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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» !

دوم خرداد 1376، فرصت تاریخی یی که در
باتالق مماشات گری و تسلیم طلبی قربانی شد

ال از رداد 1376، ـشش ـس دن دوم ـخ را رـسـی ا ـف ـب
م ـیـهن ـمـا در ـنـفی رژـی رـفـراـنـدوم ـتـارـیـخی ـمـردم ـم
ده اـصـلح» آن اـیـن ادی «ـنـم ـشـنـه اـمه پـی رـن والـیت ـفـقـیه و ـب
ال پـیش ور ـمی گذرد. ـشش ـس ور کـش رای اداره اـم ـب
م و ی ـنـاراـضی از ـظـل ـیـون اـیـراـن ـیـل ـست ـم ـی ش از ـب ـی ـب
د و ـن ـت دوق هـای رأی رـف داد حـاکم ـبه پای ـصـن ـب ـت اـس
ت ـاـس ـوالت ـبه رـی ـده و ـتـحـقق ـتـح ـن ـدوار ـبه  آـی ـی اـم
ـای ـد. پاـیه ـه ی رأی دادـن ـم ـاـت ـای ـخ ـوری آ ـق ـمـه ـج
ـخوـشـبـیی ـمردم ـقول ـهاـیی ـبود که ـخاـتـمی و ـیاران او
ـتی ـتقـرار حکوـم ـنه ـتـحـقق جـاـمـعه مـدـنی و اـس ـی در زـم
ودـند که ـمی ـتوان «ـمردم ـساالر» ـمی دادـند و ـمـعـتـقد ـب
ـبه چـنـین ـخواـست ـهاـیی ـبا حـفظ «ـنـظام» ـموـجود دـست
ـیاـفت. ـحزب ـتوده اـیران از پـیش از دوم ـخرداد 76 و
اگون، رـصه ـهای گوـن اـمی اـین ـشش ـسال در ـع در ـتـم
ضـمن حـمایت پیگـیر از ـمـبارزات ـجنـبش ـمردـمی ـبرای
ر واره ـب ردم، ـهـم ده ـم ال ـش اـبی ـبه ـحـقوق پاـیـم دـست ـی
ظ رژیِـم ـا ـحـف ـأکـیـد کرده اـست که ـب ـظـرـیه ـت ن ـن اـی
اـطع وان ـخواـست اکـثرـیت ـق وـنی ـنـمی ـت دادی کـن اـسـتـب
ــرار آزادی، ـق ه اـســت ــا را در زـمــیــن ـهـن ـم ــردم ـمــی ـم
دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـتـحـقق ـبـخـشـید. ـما در
رـیه پردازی ـظ اـبل ـهـمه ـن ال در ـمـق اـمی اـین ـشش ـس ـتـم
ی ـاـی ـاـست ـه ـی ـاذ ـس ـمـله اـتـخ ـاگون، از ـج ـای گوـن ـه
ـهمچون «آراـمش ـفعـال»، «چاـنه زـنی در بـاال» و جـز
وـشت رـن وده اـیم که ـس اد ـب ا ـهـمواره ـبه اـین اـعـتـق اـین ـه
اط ا ارـتـب ات در ـمـیـهن ـم ارزه در راه ـتـحـقق اـصالـح ـب ـم

وه اـعی و اـنـب روـهای اـجـتـم ـسـیج ـنـی ا ـب اپذـیری ـب گـسـست ـن
ـسـیج دون ـب ده دارد. ـب وـنی ـبه ـصـحـنه آـم ـیـلـی ای ـم وده ـه ـت
ان ان و زـن وـی ـشـج ان و داـن واـن ان، ـج کارگران، زـحـمتکـش
مـبارز و ـبدون ـتـشدـید و گـسـترش مـبارزه در بـطن ـجامعه
ـحول ـشـعارـها و ـبرـناـمه ـسـیاـسی واـحد ـنـمی ـتوان اـمـیدوار
ـیع و ـات وـس ـام امکاـن ـم ـا ـت ـاکم ـب ـاع ـح ـود که ارـتـج ـب
ـیت و «ـبه ـعـقل ـصـح ـا از ـسـر ـن ـنـه ـسـرکوبگراـنه اش، ـت
ردـمی ای ـم واـست ـه درت را ـبه ـنـفع ـخ دن» سکان ـق آـم
ا کـند. ـتـجرـبه ـشش ـسال گذـشـته، و از ـجـمـله ـموـضع رـه
گـیری ـهای اـخـیرکـساـنی ـهمچون ـحـجارـیان، که روزی
ـمـبتکر ـسـیاـست «آراـمش ـفـعال» ـبود و اـمروز ـناچار اـست
ـســیج هــد که عــدم ـب ت گردن ـن ـی ـع ن واـق ـبه درک اـی
ار ود در کـن زرگ ـب اـهات ـب اـعی از اـشـتـب ای اـجـتـم روـه ـنـی
ا ا و ـبن ـبـست ـسـیاـست ـمذاکره ـب واـقـعـیات روز ـجاـمـعه ـم

ارتجاع حاکم همگی موید نظریه باالست. 
ـبی ـبخـش اـسـاـسی م ـطـل ـی ـسـل ـمـاـشـات گری و ـت ـم
ـان و ـدـیــش ـاریک اـن ـا ـت ـرداد ـب ـبـهه دوم ـخ ـری ـج ـب رـه
اد ـعـموـمی ـضرـبه رـتـجـعان ـحاکم، گام ـبه گام ـبه اـعـتـم ـم
ـروهــای ـی ـســردی ـن ـدگی و دـل زد و مــوجـب پراکـن
ـمـاـعی ـهـوادار اـصالـحـات ـشـد. گردن ـنـهـادن ـبه ـت اـج
ـمزرـهای ارتـجاـعی «ـخودی» و «غـیر ـخودی» و تن دادن
به ـنـظریه  «حفظ ـنـظام» که چـیزی ـجز حـفظ رژیم ـقرون
د که در ـست ـسـبب ـش ـطـلـقه ـفـقـیه ـنـی اـیی والـیت ـم ـط وـس
اذ ال گذـشـته آنگاه که اـتـخ اـطع ـحـساس در ـشش ـس ـمـق
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خسرو روزبه، مظهر مقاومت و پایداری خلق بر ضد خصم وطن
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اـمه ـیی از ر ارسـال ـن ـب ر ـخ ـی در روزهـای اـخ
سوی 127 نفر از نـمایندگان مجلس به ـسید علی
ای اـنه ـه رده ـیی در رـس اب گـسـت ازـت اـمـنه ای، ـب ـخ
دگان اـیـن اـمه ـنـم ارـجی داـشـته اـست. ـن داـخـلی و ـخ
ان ـمـجـلس که در واـقع ـبه شکـلی اـتـمام ـحـجت آـن
اق داران وی چـم ـیه رژـیم اـست، از ـس ا وـلی ـفـق ـب
راـساس اـتی رژـیم ـتـحرـیم ـخـبری ـشد و ـب وـع ـمـطـب
ـیـعی از سـوی یـده بـرنـاـمه وـس گزارش هـای رـس
ـمل ن ـع ـا اـی ـله ـب ـاـب ـرای ـمـق ـاکم ـب ـان ـح ـرـتـجـع ـم
اـمه ده شـده اـست. در ـن دارک دـی دگان ـت ـن ـنمـاـی
واـنـیم: «آنچه دگان ـمـجـلس از ـجـمـله ـمی ـخ اـیـن ـنـم
ـصـدع ـمـا را ـبـر آن داـشت ـتـا ـبـدـین ـصـورت ـم
اوـقات ـشوـیم ـحـساـسـیت ـشراـیط ، ـفرـصت اـندک
و ـبزرگی ـخـطرـیـست ـکه پـیش روی ـکـشور اـست
رخـواهـاـنه و ـی أـسف ـنجـواهـای ـخ ا ـکمـال ـت و ـب
ـتـوم ـمـا در ـسـاـلـهـای ـک ـنـهـادـهـای آرام و ـم پیــش
گذشته ره به جایی نـبرده است. پس اجازه دهید

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحات 3

اگر جام زهری باید
نوشید!

ـجاوـید ـشد آن گُرد که ـجان بـهر وـطن ـباـخت     پر ـفـخر ـشد آن ـخـلق که ـخـسرو ـشده پورش 
او   راه   ـفـنا   رـفت  ـبه   چـشـمان   گـشاده     زد ـخـنده به   ـخـصم وـطن  و  ـباـطن کورش
( از سروده احسان طبری، در یادبود روزبه)

ان ـجاوـیدی ـبه ـعرـصه ـمی آـیـند که در پیکار اـن ا ، ـقـهرـم ارزات ـخـلق ـه ارـیخ ـمـب در ـت
اـنی که در اـن رـم ردم تکـیه دارـند ، ـقـه وـسـته ـبه ـم ان ـهای ـخـلق ، پـی رای آرـم ـمـقدس ـخود ـب
ـلـحـظات ـمـعـین ـتارـیـخی از ژرـفای درـیای پر ـخروش ـخـشم و رزم ـخـلق ـها چون ـصدف
ـبـیرون ـمی اـفـتـند ، و ـبا ـمـبارزات و ـمـقاوـمت ـخود، و ـبا اـیـثار ـجان ، پاـیداری یک ـجـنـبش
ان ـمـلی رـم دـند . ـخـسرو روزـبه ،ـقـه وـن اودانگی ـمی پـی د، و ـخود ـبه ـج داوم ـمی ـبـخـشـن را ـت
اـنان ـجاوـید اـست . رـفـیق ـخـسرو روزـبه دوـمـین ـفرزـند ـخاـنواده اـیران ، یکی از اـین ـقـهرـم
«ـضـیاء ـلشگر» در ـسال 1294 ـشـمـسی، در ـمالـیر، دـیده ـبه ـجـهان گـشود ودر ـسال 1322
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راـبر ـخدا و اـنوـنی ـخود و ـتـعـهد و ـمـسؤوـلـیـتی ـکه در ـب ـبر ـمـبـنای وـظـیـفه ـشرـعی و ـق
ـمردم دارـیم ، آنچه را ـبه ـخـیر و صالح ـهـمه ـمـیداـنـیم ـبا ـحـضرـتـعاـلی ، که ـبر اـساس
ان د در ـمـی ـسـتـی ور ـه ـش ا   ـشـخص اول ـک اق ـمـلی ـهـمه ـم ـیـث اـسی   ـیـعـنی ـم ون اـس اـن ـق

بگذاریم ، » 
ای روـه ـی اـنی و ـن راکز پـنـه ای ـم اره ـبه ـتالش ـه اـمه سپس در اداـمه ـضـمن اـش ـن
ارتـجاعی ـبرای ـبازگرداـندن اوـضاع ـبه پیش از دوم ـخرداد 1376، از ـجمله ـتأکـید
د. از آن ـجـمـله دـن رـی ران آـف ر 9 روز ـیک ـبـح اـتـمی ـه ای ـخ ول آـق د: «ـبه ـق ـمی کـن
است ـقتلـهای زنـجـیره ای ، ـجـناـیت ـکوی داـنشگاه ، تـعطـیلی ـمـطـبوـعات و رـسانه ـها
، دـستگـیری ـفـعاالن ـسـیاـسی ، ـسرـکوب داـنشـجوـیان و داـنشگاـهـیان ، اـجرای ـعـلـنی
ـصـمـیـمات ـمـجـلس و دوـلت و ردن ـت اـبـقه ، ـخـنـثی ـک ار ـکم ـس ـسـی اـیی ـب ام ـقـض اـحـک
ـشـخـیص ان ، ـمـجـمع ـت ـب ورای نگـه د ـش ـن اـن اـیی ـم ادـه ا ـبه ـنـه درت از آـنـه ال ـق ـتـق اـن
مصلحت ، ـشورای انقالب فرـهنگی و حتی برـتری دادن اساسـنامه کمیـته امداد و
آـئـین ـناـمه ـفروش وـساـئل اـسـقاـطی ـنـیروی اـنـتـظاـمی ـبر ـقواـنـین ـمـصوب ـمـجـلس! ـبی
ا ، مچ ده ـسازی ـه ا پروـن ران و ـمـسؤوالن اـجراـیی ـب ار و ـبی اراده ـکردن ـمدـی اـخـتـی
گـیرـیـها و ـتبـلیـغات ـسـیاه ، ـبرـخورد ـبا ـنـهادـهای ـمـستقل ـمدنی ـماـنـند اـحزاب ، ـکاـنون
وکال، ـسازـمان ـهای ـعـلـمی و پژوـهـشی و ـمؤـسـسات ـفرـهنگی و... ـنـتـیجه ـخواـسـته و
اـخواـسـته اـین ـهـمه ، ـجز اـین ـنـبود ـکه ـبه ـمردم اـیران و ـجـهان ـنـشان داده ـشود در ـن
ردـمی ـکه اـبت ـشود رأی ـم اد و ـث واـهد اـفـت اده و ـنـخ ران ـهیچ ـتـغـیـیری اـتـفاق ـنـیـفـت اـی
دارد و ری ـن وده اـست ، ـهیچ اـث ا ـب ـشـه ـیـن ا و ـب ر در روـشـه ا ـتـغـیـی ـخواـست اـصـلی آـنـه
ود ـکه ار ـش د و آـشـک دارـن درـتی ـن ر اراده ـمـلت ـق ـظـه ای ـم ادـه اـعالم گردد ـکه ـنـه
ـنـهادـهاـیی ـکه ـباـید ـکاـنون ـحل ـمـنازـعه و ـمـظـهر ـحاـکـمـیت مـلی و ـجایگاه اـجـماع و
ات سپرده ای ـمخـاـلف اـصالـح روـه ـی رـین ـن دـت ـن د ، ـبه دـست ـت اـشـن دت ـمـلی ـب وـح
ا اـین ـحال و روز ـکـشور ، ا در ـنـهاـیت رأی ـمردم ـبالـموـضوع گردد. ـب ـمـیـشود ، ـت
رـیت د ، اـکـث ا اـمـی اراـضی و ـن اـلب ـمـلت ـن ده اـست. ـغ اـن ـم اـقی ـن داـنی ـب رـصت چـن ـف
نـخبگان ساـکت یا مـهاجر ، ـسرمایه های ـمادی گریزان و نـیروـهای خارجی از ـهر
ـطرف ـکـشور را اـحاطه ـکرده اـند. ـبا اـین وـضع ـبرای آـیـنده ـکـشور دو ـحاـلت ـبـیش
ـمتـصور نـیست؛ ـیا دیکـتاـتوری و اسـتـبداد ، که در ـخوـشبیـنانه ـترین ـحالت ـفرـجامی
ازگـشت ـبه اـصول ا ـب دارد و ـی اـله ـن ا اـسـتـح روپاـشی ـی اـیت ـف ـستگی و در ـنـه ز واـب ـج
اـنه ـبه ـقواـعد دـموـکراـتـیک. چـنـین روـیـکردی ، ـهم اـنون اـساـسی و ـتـمـکـین ـصادـق ـق
ـمـبـتـنی ـبر ـفرـهنگ و ارزـشـهای اسالـمی و ـمـلی اـین مـلت اـست و ـهم ـقابل تـعاـمل ـبا
همه جهان. آنچه مانع ـعملی شدن تهدیدات خارجی می ـشود، نه توپ و تانک
ظـام ، وحـدت ـمـلی و یگانگی شـروـعـیت ـن زاـیش ـم وـشک و ـسالح ـبـلـکه اـف و ـم
ان راـهی ارـجی ـهـم د ـخ دـی ردن ـتـه رـطرف ـک ا راه ـب ـنـه وـمت و ـمـلت اـست. ـت ـحـک
ر ـسرنگوـنی آن اـتوری ـشاه ، ـمـتـحد و ـب ر رژـیم دـیـکـت راـب ا را در ـب اـست ـکه ـمـلت ـم
ـمـصـمم ـساـخت و اـین ـتـنـها در ـصورـتی ـمـیـسر اـست ـکه مـلت ـمـطـمـئن ـباـشد ـخواـسته
و رأی او ـمـنـشأ اـثر و ـتـغـیـیر ـخواـهد ـبود. وـحدت مـلی یـعـنی ـتـمـکـین به رأی ـمردم ،
ـیـعـنی ـهـمه ـبا ـمردم ، ـیـعـنی «ـمـیزان رأی ـمـلت» و... ـبا اـین ـتـفـسـیر از وـحدت ـمـلی ـنه
ـتنـها ـتـهدـیدـهای ـبیگانه ـخـنـثی ـخواـهد ـشد ، بـلکه ـمـیـتوان اـمـیدوار ـبود ـتا ـبه ـفرـصت
ـنـیز ـتـبدیل ـشود. آنچه ـما ـمـیفـهـمـیم اـین اـست که ـمـسـئوالن ـحاـکـمـیت ـباـید ـصادـقاـنه
ـته اـین ـب د و اـل ا پوزش ـبخـواـهـن رـه ـی دـب وء ـت ا و ـس صـورـه ال ـهـمه ـق ـب ردم در ـق از ـم
شـاـنه ـست ، ـبـلـکه ـن ـی واـضع اصـوـلی ـن ـشـیـنی از ـم ـست و ـعـقب ـن ذرخـواـهی ـشـک ـع
ـفروـتـنی و ـبزرگواری اـست. ـتـعـظـیم ـبه ـمردم ـخود ـسـبب ـجـلوگـیری از ـکرـنش ـبه
ـبیگانگان ـمی ـشود. اگر ـجام زـهری ـباـید ـنوـشـید ـقـبل از آـنـکه ـکـیان ـنـظام و مـهـمـتر
ده وـشـی اـید ـن رد ـب رار گـی ره ـق اـط ور در ـمـخ اـمـیت ارـضی ـکـش از آن ، اـسـتـقالل و ـتـم

شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه ...»

اکـنون از ـسوی ـنـیروـهای ارـتـجاـعی ـنـسـبت ـبه اـینادامه اگر جام زهری باید نوشید ... ا ـتوـجه ـبه واکـنـشی که ـت ـب
وـشت اـین ون روـشن اـست که سـرـن شـان داده شـده اـست از ـهم اکـن ـیه ـن اـطالـع
اـظـهار ـنـظر ـهمچون اـظـهار ـنـظر ـهای پـیش از اـین ـخواـهد ـبود. ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبا
علم به ـشرایط دهشتـناک و فوق العاده بـحرانی کشور مـصصم اند تا اـنتهای راه،

ولو به قیمت ویرانی کشور بر سیاست های خود پای فشارند.
ـسـتـقـیم ـبه اوج گـیری ـموج اـنـتـقادات اـنی که پاـسخ ـغـیر ـم ـخاـمـنه ای در ـسـخـن
اـمه رـیزان اـصـلی رـن در درون کـشور ـبود، از ـجـمـله  اـشاره کرد که: «ـطراـحان و ـب
اـجراـجوـیی را ـبه ـعـنوان ـسـیاـست اـصـلی و راـهـبردی رـیـکا، در اـین ـمـقـطع ـم در آـم
د، اـشـن روزی ـخود ـمـطـمـئن ـب ـخود اـنـتـخاب ـکرده اـند و در ـهر ـنـقـطه ای ـکه از پـی
دـست ـبه ـماـجراـجوـیی ـخواـهـند زد. ـلذا ـتـنـها راه ـمـقاـبـله ـبا ـتـهدـیدـها اـین اـست ـکه
وضـعیت داـخلی به گوـنه ای ـساـماـندـهی ـشود که دـشمن از پـیروزی ـخود ـمطـمئن
ا اـنـتـقاد از ـکـساـنی ـنـباـشد و زـمـیـنه را ـبرای ـماـجراـجوـیی ـفراـهم ـنـبـیـند.» ـخاـمـنه ای ـب
وـیق ـش ردم و ـت داری ـم واـمل پاـی اـئل در ـجـهت ـتـضـعـیف ـع ـس رـخی ـم ا ـطرح ـب ـکه ـب
د، اـفزود: «ـکـساـنی ـکه ـمدـعی ـبـحران ـمـشروـعـیت ـهـسـتـند رـمی دارـن دـشـمن گام ـب
ـباـید پاـسخ دـهـند ـکه اگر ـنـظام ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران ـکه ـمـتـکی ـبر آرای ـمردم
و اعتقادات آنان است، مشروعیت ندارد پس کدامیک از نظام های کشورهای

منطقه و جهان مشروعیت دارند»

ادامه آقای خاتمی افسوس !
ـتوـهم اـین ـفـضای آزاد، آزاد اـندـیـشان را اـمـیدوار ـکرد ـبرای ـنوـشـتن، ـبرای گـفـتن
ـست، ـی رـسی ـن د ـکه ـت ردـن ال ـک د و ـخـی ـتـن رداـشـتن.گـف اب ـحـقـیـقت ـب و پرده از ـنـق
ا درـیغ: دـست در ا ـمی ـکـند. اـم واـنه اورأی ـمردم اـست.ـقول داده اـست و وـف پـشـت
رد ـسـیـلی وان ـک ا ـنـت اد ـصـب وو ـب د ـت ر ـعـه رد ـتـکـیه ـب وان ـک ا ـنـت ـحـلـقه آن زـلف دو ـت
روان ـشد ـتا در پی او ـبـنـیان پوـسـیده و نخ ـنـما ـشده ـکاخ ـقدرت ـفرو رـیزد،اـما ـبی
ـمـباالـتی و اـنـعـطاف ـبـیش از اـندازه اش اـین ـسـیالب را گرداـبی ـکرد و ـهـمه چـیز
ان د، چوـن دـن ان ـقدرت چون اـین روـیه دـی رود آـمد. دـسـت اـسـته ـف رـخ ر ـسر اـین ـب ـب
آـتش ـهـمه چـیز را ـسوزاـندـند،زدـند و ـبردـند وـکـشـتـند ـتا ـصداـیی در ـبراـبرـشان ـبه
گوش ـنرـسد.دراـنـتـقام گـیری از ـمردان ـعداـلت و آزادی از ـهیچ ـکوـشـشی درـیغ

نکردند. ..»  
اـنـیه در ـجـمع ـبـندی و ـنـتـیـجه گـیری ـمی ـنوـیـسد: «آـقای ـخاـتـمی ـما ـنـماـیـنده ـبـی
ز ـی ـیم ـکه اگر از ـشمـا صـداـقت دیـد، قـدرت اجـرا و ـحکـوـمت ـن ـت ـس ـسـلی ـه ـن
از.وـلی ان ـس رـم ود و ـقـه انپرور ـب رـم ـسـتـیم ـکه ـقـه ـسـلی ـه دان ـن رزـن واـست.و ـف ـمـیـخ
اـکـنون اـین واـقـعـیت را درک ـکرده اـست ـکه ـقـهرـمان ـکـسی ـجزـتک ـتک اـفراد
وس ـکه ـس اری ـکـنـیم.اـف د ـک اـی اـیـیم ـکه ـب وده اـست و اـین ـم ـب ـست و ـن ـی جـاـمـعه ـن
ـسالـهای زـیادی را باـختیم به عـلت اینکه در ـعرصه ـشـطرنج شـما را وزیر داـنسـتیم
ان ـمی ر ـهمچـن د و وزـی دـن دا ـش ا ـهـمه ـف ازـه رـب ـسوس ـکه ـس ازواـف رـب ود را ـس و ـخ
ازان دـیروز ـعرـصه ـسـیاـست، اـمروز ـیاد گرـفـته اـند ـکه وزـیران الـیـقی ـخـندد.ـسرـب
ـمی ـباـشـند و ـمـنـتـظر پـیام ـحرـکت از ـسوی ـشـما ـنـمی ـنـشـیـنـند. زـمان ـمی گذرد وـما
داـنی ـکه از دـست ـشـمـن دـی ان و اـن اـیی ـکه گذـشت و دوـسـت اـلـه ان در ـغم ـس ـهمچـن
تگان و ـمـام رـف م. اـمـروز در ـسـالگرد دوم ـخـرداد و ـبه ـیـاد ـت داده اـیم ـعـزادارـی
زـندانی ـهای دربـند اـسارت شـمعی ـمـیاـفروزـیم و ـبا ـهم در پـناه ـنور اـیزدی پـیـماـنی

دوباره برای برقراری صلح، آزادی و برابری می بندیم. »
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ان ـتـحـصـیل او در داـنشکده ادی از پاـی وز ـمدت زـی ران درآـمد. ـهـن وده اـی ـبه ـعـضوـیت در ـحزب ـت
سـری شکده اـف ـشجـویـان ـبه خـدـمت در داـن رای آمـوزش داـن ود که روزـبه ـب ـته ـب سـری نگذـش اـف
ـفراـخواـنده ـشد. او چـندـین دوره اـفـسر ـترـبیت کرد. وی در ـهمـین ـسال ـها ده ـها کنـفراـنس علـمی و
ـنـظاـمی در داـنشکده اـفـسری و داـنشکده ـفـنی ـسازـمان دـهی کرد که چاـشـنی ـتـماـمی اـین کـنـفراـنس
ـها ـبـحث در ـباره ـمـساـیل اـجـتـماـعی اـیران ـبود. رـفـیق روزـبه  در اـین دوران 16 ـجـلد کـتاب ـنـظاـمی،
انگذاران «ـتشکـیالت اـفـسران أـلـیف کرد. رـفـیق روزـبه از ـبـنـی رای ـشاگردان ـخود ـت ـفـنی و رـیاـضی ـب
آزادی ـخواه اـیران» ـشد که ـبـسـیاری از اـعـضای آن ـهمکاران و ـشاگرداـنش ـبودـند. 45 ـسال پـیش
، در روز 21 اردـیبـهـشت 1337 ،  دژـخـیـمان ـشاه ، رـفیق ـخـسرو روزبه اـین ـمـبارز ـتوده ای و ـعاشق
د. دام سپردـن ران را ـبه ـجوـخه اـع ان اـی رـم داری ـخـلق ـهای ـقـه اوـمت و پاـی ر ـمـق ـسم و ـمـظـه اـلـی وـسـی ـس
پیکار دـلـیراـنه رـفـیق روزـبه در ـبـیدادگاه حکوـمت ـشاـهـنـشاـهی، در دوران ـسـیاه پس از کودـتای 28
ـمرداد و زـماـنی که ـساـیه ـیاس و ـنااـمـیدی ـبر ـمـیـهن ـما و ـمـبارزات ـمردم ـما ـساـیه افکـنده ـبود ، ـجاـنی
ـتازه ـبه ـجنـبش ـمردـمی بـخـشـید ، ـخواب ـخوش را ـبر دژـخـیـمان پر آـشوب کرد و ـفرـیاد دادـخواـهی
ـمردم را از ـفراز ـمرزـها ی کـشورـمان ـفراـتر ـبرد. روح و ـجـسم ـخـسرو روزـبه ، اـین ـقـهرـمان ـخـلق ،
ود . او راه اـنی ـب ـس ان ـهای اـن ار از ـعـشق ـبه ـخـلق و آرـم ده ـبی ـباک و اـنـقالـبی ـجـسور ، ـسرـش رزـمـن
ـبـهروزی ـخـلق را در ـسوـسـیاـلـیـسم دـید و ـتـبـلور ـسوـسـیاـلـیـسم در ـمـیـهن ـمان را در ـبرـناـمه ـها و آرـمان
ا دگی ـخود ـب ا آـخرـین دم زـن اـفت . او ـبه اـین راه ـعـشق ـمی و رزـید و ـت ران ـی وده اـی ـهای ـحزب ـت
ـغرور از آن دـفاع کرد و دـشـمن را ـبه زـبوـنی کـشاـند . روزـبه در دـفاع از آرـمان ـهای ـخوـیش، در
ران در اـطر ـخدـمت ـبه ـخـلق ـهای اـی اه گـفت : «ـمن ـبه اـقـتـضای آـتـشی که ـبه ـخ دادگاه  رژـیم ـش ـبـی
درون ـسـیـنه ام شـعـله ـمی کـشد ، راه ـحزب ـتوده اـیران را  ـبرگزـیده ام و ـباـید اذـعان کـنم که ـجاـنم
، اـسـتـخواـنم ، ـخوـنم ، گوـشـتم، و پوـسـتم و ـهـمه ـتاروپود وـجودم اـین راه را راـهی ـمـقدس ـشـناـخـته

است و تمام سلول های بدن من و تمام ذرات وجودم توده ایست.»
ا شکـنـجه ، و د ـب واـسـتـن ان که ـمی ـخ ر دژـخـیـم راـب ود و در ـب اـلـیـست واـقـعی ـب وـسـی روزـبه یک ـس
اد ـعـمـیق اش ـبه اـنه  از اـعـتـق اـطـع اـنه و ـق اـن رـم د ، ـقـه و در آورـن ـشت، او را ـبه زاـن اد رـعب و وـح اـیـج
ـسوـسـیاـلـیـسم دـفاع کرد . «اگر ـعاـشق و ـشـیـفـته ـسوـسـیاـلـیـسم ـهـسـتم ، ـبا ـتـمام ـعـقل وـشـعور و ـمـنـطق و

درایت خود ، برتری اصولی آن را بر سایر رژیم ها احساس کرده ام.»
دام او را ـصادر کرد. ات ـخـسرو روزـبه حکم اـع اـعـی دن دـف اه پس از ـشـنـی اـمی ـش دادگاه ـنـظ ـبـی
ود ـمی ـسوـخت، رـسـخت ـخ و» اـین ـمـخاـلف ـس اـضای «ـعـف ا پـیش در آرزوی ـتـق ال ـه اه که از ـس ـش
ـبرای آـخرـین ـبار آزـموده را ـبه ـسراغ او ـفرـسـتاد: زـندگی به ـبـهای ـخـیاـنت! روزـبه ـبا ـجـسارت پاسخ
اه 1327، در ـشت ـم ـبـه ار روز 21 اردـی اـعت چـه وده را دـست خـاـلی رواـنه کرد. ـس رد داد و آزـم
زـندان به ـسراغ او رـفـتـند. آـماده ـبود. وـصـیت ـناـمه کوـتاـهی ـخـطاب به رـفـقا و دوـسـتان ـخود ـنوـشت.
ا راه ـمی رـفت. ود که او ـبه کمک ـعـص ا شکـنـجه ـسـخت ـسـبب ـشده ـب اه ـه د. ـم او را ـحرکت دادـن
وده، ان ـخود: آزـم ا ـجـسارت چـشم در چـشم دژـخـیـم ار و ـب رور و اـفـتـخ ا ـغ ان روزـبه، ـب رـم رـفـیق ـقـه
ـبـخـتـیار، ـمـبـصر، زـیـباـیی، اـمـجدی و رـجاـیی اـنداـخت: ـمن از ـمرگ ـنـمی ـترـسم. ـسرـهنگ ـبارـنـشـسـته
وـصـیف کرده ود. اـین ـلـحـظات را چـنـین ـت دام ـخـسرو روزـبه ـب اـهد ـلـحـظه اـع ـمـحـمد ـخـبـیری که ـش
اـست: به ـسرـبازان ـجوـخه اـعدام سالم کرد و گـفت: من ـمی داـنم شـما مـقـصر ـنـیسـتـید. ـشـما ـسرـبازان
ـبه ـمـنـظور اـنـجام وـظـیـفه و ـهـمان اـطاـعت کور کوراـنه در اـیـنـجا گرد آـمده اـید ـتا وـطن پرـسـتی ـمـثل
ـمن را ـتـیرـباران کـنـید. ـبر ـشـما ـخرده ـنـباـید گرـفت... ـمی ـخواـسـتـند چـشـماـنش را ـبـبـندـند. ـخـسرو ـمانع
ان ـمن! ـسرـهنگ ـجاوـید ـخواـست اـین ـصدا را رـم ا گـفت: ـجوـخه گوش ـبه ـف ا ـصدای رـس ـشد و ـب
ـمـحو کـند وـلی ـنـتواـنـست. روزبه ـبا ـصدای رـسا ـفرـیاد کـشـید: ـمرگ ـبر ـشاه ـخاـئن! زـنده ـباد ـحزب
ـتوده اـیران! در ـهـمـین ـهنگام گـلوـله ـهای ـجوـخه اـعدام ـقـلب پر ـشورش را درـهم درـید و ـصدای

قهرمانی از تبار آرش برای همیشه در میهن ما خاموش شد.
در پی ـشهادت رـفیق روزبه، ـحزب توده اـیران  روز شـهادت او را روز هـمبستگی ـبا زـندانـیان
ا د ـعهـد ـب وان روز ـتجـدـی ـن ون اـین روز را ـبه ـع اکـن ـیـهن اـعالم کرد . و از آن ـهنگام ـت اـسی ـم ـسـی
ا د ـت اـش اـله گراـمی داـشـته اـست. ـب اـسی ـهـمه ـس ان ـسـی داـنـی وش ـخـلق و زـن اـم ان ـخ اـن رـم ازرات ـقـه ـمـب
ام ـبـخش وـنه ای اـلـه ا ـنـم ای ـمـیـهن ـم اـیی ـبـخش ـخـلق ـه ان ـنـهـضت رـه رـم اـسه اـین اـنـقالـبی و ـقـه ـحـم
ـیـنی ای راـسـت روـه ـی اد ـهـمه ـن رای اـتـح زه ای ـب ارزان راه آزادی و انگـی داری و دالوری ـمـب رای پاـی ـب

باشد که برضد استبداد و اختناق و در راه صلح،آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

آقای خاتمی! افسوس
بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی
اصفهان به مناسبت سالروز دوم خرداد
اگوـنی از اـنـیه ـهای گوـن ـبه ـمـناـسـبت ـسالگرد دوم ـخرداد ـبـی
ـسوی ـتشکل ـها ـسـیاـسی و ـصـنـفی گوـناگون اـنـتـشار ـیاـفـته اـست
اـعی از ای اـجـتـم روـه ـی ا و ـن شکل ـه انگر درک روـشن ـت ـی که ـب

روند حوادث کشور است. 
ـیه ـنه اـعالـم ـی شـر شـده در اـین زـم ـت ـن ای ـم ـیه ـه اـن ـی ان ـب ـی در ـم
شگاه ـصـنـعـتی شـرـیف حـاوی نکات ان داـن ـشجـوـی اـنـجـمن داـن

جالبی است. در این اعالمیه از جمله آمده است: 
«6 ـسال از واـقـعه دوم ـخرداد ـمی گذرد،واـقـعـیت ـهای ـکه
ـبـسـیاری ـحـماسه اش ـخواـندـند. ـهر گاه اـین کـلـمه را ـمی ـشـنوـیم
اـمه ـمی اـفـتـیم ـکه روح ـقوـمی ـمردـمی اـهـن اـسه ـسراـیی ـش اد ـحـم ـی
آزاد را ـبه ـتـصوـیر ـمی ـکـشد، ـقوـمی ـکه اـسـیر ـبـند ـضـحاک ـنـشد
ازگر حـرـکت اوـبه سـوی آزادی اـنی اش آـغ و درـفش کـاوـی
ـست رو ـبه ـسوی دادگری ـفرـیدوـنی . ـحـماـسه آـفرـیـنی ـکردـند
ـصه ـبـلـکه در د رهـاـیی ـنه در ـق ـی د ـبه اـم ـن ـن رـی اـف ـی ا ـقهـرمـاـنی ـب ـت
واـقـعـیت.ـقـهرـمان ـساـخـته اـین ـقوم ـقـبل از آـمدن چوـنان ـهر رزم
دای رهـاـیی ـبه د و ـن ـی ـب ارز ـطـل ـب آوری رجـزخـواـنی کـرد و ـم
ـیـقت شگاه ـحـق ارزه ... آنگه ـکه پـی ـب ا روز ـم ان داد. اـم ـشکـرـی ـل
روز رد اـم از ـک ر ـمـج روـیی ـکه ـعـمل ـب ده رـه رـمـن د ـش ود پدـی ـش
ـمـاـسه ـخـاـمـوش ـشـد. م در ـسـوگ آن ـح ـمع ـه ن ـش ـی ـم شــش
روـطه ـش راـنی ـکه از اـنـقالب ـم وم اـی ای ـق واـهش ـه رـکوب ـخ ـس
ان ـش رداد 76 ـنـتـیـجه ـخود را ـن ار دیگر در ـخ از گـشت، ـیـکـب آـغ
ـسـبـیح ان ـت ـشـیـن درت ـن ای ـق ـسـته از اـین ـهـمه ـجـف ردـمی ـخ داد. ـم
ـمه ـتی و اـجـحـاف، از اـین ـه ـمه ـبی ـعـداـل ـبـهـدـست، از اـین ـه
ـفرـیادـهای ـخـفه ـشده در گـلو، آـمد ـتا ـشوری دیگر ـبـیاـفرـیـند و
ـسـته از وـمی ـخ د. ـق اـن رـس ات ـب ود را ـبه اـثـب اـعی ـخ ـم ور اـجـت ـشـع
د ـبـخـن درت ـبه ـل ان ـق اـب ده ارـب ـشـی ای درـهم ـک ره ـه ـنـهـمه چـه اـی
اـباـنی ـکه گوـیی اـیران ـمـلک پدرـیـشان ـسالـمی دوـباره ـکرد. ارـب
ا ـهزار اـمـید آـمد ـشـیـنان اـین ـسرزـمـین. ـمـلـتی ـب اـست و ـما اـجاره ـن
د اـی ا ـش د ـت اده ـکـن وـنی ـخوـیش اـسـتـف اـن درت ـق ر ـق داـکـث ا از ـح ـت
روزـنه ای در اـین دـیوار ـسنگی ـقدرت اـیـجاد ـکـند. چه ـبر ـسر

تاریخ آمده است؟ «
ا ـنام ـجـمـهوری اـسالـمی اـنـقالب ـمی ـکـند، ـبـعد »ـمـلـتی ـکه ـب
از ـقرـیب ـبه دو دـهه ـشـعار ـمردم ـساالری دـیـنی ـمی دـهد،ـبـعد از
20 سال به جای اول رسیده است. خاتمی آمد با دعای خیر و
ـبدرقه و ـشادی و اـمـید ـتا در ـکاخ ـقدرت ـمتـفاوت از بـقـیه ـباـشد
اره ـظ د. ـمـلـتی ـبه ـن از گوـی ده ـب ـشـی ـسل داغ ـک و ـحرف دل اـین ـن
ـنـشـست ـتا ـشاـید دیگر ـشاـهد ـقـتل ـفرزـندان ـخوـیش ـنـباـشد. آـمد
ا ـشاـید ـسـعـیدی ـسـیرـجاـنی،الـله اـسـکـندری، دارـیوش ـفروـهر، ـت
ا واـنـند در ـفـضاـیی آزاد زـندگی ـکـنـند، ـت ـمـحـمد پوـیـنده و ... ـبـت
اره ـجرأت ـجاری ـشدن ـبر زـبان را پـیدا ـکـند. ـشاـید ـسـخن دوـب
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اه ای ـهمگاـنی، در اواـسط اردـیـبـهـشت ـم اـنه ـه ـبه گزارش رـس
ـیه ـبه ـنه ای، وـلی ـفـق ضـور ـعـلی خـاـم ا ـح ـتغـال ـب شـورای عـاـلی اـش
ـتغـال در کشـور و رای اـیجـاد اـش ظـور اراـیه راهکاری ـعـمـلی ـب ـن ـم
ـمی، ـسه داد.  ـمـحمـد خـاـت شکـیل ـجـل یکاری ـت ا پدیـده ـب ارزه ـب ـب ـم
د؛ در ـسال 1381 ادآور گردـی رـئـیس ـجـمـهور در ـجـلـسه ـمذکور ـی
در ـمـجمـوع حـدود 690 هـزار ـشـغل در کشـور اـیجـاد شـد. وی
ان ده در پاـی ـیـنی ـش داف پـیش ـب رای ـتـحـقق اـه ـهمچـنـین گـفت: « ـب
برنامه سوم توسعه، در سال جاری و سال آینده باید هر سال 904
ز ـی ـنه ای ـن ـست، خـاـم ـش ـمـین ـن هـزار ـشـغل اـیجـاد شـود . . .  » در ـه
سـخـناـنی اـیراد کرد، و از ـجمله ـخاـطر ـنـشان ـساـخت، ایـجاد اـشتـغال
از اـهداف کالنی اـست که ـباـید بـطور ـجدی پیگـیری ـشود؛ وی ـبر
ـلزوم اـجرای ـسریع ـخـصوـصی ـسازی ـتاکـید کرد، ـبرـناـمه ـتوسـعه را
ران ـمـفـید و ـثـمر ـبـخش اـعی اـی اـیل اـقـتـصادی- اـجـتـم ـس رای ـحل ـم ـب
صـادی- ـت ری اـق ر ـسـمت گـی ار دیگر ـب رـتـیب ـب د و ـبه اـین ـت ـی اـم ـن

اجتماعی کنونی رژیم والیت فقیه مٌهر تایید نهاد.
صـاد و داراـیی، ـت ـتغـال وزرای اـق ـسه شـورای عـاـلی اـش در ـجـل
ـرکزی ـانک ـم ـیـس ـب ی و رـئ ـاـع ـم ـت ـور اـج ی، کار و اـم ـازرگاـن ـب
رای زم دوـلت ـب ر ـع اـیی، ـب ا اراـیه گزارش ـه وری اـسالـمی ـب ـجـمـه
ـنـوان راه ـحل ـصـوـصی ـسـازی ـبه ـع ـیت ـسـرـمـاـیه و ـخ ـن ـین اـم ـتـاـم
ور رـیع در اـین اـم ـس ار ـت واـسـت د کرده و ـخ اکـی ود ـت وـج ـمشکالت ـم
رـفی و راـسم ـمـع ال، ـم اـلی اـشـتـغ ال اـجالس ـشورای ـع د. ـبه دـنـب دـن ـش
ـتـجـلـیل از  کارگران ـنـموـنه  ـبا ـشرکت رـئـیس ـجـمـهور رژـیم ـبرگزار
ـشد؛ در اـین ـمراـسم که دـبـیر کل ـخاـنه کارگر، اـبولـقاـسم ـسرـحدی
اـطـمه کروـبی اـعی ـمـجـلس و ـف ور اـجـتـم ون اـم ـسـی زاده رـئـیس کـمـی
د د. ـمـحـم رکت داـشـتـن ر کار ـش اـعی وزـی ـم رـهنگی- اـجـت اون ـف ـمـع
ـصـرـیح کرد:  «کارگر، کارـفـرـمـا و دوـلت ـبه ـمـله ـت ـمی از ـج ـخـاـت
یـر ـس ط کار بـایـد ـسه پاـیه اـصـلی کار در ـم نـوان نـاظـر بـر رواـب ـع
اد اـید ـسه پاـیه ـی اـشد، ـب ادل ـب وازن و ـتـع اـمـین ـت اـمـعه و ـت ـشرـفت ـج پـی
ر ـسـی ا یکدیگر در ـم اـهم ـب اـمل و ـتـف ا ـتـع ـبه گراـیی) ـب اـن ده (ـسه ـج ـش
پـیـشرـفت گام ـبردارـند و در ـغـیر اـین ـصورت ... کار ... ـمی ـتواـند
ار اـجـعه ـب ـبه ـتـنش ـمـنـجر ـشود. ..» ـخاـتـمی راه ـحل ـتـغـیـیر وـضـعـیت ـف
زـندگی زـحـمتکـشان را،  اـصالح اـمور اـقـتـصادی  داـنـست و ـهمچون
اـیه اـصالح رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ات رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـت اـم دیگر ـمـق
ـصـوـصی ـسـازی را در چارچوب  یک ـصـادی و ـخ ـت ـتـار اـق ـسـاـخ
فضای مناسب  مورد تاکید و پافشاری قرار داد. او یادآور گردید
که: «حل مشکالت کشور در گرو . . . ـجذب امکانات و سرمایه
اـمـین ر ـبـخش ـخـصوـصی و ـت ـشـت اـلـیت ـبـی راـهم کردن زـمـیـنه ـفـع ا، ـف ـه

امنیت کار و کارگران است .»
وی ده از ـس ای دیکـته ـش ـسـخه ـه رـفی ـن ات و ـمـع ـبـلـیـغ اـینگوـنه ـت
ـست ار ـنـی ـسـتـین ـب وان  راه ـحل،  ـنـخ دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، ـبه ـعـن ـصـن
که ـتوـسط ـمـسـئوالن رژـیم ـمـطرح ـمی ـشود و ـقـطـعاً آـخرـین ـبار ـنـیز
وـجب ال گذـشـته، ـم ا 15 ـس داـقل 10 ـت ود.آنچه ـطی ـح د ـب واـه ـنـخ
ـتـخرـیب ـبـنـیه ـتوـلـید کـشور و رواج اـقـتـصاد دالـلی و ـبه ـموازات آن
ـسـقوط ـسـطح زـندگی و پاـیـمال ـشدن اـمـنـیت ـشـغـلی ـمـیـلـیون ـها ـتن
اـمه رـن اً اـجرای ـب اـق ا ـبوده، اـتـف از زـحـمتکـشان فکری و ـیدی ـمـیـهن ـم
ـنـجـاـنی و دیگران و ـبه ـس ـنه ای، رـف ـهـاـیی اـست، که اکـنـون ـخـاـم
اـست ـی د:  ـیـعـنی ـس ـن ـسـت داـفع آن ـه ـبـلغ و ـم ان خـاـتـمی ـم راه آـن ـم ـه
اکـنون ـبر اـساس اـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه! مگر ـت ـخـصوـصی ـسازی و ـت
زار کارگر و ا ـه دـه وده اـست، که ـص وـسـعه ـنـب وم ـت اـمه ـس رـن اد ـب ـمـف
کارـمـند و ـبه ویژه زـحـمتکـشان ـشاـغل در ـبـخش ـتوـلـیدی- ـصـنـعـتی

مشمول تعدیل نیروی انسانی شده اند.

ان ـی وـین ـم ررات ـن اً اـعالم کرد، ـمـق ـم اـعی رـس ـم ور اـجـت ـته، وزارت کار و اـم ال گذـش در ـس
اـمه اـجراـیی ـماده 191 ـقاـنون کار پس از ـتـصوـیب در ـهـیات کارگر و کارـفرـما در ـقاـلب آـیـین ـن
وزـیران ـبه ـمرـحله اـجرا گذاـشته ـمی ـشود.  ـبراـساس اـین ـمـصوبه کارگران و کارکـنان ـشاـغل در
اـیت د و ـهیچ گوـنه ـحـم وـن ون کار خـارج ـمی ـش اـن ول ـق ر از ـشـم ر از 10 ـنـف ای کـمـت کارگاه ـه
ـقاـنوـنی ـموـثر درـمورد ـسرـنوـشت و زـندگی آـنـها وـجود ـنـخواـهد داـشت. آـیـین ـناـمه اـجراـیی ـماده
191 ـقاـنون کار و ـلواـیح ـنـظـیر آن، ـبـخش ـهاـیی از ـسـیاـست کـلی رژـیم ـهـسـتـند، که ـمـحور و پاـیه
اره ـهـمـین ـطرح ـحذف کارگاه ـهای کـمـتر از 10 اـمه ـسوم ـتوـسـعه را ـتشکـیل ـمی دـهـند. در ـب ـبرـن
وام وـسـعه، که اـینک ـع وم ـت اـمه ـس رـن ادآور گردـیم، در ـب ون کار، الزم اـست ـی اـن ر از ـشـمول ـق ـنـف
ـفرـیـباـنه راه نـجات کـشور مـعرـفی و ـتبـلـیغ ـمی ـشود، ـتـبـصره ـیی در ـماده 4 آن وـجود دارد، که در
ره ـص ر پاـیه ـتـب ون کار اـست.  درـست ـب اـن ر و اـصالح ـق ده، دوـلت مکـلف ـبه ـتـغـیـی رـیح ـش آن ـتـص
اـمه اـصالح ـقاـنون کار ـشده ـبودـند و ـطرح ـها و ـفوق، از ـمدـتی پـیش گروـهی ـماـمور ـتدوـین ـبرـن
ـلواـیح کـنوـنی از ـجـمله آـیـین ـناـمه اـجراـیی ـماده 191 ـقاـنون کار ـثـمره و ـحاـصل کار آـنان ـقـلـمداد
ـمی ـشود. از ـجـمله ـموادی که پـیـشـنـهاد اصالح آن داده ـشده ـبود و درـحال اـجراـست؛ ـماده 148
د و ان را ـموـظف ـبه پرداـخت ـحق ـبـیـمه کارگران ـمی کـن اـی رـم ون کار ـفـعـلی اـست، که کارـف اـن ـق
ـبرای کوـتاـهی آـنان ـمـجازات ـهاـیی را ـمـنـظور داـشـته اـست. ـهـمـین اـصالـحـیه ـیـعـنی ـتـغـیـیر و ـحذف
ـال 1382 ـرای ـس ـور ـب ـودـجه کل کـش ـوی کاـمالٌ آشکار در ـب ـون کار ـبه ـنـح ـاـن ـاده 148 ـق ـم
ـخورـشـیدی(ـسال کـنوـنی) ـبازـتاب دارد. مـحـمد ـخاتـمی ـهنگام دـفاع از الیـحه ـبودجه ـسال 82 در
ود: « . . . ـبـخش اه ـسال گذـشـته، در اـین ـخـصوص چـنـین گـفـته ـب ارـیخ اواـخر آذر ـم ـمـجـلس در ـت
ار اـمـین اـعـتـب اـمـین اـجـتـماـعی و ـبـهزـیـسـتی، در اـین ـبـخش ـبرای ـسال 1382 در ـموارد ـمـهم ذـیل ـت ـت
ـشده اـست، کمک به گـسـترش اـشتـغال از ـطرـیق مـعاـفـیت ـحق ـبـیـمه کارـفرـماـیی کارگاه ـها . . .  .»
اـمـین اـمه ـسوم ـتوـسـعه را چارچوـبی ـمـناـسب و ـعـمـلی ـبرای ـحل ـمشکالت و ـت رـن رـتـیب، ـب ـبه اـین ـت

حقوق اقتصادی- اجتماعی معرفی کردن، چه نامی می تواند داشته باشد؟ !
اـمـین اـمـنـیت کارو کارگر که ـموـجب ـثـبات در راـین، ـخـصوـصی ـسازی ـبه ـعـنوان ـت ـعالوه ـب
ا ـخالف اـین ـتـبـلـیـغات اـست؛ ا ـبه ـشدت ـتـبـلـیغ ـمی گردد. واـقـعـیت ـه اـمـعه ـمی ـشود، اـین روزـه ـج
رـئـیس کاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی کار در گـفتگوـیی ـبا ـصراـحت اـعـتراف کرده اـست، که:
عـلت اصـلی پدـید آـمدن اـعـتراـضات کارگری سـیاـست خـصوـصی ـسازی دوـلت است. . . دوـلت
در یک ـمدت زمانی هفت ساله 1 ـمیلیون و 840 هزار کارگر شاـغل را بیکار کرده و از طرفی
136 ـهزار کارگر ـمزد مکـفی ـخود را ـبه ـموـقع درـیاـفت ـنـمی کـنـند. اکـنون ـبا اـجرای ـبرـناـمه ـسوم
وـین د ، ـطرح ـن اوـن وـسـسه آـتـیه دـم ام  ـم ران، ـشرکـتی ـبه ـن اـیع ـمـلی اـی ان ـصـن ازـم وـسـعه و اـنـحالل ـس ـت
را گذاـشـته اـست؛ اـین ورد اـج رده، ـبه ـم اده گـسـت وق اـلـع ادی ـف اـنی را در اـبـع ـس روی اـن ـی دـیل ـن ـتـع
ـموـسسه ـظرف ـشش ـماه، 18 ـهزار و 800 کارگر را از کار اـخراج نـموده و ـطرح آن ـبرای  ـسود
آور کردن  کارـخانه کاـهش ـضرـبـتی ـنـیروی اـنـساـنی ـبه اـصـطالح  ـمازاد  اـست! آـیا انـحالل ـسازـمان
دـیل ـیـجه آن ـتـع ـت وـصی را که ـن ای ـمـخـتـلف آن ـبه ـبـخش ـخـص دـه اـیع ـمـلی و واگذاری واـح ـصـن
ـنـیروی اـنـساـنی وـسـیع اـست، ـمی ـتوان راه ـحل ـمـنـطـقی که ـبرای کارگران اـمـنـیت ـشـغـلی ـبه دـنـبال
ـمی آورد قـلـمداد کرده، از آن دـفاع کرد؟! اـیـجاد اـشتـغال و ـتاـمـین اـمـنـیت شـغـلی زـحـمتکـشان در
ر ـنـیـست. وـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه امکان پذـی اـعی کـن ادی- اـجـتـم ری اـقـتـص چارچوب ـسـمت گـی
انک دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب وی ـصـن ده از ـس ادی دیکـته ـش ـص ای اـقـت اـمه ـه رـن رای ـب رـبه اـج ـتـج
ـجـهاـنی که از دوران رـیاـست ـجمـهوری رـفـسـنـجاـنی آـغاز ـشد، ـنـشان ـمی دـهد، اـین ـبرـنامه ـها در
اـعی و ـتحکـیم پاـیه ـهای اـقـتـصادی اـمـین اـجـتـم اـیی اـقـتـصادی، ـت ا رـشد و شکوـف اـیرت کاـمل ـب ـمـغ
ی، ـنه ـشـرـفت ـقـرار دارد.  از اـین رو، راه ـبـرون رـفت از ـبـحـران ـفـعـل ـتـقالل و پـی ـسـود اـس ـمـلی ـب
پاـفـشاری ـبر ـبرـنامه ـهای شکـست ـخورده، بلکه اـنـتـخاب یک ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی
ال اـنه ـح ردم ـیـعـنی ـطـبـقات زـحـمتکش و ـمـی رـیت ـمـطـلق ـم اـفع اکـث اـمـین ـمـن رـقی در چارچوب ـت ـمـت

جامعه است! 

ایجاد اشتغال و تامین امنیت شغلی
زحمتکشان چگونه و با چه برنامه یی؟



تــاـیج ـیک ـراســاس ـن تــدپرس ـب ـاـی یــوـن
ـنـظرـسـنـجی، ـشـمار زـیادی از ـمردم آـمرـیـکا،
ــدگان ـعــنـی  71 درصـــد از پاـسخ دـهــن ـی
رورـیـسم اـست! اـمی ـت ران ـح د ـکه اـی دـن ـمـعـتـق
ـست ـی ـین اـسـاس اـیـران در ـصـدر ـل ـم ـبـر ـه
ـحاـمـیان ـترورـیـسم ـقرار گرـفـته اـست. ـمـسأـله
ـحـساس دیگر  گزارش آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی
اـبی ـی ـیـنه دـسـت ـسـته ای در زـم ای ـه اـلـیت ـه ـفـع
ـته ای اـست. ـنـاـظـران اـیـران ـبه دانـش هــس
د که در صـورت گزارش دـن ـتـق اـسی ـمـع ـسـی
ن ـیت ـهـای اـیـران اـی ـنـفی در ـمـورد ـفـعـاـل ـم
مــسـاـله  ـمی ـتـواـنـد ـمـقـدـمه ای ـبـاـشـد ـکه
ور ـت ران در دـس ـسـته ای اـی ـفعـاـلـیت هـای  ـه
ـکار ـشورای اـمنـیت ـسازـمان مـلل ـقرار گـیرد.
ـنه ـی ـوـجه دیگر در زـم ب ـت ـار جــاـل ـب از اـخ
ـین ای ـب شـارـه د ـف شـدـی ا ـت رخـورد رژـیم ـب ـب
اـلـمـلـلی ـنـظر ـیـکی از ـمدـیران «اـکوـنوـمـیـست»
ادی» اـست که پـیش ـبـیـنی ـکرد «اـحـتـمال زـی
ود ا وـج رـیـک ران و آـم ود رواـبط اـی رای ـبـهـب ـب

دارد. 
ا ـیک ـنفـاـکس» در گـفت وگوـیی ـب «ـب
وـضـیح داد: «واـقـعـیت ان ـت ارـسی زـب و ـف رادـی
ـکـا در ـعـراق ـنـون آـمـرـی ن اـست ـکه اـک اـی
ات اد ـثـب رای اـیـج ران ـب اـست و ـبه ـکـمک اـی
ــاج دارد. ــراق پس از جـنگ احـتــی در ـع
ا در رـیـک ز ـحـضور آـم ران ـنـی رای اـی اـبالً ـب ـمـتـق
سـاـنی د ـبه ـنـفع ـک واـن سـایگی اش ـمی ـت ـهـم
راری گـفت رـق ان ـب واـه واره ـخ ود ـکه ـهـم ـش
ـیـجه ـت ـتحـده بـودنـد. در ـن وگو بـا ایـاالت ـم
ضرورت های عملی موجود ، ممکن است
ران ا و اـی رـیـک ان آـم ود رواـبط ـمـی اـعث ـبـهـب ـب

شود.» 
ا و واـضع ـشـخـصـیت ـه وی در ـتـحـلـیل ـم
گروه ـهای ـمـخـتـلف ـسـیاـسی اـیران در ـبـهـبود
ور رواـبط گـفت: «در گذـشـته رـئـیس ـجـمـه
ا آـمرـیـکا ـخاـتـمی ـکوـشـیده ـبود ـباب راـبـطه ـب
دا ـت ا وجـود اـین ـکه در اـب ا ـب د. اـم از ـکـن را ـب
اـیـجی ـت اـیی ـبه دـست آورد، ـبه ـن وـفـقـیت ـه ـم
که ـمی ـخواـست ، ـنرـسـید. اـکـنون به ـنـظر ـمی
رـخی از اط ـبـین ـب ـسـتـقـیم ارـتـب رـسد ـکه راه ـم
االً واـمل اـحـتـم ا و ـع رـیـک ای دوـلت آـم اـعـض
اـنی گـشوده ـشده اـست. ـسـنـج زدـیک ـبه رـف ـن
ران اـست اـست اـی او ـفرد ـقدرـتـمـندی در ـسـی
و ـبرخوردی پراگماتـیک یا عملی با ـمسائل
ـیـد آن ـمی رود ـکه ـبـا دارد. از اـین رو ، اـم
ـتوـجه به اـین دو ـخـصوـصـیت او ـتالش ـبرای
راـبـطه ـبـین اـیران و آـمرـیـکا ـبه ـنـتـیـجه ـبرـسد.»
ـاره ـبه حـضــور ـا اـش ـال ـب ن ـح ـی وی در ـع
رـفـسنـجاـنی در بـخش غـیر اـنتـخابی ـحاـکمـیت
گـفت ـکه «ـمذاـکرات واـبـستگان او ـبا ـطرف
ـسـته ـصورت ـمی آـمرـیـکاـیی پـشت درـهای ـب
د ـکه اـین مـذاکـرات در ـی گیـرد. ـبه اـین اـم

آینده نتیجه دهد.»
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ادامه گزارش هایی درباره تشدید ...

ادامه قانونی شدن اشغال عراق ...

ـتـحـده ـتالش ـمی ـیـان اـیـاالت ـم ن ـم در اـی
ده ، ـتفـاده از مـوـقـعـیت پـیش آـم ا اـس ا ـب د ـت کـن
اـست ـهای ـسـلـطه رای ـسـی اـمه ـهای ـخود را ـب رـن ـب
ـبـاـنه اش ـبه ـمـرـحـله اـجـرا در آورد. پس از ـطـل
اـست راق و پـیش از آن ـبه دـلـیل ـسـی ـحـمـله ـبه ـع
ـیـله ـورد ـمــس ـریکا در ـم ـداراـنه آـم ـب ـاـن ـهـای ـج
راـئـیل، از اع ـبی چون وچرا از اـس ـسـطـین و دـف ـفـل
ـطـقه رو ـبه ـن سـوـیی جـو ضـد آمـریکاـیی در ـم
ا ـته اـست و از سـوـیی دیگر ، ـب زاـیش گذاـش اـف
رای اوـتی ـب ـتـف راـیط ـم راق ، ـش اـمی ـع ـظ ال ـن اـشـغ
ـنـیروـهای نـظامی آـمریکا ـبوـجود آـمده اـست که
ن رات جـدی در جـا ـبه جـاـیی اـی ـی ـی از ـبه ـتـغ ـی ـن
ریکا ـضـمن ـهـشدار ده ـمی ـشود . آـم ا دـی روـه ـنـی
به ـعرـبسـتان ، اعالم کرد که در ـصورت ـلزوم ،
ـخود ـمـسـتـقـیـمأ ـتـصـمـیـمات  ـضروری ـبرای پاـیان
د دن ـبه وـضـعـیت ـفـعـلی را اـتخـاذ خـواـه ـشـی ـبـخ
ـشر “ ، د، “آرـیل ـفـلـی کرد. ـسـخنگوی کاخ ـسـفـی
ولگری ـس ارت و کـن دن ـسـف ـسـته ـش گـفت که ـب
یـاـطی” اـست و اضـاـفه کرد که ـت “یک کار اـح
“ـما نگران وـضـعـیت اـمـنـیـتی درآـنـجا ـهـسـتـیم و ـما
ای ـصـحـیح و الزم و دم ـه زوم ـق در صـورت ـل
ـطـقی را ـبـرای ـحـفـاـظت آـمـریکاـیی ـهـا ـبـر ـن ـم
اه ـمه اـیـمز 21 ـم ـخواـهـیم داـشت.” (ـنـیوـیورک ـت

(2003
ـهمچـنـین اـیاالت ـمـتـحده  ـسه ـهـفـته پـیش از

اـفـتن درگـیری ـهای ا پاـیان ـی اـین واـقـعه، اـعالم کرده ـبود که ـب
ـعراق ، ـبـیش از 4 ـهزار ـنـفر از ـنـیروـهای ـمـسـلح آـمریکاـیی که
پس از ـجنگ ـخـلـیج در ـسال 1991 در پایگاه ـهای ـعرـبـسـتان
ـمـستـقر ـشده ـبودـند، ـخاک اـین کـشور را ـبه ـقـصد اـسـتـقرار در
پایگاه ـهای ـقـطر ، ـترک ـخواـهـند کرد .(واـشنگـتن پـست 22

ماه مه 2003)
ـتـحـده در ط پس از اـشـغـال ـعـراق ، اـیـاالت ـم در ـشـراـی
راق اـبت در ـخاک ـع د وـث دـی ای ـج اد پایگاه ـه دارک اـیـج ـت
اـست که از ـنـظر ـنـظاـمی ،  آـمریکا را در ـشراـیط ـبـهـتری ـقرار
ـمی دـهد. اـیـجاد اـین پایگاه ـها ـبه ویژه در ـهـمـسایگی اـیران و
ـسورـیه ، ـمی ـتواـند در ـبرگـیرـنده ـتـهدـیدی داـیـمی و ـجدی ـبر
ـهردو کـشور ـباـشد. ـهمچـنان که پس از پاـیان ـعمـلـیات ـنـظاـمی
رار در ـعراق ، ـسورـیه ـموردـتـهدـید ـجدی از ـسوی آـمریکا ـق
گرـفت و در راـبطه ـبا ـبـمب گذاری در ـعرـبسـتان ـنـیز ، آـمریکا
ده در اـع ای اـلـق ـسـته ـه اـعالم کرد که “ـبـخش کوچکی از ـه
ایران مـسئول این بمب گذاری ـهستند.”(نـیویورک تاـیمز 21

ماه مه 2003)
االت راتژیک اـی و در اداـمه ـمـنـطـقی ـطرح اـسـت ارـی اـین ـسـن
ـطـقه ـجهـان اـست: اـیجـاد پایگاه ـن رای اـین ـم ـتحـده ـتالش ـب ـم
ـهای ـثابت و استـقرار نـیروهای ـنظاـمی برای ـمدت ـطوالنی در
ـمرز کـشورـهایی که ـبر ـضد ـسـیاست ـهای آـمریکا ـهـستـند و ـیا
د واـن رـیق آن ـبـت از آن “اـطاـعت” ـنـمی کـنـند. ـطرـحی که از ـط
رای اـیی را ـب ـی راـف زوم ـجـغ اـسی و در صـورت ـل رات ـسـی ـی ـی ـتـغ
ـتن ـسـرکردگی ـبـرد اـهـداف ـخـود در راه ـبـدـست گرـف ـش پـی

جهانی ، ایجاد کرد.

نماینده کمیته مرکزی حزب تود ۀ ایران
در ششمین کنگره حزب کمونیست

دانمارک

ـسـت ـی ن کنگره حــزب کمــوـن ـی ـشــم ـش
ــــای 26، 27 و 28 ــــارک، در روزـه ــم داـن
ـاه ـمه) در ـاه ( 16 ، 17 ، 18 ـم ـبـهــشت ـم اردـی
کپـنـهاگ ـبرگزار گردـید.  ـمـباـحث اـین کنگره
ـعـبارت ـبودـند از: ـتـجـهـیز و ـسازـمان دـهی ـطـبـقه
اـسی ون اـس اـن دوـین ـق ر ـضد ـت ارزه ـب کارگر، ـمـب
ی گری ـحــادـیه اروپا، مــبــارزه ـبــا ـنــظــاـم اـت
امپرـیاـلـیـسم و ـسازـماـندـهی پیکار ـمردـمی ـبرـضد
ن ـی مچـن ـارک. ـه ـم ی داـن ـت ت دـست راـس دوـل
زدیک وـضوع گـسـترش ـهمکاری ورواـبط ـن ـم
ـیــست و چپ از نکات ـوـن ـان اـحـزاب کـم ـی ـم
ه روز ـهـم کنگره ـبـــود.  ـطـی ـس گرـهـی و ـم
ـنـماـیـندگان ـسازـمان ـهای ـحزـبی از ـسراـسر اـین
کـشور پـیراـمون اـین ـمـباحپ ـبه ـبـحث و گـفتگو
پرداـخـته و رـئوس ـبرـنامه و اـساـسـنامه و ـسـیاـست

های حزب را به تصویب رسانند.
ا ـبه دـعوت ران، ـبـن وده اـی ده ـحزب ـت اـیـن ـنـم
ـان ـاـن ـم ـه ـی ـمـله ـم ـرادر، از ـج ـزب ـب ی ـح ـم رـس
ـخارـجی ـبود، که پـیام کـمـیته ـمرکزی ـحزب را
به کنگره ارایه کرد. ـنـماـیـنده ـحزب در ـجرـیان

دگی احـزاب ـن مـاـی اـتهـای ـن ـی دگان و ـه ـن مـاـی ا ـن کار گنگره ـب
ان رـقی زـحـمتکـش ـسـتی و کارگری از ـجـمـله ـحزب ـمـت ـی وـن کـم
ـست وـنـی ا، ـحزب کـم وـنـیـست کوـب ـقـبرس ( آکل)، ـحزب کـم
راق، ـحزب کـموـنـیـست چک و ام، ـحزب کـموـنـیـست ـع وـیـتـن
ـموراوی، ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان، ـحزب کـموـنـیـست ـسوـئد،
ـست و کارگری ـی وـن ا و حـزب کـم ـی ـست اسپاـن ـی وـن حـزب کـم
ـفـنالـند دـیدار کرده، ـبه ـبـحث و ـتـبادل ـنـظر پرداـخت و ـمواـضع
حزب توده ایران را در ارتباط با مسایل ایران، منطقه و جهان

برای آنها تشریح کرد.
ال گرم ـب ا اـسـتـق ذکور ـب ده حـزب در کنگره ـم ـن اـی ـم ـحضـور ـن
ـشـمـین کنگره مـارکی روـبه رو شـد. ـش ـست هـای داـن ـی کمـوـن
ـحزب کـموـنـیـست داـنـمارک در روز 28 اردـیـبـهـشت ـماه ( 18
ـماه مه) ـبا اـنتـخاب مـجدد رـفیق ـبـتی ـفروـنـتز ـبـیارگ کارـسون به

سمت صدر حزب با موفقیت به کار خود پایان داد.   



ارـیـخی ـمـهـمی از دـست رـفت. از ات ـت ـشه ـشد و امکاـن ـسـلـیم پـی ود، سکوت و ـت اـطع ـضروری ـب اـست ـهای روـشن و ـق ـسـی
ده ـتوـسط دژـخـیـمان رژـیم و اری و پوـیـن ا، ـمـخـت رـه روـه ره ـیی ـف وان ـبه ـقـتل ـهای زـنـجـی ـجـمـله اـین ـنـموـنه ـهای  ـمـهم ـمی ـت
ـسراـنـجام اـین پروـنده ـها  ، ـیورش ـخوـنـین گزمگان وـلی ـفـقـیه ـبه ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـسرکوب ـخوـنـین 18 ـتـیرـماه، ـبـسـتن
ـفله ـیی ده ـها ـنـشریه ـبه دـسـتور ـمـسـتـقـیم وـلی ـفـقـیه،  حکم حکوـمـتی ـخاـمـنه ای و به ـتوپ ـبـسـتن ـمجـلس ـشورای اسالـمی و
ور در ذـهـبی کـش اـعی، ـمـلی و ـم ای اـجـتـم ا ـتن از ـشـخـصـیت ـه ری ده ـه ات، و دـستگـی وـع ـطـب ون ـم اـن ررـسی ـق ـمـنع آن از ـب
ر اـست درس نگرـفـتن از اـین ـشـت ـی اـعث نگراـنی ـب اـنه آنچه که ـب أـسـف ـت ات خـرداد 1380، اشـاره کرد.  ـم ـتخـاـی اـنه اـن ـت آـس
ـتـجرـبـیات اـست. ـبـیاـنـیه ـخاـتـمی به ـمـناـسـبت دوم ـخرداد 1376، ـبدون ـهیچ ـنـشاـنی از درک اـین واـقـعـیات و ـتـجربه آـموزی
از ـشش ـسال گذـشـته ـهمچـنان ـبر ـهـمان ـسـیاـست ـهای گذـشـته و ادامه آنـها ـتأکـید ـمی کـند. در ـبـیاـنـیه ـخاـتـمی، که ـتوـسط
ر ـحـفظ «ـنـظام»، از ـجـمـله ـمی ـخواـنـیم: أکـید ـمـجدد ـب ا، ـمـنـتـشر ـشده اـست، ـضـمن ـت ـسـن ران، اـی ان اـی ـشـجوـی رگزاری داـن ـخـب
اق رـطـبـیـعی از آن ـشور و اـشـتـی رـیم و ـبه دالـیل ـطـبـیـعی و ـغـی «واـقـعـیت آن اـست ـکه اـمروز در ـفـضای دیگری ـبه ـسر ـمی ـب
ـنـخـسـتـین ـکه در درون و ـبـیرون ـبه وـجود آـمده ـبود، ـکاـسـته ـشده اـست، ـبـخـشی از اـین ـکاـهش ـبه ـسـبب وـجود ـفاـصـله ـها
بوده است که ـهمواره میان آرمان ها و واقعیت ها وجود دارد و در کشور ما به دلیل انـباشته شدن مطالبات تاریخی و
ـمـحدودـیت ـمـناـبع ـتاـمـین آـنـها، ـبـیـشـتر و زودـتر ـبروز پـیدا ـمی ـکـند. ـبه ـخـصوص ـکه ـجاـمـعه ـما ـجاـمـعه ای اـست ـجوان ـکه
ز ر ـنـی اـفـته اـست، ـبـخش دیگری از اـین ـتـغـیـی ر ـی رـکـیب ـجـمـعـیـتی آن ـکاـمال ـبه ـنـفع ـنـیروی ـجوان ـتـغـیـی ـطی ـیک رـبع ـقرن ـت
ـمـتاـثر از ـمواـنع، ـسنگ اـندازی ـها و ـنـیز اـشـتـباـهات و ـکم ـتـجربگی ـها در اـسـتـقرار ـمردـمـساالری، آن ـهم از ـنوع ـبدـیع آن،
ا از ـمـسووالن و اـفراد ـبه ـخاـطر ـتوـقـعات ـیـعـنی ـمردـمـساالری دـیـنی ـبوده اـست، در اـین راه ـمـمـکن اـست ـمردم ـشرـیف ـم
ـبرـنـیاـمده و اـنـتـظارات ـتـحـقق ـنـیاـفـته ـبه ـحق، گـله ـمـند و ـمـنـتـقد ـباـشـند. اـما ـهرچـشم ـناـظر و واـقـعـبـیـنی ـمی ـبـیـند ـکه ـحـکوـمت
پاـیدار مـلت به ـسوی بـهروزی و اـعتالی ـکـشور و اصالح اـمور لـحظه ای مـتوقف ـنـشده و نـخواـهد ـشد.... ـما اـکـنون ـنـیز ـبا
رده واـنع، ـجـهت راه را گم ـنـکـنـیم و ـنـک ـشـکالت و ـم ا ـهـمه ـم ده اـیم ـب وـشـی اده اـیم و ـک ـسـت زم اـی د و ـع ان ـعـه ر ـهـم ـتـکـیه ـب
اـیم.بـخشی از ـمـشکالتی ـکه در ـمسـیر ـبوده است به ـمـسووالن ـبرمی گردد، ـباـید اعـتراف کنـیم که ـکاـستی و ـنقص داـشته
و دارـیم. ـمن به سـهم ـخود اگر ـقـصوری در ـکار داـشـته ام، ـکه دارم در درـجه اول از ـحـضرت پروردگار و بـعد از ـمـلت
ایران انتظار گذشت و عـفو دارم... من بر اساس عـهد خویش همچـنان مصرانه پیگیر خواـسته هایی هستم که در ـبرنامه
ـها و ـمواـضع ـخود ـبه آـنـها وـعده داده ام، اـیـنک ـبرای پـیش ـبرد آـنـها ـبـیش از گذـشته ـبر ـتـفاـهم، وـحدت مـلی و ـتاـکـید ـبر
ـحـفظ ـهوـیت دوم ـخرداد، آنگوـنه ـکه ـشرح ـکردم و پیگـیری آرـمان ـهای آن اـصرار دارم و اـین راه را راـهی ـبه ـسوی
اـیه ـهای ـمـعـنوی و ـمادی ـکـشور و ـماـیوس ـشدن دـشـمـنان ـمی داـنم، و اـین راـهی ـسرـفرازی اـیران و اـسالم و ـحـفظ ـسرـم
وار آن را ای اـسـت ا گاـمـه دارد؛ ـبکـوـشـیم ـکه ـب وـقف ـن ـست و ـت زم ـمـلت، ـبن ـب ار ـتجـرـبه، آگاـهی و ـع ـب ـت اـست ـکه ـبه اـع
بپـیـماـیـیم.» آـقای ـخاـتـمی در اـین ـسـخـنان کـلی و ـمـبـهم ـنه روـشن ـمی کـند که ـمشکل اـساـسی که ـموـجب ـبن ـبـست روـند
اـصالـحات ـبوده اـست، چـیـست و ـنه اـین که اـین ـمشکل را چگوـنه ـمی ـتوان ـبرـطرف کرد. اـین ـبـیاـنیه در ـحاـلی داده ـمی
ـشود که 127 ـنـماـیـنده مجـلس ـبا ـجـسارت ـبـیشـتری می گوـیـند: « ـفرـصت چـنداـنی ـباـقی نـماـنده اـست. ـغاـلب مـلت ـناراـضی
و ـنا اـمـید ، اـکـثرـیت نـخبگان ـساـکت ـیا ـمـهاـجر ، ـسرـمایه ـهای ـمادی گرـیزان و ـنـیروـهای ـخارـجی از ـهر ـطرف ـکـشور را
اـحاـطه ـکرده اـند ـبرای آـیـنده ـکـشور دو ـحاـلت ـبـیش ـمـتـصور ـنـیـست؛ ـیا دـیـکـتاـتوری و اـسـتـبداد و ـیا ـبازگـشت ـبه اـصول
ـقاـنون اـساسی و ـتمـکـین ـصادـقانه به ـقواـعد دـموـکراتـیک آنچه ـمانع عـملی ـشدن تـهدـیدات ـخارـجی می ـشود ، نه ـتوپ و
وـمت و ـمـلت اـست...» دوم ام ، وـحدت ـمـلی و یگانگی ـحـک ـظ روـعـیت ـن ـش زاـیش ـم وـشک و ـسالح ـبـلـکه اـف اـنک و ـم ـت
ـخرداد 1376، ـخـیزش ـتاریخی ـمردم میـهن ـما ـبر ـضد رژیم اـستـبدادی ـحاکم ـبود. این ـخـیزش ـتارـیخی و ـجنـبش ـمردـمی
که آـفرـیـیـنده آن ـبود ـبررـغم ـهـمه ـفراز و ـنـشـیب ـها، ـبررـغم دـلـسردی ـها و اـفت و ـخـیزـها، ـهمچـنان پاـیـبـند ـبه آرـمان ـهای
واالی آزادی، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبه پیکار ـخود اداـمه ـمی دـهد. ـخاـتـمی و ـیاران او در ـصورت اـعـتـماد ـبه
ا گردـند، اـین ـفرـصت ـسـتـند زـمـیـنه ـساز ـتـحوالت ـمـهـمی در ـمـیـهن ـم واـن ـمردم و ـبـسـیج ـنـیروی ـعـظـیم ـبه ـصـحـنه آـمده ـمی ـت
ـتارـیـخی از دـست رـفت. اـین ـنـظرـیه آـقای ـخاـتـمی درـست اـست که اـمروز ـجاـمـعه ـما در ـشراـیط ـمـتـفاوـتی از دوم ـخرداد
رش دات خـارـجی و گـسـت د ـتهـدـی شـدـی د اـصالحـات، ـت ـست روـن ا ـبن ـب ـیـهن ـم روزـین ـم رار دارد. شـراـیط اـم 1376 ـق
ات حکوـمـتی اـست. در چـنـین وـضـعـیـتی ـبی شک اداـمه د اـصالـح رـفه کردن کار روـن رای یک ـط اع ـب ات ارـتـج اـجـم ـتـه
سـیاـست ـهای تـجربه ـشده و شکـست ـخورده گذشـته ثـمری ـجز ـتأـمین ـخواـست ـها و ـبرـنامه ـهای ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم
ا ـبه درـسـتی ـبه اـین ـنـتـیـجه ـبه ـهـمراه ـنـخواـهد داـشت. اـمروز ـبـخش ـهای ـمـهـمی از ـنـیروـهای ـسـیاـسی - اـجـتـماـعی ـجاـمـعه ـم
مـهم رسـیده اـند که باـید ـخود را از ـحصارـهای حکوـمتی و ـمرزـهای «خودی و ـغـیر خودی» رـها کـنند و ـمتـحد و همگام
اـبی ـبه دـموکراـسی، آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـتدارک داد ـحاکم و دـست ـی ا اـسـتـب اـبـله ـب رای ـمـق ـجـبـهه وـسـیـعی ـیی را ـب
ـیه و ـتالش در راه ـحـفظ ری رژـیم والـیت ـفـق رـیه اـصالح پذـی ـظ رداد 1376، در واـقع شکـست  ـن د. ـتجـرـبه دوم ـخ ـنـن ـی ـب ـب
ا درک اـین واـقـعـیت ـمـهم و ا ـب ـنـه ر دارد. ـت اپذـی ادی آـشـتی ـن ردم ـتـض ای ـم ان ـه ا و آرـم واـست ـه ا ـخ ود که ـب اـمی» ـب ـظ «ـن
ـتارـیـخی اـست که ـمی ـتوان زـمـیـنه گام ـهای ـبـعدی را در راه ـتـحـقق اـصالـحات پاـیدار، دـموکراـتیک و ـبـنـیادـین ـتدارک

دید.
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گزارش هایی دربارهادامه دوم خرداد 1376، فرصت تاریخی ...
تشدید فشار دولت

آمریکا و مسأله «تغییر
رژیم»

ن ـان گاردـی ـیــسی زـب ـاـمه انگـل روزـن
گزارش داد که در پی اـنـتـشار ـخـبرـهاـیی
ضـای اـلقـاعـده در ضـور اـع ر ـح ـنی ـب ـب ـم
اگون) ا (پـنـت رـیـک اع آـم ران، وزارت دـف اـی
ر ـی ـی اـست ـتـغ اد کرده اـست ـکه ـسـی ـشـنـه پـی
ـکه ـب م در اـیـران پیگـیـری شـــود. ـش رژـی
رـیـکا اـعالم ـکرد، ـخـبری ـسی، ان، ان آـم
اـیران در روزـهای اـخـیر ـشـمار زـیادی از
ـسـتی اـلقـاعـده را ضـای گروه تـرورـی اـع
دـستگـیر ـکرده اـست ـکه ـفرـماـنده ـنـظاـمی
ـجدید القاـعده نیز در مـیان آنان است. به
گزارش خــبــرگزاری ـکــار اـیــران، از
وـنی ـسی، ان، ان ـبه زـی وـی رـلـین، ـشـبـکه ـتـل ـب
ده ویژه ـن اـی ـم راـهـیـمی ـن ـنـقل از اـخضـر اـب
ـان از ـت ـاـنــس ـور اـفـغ ـان ـمـلل در اـم ـازـم ـس
ـبازداـشت ـفرـماـنده ـنـظاـمی ـجدـید اـلـقاـعده
ار دیگری از اـعضـای اـین راه ـشـم ـبه ـهـم
ـمی در ـی راـه ر داد. اـب ـب ران ـخ گروه در اـی
و ران در ژـن دگان اـی اـیـن ا ـنـم دار ـخود ـب دـی
در چارچوب اـجالس گروه 6+2 از اـین
ـسـهای ا ـخـبر ـشده اـست.ـسروـی ـموـضوع ـب
اطالـعاـتی آـمرـیـکا ـبر اـین ـباور ـهـسـتـند که
ده و اـع اره ـسه اـلـق رد ـشـم ادل ـم ـسـیف اـلـع
ن گروه ـد اـی ـدـی ی ـج ـاـم ـظ ـده ـن ـاـن ـرـم ـف
ت ـازداـش ـان ـب ـی ـز در ـم ـی ی ـن ـت ـرورـیــس ـت
ا اـیی ـه رـیـک ران اـست. آـم دگان در اـی ـش
ـسـیف اـلعـادل را طـراح اـصـلی ـحـمالت
د. ـن اض ـمی داـن ر در رـی ـسـتی اـخـی رورـی ـت
ـود ، ـبه ـته ـب ـواـس ـران ـخ ـا از اـی ـک ـرـی آـم
ورـیه د. در ـف دـه اه ـن ده پـن اـع اـعضـای اـلـق
ازداـشت ـصد ران از ـب ـسال گذـشـته ـنـیز اـی
ده در اـین اـع اه ـتن از اـعضـای اـلـق و پـنـج
ـبـر داده ـبـود. الزم ـبه ـتـذکر کــشـور ـخ
ـد ـاـل ـر دوـن ـی ـای اـخ اـست که در روزـه
ود اـنی اـعالم کرده ـب راـمـسـفـلد، ـطی ـسـخـن
که آـمریکا روـند ـمذاکرات ـغـیر رـسـمی
ـبا جمـهوری اسالمی، در ژـنو را، ـبه دلیل
ران ـسـتی در اـی رورـی ای ـت روـه ـی ـحضـور ـن
ت آمــریکا ـمـصـمـم ـقــطع کرده و دوـل
م اـست ـتـا ـبه فــشـارـهـای ـخـود ـبـر رژـی
ـر ـی ـی ـغ ـور ـت ـظ ـن ی ـبه ـم ـوری اـسالـم ـمـه ـج
سـیاـست ـهای حکوـمت اـیران ادامه دـهد.
رگزاری ر اـساس گزارش ـخـب ـهمچـنـین ـب
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زیکی ازـهم واـنع ـفـی ـیـلی و ـم راـئ ازرـسی اـس ای ـب ـشـین، پـست ـه ـن
ای زـه ود ـم دون وـج ـسـتـقل ـب ور ـم ور کـش د. ـتـص اـشـن دا ـمی ـب ـج
ـمشـخص و ـقـلـمروی یکپارچه ـعمالٌ ـجدی ـنـیـست. از اـین ـفراـتر
ـبـارت «ـمـرزـهـای ـمـوـقت» که در «ـنقــشه راه» ـمـورد اـشـاره ـع
واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی ر در ـق ده و ـمـعـتـب اـخـته ـش وـمی ـشـن اـست، ـمـفـه
ـشـخص دارد که در ـتـحت ای ـم رزـه ا ـم ورـی ـست. یک کـش ـی ـن
ا که ـسـتـقل اـست، و ـی رل آن اـست، که در آن صـورت ـم کـنـت
ـدارد، که در ـرل ـخـود ـن ـت ـای ـمــشخـص و ـتـحت کـن ـرز ـه ـم

اینصورت وابسته و تحت کنترل است و مستقل نیست.
ـاـمه ـهـای ـن ـطـع «ـنقــشه راه» ـبه ـعـوض اـشـاره و تکـیه ـبه ـق
ـمـتـعددـسازـمان ـمـلل ـنـظـیر 242، 338، 1397 ـبه ـمـفاـهـیم کـشدار
اـسی و ای ـسـی ری نگراـنی ـه ر گـی ـظ رورت درـن ا ـض ـطه ـب در راـب
ادی ـهیچکدام از ـشـنـه اره دارد.  ـطرح پـی ذـهـبی دو ـطرف اـش ـم
ـطه ای 2535، 2649، 2672، 2787 و 2792 در راـب اـمه ـه ـطـعـن ـق
ای ا را ـمـبـن ـسـطـیـنی ـه ـشروع و پاـیه ای ـفـل اـیی ـحـقوق ـم اـس ا ـشـن ـب
آـیـنده ـمورد ـنـظر ـقرار ـنـمی دـهد. ـجاـلب اـیـنـست که اـفراـطـیون
ده در اـین رح ـش وازـین ـط د ـبه ـم ود را ـمـتـعـه راـئـیـلی ـحـتی ـخ اـس

سند کم بو و خاصیت هم نمی دانند.  
در ـحاـلی که ـطرف فـلسطـینی اـصرار می ورزد که شراـیط
د، دوـلت ـن ـسـت ـی ذاکره ـن اـبل ـم ـشه راه» ـق ده در «ـنـق ده ـش گـنجـاـن
ده االت ـمـتـح ا اـی ود ـب راتژیک ـخ ارون ـبه اتکای رواـبط اـسـت ـش
اـشد، در ده اـصـلی ـتـماـمی پروـسه ـمی ـب رـن که ـعـمالٌ ـتـصـمـیم گـی
ال ـطرح ـصدد کم رنگ کردن ـتـعـهدات ـمـحدود ـخود در ـقـب
ـمی ـباـشد.  آرـیل ـفـلـیـشر، ـسـخنگوی کاخ ـسـفـید، در اـین راـبـطه
ـمدـعی ـشد که «اـساـساٌ اـین ـهـنوز ـمـساـله ای ـبرای اـسراـئیـلی ـها و
ا ـهمکاری ـمـتـقاـبل ـمـساـیل را ـبـین ـخود ـفـلـسـطـیـنی ـها اـست که ـب
ا ـبه ـیل ـت ار دیگر ـبه اسـراـئ د.» ـیـعـنی که آمـریکا یکـب ـن ـحل کـن
ازه ـسـلـیـحات اـج رـین ـت درن ـت وردار از ـم رـخ ـسـلح  و ـب دان ـم دـن
ر د و ـب ر کـن ـسـی ا را ـتـف رار داد ـه ود ـق د داد که ـبه ـنـفع ـخ واـه ـخ
شـار ا ـف رـه ـسـی ادن ـبه اـین ـتـف رای گردن ـنـه ـطـیـنی ـب ـس رف ـفـل ـط
ـبـیاورد.   ـعـملکرد ـهـمه ـجاـنـبه و ـموـثر «الـبی» ـصـهـیوـنـیـست ـهای
وش اـست گذاری دوـلت ـب ا ـسـی ـطه ـب ریکا در راـب راـست در آـم
اـمـلی اـست که اکـنون ـمورد ـتوـجه ـتـحـلـیل اه ـهای اـخـیر ـع در ـم
گران ـسـیاسی ـجدی ـقرار گرـفته است. ـتایـمز ـمالی در ـسرـمـقاله
روز 11 اردـیبـهـشت ـخود ـضمن اـشاره به اـینکه «واـشنگـتن ـباـید
ـتـماـمی اـنرژی ـخود را بکار بگـیرد که اـسراـئـیل را ـمـجاب کـند
که اـمـنـیت آن ـفـقط از ـطرـیق صـلـحی ـمـبـتـنی ـبر ـمذاکره ـتـضـمـین
وش د که دوـلت ـب اره ـمی کـن د ـشد» ـبه اـین واـقـعـیت اـش واـه ـخ
ـبـری ـبـاـیـد ـبه رـه نکه ـن ـنی ـبـر اـی ـب «ـحـرف آرـیل ـشـارون را ـم
رات اـثـی ول کرده اـست.»  در ذکرـت اد کرد را ـقـب ـسـطـین اـعـتـم ـفـل
اـین چـنـین ـعـملکردی ـهـمـین ـبس که دوـلت ـبوش ـحاـضر ـشد
ات ـتخـاـب ر ـبه ـبعـد از اـن ـب ـشه راه» را از دسـاـم ـنی «ـنـق شـار ـعـل ـت اـن
پارـلـماـنی اـسراـئـیل ـبه ـتـعوـیق ـبـیاـندازد ـتا اـنـتـخاـبات ـصدـمه ای ـبه
ا اـین اـیـسه ـب اـتی آرـیل ـشارون وارد نکـند. در ـمـق ـشاـنش اـنـتـخاـب
ا اـنـیه ـهای دوـلت آـمریکا در راـبـطه ـب اـید ـمـتذکر ـشد که در ـبـی ـب
اـهه اـخـیر ـهیچ ـموردی ـنـبوده اـست که ـفـلـسـطـین در ـطول 28 ـم
از ـفـشار ـتبـلـیـغاـتی ـبر ـفـلـسـطـیـنی ـها ـبرای اـنـجام ـتعـهدات ـخود در
اـمه ـن ـت واـفـق راـئـیل از «ـم وـیه دوـلت اـس ای یکـس رداـشت ـه ال ـب ـب ـق
ـصه هـای اـصـلی ـشـخ اشـد.  یکی از ـم اـهی شـده ـب و» کوـت اـسـل
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کارزار آـمریکا ـبرای ـجا اـنداـخـتن ـطرح «نـقـشه راه» را ـباـید ـفـشار ـهمه ـجاـنـبه اـین کـشور، به ـنـیاـبت ازادامه نقشه راه صلح، گامی در جهت استقرار ...
ـسوی اـسراـئـیل، ـبرای ـمـحدود کردن ـنـفوذ و اـتورـیته ـیاـسر ـعرـفات در آـیـنده ـسـیـسـتم ـتـصـمـیم گـیری
اـفع ـن اـبل ـم د در ـمـق اـشـن ر ـب اـض اـفـلی که ـح داـخـتن آن ـمـح ا اـن ای آن ـج ـسـطـین و ـبه ـج اـسی در ـفـل ـسـی
آـمریکا مـطیـعانه عـمل نـماـیـند، ـقلـمداد کرد. رـهـبران اـیاالت مـتـحده آشکارا ـبرای ـبه ـحداقل رـساـندن
ـنـقش و ـنـفوذ ـیاـسر ـعرـفات در روـند اـجرای ـطرح ـصـلح و آـیـنده ـمذاکرات ـفـعاـلـیت ـمی کرده اـند.
ر اـس ر دـست داـشـتن ـی راـئـیل دال ـب وی اـس ات از ـس اـم ا تکرار اـتـه ده ـب االت ـمـتـح ر اـی اـله اـخـی در یکـس
ا رـئـیس ـجـمـهور ـعرـفات در اـیـجاد و گـسـترش ـجو ـخـشوـنت و ـترورـیـسم و ـخودداری از ـمذاکره ـب
اـسی اـین کـشور را ـسازـمان داده اـست. کاـلـین ـسـتم ـسـی ـمـنـتـخب ـمردم ـفـلـسـطـین ـعـمالٌ روـند ـتـغـیـیر ـسـی
پاول در ـبازدـید ـخود از اـسرائیل و فـلسـطین در روز ـهای 20 و 21 اردیبـهشت از مالـقات ـبا ـعرـفات
ر اـله اـخـی اـنـبه ـکه در ـیک ـس ار ـهـمه ـج ـش ـسـطـیـنی ـتـحت اـین ـف ار ـفـل ـخودداری کرد. دوـلت ـخودـمـخـت
ـبـصورت ـهای ـمـستـقـیم و ـغـیر ـمـستـقـیم و از ـجمله ـحمـله ـنـظاـمی و اشـغال شـهر ـهای ـفـلـسـطـیـنی از جـمله
اـمت او و ات در ـمـحل اـق رـف ر ـع اـس ور کردن ـی وری در رام اـله، ـمـحـص اـست ـجـمـه ان رـی اـخـتـم ـبه ـس
ـمـمانـعت از ـمـساـفرت ـها و مالـقات ـهای رـسمی او اعـمال گردـیده اـست،  مـجـبور به گردن نـهادن به
ـسـیـسـتـمی ـشد که در آن ـنـقش اـصـلی اـجراـئی از رـئـیس ـجـمـهور ـمـنـتـخب ـبه ـنـخـست وزـیرـمـنـتـقل ـمی
ای ره ـه اذن، که از چـه و ـم ور ـبه اـب ـشـه اس، ـم ود ـعـب ـتخـاب ـمـحـم ـیـقـتی اـست که اـن ود.  اـین ـحـق ـش
راـستگرا و ـطرـفدار ـغرب ـجـنـبش فـلـسـطـین ـمی ـباـشد، به ـنـخـست وزـیری تـحت ـهـمـین ـفـشارـها ـتـسـهیل
ـشد.  اـبو ـماذن در ـسـخـنراـنی رای اـعـتـماد ـبه کاـبـینه ـخود در ـشورای ـقاـنون گذاری ـفـلـسـطـین در روز
اـنوـنی کردن آنچه که ـسـطـیـنی، ـغـیر ـق 9 اردـیـبـهـشت ـتـعـهد ـخود ـبه ـخـلع ـسالح ـنـیروـهای رادیکال ـفـل
اوآن را «ـفـساد» ـخواـند و اداـمه «رـفورم» در ـساـخـتارـهای دوـلت ـخودـمـخـتار(در چارچوب ـخواـست
ـهای آـمریکا) را ـمورد اـشاره ـقرار داد و ـتـضـمـین کرد که ـبه ـتـعـهدات ـفـلـسـطـین در ـقـبال «ـنـقـشه راه»
راـنی ـخود ـبه اـسراـئـیل اـخـطارکرده اـنه ـجاـمه ـعـمل بپوـشاـند.  ـمـحـمود ـعـباس در ـسـخـن ـصـلح ـخاورـمـی
ـشـنـهادی گروه چـهارگاـنه بپرـهـیزد و گـفت: « ـنـقـشه راه ر ـطرح پـی رای ـتـغـیـی راد ـفـشار ـب اـست که از اـی
ا ال ـقـبل ـب ا ده ـس رد.»  ـم رار بگـی ذاکره ـق وع ـم وـض ود و ـنه اـینکه ـم را گذاـشـته ـش رـحـله اـج د ـبه ـم اـی ـب
اـبه «یک گام ـبه پـیش و دوگام ـبه پس» ـتـحـلـیل ـمـشـخص کـمـبودـهای «ـمواـفـقـتـناـمه اـسـلو» آن را ـبه ـمـث
دی رـحق و کـلـی ای ـب واـسـته ـه اـشی از ـمسکوت گذاـشـتن ـخ ـسـبت ـبه ـخـطرات ـن اـبی کردـیم و ـن ارزـی
ـمردم فـلـسـطـین و ازـجـمـله اـیـجاد کـشور ـمـسـتـقل ـفـلـسـطـیـنی، اـجرای ـتـماـمی ـقـطـعـناـمه ـهای ـسازـمان ـمـلل
ار نگراـنی کردـیم. ای پـیش از 1967 اـظـه رزـه راـئـیل ـبه ـم ـشـیـنی اـس ـسـطـین و ـعـقب ـن ا ـفـل ـطه ـب در راـب
رورـیـسـتی کوری که ـعـمالٌ داـمات ـت ا ـمحکوم ـنـمودن ـغـیر ـمـشروط اـق ران ـهـمزـمان ـب ـحزب ـتوده اـی
ـطع د اـست که  ـق د، ـمـعـتـق از ـمی کـن رکوب ـب اـست ـس رای اداـمه ـسـی ـیـلی را ـب راـئ ای اـس روـه ـی دـست ـن
ـخوـنرـیزی در ـخاورـمـیاـنه در گرو ـتـصریح حـقوق ـمردم فـلـسـطـین و اـجرای مـفاد اـصـلی ـقطـعـناـمه ـهای

سازمان ملل در رابطه با این حقوق و برقراری صلح در این منطقه است. 

«قانونی شدن» اشغال عراق! ا ام ـب راـنـج ان ـمـلل ـمـتـحد ـس ازـم ـس
وی ادی از ـس ـشـنـه اـمه پـی ـطـعـن ول  ـق ـقـب
رداـشـتن ـتحـرـیم ورد ـب ریکا در ـم آـم
اد ـشـنـه ول پـی راق و ـقـب ادی از ـع اـقـتـص
ن ـرل اـی ـت ـرای کـن ـوش ـب جــورج ـب
ی آن و اـجـازه ـت ـاـبع ـنـف ـن کـشـور و ـم
سـارات ران ـخ رای ـجـب روش آن ـب ـف
ـجنگی ، ـبر ـحـضور ـنـیروـهای ـمتـجاوز
آـمریکاـیی -انگـلـیـسی در ـعراق ـمـهر
ـتاـیـید زد و آن را در ـعمل “ـقاـنوـنی “
اـعالم کرد. در واـقع ـبا ـتـصوـیب  اـین
ـتحـد اـین نـاـمه ،سـازمـان ـمـلل ـم ـطـع ـق
اوز روی ـمـتـج اـنـیت “ را ـبه دو ـنـی “ـحـق
نـد ـبه تـواـن و اـشغـالگر ـمی دهـد تـا ـب
ـیـای اـمـور “ ، ـعـراق و ـوان “اوـل ـن ـع
ـفروش نـفت آن را در اـخـتـیار بگـیرـند
ـمالٌ ـسـرپوـشی ـبـر ـنـاـمه ـع ـطـع . اـین ـق
م اـست. یــس ـاـل ی امپرـی اـهـداف واـقـع
ی ـاـب ـاـمه ارزـی ـن ن ـقــطـع ت اـی ـی ـاـه ـم

ـنـیروـهای ـضد ـجنگ را ـثاـبت ـمی کـند که در آن ـهدف از
اـبع ـنـفـتی اـبی ـبه ـمـن اـمی را، دـست ـی ـظ ال ـن اوز و اـشـغ اـین ـتـج

عراق و گستردن سرکردگی جهانی ارزیابی کرده اند.
اـبی ـبه اـین اهـداف را ـبه خـوـبی ـمی رای دـست ـی ـتالش ـب
ای ورـه ـطـقه و ـبه ویژه در کـش ـن ر ـم وان در ـتحـوالت اـخـی ـت
دـین ـبـمب ده کرد. پس از چـن اـه ـش رـبی ـم اـنه و ـع ـی اورـم ـخ
ان، ـت ـس ـمـله در عـرـب ـطـقه و از ـج ـن گذاری در کشـورهـای ـم
ضمن انتقادات علـنی و کم سابقه آمریکا در رابطه ـبا عدم
ا ارزه ـب ورد ـمـب ده در ـم االت ـمـتـح ا اـی ان ـب ـسـت رـب ـهمکاری ـع
“تروریسم” و با اعالم اینکه خطر جان آمریکایی ها را در
ا ان ـب ـسـت االت ـمـتـحده و انگـل د، اـی د ـمی کـن دـی ان ـتـه ـسـت رـب ـع
د اـنه ـتهـدـی دگی خـود ـبه ـبـه ـن مـاـی راکز ـن وـقت ـم ـطـیل ـم ـتـع
ـترورـیـسم، ـنوـعی ـفـشار دیپـلـماـتیک ـبه ـعرـبـسـتان ـسـعودی را

تشدید کردند.
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پاول از کـشورـهای ـمـنـطـقه در ده روز گذـشـته را ـباـید ـشروع دور ـتازه
این فعالیت ها قلمداد کرد. 

ـبر ـطـبق اـطالـعات ـمـنـتـشر ـشده ـطرح «ـنـقـشه راه» در ـبر دارـنده ـسه
دای ژوـئن 2003 ـت ا اـب از اول آن که ـت د.  در ـف اـش رـحـله ـمی ـب از و ـم ـف
اداـمه ـخواـهد داـشت، ـقرار اـست که ـبه ـخـشوـنت ـبه ـصورت ـناـمـشروط
از دوـطرف ـخاـتمه داده ـشود، ـقاـنون اـساـسی ـجدـید ـفـلـسـطـین ـتدوـین و
اـنونگذاری ـبرگزار ـشود. ـتـصوـیب ـشود و اـنـتـخاـبات ـجدـید ـشورای ـق
وـسـعه ـشـهرک ـهای ـیـهودی اـلـیت ـهای ـت اـید ـفـع راـئـیل ـب از اـس در اـین ـف
ـنـشـین را کامالٌ ـمـتوقف کـند. در ـفاز دوم که از ژوـئن ـتا دـساـمـبر 2003
راـنس ـبـین ـسـطـین، یک کـنـف ات ـفـل اـب ال اـنـتـخ دـنـب اداـمه ـخواـهد داـشت ـب
رز ـهای ا ـم ـسـطـیـنی ـب ـسـتـقل ـفـل ا «اـیـجاد یک دوـلت ـم اـلـمـلـلی در راـبـطه ـب
ال ا ـس وم که ـت از ـس د. در ـف د ـش واـه رگزار ـخ ال 2003»ـب وـقت در ـس ـم
2005 اداـمه ـمی یـابـد در بـر دارنـده  «ـتحکـیم رونـد رفـورم، اـیجـاد
ـساـخـتار ـهای ـفـلـسـطـیـنی و ـعـملکرد ـمداوم و ـموـثر ـساـخـتار ـهای اـمـنـیـتی
ـصـول ـین ـبـا ـهـدف ـح ـط ـس ـیل و ـفـل ـنی» و «ـمـذاکرات اـسـراـئ ـی ـط ـس ـفـل
اـیی در 2005» ـشاـمل ـعادی ـشدن ا وـضـعـیت ـنـه اـمه در راـبـطه ـب واـفـقـتـن ـم

روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی، است. 
ر ـبـنی ـب ری ـم ـظ ار ـن ان، در اـظـه ـسـت ر انگـل ر، ـنـخـست وزـی وـنی ـبـل ـت
حـمایت این کـشور از طرح ـبوش ـمدعی شد که «نـقشه راه» شامل ـفاز
دات روـشن و ـشـخص اـست و «ـتـعـه ده و ـم دی ـش ـبـن اـن ای روـشن زـم ـه
ـر ـته ـنـخــست وزـی ـب ـر دارد.» اـل ـر دو ـطـرف در ـب ـادالـنه ای را از ـه ـع
ـیـقت نکرد که چرا مـرـحـله ـنهـاـیی و تـان اشـاره ای ـبه اـین ـحـق ـس انگـل
ـتـعـیـین کـنـنده «ـنـقـشه راه» ـبه ـصورت ـمـصـنوـعی و ـغـیر ـضروری ـبه ـسال
ول ریکا ـمـح وری آـم اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ د از اـن 2005 ـیـعـنی ـبه ـبـع
ر دارد اـین ـشه راه» «ـتـعهـدات روـشن»ی را در ـب شـده اـست.  اگر «ـنـق
رای دـست د ـب اـی از آن ـب ر ـف ـسـطـیـنی در ـه داـتی اـست که ـطرف ـفـل ـتـعـه
ـته هـای اصـوـلی و پاـیه ای خـود و گردن ـنهـادن ـبه ـسـتن از خـواـس ـش

آنچه از تل آویو و واشنگتن دیکته می کنند، بدهد.  
ر دو کـشور را در ـطرح «ـنـقـشه راه» در ـحاـلی که راه ـحل ـمـبـتـنی ـب
ودداری ور ـخ وع و ـمـحدوده دو کـش د از ـتـعـیـین ـن ول ـمی کـن شکل ـقـب
ـمی کـند. ـمـهـمـترـین ـسـئوال اـیـنـست که کـشور ـجدـید فـلـسـطـیـنی در کـجا
ا ـطه ـب ـشـخـصی در راـب ظـر ـم د. اگر ـهیچ ـن د ـش و چگوـنه اـیجـاد خـواـه
ـمرزـهای چـنـین کـشوری وـجود ـنداـشـته ـباـشد، چگوـنه چـنـین کـشوری
صـور کرد. در حـال حـاضـر کراـنه دار ـت ا پاـی وان واـقـعی و ـی را ـمی ـت
ا 70 ـطـقه دارای 60 ـت ـن ر ـم ده و ـه ـسـیم ـش ـطـقه ـتـق ـن رـبی ـعـمالٌ ـبه ـسه ـم ـغ
ودی ای ـیـه وـسط ـشـهرک ـه د که ـت اـش زا از یکدیگر ـمی ـب اـحـیه ـمـج ـن
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کمک های مالی
آرمان از آمریکا                                                   160 دالر
مصطفی چمنی آرش                                        300 دالر
به یاد رفیق شهید انوشیروان ابراهیمی             50 یورو

ـطرح «ـنـقـشه راه» صـلح ـخاورـمـیانه، که به پـیـشـنـهاد اـیاالت ـمتـحده و ـبا ـهمکاری ـسازـمان
وسـوم ـبه گروه چهـارگاـنه) طـراـحی شـده ا اـین کشـور (ـم ـیه ـب ـمـلل، اـتحـادـیه اروپا و روـس
اـست، در روز 10 اردـیبـهـشت ـماه ـبه ـطور ـهـمزـمان به آرـیل ـشارون، ـنـخـست وزـیر اـسراـئـیل،
ـین ـنخــست وزیـر دوـلت خـودگردان ـبل از آن ـبه ـسـمت اوـل بـاس که روز ـق و ـمـحمـود ـع
وـفق اـم ال ـطرح ـهای ـن ـشه راه» که ـبه دـنـب ـسـلـیم ـشد. اراـئه «ـنـق ود، ـت ـسـطـیـنی اـنـتـخاب ـشده ـب ـفـل
رداد 1380 ا)، در ـخ ان ـسـی ازـم ورج ـتـنت (رـئـیس ـس گزارش ـمیچل و اـبتکار آـتش ـبس ـج
ود را از رح ـمی ـش اـضه» ـمـط ـتـف اـنه « اـن واـه راـضی و ـحق ـخ اـتـمه دادن ـبه ـجـنـبش اـعـت رای ـخ ـب
ـسوی دوـلت ـجورج ـبوش  ـمی ـباـیـست بـخـشی ـهدـفـمـند از ـنـقـشه اـسـتراتژیک اـیاالت ـمتـحده

برای تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه ارزیابی کرد. 
ا اـشاره ـبه ـسـخـنراـنی ا پـشـتـیـباـنی ـخود از اـین ـطرح  ـب پرزـیدـنت ـجورج ـبوش در راـبـطه ـب
اه گذـشـته، رـم اـنه در ـتـی رای ـخاورـمـی ا ـمـعرـفی ـخـطوط اـصـلی ـنـقـشه آـمریکا ـب ـخود در راـبـطه ـب
ـمـتذکر ـشد : ـطرح ـنـقـشه راه ـمـعرف  ـنـقـطه ـشروع در ـجـهت ـحـصول یک راه ـحل ـمـبـتـنی ـبر
ـز  و ـی ـاـبل دوام، ـصـلح آـم ن ـق ــسـطــی ـل ن و یک ـف ـیل اـم ت.  یک اســراـئ «دو کشــور» اـس
دـموکراـتیک که ـمن آن را در روز 24 ژوـئن ـمـطرح کردم.»  ـبـخش ـهای دیگری از ـطرح
اـنه ـنـظـیر اـشـغال ـنـظاـمی ـعراق ـتوـسط آـمریکا و انگـلـیس، ا ـخاورـمـی کـلی آـمریکا در راـبـطه ـب
رل ـت ای ـعمـده کـن راق و ـحـفظ ـمحـور ـه رای ـتـحـمـیل یک دوـلت سـرسپرده در ـع شـار ـب ـف
اوـضاع اـین کـشور در دـست ـنـیرو ـهای اشـغالگر، ـطراـحی اـیـجاد پایگاه ـهای ـنـظاـمی آـمریکا
ـسـطـیـنی و ای ـفـل روـه اـیت ـنـی دن از ـحـم ـشـی رای دـست ـک ورـیه ـب د ـبه ـس دـی ار ـش ـش راق، ـف در ـع
راـئـیل ال اـس ا ـبـلـندی ـهای ـجوالن که در اـشـغ ات ـخود در راـبـطه ـب اـلـب رداـشـتن از ـمـط دـست ـب
د.  اـین اـشـن را ـمی ـب ال اـج ودی در ـح ان ـسـع ـسـت رـب ریکا از ـع ای آـم ال پایگاه ـه ـتـق اـست، و اـن
روـشن اـست که رـهـبران اـیاالت ـمـتـحده ـبرای کـنـترل ـبازارـها و ـمـناـبع ـمواد ـخام ـموـجود در
ـخاورـمـیاـنه و اـمن کردن اـین ـمـنطـقه ـبرای ـعـملکرد ـسرـماـیه در اـین ـمـنـطقه اـسـتراتژیک جـهان
ارـتـین اـیـندیک، ـسـفـیر ـساـبق اـیاالت ـخواب ـهای ـخـطرـناک و ـطوالـنی ـمدـتی دـیده اـند.  ـم
ـمـتـحده، در اـسراـئـیل، در ـسـخـنراـنی ـخود  در ـسـمـیـناری در ـهـفـته اول اردـیـبـهـشت در ـموـسـسه
راـئـیل از آن ریکا و اـس ری آـم ره گـی زوم ـبـه اـنه و ـل اورـمـی اـضر در ـخ راـیط ـح روکـلـین،  ـبه ـش ـب
اـنه ـنه رزه» ای در ـخاورـمـی ا اـیـجاد «زـمـین ـل اـشاره کرد و گـفت که  ـسرنگوـنی رژـیم ـبـغداد ـب
ـفـقط ـمـخاـلـفان ـصـلح ـنـظـیر ـسورـیه، ـلـیـبی و اـیران را ـبه وـحـشت اـنداـخـته ـهمچـنـین ـبه ـنـیروـهای
رـفورـمـیـست در ـخاورـمـیاـنه ـقوت قـلب داده اـست. «ایـندیک» اـسراـئیل را ـتـشویق می کـند که
ـشی از وار غـزه و ـبـخ ر اراـضی ـن ـیـنی در ـمحـدوده اکـث ـط ـس وـقت ـفـل شکـیل  یک دوـلت ـم ـت
ـیه ـضـمن ـتـخـل د) را که ـمـت اـمل ـفـقط 40 اـلی 55 درـص رـبی (ـش ـطـیـنی در کراـنه ـغ ـس اراـضی ـفـل
وـقت ور ـم ورـتی کـش رد.  در چـنـین ـص ـشـین اـست را بپذـی ودی ـن ای ـیـه رـخی از ـشـهرک ـه ـب
ده ره ـش اـص ود و کاـمالٌ ـمـح روع از ـخ ـش اع ـم دون امکان دـف وری کوچک، ـب ـسـطـین، کـش ـفـل
ره  ـمردم اـثـیری در ـحـیات روزـم ود که ـنه ـت ـتوـسط اراـضی ـتـحت کـنـترل اـسراـئـیل ـخواـهد ـب
ـفـلـسـطـین و ـنه در ـخاـتـمه ـجنگ و درگـیری اـعراب و اـسراـئـیل ـخواـهد داـشت  و ـفـقط ـجـنـبه

نمایشی دارد. 
رای رده ـیی را ـب اـتیک گـسـت اـلـیت دیپـلـم االت ـمـتـحده ـفـع از ـهم اکـنون ـمـشـخص اـست که اـی
ـتوـفـیق ـطرح «نـقشه راه» که ـبر ـطبق آن گوـیا ـقرار اـست که ـتشکـیل دوـلت ـمـسـتقل ـفـلـسـطـیـنی
وـسط کاـلـین ازدـید ـجداگاـنه ـت ام دو ـب ان داده اـست.  اـنـج ازـم ود، ـس ال 2005 ـقـطـعی ـش ا ـس ـت
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 «نقشه راه» صلح
گامی در جهت استقرار «نظم نوین» در خاورمیانه


