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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم “والیت فقیه” !

تهاجم نظامی خطرناک و خونین امپریالیسم  به عراق و
وظایف حساس نیروهای مردمی در ایران و منطقه

ـظـاـمی آـمـریکا و ن ـن ـی از آـغـاز ـتـهـاـجم ـخـوـن
ی ـیـش از 12 روز ـم ـراق ـب ـاک ـع ـیـس ـبه ـخ انگـل
گذرد. بـر اسـاس گزارش هـای ـمخـابـره شـده از
ـری ن درگـی ـان، اـی ـای ـجـه ـرگزاری ـه ـب ـسـوی ـخ
ـنـظاـمی ـتاکـنون ـهزاران کـشته و مـجروح ـغـیر ـنـظاـمی
ـبرـجای گذـشته اـست. ـفرو رـیـخـتن ـهزاران ـتن ـبـمب
ـهای ـخوـشه ـیی، ـموشک ـهای کروز و ـبـمب ـهای
ـجدـید و آزـماـیش ـنـشده آنچـنان وـیراـنی وـسـیـعی را
ـته در ـخـاک ـعـراق اـیـجـاد کرده اـست که ـبه گـف
اـجـعه اـنـساـنی دـهـشـتـناکی ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد اـبـعاد ـف

به این تهاجم نظامی می دهد.
ـبر ـخالف ـهـمه پـیش ـبـیـنی ـهای ـصورت گرـفـته
دهـان اـن رـم ر و ـف وـنی ـبـل وش، ـت از سـوی جـورج ـب
ـسـتی (و ـی اـل ای امپرـی اـنه ـه ریکاـیی و رـس اـمی  آـم ـظ ـن
ـحـتی روزـناـمه ـهای ـسـلـطـنت طـلب اـیراـنی) در زـمـنـیه
راق اـمی ـبه ـع ـظ اـجم ـن داد، ـتـه اـعـته ـبـغ وط 72 ـس ـسـق
روهـای ـی ـسـبت ـبه ـن زجـار را ـن ـنفـر و اـن وـجی از ـت ـم
ـیـان ـمـردم ـعـراق داـمن زد و  ـمـوج ـمـهـاـجم در ـم
ـنـیروـمـندی از مـخاـلـفت و ـمـقاوـمت را در مـقابل آنـها
م ـیق ـمـردم از رژـی ـم ـنـفـر ـع اـیـجـاد کرد.  ـبـررـغم ـت
ا ورود ـسـین، ـب ز صـدام ـح رـی وری و خـوـن اـت دیکـت
ـنـیروـهای اشـغالگر ـخارـجی به ـخاک ـعراق، ـماهـیت
اـفع ر ـضد ـمـن اـتی ـتـجاوزگراـنه ـب اـین ـجنگ ـبه  ـعـمـلـی
ملی و ـمیهنی ـمردم ـعراق تبدـیل شد و نه ـتنها ـمردم

ال رـیـنی» ـبه اـسـتـقـب ا گل و ـشـی راق «ـب وب ـع ـشـیـعه ـجـن
رـفـتـند ـبلکه ـبه گواـهی درگـیری الگر ـن روـهای اـشـغ ـنـی
ر در ـبـخش هـای وـسـیـعی از اـین ای خـوـنـین اـخـی ـه
ـنـاـطق دـشـواری ـهـای زـیـادی در ـمـقـاـبل اـهـداف ـم
ـبـته اـین د. اـل د آوردـن ریکا و انگـلـیس پدـی اـمی آـم ـظ ـن
اگون وادث گوـن ـست و ـح ازه ـیی ـنـی ده ـت د پدـی روـن
گذـشـته در ـمـنـطـقه  ـتـجرـبـیات  ـمـشاـبـهی را ـبه ـنـماـیش
اد دارـند که در ا ـبه ـخوـبی ـبه ـی گذاـشـته ـبود. ـمردم ـم
ـمـان ـسـوز اـیـران و ـجـرـیـان ـجنگ ـمـخـرب و ـخـاـن
ـعراق، که ـصدام ـحـسـین به اـشاره امپرـیاـلـیـسم ـبر ـضد
ود، ـمردم ـمـیـهن از کرده ـب ا آـغ اـنـقالب ـمردم ـمـیـهن ـم
ـما در مـقابل تهاـجم خارـجی مقاوـمت اسـطوره یی از
ا ـتـجاوزگران ـبه دادـند ـت ـخود ـنـشان دادـند و اـجازه ـن
ن ـاـله اـی ـب ـنـد. در دـن ـاـب ـیـد ـخـود دـست ـی اـهـداف پـل
د ـن ـت ـس واـن راـنی ـت ای اـی روـه ـی اـنی که ـن اوـمت و زـم ـمـق
روهـای اـشغـالگر عـراـقی ـی ـشهـر را از چنگ ـن خـرـم
نگاـمی که  مـرـتـجعـان و تـاریک نـد و ـه خـارج کـن
دـیـشان ـحاکم، ـشـعار «ـجنگ ـبرکت اـست» را ـمی اـن
ر کرـبال و ـنـجف ـسـخـی د و ـسران رژـیم ـخواب ـت دادـن
ر ـخالف ـهـمه ران، ـب وده اـی د، حـزب ـت دـن را ـمی دـی
ا و ـتـجزـیه و ـتـحـلـیل ـهای داـخـلی و ـخارـجی، ـشارـه ـف
و ـبا وـجود اـینکه ارـتش ـعراق ـمتـحمل شکـست ـهای
ـا ـود، ـب ـده ـب ـای ـجنگ ـش ـبـهه ـه ـاکی در ـج ـن ـم ـسـه

مبارزه براى افزایش سطح دستمزدها
مطابق نرخ واقعى تورم، جدا از مبارزه بر
ضد سمت گیرى اقتصادى- اجتماعى رژیم

والیت فقیه نیست!
کارگران و زحمتکشان در شرایطى  سال
نو را آغاز می کنند که حداقل دستمزد
تعیین شده توسط شوراى عالى کار،

تکافوى حتى حداقل مایحتاج زندگى آنها
را نمى دهد.

ـشورאی ـعاـلی كار ـجـمـهوری אـسـلاـمی، پس
אز ـبـحث و بـررسـی پیرאمـوנ چگونگی ـتعـییנ
ــطح دـســتـمـــزد كارگرאנ درســـال 1382، ـس
ـحدאـقل دـسـتـمزد ـمـشـموـلاנ ـقاـنوנ كار رא روزאـنه
28446 ریال و مـاهـیاـنه ـمعـادل 85 هـزאر و
338 ـتوـمان مـقرر كرد. ـمـطاـبق אیנ ـمـصوبه،در
ـزد كارگرאנ و ـم ـی حــدאـقل دســت ـوـن ســال كـن
ـر אز 22درـصـد، و درـسـایر ـت تكـشـاנ كـم ـم زـح
زאیש یاـفـته ـسـطوح ـمزدی ـحدود 16 درـصد אـف

אست.
ا اـلی كار، كه ـب رـتیب ـشورאی ـع ـبه אیנ ـت
נ هــای ت، אـنجــم مــاینــدگاנ دوـل ـحـضــور ـن

شبح مک کارتیسم در آمریکا
«دموکراسى در ایاالت متحده در معرض تهدید است. آن هایی

که با جنگ بر ضد عراق مخالف هستند،  حق سخن گفتن
ندارند.»

جورج یانگ - روزنامه گاردین

ادامه در صفحه 6

ادامه در صفحه 2

طبقه کارگر و میزان
حداقل دستمزدها

ن جــورج یــانگ، روزـنــاـمه نگار رادیکال روزنــاـمه گاردـی
روردـین اوج اـمه، در روز 7 ـف ى در اـین روزـن اـله ـی س، در ـمـق انگـلـی
اـنـیان آن گـیرى یک مکارـتـیـسم ـجدـید در اـیاالت ـمـتـحده راکه ـقرـب
وش اـنه دوـلت ـب وـی اجـراـج ى و ـم اى ارـتجـاـع اـست ـه ان ـسـی ـمخـاـلـف

هستند، مورد بررسى قرار مى دهد.
ى از اـی وـنه ـه ـم ا اشـاره ـبه ـن انگ  ـب اـله، جـورج ـی دـمه ـمـق در ـمـق
رون ـی ـمـله  ـب دارى از ـجنگ، از ـج رى طـرـف ـسـت ـی وعـى ـه زاـیش ـن اـف

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی
حزب توده ایران

در صفحه 3

شکست اصالح طلبان حکومتى و
تالش تب آلود رفسنجانى

در صفحه 3
سرود صلح در کنگره جوانان

دموکرات جهان
در صفحه 8

ه 5 ـح ـف ه در ـص اداـم



دـمت اح “كارگری” كه درـخ ای ـبه אـصـطـل شكل ـه ایی و ـت رـم كارـف
یات ر گرـفـتנ وאـقـع دوנ درـنـظ د ـتشكیل ـمی گردد، ـب رאردאرـن رژیم ـق
ـبدیـهی و אز ـجـمـله ـنرخ وאـقـعی ـتورم، ـتـصـمیـمی رא אـتـخاذ و אـبـلاغ
اـصـله دאرد. ا ـف رـسنگ ـه اנ ـف وאـست ـبـحق زـحـمتكـش اـخ كرد، كه ـب
پیש אز ـبرگزאری ـجـلـسات ـشورאی ـعاـلی كار ـبرאی ـتـعییנ ـحدאقل
شكل یركل خـاـنه كارگر אیנ ـت یرضـا ـمـحجـوب دـب مـزدهـا ـعـل دـسـت
ـنـهـاد ـود كه پیـش تگویی یادآورـشـدה ـب ـته ـبه رژیم، ـطـی گـف وאـبــس
زאیש حـدאـقل دـسـتمـزد زـحـمتكشـاנ درسـال 82، رאی אـف دوـلت ـب
پاـنزده درـصد אـست. درאیـنـجا ـباید ـتـصریح كـنیم، پیـشـنـهاد دوـلت
كامـلًا  ـبا ـخوאـسـته و ـنـظرאت كارـفرـمایاנ אـنـطـباق دאـشت ودر وאـقع
ازم اـهنگی ـل ایه دאرאנ אز ـقـبل ـهـم رـم ی دوـلت و ـس ا یـعـن یاנ آـنـه ـم
ـصورت پذیرـفـته ـبود. ـعـلاوה ـبرאیנ، چـند روز پیש אز אـعـلام ـنـظر
مـزدهـا، یכ ـت ی كار درـخصـوص ـتعـییנ حـدאـقل دـس شـورאی عـاـل
ای وנ شـورאـه ی אز سـوی خـاـنه كارگر و كاـن اـت یـغ ـبـل ایی ـت گردـهـم
د،كه رپا ـش یات ـب اـن ركت دـخ اشگاה ورزـشی ـش ی كار در ـب اـم אـسـل
درآנ ـعـوאـمل رژیم ـبه ـشـعـاردאدנ ـهـای ـعـوאم ـفـریـبـاـنه پیرאـمـوנ
دאـقل ییנ ـح یت ـتـع وع پ ر אـهـم وـض ایل كارگری و אزآנ ـجـمـله ـم ـس ـم
ی د. صـادـق ـن اـفع زـحـمتكشـاנ پردאـخـت ـن وـجه ـبه ـم اـت ا ـب زدـه ـم دـسـت
ی ایـش ـم ایی ـن ی كار،درאیנ گردـهـم اـم ای אـسـل ورאـه وנ ـش یس كاـن رـء
زد زیر 30 درصـد ـم رسـر حـدאـقل دـسـت ذאكرה ـب ود:«...ـم ـته ـب گـف
ـام ـم ـاـت ـاق ـحق كارگرאנ ـب ـدـشـد و درـجـهت אـحـق ـوـقف ـخـوאـه ـت ـم
ار ا ـمـتـحد ـشدה ودر كـن دیكاـه ا و ـسـن ـتشكیـلات كارگری אـنـجـمנ ـه

یكدیگر خوאهیم بود.»
یرـضا ـمـحـجوب ـنیز ـبه ـسیاق ـهـمیشگی ـخود درگردـهـمایی ـعـل
ی وـم وـجه ـبه خـوאـست ـعـم ا ـت شـاנ سـاـخت: «ـب ذكور خـاطـرـن ـم
ـرـسـر ـحـدאـقل ـذאكرה ـب ـا ـبه ـهـیچ وـجه ـحـاـضـر ـبه ـم كارگرאנ ـم
دـسـتـمزد كـمـتر אز 30 درـصد ـنیـسـتیم... پیـشـنـهاد كارـفرـمایاנ 5/
ـا دـست كم 30 ـنـهـاد ـم 15 درـصـد، دوـلت 17 درـصـد و پیـش

درصد حدאقل دستمزد سال 81 אست...».
אیנ سخـناנ و موضعگیری های «دאغ» و «آـتشیנ» فقط و
سـاب وری ـح اـن اנ زـحـمتكشـاנ و ـم ور אـنحـرאف אذـه ـظ ـفـقط ـبه ـمـن
ש אـعتـرאضـی نـیروـمنـدی كه یכ شـدה אـست، بـرאی ـمهـار ـجـنـب
اـبق ـنرخ وאـقـعی ا ـمـط زدـه ـجـنـبه ـبـسیار ـمـهم آנ ـتـعییנ ـسـطح دـسـتـم
یاנ ا،درسـاـل یـهנ ـم دیكایی ـم ورم אـست. ـجـنـبש كارگری- ـسـن ـت
ـمـوאرה ـبـا ـجـدیت و پیگیری ـخـوאـست אـفـزאیש ـحـدאـقل אـخـیر ـه
ورم رא ـطرح، و ـبـخש ـبزرگی אز رپایه ـنرخ وאـقـعی ـت ا ـب دـسـتـمزدـه
اـندـهی كردה و ـبه زـحـمتكـشاנ رא درـسرאـسر كـشور ـحول آנ ـسازـم
ـمـقاـبـله ـبا ـسیاـست ـهای رژیم وـلایت ـفـقیه وא دאـشـته אـست. رژیم
اـفع ـطـبـقه كارگر و دیگر ازیر پاگذאردנ ـمـن اـله ـب رـس یه ـه ایت ـفـق وـل
زـحـمتكـشاנ ـحدאـقل دـسـتـمزدی رא ـتـعییנ ـمی كـند،كه ـبه ـهیچ رو

تا میנ كنندה معیشت میلیونها تנ אز زحمتكشاנ نیست.
ـبرאـساس آـمار ـموـجود،ـقدرت ـخرید كارگرאנ ـنـسـبت ـبه ـسال
رאف ا ـبه אـعـت ـن یנ ـب 58، 50 درـصد كاـهש یاـفـته אـست. ـهمچـن

یש אز 30 وנ ـب اـمه ریزی، אكـن رـن دیریت و ـب اנ ـم ازـم اـعی ـس یנ אـجـتـم اـم ر ـت دیر كل دـفـت ـم
ام اנ یכ ـمـق ار אز زـب ازה אیנ آـم د(ـت رـن ی ـب ر ـم ر ـبه ـس ور زیر ـخط ـفـق یت كـش درصـد ـجـمـع
د ـنـسـبت ـبه دה ری درآـم رאـب اـب رپایه ـن ول ـب ـسـء ام ـم یנ ـمـق ا ـبه گـفـته ـهـم حكوـمـتی אـست) ـبـن
رאیط ـبه گوـنه ی אـست. ـش اـت اكی אز ژرـفש ـطـبـق زאیש چـشمگیری یاـفـته و ـح ال ـقـبل אـف ـس
رאرگرـفـته و ـیی אـست، كه אیرאנ در زـمرה دریاـفت كـنـندگاנ وאم ـفـقرزدאیی ـبانכ ـجـهاـنی ـق
אـمـسال אیנ ـبانכ وאـمی ـبـلاـعوض ـبه ـمـبـلغ 500 ـهزאر دـلار ـبرאی «ـبـهـبود وـضـعیت زـندگی

مردم» به جمهوری אسلامی پردאخت خوאهد كرد.
אكـنوנ ـمـبارزה ـبرאی אـفزאیש ـسطح دـسـتـمزدـها ـمـطاـبق ـنرخ وאقـعی ـتورم ـبا ـمـبارزה ـبرـضد
اـیل د. ـبه دـل وردה אـن یه ـبه ـهم گرה ـخ ایت ـفـق اـعی رژیم وـل ادی-אـجـتـم ـسـمت گیری אـقـتـص
ا ـخوאـست زـحـمتكـشاנ ـسیاـست ـهای روـشנ ـعـلت אـصـلی ـعدم אـفزאیש دـسـتـمزدـها ـمـطاـبق ـب
كـلی در ـخـصوص ـمـسایل אـقـتـصادی אـست. ـهرگز ـنـباید ـفرאـموש كـنیم كه یكی אز مـهـمـتریנ
ـجـنـبه ـهای ـبرـناـمه אـصـلاـحات ـساـخـتار אـقـتـصادی،ـتا ـمیנ אـمـنیت ـسرـمایه و ـخـصوـصی ـسازی
رאנ ـجـمهـوری ـب ـته ـبه زـعم رـه ـب یנ سـدی كه وجـود دאرد(אـل אـست و درאیנ زمـیـنه ـنخــسـت
انכ ـمركزی اوנ ـب اح و ـتـعدیل ـشود. ـمـع اید אـصـل وـنی אـست، كه ـب اـنوנ كار كـن اـمی) ـق אـسـل
ود: ـته ـب ام گـف ـم ی و صـرאـحت ـت ی درسـال گذـشـته خـورشـیدی ـبه روـشـن اـم وری אـسـل ـجـمـه
وאردی אـست كه ای كوچכ אز دیگر ـم وح كارگاה ـه وנ كار درـسـط اـن رـمש درאجـرאی ـق «ـن
درجـهت ـتـشویق ـسرـمایه گذאری ـصورت گرـفت...» אز ـسوی دیگر درـبرـناـمه ـسوم ـتوـسعه
یع درـصدر یروی كار אرزאנ و ـمـط ارـجی، پدیدآوردנ یכ ـن ایه ـخ رـم وریت ـجـلب ـس ا ـمـح ـب
وאـفق كاـمل ر آנ ـت رـس ی ـب اح אـصـل ر دو ـجـن رאر دאردكه ـه یه ـق ایت ـفـق ای رژیم وـل اـمه ـه رـن ـب
اب ـبه אـنـحصـارאت اנ سـال گذـشـته ـخـط ـسـت اـب صـاد و دאرאیی درـت اوנ وزیر אـقـت د. ـمـع دאرـن
فرאملی تاكید كردה ـبود: «مزیت های بازאر كارאیرאנ ـمانند نیروی كار متخـصص و ماهر
رپایه אیנ رאنگیز אـست...». درـست ـب ا ـب ارـجی אـشـتـه ایه گذאری ـخ رـم رאی ـس و אرزאנ، ـب
رح ـسه اس ـط رאـس رف و ـب ی ـسه ـط اـن ا ـتـب ی كار ـب اـل ورאی ـع ال، ـش رـس وאـمل אـست كه ـه ـع
ـجانبه گرאیی رژیم، ـمیزאנ حدאقل دـستمزدـها رא بـصورت ـغیر وאقعی و ـبسیار پاییנ ـتر אز
ـنرخ ـتورم و ـبدوנ درـنـظر دאـشت ـحـقوق و ـمـناـفع زـحـمتكـشاנ ـتـعییנ ـمی كـند. ـمـعیار אیנ
گوـنه ـتـصـمــیم گیری אیנ ـسخـנ رءــیس ســازمــاנ مــدیریت و بــرنــاـمه ریزی אسـت:
«...درـصورت אـفزאیש دـستـمزدـها،كارـفرـمایاנ و كارآـفریـناנ (ـسرـمایه دאرאנ) ـتـمایـلی ـبرאی

אیجاد אشتغال نخوאهند دאشت.»!
ر אز 5 و 10 ای كـمـت روج كارگاה ـه یه،ـهمچوנ ـخ ایت ـفـق یر رژیم وـل ات אـخ دאـم אگر אـق
ـنـفر אز ـشـمول ـقاـنوנ كار و אـجرאی آییנ ـناـمه אـجرאیی ـمادה 191 ـقاـنوנ كار و ـخـصوـصی
وـبه یم و ـمـص رאردـه ار یכ دیگر ـق وאزאت آנ رא دركـن اـنی ـبه ـم ـس یروی אـن دیل ـن ازی و ـتـع ـس
یاـنه اـه یزאנ ـم ال 82 ـبه ـم ا در ـس زدـه دאـقل دـسـتـم ییנ ـح اـلی كار درـخـصوص ـتـع ورאی ـع ـش
85 ـهزار و 338 ـتوـمان به آנ ـبیـفزאییم، ـمی  ـتوאנ دورـنـمای אـقدאـمات ـضدكارگری آנ رא
مـزدهـا بـرאی ط حـدود 22 درصـد حـدאـقل دـسـت تـرسـیم كرد. كوتـاה ـسـخנ: אفـزאیש ـفـق
كارگرאנ ـمـشـمول ـقاـنوנ كارو درـسایر ـسـطوح ـمزدی 16 درـصد، ـفـشارـهای אـقـتـصادی ـطاـقت
فرـسایی رא ـبر كارگرאנ و خاـنوאدה ـهای آناנ تحـمیل ـمی كند و ـسبب سـقوط بازهم ـبیشـتر

قدرت خرید آنها می گردد.
ـمـبارزה ـبرאی אـفزאیש ـسـطح دـسـتـمزدـها ـمـطاـبق ـنرخ وאـقـعی ـتورم ـجدא אز ـمـبارزה ـبرـضد
یز یכ ور ـن ـظ رאی אیנ ـمـن یـست. ـب یه ـن ایت ـفـق ی رژیم وـل اـع ـسـمت گیری אـقـتصـادی،אـجـتـم
נ ـی ـدیكایی ـب ـن ـدیكایی و یכ وـحـدت ـس ـن ـتـقل ـس ـات ـمــس ـردה، یכ ـتـشكیـل ـت ـبـש گـس ـن ـج
ــبــــــارزה كرد. ــتكشــــــاנ ضــــــروری אـســت. درאیנ رאה بــــــاید پیگیرאنـه ـم زـحـــم

ادامه تعیین حداقل دستمزدها...
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شکست اصالح طلبان حکومتى و تالش تب آلود
رفسنجانى

اطالعیه دبیرخانه کمیته
مرکزی حزب توده ایران
ـصـفـحات اـیـنـترـنـتی ـنـشرـیه ـضد ـتوده ای «راه
اوری را در ـصـفـحه ر رـفـیق ـعـلی ـخ وـی وده» ـتـص ـت
ر ـش ری دیگر ـمـنـت اوـی ار ـتـص ـنـخـست ـخود، در کـن

کرده است.
اوری، در ـصـفحـات ر رـفـیق ـخ چاپ ـتصـوـی
ال وده ای، که در ـس رـیه ـضد ـت ـش رـنـتی اـین ـن ـنـت اـی
والن ـسـئ اوری و ـم ر ـبه دـفـعات رـفـیق ـخ ای اـخـی ـه
ر پا گذاـشـتن اصـول ران را ـبه زـی وده اـی زب ـت ـح
ـسم، ـحزب شکـنی، اـنـحراف وـنـی راکـسـی زـبی، ـف ـح
ـتـهم ـسم، راـست روی و ... ـم ـی از اصـول مـارکـس
کرده است چه معنایی می تواند داشته باشد؟

ـحزب ـتوده اـیران ـبارـها اـعالم کرده اـست و
دف ا ـه وده» ـب رـیه «راه ـت ـش د که ـن تکرار ـمی کـن
تـفرقه پراکنی در صفوف ـحزب و ضربه زدن به
ده و ران اـیجـاد گردـی وده اـی ارزات حـزب ـت ـب ـم
ـورـهـای ـاـن ـا و ـم ـرـیب کاری ـه ـمه ـف م ـه ـررـغ ـب
اـمه ـها را گوـناگون ـهـمـجـنان ـهـمان اـهداف و ـبرـن
دـنـبال ـمی کـند. ـحزب ـما ـنـظرات مـفـصل ـخود را
وده اـمه ـت ر کارـن أـمـلی ـب در اـین زـمـیـنه در ـجزوه «ـت
ـشـر کرده اـست و ـلـذا ـت ـن ـیـز راه ـتـوده» ـم ـت ای ـس
دان د (ـعالـقـمـن روری ـنـمی داـن ا  را ـض تکرار آـنـه
واـنـند ـبه ـصـفـحات اـلـعه اـین ـجزوه ـمی ـت رای ـمـط ـب

اینترنتی حزب رجوع کنند).
ران وده اـی اـنه کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت رـخ دـبـی
اـنه ـب رـی وام ـف دام ـع ـسـتن اـین اـق وم داـن ذـم ـضـمن ـم
ن ـد که اـی ی کـن ـار دیگر اـعالم ـم ـوده»  ـب «راه ـت
ـشاـنه آـنـست که ـنـشرـیه ـمزـبور وـحاـنه ـن ـتالش ـمذـب
در راه دـست ـیاـبی به اـهداف ـضد ـحزـبی اش ـهر

وسیله یی را ممکن می شمارد.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
11 فروردین ماه 1382

آزادی برای همه
زندانیان سیاسی

ایران!

ـتـایج ـتـا درـسـرאـسـر كـشـور و مــشـخص ـشـدנ ـن ـتـخـاـبـات ـشـورאـهـای ـشـهـر و روـس ـبـا ـبـرگزאری אـن
آנ،كشمكש و رویارویی در بیנ جناح بندی های حكومتی وאرد مرحله تازה אی گردید.

پاـسخ ـتـلویـحی ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـبه ـسـخـناנ ـمـحـمد ـخاـتـمی، كه پس אز אـعـلام ـنـتایج אـنـتـخاـبات
یت وـقـع ود: «آنچه كه درאیנ ـم ی گـفـته ـب اנ حكوـمـت اح ـطـلـب ی אـصـل یـن اـبل پیש ـب ا و شكـست ـق ورאـه ـش
אتـفاق אفتاد، یכ زنگ خـطر אست»  حاكی אز ـتشدید تـقابل درهرم ـحاكمیت و به ـموאزאت آנ، تحرכ
و ـماـنور ـحـساب ـشدה رـفـسنـجاـنی و ـباـند كارگزאرאנ ـسازـندگی درـشرאیط  ـخـطیر و دـشوאر كـنوـنی אـست،
تـلاש گـسـتردה אی كه در رאـسـتای ـتـقویت ـموאضع ـخود و ـتضـعیف ـهر چه ـبیـشـتر ـجـناح مـقابل אـست.
אیנ ـبرناـمه ـیی אست،ـهدفـمـند كه אز ـمدتـها قبل ـطرאـحی و به مورد אـجرא گذאـشته ـشدה و אینכ درـسایه

شكست «אصلاح طلباנ» حكومتی باشدت و قوت אدאمه می یابد.
رאנ אز آנ رو اה ـتـه د ـم ازـجـمـعه   6 אـسـفـن ای، ـنـم ی در ـخـطـبه ـه اـن ـسـنـج یر رـف اנ אـخ وـجه ـبه ـسـخـن ـت
ـحاـءز אهـمیت ـمی ـباـشد كه אـهدאف و دورـنـمای אـسـترאتژیכ ـبرـنامه אی دـقیق رא ـتاـحد مـعیـنی آشكار ـمی
ا אزـجـمـله گـفـته אـست:«ـبـهـترאـست ـبه ـجای אینكه ـهـمدیگر رא ـمـتـهم ـسازد. رـفـسـنـجاـنی درאیנ ـخـطـبه ـه
كـنیم به وאقـعیت ـها ـبرـسیم... و آنـهایی كه ـمی ـخوאهـند،نـتایج אیנ אنتـخاـبات رא ـتحـلیل كـنـند،تـحـلیل
ورد ی رא ـم ریاـن وאـهم ـج ی ـخ د... ـنـم اנ نكـنـن ودـش ای ـخ وאـسـتـه دی و درـجـهت ـخ اـن اـنـبه،ـب ای یכ ـج ـه
ـتـعرض ـقرאردـهم،אـما ـشاید ـهمه ـبه ـنـحوی ـمـسـءول ـباـشـند كه אگر ـبـنا ـباـشد،تـحـلیل ـجاـمـعی بكـنم،ـخوאـهم
گـفت...ـماאـمروز ـشاـهد ـتـنزل ـبیـشـتر ـحـضور ـمردم ـهـسـتیم،كه אتـفاق ـمیـموـنی ـنیـست...ـسیاה ـنـمایی ـهایی
كه دو ـجـناح אصـلی(ـتوـجه كـنید ـخود و ـباـند ـهای ـهوאدאرש رא ـمـبرא ـمی كـند)كـشور كه ـهریכ دیگری
یاה ردم ـشدה אـست،وـلی אیנ ـس ـشاركت ـم د،ـسـبب كاـهש ـم رـبه زدـن ام ـض ام كردה و ـبه אـصل ـنـظ دـن رא ـب
ـنـمایی ـها אـلاנ ـشروع ـنـشدה אز دوم ـخردאد ـشروع ـشد كه ـحـتی گاـهی دورאנ ـجنگ و ـحـضرت אـمام رא
ا אیנ ات شـورאـه ایج ـمـهم אـنـتخـاـب ـت زود: «یكی אز ـن د.» وی سپس אـف رـن ـب وאل ـب د زیر ـسـء ی كردـن ـسـع
اש ال ـتـل یخـود درـح د،كه ـب یدـن اب ـفـهـم یس و ضـد אـنـقـل ریكا و אنگـل اری آـم ای אـستكـب اـنه ـه ودكه رـس ـب
ـهـسـتـند و ـجریاـنی رאكه ـبه دـنـباـلש אـفـتادה ـبودـند و فكر ـمی كردـند ـمیـلیوـنـها رאی ـمی آورد،ـفـقط ـباید
ر ـجوאـنی كه ـفریب ا ـهـمیـشه ـبه آـمریكا گـفـته אیم كه ـبه چـند ـنـف ا אنگـشت ـها، آـنـها رא ـشـمرد... ـم ـب
می ـخورند و آنها رא به خیابانها ـمی آوردند و حركاتی אنجام می دهـند و یا بچه های ضد אنقلاب

و ساوאכ هستند و یا אینكه بچه های אنقلابند،ولی حالا אفكار دیگری دאرند،دل خوש نكנ».
د.در ی אفكـن رـم ی ـب ـسـنجـاـن ریبكارאـنه رـف اנ پردה אز روی روש هـای ـف یق ـبه אیנ ـسـخـن وـجه دـق ـت
اـند ـهـمـبـستگی ـبه رـهـبری ا ـب آـسـتاـنه אـنـتـخاـبات ـشورאـها،كارگزאرאנ ـسازـندگی در یכ ـهـماـهنگی پـنـهاנ ـب
امـی ـبه امـی كار و خـاـنه كارگر ـجـمهـوری אـسـل رمـایشـی چوנ حـزب אـسـل אـصغـرزאدה و «אحـزאب» ـف
تضعیف جبهه אءتـلافی دوم خردאد و אیجاد شكاف درآנ ـباتوسل به אنوאع ـشیوה ها مبادرت نـمودה با
אـشارה رـفـسـنـجاـنی،ـخودرא یכ ـنیروی אصـلاح ـطـلب و ـمـتـمایز אز ـجـناح ذوب در وـلایت كه درـعیנ ـحال
رאدر ی ـب ی كرد. ـمـحمـد هـاـشـم اح خـاـتمـی אـست، ـمعـرـف اـجـن ی» ـب اف جـدی و «אصـوـل دאرאی אـخـتـل
ود: «چפ» و دـعی ـب ا ـم رگزאری אیـسـن ا ـخـب اـحـبه אی ـب وـسـسیנ كارگزאرאנ در ـمـص اـنی و אز ـم ـسـنـج رـف
ـا دید ســیاســی ـبه ـقـضــایا ـد... אگر ـب ـن مكاری مــی كـن ـرאی ـتــضعــیف كارگزאرאנ ـه «رאسـت» ـب
ـات ـتـخـاـب ـوـقـعـیت كارگزאرאנ در אـن ـضـعـیف ـم ـرאی ـت ـاح ـب ـن ـردو ـج ـوـجه ـمـی ـشـویم كه ـه ـت نگریم،ـم ـب
دה اـه ـش ا ـم ی)ـب اـن ـسـنـج ی(رـف اـشـم ای ـه ود:«آـق اـفه كردה ـب یנ אـض د.» وی ـهمچـن اركت دאرـن ـش ا،ـم ورאـه ـش
صـرאف ـشم)אـن ـصـلـحت دید אز ـحضـور درـمـجـلس (ـش اح «چפ» ـم ای ـجـن روكש نكردנ ـلجـاـجت ـه ـف
دـهد، אـما ـهیچگاה ـعـلیه ـمـنـتـقدאנ و ـمـخاـلـفاנ ـخود אـقدאم ـعـمـلی نكرد و ـنـمی كـند و درـعیנ آנ، ـحـفظ

نظام رא مقدم به حفظ אفرאد می دאند.»
وی ـجـبـهه دوم د אز ـس یـست وאـح ی كه ـبـحث אرאیه ـل ال 81  ،ـهنگاـم اה ـس اوה درאوאیل دی ـم ـبـعـل
ـخردאد ـمـطرح ـبود، گروה كارگزאرאנ زیرـبار ـتـصـمیم ـشورאی ـهـماـهنگی ـجـبـهه دوم ـخردאد درـبارה אـءـتـلاف
ایی אز אـعـضای ـشورאی ـمركزی یـست ـمـشـترכ ـنرـفت. درאیנ ـخـصوص ـهدאیت آـق اـتی و אرאیه ـل אـنـتـخاـب
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אیנ گروה گـفته ـبود «ـشورא ـشریכ نـهاد ـمدـنی אست و ـبیـشـتر به
یנ ا ـمی پردאزد و ـبه ـهـم ر و روـسـت ردم ـشـه اـعی ـم ـمشكـلات אـجـتـم
ـخاـطر دـلیـلی ـندאردكه بـخوאـهیم אـنتـخاـبات ـشورא رא ـسیاـسی و یכ
اـمه رـن ا ـب ًا و ـب ـلیـست وאـحد אرאیه دـهیم.» و ـبه אیנ ـترـتیب ـعـمـل
رאה و ـهم ایت ـهـم اح ذوب در وـل ا ـجـن دה ـب یم ـش אی אز پیש ـتـنـظ
اح اـشات אـصـل یم ـطـلـبی و ـمـم ـسـل ار كارگزאرאנ و ـت ـش گام گردید. ـف
طـلـباנ حكوـمـتی ـسرאـنـجام ـجبـهه دوم ـخردאد رא كه ذאـتًا ـناـتوאנ و
اـنی و ـسـنـج اـخت. אیנ ـحركت رـف ود،ـخـنـثی و ـمـنـفـعل ـس یل ـب ـعـل
گروה ـهـای ـهـوאدאر אو، אز ـسـوی ـمـدאـفـعـاנ ذوب در وـلـایت ـبـا
ویت אیנ ای ـتـق اـمه رـساـلت در رאـسـت د و روزـن ـتـمـجید روـبه رو ـش
ـته ـبـود: ـمـله ـنـوـش ـنـجـاـنـی و در ـتـایید آנ אز ـج ـسـیاـست رفــس
«...אكـنوנ چـندی אـست كه به ـنـظر ـمی رـسد ـتوאزנ پدید آـمدה
اـمـعه و وردה אـست و ـج رـهم ـخ ردאد) ـب درپیש אز 1376(دوم ـخ
ددًא وאزנ رא ـمـج ا ـت اש אـست ـت رآנ در ـتـل اكم ـب ی ـح یاـس ام ـس ـظ ـن
اـشـمی ا ـمـحوریت ـه وאزנ ـجدید ـب د.» אیـجاد یכ ـت ر گردאـن ـسـتـق ـم
رـفـسـنـجاـنی،نكته كـلیدی و אـصـلی در ـسیاـست ـهای كـنوـنی אـست
ـجـــاـنـــی دـنــبـــال ـمـــی ـشـــود. درאیנ ـــســن كه אز ـســـوی رـف
ود دה و ـعـم ـن ادل كـن ـتـع یروی «ـم ی زیرپوـشש ـن ـسـنجـاـن وאزנ،رـف ـت
د ازی خـوאـه دـب ـن ور و ـب اـن اح ـبه ـم یاנ دو ـجـن ام» درـم ـظ خـیـمه ـن
ـویت ـوאנ אوـل ـن ـظـام» ـبه ـع ظ ـن ـوאנ «ـحـف ـن پردאـخت و ـتـحت ـع
ـبـدאد ـت אـسـاـسـی در ـشـرאیط ـبـحـرאـنـی، ـبه ـتحكیم پایه ـهـای אـس
ی در ـسـنجـاـن وـضعگیری رـف د. ـم د ـش ول خـوאـه ـشـغ یه ـم ایت ـفـق وـل
م ـنـد ـمـاה و אـشـارה آشكار אو ـبه אمپریاـلـیـس ـمـعه 16 אـسـف ـمـاز ـج ـن
آـمریكا ـتـحت אیנ ـنام كه «به ـعدה אی ـجوאנ ـفریب ـخوردה دل
ر، אو و اـض رאیط ـح یت אـست. درـش وید אیנ وאـقـع ـخوש نكנ» ـم
ـباـندـهای وאـبـسـته و ـتـحت ـفرـماـنש ـمی كوـشـند אز אوـضاع دאـخـلی
ـناـشی אز شكـست אـصـلاح ـطـلـباנ حكوـمـتی و ـناكارאیی آـناנ و ـنیز
ریكا درحـوزה رאق و ـحضـور آـم ا ـع ـطـقه אی، ـجنگ ـب ـن یت ـم وـضـع

خلیج فارس،بیشتریנ بهرה بردאری رא אنجام دهند.
رـفـسـنـجاـنی، كارگزאرאנ و ـهوאدאرאנ آـنـها در دروנ و پیرאـموנ
ار وאـسـت د و ـخ ـسـتـن ی ـه د ـمـل اכ و ـض رـن یروی ـخـط اكـمیت یכ ـن ـح
ـبـازگـشت ـبه אوـضـاع پیש אز دوم ـخـردאد 76 ـبـودה، در ـصـدد
یروی اאیנ ـن ارزה ـب اء و ـمـب د. אـفـش اـنی אـن رאری آرאـمـشی گورـسـت رـق ـب
ت ـدאـل ـال، آزאدی و ـع ـتـقـل ـا אـس ـیز كه ـب ـت ـردم ـس ـضـد ـمـلـی و ـم
אـجتـماـعی و ـبـطور كـلی سـعادت ـمردم مـحروم אیرאנ دـشمנ אـست،
ا، ی گردد. ـحزب ـم دאد ـم اپذیر ـقـلـم یر ـن اـخ یـفه ـیی ـمـهم و ـت وـظ
ـباـتوـجه ـبه ـشرאیط ـفوق אـلـعادה ـحـساس אز ـنـقـطه ـنـظر ـمـلی و ـبیנ
ای رزـه ریكا در  ـمـجاورت ـم اכ אرـتש آـم رـن אـلـمـلـلی و ـحـضور ـخـط
یه رא درچارچوب یכ ـجـبـهه ایت ـفـق ا رژیم وـل ارزה ـب ـب یـهנ، ـم ـم
وאـحد كه ـهـمه ـنیروـهای ـمـعـتـقد ـبه آزאدی و ـعدאـلت אـجـتـماـعی رא
ـصرف ـنـظر אز ـتـعـلـقات فكری و ـسازـماـنی در ـبرـمی گیرد، ـشرط
د. ـتشكیل ور אرزیاـبی ـمی كـن وـشت كـش رـن ییנ ـس رאی ـتـع دم، ـب ـمـق
اریخـی אـست كه اپذیر ـت ی یכ ضـرورت אنكار ـن یנ ـجـبـهه ـی چـن

باید به آנ با مسءولیت كامل پاسخ مثبت دאد.

د در گزارش کنگره  اراـئه ـمى دـی ان ـج واـن ان ـج ازـم رـفـتن ـعـضوـیت 10ـس اد پذـی ـشـنـه پـی
اسـى و ـی وـبت از اوضـاع ـس دگى کشـور هـاى ـمـخـتـلف ـبه ـن ـن مـاـی ـیـئت هـاى ـن شـود.  ـه
اـجتـماـعى کـشورـشان و نـیز مـبارزات ـترـقى ـخواـهاـنه ـجواـنان گزارـشى به کنگره ارائه ـمى
ى ود گزارـش ى ـخ راـن ز در ـسـخـن ران  ـنـی وده اـی ان ـت واـن ان ـج ازـم ده ـهـیـئت ـس اـیـن ـم د. ـن دـهـن
ـمـفـصـلى از وـضع ـمـبارزات ـحق ـطـلـباـنه ـجواـنان و داـنـشـجوـیان اـیران ـبه کنگره ـمى دـهد و
ز ـی ان و ـن وـی ـشـج ان و داـن واـن ى، درـجه تکاـمل ـجـنـبش ـج اـس وـضـیح وـضـعـیت ـسـی ـضـمن ـت
رى و شکـنـجه کردن گروه ـشـجوـیى و دـستگـی اـعى ـبه ـتـجـمـعات داـن ورش پـلـیس ارـتـج ـی
کـثـیرى از رـهـبران ـجـنـبش داـنـشـجوـیى را ـبه اـطالع ـجواـنان ـجـهان ـمى رـساـند.  کنگره ـبا
این مبارزات اعالم همبستگى کرده و ـخواستار آزادى کلیه زندانیان سیاسى و به ویژه

دانشجویان زندانى مى شود.  
ا وده اى ـب ان ـت دگى جـواـن ـن مـاـی ـیـئت ـن ـبه اى که  ـه ات هـاى دو جـاـن در طـى ـمالـق
ا، ـفـلـسـطـین، ـعراق، ـترکـیه، ـبـحرـین، آـمریکا و وـنزوـئال دارد، ـنـماـیـندگان ـجواـنان از کوـب
رـفـقا از روـند ـتـحوالت در ـمـیـهن ـمان و در ـمـنـطـقه و ـمواـضع ـسازـمان ـجواـنان ـتوده اـیران
رار ـهاى ـمـشـخص در ذاکرات ـبه ـلـحاظ ـق د.  اـین ـم وـن ران آگاه ـمى ـش وده اـی و ـحزب ـت
راـبـطه ـبا گـسـترش رواـبط ـمـتـقاـبل ـبـسـیار ـسودـمـند ـبود و در ـجرـیان آن ـمـصاـحـبه ـهاـیى در
راـبـطه ـبا ـمواضع ـجواـنان فـلـسطـین و وـنزوئال اـنـجام گرـفت. ـبرـخورد ـسازـمان ـهاى ـجواـنان
ارزان رام اـین ـمـب ده اـطالع و اـحـت ان کـنـن ران ـبـی وده اـی ان ـت واـن ان ـج ازـم ا ـهـیـئت ـس ان ـب ـجـه
وـفـقـیت ان و ـم وده اى در ـمـیـهن ـم ارزات رزـمـندگان ـت ارگوـشه ـجـهان از ـمـب ـجوان از چـه
ـکارزار ـبـین اـلمـلـلى ـحزب ـتوده اـیران و ـسازـمان ـجواـنان ـتوده ـبود. در روز ـسوم کنگره
پـیام ـهـمـبـستگى در ـحـماـیت از ـتـظاـهرات ـسراـسرى داـنش آـموزان و ـجواـنان آـمریکاـیی
دا ا اـنعکاس وـسـیـعى پـی ریکا و کوـب وـعات آـم ر ـضد ـجنگ اـعالم ـمى ـشود که در ـمـطـب ـب

مى کند.
ـبـوـعـات ـط ـطـى ـبـرگزارى کنگره، ـهـر روز گزارش ـهـاـیی از روـنـد کار کنگره در ـم
ـسراـسرى کوـبا ـمـنعکس ـمى ـشود و ـمـصاـحـبه ـهاى ـمـفـصـلى ـبا ـنـماـیـندگان ـجواـنان کـشور
اى اـمه ـه ـن ـطـع ا و از ـجـمـله ـق اـمه ـه ـن ـطـع ات ـق ارم کـلـی رد.   در روز چـه ى گـی ا اـنجـام ـم ـه
اره ـجـهان ـبه ـتـصوـیب ـمى رـسد.  ـعـنـصر کـلـیدى اـین ـسـیون ـهاى پـنج ـق ادى کـمـی ـشـنـه پـی
وق ریکا در ـس رکردگى آـم ى ـبه ـس اـن ـسم ـجـه اـلـی ا ـمحکوـمـیت ـعـملکرد امپرـی اـمه ـه ـطـعـن ـق
ن، کره ـی ـمـال فــشـار ـبه ـخـلق ـهـاى ـعـراق، ـفلـســط دادن ـجـهـان ـبه ـسـوى ـجنگ و اـع
اـنى دراـسـیون ـجـه زدـهم ـف اـن اـمه اـصـلى کنگره ـش ان اـست. ـقـطـعـن ـسـت اـن دـموکراـتیک، و اـفـغ
اـمه ـهاى رـن اـیه دارى و ـب رـضد «ـجـهاـنى ـشدن» ـسرـم اـطع ـب ان دـموکرات ـمواـضـعى ـق ـجواـن
ـمـخرب ـبانک جـهاـنى، پـیـمان نـفـتا و ـموافـقـتـناـمه ـتـجارت آزاد در ـقاره آـمریکا  اـتـخاذ ـمى
کـند. در اداـمه جـلـسات کـلـیه ـقطـعـناـمه ـها در ـحـماـیت از ـمـبارزات ـجواـنان ـترـقى ـخواه در
ران) ـمورد ان اـی ـشـجوـی ان و داـن ا ـجواـن اـمه در ـهـمـبـستگى ـب ـسراـسر ـجـهان ( از ـجـمـله ـقـطـعـن

بحث قرار گرفته و به تصویب مى رسد.
رـین اـلی ـت راى ـتـعـیـین ـع ون ـب دراـسـی ات دوره 16 ـف ـتخـاـب در آخـرـین روز کنگره اـن
ا ـشرکت ـفـعال ـهـمه ـهـیـئت ـهاى ـمراـجع اـجراـئى ـفدراـسـیون ـجـهاـنى ـجواـنان دـموکرات ـب
ـنـماـیـندگى ـبرگزار ـمى ـشود.  ـسازـمان ـجواـنان نپال ـبا ـحـماـیت کـمـیـسـیون آـسـیا و ـسازـمان
ـجواـنان پرـتـغال ـبا ـحـماـیت کـمـیـسـیون اروپا کاـندـیداى ـمـقام رـیاـست ـفدراـسـیون ـهـسـتـند.
ـجـلـسات ـمـشورت ـمتـعدد ـمـنطـقه اى و ـبـین ـقاره اى ـبرگزار ـمى ـشود و در ـنـهاـیت ـسازـمان
ون و دراـسـی اـست ـف د آرا ـبه ـسـمت رـی ا کـسب 60 درـص ال ـب ـست پرـتـغ وـنـی ان کـم واـن ـج

سازمان جوانان کوبا با اکثریت آرا به سمت دبیرکلى فدراسیون انتخاب مى شوند.
ـهـفت روز کار ـسـخت ـتـمام ـشده و رـفـقا پس از اـتـمام کارـهاى کنگره و ـقرار ـمدار
اـفـظى ـمى ا و کارزار ـهاى ـمـشـترک ـبه گرـمى از ـهـمدیگر ـخداـح اط ـه ا و ارـتـب دارـه دـی

کنند تا دیدارى دیگر در گردهمایی بعدى.   
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ا ـمـضـمون اه پالکاردى ـب ا ـلـباس ـسـی ى، که ـب داـخـتن ـخاـنم ـمـسـن اـن
ى مـاـی ى کرد، از راهپـی راى ـنـفت ـحـمل ـم ا ـجنگ ـب ـمخـاـلـفت ـب
«روز پاـتـریک ـمـقـدس»، در ـشـهـر کوچک پوکوـنـاـنـوس، در
ز ـکه ـیک ون داوـن ای  اـسـتـی ازداـشت آـق ا، و  ـب ـی واـن ـسـلـی االت پـن اـی
د» ـبه ـتن داـشت، در ـیک اـنس دـهـی ار «ـبه ـصـلح ـش ا ـشـع راـهن ـب پـی
پاـساژ در اـلـبـنى ـتوـسط پـلـیس ـبه دـلـیل ـمـخاـلـفت ـصاـحب پاـساژ ـبا
ـمـضـمون ـضد ـجنگ اـین ـشـعار ، ـبه رـشد اـین ـنوع گراـیـشات در
ـتـارى، ـتـحـده ـمـى پردازد.  او ـمـى گوـیـد که «ـبـدرـف اـیـاالت ـم
اـلـیت ر آب کردن ـفـع ازداـشت و ـسـعى در  ـنـقش ـب رى، ـب دـستگـی
دل ان ـعادى ـب د، ـبه یک ـجرـی ـسـتـن اـیى که ـمـخاـلف ـجنگ ـه آـنـه
راـنى آن دـسـته از اـله ـفاش ـمى کـند که «از ـسـخـن ـمى گردد.»  ـمـق
بستگان کشته شدگان حادثه تروریستى 11 سپتامبر، که با جنگ
ـبرـضد ـعراق ـمـخالف ـهـسـتـند، در ـمدارس جـلوگـیرى ـمى ـشود. »
ان اـمـی ـظ رـن ا کـشـته ـشدن ـغـی وـیـسد: « ـهـمزـمان ـب وی در اداـمه ـمی ـن
ى در ـخـلـیج راـق سـى و ـع ى، انگـلـی ریکاـی ازان آـم رـب ى و ـس راـق ـع
(فـارس)، اـین ـجنگ ـبه سـرـعت ـقـربـانـى دیگرى ـمـى گیـرد:
دـموکراـسى در اـیاالت ـمتـحده.»  ـجورج ـیانگ ـمـتذکر ـمى ـشود
که «اـین روـند ـمـنـحـصر ـبه آـمریکا ـنـیـست.  آزادى ـهاى ـمدـنى در
انگـلـسـتان ـنـیز ـبه ـخاـطر ـجنگ در اـیرـلـند ـشـماـلى ـصدـمه دـیدـند و
اکـنون ـهم ـبه دـلـیل اـین درگـیرى ـبـیش از پـیش در ـمـعرض ازـبـین
رـفـتن ـهـسـتـند. »  وـلی او اـضاـفه ـمى کـند که « اـین اـمر در اـیاالت
متحده به خاطر دوره مک کارتیسم در دهه 1950 هنگامی که
آن ـهاـیى که ـمـظـنون ـبه ـحـماـیت از کـموـنـیـسم ـبودـند، مـجـبور ـمى
ظـرات خـود را پس نـا ـن س ـس ـته ویژه ـمـجـل ـی شـدنـد که در کـم
بگـیرـند و ـنام ـترـقى ـخواـهان را ـفاش کـنـند ـطـنـین دیگرى دارد.»
ا مک ـسه ـب یکه « ـمقـاـی ـمقـاـله در اداـمه اشـاره مـى کنـد در حـاـل
ـمل ـمـاـیـش ـهـاى ـعـدم ـتـح ن ـن ـیح اـست» و اـی م ـصـح ـیــس کارـت
ـتن اب گرـف ده و در حـال ـشـت ى، پراکـن ـن ا ـجنگ ـعـل ـمخـاـلـفت ـب
وز ـهیچ ا دـهه 1950 اـین اـست که ـهـن اوت ـب د، وـلیکن ـتـف ـسـتـن ـه
ـشـده اـست و ـمـاـیت از آـنـان ـصـادر ـن حکم ـفـدراـلـى ـبـراى ـح
د، ـمـخاـلف ارى از ـکـساـنی که از ـجنگ ـطرـفدارى ـمى کـنـن ـسـی ـب
ـوش نکه « ـب ـاره ـبه اـی ن اـش ـم ـانگ ـض ـد.» ـجـورج ـی ـن ـت آن ـهــس
ى چیکز، گروه دن دیکـس رون راـن ـی دان ـب راى  از ـمـی کارزارى ـب
نـدن ضـاى آن در ـل ان آمـریکایـى که یکى از اـع ـیقـى زـن مـوـس
ـبرـضد ـجنگ ـسـخن گـفـته ـبود، ـسازـمان ـنداد وـلی ـسی دى ـهاى
آـنان ـتوـسط یک گروه ـخـشمگـین زـیر پا ـخرد و ـخاکـشـیر ـشد و
وط ا ـسـق رـین ـه روش ـت در ـلـیـست پرـف ان از ـص راـنه آـن رـین ـت آـخ
ظـاهـرات عـدم ـتـحـمل ـین اذعـان دارد که «اـین ـت کرد.»  ـهمچـن
گرچه پراکـنده  ـبه ـنـظر ـمى رـسـند، وـلی ـهمگى ـخود ـبه ـخودى
ان آن ـسى دى ـهاى دیکـسى اـیى که در ـجرـی ـسـتـند.  گردـهـم ـی ـن
چیکز ـخرد ـشد، ـبا ـهدف دـفاع از ـقطع پـخش ـترانه ـهاى آـنان از
ـال ـر کاـن ـی ـى « کـل ـتـعـلق ـبه کمپاـن ـى ـم ـوـی ـاى رادـی تگاه ـه اـیــس
وش ا  ـجورج ـب زدیکى ـب اط ـن ون تکزاس» که ارـتـب وـنیکاـسـی کاـم
ى ى اـین کمپاـن وـی اى رادـی ـستگاه ـه د.» اـی ى ـش دـه اـن ازـم دارد، ـس
ـنـوـنـدگان را ـبـراى ـسـازـمـاـنـدـهـى و ـشـرکت در ن ـش ـی مچـن ـه
گردـهـماـیى ـهاى ـطرـفدارى از ـجنگ که در ـهـفـته ـهاى گذـشـته
اـله د. »  ـمـق شـوـیق کرده اـن د، ـت رگزار شـدـن اط ـمـخـتـلف ـب در ـنـق
ـبـطور ـمـشـخـصى ـبه ـسـهم ویژه دوـلت ـبوش در اـیـجاد ـجوى که

چنین عملکردهایى در آن رونق مى یابند،  اشاره مى کند. 
ـجورج ـیانگ ـمی ـنوـیـسد که در ـتـحت ـشراـیـطى که ـنـقش ارگان ـهاى کـنـترل
و تـفتیش عقاید به دلیل تصویب لوایحى نظیر الیحه میهن پرستى و عملیات سپر
آزادى ـفزوـنى ـیاـفته ، دوـلت داـمنه تـعـقیب و اـسـتراق ـسمع ـشـهروـندان آـمریکاـیى را
ان از کـشور ـهاى ـمـشـخـصى را اـهـجوـی اـمـحدود ـهـمه پـن ازداـشت ـن اـفزاـیش داده و ـب
ـمـجاز کرده اـست. ـسال گذـشـته ـتـعداد ـموارد ـتـقاـضاى دوـلت ـفدرال ـبراى ـتـعـقـیب
و ـمراقـبت شـهروـندان ـبر اـساس ـقاـنون تعـقیب و ـمراقـبت امـنیـتى ـخارـجى، که ـهدف
آن اـصوالٌ  شکار ـجاـسوـسان ـخارـجى اـست، ـبراى اوـلـین ـبار در ـتارـیخ آـمریکا از

همه مواردى که در تحت قوانین داخلى صورت گرفته بود، فزونى یافت. 
ـمـاـیت از ـحـقـوق ـشـهـروـنـدان، که ـمـرکز آن در ـبق گزارش ـمـرکز ـح ـبـر ـط
ون اـن ام ـق د ـتـحت ـن دـی اده از الـیـحه ـج ا اـسـتـف د ـب واـن ى ـت واـشنگـتن اـست، دوـلت ـم
ـتـقوـیت اـمـنـیت داـخـلى،  «از ـفاش ـشدن ـمـشـخـصات و ـهوـیت ـهـمه کـساـنى که در
راـبـطه ـبا ـتـحـقـیـقات در ـمورد ـترور ـبازداـشت ـشده اـند ـخوددارى کـند و ـنام آن ـها

را از شمول قانون آزادى اطالعات مستثنى نماید.»  
وـلوژى و آزادى «اـتـحادـیه آزادى اـمه تکـن رـن اـین ـهارت»، ـمـسـئول ـب ارى اـشـت «ـب
ـهاى ـمدـنى آـمریکاـیى»، ـبه ـنـیوـیورک ـتاـیـمز گـفت که ـمـقاـمات دوـلـتى از ـشرکت
اـبـخاـنه ـها ـخواـسـتار ـمدارکى  در راـبـطه ـبا ـنوع کـتاب ـهاـیى که ـهاى اـیـنـترـنت و کـت
ـمردم به اـماـنت ـمى گـیرـند و ـیا وب ـساـیت ـهاـیى که در اـیـنـترـنت ـبازدـید ـمى کـنـند،
اکى ـبـین رـسـن ـسـتى ـت زـی ـسـتـمى ـبه وـجود آـمدن ـهـم د.  ـمـحـصول چـنـین ـسـی ـمى ـشوـن
وه ـمـقـنـنه اـست که در ـنـتـیـجه آن ـسرکوب رـسـمى چارچوب گروه ـهاى ـفـشار و ـق
شـار از طـرـیق مـردم عـادى را فـراـهم کرده و هـرکدام اـین دو از ـعـمل بـراى ـف

دیگرى نیرو مى گیرند. 
والٌ آـسـیب د که ـمـعـم ـسـتـن ى ـه اـی رـین آن ـه ر ـت ى آـسـیب پذـی در چـنـین وـضـعـیـت
پذـیر ـترـین ـهـسـتـند، ـیعـنی مـهاـجران ـعرب و آـمریکاـیى ـهاى تـیره پوـست.  ـمردـها از
کـشور ـهاـیى که به ـعـنوان مـنابع ـباـلـقوه ـترورـیسم مـحـسوب ـمى ـشوـند و کارت ـسـبز
ده و ام، انگـشت نگارى ـش اـجرت ـثـبت ـن وـسط اداره ـمـه اراٌ ـت ون اـجـب د، اکـن دارـن ـن
عکس آن ـها گرـفته ـمى ـشود. ـبـسـیارى از آـنان ـبدون اـینکه ـجرـمى ـمرتکب ـشوـند
ـفـقط به دـلـیل اـینکه ـتـقاـضاى آنـها ـبراى ـصدور اـجازه کار ـهـنوز ـمورد ـبررـسى ـقرار
ام، یک د.  ژوـلـیت کـی وـن ازداـشت ـمى ـش ده ـب اـمه رـیزى ـش رـن نگرـفـته، ـبه ـصورت ـب
اـله ـبه یک ـس اروارد گـفت: « در اـساس اـین ـم ـسم در داـنشگاه ـه رورـی ـمـتـخـصص ـت
کـنـترل ـهمه ـجاـنـبه ـمـهاـجران ـتـبدـیل ـشده اـست.»  او ـبه واـشنگـتن پـست گـفت: «اـین
اـیده که چـنـین عـملکردى ربـطى به اـمنـیت دارد و ـیا اینکه دوـلت بـتواـند ـتوـسط آن

تروریسم را متوقف کند، مضحک است.» 
ز ـی ـبـعـیض نژِادى ـن ا ـت ده که ـب ـن اـب ظـارت داـیـمی رشـد ـی راـقـبت و ـن اـین جـو  ـم
آمـیـخته اـست آـمریکاـیى ـهاى  رنگـین پوـست را به ـصورت ـمنـفى تـحت ـتاـثـیر ـقرار
ـمى دـهد. ـجـین ـباـند از ـمـسـئوالن کنگره رنگـین پوـسـتان رادیکال ـمـتذکر ـمى ـشود:
ا را در د و ـم رار ـمى دـه رى ـق زرگـت ر ذره ـبـین ـب ا را زـی ر رنگـین پوـست ـه « اـین اـم

تور دسته بندى نژادى گرفتار مى کند.»  
د ا ـسـفـی اـله در راـبـطه ـب اره در ـمـق ورد اـش وـنه ـهاى ـم اـمى ـنـم اـین ـحـقـیـقت که ـتـم
پوـسـتان و  ـبوـمـیان ـمـتوـلد آـمریکا رخ داده اـست، ـخود ـنـشانگر اـین ـحـقـیـقت اـست
ا راـهن ـب دن پـی دـلـیل پوـشـی ز که ـب ون داوـن اد اـست.  اـسـتـی ا چه ـحد ـح که وـضـعـیت ـت
ون ـسـی ـسـته در کـمـی رـج دان ـب وـق د، یک ـحـق ازداـشت ـش دارى از ـصـلح ـب رـف ار ـط ـشـع

عملکرد قضایى است. « چنین است اهداف جنگ برضد  ترور.» 
پرزـیدـنت ـبوش از ـهـمان ـفرداى 11 سپـتاـمـبر اـصرار ورزـیده ـبود که « آـنـهاـیى
که ـبا ـما نـیـستـند، ـبرـضد  ـما ـمى ـباشـند.» و ـلذا این نـتیجهء ـمنطـقى چنین ـموضـعى ـمى
ـباـشد که ـهر کـسى که ـمـخاـلف ـشـیوه ـبرـخورد ـبا ـخـطر ـترورـیـسـتى  اـست به دـشـمن
االت د دوـلت اـی ـسم از دـی رورـی ارج.  ـت ود، ـهم در داـخل و ـهم در ـخ ى ـش دل ـم ـب
ـمـتـحده آـمریکا ـجایگزـین کـموـنـیـسم ـشده اـست.  اـین ـحـقـیـقـتى اـست که ـحـتى ـقـبل
از اـینکه اوـلـین ـتاـبوت ـسرـبازان آـمریکاـیى به کـشور ـبرـسد، ـجنگ به ـجبـهه ـخودى

(آمریکا) رسیده است.               

ادامه شبح مکارتیسم در آمریکا
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ادامه تهاجم نظامی خطرناک و خونین امپریالیسم...
ـجـسارت اـعالم کرد که ورود ارـتش اـیران ـبه ـخاک ـعراق، ـماـهـیت ـجنگ را
ر ـمی دـهد و ارـجی ـتـغـیـی اوز ـخ اـبل ـتـج داـفـعی و ـمـیـهـنی در ـمـق از یک ـجنگ ـت
آن را ـبه یک ـعمل ـماـجراـجوـیانه ـنـظاـمی ـبا اـثرات ـبـسـیار ـمـخرب ـبرای ـمیـهن ـما
ـشان ا را ـن رداـشت ـحزب ـم و ـمـنـطـقه ـتـبدـیل ـخواـهد کرد. ـتـجرـبه ـصـحت اـین ـب
ر کرد، رژـیم ـی ـی اـهـیت ـجنگ ـتـغ راق ـم اک ـع ران ـبه ـخ ا ورود ارـتش اـی داد ـب
اده از ا اـسـتـف واـنـست ـب ود ـت رار گرـفـته ـب وط ـق اـنه ـسـق ـسـین که در آـسـت دام ـح ـص
احـسـاسـات ـمـلی مـوـقـعـیت خـود را ـتقـوـیت کنـد و بـدـین تـرـتـیب ـجنگی
ـفرـساـیـشی و ـفاـجـعه ـبار  ـبه ـقـیـمت ـخون ـصدـها ـهزار ـجوان اـیراـنی و ـعراـقی ـبه
دو کـشور ـتـحـمـیل ـشد که ـتـنـها ـسود ـبرـندگان آن اـنـحـصارـهای اـسـلـحه ـسازی

امپریالیستی بودند.
اـمی ـظ ای ـن وـیی ـه راـج اـج ات  ـم رـبـی ا ـتـج ز  ـب ر ـنـی وـیی اـخـی راـج اـج رـبه ـم ـتـج
ریکا و انگـلـیس ـبه اـجم آـم اـبی ـتـه واـنی دارد. در ارزـی ـطـقه ـهـمـخ گذـشـته در ـمـن
ـخاک ـعراق چـندـین ـمـسأـله کـلـیدی ـقابل ارزـیاـبی اـست. نـخـست دالـیل اـصـلی
اـین ـحـمـله. دوم وـضـعـیت ـعراق پس از پاـیان ـجنگ و ـسوم اـثرات اـین ـتـهاـجم

نظامی در منطقه.
ای ا و ـخـلق ـه ـی ردم دـن رای ـهـمه ـم د گـفت که اـینک ـب اـی ورد اول ـب در ـم
ریکا و انگـلـیس ـبه خـاک اـجم  آـم دف اـصـلی ـتـه ـطـقه روـشن اـست که ـه ـن ـم
ـعراق نه ـمـبارزه ـبر ـضد ـترورـیـسم و نه از ـبـین ـبردن ـسالح ـهای اـمـحای ـجـمـعی
اوران دوـلت ـش ور که ـم ان ـط اـمی ـهـم ـظ اـجم ـن دف ار اـین ـتـه راق اـست. ـه ـع
ی ـر اـسـاـس ـی ـی ـغ ـد، ـت ـثل ریچارد پرل، اـعالم کرده اـن ی ـم ی کـسـاـن ـن ـوش، ـیـع ـب
ـسم در ـخـلـیج ـی اـل دت امپرـی اـفع دراز ـم ـن ـثـبـیت ـم ـطـقه و ـت ـن اـسی ـم ای ـسـی راـفـی ـجـغ

فارس است. 
در ـمورد دوم، ـبـعـنی ـسرـنوـشت ـمردم ـعراق پس از پاـیان ـجنگ و ـسـقوط
ای اوت ـه الگران ـتـف ات اـشـغ دـعـی ا ـم ات ـب ز واـقـعـی ـی دام، ـن اـلی دوـلت ـص ـم اـحـت
رار ـتـق ان اـس ریکا و انگـلـیس خـواـه ا که آـم رـخالف اـین ادـع اسـاـسی دارد. ـب
دـموکراـسی در ـعراق ـهـسـتـند، ـبرـخوردـهای آـمریکا در ـسازـمان مـلل و ـشورای
اـمـنـیت به روـشـنی ـنـشان داده اـست که دوـلت ـبوش ـحـتی ـحاـضر ـبه ـتن دادن ـبه
نقش سازمان ـملل متحد در زمینه بازـسازی آینده عراق نـیست، بلکه عراق به
ـسـیم شـده اـست و ریکاـیی ـتـق ـین اـنـحصـارهـای آـم ـیـمت ـجنگی ـب ـن وان ـغ ـن ـع
کارگزاران ـنـظاـمی آـمریکا در ـعراق ـمـطـمـئن ـخواـهـند ـشد که حکوـمت ـهای
د. رکت کـن ور ـح زیک اـین کـش راـت اـفع اـسـت ـن ای ـم ور در راـسـت ده اـین کـش آـیـن
ـثل حکوـمت کرزای در ی ـم ـده ـی ـاـن ـاکم کردن دوـلت دـست ـنــش ی ـح ـن ـیـع
اـفـغاـنـسـتان. و اـما در ـمورد ـمـسأله ـسوم، ـیـعـنی ـتأـثـیر ـجنگ در ـخاورـمـیاـنه، ـطـیف
ـسـته، ـهمچون ـمه واـب ـی ـته و ـن ـس اـسی، از حـاکمـان واـب ای ـسـی روـه ـی وـسـیـعی از ـن
د که وـلـن واه ـمـتـفق اـلـق ای ـصـلح ـطـلب و آزادی ـخ روـه ـی ا ـن ارک، ـت ـسـنی ـمـب ـح
اـثرات ـسـیاـسی اـین ـماـجراـجوـیی ـخـطرـناک، ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس و ـخاورـمـیاـنه
را به بشکه ـباروتی آـماده انفجار و گـسترده ـتر کردن درگیری ـهای نـظامی به
اـمی ـظ ارک که ـحـمـله ـن رـیه ـحـسـنی ـمـب ـظ دـیل کرده اـست. اـین ـن ـطـقه ـتـب کل ـمـن
ا ـبن الدن در ـمـنـطـقه پدـید ـخواـهد آورد زنگ ـهـشداری اـست ریکا ـصدـه آـم
اد گرا ـی ـن ای ـب روـه ـی وـیت ـن ا ـبه ـتـق ـنـه ریکا ـت اوزکاراـنه آـم ای ـتـج اـست ـه که ـسـی
ـنـجـر خـواـهـد شـد. در کنـار اـین پدیـده واـقـعـیت دیگر اـین اـست که اـین ـم
صـر، ـته ـم ـس ـین مـوـقـعـیت رژـیم هـاـیی ـهمچون حکوـمت واـب اـست ـهمچـن ـی ـس
ـیج فـارس را ـبه شـدت تـان ـسعـودی، اردن و کشـورهـای عـرـبی ـخـل ـس عـرـب
ـتـضـعـیف و ـمـتزـلزل ـمی کـند. ـتـظاـهرات گـسـترده ـضد ـجنگ در ـمـصر، اردن،

لبنان و فلسطین، در روزهای اخیر نشانه های قوی در این زمینه است. 
وال اـساـسی اـین اـست که وـظـیـفه اال ـسـئ وـجه ـبه ـمـساـیل ذکر ـشده در ـب ا ـت ـب

وـنی راـیط کـن واه در ـش ردـمی و آزادی ـخ ای ـصـلح دوـست، ـم روـه ـی ـن
اـمی و ـظ ای ـن اال گرـفـتن درگـیری ـه ر ـب ا ـخـط د ـب اـی چـیـست و چگوـنه ـب

درگیر شدن کشورهای دیگر از جمله ایران مقابله کرد ؟
یـروهـای یـروهـای مـردـمی و آزادی خـواه کشـور، ـهمچون ـن ـن
ا آزادی ـخواه و ـمـترـقی ـعراـقی و دیگر کـشورـهای ـمـنـطـقه ـبه ـشدت ـب
ـتـهاـجم ـنـظاـمی ـبه ـخاک ـعراق ـمـخاـلـفـند و ـمـعـتـقدـند که اـین ـتـنـها ـمردم
ـعراق ـهـسـتـند که ـباـید ـسرـنوـشت ـخوـیش را آن گونه که ـخود ـصالح
ـمی داـنـند ـتـعـیـین کـنـند. ـهیچ ـنـیروی ـترـقی ـخواـهی ـنـمی ـتواـند ـمداـفع از
وـسط اـمی کـشورش ـت ـظ ال ـن اه و اـشـغ ان ـبی گـن ـس زاران اـن ـبـین رـفـتن ـه
ـنـیروـهای ـبیگاـنه ـباـشد. در ـمـنـطـقه ـتـنـها ـنـیروـهاـیی ـمداـفع ـجنگ اـند که
ا ـبه اـثـبات ارـه وـته آزـماـیش ـب ا در ـب ـسرسپردگی و ـضد ـمـلی ـبودن آـنـه
رسیده اـند. این نیروها که هیچ گونه پشـتوانه معنوی و مردمی ـندارند
اـمـیدوارـند که ـسوار ـبر ـتانک ـهای آـمریکاـیی و انگـلـیـسی به حکوـمت
ـبرسـند و دوران دیکـتاـتوری های واـبسته به امپریاـلیـسم و «جزـیره ـهای
ـثـبات» در ـمـنطـقه را دوـباره اـحـیا کـنـند. ـمـقاـبله ـبا اـین ـتوـطئه ـها و ـمـبارزه
ـبر ـضد جنگ بـخش ـجدایی ـناپذـیر از ـمبارزه ـنـیروـهای ـمردمی در راه

آزادی است.
در کـنار اـین نـیروـها، ـمرتـجـعان ـحاکم در میـهن ـما، ـبررـغم نگرانی
ـهای ـمـعـین از وـضـعـیت ـمـنطـقه و ـخـطراـتی که ـمی ـتواـند آـنـها را ـتـهدـید
بکـند، ـجنگ را به ـعـنوان اـبزاری ـبرای ـتـشدـید ـیورش به دگراـندـیـشان
ا ـمی ـیـهن ـم اـنه ـم ردـمی و آزادی خـواـه و سـرکوب کاـمل ـجـنـبش ـم
ای اـیـنه ـه ـی ا و ـب وـضع ـه ا، اـعالم ـم راـنی ـه د. نگاـهی گذرا ـبه ـسـخـن ـیـنـن ـب
ـصادر شده از سوی ـمذتجعان حاکم و واـبسته دانستن ـجنبش اصالح
اـست اـست که ـمی ـشی از ـهـمـین ـسـی اـنی» ـبـخ ار ـجـه ـطـلـبی ـبه «اـستکـب
ا اـتـخاذ ـخواـهد از ـنـمد ـجنگ کالـهی ـبرای ـخود دـست و پا کـند و ـب
ا تکـیه ـبر اـحـساـسات اـلـیـسـتی» و ـب ا و ـشـعار ـهای «ـضد امپرـی ـسـیاـست ـه
اـسـتی د. اـین ـسـی ـثـبـیت کـن ود را ـت ا وـضـعـیت ـخ ردم ـم اـنه ـم ـصـلح دوـسـت
اـست ـماـجراـجوـیانه که ـمی ـتواـند ـعواـقب ـخـطرـناکی ـبرای ـمـیـهن ـما ـبه
ـهـمراه داـشـته ـباـشد. اـتـخاذ یک ـسـیاـست ـمحکم و ـقاـطع ـمـلی، در کـنار
دی وـجه ـج د ـبه آن ـت اـی رورـتی اـست که ـب وـیی ـض ـشـنج ـج ز از ـت پرـهـی
داـشت. وـضـعـیت ـفوق اـلـعاده ـبـحراـنی و ـحـساس ـمـنـطـقه ـطـلب ـمی کـند
نگی مـاـه تـرـقی و آزادی خـواه بـا اـتحـاد ـعـمل و ـه یـروهـای ـم که ـن
سیاست واحدی را در مقابله با جنگ و جنگ طـلبی به پیش ببرند و
ور اـن ـطه ـم ـی ـطـقه ـح ـن ر افکار ـعمـوـمی ـجهـان و ـم رده ـت ـسـیج گـسـت ا ـب ـب

نیروهای جنگ طلب و ارتجاعی را محدود نمایند. 
مـان سـوز و ـشت سـال ـجنگ خـاـن اک ـه ا ـتجـرـبه دردـن ـیـهن ـم ـم
مـخرب و ـموشک ـباران ـهای ـمدام ـبر شـهرـهای کـشور را ـهـنوز از ـیاد
واـند ـسان دوـست، ـمـلی و ـمردـمی ـنـمی ـت رده اـست و  ـهیچ ـنـیروی اـن ـنـب
رده اـشد. ـتالش گـسـت ـخواـهان تکرار اـین ـتـجرـبـیات ـتـلخ و دردـناک ـب
در راه صلح و دور کردن منطقه از تشنج و درگیری های نظامی، از
رـقی روـهای ـمـت روز پـیش روی ـهـمه ـنـی اـیـفی اـست که اـم رـین وـظ ـمـهـمـت
رای ـصـلح در روـمـندی ـب اـنی ـنـی رار دارد. ـجـنـبش ـجـه ان ـق ـمـنـطـقه و ـجـه
ـطـعی در ر ـق ـی أـث ـته اـست که ـت ان شکل گرـف ای ـمـخـتـلف ـجـه کشـورـه
شکل گـیری افکار عـمومی ـمردم جـهان اـیـفا ـخواـهد کرد. اـین جـنـبش
در ـصورت اتـحاد ـعمل و ـهـماـهنگی ـمی ـتواـند اـجازه ـندـهد که تـجربه
ار دیگر در گوـشه دیگری از راق، ـب اـمی ـبه ـع ـظ اـجم ـن ار ـتـه اـجـعه ـب ـف

جهان تکرار شود.
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بهره جویی  اسرائیل از جنگ عراق 
ر ا ـب ظـرـه ار و ـن ـب راـخ ـشـت ـی راق، و ـتمـرکز ـب ا شـروع ـجنگ ـع  ـب
روـیداد ـهای اـین ـجنگ ، دوـلت اـسراـئـیل ـبر ـفـشارـخود ـبرـضد ـمردم

فلسطین افزوده است.
پس از آـغاز ـجنگ در ـعراق ، ـنـیروـهاى اـسراـئـیـلی  ـبه ـطوالـنی
رى که ى ، اـم رـب ـسـطـین در کراـنه ـغ راـئـیل و ـفـل وار ـبـین اـس کردن دـی
ـسـبب ـخواـهد ـشد ـتا ـهزاران ـفـلـسـطـیـنی از ـمحل سکوـنت ـخود آواره
وار ، ـبـیش از 3 د . در ـصورت تکـمـیل اـین دـی د، دـست زده اـن وـن ـش
وار ا در ـطرف دیگر دـی ـسـطـیـنى ـه ر ـفـل اـی ـسـطـیـنى کاـمال از ـس ـهزار ـفـل

جدا خواهند شد وارتباط آنها با سایر مناطق قطع می گردد.
ـسـطـین ، روز یکـشـنـبه 23 ات» از وزراى دوـلت ـفـل اـئب ارـیـق «ـص
ـمارس ، در ـمـصاـحـبه ای ـبا رـساـنه ـهاى ـخـبرى ، اـسراـئیل را  ـمتـهم ـبه
ـخـرابکاری در اـمـر ـصـلح کرد و ـطـوالـنـى ـشـدن دـیـوار در کراـنه
ـغرـبی ـبه ـطول 20 کیـلو ـمـتر را ، ـبـخـشی از اـین ـخرابکاری ـخواـند.او
ـتـهم کرد در ـتالش اـست ـتـا در زـمـاـنی که ـین ـشـارون را ـم مچـن ـه
رکز اـست ، از راق ـمـتـم اـله ـع ـس ر روی ـم ان ـب ـی اـن وـمی ـجـه افکار ـعـم
ـسـطـین ـتـحـمـیل اد ـطرح ـجدـیدى را ـبه ـفـل اده کـند و ـمـف ـشراـیط اـسـتـف
کـند . او گـفت «اـسراـئـیـلى ـها ـمى ـخواـهـند ـطرح ـتشکیل یک کـشور
ا ـطرـحى ـجدـید ، ـمـبـنى ـبر اداـمه ـفـلـسـطـیـنى را از ـبـین ـبـبرـند و آن را ـب
ا، راـئـیـلى ـه رى از اـس ـشـت داد ـبـی ـسـطـیـنى و اسکان ـتـع اـطق ـفـل ال ـمـن اـشـغ
ر پا گذاـشـتن رـبى را زـی وار در کراـنه ـغ اد دـی د . » او اـیـج ـعوض کـن
اـنه ، ـی اور ـم رح ـصـلح ـخ ى ، از ـجـمـله ـط ـمـلـل اـسى ـبـین اـل دات ـسـی ـتـعـه
ـصـوـبـات ـسـازـمـان ـمـلل و ـتـواـفق ـهـاى اـتـحـادـیه اروپا در ـمـورد ـم

فلسطین، خواند . 
اکـتیکى ـبه ـمـنـظور ـهـفـته گذـشـته ـنـیز ـجورج ـبوش در ـحرکـتى ـت
راى ـجنگ اـنه ـب ـجـلب ـحـماـیت افکار ـعـموـمى کـشور ـهاى ـخاورـمـی
ـبرـضد ـعراق،  ـقول داد که در ـصورت اـنـتـخاب یک ـنـخـست وزـیر
«قدرتمند» ، ـطرح جدید صلح در خاور میانه را به اـجرا در خواهد
طـرح کردن اىن طـرح در صـد بـوش از ـم ظـر از ـق ـن آورد. صـرـف
ـشراىط کـنوـنى، اـین در واـقع ـفـشارى اـست که ـشراـیط ـجدـید ـترى
ى آورد. ـطـین ـبه وجـود ـم ـس ردم ـفـل اى ـم ر ـخالف خـواـست ـه را ـب
ـتـخـاب یک ـنخــست وزـیـر ـبـا ـقـدرت ، که از ـسـوى آـمـریکا و اـن
اـسراۀیل ـمـطرح ـشده اـست ، ـبراى ـبه ـحاـشىه راـندن ـیاـسر ـعرـفات و
ان اـلـی اـشد که ـطى ـس اـتى ـبه او ـمى ـب رـیـف ـش ازى و ـت دادن ـنـقـشى ـمـج
ى اـس اى ـسـی رـیت گروه ـه د اکـث اـئـی ورد ـت ود ، ـم ارزه ـخ ى ـمـب والـن ـط
ـفـلـسـطـیـنى ـبوده اـست و ـتـحت رـهـبرى او ـهم آـهنگى ـنـسـبى در ـمـیان
ا ـخارج ـشدن ـعرـفات از اـین گروه ـها و ـسازـمان ـها وـجود دارد . ـب
ریکا و ادى آـم اى ـمـتـم ال ـه رى که ـس ـسـطـین ، اـم اـسى ـفـل ـصـحـنه ـسـی
ـیل در ـتالش ـبـراى ـتـحـقق آن ـبـوده اـنـد ،از ـسـوـیـى اـیـجـاد اـسـراـئ
ـتـغـیـیرى در رـهـبرى ـفـلـسـطىن که ـبـتواـند ـمـناـفع آـمریکا در ـمـنـطـقه را
ـتاـمـین کـند و از ـسوى دیگر، در ـصورت ـبرکـنارى ـیاـسر ـعرـفات و
ا ـتـضـعـیف او، ـمى ـتواـند ـسـبب چـند دـستگى و ـعدم ـهمکارى ـبـین ـی
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راـئـیل ورد ـنـقـشه اـس ـسـطـین ـشود. «ارـیـقات» در ـم اـسى ـجـنـبش ـفـل ان ـهاى ـسـی ازـم ـس
ان اـعالم کرده اـست که ـی اـن ود ـبه ـجـه اى ـخ دام ـه ا اـق ارون ـب گـفت که دوـلت ـش
سپارـند و ـطرح راـموـشى ـب رـفى ـشده ، ـبه ـف ون  ـمـع ا کـن ـطرح ـهاى ـصـلـحى راکه ـت
ـجدـیدى را بپذـیرـند که ـبر اـساس زور، دیکـته کردن و ـبدون ـمذاکره ـتـهـیه ـشده
اـست .  ـبر پاىه ـطرح ـشارون 40 درـصد از ـخاک کراـنه ـغرـبى ـبه اـسراـئـیل ـتـعـلق

مى گیرد . 
اـقداـمات اـسراـئیل عـلیه ـفـلـسـطـین در ـشراـیـطى ـصورت ـمى گـیرد ،که ـعالوه ـبر
ا ارزه ـب ـب ام «ـم راـئـیل ـتـحت ـن راى اـس رى را ـب اـسب ـت ـن راـیط ـم راق که ـش ـجنگ ـع
ـترورـیـسم» ـبه وـجود آورده اـست ، ـبـحران ـهاى اـقـتـصادى و ـسـیاـسى  و اـجـتـماـعى
ـین ىر، ـهیچگاه چـن رن اـخ ـیم ـق زاـیش گذاـشـته اـست . در ـن راـئـیل رو ـبه اـف در اـس
بـحراـنى  گرـیـبان گـیر اـسراـئیل ـنـشده ـبود . ـبـعد از دوـمـین اـنـتـفاـضه در سپـتاـمـبر ـسال
ش صـادى شـده اـست و ـبه خـاطـر کاـه ـت ـیل وارد دوران رکود اـق 2000 ،اسـراـئ
ودى ـصـنـعت اـب راب، ـن ازار اـع ى، از دـست دادن ـب ارـج اى ـخ اـیه گذارى ـه رـم ـس
اـست ى و ـسـی اـم ـظ ارج ـن وـمى ـمـخ زاـیش ـنـج ودـجه ـبه ـعـلت اـف ـسم، کـسرى ـب ورـی ـت
گـسـترش اراـضى، ـضرـبه ـهاى ـشدـیدى به آن وارد آـمده اـست .تـعداد ـبیکاران رو
به اـفزایش اـست و این درـحاـلى است که دوـلت اـخراج دهـها ـهزار نـفر کارمـندان
دوـلـتى و کاـهش 8 درـصدى کارـمـندان ـساـیر ـبـخش ـها را در ـبرـنا ـمه ـخود دارد .
ا ر آـنـه زار ـنـف راـئـیل، که ـبـیش از500 ـه ون و ـنـیم از ـجـمـعـیت اـس داـقل یک ـمـیـلـی ـح
کودک ـهـسـتـند ، در زـیر ـخط ـفـقر زـندگى ـمى کـنـند و ـتـضادـهای  ـجاـمـعه ـنـیز رو
به افزایش است و از نظر سیاسى نیز دولت اسرائیل دچار بى ثباتى شده است و
ـین احـزاب ده ـب ـن شکـیل شـده از اـتحـاد شکـن ـنه هـاى ـت ـی ر کاـب ـی د سـال اـخ در چـن
ـمـخـتـلف ـسـیاـسى در اـسراـئـیل ـصورت گرـفـته اـست که ـبه دـلـیل ـعدم وـجود دوـلـتى
ـقدرت ـمـند ، ـبـحران ـهاى ـبـیـشـترى را ـباـعث ـشده اـند . آنچه که ـبه ـبى اـعـتـمادى
ـمردم اـسراـئـیل ـبه دوـلت ـهاى کـنوـنى اـنـجاـمـیده اـست. درچـنـین ـشراـیـطى اـست که
بـانـى کاـمل از سـوى آمـریکا و در ـمخـاـلـفت بـا افکار ـی ـت دوـلت شـارون، بـا پـش
راى از ـبـین ود را ـب اى ـمـخرب ـخ اـست ـه ا ـسـی ان، در ـتالش اـست ـت ى ـجـه وـم ـعـم
ان ـی اـن ى که ـجـه ـط راـی رد ، ـبه ویژه در ـش ـطـین ـبه کار بگـی ـس ردن ـجـنـبش ـخـلق ـفـل ـب

متوجه وقایع عراق هستند.

افزایش 30 درصدی بهای بنزین
ـبر اـساس گزارش روزـنامه ـهای مـجاز ـبا آـغاز ـسال ـنو بـهای ـبـنزین در کـشور
ـشی 30 درصـدی زاـی زان از اـف ـی اـفت که اـین ـم زاـیش ـی ان اـف وـم ری 65 ـت ـت ـی ـبه ـل
ورـمی ای ـت د ـه ا پی آـم ـنـه زـین ـنه ـت ـن د ـقـیـمت ـب دـی زاـیش ـش د. اـف حکاـیت ـمی کـن
ار ـجدی ـش د ـف دـی ـش واـهد داـشت ـبلکه ـت راه ـخ ور را ـبه ـهـم اد کـش ر اـقـتـص ـجدی ـب
د دـی ـش ا. نکـته ـمـهم دیگر اـینکه ـت ردم ـمـیـهن ـم ای وـسـیـعی از ـم ر ـبـخش ـه اـست ـب
رد که رژـیم ـجـمـهوری اـسالـمی در ـسال راـیـطی اـنـجام ـمی گـی زـین در ـش ـبـهای ـبـن
گذـشـته ـبه دـلیل اـفزاـیش ـقـیـمت ـنـفت در ـبازار ـجـهاـنی اـفزاـیش ـجدی ـیی  درآـمد

ارزی خود داشت. 
وروزی، آن ـهم از زـین در وـسط ـتـعـطـیالت ـن ـن زاـیش ـقـیـمت ـب ر اـف اـعالم ـخـب
رـهای اـقـتـصادی دیگر ر کوچکی در الـبالی ـخـب ـطرـیق دوـلت ـبلکه ـبه شکل ـخـب
روزـناـمه ـها ـحاکی از نگراـنی ـسران رژِـیم از عکس اـلـعـمل ـشدـید ـمردم ـنـسـبت ـبه

این افزایش چشم گیر است.



* جوانان 51 کشور جهان در شانزدهمین کنگره خود در هاوانا
عزم خود به مبارزه در راه دفاع از صلح و دموکراسى در جهان را

اعالم کردند.
* جوانان ترقى خواه فلسطین و ونزوئال از مبارزه جوانان و

دانشجویان ایران حمایت کردند.
* جوانان کوبا از کمک هاى حزب توده ایران به مردم کوبا

قدردانى کردند. 

راوان در اق ـف ا ـشور و اـشـتـی ان ـب ان دـموکرات از ـسراـسر ـجـه دگان ـجواـن اـیـن ـنـم
وـسى ا و روـب ا، پاـیـتـخت کوـباى اـنـقالـبى، دور ـهم ـجـمع ـمى ـشوـند.  دـیدار ـه اواـن ـه
ـیـئت هـاى ود.  ـه ر قـرار ـب ى ـب راـی ـمه جـاى سـاـلن پذـی ـیقـاـنه در ـه هـاى گرم و رـف
ا گرـمى از اـئى ـب ان کوـب اـن زـب د و ـمـی اـیـندگى گروه گروه وارد ـمـحوـطه ـمى ـشدـن ـنـم
آـنان اـسـتـقـبال ـمى کردـند.  ـسازـمان ـجواـنان کـموـنـیـست کوـبا،  ـبر رـغم ـمـحدودـیت
وـعى اـمه ـهاى ـجاـلب و ـمـتـن رـن ریکا) ـب اـلى ( ـبه ـسـبب ـمـحاـصره اـقـتـصادى آـم ـهاى ـم

براى شرکت کنندگان در کنگره تدارک دیده بود. 
پیام مهمان داران  کوبایى و هیـئت میزبان از فدراسیون جهاـنى جوانان دموکرات
م ـی ـت ا گذاـش ر خـاک کوـب ا پا ـب ظـاتـى که در فـرودگاه هـاواـن ـین ـلـح از ـهمـان اوـل
ان در ان ـجـه واـن ارزه ـج د اـین کنگره را ـبه ـنـقـطه ـعـطـفى در ـمـب اـئـی ـی ود: ـب ـمـشـخص ـب
دـفاع از ـصلح و دوـسـتى ـخـلق ـها و ـبرـضد امپرـیاـلـیـسم و جـهاـنى ـشدن ـتـبدـیل کـنـیم.
ى داـقه ـب اى کنگره پس از پـنج روز کار، ـبـحث و ـم رى ـه ـصـمـیم گـی ات وـت وـب ـمـص
وان در ارزان ـج ـب د که ـم ى دـه ان ـم ـش ان ـن اره ـجـه ان پـنج ـق واـن رکت ـج ا ـش وـقـفه ـب
ـسراـسر گـیـتى از ـهر ـنـظر آـمادگى و ـشاـیـستگى اـیـفاى ـنـقـشى ـموـثر در کارزار ـهاى

تعیین کننده آتى را دارند.
اـلن از ـشد.  ـس اد آـغ ـشردگى زـی ا ـف ارس ـب اـمه کارى کنگره از روز ـسوم ـم رـن ـب
زـیـبا و مـجـهز کنـفراـنس ( ـمرکز کنـفراـنس ـهاى ـبـین اـلـملـلى ـهاواـنا) ـمـمـلو از ـجواـنان
پنج ـقاره جـهان- ـبا تـنوع نژاد و زبان ـمى ـشود.  حـضور ـجوانان کـثیرى ـبا سـنین 20
ا سـرود راـسم ـب ر اـست. ـم ـین چـشمگـی ریکاى الـت اى آـم ى 28 سـال از کشـورـه اـل
ایگاه ـخود ا ـشروع ـمى ـشود.  ـهـیـئت رـئـیـسه ـجـلـسه در ـج وـنـیـست کوـب ان کـم ـجواـن
ـقرار ـمى گـیرد و ـبرـناـمه کارى کنگره اعالم ـمى گردد.  بـحث ـهاى کنگره در آن
واـحد به چـهار زـبان انگـلـیـسى، ـفراـنسه، ـعرـبى و اسپاـنـیاـیى ـترـجمه ـمى ـشود. ـنـماـیـنده
ـجواـنان کوـبا پشت ـمیکروفن ـقرار ـمى گـیرد و ضـمن ـخوش آـمدگوـیى، از ـشراـیط
رار ردم در اداـمه و اـسـتـم ودن ـم د و ـمـصـمم ـب ى گوـی ا ـم ردم کوـب ى ـسـخت ـم ـسـت زـی
ـبـال ـتـجـاوزات و ـتـعـرـضـات ـتـاورد ـهـاى آن در ـق اـنـقالب ـخـود و دـفـاع از دـس
ان در رـم ى ـقـه اـئ دن پـنج کوـب ده ـش د کـشـی ـن د و ـبه ـب ى گوـی ریکا ـم ـسم آـم ـی اـل امپرـی

آمریکا  را محکوم مى کند و خواستار آزادى آن ها مى شود.

سرود صلح درکنگره جوانان
دموکرات جهان

رئـیس فدراـسیون از کـشور هـند مختـصرى از مـبارزات جواـنان
راى اـلـیـسم و ـتالش ـب رـضد امپرـی رـقى در ـسراـسر ـجـهان ـب چپ و ـمـت
زـندگى ـبـهـتر ـسـخن ـمى گوـید.  اعالم ـمى ـشود که 151 ـنـماـیـنده از
81 سـازمـان جـوانـان تـرقـى خـواه از سـراسـر ـجهـان در کنگره
ر ود و ـبـحث ـب ى ـش ور کار ـم د. کنگره وارد دـسـت رکت کرده اـن ـش
ـیـون در چـهـار ـسـال ـنـاد و گزارش ـهـاى کارکرد ـفـدراـس ـسـر اـس

گذشته آغاز مى گردد. 
ى ذاکره ـم ا ـهم وارد ـم ا ـب سـات، ـهـیـئت ـه ـین ـجـل اـصـله ـب در ـف
ـشوـند، به ـطور ـمـستـقـیم از ـمـساـئل و ـمشکالت ـجواـنان و ـمردم ـنـقاط
ود ـبه ارزات ـخ ى از ـمـب د و گزارـش وـن ى ـش ان آگاه ـم ـمـخـتـلف ـجـه
ائـى ان کوـب یـزبـاـن نـد.  در روز دوم کنگره ـم سـایـر رـفقـا مـى دـه
ردم ر ـم راـس ا که ـبه ـس اواـن ى ـه ـمـلـل ان ـبـین اـل ارـسـت ـم ـی دى از ـب ازدـی ـب
آـمریکاى التـین ـخدـمات درـماـنى ارائه ـمى دـهد، ـترتـیب ـمى دهـند.
ـبق آـمـار وزارت ـبـهـدارى کوـبـا ـحـدود 5000 کادر پزشکى و ـط
درـماـنى در ـنـقاط ـمـخـتـلف ـجـهان از آـفرـیـقا ـتا آـمریکاى الـتـین- در
ـنـقاط دور اـفـتاده ـبا کـمـترـین امکاـنات و ـبه ـطور رایگان ـبه ـخدـمت
ـمشـغول ـهـستـند.  پـیـشرـفت ـهاى ـبـهداـشـتى- درـماـنى در کوـبا در کل
ى ارى که اراـئه ـم ر اـست و آـم ـظـی ى ـن ان ـب ریکاى الـتـین و ـجـه آـم

گردد، نشانگر موفقیت برنامه هاى سوسیالیستى است.
در ـسوـمـین روز کنگره ـبا گزارش دـبـیرکل ـیوـناـنى ـفدراـسـیون،
اـبى ـعـملکرد چـهار ـسال گذـشـته اـین ـنـهاد ـبـین ـبـحث در ـمورد ارزـی
اـلـملـلى که در ـساـخـتار ـسازـمان ـمـلل ـنـقش ـمـشاوره دارد،  آـغاز ـمى
اـندـهى ـجواـنان دـموکرات و چپ در کـشور ـهاى گردد.  از ـسازـم
زام ز اـع ورـیه 2003 و ـنـی ـظـیم ـصـلح در ـف اـیی ـع ـمـخـتـلف در راه پـیـم
ر ـیل و سـاـی ـطـین و اسـراـئ ـس ـستگى ـبه ـفـل ـب ـم گروه هـاى کارى و ـه
ار ـهاى ـمداـفع ـحـقوق اـخـت ا دیگر ـس کـشور ـهاى ـعـضو و ـمالـقات ـب
ا آـنان ـجـهت ـجواـنان و ـساـیر ـسازـمان ـهاى ـغـیر دوـلـتى و ـمذاکره ـب
ارـتـقاء ـفـعاـلـیت ـجواـنان در ـعرـصه ـهاى داـخـلى و ـبـین اـلـمـلـلى، و ـنـیز
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