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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» !
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عقب نشینی، بازهم عقب نشینی و دیگر هیچ!

ـبـیش از دو دـهه پس از اـنـقالب ـبـهـمن،
ار ـتـحول و ـظ ـت وز در اـن ران ـهـن ای اـی اـه روـسـت
ـحل ـمـساله ارـضی ـبـسود دـهـقاـنان ـبی زـمـین و
رـند. رژـیم والـیت ـفـقـیه ـسر ـمی ـب ـکم زـمـین ـب
ـیل اـنـقالب ـیـاـنت ـبه آرـمـان ـهـای اـص ـبـا ـخ
ا ان را ـکه ـب اـن ا ـتن از دـهـق ون ـه ـیـلـی ـبـهـمن، ـم
م ـشـور و ـشـوق ـفـراوان در ـسـرنگوـنی رژـی
ودـند و ـحل اه ـشرـکت ـکرده ـب دادی ـش اـسـتـب
ـبـنـیادـین ـمـساـله ارـضی آـماج آـنـها ـقـلـمداد ـمی

شد،به پرتگاه فقر و نیستی روانه ساخت.
ـیـهن ـمـا ـبـا بـش دـهـقـاـنی ـم ـن ـنـون ـج اـک
دـشواری ـهای ـبـسـیاری روـبروـست. دـهـقاـنان

اقدامات تحریک آمیز برضد منافع و امنیت کشور

ادامه در صفحه 6

اـمزذ ـمـجـمع روـحاـنـیون ـمـبارز حکاـیت دارد. در ـن
عکس الـعمل ـبه مـحـموـعه ـمـسایـلی که پـیش روی
ـبـهه ـاً «ـج ی و خــصـوـص ـت ـان حکوـم ـب اـصالح ـطـل
ـوان یکی از ـن ی»، ـبه ـع ـران اـسالـم ـارکت اـی ـمــش
ا رار دارد، ـمـحـمد رـض روی اـصـلی اـین ـطـیف ـق ـنـی
اـحـبه ای که رکل اـین ـجـبـهه در ـمـص اـتـمی، دـبـی ـخ
ا) ـسـن ران (اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن وـسط ـخـب ـت
واری اره ـبه دـش اـفت از ـجـمـله ـضـمن اـش ار ـی ـش ـت اـن
ـهاـیی که اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـبا آن دـست ـبه
ر اـین ـمی ان ـب د: «گـم د، ـمی گوـی ـن ـسـت ان ـه ـب گرـی
ات ـتخـاـب رگزاری ـیک اـن رـفت ـکه آقـایـان ـبه ـب
ا رـئـیس ـشی ـی اـی رـم ـشـکـیل ـمـجـلس ـف ـشی و ـت اـی ـم ـن
ـجـمـهور رـئـیس دـفـتری رـضاـیت ـبدـهـند اـما به ـنـظر
د ـکه در ده اـن ـیـجه رـسـی ـت د اـیـنک ـبه اـین ـن ـمی رـس
درازـمدت اـنـتـخاـبات ـهر چـند ـنـماـیـشی ـمی ـتواـند
اـیی ـکه ـتـحت ادـه ا ـنـه ود و ـی دـیل ـش زاـحم ـتـب ـبه ـم
ـر ـمـجـلـس ـظ ی اگر ـتـحت ـن ـت ـد ـح ـن ـت ـر ـهــس ـظ ـن
ـفرـماـیـشی ـباـشـند ـتـضـمـیـنی وـجود ـندارد در آـیـنده
د رده اـن ر را ـحس ـک ا اـین ـخـط د...آـنـه اـن چـنـین ـبـم
ای ـمـهم ادـه د ـهـمه ـنـه ـصـمـیم گرـفـته اـن راـین ـت اـب ـن ـب
ـمـثل وزارت اـطالـعات را ـبه پـسـتوـهای ـتارـیک و
رای رس ـحـتی ـب اـبل دـسـت رـق ـی ای ـغ ان خـاـنه ـه ـنـه
دـیل ـب اـفتگان ـمـجـلس ـهـفـتم ـت اـنی ـمـثل راه ـی ـس ـک
ـکـنـند. به ـنـظرم اـین ـطرح ـها ـنـشانگر چـشم اـندازی

روـهای ر ـسر ـسرـنوـشت اـصالـحات و ـنـی ـبـحث ـب
ی در ـمحــاـفل سـیــاسـی و ـت ب حکوـم اـصالح ـطـل
اجتـماعی کـشور همچـنان با ـشدت در چرـیان است.
ـر، ـخـصــوصــا در پی ـتحــوالت مــاه هــای اخــی
ار ـش اـیـشی ـمـجـلس ـهـفـتم، ـتـشدـید ـف رـم «اـنـتـخاـبات» ـف
تگاه ـته ـبه دـس ـس ـظـاـمی واـب ـظـاـمی - ـن ـت ـیـروـهـای اـن ـن
ده ـمـجـلس زی ـش اـمه رـی رـن والـیت و ـحرکت ـهای ـب
ـمی، در م ـبـرای ـفـلج کردن کاـمل دوـلت ـخـاـت ـت ـهـف
ـای ـرار دادـه ـازه امـضــای ـق ی اـج ـت ـدی که ـح ـح
ضـاح و بـرکنـاری ـی ـت یـز نـدارد، و اـس خـارـجی زا ـن
یـد کاـمل مـرـتـجعـان حـاکم وزراـیی که مـورد تـأـی
ـنیـستـند، از جمله ـمـسایلی اـست که در مـقابل اصالح
ـا ـطی که ـت ـتی ـقـرار دارد. در ـشـراـی ـبـان حکوـم ـطـل
اـنتـخاـبات آـتی رـیاـست ـجـمـهوری ـتنـها چـند ـماه ـباـقی
ای ـجـبـهه روـه ـی رده ـن ای گـسـت ده اـست ـتالش ـه اـن ـم
اـسـبی ـن رک ـم ـشـت زد ـم اـم رای ـتـعـیـین ـن رداد ـب دوم ـخ
ـیـجه ای ـت ـنهـا ـبه ـن ـتخـابـات ـنه ـت بـرای شـرکت در اـن
ن ـظـر ـمی رـسـد که در اـی ـیـده اـست ـبلکه ـبه ـن ـنـرـس
وف اـین ز دز ـصـف ـی دی ـن ای جـدـی ـنه شکاف ـه ـی زـم
اـمزد اـحـتـماـلی ـنـیز اـیـجاد ـشده ـنـیروـها ـبر ـسر ـتـعـیـین ـن
ا از ـتالش وـسـیع رگزاری ـه اـلی که ـخـب اـست. در ـح
ن اـنـقالب ـبـهه مــشـارکت و ـسـازـمـان ـمـجـاـهـدـی ـج
ـد، ـن ـر ـمی دـه ـب ـوـسـوی ـخ ـرای ـجـلب ـم ی ـب اـسالـم
گزارش ـهای دیگری ـنـیز در زـمـیـنه دـیدار کروـبی ـبا
وان دن او ـبه ـعـن ال ـبه ـصـحـنه آـم ـنه ای و اـحـتـم خـاـم

ـبا سپری ـشدن زـمان و ـنزدیک ـتر ـشدن  ـموـعد
ـمـلـلی ان ـبـین اـل ازـم ام ـس ورای ـحـک ـضرب االـجل ـش
اره ـجـمـهوری اـسالـمی راـیزـنی اـنرژی ـهـسـته ای درـب
وـسط ران ـت ـسـته ای اـی ده ـه ون پروـن راـم و گـفتگو پـی
ویژه اـتحـادـیه اجـرا ـب ر دراـین ـم ای درگـی شـورـه ـک
رـیـکا و روـسـیه، وارد ـمرـحـله ـنوـیـنی ـشد و اروپا، آـم
رـقی روـهای آزادـیـخواه و ـمـت نگراـنی ـبه ـحق ـهـمه ـنـی

کشور را برانگیخت.
ـاه ـرـم ی در اواـیل ـمـه ـمـلـل ن اـل ـی ـای ـب ـاـنه ـه رـس
اـمـسال درـخـبری اـعالم داـشـتـند،ـمـقاـمات آـمرـیـکاـیی
بطور پیگیر سرگرم مذاکره با سه کشور اروپایی-

آلمان  فراـنسه و انگلستان درـباره ایران و برـنامه هسته ای
ددی را ار ـمـتـع ا اـخـب رگزاری ـه د. ـهمچـنـین ـخـب ـسـتـن آن ـه
ادـیه واـضع اـتـح اـلی ـم زدـیـکی اـحـتـم وـیی و ـن ـس اره ـهـم درـب

اروپا و روسیه با آمریکا انتشار داده اند.
وـعات داـخل درـیـکی از اـین گزارـشات، ـکه در ـمـطـب
ام ده اـست، ـیک ـمـق د ـش اـفت، ـقـی اب ـی ازـت ز ـب ـی ور ـن ـش ـک
رد، اـعالم کرده، ر ـمی ـب ـس روـکـسل ـب اـیی ـکه در ـب رـیـک آـم
ادا و ـنـیز روـسـیه اـن ا اـتـحادـیه اروپا و ـک در ـمذاـکراـتی ـکه ـب
درـجرـیان اـست، روـسـیه و اروپا درـحال پذـیرـفـتن ـشک و

گره ناگشوده مسأله
ارضی

فقر سیاه گلوی دهقانان ایران را می
فشارد، سمت گیری اقتصادی-

اجتماعی ضد ملی کنونی باعث فقر و
تیره روزی میلیون ها تن از دهقانان

کشور گردیده است.
سیل مهاجرت به شهرها و گسترش
حاشیه نشینی از ثمرات این سمت

گیری ضد مردمی است.
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زحمـتکش در زـیر مـهمـیز دیکـتاـتوری والیت فـقیه که ـتامین ـکنـنده مـنافع ـبزرگ
د. رـن اگواری ـبه سـرـمی ـب مـاـلکـان و ـکالن سـرمـاـیه داران اـست، در شـراـیط ـن
وـمت در رـکوب ـحـک ا و ـس رـه ار دالالن و ـسـلف ـخ ـش زورگوـیی زـمـین داران، ـف
ای رآورده ـه ان کَـن واردات ـف ـنـی ز ـسـیل ـب ای پی در پی و ـنـی اـلی ـه ار ـخـشـکـس ـکـن
کشاورزی از خارج، بیش از گذشته زندگی را بر دهقانان و خانواده های آنان

تنگ و تحمل ناپذیر ساخته است.
اه سـال جـاری، در ور ـم رـی ارـیخ 28 ـشـه اـمه شـرق، ـبه ـت دی پـیش روزـن چـن
ـخـبری ـتـحت ـعـنوان  دـهـقاـنان خٌـرده پا ـمـنـتـظر ـتـصـمـیم ـمـجـلس  ـبه ـمـساـله ای اـشاره

می کند که از اهمیت فوق العاده برخوردار است.
ـدف ـا ـه ـرـحی ـکه در اواسـط دـهه 70 ـب ـاـمه، ـط ن روزـن ـرپاـیه گزارش اـی ـب
ال ود، و سپس در ـس اـیی اراـیه ـشده ـب د روـسـت وـلـی اوـنی ـهای ـت اره ـتـع اـسـیس دوـب ـت
1382 اـین ـطرح در وزارت ـجـهاد ـکـشاورزی ـتـکـمـیل و ـبه ـمـجـلس ـشـشم ارـسال
ا ـسد ـشورای نگـهـبان ـمواـجه و ـباردیگر گردـید و در آن ـبه ـتـصوـیب رـسـید،اـما ـب
ـبه ـمـجـلس ـفرـسـتاده ـشد؛ اـیـنـبار ـتوـسط ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت پس از ـبررـسی
و تـعدـیل ـهاـیی ـبه مجـلس هـفـتم ارـسال ـشده اـست. ـمـطابق اـین ـطرح،ـتـعاوـنی ـهای
ا رد ـب ازی اراـضی ـکوچک و ـخ ـشـکـیل و در راه ـیکپارچه ـس اـیی ـت د روـسـت وـلـی ـت

حفظ مالکیت دهقانان اقدام خواهد شد.
شـور ـحل اـنی ـک اج هـای اسـاـسی ـجـنـبش دـهـق پس از اـنـقالب،ـیـکی از آـم
دف ود. اـین ـه ان ـبی زـمـین و ـکم زـمـین ـب اـن سـود دـهـق سـاـله ارـضی ـب ادـین ـم ـی ـن ـب
اق و ار و اـخـتـن ـش د ـف ـشدـی ا ـت ردـمی اـنـقالب ـب اری دیگر از اـهداف ـم ـسـی ـهمچون ـب
حاکم شدن ارتجاع بر سرنوشت میهن ناکام مانده و عملی نگردید. به موازات
ان ـحل اـک د و ـکـم رات داـمـنه دار ـش د زراـعی دـسـتـخوش ـتـغـیـی وـلـی ان ـت ازـم آن ـس
اـمه ـشرق ـبه ان خٌـرده پا ـکه روزـن اـن اـند. دـهـق اـقی ـم اـله ارـضی در دـسـتور ـکار ـب ـمـس
آـنـها اـشاره ـمی ـکـند، درـکـنار دـهـقاـنان ـبی زـمـین و ـکم زـمـین در ـشراـیط وـخـیم و

دشواری بسر می برند.
دهـقاـنان خٌـرده پا یـکی از ـقـشرـهای اـجـتـماـعی در ـجامعه روـسـتاـیی قـلـمداد ـمی
ول اـین ار اـست ـکه ـمـحـص ا 5 ـهـکـت ان ـبـین 2 ـت زروـعی آـن دازه زـمـین ـم د، اـن وـن ـش

مقدار زمین درحد   بخور و نمیر  است.
پرواـضح اـست، ـبدون رـهاـیی و ـتاـمـین ـمـناـفع اـین ـقـشر دهـقاـنان،ـماـنـند دـهـقاـنان
ر ران اـمـکان پذـی اـنی در اـی ـساـله دـهـق اـله ارـضی و ـم ـبی زـمـین و ـکم زـمـین ـحل ـمـس
ـنـیـست. ـبـطور ـکـلی دـهـقاـنان خٌـرده پا ـبه دو ـقـشرِ ـبا ـبـضاـعت و ـبی ـبـضاـعت ـتـقـسـیم
ـمی ـشوـند. زـیرا ـبا ـتوـجه ـبه ـشراـیط اـقـلـیـمی اـیران،وـضـعـیت ـمـعاش و زـندگی آـنـها
ر اـین واـقـعـیت اـست ـکه، رده پا ـب اـنی ـخ اـمـعه دـهـق ر اـست. ویژگی اـصـلی ـج ـتـغـی ـم
اً ـبرای ـمـصرف اـنـجام ـمی گـیرد. ـمـعاش ـخاـنواده و ـتاـمـین آن از ـتوـلـید آـنـها ـعـمدـت
ان ـخرده اـست، ـکه ـبه ـهـمـین دـلـیل اـن رای دـهـق ده ـنوع ـکـشت ـب ـعواـمل ـتـعـیـین ـکـنـن
رـیف ـمی ر ـتـع اد ـفـقـی ارت اـقـتـص ا ـعـب ا ـب ور ـم رده پا را درـکـش ان ـخ اـن وـضـعـیت دـهـق
ـکـنـند. اـین ـقـشر دـهـقاـنان اـیران چه در دوران رژـیم ـضد ـمـلی ـشاه و چه در دوران
رژـیم ـضد ـمردـمی والـیت فـقیه ـهـمواره ـبا ـفـقر و ـنـیـسـتی دـست به گرـیـبان ـبوده اـند
را اراـضی ـخرد و اً ـبه ـعـلت وـجود اراـضی ـکوچک و خٌـرد اـست، زـی و اـین دـقـیـق
ـکوچک و پراـکـنده ـموـجب ـمی ـشود ـقـیـمت ـتـمام ـشده ـفرآوردـهای ـکـشاورزی
انگـین ـقـیـمت ـجـهاـنی ـهـماـنـند گـندم،ـبرـنج، ـشـکر،ذرت،ـتوـتون و . . . ـبه ـنـسـبت ـمـی

باال باشد و همین مساله واردات را مقرون به صرفه می سازد.
ان ـبی زـمـین و ـکم زـمـین اـن ان ـخرده پا ـهمچون دـهـق اـن اـفع دـهـق رای آـنـکه ـمـن ـب
ا ان روـسـت ود زـحـمـتـکـش ـس اـله ارـضی ـب ـس اـمـین گردد، ـبی ـشک راـهی ـجز ـحل ـم ـت
اـفع ـن وـجه ـبه ـم ا ـت ردن اراـضی ـب ا ـهدف ـیکپارچه ـک ـنـیـست. از اـین ـخـصوص و ـب
ای اوـنی ـه د ـتـع اـی رده پا،ـمی ـب ان ـبی زـمـین،ـکم زـمـین و ـخ اـن ویژه دـهـق ان ـب اـن دـهـق
ر گرـفـتن ـظ ا در ـن د ـب واـن اوـنی ـمی ـت اـخت. ـبـخش ـتـع ال ـس اـیی را ـفـع د روـسـت وـلـی ـت

وـضـعـیت ـخاص ـجاـمـعه دـهـقاـنی اـیران مـهـمـترـین ـبـخش در ـکـشاورزیادامه گره ناگشوده مسأله ارضی ...
د وـلـی ای ـت اوـنی ـه ـبه ـتـع اـن وـیت ـهـمه ـج ـشـکـیل و ـتـق ـمـحـسوب گردد. ـت
ـکـشاورزی (روـسـتاـیی) ـیک گام اـساـسی درراه ـتـحول در روـسـتاـها و
ان اـن ای وـسـیع دـهـق وده ـه دـبـخـتی ـت ر و ـفالـکت و ـب ان دادن ـبه ـفـق پاـی

است.
یـر ـیکپارچه کـردن ـط ـیـفه ی ـخ یـدی وـظ اـین ـتعـاوـنی هـای تـوـل
اراضی و وسایل کشت را ـبا حفظ منافع دهقانان ـبی زمین،کم زمین
ای ـتحـول ژرف در ـنه ـه ـی د داـشت و زـم واـهـن ده ـخ رـعـه رده پا ـب و ـخ

راستای حل مساله ارضی را پدید می آوردند.
اـسـتی اوـجود ـک ـطرـحی ـکه اـکـنون ـبه ـمـجـلس ـهـفـتم اراـیه ـشده، ـب
اـلـکان و راوان و ـتـغـیـیراـتی ـکه ـشورای نگـهـبان ـبـسود ـبزرگ ـم ـهای ـف
اوـمت ا ـمـق دون ـشک ـب وده، ـب اد ـنـم ا درآن اـیـج رـه دالالن و ـسـلف ـخ
ـجدی در ـمجـلـسی ـکه ـنـماـیـندگان آن ـبرگزـیدگان وـلی فـقـیه ـهـسـتـند و

نه مردم روبرو خواهد شد.
ـشـکالت ود ـم ا وـج اـنی ـب دـهی ـجـنـبش دـهـق اـن ازـم رای ـس ـتالش ـب
ـبـسـیاری ـکه دراـین راه وـجود دارد، اـمری اـست ـحـیاـتی. ـباـید ـکوـشـید
ا، وـنی ـمـیـهن ـم ای ـکـن وـعه رخ دادـه اـنی در ـمـجـم ـنـقش ـجـنـبش دـهـق
اـلـقوه ای در ـنـقـشی پررنگ و ـقاـبل ـتوـجه گردد، زـیرا دـهـقاـنان ـتوان ـب
ـبــداد و ـنــد و ـبــرای مــبــارزه ـبــا اســت ه شــمــار مـی آـی ـعه ـب ـجــاـم

خودکامی،حضور آنان مهم و موثر است !

این است روزگار دهقانان در رژیم
والیت فقیه

ـشجـویـان بـرگزاری داـن در اواـیل ـمهـرمـاه سـال جـاری، ـخ
ان اـن ازات گروـهی از دـهـق اره ـمـج ری را درـب ا،  ـخـب ـسـن ران- اـی اـی
ان راـه ان ـف رـسـت ای اـطراف ـشـه اـه رـته از روـسـت ای ـتـب اـکن روـسـت ـس
ار رژـیم وع رـفـت ای ـن ار داد ـکه، گوـی ـش رـکزی اـنـت ان ـم واـقع دراـسـت
ان ر ـتـک اـست. دراـین ـخـب ان زـحـمـتـکش ـمـیـهن ـم اـن ر دـهـق راـب در ـب
داوـلی اشـاره ـمی گردد ـکه در چهـارگوـشه ـت ده ـبه روش ـم ـن دـه
ر ان دارد. دراـین ـخـب رـی ا ـج ان روـسـت ـش ـسـبت ـبه زـحـمـتـک ور ـن ـش ـک
ـتفـاده از آب چاه هـاـیی ـکه ـیل اـس یـان ـبه دـل تـاـی ود روـس آمـده ـب
الـیروـبی ـنـموده ـبودـند و از آن ـبرای آـبـیاری زـمـین ـهای ـمزروـعی
ا گزارش داد:   ـسـن د. اـی ده اـن ازات ـش د ـمـج ـتـن ره ـمی گرـف ود ـبـه ـخ
اـهاـلی روـسـتای ـتـبرته در اـسـتان ـمرـکزی ـبا ـشـکاـیت دـفـتر حـفاـظت
از آب ـهای زـیرزـمـیـنی ـبه اتـهام اـستـفاده ـغـیر ـمـجاز ـتوـسط دادگاه
ـمه ـنقـدی راهـان ـبه ـتـحـمل ـشالق و جـرـی ان ـف ـعمـوـمی ـشهـرـسـت

محکوم شدند.
ـســیج ـبه عــنــوان ـکــارگزار دادگاه ـهــای اـفــراد سپاه و ـب
ـجـمهـوری اـسالـمی و در خـدـمت ـبه بـزرگ مـاـلکـان عـده ای
روـسـتاـیی ـمـحروم را ـبازداـشت و سپس رواـنه زـندان ـکرده و پس
قــدی ـمه ـن کـم قــاضـی شــرع ـعالوه بــر جــرـی از صــدور ـح

کمرشکن،آنها را به تخته شالق بستند !
وه ده در مـراـجعـات ـمکـرر ـبه ـق اه و درمـاـن ان ـبی پـن دـهقـاـن
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ـقـضاـیـیه ـحـتی ـنـتواـنـسـتـند وـقت ـمالـقات و گـفتگو بگـیرـند.
ا اـشاره ـبه وـضـعـیت دـهـقاـنان ـنوـشـته ـبود:   ا ـب ـسـن گزارش اـی
ن ـبه 60 ضــرب ـشالق ت: ـم ـاـله گـف ـردی 72 ـس ـرـم پـی
ی م و کــشـاورزی ـم ـمـحـکـوم ـشـدم . . . ـمـا کــشـاورزـی
ا زـندگی د،ـم اورـن ـکـنـیم،ـهرـبالـیی ـمی ـخواـهـند ـسرـمان ـبـی
ـمان گـندم اـست. . . .  دـهـقان ـکـهن ـساـلی ـبا 82 ـسال ـسن
بـا ـبـغض گـفت: مـرا 60 ضـرـبه زدنـد و 25 روز ـهم در
ـمه دادم . . . زـنـدان ـبـودم، 120 ـهـزارـتـوـمـان ـهم ـجـرـی
دـهـقان دیگری ـبا 60 ـسال ـسن ـمی گوـید: ـمن دو ـتا بچه
ان ـجرـیـمه ـشدم و 60 ـضرـبه وـم زار ـت ـمـعـلول دارم 500 ـه

شالق خوردم  .
اـین وـحـشی گری که ـبااـشاره ـماـلـکان و ـحاـمـیان آـنـها
ـیه صـورت گرـفت، ضـاـی وه ـق ان و ـق ـت در دادگاه ـشهـرـس
ود. وـجه ـنـمی ـش ز ـت ان ـنـی اـن ال اـین دـهـق ـحـتی ـبه ـسن و ـس
رـمرد ار ـشالق زدن ـبر پـی رآـمـیز و اـهاـنت ـب رـخورد ـتـحـقـی ـب
روـسـتاـیی 80 ـساـله،ـماـهـیت ـبـیدادگراـنه ـقوه ـقـضاـیـیه رژـیم
ی اـست ـکه ـحکـم دادگاه ـن ـت ی ســازد. گـف ـرـمال ـم را ـب
ـرـخی از وـکالی ـراض ـب ـت ـا اـع ـان ـب ـراـه ـان ـف ـت ـرـس ـشـه
دادگـسـتری ـمواـجه گردـید از ـجـمـله رـیـیس ـساـبق ـکاـنون
ی ن ـحـکم را ـمـحـکـوم و اـقـداـم ـتـری اـی وـکالی دادگـس
اه راد ـبی پـن ده ای اـف ز در ـحق ـع رآـمـی وـنی و ـتـحـقـی اـن رـق ـغـی
داـنـست. دهـقاـنان زـحـمـتـکش و ـبی پـناه ـهنگاـمی به ـعـنوان
اـنت و ـضرب و ـشـتم ورد اـه از از آب ـم رـمـج اده ـغـی اـسـتـف
ـقرار ـمی گـیرـند که، ـبـنا ـبه ـمـنافع ـبزرگ ـماـلـکان و دالالن
ـمـنـطقه رـفـسـنـجان و زـیر ـحـماـیت رـفـسـنـجاـنی و ـشرـکاـیش،
ـیم د ـمی ـکـن اـکـی رـین، ـت ارون اـین ـمـهـمـت اـنه ـک آب رودـخ
مـهـمـترـین رودـخانه ـکـشور ـکه یگاـنه رود ـقاـبل ـکـشـتـیراـنی
ان ـسـنـج ان، ـبه رـف اـس ارـشـن ر ـک ـظ رـخالف ـن ران اـست، ـب اـی

انتقال داده خواهد شد. 
راـنی و ـحـتی اسـان اـی ـن ـیه کـارـش ـنـکه ـکـل ا وجـود اـی ـب
ب ـوـج ن ـطـرح ـکه ـم ـا اـی ـرو ـب ـی ـاری در وزارت ـن ـی ـبــس
ان اورزی اـسـت ـش اـیع و ـک ر ـبه ـصـن اپذـی ران ـن ات ـجـب دـم ـص
اـلـفت داً ـمـخ ود، ـج ارون ـمی ـش ز رود ـک ان و ـنـی وزـسـت ـخ
ـمـاـیت ـمـحـاـفل ـکـرده اـنـد، اـمـا اـین ـطـرح ـظـاـهـراً از ـح

پرنفوذی برخوردار است.
به راستی در میهن ما برای استفاده غیر مجاز از آب،

چه کسانی باید مجازات شوند ؟ !

نامه مردم در جشنواره کمونیست دانمارک
در روزـهـای 26 و 27 ـشـهـرـیـور ـمـاه ( 16 و
ـواره ـمه ســاـله، ـجـشــن م ـه ت) ـبه رـس 17 آگوـس
ـرکزی حــزب ـشــرـیه ارگان ـم ـسـت ـن ـی کمــوـن
رگزار وـنـیـست داـنـمارک در ـشـهر کپـنـهاگ ـب کـم
ـضـا و ـهـواداران ـحـزب ـتـوده اـیـران ـبـا ـشـد. اـع
ـبرپاـیی ـغرفه ـنامه ـمردم در اـین ـجـشـنواره ـنـشرـیات
و ـمـطـبوـعات ـحزـبی را ـبه ـشرکت کـنـندگان اراـیه
م، ـراـس ـرگزاری ـم ـای ـب ـول روزـه کرده و در ـط

ـنـظرـیات ـحزب در ارـتـباط ـبا ـمـساـیل ـجـهان، ـمـنـطقه و اـیران را در ـسـطـحی وـسـیع از ـطرـیق
رادر ـحاـضر در ـجـشـنواره از اـمه ـمردم ـبه اـطالع ـشرکت کـنـندگان و ـنـیز اـحزاب ـب ـغرـفه ـن
روژ ـست ـن ـی ـست عـراق، حـزب کمـوـن ـی ا، حـزب کمـوـن ـست کوـب ـی ـجـمـله حـزب کمـوـن

رساندند.

ادامه  این است روزگار دهقانان ...

تشدید فشار بر دگراندیشان همچنان ادامه دارد
ـاـمه نگاران و دـست ـاری از روزـن ـم ـمـله ـش ـان، از ـج ـدـیــش ـای دگراـن ـری ـه تگـی دـس
اـندرکاران ـساـیت ـهای اـیـنـترـنـتی ـمرـبوط به اصالح ـطـلـبان و ـتـشدـید ـفـشار ـبر روی دـستگـیر
ا ـشدت در ـجرـیان اـست. ـمـحـمد ـشدگان ـبه ـمـنـظور پروـنده ـسازی ـهای ـبـعدی ـهمچـنان ـب
ا، ـضـمن ـسـن ا اـی ران اـسالـمی، در ـمـصاـحـبه ـیی ـب اـتـمی، دـبـیرکل ـجـبـهه ـمـشارکت اـی ا ـخ رـض
اـشاره ـبه اـین ـتـشدـید ـفـشارـها اـطالـعات ـجدـیدی درـباره گرـفـتار ـشدگان در اـخـتـیار رـساـنه
ـهای گروـهی گذاـشت. ـخاـتـمی از ـجمـله گـفت: «ـمـتأـسـفاـنه ـمـسأـله ـبازداـشت ـشدگان اـفراد
رده ا ـست و ـبه دا ـک راـخالـقی پـی وـنی و ـغـی اـن رـق دی ـغـی اـمالً روـن ا ـک اـیت ـه ا ـس ـطه ـب در راـب
گروگان گـیری ـسـیاـسی ـبرای ـفـشار رواـنی ـبر ـخاـنواده ـها ـمنـجر ـشده است. ـما تـماس ـهای
ـمـتـعددی ـبرای گوـشزد ـکردن ـعواـقب ـسوء اـین ـبرـخوردـها داـشـته اـیم چه ـعـلـنی و چه ـبه
ـصورت راـیزـنی ـبا دـست اـندرـکاران اـمور و ـهر چـند ـهـنوز ـنااـمـید ـنـیـسـتـیم ـکه ـعـقل ـحاـکم
اب ا دیگر ـکـمـی زد ـبـعـضی ـه ر در ـن د اـین ـعـنـص ان ـمی دـه ـش رـبه گذـشـته ـن گردد وـلی ـتـج
د ور ـبه روـن ازنگـشـتن اـم ورت ـب دارد. ـبه ـهـمـین ـجـهت در ـص ود ـن ـست ـبـلـکه اـصالً وـج ـنـی
ـقاـنوـنی ـخود ـهمه اـفرادی ـکه به ـنوـعی ـمـسؤول ـقوه ـقـضاـییه ـهـسـتـند ـباـید ـهزـینه بپردازـند...»
ـخاـتـمی سپس در پاـسخ ـبه اـین ـسـئوال که: رواـبط ـعـموـمی دادـسـتاـنی ـتـهران در پاـسخ ـبه
اعتراـضات آقای ـمزروعی از «اعتراـفات تکان دـهنده و گسـترده» حنیف مزروـعی درباره
ز ـهـفـته گذـشـته در ـی ان» ـن ؤول «ـکـیـه ـس ر ـم دـی رـنـتی ـسـخن گـفـته اـست. ـم ـت ـن ای اـی اـیت ـه ـس
ارج رـنـتی در داـخل و ـخ ـت ـن ای اـی ـتـه اـی دگان ـس وـتی»گرداـنـن اـله ای از «ـشـبـکه ـعـنـکـب رـمـق ـس
اـمه نگاران اـصالـحـطـلب را ـبه وـجـهی از روزـن اـبل ـت داد ـق اـمی ـتـع رد و اـس اره ـک ور اـش ـکـش
ـعنوان ـکادر این شـبکه و تـعدادی از چهرهـهای سـیاسی ـجبهه مـشارکت و دوم ـخرداد را
اره چـنـین ادـعاـهاـیی چـیـست؟ از ـجـمـله ـبه ـعـنوان ـمدـیران آن ذـکر ـکردز ـموـضع ـشـما درـب
ا از ـقـلم ده ـه ده ـسری در پروـن ان دـهـن ات ـتـک راـف اـلب اـست ـکه آن اـعـت گـفت: «ـخـیـلی ـج
اً از اـنـی اـیـنده وـلی ـفـقـیه اـست ـث اـمـهای ـعـنوان ـمی ـشود ـکه اوالً ـنـم رـمـسؤول ـیک روزـن ـمدـی
وـیت و اـیی اـینچـنـین از ـجـمـله ـه وـه ارـی اـخـتن ـسـن اً در ـس ـث اـل ـشدو و ـث ال اداره ـمـی اـلـم ـیـت پول ـب
ـهـمـکاری ـسـعـید اـماـمی ـشـناـخته ـشده اـست.ـقوه ـقـضاـیـیه و ـشـخص رـئـیس ـقوه ـقـضاـییه ـباـید
ازداـشت ـشدگان ـکـجا اـنده ـشده اـست؟ ـب ا رـس پاـسخ دـهـند چگوـنه اـین ـمـطاـلب ـبه آن آـق
اً اـین اـعـتراـفات ـتـکان دـهـنده وـجود ـهـسـتـند و در چه ـشراـیـطی ـبه ـسر ـمی ـبرـند؟ اگر واـقـع
دارد ـنـهادـهای ذـیرـبط ـمثل وزارت اـطالـعات چرا در ـجرـیان ـقرار ـنـمی گـیرـند و ـسؤاالت
اً اـعالم ـکرده اـند ـبـسـیار دیگر.ـمـسؤوالن ـساـیت ـهای «روـیداد» و «اـمروز» ـصرـیـحاً و ـعـلـن
ؤوـلـیـتی در ـس د ـکه ـهیچ ـم واـنی ـمی روـن د ـج راغ چـن اـست. چرا ـبه ـس اـیت ـمـتـعـلق ـبه آـنـه ـس
ـساـیت و مـحـتوای آن ـنداـشـته اـند و ـمی ـخواـهـند ـبا اـعـمال ـفـشار و ـشـکنـجه ـبر آنـها پروـنده

سازی کنند...»
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است که آقایان ترسیم می کـنند و بنا دارند بنای جمـهوریت را نابود و
د د. از دـی ـن ـن ا ـک ـن ـبه جـای ـجـمهـوری اـسالـمی، ـحکـوـمت اـسالـمی را ـب
ارت ـظ د و ـصالـحـیت ـن ـسـتـن ـی ـشروـعـیت ـحـکوـمت ـن أ ـم ـش ردم ـمـن ان ـم اـی آـق
ده ـمردم ـنـمی داـنـند و ـمـحـصول ـلـطف اـیـن دارـند و چون ـخود را ـهم ـنـم ـن
د اـی د ـب دارـن ردـمی ـن روـعـیت ـم ـش ا ـهم ـم ود آـنـه د ـکه ـخ اـنی ـمی داـنـن ـس ـک
ـکاری ـکـنـند ـکه ـهر روز نـقش ـمردم در حـکوـمت ـکاـسـته ـشود.به ـهـمـین
ـجـهت ـمن اـین اـقدام را ـیک ـطرح ـمـنـفرد و ـحاـصل اـتـفاق و ـنـظر ـشـخص
دـیل راـحل دیگر ـتـب رح ـم ال اـین ـط ـب اـنی ـهـست ـکه ـبه دـن رـی ـنـمی داـنم ـج
مـود. و اـین را ـجـمهـوری اـسالـمی ـبه ـحکـوـمت اـسالـمی را خـواهـد پـی
د ـبـلـکه دارـن ول ـن وری اـسالـمی را ـقـب د ـکه ـجـمـه ودـن اً ـقـبالً گـفـته ـب رـیـح ـص

حکومت اسالمی را می خواهند...» 
ـحزب ـما در ـماه ـهای اـخـیر، ـخـصوـصاً در پی اـنتـخاـبات مـجـلس ـهفـتم
ـمرـتـباً ـبر اـین ـموـضوع و ـنـقـشه ـهای ارـتـجاع ـبرای ـسرکوب کاـمل ـجـنـبش
اه ور ـم رـی ا در ـشـه اش داده اـست. از ـجـمـله ـم شـدار ـب د کرده و ـه أکـی ـت
وـجه ـبه ـین ـت ا درک اـین ـخطـرات و ـهمچـن ـیم: «ارـتجـاع حـاکم ـب ـت وـش ـن
اوـضاع ـبه ـشدت ـبـحراـنی ـمـنـطقه در ـماه ـهای اـخـیر ـتـصـمـیم ـقاـطع در زـمـینه
ـحرکت ـبه ـسـمت اـیـجاد ـفـضاـیی ـبرای ـتحکـیم پاـیه ـهای ـحاکـمـیت ـخود
را اـتـخاذ کرد. رـسواـیی اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم که ـهزـینه ـسنگـیـنی ـبرای
ا در زـمـیـنه «آزادی ـهای ـبی اـنه آـنـه رـیـب ـسران رژـیم و ژـست ـهای ـعوام ـف
رـیه ـظ اـطع ـن راه داـشت و ـعـمالً رد ـق ان» ـبه ـهـم وـنه ـجـه ـم ام ـن ـظ ر در ـن ـظـی ـن
ـتـحـاـله و اـصالح پذـیـری رژـیم ـبـود. اـین رـسـواـیی پاـیه ـهـای امکان اـس
داران رـف اری از ـط ان ـشـم اـعی رژـیم را ـبـیش از پـیش، ـحـتی در ـمـی اـجـتـم
ود کرد و ـعـمالً اـفـشاگر ـنـیات ـسران رژـیم ـبرای ـتحکـیم پاـیه اـب «ـنـظام»، ـن
ای اـه ر ـخالف ادـع ود. ـب ران ـب اـمی در اـی ـظ وری ـشـبه ـن اـت ای یک دیکـت ـه
ـبرـخی از اصالح ـطلـبان حکوـمتی که ـتاکتیک ـهای آـنان (یـعـنی سکوت
ا دـشواری ـهای ـجدی رو ـبه رو کرده و ـعـقب ـنـشـنـیی) ـجـناح ـمـقاـبل را ـب
اـست، واقـعیت اـین اـست که ـبا ـتـشدـید ـجو ـفـشار و خفـقان و از ـبین ـبردن
ا ـتوده ـهای ـمردم رژـیم ـبه ـتدرـیج ـشراـیط را امکان ـتـبـلـیـغی - ـتروـیـجی ـب
برای پایان دادن کامل هرگونه فعالیت سیاسی نیروهای اصالح طلب به

صورت علنی یا نیمه علنی فراهم می آورد....»
ـما ـهمچـنـین ـهـشدار ـمی دادـیم که ـتنـها ـبا اتکاء ـبه ـنـیروـهای اـجـتـماـعی
ارزه در راه اـصالـحات و ـبه ـمـیدان آوردن آـنـهاـست که ـمی ـتوان اـمر ـمـب
را به پیش برد. کاری که اصالح طلبان حکومتی به شدت از آن پرهیز
دارند. (نگاه کنید به «نامه مردم»، شماره 695، 24 شهریورماه 1383).

اـسی- روـهای ـسـی اـین ـنـظرـیه اـمروز ـبـیش از پـیش در ـطـیف وـسـیـعی از ـنـی
اـجـتـماـعی کـشور گـسـترش ـیاـفـته و ـمی ـتواـند در زـمـیـنه ـیاـفـتن راه کارـهای
ـمـناـسب ـبرای مـقاـبله ـبا ـترـفـندـهای ارتـجاع ـمـثـمر ـثـمر ـباـشد. از ـجـمله ـنـمونه
ا ـعـنوان «ـجـبـهه دوم اـله ـمرـتـضی کاـظـمـیان ـب ـهای ـجاـلب در اـین زـمـیـنه ـمـق
ی- ی «ـمـل ـت ـرـن ـت ـن ـاـیت اـی ـات 1384» اـست که در ـس ـاـب ـتـخ ـرداد و اـن ـخ
ـمذـهـبی»ـها ـمـنـتـشر ـشده اـست. کاـظـمـیان در اـین ـمـقاـله ـمی ـنوـیـسد: «ـهـفـته
ات اـب ـتـخ رای اـن وی ـب وـس ـسـین ـم رـح وری ـمـی داـت دـی اـست که ـبـحث کاـن ـه
وـعی از رده و ـمـتـن اـست ـجـمـهوری آـتی (1384) از ـسوی ـطـیف گـسـت رـی
ورد ده و ـبه اشکال ـمـخـتـلف در ـم رداد ـمـطرح ـش ای ـجـبـهه دوم ـخ روـه ـنـی
ـیـین و ـب ده اـست. در اـین ـمـخـتصـر، از ـت د ـش ز ـنـق ـی ـبـلـیغ و ـن آن، ـبـحث و ـت
ا وـضـیح یک پرـسش ـعـمده و ـنـقد ـجدی، ـصرف ـنـظر ـمی ـشود که: ـب ـت
وری اـست ـجـمـه اـتـمی در دو دوره رـی د ـخ د ـمـحـم اـمه ـسـی وـجه ـبه کارـن ـت
اش  و ـبویژه دوره دوم- و نظر به موانع ـساختاری و مشکالت ـجدی بر

ـسر راه اـصالـحات در ـساخت ـقدرت، و نـیز کارـنامه پر اـنتـقاد اصالح طـلـبان
رداد چه ای اـصـلی ـجـبـهه دوم ـخ ان ـه رـی ا و ـج رـیه، ـجـمـعـیت ـه وه ـمـج در ـق
ـبرـناـمه و راـهـبرد ـمـشـخـصی را ـبرای پیگـیری ـمـطاـلـبات ـمردم و ـخواـسـته ـهای
ـبی پاـسخ ـماـنده ـجاـمعه، ـطراـحی کرده اـند که ـبه اتکای آن، گره ـهای کور
ود. اـین وده ـش رد ـتـحول واـقـعی، گـش ـشـب رای پـی درت ـب ود در ـبـلوک ـق وـج ـم
ا و ـجـمـعـیت ـهای اـصـلی ـجـبـهه ره ـه پرـسـشی اـست که ـبه ـنـظر ـمی رـسد چـه
دوم ـخرداد، ـتاکـنون در مـقام پاسخ ـبه آن، از ارائه ـبرـنامه ای ـمهـندسی ـشده
و توضیحی قانع کننده، [خود را] ناتوان نشان داده اند و بیشتر یا به توجیه

رفتار سیاسی خود پرداخته اند...» 
کاـظـمـیان در اـنـتـهای ـمـطـلب ـخود ـمی اـفزاـید: «ـتـحـلـیل نگارـنده از ـفرـجام
مـحـتـمل ـمـشارکت ـجبـهه دوم ـخرداد در اـنـتـخاـبات آـتی و ـناـمزدی ـمـیرـحـسـین
اه ـفاـحش  ـخوـیش در ا ـجـمع ـبـندی  اـشـتـب ـموـسوی اـست. ـجرـیان اـقـتدارگرا ـب
ـتأـیـید ـناـمزدی ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی در اـنـتـخاـبات دوم ـخرداد 76 و ـنـیز ـتأـیـید
ا و ـصـیـبت ـه ـشم، و" ـم دگان اـصالح ـطـلب در ـمـجـلس ـش اـیـن ـم ـصالـحـیت ـن
ات اـب ـتـخ د، از اـن ا ـمـتـحـمل ـش ود، پس از آـنـه راف ـخ اـیی  که ـبه اـعـت ـسـخـتی ـه
دام اـسی ـخود، اـق داـمات ـسـی اـسی در اـق ازنگری اـس ـمـجـلس ـهـفـتم، ـبه یک ـب
ـطق دن ـن و [و ـشـنـی از کردن پیچ رادـی ا ـب ان ، ـب اـی ر  یکی از آـق ـبـی ا ـبه ـتـع کرد ـت
ـنـماـیـندگان] دیگر ـتن ـشان ـنـلرزد... اـتـخاذ یک ـمـشی ـتـماـمـیت ـخواـهاـنه و
ـسـتی یـا شـرم و تـرس از ـهیچ ـنهـاد داـخـلی و بـدون ـتعـارف و رو در بـاـی
ت ـی ـان، ـبه شکل رد ـصالـح ـران و ـجـه ی در اـی ـوـم ـم ـا افکار ـع ـارـجی ـی ـخ
گسـترده و قریب به اتفاق ناـمزدهای  غیرخودی ، در انتخاـبات مجلس هفتم
در دـسـتور کار ـقرار گرـفت و ـعمـلی ـشد...» کاـظـمـیان ـبه اـین نکـته ـنـیز اـشاره
ـطی صـورت گرـفت که: «1. دامـات در شـراـی مـاـمی اـین اـق د که ـت ـمی کـن
رای ان ـب ات آـن ود و امکاـن ان ـب ـب ار اـصالح ـطـل ـی ـت س، در اـخ رـیت ـمـجـل اکـث
ای اـنه ـه اـبی ـمی ـشد. 2. رـس اـسب ارزـی اً ـمـن ـب رـی واـضع، ـتـق ان ـم راض و ـبـی اـعـت
اـلـیت ا) ـبـخوـبی در ـحال ـفـع ا و ـساـیت ـه اـمه ـه ان (روزـن ـمـتـعـلق ـبه اـصالح ـطـلـب
ـبودـند. 3. ـجو ـعـموـمی ـجاـمـعه، ـهـنوز ـبه ـنـقـطه ـیأس و ـسرـخوردگی و تـحرـیم
اـمـیت ـشی ـتـم وـفـیق ـم دان ـبه ـت ان چـن دارگراـی ود. 4. اـقـت ده ـب رـسـی ات ـن اـب ـتـخ اـن
ز ان ، ـخود ـنـی اـی ر  یکی از آـق ر اـخـی داـشـتـند و ـبه ـتـعـبـی اد ـن اـنه ـخود، اـعـتـق ـخواـه
ر اـین د!... [ـب د که از آن" ـبحـران  مـوـفق خـارج شـوـن گمـان ـنـمی کردـن
ـسـین رـح ـی و ـم رخـودی   وـل ـی زد  ـغ اـم وان رد ـصالـحـیت هـر ـن اسـاس] ـمی ـت
اً ـقـطـعی داـنـست .ـبه ـنـظر نگارـنده، ـهیچ ـتـعارـفی در ـمورد ـموـسوی -را ـتـقرـیـب
ـیت ـخـواـهـان وـجـود ـنـدارد. ـمـاـم ـیـز از ـسـوی ـت ـصـاـحب ـقـوه ـمـجـرـیه ـن ـت
ر د و ـه ـسـیج ـمی کـنـن ود را ـب وان ـخ ا و ـهـمت و ـت زارـه ان ـهـمه اـب دارگراـی اـقـت
ضـور نـامـزدهـای ـشی را بـا ـح مـاـی نـد، تـا ـن ـنه ای را پرداـخت ـمی کـن هـزـی
رـیم، آن گاه روض  و ـتـحـلـیل- را بپذـی د.اگر اـین ـمـف رگزار کـنـن ودی  ـب "ـخ
ای دـنی و ـجـنـبش ـه ای ـجـبـهه دوم خـرداد از جـاـمـعه ـم ـغـفـلت ـجـمـعـیت ـه
ط وازم و شـراـی رای ـتـحـقق حـداـقل ـل وـجـهی ـبه ـتالش ـب مـاـعی و ـبی ـت ـت اـج
مـام و کمـال وـجه صـرف و ـت ات آزاد و سـاـلم و ـت ـتخـاـب رگزاری یک اـن ـب
ـجرـیانـهای ـمزـبور ـبه ادامه بـقا در ـساـخت ـقدرت، ـیا حـفظ اـقـتدار ـقـبـلی ـخود،

بیش از پیش قابل انتقاد به نظر می رسد...»
در ـبررـسی ـحوادث کـشور و ـجایگاه ـنـیروـهای ـمـخـتلف ـسـیاـسی و ـنـقش
دادهـا، ـمالک  اسـاـسی اـین اـست که د روـی ر روـن ر گذاری آـنهـا ـب ـی أـث و ـت
ـحرکت اـین ـنـیروـها چه ـمـیزان ـبه ـمـبارزه ـعـموـمی ـمردم ـبر ـضد رژـیم والـیت
ـتخـاب اه 1380، ـیـعـنی اـن د. آنچه که از 18 خـرداد ـم اری ـمی رسـاـن ـیه ـی ـفـق
ا ـبه اـمروز رخ داده ـمـجدد ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی ـبه ـمـقام رـیاـست ـجـمـهوری ـت
اـست ـنـشانگر اـین واـقـعـیت اـست که ـبـخش ـمـهـمی از ـنـیروـهای اـساـسی ـجـبـهه
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شـارکت، ـمـجـمع دوم خـرداد، از ـجـمـله ـجـبـهه ـم
دـین اـنـقالب اـه ان ـمـج ازـم ارز، ـس ـب ون ـم اـنـی روـح
اـسالـمی، و ـخـصوـصاً رـهـبری ـسـیاـسی اـین ـجرـیان
ـهـا، ـبـا ـبی ـتـوـجـهی ـجـدی ـبه ـخـواـست ـهـای
اـساـسی اکـثرـیت ـمردم و ـنـیروـهای اـجـتـماـعی، که
ـد، ی دادـن ـان را ـتـشکـیل ـم ی آـن ـواـنه اـصـل ـت پـش
ای اـسی ـیی جـز ـحـفظ پـست ـه وـلی اـس ـشـع ـم دـل
اکـمـیت، که دن در ـح اـن اـقی ـم ده و ـب دـست آـم ـب
ـست، ردـمی ـنـی ز یک رژـیم ـضد ـم اری ـج اـخـت ـس
ازش و ـهمکاری و در ات، ـس اـش د.  ـمـم داـشـتـن ـن
ر ـشـت ـشـنـیـنی ـبـی ازـهم ـعـثب ـن ـشـیـنی و ـب ا ـعـقب ـن اـنـتـه
ـسراـنـجاـمی ـجر آنچه ـما اـمروز ـشاـهد آن ـهـسـتـیم
ری ـجـبـهه دوم د. رـهـب اـش ـست داـشـته ـب واـن ـنـمی ـت
ود ا ـخ اـعی ـیی را ـب ـظـیم اـجـتـم روی ـع رداد ـنـی ـخ
ـهـمراه کرد وـلی از آـنـجاـیی که ـبه ـشرکت ـفـعال
اـین ـنـیروـها در ـتـعـیـین ـسرـنوـشت کـشور اـعـتـقادی
رو ـی اده از ـن ـتـف دف اسـاـسی اش اـس داـشت و ـه ـن
واـضع ـخود در درون ـحاکـمـیت رای ـتـقوـیت ـم ـب
ـبود، ـسراـنـجام ـبی اعـتـقادی و ـبی اـعتـمادی ـشدـید
اـین ـنـیروـها را ـبرانگـیـخت و  رویگرداـنی آـنان را
از پشتیبانی وعده های بی پشتوانه موجب شد.
ا آـقای ـمـحـمد رـضا ـخاـتـمی ـمواـفـقـیم که ـما ـب
وس أـی ـسرد و ـم ردـمی را که دـل ای ـم روـه د ـنـی اـی ـب
د وـلی راه ازگرداـن اره ـبه ـصـحـنه ـب د ذوـب ده اـن ـش
کار این ـمهم تکرار آزـموده ـها شکـست ـخورده
ـته ـای ورشکـس ـاـست ـه ـی ـاـیـش ـس ی و آزـم ـبـل ـق
د. راه ـبه ـصـحـنه آوردن اـش د ـب واـن گذـشـته ـنـمی ـت
ـشـخص اـمه و راه کار ـم رـن ا اراـئه ـب وده ـه وـسـیع ـت
دادی و ضـد ا رژـیم اـسـتـب دی ـب ارزه ـج ـب رای ـم ـب
اـتـمی ـنه ردـمی اـست که ـبه ـقول ـخود آـقای ـخ ـم
ـتـقـادی ـبه ـمـهـوری دارد و ـنه اـع ـتـقـادی ـبه ـج اـع
ه قـــوق ـمـــردم. بـــر ـهــمــیـن اـســـاس اراـئ ـح
ـوان راه کار ـن ـر ـبه ـع ـوری یک ـنـف ـداـت ـدـی کاـن
یـار ـس ط ـب شکالت در ـشـراـی اـسـاـسی و ـحالل ـم
ات رـبـی وـخـتن از ـتـج اـم ـی انگر ـن ـش وـنی ـن وار کـن دـش
ـشت سـال گذـشـته و آب در هـاون اک ـه دردـن

سائیدن است.
اد دارد که ان اـعـتـق ودۀ اـیران ـهمچـن ـحزب ـت
ـمـبارزه وـسیع و ـسازـمان ـیاـفـته ـتوده ای ـبا اـسـتـفاده
ـمـله ـمه اشکال و امکانـات مـوجـود و از ـج از ـه
ـبـسیج یک ـناـفرـماـنی ـعـمومی در ـمـقابل تـعرـضات
ای اـمه ـه رـن ر ـخـنـثی کردن ـب وـث رژـیم یگاـنه راه ـم
مرتجعان حاکم و باز پس گرفتن ابتکار عمل در
اـیـن ـمـبـــارزه ســـرنـــوـشـت ســـاز اـسـت.   

بوش، انتخابات آمریکا و تالش برای ادامه عقب نشینی، بازهم عقب نشینی
سرکردگی جهانی 

در چـند ـهـفـته اـخـیر، ـمـناـظره ـهای اـنـتـخاـباـتی آـمریکا ـبـین ـجورج ـبوش و ـجان کری، ـموـضوع
ا ـخود را ا ـهر دو ـطرف ـتالش کردـند ـت اـیی که در آن ـه ود. ـبـحث ـه اـنی ـب اـنه ـهای ـجـه ـبـحث رـس
«ـمداـفع دـموکراـسی و ـصـلح» جـلوه دـهـند، پدـیده ای که ـناـهـمـخواـنی ـجدی ـبا ـسـیاـست ـهای ـهردو
ـساـیل اـست که رـخورد ـبه ـم اـهـیت ـب اٌ  شکل و ـنه ـم دـت ریکا دارد و ـعـم ـحزب ـبزرگ رـقـیب در آـم

این دوحزب را از یکدیگر مجزا می سازد.
اـما آنچه که در ـبـحث ـهای اـنـجام ـشده ـجـلب ـتوـجه ـمی کرد، اـصرار ـجدی ـجورج ـبوش در
ود و اـین که ـمـعـتـقد اـست ورد ـعراق ـب دام ـهای اـنـجام ـشده و ـبه ویژه در ـم ودن اـق ـمورد درـست ـب
ـباـید اـین ـسـیاـست ـبا ـجدـیت ـبـیـشـتر پـیش ـبرده ـشود. ـهرچـند که ـثاـبت ـشده اـست که اـساس ـتـماـمی
دالـیل آـمریکا و انگـلـسـتان ـبر ـمـشـتی دروغ ـبرای اـیـجاد ـبـهاـنه ای ـبرای ـحـمـله ـبه ـعراق اـسـتوار ـبوده

است، اما آمریکا همچنان در مورد «درستی سیاست های»  خود در مورد عراق اصرار دارد.
پس از ـحادثه 11 سپـتاـمـبر 2002 ، اوـلین ـتالش آـمریکا تـلقـین ـخـطر ـحمالت ـترورـیسـتی ـبـیشـتر
ـبه وـسـیـله ـسالح کـشـتار ـجـمـعی ـبه ـمردم آـمریکا ـبود و اـین که ـثاـبت کـند «راـبـطه ای ـمـسـتـقـیم»  ـبـین
اـلـقاـعده و بـغداد وـجود دارد . آـمریکا ـتالش کرد ـتا از اـین ـطرـیق افکار ـعـموـمی را ـبرای ـحـمله به

عراق آماده سازد . 
اری از وـجود «ـسالح ا ـبه ـهر ـقـیـمت که ـشده آـث ریکا ـتالش کرد ـت ـحـتی پس از ـحـمـله ـنـیز آـم
ا پس از دو ـسال ـجـسـتـجوی ـبـیش 1700 ـمـنـطـقه ـنـظاـمی و د، اـم دا کـن ار ـجـمـعی»  در ـعراق پـی کـشـت
ـغـیر ـنـظاـمی ـتوـسط  1625 ـماـمور ـسازـمان ـملل و ـبازرس آـمریکا و ـهزـینه ای ـبـیش از یک ـمـیـلـیارد
اـفـته دالر  ـسراـنـجام اـعالم ـشد که « ـهیچ گوـنه آـثاری» از وـجود ـسالح کـشـتار ـجـمـعی در ـعراق ـنـی

اند. (گاردین 7 اکتبر 2004)
در سپـتاـمـبر 2002 ، دوـناـلد راـمـسـفـلد، وزـیر دـفاع آـمریکا اـعالم کرد که اـیاالت ـمـتـحده ـبـنا ـبه
گزار ش ـهای درـیاـفت ـشده، از وـجود سالح ـمیکرـبی و ـشـیـمـیاـیی در ـعراق ـمطـلع اـست و اـین که
د اـعالم کرد که او ـمی ـسـفـل ز، راـم ـی ود دارد. کـمی پس از آن ـن اط وـج ده ارـتـب اـع راق و اـلـق ـبـین ـع
داـند که ـسالح کـشـتار ـجـمـعی ـعراق در ـبـغداد، تکرـیت، ـشـمال، ـجـنوب، ـشرق و ـغرب اـنـبار ـشده
اند.  ـحاال و پس از افشای حـقایق، رامسفـلد اعتراف ـمی کند که سازـمان روابط خارـجی آمریکا
در ـنـیوـیورک، مدرک ـموثـقی در ـمورد ارتـباط بـین ـصدام و الـقاـعده نـیافته اـست و می گوـید، « ـتا

آنجا که من می دانم، مدرک جدی و محکمی بین این دو ندیده ام.»
او در ـمورد سالح کـشـتار ـجـمـعی ـنـیز ـمی گوـید « ـما ـنـتواـنـسـتـیم سالح کـشـتار ـجـمـعی پـیدا کـنـیم
د، ـمن در ـمـقاـمی ـنـیـسـتم که در اـین اه داده اـن و اـین که چرا ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی گزارش اـشـتـب

مورد توضیح بدهم.»
جورج ـبوش نیز در پاسخ به ـسئوال “ ـجان کری“ ، در مناـظره انتخاـباتی خود که گفـته بود “
اـیع 11 را ـصدام ـحـسـین رـبـطی ـبه وـق وده اـست، زـی رورـیـسم ـب ا ـت ـجنگ ـعراق اـنـحراـفی از ـجنگ ـب
ـسـته ده ، ـبه درـسـتی ـبه ـه اـع دام و اـلـق ـطه ـبـین ـص ره رـفـتن از پاـسخ ـبه راـب ا ـطـف داـشت“ ، ـب ر ـن اـمـب سپـت
اصـلی ـسـیاـست ـهای آـمریکا در راـبـطه ـبا ـعراق و ـعـلت ـحمـله ـبه آن اـشاره ـمی کـند و ـمی گوـید: «
ـما در ـعراق پـیـشرـفت ـهاـیی داـشـته اـیم. اـما ـجـبـهه ـجنگ ـما ـفـقط ـعراق ـنـیـست ....ـبزرگـترـین ـفاـجـعه

این خواهد بود که ما در عراق موفق نشویم.» ( بی بی  سی  30 سپتامبر 2004 )
در واقع ـبـنا به اـعـتراف ـبوش، ـحـمـله به ـعراق ـمرـحله ـجدی و ـتـعـیـین کـنـنده ـطرح آـمریکا ـبرای
پـیـشـبرد اـهداف ـسـیاـسی و ـنـظاـمـیش در ـعرـصه ـجـهاـنی اـست. ـمرـحـله ای ـجدی از ـبه دـست گرـفـتن
رـهـبری جـهان و ـبه ویژه کـنـترل اـقـتـصادی و ـسـیاـسی ـخاور ـمـیانه و ـهـمان ـطور که ـبوش ـمی گوـید،
د واـه ز ـخ ا ـنـی ورـه ر کـش اـی وـبت ـبه ـس راق ـن د از ـع راق ـنـیـست“ و ـبه ـیـقـین ـبـع “ ـجـبـهه ـجنگ ـفـقط ـع
رـسـید. ـحـضور در ـعراق  و پـیروزی در آن ـبرای آـمریکا یک «ـباـید» اـست و ـنـمی ـتواـند و ـیا بـهـتر
اـتی از ـحـی دارد،  در اـین «ـجـبـهه» شکـست ـبـخورد. اـین ـبه ـصورت یک ـنـی وان اـین را ـن بگوـیـیم ، ـت
ادامه در صفحه 6
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تردید آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران هستند.
ـهمزمان با انـتشار این اخبار، رـسانه های گروهی ایران از سـفر قریب
ـیه ـبه ایـران ـخبـر دادنـد. الـوقـوع سـرگـئی الوروف وزیـرخـارـجه روـس
ـخـبرگزاری اـیـسـنا ـبه ـنـقل از اـیـنـترـفاـکس اـعالم کرد، وزـیرـخارـجه روـسـیه
ات اـم ا ـمـق ده و ـب ران ـش اری  وارد ـتـه ال ـج اه ـس ر ـم ای 19 و 20 ـمـه روزـه
بلـند پایه رژیم دـیدار و گفتگو ـخواهدـکرد. بیـشتر ـناظران ـسیاسی، ـهدف
اـصـلی دـیدار الوروف از اـیران را ـمذاـکره درـباره پروـنده ـهـسـته ای اـیران
ای آـنـکه درپی ران رژـیم ـبه ـج راـیـطی، رـهـب د. در چـنـین ـش رده اـن ر ـک ذـک
اـفع و ـحـقوق ـمردم اـمـین ـمـن ـسود ـت اـله ـب ـس اـقالـنه ـم ـتـخـفـیف ـبـحران و ـحل ـع
ا اـقداـمات و ـموـضعگـیری ـهای ـتـحرـیک آـمـیز و ـتـنش زا، اـشـند ـب ـکـشور ـب

امنیت ملی میهن مارا درمعرض خطرات جدی قرار می دهند.
اـشـمی ر ـه ان اـخـی ای ضـدـمـلی، ـسـخـن ری ـه وـضع گـی ـیـکی از اـین ـم
رـفـسـنـجاـنی در ـمورد ـتواـناـیی ـموـشـکی اـیران اـست. رـفـسـنـجاـنی درـجرـیان
ار ـفـضا و اـمـنـیت ـمـلی ـکه چـندی پـیش ـبرگزار گردـید ـبه ـبرگزاری ـسـمـیـن
ـمـهـوری م، اـعالم داـشت، ـج ی، وزـیـر دـفـاع رژـی ـمـخـاـن ـمـراه ـعـلی ـش ـه
اـسالمی درحال ـحاضر ـموشکهاـیی با بٌـرد 2000 کیلوـمتر در اختـیار دارد.
راـیـیل ا و اـس رـیـک اـخت، اگر آـم ـشان ـس رـن اـط اـمـله گراـنه ـخ ا ـلـحـنی ـمـع وی ـب
وارد اـین وادی (اـیران) ـشوـند، وـضـعـیت جـهان ـقدری تـغـیـیر ـخواـهد ـکرد.
سـخـنان رـفـسـنـجاـنی ادامه سـلسـله ـموـضعگـیری ـهای ـتـحرـیک آـمـیزی اـست
دهـان سپاه اـن رـم زد ـف ویژه درـن دـتی اـست در ـمحـاـفل حـاـکـمـیت ـب ـکه ـم

پاسداران رواج دارد !
راـسم دوـلـتی   رگزاری ـم ا ـب ان ـب زـم ال ـهـم ـس اه اـم ور ـم رـی ر ـشـه دراواـخ
اـیش ام رزـم رده ای را ـتـحت ـن اـیش گـسـت اع ، سپاه پاـسداران رزـم ـهـفـته دـف
م ـصـفـوی ـفـرـمـاـنـده سپاه در ـی ـبـزرگ ـعـاـشـورای 5 ـسـازـمـان داد. رـح
ـخـصوص اـین اـقدام که در مـجاورت ـمرزـهای ـشـمال ـغرـبی اـیران ـبرگزار
وری اـسالـمی ـطه ای از ـجـمـه ود:   «درحـال حـاضـر ـهیچ ـنـق ـته ـب شـد، گـف
خارج ازدید، حیطه دفاعی و امنیتی و اشراف ـعملیاتی سپاه . . . نیست .
ار ـسـی ازدارـندگی ـب وان ـموـشـکی و ـقدرت ـب ران از ـیک ـت . . ـهم اـکـنون اـی
اده رخـوردار اـست، سپاه آـم ـسـتـیک ـب اـل وـشک ـب خـوـبی ـبه ـخصـوص ـم
ش، اـی ـمـین رزـم ا ـه اط ـب ـب ظـام اـست.  » در ارـت ـبه از ـن ـمه جـاـن پاسـداری ـه
رای ـمردم درداـخل ـکـشور ا اـیـجاد رـعب و وـحـشت ـب پاـسدار ذواـلـقدر، ـب
از ـناـحـیه ـسازـماـندـهی گردان ـهای ـموـسوم به ـعاـشورا ـکه وـظیـفه ـسرـکوب
ار ـش ر ـف ا زـی ود:   ـم ان کرده ـب ـش ر ـن اـط د، ـخ ردـمی را دارـن ای ـم زش ـه ـخـی
رـفـته اـقی را پذـی ار پروـتـکل اـلـح ااز روی اـخـتـی واـهـیم رـفت، ـم ار ـنـخ اـسـتـکـب
ورت اـلت ـتـعـلـیق درآورـیم و درـص رای آن را ـبه ـح واـنـیم اـج اـیم و ـمی ـت
ادامه ـفـشارـها از آن ـسرـباز ـبزـنـیم و ـمی ـتواـنـیم ـحـتی از پـیـمان ان- پی- ـتی

هم خارج شویم .
راد اـتـخاذ ا ـحرارت از ـسوی اـین اـف اـنی ـب اـین ـمواـضع ـضد ـمـلی درزـم
ـمی ـشود ـکه ـتـهدـیدـهای ـنـظاـمی و ـغـیرـنـظاـمی ـکـشورـهای ـفراـمـنـطـقه ای ـبه
ویژه آمریـکا عـلیه اـیران هم چـنان ادامه دارد.  این اـمرچـنان آشـکار است
اراً ـبه آن اـلی اـمـنـیت ـمـلی، اـجـب ورای ـع ر ـش اـنی دـبـی ـکه ـحـتی ـحـسن روـح
ردم و ات، ـم اـیش وزارت اـطالـع ان ـهـم رـی د. وی درـج راف ـمی ـکـن اـعـت
ران ا اـی رـیکـا ـب اـبل اروپا و آـم اـنی ـبه اـمکـان ـتـق دار، ـطی ـسـخـن اـمـنـیت پاـی
درـعرـصه ـهای ـمـخـتـلف از ـجـمـله وارد آوردن ـضرـبه ـنـظاـمی، اـشاره کرد.
ده دوراه در پـیش رای ـحل و ـفـصل اـین پروـن اـنی از ـجـمـله گـفت:  ـب روـح
روداریم، یا از طریق کار سیاسی پرونده حل می شود ویا در صورتیکه
کار سـیاسی موفقیت آمـیز نباشد به ـتقابل می رسیم که ـبرای هردو فصل
ـنه اـین زـی ازد ـه اـنی روـشن ـنـمی ـس رده اـیم . ـحـسن روـح اده ـک ودرا آـم ـخ

ـتـقاـبل را چه ـکس و ـیا ـکـساـنی پرداـخت ـخواـهـند ـکرد؟! ـبی ـشک اـین ـمردم
اـست اـشی از ـسـی وارـهای ـن واع دـش ـسـتـند ـکه در ـمـعرض اـن ا ـه ـمـحروم ـمـیـهن ـم

ضدملی رفسنجانی ها، خامنه ای ها و روحانی ها قرار خواهند گرفت.
زود. اع در ـمـجـلس ـهـفـتم را اـف رـکت ارـتـج د ـح اـی وـعه ـمی ـب ـبه اـین ـمـجـم
ان واپس رـم اـست خـارـجی ـمـجـلس ـتـحت ـف ـنـیت ـمـلی و ـسـی ون اـم ـسـی ـی ـم ـک
گراـیان، چـندی پـیش ـطرـحی را ـتـصویب ـکردـکه طی آن دوـلت ـموظف ـمی
اره از ـسربگـیرد. اـین ـطرح ـبه اـمـضاء 235 گردد ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم را دوـب
ادل رـیـیس ـمـجـلس داد ـع ده رژـیم در ـمـجـلس از ـجـمـله ـغالم ـعـلی ـح اـیـن ـم ـن
هـفـتم رـسـیده اـست و ـبرای ـتـصوـیب ـنـهاـیی ـقراراـست در ـصـحن عـلـنی ـمجـلس

مطرح و به رای گذاشته شود.
وان و بٌـرد ـموـشک ـهای اره ـت ـسـنـجاـنی درـب ان رـف ار ـسـخـن اـین ـطرح درـکـن
رای ـجـلب رضـاـیت اروپا و رـیکـا ـب ـسم آـم ـی اـل ران، اـین اـمکـان را ـبه امپرـی اـی
ان ـمـلل، ـمی ازـم ورای اـمـنـیت ـس ران ـبه ـش ده اـی ال پروـن دف ارـس ا ـه روـسـیه ـب

دهد.
ـسـنـجاـنی و اـقدام ـمـجـلس، ـتوـسط رـیـکا درواـکـنش ـبه ـموـضعگـیری رـف آـم
ـته اـست، اـیـاالت نگوی وزارت اـمـورـخـارـجه ـخـود اـعالم داـش ـمـعـاون ـسـخ
ـطـقه ـن ای ـم ورـه ـش ا و ـک رـیـک دی ـعـلـیه آـم دـی ران را ـتـه ای اـی ده، ـتالش ـه ـمـتـح
(بخوان اسراییل) قلمداد می نماید. آیا بهتراز این می توان دردورانی چنین
ازی ردم را ـبه ـب دگی ـم ـسـتی و زـن اـفع و اـمـنـیت ـمـلی و ـه ـن ر، ـم وار و ـخـطـی دـش
ـیه ظـور ـحـفظ رژـیم والـیت ـفـق ـن اـمـله ـبه ـم رای ـمـع ـیـله ای ـب را وـس گرـفت و آـن

قرارداد ؟!
ـبرای آـنـکه ـبـتوان اـین ـتوـطـئه ارـتـجاع را ـخـنـثی و ـخـطر ـمرگ و ـنـیـسـتی و
ا را از ـمـیـهن اگون اـقـتـصادی و ـجز اـیـنـه اگوار ـتـحرـیم ـهای گوـن دـهای ـن اـم پـی
روـهای ـمـعـتـقد ـبه ر، اـتـحاد و ـهـمـبـستگی ـهـمه ـنـی وـث دورـساـخت، یگاـنه اـقدام ـم
اـتوری و ـخودـکاـمی اـست؛ آزادی و اـسـتـقالل، ـهـمه ـنـیروـهای ـمـخاـلف دـیـکـت
ـان و ـت ن دوـس ـیـه ـده، ـم ـی ـرـس ـراـن ـان آن ـف ـا زـم ت، آـی ـنــس ی اـی پرـسـش اـصـل

آزادیخواهان راستین به وظیفه تاریخی خود عمل کنند؟!

ادامه اقدامات تحریک آمیز بر ضد

ـبرای آمریکا ـعمل می کـند و آمریکا آـینده اقـتصادی و ـسیاسی ـخود را در
گرو پیروزی در آن می بیند. 

اـست هـای ا ـسـی ا اـطالع از ـمخـاـلـفت افکار ـعمـوـمی ـب وش ـب جـورج ـب
اـنه اش، در ـسـخـنراـنی ـخود در ـشـهر ـمنچـسـتر اـیاـلت ـنـیو ـهـمـشاـیر ـجنگ ـطـلـب
ود را ر ـنـیـست ـصالح و ـمـصـلـحت ـخ اـض ریکا ـبه ـهیچ وـجه ـح گـفت که  آـم
در گرو ـتاـیـید کـشورـهاـیی چون ـفراـنـسه بگذارد و اـضاـفه کرد «ـمن ـبا ـجامـعه
ریکا را ـبه واـهم کرد وـلی ـهیچ گاه اـمـنـیت ـمـلی آـم ـبـین اـلـمـلـلی ـهمکاری ـخ
ر واـهم کرد .» ( ـبی ـبی ـسی 2 اکـتـب اـنی ـمـنوط ـنـخ پذـیرش آن در ـسـطح ـجـه

(2004
ـبر ـهـمـین اـساس و ـبا آگاـهی از مـخاـلـفت ـهای افکار ـعـموـمی ـبا ـسـیاـست
رـصه ـبه در ـع ای یک جـاـن دام ـه وش دـست ـبه اـق ریکا ، جـورج ـب ای آـم ـه
ـسـیاـسی و ـنـظاـمی زده و ـمی زـند. ـبوش در ـتبـلـیـغات ـخود، ـفرا رـسـیدن «ـعـصر
ا ـنـه د » داد. آنچه که ـت وـی راق «ـن روع ـجنگ ـع ا ـش وکراـسی»  را ـب وـین دـم ـن
اـسی و ای ـسـی ارـه اـخـت ر ـس ـی ـی دف، ـتـغ ود، ـبلکه ـه راق ـنـمی ـش ـمحـدود ـبه ـع
ـنـاـفع آـمـریکاـست. ـین ـم صـادی سـایـر کـشـورهـا ی ـجهـان در راه ـتـاـم ـت اـق
ـد ـدـی ـد، در واـقع ـتـح ی دـه ن ـم ـریکا از آن داد ـسـخ ی که آـم ـوکراـس دـم
دـموکراـسی و اـیـجاد حکوـمت ـهای چاکر ـماب در کـشور ـهای ـمورد ـنـظر

آمریکاست .

ادامه بوش و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا...
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ـبـیـنواـیی ـنه رو ـبه کاـهش، ـبلکه رو ـبه اـفزاـیش دارد.  ـمی ـخواـسـتـیم که ـتا
ی ـم نگان رـس ـطی زدگان و گرـس یِ ـقـح ـیـوـن ـیـل ـسـال 2015 ـتـعـداد 842 ـم
داد ون، از ـتـع ا کـن ان ـت ا، از آن زـم ان را ـبه ـنـصف کاـهش دـهـیم. اـم ـجـه
گرـسنگان ـبه زـحـمت ـساـلی دو ـمـیـلـیون و ـصد ـهزار ـنـفر کم ـشده اـست.
واـهـیم ان دـست ـخ دـفـم ال 2215 ـبه ـه د، در ـس اـب د اداـمه ـی اگر ـهـمـین روـن
ـیاـفت، ـیـعـنی دوـیـست ـسال دـیرـتر از آنچه اـنـتـظارش را داـشـتـیم، و آن ـهم
اب د ـتـخرـیب ـمـحـیط زـیـسـتش را ـت واـن ـشر ـبـت وع ـب ـفـقط در ـصورـتی که ـن

بیاورد و زنده بماند. 
ـا ـسـال 2015 ـبه ـمـۀ ـجـهـان ـت م که ـه م که آرزو دارـی اـعالن کردـی
آـموزش اـبـتداـیی دـسـتـیاـبی داـشته ـباـشد. اـما ـهـنوز ـهم ـبـیـشـتر از 120 ـمیـلـیون
ه اـسـت یک ـعــنـی از هـــر 5 کودکی که در ـسـن مـــدرـس کودک، ـی
کودک، ـبه ـمدرـسۀ اـبـتداـیی ـنـمی رود. ـبر اـساس گزارشـهای ـیوـنـیـسف، ـبا

روند کنونی، هدف ما زودتر از سال 2100 تحقق نخواهد یافت.
گـفـتـیم که ـتالش ـمی کـنـیم که ـمـیزان ـمرگ و ـمـیر در کودکان زـیر پـنج
أ ـنـموـنه اـست: دازۀ دو ـسوم کاـهش دـهـیم. اـین کاـهش واـقـع ـسال را ـبه اـن
د، 86 کودک از دـن د ـش وـل ر 1000 کودکی که ـمـت ال 1998، از ـه در ـس
ـیـده اـست! در ـهـر ـسـال، 11 م اکـنـون ـبه 82 رـس ـنـد، و اـین رـق ـت ـین رـف ـب
ا درـمان ـهـسـتـند اـبل پـیشگـیری ـی ـمـیـلـیون کودک ـبر اـثر ـبـیـمارـیـهاـیی که ـق
شـان اـین سـؤال راـی ادران اـین کودکان ـبه ـحق ـب د. پدران و ـم رـن ـی ـمی ـم

مطرح است که پس این جلسه های ما برای چیست.
گـفـتـیم که ـبه ـنـیازـهای ویژۀ آـفرـیـقا ـتوـجه ـخواـهـیم کرد. اـما در اـین ـمورد
ـخیـلی کم کار کردـیم. ـمـلتـهای آـفریـقاـیی نه به الگو و پـند و اـندرز، بلکه
اری ـبه د. ـی از دارـن ـی وژی ـن وـل ازار و تکـن رـسی ـبه ـب اـلی و دـسـت اـبع ـم ـن ـبه ـم
وان آن را ـبه داـلت اـست؛ ـمی ـت رات که ـعـین ـع دـقه و ـخـی ا ـنه ـص رـیـق آـف

مثابه ادای دین تاریخی ناشی از سده ها استثمار و غارت تلقی کرد.
ـمـتـعـهد  ـشدـیم که ـتا ـسال 2015 ـنـقـطۀ پاـیاـنی ـبر ـبـیـماری اـیدز بگذارـیم و
ـمـهار ـهـمه ـجا گـیری اـیدز را آـغاز کـنـیم. اـما در ـسال 2003 اـین ـبـیـماری
ال ا ـس د ـت دا کـن د اداـمه پـی ر را گرـفت. اگر ـهـمـین روـن ون ـنـف ـیـلـی ان 3 ـم ـج
2015 در ـحدود 36 میلیون نفری بر اـثر این بیماری جان ـخواهند سپرد.
ـمـلـلی در اـلی ـبـین اـل ای ـم ای ـطـلبکار و ـبنگاـهـه ورـه ـشم: کـش ـش
دـهی ۀ ـب اـل ـس رای ـم دـنی ـب اـن ادالـنه و ـم اـفـتن راه ـحـلی ـع پی ـی

خارجی نیستند.
آـنـها ـترـجـیح ـمی دـهـند که ـما را زـیر ـبار ـقرض، و ـبه ـعـبارـتی آـسـیب
ون رـیـلـی ا در 13 ـسال گذـشـته 4.1 ـت راـین، اگرچه ـم اـب د. ـبـن ر، نگه دارـن پذـی
دـهی رۀ ـب اـبت اـصل و ـبـه ریکاـیی ـب ون) دالر آـم رـیـلـی ارد = ـت ـی ـیـل زار ـم (ـه
رـیـلـیون دالر ان از 1.4 ـبه 2.6 ـت دـهی ـم ا ـب اـیـمان پرداـخت کرده اـیم، اـم ـه
آـمریکاـیی اـفزاـیش ـیاـفت. اـین یـعـنی که ـما ـسه ـبراـبر آنچه ـبدهکار ـبودـیم

پرداخته ایم و تازه حاال بدهی مان دو برابر شده است.
هـفـتم: ـما کـشورـهای ـتوـسـعه ـنـیاـفـته ـهـسـتـیم که ـخرج رـیـخت
ی ـته را ـم ـاـف ـوـسـعه ـی ی در کـشـورـهـای ـت و پاش و ـفـراواـن

پردازیم.
ـیـارد دالر آـمـریکاـیی ـیـل در ـحـاـلی که در ـسـال 2003 آـنـهـا 68.4 ـم
ا 436 ا ـبه آـنـه د، ـم ا دادـن وـسـعه ـبه ـم رای ـت وان کمک رـسـمی ـب ـتـحت ـعـن
اال کی ـبه ارـجی دادـیم. ـح دـهی ـخ ازپرداـخت ـب وان ـب ارد دالر ـبه ـعـن ـمـیـلـی

کی کمک می کند؟
ـهـشـتم: ـمـبارزه ـبر ـضد ـترورـیـسم ـفـقط در ـصورت ـهمکاریِ
ـهـمۀ مـلـتـها و اـحـترام به ـقواـنـین ـبـین اـلـملـلی پـیروز ـمی ـشود، و

ـنه از راه ـبـمـباران ـسنگـین و ـجنگـهای پـیشگـیراـنه ـعـلـیه «گوـشه ـهای
تاریک دنیا».

اه دادن ـبه ـسه وـقف کرد. پـن ار را ـمـت ـت اکاری و دوگانگی در رـف د رـی اـی ـب
ـسـتـها ـمـحـسوب ـمی ا ـترورـی اـیی االـصل در آـمریکا ـهـمدـسـتی ـب ـترورـیـست کوـب
د، و ارزه ـمی کردـن ـب ـسم ـم رورـی ا ـت اـیی که ـب شـود. ـمجـازات پـنج جـوان کوـب

مجازات خانواده هایشان، جرم و جنایت است.
نـهم: خلع سالح همگانی و کامل، ـشامل خلع سالح ـهسته ای،
ـیت ـبه گردن گروـهی از وـل ـئ ـس اـممکن اـست. و اـین ـم روزه ـن اـم
ر از ـهـمه در کار ـخرـید و ـشـت اـفـته اـست که ـبـی وـسـعه ـی کـشورـهای ـت

فروش اسلحه اند.
اـما ما ـباـید به تالشـمان در این راه ادامه دهیم. ـباـید خواسـتار آن ـشویم که
ـبـیـشـتر از 900 ـمیـلـیارد دالری که ـهر ـسال ـصرف ـهزـیـنه ـهای ـنـظاـمی ـمی ـشود،

به مصرف امور توسعه برسد؛ و
ۀ ـهـمۀ ـخـلـقـهای وـسـت ۀ پـی وـسـع رای ـتـضـمـین ـت اـلی ـب اـبع ـم دـهم: ـمـن
ـیل و دارد ـم ود ـن ا آنچه وـج ود دارد، اـم ـین وـج اکن کرۀ زـم ـس

ارادۀ سیاسی آنهاییست که بر جهان حاکمند.
ـبرـقراری یک ـماـلـیاتِ ـتـنـها یک دـهم درـصدی ـبر ـمـعاـمالت ـماـلی ـبـین اـلـمـلـلی،
ریکاـیی در سـال اـیجـاد ارد دالر آـم ـی ـیـل اً 400 ـم ـب رـی ادل ـتـق دی ـمـع ـبعِ درآـم ـن ـم

خواهد کرد.
ا اـین امکان را اـفـته ـبه آـنـه ـی وـسـعه ـن ارـجی کـشورـهای ـت دـهـیـهای ـخ ای ـب اـلـغ
ـمی دـهد که ـساـلی دـستِ کم 436 ـمـیـلـیارد دالر آـمریکاـیی ـبرای ـتوـسـعه ـشان
ان دـهی ـش ازپرداـخت ـب رای ـب ر ـب اـض ال ـح د، پوـلی که در ـح اـشـن پول داـشـته ـب
ـمـصرف ـمی ـشود. اگر کـشورـهای ـتوـسـعه ـیاـفـته ـبه ـتـعـهدـشان ـعـمل کـنـند و0.7
وـسـعه رای ـت رای کمکـهای رـسـمی ـب اـخاـلص ـمـلی ـشان را ـب درـصد از درآـمد ـن
کـنار بگذارـند، ـسـهم ـشان در اـین ـیاری رـساـنی از اـندازۀ کـنوـنی 68.4 ـبه 160

میلیارد دالر آمریکایی افزایش خواهد یافت.
ا را ـبه اد ـعـمـیق کوـب ان، ـمی ـخواـهم اـین اـعـتـق اـب اـلـیـجـن االـخره اـین که، ـع و ـب
روشـنی بیان کـنم که 6.4 میلیارد ـمردم ـساکن این سیارۀ ـخاکی، که بر اـساس
ـمـنـشور ـسازـمان مـلل ـمـتـحد دارای ـحـقوق ـبراـبرـند، ـنـیاز ـمـبرـمی به ـبرـقراری ـنـظم
ازه ای دارـند که در آن ـجـهان در وـحـشت و ـسرگرداـنی، آن ـطور که االن ـت
اـشد، و چـشم اـنـتـظار ـنـتـیـجۀ اـنـتـخاـبات در روم ـجدـید ـنـیـست که در ـهـست،  ـنـب
ارد دالر ـخرج آن ـفـقط ـنـیـمی از رأی دـهـندگان ـشرکت ـمی کـنـند و 1.5 ـمـیـلـی
آن اـست. ـباـید به ـصراـحت بگوـیم که در سـخن ـما ـیأس و دـلـسردی ـنـیـست. ـما
ـخوش ـبـیـنـیم چرا که ـما از انـقالـبـیون ـهـسـتـیم. ـما ـبه ـمـبارزۀ خـلقـها اـیـمان دارـیم و
وق ـهـمه دـست رام ـبه ـحـق اس اـحـت ر اـس وـیـنی ـب اـنی ـن ـظم ـجـه ـنـیم که ـبه ـن ـطـمـئ ـم
ـخواـهـیم ـیاـفت؛ ـنـظـمی ـبر اـساس ـهـمـبـستگی، ـعداـلت و ـصلح، و ـبرآـیـندِ بـهـترـین

فرهنگ جهانی، نه ناشی از زور محض.
ـنـد ـبـاد و ـتـوـفـان، م، ـتـهـدـیـد، ـت ـمی ـتـوان ـبـا ـتـحـرـی درـبـارۀ کوـبـا، که ـن
ـخشکـساـلی ـیا ـبا زور اـنـسان ـیا ـطـبـیـعت آن را از ـمـسـیرش ـمـنـحرف کرد، چـیزی
ادآوری آنچه 25 ـسال پـیش پرزـیدـنت ـفـیدل ا ـی اـیـلم ـسـخـنم را ـب ـنـمی گوـیم. ـم

کاسترو در همین جا بیان کرد به پایان برم:
ر و ان چـشم زـهرگرـفـتن و ارـعاب، و تکـب ـسـلـیـحات، زـب « ـجار و ـجـنـجال ـت
اـید ـمـتوـقف ـشود. دیگر ـبس اـست اـین ـتـصور ـنـخوت در ـصـحـنۀ ـبـین اـلـمـلـلی ـب
ای وـسل ـبه ـسالـحـه ا ـت وان ـب ا را ـمی ـت اـئل دـنـی ـس اـطل و وـهم که ـمشکالت و ـم ـب
سـوادان را ـی مـاران و ـب ـی ا ـممکن اـست گرـسنگان، ـب ـبـه ـم ـسـته ای ـحل کرد. ـب ـه
د. رـن ـب سـوادی را از ـبـین ـب ـی مـاری و ـب ـی د گرـسنگی، ـب ـن واـن ا ـنـمی ـت د، اـم بکـشـن

همچنین، بمبها نمی توانند طغیان بر حق مردم را نابود کنند...»

ادامه کوبا: «بیایید جنبش عدم  ...
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ا اکـنون ـمی داـنـیم که ـحق ویژۀ از آـنـجا که ـم
ـیم که شـورای د؛ ـمی داـن اـن د ـم اـقی خـواـه و ـب وـت
زه ـی وکراـت د دـم د و شـاـی اـی ـنـیت آن طـور که ـب اـم
راگـیر ـنـخواـهد ـشد که ا آن ـقدر ـف ـنـخواـهد ـشد ـی
رد؛ ـمی ر بگـی کـشورـهای  ـجـهان ـسوٌم را ـهم در ـب
ده گرـفـته ادـی اکان ـن وـمی کـم داـنـیم که ـمـجـمع ـعـم
ان ـمـلل ازـم ره اـین که در ـس االـخ د؛ و ـب واـهد ـش ـخ
ـمـتـحد ـهرچه ـبـیـشـتر اـقداـماـتی ـبا انگـیزۀ ـحـفاـظت از
دان درت و ـمـتـح رـق وـسط اـب ده ـت اـفع ـتـحـمـیل ـش ـمـن
ـوان ـن ت.  مــا ـبه ـع آن صــورت خــواهــد گرـف
ور ـش اع از ـمـن د در دـف اـی د ـب ر ـمـتـعـه ای ـغـی ورـه کـش
م، چرا که در رـی ـتحـد ـسنگر بگـی سـازمـان ـمـلل ـم
ۀ د ـشد و ـهـم واـه وـیـسی ـخ ازـن ر اـین ـصورت ـب ـغـی
ـقالل اـصــول آن، از جــمـله اـصل ـبــراـبــری اســت
ـدم ـداـخـله، و اـصل ـع ـدم ـم ـا، اـصل ـع ـورـه کـش
ـتـفـاده از زور، ـحـذف ـتـفـاده ـیـا ـتـهـدـیـد ـبه اـس اـس

خواهد شد.
رـقه رای ـتـف د ـب ـن روـم ـی اـنی ـن ـب چهـارم: ـت

اندازی بین ما
د اـی ـته، ـب اـف ـی د ـن ور رـش ر از 130 کـش ـشـت ـی ا، ـب ـم
ـبرای دـفاع از ـمـناـفع ـمـقدس ـخـلـقـهای ـمان، و دـفاع
ـبـهه ای از ـحق ـمـان ـبـرای پیــشـرـفت و ـصـلح، ـج
ـمـشـترک ـتشکـیل دـهـیم. ـبـیاـیـید ـجـنـبش ـعدم ـتـعـهد

را احیا کنیم. بیایید گروه 77 را تقویت کنیم.
زاره ـتـحـقق ۀ ـه ـی داف اـعالـم پـنـجم: اـه
دـتر از ا در ـشراـیـطی ـب اـفت. ـم ـنـخواـهـند ـی
گذـشـته به پـیـشواز پـنـجـمـین ـسالگرد ـنـشـست

سران می رویم.
ارد و ـی ـیـل ود که ـتعـداد یک ـم ر اـین ـب ـتالـشمـان ـب
ـساـنـهاـیی را که در ـسال 1990 در 267 ـمـیـلـیوـنی اـن
ال 2015 ـبه ا ـس د، ـت ـسـتـن ز ـمی زـی رآـمـی ـفـقری ـتـحـقـی
ـنـصف ـبرـساـنـیم. ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه اـین ـهدف، ـمی
ـباـیـست ـتـعداد اـفرادی که در فـقر به ـسر ـمی ـبردـند

هر سال 46 میلیون نفر کاهش داده می 
ن ـی ن، ـب ـتن چـی ـظـر گرـف ـشـد. اـمـا ـبـدون در ـن
ـیـزان ـفـقـر ـمـفـرط ـبه ـسـاـلـهـای 1990 ـتـا 2000 ـم
ش ـیـاـفت. ـفـقـر و ـیـون ـنـفـر اـفـزاـی ـیـل اـنـدازۀ 28 ـم
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کمک های مالی رسیده
به یاد شهید دکتر احمد دانش         100 یورو

کوبا: «بیایید جنبش عدم تعهد را احیا کنیم»

اه و ا در پـنـج وری کوـب ۀ ـجـمـه ارـج ور ـخ ر اـم راـنی فِــلیپِ پِِرِز روکِ، وزـی ـمـتن ـسـخـن
نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد- نیویورک، 24 سپتامبر 2004

آقای رئیس،
ـهر ـسال در ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـما ـتـشرـیـفاـتی یکـسان را ـبـجا ـمی آورـیم. در ـمـباـحـثات ـعـموـمی
ـشرکت ـمی کـنـیم، ـبا اـین که پـیـشاپـیش ـمی داـنـیم که ـبانگ ـصـلح و ـعداـلت ـخواـهی ـما کـشورـهای
ـتوسـعه ـنـیاـفته یک ـبار دیگر ـناـشـنـیده ـخواـهد ـماـند. ـبا وـجود اـین پاـفـشاری ـمی کـنـیم. ـما ـمی داـنـیم که
واـهـیم اـعی دـست ـخ داـلت اـجـتـم وـسـعه و ـع ره یک روز ـبه ـت االـخ ا ـمی داـنـیم که ـب اـست. ـم ا ـم ـحق ـب
یافت. همچنـین، می دانیم که چـنان چیزهای ـبا ارزشی به رایگان به دست ـما نخواهـند آمد. ـما می
داـنـیم که ـخلـقـها ـباـید اـین چـیزـها را از آـناـنی که اـمروز ـعداـلت را از ـما دریغ ـمی کـنـند ـبـسـتاـنـند، چرا
که ـثروت و نِــخوَت آـنـها ـبرپاـیۀ ـخوار ـشـمردن رـنج و اـندوه ـما ـبـنا ـشده اـست. اـما ـهـمـیـشه اـین گوـنه

نخواهد ماند. ما امروز قاطعانه تر از همیشه به این امر اعتقاد داریم.
ـبا ـتوجه به اـین اـمر و ـبا ـعـلم به اـین که آن چه در پی ـمی آـید ـخوـشاـیـندِ ـبـعـضی از ـقدرـتـمـندان،
چـند ـتاـیی از آنـها که در اـیـنـجا ـحـضور دارـند، نـخواـهد ـبود، و ـنـیز ـبا ـعـلم به اـین که ـبـسـیاری در اـین

دیدگاهها با ما شریکند، کوبا اینک حقایقی را بیان می کند:
اول: پس از ـهـجوم ـبه ـعراق، دیگر ـسازـمان ـمـلل ـمتّــحدی که ـبه ـعـنوان ـمـجـمع و
دـیواـنی ـسودـمـند و ـفراگـیر، ـمـبـتـنی ـبر اـحـترام ـبه ـحـقوق ـهـمه و ـنـیز ـمـتـعـهد ـبه رـعاـیت

حقوق کشورهای کوچک شناخته می شد، وجود ندارد.  
اـله اش را ـمی گذراـند. در ـهم ـمی پیچد، رِ ـبزودی 60 ـس دـترـین ـلـحـظه ـهای ـعـم ان ـب اـین ـسازـم
ـتقال ـمی کـند، و حـفظ ـظاـهر ـمی کـند، اـما کاری از آن ـبر ـنـمی آـید. چه کـسی دـست ـهایِ ـسازـمان

ملل را که توسط پرزیدنت روزولت نامگذاری شد،  بسته نگه داشته است؟ پرزیدنت بوش.
دوم: نیروهای نظامی آمریکا باید از عراق بیرون برده شوند.

پس از آن که ـجان ـبـیـشـتر از ـهزار ـجوان آـمریکاـیی ـبـیـهوده ـقرـباـنی ـخدـمت ـبه ـمـناـفع ـنا ـمـشروع
مـشتی ـیار و ـغار و هـمدست ـشد، و در پی کشته ـشدن بـیش از 12 ـهزار عراـقی، اینک روشن ـشده
ا راه ان آـمده رو ـبه روـست، ـتـنـه ان و ـطـغـی ا ـمردـمی ـبه ـعـصـی الگری که ـب رای ـقدرت اـشـغ اـست که ـب
ـبرون رـفت از اـین ـمـخـمصه آن اـست که ـغـیرـممکن ـبودن ـمـطیع کردن اـین ـمردم را بپذـیرد و از آن
کـشور بـیرون رود. ـبه رغم وـجود انـحـصار امپرـیالـیسـتی ـبر مـنابع اـطالـعات، خلقـها هـمـیشه به حقـیقت
دست می ـیابند. آنها که ـمسئول این وضعـند، و همدسـتان شان، روزی باـید در برابر ـتاریخ و مردم

خودشان پاسخگوی عواقب رفتار و کردارشان باشند.
ر، واـقـعی و ـمـفـید ازی ـمـعـتـب ـس رای ـبـه دازی ـب اـضر ـهیچ چـشم اـن وٌم: در ـحال ـح ـس

سازمان ملل وجود ندارد.
الزـمۀ اـین اـمر آن اـست که اـبر ـقدرت [آـمریکا]، که وارث ـحق ویژۀ ـبی ـحد و ـحـصری ـبرای
حکوـمت ـبر ـنـظـمی اـست که ـبرای یک دـنـیای دو ـقـطـبی ـمـتـصور اـست، از ـمزاـیای ویژه اش چـشم

پوشی کند، که نمی کند.

* فیدل کاسترو: « این تصوری باطل و وهم است که مشکالت و مسائل دنیا را می توان
با توسل به سالح های هسته ای حل کرد. بمب ها ممکن است گرسنگان، بیماران و

بیسوادان را بکشند، اما نمی توانند گرسنگی، بیماری و بیسوادی را از بین ببرند.
همچنین، بمب ها نمی توانند طغیان بر حق مردم را نابود کنند...»
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