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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» !

راه سومی وجود ندارد! یا ایستادگی و گسترش مبارز ۀ
مردمی برای تحقق حق انتخابات آزاد، یا زبونی،سازش،

تسلیم و شکست در برابر مرتجعان حاکم!
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اطالعیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران

یورش آشکار و گسترده شورای نگهبان ارتجاع، و
ضرورت گسترش اعتراضات مردمی

یـر ایـران ـهمچون حـوادث روزهـای اـخ
اـیی راـحل ـنـه ازی ـشـطرـنـجی ـبه ـسرـعت ـبه  ـم ـب
ا گذـشت ـنه روز از زدیک ـمی ـشود. ـب ـخود ـن
رش س، و گـسـت دگان ـمـجـل ـن اـی ـم ـتـحـصـصن ـن
ـحـماـیت ـقـشرـها و گروه ـهای ـمـخـتلف ـسـیاـسی
ـراضـی، ـت ن حــرکت اـع ی از اـی مــاـع و اجــت
ا دشـواری هـای زیـادی مـرـتـجعـان حـاکم ـب
ـبرای «ـخـتم ـغاـئـله» روـبه رو ـهـسـتـند. ـسـید ـعـلی
ـخاـمـنه ای،  وـلی ـفـقـیه رژـیم، ـبا اـحـساس ـخـطر
ـیع روـبه گـستـرش نـارضـاـیی تـوده هـای وـس
اـنه ای رـیـب و و ـعوام ـف ان دو پـهـل ردم در ـسـخـن ـم
ن ی او  در اـی ـرـف ی ـط ـات ـب ـب ـدـفـش اـث که ـه
دـعواـها ـبود ـضـمن ـنصـحـیت ـها و ـموـعظه ـهای
ـبی ـمـحـتوای ـهـمـیشگی ـبه اـسـتاـنداران ـمـعـترض
زد کرد د گوـش ات ـمی کردـن ا وی ـمالـق که ـب
که باـید دست به اقداـمات «غیر ـقانوـنی» نزد و
اـیل را ـحل کرد و ـس ون» ـم اـن در «چارچوب ـق
اع که ان ارـتـج ورای نگـهـب ال از ـش در ـعـین ـح
ود او وـبـین ـخ ـص اـیش ـمـن اـطع اـعـض رـیت ـق اکـث
ـهـسـتـند ـخواـست ـتا ـبا ـعـقب ـنـشـیـنی ـموـضـعی و
ی که ـیـع ـای وـس ـیت ـه ـوـقت در رد ـصالـح ـم
ظـر کنـد.  در صـورت داده اـست ـتجـدیـد ـن
ـهـمـین روزـها ـهمچـنـین  ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی و
ـمع ـا حــضـور در ـمـجلـس، و در ـج ی ـب کروـب

ـنـماـیـندگان ـمتـحـصن، از آـنان ـخواـسـتـند که از
ـتـحـصن ـخود دـست ـبردارـند و اـجازه دـهـند ـتا
از ـطرـیق «ـمذاکره ـبا رـهـبر» ـمـساـیل ـحل ـشود.
ـری ـب ت که رـه ن اـس ن اســاس، روـش ـر اـی ـب
ارتـجاع در مـجـموع به ـشدت نگران گسـترش
ـحـیطه اـین ـحرکت اـعـتراـضی و کـشاـنده ـشدن
مـاـعی ـت یـروهـای اـج آن ـبه درون جـاـمـعه و ـن
ــر ســـر ـحل ـمــســـاـیل در ـحـث ـب اـسـت. ـب
ـست. ـی «چارچوب ـقـاـنـون» ـبـحث ـتـازه ـیی ـن
ـشان ـحاکم در ـطول ـشش ـسال دـی اریک اـن ـت
ـین اـهـرم و ـبه ـنـام ـم ـنـاد ـبه ـه ـت ـته، ـبـا اـس گذـش
ام د اـنـج واـسـته اـن ر کاری را که ـخ ون» ـه اـن «ـق
ه، ــاـم ه ـشــدن ده ـهــا روزـن ـســت داده اـنــد. ـب
تگـیـری، شکـنـجه و آزار ده ـهـا روزـنـاـمه دـس
ده ـهمگی ـسـن وـی دـیش و ـن ارز دگراـن نگار، ـمـب
ـیه ـق ت ـف م والـی ـون» رژـی ـاـن در «چارچوب ـق
واـیح ـمـهم ـمـجـلس، ـبوده اـست، و رد ـتـماـمی ـل
صـواـبی، ارت اـسـت ـظ ذف ـن از ـجـمـله الـیـحه ـح
ـمه از طــرق بــان، ـه تــوـسـط شــورای نگـه
ـته اـست. اـسـاـسـاً در «ـقـاـنـوـنی» ـصـورت گرـف
ورات و وم «دـسـت ون» ـبه ـمـفـه اـن ا «ـق رژـیم ـفـقـه
ا ـنهـادهـا و ارگان هـای ر و ـی ـب ات» رـه وـی ـن ـم
راـین ـتالش اـب ـن ـسـته ـبه اوـست. ـب ـسب و واـب ـمـنـت

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2 و3

ورای د ـش ـیـنی ـمی ـش ور که پـیش ـب ان ـط ـهـم
ـر از ـف ـزاران ـن ت ـه ـا رد ـصالحــی ـان ارـتجــاع ـب ـب نگـه
ات ـهـفـتـمـین دوره ـمـجـلس، از ـجـمـله اـب ـتـخ ای اـن زدـه اـم ـن
س، گام ـنـدگان کـنـوـنی ـمـجـل ـمـاـی ش از 80 ـتن از ـن ـی ـب
ـا و ـردم ـم ـوق ـم ـیق ـحـق آشکار دیگری در راه  تـضــی
ا اـعالم ـخـبر رد ـخـصوـصاً ـحق اـنـتـخاب آـنان ـبرداـشت. ـب
صالحـیت بـیش از 3 ـهزار نـفر از ـناـمزدـهای انـتـخاـباتی از
ـسوی ـشورای نگـهـبان، که ـنـمی ـتواـنـست ـعـمـلی ـحـساب

ـنـشده و ـبدون مـشورت در ـعالی ـترـین ـسـطوح ارتـجاع
س ـیه، رـئـی اـئ ـض وه ـق اکم، ـیـعـنی وـلی ـفـقـیه، رـئـیس ـق ـح
ــشخـیـص ـیـس ـمـجـلـس «ـت ـرگان و رـئ ـب ـمـجـلـس ـخ
ا ـتن از د، ده ـه اـش ـته ـب ام» صـورت گرـف ـظ ـصـلـحت ـن ـم
راض ا ـتـحـصن در ـمـجـلس اـعـت دگان ـمـجـلس، ـب اـیـن ـنـم
وـنی شـورای اـن ر ـق ـی دام ـغ د خـود را  ـبه اـین اـق شـدـی
نگـهـبان اـعالم کردـند. در دوـمـین اـطالـعـیه ـصادر ـشده

منتشر شد
ـجـــزوه «ـســنـــدیکاـهـــای
ــــــا کارگری - ویژگی ـه
ــار و کارکرد» که ــاـخــت ـس
ــسـله ـل ـته شــده از ـس ـرگرـف ـب
ی ـنـدیکاـی آـمـوزش ـهـای ـس
ون ـجهـاـنی دراـسـی وـسط ـف ـت
اتحادیه های کارگری است
ــاالن ـع ــاده ـف ـف ــرای اـســت ـب

کارگری منتشر شد. 

با تصویب «ماده 94»  نظام صنفی:
 امنیت شغلی کارگران پایمال می شود!
ادی ـتـص ار اـق اـخـت اـست اـصالح ـس ان ـسـی اـب رای ـشـت اـج
که، ـمـحور آن ـتأـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه و ـخـصوـصی ـسازی
ـنـاـفع کارگران و ـیه ـعـرـصه ـهـاـست، ـحـقـوق و ـم در کـل
رار ـبه ـق اـن رض ـهـمه ـج ورد ـتـع ا را ـم ان ـمـیـهن ـم زـحـمتکـش
داده است. تصویب و اجرای لوایح مرتبط با این برنامه،
وـنـها زـحـمتکش ـبه ـصورـتی ـهدف ـمـند اـمـنـیت ـشـغـلی ـمـیـلـی

را در معرض نابودی کامل قرارداده است!
ـمـصوبه ـجدـید ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی در ـخـصوص
ـحق ـبـیـمه ـتأـمـین اـجـتـماـعی یکی از آـخرـین اـقداـمات ـضد
دی د. چـن ـیه ـبه ـشمـار ـمی آـی کارگری رژـیم والـیت ـفـق
ظـام ـصـنـفی که ـبخــشی از س، مـاده 94 ـن ش در ـمـجـل پـی
ن ـی ـبی ـبـر تـشکـیل وزارت رـفـاه و ـتـأـم ـن ـطـرح دوـلت ـم
دگان گذـشت و ـبه ـن اـی ـم اـعی اـست، از ـتصـوـیب ـن ـم اـجـت
ـاده ـبه ن ـم ـر پاـیه اـی ـاده ـشـد. ـب ـت ـرـس ـان ـف ـب ـشـورای نگـه
ا از زاران ـتن از کارگران ـصـنف ـه وـنی، ـه اـن اـصـطالح ـق
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ـصـمم اـست و ـمی شـان سـاـخت: «دوـلت ـم ر ـن خـاـتـمی ـطی گـفتگوـیی خـاـط
کوـشد ـبا اراـیه الـیـحه ای ـجدـید (ـتوـجه کـنـید ـجدـید) ـقاـنوـنی ـمـسـتـقل و ـجاـمع
ـبرای  ـخـصوـصی ـسازی ـتـهـیه و ـبا ـتـجـهـیز امکاـنات و ـتـقوـیت ـساـخـتار اـجراـیی
ـخـصوـصی ـسازی، ـشراـیط را ـبه گو ـنه ای ـفراـهم کـند که، ـساـخـتار اـجـتـماـعی
ا اـین ـسـیاـست ـهـمراه و ـهمگام ـشود ....  ـمن ـمـعـتـقدم در و اـقـتـصادی کـشور ـب
دارد..  » وی در اداـمه ود ـن ازی وـج رای ـخـصوـصی ـس اوـمـتی ـب دـنه دوـلت ـمـق ـب
اـین گـفتگو ـمی اـفزاـید. «اـصوال ـسرـعت اـجرای ـبرـناـمه ـخـصوـصی ـسازی ـنه ـبه
دـلـیل رـغـبت ـیا ـمـقاوـمت اـفراد و دـستگاـهـها ـبلکه ـنـیازـمـند ـساـخـتار اـجرای کار
اـعی آن اـست ... ازـهای اـقـتـصادی- اـجـتـم راـیط و پـیش ـنـی آـمد.... و ـتـحـقق ـش
ـباـید کوـشـید ـسرـعت ـخـصوـصی ـسازی از گذـشته ـبـیـشـتر و زـمـینه ـمـناـسب ـبرای
ـشـتاب گرـفـتن ـفرآـیـند اـجراـیی و دـسـتـیاـبی به اـهداف ـمورد اـنـتـظار آن اـفزاـیش

یابد.» 
ای اـمه ـه رـن د، ـب ان ـمی دـه ـش اـست و ـن ود گوـی ودی ـخ ان ـبه ـخ اـین ـسـخـن
دیکـته ـشده از ـسوی ـنـهاد ـهای ـقدرـتـمـند ـسرـماـیه داری  جـهاـنی ـنـظـیر ـصـندوق
روز و در اـبی ـبـیش از اـم ا ـشـت ده ـب ـن اـنی، در آـی انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب ـبـین اـل
ـنـتیـجه پـیاـمد ـهای دردـناک وـسیع ـتر ـبه ـمورد اـجرا گذاـشته ـمی ـشوـند. ـناـبودی
اـمـنـیت ـشـغـلی کارگران ـبرای ـتأـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه یکی از پـیاـمد ـهای ـشـتاب
گرـفـتن ـفرآـیـند ـخـصوـصی ـسازی اـست و ـتـصوـیب ـماده 94 ـنـظام ـصـنـفی دـقیـقا
ـناـظر ـبر اـین اـمر اـست. آن پـیش ـنـیاز ـها و ـیا پـیش زـمـیـنه ـهاـیی که ـخاـتـمی در
ـباره آـنـها ـتوـضـیح ـمی دـهد، ـنـیز چـیزی ـجز پدـید آوردن ـنـیروی کار ارزان و
وـجه ـبه ا ـت د. ـبه ـعالوه، دوـلت ـب اـش د ـب واـن اـیه داران ـنـمی ـت رـم رای ـس ـطـیع ـب ـم
اـمه رـن اـلی ـخود از ـب اـبع ـم أـمـین ـمـن رای ـت اـهـنـجار اـقـتـصادی کـشور، ـب وـضـعـیت ـن
ـخـصوـصی ـسازی ـهم استـفاده ـبسـیار ـمی کـند.ـمـسـئوـلین وزارت اـمور اـقـتـصادی
را اـنـتـشار داده اـند، ـتأکـید ـمی کـنـند ـبرای ـتـحـقق و داراـیی در آـماری که اـخـی
در آـمد ـهای پـیش ـبـیـنی ـشده از راه واگذاری ـسـهام دوـلت، اـمـسال ـموـفـقـیت
د دوـلت از واگذاری ار در آـم اـبق اـین آـم ـط د، ـم ری داـشـته اـن ای چـشمگـی ـه
ال 81 ـبه دود 50 در صـد در کل ـس ام ـبه ـبـخش ـخصـوـصی از رـقـمی ـح ـسـه
ده دی رـسـی اـهه اول سـال جـاری خـورـشـی االی 71 در صـد در 9 ـم رـقـمی ـب
اـست. ـهم اکـنون دوـلت در ـحال ـبرـناـمه رـیزی ـبرای اـفزاـیش ـمـقادـیر ـبـیـشـتری
ده اـن اـقی ـم ای ـب اه ـه ا ـبه ـبـخش ـخـصوـصی در ـم رکـتـه ام و واگذاری ـش از ـسـه
ـسال اـست. یکی از ـمـشاورـین ارـشد ـخاـتـمی در یک ـمـصاـحـبه ـمـطـبوـعاـتی در
ـخـصوص ـبرـناـمه واگذاری ـتـصدی گری دوـلت به ـمردم ( ـبـخوان ـخـصوـصی
ـسازی ) ـعـنوان کرده اـست، دوـلت ـتـصـمـیم دارد ـمـبـلغ 10 ـهزار ـمـیـلـیارد رـیال
اـیه داران ) واگذار کـندکه، اـین رـقم ـمـعادل کل ـسـهام ـبه ـعـموم ـمردم ( ـسرـم
ـبرـناـمه ـخـصوـصی ـسازی در 10 ـسال گذـشته اـست و ـنـشان ـمی دـهد که اراده
ده اـست. رای ـخـصوـصی ـسازی در دـستگاـهـهای دوـلـتی  ـبه وـجود آـم الزم ـب
ود ـهای اـمه ـخـصوـصی ـسازی ـبـخـشی از کـمـب رـن ا اـجرای ـب ر اـین، دوـلت ـب اـب ـبـن
ـماـلی ـخود را ـجـبران ـمی کـند، آـنـهم به ـحـساب ـتـیره روزی و ـفـقر کارگران و
ا ـبه ـبهـای ـیـهن ـم ـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکشـان ـم زـحـمتکشـان! در واـقع ـط
ازی را ـبه زـیـنه ـخـصوـصی ـس ار ـه ا زور و اـجـب ودی اـمـنـیت ـشـغـلی ـخود و ـب اـب ـن
دگان در ـن مـاـی رـخی از ـن اره ـحـتی ـب د. در اـین ـب دوق دوـلت ـمی پردازـن ـصـن
ـهراس از شکل گـیری ـجـنـبش گـسـترده اـعـتراـضی و ـبرای ـمـهار زدن ـبه آن ـبه
ام ـصـنـفی ـظ اده 94 ـن ات ضـد کارگری ـمـجـلس از ـجـمـله ـتصـوـیب ـم ـمصـوـب
ـمـعـترض ـهـسـتـند. ـسـهـیال ـجـلودارزاده اـعـتراف ـمی کـند:" ـباـید از ـبرـخی اـنـتـقاد
کرد که ، راـبطه کارگر و کارـفرـما را ـبه راـبـطه ـشاگرد و اـسـتادی ـتـشـبیه کرده
دـین، یکی اج اـل ا ـت ود...” و ـی اـیت ـش داـلت رـع د ـع اـی ـطه ای ـب ر راـب د. در ـه اـن
ون، در اـن ا ـتـصوـیب اـین ـق اـیـندگان ـمـعـترف ـمی ـشود:" ـب دیگر از اـین ـنوع ـنـم

پوشش بیمه خارج شده و بدون هیچ گونه حمایت «به امان خدا رها»
می شوند.

وق رح ـف دگان ـط دوـین کـنـن ز ـت دگان ـمـجـلس و ـنـی اـیـن ـم دالل ـن اـسـت
اـعی، ـهـمه أ ـمـین اـجـتـم اه و ـت اد رـف ا ـتشکـیل وزارت ـنو ـبـنـی اـیـنـست که، ـب
ـمردم و ـنه فـقط کارگران تـحت پوـشش ـبـیمه ـقرار ـخواـهـند گرـفت، در
وـعـیت ام ـصـنـفی ـمـمـن اده 94 ـنـظ رـین نکات ـم ـعـین ـحال یکی از ـمـنـفی ـت
ـنی ـتـا زـمـاـنی که ن ـمـع ـهـرگوـنه ـبـازرـسی از کارگاه ـهـا اـست، ـبه اـی
ـمه ـطـلب نکد. ـی د و ـحق ـب رمـای خـود شکاـیت نکـن کارگری از کارـف
ـتی _ ـخـدـمـاـتی را ـنـع یچ ارگاـنی ـحق ـبـازرـسی از کارکاه ـهـای ـص ـه
واـنـند ـبه دـلـخواه ـهر ـتـصـمـیـمی را ان ـمی ـت اـی رـم واـهد داـشت و کارـف ـنـخ
ـین أـم ان ـت ازـم اده ضـد کارگری، ـس د! پـیش از ـتصـوـیب اـین ـم رـن بگـی
اـجـتـماـعی اـین اـخـتـیار را ـبه ـلـحاظ ـقاـنوـنی دارا ـبود که، ـبـصورت رـسـمی
از کارگاه ـها  ـبازدـید کرده و ـبازرـسان آن گزارـشات الزم را در ـباره
حق بـیمه ـتأمین اجـتماـعی تهیه و کارـفرـمایان را ـتحت فـشار ـقرار دهـند،
یـار ـسـلب شـده و ـت ـیه اـین اـخ امـا اکنـون ـبه « ـهـمت» رژـیم والـیت ـفـق
اـفـته اـست. ـبه ا ـبه شکـلی چـشم گـیر اـفزاـیش ـی رـم اـنوـنی» کارـف ـقدرت «ـق
رای ـتـنـظـیم رواـبط وـنی، ـب اـن اـیه داران ـهیچ گوـنه ـمـنع ـق رـتـیب ـسرـم اـین ـت

خود با کارگران ندارند و قانون نیز به سودآنان عمل می کند!
اـینک به دـنـبال ـخروج کارگاه ـهای کـمـتر از 10 ـنـفر از چارچوب
ـقاـنون کار و رواج ـقراردادـهای ـموـقت، حق ـبـیمه کارگران ـنـیز از ـمـیان
اـیه ا ـتـمام و کـمال زـمـیـنه ـهای ـجـلب و ـجذب ـسرـم رداـشـته ـمی ـشود ـت ـب
ر رگاه کارگری ـبه ـه د. ـه راـهم آـی اـیه ـف رـم أـمـین اـمـنـیت ـس ارـجی و ـت ـخ
دـلـیل از کارـفرـمای ـخود شکاـیت کـند، آـنـها ـبا ـسالح اـخراج ـیا او را از
ارایه شکاـیت مـنـصرف و ـیا از کار اـخراج ـمی کنـند و به این ـترتـیب به
ـنـد که، هـر ـنـوع  "سـرپیچی” از “ ـشـان ـمی دـه تکـشـان ـن ـم ـمه زـح ـه
مقررات ـقانونی “ چه نـتایجی برای آنـها در پی خواـهد داشت. در این
ا اـعی آن ـب ون اـجـتـم ـسـی دگان ـمـجـلس و ـعـضو کـمـی اـیـن اره یکی از ـنـم ـب
رای د ـب اـشـن ور ـب انچه کارگران ـمـجـب ده:" چـن اد آور گردـی راـحت ـی ـص
ان ا ـی رـم ورد کارـف رـخ ا ـب د ـب ود شکاـیت کـنـن ات ـمدت ـهمکاری ـخ اـثـب
ـیم که، صـرـیح کـن د ـت ا ـی د.» ـب رو شـده و از کار اخـراج ـمی شـوـن روـب
صـوـبه جـدیـد ـمـجـلس ـبه سـرمـاـیه داران اـین امکان را ـمی دهـد ـبه ـم
کوچکـترـین اـقداـمی ـبرای ـبـیـمه کارگران دـست ـنزـنـند. ـقاـنوـنی ـنـیز ـبرای
اـغل در را اوال کارگران ـش دارد، زـی ود ـن وی کارگران وـج ات دـع اـثـب
اـنون کار ـخارج ـشده اـند و ر از 10 ـنـفر از ـشـمول ـق کارگاه ـهای کـمـت
ـتـقالل ـعـمل نـدارد و مـاـعی دیگر اـس ـت ـین اـج نکه سـازمـان تـأـم دوم اـی
ا ـبدون اراـیه شکاـیت ـمـمـنوع اـست. اـین ـعواـمل، ازرـسی از کارگاه ـه ـب
د اـی ا ـب ازد و آـنـه رو ـمی ـس وار روـب راـیـطی ـبس دـش ا ـش ان را  ـب زـحـمتکـش
ـفرـماـنـبردار گوش ـبـفرـمان کارـفرـماـیان ـباـشـند و فـقط ـبا اـمـضاء ـقراردادـها
ـیـاـست ـشـغـول ـشـوـنـد. واـقـعـیت اـین اـست که، ـس ی ـمـوـقت ـبه کار ـم
اصالح ـساخـتار اقتـصادی بعـنوان یکی از اصلی ـترین برـنامه ـهای رژیم
نـاح هـای  آن اـست ـبه شکـلی ـیه ـج ـیه که مـورد تـواـفق کـل والـیت ـفـق
ـهدف ـمـند، ـتشکـیل ـنـیروی کار ارزان و ـمـطیع را  ـبرای ـجـلب و ـجذب
ـسرـماـیه و ـعـقد ـقرارداد ـبا اـنـحـصارات ـفراـمـلی دـنـبال ـمی کـند. ـتـصوـیب
س، یکی از اجـزاء اـین ظـام ـصـنـفی کشـور در ـمـجـل مـاده 94 الـیـحه ـن
ـبرـناـمه کـلی ـمی ـباـشد و راـبـطه ای ـتنگاـتنگ ـبا الـیحه ـجدـیدی دارد که
در ـهـیات دوـلت در دـست ـتـهـیه و ـتدوـین اـست. در اـین ـمورد، ـمـحـمد
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غـیرقاـنونی و گـسترده داوطـلبان ـنماـیندگی در حـقیقت
راـبر «ـکودـتای آراـمی» اـست ـکه ـسـتادگی آـنان در ـب اـی
ا در ررـسی ـصالـحـیت ـه رـصت ـب اده از ـف وءاـسـتـف ا ـس ـب
ــار، ــش ــا از هــمه اـق ــری اسـت. ـم ـکل گـی ــال ـش ـح
اـنـها و ـمـجـموـعه ـهای ـسـیاـسی ـنـخبگان،گروه ـها، ـسازـم
وکـراـسی در ـتقـرار دـم ـتمـاـعی ـکه در ـجـهت اـس و اـج
ـدای م ـکه ـص ـی ـواـه ی ـخ ـد ـم ـن ـن ی ـک ـران ـتالش ـم اـی
اعتراض خود را در افشای این اقدام ضدحقوق بشری

به گوش همگان برسانند. »
ن ـمحکوم ـم ـر، ـض ـی ـران ـن ـودۀ اـی ـحـزب ـت
ان ـب ردـمی شـورای نگـه دام آـشکـارا ضـد ـم کردن اـق
ـمه حـرکات اـنه خـود را از ـه اـطـع ارـتجـاع ـحمـاـیت ـق
دگان اـیـن ـم راـضی ، از ـجـمـله ـتـحـصن گروـهی از ـن اـعـت
ا دام اـعالم ـمی کـند.  ـحزب ـم ر ـضد اـین اـق ـمـجـلس، ـب
اکم ان ـح رـتـجـع ود که ـم اره کرده ـب دـتی پـیش اـش از ـم
ا ـخاکرـیز اول ـمی داـنـند که اـنـتـخاـبات دوره ـهـفـتم ـتـنـه
اـست د رـی ات دوره ـبـع اـب ـتـخ ا اـن دی اـست که ـب در روـن
اـتـمی، ار رـفـتن ـخ ا کـن ا پـیش از آن، ـب وری و ـی ـجـمـه
اـئـله اـفـتن «ـغ ان ـی اـسب ـیـعـنی پاـی ـن راـنجـام ـم د ـبه ـس اـی ـب
وـجه ـبه وـضـعـیت ا ـت ران رژـیم ـب د. ـس رـس ات» ـب اـصالـح
بـحراـنی کـشور و ـفـشارـهای ـخارـجی تالش دارـند ـتا ـبا
ـماـنورـهای گوـناگون ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر
د وع وـضـعـیـتی را پدـی د، ـیـعـنی در ـمـجـم ـن را تکرار کـن
ـد ـیـر گذاری ـخـود در روـن ـأـث آورـنـد که ـمـردم از ـت
ا اتکاء ـبه اـقـلـیت ا اـمـید ـشوـند و ـمرـتـجـعان ـب اـنـتـخاـبات ـن
وه ـمـقـنـنه را ـبه دـست ار دارـند ـق ـمـحدودی که در اـخـتـی
ا بگـیرـند. ـما ـهمچـنـین ـتأکـید کرده ـبودـیم که ـمـبارزه ـب
ـصـحـیت ـظه و ـن وـع اـین خـواـست ارـتجـاع از طـرـیق ـم
ا اـعالم ان حکوـمـتی ـب ر ـنـیـست. اـصالح ـطـلـب امکان پذـی
ـسـیج ـمردم ـمی اـتی و ـب اـب ودن چـنـین اـنـتـخ وـنی ـب اـن ر ـق ـغـی
ای وـطـئه ـه ا ـت اـبـله ـب ای ـعـمـلی را در ـمـق د گام ـه ـن واـن ـت
ن ـراـضی و ـتحــص ـت ـد.  ـحـرکت اـع ـردارـن ـاع ـب ارـتـج
شـماری از نـمایندگان ـمجلس هنگامی ـمی تواـند تأثـیر
اـشد که ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی کـشور ـبـخش ـب
ـنه ـته داـم ـاـف ـان ـی ـازـم نگ و ـس ـاـه ـم ـدام ـه در یک اـق
اـنوـنی را ـبه ـسـطح اـعـتراـضات  ـبر ـضد اـین اـقدام ـغـیر ـق
ـجامعه گسـترش دهـند و اـجازه ـندهـند ـتا ـسران ارتـجاع

در تحقق نقشه های شوم خود موفق شوند
ـحزب ـتودۀ اـیران ـبار دیگر ـضـمن ـمحکوم
ـمه ـبـان   ـه کردن  اـقـدام  ـضـد ـمـردـمی ـشـورای نگـه
ـنـیروـهای ـمردـمی و آزادی ـخواه اـیران و ـجـهان  را ـبه
وـطـئه ـهای ارـتـجاع ر ـضد ـت ارزه واـحد ـب اـعـتراض و ـمـب

فرا می خواند.

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
22 دی ماه 1382
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ده اـست دگان ـمـتـحـصن از ـجـمـله ذکر ـش اـیـن از ـسوی ـنـم
ـمه دگی از ـه ـن مـاـی که: «اـین ـتـحـصن در خـاـنه ـمـلت ـبه ـن
ـست اشـاـی ات ـن اـم اج اـتـه اـنه آـم وـم ـظـل اـنی اـست ـکه ـم آـن
ان» ورای نگـهـب ات ـش اـب ر اـنـتـخ ارت ـب رـکزی ـنـظ ات ـم «ـهـی
رـیق د و ـبه ـط ـسـتـن ر ـم رار گرـفـته و ـبه دالـیل واـهی و ـغـی ـق
ـغـیر ـقاـنوـنی رد صالـحـیت ـشده اـند و دـست ـشان ـبه ـجاـیی
وز د. اگر چه ـهـن ـسی ـنـمی رـس ان ـبه گوش ـک ادـش رـی و ـف
ا ررـسی ـصالـحـیت  ـه ظـر در ـب د ـن رـحـله از ـتجـدـی ـیک ـم
ردگی رد ا گـسـت اـقی اـست اـم ان ـب ورای نگـهـب وـسط ـش ـت
رـکزی ـمـنـصوب ارت ـم ـظ ات ـن وـسط ـهـی ا ـت ـصالـحـیت ـه
ا و ـهـشدارـهای ـشورای نگـهـبان ـکه ـبه رـغم ـهـمه اـندرزـه
ور و رم ـجـمـه ای ـمـحـت وز ـبـخـصوص روـس ـس ای دـل روـه ـنـی
ز ـمقـاوـمت شـورای ـی ـته اـست و ـن ـمـجـلس صـورت گرـف
ر ـتصـوـیب ر اصـرار دوـلت و ـمـجـلس ـب راـب ان در ـب نگـهـب
ـلوایح دو گانه که می ـتواـنست ـضامن پـیشگیری از چـنین
د دـی رـحـله ـتـج داز روـشـنی از ـم د، چـشم اـن اـش دادی ـب رـخ
ی ـا راـه ـیل ـم ن دـل ـی ـم ـته اـست. ـبه ـه ی نگذاـش ـاـق ـر ـب ـظ ـن
اـیـندگی از دام ـکـنـیم و ـبه ـنـم اـفـته اـیم ـجز آـنـکه ـخود اـق ـی ـن
ـزرگ ـد و ـب ـن ـم ـزرگی از ـمـلت ـکه ـحق ارزـش ـبـخـش ـب
اـنـتـخاـبات آزاد و ـعادالـنه ـکه دـسـتاورد و ـثـمره ـیک ـقرن
وده اـست را داد ـب ر اـسـتـب راـب ان در ـب داری آـن ارزه و پاـی ـمـب
ن ر اـی راـب نـد در ـب ـن ـی در ـمعـرض ـتهـدیـد و ـتحـدیـد ـمی ـب
اـنـحراف و ـبدـعت اـیـسـتادگی ـکـنـیم و اـجازه ـندـهـیم اراده
اـکم و اـنـتـخاب ـمـلت ر اراد ه ـمـلت ـح ده ای ـکوچک ـب ـع

محدود و محصور در سلیقه و انتخاب آنان گردد...»
ـیـز که ـبخـش ـبـزرگی از ـبـهه مــشـارکت ـن ـج
ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی اش از ـجـمـله رد ـصالـحـیت ـشدگان
ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع اـست ـبا اـنـتـشار ـبـیاـنیه ـیی از ـجـمله
ا وـنی ـمـجـلس ـب اـن ایگاه ـق ردن ـج ر ـسؤال ـب اـعالم کرد: «زـی
ردـصالـحـیت ـبـیش از 80 ـتن از ـنـماـیـندگان ـمجـلس ـشـشم
ـضـعـیف دگی ـمـجـلس ـهـفـتم، ـت اـیـن زاران داوـطـلب ـنـم و ـه
ـبع ـط ـاـل ـمـهـوری اـسالـمی و ـب ـظـام ـج ـنـهـاد ـمـجلـس در ـن
ـتـضـعـیف ارـکان ـجـمـهورـیت اـین ـنـظام و ـلـطـمه دار ـکردن
اـعـتـبار و وـجهه ـبـین اـلـملـلی ـکـشور اـست. ـجبـهه ـمـشارـکت
وـنی اـن رـق دام ـغـی ردن اـین اـق وم ـک ا ـمـحـک ران اـسالـمی ـب اـی
ادآور اـیر ـمـصاـلح ـمـلی ـنـکات زـیر را ـی ـتـنش آـفرـین و ـمـغ
ـمـاـیت از اـقـدام ـشـجـاـعـاـنه و ـمی ـشـود: ـمـا ـبـا اـعالم ـح
دگان اـصالح ـطـلب ـمـجـلس در اـعالم ـن مـاـی سـؤوالـنه ـن ـم
ـتـحـصن و پاـیـمردی در اـحـقاق ـحـقوق ـتـمام ردـصالـحـیت
ا ـحـصول اـنوـنی، از آـنان ـمی ـخواـهـیم ـکه ـت ـشدگان ـغـیرـق
ار ـشدن وـنی و ـبی اـعـتـب اـن راـجع ـق دـنـظر ـم ـتـیـجه در ـتـجدـی ـن
م از ـان اـع ـب ـل ی داوـط ـوـن ـاـن ـرـق ـی ـای ـغ ت ـه ـی ردـصالـح
ات ان از ـهـمه اـمکـاـن ـب ر داوـطـل دگان ـفـعـلی و سـاـی ـن اـی ـم ـن
ـقاـنوـنی ـبـهره گـیری ـنـماـیـند. دـفاع ـنـماـیـندگان از اـنـتـخاـبات
ه ردـصالحـیـت ــان ـب ــراض آـن ه و اعــت ــادالـن آزاد و ـع

ـد ـدان دور شــاـه ـده ای ـنه چـن ـن آـی
ود که، ـحـضور کارگراـنی ـخواـهـیم ـب
از ـحداـقل ـحـقوق  ـقاـنوـنی ـخود ـیـعـنی
أـمـین اـجـتـماـعی ـبرـخوردار ـنـخواـهـند ـت
ـبود.» و اـلـبـته اـین شگـفت اور ـنـیـست،
زـیرا اـصوال ـبرـناـمه ـهای رژـیم والـیت
اـیل کارگری و از ـجـمـله ـس ـفـقـیه در ـم
ـتـصوـیب ـماده 94 ـنـظام ـصـنـفی ـهـمـین
ـهدف ـیـعـنی ایـجاد ـلشگری از ـنـیروی
ع را بــــــرای ـــی ــــط کار ارزان و ـم
ـسـتی ـتـعـقـیب ـمی اـلـی اـنـحـصارات امپرـی

کند.
ـنـفی ـظـام ـص ـصـوـیب ـمـاده 94 ـن ـبـا ـت
کـشور، ـهر ـنوع ـحـماـیت ـقاـنوـنی ـبرای
اـقدام به ـبـیمه ـنـمودن کارگران ـشاـغل
ی ـته ـم ـیـان ـبـرداـش در ـصـنف ـهـا از ـم
یچ ـا که، دیگر ـه ـن ـع ن ـم ـود، ـبه اـی ـش
وـنی در اـین ـخصـوص اـن ـضمـاـنت ـق
وـجود ندارد. ـبا مـصوبه فوق ـهمچنین
ـقـسـمت ـعـمده ـیی از درآـمد ـسازـمان
ه ـمــاعـی که از ـنــاحــی ن اجــت ـی ـتــأـم
کارگران ـشــاـغل در واـحــد ـهــای
ـنـفی ـبه دـست ـمی آمـد، کوچک ـص
ـشه پاـیـان ـمی ـیـاـبـد. اـین ـی ـم ـبـرای ـه
اـمه رـن رای ـب ـنه، اـج ـی وـبه، پـیش زـم ـص ـم
ا ده اـست. ـب ـن ای ضـد کارگری آـی ـه
رای د دوـلت ـب وـجه ـبه طـرح جـدـی ـت
اـمه ـخـصوـصی رـن ـشـتاب ـبـخـشـیدن ـبه ـب
ازرـسی از وـعـیت ـب زـمه ـمـمـن ازی زـم ـس
ی در راه ـزرگ صــنـف ـای ـب ـدـه واـح
روـهای ـمـجـلس و در ـمـیان وزـیران ـبه
س وضـوح ـبه گوش ـمی رسـد. ـمـجـل
ـظـام ـصـوـیب ـمـاده 94 ـن ـا ـت شــشم ـب
ط شـان ـمی دهـد، در شـراـی ـصـنـفی ـن
ان ـبـغرـنج کـنوـنی ـنـیروی ـغاـلب در ـمـی
ی، در ـت ـبـان حکوـم ـطـیف اـصالح ـطـل
اح ا ـجـن اـست ـحـفظ ـنـظام ـب اـجرای ـسـی
ت. مــان اـس م پـی ت ـه ذوب در والـی
زیرا به نیروی متحد توده های محروم
اـعی ای اـجـتـم روـه ان دـهی ـنـی ازـم و ـس

برای طرد استبداد اعتقادی ندارد.  
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زاران راض ـبه رد ـصالـحـیت ـه دگان ـمـجـلس در اـعـت اـیـن ا اداـمه ـتـحـصن ـنـم ـب
ـنـفر از ـناـمزدـهای اـنـتـخاـبات هـفـتـمـین دورۀ مـجـلس ـشورا، ـفـضای پر ـتـنش ـسـیاـسی
د ود. اـحـم ر اـین ـحرکت ـب راـب اگون در ـب ای گوـن د عکس اـلـعـمل ـه اـه ور ـش کـش
ـناـطق ـنوری، از ـسران ـفراکـسـیون اـقـلـیت ـمـجـلس، و از ـسـخنگوـیان ـجـناح «ذوب
ـیع راف کرد که رد ـصالـحـیت وـس ـت شـاگراـنه ـیی اـع ان اـف ـن در والـیت» در ـسـخ
ـیل ـجـلـوگـیـری از شکل گـیـری یک «حکوـمت ـتـخـاـبـاـتی ـبه دـل ـنـاـمـزدـهـای اـن
سکوالر» در اـیران ـبوده اـست. ـناـطق ـنوری در سـخـناـنی که از ـخـبرگزاری اـیـسـنا
پـخش ـشد از ـجـمـله گـفت: «ـعده ـیی از اـصالح ـطـلـبان ـسـکوالر ـبه دـنـبال ـحذف
ـحـکومت دیـنی ـبوده و تالش  ـها و ـحرکت ـهای آنـها ـبه سمت ـشکل گـیری یک
ای ده ـیی از رد ـصالـحـیت ـه ذا ـبـخش ـعـم والر پـیش ـمی رـفت، ـل وـمت ـسـک ـحـک
چـهره ـهای اـصالح گراـیان ـبه دـنـبال ـجـلوگـیری از ـتوـسـعه ـسـکوالرـیزم در ـجامـعه
ا ـتوـسـعه ـبوده اـست.» ـناـطق ـنوری ـبا ادـعای اـینکه رـئـیس ـجـمـهوری ـنـیز ـشدـیدا ـب
ال و ار و ـجـنـج ذا ـج د دـین، «ـل وـمت ـض ری ـیک ـحـک زم و ـشـکل گـی والرـی ـسـک
ـهـیاـهوی ـبرـخی از اـصالح ـطـلـبان رد ـصالـحـیت ـشده ـنـیز ـنـشان ـمی دـهد ـکه آـنـها
ا ـبه ـسـمت ـحذف اـعـتـقادات دـیـنی ـمردم پـیش رـفـته و ـیک ـهـنوز اـصرار دارـند ـت
ا دگان ـب اـیـن ـم زود: «اداـمه ـتـحـصن ـن د.»  اـف زی ـکـنـن وـمت ـسـکوالر را پاـیه رـی ـحـک
ـتوـجه به ـفرـماـیـشات مـقام ـمـعـظم رـهـبری، ـتوـصیه ـهای رـئـیس ـجمـهوری و رـئـیس
ـمـجـلس ـمـبـنی ـبر پاـیان ـیاـفـتن ـتـحـصن؛ ـبا انگـیزه ـمـظـلوم ـنـماـیی ـصورت ـمی گـیرد
اما ـمردم هوشیارـتر از آنند که با این هـیاهو فریب بـخورند. ناطق نوری ـبا اشاره
د گـفت : ا ـحـمـله ـمی ـکـنـن واره ـبه ارزش ـه ان ـهـم رـخی از اـصالح ـطـلـب ـبه اـیـنـکه ـب
ا دراـیت ـکاـمل ـمـتوـجه اوـضاع ـهـسـتـند و وـقـتی ـمی ـبـیـنـند چه ـکـساـنی و از ـمردم ـب
د، ـبه روـشـنی ـبه اـیت ـمی ـکـنـن ا ـحـم راض آـنـه اـیی از ـتـحـصن و اـعـت ورـه ـش چه ـک
اـبـعاد دیگر اـین ـماـجرا پی ـمی ـبرـند و ـهرگز اـجازه ـشـکل گـیری ـیک ـحـکوـمت

سکوالر را به آنها نخواهند داد.»
در هـمین حال در تـهران اعالم شد که 270 ـتن از روزنامه نگاران حـمایت
ـخود را از اداـمه ـتـحـصن ـنـماـیـندگان ـمـجـلس اـعالم کرده اـند. ـبه گزارش ـساـیت
ا دگان ـمـتـحـصن در ـمـجـلس ـب اـیـن ـم اـنـیه ـخـطاب ـبه ـن ـی روز»  در اـین ـب رـنـتی «اـم ـنـت اـی
اـشاره ـبه رد ـصالـحـیت ـها و ـتاـثـیرات آن ـبر اـنتـخاـبات آـمده اـست که «ـنـقـطه ثـقل
وف اـصالح اـطع در ـصـف روز واـکـنش ـق دم ـب ان از ـع ـن ـی ـم رـخی، اـط راتژی ـب اـسـت
اـکـید ـمـکرر ان اـصـیل ـمـجـلس و ـت اـنه اـصالح ـطـلـب ا ـحرـکت ـشـجاـع ود، اـم ان ـب ـطـلـب
ـمـتـحـصـنـین ـبه دـفاع از «آزادی اـنـتـخاـبات» و ـنه ـمـناـفع گروـهی ـیا ـفردی ـخوـیش،
ـضربه ای ـعـظـیم ـبر پیـکر ـسـنارـیوـهای نگاـشـته ـشده ـبا ـفرض انـفـعال اـصالح طـلـبان
دان ـسرـخورده از اـصالـحات و اـصالح ـطـلـبی، اـخـته و در اذـهان ـشـهروـن وارد ـس
ـبارقه اـمـید ـمـجددی پدـید آورد.»  ـصادرـکـنـندگان اـین ـمـتن در اداـمه اـبراز عـقـیده
س، نـدگان در ـمـجـل مـاـی ـصن ـن د ـکه پس از گذـشت چنـد روز از ـتـح کـرده اـن
دـید و ـتـحـبـیب اگوـنی از ـتـه دـهای گوـن رـفـن ا ـبه ـت زم آـنـه رای ـشـکـسـتن ـع رـخی ـب ـب
ا رگذار اـفـکار ـعـموـمی ـب اـثـی اط ـت اـمـین ـهدف ـقـطع ارـتـب ال ـت روی آورده و ـبه دـنـب
ـمـتـحـصـنـین و ـبالـعـکس ـهـسـتـند و کـلـیه رـساـنه ـهای ـتـحت ـکـنـترل ـخود را ـبرای ـجا
اـنداـخـتن اـلـقاـئات ـجـناـحی، ـبه ـخدـمت گرـفـته اـند.»  ـنوـیـسـندگان اـین ـمـتن ـبا ـبـیان
اـمه نگاران اـصالح ـطـلب از اـبـتدای زاـیش ـجـنـبش اـصالـحی ـهزـیـنه اـین ـکه روزـن
وان ام ـت ا ـتـم ود ـمی داـنـیم ـب د: « وـظـیـفه ـخ د، اداـمه داده اـن ده اـن اـیی ـمـتـحـمل ـش ـه
ـخوـیش، وـظـیـفه اـیـجاد پل ارـتـباـطی ـبـین ـشـهروـندان و ـنـماـیـندگان دـلـیرـشان را ـبر
ـعـهده گـیرـیم و ـعالوه ـبر اـین، از اراـیه ـهرگوـنه ـحـماـیت ـعـمـلی دیگر در ـهنگام
ـضرورت، اـباـیی ـنداریم. ـما روزـنامه نگاران پیگـیر ـمـطاـلـبات شـهروـندان ـهـستـیم و
ادآور ـشوـیم اـیـسـتی ـی دـنه اـجـتـماـعی اـصالح ـطـلب، ـب ا ـب ـسـتـمر ـب ـبه دـلـیل ارـتـباط ـم
ازش پـشت پرده و ر ـس ـظـی اـتی ـن دگان را آـف ـن اـی ـم رـین ـن ـتخـارآـف اـین حـرـکت اـف
ـعدول از اصل دـفاع از ـحـقوق «ـتـمامی» ـناـمزدـهای ردصالـحـیت ـشده ـغـیرـقاـنوـنی
و عقب ـنشـینی ـناشی از ارـعاب و تـحبـیب تـهدـید ـمی کـند که در ـصورت ـتحقق
د ـعـلی ذکر اـست که ـسـی رد.»  الزم ـبه ـت ات» را اـعالم ـک ـسـتی «ـخـتم اـصالـح اـی ـب

اال گرـفـتن ـحـماـیت اـجـتـماـعی از ـحرکت ا ـب وـجه ـب ا ـت ر ـب اـمـنه ـیی در روزـهای اـخـی ـخ
داران کشـور ـبه اـن ـت اـنی در ـحضـور اـس دگان اـصالح ـطـلب ـمـجـلس در ـسـخـن ـن اـی ـم ـن
ارۀ ـنـماـیـندگان ـشورای نگـهـبان ـتوـصـیه کرد که در رد ـصالـحـیت ـها، ـخـصوـصاً درـب
ـبـارزه و پاـیـداری ـنـد. اداـمه اـین ـم ـظـر کـن س ـتـجـدـیـد ـن رد ـصالـحـیت ـشـده ـمـجـل
ـنـمایـندگان ـمتـحـصن در ـبراـبر ارتـجاع و گـسـترش دامـنه اـعـتراـضات ـتوده یی در ـبراـبر
دگان اـصالح اـیـن ا شکـست ـنـم روزی و ـی د پـی ردم کـلـی وق ـم اع ـبه ـحـق ـحـمالت ارـتـج

طلب در برابر ارتجاع تاریک اندیشان حاکم است.

نیروهای ملی-مذهبی: باید به مبارزه تا حذف نظارت
استصوابی ادامه داد

اـنـیه ـیی، ـی ار ـب ـش ـت ا اـن ا» اـین گروه ـب ذـهـبی ـه اـیت «ـمـلی - ـم ر اـساس گزارش ـس ـب
ان ورای نگـهـب ر ـضد ـش دگان ـمـجـلس ـب اـیـن ـم راـضی ـن اـیت از ـحرکت اـعـت ـضـمن ـحـم
ارـتـجاع ـخواـهان اداـمه اـین ـمـبارزه ـتا ـحذف ـنـظارت اـسـتـصواـبی ـشورای نگـهـبان ـشد.

در بخش هایی از این اعالمیه می خوانیم:
ـبـاـنه ـمـردم اـیـران که در دوم ـخـرداد 76 ـحـاکـمـیت را « ـحـرکت اـصالح ـطـل
اـعث ـشد اـسی کرد، ـب ام ـسـی ـظ ور ـبه پذـیرش رای ـعـموـمی و گـشودن درـهای ـن ـمـجـب
راـست اـقـتدار طـلب ـتا ـمدـتی در اـفـسردگی و ـیاس اـین ـضربه ـنا به ـهنگام به ـسر ـبرد.
وام ز ـت ا ـحـسن ـنـیت ـنـی ا ـب ان که ـعـمدـت ا و ـخوش ـبـیـنی ـهای اـصالح ـطـلـب اـتـه اـش ا ـمـم اـم
ز ـمی رـفت ردم ـسـتـی اح ـم درـیج از کف ـجـن داری که ـبه ـت اـفع و اـقـت ار ـمـن ود، در کـن ـب
ـشی از حـاکـمـیت و اـنه ـبـخ دارگراـی ـت ازسـازی اـق د ـب اره شـاـه ا دوـب د ـت ـسـبب گردـی
روـیاروـیی اشکارآن ـها ـبا ـمـطاـلـبات ـمـسـلم ـمردم ـباـشـیم .ـهر چـند ـمـتأـسـفاـنه از ـخرداد
76 ـتا اـین لـحظه ـفرـصت ـهای زـیادی از دـست رـفته اـست اـما در ـعـین ـحال ـمـجـموعه
اـنـعـطاـفـهای ـصورت گرـفـته، ـحـجت را ـبر راـست اـفراـطی ـبه ـتـماـمت رـساـنده و دیگر
رـصت راط کاری   و   چپ روی  یک ـف ا   اـف د که ـب ا کـن د ادـع واـن ـهیچ کس ـنـمی ـت
ات ـتخـاـب ا اـن اـحی ـت د ـصـب ز که دیگر چـن ـی ون ـن ـته اـست ، اکـن ارـیـخی از دـست رـف ـت
اـیی که صـورت صـاـیح و ـتالش ـه ده ، ـعـلی رـغم ـهـمه ـن اـن ـم اـقی ـن ـمـجـلس ـهـفـتم ـب
پذـیرـفت ـتا مگر ـبا ـجـلوگـیری از رد صالـحـیت ـهای گـسـترده ، ـهـمـین ـفـضای ـنـیم ـبـند
ای ا رد ـصالـحـیت ـه ان ـب ورای نگـهـب ای ـنـظارت ـش اـتـه ان ـحـفظ گردد، ـهـی و ـنـیـمه ـج
گـسـترده و ـحـیرت آور ـنه ـتـنـها ـمـطاـبق ـمـعـمول از ورود اپوزـیـسـیون ـقاـنوـنی ـبه رـقاـبت
ـسـیاسی و ـصحنه اـنتـخاـبات ـمـمانعت ـبه عمل آورد ،بلکه ـبا تـشخـیص ـعدم صالـحیت
کلـیت ـجرـیان دوم ـخرداد از ـتاـئـید صالـحیت ـبـخش وسـیعی از ـنـماـیـندگان ـمجـلس و
ـبرـجـسته ـترـین چـهره ـهای اصالح ـطـلب آن نـیز ـخودداری ـنـمود.» ـبـیاـنیه در ادامه ـمی
اـفزاـید: «ـما جـمـعی از فـعاالن ـمـلی  ـمذـهـبی ، ـضـمن ـحـماـیت از اـقدام اـخـیر نـماـیـندگان
ـمـجـلس ـشـشم ـمـبـنی ـبر ـتـحـصن و اـعـتراض ـنـسـبت ـبه ـشـیوه ـهای ـهـیـئت ـهای ـنـظارت
ـمـنـتـخب ـشواری نگـهـبان ـیاد آور ـمی ـشوـیم که ـمـسـیر اـنـتـخاب ـشده ، آن گاه واـجد
ود را اـلی ـخ دف ـع ود و ـه وده ـش داری پـیـم ا پاـی ود که ـب د ـب واـه ا دار ـخ ـن اـیج ـمـع ـت ـن
ا ـصواب ـمـبـتـنی ـبر ـنـظارت اـسـتـصواـبی ـقرار دـهد . ـمـسـلـما ـحذف کاـمل ـشـیوه ـهای ـن
اـین ـهدف ـنـیاز به ـحـماـیت ـهمه ـجرـیان ـهای اصالح ـطـلب داخل اـیران ، از دوـلت و
اـنوـنی دارد. ـتردـیدی ـندارـیم که در ـصورت ا اپوزـیـسـیون ـق رـئـیس ـجـمـهور گرـفـته ـت
ای ـنه ـه رش هـزـی رای پذـی ادگی ـب وجـود و آـم ای ـم شـار ـه ر ـف راـب ادگی در ـب ـت ـس اـی
ارـیـخی راـست اری ـت ر، ـبی اـعـتـب رکت اـخـی اورد ـح داـقل دـسـت اـلی اـین راه ، ـح اـحـتـم
افراطی و به اتمام رسیدن سوخت ساختارهای ضد اصالحات و دموکراسی خواهد

بود.»  
اـنـیه اـساـمی زـیر ـبه چـشم ـمی ـخورد:ـمـهـندس ـحـمـید در ـمـیان اـمـضاء کـنـندگان ـبـی
اـحراری  ـمـحـمد ـبـسته نگار- مـهـندس مـحـمد ـبـهزادی- دکـتر ـحـبـیب اهللا پـیـمان  دکـتر
اـیی- ا رـج رـض ر ـعـلـی د درودی- دکـت والـیی- ـسـعـی د ـت دس ـمـجـی ود پدرام  ـمـهـن ـسـع ـم
دکتر رـضا رئیس ـطوسی- دکتر ـحسین رفیعی  بهـمن رضا خاـنی- دکتر احـمد زید
وی- اـعـظم ـسـیـنی- ـشـهـین ـعـل اه ـح ـسـین ـش اـبی- ـح دس ـعزت اهللا ـسـح ادی- ـمـهـن آـب
رـتـضی اری- ـم دـین ـقـه ام اـل ـظ ر ـن دی ـغـنی- دکـت راـنی - ـمـه ود ـعـم اـنی- ـمـحـم اـلـق ـط
کاظـمـیان  ـفاـطمه گوارایی- ـمرـضیه ـمرـتاـضی لنگرودی- مـحـمد محـمدی اردـهالی-
ـمـود ـیـد ـمـدـنی- دکـتـر ـمـح ـمـد ـملکی- ـسـع ـیـرزاده- دکـتـر ـمـح ـیـد ـم ـنـدس وـح ـمـه

نکوروح- ناصر هاشمی

ادامه تحصن نمایندگان مجلس و عکس
العملل های مختلف
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گزارش اـبـعاد ـفاـجـعه آـمـیز ـتـلـفات اـنـساـنی زـلزـله
ای دـلخـراش آن، در ر ـصـحـنه ـه صـوـی ر ـبم و ـت ـشـه
ان، در ـهـفـته ـهای گذـشـته ـبه ـموـجی وـعات ـجـه ـمـطـب
ـستگی  و ـهمـدردی ـب ـم د و پایـدار از ـه ـن قـدرت ـم
ان ـی اـن رـب ا ـق ر گـیـتی ـب راـس ان در ـس ردم و زـحـمتکـش ـم
داـمن زده اـست. اـحزاب کـموـنـیـست در ـتـعدادی از
کـشورـها ـبا ـحـماـیت از کوـشش ـهای اـنـسان دوـسـتانه
ـاـیل پزشکی و ـمع آوری وـس ی و ـج ـاـن کمک رـس
درـماـنی و ـساـیر اـقالم ـضروری ـبرای ـیاری ـبه زـلزـله
زدگان بم، بار دیگر زیباترین تجلی همبستگی ببن

المللی را به نمایش گذاردند. 
رکزی ـته ـم ـی ـیه کـم اـن ـی شـار وـسـیع ـب ـت ـتعـاـقب اـن ـم
ـحزب ـتوده اـیران در ـمـحاـفل ـبـین اـلـمـلـلی، پـیام ـهای
ا سـاـنی ـب اٌ اـن ـیـق ـم ـستگی و ـهمـدردی ـع ـب ـم دد ـه ـتـع ـم
ـست- وـنـی زاب کـم وی اـح زـله ـبم از ـس ان زـل ـی اـن رـب ـق
ت ـیــس ـوـن ـمـله ـحـزب کـم ـان و از ـج کارگری ـجـه
ـیوـنان، ـحزب ـمردم فـلـسـطـین، ـحزب کارگر بلژیک
و ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا ـمـنـتـشر ـشده اـست.  در
ـنـشرـیات ارگان ـبرـخی از اـحزاب ـبرادر ـمـقاالـتی در
ران وده اـی رداـشت ـهای ـحزب ـت وـضـیح ـتـحـلـیل و ـب ـت
ا اـبـعاد وـسـیع وـیراـنی ـها و ـنـحوه ـبرـخورد در راـبـطه ـب
اـمات رژـیم والـیت ده ـمـق وا کـنـن ا و رـس ارـس اٌ ـن ـعـمـیـق
ام رـجـمه ـمـتن پـی ده اـست. در اداـمه ـت ر ـش ـش ـت ـفـقـیه ـمـن
ـست آمـریکا بـرای اـطالع ـی ارسـاـلی حـزب کمـوـن

خوانندگان نامه مردم منتشر می شود:
«به کمیته مرکزی حزب توده ایران،

رـین ـتحـده ، ـعـمـیق ـت االت ـم ـست اـی ـی حـزب کمـوـن
ـهـمدردی ـخود ـبا ـمردم اـیران، و ـحزب ـتوده اـیران،
د، اـیت ـمی کـن ران ـحـم ان اـی اـفع زـحـمتکـش که از ـمـن
داد اـنی و ـتـع ـس ات اـن رانگر ـتـلـف اد وـی ا اـبـع ـطه ـب در راـب
ان اـجـعه آـمـیزی که ـشـهرـسـت زـله ـف زـخـمی ـشدگان زـل
ود کرد، اـب ر) ـن اـمـب اه ( 26 دـس ـبم را در روز 5 دی ـم

ابراز می دارد.
ظـات ـبه یـاد مـاـمی وجـود در اـین ـلـح مـا بـا ـت
ـتـماـمی آن ـخاـنواده ـهاـیی ـهـسـتـیم که زـندگـیـشان از
ن ـی ـشه عـوض شـده اـست.  چـن ـی ـم یـان و بـرای ـه ـن ـب
ـفاـجـعه ـیی ـبا چـنـین ـتلـفاـتی که ـتـخـمـین زده ـمی ـشود
ـر ـزار ـنـف ـا ـه ـته و ده ـه ـر کـش ـف ـیـش از 40/000 ـن ـب
ای رـصه ـه ر ـهـمه ـع ور ژرف ـب د، ـبه ـط اـش زـخـمی ـب
رای ارزه ـب ـب ر ـم ان و از ـجـمـله ـب ورـت دگی در کـش زـن
ر اـثـی اـعی ـت وکراـسی و ـعداـلت اـقـتـصادی و اـجـتـم دـم
ـخواـهد گذاـشت. در چـنـین لـحـظات دـشواری ـبرای
ـهمه ایراـنیان، ـما به ـیاد شـما هستـیم و به شـما فکرمی

کنیم.
با همبستگی
کمیته ملی حزب کمونیست ایاالت
متحده آمریکا.»   

همدردی کمونیست های
جهان با قربانیان زلزله بم

  سازمان بین المللی کار:  حقوق اتحادیه های کارگری بخش
جدایی ناپذیری از حقوق بشر است

ـسازمان ـهای کارگری در ـسراسر جـهان، اـمسال ـبا بـهره گیری از « روزحـقوق ـبشر»  به ـجامـعۀ بین اـلمللی
اـین نکـته را  ـیادآور ـشدـند که ـحـقوق کارگران، از ـحـقوق ـبـشر، ـجدا ـنـیـست؛ اـما اـین ـحـقوق ـهـنوز در ـمورد
ـمـیـلـیون ـها کارگر رـعاـیت ـنـمی ـشود.  ـتـضـییع ـحـقوق کارگری از ـمـحدودـیت در ـقاـنون گذاری ـتا ـسرکوب
وـحـشـیاـنه، و ـحـتی کـشـتار ـفـعاالن اـتـحادـیه ـهای کارگری را در ـبر ـمی گـیرد. در ژـنو، « اتـحادیه ـهای جـهاـنی »
ای ـتـه ـی اـل اظ ـفـع ان از ـلـح ور در ـجـه رـین کـش زـت ره آـمـی اـط ا، که ـمـخ ـی ـمـب ورد کـل اـیش ویژه ـیی در ـم ال ـهـم ـس اـم
االر ـبزرگ ـسازـمان ـبـین اـمـبر)  در ـت رگزار کردـند.  اـین ـهـماـیش روز 19 آذر ( 10 دـس اـتـحادـیه ـیی اـست، ـب
اـلملـلی کار ـبرگزار ـشد. فـقط در ـسال 2002 مـیالدی 184 عـضو و فـعال اتـحادیه ـهای کارگری در کـلـمبـیا به
ـقتل رـسـیده اـند.  ـبـسـیاری از اـعـضای اـین اتـحادـیه ـها ـهـنوز ـهم ـمرـتـبأ ـتـهدـید ـبه ـمرگ ـمی ـشوـند.  یکی از آن
ا راـمـیرز، ـعـضو رـهـبری ـمرکز اـتـحادـیه ـهای کارگری کـلـمـبـیاـست که اـمـسال در ژـنو ـحـضور پـیدا ـها گـلورـی
اـنو که پـیـشـتر رـیاـست اـتـحادـیۀ ا واـقـعـیت ـحـقوق ـبـشر در اـین کـشور ـشـهادت ـبدـهد.  اـین ـب ا در راـبـطه ـب کرد ـت
را ـجاـنش در ـمـعرض د، زـی رأ ـمـجـبور ـشده که کـشورش را ـترک کـن ا را ـبه ـعـهده داـشـته، اـخـی ـمـعـلـمان کـلـمـبـی
ـخـطر ـقرار گرـفته اـست.  ـنـماـیـندگاـنی از ـسازـمان ـهای ـبـین اـلـملـلی اتـحادیه ـهای کارگری، و ـنـیز از « ـعـفو ـبـین
ا در ـمـیزگردی ـتـحت ـعـنوان « کـشـتار و ـفرار از ـمـجازات اـفـتـند، ـت اـلـمـلل » ـنـیز در ـهـماـیش ویژۀ ژـنو ـحـضور ـی
ای ادـیه ـه دگان اـتـح اـیـن د. ـهمچـنـین یک ـهـیأت ـبـین اـلـمـلـلی از ـنـم د » ـشرکت کـنـن وـقف کـنـی ا را ـمـت در کـلـمـبـی
کارگری ـنـیز، روز 19 آذر ( 10 دـساـمـبر)  در سـفارت کـلـمـبـیا، در ژـنو ـحـضور ـیاـفت و نگراـنی ـهای ـخود در
راـبـطه ـبا اداـمه ـنـقض ـخـشن و آشکار ـحـقوق ـبـشر و ـحـقوق ـسـندیکاـیی اـبراز داـشت. ـماده 23 اـعالـمـیۀ ـجـهاـنی
ـحـقوق ـبـشر، ـبه ـموازات ـبـیان ـمـطاـلـبی دیگر، ـتـصرـیح ـمی کـند که « ـهر کس ـحق دارد ـبه ـمـنـظور ـحـفاـظت از
ای 87 و 98 ون ـه ـسـی واـن وق در کـن ود.»  ـهـمـین ـحـق ـش ا ـب ادـیه ـه ادـیه ـتشکـیل دـهد و ـعـضو اـتـح اـفـعش، اـتـح ـمـن
ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـنـیز ـتـصرـیح و ـتاـمـین ـشده اـند.  ـبا وـجود اـین, گزارش ـهای اـتـحادیه کارگری ـنـشان
داده اـست که ـهر ـسال تـعدادی از اـعـضای اتـحادیه ـهای کارگری به ـخاـطر فـعاـلـیت ـهای ـقاـنوـنی در اتـحادـیه
ـهای کارگری کـشـته ـمی ـشوـند. در گزارش ـتـحـقـیـقاـتی اـمـسال که ـتوـسط کـنـفدراـسـیون ـبـین اـلـمـلـلی اـتـحادـیه
ای ـنه ـه ـی اـسی کارگران در زـم وق اـس ده اـست، ـبه ـنـقض ـحـق شـر ـش ـت ـن ای کارگری آزاد ـجـمع آوری و ـم ـه
ـتشکیل و پـیوـسـتن آزاد به اتـحادیه ـهای کارگری و آزادی فـعالـیت ـهای گروهی و اـجـتـماـعی و ـقراردادـهای
دـسته ـجمـعی در 133 کـشور اـشاره ـشده اـست. در اـین گزارش اـعالم ـشده اـست که در ـسال 2002 ـمـیالدی
رار گرـفـته و ورد ـحـمـله ـق زار ـتن ـم د، یک ـه ده اـن ای کارگری ـبه ـقـتل رـسـی ادـیه ـه ال اـتـح أ 209 ـفـع وـع ـمـجـم
ـمـضروب و مـجروح ـشده اـند، 2562 ـتن از اـین ـفـعاالن ـبازداـشت، و 89 ـتن از آن ـها ـمحکوم ـبه زـندان ـشده
اـند.  عالوه بر این ها 30/000 تن از کار اـخراج و حدود 20/000  تن مورد آزار و تبعیض ـقرار گرفته اند.
رار رـین ردـیف ـق االـت ران اـتـحادـیه ـهای کارگری، در ـب ا از ـنـظر اـعـمال ـخـشوـنت ـبرـضد  ـفـعاالن و رـهـب کـلـمـبـی
دارد.  سازـمان بین اـلمللی کار بارـها ـفرار عامالن این ـجنایت ـها را از مـجازات محکوم کرده است. سازـمان
ـبـین اـلـمـلـلی کار پـیـشنـهاد کرده ـبود که ـبه ـعـنوان بـخـشی از ـموـضوع ـهـماـیش اـمـسال در ارـتـباط ـبا روز جـهاـنی
أکـید ویژه در ا ـت اـید ـب ـشر ـب ان ـمـلل در ـحـقوق ـب ازـم اـلی ـس ر) ، کـمـیـسر ـع اـمـب ـشر در 19 آذر ( 10 دـس ـحـقوق ـب
وان د. ـخ اره کـن اـنی کارگران اـش ـس وق اـن ای کارگری  ـبه روـشـنی ـبه ـحـق ان ـه ازـم شکـیل ـس ورد آزادی ـت ـم
ـسوـماوـیا، دـبـیرکل ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی  کار، در ـناـمه ـیی ـبه ـبرـتراـند رامچاران ـجاـنـشـین کـمـیـسر ـعاـلی ـیادآور
اـیان، و ـشده اـست که « ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار که ـمـتشکل از اـجزای ـسه گاـنۀ ـنـماـیـندگان دوـلت، کارـفرـم
رـفـته اـست که ـحـقوق اـنـساـنی کارگران ـسازـمان ـهای کارگری از 177 کـشور ـعـضو اـست، اـین اـصل را پذـی
واره در ـصدد آن ـهـسـتـند که ان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـهـم ازـم ان در ـس ده ـب رار دارد.» گروه ـهای دـی وـیت ـق در اوـل

نقض این حقوق را در سراسر جهان برمال کنند.  
رـفـته اـست که ـتـقوـیت دـموکراـسی و ـحاکـمـیت ـمـطـلوب ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـمدت ـهاـست که پذـی
ـباـید ـهـمراه ـبا ارـتـقاء حـقوق اـنـساـنی کارگران، به ـمـثاـبه ـعـنـصر ـتـجزـیه ـناپذـیر ـحـقوق ـبـشر، و ـنـیز ـهـمراه ـبا رـیـشه
ان ـبـین ازـم ـسـیون ـهای ـس واـن داردـهای ـبـین اـلـمـلـلی کار، در کـن اـن اـشد.» اـسـت ـشری ـب ۀ ـب اـمـع کن کردن ـفـقر از ـج
اـیی که ـبه وـصـیه ـه ز در ـت زاـمی اـست، و ـنـی ده اـل اء کـنـن ای اـمـض وـسط دوـلت ـه ا ـت اـیت آـنـه اـلـمـلـلی کار که رـع
راـین، دوـلت ـهای ـعـضو د، ـتـصوـیب ـشده اـند.  ـفزون ـب ون گذاری ـمـلی ـبه کار ـمی روـن اـن وان راـهـنـمای ـق ـعـن
رر در اـعات ـمـق وارد ـنـقض آزادی اـجـتـم رای رـسـیدگی ـبه ـم اـبع راهکار ـخاـصی  ـب ان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـت ازـم ـس
کـنواـنسـیون ـهای شـماره 87و 98 ـهسـتـند و ـنـیز ـبا ـتوـجه به ـعـضویت ـشان در ـسازـمان بـین الملـلی کار ـناگزـیرـند
اـمل د، که اـین ـش ـن د و ـعـمـلی کـن دـهـن روـیج ـب ا را ـت د و آـنـه رام بگذارـن اـسی کار اـحـت وق اـس ـبه اصـول و ـحـق
ر کار کودکان و ؤـث رداـشـتن ـم ان ـب ا ـبیگاری، از ـمـی اری ـی ام اشکال کار اـجـب ذف ـتـم اـتی از ـجـمـله ـح داـم اـق

حذف هرگونه تبعیض در عرصۀ استخدام و انتخاب شغل است.



ا وـنی» ـهـمان ـثـمری را ـخواـهد داـشت که ـم اـن ـساـیل از ـطرق «ـق در ـحل ـم
در ـشش ـسال گذـشـته ـشاـهد آن ـبوده اـیم: اداـمه ـحاکـمـیت ـمطـلق ارـتـجاع
اگون، از ای گوـن ـنه ـه ـی ردم در زـم ـیه ـم وق اوـل و اداـمه پاـیمـال شـدن ـحـق
دگان اـیـن ـم اری از ـن دگان ـمـجـلس.  ـشـم اـیـن ـم ـتخـاب آزاد ـن ـجـمـله ـحق اـن
اد اـتـمی و کروـبی، ـبه درـسـتی ـی واـست ـخ ـمـعـترض ـمـجـلس، در رد درـخ
ده اـست و ان رـسـی د که، دوران ـسازش ـهای پـشت پرده ـبه پاـی آور ـشدـن
دیگر ـبـیش از اـین ـنـمی ـتوان در ـبراـبر ـتـهاـجـمات و ـقـلدرـمـنـشی ـمرـتـجـعان
ـحاکم سکوت کرد. واـقـعـیت ـنـیز ـغـیر از اـین ـنـیـست. ـبا ـتوجه به ـتـجرـبـیات
اـید در ا ـب دارد ـی ـشش ـسال گذـشـته روـشن اـست که راه ـسوـمی وـجود ـن
ارزه ـبه درون ا گـسـترش ـمـب ادگی کرد و ـب ـسـت اـجـمات ارـتـجاع اـی ر ـتـه راـب ـب
د آورد که راـیـطی را پدـی ان ـش ردـمی آن چـن ای ـم روـه ـسـیج ـنـی اـمـعه و ـب ـج
ارـتـجاع  وادار به عـقب ـنـشیـنی و ـتسـلـیم گردد، و ـیا ـباـید به ـخواـست ـهای
ـسـلـیم را در اـنت ـبه ـحـقوق ـمردم راه ـت ا ـسازش و ـخـی ارـتـجاع ـتن داد، و ـب
ران اـمـنه ای و دیگر ـس ای ـخ ری ـه وـضع گـی وـعه ـم پـیش گرـفت. از ـمـجـم
ارـتـجاع روـشن اـست که ـهدف اـیـجاد چـند دـستگی و ـتـضـعـیف ـحرکت
اـعـتراـضی کـنوـنی، و ـحرکت ـخزـنده ـبه ـسـمت ـبرگزاری یک اـنـتـخاـبات
ـفرـماـیـشی ـبرای ـتـحـقق ـخواـست ـهای ارـتـجاع اـست. ـشورای نگـهـبان ـمی
ـتواـند ـبا ـبرخی ـماـنورـها، همچـنان که ـقبالً نـیز چنـین کرده است، در روـند
ـباز ـبـیـنی ـها ـشـماری از رد ـصالـحـیت ـشدگان، از ـجـمـله ـبـخش وـسـیـعی از
رـتـیب دـین ـت د، و ـب د ـصالـحـیت کـن أـیـی وـنی ـمـجـلس را ـت ده کـن اـیـن ـم 80 ـن
وـضـعـیـتی را پـیش آورد که ـنـیروـهای «ـمـعـتدل» ـبا ـتذکر ـضرورت در ـنـظر
گرـفـتن «ـحـفظ ـمـناـفع ـنـظام در ـمـقاـبل ـخـطر ـخارـجی» ـخواـهان پاـیان ـیاـفـتن
ـسـلم اـست اـین اـست که د. آنچه ـم وـن ات ـش اـب اـئـله» و ـشرکت در اـنـتـخ «ـغ
و ـته اـست و ـلـغ زاران رد ـصالـحـیـتی که صـورت گرـف و ـهـمه ـه دون ـلـغ ـب
ات اـب ـتـخ د اـن ر روـن اع ـب ان ارـتـج ورای نگـهـب واـبی ـش ـص ارت اـسـت ـظ ـعـمـلی ـن
ـمـجـلس ـمردم و ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور ـحاـضر ـنـخواـهـند
ان رـتـجـع دـهـند که در چارچوب ـخواـست ـهای ـم اـتی ـب اـب ود ـتن ـبه اـنـتـخ ـب
ا ـقـبالً ـنـیز اـشاره کرده ـبودـیم که اـنـتـخاـبات اـبزار ـحاکم ـبرگرار ـشود.   ـم
ـبـیان اراده ـمردم در اـنـتـخاب ـقوه ـقاـنون گذار کـشور اـست و در ـصورـتی
ردم را رگزاری آن ـعدم ـتـحـقق ـخواـست و اراده ـم که ـشراـیط و ـنـحوه ـب
وـنی و اـن اـهت ـق اد وـج د ـجز اـیـج واـن د، ـشرکت در آن ـنـمی ـت ـتـحـمـیل کـن
ـمـشروـعـیت ـبرای ـمرـتـجـعان ـحاکم  ـثـمری داـشـته ـباـشد. اـنـتـخاب ـمـجـلـسی
واـبـسـته به دـستگاه رـهـبری رژـیم ـهمچون ـمجـلس چـهارم و پنـجم اـنتـخاب
ـنـهادی اـست که وـظیـفه و ـهدـفش اـبزار ـخفـقان و ـسرکوب ـقاـنوـنی اـست.
ـسـیم زات اـسالـمی»، ـتـق زـی اـنی ـیی ـهمچون «ـتـع ـس واـیح  ـضد اـن واـنـین و ـل ـق
ـخدـمات درـماـنی ـبر اـساس ـجـنـسـیت، اـعزام چاـقو کـشان ـبـسیج ـبه داـنشگاه
ات و وـع ـطـب وق ـم د و ـبـیش از پـیش ـحـق دـی دودـیت ـش ور، ـمـح ای کـش ـه
ـهمچنین ـخارج کردن کارگاه ـهای کمـتر از ده نـفر از ـشمول ـقاـنون کار
ردـمی گذـشـته ای ارـتجـاـعی و ضـد ـم ای ـمـجـلس ـه ادگار ـه از ـجـمـله ـی
راـهم کردن زـمـیـنه ز ـبه ـقـصد ـف اکم ـنـی ان ـح رـتـجـع روز ـم اـست و ـتالش اـم
ان که در اـطالـعـیه کـمـیـته ان دوراـنی اـست. ـهمچـن ازگـشت ـبه چـن ای ـب ـه
د و دـی ـش ا ـت د ـب اـی ود ـب ده ـب اره ـش ز اـش اه، ـنـی ا، 23 دی ـم رکزی ـحزب ـم ـم
گسـترش مـبارزه و ـسازـمان دـهی ـحرکت ـهای اعـتراضی ـتوده ـها ارـتـجاع
ـحاکم را ـبه ـتـسـلـیم و ـعـقب ـنـشـیـنی وادار کرد. ـتـجرـبه ـهای گذـشـته ـنـشان
ـته و اـف ان ـی ردـمی در صـورت حـرکت سـازـم داده اـست که، ـجـنـبش ـم
یکپارچه اـین ـتوان را دارد که ـخواـست ـخود را ـبه کرـسی ـبـنـشاـند و راه

را به سمت تحوالت مهم بعدی بگشاید. 
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ادامه  افغانستان: سرپل دست یابی به  ...ادامه  راه سومی وجود ندارد ...
اـفراـطی، در افـغاـنـسـتان ـبوـجود آوردـند. اـنـتـظار ـمی رـفت ـتا ـطاـلـبان ـهمچـنان از
اد روپاـشی اـتـح ا پس از ـف د، اـم وـن وردار ـش رـخ ده ـب االت ـمـتـح ای اـی کمک ـه
ـشوروی، اـیاالت متـحده دیگر چـندان نـیازی به ـطاـلـبان را ـحس نـمی کرد، ـتا
ان و اـلـب ا ـخوش ـخدـمـتی، ـط اـمـبر 2001 و پس از ـسال ـه آـنـجا که در 11 سپـت

بن الدن در لیست مقدم حمالت نظامی آمریکا قرار گرفتند. 
ده اـیـن ـم ان و ـن ـسـت زب کارگر انگـل ایکل ـمیچر“، یکی  از اـعضـای ـح “ـم
ورد ر، در اـین ـم وـنی ـبـل اـبق دوـلت ـت ور و یکی از وزرای ـس ـمـجـلس اـین کـش
ات وان یک رژـیم ـثـب ان را ـبه ـعـن ـب اـل ریکا، دوـلت ـط د که دوـلت آـم ـمی گوـی
ـست امکان الزم را در ـیـای ـمـرکزی ـمی دـیـد که ـمی ـتـواـن ـنـده در آـس دـه
ان، ـسـت ـن رکـم ر ـنـفت و گاز از ـت اـی ال ذـخ ـتـق رای اـن ای ـنـفـتی ـب وـله ـه اـخت ـل ـس
د اـنوس ـهـن ان و اـقـی ا ـبه پاکـسـت ان و از آـنـج ـسـت اـن ان ـبه اـفـغ ـسـت زاـق ان و ـق ازبکـسـت
اـیـندگان ان، ـنـم اـلـب ریکا از ـطرف ـط ا ـعدم ـقـبول ـشراـیط آـم ا ـب راـهم کـند. اـم ـف
دوـلت آـمریکا به ـطاـلـبان گـفـتـند که ـیا ـشراـیط آـمریکا را ـمی پذـیرـند و ـیا اـین
ر ـب اـم د. ( گاردـین 6 سپـت د ـش واـهـن ده ـخ ا کـشـی رـشی از ـبـمب ـه ر ـف که ـبه زـی

(2003
رکزی ـبه ای ـم ال گاز و ـنـفت آـسـی رای اـنـتـق رـین راه ـب اه ـت ان کوـت ـسـت اـن اـفـغ
وروی و در اداـمه اد ـش ور اـتـح دم ـحـض راـیط ـع د اـست و در ـش وس ـهـن اـن ـی اـق
ـسـیاست ـهای آـمریکا در ـمورد ـسرکردگی جـهاـنی و در اخـتـیار گرـفـتن ـمـنابع
نفتی جهان و به ویژه ذخایر عظیم نفتی در آسیای مرکزی ، یک حکومت
ـمـطـیع و «ـبا ـثـبات» در اـفـغاـنـسـتان، یکی از ـبزرگـترـین ـهدف ـهای آـمریکاـست
ان ر ـنـفـتی ـجـه اـی رـین ذـخ زر یکی از ـغـنی ـت ای ـخ اره درـی ر ـنـفـتی کـن اـی . ذـخ
ا رـیـلـیون دالر ـتـخـمـین زده ـمی ـشود . اـم ا 4 ـت راـبر ـب ـهـسـتـند که ارزش آن ـها ـب
در دـید امپرـیاـلـیـست ـها اـین ذـخاـیر ـتا زـماـنی که اـسـتـخراج ـنـشده و ـبه ـفروش
ـنرـسـیده اـند، ـفاـقد ارزش ـهـسـتـند. از اـین رو، اـمریکا عالوه ـبر ـتـقوـیت ـحـضور
وری ود را در ـجـمـه اـمی ـخ ـظ ای ـن ـطـقه ، پایگاه ـه ـن اـسی در ـم ـبه ـسـی اـن ـهـمه ـج
ـهای ـسابق اتـحاد ـشوروی، از ـجـمـله در ازبکـسـتان، ـتاـجیکـسـتان و ـقرـقـیزـسـتان

نیز ایجاد کرده است. 
واـنـین ا ـتـصوـیب ـق ان ، ـب زـمـشرف در پاکـسـت رال پروـی راـیـطی که ژـن در ـش
ـبـدـیل ـشـده اـست، در ـطـلق ـت س اـین کـشـور، ـبه ـقـدرت ـم ـجـدـیـد در ـمـجـل
اـفـغاـنسـتان ـنـیز حکومت ـمطلـقه دیگری در ـحال تکوین اـست که در هـمـیاری
ـبا رژـیم دـست راسـتی پاکسـتان، می ـتوانـند آرزوی آـمریکا را ـبرای به دـست
ر ـنـفـتی اـی رل ذـخ اـبی و کـنـت ـطـقه ودـست ـی ـن ان اـقـتصـادی اـین ـم رـی گرـفـتن ـش
آسـیای ـمرکزی تـحقق بـخشـند. آـمریکا ـماشین جنگی ـخود را ـبا ـقدرت ـتـمام
و ـبـطور ـهـمه ـجاـنبه ای به کار اـنداـخته اـست ـتا کـنـترل بالـمـنازع ـخود ـبر ـمـناـبع
اـنرژی و ـبازار ـهای ـتـماـمی ـمـنـطـقه را ـتـثـبـیت کـند. ـتالش آـمریکا ـبرای دـست
اپذـیر اـیشگر ـحرص و آز ـسـیری ـن ا ـنـم اـبی ـبه اـین ذـخاـیر و اـسـتـخراج آن ـه ـی
ـسم ـی اـل وـمی اـست. امپرـی ای ـنـج ود ـه دـست آوردن ـس رای ـب اـیه داری ـب رـم ـس
ـجـهاـنی ـبار دیگر ـنـشان ـمی دـهد که ـحاـضر اـست ـتا ـبا ـخـشن ـترـین ـشـیوه ـها،
ـطـلـقه، ـهـر ـیـروـهـای ـمـرـتـجع و حکوـمت ـهـای ـم در اـین راه  ـبـا کمک ـبه ـن
اـیه رـم د. اـین ـسرـشت واـقـعی ـس رـضی را ـسرکوب کـن ـحرکت و ـصدای ـمـعـت
داری اـست که در راه کـسب ـسود ـبـیـشـتر ـحاـضر اـست ـتا ـهر ـقاـنون اـنـساـنی ،

اجتماعی و بین المللی را زیر پا بگذارد .
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تبریک و تهنیت آمریکا!
ـجورج ـبوش، رـئـیس ـجمـهوری آـمریکا، در پـیاـمی،  بالـفاـصله پس از
پاـیان ـلوـیه ـجرگه، از ـتـصوـیب ـقاـنون اـساـسی در افـغاـنـسـتان اـستـقـبال کرد و
ون اـن ا ـتصـوـیب ـق د. اـم ور خـواـن وکراـسی در اـین کـش رد دـم ـشـب آن را پـی
ا ـحرکـتی ـبه ـسوی دـموکراـسی ـبود و ـیا ـسـتان، آـی اـن اـساـسی ـجدـید در اـفـغ

طرحی از سوی آمریکا برای مسلط شدن هرچه بیشتر در منطقه ؟
ان را ـسـت اـن ریکاـیی، اـفـغ از آـم رـب اضـر ـبـیش از 11/700 ـس ال ـح در ـح
ریکا، اـیـندگی آـم ده «کرزای» ـبه ـنـم اـن ـش د. دوـلت دـست ـن ال کرده اـن اـشـغ
ای ار دارد و ـبه دـلـیل ـبـیش از دو دـهه ـجنگ ـه ـی ـت ور کشـور را در اـخ اـم
داـخـلی و ـخارـجی، ارـتش، پـلـیس و ـسـیـسـتم ـقـضاـیی کـشور از ـهم پاـشـیده
ی خــود، ـروی ـنـظــاـم ـی ـر ـن ـا تکـیه ـب ـا ـب ـریکا ـتالش دارد ـت ت.  آـم اـس
اـنـسـتان پـیاده کـند و ـبه «اـسـتـقالل» «دـموکراـسی» ـمورد ـنـظر ـخود را در اـفـغ

آن کمک کند. 
در پی اـفزاـیش درگـیری ـهای ـنـظاـمی در اـفـغاـنـسـتان و ـبه ویژه پس از
وی دی پـیش از ـس ا چـن اـیی که ـت روـه ـی ان ،( ـن ـب اـل ای ـط روـه ـی ازی ـن از ـس ـب
آـمریکا پـشـتـیـباـنی ـمی ـشدـند اـما اـمروز ـبه ـعـنوان یکی از اـهداف ـبه ـظاـهر
واـفق رورـیـسم ـمـطرح ـهـسـتـند ) ، و ـعدم ـت ر ـضد ـت ریکا ـب اـصـلی ـجنگ آـم
ـبـین ـنـیروـهای ـمـخـتـلف ـسـیاـسی و ـقـبـیـله ای در ـمورد ـقاـنون اـساـسی ـجدـید،
دوـناـلد راـمـسـفـلد، وزـیر اـمور دـفاع آـمریکا در اواـیل دـساـمـبر ـبه اـفـغاـنـسـتان
ـسـفر کرد ـتا دـسـتورات ـخود را ـبه کرزای و ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـمریکا در

مورد آینده افغانستان ابالغ کند .
ـتقـاـلی» کرزای بـا ـبحـران شـدیـد داـخـلی روـبه روـست ، دوـلت « اـن
ـطـلـقه ـتـوـسط او و ـبـا ـتن ـقـدرت ـم ـبـحـراـنی که ـنـاـشی از  ـبه دـست گرـف
درت ـطـلـقه و دادن ـق ار رژـیـمی ـم واـسـت ریکا ـخ ریکا اـست. آـم اـیت آـم ـحـم
ـبـسـیار ـبه رـئـیس ـجـمـهور در اـفـغاـنـسـتان اـست، در ـحاـلی که ـساـیر گروه ـها
س درت و دادن آن ـبه دـست ـمـجـل ـسـیم ـق ار ـتـق واـسـت اـنی، ـخ اـیل اـفـغ ـب و ـق

هستند تا بتوانند قدرت رئیس جمهور را محدود کنند.
اد وـیه ـجرگه»، ـمـف راـنـجام «ـل ان، ـس ـسـت اـن ـسـفـلد از اـفـغ دار راـم پس از دـی
ا ـتـصوـیب د. ـب اـن ریکا ، ـبه ـتـصوـیب رـس ار آـم ـش اـسی را ـتـحت ـف ون اـس اـن ـق
رگزار ـشدن رای ـهر چه ـسرـیع ـتر ـب د، ـشراـیط الزم ـب اـنون اـساـسی ـجدـی ـق
ـشـخص ون ـم ده اـست. از ـهم اکـن ا ـش وری، ـمـهـی اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ اـن
اـست که در اـنـتـخاـباـتی که ـقرار اـست در ـخردادـماه آـیـنده اـنـجام ـشود،  ـبه
رای اـتی ـب اـب وان رـقـیب اـنـتـخ اـخـته ـشده ای ـبه ـعـن رد ـشـن دـلـیل ـعدم وـجود ـف
ـراوان او در ـمـال ـف ـت ـتـو ـهـا» از کرزای، ـبه اـح ی «پـش ـاـن ـب ـی ـت کرزای و پـش
اـنـتـخاـباـتی ـفرـماـیـشی ـبه ـعـنوان رـئـیس ـجمـهور اـفـغاـنـسـتان، ـمـنـصوب ـخواـهد
رای اـیی ـب اـس ات و از ـجـمـله ـصدور کارت ـشـن اـب دارک اـنـتـخ د ـت ـشد. روـن
اـتی، ـبه کـندی پـیش اـب رای دـهـندگان و ـتـعـیـین ـمـحدوده ـحوزه ـهای اـنـتـخ
ا ـنـه ون ـت اکـن ان، ـت ـسـت اـن ر اـفـغ راـس ده، در ـس ار اـعالم ـش ا ـبه آـم ـن ـمی رود. ـب
سـیـصد و بـیـست  ـهزار نـفر از واـجدین ـشرایط در اـنتـخاـبات ثـبت ـنام کرده

اند که بیست و پنج درصد آنها را زنان تشکیل می دهند . 
ـای ن الدن و دیگر گروه ـه ـان، ـب ـب ـاـل ـای 80 ، ـط ـال ـه در ـخالل ـس
ا ـجنگ د ـت اـفت کردـن ریکا درـی ارد دالر از اـم ـیـلـی اـعی، ـبـیش از 8 ـم ارـتـج
ـبزهکاراـنه و کـثـیف ـخود را ـبرـضد حکوـمت ـترـقی ـخواه اـفـغاـنـسـتان اداـمه
ار ال 1992 و پس از چـه ردـمی در ـس وط حکوـمت ـم د. در پی ـسـق دـهـن ـب
ـسال ـجنگ ـهای داخـلی و ـخون رـیزی، ـسرانـجام در ـسال 1996 «ـطاـلـبان»
ـقدرت را به دـست گرفت و تحت ـحـمایت هـمه جاـنبه نـظاـمـیان و دستگاه
واـنـین ـخـشن ـمذـهـبی ا  ـق ان حکوـمـتی ـبه ـغاـیت ارـتـجاـعی، ـب اـمـنـیـتی پاکـسـت

ار و ـسم ، پس از ـسه ـهـفـته ـج اـلـی ـسـته ـبه امپرـی ای ـبـین اـلـمـلـلی واـب اـنه ـه رـس
مـرکز کردن پوشـش ـت ـجـنجـال در مـورد جـاری شـدن «دمـوکراـسی» و ـم
ـخبری ـخود ـبر روی نـماـیش افـتضاح آـمـیزی که تحت عـنوان “ـلویه ـجرگه “
در کابل ـجرـیان داـشت،  ـتـصوـیب ـقاـنون اـساـسی ـجدـید افـغاـنـسـتان را ـبـشارت
یـاـست گذاری ـئـوالن اـصـلی ـس ـس دادنـد!  ـبـا تـوـجه ـبه بـرـخی اـظـهـارات ـم
رای دـلی ـب رگه» و ـمـحـصول آن ـبه ـم وـیه ـج د ـنـیـست که «ـل ریکا، اـین ـبـعـی آـم

تعیین نظام حکومتی در عراق و دیگر کشورهای منطقه گزیده شود.   
در ـلویه ـجرگه دو گراـیش اـساسی، ـجاـنب داری از «نـظام رـیاـستی» که
اـفع ـسـتـقـیم ـمـن ده ـم اـیـن ان و ـنـم ـسـت اـن اـلی اـفـغ ـتـق اـمد کرزای، رـئـیس دوـلت اـن ـح
ی کرد، و ب داری ـم ـاـن ـریکا، از آن ـج ـیـس و آـم ـاکـمه انگـل ـاـفل ـح ـمـح
ـطـقه ـیی و ان ـمـن دـه اـن رـم اـنی اـسالـمی» که ـف ام «پارـلـم ـظ داری از یک ـن رـف ـط
رار د، رو در روی یکدیگر ـق داری ـمی کردـن اـنـب اـبق از آن ـج اـهدـین ـس ـمـج
ای پـشت د ـه ـن ان کاری و ـسـعی ـبه زد وـب د. کوـشش کرزای ـبه پـنـه داـشـتـن
ون اـن وـیس ـق د ـتـهـیه پـیش ـن ان در روـن ـسـت اـن ردم اـفـغ دور از چـشم ـم پرده و ـب
اـساـسی و از ـجمـله اـنتـخاب اـعـضای  کـمـیـسـیون ـتـسوـید ـقاـنون اـساـسی  و ـشـیوه
تـهـیه پـیش ـنوـیس اـین ـقاـنون، ـعـمالٌ  ـلویه ـجرگه را به ـصـحنه ـمـبارزه ـقـباـیل و
ای دگان دوـلت ـه اـیـن ال ـنـم ز ـعـملکرد ـفـع ان و ـنـی ـسـت اـن واـیف ـمـخـتـلف اـفـغ ـط

امپریالیستی بدل کرده بود.
ـحـضور رـهـبران ـمـجاـهدـین در دوـلت و در نـهاد ـهای ـمـحـلی و ـهمچـنان
ـنـدـهـای ـمـال ـنـفـوذ آـنـهـا ـبـاـعث ـشـده ـبـود  ـتـا در ـب در ـلـوـیه ـجـرگه و اـع
گوـناگوـنی از پـیش ـنوـیس ـقاـنون اـساـسی ـمـساـله دـین و ـجایگاه آن در ـنـظام
تا جائی ـتأکید شود که عمالٌ ـحامد کرزای و طرفداران ـخط آمریکا را به
وـحـشت ـبـیـندازد. ـبرـهان اـلدـین رـباـنی، ـعـبداـلرـسول ـسـیاف و ژـنرال دوـسـتم
ر در حکوـمت ـشـت ـی درت ـب ان ـق واـه دـین و ـخ ـشـین ـمجـاـه ران پـی که از رـهـب
ری ـمی د کرزای را رـهـب ظـرات حـاـم د، گراـیش ـمخـاـلف ـن ـن ـت ـس ده ـه ـن آـی
کردـند. یکی از ـموـضوـعات ـجـنـجال ـبرانگـیز و ـخـبرـساز روز ـنوزدـهم ـلوـیه
ـجرگه، ـمـخاـلفت و پرـخاش ـصبـغت اهللا مـجددی رـیـیس ـلوـیه ـجرگه به 151
ـنـماـیـنده ـیی ـبود که پـیـشـنـهاد ـحذف پـسوـند اـسالـمی از ـنام دوـلت اـفـغاـنـسـتان
را ـمـطرح کردـند.  ـمـجددی که ـبرای دوـمـین ـبار در ـطول رـیاـسـتش ـبر ـلوـیه
اد ـشـنـه ردم را ـمی داد، پـی دگان ـم اـیـن ـم رـخی از ـن ر ـب رگه، حکم ـبه تکـفـی ـج
ـحذف پـسوـند اـسالـمی را از دـسـتور کار ـخارج کرد و ـنـماـیـندگان پـیـشـنـهاد
ده در وزـن ار آـم ـسـی رـخورد کرد.  یکی از نکات ـب ز ـتـهدـید ـبه ـب ده را ـنـی دـهـن
ون اـن ر ـق ارت ـب ـظ ون ـن ـسـی وـیه ـجرگه، ـتـصـمـیم آن ـبه ـتشکـیل  کـمـی ان ـل رـی ـج
سـاـیه اـهـتی در ـهـم ان رژـیم ـفـق ورای نگـهـب ادی ـهمپاـیه ـش اـسی  ـیـعـنی ـنـه اـس
اـبه اـنون اـساـسی ـبه ـمـث اـلی ـق ا اـیـجاد دادگاه ـع ان و ـمـخاـلـفت ـب ـسـت اـن ـغرـبی اـفـغ
رگه که وـیه ـج ـصـمـیم ـل ود. اـین ـت اـسی ـب ون اـس اـن ای اـین ـق اد ـه یکی از ـنـه
ـتـحت ـنـظارت ـمـشاوران آـمریکاـیی ـحاـمد کرزای ـبرگزار ـمی ـشد و ـمورد
ر دوـلت ـظ ورد ـن وکراـسی ـم ار واـقـعی دـم رار داـشت، ـعـی ا ـق واـفـقت آن ـه ـم
ـبوش در کـشورـهای ـمـنـطـقه را ـبه ـخوـبی ـنـشان ـمی دـهد. گرچه ـلوـیه ـجرگه
اـسـتی پاـیان پذـیرـفت، وـلی ـمـخاـلـفان کرزای ا پـیروزی ـطرـفداران ـنـظام رـی ـب
ـموـفق ـشدـند که  ـبا ـخارج کردن انـحـصار سـیاست ـخارجی از دست رـئـیس
ظـرهـای خـودرا ـبه کرـسی ـطه ـن ازات دیگر  ـنـق ـی ـت رـخی اـم ـجـمهـوری، و ـب

بنشانند. 
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ازگی اـبی که ـبه ـت ـیل، در کـت ریکا، پل اوـن زاـنه داری آـم ـشـین ـخ رپـی ر، وزـی ـت ـبه گزارش روـی
د ـسـن ر ـم وـیه 2001 که ـب ان ژاـن د که از ـهـم وش را ـمـتـهم ـمی کـن دـنت ـب ده اـست، پرزـی ر ـش ـش ـت ـمـن
رای اـنجـام اـین راق را داـشت و در پی راـهی ـب دف ـحـمـله ـبه ـع ـست، ـه ـش وری ـن اـست ـجـمـه رـی
ا ـطرح گوـشه ـهاـیی از ـنـحوه ـعـملکرد دوـلت کـنوـنی آـمریکا، کـنـترل ـهـمه ـمـقـصود ـبود.  اوـنـیل ـب
اء ـمی کـند. ـش ـسـتم ـتـصـمـیم گـیری ـهای ـمـهم را اـف ر ـسـی ان ـجورج ـبوش ـب راـفـی رـخی از اـط اـنـبه ـب ـج
ازع ـن ـبه و ـبالـم وذ ـهـمه جـاـن ا ـنـف ـطه ـب ا در راـب شـاگری ـه ارات اوـنـیل در ـعـمل آن دـسـته از اـف اـظـه
ز، ووـیـت واه و از ـجـمـله پل وـلـف اـسی ـحزب ـجـمـهوری ـخ ای ـسـی ره ـه رـین ـمـه رـتـجع ـت گروـهی از ـم
ای اـست ـه وش و از ـجـمـله ـسـی ده دوـلت ـب ای ـعـم ری ـه ـصـمـیم گـی د، دیک چـنی در ـت ـسـفـل راـم
ـنـظاـمی گری و ـجنگ اـفروزی اـثـبات ـمی کـند. اوـنیل، که در دـساـمـبر 2002 در ـجرـیان ـتـغـیـیراـتی
ـطـلع داـخـلی ـمـهم در ـسـتـین ـم ود، ـنـخ ده ـب ار ـش ر کـن وش از ـسـمت وزارت ـب صـادی ـب در ـتـیم اـقـت

دولت بوش است که حمله به رئیس جمهوری را آغاز کرده است.
ریکا، که در آن وـنی ـسی ـبی اس آـم زـی وـی ال ـتـل ا کاـن ود ـب اوـنـیل در ـبـخـشی از ـمصـاـحـبه ـخ
وـشـتهْ ران ـساسکاـیـند، ـخـبرنگار پـیـشـین وال اـسـترـیت ژورـنال ـمـعرـفی ـمی کـتاب  ـبـهای وـفاداری  ـن
ـشد، در اـشاره به ـنـقش کم ـتاـثـیررـئـیس ـجمـهوری، ـحـضور ـبوش در ـجـلـسه ـهای کاـبـیـنهْ دوـلت را

به « یک مرد نابینا در اتاقی پر از ناشنوا»  تشبیه کرد.
ـبوش ـبرای ـشروع ـجنگ ـبا ـعراق، اـین ـطور اـسـتدالل ـمی کرد که ـعراق دارای ـسالـحـهای
کـشـتار ـجـمـعی اـست و در دـنـیای پس از 11 سپـتاـمـبر 2001، ـمی ـباـیـست آن را ـمـتوـقف کرد. اـما
ـیـقه  ـیی روز وـنی  60 دـق زـی وـی اـمهْ ـتـل رـن ا ـب اـحـبه ـب ـص د!  اوـنـیل در ـم دـن ـش دا ـن رگز پـی ا ـه اـین ـسالـحـه
یکـشـنـبه 21 دی ـماه ( 11 ژاـنوـیه 2004)، گـفت: « از ـهـمان ـلـحـظهْ اول اـین حکم ـصادر ـشده ـبود
شـدـسـتی در ـحـمـله، و اـین که اور ـمن، پـی رود. وـلیکن ـبه ـب د ـب اـی دی اـست و ـب که صـدام آدم ـب
اً ـبزرگی آـمریکا یکـجاـنـبه ـحق دارد ـهر کاری که ـما ـتـصـمـیم ـمی گـیرـیم بکـند، گام پرـشی واـقـع
زاـنه داری و ـجـمـعی ـشـین ـخ ر پـی ریکا، وزـی وـنی ـسی ـبس اس آـم زـی وـی ال ـتـل ـتهْ کاـن اـست.»  ـبه گـف
دیگر از ـمـطـلـعـین داـخـلی کاخ سـفـید، اـسـناد و ـمدارکی در اـخـتـیار ـساسکاـیـند گذاـشـتـند که ـنـشان
ـمی دادـند در سه ـماـههْ اول ـسال 2001، دوـلت ـبوش در ـحال ـبررـسی راه ـهای گوـناگون ـنـظاـمی
ا ـسی ار کردن ـصدام ـحـسـین از ـقدرت ـبوده اـست. ـبه گـفـتهْ ـساسکاـیـند در گـفتگو ـب ر کـن ـبرای ـب
ـبی اس،  ـیادداـشـتـهای ـفراواـنی وـجود دارـند، که ـعـنوان یکی از آـنـها،  که ـبه ـمـهر «ـسرّی» ـمـمـهور
اـست،  ـبرـناـمه ـبرای دوران پس از ـصدام  اـست. او ـهمچـنـین گـفت که در یکی از اـسـناد پـنـتاگون
زـیر ـعـنوان  ـمتـقاـضـیان ـخارـجی ـبرای ـقراردادـهای ـمـیدانـهای نـفـتی ـعراق  از پـیـمانکاران 40 کـشور
د، ـصـحـبت شـده اـست. در کتـاب  ـبهـای نـاـفـعی در عـراق دارـن ـجهـان و اـین که کدام آـنهـا ـم
وـفاداری ، از اوـنیل نـقل ـقول ـشده اـست که رـئـیس ـجمـهوری ـمـصـمم ـبود دـلیـلی ـبرای ـجنگ پـیدا
کـند و او تعجب ـمی کرد که چرا هیچ کس در ـشورای اـمنـیت ملی ـنمی پرـسـید که چرا ـباـید به
ود. ام اـین کار ـب رای اـنـج دا کردن راـهی ـب ـضـیه، ـفـقط پـی راق ـحـمـله کرد؟ ـبه گـفـتهْ اوـنـیل  کل ـق ـع
ـلـحن کالم ـهـمـین ـبود.  رـئـیس ـجـمـهور ـمی گـفت بگردـید و راـهی ـبرای اـنـجام اـین کار ـبرای ـمن

پیدا کنید. 
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ارات اوـنـیل د، اـظـه اسکات مک کالن، ـسـخنگوی کاخ ـسـفـی
درداـنی ا از ـخدـمات او [اوـنـیل] ـق ار داـشت:  « ـم را رد کرد. او اـظـه
ـست، وـلی ـبه اب ـنـی ررـسی و ـنـقد کـت ا ـب ـمی کـنـیم. و اگر چه کار ـم
رای ر ـحول ـتالش ـب ـشـت ـی ا ـب ـی ای اوـنـیل، دـن د آـق ر ـمی رـسد از دـی ـظ ـن
ـتوـجیه ـعـقاـید ـخود اـیـشان ـمی گردد ـتا نگاه ـبه واقـعـیت ـنـتاـیـجی که

ما، از طرف مردم آمریکا، به دست می آوریم.» 
ـهاورد دـین، کاـندـیدای اصـلی ـحزب دـموکرات در اـنتـخاـبات
رـیاـست ـجـمـهوری آـیـنده ـنـیز ـبوش را ـمـتـهم کرد که از ـبـهاـنه ـهای
اده کرده و ـمی راق اـسـتـف ا ـع وـجـیه ـجنگ ـب رای ـت ر ـب رانگـی ؤال ـب ـس
د ور ـحق دارـن ردم کـش اـیش گـفت « ـم اـنـیه ـه ـی د. او در یکی از ـب کـن
ارهْ ـعـلل اـید پاـسخ ـبدـهد ـ که چرا درـب داـنـند ـ و رـئـیس ـجـمـهور ـب ـب
ـلزوم ـجنگ ـبا ـعراق، اطالـعات گـمراه کـنـنده و ـساـختگی ـبه ـمردم
داده ـشد. ـنـظرات اوـنـیل ـتاکـیدی ـبر اـهـمـیت ـهـمـیشگی اـین واقـعـیت

است که باید به این سؤالهای بی جواب، پاسخ داده شود.» 
ـست تک ـبه تک ـش ـسـتـین ـن اوـنـیل ـهمچـنـین گـفت که در ـنـخ
ا او، که یک ـساـعت ـبه ـطول کـشـید، ـبوش ـحـتی رـئـیس ـجـمـهور ـب
ـنـدی از ـست ـبـل ـی یـد. او گـفت ـمن بـا ـل یک سـؤال ـهم از او نپرـس
ـمـسایـلی که ـمی ـخواـسـتم ـبا او در ـمـیان بگذارم و ـنـظرش را بپرـسم،
ودم ـبه اـین ـجـلـسه رـفـتم. ـمن از اـین ـحـیرت زده ـشدم که اـین ـمن ـب
ط گوش ـمی داد. اـین در اـسـاس که ـصـحـبت ـمی کردم و او ـفـق
اـمهْ ـتـلوـیزـیوـنی  60 یک مکاـلـمه یک ـطرـفه ـبود.»  در گـفتگو ـبا ـبرـن
ر او از ـظـی شـاوراـنی ـن ا ـم شـورت ـب دم ـم ـیل گـفت که ـع ـیـقه ، اوـن دـق
ـسوی رـئـیس ـجمـهور، آنـها را در وـضـعـیت   کـمی ـبـهـتر از ـحدس و
گـمان درـبارهْ آنچه رـئـیس ـجـمـهور اـحـتـماالً فکر ـمی کـند  ـقرار ـمی
اداری : وان کاـمل آن   ـبـهای وـف د، که ـعـن داد. در کـتاب ـساسکاـیـن
وزش پل اوـنـیل   اـست، از د، و آـم وش، کاخ ـسـفـی و ـب ورج دـبـلـی ـج
ـمـصاـحبه ـهای اوـنـیل و و ـتـعدادی از ـمـطـلـعـین داـخـلی کاخ سـفـید، و

از 19000 سند ارائه شده از سوی اونیل استفاده شده است.
راـیی ر اـج دـی وان یک «ـم ود ـبه ـعـن رپاـیه ـشـهرت ـخ اوـنـیل که ـب
ـمت وزـیـر ـمحکم و ـیـاوه گرـیـز» از ـسـوی  ـجـورج ـبـوش ـبه ـس
اـقـتـصاد گـمارده ـشد،  در یک دورهْ دو ـساـلهْ دـشوار در واـشنگـتن،
ال 2002 ـمـیالدی ـبه ر ـس ا دوـلت ـبوش ـهمکاری کرد و در اواـخ ـب
دلیل ـعدم ـتوافق در زمینهْ کاـهش ـهای ـمالـیاتی همه ـجاـنبه کمپانی
ا والد ـب ر روی واردات ـف رـفه ـب ال ـتـع زرگ و ـهمچـنـین اـعـم ای ـب ـه
ار ـشد. ر کـن وش، از کار ـب ده از ـسوی ـجورج ـب اـست اـعالم ـش ـسـی
اونیل در راـبطه ـبا کـتاب «ـبـهای وـفاداری : ـجورج دبـلـیو ـبوش، ....»
گـفت: « اـیده آل اـین ـخواـهد ـبود که اـین کـتاب ـمردم را ـبه ـتـعـمق
ـاـست گذاری در کـشـور ـی ی روـنـد ـس ـیت کـنـوـن در ـمـورد وـضـع
اال اره آنچه که ـممکن اـست، ـب ا را در ـب ار ـم ـظ ـت وادارد، و اـینکه اـن

ببرد.»    

در واشنگتن چه کسانی حکومت می کنند؟ 
حمله به عراق، پیش از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود!

کتاب افشاگرانه «پل اونیل»، وزیر سابق خزانه داری دولت بوش، درباره
واقعیات پشت پرده
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