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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

اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هفدهمین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران

حضور علنی عامالن کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دولت
جدید هشدار جدی به همه نیروهای ملی وآزادی خواه

ادامه در صفحه 2

هم میهنان آگاه!
ـبا ـفرا رـسـیدن ـمرداد و ـشـهرـیور 1384، ـهـفده ـسال
اـسی، رزـمـندگان داـنی ـسـی اـجـعه ـقـتل ـعام ـهزاران زـن از ـف
ـشـجوـیی، االن کارگری،  داـن ارزان و ـفـع راه آزادی، ـمـب
اـفـسران ـشـجاع و دالور ارـتش، ـنوـیـسـندگان، ـمـترـجـمان
ا، در رـهـیـختگان ـمـیـهن ـم رـین ـف رـجـسـته ـت اری از ـب و ـشـم
ـیه ـمی گذرد. ـهفـده یـاه چال هـای رژـیم والـیت ـفـق ـس
اـست هـای ـی ار ـس ش، در پی شکـست ـخـفت ـب سـال پـی
ر ـطـبل   «ـجنگ، ارـتـجاـعی وـلی ـفـقـیه رژـیم و ده ـسال ـب
ـری ـدن، و در پی اوج گـی ـی ـروزی»  کوـب ـا پـی ـجنگ ـت
ارـضاـیـتی ـهای ـعـموـمی از ـسـیاـست ـهاـیی که اـیران را ـن
ـبه ـسـمت ـتـخرـیب ـبـیش از پـیش ـمی راـند و ـهمچـنـین ـبه
منـظور جلوگـیری از اوج گـیری جنبش اـعتراضی ـتوده
ا ـخواـست ـسران رژـیم، ا و اـیـجاد رـعب و وـحـشت، ـب ـه
از جمله سـید علی خامنه ای و ـهاشمی رفسنـجانی، و با
دان ای ـمرگ ـبه زـن د  ـخـمـیـنی گروه ـه اـئـی واـفـقت و ـت ـم
ـهای کـشور اـعزام ـشدـند ـتا ـجمع کـثـیری از پیگـیرـترـین
اـسی، و رـهنگی، ـسـی ای ـف رـین ـشـخـصـیت ـه وار ـت و اـسـت
ر ـبه ردـمی را ـبه وـضـعی ـفـجـیع ـس رـقی و ـم اـعی ـمـت اـجـتـم
اـسی ـبه داـنی ـسـی زاران زـن ار ـه اـجـعه کـشـت ـنـیـست کـنـند. ـف
دـست ـهـیأت ـهای ـمرگ رژـیم والـیت ـفـقـیه، به گواـهی
اـیات ـسـیاـسی ارـیـخی  یکی از ـبزرگ ـترـین ـجـن اـسـناد ـت

تاریخ معاصر ایران است. 

دـعی «راـفت ران رژـیـمی که ـم ال پـیش ـس ده  ـس ـهـف
اـسالـمی» و ـبـنا کردن «ـنـظام ـنـمونه ـجـهان» ـبودـند، ـهراـسان
ـیـهن از ارـیخ سـاز آزادی و رهـاـیی ـم ـشه هـای ـت دـی از اـن
واـنـین و احکام اـیت، ـحـتی ـق چنگال ـجنگ، ـجـهل و ـجـن
د و ر پا گذاـشـتـن ز زـی ـی ود را ـن ای ـقضـاـیی ـخ دادگاه ـه ـی ـب
دان اکـمه و ـبه زـن اـسی را که ـقـبالً ـمـح داـنی ـسـی زاران زـن ـه
ـهای ـطوـیل اـلـمدت ـمحکوم ـشده ـبودـند، در گروه ـهای
ــد و سپس ــدام سپردـن ــای اـع ــوـخه ـه ه ـج ــزرگ  ـب ـب
ی در ـای جــمـع م ـخـلق در گورـه ـاک از ـخــش ـن ـراـس ـه
اـنی ارـسـت ان ـخ د. ـهـم اوران ـبه ـخاک سپردـن ان ـخ ارـسـت ـخ
ان ـی داـن ار زـن د. کـشـت اـمـن زارش ـمی ـن ردم گـل روز ـم که اـم
ری و ـبی اـطالـعی وـطـئه سکوت کاـمل ـخـب اـسی در ـت ـسـی
نـاـیـاـتی که بـر ـضـد فـرزـنـدان، هـزاران ـخـاـنـواده  از ـج
ا دان ـه ـشان در ـطی چـند ـهـفـته در زـن زدیکاـن ـهـمـسران و ـن
ود.  ـمخـاـلـفت ده ـب ده و ـبه اجـراء درآـم دـهی ـش اـن ازـم ـس
اـمه ا اـین ـجـناـیت ـهوـلـناک و ـن آشکار آـیت اهللا ـمـنـتـظری ـب
ـنی یگاـنه  ـمخـاـلـفت ـی ـم تـراـضی او ـبه ـخ شـاگراـنه و اـع اـف
ود که دـستگاه رـهـبری رژـیم والـیت اـیـتی ـب ا ـجـن دروـنی ـب

فقیه بر ضد میهن ما تدارک دید و اجرا کرد. 
ـحزب ـما در ـجرـیان  ـفاجـعه مـلی، ـبـیش از ـسـیـصد ـتن
از رهـبران، کادرـهای ـبرـجـسته و اـعـضاء و ـهواداران ـخود

دولت احمدی نژاد و منافع توده
های محروم

تحوالت  پرشتاب در صحنه سیاسی  
کشور                                              در ص 3

فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان 
در ونزوئال                                    در ص 5

تصویب پیش نویس قانون اساسی 
عراق                                              در ص 8

ـهرـفرصـتی ـبرای مـعرفی ـخود و دولـتش ـبا عـناوین
ـتفـاده ـمی دوـلت   عـداـلت ـمحـور  و   ـمهـرورز  اـس
اـلـیت ـخود، در وـحه ـفـع اـمه ـهاـیی را ـسرـل رـن ـکـند، ـب
چـهار ـسال آـیـنده، ـقرارداده اـست ـهـمان گوـنه ـکه

وان ـن ـتخـاب اـحمـدی نژاد ـبه ـع وز مـدت زمـان طـوالـنی از اـن ـن ـه
ـمی گذرد، وـلی در ـیه ـن ـمـین رـیـیس ـجـمهـوری رژـیم والـیت ـفـق ـش ـش
ـهـمـین ـمدت ـکوـتاه و ـبه ویژه ـبا ـتوـجه ـبه ـبرـناـمه ـهای ارایه ـشده ـتوـسط
رچه اـنش ـه اـمـی ات او و ـح دـعـی ا و ـم ارـه ادی، ـشـع ـشـنـه ران پـی وی و وزـی
د ـکه، از دـی وری ـج ازد. رـیـیس ـجـمـه ده و رنگ ـمی ـب اء ـش ـش ر اـف ـشـت ـی ـب

«خوشه آزادی»
به یاد همه قهرمانان فاجعه ملی

می خواست او ستارۀ شب باشد
سوسو کند به دوش افق چندی

خورشید آسمان خدا گردد
بندد به بال ظلمتِ شب، بندی
قندیل گون زگنبد گردون نور

بر راه کاروان سحر ریزد
چون ماه نخشبی به شبی یلدا
نرم و سبک زچاه افق خیزد

می خواست او که دیو سیاهی را
مقهور روشنان فلک سازد

کارد، به راه شب زده گان نوری
شوری چنین به ملک دل اندازد
می گفت، بر خرابۀ شب سازیم

شالودۀ جهانِ پٌر از شادی
می گفت سهم مردم ما باشد
از تاک عشق خوشهً آزادی
دیو پلید وادی شب، افکند

او را به کام کهنۀ این چرخٌشت
آن بوم شوم جهل نمی دانست
خورشید عشق را نتواند کشت.

ایرج

وی رـکت ـبه ـس ازار اـست، ـح اد ـب ـص دار اـقـت رـف «دوـلت ـنـهم ـط
اـمه رـن رـین ـب اـبت از ـجـمـله ـمـحوری ـت ازار و رـق ر ـب اد ـمـبـتـنی ـب اـقـتـص
ـهای دوـلت ـخواـهدـبود ...» ـشرـکت ـهای ـصـنـعـتی اـسـتراتژـیک در
وـله ورد و ـل ز، ـن رـی ازی ـتـب ورـس راـکـت ران از ـجـمـله ـت اد ـمـلی اـی اـقـتـص
رـکت و و ـش ران، ـشرـکت هپـک راـتی اـی اـب اـنـجات ـمـخ ارـخ واز، ـک اـه

های ماشین آالت صنعتی ایران خصوصی می شوند
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اـعی د، در چارچوب اداـمه ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـم پـیش ـبـیـنی ـمی ـش
ـضدـمردـمی گذـشته، ـقراردارد و در پاره ای از ـعـمده ـترـین ـخـطوط به ـمراـتب

ارتجاعی تر و مردم ستیزتر است.
ا ـطرح در گرـماگرم ـتـبـلـیـغات وزـیران پـیـشـنـهادی اـحـمدی نژاد ـکه ـتوام ـب
راـنی ـیک ـمـسـکن در دوـلت ـجدـید ،  پول وار اـی اـن رـخ ر،   ـه ـظـی ـهای دروـغـین ـن
ـنـفت را ـبر ـسر ـسـفره ـمردم ـمی ـبرـیم ،   دوـلت ـجدـید، دوـلت ـعداـلت ـمـحور و
ـمـهرورز اـست ، پـیاـمی ـکوـتاه اـما گوـیا از ـسوی اـحـمدی نژاد ـبه ـخارج ـمـخاـبره
ـشد؛ خـبرگزاری ـفارس به ـتاریخ 25 ـمردادـماه سال ـجاری  در اـین باره چـنین
گزارش داد:  «ـمـحـمود اـحـمدی نژاد رـیـیس ـجـمـهور ـبر گـسـترش رواـبط پوـلی
و ـماـلی ـبا ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول ـتاـکـید ـکرد ... رـیـیس ـجـمـهور در پاسخ ـبه
اـکـید ـکرد ـکه ـجـمـهوری پـیام ـتـبرـیک ـمدـیرـعاـمل ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـت
ان اداـمه اـک دوق ـکـم ا آن ـصـن ود ـب اـلی ـخ ران ـبه رواـبط پوـلی و ـم اـسالـمی اـی
ام و در د.» پس از اـین پـی اـش ز ـمی ـب ـی رش آن ـن د داد و در صـدد گـسـت واـه ـخ
آـسـتاـنه ـمـعرـفی وزـیران ـبه ـمـجـلس ـبرای رای اـعـتـماد، ـمـتن ـکاـمل ـبرـنامه دوـلت
اـحـمدی نژاد ـمـنـتـشرـشد.  در بـخش 3- راـهـکارـهای بـهـبود وضـعیت اـقـتـصادی،
نـکاتی ـخودنـمایی می ـکند، که ـنـشانگر ژرفای تفـکر دولت ـجدـید در مـسایل

اقتصادی و به ویژه امر خطیر عدالت اجتماعی است.
دراـین ـبرـناـمه ـمواردی ـنـظـیر، ارتـقاء اـمـنـیت ـسرـمایه گذاری، ـتـنـظـیم رواـبط
اـسی، اس ـسـطح و ـکـیـفـیت رواـبط ـسـی راـس ارـجی ـب ای ـخ ورـه ـش ا ـک اری ـب ـتـج
وان ـخصـوـصی ری اـقـتصـاد ( ـبـخ اـبت پذـی زاـیش رـق ورس، اـف ازار ـب وـسـعه ـب ـت
اـمع اـمه ـج رـن ـسـنه ، ـتـهـیه ـب رض اـلـح ای ـق دوق ـه وـسـعه ـصـن رده ) ـت ازی گـسـت ـس
اـکـتـشاف، اـسـتـخراج و ـتوـلـید و ـتصـفـیه،ـتـبدـیل، ـفروش،ـتوزـیع و ـمـصرف ـمـناـبع
ان ـمحـاـفل رـخی از ـسـخنگوـی رژی (در حـاـلی که ـب رژی و حـاـمل هـای اـن اـن
ـحاکم ـسـخن از ـضرورت ـخـصوـصی ـسازی ـصنـعت ـنـفت کـشور ـمی کـنـند) و
ـهمچـنـین ـکاـهش ـهزـیـنه ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـبرای ـبنگاه ـهای زـیر 15 نـفر ـبا ـهدف
«تـقوـیت ـتوـلـید و اـشـتـغال»  و ـهمچـنـین زـمزـمه اـصالح و تـغـیـیر ـقاـنون ـکار ـبـسود

کالن سرمایه داران و انحصارات فراملی به چشم می خورد.
درـهـمـین اـثـنا، رـیـیس ـجدـید ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی که ـیـکی از
وی رـصه اـقـتصـادی اـست، از ـس اـست گذار در ـع ای ـسـی رـین ارگان ـه ـمـهـمـت
اـحمدی نژاد مـعرفی شد. ـفرهاد رهـبر که از این پس مـعاون رییس جـمهوری
اـحـبه ـخود دراـین ود، در ـنـخـسـتـین ـمـص واـهد ـب رـیت ـخ دـی ان ـم ازـم و رـیـیس ـس
ا ـصراـحت اره ـخط ـمـشی دوـلت ـجدـید ـب اـمه دـنـیای اـقـتـصاد درـب ام ـبه روزـن ـمـق
ازار اـست، حـرـکت ـبه سـوی صـاد ـب ـت دار اـق اـعالم داـشت:  «دوـلت ـنـهم طـرـف
اـمه ـهای دوـلت رـن رـین ـب اـبت از ـجـمـله ـمـحوری ـت ازار و رـق ر ـب اـقـتـصاد ـمـبـتـنی ـب
ـخواـهدـبود. . . .»  او ـهمچـنـین ـخاـطرـنـشان ـساـخت:  «ـبـنای دوـلت ـنـهم ـبر ـخروج
از بن بست خصوصی سازی نهاده شده است و ـما مدعی این هستیم که تیم
اـقـتـصادی دوـلت، درهـمه ـعرصه ـها از ـجمله ـخـصوـصی ـسازی، به ـصورت ـبن
رای اـکـنون ـب ـبـست ـشـکن ـعـمل ـخواـهدـکرد. ـبدون ـشک ـهـمه زـحـماـتی ـکه ـت
ـکاـهش ـتـصدیگری دوـلت، ـکـشـیده ـشده اـست،ـکاـفی ـنـبوده و ـبرـعـهده دوـلت
نـهم اـست ـکه ـبا اراـیه تـفـسـیر ـجدـیدی ـکه ـبرای اـصل 44 ـقاـنون اـساـسی ـنوـشـته
ا از ـحـجم دوـلت ـبه ـمـیزان الزم ـکاـسـته ـشود، . . . رـتـیـبی اـتـخاذ ـشود ـت ـشده، ـت
ازار ادار ( ـب اـیه گذاری در اوراق ـبـه رـم رـصت ـس د دارد ـف د ـقـص دـی دوـلت ـج
ـبورس ) را ـبه گوـنه ای ـیـکـسان ـبرای ـهـمه ـفراـهم ـکـند ـبه ـهـمـین دـلـیل ـبررـسی
ـنه ـی اـب ات ـک ـس ـسـتـین ـجـل وـمی را در ـنـخ ازی ـعـم وـصی ـس رای ـخـص الـیـحه ای ـب
ری در روز وـضع گـی وازات ـهـمـین ـم رد. » ـبه ـم د ـک واـه رح ـخ دوـلت ـنـهم ـمـط
ـجمعه 28 مردادـماه اـمسال ـسازمان ـخصوـصی سازی اعالم ـکرد، واگذاری 5
ا ـکه رـکت ـه د، اـین ـش دـش واـه ام ـخ ده اـنـج ـن اه آـی زرگ ـصـنـعـتی ـم رـکت ـب ـش

د، ران ـهـسـتـن راتژـیک در اـقـتـصاد ـمـلی اـی ا ـشرـکـتـهای ـصـنـعـتی اـسـت رـخی از آـنـه ـب
ـعـبارـتـند از: ـتراـکـتورـسازی ـتـبرـیز، ـنورد و ـلوـله اـهواز، ـکارـخاـنـجات ـمـخاـبراـتی
ازه، اـشـین آالت ـصـنـعـتی اـیران.  اـین ـت ران، ـشرـکت هپـکو و ـشرـکت ـهای ـم اـی
را رـحـله اـج ده ـبه ـم زی ـش اـمه رـی رـن اب و ـب ا ـشـت اـیی اـست ـکه ـب اـمه ـه رـن از ـب آـغ
ـته ـمی شـود.  پس از اـین شـرـکت هـا نـوـبت ـبه ذوب آـهن اـصـفهـان، گذاـش
ـماـشـین ـسازی ـتـبرـیز، پاالـیشگاه و پـتروـشـیـمی اراک، راه آـهن ـسراـسری اـیران
ـین دوق ـب ور ـصـن ا ـبه دـسـت ـن ران ـب وـعه ـصـنـعت ـنـفت اـی د و سپس ـمـجـم ـمی رـس
المـللی پول و ـبانک جـهاـنی در چارچوب سـیاـست پـیوسـتن به ـسازـمان تـجارت
ـجـهاـنی ـخـصوـصی ـمی ـشوـند. در واـقع ـبرـناـمه دوـلت اـحـمدی نژاد گوـیای اـین
ـحـقـیـقت اـست ـکه وی ـمـجری پیگـیر ـسـیاـست ـهای ـخاـنـماـنـسوزی ـخواـهد ـبود
که ـثـمره اش ـناـبودی ـهرچه ـبـیـشـتر اـقـتـصاد مـلی و پاـیـمال ـکردن اـمـنـیت شـغـلی و
اـنه ـحال ـجاـمـعه ـسـقوط ـسـطح زـندگی زـحـمـتـکـشان و درـکـنار آـنـها ـقـشرـهای ـمـی

است.
در ـبرـنامه ـتدوـین ـشده اـحـمدی نژاد ـمـساـله ـخـصوـصی ـسازی ـصـنـعت ـنـفت
ر از ـظ اـمه ـصرف ـن رـن ود اـخـتـصاص داده اـست. اـین ـب ـسـته ای ـبه ـخ رـج ای ـب ـج
اـینکه چه ـکـسی وزـیر ـنفت ـباـشد، ـبا ـتوجه به ـعدم رای اعـتـماد مجـلس به وزـیر

پیشنهاد شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.
ازدیگر ـسو، ـیـکی از ـجـنـبه ـهای ـبـسـیار ـمـهم در ـبرـناـمه دوـلت اـحـمدی نژاد
رض ای ـق دوق ـه ارتگر و ـصـن ای ـغ ادـه ـنـی ازار، ـب ار ـب اـیت از ـتـج وـیت و ـحـم ـتـق
ـسـته ـبه ـطـیف راد و اـب رـخی از اـف ود در ـمـجـلس ـب ـب ـسـنه اـست. ـبی ـجـهت ـن اـلـح
ارتجاع در مخالفت با برخی افراد پیشنهادی احمدی نژاد برتخلفات گسترده

صندوق های قرض الحسنه تاکید کردند.
ان اـحـمدی نژاد در ـتـخـلـفات اـمـی دـهان سپاه و ـح اـن رـم ازـجـمـله گـفـته ـشد، ـف
دو ـصـندوق ـقرض اـلـحـسـنه آل ـطاـها و ـمـحـمد رـسول اهللا ـشـهر اـصـفـهان، دـست
ان اد در جـرـی وجـود در اـین دو ـنـه اـیه ـم اـلغ ـهنگـفـتی از سـرـم ـب د و ـم داـشـته اـن
رـتـیب رـیـیس ده اـست.  ـبه اـین ـت زـیـنه گردـی ود اـحـمدی نژاد ـه ات ـبه ـس اـب ـتـخ اـن
ادـهای انگـلی ادا اـنـبه، دـین ـخود را ـبه ـنـه اـیت ـهـمه ـج ا ـحـم ـجـمـهوری ـجدـید ـب
اـبل ـتوـجه از ـصـندوق ذـخـیره اـلغ ـق ـمی ـکـند. درـعـین ـحال زـمزـمه اـخـتـصاص ـمـب
ارزی به ـبسیج از ـسوی افراد ـبا نـفوذ در حاـکمیت به گوش ـمی رسد.  پاـسدار
ار واـسـت دی نژاد ـخ روزی اـحـم دای پـی ـت ـسـیج در اـب دگان ـب ـن ری از گرداـن زاـی ـج
اخـتـصاص ـبودجه ـعـمرانی به ـبسیج و سپاه ـبرای ـتوسعه اـقتـصادی ـشده ـبود و ـبا

برنامه تدوین شده برای دولت جدید، این امر دور از انتظار نیست.
به ـموازات ـحـماـیت از الـیه ـهای ـمـعـیـنی از ـطـبقه ـسرـماـیه دار اـیران ـحمـله و
ـسـته ـبه ای واـب اـنه ـه دن ـعـلـیه الـیه دیگری ـبه وـضوح در رـس ـشـی ان ـک ـش ـخط و ـن
ارـیخ 27 ـیهـان ـبه ـت اـمه ـک اح ذوب در والـیت ـبه چـشم ـمی خـورد.  روزـن ـجـن
وـطـئه چـین ار ـکـشور ـخـبری را ـتـحت ـعـنوان  «ـت اه اـمـسال در ـبـخش اـخـب ـمردادـم
اره شـار گزارـشی درـب ـت ده اـست:  «اـن شـار داد ـکه در آن آـم ـت هـای ـصـنـعـتی»  اـن
اـخت، دگان را ـمـتـعـجب ـس اـیـن ـم ور، ـن ـش ـشـبـکه پـشت ـصـحـنه ـبـخش ـصـنـعت ـک
ا ود ـب ده ـمی ـش دگان ـمـجـلس دـی اـیـن ـم زوه 11 ـصـفـحه ای در دـست ـبـعـضی ـن ـج
ور ا ـعـلـیه رـیـیس ـجـمـه ـسه ـه وـکـی اـسی و ـن دگان ـسـی اـن وـطـئه چـیـنی واـم وان ـت ـعـن
اـنه داران ـمـعروف و ارـخ ده ـعده ای از ـک ـمـنـتـخب، ـکه از رواـبط پـنـهان و پیچـی
رای اـسی ـب ال ـسـی د ـفـع ز چـن ـی ـشم و ـن دگان ـمـجـلس ـش اـیـن ـم ا ـبـعـضی ـن وذ ـب پٌرـنـف

تاثیرگذاری بر روند سیاست گذاری صنعتی پرده برمی دارد.»
اـفع الـیه ـهاـیی از ـطـبـقه ـما ـقـبالً اـشاره ـکرده اـیم ـکه،اـحـمدی نژاد ـمداـفع ـمـن
ا ـتوـلـید و ـشـکوـفاـیی اـقـتـصاد ـمـلی در ـسرـماـیه دار اـیران اـست ـکه ـحـیات آـنـها ـب
ـسـتـند ـکه اـیی ـه اـمه ـه رـن راردارد. اـحـمدی نژاد و دوـلت او ـمـجری ـب اـیرت ـق ـمـغ

منافع تجاربزرگ، دالالن عمده بازار و امثالهم را تامین می کند.
د د  درآـم ای ـفـعـلی دوـلت جـدـی ـشـغـله ـه ظـر ـمی رسـد که یکی از ـم ـبه ـن
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دس د و ـمـهـن اـب ات اداـمه ـی ـس راراـست اـین ـجـل ود ـق وده اـست. گـفـته ـمی ـش ـب
میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ هم به آن اضافه شود .»

اـشم اه، ـه ردادـم ارـیخ 29 ـم ا ـبه ـت ـن رگزاری اـیـل ـبه ـعالوه ـبه گزارش ـخـب
ـهداـیـتی ـعـضو رـهـبری ـمـجاـهدـین اـنـقالب اـسالـمی در ـمـصاـحـبه ـیی از ـسوی
ـسازـمان ـمـتـبوع ـخود،اـیـجاد ـیک ـجـبـهه ـضد ـتـحـجر ـتوـسط اـصالح ـطـلـبان را
ا ـیه ـب ـت شـان سـاـخت:  «ـبخــشی از اـنـجـمن ـحـج تـار شـد. وی خـاطـرـن خـواـس
اـسـتراتژی ـجدـید وارد ـعرصه اـجـتـماـعی ـشده اـست. ـجرـیان تـحـجر ـنوـین در
پـشت ـقدرت ـنـماـیی ـمی ـکـند و در پی در دـست گرـفـتن ـقدرت اـست» ، وی
ظـار ـمی رود ـکه ـبه ـت ان واـقع گرای درون ـمـجـلس اـن اضـاـفه کرد:  «از جـرـی

چهره های وابسته به جریان تحجر اجازه ورود را ندهند. . .  .»
و اـین درـحاـلی اـست که ـبرـخی مـحاـفل ـنزدـیک به اصالح طـلـبان ـضـمن
اـبـیـنه اـحـمدی اـکـید ـبر ـبه اـصـطالح ـسـیاـست   ـسـکوت  و   ـنـظاره  ، ـمـعرـفی ـک ـت
اـیـندگان اوـلـین ا ـتوـجه ـبه ـموـضع گـیری ـهای ـبرـخی ـنـم نژاد در ـمـجـلس را ـب
چاـلش ـمـحاـفـظه ـکاران و اـقـتدارگراـیان ارزـیاـبی ـکردـند.  دراـین ـباره، ـثـقـفی
ـعـضو ـکـمـیـته ـمـشورـتی ـتـعـیـین ـکاـبـیـنه در ـتارـیخ 28 ـمردادـماه ـبه ـخـبرگزاری
اـیـسـنا گـفـته ـبود:  «ـجرـیاـنی ـکه اـکـنون ـبه ـنام ـجرـیانِ اـصول گرا ـمـطرح اـست
نـتواـنست در اـنتـخاـبات، یک رویـکرد واـحد اتـخاذ کـند و ـشاـید نـتوان گـفت

رویکرد آنها متناسب با اصول گرایی نبود .»
ود ـکه از اع ـب دگان ارـتـج اـیـن رـخی ـنـم ان در واـقع پاـسـخی ـبه ـب اـین ـسـخـن
ـموـضع ـسـهم ـخواـهی نه از ـموـضع ـمـناـفع ـمردم و ـکـشور، ـبه اـنـتـقاد از وزـیران

پیشنهادی دولت احمدی نژاد پرداختند.
ظـرـیه اـلت و از ـن اـمه رـس ری روزـن ـی ردـب ان از اـعضـای شـورای ـس ـی ـمـحـب
ادآورـشده ـبود:  «درـحال ـحاـضر ـشورای پردازان اـین ـجـناح چـندی پـیش ـی
ان اـصول گرا ـمـحـسوب رـی ان در درون ـج رـی رـین ـج اـهنگی، ـمـحوری ـت ـهـم
ـمی ـشود که در ـحال ـبازـسازی ـخود اـست و ـباـید ـمـنـتـظر ـبود و دـید ـمـکاـنـیزم
دی را در پـیش ـمی ود، چه روـن دـب واـه و ـخ ورا ـبه چه ـنـح ازی اـین ـش ازـس ـب
دگرـفت و واـهـن ده ـخ رـعـه رـیت آن را ـب دـی ده ـم ـن اـنی در آـی ـس رد،چه ـک گـی
گـفـتـمان ـغاـلب آن ـبه چه ـسـمـتی ـخواـهدـبود.  درـحال ـحاـضر اـظـهار ـنـظر در
ـمورد ـصف ـبـندی در ـجرـیان اـصول گرا ـکـمی ـبا اـبـهام روـبه روـست و ـباـید
ا در اـین اـند و دـید ـسـهم ـهرـیک از گروه ـه اـید ـمـنـتـظر ـم رـکرد، ـب ـکـمی ـصـب
د واـه و ـخ ود ـبه چه ـنـح وب ـمی ـش وان ـیک ـکمپاـنی ـمـحـس ورا ـکه ـبه ـعـن ـش

بود .»
ـیـز ـیـرات دیگری ـن ـی ـغ ن ـهـا، در ـطـیف ذوب در والـیت ـت ـعالوه ـبـراـی
ام ـجـمـعـیت ای ـهمگاـنی ـجـمـعـیـتی ـبه ـن اـنه ـه ان دارد، ـبه گزارـشی رـس رـی ـج
اع و وذ ارـتـج اـنـف ای ـب ره ـه رـخی چـه ور ـب ا ـحـض اداران اـنـقالب اـسالـمی ـب وـف
چـند ـنـفر از ـهـیات رـیـیـسه ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـتـشـکـیل گردـیده ـکه در
ا ـیـنه و دوـلت اـحـمدی نژاد ـب اـب د کرده:  «ـک اـکـی ود، ـت اوـلـین اـعالم رـسـمی ـخ
اـکـثرـیت ـمجـلس دارای ـهـمـسوـیی ـسـیاـسی اـست، اـین ـهـمـسوـیی اـما ـماـنع ـنـقد

علمی و کارشناسی نخواهدشد .»
ـبی ـجـهت ـنـبود ـیـکی از روزـناـمه ـهای واـبـسـته ـبه ـجـناح ذوب در والـیت
یـد کـرده بـود:  یـروهـای حـاـمی اـحمـدی نژاد تـاـک در مـورد ـمـجمـوـعه ـن
«درجرـیان اصول گرا ( واپس گرا) گرایش های مختلفی در شورای شهر

مجلس، دولت و قوه قضاییه وجود دارد.»
ر اـمـنه ای و ـعسگراوالدی ـب ای  ـخ وـصـیه ـه ار ـت اـیل در کـن ـس ـهـمه اـین ـم
ا در واع ـحـیـله ـه ا اـن د، ارـتـجاع ـکه ـب ـشان ـمی دـه ـضرورت ـحـفظ وـحدت، ـن
ـسـجام و وـحدت ـنـظر ـکه ـمدـعی آن داـکرد، از آن اـن وـفـقـیت پـی اـنـتـخاـبات ـم
ات رای ـسـهم خـواـهی اـخـتالـف ـست و ـممکن اـست ـب ـی رخـوردار ـن اـست، ـب
اـلـیت دوـلت ـتـشدـید گردد. ـعدم رای اـعـتـماد ـبه 4 وزـیر ا ـفـع دراـین ـطـیف  ـب
ـمی ـتواـند از ـجـمله ـنـشاـنه ـهای چـنـین روـندی ـباـشد . ـهـماـنـطورـکه اـشاره ـشد،
ر ده اـست و ـب ـیه آغـاز گردـی ات رژـیم والـیت ـفـق دی در ـحـی دوران جـدـی

تحوالت پٌرشتاب در صحنه سیاسی
کشور

ا ـمـعرـفی ـهـیات وزـیران از ـسوی اـحـمدی نژاد ـبه ـمـجـلس ـشورای ـب
ـود ـیت ـخ ـوـقـع م ـم ـی ـک ی دیگر در ـجـهت ـتـح ـاع گاـم ی، ارـتـج اـسالـم
اب چـشم ر، ـشـت ای اـخـی اـسی رخ دادـهای ـهـفـته ـه رداـشت. ویژگی اـس ـب
گـیر تـحوالت در ـصـحنه ـسـیاـسی ـمیـهن ـماست ـکه، ـباـید از آن ـبه ـعـنوان

آغاز دوران نوین در رژیم والیت فقیه نام برد.
ـمـشـخـصه اـین دوران، ـبه ـخوـبی در ـموـضع گـیری ـهای ـطـیف ذوب
ان مـاـی دی نژاد ـن ـیـفـیت دوـلت اـحـم رـکـیب و ـک ز در ـت ـی در والـیت و ـن

است.
دوـلتی که رـیـیس ـجمـهور رژـیم در ـسال ـهای آـیـنده ـهداـیت آن را
ده ای را ـتـعـقـیب ده دار اـست. ـهدف ـمـشـخص و از پـیش ـتـعـیـین ـش ـعـه
ـمی ـکـند. اـین ـهدف، ـجـنـبه ـهای ـمـخـتـلـفی را ـشاـمل ـمی ـشود. در ـعرـصه
داخلی، آماج ارتجاع و دولت احـمدی نژاد تامین منافع کالن ـسرمایه
ر سپاه و ـظـی ـسـته ـبه آن ـن ای واـب ادـه زرگ و دالالن و ـنـه ار ـب داران و ـتـج
رـکـیب و ای انگـلی اـست. دراـین ـخصـوص آراـیش و ـت ادـه ـی ـن واع ـب اـن
اـست ون ـسـی ان،از ـهم اـکـن د، واپس گراـی ان ـمی دـه ـش ـکـیـفـیت دوـلت ـن
ـتـور ـکـار دارـنـد. ـتـاق و ـسـرـکـوب را در دـس ـت رـعب و وحــشت و اـخ
اـنـتـخاب ـعـناـصری چون پورـمـحـمدی، اژه ای، ـصـفار ـهرـندی،ـحـکاـیت
رـصه رـکوب دارد.  درـع د ـفـضای ـس دـی ـش از ـحرکت رژـیم ـبه ـسـمت ـت
ورای ر ـش وان دـبـی اـنی ـبه ـعـن ا ـتـعـیـین ـعـلی الرـیـج ز ـب ارـجی ـنـی اـست ـخ ـسـی
وان وزـیر ـخارـجه ـکه ـهر دو ـعاـلی اـمـنـیت ـمـلی و ـمـنوچـهر ـمـتـکی ـبه ـعـن
ـساـبقه ـفـعاـلـیت در سپاه و وزارت اطالـعات را دارـند ـنـشانه ـها ـحاکی از

اتحاذ سیاست های ماجراجویانه و بر ضد منافع ملی میهن ماست.
به ـطورکـلی، می ـتوان ویژگی دوـلت ـجدـید ـتـمرکز ـتوان ـبرای ـباز
پس گرـفـتن ـمواـضع گذـشـته و ـتـثـبـیت ـموـقـعـیت ـحاـکـمـیت و ـتـحـکـیم آن

در جامعه است.
دراین زمـینه سـخـنان ـخاـتـمی در اولـین سـخـنرانی ـعـمومی ـخود پس
اـتـمی اـست، ـخ د گوـی ـشـه ر ـم وری در ـشـه اـست ـجـمـه ان دوره رـی از پاـی
ا ـلـعاب ـتـحـلـیل ادآورـشد: «اـمروز ـتـحـجر و ـمـقدس ـمĤـبی ـب اره ـی دراـین ـب
ـهای ـفـلـسـفی دارای ـسازـمان ـفـکری- ـتـشـکـیالـتی ـشده اـست.»  ـبه دـنـبال
ـخاـتـمی، رـفـسنـجاـنی و ـنـیروـهای واـبـسـته به او ـنـیز اـنتـقاداـتی را در ـسـخـنان
اـنی ان ـسـخـن رـی اـنی درـج ـسـنـج د. رـف رح کردـن اح ـمـط ود ـعـلـیه اـین ـجـن ـخ
ود و روز ـخ رد و رـقـیب پـی Ĥـبی ـحـمـله ـک دس ـم اـتـمی ـبه ـمـق د ـخ اـنـن ـهـم
ـهواداراـنش را ـبا اـین ـجـمله:  «ـخـیـلی ـها ـعـقـیده ـنداـشـتـند ـکه ـباـید پـیش از
ـظـهور اـمام زـمان ـحـکوـمت اـسالـمی ـتـشـکـیل داد » ـمـعرـفی ـکرد. پـیش از
اـین نـیر پایگاه ایـنترـنتی اـمروز، در خـبری به ـتارـیخ 23 مردادـماه اـمـسال،
اعالم داشت:  «ـمذاـکرات ـخاـتـمی و ـهاـشـمی ـبرای ـتـشـکیل مـجـموعه ای
از وزرا و ـمدـیران 16 ـسال گذـشـته» در اـین گزارش آـمده اـست:  «ـسـید
ـمـحـمد ـخاـتـمی، رـیـیس دوـلت اـصالـحات و ـهاـشـمی رـفـسنـجاـنی، رـیـیس
رای ـشـکل دادن ـبه ـمـجمـوـعه ای دگی، مـذاکـراـتی را ـب دوـلت سـازـن
د. از ـکرده اـن ران دوـلـتی 16 ـسال گذـشـته آـغ دـی اـهنگ از وزرا و ـم ـهـم
خـبرـناـمه داخلی ـجبهه ـمـشارـکت ـبا درج اـین مـطلب اـضافه ـکرده اـست،
دراـین ـمذاـکرات دو رـیـیس ـجـمـهوری پـیـشـین ـنـسـبت ـبه ـحرـکت ـهای
رـبه از ا ـتـج د و ـب ـمـن واـن ای ـت روـه ـی ده و ـحذف ـن ـن راـطی در دوـلت آـی اـف
رک دیگر اـین ـشـت د. ـبـحث ـم راز نگراـنی کـرده اـن دـستگاه اجـراـیی اـب
اـکم اح ـح ات ـجـن داـم ات ـبـین اـلـمـلـلی اـق ره نگراـنی از ـتـبـع ذاـک ـسه ـم ـجـل
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ا در ازی ـه رک ـس اـست ـشـه دـسی»  ـسـی ارون، کـسی که «ـمـهـن رکت ـش د. اـین ـح کـن
رـین اـنی ـت ـس ر اـن رـین و ـغـی اـنه ـت ده داـشـته اـست  و ـبی رـحـم اـلی را ـبه ـعـه اـطق اـشـغ ـمـن
رام» ـبه واـند از روی «اـحـت ـسـطـین روا داـشـته اـست، ـنـمی ـت ردم ـفـل رـضد ـم ـحـمالت را ـب
وری اـن د، ـبلکه اـین ـم اـش ا از روی اـحـساس ـصـلح ـطـلـبی ـب ـسـطـین و ـی ردم ـفـل ـحـقوق ـم
ره رای یکـس ـطـقه ـب راـیط ویژه ـمـن ا و ـش رو ـه وازـنه ـنـی اده از ـم ا اـسـتـف رکاـنه و ـب اـست زـی
راتژی را راـئـیل ـبزرگ». او اـین اـسـت ر ـسر ـمـحدوده ی کـشور «اـس اـقـشات ـب کردن ـمـن
کـتـمان نکرده و در ـمـصاـحبه ای ـبا ـتـلوـیزـیون اـسراـئیل در 19 ـمردادـماه  اـعالم داـشت
ـمـده ـشـهـرک ـهـا در کراـنه ـغـرـبی و «در ـمـورد مــسـاـله ی که در ـمـورد ـبخـش ـع
اورشـلـیم ـهیچ ـمذاکره ای نـخواـهم کرد و اـین شـهرک ـها به ـعـنوان بـخـشی از دوـلت
اـقی ـخواـهـند ـماـند . ـهمچـنـین ـبازگـشـتی ـبرای آواره ـهای ـفـلـسـطـیـنی ـبه اـین اـسراـئـیل ـب

منطقه وجود نخواهد داشت.»  
ا راـئـیل ـب اـست ـهـمـیشگی دوـلت اـس ارون ، اداـمه ی ـسـی رـخورد ـش وه ی ـب اـین ـشـی
اـنـبه وه ای که در آن اـسراـئـیل ـهـمـیـشه ـبه ـصورت یک ـج ـسـطـین اـست . ـشـی اـله ـفـل ـس ـم
اـیج ـمذاکرات ـبـین اـلـمـلـلی را زـیر پا اـمه ـها و ـنـت ـتـصـمـیم گرـفـته اـست، ـتـماـمی ـمواـفـقـتـن
گذاشته است . ـتصمیم یک جانبه ی اـسرائیل برای خروج از ـنوار غزه نـیز دقیقأ در
وـهـین ـبه ـخـلق ا ـت راـئـیل ـب وه ای که در آن اـس اـست اـست . ـشـی روی از ـهـمـین ـسـی پـی
ـسـطـین و ـسرزـمـین ردم ـفـل رای ـم ا ـب اـیل ـمی ـشود ـت رای ـخود ـق ـسـطـین، اـین ـحق را ـب ـفـل

آنها تصمیم بگیرد و تعیین تکلیف کند. 
ـشی از اٌ ـبـخ دوده ای اـست که اـسـم اد ـمـح زه ـعـمالٌ اـیـج رای ـغ راـئـیل ـب ـشه اـس ـنـق
ادی در اـیی و اـقـتـص راـفـی ر ـجـغ ـظ ا  ـصد در ـصد از ـن ـسـطـین اـست اـم ور ـفـل رو کـش ـقـلـم
رل دوـلت ا ـبـقـیه ـقـلـمرو ـتـحت کـنـت زیکی ـب راـئـیل اـست و ـهیچ ارـتـباط ـفـی ـمـحاـصره اـس
اکی، ای ـخ رزـه رل ـم راـئـیل کـنـت اـمی اـس ـظ ای ـن روـه دارد.  ـنـی ـسـطـیـنی ـن ار ـفـل ودـمـخـت ـخ
وال گـیالدی، یکی از رال اـی زه را در دـست ـخواـهـند داـشت. ژـن اـیی ـغ واـیی و درـی ـه
ا آراـمی در رگوـنه ـن د کرد که در ـصورت ـه دـی راٌ ـتـه ارون، اـخـی اـمی ـش ـظ اوران ـن ـش ـم
ـغزه ـبـشدت ـبا ـساکـنان آن ـبرـخورد ـخواـهد ـشد.  ـمردم ـفـلـسـطـیـنی ـغزه که ـهم اکـنون
وان ـتـحـمل ـمحـاصـره کردن ا ـت د، آـی ـن ـسـت واـجه ـه یکاری ـم ا ـبـیش از 60 درصـد ـب ـب
طوالنی مدت منطقه خود  و عواقب اقتصادی- اجتماعی آن را خواهند داشت.  

روی پنهان “تخلیه” غزه
مصاحبه خبرنگار ویژه روزنامه اومانیته با رفیق «تامار

گوزانسکی»، نماینده سابق حزب کمونیست اسرائیل در کنست،
پارلمان اسرائیل، و مدیر روزنامه «زوهادرک» .  تامار گوزانسکی
معتقد است که عقب نشینی از غزه می تواند به دام مرگباری برای

فلسطینی ها و نیروهای چپ اسرائیل تبدیل شود.
اری ـشـهرک ـهای ـیـهودی اره ـعـقب کـشـیدن و  ـتـخـلـیه اـجـب ا در ـب س: ـنـظر ـشـم

نشین از نوار غزه چیست؟
ـتاـمار گوزاـنسکی: ـما ـمواـفق ـعـقب کـشـیدن و ـتـخـلـیه ـشـهرک ـها و در کل ـتـماـمی
ـمـناطق ـمسکوـنی ـیـهودی ـنـشـین (در ـمـناـطق اـشـغاـلی) ـهـسـتـیم.  اـما درـباره ـنـقـشه ـشارون
ـناکاـفی و ـباـلـقوه ـخـطرـناک اـست.  ـبا ـشارون وـضع ـهـمـیـشه ـهـمـیـنـطور اـست.  آنچه او
د و آنچه را واره دو «روـیه» دارد:  آنچه که او آشکارا اـنجـام ـمی دـه د ـهـم ـمی کـن
ـتـراتژی واـقـعی اوـست.  اگر ـنی آن چـیـزی که ـحـاوی اـس که پـنـهـان ـمی دارد، ـیـع
اـشـغال ـلـبـنان را در ـسال 1982 ـبه ـخاـطر ـبـیاورـیم ـمی ـبـیـنـیم که در ـظاـهر یک ـتـهاـجم
ا ا ـبود. اـم ان از کـنـترل ـفـلـسـطـیـنی ـه ـصرـیح و آشکار  ـبرای «آزاد ـسازی» ـجـنوب ـلـبـن
در واـقع اـین یک ـعـمل اـشـغالگراـنه ـبود که ـتا ـسال 2000 ـبه درازا کـشـید.  اـمروز ـنـیز
ا اٌ ـبه آن اـحـتـیاج داـشت ـت ـهـمان اـست.  ـشارون اـین کار را کرد ـبرای اـینکه او ـمـطـلـق
ـبـتواـند پـشـتـیـباـنی ـغرب را ـبه دـست آورد و ـسـیـمای ـخود را ـبـیاراـید و ـنـیز ـبرای اـینکه
«اـبتکار ژـنو» او را وادار ـمی کـند که ـحرکـتی بکـند.  در اـسراـئـیل کـساـنی ـهـسـتـند که
ـبـیش از پـیش ـمـخاـلف ـمـناـطق ـمسکوـنی ـیـهودی ـنـشـین در اراـضی ـفـلـسـطـیـنی ـهـسـتـند-
آنـها مـعتـقدـند این ـمـناطق کـشور را به ـباد ـخواـهد داد- و ـموافق راه حل “دو کـشور”
ـهـسـتـند که ـبر اـساس آن اـسـترداد ـسرزـمـین ـهای اـشـغاـلی فـلـسـطـیـنی ـها ـبه آـنان در ـنـظر
ـشه “ـتـخـلـیه ا ـبوش روی ـنـق اـتیک اـست.  او ـب ارون یک پراگـم ده اـست. ـش گرـفـته ـش

نیت واقعى اسرائیل از «تخلیه» 
یک جانبه غزه

ـتـصـمـیم اـسراـئـیل ـبرای ـتخـلیه 22 شـهرک ـیـهودی ـنـشـین ـنوار ـغزه و ـخارج
ورد اـقضـى ـم ـن ـت ای ـبـعضـاٌ ـم دگاه ـه ا دـی ا ، ـب ودی آـنـه زار سکـنه ـیـه کردن 8 ـه
ـیـار ـس ـیه ـتـعـداد ـب ـین ـتـخـل مچـن ـیل ـه ـته اـست.  دوـلت اـسـراـئ ـیل ـقـرار گرـف ـتـحـل
رـبی را اـعالم کرده اـست. ـبه ای کوچک در کراـنه ـغ دودی از ـشـهرک ـه ـمـع
د رـحـله ای در روـن اـبه ـم ـث دام اگر ـبه ـم رـقی خـواه اـین اـق ـته ـتـحـلـیل گران ـت گـف
ـتخـلیه ـتـماـمی ـمـناطق اـشـغاـلی و عـقب ـنـشـیـنی ـنـیروـهای اـسراـئیـلی ـبه ـمرزـهای ـقبل
ون ود. وـلی اکـن داد ـش ـم ـست حـرکـتی ـمـثـبت ـقـل واـن ود ـمی ـت از ژوـئن 1967 ـب
ال ـبـخش دام ـعـمالٌ اـشـغ اه اـین اـق راـئـیل ـسـعی دارد در پـن ـمـشـخص اـست که اـس

های وسیعی از خاک فلسطین را همیشگی و بدون برگشت اعالم کند.  
ـمـحـمود ـعـباس، رـیـیس ـجـمـهوری دوـلت ـخودگردان ـفـلـسـطـین، ـبا اـسـتـقـبال
اه  اـعالم کرد ردادـم ا ـبی ـبی ـسی در روز 24 ـم اـحـبه ای ـب دام در ـمـص از اـین اـق
ـطـقه ات در ـمـن رار آراـمش و ـثـب زه گاـمی ـمـثـبت در راه اـسـتـق وار ـغ که «ـتـخـلـیه ـن
ا اـسراـئـیل ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین کراـنه ی ـغرـبی ا الزم اـست ـت اـست ، اـم
د.» ـطـقه خـارج کـن ـن روهـای خـود را از اـین ـم ـی د و ـن ـن رچـی ز ـب ـی رود اردن را ـن
دام اـسراـئـیل و ـنـیت ـشوم اـهـیت دوـلـبه اـق ز ـقـبل از اـینکه ـبه ـم ران ـحـماس ـنـی رـهـب
ا اـبدی کردن ـحـیات ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین در کراـنه ـشارون در راـبـطه ـب
غربی فکر کنند،تخلیه غزه را نتیجه پیروزمندانه سیاست مبارزه مسلحانه خود

برضد اسرائیل قلمداد کرد.  
ـبا اـین که ـخروج ـنـیروـهای اـسراـئیل و تـخـلیه ی ـشـهرک ـهای یـهودی ـنـشـین در
ـغزه ـبـسـیار ـمـحدود اـست،  ـمـخاـلـفت پر ـسر و ـصداـئی از ـسوی ـنـیروـهای دـست
ان ازـم اـنـبه» ـس رـضد «ـتـخـلـیه یکـج راـسـتی اـسراـئـیـلی و کـلـیـمی ـهای ارـتدوکس ـب
داده ـشده و ـبه شکل ـهـماـهنگ ـتوـسط آژاـنس ـهای ـخـبری ـغرـبی و از ـجـمـله
اـفـته اـست. ـتـظاـهرات ـصد ـها ـبـنـیادگرای ـیـهودی ـبی.ـبی.ـسی. پوـشش ـجـهاـنی ـی
ـجوان اـسرائیـلی در روز تـخلیه ـشـهرک ـها از اـین مـنـطقه و اـستعـفای «نـتاـنـیاـهو» ،
اـمی ـم ود که از ـت راـضی ـب ای اـعـت راـئـیل ، از ـجـمـله واکـنش ـه ر داراـیی اـس وزـی
ـبولتن ـهای ـخـبری منـتـشر ـشد. «نـتانـیاـهو» دـلیل استعـفای ـخود را «به ـخـطر افـتادن
ـبه شـارون اـعالم کرد و ـبه ویژه ـبه ـیل»  بـر اثـر طـرح یک جـاـن ـنـیت اسـراـی اـم
واگذاری «گذر ـفیالدلـفی»، واقع در ـمرز ـنوار ـغزه ـبا ـمـصر ، ـبه دولت فـلـسطـین
ای روـه ـی ای ـمـخـتـلف در داـخل دوـلت و ـن دگاه ـه ود . ـهمچـنـین دـی رض ـب ـمـعـت
ـشـین در اراـضی ده ـشهـرک هـای ـیهـودی ـن ـن ـیل در مـورد آـی اـسی اسـراـئ ـی ـس
اشـغالی، ابـعاد و ـعرصه ـقدرت و اخـتیار یک کـشور فـلسـطین در ـجوار اـسرائیل
روـهای ارـتدوکس کـلـیـمی رـخی ـنـی روز اـخـتالف ـهای ـشدـیدی ـشد. ـب ـسـبب ـب
ـتـخـلـیه ـبرـخی از ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین در ـنوار ـغزه، را ـضرـبه ای ـجدی
ـبه «اـیدـئوـلوژی» اـیـجاد کـشور «اـسراـئـیل ـبزرگ» که  ـشاـمل ـتـماـمی اـسراـئـیل  ـبه
رزـهای «اـجدادی» کـشور ـسـطـین اـست، کـشوری در چارچوب ـم ـعالوه ی ـفـل

یهودیان بر اساس تورات، قلمداد می کنند.  
ر ـمی رـسد که ـظ ـطـقه، ـبه ـن رـنج ـمـن راـیط ـبـغ ا اـین ـتفکر، و در ـش اـبل ـب در ـتـق
ـشارون در ـهـماـهنگی کامل ـبا ـسـیاـست گذاران کاخ ـسـفـید ـبا ـتـخـلـیه ی ـبـخـشی
وار ـمی زـیـنه و دـش ان پر ـه اـظت از آـن ـشـین که ـحـف ودی ـن ای ـیـه رک ـه از ـشـه
ـباـشد، ـمی ـخواـهد ـمرزـهای ـنـهاـیی ـبرای «ـسرزـمـین اـسراـئـیل» را ـتـعـیـین کـند، که
در آن ـبـخش ـبزرگی از ـفـلـسـطـین در کراـنه ـغرـبی و ـبـیت اـلـمـقدس، ـضـمـیـمه ی
ـخاک اـسراـئـیل ـمی ـشود . اـسراـئـیل اـعالم کرده اـست که  ـبه ـهیچ ـعـنوان ـقـصد
دست بر داشتن از تمامی بیت المقدس و بنا های مهم اطراف آن را ندارد. 
ودی ای ـیـه رک ـه د» و ـشـه اـی وار «آپارـت رش دـی ان و گـسـت ـم اـخـت اداـمه ـس
اـیی از ـشرق ـبـیت رـبی و ـبـخش ـه اـطق کـلـیدی و ـمـهم در کراـنه ـغ ـشـین در ـمـن ـن
المقدس، حاکی از آن است که شارون در نظر دارد تا با تخلیه شهرک های
ان در اـلی را ـهمچـن زه، ـبـخش وـسـیـعی از اراـضی اـشـغ وار ـغ ـشـین در ـن ـیـهودی ـن
ا را ـبـطور ـهـمـیشگی ـبه ـقـلـمرو اـسراـئـیل ـمـلـحق اٌ آن ـه اـس ار نگاه دارد و اـس ادامه در صفحه 6اـخـتـی
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ـشاـنزدهـمین ـفـستـیوال جـهاـنی ـجواـنان و داـنشـجوـیان ، ـبا ـحـضور ـقرـیب 15 ـهزار نـفر
ا ـشرکت کـنـنده ، از ـبـیش از 100 کـشور ـجـهان ، در کاراکاس ، پاـیـتـخت وـنزوـئال ، ـب
ـشور و ـشوق وصف ـناپذـیری ـبر گزار ـشد .  ـجواـنان و داـنـشـجوـیان از ـسراـسر جـهان ،
ا در ـنـظر گرـفـتن ـشراـیط ـبـغرـنج و ـخـطرـناک کـنوـنی در ـبار دیگر گرد ـهم آـمدـند ـتا ـب
رش ان رو ـبه گـسـت راـلی در ـجـه ـیـب و ـل ای ـن اـست ـه ان و ـمشکالـتی که ـبه ـسـبب ـسـی ـجـه
رای ارزه ای ـجدی را ـب داـخـته اـست ، ـمـب ر اـن رـیت را ـبه ـخـط ـش ام ـب دگی ـتـم اـست و زـن
ـمـقابله ـبا این روـند ـسازـمان دـهـند .  اسـتادـیوم «پولـیدرو» کاراکاس ، مـمـلو از ـجواـنان و
وـلـیت ـجـنـبش ـسـئ داف و ـم ر اـه د ـب اکـی د و ـت اـیـی ا ـت اـنی که - ـب واـن ود ، ـج ان ـب وـی ـشـج داـن
رـصه ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ، زاـیش ـنـقش آن در ـع ان ، و اـف ان در ـجـه ـشـجوـی ان و داـن ـجواـن
اـلـیـسم ، ـبه راـبر  ـتـعرض ـهای امپرـی ا در ـب ـمـنـطـقه ای و ـمـحـلی -  گرد ـهم آـمده ـبودـند ـت
رـهنگی و وژیک ، ـف وـل دـئ صـادی ، اـی ـت ای اـق ـنه ـه ـی ریکا ، در زـم ـسم آـم ـی اـل ویژه امپرـی
زـنـند . اـین ـجواـنان که در ـسرزـمـین «ـبوـلـیوار» گرد ـهم آـمده اـبـله ـب ـنـظاـمی، دـست ـبه ـمـق
ـصـمـیم ود ـت اـمه ی ـخ ـن ـطـع وال ، در ـق ـی ـسـت دی اـین ـف وان ـمـن د ، ـبه دـلـیل شکوه و ـت ودـن ـب
گرـفـتـند ـتا ـشـصـتـمـین ـسالگرد اـین ـجـنـبش را ، ـبار دیگر در کاراکاس ، در ـسال 2007
، ـبرگزارکـنـند . ـشرکت کـنـندگان در ـفـسـتـیوال ـبار دیگر ـخواـست ـها و ـمـطاـلـبات ـخود
را در راه اـحـیای ـحـقوق ـجواـنان و داـنـشـجوـیان و در ـصورت کـلی ـتر ، ـخواـست ـهای

عمومی تمامی خلق های جهان را مطرح کردند که شامل این اهداف بود. 
- جهانی صلح آمیز و عاری از وجود سالح هسته ای 

- امکان دسترسی همگانی به تحصیالت عمومی و دانشگاهی 
- خدمات درمانی رایگان 

ـته و رـف ـش ای پـی ورـه ـته در دـست کـش رـف ـش دن ـفن آوری پـی دم اـنـحصـاری ـش -  ـع
ات و اـط ـب ـنه ی ارـت ـی از ویژه ، ـبه ـخصـوص در زـم ـی ـت وان یک اـم ا ـبه ـعـن اده از آـنـه اـسـتـف

اطالعات
- تامین موقعیت کار ی برای همه 

- محو هر گونه تبعیض 
- و ایـجاد ـقواـنـین ـنوـین ـجـهاـنی که ـبـتواـند ـبه رـشد ـبدـهی ـهای ـخارـجی پاـیان داده

و آنها را از میان بردارد.
«دیوـید وال کوـیز» ، ـمسـئول کمیـته ی تدارکات ـفسـتیوال، به ـطور ـجدی ـخواسـتار
د . او ودـن رار گرـفـته ـب رش ـق ورد ـبـحث و پذـی د که ـم اـیی ـش زـه داوم آن چـی ـحـفظ و ـت
ر اداـمه و ـحـفظ ـموـضوـعاـتی که در ـمورد آـنـها گـفت که ـهـمه ی ـشرکت کـنـندگان ـب
ر ـخـطری که ـبـیش از ـهر راـب ارزه در ـب اکـید کرده اـند واـین که ـمـب ـبـحث ـشده اـست، ـت
زمان دیگر بشریت را تهدید می کند ، همچنان ادامه دارد و هرگز سست و تضعیف

نخواهد شد. 
ـبـنا به گفته ی « ـمیگو ئل ـمادـیارا» ، رهـبر ـفدراسـیون ـجواـنان دمکرات جـهان ،  در
ـشـرده در ـمـدارس، کارـخـاـنه ـهـا، ـمـحل ـهـای کارو ـیت ـف ش از 2 ـسـال ـفـعـاـل ـی پی ـب
ریکای ور آـم ـست در اـین کـش واـن وال ـت ـی ـسـت اـیه، اـین ـف ـس ای ـهـم ورـه ا کـش ـهمکاری ـب
ارزه واـنـست ـهزاران ـجوان از ـخـلق ـهای گوـناگون را در ـمـب ـجـنوـبی ـبرگزار ـشود  و ـت
ی ـضروری ـبرـضد امپرـیاـلـسم، گرد ـهم آورد. او ـتاکـید کرد که “ ـجواـنان ـفـسـتـیوال را
ـبا اـین اـطـمـیـنان ـترک کردـند که ـمی داـنـند ـبا پاـیان ـفـسـتـیوال ، اـین اـجـتـماع پاـیان ـنـیاـفـته
اـست ... این آـغازی ـبرای ـبازگـشت به کـشورـهاـیـمان اـست ـتا ـبا اـشاعه ی ـموارد بـحث
اـلـیـسم ، اـسـتـثـمار و ا امپرـی ـشده در اـیـنـجا ـبـتواـنـیم ـتواـناـیی ـسازـمان ـهاـیـمان را در ـمـقاـبـله ـب
ران ریکای الـتـین 16 اوت 2005) ـسـخـن رگزاری آـم دـهـیم.  ( ـخـب رش ـب ـجنگ ، گـسـت
ـمراـسم پاـیاـنی اـین ـفـسـتـیوال ، ـهوگو چاوز، رـیـیس ـجـمـهوری وـنزوئال،  ـبود که ـبا اراـیه
رنگوـنی رای ـس ده را در راه ـتالش ـب ـتـح االت ـم دارکی، ـنـقش ـمخـرب دوـلت اـی ی ـم

فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان 
گرد  هم آیی با هدف ایجاد جهانی بهتر 

اـنقالب «ـبوـلـیواری» در وـنزوـئال ، اـفـشا کرد . او ـتوـضـیح داد که
ال درکاران داـخـلی آن در ـس ا» و دـست اـن ان «ـسـی چگوـنه ـسازـم
دارک ا ـت ا  او و دوـلت ـمـنـتـخب او را  ـب د ـت 2002 ـتالش کردـن

یک کودتا سرنگون کنند. 
او در پاـیان ـتاکـید کرد که ـبرای اـیاالت مـتـحده هیچ راـهی
وـجود ـندارد ـتا ـبـتواـند اـنقالب ـبوـلـیواری را از ـحرکت ـباز دارد
ـشـجـوـیـان و ـجـواـنـان و ـمـاـنع ـحـرکت آن ـبه ـجـلـو ـشـود . داـن
ـستگی و ود ـهـمـب ای ـخ اـمه ـه ـطـعـن ده در یکی از  ـق رکت کـنـن ـش
ارزه ی ـحق ـب زوـئال و ـم ردم وـن اـنی خـود را از اـنـقالب ـم ـب ـی ـت پـش
د و در ریکا اـعالم کردـن ـسم آـم اـلـی رـضد امپرـی ا ـب اـنه ی آـنـه ـب ـطـل
دان اـیی را از زـن اـسی کوـب اـمه ای دیگر آزادی 5 ـفـعال ـسـی ـقـطـعـن

های ایاالت متحده، خواستار شدند. 

رات جـدی و ـمـهم در ـی ـی ا شـاهـد ـتـغ ـمـین وـضـعـیت ـم اسـاس ـه
صـحـنه ـسـیاـسی ـکـشور ـهـسـتـیم. ـهـسـته اصـلی اـین ـفـعل و اـنفـعاالت
وـین در رده و پٌراـهـمـیت، ـشـکل گـیری ـصف ـبـندی ـهای ـن گـسـت

درون و بیرون حاکمیت است.
ـطع ده اـست. ـق از ـش ا آـغ رای ـمـیـهن ـم ری ـب وار ـت دوران دـش
ش ـشـمـک ذاکـرات ـجـمهـوری اـسالـمی و اـتحـادـیه اروپا و ـک ـم
ار ـتـهدـیدات آـمرـیـکا و ـمـجـموـعه ده ـهـسـته ای درـکـن رـسر پروـن ـب
روـندـهاـیی ـکه در ـمـجاورت ـمرزـهای ـما ـمی گذرد، ـنـشاـنه ـهای
ـبارزی از گـسـترش ـبـحران اـست. ـبرـخی ـسـخـنان ـتـحریک آـمـیز
ـنـماـیـندگان ارـتـجاع درـباره ـضرورت دـست ـیاـبی به سالح ـهـسـته
ای و ـهـمـجـنـین سـخـنان  ـخاـمـنه ای در ـجرـیان ـمراـسم ـنـظاـمی رده
ا ـتـهدـیدات آـمریکا ـبه اـبـله ـب اـکـید ـبر ـمـق ـهای ـمـخـتـلف ـبـسـیج  و ـت
ـشـنج و ـنهـا ـبه اداـمه ـت ـطـقه ـت ـن بـات ـم نـده ـث ـن ـضـمـین ـک نـوان  ـت ـع
د در واـن د و ـنـمی ـت وـنی کمک ـمی کـن اک کـن رـن وـضـعـیت ـخـط

راستای منافع ملی میهن ما باشد. 
ـسـیار ـبـغرـنج و ـحـساس ـکـنوـنی، وـظـیـفه ـمـلی ـهر در اوـضاع ـب
ـحزب و ـنـیروی ـترـقی ـخواه و ـمـیـهن دوـست ـحـکم ـمی ـکـند، ـبا
ـهوـشـیاری و اـحـساس ـمـسـئوـلـیت ـمـیـهـنی به دور از ـهرگوـنه ـتـفرـقه
ا ـشـید و دراـین راه ـب دـی اـفع و اـمـنـیت ـمردم ـکـشور اـن ـجوـیی ـبه ـمـن

استواری گام برداشت.

ادامه  دولت احمدی نژاد و منافع توده های ...
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اـهی، داری دوران ـسـتم ـش ای پاـی وره ـه اری از اـسـط ان ـشـم ان آـن را از دـست داد. در ـمـی
کـساـنی که ـبـیش از ـبـیـست و پـنج ـسال از ـعـمر ـخود را  در زـندان ـهای رژـیم ـشاه سپری
ـسنـدگان، و ـنفکران، نـوـی ـتفکران، روـش ـته تـرـین ـم رجــس کرده بـودنـد، و ـتعـدادی از ـب
ـمـترجـمان، ـهـنرـمـندان، اـفـسران ـمردم دوـست ـنـیروـهای ـمـسلح، ـسـندیکاـلـیـست ـهای مـبارز و
ـنـمایـندگان کارگران و زـحمتکـشان به چـشم ـمی ـخورد. ـحزب ـما در ـتـماـمی اـین ـسال ـها
ا روـشن ـشدن و ـمـحاکـمه ـمـسـبـبـین وـظـیـفه اـنـساـنی و اـنـقالـبی ـخود داـنـسـته و ـمی داـند که ـت

این جنایات هولناک همچنان پیگیرانه به تالش های خود در این زمنیه ادامه دهد. 
هم میهنان گرامی!

ـهـشت ـسال پـیش، و  پس از پـیروزی دوم ـخرداد 1376، و روی کار آـمدن دوـلت
ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی، ـشـعار اـسـتـقرار ـجاـمـعه ـمدـنی و ـحاکـمـیت ـقاـنون از ـسوی کـساـنی که
ـمدـعی اصالح پذـیری رژـیم والـیت فقـیه ـبودـند ـمـطرح گردـید. ـما در ـتـماـمی این ـسال ـها
مکرراً ـیاد آوری کردـیم که رـسـیدگی ـبه ـفاجـعه کـشـتار ـهزاران زـنداـنی ـسـیاـسی یکی از
مالک ـهای جدی اصالح پذیری سیستم حاکم و حرکت به سمت جامعه مدنی است
نـزـله بـاز گذاـشـتن دـست ـنهـا ـبه ـم نـاک تـارـیـخی ـت و سکوت دربـاره اـین فـاـجـعه هـوـل
ـجـناـیتکاران ـبرای اداـمه ـجـناـیت اـست. در ـهـشت ـسال گذـشـته ـبا وـجود ـهـمه ـتالش ـهای
ا وـجود اـمه نگاری ـها و ـطوـمارـها، و ـب اـنـیان ـفاـجـعه ـمـلی، ـبه رـغم ـهـمه ـن ـخاـنوداه ـهای ـقرـب
ـقول ـهای داده ـشده ـهیچ گامی، ـهرچـند کوچک، در زـمینه روـشن ـشدن ـحـقایق و اـبـعاد
اـین ـفاـجعه ـتارـیـخی ـصورت نگرـفت.  ـقـتل ـهای زـنـجـیره ـیی ـفروـهرـها، مـخـتاری، پوـیـنده،
اـنه، ـجـناـیت در ـجرـیان ـحـمـله در ـهـمان آـغاز کار دوـلت ـخاـتـمی اداـمه اـعدام ـهای ـمـخـفـی
اـنی را کاـظـمی، ـبه دـست شکـنـجه گران دادـسـت ر زـه ور و ـقـتل اـخـی ای کـش شگاه ـه ـبه داـن
اه اـنه در ـسـی ـشـی ای وـح ان و شکـنـجه ـه ـش دـی ران، و ـهمچـنـین اداـمه آزار و اذـیت دگراـن ـتـه
ا چال ـهای رژـیم، ـثـمره ـمـسـتـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم  ـهـمـین ـسـیاـست سکوت اـست که ـباـید ـب
ـتـمام ـتوان ـبا آن ـمـبارزه کرد. ـهـشت ـسال پس از پـیروزی دوم ـخرداد و آن ـهـمه ـقول و
د اـه روز ـش ا اـم ا، ـم داری در ـمـیـهن ـم وه حکوـمت ـم رات ـجدی در ـشـی ار ـتـحـقق ـتـغـیـی اـنـتـظ
اـسی ـبه ان ـسـی داـنـی ار زـن اـجـعه کـشـت اـیت ـهوـلـناک ـف ان و ـعواـمل ـجـن ازگـشت ـعـلـنی ـمـجرـی ـب
اـهرم ـهای ـحـساس ـتـصـمـیم گـیری دوـلـتی ـهـسـتـیم. ـقرار گرـفـتن ـفرد ـجـناـیتکاری ـهمچون
ای آـیت اهللا وـشـته ـه اـطرات و ـن وـجود، از ـجـمـله ـخ اد ـم پورـمـحـمدی، که ـبه گواـهی اـسـن
ار اـیـشی ـمـجدد و ـصدور احکام ـجـمـعی کـشـت رـم ـسـتـقـیم ـمـحاکـمات ـف ر ـم ـمـنـتـظری، درگـی
ان و اـمـی ـظ ور، در دوـلـتی که ـبه دـست ـن ر کـش ام وزـی وده اـست، در ـمـق اـسی ـب ان ـسـی داـنـی زـن
اـفع آـنـها گام ـبرـخواـهد ـسرکوبگران و اـنـصار وـلی ـفـقـیه  اداره ـمی ـشود و در ـخدـمت ـمـن

داشت بی شک هشدار جدی است به همه نیروهای آزادی خواه و ملی میهن ما. 
اـمروز ـهیچ ـشـخـصـیت ـسـیاـسی - اـجـتـماـعی ـنـمی ـتواـند  ـمدـعی دـفاع از اـصالـحات و
جامعه ـمدـنی باـشد و در عـین حال درباره اـین فاجـعه ملی سکوت کـند. تـشدـید مـبارزه و
ـمه اـبعـاد نـاـیت و ـتالش در راه روـشن کردن ـه شـار بـرای بـاز کردن پرونـده اـین ـج ـف
ارزه ـیی دارد که امـروز در ـب ده در ـم ـن ـین کـن ـی اگون آن ـبی شک ـنـقش ـمـهم و ـتـع گوـن
ـمـیـهن ـما ـبرای دـست ـیاـبی ـبه آزادی، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی در ـجرـیان اـست.
ـمـبارزه ـبرای پاـیان دادن ـبه سکوت ـهـفده ـساـله درـباره اـین ـجـناـیت ـهوـلـناک ـبـخش ـجدا
ـناپذـیری از  مـبارزه در راه اـفـشای ـماـهیت ـعمـیـقاً ـضد ـمردمی و ـضد اـنـسانی رژـیمی اـست
که در ـبـیـست و ـهـفت ـسال گذـشـته ـبر اـیران حکوـمت کرده اـست و وـضـعـیت ـفاـجـعه ـبار
کـنوـنی ـمـیـهن ـما ـنـتـیـجه اداـمه ـحـیات آن اـست. یکدـست ـشدن ـحاکـمـیت ارـتـجاع ـبا روی
کار آـمدن دوـلت پـلـیـسی - اـمـنـیـتی،  ـبه رـیاـست ـجـمـهوری اـحـمدی نژاد، کـسی که ـخود
وده داران ـب رکوبگر سپاه پاـس ای ـس روـه ـی ات ـن اـی رکوب و ـجـن ـسـتـقـیم ـس واـمل ـم ز از ـع ـی ـن
اـست، ـبی شک وـضـعـیت دـشوارـتر و ـخـطرـناک ـتری  را در ـمـیـهن ـما پدـید ـمی آورد. ـبا
رکوب اق و ـس د اـخـتـن دـی ـش د ـت ار داـشت که روـن ـظ ـت د اـن اـی اً ـب دـت اـع ود چـنـین دوـلـتی ـق وـج
ان ـسـت اـب اع ـبه ـت دن اوـض ازگرداـن رای ـب ود را ـب اع ـتالش ـخ ود و ارـتـج د ـش دـی ـش اردیگر ـت ـب
1367 دوچـندان کـند.  ـتالش ـبرای ـتـخرـیب گـلـسـتان ـخاوران و پاکـسازی ـهرگونه اـثری
اـجـعه ـمـلی  و دای ـف ای ـشـه واده ـه اـن راـنه ـخ اوـمت دـلـی ا ـمـق وـلـناک که ـب اـیت ـه از اـین ـجـن
وـنه کوچکی از ا ـنـم ا روـبه رو ـشده اـست ـتـنـه ـسان دوـست ـمـیـهن ـم رـقی و اـن ای ـمـت روـه ـنـی

برنامه هایی است که ارتجاع حاکم برای بازگرداندن  اوضاع به سکوت
قبرستانی دهه 1360 تدارک دیده است.

ال ـتضـاد اع در ـعـین ـح ای ارـتـج اـمه ـه رـن ا و ـب ـبی شک اـین ـتالش ـه
ـهای ـموـجود در درون ـجامـعه را ـتـشدـید ـخواـهد کرد. بـخش ـعـمده ـیی از
ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـمـیـهن ـما، ـخـصوـصاً ـنـسل ـجوان و داـنـشـجوـیان و زـنان
ـیـرات ـجـدی در ـی تکـشـان ـخـواـهـان ـتـغ ـم ـیـهن در کـنـار کارگران و زـح ـم
ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و روـند ـسـیاـسی کـشور ـبوده و ـهـسـتـند.
ـحرکت ارـتـجاع ـبرای ـتـشدـید ـفـشار و اـخـتـناق در کـنار ـعدم ـتـماـیل آن ـبه
ـتـغـیـیرات اـساـسی ـیی که ـجاـمـعه ـما ـنـیازـمـند آن اـست ـبی ـتردـید ـخـیـلی زود
ـجامعه را به آـسـتانه بـحران ـهای ـبسـیار ـجدی ـخواـهد کـشاـند. تالش در راه
واه و رـقی و آزادی ـخ ای ـمـلی، ـمـت روـه اد یک ـصف واـحد از ـهـمه ـنـی اـیـج
رای اـندـهی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی گام ـمـهم ـضرور ـب ـهمچـنـین ـبـسـیج و ـسازـم
مـقابله ـبا نـقشه ـهای ـشومی اـست که ارتـجاع ـحاکم ـبرای ـمیهن ـما ـتدارک

دیده است.
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران، در ـهـفدـهـمـین ـسالگرد ـفاـجـعه ـمـلی
اـبـناک و اـسـطوره ای اـین کـشـتار زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـمـیـهن ـمان، ـبه ـخاـطره ـت
ـفرزـندان دـلـیر ـخـلق درود ـمی ـفرـسـتد و ـمـعـتـقد اـست که ـشاـیـسـته ـترـین راه
رای ا ـب ارزه اـین دالوران ـخـلق اداـمه و ـتـشدـید ـتالش ـه ارج گذاری ـبر ـمـب
اد اـست. ـبی ـسـتـقل و آـب راـنی آزاد، ـم رار اـی رد رژـیم والـیت ـفـقـیه و اـسـتـق ـط
دـیـشان ـحاکم، اـیتکاران و ـتاریک اـن ا از چنگال ـجـن شک در  ـفرداـیی رـه
ود را دان راـسـتـین ـخ رزـن اد ـف ـسـته اـست ـی اـی ـسـته و ـب اـی ور که ـش ـخـلق آن ـط

گرامی خواهد داشت.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
5 شهریور ماه 1384

ادامه اطالعیه کمیته مرکزی درباره هفدهمین ...

ان ـحـتی یک کـلـمه ـهم ـی اره آن ـحق ـب ا در ـب ـطـیـنی ـه ـس ـبه» که ـفـل اـن یک ـج
وش و واـفـقـتی ـبـین ـب ـشه در واـقع ـم د.  اـین ـنـق دـن واـفق رـسـی د، ـبه ـت ـن ـت داـش ـن
شارون بود و می توان آن را به این صورت خالصه کرد:  «من غزه را پس
ـمی دـهم.   در ـعوض ـشـما ـهیچ کاری نکـنـید که ـمرا از گـسـترش ـشـهرک
ـهای ـیـهودی ـنـشـین در ـساـحل ـغزه ـباز دارد» و اـین ـهـمان چـیزی اـست که

اکنون در حال اجراست. 
ا وـجود اـین دـست راـسـتی ـهای اـسراـئـیـلی ـتاکـید ـمی کـنـند که س:  ـب
ـتـیـجه وـله ای در پا ـشـلیک کرده که در ـن ـشـیـنی، گـل ا اـین ـعـقب ـن ارون، ـب ـش
واـند ـبه ـحـیات ـخود اداـمه دـهد. ـلیکود دوپاره ـشده و آن دوـلت او ـنـمی ـت

تظاهرات راست های افراطی افزایش می یابد
دارد، ـمی ود ـن ایگزـیـنی وـج اداـمی که ـج ر ـم ار گوزاـنسکی: اـین اـم اـم  ـت
اـمه دیگری ـجز رـن اـشد. ـحزب کارگر در دوـلت اـست و ـب واـند ـمـحـتـمل ـب ـت
ـماـندن در آن ـندارد.  اـین ـحزب ـتاکـید کرده ـبود که ـفـقط ـبرای ـحـماـیت
نکار ی» از ـغـزه در دوـلت ـشـرکت کرد، و ـحـاال که اـی ـن ـی از «ـعـقب ـنــش
صورت گرفته برای ـخروج از دولت حرفی نمی زند.  تمام چپ از یک
شـاـنی دروـنی و  از یک حـاـلت درخـود ـضـعف ـعمـوـمی که از یک پرـی

فرورفتگی «مفرط» ناشی می شود، رنج می برد.
ـما ـهم ـهـمـیـنـطود، زـیرا اکـثرـیت اـسراـئـیـلی ـها فکر ـمی کـنـند که «ـعـقب
زه) راه ـحـلی اـست که ـشـین در ـغ ـشـیـنی» ( ـتـخـلـیه ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـن ـن
ـمشکالت و ـمـسائل آنـها را ـحل ـخواـهد کرد و ـموقـعـیت اـجـتـماـعی ـشان را
ـنـهـا راه ـحل ـبـرای شکـست دادن «راـست» ـیـد.  ـت ـبـود ـخـواـهـد ـبخــش ـبـه

همکاری و اشتراک مساعی بین یهودیان و اعراب خواهد بود. 

ادامه نیت واقعی اسرائیل ...

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
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وکراـتیک اـست، ام دـم داـفع یک ـنـظ وـنـیـست ـعراق ـم راق اـست.  ـحزب کـم ـع
اـنون و اـحـترام ـبه ـحـقوق ـبـشر و اـنون، ـنـهاد ـهای ـبرـخاـسـته از ـق ـنـظاـمی ـبر پاـیه ـق
ده اـست، ـن اـب داوم ـی ارزه ـیی جـاری و ـت ـب وکراـتیک.  اـین ـم آزادی هـای دـم
نـده عـراق. وحـدت و یـاـسی و آـی ـیـجه رونـد ـس ـت یـاـتی بـرای ـن بـارزه ای ـح ـم
ـهماهنگی بین نـیروـهای دموکراـتیک (سـیاسی و اجـتماـعی) در ماه ـهای آیـنده
وـیس در اه (اگر که اـین پـیش ـن اـنی در 25 آذرـم ات پارـلـم اـب وـجه ـبه اـنـتـخ ا ـت ـب
رـفراـندوم ـمورد ـتائـید ـقرار بگـیرد) از اـهمیت ـفوق الـعاده ای ـبرـخوردار ـخواـهد

بود.»       

بیانیه حزب کمونیست عراق در باره پیش نویس قانون
اساسی عراق 

ـمـتن پـیش ـنوـیس ـتـصویب ـشده ـقاـنون اـساسی ـعراق، که در اواـخر مـهرـماه
ـسال ـجاری ـبه ـهـمه پرـسی گذاـشـته ـخواـهد ـشد، دـیروز در ـمـجـلس ـمـلی ـعراق

خوانده شد.
اـسی د ـسـی دوم آـتی، ـبـخش ـمـهـمی از روـن راـن وـیس و رـف اـعالم اـین پـیش ـن
ـسـته ـبه ای واـب اد ـه وکراـسی و ـنـه ای دـم اری در ـجـهت ـمحکم کردن پاـیه ـه ـج
آن و پاـیان دادن ـبه دوران اـنـتـقاـلی، اـعاده اـمـنـیت و ـشراـیط ـعادی و دـسـترـسی
به ـحق ـحاکـمـیت کامل و اـستـقالل کـشور ـما را ـتشکیل ـمی دـهد. پـیش ـنوـیس
ـقانون اـساسی- ـطی یک روند ـطوالنی و تحت ـشرایط دـشوار سـیاسی، امـنیتی
و اـجتـماعی- اـقتـصادی و ـتوازن ـنـیروـها در ـشراـیط غـیرـعادی و اسـتـثـنایی ـظـهور
ا اوت در راـبـطه ـب ای ـمـتـف ا و ـنـظرگاه ـه دگاه ـه ارزه دـی دا کرده و ـحاـصل ـمـب پـی

آینده عراق است.
وـیس د ـتـهـیه اـین پـیش ـن ـسـتـقـیم و ژرـفی در روـن ده ـنـقش ـم اد ـش واـمل ـی ـهـمه ـع
واـفق ورد ـت ا و ـم اـصل دـست رـنج ـم ر و ـح ـظ ورد ـن د که ـم اـسی دارـن ون اـس اـن ـق
ری راـب انگر روـحـیه ـب اـی ردم و ـنـم اـسی ـم اـعی و ـسـی ذـهـبی، اـجـتـم وـمی، ـم اد ـق آـح

برای مردم عراق است.
ان و زـم ا ـهـم وـیس در کـلـیت آن، ـم ورد ـمـثـبت ـبه اـین پـیش ـن رـخ ـضـمن ـب
ان را اد اـین پـیش ـنوـیس که آـن اری از ـمـف ـسـی ورد ـب وکداٌ  نگراـنی ـخود در ـم ـم
اـسی از ـقـبـیل ـمـحدود ون اـس اـن وکراـتیک اـین ـق دـنی- دـم ـتـخـطی ـبه ـمـضـمون ـم
ردان ا ـم اوی ـب ـس وق ـم رـسی ـبه ـحـق ری از دـسـت وگـی ان و ـجـل وق زـن اـخـتن ـحـق ـس

است، اعالم می داریم.
در پاـیان ـما اـمـیدوار ـبودـیم که روـند ـتـهـیه اـین پـیش ـنوـیس و ـعرـضه آن ـبه
ـمردم ـبرای ـهـمه پرـسی، ـبه ـصورت ـشـفاف ـتر و ـبا اـحـترام ودر اـنـطـباق ـبا رـسوم

و قواعد پارلمانی صورت می گرفت.
دایره خبر رسانی حزب کمونیست عراق
بغداد- 7 شهریور 1384 

ون گـفت: «ـمن فکر ـمی کـنم که ـسـی ای ـشـیـعه در ـمـجـلس و کـمـی روـه ـنـی
تغـییراتی که ـما (در پیش ـنویس) داده ایم، هـمه مصالحه ـبودند.... ـما به
رادران ون اـین در دـست دیگر ـب دازه کاـفی کوـشش کرده اـیم و اکـن اـن

است و نهایتاٌ این به عهده مردم عراق است که تصمیم بگیرند.»     
درال ـبه اـطق ـف وط ـبه ـمـن رـب ات ـم زـئـی ده، ـج وـیس ـتـصوـیب ـش در پـیش ـن

پارلمان آینده و پس از انتخابات محول شده است.
ـجالل ـطاـلـباـنی، رـئـیس ـجـمـهور ـعراق، ـبا ـقـبول ـبرـخی ـنارـساـیی ـهای
ا اـین راـقی ـه دوارـیم ـهـمه ـع ا اـمـی پـیش ـنوـیس ـتـصوـیب ـشده گـفت: « ـم

سند را بپذیرند و آن قانون اساسی همه باشد. ما خوش بین هستیم.»
کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل نیز از تکمیل پیش نویس قانون
بـال کرد و از طـری ـسـخنگوی خـود «از ـتـق اسـاـسی جـدیـد عـراق اـس
دت واـست در ـم راـقی ـخ اـسی ـع ای ـسـی واـمع و ـشـخـصـیت ـه اـمی ـج ـتـم
زمان منتهی به همه پرسی ملی یعنی زمانی که ملت عراق در خصوص
ا ـبرـخورداری از یک اـنون اـساـسی ـجدـید ـخود ـتـصـمـیم ـمی گـیرـند، ـب ـق
روـحیه آـشتی مـلی به ـهمکاری ـبا یکدیگر در یک روـند ـسـیاـسی کامالٌ

جامع، شفاف و فراگیر ادامه دهند.» 
رـفـیق ـسالم ـعـلی، ـعـضو کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، و
از مسـئوالن روابط بین الملـلی حزب برادر در گـفتگوئی با «ـنامه مردم»
واد ـمـبـهم و کـشدار پـیش ا ـبرـخی ـم اه  در راـبـطه ـب در روز  7 ـشـهرـیور ـم
اـعی ر ـهای ارـتـج ـسـی واـنـند پاـیه ـتـف اٌ ـمی ـت اـسی که ـبـعـض ون اـس اـن وـیس ـق ـن
ـبـشوـند اـظـهار داـشت: «ـحزب کـموـنـیـست ـعراق در ـحاـلیکه از ـمـحـتوای
ـسـبت ـبه ـهـمه آن ـجـنـبه ود را ـن د، نگراـنی ـخ اـیت ـمی کـن د ـحـم کـلی ـسـن
ـهاـیی که حـقوق ـمدـنی و دـموکراـتیک را نـقض ـمی کـنـند، و بـخـصوص
ود، اـعالم ـمی دارد.»  رـفـیق وط ـمی ـش رـب ان ـم وق زـن وری که ـبه ـحـق اـم
وال ای ـسـئ دی ـه وـلـبـن رـم ا ـف ـطه ـب ود را در راـب ـسالم  ـهمچـنـین نگراـنی ـخ
ـطه ـبـین وط ـبه راـب رـب اده ـم ای دیگر  و از ـجـمـله ـم د ـه رـخی ـبـن ز ـب رانگـی ـب
رای د راه را ـب واـن ر ـمی ـت ان کرد و گـفت: «اـین اـم ـی دـین و حکوـمت ـب
ول رواـبط ـبـین اـلـمـلـلی ـسـئ د.»   ـم از کـن وکراـتیک ـب ای ـضد دـم ر ـه ـسـی ـتـف
ـین اضـاـفه کرد که مـا نگراـنی خـود را در مـورد حـزب بـرادر ـهمچـن
ـبرـخی ـشـیوه ـهای بکار گرـفته ـشده و از ـجـمله اـینکه پـیش ـنوـیس ـنـهاـیی
ـتواـفق ـشده ـبـین دو ـبـلوک ـعـمده پارـلـمان (ـنـیروـهای ـشـیـعه و کرد) ـقـبل
اـلـعه، ـبـحث و ـنـظردـهی در رای ـتـصوـیب، ـبرای ـمـط از اراـئه ـبه پارـلـمان ـب
وـیس دوـین پـیش ـن ول ـت ـسـئ ون ـم ـسـی ده ـبه کـمـی رات وارد ـش ورد ـتـغـیـی ـم

ارجاع نشد، اعالم کرده ایم. 
رـفـیق ـسالم ـخاـطر ـنـشان ـشد که ـحزب کـموـنـیـست ـعراق از ـطرـیق
ـنـماـیـنده ـخود در کـمـیـسـیون ـمـسـئول ـتدوـین ـقاـنون اـساـسی (رـفـیق ـحـمـید
دی ـی واد کـل صـرـیح ـم رادر) در ـجـهت ـت ر حـزب ـب وـسی، رـهـب د ـم ـمـجـی
ود ـسم وـج دراـلـی ر ـف ـظـی اـیل دیگری ـن ـس راوان کرد: «ـم ون کوـشش ـف اـن ـق
اق ـنـظر ـحاـصل ـشد.  ـحزب ذاکرات ـطوالـنی اـتـف داـشـتـند که پس از ـم
کـموـنـیـست ـعراق  ـخواـسـتار ـفدراـلـیـسم ـبرای کردـسـتان ـعراق (ـبا ـتاکـید
ـمه عـراق) و ـتـقـاـبل آن بـا دمـوکراـسی بـرای ـه ـبـاط ـم یـدی بـر ارـت کـل
ـطه مـرکز، مـرکز حکوـمت ـبه ـلحـاظ راـب ـت ر ـم ـی ـین یک شکل ـغ ـهمچـن

مناطق و والیت ها است.»  
رـفـیق ـسالم ـعـلی در اـنـتـها در ـجـمع ـبـندی ـنـظرات ـخود اـضاـفه کرد:
اـنون اـساـسی و ـبـحث آـتی ـعـموـمی اـله ـق ـس ا ـم «در ـنـهاـیت ـبرای ـحزب ـم
ـمردم در دوره پـیش از ـهـمه پرـسی 15 اکـتـبر، ـبـخـشی از ـمـبارزه ـسـیاـسی
و اجتماـعی بزرگ ـتر بر سر شکل دادن ـبه تمامـیت یک نظام ـنوین در
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ـسه دوـخـته اـند. رای آن ـکـی ان چـشم ـبه آن داـشـته و ـب ران اـست ـکه اـیـن ار ارزی اـی ـسرـش
ارـیخ 25 ـمردادـماه از ـقول ـمدـیر اـمور ـبـین اـلـمـلـلی ـشرـکت اـمه دـنـیای اـقـتـصاد ـبه ـت روزـن
زاـیش ارد دالر اـف ران اـمـسال ـبه 43 ـمـیـلـی ران گزارش داد:  «درآـمد ـنـفـتی اـی ـمـلی ـنـفت اـی
خواهدیافت که این میزان از زمان آغاز صادرات نفت ایران طی 98 سال گذشته بی

سابقه بوده است .»
اـفع ـتوده ـهای ـمـحروم راـمون ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـمـن رـیـبـنده پـی ارـهای ـف آری، ـشـع
ـتوـسط ارـتـجاع و رـیـیس ـجـمـهوری آن ـفـقط و ـفـقط پرده اـسـتـتاری ـبرای ـتـصاـحب اـین
درآمدهای هنگفت و غارت هرچه بیشتر کشور و در نتیجه تشدید فقر و تیره روزی

میلیون ها ایرانی است.

ادامه دولت احمدی نژاد و منافع...
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تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید عراق

ان اـین کشـور در روز 6 ـم راق در پارـل د ـع ون اسـاـسی جـدـی اـن وـیس ـق ا ـتصـوـیب پـیش ـن ـب
ـشـهرـیورـماه، روـند ـسـیاـسی شکل گـیری ـعراق ـنوـین وارد ـمرـحله ـجدـیدی ـشد. در ـماه ـهای اـخـیر
اه گذـشـته اـنـجام ـشد، دـنـبال اـنـجام اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی ـبرای دوره گذار که در اواـیل ـبـهـمن ـم و ـب
ـتالش ـتـماـمی ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـعراق ـمـتوـجه روـند ـتدوـین پـیش ـنوـیس ـسـند پاـیه کـشور ـبود که
وج رار دارد و از ـسوی دیگر ـهدف یک ـم ریکا ـق اـمی آـم ـظ ای ـن رو ـه ال ـنـی و ـتـحت اـشـغ از یکـس

ادامه یابنده تروریسم کور از سوی نیروهای ارتجاعی بوده است.  
اه ـبه ـعـهده یک کـمـیـسـیون 71 ـنـفره اـنون اـساـسی در اواـیل اردـیـبـهـشت ـم ـتـهـیه پـیش ـنوـیس ـق
داٌ یک گروه 15 ـنـفره  ـعرب ـهای ـسـنی ـبه آن اـضاـفه ـمـنـتـخب ـمـجـلس دوره گذار ـعراق  که ـبـع
ا دا ـب وـنـیـست ـعراق از ـهـمان اـبـت رـقی ـعراق و از ـجـمـله ـحزب کـم روـهای ـمـت ـشد، گذاـشـته ـشد. ـنـی
ـسازـماـندـهی کارزاری بـین الـمللی ـسعی کردـند که ـمانع اـعـمال نـفوذ ـنـیروـهای ارتـجاـعی در تـعیـین
ـمـحورـهای کـلـیدی ـقاـنون اـساـسی ـشوـند.  در ـبـیاـنـیه ای که در ـخردادـماه از ـسوی “کـمـیـته ـعراـقی
برای یک ـقاـنون اـساسی دـموکراتیک  مـنتـشر ـشد، رـئوس پیشـنهادی ـنیروـهای دـموکراتیک ـعراق
اـنه ـهای ـعراق و از وکراـتیک اـعالم ـشد.  اـین اـعالـمـیه که در  رـس ون اـساـسی دـم اـن ا ـق در راـبـطه ـب
روـهای دـموکراـتیک ـعراق را اـفت، ـخواـسـته ـنـی رادر اـنـتـشار وـسـیع ـی ـجـمـله ارگان رـسـمی ـحزب ـب

چنین جمع بندی کرد:
- ایجاد یک جمهوری دموکراتیک، پلورالیستی، پارلمانی و فدرال 

- جدایی بین قوای مقننه، مجریه و قضایی
ردم ـعراق و ـتـضـمـین رـیت ـم اـبه دـین اکـث ا اـسالم ـبه ـمـث رام ـب - ـجداـیی ـبـین دـین و دوـلت، اـحـت

حقوق پیروان دیگر مذاهب
ان، اـسی، آزادی ـبـی اکـید ـبر آزادی ـهای ـمدـنی و ـسـی اـنی ـحـقوق ـبـشر و ـت اـنـیه ـجـه - اـتـخاذ  ـبـی

تظاهرات و تشکل و سازماندهی
- برابری بین زن و مرد و گردن نهادن به همه کنوانسیون های بین المللی مربوطه

- ممنوعیت تبعیض بر پایه نژاد، جنسیت، رنگ، و یا وابستگی های قومی و مذهبی
- تضمین حقوق ملیت ها، مذاهب و فرقه های مذهبی

- ـتـضـمـین ـفدراـلـیـسم ـبرای کردـسـتان و ـحـقوق مـلی و ـفرـهنگی ـبرای ـهـمه آـحاد ـمردم ـعراق،
و از جمله ترکمن ها، آـسوری ها، کرد های ـفایلی، ارمنی ها، مـسیحیان، کلیمی ـها.  قبول یک

سیستم اداری  غیر متمرکز برای ایالت ها 

ای ود که گروه ـه ون اسـاـسی اـین ـب اـن دوـین ـق د ـت ز روـن رانگـی وال ـب ای ـسـئ ـبه ـه ـن یکی از ـج
ـقدرـتـمـند ـنـیروـهای اـسالـمی ـشیـعه و اـحزاب کرد که اکـثرـیت ـقاـطع را در ـمجـلس و ـبه ـتـبع آن در
کـمـیـسـیون ـمـسـئول ـتدوـین اـساـسـناـمه داـشـتـند، در ـتواـفـقی پـشت پرده ـسـعی کردـند که ـمـفاد ـمورد

نظر خود را به قیمت محتوای دموکراتیک و شفاف قانون اساسی در آن بگنجانند.  

ا روهـای ـسـنی مـذـهب که ـب ـی از سـوی دیگر ـن
ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات ـبـهـمن ـماه سـهم ـناچـیزی از کرـسی
ـهای پارـلـماـنی را در اـخـتـیار دارـند، ـبا درک اـهـمـیت
ـر ـنـحـوی ـشـده ـد ـبه ـه ی کردـن ـوـیـس ـسـع پـیـش ـن
اـنـند. اـیی آن بگـنـج رـیات ـخود را در ـمـحـتوی ـنـه ـنـظ
ـمـله ـتـفـاوت و از ـج ـتـحـده که ـبه دالـیل ـم اـیـاالت ـم
اـیـجـاد ـمـوازـنه ای در ـمـعـادل ـقـدرت که در ـحـال
ن نگـی ـیـعه  ـس ـیـروـهـای ـش ـحـاـضـر کـفه آن ـبه ـنـفع ـن
اـست، ـسـعی داـشـته اـست که ـحـضور ـنـیروـهای ـسـنی
ـضـمـین و د ـت ظـام جـدـی ری ـن د شکل گـی را در روـن
ـسـته ـبه ر واـب اـص رـخی از ـعـن وـیق ـب ـش د.  ـت پررنگ کـن
ـطـلق ـسـخنگوی ـم اـلح اـل دام، و ازـجـمـله  ـص رژـیم ـص
ه ـشــرکت در لـی ـعــراق، ـب ـشــورای گفـتگوی ـم
کـمـیـسـیون ـتدوـین اـساـسـناـمه  ـنـموـنه ـمـشـخـصی از اـین
ـمـاـیل ـیـرو ـهـای ـسـنی ـبـا درک ـت ـملکرد اـست. ـن ـع
ان در پروـسه در رکت آـن ـمـلـلی در ـش اـفل ـبـین اـل ـمـح
ـیل ـم ـرای ـتـح ـر ـب ن اـم ـد که از ـی ی کردـن ـمل ـسـع ـع
وکراـتیک و ارـتجـاـعی و از ای ضـد دـم واـسـته ـه ـخ
ـجمله ـسد کردن تـصویب اصل ـمرـبوط به ـفدرالـیسم
ای رژـیم ـبـعـثی ر و ـسـمـبل ـه اـه ـظ ا ـم ورد ـب رـخ ا ـب و ـی
ی ـن ـنـدگان ـس ـمـاـی ـته ـبـهـره بگـیـرـنـد. ـبـرـخی ـن گذـش
نـاـمه ـتلـوـیحـاٌ اـعالم ـمی یـون تـدوـین اسـاـس ـس ـی کـم
ان، ول شـراـیط آـن ـب د که در صـورت عـدم ـق کردـن
ای ـسـنی روـه ـی د شـد.  ـن د خـواـه شـدـی ـسم ـت رورـی ـت
ـبع ـن اـبه ـم ـث دن اـسالم ـبه ـم ـین خـواهـان گـنجـاـن ـهمچـن
اـنون گزاری در ـعراق ـنوـین ـبودـند.  ـصاـلح اـصـلی ـق
س وـیس در ـمـجـل صـوـیب پـیش ـن ـطـلق پس از ـت ـم اـل
دوارـیم ـبه تـواـفقـاـتی ـی وز اـم ـن اـظهـار داـشت: «مـا ـه
ـبرـسـیم.... اگر رـسـیدـیم  که ـخوـبـست، وگرـنه آن ـها
ـباـید ـمـسـئوـلـیت آنچه که اـتـفاق ـخواـهد اـفـتاد را ، در
ـصورـتی که اـین پـیش ـنوـیس ـبه ـتـصوـیب ـبرـسد، ـبه

عهده بگیرند.»
اس رـشـن دگان ـس اـیـن اغ، از ـنـم اـبل ـعـلی دـب در ـمـق
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مصاحبه «نامه مردم» با رفیق سالم علی - نماینده  رهبری حزب کمونیست عراق:
«حزب ما از محتوای کلی سند حمایت می کند اما نگرانی خود را نسبت به همه آن

جنبه هایی که حقوق مدنی و دموکراتیک را نقض می کنند، اعالم کرده است.»
«برای حزب ما مساله قانون اساسی و بحث عمومی مردم در باره آن  و همه پرسی
ماه آینده، بخشی از مبارزه سیاسی و اجتماعی بزرگتر بر سر شکل دادن به تمامیت

یک نظام نوین در عراق است.»

کمک های مالی رسیده
رفقای غرب سوئد                                    300 کرون
مشترکین نامه مردم از سوئد                     1300 کرون
زنان در جشن روزنامه عصرما                        60 یورو

حسن و دوستان به یاد شهیدان به 
                                     خون خفته حزب     50 یورو


