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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» !

ادامه در صفحه 6

تأملی بر رویدادهای ماه های اخیر ایران
انتخابات مجلس هفتم عرصه تمرین نهائی برای برنامه های آتی ارتجاع

به یاد آن ایمان های خارایین
 به مناسبت شانزدهمین

سالگرد فاجعه ملی
دان ـعـشق را ـبنگر ـکه ـسرگذـشت ـشـهـی
ـبه ـبرگ گل ـبه ـخون ـشـقاـیق ـنوـشـته اـند
ه- ا- سایه

ـزی، ـی ـادـهـای پاـی ن ـب ـی ـت ـا وزش ـنـخــس ـب
ان داـنـی ام زـن الگرد ـقـتل ـع زدـهـمـین ـس اـن ـش
یـاـسی ـکه از سـوی حـزب مـا ـبه ـحق ـس
ـفاـجـعه ـمـلی ـناـمـیده ـشده را پـشت ـسر ـمی

گذاریم.
م در آن روزـهــای ســیــاه،ـســران رژـی

ادامه در صفحه 3

 خاوران 1383 - یاد شهیدان دالور خلق گرامی باد !
ادامه در صفحه 2

اه ـهای اـخـیر،  ـتـنش ـمـجـموـعه روـیدادـهای ـم
اک در رـن وادث ـخـط اب داـخـلی و ـح ای پرـشـت ـه
همسایگی مرزهای ایران، به درستی نگرانی های
ـجدی ـهمه ـنـیروـهای ـعالـقـمـند ـبه ـسرـنوـشت ـمـیـهن

را برانگیخته است.  
ر، ـبی ای اـخـی اه ـه ای ـم دادـه ررـسی روـی در ـب
ن دورۀ ـی ـم ـت ـرگزاری  ـهـف ـا ـب ـورد ـب ـرـخ شک ـب
اـنتـخاـبات ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـبه ـعـنوان نـقـطه
ـعـطـفی در ـتـعـیـین و ـسـمت گـیری ـحوادث ـبـعدی
ـضرور ـبه ـنـظر ـمی رـسد. روـند ـبرگزاری ـهـفـتـمـین
دورۀ انتـخاـبات مجلس و ـبه مـیدان آمدن ـشورای
رای ـیه، ـب ز وـلی ـفـق ا چراغ ـسـب ان ارـتجـاع، ـب نگـهـب
ـحذف وـسـیع چـهره ـهای ـمـخاـلف، و اـعالم «ـعدم
اـتی (از ـجـمـله ـتخـاـب زد اـن اـم زاران ـن ـصالـحـیت» ـه
س ـتـخب ـمـجـل ـن نـدگان ـم ـمـاـی ـمـار زیـادی از ـن ـش
شــشـم) اـعالم آـغــاز ـیــورش وســیع و آشکار
ـیـر اوـضـاـعی ـبـود که از دوم ـی ارـتـجـاع ـبـرای ـتـغ
ـخـرداد 1376، «ـبـحـران ـهـا» و ـمـزاـحـمت ـهـای

ود. رای مـرـتـجعـان حـاکم اـیجـاد کرده ـب جـدی ـب
ارـتـجاع در پی ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر و
ـا آرای ـنـاچـیـزی ـتـا که ـطی آن ـتـوانــست ـب روـس
ر رل ـشـهر ـهای ـمـخـتـلف، از ـجـمـله ـشورای ـشـه کـنـت
ـتـهران  را ـبه دـست بگـیرد ـبه اـین ـنـتـیـجه رـسـیده ـبود
که پایگاه اـجـتـماـعی ـخاـتـمی و ـهواداران او به دـلیل
ازش کاری، ـبی ـعـمـلی و ات، ـس اـش ال ـمـم ـهـفت ـس
زـیر پا گذاـشـتن ـهـمه ـقول ـهای داده ـشده ـبه ـشدت
ز پس از دوران ردـمی ـنـی ده و ـجـنـبش ـم ـضـعـیف ـش
اوج ـنـسـبی ـسال ـهای 76-80 دوران رکود ـخود را
ـنه ای - رـتـیب ـمحـور خـاـم دـین ـت د.  ـب ـطی ـمی کـن
بـداد بـا ـت یـروهـای مـداـفع اـس ـمه ـن ـنجـاـنی و ـه ـس رـف
ـبـیت و ـتحکـیم ـث رای ـت ان را ـب ـهمـاـهنگی کاـمل زـم
«سیاستی دیگر» مناسب دیدند. سیاست «نمد مالی
دوـلت اصالـحات» یـعـنی بـحران ـتراـشی، ـمانع ایـجاد
ان او راـه د و ـتـحـبـیب خـاـتـمی و ـهـم دـی کردن، ـتـه

تدارک وسیع  برای خاتمه دادن به کار دولت عمالٌ بی اختیار خاتمی، برگزاری انتخابات
آینده ریاست جمهوری و تسویه حساب وسیع با منتقدان هفت سال گذشته با شدت بیشتری در
جریان است. در این میان بخش های عمده یی از نیرو های سیاسی عضو «جبهه دوم خرداد»

همچنان با تکرار مکررات و سیاست های شکست خورده و سوخته عمالٌ به خاک پاشیدن در چشم
جنبش و دلخوش کردن مردم و نیروهای اجتماعی به سیاست هایی مشغولند که از هم اکنون بی

آیندگی آن روشن است. 

منتشر شد

چگونه منافع ملی قربانی می شود
در صفحه 4

حرف اول و حرف آخر
ـای پـیـش از خــرداد 1376، ـاه ـه در ـم
اـتی، ـسـید ـیـعـنی گرـما گرم ـمـبارزه ـتـند اـنـتـخاـب
ـمـحـمد ـخاـتـمی در ـسـخن راـنی ـهای ـمـخـتـلـفی
از ـحرکت ـبه ـسـمت ـجاـمـعه ـمدـنی و اـسـتـقرار
حکوـمـتی ـمردم ـساالر ـسـخن ـمی گـفت. وی
در ـهـمان دوران ـنـیز ـمـعـتـقد ـبود که ـمی ـتوان
ی در چارچوب ـعه ـمــدـن ـبه آزادی و ـجــاـم
رژـیم والـیت ـفـقـیه دـست ـیاـفت. اـلـبـته ـخاـتـمی
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والـیت فـقیه ـبه دـسـتور ـخـمـیـنی و ـبا ـمـشارـکت ـمـسـتـقـیم ـخاـمـنه ای و رـفـسـنـجاـنی،آن
هنگام که اراده و خواست صلح جویانه مردم ایران ـبر عطش جنگ طلبی شان
چـیره ـشد، ـبرای حـفظ ـنـظام و درـهم ـشـکـسـتن روح ـمـبارزه و ـمـقاوـمت در ـجاـمـعه

دست به جنایتی فراموش نشدنی زدند.
رد و وع ـمی ـک ون ـطـل ا اـشک ـخ ر ـصـبح ـب ر ـکه ـه ای ـخوف و ـخـط از آن روزـه
ـتارـیک اـندـیـشان ـبا ـترس و ـبزدـلی در سـلول ـهای زـندان، داس ـمرگ ـبر ـکـشـتزار
دگان روـیـین ـتن ـن د و از دیگر سـو،پوـی ردم ـمی زدـن رـقی ـم ـت رـهنگ و ـسـنن ـم ـف
رخ ر،ـقـلب ـس راز و دـلـی دگی ـبـخش گردن ـف د زـن ورـشـی ان ـخ اـیی، اراـبه راـن روـشـن

خود را به نسل های فردا هدیه می کردند، شانزده سال می گذرد !
ان داـنـی ار زـن ا ـکـشـت اـجـعه ـمـلی،ـب اـیـتـکاران اـین ـف اـمـنه ای و دیگر ـجـن اـنی، ـخ ـسـنـج رـف
ـسـیاـسی گـمان داـشـتـند ـیـکـبار و ـبرای ـهـمـیـشه ـبه ـجـنـبش و ـمـبارزه پاـیان داده، ـسـنن

انقالبی و آرمان های انسانیِ شریف را در گور تنگ دفن کرده اند !
اـجـعه ـمـلی در د ـف ان ـشـهـی اـن رـم اـیی را ـکه ـقـه ذرـه دـتی، ـب دک ـم ا گذـشت اـن ا ـب اـم
پگاـهان ـسرخ ـفام ـبرـفراز اـین ـسرزـمـین ـکـهـنـسال اـفـشاـندـند، ـجواـنه داد و روـیـید و
به ـبار ـنـشـست. آرـمان ـهای ـیاران ـشـهـید ـما در بـهار زـندگی ـشـکوـفه ـهای پررنگ
رـغم ـی د و ـعـل ـن رد گذاـشـت ـب رـصه ـن ارزان پا ـبه ـع ـب و از ـم ـسـلی ـن واز داد. ـن و چـشم ـن

اوضاع نامساعد زمانه، با غرور رژیم والیت فقیه را به مصاف طلبیدند.
ـشم و درد و رـنج و خـون ا اـشک و ـخ ا ـکه،ـب ر از آن روزـه ـشـت ـی رچه ـب گوـیی ـه
آـمیخـته است،ـفاصله ـمی گـیریم،اـعتـبار و ارزش و ـجایگاه ـتاریـخی ـیاران قـهرـمان
اـنـهای ان در ـشرـی ده آـن ا،ـبـیش از گذـشـته ـهوـیدا ـمی ـشود. ـخون ـجوان و ـسرزـن ـم
دان ـمـیـهن را ـبه ـتـکاپو و رزـن رـین ـف رزن ـبـهـت اـمـعه روان گـشـته و در ـهرـکوی و ـب ـج

جنبش فرا می خواند.
د وگـن ان ـبه ـحـقـیـقت ـبه  ـس ا اـیـم اـجـعه ـمـلی ـب ان ـف رـی اـنی ـکه در ـج رـم ون ـقـه اـنـقالـبـی
اور ـخدـشه ده ای از ـب ره ـکـنـن د؛ اوج پر ـشـکوه و ـخـی دـن اـن ادار  ـم ـنـخـسـتـین ـخود وـف
د. اـیش گذاردـن ارـیـکی  را ـبه ـنـم ا ـت ور ـب روزی ـن واه ـبه   پـی ان ـخ ان آرـم ـس ر اـن اپذـی ـن
ا، ده ـفـقـه اـن ـست  و رژـیم واپس ـم اـنه ـنـی ـش ان ـن راـنه از آـن ون   دراـین ـک گرچه اـکـن
ـجـنـبش ـمردـمی را از رـهـبران ـبرـجـسـته و ـکادرـهای ـمـجرب ـخود ـمـحروم ـساـخـته
ادـین و ـنـی د،ـنـقش ـب ردـی دون ذره ای ـت ان ـب ادت آـن دگی، رزم و ـشـه ا زـن اـست، اـم
ای رش ارزش ـه اء و گـسـت ران و اـحـی اـمـعه اـی وی ـج اـمل ـمـعـن ر در ـتـک اپذـی ارـن اـنـک
ـمردـمی و انقالـبی و تـجـهـیز و پرورش ـنسل ـنو ـمـبارزان ایـفا ـکرده و ـخواـهد ـکرد.
از سپـیده دم مه آـلودی که ـمزدک و ـمزدکـیان در گور ـعدل ـنوشـیروانی زـنده به
گور ـشدـند ـتا ـغروب ـخون آـلودی ـکه، ـباـبک ـخرـمدـین در ـبارگاه ـخـلیـفه ـتازی،
روی ـبا ـخون ـسرخ ـخود ـشـست و از آن ـغروب ـتا ـباـمداد ـسرخگون که ـقـهرـمان
اپذـیر ـتوده ای ا ـشـهادت گرد ـتـسـلـیم ـن اران ـشد و ـت ـمـلی اـیران ـخـسرو روزـبه ـتـیرـب
ـعـباس حـجری در ـجرـیان ـفاـجـعه مـلی ـهـمواره ـطـنـین پرـشـکوه ـفرـیاد اـنـسان آرـمان
ـخواه ـبه ـسود ـحـیـثـیت اـنـساـنی ـبه ـسود ـعداـلت و ـخوـشـبـخـتی و ـبه ـسود ـحـقـیـقت ـبه

گوش می رسد.
ـحزب ـتوده اـیران ـکه در ـجرـیان ـفاـجـعه ـمـلی ـشـمار ـبزرگی از رـهـبران،ـکادرـها و
اـنان ا ـخاـنواده و ـبـستگان ـقـهرـم اـعـضا و ـهوادران ـخود را از دـست داده،  ـهـمراه ـب
دـنی ـش راـموش ـن اـیت ـف دگی ـبه اـین ـجـن ری و رـسـی ار پیگـی واـسـت د ـمـیـهن،ـخ رـبـلـن ـس

است. ما به همراه بازماندگان شهیدان فاجعه ملی خواستار روشن شدن:
1. اسامی اعدام شدگان شهریور خونین بطور رسمی؛

2. تاریخ اعدام و محل خاکسپاری شهیدان مردم؛
اـسی ان ـسـی داـنـی ات اـین زـن اـم دام ـمـق ور ـک اـکـمه ـمـجدد و ـبه دـسـت 3. دالـیل ـمـح
اعدام شده اند و اعالم جرمی که بر اساس آن اعدام صورت پذیرفته، هستیم

ادامه به یاد شهدای فاجعه ملی ...

آزادی برای همه
زندانیان سیاسی ایران!

بدرود رفیق مرتضی
رـفیق ـمرـتـضی ـخـشـنودی مـعروف به «رـضا کرـماـنـشاـهی» پس از 4

سال ابتال به بیماری سرطان در گذشت.
ان د درد و رـنج زـحـمتکـش اـه واـنی ـش وـج رـتـضی که از ـن رـفـیق ـم
ـارزه گذاـشت و از ـب ـدان ـم ـی ی زود پای ـبه ـم ـیـل ـود، ـخ ـار ـخـود ـب دـی
وده ای ـحزب ـت واداران و سپس اـعـض وف ـه واـنی ـبه ـصـف وان ـج ـعـنـف

ایران پیوست.
ان ـیه ـبه سـازـم اـنه گزمگان رژـیم والـیت ـفـق ـن ورش خـاـئ پس از ـی
ـهای ـحزـبی در ـسال 1362، او ـفـعاـلـیت ـخود را ـبه شکل ـمـخـفی اداـمه
ز ـی رت ـن اـج د. در ـمـه رت گردـی اـج اچار ـبه ـمـه ال 1363 ـن داد و در ـس
ـضی از زـمـرهء رـفـقـاـئی ـبـود که ـبه ـطـور پیگـیـر ـمـجـری ـیق ـمـرـت رـف
رهنمودهای حزبی و دائما داوطلب ادامهء کار مخفی در ایران بود.
طی سال ـهای اخـیر رفیق مرـتضی به بیـماری های گوـناگون و از
ـجـمـله ـبه ـبـیـماری ـسرـطان ـمـبـتال گردـید و 4 ـسال آـخر ـعـمر ـخود را ـبا
شکیـبائی و متانت ـبا این بیـماری غدار درگیر ـبود و نهایـتا در سن 45
ا و واده و رـفـق اـن دوه ـخ ان اـن ال 1383 در ـمـی اه ـس رداد ـم الگی در ـم ـس

دوستانش درگذشت.
یاد رفیق مرتضی گرامی باد

واری»  خـود را یک حـرکت ـی وـل دام «اـنـقالب ـب ده اـست. چاوز ـم ـش
ا و ـنـشـست ـهای ـبـین راـنس ـه د و در کـنـف ـسـتی ـمی ـخواـن اـلـی ـضد امپرـی
اـلـملـلی ـسـیاـسی و اـقـتـصادی، رـهـبران و ـمردم کـشورـهای ـسـتم دـیده را
به ـمـقاـبله ـبا ـسـیاـست ـهای تـحـمیـلی آـمریکا ـتـشویق ـمی کـند. در اـمـتداد
ا ا کوـب اـین ـسـیاـست ـها، وـنزوـئال رواـبط ـنزدیک ـسـیاـسی و اـقـتـصادی ـب
ـیب ـین و کاراـئ بـر قـرار کرده اـست و از کشـورهـای آمـریکای الـت
ای اـست ـه زا از ـسـی ادی ـمـج ـص وک اـقـت اد ـبـل ا اـیـج ا ـب واـسـته اـست ـت ـخ
و اـتـی رـن اـبع ـطـبـیـعی و اـقـتـصادی ـخود، آـلـت ر روی ـمـن رل ـب ریکا و کـنـت آـم
رـیت ، ای واـشنگـتن و وال اـسـت اـست ـه ر ـسـی راـب دی را در ـب درت ـمـن ـق

تشکیل دهند و خود را از کنترل و تسلط آنها خارج سازند . 
ریکا  و کالن وزاـنه آـم ـنه ـت ا دالـیـلی اـست که دـشـمـنی کـی اـین ـه
اـیه داران داـخـلی وـنزوـئال را ـعـلـیه دوـلت ـهوگوچاوز ـبر انگـیـخـته ـسرـم
ا، ـبرای ـبـیش از چـهل ـسال ـمردم پـشـتواـنه اـست . ـهمچـنان که در کوـب
د، در وده اـن ریکا ـب ای آـم د ـه دـی ا ـتـه اـبـله ـب اـمل اـصـلی ـمـق اـنـقالب و ـع
وـنزوـئال ـنـیز ـمردم ـبا آگاـهی از ـماـهـیت ـمردـمی اـنـقالب ـخود، ـبه دـفاع
داـنه و ـمتکی ـبه وـشـمـن ارـجی ـه ای ـخ اـست ـه د.  ـسـی از آن پرداـخـته اـن
ـبرـخورد ـسـیاـسی دوـلت نـیز راه ـهر گوـنه ـمداخله  و ـبرـخورد ـنـظاـمی را
ـمی ـبـندد و ـبه ـجـنـبه دیگری از ـمـقاـبـله ـبا ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـباـنه و
ـبــدـیل ـشــده اسـت .  ن ـت ـی ی آـمــریکا در آـمــریکای الـت ـل ـتحـمــی
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در اـین زـمـیـنه ـتـنـها ـنـبود، ـبودـند ـنـیروـهای ـسـیاـسی دیگری که ـضـمن دـفاع
وـنی ـبه ار کـن اـخـت اـله ـس ا اـسـتـح وان ـب د که ـمی ـت ودـن رـیات او ـمـعـتـقد ـب از ـنـظ
چـنـین ـخواـست ـهاـیی دـست ـیاـفت. در ـهـفـته گذـشـته ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی،
رـئـیس ـجـمـهوری در ـمـصاـحـبه ـمـطـبوـعاـتی که ـبا رـسانه ـهای داـخـلی و ـبـین
اـلـمـلـلی اـنـجام داد، ـبرـخی ـجـمع ـبـندی ـها را از ـعـملکرد دوـلت ـخود اراـئه
اـلب ز ـج اظ ـنـی اـتـمی از اـین ـلـح ان ـخ أـمل اـست. اـین ـسـخـن اـبل ـت داد که ـق
ار که ـحـتی ـی ـت ا دوـلـتی اـست کاـمالٌ ـبی اـخ اـست که دوـلت او اـین روزـه
اـتوـموـبیل ـهای ـمـشاوران و ـنزدیکان او ـتوـسط دستگاه ـهای اـمـنـیتی واـبـسته
به ولی فقیه شنود گذاری می شود و بخشی از وزیران دولتش در صف

استیهزا منتظر سرنوشت نامعلوم خویشند.
دگاه وـضـیح دـی اـتی در ـت وـع اـحـبه ـمـطـب اـتـمی در ـبـخـشی از اـین ـمـص ـخ
ـهای ـنـظری ـخود و ـبا اـشاره ـبه ـتـقاـبل ـمـیان دو دـیدگاه ـمـتـفاوت در اـسالم
اـظـهـار داـشت: «ـتـقـاـبل ـمـا دـیـدگاـهـهـاى ـتنگ و واپسگراـیـى اـست ـکه
اـنـقالـبى ـبودن و اـصوـلى ـبودن را در ـنـفى ـهرچه ـنو اـست ، ـمی داـنـسـتـند و
رگوـنه ردم ـمی داـنـند و از دـست زدن ـبه ـه ام ـخدا ، ـخود را ارـباب ـم ـبه ـن
ا ـسـتـیم ـکه ـب ادى اـسالـمى ـه ا ـمـن د.  ـم دارـن اـیى ـن ز اـب ار و ـخـشوـنت ـنـی ـشـت ـک
آزادى اـنـسان ، ـحـقوق ـبـشر و پـیـشرـفت ـجاـمـعه ـسازگار اـست ...» ـخاـتـمى
در پاـسخ ـبه ـسووال ـخـبرنگارى در ـخـصوص ـعـلت رـعاـیت ـخط ـقرـمزـها
ز رـم رده ام ـکه ـخط ـق ا اـعالم ـک ارـه ورى، گـفت: « ـب وـسط رـیـیس ـجـمـه ـت
ـبـنده ، اـصل ـنـظام اـست ـکه ـلـطـمه ـنـبـیـند و ـتالش ـبراى اـصالـحات. آـمدن
ورى ودم ـکه ـجـمـه ده ـب اـم ـی ود و ـمن ـن ى ـب ورى اـسالـم ـمن در درون ـجـمـه
رـکت ـمن در اـمـعه را دچار ـتـنش ـکـنم... ـح ى را ـعوض ـکـنم و ـج اـسالـم
ر ـهم زدن ود و ـنه ـب ام ـب ـظ راى اـصالـحات در درون ـن ام و ـب ـظ چارچوب ـن
ورى ـحق ودم ـکه ـیک رـیـیس ـجـمـه ـب د ـن ـتـق ى گـفت: «ـمـع ا. » خـاـتـم آـنـه
اـشد. رـصه ـحـضور داـشـته ـب ام در ـع ـظ ون ـیک ـن ـسـی دارد ـبه ـصورت اپوزـی
اد ـیک ـنـی اـشد و ـحق دارد ـکه ـحـتى ـب ون ـب ـسـی ان ـحق دارد اپوزـی ـس ـیک اـن
اده از ا اـسـتـف اـید و ـب ام ـبـی ـظ دارد ـکه ـبه درون ـن ا ـحق ـن ام را ـنـقد ـکـند اـم ـظ ـن
اـتـمی در اداـمه ود. » ـخ ـش ون ـب ـسـی د اپوزـی واـه ى ـبـخ وـن اـن اى ـق ارـه از و ـک ـس
ـشـکـیالت مـوازى شـى در ـخصـوص ـت نـان در پاـسخ ـبه پرـس ـمـین ـسـخ ـه
اـمـنـیـتى و اـطالـعاـتى در ـکـشور گـفت: «ـیک دـستگاه اـطالـعاـتى ـمـتـمرـکز و
ـته ـب ـات اـست.  اـل ـدارد و آن وزارت اـطالـع ـود ـن ـر وـج ـت ـیــش پاـسخگو ـب
ار د ـکه ـک ود ـحق دارـن اص ـخ اـیف ـخ ـطه وـظ اى ـمـخـتـلف در ـحـی ـشـه ـبـخ
ـطه ـطه ـخصـوصـى و ورود در ـحـی ور از آن ـحـی ا ـعـب د اـم ى ـبـکـنـن اـت اـطالـع
ر ا ـهـمواره ـب اـبل ـبـخـشش اـست.   ـم ـعـموـمى اـطالـعات ـجرم اـست و ـغـیر ـق
وازى اى ـم رـکـتـه ا ـنـمى ـکـنم ـکه ـح رده اـیم و ادـع ارى ـک ـش اـله پاـف ـس اـین ـم
ده ورد ـش رـخ ا آن ـب واره ـب ى ـهـم دارد وـل ود ـن ور وـج ـش ى در ـک اـت اـطالـع

است...»
اره واـلى درـب ان ـخود در پاـسخ  ـبه ـسـئ اـتـمی در ـبـخش دیگری از ـسـخـن ـخ
اـکام ـبودن درـتـحـقق ـشـعار ـتوـسـعه ـسـیاـسى و ـبـسط آزادى ـهاى ـمدـنى و ـن
ر گزارش ـهاى اـقـتـصادى ، ـشـت ا گـفت: «ـمـعـموال درـهـفـته دوـلت ـبـی ارـه ـشـع
اـفت ر اـین روال اداـمه ـی ـسال ـهم ـب وـلـیدى داده ـمى ـشود و اـم ـصـنـعـتى و ـت
ـتصـادى اـیل اـق ـس ـنه ـم ـی ود ـکه در زـم ـتـهم ـب ـنـکه اـین دوـلت ـم ـبـخصـوص اـی
ـناـکام اـست. اـقـتـصاد ـیک ـکـشور پـشـتوانه ـموـجودـیت ـیک ـکـشور اـست و
ـما اگر ـفـعاـلـیـتـهاى ـفرـهنگى و ـسـیاـسى ـهم ـبـخواـهـیم در ـیک ـجاـمـعه ـعـقب

دم ـشان ـکرد: «ـتـق رـن اـط ا را ـتـحـقق ـبـخـشـیم. » وى ـخ واـنـیم آـنـه ده ـنـمى ـت اـن ـم
ـیک ـموـضوع ـتوسـعه ـبر اـنواع دیگر ـتوـسـعه ـکار ـغـلـطى اـست. ـتوـسـعه ـیک
رـهنگى دارد. ادى و ـف ـص اـسى ، اـقـت اد ـمـخـتـلف ـسـی اـمع اـست ـکه اـبـع ر ـج اـم
ا گـسـترش ـمردم ـساالرى پاـیدار ـخاـتـمى گـفت: پـیـشرـفت اـقـتـصادى ـجز ـب
ـنـخواـهد ـشد ـهمچـنان که ـمردم ـساالرى در ـیک ـجاـمعه ـفـقـیر و درـماـنده به
ـیک ـتـفـنن ـتـبدـیل ـخواـهد ـشد و ـهیچ ـتوـسـعه ـسـیاـسى و اـقـتـصادى ـنـخواـهد
اـشـیم.  ـمن ـفـکر ـشرـفت داـشـته ـب وـسـعه ـعـلـمى پـی ود مگر اـیـنـکه در زـمـیـنه ـت ـب
اـشم ، گرچه ده ـب ـشـی ود دـست ـک ى ـخ اـس اى ـسـی ارـه ى ـکـنم ـکه از ـشـع ـنـم
ود. روزى ـشـن سـاـیل را ـب ر اـین ـم ـفضـاى جـاـمـعه ـمـمـکن اـست دیگر ـکـمـت
رچى ـمى گوـیـیم روز ـه ده ـمى ـشد و اـم اـسى ـشـنـی رچه ـمى گـفـتـیم ، ـسـی ـه
اصال ـشـنـیده ـنـمى ـشود، نه ـحرف ـمن و ـنه ـحرف دیگران و ـنـیز از روزـنامه
د بگوـیـیم ـکه چرا اـی د. ـب ـسـتـن دارى از اـصالـحات ـه رـف دـعى ـط اـیى ـکه ـم ـه
ـیـنه ـمن در اـب ر دو ـک دم ـه د... ـمـعـتـق ود را از دـست داده اـن اى ـخ اـسـیـتـه ـس ـح
زمینه مسایل سیاسى و اقتصادى و بین المللى نسبتا خوب کار کرده است
رد: «ـمن در ان ـک ـش رـن اـط اـتـمى ـخ ى ـهم داـشـته اـیم.»  ـخ اـی اـمی ـه اـک ـته ـن ـب اـل
ا دارد ـکه ى ـج وز ـخـیـل رم ـهـن ر بگـی ـظ ى در ـن اـن اـیم اگر آرـم ارـه ـتـحـقق ـشـع
سـاـیل ودـیم ، در ـبـعضـى ـم ام ـب اـک سـاـیل ـن د، در ـبـعضـى ـم دا ـکـن ـتـحـقق پـی
اـیم ارـه ان ـبه ـشـع ا دراـین ـکه ـمن ـهمچـن داـشـته اـیم ، اـم ى ـن اورد ـمـهـم دـسـت
پاـیـبـند ـهـسـتم ، ـتـغـیـیرى در ـمن اـیـجاد ـنـشده اـست و ـمـعـتـقدم ـکه روـند ـکـلى
با آنچه در عمق جامعه ما ظهور و بروز پیدا مىکند به سوى تحقق نسبى

و تدریجى شعارهاست.»
اـمه رـن ـسـته ای و ـب رژی ـه اره اـن واالت درـب اـتـمی در ـبـخش پاـسخ ـبه ـسـئ ـخ
اٌ در زـمـیـنه ـحـمـله اـیران در اـین زـمـیـنه و ـهمچـنـین اوـضاع ـمـنـطـقه و ـخـصوـص
ران رـیـکا الزم ـنـیـست ـبه اـی ار داـشت: «آـم ران ، اـظـه رـیـکا ـبه اـی اـلى آـم اـحـتـم
حـمله ـکـند، آن بچه ای را ـکه در ـعراق زایـیده اـست ، آن را ـبزرگ کـند.
اـلـیات زـیـنه ـکردن پول ـم ا ـه رـیـکا ـعـلـیه ـعراق را ـب ـخاـتـمى اـقدام ـنـظاـمى آـم
وان ـیک د، ـبه ـعـن ور ـمى دـهـن ا ـبه دوـلت اـین ـکـش رـیـک ردم آـم اـیى ـکه ـم ـه
ده اـست ـکه اـعث ـش ا ـب رـیـک ات آـم داـم رد و گـفت: اـق ام ـب ادرـست ـن ـعـمل ـن
اـین ـکـشور پایگاه ـخود را در مـیان افـکار عـموـمى دـنـیاى اـسالم روزبه روز
ـبـیـشـتر از دـست ـبدـهد. ـفـکر ـمى ـکـنم آـنـها ـهـنوز اـین اـندازه ـعـقل دارـند ـکه
تجربه ناموفق خود در عراق را تکرار نکنند، تجربه ای که در ایران بسیار

ناموفق تر خواهد بود. ...»
اـمه رـن ان روـشن نکرد که در چه ـبـخش از ـب ای خـاـتـمی در اـین ـسـخـن آـق
ر وده اـست و ـمـهـمـت وـفق ـب االر ـم ردم ـس رای ـتـحـقق یک حکوـمت ـم ـخود ـب
ا ـتوـجه ـبه ـتـجرـبه اـندوـخـته ـشده ـهـفت ـسال گذـشـته، ـبه ـجز ـمـحاـفل آنکه ـب
د  اشکال کار اده کرده اـن ران اـیـج راـشی و ـبـح رای او اشکال ـت ـغـیـبی که ـب
اـلب در د. نکـته ـج ـیـن ا ـمی ـب ود در کـج ای ـخ اـمه ـه رـن دن ـب اـن اکام ـم را در ـن
ـسـخـنان ـخاـتـمی اـشاره به اـین ـمـسأـله اـست که ـسـخـنان اـمرورـین او دیگر ـنه
اـید ـعـلت اـساـسی اـین اـمـعه و ـنه در ـجاـیی ـخرـیداری دارد. ـش ـبردی در ـج
ـمـسأـله در اـین ـباـشد که ـحرف اول او (ـیـعـنی ـبرداـشت ـهای ـخوـشـبـیاـنه اش
ردم ان ـم وز یکی اـست و در اـین ـمـی رش ـهـن رداد 76) و ـحرف آـخ در ـخ

تجربیات گرانبهای دیگری اندوخته اند!!

ادامه حرف اول و حرف ...
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اـبه رـشـکل ـمـمـکن را ـبه ـمـث ام ـبه ـه ـظ رژـیم والـیت ـفـقـیه، اـصل ـحـفظ ـن
اـفع اـمـین ـمـن ر اـصل ـت راـب اـست اـمـنـیت ـمـلی ـخود درـب ـمـهـمـترـین اوـلوـیت ـسـی
ـمـلی اـیران ـقرار داده و ـبا ـماـجراـجوـیی و ـحادـثه آـفرـیـنی ـمی ـکوـشد،ـبـقاء

خود را با قربانی کردن منافع ملی تضمین نماید!
ـتـحوالت پرـشـتاب و ـبـسـیار گـسـترده در ـمـنـطـقه ـفوق اـلـعاده پراـهـمـیت
ارا ارس، ـبـیش از پـیش رخ دادـهای ـمـیـهن ـم اـنه و ـحوزه ـخـلـیج ـف ـخاورـمـی
اک راق و حـوادث دردـن ال ـع رار داده اـست. اـشـغ ر خـود ـق ـی اـث ـتـحت ـت
ـناشی از آن، اینک ـبه یکی از مهـمـترین و ـجدی ـترین ـمساـیل در روابط

میان کشورهای منطقه و بویژه میهن ما ایران بدل شده است.
ای ویژه ای را داراـست. ـطـقه ـج رای ـمـن ـسم ـب اـلـی ـشه امپرـی ران در ـنـق اـی
اـنه ـی اورـم د اـصـلی آن در ـخ ا و ـمـتـح رـیـک ان آـم ار و ـنـه ای آـشـک دـه دـی ـتـه
ادگی از آن وان ـبه ـس ا اـمری ـنـیـست ـکه ـبـت راـیـیل ـعـلـیه ـکـشور ـم ـیـعـنی اـس
اـفع ـمـلی و ر گرـفـتن ـمـن ـظ دون در ـن ران ـب اـکم در اـی اع ـح گذـشت.  ارـتـج
ـحـقوق ـمردم، در اـین دوران ـتوـفان زا و ـفوق اـلـعاده ـخـطرـناک دـست ـبه
اـقداـماـتی ـخـطرآـفرـین و ـماـجراـجوـیاـنه زده اـست ـکه ـعواـقب ـمـنـفی ـبـسـیار
ـمـخرـبی در پی ـخواـهد داـشت.  از ـجـمـله اـین گوـنه اـقداـمات و ـحرـکات
که ـبا ـهدف ـنـظاـمی ـکردن ـحـیات ـکـشور و ـبرـقراری آراـمش گورـسـتاـنی
ـصورت ـمی گـیرد،ـسـخـنان ـغـیر ـمـسـئوالـنه و ـتـحرـیک آـمـیز پاـسدار ـعـلی
شمخانی در مقام وزارت دفاع است.  وی اخیراً در مصاحبه ای با شبکه
ران ان در اـی ـی اـم ـظ ره گـفت:   . . . ـبـعـضی از ـن ان اـلجـزـی رب زـب ری ـع ـخـب
ا اـیی ـه رـیـک اـنه الگوـیی ـنـیـست ـکه آـم ات پـیش دـسـت د،ـعـمـلـی اد دارـن اـعـتـق
ا ـتـجرـبه آن را ـنداـشـته ـباـشد . . .   .  ـشـمـخاـنی ا دـنـی اـشـند ـی ـطراـحی ـکرده ـب
ا اـحـساس سپس اداـمه داد:   ـبـعـضی در ـبـین ـنـظاـمـیان اـیران اـعـتـقاد دارـند ـب
ـخـطر،ـباـید ـعـکس الـعـمل ـنـشان ـبدـهـیم. بـعـضی دیگر مـعتـقدـند اگر اـقداـمی

صورت گرفت باید بی درنگ با تمام موجودیت به آن پاسخ دهیم. 
ا ان سپاه پاسـداران ـب دـه اـن رـم ـست ـکه ـف ان، حـاـکی از آـن اـین ـسـخـن
ـنه ـد، داـم م دارـن ـی ـم ـص ـدگان در والـیت ـت ـیه و ذوب ـش ی ـفـق ـاره وـل اـش
ـماـجراـجوـیی ـهای ـخودرا وـسـعت ـبـخـشـیده و از اـین رهگذر در راـسـتای

سیاست حفظ نظام حرکت کنند.
ـمخـاـنی ـبه سـرـعت از سـوی ـسـخنگوی نـان پاسـدار ـش گرچه ـسـخ
وزارت امـور خـارـجه ـمـحمـدرضـا آـصـفی ـتکـذـیب شـد و ـسـخنگوی
ـیق و ره دـق ا اـلجـزـی صـاـحـبه ـشـمخـاـنی ـب وزارت خـارـجه اـعالم داـشت:  ـم
درـست ـمنـعـکس ـنـشده و ـبرداـشـتـهای ـنادرـسـتی از آن ـصورت گرـفـته . اـما

با این وجود نباید هدف ارتجاع را به دست فراموشی سپرد.
اه اـمه ـشرق ـبه ـتارـیخ دوـشـنـبه 2 ـشـهرـیور ـم در ـهـمـین ـخـصوص روزـن
یـدی ـبه ـنـقل از ـخبـرگزاری فـارس،گزارش داد:   سـال جـاری خـورـش
واـنـمـندی ـنـیروـهای ـمـسـلح ا اـشاره ـبه ـت ده سپاه پاـسداران ـب اـن رـم اـنـشـین ـف ـج
جمهوری اسالمی،گفته است:   اطمینان داریم که کشور آماده پاسخگویی
اـلـیـتـهای داـمات و ـفـع زان ـشدـتی اـست . . .. اـق رـمـی ا ـه رگوـنه ـتـهدـید ـب ـبه ـه
جاری سپاه در راستای پیگیری آمادگی دفاعی است که،شامل آمادگی

های گوناگون از قبیل امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی است .
اـمل دن ـع د ـش درـتـمـن رد:   ـق ا ـک ار دیگر ادـع ان ـب دار در پاـی اـین پاـس

بازدارندگی است  .

پرواـضح اـست، ـفرـماـندـهان سپاه ـبه ـخوـبی از پوچ ـبودن ادـعاـهای ـخود
ـبا ـخـبرـند، ـتـبـلـیـغات پٌر ـسرو ـصدا پـیراـمون آـمادگی رزـمی و اـنـجام رزـماـیش
ـهای گوـناگون ـبا تـعدادی ـبـسیـجی اـجـیر ـشده،ـصرـفاً و ـصرـفاً ـمـصرف داـخـلی
ظـاـمی ـتـلـقی ظـر ـن ـطه ـن ادگی از ـنـق شـاـنه آـم د ـن واـن دارد و ـبه ـهیچ رو ـنـمی ـت

گردد.
آنچه اـمروز در ـصـحـنه ـسـیاـسی ـکـشور چـشم گـیر و ـقاـبل ـتاـمل ـمی ـباـشد
اـمی اـست. ـظ رـن ر ـغـی اـه ا ـظ اـمی و چه ـب ـظ ـحضـور پاسـداران چه در جـاـمه ـن
اـفع ـمـلی ـموـضعگـیری ـهای سپاه در ـمـساـیل ـسـیاـسی ـکاـمالً در ـنـقـطه ـمـقاـبل ـمـن
راـتی ـکه از اـین رار دارد. ـخـط وـنی ـق رـنج و ـحـساس ـکـن اع ـبـغ ران در اوـض اـی
ان ر اـست. ـسـخـن اپذـی ار ـن د روـشن و اـنـک د ـمی ـکـن دـی ار ا ـتـه اـحـیه ـمـیـهن ـم ـن
اـسی سپاه ز رـیـیس اداره ـسـی ـشـمـخاـنی و پـیش از آن اـظـهارات ـتـحرـیک آـمـی
پاـسداران و ـماـجراـجوـیی ـهاـیی از اـین دـست ـناـظر ـبر ـتـشدـید ـجو اـخـتـناق در
رـسی ر ـک ای ـب ـسه ـه وـکـی ارتگر و ـن ات ـغ اـفع ـطـبـق ـن اـمـین ـم دف ـت ا ـه داـخل ـب

قدرت تکیه زده است.
اـقداـمات ـتـحرـیک آـمـیز ـبه ـهـمـین ـجا ـخـتم ـنـمی ـشود. رـفـسـنـجاـنی ـکه ـبی
ان سپاه ـبه او ـمـنـتـهی ـمی دـه اـن رـم ار ـف واـضع و رـفـت اری از ـم ـسـی ر ـنخ ـب ـشک ـس
د و دـی ای ـش ری ـه راق و درگـی راـنی ـع اع ـبـح وـجه ـبه اوـض ا ـت راً ـب ود، اـخـی ـش
اـفع ـمـلی ـن د ـبه ـم اـی ـتی ـکه ـب ـی ـسنگـین درـشهـر ـنـجف ـیـعـنی درـست در وـضـع
ران ای ـبـح رـفـه ا دیگر ـط دـیل ـخصـوـمت ـب د و در ـجـهت ـتـع ـشـی دـی ور اـن ـش ـک
ـبرآـمد و ـتا آنـجا که ـمی ـتوان ـساـیه ـجنگ و تـجاوز ـنـظاـمی و دـخاـلت ـبیگاـنه
اـکی داـشـته رانگـیز و ـخـطرـن را از ـکـشور دور ـساـخت،ـموـضعگـیری پرـسش ـب
ـصالی د در ـم سـاـج اـنی ـم اـیش ـهـفـته ـجـه ان ـهـم ـسـنجـاـنی درجـرـی اـست. رـف
ـخـمـیـنی ـبا ـتاـکـید و پاـفـشاری ـخاـطرـنـشان ـنـمود:   ـحمله آـمرـیـکاـیی ـها به ـنجف
ا رد،اـم وط ـک اـنش 20 روزه ـسـق شگرـی ام ـل ا ـتـم دام ـب ادـفی ـنـیـست . . . ـص ـتـص
د و اـین اوـمت ـمی ـکـن وـمن دوـهـفـته اـست ـکه ـمـق وان ـم دادی ـج ا ـتـع ـنـجف ـب

حاکی از پیامی الهی است  !
ـنـقـیب ـسن ـفالح اـل شگر ـح رـل ر ـس ای اـخـی اـه ار ادـع ان را درـکـن اـین ـسـخـن
وزـیر ـکـشور ـکـنوـنی ـعراق ـقرار دـهـید. اـین ـمـقام ـعراـقی چـندی پـیش ـمدـعی
گردـید:   دالـیـلی دردـست اـست ـکه ـنـشان ـمی دـهد اـیران در اـقداـماـتی ـکه ـبه

ضرر مصالح عراق است، نقش آفرینی می کند . . . .
آـیا اـین ـمـقاـیـسه ـنـشانگر ژرـفای رـفـتار و ـعـمـلـکردی ـغـیر ـمـسـئوالـنه  ـبرای
ری را اـعالم ـمی وـضعگـی راـیـطی چـنـین ـم اـنی در ـش ـسـنـج ا ـنـیـست. رـف ـمـیـهن ـم
ـکـند که امپرـیاـلـیـسم در ـصدد اـست ـبا بـهره گـیری از ـماـجراـجوـیی ـهای رژـیم
والـیت فـقـیه، ـهم داـمـنه اـقداـمات ـخودرا ـبه داخل اـیران ـبـکـشاـند و ـهم ـفـضای
ـمـنـطقه را بـحراـنی ـتر ـسازد و ـبر ـضرورت ـحـضور ـنـیروی ـنـظاـمی ـخود ـتاـکـید

نماید !
ـکوـتاه ـسـخن: ـموضعگـیری ـتـحرـیک آـمـیز رـفـسنـجاـنی و ـفرـماـندـهان سپاه
پاـسداران ـمـناـفع مـلی اـیران را در اوـضاع ـحـساس ـمـنطـقه ـبه چاـلش ـمی گـیرد.
ر ـهیچ ال دارد، ـب ـب ا ـبه دـن ـیـهن ـم ردم و ـم رای ـم واـضع ـب طـراـتی ـکه اـین ـم ـخ
روهـا، احـزاب و ـی ـست. از اـین رو ـن ـی ده ـن ـتـین راه آزادی پوـشـی روی راـس ـی ـن
ا اـین اـبـله ـب اـید ـمـتـحد و ـیکپارچه ـبه ـمـق ـسازـمان ـهای ـمـترـقی و ـمـیـهن پرـست ـب

برنامه ضد ملی برخیزند.

چگونه منافع ملی قربانی می شود
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ای « ا اـبـق اری و ـی رکـن رای ـب زوـئال ـب اه ، ـنـتـیـجه ـهـمه پرـسی وـن ردادـم روز دوـشـنـبه 26 ـم
ال ـبی سـاـبـقه زـحـمتکشـان ـب ـتـق ا اـس ـمه پرـسی،که ـب هـوگو چاوز» ، اـعالم شـد. در اـین ـه
کـشور هـمراه ـبود، ـمردم وـنزوئال ـبار دیگر از چاوز و دولت ـمردمی او به دـفاع پرداخـتـند
و ـتالش آـمریکا و ـحاـمـیان داـخـلی آن را ـبرای ـسرنگوـنی رـئـیس ـجـمـهور اـنـتـخاـبی کـشور
رنگوـنی دوـلت رای ـس ان» ـقـبـلی ـب د. شکـست ـتالش  «ـصاـحب ـمـنـصـب دـن اـن ـبه شکـست کـش
وـلـیواری» و ـبه ـبن ـبـست کـشـیدن روـند دـموکراـسی در چاوز، در ـهم شکـسـتن «اـنـقالب ـب
وـنزوئال، نه ـتنـها یک پـیروزی چـشمگـیر ـبرای ـمردم وـنزوـئال و آـمریکای الـتـین ـبود، بلکه
ـموـفـقـیـتی شگرف ـبرای ـتـماـمی ـمردم دـنـیا ـنـیز ـبه ـشـمار ـمی آـید. ـمردـمی که ـعـلـیه ـسـیاـست
رای ـبه دـست گرـفـتن ـسرکردگی ـجـهان ریکا ـب ـهای ـمـسـموم ـسـیاـست گذاران ـحاکم آـم
ال آن ـب ال ـقـبل و ـبه دـن اه دوـس روردـین ـم ای ـف د. پس از شکـست کودـت ـن ارزه ـمی کـن ـب ـم
ـسازـماـندـهی اـعـتـصاب ـفـلج کـنـنده ـطوالـنی در ـصـنـعت ـنـفت ـتوـسط ـمـحاـفل راـستگرا، که
رـین ـتالش ازه ـت ـتی هـا در کشـور شـد، اـین ـت ارضـاـی زاـیش ـن ـسـبب اـیجـاد رکود  و اـف
ـنـیروـهای ـضداـنقالـبی ـبا ـهـمـیاری و ـشرکت ـمـسـتـقـیم آـمریکا، ـبرای ـبرکـناری ـهوگو چاوز
اـسی د آگاـهی ـسـی ان دادن  رـش ـش رای ـن ری ـب د ـمـعـتـب ر در واـقع ـسـن ود .  ـهـمه پرـسی اـخـی ـب
ا ـبه دـست آوردن 3/67 ال 1998 چاوز ـب ود. در ـس ر ـب ای اـخـی ال ـه زوـئال در ـس ردم وـن ـم
ـمـیـلـیون رای (56/2 درـصد ) ، ـبه ـقدرت رـسـید . در اـنـتـخاـبات زودرس دو ـسال ـبـعد اـین
ز ـبـیش از 5/5 ر ـنـی د و در ـهـمه پرـسی اـخـی اـلغ ـش د ) ـب ون (59/7 درـص ـیـلـی رـقم ـبه 3/75 ـم

میلیون نفر (59/06 درصد ) به چاوز رای دادند.  
پس از اـعالم ـنـتـیجه ـهمه پرـسی ، چاوز در ـنـطـقی اظـهار داـشت که ـمردم ـبا «نه» ـقاـطع
ردـمی و اـقت و ـضد ـم داران ـبی ـلـی اـست ـم اـنی که ـسـی ازگـشت ـبه گذـشـته، ـبه زـم ـخود ـبه ـب
اـلـیـسم، وـنزوـئال را ـبه یکی از ـفاـسدـترـین کـشورـهای دـنـیا ـتـبدـیل کرده ـسرسپردگان امپرـی
اـست ـهای ا پـیش گرـفـتن ـسـی د، «ـنه» گـفـته اـند. دوـلت چاوز در ـشش ـسال گذـشـته ـب ودـن ـب
از گرداـند و در اـسی واـقـعی را ـبه دـست ـمردم ـب ا ـقدرت ـسـی ـمردـمی، ـتالش کرده اـست ـت
همـین راسـتا نـیز سرـمایه گذاری ـهای ـقابل توجـهی را در زمینه ـهای اجـتماـعی و خدـمات
ان داده اـست . آنچه که دوـلت ازـم داـشت و ـتـحـصـیل، ـس وـمی ، ـبه ویژه در زـمـیـنه ـبـه ـعـم
ـهای پـیش از او ـنه ـتـنـها کاری در اـین ـموارد اـنـجام ـندادـند، بلکه ـبـنا ـبه ـنـسخه ـهای ـتـجوـیز
ـشده از ـسوی ـبانک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، ـبه ـموازات ـتاراج ـسرـماـیه ـهای
رای ـیمـاری ـب ر و ـب صـارف ـعمـوـمی گرـسنگی و ـفـق ودـجه هـای ـم ا کاـهش ـب کشـور، ـب

زحمتکشان به ارمغان آوردند.
در اـین ـشش ـسال ، ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون راـستگرا و ارـتـجاـعی، ـبا پـشـتـیـباـنی آـمریکا،
ـتالش کردـند ـتا ـبا دـست زدن ـبه ـهر گوـنه اـقداـمی ، حکوـمت ـمـنـتـخب و ـمردـمی «چاوز»
را سرنگون کنند . اما به رغم چنین تالش هایی ، نیروهای اپوزیسیون همواره با شکست
اـیت از زـحـمتکـشان و دار ـحـم رنگون کردن دوـلت چاوز که پرچـم د . ـس ده اـن رو ـش روـب
ـمـنافع ـتوده ـهای ـعـظـیم ـفـقـیر و ـبی ـبـضاـعت کـشور ـشده، ـبرای آـمریکا از اـهـمـیت ـفراواـنی
رـین و پراـهـمـیت زرگـت د ـنـفت، اـین ـب دن چاوز، درآـم ا روی کار آـم وردار اـست. ـب رـخ ـب
ـترـین ـصـنـعت وـنزوـئال و ـمـنـبع اصـلی در آـمد کـشور، از دـست کالن ـسرـمایه داران کـشور
ـخارج ـشده و از ـطرف دوـلت در ـخدـمت ـخـلق ـقرار گرـفـته اـست. از ـسوی دیگر ـقـیـمت

نفت صادره به آمریکا نیز در تناسب با قیمت آن در بازار جهانی تعیین شده است. 
ا داـشـتـند و ـنـفت ـب دـهای ـنـفـتی ـسـهـمی ـن ردم کـشور ـهرگز از در آـم پـیش از چاوز، ـم
ـقـیـمـتی ارزان در اـخـتـیار آـمریکا ـقرار ـمی گرـفت . الزم ـبه ـتذکر اـست که وـنزوـئال ـتاـمـین
اـفع ـن ـین ـم ریکا ـست . از دـست دادن چـن ده ـبـیش از ده درصـد از واردات ـنـفـتی آـم ـن کـن
اـفع از ـن ا اـین ـم داـخـته اـست ـت زوـئال را ـبه تکاپو اـن ان آن در وـن ـی ریکا و حـاـم ـظـیـمی، اـم ـع
راری رـق ام « ـب ر دـموکراـتیک و اـلـبـته ـتـحت ـن وـنی و ـغـی اـن ر ـق وه ـغـی دـست رـفـته را ـبه ـهر ـشـی
ردم اـنی ـم ـب ـی ـت ا تکـیه ـبه پـش ون ـب ا کـن ا دوـلت چاوز ـت د. اـم رـن از پس بگـی وکراـسی»، ـب دـم

د ر و کم درآـم ار ـفـقـی ـش ور، ـبه ویژه اـق زـحـمتکش اـین کـش
ـجامـعه، ـتـماـمی اـین ـتالش ـها را ـبا دـموکراـتیک ـترـین ـشـیوه

ها، به شکست کشانده است. 
شکـیل واـحـدـهـای در اـین ـمـدت ، دوـلت چاوز ـبـا ـت
ـمردـمی ، ـموـسوم ـبه « واـحد ـهای ـبوـلـیوارـیاـیی»، ـبه ـسازـمان
رـغم ـی ردـمی که ـعـل ردم پرداـخـته اـست، ـم ان ـم ـی دـهی در ـم
ـای ـراب کاری ـه ـیل ـخ ـادی ، ـبه دـل ـص ـت ـای اـق ـار ـه ـفــش
اـقـتـصادی رـهـبری ـشده از ـسوی آـمریکا ، ـبه ـخوـبی درک
ن ـی ـیـاـست ـهـای دوـلت چاوز در راه ـتـاـم کرده اـنـد که ـس
ـمـنافع آـنـهاـست . دوـلت ـنـیز در ـمورد ـمـسایل ـمـهم و کـلـیدی
ـنه ـفـرا ـشه ـبه ـمـردم ـمـراـجـعه کرده و آـنـهـا را ـبه ـصـح ـی ـم ـه
اـبل را ـبـین اد ـمـتـق وـفـقی که اـعـتـم اـست ـم ده اـست. ـسـی واـن ـخ
اـست ر ـسـی ود آورده اـست . ـعالوه ـب ردم و دوـلت ـبه وـج ـم
ن ـی ـنه ـب ـهـای ـمـردـمی در داـخل کـشـور، وـنـزوـئال در ـصـح
ای ا کـشورـه رات ـجدی در رواـبط ـخود ـب ز ـتـغـیـی اـلـمـلـلی ـنـی
ـمع ـزوـئال در ـج ت وـن ـود آورده اـست . دوـل دیگر ـبه وـج
ی ـت یــس ـبـراـل ـی ـئـو ـل ـیـاـست ـهـای ـن کـشـورـهـای ـمـخـاـلف ـس
ا زدیکی را ـب ط ـن ـته و رواـب ـسم آمـریکا قـرار گرـف ـی اـل امپرـی
رار کرده رـق ا، ـب رـقی و اـنـقالـبی، ـبه ویژه کوـب کـشورـهای ـمـت
اـست.  اـین اـمری اـست که  ـخـشم ـمـفرط آـمریکا را ـباـعث

ادامه در صفحه 2

همه پرسی ونزوئال ، پیروزی  زحمتکشان،
پیروزی دموکراسی خلقی

شادباش به مردم ونزوئال
رفیق اسکار فیگوئرا،  دبیرکل حزب کمونیست
ونزوئال، کاراکاس، 
جمهوری بولیواری ونزوئال

رفیق اسکار عزیز
ـحـزب ـتـوده اـیـران ـبه جــشن ـشـادی ـمـردم وـنـزوـئال ـبه
ـمـناـسـبت پـیروزی «ـنه» ـقاـنع کـنـنده ـمردم در رـفراـندوم  وـنزوـئال
ـمی پـیوـندد.  ـلـطـفاٌ ـشادـباش ـهای ـما را به ـمـناـسـبت اـین پـیروزی

پر طنین  در رفراندوم روز 25 مردادماه بپذیرید.
االت داـخالت اـی ردم ـبه ـم رـیح ـم دوم «ـنه» ـص راـن ـتـیـجه رـف ـن
ـمـتـحده در ـشراـیط داـخـلی کـشور ـشـما را اـعالم کرد، «ـنه» ای
ـبه ـعـملکرد ـخـیاـنت ـبار ـنـیروـهای راـست و ارـتـجاـعی را.  ـمردم
وـنزوـئال یک ـبار دیگر ـبه اداـمه دـموکراـتـیزاـسـیون در وـنزوـئال،
رای رـقی، و ـب ـت ـسـتـقل و ـم ارـجی ـم اـست ـخ اـیت از ـسـی در ـحـم
ـسـیاـست ـهای ـبه نـفع زـحـمتکـشان رای دادـند.  ـنـتیـجه چـشمگـیر
روزی ردم و پـی ر ـقدرت ـم اـهدی اـست ـب زوـئال ـش دوم وـن راـن رـف
اکـمـیت رای آزادی ـمـلی، ـصـلح، ـح اـنی که ـب رای ـهـمه آـن ای ـب

ملی و عدالت اجتماعی می رزمند.
ا را ـبه رادراـنه ـم ـستگی ـب ـب ـم ا و ـه اش هـای ـم اٌ شـادـب ـطـف ـل
زوـئال اـبالغ کـنـید. رـقی و ـمـیـهن پرـست وـن روـهای ـمـت اـمی ـنـی ـتـم
ـحزب ـتوده اـیران ـهـمـبـستگی ـبرادرانه ـخود ـبا ـمردم وـنزوئال را
ـیت ـمـلی و ـتـرام ـبه ـحق ـحـاکـم ـتـار اـح اـعالم کرده و ـخـواـس

انتخاب مردم آن دارد.
با درودهای انقالبی
شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب توده ایران
مردادماه 1383  
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ر داد. ـشـت ـی وـنت ـب ـش ا ـخ ر  و ـب ورش آشکارـت اـست ـی ود را ـبه ـسـی ای ـخ ـج
ردـمی در وان ـجـنـبش ـم در رـفـتن ـت ود که ـبه ـه وـبی آگاه ـب اع ـبه ـخ ارـتـج
ـباـتالق ـسـیاـست ـهای ـمـخرـبی ـهمچون «آراـمش ـفـعال» و ـغـیره زـمـیـنه ـهای
ـمـقاوـمت ـفـعال و وـسـیع در ـبراـبر ـتـهاـجم  آـنـها را ـبه ـشدت ـتـضـعـیف کرده
ات» که ـبه درـسـتی اـب اـنی «اـنـتـخ د آنچـن ود که روـن ر ـهـمـین اـساس ـب ود.  ـب ـب
آن را ـباـید قـلدری ـبی پروای ارتـجاع ـبرای ـتـصاـحب کامل مـجـلس ـناـمـید
ا اتکاء ـبه ـتـهدـیدـهای در ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع ـتدارک دـید ه ـشد و ـب
ـفرـماـندـهان سپاه، ـتـهاـجم روزاـنه گروه ـهای ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمـسـلح، واـبـسـته
ـبه دـستگاه ـهای اـمـنـیـتی زـیر ـنـظر وـلی ـفـقـیه، ـبرای گـسـتردن ـجو ارـعاب و
ـجـلوگـیری از شکل گـیری  ـمـقاوـمت وـسـیع ـمردـمی، ـبه ـسراـنـجام ـمـطـلوب
ام در اـعالـمـیه ای ا در ـهـمان اـی ارـتـجاع اـنـجاـمـید. کـمـیـتۀ ـمرکزی ـحزب ـم
که در اـین زـمـیـنه ـصادر کرد، از ـجـمله ـمـتذکر ـشد: «ـحزب ـما ـهـمان ـطور
ات ـمـجـلس ـهـفـتم اـعالم اـب ـتـخ ارۀ اـن ـشـین ـخود درـب ای پـی که در اـطالـعـیه ـه
کرد، مـعتـقد اـست که، ـیورش آشکار ـشورای نگـهـبان ـبه روـند ـبرگزاری
وح ـط رـین ـس اـلی ـت ران رژـیم در ـع واـفق ـس اـهنگی و ـت ا ـهـم ات، ـب ـتخـاـب اـن
ورش یک سـره دف از اـین ـی ان دـهی شـده اـست.  ـه دارک و سـازـم ـت
ـنـد ـب ـنـوز ـبه ـمـواـضع ـخـود پاـی ـیـروـهـای اـصالح ـطـلب که ـه کردن کار ـن
ـهـسـتـند، ـبرکـناری و ـیا وادار کردن دوـلت ـخاـتـمی ـبه ـسازش کاـمل و ـبی
ان ده ـیی اـست که از ـهـم زـن ای ـخ چون و چرا، و در واـقع، تکـمـیل کودـت
ـفردای پـیروزی ـبزرگ ـمردم در دوم ـخرداد ـماه 1376 آـغاز ـشد. ...» (ـبه

نقل از «نامه مردم»، شماره 679، 15 بهمن ماه 1382). 
رگزاری اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم و ـخـشوـنت آشکار ارـتـجاع روـند ـب
روـهای ـخودی» ـمـحـسوب ـمی اـنی که «ـنـی ال کردن ـحـقوق کـس در لگدـم
وان در ود ـمی ـت دـعی ـب ود که ـم رـیه ـیی ـب ـظ ـطـعی آن ـن د شکـست ـق دـن ـش
ـردم ســاالری ی «ـم ـا حــت ـیه ـبه آزادی و ـی ـق ت ـف م والـی چارچوب رژـی
اـطع رـیت ـق ات از ـسوی اکـث اـب ـتـخ رـیم وـسـیع اـن اـفت. ـتـح اـسالـمی» دـست ـی
اچـیز ـمـنـتـصـبـین ـشورای نگـهـبان که ـبه ـمـجـلس واـجدـین ـشراـیط و آرای ـن
ـنهـا ـبه پایگاه ـنـد، گواه اـین واـقـعـیت بـود که ارـتـجـاع ـحـاکم ـت ـت راه یـاـف
اـجـتـماـعی ـبـسـیار ـمـحدودی ـمتکی اـست و ـعـمدـتاٌ ـبا تکـیه ـبر ـنـیروی زور و
اـسـتـفاده از اـبزارـهای ـمـناـسـبی که «ـقاـنون اـساـسی» در اـخـتـیارش ـقرار داده

است به حیات ضد مردمی خود ادامه می دهد.
ـعـمال  اـنـتـخاـبات ـهـفـتم ـعرـصه ـتـمرـین ـنـهاـئی ـبرای آـغاز روـند اـجرای
ات اـب ـتـخ رگزاری اـن رای ـب ـیـنه ـب اده کردن زـم دی ـیـعـنی آـم ای ـبـع اـمه ـه رـن ـب
ود که اکـمـیت ـب ا یکدـست کردن ـح ـتـه ده و در اـن اـست ـجـمـهوری آـیـن رـی
در پی دوم ـخرداد 1376، ـبا ـبـحران و ـخـطرات ـجدی روـبه رو ـشده ـبود.
ا از ـبـین رـفـتن امکان ـمـحدود ـمـجـلس ـبرای ـطرح ـمـساـیل روـشن ـبود که ـب
و اـیـجاد ـفـشار، ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم ـبـتواـنـند ـبا راـحـتی ـبـیـشـتری ـیورش
گـسـترده ـیی را ـبرای جـلوگـیری از امکان ـحـیات و ـفـعاـلـیت ـهای ـنـیروـهای
داـفع ای ـم اـمه ـه ـسـتن روزـن ات، ـب وـع ـطـب ورش ـبه ـم د.  ـی از کـنـن د آـغ ـتـق ـن ـم
اـصالـحات، ـفـیـلـتر گذاری ـبازـهم گـسـترده ـتر و ـبـسـتن پایگاه ـهای ـخـبری
ا و شکـنـجه و آزار ری ـه دـیدی از دـستگـی وج ـج اال گرـفـتن ـم رـنـتی، ـب ـنـت اـی
رکات رای ـح رده ـب ای گـسـت ازی ـه ده ـس ور پروـن ـظ دان رژـیم ـبه ـمـن ـتـق ـن ـم
ـسرکوب گرانه ـبـعدی و ـتدارک ـغـیر ـقاـنوـنی کردن ـهمه اـحزاب و گروه
» ـیی که ـحاـضر ـنـباـشـند در چارچوب ـهای تـعـیـین ـشده وـلی ـهای «ـخودیِ

د اـست واـح ر یک ـسـی اپذـی ای ـتفکیک ـن د، ـهـمه ـبـخش ـه رکت کـنـن ـفـقـیه ـح
ان دیگر اـمـعه ـبه دوران پـیش از ـخرداد 76 اـست.  ـبه ـبـی ازگرداـندن ـج رای ـب ـب
اـست ـجـمـهوری ـبـعدی اـبات رـی اـنه اـنـتـخ ان آـنـست که در آـسـت ارـتـجاع ـخواـه
اـشد که در آن ـنه ـصدای ـمـخاـلـفی ـشـنـیده ـشود و ـنه آنچـنان ـفـضاـیی ـحاکم ـب
اـطی» را ـش ا ـن ات ـب اـب اـشـمی «اـنـتـخ ول ـه وان ـبه ـق ا ـبـت اـشد ـت دان ـب رـیـفی در ـمـی ـح
ـبرای ارتـجاع ـبرگزار کرد و ـبا یکدـست کردن ـحاکـمـیت به ـثـبات «ـمطـلوب»

دست یافت. 
ـار ـی ـت ی اـخ ـمالٌ ـب ـمه دادن ـبه کار دوـلت ـع ـاـت ـرای ـخ ـیع  ـب ـدارک وـس ـت
خاتمی، برگزاری انتخابات آـینده ریاست جمهوری و تـسویه حساب وسیع
با ـمنتقدان هفت ـسال گذشته با ـشدت بیشتری در ـجریان است. در این ـمیان
ـبـهه دوم خـرداد» ضـو «ـج یـاـسی ـع یـرو هـای ـس ـبخـش هـای ـعمـده ـیی از ـن
ـهمچـنان ـبا تکرار مکررات و ـسـیاـست ـهای شکـست ـخورده و ـسوـخـته ـعـمالٌ
یـروهـای یـدن در چـشم ـجـنـبش و دـلخـوش کردن مـردم و ـن ـبه خـاک پاـش
دگی آن ون ـبی آـیـن د که از ـهم اکـن ـن وـل ـشـغ اـیی ـم اـست ـه اـعی ـبه ـسـی ـم اـجـت
روـشن اـست.  ـهـیاـهـیوی ـتبـلـیـغاـتی ـبرای به ـمـیدان آوردن ـمـیر ـحـسـین ـموـسوی
که یکـبار در گذشته آزماـیش خود را داده است و رـئیس دولتی ـبوده است
ـر ـی ـظ ن کم ـن ـی که در دوران ـنـخــست وزـیـری او ـسـرکوب ـخــشن و ـخـوـن
انگر ـسر در گـمی ـش د،  ـن اده کرده اـن ان دـهی و پـی ازـم ردـمی را ـس روـهای ـم ـنـی
واره رژـیم والـیت ـفـقـیه ـسـیـل دی در ـف وـلی ـج ار ـتـح ـظ ـت اـیی اـست که اـن روـه ـنـی
رض ر ـف رـصه اـین  که ـحـتی اگر ـب أـمل دیگر در اـین ـع اـبل ـت د.  نکـته ـق دارـن
ـبـسـیار ـضـعـیف و ـنزدیک ـبه ـمـحال ارـتـجاع اـجازه ـشرکت در اـنـتـخاـبات را ـبه
ـموـسوی ـبدـهد و ـموـسوی ـنـیز در چـنـین اـنـتـخاـباـتی پـیروز گردد، ـموـسوی ـقرار
اـست چه ـسـیاـسـتی را ـبه ـجز آنچه ـخاـتـمی دـنـبال کرد، دـنـبال کـند که ـمردم ـبا
ـخوـشـبـیـنی به چـنـین ـسـنارـیو ـسازی ـهاـیی نگاه کـنـند. آنچه ـحـضرات ـجرات و
ـتـماـیل ـبـیان آن را ـندارـند اـین اـست که در چارچوب اداـمه رژـیم اـسـتـبدادی
ات د.، ـبلکه ـحـتی ـتـحـقق اـصالـح ـشـی وان آزادی را ـتـحـقق ـبـخ ا ـنـمی ـت ـنـه ـنه ـت

جزیی و ناچیز نیز سرنوشتی این چنین دارد.
ا اتکاء ـبه وان ـب ـمی ـت شـان داد که ـن ـتحـاـله» رژـیم ـن شکـست ـتجـرـبه «اـس
ی و ـاـس ـات اـس ن کرده اـست اـصالـح ـی ـی ـع ـاع ـت ی که ارـتـج ـاـی چارچوب ـه
شـان داد که زی کرد. ـتجـرـبه دوم خـرداد 76 ـن ران پی رـی داری را در اـی پاـی
ـجـنـبش ـمـتـحد ـمردـمی، اـنـبوه ـتوده ـهای ـمیـلـیوـنی ـخـلق ـتوان ـعـظـیـمی را ـبا ـخود
ـبه ـهـمراه دارد که ـمی ـتواـند از ـسد ـهای اـیـجاد ـشده اـسـتـبداد ـعـبور کـند. اـین
اـید دگرـبار ـسازـمان داد و اـین ـبار آن را ـبرای اـیـجاد زـمـیـنه ـتـحوـلی ـتوان را ـب
ـبـنـیادـین در کـشور ـبه ـمـیدان آورد. اداـمه رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـهر شکل و ـیا
ـهر پوـشـشی ـثـمری ـجز اـسـتـبداد ـقرون وـسـطاـئی، ـبدـبـخـتی، ـمـحروـمـیت و ـسـتم
ـبرای ـمردم ـمیـهن ـما ـبه ـهـمراه ـنـخواـهد داـشت ـتـنـها ـبا ـطرد اـین رژـیم اـست که
ـمی ـتوان راه را ـبه ـسـمت آـیـنده گـشود. اـین راه گـشاـیی ـنـیز ـممکن ـنـیـست ـجز
وار ا ـهنگاـمی که ـصف اـسـت ـنـه داد. ـت د اـسـتـب ارزان ـض ـب اد وـسـیع ـهـمه ـم ا اـتـح ـب
کارگران کـشور در کـنار ـصـفوف رزـمـنده ـجواـنان، داـنـشـجوـیان و زـنان ـقرار
اـشد ـمی گـیرد و از ـهـمـبـستگی و وـفاق دیگر ـقـشرـهای اـجـتـماـعی ـبـهره ـمـند ـب
ـتوان ارـتـجاع را ـبه زـیر کـشـید و اـیران را از ـبـختک رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـجات
اـمه ـهای ـخود را ـبی ـمـقاوـمت ـبه پـیش ـبـبرد. اـید اـجازه داد ارـتـجاع ـبرـن داد. ـنـب
ا ـهـمه نگراـنی ـها و ا ـهـمه ـضرـباـتی که ـمـتـحـمل ـشده اـست، ـب ـجـنـبش ـمردـمی ـب
دـلـسردی ـهاـیی که ـسنگـیـنی ـمی کـند ـهـنوز از آنچـنان ـتواـنی ـبرـخوردار اـست
که ـمی تواـند تمام ـمعادالت و حـساب های ارـتجاع را در هم رـیزد. باـید این
ای ـمـلی و آزادی روـه ـی رک ـهـمه ـن ـشـت ان دـهی کرد.  ـتالش ـم ازـم وان را ـس ـت

خواه در این زمینه می تواند ثمرات مهمی به همراه داشته باشد.

ادامه تأملی بر حوادث ماه های اخیر ...
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و 11 ـتن ـنـماـیـندگان اـقـلـیت ـهای ـمـلی و از ـجـمـله ـترکـمن ـها و آـسوری ـها ..ـحـضور
دارـند.  ـموفـقـیت ـنـیروـهای دـموکراـتیک به کـنـترل بـیش از 50 درـصد ـلـیـست ـمـصوب
ـست ـی اـمی 22 زن در ـل د.  ـهمچـنـین اـس ان ـمی دـه ـش راـنس گراـیش اـصـلی را ـن کـنـف
اـبق، راه ـسه ـعـضو زن ـشورای حکوـمـتی ـس رار دارد که ـبه ـهـم راـنس ـق ـمـصوب کـنـف
د داـشت.  ـحـضور 4 ـعـضو واـهـن رل ـخ ای ـمـجـلس را در کـنـت ارم کرـسی ـه یک چـه
ـبرـجـسـته ـحزب کـموـنـیـست ـعراق و از ـجـمله رـفـیق ـحـمـید ـموـسی، رـفـیق کـمال ـشاکر
(رـهـبر ـحزب کـموـنـیـست کردـسـتان- ـعراق، رـفیق ـحـیال الـجواـهری و رـفـیق حکـمت
ر وـث اـیشگر ـنـقش ـم رادردر ـمـجـلس ـنـم دگان رـسـمی ـحزب ـب اـیـن وان ـنـم حکـیم ـبه ـعـن
ـسـیاـسی آن در اـین ـمرـحـله ـبـغرـنج ـحـیات ـسـیاـسی کـشور ـعراق ـمی ـباـشد.  ـبی شک
ـحـضور ـسـیاـسی وـسـیـعـتر کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی از ـطرـیق ـنـماـیـندگان ـساـخـتار ـهای

مدنی نیز در مجلس تامین خواهد شد.
ار ال در چـه ا ـشرکت ـفـع دگان ـب اـیـن راـنس، ـنـم ان کـنـف رـی ار روز ـج در ـطول چـه
کمـیسـیون در رابـطه ـبا گزارش سـیاسی، حـقوق ـبـشر، ـجامعه ـمدـنی و وضعـیت امنـیتی
راـنس ـعـمالٌ ـبه د. کـنـف ـن رح را ـبه ـبـحث گذاـشـت ـط اـیل ـم ـس رـین ـم ده ـت ور ـعـم در کـش
دـنی در وکراـتیک و ـم د دـم درـتـمـن رـصه تکوـین، ـتـحول و تکاـمل یک گراـیش ـق ـع
ان ادگراـی ـنـی اـعی و ـب ای ارـتـج روـه و و ـنـی الگری از یکـس ال و اـشـغ ا اداـمه اـشـغ اـبل ـب ـتـق
ـمذـهـبی از ـسوی دیگر ـبدل ـشد.  در اداـمه ـبـحث ـهای روز اول ـهـیـئـتی ـبه ـنـماـیـندگی
ری از اداـمه وگـی رای ـجـل ـشـخـصی ـب ـشـنهـاد ـم ا پـی راـنس ـمـلی عـراق ـب از سـوی کـنـف
ـیـئت را که ـمحـور ری اـین ـه ـب زی در ـنـجف ـبه اـین ـشهـر گـسـیل شـد.  رـه رـی خـوـن
پـیشنـهاد ـهای آن ـخاتمه درگـیری ـها، انحالل همه گروه های ـشبه نـظامی و ـمیلـیشـیا،
ـتـسـلـیم ـسالح و وـساـیل ـنـظاـمی، ـخاـتـمه اـشـغال اـماکن ـمـقدس در ـنـجف و پـیوـسـتن ـبه
روـند ـسـیاـسی در کـشور ـبود را  روـحاـنی ـشـیـعه، ـحـسـین ـصدر، که از واـبـستگان دور
ـمقـتدی ـصدر ـمی ـباـشد، به عـهده داشت.  اـین اـبتکار کنـفراـنس که ـمـستقل از دوـلت
اد ـعالوی و ـنـیروـهای اـشـغالگر شکل گرـفت، و اـثر ـمـثـبت آن در روـند ـتـحوالت اـی
ـبـعدی در ـهـفـته ـهای اـخـیر، از ـطرـیق اـیـجاد ـشراـیط ـمذاکره ـموـفـقـیت آـمـیز ـبـین آـیت
اهللا ـسـیـسـتاـنی و ـمـقـتدی ـصدر ـبه ـمـنـظور ـخاـتـمه ـبـحران در ـنـجف، اداـمه ـیاـفت را ـباـید
ـنـتـیـجه ـمـثـبت روـند ـسـیاـسی ـمورد ـحـماـیت ـنـیروـهای ـمـترـقی ـعراق داـنـست. کـنـفراـنس
وـنی و در راـیط کـن د که در ـش دـن ـیـجه رـسـی ـت راق ـبه اـین ـن اـسی ـع ای ـسـی روـه ـی ـمـلی ـن
اـبل راه ـحل ـنـظاـمی که در ـشراـیط ـموازـنه ـحاـضر ـقدرت در ـمـنـطـقه و ـجـهان، در ـمـق
ـشراـیط کـنوـنی به ـنفع اـستـمرار اـشـغال ـمی ـباـشد، گزـینه ـهای ـموـثر دیگری نـیز وـجود
ده اد ـبه آـیـن ا اـعـتـق د ـب اـی د که ـب اورـن ر اـین ـب راق ـب رـقی ـع اـسی ـمـت ای ـسـی روـه دارد.  ـنـی
ـمـسـتـقل و دـموکراـتیک کـشور، ـبر پاـیه ـبـسـیج وـسـیع ـمردم و زـحـمتکـشان، و ـتـعـهد ـبه

ادامه مبارزه ترقی خواهانه تا هدف نهایی این گزینه ها را به خدمت گرفت.

ـمداـخله و انـخاذ اـقداـمات ـضرور برای ـتصـحیح اوـضاع، نتیـجه این
دل کرد. ود، ـب ده ـب ـشـی دـی اع اـن ا را ـبه ضـد آنچه ارـتـج کوـشش ـه
ـمن ـتـوـجه دادن ـبه ـضـعف ـهـای یــست ـعـراق ـض ـحـزب کـمـوـن
ــا حکوـمـت ه ـه ه دـلــیل دـه ــاـسـی (ـب ه ـســی ارگاـنـیک در پروـس
ای اـسی و ارگان ـه روـهای ـسـی ر ـهـمه ـنـی وری)، ـبـطور پیگـی اـت دیکـت
ـمـسـئول را ـبه ـضرورت اـتـخاذ ـموـضـعی ـصرـیح و ـقدرـتـمـند ـبرـضد
راـقی در ای ـع وـنـیـست ـه د. کـم واـن را ـخ ا ـف ات و ـتـخـلف ـه اـف اـجـح
اـسـتدالل ـخود به اـین اـمر که چـنـین ـعـملکردی به ـتـقوـیت گراـیش
ـهای ـمنـفی در ـمـیان ـمردم ـنـسـبت به ـشرکت در اـمور سـیاـسی مـنـجر

می شود، اشاره داشتند.
س ـبـر رـغم ـنـواـقص و روـنـد ـتـدارک و ـبـرگزاری کـنـفـراـن
کـمـبودـهای آن که ـمـحـصول ـشراـیط ـبـغرـنج ـعراق و اداـمه اـشـغال
رای اـعضـا و ده ای ـب وزـن د و آـم ده ـتجـرـبه ـمـفـی ر دارـن اـست، درـب
ارزات اـید در ـمـب ـسازـمان ـهای ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـبود که ـب
سـخت و ـتـعـیـین کـنـنده ـبرای آـیـنده دـموکراـسی در کـشور ـشرکت
روـهای ـسـیل واـقـعی ـنـی اـن اـیج «کـنـفراـنس ـمـلی» ـهمچـنـین پـت کـنـند. ـنـت
اف در ارزه اصـوـلی و ـشـف ـب وکراـتیک را در صـورت اداـمه ـم دـم
دـفاع از دـموکراـسی و حق ـمردم به ـشرکت در ـهـمه ـمراحل روـند

تعیین سرنوشت کشور نشان می دهد.
ده ـن اـی ـم ده و از ـجـمـله 548 ـن ـن اـی ـم راـنس ـبـیش از 1000 ـن در کـنـف
کـنـفراـنس ـهای ـمحـلی از 18 ـمـنـطـقه ـعراق ـشرکت داـشـتـند.  ـمـعـیار
اـیـنده در کـنـفراـنس ـهای ـمـنـطـقه ای ـتوـسط یک ـهای اـنـتـخاب ـنـم
ود. ده ـب دوـین و ـمصـوب ـش ره ـت دارکاـتی 100 ـنـف اـلی ـت کـمـیـته ـع
یک ـجـنـبه ـبـسـیار ـمـهم کل اـین پروـسه ـتـضـمـین اـخـتـصاص ـحداـقل
25 درـصد کرـسی ـهای ـنـماـیـندگی کـنـفراـنس و ـهمچـنـین ـشورای
ملی دوران گذار به نمایندگان زنان عراق بود. لیست نمایندگان

کنفرانس حاکی از حضور 70 حزب سیاسی در آن بود. 
ورکار اـصـلی کـنـفراـنس اـنـتـخاب یک ـشورای ـصد ـنـفره دـسـت
اٌ ـمـشورـتی ـعـنوان ـشده (پارـلـمان ـموـقت) ـبود که ـنـقش آن ـعـمدـت
ر ـعـملکرد دوـلت دوره گذار ارت ـب ده آن ـنـظ اـست و وـظـیـفه ـعـم
اد ـعالوی) در دوره ـقـبل از ری اـی وـنی ـبه ـنـخـست وزـی (دوـلت کـن
رار ـقـبـلی 81 ـتن ر ـطـبق ـق اه اـست. ـب راـسری در دی ـم ات ـس اـب اـنـتـخ
ـمـنـتـخـبان کـنـفراـنس در کـنار 19 ـتن از اـعـضای ـشورای حکوـمـتی
ـنـد) ـشـورای ـمـلی گذار را ـت ـس ـی ـضـو دوـلت ـفـعـلی ـن ـسـاـبق (که ـع
راـنس ـمـلی د.  «ـشورای ـمـلی گذار» ـمـنـتـخب کـنـف ـتشکـیل ـمی دـهـن
د، اـش ونگذاری ـمی ـب اـن ا ـق ارات ـمـحدودی در راـبـطه ـب دارای اـخـتـی
ـمـثالٌ ـحق دارد در ـصورت ـمـخاـلـفت ـبـیش از دوـسوم اـعـضای آن
ا ـتـصـمـیـمات دوـلت آن ـها را ـلـغو کـند. ـهمچـنـین در کـنار وـظـیـفه ـب
ده، ودـجه ـسال آـیـن اـلی دوـلت و ـتـصوـیب ـب ر ـعـملکرد ـم ـنـظارت ـب
اـیی از رای پـست ـه اردن وزرا ـب ان دوره گذار ـحق گـم اـین پارـلـم

کابینه دولت که خالی بماند، را دارد.
رای راـنس ـب ره ـمـنـتـخب کـنـف اـیی ـلـیـست 81 ـنـف رکـیب ـنـه در ـت
دگان 21 حـزب ـن مـاـی کرـسی هـای «ـمـجـلس ـمـلی دوره گذار» ـن
ور، 10 اـطق ـمـخـتـلف کـش ا و ـمـن ان ـه ده از اـسـت اـیـن ـم اـسی، 21 ـن ـسـی
اـیل، 10 ـنـماـیـنده ـساـخـتارـهای ـجاـمـعه ـمدـنی و از ـجـمـله ـنـماـیـنده ـقـب
اتـحادـیه ـهای کارگری و ـسازـمان ـهای زـنان، 8 شـخـصیت ـمـسـتقل

ادامه کنفرانس ملی عراق ...

شرکت حزب توده ایران در جشنواره کمونیست
وـنـیـست داـنـمارک رـکزی ـحزب ـکـم ـشرـیه ارگان ـم وـنـیـست، ـن واره ـکـم ـجـشـن
اگ ر کپـنـه اه آگوـست در ـشـه ای 21 و 22 ـم طـاـبق رـسم ـهـمه سـاـله در روزـه ـم
اـیل ـس ون ـم راـم اگوـنی پـی ای گوـن راـنی ـه راـسم و ـسـخـن د. ـطی 2 روز، ـم رگزار ـش ـب
ا ود ـکه ـب ان داده ـشده ـب ازـم واره ـس داـخـلی و ـخارـجی ـکـشور داـنـمارک در ـجـشـن

استقبال وسیع به ویژه از سوی جوانان رو به رو گردید.
اـمه ـمردم  ـحـضور و ـشرـکت رـفه   ـن واره در ـغ ران در اـین ـجـشـن وده اـی ـحزب ـت
گـسـترده داـشت. ـمـطـبوـعات ـحزب ـماـنـند ـناـمه ـمردم ارگان ـمرـکزی ـحزب، ـمـجـله
اد ـکنگره پـنـجم، وـعه اـسـن زی،ـمـجـم رـک اـسی ـکـمـیـته ـم ورـیک- ـسـی رـیه ـتـئ ـش ا ـن ـی دـن
ـیـغی ـبه دو زـبـان ـفـارـسی و ـبـل ـتـهـای ـت ـیه ـهـا و ـتـراـک ـیـز اـعالـم ی و ـن نگره اراـن ـک
داـنـمارـکی در ـمـعرض دـید ـشرـکت ـکـنـندگان ـقرار داـشت.  ـهمچـنـین ـغرـفه ـحزب
اـیل ـس ون ـم راـم زب پـی رات ـح ـظ رار گرـفت و ـن دگان ـق دـکـنـن ازدـی وـجه ـب ورد ـت ـم

ایران،منطقه و جهان ارایه می گردید.
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راـنس که ـبه دارک کـنـف االـنه در ـت راق ـفـع ـست ـع وـنـی زب کـم ـح
اـلوگ ـمـلی، ـتـمرـین پروـسه رای دـی ـتـحـلـیل آن «پالـتـفرـمی ـمـهم ـب
ـنه ـی ی و ـتـدارک زـم ی، ـتـقـوـیت ـنـهـاد ـهـای ـمـردـم دـمـوکراـس
دگان اـیـن ود.  ـنـم ود، ـشرکت ـنـم اه» ـب ده در دی ـم ات آـیـن اـب اـنـتـخ
س راـن رخـاـنه کـنـف ـی ـست ـضـمن ـعضـوـیت در دـب ـی حـزب کمـوـن
ات ـس ا در ـجـل ری در اداره ـبـحث ـه ـهمچـنـین ـحضـور چـشم گـی
ـیـاـسی آن ـیـون ـهـای چـهـارگاـنه ـس ـس ـی س و کـم اـصـلی کـنـفـراـن
اب ـتـخ ـظـیم و اـن ـن رکت در ـت ا ـش زب ـب ای ـح ان ـه ازـم د. ـس داـشـتـن
ـلـیـست ـهای دـموکراـتیک و درـبر دارـنده گراـیش ـهای ـمـخـتـلف
ر ده ای ـب ر ـعـم ـی اـث ـطـقه ای، ـت ای ـمـن راـنس ـه دگان در کـنـف اـیـن ـم ـن

جریان این حادثه مهم سیاسی عراق داشتند. 
ا و ـسـته ـبه ـسـی ای واـب روـه ـستگان ـبه ـنـی اـعی، واـب اـفل ارـتـج ـمـح
ـمـله ـاـیه ـعـراق و از ـج ـمــس ـرـخی کـشـورـهـای ـه ـاگون و ـب ـت پـن
اپذـیر ـخود ـبرای کم ـجـمـهوری اـسالـمی کوـشش ـهای ـتوـقف ـن
اـسی ـمـتشکل را در دن اـحزاب ـسـی اـشـیه راـن رنگ کردن و ـبه ـح
ـست عـراق بـا تکـیه و ـی پـشت پرده اداـمه دادنـد.  حـزب کمـوـن
ده ر دارـن ـسی که درـب راـن وـفق کـنـف شکـیل ـم ر اـهـمـیت ـت اصـرار ـب
ـنـماـیـندگان وـسیـعـترـین ـطیف ـنـیروـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی ـعراق
ـباـشد، ـبا ـمـسـئوـلـیت و در ـصـفـحات روزـناـمه ارگان رـسـمی ـخود،
«ـطریق اـلـشـعب»، ـضـمن اـفـشاگری در ـمورد ـنواـقص و کـمـبودـها،
ـضرورت ـشرکت فعال ـجنبش کارگری را در اـین کنفراـنس به
اـبه ـقدـمی ـمـهم در ـجـهت اـنـتـخاـبات دی ـماه  ـمورد ـتوـجه ـفرار ـمـث
اـیص ا و ـنـق ور ـصرـیح ـتـخـلف ـه ـشـعب» ـبـط رـیق اـل ود.   «ـط داده ـب
پروسه اـنـتـخاب ـنـماـیـندگان کـنـفراـنس ـها از ـمـناطق را اـفـشا ـنـمود.
اـصرـیه ـنـیروـهای اـسالـمی ـسـعی کرده ـبه ـطور ـمـثال در ـبـصره و ـن
ات، اـب ـتـخ ای اـن زم ـه رـیق دـست کاری در مکاـنـی د که از ـط ودـن ـب
یـر خـودی» و بکار گیـری یـروهـای «ـغ مـاـنـعت از شـرکت ـن ـم
ـحیـلت ـهای دیگر کـنـترل کـنـفراـنس ـهای ـمـنطـقه ای را در دـست
بگـیرـند.  اـفـشاء چـنـین کوـشش ـهای رـسواـیی در ـعـمل ـبه اـیـجاد
ون اـسالـمی داـمن زد. راـطـی اـبل اـف اوـمت در ـمـق و یگپارچه ـمـق ـج
ای ان ـه ازـم وکراـتیک (از ـجـمـله ـس ای دـم روـه ال ـنـی اـلـفت ـفـع ـمـخ
ـمدافع جامعه مدنی، زـنان و روشنفکران) با تقلـبات و تخلف ها
ایکوت پروـسه و در پروـسه که ـبه اشکال ـمـخـتـلف و از ـجـمـله ـب
ـبـور کردن آن ـبه ـته ـعـاـلی ـتـدارکاـتی» و ـمـج ـی شکاـیت ـبه «کـم
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ـمـبارزه ـبـغرـنج ـسـیاـسی ـمردم ـعراق و ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـمردـمی اـین کـشور که در
راـنس ان کـنـف ان اـست، در ـجرـی ویژه از ـنـظر اـمـنـیـتی، در ـجرـی وار، ـب ار دـش ـسـی ـشراـیط ـب
ان داـشت، ـبه ار روز در ـبـغداد در ـجرـی اه ـبه ـمدت چـه ـمـلی که در ـهـفـته آـخر ـمردادـم

قضاوت افکار عمومی جهان گذاشته شد.
ر ـتـحـلـیل گران وی اکـث راق از ـس اـسی ـع ای ـسـی روـه ـی راـنس ـمـلی ـن رگزاری کـنـف ـب
ور ـتـلـقی اـسی در اـین کـش د ـسـی رد روـن ـشـب دـمی ـمـهم در ـجـهت پـی وان ـق دی ـبه ـعـن ـج
ای روـه ال ـقدرت» از ـسوی ـنـی راـنس که ـشش ـهـفـته پس از «اـنـتـق گـشت. اـهـمـیت کـنـف
ـصـادف ـبـودن آن ـبـا اوجگـیـری دور اـشـغـالگر اـنـجـام ـمی گرـفت،  ـهم ـنـاـشی از ـم
ـجدـیدی از ـبرـخورد ـهای ـنـظاـمی ـبـین ـنـیروـهای اـشـغالگر از ـطرـفی و ـنـیروـهای اـسالـمی
اـفراـطی واـبـسـته به ـمـقـتدی ـصدر در نـجف و کوفه و ـهم ـبه لـحاظ ـشرکت وـسـیع ـترـین
ود. راـنس ـب ا اـهـمـیت کـنـف رـخی ـمـصوـبات ـب راق در آن و ـب اـسی ـع روـهای ـسـی ـطـیف ـنـی
کـنـفراـنس ـمـلی ـعراق ـبـخـشی از روـند ـسـیاـسی درـنـظر گرـفـته ـشده در ـمرـحـله گذار (ـتا
اه) ـیـعـنی ـهنگاـمی که اـنـتـخاـبات ـمـسـتـقـیم و ـسراـسری ـبرای ـمـجـلس ـشورای 10 دی ـم
دوـین و راق را ـت اـسی داـئـمی ـع ون اـس اـن وـبه ـخود ـق د، که ـبه ـن رگزار ـخواـهد ـش ـمـلی ـب

تصویب خواهد کرد.
کـنـفراـنس در اـساس ـقرار ـبود که ـتا ـقـبل از 10 ـمردادـماه ـبرگزار ـشود، وـلیکن ـبه
درخواـست سازـمان مـلل که خواـسـتار وقت بـیشـتری ـبرای متـقاـعد کردن ـبرخی گروه
ـسـته ـبه ـمـقـتدی ـصدر و ـهمچـنـین کـمـیـته روـحاـنـیون ا (از ـجـمـله ـنـیروـهای ـسـیاـسی واـب ـه
ـمـسـلـمان) ـبه ـتـغـیـیر ـموـضع و ـشرکت در کـنـفراـنس، ـشروع آن دوـهـفـته ـبه ـتاـخـیر اـفـتاد.
ـبه پـیـشـنـهاد ـسازـمان ـمـلل ـبـیش از 300 ـنـماـیـنده از ـنـیروـهای ـمذـهـبی، اـقـلـیت ـهای مـلی و
ود که اره ـش اـلب اـست اـش د.  ـج راـنس دـعوت گردـی ـسـتـقل ـبه کـنـف ای ـم ـشـخـصـیت ـه
گرچه مـقـتدی اـلـصدر ـبـطور رـسـمی ـخواست ـبایکوت کـنـفراـنس را ـمـطرح کرده ـبود،
وـلیکن ـبرـخی ـنـماـیـندگان او و از ـجـمـله ـعـلی اـلـیاـسری، ـمـشاور ـعاـلی او در بـغداد،  در

مباحث و تصمیم گیری های کنفرانس شرکت رسمی داشتند.
رگزاری ـست در ـب وـنـی زب کـم راق و از ـجـمـله ـح رـقی ـع ای ـمـت رو ـه ـی وـفـقـیت ـن ـم
اـنع ا ـم د کرد که ـب ای ارـتجـاـعی ـسـعی خـواـهـن روـه ـی راـنس اـین نگراـنی را که ـن کـنـف
اـخـیر اـنداـخـته و در ـعـمل امکان ـتراـشی و ـبـهاـنه گـیری ـهای ـتـصـنـعی کـنـفراـنس را ـبه ـت
اداـمه ـشراـیط کـنوـنی و ـحـفظ ـموـقـعـیت ـهای ویژه ـخود در ـسـیـسـتم ـسـیاـسی ـموـجود را
اور ـمتکی ر اـین ـب رـقی ـعراق ـب روـهای ـمـت رم ـمـتـحد ـنـی د، ـمـنـتـفی کرد. پالـتـف راـهم کـنـن ـف
اـست که اداـمه و رـشد روـند ـسـیاـسی و کوـشش ـهاـیی که ـبه ـمـنـظور اـعاده ـحاکـمـیت
ـتـخـاـبی ـبـر پاـیه یک ـقـاـنـون اـسـاـسی ـتـقـرار یک دوـلت دـمـوکراـتیک اـن کاـمل و اـس
ـهـمـیشگی،  وـلذا ـمـشروع، ـصورت ـمی گـیرد، در ـصورت ـتداوم ـموـفـقـیت آـمـیز، ـعمالٌ

عملکرد نهاد های منبعث از اشغال و اشغالگران را غیرممکن خواهد کرد. 
ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـبـطور رـسـمی از ـطرـیق ـعـضوـیت دـبـیر کـمـیته ـمرکزی آن
وـسی د ـم ـیق ـحـمـی دارکاـتی کـنفـراـنس ـمـلی ـحضـور داـشت.  رـف ـته عـاـلی ـت ـی در کـم
ـهمچـنـین ـمـسـئوـلـیت کـمـیـسـیون ویژه ـتدوـین پـیش ـنوـیس یک گزارش ـسـیاـسی ـیرای

ارائه به کنفرانس را به عهده داشت.
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یکتا نوری از ایران                                      50 یورو
الف. فنی.   از سوئد                                      500 کرون
به یاد همه قربانیان جنایات رژیم                       300 پوند


