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 ١٤صفحه ...  حذف سوبسيد  -جنگ در تهران   ...   در حاشيه رويدادها   

کشتار اسرائيل در غـزه      :   ناصر اصغري 
ــان ادامــه دارد و هــر روز                   هــمــچــن
انسانهاي زيادي قـربـانـي ايـن جـنـگ             

از ســوي ديــگــر     .   وحشــيــانــه هســتــنــد  
نيروهاي اسالمي و از جمله جمـهـوري     
اسـالمـي فـرصـتـي بـراي تـبـلـيـغــات                 

اسالمي و اشک تمساح ريخـتـن بـراي          
به نـظـر     .   فلسطينيها بدست آوره است   

شما اين جنگ بر سر چيست؟ و نقـش         
 اسالم سياسي دراين ميان چيست؟  

بله، همانطور که شمـا     :   حميد تقوايي   
هم اشاره کرديد، اين جـنـگ بـلـحـاظ             

 ١١صفحه    اعتراضات دانشجويان شيراز به خيابان کشيده شد

جنگ جناحهاي رژيـم اسـالمـي دارد           
. وارد دور و فــاز جــديــدي مــيــشــود             

ماهيت و محتواي اختالفات فعلـي و        
آتي جنگ جناحها هم تشـابـهـاتـي بـا            
موارد قـبـلـي دارد و هـم تـفـاوتـهـاي                  

يک ويژگي اينبار اين دعـواهـا      .   مهمي
دو گام نزديکتر شـدن بـه سـرنـگـونـي                

عـالئـمـي از      .   جمهوري اسالمي اسـت   
گير کردن در تناقضات، عـالئـمـي از           
آمادگي براي تن دادن به چيزهائي کـه        
قبال جزو ممنوعه ها بود، و کال رنگ        
استيصال و تشتت درون حـکـومـت و           
جناحـهـاي آن را بـاشـکـال مـخـتـلـف                  

يکي از عـرصـه     .   ميتوان مشاهده کرد  
هاي مهم بـروز اخـتـالفـات جـنـاحـهـا               

. مضحکه هاي انتخاباتي بـوده اسـت        
بر سر انتخابات رياست جـمـهـوري در          

ــيــز مــدتــي اســت کــه             ٨٨خــرداد     ن
اختالفات و بحـثـهـا و طـرح مسـائـل               
گوناگون باال گرفته است و تازه هـنـوز          

انتخابـات  .   مسائل مهمتر در راه است 
 و اختـالفـات حـول آن نـيـز            ٨٨خرداد  

تفاوتهاي مهمي با موارد مشابه دارد      
و فــاکــتــورهــاي دخــيــل در آن جــديــد           

قبل از پرداخـتـن بـه نـکـاتـي             .   هستند
درباره آن، ابتدا اشاره به نکاتي دربـاره        
چهارچوب عمومي جـنـاح بـنـديـهـا و             
اخـتـالفـات درونـي امـروز حـکـومــت              

 .اسالمي الزم است
 

 زمينه هاي بحث
 " دولت وحدت ملي "
يــکــي از آن       "   دولــت وحــدت مــلــي       " 

مباحثي است کـه نـکـات مـهـمـي را               
درباره وضعيت عمومي حـکـومـت و          

اين بحث  .   جناحهاي آن مطرح ميکند   
اول بار توسط ناطق نوري در تابسـتـان         
امســال مــطــرح شــد، ســپــس عــلــي             

دريکـمـاه   .   الريجاني از آن حمايت کرد    

و نيم گذشته اما اين بـحـث مـوضـوع            
. جدل و اختالفات شديدي بـوده اسـت         

يکي از مسائلي که حساسيت نسـبـت        
به اين بحـث را افـزايـش داد مـربـوط               
است به برگزاري جلسه اي در مجـلـس         

 سال قانونگـذاري  ٣٠"که تحت عنوان  
حدود پنج هفته قبل برگزار "   و نظارت 

شد و بعنوان يکي از جلسات بيسابقـه        
نــام بــرده مــيــشــود کــه مــبــاحــث آن              
مستقيم و غيـر مسـتـقـيـم در جـهـت                
حمايت از دولـت وحـدت مـلـي بـوده                

به ايـن جـلـسـه کـه الريـجـانـي                 .   است
ــادي                   ــداد زي ــع ــوده ت ــکــر آن ب ــت ــب م
نمايندگان دوره هاي قبل مـجـلـس از           
جمله نمايندگان دور اول که بعضـي از         
اعضاي نهضت آزادي هم در آن بـوده           

احمدي نژاد هم   .   اند دعوت شده بودند   
گرچه بعنوان مهمان ويژه دعـوت شـده         
بوده اما شرکت نميکنـد و گـويـا آنـرا             
يک حرکت سياسي عليه خود ارزيـابـي      

از رفسنجاني و کروبـي تـا        .   کرده است 
ناطق نوري و الريجانـي مـبـاحـثـشـان            
بنحوي در مقابل احمـدي نـژاد تـلـقـي           
مــيــشــود و در جــهــت نــظــراتــي کــه              
الريجاني بعـنـوان ضـرورت تشـکـيـل            
دولت وحدت ملي مطرح ميکند بـوده      

رفســـنـــجـــانـــي نســـبـــت بـــه          .   اســـت
هشـدار  "   رويگـردانـي مـردم از نـظـام           " 

اسـتـفـاده    " ميدهد، کروبي به ضرورت      

 جنگ جناحها در ايستگاه آخر
 

 فاتح بهرامي   

 ٢صفحه  

كشتار بـيـرحـمـانـه مـردم فـلـسـطـيـن                  
بــوســيلــه ارتــش اســرائــيــل در غــزه و           
موشك پـرانـي حـمـاس عـلـيـه مـردم                 
اسرائيل تنها يكي از نـتـايـج جـنـگ              

 .تروريستها است
كسي كه بخواهد ريشه ها و عـواقـب           

ايــن جــنــگ را بــررســي كــنــد و راه                 
خالصي از آن را نشـان دهـد، نـاچـار               
است از يك موضع اومانيستي صرف      

. و تنها مخالفت با جنگ فراتـر بـرود         

كشتار مردم فلسطين نتيجه جنگ دو قطب 
 تروريست است

 نگاه مختصری به موضعگيری جريانات سياسی در قبال اين جنگ
 

 ٧صفحه    محمد آسنگران    

 مردم فلسطين قربانيان دو قطب تروريستي 
 

 مصاحبه تلویزیون انترناسیونال با حمید تقوائی
 درباره کشتار اسرائيل در غزه

 

 حميد تقوائي  

 ۴صفحه  



 2 ۱۳۸۷ دي ٢٠ انترناسيونال 

تـاکـيـد مـيـکـنـد،          "   از همه سليقه هـا     
ناطق نوري مجلس را فراتـر از سـايـر            
قوا ميخـوانـد، حـداد عـادل از نـبـود                
ــتــقــاد               احــزاب واقــعــي در کشــور ان
ميکند، و الريجاني هـم نـمـايـنـدگـان            

" سـرمـايـه مـلـي       " دوره هـاي قـبـل را           
ميخـوانـد و بـر عـزم مـجـلـس بـراي                   
استفاده از ظـرفـيـتـهـاي فـکـري آنـان                
بمنظور ساماندهي امور جاري کشـور     

 .تاکيد ميکند
بدنبال اين جلسه و بـويـژه پـس از            
اينکه غالمحسين کرباسچي دبيرکـل     
حزب کارگزاران سازندگي از تشـکـيـل      
دولت وحدت ملـي دفـاع کـرد و آنـرا               
براي توسعه کشور ضروري خواند و به       
ائتالف دو جناح اصولـگـرا و اصـالح           
طــلــب اشــاره کــرد، خشــم طــرفــداران          
احمدي نـژاد و بـرخـي اصـولـگـرايـان                

ــر شــد      ــدت ــال عــکــس         .   شــدي ــب ــدن و ب
الــعــمــلــهــاي شــديــد و تــنــد عــنــاصــر          
مختلف از جـنـاح راسـت حـکـومـت،             
الريجاني چند بار تاکيد کرد که بحـث       
وي مربوط به انتخابات آتـي نـيـسـت            

" تـئـوري وحـدت مـلـي         " بلکه کال بـه       
با وجـود ايـنـهـا در          .   تاکيد کرده است  

بحبوحه همين مباحث ناطق نوري که      
ابتدا بحث را خود او مطرح کرده بـود          
اما براي اجرائي کـردنـش آنـرا دنـبـال             
نکرده بود اکنـون دوبـاره آنـرا مـطـرح              
کرده و بر ضرورت تالش براي تشکيل      

. دولت وحدت ملي تاکيد  کرده اسـت        
باوجوديکه بحث از سوي اصولگرايان     
مطرح شده بود، مخالفتهاي جدي باز       
هــم درمــيــان آنــهــاســت و نــه جــريــان            

حــتــي در مــيــان عــنــاصــر        .   دوخــرداد
دوخردادي تـعـدادي مـخـالـفـت کـرده              
بودند و از جمله عباس عبدي و عزت        
اهللا سحابي طرح دولت وحدت ملي را      

 .بي ربط و غير ممکن ناميده اند
واضح است که طرح دولت وحدت      
ملي، يعني آنطور که عده اي مـطـرح           
کرده اند يک رئيس جمـهـور از جـنـاح             
اصولگرا و کابينه اي ائـتـالفـي از دو            
جريان اصلي درون حـکـومـت يـعـنـي             
جناح راسـت و دوخـرداديـهـا درسـت              
بشود نه امکانش بسادگي وجود دارد      
و نه چـنـيـن دولـتـي مـعـضـلـي را از                     

اما اهميت اين   .   حکومت حل ميکند  
بــحــث حــداقــل در وضــعــيــت امــروز           
جمهوري اسالمي و در جـريـان حـتـي            
همين انتخابات پنج ماه آينده مربوط      
به امکان عملي شدن آن نيست، بلکـه        
شان نزول طـرح ايـن بـحـث از جـانـب                 
بخشي از جناح راست و داليلي که در        

. دفاع از آن اشاره ميشود مـهـم اسـت          
طرح اين بحـث هـر خـاصـيـتـي بـراي                
طرفداران آن داشته باشد، بـراي مـردم         

چيزي شبيه دولت شريـف امـامـي در           
 .اواخر رژيم شاه را تداعي ميکند

از مقطع بـوجـود آمـدن دوخـرداد           
در واقع صفبنديهاي درون حـکـومـت          
اسالمي بـه دو اردوي وسـيـع جـنـاح                
راست و جناح اصالح طـلـب تـقـسـيـم            
ميشود که هر کدام شامل گروهـهـا و          
احزاب مـخـتـلـفـي اسـت و اخـتـالف                 
اساسي ايندو بر مبناي نحوه بـرخـورد         
بــه حــرکــت مــردم بــراي ســرنــگــونــي           

از همـان   .   جمهوري اسالمي بوده است   
 تــيــر بــبــعــد مســالــه بــقــا بــراي              ١٨

جمهوري اسالمي و نحوه روبـرو شـدن         
با اعـتـراضـات اقشـار مـخـتـلـف در                 
جــامــعــه مــوضــوعــي بــوده کــه پــايــه          
اساسي اختالفات و دعـواهـاي درون          

خـاتـمـي    .   حکومت را تعريف ميـکـرد     
هشــت ســال رئــيــس جــمــهــور بــود و            
مجلس ششم اکثـريـتـش بـا دوخـرداد            

ايــن جــريــان بــلــحــاظ ســيــاســي         .   بــود
شکست خورد و نزد مردم کـامـال بـي           

احــزاب و گــروهــهــاي       .   اعــتــبــار شــد   
تشکيل دهنده جريـان دو خـرداد اگـر            
چه عمدتا وجود دارند اما بعنوان يـک      
حرکت و يک جـريـان مـدتـهـا قـبـل از                
پــايــان دوره دوم ريــاســت جــمــهــوري           

هـنـوز   .   خاتمي افقي برايش نمانده بود    
خاتمي سر کار بود که مجلس هـفـتـم           

. اکثريتش بدست جناح راسـت افـتـاد         
کــوتــاه شــدن دســت دوخــرداديــهــا از           
ارگانهاي حاکميت بمعني بيخاصـيـت     
شدنشان بود زيـرا در سـطـح جـامـعـه               
مردم بـه آنـهـا تـوهـمـي نـداشـتـنـد و                    
نيروئي هم که پشـت آن بـود بـتـدريـج               

با آمدن احـمـدي نـژاد در           .   ريزش کرد 
 و قرار گـرفـتـن مـجـلـس در               ٨٤سال  

اختيار جناح راسـت، ايـنـبـار هـر دو               
ارگان تماما در دسـت جـنـاح راسـت              
قرار گرفت و تصور خود اينها اين بود        
که با قـبـضـه شـدن قـدرت در دسـت                  
جناح حزب اللهي تـيـر خـالص زن و              
طرفدار سرکوب خشن کار مردم تـمـام        
است و جنبش سـرنـگـونـي را بـخـانـه                

اما خيلي سـريـع مـعـلـوم          .   ميفرستند
شد که احمدي نژاد هم هـيـچ غـلـطـي              

ارعاب و بگير و ببنـد      .   نميتواند بکند 
و اعدامهاي خياباني و دستگيريـهـاي     
گسترده و مانورهاي نيروي انتظـامـي       
و خالصه بکارگيري تمام هـنـر جـنـاح           
جالدان بي روتوش براي سرکوب مردم   
نتنها معضل حـکـومـت اسـالمـي را            
حــل نــکــرد بــلــکــه کــارگــران و مــردم           
ــن                ــه اي ــاکــنــون جــواب درخــوري ب ت

–سرکوبگري داده اند و پز امـنـيـتـي            
نظامي دولت را به تمسخر گرفتـنـد و          
بــارهــا صــراحــتــا مــردم گــفــتــنــد کــه          

مـا  .   حکومت اسالمي نـمـيـخـواهـيـم         

قبال در دوره اي کـه قـرار بـود آقـاي                  
خاتمي مردم را آرام کنـد گـفـتـيـم کـه               

جـنـگ بـازنـده       " دعواي اين دو جـنـاح        
امــروز بــراي هــمــه روشــن       .   اســت"   هــا

است که پس از شکست مفتـضـحـانـه          
ــه              ــن ــام ــان خ ــري ــرداد، ج -   اي   دو خ

نژاد و کـال آن جـنـاح طـرفـدار                 احمدي  
سـرکـوب خشـن و مسـتـقــيـم بسـيــار                
مــفــتــضــح تــر از دوخــرداد شــکــســت         

اسـتـيـصـال ايـن جـنـاح            .   خورده اسـت   
بجائي رسـيـد کـه در مـقـابـل مـردم                   
مضحکه مانور ناجا و گشـت دوبـاره          
بسيج را علم کردند اما از مردم جـوک         

و مـا از      .   و تمسخر تحويـل گـرفـتـنـد         
خيلي قبلتر از شروع دعواهاي امـروز      
تاکيد کـرديـم کـه بـا يـکـدسـت شـدن                  
حاکميت اختالفات درون جـنـاحـي در         
ميان خود جناح راست رژيـم سـر بـاز             
خواهد کرد و خيلي هم جـدي خـواهـد           
بود، و امروز آنرا در ابـعـاد وسـيـعـي               

 . مشاهده ميکنيم
" دولت وحدت مـلـي    " زمينه بحث   

و شان نزول آنرا بايـد در ايـن شـرايـط                
جستجو کرد که دولت پشم و پيله اش        
ريخته است و کل حکومت از کـارگـر          
و زن و دانشجوي آزاديخواه تـودهـنـي          
خورده است و عـده اي مـيـخـواهـنـد                
وانمود کنند که معضل فقط احـمـدي         

داخـل خـود جـنـاح راسـت            .   نژاد است 
اختالفات تا حد تقابل علني دولـت و         

ارگـانـهـائـي     .   مجلس باال گرفته اسـت    
که بقول خودشان اصولگرا هستـنـد و         
نقطه قدرتشان اين بود کـه حـاکـمـيـت            
يکدست شده است اکـنـون بـجـان هـم              

نفـس مـطـرح شـدن دولـت            .   افتاده اند 
وحدت ملي از درون همين جـنـاح کـه           
ــعــدادي از ســران                مــورد حــمــايــت ت
شاخص حکومت هم هسـت و عـمـال           
ــژاد                طــرحــي در مــقــابــل احــمــدي ن
محسوب ميشود، يـک اسـتـيـصـال و            

جـدا از    .   درماندگي آشکار رژيم اسـت    
مسخره بودن و غير عملي بـودن ايـن           
طرح بخصوص در وضع فعلي، نـفـس         
مطرح شدن آن اعـتـراف بـه شـکـسـت              

 -کامل سياستهاي جناح خـامـنـه اي        
احمدي نـژاد اسـت، اعـالم شـکـسـت               
جناح راست است که مـيـخـواسـت در           
دوره پســاخــاتــمــي بــه الشــه مــنــفــور          
حکومت اسالمي کمي اعتبار تـزريـق    
کند، اما همه ديدند که دوره احـمـدي          
نژاد دوره بي آبروئي بيشتر حـکـومـت          
اســالم و افشــا شــدن آيــت اهللا هــاي              
ميلياردر و دوره اوجگيري اختـالفـات       

 . درون خود جناح راست است
بنابراين بطور خالصه بايـد گـفـت       
که زمينه پيدايش بحث دولت وحـدت       
ملي همانا شکـسـت جـنـاح راسـت و              
چشم انداز عميقتـر شـدن اخـتـالفـات            

اين آن واقعيتـي    .   درون اين جناح است   

است که سردرگمي و تـوسـل بـه دنـده              
عـقـب گـرفـتـن و دلـيـل طـرح بـحـث                     

. وحـدت مــلــي را تــوضــيــح مــيــدهــد         
اختالفات ميان جنـاحـهـا مـثـالـهـا و              
نمونه هاي فراواني دارد، اما اينکه از       
درون جناح راست کساني روي دولـت         
وحدت ملي تاکيد کنند که تـازه بـعـد           

 سال جنگ و دعـواي دو جـنـاح،            ٨از  
امــروز تــوجــه را بــه ســمــت ضــرورت           
درست کردن دولتي که همه جـنـاحـهـا        
را در بر بگيرد جلب بکنـد، بسـادگـي           

. بمعني بدبختي و ناعالجي اينهاست    
انگار جناح راست حکومت که قـدرت      
را هم بدسـت دارد بـه دوخـرداد خـود               

ته اين داستـان بـه       !   نيازمند شده است  
مقابله آشکارتر با ولي فـقـيـه خـواهـد            

 .رسيد
 
 ٨٨" انتخابات"

  و تفاوتهاي آن
اما يک مورد ديـگـر از بـروز تشـديـد               
اختالفات درون جناحهاي حکومت را     
بايد در انتخابات آتي جستجو کـرد و         
به تاثيري که اين اخـتـالفـات بـر روي             
پروسه انتخابات ميگذارد بايد تـوجـه        

تقريـبـا تـمـام انـتـخـابـاتـهـا در                 .   کرد  
جمهوري اسالمي بـا بـرجسـتـه شـدن             
اختالفاتي ميان جناحهاي حکومـتـي      
همراه بوده است و طبيعي هـم هسـت           
زيرا انتخابات جائي است کـه امـکـان       
جابجائي جناحها در ارگانهاي قـدرت       

امـا اخـتـالفـات و         .   را عملي ميکـنـد    
مــبــاحــث حــول انــتــخــابــات ريــاســت         

 فقـط   ٨٨ خرداد   ٢٢جمهوري دهم در    
. به اين جنبه عمومي محدود نـيـسـت        

تــاکــنــون در انــتــخــابــاتــهــاي ريــاســت        
جمهوري، با توجه به اينکه هر رئـيـس         
جمهوري ميتوانـد بـراي بـار دوم هـم              
کانديد انـتـخـابـات بشـود، مـعـمـوال               
انتخابات بار دوم بنوعي فرمـال بـوده         
ــان خــود                      ــع در مــي اســت و در واق
جناحهاي حکومت تقريبا يک فرض و      
توافق ضمني وجود داشتـه کـه کسـي           
که چهار سال رئيس جمهور بوده بـراي         

بـلـحـاظ    .   بار دوم هـم انـتـخـاب شـود            
عملي هم اين مساله خود را ايـنـطـور           
نشان ميداد که کانديد سنگين وزن و        
مهمي در کنار کانديداتوري کسي کـه       
چهار سال رئيس جمـهـور بـوده وجـود            
نداشته است، انتخابـاتـهـاي دوره دوم          

. رفسنجاني و خاتمي ايـنـطـور بـودنـد          
اما اينبار براي احمدي نـژاد ايـنـطـور            

از هم اکنون بحث انـتـخـابـات       .   نيست
بشکلي مطرح است که يک شخصيـت       
مهم بعنوان رقـيـب اسـاسـي احـمـدي              
نژاد جلو بيايد، يعني اينبار بـرخـالف         
رسم تاکنوني صورت مساله ايـنـسـت        

در هر دو جـنـاح      .   که احمدي نژاد برود   

مباحث مختلفي در اين رابطه مطـرح       
شده است و هـر کسـي روي يـکـي از                
چهره هاي مـهـم حـکـومـت اسـالمـي              

ــگــذارد        ــي ــگــشــت م ــده اي از       .   ان ع
رفسنـجـانـي اسـم بـردنـد و او الـبـتـه                    
قــاطــعــانــه گــفــتــه اســت کــه کــانــديــد          

در ميان جريان دوخرداد سـر      .   نميشود
و صداي زيـادي بـراي کـانـديـد شـدن                
خاتـمـي وجـود دارد، و گـرد و خـاک                  
زيادي بپا کرده اند که اصالح طـلـبـان           

" اجـمـاع  " بايد هـمـگـي روي خـاتـمـي              
خاتمي چراغ سـبـزهـائـي داده          .   بکنند

است ولي شرايطي را هم مطـرح کـرده          
اسـت امــا کـال دفـاع خـامـنــه اي از                  
احمدي نژاد وي را دچـار تـزلـزل جـدي             

کســـان ديـــگـــري روي       .   کـــرده اســـت   
مــيــرحســيــن مــوســوي انــگــشــت               
ميگذارند و روي توانائيـهـاي وي کـه           
اقتصاد جمهوري اسالمي را در دوران      
جنگ ايران و عـراق خـوب مـديـريـت             

ميـرحسـيـن هـم       .   کرده تاکيد ميکنند  
اگرچه هنوز جواب قاطـع نـداده اسـت           
امــا جــا را بــراي کــانــديــد شــدن بــاز              

هـائـي داده     " دلگرمـي " گذاشته است و    
مهدي کروبي هم کانديد حـزب       .   است

اعتماد ملي است و خودش هم الـبـتـه          
براي  نـجـات کشـور صـريـحـا اعـالم                
آمادگي کـرده اسـت و حـتـي رئـوس                 

و جالبتر  .   برنامه اش را هم گفته است     
از همه اينها مربوط به جـنـاح راسـت            
است کـه بـحـثـهـاي مـهـمـتـري بـراي                   
جايگزيني احمدي نژاد دارند و يـا در           
ــن روي                 ــتـ ــذاشـ ــوال گـ ــواردي سـ مـ

. سياستهاي تاکنوني وي مطرح اسـت    
در واقع يک معضل اسـاسـي و مـورد            
اختـالف درون جـنـاح راسـت بـر سـر                 
ــاســت                   ــژاد و دور دوم ري احــمــدي ن

فــعــال دو خــط     .   جــمــهــوري وي اســت    
اساسي در ميان آنهـا وجـود دارد کـه             

روي احـمـدي     "   اجـمـاع  " يکي طـرفـدار      
نژاد اسـت و ديـگـري در مـقـابـل آن                   

اما اصولگرايـان تـاکـنـون روي         .   است
نکـرده انـد، و از         " اجماع"فرد معيني  

طرف ديگر از جـملـه گـفـتـه انـد کـه                   
 کـانـديـد داشـتـه          ٥ يا    ٤ممکن است   

حتي اسـامـي افـرادي مـانـنـد           .   باشند
عــلــي اکــبــر واليــتــي، نــاطــق نــوري،          
قاليباف، پورمحمدي که همگي جـزو       
چهره هاي مهم جناح راسـت هسـتـنـد           

 . فعال مطرح شده اند
امــا واضــح اســت کــه در مــدت            
باقيمانده اتفاقات زيادي خواهد افتـاد   
و هنوز معلوم نيـسـت کـه دعـواهـاي             

دو نـکـتـه      .   موجود به کجا ميانجامد   
از هم اکنون توجه خيلها را جلب کـرده      

نکته اول دفاع قاطع و مستقيـم  .   است

 جنگ جنا حها در ايستگاه آخر          ۱از صفحه   

 ٣صفحه  
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ايـن  .   خامنه اي از احمـدي نـژاد اسـت        
يک معـضـل بـراي هـمـه جـنـاحـهـا و                   
مخالفين احـمـدي نـژاد بـوجـود آورده             

رقابـتـي   " گرچه خامنه اي نيز بر  .   است
انتخابات انـگـشـت گـذاشـتـه و           "  بودن

مستقيما نميتواند بگويد احمدي نژاد     
رقيب نداشته باشد، اما حمايت قاطع      
او از احـمـدي نـژاد بـخـصـوص بـراي                 

. جناح راست مشکل درست مـيـکـنـد     
خامنه اي حتي بشکل غير مستـقـيـم         
تاکيد کرده بود که احمدي نـژاد بـايـد             
دوباره انـتـخـاب بشـود، بـه خـود وي                
قوت قلب داده و گفته بود که رفتارش        
بايد طوري باشد که انـگـار پـنـجـسـال           

نـکـتـه دوم      .   ديگر رئيس جمهور است   
گــرچــه دفــاع   .   مسـالــه خــاتــمـي اســت      

خامنه اي از احمدي نژاد ممکن اسـت    
روي تصمـيـم خـاتـمـي خـيـلـي مـوثـر                  
باشد، بخصوص اينـکـه ايشـان بـا آن             
طبع لطيف و جـربـزه نـحـيـف بـرايـش               
ساده نيست که به حرفـهـاي ولـي امـر             
خود کم تـوجـه بـاشـد، امـا از طـرف                  
ديگر دلگرمي دوستان اصالح طـلـب        
وي و منفور بودن احمدي نـژاد هـنـوز            
او را بطور قـطـعـي مـنـصـرف نـکـرده                

در جــنــاح مــقــابــل عــلــيــرغــم         .   اســت
معضالتي که با احمـدي نـژاد دارنـد،           
اما فعال بر سر اين نکته توافق دارنـد          

جنـاح  .   که خاتمي نبايد انتخاب بشود    
راســت، از کــيــهــان تــا مــوتــلــفــه و                
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف جــنــاح راســت        
باشکال مختلف اشـاره کـرده انـد کـه             
خاتمي نبايد بيايد و اگر کانديد بشود       
يــکــپــارچــه در مــقــابــل وي کــانــديــد           
خواهند داد و روي يک نفـر بـه تـوافـق              

موتلفه حتي گفتـه اسـت از         .   ميرسند
کانـديـداتـوري مـيـرحسـيـن مـوسـوي              

کسانـي درون    .   پشتيباني نخواهد کرد  
 ٦٥مجلس نيز شرايط سني، حداکثر      

ــديــداهــاي ريــاســت             ســال، بــراي کــان
جمهوري را بعنوان يکـي از بـنـدهـاي            
اصالح قانون انتخابات مـطـرح کـرده          
اند که گفته ميشود عـدد مـذکـور در         
واقع براي جلوگيري از حضور خاتـمـي        
و ميرحسين موسـوي در انـتـخـابـات            

اما مجموع فضاي فعلي ايـنـرا       .   است
نشان ميدهد که اگـر اتـفـاقـات غـيـر               
متـرقـبـه اي در فـرصـت بـاقـيـمـانـده                   
نيفتد، خاتمـي بـعـيـد اسـت کـانـديـد                

جالب اينست که عليرغم گـرد       .   بشود
و خاک و تبلـيـغـاتـي کـه هـر کـدام از                   
جناحها له يا عليه ديگري ميکـنـنـد،        
انگار فراموش مـيـکـنـنـد کـه مـردم               
خيلي وقت است دسـت رد بـه سـيـنـه               

بـا تـوجـه بـه         .   کليه جنـاحـهـا زده انـد         
همين، کساني از ميـان خـود اصـالح           
طلبان  تبليغاتي که تمرکزش را روي         

شخصيتهاي رژيم گذاشتـه اسـت زيـر          
مـيـپـرسـنـد کـه فـرض            .   سوال برده اند  

کنيد ميرحسين موسوي يـا خـاتـمـي           
حتي کانديد بشـونـد و انـتـخـاب هـم                
بشوند، قرار است چه اتفاقي بيفـتـد و          
چکار بکنند؟ در واقع آنقدر جناحها و       
شخصيتهاي مختلف ايـن حـکـومـت          
جنايتکاران دستشـان بـراي مـردم رو           
شده و امتحانشان را همگي پس داده        
اند، متوهم ترين آدم درون خـود ايـن             
جناحها نيز ميداند که آمدن هر کـدام         

بـراي  .   از اينها تغييري ايجاد نميکنـد     
مردم هم مـثـل روز روشـن اسـت کـه                 
هيچ عنصر و جـنـاح ايـن حـکـومـت                
نتنها معضالت مردم، يعني گراني و      
فقر و بيکاري و بيحقوقي و اختنـاق و        
نبود آزادي و امثال اينها را نميتوانند       
حل کنند، بلکه همه ميدانند کـه هـر           
کدام از اين افراد و جناحشان  در دوره         
خود باني تمام يا بـخـشـي از هـمـيـن                
معضالت و بدبختي مردم و سـرکـوب      

اگـر  .   آنان و اعـتـراضـاتشـان بـوده انـد            
انتخابات و دعواهاي مـوجـود امـروز         
ربطـي بـه مـردم داشـتـه بـاشـد، ايـن                   
ارتباط در واقع مـربـوط بـه اسـتـفـاده              
مردم براي انداختن کل حـکـومـت بـا            

 .تمام جناحهاي آن است
بهرحال معضل انتخابـات آتـي و         
دعواي جدي بين جناحها اساسا درون      
خود جناح راسـت اسـت، يـک طـيـف               
وســيــعــي از ايــنــهــا بــا احــمــدي نــژاد           

گرچه خـود گـروهـهـاي        .   معضل دارند 
مــخــتــلــف جــنــاح راســت مســائــل              
مختلفـي را مـطـرح مـيـکـنـنـد امـا                   
استراتژي اينهـا بـراي انـتـخـابـات در              
مقابل خاتمي و دوخرداديها مشـتـرک        

ــطــرف، عــمــلــکــرد            .   اســت امــا از آن
تاکنونـي احـمـدي نـژاد بـويـژه در دو                 
عرصه سياسـت خـارجـي و سـيـاسـت              
اقتصادي تابلوي مخالفت طيفـهـائـي       

. از جناح راست با احمـدي نـژاد اسـت          
درون "   اصـالح طـلـبـي      " امروز يک نوع    

. خود جناح راست قـد عـلـم مـيـکـنـد              
تکروي احمدي نژاد را ديـگـر تـحـمـل             

دعواهاي درون جناح راست   .   نميکنند
گرچه عميقتر و جديتر است، اما فعال    
تمرکز حـول احـمـدي نـژاد و مسـالـه                 
انتخابات پنـج مـاه ديـگـر مـتـمـرکـز                

خـود ايـن مسـالـه و مـجـمـوع                .   است
صفبنديهاي درون حکومـت، مسـالـه        

 را از بــقــيــه        ٨٨انــتــخــابــات خــرداد      
حتـي اگـر     .   انتخاباتها متمايز ميکند  

با فشار و دخالت بيشـتـر خـامـنـه اي              
احمدي نژاد دوباره انتخاب بشود، کـه        
ايــن يــک احــتــمــال بــاالســت، آنــگــاه            
مــعــضــالت درون حــکــومــت بســيــار        

تـا بـه انـتـخـابـات           .   بيشتر خواهد شد  

برميگردد، قطب مردم بايـد قـدرتـش         
را در مقابل قـطـب حـکـومـت نشـان                

قدرت ما، حزب و مـردم، بـايـد        .   دهد
بمعني واقعي کلمه انـتـخـابـات را بـر             

 . سرشان خراب کند
 

 ويژگي امروز جنگ جناحها 
اختالف درون جـنـاحـهـاي مـخـتـلـف               

. حکومت اسالمي چيز جديدي نيست 
حتي اختالف بين گروههاي مخـتـلـف        

امـا  .   جناح راست هـم جـديـد نـيـسـت            
دعواهاي امروز در درون گـروهـهـاي            

. جناح راست خيـلـي مـتـفـاوت اسـت            
مساله اساسا بر سر ايـنـسـت کـه ايـن            
دعواها اوال در يک شـرايـط سـيـاسـي           
معين اتفاق مـيـافـتـد، ثـانـيـا جـنـاح                
راست در اين شرايط سياسـي مـعـيـن           
ارگانهاي قدرت را در اختـيـار گـرفـتـه          

اين شرايط سياسي مـعـيـن در          .   است
واقع همان معضل اساسي حـکـومـت         
اسـالمــي اســت، يــعــنــي حضــور يــک          

. جنبش قـوي بـراي سـرنـگـونـي رژيـم              
عروج اين جنبش صفبنديهـاي داخـل        
حکومت را تماما تحـت تـاثـيـر قـرار             

قبال هم گفتيم که عروج خاتمـي       .     داد
و دوخرداد پاسخ يک جناح حـکـومـت          
براي مهار اين جنبش بود که البته بـا          

بـدنـبـال    .   شکست فاحشي مواجه شـد     
اين شـکـسـت و کـنـار رفـتـن جـنـاح                    
دوخرداد از دولت و مـجـلـس، جـنـاح              
راست حکومـت مسـتـقـيـمـا مـقـابـل               

. مردم و مقابل اين جنبش قرار گرفت      
اين وضعيت براي جناح راست جـديـد         

در واقع عروج جنبش سرنگوني .   است
کليه گروهها و احزاب و جمـعـيـتـهـاي           
مـخـتــلـف درون حـکــومـت را بـه دو                 
اردوي بزرگ تقسيم کرد، جناح راسـت       

هر کـدام از ايـن دو         .   و جناح دوخرداد 
جناح شامل احزاب و گروهبـنـديـهـاي         

جـنـاح دوخـرداد بـا         .   مختلـفـي اسـت     
پايان رياست جمهوري خاتمي تـمـامـا        
پرونده اش بسـتـه شـد و تـئـوريسـيـن                 
هايش نيز داليل شکست را تـوضـيـح          

پس از  خاتمي جناح راست کـه  .   دادند
البته در تمام دوره بروبيـاي دو خـرداد          
در جنگ با ايـن جـنـاح بـود و حـتـي                  
مراکز مهم قدرت را در دست داشـت،        

. اکنون تماما قـدرت را بـدسـت دارد            
احمدي نژاد و مجلس اصولگـرا بـدون        
حــفــاظ دوخــرداد و اصــالح طــلــبــان           

. مقابل جنبش سرنگوني قرار گـرفـت       
همه ديدند کـه احـمـدي نـژاد و دار و                 
دسته اش تـمـام تـالـشـشـان را بـکـار                  
بردند امـا تـا هـمـيـنـجـا او و رهـبـر                      
مفلوک شکست جدي اي در مـقـابـل             

بنابراين ويـژگـي     .   مردم متحمل شدند  
امروز جـنـگ و دعـواي درون جـنـاح               

راست اينست که اوال در شرايطـي کـه          
از همين جنبش سرنگـونـي شـکـسـت           
خورده است دست به يقه همديگر شده       

در واقع قرار بود که اينها در اوج     .   اند
اتحاد و با اتکا بـه خـط سـيـد عـلـي                  
بيايند و مردم را ساکـت کـنـنـد، امـا              
نتوانستند و اکنون خـود بـه جـان هـم              

امـا ايـن مـعـضـالت کـل             .   افتاده انـد  
حکومت را بشدت افزايـش مـيـدهـد،          
هم درگـيـريـهـاي درون جـنـاح راسـت                
بــيــشــتــر اوج مــيــگــيــرد و هــم زبــان             
ــر             ــهــا روي ســرشــان درازت دوخــردادي

ثــانـيـا، جــدال درون جـنــاح          .   مـيـشـود   
راســت در شــرايــط امــروز بــمــعــنــي            
اينست که جناح قدرقدرت حـکـومـت         
نيز در مقابل مردم زبون ميشود و بـه          
تبع  آن اخـتـالفـات درونـي اش اوج                 

يکـي از نـتـايـج مـهـم ايـن                .   ميگيرد
وضعيت اينست که روحـيـه مـردم در           
مقابل حکومت بـاالتـر مـيـرود و در             
عوض حکومت و اوباشان آن ضعيفتر      

زيـرا بـدنـبـال       .   و بي افقـتـر مـيـشـونـد          
شکست دو خرداد، تنها برگ بـظـاهـر          
برنده حکومت در مـقـابـل مـردم ايـن             
بود که جريان حزب الـلـهـي کـه گـويـا               
متحد و مصمم است و ميتواند مردم       
را سرجـايـش بـنـشـانـد اکـنـون بـطـرز                  
فــجــيــعــي نــاتــوانــي اش بــر خــود و               
صفوفش و به همه مردم آشـکـار شـده           

ديگر کسـي نـيـسـت کـه بـراي               .   است
نجات رژيم اسـالمـي از درون ايـنـهـا              
طرح و نقشه اي بدهد و کسـي را دور            

خود شخص خامنه اي    .   آن متحد کند  
که بهرحال اميد نهائي اين جناح بـود         
اکنون يک پاي دعواهـاسـت و بـعـالوه           

 آذر امسال هم دانشجـويـان بـا          ١٦در  
سيد علي پينوشه ايران شـيـلـي        " گفتن  
جواب واقعي و درخـور را بـه           "   نميشه

وي دادند و از آنطرف نيز نحـوه رفـتـن            
سيد علي به دانشـگـاه تـمـامـا چـهـره               
زبون و مستـاصـل ولـي فـقـيـه و کـل                 

 . حکومت را به همه نشان داد
شکست سياستهاي دولت احمدي    
نژاد در مقابـل مـردم و يـک نـتـيـجـه                   
تبعي آن يعني تشديد اخـتـالف درون          
جناح راست و تضـعـيـف کـل جـنـاح                
راست در مـقـابـل دوخـرداديـهـا نـيـز                 

و هميـن بـاعـث مـيـشـود کـه               .   هست
اختالفات بين جناح راست و دوخرداد      
هم تشديد بشود و هم ايـنـکـه قـدرت             
جناح راست در مقابل آنها تضـعـيـف          

از نتايج چنين وضعيتي يـکـي     .   بشود
افت وضعيت خامنه اي در درون کـل          

جدا از اينکه چند بـار       .   حاکميت است 
حمايت قاطع خـامـنـه اي از احـمـدي              
نــژاد او را بــعــنــوان يــک پــاي دعــوا               
معرفي مـيـکـنـد، امـا کـار بـجـائـي                  
رسيده است که در مـتـن اخـتـالفـات              

درون جناحهاي حکومت در چند مـاه        
اخير خود ولي فقيه باشکال مخـتـلـف         
از جانب سـران حـکـومـت بـه چـالـش                

از ســوي ديــگــر     .   کشــيــده شــده اســت    
دعواهاي تـنـد بـيـن احـمـدي نـژاد و                  
رفسنجاني بنوعي مانند يـک جـنـگ          
بين خامنه اي و رفسنجاني اسـت کـه          
احمدي نژاد به نيـابـت از خـامـنـه اي               

طرح بـحـث مـربـوط بـه            .   شرکت دارد 
عدم نياز به ولـي فـقـيـه تـا مشـروط                 
بودن اختـيـارات وي کـم کـم دارد بـه                 

وقتي در  .   پديده اي عادي بدل ميشود    
جمهوري اسالمي موقعيت ولي فقـيـه       
اينطور بشود اين يعني کل حـکـومـت       

 .به سرازيري افتاده است
دعواهـاي تـنـد بـيـن مـجـلـس و                 
احــمــدي نــژاد و ايــجــاد يــک شــکــاف           
اساسي بين گروهاي مخـتـلـف جـنـاح           
راست حول مساله دولت نهم و تبعات       
آن که باالتر به دو فاکتور اصلـي آنـهـا          
يعني طرح بحث دولت وحدت ملـي و     
مساله انتخابـات ريـاسـت جـمـهـوري            
اشاره شد کال رژيم اسالمي را بشـدت        

اين وضعـيـت بـراي       .   تضعيف ميکند 
حکومت قابل اجتناب نيست، ممکن    
است مسائلي بداليلي مقداري پس و       
پيش و يا عقب و جلو بيفتند اما ايـن       
اختالفات بدليل نفهمي عنـاصـر ايـن         
جناحها نيست بـلـکـه مـنـافـع مـادي              
معين از يـکـسـو و شـرايـط واقـعـي                  
سياسي جامعه ايران و حضـور مـردم           
سرنگوني طلب از سوي ديگـر بـاعـث          
ميشود که جنگ جناحها تشديـد هـم         

اختالفات درون جـنـاح راسـت          .   بشود
که هنوز اشکال حادتر و تندتـر آن در            
راه است، بدليل موقعيت ايـن جـنـاح           
در حکومت و نيز اختالفات شـديـدتـر         
و تندتري که بين جناح راست و جنـاح         
دوخرداد تا سر حد يک دشـمـنـي جـلـو            
رفته اسـت، هـمـگـي بـايـن واقـعـيـت                  
تاکيد ميکنند که جنـگ جـنـاحـهـاي           
رژيم اسالمي دارد به مـقـطـع نـهـائـي             
خود يعني رويـاروئـيـهـاي اسـاسـي و              

 .حتي خونين نزديک ميشود
اينرا هم بايد تاکـيـد کـرد کـه در              
ــات                  ــي ــل ــم ــل ع ــي ــدل ــاضــر ب ــال ح ح
جنايتکارانـه اسـرائـيـل عـلـيـه مـردم                
فلسطين و قرباني شدن تـعـداد زيـادي       
از مــردم بــيــدفــاع غــزه، جــمــهــوري             
اسالمي مشغـول اسـتـفـاده سـيـاسـي             

تا به بحـث    .   خود از اين وضعيت است    
ما برميگردد فقط بايد به ايـن اشـاره           
کــرد کــه مســالــه غــزه بــه جــمــهــوري            
اسالمي امکان داده اسـت کـه فـعـال              
فــتــيلــه دعــواهــاي درونــي را پــائــيــن          
بکشند، بعنوان مثال استيضاح وزيـر       

ايـن  .   کشاورزي فعال کنار گذاشته شد    
البته موقتي است و مسـائـل درونـي            

 جنگ جنا حها در ايستگاه آخر        ٢از صفحه   

 ١١صفحه   
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بنظرم ابـعـاد     .   انساني يک فاجعه است   
کشتاري که اسـرائـيـل هـم اکـنـون از                
مردم غزه مي کند، حـتـي در تـاريـخ              
خونين جنگهاي اعراب و اسرائيل هـم    

هـمـانـطـور کـه مـي           .   کم سابقـه اسـت     
دانيد منطقه غزه، بلحاظ جـمـعـيـتـي           
يکي از متراکم تـريـن مـنـاطـق دنـيـا               

در يک باريکـه و يـک مـنـطـقـه               .   است
جغرافيايـي کـوچـکـي، بـيـش از يـک                
ميليون و نيم انسان در شهرکهـا و در           
کمپ هاي پـنـاهـنـدگـي زنـدگـي مـي               
کنند و اکثريـت شـان هـم کـودکـان و                

اين روشـن اسـت کـه          .   جوانان هستند 
هر نوع حمله هوايي و يا زمـيـنـي بـه               
اين منطقه  فاجعه آميز خواهد بـود و     
تلفات انساني بااليـي  بـبـار خـواهـد              

زندگي هزاران نفر به باد ميـرود  .     آورد
و  مردم بيگناهي که کمـتـريـن نـقـش              
ومنفعتـي در ايـن جـنـگ نـدارنـد از                 
هستي ساقـط مـي شـود و  زنـدگـي                 
وهســت و نــيــســشــتــان را از دســت               

تراژدي قضيه اينجاست که    .     ميدهند
مردم فلسطين، تنها مردمي هستـنـد       
که در سرزمين خودشان در کـمـپـهـاي          
پناهندگي زندگي مي کننـد و دولـت          
اسرائيل که خود بانـي ايـن وضـعـيـت             
بوده است اين مردم را هـر چـنـد گـاه                

حـق  .     يکبار از هوا و زمين ميـکـوبـد        
يک زندگي متعارف بـراي ايـن مـردم            
همواره از جانب دولت اسرائيل انـکـار         
شده است و هـم اکـنـون نـيـز، پـايـه و                   

. اســاس ايــن جــنــگ، هــمــيــن اســت           
اسرائيل هميشه خواسته است اين حق      
را انکار کند و بـا مشـت آهـنـيـن بـه                  
خواست برحق مردم فلسـطـيـن جـواب          

اين نخستين بار نـيـسـت کـه بـا           .   دهد
توپ و تانک از دهکده ها، شـهـرهـا و            

. کمپ هاي فلسطيني گذر مـي کـنـد          
دولت اسرائيل هميشه کـارش هـمـيـن          

ايــن  اســتــراتــژي دولــت        .   بــوده اســت  
اسرائيل است و ايـنـبـار هـم دارد بـه                 
همين ترتيب يک فاجعه انساني ديگـر       

 .  مي آفريند
از سوي ديگر حماس هـم عـامـل         
ديگر دخيـل در شـکـل دادن بـه ايـن                 

مـوشـک پـراکـنـي هـا و             .   فاجعه است 
عمليات تروريستي کور حماس علـيـه       
مردم اسرائيل تلفاتي آفريده اسـت کـه         
گر چه از نظر کمي قابـل مـقـايسـه بـا               
تلفاتي که اسرائيـل بـبـار آورده اسـت             

موشک پراکني هاي حـمـاس       (   نيست  
از زمان پايان آتش بس در ماه گذشته        
چند نفر کشته بوده است در حالي کـه          
تلفات مردم غزه تا امروز به مرز هزار       

اما جنايت، جنـايـت     )   نفر رسيده است  
باالخره هر طرف  به اندازه وسـع    .   است

 . و قدرت خودش جنايت مي کند

حماس با موشک پراکني در ابعاد      
ده نفره آدم ميکشد و دولت اسـرائـيـل            
با قوي ترين ارتش خـاورمـيـانـه ، کـه              
اساسا به منظور در هم کوبيدن مـردم         
فلسطـيـن و خـواسـتـهـاي بـرحـقـشـان                 
سازمانداده شده، در ابعاد چند صد و         

دو نيـروي تـروريسـتـي        .   چند هزار نفره  
در برابر يکديگر قرار گرفته اند و براي  
رسيدن به اهداف ارتجاعيشان از هيچ      

.  جنايتي عليه مردم فروگذار نميکنند    
اين جنگ از لـحـاظ انسـانـي از هـر                 
دوسو جنايتکارانه  و فاجعه بار اسـت         
و بــايــد فــورا و بــدون قــيــد و شــرط                 

 . متوقف شود
اما جنبه ديگر ايـن جـنـگ، کـه             

سئوال شما هم اسـاسـا در ايـن مـورد              
است،  زمينه ها، انگيزه ها و داليـل           

از اين نظر هـم  ايـن          .   سياسي آن است  
از هر دو سـو يـک جـنـگ ارتـجـاعـي                  

اين جـنـگ دارد حـول مسـئلـه             .   است
بـه اسـم     :   فلسطين  صورت مي گـيـرد      

دفاع از مردم آواره فـلـسـطـيـن از يـک               
طرف و به اسم دفاع از موجوديت يـک         

با اين همـه، بـا       .   کشور از جانب ديگر   
اندک تعمقي متـوجـه مـي شـويـد کـه               
مضمون و موضوع اين جنگ حـقـوق         

مردم فلسطيـن   .   مردم فلسطين نيست  
تنها  قربانيان اين جـنـگ هسـتـنـد و              
طرفين، داليل سـيـاسـي خـودشـان را             

بـنـظـر    .   براي ادامه ايـن جـنـگ دارنـد          
من، هـم در جـنـگ سـي و سـه روزه                   
لبنان در سال دو هزار و شش و هم در           
اين جنگ اخير، ديگـر بـه هـيـچـوجـه              
مسئله اين نيـسـت کـه   نـيـروهـايـي                  
دارند براي حل مساله فـلـسـطـيـن  و                

حـال در      -احقاق حقوق مردم فلسطين   
چارچوب ناسيوناليستي و يـا بـا هـر             

آنطور که  .   مي جنگند     -پرچم ديگري 
و يا رهـبـران چـپ       "     الفتح" مثال  قبالً    

و "   نـايـف حـواتـمـه       " فلسطينـي مـثـل        
يـا غـيـره ايـن نـقـش را               "   جرج حبـش  " 

اکنون ديگر آن شرايط برقـرار  .   داشتند
در يــک طــرف ايــن جــنــگ،         .   نــيــســت

جنبش ارتجاعي اسالم سيـاسـي قـرار         
دارد و اين جنبش از نظر ايدئولـوژيـک         
و آرماني، استراتژي و خطي را دنـبـال       
مي کند که هيچ ربـطـي بـه خـواسـت               

تشـکـيـل يـک       .     مردم فلسطين نـدارد    
دولت متساوي الحقوق فلسطيني، در     

. دستور کار اسـالم سـيـاسـي نـيـسـت              
 –هدف اعالم شـده اسـالم سـيـاسـي               

موضعي که خالد مشـعـل و احـمـدي            
نژاد بارها اعالم کـرده انـد بـرسـمـيـت              
نشناختن  و به دريا ريختـن اسـرائـيـل         

و اين از لحاظ سياسي وعمـلـي       .   است
به اين معنا است که طرح دو دولـت و     
تشکيل يک دولت متسـاوي الـحـقـوق          

فلـسـطـيـنـي، در دسـتـور کـار اسـالم                  
حــمــاس در    .   ســيــاســي قــرار نــدارد          

بهترين حالت مي خواهد يـک دولـتـي          
شبيه طالبان يا جمهوري اسالمـي در        

دولـتـي  کـه        . فلسطين بوجـود بـيـاورد      
اساس کارش نفرت پراکني مذهبي و       
قومـي عـلـيـه اسـرائـيـل و يـهـوديـان                   

" ) کـفـار حـربـي      " بقـول خـامـنـه اي           (   
اين مسالـه فـلـسـطـيـن را حـل               .   باشد

نميکند بلکه آنرا مزمن تر و عميق تر     
 .    و خونين تر ميکند

نيروهاي اسـالمـي مـيـخـواهـنـد             
حکومتهاي مذهبي شبيه حـکـومـت        
ايران را در خاورميانه بوجود بـيـاورنـد         
و اساساً به همين دليل هم، جـمـهـوري     
اسالمي از اين نيروها فعاالنه حمايت      

حـمـاس، جـهـاد اسـالمـي،           .   ميـکـنـد   
حزب اهللا لبنان و غيره، همه اينهـا بـا           
امکانات سياسي، نـظـامـي و مـالـي            
جمهوري اسالمي سر پا هستند و اين       

از نـظـر     .   واقعيت را همـه مـي دانـنـد          
از .   سياسي، اينها جنگ را الزم دارند     

جنگ بـه    .   اين جنگ ارتزاق مي کنند    
مـظـلـوم    .   اينها زمينه رشد مـي دهـد       

نمايي مي کنند و در مقابل اسرائـيـل         
که مي دانند مورد تنفر مردم در کـل          
منطـقـه اسـت، بـر طـبـل اسـالمـيـت                  
ميکوبند و به اين ترتيب يک پـالتـفـرم          
و علت وجـودي سـيـاسـي بـراي خـود               

 .  ايجاد مي کنند
بنظر من، هر چند ممکـن اسـت          

حمالت اسـرائـيـل بـلـحـاظ نـظـامـي،               
اسالم سياسي را ضعيف کند امـا در          
نهايت، از نظر سـيـاسـي، بـه مـراتـب               
بيشتر از گذشته اسالميون را تقـويـت         
مي کند و  زمينه رشدشان را فـراهـم             
مي آورد و اين خدمتي است که حملـه    
نـظـامــي اســرائـيــل بــه جــنـبــش فــوق             

 . ارتجاعي اسالم سياسي مي کند
 

آيا قـطـب اسـرائـيـل يـا             :   ناصر اصغري 
 آمريکا متوجه اين واقعيت نيستند؟

به نظر من متوجه اين     :   حميد تقوايي   
مساله هستند، اما مشکل چـنـدانـي         

اسرائيل بسيار عالقمند   .     با آن ندارند  
است که مسـئلـه فـلـسـطـيـن، يـعـنـي                 
بيحقوقي و بي سرزمينـي مـردم آوراه        
فلسطين، به حاشيه رانده شده و بـطـور       
کامل زير آوار يک جنگ مذهبي قرار        

دولت اسرائيل از زمان جـنـگ    .   بگيرد
تـا  )   در سـال دو هـزار و شـش           ( لبنان  

امروز،  اينطور ادعا مي کند که دارد        
يـعـنـي    ( از کمپ دموکراسي جـهـانـي         

تروريسم دولتي غرب کـه مـي دانـيـم            
در بــرابــر    )   بــوش پــرچــمــدارش اســت      

. تروريسم اسـالمـي دفـاع مـي کـنـد              
ديگر بحـث بـر سـر ايـن نـيـسـت کـه                     
اسرائيل با استقالل طلبان فلسطـيـنـي        
يا مدافعين حقوق آوارگان و يـا حـتـي           

نيروهاي ناسيونالـيـسـت عـرب، مـي           
قالب سياسي قضيـه ايـنـسـت         .   جنگد

که دولـت اسـرائـيـل عـلـيـه تـروريسـم                 
اسالمي مي جنـگـد و ايـن، از نـظـر                 
ســيــاســي و در چــارچــوب اهــداف و             
سياست هايي ارتـجـاعـي کـه طـبـقـه               
حاکمه اسرائيل دنبال مي کند، کامال    

 . به نفع اين دولت است
در زمـان يـاسـر       "   فتح" زماني که    

عرفات دسـت بـاال را داشـت، دولـت              
اسرائيل حتي بـه حـمـاس کـمـک مـي               
کرد تا به مسـالـه چـهـره يـک جـنـگ                   

خـود اسـرائـيـل يـک          .       مذهبي بـدهـد   
ـــ مـذهـبـي اسـت کـه                     دولت قـومـي ـ
مشروعيت و حقـانـيـت خـودش را از             
تورات و وعده سـرزمـيـن مـوعـود بـه              
قــوم بــنــي اســرائــيــل در مــيــآورد و             
ــاســي و                  ــي ــحــاظ س ــل ــن، ب ــراي ــاب ــن ب
استراتژيک، نياز بـه ايـن دارد کـه در               
مقابلش، مسلمين بايستند و  دعـوا          
ميان مسلمان و يهودي بر سر قدس و      
بيت المقدس باشد تا دعوا ميـان يـک          
نيروي استقالل طلب و يک حـکـومـت          
سرکوبگر، ميان چند مـيـلـيـون مـردم           
دربدر شـده و يـک دولـت غـاصـب و                  

بنا بر اين از نظر استراتژيـک       .   متجاوز
کامالً به نفع اسرائيل است که مسئله       
را دعوا ميان اسالميـون و يـهـوديـان            

اين لوث کردن و تـحـريـف        .   جلوه بدهد 
مذهبي مساله  فـلـسـطـيـن،             -قومي

يعني مساله بيش از چـهـار مـيـلـيـون             
آواره کــه از ابــتــدائــي تــريــن حــقــوق              
انسانـيـشـان مـحـروم شـده انـد، وجـه                 
مشترک دولت اسـرائـيـل و نـيـروهـاي             
اسالمي نـظـيـر حـمـاس و جـمـهـوري                

و همين واقعيت اسـت      .   اسالمي است 
که جنگ اخير را مانند جنگ سـي و        

، در   2006سه روزه لبنان در  سـال     
چــارچــوب تــقــابــل مــيــان دو قــطــب            
ــرار               ــه ق ــان ــروريســتــي در خــاورمــي ت

 . ميدهد
بــه ايــن داليــل اســت کــه مــن                

معتقدم از نظر سياسي و استراتـژيـک،      
اين جنگ هم براي اسرائيل و هم براي        
جنبش اسالم سياسي، مطلـوب اسـت        
و  هيچکدام بطور واقـعـي خـواسـتـار             

چنـانـکـه وقـتـي از          .   آتش بس نيستند 
حماس راجع به آتش بس سـئـوال مـي           
کنند، مي گويد محاصره اقـتـصـادي         
را برداريد، حکومت حماس در غزه را       
برسميت بشناسيد و در واقع پـيـروزي         
خودش را بعنـوان پـيـش شـرط قـطـع               

و اسرائيـل هـم     !     جنگ مطرح ميکند  
مــدعــي اســت کــه ايــنــهــا نــيــروهــاي          
تروريستي اسـالمـي هسـتـنـد، بـايـد              
موشـک انـدازي را مـتـوقـف کـنـنـد،                 

. اسرائيل را برسميت بشناسند و غيره     
بنابراين، هيچکدام از دو طرف حاضر      
نيستند که به پاي آتش بـس فـوري و             

حــمــاس .     بــيــقــيــد و شــرط  بــرونــد            
فکرميکند کـه هـر چـه بـيـشـتـر ايـن                  
جنگ طول بکشد و مـردم بـيـشـتـري             
کشته بشوند،  وقـتـي از ايـن جـنـگ                
بيرون بيايد،  مانند حزب اهللا بـعـد از           
جنگ سي و سه روزه لـبـنـان، زمـيـنـه           
سياسي و اجتماعي بيشتري پيدا مي       

از سوي ديگر همانطور که گفتـم       .   کند
از نظر استراتژيک ايـن بـه نـفـع دولـت              
اسرائيل است  که  اين قطب بندي هـر          
چه بيشتر ميان اسالم و يهود بـوجـود           

دولت اسرائيل مـيـدانـد کـه در           .   بيايد
مقابله ميان  کساني که مـي گـويـنـد            
بايد اسـرائـيـل را بـه دريـا بـريـزيـم و                    
حــکــومــتــي کــه دارد از مــوجــوديــت          
خودش دفاع مي کند، ديگر اسرائيـل       
يک نيروي غاصب بـه نـظـر نـخـواهـد               

نــيــروي تــجــاوزگــر بــه حســاب         .   آمــد
ظاهرا کشـوري خـواهـد       .   نخواهد آمد 

بود که دارد براي بـقـاي خـودش مـي              
 .  جنگند

حــمــاس مــيــگــويــد اســرائــيــل را        
برسمـت نـمـيـشـنـاسـم، احـمـدي نـژاد                 
ميخواهد آنرا بدريا بريزد و خامنه اي       
فتوا ميدهد کـه مسـلـمـيـن بـا کـفـار                 

اين خـدمـت    !   حربي اسرائيلي بجنگند  
ذيقيمت  نيروهاي اسالمي  بـه دولـت          

در واقع ميشود گـفـت       .   اسرائيل است 
که  مسئله فلسطين بوسـيلـه جـنـبـش          
ارتجاعي اسالم سياسـي مصـادره يـا          

شـده  "   هـاي جـک    " بقول انگليسـي هـا        
است و اين نعمتي براي  دولت تـجـاوز          

دو .   گر اسرائيل مـحـسـوب مـيـشـود           
جنبش ارتـجـاعـي بـر سـر اهـداف و                 
سياست هاي ارتجـاعـي خـودشـان بـا            
يکديگر مي جنگند و در ايـن مـيـان             
مردم فلسطين قـربـانـيـان ايـن جـنـگ              

 . هستند
 

حـمـيـد تـقـوايـي،         :   ناصر اصـغـري     
جمهوري اسالمي مثل هميـشـه حـول         
اين مسئله سر و صدا راه انـداخـتـه و              

نـام نـويسـي مـي         .   تبليغات مي کنـد   
کــنــنــد تــا بســيــجــيــان را بــه قــدس               

" حسـنـي مـبـارک      " بفرستند، براي سر     
جايزه يک ميليـارد تـومـانـي تـعـيـيـن               

ــره           ــد و غــي ــقــش      .   کــرده ان اســاســاً ن
جــمــهــوري اســالمــي در ايــن مــيــان            

 چيست؟ 
بله، بنظر مـن، نـقـش        : حميد تقوايي   

جمهوري اسالمي از نظـر سـيـاسـي و            
حتي کمک هاي مالي و نـظـامـي اش            
به حماس و حزب اهللا، نـقـش مـهـمـي             

ببينيد، اين جنگ در شـرايـطـي    .  است
رخ مي دهد که جمهوري اسالمي هـم        
ــران بســيــار                ــلــحــاظ داخــلــي در اي ب
تضــعــيــف شــده اســت و هــم از نــظــر             

در عــرصــه ســيــاســت       .   مــنــطــقــه اي   

 ... مردم فلسطين قربانيان دو قطب    ۱از صفحه   

 ۵صفحه   
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داخلي، در يک طرف خامنـه اي قـرار           
دارد که براي انتخـابـات آيـنـده پشـت             
احمدي نژاد ايستاده و يـک جـبـهـه را               
تشکيل مي دهـنـد و از آنـطـرف هـم                
کساني که مـخـالـف ايـنـهـا هسـتـنـد                
روزبروز صريح تر مـقـابـل رهـبـر مـي            

و حــتــي در مــيــان خــود           ( ايســتــنــد    
اصولگرايان هم خـيـلـي هـا مـخـالـف              

و )   احمدي نژاد و خامنه اي هسـتـنـد          
در اين ميان اختـالفـات درونـي رژيـم            

نشــريــه .   بســيــار بــاال گــرفــتــه اســت          
ــزاران "  ــارگ ــد            "   ک ــد، دارن ــه ان را بســت

رفسنـجـانـي را مـي کـوبـنـد و خـود                   
رفسنجاني هم دارد بـراي خـامـنـه اي            
خط و نشان مـي کشـد و کـال کسـي                

 .ديگر براي رهبر تره خرد نميکند
از نظر منطقه اي هم، سياسـتـي          

که دولت آمريکا در چند ماه گـذشـتـه           
به پيش برد، ايـن بـود کـه جـمـهـوري                 
اسالمي را بخصـوص از دولـت هـاي            
عربي دور کند و در واقـع، يـک نـوع                
انــزواي ســيــاســي را بــرايــش بــوجــود           

بطوريکه حتي سوريه هم اآلن      .   بياورد
. روابــط نــزديــک تــري بــا غــرب دارد           

تالش مي کنند   مناسبات نـزديـکـي       
را با دولت هاي عربي برقرار کـنـنـد و            
جمهوري اسالمي را بـطـور کـامـل از            

 .اين مناسبات کنار گذاشته اند
بنابراين، جمهوري اسـالمـي هـم         

از نظر داخلي و هم از نظر منطقه اي،       
در موقعيـت ضـعـيـفـي قـرار گـرفـتـه                 

در چـنـيـن شـرايـطـي، از نـظـر                 .   است
اهــداف مــقــطــعــي و بــاصــطــالح                 
ــيــک مــوقــت و دوره اي،                ــمــات ــل ــپ دي
جــمــهــوري اســالمــي بــه ايــن جــنــگ          

خامنه اي بار ديگر بـا      .   احتياج داشت 
همين پرچم، به مسلمين جهان فـتـواي      

کيهان شريعتـمـداري    .   جهاد داده است  
سخن از اين گفته کـه در هـر کـجـاي                
دنيا بايد يهوديان يا صهيونيسـت هـا         

دارنـد  .   را کشت و خونشان حالل اسـت    
نام نويسي مي کنند که بسيجـيـان را          
براي جنگ بفرستند و الـبـتـه  تـمـام                 
اينها در در دل اختالفات حاد داخـلـي         
و همان چهارچوب کاريکاتوريـزه شـده        
و مضحک  موقعـيـت امـروزرژيـم در             

بسـيـجـيـان     .   ايران دارد اتفاق مي افتد    
يا جهادي هايي که مـي خـواهـنـد بـه              
جنگ بروند، منتظـرنـد هـواپـيـمـا در             
اختيارشان  بـگـذارنـد تـا  هـواپـيـمـا                  
ربائي کننـد و خـودشـان را بـه کـفـار                  

چـنـيـن بـحـث هـاي           !     حربي برسـانـنـد    
مسخره اي در بين خود جـنـاح هـا ي            

. جمهوري اسـالمـي در جـريـان اسـت            
جمهوري اسالمي از سر استيصـال بـه         

بـه ايـن بسـاط        .   اين جنگ نـيـاز دارد      
نياز دارد براي اينکـه يـک بـار ديـگـر               

تحت پرچم دفاع از کودکان فلسطينـي     
در شرايطي کـه خـودش کـودکـان را             ( 

و مـظـلـومـنـمـائـي          )   اعدام مي کـنـد     
هائي از ايـن قـبـيـل  بـتـوانـد از ايـن                     
آشفتگي و پراکنـدگـي بـه در آمـده و               

 . براي خودش زمينه اي پيدا کند
با اينحال، تا جايي کـه بـه مـردم             
ايران مربوط مي شود، فکر مي کـنـم         
امروز روشن ترين جامـعـه نسـبـت بـه            

. مسئله فلسطين، مردم ايران هستنـد     
مردم ايران جمهوري اسالمي را ديـده         

اسالم سياسي را مي شنـاسـنـد و       .   اند
ديگر اين اشک تمساح هاي اين آخوند       

. ها را براي هيـچ کسـي بـاور نـدارنـد              
مــي دانــنــد کــه مســئلــه جــمــهــوري            
اسالمي، مردم فلسطين نيست و ايـن        
حــکــومــت دارد بــه تــروريســت هــا و           
سازمان هايي مثل حماس، حزب اهللا       
و غيره براي اهـداف خـودشـان کـمـک              

از نظر طبقـه کـارگـر ايـران،         . مي کند 
مردم و اکثريت عظيمي که سي سـال،        
اين سرکوب، کشـتـار و شـکـنـجـه را               
تحت نام مخالفت با شـيـطـان بـزرگ،           
مخالفت با اسرائيل، فتح قدس از راه        
کربال و غيره، ديده اند، اين حنا ديگـر     
رنگي ندارد اما، متأسفانه در منطقـه       
اينچنين نيسـت و يـا بـه ايـن شـدت                 
مطـرح نـيـسـت و بـه هـمـيـن خـاطـر                     
جمهوري اسـالمـي روي ايـن مسـئلـه             
حساب مي کند تا شـايـد بـتـوانـد در              
مــيــان کشــورهــاي عــربــي، در خــود           
فلسطين، در لبنان و حتـي در عـراق،           
ــ سـيـاسـي پـيـدا             يک زمينه اجتماعي 
کند و باصطالح بتوانـد خـودش را از          

. نظر سياسي در منطقـه احـيـاء کـنـد            
اين، ضرورتي است که جـنـگ  بـراي             

بقول بعـضـي   .     جمهوري اسالمي دارد  
از تحليل گران غربي  اين يـک جـنـگ            

ايـن يـک نـوع بـرخـورد            .     نيابتي است 
غير مستقيم اسـت مـيـان جـمـهـوري             
اسالمي و اسرائيـل و تـقـابـلـي اسـت               

بنظـر مـن،     .   ميان دو کمپ تروريستي 
همانطور که بـاالتـر اشـاره کـردم ايـن               
جنگ اساساً از نـظـر مضـمـون و آن                
شرايط سـيـاسـي کـه مـوجـدش بـوده                
است، جـنـگـي اسـت در چـهـارچـوب                

ــا          ــروريســـت هـ ــنـــگ تـ ــنـــگ  .   جـ جـ
ميليـتـاريسـم غـرب در بـرابـر اسـالم                
سياسي و نه جنگي در قالـب مـبـارزه           
استقالل طلبان فلسطيني يـا آوارگـان         

. فلسطيني با دولت غاصب اسـرائـيـل       
اين جنگ، يک جنگ تروريستي است      
و بنابراين، از نظر سياسي، از هـر دو          
سو ارتـجـاعـي اسـت، عـقـب مـانـده                 
است، ضد انساني و محکوم اسـت و           
ــ و هـمـيـنـطـور مـردم                مردم فلسطين 
ــ قربانيان اين جنگ هستـنـد         اسرائيل 

و به هيچ وجه در اين جنگ نمايندگي        
 . نمي شوند

 
حميد تـقـوايـي، حـزب        :   ناصر اصغري   

کمونيست کارگري و در واقـع، کـمـپ           
سوم عليه اين دو کـمـپ تـروريسـتـي،             
موضعي را اتخاذ کرده است که شـمـا         

رهــبـران بـرخــي     .   بـه آن اشـاره کـرديـد          
کشورهاي اسالمي مثل ترکيه و کـل         
جريانات اسالمي و ناسيونـالـيـسـتـي،       
مي گويند که حماس نـمـايـنـده مـردم            
است و از جانب خود مـردم انـتـخـاب             

ــا در مــورد            .   شــده اســت     ــظــر شــم ن
نمايندگي مردم فـلـسـطـيـن از جـانـب              

 حماس چيست؟ 
همانطـور کـه گـفـتـم،          :   حميد تقوايي   

مردم ايران بهتر از همه مي داننـد کـه         
در .       معناي اصلي اين حرف چيـسـت     

مورد احمدي نژاد هم  همـيـن را مـي             
گويند که احمدي نژاد از طـرف مـردم          
انتخاب شده است يا خميني انتـخـاب        

مـا  .   شده بود و خاتمي هم همـيـنـطـور         
مکانيسم اينکه يک نيروي سياسي در      
چه شرايطي مي تواند از صـنـدوق در           

بخـصـوص در کشـورهـايـي          ( بيايد را   
. مـي دانـيـم     )   مثل ايران يا فلسـطـيـن      

اين حکومت ها همواره با صـالحـديـد       
خـودشـان، در هـر حـال، کســي را از                 

در ايـن مـورد،       .   صندوق درمي آورنـد   
حتي با فرض اينکه بگوييم انتخابات      
معقول و درستي هم در جـريـان بـوده              
است، سياست هـايـي کـه هـم اکـنـون               
حماس دارد به پيش مـي بـرد، هـيـچ              

. ربطي به منافع مردم فلسطين نـدارد       
به يک معنا، حتي هيتلر هم در آلـمـان          
انتخاب شـده بـود و خـيـلـي پـايـگـاه                   
اجتماعي وسيعي داشت امـا ايـن بـه            
اين معنا نـبـود کـه هـيـتـلـر مـنـافـع                    
کارگران و توده مردم شريف آلـمـان را           

در مــورد   .     نــمــايــنــدگــي مــي کــرد         
. خميني هم مساله از همين قرار بـود        

با ايـنـکـه خـمـيـنـي در بـدو بـقـدرت                     
رسيدن بيشتر از نود درصد رأي آورد         

و واقعاً هـم آورد بـه ايـن دلـيـل کـه                   ( 
مــردم تــوهــم داشــتــنــد و جــمــهــوري            

امـا از    )   اسالمي را نمـي شـنـاخـتـنـد          
همان روز اول معلوم بود که خـمـيـنـي            
هيچ ربطي به مـنـافـع مـردم نـدارد و               
امروز هم تمـام جـامـعـه ايـن را مـي                  

هـاي بـعـدي مـثـل          "   انتخابات.     " داند
انتخاب خامنه اي، خاتمي يا احمـدي       

.  نژاد و غيره که ديگر جاي خـود دارد          
بنابراين، بحث انتخاب و انتخابات را      
بايد کنار گذاشت و اين بخصـوص در         
کشورهائي نظير ايران  و يا فلسـطـيـن          
نشاندهنـده هـيـچ چـيـزي در عـرصـه                

 .سياست واقعي نيست
اســاس قضــيــه ايــن اســت کــه              

سياستي که حماس به پيش مي بـرد،         

هم از نظر انساني جنايتکارانه است و       
هم از نظر سـيـاسـي هـيـچ ربـطـي بـه                   
خواستهـاي بـرحـق مـردم فـلـسـطـيـن                 

هــدف حــمــاس بــه هــيــچ وجــه         .   نـدارد 
تشکيل يک دولت مستقل فلسطيـنـي       

خـواسـت حـمـاس بـه لـحـاظ              .   نيسـت 
ايدئولوژيک اين است که اسرائيل بايـد   

اسرائيل را برسميت نـمـي       .   نابود شود 
شناسد و خوب، طبعاً بـا يـک چـنـيـن              
پرچمي، جنبش اسـالم سـيـاسـي مـي            
تواند اين زخم و درد را همچنان حفـظ         

برسميت نشناختن اسرائيـل  در      .   کند
واقع، بدين معنـاسـت کـه هـيـچ نـوع               
مذاکره، ديپلماسي و هيچ نوع توافقي      

. نمي تواند در چشم انداز آينـده بـاشـد          
هيچ دولتي نمي آيد با کسي کـه مـي            
گويد تو را برسـمـيـت نـمـي شـنـاسـم،                

خــوب، بــراي دولــت       .   مــذاکــره کــنــد    
اسرائيل هم اين نعمت الهي است چون      
اين دولـت هـم اسـاسـاً نـمـي خـواهـد                   
ــقــل                  ــت مســت ــنــد و دول ــره ک مــذاک

در .   فلسطيني را برسـمـيـت بشـنـاسـد          
بهترين حالت، اسرائيـل مـي خـواهـد           
مثل هميشه با مشت آهنين، يکـنـوع       

ــردانـــي "  ــودگـ ــاي         "     خـ ــمـــپ هـ در کـ
پناهندگي برسميـت بشـنـاسـد و ايـن             
حداکثر چيزي است که مي خواهد بـه         

بنابراين، نياز به   .   مردم فلسطين بدهد  
اين دارد کـه طـرف مـقـابـلـش پـرچـم                  

را بـلـنـد      "   کفار حـربـي    " اسالم در برابر    
کند  و بگويد اسرائيل را بايد از نقشه         
پاک کرد تا او هم بـگـويـد کـه بـا ايـن                  
حساب، مذاکره تمام شد، منتفي شـد       

حـمـاس چـنـيـن        !   و بجنگ تا بجنگيـم    
وضعيتي را بوجود آورده اسـت و ايـن           
به منافـع مـردم فـلـسـطـيـن کـه مـي                   
خواهند در صلح زندگي کنند، کشـور       
خودشان را داشته باشـنـد، بـرسـمـيـت            
شنـاخـتـه شـونـد و مـثـل هـر کشـور                    
ديگري در منطقه، نماينده به سازمان      
ملل بفرستند، رئيس جمهور انتخـاب      

 . کنند و غيره، هيچ ربطي ندارد
در اين فضاي سياسـي، وخشـم و          
عصياني  که کشتار اسرائيل در ايـن           
ده روز اخير ايجاد کرده است، ممـکـن         
است محبوبيت حـمـاس بـاال بـرود و             

روشن اسـت    .   همينطور هم خواهد شد   
که در شرايط حاضر هر چـه اسـرائـيـل          
بيشتر بکوبد، به جـيـب حـمـاس مـي              
رود و حـال آنـکـه حـمـاس هـمـانـقـدر                   

. جنايتکار است کـه دولـت اسـرائـيـل            
بله، مـمـکـن اسـت در کـوتـاه مـدت                  
اينطور باشد اما اگر نگاه کنيد که هم        
اکنون وضـعـيـت مـردم در نـوار غـزه                
چگونه است و چه عطشي وجـود دارد         
ــدگــي                 ــک زن ــرخــورداري از ي ــراي ب ب
انساني، از يک کشور فلسطيـنـي و از        
يک شرايط نـرمـالـي کـه هـر روز زيـر                 
فشار توپ و تـانـک و غـيـره نـبـاشـد،                 

آنوقت مي بينيد کـه حـمـاس دقـيـقـاً               
. عکس ايـن دارد حـرکـت مـي کـنـد               

جــنــگ طــلــبــي، جــزئــي از ســيــاســت         
درسـت هـمـانـطـور کـه           .   حماس اسـت   

احمدي نژاد با شعار خودش هر هفـتـه         
يکبار اسرائيل را به دريا مـي ريـزد و        

. اين، فقط يک اشتباه احمقانه نـيـسـت        
اينطور نيست که منافـع خـودشـان را           

مـي دانـنـد کـه دارنـد            .   نمي شناسنـد  
چکار مي کنند و حماس هم به هميـن         
ترتيب، پرچم اسرائيل مـحـو شـود را            
بلند کرده است به اين دليل که زيـر آن           
پرچم، مي توانـد جـنـبـش ارتـجـاعـي              
اسالم سيـاسـي را دور خـودش جـمـع               

ما مدتهاست که اعالم کرده ايـم  .   کند
که يکي از سرمايـه هـاي سـيـاسـي و               
يکي از منابـعـي کـه جـنـبـش اسـالم                
سياسي از آن ارتزاق مي کند، هـمـيـن          

اين .   زخم کهنه بر پيکر فلسطين است     
جنايت در حـق مـردم فـلـسـطـيـن را،                 
دولت اسرائيل با پشتيـبـانـي غـرب و          
آمريکا اعمال کرده است و از هـمـيـن            
امر، يک جنبش ارتـجـاعـي ديـگـري،            
يک سرمايه سياسي ساخته که بتـوانـد        
منافـع خـودش را بـه پـيـش بـبـرد و                    
بنابرايـن، اسـاسـاً نـمـي خـواهـد ايـن                 

چه کسـي اسـت کـه         .   مسئله حل شود  
بخواهد سرمايه خـودش را بـه حـراج             
بگذارد؟ نمي خواهد حل شود چرا کـه     
تا زماني که مسئله فلـسـطـيـن بـاقـي             
است، اسالم سياسـي هـم  مـيـتـوانـد               
اميدوار باشد که در سـيـاسـت، سـري            
ميان سرها داشته بـاشـد، بـه حسـاب            
بيايد و بتواند زمينه اجتمـاعـي بـراي          

بـه ايـن داليـل،        .   خودش فـراهـم کـنـد       
حماس خواستار حل مسئله فلسطـيـن       

) هــمــانــطــور کــه گــفــتــم      ( نــيــســت و      
اسالميون اين مسئله را براي پيشبـرد       
دسـتـور کـار خـودشـان و رسـيـدن بــه                  
ســيــاســت هــا و اهــداف خــودشــان،             

 . مصادره کرده اند
 

نـيـروهـاي زيـادي در         :   ناصر اصغـري   
ميان چپ ها، چه در داخـل و چـه در               

جـريـانـاتـي مـثـل راه           ( خارج از ايـران      
کارگر يا حزب توده و همچنين حـزبـي         

بـه  )   مثل اس دبليو پي در انـگـلـيـس           
محکـوم کـردن يـک طـرفـه اسـرائـيـل                 
بعنوان مقصر اين جنگ بسنـده کـرده         
و به اين ترتيب، بطور غير مسـتـقـيـم            

نـظـر   .   در کنار حماس قرار گرفـتـه انـد      
 شما در اين زمينه چيست؟

بله، الـبـتـه دفـاع و در             :   حميد تقوايي 
کنار حماس قرار گرفتن برخي از ايـن          
جريانات، زيـاد هـم غـيـر مسـتـقـيـم                  

که مثال "   اس دبليو پي" همين  !   نيست
. زديد، علنا از حماس دفاع مي کـنـد         

حسـن  " همينها در جنگ لبنان عکس      

 ... مردم فلسطين قربانيان دو قطب       ٤از صفحه   
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چــه " را بــاال بـردنــد و او را              "   نصـراهللا 
هم اکنون هم   .   ي لبنان ناميدند  "   گوارا

دارند مي گويند که حمـاس از طـرف           
مردم فلسطين انـتـخـاب شـده، مـردم            
فلسطيـن را نـمـايـنـدگـي مـي کـنـد،                  
انقالبي و ضد امپرياليسـت اسـت  و            

اينها چپ هايي هستند کـه در         .   غيره
" لونـاتـيـک   " زبان انگليسي به آنها چپ      

ــود           ــي شـ ــه مـ ــتـ ــفـ ــاي      .   گـ ــپ هـ چـ
ماليخوليايي که هيچ ربطي به زندگي      

 . سياسي واقعي مردم ندارند
هدف و اساس سـيـاسـت  ايـنـهـا               

هر کسـي بـه       .   ضديت با آمريکا است   
هر دليلي با آمريکا بد بـاشـد، ايـنـهـا             

از  اسامه بن الدن       .   طرفدارش هستند 
گرفته تا  حسن نصراهللا  و تا مقـتـدي           
صدر و خميني و احـمـدي نـژاد هـمـه               
ــهـــا در قـــامـــوس ايـــن چـــپ                  ــنـ ايـ
ماليخوالئي انقالبي و قابـل حـمـايـت          

شـايـد بشـود در        .   محسوب ميشـونـد   
حق گروهي مثل اس دبليو پي و ساير        

در غـرب    "   ضـد آمـريـکـائـي       " چپهاي   
تخفيفي قائل شد کـه مـثـال مـمـکـن              
اســت جــمــهــوري اســالمــي را خــوب          
نشــنــاســنــد و در هــر حــال امــرشــان             
سرنگوني جمهوري اسـالمـي نـيـسـت          
اما در مورد چپ مالـيـخـولـيـائـي در             
ايران حتي چنين عذري هم نـمـيـشـود           

معناي مستقيم گرفـتـن چـنـيـن        .   آورد
مــوضــعــي،  يــعــنــي مــحــکــومــيــت          
يکجانبه اسرائيل و سکـوت در قـبـال           
ــاع از                 ــاســي، عــمــال دف اســالم ســي

ايـن، چـپـي      .   جمهوري اسالمـي اسـت     
است که هر زمان، دعوايي با آمريکـا        
يا اسرائيل باال مـي گـيـرد، از طـرف              
جمهوري اسالمي غـش مـي کـنـد و              

. عمال کنار حکومت سر در مي آورد       
مثالً زماني که رژيم سفارت آمـريـکـا         
را در سال پنجاه و هشت اشـغـال کـرد            

از آنجا که هنوز انقالب زنـده بـود و             ( 
مردم مخالفت مي کـردنـد جـمـهـوري           
اسالمي اين ترفـنـد را بـکـار بـرد تـا                 
بتواند پايگاه سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي              
براي خود پيدا کرده و جلـو مـقـاومـت            

هــمــيــن نــوع چــپ     )   مــردم را بــگــيــرد    
ماليخوليائـي اعـالم کـرد جـمـهـوري             
اسالمي مترقي  و ضـد آمـريـکـايـي              
اســت و  مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري             
اسالمي را متوقف کرد و حتي برخـي        
از اين گروهها  پس از قضيه سـفـارت           

مثال .   گيري تماما طرفدار رژيم شدند    
متأخرترش اينستکه  هر زمـان خـطـر       
حمله آمريکا به ايران باال مي گيرد و         
مي گويند آمـريـکـا مـي خـواهـد بـه                
ايران حمله کند، اينها بـالفـاصـلـه در            
کنـار جـمـهـوري اسـالمـي قـرار مـي                 

گيرند و اعالم مـيـکـنـنـد اآلن زمـان               
" مرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي           " شعار  

نيست، نبايد اين شعار را مطرح کـرد         
و بـايـد تـمـام نـيـروهـا را در مـقـابـل                      

موضع چپ ضد   .     آمريکا بکار گرفت  
آمريکائي اينست  کـه اگـر احـتـمـال               
حمله آمريکا باال بگيرد، بايد با تـمـام    
قوا مقابل آمريکا ايسـتـاد و مـوقـتـا              
مبارزه علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي را               

همزمان بـا شـانـزده آذر         .   متوقف کرد 
سال گذشته، يعنـي آخـريـن بـاري کـه               
خطر حمله آمريکا باال گرفـت، شـعـار          

مـا  .   بـود "   نـه بـه جـنـگ        " اينها صرفا    
نه به جنگ و نـه بـه جـمـهـوري             " شعار  

نه بـه    " را بلند کرديم و اينها      "   اسالمي
.  را کنار گذاشتـنـد    "   جمهوري اسالمي 

خوب، الزم نيـسـت کـه شـمـا خـيـلـي                 
مارکسيـسـت بـاشـيـد يـا خـيـلـي در                   

هـر آدم    .   شرايط سياسي عميق شـويـد     
سياسي عـادي اي هـم مـتـوجـه مـي                
شود که در جامعه ايران، اين مـوضـع          
گيري يـعـنـي حـمـايـت دو فـاکـتـو از                   

جمهوري اسـالمـي    .   جمهوري اسالمي 
اساساً تمام اين مـعـرکـه گـيـري ضـد               
شيطان بزرگي و ضد اسرائيلي را بـراه         
انداخته  به ايـن مـنـظـور کـه هـمـيـن                   
محصوالت سياسي را از آنها بچـيـنـد      
و اين چپ فرقه اي و ماليخوليايي هـم    
در اين دام مي افتد و از سر مقابله بـا           
اسرائيل و آمريکا، در کنار جمـهـوري        

 . اسالمي قرار مي گيرد
ما از موضعـي   کـامـالً نـقـطـه                 
مقابل اينها، سياست خـودمـان را از           
همان آغاز کار جمهوري اسالمي و در      
يک سـطـح جـهـانـي از مـقـطـع يـازده                   

اعالم کرديـم  .  سپتامبر اعالم کرده ايم 
کــه مــا در کشــمــکــش مــيــان اســالم           
سياسي و آمريکا  در کنار مـردم، در           
جبهه جهان متمدن عليه اين بـربـريـت          

. نظم نويني قرار ميگيريم     –اسالمي  
ما پرچم جهاني را در دست داريـم کـه           
براي خواست هاي انساني بـلـنـد شـده           

کسي مـجـبـور نـيـسـت مـيـان               .   است
اسامه بن الدن و بـوش، بـيـن  آريـل                  
شارون  و  حسن نصراهللا  و يـا مـيـان               
اهود اولمرت و خالد مشعل، يکي را         

مـردم دنـيـا مـجـبـور           .   انتخـاب کـنـد     
مردم دنيا مي توانند و بـايـد       .   نيستند

بلند شوند تا از حـق خـودشـان دفـاع               
کنند و در ايـنـجـا، تـا جـايـي کـه بـه                    
مسئله فلسطين مـربـوط مـي شـود،            
بايد هم عليه اسالم سياسي ايستـاد و     
ــا و                     ــي ه ــوي ــل زورگ ــاب ــق ــم در م ه

هـر دو ايـنـهـا         .   کشتارهاي اسـرائـيـل     
تروريست اند و بـايـد مـقـابـل هـر دو                 

مسـئلـه فـلـسـطـيـن را            .   اينها ايستـاد  

فقط نيـروهـاي چـپ و سـکـوالر مـي                
توانند بطور واقعي حـل کـنـنـد و نـه                
يهوديان ضد عرب يا صـهـيـونـيـسـت            
هاي ضد فلسطيني يا مسلميـن ضـد         

.  و غـيـره    "   کـفـار حـربـي      " يهود و ضـد      
جناب خامنه اي يک فـتـوايـي داده و             
گفته که اسرائـيـلـي هـا کـفـار حـربـي                 
هستند، مسلمين دنيا بايد به جـنـگ          

اين جنگ صليبـي  .   کفار بروند و غيره  
اسالم در مقابل يهود، نه تنها راه حـل         
مساله اي نيست بلکه اساساً خـودش        
پايه و ريشـه بسـيـاري از مشـکـالت               

 .  است
اسرائيل و سياست هـاي غـرب،          

ريشه، منبع و موجد درد و بـدبـخـتـي           
چند ميليون مـردم آواره فـلـسـطـيـنـي             

اين درد تاريخي  شـصـت سـال           .   است
است که وجود دارد و بـايـد حـل شـود             
اما، جنبش اسالم سياسي يـک مـانـع          

. بزرگ بـراي حـل ايـن مسـئلـه اسـت                
جزئي از راه حـل نـيـسـت، جـزئـي از                  

تنها نيروهاي سکـوالر،    .   مسئله است 
چپ و کمونيست مـيـتـوانـنـد مسـئلـه            
فلسطين را بـر مـبـنـاي دفـاع از يـک                 
دولت مستقل فلسطيني و يـک دولـت         

امـروز هـم     .   غير مذهبي حـل کـنـنـد         
چـپ  .   همين نيروها تعيين کنـنـده انـد        

بايد در مقابل اسالم سياسي با هـمـان         
قدرتي بايستد که همـواره در مـقـابـل             

ــيــل ايســتــاده اســت         ــه  .   اســرائ مســئل
فلسطين فقط از اين طريـق اسـت کـه            

 .مي تواند حل شود
بــنــظــر مــن، تــا جــايــي کــه بــه               

وضعيت ايران بـرمـي گـردد، انـقـالب            
چپي که در ايران در حال شکل گـيـري           
است، مي تواند کمک تعيـيـن کـنـنـده            

همانـطـور   .   اي به حل اين مسئله باشد     
که گفتم، جامعه ايران تنها جامعه اي       
است که به اين نوع ضـد آمـريـکـايـي              
گري ها و ضد اسـرائـيـلـي گـري هـاي               
نوع حسن نصـراهللا و حـمـاس، هـيـچ               

ندارد و نه تـنـهـا هـيـچ            عالقه و توجهي    
توجهي ندارد بلکه کامالً مصونيت پـيـدا         
کرده و کُنـه ضـد انسـانـي ايـن نـوع ضـد                    
آمريکايي گري و ضد شيطان بـزرگ گـري          

ايــن را مــردم ايــران        .   را شــنــاخــتــه اســت     
از جانب ديگر، جنبش . بروشني مي دانند

چپ، جنبش آزاديـخـواهـي و بـخـصـوص              
جنبش سـکـوالريسـتـي بـر عـلـيـه اسـالم                 
سياسي هم، در ايران قوي تر از هـر جـاي           
ديگر دنيا است و  جنبش انـقـالبـي مـردم             
ايران عليه جمهوري اسالمـي، درسـت در          

مواضعي قرار دارد که اين     نقطه مقابل   
نيروهاي چپ مالـيـخـولـيـايـي اتـخـاذ             
کرده و تالش مي کنند به خورد مـردم       

ايــن ســرنــگــونــي جــمــهــوري      .   بــدهــنــد
اسالمي است که مردم فلسطين را هم       
آزاد مي کند و نـه رفـتـن زيـر عـبـاي                 

خامنه اي يـا کـيـهـان شـريـعـتـمـداري               
اين حرکت چـپ، ضـد        .   عليه اسرائيل 

مذهبـي و سـکـوالريسـتـي در ايـران               
زمينه دارد، حزب ما ايـن حـرکـت را            
نمايندگي مي کند و ما فکرمي کنيم      

هـمـانـگـونـه کـه در           ( در اين شـرايـط        
شرايط گذشته با باال رفـتـن احـتـمـال             
حمله آمريکا به ايران و آنـزمـانـي کـه             
همين چپ لوناتـيـک غـش کـرد و در               
کنار جمهوري اسالمي قرار گرفت هـم   

تنها راه حل اساسي، بسيـج      )   گفته ايم 
مردم، بـلـنـد کـردن و سـازمـان دادن                 
مــردم بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري           

امــروز هــم قضــيــه      .     اســالمــي اســت  
درد مردم فلسـطـيـن،      .   همينطور است 

تا وقتي که جنبش اسالم سيـاسـي در          
خاورميانه و در فلسطين نـفـوذ دارد،          

بايد سايه شوم اسالم  .   حل نخواهد شد  
سياسي را از سر مردم فلسطين کـنـار       
زد و براي اينکار، بايد ستـون فـقـرات           
اســالم ســيــاســي يــعــنــي جــمــهــوري           

اين کار مـي    .   اسالمي را به زير کشيد    
ــقــالب                  ــدرت ان ــق ــران ب ــد در اي ــوان ت
کارگران، زنان و جواناني که جمـهـوري     
اسالمي را نـمـي خـواهـنـد، صـورت               
بگـيـرد و مـا داريـم هـمـيـن خـط را                     

 . نمايندگي مي کنيم
 

امـيـدوارم بـا تـوجـه بـه             :   ناصر اصغري 
وقت کمي کـه داريـم بـه يـک سـئـوال                  

اخيراً يـک   .   ديگر من هم جواب بدهيد    
" مهدي خان بابـا تـهـرانـي        " تحليلي از   

ديدم که مي گـويـد نـيـروهـاي صـلـح                
طلب، آزاديخواه و برابري طلب، بـايـد         
مرتباً به جمهوري اسـالمـي يـادآوري          
کنند تا يک مسئوليتي در خاورميانـه       

ايـن  .   بپذيرد، تعهد صلح بدهد و غيره     
در شــرايــطــي قــابــل قــبــول اســت کــه           
جمهوري اسالمي از حداقل منـطـق و         
خــواســت بــراي حــل واقــعــي مســئلــه          
برخوردار باشد که مي دانيم اينـگـونـه         

 نظرتان در اينمورد چيست؟. نيست
به نـظـر مـن جـمـهـوري            :   حميد تقوايي 

خـانـبـابـا     " اسالمي خيلي بهتر از آقاي  
مـنـافـع خـود را تشـخـيـص              "     تهراني

ميدهد و بنابراين، احتياج بـه چـنـيـن           
جمهـوري اسـالمـي      !   مشاوريني ندارد 

منافع خودش را مي داند و همانـطـور     
که گفتم، منافعش اين اسـت کـه ايـن            
زخم کهنه التيـام پـيـدا نـکـنـد و ايـن                  

. همچنان الينحل بـاقـي بـمـانـد         مسئله  
اسالم سياسـي دارد از زورگـويـي هـاي              
ـاريسـم آمـريـکـا، از               اسرائيل، از ميلـيـت
وضعيتي کـه در عـراق و افـغـانسـتـان                 
بوجود آمده و نيز وضعيتي هـم کـه اآلن            
در فلسطين بوجود آمده اسـت، بـه نـفـع             

ايـنـهـا     .   خودش سوء استفاده مـي کـنـد         

 فلسطين را مصادره کرده اند و       مسئله
خامنه اي هم دقيقاً در همين خـط بـه           

توصيه من بـه جـنـاب        .   پيش مي رود  
اين است که بيايد و     "   خان بابا تهراني  " 

در کــنــار مــردم و در جــبــهــه مــردم               
بايستد و حتي اگر مسـئلـه و دردش،           
کودک منطقه نـوار غـزه اسـت و مـي              
خــواهــد مــردم غــزه روي آســايــش،              
آرامش و صلح را ببينند، بايـد بـدانـد           
که تنها مـقـابلـه بـا اسـرائـيـل کـافـي                  

بايد اسالم سياسي را از ريشـه       .   نيست
خشک کرد و ريشه اسالم سياسي هـم،        

اگر ايـن کـار       . جمهوري اسالمي است 
را بکنيد، مطمئن باشيد که اسرائـيـل        

فـرش  .   را هم خلع سالح خواهيـد کـرد        
.  را از زيــر پــايــش خــواهــيــد کشــيــد            

همانطور که گفتم  دولت اسرائـيـل بـه           
وجه قادر نـيـسـت پـاسـخ نـيـروهـاي               هيچ  

قادر نيست در برابر يک . سکوالر را  بدهد
نيروي چپ و ضد مذهبي دست به چـنـيـن           
جناياتي بزند و فقط  در مقابل اسالميون        
است که مي توانـد بـا هـويـت يـهـودي و                  

بـه  .   صهيونيستي خودش عرض اندام کند    
همين دليل، اگر آقـاي خـانـبـابـا تـهـرانـي                 
واقعاً دلش براي مردم ايران و فـلـسـطـيـن             
مي سوزد  بايـد بـه يـک جـنـبـش چـپ و                     

بهترين خدمتي .  سکوالر در ايران بپيوندد 
که نـيـروي چـپ و مـردم انـقـالبـي ايـران                     

در حق مردم فلسطين انـجـام        ميتوانند  
بدهند اينست که  جمهوري اسـالمـي           

دواي درد مــردم     .   را  بــزيــر بـکــشــنــد       
ــ ايـن اسـت             ــ قبل از هر چيز  فلسطين 
کـه حــمــاس و اســالم ســيــاســي را از              
زندگي شان جارو کنيد و آنزمان اسـت        
که زمينه اي پيدا مي شود تا جنـبـش    
چــپ ســکــوالريســتــي جــلــو بــيــايــد و          
اســرائــيــل را هــم ســر جــاي خــودش              

ايـن،  .   راه ديگري وجود نـدارد    .   بنشاند
ــمــام آن چــپ                       ــه ت ــه مــن  ب ــوصــي ت
ماليخوليايي است که فکر مي کنـنـد        

و حمايت و يـا     "   مرگ بر اسرائيل  " فقط با   
حتي سکوت در برابر نيـروهـاي اسـالمـي           

. دارند از مردم فلسطين دفاع مـي کـنـنـد           
شعار اساسي بايد  مرگ بر هر دو  قـطـب              

بر عليه اسالم سياسـي   .   باشدتروريستي  
زنده باد مردم، زنده . و بر عليه اسرائيل

باد سکوالريسم، زنده بـاد آزادي، زنـده          
بـا  .   باد برابري، زنده باد سـوسـيـالـيـسـم          

اين شعارها است که ميتوان و بايـد بـه           
هر دو قطب تروريستي رفـت،      جنگ  

به اين جنگ و کشتار پـايـان داد و            
زمينه هاي واقـعـي  تشـکـيـل يـک               
دولت مستقل ومتـسـاوي الـحـقـوق          

 .    آوردفلسطيني را فراهم

 ... مردم فلسطين قربانيان دو قطب     ۵از صفحه   

 هادي وقفي     اين مطلب را  
 .   پياده و تايپ کرده است      
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كشتار اخير بيرحمانه مردم فلسـطـيـن        
 بوسيله ٢٠٠٨ دسامبر ٢۷كه از روز    

ارتــش اســرائــيــل آغــاز شــده اســت،             
فجايعي خلق كرده كه بشريت متـمـدن        

ايـن  .   دنيا را دچار شـوك نـمـوده اسـت           
كشتار بيرحمانه از هوا و زمين و دريا      
بــوســلــيــه ارتشــي مــجــهــز بــه انــواع            
سالحهاي كشتار جـمـعـي، از جـانـب             
رهبران دولت اسرائيل امري عـادي و         

ــدان       ”  ــاع از شــهــرون ــن كشــور    “   دف اي
اينـرا رهـبـران دولـت         .   قلمداد ميشود 

اسرائـيـل بـارهـا تـاكـيـد كـرده انـد و                    
سخنگوي ارتش اسرائيل رسما اعـالم       
كرد هر جـا شـبـه نـظـامـيـان حـمـاس                  

. باشند، آنجا را هدف قرار مـيـدهـنـد          
خانه مردم، مـدارس، بـيـمـارسـتـان و              
ساختمانهاي متعلق به سازمان مـلـل        
و صليب سرخ و غيره به هميـن دلـيـل            

. تا كنون مورد هدف قرار گـرفـتـه انـد        
جنگ  نه در دفاع از شهـرونـدان         اما اين   

اســرائــيــل اســت و نــه دفــاع از مــردم                
ـانـات             .   فلسطين دولت اسـرائـيـل و جـري

اسالمي از نوع حماس در اين جنگ هـر         
 . كدام اهداف ديگري را تعقيب ميكنند

واقــعــيــت ايــن اســت كــه ســازمــانــهــاي          
تروريست اسالمي و حماس با حـمـايـت          
همه جانبه جمهوري اسالمي بـه بـهـانـه            
دفاع از مردم تحت ستم نـوار غـزه، ايـن             
مردم را به گروگان گرفته و آنها را گوشت 
. دم توپ جنگ ارتجاعي خود كرده انـد        

در مقابل، دولت نـژادپـرسـت اسـرائـيـل             
كشتار جمعي مـردم غـزه را بـه بـهـانـه                  
. امنيت مردم اسرائيل توجيـه مـيـكـنـد          

ـا خـود            اين گفته ها يك ذره حقيقـت را ب
 .  ندارند

 
اين جنگ، جنگ تروريستها    
است، از مردم فلسطين بايد     

 ! دفاع كرد
ماهه كـه   ٦با تمام شدن موعد آتش بس       

با ميانجيگري مصر ممكن شـده بـود،          
حماس اعالم كرد آتـش بـس را تـمـديـد             
نميكند و تمايلي به آتش بس با اسرائيل        

اسرائيل اين موضع حماس را يك     .   ندارد
مائده آسماني براي خـود فـرض كـرد و              
اعالم كرد او هم تمايلي به تمـديـد آتـش            

هــر دو طــرف مــتــخــاصــم        .   بــس نــدارد  
ـا آتـش بـس اعـالم                   مخالفت خـود را ب

اما هر كدام اهداف و سياستهاي  .   كردند
چـنـد روز     .   مجزاي خود را تكرار كـردنـد      

قبل از آغاز اين جنگ و قـبـل از حـملـه               
رسمي ارتش اسرائـيـل، مـوشـك پـرانـي             
ـا و شـهـركـهـاي                حماس به سمت شـهـره

اين مـوشـك پـرانـي       .   اسرائيلي  آغاز شد   
 ٨٠طبق گـزارشـات رسـيـده روزانـه بـه                

 . موشك ميرسد
 اين جنگ اكنون به نقطه اي رسيده است 

كه از آن به عنوان يك فاجعه انسـانـي در         
دو طرف اين مسـابـقـه      .   غزه ياد ميشود  

براي رسيدن به اهداف تعيين شـده خـود          
ابعاد كشتار و نا امن كردن زندگي مردم        
فلسطين و اسـرائـيـل را بـه مـوقـعـيـت                  

ـلـفـات         .  وحشتناكي رسانده اند  اگر چـه ت
ـا غـزه                  مردم اسرائيل قـابـل مـقـايسـه ب
نيست اما ماهيت جنگ و مـاهـيـت و            
ـلـفـات                ـا تـعـداد ت اهداف جنگ طلبان ب

در جنگ ايران و عـراق        .   تعيين نميشود 
هم سالـهـاي اول جـنـگ، ارتـش عـراق                
تلفات چنداني در مقايسه با کشتاري که 

ـا شـكـي      . ميکرد نداشت  اما كمونيسته
نداشتند كه آن جنگ را جنگي ارتجاعي 

جرياناتي كه به هر دليلي يكـي  .   بخوانند
از طرفين جنگ را محكـوم مـيـكـردنـد            
مستقيم و غير مستقيم خود را مدافع و        

 . نزديك طرف ديگر ميدانستند
حال سوال اين است در جنگ اخـيـر چـرا            
دو طرف اين جنگ به يك مسـابـقـه آدم             
كشي عالقه مند هستند؟ چرا هر دو بـه         
يك نتيجه واحد رسـيـدنـد كـه نـه تـنـهـا                  
احتياجي به ادامه آتش بس ندارند بلـكـه     
ـا                   ـار ب با وجود اين همه فـجـايـع و كشـت
برقراري آتش بس مخالفت ميكنند؟ آيا      

 يا فـقـط      اصال اين جنگ دو طرفه است     
جنگ يك طرفه اسرائيل عليه مردم و       

؟ آيـا ايـن       . فلسطين اسـت “ مقاومت” 
جنگ ادامه همان جـنـگ قـديـمـي و              
تاريخي اشـغـال فـلـسـطـيـن بـوسـيلـه                 
ــيــل اســت؟ جــواب احــزاب و               اســرائ
جريانات چپ به اين سواالت چيسـت؟       
تـفـاوت راسـت و چـپ در قـبـال ايــن                   

؟ در ايـن نـوشـتـه           . جنگ كـجـا اسـت      
تالش ميكنم به جـواب ايـن سـواالت           

 .بپردازم
 

آيا اين جنگ ادامه همـان      
جنگ قديمي و تاريـخـي      
اشغال فلسطين بوسـيلـه     

 اسرائيل است؟
در جــواب ايــن ســوال يــك آره و نــه                  

. نميتواند تمام حقـايـق را بـيـان کـنـد              
كسي كه فرضـش ايـن اسـت كـه ايـن                
كشتار ادامه همان زخم قديمي جنـگ       
اعراب و اسرائيل است، يا سـاده لـوح          
است يا اينكه نـمـيـخـواهـد تـحـوالت              
دنياي بعد از جنگ سرد و كشـمـكـش          
دو قطـب تـروريسـتـي بـه سـركـردگـي                
آمريكا و جمهوري اسالمي  و نقش و       
جايگاه سهم خواهـي اسـالم سـيـاسـي            

. براي شريك شدن در قدرت را بـبـيـنـد          
اين دسته از جريانات نقش جـمـهـوري          
اسالمي و جـنـگ طـلـبـي جـريـانـات                
اسالمي را ناديده ميگـيـرنـد و فـقـط             
جنايات دولت اسـرائـيـل را مـحـكـوم             

 . ميكنند

اينكه تاريخا جنگ اسـرائـيـل عـلـيـه             
مردم فلسطين يـكـي از پـيـامـدهـاي              
اتمام جنگ جهاني دوم بود و اشـغـال           
فلسطين از جانب اسرائيل و حـمـايـت          
دول غــرب بــه رهــبــري آمــريــكــا از               
اســرائــيــل هــر دو دولــت اســرائــيــل و           
آمريكا را بـه يـك طـرف ايـن جـنـگ                 
جنايتکارانه تبديل ميكرد واقـعـيـتـي        

ــاپــذيــراســت      طــي ده هــاي      .   انــكــار ن
مـتــمـادي مـردم فـلــسـطــيـن قـربــانــي              
ســيــاســتــهــاي تــجــاوزکــارانــه و نــژاد          

دوره .   پرستانه دولت اسرائيل بوده انـد      
اي طرفهاي مقابـل دولـت اسـرائـيـل،            
شامل جنبش مقاومت فـلـسـطـيـن و            
كل دولتها و ناسيونالـيـسـم عـرب بـه             
رهبري جمال عـبـدل نـاصـر را در بـر                 

آن دوره نيروهاي درگيـر بـه        .   ميگرفت
نمايندگي از ناسيونالـيـسـم عـرب بـه            
رهبري جمال عبدلـنـاصـر و بـعـدا بـه               
رهبري ياسر عرفـات از يـك طـرف و              
جريانات صهيونيست و آمـريـكـا كـه           
اسرائيل مجري آن بود از طرف ديـگـر         

اين نزاع تاريخي تـا      .   تعريف ميشدند 
كنون قربانياني در ابعـاد مـيـلـيـونـهـا             
آواره، زخمي و معلول به بار آورده و ده         
ها هزار نفر را به كام مـرگ فـرسـتـاده             

راه جلوگيري از ايـن كشـتـار و            .   است
آوارگي مردم تشـكـيـل يـك كشـور و               
دولت فلسطيني مـتـسـاوي الـحـقـوق            
مــثــل ديــگــر كشــورهــا و دولــتــهــاي           

مــانــع اصــلــي بــراي     .   هــمــجــوار اســت  
تحقق چنين خواستي اسرائيل و دولت      

 . آمريکا هستند
در اين سطح از بـحـث واقـعـيـت ايـن                 
است كـه جـنـگ اعـراب و اسـرائـيـل                 

طـي دهـه     .   دچارتحوالتـي شـده اسـت       
هاي گذشته تحوالتي در دنيا بـوجـود         
آمـده اســت کـه مـاهـيــت و ابــعـاد و                  
نيروهاي درگير در جنگ فلسطـيـن را        

در .   دچار تحوالتي جـدي كـرده اسـت          
 ميالدي ناسيوناليسـم عـرب       ٦٠دهه  

 روزه   ٦و كشورهاي درگير در جـنـگ         
كــه بــه جــنــگ اعــراب و اســرائــيــل               

. مــعــروف شــد، شــكــســت خــوردنــد          
اسرائيل به عـنـوان پـيـروز آن جـنـگ                
کشورهاي مـقـابـل خـود را وادار بـه                

و بـراي دهـه هـاي          .   عقب نشيني كرد 
متمادي موقعيتي برتر در منطـقـه را         

همزمان بـا    .   براي خود به ارمغان آورد    
نتايج آن جنگ ناسـيـونـالـيـسـم عـرب             

يكي از پيامدهاي جـنـگ      .   تحقير شد 
اعراب و اسرائيل آماده شـدن زمـيـنـه           
براي به ميدان آمدن و رشد و گسترش        

 .نيروها و جريانات اسالمي بود
قدرتمند شدن جريـانـات اسـالمـي در           
لبنان و فلسـطـيـن تـا مـقـطـع قـدرت                 
گيـري جـمـهـوري اسـالمـي در ايـران                

اما با استقرار جمهوري    .   مسجل نبود 
جـنـگ   ” اسالمـي در ايـران و پـايـان               

در ابــعــاد جــهــانــي، نــيــروهــاي       “   سـرد 
درگــيــر بــا اســرائــيــل عــمــال بــه نــفــع            
اسالميها و قدرتمند شدن آنها تغيـيـر        

به اين ترتيب الفتح بـه عـنـوان           .   يافت
تنها نـيـروي اصـلـي رهـبـري كـنـنـده                  
جنبش فـلـسـطـيـن جـاي خـود را بـه                    
جريانات اسالمي طـرفـدار جـمـهـوري          

جـمـهـوري اسـالمـي بـا           .   اسالمي داد 
ــي و                     ــال ــدرت م ــوذ و ق ــف ــال ن اعــم
تسليحاتي خود توانست نيروهاي چپ    
و سكوالر آن جامعه را حاشيه اي كند       
و ناسيوناليسم تحقير شـده عـرب هـم           
براي كسب امتياز به اسـالم سـيـاسـي           

چنانچه اكنون در فـلـسـطـيـن         .   پناه برد 
جريانات اسالمـي از نـوع حـمـاس و              
حزب اهللا به نـمـايـنـدگـي از جـنـبـش                  
اسالم سياسي و جـمـهـوري اسـالمـي،           

آنچه که از   .   حرف اول و آخر را ميزنند  
الفتح به عنوان تـنـهـا نـيـروي مـطـرح              
بــاقــي مــانــده اســت تــالش مــيــکــنــد         
ناسيوناليسم عـرب را در فـلـسـطـيـن              

الفتح بـا مـوقـعـيـتـي          .   نمايندگي كند 
تضعيف شده رهبرانش اتوريـتـه خـود         
را از دست داده و نميتوانـد جـريـانـات            

رقـابـت دو     .   اسالمـي را مـهـار كـنـد           
جنبش اسالمي و ناسيوناليـسـتـي در         
فلسطين به نفع اسالميـهـا و بـه نـفـع               

 . جمهوري اسالمي تمام شد
اگر تا قبل از اين تحوالت، جبـهـه اي           

جــبــهــه آزاديــبــخــش مــردم      ” بــه اســم     
عـلـيـه دولـت اشـغـالـگـر             “   فلـسـطـيـن    

اسرائيل سمپاتي زيادي در دنيا ايجاد      
كرده بود، بـا قـدرتـگـيـري جـريـانـات                
تروريست اسالمي و دخالت مستقـيـم       
جمهوري اسالمي در اين نزاع تاريخي      

با اين  .   محبوبيت خود را از دست داد     
تــحــوالت عــمــال جــنــگ جــريــانــات           
ســيــاســي فــلــســطــيــن بــه بــخــشــي از          
رقابتهاي اسالم سياسي بـا دولـتـهـاي          
غربي و سـهـم خـواهـي ايـن جـنـبـش                  

 .  ارتجاعي از رقباي خود تبديل شد
جدايي دو بخش فلسطين بـه رهـبـري           

محمود عباس در كـرانـه غـربـي           الفتح و   
رود اردن از يك طرف و نوار غزه با تسلـط         
حماس از طرف ديـگـر انـعـكـاس هـمـيـن                

. تحوالتي است كه باالتر به آن اشـاره شـد         
در تكميل اين سناريو قـدرتـگـيـري حـزب            
اهللا در لبنان و كسب حق وتو در مصوبات 
مجلس لبنان موقـعـيـت بـرتـر جـريـانـات               
اسالمي به نسبت سالهاي گذشته را نشان    

 . ميدهد
بنـابـرايـن جـنـگ كـنـونـي حـمـاس و                   
اسرائيل در فلسطين همـانـنـد جـنـگ           

 حزب اهللا و اسـرائـيـل در          ٢٠٠٦سال  
لبنان نـه جـنـگ مـردم فـلـسـطـيـن و                   
اسرائيل و نه جنگ اعـراب بـا دولـت            

بلكـه جـنـگ      .   اشغالگر اسرائيل است  
دو قطب تـروريسـتـي بـراي تصـاحـب              
قدرت بيشتر در ايـن نـزاع خـونـيـن و               

جــريــانــات اســالمــي   .   تــاريــخــي اســت  
تالش ميکنند خـود را بـه پـيـشـيـنـه                
حــقــانــيــت تــاريــخــي مــبــارزه مــردم           

امـا اهـدافـي      .   فلسطين وصـل كـنـنـد       
مــجــزا از مــطــالــبــات بــر حــق مــردم           

اگـر ايـن     .   فلسطين را تعقيب ميکنند   
تحوالت را بپذيريم اكنـون يـك طـرف           
ايـن جـنـگ حـمـاس و حـزب اهللا بــه                   
نمايندگي از جمهوري اسالمي و كـل         
جنبش اسالم سياسي و طرف ديگر آن       
اسرائيل به نمايـنـدگـي از آمـريـكـا و               

 . متحدينش است
هدف طرفين اين جنگ اين اسـت كـه        
در پس اين كشـتـار و خـونـريـزيـهـا و                 
قرباني كردن هسـت و نـيـسـت مـردم               
فلسطين، تعادل به نفع يـكـي از آنـهـا             

ادامه جنگ و مـحـاصـره        .   تغيير کند 
مردم غزه بـراي اسـرائـيـل قـرار اسـت               
جريانات حـمـاس و حـزب اهللا را در                
موقـعـيـتـي ضـعـيـف قـرار دهـد كـه                   
امتياز كمتري از اسرائيل بخواهنـد و        
به تبع جمهوري اسالمي در مذاكـرات    
با رقباي خـود از جـملـه آمـريـكـا از                  
موقعيت ضعـيـفـتـري وارد مـعـاملـه             

هــدف حــمــاس و جــمــهــوري          .   بشــود
اسالمي و  كـل جـنـبـش ارتـجـاعـي                  
اسـالم سـيـاســي هـم تــداوم جـنـگ و                 
ــگــي در                  خصــومــت و فضــاي جــن

جـنـايـات    .   فلسطين و خاورميانه است 
اسرائيل براي اين نيروها برکت الـهـي         

سرمايه سياسي اينان جـنـايـات     .   است
اسرائيل و درد و رنج مردم فـلـسـطـيـن            
است و ازينرو خواهان تداوم جـنـگ و           
فضــاي جــنــگــي  در فــلــســطــيــن و                

حـمـاس روي ايـن        .   خاورميانه هستند 
حساب ميکند که اگر در ايـن جـنـگ           
شکست نخورد، يعني جنگ با تـوازن       

 روزه لـبـنـان        ۳۳قوائي شبيه جـنـگ        
تمام شود، آنگاه پيروز قلمداد خـواهـد        
شد و ميتواند در مـعـامـالت بـعـدي              

مردم .   سهم بيشتري را عايد خود کند     
فلسطين در ميان جنگ اين دو قـطـب      
تروريستي قـربـانـي سـهـم خـواهـي و                
قدرت طـلـبـي آنـهـا شـده انـد و كـل                     
هستي و موجوديتشان به خطر افتـاده       

 .است
 واقعيت تلخ اين است كـه پـيـروزي و            
شكست هر كـدام از طـرفـيـن جـنـگ               
كنونـي بـه مـعـنـاي خـانـه خـرابـي و                    

. كشتار بيشتر مردم فلـسـطـيـن اسـت          
بنابر اين از موضع بشـريـت مـتـمـدن             
حق با هيچ كدام از طرفين اين جـنـگ          

ايـن يــك جــنـگ ارتــجـاعــي          .   نـيـســت  
اين جنگ مردم فلسطين علـيـه       .   است

اين جنگ، جـنـگ     .   اشغالگران نيست 
دو قــطــب تــروريســتــي عــلــيــه مــردم           

دفـاع از    .   فلسطين و اسـرائـيـل اسـت          
مردم تحت ستم فلسـطـيـن و تـامـيـن              

 ...كشتار مردم فلسطين نتيجه         ١از صفحه  

 ٨صفحه  
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امنيت مردم اسرائيل نبايد به دفاع از       
يكي از طرفين و يا سكوت در مقابـل       

رهـبـران دو     .   يكي از آنها بي انـجـامـد     
طــرف ايــن جــنــگ بــايــد بــه عــنــوان             
جنـايـتـكـاران جـنـگـي بـه مـحـاكـمـه                   

رهـاي  .   كشيده شوند و محكوم گردنـد     
مردم فلسطـيـن و ايـجـاد يـك كشـور                
مستقل و متساوي الحقوق فلسطيني     
فــقــط هــنــگــامــي مــمــكــن اســت كــه         
نيروهاي سكوالر و آزاديـخـواه جـهـان           
اسرائيل و آمريکا را نـاچـار بـه قـبـول              
اين خواست کننـد و بـه كـمـك مـردم                
فــلــســطــيــن بــرخــيــزنــد و جــريــانــات            
تروريست و جنگ طلـب اسـالمـي را            

فـقـط بـا تـقـويـت           .   حاشيه اي کـنـنـد       
جريانات چپ و سكوالر در فلسطين و       
اسرائـيـل جـريـانـات جـنـگ طـلـب و                  
 .  تروريست طرفين حاشيه اي ميشوند

  
موضع دولتها در قبال ايـن      

 ! جنگ
موضع جريانات راست مـدافـع اسـالم         
سياسي و دولت نژادپـرسـت اسـرائـيـل           

هر كـدام از آنـهـا تـالش            .   روشن است 
ميكنند با استفاده از اسـتـدالل هـا و            
توجيهـات جـنـگ طـلـبـان دو طـرف                
درگــيــر، بــه عــنــوان مــدافــع يــكــي و           

. مخالف طرف مقابل تاثير بـگـذارنـد       
. بنابر اين تكليـف آنـهـا روشـن اسـت             

مركل صدر اعظم آلمـان گـفـتـه اسـت             
مقصر اصلي اين جنگ حماس اسـت        

. و اسرائيل از خودش دفـاع مـيـكـنـد            
اينرا دولت بوش هم هـمـيـشـه تـكـرار              

سازمانها و جريانات غيـر     .   كرده است 
دولتي مـدافـع اسـرائـيـل هـم هـمـيـن                 
استدالل را تكرار كرده و بـه دفـاع از              
سياستهاي دولت نژادپرست اسـرائـيـل       

دولتهاي عـربـي تـحـت        .   برخواسته اند 
افکار عمومي و آمريکا موضعي   فشار  

آنها با محكوم كـردن     .   دو پهلو گرفته اند   
حمالت اسرائيل، ناخوشنودي خود را از      
حماس و دخـالـت جـمـهـوري اسـالمـي               

دولتهاي اروپايي ضمن  .   پنهان نكرده اند  
دفاع از اسرائيل بـه دنـبـال راه سـازشـي               
ـا آمـريـكـا را                  هستند كه رقابـت خـود ب

چاوز و تعدادي ديـگـر از     .   ملحوظ كنند 
كشورهاي دوست جمهوري اسـالمـي و         

 هم به نفع جريـانـات    “   ضد امپرياليست ” 
جـمـهـوري    .   اسالمي موضع گرفته اند   

اسالمـي خـود را مـدافـع سـرسـخـت                
جريانات اسالمي و يک طـرف جـنـگ          
اعالم کرده است و تالش ميکـنـد هـم           
رهــبــري خــود را بــر جــنــبــش اســالم             
سياسي تحکيم کند و هـم بـه عـنـوان             
يــک دولــت مــدعــي بــه دنــبــال ســهــم            

 .  خواهي بيشتر از رقبايش باشد
 

در "   چـپ " موضع جريانات   
 قبال اين جنگ

اما در اين مـيـان صـفـي از چـپـهـاي                  
ضد امپرياليست و مدافع جريـانـات       ” 

اسالمي را ميبينيم کـه مسـتـقـيـم و              
غير مستقيم جـريـانـات اسـالمـي را             

حـزب  ” .   د. پ. ال. ام.   تقويت ميکـنـنـد    
گـفـتـه    “   ماركسيست لنينيست آلـمـان    

اسرائيل آتش بس را شكستـه      ”   :   است
است و مردم فلسطـيـن حـق دارنـد بـا             
اسلحـه مـقـاومـت كـنـنـد و جـنـبـش                   
مقاومت حـق دارد عـلـيـه اسـرائـيـل                

جنبش مقاومت فلسطيـن    . . . .   بجنگد
براي امپرياليستها يك مانع مـحـوري       

. براي تسلـط بـر خـاور مـيـانـه اسـت                 
مدياي رسمي ميگويـنـد ايـن جـنـگ            

ــان اســــالمــــي            ــريــ ــه جــ ــيــ ــلــ عــ
در .   فوندامنـتـالـيـسـت حـمـاس اسـت            

حاليكه امپرياليستها عليه مقاومـت      
. متحدانه مردم فلسطين ميـجـنـگـنـد      

اين سياستي است كه ده ها سال اسـت      
از جانـب اسـرائـيـل عـلـيـه نـيـروهـاي                  

. انقالبي فلـسـطـيـن اعـمـال مـيـشـود              
ــا                 ــتــح ب ــف ــروهــاي ســازشــكــار ال ــي ن
امپرياليستهـا مـذاكـره مـيـكـنـنـد و               
مردم و نيروهاي انـقـالبـي مـقـاومـت             

 “ ....سازمان ميدهند و
دفاع آشكار و سمپاتي اين جـريـان بـه           
اصطالح چپ از جـريـانـات اسـالمـي             

آنها مشـكـلـشـان       .   كامال واضح است  
رهايي مردم فلسطين از اين مصائبي      
که دولت اسرائيل و جريانات اسالمـي   

ايـن  .   به آنها تحميل کرده انـد نـيـسـت          
نوع احزاب خـجـوالنـه تـحـت عـنـوان               

نــيــروهــاي انــقــالبــي مــقــاومــت در          ” 
از حماس  و حزب اهللا دفاع       “   فلسطين
 .   ميكنند

انـگـلـيـس در جـريـان           اس دبليو پـي در       
هـمـه مـا      ” جنگ لبنان رسما اعـالم كـرد          

و با عكس حسن نصـر    “  حزب اهللا هستيم 
“ امپرياليسم”اهللا به خيابان آمدند و عليه 

در تظاهراتـهـاي    .   تظاهرات سازمان دادند  
اخير هم اين حزب همان موضع قبلي خود 

در كشورهاي غربي و . را تكرار كرده است
كشورهاي اسالم زده سياست حاکم بر ايـن        

. تظاهراتها تفاوت چنداني با هم نداشتنـد      
در اكثريت قريب به اتفاق اين تظاهـراتـهـا          
دفاع از جريانات اسالمي و دفاع از جنگ 
قدرت اين جريانات در مقابل آمـريـكـا و            

در دفاع . اسرائيل پرچم و خواست آنها بود
از جريانات اسالمي تحت لواي اصـطـالح        

كـه بـعـضـي از         “   جنگ مقاومت ” طاليي  
جريانات چپ ايراني هم در جريـان جـنـگ           
اسرائيل و حزب اهللا آنـرا تـكـرار كـردنـد،               
عمال به دنـبـالـچـه هـاي اسـالم سـيـاسـي                  

 . تبديل شدند
اگر چه اكثريت شركت كـنـنـدگـان در ايـن              

تظاهراتها در كشورهاي غربي مردم صلح   
طلب و ضد جنگ بودند، امـا رهـبـري و              
سياست حاكم بر آنهـا بـطـور واضـحـي از               

پـرو  “   چـپ ” جانب جـريـانـات اسـالمـي و             
تعيين شده “ ضد امپرياليست”اسالمي و 

شعار و خواست جمهوري اسالمـي و      .   بود
ديگر جريانات ارتجاعي در خاور ميانه و       
كشورهاي عربي همان خواست و مطالـبـه        
اي بود كه در كشورهـاي غـربـي بـوسـيلـه               

ضد صهيونيست و ضد ”، “چپ”جريانات 
چــاوز .   فــريــاد زده شــد     “   امــپــريــالــيــســت 

و خامنه اي اسالميست و “ سوسياليست”
. آلمان و اس.   د. پ.   ل.   جرياناتي از نوع  م    

دبليو پي انگليس و ديگر جريانات از ايـن   
نوع، يك شعار و يك مطالبه يكسان بلـنـد        

 . كردند و جار كشيدند
جنگ " خامنه اي در پيامش اين جنگ را        

اعــالم کــرده و حســيــن       "   بــا کــفــار حــربــي    
شريعتمداري نماينده خامنه اي در كيهـان       
و مدير مسئول اين روزنامه ادامه نـتـايـج           

چنين سياستي را اين گونه بيان “ منطقي”
ــرده اســت     ــاي           ” :   ك ــرک ه ــه ــان ش ــن ــاک س

صهيونيست نشيـن شـهـرونـد نـيـسـتـنـد،               
تمامي آنها بدون استثناء جنـايـتـکـارانـي           
هستند که به بهاي آوارگـي مـيـلـيـون هـا               
فلسطيني و قتل عام هـمـه روزه آنـان در                
سرزمين غصب شـده فـلـسـطـيـن حضـور               
دارند، بنابراين اعدام انقالبي آنها در هـر          
نقطه اي از دنيا که تردد مي کـنـنـد و يـا             
پنهان شده اند، کـمـتـريـن مـجـازات ايـن                 

 “.آدمکشان خونريز است
در جريان اشغال سفارت آمريكا در ايـران          
در اوايل قدرت گيري جمـهـوري اسـالمـي           
همين صف بنديها در مـيـان اپـوزيسـيـون            
ايجاد شد و جريانات اپوزيسيون راسـت و         

در كـنــار يـكــي از طـرفــيـن قــرار               “   چـپ ” 
اغلب جريانات چپ آنزمان در زير . گرفتند
خـمـيـنـي قـرار        “   ضد امرياليـسـتـي   ”پرچم  
امپرياليسم آمريكا را مـحـكـوم         .   گرفتند

كردند و با سمپاتي و يا سکوت در مقابل         
جــمــهــوري اســالمــي از گــروگــانــگــيــري           
كارمندان سفارت آمريـكـا حـرف زدنـد و            

در آن زمـان تـنـهـا       .   اطالعيه صادر كردند  
استثنا اتحاد مبارزان كـمـونـيـسـت و تـا               
حدودي كومله بود كه در مـقـابـل اشـغـال              
سفـارت، اهـداف جـمـهـوري اسـالمـي را                

 . تشريح کردند و به مردم هشدار دادند
اكنون يك بار ديگر به دليل ابعاد فجايعي  
كه ارتش اسرائيل در غزه ببار آورده است،        
چپ اپوزيسيون جمهوري اسالمي ايران در 
قبال اين جنگ انگـار يـك بـار ديـگـر بـه                  

جـريـانـات پـرو       .   اصل خود بازگشته اسـت    
اسالمي و ملي اسالمي از نـوع سـازمـان           

هميشه در كنار ... اكثريت و حزب توده و 
جمهوري اسالمي و جـريـانـات اسـالمـي             

. بوده اند و اينجا مورد بحث ما نيسـتـنـد          
اما اطالعيه هـاي راه كـارگـر، كـوملـه و               

و ديـگـر جـريـانـات          “     حزب حكمتيسـت  ” 
خرد و ريز اين صف را نگاه كنيد، همگـي          

به درست  اسرائيل را به دليل جنايتش در         
اما در مـورد  . اين جنگ محكوم كرده اند 

نقش حماس و جمهوري اسالمي و اسـالم       
سياسي يا سكوت كرده اند و يا بـا اشـاره             
اي كوتاه نوشته اند دليل اين جنگ وجـود         
آنها و موشـك پـرانـي حـمـاس نـيـسـت و                   

در حالـيـكـه     .   اسرائيل بهانه گيري ميكند   
واقعيت از بنياد متفاوت از آن چيزي است 

مشكل اين نيست كه .   كه اينها نوشته اند  
. اسرائيل بهانه گيري ميكند يا نمـيـكـنـد         

مشكل از آنجا آغاز ميشـود كـه ايـن دو              
قطب تروريستي به ادامه اين جنگ بـراي         

 . برتري خود احتياج دارند
جمهوري اسالمي خـود را يـك پـاي ايـن                
جنگ ميداند و سران رژيم اسالمي ايـنـرا          

پـيـروزي و شـكـسـت          .   آشكارا گـفـتـه انـد       
حماس و ديگر جريانات اسالمـي در ايـن           
جنگ مستقيما به جمـهـوري اسـالمـي و            
موقعيتش در رقابت بـا رقـبـايـش تـاثـيـر               

همچنانكه شكست نـخـوردن حـزب        .   دارد
 با ٢٠٠٦ روزه ۳۳اهللا در لبنان در جنگ      

اسرائيل باعث برتري كل اسالم سياسي و        
تحكيم موقعيت جمهوري اسالمي شـد و        
جمهوري اسالمي آنرا پيروزي خود اعـالم        

معادالت جنگ كنوني در نوار غـزه        .   كرد
هم از همان فاكتورها و از همـان قـوانـيـن              
جــنــگ اســرائــيــل و حــزب اهللا تــبــعــيــت            

 . ميكند
" چـپ " نگاهي به موضعگيري جـريـانـات          

متد و سياست نادرست آنها را بـه وضـوح        
 . نشان ميدهد

حزب کمونيست ايران در اطالعيه اي کـه         
در مورد اين جنگ صادر کرده اسـت يـک           
کلمه از نقش و جايگاه حماس و جريانـات         
اسالمي در کشتار مردم و ادامـه جـنـگ            

 .ننوشته است
دولت اسرائيل که همواره دنبال بهانه      ” 

به تسليـم      اي براي اعمال زور با هدف     
کشاندن مـردم فـلـسـطـيـن اسـت، بـا                 
استفاده از فرصت پايان مهـلـت آتـش           
بس، در يکي از جنـايـتـکـارانـه تـريـن              
حمالت خود نوار غزه را بخاک و خـون         

مردم فلسطين که ايـن چـنـيـن          .   کشيد
مــورد تــهــاجــم و ســرکــوب قــرار                   
ميگيرند، گناهي ندارنـد جـز ايـنـکـه            
خواهان کسب ابتـدائـي تـريـن حـقـوق             
خود هستند، خـواهـان پـايـان يـافـتـن              
آوارگي و دربـدري و حـاکـم شـدن بـر                  

 حــزب    .“ ســرنــوشــت خــود هســتــنــد        
 كمونيست ايران 

راه كارگر که هميشه هواي جـريـانـات          
ملـي اسـالمـي را داشـتـه اسـت، در                 

در فــلــســطــيــن    . . .   مــورد حــمــاس و        
 : سکوت کرده و چنين نوشته است

رژيم نژادپرست اسرائيل که جنـايـات       ” 
خود را با قتل عام مردم روستاي ديـر          

 سال پيش آغاز کـرد و تـا            ٦٠ياسين  
امروز اين عملکرد جـنـايـتـکـارانـه را             
ادامه داده نميتوانست بـدون حـمـايـت          

هاي مالـي ، سـيـاسـي ، نـظـامـي و                   
تبليغاتي امپرياليست هـا بـه حـيـات           

اسـرائـيـل پـايـگـاه         .   خود ادامه دهـد       
نـظــامــي امـپــريــالــيـســم در مـنــطــقــه           

بشريت مترقي مـي     . خاورميانه است 
بايست مبارزه ضد امپرياليستي را با      
مبارزه عليه نژادپرستي پـيـونـد بـزنـد            

  راه كارگر.“....و
 

مــظــفــر مــحــمــدي يــكــي از اعضــاي         
در "   حــزب حــكــمــتــيــســت      " رهــبــري    

 :چنين ميگويدخصوص اين جنگ 
جنگ دولت اسراييل عليه مردم غزه      ” 

در اين جنگ    . يك طرفه است    جنگي
كل بورژوازي و قـوم پـرسـتـي و نـژاد                 
پرستي در ابعـاد جـهـانـي عـلـيـه يـك                 
ميليون و نيم انسان در گوشه كوچكي       

 .از اين كره خاكي همدست شده اند
دولــت جــنــايــتــكــار اســرايــيــل جــواب        
پــرتــاب ســنــگ تــوســط كــودكــان و             
نوجوانان فلسطيني را با گلـوـلـه هـاي           

دولت امريكا از    .   توپ و بمب ميدهد   
 .ايــن جــنــايــت حــمــايــت كــرده اســت         

اتــحــاديــه اروپــا، ســازمــان مــلــل و              
دولتهاي عربي با ديپلماسي رياكارانه      
بورژوايي شان نظاره گـر ايـن جـنـايـت             

ايــن ســيــاســت تــکــرار هــمــان           “   . انــد
سياست دفاع از حزب اهللا است که در        

 . اعالم کردند٢۰۰۶سال 
 در   " حــزب حــكــمــتــيــســت    " رهــبــري    

 :نوشته استاطالعيه خود اين چنين 
بشريت آزاديخواه قبـل از هـر چـيـز             ”   

بايد به روشني بداند و اعالم کـنـد کـه         
اين موشک پراني جريانات اسالمي تا      
مغز اسـتـخـوان ارتـجـاعـي و جـانـي                 

نيسـت کـه چـنـيـن          "   جهاد" و  "   حماس" 
کشـــتـــار جـــمـــعـــي ســـهـــمـــگـــيـــنـــي       

 .اسرائيل را ايجاب کرده است  توسط
حزب حکمتيست يورش جـنـگـي      . ...   

وحشيانه اسرائيل بـه غـزه را شـديـدا              
محکوم ميکـنـد و افـکـار عـمـومـي               
آزاديخواه جهان را خطاب قرار ميدهد      
که با تمام توان اسرائيل و حامـيـانـش          
را زير فشار بگذارند که بـيـدرنـگ بـه             
اين جنگ و به محاصره اقـتـصـادي و        

حمايت .   نظامي مردم غزه پايان دهند    
همه جانبه سياسي و انساني از مـردم         
فلسطين وظيفه هر نـيـروي آزاديـخـواه        

از اطـالعـيـه       .در سراسر جـهـان اسـت       
 حزب حكمتيست

نوشته اند جنگ يک طـرف       اينها رسما   
نقشي در ايـن    . . . حماس و جهاد و   .   دارد

پرتاب موشکهاي حمـاس    .   جنگ ندارد 
پرتاب سنگ توسط كـودكـان و         " هم به   

 !شده استتعبير " نوجوانان
اطالعيه حزب حکمتيست به ايـن اکـتـفـا           
کــرده اســت کــه جــريــانــات اســالمــي را              
ارتجاعي بنامد اما  در مـورد   جـنـگ                

 ...كشتار مردم  فلسطين نتيجه     ٧از صفحه   

  ٩صفحه  
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شهر دوسلدرف آلمان، چند مـاه اسـت         
که با بحث حجاب کودکان روبرو است  
و نظرات مخـالـف و مـوافـق در ايـن                
مورد در سطح رسانه ها مـطـرح شـده           

 . است
، مــديــر   ٢۰۰۸مــاه ســپــتــامــبــر     

با ارسال نـامـه اي        "   آنافرانک"   مدرسه  
به والـديـن کـودکـان در ايـن مـدرسـه                 
گفت، که کـودکـان در مـدرسـه اجـازه              
ندارند، حجاب داشته باشند، چـرا کـه         
حجاب مظهر بي حقوقي زنان ومظهر      

 . آپارتايد جنسي است
اين بحث به رسانه ها کشيده شـد         
و از يک موضع يک جانبه رسانه ها از       

و از زيـر پـا گـذاشـتـه              "   حق والـديـن   "   
ــدن ــي      "   شـ ــاسـ ــون اسـ ــانـ ــا        "   قـ " و يـ

و آزادي مـذهـب حـرف          "   انتگراسيـون 
 !! زدند

وزير آموزش و پـرورش اسـتـان و            
نورد راين  "   نمايندگان دولت در استان     

عليه اين تصـمـيـم مـجـمـع            "   وستفالن
" عمومي معلمين و مـديـر مـدرسـه             

" مسلـمـانـان   "   حرف زده و از     "   آنافرانک
معذرت خواهي کردند و حکم مجـمـع    
عمومي مدرسه مبني بر ممنوعـيـت        
حجاب کودکان را رسما و علنا ملغي       

 . اعالم كردند
مباحثات داغ در مـورد حـجـاب          
کــودکــان ادامــه يــافــت و جــمــعــي از            
معلميـن و روانشـنـاسـان در مـحـل،               
نهادي را سـازمـان داده و بـا تـمـاس                 
گرفتن با سازمان اکس مسلم و ميـنـا         
احدي، اعالم کردند که اين مـدرسـه و          
بســيــاري از مــدارس در آلــمــان، بــه              
" کمپين سازمان اکس مسلـم يـعـنـي           

عطف توجه دارند "   مدارس بي حجاب 
و خواهان دخالت سازمان اكس مسلم      
در اين مباحثـات و ايـن نـبـرد مـهـم                 

 . شدند
نمايندگان سازمـان اکـس مسـلـم          

در دوسلدرف، بابک نيکوکار و حمـيـد        
آقاياري با مـديـر مـدرسـه آنـا فـرانـک                
تماس گرفته و مالقاتي با مسئـولـيـن         

هــمــچــنــيــن  .   ايــن مــدرســه داشــتــنــد      
نشــســتــي بــا دو تــن ازنــمــايــنــدگــان            

گـابـي اشـمـيـت و          ( معلمين معترض   
بــا حضــور مــيــنــا     )   ادوار فــوي رووي    

احدي و نور جباري از مرکزيـت اکـس          
مســلــم و حــمــيــد آقــايــاري و بــابــک              

در ايـن نشـسـت        .   نيکوکار برگزار شد  
تصميم گرفته شد مجموعه اقداماتـي      
در دفاع از شعار ممنوعـيـت حـجـاب           
کودکان بطور مشترک بـه پـيـش بـرده            

 . شود
معلمين معترض شکـايـت نـامـه         
اي نوشته و آنرا بـه پـارلـمـان ايـالـتـي                 
استان نورد رايـن وسـتـفـالـن تـحـويـل               

آنــهــا خــواهــان مــمــنــوعــيــت        .   دادنــد
حجـاب کـودکـان شـدنـد و تـاثـيـرات                 
حــجــاب، در جــدا ســازي کــودکــان و            

ايزوله کردن دختران و تاثير مخرب آن       
بر زنـدگـي کـودکـان دخـتـر را مـورد                  
بررسي قرار داده و به وجود حجاب در       
مدارس اعـتـراض كـرده و رسـمـا بـه                 

 . پارلمان شکايت کردند
همچنين تصميم گرفته شد با  

همکاري چندين سازمان آلماني از     
جمله شوراي مرکزي اکس مسلم،  
سازمان جردانو برونو، نشريه هينتر    
گروند و نهاد کودکان مقدمند در 
 آلمان، به همراه نهاد معلمين   
 I.so.L.De (Integrative 
s o z i a l p ä d a g o g i s c h e 
Lernhilfe Deutsch) 

عليه حجاب،  کنفـرانـس بـزرگـي          
 .         در دانشگاه دوسلدرف برگزار شود
 سازمان اكس مسلم، آلمان

                                       
       *** 

دعوت به کنفرانس عليه حجاب               
کودکان در شهر دوسلدرف             

 آلمان   
 آگاهگري بجاي پرده پوشي            

 ممنوعيت حجاب کودکان           
 ٢۰۰۹ ژانـويـه       ٣۰جمعه  :   زمان

 ساعت چهار بعد از ظهر 
دانشگاه هاينريش هـايـنـه      :   مکان
  يورو١۰: ورودي  /دوسلدرف

H e i n r i c h - H e i n e -
Universität Düsseldorf, 
Hörsaal 3E Gebäude 23.21  

 413 5692 0177: تماس
minaahadi@aol.com 

تا همين امروز چندين شخصيت      
سرشناس بـه دعـوت مـا مـبـنـي بـر                  
حضور و سخـنـرانـي در ايـن بـرنـامـه                

 . پاسخ مثبت داده اند
مسـئـول اکـس مسـلـم            –مينا احدي   

 آلمان 
زني که بـعـد از         -اميل زين العابدين    

سي سال حجاب را پرت کرده و عـلـيـه         

 .آن است
 دختر رهـبـر حـزب اسـالمـي مـلـلـي                

 گوروش 
مـعـلـم و مـخـالـف             -گابي اشـمـيـت       
 حجاب کودکان 

هـنـرمـنـد مـدافـع           -پروانه حـمـيـدي        
 حقوق زنان 

سـازمـان     -ميکاييل اشميت سالمون    
 جردانو برونو، گرداننده بحث 

*** 
ما در عين حال اين شخصيت ها        
را بــراي کــنــفــرانــس عــلــيــه حــجــاب           

 : کودکان دعوت کرده ايم
 سيران آتيش  

 وکيل مدافع حقوق زنان، نويسنده   
 فاطمه بلسه ر  

نويسنده فعال زنان درزمينه    
 انتگراسيون  

 سراپ جليلي  
 نويسنده مدافع حقوق انسان  

 رالف جردانو  
نويسنده ، کارگردان و مدافع حقوق  

 انساني  
 نجال کله ک 

کارشناس مساأل اجتماعي ،    
 نويسنده 

 توماس کوفن   
 مسئول انتگراسيون از طرف دولت   

 آرمين الشت
وزير زنان، کودکان و خانواده در     

 استان نور راين وستفالن      
 آليس شوارتزر

نويسنده و مدافع حقوق زنان، موسس  
 "  اما" نشريه 

 باربارا سومر  
وزير آموزش و پرورش استان نورد    

 راين وستفالن    
 آلمان   -شوراي مرکزي اکس مسلم 

 ٢۰۰۹ ژانويه ٣
 de.muslime-ex.www 

 دعوت به کنفرانس عليه حجاب کودکان در شهر دوسلدرف آلمان
 آگاهگری بجای پرده پوشی             ممنوعيت حجاب کودکان

جريانات تا مغز استخـوان     طلبي همين   
ارتـجـاعـي و سـيـاسـت و اسـتـراتــژي                 
جنگ افـروزانـه آنـهـا، کـه جـمـهـوري                
اسالمي نقـش مـحـوري در آن دارد،             

ايــنــهــا .   کــامــال ســوکــت کــرده اســت       
متوجه اين واقـعـيـت نـيـسـتـنـد و يـا                  
نميخواهند اين واقعيت را بپذيرند که با 
قدرت گيري حماس قيام بـر حـق مـردم            

پرتاب سنگ تـوسـط كـودكـان و            که با   
 آغاز شده بود، بوسيله حمـاس       نوجوانان

پايان داده شد و موشک پراني جريانـات        
 .  تروريست جاي آنرا گرفت

 اشکال اين موضعگيـريـهـا فـقـط ايـن             
نيست که در مورد نقش مخرب حماس       

. سکوت مـيـکـنـنـد       و جريانات اسالمي    
اشکال آنجا است که نپرداختن به جريانات 
اســالمــي از نــوع حــمــاس عــلــيــه مــردم             
فلسطين ناچارشان ميکنـد کـه در مـورد            
نــقــش مــخــرب جــمــهــوري اســالمــي در            

همين سکـوت   .   فلسطين هم سکوت کنند   
آنـهـا را درقـبـال جـمـهـوري              کردن عمال    

 . اسالمي خلع سالح ميکند
دولتي که باني صنعت تروريسم است و       
در تبلغات خود حول اين جـنـگ رسـمـا           
از تلويزيـونـش فـراخـوان بـه عـمـلـيـات                 

 ايـن    انتحاري ميدهد، مـعـلـوم نـيـسـت           
جريانات بر اساس کدام منفعت در مقابل       

اين احزاب در مقابـل     .   آن سکوت کرده اند   

جمهوري اسالمي و نقش تعيين کننده اي       
که در جنگ دو قطب تروريستي، که خـود      
يک قـطـب آنـرا تشـکـيـل مـيـدهـد، ايـفـا                     

ظـاهـرا   .   خودرا ميبندنـد  ميکند، چشم   
بـودن و    "   ضد امـپـريـالـيـسـت       " غلظت  

ــســت        "  ــي ــون ــي ــن     "   ضــد صــه ــودن اي ب
جريانات به حدي رسـيـده اسـت کـه            
نميتوانند نقش مـخـرب جـمـهـوري           
اسالمي و حـزب اهللا و حـمـاس را               

بجـز سـازمـان چـريـکـهـاي            .   ببينند
جنـگ را ديـده و         اقليت که دو طرف     

محکوم کرده است، ديگر جريانات خرد 
اپـوزيسـيـون    "   چـپ " و ريز مـنـسـوب بـه           

جمهوري اسالمي مواضعـي شـبـيـه بـه            
 فوق و يا افراطي تر در دفـاع از            جريانات

با تصويري که راه     .   حماس اتخاذ کرده اند   

حـزب  " کارگر و حزب کمونيسـت ايـران و            
از نيروهاي درگير در جـنـگ     "   حکمتيست

داده اند، حسن نصراهللا و خالد مشـعـل و          
رهبران جمهوري اسـالمـي بـايـد بـه خـود               
ببالند که اين چنين بي گـنـاه قـلـمـداد            

 ؟ .!شده اند
اما گوشه اي از واقعيت اين جـنـگ و           
نــقــش حــمــاس را رابــرت فــيــســک،              
روزنامه نگار معروف انگليسي، ايـن       

 رهـبـران دروغ       :   " چنين بيان مـيـکـنـد      
مي گويند، غيرنظاميان مي ميرند و      
درسهاي تاريخ ناديده انـگـاشـتـه مـي            

ــيــاز آنــان بــه شــهــداي             . . . . شــونــد     ن
مسلمان همانـقـدر حـيـاتـي اسـت کـه               

. اسرائيل به کشتن آنان محتـاج اسـت        
درسي که اسـرائـيـل فـکـر مـي کـنـد                  

زانوبزنيد وگـرنـه مـا          –آموزش است   
درسـي    –شما را خُرد خـواهـيـم کـرد             
حـمـاس   .   نيست که حماس مي آمـوزد     

به خشونت نيازمند است تا بر ستم بر         
بــراي   –فـلــسـطــيـنــيـان تــأکـيــد ورزد            

. تأمين آن به اسرائيل نيازمـنـد اسـت         
پرتاب چند راکت به اسرائـيـل، وي را           

 " .بر سر لطف مي آورد
حد اقل انتظار اين بود کـه جـريـانـات             

اپوزيسيون جمـهـوري اسـالمـي        "   چپ" 
هم در همين حـد واقـعـيـات را بـيـان                 

ضـــد " امـــا عـــيـــنـــک       .   مـــيـــکـــردنـــد
فــعــال امــکــان ديــدن      "   امــريــالــيــســتــي 

جريانات ارتجاعي و ضد جامعـه اي از          
نوع حـمـاس و حـزب اهللا و جـمـهـوري                  

 . * کرده استاسالمي را از آنها سلب

 ...كشتار مردم فلسطين نتيجه     ٨از صفحه   
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طبق خبري که هم اکنون براي کمـيـتـه          
بين المللي عليه اعـدام ارسـال شـده،            

 ٢۰اکرم مهدوي مادر يک دختر جوان  
ساله،  بـراي اجـراي حـکـم اعـدام بـه                  

اکـرم را    .   زندان اوين منتقل شده اسـت     
قرار بود هفته گذشته اعدام کنند، کـه        
فعال بيست روز اجراي حکم را عـقـب          

 . انداخته اند
 در   ١٣۵۴اکــرم مــتــولــد ســال          

تا کالس پـنـجـم      .   اليگودرز ايران است  
ابتدايي درس خوانـده وسـپـس کـالس           

 سـالـگـي     ١٣خياطي ميرفته، در سن     
مجبور به ازدواج بـا پسـردائـي خـود              

حاصل اين ازدواج دخـتـري      .   شده است 

است که اکنون دور از پـدر و مـادر و               
در يک مدرسه شـبـانـه روزي زنـدگـي              

وقتي دختر کوچک اکرم پـنـج     .  ميکند
ساله بود، او متوجه ارتباط همسـرش       
با يک زن ديگر شد و از همسرش جـدا       

او مدتي را در خانه پدرش بـود و           . شد
بيست ساله بود که باز هـم بـه اجـبـار             
خانواده و پدرش مجبور شد با مـردي      
که پنجـاه  سـال از او بـزرگـتـر بـود،                    

پـدرم  :   خودش ميـگـويـد      . ازدواج کند 
يک سيلي به گوشم زد و مرا بـه خـانـه              
مردي  فرستاد که همسن پدرم بـود و           

او در   .   دو همسر عقدي ديـگـر داشـت        
جريان اين زندگي مشترک با پسري بـه       

اسم بهنـام آشـنـا مـيـشـود و بـنـا بـه                     
ادعاي خودش، تحت تاثير اين فـرد ،         

 . همسر دوم خود را به قتل ميرساند
 

اکرم سه روز بعد از اين جـنـايـت،           
خود را به پليس مـعـرفـي مـيـکـنـد و             

 . بالفاصله به اعدام محکوم ميشود
طبـق خـبـري کـه بـه مـا رسـيـده                   
است، هـفـتـه گـذشـتـه اکـرم بـه اويـن                   
منتقل شده و مـمـکـن اسـت هـمـيـن                 

 .روزها اعدام شود
خبر حاکي است که بعد از اجراي  

حکم اعدام فـاطـمـه حـقـيـقـت پـژوه ،                 
بسياري از زنـان مـحـکـوم بـه اعـدام                 

وحشت زده هستند، چرا که حکـومـت        
اسالمي شروع به اجراي احکام اعـدام       
عليه زنان کرده و طيبه را نيز در مـاه            

طيـبـه هـم      . گذشته در اوين اعدام کرد 
سلولي کبرا رحمانـپـور بـود و اجـراي             
حکم اعدام طيبه در بين محکـومـيـن         
به اعدام و زنان محکوم بـه اعـدام در             
 . اوين نيز تاثيرات زيادي داشته است

کميته بين المللي علـيـه اعـدام ،           
از همگان در ايران و در دنـيـا دعـوت             
مــيــکــنــد، عــلــيــه ايــن حــکــم اعــدام           

نـگـذاريـد جـمـهـوري         .   اعتراض کنـنـد   
اسالمي ايـران، بـه جـنـايـت ديـگـري                

 . دست بزند

 
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ٢۰۰۹ ژانويه ۷
:  تلفن تماس  

۰۰۴۹١۷۷۵۶۹٢۴١٣ 
net.adpi.www 

 
 

 نگذاريد جمهوري اسالمي ايران، به جنايت ديگري دست بزند
 اکرم مهدوي براي اجراي حکم اعدام از رجايي شهر به اوين منتقل شد 

 سـالـگـي      ١۶رضا پـاداشـي در سـن            
مرتکب قتل دوستش شده و اکنـون از         
سوي جمهوري اسالمي ايران به اعـدام       
 .محکوم شده و در آستانه اعدام است

اين جوان متهم اسـت پـنـج سـال              
قبل دوستش به اسم رحمان را در يـک           

کرج به قتـل رسـانـده      "   مالرد"   نزاع در   
است رضا در يک دادگاه رسيـدگـي بـه           
جرائم بزرگساالن محاکمه و مـحـکـوم       

اين حکم در شعبه    .   به اعدام شده است   
 دادگاه عالي حـکـومـت اسـالمـي        ٢۷

تائيد شد و رضا در آستانه اعدام قـرار         
بدليل اعتراضات بين المـلـلـي       .   گرفت

به اعدام کودکان و نوجوانان در ايـران،     
پرونده براي بررسي مـجـدد بـه دادگـاه            

ســپــس مــجــددا    .   اطــفــال ارســال شــد     
قاضي دادگاه اطفال اين پـرونـده را بـه           

 .دادگاه کيفري باز پس فرستاد
علـيـرغـم     جمهوري اسالمي ايران    

اعــالم عــلــنــي مــلــغــي شــدن اعــدام            
کودکان و نوجوانان در ايران، ايـن بـار           

 ١۶نيز ميکوشد جواني را که در سن         
سالگي مرتکب جـرم شـده اسـت، بـه              

اين تقالها نشان ميـدهـد    .   قتل برساند 
که حکومت اسالمي بـراي مـانـدن و             
ادامه حيات خودش به ايـن جـنـايـات            

 ژانويه ۶روز سه شنبه       . نيازمند است 
دادگاه کذايي جمـهـوري        اعالم شد که  

اين پرونـده را مـجـددا و بـا               اسالمي  
سرعت رسيدگـي کـرده و رضـا را بـه                

اکـنــون وکــيــل    .   اعـدام مـحــکـوم کــرد       
پرونـده، بـا درخـواسـت مـهـلـت بـراي                 
گرفتن رضايت از خانواده مقتول، چند    

 . روز مهلت گرفته است

کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام،            
موقعـيـت رضـا را بسـيـار خـطـرنـاک                 
دانسته و احتمال اجراي حکم اعدام را        

 . بسيار باال ميداند
ما از اين طريق از همگان دعـوت        
ميکنيم فورا دست بکار شـده و بـهـر             
طريق ممکن به اين حـکـم وحشـيـانـه             

 . اعتراض کنند
ــايــت               ــار و جــن دســتــگــاه کشــت

حکومت اسالمي لحظه اي از حـرکـت        
در بـنـدرعـبـاس، هـفـتـه            .   نمي ايستـد  

 نفر بجرم دزدي اعدام شـدنـد        ۴گذشته  
و يـک نـفـر بـه بـريـدن دسـت و پـا بـا                         

در زاهـدان نـيـز        .   گيوتين محکوم شـد   
 . هفته گذشته دو نفر اعدام شدند

تنها راه جـلـوگـيـري از جـنـايـات               
بــيــشــتــر حــکــومــت اســالمــي ايــران،        

اعتراض و مبارزه متحـدانـه         گسترش
در ايران و در دنيا عـلـيـه قـتـل عـمـد                  

به حکم اعدام اين جـوان      .   است   دولتي
 ساله در ايران، وسـيـعـا اعـتـراض            ٢١
 ! کنيد

  
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ٢۰۰۹ ژانويه ۷
 ۰۰۴۹١۷۷۵۶۹٢۴١٣: تلفن تماس  

  

 انجمن  مارکس کانادا برگزار ميکند يک نوجوان در آستانه اعدام
 : موضوع  

 مباني تئوريک نظريه حزب و قدرت دوگانه                    
 حميد تقوائي: سخنران

 : رئوس بحث     
 کمون، شورا و نظريه لنيني قدرت دوگانه

 انقالب و شکل گيري ارگانهاي اعمال اراده توده اي

 حزب، انقالب و مساله قدرت سياسي

تمايز نظري و عملي  قدرت دو گانه در شرايط امروز و شرايط انقالب 
 بلشويکي

 تئوري و در پراتيک کمونيستي براي تصرف قدرت سياسيجايگاه حزب و حزبيت در 

" حزب و قدرت  سياسي"نظريه قدرت دوگانه بعنوان نتيجه و نقطه تالقي نظريه 
 "حزب و جامعه"و 

شرايط و ويژگيهاي اجتماعي و سياسي  که در شرايط   امروز تبديل حزب به 
 يک بديل سياسي قدرتمند را ممکن ميکند

نتايج عملي و سياسي نظريه قدرت دوگانه در عرصه تبليغات، سازماندهي، کمپينها و آکسيونها، و سازماندهي و        
 رهبري اعتراضات و مبارزرات توده اي 

 ۲۰۰۹ ژانويه ۱۰شنبه : زمان 
  بعد از ظهر ۶ تا ۲ساعت 

 North York Civic Centre: مکان
5100 Yonge St., North York, 

 ۳اتاق شماره  
 انجمن مارکس کانادا   

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،... 
  بدون اميد سوسياليسم 

 !سوسياليسم به چه منجالبی بدل ميشود“ خطر”و بدون 



 ۲۷٨شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

     www.wpiran.org:  سايت حزب   
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال    
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد   

 
 :  آدرس تماس با حزب         
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  
 آدرس پستي  

I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسيونال
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ــراز در               ــان دانشــگــاه شــي دانشــجــوي
 نفر از دوستان    ۴اعتراض به بازداشت    
 ديماه تجمـع    ۱۵خود، امروز يکشنبه    

. اعتراضي و تريبون آزاد برگزار کردند     
دانشجويان در اعتراض بـه بـازداشـت         
لقمان قديري، عبدالجـلـيـل رضـايـي،          

كاظم رضايي و مـحـسـن زريـن كـمـر               
توسط اداره اطـالعـات در دانشـگـاه             

. شيراز راهپيمايي و سخنراني کـردنـد      

در اين تـجـمـع يـکـي از دانشـجـويـان                 
درباره علت دستـگـيـري دانشـجـويـان           
سخنراني کرد و دانشجويـان خـواهـان         

 ۲۷لغو احکام کميته انضباطي براي       
دانشجوي ايـن دانشـگـاه کـه بـعـد از                
مراسم روز دانشجو صادر شـده اسـت          

دانشجويان شـعـار مـي دادنـد           .   شدند
، "   دانشجوي زنداني آزاد بـايـد گـردد        "
گر تير و فـتـنـه بـارد جـنـبـش ادامـه                " 

، "   مــرگ بــر ديــكــتــاتــور           " ،    "   دارد
. "پينوشه پينوشه ايران شيلي نميـشـه      " 

دانشجويان همچنـيـن در حـمـايـت از             
دوستان خود عکس هاي دانشجـويـان       

 .زنداني را در دست داشتند
بايد با تمـام قـوا از دانشـجـويـان              

. اعتراضات شـان حـمـايـت کـرد         شيراز و  
دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشجـويـان       
ساير دانشگاه ها بايد به طور سـراسـري و           
هماهنـگ اقـدام بـه بـرپـايـي تـجـمـعـات                    
اعتراضي و راهپيـمـايـي بـا شـعـار هـا و                  

سـيـدعـلـي     .   " مطالبات مشـتـرک کـنـنـد        
 شـعـار     "پينوشه ايران شيـلـي نـمـيـشـه          

امروز دانشجويان است و مي تواند و        

در کنار خـواسـت آزادي دانشـجـويـان            
زندانـي بـيـشـتـريـن اتـحـاد را مـيـان                   

مـردم  .   دانشجويان و مردم ايجاد کنـد     
شيراز نيز بـايـد بـا حـمـايـت خـود بـه                   
انحاء مختلف دانشـجـويـان را مـورد           
حمايت قرار دهند، شهر شـيـراز بـايـد            
نشان دهد حامي دانشجويان اسـت و         

مـقـابـل حـکـومـت و اداره             يکپارچه در    
 .اطالعاتش ايستاده است

ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت از            
اعتراضات دانشجويان شيراز حمايت مي     
کند و خواهان آزادي دانشجويان دستگيـر       
شده و لغو احکام کميته هـاي انضـبـاطـي            
است و از دانشـجـويـان سـراسـر کشـور و                 
مــردم شــيــراز دعــوت مــي کــنــد از                      
دانشجويان شيراز حمايت کرده و خـواهـان        

 .دانشجويان زنداني شوندآزادي 
 پيروز باد اعتراضات   

 دانشجويان شيراز   
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 سازمان جوانان کمونيست    

 ۲۰۰۹ ژانويه ۵، ۸۷ ديماه ۱۵

 !سيد علي پينوشه ايران شيلي نمي شه
 تجمع دانشجويان شيراز در  اعتراض به بازداشت دوستانشان

 ۴در ادامــه اعــتــراض بــه بــازداشــت               
دانشــجــوي دانشــگــاه شــيــراز، امــروز           
دوشنبه دانشجويان اين دانشـگـاه بـراي          
. دومين روز تجمع اعتراضي بر پا کردند

ديروز يـکـشـنـبـه نـيـز در اعـتـراض بـه                    
ـان، تـجـمـعـي                 بازداشـت ايـن دانشـجـوي
اعتراضي در دانشگاه شيراز بـرپـا شـده           
بود که با اعالم آزادي دانشجويان با قرار       
وثيقه، اين تجمـع بـه صـورت مشـروط             

امـا امـروز عـلـي رغـم            .  پايان يافته بود 
پـيـگــيـري هــاي مصــرانـه دانشــجـويــان            
دانشگاه شيراز و خـانـواده دانشـجـويـان            
بازداشتي و علي رغم صدور حکم آزادي    
دانشجويان به قيد وثيقه، اداره اطالعات 
شيراز با مـمـانـعـت از تـحـويـل پـرونـده                  
دانشجويان به دادگاه، مانع از آزادي ايـن        

 دانشجو شد که  منـجـر بـه بـرگـزاري               ۴
 .تجمع اعتراضي دانشگاه شد

در ابتداي اين حرکت که از ساعـت         
ـا تـجـمـع در              ۱۳  آغاز شد دانشجويان ب

ــه اداره               مــيــدان مــرکــزي دانشــگــاه، ب
 دقيقه فرصت دادند ۳۰اطالعات شيراز 

تا دانشـجـويـان بـازداشـت شـده را آزاد                 
 دقيقه و عدم آزادي   ۳۰کنند، با گذشت  

 دانشجوي بازداشت شده، دانشجويـان      ۴
دانشجوي زنداني آزاد " با سر دادن شعار 

ـايـد            "   و  "   بايد گردد    زنداني سـيـاسـي آزاد ب
سپس .   رسما تجمع خود را آغاز کردند  "   گردد  

چند نفر از دانشجويان در ميان جـمـع حـاضـر             
ـنـد              در ادامـه    .   شدند و به سـخـنـرانـي پـرداخـت

به سمت در ورودي دانشـگـاه        دانشجويان    
ـايـقـي  از                       حرکت کـردنـد و بـعـد از دق

دانشگاه خارج شده و وارد خيابان شدند و 
مـرگ  "   در حالي که شعارهايي همچون        

محمود احـمـدي نـژاد        "   ،  "     بر ديکتاتور 
فـرمـانـده    "   و   "   عامل تبعيض و فسـاد         

ـام اسـت جـنـبـش                 پادگان اين آخريـن پـي
ـام اسـت         سـر مـي     "   دانشجويي آماده قـي

دادند به سمت ميدان دانشجو در مقابـل    
ـا اسـتـقـبـال              دانشگاه حرکت کردند کـه ب

بعد از حضور مردم و .  مردم روبه رو شد 
ـان، مـامـوران             حمايت آنها از دانشـجـوي
گارد ويژه ضد شورش با هجوم به مـردم          
ـلـم                   آنان را پراکنده کردند و مـانـع از فـي
برداري مردم از دانشـجـويـان شـدنـد  و                
قصد داشتند با تهديد دانشجويان را هم        
پراکنده سازند اما دانشجويان بدون توجه 
به اين تهديد ها بـه تـجـمـع خـود ادامـه                

 سـاعـت بـه        ۲دادند و پـس از گـذشـت            
دانشگاه برگشتند و در مـيـدان مـرکـزي           
ـا              دانشگاه جمع شدند و اعـالم کـردنـد ت
آزادي دانشــجــويــان بــازداشــتــي از پــا            

دانشـجـويـان  اعـالم         .   نخواهند نشسـت  
ــازداشــت              کــردنــد در صــورت ادامــه ب
دانشجويان مانع از برگزاري امتحـانـات       

 .در دانشگاه خواهند شد 
همانطور که دانشجويان تا بـه حـال          
ـا اعـتـراضـات                هم نشان داده اند تنـهـا ب
متحدانه و پيگـيـر مـيـتـوان جـمـهـوري                

ادامه اعتراضات .   اسالمي را عقب راند  
دانشجويان و کشاندن آن به سطـح شـهـر            
گام بسيار مهمي ست که دانشجويان در       
شيراز برداشته اند که مي تـوانـد بـاعـث            
حمايت همه جانبه مردم آزاديخواه شيراز   

 .از آنان بشود
سازمان جوانان کمونـيـسـت ضـمـن          
محکـوم کـردن بـازداشـت دانشـجـويـان              
شيراز و صدور احکام کميته انضـبـاطـي       

ـان        براي   دانشجويان از اعتراضات دانشـجـوي
دانشگاه شيراز حمايت مي کنـد، و خـواهـان            
ـان                  ـيـد و شـرط دانشـجـوي آزادي فوري و بي ق

انضباطـي بـراي     زنداني و لغو احکام کميته      
هـمـچـنـيـن مـردم         .   دانشجويان ميباشـد  

آزاديخواه  در شيراز و دانشجويان سـايـر          
دانشگاه ها را فرا ميخواند به هر شـکـل          
ممکن به حمايت وسيـع و تـوده اي  از                
دانشجويان بر خواسته  و خواهـان آزادي         

 . دانشجويان در بند شوند
 گسترده باد اعتراضات دانشجويي

 مرگ برجمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

  ۲۰۰۹ ژانويه۵، ۸۷ديماه ۱۷

 اعتراضات دانشجويان شيراز به خيابان کشيده شد

حــکــومــت اســالمــي دوبــاره مــطــرح          
همينجا به اينهم بايد اشـاره       .   ميشوند

کرد که در جريان هـمـيـن جـنـگ غـزه               
کارگزاران بدليل چاپ اطالعيـه   روزنامه  

اي از دفتر تـحـکـيـم وحـدت کـه حـاوي                 
. جمالت زير بوده است توقيف مـيـشـود        

اين جمالت که در واقع عليه حماس بوده     
جنايات امروز اسرائيـل در    :   " چنين است 

اما به همان   .   غزه به شدت محکوم است    
 تـروريسـتـي      اندازه پناه گرفتن گروه هاي    

در کودکستان هـا و بـيـمـارسـتـان هـا                
جــهــت حــملــه بــه طــرف مــقــابــل کــه             
موجبـات بـمـبـاران و مـرگ بـيـشـتـر                  

کودکان و غير نظاميان را فراهم آورده       
نيز محـکـوم و حـرکـتـي ضـد بشـري                 

واضح است که بستن روزنـامـه       . "   است
کارگزاران که يکـي از روزنـامـه هـاي             
منتقد احمدي نژاد و متعلق بـه حـزب          
کارگزاران سازندگي اسـت کـه رابـطـه            
نزديکي با رفسنجـانـي دارد نشـان از            

 . عمق اختالف و جدي بودن آن است
ــه                   ــي ک ــدامــات ــا و اق ــه ه ــون ــم ن
جناحهاي حکومت عـلـيـه هـمـديـگـر             
انــجــام مــيــدهــنــد بشــدت مــتــنــوع و          
گسترده و در مواردي غير قـابـل بـاور           

اما پرونده جـنـايـات تـمـام ايـن             .   است

جناحها عليه مردم بسـيـار سـنـگـيـن             
جنايات آنان نزد مردم ثبت شده     .   است
 سال جنـايـت و سـرکـوب و           ٣٠.  است

تحميل بيحقوقي و فـقـر و فـالکـت و               
کشتار و شکنجه و در يک کالم اعمـال    

اسالمي عـلـيـه هـمـه انسـانـهـاي               توحش  
شريف آن جامعه براي مردم روشن است و         
در پرونده اين جنايتـکـاران ثـبـت اسـت و               
فرداي سرنگوني حکومت بايد پاسخگـوي    

نوبت پيروزي مردم است و ديـر      .  آن باشند 
حــزب .   هــم شــده اســت، بــايــد آمــاده شــد           

کارگري و طـبـقـه کـارگـر و             کمونيست  
مــردم آزاديــخــواه بــراي تــغــيــيــر ايــن           
وضعيت اقدامات عاجل و مهمـي در        

 .*دستور دارند، با حزب همراه شويد

 ...جنگ  جناحها در ايستگاه       ٣از صفحه   
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 المرت و خامنه اي          
  بايد محاکمه شوند           

 برنامه اي از کيوان جاويد               
سالم آقاي جاويد، همانطـور کـه خـود         
شــمــاهــا هــزاران بــار گــفــتــيــد تــمــام            
مشکالت بشري چه توي خاورميانه و      
چه افريقا و هر جاي دنـيـا دولـتـهـايـي              
هستند که در اقليت اند و پشت هـمـه           
شان هم نظام کـثـيـف سـرمـايـه داري               
است حـاال چـه شـعـار بـدهـنـد و چـه                    
ندهـنـد و چـه بـگـويـنـد مـا دخـالـت                     
ميکنيـم  چـه چـيـزي نـگـويـنـد، چـه                    
جمهوري اسـالمـي و چـه کشـورهـاي             
خليج، چه آنهايي که بيطرف باشند يـا        
دخالت کننـد مـيـدانـيـم کـه جـنـايـت                 
جنايت است و تـه قضـيـه هـم هـمـان                 
نظام سرمايه است و با از بـيـن رفـتـن              
سرمايه داري اسـت کـه يـک جـامـعـه               
انساني برقرار خواهد شد، و حـاال هـم          
که اينها ميگويند دولت اسرائيل بايد      
مــحــاکــمــه شــونــد خــود ايــنــهــا هــم             
جنايتکارند منتها به يـک فـرم و يـک             
شــکــل ديــگــري، و اگــر هــم فــرقــي               
مابينشان هست امـا در اصـل هـمـه              
شان جنايتکارند و يک روزي بـايسـتـي      

زنده باد يـک    .   همه شان محاکمه شوند   
جامعه انساني، زنده باد کيوان جاويـد       

درود بر شـمـا کـانـال         .   و بقيه همکاران  
ــنــقــدر انســانــي فــکــر                جــديــد کــه اي

 . ميکنيد
 مردي از ايران

 
مـا بـايـد ريشـه ايـن            .   آقا کيوان سالم  

فتـنـه هـا را بشـنـاسـيـم بـبـيـنـيـم از                       
کجاست، همه اينها از يـکـطـرف زيـر            
سر جمهوري اسـالمـي اسـت چـونـکـه             
ميخواهد مشکالتي کـه در داخـل و           
در جهان دارد بپوشاند و پولهاي مردم       
را ميدهد به تروريستهاي فلسطيـنـي،      
و آنها را بجاي تشويـق بـه صـلـح، بـه                
جنگ تشويقشان ميکند تا حکومـت      

. جنايتکار خودشان را طوالني کـنـنـد       
 ۶۳عــلــي خــامــنــه اي در ســال                     
 ۲۰ميبايست محاکمه ميشد چونکه     

هزار نفر از جوانان را اعدام کرد و بيـن    
.  به دهها هزار نـفـر رسـيـد        ۶۷ تا ۶۰

اولمرت هم همينطور و هـر کسـي کـه         
جنگ طلب باشد بايد در مقابل مردم       
محـاکـمـه شـود و بـدون رفـتـن رژيـم                   
اســالمــي ايــن مــنــطــقــه روي صــلــح           
نخواهد ديد و تنها راهش هم انـقـالب         
مردم ايران است براي تضمـيـن صـلـح           

 .است
 جواني از ايران
آقــاي کــيــوان اوال      .   خســتــه نــبــاشــيــد   

اينهايـي کـه مـيـان و از رژيـم دفـاع                   

ميکنند دسـت هـمـه شـان در جـيـب                
مالهاست، دوما باال رفتن تحصيل و      
باسوادي نسبت به دوره شـاه بـخـاطـر             
عرضه و هوش خـود مـردم اسـت نـه                

آخوندها خودشان سـواد نـدارنـد        .   رژيم
آنـوقــت مــيـخــواهــنــد مـا را بــاســواد            

اينها بغير از دزدي و جـنـايـت         !   کنند؟
کار ديگري بلد نيستند و در فلسطيـن        
عراق و افغانستان و هرجا کـه شـلـوغ            
ميشود و جنايت بپا ميشود تـقـصـيـر      
اينهاست کـه زمـيـنـه خـرابـکـاري را                
ميچينند تا حواس مردم برود آنطـرف       
و بلند نشوند که حقشان را بـگـيـرنـد،            
خانمي هم که جاي گرمي نشـسـتـه و             
زنگ ميزند ميگويم اي خـانـم عـزيـز            

ايـن  . . . !   اينقدر دفاع نکن که از اينها        
ايـن  !   چشم درآوردنها بـدسـتـور کـيـه؟          

اين دست و پا    !   اعدامها بدستور کيه؟  
بريدنها دستور منه يـا دسـتـور رهـبـر            

اگر اينها راست ميگن    !   چالق توست؟ 
اول مملکت خودشونو درسـت کـنـنـد           
! بعد براي مردم ديگر هم دل بسوزونـن    

آنها هم خودشان عـقـل دارنـد و الزم               
نکرده که تـو از ايـن قـاتـل هـا دفـاع                   

بگذار مردم بلند شوند و شورش !   کني
کننـد و ايـن حـکـومـت عـوض بشـه                  
آنوقت ببين که چطور پدر يـک بـه يـک          

دل !   فهمـيـدي؟  !   آخوندها را در مياريم   
در ايـن    !   ما از دست اين مالها خـونـه       

سرما جوانان معتاد افتادن تو گـوشـه         
خوابيدن دور فلـکـه پـارکـي         !   خيابونها

آخـه جـواب     !   که کـنـار خـونـه مـاسـت           
نـمـيـخـواد     !   اينها را کي ميخواد بـده؟     

براي فسطين دلسوزي کنـيـد بـيـايـيـد            
 ! مملکت خودتان را درست کنيد

 زني از ايران
 

سالم کـيـوان جـاويـد بـرنـامـه خـيـلـي                  
پرباري داريد اميـدوارم ادامـه داشـتـه           

ما تمام رفـتـارهـاي وحشـيـانـه            .   باشد
ــر                  ــراب ــوري اســالمــي را در ب ــه ــم ج
فلسطينيها زير سـوال مـيـبـريـم و از               
شما ميخواهيم که هم از آنها حمـايـت       

زنـده بـاد     .   کنـيـد و هـم از مـردم مـا               
 .کيوان جاويد

 زني از ايران
 

بنظرم الـمـرت خـود بـخـود            .   الو سالم 
 سـال    ۶۰محاکمه شده هست بخاطر      

مبارزات مردم فلسطين، و حـکـومـت      
 ۳۰اسالمي و خامنه اي هم بـعـد از             

سال نشان ميدهند که واقعا محاکمـه       
شده هستند و عملکـرد ايـنـهـا نشـان             

ايـنـهـا    .   داده که با اينها چه بـايـد کـرد       
يک تلفن ساده را هم قطع ميکـنـنـد و            
در تلويزيون خـودشـان هـم کـه جـرات              

پخش زنده اينهمه مسائل مختلف را       
پس بنـابـرايـن خـودشـان خـود           .   ندارند

بخود خودشان را محـاکـمـه خـواهـنـد            
مـن  .   کرد چه برسد خـود مـلـت ايـران            

همدرديم را با مردم فلـسـطـيـن اعـالم            
ميکنم و هـمـيـن االن صـد در صـد                  
مطمئنم که تلفنهاي ما کـنـتـرل شـده            

بعـد  !   است ولي چکار ميتوانند بکنند 
 سال مبارزات مردم فلسطيـنـي   ۶۰از  

االن نه دارو دارند و نه آذوقـه دارنـد و             
اگر جمهوري اسالمي برحق بود ديگـر       

 ســال عــمــر ايــن رژيــم            ۳۰بــعــد از      
ميبايست پيروز ميشدند و چـرا بـعـد           

!  سال هنوز توسري خور باشند؟۳۰از 
پس عملکردشان نشان داده که ايـنـهـا         
ــن                       ــا اي ــد و ب ــن ــســت ــي ــرحــق ن هــم ب
سختگيريها اين رژيم سرنوشتي بـدتـر       
از اسرائيل خواهد داشت و من ايـمـان          
دارم که اينها بدتر از دولـت اسـرائـيـل            

 . محاکمه خواهند شد
 زني از خوزستان

   
اتـفـاقـاتـي کـه در          .   سالم وقتتان بخير  

فســطــيــن مــيــافــتــد و جــنــايــاتــي کــه         
اينروزها دولت اسـرائـيـل مـيـکـنـد و              
اخبار و تصاويري که در سطح رسـانـه          
ها ميبينيم واقعا غير قابل توصـيـف        
است و من ميخواستم همدردي خودم      
را بـه کسـانــي کــه در ايــن جــنـايــات                
قرباني ميدهند و بچه هايشان جـلـوي        
چشمشان از بين ميرود اعالم کـنـم و           
در عين حال ميگـويـم کـه جـمـهـوري              
اسالمي از اين زخـم و از ايـن درد و                 
مشکالتي که آنجا هست بهره ميبـرد       
و يک پاي دعـواسـت و تـا بـحـال هـم                  
نقش زيادي داشته تـا مشـکـل مـردم            

االن کسي آمـد و      .   فلسطين حل نشود  
بـه خـامـنـه اي چـه ربـطـي                ( گفت که   

ولي اينها کامال دسـتـشـان در          )   دارد
کار است و نهايت هـدفشـان هـم ايـن              
است که اگـر بـتـوانـنـد در آنـجـا هـم                    
حکومت اسالمي برقرار کنند و همان      
جناياتي را بکـنـنـد کـه خـودشـان در                
ايران ميکنند يـعـنـي قـرار اسـت کـه               
آنجا هم سنگسار کنند و دسـت و پـا             
ببرند و چشم دربياورند، و ايـنـهـا يـک            
جنبش بين المللي هستند کـه سـعـي           
ميکنند همه جا نفوذ داشته باشنـد و         
جمهوري اسالمـي امـکـانـات و پـول             
خيلي زيادي را در منطقه و حـتـي در          
اروپا در اختيار اين جنبـش تـروريسـم          
اسالمي ميگذارد تا با ايجـاد تشـنـج          
گسترده بتواند در داخل ايران مردم را        

اتــفــاقــا حــکــومــت      .   ســرکــوب کــنــد    
اســالمــي و اســالمــيــهــا خــيــلــي                  
خوشحالند از اين اتفـاقـي کـه افـتـاده             
چونکه اينها ميتوانند روي اين درد و        
اين زحم سرمايه گذاري کنند تا مـردم      
ايران را و جنبش اعـتـراضـي ايـران را             

من ميخواهم يکبار ديگر .   بهتر بزنند 
تاکيد کنم روي اينکه سران جـمـهـوري         
اسالمي جنايتکارن عليه بشريتـنـد و        
ايــنــهــايــي کــه االن مــظــلــوم نــمــايــي           
ميکنند بـايـد در کـنـار سـران دولـت                

االن .     اسرائيل گرفت و محاکمـه کـرد       
که خامنه اي دستور ميفرمـايـنـد کـه           
بايد سران اسرائيل را محاکمه کرد ما       
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران هـم              
اعالم ميـکـنـيـم کـه هـر دوتـاي ايـن                  
دولتهـا  هـم خـامـنـه اي و اولـمـرت                    
جنايتکارند و بـجـرم جـنـايـت عـلـيـه                
بشريت، عليه کارگران، عـلـيـه زنـان،           
عليه کمونيستها که تعـداد زيـادي از          
آنها را کشته اند و بخاطر جنايـاتشـان         
در عراق و افغانستـان و در مـنـطـقـه               

 . محاکمه شوند
مردم دنيا سالهاي سال اسـت کـه         
اتفاقات فلسطين را تعقيب ميکـنـنـد        
و همه ناراحتند و عامليـن جـنـگ را            
محکوم ميکنند اما مسئله اين است    
که طرفيـن دعـوا انـگـشـت اتـهـام را                 
بسوي هم ميگيرند و توجيه ميکنـنـد        
که از يکطرف دولت اسرائيل اسـت و          
از طرفي هم اسالميها هستند و اينها       
عليه هم ميجـنـگـنـد و هـمـديـگـر را                 
تکميل ميکنند لذا يکي از مسـائـل          
مهم در سطح جهاني اينسـت کـه هـر            
دو طرف اين جنگ را محکوم کـنـنـد           
در صورتي که بخشي از سازمـانـهـاي         
چپ دارنـد از اسـالمـيـهـا طـرفـداري                
ميکـنـنـد و از آنـطـرف هـم بـعـضـي                    
جريانها دارند از اسـرائـيـل طـرفـداري            
ميکنند و بنظر مـن مـوضـع درسـت            
مــحــکــوم کــردن هــر دو طــرف ايــن              
جنايتکـاري اسـت و از تشـکـيـل دو                
دولـت فـلـســطـيـن و اســرائـيـل در آن                  

وقتي احـمـدي     .   منطقه بايد دفاع کرد   
نژاد فرمان ميدهد که اسرائـيـل بـايـد            
نابـود شـود در واقـع دارد آتـش ايـن                  

مردم آزاده   .   جنگ را شعله ور ميکند    
ميتواننـد بـرونـد در خـيـابـان از ايـن                  
موضع اعتراض کنند همانطـوري کـه        

مـردم  .   مردم اسرائيل اينکار را کردند    
ايران هم ميتوانند بروند و در خـيـابـان          
عليه ايـن دو طـرف دعـوا اعـتـراض                
کنند و اتفاقا مردم ايـران مـيـتـوانـنـد             
نقش مهمي ايفا کنند و بـگـويـنـد کـه         
اينها ميخواهـنـد در فـلـسـطـيـن هـم                
حکومت اسالمي درسـت کـنـنـد کـه             

 سال است زندگي ما را سياه کرده        ۳۰
اند، و من فکر ميـکـنـم بـا گسـتـرش               
مبارزه عليه جمهوري اسـالمـي و بـا            
سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي مـردم            
ايران دارنـد يـکـي از مسـائـل مـهـم                  

 .   خاورميانه را هم حل ميکنند
 مينا احدي

 
 به کانال جديد          

 کمک مالي کنيد         
 برنامه اي از اصغر کريمي              

راجـع بـه مـردم ايـران           .   خسته نباشيـد  
شما ايـنـجـا      .   ميخواستم صحبت کنم  

نيستيد که ببينيد ارتباط مردم بـاهـم        
شما فـکـر مـيـکـنـيـد ايـن              !   چه جوريه 

مردم با اين نوع رابطه هايي که با هـم          
دارند ميتوانند ايـن رژيـم را تـغـيـيـر                

من که فکر نميکنم ايـنـطـور      !  بدهند؟
باشد چـونـکـه ارتـبـاط خـوبـي بـاهـم                  
ندارند و همه اش سعي ميـکـنـنـد کـه            
دستشان در جيب همديگر باشد و سـر        
همديگر کاله بگذارند و به هـمـديـگـر            
دروغ بگويند، تا وقتي کـه وضـعـيـت          
اينطور است آيا ما موفق ميشويم که       

مــن فــکــر   !   رژيــم را از بــيــن بــبــريــم؟         
نميکنم اينطور بشود چونکه از صـبـح       
که بلند ميشويم با خيلي هـا ارتـبـاط           
داريم و ميبينيم که انگار همديگـر را         
ميخواهند بچاپند و دروغ بگويـنـد و         

تـا  !   جيب هـمـديـگـر را خـالـي کـنـنـد                
زماني که رابـطـه مـردم بـاهـم خـوب                
نباشـد مـگـر مـيـشـود مـمـلـکـت را                   

من فکر ميکنم آدم اول      !   درست کرد؟ 
بايد از خودش شروع کند و خودش را         
تغيير بدهد وگرنه نميتواند چـيـزي را          

در مورد تـلـويـزيـون هـم           .   تغيير بدهد 
ممنونم که خـيـلـي بـه مـردم آگـاهـي                 
ميدهيد و يکبار از شما سوال کردم و         
گفتم که شما خـيـلـي بـا مـردم خـوب                
صحبت ميـکـنـيـد ولـي دوسـت دارم              
شما را بيشتر بشناسـيـم و عـمـلـکـرد              
شما را نميـدانـيـم چـه جـوري اسـت و                 
فقط در صحبتها هست کـه بـا شـمـا              
يک مقدار آشنا شـده ايـم و شـمـا هـم                 
گفتيد که راجع به اين نکتـه صـحـبـت          
ميکنيد و من خيلي گوش کردم ولـي         
هنوز برنامـه خـاصـي در ايـن رابـطـه                

بهـرحـال مـن دوسـت دارم کـه              !   نديدم
روزي که سر کار آمديد عـمـلـکـردتـان           

االن .   هــم عــيــن حــرفــهــايــتــان بــاشــد        
وضعيت اينجا طوري است کـه مـردم         
واقعا باهم ارتـبـاط خـوبـي نـدارنـد و                
مـيـپــرسـم کـه آيـا تـا ارتـبــاط مــردم                  
اينجور باشد ميتوانـيـم کـار درسـتـي            
بکـنـيـم و ايـن وضـعـيـت را تـغـيـيـر                      

در ضمن چه جوري ميتوانيـم      !   بدهيم؟
عضو شما شويم و آيـا از ايـنـجـا آدم                

 ميتواند از عهده وظايفش بربيايد؟
 زني از ايران

 
با سالم اصغر کريمي، من هم سال نـو         
ميالدي را به بينندگان کـانـال جـديـد            
تبريک مـيـگـويـم و از بـرنـامـه هـاي                   
خوبتان هم خيلي تشـکـر مـيـکـنـم و                

من در   .   آرزوي پيشرفت بيشتر را دارم  
آخر اينهفته نامه فرزاد کمانگـر را بـه           

 صداي مردم در کانال جديد

 ١۵صفحه  
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آلماني ترجمـه خـواهـم کـرد و هـرچـه                
وســيــعــتــر بــدســت ســازمــانــهــاي                
انساندوسـت شـهـر خـودمـان خـواهـم              
رسانـد تـا عـلـيـه اعـدام ايـن مـعـلـم                     
انسانـدوسـت بـه جـمـهـوري اسـالمـي               

درمورد کـمـک مـالـي       .   اعتراض کنند 
هم بارها کمک کرده ام و امشـب هـم              

 يـورويـي   ۵۰که خواهم رفت سر کار و       
که بدست مـيـاورم بـه حسـاب حـزب               

در انتها هم از تمـام      .   واريز خواهم کرد  
بينندگان کانال جديد تقاضا دارم کـه          
به اين کانال کمک کننـد تـا صـدايـش             
خاموش نشود چراکه صـداي آزادي و         
صداي اعتراض مردم است و از تـمـام          
مـبـارزان راه آزادي و سـوسـيـالـيـسـم                 
 .تقاضا ميکنم که کمک مالي بکنند

 سيامک مکي از آلمان  
 

ســالم و خســتــه نــبــاشــيــد، ســال نــو              
 هـزار    5.     ميالدي را تبريک ميگويـم    

 .دالر ميخواهم کمک مالي کنم
دانشجويي از دانشـگـاه بـوعـلـي            

 همدان
 

. سالم جناب کريمي خسـتـه نـبـاشـيـد           
من از هـفـت تـپـه خـدمـتـتـان زنـگ                    

در مورد کمک مالي به کـانـال         .   ميزنم
جديد سخني با کـارگـران هـفـت تـپـه               

 5همانطوري که اطـالع داريـد         .  دارم
اگـر ايـن     .   ماه حقوق نـگـرفـتـه بـودنـد           

کارگران سر کار هستند و حـقـوقشـان          
را ميگيرند بخاطر زحمتهايي هسـت       

. که کانال جديد برايشان کشيده اسـت       
 هزار نفرند و اگر هـر کـدام          5کارگران  

 دالر بـه کـانـال جـديـد کـمـک                 ۲فقط  
 هزار دالر   ۱۰بکند مجموعا ميشود    

و اين کمک بسيار خـوبـي اسـت بـراي              
 .  کانال جديد

 مردي از هفت تپه 
 
اول ميخواهـم اعـالم آمـادگـي          .   سالم

کنم که نامه فرزاد را در اولين فرصـت        
خـود مـنـهـم       .   به انگليسي ترجمه کنم   

شخصا يک مطلب کوتاه نوشته ام کـه         
: اگر ممکن باشد ميـخـواهـم بـخـوانـم           

ديگر نميتوانستـم مـانـع بـغـضـهـاي             " 
فروخورده ام بشـم، بـغـض هـايـي بـه                 
قامت تاريخ نابرابري، از درد بـخـودم          
ميپيچيدم، تنها پژواک ناله هايـم بـود       
که همراهيم مـيـکـرد، زخـمـهـايـت را              
بجان ميخرم اي عزيز، بدان کـه تـمـام           
بچه هاي دنيا تصويرت را بر قلبـشـان         
حک ميکنند، قلبي که نهايـت عشـق          
است، در کدامين مکتب درس عشـق       
آموخته اي بمن اشارتي ده تـا کـودکـم        
را بدانجا برم، فرزادم عزيز دلـم کـودم           

" . تو به نهـايـت انسـانـيـت مـهـر زدي               

صبح که من نامه اش را مـيـخـوانـدم            
بشــدت نــاراحــت شــدم بــطــوري کــه             
نميتوانستم جلوي اشکهايم را بـگـيـرم        

در ضـمـن     .   و با نالـه گـريـه مـيـکـردم            
 . دالر کمک کنم۵۰۰ميخواهم 

 زني از کانادا
 

مـنـهـم    .   خسته نباشيد وقتتـان بـخـيـر        
ميخواستم اول تشکر کنم از دوستاني      
که ميخواهند نامه فـرزاد را تـرجـمـه             
کنند و يکبار ديگر هم تاکيد ميکـنـم       
که متن ايـن نـامـه در سـايـت روزنـه                  
هست و اعـالم کـنـيـد تـا دسـتـرسـي                  
راحت تر باشد و آدرس ايـمـيـل مـا را              
هم بـگـويـيـد کـه وقـتـي تـرجـمـه هـا                      
بدستمان بـرسـد فـورا در سـطـح بـيـن                 

در عـيـن حـال        .   المللي انعکاس دهيم  
منهم از همه عزيزاني که پاي صحبت       
شما نشسته اند بخواهم که بـه کـانـال            

دوســت .   جــديــد کــمــک مــالــي کــنــنــد       
گرامي خانمي پرسيدند که فعاليتهاي     
عملي اين حزب چگونه است و منـهـم         
ميخواهم بگويم کـه شـايـد بـتـوانـيـم               
برنامه هاي ويژه اي داشـتـه بـاشـيـم و              

 سال يا بيشتـر در       30نشان دهيم که    
عرصه هاي مختلفي فعاليت ميکنيم    
و بايد نشان دهيم که چه هـا گـفـتـه و            
چــکــارهــا انــجــام داده ايــم و پــرونــده             
تاکنوني مان چه بوده، که بـنـظـر مـن             
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري يـکـي از                
روشن ترين فعاليـتـهـا را در دفـاع از               
حقوق و حرمت انسان در ايـران و در             

از همـه   .   سطح بين المللي داشته است    
عزيزاني هم که براي خـود مـن نـامـه              
نوشته اند و در رابطه با کـانـال جـديـد             
اظهار نظر کرده اند الاقل نظر آنهـا را           
هم منعکس کنم که تماسهاي تلفـنـي        
زيادي گرفته اند و يا با نامه و ايمـيـل           
تماس گرفته اند و مـيـگـويـنـد کـه از               
وقتي که کانال جديد را ميبينيم و بـا           
اين رسانه آشنا شده ايم در حقيقت يک      
نوع نگرش تازه و يـک نـقـد و انـتـقـاد                 
جديدي دارد و االن يک ابزار نويني در         
دستمان هست که بتوانيم اين دنـيـا را          
بهتر بفهميم و عميقتـر درک کـنـيـم و              
ببينيم کـه بـراي تـغـيـيـر خـودمـان و                  

تا جـايـي    .   زندگيمان بايد چکار بکنيم   
که اطالعـات بـدسـتـم رسـيـده کـانـال                
جديد االن يک کانال خيلي مـحـبـوبـي           
هست و نشان ميدهد که خانواده هاي       
بسيار زيادي نگاه ميکـنـنـد و بـحـث             
هــايــش را دنــبــال مــيــکــنــنــد و يــاد             
ميگيرند و دوست شده انـد و بـا ايـن              
کانال انس گرفتـه انـد، و بـنـظـر مـن                 
واقعا اتفاق مهمي که دارد مـيـافـتـد            
اين است که يـک اسـلـحـه اي بـدسـت                 
مردم ميدهد براي اينکـه مـيـتـوانـنـد            

دنيا را بفهمند و تحليـل کـنـنـد و راه               
تحليل اين دنيا را ياد بگيرند، و مـن           
فکر ميکنم کـه ايـن مسـئلـه بسـيـار                
مــهــم اســت و مــا بــا تــمــام قــوا و                    
انسانيتمان اين کانال را مـيـبـيـنـيـم و             

از .   مردم اينرا ميدانند و ارج مينهنـد      
همه عزيزاني که فـعـالـيـتـهـاي مـا را               
ديده اند و اين نگرش را قبول دارنـد و           
ــد و                   ــگــذارن ــي ــرام م ــت ــه حــزب اح ب
فعاليتهاي مختلفي کـه داريـم انـجـام           
ميدهيم از جمله نجات جان انسـانـهـا          
از اعدام و از سـنـگـسـار، مـيـخـواهـم               
ضمن تشکر مجدد از اين عزيزان کـه         
از کانال جديد و فعاليتهاي ما تعريف       
ميکنند بخواهم که کمک مالي کننـد       
و اميدوارم که امروز بيايند روي خـط         
و کــمــکــهــايشــان را اعــالم کــنــنــد و            
پــيــشــاپــيــش از هــمــه عــزيــزانــي کــه           
 . ميخواهند کمک کنند تشکر ميکنم

 مينا احدي
 

من نامه فرزاد کمانگر را     .   سالم بشما 
خواندم و بـعـنـوان يـک آذربـايـجـانـي                  
احساس همبستگي ميکنم با شمـا و        
واقعا دلم ميخواهد کاري که از دستـم      

ايشان انسـان شـريـفـي         .  برميايد بکنم 
هستند و دست شـمـا هـم واقـعـا درد               

يک کمک مالي جزئي هم بـراي        .   نکند
شما دارم و من ميتوانم نامه ايشان را        
به ترکي ترجمه کـنـم و آدرس ايـمـيـل             
خانم احدي را هم که داديد بايد بگويم        
که خانم بسـيـار فـعـال و مـحـتـرمـي                  

 . هستند
 مردي از آلمان 

 
ميخواستـم کـمـک      .   سالم آقاي کريمي  

مالي کنم و صـداي شـمـا را تـا حـد                   
صد و پـنـجـاه       .     امکان زنده نگهداريم  

ــ چـه       پوند برگي است از تحفه درويش 
 .کند بينوا همين دارد

 نادر از لندن
 

سال نو را به    .   سالم آقاي اصغر کريمي   
بينندگان عزيز و همه دست اند کـاران        
کانال جديد بخصوص بـه خـود شـمـا              
تبريک بگويم و به دوستاني که االن آن        
پشت دارند کار ميکنـنـد، دوسـتـانـي           
که واقعا با هـمـت آنـهـاسـت کـه االن                
کانال جديد به کانال و اميد مـحـبـوب        

بنظرم .   مردم تبديل شده تبريک بگويم    
جا دارد کـه در سـال نـو ايـن تـالش                    
عظيم، و راستش معجزه سياسـي کـه         
حزب کمونيست کارگري تـوانسـتـه و           
مردمي که اين حزب را حمايت کردند       
و اين کادرها و اعضايي که اين کانـال     
را نگهداشته اند، در واقع بـا هـيـچ و              
پوچ اين کانال را راه انداخته ايـم و بـا              
تالش غرور انگيز خيلي ها در حـزب          
کمونيست کارگري و دوستانـي کـه از          

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و کـانـال                
جديد حمايت کردند تا ايـنـجـا پـيـش             
آورده ايم و جا دارد که يـکـبـار ديـگـر               
يادآوري کرد و نشـان داد کـه بـه چـه                 
زحمات و فـداکـاريـهـايـي ايـن کـانـال                

. سرپا مانده و تا ايـنـجـا پـيـش آمـده               
دوستي کمک مالي براي کانال جـديـد         
فرستاده بود که دوست دارم ايـنـجـا از         
جانب او اعالم بکنـم، مـژگـان روشـن            

 دالر   ۱۰۰ضمير هستند که مـاهـي         
اســپــانســور مــيــشــونــد و در ضــمــن            
ميخواستم همه بيننـدگـان را دعـوت          
کنم که به اهميت کانال جديد و حـزب        
کمونيست کارگري دقت بکنند که ما      
در موقع بسيـار حسـاسـي در تـاريـخ              
ايران و راستش حتي در تاريـخ جـهـان           
قرار داريم و براي اينکه بتوانيـم دنـيـا            
را تغيير دهيم پول و امکانـات کـافـي       

 هـزار دالري کـه         ۵۰ايـن    .   الزم داريم 
خرج ماهانه کانال جديد است راستش      
صرفا خرج آنتن و کارهاي فني کـانـال         
جديد است و مـخـارج کـانـال جـديـد                
بيش از صد هزار دالر در مـاه اسـت              

ــا کــار                ۵۰وآن    ــقــيــه ب  هــزار دالر ب
داوطلبانه و شبانه روزي اعضـاي ايـن         
حزب که دارند براي آرمانها و آنچيزي       
که دوست دارند کار ميکنند تـامـيـن          

راستش براي اينکه بـتـوانـيـم        .   ميشود
جمهوري اسالمي را بيانـدازيـم، بـراي         
اينکه بـتـوانـيـم يـک جـنـبـش عـظـيـم                   
سياسي عليه اين رژيم بـرپـا کـنـيـم و               
باالخره ريشه کن کنيم و از شرش رهـا         

 هـزار    ۵۰شويم، حتي خيلي بيشتر از      
مـيـخـواهــم    .   دالر هـم احـتـيـاج اسـت           

بگويم  مردم و بينندگان اين کـانـال و            
کساني که ميخواهند از شر اين رژيـم       
رها شوند توجه کنند که تـامـيـن ايـن            
حرکت عظيم سياسي و رهايي از شـر         
جمهوري اسالمي بعهده مـاهـاسـت و         
انتظار نداشته باشيد که کسي بيايد و    
ما را رها کند بلکه کار انقالب و کـار          
سرنگون کردن جمهوري اسالمـي پـول       
ميخواهد و بايد ايـن پـول را تـامـيـن               
کرد، و من ميدانم که خيليها هستنـد        
کــه هــم امــکــانــش را دارنــد و هــم                 
ميخواهند که از شـر ايـن رژيـم رهـا                
شوند و من ميخواهم از تک تـک ايـن            
عزيزان خواهش کنم که تامين مـالـي         

اگــر .   ايــن کــانــال را جــدي بــگــيــرنــد           
بخواهيم به زبان سرمـايـه و سـرمـايـه             
ــن                ــم ايـ ــيـ ــنـ ــبـــت کـ ــحـ ــذاري صـ گـ
ارزشمندتريـن سـرمـايـه گـذاري بـراي             
رهايي انسانهاست و ارزشـمـنـدتـريـن           
کاري هست که يک آدمي با پولش کـه    
اينجا و آنـجـا پـس انـداز کـرده اسـت                 
بکند، همانطوري که هـمـه شـمـا هـم              
ميگوييد واقعا همه مان فقير هستيم      

 مـيـلـيـون نـفـر از شـر               ۷۰اما رهايي   
استثمار، و راستـش رهـايـي دنـيـا از               

دست اين اوباش اسالمي کار مـهـمـي        
هر کسي که صداي ما را   .   خواهد بود 

ميشنود و تصوير ما را ميبيند کمک       
به کانال جديد را جـزئـي از زنـدگـيـش             
بداند، همانطوري که بهرحال پول بـرق        
و آبش را هر مـاه بـهـرتـرتـيـب هسـت                 
تهيه ميکند آنوقت پول انقالب و رهـا        
شدن از وضعيت وحشـتـنـاکـي کـه بـه             
همه مـا تـحـمـيـل شـده را هـم کـنـار                     

خود مـنـهـم فـعـال از هـمـان               .   بگذارد
ماهي صد دالري هاي منظم هستم و       
در نشريات حزب هم اعالم شده اسـت         
بعالوه کمکهاي ديگري هـم بـوده کـه            
دريغ نکرده ام اما يک قول ديگري هـم     

تا جايي کـه     .   همينجا ميخواهم بدهم  
امکان داشته باشد از زيـر زمـيـن هـم             
که شده پول تهيه ميکنم و نمـيـگـذارم          
اين کانال بخاطر مسائل مالي زمـيـن       

فراخـوانـم ايـن اسـت کـه اگـر               .   بخورد
فرض کنيم صـد نـفـر پـيـدا شـونـد و                   

 هـزار    ۲۰بگويند که هر کدام مـاهـي      
دالر ميگذاريم و از زير سنگ هم کـه          

ــهــيــه           ۲۰شــده ايــن        هــزار دالر را ت
 مـيـلـيـون       ۲ميکنيم که اين ميشـود       

دالر آنــوقــت خــيــال هــمــه را راحــت              
 سـال کــار      ۲مـيــکـنــد کــه الاقــل تــا           

خودش را ادامه دهـد و مـن بـعـنـوان               
 ۹۹اولين نفر اعالم آمادگي ميکنم و    

نفر ديگر هم بيايند اينکار را بکنيم و        
ايـن ارزش دارد و آيـنـدگـان مـا يـک                   
روزي خواهند گفت که اينها آمدنـد و         
با تمام تالششان با چنگ و دنـدانشـان    
با وجـود ايـنـکـه پـولـي نـداشـتـنـد و                     
سرمايه اي نداشتند از هر چـيـزي کـه            
در دسترسشان بود استفـاده کـردنـد و           
ــا                    ــال و ايــن صــدا را ســرپ ايــن کــان
نگهداشتند و با کمک اين تـوانسـتـنـد           
يک جنبش وسيع سـيـاسـي و رهـايـي              
بخش را عليه اين جمهـوري اسـالمـي          
کثيف و اين آيت اهللا هاي ميلياردر و         
عـلـيـه ايـن دنـيـاي وحشـتـنـاکـي کــه                   
برايمان درسـت کـرده انـد، و هـمـيـن                 
امروز هم ميبينيـم کـه االن سـال نـو               
است و با بمب و موشک و کـثـافـت و               
خون افتاده اند بجان مردم فلسطيـن و         
اسرائيل و از آنطرف هـم بـجـان مـردم             
ايــران  کــه هــر روز دارنــد اعــدام و                  
سنگسار ميکنند، اين دنـيـا را بـايـد            
عوض کرد و براي عوض کـردنـش بـه            
حزب احتـيـاج داريـم و بـراي ايـنـکـه                 
اينکارها را بکنيم بـه تـامـيـن مـالـي              

در نـتـيـجـه       .   اين حزب احتـيـاج داريـم      
فراخوان من اين است که صد نفر پيدا        

 هـزار دالر      ۲۰شوند و بگويند نفـري       
ميگذاريم و اين مشکل را الاقـل تـا            
مدتـي حـل مـيـکـنـيـم و آنـوقـت در                    

 دالر وصـد      ۵ دالر و       ۲کنارش ايـن     

 ...صداي مردم در كانال جديد   ١٤از صفحه  

 ١٦صفحه  
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 غزه در جنگ، 
 جنگ در تهران

فتيله جنگ جناحها در رژيم اسالمـي       
به تناسب آتش جنگ  در غزه، بـاال و           

جـنـگ غـزه وجـوه         .   پاييـن مـي شـود       
مختلف سياست هاي رژيـم اسـالمـي         
را به عنوان يک پيکر واحد به نمـايـش          

 .گذاشت
جنگ غزه در وهله اول فرصتي را       
به جناح حاکم داد تا به سياسـت خـود         

رژيم اسـالمـي،     "   بقاء" بعنوان تنها راه    
. به طور گسترده اي تـحـرک بـبـخـشـد             

شــدت دادن ســرکــوب، دســتــگــيــري          
فعالين کارگري و دانشجويي و حـملـه         
به گروه هاي رقيب حـکـومـتـي، قـرار             
است در خدمت استراتـژي بـرسـمـيـت           
شناخته شدن رژيم اسـالمـي بـعـنـوان            

ادامه جنگ در    .   قدرت منطقه در آيد   
غزه از نـظـر ايـن جـنـاح مـي تـوانـد                     

کـنـونـي دول      "   اجـمـاع  " بالفـاصـلـه در        
عربي بـر عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                  
شکاف ايجاد کند تا از قبـل آن رژيـم            
اسالمي به قدرت مانور بيـشـتـري در          

از نـگـاه طـراحـان         .   منطقه دست يابـد   
اين استراتژي در جمهـوري اسـالمـي،         
حصول اين شرايـط بـراي مـعـاملـه و              

. سازشهاي بعدي بشدت حياتي اسـت      
به همين علت، حمالت سازمانيـافـتـه        
تبليغاتي روزهاي اخير رژيم اسـالمـي       
بر عليه حکومت هاي منطقه قبـل از         
آنکه غزه را مد نظر داشته بـاشـد، بـه             
نــزديــکــي و وحــدت آنــهــا بــر عــلــيــه             

امـا  .   جمهـوري اسـالمـي اشـاره دارد          
وقايع غزه نشان از آن دارد که حمـايـت    

بي چون چراي رژيم اسالمي از حمـاس     
موجب شده است که رژيم هاي منطقه   
ضمن سکوت کامل در برابـر جـنـگ،          
هر چه بيشتر چه در خفا و چه آشـکـارا         
از سـيـاسـت اسـرايـيـل دال بـر حـذف                  

از .   کامل حمـاس، حـمـايـت نـمـايـنـد             
همين رو ممانعت امريکا در برقـراري       
آتش بس در سازمان ملل بـا عـکـس            

اوضـاع  .   العمل جدي اي روبرو نگرديد    
بحراني منطقه طيف هـاي مـخـتـلـف           
جناح راسـت را عـلـي الـحـسـاب بـه                  
يکـديـگـر نـزديـکـتـر کـرده اسـت، تـا                   
جايـيـکـه عـلـي الريـجـانـي و جـنـاح                   
مخالـف احـمـدي نـژاد در مـجـلـس،                
جلسه استـيـضـاح وزيـر کشـاورزي را             

 . لغوکردند
ــا                 ــن جــنــگ ت ــعــات اي ــب امــا ت
همينجاي کار هم شـکـاف در جـبـهـه             

. دوم خرداد را عـمـيـقـتـر کـرده اسـت                
طيف هاي بي پرواتر و پرو غـربـي تـر             
دوم خرداد بـراي اولـيـن بـار در طـول                 
ــيــات جــمــهــوري اســالمــي، بــا                 ح
ســيــاســتــهــاي تــروريســتــي حــمــاس           

کـلـيـد ايـن بـرش          .   مخالفـت نـمـودنـد      
سياسي ابتدا از جانب دفتـر تـحـکـيـم            
وحدت زده شـد کـه طـي بـيـانـيـه اي                   

پـنـاه   "   ضمن تقبيـح حـملـه اسـرايـيـل،           
هــاي تــروريســتــي در          گــرفــتــن گــروه    

هـا جـهـت         ها و بيمارستـان     کودکستان
طرف مقـابـل کـه مـوجـبـات              حمله به   

بمباران و مـرگ بـيـشـتـر کـودکـان و                  
ــراهــم آورده             ــظــامــيــان را ف را " غــيــرن

روزنـامـه کـارگـزاران       .   محکـوم نـمـود     
متعلق به رفسنجاني با اشاره کـيـهـان         

. بابت درج همين بيانيه، توقـيـف شـد         
يوسفي .   اما کار به اينجا ختم نگرديد     

اشکوري رک و پوسـت کـنـده مـوضـع             
سياسي اين طيف از دوم خرداد را بـا           
صــداي بــلــنــد اعــالم نــمــود يــعــنــي             

اگـر  "     :   برسميت شـنـاخـتـن اسـرايـيـل          
بخواهيم سـاده و بـه دور از هـر نـوع                  
لفاظي سخن بـگـويـيـم، مـي تـوانـيـم                
صورت مسأ له را چنين تقريـر کـنـيـم           

صــاحــبــان ســرزمــيــن فــلــســطــيــن        کــه   
ميگويند غاصـبـان خـانـه پـدري مـا              
حاضر شوند که نيمي و حتي بـخـشـي           

واگذارند، اجازه دهند     از خانه را به ما      
نـمـاد تـراژيـک       ( آوارگان فـلـسـطـيـنـي          

به خانه خود بـاز گـردنـد،         )   خاورميانه
مسـلـمـانـان       قدس شريف در اخـتـيـار          

قرارگيرد، دولت مستقل فـلـسـطـيـنـي          
روشن است که ايـن  ...   تشکيل شود و  

فلسطينيها مطـرح    خواسته ها بوسيله    
شده اند و به من و امثـال مـن ربـطـي               
ندارد که آ نان چـه مـيـگـويـنـد و چـه                   

صـرفـا از       آنچـه ديـگـران        .   ميخواهند
منظر حق طلبي و عدالت خـواهـي و           
صلح جويي مي توانند بگويـنـد، ايـن          

ازحـقـوق     است که اي غاصبان بخشي       
به زور غصب شده را بـه صـاحـبـان آن             

اگــر اســرايــيــلــيــهــا   .   وهــمــيــن.   بــدهــيــد
ميگويند موجوديت ما بـه رسـمـيـت           

شناخته شود، در ست ميگويـنـد چـرا            
کــه ايــن خــواســتــه اصــل اول صــلــح              

مقاله صلح بدون عدالـت،     . . . . . " ( است
حســن يــوســفــي اشــکــوري،شــانــزدهــم      

 ) دي،روز آنالين
اين سياست خارجي طيفي از دوم      
خــرداد اســت کــه هــمــيــن مــاه پــيــش           
خواهان حـذف واليـت فـقـيـه گـرديـده               

اين طيف تـالش مـي کـنـد تـا              .   است
خود را از زير سياست هاي گام بـگـام           
خاتمي که همين چند روز پيش واليت       
فقيه را عين جمهوريت اعـالم نـمـود،         

-مخملي" بيرون بکشد و به استراتژي      
ظهور . غرب نزديک کند" حقوق بشري 

ايــن طــيــف در دوم خــرداد قــطــعــا                
جريانات اصلي تر اين جبـهـه مـانـنـد             
حزب مشارکت و سازمان مجـاهـديـن      
ــراي اتــخــاذ               ــقــالب اســالمــي را ب ان

زيـر فشـار     "   سـاخـتـار شـکـن       " مواضع  
بخصوص که توقيـف    .   خواهد گذاشت 

ــه                  ــه ب ــمل ــزاران و ح ــارگ ــامــه ک روزن
رفسنجاني، جنگ جنـاحـهـا در رژيـم           

. اسالمـي را قـطـبـي تـر کـرده اسـت                 
تبعات جنگي که در غزه آغاز و هنوز        
به پايـان نـرسـيـده، بسـرعـت صـورت               

رژيـم اسـالمـي      "   ادامه حيات " مسئله  
شايـد در غـيـاب        .   را برجسته تر نمود   

جنبش سرنگوني طلبي مردم و عـدم         
حضور جنبش کمونـيـسـم کـارگـري و            
حزبش، بورژوازي جهاني ميـتـوانسـت       
فرمولي براي بقاي جمهوري اسـالمـي       
بيابد اما تمام داستـان ايـن اسـت کـه              
مردم مترصد فـرصـت و کـمـونـيـسـم               
حزبيت يـافـتـه راه فـراري بـراي رژيـم                 

مـوضـوع   .   اسالمي باقي نگذاشته اند   
 . هم همين است" بااليي ها"جنگ 

حذف سوبسيد، تحميل فقر 
 و جنگ آتي کارگران

با تصـويـب يـک فـوريـت اليـحـه                
حذف يارانه کاالها، قدم اول در حـذف        
سوبسيد کاال هاي اسـاسـي بـرداشـتـه           

حــذف ســوبســيــد حــتــي در يــک         .   شـد 
اقتصاد با ثبات تر، بالفاصله موجـب       
گرانتر شدن کاال هاي اساسي خـواهـد         

در شــرايــط کــنــونــي و در             .   گــرديــد 
اقتصاد ورشکسته جمهوري اسالمي،    
حذف سوبسيد نتنها گراني عـمـومـي         
را بــه هــمـراه خــواهــد داشـت، بــلــکــه             
دستيابي بـخـش بـزرگـي از مـردم بـه                
مايحتاج روزانه را غير ممکن خواهد      

عدم تناسب ميان دستمزدهـا     .   ساخت

و تورم دورقمي اقتصاد بـه بـن بسـت             
رسيده ايران، قدرت خريد مـردم را بـه           
سطح نازلي کشانده است که پر کـردن         
حفره آن ديـگـر در تـوان هـيـچ دولـت                  
بورژوايي در پنجاه سال آينده نخـواهـد        

 . بود
بستن بودجه سال آينده بـا بشـکـه          
نفت چهل دالر، نشان ميدهد که رژيـم       
براي جبران کسري بـودجـه، حـملـه بـه             
مــعــيــشــت کــارگــران و فــريــز کــردن             
دستمزدها را در صـدر اولـويـت هـاي             

" اتاق هاي فـکـر    . "خود قرار داده است 
هشدار داده اند که  رژيم اسـالمـي بـا             
اين بودجـه حـتـي در وارد و تـامـيـن                  
کردن کاالهاي اساسي دچـار مشـکـل         

شرايطي که اقتصـاددانـان     .   خواهد شد 
 . ميگويند" قحطي"رژيم به آن 

بخشهاي مختلف طـبـقـه کـارگـر           
بايد خود را براي مقابله با اين شرايط        

توافق و دست يافتـن بـه        .   آماده سازند 
خواستـه سـراسـري مـيـتـوانـد            چند  

مبارزات کارگري را در اين تقـابـل        
حصول به ايـن امـر        .   قوي تر نمايد  

تــنــهــا در گــرو بــرگــزاري مــجــمــع          
واحــدهــاي عــمــومــي کــارگــري در        

رهبـران  .   اقتصادي و کارخانه ها است    
و نمايـنـدگـان کـارگـري بـايـد در ايـن                  
جدال، علني و رو به جامـعـه و مـردم             

. خواسته هـاي خـود را بـيـان کـنـنـد                 
اتصال طيف رهبران کارگري به حـزب      

مـهـم و     کمونيست کارگري آن حلـقـه        
واسطي است کـه مـوجـب خـواهـد            
ــطــور                 ــن مــبــارزات ب شــد کــه اي
هماهنگ، سراسري و پر قدرت بـه      

حزب کـمـونـيـسـت       .   سرانجام برسد 
ــز               ــد در مــرک ــوان ــت ــارگــري مــي ک
فــرمــانــدهــي ايــن مــبــارزات قــرار       
بگيرد و جدال آتي را به حـلـقـه اي             
در سرنگوني رژيم اسالمي تبـديـل       

 *. نمايد

 در حاشيه
 رويدادها

 محمد رضا پويا

دالر و صــد پــونــد هــا را هــم جــمــع                 
ميکنيم و آنها هم بطـور عـمـوم جـاي             

مـن بسـهـم خـودم         .   خودشان را دارنـد    
 .آماده ام

 مصطفي صابر
 

آيــا کســي کــه     .   ســالم آقــاي کــريــمــي     
ميخواهد از ايران کمک کند ميتـوانـد        
 از دوبي پول بحساب شما واريز کند؟

 
. سالم به دست اندرکاران کانال جـديـد        

منهم ميخواهم اعالم کنم که يکي از      

نفري هستـم کـه آقـاي مصـطـفـي              ۹۹
از ايـن بـه بـعـد           .   صابر فراخوان دادند  

 . ماهي  صد دالر ميفرستم
 مردي از اهواز

 
 سالم است  ۳۵من  .   خسته نباشيد سالم  

 ماه است که با ۴و کليه ام را فروخته ام و 
ـاورم            ! اين پول دارم خرج خانه ام را درمـي

کاري کـرده انـد کـه دسـتـمـان                . . .   اين
 هـزار تـومـان        ۵۰۰حـاال    .   خالي شده 

دارم که ميخواهم بفرستم براي کـانـال         
 . جديد

 مردي از ايران
سالم به شما و همه بينـنـدگـان کـانـال             

. نــو را تــبــريــک مــيــگــويــم       جــديــد ســال     
اميدوارم سالي باشد که ديگر کسي کلـيـه      
اش را نفروشد و هيچ زني براي سير کـردن          

مجبور به تن فـروشـي       شکم بچه هايش    
 نشود و 

هيچ کودکي توي خيابانها نماند،     
سالي بـاشـد کـه جـمـهـوري اسـالمـي                
سرنگون شود و هيـچ انسـانـي کشـتـه             
نشود، و هيچ انساني بخاطر اعـتـقـاد        
و آرمان آزاديخواهي و برابري طـلـبـي          

 يـورو    ۵۰.   اش زنداني و اعدام نشـود      
کمک مالي دارم منتها لطفا با نـام آن          

دوستي که کليه شان را بـراي تـامـيـن            
زندگي  فروخته اند و ميخواستـنـد بـا           
پول آن کمک مالي هم بـکـنـنـد قـبـول               

 . بکنيد
 پيام آذر از فرانسه 

 
کريمي، مـن يـک کـارگـرم و           سالم آقاي   

ميکنم اگر بتوانم بشما کمک برسـانـم        افتخار  
و عاشقانه هم شما و هم برنامه تان را دوسـت            

مياوريد و از      هاي ما اميد     داريم و بخانه  
ــم       ــکــنــيــد      .   شــمــا مــتــشــکــري ــاور ب ب

ماههاست جيبمان خـالـي اسـت و آن            
خانم واقعا بحق گفت که مردم درگـيـر         
ابــتــدائــي تــريــن مشــکــالت زنــدگــي         

هستند و راهي پـيـدا نـمـيـکـنـنـد کـه                 
. بتوانند اين وضعيت را تغيير بدهـنـد       

کمترين کاري که ميتوانم بـکـنـم ايـن            
است که خطاب به مردم بگويم کـه بـه         
اين تلويزيون کمک کنند تا اين برنامه        
ها و اين صداي ما و اين تنها ابـزاري           

تغيير اين اوضاع و احـوال بـراي          که براي   
من هر کاري از . ما مانده است زنده بماند

دستم برآيد و حتي فرش خانه ام را هم اگـر      
فروختني باشـد بـراي مـانـدن ايـن کـانـال                 

 .متشکرم. انجام خواهم داد
 کارگري از ايران

 ...صداي مردم در كانال جديد    ١۵از صفحه  

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن .           اساس سوسياليسم انسان است

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      


