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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

شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران

نوروزتان مبارک و رزم تان پیروز باد!

ادامه در صفحات 4

با کژاوه گل ها

مبارزه یی که باید آن را گسترش و سازمان دهی کرد
ا ـمرگ ـتدرـیـجی ـتشکل اـبـله ـب *  در راـسـتای ـمـق
ـته ـس ضـای ـب تـراض ـبه ـف ی و اـع ـشجـوـی هـای داـن
ر اکم ـب ـسی ـح ـی ـتی و پـل ـی ـن ای اـم ـض ا و ـف شگاـهـه داـن
شگاه، از در داـن اـمـعه آزاد و ـب اع از ـج شگاه و دـف داـن
از کرده ر ـتـحـصـنی را آـغ رکـبـی اـنـجـمن اـسالـمی اـمـی
اـست که ـمورد ـحـماـیت ـعـموم داـنـشـجوـیان و دـفـتر

تحکیم وحدت است
ا اـبی ـب ـص ـت اکـمـیت اـن اورـیم که ـح ر اـین ـب ا ـب * « ـم
اـفع ـمـلی و ـن اع از ـم اـیی و دـف اـس ـن واـنی در ـش اـت ـن
ز اـج ارج و ـع ان ـخ ر ـجـه راـب ور در ـب اـتی کـش ـی ـح

ـماـندن از ـحل ـمـساـئل و ـمشکالت داـخـلی،
ـشاـیـستگی و ـصالـحـیت ـمدـیرـیت کـشور را

ندارد.»
* اـعـتـصاب ـغذای زـنداـنـیان ـسـیاـسی و
اـمه ود روزـن داـنی ـب راض ـبه اداـمه زـن اـعـت

نگاران
در هـفته ـهای اـخـیر اـخـبار گوـناگوـنی از ادامه
اـسی کشـور ـی مـاـعی و ـس ـت روهـای اـج ـی ارزه ـن ـب ـم

از قرن ها کژاوه گل ها فرا رسید
بار دگر حیات به جان زمان دمید

خورشید شوق تابش دیرینه بازیافت
گرمی نشست بر دل ما با حلول عید
در کوچه باغ عشق شکوه بنفشه شد

آماج گاه بوسه موی بلند بید
بلبل به نغمه آمد و چون روی گل شگفت
تا غنچه های بوسه زلب های غنچه چید

آرامش نسیم به باغ و چمن نشست
افسون عطر یاس به سوی سمن دوید

پروانگان مست به پرواز آمدند
صهبای ژاله بر دهن نسترن چکید

بر جوی ها و دامنهٌ کشتزارها
پیچید بوی پونه و ریحان و شنبلید

شادان و جاودان زی ید این رسم دیرپای
کش شادی از قرون به دل این زمان کشید

این پیر سالخورده تاریخ گل نمای
بر کوچ گاه کهنه بنایی نو آفرید
تا جاودان حالوت نوروز زنده باد

پیوسته باد گرم ترین دید و بازدید
ایرج 

کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران، ـفرا رـسـیدن
ان ـیـهـن ال 1384، را ـبه ـهـمه ـهم ـم از ـس وروز و آـغ ـن
ـیـدوار اـست که ـبـریک ـمی گوـیـد و اـم گراـمی ـت
د ـبـخش وـی ار  ـن دن ـبـه را رـسـی و، ـهمچون ـف ال ـن ـس
ر اکم ـب داد و ـسـتم ـح ردم از چنگال اـسـتـب اـیی ـم رـه

میهن ما باشد. 
هم میهنان گرامی!

اگوار و وار حـوادث ـن ال 1383، سـال  دـش ـس
ـیورش ـهـمه ـجاـنـبه ارـتـجاع ـحاکم ـبه ـمـنـظور درـهم
کوـبـیدن ـصدای آزادی ـخواـهی و ـعداـلت ـجوـیی

ا ود ـب صـادف ـب ود. آغـاز سـال 83 ـم ـیـهن مـا ـب در ـم
ـشی ارـتـجـاع که در س ـفـرـمـاـی ـشـروع ـبه کار ـمـجـل
زاران ا حـذف ـه ات و ـب ـتخـاـب ام اـن ـضحکه ـیی ـبه ـن ـم
شکـیل ـمی ـشی ـت دـی رم دگراـن اـتی ـبه ـج اـب ـتـخ زد اـن اـم ـن
ن ـخـاـنه ارـتـجـاع تگان اـی گردـیـد. ـبه کرـسی نـشــس
ان وـلی ـفـقـیه و رـم زدور گوش ـبه ـف ـشـتی ـم اً ـم دـت ـعـم
واـست ر ـخالف ـخ د که ـب ودـن اع ـب ران ارـتـج دیگر ـس
ی ـرار ـم ـور ـق ـون گذاری کـش ـاـن ـام ـق ـردم در ـمـق ـم
نـد. رد ـصالـحـیت هـزاران ـتن از نـامـزدهـای ـت گرـف
اـنـتـخاـباـتی ـمـجـلس در کـنار ـشـمار زـیادی از ـمـنـتـخـبـین

بدرود رفیق مارین   در ص 8

ما از مبارزه برای تغییرات دموکراتیک و مترقی در ایران حمایت می کنیم!    در ص 3
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* ـمـبارزه ـبرای اـفزاـیش ـسـطح دـسـتـمزدـها ـمـطاـبق ـبا ـنرخ واـقـعی
ارگر و ار ـطـبـقه ـک ده پـیـک ای ـعـم رـصه ـه ان ـیـکی از ـع ورم، ـهمچـن ـت
د ـبـیش از اـی داد ـمی گردد. در اـین زـمـیـنه ـب ان ـقـلـم ـش دیگر زـحـمـتـک
دگان ـمـجـلس اـیـن ویژه ـنـم اراـنه رژـیم ـب اـک ای رـی اـست ـه گذـشـته ـسـی

هفتم را افشا کرد !
ـدی، ـی ـورـش ـو ـخ ـال ـن ـدن ـس ـی ـرارـس ـوروز و ـف ـاـنه ـن ـت در آـس
زـحـمـتـکـشان ـهـنوز در اـنـتـظار ـبرگزاری ـجـلـسات ـشورای ـعاـلی ـکار
به ـمـنـظور ـبررـسی و ـتـصـمـیم گـیری درـباره ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـها

در سال آینده هستند.
اه ا ـنـیـمه اـسـفـند ـم اـنه ـهای ـهمگاـنی، ـت ر پاـیه گزارش ـهای رـس ـب
ا ـحـضور اـله ـب رـس ار ـکه ـه اـلی ـک ورای ـع وـبـتی ـش ال، ـجـلـسات ـن ـس اـم
ارگر اـنه ـک اـیی چون ـخ ادـه ز ـنـه ا، دوـلت و ـنـی رـم ارـف دگان ـک اـیـن ـنـم
ـبرگزار ـمی ـشد، ـتـشـکـیل ـنـشده اـست. ـخـبرگزاری ـکار اـیران،   اـیـلـنا
اون رواـبط ـکار وزارت ـکار و اه، از ـقول ـمـع ارـیخ 11 اـسـفـند ـم ـبه ـت
اـمور اـجتـماـعی ـخـبر داد، ـعدم ـحـضور ـنـماـیـندگان ـکارـفرـماـیان عـلت

تعویق در تشکیل جلسات شورای عالی کار است!
ای اـلی اـنـجـمن ـه ون ـع اـن ره ـک دـی ات ـم پـیش از اـین رـئـیس ـهـی
ـصنـفی ـکارـفرـماـیی اـیران اعالم داـشـته ـبود، اـین ـکاـنون به ـنـماـیـندگی
از ـسوی ـکارـفرـماـیان به نـحوه ـتوزیع ـبن ـکارگری اـعـتراض داـشته و
ی ـئـول ـکـاـنـون ـعـاـل ـس ـمی داـنـد. اـین ـمـقـام ـم ـبـول ـن آن را ـقـاـبل ـق
ـکارـفرـماـیان ـتـصریح ـنـموده ـبود، ـنـماـیـندگان اـین ـتـشـکل ـکارـفرـماـیی
ال د. ـبه دـنـب دارـن ارگری ـن وزـیع ـبن ـک د ـت ر روـن ارـتی ـب ـهیچ گوـنه ـنـظ
اـین ـحرـکت، انـجمن ـهای ـصنفی ـکارـفرـماـیان از حـضور در ـنـشـست
ز از شـرـکت در ـی اـلی کـار خـود داری کـرده و ـن ای شـورای ـع ـه
راض ورد اـعـت وارد ـم ررـسی ـم ار ـجـهت ـب ـته ای ـکه وزارت ـک ـی ـکـم
اـیـشان در ـمحل وزارت ـکار ـبرپا ـشده ـبود،اـسـتـنـکاف کردـند. ـبرپایه
ـمـقررات ـموـجود در ـجـمـهوری اـسالـمی،ـنـحوه ـتوزـیع، ـکـیـفـیت ـکاال
و ـنوع ـکاالـهای ـبن ـکارگری زـیر ـنـظارت ـمـسـتـقـیم ـسـتادی ـمـتـشـکل
رد. ام ـمی پذـی ارگر و دوـلت اـنـج اـنه ـک ا،ـخ رـم ارـف دگان ـک اـیـن ـم از ـن
ـکـلـیه ـتـصـمـیـمات ـسـتاد ـبن (ـیا ـکاال ـبرگ) ـکارگری ـبه ـصورت ـسه
د ـبه اـی ور ـب ذـک اد ـم ات ـسـت ـس ورت ـجـل را ـمی گردد و ـص ـبه اـج اـن ـج

امضاء نمایندگان سه گروه برسد.
به ـهرجـهت اـعـتراض ـکارـفرـماـیان ـمـنـجر ـبدان ـشده اـست که در
رای سـال 84 ـتمـزد کـارگران ـب زان حـداـقل دـس ـی وروز ـم اـنه ـن ـت آـس
ر دام اـخـی داـست،اـق اگـفـته پـی اـند.  اـلـبـته ـن اـقی ـبـم اـمـشـخص ـب اـکـنون ـن ـت
رـکـتی ـبه اً ـح رـف ان،ـص اـی رـم ارـف ای ـصـنـفی ـک اـلی اـنـجـمن ـه ون ـع اـن ـک
ا ـهدف ـمـعـیـنی ـکه از اـست ـب ـست،ـبـلـکه اـین ـسـی ـی راض ـن وان اـعـت ـعـن
ود،ـبه اـیت ـمی ـش درت در رژـیم والـیت ـفـقـیه ـحـم ز ـق راـک وی ـم ـس

مرحله اجر ا درآمده است. 
اـلی ون ـع اـن ان رـیـیس ـک رـیم، ـسـخـن ـب اـمه پی ـب رـن ای اـین ـب رای آـنـکه ـبه ژرـف ـب
اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـکارـفرـماـیی اـیران ـجاـلب ـتوـجه اـست: ـعـطاردـیان، در ـتارـیخ
ـضـور ـطه ـبـا ـعـدم ـح ـنـا، در راـب ـبـرگزاری ـکـار اـیـران،  اـیـل ـنـد ـمـاه  ـبه ـخ 18 اـسـف
نـمایـندگان کارـفرما در ـجلـسات شورای ـعالی کار از ـجمله می گوـید:  «تا زـمانی
ـکه در ـبـحث ـبن ـکارگری ـتـشـکالت ـکارگری ـحاـضر ـبه ـهـمـکاری ـسه ـجاـنـبه در
ای ـصـنـفی اـلی اـنـجـمن ـه ون ـع اـن د،ـک اـشـن ـب ردن آن ـن ـنه ـک زـی ـخصـوص ـنحـوه ـه
ا دـسـتـمزدـهای ـسال 84 ـهیچ ـجـلـسه ای ـبرگزار ـنـخواـهد اـیی، در راـبـطه ـب رـم ـکارـف
ـکرد. » وی سپس اداـمه ـمی دـهد:  «ـکارـفرـماـیان ـبرای ـتاـمـین رـفاه ـکارگران ـخود
رای ظـارت کـاـمل ـب ان ـن ا خـواـه د،اـم زاـیش ـبن کـارگری شـده اـن حـاضـر ـبه اـف
ـساـماـندـهی در ـنـحوه ـهزـیـنه ـکردن ـبودـجه ـبن ـکارگری ـهـسـتـند . . . ـعاـمل ـتوزـیع
س د .»  رـیـی اـفت ـکـن زد درـی ارـم د ـک ام ـمی دـه اری ـکه اـنـج رای ـک ـست ـب اـی ـمی ـب
ال گذـشـته ـبه ان در ـس اـی رـم ارـف ر ـمی گردد:  «ـک ذـک اـیی ـمـت رـم ارـف اـلی ـک ون ـع اـن ـک
وـعده ـخود ـمـبـنی ـبر اـفزاـیش ـبن به ـمـیزان 100 درـصد و اـفزاـیش ـحداقل دـسـتـمزد
ردن ـبن ـنه ـک زـی وه ـه رآـنـکه ـنـح روط ـب ـش د، ـم ردـن واـفق ـعـمل ـک ر ـت راـب ارگران ـب ـک
رط ـعـمل ال ـبه اـین ـش ا ـبه ـح ود، وـلی ـت ام ـش اـنـبه اـنـج ارت ـسه ـج ـظ ا ـن ارگری ـب ـک
ـنـشده اـست،ـکارـفرـماـیان بـخش ـخـصوـصی ـبا ـکارگران ـخود هیچ ـمـشکـلی ـنداـشته
اـنـند ـخاـنه ـکارگر و ـندارـند، ـبـلـکه اـین ـتـشـکل ـهای ـکارگری [ـیـعـنی ـنـهادـهاـیی ـم
ورد ـحل د ـکه در ـم ـسـتـن د]  ـه وـن ارگری ـمـحـسوب ـنـمی ـش ـسـتـقل ـک ـشـکل ـم ـکه ـت

مشکالت نرمش الزم را به کار نمی برند. »
ا ـسـتـقـیم ـب اط ـم ان، ارـتـب اـی رـم ارـف اـلی ـک ون ـع اـن اره رـیـیس ـک ورد اـش اـست ـم ـسـی
اـیی در رـم ـشـکل هـای کـارـف ـمـلکـرد ـمـجـلس ـهـفـتم دارد. در واـقع حـرـکت ـت ـع
ا اـقداـمات ـمـجـلس ـقراردارد.  ـبه ـبـیان روـشن ـجـلـسات ـشورای ـهـماـهنگی ـکاـمل ـب
ـعاـلی ـکار درـباره ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـها ـبه اـین دـلـیل ـتـشـکـیل ـنـشده اـست ـکه
ـبـحث رـسـیدگی ـبه ـبودـجه ـسال آـیـنده و ـمـجـموـعه ـبرـناـمه ـها و ـسـیاـست ـهاـیی ـکه
ـقراراست پـیاده ـشود، ـکاـمالً شـفاف و روشن ـنـیـست. ـبویژه ایـنکه ـکـشمـکش مـیان
ـجـناح ـبـندی ـهای ـحـکوـمـتی ـبر ـسر ـتـصاـحب ـکرـسی رـیاـست ـجـمـهوری ـجرـیان
ر ـخواـهد داـشت.  ـبه اـین ـستگی ـبه اـین اـم اـمه ـب رـن دارد و چگونگی اـجرای اـین ـب
ود داـشـته وـجـهی ـبه آن وـج دون آـنـکه ـت ان ـب ـش اـفع زـحـمـتـک وق و ـمـن رـتـیب ـحـق ـت
د، ان ـمی دـه ـش ال ـمی گردد.  واـقـعـیت ـن ا ـشدت و ـبه ـنـحوی ـخـشن پاـیـم د،ـب اـش ـب
ودی اـمـنـیت اـب ای ـن اـیه ـبه ـبـه رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ام ـکوـشش رژـیم والـیت ـفـقـیه ـت ـتـم
زاـیش ان اـف اـی رـم ارـف ور ـک اـن ـشـغـلی زـحـمـتـکـشان اـست، و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـقدرت ـم
ـیاـفـته اـست.  و دراـین ـمـیان اـین ـکارگران و زـحـمـتـکـشان ـهـسـتـند که ـفاـقد ـهرگوـنه
ـسـتـقل ـصـنـفی ـشـکل هـای ـم د و ـحـتی از داـشـتن ـت ـن ـت ـس وـنی ـه اـن اـمکـان و ـحق ـق
(ـسـندـیـکا) که بـتواـند از مـنافع صـنفی  رـفاـهی آـنان ـحـمایت ـکـند، مـحروم اـند. ـعدم
اـمـعـلوم ـبودن ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـها ـبرگزاری ـجـلـسات ـشورای ـعاـلی ـکار و ـن
ـبرای ـسال آـیـنده، ـنـماـیانگر آن ـشراـیط ـناگواری اـست ـکه زـحـمـتـکـشان ـمـیـهن ـما
تـادن د. ـبی ـشک در پس اـین اقـدام ـیـعـنی ـبه ـتعـوـیق اـف ار آمـده اـن ـت درآن گرـف
ا اط ـب ـب ـته اـست ـکه ـبی ارـت دـفی ـنـهـف اـست و ـه اـلی کـار،ـسـی سـات شـورای ـع ـجـل
ـبـارزه ـین ـعـلل اـست ـکه ـم ـم ـست.  و درـست ـبه ـه ـی ـنـوـنی ـن ـیـاـسی ـک اوـضـاع ـس
اراـنه اـک ای رـی اـست ـه ای ـسـی ـش وف ـبه اـف د ـبـیش از پـیش ـمـعـط اـی ان ـب ـش زـحـمـتـک

ارتجاع بویژه نمایندگان مجلس هفتم باشد.

چرا دستمزدها مطابق نرخ واقعی
تورم افزایش نمی یابد ؟
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ما هرگونه مداخله خارجی و نظامی در ایران را مردود می شماریم!

ما از مبارزه برای تغییرات دموکراتیک و
مترقی در ایران حمایت می کنیم!

ا ـسـتی،  ـب وـنـی اـیـندگان اـحزاب  کارگری-کـم اـنـیه،  ـنـم ا اـمـضاء کـنـندگان اـین ـبـی ـم
نگرانی شاهد صدور بیانیه های غیرمسئوالنه و پرخاشگرانه دولت ایاالت متحده  و
ـتـهدـید  اـیران ـبه ـحـمـله ـنـظاـمی  ـهـسـتـیم.  ـما ـمـعـتـقدـیم که ـسـیاـست آـمریکا در راـبـطه ـبا
رنـاـمه اـین کشـور بـرای ـمـجبـورکردن کشـورهـای ـیـقت ـبخــشی از ـب ایـران در ـحـق
ـخاورـمـیاـنه ـبه ـقـبول ـطرح «ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ»   و گردن ـنـهادن  ـبه هژـموـنی ـسـیاـسی -
اقتـصادی و نـظامی امپریالـیسم آمریکا اـست.  ما معتـقدیم که ـهرگونه تهاجم آـمریکا
ا اـمی و ـی ـظ ـسـته ای- ـن ـسات ـه اـسـی ر ـضد ـت ـبه، ـب اـن ا ـهـمه ـج دود و ـی راـئـیل، ـمـح ا اـس و ـی
ـشر و دـموکراـسی و ر ـحـقوق ـب رای اـم ار ـب ام ـعـی اـجـعه ـتـم اـسی، یک ـف راتژیک ـسـی اـسـت
ـبرای ـتـماـمی آـناـنی اـست که ـبرای یک ـجایگزـین دـموکراـتیک در اـیران ـمـبارزه ـمی
ران وری در اـی اـت رضـد دیکـت وکراـتیک که ـب رـقی و دـم ای ـمـت روـه ـی ردم و ـن د. ـم کـنـن
ا د. ـم ـن ـسـت ران ـه رگوـنه دخـاـلت خـارـجی در اـی اٌ ـمخـاـلف ـه وـی د، ـق ـن ارزه ـمی کـن ـب ـم
ـمـعـتـقدـیم که ـسـیاـست ـتـهدـیدات ـمداوم اـیاالت ـمتـحده ـهمچـنـین ـبا ـهدف ـیاری دادن
به نـیروهای طرفدار آمریکا در درون اـیران طراحی شده است که آنان بـتوانند خود

را در مقام تنها «ناجیان ملت» در مقابل تهاجم آمریکا به ایران جلوه دهند.
اـنه ا ـهر کـشور دیگر ـخاورـمـی ا ـمـعـتـقدـیم که ـهرگوـنه ـحـمـله ـنـظاـمی ـبه اـیران و ـی ـم
ر، ـش وق ـب رای ـحـق ـطـقه ـب ـن ردم ـم ان و کارزار ـم ده ی دیگری ـبه ـصـلح ـجـه رـبه ـعـم ـض
رای ـصـلح و ـسـتـیم و ـب ا ـمـخاـلف ـجنگ ـه اـعی اـست. ـم ـشرـفت اـجـتـم وکراـسی و پـی دـم
پـیـشرـفت ـمـبارزه ـمی کـنـیم.  ـما ـحـماـیت و ـهـمـبـستگی ـخود را ـبا ـجـنـبش ـمردـمی ـبرای

آزادی و دموکراسی در ایران اعالم می کنیم.

احزاب امضاء کننده:
د ـست ـهـن وـنـی زب کـم ـست ژاپن- ـح وـنـی ام- ـحزب کـم ـن ـت ـست وـی وـنـی ـحزب کـم
ن یپـی ـیـل ـمل ـشـهـروـنـدان ـف ـتـان- ـحـزب ـع یــست)- ـحـزب کارگران پاکـس (ـمـارکـس
(اکـبـیان)- ـحزب ـتوده اـیران- ـسازـمان ـفداـئـیان ـخـلق اـیران (اکـثرـیت)- ـحزب ـمردم
ـنـان- ـحـزب ـب ـست ـل ـی ـین- ـحـزب کـمـوـن ـط ـس ـتالف دـمـوکراـتیک ـفـل ـین- اـئ ـط ـس ـفـل
کـموـنـیـست ـسورـیه- ـحزب کـموـنـیـست اـسراـئـیل- ـحزب کـموـنـیـست ـعراق-  ـجـبـهه
رکـیه- حـزب رکـیه- حـزب دهـاپ ـت ـست ـت ـی رـقی خـواه ـبحـرـین- حـزب کمـوـن ـت
راکش- ـحزب اـلـیـسم ـم وـسـی رـقی و ـس ر- ـحزب ـت زاـی اـلـیـسم اـلـج وـسـی وکراـسی و ـس دـم
ارـیو (ـصـحرا)- ـجـنـبش ـمـقاوت کنگو ـس وـبی- ـجـنـبش پوـلـی رـیـقای ـجـن وـنـیـست آـف کـم
(ـطرـفداران ـلوـموـمـبا)- ـجـنـبش اپوزـیـسـیون دـموکراـتیک کنگو-   ـحزب کـموـنـیـست
ـتالف چپ ـست یـونـان- اـئ ـی ـست پرـتغـال- حـزب کمـوـن ـی ـسه- حـزب کمـوـن فـراـن
دـموکراـتیک ـیوـنان (ـسـیـناسپـیـسـموس) = ـحزب کـموـنـیـست ـبوـهـمـیا و ـموراوـیا- ـحزب
ـسـتی اـلـی وـسـی اد ـس ان- ـحزب اـتـح ارـسـت وـنـیـست ـبـلـغ واک- ـحزب کـم وـنـیـست اـسـل کـم
ان- - وـنـیـست آـلـم رـقی ـقـبرس)-ـحزب کـم ان ـمـت اـنی-  آکل (ـحزب زـحـمتکـش روـم
ـحزب کـمونـیـست اـترـیش- ـحزب کـموـنـیست رـفوـنداـسـیون اـیـتالـیا- ـحزب کـموـنـیـست
ا- ـحزب ـی اد چپ اسپاـن ا- اـتـح ـی وـنـیـست اسپاـن و- ـحزب کـم ارـیـن ان ـم ون ـس داـسـی وـن رـف
د- ـحزب وـنـیـست ـفـنالـن ا- ـحزب کـم ـی وـن اـل اد چپ کاـت ا- اـتـح ـی وـن وـل اـت وـنـیـست ـک کـم
ا- ـحزب اـنـی رـیـت رـلـند- ـحزب کـموـنـیـست ـب کارگران ـمـجارـسـتان- ـحزب کارگران اـی
کـموـنـیست ـبریـتانـیای کـبـیر- ـحزب کـمونـیـست ـنوـین هلـند- ـحزب کـموـنـیست ـسوـئد-
ـحزب کـموـنـیـست در داـنـمارک- ـحزب کـموـنـیـست ـلوکزاـمـبورگ- اـئـتالف ـسـبز و
ـست وـنـی زب کـم ریکا- ـح ده آـم االت ـمـتـح ـست اـی وـنـی زب کـم ارک- ـح رخ داـنـم ـس
ـتـین- حـزب ـست آرژاـن وـنـی ای مکزیک- حـزب کـم ـست ـه ـی وـن زب کـم ادا- ـح کاـن
ـسـتی ـنـی دـی اـن ر)- ـجـبـهه آزادـیـبـخش ـس رزـیل- ـجـنـبش اـنـقالـبی ـشـیـلی (ـمـی وـنـیـست ـب کـم
یـواری ونـزوـئال-  حـزب ش بـوـل ـنـب ـست ونـزوـئال- ـج ـی یکاراگوـئه- حـزب کمـوـن ـن

کمونیست کلمبیا- جنبش برای سوسیالیسم بولیوی.

پیروزی مجدد کمونیست ها در مولداوی
اه ( 6 د ـم داوی در روز 16 اـسـفـن وـل اـنی ـم ـم ات پارـل ـتخـاـب در اـن
ور را ـبه دـست اکـمـیت اـین کـش وـنـیـست، که ـح ارس)  ـحزب کـم ـم
ار دیگر ا ـبه دـست آوردن 46/1 درصـد آرا، ـب ـست ـب واـن داـشت، ـت
رچـند که اـین آرا رـیت آرا را در اـین کـشور ـبه دـست آورد، ـه اکـث
ـنـسـبت به اـنـتـخاـبات ـسال 2001  ـنـشانگر دو درـصد کاـهش اـست. ـبه
اذ ـشده از ـسوی اـست ـهای اـتـخ داوی و ـسـی وـل راـیط ویژه ـم دـلـیل ـش
ـده ی کـشـور، ـن ـر ـتـحـوالت آـی ـی ـرای ـمــس ـیــست ـب ـوـن ـحـزب کـم
ـبرـخوردـهای ـبـین اـلمـلـلی ـبا اـین پـیروزی ـمـتـنوع و به ـبـیاـنی در ـبرـخی
ـشه ر ـهـمـی ای اـخـی ال ـه ود. روـسـیه که در ـس ز ـب رانگـی وال ـب وارد ـسـئ ـم
راـبـطه ای دوـسـتاـنه ـبا ـموـلداوی داـشـته اـست، رواـبـطش ـبا اـین کـشور
داوی از ـحـضور وـل اـیی که دوـلت ـم ا آـنـج رگی گذاـشـته، ـت رو ـبه ـتـی
اـظرـین روـسی در اـنـتـخاـبات ـجـلوگـیری کرد و چـندی پـیش از آن ـن
راج اـسوـسی از کـشور اـخ رم ـج اع روـسی را ـبه ـج ر از اـتـب ز 20 ـنـف ـنـی
زب ر ـسه ـح ر ـه ات اـخـی اـب ارس 2005). در اـنـتـخ کرد (گاردـین 7 ـم
ـبزرگی که ـتواـنـسـتـند ـحد ـنـصاب 6 درـصدی ورود ـبه ـمـجـلس را ـبه
دست آورند، با شعار های جدایی از روسیه و طرفداری از غرب،
ار ا ـشـع وـنـیـست ـب د. ـحزب کـم ودـن ده ـب اـتی ـش اـب ـتـخ ارزات اـن وارد ـمـب
ـتـار ـمـلـحق شـدن ـبه اـین کلـوپ ـنـزدیکی ـبه اـتحـادـیه اروپا خـواـس
مـاـعی- ـت کشـورهـای سـرمـاـیه داری اروپاـست.  بـرنـاـمه هـای اـج
د اـعث رـش ا ل گذـشـته ـب ار ـس ـست در چـه وـنـی ادی ـحزب کـم ـص اـقـت
وز ـن داوی ـه وـل ا اـین وجـود ـم ا ـب صـادی کشـور شـده اـست، اـم ـت اـق

فقیرترین کشور اروپاست . 
اـنی پـیروزی ـحزب کـموـنـیـست در اـین اـنـتـخاـبات ـبه رـغم پـشـتـیـب
د اـیـن وـش ریکا ـخ رای آـم دان ـب ادـیه اروپا، چـن وـسـتن ـبه اـتـح آن از پـی
ز چه پـیش از ـی ریکا ـن اـنی شـده از سـوی آـم ـب ـی ـت ود و احـزاب پـش ـب ـن
اـنـتـخاـبات و چه پس از آن، ـتـهدـید ـبه ـعدم پذـیرش ـنـتاـیج اـنـتـخاـبات
ـین دف از چـن د. ـه ـست کردـن ـی روزی حـزب کمـوـن در صـورت پـی
ا در صـورت ود ـت ا اوکراـیـین ـب اـبه ـب ـش ـطی ـم راـی اد ـش دی اـیـج دـی ـتـه
ار ا ـشـع د ـب واـنـن ـت رـین امکان و اـخـتالف کم آرا، ـب ود کوچک ـت وـج
ور ر رژـیم را در اـین کـش راـیط ـتـغـیـی دی ـش دـی ات ـج اـب ـتـخ د اـن دـی ـتـج
ـیـان آرای ـحـزب ـیل اـخـتالف ـفـاحـش ـم ـفـراـهم آورنـد. اـمـا ـبه دـل
کـمونـیست و ـساـیراحزاب، اـین امکان منتـفی شد. اـما ـبا این ـحال دو
ـحزب دیگر دارای ـنـماـیـنده در ـمـجـلس اـعالم کرده اـند که ـحاـضر
وی ده از ـس اد ـش ـشـنـه وری پـی اد ـبه رـیـیس ـجـمـه ـم ـت ـبه دادن رای اـع
ا اـنـتـخاـبات زود ـحزب کـموـنـیـست ـنـیـسـتـند و  ـتالش ـخواـهـند کرد ـت
رگزاری ـسی ان ان 7 د.»  (ـخـب رـن ـب رگزار شـود.    ـب رس دیگری ـب
ای ان ـه ازـم ا کمک « ـس ال گذـشـته ـب زب ـس ارس 2005). اـین ـح ـم
ارس 2005). ریکا پاـیه گذاری ـشد .(گاردـین 7 ـم ر دوـلـتی « آـم ـغـی
ریچارد ـبوچر ، ـسـخنگوی رـسـمی وزارت اـمور ـخارـجه ی آـمریکا
ـنـیز پس از اـعالم ـنـتـیـجه ی اـنـتـخاـبات گـفت: «ـتـماـیالت ـمـنـفی که در
جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در مولداوی مشاهده گردید، ممکن
ار روـسـیه 8 اـیت اـخـب ر بگذارد » ( ـس اـثـی ری ـت ـتـیـجه رای گـی ر ـن ود ـب ـب
مارس 2005).  «والدیمیر ورونین» رییس جمهور مولداوی نیز در
ـتـخـاـبـات گـفت که : « ...یکی از ـنـراـنی ـخـود پس از اـن ـین ـسـخ اوـل
ـمـهـمـترـین ـنـتاـیج  اـنـتـخاـبات اـخـیر ـعدم ـبروز اـنـقالـبی ـبود که ـبـسـیاری
رـین اـنـقالـبی که اـفه کرد که : « ـمـهم ـت ار آن را داـشـتـند.» او اـض اـنـتـظ
ی مـاـن ات پارـل ـتخـاـب در اـین کشـور رخ داد در سـال 2001 ، ـطی اـن
اـلی از عـرـصه سـاد ـم وده ـبه ـف ود که سـران آـل ـته در کشـور ـب گذـش
د . ... و یکی از ـمـهم تـرـین اهـداف یـاـسی کشـور خـارج شـدـن ـس
دن اـین پول هـا ـبه مـردم اـست.» یـز بـاز گرداـن دوـلت مـولـداوی ـن
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ـجـهان ـخارج و ـعاـجز ـماـندن از حل ـمـساـئل و ـمشکالت داـخـلی، ـشاـیـستگی و
ارـساـیـیـها و اره ـن ا ـتوـجه ـبه آنچه که درـب ـصالـحـیت ـمدـیرـیت کـشور را ـندارد.ـب
رـیت ـمـلت د، و ـحرکت ـخودـجوش اکـث رده ـش رـشـم اکـمـیت ـب ای ـح ـیـه واـن اـت ـن
اـیران در ـعدم ـشرکت در اـنـتـخاـبات دوـمـین دوره ـشوراـهای ـشـهر و ـهـفـتـمـین
اـست ات رـی اـب ـتـخ رکت در اـن ان ـبه ـش اـیل آـن دم ـتـم دوره ـمـجـلس و روـحـیه ـع
ا اـین وان ـب ر اـین واـقـعـیت اـست که دیگر ـنـمی ـت ده، گواـهی ـب ـن وری آـی ـجـمـه
ـترـتـیب ـبـسوی ـمردم ـساالری، دـموکراـسی، حکوـمت ـقاـنون، ـحاکـمـیت ـمـلت،
وری واـقـعی گام ارف و ـجـمـه وای ـسه گاـنه ـمـتـع ات آزاد و ـتفکیک ـق اـب ـتـخ اـن
ـبرداشت. ـتـجربه ـهشت ـساله پس از ـخرداد 1376، ـنـشان داده اـست که ـبا اـین
رـین ـشراـیط رـتـیب اـصالـحات ـمورد ـنـظر ـمردم امکان پذـیر ـنـیـست و در ـبـهـت ـت
س ا رای رـیـی وـنـه ـی ـیـل ا ـم ا ـب د، و ـحـت ـن اـش ظـر داـشـته ـب ار ـن ردم امکان اـظـه که ـم
اـیت د، در ـنـه ر پای دارـن ز ـب واـفق او را ـنـی د و ـمـجـلس ـم رگزـیـنـن وری را ـب ـجـمـه
رـیـیس جـمـهور کـشور ـبه ـسطح یک  ـتدارکات چی  ـمراکز ـقدرت و نـهادـهای
رـصت و راهکار دگان، ـف ـن ا اـمضـاء کـن د کرد. ـم واـه وط ـخ اـبی ـسـق ـتـخ راـن ـغـی
ار آـنـیم ـسـته و ـخواـسـت ـحـتـمی و ـنـهاـیی را گردن ـنـهادن ـبه رای و اراده ـمـلی داـن
ـمـلـلی آن ـین اـل ور کشـور و رواـبط ـب درت حکوـمت، اداره اـم ار ـق ـت که سـاـخ
ای ورـه د ـهـمه کـش اـنـن اـسی، ـم ون اـس اـن ردـمی از ـق ر ـم اده ـغـی وء اـسـتـف دون ـس ـب
پـیـشرفـته جـهان، ـبر پایه اـعالمـیه جـهانی حـقوق ـبـشر و ـمیـثاقـهای دوگانه اـلـحاـقی
و ـمـنـشور مـلل ـمـتـحد، ـبا ـتوجه ـبه حـفظ ـمـناـفع مـلی، ـطراـحی ـشود، ـتا ـبا اـسـتـقرار
تگزاری ات و پذیـرش خـدـم صـاـب ـت ـته سـاالری در اـن ـس مـردم سـاالری، شـاـی
ـعـموـمی و یک ـنـظام اـقـتـصادی پوـیا و کارآـمد ـبر پاـیه ـتاـمین ـعدالت اـجـتـماـعی
اک راـیط ـبـحراـنی ـخـطرـن ا از ـش ردم ـم دار، ـمـیـهن و ـم وـسـعه پاـی ای ـت و در راـسـت
ـموـجود ـتواـنـمـنداـنه رـهاـیی ـیاـبـند و در راه ـسـعادت و رـفاه و اـعـتالی ـشاـیـسـته ـبا

توجه به رسالت تاریخی خود، در تعامل با ملتهای جهان گام بردارد. ...»
ـما ـضـمن اـسـتـقـبال از چـنـین ـتالش ـهاـیی، ـبا حـفظ ـنـظرات ـخود،  ـمـعتـقدـیم
که ـمی ـتوان ـبا ـتالش ـمـشـترک پاـیه چـنـین تالش ـهاـیی را در ـجاـمعه گـسـترش

داد و راه را برای اقدام های بعدی هموار ساخت.
درـیـجی ا ـمرگ ـت اـبـله «ـب ای ـمـق ود که در راـسـت ده ـب ار آـم ـهمچـنـین در اـخـب
ـتشکل ـهای داـنـشـجویی و اـعـتراض به ـفـضای ـبـسته داـنشگاهـها و ـفـضای اـمنـیـتی
و پـلـیـسی ـحاکم ـبر داـنشگاه و دـفاع از ـجاـمـعه آزاد و ـباز در داـنشگاه، اـنـجـمن
وم اـیت ـعـم ورد ـحـم از کرده اـست که ـم ر ـتـحـصـنی را آـغ ـی رکـب ـی اـسالـمی اـم
داـنـشـجوـیان و دـفـتر ـتحکـیم وـحدت اـست.» در اـطالـعـیه رواـبط ـعـموـمی دـفـتر
ـتحکـیم وـحدت، در ـحـماـیت از ـتـحـصن اـنـجـمن اـسالـمی داـنشگاه اـمـیر کـبـیر،
از ـجمـله آـمده اـست که: «ـساـلـهاـست که داـنشـجوـیان ـفـشارـهای ـسنگـین اـمـنـیـتی
ده اـن اـقی ـم داـقـلی ـب ردـمی ـح ای ـم ادـه ا از ـنـه د ـت وـن اـیی را ـمـتـحـمل ـمی ـش و ـقـض
ز ای گزاـفی را ـنـی زـیـنه ـه د و از اـین رهگذر ـه داری کـنـن دـنی پاـس اـمـعه ـم درـج
شگاه را درت اـساس داـن ان ـق اـب ر ارـب اـض ا در دوران ـح د. اـم پرداـخت کرده اـن
د. ـن زاری دـست ـمی زـن ر اـب وش کردن آن ـبه ـه رای خـاـم د و ـب ـته اـن اـنه رـف ـش ـن
ای شکل ـه ان و ـت وـی ـشـج ان داـن اـختگی را ـبه ـج ور و ـس وـظـه شکـلی ـن روزی ـت
و ـظهـورشـان ـمـله هـای ـن د و دیگر روز که ـع دازـن ـشجـوـیی ـمی اـن اـصـیل داـن
ان را شگاـهی ـش ر داـن اـمی و ـغـی ـظ ای ـشـبه ـن ادـه د، ـنـه رـن کاری از پـیش ـنـمی ـب
ـسه ـمـلت، اردی از کـی ـی ـیـل ای ـم ودـجه ـه زـیـنه کردن ـب ا ـه د و ـب وـیت ـمی کـنـن ـتـق
ای اـصـیل و آزاد شکل ـه د.ـت ازـن شگاه ـمی ـس ـسی در داـن اـمی و پـلـی ـظ زاری ـن اـب
داـنشـجوـیی را به ـبـهاـنه ـهای مـختلف و ـبا اـبزار ـهـیات ـنـظارت از ـعرصه ـفـعاـلـیت
ـتی و ـی ـن ضـاـیی، اـم زار ـق ـشجـوـیی را ـبه اـب د و ـفعـاالن داـن ـن شگاـهی ـمی راـن داـن
اـنـضـباـطی به سکوت ـمی کـشاـنـند.در اـین ـمـیان انـجـمن ـهای اـسالـمی که ـساـبـقه
ـتاـسـیس و ـفـعاـلـیـتـشان از ـعـمر ـجـمـهوری اـسالـمی ـبـیـشـتر اـست، ـبـیـشـترـین ـهـجـمه

ار در ـعـین ـنـشان دادن اـین ـمـنـتـشر ـشد که ـحاـئز اـهـمـیت اـست. اـین اـخـب
ـحـقـیـقت که ـمـبارزه ـبر ـضد اـسـتـبداد ـحاکم ـهمچـنان در ـبـطن ـجاـمـعه ـما
زـنده و در ـحال ـفـعاـلـیت اـست،  ـنـشانگر اـین واـقـعـیت اـساـسی ـنـیز اـست
ا ـبرای ـسازـمان اـید ـبرای ـتـغـیـیر اوـضاع دـشوار کـنوـنی ـبر ـتالش ـه که ـب
م ـداد و ـضـد رژـی ـب ـت ـارزان ـضـد اـس ـب ـمه ـم ی ـصف واـحـدی از ـه دـه
ـر از ـود که 565 ـنـف ـده ـب ـار آـم ـب ـزود. در اـخ ـوری ـحـاکم اـف ـاـت دیکـت
اـیـنه ـیی ـی ار ـب ـش ا اـنـت ران  ـب وـئی اـی ـشـج اـسی وداـن االن ـسـی دان ـفـع ـشـمـن دـی اـن
ـخواـهان ـبرکـناری ـمدـیرـیت کـشور ـشده اـند. در اـین اـعالـمـیه از ـجـمـله
تگان ـبه ـس ـبـان ـقـدرت و واـب ذکر ـشـده ـبـود که: «درـحـاـلی که ـصـاـح
ازـیـهای اـنـتـخاـبات ـحاکـمان اـنـتـصاـبی کوـشش دارـند ـمردم را ـبه پـیش ـب
ـیـاـسی، ـنـد، کـشـور ـمـا از ـلـحـاظ ـس ـمـهـوری ـسـرگرم کـن رـیـاـست ـج
رـین دوره هـای صـادی، یکی از ـسـخت ـت ـت رـهنگی و اـق مـاـعی، ـف ـت اـج
ـبـحراـنی ـحـیات ـتارـیـخی ـخود را ـمی گذراـند. اـمروز در اـثر ـسـیاـسـتـهای
ان در ـعرـصه راـنـی ا اـی اـفع ـم ان، ـمـن اـنـی ا ـجـه ران ـب رـین حکوـمت اـی ـتـنش آـف
ـبـاـله ـته اـست.» در دـن ـمـلـلی از هـر ـسـو مـورد ـخـدـشه ـقـرار گرـف ـین اـل ـب
اعالـمـیه ـمی ـخواـنـیم که: «ـتـمرکز ـثروـتـهای ـعـظـیم در داخل و ـخارج از
کـشور در دـست ـعده ای اـندک (کـمـتر از دو درـصد ـجمـعـیت کـشور)
ـدـنه دوـلت و وـجـود ـنـد ـب ـاـن ـاالـخـره، رـشـد ـقـارچ ـم ـوده اـست.و ـب ـب
ـای ـوردـه ـرـخ ـر- ـب ـار و دـست و پا گـی ـم ـی ـدت ـب ی ـبــش ـوروکراـس ـب
اـمه نگاران، وـیـسـندگان، روـن دـیـشـمـندان، ـن ا اـن ـسرکوبگراـنه ـحاکـمـیت ـب
فـعاالن ـسـیاـسی و ـجـنـبشـهای پوـیای ـفـعال داـنشـجوـیی، ـهـمراه ـبا پـشـتـیـباـنی
ـتن ـحـقـوق ـیه - ـنـادـیـده انگاـش ـضـاـئ ـبه و ـتـاـسف ـبـار ـقـوه ـق ـمه ـجـاـن ـه
شـهروـندی ـبراـبر ـبرای هـمه زـنان و ـمردان و ایـجاد ذـهنـیت ـبـشدت منـفی
یـره هـا و اقـوام ـته ـبه ـت ـس نـان ـسـخت کوش واـب مـوـط در ـشمـاری از ـه
ات و اـخـتن امکاـن ـس راـهم ـن وـجـهی و ـف ر ـبی ـت ر اـث راـنی، ـب اگون اـی گوـن
اد دم اـیـج اـطق، ـع ـن ر درآن ـم راـب ادی ـب ـص وـسـعه اـقـت د و ـت ات رـش وـجـب ـم
ـفرـصـتـهای ـبراـبر ـبرای آـنـها در راـسـتای واگذاری ـمـسـئوـلـیـتـهای اـساـسی
ـستگی دت ـهـمـب ـش ـست که ـب ده اـی ده نگران کـنـن ور، پدـی در اداره کـش
ان وـطـن اـخـته اـست.ـهـم واـجه ـس ر ـم ا ـخـط وررا ـب ـمـلی ویکپارچگی کـش
اـسی، ان ـسـی اـم ـس اـب وال ـن اع و اـح راـنی و اوـض راـیط ـبـح ز:در اـین ـش زـی ـع
اـجـتـماـعی، ـفرـهنگی و اـقـتـصادی، که ـمـیرود ـتا به اـسـتـقالل و ـهـمـبـستگی
ـمـلی ـما آـسـیب ـجدی وارد آورد، وـظـیـفه ـما چـیـست و راه ـبـیرون رـفت
اه و ا که ـمـتـضـمن دوام و ـبـقای ـمـیـهن و ـخوـشـبـخـتی و رـف از اـین ـبـحراـنـه
اـنـیه در اـنـتـها ـسرـبـلـندی ـمردم ـما ـباـشد کدام اـست؟» اـمـضاء کـنـندگان ـبـی
ا ان حکوـمتگر، ـب اور ـهـسـتـیم که ـجرـی ر اـین ـب ا ـب اـشاره ـمی کـنـند که: «ـم
ا اـیـجاد ـنـهادـهای ـضد ـمردم ـساالری و ـهدف ـحـفظ اـنـحـصار ـقدرت ـب
ان ـب ورای نگـه صـاـبی که در راس آن ـش ـت ای اـن ادـه ره گرـفـتن از ـنـه ـبـه
ـبـول ـتـخـاب ـشـدن ـبـرای ـق ـقـراردارد، از یک ـسـو ـمـردم را از ـحق اـن
وی روم کرده، و از ـس ات ـمـح اـب ـتـخ وـمی و آزادی اـن دـمتگزاری ـعـم ـخ
ـتی ـته سـاالری، امـور حکوـم ـس ـیه شـاـی ردن اـصل اوـل ـین ـب ا از ـب دیگر ـب
ـجاـمـعه را ـبدـست کـساـنی سپرده اـست که ـبـطور ـعـمده ـفاـقد ـصالـحـیت
ـتـیـجه د. ـن اـشـن رـیت کارآ ـمی ـب دـی اـعی و ـم د اـجـتـم رـبی، ـتـعـه ـعـلـمی، ـتـج
ـست ور، ـبه ـبن ـب ور کـش ر اـم ـسـلط اـین ـتفکر ـب ارـضه و ـت ـمـلـموس اـین ـع
اـبی ز کردن دوـلت و حکوـمت در راه ـحل ـی اـج اـمـعه و ـع دن ـج اـن کـش
ا صـاـبی ـب ـت اکـمـیت اـن اورـیم که ـح ر اـین ـب ا ـب سـاـئل آن اـست.ـم رای ـم ـب
ر راـب ور در ـب اـتی کـش اـفع ـمـلی و ـحـی اع از ـمـن اـیی و دـف اـس واـنی در ـشـن اـت ـن
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ر ـتحکـیم ـت د... دـف ـتـحـمل ـمی شـوـن ا را ـم ـه
دـنی و دام ـم اـیت از اـق وـحدت ـضـمن ـحـم
ی ن اـسالـم ـم ـر اـنـج ـدـی ـق ـاـبل ـت ـتحـصـن ـق
ی دارد که ـتحـصـن ـر، اـعالم ـم ـی ـرکـب ـی اـم
ـش ـب ـشگی جــن ی و هـمــی اـبــزاری ـمــدـن
داـنـشـجوـیی در پیگـیری ـمـطاـلـباـتش ـخواـهد
راـیـطی امکان ـسـلب ود که ـتـحت ـهیچ ـش ـب
ان ـممکن ـنـیـست ـشـجوـی ـحق ـتـحـصن از داـن
ازی داـنشگاه را ات زـمـین ـب داـم ا اـین اـق و ـب
اـمی و ـظ روع ـشـبه ـن ـش اـم ای ـن ادـه ـبه ـنـفع ـنـه

امنیتی ترک نخواهد کرد.» 
ن ـمـاـیت از اـی ـیـز ـضـمن اـبـراز ـح ـمـا ـن
ر ر کـبـبـی ان داـنشکده اـمـی ـشـجوـی ـتـحـصن داـن
ای راض ـه ـستگی و اـعـت دـیم که ـهـمـب ـمـعـتـق
ا اـین ـتـحـصن راه ـحـماـیت ـفـعال ـمـشـترک ـب
رانگـیز اـست. از اـین ـتالش ـهای ـتـحـسـین ـب
در اـخـبار ـهمچـنـین آـمده ـبود که چـهار ـتن
ر اـیی ـشـه دان رـج اـسی زـن ان ـسـی ـی داـن از زـن
اـنی ـس ر اـن راـیط ـغـی راض ـبه ـش کرج در اـعـت
این زـندان دست به اعتـصاب غذا زده اـند.
ده ده آـم ان اـعـتـصاب کـنـن داـنـی اـیـنه زـن ـی در ـب
اب اـلی دـست ـبه اـعـتـص ا: «در ـح ود که ـم ـب
ـغذای دو روزه ـمـیزـنـیم ـتا ـباز ـبا ـیاری ِ ـهم
ـدگان ِ ـن ـارج؛ کوـش ـان داـخل و ـخ ـن ـه ـی ـم
ـحـفظ ـخاـنواده ی ـبـشری ـصدای ـفرـیادـهای
ویژه ران ـب دان ـهای اـی ـخود را از درون زـن
ـیـدگاه ـمـخـفـوف ـبـع رـجـاـیی ـشـهـر کرج ـت
ـساـنی اـفـظان ـحـقوق اـن ــران ـبه گوش ِ ـح ایـ
وری د ـجـمـه ـی ان بگوـی ـی اـن ـیم.ـبه ـجـه اـن رـس ـب
اسالـمی پاـیـبـند ِ ـحـتی کوچکـترـین ـخواـسـته
ی؛ ـهـر ـتـراـض یــست. ـهـر اـع ی ـن ی انــسـاـن
ا وـشـته ای ـمـصادف اـست ـب ـتـحـصـنی؛ ـهر ـن
د از اغـاز ـی ان بگوـی د. ـبه اـن ـی ـبـع ـحـبس و ـت
اـجالس ِ کـمـیـسـیون ِ ـحـقوق ِ ـبـشر ـتا پاـیان ِ
وری اـسالـمی ر ـمحکوـمـیت ـحـمـه ـظ ـت ـن ان ـم
ا اسـاـمی رگزاری ـه ـیم....» ـخـب ـسـت ران ـه اـی
د - ا داراب زـن ـن ـی دگان را: ـب اـعـتـصاب کـنـن
ـمـهـندس ارژنگ داوودی - ـحـجت زـماـنی
- جعفر اقتدامی، اعالم کردند. مبارزه در
یـد و شـرط راه رهـاـیی فـوری و بـدون ـق
اـسی کشـور از چنگال ـی ان ـس ـی داـن ـهـمه زـن
ری از اپذـی دا ـن دادی ـبـخش ـج ـب رژـیم اـسـت
وکراـسی رای ـتـحـقق آزادی و دـم ـتالش ـب
در ـمـیـهن ـماـست. ـباـید دـست در دـست ـهم
ـدان ـرـصه را دو چـن ن ـع ـا در اـی ـتالش ـه

کرد. 
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بلغارستان است.
ای کنگره ان ـبـحث ـه ری حـزب در جـرـی رـهـب
ـسم ـبه ـی اـل ر ورود امپرـی ـبـنی ـب زهـاـیی ـم ا ـت داٌ ـب شـدـی
دی ـمخـاـلـفت کرد. آلکا پاپاریگا در رـحـله جـدـی ـم
ـسم در ـی تـذکر شـد که امپریـاـل ـبـحث هـای خـود ـم
ـسـمی که ـلـنـین اـمـی ان دـیـن ا ـهـم ود ـب اـسی ـخ وه اـس وـج
اـنده اـست، گرچه ـموازـنه اـقی ـم ود، ـب ـتوـضـیح داده ـب
ر از ار ـمـنـفی ـت ـسـی ون ـب ان اکـن ا در ـسـطح ـجـه روـه ـی ـن
ـز، ن ـت ـبل از 1989 اـست.  در ـمـقـاـبل اـی ـا ـق دوره ـم
ـتـقـد ـبـود که ـیـز اراـئه ـشـد که ـمـع ـظـرـیه دیگری ـن ـن
ـسرـماـیه داری ـیوـنان  ـسرـمایه داری ـیی واـبـسته اـست
ام درـجه دو و گوش ده ای ـبه ـمـق زاـیـن و ـبـصورت ـف
اـفـته اـست.  پی اـلـیـسم ـخارـجی ـتـقـلـیل ـی ـبـفرـمان  امپرـی
آـمد اـساـسی این ـتز در ـعمل ـمـتوـجه ـتشکـیل اـئتالف
ـها و اـتـحاد ـها  ـبا ـبورژوازی و ـیا بـخش ـهاـیی از آن
ر ـظ ود. ـن اـتی از ـقـبـیل اـسـتـقالل ـمـلی ـب وـع وـض ول ـم ـح
رـهـبری ـحزب ـبرادر که در کنگره ـبه ـصورت یک
اـبل رار گرـفت، در ـمـق ورد ـحمـاـیت ـق پارچه ـیی ـم
ـمـطرح ـمی کرد که ـهرگوـنه اـتـحاد ـعـمل و اـئـتالـفی
اشـد و مـرکز ـب ـت ـبـقه کارگر ـم ـست رأس ـط اـی ـمی ـب
ثـاـبه پاـیه ـصـاد مـردـمی» ـبه ـم ـت ـهـدف آن اـیجـاد «اـق
گذار به ـسوـسـیاـلـیـسم ـباـشد. اـین ـنـظر ـهمچـنان ـمـعـتـقد
رـحـله ـبـعدی وان ـم د ـبه ـعـن اـی ـسم ـب اـلـی وـسـی ود  که ـس ـب
وضـوـعـیت داـشـتن ر ـم ـظ ـطه ـن د.  اـین ـنـق اـش رح ـب ـمـط
دکـترـین ـلـنـین در ـمورد «ـضـعـیف ـترـین ـحـلقه زـنـجـیر»
د اکـی ورد ـت اـیه داری را ـم رـم ای ـس ورـه در ـبـین کـش
وـجه ـبه رـیه ـت ـظ ات اـین ـن ـبـع رارـمی داد.   یکی از ـت ـق
ـسـتی، ضـد ـی اـل وـسـعه ـعـمـلی «ـجـبـهه ضـد امپرـی از ـت ـی ـن
اـنـحـصاری و دـموکراـتیک  و ـعـملکرد «پاـمه» (ـمرکز
ر ود.  اـین اـم ان) ـب وـن ادـیه ـهای کارگری چپ ـی اـتـح
ـزب پس از کنگره 17 ی ـح ـیـفه اـصـل ـاـبه وـظ ـث ـبه ـم

مورد تصریح قرار گرفت.
از ـبه ـی ـمـلـلی کنگره ـن اـیل ـبـین اـل ـس ا ـم ـطه ـب در راـب
ـتـقوـیت و وـحدت ـبـخـشـیدن ـبه ـقـطب کـموـنـیـسـتی را
ـبه ـمـنـظور  ـتاـثـیر ـبر ـتـحوالت و ـمـقاـبـله ـبا اـیدـئوـلوژی
د ـمی کرد.  در اـین اکـی ـسـتی ـت ـی اـل وـسـی د ـس ای ـض ـه
ه ـحــیـت دادن ـب ه ضـــرورت ارـج ه کنگره ـب ــط راـب
ارزـیاـبی ـعـیـنی و ـمـتوازن از دـسـتاوردـها و ـمشکالت
ـبل از ای ـق ـسـتی در سـال ـه ـی اـل ـی وـس کشـورهـای ـسـی
ان وـن وـنـیـست ـی وـجه داد.  کنگره ـحزب کـم 1989 ـت
تکار ـتـعـدادی از اـحـزاب ـبه ـصـورت ـمــشخـص اـب
ـست چپ اروپا (شـاـمل ـی یـاـل یـوـس ـست و ـس ـی کمـوـن
حزب کموـنیست فرانسه، حزب کمونیست اسپانیا،
ا و حـزب ـی اـل ـت ون اـی داـسـی وـن ـست رـف وـنـی حـزب کـم
اـلـیـسم دـموکراـتیک آـلـمان)  ـمـبـنی ـبر ـتشکـیل ـسوـسـی
«ـحزب چپ اروپاـیی» را ـمورد اـنتـقاد ـقرار داده و به
مـداد کرد. ثـاـبه یک اـنحـراف ایـدئـولـوژیک ـقـل ـم
کنگره اـظـهـار نگراـنی کرد که اـین روـنـد اـحـزاب
ـعـضو آن را ـبه ـسـمت آـشـتی ـبا ـساـخـتار ـهای دوـلـتی
داـیت ـست زداـیی ـه وـنـی راـلی  در اروپا و کـم ـب ـی وـل ـن

ایادامه گزارش 17-مین کنگره حزب ... زاب دیگر، دورـنـم ا اـح ـطه ـب د کرد. در راـب واـه ـخ
ر ان ـب وـن ـست ـی وـنـی زب کـم وی ـح ده از ـس رح ـش ـط ـم
ان آن ر در ـمـی ر و ـمـتـحداـنه ـت زدیکـت ـضرورت راـبـطه ـن
ی ـت ـس ـی ـیق ـمـارکـس اـحـزاـبی که ـمـواـضع روـشن و دـق
ـا آن ـطه ـب ظ راـب ـتی دارـنـد، ـبه ـمـوازات ـحـف یــس ـن ـی ـن ـل
ا اـیی ـب اوت ـه وژیک ـتـف وـل دـئ ر اـی ـظ زاـبی که از ـن اـح

مارکسیسم لنینیسم دارند، تأکید داشت.   
از آـمار قابل توجه در ـمورد کنگره از جـمله این
دگان کنگره اـیـن ود که ـبـیش از 69 درـصد ـنـم نکـته ـب
کارگر ـبودـند، 17 در ـصد ـنـماـیـندگان زـیر 40 ـسال و
75 درصد نمایندگان بین 40 تا 60 سال سن داشتند،
ود. دگان زن در کنگره 18درـصد ـب اـیـن و درـصد  ـنـم
ا اـنـتـخاب یک کـمـیـته کنگره در آـخرـین روز ـخود ـب
ای الزم ـبه کار رار ـه ره و ـتـصوـیب ـق رکزی 77 ـنـف ـم

خود خاتمه داد.
وده زب ـت رکزی ـح ـته ـم ـی دگی کـم اـیـن ـم ـهـیـئت ـن
ا ـبه زب ـم رکزی ـح ام کـمـیـته ـم ران، ـضـمن اراـئه پـی اـی
ات ان ـمالـق رـی اـنی، در ـطول کنگره در ـج وـن ای ـی رـفـق
ت و گوهــای ـبه گـف ـدجــاـن ـبه و چـن هــای دوجــاـن
اـبل و ـهمچـنـین ا رواـبط ـمـتـق ـسودـمـندی را در راـبـطه ـب
ـشراـیط کار و ـمـبارزه در ـشراـیط کـنوـنی و ـتـبادل ـنـظر
ـبا ـنـماـیـندگان اـحزاب ـبرادر و از ـجـمـله از کـشورـهای
ـا، ن، کوـب ـرـی ـودان، ـبـح ـام، ـس ـن ـت ـان، وـی ـت یکـس ـاـج ـت
د ـبه اـنجـام ـن رس، ـهـل ـب ا، ـق ـت ـطـین، مـاـل ـس اوکراـین، ـفـل
ن روز کنگره در چـهــارچوب ـی رـســاـنــد.  در دوـم
ان وـن اـبتکار ـسودـمـندی از ـسوی ـحزب کـموـنـیـست ـی
اـیـندگی اـیـنده ـحزب ـمان ـبه ـهـمراه ـهـیـئت ـهای ـنـم ـنـم
ر ا ـبه ـشـه ـت اـل رـین و ـم ـتـین، ـبـح ام، اوکراـین، آرژاـن ـتـن وـی
ـسه نـدری پیـروس در حـواـلی آـتن رـفت و در ـجـل ـب
ـتی ـحـزب ـشـرکت کرد و در ـته اـیـاـل ـی ـمـوـمی کـم ـع
والت رادر، ـتـح ـستگی ـبـین دو ـحزب ـب ا ـهـمـب ـطه ـب راـب
ـجـهان و ـمـنطقه ـخاورـمـیانه سـخـنراـنی کرد. ـنـماـیـندگان
ـبل از ـشـروع ـجلــسه درگـفت وگوـیی ـبـا ـحـاـضـر ـق
ان کار، رـی رادر در ـج اـلـتی ـحزب ـب اـعـضای کـمـیـته اـی
د و در رار گرـفـتـن ا ـق وـنـیـست ـه اـلـیت کـم ارزه و ـفـع ـمـب
اـنـتـها ـبه دـعوت ـشـهردار کـموـنـیـست ـشـهر در ـضـیاـفت
ه ه ـب ــورـی ــد  در روز 11 ـف ــرکت کردـن ــامـی ـش ـش
وـنان درـخواـست کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـی
اـنم ری رـفـیق ـخ أـتی ـبه رـهـب ا  ـهـی ا  ـب ده ـحزب ـب اـیـن ـم ـن
ده اـیـن اـنوالکو، ـعـضو کـمـیـته ـمرکزی و ـنـم اـنـتو ـم اـم دـی
ـا ـطه ـب ـات و در راـب ـان، ـمالـق ـوـن ـان اروپا از ـی ـم پارـل
ظـر بـادل ـن یـاـنه ـبـحث و ـت ـتحـوالت ایـران و خـاورـم
اـست وارض ـمـنـفی ـسـی ا ـع د.  در اـین گـفتگو ـه کردـن
د ـطـقه و رـش ده در ـمـن االت ـمـتـح اوزگراـنه اـی ای ـتـج ـه
ر ـضد ای دیگر ـب د ـبه ـجنگ ـه دـی اـمی گری و ـتـه ـظ ـن
ـمـاـهنگ کردن ـطـقه و چگونگی ـه ـن کـشـورـهـای ـم
اع از ـجـنـبش ـصـلح و عـدم ـتـعهـد رای دـف ـفعـاـلـیت ـب
ادگی والکو آـم اـن رار گرـفت. رـفـیق ـم وـجه ـق ورد ـت ـم
ـخود و دیگر ـنـماـیـندگان کـموـنـیـست و چپ پارـلـمان
رای ران ـب ردم اـی ارزه ـم ـب اـیت از ـم رای ـحـم اروپا را ـب
اکـید ـصـلح، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـمورد ـت

قرار داد.   
 



ود که در اـسی ـب أـله اـس ـس د اـین ـم وـی ار دیگر  ـم ـمـجـلس ـشـشم  ـب
رژیِـم والـیت فـقیه «ـقاـنون«، «ـقاـنون اـساـسی» و ـنـهادـهای اـنـتـصاـیی
د و دارـن اع را ـن ای ارـتـج ز ـحـفظ و ـتحکـیم پاـیه ـه ـشی ـج آن ـنـق
ا ـحـفظ ـتالش در راه اـصالح ـشـیوه حکوـمت ـمداری در اـیران ـب
ـست. ـی تـارهـا و در اـین چارچوب هـا امکان پذیـر ـن اـین سـاـخ
دگان رد اـیـن ادی از ـنـم ار زـی ا ـتـحـصن ـشـم ان ـمـجـلس ـشـشم ـب پاـی
ن ـی مچـن ـبـان ارـتـجـاع ـه ط ـشـورای نگـه ـصالـحـیت ـشـده ـتـوـس
ـنـشانگر آـغاز دور ـجدـیدی از ـسرکوبگری و ـتـشدـید ـفـشار ـبود.
ی، ـبـش داـنــشـجـوـی ـن ـاالن ـج ـادی از ـفـع ـار زـی ـم ـری ـش تگـی دـس
اـمه هـا و ـسـتن روزـن اـمه نگاران کشـور، ـب دگان و روزـن ـسـن وـی ـن
دان و ـن ری کارـم ـتی و دـستگـی رـن ـت ـن ری اـی راکز ـخـب ورش ـبه ـم ـی
رای ـنه ـب ـی اده کردن زـم ا هـدف  آـم راکز ـب دگان اـین ـم ـسـن وـی ـن
اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـسال 1384 ـتدارک دـیده ـشده و

به مرحله اجراء درآمد. 
اـلـحه و ـص ات، ـم اـش رـیق ـمـم ام»، از ـط ـظ اـله «ـن اـست اـسـتـح ـسـی
ی ـمـاـم ظ ـت ـنـهـا ـبه ـحـف ـتـهـا ـت ش ـفـعـال» که در واـقع  در اـن «آراـم
د  ـفرـصت اـن اری رـس رم ـهای ـقدرت ارـتـجاع ـی ا و اـه ارـه اـخـت ـس
اـفع ـتنگ گروـهی ارـیـخی یگاـنه ـیی را ـفدای کژ اـندـیـشی و ـمـن ـت
ـشـمار ـمـحدودی کرد که ـنـمی ـتواـنـسـتـند ـخود را از ـحـصارـهای
ارـتـجاـعی ـحـفظ «والـیت ـفـقـیه« آزاد کـنـند. ـبر ـخالف ـتـمام ـقول
دـنی» و «حکوـمت اـمـعه ـم رار «ـج ده در زـمـیـنه اـسـتـق ای داده ـش ـه
رـصت روز ـمـطرح ـمی ـشود اـفـسوس ـف االری» آنچه اـم ردم ـس ـم
دگی ـبـیش از ـته،  و نگراـنی جـدی از پراکـن هـای از دـست رـف
مـاد خـدـشه دار شـده ـت ـتی»  و اـع بـان حکوـم ش «اـصالح ـطـل پـی
ارت ـس ا ـج د و ـب راـنی اـست که پا در راه گذاـشـتـن ا اـی ون ـه ـیـلـی ـم
نــیــادیـن و ـحــوالت ـب ه سـمـت ـت ـتالش کردـنــد ـتــا راه را ـب

دموکراتیک بگشایند. 
ار ـش ای اـقـتصـادی و ـف واری ـه ال اداـمه دـش ال 1383، ـس ـس
کـمرشکن ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـبر ـمـیـلـیون ـها ـهم وـطن زـحـمتکش
ـبود که در ـنـبود یک ـساـخـتار  ـصـحـیح و ـعادالنه ـتوـلـید و ـتوزـیع
ثروت ملی همچنان از تأمین یک زندگی حداقل برای خود و
ا وـجود اـفزاـیش ـشدـید ـقـیـمت ـنـفت، ـخاـنواده ـشان ـمـحروـمـند. ـب
در ـسال ـهای اـخـیر،  و در ـنـتـیـجه اـفزاـیش درآـمد رژـیم از ـمـحل
ـفروش آن ـسـطح زـندگی اکـثرـیت ـجاـمعه ـهمچـنان روـند ـنزوـلی
ـطی کرده اـست.  ـبیکاری ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی، ـخـصوـصاٌ ـجواـنان
ـبـود کـشـور که ـهـر ـسـاـله ـبه ـبـازار کار اـفـزوده ـمی ـشـوـنـد،  ـن
ورم اـمـعه، ـت ای  ـج ازـه ـی ا ـن اـسب ـب ـن ـت وزـشی ـم ات الزم آـم امکاـن
د شـدـی ـنه سـاز ـت ـی ـین زـم د ـهمچـن ده و ـمحـروـمـیت شـدـی ـن فـزاـی
اد ا در اـبـع اد و ـفـحـش اً اـعـتـی اـعی، ـخـصوـص اـهـنـجاری ـهای اـجـتـم ـن
ـبـسـیار گـسـترده و نگران کـنـنده ـیی در ـسراـسر ـجاـمـعه اـست. در
«ـنـظام ـنـموـنه» ـجـهان ـبـخش ـبـسـیار ـمـحدودی از ـجاـمـعه، از ـجـمـله
ـسران ارتـجاع و واـبستگان و «آـقا زاده ـها»، کالن ـسرـمایه داران
ـته در درون اـف د ـی د و انگـلی رـش اـس اـیه داران ـف رـم ـتجـاری و ـس
دـستگاه دوـلـتی  ـثروت ـهای اـفـساـنه ـیی ـبرای ـخود اـندوـخـته اـند
و ـبا ـغارت ـبی ـسابـقه ـمـناـبع ـمـلی ـخـسارات ـجـبران ـناپذـیری را ـبر
امکاـنات و زـیر ـساـخـتار ـتوـلـیدی کـشور وارد آورده اـند. روـند
ـخـصوـصی ـسازی کارـخانه ـها و ـمراکز ـتولـیدی کـشور، «ـتـعدیل

ـنـیروی اـنـساـنی»، که چـیزی ـجز ـبیکار کردن ـصد ـها ـهزار کارگر زـحـمتکش ـنـیـست وادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب
کـنـترل ـماـفـیاـیی کـلـیه ـفـعاـلـیت ـهای اـقـتـصادی کالن کـشور ـتوـسط واـبـستگان رژـیم و از
ردـمی از ویژگی ای ـضد ـم اد ـه ـی ـن داران و ـب اـمی ـهمچون سپاه پاـس ـظ ای ـن روـه ـجـمـله ـنـی

های اساسی اداره جامعه در رژیم والیت فقیه است.   

هم میهنان عزیز!
ـما در ـحاـلی به اـستـقـبال آـغاز ـسال 1384 ـمی روـیم که ـمرـتجـعان ـحاکم، ـبه رـهـبری
اـفـته و ان ـی ازـم اـمه ـس رـن ـسـنـجاـنی ـب اـشـمی رـف داد  ـهمچون ـه وـلی ـفـقـیه و دیگر ـسران اـسـتـب
ده و ـبه دارک دـی ای حکوـمـتی ـت رم ـه دد کاـمل اـه ـضه ـمـج ـب رای ـق ـبه ـیی را ـب اـن ـهـمه ـج
ـمرحـله اـجراء گذاـشـته اـند. ارتـجاع زـخم ـخورده از تـجربه و دـشواری ـهاـیی که ـجـنـبش
ا ـحذف کاـمل ا ـب د آورد ـمـصـمم اـست ـت راـیش پدـی ال گذـشـته ـب ردـمی در  ـهـشت ـس ـم
ـنـیروـهای دگراـندـیش و اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی و ـناـبودی امکاـنات ـفـعاـلـیت ـسـیاـسی -
اـجـتـماـعی، ـهر چـند ـبـسـیار ـمـحدود و ـممکن، در مـجـموع زـمـیـنه ـهای ـثـبات ـمـجدد رژـیم

را فراهم آورد.  
ـصـوـصـاٌ ـحـوادث در ـمـلـلی و ـخ ـین اـل ـسـاـیل ـب ی، ـم در کـنـار اـین ـتـحـوالت داـخـل
ا ـخواـهد کـشورـهای ـمـنـطـقه و ـهـمـساـیه اـیران ـنـقش ـمـهـمی در آـیـنده ـتـحوالت کـشور ـم
داـشت. ـیورش ـنـظاـمی آـمریکا و اشـغال ـعراق و افـغاـنـسـتان ـتوـسط اـین کـشور و ـمـتـحدان
ای واری ـه ا و دـش وع نگراـنی ـه ر رژـیم»  در ـمـجـم اـست «ـتـغـیـی رای ـخـشن ـسـی آن و اـج
ـجدی را ـبرای ـسران رژـیم ـفراـهم آورده اـست. ـسران ـحاکـمـیت ـبا ـعـلم ـبه ـخـطراـتی که
ان روی کار آوردن دوـلـتی واـه د در واـقع ـخ د کـن دـی ده حکوـمت را ـتـه د آـیـن واـن ـمی ـت
ا ـصل امـور ـب ـیه و در ـعـین حـال قـادر ـبه مـذاکره و ـحل و ـف گوش ـبه فـرمـان وـلی ـفـق
ای گذـشـته در زـمـیـنه اـنی در ـهـفـته ـه ـسـنـج اـشـمی رـف ان ـه د. ـسـخـن ـسـتـن ریکا و ـغرب ـه آـم
رز ای روـشن اـین ـط اـنه ـه ـش زرگ در اـین راه ـن ای ـب رداـشـتن گام ـه رای ـب اـیی او ـب واـن ـت
تفکر در ـبـخش ـهای کـلـیدی ـحاکـمـیت رژـیم والـیت فـقیه اـست. ـمردم ـما به ـخوـبی ـمی
رای رـین اـصل ـب ران رژـیم ـمـهـمـت اـلی ـس وـخ د و ـت ای ـتـن ارـه د که در پس پرده ـشـع داـنـن
اـسی  داـخـلی و ـبـین اـلـمـلـلی، ـنه ـحـفظ ادـله و ـمـجادـله  ـسـی ـسردـمداران کـنوـنی، در ـهر ـمـع
مـنافع ملی و مردـمی بلکه حفظ رژیم به ـهر قیمت و ـبا هر وسیـله یی است.  ما ـهرگونه
دخاـلت نظاـمی و سیاسی آـمریکا و متـحدان آن در ایران را مـغایر مـنافع مردم ـمی دانیم
راتژیک ای اـسـت اـست ـه ا در چارچوب اجـرای ـسـی ـنـه اـست  ـت دـیم که اـین ـسـی ـتـق و ـمـع
امپرـیاـلـیـسم ـبرای کـنـترل کاـمل ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس و اـجرای ـطرح «ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ»

به کار گرفته می شود.
در چـنـین ـشراـیط ـجـنـبش ـمردـمی و ـنـیروـهای اـجـتـماـعی - ـسـیاـسی ـمداـفع آزادی و
ـعداـلت اـجـتـماـعی در ـمـقاـبل وـظاـیـفی ـحـساس و دـشوار ـقرار دارـند. ـتـجرـبه ـهـشت ـسال
وده اـیم د آن ـب اـه ر ـش ال اـخـی اـیی که در دو ـسه ـس ود ـهـمه ـعـقب گردـه ا وـج گذـشـته ـب
ـنـشان داد که ـنـیروی ـمردـمی ـمـنسـجم و ـحاـضر در صـحـنه ـمـبارزه ـسـیاـسی ـمی ـتواـند نـقش
اـساـسی در ـتـحوالت کـشور اـیـفاء کـند. ـتـجربه گراـنبـهای ـسال ـهای اـخـیر ـهمچـنـین ـنـشان
ات وـسـیع ارـتجـاع ا امکاـن وان ـب ا یگانگی و اـتحـاد ـعـمل اـست که ـمی ـت ا ـب ـنـه داد که ـت
اـسی، وه ادار ـسـی اـسی در ـشـی رای ـتـحوالت اـس ده ـب از ـش ارزه آـغ ر کرد. ـمـب وـث اـبـله ـم ـمـق
اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـجامـعه ـهمچـنان اداـمه دارد و رژـیم والـیت ـفـقـیه نـخواـهد ـتواـنـست
ـخواـست ـبرـحق اکـثرـیت ـجاـمـعه ـبرای ـتـحـقق دـموکراـسی، اـسـتـقرار آزادی و ـعداـلت را
ـسرکوب ـنـماـید.   ـبا وـجود ـهـمه دـشواری ـهای پـیش رو ـحزب ـما  ـمـعـتـقد اـست که ـمی
اـفـته ـهـمه ـمـعـتـقدان ـبه رـهاـیی کـشور از چنگال اـسـتـبداد و رژـیم ـتوان ـبا ـتالش ـسازـمان ـی
دیکـتاـتوری در ـمـقاـبل ـتوـطـئه ـهای ارـتـجاع اـیـسـتادگی کرد و راه را ـبه ـسـمت گـسـترش
از سـال وروز و آـغ دن ـن را رـسـی دوارـیم که ـف ـی و ـتـعـمـیق اـصالحـات واـقـعی گشـود. اـم

1384، سال اوج گیری جنبش و  پیروزی های بزرگ برای جنبش مردمی باشد.
نوروزتان مبارک و رزم تان پیروز باد!
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رفقای گرامی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)!
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـشادـباش ـهای ـصـمـیـماـنه ـخود را  ـبه ـمـناـسـبت
رـیت  ـبه ران- اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم انگذاری ـس ـنـی الگرد ـب ارـمـین ـس ـسی و چـه
ـشـما و ـتـماـمی اـعـضاء و ـهواداران ـسازـمان ـتـقدـیم ـمی دارد و ـبرای ـمـبارزه ـشـما در

راه حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی آرزوی موفقیت می کند. 

رفقای فدائی!
در ـطول این دوره سی و چـهارـساله، حزب ـتوده ایران، به رـغم برخی تـفاوت
ـهای دـیدگاـهی، هـمواره مـبارزه ـفدائـیان خلق ـبر ـضد اسـتـبداد و در راه آرـمان ـهای
ا در ان ـشـم ازـم ر ـنـقش ـمـثـبت ـس ـسـته و ـب رام نگرـی ده اـحـت ا دـی اـنه را ـب واـه داـلت ـخ ـع
ای ا در راـسـت ـشـترک ـم ارزه ـم د داـشـته اـست.  ـمـب اکـی شکل دـهی ـتـحوالت ـمـیـهن ـت
رار اـعی  و اـسـتـق راـبری ـهای اـجـتـم اـب ردن ـن رای از ـبـین ـب ارزه ـب ا در ـمـب وده ـه ـسـیج ـت ـب
آزادی و عدالت اجتماعی فصل مشترک نیرومندی است که حزب ما و سازمان

شما را به هم پیوند می دهد. 
د که رگزار ـمی کـنـی راـیـطی ـب ان را در ـش اـنـت ازـم الگرد ـس ال ـجـشن ـس ـس ا اـم ـشـم
ر ـمی ود را از ـس اصـر ـخ ارـیخ ـمـع ای ـت رـهه ـه رـین ـب اس ـت ـس ان یکی از ـح ـمـیـهن ـم
گذراـند و در ـشراـیط ـبـحراـنی و نگران کـنـنده ای ـقرار دارد. ـتـماـمـیت ـخواـهاـنى که
د که ـبه ـهیچ ان داده اـن ـش د، ـن درت را در دـست دارـن ى ـق اى اـصـل رل ارگان ـه کـنـت
ای اـجراى ردم  در راـسـت رـحق ـم اى ـب واـسـته ـه ادن ـبه ـخ اـضر ـبه گردن ـنـه ـقـیـمـتى ـح
ر ضـد شـوـنت ـب وـسل ـبه حـرـبه  سـرکوب و ـخ ا ـت د و ـب ـن ـت ـس ـی اـصالحـات واـقـعی ـن
دگراـندـیـشان ـسـعی در ـعـقـیم ـساـخـتن ـجـنـبش ـمردـمی دارـند. ـحاـصل چـنـین ـسـیاـست
ـهاـیی ـبـحران ـعـمیق اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی اـست که اکـثرـیت ـبزرگی از ـمردم ـما را
ای روـه ـبه ـنـی اـن اـسی ـهـمه ـج اـجم ـسـی ده اـست. ـتـه روـمـیت راـن ر و ـمـح ر ـخط ـفـق ـبه زـی
اـسی اسـاـسی در کشـور و سـدود کردن امکان اـصالحـات ـسـی رای ـم ارـتجـاـعی ـب
ار اوـضاع ـبـغرـنج و پیچـیده ـمـنـطـقه ـخـلـیج اـبـخرداـنه در کـن اـتـخاذ ـسـیاـست ـخارـجی ـن
ـفارس و کـشورـهای ـهـمـساـیه و ـحـضور ـنـیروـهای ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم در افـغاـنـسـتان و
عراق تهدید های ویژه ای را متوجه استقالل کشور و آینده تحوالت سیاسی در
ریکا و ـمـتـحدان ـمـنـطـقه ای آن اـلـیـسم آـم ـمـیـهن کرده اـست. روـشن  اـست که امپرـی
اکـنون ـهدـفـمـنداـنه ـطرح ـهای ـمشـخص و ـموازی ـیی را  زـیر پوـشش ـبرـناـمه «ـمـبارزه
ـبا ـترورـیـسم»،  «مـقابـله ـبا دـست ـیاـبی اـیران ـبه ـسالح ـهای ـهـسـته ای»، در چارچوب
تـحـقق «ـطرح  ـخاورـمـیانه ـبزرگ»  و  ـبرای ـتـضـمـین کـنـترل ـتـحوالت ـسـیاـسی آـیـنده

در میهن مان دنبال می کنند.  

همرزمان فدائی!
ـحزب ـتوده اـیران همچون شـما رفـقا  تنـها ـحربه ـموـثر ـبرای شکـست ارتـجاع را
اـتـحاد ـعـمل واـقـعی و ـموـثر ـنـیروـهای ـمردـمی و ـبـسـیج ـتوده ـها ـبه ـمـقاوـمت ـهدـفـمـند
ـمی داـند. ـحزب ـما ـبر پاـیه ـباور دـیرـیـنه ـخود ـبه ـضرورت ـتارـیـخی اـتـحاد ـنـیروـهای
ر ـبه ـب رای ـغـل ر ـب وـث ـتحـد، از هـرگوـنه کوـشش جـدی و ـم ردـمی در ـجـبـهه ای ـم ـم
ا د.  ـحزب ـم اـیت کرده و ـمی کـن وکراـتیک ـحـم ای چپ و دـم روـه ـی دگی ـن پراکـن
اـسی روـهای ـسـی اـمـیدوار اـست که ـبـیـست و ـشش ـسال پس از اـنـقالب ـبـهـمن 57 ـنـی
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ـمـترـقی و ـنـیروـهای اـصـلی اـجـتـماـعی کـشور ـبر پاـیه ـتـجرـبه دردـناک
د که اـشـن ده ـب ارـیـخی رـسـی ـیـجه ـمـهم و ـت ـت شکـست اـنـقالب ـبه اـین ـن
ر ـط داد و ـهمچـنـین ـخ ـب اکـمـیت اـسـت ا و اداـمه ـح وـطـئه ـه ا ـت اـبـله ـب ـمـق
ظـات فـرـقه دخـاـلت خـارـجی ـنه در چارچوب هـای ـتنگ ـمالـح
گراـیاـنه و ـمـحدود ـبلکه ـبا درک وـظاـیف ـخـطـیر ـتارـیـخی کـنوـنی و
رد رای ـط ارزاـتی ـب ـب رک ـم ـشـت اد ـم گام گذاـشـتن در راه اـیجـاد ـسـت
رژـیم والـیت ـفـقـیه امکان پذـیر اـست.   ـما در اـین راـسـتا از ـهرگوـنه
روـهای ان ـبـخـشـیدن ـبه پراکـندگی ـنـی ا ـهدف پاـی کوـشش اـصوـلی ـب
ـیه ـیـروـهـای ـمـخـاـلف رژـیم والـیت ـفـق آزادی ـخـواه و ـهمکاری ـن
م و آـمـادگی ـحـزب ـتـوده اـیـران را ـبـرای ـی ـفـعـاالـنه دـفـاع ـمی کـن
ـهمکاری و اـتـحاد ـبا ـهـمه ـنـیروـهای ـسـیاـسی دـموکراـتیک و آزادی
ادی را دف اـصـلی چـنـین اـتـح ا ـه وراـعالم ـمی کـنـیم.   ـم واه کـش ـخ
ا، اـین ـمـهم وده ـه رای وـسـعت ـبـخـشـیدن ـبه ـنـقش ـت وـحدت ـعـمـلی ـب
ـترین ـمـساله جـنـبش ـمردمی، در ـتـحوالت سـیاسی اـجتـماـعی میـهن و

تعیین سرنوشتشان می دانیم. 
ای اـنـقالب ـبـه رـبه گراـن انگوـنه که ـتـج اورـیم که ـهـم ر اـین ـب ا ـب ـم
ـبـهـمن 1357 ـنـشان داد، ـعدم ـهـمـکارى و ـتـبادل ـنـظر ـموـثر و ـجدی
اـسى ـموـجب آن ـشده اـست ـکه ـهر ـتـحول ـمـثـبـتى در روـهاى ـسـی ـنـی
اـفرـجام ـبـماـند. ـتـجرـبه ـتارـیخ ـمـعاـصر اٌ ـن اوـضاع ـسـیاـسى ـکـشور ـنـهاـیـت
ـمیهن و کـشورـهای ـهـمـسایه بـیاتگر اـین حقـیقت است که ـهم ـسران
اـسی ور اـس ـط ـسـتی ـب ـی اـل ای امپرـی درت ـه رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـهم ـق
اـسی آزادی ـخواه ـمی روـهای ـسـی درـتـمـند ـنـی ـمـخاـلف اـتـحاد ـهای ـق

باشند.  
اد اـفع ـمـلی ـمـیـهن اـعـتـق روـهای ـمـعـتـقد ـبه ـمـن ا ـهـمه ـنـی ا ـهمگام ـب ـم
دارـیم که ـباـید ـبا اـتـخاذ یک ـسـیاـست ـمـتـحد و ـهـماـهنگ در ـمـقاـبل
اع اـنه ارـتـج وـی راـج اـج ای ـم اـست ـه ارـجی و ـسـی اـلت ـخ رگوـنه دـخ ـه
ـحاکم، که ـمی ـتواـند ـلـطـمات ـجدی ـبه ـمـناـفع کـشور ـما وارد کـند،
ـسد مـستحکمی ایـجاد کـنیم.  ـما معـتـقدیم که ـموفقـیت در مـبارزه ـبر
دهـى و اـتحـاد فـراگیـر دون سـازمـاـن ضـد طـرح هـای ارـتجـاع ـب
نیروهای آزادیخواه مردمی و مبارزه افشاء گرانه و هماهنگ آنان

ممکن نیست.           

رفقای گرامی! 
ـما ـضـمن ـشادـباش ـمـجدد ـسی و چـهارـمـین ـسالگرد ـبـنـیانگذاری
ـسازـمان ـشـما اـمـیدوارـیم که ـجـنـبش ـمردـمی در ـساـلی که پـیش رو
روـهای دـموکراـتیک و ر ـنـی وـث ر اـتـحاد ـعـمل واـقـعی و ـم دارـیم دراـم

عدالتجوی میهن به پیشرفت های جدی نائل گردد.  
ـما ـهمچـنان مـعتـقدـیم که ـتشکیل ـجبهه واـحد ـضد دیکـتاـتوری،
ـمـتشکل از ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادـیـخواه، گام ـضرور در راه
ـتداوم ـجـنـبش ـخـلق و پـیروزی ـمـبارزه ـبرای ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه

و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی است.
ر ـسـی رـیت) در ـم ران (اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم ارزات ـس رای ـمـب ـب

شعار های مردم زحمتکش میهن آرزوی موفقیت می کنیم.
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ـست ـشـیـلی، وـنـی زب کـم ر اـنـقالـبی ـح ـسـته و رـهـب رـج ارز ـب ـب ارـین»، ـم « گالدـیس ـم
ـسـمـبل ـمـبارزه ـبر ـضد دیکـتاـتوری ژـنرال «آگوـسـتو پـیـنوـشه»، در روز 16 اـسـفـند ـماه (6
ـمارس)، در ـسن 63 ـسالگی، ـبه دـنـبال یک ـمـبارزه ـطوالـنی ـبا ـسرـطان ـمـغزی، ـبه درود
ا رد ـب ـب ردم ـشـیـلی در ـن ـسـته ـجـنـبش ـم رـج ره ـب ارـین «، ـجـه ات گـفت. «گالدـیس ـم ـحـی
دیکـتاـتوری ـنـظاـمی آگوـسـتو پـیـنوشه در ـسال ـهای 1973 ـتا 1990 ـبود. رـفیق ـمارـین  از
ال ور ـشـیـلی  در ـس اـت ر ـضد دیکـت رده ـب رات گـسـت اـه ـظ ده اوـلـین ـت ان دـهـن ازـم ران ـس رـهـب

1980 بود که با یورش وحشیانه پلیس روبه رو شد.
رـفـیق «ـمارـین» دـخـتر یک ـخاـنواده کـشاورز ـبود. در 16 ـسالگی ـبه ـصـفوف ـحزب
ود در یک گروه ا ـتـلـفـیق کار ـخ ود را ـب اـسی ـخ ارزه ی ـسـی ـب وـست و ـم ـست پـی وـنـی کـم
ـطه ـشـخـصـیت ارـین ـخـیـلی زود ـبه واـس از کرد. رـفـیق ـم ـته» آـغ االگاـن وـلیک در « ـت کاـت
ـمـبارز و اـنـقالـبـیش  ـبه ـسـمت دـبـیر اوـلی ـسازـمان ـجواـنان کـموـنـیـست ـشـیـلی اـنـتـخاب ـشد.
ا ـفـعاـلـیت ـهای ـفراوان او در دـفاع از ـمردم وـیـتـنام و ـمـبارزه اـین دوران ـمـصادف ـبود  ـب
انقالـبی ـمردم کوـبا ـبر ـضد ـتـحرـیم ـهای آـمریکا.  رـفیق ـمارین از ـسال 1964 ـتا اـنتـخاب
دکـتر ـساـلوادور آـلـنده، کاـندـیدای «اتـحاد ـمردـمی» به رـیاست ـجمـهوری، نـقش کلـیدی
در ـسازـمان دـهی ـمـبارزان ـجوان ـحاـمی آـلـنده اـیـفا کرد. او در ـسال 1965 ـبرای اوـلـین
اگو ـبه ـعضـوـیت در ـی ـت اـن اره 2 ـس ـطـقه ـشـم ـن ان ـم وی زـحـمتکـش دگی از ـس اـیـن ـم ار ـبه ـن ـب

پارلمان شیلی انتخاب شد.
اـقـبت سـال د ـیـعـنی در سـال  1969 و ـع ای ـبـع ـین در دوره ـه ارـین ـهمچـن رـفـیق ـم
1973، پـیش از کودـتای ـخوـنـین ژـنرال پـیـنوشه ـبر ـضد حکوـمت ـمـلی دکـتر «ـساـلوادور
آـلـنده «،  به ـنـماـیـندگی پارـلـمان اـین کـشور اـنتـخاب ـشد. رـفیق ـمارـین نـقش ـبرـجـسته ای
ده داـشت و ـبه ـهـمـین وادور آـلـن اـل ردـمی دوـلت ـس اـلـیت ـهای ـم اـست گذاری ـفـع در ـسـی
ـبل بـرای ـست 100 ـنفـری بـود که کارگزاران کودتـا از ـق ـی ش در صـدر ـل ـیل نـاـم دـل
اـمه رـیزی کرده ـبودـند.  پس از کودـتای ـنـظاـمی ـسال 73، اـبودـیـشان ـبرـن دـستگـیری و ـن
م ـتل گاه ـهـای رژـی س ـمـارـین« ـبـرای در اـمـان ـبـودن از شکـنـجه گاه ـهـا و ـق «گالدـی
کودـتا، ـبه دـسـتور ـحزب ـبه ـمـقر ـسـفارت ـهـلـند در ـساـنـتـیاگو پـناه ـبرد. او ـقـبل از ـخروج
ان رد. در زـم ر ـب د ـبه ـس اـنه ـهـلـن ارت ـخ ال را در ـسـف ور ـبـیش از یک ـس اـنه از کـش ـمـخـفـی
ر ـس وز«، ـهـم وـن ورگه ـمـی ا « ـخ دارش را ـب رـین دـی د، او آـخ ارت ـهـلـن دگی ـبه ـسـف اـهـن پـن
ـمـبارزش، داـشت. «ـمـیوـنوز» چـند ـماه بـعد از ـسوی ـماـموران اـطالـعاـتی پـیـنوشه ـبازداـشت
ـشد و پس از آن ـماـنـند ـهزاران ـمـبارز ـشـیـلـیاـیی «ـناپدـید ـشده» دیگر کـسی ـخـبری از او

نشنید.  
اـنه ـبه ـی زب، ـمـخـف ود  ـح اس رـهـنـم ر اـس ال 1978،  ـب ارـین در ـس رـفـیق گالدـیس ـم
ـشـیـلی ـبازگـشت ـتا ـبا رـهـبری ـسازـمان داـخـلی ـحزب کـموـنـیـست ـشـیـلی، ـمـبارزه ـبر ـضد
دیکـتاـتوری پـیـنوـشه را ـبا ـجدـیت ـبـیـشـتری ـبه پـیش ـبـبرد. او در ـسال 1984 ـبه ـعـضوـیت
ـهـیـئت ـسـیاـسی ـحزب درآـمد و در ـسال 1994 ـنـیز ـبه دـبـیر اوـلی ـحزب ـبرگزـیده ـشد و
زب در ـح ام ـص ارـین ـبه ـمـق ال 2002 رـفـیق گالدـیس ـم زب در ـس سپس در کنگره ـح
وـنی ـبر اـن ود که شکاـیت ـق ارـین اوـلـین ـنـفری ـب اـنـتـخاب گردـید. در ـسال 1998 رـفـیق ـم
واـست ر ـخ ا ،  دو کـیـف اـلـیت ـه ـتـیـجه اـین ـفـع از کرد.  ـن وـشه را آـغ ای پـیـن اـیت ـه ـضد ـجـن

قضایی بر ضد پینوشه و بازداشت خانگی دیکتاتور نظامی پیشین بود. 
رـفیق ـمارـین ـتا پاـیان زـندگی ـخود کـموـنـیـست ـباـقی ـماـند و در ـشراـیط بـحراـنی پس
بـارزه ـیی جـدی و سـرـسـخت، ـصفـوف حـزب از فـروپاـشی اـتحـاد شـوروی ، در ـم
کـمونـیـست شـیلی را از رـخنه افکار انـحرافی و ـناـساـلم محـفوظ نگـهداشت. او ـهیچ گاه
دوـلت ـغـیر ـنـظاـمی را که در ـسال 1990 ـجایگزـین دوـلت پـیـنوـشه ـشد ـتاـیـید نکرد و در
اـنی کـنم، در ـحاـلی که واـنم از چـنـین دوـلـتی پـشـتـیـب ورد ـمـتذکر ـشد: « ـمن ـنـمی ـت اـین ـم

هنوز کودکان گرسنه در خیابان های کشورم وجود دارند.»
اـست ات رـی اـب رـین اـنـتـخ واـنـست در آـخ وـبـیـتی که در ـشـیـلی داـشت ـت ا ـمـحـب رـفـیق  ـب
ـجـمـهوری اـین کـشور در ـمـقام ـناـمزد ـنـیروـهای چپ، ـبـیش از ده درـصد آرا را ـبه ـخود
اـمه ـخود در ـمورد زـندگی و اـخـتـصاص دـهد. رـفـیق ـمارـین در اوـلـین ـصـفـحه زـندگی ـن

وداع آخرین با گالدیس مارین، 
رهبر کمونیست و زن قهرمان شیلی!

ـعـقاـید ـخود چـنـین ـنوـشـته اـست: «
در زـنـدگی ـمن عــشق، ـمـردم و
دی اـی د، ـعـق ود دارـن دم وـج اـی ـعـق
ده ام و ـبه ا ـعـشق ورزـی که ـبه آـنـه
ـد، م ورزـی ــشق خــواـه آـنهــا ـع
اـیم را ا روزـه ا آـنـه اـیدی که ـب ـعـق
ام اـیم را اـنـج رکت ـه سپری و ـح
داده ام. ـمن ـسـفرـهای ـفراواـنی را
اـنـجام داده ام ، اـما ـهـمـیـشه ـبا ـتـمام
ا ـتـمام وـجودم ، در یک ـقـلـبم و ـب

ردم ـمن و ـهـمه اـیی ـم ارـیخ رـه وده ام . ـت ارـیخ ـب ـنـقـطه، در یک ـت
ـرگ ی اـست.....». ـم ـت ـداـل ی ـع ـار و ـب ـم ـث ـت ـردم از چنگال اـس ـم
«گالدیس ـمارین « ـضایعه ای ـبزرگ برای ـجنبش کـمونـیست-
ـیـلی اـست . او ـست ـهـای ـش ـی کارگری ـجـهـان، ـبه ویژه کـمـوـن
ـسم - ارکـسـی اداری ـبه اصـول ـم ا وـف ود که ـب ارزی اـنـقالـبی ـب ـب ـم
ـلـنـیـنـیـسم، ـمـبارزه ای ـبی اـمان ـبر ـضد دیکـتاـتوری و ـنوـلـیـبراـلـیـسم

را در شیلی سامان داد.
دوـلت ـشـیـلی ـبه ـمـناـسـبت درگذـشت رـفـیق گالدـیس ـمارـین
ـارز و ـب ـزاران ـم ی اـعالم کرد و ـه مــوـم ـزای ـع در کشــور ـع
رام ان او ادای اـحـت اـبل ـجـسد ـبی ـج اـیی در ـمـق ـی زـحـمتکش ـشـیـل
ریکای ای آـم ورـه ر کـش دگی از اکـث اـیـن ای ـنـم د. ـهـیـئت ـه کردـن
دـفـین راـسم ـت زوـئال و اوروگوـئه در ـم ا، وـن الـتـین و از ـجـمـله کوـب
او شرکت جستند. ـمردم شیلی دختر قهرمان خود را در روز 8

مارس، روز جهانی زن، به خاک سپرد.
یادش گرامی باد.

ارـین کـمـیـته ـمرکزی ـحزب اـسـبت درگذـشت رـفـیق ـم ـبه ـمـن
وـنـیـست ـشـیـلی رکزی ـحزب کـم ـسـلـیـتی را ـبه کـمـیـته ـم ام ـت ا پـی ـم

ارسال داشت که متن آن در زیر آمده است.
     

پیام تسلیت حزب توده ایران به 
کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی

سانتیاگو، شیلی - 8 مارس 2005
رفقای عزیز

ـا اـنـدوه ـفـراوان از ـته ـمـرکزی ـحـزب ـتـوده اـیـران ـب ـی کـم
ـست ـی ارـین، صـدر حـزب کمـوـن درگذـشت رـفـیق گالدـیس ـم
ارزی که ـب وان ـم ارـین ـبه ـعـن اد رـفـیق ـم د.  ـی ـطـلع گردـی ـشـیـلی، ـم
ـسراـسر  زـندگـیش را وـقف ـمـبارزه ـقـهرـماـناـنه ـمردم ـشـیـلی ـبرـضد
ـفاـشـیـسم و دیکـتاـتوری کرد ـبرای ـهـمـیـشه در ـخاـطره ـتوده ـها و
ارزۀ د.  ـشـخـصـیت و ـمـب اـن د ـم واـه اـقی ـخ ارزان راه آزادی  ـب ـمـب
ام داـلت و ـصـلح  اـلـه وکراـسی، ـع رای دـم ر او  ـب اپذـی ـستگی ـن ـخ
ـبـخش ـتـماـمی کـساـنی اـست که ـبا او ـهم فکر و ـهـمراـهـند. ـما ـبر
ارـین در ـبـسط ـهـمـبـستگی ـبـین اپذـیر رـفـیق ـم زـحـمات ـخـستگی ـن
وـنـیـست ـشـیـلی، در ران و ـحزب کـم ودۀ اـی ان ـحزب ـت اـلـمـلـلی ـمـی
م ـهـای دیکـتـاـتـوری ـشـاه و دوران دـشـوار پیکار ـبـرـضـد رژـی
ر ارج ـمی گذارـیم و از ای اـخـی ال ـه وـشه و ـهمچـنـین در ـس ـن پـی
ـجاـنب ـتـماـمی اـعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتوده اـیران ـعـمـیق ـترـین
ی ـمـاـم ـیـد و ـبه ـت ـیق ـفـق ـیت ـهـای ـخـود را ـبه ـخـاـنـواده رـف ـسـل ـت
کـموـنـیـست ـهای ـشـیـلی ـبه ـمـناـسـبت اـین ـفـقدان ـعـظـیم ـتـقدـیم ـمی
ـشه ـی ـم ارـین ـهمچون ـه دگی گالدـیس ـم اشـد که زـن دارـیم.  ـب
الـهام بـخش ـهمه ـما در ادامه ـمـبارزه ـبرـضد امپرـیالـیسم آـمریکا و

در دفاع از صلح و عدالت در سراسر جهان باشد.

کمیته مرکزی توده ایران
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ار پـیش ـبـسوی «یک ا ـشـع ان، ـب وـن کنگره ـحزب کـموـنـیـست ـی
ای اد ـه رای اـتـح رای ـخـلق، ـب ر، ـب د ـت ـمـن درـت ـست ـق وـنـی زب کـم ـح
ـمردـمی، و ـبرای ـسوـسـیاـلـیـسم»،  در ـفاـصـله روزـهای 19-22 ـبـهـمن
ـماه ـجاری، در ـتاالر مـجلل کنگره ـهای ـساـخـتـمان ـمرکزی ـحزب
رگزار ـشد. ـحـضور وـفـقـیت ـب ا ـم ان، ـب وـن رادر، در آـتن پاـیـتـخت ـی ـب
74 ـهـیـئت ـنـماـیـندگی اـحزاب ـبرادر از پـنج ـقاره ـجـهان و  از ـجـمـله
از کـشورـهای چـین، وـیـتـنام، کوـبا و ـجـمـهوری دـموکراـتیک ـخـلق
ده اـیـن ـم ای داغ ـبـیش از 500 ـن کره در کنگره که ـصـحـنه ـبـحث ـه
ود، ـبه ان ـب وـن ـصاـحب رای ـسازـمان ـهای پاـیه ـحزب کـموـنـیـست ـی
اـین کنگره ـجـلوه و ـمـحـتوی ـخاـصی ـبـخـشـیده ـبود. از اـیران ـهـیـئت
رادر در ران ـبه دـعوت رـسـمی ـحزب ـب وده اـی دگی ـحزب ـت اـیـن ـنـم
اٌ ـیـق دای کنگره دـق ـت ان اـب اـین کنگره ـحضـور داـشت. آنچه از ـهـم
ـمشـخص و ـمشـهود ـبود، سطح ـبـسـیار ـباالی ـتدارک و ـسازـماـندهی
ـتشکـیالـتی ـبـسیج ـشده ـبرای ـبرگزاری ـموفق کنگره ـبود.  در اکـثر
د رگزاری کنگره ـمی ـش ـتـهی ـبه ـمـحل ـب ای آـتن که ـمـن ان ـه اـب ـخـی
ا، ر ـهای زـیـب ا ـسرخ ـمـنـقش ـبه آرم  و اـسم ـحزب و پوـسـت پرچم ـه
د. ـطـلع ـمی کردـن رگزاری اـین کنگره ـمـهم  ـم ان را از ـب وـن ردم ـی ـم
و و راژ ارگان حـزب و ـشبکه رادـی ـی اـمه پرـت طـاـلب روزـن ده ـم ـعـم
ـتـلوـیزـیون ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان در روزـهای کنگره به پوـشش
صـاص داـشت. کنگره 17 حـزب ار کنگره اـخـت ـب ـبـحث هـا و اـخ
کـموـنـیـست ـیوـنان ـتـجرـبه و ـعـملکرد ـحزب از کنگره 14 ـتاکـنون
شکـیالـتی اـسی و ـت وژیک، ـسـی وـل دـئ ای اـی رـصه ـه ررـسی ـع ا ـب را ـب

حیات مبارزاتی آن مورد مطالعه قرار داد.  
اـین کنگره در حـقـیـقت ـنـقـطه اوج و ـخاـتـمه ـموفق روـندی ـبود
رادر ، در اواـیل دـهه 1990 ـمـیالدی، ـبه زب ـب که از کنگره 14 ـح
ـمـنـظور ـبازـسازی ـسـیاـسی- ـتشکیالـتی و اـیدـئوـلوژیک ـحزب آـغاز
ـشده ـبود.  حزب کـموـنیست ـیوـنان هـماـنند اکـثر اـحزاب ـبرادر، در
ـیـر رـخـدادـهـای کـشـورـهـای ـیالدی، ـتـحت ـتـاـث اواـیل دـهه 90 ـم
اـلـیـسـتی اروپای ـشرـقی و ـفروپاـشی اـتـحاد ـشوروی ـساـبق در ـسوـسـی
رادر در اـین دوره  دو ط دشـواری قـرار گرـفت.  حـزب ـب شـراـی
ان راـطی (ـبخــشی از سـازمـان جـواـن ـشعـاب از مـواـضع چپ اـف اـن
وکراـسی (اـئـتالف ال دـم وـسـی واـضع ـس ان) و از ـم وـن ـست ـی وـنـی کـم
ـنـیروـهای چپ ـسـیـناسپـیـموس) را ـتـجرـبه کرد. کنگره ـهای 15 در
ـین راـحـلی ـتـعـی ال 2000 ـم ر ـس اـمـب ال 1996 و کنگره 16 در دـس ـس
کـنـنده از  روـند ـتاـمـین دوـباره وـحدت ـتشکیالـتی و ـسـیاـسی ـحزب
را ـسامان داده ـبودـند. کنگره اخـیر ـمانـند کنگره 16 در چهار ـسال
قبل قدمی فراتر در تثبیت وحدت حزب و تصریح جهت سیاسی

آن محسوب می شد. 
زب دگی رـسـمی ـح اـیـن ـم ای ـن راـنی ـهـیـئت ـه رکت و ـسـخـن ـش
ـست اـلـی وـسـی وـین» و ـحزب ـس وکراـسی ـن اکم «دـم ـظه کار ـح اـف ـمـح
ای روـه رار دارد و دیگر ـنـی ـسـیون ـق ان (پاـسوک) که در اپوزـی وـن ـی
ـسـیاـسی ـیوـنان در ـمراـسم اـفـتـتاـحـیه کنگره ـنـماـیـشی از ـموقـعـیت ـمـهم
ود. اـسی اـین کشـور ـب ـی ات ـس ان در ـحـی وـن ـست ـی ـی حـزب کمـوـن
ر ـسـبت ـبه اواـخ ر ـن ای اـخـی ال ـه اـتی ـحزب در ـس اـب ـتـخ وـلـیت اـن ـمـقـب
اـفـته اـست.  کـموـنـیـست 1990 درـحدود یک وـنـیم ـبراـبر اـفزاـیش ـی
وـمـین ردم ـس دود 6 درـصد آرا ـم رل ـح ا کـنـت ون ـب ان اکـن وـن ای ـی ـه

ده در ای اراـئه ـش د. ـطـبق گزارش ـه وـن وب ـمی ـش ور ـمـحـس اـسی کـش روی ـسـی ـنـی
کنگره ـتـعداد ـخواـنـندگان روزـناـمه ارگان ـمرکزی ـحزب ـنـیز در یک ـسال اـخـیر

افزایش یافته است. 
ـشروع کنگره  ـبا نـمایش فـیلم وـیدئوئی کوتاهی از ـتاریخ ـحزب و مـبارزات
در وراکـیس، ـص وس ـفـل ارـیالـئ ده ـیی از رـفـیق ـه اـمی ـضـبط ـش آن و ـهمچـنـین پـی
ادر ـبه شـرکت در مـاری ـق ـی ـیل ـب ـشـین  حـزب، که ـبه دـل رکل پـی ـی وب و دـب ـمـحـب
اـنـیت و ر ـحـق ود  ـب ام ـخ وراکـیس در پـی ود. رـفـیق ـفـل راه ـب ود، ـهـم ده ـب ـش کنگره ـن

موضوعیت سوسیالیسم تاکید کرد. 
رـفـیق الکا پاپاریگا، دـبـیر کل ـحزب، در ـسـخـنراـنی ـخود ـبرای اراـئه گزارش
از ـبه ـتـقوـیت ان ـبه کنگره 17،  ـنـی وـن اـسی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـی ـسـی
ـحزب ـبرای کمک به ـسازـماـندـهی ـمـقاوـمت در مـقابل «گردـباد ـمهلک رـفورم ـها
و تـجدـید ـساـخـتار ارـتـجاـعی» که ـجـنـبش ـمردـمی را ـهدف ـقرار داده اـست، ـمورد
ـتوـجه ـقرار داد.  رـفـیق پاپاریگا ـمـتذکر ـشد که ـسـیاـست ـهای کـلـیدی و ـمـحوری
ا اد ـعـمل ـب د.  او ـهمچـنـین اـتـح ـسـتـن ور در ـعـمل ـشـبـیه ـهم ـه دو ـحزب اـصـلی کـش
ر اـط وژی) را ـبه ـخ ا و اکوـل ای چپ، ـجـنـبش ـه روـه اسپـیـموس» (اـئـتالف ـنـی «ـسـیـن
ـست.  رـفـیق ادـیه اروپا ـمـنـتـفی داـن اـیت از اـتـح ان در ـحـم رـی ای اـین ـج اـست ـه ـسـی
ـیه هـا و ادعـا هـای یـاـن ضـاوت مـاـست ـنه ـب تـذکر شـد:  آنچه مـورد ـق پاپاریگا ـم
ر ـسـی اٌ در ـم دـت اـمه آن اـست» که ـعـم رـن ای ـب ری ـه وـضع گـی اسپـیـموس ـبلکه ـم ـن ـسـی
یکی ـشدن (اـنتگراـسـیون)  ـبا اتـحادـیه اروپا و ـقـبول رـفورم ـهای اـقـتـصادی ـسرـمایه
ا و د.  رـفـیق پاپاریگا اـهداف، ارـجـحـیت ـه داری ـمـنـبـعث از آن ـحرکت ـمی کـنـن
ـعرـصه ـهای ـعـمل ـحزب را ـبرای آنکه ـبـتواـند  نـقش و ـتأـثـیر  ـقوـیـتری  در ـجاـمـعه
و بخصوص در بین طبقه کارگر و جنبش جوانان ایفاء تماید، مورد تاکید قرار

داد. 
رای ارزه حـزب ـب ـب اج اـصـلی ـم ا آـم ـطه ـب اٌ در راـب ـبـحث هـای کنگره ـعمـدـت
ای ـشـخـصه ـه ود.  یکی از ـم ای آن ـب داد اـعـض زاـیش ـتـع شکـیالـتی و اـف وـیت ـت ـتـق
چـشم گـیر کنگره ـسـطح ـقاـبل ـتوـجه اـنـتـقاد از ـخود رـهـبری و ـبـحث ـباز در ـمورد
ـعـملکرد ـحزب در دوره ـبـین دو کنگره ـبود.  یکی از ـبـحث ـهای ـجاـلب کنگره
در راـبطه ـبا ارزـیاـبی ـحزب از ـمشـخـصه ـهای ـسرـماـیه داری ـیوـنان و پی آـمد ـهای
اـین ـتـحـلـیل ـبرای ـبرـنامه ـسـیاـسی ـمـطرح ـشده از ـسوی رـهـبری ـحزب ـبود.  ـتزـهای
ـیم گیـری واـقع شـد ـصـم ـته مـرکزی که ـبه کنگره اراـئه و مـورد ـبـحث و ـت ـی کـم
اـیه رـم رـحـله ـس ا پـیش ـبه ـم دت ـه ان از ـم وـن اـیه داری ـی رـم رح ـمی کرد که ـس ـمـط
داری اـنـحـصاری رـسـیده اـست و اـمروز کـمـتر از 20 ـشرکت اـنـحـصاری ـبـیش از
زهـای مـورد ـبـحث کنگره د.  ـت رل دارـن ـت ان  را در کـن وـن صـاد ـی ـت 70 درصـد اـق
ـمـطرح ـمی کردـند که ـسرـماـیه ـماـلی ـیوـنان ـبر رـغم اتکاء آن ـبر اـیاالت ـمـتـحده و
دیگر ـمراکز امپرـیالـیسـتی، ـخود ـنـیز امپرـیاـلـیسـتی ـبوده و  در ـصددـتوسعه مـحدوده
ـنـفوذ ش و از ـجمـله  ـسرـماـیه گذاری در ـبالکان، ـبه ویژه در ـمـقدوـنـیه، کوـسوو و

هیأت نمایندگی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران در کنگره 17
کنگره 17 حزب کمونیست یونان- کنگره

«وحدت و انسجام ایدئولوژیک»

ادامه در صفحه 5



شماره 10708   سه شنبه 25  اسفند ماه 1383

رپاـیه ـسـتـقل ـب ده در ـقـیاس ـعـملکرد دوـلت ـم ردم در آـیـن ـقـضاوت ـم
د واـه ـسـطـیـنی ـخ وه ـهای ـعـمل دوـلت ـخودگردان ـفـل اـمه و ـشـی کارـن
اـشد و ـبود.  ـلذا دـموکراـسی ـجزء اـصـلی ـمـبارزه ـفـلـسـطـیـنی ـها ـمی ـب
اـنـتـخاـبات گذـشـته ـنـموـنه ـمـشـخـصی از آن ـبود. اـنـجام اـین اـنـتـخاـبات
ـبر پاـیه ـقاـنون اـساـسی (ـقاـنون پاـیه) ـضروری ـبود. اـین ـتـنـها راه ـبرای
ود، رـهـبری ای که ـمی ـسـطـین ـب ـمـشروـعـیت ـبـخـشـیدن ـبه رـهـبری ـفـل
ردم اـمـعه ـبـین اـلـمـلل از ـحـقوق ـم ا دـشـمن و ـج ذاکره ـب اـیـست در ـم ـب
ـفـلـسـطـین دـفاع کـند، و اـین در ـشراـیـطی ـبود که یک رـهـبر  ـفـعال و

پرتحرک («کاریزماتیک») مطرح نبود.
ـحزب ـما در اـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری کاـندـیدای ـمشـخص
ـخود را داـشت، ـبر رـغم ـشراـیط ـبسـیار دـشوار ـما 3 درـصد آرا را به
ر ـت ارکـم ـی ـس ـیم ـب ظـار داـشـت ـت دـست آوردـیم.  گرچه اـین از آنچه اـن
ا ود، و درس ـمـهـمی ـبه ـم اـیش ـمـفـیدی ـب ا اـین آزـم رای ـم ا ـب ود، اـم ـب
داد که ـخودـمان را ـبرای اـنـتـخاـبات آـتی در ـماه ژوـئیه آـماده کـنـیم.
ـما در ـماه ژوـئـیه اـنتـخاـبات پارـلـماـنی (ـقوه مـقـنـنه) را در پـیش دارـیم.
ود را ارم ـخ زدیک کنگره چـه ده ـن ـسـطـین در آـیـن ردم ـفـل زب ـم ـح
ا اـمـیدوارـیم ـحزب ـشـما ـهم دـعوت ـما ـبرگزار ـخواـهد کرد، که ـم
م که اـین کنگره ـیـدوارـی ـضـور در آن بپذـیـرد،  ـمـا اـم را ـبـرای ـح
ـته پرـشی ـبه ـسـوی ـر و ـتـخ ـوـث ی ـم ـرای ـحـرکـت ـاـشـد ـب ی ـب سکوـی
اـنـتـخاـبات ـقوه ـمـقـنـنه.  ـما ـتنـها ـحزـبی ـهـسـتـیم که کنگره ـخود را ـقـبل
ـتح» پس از ـتخـابـات بـرگزار ـمی کنـد. کنگره سـازمـان «اـلـف از اـن
اـنـتـخاـبات اـنـجام ـخواـهد ـشد. ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین ـنـیروی ـسـیاـسی
وـقـعـیت اـلی اـست که دارای ـم اـطق اـشـغ ـن ده ای در ـم وده ای ـعـم ـت
ارزه و کار روزاـنه و زـندگی ا در ـمـب ا ـتوده ـه ویژه ای در ارـتـباط ـب
ـبخـش ـته اـجـراـئی ـسـازـمـان آزادـی ـی آـنـهـاـست.  ـحـزب ـمـا در کـم
اـسی ـمردم اـیـنده دارد و ـهمچـنـین در ـمرکز ـجـنـبش ـسـی ـفـلـسـطـین ـنـم
ا ـسـتـیم. ـم ردم ـه ا ـجـنـبش ـم اس روزاـنه ـب ا در ـتـم ـسـطـین اـست.  ـم ـفـل
مـاـیش ـبه ر در دوـلت خـودگردان دارـیم و اـین خـود ـن یک وزـی
ردـمی اـست. در ا در ـجـنـبش ـم اـخـتن ـنـقش حـزب ـم ـن رـسـمـیت ـش
ـتخـابـات ـشهـرداری هـا 13 کانـدیـدای حـزب مـردم آخـرـین اـن
ـفـلـسـطـین در ـشوراـهای 10 ـشـهر کراـنه ـغرـبی ـموـفق ـشدـند.  ـحزب
ـما ـنـقش ـبزرگی در ـبـسـیج ـمردم ـبرـضد اـشـغال داـشـته و دارد و اـین
ا ا ـمی ـتواـنـیم ـب ا اـست.  ـم ـبه ارـمـغان آورـنده اـعـتـبار ـتوده ای ـبرای ـم
ـصدای رـسا بگوـئـیم که ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین اوـلـین ـحزـبی ـبود که
ـین از کرد و اوـل اـنه آـغ وار نژاد پرـسـت ان دـی اـخـتـم د ـس رـض کارزار ـب
کـمـیته ـهای ـمردـمی ـبرـضد دـیوار ـبا ـشرکت رفـقای ـحزب ـما اـیـجاد
ـشد. ـهمچـنـین ـحزب ـموـفق ـشده اـست که از ارـتـباـطات ـبـین اـلـمـلـلی
رای کارزار ـبـین ای داوـطـلب ـب روـه ـی رای ـجـلب ـهمکاری ـن ود ـب ـخ
اـلـمـلـلی ـبر ـعـلـیه دـیوار ـبـهره ـبـجوـید. ـما ـموـفق ـشده اـیم که ـهمکاری
رای ـشرکت در ای اروپاـیی را ـب ورـه ا داوـطـلب از ـهـمه کـش دـه ـص

کارزار برضد دیوارجلب کنیم.
ا ـشرکت رـهـبری دوـلت راـنس ـلـندن ـب راٌ کـنـف ا- اـخـی س- رـفـق
ا شـرکت ان و ـب ـت ـس ـطـین ـبه دعـوت دوـلت انگـل ـس خـودگردان ـفـل
ریکا و ال آـم رـبی و ـهمچـنـین ـحـضور ـفـع دادی از کـشورـهای ـع ـتـع
اتحادیه اروپا برگزار شد.  شما در ماه دسامبر نگرانی هایی را در

راـنسادامه مصاحبه «نامه مردم» با ... اـیج کـنـف ـت ا از ـن اـبی ـشـم د.  ارزـی ودـی ان کرده ـب ـی راـنس ـب ا اـین کـنـف ـطه ـب راـب
چیست؟

رـفـیق ـبـسام ـصاـلـحی:  ـبـبـیـنـید رـفـقا- ـما ـمـعـتـقدـیم که اوـضاع و ـتـناـسب ـقوا
ـبـصورت ـلـحظه ای در ـتـغـیـیر اـست. در تـعـیـین ـمواضع و تـحـلیل رـخدادـها ـمی ـباـید

این تغییرات را در نظر گرفت و بر پایه واقعیات عینی حرکت کرد.  
ورت گرـفت و در آن راـئـیل ـص رکت اـس دون ـش دن را ، که ـب راـنس ـلـن کـنـف
اـید در اـیـندگی ـمی کرد،  ـب اـفع و ـمواـضع اـسراـئـیل را ـنـم اـیاالت ـمـتـحده ـعـمالٌ ـمـن
اداـمه و در ـبـطن اـجالس «ـشرم اـلـشـیخ» در ـنـظر گرـفت.  یکی از ـنـتاـیج ـمذاکرات
ـشرم اـلـشـیخ اـین ـبود که ـشارون ـمـجـبور ـشد «آـتش ـبس دوـجاـنـبه» را ـقـبول کـند.
ار واـسـت راـئـیل ـعـمالٌ ـخ ـبه.  ـقـبل از اـین اـجالس دوـلت اـس اـن واـفـقـتی دوـج ـیـعـنی ـم
ـتوقف ـمـبارزه ـمردم فـلـسـطـین و در واـقع ـتسـلـیم ـبی ـقـید و ـشرط ـبود. اـین ـشروـعی
ـجدـید ـبرای دور ـجدـیدی از ـتالش ـبرای ـحل ـمـسأـله ـفـلـسـطـین از ـطرـیق ـمذاکره
ـمی ـباـشد. ـبه ـنـظر ـمن در اـین ـشراـیط ـمی ـتوان از ـبه ـجرـیان اـفـتادن ـنـیروـیی ـبرای
ـبرـخورد ـبا ـمـسأـله ـفـلـسـطـین ـسـخن گـفت.  اـین اـمر ـفـضای ـسـیاـسی را ـعوض کرده
ا ـسـعی دارـیم از اـینکه ـهیچ گوـنه ـفرـصـتی ـبرای ـفرار از اـست.  در اـین ـشراـیط ـم
دن را در آـم ار ـبه اـج واـسـت ا ـخ ود.  ـم راز ـش ود، اـحـت ـش ارون داده ـب ذاکره ـبه ـش ـم
ال ـقـبل.  و ر 4 ـس اـمـب رگـشـتن ـبه سپـت ـسـتـیم، ـیـعـنی ـب رـحـله اول «ـنـقـشه راه ـصـلح» ـه ـم
ـمـلـلی اـست. اـمـعه ـبـین اـل اـلت ـج و و دـخ ر دو ـس وـنت از ـه ـش وـقف ـخ الزـمه اـین ـت
ا، ر روی آن ـه اـیل و ـبـحث ـب ـس رـین ـم زـئی ـت رح ـج ا ـط راـئـیل ـسـعی دارد که ـب اـس
اـنع پـیـشروی ـمذاکرات ـشود اـما ـموـضع ـفـلـسـطـیـنی ـها در کـنـفراـنس ـلـندن ـعـمالٌ ـم
ای رک ـه ان ـشـه اـخـتـم اـیل و اداـمه ـس وار ـح دـیم که دـی ا ـمـعـتـق ود. ـم ـشـخص ـب ـم
ری ر از سـرگـی ـسـی ان در کراـنه غـرـبی سـد هـای اـصـلی در ـم سکوـنی ـیهـودـی ـم
ـین ای ـب وان ـه راـخ ر رـغم ـف راـئـیل ـب د.  اـس اـش ـسـتـقـیم دو ـطرف ـمی ـب ذاکرات ـم ـم
وار اداـمه داده اـست و 6000 واـحد ـمسکوـنی ـجدـید در اـخـتـمان دـی اـلـمـلـلی ـبه ـس
کرانه غربی احداث کرده است.   یعنی عمال در برخورد اسرائیل چیزی عوض

نشده است. 
رای ـحصـول یک راه ـحل ذاکرات جـدی ـب اـبل شـروع ـم ا در ـمـق دف ـم ـه
اشـد.  در ای 1967 ـمی ـب رزـه ـطـیـنی در ـم ـس ـسـتـقل ـفـل رار دوـلت ـم ـتـق کاـمل و اـس
أـله اول در ـس رار دادـیم. ـم وـجه ـق ورد ـت أـله کـلـیدی را ـم ـس ا 3 ـم راـنس ـلـندن ـم کـنـف
اـمـعه ـبـین اـلـمـلل و ـبـخـصوص ر ـج ال ـت ر و ـفـع رکت وـسـیـعـت داـخـله و ـش ا ـم ـطه ـب راـب
اـشد.  دوـمـین ال ـنـب اـیی در اـین راـبـطه ـفـع ریکا ـبه ـتـنـه ارگاـنه و اـینکه آـم گروه چـه
ـمـسأـله ادامه ـجنـبش ـتوده ای انـتـفاـضه ـبرـضد ـتـجاوزات اـسراـئیل ـمی ـباـشد. به ـباور
از ـبه ـی ا ـن ـطه ـم ـست.  در اـین راـب ارزه ـنـی وـقف ـمـب اـبل ـبه ـمـعـنی ـت ـتـق ا آـتش ـبس ـم ـم
ا ـجـلب ـطه ـب سـأـله سـوم در راـب ـمـلـلی دارـیم. ـم ـین اـل ـستگی ـب ـب ـم ا و ـه ـحمـاـیت ـه
راـنس ـبـین اـلـمـلـلی در رگزاری یک کـنـف ور ـب اـمـعه ـبـین اـلـمـلل ـبه ـمـنـظ اـیت ـج ـحـم
ا ـحل ـمـسأـله ـفـلـسـطـین در چارچوب و ـبر پاـیه ـقـطـعـناـمه ـهای ـسازـمان ـمـلل راـبـطه ـب
ـمی ـباـشد. در کـنـفراـنس ـلـندن ـما ـمـساـله کـنـفراـنس ـبـین اـلـمـلـلی را ـمـطرح کردـیم.
فرانسه ـبا آن موافق اما اـیاالت متحده با آن مـخالفت ورزید. در کنفراـنس لندن
ا ـطرح اـصالـحات در ـفـلـسـطـین ـبـحث و ـتـبادل ـنـظر ـشد.  در ـهمچـنـین در راـبـطه ـب
ا رـفرم ارگان ـهای ـمـسـئول ـماـلی، ـقواـنـین داـخـلی و ـهمچـنـین دـموکراـسی راـبـطه ـب
ـتـبادل ـنـظر ـشد.  ـطرف ـفـلـسـطـیـنی ـخواـهان کمک ـهای ـماـلی ـبرای ـسازـماـندـهی
دن اری ـش وکراـتیک و کمک ـبه ـج ای دـم ادـه ان ـنـه اـخـتـم ور و اداـمه ـس اـین اـم

دموکراسی مردمی شده است. 
اـبو ـماذن در کنـفراـنس ـمـطرح کرد که ـبدون تـغـیـیرات ـسـیاـسی در وـضـعـیت،
ـهیچ ـتـغـیـیر واقـعی ـممکن ـنـیـست. ـما ـبـخش ـمرـبوط ـبه ـخودـمان را اـنـجام ـمی دـهـیم
و اـسراـئـیل ـمی ـباـید وـظاـیف ـخود را اـنـجام دـهد.  ـما ـنـتایج کنـفراـنس ـلـندن را در

کل مثبت ارزیابی می کنیم. 
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ـقـبول اـین ـشراـیط، وـحـشت و نگراـنی از یک ـجنگ داـخـلی، ـجنگ در
درون فـلـسـطـیـنی ـها ـبود.  اـما ـما به یک ـتواـفق ـضـمـنی دـست ـیاـفـته اـیم.  و
ـیـز درکل ـبه اـین ـتـواـفق ـمـاس» ـن ـتـقـدـیم که «ـجـهـاد اـسالـمی» و «ـح ـمـع
گردن ـنـهاده اـند.  «ـنـقـشه راه ـصـلح» در ـبر دارـنده ـبرـخی نکات ـمـثـبت و
ـخوب و ـقاـبل ـقـبول اـست.  ـمـسأـله ـیی که در اـساس نگران کـنـنده و در
رط دن یک ـش اـن ود، گـنـج ـسـطـیـنی ـب اـلـفت ـفـل ورد ـمـخ رح آن ـم از ـط آـغ
ـسم نکه تـرورـی ود. اـی ـسم» ـب ا تـرورـی بـارزه ـب ر «ـم ـنی ـب ـب اـصـلی در آن ـم
چیست از سوی طرفین درگیری به صورت متفاوت تعریف می شود.
د اـع ـتـق اس» را ـم اد اـسالـمی» و «ـحـم ا کوـشش کرده اـیم که «ـجـه ـم
اک رـن واـقب ـخـط ا ـع ا در راـبـطه ـب د. ـم ول کـنـن کـنـیم که آـتش ـبس را ـقـب
اداـمه ـشراـیط کـنوـنی (ـعـملکرد اـسراـئیل و ـمـتوـقف ـبودن پروسه ـمذاکره
ـبرای ـصلح) اـخـطار داده اـیم.  ـنـظاـمی ـشدن ـفاز ـسال ـهای اـخـیر اـنتـفاضه،
ر، اـمـب ویژه در دوره پس از 11 سپـت ـسـطـین، ـب ردم ـفـل راـضی ـم ـجـنـبش اـعـت
ـتاـثـیرات ـمـنـفی ـبر ـمـبارزه ـما داـشـته اـست. ـنـیروـهای ـفـلـسـطـیـنی ـمی ـباـیـست
ردم د. حـزب ـم ـن ـت ار ـمی گذاـش ـتحـاری را کـن در اـین دوره ـحـمالت اـن
فـلـسطـین معتـقد ـبوده است که ـحدود ـمـبارزه فـلسـطیـنی ـها از ـنـظر شـعارـها
و ـتاکـتیک ـهای ـمـبارزاـتی ـمی ـباـید در راـبـطه ـبا ـبرـناـمه ـسـیاـسی ـما ـباـشد.
ـما اگر ـخواـسـتار راه ـحـلی ـمـبـنی ـبر ـموـجودـیت دو کـشور در ـمـجاورت
راـئـیل اـمی در داـخل اـس ـظ ات ـن د از ـعـمـلـی اـی ا ـنـب د، آنگاه ـم اـش دیگر ـب ـهـم
ار ـسـطـین اـخـط ام ـبـخـشی از رـهـبری ـجـنـبش ـفـل ا در ـمـق اـیت کـنـیم.  ـم ـحـم
اـشـیم، چرا که ـممکن اـست ـترورـیـست اـید ـخـیـلی ـمـحـتاط ـب کردـیم که ـب
ـخواـنده ـشوـیم.  اـینکه دوـلت اـسراـئـیل سـعی به ـتوـجـیه اـقدام به ـساـخـتـمان

دیوار حایل کرددر حقیقت از عواقب حمالت انتحاری بود.  
ط ـبـغـرـنج ـمـهـوری در ـشـراـی ـیـر رـیـاـست ـج ـتـخـاـبـات اـخ س- اـن
د.  ـتـحـلـیل ر ـش اذن»، ـمـنـج و ـم اس، اـب ود ـعـب روزی ـمـحـم اـنه ـبه پـی ـی اورـم ـخ
اذن» وـم اـسی «اـب ات و ـشـخـصـیت ـسـی ـتخـاـب اـیج اـین اـن ـت ا از ـن حـزب ـشـم

چیست؟ 
ـهـنا اـمـیره: در راـبـطه ـبا «اـبوـماذن»، مـحـمود ـعـباس، و اـنتـخاب او به
ن، اـین ـطـی ـس زدیک ـبه دوسـوم آراء مـردم ـفـل ا ـن ریـاـست ـجـمهـوری ـب
اـهـمـیت دارد که به چـند نکـته ـتوـجه ـشود. اوالٌ او ـشـخـصـیـتی ـبود که در
40 سال اخیر همیشه در کنار «یاسر عرفات» و همراه و مورد اعتماد او
اـمه «ـصـلح اـسـلو» ـبود. در ـجرـیان ـمذاکراـتی که ـمـنـجر ـبه اـمـضاء ـمواـفـقـتـن
ا ذاکره ـب ود و از ـطرف او در ـم رـفات ـب اـسر ـع ده ـی اـیـن اذن ـنـم و ـم ـشد، اـب
رکت کرد.  اـینکه کـسی از ریکاـیی ـش ات آـم اـم ـیـلی و ـمـق راـئ رف اـس ـط
ذاکرات ـسری ود که اـین ـم واـسـطه اـین ـب داـشت ـب ر ـن ذاکرات ـخـب اـین ـم
ـبود و ـضرورـتاٌ فـقط ـخود ـیاـسر ـعرـفات و ـعده ـمـحدودی در رـهـبری از
اـمه آن اـطالع داـشـتـند. ـعاـمل اـصـلی اـیـنـست که ـفـلـسـطـیـنی ـها اـین ـمواـفـقـتـن
ـنـفی و ـضـعـیف داـشت. ـبه ـهـای ـم ـن ـبـول کردـنـد، گرچه ـبـرـخی ـج را ـق
ابوـماذن تنها شـخصیتی در درون رـهبری «الفتح» اـست که فراکسـیون و
ا ر ـب طـور پیگـی اـضه ـب ـتـف از اـن ان آـغ دارد.  او از ـهـم وک خـودش را ـن ـبـل
ـنـظاـمی ـشدن آن ـمـخالف ـبود. او ـمواـضع ـبـسـیار روـشن و ـصرـیـحی دارد.
ـشـما ـیا اـین ـمواضع را ـقـبول دارـید و ـیا ـنه. در راـبـطه ـبا اـنتـخاـبات رـیاـست
ود. رح ـب ـط ـتخـاب ـم ا اـن ـنـه وـیه، در ـعـمل او ـت ـطـین درژاـن ـس وری ـفـل ـجـهـم
اذن را ـبه وـم اـیی که اـب د.  آن ـه داـشـتـن ـسـطـین اـنـتـخاب دیگری ـن ردم ـفـل ـم
ـمـثاـبه ـنـیروی راـست قـلـمداد ـمی کـنـند و از اـنـتـخاب او نگراـنـند، ـتا ـحدی
از ـترکـیب و ـتـناـسب ـنـیروـها در رـهـبری ـفـلـسـطـین ـنا آگاـهـند.  ـمـهره ـهای
د ـبـیل «ـمـحـم اـیی از ـق ـسـطـین ـشـخـصـیت ـه ری ـجـنـبش ـفـل راـست در رـهـب
دهالن» ـهستند که کاندـیداهای مورد اعتـماد آمریکا و اسرائیل ـهستند.

اـنـتـخاب «اـبوـماذن» در ـحـقـیـقت یک ـمـعاـمـله ـمـتـقاـبل (دوـجاـنـبه) ـبود.  از ـسوـیی
اـشـند و از ـسوی دیگر او امکان ا او ـمی ـب آـمریکا ـحاـضر ـبه ـمذاکره و ـعـمل ـب
ـنـماـیـندگی کردن ـخواـست ـها و ـشـعار ـهای ـعـمده رـهـبری و ـجـنـبش ـفـلـسـطـین

را داشت و می توانست با آن ها کار کند. 
ـحـقـیـقت اـیـنـست که اـبوـماذن درس و ـنـتـیـجه گـیری ـمـشـخص و ـمـفـیدی از
وـقت و گذرا ای ـم رارداد ـه و دارد و آن اـینکه ـق اـمه اـسـل ـن ـت واـفـق ذاکرات ـم ـم
ـنـتـیـجه ـبـخش ـنـیـسـتـند. او ـمی گـفت که «ـمواـفـقـتـناـمه اـسـلو» ـیا ـما را ـبه یک ـصـلح

و توافق خواهد رساند و یا اینکه به جهنمی منتهی خواهد شد.»  
در عمل «ـموافقتنامه اسلو» به جهنم منتهی شد.  «موافـقتنامه اسلو» مراحل
و اـهداف ـمذاکرات را ـمـشـخص نکرد  و ـلذا در ـطول ـمذاکرات اـسراـئـیـلی ـها
ـبه ـعوض ـمـتوـقف کردن ـساـخـتـمان ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین ـبه ـساـخـتـمان
ن ـمل ـتـعـداد اـی ـمـد کردن پروژه در ـع ـنـج ـد. ـبه ـعـوض ـم آن ـهـا اداـمه دادـن
شـهرک ـها بـیـشـتر ـشد.  ده ـسال پس از اسـلو ـما ـبا شـهرک ـهای ـبـیشـتری روـبرو
اـضه و ـنـظاـمی ـشدن اـمه اـسـلو در ـعـمل ـمـنـجر ـبه اـنـتـف واـفـقـتـن ـهـسـتـیم.  شکـست ـم
اـین ـجـنـبش ـبرـحق ـمردم ـفـلـسـطـین ـشد و اـین آـخری ـبه ـنوـبه ـخود ـبه ـساـخـتـمان

دیوار حایل منجر شد.
اـبی ارزه ـمـسـلـحاـنه و ـنـظاـمی ـشدن اـنـتـفاـضه ـسـخن گـفـتـید.  ارزـی س- از ـمـب
تکران «ـحـمالت ـب نـد رو و ـم روهـای ـت ـی ـملکرد ـن ـطـین از ـع ـس حـزب مـردم ـفـل

انتحاری» چیست؟
ـهـنا اـمـیره: ـمن ـبر اـین اـعـتـقادم که در ـشراـیط ـمـبارزه ـفـلـسـطـیـنی ـها و در
وده اـست. ـب ر ـن ـمالٌ کمکی نکرده و مـوـث ظـاـمی شـدن ـع ر آن، ـن ـی مـرـحـله اـخ

«حمالت انتحاری در حقیقت نمایشگر شکست مبارزه نظامی می باشند.»
ظـاـمی شـدم اور اـست که ـن راـین ـب ـطـین ـب ـس ردم ـفـل در ـمـجمـوع حـزب ـم
اـنتـفاـضه «اـنـتـخاـبی» ـبود که ـبه ـجـنـبش تـحـمـیل ـشد.  اـلـبته ـبا ـقـبول اـین که عکس
اـبل درک در ـمـقاـبل ـتـهاـجم و ـتـجاوز اـسراـئـیل ـبود. ـبرـخی ـنـیروـهای اـلـعـمـلی ـق
دـند که ـبه آـتش ـحـمالت اـسراـئـیل پاـسخ ـسـطـیـنی چاره ای ـجز اـین ـنـمی دـی ـفـل
ـنـفی و ط ـمـوازـنه ـم ـیـار دـشـوار- در ـشـراـی ـس ـطی ـب ـنـد- و اـین در ـشـراـی ـبـدـه
ـغـیرـمـساـعد ـقوا چه در ـمـنـطـقه و چه در ـسـطح ـبـین اـلـمـلـلی ـصورت ـمی گرـفت.

بدون داشتن یک استراتژی برای این مقاومت و بدون محاسبه.
ـبه ـباور ـمن ـجـغراـفـیای کراـنه ـغرـبی ـبرای ـمـبارزه ـمـسـلـحاـنه ـمـناـسب ـنـیـست.
ود ـسـلح وـج ارزان ـم ـب اه گرـفـتن ـم رای در پـن اـسب ـب رکز ـجـمـعـیـتی ـمـن ـهیچ ـتـم
اـئی که ـمی رـج ـیـقه ـبه ـه رض 15 دـق د در ـع واـن راـئـیل ـمی ـت دارد.  ارـتش اـس ـن
اـکـتـیک ـهای ـمـبارزاـتی اـین اـثـیر ـت ـخواـهد ـبرـسد. ـیک ـنـکـته ـمـهم در ارزـیاـبی ـت
می ـباـشد که پس از ـهر ـتـهاجـمی اشـغال ـمـناطق فـلـسـطیـنی وسیـعـتر ـشده اـست و
ر ـبه ر ـحـمـله ای ـمـنـج رد اـست.  ـه راـئـیل ـمـنـحـصر ـبـف الگری اـس ر اـشـع ـظ از اـین ـن

ساختمان یک شهرک یهودی نشین جدید شده است.
اکـتیکی ـمی ـبود و ـبر رـغم ـنـتـیـجه اـیـست ـموـقت و ـت ارزه ـمـسـلـحاـنه ـمی ـب ـمـب

آن می بایست طرفین آماده نشستن بر سر میز مذاکره باشند. 
ا ـمـحورـهای ـمـبارزاـتی ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین، ـموـقـعـیت س- کـمی در راـبـطه ـب

آن در جنبش فلسطین در مرحله کنونی برای ما بگوئید.
اـضر راـیط ـح اورـیم که در ـش ر اـین ـب ا ـب زی ـم ر چـی ره: ـقـبل از ـه ا اـمـی ـهـن
ـشـخـصه ده اـست.  ـم د آـم ـسـطـین پدـی ردم ـفـل ارزه ـم وـیـنی درـمـب ـشـخـصه ـهای ـن ـم
اٌ ـمـنـطـبق ـشدن وـظاـیف اـصـلی و ـعـمده در ـمـیان آن ـها ارـتـباط ـنزدیک و ـتـقرـیـب
دون وان ـب ـسـطـین را ـنـمی ـت والت ـفـل ارزه اـست. ـتـح ـب اـعی اـین ـم ـم ـمـلی و اـجـت
ر ـظ ان اـست، درـن رـی ر آن در ـج ردم ـب ارزات ـم ـیـنه ای که ـمـب ری زـم رگـی ـظ درـن
گرـفت.  یکی از ـعوامل مـهم در درک تـحوالت ـفـلـسـطـین در ـنـظر گرفـتن اـین
ـسـطـین دوـلت ـخودگردان ـخود را ـقـبل از کـسب واـقـعـیت اـست که ـجـنـبش ـفـل
اـستـقالل و ـحق ـحاکـمـیت اـیـجاد کرد. اـین دوـلت ـخودـمـخـتار  ـمدـلی اـست که
ر پاـیه ـیم، ـب ارزه ـمی کـن ـب ا در راه اـیجـاد آن ـم وـین، که ـم ـطـیـنی ـن ـس کشـور ـفـل
ـطه ـبـا آن شکل ـخـواـهـد گرـفت. ـبـاـهـات در راـب ـت ـیح اـش ـصـح تکاـمل آن وـت
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مصاحبه نامه مردم با هیئت رهبری حزب مردم فلسطین
مرحله یی نوین در مبارزات مردم فلسطین!
هنا امیره: «مبارزات ما باید این امر را که مرحله ای نوین در

مبارزات خلق فلسطین آغاز شده است، در نظر بگیرد.» 
اـخـیراٌ در ـمالـقاـتی که ـبـین ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران و
ا اـمـیره»، ـعـضو ـهـیـئت ـسام ـصاـلـحی»، دـبـیر کل «ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین» و «ـهـن ا «ـب رـفـق
ـسـیاـسی و ـسردـبـیر ـنـشرـیه «ـصوت اـلوـطن”، ارگان ـمرکزی ـحزب، و ـنـماـیـنده ـحزب
راـیط ـحـساس و رگزار ـشد، ـش ـسـطـین» ـب ان آزادـیـبـخش ـفـل ازـم راـئـیه «ـس در ـهـیـئت اـج
رادر مـورد ـین دوحـزب ـب ط ـب ـمـیق رواـب ـطـقه و ضـرورت گـستـرش و ـتـع ـن ـبغـرـنج ـم
ـبررـسی ـقرار گرـفت.  در ـحاشـیه این ـمالـقات رفـقا به ـسـئوال ـهاـئی در راـبطه ـبا ـبرـخی
ـجواـنب کـنوـنی ـمـبارزه ـمردم ـفـلـسـطـین و ـمواضع «ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین» ـیاـسخ دادـند

که متن آن در ادامه منتشر می شود.
اٌ در ـمورد ـتـحـلـیل ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین از ـمـحور ـهای ـعـمده ـمـبارزه س- رـفـقا ـلـطـف
ـمردم ـفـلـسـطـین در ـبرهه کـنوـنی و آـماج ـهای اصـلی اـین ـمـبارزه و همچـنـین ـمشکالت

بر سر راه آن برای ما بگوئید؟ 
ـهـنا اـمـیره: ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین ـمـعـتـقد اـست که ـما در راـسـتای ـمرـحـله ـنوـیـنی
ـصه ـهـای ویژه و ـشـخ ـبـارزه ـم ـیم و اـین ـم ـطـین ـحـرکت ـمی کـن ـس ـبـارزه در ـفـل از ـم
اـبل ـنـظاـمی ـبه ـشراـیط رـحـله ـتـق ـسـطـین از ـم ارزه ـمردم ـفـل ـجدـیدی دارد. اول اـینکه ـمـب
ـسـتم ا فکر ـمی کـنـیم  ـسـی اـفـته اـست.  دوم اـینکه ـم اـسی ـتـحول ـی د ـسـی وـسـتن ـبه روـن پـی
ر ـسـطـین در دوره پس از درگذـشت پرزـیدـنت ـعرـفات ـمی رود که ـب اـسی در ـفـل ـسـی
پاـیه ـمـشروـعـیت اـنـتـخاـباـتی اـعاده گردد.   ـسوم اـینکه ـما ـشاـهد ـمداـخـله ـهـمه ـجاـنـبه و

عظیم ایاالت متحده آمریکا در مسایل داخلی فلسطین خواهیم بود. 
وار غـزه، دن از ـن رـعـقب کـشـی ـبـنی ـب ـیل ـم ـیم که طـرح دوـلت اسـراـئ ا ـمی داـن ـم
ـموـسوم به «ـطرح تـخـلـیه»، ـخـطرـناک ـترـین ـتـهدـیدی اـست که ـما در ـماه ـهای آـتی ـبا
آن ـمواـجه ـخواـهـیم ـبود.  اـین ـخـطر ـبه اـین دـلـیل اـست که ـهدف اـین ـطرح ـحـساب
رون ـی رـبی ـتـحت پوـشش ـب ال کراـنه ـغ وـیت اـشـغ شـده دوـلت شـارون ـتحکـیم و ـتـق
راـئـیل در واـقع ـسـعی زه اـست. اـس وار ـغ ـشـیـنی از ـن ود و ـعـقب ـن ای ـخ روـه دن ـنـی کـشـی
اـنه، از دارد ـمواـضع ـخود در کراـنه ـغرـبی را از ـطرـیق ـقواـنـین و ـتـمـهـیدات نژاد پرـسـت
ا و شـراـیط ـطـیـنی ـه ـس اـطق ـمـحل سکوـنت ـفـل ـن وار حـاـیل ـبه دور ـم رـیق اـیجـاد دـی ـط
سـخت ـبرای ـساکـنان ـفـلـسـطـیـنی ـبـیت اـلـمـقدس، ـتحکـیم بـخـشد. اـین واـقـعـیت ـشراـیـطی

است که مردم فلسطین در ماه های آینده با آن مواجه خواهند بود. 
ات ـعـقب ـبـع اره ـت ـطـین در ـب ـس ری ـفـل ا و ـهمچـنـین رـهـب س- عکس اـلـعـمل ـشـم
ار دیگر در ـشـیـنی اـسراـئـیل از ـغزه چـیـست؟ ـبه ـنـظر ـمی آـید که «ـنـقـشه راه ـصـلح» ـب ـن
ـمرکز ـصـحـنه ـمـطرح اـست.  ـتـحـلـیل ـشـما در راـبـطه ـبا اـین «اـبتکار» که ـمورد ـحـماـیت
گروه چـهارگانه (ـسازـمان ـملل، آـمریکا، اتـحادیه اروپا و روـسیه) ـمی ـباـشد و ـتبـعات

آن چیست؟  
ا در چارچوب ام یک ـحزب و ـی ا در ـمـق أـله اـین ـنـیـست که ـم ـس ره: ـم ا اـمـی ـهـن
وـنی، و در چارچوب یک اوت کـن ـتـف راـیط ـم ـیم در ـش واـن ـطـین ـنـمی ـت ـس ری ـفـل رـهـب
ا ـمـسأـله اع کـنـیم.  اـم ـسـطـین دـف اـفع ـخـلق ـفـل اـنـند «ـنـقـشه راه»، از ـمـن اـبتکار ـبـین اـلـمـلـلی ـم
وـجود آورده راـیـطی دـشواری را ـب راـئـیل ـش ا و ـعـملکرد اـس اـست ـه اـین اـست که ـسـی
راـئـیل و از ـجـمـله ـعـقب کـشی ای اـس اـست ـه ات ـسـی ا ـتـبـع ورـیم که ـب ا ـمـجـب اـست.   ـم
یکـجاـنـبه از ـغزه ـبرـخورد کـنـیم، در ـحاـلیکه ـنه ـهیچ ـمـشورـتی ـبا ـما در اـین ـباره ـشده

ای روـه ـی دن  ـن ر روی ـعـقب کـشـی رـلی ـب اـست و ـنه ـهیچگوـنه کـنـت
ـشـین دارـیم.  اـسراـئـیل ان ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـن اـسراـئـیل و ـساکـن
ـتـماـیل دارد که رـهـبری ـفـلـسـطـین در ـمرـحـله اـجرای ـطرح ـشرکت
داـشـته ـباـشد. دوـلت ـشارون ـخواـسـتار اـست که ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی
وـعی ـبـین اـلـمـلـلی کردن ر ـشود. اـین ـیـعـنی ـن ان درگـی رـی در اـین ـج

مخدوش شرایط به نفع و طبق شرایط اسرائیل.
از ـجاـنب دیگر ـما ـمـعـتـقدـیم که اـین ـطرح ـتاـثـیرات ـعـمـیـقی ـبر
اوـضاع داخلی اـسرائیل ـخواهد داـشت و ممکن است که ـموجب
تـغـیـیرات رـیشه ای در ـنـقشه ـسـیاـسی اـسراـئـیل ـبـشود.  ـما ـمی ـتواـنـیم
ارون ـسـعی اـشـیم. ـش اـهد شکل گـیری اـئـتالف ـهای ـجدـیدی ـب ـش
دارد ـسـیاـست ـهای ـخود را در پوـشش ـحرکت ـبه ـسوی ـمواـضع
یکود ـحـدود 18 ـتـا 20 ـصـوـیـر کـنـد. در درون ـل ـیـاـنه ـت راـست ـم
ـنـماـیـنده پارـلـمان ـبر ـضد ـطرح ـعـقب ـنـشـیـنی از ـغزه ـهـسـتـند.  ـجـناح
ا ـنـیروـهای ـصـهـیوـنـیـست ارـتدکس راـست ـلیکود ـعـمالٌ در اـتـحاد ـب

که در حزب «شاث» جمع هستند، قرار گرفته است. 
اٌ وـعـمالٌ ـمـطرح ـمی کـند که ـبر پاـیه اـین ـطرح ـشارون ـصرـیـح
او ـتـماـمی ـنـیروـها و ـشـهروـندان اـسراـئـیـلی را از ـنوار ـغزه ـبـیرون ـمی
رای ـشـخـصی از کراـنه غـرـبی را ـب اـطق ـم ـن اـبل ـم ا در ـمـق کشـد اـم
ـیـاـست ـیل درخـواهـد آورد. اـین ـس ـصـاـحب اـسـراـئ ـشه ـبه ـت ـی ـم ـه
ود ـسـطـین ـبلکه در ـخ رات ـعـمـیق و پرداـمـنه ای ـنه ـفـقط در ـفـل اـثـی ـت
ا آن ـمواـجه ـهـسـتـیم ا ـب اـله ـیی که ـم ـسـئ اـسراـئـیل ـخواـهد داـشت.   ـم
ا و روـه ـی دن ـن د کـنـیم که ـعـقب کـشـی اـع ان را ـمـتـق اـیـنـست که ـجـه
ـشـهرک ـهای اـسراـئـیـلی از ـغزه ـبر ـطـبق «نـقـشه راه ـصلح» که ـمورد
حـماـیت ـسازـمان ـملل و گروه چـهارگانه ـبـین اـلملـلی ـصورت ـنـمی

گیرد، بلکه در واقع یک طرح جدید است.
ا آـنـجا که ـبه «ـنـقـشه راه ـصـلح» ـمرـبوط ـمی ـشود، در ـشراـیط ـت
ـمالٌ وـضـعـیت طـوری طـرح اـست. ـع ـنهـا کارپاـیه ـم وـنی اـین ـت کـن
راـیط ـسـطـیـنی در ـش ـشه راه ـصـلح» از ـسوی ـطرف ـفـل اـست که «ـنـق
کـنوـنی پاـیه ـمذاکرات ـقـبول ـشده اـست.  ـعاـمل اـصـلی ـبرای ـما در
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