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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 وسیع شورای نگهبان ارتجاع و تشدید
درگیری ها در زمینه انتخابات
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سخنی کوتاه پیرامون:
مبارزه طبقه کارگر در شرایط کنونی 

ـاـمه ـرـن ـر ـضـد ـب ـقه کارگر ـب ـب ـارزه ـط ـب    ـم
اـیه صـوـصی سـازی و ـجـلب و جـذب سـرـم ـخ
ا اـطع، اـصوـلی و ـجدی ـب ارزه ـیی ـق ـخارـجی، ـمـب
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی رژـیم اـست.
نگاـتنگ و اط ـت ـب ا، در ارـت ـت ارزه در اـین راـس ـب ـم
ارزه در راه هـدف هـای عـام ـب ا ـم ـتی ـب سـرـش
دـموکراـتیک ـقرار دارد، و ـبه ـبـیان دیگر، الزم و

ملزوم یکدیگرند

طی ـهفـته ـهای گذـشته، ـمـبارزه پیگـیرانه طـبقه کارگر
ازی داـمـنه و گـسـترش چـشم اـمه ـخـصوـصی ـس رـن رـضد ـب ـب

اـیی از آن را اـنه ـهای ـهمگاـنی گوـشه ـه گـیری داـشت، و رـس
بازتاب دادند.

ی، در ـمـخـاـلـفت ـبـا ـطـرح ـم ـی ـنـاـیع پـتـروـش کارگران ـص
دی ود و کـلـی ا اـهـمـیت، پرـس ازی اـین ـصـنـعت ـب ـخـصوـصی ـس
اگون ات ـبه اشکال گوـن داـم ـسـله اـق ور، دـست ـبه یک ـسـل کـش
ره زـی ادان ، ـج ان، اراک، آـب اـطق اـصـفـه د؛ از ـجـمـله در ـمـن زدـن
ا رژـیم اروـیی ـب ان  ـبه روـی اپور زـحـمتکـش در ـش ـن خـارک و ـب
پرداـخته، ـخواـسـتار ـتوقف ـبی درنگ ـطرح ـمذکورگردـیدـند.
ار و وـم ز اـمـضاء ـت رپاـیی اـعـتـصاب، ـتـحـصن و ـنـی ا ـب کارگران ـب
دـست زدن به اعـتـصاب ـغذا، به ـطور ـصریح و ـقاطع ـمـخالـفت

ن دوره ـی ـم ـت ـات ـهـف ـاـب ـتـخ ی اـن ـم ـاز رـس ـا آـغ ـب
مجـلس، ـشورای نگـهـبان ارتـجاع ـنـیز وارد ـعمل ـشد
ات واـقـعی ـی ظـارت ـن ـیـئت هـای ـن ا ـقـلع و ـقـمع ـه و ـب
ات ـتخـاـب رگزاری یک اـن رای ـب ارـتجـاع حـاکم را ـب
ـفرـماـیـشی و ـعـمـیـقاً ـضد دـموکراـتیک اـعالم کرد. ـما
ـته «ـنـاـمه ـمـردم» ـضـمن اـشـاره ـبه ـمـاره گذـش در ـش
ای ور و ـتالش ـه رـنج کـش اده ـبـغ وق اـلـع وـضـعـیت ـف
ارـتـجاع ـبرای تکرار تـجرـبه اـنتـخاـبات ـشوراـها اـشاره
کرده ـبودـیم که، ـشورای نگـهـبان و دیگر ـنـهادـهای
واـبـسـته ـبه وـلی ـفـقـیه ـمـصـمم اـند ـبا دـخاـلت آشکار و
ا ـشراـیـطی رد ـصالـحـیت ـهای وـسـیع اـجازه ـندـهـند ـت
ـفراـهم آـید که ـمردم ـبـتواـنـند ـخواـست و اراده ـخود
أـیـید را در اـنـتـخاـبات آـیـنده ـبه کرـسی ـبـنـشاـنـند. در ـت
ی اگوـن بـارگوـن یـر اـخ ظـرـیه، در روزهـای اـخ اـین ـن
ـمـنـتـشر ـشده اـست که اـشاره ـبه آنـها ـضروری اـست.

ش، از ا پـی اه ـه ان از ـم ـب ای شـورای نگـه ـتالش ـه
ـجـمله در ـبرگـماری ـهـیـئت ـهای ـنـظارت اـنتـخاـبات
که ـترکـیب آـنـها از ـنزدیکان و ـمـعتـمدان ـمرتـجـعان
ـحاکم ـتشکـیل ـشده ـبود، اـعالم ـجنگ آشکار ـبر
ی - ـاـس ـی ـای ـس ـروـه ـی ت و ـن ـد ـمـجـلـس، دوـل ـض
ـتـخـاـبـات ـیل اـن ـم ـنه ـتـح ـی ـمـاـعی کـشـور در زـم ـت اـج
ـفرـماـیشی به ـمیهن ـما ـبود. در ادامه هـمین ـعملکرد
ـای ـوردـه ـرـخ ـمل ـبه ـب ـع ـرب و در عکس اـل ـمـخ
ـشورای نگـهـبان ـبر ـضد ـمـعـتـمدان ـمـعرـفی ـشده، از
ـجمـله ـمی ـتوان ـبه سـخـنان اـسـتاـندار اـصـفـهان اـشاره
ان در ورای نگـهـب ـنه ـعـملکرد ـش ـی کرد. وی در زـم
اـین اـسـتان از ـجمـله گـفت: «مـعـتـمدان مـعرـفی ـشده
ورد رـحـله ـم ان در دو ـم داران اـسـت اـن رـم وی ـف از ـس
رار ان ـق ورای نگـهـب ارت ـش ای ـنـظ ات ـه د ـهـی اـیـی ـت

منتشر شد
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«کارل مارکس
اـمه دگی ـن - زـن
ا ـفـشرده ای از ـب
م» ــس ـی ـارکـس ـم
کار پر ارزش
ن، که یکی ـی ـن ـل
ــــــــــار از آـث
کالـســـیک، و
ــالـصــه ای ـخ
ـارۀ ـاـمع درـب ـج
ـسـم ـمــارکســی
اـست ـمـجدداً از
ـسوی اـنـتـشارات
ــودۀ ــزب ـت ـح
اـیـران ـتـجـدـیـد

ر کار رـفـیق ـشـهـید ـفرج اهللا رـجـمه اـین اـث چاپ گردـید. ـت
میزانی (جوانشیر) است.

* «...در صورتی که ما با رد صالحیت های گسترده مواجه شویم و طیف قابل توجهی از کاندیداها رد شوند و به
مردم گفته شود که، از بین افراد باقی مانده که تایید کرده ایم، نمایندگان خود را می توانید انتخاب کنید، دیگر
نمی توان اسم این انتخابات را انتخابات آزاد گذارد...در عرف انتخابات این دیگر انتخابات آزاد نیست، بلکه یک
انتخابات دو مرحله یی است که در مرحلۀ اول، عده یی انتصاب می شوند و گفته می شود که از بین آنها، مردم عده

یی را انتخاب کنند...»

* ارتجاع حاکم بر این باور است که در وضعیت کنونی  انتخابات بدون شرکت وسیع مردم برایش بهترین سناریوی
ممکن است، زیرا تنها در چنین چارچوبی است که اقلیت محض جامعه می تواند اقلیتی مرتجع و تاریک اندیش را با
فراغ بال «انتخاب» کند و ترکیب مجلس آتی  را آن طور که مطابق میلش است تعیین نماید. مبارزه با این خواست

ارتجاع از طریق موعظه و نصحیت امکان پذیر نیست. اصالح طلبان حکومتی با اعالم غیر قانونی بودن چنین
انتخاباتی و بسیج مردم می توانند گام های عملی را در مقابله با توطئه های ارتجاع بردارند. 

به مناسبت پنجاه و پنجمین سالکرد
تصویب بیانیه حقوق بشر سازمان ملل
در صفحه 4
دستگیری صدام و ادامه اشغال عراق!
راق، راری ـع ور ـف اـت ـسـین، دیکـت ری صـدام ـح  دـستگـی
پس از ـهـشت ـماه از ـسوی ـنـیرو ـهای آـمریکاـیی، ـبر ـبرـخی
ـخوـشـباوری ـها ـمـبـنی ـبر اـین که داـمـنه ـخـشوـنت ـها در ـعراق
ای خـود از اـین روـه ـی ریکا ـبه خـروج ـن ـته و آـم اـف کاـهش ـی
ا کاـهـشی در ا ـنه ـتـنـه واـهد پرداـخت، داـمن زد. اـم ور ـخ کـش
ی ـصـورت ـیـروـهـای آـمـریکاـی ـمالت ـبـرـضـد ـن ـشـدت ـح
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ره ـشرکت دـی ا کـشمکش، ـهـیـئت ـم دـتـه ام پس از ـم راـنـج اه، ـس ان ـم در اواـیل آـب
رش ـنـحـله و ورشکـسـته اـعالم داـشت.کارگران ـف رش گـیالن، رـسمـأ شـرکت را ـم ـف
ا ود رـه ال ـخ ـطـلق ـبه ـح وـنی ـم اـن اـیـتی و در یک ـبی ـق دون ـهیچ پوـشش ـحـم گـیالن ـب
ـشده و ـهیچ ـشـخص و ارگان و ـسازـماـنی در ـبراـبر ـخواـست ـبه ـحق آـنـها پاـسخ گو و
ـمـزدی ـت ش از 4 ـمـاه دـس ـبل از اـعالم ورشکـستگی ـبـی ـست! کارگران ـق ـی ـئـول ـن ـس ـم

دریافت نکرده بودند.
در شـهرـسـتان ـصومـعه ـسرا، ـبر پایه ـطرح   ـنوـسازی ـصـناـیع کـشور،   ـشرکت ـتوـلـید
ـنخ اـبرـیـشم ـصومـعه ـسرا   که، ـبزرگـترـین واـحد ـتوـلـیدی در ـنوع ـخود در ـخاور ـمـیاـنه
ار ـبه ـصف د و ـبـیش از 300 کارگر ـبه زور و اـجـب ـطـیل گردـی د، ـتـع ار ـمی آـی ـبه ـشـم
رکت در اـمل اـین ـش ر ـع دـی اـست که، ـم اـلب اـیـنـج د. ـج دـن اب ـش وـیل ـبیکاران پرـت ـط
دی دـست ـبه وـلـی ر در اـین واحـد ـت راـب راض کارگران که ـهمگی در ـب پاـسخ ـبه اـعـت
تـحـصن زده ـبودـند، ـصراـحـتا ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:  خـصوصی ـسازی ـطبق ـقاـنون انـجام
گرـفـته، ـما ـبه ـقاـنون ـعـمل ـمی کـنـیم وـلی ـشـما ـبا اـعـتراض ـخود ـنـشان ـمی دـهـید ـقاـنون
اـنون اـیع ـتوـلـید ـنخ اـبرـیـشم ـمـطاـبق ـبـند اـلف ـق شکن ـهـسـتـید. ـباـید ـبداـنـید، ـشرکت ـصـن
ا اـین ر کس ـب ود و ـه ده ـب وـصی واگذار ـش وـسـعه ـبه ـبـخش ـخـص وم ـت اـمه ـس رـن 111 ـب
ـیــست که ط در گـیالن ـن ـاـنـون رودررو ـشـده اـست.  ـفـق ـا ـق اـقـدام رودررو ـشـود ـب
اـیه، اـمه ـخـصوـصی ـسازی و ـتأـمـین اـمـنـیت ـسرـم رـن ا اـجرای ـب کارگران گروه ـ گروه ـب
رکت اـنه پارس چرخ و ـش د. کارـخ ازـن ود را ـمی ـب ـست ـخ ده و ـهـست و ـنـی ـبیکار ـش
ش از 200 ـی ـتن ـب ـصـوـصی ـسـازی، ـبـا داـش ن، پس از ـخ ـتـراز اـیـران واـقع در ـقـزوـی

کارگر، تعطیل شدند.
ـتـجـمع کارگران اـین دو واـحد در ـبراـبر ـخاـنه کارگر اـسـتان ـقزوـین ـنـتـیجه ـیی در

بر نداشت و هیچ مقامی حاضر به پاسخ دادن به کارگران نیست.
ز ـی ا اخـراج ـهمکاران خـود و ـن ز در ـمخـاـلـفت ـب ـی کارگران گروه ـصـنـعـتی ـبال ـن
اه اـجـتـماـعی   وپدـید   رـف ر وزارت ـن راـب أـمـین اـجـتـماـعی در ـب ازـمان ـت أـمـین اـسـتـقالل ـس ـت
ان دیگر ـبـخش اران و کارکـن ده و اـعالم اـعـتـصاب کردـند. پرـسـت دـست از کار کـشـی
دـیل ا ـتـع اـلـفت ـب ز در ـمـخ ان ـهای   وـلی ـعـصر   اراک و   ـبـهـشـتی   ـقم ـنـی ارـسـت ای ـبـیـم ـه
اـنون   ـنـیـست ـبه ـمدت 2 روز ـساـنی که چـیزی ـجز اـخراج ـتـحت پوـشش   ـق ـنـیروی اـن
ار ـسـی راـضی ـب رکت اـعـت د ـح اـی ا، ـب راض ـه ار ـهـمه اـین اـعـت د.  در کـن اـعـتـصاب کردـن
زود. اـعی را اـف أـمـین اـجـتـم اه و ـت ا ـتـصوـیب الـیـحه وزارت رـف اـلـفت ـب رده در ـمـخ گـسـت
کارگران در ـسـمـنان، ـمـشـهد، رـشت، ـشـیراز، اردـبـیل، ـتـهران، ـساوه،کرج و زـنـجان و
کرـماـنـشاه ـبا ـمـخاـلـفت ـخود، ـخواـسـتار ـبازپس گـیری اـموال ـسازـمان ـتأـمـین اـجـتـماـعی

که در واقع متعلق به کارگران است، شدند.
در یک ارزـیاـبی دـقیق از ـجـنـبش اـعـتراـضی کارگران و زـحـمتکـشان ـمی ـتوان به

چند نکته با اهمیت توجه کرده و بر آن انگشت گذارد.
نـخـست اـینکه، کـلیه اـین ـحرکات ـبا وـجود  ـنـبود ـهـمـبـستگی و پـیوـند ـمـناـسب که
ـناـشی از ـنـبود یک ـسازـمان ـسراـسری کارآـمد و رزـمـجوی ـسـندیکاـیی اـست که در
اـهی کارگران را ـبه دوش اـفع ـصـنـفی- رـف أـمـین ـمـن اـید رـهـبری ـت واـقـعی، ـمی ـب چـنـین ـم
کـشد، ـسـطح ـسازـمان دهی در اـغلب ـموارد،  ـنه درـهمه ـموارد، درـسطـحی ـقابل ـقـبول
د ـجـنـبش ود رـش وـبه ـخ ر ـبه ـن رار داـشت. اـین اـم ال گذـشـته ـق د ـس ا چـن ـسه ـب اـی در ـمـق

سندیکایی  کارگری را به ثبوت می رساند.
ـمل اـین ـحـرکات اـست. ارگان ـهـای ارـتـجـاـعی چون ـخـاـنه ـتـقالل ـع دوم، اـس
کارگر، ـشوراـهای اـسالـمی کار و ـجز اـینـها، ـبررـغم ـماـنورـهای ـفرـیبکاراـنه ـنـتواـنـسـتـند
رـند و آن را ـبه ـسود ـهر دو أـثـیر ـخود بگـی راـضی را زـیر ـت ـسـمت و ـسوی ـجـنـبش اـعـت
ـسـیاری از اـقداـمات اگـفـته پـیداـست که، در ـب ا کل ـنـظام ـمـنـحرف ـسازـند. ـن ـجـناح و ـی
رد، و ارزات را ـبه دـست بگـی ـب داـیت ـم ر خـاـنه کارگر ـتالش ـمی کرد سکان ـه اـخـی
راـضات ر اـین اـعـت دیکاـیی در اـث وده و ـهـست که ـجـنـبش کارگری- ـسـن ـهدف آن ـب

وسیع، رشد نکند و انسجام الزم را نیابد.
سوم و مهمترین نکته، تلفیق آگاهانه خواستهای صنفی ـ  رفاهی با خواستهای
ـسـیاـسی و ـهمگاـنی ـبود. ـحزب ـتوده اـیران، ـحزب ـطـبـقه کارگر اـیران، ـبارـها و ـبارـها
رضـد ارزه ـب ـب دیکاـیی، ـم وط ـبه ـجـنـبش کارگری ـ ـسـن رـب ای ـم در ـتـحـلـیل رخ دادـه
ال ـب د سـاـله دـن راـنه از سـوی زـحـمتکشـان در اـین چـن ـخصـوـصی سـازی را که پیگـی

ـخود را ـبا ـبرـنامه ـهاـیی که ـعالوه ـبر پاـیـمال کردن اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمتکـشان،
ثروت ملی را به تاراج بیگانگان می دهد، اعالم داشتند.

ـمی ـبـرجــستگی داـشت، ـی ـنـاـیع پـتـروـش ـتـراض کارگران ـص آنچه در اـع
کوـشش در راه ـتلـفـیق  ـمـبارزه ـصنـفی ـبا ـسـیاـسی ـبود. اـیـنان به ـعـنوان بـخـشی از
ز اـنـقالـبی ـی دیکاـیی و ـن ار ـسـن ـب ـت ران که، دارای ـسـنن پر اـع کارگران ـنـفت اـی
وگـیری از اـفع ـصـنـفی ـخود از ـقـبـیل، ـجـل أـمـین ـمـن د، ـضـمن درـخواـست ـت ـسـتـن ـه
اـخراج و ـباز ـخرـید اجـباری کارگران، ـتضـمین درـیاـفت به ـموـقع دسـتـمزدـها و
ـعدم کاـهش آن از ـمـیزان کـنوـنی، ـبه ـخـصوـصی ـسازی ـصـنایع کـلـیدی ـماـنـند،
اـتی درآمـدهـای ارزی ـی ـیـمی که در واـقع شـاهـرگ ـح روـش ـنـفت ،گاز و پـت
اـیی را ـنه ـفـقط در اـمه ـه رـن رـیع چـنـین ـب و ـس وده و ـلـغ رض ـب ور اـست، ـمـعـت کـش
رکت د. اـین ـح دـن ار ـش واـسـت وـعه ـصـنـعت ـنـفت ـخ روـشـیـمی، ـبلکه در ـمـجـم پـت
واـست ـمـلی اـست، راـنه که اـنعکاـسی از یک ـخ ـی ال دـل اـنه و در ـعـین ـح آگاـه
اـفع ـنـفت و گاز ،ـخـشم رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـبه ویژه ر ـمـن ران ـب ـیـعـنی ـتـملک اـی

گردانندگان وزارت نفت را برانگیخت.
ان ـش ر ـنـفت، و ـخط و ـن دار زنگـنه، وزـی اـم یژن ـن ز ـب ـی د آـم دـی ان ـتـه ـسـخـن
اـیع پـتروـشـیـمی، کـشـیدن ـغالـمرـضا ـنـعـمت زاده، ـمدـیر ـعاـمل ـشرکت ـمـلی ـصـن
وـبه ـخود اـین واـقـعـیت را اـیع ، ـبه ـن ـبرای کارکـنان ـخـصوـصا کارگران اـین ـصـن
اـیش ر و ـسـت اپذـی رد ـخـستگی ـن ا ـنـب وازات و ـهـمراه ـب اـند. ـبه ـم ـبه ـثـبوت ـمی رـس
برانگیز زحمتکشان شاغل در پتروشیمی، ما شاهد ده ها اعتصاب و حرکت
اـعـتراـضی ـبا اـهـمـیت در ـمـقـیاس ـسراـسر کـشور ـبودـیم. ـهمگی اـین اـعـتراـضات

گواه گسترش جنبش کارگری و نشانه رشد و بالندگی آن است.
راردادـهای ان ـقم در اـعـتراض ـبه اـنـعـقاد ـق کارگران ـشرکت گاز ـشـهرـسـت
ـموـقت و رـفـتار ـتوـهـین آـمـیز کارـفرـماـیان و پـیـمان کاران ـبـخش ـخـصوـصی، ـبه

مدت چند روز دست از کار کشیده و اعالم اعتصاب کردند.
ان مـاه، در ـمقـاـبل ـته ـصـنـعت ـنـفت در آـب ـس ـش ازـن ادان کارگران ـب در آـب
ـساـخـتـمان کارگزـیـنی پاالـیشگاه اـین ـشـهر گردـهم اـمدـند و ـضـمن ـحـماـیت از
والن ـشرکت ـسـئ ول ـم ار ـعـمـلی ـشدن ـق واـسـت روـشـیـمی، ـخ اـیع پـت کارگران ـصـن
اـیی دـند. در اـین گردـهـم اـنی گردـی ازـم اـنه ـهای ـس راـمون واگذاری ـخ ـنـفت پـی
اـیـندگاـنی از ـسوی کارگران پـتروـشـیـمی ـبـندر ـشاپور و ـجزـیره راـضی، ـنـم اـعـت
ازی ور ـس راکـت رـقی، کارگران ـت ان ـش اـیـج د. در آذرـب ور داـشـتـن ارک ـحـض ـخ
دت راض کرده و کار را ـبه ـم رـجـیـحی اـعـت ام ـت وه واگذاری ـسـه ز ـبه ـنـح رـی ـتـب
ار اـیی ـخواـسـت ارـه ا ـشـع چـند ـساـعت ـتـعـطـیل کردـند. کارگران در ـعـین ـحال ـب
اـسـتقالل ـسازـمان ـتأـمـین اـجـتـماـعی و ـنـیز اـفزاـیش ـمـیزان دـسـتـمزدـها ـمـطاـبق ـنرخ
واـقـعی ـتورم ـبودـند. ـمـطـلب ـبـسـیار ـبا اـهـمـیت در اـین ـحرکت اـعـتراـضی، اـعالم
ـهـمـبـستگی کارگران ـبا ـهمکاراـنـشان در کارـخاـنه ـنـخـتاب پـیروزان ـتـبرـیز ـبود.
کارـخاـنه ـفوق ( ـنـخـتاب پـیروزان واـقع در ـتـبرـیز) ، ـبا اـجرای ـطرح ـخـصوـصی
ـسازی ـبه ـبـخش ـخـصوـصی واگذار گردـید و چـند ـنـفر دالل ـشـناـخـته ـشده آن
را ـبه ـتـملک ـخود در آوردـند. از آن زـمان ـبه ـبـعد ( ـسال 1379 ) ـخط ـتوـلـید
کارـخانه ـبا رکود رو ـبه رو گردـیده و به ـموازات اـین رکود، ـسـیاـست اـخراج
کارگران به ـمرـحله اـجرا در آـمده اـست. در ـسال گذشـته، این ـسـیاـست تـحت
د کارگران و اب گرـفـته و ـبـیش از 50 در ـص اـنی ـشـت ـس روی اـن ـی دـیل ـن ام ـتـع ـن
کارمندان را ـشامل شده است. در اـبتدای پائـیز سال ـجاری (1382 ) از سوی
ـمدیران کارـخانه ـنام 173 کارگر در ـقالب ـتوـماری با ـعنوان اـفرادی که ـبرای
ار ـبـیـمه ـبیکاری ان در اـخـتـی ـش اـم راج و ـن اـنه اـخ ازی   کارـخ وـس اـجرای   ـطرح ـن
دی ـشد. ـبه ـعالوه، آن دـی راـضات ـش اـعث اـعـت اـفت و ـب ار ـی ـش رار گرـفـته، اـنـت ـق
اه ـمی ـشود که، د، ـبـیش از ـسه ـم ده اـن اـن اـقی ـم ر ـسر کار ـب دکی که ـب داد اـن ـتـع

دستمزدی در یافت نکرده اند!
اـمه ـخـصوـصی ـسازی ـمـنـجر ـبه آن گردـیده رـن در اـسـتان گـیالن، اـجرای ـب
که، ـهزاران زـحـمتکش به ـهـمراه ـخاـنواده ـهای ـخود ـبا گرـسنگی و ـبی پـناـهی

و فقر دل آزار و بی رحم دست به گریبان شوند.

ادامه سخنی کوتاه در زمینه مبارزه طبقه کارگر ...
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ا ـمـحتـوای ـین حـال ـب بـارزه ـیی در ـع گردیـده، ـم
سیاسی ارزیابی و توجه همه نیروها را به آن جلب
ر ـجـستگی ـخاص اـله ـب کرده اـست. اـینک اـین ـمـس

یافته است.
بـارزه بـرای طـرد ش ـم در واـقع رشـد و ژرـف
رژـیم والـیت فـقیه و دقـیق ـتر ـشدن ـصف بـندی ـها
در ـصـحـنه ـسـیاـسی کـشور، و ـهمچـنـین ـتـضاد ـهای
اـیه داری والـیت رـم ا رژـیم ـس اـتی ـب ـبـق ده ـط ـن زاـی ـف
ران را ـبه چاـلش جـدی ـیی ـبـقه کارگر اـی ـیه، ـط ـفـق
م یـاـست هـای ضـد مـردـمی رژـی در ـمقـاـبـله بـا ـس
وـجه اـبل ـت ده ـیی ـق د پدـی ده اـست. اـین روـن اـن کـش
ی ـبـش کارگری، ـبلکه ـم ـن اـست که  ـنه ـفقـط ـج
ـتواـند ـمـجـموـعه ـجـنـبش ـمردـمی را ـبه ـمـبارزه ـبرای
ـیح و ـبـداد ـبه ـشـعـار ـهـا و ـبـرـنـاـمه ـصـح ـت ـطـرد اـس
ن یـز کنـد. در واـقع ـمی تـوان از اـی ـنـاـسب ـتـجـه ـم
ان اط ـمـی وـیت و ـتحکـیم ارـتـب ود ـتـق وع ـبه ـس وـض ـم
گردان ـهای ـمـخـتـلف ـجـنـبش ـمردـمی ـسود ـجـست.
اـیی اـست که ـتـحت اـمه ـه رـن ز ـب زـمـیـنه ـعـیـنی آن ـنـی
ـبل ـبه صـادی از مـدـتی ـق ـت ار اـق ـت ام اـصالح سـاـخ ـن
اـفع ـن وق و ـم ا ـحـق ـنـه ده و ـنه ـت رـحـله اجـرا در آـم ـم
ـطـبـقه کارگر، ـبلکه ـساـیر زـحـمتکـشان و ـقـشرـهای
ـته و لـذا یـاـنه حـال را بـا ـتهـدیـد روـبه رو سـاـخ ـم

مخالفت گسترده مردمی را پدید آورده است.
اـمه ـخصـوـصی رـن ر ضـد ـب ـبـقه کارگر ـب ارزه ـط ـب ـم
ـسازی و ـجـلب و ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی، ـمـبارزه
ـری ـمت گـی ـا ـس ی و ـجـدی ـب ـاـطع، اـصـوـل ی ـق ـی
اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی رژـیم اـست. ـمـبارزه در اـین
ارزه ا ـمـب رـشـتی ـب اط ـتنگاـتنگ و ـس ا، در ارـتـب راـسـت
در راه ـهدف ـهای ـعام دـموکراـتیک ـقرار دارد و

به بیان دیگر، الزم و ملزوم یکدیگرند.
ط ـبـارزه در ـشـراـی ـیت که ـم ن واـقـع درک اـی
دـشوار کـنوـنی، ـیـعـنی ـمـبارزه ـبر ـضد ـسـمت گـیری
ا ـبـقه کارگر و ـب وـسط ـط صـادی ـ اـجـتمـاـعی ـت ـت اـق
اج ا آـم د ـب وـن اـنی دیگر زـحـمتکشـان در پـی ـب ـی ـت پـش
أـمـین ـحـقوق ـفردی ـهای دـموکراـتیک ـعام ـنـظـیر ـت
و اجـتـماـعی ـجنـبش ـقرار دارد، ـموـضوع پر اهـمیـتی
اـست که ـهـنوز ـباـید در راه گـسـترش و ـتـعـمـیق آن
در ـسطح ـنـیروـهای اـجـتـماـعی تالش ـبـیـشـتری انـجام
یـاـسی در بـارزات ـصـنـفی و ـس داد. پیـونـد زدن ـم
ی قــاء کـیـف ـرش و ارـت ـرای گســت ـار ـتالش ـب کـن
ان و دیگر ان دـهی ـطـبـقه کارگر، زـحـمتکـش ازـم ـس
ن م ـتـرـی مچـنـان از ـمـه ی، ـه ـمـاـع ـت ـیـروـهـای اـج ـن
وـظایـفی اـست که در مـقاـبل ـهمه ـنـیروـهای آزادی

خواه و ملی میهن ما قرار دارد. 

آزادی برای همه زندانیان
سیاسی ایران !

ـطـبق ـطرـحی که از ـسوی ـجالل ـطاـلـباـنی، رـهـبر «ـجـبـهه
وـبـتی ـشورای حکوـمـتی ـمـیـهـنی کردـسـتان ـعراق» و رـئـیس ـن
اه ا ـم رار اـست ـت د، ـق ر اراـیه ـش رـم راق، در ـحضـور پل ـب ـع
ر صـاـبی اداره امـور را ـب ـت ژوـئن سـال 2004 یک دوـلت اـن
دوـین اـنون اـساـسی ـعراق ـت ز ـق رد وپس از آن ـنـی ـعـهده بگـی
ات سـراسـری در ـتخـاـب ز اـن ـی ان سـال 2005 ـن ا پاـی شـود و ـت
ـسـتم اـنی، ـسـی ـب اـل ا ـبه گـفـته ـجالل ـط ـن ود. ـب رگزار ـش راق ـب ـع
ـسـیاـسی ـجدـید ـعراق ـبا ـحـضور ـقـشرـهای گوـناگون ـجاـمـعه
اٌ ـشـبـیه ـهـمان الگوـیی رـیـب در دوـلت اـیـجاد ـخواـهد ـشد و ـتـق
وان در اـین ـت ا ـب ده اـست ـت اده ـش ان پـی ـسـت اـن اـست که در اـفـغ
ـراق ـیت ـع ـاکـم ـد “کرزای “ را ـبه ـح ـن ـاـن ـردی ـم ـان ـف ـی ـم
ـمـنـصوب کرد. ـهمچـنان که کاـلـین پاول، در ـمـصاـحبه ـیی ـبا
یکی از ـشبکه ـهای ـمـحـلی آـمریکاگـفت: “ـهـنوز از ـفـضای
ـسـیاـسی ـعراق رـهـبر ـتازه ـیی ـبـیرون ـنـیاـمده اـست که ـبـتواـند
در اـین کـشور چـند ـقوـمـیـتی وچـند ـمذـهـبی، حکوـمـتی ـمـلی
ره ـیی راق چـه د در ـع واـن رار کـند.“ اوگـفت که ـنـمی ـت رـق ـب
ـهمچون کرزای را ـبـبـیـند... اـما ـهمچـنان که ـثـبات در ـعراق
رای اـیـفای ـنـقش ـشـتری ـب راد ـبـی د، اـف اـب رار ـمی ـی ر اـسـتـق ـشـت ـبـی
رـهـبری اـین کـشور پا پـیش ـمی گذارـند. (ـبه ـنـقل از ـساـیت

خبری بی بی سی، 23 آبان، 14 نوامبر).
ـبـنا ـبر ـهـمـین ـطرح، تـعداد اـعـضا ی «ـشورای حکوـمـتی»
دگان اـیـن ـم ده ـن رـن رگـی ا در ـب اـفت ـت د ـی واـه زاـیش ـخ ز اـف ـی ـن
ـطـواـیف و قـوم هـای ـمـخـتـلف ـبـاشـد. آنچه ـبه ـهیچ وـجه
ا ـتـخب و ـی ـن سـان ـم وـس اـسـیس ـمـجـلس ـم ـست ـت ـی طـرح ـن ـم
س ـقـاـنـون گذاری دوره گذار ـتـخـاب دوـلت و یـا ـمـجـل اـن
اـست.  پل ـبرـمر در ـهـمـین راـبـطه اـعالم کرده اـست که، در
ـعراق اـبـتدا ـقاـنون اـساـسی ـتدوـین ـخواـهد ـشد و پس از آن
ـتقـال خـواهـد یـاـفت. وی ـتـقل (!) اـن ـس ـتی ـم قـدرت ـبه دوـل
ا چـند ـسال پس ریکا ـت اره کرد که، ارـتش آـم ـهمچـنـین اـش
ا ـبه ادعـای ـن د و ـب اـقی خـواهـد مـاـن ز در عـراق ـب ـی از آن ـن
ـشورای حکوـمـتی اـین ـبار ـبه “دـعوت دوـلت“ ـعراق و نه ـبه
ـعـنوان ـنـیروـهای اـشـغالگر، در ـعراق ـحـضور ـخواـهـند ـیاـفت.
اـنـند چـنـین ـطرـحی ـبه ـمـفـهوم اـیـجاد حکوـمـتی اـست که ـبه ـم
ـتـخـاـبـات ـته، ـبـر آـمـده از آرای ـمـردم و از ـطـرـیق اـن گذـش
رـصت را ـبه ز، اـین ـف ـی ـست، و در ـعـین حـال ـن ـی ـعمـوـمی ـن
ـیـد آـمـریکا در ـتی ـمـورد ـتـاـی وـجـود ـمی آورد ـتـا حکوـم
اـنون اـساـسی ـیی ان ـق ز آن چـن اـشد و در ـنـهاـیت ـنـی ـقدرت ـب
ـتدوـین ـخواـهد ـشد که در آن ـمـنافع آـمریکا در ـنـظر گرـفته
دارکات رای ـحضـور در عـراق ـت ریکا ـب اشـد.  آـم شـده ـب
وـسیع و ـطوالـنی ـمدـتی  را در ـنـظر گرـفته ـبود و اـین ـخوش
ـیل صـور شـود که ـبه دـل ود اگر ـت اوری ـبـیش ـنخـواهـد ـب ـب
راق و االت ـمـتـحده ـقـصد ـخروج از ـع دـستگـیری ـصدام اـی
سپردن آن ـبه دسـت مــردم عــراق را دارد.  آنچه که در
ـعراق ـمی گذرد ، ـنـتـیـجه ـمـسـتـقـیم ـتـجاوز ـنـظاـمی آـمریکا ـبه
ـعراق و ـنـبودن ـهیچ ـبرـناـمه ـجدی از ـسوی اـین کـشور ـبرای
ـبـهـبود زـندگی ـمردم و ـنـجات آـنـها از ـفـقر ، ـبیکاری ، ـعدم
اـمـنـیت و ـبدـبـخـتی اـست . ـمـصاـئـبی که ـسراـسر کـشور را ـفرا
یـز بـر اـبعـاد آن افـزوده ـمی شـود . ـته و روز ـبه روز ـن گرـف
ـیت ـتی اگر ـبخــشی از آـشـوب ـهـا را ـبه حــسـاب ـفـعـاـل ـح
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ور رـسـمی اـعالم ز ـبه ـط ـی ریکا ـن نگرـفت، ـبلکه آـم
راق ان در ـع اـمی آن ـهمچـن ـظ ای ـن روـه کرد که ـنـی
بـاـقی خـواهـد مـانـد . در واـقع آمـریکا بـا اـعالم
ـیـد اـست که ـمـوج ن اـم تگـیـری ـصـدام ـبه اـی دـس
اه ـهای اـخـیر ـعراق را ااـمـنی که در ـم ـخـشوـنت و ـن
ی که در ـئـوال ـهـای ـجـدی ـی ـته و ـس در ـبـر گرـف
ـمـله و اـشـغـال اـین کـشـور ـمـورد دالـیل اـصـلی ـح
ـمـطرح ـشده را ـتـخـفـیف دـهد و ـترـفـند ـجدـیدی را
ان اـبد. ـهمچـن ـبرای اـیـجاد “ آراـمش “ در ـعراق ـبـی
که  ـبه دـنـبال اـفزاـیش ـحـمالت ـنـظاـمی ـبه ـنـیروـهای
اه راق یک ـم د ـبحـران در ـع دـی ـش ریکاـیی و ـت آـم
ریکا اـبی آـم اکم اـنـتـص ر“، ـح رـم ـقـبل از اـین، “پل ـب
ر) در ـسفـری ـب واـم ان ( 11 ـن در عـراق، در 20 آـب
اـضـطراری ـبه واـشنگـتن، ـبا ـجورج ـبوش در ـمورد
مــسـاـیل ـمـرـبـوط ـبه ـعـراق و راه ـبـرون رـفت از
ـبـحران کـنوـنی ـبه گـفتگو ـنـشـست، گـفت و گوـیی
ـــد واگذاری ـــورد روـن ـحـث در ـم که در آن ـب
ده شـد. ـی ان کـش ـی درت ـبه مـردم عـراق “ ـبه ـم “ـق
ورد آن اگوـنی در ـم ای گوـن رح ـه دی که ـط روـن
ا ـمـطرح ـشده که در ـبـسـیاری از ـموارد در ـتـضاد ـب
راـین ریکا ـب د. ـتالش آـم رـن رار ـمی گـی یکدیگر ـق
ـطی را راـی ان ـش ر آن چـن رـیع ـت رچه ـس اـست که ـه
راق و ـحـفظ رل ـع ر کـنـت راـهم آورد که ـعالوه ـب ـف
ئـوـلـیت هـای ـس یـاـسی در اـین کشـور، ـم ـنفـوذ ـس
ـسـیاـسی و ـنـظاـمی ـخود را کاـهش دـهد. ـبر ـخالف
ورد اـیـجاد اـمـنـیت و ریکا در ـم ا ـهای اوـلـیه آـم ادـع
دام، داـمـنه رنگوـنی ـص راق، پس از ـس ات در ـع ـثـب
آشوب ـها و تشنج ـها رو به افزاـیش گذاشت ، به
اع خـود ـب اری از کشـورهـا از اـت ـسـی طـوری که ـب
ا از ـمـساـفرت ـبه ـعراق پرـهـیز کـنـند. ـخواـسـته اـند ـت
شـره، ـتعـداد سـربـازان ـت ـن بـار ـم ـبق آخـرـین اـخ ـط
آـمریکاـیی که در ـجرـیان ـحـمالت پس از اـشـغال
ازاـنی رـب داد ـس د، ـبـیش از ـتـع ده اـن راق کـشـته ـش ـع
ـته ـمـله ـبه اـین کشـور کـش ان ـح اـست که در جـرـی
ای ـنه ـه زـی وـیی ـه دی از ـس د .  چـنـین روـن ده اـن ـش
اـعث زاـیش داده اـست و ـب ظـاـمی آمـریکا را اـف ـن
ریکا ـشده اـست. و رده ـیی در آـم ارـضاـیـتی گـسـت ـن
از ـسویی دیگر سـبب ـشده است ـتا از نـظر ـسـیاسی
آـمریکا ـتـحت ـفـشار افکار ـعـموـمی ـقراربگـیرد و ـبا
گذـشت زـمان نـیز ـبر تـعداد مـخاـلفـین سـیاست ـهای
ـجـناـیت کاراـنه آـمریکا در ـعراق اـفزوده ـمی ـشود
. ـفـشاری که ـخواـسـتار پاـیان ـیاـفـتن اـشـغال ـعراق و
ن ه دسـت ـمــردم اـی واگذاری واـقعـی ـقــدرت ـب
ـتـحـد ـبـر آن ـظـارت ـسـازـمـان ـمـلل ـم کـشـور و ـن
ـهـسـتـند، آنچه که در ـتـضاد ـبا ـسـیاـست ـها و ـمـناـفع
ان ـمـلل را در ازـم ریکا ـنه ـس رار دارد. آـم ریکا ـق آـم
ـمـجـموع ـخود ـبه رـسـمـیت ـمی ـشـناـسد و ـنه ـحاـضر
ه دـسـت مـــردم اـیـن اـسـت امـــور عـــراق را ـب
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19 آذرـماه، 10 دـساـمـبر، ـمـصادف ـبود ـبا پنـجاه و پنـجـمـین ـسالگرد ـتـصوـیب
اـنـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر ـتوـسط ـمـجـمع ـعـموـمی ـسازـمان ـمـلل در ـسال 1948 و ـبـی
اره وـضـعـیت ـحـقوق ـبـشر در ـجـمـهوری اـسالـمی ـفرـصـتی ـمـعـتـنم ـبرای ـتـعـمق در ـب
ـتـحـد و پیگـیـر ـبـرـضـد اداـمه ـبـارزه ـیی ـم اـیـران، و ـتـجـدـیـد ـفـراـخـوان ـبـرای ـم
ی ـیه ـجهـاـن یـاـن ـمـیت ـب ـیه.   اـه نـاـیت تـوـسط رژـیم والـیت ـفـق سـرکوبگری و ـج
وکراـسی وـسـعه و دـم ر در ـت ـش وق ـب وـضـیح ـنـقش پاـیه ـیی ـحـق ر در ـت ـش وق ـب ـحـق
رام ـبه ـحـقوق ا اـحـت ا در راـبـطه ـب اـیـفی اـست که دوـلت ـه ا و ـتـصرـیح وـظ کـشورـه
ر ای ـحاکم ـب اـنـیه که رژـیم ـه ـی د. اـین ـب ده دارـن دان ـبه ـعـه روـن اـمی ـشـه اـنی ـتـم ـس اـن
کـشورـمان، در ـقبل و بـعد از انقالب بـهمن، اـمـضاء کـنـنده آن و مـتعـهد به اـجرای
ـبی چون و چرای ـتـماـمی مـفاد آن ـبوده اـند، ـهمچـنـین ـساز و کار مـهم و کاراـیی
ـبه ـمـنـظور ـنـظارت ـبـین اـلـمـلـلی ـبر وـضـعـیت ـحـقوق ـبـشر در کـشور و اـعـمال ـفـشار
اـلف و ای ـمـخ روـه ـی ا ـن ورد ـب رـخ ا ـب ـطه ـب رـعـملکرد دوـلت در راـب ارت ـب ـظ رای ـن ـب
دگراـندـیـشان و آنچه ـبه ـعـنوان آزادی اـندـیـشه و وـجدان ـشـناـخـته ـشده اـست، ـبه

شمار می آید.  
از ـضرورت رـب اـنـیه، از دـی ا ـتـمـیز اـهـمـیت کـلـیدی اـین ـبـی ران، ـب ـحزب ـتوده اـی
کارزار ـهمه ـجاـنبه ـبرای اجـبار رژـیم ـهای ـحاکم ـبر ـقـبول، احـترام و اـجرای ـهمه
ـشـنـهادـهای ـمـشـخص داـشـته اـست. ـمـفاد آن را ـمـطرح ـنـموده و در راـسـتای آن پـی
ارزان راه آزادی و ر ـهـمه ـمـب ر ـب ال ـهای اـخـی وـضوـعـیت چـنـین کارزاری در ـس ـم

دموکراسی عیان بوده است.     
ـیـر ـنفکران و روزـنـاـمه نگاران در ـمـاه ـهـای اـخ ـبـارزان راه آزادی، روـش ـم
زدیک ا ـن د.  ـب وده اـن اـیی رژـیم ـب ای اـمـنـیـتی و ـقـض رو ـه ا ـحـمـله وـسـیع ـنـی واـجه ـب ـم
ـشدن زـمان اـنـتـخاـبات ـهـفـتـمـین ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی، ـتـماـمـیت گراـیان ـحاکم
ـشم در ات ـش اـب ـتـخ وه ـمـقـنـنه که در اـن ر ـق ود ـب رل ـخ اده کـنـت ان از اـع رای اـطـمـیـن ـب
اخـتـیار رـقـبای اصالح ـطلب آـنان ـقرار گرفت، ـموج دـستگـیری، ـضرب و ـشـتم و
ـساـنـسور را ـشدت و گسـترش ـبخـشـیده اـند. بی پرواـیی ـقوه ـقـضائـیه و ارگان ـهای
اـیت دون رـع اـسی، ـب ـتـهـمـین ـسـی اکـمه ـم ری و ـمـح ـیـتی در دـستگـی ـن اـمی و اـم ـظ ـت اـن
ـبدیهی ـترـین اـصول اعالـمیه حـقوق ـبـشر، و ـبا ـهدف خـفه کردن ـهرگونه ـصدای
ـحق ـطـلـباـنه در کـشور، ـنه ـفـقط ـموـجب ـخـشم و اـعـتراض ـمردم ـشده، ـبلکه افکار
ـعـموـمی ـجـهان را ـنـیز به اـعـتراض ـبرانگـیـخته اـست. گزارش ـمـفـصل ـنـماـیـنده ویژه
ی و ـسـاـن ـشـدـیـد ـنـقض پاـیه ـیی ـتـرـین ـحـقـوق اـن ـطه ـبـا ـت ـسـازـمـان ـمـلل در راـب
اه ـجاری ـتوـسط ـسازـمان ـمحکوـمـیت ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران در اـبـتدای آذرـم
ـملل ـمتـحد را ـباـید عکس اـلعـمل اعـتراـضی ـصریح جـهاـنـیان به ادامه ـسرکوب در

ایران و درخواست رعایت حقوق بشر دانست. 
آنچه که اـمروز در اـیران می گذرد اوج بی اـعـتـناـئی به ـبدیـهی ـترـین اـصول
اد پاـیه ـیی ـمـلـلی و ـحـتی ـمـف واـنـین ـبـین اـل راـحت ـق اـص راـست. رژـیم ـب ـش وق ـب ـحـق
م ی رژـی ـت ـی ـن ـان ـهـای اـم ـازـم ـد. ـس ی کـن ـمـال ـم ـون اـسـاـسی کـشـور را پاـی ـاـن ـق
وـیـسـندگان، داـنـشـجوـیان و ـخـبرنگاران و ـفـعاالن روـشـنفکران، ـفـعاالن ـسـیاـسی، ـن
ازداـشت ـشدگان ازداـشت ـمی کـند. ـب ـمـطـبوـعاـتی را ـتـحت ـتـعـقـیب ـقرار داده و ـب
ای رـسـمی رژـیم رل ارگان ـه ـت ـطه کـن ا از ـحـی رادی که گوـی ای اـنـف دان ـه در زـن
ـخارج ـمی ـباـشـند تـحت وـحـشـیاـنه ـترـین شکنـجه ـهای ـحـسـمی و روـحی ـقرار ـمی
گـیرـند.  ـمتـهـمـین ـسـیاـسی در دادگاه ـهای درـبـسـته و ـبدون وکیل ـمداـفع ـمـحاکـمه
اس ـشـخـصی» ای اـمـنـیـتی و «ـلـب روـه واه را ـنـی ان آزادی ـخ وـی ـشـج د و داـن وـن ـمی ـش
ای ورد ـحـمـله ـه وـیی ـم ـشـج ای داـن وابکاه ـه ا و ـخ اـنـه اـب ر در ـخـی داـیی رـهـب ای ـف ـه
اـنه ـقرار ـمی دـهـند. ـهنگاـمی که کارگران و داـنـشـجوـیان درـصدد ـجـسـمی وـحـشـی
ـسـتـقل ـبه اـمور ا ـتشکـیل اـتـحادـیه ـهای ـصـنـفی و ـسـندیکاـهای ـم ـبر ـمی آـیـند که ـب

ا ـسرکوب، زـندان و شکـنـجه و اـعدام رو ـبه رو ـمی ـشوـند. ـخود ـساـماـنی ـبدـهـند، ـب
ـعـملکرد و ـبرـخورد رژـیم در ـتـماـمی اـین ـموارد ـصراـحـتاٌ ـناـقض ـبـیاـنـیه ـحـقوق ـبـشر،
که ـجمـهوری اسالـمی آن را اـمـضاء کرده و مـتعـهد به اـجرای آن اـست، می ـباـشد.
ای ـمـلی و آزادی روـه ـی ا  و ـهـمه ـن راض حـزب ـم ورد اـعـت ر ـبه درـسـتی ـم و اـین اـم

خواه کشور و نیز همه نیروهای دموکرات در صحنه جهانی است.
اد ـشده از ـسوی ارگان ان ـمـلل، ـتـضـیـیـقات اـیـج ازـم ر ـس اـمه ـمـصوب اـخـی ـطـعـن ـق
االن دگان و ـفـع ـسـن وـی اـمه نگاران، ـن ـسـبت ـبه روزـن ضـاـیی رژـیم ـن ـیـتی- ـق ـن ای اـم ـه
ـسـیاـسی را ـمحکوم کرده و از دوـلت ـمی ـخواـهدکه،  ـبر اـساس پـیـمان ـهای ـحـقوق
ود، و از ـجـمـله ای ـخ زام ـه ر ـبـین اـلـمـلـلی، ـبه اـلـت ـش وق ـب ای ـحـق زارـه ر و دیگر اـب ـش ـب
اده از شکـنـجه و دیگر اشکال ـشه، ـعدم اـسـتـف دـی ان و اـن اـیت آزادی ـبـی زام ـبه رـع اـلـت
اـظت از اء، و ـحـف ز، و ـهمچـنـین ارـتـق رآـمـی اـنی و ـتـحـقـی ـس ر اـن اـنه و ـغـی ار ـبی رـحـم رـفـت

حقوق انسانی زنان و دختران، پایبند باشد.
در ـشراـیط ـحـساـسی که ـمیـهن ـما از ـسر ـمی گذراـند اـین اـهـمـیت کـلـیدی دارد
ر اجـرا و ـسـی د در ـم ون ـمـن اـن ای اـصـلی ـتحـوالت ـق ارزان راه آزادی سـدـه ـب که ـم
اـلـیت ـهای اـصـلی ـخود ـمورد ا و ـفـع ارـه اـخـته و در ـشـع رام ـبه ـحـقوق ـبـشر را ـشـن اـحـت

پیگیری قرار دهند.    
ر ا تکـیه ـب داران ذوب در «والـیت ـفـقـیه» ـب رـف واه رژـیم و ـط اـمـیت ـخ اح ـتـم ـجـن
ری دی از پاـیه گـی دـفـمـن رـسـخـتی ـه ا ـس اـمی ـب ـظ ـت ای ـقضـاـیی و اـن رل ارگان ـه ـت کـن
ـهرگوـنه رـفرـمی، ـهرچـند ـجزیی، ـجـلوگـیری می کـند و حـقیـقت ایـنست که 7 ـسال
ـان ـب ـرل اـصالح ـطـل ـت ـنه)  در ـتـحت کـن ـن ـق ـوه ـمـجـرـیه ( و سپس ـم نکه ـق پس از اـی
حکوـمـتی ـبه رـهـبری ـمـحـمد ـخاـتـمی، رـئـیس ـجـمـهور دو دوره اـخـیر، ـقرار گرـفـتـند،
ان حکوـمـتی اـشات گری اـصالح ـطـلـب ادگرا و  ـمـم ان ـبـنـی اـمـیت گراـی رـسـخـتی ـتـم ـس
ـباـعث  از ـبـین رـفـتن ـبـسـیاری از ـفرـصت ـها و اـسـتـقرار ـشراـیط ـسـیاـسی، اـجـتـماـعی و

اقتصادی اسفبار  در کشور شده است.  
راـیـطی در ـسـیج، ـش االی ـب ام ـهای ـب اـنی، از ـمـق روزه ـبه گـفـته روزـبـه ـنـتـیـجه اـینکه، اـم
رـیق ا یکدیگر از ـط اس ـب وان ـفـقط «ـبه دـلـیل ـتـم ا ـج اکم اـست که ده ـه ور ـح کـش
اـیـنـترـنت» دـستگـیر ـمی ـشوـند، و ـیا اـینکه پس از ـسال ـها، مـجـلس ـقادر ـبه ـتـصوـیب
الـیـحه ـتـعرـیف ـجرم ـسـیاـسی و ـیا الـیـحه پـیوـسـتن اـیران ـبه کـنواـنـسـیون ـمـنع شکـنـجه
نیست.  برخی پیشرفت های حاصله بر اثر مبارزه مردم در سال های اخیر و عقب
اـقی ـشـیـنی ـهای رژـیم  ـنـیز ـبه ـلـحاظ ـساـخـتار ـقدرت در ـحد ـنـماـیـشی و ـتـبـلـیـغاـتی ـب ـن
اـنده اـند.   ـبه ـطور ـمـثال گرچه پس از ـسال ـها ـمـقاوـمت ـتـماـمـیت ـخواـهان رژـیم ـم
اـیـندگان ـسازـمان ـهای ـمداـفع ـحـقوق ـبـشر از اـیران و ـبررـسی ازدـید ـنـم اـبل ـب در ـمـق
اـیی داـشـته، وـلیکن ـشـیـنی ـه ر ـعـقب ـن ای اـخـی ال ـه ور رژـیم در ـس راـیط در کـش ـش
نـدگان مـاـی ـمـله مـذاکرات دوـلت بـا ـن یـرات و از ـج ـی کوشـش شـده اـست که ـتـغ
ر ـشـت اـتی پـی ـبـلـیـغ ـشی و ـت اـی ـم ای ـن رـصه ـه ان ـمـلل از ـع ازـم ر ـس ـش وق ـب ون ـحـق ـسـی کـمـی
ـنروـند.  حقیقت اـینست که ـبر رغم ـبرخی دـستاوردـها ـموانع جدی در ـمقابل روـند
ر ـمـبـنای اـعالـمـیه ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر وـجود دارد. ـبه ـعـنوان ـتـضـمـین ـحـقوق ـبـشر ـب
ـنـموـنه ـباـید ـبه ـبازدـید ـهـیـئت ویژه ـسازـمان ـمـلل در  ـماه ـهای ـبـهـمن و اـسـفـند 1381
در راـبطه ـبا زـندان ـها و زـنداـنـیان اـشاره کرد. ـطبق گزارش ـها، در ـحاـلی که ـبـیـشـتر
وـقت ـهـیـئت ـسازـمان مـلل به ـمالـقات ـهای دوـجاـنبه ـتـشرـیـفاـتی ـبا ـنـماـیـندگان رـسـمی
ـحاکمـیت اـخـتـصاص ـیاـفت، ـخاـنواده ـهای زـنداـنـیان که ـخواـسـتار مالـقات رو دررو
ر ـهـیـئت در ـتـهران ـمورد ـحـمـله ـعواـمل اـبل دـفـت ا ـهـیـئت ـسازـمان ـمـلل ـبودـند در ـمـق ـب

به مناسبت پنجاه و پنجمین سالکرد تصویب بیانیه حقوق بشر سازمان ملل
مبارزه برای حقوق بشر در ایران، یک وظیفه ملی و انسانی است! 

بیانیه جهانی حقوق بشر : «بنیان قانونیت دولت بر اراده وخواست شهروندان قرار دارد.» 
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د ـشدـی اـید در ـت ـشه ـبـخش دیگری از آن را ـب ده» بگذارـیم ، رـی اـع واداران ـصدام» و «اـلـق «ـه
اـین ـشراـیط دـید که ـسـبب ـنارـضاـیـتی ـعـموـمی درـسراـسر ـعراق ـشده اـست . ـهدف آـمریکا
ود و در ـب راق ـن ردم ـع رنگوـنی صـدام و دادن «آزادی» و «اـمـنـیت» ـبه ـم از ، ـس ان آـغ از ـهـم
رای آـمریکا چـنـین چـیزی ـمـطرح ـنـیـست . اـمـنـیـتی را که آـمریکا ـبه دـنـبال ـحال ـحاـضر ـنـیز ـب
دف ریکا اـست . ـه ارگراـنه آـم راتژیک و اـسـتـعـم اـفع اـسـت رای ـحـفظ ـمـن آن اـست ، اـمـنـیت ـب
ـتن رای ـبه دـست گرـف اـست هـای کـلی آمـریکا ـب ـی آمـریکا از اـشغـال عـراق ـبخــشی از ـس
ده ر ـقـیـمت که ـش اـنی ـشدن» اـست و ـبه ـه ای «ـجـه اـست ـه ردن ـسـی ان و پـیش ـب ری ـجـه رـهـب
درت» ـبه ال «ـق ـتـق ا اـن ا ـب د ـت ریکا ـتالش ـمی کـن اـست . آـم اـمه ـه رـن رد اـین ـب ان پـیش ـب واـه ـخ
ود کاـهش دـهد . یکی از ـمـهم رای ـخ راق را ـب ال ـع اـمی اـشـغ ـظ اـسی و ـن ارـسـی ا ، ـب راـقی ـه ـع
ـترـین و ـتـعـیـین کـنـنده ـترـین اـین دالـیل ، ـنزدیک ـتر ـشدن به اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری و
اـفزاـیش ـنارـضاـیـتی ـها از ـسـیاـست ـهای ـجورج ـبوش در ـبـین ـمردم آـمریکاـست. در کـمـتر از
یک ـسال دیگر اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری در آـمریکا ـصورت ـخواـهد گرـفت و ـجورج
ـبوش ـنـمی ـخواـهد اـنـتـخاب ـمـجدد ـخود را ـبا اـفزاـیش ـجـنازه ـهای ـسرـبازاـنی که ـهـمه روزه
در ـعراق کـشته ـمی ـشوـند و ـبر تـعداد آـنـها نـیز اـفزوده ـشده و به آـمریکا ـفرـسـتاده ـمی ـشوـند،

به خطر بیندازد و نارضایتی ها برضد خود را بیشتر از این افزایش دهد . 
دـستگـیری صدام در آـستاـنه انتـخاـبات ودر بحـبوحه  ـشدت ـیافتن ـموج حمالت ـبرـضد
ـنـیروـهای آـمریکاـیی، اـمـتـیازی ـبزرگ ـبرای ـبوش ـبه ـحـساب ـمی آـید. از ـسوـیی او ادـعای
اـعث رف دیگرـب د  و از ـط اـن ات ـمی رـس ردم ـبه اـثـب رای ـم ر اوضـاع را ـب رل» ـب ـت داـشـتن «کـن
ـترـغـیب ـنـیروـهای آـمریکاـیی ـمی ـشود،که ـمـترـصد ـخـطر ـحمالت ـناگـهاـنی از ـسوی ـعراـقی
ر ـها  ـهـسـتـند. ـبه رـغم ادـعای ـسـیاـست گذاران آـمریکا و اـعـضای ـشورای حکوـمـتی، دال ـب
اـمی ـظ ای ـن رو ـه راق ، ـنـی ردم» ـع درت ـبه «ـم ال ـق ـتـق ریکاـیی، پس از اـن ای آـم روـه روج ـنـی ـخ
آـمریکا ـتا ـسال ـهای ـطوالـنی در ـعراق ـباـقی ـخواـهـند ـماـند و آـمریکا ـحاـضر ـنـیـست ـبه ـهیچ
قـیمـتی این ـفرـصت و ـموقـعیت را از دـست ـبدـهد. درـست در ـشرایـطی که صـحبت از اـنتـقال
ـقدرت به ـشورای حکومتی در ـعراق ـبود، “ دوـناـلد رامـسفـلد“ وزیر دـفاع آـمریکا در ـمورد
وـیض ریکاـیی پس از ـتـف ای آـم روـه ـی ریکا، اـعالم کرد که، ـن اـمی آـم ـظ ای ـن روـه روج ـنـی ـخ
ـقدرت در اواـسط ـسال 2004 ، ـنـیز ـخاک ـعراق را ـترک ـنـخواـهـند کرد. ـجورج ـبوش ـنـیز
ان ، در روز 23 ـسـت اـنه ـسـفر ـخود ـبه انگـل ان، و در آـسـت ـسـت ـشرـیات انگـل ا ـن اـحـبه ـیی ـب در ـمـص
آـبان ( 14 ـنواـمـبر)، ـبا ـترـفـند ـجدـیدی که ـبه آـمریکا ـبـهاـنه ـجدـید و ـفرـصت ـبـیـشـتری را ـمی
دـهد ـتا در ـعراق ـبـماـند ، اـعالم کرد که، ـتا ـقـبل از پـیدا ـشدن “ـصدام “ ، اـیاالت ـمـتـحده ـبه
ر ـخالف ا دـستگـیری ـصدام ـجورج ـبوش ـب ا ـب ـهیچ وـجه ـعراق را ـترک ـنـخواـهد کرد.  اـم
ادـعای ـقـبـلی ـخود، در ـسـخـنراـنی ـیی که در کاخ ـسـفـید و پس از دـستگـیری ـصدام داـشت،
ا راق ـنـیـست. ـم وـنت در ـع ان ـخـش دام ـحـسـین ـبه ـمـعـنی پاـی ادن ـص اـعالم کرد که «ـبه دام اـفـت
اور ور آزادی در ـقـلب ـخ ول ـظـه ـسـتـیم که ـبه ـجای ـقـب رو ـه ا ـیی روـب رورـیـست ـه ا ـت وز ـب ـهـن
مـیانه ، به ـقتل ـبیگانگان ادامه می دـهـند. چنـین ـمردانی تـهدـیدی ـمـستقـیم ـبرای ـمردم آـمریکا
هـستند، اـما شکست خواهـند خورد.» تبـلیغات کـنونی که در رابطه با اـنتقال ـقدرت به مردم
ـعراق ـصورت ـمی گـیرد ، در واـقع ـترـفـند ـجدـیدی ـبرای ـفرـیب افکار ـعـموـمی اـست و در
ا االت ـمـتـحده ـب راق اـست. اـی رل ـع رای ـحـفظ ـقدرت و کـنـت ریکا ـب اکـتیک آـم ر ـت واـقع ـتـغـیـی
اـبع اـنرژی در ـجـهان اـنه و ـتـحت کـنـترل در آوردن ـمـن ـهدف اداـمه ـسـیاـست ـهای ـسـلـطه ـطـلـب
دـست ـبه ـحـمـله ـبرـضد ـعراق، و اـشـغال آن زد. ـحـضور در ـعراق ـبرای اداـمه ـسـیاـست ـهای
ای رـین پایگاه ـه راق یکی از ـمـهم ـت زـع اـضر ـنـی ال ـح ریکا یک ـضرورت اـست و در ـح آـم
اـفع ـمردم در ـهرکـجا که اـفی ـمـن ریکا ـن اـلـیـسم آـم اـهـیت امپرـی ریکا ـمـحـسوب ـمی ـشود. ـم آـم
اذ وه ای دیگر را اـتـخ ورد ـشـی ا دراـین ـم ار داـشت ـت اـید اـنـتـظ وان و ـنـب د، اـست و ـنـمی ـت اـشـن ـب
رای آن زدر ـشراـیـطی که ـب ردارد. اـنـتـقال ـقدرت در ـعراق ـنـی کـند و ـبه “ـسود “ ـمردم گام ـب
ا  ـمرـحـله ـیی دیگر از ـتـحـمـیل ـشراـیـطی اـست که ـبه ـغارت در ـنـظر گرـفـته ـشده، ـتـنـها و ـتـنـه
ـشـتر ـمردم ـعراق و ـتحکـیم ـمواـضع آـمریکا در ـعراق و ـمـنـطـقه ـمـنـجر ـخواـهد ـشد. ـهرچه ـبـی
دـستگـیری ـصدام و ـیا ـهر ـمـقام ـسـیاـسی و ـنـظاـمی دیگر رژـیم ـساـبق ـنـیز ـتـغـیـیری در ـسـیاـست
ریکا ـبه اـله آـم ـس ـست، ـم ا ـبن الدن ـنـی دام وـی ریکا، ـص اـله آـم ـس د داد. ـم واـه ریکا ـنـخ ای آـم ـه
دست گرفتن سرکردگی جهانی است، و عراق و افغانستان تنها آغاز این یورش به سوی

گرفتن «رهبری» جهان است.

تگـیـر و ـته و ـتـعـدادی از آـنـان دـس ـتی ـقـرار گرـف ـی ـن ـیـروـهـای اـم رژـیم و ـن
بازداشت شدند.   

ر کـشور ـعـمالٌ اداـمه وـضـعـیت کـنوـنی و ـنـقض ـحـقوق رژـیم ـحاکم ـب
بـشر را به ـمثاـبه شاه کـلـید حفظ ـقدرت تلقی ـمی کـند. و درست به هـمین
دگان اـیـن ـم رح ـن ور ـط ات ـمجـاز کـش وـع ـطـب دـلـیل اـست که ـبه گزارش ـم
ـمجـلس ـبرای اـلـحاق دوـلت اـیران ـبه «کـنواـنـسـیون ـمنع شکنـجه و مـجازات
ـهای ـظاـلـماـنه، ـغـیراـنـساـنی و ـتـحـقـیر آـمـیز»، در دـسـتور کار ـسه کـمـیـسـیون
تخصصی مجلس شامل کمیسیون های قضایی و حقوقی، امنیت ملی و

سیاست خارجی و نیز اقتصادی قرار می گیرد.         
ـضرورت ـتوـجه ـبه ـحـقوق ـبـشر و دـموکراـسی پـیوـند ـهای

تنگاتنگی دارند
وق رای ـتـحـقق ـحـق ارزه ـب دی ـمـب ران، ـبه اـهـمـیت کـلـی وده اـی ـحزب ـت
ارزه اـبه پـیش ـشرط و اـساس گـسـترش وپـیروزی ـمـب ـبـشر در کـشور ـبه ـمـث
ـمردم ـبرای دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـعـتـقاد دارد. ـعـنـصر کـلـیدی
رد رژـیم رای ـط ارزه ـمـتحـد ـب ـب ران در «ـم وده اـی زب ـت ار ـمحـوری ـح ـشـع
ـشـور آزادی که در ـسـال 1371 از ـن ـته ـمـرکزی ـم ـیه»، و هــس والـیت ـفـق
د ضـد ادی «ـجـبـهه واـح ـشـنـه داـقل پـی اـمه ـح رـن اـبه ـب ـث ا ـبه ـم زب ـم وی ـح ـس

دیکتاتوری» مطرح شد، بر این باور قرار دارند.  
اداـمی که آزادی ـبـیان و اور اـست که، ـم ـحزب ـتوده اـیران ـبر اـین ـب
شکل، ـبـا اـیـجـاد ـمـحـدودـیت ـهـای ـقـاـنـوـنی ـنـقض ـمی ـشـود، امکان ـت
ـفراروـئـیدن ـمـبارزه اـعـتراـضی ـ که ـهر روزه در اـین ـمـنـطـقه و ـیا آن ـمـنطـقه
اـیران ـصورت ـمی گـیرد ـ ـبه ـجـنـبـشی ـتوده ـیی ـبا اـبـعاد ـضرور ـبرای اـیـجاد
اـنی، ـمـحدود اـست. گـسـترش ـمـبارزات ـسـیاـسی ـتوده ـیی در ـتـغـیـیرات ـبـنـی
گرو اـحـترام ـمراجع و ـمـقاـمات دوـلـتی و رـسـمی به اـصول ـحـقوق ـبـشر ـمی
اـنی ـسازـمان ـمـلل اـنی ـحـقوق ـبـشر که ـتوـسط ـمـجـمع ـجـه اـنـیه ـجـه اـشد. ـبـی ـب
ا اـعالم اـینکه «رای و ـخواـسـته ـمـتـحد در ـسال 1948 ـبه ـتـصوـیب رـسـید، ـب
ـضـمـین اـینکه ـهـمه اـشد» و ـت ار دوـلت ـب درت و اـخـتـی د اـساس ـق اـی ردم ـب ـم
د»، ـعـمالٌ اـهـمـیت اـسی دارـن د ـسـی ر در روـن وـث دان ـحق ـشرکت ـم روـن «ـشـه
ورد وکراـسی ـم رای دـم ارزه ـب ـب د ـم ر را در روـن ـش وق ـب رای ـحـق ارزه ـب ـب ـم
ـتاکـید ویژه ـقرار ـمی دـهد.  در ـسال 1993 ، اـجالس ـجـهاـنی حـقوق ـبـشر
ـنـتـیـجه گـیری کرد که، دـموکراـسی، ـتوـسـعه و اـحـترام ـبه ـحـقوق ـبـشر ـبـهم
اـلـیت ـهای ـمـلی و ـبـین وـصـیه کرد که، ـفـع د، و ـت رـن اپذـی رـتـبط و ـتـجزـیه ـن ـم
وـسـعه و ـحـقوق ـبـشر در اوـلوـیت اـلـمـلـلی در ـعرـصه ارـتـقاء دـموکراـسی، ـت

قرار گیرد.  
دـفاع از ـحـقوق ـبـشر در اـیران یک وـظـیـفه ـمـلی و اـنـساـنی اـست.  ـبه ـهـمـین
جهت ـما از همه میهن پرستان و آزادی خواهان صرف ـنظر از باورهای
اـیدـئوـلوژیک آـنان، از ـهـمه ـنـیروـهای ـمـلی و دـموکراـتیک ـمی ـطـلـبـیم که،
اع از رای دـف اـسی، ـب د ـسـی اـی اوت و اـخـتالف در ـعـق ا چـشم پوـشی از ـتـف ـب

حقوق بشر در ایران متحد شوند و بر اساس این اتحاد مبارزه کنند. 
ـما از ـهـمه ـنـیروـهای دـموکرات و ـترـقی ـخواه در چـهارگوـشه ـجـهان
ـشن ود را ـبه ـنـقض ـخ راض ـخ دای اـعـت ـبـیم که، ـبـیش از پـیش ـص ـمی ـطـل
ای ـمـیـهن روـه ا ـبـخـشی از وـظـیـفه ـنـی د.  ـم د کـنـن ران ـبـلـن ر در اـی ـش وق ـب ـحـق
ـنـا ـمـوـمی ـجـهـان و آـش ـسـیج افکار ـع پرـست و آزادی ـخـواه اـیـران را ـب
کردن آـنان ـبا واـقـعـیات ـعـملکرد رژـیم و ـسـیاـست ـهای مـعاـمـله گرانه و ـبه
رـتری رای اـیـجاد ـب اـلـیـسـتی در کوـشش ـب ـشدت ـمذـموم کـشورـهای امپرـی
ردم اـنی ـم ـس وق اـن ود و ـبه ـقـیـمت ـحـق اری ـبه ـنـفع ـخ ادی- ـتـج ای اـقـتـص ـه
کـشورـمان ـمی داـنـیم.  ـما اـطـمـیـنان دارـیم که اگر ـنـیروـهای ـمـیـهن دوـست
روی د، اگر اـین ـنـی وـن د ـش ود دراـین زـمـیـنه ـمـتـح ران ـخ واه اـی و آزادی ـخ
مـاـهنگ گردد، گام هـای مـوـمی ـجهـاـنی ـه یـروی افکار ـع ـتحـد بـا ـن ـم

اساسی در راه تامین حقوق بشر در ایران برداشته خواهد شد.      
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وزۀ ده در 10 ـح رـفی ـش د ـمـع د، ـبه گوـنه ـیی ـکه از 908 ـمـعـتـم نگرـفـته ا ـن
انتـخاـبیه 850 نـفر رد صالحیت ـشده اـند.» وی گـفت: «این ـحرکت ـبدون
رگزاری ا ـخـب ـسـیـنی در گـفت وگو ـب ز اـست. » ـح ده و شگـفت انگـی اـع ـق
ای ان ـه رـسـت ون ـشـه ار داـشت: «ـهم اـکـن ا، اـظـه ـسـن ران ، اـی ان اـی وـی ـشـج داـن
اد، ـمـبارـکه، ـلـنـجان، ـکاـشان، ـفرـیدون ـشـهر، اـصـفـهان، اردـسـتان، ـنـجف آـب
راـیی اـقد ـهـیات ـهای اـج ار و ـمـیـمـیه ـف رـخ ادگان و ـب ان، ـش زواره، ـفالورـج
ا در ان ـه رـسـت ات در اـین ـشـه ـتخـاـب رگزاری اـن رـتـیب ـب د و ـبه اـین ـت ـسـتـن ـه
ر 300 ـتن اـلغ ـب ان ـمـعـتـمدان رد ـشده، ـب ـمـخاـطره اـست.» وی اـفزود: «از ـمـی
رزـمـنده، 107 ـنـفر ـخاـنوادۀ ـشـهـید، 58 ـجاـنـباز و 26 روـحاـنی وـجود دارد
ده ـته ـش رـف د پذـی وان ـمـعـتـم ای ـقـبل ـبه ـعـن ا در دوره ـه اری از آـنـه ـسـی ـکه ـب
راـیی را ـبه ای اـج وـلـیت ـهـیـئت ـه ـسـئ ـسـیـنی در اداـمه گـفت: » ـم د.» ـح ودـن ـب
اـنداران داـنـست و گـفت اـجرای اـنـتـخاـبات در ـهر ـشـهرـسـتان ـبر ـعـهده ـفرـم
عـهده ـفرـماـندار است و از اـین جـهت او در ـبراـبر ـقاـنون پاـسخگوست، ـلذا

معرفی معتمدان نیز بر عهده فرماندار است و نه هیات های نظارت.»
اکـنون ـبـیش در ـحاـلی که ـبر اـساس آـخرـین گزارش ـهای رـسـیده  ـت
رای ـشرکت در اـنـتـخاـبات اـعالم اـمزدی ـخود را ـب از 8 ـهزار و 145 ـنـفر ـن
کرده اـند ـبـحث ـبر ـسر ـسرـنوـشت اـنـتـخاـبات و اـینکه چگوـنه اـنـتـخاـباـتی در
ای ری ـه وـضع گـی ا ـشدت و ـحدت  اداـمه دارد. در اداـمه ـم پـیش اـست ـب
اـست اگون، ـمـحـسن ـمـیرداـمادی، رـیـیس ـکـمـیـسـیون اـمـنـیت ـمـلی و ـسـی گوـن
شـارـکت، در گـفت وگوـیی  بـا یـر ـکل حـزب ـم خـارـجی و ـمعـاون دـب
ـخـبرنگار پارـلـماـنی ـخـبرگزاری داـنـشـجوـیان اـیران، اـیـسـنا، در ـبـیان دـیدگاه
رای اـنـتـخاـبات دور ـهـفـتم اـبی ـخود از ـشراـیط ـموـجود ـکـشور ـب ا و ارزـی ـه
ـا ی ـکه مــا ـب ت: «در صــورـت ی از جــمـله گـف ـمـجـلـس شــورای اـسالـم
م و ـطـیف ـقـاـبل ـتـوـجـهی از ـتـرده ـمـواـجه ـشـوـی ردـصالـحـیت ـهـای گـس
ـکاـندـیداـها رد ـشوـند و ـبه ـمردم گـفـته ـشود ـکه از ـبـین اـفراد ـباـقی ـماـنده که
ـتاـیـید ـکرده اـیم، ـنـماـیـندگان ـخود را ـمی ـتواـنـید اـنتـخاب ـکـنـید، دیگر ـنـمی
ـتوان اـسم اـین اـنـتـخاـبات را اـنتـخاـبات آزاد گذارد.و ـهر ـقدر ـکه ـبرای آن
ـتوـجیه ـبـباـفـیم و بـحث ـنـظارت اـسـتـصواـبی را ـمـطرح ـکرده و بگوـیـیم اـفراد
ـشـخـیص اـنی ـکه ـطـبق ـت ـس د و ـک اـشـن د ـحضـور داـشـته ـب اـی ا ـصالـحـیت ـب ـب
ـموازـین را رـعاـیت ـنـمی ـکـنـند ـنـباـید وارد ـعرـصه ـشوـند، در اـین ـصورت،
در ـعرف اـنتـخاـبات اـین دیگر اـنتـخاـبات آزاد ـنـیـست، بـلکه ـیک اـنـتـخاـبات
د و وـن ده ای اـنـتـصاب ـمی ـش ۀ اول، ـع رـحـل رـحـله ـیی اـست ـکه در ـم دو ـم
گـفـته ـمی ـشود ـکه از ـبـین آـنـها، ـمردم ـعده ای را اـنـتـخاب ـکـنـند، ـکه وـقوع
اـین ـمـساـله ـهم ـباـعث ـکاـهش ـمـشارـکت ـمردم ـخواـهد ـشد و ـهم ـموـجـبات
واـهد ـساـخت.» راـهم ـخ ان ـف ودن رای ـش رگذار ـب اـثـی ا را از ـت ااـمـیدی آـنـه ـن
وع ار داـشت: «در صـورت وـق ان اـظـه ادی  در اداـمه ـهـمـین ـسـخـن رداـم ـی ـم
اـنـتـخاـبات ـبه اـین ـشـیوه، رای ـمردم ـتـنـها زـیـنت ـبـخش اـنـتـخاـبی ـخواـهد ـشد
د ـن واـن ردم ـنـمی ـت ـکه از ـقـبل ـصورت گرـفـته اـست و در چـنـین ـصورـتی ـم
دگی ـمی اـمی ـکه در آن زـن ـظ د ـن واـنـن ان ـمی ـت ودـش د ـخ اـشـن د داـشـته ـب اـمـی
کنـند، اصالح کنـند و در صورـتی که اشکاالت، عـیوب و نـقائصی را در
ون اـن ام و ـق اـیی ـکه در ـنـظ زم ـه اـنـی ا ـمـک واـنـند ـب ا ـبـت ود آـنـه د، ـخ ـیـنـن آن ـمی ـب
د. اـین گوـنه ـن ـن رطـرف ـک ـیه شـده، آن اـشکـاالت را ـب ـب اسـاـسی شـان ـتـع
ش ای رأی را کـاـه دوق ـه ا پای ـصـن ردم ـحضـور آـنـه ا ـم ا ـب رخـوردـه ـب
رده و دا ـک اـهش پـی ر ـک ای اـخـی اـلـه ر ـمن در ـس ـظ ـبـته ـبه ـن واـهد داد ـکه اـل ـخ
ا ـمـشروـعـیت ـشـتر از اـین ـهم ـکاـهش پـیدا ـخواـهد ـکرد و اـیـنـها ـمـتـقاـبال ـب ـبـی
ـنـظام در ارـتـباط اـست، ـبه ـطوری ـکه ـهر ـقدر رای ـکـمـتری ـبه ـصـندوق ـها
ر دا ـخواـهد ـکرد و اـین اـم ام ـهم ـکاـهش پـی ـظ روـعـیت ـن ـش رـیـخـته ـشود، ـم

تضمین بقا و دوام خود در آینده را کاهش خواهد داد.»
واـمی، رـیـیس ـکـمـیـسـیون ـقـضاـیی و اـصر ـق دـن ان دیگری، ـسـی در ـسـخـن
اـنی رنگار پارـلـم ا ـخـب ورای اـسالـمی، در گـفت وگو ـب وـقی ـمـجـلس ـش ـحـق
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ـخـبرگزاری داـنشـجوـیان اـیران (اـیـسـنا) اـظـهار داـشت: «آـقاـیان ـکروـبی و ـخاـتـمی ـمـسووـلـیتادامه  تهاجم وسیع شورای نگهبان ارتجاع ...
بسیار مهمی را بر عهده دارند. ـبا توجه به شرایط زمان و فشارهای ـخارجی که بر کشور
د.» ون ـعـمل ـکـن اـن ان ـبه ـق اـشد و ـشورای نگـهـب اـبت ـتنگاـتنگ ـب د رـق اـی ود، ـب ـتـحـمـیل ـمی ـش
ـقواـمی ـبا ـبـیان اـیـنـکه ـشورای نگـهـبان ـنـباـید ـسـلـیـقه ای و ـفراـتر از ـقاـنون ـعـمل ـکـند، ـتـصرـیح
ا ـحرف ـمـحـقق ـنـمی ـشود.ـکروـبی و ـخاـتـمی ـکرد: «وـظـیـفه ـکروـبی و ـخاـتـمی اـمروز ـتـنـها ـب
ـباـید اعالم ـکـنـند ـکه اگر رد صالـحـیت ـها ـبر اـساس ـقواـنـین ـنـباـشد، اـنـتـخاـبات مـخدوش ـمی

شود.»
اـنی در ز در ـسـخـن دـین اـنـقالب اـسالـمی، ـنـی اـه ان ـمـج ازـم ر ـکل ـس  ـمـحـمد ـسالـمـتی،  دـبـی
زـمـیـنه اـنـتـخاـبات و ـموـضع ـسازـماـنش از ـجـمـله گـفت: «ـمردم ـعالـقـمـند ـبه ـحـضور در ـصـحـنه
اره اـتی اـش اـتـمی  ـبه ـنـک ا ـخ د رـض د،  ـمـحـم ـشـکـلی پـیش آـی ـنـکه ـم د مگر اـی ـسـتـن ات ـه اـب ـتـخ اـن
ان ـش ات ـخود را ـن اـب رـصه اـنـتـخ اـئل و ـمـشـکالت در ـع ـس ـکرده اـست ـکه ـمـمـکن اـست اـین ـم
دا ردم ـحضـور پـی د ـم اـی ـی ـشـکـلی پـیش ـن د ـمی ـکـنم ـکه اگر ـم اـکـی د. ـبه ـهـمـین ـعـلت ـت دـه
ـمی ـکـنـند. ـیـکی از ـمـشـکالت اـصـلی، ـحـضور گروه ـهای ـفـشار اـست . اـین ـمـطـلب ـمـبـین آن
اـست ـکه ـباـندـهاـیی ـهـسـتـند ـکه آـنـها را ـترـبـیت و ـهداـیت ـمی ـکـنـند و ـمی ـخواـهـند در ـجـهت
ات را ـتـحت اـب ـتـخ أـله ـسالـمت اـن ـس د. اـین ـم اـشـن ال ـب ات ـفـع اـب ـتـخ ا اـن اط ـب ا در ارـتـب اـفع آـنـه ـمـن
ورد و ـخالف ای ـبی ـم اٌ اگر رد ـصالـحـیت ـه اـن د. اـحـی رار ـمی دـه وال ـق ورد ـسـئ اع و ـم ـشـع اـل
ـقانون انـجام شود  اـین مـسأله هم سالمت انـتخاـبات را زیر سـئوال می ـبرد و مردم را ـنسبت
ـبه اصل اـنـتـخاـبات ـماـیوس ـمی ـکـند.رـسانه ـهای مـلی و ـفراگـیر ـماـنـند رادـیو و تـلوـیزـیون اگر
ـبـخواـهـند ـبرـخوردـهای ـجـناـحی اـنـجام ـبدـهـند، ـمـشکل آـفرـین ـهـسـتـند و ـیا اـیـنکه ـقوه ـقـضاـئـیه
از ـطرـیق کـسانی که از ـجـناح ـضد اصالـحات در آن نـفوذ ـکرده اـند ـبرـخوردـهاـیی را انـجام
دـهـند که ـنـتـیجه آن مـحدود ـکردن ـفـعاـلـیت ـسـیاـسی اـنتـخاـباـتی اـصالح طـلـبان اـست  ـموـجب
ـمی ـشود ـکه ـمردم ـنـسـبت ـبه اـنـتـخاـبات نگران ـشوـند و اـحـساس ـکـنـند که سالـمت اـنـتـخاـبات

به خطر افتاده است.»
د و د ـش واـه ر ـخ ات روـشن ـت اـب ـتـخ وـشت اـن رـن أـله ـس ـس ده ـم ای آـیـن ـبی شک در روزـه
ـنـیروـهای ـسـیاـسی کـشور ـخواـهـند ـتواـنـست ـبا ـقاـطـعـیت ـبـیـشـتری درـبارۀ آن اـظـهار ـنـظر کـنـند.
آنچه از ـهم اکـنون ـمی ـتوان پـیش ـبـیـنی کرد اـین واـقـعـیت اـست که، رـهـبری رژـیم والـیت
ـفـقـیه و ـنـهادـهای اـنـتـصاـبی وـلی ـفـقـیه ـمـصـمم اـند ـبا ـقاـطـعـیت یک اـنـتـخاـبات ـفرـماـیـشی و ـضد
دـموکراـتیک را ـبه ـمردم ـمـیـهن ـما تـحـمیل کـنـند. اـحـتـمال ـحذف وـسـیع ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی
مـلی - ـمذـهـبی و اـصالح طـلـبان و ـباـقی گذاـشـتن چـند چـهره ـشـناـخـته ـشده ـهمچون کروـبی
ر ـعالـمت ات را ـبـیش از پـیش زـی اـب ـتـخ ردم در اـن رکت وـسـیع ـم أـله امکان ـش ـس رکاء ـم و ـش
دون ات ـب اـب وـنی اـنـتـخ اور اـست که در وـضـعـیت کـن ر اـین ـب اع ـب رد. ارـتـج د ـب واـه وال ـخ ـسـئ
ـشرکت وـسیع ـمردم ـبراـیش بـهـترـین ـسـنارـیوی ـممکن اـست، زـیرا ـتـنـها در چـنـین چارچوـبی
ال ا ـفراغ ـب واـند اـقـلـیـتی ـمرـتـجع و ـتاریک اـندـیش را ـب اـست که اـقـلـیت ـمـحض ـجاـمـعه ـمی ـت
«اـنـتـخاب» کـند و ـترکـیب مـجـلس را آن ـطور که ـمـطابق ـمیـلش اـست تـعـیـین کـند. ـمـبارزه ـبا
ان ـب ـست. اـصالح ـطـل ـی ر ـن ـصـحـیت امکان پذـی ـظه و ـن وـع رـیق ـم اـین خـواـست ارـتجـاع از ـط
واـنـند گام ـهای اـتی و ـبـسـیج ـمردم ـمی ـت اـنوـنی ـبودن چـنـین اـنـتـخاـب ا اـعالم ـغـیر ـق حکوـمـتی ـب

عملی را در مقابله با توطئه های ارتجاع بردارند. 

اـبتکارات ـخاص ـخود را دارد... ـما ـبه ـمـثاـبه ـنـیروـهای ـسـیاـسی، ـمدافع دگرگوـنی و ـتـحول اـجـتـماـعی
رد، راـلی ـیورش ـمی ـب ـیـب و ـل اـست ـهای ـن اـنه ـبه ـسـی وـین که ـمـصـمـم واـهـیم که در اـین ـتـحرک ـن ـمی ـخ
ـمـشارکت ـجوـیـیم. ـبه ـهـمـین دـلـیل ـمی ـخواـهـیم ـمذاکرات الزم و در ـعـین ـحال ـثـمر ـبـخش را داـشـته
باشیم. همه باهم می گوییم که اروپایی دیگر ممکن است، و برای چپ سیاست های دیگر امکان

پذیر است.» 
ـست ـی اـل ـی ـسه، حـزب سـوـس راـن ـست ـف ـی وـن د: حـزب کـم ـن ر شـرکت داـشـت ـسه، احـزاب زـی در اـین ـجـل
وـنـیـست ـبلژیک، ـحزب آکل ـقـبرس، رـیش، ـحزب کـم وـنـیـست اـت ان، ـحزب کـم وکراـتیک آـلـم دـم
ـتی (گروـهی از ـس ـی ـیـاـل ـیـا)، کارزار ـسـوـس ـیـا،  اـتـحـاد چپ از کاـتـاـلـون (اسپاـن اـتـحـاد چپ از اسپاـن
ان، حـزب وـن ـست ـی ـی اح چپ حـزب کارگر انگـلـیس)، حـزب کمـوـن مـاـنی ـجـن دگان پارـل ـن مـاـی ـن
رـفوـنداسـیون کـموـنـیـست اـیـتاـلـیا ، ـحزب کـموـنـیست ایـتالـیا ، چپ ـلوکزاـمـبورگ، ـحزب ـسوـسـیالـیـست
وراوی (ـجـمـهوری چک )، ـحزب وـهم - ـم وـنـیـست ـب ال، ـحزب کـم د، ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغ ـهـلـن

کمونیست اسلواکی، حزب «آزادی و همبستگی ترکیه».

ادامه مبارزه برای اروپایی دیگر ...
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و ـحزب کـمونیـست با ـبدست آوردن 12/7 درـصد آرا و 53
ن ـحـال “ ـحـزب ـا اـی ـرار گرـفت. ـب کرـسی در مکان دوم ـق
اـطع را در ـمـجـلس ـبه رـیت ـق ـست اکـث واـن ـت ـتحـد“ ـن ـیه  ـم روـس
رـیت در ـمـجـلس ، رای ـبه دـست آوردن اکـث دـست آورد و ـب
رای روزی، ـب زاب  دارد. چـنـین پـی ر اـح اـی ا ـس اد ـب از ـبه اـتـح ـی ـن
پوـتـین و گروه رـهـبری کـنـنده ـسـیاـست ـهای روـسـیه، ـضروری
ـست و کاـهش وـنـی ار زدن ـحزب کـم ا کـن و ـب ود. از یک ـس ـب
ر راـب ـتـعداد آرای آن در ـمـجـلس، ـنـیروی ـمـخاـلف ـجدی در ـب
د راه واـن د داـشت و اـین ـمی ـت واـه ود ـنـخ زاب راـست وـج اـح

گشای تسریع تصویب سیاست های پوتین شود . 
با تـحت اختیار گرـفتن مجلس (دوـما )، سرـمایه داری روسیه
دـست گرـفـته و امکان وه ـمـقـنـنه را ـب رل ـق ار کـنـت رای اوـلـین ـب ـب
ون اـن رات الزم در ـق ـی ـی دن ـتـغ صـوـیب رسـاـن رای ـبه ـت الزم ـب
ـبـیت و اـسـتحکام پاـیه هـای سـرمـاـیه ـث اسـاـسی و در ـجـهت ـت
ـتـخـاـبـات ـیـجه اـن ـت ن پس از ـن ـی داری را ـخـواـهـد داـشت. پوـت
ـبل گـفت: “ ـملکرد ـمـجـلـس دوره ـق ـاد ازـع ـتـق ـد در اـن ـجـدـی
االـتر از ـهـمه ا ـهـنوز ـصورت نگرـفـته اـست... ـب زـه اری چـی ـسـی ـب
ـمشکل تالش ـهای ـمـتـشـنج کـنـنده ـهـنوز حل ـنـشده اـست.“  او
اـهات ـمـجـلس ـقـبـلی را د ـمـجـلس گـفت: “اـشـتـب ا ـجدـی ـبه اـعـض
اری از ـسـی اـبق ـتصـوـیب ـب د... ـمـجـلس ـس اـشـن ر داـشـته ـب ـظ در ـن
ـقواـنـین را ـبه ـتاـخـیر اـنداـخت و ـمـجـلس ـجدـید ـباـید اـین را ـمد

نظر قرار دهد .“ 
اده کردن ـمـجـلس دان اـصرار ـمی ورزد آـم آنچه که پوـتـین ـب
صـوـیب ون اسـاـسی و ـت اـن ر در ـق ـی ـی رای ـتـغ ـیه ـب ردم روـس و ـم
واـنـیـنی اـست که ـبرـضد ـمـناـفع زـحـمتکـشان و در راه ـتحکـیم ـق
ـهرچه بـیـشـتر رـیشه ـهای ـسرـماـیه داری در روـسیه اـست و گله
ـتقــاد از حــزب ـدی او از ـمـجـلـس گذشــته، در واـقع اـن ـن ـم
کـموـنـیـست اـست که ـبارـها و ـبارـها ، به دـلـیل داـشـتن اکـثرـیت
ردـمی در د ـم واـنـین ـض وـیب ـق اـنع از ـتـص ا، ـم در ـمـجـلس دوـم
ا ای او ـب ار پوـتـین و ـهم پالکی ـه ا اـین ـب ود. اـم ده ـب روـسـیه ـش
اـسب در راـیط ـمـن رنگ ، ـش دـست زدن ـبه ـتـقـلب و ـحـیـله و ـنـی
ا کرده اـندن ـنـظرات ـخود ـمـهـی ـش رای ـبه کرـسی ـن ـمـجـلس را ـب
اـند. آنـها ـبا دست زدن ـبه هر ـنـیرنگ و فرـیبی در تالشـند ـتا ـبا
وری ـخـشن در اـت راری دیکـت رـق د و ـب دـی واـنـین ـج وـیب ـق ـتـص
روسیه، ـتمامی دست آوردهای انقالب ـسوسیالـیستی در این
یـر ـنجـار، ـغ ط نـاـه ود سـازنـد و رواـب ـشه نـاـب کشـور را از رـی
اـیه داری را ـتـحت رـم اـعی ـس اـیت کاراـنه و ارـتـج اـنی، ـجـن ـس اـن
د.  حـاکمـان ـن ـتقـر کـن ـس ام “آزادی” و “دمـوکراـسی “ ، ـم ـن
ر ـقـیـمت ان ـخود را ـبه ـه اـلـف ا ـمـخ د ـت ـسـتـن کرـمـلـین در ـتالش ـه
که ـشده از ـسر راه ـبردارـند . در چـنـین ـشراـیـطی ـتـنـها و ـتـنـها،
ـشـترک رـقی و چپ روـسـیه در ـصـفوف ـم روـهای ـمـت اـتـحاد ـنـی
اـست رـضد ـسـی ده ـیی ـب ازدارـن واـند ـبه ـنـیروی ـب اـست که ـمی ـت
ـهای پوـتـین ـتـبدـیل ـشود و کـشور را از ـغـلـتـیدن ـهرچه ـبـیـشـتر
به فقر و قهقرا و منجالب بحران های اجتماعی ذاتی سرمایه

داری نجات دهد .

دار رـف رگزار ـشد که در آن اـحزاب ـط ا) ـب اه، اـنـتـخاـبات ـمـجـلس روـسـیه (دوـم روز یکـشـنـبه، 16 آذرـم
زرگی را روزی“ ـب اـتی “پـی اـب ـتـخ ای اـن ای ـجـمـعی و ـتـقـلب ـه اـنه ـه اـبـقه رـس رل ـبی ـس ر پاـیه کـنـت پوـتـین ـب
ـبدـست آوردـند، و ـبا چـنـین ـنـتـیـجه ـیی، رژـیم ـحاکم ـبر کرـمـلـین ـقدرت ـخود را ـتحکـیم ـبـخـشـید . 45
دود 5 د و ـح از زدـن رـب ات ـس اـب ـتـخ رکت در اـن ان رای در روـسـیه از ـش اـحـب ون ـص درـصد از 110 ـمـیـلـی
اـنوـنی از ـتـماـمی امکاـنات رـق درـصد رای دـهـندگان از ـهیچ کاـندـیداـئی ـحـماـیت نکردـند. اـسـتـفاده ـغـی
دوـلـتی ـبرای ـتـبـلـیغ ـبه نـفع کاـندـیداـهای ـمورد ـحـماـیت کرـمـلـین و ـبر ـضد اپوزـیـسـیون و به ویژه ـحزب
ا اـحزاب راـست و کـموـنـیـست ـفدراـسـیون روـسـیه و اـسـتـقـبال  ـضـعـیف ـمردم از اـنـتـخاـبات ـسـبب ـشد ـت
ـتـحـد»، “ پـیـروزی “ چـشمگـیـری را ـبه دـست آورد، ـیه ـم ن، ـبه ویژه ـحـزب «روـس ـی ـطـرـفـداران پوـت
پـیروزی ـیی که ـبرای ـبـسـیاری ـغـیر ـمـترـقبه ـبود.  ـهمه ـمطـبوـعات ـجـهان در اـین نکـته مـتفق الـقول ـبودـند
زـیون ـهای ـسراـسری و ـمـنـطـقه ـیی وـی ا ـمورد ـحـمـله زـهرآگـین ـتـل رای ـهـفـته ـه وـنـیـست ـب که ـحزب کـم
ـقرار گرـفـته ـبود. کرمـلـین ـبا ـسازـمان دـهی ـحزب «ـمام ـمـیـهن» وـهـماـهنگ کردن ـسـیاـست اـنـتـخاـباـتی و
اـست هـای ر پاـیه ـسـی یگارش هـا»که ـب ـشی ـبه «اـل مـاـی ـمـله ـحـمالت ـن ـسـتی آن  از ـج ـی اـتی پوپوـل ـیـغ ـبـل ـت
د، اـنه ـیی ـبه ـجـیب زده اـن ـس اـیه ـهای اـف ـخـصوـصی ـسازی دوـلت ـهای ـحاکم در یک دـهه پـیش ـسرـم
سـعی به ـجـلب ـحـماـیت زـحـمتکـشان روـسـیه کرد. اـتـخاذ ـسـیاـست ـهاـئی ـنـماـیـشی از ـقـبـیل ـحـفظ آـهنگ
ـسرود ـمـلی اتـحاد ـشوروی ـبرای ـسرود ـمـلی روـسـیه، و ـیا ـحـفظ ـسـمبل ـسـتاره ـسرخ ـبرای ارـتش، ـهـمه
رـیت را ـبه دـست داـشت و ای ـقـبل اکـث ود که در دوـم وـنـیـست ـب در ـجـهت ـتـصاـحب آراء ـحزب کـم
ـماـنع اـصـلی در ـمـسـیر ـتـصوـیب ـقواـنـین ـضد کارگری و ـضد ـمـلی ـبود.  پوـتـین در اـقدام ـبی ـساـبـقه ـیی
که ـصراـحـتاٌ ـناـقض ـقواـنـین اـنتـخاـباـتی ـمـبـنی ـبر ـمـنع رـئـیس ـجمـهوری از ـحـماـیت از یک ـنـیروی ـسـیاـسی
اـست، 10 روز ـقبل از ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـمـستـقـیـماٌ پـشـتـیـباـنی ـخود از کاـندـیداـهای «روـسیه ـمـتـحد» را
د راـسری روـسـیه پـخش ـش وـنی ـس زـی وـی ال ـتـل ر ـسه کاـن اـعت از ـه ر ـس اـنی که ـه اـعالم کرد و در ـسـخـن
گـفت که، ـنتـیجه اـنتـخاـبات ـمشـخص ـخواـهد کرد که «آـیا دـست و پاـهای ـمن ـبسته ـخواـهـند ـماـند، که

آیا رئیس جمهور قادر خواهد بود که وظایفش را انجام بدهد و یا نه.»
زـیـنه کارزار زان ـه ررات ـسـقف ـمـی اـلی که ـمـق د که، در ـح اش کردـن ات ـف اـب ـتـخ ر اـن اـظ ای ـن ـهـیـئت ـه
ا اٌ ـب رـف ال پـیش ـص د، ـحزب «روـسـیه ـمـتـحد»، که 4 ـس ودـن ون دالر ـتـعـیـین کرده ـب اـتی را 7 ـمـیـلـی اـب ـتـخ اـن
ـهدف ـحـماـیت از پوـتـین پاـیه گذاری ـشد، ـصدـها ـمـیـلـیون دالر ـصرف کارزار ـتـبـلـیـغاـتی ـخود کرده
ا رل دوـم دـست گرـفـتن کـنـت ا ـهدف ـب ر ـب ات اـخـی اـب اـست.  ـعـملکرد دوـلت پوـتـین در دـستکاری اـنـتـخ
ـعمالٌ اداـمه ـمـنـطـقی و ـظریف ـتر ـسـیاـست ـهای ـبورـیس ـیـلـتـسـین اـست که در ـسال 1993 پارـلـمان را به

توپ بست، یعنی کنترل قوه مقننه توسط رئیس جمهوری.    
ز ـی ـسـبت ـبه دوره ـقـبل ـن ود ـن د آراء ـخ ا از دـست دادن ـبـیش از ده درـص ـست روـسـیه ـب وـنـی زب کـم ـح
ـست آن را ـمخـدوش ـی ـیـجه ـیی که حـزب کمـوـن ـت ظـار را ـبه دـست آورد.  ـن ـت ـیـجه ـیی ـبه دور از اـن ـت ـن
داـنـست و اعالم کرد که درـبـسـیاری از ـنـقاط تـقـلب ـهای اـنـتـخاـباـتی ـخیـلی ـجدی و آشکاری ـصورت
گرـفته است (ـجالب اـست ـتوجه کنـیم که ـحزب دـست آـموز پوتـین، «ـمام ـمیـهن»، 9/1 درـصد آرا را
ـشاگری در ا اـف ات ـب اـب رگزاری اـنـتـخ ا پـیش از ـب وـنـیـست روـسـیه از ـهـفـته ـه دـست آورد.)  ـحزب کـم ـب
ـمورد ـتوطـئه کرمـلین ـبرای کـنـترل دوـما، ـنـسبت ـبه سالـمت انـتـخاـبات اظـهار نگراـنی کرده ـبود.  ـهیـئت
زـیوـنی یکـجاـنـبه و اٌ اـعالم کرد که، پوـشش ـمـطـبوـعاـتی و ـتـلوـی ـبـین اـلـمـلـلی ـنـظارت ـبر اـنـتـخاـبات رـسـم
تـقـلب ـها اـین اـنتـخاـبات را ـبه ـغـیر دـموکراـتیک ـترـین اـنـتـخاـبات از زـمان ـبه ـقدرت رـسـیدن ـیـلـتـسـین در
ا ـبه ود... ـم ر از 1999 ـب دـت ار ـب ـسـی ـمـلـلی گـفت: «وـضـعـیت ـب ر ـبـین اـل اـظ دل کرد.  یک ـن ال 1991 ـب ـس
دوـلت اـخـطار کردـیم که ـمی ـباـیـست دـست از ـسوءاـستـفاده ـبردارد، وـلیکن ـبرای آن ـها اـینکه ـما چه
فکر ـمی کـنـیم اـهـمـیـتی ـنداـشت.»  گـنادی زیگاـنف، رـهـبر ـحزب کـموـنـیـست روـسـیه، در اـطالـعـیه ـیی
یـون ـس ـی ـست در تـدارک اـعالم شکاـیت ـبه کـم ـی ـتخـابـات، اـعالم کرد که، حـزب کمـوـن پس از اـن

مرکزی انتخابات است و مدارک جدی یی در مورد تقلب در نقاط مشخص در دست دارد. 
نـتـیجه اـنتـخاـبات از اـین جـهت ـغـیر ـمـترقـبه ـبود که در ـتـمامی ـنـظر سـنـجی ـهای قـبل از اـنتـخاـبات درـصد
اه پـیش از ود که در اـنـتـخاـبات ـحاـصل ـشد.  درـست یک ـم ا آراـئی ـب ار ـمـتـفاوت  ـب ـسـی آراء اـحزاب ـب
ردا رخ ر دیگری ـف وال که “ اگر اـنـقالب اکـتـب ر ـسـنـجی، در پاـسخ ـبه اـین ـسـئ ـظ ات، در یک ـن اـب ـتـخ اـن
ـسـیاری از ـمردم ـبه آن پاـسخ ـمـثـبت داده و از آن ا ـنه “، ـب ـبدـهد ـمردم از آن ـحـماـیت ـخواـهـند کرد ـی

پشتیبانی کرده بودند . 
در ـسـخـناـنی پس از اـنـتـخاـبات، گـنادی زـیوگانف، رـهـبر ـحزب کـموـنـیـست ـفدراـسـیون روـسـیه، گـفت:
ات اـب رـخی دالـیل اـنـتـخ رای ـب ودـید که ـب اـیش ـتـهوع آور ـب دگان در یک ـنـم ا ـهـمه ـشرکت کـنـن « ـشـم
ـناـمـیده ـشده اـست.  ـهـمه ـشواـهد و ـنـشاـنه ـها دال ـبر ـتشکـیل یک رژـیم ـفاـشـیـسـتی اـست، دوـلت پـلـیـسی
یی که بر پایه مدلی که گوبلز حمایت می کرد، قرار دارد. کارزار انتخاباتی یک نمایش مضحک
ان دگان پارـلـم اـیـن ـم اـبی اـست، و ـلیکن در ـحـقـیـقت ـن ـتـخ ان اـن اظ رـسـمی پارـلـم ود.  ـبه ـلـح اـنی ـب ـط ـشـی

توسط دستگاه رئیس جمهوری گمارده خواهند شد.»
در اـین اـنـتـخاـبات “ ـحزب روـسـیه  ـمـتـحد“ 37/1 درـصد آرا و 222 کرـسی مـجـلس را ـبه دـست آورد

روسیه در مسیر دیکتاتوری
سرمایه



نگاـهی ـبه گذـشـته: پـنج ـسال از شکل گـیری ـجـنـبش ـضد «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری و ـنوـلـیـبراـلـیـسم ـمی
گذرد. ـسوم دـساـمـبر ـسال 1999، اجالس ـسازـمان ـتـجارت جـهاـنی در ـسـیاـتل، در ـجرـیان ـمذاکرات ـبر ـسر
چگونگی استقرار “مـبادالت آزاد” در زمینه ـهای کشاورزی و خدـمات، با تـظاهرات بـیش از چهل هزار
نفر از مخالفین جهانی شدن رو به رو ـشد. در پی این تظاهرات همه جانبه، که پیر و جوان، روشنفکر و
فـعال اـتـحادیه کارگری، کارگر و دـهـقان در آن ـشرکت داـشـتـند، در ـسـیاتل حکوـمت ـنـظاـمی و ـمـنع ـعـبور
و ـمرور اـعالم ـشد. اـین ـتـظاـهرات که ـبرای اوـلـین ـبار ـنـماـیشگر ـمـبارزه ـمـتـحد و ـهـمزـمان ـمـخاـلـفان ـسرـماـیه
اـیه داری رـم ران ـس ذاکرات اـجالس رـهـب ود، ـعـمالٌ ـم وم ـب ان ـس اـیه داری و ـجـه رـم ای ـس ورـه داری از کـش
ارزات زـحـمتکـشان ـجـهان را ـبـشارت داد.  از آن پس ـجـهان را ـمـخـتل کرد، و ـشروع ـفاز ـجدـیدی در ـمـب
ا ا ـبانک ـجـهاـنی ، ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـی اـیه داری و ـی ـهر ـنـشـست رـهـبران کـشورـهای ـبزرگ ـسرـم
اـلـفـین “ وه ـمـخ اـهرات اـنـب اد ـمـخاـلـفت و ـتـظ رـی ان ـف اـهرات ـمـبتکراـنه و در ـمـی ا ـتـظ اـنی ـب ان ـتـجارت ـجـه ازـم ـس
اـنه ا ـیورش و ـخـشوـنت وـحـشـی اـیه داری ـنو ـلـیـبرال، رو ـبه رو ـشده اـست و ـهـمـیـشه ـنـیز ـب ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـم
نـیروـهای انـتـظاـمی هـمراه ـبوده است.  در «ـجـنوا» ـبر اـثر عمـلـیات وـحشـیانه و ـسرکوبگرانه پـلـیس عـلیه تـظاـهر
کـنـندگان، یک ـنـفر کـشته و ـبـیش از 600 ـنـفر زـخـمی ـشدـند.  در ژاـنوـیه 2001 ، ـهـمزـمان ـبا گرد ـهم آـیی
دگان اـیـن رکت ـنـم ا ـش وازی ـب وـیس) ، یک اـجالس ـم ان در داووس (ـس اد ـجـه ـص ـت دان اـق روـتـمـن وپ ـث کـل
ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی ـمـخاـلف ـسرـماـیه داری  ـنـیز در پورـتو الگره در ـبرزـیل، ـسازـمان دـهی ـشد. پس از

آن نیز در دو سال گذشته دو اجالس اجتماعی جهانی دیگر نیز در پورتو الگره، تشکیل شد. 
در اـجالس ـسال گذـشـته، ـبا ـهدف گـسـترش ـصـفوف ـمـبارزه ـبر ـضدـسرـمایه داری اـمر ـبر اـین ـقرار گرـفت
د ـطه چـن رگزار شـود، و در اـین راـب ز ـب ـی اره ـیی ـن ر اـجالس  ـجهـاـنی سـاالـنه، اـجالس هـای ـق که ـعالوه ـب
اـعی ان دـهی ـشد. ـنـخـسـتـین اـجالس اـجـتـم ازـم ریکای الـتـین ـس ا و آـم ا، در آـسـی رـیـق اره ـیی در آـف اـجالس ـق
رگزار ـشد. در اـین اـجالس ـجـنـبش ـضد راوان ـب ا شکوه ـف وراـنس، ـب ال 2002 در ـفـل ر ـس واـمـب اروپاـیی در ـن
اه گذـشـته در پارـیس اـعی اروپا در ـم ات کرد. دوـمـین اـجالس اـجـتـم د ـحـی دـی دی ـتـج درـتـمـن ا ـق ـجنگ ـب
ـبرگزار ـشد. پـیش درآـمد اـجالس اـمـسال، اـجـتـماع زـنان ـبود که در آن ـبـیش از ده ـهزار نـفر ـشرکت کرده
ـبودـند و به ـمـساـیل و ـمشکالت ـخاص زـنان پرداـخـتـند، که اـین ـنـشاـنی ـبود ـبرای ـتوـجه ـخاص ـبه ـمشکالت
ان. 13 ـموـضوع در دـسـتور کار اـجالس ـقرار داـشت، از ـجـمـله: ـحق ـمـلت ـها در ـتـعـیـین آـیـنده ـخوـیش، زـن
صلح، مـساله آب و جهانی ـشدن سرمایه داری، بـحث در باره کشاورزی به ـمنظور رـیشه کن کردن فقر.
روـیداد ـبـسـیار ـمـهـمی که در پارـیس  ـبرای ـنـخـسـتـین ـباردر ـتارـیخ پـنج ـساـله «اـجالس اـجـتـماـعی» ـجـهاـنی ـبه
وـقوع پـیوست و ـنـشان از رادیکالـیزه ـشدن ـجنـبش جـهانی ـضد ـسرـمایه داری و اـقدام ـهدف مـند ـبرای غـلبه
ـست اروپا در ـمجـاورت ـی رگزاری اـجالس احـزاب کمـوـن اط ـضـعف اـین ـجـنـبش اـست، ـب رـخی ـنـق ر ـب ـب
راـنـسه، ـنوزده اـجالس ـبود. از ـسوی اـحزاب کـموـنـیـست و چپ اروپاـیی، و ـبه اـبتکار ـحزب کـموـنـیـست ـف
ـحزب کـموـنـیـست و چپ از ده کـشور ـبه ـمـنـظور ـتـهـیه و ـتـنـظـیم یک اـعالـمـیه ـمـشـترک ـمرـبوط ـبه اـجالس
اـجـتـماـعی، گرد ـهم آـمدـند. ـنـماـیـندگان اـحزاب ـشرکت کـنـنده ـنـظرات ـخود را ـبرای چگونگی ـشرکت
در اجالس اـجـتـماـعی ـبـیان داـشـتـند، که ـبر اـساس آن، یک ـفراـخوان ـمـشـترک ـتـهیه و ـمورد ـقـبول ـهمه ـقرار
گرـفت. ـسال گذـشته در اوـلـین اجالس اـجـتـماـعی اروپا در ـفـلوراـنس ، اـحزاب کـموـنـیـست وچپ ـنـتواـنـسـته
بودـند به این توافق دست بـیابند. ـبسیاری از احزاب در آن زـمان در رابطه با امکان تـجمع هدف مند ـنیرو
ـهای کـموـنـیـست- کارگری در ـمـجاورت “ ـجـنـبش اـجـتـماـعی” ـیی که اـتـخاذ ـهر ـنوع ـتـعـلق ـسـیاـسی را رد
اـفـضای ـحاکم ـبر گرد ـهم آـیی اـحزاب کـموـنـیـست و چپ، ـمی کرد، در ـتردـید ـبودـند .  ـبرای آـشـناـیی ـب
ـنـظرات پاره ـیی از اـحزاب ـشرکت کـنـنده را ـیاد آوری ـمی کـنـیم: از ـنـظر «داـنـیل ـسی ارا » ـمـسـئول رواـبط
ـبـین اـلملـلی ـحزب کـموـنـیـست ـفراـنسه، ـفراـخوان اـحزاب کـموـنـیـست و چپ « یک روـیداد مـهم اـست. زـیرا
ـبرای اوـلـین ـبار اـست که اـحزاب چپ اروپاـیی یک ـمـتن ـمـشـترک را در راـسـتای ـجـنـبش اـجـتـماـعی ـتـنـظـیم
کرده اـند .» ـنـماـیـنده ـحزب رـفوـنداـسـیون کـموـنـیـست اـیـتاـلـیا ، اـین چـنـین اـظـهار رـضاـیت کرد : « در ـعرض
یک ـسال ـهـمه چـیز ـبه ـجـلو رـفت. ـمـطـلب کاـمال روـشن وـنـشان دـهـنده ـخواـست واـقـعی ـمـباـحـثات ـماـست .
ـمن اـین ـمطـلب را که اـحزاب  ـما فکر اـینکه ـمی ـتواـنـسـتـند ـخط ـخود را ـبه ـجـنـبش اـجـتـماـعی ـتـحـمـیل کـنـند
وـضع ری کردن آن . اـین ـم ارکت در ـجـنـبش، وـلی ـنه در رـهـب ـش د ، ـمـثـبت ـمی داـنم. ـم ار گذاـشـته اـن ـبه کـن
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گیری مفهوم مستحیل شدن احزاب سیاسی را در جنبش نمی دهد.“
پاره ای از اـحزاب ـموـضوع ـمـساـله دـخاـلت ـمـسـتـقـیم ـتر ـنـیروـهای ـسـیاـسی
اـلی رـتـبه والن ـع ـسـئ اـبـیس آنگوراکـیس» از ـم را ـمـطرح کردـند . ـمـثال « ـب
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان نگران ـبود که: “ در ـلـحـظه ـیی
ـبـش ـن ی که ـج ـرد و در ـحـاـل ـرا ـمی گـی که ـبـحـران ـسـراـسـر اروپا را ـف
ـیـفه اـحـزاب چپ اـست که ن وـظ ـد، اـی ـاـب ـتـرش ـمی ـی ـمـاـعی گـس ـت اـج
رای ا اـین ـهـمه ـب رـضه کـنـند. « ـب ایگزـین) ـع وان ـج اـلـیـسم را (ـبه ـعـن وـسـی ـس
اـعی ـتـعـمـیق ا ـجـنـبش اـجـتـم زاب چپ ـمـحـقق اـست که اگر گـفتگو ـب اـح
اـبد، ـحـضور ـنـیروـهای ـسـیاـسی در «اـجالس اـجـتـماـعی» ـنـشود و ـتـحول ـنـی

غالبأ به مثابه یک دخالت غیر مجاز باقی خواهد ماند .»
ـته ـمـرکزی ـحـزب ـی ـئـوالن کـم ن ـجـهت اـست که یکی از مــس و ـبه اـی
دـیل اـجالس آـجـتـماـعی ـبه یک ـسه ـنـسـبت ـبه ـخـطر « ـتـب راـن وـنـیـست ـف کـم
ود ا وـج دارداد . ـب ـش ا» ـه ان ـه اده از آرـم واداری ـس ر ـه وـث ر ـم ان ـغـی رـی ـج
اـین، ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست اـترـیش گـفت: «ـمیـلـیون ـها نـفر در ـسـطح
ـسـندیکا ـها ـیا انـجـمن ـها در ـجـستـجوی یک پـیوـند ـسـیاـسی ـبرای اجالس
ان، اـلـیت آـلـم وـسـی وکراـتیک ـس ده ـحزب دـم اـیـن ـم د.»  ـن ـسـتـن اـعی ـه اـجـتـم
ان اـفـتن آن ـجرـی رای ـی اـید از اـجالس اـجـتـماـعی اروپا ـب ـشـنـهاد کرد: «ـب پـی
ش هـای ـنـب ـمق جـاـمـعه وجـود دارنـد و ـبه ـفعـاالن « ـج هـاـیی که در ـع
رچه وان ـه ام ـبـت راـنـج ا ـس اده کرد ـت د، اـسـتـف ـشـن رو ـمی ـبـخ ـی اـعی»  ـن اـجـتـم

زودتر آنها را به مرحله سیاسی مشترک در سطح اروپا ارتقا داد.» 
ال و رای اـشـتـغ ارزه ـب رات ـضد ـجنگ، ـمـب اـه ـظ واـقـعـیت اـین اـست که، ـت
ـبرـضد ـیورش ـنو ـلـیـبراـلـیـسم ـبه ـسـیـسـتم اـجـتـماـعی،  در ـسال 2002  ـتوان
ـبـسیج اـجـتـماـعی ـنـیروـهای ـسـنـتی ـتر،  یـعـنی اـحزاب ـسـیاـسی و ـسـندیکاـها،
را نمایان ساخت و از این جاست که نماینده گروه سوسیالیست ها  در
ن ـی ن ـهـرگز چـن ـتـان، گـفت:  «پیـش از اـی درون ـحـزب کارگر انگلــس
اتـحادی از اـفراد گوـناگون، پـیرو ـجوان، ـسـیاه و سـفـید، ـمرد و زن ـبرـضد
ر او ـظ ود.»  ـبه ـن ده ـب ـش ده ـن اـعی دـی وق اـجـتـم اع از ـحـق رای دـف ـجنگ و ـب
«اکـنون ـبرای ـما ـبه ـمـثابه اـحزاب ـسـیاـسی ـمـبارزه ـبرای ـسازـمان دادن اـین

جنبش از طریق نبرد برای اهداف گوناگون در چنین جهتی است.»
ـست و چپ اروپا که ـی اـینک چکیـده ـیی از فـراخـوان احـزاب کمـوـن

عنوان آن « تحرکی تازه برای اروپایی دیگر» بود: 
د رـض راض ـب ود که اـعـت رگزار ـمی ـش اـنی ـب اـعی اروپا زـم «اـجالس اـجـتـم
ری ـطـلـبی رـت ـسم و ـب ـی اـل ظـاـمی گری امپرـی راـلی، ـن ـب ـی وـل ای ـن اـست ـه ـسـی
آـمریکا، در آـسـتاـنه ـسال 2004 ، ـتـشدـید ـمی ـیاـبد. ـیـعـنی ـساـلی که ـبرای
اـبد، ـمـهم اـست و ـساـلی ا ورود ده کـشور ـجدـید ـتوـسـعه ـمی ـی اروپا که ـب
س راـن ای کـنـف ری ـه ـیـجه گـی ـت اـسی اروپا و ـن ون اـس اـن ر ـق ر ـس که ـبـحث ـب
دوـلت ـهای اروپاـیی، اـنـتـخاـبات پارـلـمان اروپا... را در پـیش رو دارد. ...
را رای اروپا ـف وکراـتیک ـب اـعی و دـم ان یک دگرگوـنی ـعـمـیق اـجـتـم زـم
اـحـثه ـب رای ـم رـصت ـمـهـمی ـب اـعی اروپا ـف ده اـست... اـجالس اـجـتـم رـسـی
دی، مـاـعی و ـشهـروـن ارزات اـجـت ـب مـاـعی، ـم ـت اـست... ـجـنـبش هـای اـج
ـیـز ـیل، و ـن ـتـقالل ـخـود را در ـتـجـزـیه و ـتـحـل ـتـحـرک ویژه ـخـود را، اـس

مبارزه برای اروپایی دیگر!
گزارشی در باره دومین اجالس اجتماعی قاره اروپا

کمک های مالی رسیده
از طرف گروه کوچکی از دوستداران حزب در

آمریکا                                                       300 دالر
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