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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران
شركت در روندي كه مرتجعان حاكم حتي حداقل حقوق شهروندان براي انتخاب 

نمايندگان خود را با خشونت پايمال   مي كنند، ثمري جز تثبيت موقعيت حاكميت 

 ! ارتجاع و پشت كردن به روند اصالحات و خواست هاي جنبش مردمي ندارد

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

بهمن و مبارزه براي  2

 الغاي ستم ملي

جنبش دوم بهمن و تشكيل حكومت خود مخـتـار   *
كردستان ايران، يك رخداد تاريخي در مقياس سراسـر  

ويژگي ها و مضمون اين جنـبـش چـراغ      .  ايران است
راهنماي مبارزه براي رفع ستم ملي و برابري حـقـوق   

درعين حال، اين تـجـربـه    .  همه ساكنان ميهن ماست
ارزشمند تاريخي اهميت پيوند مبارزات ملي با مبارزات 
سراسري ضد استبدادي و ضد امپرياليستي در ايران را 

 !به روشن ترين شكل ممكن ثابت مي كند
نيروها، احزاب و سازمان هاي آزادي خواه و مترقـي  

 2ميهن ما به رسم همه ساله، سالگرد رخداد تاريخي   
بهمن و تشكيل حكومت ملي و خود مختار كردستـان  
ايران را گرامي داشته و طي آن به ضرورت توجه بـه    
خواست هاي به حق و مشروع مردم كرد و الغاي ستم 

 .ملي تاكيد مي كنند
آذر  آذربايـجـان،    21بهمن همانند جنبش  2جنبش 

ايـن  .  در اوضاع تاريخي حساس و دشواري پديد شـد   
جنبش به يكباره و تصادفي و يا آنچنان كـه بـرخـي      

فراخوان عاجل فدراسيون جهاني 
 جوانان دموكرات 

 !در همبستگي با جنبش دانشجويي ايران

 3ادامه در صفحه    

 2ادامه در صفحه   

 !هم ميهنان گرامي
همان طوري كه حزب مـا و شـمـار          
ديگري از نيروهاي مترقي و آزادي خـواه  
كشور پيش بيني مي كردند، مـرتـجـعـان     
حاكم با نقض خشن حـقـوق مـردمـي،         
هزاران نامزد انتخاباتي را، در شـهـرهـاي    

عدم التزام بـه    “ گوناگون، به داليل واهي 
و در واقع به خـاطـر عـدم       ”  واليت فقيه

تمكين به برنامه هاي ارتجاع، كـه آثـار       
مخربي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي براي ميهـن مـا بـه        
همراه داشته است، از امكان نامـزدي در    
انتخابات هشتمين دوره مجلس شـوراي    

با ايـن حـركـت      .  اسالمي محروم كردند
هيئت هاي اجرايي بر گـمـارده ارتـجـاع       
امكان برگزاري انتخاباتي كه مردم در آن   
از شرايط حداقلي براي انتخاب نمايندگان 

در پي اعالم .  برخوردار باشند، از بين رفت
ابعاد رد صالحيـت هـا در شـهـرهـاي            
گوناگون، خبرگزاري ها از تشكيل جلسـه  
فوق العاده سيد محمد خاتمي، كروبـي و    
هاشمي رفسنجاني براي چاره جـويـي و     
برون رفت از بحران خبر دادند و در پـي    
آن گزارش هايي درباره ديدار خاتمـي بـا     
خامنه اي در رسانه هاي گروهي انتـشـار   

 . يافت
ما قبالً گفته بوديم كه ارتجاع سياسـت  

را ”  به مرگ گرفتن تا به تب راضي شدن“
دنبال مي كند و هـدفـش وادار كـردن        

اصالح طلبان حكومتي به قبول شركـت  
حداقلي در انتخابات است كه نتيجه آن   
تأثيري در توازن كنوني نيروها در مجلس 
نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بـود  
به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه 
. قوه مجريه، مقننه و قضايي ادامه دهـد   

تحقق اين برنامه  دو خاصيـت عـمـده      
. براي نيروهاي ارتجاعـي حـاكـم دارد       

نخست آنكه با شركت اصالح طـلـبـان      
حكومتي در چنين روندي مرتجعان حاكم 
مي توانند مدعي شوند كه انـتـخـابـات       
واقعي صورت گرفته است و آنها با كسب 

كرسي هاي مجلس ”  راي مردم“ اكثريت 
دوم آنـكـه شـركـت       .  را اشغال كرده اند

اصالح طلبان حكومتي در چنين روندي، 
خصوصاً با توجه به حوادث سـه سـال       
اخير، يعني تشديد سركوب خشن حقـوق  
و آزادي هاي مردم، از جمله يورش بـه    
جنبش سنديكايي كشور و به بند كشيدن 
كارگران مبارز، تهاجم وسيع به دانشگـاه،  
براي نابودي جنبـش دانشـجـويـي، و         
دستگيري و سركـوب خشـن فـعـاالن         
جنبش زنان و همچنين تشديد فـقـر و       
محروميت اكثريت مردم، بيش از پـيـش   
اين نيروها را  از پايگاه اجتماعي خود جدا  
خواهد كرد و به بي اعـتـبـاري كـامـل        

 .سياسي آنها منجر خواهد شد

 پاسخ هاي رفيق هنا اميره، 
عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين به 

درباره تحوالت اخير ” نامه مردم“سئواالت 
 8نوار غزه                                          در ص 

 رفقاي گرامي،
تـري     يورش به جنبش دانشجويي ايران هر روز ابعاد گسترده

خـواه از       دانشجوي مبـارز و تـرقـي        40بيش از .  كند پيدا مي
هـاي     هاي گوناگون در شرايطي غيرانساني در زنـدان      دانشگاه

اين دانشجويان روزانه مورد شكنجه قـرار    .  كشند ايران رنج مي
شان نسبت به حـكـومـت دسـت          گيرند تا از موضع مخالف مي

اللهي، يـكـي از      هاي رسيده، ابراهيم لطف بنا بر گزارش.  بكشند
اين از دانشجويان مبارز در شهر سنندج، در غرب ايران، پس از   

) دي مـاه      25( روز بازداشت و بازجويي، در اواسط ماه ژانويه  9
جسد او را پيش از آن   .  توسط نيروهاي امنيتي كشته شده است

نيروهاي امنيتي مانـع  .  اش باخبر شوند دفن كرده اند كه خانواده
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شكـل  ”  با دست و همياري خارجي“ دشمنان مردم ايران تبليغ مي كنند 
بهمن ثمره يك تحول بنيادين در زنـدگـي        2. نگرفت و تكامل نيافت

. مردم كردستان به عنوان جزيي از ايران، ميهن واحد و باستاني آنان بود
زنده ياد رفيق شهيد علي گالويژ،  مبارز نامدار توده اي و پـژوهشـگـر      
سرشناس مسايل ملي، در اين باره و در توضيح ماهيت و ويژگي هـاي    

” : بهمن و مسير تاريخي آن از جمله چنيـن نـوشـتـه اسـت          2جنبش 
عشيرتي كه طي قرون متمادي به طور انحصاري بـر    -سرداران فئودال

زندگي سياسي كردستان تسلط داشته اند به علت منافع محدود طبقاتي 
بـا پـيـدايـش       .  هرگز تا به آخر به منافع توده هاي كرد صادق نبودنـد 

امپرياليسم در جهان و رشد مناسبات سرمايه داري در ايـران رونـد           
كردستـان ايـران در       .  تاريخي كردستان نيز دستخوش تبدالتي گرديد

بورژوايي-نظامي و اقتصادي دولت فئودال-معرض جاذبه تمركز سياسي
به موازات الغاي حكومت هاي محلي كـرد،  .  قرار گرفت)  آن روز ايران( 

تسلط ده فئودالي بر شهر بورژوايي تا حد زيادي تضعيف شد و بورژوازي 
كرد امكان رشد معيني يافت، در حالي كه انديشه جدايي گرايي فئودالي 
هنوز بر زندگي سياسي كردستان مستولي بود، ملت گرايي بورژوايي كرد 

ولي همان طور كه طرح فئودالي مسـئلـه   .  نيز به تدريج نضج مي يافت
كرد با خود فئوداليسم راه افول مي پيمود ملت گرايي بورژوايي كرد نيـز  
به علت عقب ماندگي شديد رشد سرمايه داري در كردستان هرگز بـه    

در اين مرحله مجمـوع  ...  ايدئولوژي حاكم در نهضت كرد مبدل نگرديد
عـلـي رغـم فشـار         ...... كشور ايران نيز رشد تاريخي خود را مي پيمود

ديكتاتوري رضا شاهي در متن سرمايه داري در ايران طبقه كارگر جبـرا  
قد مي افراشت وحزب كمونيست ايران تئوري و عمل انقـالبـي را در       

اين نسيم حياتبخش گاهي در كردستان نيز .  جامعه كشور رسوخ مي داد
در گشت و گذار بود ولو به تعداد انگشت شمار افراد پيشرو را مـجـذوب   

ديكتاتوري رضا شاهي كه پس از سركوب نـهـضـت      .  خود مي ساخت
و به دستياري امپرياليسم انگليس برسركار ”  ملي“ انقالبي ايران با قيافه 

كه براي بار اول در (آمده بود با تشديد ستم اجتماعي و اجراي ستم ملي 
در كردسـتـان نـيـز       )  تاريخ ايران به جزيي از سياست دولتي مبدل شد

كوهي از تضادها انبار كرد كه پس از شكسته شدن سد ديكتاتوري در   
اسنـاد  ( ”  ... در جامعه كردستان سيل مهيبي به راه انداخت 1320شهريور

بـهـمـن       2به اين ترتيب جـنـبـش      )   92-91صفحات  -و ديدگاه ها
محصول طبيعي يك روند تاريخي و جزء جدايي ناپذير رشته تـحـوالت   

 .جامعه ايران بود
عشاير بر نهـضـت   -اين جنبش، سلطه انحصاري سنتي طبقه فئودال

ملي و آزادي خواهانه مردم كرد را در هم شكست و نمايندگان خلق را   
بهمن به پـيـشـوايـي      2همچنين جنبش .  درصف مقدم مبارزه وارد كرد

زنده ياد قاضي محمد، مسئله ملي مردم كرد ايران را مانند بخـشـي از     
جنبش دمكراتيك و ترقي خواهانه سراسر ايران و تابعي از اين جنـبـش   

به عالوه تكيـه  .  طرح و در چارچوب منافع عمده آن ارزيابي و حل كرد
بر نيروهاي مترقي ودر راس آنها حزب توده ايران در عرصه داخلـي، و    
تشخيص صحيح دوستان و دشمنان در عرصه خارجي، و مـبـارزه بـا        
سلطه جويي امپرياليسم جهاني در كنار ارايه يك برنامه مترقي اقتصادي

اجتماعي، با هدف اصالحات و تغييرات دمكراتيك به سود منافع توده   -
تاريخي آن زمان، از ويژگي -هاي محروم كرد در حد امكانات مشخص
بهمن و حكومت ملي و خود  2ها و مختصات اساسي و بنيادين جنبش 

 .مختار كردستان قلمداد مي شوند
ماه موجوديت حكومت خود مختار اراضي 11در همين چارچوب، طي 

برخي فئودال ها مصادره و به منظور رهايي دهقانان از يوغ منـاسـبـات    
رعيتي به مثابه نخستين گام، در نسبت تقسيم محصول به سـود  -ارباب

نقشه نخستين موسسات صنعتـي را    .  دهقانان تجديد نظر به عمل آورد
اولين كـانـون     .  در كردستان تدوين و مقدمات اجراي آن را فراهم كرد

هاي آموزش و پرورش، بهداشت رايگان براي توده هاي مـحـروم را       
ايجاد كرد، سنگ  بناي تئاتر ملي را گذاشت، نخستين ايستگاه راديويي 
كردستان را به كار انداخت، سازمان جوانان، سازمان زنـان، انـجـمـن       

براي زنان در جـامـعـه و      .  نويسندگان و سازمان هاي اجتماعي ديگر به وجود آورد
همه اين اقدامات بنياديـن  .  خانواده حقوق مساوي با مردان را تامين و تضمين كرد

ماهه نشان از ژرفاي اين جنبش و ماهيت مردمـي آن     11در طول يك دوره فقط 
 .دارد

بر مبناي اين ريشه هاي ژرف تاريخي است كه امروزه نيز مبارزان راه رهـايـي     
بهمن را پي مي گيرند  2مردم كرد و الغاي ستم ملي، آرمان ها و آماج هاي جنبش 

و براي تقويت پيوند ميان مبارزه ملي در كردستان ايران با مبارزه ضد استبدادي و   
طي سـال هـاي اخـيـر           .  دمكراتيك سراسري كشور از هر باره تالش مي ورزند

امپرياليسم آمريكا به انحاء مختلف كوشيده است كه اين پيوند را گسسته و حـتـي     
 .المقدور ضعيف سازد

بر پايه تبليغات دستگاه هاي وابسته به امپرياليسم جهاني اين پندار و ارزيـابـي       
نادرست در ميان بخش كوچكي از مدافعان الغاي ستم ملي در كشور ما به وجـود    

مداخله نـظـامـي      -آمده است كه حوادث جاري در خاور ميانه و حوزه خليج فارس 
امكان مشخصي را  در جهت حل مسئلـه     -امپرياليسم و اشغال افغانستان و عراق 

 2اين درك نادرست غير علمي و مغاير با اهداف جـنـبـش      .  كرد پديد آورده است
بهمن، معتقد است، سير حوادث و رويدادهاي منطقه در جهت منافع ملي كـرد در    
جريان است و مبارزات آزادي خواهانه خلق كرد در كردستان ايران افق روشن تري 

 .را نشان مي دهد
رفيق .  در اين زمينه تجربيات تاريخي عكس اين تصور زيان بار را نشان مي دهد

: با رد چنين ديدگاهي مـي نـويسـد     ” كردستان و كرد“شهيد قاسملو در كتاب خود 
بعد از جنگ اول تا به امروز دولت هاي بزرگ امپرياليستي سعي در پراكندن تخم ” 

نفاق و اختالف ملي كرده و خود را دلسوز و وكيل مدافع خلق كرد نشان داده اند تا 
براي اثبـات صـحـت      .  از اين طريق جنبش آزاديخواهي ملي را دچار تشتت نمايند

مطلب فوق كافي است به سياست بريتانيا در عراق و تركيه بعـد از جـنـگ اول          
جهاني، سياست بريتانيا و فرانسه در عراق و سوريه در فاصله دو جـنـگ بـزرگ          
جهاني و همچنين سياست اياالت متحده آمريكا در ايران و عراق بعد از جـنـگ        

الزم به ياد آوري است كه سياست موذيانه امپرياليست .  جهاني دوم، نظري بيفكنيم
. ها در بسياري موارد موجب عدم پيروزي مبارزه آزادي بخش خلق كرد شده اسـت 

تجربيات چندين سال مبارزه ي خلق كرد و تجارب مبارزه خلق هاي ديگر در عصر 
شايد كمتر ملتي را   .  حاضر درس هاي مهمي در اين باره به ملت كرد آموخته است

بتوان يافت كه به اندازه خلق كرد خون داده و رنج محنت كشيده باشد تا بـتـوانـد    
كردستان و كرد،  قاسملو، صفحه ( ”  .... دشمن اصلي خود يعني امپرياليسم را شناسد

290.( 
امپرياليسم جهانـي  .  به اين تاكيدات اصولي بايد اوضاع كنوني منطقه را نيز افزود

به ويژه امپرياليسم درنده آمريكا از حقوق و منافع هيچ خلقي حمايت نكرده و نمـي  
در وضعيت حساس كنوني، فقط و فقط .  خلق كرد از اين قاعده مستثني نيست.  كند

بهمن است كه مي تواند پرچم پيكار مردم  2پايبندي به سنن و آرمان هاي جنبش 
كردستان ايران به مثابه بخش جدايي ناپذير جنبش سراسري ضد استبدادي مـردم  

هر گونه فاصله  . ايران براي طرد رژيم واليت فقيه، در راه الغاي ستم ملي قرار گيرد
گيري با آرمان ها، تجربيات و دستاوردهاي اين جنبش تحت هر نام از همان ابتـدا  

تجربيات تلخ سال هاي اخير كه مردم كرد بهاي سنگيني ! محكوم به شكست است
 !براي  آن پرداخته اند، نبايد به دست فراموشي سپرده شوند

بهمن بخشي از تاريخ پر افتخار آن نيز قلمداد مي  2حزب توده ايران، كه جنبش 
گردد، همچون گذشته با استواري در راه تامين منافع مردم كرد و الغاي ستم مـلـي   

حزب ما همچنين اميدوار است كه، دشواري ها و مشكالت .  مبارزه كرده و مي كند
موجود در ميان مبارزان صديق مردم كرد و گردان هاي مبارز و پرسابقه آنـان، در    

بهمن و منافع همه خلق هاي ساكن ايـران حـل و        2راستاي آرمان هاي جنبش 
برطرف گرديده و موقعيت مبارزان پرسابقه اين جنبش بيش از گذشته در ميان توده 

 !هاي زحمتكش كردستان ايران تقويت و تحكيم گردد

 ...بهمن  2ادامه 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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ترك تحصيل رو به افزايش كودكان 

از برگزاري مراسم تشـيـيـع جـنـازه يـا            و نوجوانان طبقات محروم جامعه
سوگواري عمومي براي اين دانشـجـوي     

رژيـم ايـران     .  مقتول رشته حقوق شدنـد 
است كه بـراي حـفـظ       آشكارا نشان داده

اي    اش، حاضر است پـايـه   كنترل سياسي
ترين حقـوق  
بشر و حقوق 
دموكراتيـك  

مردم ايـران     
را پــايــمــال   

 .كند
روز شنـبـه   

 7( ژانويه  27
) بـــهـــمـــن

ــاي   ــروه ــي ن
امنـيـتـي و      
پليـس ضـد     
شورش رژيم 
ــوي      ــه ك ب

دانشـگـاه تـهـران       )  خوابگاه دانشجويان( 
يورش بردند و دانشجوياني را كـه بـه         

شان براي داشـتـن      منظور اعالم خواست
شرايط بهتر آموزشي و مـعـيـشـتـي در          
دانشگاه تجمع كـرده بـودنـد و قصـد           

هاي تهران را داشتند،  پيمايي در خيابان راه
در جـريـان   .  مورد ضرب و شتم قرار دادند

سابقـه، شـمـار زيـادي از            اين حمله بي
. دانشجويان مضروب و مجـروح شـدنـد     

ورود نيروهاي امنيـتـي بـه      ]  طبق قانون[ 
محوطه دانشگاه و كـوي دانشـجـويـان       

 .ممنوع است
اواسط آذر   ( از اوايل ماه دسامبر گذشته 

خـواه و       فعال دانشجويي ترقـي  42)  ماه
. انـد  دگرانديش توسط رژيم بازداشت شده

برخي از اين بازداشت شدگان را به بـنـد     
انـد و     زندان منفور اوين منتقل كرده 209

هاي بدني و روانـي     در آنجا مورد شكنجه
رژيم ايران تالش دارد كـه      .  اند قرار داده

دانشجويان زنداني را وادار كند كـه بـه       
تماس با نيروهاي مخالف غيرقانونـي در    

به نظر . خارج از كشور اقرار و اعتراف كنند
رسد كه هدف رژيـم، در آسـتـانـه            مي

برگزاري انتخابات مجلس در ماه مـارس    
، خـفـه كـردن جـنـبـش             ) اسفند مـاه ( 

هاي مهم  دانشجويي، يعني يكي از گردان
و اصلي جنبش صلح و دمـوكـراسـي، در      

 .ايران است
سازمان جوانان توده ايران، از اعضـاي    
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات، ايـن    
اعمال و برخوردهـاي غـيـرقـانـونـي و           

هـا بـرضـد       ناپذير رژيم در دانشگاه توجيه
. دانشجويان مبارز را محكوم كرده اسـت   

سازمان جوانان توده ايـران بـار ديـگـر         
خواستار به راه انـداخـتـن يـك كـارزار          

الملـلـي بـا جـوانـان و             همبستگي بين

سـازمـان   .  دانشجويان ايران شده اسـت 
جوانان توده ايران خواستار آزادي فـوري  
همه زندانيان سـيـاسـي و از جـملـه            

 .دانشجويان مبارز زنداني شده است
فدراسيون جهاني جوانان دمـوكـرات     
اعتراض شديد خود را بـر ضـد ايـن            
برخوردها با دانشجويان تـوسـط رژيـم      

كند و خـواهـان آزادي        ايران اعالم مي
فوري همه فعاالن دانشجويي زنـدانـي     

فدراسيون جهاني جوانان دموكرات .  است
هايي را كه از اين دانشجويان در  اعتراف

شود فاقد هر گونه  زير شكنجه گرفته مي
فدراسيون جهانـي  .  داند ارزش قانوني مي

جوانان دموكرات همچنيـن خـواسـتـار       
توقف فوري هـر گـونـه شـكـنـجـه              
دانشجويان، چه بدني و چـه روانـي، و       
دسترسي قربانيان به مشاور حقـوقـي و     

 .وكيل مدافع است
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات از   

هاي جمهـوري اسـالمـي ايـران          مقام
خواهد كه همه فعاالن دانشـجـويـي     مي

زنداني را فوري و بدون قيد و شرط آزاد   
 .كنند

فدراسيون جهاني جوانان دمـوكـرات     
هاي  همچنين خواستار آن است كه مقام

ايراني از گسيل نيروهـاي نـظـامـي و         
ها خـودداري     امنيتي به محوطه دانشگاه

كنند و به استقالل و حقوق دموكراتيـك  
دانشجويان و دانشـگـاهـيـان احـتـرام         

فدراسيون جـهـانـي جـوانـان        .  بگذارند
هاي عضو فدراسيون  دموكرات از سازمان

خواهد كه صداي اعتراض خود را بـر   مي
ضد سركوب جوانان و دانشجويان ايـران  
بلند كنند، و با تـمـاس گـرفـتـن بـا             
نمايندگان سياسي جمهـوري اسـالمـي      

در كشـورهـاي خـود،        )  ها خانه سفارت( 
خواستار آزادي فعاالن دانشجويي زنداني 

 .بشوند
 

شوراي هماهنگي فدراسيون جهـانـي   
 جوانان دموكرات

 بوداپست
  )1386بهمن  8( 2008ژانويه  28

بر خالف مدعيات دولت ضد مردمي احمدي نژاد در   
زمينه بر قراري عدالت و تامين حـقـوق طـبـقـات          
تهيدست جامعه، آمار وحشتناك وزارت آمـوزش و        
پرورش از ترك تحصيل گسترده دانش آمـوزان در      
مقطع دبستان حكايت مي كند، و چهره زشت فقر و   

 .نابرابري اجتماعي را به نمايش مي گذارد
آذر ماه، در گزارشي به نقل از    29، ” اعتماد“ روزنامه 

معاون آموزشي و پژوهش عمومي وزارت آموزش و   
هـزار دانـش آمـوز         115پرورش، از ترك تحصيل 

مقطع دبستان در سال تحصيلي جديد خبر داد و از     

بر تعداد بازماندگان از تحصيل باز هـم  ” : جمله نوشت
با وجود تاكيد و تمركز دولت نـهـم بـر        .  اضافه شد

و توسعه و گسترش آن ترك تحـصـيـل    [!!]  عدالت 
دانش آموزان همه ساله رو به افزايش است، آمار غير 

ميليون كودك بازمانده از تحصـيـل در      5رسمي از 
هزار  400تعداد  1385ايران گواهي مي دهد، درسال 

دانش آموز دوره ابتدايي و راهنمايي ترك تحصـيـل   
هزار نفر آنها در مقطـع دبسـتـان       208كرده اند كه 

تحصيل مي كردند كه همچنان از تحصيل باز مانده 
به نظر مي رسد فقر و مشكالت اقتصادي موجود . اند

در خانواده ها به ويژه مناطق محروم از عمده تريـن  
 ”.داليل ترك تحصيل دانش آموزان است

پديده ترك تحصيل دانش آموزان به ويژه در مقطـع  
دبستان، از دوران اجراي برنامه موسوم به سازندگـي  
در دولت رفسنجاني آغاز شد و فرزندان كـارگـران،     
زحمتكشان، دهقانان تهيدست و كارمندان عـادي و    

درصـد     95معمولي و خانواده زنان سرپرست خانوار، 
برنـامـه   .  ترك تحصيل كنندگان را تشكيل مي دهند

خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه كـه مـوج       
اخراج هاي گسترده در مراكز صنعتي و كارگري را به 
دنبال داشت، در كنار رشد چشمگير مدارس و مراكـز  
خصوصي و افزايش بهاي كتاب و دفتر و قلم و لوازم 
آموزش، از داليل افزايش ترك تحصيل در مـيـان       

پديده گسترش بـي  .  كودكان و نوجوانان كشور است
ميليون كودك ايراني از  5سوادي و بازماندن حداقل 

تحصيل به طور مستقيم با برنامه و سياسـت هـاي     
اجتماعي رژيم واليت فقيه كه محصـول    -اقتصادي

نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهانـي  
ترك تحصيل و بازماندن كودكان !  است، ارتباط دارد

و نوجوانان ايران از آموزش فاجعه اي بـزرگ بـراي     
 !آينده كشور است

 ...ادامه فراخوان عاجل 
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 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

ها و تجربه تلخ  رد صالحيت* 
 مصطفي معين

نام وي در .  شناسند مصطفي معين را همه مي
جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته بيشتر 

ها افتاد، زيرا وي در جريان انتخابات  بر سر زبان
ساعت يك بـار     24رياست جمهوري در ظرف 

. شد”  تاييد صالحيت“ و يك بار ”  رد صالحيت“ 
وي مبتكر و پيشنهاد دهنده جبهه دمكراسي و   
حقوق بشر است كه قرار بود به محـور هـمـه      

طلبان و فراتر از آن    نيروهاي موسوم به اصالح
آنچه كه بر سر اين پيشنهـاد آمـد     .  تبديل شود

موضوع اين بحث نيست، بلكه اشـاره مـا بـه        
نظرات وي درباره انتخابات مجلس هشـتـم و     

معيـن  .  هاي گسترده است موضوع رد صالحيت
پس از مدتها براي نخستين بـار در وبـالگ         

پيش بيني مـي    “شخصي خود مطلبي با عنوان 
نـوشـتـه كـه       ” )گفتگوهاي انتخابي... (شد كه 

به خصوص از   .  توجه به آن داراي اهميت است
به انتخابات آتي  اين منظر كه ديدگاه وي راجع 

و اينكه چرا خود او نامزد چنين انتخاباتي نشـده  
كند، هر چند كه بر اساس گفته  است را بيان مي

معين او تصميم براين گرفته بـود كـه دربـاره        
حـال  .  گويي نـكـنـد      و انتخابات صحبت و گفت

ببينيم كه معين چرا سكوت خود را شـكـسـتـه     
قرار بود درباره “ :  نويسد مصطفي معين مي.  است

من مايل ! گفتگو كنيم) مجلس هشتم(انتخابات 
نبودم كه چون به داليل روشـنـي ايـن عـزم         

دانستـم و خـود        جريان اقتدارگرا را قطعي مي
نامزد چنين انتخاباتي نبودم، از ديگراني هم كه 
بانيت خير و كمك به اصالح امور كشور قصـد    
ثبت نام دارند سلب انگيزه كنم، اين بـود كـه       
بحث و گفتگويم را به بعد از زمان ثـبـت نـام      

از ( “  بي صالحيت ها “ داوطلبان واعالم اسامي 
براي من مـثـل     .  به تاخير انداختم!)  نظر آقايان

دهي همه جانبه امور  روز روشن بود كه باسازمان
و تجربه گرانسـنـگـي كـه حـكـومـتـگـران              

اي ازبرگزاري انـتـخـابـات      ورزان حرفه وسياست
مجلس هفتم ورياست جمهوري نهم اندوخـتـه   

، ” مي تـوانـيـم و مـي شـود             “ اند و با شعار 
ديگرفرصتي به مردم براي انتخابي آزاد و از       
روي آگاهي، و به افراد مستقل و خـدمـتـگـزار     

به نظرمن .  براي انتخاب شدن داده نخواهد شد
اند كه به هـر بـهـا و           آنان ديگر مصمم شده

، دولـت    76اي نگذارند تجربه دوم خرداد  بهانه
بنابـرايـن   .  اصالحات و مجلس ششم تكرارشود

قابل پيش بيني بودكه از شكل گيري شـرايـط   

برهمين اساس اسـت كـه       .  اي جلوگيري به عمل آيد عادالنه و رقابت آميز براي انتخابات به هر وسيله
تشويق يكسويه مردم براي حضور بدون قيد و شرط در انتخابات بدون روشنگري نسبت به اين موانع و   

كار را درالبي هاي پشت پـرده     هاي اخالقي به دست اندركاران اجرائي ونظارتي ويا چاره اكتفا به توصيه
بامتوليان انتخابات ازمجريان گرفته تا ناظران استصوابي وغير آنها ديدن وازبخشهاي اصلي اصـالحـات     

هاي مـطـرح شـده در بـاال            به باور ما نكته”  . بيني و اثربخشي بدور است تبري جستن، ازمنطق و واقع
اند و تـمـام    ها پيش تدارك ديده هايي است كه هواداران ذوب در واليت از مدت دهنده عمق توطئه نشان
كنند، مردم، حاكـمـيـت مـلـي و           ها به تنها چيزي كه فكر نمي آن.   اند هاي آن را نيز تقبل كرده هزينه

مصطفي معين گويي خطاب .  بنابراين حاضرند كه با سرنوشت ميهن ما بازي كنند.  سرنوشت ميهن است
متاسفانه آن پيش بيني “: نويسد جا كه مي گويد، آن طلبان سخن مي به نيروهاي منسوب به ائتالف اصالح

كه خطري بنيان سوز براي ايران و نظام و انقالب است، درآستانه بيست و نهمين سـالـگـرد انـقـالب        
روشن ترين خصيصه و سابقه بخش مهمي از نيروهاي مسلمان واصالح طلب !  اسالمي، به وقوع پيوست
نفي شد وچنان در اين اقدام جناحي بي پروا عمل شد ”  قانون اساسي“ و ” اسالم“به عنوان عدم التزام به 

از نظر مـن اگـر بـراي ايـن             .  هم باقي نماند”  ! كندي و تندي وافراطي ومعتدل”  كه حتي جائي براي
اي انديشيده نشود بـه واقـع يـكـي از            انحصارطلبي، تصلب و تحجرديني و راديكاليسم حكومتي چاره

مهمترين دستاوردهاي انقالب كه انتخابات و حقوق اساسي ملت، قانون اساسي وميزان بودن راي مردم 
 ها اضافه كرد؟ توان به اين گفته براستي چه چيز ديگري مي”  .است به مخاطره مي افتد

*** 

 
 رسيد” زنان“تيغ سانسور به ماهنامه * 

تـا  .  نژاد فشار بر مطبوعات شدت بيشتري به خود گرفـتـه اسـت      كار آمدن دولت احمدي از زمان روي
. ها متوقف شده اسـت    كنون نشريات متعددي با لغو امتياز و توقيف روبه رو شده و فعاليت مطبوعاتي آن

به دستـور  ”  ميهن هم“و ” شرق“اگر از بستن روزنامه هاي سراسري 
هيئت نظارت بر مطبوعات، بگذريم تا كنون بيش از ده نشـريـه         

آخريـن نـمـونـه       .  اند محلي و دانشجويي نيز به محاق توقيف افتاده
” زنـان “ حمله به مطبوعات نيمه نفس در كشور لغو امتياز مـجلـه       

مجله زنان در بين . توسط مسئوالن هيئت نظارت بر مطبوعات است
پردازند، در  ويژه نشرياتي كه به موضوع زنان مي مطبوعات ايران و به

بـه  .  طول شانزده سال انتشار اعتباري براي خود كسب كـرده بـود    
ستيز  همين دليل نيز به عنوان خاري در چشم نيروهاي مرتجع و زن

 . گشت محسوب مي
هيئت نظارت در نشستي در هفته اخير بدون ارايه داليـل قـانـع      
كننده و قانوني تنها با صدور يك حكم كلي و كشدار آن هم با ايـن  

گردد  اي منتشر مي مضمون كه در اين مجله مطالب و اخبار به گونه
” زنـان “ شود، امتياز ماهنامه  كه موجب سلب امنيت رواني جامعه مي

تر اينكه خبر توقيف اين مجله به جاي آنكه  از همه جالب. را لغو كرد
كه ”  فارس“ به مسئوالن آن داده شود، ابتدا به ساكن در خبرگزاري 

قانوني دلـيـل ديـگـري        آيا رسواتر از اين بي.  وابسته به اداره فرهنگي سپاه پاسداران است، گزارش شد
توان براي فشارهاي هرچه بيشتر بر مطبوعات توسط هيئت نظارت برشمرد؟ واقعيت اين اسـت كـه      مي

اي و در نهايت در    بعدي و سليقه روش و عملكرد هيئت نظارت در طي دو سال و نيم گذشته كامالً تك
بدون دليل نيست كه در همين ارتبـاط يـك     .  جهت خفه كردن صداي مخالفان دولت عمل كرده است

اين مجله به دليل به مخاطره انداخـتـن   “ :  گويد چنين مي”  فارس“ گو با خبرگزاري  و  در گفت”  منبع آگاه“
نمايي   كه در جامعه امنيت وجود ندارد و به دليل سياه سالمت روحي، فكري و رواني مخاطب و القاي اين

توان به موضوع زنان و نگاه زن  آيا از اين آشكارتر مي” .وضعيت زنان در جمهوري اسالمي لغو مجوز شد
هـاي     ستيزانه مسئولين رژيم، اعتراف كرد؟ آيا بيان زندگي دشوار زنان ميهن ما و ستمي كه در عرصـه 

است؟ پس اين همه قوانين دست و پا گـيـر و قـرون          ”  نمايي سياه“ شود،  گوناگون به آنان تحميل مي
 طلبانه زنان براي چيست؟  وسطايي و سركوب مدوام صداي حق

خوشبختانه بايد عنوان كرد كه از همان لحظات انعكاس خـبـر،   ”  زنان“ در ارتباط با لغو امتياز ماهنامه 
اين امر يك بار ديگر امـر  .  موجي از همبستگي در محكوميت اين اقدام ايجاد گرديد كه هنوز ادامه دارد

ها، نهادها و نيروهـاي   بسياري از سازمان.  مهم مبارزه زنان ميهن را در مركز توجه افكار عمومي قرار داد
بـراي  .  اعتبار دانسته و خواهان رفع توقيف اين مجله شـدنـد   فعال در عرصه زنان حكم صادر شده را بي

گزارش داد كه شاخه زنان و كميسيون زنان جبهه مشاركت در يك بيانيه مشتـرك  ”  نوروز“ نمونه سايت 
از جانب هيئت نظارت بر مطبوعات را محكوم كرده و خواهان تجديد نظر در اين ”  زنان“ لغو امتياز مجله 

 .مورد شدند
در روزهاي اخير مجله زنان توسط هيئت نظارت بر مطبوعات لغـو  “ :  در بخشي از اين بيانيه آمده است

. امتياز شد و فضاي ياس و ناراحتي را در ميان دست اندركاران و دوست داران اين مجله بـرانـگـيـخـت     
گويي .  تعطيلي زنان نيز خود نشان ديگري از فضاي محدودي است كه براي مطبوعات فراهم شده است
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تعطيلي يك به يك نشريات و مطبوعات مستقل در سالهاي اخير به يك رويه بدل شده است، 
در سـالـهـاي    ...  تا جايي كه شغل روزنامه نگاري يكي از ناامن ترين مشاغل شناخته مي شود

اخير از ديدگاه دولت، ظاهرا مسئله زنان از يك موضوع اجتماعي به مسئله اي امنيتـي بـدل     
اي به موضوع زنان از اين منظر مورد بررسي و موضوع برخورد قرار  شده است و هر نوع اشاره

گيري تازه انجـمـن صـنـفـي         عالوه بر اين، حكم صادره بر ضد اين مجله  موضع”  . گيرد مي
را مـوجـب   ”  زنان“ روزنامه نگاران ايران و ابراز نظر اين انجمن در خصوص لغو امتياز ماهنامه 

اي موضع خود را در معرض  دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با انتشار بيانيه. گرديد
توان به وضعيت دشوار مطـبـوعـات و       افكار عمومي قرار داد كه با نگاهي به محتواي آن مي

اين انجمن با اعالم اعتـراض  .  برد اندركاران مطبوعاتي در سايه رژيم استبدادي بيشتر پي دست
شيوه عمل هيئت نظارت بر مطبوعات در صدور “ :  گيرد در انتهاي بيانيه خود،  چنين نتيجه مي

مجوز قطره چكاني و تبعيض آميز براي انتشار نشريات جديد و نگاه سختگيرانه آن نسبت بـه  
از همه متوليان امور و اعضاي .  هاي فاقد وجاهت قانوني است نشريات در حال انتشار و توقيف

محترم اين هيئت انتظار دارد نسبت به اصالح روند جاري و پايبندي تام و تمام بـه هـمـيـن       
قانون موجود اهتمام خود را بكار بندند و بيش از اين فضاي آزادي بيان و مـطـبـوعـات و           

آري ”  ... استقالل حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاري را در كشور تنگ و تيره و تار نكننـد 
در رژيم واليت فقيه حتي پرداختن به زندگي و معضالت زنان در حكم خطر كردن است و اين 

حزب توده ايران هم صدا بـا هـمـه      .  كنند امر را زنان ميهن ما هر روز به درستي احساس مي
را به شدت مـحـكـوم      ”  زنان“ نيروها و نهادهاي مدافع آزادي بيان و مطبوعات توقيف مجله 

ما بر اين باوريـم  .  كرده و خواستار رفع اين توقيف و ادامه فعاليت مطبوعاتي اين ماهنامه است
ستيزانه و ارتجاعي مسئـولـيـن رژيـم        كه لغو امتياز اين مجله تنها و تنها به دليل مواضع زن

 .واليت فقيه صورت گرفته است
*** 

 
 طلبان هاي انتخاباتي ائتالف اصالح نگاهي به سياست* 

اي از نامزدهاي انتخابات مـجـلـس       هاي بخش عمده در روزهاي اخير موضوع ردصالحيت
ها و ابراز نظر در بـيـن نـيـروهـاي         هشتم كه قرار است در اسفندماه برگزار شود، محور بحث

هايي اسـت   و قمع كردن نيرو شكي نيست كه هدف مقامات رژيم از اين اقدام قلع.  مختلف بود
يـا  .  ها و حكم حكومتي ولي فقيه باشند خواهند چشم و گوش بسته فقط مجري فرمان كه نمي

در بـيـن     .  بازي ظـاهـر شـونـد       خواهند تنها در نقش عروسك خيمه شب به زبان ديگر، نمي
. انـد    طلبان بيشترين تلفات را داده شدگان طبعاً نيروهاي منتسب به ائتالف اصالح  ردصالحيت

امري كه با توجه به سابقه نظارت استصوابي حتي براي نيروهاي اين ائتالف محتمل به نظـر  
. ها بـود  آمد ميزان و درصد گسترده ردصالحيت اما چيزي كه به نظر اين نيروها نمي.  رسيد مي

و اين امر و . اكنون روشن شده است كه امكان حداقل حضور رقابتي در انتخابات موجود نيست
ها در ميان ائـتـالف      چنين چگونگي نحوه برخورد و واكنش احتمالي به محور عمده بحث هم

شود كه هريـك   در اين بين نظرات گوناگوني مطرح شده و مي.  طلبان تبديل شده است اصالح
رايزنـي در    “سخن از . نشان دهنده نقطه نظرات طيفي از نيروهاي ناهمگون اين ائتالف است

 .رود و حتي تحريم مي” عدم مشاركت“رفته به جوي تا   براي بازگرداندن آب” باال
كنـد   در اين ميان آنچه جلب نظر مي

مانور نيروهاي ارتجاعي و در خـدمـت   
واليت فقيه براي ايجـاد شـكـاف و        

طلب  اغتشاش در ميان نيروهاي اصالح
رسد كـه ايـن        نظر مي چنين به.  است

گـرفـتـن از         جاي درس   نيروها نيز به
گذشته و سخن گفتـن بـا مـردم و          
رويكرد به پايگاه اجتمـاعـي خـود و        
مداخله دادن مردم در تعيين سرنوشـت  

هاي دروني براي بـرون     خود، به بحث
رفت از بحران انتخاباتـي كـه بـراي        

طلبان به وجـود آمـده اسـت،         اصالح
به اعتقاد ما هنوز هـم  .  مشغول هستند

وگو در پشـت پـرده و            اميد به گفت
و غيره آن هـم بـه       ”  رايزني با رهبر“ 

در ميـان حـداقـل      ”  حفظ نظام“ بهانه 
طلـبـان    هاي شناخته شده اصالح چهره

اين روش به نظر ما تجربه .  قوي است

 ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

اين بـحـرانـي      .   تر و در فواصل كوتاهي بروز مي كنند
است برآمده از عدم وجود سيستم توليد برنـامـه ريـزي      
شده، و عملكرد صحيح مقررات و موازين مـالـيـاتـي و       

در چنين روندي و هـر بـاره،       .   كنترل بر عملكرد بازار
تعداد بيشتري از مردم به ورشكستگي كشانده مي شوند 
. و در نتيجه سرمايه مالي هرچه بيشتر متمركز مي شود 

سرمايه داري قادر به اجتناب از اين مشكالت ساختـاري  
اين روند تا زماني كه سـرمـايـه داري      .   و ذاتي نيست 

وجود دارد ادامه خواهد يافت و اجالس داووس و نظايـر  
آن نيز براي چاره انديشي در مورد مقابله بـا دشـواري       
هاي بر سر راه ادامه حيات اين سيستم سازماندهي شده 

 .اند
البته اين ساده انديشي خواهد بود كـه تصـور شـود        
سيستم سرمايه داري به دليل چنين بحران هايي خود به 
خود و بدون عمل آگاهانه و سازماندهي شـده طـبـقـه       

كشورهـاي سـرمـايـه       .    كارگر اضمحالل خواهد يافت
داري جهان براي ادامه اين روند تمامي توان خود را بـه  
. كار خواهند گرفت و از هيچ تالشي اباء نخواهند داشـت 

 2، رييس بانك مركزي انگلستان، روز » مروين كينگ« 
بهمن ماه ضمن توجه دادن به شرايط حاكم و خـطـر       
ركود اقتصادي در جهان و تشريح شرايط بـحـرانـي و        

، سخت ترين سـال  1997دشوار امسال كه پس از سال 
، ” فعاليت هاي اقتـصـادي  “ خواهد بود و از جمله كاهش 

انگلستان همچنان به خوبي در برابر عدم ثـبـات   “ :  گفت
البته ما همچنان گوش . اقتصادي جهان دوام خواهد آورد

و  هر حركتي را كه الزم بـاشـد   ....  به زنگ خواهيم بود 
 ” .انجام خواهيم داد تا بتوانيم ثبات را حفظ  كنيم

 ...ادامه پرواز شبح  

شده و شكست خورده است و در بهترين حالت نتيجه آن 
اي  صالحيت عده” رهبر“اين خواهد بود كه مثالً به اشاره 

تري  تاييد گشته و آنها خواهند توانست با  موقعيت ضعيف
ولي سوال اساسي ايـن    .  در انتخابات حضور داشته باشند
توان سنگرهاي از دسـت     است كه آيا در اين صورت مي

 رفته، مانند مجلس ششم را دوباره باز پس گرفت يا خير؟
خواه هنوز  مردم ميهن ما و همه نيروهاي آزادي****  

تجربه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را به يـاد    
دارند كه در مرحله اول بررسي نامزدها مصطفي مـعـيـن    

توسط هـيـئـت نـظـارت          )  طلب نامزد نيروهاي اصالح( 
ردصالحيت شد و بعداً دوباره اجازه حضور او در انتخابات 

ولي همين مانور ارتجاع يـكـي از داليـل        .  شد”  صادر“ 
زيرا از يك سو دلسـردي  .  آنها را موجب گرديد” موفقيت“

گيري درصدي از آنـان بـراي      هرچه بيشتر مردم و كناره
حضور در انتخابات را  موجب گشت و از سوي ديگر بيـن  

 .نيروهاي هوادار و پشتيبان معين شكاف ايجاد كرد
طلبان صـداهـاي    اكنون در بين ائتالف اصالح البته هم

شود و بايد منتظر شد كـه در طـي        گوناگوني شنيده مي
هاي آينده كدام نگرش به ديدگـاه قـالـب       روزها و هفته

تبديل شده و سياست انتخاباتي اين ائتالف را رقم خواهد 
ولي از همين حاال يك چيز روشن است و آن ايـن      .  زد

است كه بدون دخالت دادن مردم، بدون حضـور مـردم،     
بدون بسيج مردم براي كسب حقوق انساني و اجتمـاعـي   

راهي نيست و هر طرح و نظر ديگري به بيراهه  خود، هيچ
 .مي رود
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افزون بر اين ارتجاع با اين چنين مانـورهـايـي خـواهـد        
توانست جبهه وسيع نيروهاي اصالح طلب را با دشـواري و    
انشقاق بيش از پيش رو به رو كند و در انتها رقيب سياسـي  

 . خود را با حداقل هزينه از ميدان بدر كند
حزب ما در هفته هاي اخير ضمن هشدار باش نسبت بـه  
اتخاذ سياست هايي كه نتيجه اش مماشات بيش از پيش و   
تسليم شدن به خواست هاي مرتجعان حاكـم زيـر لـواي        

است اشاره كرده بود كه راه   ”  امنيت كشور“ و ”  حفظ نظام“ 
مبارزه با سياست ها و مانورهاي ارتجاع، بسيج نـيـروهـاي      
مردمي و تشديد موج اعتراض بر ضد سياست هاي نهادهاي 

ما تأكيد مي . اجرايي انتخابات و شوراي نگهبان ارتجاع است
كنيم كه بدون يك كارزار وسيع اعتراضي سراسري، بـدون    
مقابله جدي با سياست پاكسازي ها و رد صالحيـت هـاي     

از سر دلسوزي براي حـفـظ   “ گسترده، نمي توان با نصحيت 
و چانه زني هاي پشت پرده مرتجعان حاكم را بـه      ”   نظام

 . عقب نشيني و قبول خواست هاي مردمي وادار كرد
متأسفانه در پي اعالم خبر رد صالحيت گسترده نيروهاي 
اصالح طلب حكومتي ما نه تنها شاهد اقـدام مـوثـري در        
بسيج اعتراض افكار عمومي نيستيم بلكه آنچه پيش روي ما 
قرار دارد تالش شماري از سران اصالح طلبان حكـومـتـي    

خواست هـايشـان   ”  تعديل“ براي معامله با سران ارتجاع،  با 
كه در ماه هاي اخير به پيشنهـاد  ”   اعتدالي“ سياست .   است

افرادي همچون رفسنجاني و كروبي و همچنين شماري از   
رهبران اصالح طلب دنبال مي شود چيزي جز سازش كامل 
با خواست هاي سران رژيم واليت فقيه براي كفن  و دفـن  

اين سياست ادامه همان برنامه .  كامل روند اصالحات نيست
چانه زنـي  “ و ”   آرامش فعال“امتحان شده و شكست خورده 

است كه در دوران حكومت اصالح طلبان در انتهـا  ”   در باال
به بي اعتقادي مردم از روند اصالحات، تسليم شدن دولـت    
خاتمي به تقلبات انتخاباتي كم نظير و بر گـمـارده شـدن        

تـكـرار   .  احمدي نژاد به كرسي رياست جمهوري منجر شـد 
آزموده هاي شكست خورده و سياست هايي كه نتايج فاجعه 
بار آن چنين براي همه روشن است را ديگر نمي تـوان بـه     
حساب اشتباه سياسي و يا ندانم كاري گذاشت بلكه بايد آن   
را به حساب بي اعتقادي و پشت كردن اين نيروها به منافع 

 .          مردمي و جنبش اصالح طلبي نوشت
 

 !هم ميهنان عزيز
در شرايط ادامه رژيم واليت فقيه تصور برگزاري انتخابات 
آزاد، آن طور كه در شماري از كشور هاي جهـان مـرسـوم      
است و مردم مي توانند در فضاي آزاد سياسي با برنامه هاي 
نيروهاي مختلف سياسي آشنا شوند و سپس نمايندگان خود 

ما همچنـان بـر ايـن        .   را انتخاب كنند، امكان پذير نيست
عقيده ايم كه بايد از همه امكانات، هرچند كوچـك، بـراي     

در دهه هاي اخيـر  .  پيشبرد منافع جنبش مردمي بهره جست
همه روند هايي كه به نام انتخابات در كشور ما انجام گرفته 
است، در ابعاد گوناگون و با شدت و حدت كمتر يا بيشتر،  در 

با ايـن  .  معرض تيغ سانسور مرتجعان حاكم قرار داشته است
وجود در سال هاي اخير هر چند گاهي كه مردم ميهن مـا    
كوچكترين امكاني براي بلند كردن صداي مخالفت خود بـا  
ادامه حاكميت مطلقه رژيم واليت فقيه يافته اند با درايت از  

. هر امكان عملي براي ابراز نظر خود استـفـاده كـرده انـد        
، با وجود همه تالش هاي ارتجاع و 1376حماسه دوم خرداد 

اعمال نظارت شوراي نگهبان، اين امكان را پديد آورد كـه    
انتخابات رياست جمهوري به رفراندومي بر ضد ارتـجـاع و     
نماينده رسمي آن بدل شود و با انتخاب سيد محمد خاتمـي  
راه به سمت تحوالت و رفورم هايي هر چنـد مـحـدود در        

سران ارتجاع در سه .  جهت خواست هاي مردمي گشود شود
سال اخير بي پرده از خطراتي كه روند هشت ساله اصالحات 
حكومتي براي آنها پديد آورد سخن گفته اند و اعالم كـرده  

رد .  اند كه اجازه نخواهند داد تا اين روند ديگر تكـرار شـود    
صالحيت هاي گسترده در روزهاي اخير بخشي از هـمـيـن    

سياست است كه ارتجاع در صورت موفقيت آن در انتخابات رياست جمهوري سال آينده نيز  ...ادامه  اعالميه كميته مركزي 
 .   تكرار خواهد كرد

 
 !مردم آزاده ايران

بايد همه تالش ها را به كار گرفت كه ارتجاع نتواند با رد صالحيت هزاران نامـزد دگـر     
در صورت ادامـه چـنـيـن         .  انديش خواست هاي خود را بار ديگر به جامعه ما تحميل كند

روندي، و عدم تغيير سياست در زمينه رد صالحيت هاي گسترده،  بديهي است كه انتخابات 
ما بـار ديـگـر هـمـه          .  پيش رو چيزي جز  يك نمايش بي اعتبار تبليغاتي نمي تواند باشد

نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور و همچنين اصالح طلبان حكومتي را بـه مـقـابلـه و         
 . مقاومت با سياست هاي ارتجاع فرا مي خوانيم

به نظر مي رسد كه شايسته بود اصالح طلبان حكومتي و نيروهاي جبـهـه دوم خـرداد        
متقابالً حضور و شركت خود در انتخابات را مشروط به منتفي و متوقف ساختن رد صالحيت 

زيرا در اين انتخابات، به ويژه پذيرفتن مسئوليت خطير كار نمايـنـدگـي    .  هاي فله اي نمايند
معضالت انباشته شده اقتصادي، اجتماعي و بن بست : مردم، در شرايط بحراني موجود كشور

هاي سياسي فزاينده، در بستر تنش هاي رو به رشد روابط حكومت و مردم، در داخـل، و        
حساسيت و بغرنجي مناسبات كشور با ديگر كشورهاي جهان، نيرويي مصمم و اثر گـذار را    

حضور نمايندگان از صافي تعيين صـالحـيـت      .  در مركز قانون گذاري كشور طلب مي كند
گذشته در مجلس آينده فقط مي تواند تأمين نظرات و مصالح نيروهاي اجرايي را نمايندگـي  
كند و جايي براي ايفاي نقش مردم و نمايندگي اراده آنها در رد و يا قبول قوانين سرنوشـت  

مردم پس از تجربه مجلس ششم و رياست جمهوري هفتم و هشتم با .  ساز باقي نمي گذارد
تجربه كردن سياست هاي اراده گرايانه، پوپوليستي، غير كارشناسانه و جناحي مجلس هفتم 
و رياست جمهوري نهم آمادگي آن را دارند كه  بار ديگر به نيروهاي اصالح طلب حكومتي 

مماشات، سازش و معامله در چنين لحظاتي، به هـر  .  براي پيشبرد امر اصالحات راي بدهند
عنوان كه باشد اين موقعيت استثنايي را، كه اصالح طلبان در واقع  مديون مجلس هفتم و   

 .رياست جمهوري نهم هستند، بر باد مي دهد
تنها با ايجاد يك جنبش وسيع اعتراضي است كه مي توان سياست هاي اعمال شـده را    

بايد با اتكا به نيروهاي اجتماعي از حق اوليه مردم براي انتـخـاب   .  متوقف كرد و تغيير داد 
 . نمايندگان واقعي شان دفاع كرد
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غزه و   ( اجدادي فلسطين باقي مانده است 
اكنون مورد تهديد يك نقشـه  )  كرانه غربي

جداسازي تازه است؛ به اين معناست كـه    
استقرار دولت آتي فلسطين در عرض يـك  
سال، آن طور كه در كنفرانس آناپـولـيـس    

نيافتني  قول آن داده شد، ديگر هدفي دست
هــاي    اســرائــيــل از ســيــاســت     .  اســت

آميزش دست بر نخواهـد داشـت      خصومت
المللـي زيـر      مگر آنكه از سوي جامعه بين

بايد اسـرائـيـل را      .  فشار جدي  قرار بگيرد
المللي  مجبور به گردن نهادن به قوانين بين
بـدون  .  و برداشتن كامل محاصره غزه كرد

تـر     چنين فشارهايي وضع هر روز وخـيـم    
خواهد شد و ناسازگاري اسـرائـيـل ادامـه       

پيامد اصلي عبور قـهـري از     .  خواهد يافت
مرزهاي مصر و سرازير شدن صدها هـزار    

ثابت شد كه :  تن به درون مصر چنين است
استراتژي آمريكا و اسرائيل در مـحـاصـره    
غزه به منظور سرنگون كـردن حـمـاس        
شكست بزرگي بود و نتيـجـه مـعـكـوس        

قربـانـي   .  داشت، و بايد فوري متوقف شود
رحمانه و  اصلي اين سياست غيرانساني، بي

هـاي     ظالمانه، كسي نيـسـت جـز تـوده        
الزم است كه حماس با رسيدن .  فلسطيني

به نوعي تفاهم با پرزيدنت عباس يكي دو   
گام به عقب بردارد و از گذرگاه رفح دسـت  
بكشد، با اين تضمين كه گذرگاهي آزاد و   
منظم تحت كنترل تشكيالت خـودگـران     

به عنوان نخسـتـيـن    .  فلسطين خواهد بود
اقدام براي پايان دادن به هرگونه حـملـه     

ها گام مـهـم    نظامي اسرائيل به فلسطيني
ديگري نيز بايد برداشت، و آن پايان دادن 

هاي موشكي بر ضد اسـرائـيـل       به حمله
اين تفاهم متقابل بايد از سوي يك .  است

و باالخره اينكه . طرف سوم هماهنگ شود
ما بر اين باوريم كه در نبود يك راه كـرد  

بيني، تقويت  اي قابل پيش سياسي در آينده
هـاي     ها در برابر ضربه پايداري فلسطيني

اي است بنيادي كه  وقفه اسرائيل وظيفه بي
ها را متحد  براي انجام آن بايد همه تالش

كنيم كـه   به اين ترتيب، ما تأكيد مي.  كرد
آشتي ملي فلسطين مستـلـزم اجـراي و        

 :رعايت اين موارد است
اش در      حماس بايد تهاجم نظامـي )  1

غزه را پايان دهد و موضع سياسي جديدي 
المللي در مورد  هاي بين منطبق با قطعنامه

حقانيت فلسطين و طرح صـلـح اعـراب        
 اتخاذ كند؛

يك دولت مركزي موقت تشـكـيـل    )  2
شود كه مسئوليت اداره امور داخلي را بـه  

هاي سـيـاسـي، از       عهده بگيرد و فعاليت
جمله مذاكرات را بـه عـهـده سـازمـان          

 بخش فلسطين واگذارد؛ آزادي
انتخابات زودهنگام رياست جمهوري )  3

و مجلس به شيوه اي متنـاسـب و زيـر        
المللي و عربي تـدارك ديـده      نظارت بين

شود، و همه متعهد شوند كه به نتيجه اين 
 .دو انتخابات احترام و گردن بگذارند

كالم آخر اينكه به اعتقاد ما استحـكـام   
توان و تحمل مردم فلسطين و تـقـويـت      
استقامت و پايداري آنان، و تأمين اتحاد در 
جبهه خانگي، بايد محـور اصـلـي حـل         

 .معضل كنوني باشد

 ...ادامه  پاسخ هاي  
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بهمن مـاه،      7الي  3شهر كوهستاني داووس، در سوئيس، در روز هاي 
سـر  .  بـود »  مجمع جهاني اقـتـصـادي   « به روال هر ساله محل برگزاري 

شناس ترين سران سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان بـا حضـور در         
داووس در بحث هاي مربوط به چگونگي عملكرد و سامان يابي اقتـصـاد   
جهان و تحوالت سياسي و ديپلماتيك مهم جاري شركت و اظهار نـظـر     

اجالس امسال در شرايطي برگزار مي شد كه كشورهاي سرمـايـه   .  كردند
داري و قدرتمند جهان با يكي از بزرگترين بحران هاي اقتصـادي سـال     
هاي اخير روبرو هستند، بحراني كه همچنان ادامه دارد و خـطـر ركـود        

 . اقتصادي و حتي ورشكستگي اقتصادي جهان را تهديد مي كند
همزماني اجالس امسال با تشديد بحران بازارهاي بورس كه به سقوط 
سنگين ارزش سهام در بازارهاي عمده بورس جهان منجر شد، اقـتـصـاد    
دانان و معماران سيستم سرمايه داري جهان و سران كشورهاي عـمـده     

از ”  خـروج “ سرمايه داري، در داووس، را به جستجوي راه چاره اي براي   
در واقع دستور كار واقعي اجالس امسال را بـايـد       .   اين بحران واداشت

بحران كنوني و راه هاي غلـبـه بـر آن        ”  علل“كوشش براي پيدا كردن 
 .دانست

 
 آيا اين بحران ساختاري است؟

در هفته هاي اخير ابعاد بحران مالي بي سابقه در كشورهاي سـرمـايـه    
فروپاشي بورس هاي مالي و .   داري لحظه به لحظه گستر ش يافته است

بازار هاي ارز عمده جهان تا به آن حد بوده است كه خزانه داري آمريكـا  
پرزيدنت بـوش بـه     .   كاهش دهد 0.75% ناچار شد نرخ بهره را به ميزان 

 150بهانه كمك به شركت هاي سرمايه داري براي غلبه بر بـحـران،       
عـمـده تـريـن          وزراي اقتـصـاد  ميليارد دالر از بار مالياتي آنها كاست و 

، سراسيمه در اجـالس  فرانسه ، ايتاليا، آلمان و انگلستاناقتصادهاي اروپا، 
و مـمـانـعـت از         بحران   اين عوارضمورد  گردهم آمدند تا درويژه اي 

بر خالف آن تحليل گراني كه بحران .  چاره جوئي بنشينندگسترش آن به 
تلقي مي كنند، بايد گفت كـه  ”  مصنوعي“ كنوني را موقتي و گذرا و حتي 

اين بحران از حدود يكسال پيش در جريان بوده است و تبعات آن بـراي    
پلنوم كميـتـه   .   زحمتكشان جهان مي تواند فاجعه بار و بسيار جدي  باشد

مركزي حزب توده ايران در مردادماه در رابطه با نشانه ها و عوامل ريشه 
اي بحران و منتسب دانستن آن با آغاز يك دوره جديد بحران عـمـومـي    

در تحليل و بررسي تحوالت نـمـي   .   جهان سرمايه داري اظهار نظر كرد
توان از نظر دور داشت كه در دوره پس از بحران عمومي سرمايه داري، و 

و اقتدار سرمايه مالي مشـخـصـه هـاي       »  جهاني شدن«در شرايطي كه 
اصلي سرمايه داري جهاني را تشكيل مي دهند، حدوداٌ هر سه سال يكبار 
.  بازارهاي مالي عمده جهان با شوك هاي قدرتمند و بحران روبرو بوده اند

وط سقشاهد   1990  در ؛بود سقوط بازارهاي بورسمصادف با   1987سال 
بوديـم،   صندوق هاي پس انداز امريكاو بحران سهام هاي با ريسك باال 

اولين مـوج   1997  و در ؛كرد اوراق قرضه آمريكايي سقوط 1994 در سال
بازار هاي سرمـايـه را     )  تايلند، كره، هنگ كنگ(   بحران مالي بين المللي

اقـتـصـاد    موج دوم بحران،  1998  يك سال بعد در ؛مورد اصابت قرار داد
شاهد 2003تا  2001 و در سال هاي ؛را در هم كوبيد روسيه و برزيل هاي

تحليل گران اقتـصـادي سـقـوط         .بوده ايم تركيدن حباب مالي اينترنت
كنوني بازار سهام را مقدمه يك ركود اقتصادي همه جانبـه در جـهـان        

وفاني كه هم اكنون بازارهاي سرمايه داري مي دانند و بر اين باورند كه ط
را در مي نوردد بي شك بر رشد اقتصاد جـهـانـي اثـر        عمده جهان مالي

در توضيح داليل اين بحران بايد به رشد كنتـرل نشـده      .   خواهد گذاشت
عملكرد سرمايه مالي اشاره كرد كه در شرايط جهاني شدن در جستجـوي  
سود بيشتر و گسترش حيطه عمل خود، وراي قوانين اقتصادي شنـاخـتـه    

سيستم كنوني بازار هاي مالي  شكنندگي ساختاري.  شده عمل كرده است
بي اهميت نيز  كه حتي تغييرات منطقاٌ رسيده استبه جائي  و سهام جهان

مسئله اينست كه به دليل حركت سريع، .   سيستم را آسيب پذير مي سازد
روزافزون و بال معارض سرمايه مالي شروع بحران در يك كشور و يـك    

منطقه به سرعت در بازارهاي مالي و سيستم مالي كشورهاي ديـگـر اثـر        
از اين سـوي كـره      سهام،تا آن بازار سهام از اين بازار.  چشمگير مي گذارد

 . همه چيز به هم پيوند خورده است ،خاكي تا ديگر سوي آن
 

 نشانه هاي يك بحران عمومي
بحران كنوني اقتصادي اياالت متحده و خطر ركود اقتصادي فـرا روي      
اين كشور و اقتصادهاي عمده سرمايه داري اصلي ترين مسائلي بودند كـه  

خـطـر ركـود      .   در اجالس داووس مورد بحث و تبادل نظر قـرار گـرفـت     
اقتصادي در آمريكا به حدي است كه بورس هاي سهام سـراسـر جـهـان       
نسبت به آن واكنش نشان داده اند و شاهد سقوط جدي شـاخـص هـاي        

در واقع بازار سهام در اياالت متحده، اروپا و جـنـوب     .   اصلي خود بوده اند
شرقي آسيا در نيمه دوم دي ماه شديد ترين كاهـش بـورس را از سـر            

در »  مركز تجارت جهاني« گذراندند كه در دوره پس از حمله تروريستي به 
جورج بوش، ريـيـس   .    بي سابقه بوده است 2001سپتامبر  11نيويورك در 

با اين بحران و به اصطالح ترغيب اقـتـصـاد    ”  مقابله“ جمهور آمريكا، براي 
مـيـلـيـارد دالر          150كشور،  ابتكار اقتصادي اي را ارائه داد كه متضمن 

كاهش نرخ بهـره  .  بخشودگي مالياتي براي سرمايه داران آمريكا خواهد بود
هاي بانكي نيز كه در دو سال گذشته سير صعودي داشتند، به ميزان هفتـاد  
و پنج صدم درصد، در حقيقت براي تشويق زحمتكشان به خريد كاال هـاي  

اين .  مصرفي و كمك به شركت هائي است كه در شرايط بحراني قرار دارند
حركت همچنين با هدف تضمين مالي كساني است كه وام مسكن دارند و   

قابـل  .   به خاطر تشديد بحران مالي قادر به پرداخت قسط هاي خود نيستند
توجه است كه در ادامه بحران بانكي شهريور ماه در آمريكا در رابطه با وام   

 2هاي خانه و عدم توانايي مردم در باز پرداخت بدهي خود، تاكنون بيش از 
ميليون خانوار با فروش خانه هاي خود به جمع بي خانمان هـا آمـريـكـا         

 .پيوسته اند
: ،  در اين باره  نوشت) ژانويه 16( دي ماه   26،  ”نيويورك تايمز“روزنامه 

گزارش داده اسـت    )   GPMorgan Chase(مرگان، .بي.شركت چي“ 
درصـد     34كه سود سه ماهه چهارم آن عمدتاٌ به علت وام هاي اعتباري،   

بانك هاي جهان گزارش كرده اند كه در جمع آوري ، .   كاهش داشته است
نه تنها قسط هاي ماهانه وام هاي مسكوني، بلكه حتي در مورد وام هـاي    

 . خريد ماشين و كارت هاي اعتباري ، نيز دچار مشكل شده اند
، خانم نانسي پولسي، سخنگـوي كـنـگـره       » نيويورك تايمز«به گزارش 

دي    24آمريكا نيز  پس از ديداري كه با رييس خزانه داري آمريكا در روز 
داشت، بيانيه اي منتشر كرد كه در آن به دشواري هايي كه )  ژانويه 14( ماه 

مردم با آن دست و پنجه مي زنند اشاره شده است و اظهار اميدواري مـي    
شود كه با برنامه هاي مشترك خزانه داري و سياست مالي جـديـد، ايـن        

 .فشارها بر روي  خانواده هاي زحمتكشان كاهش يابد
 

 سايه هاي غول هاي اقتصادي آسيا در داووس
در كنار مسئله خطر شروع ركود اقتصادي در جهان، از ديگر مباحث عمده 
مطرح در اجالس داووس گراني بهاي نفت، تزلزل بورس در سراسر جهان، 

هر . در چين و هندوستان بود” انفجاري“ضعف دالر آمريكا و رشد اقتصادي 
چند كه در رسانه هاي وابسته به كشورهاي عمده سرمايه داري طرح بوش 
مبني بر كاهش بار مالياتي شركت هاي سرمايه داري، به مثابه روزنه اميدي 
به تحرك در اقتصاد رو به افول جهان، مورد تبليغ قرار گرفت، اما در واقـع    
اين ابتكار را به دليل عدم جستجوي ريشه هاي بحران در ساختار كنوني و 
عملكرد سرمايه مالي، موكول كردن مشكل فزاينده حاضر به چند ماه ديگر 

.  مشكلي كه به مراتب در آينده نزديك وسعت بيشتري خواهد يافـت .  است 
حضور فعال چين و هندوستان در اجـالس امسـال در داووس بـطـور               

رشد باال، سريع و ادامه يابنده اقتـصـادي ايـن      .  چشمگيري قابل توجه بود
كشور ها ، به ويژه چين و نفوذ آن در عرصه هاي گوناگون اقتصادي جهان 
، سران كشورهاي سرمايه داري را وادار كرده است تا سعي كـنـنـد بـراي       

گـوردون  “ سـفـر     . رهايي از اثرات بحران، از توان اين كشورها بهره بگيرند
، نخست وزير انگلستان در ماه گذشته به چين و هندوستان، را بايـد  ”  براون

اميدوار است كه سرمايه گذاري چين در   ”  براون“. در اين راستا ارزيابي كرد
جديد در اين كشور يـاري    ”  موقعيت هاي شغلي“ انگلستان بتواند به ايجاد 

همانگونه كه اشاره شد بحران كنوني جهان سرمايه داري مشـكـل       .   كند
اين پديده هر از چند  گاهي در سيستم سرمايه .  جديد و يا اتفاقي يي نيست

داري جهان كرد مي يابد و هر بار در جامه اي متفاوت و به صورتي جـدي  

پرواز شبح ركود اقتصادي بر 

! فراز جهان  
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ولي مقاومتي را كه نـتـوانـد      
اي به دشمن وارد آورد،    لطمه
شود مقاومت به حسـاب     نمي
 .آورد
همواره تجاوز گري اسرائيل را محكـوم  ”  فلسطين مردمحزب “

و آمادگي خود را براي مبارزه دوشادوش حماس و فتح و هـمـه     
هاي فلسطيني بر ضد هرگونه تهاجم تازه اسرائيل به نوار  سازمان

از سوي ديگر، حزب ما كودتاي نـظـامـي    .  غزه اعالم كرده است
هاي ماجراجـويـانـه و       حماس در غزه را محكوم كرده و سياست

هاي غير دموكراتيك آن را در داخل فلسطين مورد انـتـقـاد     شيوه
بنابراين، حزب ما ميان ضرورت  پايان دادن بـه    .  قرار داده است

هاي حمـاس بـراي      محاصره غيرانساني غزه از يك سو و تالش
استفاده از مسئله عبور قهري از مرزهاي مصر به منظور كسـب    

. اش، تفاوت قائل اسـت  اعتبار سياسي براي عمل غاصبانه نظامي
حماس اكنون تالش دارد سهمي در كنترل گذرگاه مرزي رفح به 
دست آورد و خود را به عنوان مقامي همتراز و همتاي تشكيالت 

خـواهـد در      كم آنكه مي دست.  خود گران فلسطين،  تحميل كند
مقابل رضايت دادن به بازگشايي مجدد گذرگـاه مـرزي رفـح،        

براي همين بود كه سـخـنـگـوي       .  شرايط معيني را تحميل كند
اهللا را تشـديـد و        حماس در غزه حمله به دولت فلسطين در رام

كامالً روشن است كـه    .  زمزمه غير مشروع بودن آن را آغاز كرد
موضع و واكنش حماس در برابر رويدادهاي اخير، نه تنها اثري از 

شود، بلكه در آن نقشه اسرائيل بـراي   فكر كردن جدي ديده نمي
انداختن مسئوليت اوضاع نوار غزه به گردن مصر نيز ناديده گرفته 

اسرائيل به عنوان يك نيروي اشغالگر در پـي دسـت         .  شود مي
يافتن به دو هدف متناقض است، يكي حفظ محاصـره غـزه و       
ديگري شانه خالي كردن از هرگونه مسئوليتي در قبـال اوضـاع     

اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، هنـوز تـقـاضـاي       .  نوار غزه
پرزيدنت محمود عباس را براي به دست گرفتن كنتـرل هـمـه      

هاي مرزي با مصر و اسرائيل را نپذيرفته است، و در عين  گذرگاه
حال اعالن كرد كه اسرائيل اجازه نخواهد داد كه وضعيت كنوني 

انـدازد،     در گذرگاه رفح، كه منافع امنيتي آن را به مخاطره مـي   
همه اينها به چه معنايي است؟ همه اينها در عمل بـه  .  ادامه يابد

اين معناست كه وحدت سياسي و اقتصادي بين غزه و كـرانـه       
غربي در مخاطره است؛ به اين معناست كه آنچه از سرزمين آبا و 
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 پاسخ هاي رفيق هنا اميره 
عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين، و عضو كميته اجرائيه 

 ” نامه مردم“سازمان آزادي بخش فلسطين به سئواالت 

 درباره تحوالت اخير نوار غزه                                          
اجتماعي در فلسطين، و به ويژه در نوار غزه، به  -در هفته هاي اخير بحران سياسي

دليل ادامه بن بست سياسي در روابط دولت خود گردان و حماس، ادامـه حـمـالت        
مرگبار نظامي اسرائيل بر ضد مردم بي گناه غزه و محاصره تنبيهي و غيرانساني ايـن  

تخريب بخشي از ديـوار    .   منطقه توسط دولت اسرائيل دامنه وسيع تري گرفته است
مرزي بين مصر و فلسطين و سرازير شدن صدها هزار شهروند فلسطيني براي تهيـه  
ارزاق عمومي  به مصر بار ديگر افكار عمومي جهان را متوجه اين منطقه خاورميـانـه   

در اولين روزهاي بهمن ماه در جريان تبادل نظرهائي با رفيق هنا اميره، عضـو  .   كرد
كميته اجرائيه سازمان آزاديبخـش  “ و همچنين ”  حزب مردم فلسطين“ هيئت سياسي 

در رابطه با اين تحوالت، رفيق فلسطيني در پاسخ به  سئواالتـي كـه از       ”  فلسطين
مطرح شد، تحليلي را ارائه داد، كه تـرجـمـه آن بـراي اطـالع            ”  نامه مردم“طرف 

از زمينه واقعي اين تحوالت و راه برون رفت از بـحـران، در     ”  نامه مردم“ خوانندگان 
 :زير  مي آيد

  ************* 
روشن است كه تخريب ديوارهاي مرزي ميان غزه و مصر، و سيل هجوم مردم بـه  

هاي غيرانساني اسرائيل در منطقه نوار غـزه   سوي خاك مصر، نتيجه مستقيم سياست
محاصره غيرقابل نفوذ نوار غزه و دشمن شـمـردن آن،       .  و بر ضد ساكنان آن است

قطع جريان سوخت، گاز، بـرق و    .  باري را فراهم آورد هاي ايجاد وضعيت فاجعه زمينه
تر از گذشتـه   هاي اخير، وضعيت موجود در غزه را وخيم كاالهاي مصرفي مردم در ماه

. ثـمـر اسـت        ترديدي نيست كه اين سياست اسرائيل سـيـاسـتـي بـي       .  كرده است
توانند حماس را زير فشار قرار دهند و    كردند كه مي گذاران اسرائيلي فكر مي سياست

كردند كه حماس چاره ديگري جز تسليم به  آنها تصور مي.  آن را در مخمصه بيندازند
. شرايط اسرائيل ندارد، و در غير آن صورت كنترل منطقه از دستش خارج خواهد شـد 

تبعات اجتماعي آن كرد، و اميدوار بود كه  دولت اسرائيل روي اين محاصره حساب مي
اما پس از آن كه حمـاس ديـوار و       .  منجر به شورش گرسنگان برضد حماس بشود

شكست، سيل شورش گرسنگان متوجه  رفح را منفجر كرد و در همگذرگاه حصارهاي 
غزه با گذر از مرز به سوي مصر سرازير از ساكنان مصر شد و بيشتر از نيم ميليون نفر 

ها پيش نقشه انفجار ديوارهاي مرزي با  اين امري پوشيده نبود كه حماس مدت. شدند
وقتي كه اسرائيل تصميم بـه  .  مصر را در سر داشت و فقط منتظر فرصت مناسب بود

قطع سوخت و برق كرد، در واقع اين فرصت مناسب را در يك سيني طاليي تقـديـم   
نه تنها پيوسته نسبـت بـه ايـن          –”  فلسطين مردمحزب “   –حزب ما .  حماس كرد

زمان از حماس خـواسـتـه       بار اسرائيل هشدار داده است، بلكه هم هاي فاجعه سياست
اسـرائـيـل    .  اش عليه اسرائيل را متوقف كنـد  هاي خودساخته است كه شليك موشك

اي كرده است براي تشديد تجاوزش علـيـه    هاي ساده و بدوي را بهانه همين موشك
حزب ما همچنين خواستار آن شد كه حـمـاس در بـه        .  كل جمعيت ساكن نوار غزه

خودش تجديد نظر كند، و تأكيد كرد كه بين مقاومت و   ”  سياست موشكي“ اصطالح 
آيد و آنچه از  روشن است كه موازنه آنچه به دست مي.  خودكشي تفاوت بزرگي است

وجـه بـه سـود           به هيـچ   –هاي سياسي، نظامي و انساني  در زمينه  –رود  دست مي
موشك قسام و    1080در حدود  2007بنابر آمار موجود، در سال .  ها نيست فلسطيني
اسرائيل بر اثـر ايـن     .  گلوله توپ به سوي اسرائيل شليك شده است 1370در حدود 

اما از سوي ديگر، ارتش اسرائيل در طول همين . ها فقط دو نفر تلفات داده است حمله
فلسطيني را كشـتـه        467ها،  مدت، به بهانه دفاع از خود و تالفي تهاجم فلسطيني

متأسفانه اين سياست به اصطالح دفاعي اسرائيل، به رغم آنكه نوار غزه را بـه  .  است
حرف ما اين اسـت كـه،     .  المللي قرار گرفت جهنم تبديل كرد، مورد توجه مساعد بين

خلق فلسطين كامالً حق دارد با تمام قوا و به هر وسيله در برابر اشغال مقاومت كند، 
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 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر 500آرش چمني                                       
گروه كوچكي از هواداران حزب به مناسبت 

 دالر  300سالگرد حزب                                    


