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    6ادامه در صفحه 

جنبش زنان، حقوق زنان 
طبقات محروم، و دولت 

 نامشروع كودتا

گسترش بحران در جناحهاي حاكم  و ضرورت 
 ادامه مبارزه بر اساس سياست هاي واقع بينانه 

     3ادامه در صفحه 

در سالگرد كودتاي انتخابـاتـي، مـيـرحسـيـن         
موسوي با انتشار هجدهمين بيانيه خود، منشوري 
را براي ادامه مبارزه براي تغيير وضـع مـوجـود        

اين بيانيه و راهكارهاي ارايـه شـده     .  پيشنهاد داد
درآن با توجه به حوادث اخـيـر و دور جـديـد             
ماجراجويي وتشديد جو اختناق و سركوب توسـط  
كودتاچيان به رهبري ولي فقيه، اقدامي به موقع و 
گامي درست در راستاي تقويت صفوف جـنـبـش    
دمكراتيك و آزادي خواهانه مردم ما و به معنـاي  
اتخاذ سياست واقع بينانه اي در جهت خواست و   

منشور پيشنهادي .  منافع توده ها ارزيابي مي گردد
ميرحسين موسوي زماني ارايه گرديد كه، انتـشـار   
نامه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، درپاسخ بـه  

خرداد  17نامه اي كه قبال محمود احمدي نژاد در 
ماه به اين نهاد ارسال كرده بود، زواياي كـمـتـر      
ديده شده جنگ قدرت و نزاع حـاد در طـيـف          

از مدت .  ارتجاع حاكم  را از پس پرده برون افكند
ها پيش، كشمكش ميان جناح هاي طيف ارتجاع 
حاكم خود را در قالب رويارويي دولت و مجـلـس   

رييس دولت كودتا بر سـر    .  جلوه گر ساخته است
برخي مسايل ازجمله قانون هدفمند سازي يارانـه  
ها زبان به انتقاد گشوده و نارضايتي خـود را از        

احمدي نژاد در نامه خـود  .  مجلس بيان كرده بود
به شوراي نگهبان عدم انطباق مصوبات مجلس با 

قبال نيز .  قانون اساسي را مورد اشاره قرار داده بود
احمدي نژاد با اظهارتي در جمع نمايندگان عضـو  

، اختالف خود با مجـلـس را     90كميسيون اصل 

 . نمايان كرده بود
دراين زمينه، واكنش و موضع گيري عـلـي     
الريجاني، به نمايندگي از جناح معيني در طيف 
ارتجاع، دربرگيرنده نكاتي قابل تأملي است كه 

 16خبرآنـاليـن،     .  مي بايد به آن توجه داشت
عـلـي   “ :  خرداد ماه، دراين بـاره گـزارش داد      

الريجاني در نطق امروز خـود نسـبـت بـه           
اظهارات احمدي نژاد درجمع نمايندگان عضـو  

وي بـا  ...  كميسيون اصل نود واكنش نشان داد
اشاره به اصل تفكيك قوا، تمركز قدرت دريك 
قوه را فساد آور خواند و گفت اگر قواي مقننه و 
قضاييه ذيل قوه مجريه فعاليت كنند، ممـكـن   
است سرعت كار باال رود اما به ديكتاتوري مي 

تمركز قدرت تنها دراختيـارات ولـي     ...  انجامد
قوه مجريه بـايـد بـه        ...  فقيه فساد آور نيست

حقوق واختيارات خود پايبند باشد و حق ورود   
به عرصه قانونگذاري و اظهار نـظـر دربـاره        

رييس مجلـس در    “  . مصوبات مجلس را ندارد
 138واكنش به اعتراض احمدي نژاد به ارجاع 

مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلـحـت   
خوب است دولت در ارايه لـوايـح   “ :  نظام، گفت

خود دقت بيشتري داشته باشد كه چنين نشـود  
و سپس به دفاع از جايگاه مجمع تشـخـيـص    

قـانـون اسـاسـي        112مصلحت نظام دراصل 
 .پرداخت

اين موضع گيري و حمـايـت از مـجـمـع          

     8ادامه در صفحه 

سند ورشكستگي :  كودكان كارگر
 اخالقي رژيم واليت فقيه

اخيرا و به مناسبت اجالس نود و نهم سازمان جهاني كار 
در ژنو، هيئتي از طرف دولت احمدي نژاد به اين اجـالس    

خـرداد، ايـن        11به گزارش خبرگزاري مهـر،    .  اعزام شد
اجالس در قالب برگزاري نشست هايي تخـصـصـي، بـه       
مسايل و مشكالت مربوط به بنگاه هاي اقتصادي، مسئلـه  
مربوط به جامعه كارگري و كارفرمايي و همچنيـن روابـط     

خـرداد، آن را       23در خبري كه ايلنا، .  كار خواهد پرداخت
مخابره كرد، متن كامل سخنراني سيد محمد يار احمديان، 

 .سرپرست گروه اعزامي كارگران ايران، منتشر شده است
وي در قسمتي از سخنراني كوتاه و ديكته شده اش، بـه  

نفي، تبعيـض  ”  : وضعيت كودكان اشاره مي كند و مي گويد
و تحقق صلح و رفاه و بهبود وضعيت عدالت اجـتـمـاعـي،     
اقتصادي و رشد شاخص هاي عدالت محورانه از شعارهاي 
بنيادين سازمان بين المللي محسوب مي شـونـد لـيـكـن        

براي همه آناني كه از نـزديـك رخ دادهـا و          
تحوالت ميهن ما را دنبال مي كنند، نقش تـاثـيـر    

با گذشـت  .  گذار جنبش زنان به خوبي روشن است
يك سال از كودتاي انتخاباتي و اعـمـال فشـار        
نهادهاي امنيتي و نظامي، و به رغم طرح و برنامه 
هاي مختلف، ارتجاع حاكم نتوانسته  است  نقـش  
زنان را درجنبش مردمي و مبارزه با اسـتـبـداد و        

 . تاريك انديشي كم رنگ سازد
در حالي كه فشار برجنبش زنان تشديده گرديده 
است و به عناوين مختلف از جمله زيـر پـوشـش      
طرح واپس گرايانه عفاف و حجاب و نيز تفكـيـك   

به ياد سهراب شهيد ثالث، 
 9در ص شاعر سينما      

دوازده 
سال آزگار 
از خاموشي 

ي  پرومته
كوش  سخت

سينماي 
جهان 
 . گذشت
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هفته پس از وقوع فاجعه و تحت فشارهاي مردمي،  7ولي حدود .  داشت
سرانجام مديران بلند پايه شركت بي پي مجبور شدند براي اداي توضيح 

ايـن  .  به كنگره آمريكا و نيز به ديدن باراك اوباما و مشاورانش بـرونـد    
ديدارها منجر شد به عذرخواهي رسمي بي پي از مردم آمـريـكـا شـد       

چنان كه  مديران رده باالي تويوتا چندي پيش در برابر نمـايـنـدگـان     ( 
و اين شركت تـعـهـد كـرد       )  كنگره وادار به عذرخواهي و كرنش شدند

ميليارد دالري براي پاكسازي دريا و ساحل، بازسازي اماكن  20غرامتي 
هاي ناشي از كاهش يا از دست رفتن درآمد  آسيب ديده، جبران خسارت

هايي كه نهـادهـاي مـحـلـي         كسب و كارهاي محلي، و جبران هزينه
ها گفته شد كه، بسته به ميزان نشت  در گزارش.  اند بپردازد متحمل شده

هاي آينده، اين رقم ممكن است از اين  هاي آن در هفته نفت و خسارت
هاي ناشي از اين فاجعه را تـا     هم بيشتر بشود و بي پي بايد تمام هزينه

ها نه به طور مستقيم توسط بـي پـي        پرداخت غرامت.  پايان تقبل كند
صورت خواهد گرفت، امـا هـنـوز      ”  صندوق امانت“ بلكه از طريق يك 

هـزار   42تا كنون بيشتر از .  ها روشن نيست جزئيات و چگونگي پرداخت
در بيـرون از    .  مورد شكايت از بي پي در مراجع مربوطه ثبت شده است

شود، و  آمريكا، از آنجا كه سهام شركت بي پي در بازار بورس معامله مي
هاي مختلـف   عالوه بر سهامداران ديگر، بخش بزرگي از ذخاير صندوق

گذاري شده اسـت،     بازنشستگي مردم بريتانيا نيز در اين شركت سرمايه
هاي بازنشستگـي    در پي رخدادهاي اخير و سقوط سهام بي پي، صندوق

اند كه تأثير مستقيمي بر تراز مـالـي ايـن       دچار زيان مالي عظيمي شده
هاي آن به بازنشستگان، در حال حاضر و آيـنـده      ها، و پرداخت صندوق

اما پيش از هر چيز، نشت نفت از چاه بايد به طور كامل مهار شود .  دارد
ها مثل آسوشيتدپرس مبني بـر     كه برخالف خبرهاي برخي از رسانه  -

هاي رسمي و نيمه رسمي ايران هم با سـر و       كه در رسانه( مهار نشت 
عالوه بر .  هنوز بي پي قادر به انجام آن نشده است  -) صدا منعكس شد

خواه مصرّانه خواهان آنند كه براي پيشـگـيـري از       اين، نيروهاي ترقي
تري تنظيم و به اجرا  هايي، قوانين مؤكدتر و مشخص وقوع چنين فاجعه

.  جويي پس از وقوع حادثه اكـتـفـا نشـود         گذاشته شود، و فقط به چاره
گروهي از آمريكاييان نيز با تجمع در مقابل كاخ سفيد خواهان توقيف و 
مصادره اموال بي پي و حتي در اختيار گرفتن مالكيت اين شركت توسط 

نكته جالب در برخورد دولت آمريكا با اين فـاجـعـه    .  دولت آمريكا شدند
اين است كه ، تمامي تقصير به گردن شركت بي پي انداخته مي شـود    
چنان كه گويي خود دولت آمريكا و نهادهاي مسئول آن هيچ سهـم و    

اند و همواره با تمام وجود مدافع و متعهد  مسئوليتي در اين فاجعه نداشته
جهانيان هنوز مواضع بسيار زيان !  اند به حفظ ايمني و محيط زيست بوده

بار كشورهايي مثل آمريكا و كانادا را در كنفرانس چند ماه پيش محيـط  
در نهايـت، آنـچـه بـراي مـحـافـل              .  زيست در كپنهاگ به ياد دارند

ها اهـمـيـت       آنها در دولت”  ياران“ هاي بزرگ و  داري و شركت سرمايه
ناپذيرشان  براي كسب سـودهـاي سـرشـار        دارد، تغذيه اشتهاي سيري

امـا در    ”  برد چاقو دسته خودش را نمي“ است، و اگرچه به قول معروف 
اين راه هرگاه الزم باشد كه رقيب را از ميدان به در كنند و خود جـاي    

در نتيجه فشارهاي مردم و بـرگـزاري   .  آن را بگيرند، چنين خواهند كرد
ها و تظاهرات اعتراضي در شهرهاي مختلف آمريـكـا، هـم       گردهمايي

هـاي     خواهان آمريكا، كه پيوندهاي نزديكي با شركـت  اكنون جمهوري
نفتي دارند، مجبورند به نوعي نارضايتي و خشم خود را نسبت به بي پي 
نشان دهند، اگرچه واكنش آنها با ظرافت و رعايت همـه جـوانـب، و        

. اي نـخـورد     شان ضربه هاي نفتي دراز مدت طوري است كه به سياست
داري، بـه   مادام كه بنيان نظام غارتگر و ضد انساني و استثمارگر سرمايه

ها و بي پي ها و    ويژه در دنياي جهاني شده امروز، برجاست، هاليبرتون
هاي مـالـي و        دستان آن ها در بخش و هم. . .  ها  جي ام ها و اكسون

رويه  دولتي و قانوني و قضايي و نظامي و پليس، به غارت آزمندانه و بي
. منابع طبيعي و انساني ادامه خواهند داد، انگار كه فردايي در كار نيست

هـاي     مردم به شيوه.  اند تفاوت نبوده و كنار ننشسته اما مردم دنيا هم بي
گوناگون خواست خود براي زندگي در دنيايي بهتر را بيان كرده و بـراي  

راه دراز و ناهموار و دشوار است و شكيبايي و پيگيري .  اند آن پيكار كرده
ترديد دنيايي ديـگـر، دنـيـايـي           طلبد؛ اما بي و هشياري و استواري مي

 .پذير و دست يافتني است تر، امكان انساني
 

 ...ادامه آزمندي سرمايه داري 

 ”.ترديد به نفع دولت ايران خواهد بود بنيادي حقوق بشر و حقوق سنديكايي، بي
تشكيل دهند، ”  شوراي اسالمي كار“ توانند  قابل ذكر است كه كارگران ايران مي

اما اين شوراها مجاز به دفاع از شرايط و مناسبات كـاري اعضـا نـيـسـتـنـد، و              
 .سنديكاهاي مستقل هم در اين كشور غيرقانوني هستند

 
 ! رژيم تئوكراتيك در ايران ناقض حقوق زحمتكشان است

، ” مورنينگ اسـتـار  “ خرداد به طور همزمان در نشريه  22در مقاله اي كه در روز 
روزنامه انگليسي زبان چاپ لندن، كه مورد حمايت جنبش چپ و اتحـاديـه هـاي      

جهان مردم، ارگان حزب كمونيست هفته نامه  كارگري انگلستان است، و  همچنين
منتشر شد، ماهيت نوليبرالي سياست هاي رژيم واليت فقيه  ،آمريكا هاياالت متحد

بـراي  ”  كميته دفاع از حقوق مردم ايران“ در اين مقاله كه توسط .   افشاء شده است
در “ :   اين دو نشريه معتبر چپ جهان تدوين شده است از جمله آورده شده اسـت    

آميزي كه براي دومين بار محمود احمدي نژاد را بر  نخستين سالگرد انتخابات تقلب
هاي دنيا قـرار     كرسي رياست جمهوري نشاند، ايران بار ديگر در مركز توجه رسانه

 .گرفته است
هاي دور چهارم شوراي امنيت سازمان ملل متحـد   روز از تصويب تحريم 3هنوز 

نگذشته است كه رژيم بنيادگراي ايران بار ديگر به مردم خشمگين و جان به لـب    
اي را كـه     بيني شده اعتراضي توده رسيده ايران دندان نشان داد و راه پيمايي پيش

 .ريزي شده بود، قدغن اعالم كرد برنامه -سالگرد انتخابات  -براي اين روز
در بيرون از ايران، رژيم اسالمي ايران به طور صوري با سياست خـارجـي ضـد      

اش بر ضد اياالت متحد آمريكا و اسـرائـيـل         هاي لفظي ويژه حمله اش و به غربي
دهنـد   درستي تشخيص مي اما اكثريت بزرگي از نيروهاي مترقي به. شود شناخته مي

ساالر و ارتجاعي قرار دارد  كه در پشت ظاهر شُعارپرداز اين رژيم، يك رژيم مذهب
در  اين ميـان، بـه سـيـاسـت          .  كه جلودار آن دولت غيرقانوني احمدي نژاد است

دسـتـان و      اقتصادي نوليبرالي رژيم و تأثير آن بر زندگي اكثريت مردم، يعني تهـي 
از دور اول رياست جمهوري احمدي نـژاد تـا     . . .  شود  زحمتكشان، كمتر توجه مي

. هاي توليدي صورت نگرفته اسـت  گذاري كنون هيچ افزايش چشمگيري در سرمايه
داري  توسعه اقتصادي كماكان فقط بر پايه صادرات نفت خام و شكلي از سـرمـايـه   

ها چيزي  برآيند اين سياست. انگلي قرار دارد كه دست اندر كار معامالت دلّالي است
اگر مـيـلـتـون     . . .   دستان و زحمتكشان  تر شدن زندگي تهي نبوده است جز سخت

اقتصاددان نوليبرال آمريكايي، مبلّغ دولت كوچك و عدم دخالت مـطـلـق    [ فريدمن 
اكنون زنده بود حتماً برخي از اصولي را كه مصرّانه توسط دولت ]  دولت در بازار آزاد

سـازي   خصـوصـي  .  كـرد  شناخت و تحسين مـي  شود فوراً مي احمدي نژاد دنبال مي
كه شانه از زير بار مسئوليت ”  دولت كوچك“ هاي دولت و ايجاد يك  فزاينده دارايي

كند اما سرسختانه سياست ايجاد نيـروي كـار      رشد و توسعه اقتصاد ملي خالي مي
 ”.اند  هايي قابل توجه كند، نمونه سازمان نيافته و ارزان را اجرا مي

كنندگان سياسي اصلي  احـمـدي    سپاه پاسداران انقالب اسالمي، كه از حمايت“ 
نژاد است، و فرماندهان رده باالي آن، سـود انـدوزان اصـلـي اقـتـصـادي از                  

اش از  سپاه براي گسترش امپراتوري اقتصادي.  اند هاي گسترده بوده سازي خصوصي
دست زدن به هر كار قانوني يا غيرقانوني، از جمله ارعاب و به كار بردن مستقـيـم   

در نخستين دوره رياست جمهوري احمدي نژاد بود كه قانـون  . . . .  زور، ابايي ندارد
اساسي كشور تغيير داده شد تا اين نقش به دولت داده شود كه از طريق بازار سهام 

سـاز و سـودآور        هاي پول بخش.  هاي كليدي دولت را خصوصي كند تهران دارايي
اي هستند كه  صنعت نفت، معادن و زيرساختار صنعت ملي مخابرات از صنايع عمده

 ”.اند اندازي فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده هدف چنگ
دولت احمدي نژاد هم مانند اسالفش، اقتصاد نوليبرالي را راه چاره مشـكـالت     “ 

دهد كه منافـع   داند، ولي در عين حال اين امكان را به رژيم مي اقتصادي ايران مي
دولت احمدي نژاد، مثل اسالفش، كارگران ايـران  .  اقتصادي نخبگانش را حفظ كند

اش، تـمـايـلـش بـه           هاي اقتـصـادي   داند كه بايد خواست را نيرويي خطرناك مي
 ”.اش را مهار كرد هاي سياسي يابي، و فعاليت سازمان

سركوب وحشيانه معترضان به انتخاب غيرقانوني احمدي نژاد توسط پـاسـداران   “ 
هاي دولـتـي    توان اقدام اسالمي و ادامه دادن به اعدام ها و زنداني كردن ها را نمي

ها  اين گونه اقدام.  خواهد خود را در برابر مداخله خارجي حفاظت كند دانست كه مي
صرفاً نشانه رژيمي ديكتاتوري است كه براي حفظ قدرت سياسي و منافع گستـرده  

 ”.شود اش، متوسل به زور مي اقتصادي اليگارشي نوين
 
 

 ...ادامه همبستگي جنبش كارگري 
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 ...ادامه جنبش زنان،  حقوق زنان 

جنسيتي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، زنان دلير و آگاه مورد 
تهديد و تحقير و سركوب قرار مي گيرند، دولت ضد ملي كـودتـا از     

سخن به مـيـان     ”  پاسداشت حقوق بانوان“ تدوين برنامه هايي براي 
براي آنكه مبارزه و مقاومت زنان درهم شكستـه شـود،     .  آورده است

دركنار سركوب برنامه ريزي شده خشن، طرح عـفـاف و حـجـاب         
 . همچنان در دستور كار مرتجعان قرار دارد

چندي پيش، معاون آمار و اطالعات شوراي فرهنگي اجتـمـاعـي    
زنان، با تاكيد برلزوم اجراي پيگيرانه طرح عفاف و حجاب، اظـهـار     
داشت كه ، موضوع عفاف و پوشش بانوان درجامعه اسالمي حـائـز     

بندي عفـاف و حـجـاب         46بند از طرح  45.  اهميت بسياري است
دراين طرح فقط يك بند سلبـي  .  ايجابي، توصيه اي و فرهنگي است

قيد گرديده است ، و بنابر اين طرح مذكور به هيچ وجه جنبه تحميلي 
البته بايد پرسيد اگر اين طرح به شدت ارتجاعـي و زن      [!!! ].  ندارد 

ستيزانه جنبه و ماهيت تحميلي ندارد، چرا بسيج، نيروي انتظامـي و    
به عـالوه،    !  دادگاه هاي انقالب اسالمي مجريان اصلي آن هستند؟

اين طرح بدون كوچك ترين شك و ترديدي درپيوند با طرح تفكيك 
درخصوص برنامه تفكيـك  .  جنسيتي دردانشگاه هاي كشور قرار دارد

خرداد ماه، با اشاره  15جنسيتي، پايگاه اطالعاتي تغيير براي برابري، 
. . “ :  به مخالفت به حق زنان و دختران دانشجو از جمله گزارش داد 

تفكيك جنسيتي مساله اي است كه درطول چند سال اخير درحوزه .  
هاي مختلف مطرح مي شود و در دانشگاه ها، درحوزه بهـداشـت و     
درمان و البته پيش از اين درحوزه هاي ديگر مطرح شد و حتي بـه    

در دانشگـاه هـا      ]  تفكيك جنسيتي [  اين نگاه  . . .   اجرا هم درآمد 
نگاه مسمومي است چرا كه دانشگاهيان را كه همواره تاثـيـر گـذار      

عده اي تصور مي كنند . . . درجامعه ايران بودند را زير سوال مي برد 
. با اين گونه سياست ها برخي معضالت و مشكالت را حل مي كنند 

اين گونه طرح ها با هر انگيزه اي هم تبليغ شوند، هدفي جـز  “  . . .  
سركوب زنان، اعمال تبعيض جنسيتي، تضعيف جايگاه و موقـعـيـت    
زنان و به قهقرا كشاندن و تحميل نوعي تفكر طالباني را درجـامـعـه    

خصوصا اينكه درلحظه كنوني و با توجه به تحوالت . دنبال نمي كنند
سياسي كشور انگيزه اصلي طرح هايي چون تفكيـك جـنـسـيـتـي         
درمراكز آموزش عالي و طرح عفاف و حجاب، براي ضربه زدن بـه     

 . زنان آزادي خواه كشور است
درچنين فضايي و با درنظر گرفتن برنامه ارتجاع حاكم براي مقابله 
جنبش زنان، تبليغات بي پشتوانه دولت كودتا در زمينه رسيدگي بـه    
خواست ها و نيازهاي زنان طبقات محروم از بار و معناي سـيـاسـي    
معيني برخوردار است كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود و يا بـرآن  

درواقع موضوع رسيدگي به خواست ها و مطالـبـات   .  چشم فرو بست
زنان سرپرست خانوار، زنان كارگر، زنان روستايي و عشاير و زنـان      
خانه دار فقط و فقط براي ايجاد شكاف درصفوف جنبـش زنـان و       

كودتاچيان به خـوبـي از درهـم        .  رودررو قرار دادن زنان مبارز است
تنيدگي و پيوند دروني جنبش زنان، اولويت ها و آماج هاي آن اطالع 
دارند و از اين رو به انحاء مختلف كوشش مي كنند با عوام فريبي و   
شعارهاي دروغين پراكندگي و تفرقه را به صفوف جـنـبـش زنـان         

دولت كودتا زماني از حقوق زنان طبقات مـحـروم و     .   تحميل كنند
زحمتكش دم مي زند كه در پنج سال گذشته حتي گـام كـوچـكـي       

وضعيت زنان سرپرست خـانـوار   .  دراين زمينه به پيش برنداشته است
يك نمونه گويا از عملكرد ضد مردمي و زن ستيزانه دولت احـمـدي   

درحال حاضر وزارت رفاه جمهوري اسـالمـي   .   نژاد به شمار مي آيد
 1تعداد خانوارهايي را كه زنان سرپرستي آن را برعهده دارند، بيش از 

مطابق همـيـن آمـار      .  هزار خانوار اعالم كرده است  850ميليون و 
 35سال اخير تعداد زنان سرپرست خـانـوار      4رسمي حكومتي، طي 

 . درصد افزايش يافته است
چندي پيش، هنگام بحث درباره طرح تحول اقـتـصـادي، يـك         
گزارش علمي و درخور توجه درخصوص رابطه تورم و گـرانـي بـا        
تشديد فقر درجامعه خصوصا درميان زنان سرپرست خانوار منتشر شد 

كه درآن زواياي دردناك زندگي زنان محروم سرپرست خانواده بازتاب پيدا كـرده    
اين گزارش كه توسط تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران تـهـيـه    .  بود

درتحقيقات بر روي زنـان سـرپـرسـت       “ : گرديده است با صراحت اعالم مي دارد 
خانوار اين نكته برجسته است كه آنها فقيرترين فقرا هستند، زيرا به جز درد نداري 

درحاليكه بيش .  و بي پولي از دردهاي ديگر از جمله تبعيض جنسيتي رنج مي برند
درصد خانوارهاي زن سرپرست، جزو فقيرترين گروه ها قرار گرفته اند، ايـن   50از 

به عبارت ديگر زنان سرپـرسـت   .  درصد است 16رقم درخانوارهاي مرد سرپرست، 
زنان سرپرست خانوار در سراسر كشـور    .  خانوار فقيرترين فقرا را تشكيل مي دهند

زودتر از ديگران از كار اخراج و ديرتر از همه استخدام مي شوند، به عبارتي درصف 
فقر اقتصادي دركنار نـابـرابـري در        .  اول اخراج و در صف آخر اشتغال قرار دارند

دسترسي به امكانات اجتماعي به دليل زن بودن، زندگي آنان و خانواده هايشان را 
آسيب پذير ساخته و بي شك در برنامه ريزي براي اختصاص كمك هاي پس از   

 “....اجراي اليحه هدفمند سازي يارانه ها  مي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرند
واقعيت اين است كه ، نه تنها اين زنان محروم و زحمتكش، بلكه هيچ يـك از    
طبقات محروم جامعه درتدوين و اجراي برنامه تحول اقتصادي مورد توجـه قـرار     

كدام ارگان و يا نهاد دولتي و يا كدام يك از بنيـادهـاي   .  نداشته و نخواهند داشت
انگلي به ويژه كميته امداد قرار است از زندگي و معيشت زنان سرپرست خـانـوار     

رئوس اين حمايـت هـا     !   درقبال پيامدهاي جراحي بزرگ اقتصادي حمايت كند؟
آيا اصوال برنامه اي براي حفظ و تقويت اين خانوارها كه تـوسـط زنـان      !  چيست؟

 !زحمتكش سرپرستي مي شوند تهيه و تدوين شده است؟
دراينجاست كه ميرحسين موسوي بـه  .  پاسخ به همه اين پرسش ها منفي است

آبان ماه سال قبل خود درانتقاد از  30درستي در دومين مصاحبه ويديويي اينترنتي 
هدفمند “ :  طرح تحول اقتصادي و يا همان اليحه هدفمند سازي يارانه ها ، گفت 

كردن يارانه ها بيش از آنكه حذف يارانه ها باشد، افزايش قيمت برخي از كاالهاي 
برخي به گونه اي حرف مي زنند كه گويي يارانه مضر و . . .   مورد نياز مردم است 

با اجراي اليحه هدفمند سازي يارانـه هـا     .  زشت است درحاليكه اين گونه نيست
 “. . . . ذائقه مردم تلخ خواهد شد 

براي درك بهتر ابعاد فاجعه آميز سياست هاي ضد مردمي دولت كودتا، خصوصا 
درحق هزاران زن سرپرست خانوار، توجه به سخنان معاون امور اجتماعي سازمـان  

: ، دراين بـاره گـزارش داد         88خبرگزاري مهر، سال .  بهزيستي ضرور مي نمايد
سازمان بهزيستي كشور متولي رسيدگي به وضعيت زنان سرپرست خانوار اسـت،  “ 

هزار زن سرپرست خانوار را    174اين سازمان !]  تاكنون:  خوب توجه كنيد[ تاكنون 
. هزار خانوار جديد تحت پوشش قرار گرفتند 30پوشش داده و فقط درسال گذشته 

هزار خانوار تحت سرپرستي زنان نيز براي دريافت مستمري درنـوبـت      40بعالوه 
ما روز به روز با افزايش تقـاضـاي   .  هستند، يعني پشت درب هاي بسته قرار دارند

. هر سال دركشور برتعداد زنان سرپرست خانوار افزوده مي شود.  زنان روبرو هستيم
 8ميليارد تومان است كـه     110بودجه سازمان بهزيستي براي پرداخت مستمري، 

ميليارد تومان براي بهبود زندگي زنان سرپرست خانوار اختصاص يافته، ولي كافي 
 “. . . . نيست و ما با كمبود منابع مالي روبرو مي باشيم 

سـازمـان   “ :  خرداد ماه ، درگزارشي خاطر نشان ساخت  10درهمين زمينه ايلنا ، 
دردي از دردهاي زنان سـرپـرسـت      ]  منظور سازمان ها و دواير دولتي است [  ها 

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تـهـران     .  خانوار كم نمي كنند
هزار توماني خالصه نـمـي    40گفت، نياز زنان سرپرست خانوار به مستمري هاي 

در حمايت از زنان سـرپـرسـت      . . .   شود، بي جهت زنان نان آور را بد نام نكنيم 
 “. . . . خانوار تعريف مشخصي وجود ندارد 

در عين حال، مدير كل سابق دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستـي، بـه     
با نگاهي اجمالي به وضعيت خط فـقـر     “ :  خرداد ماه ، گفت  16خبرگزاري ايسنا، 

. دركشور، شايد نياز به تشريح وضعيت زنان سرپرست خانـوار دركشـور نـبـاشـد         
مـيـلـيـون زن          2هزار توماني مرهم درد نزديك بـه      50--40مستمري هاي 

 ”.سرپرست خانوار در كشور نبوده است
تامين حقوق زنان طبقات محروم راهي بجز  مبارزه براي رفع تبعيض جنسيتي و 

ستم و تبعيض جنسيتي در رشد و . برابري كامل مرد و زن درهمه عرصه ها  ندارد 
ژرفش فقر و بي پناهي ميليون ها زن طبقات زحمتكش نقش مهمي را داراست و   
از اين رو حضور زنان زحمتكش و محروم درصفوف جنبش زنان و مبـارزه بـراي     
الغاي نابرابري جنسيتي امري به حق و در پيوند تنگاتنگ با خواست ها و نيازهاي 

 !طبقاتي آنان قراردارد
 



1389خرداد  ماه  31شنبه  دو   4   845شمارة  

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

پيگرد و بازداشت مبارزان جـنـبـش      
 سنديكايي

  

 نهادهاي امنيتي به شكل گسـتـرده اي در      
كارخانه ها، كارگاه ها و واحـدهـاي بـزرگ و          

يك برنامه دقيق  كوچك صنعتي فعال شده و در
، حراست و انـجـمـن هـاي           ” كارگري“ بسيج 

اسالمي تقويت و به اعمال كنترل شديد مشغول 
 .هستند
چنين جو پليسي و امنيتي پيگرد و بازداشت  در

فعاالن جنبش كارگري و اعضاي سـنـديـكـاهـا      
همزمان با مدعيـات وزيـر     .  تشديد گرديده است
خصوص تشكل هاي صنفي،  كار دولت كودتا در

خردادماه، رضا شهابي عضو هيـات   22روز شنبه 
مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتـوبـوس   

وي ابـتـدا از       .  حومه دستگير شد راني تهران و
محل كار خود به اداره مركزي شـركـت واحـد      

اين مكان توسـط مـامـوران       تهران احضار و در
 .امنيتي بازداشت گرديد

چند روز پيش از اين سعيد ترابيـان مسـئـول      
روابط سنديكاي كارگران شركت واحد بـوسـيلـه    
وزارت اطالعات دستگير و به زندان انتقال داده   

تاكنون از علت بازداشت اين دو عضـو  .  شده بود
هيات مديره خبر و گزارشي توسط ارگان هـاي    

اين بازداشت هـا    .  ذي صالح انتشار نيافته است
 .كامال حساب شده و با برنامه صورت مي گيرد

در لحظه كنوني، هدف اصلي از اين اقدام جدا 
ساختن كارگران آگاه و آشنا بـه سـنـت هـاي         

اعـمـال   .  مبارزاتي از بدنه جنبش كارگري اسـت 
فشار به سنديكاهاي موجود كارگري و تـهـديـد    
اعضاي آن، همراه با مانورهاي اخير وزرات كـار  
دولت كودتا در مسايل مربوط به تشكـل هـاي     
كارگري، گواه برنـامـه اي دقـيـق از سـوي              
كودتاچيان به منظور به انحراف كشاندن، مهار و 
سپس تضعيف جنبش اعتراضي زحـمـتـكـشـان      

 .است
مبارزه براي توقف پيگرد كارگران آگاه و مبارز 
و فعاالن جنبش سنديكايي و خـواسـت آزادي       
كارگران دربند و همه زندانيان سياسي از اولويت 
هاي جنبش ضد استبدادي مردم ميهن مـا در      

 .مرحله كنوني است
حزب توده ايران اعمال فشار به سنديكاهـا و    
مبارزان جنبش كارگري را به شدت مـحـكـوم      

كرده و همراه و در كنار آنهـا  
براي تامين منافع كارگران و   

  !زحمتكشان مي رزمد
 

جنبش دانشجويي، و   
 انقالب فرهنگي دوم 

 
احمد علم الهـدي ، امـام       
جمعـه مشـهـد، در ادامـه           
سياست سركـوب جـنـبـش       
دانشجويي كه مستقيما توسط 
هسته اصلي كودتا به رهبري 
ولي فقيه هدايت مي گـردد،    
بار ديگر بر ضرورت انـجـام     
انقالب فرهـنـگـي دوم در        
دانشگاه ها انگشت گذاشت و  

درصــد    30“ :  يـاد آور شــد     
تشكل هـاي دانشـجـويـي         
موجود در دانشگاه هاي كشور 
مربوط به جريانات ضد ارزشي 

اگـر  ...  و غير ارزشي هستند   
دانشگاه از نظر مظاهر ارزشي 
به يك تفريحگاه بدل شـده،    
بي تفاوتي به فـرهـنـگ و        

ما امروز نيازمند انقالب فرهنگي دوم براي چنين نيروي علمي در دانشگاه هـا    .  سقوط مديريت است 
 “. . . . هستيم 

هدف اين گونه موضع گيري ها همان گونه كه تجربه به درستي نشان مي دهد جلوگيري از رشد و 
بي جهت نيست كه سركوب و پيگرد جنبش دانشجويـي بـه     .  گسترش جنبش دانشجويي اصيل است

فجايعي نـظـيـر      .  عنوان يك نيروي تاثيرگذار صحنه سياسي در اولويت ارتجاع و دولت كودتا قراردارد
حمله به كوي دانشگاه و به خاك و خون كشيدن فرزندان برومند مردم ايران، و سپس اعمـال انـواع     
فشارها از اخراج، محروميت از تحصيل، ستاره دار كردن، تفكيك جنسيتي مراكز آموزش عالي گرفته تا 
شكنجه فعاالن و مبارزان جنبش دانشجويي براي اعترافات دروغين و جز اين ها، در كنار طرح انقالب 
فرهنگي دوم ، آن چنان كه عنصر تاريك انديشي چون علم الهدي خاطر نشان ساخته، نـمـايـانـگـر        

 . ماهيت برنامه رژيم واليت فقيه در قبال دانشگاه و دانشجويان است
از جمله نشانه هاي اين انقالب فرهنگي دوم درهفته هاي اخير، برخورد با صدها دخـتـر و پسـر          

در دانشگاه علم و صنعت تهران كارت دانشجويي افـراد بـه       .  دردانشگاه ها به عنوان بد حجاب است
دردانشـگـاه تـبـريـز        .  عنوان بدحجابي ضبط شده واز ورود دانشجويان به دانشگاه جلوگيري مي كنند

دانشجويان داوطلب ورود به كارشناسي ارشد تحت عنوان توهين به رهبري، از تحصيـل مـحـروم و        
 . ستاره دار گرديدند

ده ها فعال سرشناس دانشجويي مانند محمد پور عبداهللا، بهزاد باقري، مجيد توكلي، بهاره هدايـت،  
بهمن خدادادي و ديگران همچنان در سلول هاي زندان اوين، قزل حصار و گوهردشت و يا در زنـدان  

 . هاي ديگر شهرها محبوس هستند
دراين زمينه چندي پيش دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز با صدور بيانيه اي در سالگرد هجـوم  

 13ادوار نـيـوز،     .  وحشيانه به دانشجويان و كوي دانشگاه، برادامه مبارزه با استبداد واليي تاكيد كردند
از خاك سـكـوت آتـش      ... “: در بخشي از آن آمده است . خرداد، متن اين بيانيه را منتشر كرده است 

بازداشت كليه دانشجويان كشور را كه در تجمعات دانشگاه ها شركت كرده اند نقـض  ...  فرياد بسازيم 
بـا  ... . صريح قانون دانسته و خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي بازداشت شدگان هستيم 

تمام اسيران در بند ديكتاتوري و عزيزانمان كه كشته شدند عهد مي بنديم تا ويران كـردن تـمـامـي       
 “. . . . ديوارهاي ظلم و جور، دست از مبارزه نخواهيم كشيد 

جنبش دانشجويي با تحكيم پيوند خود با جنبش همگاني ضد استبدادي و تقويت صفـوف دربـرابـر      
در برابر اراده و خواست دانشجويان طـرح هـاي       .  كودتاچيان، استوار و مقاوم به مبارزه ادامه مي دهد

 .ارتجاع از جمله انقالب فرهنگي دوم محكوم به شكست است
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

 زندگي جوانان زير سايه تهديد وارعاب 
 

با راه اندازي مجدد گشت هاي ارشاد و اجراي طـرح  
ارتقاء امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي و بسـيـج،   
شهرهاي بزرگ كشور به صحنه مداخله آشكار وخشن 
گزمگان مسلح ارتجاع در زندگي ميليـون هـا جـوان        

روزي نيست كه ده ها جوان .   ايراني بدل گرديده است
دختر و پسر به عناوين گوناگون و كامال بي پايه مـورد  
بازرسي، توهين و تحقير قرار نگيرند كه اغـلـب ايـن      

يكي از .   موارد توام با اذيت جسمي و روحي نيز هست
آخرين شگردهاي مزدوران تاريك انديشي، سـازمـان     

اين گشـت  .  است”  نسبت ياب“ دهي گشت معروف به 
از اعضاي بسيج و نيروي انتظامي تشكـيـل شـده و        
درسطح شهرهاي بزرگ و مسيرهاي ورود و خـروج        

پـايـگـاه    .  شهرها به ويژه شهر تهران مستقر شده است
خرداد ماه، درگزارشـي   15-جرس-اطالعاتي موج سبز

به چگونگي فعاليت گشت هاي مذكور پرداختـه و از      
برخالف تكذيب مقامات نـيـروي     “ :  جمله نوشته است

انتظامي در مورد وجود گشت هايي تـحـت عـنـوان         
، منابع خبري از وجود چنين گشت هـا و    ” نسبت ياب“ 

بـه گـزارش مـنـابـع          ...  تاييد فعاليت آنان خبر دادند 
بسياري از جوانان كه قصـد عـزيـمـت بـه          ...  خبري 

تفريحگاه هاي اطراف تهران را داشتند، در مـبـادي و     
نقاط مختلف متوقف شده و با سوال و جواب نيروهـاي  
ويژه مواجه شده و همزمان تعـداد زيـادي از آنـهـا           

درمسير خروجـي  ...  بازداشت و  روانه بازداشتگاه شدند 
تركيب بسيج و   ( نيروهاي ويژه انتظامي ...  هاي تهران 

با لبـاس هـاي خـاص، از عـبـور              )  نيروي انتظامي
خودروهايي كه سرنشينان آن دختران و پسران بودنـد،  
جلوگيري مي كرده و از آنها درباره نسبـت شـان بـا        
يكديگر استنطاق مي كردند و اتومبيل هاي آنان را نيز 

 ”.توقيف مي نمودند
از سوي ديگـر  ...  “ :  در ادامه گزارش افزوده مي شود

نيروهاي ويژه انتظامي درمورد نحوه پوشش و حجـاب  
سرنشينان خودروها سخت گيري هاي زيـادي كـرده     
وسرنشينان تعداد زيادي از خودروها را، متوقف و با ون 

 ” .هاي مخصوص روانه بازداشتگاه كردند
سازمان دهي اين گشت ها با هدف ايجـاد وحشـت     
درجامعه و اعمال فشار هدفمند به جـوانـان صـورت        

با اين گشت ها كودتاچيان مي كـوشـنـد    .  گرفته است
جوانان را زير تهديد دايمي قرارداده و نيروي آنـهـا را     
مهار كرده و مانع از حضور موثر ميليون ها جـوان در      

 .جنبش اعتراضي شوند
مداخله خشن در زندگي جوانان سبب بروز ناهنجاري 

فـرهـنـگـي و         -هاي شديد و نگران كننده اخـالقـي  
اجتماعي شده و نسل امروز و فرداي كشور، سازندگـان  

رژيم . اصلي ايران را درگرداب خطرناكي غرق مي سازد
واليت فقيه به وِيژه دولت نامشروع كودتا بـا نـابـود        
ساختن زندگي جوانان فقط به حفظ قـدرت و كسـب       

 !ثروت مي انديشد

 

 !پرستاران و مزاياي پرداخت نشده
 

دولت احمدي نژاد مدعي است كه با اجراي قانون ارتقاي بهره وري كاركنان بالـيـنـي نـظـام        
سالمت، يعني پرستاران ومددكاران، به بهبود وضعيت زندگي و تامين امنيت شغلي اين مزدبگيران 

چندي پيش محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور، با اشاره به سياست هاي . ياري رسانده است
دولت مردم ستيز احمدي نژاد ادعا كرده بود كه ، تمهيدات مختلفي براي رفاه حال پرستـاران در    

در حالي است كه با گذشت سه ماه از آغاز سال نـو خـورشـيـدي هـنـوز           .  نظر گرفته شده است
 . پرستاران سراسر كشور در انتظار دريافت مزاياي پرداخت نشده خود هستند

خرداد ماه، متن گفتگوي دبير كل خانه پرستار ايران را منتشر ساخـت كـه      11خبرگزاري ايلنا، 
كه قبال بـا  ) كه نتيجه خود گرداني بيمارستان هاست(متاسفانه طرح كارانه پرستاران “ : گفته است

در بعضـي  ...  تاخير نهايتا شش ماهه مواجه بود، هم اكنون يك سال است كه پرداخت نشده است 
ماه نيز بوده، اين درحالي است كه طرح كارانه بعـنـوان كـمـك        16از بيمارستان ها اين تاخير تا 

دريافتي به حقوق پرستاران بوده و قرار بود زندگي و وضعيت معيشت آنان را تحت الشعـاع قـرار     
پرستاري كه يك سال است كارانه دريافت نكرده چگونه مي تواند قسط وام مسـكـن يـا      ...  دهد 

 “. . . . اساس پرداخت كارانه ناعادالنه است ... اجاره بهاي مسكن خود را بپردازد 
كارانه نام روشي است كه مطابق آن با خود گرداني و كسب درآمد توسط بيمارستان هـا، ايـن     
درآمد ميان پزشكان، خدمات وامور اداري بيمارستان و مابقي كاركنان اعم از پرستار، كـاركـنـان      

: دبير كل خانه پرستار ايران در اين باره معتقد اسـت   .   آزمايشگاهي و جز اين ها، تقسيم مي شود
درصد از درآمد بيمارستان ها به پزشكان عضو هيات علمي كه حضـور كـم رنـگـي در            65... “ 

درصد بقيـه، مـيـان تـمـام           20درصد به بيمارستان و  10بيمارستان ها دارند پرداخت مي شود، 
كاركنان بيمارستان اعم از پرستار، كارآمد آزمايشگاه، نگهبان، حسابدار و غيره اختصاص دارد كـه    

 ”.مواجه است، پرداخت كارانه بسيار ناعادالنه است) تاكنون يك ساله(همين رقم ناچيز نيز با تاخير 
پرستاران كشور به علت اجراي برنامه هاي اقتصادي به ويژه خصوصي سازي و مقررات زدايي و 

لغو قراردادهاي موقت و پيمانـي،  .  نيز حذف و قطع يارانه ها با مشكالت بي شماري مواجه هستند
جلوگيري از خصوصي سازي بيمارستان ها و بخش بهداشت، دستمزد مطابق با نرخ واقعي تـورم،  

 . حق برخورداري از تشكل هاي مستقل صنفي از جمله خواست هاي پرستاران است
دولت كودتا برخالف تبليغات بي پايه، تاكنون گام عملي و مثبتي به سود بهبود زندگي و تاميـن  

 !امنيت شغلي پرستاران كشور به پيش برنداشته است
 

 اعمال فشار بر كانون مدافعان حقوق بشر
 

خرداد ماه، ماموران شعبه اطالعات سپاه پاسداران نرگس مـحـمـدي،     20شامگاه روز پنجشنبه 
نرگـس مـحـمـدي از         .  نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، را دستگير و روانه زندان ساختند

مذهبي و در عين حال رييس هيات اجرايي شوراي ملي صلح نـيـز     -فعاالن اتئالف نيروهاي ملي
تا روز دستگيري، وي بارهـا   1387به گفته خانواده اين مبارز آزادي خواه، از زمستان سال .   هست

او به علت فعاليت هايش بـا فشـار     .  توسط وزارت اطالعات احضار ومورد بازجويي قرار گرفته بود
دستگيري نرگس محمدي تشـديـد فشـار      .  ارگان هاي امنيتي از كار خود اخراج و بيكار شده بود

هدفمند بر نهادهاي مستقل مردمي را كه از مدتي قبل توسط كودتاچيان به مرحله اجرا گذاشـتـه   
از زمان پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در زمستـان سـال     .   شده، مورد تاييد قرار مي دهد

و پرونده سازي بر ضد مسئوالن اين نهاد مستقل از جمله پرونده سازي برضـد شـيـريـن        1387
عبادي، محمدي علي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني، خانم نرگس محمدي نيز به دفعات مورد تهديد 

 . قرار گرفته و خود وخانواده اش تحت كنترل دايم نهادهاي امنيتي قرار داشتند
مذهبي و نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر و هـيـات اجـرايـي         -بازداشت اين فعال ملي

تبليغاتي گسترده ارتجاع برضد احزاب، نـيـروهـا و          -شوراي ملي صلح ، همزمان با جنگ رواني
شخصيت هاي ترقي خواه و ميهن دوست از جمله پخش فيلم مستند سراسر دروغ و مشمئز كننده 
بر ضد شيرين عبادي از صدا و سيما، گواه ادامه سياست سركوب و برنامه فوق العاده خـطـرنـاك    

 . كودتاچيان به رهبري ولي فقيه در مرحله حساس كنوني است
حزب ما، بازداشت فعاالن سياسي و اجتماعي، دگر انديشان ومدافعان صلح، عدالت اجتـمـاعـي،    
آزادي و مدافعان حقوق بشر از جمله دستگيري نرگس محمدي را به شدت مـحـكـوم كـرده و         

 !خواهان توقف سياست سركوب، و آزادي همه زندانيان سياسي با هر عقيده و مرام است
تبليغاتي مانند پخش فيلم هاي به اصطالح مستند، اعترافات اجبـاري، انـتـشـار         -جنگ رواني

جزوات و كتاب هاي در بر دارنده بازجويي ها و اقارير قربانيان شكنجه و جز اين ها، نمي تـوانـد     
مقاومت ومبارزه جنبش مردمي را در هم شكسته وموقعيت استبداد واليي و دولت كودتا را تحكيم 

 !وتثبيت كند
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تشخيص مصلحت، كه مي تواند به عنوان حمايت از رفسنجانـي و    
جناح او تلقي شود، نشانگر وجود اختالفات در طيف ارتجاع حاكم بر 

 . سر چگونگي برخورد به مسايل روز كشور است
دقيقا به اين دليل است كه ولي فقيه، كه حامي و پشتيبان اصلـي  
دولت كودتا قلمداد مي گردد، همزمان با باالگرفتن اختالفات دولت 
و مجلس برسر موضوعات مختلف، با مانور حساب شده اي ضـمـن   

همكـاري  ...  نياز امروز“ :  حمايت از دولت احمدي نژاد، اعالم داشت 
دركنار اين موضوع كه دولت بايد به قانـون  ...   دولت و مجلس است

عمل كند، مجلس هم بايد كاري كند كه دولت بتواند به قانون عمل 
 ”....كند

به هر روي، ادامه شكاف درطيف ارتجاع حاكم وضعيتي را سبـب  
گرديده كه نمي بايد تاثير آن را بر تحوالت سياسي كنونـي كشـور     

اين تاثير را مي توان به خوبي در محتواي نامه اخـيـر   .  ناديده گرفت
سكوت مصلحت آميز “ دفتر هاشمي رفسنجاني واشاره روشن آن به 

 .، مشاهده كرد”رهبر
ويژگي بسيار مهم فعل و انفعاالت درون حاكميت درمرحله حاضر، 
تاثير پذيري آن از حوادث يك ساله اخير، و خصوصا رشد و گسترش 

به موازات ژرفش جنبش، شكاف حاكميت بـر    . جنبش مردمي است
سر چگونگي برخورد با ادامه اعتراضات مردمي ادامه يافـتـه و بـا        
مخالفت روز افزون مراجع تقليد و رهبران درجه اول مـذهـبـي بـا       

به موازات ادامه و تشديد .  عملكرد خامنه اي  رو به رو گرديده است
اين مخالفت ها و بحران شكاف حاكميت رژيم هر روز بـر ابـعـاد        

خرداد ماه  14حوادث .  اقدامات امنيتي و سركوبگرانه خود مي افزايد
و درپي آن سفرخامنه اي به قم و ديدار او با كساني چون سبحانـي  
تبريزي و جوادي آملي، و متعاقب آن، حمله اوباش بسيج و لـبـاس   
شخصي به منازل آيت اهللا منتظري و صانعي، گواه روشن اوج گيري 
اختالفات، تضعيف موقعيت ولي فقيه درحاكميت و در بين مراكز و   

تشديد جو سركوب و اختناق و امنيـتـي   .  مراجع پرنفوذ مذهبي است
ساختن فضاي جامعه، برخالف ادعاي كودتاچيان، نه نشانه قدرت و 
اقتدار كه حاكي از ژرفش بحران درحاكميت و ريزش نيروي حاميان 

 !سپاه و دولت كودتاست -ولي فقيه 
اجتماعي دركشور، گسترش فقر و بـي      -تشديد بحران اقتصادي 

عدالتي، رشد هولناك نرخ بيكاري و افزايش تورم، دركنار شكـسـت   
مانورهاي رژيم در عرصه سياست هسته اي نشانگر چالـش هـاي     

  . جدي سران ارتجاع براي كنترل اوضاع كشور است
درچنين اوضاعي، اتخاذ سياستي مبتني برخواست و اراده توده ها  

و درراستاي تقويت اتحاد عمل ميان همه گردان ها، گرايش هـا و    
ديدگاه هاي موجود در صف جنبش ضد استبدادي، از اهميت اساسي 
برخورد است كه بيانيه شماره هجدهم و منشور پيشنهادي درخطوط 
كلي دراين چارچوب قرار داشته و بخشي از خواست ها و نيـازهـاي   
جنبش مردمي را درمرحله حاضر بازتاب داده است ، و بنابر اين، از   

 .حمايت نيروها و احزاب ترقي خواه برخوردار خواهد بود
درمنشور پيشنهادي، در تعيين و ظايف و تشخيـص نـيـروهـاي       

گسترش فضاي گفتـگـوي   “ :  اجتماعي موثر، خاطر نشان شده است 
زمينه پردازي براي فعاليـت آزاد    . . .   اجتماعي، ارتقاء سطح آگاهي 

سياسي وفادار به منافع مـلـي در       -روشنفكران و فعاالن اجتماعي 
چارچوب تحول خواهي و ايجاد تغيير دروضعيت موجود مـي تـوان     
اهداف جنبش سبز را عملي كرد و اين امر مستلزم توافق و تاكيد بر 
اصول حداقلي و مطالبات مشترك و ايجاد تعامل و هماهنگي ميـان  
نيروهايي است كه علي رغم داشتن هويت مستقل با پذيرش تكثـر  
در درون جنبش، زير چتر فراگير جنبش دركنار يكديگر قـرار مـي       

 “. . . . گيرند 
مـردم  “ :  سپس درتوضيح راه كارهاي بنيادين، تصريح مي شـود    

جنبش سبز .  ايران همه خواهان ايراني آباد، سرفراز و سربلند هستند

 “. . . . موافق تكثر و مخالف انحصار طلبي است 
: منشور پيشنهادي، با تاكيد برحق حاكميت مردم، يـاد آور گـرديـده اسـت             

حاكميت مردم برسرنوشت خويش از جمله اصول خدشه ناپذير جنبش سبز اسـت  “ 
و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترين شيوه تحقق اين اصل مد نظر اين جنبـش  

راي و خواست مردم منشاء مشروعيت قدرت سياسي اسـت و    . . .   قرار مي گيرد 
جنبش سبز اعمال هرگونه صالحيت خود سرانه و گزينشي تحت عنوان نـظـارت     
استصوابي را مغاير با قانون اساسي، حق تعيين سرنوشت مردم و حقوق بنـيـاديـن    

 ”.آنها دانسته و با آن مبارزه مي كند
دراين منشور بارديگر برخصلت و ماهيت ملي و ميهني و مردمي جنبش تاكـيـد   
گرديده است ، و هر اقدام خالف منافع ملي و ناقض اصل استقالل، مردود اعـالم  

 .شده است
در بيانيه هجدهم ميرحسين موسوي، با تجربه اندوزي از مبارزه يك سال اخيـر،  
حقوق و منافع زحمتكشان و طبقات محروم جامعه به طور كلي مورد توجـه قـرار     

توزيع عادالنه امـكـانـات چـه دربـعـد           “ :  در منشور قيد شده است .  گرفته است
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و چه درابعاد ديگر حيات انساني از جمله اهداف خدشه 

با عنايت به لزوم تامين خواست ها و مطالبات به حق . . .  ناپذير جنبش سبز است 
. . .  تمامي اقشار و طبقات اجتماع، برپيوند با اقشار متوسط و كم درآمد اجتماعـي    

 ”.تاكيد دارد
حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعيض جنسيتي و قوانين قرون وسطايـي، از    

همچنين حمايـت  .  ديگر نكات برجسته و مثبت منشور پيشنهادي قلمداد مي گردد
 . از حقوق خلق ها و اقليت هاي مذهبي نيز به طور كلي  مورد اشاره قرار گرفته اند

منشور با صراحت ازخواست هاي اين مرحله مبارزه، همچون آزادي زنـدانـيـان    
سياسي، رفع محدوديت هاي غير قانوني و نگاه امنيتي به فعاليت احزاب و جنبـش  
هاي كارگري، زنان و دانشجويان، و نيز محاكمه آمران، عامالن و نظريه پـردازان  

 .خشونت، سركوب، شكنجه و كشتار سخن به ميان آورده است
درعين حال، توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم قانون اساسي، و اختالف 
نظرهاي جدي پيرامون آن، درمنشور به چشم مي خورد كه نشـانـه بـرخـوردي         
مسئوالنه و همراه با تعامل درقبال ديدگاه ها و طيف هـاي سـيـاسـي مـوجـود           

قوانين كشوري و از جـملـه   “ يادآوري اين نكته ظريف كه .  درجنبش مردمي است
، فضاي تعامل، نزديـكـي و     ” قانون اساسي متوني هميشگي و تغيير ناپذير نيستند

 . اتحاد عمل درصفوف جنبش ضد استبدادي را تقويت مي كند
در مرحله كنوني مبارزه با استبداد واليي و دولت كودتا، پافشاري برخواست هاي 
مشترك و تاكيد برفصل مشترك موجود ميان همه احزاب و سازمان هاي مخالـف  

حزب ما، در خصـوص راه      .  استبداد و ارتجاع، فوق العاده پراهميت تلقي مي شود
كارهاي مبارزاتي، نقطه نظرها و ديدگاه هاي مشخص خود را دارد، و همواره براين 
واقعيت كه، رژيم واليت فقيه سد اساسي تحول جامعه ايران بـه سـوي آزادي،         
عدالت اجتماعي و حق خدشه ناپذير حاكميت مردم بوده است و همچنين تـاكـيـد    
كرده است كه در عين حال، مبارزه درراه طرد رژيم واليت فقيه از مراحل مختلفي 
عبور مي كند و براي عبور از اين مراحل بايد سياست هاي واقع بينانه و منبطق بر 

بر اساس چنين دركي ما از مـنـشـور        .  شرايط عيني و ذهني جامعه را اتحاذ كرد
پيشنهادي ميرحسين موسوي در خطوط كلي آن حمايت كرده و آن را گامي مثبت 
و واقع بينانه درجهت ژرفش مبارزه و استحكام پايه هاي اجتماعي جنبش مردمـي  

انتخاب لحظه انتشارِ اين منشور نيز حاكي از تشخيص درست و .  ارزيابي مي كنيم
 .به موقع از تحوالت صحنه سياسي و توام با هوشياري سياسي بوده است

با در نظر گرفتن رخدادهاي اخير و كنش و واكنش هاي  صحنه سياسي كشور، 
انتشار منشور دراين لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادي مي 

 .افزايد و به همان ميزان امكان مانور و تحرك كودتاچيان را محدود مي سازد
حزب توده ايران، از هرگام مثبت و سازنده درراه تقويت صفوف جنبش مردمي و 
نزديكي و اتحاد عمل همه مدافعان آزادي و عدالت اجتماعي و استقالل ميهن مان 

 !با تمام توان حمايت كرده و خواهد كرد

 

 

 ...ادامه ضرورت ادامه مبارزه بر اساس 
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همبستگي جنبش كارگري و كمونيستي جهان 
 با مبارزات مردم ايران

در هفته هاي اخير و همزمان با سالگرد اوج گيري جنبش مردمي بر ضد تقلـب  
آشكار رژيم در دستكاري در نتيجه انتخابات رياست جمهوري، در سراسر جـهـان   

به جرئت مـي    .   كارزاري وسيعي در همبستگي با مردم ايران در جريان بوده است
توان گفت كه در هيچ دوره اي مردم و نيروهاي ترقي خواه جهان به اين وسعت با 
مبارزه برحق مردم ايران و جنايات رژيم درمانده اي كه از هر حربه اي براي ادامه 

نمادهاي مشخص اين .    نبوده انددر رابطه حيات سركوبگرانه اش بهره مي گيرد، 
كارزار همبستگي بي سابقه در تظاهرات و راه پيمايي در پايتخت هاي جهـان در    

خرداد، انتشار مقاالت، گفتارها، و فيلم هاي افشاگر در رسانه هاي جهـان،    22روز 
اعتراض همه جانبه نيروهاي مترقي به نقض  بي شرمانه حقوق بشر در ايـران، و    
به ميدان آمدن سنديكاهاي كارگري و نيرو هاي چپ جهان در همبسـتـگـي بـا       

در ادامه، نمونه هائي از اين كـارزار    .   كارگران و زحمتكشان ميهن مان بوده است
 .          همبستگي براي اطالع خوانندگان نامه مردم ارائه مي شود

 
همبستگي بزرگ ترين اتحاديه كارمندان بخش عمومي در 

 انگلستان با مردم ايران
كه يك ميليون و چهار صـد  ”  يونيسون“ در كنفرانس ساالنه اتحاديه سنديكائي 

هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه اي در مورد نقض حقوق انساني و دمكراتيك 
 :  در اين قطعنامه از جمله آورده شده است.   در ايران به تصويب رسيد

كنفرانس بر اين نكته تĤكيد كرد كه وضعيت حقوق انساني و دمكراتـيـك در     “
. كننده به سوي بدتر شـدن داشـتـه اسـت           گردشي نگران 1388ايران از خرداد 

هاي جدي دال بر تقلب فراگير در انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه وجود  نشانه
اي در داخل و خارج از  دارد كه منجر به جنبش اعتراضي گسترده و تظاهرات توده

 .ايران گرديده است

جويانه مردم با بـه كـارگـيـري        رژيم براي مقابله با اعتراضات كامالً مسالمت“ 
گسترده  نيروهاي امنيتي به سركوب شديد، و دستگيري خودسرانه هزاران نفر از   

ها، دانشجويـان   جو و ديگر معترضان از جمله سنديكاليست تظاهركنندگان مسالمت
نويسان، روحانيون و  نگاران، وبالگ و اساتيد، فعاالن جنبش زنان، وكيالن، روزنامه

ي حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش كردن  مدافعان برجسته
گرانـه   سابقه اقدام هاي سركوب  به كارگيري بي . صداي مخالف دست يازيده است

در مقابله با جنبش اعتراضي براي دمكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتـمـاعـي از      
الملـلـي مـحـكـوم         سوي تمامي نيروهاي اپوزسيون در ايران و افكار عمومي بين

 ”.گرديده است

در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانيان عملكرد خشونت آميز ارگـان هـاي     
از مرداد گذشته دستگاه قضايي اقدام به برپايي “ :   نظامي و امنيتي رژيم آمده است

همراه  طلب  مداران و فعاالن اصالح هايي نمايشي براي صدها تن از سياست دادگاه
هايي تلويزيوني درزير فشار اقدام كرده است كه منجر به صدور  احكـام   با اعتراف

بهمن ماه رژيم ايران دو    8در . طوالني مدت و حتي اعدام براي آنان گرديده است
اين دو حكم نخستين احكـام   . تن را در رابطه با جنبش اعتراضي جاري اعدام كرد

شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است كه در سراسر ايران فوران 
ها به روشني به منظـور هشـداري بـه         اين اعدام . كرد و هنوز نيز در جريان است

اجراي حكم اعدام بدون آگاهي وكالي ايـن  . مخالفان سياسي ايران صورت گرفت
كارگزاران حكومتـي   . دو، كه بر مبناي قوانين در ايران الزامي است، انجام پذيرفت

خواهند به مخالفان نشان دهند كه رژيم اسالمي آماده اسـت بـراي        در ايران مي
حاكـمـيـت    . . .  خاموش كردن صداي مردم، حتي قوانين خود را نيز زير پا بگذارد 

انگيز بـه   دهد به جاي گفتگو با مخالفانش پيرامون انتخابات بحث ايران ترجيح مي
تـن پـس از        9ي مقامات ايراني هم اكنون  به گفته . سازي مردم بپردازد مرعوب

 ”.هاي نمايشي مشابهي در انتظار مرگ هستند دريافت حكم اعدام در دادگاه
قطعنامه با اشاره كامالٌ دقيق به سياست هاي اياالت متحده و متحدان اروپايـي  

نتيجـه مـي     ”  آميز بر ضد  ايران تحريكات خصومت“ آن در رابطه با دامن زدن به 
حاكميت استبداد  . چنين اقدام هايي به شرايط درون ايران كمكي نمي كنند“ :  گيرد

و  نمايي اياالت متحده براي توجيه خاموش كردن اعتـراض  مذهبي از چنين قدرت
 ”.جويد سركوب مخالفان داخل كشور به سود خود بهره مي

اين كنفرانس قاطعانـه  “ :  اين قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه مي كند 
ي خارجي در ايران است و هر گونه تهديد مداخله در ايران  مخالف هرگونه مداخله

چه از سوي اياالت متحده ، چه اروپا و يا دولت اسـرائـيـل را مـحـكـوم مـي              

كنفرانس اعمال تحريم اقتصادي بر ضد ايـران را مـحـكـوم          . كند
چنين اقدام هايي تنها به جنبش مـردمـي بـراي صـلـح،            .  كند مي

ها نـه بـه      اين تحريم . رسانند دمكراسي وعدالت اجتماعي آسيب مي
هاي غربي در جهت تحقـق   خواست مردم ايران، بلكه از سوي دولت

 ”.اند ايران وضع شده ي هاي خودشان براي آينده سياست

ي تحوالت سياسي ايران بايد  اين كنفرانس معتقد است كه آينده“ 
حضور گسـتـرده      . تنها و تنها از سوي خود مردم ايران رقم زده شود

نشان داد كـه   1388خرداد  22مخالفان پس از انتخابات بحث انگيز 
مردم ايران از جنبش  توانمندي برخوردارند و الزم است كـه ايـن       

هاي كـارگـري،      المللي جنبش جنبش مورد حمايت و همبستگي بين
      ”.خواهي قرار گيرد طلبي و ترقي  صلح

ي كساني را    خواند تا همه اين كنفرانس مقامات ايراني را فرا مي“ 
آميز از حقوق خود براي آزادي بيان، اجتمـاع و     كه به شكل مسالمت
اند آزاد كرده و مقامات دولتي و اعضاي نيروهاي  تشكل دستگير شده

ي مخالفان، تظاهركنندگان و  انتظامي مقصر در كشتار، آزار و شكنجه
 ”.دستگيرشدگان را مورد بازجويي و پيگرد قانوني قرار دهد
 :خواهد بنابراين كنفرانس از  هيئت اجرائيه ملي اتحاديه مي

از كارزار دفاع از زندانيان حمايت كند، زندانيان بايد از شكنجه و   •
آزار و بدرفتاري مصون باشند، به خانواده هاي خود، وكيل و هـمـه     
گونه مداواي درماني دسترسي داشته باشند و بدون درنگ در بـرابـر     

 .مندي دستگيري خود را به چالش بكشند قاضي قرار گيرند تا قانون

برپايي كارزاري براي آزادي فوري و بدون شرط تمامي كسـانـي   •
ي  اند و محـاكـمـه    كه تنها به سبب  شركت در تظاهرات زنداني شده

ي بدون گزينه حكم اعدام براي ديگراني كه به خاطر  عاجل وعادالنه
 .برند جنايي در زندان به سر مي جرايم

پشتيباني از كارزاري كه مقامات حاكم در ايران را موظـف مـي     •
سازد تا  معيارهاي جهاني از جمله منع استفاده از سالح در تظاهرات 

طرفانه در مـورد       بعدي را رعايت كند و پافشاري براي رسيدگي بي
 .اند آناني كه در اين رويدادها كشته شده

هـاي   هاي كارگري ايران براي تصويب پيـمـان   از كارزار اتحاديه•
سازمان جهاني كار در مورد تـأمـيـن حـقـوق         1998و  1987سال 

هاي مستقل كارگري پشتـيـبـانـي      جمعي و اتحاديه قراردادهاي دسته
با هرگونه عمليات نظامي يا اعمال تحريم اقتصادي بـر ضـد        . كند

 .ايران مخالفت كند

 

 منصور اسالو را آزاد كنيد: رهبر اتحاديه يونيسون
، اتـحـاديـه      ” يونيسون“ ديويد پرنتيس، دبيركل اتحاديه سراسري 

كارمندان بخش عمومي انگلستان، كه در پي نگراني نسبت به امنيت 
جاني منصور اسانلو، فعال سنديكايي برجسته ايراني، خواستار آزادي   

 .او از سلول انفرادي در زندان رجايي شهر، در اطراف تهران، شد
اي كه به رسول موحديان، سفير ايـران در       ديويد پرنتيس در نامه

لندن، نوشته است، خواستار پايان دادن به پيگرد دولتي اسـانـلـو و        
. اش و وكيلش شـده اسـت     فراهم شدن امكان مالقات او با خانواده

اند حاكي از آن كه منـصـور    اي منتشر شده هاي نگران كننده گزارش
اسانلو، از بينانگذاران سنديكاي كاركنان شركت واحد اتـوبـوسـرانـي     
تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار گرفته 

 .و براي درمان او نيز اقدامي صورت نگرفته است
منصور اسانلو و ابراهيم مددي، ديگر عضو سنديكاي شركت واحـد  

سال زندان در ارتـبـاط بـا       3و  5تهران، در حال گذراندن به ترتيب 
در نامه ديويد پرنتيس به سـفـيـر    . شان هستند هاي سنديكايي فعاليت

 :ايران آمده است
خواهم كه پيگردهاي اخير در مورد مـنـصـور       از دولت ايران مي“ 

اسانلو را فوراً متوقف كنند، و با دادن اجازه به خانواده و وكيل مـورد    
اعتماد  او براي مالقات با او، و باخبر شدن از مـحـل بـازداشـت و         

هاي منتشر شده را نشان  اش، نادرست بودن گزارش وضعيت سالمتي
كنم كه مـنـصـور       بار ديگر قاطعانه به دولت ايران توصيه مي.  دهند

فعاالن سنديكايي سراسر دنيا از   .  اسانلو و ابراهيم مددي را آزاد كنند
بـه  .  كنند و زير نظـر دارنـد     نزديك وضعيت اين فعاالن را دنبال مي

هايي براي تضمين احترام بـه ضـوابـط       اعتقاد ما، به كار بستن اقدام

  2ادامه در صفحه 



1389خرداد  ماه  31شنبه  دو   8   845شمارة  

متاسفانه هزاران كارگر فلسطيني و مسيحي به جهت اعمال سياست هـاي    
نژاد پرستانه رژيم صهيونيستي در بدترين وضعيت تالش دارنـد از حـيـات        

بحث كار كودك در سرزميني كه ملت آن .  انساني و بشري خود دفاع نمايند
امـروز  .  محكوم به نابودي مي باشد نمي تواند فراتر از يك مغالطـه بـاشـد     

چشمان نگران و دست هاي خالي كودكان فلسطيني به سوي شما و تمامـي  
نيروهاي پيشرو و عدالتخواه سازمان بين المللي كار و آزادگـان جـنـبـش         

در سرزمين هاي داغديده اشغالي هيچ قاعده و استـانـدارد و     .  كارگري است
تعهد بين المللي از سوي رژيم صهيونيستي مورد احترام نبوده و مشروعـيـت   

سازمان بين المللي كار و جنبش جهاني كارگري امروز مورد سـئـوال     .  ندارد
قرار دارند كه چه سياست عدالتخواهانه اي را در مـقـابلـه بـا آپـارتـايـد              

 ”.صهيونيستي  در اين اجالسيه برخواهند گزيد
در سخنراني اين به اصطالح نماينده رژيم، نه از مشكالت كارگر ايراني و 
نه از فقر فزاينده آنها سخني به ميان نيامده آمده است، كه البته هيچ گـونـه   

واقعيت اينست كه، دغدغه و دلمشغولي اين مهره هـاي    .  جاي تعجبي ندارد
دست چين شده رژيم سركوب گر در مورد كودكان فلسطيني از باور آنان به 
ماهيت استثمار گرانه سيستم حاكم سرمايه داري در اسرائيل نشئـت نـمـي      

اسالمـي در     ” نمونه“ گيرد، بلكه بخشي از تالش تبليغاتي آنان به نفع رژيم 
خاورميانه، و از آن مهم تر، ترفندي  براي پرده كشيدن  بر ابعاد فاجعه بـار    
رنج و محنت و تبعيض كودكان و به خصوص كودكان كار و استثمار هـمـه   

البته در اين .   ساله جمهوري اسالمي است 30جانبه آنان در دوران حاكميت 
هدف آن هـا      .  مورد نبايد به رژيم و مهره هاي سر سپرده اش خرده گرفت

ارايه چهره اي غير واقعي از خودشان در اجالس هاي بين المللي است، و در 
مواردي كه قدرت توجيه معضالت عيني را ندارند با سكـوت در بـاره آن         
موضوع و تاكيد بر معضالت و مشكالت ديگران، مانورهاي هميـشـگـي را      

 “ارديبهشت، مطلبي را مخابره كرده كه در آن        22ايلنا، .  تكرار مي كنند
مورد بررسي و  “ هفته كارگر “به مناست  “ ويژه نامه سازمان تامين اجتماعي

در ويژه نامه مذكور، كه توسط سازمان تاميـن  .  نظر خواهي قرار گرفته است
اجتماعي منتشر گرديده، عكسي چاپ شده كه دو كودك كارگر كوره پزخانه 

جالب اينكه در توضيح عكس مزبور اين گونه نوشته شـده  .  را نشان مي دهد
 ”آهاي بچه ها، خوب فهميده ايد كه سرمايه جاوداني است كار”: است

اين عكس و نوشته تمامـي  ” :  ايلنا، ضمن اشاره به اين موضوع، مي نويسد
قوانين و كنوانسيون هايي را كه ايران براي حمايت از حقوق كـودكـان بـه      

 ”.رسميت شناخته شده بود را زير پا گذاشت
اينكه چنين عكسي و چنين توضيحي در ويژه نامـه سـازمـان تـامـيـن           
اجتماعي منتشر مي شود از روي تصادف نيست، بلكه دقيقا نشانگر ماهـيـت   
كساني است كه براي كودكان فلسطيني به شكل رياكارانه اي دلسوزي مي 

بي دليل نيست كه در ادامه گزارش ايلنا از قول يك فـعـال حـقـوق       .  كنند
مدت هاست كه تالش داريم تا لزوم برخورداري از رفاه ” :كودكان مي نويسد

و تامين اجتماعي حداقلي خانواده هاي فقير در كشور را نهادينه كنيـم، امـا     
وقتي وزارت كار در مقابل مقاوله نامه هاي منع اشتغال كودكان پاسـخـگـو    
نيست و هر ساله گزارش هاي نادرست و متناقض به مجامع داخلي و بـيـن   
المللي ارايه مي دهد و در مقابل، سازمان تامين اجتماعي هم آشـكـارا بـه        
كمك كارفرماياني مي رود كه از اين كودكان بهره كشي كرده و حـق و        

اين فـعـال حـقـوق         ”   . حقوقشان را نمي پردازد، نمي توان انتظاري داشت
سازمان تامين اجتماعي نمي توانـد در قـبـال        ” :  كودكان در ادامه مي گويد

تشويق به اشتـغـال   .  اشتغال كودكان تا اين اندازه غير مسئوالنه برخورد كند
كودكان با تمام اهداف اين سازمان كه يك سازمان حمايتي است مغاير بوده 

در ”  . و بر خالف تمام معاهدات بين المللي حمايت از كودكان عمل مي كنـد 
رابطه با سازمان تامين اجنماعي و  اينكه احمدي نژاد و همفكـرانـش ايـن      
چنين آشكارا و غير انساني حتي نسبت به كار كودكان هم حساسيت نشـان    
نمي دهند، با توجه به حيف و ميل هاي كالني كه در اين سازمان متعلق به 

رنج، محنـت و    .  زحمتكشان صورت مي گيرد، به توضيح بيشتري نياز نيست
استثمار زحمتكشان ميهن و فرزندان خردسالشان به منظور  چپاول بيـشـتـر    
آنان از سوي حاكمان سركوب گر است، اما آيا مي توان باور كرد كه دولـت  
احمدي نژاد از تمامي زواياي آشكار و پنهان كودكان فلسطيني مطلع بـاشـد   

 اما نسبت به آنچه در ميهن مان مي گذرد مطلع  نباشد؟
نماينده دولت احمدي نژاد در سازمان جهاني كار در حالي جامعه جهاني را 

 17براي يك سياست عدالت خواهانه فرا مي خواند كه سايت جهان نيـوز،    
كودك كار خياباني در گروه  585فروردين، نوشت، پژوهشي ميداني در مورد 

درصد اين كودكان توسط صاحبان كار  50نشان مي دهد كه  18تا  16سني 

فرشيد يزداني، مدير عامل سـابـق انـجـمـن         .  خود مورد آزار قرار مي گيرند
در كشـور       85حمايت از حقوق كودكان، در ارتباط با آخرين آمارگيري سال 

هزار  700مطابق با اين سرشماري نزديك به يك ميليون و ” :  اظهار مي دارد
سال در كشور وجود دارد كه در اين ميـان   18تا  10كودك كار در رده سني 

سال سن دارند و به مشاغل پيـش   15هزار نفر از آنها زير  700تا  600حدود 
 ).خرداد 21ايلنا، ( ” پا افتاده يا سخت مبادرت مي كنند

وي در قسمتي ديگر از اظهاراتش نگاه مسئوالن دولتي در رابطه با كودكان 
از سويي بهزيستي كودك كار را به رسميت نشناختـه  ” :  را چنين بيان مي كند

و از سوي ديگر وزارت كار نيز تعهدي در برابر كودكان كار نـدارد و حـتـي        
وزارت رفاه نيز كه متولي اصلي فقر در جامعه است دغدغه جدي در قـبـال       

به عبارتي ديگر، آنجا كه دولت مواجه با وضعيتي مي شود كه ” .كودكان ندارد
هزينه هايي را برايش به همراه دارد منكر كار كودكان مي شود و آن را نفـي  
مي كند، اما آنجا كه راه براي چپاول بيشتر به طور مستقيم و غير مستـقـيـم    
مهيا مي شود بر اين ناهنجاري بزرگ و ضد انساني جامعه مـا بـي اعـتـنـا          

دولتي كه عمال در نشريات تبليغاتـي اش كـار       .  چشمان خويش را مي بندد
كودكان را تشويق و تالش فعاالن اجتماعي را كه هميشه بـا نـگـرانـي از         
وضعيت كودكان كار صحبت به ميان مي آورند، به هيچ مي انگارد، چگـونـه   

 مي تواند از حقوق كودكان فلسطيني سخن به ميان بياورد؟
مسئوالن دولتي رژيم كودتا الزم نيست راه دوري بروند و از ارگان هـاي     

در همين كشوري كـه  .  بين المللي درخواست بيداري وجدان هايشان را بكنند
هم اكنون با زور شكنجه و سرنيزه بر آن حكمفرمايي مي كنند، اگر گـزارش    
خبرگزاري هاي قانوني در رژيم واليت فقيه را بررسي كنيم به راحتـي مـي     
توان مراكز استثماري يي را پيدا كرد كه در آنها كودكان خردسال مشـغـول     

مسئوالن رژيم كه نگران عدم بيداري وجدان هاي بـيـن   .  جان كندن هستند
المللي هستند خوب است سري به اين مراكز بزنند تا مشخص شود تا چه حد 

خـرداد،     16خبرگزاري مـهـر،     .  به اين ادعاهاي واهي خويش پايبند هستند
گزارشي دارد كه گوشه هايي، هر چند كوچك، از وضعيت رقت بار كـودكـان   

گزارش مربوط به كودكان فلسطيني نيست، . كار در ميهن ما را نشان مي دهد
بلكه به كودكاني مربوط است كه در خيابان ناصر خسرو به استثمار گـرفـتـه    

با ترفند رئيس خانه ناصر خسرو كه انتهاي ” :  اين گزارش مي نويسد.  شده اند
همين كوچه قرار دارد به بهانه اينكه با بچه هاي كارگاه براي آمدن به كالس 

اتاق .  هاي درس خانه كودك صحبت كنيم، وارد يكي از كارگاه ها مي شويم
 60متري با ديوارهاي بلند  كه روزنه نوري بجز درِ ورودي اتاق نـدارد،       20

ساله ايراني و افغاني به سرعت مشغـول بـه كـار كـردن            13تا  10كودك 
 ” .هستند

تا  150حقوق .  شب است 12صبح تا  8بنا بر اين گزارش، ساعات كاري از 
اين فقط قسمتي از گزارش سركشي به يكي از .  هزار تومان در ماه است 300

كيف  50ساله اي در يكي ديگر از كارگاه ها روزي  8كودك .  كارگاه ها است
ساله هم در اين كارگاه مشغول به  11و  10بچه هاي .  چرمي درست مي كند

كه ايران در سـال    -گزارش با اشاره به كنوانسيون حقوق كودك .  كار هستند
يـاد  ” :  آورده است  -به آن پيوسته و در آن كار كودكان ممنوع شده است  72

قانون برنامه چهارم توسعه كشور تاكيد  101اين مي افتم كه در بند الف ماده 
بر ممنوعيت كار كودكان شده ولي گويا در اين كوچه پس كوچه هاي ناصـر  
خسرو و مركز تجاري تهران در مقابل چشمان وزارت كار، كم نيستند كارگـاه  
هاي نساجي و توليد مواد شيميايي كه چرخشان با دستان كوچك نحيفي مي 

كودكاني كه از امكانات اوليه بهداشتي مانند حمام، تغذيه منـاسـب و     .  چرخد
تعداد اين كارگاه هاي غير مجاز در حاشيه امـن بـي     .  مدرسه رفتن محرومند

صاحبان اين كارگاه ها نيز با وجـود  . نظارتي مسئوالن، هر روز بيشتر مي شود
كم تواني كودكان ولي به دليل اينكه كم توقع هستند و حقوق كمتري طلـب  
مي كنند و دردسر كمتر و حرف شنوايي بيشتري دارند براي رسيدن به اهداف 

 ”.مالي شان براي اين نان آوران كوچك اشتغالزايي مي كنند
نكته تكان دهنده ديگر در اين گزارش مربوط به آزارهاي جنسي يي اسـت  

به طور حتم و يقين اثرات چنين . كه نسبت به اين كودكان روا داشته مي شود
رفتارهاي وحشيانه و غير انساني در طول تمامي زندگي اين افراد خـردسـال     
روح و روان آنان را بشدت آزار خواهد داد و مطمئناٌ پي آمدهاي  آن بر جامعه 

 . اثر خواهد گذاشت
آيا همين تعداد گزارشات منتشر شده در خبرگزاري هاي مجاز رژيم واليت 
فقيه كافي نيست تا مسئوالن سرسپرده زحمت سفر به اجالس هـاي بـيـن      
المللي را به خود ندهند و سري هم به كارگاه هاي خيابان ناصـر خسـرو و       
امثال آنها بزنند تا اندكي از ادعاهاي عوام فريبانه اين سركوب گـران مـردم     

آيا مـي تـوان     .  مبني بر حمايت از كودكان فلسطيني را الاقل بشود باور كرد

 ... ادامه كودكان كار 

     11ادامه در صفحه 
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به ياد سهراب شهيد ثالث، 
 شاعر سينما

 ي هفت هنر اوديسه
. كوش سينماي جهان گذشت  ي سخت  دوازده سال آزگار از خاموشي پرومته

ي زمين، گرداگرد   سوار بر كره“ ي ناآرام هفت وادي هنر كه ديرآ زماني   اوديسه
پـايـان     اش را بـي       را پيموده بود، سرانجام، تغزل شورانگيز زندگي 1” خورشيد

فيلسوف ـ زبان به نجـوا  اوبالدياي گذاشت و در اوج نبوغ هنري ـ هم چون 
 :گشود
 :”!خواهم پياده شوم جهان را نگه داريد، مي“

 ...سواره آمده بودم، پياده خواهم رفت
 

 روم، مگر كه ديگران بيدار شوند به خواب نمي
 پل الوار

 
سنج زمانه امـا، سـيـنـمـاي          سراي ژرف بازگشت و پرستووار غزل با كوچ بي

ي   ها و هميشـه   نوپرداز و انديشمند جهان هنرمندي را از كف داد كه در لحظه
ئونِ هنرهفتم، چشم جهانيان را به   اش كوشيده بود با آتش اهورايي پانته  زندگي
 اشـرِ هم چون تابلوي شگرف :  تر سازد  شان روشن  پيرامون)  حقايقِ( هاي   آميغ

پوش، پرهيب زيباي درختان   يي برف آلود كف جاده نقاش كه در چال ـ هرز گل
 .نمود وار مي دوسوي راه را بر رهگذران خفته

پشـت  “ ي بـرشـت         به پاس سخن نغز و هشيارانه سهراب شهيدثالث
خواند   كامِ زمانه را فرا مي  ديد و انسانِ رنج  مي”  چه عادي است، غيرعادي را  آن

هـاي درونـي و         ي گذاره  اش را با همه  آگين زندگي”  جبر“ وش و   داستانِ تلخ
 .روندهاي بيروني آن بازخواني كند

پوشِ زندگي اما، كارافـزار    او براي پرتوافكندن بر هزارتوي خاكستري و سايه
ي   شناخت و سرانجام هم نـقـديـنـه        تر از هنر هفتم نمي  و فراسنجي اثربحش

 .سينما ريخت آناهيتاياش را در پاي  هستي
به سختي بي زار اسـت  ”  زار فيلم ـ فارسي  از لجن“  :  گفته بود  كهسهراب 

داند، سرانجام به   مي”  ي بزرگ  يك زباله“ نگار ايران را   و سينماي آلوده و هرزه
وين  ي پروفسور كراوس مدرسهاتريش رفت و آموزش عالي سينما را در 

 . ي كنسرواتوارسينماي فرانسه شد آموخته آن گاه، دانش. آغاز كرد
كه از يك دوره بيمـاري سـل و         در حالي)  1348( در بازگشت به كشورش 

ريزي دستگاه گوارش جان به در برده بود، هم چون نويسنده و مترجم به   خون
فيلم كـوتـاه و        22ي سه ساله   وزارت فرهنگ و هنر پيوست؛ و در يك دوره

 . ...تجربي براي اين نهاد ساخت
نوتـيـكـيِ واژه،        به معناي هرمه شهيدثالثي   سينماي انساني و شاعرانه

) هـا   ها، كاراكترها و پديـده   فضاها، جاي( ها و هستارها   ها را در خود داده  مفهوم
) نـوتـيـسـم نـو         پرداز هرمه  آموزه( ايتاليايي  اميليو بتيي   پوييد و به گفته  مي
چـنـيـن در        وي هـم   ”  .... نشانـد   ها در نمي  از بيرون به كالبد داده“ همه را   اين

دسـت بـود كـه          ي جامعه چندان چـيـره    فرافكني رويكردهاي پيش پا افتاده
 .زد هاي برشتي پهلو مي حماسيِ ـ اپيك ـ نمايش) ژانر(هايش به گونه  ساخته

كاست و كمِ  ي بي را واگويه برشت) (Verfremdungگذاري  اگر فاصله
يي كه هـم شـگـفـتـي و هـم               ـ واگويه  ي زندگي بدانيم   رخدادهاي روزمره

گراي با  انگيزد ـ بنابراين سينماي اين هنرمند مردم كنجكاوي بينندگان را برمي
كردي كه به ويژه در فيلم   روي.  رسيد  ترازي مي  نيزبه هم برشتغريب سازي 

 .دارد سر به اوج برمي درغربت
رئاليستي و  درآوردي و آنتي هاي من به جاي پرداختن به داستان شهيدثالث

ي غـم      يي رايج، قصـه     هاي البراتواري و كليشه  بنديِ فيلم  نيز به جاي سرهم
 .كرد ناك رنج بران را واگويه مي

آورد و سـادگـي و           را فرايـاد مـي    همينگوي هاي   ايجاز هنري او نوشته
شاعر  احمدرضا احمديحق با .  راچخوف هاي   اش، دست نوشته راستينگي

 :است

من ... ساخت] را آن[توان  قدر ساده است كه نمي آن يك اتفاق ساده“
هاي  در آقايانِ اهلِ مصاحبه... من... سادگيِ چخوف را دوباره در فيلم ديدم

 2”.اش را سراغ ندارم فلسفي، ساختن
 :نقاش و هنرشناس نيز به درستي گفته بودآيدين آغداشلو 

 شهيدثالثبخشي سترگ از آبرو و اعتبار سينماي ايران مديون راه   “ 
كس باج نـداد و        راهي كه آن را به تنهايي آغازيد و در آن به هيچ.  است

 ”.كوتاه نيامد
..... 
 

 شهيدثالث و حزب توده ايران
 .هنر مي تواند و بايد در كار تاريخ مداخله كند

 روالن بارت                                        
 

سـازي بـه آلـمـان           كه براي فيلم 1355در همان سال  شهيدثالث
فراخوانده شد به حزب توده ايران پيوست و تا پايان عمر كوتاه اما پربار و 

هميشه گفته بود و آرزو كـرده  .  يي فداكار باقي ماند  شگرف خود يك توده
 .اش بريزد بود كه هرچه در توان خود دارد به پاي حزب

گونـه در      و بدين.  هاي سهراب سخت و پررنج و درد گذشته بود كودكي
رحم زندگي، الماس وجودش به خوبي تراش خورده و     هاي بي  زير تازيانه

به زودي دريافته بود كه تنها در سنگر حزب كارگران و .  پرداخته شده بود
امـا  .  كشي درآويـزد     تواند با اهريمن ستم و بهره  زحمتكشان است كه مي

ي كارگر ايران را هم چون خانواده و مـادر    همه او حزب طبقه  فراتر از اين
در گفت و گوهاي . نگريست شان داده بود مي خود كه گويا زودهم از دست

اش   ي از دست رفـتـه      اش با اين و آن، هم واره حزب را خانواده  خصوص
 .ناميد مي

هاي فروپاشي اتحادشوروي و يورش هاي  پيا پي گـزمـگـان        در سال
اش درهم آشفته بود اما هرگـز    كه روحيه  ي ايران با آن  رژيم به حزب توده

 .بيني حزب، گماني به خود راه نداد در درستي راه و جهان
ي   ي اعضاي كمـيـتـه     هاي محاكمه  گيري از فيلم  ها با بهره  در آن سال

هاي آن،   ي حزبي و با مونتاژ ديالكتيكي برش  مركزي و كادرهاي برجسته
هاي حزبي با نمـايـش آن در         فيلمي كوتاه و افشاگرانه ساخت كه يگان

هايي از جنايات جمهوري اسالمي و واليت فقيـه را      سراسر جهان، گوشه
 .ها بود ي توده خورده ياري او با حزب زخم و اين، بهترين هم. افشا كردند

تريـن و      اش در سخت  سهراب همواره از مركزيت و يك پارچگي حزب
هـاي    ها پشتيباني كرد و با وازدگاني كه در پي بـحـران    ترين سال  بحراني
گرايان به حـزب تـوده         در كنار امپرياليسم و ديگر واپس 1367  -1362

دانسـت كـه       به درستي مي.  تاختند، رزميد و از آنان كناره گرفت  ايران مي
توان نابود كـرد      مي“، آدمي را ”براي شكست آفريده نشده است“انسان 
 :گفت مي). ارنست همينگوي( “شود شكست داد اما نمي
 باش چو خار حربه بر دوش مي

 )نظامي(تا خرمنِ گُل كشي در آغوش 
عشق او به حزب توده ايران چندان بود كه بارها و بارها گفته بود كـه    

هـاي    بيني و آرمـان      اش همه و همه در كارير جهان هاي سينمايي ساخته
پس از انقالب خلقي افغانستان بارها به ايـن  .  اند  مردمي حزب رقم خورده

اش را در خدمت حزب دمكـراتـيـك      كشور رفت و كوشيد دانش سينمايي
در واپسين سفرش به افغانستان، . خلق افغانستان و مردم اين كشور بگذارد

يك بار هفت ـ هشت ماهي را در كابل مانده بود و كوشيده بود با بودجـه  
: ي مردم و انقالب اين كشـور بسـازد      تلويزيون چكسلواكي فيلمي درباره

ي   كـرد كـه بـا رخـنـه             فيلم، داستان تراژيك پسركي را واگويـه مـي    
تريـن    بيش.  اش نابود شده بود  ها به اين كشور، هست و نيست  امپرياليست

هاي فيلم ساخته هم شدند اما دريغ كه هرگز به كالكت پايـانـي     سكانس
سينماگر فرهيخته و انسـان   سهراب شهيدثالثو سرانجام، .  نرسيدند

رحمِ ما، درست سه روز پس از پنجاه و پـنـجـمـيـن        ي بي  تراز نوي زمانه
درغربت ي كبد،   براثر سرطان پيشرفته)  1377تيرماه (سالروز زايش خود 

ي ناآرامِ سـيـنـمـاي       گونه، اوديسه  بدين.  شيكاگو براي هميشه آرام گرفت
ي هفتميـن    هاي گيج كننده  وارش را بر فرازه  جهان، كوله بارِ سلوك نمونه

كه مرگ   شود گفت جز اين  و ديگر چه مي.  وادي هنر بر زمين نهاد و رفت
 .....نبود يك اتفاق سادهسهراب هرگز 

...... 
 
متن كامل اين مقاله را مي توانيد روي پايگاه اينترنتي 
 حزب توده ايران مطالعه كنيد

مقاله زير خالصه اي از مطلب طوالني يي است كه به مناسبت 
دوزادهمين سالگرد درگذشت نابغه سينماي ميهن ما به چاپ مي 

 .متن كامل اين مقاله در پايگاه اينترني حزب منتشر شده است. رسد
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اوما رسماً امكان ادامه حفاري در درياها 
نگران كننده آن اسـت      .  را اعالم كرد

هـاي     كه، بر اساس اخبار و گـزارش     
منتشر شده، بخش بزرگي از بـودجـه       
سازمان دولتي مسئـول نـظـارت بـر         

هاي نفت و گاز مـوسـوم بـه         اكتشاف
از طـريـق     ”  خدمات مديريت معدنـي “ 

شود  هاي نفتي تأمين مي واگذاري پروژه
و از لحاظ سطح درآمد، پس از اداره     ( 

همچنين، از سالي كه اين ). ماليات در رده دوم ادارات دولتي آمريكا قرار دارد
نهاد دولتي قرارداد اكتشاف و استخراج نفت را با بي پي امضا كـرده اسـت     

، در موارد مختلف، و برخالف نظر و هشدارهاي كارشنـاسـان   )   2008سال ( 
شناسي، آشكارا شماري از مقرارت ايمني و حتي ضـرورت   مهندسي و زيست

. بازرسي يا صدور پروانه توسط نهادهاي مسئول ديگر را ناديده گرفته اسـت 
بر زدن قوانين ايـمـنـي و       هاي بزرگ نفتي دنيا براي ميان گري شركت البي

هاي اكتشاف و توليد، عامـلـي    جويي در وقت و هزينه محيط زيست و صرفه
ترديد خطر وقوع فجايعي مشابه نشت كنوني  كليدي در اين ميان است، و بي

اي نيـسـت كـه از         اين راز نهفته. دهد نفت در خليج مكزيك را افزايش مي
هـاي     هاي نفت در آمريكا كشف شد، شركـت  همان زماني كه نخستين چاه

ي هم در ميان دولـتـمـردان و        ” دوستان“ خصوصي نفتي و انرژي همواره 
اند، و مادام كه رابطه سودآور متقابل بين اين دو بـرقـرار    سياستمداران داشته

نكته جالب ديـگـر ايـنـكـه ،          .  هم ادامه خواهد يافت” همياري“باشد، اين 
ريزي  نماي هاليبرتون در زمينه خدمات سيمان مشاركت شركت نفتي انگشت

اين فاجعه نشانگر آن   .  در حفاري اين چاه نفت در خليج مكزيك بوده است
كند و رعايت مسائل ايـمـنـي     است كه وقتي كه كسب سود اولويت پيدا مي

بازد و ناديـده   فني و محيط كار در برابر آزمندي ذاتي نظام سرمايه رنگ مي
 .شود، مردم دنيا چه هزينه سنگيني را بايد تحمل كنند گرفته مي

هاي كميته انرژي كنگره آمريكا در ارتباط با فاجعه اخير، به پنج  در گزارش
بي پي اشاره شده كه منجر به انفجار سكـوي  ”  گيري سؤال برانگيز تصميم“ 

نفتي شده است، كه همگي با ناديده گرفتن اصول فني و ايمني در طراحي و 
بر اساس ايـن    .  ارتباط دارند)  سيمان( هاي آزمايش مواد  ساخت چاه و روش

گزارش، مديران اين پروژه نفتي بي پي براي پايان دادن به حفاري زير فشار 
بندي پروژه  روز از زمان 43” هورايزن“زيادي قرار داشتند ، زيرا دكل حفاري 

ميليون  21اش چيزي در حدود  و شروع پروژه بعدي عقب بود، كه زيان مالي
حتي در خبرها آمده بود كه برخي از كاركنان سكـو  .  شد دالر تخمين زده مي

” چاه كابـوس “ نيز از چگونگي اجراي پروژه ناخرسند بودند و از آن به عنوان 
نيز انفجار ديگري در پااليشگاه نفت بي پي در   1384در سال .  بردند نام مي

تن از كاركنان شده  170تن و زخمي شدن  15تگزاس منجر به كشته شدن 
يـك  .  ها دانستنـد  جويي در هزينه بود، كه بازرسان فني آن را ناشي از صرفه

سال پس از آن هم بي پي مجبور به اعتراف شد كه كـاهـش بـودجـه و           
جويي مالي عاملي در نشت نفت در خليج پرودهو در آالسكا بوده است،  صرفه

 .ميليون دالر جريمه شد 20و محكوم به پرداخت 
گـذشـت و مـردم           ها از آغاز نشت نفت مـي    در حالي كه روزها و هفته

هاي جنوبي آمريكا و حتي كشورهايي مثل مكزيك و كوبا در معـرض   ايالت
هاي جدي قرار داشتند، دولت آمريكا عمالً بدون اعمال فشار جدي بر  آسيب

شركت انگليسي بي پي و دخالت در مهار نشت، دست آن شركت را براي هر 
اين در حالي است كـه  .  گونه اقدامي كه خودش صالح بداند باز گذاشته بود

چنين اتفاقي اگر در حوزه فعاليت يك شركت مثالً آذربايجاني يا ونزوئاليـي  
داد، نه فقط دولت آمريكا كـه هـمـه         و حتي بيرون از آبهاي آمريكا رخ مي

كشورهاي اروپايي و جز آن ها ، بر ضد آن شركت جبـهـه وسـيـعـي بـاز           
ماهيت برخورد آمريكا با اين فاجعه، قرابت زيادي با شيوه برخورد .  كردند مي

جانبدارانه آن با حمله چندي پيش نيروهاي نظامي اسرائـيـل بـه كـاروان         
هاي سازمان سياي آمريكا  هاي انساني به غزه دارد، و يادآور همكاري كمك

همان شركت نفت ايران و انـگـلـيـس     ( هاي همين شركت بي پي  با سرمايه
در كـودتـاي   )  سابق، كاشف و غارت كننده نفت ايران پيش از ملي شدن آن

 .و سرنگون كردن دولت دكتر مصدق است 1332مرداد  28
اما در پي فشارهاي فزاينده مردم آمريكا و جهان كه نگران گذران زندگي 

هاي محلي  روزمره و نيز آلودگي محيط زيست خود هستند، نمايندگان دولت
و فدرال، و سرانجام شخص باراك اوباما، براي بررسي وضعيت به مـنـاطـق    

باراك اوباما در اين ميان مذاكراتي نيز با انگـلـسـتـان و       .  آسيب ديده رفتند
در خالل اين روزها، اما، شركت بي پي سعـي  .  نخست وزير آن كشور داشت

در كوچك نشان دادن فـاجـعـه      

 :نشت نفت در خليج مكزيك
 داري بار سرمايه آزمندي فاجعه

نشت نفت خام در خليج مكزيك، در سواحل جنوبي ايـاالت مـتـحـد         
بـي  ( هاي نفتي بريتيش پتروليوم    آمريكا، در يكي از سكوهاي حفاري چاه

نزديك به دو ماه است كه نگراني جدي مردم دنيا و به ويژه ساكنـان  )  پي
هاي جنوبي آمريكا از جمله لوييزيانا، آالباما و فلوريدا را بـه دنـبـال       ايالت

ماهيگيران محلي، صنعت گردشگري، و اهالي ساكن سواحـل  .  داشته است
ديدگان اين فاجعه زيست محيطـي   اين منطقه از نخستين قربانيان و آسيب

شان بر اثر نشت گسترده نفت در دريا مختل شده  اند كه زندگي روزمره بوده
روشن است كه آلودگي شديد و گسترده محيط زيست  جـانـوران       .  است

دريايي به نفت خام و ديگر مواد شيميايي، همچنين آسيب فـراوانـي بـه        
موجوديت اين جانوران و زيست بوم اين منطقه زده است كـه بـه نـظـر         

كشورهاي مكـزيـك و     .  ها سال باقي خواهد ماند كارشناسان آثار آن تا ده
هاي نفتي را    هاي آب خليج مكزيك آلودگي كوبا نيز نگران از آنكه جريان

به سواحل اين كشورها ببرد، خود را براي مقابله با آلـودگـي احـتـمـالـي         
سواحل شمال غربي كوبا پـرورشـگـاه    .  كنند شان آماده مي هاي ساحلي آب

هاي دريايي مهاجر، كوسـه   پشت هاي دريايي از جمله الك بسياري از گونه
هاي كمياب ديگر است كه اينك در معرض خطر احتمالي آلودگي  و ماهي

 .قرار دارند
شناور سيار براي  يك سكوي نيمه”  هورايزِن“ سكو يا دكل حفاري نفتي 

سال پيش توسـط   10هاي بسيار عميق نفت در دريا ست كه حدود  حفاري
مالك اين سكو شركت چندمليتي .  شركت هيوندايي كره جنوبي ساخته شد

است كه دو سال پيش آن را به شركت انگليسي بـي پـي     ”  اوشن ترانس“ 
هزار دالر در    500به نرخ تقريباً ( براي عمليات حفاري اكتشافي اجاره داد 

، يعني همان سالي كه بي پي حق استخراج نفت در اين منطقه را از     ) روز
در حالي كه عمليات حفـاري روزهـاي پـايـانـي را            .  دولت آمريكا خريد

، پـس از فـوران         89فروردين    31هاي پاياني روز  گذراند، در ساعت مي
هاي حفاري، گاز متان با فشار زياد  ناگهاني و شديد آب و گل و الي از لوله

ها بيرون زد و مشتعل شد كه به سرعت منجر به انفجارهاي پياپـي   از لوله
تالش كاركنان سكو براي بستن شير ايمني و متوقف كردن نشـت  .  گرديد

در هـمـان   .  هاي فني به نتيجه نرسيد گاز و انفجارها، ظاهراً به علت نقص
تن از كاركنان كشته و شمار زيادي زخـمـي    11انفجارهاي اوليه متأسفانه 

 36كاركنان بالفاصله سكو را تخليه كردند، و دو روز بعد، پس از     .  شدند
ساعت سوختن در آتش، اين سكوي نفتي در دريا غرق شد و بـر بسـتـر        

هـاي اولِ       نشت نفت خام از همان لحظه.  متري كف دريا نشست 1500
ماه است ادامـه     2وقوع اشكال فني و انفجارها، آغاز شد كه اكنون حدود 

دارد، و آن را بزرگ ترين فاجعه نشت نفت در دريا در تاريخ اياالت متحـد  
هاي مختلفي را    كارشناسان شركت بي پي تا كنون شيوه.  دانند آمريكا مي

اند كه يكي پـس از     براي مهار نشت نفت پيشنهاد كرده و به اجرا گذاشته
بيني كرده است كه  شركت بي پي پيش. ديگري ناكارآمد از آب در آمده اند

بـر اسـاس     .  تا اواخر تابستان شايد بتواند نشت نفت را مـتـوقـف كـنـد         
هزار بشكه در روز بـوده   60هاي جديد، ميزان نشت نفت در حدود  گزارش

است كه از رقم يك هزار بشكه در روز كه شركت بي پي در ابتدا اعالم و 
. هزار بشكه اعالم كرده بود بسيار بيشتـر اسـت     5چند روز بعد هم آن را 

هاي بزرگي از  همچنين، توني هيوارد، مدير كل اجرايي بي پي، وجود حجم
آلودگي نفتي در زير دريا را نيز منكر شده و گفته بود كه، نفت فـقـط در       
سطح آب شناور است، و حتي� اثر اين نشت را بر محيط زيسـت نـاچـيـز       

حجم . خليج مكزيك اقيانوس بسيار بزرگي است“: دانسته و ادعا كرده  بود
ريزيم در مقايسه با كل حجم آب آن  نفت و مواد شيميايي كه ما در آن مي

هزار تـُن نفت خام از    340پيش از اينها نيز نشت [!!].   ”  بسياراندك است
تانكر نفتي اكسون والدز در نزديكي ايالت آالسكاي آمـريـكـا، در سـال         

، يكي ديگر از مواردي است كه آسيب جدي به محيـط زيسـت و       1367
در پي اين فاجعه بود كه يك سال بعد، عمليات نفتـي  .  جانوران دريايي زد

اما در دوران دولت جورج بوش و افـزايـش     .  در دريا در آمريكا ممنوع شد
قدرت صاحبان صنايع نفت، آن حادثه به دست فراموشي سپرده شد و منع 

اولويت دادن به منافـع اقـتـصـادي و         .  عمليات نفتي در دريا برداشته شد
پيكر نفتي در برابر مـالحـظـات ايـمـنـي و            هاي غول سودورزي شركت

محيطي باالخره نتيجه داد و همين چند ماه پيش هم دولت بـاراك     زيست
     2ادامه در صفحه 
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 ”.مردم ايرلند شمالي يك فاجعه بود
  

 !نظامياني كه دروغ گفته ا ند  بايد دادگاهي بشوند
مايكل منسفيلد، قاضي عاليرتبه و ترقي خواه انگليسي، كه وكالت تعدادي 

 26از خانواده هاي قربانيان يكشنبه خونين را به عهده داشته است، در روز   
خردادماه تاكيد كرد، دستگاه قضائي مي بايست نظامياني را كه متـهـم بـه      

آقاي منسفيلـد  .  شهادت دروغ در تحقيقات لرد ساويل شده اند، دادگاهي كند
گفت، موضوع آن چنان جدي ست كه مسئوالن قضائي بايد اتهام شـهـادت   

او اضافه كرد كه، بر رغم اينكه شاهدان تـحـقـيـقـات      .   دروغ را دنبال كنند
ساويل، در رابطه با متهم كردن خود درهنگام شهادت،  مصونيت قانوني در   

آقـاي  .   يافت كرده اند، ولي مصونيت قانوني شامل شهادت دروغ نمي شـود 
با در نظر گرفتن استحكام و روشني اطالعات فاش شـده،  “  :  منسفيلد گفت 

من فكر مي كنم در جائي كه دروغ ها و داستان هاي ساختگي گفته شـده    
است، اينجا در ايرلند شمالي و يا در لندن، رياست قوه قضائيه بايد فكر بكند 
كه موضوع آن چنان جدي است كه ضرورت پيگرد قانوني را در نظر بگيرند 

زيرا در اين واقعه حاكميت قانون در مورد تعدادي از شهروندان انگليسـي    –
 “. به صورت بي شرمانه اي  نقض شده است 

لرد ساويل در گزارش خود تصديق كرده است كه كشته شدگان  قربـانـي   
لـرد سـاويـل      .   توسط نيروهاي گردان ويژه چترباز هستنـد ”  شليك ناحق“ 

صراحتاٌ  ادعاي مسلح بودن قربانيان به تفنگ و بمب را رد كرده، و اعـالم      
كرده است كه تعدادي زخمي دراز كشيده روي زمين، و يا تعدادي  در حيـن  

اطالعات فاش شده توسـط  .  مراقبت از كشته ها، هدف گلوله قرار گرفته اند
لرد ساويل توصيف بسيار بدي را از  اوضاع و احوال واقعه ارايه كرد و نشـان  
داد كه نظاميان در بازگوئي اعمال شان دروغ گفته اند، و به دروغ ادعا كـرده  

 .  اند كه مورد تهديد به حمله واقع شده بودند
تعدادي از قربانيان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، بعضي نيز 
در حين اينكه زخمي و دراز كشيده بودند با گلوله كشته مي شوند؛ و بعضـي  
از سربازان بدون اينكه احساس خطري بكنند، يا بدون توجه به اينكه مـردم  

 .آنها را تهديد نمي كردند، شليك كرده اند
لرد ساويل در گزارش دقيق خود نقش برخي فرماندهان واحد هاي ارتش 

سربازان گروهان حمايتـي  “ :  انگليس در ايرلند را مورد اشاره قرار داد و گفت
كه به باگسايد رفتند، به خاطر فرمان سـرهـنـگ دوم        )  چترباز 1گروهان ( 

ويلفرد به آنجا رفتند؛ فرماني كه نمي بايسـت داده مـي شـد و خـالف               
 ” .دستورهاي صادر شده به او بود

با اميد به اينكه اعالم نتايج گزارش لرد ساويل  به خاتمه اختالف سنـتـي   
و طرفداران ادامه كنترل ايرلنـد  )  عمدتاٌ كاتوليك( بين جوامع جمهوري خواه 
بيانجامد ، كـن قـود، اسـقـف         )  عمدتاٌ پروتستان(  شمالي توسط انگلستان 

، در حركتي تاريخي ، گفت كه، بعد از انتشار ”  لندن دري“ كليساي ايرلند در 
نتايج تحقيقات يكشنبه خونين، حاال مردم بايد از فرصت هاي تازه بـراي از    

 .بين بردن اختالفات شان استفاده بكنند
در يك مراسم ياد بود براي چهارده قرباني، اسقف قود همراه با  كشـيـش   
نورمن هميلتون، رهبر كليساي پرس باترتن،  و كشيش پال كينقستون، رهبر 

رهبران كليسا بـه  .   كليساي متوديست، با خانواده هاي قربانيان ديدار كردند
خانواده هاي قربانيان بدلي  از مجسمه دست موريس هرون، كه در انتهـاي  
غربي پل گريقوان شهر قرار دارد، و از يك سوي شهر به آن سوي ديـگـر     

 .  شهر دراز است، هديه كردند
اسقف قود اظهار داشت كه، بعد از عذر خواهي نخست وزير ديويد كمرون، 

ژانـويـه      30به خاطر كشتار تاسف آور غيرنظاميان بي گناه در راه پيمائـي    
 .  به كنار زده شد” لندن دري“براي حقوق مدني، ابر سياهي از روي  1972

اسقف قود گفت كه، اطالعات بدست آمده در رابطه بـا قـتـل عـام در           
تحقيقات ساويل، يك فرصت تاريخي براي كنار گذاشتن اختالفات در ميان 

 . جامعه كاتوليك و پروتستان هاي ايرلند شمالي به وجود آورد
مي خواهم كه ما با يك ديگر، يك رابطه باز تر، شفاف تر، “: او اضافه كرد

طبيعي تر و ماليم تر در اين شهري كه ما همه آن را بسيار دوست داريـم،    
 ”.داشته باشيم

 

 بيانيه حزب توده ايران درباره  ...ادامه يكشنبه خونين 
 تصويب قانون ضد كمونيستي در لهستان

 جناب نخست وزير لهستان عالي
 جناب آقاي دانلد تاسك،

 
كميته مركزي حزب توده ايران، اعتراض قاطع و شديد خود را نسـبـت بـه      
رويداد اخير در لهستان در ارتباط با تصويب قانون ممنوعـيـت اسـتـفـاده از          

 .كند هاي كمونيستي اعالم مي نشان
نگراني حزب توده ايران همچنين از بابت آن است كه ايـن اقـدام دولـت        

گيرد كه در برخـي از     تري صورت مي هاي گسترده لهستان در چارچوب تالش
كشورهاي اروپاي شرقي به منظور يكسان دانستن كمونيـسـم بـا نـازيسـم،          
مخدوش كردن تاريخ، و از ميان برداشتن تمام آثار دوران سوسياليسم جريـان  

كنيم كه، آن دولت، با تصويب  توجه دولت لهستان را به اين امر جلب مي.  دارد
هاي حزب كمونيست لهـسـتـان، خـود را در رديـف                قانون بر ضد  فعاليت

سـاالر     هاي جهان، از قبيل رژيم مذهـب  ترين و واپس گراترين رژيم ارتجاعي
دولت شما بايد بداند كه با تصويب قانـون  .  دهد كنوني حاكم بر ايران، قرار مي

 19و      18بر ضد  فعاليت آزادانه حزب كمونيست لهستان، جوهر واقعي مواد   
كـنـد،      المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد را نقض مي ميثاق بين

 .ميثاقي كه حافظ حقوق مردم در آزادي عقيده و ابراز علني آن است
هاي  خواهيم كه لغو فوري قانون منع استفاده از نشان ما از دولت لهستان مي

 .كمونيستي را در دستور كار خود قرار دهد
حزب توده ايران، حمايت و همبستگي صريح و قاطع خـود را بـا حـزب            

اش براي مقاومت در برابر قـانـون ضـد         كمونيست لهستان در مبارزه اصولي
كنيم تا اطمينان حاصل  ما از اين مبارزه پشتيباني مي.  كند كمونيستي اعالم مي

شود كه حقوق دموكراتيك حزب كمونيست لهستان رعايت خواهد شد و ايـن  
حزب خواهد توانست آزادانه و به طور ثمربخش در راه منافع زحـمـتـكـشـان      

 . لهستان فعاليت كند
المللي خود با حزب كمونيـسـت    حزب توده ايران به پيوندهاي برادرانه و بين

مجدداً بر همبستگي خود با مـبـارزه حـزب        .  كند بالد و افتخار مي لهستان مي
كمونيست لهستان برضد اين قانون ناعادالنه، غيردموكراتيك و ارتجاعي تأكيد 

 .كنيم مي
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
 )2010ژوئن  8( 1389خرداد  18

باور داشت كه مدعيان وجدان هاي بيدار از وجود چنين وضعيت وحشتنـاكـي   
بي اطالع هستند؟ بي ترديد  تمامي مسئوالن دولت سركوب گر كودتايي از   
وضعيت كودكان كارگر با اطالع هستند، اما سئوال اساسي اين است كه، چـرا  
در پي سال ها از وجود چنين اوضاعي وجدان هاي حكومتيان تاكنون بـيـدار   
نگرديده است، و با استناد به همين گزارش خبرگزاري مهر، ما شاهد  هر چـه  

 وخيم تر شدن وضعيت دهشت بار كودكان كار  هستيم؟
احمدي نژاد و همفكرانش دير زماني است عالوه بر سالح شكنجه و اعدام 
و زندان و سركوب از سالح تزوير و ريا و دروغ هم به طور وسيعي اسـتـفـاده    
مي كنند، اما زمان زيادي نياز نيست تا بيهودگي استفاده از اين ابزارها را در      

 . پي خيزش جنبش  اجتماعي بر ضد آنها شاهد باشيم
ساله اش، همواره در راسـتـاي      68حزب توده ايران، در طول تاريخ مبارزه 

كنوانسيون هاي سازمان بين المللي كار، بهره كشي و استثمار كـودكـان را       
ما بر اين باوريم كه، در ايران دموكراتيك، آزاد و  مرفـه  .   محكوم كرده است

اي كه به همت نيروهاي مترقي و آزادي خواه ميهن پا خواهد گرفت، حقـوق  
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كودكان و از جـملـه ضـرورت اخـتـصـاص           

حزب تـوده  .   تسهيالت آموزشي، رفاهي و تامين اجتماعي تضمين خواهد شد
ايران مسئله پرداختن به حقوق اجتماعي كودكان و تامين رفاه آنان را از مهم 
ترين عرصه هاي پايه ريزي يك جامعه آزاد، مرفه و پيشرو مي داند و بـراي    

 .آن مبارزه مي كند

 ... ادامه كودكان كار 



سال براي جمع آوري حقايق و بررسي  12پوند استرلينگ شده است و 
قربانـي   14اظهارات تمامي شاهدان اين فاجعه وقت صرف شده، همه 

تيراندازي نيروهاي ويژه ارتش انگليس را از هرگونه تقصيـري مـبـرا      
گزارش در باره  .  قتل آن ها توجيه ناپذير است:   دانست و نتيجه گرفت

اينكه سربازان و افسران نيرو هاي  ويژه  در مراحل تحقيق عـامـدانـه    
دروغ پردازي كرده اند و سعي داشته اند  وانمود كنند كه گويا تهديدي 
از جانب تظاهركنندگان متوجه امنيت آنان بوده است، اشاره كرده و آن 

ما به ايـن    “ :  گزارش لرد ساويل اعالم مي كند.  را قوياٌ تقبيح مي كند
نتيجه رسيديم كه دليل تيراندازي توسط نيروهاي نظامي بعد از اينكـه  
به باگ سايد رفتند به احتمال قوي اين بود كه اشتباهاٌ فكر مي كردند 
كه شبه نظاميان جمهوري خواه با خشونت به ورود آنها پـاسـخ مـي        

شليك شد آغاز ايـن  ”  ن“ اولين تيرهائي كه از سوي سروان . . .   دهند
بر پايه اين تصـور،  . . .   تصور بود كه با تيراندازهاي بعدي شدت يافت

سربازان كنترل خود را از دست داده و  بدون هيچ مالحظه اي شليـك  
مي كردند، رهنمود ها و تعليمات را فراموش كرده و يـا مـورد بـي          
اعتنائي قرار دادند، آن ها به هيچ وجه در موقعيتي نبودند كه مطمـئـن   

مي توانند }  كه هدف گلوله قرار گرفتند{ باشند كه افراد شناسائي شده 
امكان دارد كه آنها چـنـيـن      . . .   براي آن ها خطر جدي ايجاد كنند 

كاري را بر اساس اين  باور غير قابل دفاع انجام دادند كه تمام غـيـر     
نظامياني كه هدف تير اندازي قرار گرفتند اعضاي غير رسمـي و يـا       

يـا طـرفـداران      )  ارتش جمهوري خواه ايرلند(” اي –ار –آي “ رسمي 
يكي از اين سازمان هاي شبه نظامي بودند؛ بنا بر اين حقشان است كه 
هدف گلوله قرار گيرند، صرف نظر از اينكه منبع تهديد مرگ يا صدمه 

 ”.جدي براي نيرو هاي نظامي باشند يا نه
جمع بندي ما اين است كه عدم انضباط  جدي و گسترده اي در     “ 

رابطه با تير اندازي به راه پيمايان در ميان نظاميان گردان ويژه وجـود  
اتفاقي كه در آن يكشنبه خونين افتاد باعث تـقـويـت ارتـش         . داشت

جمهوريخواه ايرلند شد، احساسات ناسيوناليستي و خصومت نسبت بـه    
ارتش را افزايش داد و درگيريهاي خشونت آميز سالهاي بعد را حـادتـر   

 “. كرد
يكشنبه خونين براي زخمي ها و داغداران يك مصيبت، و بـراي    “  

1389خرداد  ماه  31شنبه  دو   12  845شمارة   
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سال مبارزه بي وقفه در جستجوي حقيـقـت و عـدالـت، كـارزار             38پس از 
جمهوري خواهان ايرلند و نيروهاي مترقي انگلستان و ايرلند براي روشن شـدن     

در ايـرلـنـد      ”  لندن دري“ داليل كشتار راه پيمايان طرفدار حقوق مدني در شهر 
خردادماه، با انتشار علني نتايج گزارش كمـسـيـون     25در .   شمالي به بار نشست

تحقيق بي طرف به رياست لرد ساويل، قاضي عاليرتبه انگلستان، در رابـطـه بـا      
، مبارزان ايرلند و در حقيقت تمامي ” يكشنبه خونين“ كشتار سبعانه راه پيمايان در 

 .  جنبش ترقي خواهي ايرلند و انگلستان به جشن و پايكوبي پرداختند
خردادماه ، براي فـعـاالن      25انتشارنتايج كميسيون تحقيق لرد ساويل در روز 

حقوق بشر و ترقي خواهان ايران درست يك سال پس از حمله نيروهاي سـپـاه   
پاسداران و بسيج سركوبگر به صفوف تظاهركنندگان جنبش مردمي در تـهـران،   

 .  داراي پيام هاي روشن و مهمي است كه نمي توان از نظر دور داشت
گزارش دقيق و كامالٌ مستند لرد ساويل بار ديگر به نيروهاي سـركـوبـگـر و       
نظاميان سر به فرمان در سراسر جهان اعالم خطر كرد و نشان داد كه حقيـقـت   
هيچ گاه پنهان نخواهد ماند و دير يا زود پرونده واقعي جنايات شان در مـقـابـل    

با اعالم برائت كامل تظاهركنندگان و نشـانـه   .   افكار عمومي گشوده خواهد شد
رفتن  انگشت اتهام به سوي نظاميان و سران نظامي و سياسي آنـان در دروغ      
پردازي و ارائه شهادت هاي دروغ و وارونه، گزارش لرد ساويل به نظـامـيـان و      
نيروهاي امنيتي بار ديگر اخطار كرد كه شركت آنان در سركوب مردم، عاقبت به 

محكوم اصلي و مركزي ايـن گـزارش، دولـت        .  محكوميت آنان خواهد انجاميد
انگلستان بود كه براي حفظ حاكميت استعمارگرانه خود بر ايرلند شمالي تظاهرات 

، با گسيل نيروهاي  1350بهمن ماه  10طرفداران حقوق مدني را در آن يكشنبه 
 .ويژه چترباز كه به خشونت معروف بودند، به خاك و خون كشيد

معروف شده اسـت،  ”  يكشنبه خونين“ ، كه به 1972ژانويه  30در روز يكشنبه، 
گردان نيروهاي ويژه چترباز بر روي تظاهركنندگان طرفدار اعاده حقوق مدني در 

، كه در اعتراض به سياست ”  لندن دري“ شهر ”  باگسايد“ ايرلند شمالي در منطقه 
تـن    14هاي سركوبگرانه دولت انگلستان راه پيمايي مي كردند، آتش گشودند و 

 .نفر ديگر را زخمي كردند 14را به قتل رساندند و 
خرداد در سخنراني مهمي در  25نخست وزير انگلستان، ديويد كامرون، در روز 

پارلمان، نتايج تحقيق رسمي و مستقل لرد ساويل را قبول كرد و رسماٌ در رابطـه  
نخست وزير انگليس .  با اين تراژدي از خانواده هاي قربانيان معذرت خواهي كرد

براي اولين بار در تاريخ دوران  پس از فروپاشي امپراتوري مستعمراتي انگلستان، 
در پارلمان مشخصاٌ حمله  جنايتكارانه نيروهاي نظامي اين كشور به  راه پيمايان 

ديويد كامرون در سخنان خـود    .  جنبش طرفداري از حقوق مدني را محكوم كرد
.  هيچ شكي وجود نـدارد .   نتايج اين گزارش تحقيقي مطلقاٌ روشن هستند“:  گفت

آنچه در روز يـكـشـنـبـه      .  هيچ ابهامي وجود ندارد.  توجيهي براي آن وجود ندارد
لرد سـاويـل در     .   اين عمل نادرست بود.  خونين اتفاق افتاد غيرقابل توجيه است

گزارش دقيق و حساب شده خود اعالم كرد كه بر رغم شهادت هاي دروغ توسط 
سربازان ما به اين نتيجه رسيده ايم كه هيچ كدام از آناني كه مورد اصابت گلوله 

  “.قرار گرفتند، تهديدي براي پرسنل نظامي نبودند
صـفـحـه و         5000گزارش كمسيون تحقيق بي طرف لرد ساويل كه بالغ بر 

ميـلـيـون     200مجلد مي شود و هزينه  سرانجام يافتن آن نزديك به  10شامل 

21 June 2010  
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محكوميت نيروهاي نظامي براي تيراندازي 
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