـديـران و       
روساي انتصابي دانشگاهها كار را به جايي رسانده است كـه عـمـلـكـرد        
نابخردانه و ظالمانه ايشان نه تنها از اعتراض فعالين دانشجويي سياسي و   
اجتماعي منتقد نكاسته، بلكه ضعف مديريت سبب شده است كه كـمـبـود    

اعالمـيـه در ادامـه        ”  . هاي صنفي نيز مورد مطالبه دانشجويان قرار گيرد
ضمن اشاره به تالش هاي رژيم براي پرونده سازي و سركوب جـنـبـش      
: دانشجويي كشور در دوران دولت ضد مردمي احمدي نژاد اضافه مي كنـد 

علي رغم تمامي فشارهاي وارده از سوي مسئولين و نيروهاي امنيتي كـه  “ 
از جمله آن ها مي توان به تهديد و ارعاب خانواده ي دانشجويان متحصن 
و صدور حكم تعليق از تحصيل براي اين دانشجويان، قـطـع كـردن آب        
دانشگاه، قطع شدن اينترنت دانشگاه، زنداني كردن دانشجويان در مـحـل   
تحصن، افزودن پي در پي نيروهاي ناشناس در لباس حراست، ممانعت از   
بردن دانشجوياني كه از لحاظ جسماني بسيار تضـعـيـف شـده انـد بـه             
بيمارستان و ايجاد شوراي تقلبي به كمك تشكلهاي شبه نظامي و وابستـه  
در دانشگاه اشاره كرد، دانشجويان شجاع و حق طلب دانشگاه تربيت معلم 
با عزمي راسخ و مقاومتي بي نظير خواستار استيفاي حق مسلم خـود در      

 ”.برخورداري از شرايط مطلوب زندگي مي باشند
چهل انجمن دانشجويي كشور اعالم كردند كه در صورت ادامه سياست 
هاي فشار و بي توجهي به خواست هاي دانشجويان دانشگاه تربيت معلـم  
دامنه اعتراض هاي دانشجويي را به دانشگاه هاي ديگر كشور خـواهـنـد      

جنبش دانشجويي كشور در دهه اخير آزمون هاي دشواري را از سر .  كشيد
گذرانده و نقش مهم و تعيين كننده يي را در تحوالت سياسي كشور، بـه    

حوادث روزهاي اخير در دانشگاه هاي .  نفع جنبش مردمي ايفاء كرده است
كشور در حالي رخ مي دهد كه جنبش دانشجويي به استقبـال نـهـمـيـن        

تير، يعني سالگرد قيام قهرمانانه دانشجويان دانشـگـاه هـاي         18سالگرد 
نـه سـال پـس از          .  كشور در مقابله با تهاجم وحشيانه مزدوران مي رود

سركوب خونين جنبش دانشجويي توسط مرتجعان حاكم، سطح كـنـونـي    
صنفي جنبش دانشجويي كشور نمونه آشكـار شـكـسـت       -مبارزه سياسي

سياست هاي دستگاه هاي امنيتي كشور براي درهم كوبـيـدن جـنـبـش        
مبارزه سازمان يافته صنفي بر ضد سياست هـاي    .  دانشجويي كشور است

ارتجاعي دولت احمدي نژاد بخش جدا ناپذيري از مبارزات و مـطـالـبـات     
عمومي جنبش ملي بر ضد استبداد حاكم است و از اين رو حمايت از ايـن  

انـحـمـن     40ابتكار جالب .  مبارزات صنفي از اهميت جدي برخوردار است
دانشجويي كشور در حمايت از مبارزات دانشحويان تربيت معلم و گسترش 
اين مبارزه صنفي به ديگر دانشگاه هاي كشور، كه همگي با دشواري ها و 
كمبود هاي مشابهي رو به رو هستند، در شرايط كنوني مي تواند به رشد و 

 .تحكيم مبارزات ديگر نيروهاي اجتماعي نيز ياري رساند
، شعار فنا ناشدني جنبش دانشجويي در پنج دهه ”اتحاد، مبارزه، پيروزي“

اخير بوده است و درك اهميت و به كاري گيري اين شعار در شرايط دشوار 
و حساس كنوني از اهم وظايف فعاالن و كادرهاي جنبـش دانشـجـويـي       

بدون همبستگي محكم و خلل ناپذيـر نـمـي تـوان رژيـم            .  كشور است
ارتجاعي را به عقب نشيني وادار كرد و زمينه تحقق خواست هاي صنفي و 

نيروهاي آزادي خواه و ملي .  سياسي جنبش دانشجويي كشور را فراهم كرد
و ديگر گردان هاي اجتماعي نيز بايد با تمام توان از اين مبارزات دليـرانـه   

 . جنبش دانشجويي كشور حمايت كنند

 ...ادامه  مبارزه دليرانه جنبش دانشجويي  

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

 ماهي از سر گنده گردد ني ز دم 

در سال هاي اخير .  فساد گسترده رژيم واليت فقيه مسئله تازه اي نيست
سندهاي گوناگوني درباره غارت منابع ملي ميهن ما توسط سران رژيـم و      

در هفته هـاي  .  وابستگان آنها انتشار يافته است كه به خودي خود گوياست
اخير خبرگزاري ها متن سخنراني شخصي به نام عباس پاليز دار، كه گـويـا   

است، در جمـع دانشـجـويـان       ”  دبير كميته تحقيق و تفحص قوه قضائيه“ 
همدان دست به افشاگري هاي جالبي زده است كه با اعتراض شديد رسانه 

وابستـه بـه     ”  شهاب نيوز“ پايگاه خبري .  هاي وابسته به رژيم رو به رو شد
، در حالي كه هنـوز يـك     “ :  رژيم در ضمن بازتاب اين خبر از جمله نوشت

سال تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده و حتي مذاكرات اوليـه نـيـز      
طلبان و طيف ميانه آغـاز     براي تعيين كانديداي اصلي اصولگرايان، اصالح

نشده؛ تحركات غيراخالقي و غيرقانوني يك اقليت تندرو براي تـخـريـب      
هاي مشهور منتقد دولـت وارد فـاز          هاي شناخته شده به ويژه چهره چهره

ظرف يك هفته اخير نوار ويديويي سخنراني فـردي  ...  جدي خود شده است
سيناي همدان در مقياس وسيع براي تمام  در دانشگاه بوعلي  ” پ.ع“به نام 
هاي اينترنتي داخلي و خارجي ارسال شده كه متاسفانه با اسـتـقـبـال      سايت

هـاي داخـلـي كـه از              هاي خارج كشور و برخـي سـايـت      فراوان سايت
فرد مزبور كـه  . هاي سياست در ايران آگاه نيستند روبرو شده است پيچيدگي

يكي از اعضاي رايحه خوش خدمت است و مدتي با هيات تـحـقـيـق و         
؛ در اين سخنراني خـود را     كرده تفحص مجلس از قوه قضائيه همكاري مي

دبير كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه مستقـر در سـازمـان        
  ”.است بازرسي كل كشور معرفي كرده 

در مورد اين افشاگري اين است كه در ” شهاب نيوز“و اما دليل عصبانيت 
اين سخنراني پرده از روي غارت اموال عمومي توسط شماري از رهـبـران     
.  درجه اول رژيم واليت فقيه و برگماردگان علي خامنه اي برداشته مي شود

 برخي نكات قابل توجه اين افشاگري
يكي ازآقايان علما “ :  امامي كاشاني و تصاحب معدن سنگ دهييد فارس•

آمد گفت يك پسرمعلول جسمي دارم و مي خواهم يك موسسه توانبخشي 
بعـد  .  ما هم موسسه را ثبت كرديم.  بسازم كه پسرم هم زير نظر خودم باشد

آمد گفت كه اقا من ساپورت مالي مي خواهم فالن معدن سنگ دهـبـيـد      
بعد از چنـد وقـت     .  فارس را كه بهترين معدن سنگ دنياست به من بدهيد

 ”...گفت كم است معدن ديگري در زنجان را هم به من واگذار كنيد
: و غارت كارخانه الستيك سازي دنـا   )  رئيس سابقه قوه قضائيه( يزدي •
آيت اهللا آمدند نزد مقام رهبري گفتند كه مي خواهيم يك دانشگاه قضايي “ 

بالفاصله بعد از مجوز رفتـنـد   .  مجوز داده شد.  بسازيم براي خواهران در قم
اقاي .  سراغ ساپورت مالي كه بله كارخانه الستيك دنا را مجوزش را بدهيد 

ميليارد به شما واگـذار مـي        126نعمت زاده هم گفت كارخانه را در ازاي 
باالخره قيمت را از     ...  ميليارد بود 600در حالي كه قيمت واقعي ان .  كنيم
 .ميليارد رساندند 10ميليارد واقعي به  600
: قضات وابسته به رژيم، ناطق نوري و غارت كارخانـه ايـران خـودرو       •
كارخانه ايران خوردو بدون هيچ ضابطه اي به قضات قوه قضاييه ماشـيـن   “ 

پرشيا به نصف قيمت داد و بقيه اش را هم به اقساط كه خيلي كه ماشين به 
اما همين بذل و بخشش باعث شـد  .  نامشان شد اين قسط را هم نپرداختند

مثال يكباره بنيادي به نام بنياد نهج البالغه آمـد    .  صداي خيلي ها در بيايد
حاال فـكـر   .  تا ماشين با اين تسهيالت مي خواهيم 500گفت كه اقا ما هم 

آقاي علي اكبـر  .  مي كنيد چه كساني هستند اعضاي اين بنياد نهج البالغه
 ” ...معزي. حسين دين پرور. عسگر اوالدي. رفيق دوست. ناطق نوري

در مورد سلطان شكر و مافياي شكر بـايـد   “ : مصباح يزدي سلطان شكر•
ميليارد بدهند كه پرونده را از زيـر ضـرب      700بگويم كه آنها حاضر بودند 

كارگزار و داماد يكي از علماي اعـالم “  مدلل” در مافياي شكر .  بيرون ببرند
 “ است) آيت اهللا مصباح يزدي و يا مكارم شيرازي(

دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلـق  “ :  واعظ طبسي و غارت خراسان•
به آيت اهللا واعظ طبسي است و پرونده المكاسب هم كه مربوط به آقـازاده  

 ”.واعظ طبسي است
آن قدر مفاسد اقتصادي اين خانواده زياد اسـت كـه     “ :  خانواده هاشمي•
اما يكي از مفاسد اقتصادي ايـن خـانـواده كـه           .  اصالً قابل گفتن نيست  

  5ادامه در صفحه    
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سناي آمريكا كه به آمـريـكـا      1903مصوب   –
و   –  داد   اجازه مداخله در امور داخلي كوبا را مي
نـبـود،   استعمار اقتصادي تحميل شده بر كوبـا    

شايد انقالب مسلحانه در كشور ما ضرورت پيدا 
گري امپريالـيـسـم     انقالب پيامد سلطه.  كرد نمي
توان ما را متهم كرد كه آن را به كشور  نمي.  بود

 .تحميل كرديم
توان و بايد در خود  هاي واقعي را مي دگرگوني

بيشتر از يك قـرن پـيـش،        .  آمريكا پديد آورد
كارگران خود اين كشور خواستار هشت ساعـت  
كار روزانه شدند كه ناشي از تكامل نـيـروهـاي    

اوباما پيش از آن كه درباره كشور مـا  .  مولده بود
قضاوت كند، بايد بداند كه به رغم مـحـاصـره      
اقتصادي و مالي و تجاوز كشور قدرتمند او، كوبا 

هاي آموزشي، بهداشتـي و درمـانـي،         با برنامه
اي كه نه فـقـط در        ورزشي، فرهنگي و علمي

سرزمين خودش بلكه در ديگر كشورهاي فقيـر  
سراسر دنيا به اجـرا در آورده اسـت، و بـا                

هـاي     هايي كه در راه همبستگي با خـلـق   خون
ديگر تقديم كرده است، گواه آن است كـه بـا       

. شود كارهاي زيادي كرد اي اندك، مي مايه دست
ترين متحد ما، اتحاد شوروي، هـم   حتي نزديك

 .نتوانست به آنچه ما داريم دست يابد
هاي ديگـر   تنها شكل همكاري آمريكا با ملت

. فرستادن كارشناسان نظامي به آن كشورهاست
چيز ديگري براي عرضه ندارد چرا كه به انـدازه�  
كافي اشخاصي در آن نيستند كه مايل بـاشـنـد    
خود را براي ديگران فدا كنند و كمـك قـابـل      

اگـرچـه     –توجهي به يك كشور نيازمند بكنند   
بايد بگويم كه كوبا از همكاري پزشكان ممـتـاز   

البته نبايد مردم را . آمريكايي برخوردار بوده است
مقصر دانست، چرا كه جامعه در مقياس وسـيـع   

 .دهد هايي را به آنها ياد نمي چنين ارزش
ما هرگز همكاري با كشورهاي ديگر را فداي 

وقـتـي تـوفـان       .  ايم مصالح ايدئولوژيكي نكرده
كاترينا شهر نيواورلئان را در هم كـوبـيـد مـا         
آمادگي خود را براي كمك به آمريـكـا اعـالم      

المللي پزشكي ما نام شايسته  گُردان بين.  كرديم
را بر خود دارد  (Henry Reeve)هنري ريو 

كه جواني آمريكايي بود كه در راه استقالل كوبا 
رزميد و در نخستين جنگ استقالل ما جان خود 

هـا هـزار      تواند ده انقالب ما مي.  را از دست داد
بـه  .  دكتر و كاردان فني بهداشتي را بسيج كنـد 

تواند شمار بزرگي از آموزگاران  همان ترتيب، مي
و شهرونداني را بسيج كند كه حاضرند براي هر 

نه براي غصب حقوق مردم   –امر مفيد و خيري 
اي از دنـيـا        به هر گوشه –يا تصرف مواد خام 

اراده و حسن نيت مردم خمير مـايـه   .  سفر كنند
شود آنـهـا را در        پاياني است كه نمي ذخاير بي

چنـيـن   .  ها جا داد و نگه داشت گاوصندوق بانك
هاي رياكارانه  توانند از سياست هايي نمي خصلت

 .يك امپراتوري سرچشمه بگيرند
اين مطلب تلخيص و ويرايش شده متني 
است كه در روزنامه كوبايي گرانما به چاپ 
 .رسيده است
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بيانيه مطبوعاتي درباره نشست حزب مردم فلسطين و 

 حزب توده ايران

 ...ادامه  ريا كاري امپراتور 

نمايندگان كميته مركزي حزب توده ايران با رفيق حنا عميره، ) هفته سوم ماه مه( 1378در خرداد ماه  
اين نشست در چارچوب روابط برادرانه .  عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين مالقات و گفتگو كردند

 .دوجانبه ميان دو حزب ترتيب داده شده بود، و در آن پيرامون مسايل مهم خاورميانه بحث و گفتگو شد
هاي فلسطيني، لـبـنـان،       نمايندگان دو حزب در مورد تحوالت اين منطقه و به ويژه آنچه در سرزمين

هاي همياري و همكاري نيروهاي مترقي براي بـه راه      گذرد گفتگو كردند و درباره راه عراق و ايران مي
 .انداختن و پيشبرد كارزاري پرتوان در راه صلح، دموكراسي و پيشرفت در اين منطقه تبادل نظر كردند

شان در ارتباط با مسئله فلسطين، به بررسي و تحليل پـيـامـدهـاي      نمايندگان دو حزب در گفتگوهاي
هاي فلسطيني و به ويژه در نوار غزه، و نيز تأثير ويـرانـگـر       محاصره اقتصادي تحميل شده بر سرزمين

نمايندگان دو .  هاي نظامي به كار گرفته شده از سوي دولت اسرائيل بر ضد مردم فلسطين پرداختند شيوه
طلبانه، تجاوز گري نظامـي، ديـوار      هاي توسعه حزب همچنين درباره ركود فرايند صلح به دليل سياست

هر دو حزب بر اهميت اتـحـاد   .  سازي و محاصره مناطق فلسطيني توسط اسرائيل بحث و گفتگو كردند
هاي مناسب در راه تحكيم جبهه داخلي و پايان دادن به اسـتـيـالي     فلسطينيان و ضرورت برداشتن گام
هر دو حزب بر لزوم گفتگوهاي ملي و تشكيل يك دولت مـوقـت     .  نظامي حماس در غزه تأكيد داشتند

هر دو .  فلسطيني كه بتواند انتخابات رياست جمهوري و مجلس را هر چه زودتر برگزار كند، تأكيد كردند
پوشي آن كشور بر ماهيت خشن اشغال گري اسرائيـل، و در واقـع          حزب  طرز برخورد آمريكا و چشم
هـاي     مركزيت دادن به خواسـتـه  .  اش را محكوم كردند هاي غيرانساني تشويق اسرائيل به ادامه سياست

هاي اشـغـال    مردم فلسطين در زمينه خروج فوري، بدون قيد و شرط، و كامل ارتش اسرائيل از سرزمين
شده فلسطيني، برقراري يك دولت مستقل فلسطيني در نوار غزه و كرانه غربي در كنار دولت اسرائيل، و 

سازمان ملل متحد را مورد تأكيد نمايندگان هـر   194نيز حل كردن مسئله پناهندگان مطابق با قطعنامه 
نمايندگان دو حزب برادر همچنين درباره شرايط سياسي، اجتماعي و اقـتـصـادي      .  دو حزب قرار گرفت

بـار اتـخـاذ         حاكم بر ايران، تأثير تهديدهاي آمريكا و اسرائيل بر ضد اين كشور، و نيز پيامدهاي فاجعه
هاي غير دموكراتيك در مقابله با تهديدهاي خارجي، در ارتباط با بهبود وضعيت زندگي مردم، براي  شيوه

. هاي گوناگون، بحث و گفتگو كـردنـد   هاي داخلي و در برخورد با چالش حل كردن معضالت و دشواري
نمايندگان دو حزب بر اهميت حياتي كارزار و مبارزه در راه صلح، دموكراسي، حقوق بشـر و عـدالـت          
اجتماعي در ايران، و نيز بر اهميت و ضرورت مبرم تشكيل يك جبهه متحد از همه نيروهاي معتـقـد و     

دو حزب مخالفت كـامـل و       .  متعهد به حقوق بشر، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران تأكيد كردند
بدون قيد و شرط خود با هرگونه مداخله خارجي يا ماجراجويي نظامي توسط آمريكا، اسرائيل يا هر كشور 

نمايندگان دو حزب تأكيد كـردنـد كـه      .  ديگري را بر ضد هر كدام از كشورهاي اين منطقه ابراز داشتند
هرگونه مناقشه و اختالفي بايد از راه گفتگوهاي ديپلماتيك و بر پايه منشور سازمان ملل متحد و قوانين 

نمايندگان حزب مردم فلسطين و حزب توده ايران بر اهميت كارزار در راه     . المللي حل و فصل شود بين
صلح، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي در خاورميانه تأكيد، و اعـالم كـردنـد كـه بـر اثـر                 

هاي تجاوزكارانه آمريكا بر ضد مردم خاورميانه، مـردم   هاي امپرياليسم جهاني و به ويژه سياست سياست
المللي  اي بين اندازي يك كارزار توده دو حزب بر ضرورت راه. اند اين منطقه متحمل رنج هاي زيادي شده

به منظور رفع محاصره غزه و بسيج كردن يك كارزار همگاني جهاني با هـدف از مـيـان بـرچـيـدن             
هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي، از راه تحت فشار قرار دادن كشورهاي جهان و بـه ويـژه      شهرك

 .ها تأكيد كردند هاي اين شهرك كشورهاي اتحاديه اروپا براي تحريم فرآورده
آميز خواندند  نمايندگان حزب مردم فلسطين و حزب توده ايران اين نشست و ديدار دوجانبه را موفقيت

هاي مرتب و منظم، و تبادل نـظـر و مشـورت         شان از طريق نشست و خواستار گسترش روابط دوجانبه
 .هاي مورد عالقه طرفين شدند درباره موضوع

 )1387خرداد  3( 2008مه  23



هـاي     جهاني شدن شـكـم    “   –سازي امپرياليستي  عالي از جهاني
سال  200اما .  بايد به خاطر اين توصيف از او ممنون باشيم”  ! خالي

پيش، سيمون بوليوار در راه اتحاد آمريكاي التين رزميد، و بيشتر از 
سال پيش، خوزه مارتي جانش را در راه مـبـارزه عـلـيـه               100

چه تفاوتي است مـيـان     .  سازي كوبا به آمريكا از دست داد ضميمه
آور پرزيدنت جيمز مونرو مبني بر اين كه آمريكا بايـد   دكترين شرم

كنترل مطلق بر آمريكاي التين را داشته باشد، و آنچه اوبـامـا دو     
 دارد؟ كند و اظهار مي قرن بعد دوباره در سخنانش مطرح مي

اي را بـراي     من نماينده ويژه« :  هايش گفت او در اواخر صحبت
گمارم كه از حمايت كـامـل مـن         قاره آمريكا در كاخ سفيد برمي

اما خدمات خارجي را هم گسترش خواهيم داد . برخوردار خواهد بود
هاي بيشتري در مناطقي از قاره آمريكا باز خواهـيـم    گري و كنسول

را تـوسـعـه      ”   سپاه صـلـح  “ .  توجهي شده است كرد كه به آنها بي
خواهيم داد و از شمار بيشتري از جوانان آمريكايي خواهيم خواست 

مـان   هاي كه به كشورهاي خارجي بروند تا اعتماد و پيوند بين ملت
با هم، ما به جـاي گـذشـتـه       « سپس افزود كه  » . را تعميق كنند

عبارتي است زيبا، چرا كه تصديق  ».توانيم راه آينده را برگزينيم مي
كم اين ترس است كه تاريخ سازنده  كننده و گواه اين نظر، يا دست

 .هاست نه برعكس شخصيت
احترام بـه   اوباما در سخنانش انقالب كوبا را ضددموكراتيك و بي

اين دقيقاً همان ادعايي اسـت    .  كند آزادي و حقوق بشر تصوير مي
بـه    –تقريباً بدون استـثـنـا        –هاي اياالت متحد آمريكا  كه دولت

شان عليه كشورما اسـتـفـاده       هاي كرّات از آن براي توجيه جنايت
كشي  محاصره اقتصادي در نفس خودش و به تنهايي نسل. اند كرده

خواهم شاهـد آن بـاشـم كـه ايـن               من نمي.  شود محسوب مي
اگر بـه    .  آور را در مغز كودكان آمريكايي فرو كنند هاي شرم ارزش

 (Platt Amendment)هاي نظامي، متمم پالت  خاطر مداخله
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اظهار نظر فيدل كاسترو درباره اين كه چرا باراك اوباما بايد از 
 هاي ضدكوبايي اياالت متحد آمريكا فاصله بگيرد سياست

 
 3( مـه       23راني باراك اوباما در روز    دانم كه پس از شنيدن سخن درست نمي

، بنيادي كه تـوسـط رونـالـد         ”االصل هاي كوبايي بنياد ملي آمريكايي“در ) خرداد
من همان گونه كه به سخنان مك كين و بـوش  .  ريگان ايجاد شد، ساكت بنشينم

من رنجشي از او ندارم چرا كه او   .  ام، سخنان اوباما را هم گوش كردم گوش داده
اگـر  .  هايي نيست كه عليه كوبا و بشريت صورت گـرفـتـه اسـت         مسئول جنايت

بنـابـرايـن، جـاي       .  شد خواستم از او دفاع كنم، كمك بزرگي به حريفان او مي مي
 .بينم هاي خودم درباره سخنان او نمي تأملي در انتقاد از او و بيان صادقانه ديدگاه

هرگز، در   .  عدالتي و سركوب بوده است در تمام عمرم، كوبا شاهد بي« :  او گفت
هـا،     هرگز، در عمر دو نسل از كوبايي.  اند عمر من، مردم كوبا روي آزادي را نديده

وقت آن رسيده است كـه پـول     « :  او افزود » . اند مردم كوبا دموكراسي را نشناخته
شان به رژيم كاسترو  هاي االصل از وابستگي و اتكاي خانواده هاي كوبايي آمريكايي
توان اين طـور   سخنان او را مي » . من تحريم اقتصادي را ادامه خواهم داد.  بكاهد
گرسنگي براي ملت، ارسال پول به صورت دهش خيريه و سفر به :  بندي كرد جمع

 .گرايي و زندگي تأمين ناشدني ناشي از آن كوبا با هدف تبليغ مصرف
اي دارد؟ غالت دنيـا را     نهايت جدي بحران غذايي چه برنامه او براي مسئله بي

ها تقسيم كرد كه شمار آنها هر سال  هاي اهلي، و ماهي ها، حيوان بايد ميان انسان
رويـه     بـرداري بـي       شود و تعداد آنها در آبهايي كه مورد بـهـره   كمتر و كمتر مي

المللي جلودار آنـهـا    گيري بزرگي قرار دارند كه هيچ سازمان بين هاي ماهي كشتي
 .شوند تر مي نيست، كمياب

هاي  حتي اوباما هم توانايي. توليد گوشت از نفت و گاز شاهكار بزرگي خواهد بود
گيرد، اگرچه او در مـورد   باال مي  فناوري را در مبارزه عليه تغييرات آب و هوا دست

” اَل گـور   “ تـوانسـت از        او مي.  تر از بوش است خطرها و كم بودن فرصت، آگاه
رقيب . جويي كند كه به پيشرفت پرشتاب گرم شدن كره زمين واقف است مصلحت

مرزي مـثـل    ، كه كارشناس و خبره قوانين برون” بيل كلينتون“ سياسي نزديك او، 
اي مـثـل        تواند او را در مورد مسـئلـه     برتون و توريچلي است، مي  -قانون هلمز

 .راهنمايي كند –كه قول داد آن را لغو كند ولي هرگز نكرد  –محاصره اقتصادي 
ترين نامزد رياسـت   ترديد از نقطه نظر اجتماعي و انساني مترقي اين مرد، كه بي

سـال   200« :  اش در ميامي چه گفت؟ او گفت راني جمهوري آمريكاست، در سخن
است كه آمريكا به روشني نشان داده است كه ما در برابر مـداخلـه خـارجـي در         

اما هر روز، در سـراسـر قـاره آمـريـكـا،           .  كُره خودمان خاموش نخواهيم ماند نيم
هاي خارجي، بلكه عليه تهـديـد    نه عليه ارتش  -اي متفاوت در جريان است  مبارزه

اي نيست كه ما مجبـور   اين آينده... كشنده گرسنگي و تشنگي، بيماري و نا اميدي
دوپرنس و نه براي خـانـواده      نه براي آن كودك در پورت  –به پذيرش آن باشيم 

ما بايد بهتر از ايـن  .  توانيم بهتر از اين زندگي كنيم ما مي.  هاي پرو ساكن كوهپايه
كشـنـد      توانيم رنجي را كه مردم در كشورهاي جنوبي ما مي ما نمي.  زندگي كنيم

توصيفـي   » . هاي خالي باشيم توانيم شاهد جهاني شدن شكم ناديده بگيريم، و نمي

 كمك  مالي رسيده

 دالر 200فرامرز                                                   
 دالر 500آرش چمني                                            
 يورو 1000به ياد شهداي نظامي حزب توده ايران           
 يورو 2000تقديم به مبارزان توده اي داخل كشور           

 رياكاري امپراتوري

  7ادامه در صفحه    


