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   3ادامه در صفحه 

 شكنجه گر وزارت اطالعات، كيهان و معناي مباحثه 
 در رژيم واليت فقيه

كودكان كار، قرباني برنامه هاي 

 !رژيم واليت فقيه

باگذشت يكسال پس از تهيه طرح ساماندهي كودكان 
خياباني، و تبليغات پرسروصدا پيرامون اقدامات دولت 
درخصوص حل اين معضل اجـتـمـاعـي، اخـبـار و           
گزارشات متعدد حاكي از آن است كه ده هـا هـزار       
كودك خياباني درسراسر كشور همچنان دروضعيـتـي   
ناگوار قرار دارند و رشد فزاينده فقر درجـامـعـه بـه         
افزايش تعداد اين كودكان معصوم وبي گناه انجاميده 

براساس آمار هاي سازمان يونيسف و بـرخـي   .   است
نهادهاي مستقل مردمي تعداد كودكان كار و خياباني 

ميليون نـفـر اسـت و           1/   5درسراسر ايران بالغ بر 
بسياري از گزارشا نيز از افزايش نگران كننده اي آمار 

درسال هاي اخير .  طي دو سال اخير حكايت مي كنند
رژيم واليت فقيه و خصوصا دولـت ضـد مـردمـي         
احمدي نژاد با تبليغات بسيار از ارايه طرح هايي براي 

دراواخـر  .  حل معضل كودكان كار سخن گفـتـه انـد     
بهمن ماه سال گذشته، خبرگزاري مهر اعالم داشـت،  

ميليارد ريال براي ساماندهي كودكان خـيـابـانـي      20
وزارت “ :  اختصاص يافته است، اين خبرگزاري نوشت 

رفاه و تامين اجتماعي اعالم كرده از محل بـنـد ب     
ميليارد ريال اعتبار به سـازمـان      20، مبلغ 15تبصره 

بهزيستي كشور جهت سامان دهي كودكان خيابـانـي   
 ”.اختصاص يافت

كودكان خياباني به افراد “ :  درادامه گزارش آمده است
سال اعم از دخترو پسر اطالق مي شود كـه     18زير 

براي بقا خود مجبور به كار و زندگي درخيابان هستند، 
بنابراين جهت بهبود شرايط اجتماعي و اقـتـصـادي،      
ارايه خدمات درزمينه هاي اجتماعي، آگـاه سـازي ا       
زمصرف مواد و بيماري هاي همچون هپاتيت و ايـدز  
به منظور ارتقاي سالمت جسمـانـي و درنـهـايـت          

    6ادامه در صفحه 

 2در ص اين هم نمونه ديگري از دغلكاري و تزوير دشمنان حزب                               

شكست برنامه هاي ارتجاع  
براي برگماري مجدد نامزد 

ولي فقيه وظيفه مهم ” اصلح“
 نيروهاي مترقي و آزادي خواه

 
با داغ تر شدن تنور مبارزه انتخاباتي،           
نيروهاي ارتجاعي تهاجم سازمان يافته يي       

.  را براي تغيير نتيجه انتخابات آغاز كرده اند       
خبرهاي نگران كننده در مورد افزايش بي        
سابقه صندوق هاي سيار و گزارش هاي          
متعدد درباره آماده شدن سپاه، بسيج و            
نيروهاي سركوبگر، زير نظر دفتر خامنه اي،  
براي مداخله وسيع در انتخابات و برگماري       
مجدد احمدي نژاد به عنوان رئيس              

رژيم نمي تواند براي       ” اصلح“جمهوري   
همه نيروهاي آزادي خواه و ملي ميهن ما         

بر اساس گزارش رسانه    . نگران كننده نباشد  
دانـشجو، رييس   هاي گروهي كامران        

سـتــاد انـتـخــابــات كـشــور، در         
مـصــاحـبـه مطبـوعـاتـي روز يكشنبه از      

هــاي   ده برابر شدن تـعــداد صـنــدوق      
جـمـهـوري  سـيــار انـتـخـابـات ريـاسـت

رييس “پور،    اكبر محتشمي   علي. خبر داد 
كـمـيـتــه صـيــانـت از آراي مـردمـي       

در اين باره از    ” سـتـاد مهنـدس مـوسـوي  
كنـم آقـاي    مـن تصـور مـي  “:  جمله گفت 

كند و عدد و رقم       دانـشـجـو اشـتـبـاه مي  
 1400خواند و     را با يـك صـفـر اضافه مي     

صندوق سيار بوده است و ايشان تعداد            
 ”.خوانده است     14000ها را         صندوق

اگـر چـنـيـن   “ :  وي اضــافــه كـرد     
دهنـده و    خـبـري درسـت بـاشـد، نشـان    

هايي است كه         تـاييـدكننـده دغـدغـه  
جـمـهـوري   نامزدهاي اين دوره ريـاسـت    

در رابـطـه بـا سرنوشت آراي مـردم             
انـد و بـراسـاس هـمـين               داشـتـه

هاي صيانت از آراي مردم       نـگـرانـي كميته 
اصـال مـعقول نيست از    . شكل گرفته است  

صـنـدوق سيار    14000صندوق،    46000
اي اسـت كـه بـايـد بـا       باشند و اين مساله   

 ”.آن بـه طور جدي برخورد شود
اين تالش هاي خامنه اي و نزديكان او         
براي تأثير گذاري بر نتايج انتخابات آينده از        
اين منظر نيز قابل توجه است كه كارنامه          
سياه و ضد مردمي دولت احمدي نژاد             
آنچنان است كه حتي طيف هاي گوناگون        

بر سر توافق    ” ذوب در واليت   “نيروهاي  
براي حمايت از احمدي نژاد به شدت دچار         

بر اساس   . تفرقه و چند دستگي هستند        
ديروز تمام تالش عقالي     “: گزارش اعتماد 

جناح راست براي سرپوش گذاشتن بر           
اختالف بر سر نام احمدي نژاد در مجلس          
بي نتيجه ماند و مخالفان و موافقان احمدي        
نژاد در برابر هم صف كشي كردند تا بار            
ديگر تندروي نمايندگان طيف رايحه خوش      

   6ادامه در صفحه 

يكي از موضوعات بحث برانگيز هفته هـاي    
اخير جدال ميان مهدي كـروبـي و روزنـامـه         

محمد عـلـي   .  كيهان حسين شريعتمداري است
ارديبهشت ماه خود،  12”  وب الگ“ ابطحي در 

كروبي به نمايـنـدگـي از      ” : در مطلبي با عنوان
، بـا    ” اهالي فرهنگ و سياست دربرابر كيـهـان  

در “ :  بزرگنمايي كروبي، از جمله مـي نـويسـد     
طول اين سال ها كيهان در حقيقت نقش كسي 
را داشته كه وسط چهارراه شهر مـطـبـوعـات       
ايستاده است و هركسي را كه نمي پسندد مورد 

معموالٌ وقـتـي     ...  اهانت و فحاشي قرار مي دهد 
آدم ها براي اهداف كيهان خطرناك مي شـونـد،     

 “....سهميه فحاشي پيدا مي كنند 
صرف نظر از واقعيت مطلب در خصوص كيهان 
و نقش اين روزنامه متعلق به ولي فقيه در تخريب 
دگرانديشان و دست اندركاران فـعـالـيـت هـاي        
فرهنگي و مطبوعاتي و ارتباط مستحكم آن بـا      
محافل پرنفوذ امنيتي رژيم، معلوم نيست چرا و به 
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كه براي نشر اكاذيـب و    ”  راه توده“ نشريه ضد توده اي 
ضربه زدن به حزب توده ايران منتشر مي شود،  در شماره 

گزارش راه توده از اجـالس  “ خود مطلبي را با عنوان  223
. منتشر كـرده اسـت    ”  حزب كمونيست و مترقي جهان 49

راه تـوده  “ :  اين نشريه در گزارش از اين نشست مي نويسد
كه يك عضو شوراي سردبيري، به هـمـراه دو تـن از            
مترجمين و نويسندگان خود را به اين كنفرانس اعزام كرده 
بود، موفق شد با چند تن از رهبران هيئتهاي نمايـنـدگـي    
پيرامون مسائل جهاني و مسائل خاص كشورها گـفـتـگـو     

از ميان اين گفتگوها، دراين شماره گفتگوئي را مـي    .  كند
خوانيد كه با سرپرست هيات اعزامي حزب كـمـونـيـسـت      
فدراتيو روسيه، بدليل اهميت ديدار اخير رهبر و اعضـاي      

انجام ”  مدويدف“ رهبري اين حزب با رئيس جمهور روسيه 
در شماره هاي آينده گزارش ها و مصاحبه هاي . شده است

 ” .ديگري را منتشر خواهيم كرد
كـارگـران   “ در پي تماس رهبري حزب با رفقاي حـزب    

كه ميزباني اين نشست را بر عهـده داشـتـنـد و         ”  بلژيك
گفتگوي تلفني  با مسئول شعبه بين الملـل ايـن حـزب        

براي اجازه شركت يافتن در ”  راه توده“ روشن شد كه افراد 
اين نشست خود را به دروغ نمايندگان حزب تـوده ايـران     

، مسـئـول     ” بوديون دكرز“ به قول رفيق .  معرفي كرده اند
، اين افـراد بـا       ” كارگران بلژيك“ روابط بين المللي حزب 

حيله و تقلب خود را نمايندگان حزب معرفي كردند و وارد   
در نامه رسمي شعبه روابط بين المللي حـزب  .  جلسه شدند

  20ارديبهشت،    30(به رهبري حزب ما ” كارگران بلژيك“
 : ،  از جمله مي خوانيم)ماه مه

رفقاي عزيز حزب توده ايران پوزش ما را در زمـيـنـه      “ 
اجازه شركت دادن به افرادي كه خود را نمايندگـان تـوده      

ما در آن روز بسـيـار مشـغـول       . معرفي مي كردند بپذيريد
بوديم و تعداد رفقاي مان نيز به دليل برگزاري دو انتخابات 

كمتـر  )  انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات محلي( در بلژيك 
زير فشار برگزاري جلسه در آن روز و اصرار .   از معمول بود

شديد اين افراد كه خود را نمايندگان حزب معـرفـي مـي      
كردند، ما از آنجايي كه هيچ اطالع رسمي از سوي حـزب  

كـه روال    -توده ايران در زمينه شركت اين افراد نداشتيم 
باالخره قبول كرديم كه اين افراد تنهـا    -عادي كار ماست 

در اين نشسـت  عنوان حضار، و نه شركت كننده به 
ما در آن هنگام از ماهيت اصلي ايـن افـراد       .  حضور يابند

ما از سردرگمي پـيـش     .  مطلع نبوديم ولي امروز مي دانيم
آمده و مشكالتي كه اين امر مي تواند براي شما ايجاد كند 

هيچ نامي از اين افراد در اسناد رسمي كنفرانـس  .  متأسفيم
 . و گزارش هاي آن برده نخواهد شد

با درودهاي كمونـيـسـتـي     . پوزش ما را بار ديگر بپذيريد
بوديون دكرز، مسئول شعبه روابط بين الـمـلـلـي حـزب          

 ”.كارگران بلژيك
ما در سال هاي اخير اسناد گوناگوني را در زمينه عملكرد 
سئوال برانگيز اين نشريه و مسئول آن در عـرصـه هـاي      

تـا  ”  ياد مانده هـا “ مختلف از جعل تاريخ حزب  زير عنوان 
پخته شده در وزارت اطالعات رژيم، دفاع از ”  اسناد“ انتشار 

خائيني همچون شهبازي و پرتوي و دفاع نهان و آشكار از 
اخـيـر    ”  شاهـكـار  “ اين .  رژيم واليت فقيه منتشر كرده ايم

در تالش براي نفوذ در جنبش “  ... عضو شوراي سردبيري“ 

 اين هم نمونه ديگري از دغلكاري و تزوير دشمنان حزب

كارگري و كمونيستي جهان با توسل به دغلكاري و دروغ نمونه ديگري از ماهيت و 
 . شكل عملكرد اين جريان ضد توده اي است

يكي از مسئوالن جمعيت دفاع از كودكان كار دريك گفتگو مطبوعاتي نسبت به .  مي گيرد
: برخوردهاي خشن وغير انساني حتي از سوي سازمان بهزيستي انتقاد كرده و تاكيـد كـرد    

من البته نمي گويم كه بهزيستي كودك آزاري مي كند، اما برخوردهاي خشونت آمـيـزي   “ 
االن هم اسم بهزيستي، براي اين بچه ها يك كـابـوس   .  دارد كه بچه ها وحشت مي كنند

وقتي نهادي رسمي كه با بودجه دولتي بخشي از مسئوليت رسيدگي به كـودكـان     ”   .است
كار و خياباني را دارد و نسبت به بعضي نهادهاي ديگر از جمله كميته امداد خميني از توان 
و نيروي كارشناسي برخوردار است اين چنين با كودكان معصوم و بي پناه برخورد مي كنـد  

برخورد سـپـاه و بسـيـج،         .  كه اين كودكان حاضر به تحت پوشش قرار گرفتن آن نيستند
به قول مـعـروف     !  شهرداري، نيروهاي انتظامي و كميته امداد خميني ديگر مشخص است

 .مشت نمونه خروار است
خبرگزاري ايلنا دردي ماه سال گذشته از قول يكي از كارشناسان آسيب شناسي اجتماعـي  

آمار كودكان كار درايران هر روزه افزايش مي يابد و بعيد نيست كه سرنوشتي “: گزارش داد
اولين نهاد حمايتگر از كودكان كـار سـازمـان      .  همچون كودكان هند درانتظار ايران نباشد

بهزيستي است كه متاسفانه به دليل عدم بودجه كافي، اين سازمان قـادر بـه حـمـايـت          
 ”.چشمگير از اين كودكان نبوده است

پديده كودكان كار و خياباني نتيجه مستقيم عملكرد رژيم واپس مانده واليت :  كوتاه سخن
حل اين معضل اجتـمـاعـي    .  اجتماعي ضد مردمي آن است-فقيه و سمت گيري اقتصادي

-بزرگ و غير قابل چشم پوشي به اتخاذ يك سياست درست و واقع بينـانـه اقـتـصـادي       
اجتماعي نيازمند است، سياسي كه با حضور رژيم واليت فقيه امكان اجرا وتحقق و اجـرا      

 !نداشته و نخواهد داشت

 ...ادامه  كودكان كار 
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چه دليلي يكباره مهدي كروبي صرفاٌ با يك نامه نگاري، به نمايـنـده و     
. بدل مي گـردد ”  اهالي فرهنگ و سياست در برابر كيهان“  نماد و مدافع 

درخصوص برخورد كروبي و كيهان و محتوي آن، بايد به نكاتـي اشـاره     
داشت كه به اعتقاد ما تاكيد برآنها از اهميت جدي برخوردار است، زيـرا    

سخن گفت اما با مرزبنـدي  ”  حقوق شهروندان“ نمي توان از پايبندي به 
خودي و غيرخودي، برسرنوشت هزاران دگرانديش در طول سـه دهـه       

كه (  بي اعتنايي به آنچه برسر دگرانديشان آمده .   گذشته چشم فروبست
رفتار با انديشمند فقيد زنده ياد احسان طبري يكي از نمونـه هـاي آن       

 .خود معياري بر شعارهاي تبليغاتي امروزي است) است
درجدال كروبي و كيهان، حسين شريعتمداري با وقاحت تمـام كـه از       
مشخصه هاي شكنجه گران جمهوري اسالمي است، از سوابق خـود در    
دهه شصت خورشيدي ياد مي كند و از اينكه درزندان هاي مختلف بـه    
كار شكنجه مشغول بوده وبه همين علت از سوي خميني مورد تشويق و 
تاييد قرار گرفته، به عنوان يك سابقه ارزنده در مـيـان چـهـره هـاي            

شريعتمداري در نامه خود به كروبي كه در كيـهـان   .  حكومتي نام مي برد
پرسيده ايد كه آيـا    ”  : ارديبهشت ماه انتشار يافته از جمله نوشته است 13

داشته ام؟ براي مـزيـد اطـالع      )  ره( بنده تاكنون مالقاتي با حضرت امام 
جنابعالي بايد بگويم، آري، بارها توفيق زيارت آن بزرگوار را داشته ام و از 
جمله، بعد از دستگيري اعضاي حزب توده با واسطه شهيد محالتي كـه    

در سپاه بودند براي مباحثه با احسان )  ره(درآن زمان نماينده حضرت امام 
طبري درباره ماركسيسم و نقد آن ماموريت يافتم و بـعـد از بـازگشـت         

كه نتيجه مستقيم مراجـعـه وي بـه          –مرحوم احسان طبري به اسالم 
مورد   –و آثار استاد شهيد مطهري بود )  ره( شخصيت عظيم حضرت امام 

 .“. . . لطف حضرت امام نيز قرار گرفتم 
پايگاه خبررساني رجانيوز وابسته به باندهاي هوادار احمدي نژاد نيز بـه  

ارديبهشت ماه اين بخش نامه شريعتمداري را تحـت عـنـوان       13تاريخ 
منتـشـر سـاخـت و         ”  احسان طبري با آثار مطهري به اسالم بازگشت“ 

احسان طبري نويسنده و نظريه پرداز ماركسـيـسـت و عضـو         “  : نوشت
كه پس از انقالب از گذشته خـود    .   كميته مركزي حزب توده ايران بود

 ”.اظهار ندامت كرد
شريعتمداري از ماموريت بازجويي خود در زندان با عنـوان مـبـاحـثـه        

حال ببينيم مـعـنـاي    .   يادكرده است و ابداٌ اشاره اي به شكنجه نمي كند
مباحثه اي كه وي مدعي آن است چيست؟  ما دراين زمينه به دو نامه به 
عنوان دو سند تاريخي كه از درون زندان هاي جمهوري اسالمي نگاشته 
شده و به بيرون ارسال گرديده و در مطبوعات نيز به چاپ رسيده اسـت،  
استناد مي كنيم تا خوانندگان و همه وجدان هاي بيدار معني مباحثـه در    

اين دو نامه، يكـي  .   زندان هاي رژيم واليت فقيه را به خوبي درك كنند
 16بوسيله رفيق شهيد دكتر احمد دانش شريعت پنـاهـي بـه تـاريـخ            

از زندان اوين خطاب به آيت اهللا منتظـري و ديـگـري         1366فروردين 
از زنـدان     1366مرداد  1توسط رفيق شهيد هوشنگ قربان نژاد درتاريخ 

.  گوهردشت خطاب به دادستاني انقالب اسالمي تهران نوشته شده اسـت 
هر دو نويسنده اعضاي رهبري حزب توده ايران بودند كه درجريان فاجعه 

 .اعدام گرديدند 1367ملي قتل عام زندانيان سياسي در سال 
رفيق شهيد دكتر احمد دانش در نامه خود به آيت اهللا منتـظـري مـي      

كوشش براي تغيير عقيده از طريق اعمال فشار و زور بيـهـوده   “  :  نويسد
درحاليكه بارها و بارها شنيده و در قانون اسـاسـي جـمـهـوري          ...  است

اسالمي خوانده بودم كه شكنجه ممنوع است، خود شكنجه شده و بارهـا  
انسـان  .   و بارها شاهد شكنجه هاي بيرحمانه انسان هاي ديگر بـوده ام   

هايي كه صداي خش خش خزيدن پيكر عليل آنها را شنيده و از زيـر        
چشم بند ديده ام كه چون دراثر شكنجه قادر به راه رفتن نبـوده انـد و       
براي نقل مكان بر روي پاي خود مي خزيدند و من با ديدن اين صحنـه  

ها، درد خود را فراموش مي كردم و باخود فكر مي كـردم ايـن        ...ادامه  شكنجه گر وزارت اطالعات  
كيست؟ و جواب مي دادم مهم نيست كه اسمش چيست و عقيده 

اين ديگر يك فرد و يك انسان نيسـت، هـمـه      .   اش كدام است
انسانيت و همه بشريت است كه چنين ذليل و بيچـاره بـر روي       

انسان هايي را ديده ام كه در اثر زخـم هـا و         .    زمين مي خزد
دردهاي ناشي از شكنجه استفراغ مي كردند و در نتيجه آنقدر آب 
از دست مي دادند كه پوستشان خشك مي شـدو خـطـر مـرگ         
تهديدشان مي كرد و براي نجات جانشان كه اكثريت خواهان اين 

انسان هـايـي را     .   نبودند، مي بايست به تزريق سرم متوسل شد
ديده ام كه از شدت ضربه هاي شالق خون ادرار مي كردند و بـه  

البتـه از    .   علت از كار افتادن كليه ها مي بايست دياليز مي شدند
 “  ....حق نگذريم كه نام اين اعمال را تعزير گذاشته بودند

عـده  “ :  رفيق شهيد دكتر احمد دانش درنامه خود تاكيد مي كند
زيادي از كم ساالن و جوانان و پيران، از زن و مرد و از گـروه        
هاي مختلف سياسي و يا طيف عقايد كامالٌ متفاوت و از جـملـه     
تعداد زيادي از رفقاي من، به اين وضع دچارنـد كـه بـه جـاي           
رسيدگي به وضع حقوقي و قضايي آنها، تحت انواع فشارها بـراي  
پذيرفتن موقعيت و وضعيتي به نام تواب بخوانيد تن دادن به ريا و 

از آنچه كه در هنگام به اصطالح ...  تزوير و نفاق واقعي قرار دارند
بازجويي ها گذشته است، مي گذرم، بيشتر جلسات، شكنجه رواني 

درهمه اين جلسات مـتـهـم بـا       .   و جسمي بود تا جلسه بازجويي
چشم بسته شركت مي كرد و همه آنها با فحاشي شديد و كـتـك   

 “.... همراه بود
اين نامه افشاگر، يك سند رسمي و غير قابل چشم پـوشـي از     
وضعيت زندان ها و رفتار با دگرانديشان است و به خوبي معنـا و    
مفهوم مباحثه مورد اشاره افرادي چون سردبير كيهـان، حسـيـن      

 .شريعتمداري را آشكار مي سازد
نامه دوم توسط رفيق شهيد هوشنگ قربان نژاد نگاشتـه و از      
درون زندان به مقامات دادستاني انقالب اسالمي ارسال گـرديـده   

رفيق قهرمان هوشنگ قربان نژاد از افسران توده اي بـود    .   است
مرداد دستگير و مورد شكـنـجـه هـاي        28كه درجريان كودتاي 

او درنامه افشاگرانه خود شكنجـه هـاي دو       .   حيواني قرار گرفت
رژيم را مقايسه كرده و با صراحت و شجاعت خطاب به مسئوليـن  

وقتي سخن از زندان و رفتار بـا    ...  “: رژيم واليت فقيه مي نويسد
زندانيان اعم از سياسي و عادي، در زندان هاي جمهوري اسالمي 
به ميان مي آيد، چنان مبالغه مي كنند كه به خواننده، شنونـده و    
بيننده خالي الذهن و همه آنهايي كه از دور دستي بر آتش دارنـد    

كه زندان هاي جمهوري اسالمي را هـم چـون     ...  يقين مي شود
سال است در  5من كه نزديك به ... استراحت گاه تجسم مي كنند

دايماٌ تحت شـكـنـجـه     ...  زندان هاي مختلف تهران بوده و هستم
هاي جسمي و رواني و رفتار موهن مسئولـيـن زنـدان بـوده و           

بايد اضافه كنم در زندان هاي دوران ستم شاهـي كـه     ...   هستم
سال را در آنها به سر برده ام، هرگز مشابه با چـنـيـن       13تقريباٌ 

 .“...صحنه هايي برخورد نكرده ام
چنين است معناي مباحثه در فرهنگ جنايتكاراني چون حسيـن  
شريعتمداري ها و احمدي نژادها و همه آن شكنجه گـران كـه       
اينك در پست هاي كليدي رژيم واليت فقيه عـامـل غـارت و        

آنچه درتاريخ درخشيده و خواهد درخشيد، .  چپاول و جنايت هستند
انسانيت و انسان هاي شرافتمندي هستند كه زندگي خـويـش را     
وقف عدالت، آزادي و حقيقت كرده اند و احسان طبري يـكـي از     

 !اين چهره هاي پر فروغ  به شمار مي آيد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

از فراخوان براي آزادي 
 ! كارگران زنداني حمايت كنيم

 
با گذشت چند هفته از بازداشت خودسرانه و   
غير قانوني گروهي از شركـت كـنـنـدگـان        
مراسم روز جهاني كارگر و با وجود مراجعات 
ــواده هــاي            مــكــرر بســتــگــان و خــان
دستگيرشدگان، مسئوالن رژيم واليت فقيـه  
از پاسخ درباره سرنوشت اين زندانيان امتنـاع  

ارديبهشت ماه، كميته  19درتاريخ .   مي كنند
برگزاري مراسم روز جهاني كارگر متشكل از 
سنديكاهاي مستقل كارگـري بـا انـتـشـار          
فراخواني از همه تشكل هـا و نـهـادهـاي         
مردمي و كارگري ايران و جهـان خـواسـت      
براي آزادي دستگيرشـدگـان مـراسـم روز         
جهاني كارگر و كارگـران زنـدانـي كـارزار         

دربـخـشـي از      .  گسترده اي را سازمان دهند
درروز جهاني كـارگـر     “ :  فراخوان آمده است

هنگامي كه كارگران و خانواده هاي آنان كه 
بنابر فراخوان كميته برگزاري مراسم اول ماه 

مشتمل بر تشكل هاي مستقل كارگـري  ( مه 
كه براي اعالم مطالبات خود و گرامي )  ايران

داشت اين روز درپارك الله تهران گـردهـم   
آمده اند ، به همراه تعداد ديگري از مـردم      

-حاضر درپارك مورد يورش نيروهاي امنيتي
. پليسي و ماموران لباس شخصي قرار گرفتند

اين نيروها با انـواع ابـزار و روش هـاي            
سركوب، تعداد زيادي را شديدا مـجـروح و     
بيش از صدو پنجاه نفر را درحالي كه مـورد    
ضرب و شتم واقع شده بودند، دستـگـيـر و      

ازاين تعداد هنوز حـدود    .  روانه زندان كردند
اين افراد .  يكصد تن درزندان به سر مي برند

هيچ جرمي مرتكـب  
نشده بودند كه ايـن    
چنين غير انسـانـي     
سركوب و بـه بـنـد      

” .... كشيده شده انـد   
درادامه اين فراخوان 

مـا  “ :  تاكيد مي شـود 
ميليون ها كارگـر و    
زحمتكش و مساوات 
طلـب نسـبـت بـه         
عزيـزان دربـنـد و        
خــانــواده هــايشــان   
مسئول هسـتـيـم و      
نبايد آن ها را تنـهـا   

بايـد فـورا     .  بگذاريم
متحدانه دست به كار 

مبارزه اي وسـيـع تـا      
آزادي همه دستـگـيـر    

 ”....شدگان شويم، 
ادامه بازداشت ده ها كارگر و ديگر مبارزان صنفي و سياسي بخشي از سياست هدفـمـنـد    
ارتجاع حاكم براي به تسليم كشاندن جنبش مردمي دراوضاع حساس كنوني قلـمـداد مـي      

كارگران زنداني هيچگونه جرمي جز دفاع از حقوق خود و پافشاري بر احياي حـقـوق     .  شود
 .سنديكايي ندارند

حزب توده ايران ضمن حمايت قاطع از فراخوان آزادي براي دستگير شدگان مراسـم روز    
جهاني كارگر، همه امكانات خود را دراين راه به كار گرفته و هم سنگر با سـنـديـكـاهـاي        
مستقل و نهادهاي مردمي مدافع حقوق زنان، جونان و دانشجويان براي آزادي كـارگـران       
دربند و همه دستگير شدگان روز جهاني كارگر و كليه زندانيان سياسي بدون هيچ استثنايـي  

 !مبارزه كرده و مي كند
 !كارگر زنداني را آزاد كنيد

  !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران
 
 

 جنبش دانشجويي دررويارويي با ارتجاع حاكم 
 

ادامه مبارزات دانشجويان دردانشگاه هاي سراسر كشور، مرتجعان حاكم را دروضـعـيـتـي     
ارگان ها و نهادهاي امنيتي درماه هاي گذشته كوشيدند با دستگيـري،  .  دشوار قرارداده است

اخراج و محروميت از تحصيل، جنبش رانشجويي را مهار كرده و از ميزان تاثير گـذاري آن    
اما با وجود تـمـامـي      .  برتحوالت به ويژه روند مربوط به انتخابات رياست جمهوري بكاهند

لطماتي كه سياست سركوب هدفمند به مبارزات جوانان و دانشجويان وارد ساختـه و مـي       
سازد، اين جنبش دربرابر ارتجاع حاكم تسليم نشد و با حمايت توده هاي وسيع دانشـجـو و     

بـه گـزارش     .   همبستگي ديگر گردان هاي جنبش مردمي به مبارزه ادامه داده و مي دهـد 
ارديبهشت ماه امسال، تريبون آزاد دانشجويي براي آزادي مـبـارزان        22خبرنامه اميركبير، 

: اين خبرنامه گـزارش داد   .  برگزار شد)  اميركبير( دربند، درصحن اصلي دانشگاه پلي تكنيك 
ارديبهشت مـاه دردانشـگـاه       21(تريبون آزاد دانشجويي براي آزادي، ديروز “

نفر از دانشجويان اين دانشگاه از صبح  35پلي تكنيك، درحالي برگزار شد كه 
اين دانشجويان درحالي كه صبـح  . روز دوشنبه به دانشگاه ممنوع الورود شدند

ديروز براي حضور دركالس هاي خود قصد ورود به دانشگاه داشتند، تـوسـط   
ماموران انتظامات وحراست دانشگاه، مطلع شدند كه، به دانشگـاه مـمـنـوع       

صدها دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك ونيـز  ...  درتريبون آزاد .   الورود شده اند
برخي اعضاي دفتر تحكيم وحدت و اعضاي شوراي تهران ايـن اتـحـاديـه         

تداوم بازداشت چهار دانشجوي دربند، عملكرد چهارساله دولت .  حضور داشتند
نهم، سركوب فعاالن مدني و بسته شدن فضاي دانشگاه درآستانه انتخابـات،  

بـود،  )  ارديبهـشـت مـاه      21(محورهاي اعتراضات درتريبون آزاد روز دوشنبه 
گفتني است روز يكشنبه انجمن اسالمي دانشگاه پلي تكنيك با صدور بيانيـه  

 ”....به اتهامات واهي عليه دانشجويان پلي تكنيك اعتراض كرده بود.... اي 
از ديگر سو با انتشار اتهامات واهي بر ضد برخي دانشجـويـان دربـنـد و         

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

همزمان با نامه هاي حسين شريعمنداري به كـروبـي و       
تاكيد شريعتمداري بر اين مساله كه گويا بازجو نـبـوده و     
درشكنجه دگر انديشان از جمله زنده ياد احسان طـبـري     
دست نداشته، خبرنامه اميركبير بـا افشـاي شـكـنـجـه           
دانشجويان دربند براي گرفتن اعترافات اجباري و دروغ از 

عصبانيت روزنامه بازجو شريعـتـمـداري از      “: جمله نوشت
شريـعـتـمـداري     ...  آشكار شدن شكنجه هاي دانشجويان 

مدير مسئول روزنامه اطالعاتي كيهان كه بازجو بـودن را    
افتخار مي داند، احتماال شكنجه دادن دانشجويان را هـم    

افشاگـري هـاي     ...  داراي ثوابي عظيم به شمار مي آورد 
شكنجه گران چنان بر سردبير بازجوي كيهان سخت آمده 

اهمال .... است كه از روا داشتن هيچ اتهامي بردانشجويان 
 ”.....نكرده است

تشكل دانشجويي، انجمـن هـاي      54همچنين بيش از 
اسالمي دانشگاه ها از سراسر ايران با انتشـار نـامـه ي        
سرگشاده تحت عنوان، نه، به احمدي نژاد، كارنامه دولـت  
ارتجاع حاكم را فوق العاده سياه و زيان بار بـراي كشـور     

به جرئت مي تـوان    “ :  ارزيابي كرده و خاطر نشان ساختند
گفت دانشگاه، اين مهمترين كانـون آزادي خـواهـي و          
روشنگري سهمگين ترين ضربات و بيشترين فشارها را از 

روي كـار آمـدن     ....  جانب دولت نهم دريافت كرده است 
محمود احمدي نژاد و حضور نظاميان درحـوزه اجـرايـي        
كشور، منجر به حاكم شدن يك نگاه امنيتي و سركوبگـر  
به جريانات اجتماعي و سياسي گرديد كه ادامه روند سلب 
تنفس از گروها و فعالين سياسي آزادي خـواه، كشـور را       

ما معتقـديـم   ....  درآستانه انفجار اجتماعي قرار خواهد داد 
حضور دوباره محمود احمدي نژاد موجب تشديد تـمـامـي    

با صداي بلند فرياد .  بحران ها و فروپاشي اجتماعي خواهد
نه به احمدي نـژاد و      .  برمي آوريم احمدي نژاد بايد برود

توقف روند فعلي مي تواند، مي تواند تصميمي عقالني از   
طرف همه گروه ها، احزاب و فعالين سياسـي و مـدنـي        

 ”....آزادي خواه و اصالح طلب باشد 
عالوه بر اينها، جنبش دانشجويي با حمايت از نشـسـت   
سراسري حق تحصيل كه به ابتكار برخي فعاالن حـقـوق   
اقليت هاي مذهبي بويژه هم ميهنان بهايي دردو شـهـر       
تهران و شيراز برگزار گرديد، سياست هاي ضد انسـانـي     
وتبعيض آميز ارتجاع حاكم و دولت احمدي نـژاد را بـه       

دراين اوضاع حساس، حفظ وحدت جنبـش  .  چالش گرفت
دانشجويي، تشخيص درست صحنه سياسي و تـحـكـيـم     
پيوند با ديگر گردان هاي جنبش مردمي از الويـت هـاي     
اساسي جنبش دانشجويي درمبارزه براي درهم كـوبـيـدن    
ارتجاع حاكم درانتخابات دوره دهم رياسـت جـمـهـوري       

 !      است
 

مخالفت روز افزون با طرح امنيت اجتماعي و   
 گشت هاي ارشاد

 
مخالفت جدي و عميق اجتماعي، به ويـژه از سـوي         
جوانان وزنان كشور، با طرح امنيت اجتماعي و گشت هاي 
ارشاد، بسياري از محافل با نفوذ حكومتي را به فكر چـاره  

درعين حال نـامـزدي هـاي        .  دراين زمينه انداخته است
اصالح طلب حكومتي نيز از برنامه توقف گشـت هـاي       

بـه  .  ارشاد در صورت پيروزي درانتخابات سخن مي گويند
عبارتي با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمـهـوري   

بحث داغ درباره عملكرد نيروهاي انتظامي، بسيج و ديگر ارگان هاي فعال درزمينه 
دراين خصوص عامل اصلي چنيـن بـحـث و        .   طرح امنيت اجتماعي جريان دارد

درتمام ايـن  .  برخوردهايي نارضايتي گسترده اجتماعي از چنين طرح ارتجاعي است
مدت يعني از زمان اجراي طرح امنيت اجتماعي، گشت هاي ارشاد و طرح گشـت    
هاي اوباش بسيج درمحالت، نيروهاي انتظامي و بسـيـج هـزاران زن و مـرد،             
پيروجوان را مورد آزار و اذيت قرار داده و بديهي ترين حقوق فردي و اجـتـمـاعـي     

هدف اصلي اين طرح و حضـور پـرمـعـنـاي بسـيـج            .   افراد را پايمال ساخته اند
درشهرهاي بزرگ كشور دردرجه نخست ايجاد جو رعب و وحشـت وسـركـوب          

به همين دليل اين طرح بخشي از برنامه .  هرگونه صداي حق طلبانه بوده و هست
ارتجاع حاكم براي مقابله با نارضايتي اجتماعي روبه گسترش و سركوب جـنـبـش    

بي جهت نبود كه معاون دادستان تهران درگفت و گو با خبـرگـزاري   . مردمي است
گشت هاي ارشاد تعطيل بردار نيست و   “ :  فروردين امسال اعالم داشت 29فارس 

طرح امنيت اجتماعي اجتناب نـاپـذيـر      .  اين گشت ها به كار خود ادامه خواهند داد
برخورد با بدحجاب، بي توجهي به اخالق اجتماعي، عدم رعايت شـئـونـات      .  است

اسالمي و پوشش هاي نامناسب مردان و زنان بخشي از طرح امنيت اجـتـمـاعـي     
از سوي ديگر پاسدار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ”  .... است و همه طرح نيست 

طرح گشت هاي بسيج درمحالت كه با هـدف    ”  : نيروهاي انتظامي نيز اعالم كرد
صبح از اول آذر ماه سال گذشتـه   6تا  24تامين امنيت اجتماعي هر شب از ساعت 

بسيج طبق قانون، ضابـط  .  دركشور اجرا شده است، بسيار مطلوب ارزيابي مي شود
قضايي است و درجايي كه نيروي انتظامي حضور ندارد، به تنهايي مي تواند اقـدام  
كند و نيروهاي بسيج در برقراري امنيت در محالت اصلي ترين عامل به شمار مي 

تاكيد مسئوالن رنگارنگ ارتجاع حاكم و نيروهاي امنيتي و قضايي بر ادامـه  ”  . آيند
طرح امنيت اجتماعي و گشت هاي بسيج وارشاد، نشانگر هراس مـرتـجـعـان از         

به رغم سلطه رژيم واليت فقيه براركان اصـلـي كشـور و        .  وضعيت موجود است
تبليغات و امكانات گسترده آن، مردم ايران از طبقات گوناگون اجتماعي با برنامـه،  
ساست و افكار قرون وسطايي كه به جامعه هر روزه تحميل مي شود، مـخـالـفـت     

وجود گشت هاي ارشاد و بسيج به نوبه خود ثـابـت مـي      .  كرده و مبارزه مي كنند
كند، رژيم واليت فقيه و به ويژه طيف ارتجاع حاكم دربرابر مردم و خواسـت هـا     
ونيازهاي مشروع، قانوني و به حق آنان از جمله حقوق دمكراتيك فردي واجتماعي 
خصوصا آزادي هاي دمكراتيك دروسيع ترين شكل آن نيازمند سركوب واعـمـال     

برچيدن گشت هاي بسيج و ارشاد و تعطيل ساختن طرح ارتـجـاعـي    .   فشار است
امنيت اجتماعي يك خواست همگاني است، با مبارزه اي سازمان يافته مي تـوان    

 !ارتجاع را دراين زمينه به عقب راند و به شكست كشانيد
 

 جوانان و طرح برخورد با خانه هاي مجردي
 

ارتجاع حاكم دركنار برنامه هايي نظيرگشت هاي ارشاد و طرح امنيت اجتماعـي  
از مدتي قبل برنامه هدفمند سركوب اعتراضات جوانان كشور را با نام برخـورد بـا     

هزاران جوان درچارچوب اين طرح فـوق  .  خانه هاي مجردي به اجرا گذاشته است
العاده ارتجاعي مورد تعرض ماموران امنيتي و نيروهاي انتظامي قرار گـرفـتـه و        
دربسياري موارد با ضرب و شتم و ايجاد جو رعب و وحشت بازداشت و روانه زندان 

يورش به خانه هاي مجردي درواقع طرحي است براي .  و پاسگاه هاي پليس شدند
 !سركوب جوانان و پايمال ساختن حقوق بديهي و شخصيت مستقل و پوياي آنان

دراعتراض به اين طرح گروهي از وكالي دادگستري، ضمن تاكيد بـر حـقـوق      
جوانان و حق آنان در  برخورداري از يك زندگي مستقل و شرافتمندانه، حـركـت     

رژيـم  .  نيروهاي انتظامي و برخورد قوه قضاييه را خالف قانون اساسي نـامـيـدنـد    
واليت فقيه براي اجراي برنامه هاي ضد  مردمي خود به سركوب و ايـجـاد جـو      
رعب و وحشت نيازمند است، طرح برخورد با خانه هاي مجردي درراستاي چنـيـن   

به عالوه جوانان كشـور هـمـواره از          .  سياستي قابل ارزيابي بوده و معنا مي دهد
مخالفان اصلي رژيم قلمداد شده و نقش آنها درمبارزه اعتراضي كنوني عليه ارتجاع 
حاكم غير قابل چشم پوشي است، بنابر اين خاموش كردن صداي اعتراضي ايـن    

انتخاب زمان اجـراي ايـن     .  بخش جامعه از هدف هاي درجه اول به شمار مي آيد
طرح، شكل اجراي آن و سركوب جوانان نشان ميدهد، ما با برنامه اي حساب شده 

 !مواجه هستيم كه لبه تيز آن متوجه جوانان ميهن است
تجربه ساليان اخير ثابت مي كند جامعه جوان ايران را نمي توان با چنين طـرح    

 !هايي سركوب و به انقياد كشاند
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علي الريجاني و حاميانش    . را ناممكن سازد  » ريش سفيدي «خدمت، هر گونه    
اما روح اهللا   . اصولگرايي شدند كه به محمود احمدي نژاد راي منفي دادند             75

نماينده بيشتر نيستند اما  50حسينيان و حاميان رايحه خوش خدمتي هم گر چه 
نماينده ديگر هم از سر مصلحت به  30زنگ خطر رقيب اصالح طلب سبب شد 

نماينده خواستار حمايت فراكسيون اصولگرايان از         80آنها بپيوندند و سرانجام      
 ” .محمود احمدي نژاد شدند

از سوي ديگر وابستگان تبليغاتي و چماق داران مطبوعاتي رژيم نيز كارزار               
وسيعي را بر ضد نامزدهاي اصالح طلبان حكومتي سازمان دهي كرده اند كه               
نقش كيهان، به سردبيري شكنجه گر وزارت اطالعات، شريعتمداري در آن               

كيهان در برخورد با كروبي و همچنين مصاحبه تلويزوني اخير              . نمونه است 
موسوي سخن تازه اي عليه     “: موسوي، ضمن حمالت شديدي از جمله نوشت       

رئيس جمهور و دولت نهم نداشت و آنچه در اين باره بر زبان آورد، دقيقاً و بي                  
همان جمالتي بود كه دشمنان      -تأكيد مي شود بي كم و كاست       -كم و كاست  

تابلودار اسالم و انقالب طي چند سال اخير عليه احمدي نژاد بر زبان و قلم                   
اما آقاي مهندس موسوي به بهانه سياه نمايي عليه         . آورده و هنوز هم مي آورند  

احمدي نژاد بسياري از آموزه هاي اسالمي و انقالبي را مورد هجوم قرار داد و                
قاي موسوي، چرا به    �. به نظرات صريح و خالي از ابهام حضرت امام حمله كرد          

شعور و حيثيت مردم اهانت مي كند و به آنان اتهام مي زند كه براي استقبال از       
يعني دقيقاً همان اهانت و اتهامي      ! رئيس جمهور خويش پول دريافت كرده اند؟      

كه مدتهاست اسرائيل، آمريكا و ضد انقالبيون فراري عليه مردم شريف و                 
 ”.مسلمان ايران روا مي دارند

ما در هفته هاي اخير ضمن تأكيد بر واقعيت هاي كنوني جامعه، امكانات                
عيني و ذهني جنبش مردمي و سطح سازمان يافتگي و توان نيروهاي اجتماعي           
و  نيروهاي سياسي دگرانديش و آزادي خواه كشور و در عين حال با طرح                    
انتقادات و اشكاالت جدي از نامزدهاي اصالح طلبان و سياست هاي اعالم               
شده از سوي آنها بر اين نكته تأكيد كرد و مي كنيم كه مبارزه انتخاباتي، عرصه 
مهم مبارزه سياسي بر ضد رژيم واليت فقيه و افشاي كارنامه ضد مردمي رژيم            

در عين حال انتخابات     . و دولت برگمارده آن در زمنيه هاي گوناگون است            
فرصتي است براي بسيج نيروهاي اجتماعي كشور، براي همكاري و تالش               
مشترك نيروهاي مترقي و آزادي خواه، و همچنين براي بسيج و سازمان دهي              

حجاريان در  . نيرو و گسترش امكانات جنبش براي مقابله با برنامه هاي ارتجاع          
اما در فضاي رقابت به علت باز        “: اين زمينه ضمن تحليل مشابهي مي گويد       

ها   اند بسياري از سياهكاري     شدن فضاي نسبي، هم رقبا و هم هواداران توانسته        
نمايي     دانم كه لغت سياه     البته من نمي  . هاي دولت را روي دايره بريزند       و تباهي 

كند طبعا كارگزار كار وي  اخيرا از كجا آمده است وقتي دولتي كه سياهكاري مي
سياه خواهد بود، مگر آنكه در لحظاتي حتي الش مرده سگي را ببينيم و بگوييم 

خواهد گزارش دقيقي     كه به جمع دندان سفيدي دارد اما براي خبرنگاري كه مي
از اوضاع كشور بدهد، اين نگاه كارساز نيست و شايد نوعي خيانت به مردم                  

ها از كف مرداب به     در هر حال در اين انتخابات نيز بسياري از لوش لجن .باشد
به نقل از پايگاه    (” .اند كه پشت صحنه چه خبر است       اند و مردم ديده سطح آمده

ما تكرار مي كنيم كه انتخابات كنوني نه تنها آزاد نيست بلكه               ) خبري امروز 
روند تحميل شده اي است از سوي رژيم واليت فقيه، كه در چارچوب نظارت                
مرتجعان شوراي نگهبان و دخالت آشكار و نهان نمايندگان خامنه اي و دستگاه   
هاي سركوبگر، براي برگماري مرتجعي همچون احمدي نژاد بر كرسي رياست           

در چنين چارچوب تنگ و انحصار طلبانه يي انتظار          . جمهوري برگزار مي شود   
تحوالت بنيادين و دموكراتيك داشتن از انتخابات تصور بي پايه و نادرستي                
است كه بي گمان ما را به تحليل هاي نادرست و غير واقع بينانه  از شرايط                    

در عين حال نمي توان به مردم گفت كه با خانه نشستن            . كنوني سوق مي دهد   
و دوري از چنين روندي مي توان به خواست هاي اساسي شان، از جمله                    
تخفيف فقر و محروميت، كاهش بيكاري، تورم و فشارهاي كمر شكن اقتصادي 

بهره برداري از   . بر خانواده ها، و تخيفيف جو خشن سركوب كنوني، دست يافت       
امكانات محدود كنوني براي سازمان دهي نيروهاي اجتماعي حول شعارهاي            
مردمي و تالش براي تحميل اين خواست ها بر برنامه هاي اصالح طلبان                 
حكومتي گامي در احياي روحيه مبارزه طلبي و فايق شدن بر عقب گردهاي                

بايد . ناشي از نتايج انتخابات گذشته و روي كار آمدن دولت احمدي نژاد است              
تمام تالش ها را براي شكست دادن نامزد اصلي ارتجاع، يعني محمود احمدي             

تحقق چنين امري گامي هر چند كوچك در تخفيف              . نژاد به كار گرفت     
فشارهاي كنوني و حركت به سمت احياي روند اصالحات و بازسازي نيروهاي             

 . اجتماعي براي  مبارزه سرنوشت ساز آينده در راه طرد رژيم واليت فقيه است
 

 ...ادامه  كودكان كار  ...ادامه انتخابات عرصه مهم  

توانمندسازي كودكان خياباني درجهت كنترل و كاهش آسـيـب هـاي        
اجتماعي ناشي از اين پديده، مورد تاكيد وزارت رفاه و تامين اجتـمـاعـي    

 ”....است 
درخصوص اين كودكان مظلوم كه قرباني برنامه هـاي ضـد مـردمـي         

اجتماعي رژيم واليت فقيه و گسترش فقر درجامعه هسـتـنـد    -اقتصادي
تمامي گزارش ها از وضعيت ناهنجار و غير انساني حاكم برزندگي آنـهـا   

دراواسط سال گذشته يكي از اعضاي موسس شبـكـه    .  حكايت مي كند
ياري كودكان كار و خياباني درمصاحبه اي خاطر نشان سـاخـتـه بـود،       
كودكان كار به دليل فقر براي زنده ماندن و تامين هزينه خانـواده خـود     
تالش مي كنند، اينان از كمترين توجه دولت برخوردار بوده و به دلـيـل   
زندگي و كار درمحيط هاي غير بهداشتي درمعرض ابتال به انواع بيماري 
هاي مملك بويژه هپاتيت ب قرار دارند و آثار بالهـاي اجـتـمـاعـي و          
طبيعي، بيماري به دليل سوء تغذيه و عدم رعايت بهداشت و فقر درچهره 

قانون كار فعلي  79گرچه ماده .   تك تك كودكان كار و خيابان پيداست
سال را ممنوع اعالم كرد، ولي هـزاران     15به كار گماردن افراد كمتر از 

سال دركارگاه هاي مختلف توليدي و خدماتي  15تا  5كودك ايراني بين 
و درمزارع اجباراو بدون برخورداري از حقوق بديهي يك انسان بـه كـار     

سال اخير با عملكرد وزارت كـار و امـور          4اشتغال دارند و متاسفانه در
اجتماعي حتي كارفرمايان بابت تخلف از قانون و بكارگيـري كـودكـان      

بـه  .  دركارهاي گوناگون صنعتي و يا خدماتي جريمه نيز نـمـي شـونـد      
گزارش ايلنا كودكان كار دربرخي واحدها و كارگاه هاي توليدي همچون 
برده و درشرايطي كامال غير انساني كار مي كنند و وزارت كـا ردولـت       
احمد نژاد حاضر نيست اين دسته از كارگاه ها را مورد بازرسي قرار داه و 

عالوه بر اين كودكان كار از بهداشت و .  مانع از تخلف از قانون كار شود
ايلنا دراول مهرماه سال قبل هـمـزمـان بـا       .  آموزش نيز محروم هستند

 90بيـش از      “ :  بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي گزارش داده بود
درصد كودكان كار بي سوادند، اما با اين وجود دولت اقدامي موثر بـراي    

 ” .آموزش اين افراد انجام نداده است
درگزارش مذكور از قول مدير شبكه ياري كودكان كار و خـيـابـان يـاد       

دستگاه هاي دولتي به بهانه هاي مختلف مسئوليـتـي   “ :  آوري مي گردد
موضوع آموزش و   .  درقبال رسيدگي به وضعيت كودكان كا رنمي پذيرند

سواد آموزي اين كودكان فوق العاده مهم است و اكنون به يك مشكـل  
جدي بدل گرديده، زيرا دولت حاضر نيست مسئوليت بهداشت و آمـوزش  

درتمام كشورهاي دنيا متولي و مسـئـول     .  كودكان كار را برعهده بگيرد
آموزش و بهداشت دولت است و به علت حساسيت، اين امر به بـخـش     
خصوصي واگذار نمي شود، ولي دولت در اين عرصه حساس رسيدگي به 
كودكان كار را به بخش خصوصي سپرده و از خصوصـي سـازي امـور        

درحال حاضر سازمان هاي .  حساسي چون بهداشت و آموزش دم مي زند
غير دولتي فعال درحوزه كودكان كارو خيابان نيز توان كافي را براي ارايه 
خدمات به اين كودكان ندارند و بنابر اين مداخله دولت درايـن زمـيـنـه       

بسياري ا زكودكان محروم از آمـوزش و يـا         . ضروري به نظر مي رسد
آنهايي كه ترك تحصيل كرده اند، جذب بازرا كار و كارگـاه هـا و يـا          

 ”.خيابان مي شوند و وضعيت آنها وخيم تر از قبل مي گردد
درحق اين كودكان بي عدالتي شديدي از سوي رژيم واليت فقيه صورت 
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گزارشي از كنگره حزب 
 كمونيست لبنان

دهمين كـنـگـره حـزب         
كمونيست لبنان، در اسفندماه، 
در بيروت، پايتخت لـبـنـان،      

اين اولين كنگـره  .  برگزار شد
و  از        2003حزب از سال   

زمان حمله نـظـامـي سـال         
اسرائيل به لبنان مـي     2006

تهاجمي كـه حـزب         –باشد
كمونيست لبنان در صـفـوف     

نيروي مقاومت در آن شركت كرد و در مبارزه اي نابرابر اما قهرمانانه 
تعداد قابل توجهي از احـزاب    .   تعدادي از اعضاء خود را از دست داد

” تـقـريـبـا    .   كارگري جهان در اين كنگره حضور داشتند -كمونيست
تمام احزاب برادر از خاورميانه و از جمله از اردن، سـودان، عـراق،         

هم چـنـيـن      .  سوريه، تركيه، قبرس، تونس در كنگره شركت داشتند
نمايندگان احزاب كمونيست و چپ از اروپـا و از جـملـه احـزاب             
كمونيست فرانسه، دانمارك، اسپانيا، يونان، كاتالونيا، پرتقال، روسيـه،  
ارمنستان، حزب كارگران بلـژيـك، حـزب چـپ سـوئـد، حـزب                
كمونيستهاي ايتاليا، حزب كمونيست برزيل، حـزب كـمـونـيـسـت         

سفراي چين و كوبا در لبنان نيز .  هندوستان، در كنگره حضور داشتند
از طرف رهبري حزب برادر از حزب توده .   در كنگره سخنراني كردند

ايران نيز براي شركت در اين كنگره با اهميت دعوت رسمي به عمل 
در طول كنگره نمايندگان احراب برادر شركت كنـنـده بـا      .  آمده بود

پرزيدنت .  آقاي ميشل سليمان، رئيس جمهوري لبنان، مالقات كردند
مـدل  “ سليمان در سخنراني خود براي نمايندگان احزاب بـرادر از        

به مثابه الگوئي براي دموكراسي در مـنـطـقـه،         ”  دموكراسي لبنان
تضمين هاي قانوني براي آزادي بيان و عقيده و از جملـه تـامـيـن       

او در   .   حقوق مشخص براي اقليت هاي مذهبي و ملي سخن گفت
اين رابطه همچنين به فناتيسم حاكم در اسرائيـل، و سـركـوب و          
تبعيض هاي شديد در اين كشور مورد حمايت اياالت متحده و اروپـا  

مسئله نياز به تعميق دموكراسي در لبنان در تمامي بحث .   اشاره كرد
نكته ديگر مورد توجه كنگره مسئله سياست .   هاي كنگره مطرح بود

هاي جنايتكارانه و جنگ طلبانه اسرائيل و ادامه اشغال سرزمين هاي 
در روز قبل از افتتاح كنگره .   فلسطيني و عربي توسط اين كشور بود

نمايندگان احزاب برادر در كنفرانسي در رابطه با بحران اقتصـادي و    
 .  عواقب آن براي خاورميانه، شركت و سخنراني كردند

اين كنفرانس يك روزه پس از مراسم گشايش رسمي كنگره دنبال 
شد، مراسمي كه سخنراني هائي از احزاب كمونيست مهمان كنگره و 
همچنين نمايندگان احزاب لبناني را شامل مي شد؛ برنامه كـنـگـره      

روز اول   .  همچنين شامل دو روز بحث هاي رسمي و برنامه اي بـود 
بحث و تبادل نظر ها به مسائل سياسي و روز دوم  بـه مسـائـل            

بحث هاي كنگره در فضـايـي بـاز و          .  تشكيالتي اختصاص داشت
رفيقانه دنبال مي شد و سطح باالئي از بلوغ سياسي را به نمايش مي 

آيـا  ( موضوعات اصلي مباحثه را جهت گيري سياسي حزب .   گذاشت
بايد به طرف يك جبهه دمكراتيك غيرمذهبي جركت كرد و يـا بـر     
ابقاء پيوندها با سازمان هاي مسلمان، كه در مقاومـت در مـقـابـل         

و همچنين وضعيـت  )  اسرائيل و امريكا ضروري بودند، تالش ورزيد؟
آنهم در كشوري كه جنبش كارگري بسيار ضعيف است  -تشكيالتي

خط سياسي اصلي كنگره تأكيد بـر ضـرورت       .  تشكيل مي دادند  -
تشكيل جبهه وسيعي از نيروهاي غير مذهبي بود كه بـتـوانـد بـه         
جايگزيني در مقابل دو بلوك نيروهاي مذهبي كشور، يعني مسلمانان 
و مسيحيان، كه بر امور سياسي لبنان غالب هستند، تبديل شـود و      
حزب در عين حال موقعيت برجسته  سنتي خود را در رهبري مبـارزه  

اين امر مورد تذكر قرار گرفت كـه    .   ضد امپرياليستي از دست ندهد
تشكيل اين جبهه نيازمند تجديد جهت تشكيالت توده ائي حزب در   

 .جهت مبارزات گسترده و  توسعه پايگاه طبقاتي آن است

و آنها را براي يافتن پاسخ زيـر و      -ويژه در ميان جوانان  به  -اند  اي پيدا كرده تازه
شـود، در       ترين اثر او محسوب مي امروز كتاب كاپيتال او كه برجسته.  كنند رو مي

ماركس و دوست و همكار نـزديـك او       .  ها قرار دارد ترين كتاب فهرست پرفروش
فردريك انگلس كه خود انقالبي و انديشمندي بزرگ بود، در بحبوحه رشد و بلـوغ  

داري مالي در قرن نوزدهم در اروپـا،       داري صنعتي و تحول آن به سرمايه سرمايه
اگـرچـه   .  ماركسيسم را شكل و تكامل دادند و آن را در زندگي به كـار بسـتـنـد      

بيني آنهـا   داري از آن زمان تاكنون دستخوش تغييراتي شده است كه پيش سرمايه
هـاي     پذير نبود، و نيز منجر به بروز انقـالب  براي ماركس در زمان خودش امكان

  بيني چگونگي آنها براي ماركس امـكـان     سوسياليستي شده است كه طبيعتاً پيش
داري و انقالب بـه     هاي او در مورد سرمايه نداشت، اما درستي پايه و اساس نظريه

امسال ما پنجاهمين سالگرد انقالب كوبا .  كرّات و در موارد زيادي ثابت شده است
گيريم كه يكي از آن رويدادهاي تكان دهـنـده دنـيـا و مـؤيـد              را نيز جشن مي

انقالبي كه ميراث او را با تجربه تاريخي مشخص مـردم    .  هاي ماركس بود نظريه
هاي فرهنگي آنان درآميخت، و آن را در مبـارزه در راه عـدالـت           كوبا و با سنت

پس از به دست گرفتن كنترل امـور  .  اجتماعي و برضد تسلط خارجي به كار گرفت
اي مثل رفـقـا    به دست خودشان در پي انقالب و تحت رهبري انقالبيون بلندمرتبه

فيدل و رائول كاسترو، مردم كوبا يك جامعه نوين سوسياليستي مبتني بر عدالـت،  
همبستگي و آزادي را بنا كردند كه امروز مشعل راهنماي امـيـدبـخـشـي بـراي         

امسال ما همچنين دهمين سالگرد انـقـالب     .  ها نفر در سراسر جهان است ميليون
گـيـريـم كـه          بوليواري را، در ونزوئال به رهبري پرزيدنت هوگو چاوز، جشن مـي 

. دموكراسي واقعي و پيشرفت اجتماعي براي مردمش بـه ارمـغـان آورده اسـت          
مناسبت باشگون ديگر امسال، پنجمين سالگرد رياست جمهوري ايوو مورالس در   
بوليوي و به پيش بردن يك انقالب دموكراتيك واقعي در كشـوري اسـت كـه          

هاي سياسي مترقـي   امروز دگرگوني.  دهند بوميان بخش اعظم ملت را تشكيل مي
هاي  يا سوسياليستي در نقاط ديگر آمريكاي التين نيز در جريانند كه توسط جنبش

كل اين منـطـقـه ايـنـك در          .  شوند اي حمايت و به پيش برده مي اجتماعي توده
هاي آمريكـاي التـيـن و         وضعيت سياسي نوين و بهتري قرار دارد، و امروز ملت

هـاي نـاعـادالنـه و            خواهند كه به سياسـت  كشورهاي كارائيب از واشنگتن مي
امروزه اشـكـال     .  اش عليه كوبا كه پنج دهه است ادامه دارد، پايان دهد غيرقانوني

نويني از همكاري اقتصادي و اجتماعي در قاره آمريكا در حال تدارك و تـكـويـن    
پيمان اقتـصـادي   “ ، ” گزينه بوليواري براي آمريكاي التين“ هدف سازمان .  هستند

انـد،     ها و ابتكارهايي كه تا كنون مطرح شده و ديگر برنامه”  پتروكاريب“ ، ” ها خلق
چيزي نيست جز بهبود كيفيت زندگي انبوه مردم، و نيز تحكيم و تقويت استقـالل  

داري جهـانـي و      كشورها و فراهم كردن اين امكان براي آنها تا بتوانند به سرمايه
هـاي     در تمام اين تحوالت امروز، زنده بـودن انـديشـه     .  نهادهاي آن پشت كنند

احـتـرام بـه      “خوزه مارتي، قهرمان ملي كوبا، زماني گفت كه . ماركس را شاهديم
بـا     1883او در زماني كه از مرگ ماركس در سال ” .ديگران، احترام به خود است

برد و در راه تدارك استقالل كـوبـا از        خبر شد، در نيويورك و در تبعيد به سر مي
در آن زمان، در پي مرگ ماركس، او در مطلـبـي كـه در        .  كرد اسپانيا فعاليت مي

نوشت، ياد مردي را گرامي داشت كه شايسته چنـان  ”  ال ناسيون“ نشريه آرژانتيني 
، 1892چند سال بعد در سال   ”  . چرا كه در كنار ضعيفان ايستاد“ بزرگداشتي است 

مارتي حزب انقالبي كوبا را پايه گذاشت كه هدف آن هدايـت انـقـالب در راه          
همراه با همگان، و براي سـعـادت     “ استقالل كوبا و استقرار جمهوري در كوبا بود 

ها تا باالترين شـأن   سربلندي كوبايي“ ، و اصل راهنماي آن عبارت بود از ” همگان
در مـيـان     .  ، كه امروز هم در پيشگفتار قانوني اساسي كشور آمـده اسـت    ” انسان

ديگراني كه به خوزه مارتي پيوستند، كارلوس بالينو بود كه بعدها همراه با خولـيـو   
 .بنيان گذارد 1925آنتونيو مال نخستين حزب كمونيست كوبا را در سال 

در نمونه ديگري از پيوندهاي غالباً غيرمترقبه در تاريخ، فيدل كاستـرو درسـت     
كه آغازگر روند انقـالب كـوبـا و         1953پس از حمله به پادگان مونكادا در سال 

مصادف با صدمين سالگرد تولد خوزه مارتي بود، او را بنيانگذار انديشورانه آن عمل 
ما هر سال نسبت بـه مـاركـس اداي        .  انقالبي خواند كه آن روزها در جريان بود

داريم، و اين به دليل سرمشق زيباي زندگـي   كنيم و ياد او را گرامي مي احترام مي
نظيري است كه او در مبارزه در راه پيشرفت اجـتـمـاعـي و        او و سهم و نقش بي

سربلندي بشر داشته است؛ و نيز به دليل آن است كه آثار او منـبـع درخشـان و        
در اين ابراز افتخار و اداي احترام .  بخش ما در پيشبرد اين مبارزات بوده است الهام

گفت، بياييد بار ديگر پيمان  به ماركس، و آن گونه كه خوزه مارتي اگر زنده بود مي
 .كنيم، صادقانه پايبند باشيم ببنديم تا به اين افتخاري كه از آن ياد مي

 !ها و ميراث كارل ماركس زنده باد انديشه
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كـاري     كه آنها هم ناشي از ولـع و طـمـع           
از جمله، با يك بـحـران     .  داري هستند سرمايه

رو هستيم كه  اجتماعي طوالني و ژرفنده رو به 
هاي فقير كشورهاي حاشيه در    نه فقط بر ملت

اي بر  جهان سرمايه داري بلكه به طور فزاينده
حال در كشـورهـاي      تنگدستان و طبقات ميانه

 .گذارد قدرتمند سرمايه داري نيز اثر مي
مـحـيـطـي      جهان همچنين با بحران زيست

گـرايـي      رو است كه نـاشـي از مصـرف        روبه
اي اسـت كـه      كارانه اصراف

انبـاشـت ثـروت تـوسـط          
ثروتمندان وابسته به وجـود  

هـاي     زيسـتـگـاه   .  آن است
شـونـد و        طبيعي آلوده مي

حجم عظيمي از گـازهـاي     
گرم كننده زمين توليد و بـه  

شـود، كـه      جو فرستاده مي
ترديد تـهـديـدي اسـت        بي

براي حيات نسل كنونـي و    
در همـيـن   .  هاي آينده نسل

ارتباط، از يك سو بـا يـك     
بحران انـرژي نـاشـي از          
تحلـيـل رفـتـن مـنـابـع            

هاي فسيلي، بر اثـر     سوخت
رويـه و       بـرداري بـي     بهره

نامعقوالنه به منظور كسـب  
رو هستيـم، و از       سود روبه

بينيم كه در راه گسترش اسـتـفـاده از مـنـابـع انـرژي               سوي ديگر مي
اي كافي و متناسب بـا نـيـازهـاي          تجديدپذير، فعاليت تحقيقي و توسعه

رو است  جهان ما با بحران كشاورزي رو به .  گيرد منطقي بشر صورت نمي
ويژه در كشورهاي توسعه نيافته، به سـوي     اي از مردم، به كه انبوه فزاينده

و ما نيز با بحـران اخـالقـي نـاشـي از            .  راند گرسنگي يا سوءتغذيه مي
داري مواجه هستيم كه آرمان پيشرفت انسان را آلوده به  ايدئولوژي سرمايه

ها را به يغماگراني تبديـل   هاي پيش گفته كرده است و انسان همه بحران
در نتيـجـه،   .  اي جز حرص و آز، فردگرايي، و سود ندارند كند كه انگيزه مي

اينك جامعه بشري مواجه با بزرگترين چالشي است كه تاكنون در تاريـخ  
 .به خود ديده است، و هستي و موجوديت آن در خطر قرار گرفته است

هاي ماركس بيشتـر از هـر        در چنين وضعيتي است كه بينش و آموزه
هاي او محبوبيت  اين روزها نوشته.  كنند زمان ديگري موضوعيت  پيدا مي
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كمونيستـي    -بر اساس سنت ساالنه، امسال هم نمايندگان احزاب كارگري
جهان، و از جمله هيئت نمايندگي حزب تـوده ايـران، بـه دعـوت حـزب              

، در   ” هاي گـيـت    “ كمونيست انگلستان بر مزار كارل ماركس، در گورستان 
،  ” ماري ديويـس ” رفيق پروفسور.   شمال لندن، گردهمايي يي را برگزار كردند

عضو رهبري حزب كمونيست بريتانيا مسئوليت اجراي اين مراسم را، كه در   
پـس از    .  مين زادروز  كارل ماركس، برگزار مي شد، به عهـده داشـت    191

، سفير جديد كشـور    ” رِنه موهيكا كانتالر“ سخنان كوتاه رفيق ديويس، رفيق 
، به نمايندگي از سوي احزاب كمونيست و سفارت خانه هاي كوبا در انگلستان

كشورهاي سوسياليستي در لندن، سحنراني يي را در بزرگـذاشـت آمـوزگـار       
به دنـبـال ايـن سـخـنـرانـي            .  هميشه زنده جنبش كارگري جهان ادا كرد

نمايندگان احزاب كمونيست حاضر در مراسم و از جمله حزب كمـونـيـسـت     
بريتانيا، حزب كمونيست كوبا، حزب كمونيست يونان، حزب كمونيست شيلي، 
حزب كمونيست سودان، حزب كمونيست عراق، حزب كمونيست كاتالونيا بـا  
گذاشتن دسته گل هائي در پاي مجسمه ماركس در مزار او، ياد بنـيـانـگـذار     

نماينده كميته مركزي حزب توده .   جنبش كمونيستي جهان را گرامي داشتند
ايران نيز ضمن اداي احترام به كارل ماركس دسته گل زيبائي از گل هـاي    
سرخ را از سوي حزب طبقه كارگر ايران، استوار ترين مدافع ماركسيسـم در    

مراسم با سرايش جـمـعـي  سـرود           .   ميهن مان بر مقبره ماركس گذاشت
 . انترناسيونال به پايان رسيد

در ادامه ترجمه متن سخنراني رفيق رِنه موهيكا كانتالر، سفير 
كوبا در لندن، در مراسم بزرگذاشت كارل ماركـس را بـراي       

 .اطالع خوانندگان نامه مردم ارائه درج مي كنيم
************* 

ايم تا با سپاس و تحسين و  بار ديگر بر سر مزار كارل ماركس گرد هم آمده
احترام از آن بزرگمرد انديشه و عمل ياد كنيم كـه زنـدگـي و كـوشـش              

اهميت تـعـهـد    .  ناپذيرش به تمامي در خدمت منافع زحمتكشان بود خستگي
دربست ماركس به علم و به مبارزه در راه ايجاد دنيايي برخوردار از عـدالـت     

. رود   اجتماعي، آزادي بشر و صلح فراتر از مرزهاي زمـان و مـكـان مـي            
هايي داشته اسـت   اي در سرنوشت تمام خلق هاي او نقش تعيين كننده انديشه

كه از آن زمان تا كنون در راه وظيفه عالي دستيابي به رهايي سـيـاسـي و        
شان، پايان دادن به استثمار انسان از انسان، اعتالي جامعه، و ايجاد  اقتصادي

كه ماركس   -اگرچه پراكنده اما پيوسته و استوار   -اند  آن دنيايي گام برداشته
 .آرزويش را داشت

 روست جامعه بشري با بزرگترين چالش در تاريخ روبه
هاي ماركس بيشترين تأثير را بر آينده و آتيه بشر داشته و دارنـد،       انديشه

رسانند، و مرجعي بنياني  روشني به ثبوت رسانده و مي ارزش جهاني خود را به
ها و بـرضـد      عدالتي ها،  بي هاي انقالبي بر ضد نابرابري براي ايجاد دگرگوني

ورشكستگي اخالقي نظم غالب امپرياليستي و ايدئـولـوژي آن مـحـسـوب          
نظم امپرياليستي موجود، تمدن بشري و كره خاكي ما را به قـعـر     .  شوند مي

: رو بوده است ترين پرتگاهي كشانده است كه بشر تاكنون با آن روبه خطرناك
هاي جهاني ديـگـر    ترين بحران اقتصادي در تاريخ و يك رشته بحران عظيم

مين زادروز  191حزب توده ايران در مراسم بزرگداشت 

 كارل ماركس در لندن

 قلب تپنده كارل ماركس
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