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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

امنیت  شهروندان در رژیم والیت فقیه
تأملی بر سخنان خاتمی پیرامون «دست آوردهای وزارت اطالعات و خدمات آن»

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحات 5

شمه ای از دیدگاه حزب
ما درباره مساله ملی

ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی، رـئـیس ـجـمـهوری، در ـسـخـناـنی
اـسان که در ـجـمع وزـیر، ـمـعاوـنان، ـمدـیران ـکل و ـکارـشـن
وزارت اطالـعات اظهار داشت با اـشاره به اعطای «ـنشان
ات« از ـجـمـله گـفت ر اـطالـع رـیت ـبه وزـی دـی اـقت و ـم ـی ـل
«اـین ـنـشان اـمروز ـبر ـسـیـنه  ـهـمه ـفرزـندان رـشـید، اـیـثارگر،
ات دـم د ـکه ـخ ات ـنـصب ـش اـنع و آگاه وزارت اـطالـع ـق
راواـنی ـبه ـجاـمـعه و ـنـظام اراـیه ـکرده اـست.» ـخاـتـمی در ـف
ام ـظ دـعی ـشد که: «در ـن ان  ـهمچـنـین ـم اداـمه ـهـمـین ـسـخـن
اـیی و ـتـجرـبه ا ـعالوه ـبر ـتـقوا، ـتـیزـهوـشی، داـن اـطالـعاـتی ـم
ـهر دـغدـغه ـنـسـبت ـبه ـموـجودـیت ـنـظام و ارزـشـهای اـلـهی،
ردم ـبـیش از پـیش ـمی ال و اـمـنـیت ـم وق، ـح اـیت ـحـق رـع
اـطـعـیت، اشـراف و ا در ـعـین ـق اـتی ـم ظـام اـطالـع ود. ـن ـش
رـمش ـبه در اـست و ـن ا ـسـعه ـص اـنی و ـب ر ـعـصـب اـطالع، ـغـی
ی ـم یچ وـجه رـعب و ـهـراس را در دل آـحـاد ـمـردم ـن ـه
دارگری اـست. داری و ـبـی ده ـبـی داـعی ـکـنـن دازد، ـبـلـکه ـت اـن
اـفـتـخارم اـین اـست ـکه در دوران ـمـسووـلـیـتم چـهره ای از
وزارت اطالـعات ـبه نـمایش درآـمد که ـجز ـجاـسوـسان و
نـا ـبه دالـیل و ـنی ـنکـردنـد،  ـب بـرانـدازان احـسـاس نـااـم
ر اـین دـیدگاه پاـفـشاری ـمی ـکـنم. ـمردم راوان ـب ـشواـهد ـف
ی ـود ـم ـان ـخ ن و اـم ـواـنه اـم ـت ـات را پـش وزارت اـطالـع
دانند.» سخنان خاتمی از زوایای گوناگونی قابل تأمل و
ـبررـسی اـست. نـخـست أـنکه ـخاـتـمی در اـشاره ـبه ـخدـمات
اـیت اـمی» در راه «رـع ـظ ات» رژـیم آن را «ـن ام اـطالـع ـظ «ـن
ـحـقوق و اـمـنـیت ـمردم» اـعالم ـمی کـند. در اـین زـمـیـنه ـباـید
اـشاره کرد که «ـنـظام اطالـعاـتی» که ـخاتـمی از آن تـقدـیر
رکوب ـنه ـس ـی اـهی در زـم والـنی و ـسـی ده ـط د پروـن ـمی کـن

ام ـظ ا  دارد. اـین «ـن ردم ـمـیـهن ـم ـحـقوق و آزادی ـهای ـم
از رـئـیس اـمی»  اـست که در آـغ ـظ ان «ـن اـتی»  ـهـم اـطالـع
تکاران حـرـفه ای نـاـی ظـر ـج ـمی زیـر ـن ـمهـوری خـاـت ـج
ادی اـمی (اـسالـمی) و دری ـنـجف آـب د اـم ـهمچون ـسـعـی
ـات ـر اـطالـع ـوان وزـی ـن ـیه ـبه ـع ـق ی ـف که از ســوی وـل
ای ود، ـقـتل ـه ده ـب اـتـمی ـتـعـیـین گردـی ـنـخـسـتـین کاـبـیـنه ـخ
تکان دـهـنده زـنده ـیادان  ـفروـهرـها، ـمـخـتاری، پوـیـنده و
ن ـراء در آورد. اـی ـان دـهی و ـبه اـج ـازـم ـرـیف را ـس ـش
ازان ان از «سـرـب ـمی ـهمچـن ظـام اـطالعـاـتی» که خـاـت «ـن
گمنام» آن تـقدیر ـمی کند هـمان «نـظامی»  است که در
ـرکوب ـده ـس ـم ـروی ـع ـی ـای دـهه 60 و 70 ـن ـال ـه ـس
دگراـندـیـشان در ـجاـمـعه ـما ـبه ـشـمار ـمی رـفت و ـهزاران
ـیـهن دوـست ـبه دـست ارز و ـم ـب ش، ـم دـی سـان آزاد اـن اـن
ـهـمـین «ـسرـبازان گـمـنام» ـبه شکنـجه گاه کـشاـنده ـشده و
ر ـخالف د. ـب دـن ار ـش رـین شکل ـممکن کـشـت ـبه ـفـجـیع ـت
ام ـظ ا «ـن ـنـه ا ـنه ـت ردم ـم اـتـمی، ـم ای ـخ ای پوچ آـق اـه ادـع
ر اـی ات و ـس اـتی» رژـیم، از ـجـمـله وزارات اـطالـع اـطالـع
ـنـهادـهای ـسرکوبگر، را پـشـتواـنه اـمـنـیت ـخود ـنـمی داـنـند
ـیـمه ـسـلح و ـن زدوران ـم ا و ـم ادـه اـحـیه ـهـمـین ـنـه ـبلکه از ـن
رار ورد آزار و اذـیت ـق ـسـلح رژـیم اـست که روزاـنه ـم ـم

می گیرند. 
رـین أـله اـمـنـیت ـمدـنی و ـقـضاـیی از ـجـمـله ـمـهم ـت ـس ـم
مـقوالت ـمرـبوط به حـقوق اـنـساـنی شـهروـندان در ـجاـمعه
ـبه ـشـمار ـمی آـید. نگاـهی به کارـناـمه ـسـیاه رژـیم والـیت
ـفـقـیه ـنـشانگر ـبی اـمـنـیـتی و ـبی ـحـقوـقی کاـمل ـشـهروـندان
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کمونیست ها و انتخاب تاریخی 
در عراق!

گزارش ویژه برای نامه مردم

د. اـین ا رـیـخـتـن دوق ـه ود را ـبه ـصـن راـیط آراء ـخ دان ـش واـج
ر ر ـمـهـمی ـب أـثـی ا ـبی شک ـت وده ـه ال ـت رده و ـفـع ور گـسـت ـحـض

ـوـیه) در ـاه ( 30 ژاـن ن ـم ـم ـه ـراق در روز 11 ـب ـردم ـع ـم
اـلی ارـجی، و در ـح ال ـخ اـبـقه اـشـغ رـنج و ـبی ـس راـیط ـبس ـبـغ ـش
ـته ـبـود، ـبـا ش و ـخـون کـشـور، را ـفـراگرـف که ـمـوـجی از آـت
ـشـهاـمـتی ـتارـیـخی و ـبا ـحـضور گـسـترده ـخود، اوـلـین اـنـتـخاـبات
ــد. ــرگزار کردـن ــور در دوره پس از ـصــدام را ـب ایـن کـش
رگزاری اد ـب اـبی اوـلـیه ـسـت رـین ارزـی اـنه ـت ـیـن اـلیکه ـخوش ـب درـح
اـنـتـخاـبات ـعراق ـمـبـنی ـبر ـشرکت 57 درـصد ـصاـحـبان رای در
د ا 70 درـص ات ـبـین 60 ـت اـب ـتـخ ود، در روز اـن ات ـب اـب ـتـخ اـین اـن

ی و ت ـمـل ن، ســالگرد ـحکــوـم ـم ـه  دوم ـب
خودمخـتار کردسـتان ایران است. ـضمن گرامی
اک ـشهـدای ـخـلق کرد از ـن اـب داـشت خـاطـره ـت
د راه زاران ـشـهـی د و ـه اـضی ـمـحـم ـجـمـله رـفـیق ـق
اـسـبی اـست ـکه ـطی آن ـمی آزادی،  ـفرـصت ـمـن
ن رخ داد ـمهـم و ـتــوان ـبــا گرامــیــداشـت اـی
اـله ـمـلی، اـهـمـیت ـس اره ـم ا، درـب ارـیـخی ـمـیـهن ـم ـت
اـله ـس ای اـین ـم ز ویژگی ـه ادالـنه آن و ـنـی ـحل ـع
ـات ـوضــوـع نــطـقه، پاره ای از ـم ـران و ـم دراـی

اساسی را تحلیل و ارزیابی کرد.
ـکـی از ه جـــرات ـمـی تـــوان گـفـت، ـی ـب
ـخـصـیـصه ـهای ـجـهان درـسال ـهای ـنـخـست ـسده
ـنوـین، ـتـشدـید درگـیری ـهای ـقوـمی و پـیاـمدـهای
ـنــطـقه ـردر ـم ن اـم ت. اـی ـوده  اـس ـاگوار آن ـب ـن
ود راردارد ـنـم ا درآن ـق اـیی ـکه ـمـیـهن ـم ـی راـف ـجـغ
درت ـبه ـشـکـلی ـته و درـمعـادالت ـق ارزی داـش ـب
ـطـقه ون ـمـن اـقی گذاـشـته اـست. اـکـن ر ـب اـثـی ـجدی ـت
ا ارس ـب وزه ـخـلـیج ـف اـنه و ـح ـی اورـم پٌراـهـمـیت ـخ
ش بـزرگی دراـین ـخصـوص روبـروـست. چاـل
امپرـیاـلـیـسم ـبادـسـتاوـیز ـقراردادن پـیاـمدـهای ـناـشی
رـقراری اـمـبر ودر راـسـتای ـب از واـقـعه ـیازدـهم سپـت
ـنـظم ـنوـین جـهاـنی و ـبا ـطرح «ـخاورـمـیانه ـبزرگ»
و پیگیری جدی آن، درصدد کنترل کامل این
رای ـتـحـقق رده ـب رات گـسـت ـیـی اد ـتـغ ـطـقه و اـیـج ـن ـم

بخشیدن استیالی آمریکا است. 
ـحـساـسـیت ـخاورـمـیاـنه و ـحوزه خـلـیج ـفارس
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رگزار ران ـب ارگر درـتـه اـنه ـک االـنه ـخ اری ، ـکنگره ـس ال ـج اه ـس در اواـیل ـبـهـمن ـم
ـشد. ـعـلـیرـضا محـجوب دـبـیرکل اـین ـتـشکل واـبـسـته به ـحاـکـمـیت درـتوـضـیح اـهـمـیت اـین
ـکنگره ـیادآورگردـید، ـهـماـیش ـمذـکور ـمـهـمـترـین ـنـشـست ـکارگری درـسال ـهای اـخـیر
ـبوده اـست. اـین ـکنگره درـشراـیـطی ـتدارک و اـفـتـتاح ـشدـکه، ـکـشـمـکش درـمـیان ـجـناح
ـبـندی ـهای حـکوـمـتی درآـسـتانه اـنتـخاـبات رـیاـست جـمـهوری ـهرچه ـبـیـشـتر اوج گرـفته و
ازاـین رو ـموـضع گـیری ـخانه ـکارگر و گردانـندگان آن ـسـمت و ـسوی ـمـعـیـنی را دـنـبال
ـمی کـند. ـنـکـته ـحاـئز اـهـمـیت دراـین ـنـشـست ـحـضور پٌرـسرو ـصدای رـفـسـنـجاـنی ـبودـکه،
ازسوی مسئوالن خانه ـکارگر با استقبال مواجه شد. مهمـترین بخش این کنگره، قطع
ودـکه در 12 ـبـند ـتـهـیه و از ـتـصوـیب ـشرـکت ـکـنـندگان گذـشت. اـین اـنی آن ـب اـمه پاـی ـن

قطع نامه آیینه تمام نمای سیاست، اهداف و روش خانه کارگر قلمداد می شود.
قطع نامه فوق دوبخش اصلی را دربرمی گیرد: 

الف: جهت گیری خانه کارگر درصحنه سیاسی امروز ایران؛
اـهی و اـیل ـصـنـفی-  رـف ـس اـعی در زـمـیـنه ـم ـشـکل ارـتـج ای اـین ـت داف و روش ـه ب: اـه

حقوق سندیکایی زحمتکشان.
اـنه ر از ـنـقش ـمخـرب ـخ ر و دـقـیق ـت رای درک ـبـهـت رده ـبه اـین دو ـبـخش ـب ـش ری ـف ـظ ـن

کارگر درمسایل مربوط به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان ضروری است:

*  جهت گیری خانه کارگر درصحنه سیاسی امروز ایران:
 ـخاـنه ـکارگر وـظـیـفه ـمـشـخـصی را درچارچوب ـسـیاـست ـحـفظ «ـنـظام» ـبرـعـهده
ا، روـه وـنی از ـنـی رـنج و ـحـساس ـکـن ار ـبـغ ـسـی اـسی ـب ارزه ـسـی دان ـمـب راـین درـمـی اـب ـن دارد. ـب
اـشـخاص و ـجرـیان ـهای ـمـعـیـنی ـحـماـیت ـمی ـکـند. درواـقع اـین ـتـشـکل ـبه ـظاـهر ـصـنـفی
رپاـیه ود و ـنه ـب اـهـیت ـخ ا ـبه ـم ـن دارد، ـب ـسـتـقل ـصـنـفی ـن ـشـکل ـم ا ـیک ـت راـبـتی ـب ـکه ـهیچ ـق
ـحـقوق زـحـمـتـکـشان، ـبه ـصورت ـمـتـحد ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـیک ـجـناح ـخاص ـعـمل ـمی
داـست ـطی حـداـقل ـیک دـهه ـته پـی اگـف اح خـاص کـدام اـست؟!  ـن د. امـا آن ـجـن ـکـن
گذـشـته، ـمـسـئوالن و گرداـنـندگان ـخاـنه ـکارگر ـبه ـشـکـلی واـضح درـکـنار رـفـسـنـجاـنی و
ر، اـنه اـخـی ـی اـل اـنی درـکنگره ـس ـسـنـج ور رـف د. ـحـض رارداـشـته اـن ـسـته ـبه او ـق ای  واـب روـه ـی ـن
ا اـین ارگر ـب اـنه ـک دگان  ـخ ـن رـخی گرداـن زدیکی و ـهمکاری ـب ودگواه دیگری از ـن ـخ
ا اـلـفت ـب ارگر درـمـخ اـنه ـک اـتی ـخ ـیـغ ـبـل وی ـت اـه ار ـهـی اـکـمـیت اـست. اگر ـغـب ـبـخش از ـح
ا ـجـناح ـخـصوـصی ـسازی را ـفروـبـنـشاـنـیم، ـتـفاوت ـجدی و آـشـکاری در ـعـمـلـکرد آن ـب
رـفسنـجاـنی نـمی بیـنیم و این اـلبته اتـفاـقی نـیست و ـنمی ـتواـند ـباـشد. مـسـئولین اـصلی ـخانه

کارگر، مقام و جایگاه خودرا بیش از همه به رفسنجانی مدیون هستند.
ارگر و دیگر وـجه ـبه اـیـنـکه ـطـبـقه ـک اـت اـنی، ـب ـسـنـج اـست ـجـمـهوری رـف دردوران رـی
زـحـمـتـکـشان از ـناـحـیه اـجرای ـبرـناـمه ـهای ـضدـمـلی ـتـعدـیل اـقـتـصادی زـیان ـمی دـیدـند و
ـبه ـهـمـین ـسـبب ـجـنـبش اـعـتراـضی رـشد و گـسـترش ـمی ـیاـفت، دراـین وـضـعـیت رژـیم ـبه
ازد. اـین رف ـس ار و ـمـنـح د ـجـنـبش راـمـه اـش ادر ـب اج داـشت ـکه ـق اد و ارگاـنی اـحـتـی ـنـه
وـظیفه ـبـطور ـمشـخص ـبرعـهده ـخاـنه ـکارگر گذاـشـته ـشد و مـحـتوی و ـمـضـمون ـحرـکت
وـین راـیط ـن رای آـنـکه درـش اـعی ـب ـشـکل ارـتـج ز اـین ـت ون ـنـی ـشـکـیل داد. ـهم اـکـن آن را ـت
بـتواـند کـماـکان فـعال ـباـقی بـماـند و ـسران آن از امـکاـنات مـتـعدد از پست وزارت گرـفته
ا ـحرارات وارد ـسـنـجاـنی ـب وان ـمـتـحد رـف د، ـبه ـعـن اـشـن ا ـکرـسی ـمـجـلس ـسـهـمی داـشـته ـب ـت
اب دارد. ازـت ر ـب اـنی ـکنگره اـخـی اـمه پاـی ر در ـقـطع ـن د. اـین اـم ده اـن اـتی ـش اـب ـتـخ ارزار اـن ـک
درـبـند اول ـضـمن ـتاـیـید والـیت فـقـیه و ـتاـکـید ـبر اـعتـقاد ـخاـنه ـکارگر ـبه رژـیم و شـخص
وـلی ـفـقـیه، ـبراـهـمـیت پـیروی از رـهـنـمودـهای وـلی ـفـقـیه پاـفـشاری ـشده در دوـبـند ـبـعدی،

ده و اره گردـی وری اـش اـست ـجـمـه ده رـی ـن ات آـی اـب ـتـخ د 2 و 3 ـبه اـن ـیـعـنی ـبـن
باحساس شمردن اوضاع قید می گردد: «کشور نیاز مدیریت قوی اجرایی
د اـکـی اـعی اـست»  و سپس ـت ده اـقـتـصادی و اـجـتـم رای ـحل ـمـشـکالت ـعدـی ـب
ـسـنجـاـنی دارد اـخـتی ـکه از ـحضـرت آـیت اهللا رـف ا ـشـن ود: «ـکنگره ـب ـمی ـش
ازایشان مصرانه خواستار حضور درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده

می باشد». 
ارگر اـنه ـک وـسط ـخ اه گذـشـته ـت دـم ام آنچه ـطی چـن رـتـیب ـتـم ـبه اـین ـت
تدارک دـیده شده بود، دراـین بند قطع ـنامه گنجاـنده شد. بالـفاصله پس از
رای ـحـفظ ـحـقوق وان ـمی گردد ـکه ـکارگران ـب اـین ـبـند ـیـعـنی در ـبـند 4 ـعـن
اـنه ده ـخ اـیـن ـم ان دوره ای ـمـجـلس ـهـفـتم، ـن ات ـمـی اـب د دراـنـتـخ دوارـن ود اـمـی ـخ
ـکارگر ـعـلـیرـضا ـمـحـجوب « ـباـهـمت واالی»  ـمردم و ـکارگران ـتـهران وارد
ـسـنـجاـنی ـبرای دـبـیر ـکل ـخاـنه ـمـجـلس ـشود. اـین درواـقع ـمزد ـحـماـیت از رـف

کارگراست!

*  مسایل رفاهی- صنفی، اهداف و روش های خانه کارگر:
اـنه ـخاـنه ـکارگر ـبه ـنـحوی ـتـنـظـیم ـشده اـمه پاـیاـنی ـکنگره ـساـلـی  ـقـطع ـن
ز دراـمور ان زـحـمـتـکـشان و ـنـی اد ارـتـجاـعی را درـمـی اـست ـکه ـسـیـمای اـین ـنـه

بین المللی همچون یک سازمان صنفی مستقل و مبارزه جو ترسیم کند.
سـاـیـلی چون نـد 5، 6، 7، 9 و 10 ازـم ـمـله ـب نـدهـای ـمـخـتـلف از ـج درـب
اـفزاـیش دـسـتـمزدـها، ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـتن حق اـعـتـصاب، پاـیان دادن ـبه عـقد
اد ـصـنـفی وان ـیک ـنـه ارگر ـبه ـعـن اـنه ـک ارـکت ـخ ـش وـقت و ـم ای ـم راردادـه ـق
ا ا) ـهنگام ـتـهـیه و ـتدوـین و ـی رـم اـنـبه (دوـلت، ـکارگر- ـکارـف دررواـبط ـسه ـج
رده ـشده ام ـب اـعی ـن اـمـین اـجـتـم ار وـت رـبوط ـبه ـک واـنـیـنی ـکه ـم ر اـصالح ـق ـتـغـیـی
ـسـتـقل ـجـنـبش کارگری ارزات ـم ـب د ـم دـی ار ـش ـش ر ـف اـنه کارگر زـی اـست. ـخ
کـشور که ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـخاـنـمان ـسوز ـحاکـمـیت در ـجرـیان اـست ـبه
اً ـض ده اـست که ـبـع اـن ود گـنـج اـنی ـخ اـمه پاـی ـطـعـن ز در ـق ـی اـیی را ـن دـه اچار ـبـن ـن
اـشد. وـلی ز ـمی ـب رـخی از ـخواـست ـهای ـصـنـفی ـطـبـقه کارگر ـنـی اـیشگر ـب ـنـم
ی ـست، که خـاـنه کـارگر ـنه ـمی تـوانـد و ـنه مـاـیل اـست گاـم ـن واـقـعـیت اـی
اـفع ـصـنـفی- رـفاـهی زـحـمـتـکـشان ـبردارد. پرـسش اـساـسی اـمـین ـمـن درـجـهت ـت
اـنی ـیـعـنی ـسـنـج وان رـف د، چـنـین اـست، چگوـنه ـمی ـت اـیی ـمی ـکـن ودـنـم ـکه ـخ
ـمداـفع ـخـصوـصی ـسازی و ـمـجری دـسـتورات ـباـنک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین
ده را اـست ـجـمـهوری آـیـن رارداد و ـقـبای رـی اـلـمـلـلی پول را ـمورد ـحـماـیت ـق

برای او دوخت، اما ازدفاع از  منافع زحمتکشان نیز دم زد؟!
ـشت سـال اـست هـای خـود در ـطی ـه ـی ا ـس اح او ـب ـنجـاـنی و ـجـن ـس رـف
اـفع ات ـجدی ـیی را ـبه ـمـن ات و ـصدـم رـب اـنی ـض ـسـنـج اـست ـجـمـهوری رـف رـی
ـد. در دوران ـا وارد کردـن ن ـم ـیـه تکشــان ـم ـران و زحــم ـقه کارگر اـی ـب ـط
ارگران ـبه ـنـحوی ـخـشن اـسی ـک وق ـصـنـفی و ـسـی اـنی ـحـق ـسـنـج حکوـمت رـف
پایمال و ـنادـیده گرفته شده اـست و رفسنـجانی نـیز تا به اـمروز از آن دوران
اـبد. ـبه اـین رـنـمی ـت ادـمی ـکـند و ـهیچ اـنـتـقادی را ـب وان دوران ـطالـیی ـی ـبه ـعـن
ـترـتـیب درپس ـهـیاـهوی ـتـبـلـیـغاـتی ـخاـنه ـکارگر ـمـبـنی ـبر ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـتن
اـعـتـصاب و اـفزاـیش دـسـتـمزد و ـجزاـیـنـها، ـهدف ـسـیاـسی ـنـهـفـته اـست ـکه ـمی

توان به آن چنین نام داد، خدمتگزاری به کالن سرمایه داری ایران!
ان دادـکه، چه ـش اردیگر ـن ارگر ـب اـنه ـک ر ـخ اه ـسـخن: ـکنگره اـخـی وـت ـک
ـتـفاوت ـعـظـیـمی ـمـیان ـخواـست و ـمـناـفع ـطـبـقه ـکارگر و دیگر زـحـمـتـکـشان ـبا
ـسـیاـسـتـهای ـخاـنه ـکارگر وـجوددارد و چگوـنه اـین ـتـشکل ارتـجاـعی ـبه ـسود
ـحـفظ ـنـظام درـخدـمت رـفـسـنـجاـنی وـشرـکا ـقراردارد. ـمـنافع زـحـمـتـکـشان ـفـقط
ارزه داد ـیـعـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـمـب رـضد اـسـتـب ارزه ـب ـشدـید ـمـب ا ـت و ـفـقط ـب
اد ا پاـیه گذاری و اـیـج اـیی ـب دـیـک وق ـسـن اء ـحـق ر درراه اـحـی اپذـی ـستگی ـن ـخ

سندیکاهای مستقل، تامین می شود. جزاین راه دیگری وجود ندارد.

«خانه کارگر»، خدمت گزار کالن
سرمایه داری

نگاهی به کنگره ساالنه خانه کارگر و قطع نامه پایانی آن



ـق ـــــی رـف
ــاء دیگر ـضــی
یــان مــا در ـم
ـیق یــست. رـف ـن
ی ـن ـی ـیـاء ـمـع ـض
درسـال 1306
در شهر کرمان
د شـد و وـل ـت ـم
مـان اوان از ـه
جـــواـنـی، در
ـــــــن 17 ـس
ه ســــالگی، ـب

ـیـنی در وـست. رـفـیق ـمـع ران پـی ودۀ اـی وف حـزب ـت ـصـف
دوران اوج گیـری ـنـهـضت ـمـلی شـدن ـنـفت ایـران در
ـتقـاد و ـیل اـع ران کار ـمی کرد و ـبه دـل شـرکت ـنـفت اـی
ـفـعاـلـیت در ـصـفوف ـحزب ـتودۀ اـیران دـستگـیر و رواـنه

زندان شد.
ــرداد 1332، و در نگیـن 28 ـم ــای ـن در پی کودـت
تـماـمی دوران اخـتـناق رژیم پـلیـسی کودـتا، رفـیق معـینی،
رای ـشی ـب زب، از ـهیچ کوـش ای ـح ان ـه ادار ـبه آرـم وـف

یاری رساندن به حزب و رفقایش کوتاهی نکرد. 
روزی اـنـقالب ـبـهـمن 1357، رـفـیق ـمـعـیـنی در پی پـی
دیگر بـار در کنـار رـفقـای حـزـبی اش قـرار گرـفت و
رت سـاـف اـهی ـبه خـارج از کشـور ـم پس از دوران کوـت
کرد و ـمـقـیم انگـلـسـتان ـشد. رـفـیق ـمـعـیـنی در کـنار دیگر
ای جـواـنی ده رـفـق ـن اری دـه ای پـیش کسـوـتش ـی رـفـق
نـد. ـت ودکه ـبه ـصفـوف حـزب تـودۀ ایـران ـمی پیـوـس ـب
اـنـساـنـیت، از ـخود گذـشتگی، ـفروـتـنی و اـعـتـقاد راـسخ و
ان ـهای واالی اپذـیر ـبه ـحزب ـتودۀ اـیران و آرـم ـخـلل ـن
ادگار رـفـیق ـمـعـیـنی ران ارـثـیه ـمـعـنوی و ـی ـطـبـقه کارگر اـی
ـبرای رـفـقا و دوـسـتان اوـست. ـما درگذـشت رـفـیق ـمـعـیـنی
را به ـخاـنواده و دوـسـتان او و ـهـمه رفـقای ـحزـبی ـتسـلـیت

می گوییم. 
یادش گرامی و راهش پررهروباد!
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داـنـیان ـسـیاـسی زـندان ـبر اـساس گزارش ـهای ـمـنـتـشر ـشده «کـمـیـته پیگـیری وـضـعـیت زـن
ـمـلـلی ای ـبـین اـل اد ـه ردم و ـنـه اه،  از ـم ا ـصدور اـطالـعـیه ای، در 10 ـبـهـمن ـم ر» ـب اـئی ـشـه رـج
د.در اـین اـیت کـنـن ر ـحـم اـیی ـشـه اـسی رـج ان ـسـی داـنـی ـشر ـخواـست که از ـحـقوق زـن ـحـقوق ـب
اـطالـعـیه آـمده اـست: «اـعـتـصاب ـغذای ـهـفت ـنـفر از زـنداـنـیان ـسـیاـسی در زـندان رـجاـئی شـهر
صـاب غـذا که در ان اداـمه دارد. اـین اـعـت اه آغـاز شـده، ـهم چـن که از روز پـنـجم ـبـهـمن ـم
ران و سـرکوب شـر در اـی وق ـب رده ـحـق ـت ان، ـنـقض گـس ـی داـن راض ـبه عـدم ـتفکیک زـن اـعـت
اـمه نگاران، ـفـعاالن ـسـیاـسی و داـنـشـجوـیی شکل گرـفـته، وارد پـنـجـمـین روز ـخود ـشده روزـن
راـسـبی، ارژنگ داودی، رداد ـلـه اـسی «ـمـه ان ـسـی ـی داـن اس ـهـمـین اـطالـعـیه زـن ر اـس اـست. »  ـب
دکـتر ـفرزاد ـحـمـیدی، ـبـیـنا داراب زـند، ـحـجت زـماـنی، وـلی ـفـیض ـمـهدوی و ـجـعـفر اـقداـمی
اـمـناـسـبی ـقرار داـشـته و ـماـموران زـندان ـبا ـتـحریک ـبرـخی از از ـلـحاظ ـجـسـمی در وـضـعـیت ـن
ـمـجرـمان زـنداـنی ـبرای اـیـجاد درگـیری ـفـیزیکی ـبا آـنـها، ـسـعی در شکـسـتن اراده اـعـتـصاـبـیون
ـیـده یکی از ـبـار رـس ـصـاب ـغـذا دارـنـد.» ـبـر اـسـاس آـخـرـین اـخ ـت و پاـیـان دادن ـبه اـین اـع
ام دکـتر ـفرزاد ـحـمـیدی ـبه ـسـلول اـنـفرادی ـمـنـتـقل ـشده اـست. اـین در ـحاـلی اـعـتـصاـبـیون ـبه ـن
ار ـش داً ـتـحت ـف دـی ای گذـشـته ـش ز در روزـه ـی دی ـن ر ـحـمـی دی پدر دکـت اـست که ـتـقی ـحـمـی
ماموران رژیم قرار گرفته و از او خواسته اند تا از ادامه اعتصاب غذای فرزندش جلوگیری

نماید...»
ا ـنـموـنه  ـیی از ـخـشوـنت شکـنـجه و ان ـسـیاـسی رـجاـیی ـشـهر ـتـنـه داـنـی ـتـشدـید ـفـشار ـبر زـن
اـیی، ـیه اـست. آدم رـب یـده در رژـیم والـیت ـفـق نـد کـش بـارزان ـبه ـب شـان و ـم دـی آزار دگراـن
ا شکـنـجه و کـشـتار ـمـخاـلـفان اـسـتـبداد ـهمچـنان ـشـیوه اـساـسی ـمرـتـجـعان ـحاکم در ـبرـخورد ـب
ر ـضد اداـمه ـجو ـسـیج افکار ـعـموـمی ـجـهان  ـب رای ـب ارزه ـب ذا  ـمـب اـسی اـست و ـل ان ـسـی اـلـف ـمـخ
ارزان راه آزادی اـیف پـیش روی ـمـب رـین وـظ ان یکی از اـصـلی ـت ان ـهمچـن ـسرکوب و ـخـفـق
اـسی و ان ـسـی داـنـی ا زـن ـستگی داـخـلی و ـبـین اـلـمـلـلی ـب د ـهـمـب دـی ـش ـمـیـهن اـست. ـتالش در راه ـت
ـتـشدـید ـفـشار ـبرای آزادی ـبدون ـقـید و ـشرط ـهـمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـبـخش ـجدا ـناپذـیری از
ران اـست. وکراـسی در اـی رار آزادی و دـم داد و در راه اـسـتـق ـب ر ضـد اـسـت ا ـب ردم ـم پیکار ـم

ضرورت تشدید همبستگی و مبارزه برای آزادی
زندانیان سیاسی

بدرود رفیق ضیاء

ا ـخـطر از دـست ـساـله کـساـنی ـمـطرح اـست که ـب ـهنگاـمی که ـم
ر رـحی ـعالوه ـب د.” چـنـین ـط ـسـتـن رو ـه دادن آزادی خـود روـب
اـعی ا و زـیر پا گذاـشـتن ـحـقوق اـجـتـم ـسان ـه ـتـحدـید ـحـقوق اـن
آن ـها ـخـطری ـجدی ـعـلیه ـنـیروـهای ـسـیاـسی کـشورـهای ـجـهان
د. اـین اـمت دارـن ان اـق ـسـت اـست که در انگـل االن آـنـه وم وـفـع ـس
ـدن ـازگرداـن ـرای ـب ـر را ـب ـد دـست دوـلت ـبـل ـواـن ی ـت ـطـرح ـم
نیروهای سیاسی مهاجر رادیکال غیر انگلیسی که علیه دولت
ـهای ـخود ـمـبارزه ـمی کـنـند، ـباز گذارد.  دوـلت انگـلـیس  ـمی
ون ـبه ـظـن ام «ـم وب» را ـتـحت ـن ـطـل اـم اـسی «ـن االن ـسـی د ـفـع واـن ـت
داـقل  از ا ـح د و ـی از گرداـن ان ـب ـش اـی ورـه ـسم « ، ـبه کـش رورـی ـت

فعالیت آنها جلوگیری کند.

تهدید قرار می دهند . »(رویتر 27 ژانویه 2005)
ـتـصـمـیم دوـلت ـبـلر در ـبه کار گـیری ـشـیوه ـهای ـغـیر ـقاـنوـنی ـبرای ـتـحدـید ـحـقوق اـنـساـنی، ـهـمان
شیوه ای است که از سوی دولت آمریکا نیز در دوره پس از 11 سپتامبر به کار گرفته شده است.
سـیاستی که دولت آـمریکا بر پایه آن ـبا زیر پا گذاشـتن قوانین حـقوقی داخلی و بـین المللی، ـصدها
ـنـفر را ـبه ـبـهاـنه ی « ـخـطر ـترورـیـسم»، ـبـیش از ـسه ـسال اـست که ـبدون ـمـحاکـمه و ـبدون اـعالم ـجرم
ـمشـخصی، در ـشراـیط ـقرون وـسـطاـیی در زـندان ـهای « گواـنـتاـمو»زـنداـنی کرده است . زـنداـنی که در
آن زـنداـنـیان تـحت شکـنجه ـقرار گرـفته اـند، از کـمـترـین حـقوق اـنـساـنی و اـجـتـماـعی مـحروم ـهـسـتـند و
ا و ـفـشارـهای ـبـین داـنی که ـبه رـغم اـعـتراض ـه ا دـنـیای ـخارج ـندارـند. زـن أ ـهیچ گوـنه ـتـماـسی ـب رـیـب ـتـق
ا اـلـمـلـلی، ـهمچـنان ـمورد اـسـتـفاده ـغـیر ـقاـنوـنی ارـتش آـمریکاـست. ـطرح ـجدـید دوـلت ـبـلر ـبالـفاـصـله ـب
ـمـخاـلـفت ـهای ـجدی ـمـحاـفل ـمـترـقی و دـموکرات انگـلـسـتان روـبرو ـشد . «ـلوـیس کرـیـسـتـین» ، وکـیل
ـحـقوق ـبـشر، در اـین ـمورد گـفت که ـحـبس ـخانگی تکـنیکی ـمـشـخص اـست که از ـطرف دیکـتاـتور
های نظامی استفاده می شود و سئوال این است که  به چه صورت حرکت آقای کالرک در یک
« ـجاـمـعه دـموکراـتیک ـمی ـتواـند ـقاـبل ـقـبول ـباـشد.»  اـنـجـمن ـحـقوق داـنان انگـلـیس ـبه وزارت کـشور
اـمه ای رـن رورـیـسم در ـحـبس«» ـخانگی، ـبدون ـب راد ـمـظـنون ـبه ـت رار دادن اـف گوـشزد ـشده اـست که ـق
درت اـست.  « ادوارد مک ـنـلی«، رـئـیس اـنـجـمن اده از ـق واـسـتـف ا در دادگاه، ـس اکـمه آـنـه رای ـمـح ـب
ون ـبه ـظـن ـته ی دوـلت، ـمحـاکـمه افـراد ـم ا ـبه گـف ـن ان در اـین مـورد گـفت: « ـب ـت ـس ان انگـل ـحقـوقـداـن
د، اـش ا اـنـتـخاب ـب اـید ـتـنـه رـجـیح ـمی دـهد. وـلیکن اـین ـب اـبی اـست که دوـلت آن را ـت ـسم، اـنـتـخ رورـی ـت

ادامه  تحدید آزادی های مدنی در انگلیس ...
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ـماـجراـجوـیاـنه ارزـیاـبی ـمی ـکـند. ـسـیاـست ـمادر ـمـساـله ـمـلی ـبردرک ـمـحـتوی اـجـتـماـعی
ظـری چه ـبه ـشـکل اهـرگوـنه ـتنگ ـن زی شـده اـست و ـب وده رـی ـبقـاـتی آن شـاـل و ـط

شوونیستی و چه به شکل ناسیونالیستی درمغایرت قراردارد.
*  مساله ملی و ویژگی های آن در ایران:

 ـنـخـست الزم اـست اـشاره ـکـنـیم، ـحزب ـتوده اـیران ازـهـمان ـبدو پاـیه گذاری
ا و راـبری ـحـقوق ـمـلـتـه ـخود، ـمداـفع راـسـتـین و پیگـیر ـحل ـعادالـنه ـمـساـله ـمـلی ـبـسود ـب
رفع سـتم ملی و اتـحاد داوطـلبانه ـخلق های ـساـکن ایران ـبوده و ـهست. ارتـجاع اـیران
ـیه، ردـمی والـیت ـفـق وـمت ضـدـم ز در ـحـک ـی اه و ـن ـطی دوران ـحکـوـمت ضـدـمـلی ـش
هـمواره ـحزب ـمارا به دـلیل دـفاع ـقاطع و ـبی ـتزـلزل ازـمـنافع و حـقوق خـلق ـهای اـیران
آذرـبایـجاـنی ـها،ـکردـها،بـلوچ ـها و ـترـکـمن ـها،ـمورد تـهـمت و اـفـترا ـقرارداده و تـجزیه
ا درـیغ وده ای ـه ار ـت ـشـت ـطه از ـقـتل و ـشـکـنـجه و ـک ده اـست ودراـین راـب ـطـلب خـواـن

نکرده است.
ـحزب ـتوده اـیران ـبادرک اوـضاع ـکـشور و ـباـتعـهد ـکامل ـبه ـمـنافع و حـقوق ـحقه
اـبل چـشم رـق د کرده اـست که ـسـتم ـمـلی ـیک واـقـعـیت ـغـی اـکـی ـشه ـت ران، ـهـمـی ردم اـی ـم
پوشی دراـیران است ـکه محـصول ـتسـلط استـبداد و ارتـجاع ـبه شـمار می آـید. ازنـقطه
ارـیـخی، ـشـکل اـبـکارگـیری اـسـلوب ـعـلـمی درـبررـسی پدـیده ـهای ـت ارـیـخی و ـب ـنـظر ـت
گرـفـتن و رـشد و اـجرای ـسـیاـست ـسـتم ـمـلی ـفرآورده و ـنـتـیـجه رـشد ـمـناـسـبات ـسرـماـیه
داری و ـبـخـشی از ـبرـناـمه و ـسـیاـست ـبورژوازی ـمـسـلط درـهرم ـحاـکـمـیت اـست. ـیـکی
ن، ـم از ـعـواـمل اـصـلی ـعـدم ـحل ـعـادالـنه مــسـاـله ـمـلی پس از پـیـروزی اـنـقالب ـبـه
دروـهـله اول ـناـشی از ـمـقاوـمت ـسرـماـیه داری ـتـجاری اـیران ـبودـکه ـمـناـفع آن ـبا اداـمه

ستم ملی منطبق بوده و هست!
ـشـاگر و ـیه اـف م والـیت ـفـق ـین رژـی ـئـوـل ـتـراـفـات ـخـود مــس ـصـوص اـع دراـین ـخ
ـسه ای را ـتـحت وری اـسالـمی ـجـل اری ـجـمـه ال ـج اه ـس رداد ـم اـست: دراواـیل ـخ گوـی
ام ـبه والن ـنـظ ـسـئ رـخی ـم رـتـیب دادـکه درآن ـب اـیش ـعـلـمی ـهوـیت ـمـلی» ـت وان «ـهـم ـعـن
شـاور ـمـحمـد ـتی رژـیم و ـم ـی ـن ـیـعی، از چهـره هـای اـم د. ـعـلی رـب ـن ـت راـنی پرداـخ ـسـخـن
ـخاـتـمی، دراـین ـهـماـیش از ـجـمـله ـخاـطرـنـشان کرد: «ـمـساـله اـقـلـیـتـها پس از ـحادـثه 11
سپـتاـمـبر اـهـمـیت ـبـیـشـتری پـیداـکرده اـست. . . ـبرـخی ازـسـیاـست ـهای پس از انقالب به
اـیجـان ـنـکه پـیش از اـنـقالب آذرـب ـیـتی داـمن زده اـست، ازآن ـجـمـله اـی وـم واگراـیی ـق
ـد ـاـست ـهـای ـبـع ـی ـبب ـس ـوده اـست ـکه ـبه ـس ـوـسـعه ـب ی درـت ـاـی دارای ـشـاخـص ـه
ازانقالب،اـستان هاـیی مانـند اصفهان و ـکرمان دراین ـشاخص ـها از آذربایـجان پیش
اـفـتاده اـند. . . ـما ـهـمواره دراـتـخاذ ـسـیاـست ـها و روش ـهای ـقوـمی دچار ـمـشـکل ـبوده
اـیم و نگاه ـحذـفی به اـین اـقوام اـمروز پاسخ ـنمی دـهد.» ( ـبه نقل از ـخـبرگزاری ـکار،

خرداد 1383)
درـهـمـین ـهـماـیش اـسـتاـندار وـقت آذرـبایـجان ـغرـبی ـطی سـخـنان ـمـفصـلی گـفت: «
د اـه رزی ـش اـطق ـم ـن وام ـم ان ـبه اـق روزی اـنـقالب درـخصـوص نگاـهـم . . . پس از پـی
اـیل ـس ـسـبت ـبه ـم زی ـن اـمه رـی رـن ام ـب ـظ اـلی ـکه ـقـبل از اـنـقالب در ـن ودـیم،درـح ر ـب ـی ـتـغـی
اـمه رـن ا ـحـساـسـیت وـجودداـشت ـکه اـین ـحـساـسـیت ـبـعداز اـنـقالب از ـنـظام ـب ـقوـمـیت ـه

ریزی به نهادهای سیاسی- امنیتی منتقل شده است. . . ».
این سـخنان اعتراـفات آشکاری است ـبر به کارگیری بی وـقفه سرکوب ـبر ضد
ای ـمـلی، در ا  ـجـنـبش ـه اـله ـمـلی در ـمـیـهن ـم ـس ـشـخـصه ـم ا. وـجه ـم ای ـمـیـهن ـم ـخـلق ـه
ـشراـیط ـبـغرـنج و دـشوار کـنوـنی راـهی ـجز اـسـتـحـکام ـبـخـشـیدن ـبه رواـبط و پـیوـندـهای
ران و اـله ـمـلی دراـی ـس د. ویژگی ـم دارـن راـتـیک ـن وـک راـسری و دـم ارزات ـس ا ـمـب ـخود ـب
ـکـشورـهاـیی ـنـظـیر آن ـحـکم ـمی ـکـند داـئـماً و پـیوـسـته ـبرارـتـباط ـتنگاـتنگ ـمـیان ـمـبارزه
مـلی ـبا ـمـبارزه ـسراـسری ـتاـکـید ورزـید و ازـهرـباره ـبه تـقوـیت آن ـهـمت گـماـشت و ـبه
رگز اـصـله گرـفت. ـبـعالوه ـه ووـنـیـسم پوچ ـف ـسم ـکاذب و ـش اـلـی وـن اـسـی دازه از ـن ـیک اـن
ـنـباـید ازـیادـبرد، ـتبلـیـغات زـهرآگین امپرـیالـیسم درـباره امـکان تـحقق حـقوق مـلت ـهای
تـحت ـسـتم به وـسـیله انـحـصار ـهای ـفرامـلی و ـباـکـمک ـماـشـین ـجنگی،ـصرـفاً و ـصرـفاً ـبا
ـساـله اـنی ـصورت ـمی گـیرد. ـحل ـم اـیه داری ـجـه ـهدف ـسـلـطه و گـسـترش ـنـفوذ ـسرـم
رـقی و مـاـعی، ـت شـرـفت ـصـلح، عـداـلت اـجـت ـطـقه ـبه پـی ـن ران و ـمـجمـوـعه ـم ـمـلی دراـی
دـموـکراـسی و چگونگی ـتوازون ـقوا ـمـیان ـنـیروـهای ـمـترـقی و ارـتـجاـعی ـبـستگی دارد.
اـله ـمـلی ـس ادالـنه ـم ارزه اـصوـلی درراه ـحل ـع ادرـبه ـمـب ر، ـق ر ـخـطـی دون درک اـین اـم ـب
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ـتـنـها درـمـناـبع و ذـخاـیر ـسرـشار ـنـفت و گازآن ـنـیـست. اـین ـمـنطـقه اـسـتراتژـیک
از ـمـحل رـب اـست، ازدـی رـیـق ا، اروپا و آـف اره آـسـی ازآـنـجا ـکه ـمـحل ـتالـقی ـسه ـق
اـنی و وع ـمـلی،نژادی و زـب ـن وده و درواـقع ـت ای ـمـخـتـلف ـب ـسکـوـنت ـخـلق ـه
ان ـسـت ا، انگـل رـیـک ون آـم ود داردـکه ـهم اـکـن ری درآن وـج ذـهـبی چـشمگـی ـم
اج راـمـنـطـقه ای ـمی ـکوـشـند ازآن ـبـسود اـهداف و آـم ودیگر ـقدرت ـهای ـف
ی م ـمـل ـت ـنـد. ازآـنـجـا ـکه، مــسـاـله ـمـلی و ـس ـن ـهـای ـخـود ـبـهـره ـبـرداری ـک
روی ام ـنـی اـلـیـسم ـتـم ر، امپرـی اپذـی ارـن ـطـقه واـقـعـیـتی اـست اـنـک ای ـمـن درـکـشورـه
ـخودرا درمـنطقه ـبرای ـسوء استـفاده ازاـین ـمـساله بـکار گرـفته است. ـنـیروـهای
مـواره شـور مـا ایـران ـه ـمـله ـک ـطـقه و ازـج ـن ـیـهن دوـست و تـرـقی خـواه ـم ـم
ـخواـسـتار حل ـعادالنه ـمـساـله مـلی ـبـسود ـعداـلت اـجـتـماـعی، صـلح و آزادی و
داـخـله اـسـتـعـمارگران ـتـحت اـنع از ـم دـین وـسـیـله ـم ا ـب د، ـت وده اـن وـکراـسی ـب دـم
اـله ـس رـیـفی ـعـلـمی و دـقـیق از ـم د. ازاـین زاوـیه اراـیه ـتـع وـن ده ـش رـیـبـن اوـین ـف ـعـن
ــران ه دراـی ــســاـل ــز ویژگی ـهــای ایـن ـم ـی لـی و چگونگی ـحل آن و ـن ـم

ضروراست.
*  مساله ملی از دیدگاه حزب توده ایران:

 ـهنگاـمـیـکه از ـمـساـله ـمـلی ـسـخن گـفـته ـمی ـشود، ـبی درنگ ـتـبـلـیـغات
رـفی ان ـمـع ذـهب ـیـکـس ا نژاد و ـم وـله ـمـلت را ـب اـیه داری ـمـق رـم ای ـس اـنه ـه رـس
د. ـیـین ـیک ـمـلت ـبه ـشمـار ـمی آورـن کـرده و اـین دورا عـاـمل ـعمـده درـتـع
درـحاـلی ـکه چـنـین ـنـیـست. نژاد ـیک ـمـقوـله زـیـست ـشـناـسی اـست، درـحاـلـیـکه

ملت مقوله ای تاریخی است.
ـمارـکـسـیـسم ـمـلت را ـعـبارت ازگروه ـبزرگی از اـنـسان ـها ـکه ـبرـشاـلوده
رـهنگی، واـمل ـف ز ـیک رـشـته از ـع ـی ات اـقـتصـادی و ـن رزـمـین و ـحـی ان، ـس زـب
ان اـسد. دراـین ـمـی د، ـمی ـشـن اـفـته اـن راک و یگانگی ـی ذـهـبی اـشـت اـخالـقی و ـم
ـحـیات اـقـتـصادی ـمـشـترک، اـصـلی ـترـین ـمـشـخـصه و ـمـعـیارـقـلـمداد ـمی گردد.
به اـین ـترـتـیب ـمارـکـسـیـسم- لـنـیـنـیـسم مـلت را ـبا چـهار ـمشـخصه ـمـشـترک یـعـنی
وـله ای د و آن را ـمـق رـیف ـمی ـکـن صـاد ـتـع ـت رـهنگ و اـق ـین، ـف ان، سـرزـم زـب
اـجـتـماـعی، ـمـشـخص و ـتارـیـخی ـمی داـند. درپـیوـند ـبا اـین ـتـعریف، ـمـساله مـلی
ـمـطرح ـمی گردد، ـمـساـله ـمـلی ـبه ـمـعـنای راه ـها و وـسایل رـهاـیی مـلـتـهای اـسـیر
ارزه رـقراری ـتـساوی ـحـقوق ـمـیان ـمـلـتـهای گوـناگون اـست. درـجرـیان ـمـب و ـب
اقوام ـبرای رـهایی خود از ـیوغ استـعمار و اـسارت، عالمت ـهای عـمده ملت
اـبد. پوـیه ـقوام و اـنـسـجام ـیک ـقوم ـبه ـصورت پدـیدار گـشـته و اـنـسـجام ـمی ـی
ودآگاـهی ان آن ـخ رـی والـنی اـست ـکه درـج ارـیـخی و ـط ـمـلت، ـیک پوـیه ـت
ملی شکل می گیرد. واین را می توان سرآغاز زایش و پیدایش یک ملت

دانست!
ـباـید دراینـجا ـتاـکـید کنـیم، مـناسـبات مـلی درآگاهی ـهرطبـقه ای به شـیوه
ای ـخاص ـتبـلور و ـبازـتاب ـمی ـیاـبد. ـفـئودال ـها به ـشـیوه ـخاص ـخود، ـسرـمایه
داران و ـکارگران و دـهـقاـنان و زـحـمـتـکـشان ـهرـیک ـبه ـشـیوه ـخود، آگاـهی

ملی دارند.
ـحزب ـتوده اـیران،ـمـساـله ـمـلی را ـحاـئز اـهـمـیت ـفراوان ـمی داـند و ـمـعـتـقد
اـله ـمـلی ـس رای ـحل ـصـحـیح ـم اآن اـست. ـب ارـیـخی ـب ورد ـمـشـخص و ـت رـخ ـبه ـب
ای ری و رـفع ـسـتم ـمـلی الزم اـست ـتکـاـمل جـاـمـعه در دوران ـه راـب سـود ـب ـب
اـتی ـبـق روهـای ـط ـی اـسب ـن ـن ـین، ـت شـور ـمـع ای ـتکـاـمل هـرـک ـمـعـین ویژگی ـه
ای زـحـمـتـکش وده ـه اـلـیت ـت ر ـفـع اـثـی زان و ـت درـسـطح ـمـلی و ـبـین اـلـمـلـلی، ـمـی
وی دـقـیق و ا ـبه ـنـح اـسی آن ـه وغ ـسـی ای ـمـخـتـلف ودرـجه آگاـهی و ـبـل ـتـه ـمـل
واقع ـبینانه مورد ارزیابی قراربگیرد. درواـقع باید خاطر نشان ـساخت، مساله

ملی درمراحل مختلف دارای اهمیت و محتوی متفاوت و متغیری است.
رپاـیه ـجـهان ـبـیـنی ـعـلـمی ـخود، ـبه ـمـساـله ـمـلی ـبه ا ـب روـشن اـست ـحزب ـم
ارـیـخی- اع ـت ا اوـض اط ـب ر و ـبی ارـتـب اپذـی ر ـن د و ـتـغـیـی اـم وـله ـج اـبه ـیک ـمـق ـمـث
رگوـنه درک و اـتی ـنـمی نگرد و ـه ارزه ـطـبـق ا درـمـب روـه اـسب ـنـی اـنی و ـتـن ـجـه
ـارو ـان ـب ی را زـی ـوـیه نگری و مــطـلق گراـی ـرـیک ـس ی ـب ـن ـت ـب ـرداـشت ـم ـب
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ـنـخواـهـیم ـبود، بـعالوه اـیـنـکه،ـعدم ـتوـجه
ـین ـیک ـی ـنـجـر ـبه ـتـع ـیـقت ـم ـبه اـین ـحـق
رشـته سـیاستـهای ـبسـیار ـنادرـست و زـیان
ـوـبه ـخـودـبه ی گردد ـکه ـبه ـن ـبـخـش ـم
ـمـبارزه ـمشـترک هـمه مـلتـها ـبرای رـهاـیی
از چنگال اـسـتـبداد و واـبـستگی ـلـطـمات
اصـر ارـیخ ـمـع ازد. ـت دی وارد ـمی ـس ـج
ایران مملو از این تجربیات تلخ است.
درپایان ذکر جمله ای از زنده یاد
شهید علی گالویژ درارتباط با مساله ملی
ــا و ه ـج ــا ـب هـن ـم و ویژگی آن درمــی
شـوری ران ـک د اـست:   . . . اـی ـن ـم ارزـش
اـست ـکثـیرالـمله و ـسرـتاـسر ـخاک اـیران
اـلهٌ ـهـمه ـخـلق زاران ـس وـطن ـمـشـترک ـه
نـا زنـدگی ـمی ـست ـکه دراـین پـه هـاـی
ـنــد. ـفــرهـنگ ـبــزرگ اـیــران را کــن
ـران ـای اـی ـمهٌ ـخـلق ـه ـدگان ـه ـن ـاـی ـم ـن
ـمه ـرک ـه ـت ـال ـمــش ـد و ـم ـده اـن ـرـی آـف
ران رگوـشهٌ اـی راـنی درـه راـی آـنـهاـست. ـه
ن ـصـاـحب ـخـاـنه اـست و ـمـردـمـان اـی
هٌ روـحـی و الـق ــاـهـم ـع ســـرزـمــیـن ـب
ه هـیچ وـجه ــد و ـب ــوادگی دارـن ـخــاـن
اـید داـنـست ـبیگانگی درـکار ـنـیـست، وـب
ـر ـران ـب ی دراـی ـاـله ـمـل ـکه اگرـحل ـمــس
ـای ـرد، ـخـلق ـه ـرارگـی روال درـست ـق
ه هـم ـنــزدـیک ـتــر و ـبــرادر اـیــران ـب
ـنزدـیک ـتر ـخواـهـند ـشد، زـیرا ـکه ـبرای
ـشه هـای یـاری از رـی ـس زدـیـکی ـب اـین ـن
تـارـیـخی و روـحی و فـرـهنگی وجـود

دارد.»
رای ران ـب ودۀ اـی رب ـت اد ـح ـشـنـه پـی
حل مسأله ملی در اسناد آخرین کنگره
حزب ما بدین ترتیب فرمول بندی شده
ـدار ـرـف ـران ـط ـودۀ اـی اـست: «ـحـزب ـت
اى وق ـکـلـیه ـخـلق ـه اـمل ـحـق رى ـک راـب ـب
ـیت ـهـا و ـخـواـهـان اـتـحـاد اـیـران و اـقـل
ن ـیـه ـبـاـنه آـنـهـا در چار چوب  ـم داوـطـل
واـحد، و ـبر پاـیه ـحـفظ ـتـماـمـیت ارـضى
ن اـسـاس، ـحـزب ـران، اـست. ـبـر اـی اـی
ـتودۀ اـیران، ـطرـفدار ـسرـسـخت اـسـتـقرار
ت فــدرال در ایــران و کــوـم ـیک ـح
ران در اى اـی اـمل ـخـلق ـه أـمـین ـحق ـک ـت
اـیى اـس ـتـعـیـین ـسرـنوـشت ـخوـیش، و ـشـن
ران اـکن اـی ذـهـبى ـس ـحق اـقـلـیت ـهاى  ـم
اـیى و ـشـتى، ـکـلـیـمى، ـبـه ـسـیـحى، زرـت (ـم
دن از ـکـلـیه وردار ـش رـخ ز آن ) در ـب ـج
نگى ـمـاـعـى و ـفـرـه ـت ـحـقـوق ـمـلـى، اـج

است.»

وـسـیع ـمردم ـعراق در اـنـتـخاـبات ـنـشاـنه  ـبارزی از ـمـحدود
ـبودن پایگاه اـجـتـماـعی ـنـیروـهای ـترورـیـسـتی ـبه ـشـمار ـمی
یـرکل سـازمـان ـمـلل، در روز 12 نـان، دـب رود. کوـفی ـع
د دـمی اول در روـن ات را «ـق ـتخـاـب وـفـقـیت اـن اه ـم ـبـهـمن ـم
روـعی ـست و گـفت که «اـین ـفـقط ـش وکراـتیک» داـن دـم

است، و نه پایان کار.»
اـنـیه ـمـطـبوـعاـتی ـیی که از ـطرف ـلـیـست «اـتـحاد در ـبـی
ات اـب اـفت، اـنـتـخ ار ـی ـش اه،  اـنـت ردم»، در روز 13 ـبـهـمن ـم ـم
روز 11 بهمن ماه به ـمثابه یک رخداد تارـیخی، زمانیکه
اـیت را ـبه رور، ـخـشوـنت و ـجـن روـهای ـت راق « ـنـی ردم ـع ـم

مصاف طلبیدند»، توصیف شده است. 
اـنـیه ـمـتذکر ـشد: « در اـنـتـها، ـمـیـلـیون ـها ـتن از ـمردم ـبـی
ـعراق ـبا ـصدای رـسا ـتبـعیت ـخود را از دـموکراـسی اعالم
کردـند و ـشاـلوده یک عراق ـفدرال و دـموکراتیک را بـنا
د و ـنه رژـیم دیکتـاتـوری زدـن ـی د، دـست رد ـبه ـس ـنهـادـن
داد، ـب ـت ر اـس ـتـنی ـب ـب ای  ـم اـمه ـه رـن ا و ـب ـهمچـنـین ارزش ـه

تعصب و تاریک اندیشی را مردود شمردند.»
رگزاری یکه ـب ـین اشـاره کرد در حـاـل ـیه ـهمچـن یـاـن ـب
اـنتـخاـبات ـبه ـخودی ـخود یک دـسـتاورد ـبزرگ ـبود « ـما
آگاه ـهـسـتـیم که اـین اـنـتـخاـبات در ـشراـیط ـعادی و اـیده
ــر ــای غــی لکه  ـتحـت سـنـت ـه ــام نگرفـت ـب ـج آل اـن
اـیه اـتی  ـضـعـیف، و در ـس اـب ـتـخ وکراـتیک و آگاـهی اـن دـم
ـبـعی ـنـفی  اراده ـمـردم ـعـراق ـبـرای ـسـال ـهـای آـثـار ـت
ـمـتـمادی از ـطرق و ـبه وـساـیل ـمـختـلف، ـبرگزار ـمی ـشد.»
وـلی ر اـص ورد ـعـملکرد ـمـنـفی و ـغـی ـیه ـهمچـنـین در ـم اـن ـی ـب
اـتی 169) و ـهمچـنـین اـب ـتـخ ـست اـن ای اـسالـمی (ـلـی روـه ـی ـن
طـرفـداران ایـاد ـعلـوی، ـنخــست وزیـر دوـلت مـوـقت،
ـست اـسی و ـلـی ای ـسـی روـه رـخی ـنـی د که: «ـب اره ـمی کـن اـش
د، در دـن وـسل ـش اـیل دیگری ـمـت اـتی ـبه وـس ـتخـاـب ای اـن ـه
ز ـی ارـجی و داـخـلی ـن واـمل ـخ رـخی ـع اـلیکه ـهمچـنـین ـب ـح
وذ کـنـند.»  « ات اـعـمال ـنـف اـب د اـنـتـخ ر روـن ودـند ـب ـسـعی ـنـم
اـسـفاـنه در روـند اـنـتـخاـبات ـمـنعکس ـشد که ـشاـهد اـین ـمـت
اری از ـنـقاـیص و ـتـقـلـبات ـجدی و ـبزرگ در ـسـی ـموارد ـب
دف کـسب ا ـه ا ـب ـست ـه رـخی ـلـی ود. ـب ور ـب ر کـش راـس ـس
ات ـب واع ـتـقـل ر در پارـلمـان ـمـلی ـبه اـن ـشـت ـی کرـسی هـای ـب
ذا ـصدـمات ـسنگـیـنی رـسوا و آشکار ـتـشـبث ـجـسـتـند، و ـل

به این تجربه و عملکرد دموکراتیک وارد آوردند.»
ر رد: «ـب ـیـجه ـمی گـی ـت ا ـن ـتـه ردم» در اـن اد ـم ـیه «اـتـح اـن ـی ـب
رـغم ـهـمه اـین ـها، اـنـتـخاـبات ـبه ـمـنزـله یک رـخداد ـعـظـیم
دن اـست، ر آـم ال ـب راـقی که در ـح وـعی ـع راـقی و ـطـل ـع
اـبه ارـیخ ـبه ـمـث اه در ـت د ـشد. روز 10 ـبـهـمن ـم واـه ـثـبت ـخ
ارزه اـیت را ـبه ـمـب رور و ـجـن ای ـت روـه ردم ـنـی روزی که ـم
ار از رـش دـبـخش، ـس ده اـمـی د، روزی که یک آـیـن دـن ـطـلـبـی
ردم، و ـحق روزی اراده ـم ات و ـتـجـلی گر پـی اـمـنـیت و ـثـب
مـان یک عـراق شـان و سـاـخـت وـشـت ـین سـرـن ـی ان ـبه ـتـع آـن
د، در ارت ـمی دـه ـش درال را ـب وکراـتیک و ـف د، دـم ـمـتـح

تاریخ ثبت خواهد شد.»               

ادامه  شمه ای از دیدگاه
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ادامه  کمونیست ها و انتخاب تاریخی ...
ـشـار ـبـرای ـخـروج ـشـدـیـد ـف ـمـله ـت ـنـده و از ـج ـتـحـوالت آـی

نیروهای اشغال گر به همراه خواهد داشت. 
ـست ـی وـن ان، کـم ای ـجـه رگزاری ـه ر ـخـب ـبه گزارش اکـث
ـهای ـعراـقی ـبا درک ـشراـیط ـبس ـبـغرـنج و ـحـساس کـشور ـبا
ـیت ـسـعی ـبه ـیع ـتـرـین امکاـنـات ـخـود، ـبـا ـمـوـفـق ـیج وـس ـس ـب
ـسازـماـندـهی ـنـیروـهای ـمردـمی ـتـحت پالـتـفرـمی دـموکراـتیک
اـتی ـحزب ان کارزار اـنـتـخاـب اـنه کردـند. در ـجرـی داـلـتـجوـی و ـع
اـبه ـسازـمان کـموـنـیـست ـعراق ـبار دیگر ـشـهرت ـخود را ـبه ـمـث
ا د. ده ـه ات رسـاـن راق ـبه اـثـب ردـمی ـع روی ـم ـی رـین ـن ـته ـت اـف ـی
ا ـشرکت رـهـبران و ـسـخنگوـیان ـحزب و اـتی ـب اـظره اـنـتـخاـب ـمـن
ـهـفته ـها کارزار اـنـتـخاـباـتی ـبرـنامه ـحداقل کـموـنـیـست ـها را در
اـقـصی نـقاط کـشور ـعراق به مـعرض قـضاوت ـمردم گذاـشت.
راـیط رـین ـش وارـت ارزه در  دـش رداـشت که اـین ـمـب ـظ د در ـن اـی ـب
ر اـت ـسـتی ـبه دـف رورـی ـممکن صـورت ـمی گرـفت.  ـحـمالت ـت
ـحزب کـموـنـیـست و ـفـعاالن ـسرـشـناس ـحزب کـموـنـیـست در
ــافـت.  قــتل ه ـی ـفه اداـم الوـق ــاتـی ـب ـخــاـب ـت ـطــول کارزار اـن
ـسـته و رـج اـلح، ـعـضو ـب ادی ـص رداـنه و ـفـجـیع رـفـیق ـه واـنـم اـج ـن
ر ـبـخش ـبـین اـلـمـلـلی راق و دـبـی وـنـیـست ـع اـبـقه ـحزب کـم اـس ـب
«ـفدراـسـیون اـتـحادـیه ـهای کارگری ـعراق»، ازـین ـجـمـله ـقاـبل
سکوـنی زل ـم اـیت کاران پس از ـحـمـله ـبه ـمـن ذکر اـست.  ـجـن
ـسـته و ا ـسـیم ـب ای اورا ـب داد دـست و پا ـه رـفـیق صـاـلح در ـبـغ
ا کارد ـمـثـله کردـند، ـمورد شکـنـجه ـقرار دادـند، و ـبدن او را ـب
وـله ار گـل ا رگـب دن ـبی جـان اورا ـب و پس از ـخـفه کردـنش ـب
ـست ـهـای ـعـراـقی اـعالم ـی ـسـوراخ ـسـوراخ کردـنـد. کـمـوـن
کردـند که  ـعـملکرد ـقاـتالن رـفـیق ـصاـلح ـشـباـهت ـهای انکار
دام ای ویژه اـمـنـیـتی رژـیم ـص روـه ـی وه ـعـمل ـن ا ـشـی ری ـب اپذـی ـن
راـهـیم ات رـفـیق اـب ـتخـاـب دارد.  درـست ـسه روز ـقـبل از روز اـن
وـصل، ـطـقه ـم ـن ـسـته حـزب در ـم رـج ـطـفی، کادر ـب ـص ـیل ـم ـخـل
ـسـته ـبه ـنـیروـهای اـمـنـیـتی رژـیم ـصدام که روـهای واـب ـتوـسط ـنـی
ـتـحت ـنام «ـقـیاده اـلـجـهاد ـسرزـمـین راـفدـین» ـعـمل ـمی کردـند،
سـاـنی ـبه راـن ـی ای ـغ ـته شـد و پس از شکـنـجه ـه گروگان گرـف
ـسـتی و رورـی رده ـحـمالت ـت وج گـسـت د.  ـهدف ار ـم ـقـتل رـسـی
ات  و در اـب ای پـیش از اـنـتـخ اه در روزـه ردم ـبی گـن ار ـم کـشـت
ـجرـیان آن گـسـتراـندن ـجو وـحـشت و ـجـلوگـیری از ـشرکت

مردم  در مبارزه سیاسی و انتخابات بود.    
تنها لیست انتخاباتی که برای همه کرسی ها، یعنی همه
ا، ـیـعـنی وـنـیـست ـه ده داـشت، ـلـیـست کـم اـیـن 275 کرـسی، ـنـم
ود که ـطـبق ده آن ـهم اـین ـب ود.  دـلـیل ـعـم ردم»، ـب «اـتحـاد ـم
ر ای ـه دا ـه دـی وم کاـن ـست یک ـس اـی ات ـمی ـب اـب ـتـخ ون اـن اـن ـق
ای عـراق ـست ـه ـی د و اـین ـفـقط کمـوـن ودـن ـست زن ـمی ـب ـی ـل
ادر ـبه اراـئه ارزاـتی خـود ـق ـب ای ـم رپاـیه ـسـنت ـه د که ـب ودـن ـب
ـلـیـسـتی ـبا چـنـین ـترکـیـبی ـبودـند.  91 کاـندـیدای کـموـنـیـست ـها
زن ـبودـند. ـجاـلب است ـتوجه کـنـیم که در انـتـخاـبات روز 11
اـنی که د رای آـن ا 55 درـص رگزاری ـه ـبـهـمن ـبه گزارش ـخـب
آرا ـخود را به ـصـندوق ـها ریـخـتـند زـنان ـعراـقی ـبودـند که ـبی
ا و ـجو ـحاکم ـبه ـمـیدان ار ـترورـیـست ـه ـهراس از ـموج کـشـت
آـمدـند.  نکته ـجاـلب دیگر اـین اـست که ـشرکت ـجـسوراـنه و
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ـبـارزه ـتـوده ـهـا و ـشـار ـشـدـیـد ـم ـیـهن ـمـاـست. اگرچه زـیـر ـف ـم
ـخـصوـصاً پس از اـفـشای ـجـناـیت ـهوـلـناک وزارت اـطالـعات در
ـسـیار ـجزـیی در ـنـقش اـین زـمـیـنه ـقـتل ـهای زـنـجـیره ـیی ـتـغـیـیرات ـب
ای روـه ـی د وـلی واـقـعـیت اـین اـست که ـن د آـم وزارت خـاـنه پدـی
ای ـمـخـتـلف، از ادـه اـتی رژـیم در چارچوب ـنـه ـیـتی و اـطالـع ـن اـم
ای اـمه ـه رـن اـیف و ـب ان وـظ اـیی ـهـم وه ـقـض ـسـیج و ـق ـجـمـله سپاه، ـب
ـتل ـال کرده اـنـد. ـق ـب ی کم و کاـست دـن وزارت اـطالـعـات را ـب
اـیی، شکـنـجه و ران، آدم رـب ان ـتـه را کاـظـمی ـبه دـست دادـسـت زـه
آزار روزـناـمه نگاران و «وب الگ» ـنوـیـسان در ـماه ـهای اـخـیر و
اری از ان و ـهمچـنـین ـشـم دـش ر دگراـن ار ـب ـش د ـف دـی ـش ـهمچـنـین ـت
ـمـتـحدان دـیروزـین آـقای ـخاـتـمی ـخود ـبـهـترـین گواه ـنا اـمـنی و ـبی
ای وی دـستگاه ـه اکی اـست که از ـس ـن ـشـت داـلـتی جـدی و دـه ـع

سرکوبگر رژِیم همچنان بر میهن ما تحمیل می گردد.
نکـته ـجاـلب دوم  در سـخـنان ـخاـتـمی اـشاره او به اـین  ـمـسأله
دازان از راـن ان و ـب وـس اـس ا: «ـج ـنـه اـست که در دوران دوـلت او ـت
رـیت د» و اکـث ااـمـنی کردـن اس ـن ـس ات اـح اـنب وزارت اـطالـع ـج
ـقاطع ـمردم در ـنـهایت امـنـیت به ـسر ـبرده اـند. » آـقای ـخاـتـمی، در
اـین ارزـیاـبی، آنـهم پس از ـهـشت ـسال ـمدـعـیات در زـمـیـنه ـجامـعه
ـمدـنی و ـحاکـمـیت «ـمردم ـساالری»  ـهـمان ادـعاـیی را تکرار ـمی
ر د که سـران رژـیم ـبـیش از دو دـهه اـست که روز و ـشب ـب کـن
ـطـبل آن کوـبـیده اـند. ـبر اـساس ـمدـعـیات رـهـبران رژـیم در اـیران
«آزادی کامل و ـبا ـنـشاط» وـجود دارد و ـهـمه در «اـمـنیت و رـفاه»
ای روـه ـی ار و ـن ـستگان ـبه اـستکـب ا «واـب ـنـه د و اـین ـت رـن ر ـمی ـب ـبه ـس
ـبراـنداز» اـند که ـمورد تـهاـجم و ـسرکوب واـقع ـشده اـند. ـمردم ـما
ـسـنجـاـنی در د که چهـره هـاـیی ـهمچون رـف واش نکرده اـن رـم ـف
ی ـته ـیی ـنه چـنـدان دور ـمـدـعی ـبـودـنـد که  اـیـران زـنـداـن گذـش
ـسـیاـسی ـندارد و ـفـقط «ـجاـسوـسان و ـترورـیـست ـها» در زـندان ـبه
وـجـیه ـحـمالت ر اـینکه ـبـخـشی از ـت اـلب ـت د. نکـته ـج رـن ر ـمی ـب ـس
اـخـیر ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبر ـضد ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب و ـمـخاـلف
ا دیگر ـبه روـه وار اـست که اـین ـنـی ا اـسـت ر اـین ادـع ز ـب ـی داد ـن اـسـتـب
ـسـته ـبه «اـستکـبار» ـتـبدـیل ـشده اـند و ـلذا راـنداز» و واـب ـنـیروـهای «ـب
ادی و ـبـخـشی از ان ـع ر ـضد آـن وـنـتی ـب رکوب و ـخـش رگوـنه ـس ـه

حرکت های «تدافعی نظام» است!
تـجرـبه ـهـشت ـسال گذـشـته دوـلت ـخاـتـمی و ـتالش ـمردم در
أـله ـس اـبل انکار اـین ـم ر ـق راه ـتـحـقق اـصالـحات گواه روـشن و ـغـی
ـبـداد و ـت ـیـهن ـمـا ـمـخـاـلف اـس اـست که اکـثـرـیت ـقـاـطع ـمـردم ـم
داز» راـن روـهای «ـب رـتـجـعان ـجزو ـنـی ارـتـجاع ـحاکم، و ـبه رواـیت ـم
داـیی» وزارت راـین «اـمـنـیت اـه اـب ـن د. ـب وـن وب ـمی ـش رژـیم ـمـحـس
صـوصـاً اـطالعـات و دیگر ـنهـادهـای سـرکوب گر رژِـیم و ـخ
ار کوچکی از ـجاـمـعه ـسـی ا  ـبـخش ـب دـستگاه ـظـلم ـقوه ـقـضاـیی ـتـنـه
ما ـیعنی سر سپردگان و معتـقدان رژیم والیت فقیه را ـشامل می
شود و اـین اکثرـیت قاطع ـمردم هسـتند که در ـهراس از تعدـیات
ان اـین حکوـمت پـلـیـسی رای پاـی روزاـنه دـستگاه ـهای ـسرکوب ـب
م ـران رژـی ـات پوچ ـس ـی ـدـع ـد. تکرار ـم ـن ی کـن ـاری ـم ـم روز ـش
دـیـشی و اریک اـن ام» ـجـهل، ـت ازان گـمـن رـب اع از «ـس ارـتـجاع  و دـف
ار ـمحـدود و ـعـقب ـسـی ای فکری ـب ـنه ـه ـی شـانگر زـم شـوـنت، ـن ـخ
اـصـله ـعـمـیق اـین ام» و ـف ـظ د ـبه ـن د و ـمـعـتـق ای «ـمـتـعـه روـه ده ـنـی اـن ـم
ـنظرات ـبا نـظر اکثرـیت قاطع ـمردم، نـیروـهای اجتـماعی و سـیاسی

میهن ماست.   

تحدید آزادی های مدنی در انگلیس ادامه امنیت شهروندان در ...
به بهانه «مقابله با تروریسم» 

چارـلزکالرک، وزـیر کـشور انگـلـسـتان، در روز 7 ـبـهـمن ـماه، در ـمـجـلس اـین کـشور اـعالم
ـمـاـیت ـنـون ـبه ـح ـظ ـطه ـبـا اـفـراد ـم ـبـلی در راـب ـین ـق ـین ـجـدـیـدی ـجـایگزـین ـقـواـن کرد که ـقـواـن
از«ـترورـیـسم» که ـجرم آن ـها ـقاـبل اـثـبات ـنـیـست، ـخواـهد ـشد. ـبر اـساس ـقواـنـین ـجدـید ـمـظـنوـنـین
به «ـتروریـسم» را می ـتوان بدون اثـبات ـجرم به مدت ـنامحدودی در ـحبس ـخانگی نگه داشت.

این مقررات همچنین می تواند شامل حال خانواده ها و وابستگان این اشخاص نیز بشود
ـقواـنـین ـجدـید در واـقع ـحربه ـجدـید دوـلت بـلر ـبرای «دور زدن»  ـقواـنـین ـقـبـلی  کـشور اـست

که از سوی دادگاه عالی غیر قانونی  اعالم شده بود ، است.
ـبر اـساس ـقواـنـین ـقبـلی که در ـسه ـسال گذـشـته از ـسوی دوـلت ـبـلر اـعـمال ـشده اـست، پـلـیس
ر رـغم ـعدم اـنه) را ـب اٌ از ـخاورـمـی و ـنـیروـهای اـمـنـیـتی 12 ـتن از ـشـهروـندان ـغـیر انگـلـیـسی  (ـعـمدـت
وـجود ـهیچ ـسـند و ـمدرک ـقاـبل اراـئه در دادگاه  ـبدون ـمـحاکـمه و ـبه ـمدت ـناـمـحدود در یکی
اـلی کـشور ا دادگاه ـع دارد. اـم ازداـشت نگـه ام «ـبل ـمارش» در ـب دان ـهای ویژه انگـلـیس ـبـن از زـن

اخیراٌ بر پایه اصول حقوق بشر اروپا  این برخورد را غیر قانونی اعالم کرد.
اـخـتن ـتـماس ون، ـمـحدود ـس راد ـمـظـن اـخـتن رـفت و آـمد اـف ـبه گـفـته ی کالرک، ـمـحدود ـس
آـنـها ـبا دیگران و ـعدم دـسـترـسی آـنـها ـبه وـساـیل ارـتـباـطی ـماـنـند ـتـلـفن و اـیـنـترـنت از ـجـمـله ـتداـبـیر
ـجدـید اـمـنـیـتی ـهـسـتـند. در ـعـین ـحال اعالم ـشده اـست که عالوه ـبر اـینکه اـین اـفراد می ـتواـنـند در
ده رـن اـید ـهـمواره گـی ودن ـبه ـخروج از ـمـنزل ـمی ـب د، در ـصورت ـمـجازـب ـمـنزل ـخود ـحـبس ـشوـن
اـیی آـنـها را در راـفـی ا وـصل ـخواـهد ـشد وـموـقـعـیت ـجـغ ـهای الکـتروـنیکی ای را که ـبه ـبدن آن ـه

تمام مدت مشخص خواهد کرد، حمل کنند. 
د ، ارـجی ـمی ـش راد ـخ اـمل اـف ا ـش ـنـه ـبـلی که ـت واـنـین ـق ر ـخالف ـق دکه  ـب ـهمچـنـین اـعالم ـش
ـقواـنـین ـجدـید در ـبرگـیرـنده ـشـهروـندان انگـلـیـسی ـنـیز ـخواـهد ـبود  و دوـلت ـبرای نگه داـشـتن آنـها
ر در ـمـصاـحـبه ای که وـنی ـبـل ا ـنـخواـهد داـشت .  ـت ازی ـبه اـثـبات ـجرم آـنـه انگی، ـنـی در ـحـبس ـخ
ا اـنـی رـیـت اع از اـین ـطرح ، گـفت: “ـب اـصـله پس از اـعالم ـطرح کالرک  اـنـجام داد ، ـضـمن دـف ـبالـف
اـنون ـجدـید ـضد ـترورـیـسـتی، در ـحـبس ـفـقط ـتـنی  چـند از اـفراد ـمـظـنون ـبه ـترورـیـسم را ـتـحت ـق
ـخانگی نگه ـخواـهد داـشت”، ـقاـنوـنی که در اروپا ـمـنـحـصر ـبه ـفرد اـست. ـنـخـست وزـیر انگـلـیس
ـمدـعی ـشد که « شکل ـجدـید ی از ـترورـیـسم ـجـهاـنی در کـشور ـما و ـساـیر کـشورـهای اروپاـیی
و ـبـیـشـتر کـشورـهای ـجـهان وـجود دارد.»  چارـلز کالرک در ـمـصاـحـبه ـبا روزـناـمه دـست راـسـتی
«دیـلی تلگراف» ـلـندن ـمـطرح که گوـیا ـباـفت ـجاـمـعه انگـلـیس از ـسوی اـلـقاـعده در ـمـعرض ـخـطر
د د که ـسـعی دارـن ای جـدی ای وجـود دارـن ان ـه ای جـدی و سـازـم اـست.  او گـفت: «آدم ـه

جامعه ما را نابود کنند.»  او مدعی شد که «ما در وضعیت اضطراری قرار داریم.»   
دولت ـبلر ـبه ماـنـند سلف ـقدرت مـند ـتر ـخود، امپرـیالـیسم آـمریکا ، بـیش از سه ـسال پس از
اـمـبرـهمچـنان «ـخـطر ـترورـیـسم» را دـست آوـیزی ـبرای ـتـحدـید ـحـقوق اـنـسان ـها و اـیـجاد 11 سپـت
ـجو پـلـیس ـقرار داده اـست. ـطرح «ـقواـنـین ویژه» ـبر رـغم اـعـتراض ـهای وـسـیع مـحافل ـصلح ـطـلب
رار ر ـجدی ـق وکراـسی و آزادی در اـین کـشور را در ـمـعرض ـخـط ر، دـم ـش داـفـعـین ـحـقوق ـب و ـم
ـمـوـمی  ـنـهـادـهـای «ـقـاـنـوـنی» ـمـراـهی ـع ـیم که ـبه رـغم ـه داده اـست.  ـجـاـلب اـست ـتـوـجه کـن
کـشورـهای امپرـیاـلـیـسـتی ـبا ـسـیاـست ـهای دوـلت ـهای ـمـتـبوع ـخود، ـطرح ـهای ـغـیر ـقاـنوـنی ـتـحدـید
اـلی وده اـست که  دادگاه ـع اـنی ـب ـس ر اـن دازه  ـغـی رورـیـسم ـبه  آن اـن اـنه ـت دان ـبه ـبـه روـن ـحـقوق ـشـه
انگـلـسـتان، ـبه ـماـنـند دادگاه ـعاـلی آـمریکا، ـسال گذـشـته  ـقواـنـین اراـیه ـشده از دوـلت را در ـمورد
رـفـتار ـبا ـمـظـنوـنـین ـبه ـترورـیـسم را ـغـیر ـقاـنوـنی اـعالم کرد و آـنـها را ـبی اـعـتـبار داـنـست . انگـلـسـتان
ـسم را از رورـی ون ـبه ـت ـظـن راد ـم ور، « اـف اده ـمـلی در کـش وق اـلـع ا اـعالم وـضع ـف ال 2001 ـب در ـس
ـقواـنـین ـجار ی کـشور ـمـسـتـثـنی کرد و اعالم داـشت که ـمی ـتوان آـنـها را ـبه ـمدت ـنا مـحدودی و
ـبدون ـمـحاکـمه در ـبازداـشت نگاـهداـشت . اـما دادگاه ـعاـلی انگـلـسـتان  اـین ـعـمل را ـغـیر ـقاـنوـنی
ـیم ـصـم ـتقـاد از اـین ـت زکالرک در اـن ر آن را ـبه ـمـجـلس داد.  امـا چارـل ـی ـی ور ـتـغ ـت ـست و دـس داـن
دادگاه، گـفت: « اـلـقاـعده و ـمـتـحدان آن ـهـنوز ـخـطر ـناک ـهـسـتـند و زـندگی یک ـمـلت را ـمورد
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تحکیم مواضع جنگ طلبان در دولت جدید بوش! 
ـقدرت ـنـیروـهای ـنـظاـمی و آـمادگی اـین کـشور ـبه ـتـحـمیل ـشراـیط ـجنگی ـبه کـشور ـهای

دیگر جهان نیست.   
ـتحـدان تـر بـا ـم ـش ـی نـراـنی در مـورد «ـهمکاری ـب گرچه جـورج بـوش در اـین ـسـخ
آـمریکا» ـصـحـبت کرد، و وزـیر اـمور ـخارـجه ـجدـید او ـسـعی کرد که در راـبـطه ـبا ـقـصد
د ان» ـتـبـلـیغ کـن درت در ـجـه وازـنه ـق اـسی در ـحـصول ـم اده از دیپـلـم رای «اـسـتـف ریکا ـب آـم
(ـبی ـبی ـسی  18 ژاـنویه 2005)، واـقـعـیت اـیـنـست که اـیاالت ـمـتـحده ـهمچـنان ـبه ـسـیاـست
ز ـحـتی ـبه د داد و در اـین راه ـنـی واـه اـنی  اداـمه ـخ رـصه ـجـه ود در ـع اـنـبه ـخ ای یک ـج ـه
د کرد. واـه اـیی ـنـخ ز اـعـتـن ـی ای ـبـین اـلـمـلـلی ـن ان ـه ازـم ود و ـس دان ـخ رـین ـمـتـح زدیک ـت ـن
ـبـری ـته ـبـود: « ـتـحت رـه ـبل از ـمـراـسم ـتـحـلـیف در اـین ـمـورد گـف س” دو روز ـق “راـی
پرزـیدـنت ـبوش، مـلت ـما ـخود را آـماده کرده اـست ـتا ـبا مـهم ـترـین ـمـساـیل روـبرو ـشود،
ریکا اـجازه اکـید کرد که: «آـم ـسـلی ـجدـید» و ـت اه ـن اـمـین  ازادی و رـف رور، ـت ا ـت ارزه ـب ـمـب
ـنـخواـهد داد ـتا ـمتـحدان ـسـنـتی (ـناـتوـیی ) و نـهاد ـهای چـند ـجاـنـبه (ـسازـمان ـملل ـمـتـحد) ـبر

سر راه اقدام موثر واشنگتن، بایستند.”» (بی بی سی 18 ژانویه 2005)
ـسـخـنان ـبوش در اـین ـمراـسم به ـطور ـمـشـخص اـعالم ادامه ـسـیاـست ـهای ـقـبـلی او در
ـعرـصه ـجـهاـنی، وـلی ـبا ـخـشوـنت ـبـیـشـتر و ـتـغـیـیر ـناپذـیری اـین ـسـیاـست ـها اـست که  چـند

نکته اصلی را در بر می گیرد .
ا اـنی و ـبه دـست آوردن ـنـقش «ـتـنـه وـنی ـجـه اـبی ـبه هژـم رای  دـست ـی راتژی ـب - اـسـت
ا از ـهرگوـنه االت ـمـتـحده ـتالش ـمی کـند ـت اـنی . در ـهـمـین راـبـطه ، اـی ر» ـجـه رـت ـقدرت ـب
درـتی که رگوـنه ـق ری ـه ـیـجه شکل گـی ـت ـطـقه ای، و در ـن ـن اـسی ـم اد اـقـتصـادی و ـسـی اـتـح

بتواند به «یکه تازی » آمریکا لطمه بزند، جلوگیری کند. 
اـفت. در اـین راه و ر اداـمه ـخواـهد ـی دون ـتـغـیـی رورـیـسم»، ـب ا ـت ارزه ـب راتژی «ـمـب - اـسـت
ا را اـیر کـشورـه ا ـس ردن اـین “ ـهدف“ دوـلت ـجدـید ـتالش ـخواـهد کرد ـت رای پـیش ـب ـب

وادار کند تا در این “مبارزه”  شرکت  کنند.
ا اـنه، ـب ـی اورـم ان و ـبه ویژه در ـخ وکراـسی “ در ـجـه اـعه آزادی و دـم اـست “اـش - ـسـی
زرگ» در اـنه ـب اور ـمـی اـفت .  “«ـطرح ـخ د ـی واـه ری  اداـمه ـخ ـشـت ـی اـسـیت و ـسرـعت ـب ـحـس
ـمرکز ـسـیاـست ـهای ـخارـجی آـمریکا ـبرای ـمـنـطـقه، ـباـقی ـخواـهد ـماـند و اـیاالت ـمـتـحده
رـحـله اجـرا در آورد. ـطـقه ـبه ـم ـن ده آن را در ـم ـیـمـتی که ـش ر ـق د کرد ـبه ـه ـسـعی خـواـه
ـسـطـین را در ـجـهت راـئـیل و ـفـل ا اـس ـطه ـب ویژه در راـب ـطـقه و ـب ده ـتـحوالت ـمـن االت ـمـتـح اـی
ای اٌ در راـسـت زا راـیس ـبه ـمـنـطـقه دـقـیـق داـلـی اـبی ـمی کـند.  ـسـفر اـخـیر کوـن ـنـقـشه ـخود ارزـی

ادامه و شتاب دادن روند کنونی  طراحی شده است.
ـمـلـلی، چون گذـشـته ـبه ادالت ـبـین اـل ـبه در ـمـع اـن ـصـمـیم یک ـج اـست اـتخـاذ ـت - ـسـی
رار ـخواـهد داـشت و ـتـغـیـیری ـنـخواـهد کرد. اـست ـهای ـبوش ـق ـسـته اـصـلی ـسـی وان ـه ـعـن
اـیاالت ـمـتـحده در ـتالش ـظاـهری ـبرای ـترـمـیم ـمـناـسـبات ـبا اروپا، ـهمچـنان ـسـیاـست ـهای
ال ـب د داد و اگر ـبه دـن واـه اـفع ـمـلی» اداـمه ـخ ودن ـمـن اـنه ی «ـمـطرح ـب اـنـبه را  ـبه ـبـه یک ـج
واـنه ی دا کردن ـمـتـحدان اروپاـیی و پـشـت ا ـبه دـلـیل  پـی ا اروپاـست، ـتـنـه اـسـبات ـب رـمـیم ـمـن ـت
ـبـین اـلـمـلـلی ـبرای ـجنگ اـفروزی ـهای ـخود و دراـنـتـها ـبه دـست آوردن رـهـبری ـحرکت

های مشترک  با سایر کشورهاست.
آنچه که ـبوش در ـسـخـنراـنی ـخود ـبه ـطور مکرر ـبه ـعـنوان ـحـماـیت از «دـموکراـسی
اـفع ـن ـطی اـست که ـم طـرح کرد، در واـقع دفـاع از اـیجـاد شـراـی و آزادی» در ـجهـان ـم
ای ریکا در راـسـت رای دوـلت آـم اـمـین کرده و ـب ریکا را ـت اـسی آـم اـتی اـقـتـصادی و ـسـی ـحـی
وـجود ان  آزادی ـعـمل ـب ای ـخود در ـجـه زارـه اـمی و ـجنگ اـف ـظ ای   ـن روـه گـسـترش ـنـی
ظـر دارد که ورد ـن وکراـسی و آزادی» را ـم ان خـود آنگوـنه «دـم وش در ـسـخـن آورد. ـب

نمونه های بارز آن را در حال  حاضر در عراق و افغانستان می بینیم.  
ـترکـیب ـجدـید کاـبـینه ـبوش و اـظـهار ـنـظرـهای ـشـخـصـیت ـهای کـلـیدی آن ـنـشان ـمی
ای ـبه اـست ـه ار ـسـی د اـنـتـظ اـی وش، ـب اـست ـجـمـهوری ـجورج ـب دـهد که در دور دوم  رـی

مراتب خشن تر و ماجراجویانه تری از سوی این کشور داشت.

ـمراـسم ـتـحـلـیف دوـمـین دوره رـیاـست ـجـمـهوری ـبوش ،
نگـتن و در ـسـاـیه در روز 20 ژاـنـوـیه (اول دی ـمـاه) در واـش
ـتـظاـهرات ـعـظـیم ـمـخاـلـفـین ـبوش ، ـبرگزار ـشد . ـمراـسـمی که
ـبـیش از 60 ـمـیـلـیون دالر ـهزـیـنه در ـبر داـشت و ـتـحت ـشراـیط
زار ورت گرـفت.  ـبـیش از 6 ـه رده ای ـص ـش ار ـف ـسـی ـنـیـتی ـب اـم
ـنـیروی پـلـیس و ارـتش ـمـسـئوـلـیت ـحـفاـظت از اـین ـمراـسم را،
که ـبـیـشـتر ـشـبـیه ـبرگزاری ـمراـسم ـتـحت ـشراـیط ـجنگی ـبود،
ـبه ـعـهده داـشـتـند. ـمراـسم ـتـحـلـیف رـیاـست ـجـمـهوری ـجورج
ـیـغـاـتی ـمـحـوری «دـفـاع از آزادی و ـل ـب ـبـوش که ـبـا ـشـعـار ـت
دـموکراـسی» ـصورت گرـفت، در واقع ـفرـصـتی ـبرای ـنـماـیش
ظـاـمی روهـای ـن ـی اگون و ـن ـت دی پـن ـی قـدرت و مـوـقـعـیت کـل
وـجـیه وری ـبوش و ـت اـست ـجـمـه ریکا در دوـمـین دوره رـی آـم
کوـشش ـهای  مـحافل مـحاـفـظه کار آـمریکا ـبرای مـثله کردن
آزادی و دموکراسی در جهان و بویژه در خاورمیانه بود. 
راـسم که ان اـین ـم رـی ده در ـج ام ـش ای اـنـج راـنی ـه ـسـخـن
ـمورد پوـشش وـسیع رـساـنه ـهای گروـهی ـجـهان ـقرار گرـفت،
ـصراـحـتاٌ ـنـشان ـمی دـهد که ـبر رـغم ـبرـخی تـغـیـیر چـهره ـها در
اـست خـارـجی اـین کشـور در ـی ریکا، ـس رکـیب دوـلت آـم ـت
ا ری ـب ـشـت ـی اـهنگی ـب ده و ـبلکه در ـهـم اـن ر ـم دون ـتـغـیـی اـساس ـب

پنتاگون و وزارت دفاع ادامه خواهد یافت. 
«کوـندالـیزا راـیس»، که در دوـلت گذشته نـقش مـحوری
«ـمـشاور رـئـیس ـجـمـهوری، در ـمـساـیل ـمرـبوط ـبه اـمـنـیت ـمـلی»
یـدی را ـبه ـعهـده داـشت و در ـمقـام یکی از ـمقـام هـای کـل
ـمورد اـطـمـیـنان ـبوش در پس پرده ـطراـحی و کـنـترل ـسـیاـست
ال ـبه وزارت ـتـق ا اـن ای کالن دوـلت را در دـست داـشت، ـب ـه
اـست اـهنگی ـسـی ـسـتـقـیم و ـمـشـخص ـهـم وـلـیت ـم ـسـئ ارـجه، ـم ـخ
ـهای ـخارـجی و ـنـظاـمی را در دـست گرـفـته اـست.  «کوـنداـلزا
راـیس» ـمـعـتـقد ـبه ـسـیاـست ـهای ـخـشن ـتری از ـسوی آـمریکا
در ـعرـصه ـجـهاـنی اـست و در ـجرـیان ـتدارک ـجنگ ـبرـضد
د، چون ـسـفـل ـعراق در ـسال 1381 ـنـقش کـلـیدی داـشت. راـم
گذـشـته ـمـسـئوـلـیت پـنـتاگون و ـتـعـیـین اـسـتراتژی ـنـظاـمی دوـلت
م اـست که ـد داـشت و مـصــم ـواـه ـده ـخ ـر ـعـه ـوش را ـب ـب
ان ازـم ا ـس اگون و ـسـی رـتری را ـبـین پـنـت وـث ـشـتر و ـم ـهمکاری ـبـی
راـسم ـتـحـلـیف ـخود، که راـنی ـم دـهد. ـجورج ـبوش در ـسـخـن
ا ـمراـجـعه ـبه ـتارـیخ اـین گوـنه ـنـتـیـجه 17 دـقـیـقه ـطول کـشـید،  ـب
ه ـف ــی ـی و آزادی» وـظ ـجــــاد دـمــــوکراـس ـت که «اـی گرـف
ـقــای آزادی در آـمــریکاسـت. او گفـت که «حــیــات و ـب
تگی ـس ـتـرش آزادی در دیگر کـشـورـهـا ـب آـمـریکا ، ـبه گـس
ود وـجه ـخ اـبل ـت وذ ـق ریکا از « ـنـف د کرد که آـم أکـی دارد» و ـت
ودکامگان ـبه ا ـخ اـبـله ـب د درـمـق اـش دی داـشـته ـب ردـی ـبی آنکه ـت
کار ـخواـهد ـبـست.» ـبوش ـمـشـخص نکرد که ـهدف «آزادی
اـنی را اـفع چه کـس ورد ـنـظر او چـیـست و ـمـن و دـموکراـسی» ـم
ا اـمه ـسـعودی «اـلـشرق االوـسط»، ـب ا روزـن ر ـمی گـیرد؟ اـم در ـب
چاپ کاریکاتوری از ـبوش، که در آن لباسی از نشان های
ر ـتن دارد، ریکاـیی را ـب ـتجـاری شـرکت هـای ـمـخـتـلف آـم
ـنـراـنی اش ـنـوـشت: “ آزادی که ـبـوش ـقـول آن را در ـسـخ
ـمـان آزادی ـشـرکت ـهـای ـتـجـاری داده اـست، در واـقع ـه

آمریکایی برای رشد بیشتر است .»
اـبل ـتوـجه آـمریکا» ـنـیز اـشاره ـبه ـمـنـظور ـبوش از «ـنـفوذ ـق
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کمک های مالی رسیده
آرمان از جنوب کالیفرنیا                                  200 دالر
خانم دکتر روانشناس از لندن                            100 پوند

رای مردم  فلسطین به خاتمه اشغال و خشونت!
در انتـخاـبات رـیاـست جمـهوری ـفلـسطـین، روز یکشنـبه 9 ژاـنویه، محـمود ـعـباس (ـمشـهور به
اـبوـمازن) ـتواـنـست ـبا ـبه دـست آوردن 62/3 درـصد آرا ـبه پـیروزی ـبرـسد. ـنزدیک ـترـین رـقـیب
صــطـفی ـبـرـقـوـتی 50 ـسـاـله ، ـمـدـیـر «ـمـرکز دـمـوکراـسی و ـحـقـوق ی او، دکـتـر ـم ـتـخـاـبـاـت اـن
کارگران»بود که، 19/8 درـصد آرا را تصاـحب کرد.  این انتـخابات دو ـماه پس از درگذشت
پرزـیدـنت ـیاـسر ـعرـفات، رـهـبر ـمـحـبوب و ـسرـشـناس ـجـنـبش ـمردم ـفـلـسـطـین، در ـشراـیط دـشوار

اشغال مناطق فلسطینی و عملکرد خشونت بار نظامیان اسرائیلی برگزار شد.  
ـنزدیک ـبه 800000 ـنـفر از ـمردم ـفـلـسـطـین در اـین اـنـتـخاـبات که در  آن ـعالوه ـبر ـمـحـمود
عباس و مـصطفی برقوتی، بسام صلحی دبیرکل «حزب مردم فلسطـین» و تیسیر خالد از «جبهه
رای ـتـصاـحب کـلـیدی ـسـتـقل» دیگر ـب دـیدای «ـم ـسـطـین» و ـسه کاـن رای آزادی ـفـل وکراـتیک ـب دـم
ای رای دوق ـه د،  آرای خـود را ـبه ـصـن ارزه ـمی کردـن ـب ـطـین ـم ـس درت در ـفـل رـین ارکان ـق ـت
رـیـخـتـند.  ـتـعداد ـقاـبل ـتوـجـهی از ـمردم ـفـلـسـطـین ـبدـلـیل اـعـمال ـمـقررات اـمـنـیـتی و ـبـسـتن راه ـهای

مواصالتی و ایستگاه های بازرسی توسط ارتش اسرائیل موفق به رای دادن نشدند.
ردـمی اـسی ـم ـسـطـین و دراـیت ـسـی وکراـسی در ـفـل اـیـشی از دـم ـسـطـین ـنـم ات ـفـل اـب ـتـیـجه اـنـتـخ ـن
مـبارز اـست که ـبرای بـیش از ـنیم ـقرن در ـشراـیطی ـبس دـشوارـبر ـضد اـشـغال ـخاک کـشور ـخود
ود اـنی از «ـمـحـم ـب ـی ای رای و پـشـت دوق ـه ا رـفـتن ـبه پای ـصـن ـطـین ـب ـس ردم ـفـل د. ـم ارزه ـمی کـن ـب ـم
ـعـباس»، ـخواـسـتار ـحل یک ـمـساـله اـصـلی ـبودـند و آن اـین که ـبه اـشـغال ـسرزـمـین ـهای ـفـلـسـطـیـنی
اکـمـیت در چارچوب ا ـحق ـح ـسـتـقل ـب ـسـطـین ـم ور ـفـل ود و ـبه ـجای آن یک کـش اـتـمه داده ـش ـخ

مرزهای قبل ازسال 1967 ایجاد شود. سرزمینی که پایتخت آن شرق اورشلیم است.
اس، چهـره اـصـلی طـراـحی ـب ود که ـمـحمـود ـع ـشـخص ـب اـتی ـم ـتخـاـب دای کارزار اـن ـت از اـب
ـمواـفـقـتـناـمه صـلح اسـلو در 1993 ـمیالدی، ـنـخـست وزـیر پـیـشـین ـفـلـسـطـین و ـجاـنـشـین ـیاـسر ـعرـفات
در ـسازـمان آزادـیـبـخش فـلـسـطـین، در آن پـیروز ـخواـهد ـشد.   ـمـحـمود ـعـباس، در اوـلـین ـسـخـنان
ـسـطـین و ردم ـفـل ات، ـم رـف اـسر ـع روزی را ـبه «روح ـی ات، اـین پـی اـب ـخود پس از اـعالم ـنـتـیـجه اـنـتـخ
ردم وـنی ـم اـن وق ـق اق ـحـق رای اـحـق دـیم کرد و ـقصـد خـود ـبه اداـمه ـتالش ـب دای ـخـلق» ـتـق ـشـه
ا رـئـیس ـسـطـیـنی اـعالم کرده اـند که ـب اـسی ـعـمده ـفـل ـفـلـسـطـین را ـبـشارت داد.  ـهـمه ـنـیروـهای ـسـی

جمهور جدید همکاری خواهند کرد.
راـئـیل ده و اـس االت ـمـتـح ـسـطـین که اـی اـتیک ـجـنـبش ـفـل ره پراگـم اس، چـه ود ـعـب روزی ـمـحـم پـی
د، از ـسوی ـجورج ـبوش و و» را دارـن اـمه ـصـلح اـسـل واـفـقـتـن ان «ـم رـی ا او در ـج رـبه ـهمکاری ـب ـتـج
ـشارون ـمورد اـستـقـبال ـقرار گرفت. ـجورج ـبوش ضـمن ـتایـید «آـمادگی» آـمریکا ـبرای «کمک»
ا ارزه ـب اـیـشان، ـخـطوط اـصـلی وـظاـیف ـعـباس را «ـمـب اـبی ـبه آرزوـه رای دـسـتـی ـبه ـمردم ـفـلـسـطـین ـب
ـترورـیـسم ، جـلوگـیری از ـفـساد ، اـیـجاد ـساـخـتار حکوـمتی دـموکراـتیک و اصالح ـشده و احـیای
اـقـتـصاد ـفـلـسـطـین» ـمـتذکر ـشد.  ـشـیـمون پرز، رـهـبر ـحزب کارگر اـسراـئیل و ـعـضو دوـلت اـئـتالـفی
ود وـنت از ـسوی ـمـحـم ا ـنـفی ـخـش وـجه ـب ا ـت دواری کرد که ـب ار اـمـی ور، اـظـه وـنی در اـین کـش کـن
ان اـمـی ـسـطـین از ـح د ـفـل ور ـجدـی ر گرـفـته ـشود.  رـئـیس ـجـمـه ذاکرات ـصـلح از ـس د ـم ـعـباس روـن
ـیه و ـتحـده، اـتحـادـیه اروپا، روـس االت ـم ـشه راه ـصـلح» اـست که دو سـال پـیش از سـوی اـی «ـنـق

سازمان ملل به مثابه چهارچوب اصلی حل مساله فلسطین مطرح شد.    
روزی «ـمـحـمود ـعـباس» از ـسوی ـمـحاـفل ـغرـبی در اـنی که پس از پـی در ـهیچ یک از ـسـخـن
اره ای ـبه «ـحق ـحاکـمـیت»، ان ـبوش ، اـش راد ـشد، از ـجـمـله ـسـخـن ده آن اـی ـسـطـین و آـیـن ورد ـفـل ـم
ـشده ـسـطـین ـن ـسـتـقل ـفـل ده دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی  و ـمرزـهای کـشور ـم «اـسـتـقالل»، آـیـن

است. 
اس» روزی «ـمـحمـود ـعـب ر روی پـی ات خـود را ـب ـیـغ ـبـل مـام ـت رـبی ـت ای گروـهی ـغ رسـاـنه ـه
ـمـتـمرکز کردـند و در واـقع پـیروزی اـین چـهره پراگـماـتیک ـجـنـبش فـلـسـطـین  پـیش ـشرط «آـغاز
مذاکرات صلح» برای آمریکا و اسرائیل اعالم شده بود.  نشریه اکونومیست (5 ژانویه 2005)

در اـین ـمورد ـنوـشت : «ـمـحـمود ـعـباس ـنه ـتـنـها ـنـیاز ـبه پـیروز ـشدن در
د در آن اـی ـطـین را دارد، ـبلکه ـب ـس وری ـفـل اـست ـجـمـه ات رـی ـتخـاـب اـن
ازن ) ـبـهـترـین ـشاـنس وـم اـنه پـیروز ـشود ... ـعـباس (ـمـعروف ـبه اـب اـطـع ـق
برای مذاکرات صلح در چند سال اخیر بوده است ..... آریل شارون

آن را «پنجره فرصت» خوانده است».
ز یک روز پـیش از ـی وـیه 2005) ـن ون» (8 ژاـن ـب رـی د ـت راـل اـمه «ـه روزـن
بـران ظـر رـه بـاس در ـن ـتخـابـات ، بـا اشـاره ـبه اـین که ـمـحمـود ـع اـن
ـصـر و ـمـله ـجـورج ـبـوش و ـسـران اـتـحـادـیه اروپا، ـم «ـجـهـان»، از ـج
ـنه ای مـوـجه اـست، اضـاـفه کرده اـست که کشـورهـای عـرـبی گزـی

اسرائیل نیز مایل به مذاکره با وی می باشد.
زدیک ـبه 6 دـهه راـئـیل در ـن ریکا و اـس آنچه ـمـهم اـست اـینکه آـم
اـنه ـمردم اـین کـشور و آواره ار وـحـشـی ـسـطـین و کـشـت اـشـغال ـنـظاـمی ـفـل
کردن میلـیون ها فلـسطینی، هیچ گاه اهمـیتی برای خواـست ها ی آن
ـها ـقاـیل ـنـشده اـند و ـموضع گـیری ـهای اـخـیر اـین دو کـشور در ـمورد
ـنهـا تـا ـنه بـرای مـذاکرات ـصـلح» ـت ـی بـاس» و «اـیجـاد زـم «ـمـحمـود ـع
ا ـتـضـمـین ـمـناـفع آـنان آـنـجاـیی ـبراـیـشان اـلزام آور اـست که در راـبـطه ـب
ـسـطـین در اـشد و رـئـیس ـجـمـهور ـجدـید ـفـل ـطـقه ـب ال ـتـحوالت ـمـن درـقـب

راستای آن عمل کند. 
اکم اـست ، اگر ـطـقه ـح ر ـمـن راـیـطی که ـب ا ـش ر و ـب اـض ال ـح در ـح
وـیی آن ـبه اـت رـخورد اـیاالت ـمـتـحده و ـمـتـحدان ـن اـهد ـتـغـیـیری در ـب ـش
رد اـهداف اـشـیم، در واـقع اـین در چارچوب پـیش ـب اـله ـفـلـسـطـین ـب ـمـس
ـیـاـنه ـبـزرگ» اـست. ـمـله «ـطـرح ـخـاور ـم ـطـقه و از ـج ـن آـمـریکا در ـم
از ـبه رای اـجرای اـین ـطرح ـنـی اد زـمـیـنه ـهای الزم ـب رای اـیـج ریکا ـب آـم
ـحـماـیت کـشورـهای ـعرـبی ـمـنـطـقه دارد و در اـین راـبـطه  اداـمه «ـمـساـله
شکـلی ـجـدی اـست. از اـین رو اـعالم آـمـادگی ـبـرای ـین»  ـم ـط ـس ـفـل
ـطـقه و اـنـتـخاب یک ود ـمـن وـج راـیط ـم ذاکرات ـصـلح»  در ـش از ـم «آـغ
ن، ـی ـط ـس اـنه رو و پراگمـاـتیک ـبه ریـاـست ـجـمهـوری ـفـل ـی بـری ـم رـه
ـشراـیـطی ـمـساـعد را ـبرای آـمریکا و اـسراـئـیل ـفراـهم آورده اـست ـتا از
د، ا ـتـحـمـیل کـنـن ـسـطـیـنی ـه ود را ـبه ـفـل راـیط ـخ د که ـش وـیی بکوـشـن ـس
ا ـخواـست ـهای ـقاـنوـنی و ـبه ـحق ـمردم ـفـلـسـطـین ـفاـصـله ـشراـیـطی که ـب
مشخص دارد، و از سویی دیگر صدای اعتراض مردم بر ضد دولت

های عربی را خاموش کنند. 
ـمردم فـلسطین، در ـجرـیان این انتـخابات، ـضمن نـمایش ـحمایت ـخود
ی ـسـوی ـصـلح و ـنـف ـمـلی ـب از ـضـرورت ـعـاـجل پـیـدا کردن راـهی ـع
ارزه ـب زومـات ـم ـمـیق خـود از دمـوکراـسی و ـمـل شـوـنت، درک ـع ـخ
ـسـیاـسی ـبه اـثـبات رـساـندـند و تـحـسـین و ـحـماـیت افکار ـعـموـمی ـجـهان

را برای ادامه مبارزه برحق خود جلب کردند..


