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    6ادامه در صفحه 

 شوراي نگهبان، قانون گرايي و 
 حق حاكميت مردم

     5ادامه در صفحه 

انتصاب سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان توسط 
ولي فقيه و نيز معرفي پنج حقـوقـدان از سـوي        
رييس قوه قضاييه، وسپس انتخاب سه نفر از آنان 
توسط مجلس شوراي اسالمي براي دوره جـديـد   
فعاليت، اين نهاد به غايت واپس مانده و زايـد را     
درصدر اخبار و گزارشات هفته هاي اخير قرار داد 
و نگاه ها را بارديگر متوجه نقش و جايگاه شوراي 
نگهبان در تحوالت ديروز، امروز و فرداي كشـور  

همزمان با اين انتصاب و معرفي، احـمـد     . ساخت
جنتي، دبير ظاهرا مادام العمر ايـن نـهـاد، طـي         
مصاحبه اي به بهانه سالروز تـاسـيـس شـوراي       
نگهبان، ضمن حمله به مخالـفـان ومـنـتـقـدان         
كودتاي انتخاباتي و نظارت استصوابي، درپاسخ به 
پرسشي پيرامون عملكرد شوراي مذكـور درسـه     
دهه گذشته و ميزان استقالل راي و عـمـل آن،     

عملكرد شورا درطول سي سال را   “ : مدعي گرديد
هم آقايان فقها و هـم آقـايـان        .  مثبت مي دانم

حقوقدان با دقت و بدون دخالت هيچ عامل ديگر 
جز تشخيص حقيقت، پس از بحث و بررسي هاي 

البته كـار    .  الزم، به مساله مورد نظر راي داده اند
شوراي نگهبان درسال هاي اوليه به حكـم تـازه     
كاري و عدم تجربه، مسلما خامي هايي داشت كه 

از امتيازات ... كامال طبيعي بود و به تدريج رفع شد
واالي شوراي نگهبان همين استقالل كامـل آن    
عدم وابستگي به هيچ دستگاه و مقام و جريـانـي   

در اظهار نظرهاي خود جز كشف حقيقت، ...  است
الـبـتـه    .  چيز ديگري در آراء آن اثرنداشته اسـت   

يا مقام معظم رهبـري  ...  مواردي كه حضرت امام
نظر خاصي داشته اند، به حكم وظيفـه شـرعـي،      

ولي از آنجا كه دروغ گـو      ”  . ...رعايت شده است
كم حافظه است، در پايان همين مصاحبه، جنتـي  
درحمايت آشكار از دولت كودتا، خاطر نشان مـي  

مواضع و شاخصـه هـاي وجـودي        ...  “ :  سازد
پـركـاري،   ...  رييس جمهور را مي پسندم، مانند

شهامت و شجـاعـت   ...  عدالت خواهي صادقانه 
در اقدام به كارهاي سنگين و احيانا خطرنـاك،  
مبارزه با ظلم و فساد و استكبار و سلطه طلبان 

ايـن  ...  زورگو و برخورد از موضع قدرت با آنهـا 
دوست دارم و از او ...  مجموعه خصالي است كه

من معتقدم باالخره مسئولي ...  حمايت مي كنم
كه با راي باالي مردم سركار آمده است نبايـد  
مشكلي در راه خدمت به مردم برايش ايـجـاد     

مشكل آفريني سودش به دشـمـن مـي        . كرد
 .”...رسد

اين گونه حمايت آشكار از دولت نـامشـروع     
كودتا به خودي خود گواه ميـزان اسـتـقـالل       
نهادي است كه همواره درخدمت ارتجاع و در   
نقطه مقابل خواست و اراده توده ها قرار داشته 

كافي است به حوادث يك سال اخـيـر   .   و دارد
نظري افكنيم تا عيار واقعي مدعيات عناصـري  
همچون احمد جنتي درخصـوص عـمـلـكـرد        

شـوراي  .  شوراي نگهبان روشن و افشـا شـود    
مذكور به عنوان يك نهاد تاثيرگذار درساخـتـار   
رژيم واليت فقيه، از عوامل و مجريان اصـلـي   

 . كودتاي انتخاباتي قلمداد مي گردد
، ) 1388( در فروردين ماه سـال گـذشـتـه         

درآستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، 
عالوه بر تحميل نظارت استصوابي كه مفهوم و 
ماهيت انتخابات آزاد، عادالنه، رقابتي و سالم را 

اصـوال نـظـارت      ( ناديده و پايمال مي سـازد    
استصوابي به معناي نقض صريع حق انتخابات 
آزاد و تامين و تضمين حق حاكـمـيـت مـردم       

     2ادامه در صفحه 

 در حمايت از جنبش مردم ايران
سخنراني نماينده حزب توده ايران، در 

 گردهمايي پاريس 

پاسدار رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي و 
از مسئوالن اصلي قتل و جنايت دركهريزك، طـي  
ديداري از استان كهگيلويه و بويراحمد، در جـمـع   
خبرنگاران، از تصويب بودجه اي هنگـفـت بـراي      
نيروي انتظامي به منظور اجراي طرح عـفـاف و       

تيرمـاه، از قـول رادان          4ايسنا،.  حجاب خبر داد
در طول دولت نهم و در حال حاضـر  “ :  گزارش داد

كمك هايي و امكانات بودجه اي كه به نـيـروي     
... انتظامي شده در هيچ دوره اي سـابـقـه نـدارد        

راهكارهاي اجرايي طرح عفاف و حجاب تـوسـط     
دولت ابالغ شده و هزينه آن نيز محاسبه و بودجـه  

. قرار گرفته است)  نيروي انتظامي( الزم دراختيار ما 
... ما بدور از حاشيه به دنبال اجراي قانون هستيـم 

اصل در زمينه حجاب و عفاف وجود ماموريـت و    
 . اجراي ماموريت است كه بايد اجرا كرد

مساله حجاب از ماموريت هايي بود كه دولت به 

بودجه هنگفت نيروي انتظامي 
 براي سركوب جنبش زنان 

به ابتكارو دعوت دفتر بين المللي حزب كمونيـسـت   
فرانسه، نمايندگان احزاب و سازمان هاي سياسي چپ 

 10( ايران و برخي از فعاالن سياسي، در روز اول ژوئيه 
در ساختمان مركزي حزب كمونيست فرانسـه،  )  تيرماه

.  در مركز پاريس، جلسه با اهميتي بـرگـزار كـردنـد        
كه در ادامه ابتكارهاي   -موضوع محوري اين نشست 

مشابهي در طول سال گـذشـتـه از سـوي حـزب              
كمونيست فرانسه در هماهنگي با نيروهاي اپوزيسيون 

بـررسـيِ جـنـبـش          -ايراني مقيم فرانسه برگزار شـد 
نماينـدگـان   .   اعتراضي مردم  در يك سال گذشته بود

حزب دموكرات كردستان ايران، سازمان فدائيان خلـق  

، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، و ) اكثريت( ايران 
برخي فعاالن سياسي منتسب به چپ مقيم پاريس، 
در اين جلسه شركت داشتند، و موضع سازمان هاي 
متبوع خويش را در قبال جنبش كنوني مردم ايـران  

نماينده حزب توده ايران نيز در ايـن    .  مطرح كردند
 .نشست شركت و سخنراني كرد

از نكته هاي جالب اين گردهمايي، شركت فعـال  
تعدادي از جوانان و دانشجويان ايراني هوادارجنبش 
سبز در آن بود، كه ساكن پاريس اند و در چارچوب 

    ::::در اين شمارهدر اين شمارهدر اين شمارهدر اين شماره

آلودگي آب و مسئله محيط زيست در 
 3رژِِيم واليت فقيه                             ص 
به حزب كمونيست شيلي به مناسبت 

 7درگذشت رفيق كورواالن              ص 
 زني رودررويِ طوفاني 

 8نژاد پرستانه                                     ص 



1389مرداد  ماه  11شنبه  دو   2   848شمارة  

 ...ادامه سخنراني نماينده حزب  

 . فعاليت مي كنند ”كميته ضد سركوب شهروندان ايراني“
 

نماينده حزب توده ايران در سخنراني خود در اين نشست، از 
 : جمله اظهار داشت

 
ايران، قرن بيستم را با انقالب مشروطيت  شروع كرد، و اولين كشور آسيايي 

ولـي بـر قـراري حـكـومـت             .   بود كه توانست مشروطيت را به دست آورد
ديكتاتوري، مستبد و ضدملي پهلوي ها، با كمك و دخالت مستقيم كشورهاي 

هاي  از آخرين نمونه.  امپرياليستي، مانع رشد آزادانه و دموكراتيك كشور گرديد
اين دخالت ها، كودتاي امريكايي وهدايت شده از سوي سيا بود كه حكـومـت   
ملي و دموكراتيك مصدق را سرنگون كرد ويكي از خونخوار ترين و مسـتـبـد    

آزادي و   .  ترين و فاسد ترين حكومت هاي جهان را  به ايران تحميـل كـرد    
استقالل ايران كامالً از بين رفت، و  ايران عمالً به مستعمره آمريكا تـبـديـل    

سـايـر   .  شد، كه از طريق و توسط سي هزار مستشار آمريكائي اداره مـي شـد    
در عين .  كشورهاي امپرياليستي نيز درغارت منابع ايران باآمريكا شريك بودند

گرفته تا  ”آريامهر“از خود  -حال، دزدي و چپاول عوامل داخلي امپرياليست ها 
اما با وجود  باال رفـتـن   . نيز امري  بود عادي   -پائين ترين رده هاي حكومتي

قيمت فروش  نفت و افزايش قابل مالحظه در آمد كشور، وضع زندگي تـوده    
از لحاظ سياسي، تمام احزاب و سازمان هاي ملي و دمكراتيك . ها اسفناك بود

زندان، شكنجه،كشـتـار و     .  غيرقانوني  و با شديد ترين پيگردها رو به رو بودند
سـاخـتـه      -رژيم حتي دوحـزب خـود    .   اعدام فعاالن سياسي امري  بود رايج

خودش راهم تحمل نكرد، آن ها را منحل كرد و به جاي آن  يك حزب واحد 
. ساخت كه به دستور شاه تمام ايرانيان مي بايست اجبارأ عضو اين حزب بشوند
اما از طرف ديگر، براي مبارزه با كمونيسم  نوعي دين دولتي را تـقـويـت و        

و اين گوشه اي كوچـك  .  ترويج كرد و مبالغ هنگفتي را در اين راه هزينه كرد
از واقعيت ايران در زمان شاه و از جمله زمينه هايي بود كه انـقـالب فـوريـه       

 .  در آن پا گرفت) 1357بهمن ( 1979
.  در چنين شرايطي بود كه انقالب  آغاز شد و به سرعت گسـتـرش يـافـت      

ايران، به لحاظ  دامنه و وسعت شركت كنندگان در آن،      1979انقالب فوريه 
اين انقالب يكي از فـاسـد       .  يكي ازبزرگ ترين انقالب هاي  قرن بيستم بود
 .ترين ديكتاتوري هاي جهان را سرنگون كرد

 

 وضع كلي  نيرو هاي مختلف سياسي در زمان انقالب     
زماني كه انقالب فرا رسيد، نيروهاي چپ و مترقي به علت سركوب شديد   

و مداومِ رژيم شاه، در وضعيتي نبودند كه بتوانند در رهبري انقـالب شـركـت      
برعكس، نيروهاي مذهبي  و طرفداران  خمـيـنـي بـه سـبـب           .  داشته باشند

مساجد، هيات هاي مذهبي و جـز      ( گستردگي امكانات و پايگاه هاي فعاليت 
و آزادي هاي نسبي يي كه داشتند، توانستند به آساني در راس جنبـش  )  ها اين

 .قرار گيرند 
انقالب، پس از ماه ها مبارزه  در اشكال گوناگون  از جمله تظاهرات هـر      
چندين ميليوني، و مهم تر از همه و به ويژه، بـا      -و در روز هاي آخر   -روزه 

اعتصاب سراسري  طبقه كارگر و در راس آن كارگران قهرمان صنعت نفت و   
فوريه، با قيام مسلحانه خلق، بررغم مـخـالـفـت      11ذوب آهن، سر انجام روز 

صريح خميني، و در عمل با مشاركت و به رهبري نيرو هاي چپ، پيروز شـد    
ولي  با اين همه، حاكميت  به دست بخشي از بورژوازي بازار و عقب مـانـده     

اما طبقه كارگر كه با  اعـتـصـاب     .  ترين قشرهاي خُرده بورژوازي  سنتي افتاد
سياسي سراسري خود نقشي قاطع و تعين كننده در پيروزي انقالب داشت،  نه 
تنها در حاكميت شركت داده نشد، بلكه خيلي زود با شديد ترين فشار هـا و      

دهقانان نيز .  به رو شد  كه تا امروز هم به شدت ادامه دارد  ها نيز رو سركوب  
هر چند در تصميما ت اوليه حاكميت تازه، به آنان وعده هائي داده شده بود اما 
سرانجام، به بهانه جنگ  و به دستور خميني  همه وعده هاي داده شده به آنها 

 . نيز پس گرفته شد
نيرو هاي گوناگون شركت كننده در حاكميت پس از انقالب هـر يـك،         

بخش سازشكارتر آن   .   خواهان انحصار قدرت و پيش بردن برنامه خود بودند
به شدت از تعميق انقالب  و دست آوردهاي آن نگران و خواهان ترمـزكـردن   
آن بود، ولي  با اين همه، واقعيت اين است كه نيروهاي چپ ايران، با وجـود    
توان نسبتأ ضعيف كمي خود در آستانه انقالب، از نفوذ معنوي چشمگيري در   

به همين جهت و در جو انـقـالبـي حـاكـم در          .  درون جامعه برخوردار بودند
نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقالب، حاكميت  برآمده از انقالب  به اقدام 

هاي پر اهميتي دست زد كه منعكس كننده جو انقالبي موجود آن زمـان      
دست آورد .  با وجود اين،  انقالب نتوانست از مرحله سياسي فراتر برود.   بود

هاي اوليه، كه انقالب به حاكميت تازه  تحميل  كرده بود، ادامه پيدا نكرد و 
حتي  بسياري از آن ها نيز باز پس گرفته شد، و ديكتـاتـوري خـونـخـوار        

 -“  ولي فقيه  “ ، اش“  شاه“   ديگري به مردم ايران تحميل شد كه به جاي
در راس آن قرار گرفت و غارتگران تازه اي با تـمـام     -در حكمِ نماينده خدا

در كنار تمام پديده هائي كه مختـص هـر     .  قدرت به چپاول مشغول شدند
حكومت ديكتاتوري است، در ايران اما  پديده بي نظيري رخ نـمـود كـه          
سبعيت رژيم جديد را شدت بخشيد  و آن، پيدايش يك ارتش موازي، بـه    
همراه ده ها هزار شبه نظامي مزدور و درنده خو، زير نام  و سازمان دهـيِ    

، بود، واين ها بزرگ ترين دستگاه و عـوامـل     ” بسيجي“ و ”سپاه پاسداران“
مهم تر ازهمه اين واقعيت است كه، .  سركوب و آدم كشي در ايران امروزند

بخشي از سران رژيم و فرماندهان سپاه در مقامِ فرمانروايان  يك امپراتوري 
و سركردگانِ  يك  مافياي اقتصادي و صنعتي بي همتا و بي رقيب و تكيـه  
زده بر اسلحه، همچون ارتشي اشغال گر مهم ترين بخش هاي اقـتـصـاد      
كشور را به زور در اختيار خود گرفته و با پشتيباني عالي تريـن مـقـامـات       
. حاكميت به سرعت درحال گسترش قلمرو يغما وغارتگري هاي خود اسـت 
اين باند هاي تا بيخ دندان مسلح، نه تنها بر اقتصاد چنگ انداخته اند،  بلكه 
در همه امور مربوط  به سياست، قضا، قانون گذاري و حتي مذهـب مـردم     

بديهي است كه مبارزه مـردم    .   هم دخالت كرده و نقش تعيين كننده دارند
در راستاي شعارهاي اصيل انقالب بهمن و به منظور  ادامه انقالب و بـه      
پايان رساندن آن و طرد  ارتجاع و استبداد، همواره و به اشكال مختلـف و    
البته بي وقفه ادامه داشته  و سر انجام به جنبش پر توان كنوني منجر شده 

 .  است
جنبش كنوني ايران، كه به نام جنبش سبز معرفي مي شود، ادامه انقالب 

.  و در جهت  به پايان رساندن آن اسـت     )  1357بهمن ( 1979ناتمام  سال 
بيهوده نيست كه رهبران كنوني جنبش  همواره به اين مطلب اشـاره مـي     

(1979در اين جنبش كساني شركت دارند كه طرفدار انقالب سـال    .  كنند
و خواهان تمام كردن آن و رسيدن به تمامي اهداف واالي انساني و )  1357

 .ترقي خواهانه آن هستند
در سالگرد  كودتاي انتخاباتي،  و در گرماگرم دور جديد ماجرا جوئي  و    

تشديد جو سركوب و خفقان، بيانيه شماره هجدهم مير حسين موسوي كـه  
مشتمل بر منشوري پيشنهادي براي جنبش ضد استبدادي، با هدف تـداوم    

انتشار اين منشـور در    .  راه مبارزه با دولت نا مشروع كودتا بود، انتشار يافت
لحظه كنوني  گامي درست  و واقع بينانه به سود تقويت صفوف  حنبش و   

در روز هاي اخير كودتا چيـان بـه     .  تحكيم شالوده هاي اجتماعي آن است
رهبري ولي فقيه، در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضايتي ژرف تـوده    
ها، دست به يك سلسله اقدامات ماجرا جويانه در ابعاد ملي و بين المـلـلـي    
زده اند كه موج نوين دستگيري ها در سراسر كشور مشخص ترين گواه آن 

در چنين اوضاعي، اتخاذ سياستي مبني  بر خواست و اراده توده ها و   .  است
در راستاي تقويت اتحاد عمل ميان  همه گردان ها، گرايش ها و ديـدگـاه     
هاي موجود در صف جنبش ضد استبدادي از اهميت اساسي بر خوردار است 
كه بيانيه هجدهم و منشور پيشنهادي در خطوط كلي در اين چهارچوب قرار 
دارد و بخشي از خواست ها و نياز هاي جنبش مردمي را در مرحله حـاضـر   
باز تاب داده است، و بنا بر اين، از حمايت نيروها و احزاب ترقي خـواه بـر       

 . خوردار خواهد بود 
در منشور پيشنهادي، در باره وظايف  نيرو هاي اجتماعي  موثر، خـاطـر    

گسترش فضاي گفتگوي اجتماعي، ارتقاء سـطـح   ]  در [  “  : نشان مي گردد 
 -زمينه پردازي براي فعاليت آزاد روشنفكران و فعاالن  اجتمـاعـي  ...  آگاهي

سياسي وفادار به منافع ملي در چهار چوب تحول خواهي و ايجاد تغيير در   
وضع موجود مي توان اهداف جنبش سبز راعملي كرد و اين امـرمسـتـلـزم     
توافق و تاكيد بر اصول حداقلي و مطالبات  مشترك و ايجـاد تـعـامـل و         
همĤهنگي ميان نيرو هايي است كه  عليرغم داشتن هويت مسـتـقـل بـا         
پذيرش تكثر در درون جنبش زيرچتر فراگير جنبش در كـنـار يـكـديـگـر         

در اين منشور سپس در توضيح راه كار هاي بنيادين تصريح ”   . ... قرارگيرند
مردم ايران همه خواهان ايراني  آباد،سر فراز و سـر بـلـنـد         ...  ” :  مي شود

منشـور  “  . ...  هستند، جنبش سبز موافق تكثر و مخالف انحصار طلبي است
حـاكـمـيـت     “: پيشنهادي، با تأكيد بر حق حاكميت مردم، ياد آور مي گردد 

مردم  بر سرنوشت خويش از جمله اصول خدشه نا پذير جنبش سبز است و 
نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترين شيوه تحقق اين اصل موردنظر ايـن    

     3ادامه در صفحه 
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 ...ادامه سخنراني نماينده حزب  

 ”....جنبش قرار مي گيرد

. بيانيه هجدهم موسوي حقوق و منافع زحمتكشان را مورد توجه قرار داده است 
حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعيض جنسيتي و قوانين  قرون وسطائي از ديگر 

منشور با صراحت از خواست هاي .  نكات  بر جسته و مثبت منشور پيشنهادي است
اين مرحله مبارزه همچون آزادي زندانيان سياسي، رفع محدوديت هاي غير قانوني  
و نگاه امنيتي به  فعاليت هاي احزاب و جنبش هاي كارگري، زنان، و دانشجويان و 
نيز محاكمه آمران و نظريه پردازان خشونت، سركوب، شكنجه و كشتار سخن بـه    

در عين حال، توجه به موضوع حساس وفوق العاده مهـم و پـر       .  ميان آورده است
اهميت قانون اساسي و اختالف نظرات جدي پيرامون آن، در منشور به چشم مـي    
خورد كه نشانه  بر خوردي مسئوالنه و همراه با تعامل در قبال ديدگاه ها و طـيـف   

قوانين  “ :  ياد آوري اين نكته ظريف كه. هاي سياسي موجود در جنبش مردمي است
، فضاي ” كشوري و ازآن جمله قانون اساسي، متوني هميشگي و تغيير ناپذير نيستند

 . تعامل، نزديكي  و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادي را تقويت مي كند
در مرحله كنوني مبارزه با استبداد والئي و دولت كودتا، پافشاري بـر خـواسـت       

هاي مشترك و تاكيد بر فصل مشترك موجود ميان همه احزاب و سازمـان هـاي     
حزب تـوده ايـران،     .  مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهميت تلقي مي شود

نقطه نظرات و ديدگاه هاي مشخص خود را در خصوص راه كار هاي مـبـارزاتـي      
واليـت  “ مرحله كنوني جنبش مردمي ارائه كرده است، و بر اين واقعيت كه، رژيـم   

سد اصلي راه تحول جامعه ايران به سوي آزادي، عدالت اجتماعـي و حـق        ” فقيه
خدشه ناپذير حاكميت مردم است و در چهار چوب اين رژيم هـرگـز اصـالحـات         
بنيادين نمي تواند صورت بگيرد، همواره تاكيد كرده است، و در عين حـال نـيـز        
متذكر شده است كه، مبارزه در راه كسب آزادي  هاي دموكراتيك  و حقوق فردي 
و اجتماعي مردم ميهن ما از مراحل مختلفي عبور مي كند،  و از همين روي اسـت  
كه ما در اين مرحله، از منشور پيشنهادي  مير حسين موسوي در  خطوط كلـي و    
اصلي آن، حمايت مي كنيم  وآن را گامي مثبت و واقع بينانه در جـهـت ژرفـش        

 .مبارزه و استحكام پايه هاي اجتماعي  جنبش مردمي ارزيابي مي كنيم
 
 باره جبهه  واحد ضد ديكتاتوري  در

حزب توده ايران، به ويژه در دو دهه اخير، براي ايجاد جبهه اي متحد از هـمـه     
نيروهاي دموكراتيك و مترقي و معتقد به حاكميت مردم، براي طرد رژيم واليـت    

ضرورت تشكيل جبهه يي مـتـحـد      )  1366( 1989ما در سال  . فقيه كوشيده است
و )  1372آذر ماه   (   1993براي طرد رژيم واليت فقيه را مطرح كرديم  و در سال  

را به عنوان  برنامه  “ منشور آزادي“ در آستان  نطفه  بستن  جنبش اعتراضي مردم، 
ما  تا كنون همواره از كوشش نـيـرو هـاي      .   حداقل مبارزات مردمي ارائه  كرديم

اصالح طلب حمايت كرده ايم،  ولي  ياد آوري كرده ايم كه، بايد كوشيد تا امكـان  
ما به نيرو .  حضورمردم و گردان هاي اصلي جنبش مردمي را در صحنه فراهم آورد

هاي اصالح طلب و تمامي مبارزان اظهار داشتيم تا زماني كه اصل واليت فقيه در 
مقام  حاكميت مطلقِ يك فرد به عنوان نماينده خدا بر همه اموركليدي جامعـه از    

يي در كشور نمي )  استراتژيك( بين نرود، هيچ اصالح  بنيادين، با ثبات و راهبردي 
هفت .  هستيم) دين ساالري (تواند پايدار بماند، بدين معنا كه ما مخالف تئوكراسي 

جبهه “سال پيش، در اسناد اصلي كنگره پنجم حزب توده ايران، ما مجددأ  موضوع 
را  مطرح  كرديم ، و با دقت تركيب و ساختارِ جبهه، برنامه  ”واحد  ضد د يكتاتوري

از ضروريات چنين جبهه اي  ...“: ما يادآوري كرديم .  واهداف آن را پيشنهاد كرديم
برنامه يي حداقلي است كه بتواند بيان گر خواست وسيع ترين قشر هاي جامعه در   

نكته مهم در اين زمينه اين است كه، گرد . راه تحقق آزادي و عدالت اجتماعي باشد
هم آمدن نيرو هاي سياسي گوناگون تنها با مذاكره چند جانبه، انعطاف عـمـل و       
پرهيز ازفرقه  گرائي و تحميل نظرات، و در عين حا ل احترام متقابل به نـظـرات     

: ما در آن موقع  و براي نخستن بار ياد آوري كرديم ” . ... مخالف، امكان پذير است
و تا آن زمان  و به موازات كوشش براي تشكيل جبهه وسيع ضد اسـتـبـدادي     ...  “ 

مي توان از پائين هسته هاي اصلي چنين جبهه اي را از طريق تشويق و هـدايـت   
توده ها براي ايجاد ارتباط در محل هاي كار و يا سكونت، به اشكال مختلف، علني 

و ”    . يا غير علني، به وجود آورد  و آن را به هسته هاي خلقي جبهه واحد ارتقا داد
اين دقيقأ همان چيزي است كه در يك سال اخير به طور خود جوش در ايران بـه    

 .  وجود آمده است
در بخش پاياني اين سخنراني، نماينده حزب توده ايران بـا تشـكـر از حـزب           
كمونيست فرانسه كه چنين ديداري را سازمان داد، به طور مشخص  تـركـيـب و      

اين سخنراني مـورد    .   ساختار جبهه پيشنهادي و برنامه و اهداف آن را توضيح داد
 .   تشويق حضار قرار گرفت

 

آلودگي آب و مسئله محيط زيست در 
 رژِِيم واليت فقيه

اظهارات اخير مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي 
نژاد، مبني بر آلوده بودن آب تهران، و تكذيب سريع بعـدي آن، بـه       

آمدهاي منفي و زيانبار براي دولت، توجه افكار عمومي را تـا   دليل پي
 .حد زيادي به اين مسئله جلب  كرد

با اين حال، و بررغم تكذيب هاي بعدي، اسـتـانـدار تـهـران در            
درصـد     90”  :  تير، آن را منتشر كرد، گـفـت     30اظهاراتي كه ايسنا، 

درصد مابـقـي    10شبكه آب تهران سالم و بهداشتي است و در حدود 
آن نيز كه ميزان نيترات آن تا حدودي افزايش يافته است استفاده آن 

 ”.تنها براي زنان باردار و كودكان تا سه ماهه توصيه نمي شود
كه منصوب احمـدي نـژاد       -اگر به همين صحبت استاندار تهران 

درصد آب تهران آلوده است، بسنده  10مبني بر اينكه حداقل   -است 
كنيم، به روشني نشان مي دهد كه حداقل بنا به اعتراف همين مقـام  

اما آن چيزي كه ما در   .  حكومتي، چنين معضلي در تهران وجود دارد
تهران با توجه به اظهارات و افشاگري هاي اخير مشاهده مي كنـيـم   
نمايي كوچك از يك تصوير بزرگ تر است كه در رابطه با مـحـيـط      

به گزارش ايسنا .  زيست و حفظ سالمت مردم در اين رابطه وجود دارد
تير، دليل آلود گي آب تـهـران از قـول دكـتـر             30در همان تاريخ 

سد امير كبير بر روي رودخانه كرج ” :  اردستاني، چنين آورده شده است
به منظور تامين آب كشاورزي و شرب تهران ساخـتـه    1374در سال 

. شد و در سال هاي اخير فقط تامين كننده آب شرب تـهـران اسـت     
خروج فاضالب هاي واحدهاي صنعتي و پساب هـاي خـانـگـي در         
محدوده شمال غرب و مسير رود كرج به داخل اين رود باعث آلودگي 

 ”.آب اين رودخانه شده است
اما، آيا اين معضل به تهران مربوط و محدود مي شود و يا اينكه ما 
با وضعيتي مشابه در ساير نقاط ايران نيز مواجه هستيم؟ استـنـاد بـه      
ديگر گزارشات منتشر شده تاكنوني، تصويري روشن تر در اين باره به 

 .دست خواهد داد
تير، مدير كل حفاظت زيست سـيـسـتـان و          14به گزارش ايسنا، 

بلوچستان در مورد تخليه پساب شهرك صنعتي كـنـارك بـه دريـا،         
شركت شهرك هاي صنعتي، برنامه كاربردي مشـخـص در       ”  : گفت

خصوص پساب شركت شهر صنعتي كنارك نداشته و عليرغـم لـزوم     
استفاده بهينه از اين پساب در مصارف كشاورزي و حـوزه خـدمـات      
شهري، متاسفانه به دريا تخليه مي شود كه بايد هر چه سريع تـر در    

 ”.اين خصوص نيز برنامه پيشنهادي به محيط زيست ارايه شود
تير آن را مخـابـره كـرد،       20در خبري ديگر كه باز ايسنا در تاريخ 

قائم مقام سازمان محيط زيست در مراسم توديع و معارفه مدير كـل    
محيط زيست زنجان، از قول وي آورده است كه، ضرورت توجه جدي 
به ايجاد سيستم تصفيه پسماندهاي صنعتي در استان زنجان بايد مورد 
توجه قرار گيرد و با توسعه سيستم تصفيه پسماندهاي صنعتي مـانـع     

وي در قسمتي ديگر از سخنانـش  .  بروز خسارات به محيط زيست شد
به طور غير مستقيم به موضوع آب آشاميدني اشاره مي كنـد و مـي       

با توجه به محدوديت منابع آبي در كشور و بـه خصـوص در       ”  : گويد
استان زنجان، نياز به نگاه ويژه در بازچرخاني آب، بيـش از پـيـش        

 ”.نمايان مي شود
خرداد به چاپ رسيد،  30در يك گزارش ديگر كه در روزنامه ايران، 

در اين گـزارش  .  به فاجعه زيست محيطي در جنوب تهران اشاره دارد
كه بيشتر به دفن زباله هاي پايتخت در كهريزك و تـاثـيـر آن بـر         
سالمتي مردم پرداخته و اثرات مخربي كه بر محيط زيست وارد مـي    

نفوذ شيرابه هاي حاصل از دفن زباله هـا بـه آب       ”  :كند، آورده است
هاي زير زميني و زمين هاي كشاورزي، خطرهاي جدي را مـتـوجـه    

 ”.مردم و منطقه و حتي پايتخت كرده است
اين گزارش تقريبا يك ماه زودتر از خبر آلودگي آب تهران در ايـن  

به نظر مي رسد كه روزنامه مزبور كه هم . روزنامه منتشر گرديده است
اكنون تحت كنترل دولت احمدي نژاد قرار گرفته و تبديل به  ابـزار      
تبليغي دولت گرديده، محتمال هدفش از ارايه چنين گزارشي نـوعـي     
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

پيگرد مبارزان سياسي و تاييد احكام 
 سنگين زندان

 
بر پايه گزارشات موثق هدي صابر از فعاالن          

 2مذهبي از روز شنبه        -ائتالف نيروهاي ملي   
مرداد ماه مفقود شده و تاكنون ارگان هاي             

امنيتي رژيم واليت فقيه       -قضايي و انتظامي    
 .بازداشت او را برعهده نگرفته اند                   

مذهبي -پايگاه اطالع رساني نيروهاي ملي         
مرداد ماه با انتشار اين خبر اعالم            3يكشنبه  
... مذهبي-هدي صابر از فعاالن ملي       : �داشت

... پس از خروج از محل كارش مفقود شده است،        
به احتمال زياد او به شكل ربايش بازداشت             

سه هفته پيش نيز به صورت تلفني براي         ... شده
اما وكيل وي با    . تحمل زندانش احضار شده بود    

مراجعه به دادگاه خواسته بود كه حكم به صورت    
اما تا امروز خبري از      ... كتبي به وي ابالغ شود     

�ابالغ كتبي حكم نبوده است                   . 
ربايش هدي صابر به معناي تشديد فشار بر            
-نيروهاي مترقي و آزاديخواه بويژه طيف ملي        

مذهبي ها و ديگر نيروهاي ملي و مهين دوست          
-در واقع با مفقود شدن اين فعال ملي           . است

مذهبي كه در سال -فعال ملي 15مذهبي، احكام 
دستگير و ماه ها زير فشار روحي و               1379

جسمي قرار داشتند و در دادگاه هاي بدوي به           
سال محكوم شده بودند، به       10سال تا     4حبس  

اين اقدام در راستاي      . اجرا گذاشته شده است     
ايجاد فضاي رعب و وحشت صورت پذيرفته و          
 . كامال هدفمند و حساب شده مي باشد               
عالوه براين در روزهاي اخير احكام ناعادالنه          
زندان براي تعدادي از مبارزان سياسي طيف           
-گسترده دگرانديشان و نيروهاي ملي و ملي         

مذهبي به تاييد دادگاه هاي تجديد نظر رسيده          
 . است

پيمان عارف از اعضاي جبهه ملي ايران با تاييد          
 1تجديد نظر دادگاه انقالب اسالمي به  54شعبه 

ضربه شالق    74سال حبس قطعي و تحمل         
اين فعال ملي كه پس از كودتاي         . محكوم شد 

انتخاباتي بازداشت و در زندان دچار بيماري قلبي        
گرديد، در حال حاضر مشغول مداواي بيماري          

همچنين خسرو دلير ثاني عضو          . خود است  
شوراي مركزي جنبش مسلمانان مبارز و عضو         
كميته پيگيري بازداشت هاي خود سرانه كه در         
جريان رخ دادهاي عاشوراي سال قبل دستگير         

اجتماع و تباني به قصد       �شده بود، به اتهام       
سال   4به  � ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور      

 . حبس تعزيري محكوم گرديد                    
در همين حال احكام سنگين براي دو عضو             

بهاره . رهبري دفتر تحكيم وحدت نيز تاييد شد        

هدايت، دبير روابط عمومي شوراي         
سال   9مركزي دفتر تحكيم وحدت به      

حبس و ميالد اسدي، دبير واحد            
صنفي شوراي مركزي اين      -فرهنگي

سال و نيم      7تشكل دانشجويي به      
زندان محكوم شدند، احكام بدوي اين      
دو فعال در دادگاه تجديد نظر عينا           

 . تاييد گرديد
حكم مهديه گلرو فعال دانشجويي و      
عضو شوراي دفاع از حق تحصيل نيز        

سال در زندان     2تاييد و او مي بايد        
اين احكام ناعادالنه كه به      .  بسر ببرد 

منظور ارعاب احزاب و نيروهاي ملي و       
آزاديخواه و مترقي صادر شد، در كنار        
پرونده سازي براي فعاالن جنبش         
كارگري در زندان، مانند پرونده سازي       
دروغين عليه منصور اسالو و ديگر          
مبارزان جنبش سنديكايي، گوياي دور     
نوين سركوب و اعمال فشار در اوضاع       
 . حساس كنوني است                  
حزب توده ايران پيگرد و تاييد احكام        
سنگين براي زندانيان سياسي را به         
شدت محكوم كرده و نسبت به             
سياست هاي خطرناك ارتجاع حاكم       

تشديد فشار به      . هشدار مي دهد     
احزاب، نيروها و شخصيت هاي ترقي خواه و ملي، بار ديگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترك                     

 .برضد كودتاچيان را در دستور كار همه مدافعان استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي قرار مي دهد
 

 وضعيت نگران كننده فعاالن  سنديكاييِ دربند 
 

تشكل هاي مستقل كارگري ومبارزان جنبش سنديكايي زحمتكشان دراظهار نظرهايي، نسبت به               
سنديكاي كارگران شركت واحد    .  وضعيت نامشخص ونگران كننده كارگران دربند واكنش نشان دادند        

تيرماه منتشر گرديد، نسبت به ادامه بازداشت         27اتوبوس راني تهران وحومه، در اطالعيه اي كه روز           
سنديكاي كارگران  “: دراين اطالعيه از جمله آمده است       . سنديكا ليست هاي زنداني اعتراض كرد       

، خواهان آزادي فوري و بي قيد       )كارگران زنداني (شركت واحد با ابراز نگراني عميق از سرنوشت آنان           
اعمال فشار  ” .وشرط رضا شهابي، ابراهيم مددي، منصور اسالو و ديگر كارگران در بند از زندان است                
تالش ارتجاع  . برفعاالن كارگري و جنبش كارگري درماه هاي اخير شدت بي سابقه اي يافته است                

حاكم مهار جنبش اعتراضي وسركوب آن با هدف جلوگيري از پيوند اين جنبش پرتوان با مبارزات                    
اخيرا نيز در رابطه با افزايش فشار به فعاالن كارگري، اعضاي سنديكاي             . عمومي ضد استبدادي است   

آزادي فوري و بدون قيد و شرط كارگران دربند          . كارگران نيشكر هفت تپه مورد پيگرد قرار گرفته اند         
 !بدون استثناء، از زمره خواست هاي جنبش مردمي وضد استبدادي ميهن ما در شرايط كنوني است

 

 !چرا كارگران مقصر معرفي مي شوند؟
 

وقوع چندين حادثه دلخراش درمعادن كشور طي چند سال اخير كه در جريان آن تعدادي از كارگران 
جان خود را از دست دادند، سرانجام باعث واكنش مسئوالن وزارت صنايع و معادن دولت كارگر ستيز                  

اين واكنش برخالف انتظار گروهي كه تصور مي كردند با پوزش خواهي و پرداخت               . احمدي نژاد شد  
غرامت از خانواده هاي كارگران جان باخته دلجويي و حمايت خواهد شد و مراكز ذي صالح نسبت به                  
ايمن سازي معادن اقدام كرده و مانع بروز اين گونه حوادث درآينده خواهند گرديد، خشم، شگفتي و                   

معاون وزير  ! اعتراض كارگران معادن، فعاالن جنبش سنديكايي و خانواده هاي قربانيان را برانگيخت            
صنايع و معادن طي گفتگويي با رسانه هاي همگاني و در پاسخ به علت بروز سوانح ناگوار در معادن و               

... “: او اعالم كرد .  كشته شدن كارگران، با گستاخي تمام، زحمتكشان شاغل درمعادن را مقصر دانست
با توجه به آمارهايي كه دربخش ايمني معادن داريم، مي توانيم بگوييم استانداردهاي بين المللي ما                   

تمام حوادث مورد اشاره    ! خوب توجه كنيد  [دارد رعايت مي شود و تمام حوادثي هم كه پيش آمده               
به عبارتي اين حوادث به علت رعايت نكردن مسايل ايمني كه قبال توسط                 . فردي بوده اند  ] است

 ”. ...كارفرما يا مسئوالن مربوطه آموزش داده شده بود، بوده است
يعني حوادث ناشي از كار منجر به فوت به دليل اشتباهات           “: وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه       

شخصي و اشتباهات فردي بوده است، اشتباهات تكنيكي “: مي گويد“  بوده است؟ ) كارگران(شخصي 
 .”...و طراحي نبوده

در معدن باب “: معاون وزير صنايع و معادن دولت احمدي نژاد دروغ پردازي را ادامه داد و ياد آور شد
نفر بودند    12تعداد كشته ها    ... بي احتياطي كارگران و درنهايت رخ دادن انفجار بود        ... نيزو علت حادثه  

كه هفت نفر در يك انفجار فوت شدند و پنج نفر ديگر هم درحال كمك كردن بودند كه به دليل گاز                      
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  
علت آن هم باز بي       . گرفتگي جان خود را از دست دادند          

اين دروغ پردازي در حالي انجام مي          “ . احتياطي بوده است   
گيرد كه تاكنون هيچ گزارش رسمي حادثه معدن باب نيزو و             
موارد مشابه را ناشي از بي احتياطي معرفي نكرده، و برعكس،            
اداره بازرسي وزارت كار و گزارشات ارايه شده از سوي فعاالن            
كارگري و تشكل هاي كارگري، علت سوانح  درمعادن و از              
جمله معدن باب نيزو را عدم رعايت استانداردهاي ايمني از             

به اين ترتيب، وزارت    .  سوي بخش خصوصي اعالم كرده اند      
صنايع و معادن دولت احمدي نژاد در دفاع از منافع شركت               
هاي خصوصي غير مسئول به وارونه جلوه دادن حقيقت               
پرداخته و به دروغ و با هدف معين، كارگران بي پناه را مقصر              

 !معرفي مي سازد
آنچه در معدن باب نيزو رخ داد نه بي احتياطي كارگران،               
بلكه بي مسئوليتي دولت ضد ملي احمدي نژاد و سود جويي             

 . شركت هاي خصوصي فعال در اين معدن بود

 
 اعزام صدها بسيجي به مدارس سراسر كشور

 
در اواسط تيرماه سال جاري خورشيدي، پاسدار نقدي، رييس         
بسيج، اولين دوره آموزشي فضاي مجازي سازمان بسيج را             

مابايد وارد همان     ... “: افتتاح و طي سخناني يادآور شد           
وظيفه ... فضاهايي كه از آن دشمن به ما تهاجم مي كند بشويم

ما در فضاي مجازي حضور فعال و تهاجمي است و بهترين              
دفاع حمله است و زماني كه حمله مي كنيد از حمله دشمن در             

جنگ نرم مترادف فضاي مجازي نيست و اين          ... امان هستيد 
فضا يكي از عرصه هاي جنگ نرم است و جنگ نرم به معناي          
يارگيري است و فكر و ذهن مخاطب را تحت تاثير قراردادن و            

همزمان با آغاز اين    ” .آنها را وارد صف خود آوردن مهم است        
دوره آموزشي و سازمان دهي حضور سپاه پاسداران و بسيج در           
فضاي مجازي، معاون پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش          
و پرورش تهران، از اعزام صدها بسيجي، به طور عمده طلبه             

به مدارس  ” افسران جنگ نرم   “هاي بسيجي، تحت عنوان       
تيرماه،   21پايگاه اطالع رساني جرس،     .  سراسر كشور خبر داد   

معاون پرورشي آموزش و پرورش ايران،          ... “: اعالم داشت 
و ) طلبه هاي بسيجي  (هدف از تربيت اين افسران جنگ نرم          

اعزام آن ها به مدارس، پايگاه ها و دارالقرآن ها را پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي، از جمله آسيب هاي پرخطري همچون           

وي با اشاره به اين كه آموزش و        ... جنگ نرم اعالم كرده است    
پرورش در گذشته در بازسازي و نوسازي انديشه ها دچار غفلت 
... شده است، گفت از اين پس رويكرد اصلي برنامه هاي تربيتي

آشنا كردن دانش آموزان با مباحثي نظير فتنه و استكبار استوار           
مطابق همين گزارش، طلبه هاي بسيجي عازم         ” .خواهد بود 

” حجاب و عفاف  “مدارس به همراه خود كتاب در حال تدوين          
در ادامه اين سياست ها، كه به طور         .  را نيز تبليغ خواهند كرد    

عمده توسط مثلث ولي فقيه، سپاه پاسداران و دولت احمدي             
نژاد طراحي و به مرحله اجرا گذاشته مي شود، پاسدار نائيني،             
 15معاون فرهنگي و اجتماعي بسيج، به خبرگزاري فارس،             

بسيج به صورت سازمان يافته و با امكانات        “: تيرماه ، گفته بود   
” .كافي وارد فضاي مجازي و مقابله با تهديدات نرم مي شود            

اين ورود، يك ورود سازمان يافته خواهد        ... “: وي تصريح كرد  
بود و هيچ سازماني مانند سازمان بسيج اين قدرت جريان               
سازي را ندارد، چرا كه يك شبكه فراگير است و در همه جا                

 ”. ...وجود دارد
اعزام طلبه هاي بسيجي به مدارس و ورود سازمان يافته             

و ) اينترنت(بسيج و سپاه پاسداران به شبكه ارتباطات جهاني           
برنامه هايي از اين قبيل، بخشي از سياست كلي كودتاچيان             

اين . براي مقابله با جنبش مردمي و اعتراضات توده اي است           
گونه اقدامات و بزرگ نمايي آن ها، نمي تواند صداي                   

 . اعتراضات حق طلبانه را خاموش سازد

 

 ...ادامه آلودگي آب  و مسئله محيط زيست 

رويارويي با جناح مقابل در شهرداري تهران بوده است، اما در فرآيند اين اختالف، افشـاي  
اين واقعيت است كه، مسئوالن مربوطه از وجود خطرات ذكر شده اطالع كامل داشته اند، 
منتها به سبب فساد دستگاه  دولتي ضد مردمي، اين دولت  قادر نيست از بروز فاجعه يـي  
كه با سالمتي و بهداشت مردم  ارتباط  مستقيم دارد، اقدامات عاجل و ضروري را به عمل 

درياچه اي از فاضالب در عمق پنج متري شـهـر   “ :  تير، با عنوان 8خبرگزاري مهر،  .  آورد
ديروز از احتمال خطر ”  : ، گزارشي دارد كه در آن آمده است” خطر بيخ گوش مردم.  كرمان

آب هاي زير سطحي كرمان سخن گفته مي شد و مسئوالن محلي استان و رسانه ها در   
خصوص احتمال بروز خطرات جبران ناپذير در بحث بناهاي تاريخي و اماكن مسكوني و   
تجاري خبر مي دادند اما امروز با گذشت يك سال شاهد وجود درياچه اي از فاضالب در   

متري زير شهر كرمان هستيم كه خسارات جبران ناپذيري به اماكن تاريخي  5تا  3عمق 
و برخي واحدهاي مسكوني وارد كرده است و مي تواند خطرات زيست محيـط را بـراي       

شايعه آلوده شدن آب   ” :  گزارش در ادامه مي نويسد ”  . مردم كرمان به همراه داشته باشد
هاي شرب كرمان و در نهايت تكذيب مكرر آن توسط مسئوالن بازار خـريـد و فـروش        

 ”.دستگاه هاي تصفيه آب خانگي را نيز داغ كرده است
بايد بـه  ”  : گزارش با توجه به نگراني مردم در مورد آلوده بودن آب آشاميدني، مي نويسد

متـر اسـت و        5/2اين نكته توجه شود سطح لوله هاي آب شرب از سطح زمين نزديك 
آيا در آينده و در صـورت    .  متر رسيده است 3سطح آب هاي زير زميني در برخي نقاط به 

 ”ادامه روند افزايش سطح آب نيز مشكلي براي آب شرب ايجاد نخواهد شد؟
مرداد، در خبري از قول كارشناسان ارشد محيط زيست گيالن هشدار مي دهد  6ايسنا، 

. كه، فاضالب تصفيه نشده كشتارگاه ها منبع آلودگي اكو سيستـم آبـي اسـتـان اسـت           
كارشناسان ياد شده با اشاره به اينكه هم اكنون كشتارگاه هاي دام موجود در مـركـز و       
شرق گيالن به دليل نبود سيستم تصفيه فاضالب و رها سازي بدون تغيير ضايعات و عدم 

 .تبديل آنها، به كانون هاي آلوده كننده اكو سيستم آبي تبديل شده اند
ارديبهشت، گزارشي از عسلويه و فاجعه زيست محيطي در آن منطقه  29ايلنا، در تاريخ 

گزارش در عين اينكه به موارد متعددي در رابطه با معضالت زيست مـحـيـطـي و       .  دارد
تحوالت صنعت نفت در ” :آلودگي هاي موجود اشاره مي كند، در قسمتي از آن آورده است

منطقه عسلويه مرحله تازه اي از تخريب طبيعت و محيط زيست را در پي داشته است كه 
عمده .  است 1377از مهم ترين آنها تاسيس منطقه اقتصادي انرژي پارس جنوبي در سال 

كيلومتري مشـرق بـنـدر         300ترين تاثير اين تاسيسات كه در حاشيه خليج فارس و در 
تـخـلـيـه     .  بوشهر واقع است بر مناطق جزر و مدي و اكو سيستم درياي آن منطقه اسـت 

پساب ها و مجراي خروجي و آب هاي خنك كننده و تاسيسات مستقيما وارد مـحـيـط        
 ”.زيست شده و باعث بر هم زدن نظم و تعادل اكولوژيك منطقه آبي مي شود

بررغم تمامي شواهد موجود، مسئوالن مربوطه چه در تهران و چه در ساير نقاط، و نيـز  
حتي كساني كه مسئوليت هاي باالي حكومتي دارند،  بدون توجه بـه خـطـراتـي كـه            
گريبانگير مردم گرديده، و به جاي  دادنِ هشدارهاي پيشگيرانه به مردم در اين ارتـبـاط،     
سعي مي كنند اين واقعيت هاي فوق العاده خطرناك را كم اهميت يا شايعه و نوعي منبع 

 .درآمد از براي آنچه كه مافياي آب مي نامندش، قلمداد كنند
مثال در حالي كه وزير بهداشت دولت احمدي نژاد براي اولين بار اين موضوع را افشـا    
كرد و استاندار تهران نيز به آن اذعان كرده است، وي در اظهاراتـي ديـگـرگـونـه كـه           

مرداد، آن را مخابره كرد، با اشاره به اينكه آب تهـران سـالـم اسـت،          5خبرگزاري مهر، 
به تازه گي اسناد و اطالعاتي از برخي شركت هاي بسته بندي آب هاي معدني به ”  : گفت

دست آمده كه حاكي از اقدام براي شايعه پراكني و ايجاد اضطراب و تـرس در بـيـن            
اين شركت ها با شايعه پـراكـنـي بـه       .  شهروندان تهران در مورد آلودگي آب تهران است

 ”.دنبال عرضه و فروش بيشتر آب هاي معدني بسته بندي در ميان مردم بوده اند
بايد از استاندار تهران سوال شود كه، آيا ارتباطي بين اظهارات وزير بهـداشـت دولـت      
احمدي نژاد و مافياي آب معدني وجود دارد؟ و يا چنين اظهاراتي در ادامه همان ادعـاي    

 است؟”سران فتنه“احمد جنتي مبني بر دريافت ميليون ها دالر كمك آمريكا به 
نگاهي دوباره به گزارشات منتشر شده تاكنوني به خوبي نشان مي دهد كـه يـكـي از        
داليل اصلي براي آلوده شدن آب هاي آشاميدني در شهرهاي ايران و تهران و خـطـرات   
زيست محيطي ديگر، ورود پساب هاي صنعتي كارخانجات و مراكز توليدي به رودخانه ها 

واقعيت تلخ ديگـر  .  و جريان هايي است كه تامين كننده اصلي آب آشاميدني مردم هستند
اينكه، بررغم آگاهي دولت مردان حاكم از اين امر، هيچ عزمي براي حل اين معضل وجود 

به نظر مي رسد كه نارسايي هاي عديده در رابطه با خطرات زيست محيطي، سـرو  .  ندارد
صداي ارگان هاي بين المللي را در آورده و انتقادهاي  متعددي را متوجه دولـت كـرده       
است، اما سياست هاي دولت براي پاسخ گويي به اين انتقادات ادامه همان سياست هايـي  

تير، قائم مقام سازمان حفـاظـت    7به گزارش ايلنا، .  ست كه ما در باال به آن اشاره كرديم
سازمان حفاظت محيط زيست كـاري  ”  : محيط زيست، محمد شاعري، در اين رابطه گفت

گزارش سـازمـان   .  به گزارش نهادهاي بين المللي در رابطه با عملكرد زيستي كشور ندارد

    6ادامه در صفحه 
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، ولي فقيه، سپاه پاسداران و به همراه آنها شوراي نگهبان با تمام امكانات به ) است
حمايت از يك جريان خاص، يعني احمدي نژاد مشغول بودند كـه ايـن امـر بـا           
اعتراض اصالح طلبان و دو نامزد خارج از چارچوب جناح ارتجاع حاكم روبـه رو      

مهدي كروبي، درنامه اي سرگشاده به شوراي نگهبان، نسبت به حمايت علني .  شد
دبير شوراي نگهبان از محمود احمدي نژاد اعتراض كرده و سالمت انتخابـات را    

به عالوه، نقش موثر شوراي نگهبان دركودتاي انتخابـاتـي و     .  زير سوال برده بود
خيانت به آراء مردم چنان پررنگ و برجسته بود كه ميرحسين موسـوي، پـس از       
كودتاي انتخاباتي و تقلب بزرگ كه حاصل آن بيرون كشيدن احـمـدي نـژاد از        
صندوق هاي راي بود، در نامه يي اين بار خطاب به شوراي نگهبان، با پـافشـاري   
بحق و اصولي برابطال انتخابات كه يكي از خواست هاي اوليه جنبش مردمي در   

 . ماه هاي نخستين اعتراضات بود، جانبداري آن نهاد را افشا و محكوم ساخت
به هر روي، شوراي نگهبان به عنوان يكي از اصلي ترين و مهم تريـن ارگـان     
هاي مجري و عامل دركودتاي انتخاباتي، همانند موارد عديده ديگر ثابت كرد كه ، 
نه از استقالل برخوردار و نه پايبند قانون است، و فلسفه وجودي آن در مـغـايـرت    

 . كامل با اصل حق حاكميت مردم قرار دارد
اداره كل روابـط    .  بيانيه شوراي نگهبان درسالروز تاسيس آن گواه اين ادعاست

تيرماه امسال، متن بيانيه فوق را منتشر ساخـت، كـه      23عمومي شوراي نگهبان، 
به لحاظ حراست از تعاليم و احكام الهي در ...  شوراي نگهبان...  “ :  درآن آمده است

اين نهاد كارآمد به تعبير رهبر فرزانـه  ... ترسيم حركت كشور، نهادي بي نظير است
انقالب اسالمي، به عنوان نماد دين و ملت، راه هرگونه نفوذ را بر نامـحـرمـان و      

به طوري كه .  تفكرات انحرافي و ضداسالمي به جمهوري اسالمي، سد كرده است
توفيق شوراي نگهبان در پاسداري از قانون اساسي و شرع مـقـدس و نـظـارت         
مستقل، موثر و كارآمد برانتخابات موجب گرديده است، طي سه دهـه انـقـالب        

رهـنـمـودهـا و       ...  نظام بيش از پيش قوام و استحكام يابـد ...  اسالمي بنيان هاي
و مقام معظم رهبري از اين نهاد مقدس همـواره مـايـه      ...  خميني... تاييدات مكرر

 ”. ...افتخار اعضاي شوراي نگهبان بوده است
اين گونه موضع گيري در اوضاع سياسي كشور، مفهومي مشـخـص دارد كـه        

ادامه رودرويي با خواست مردم، اجراي قاطع و بي اغماض نـظـارت     :  عبارتست از
استصوابي و همراهي با سپاه، ولي فقيه و دولت احمدي نژاد در قانون ستـيـزي و     

تير ماه، به  30اخيرا مهدي كروبي  در نامه اي افشاگرانه، .  تهديد و ارعاب توده ها
... “ :  مناسبت سالگرد تاسيس شوراي نگهبان، پيرامون عملكرد آن نوشـتـه اسـت     

يكي از حقوق اساسي ملت حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است كه اين حـق    
رد صالحيـت فلـه اي       .  متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا ناديده گرفته شده است

... شوراي نگهبان امروزه به شوراي كسب و حفظ قدرت يك جناح سياسـي ...  افراد
 ”.تبديل شده است

معضل شوراي نگهبان ناشي از ماهيت ضد مردمي رژيم و نيز حيطه و وظـايـف   
تـايـيـد و      :  وظايف شوراي نگهبان به طور اجمالي چنين اسـت .  گسترده آن است

انطباق مصوبات مجلس با قوانين و ديدگاه هاي شرعي مورد پسند و قبـول ولـي     
فقيه؛ انطباق كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصـادي، فـرهـنـگـي،        
نظامي، سياسي و جز اين ها، با افكار و نظرات ولي فقيـه و مـوازيـن شـرعـي؛            
همچنين بر پايه قانون اساسي بازنگري شده و اصل واليت مطلقه فقيه، تفـسـيـر    
قانون اساسي، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري، مجلس، همه 

اعضاي شوراي نگهبـان درتـركـيـب شـوراي          .  برعهده اين نهاد است...  پرسي و
بازنگري قانون اساسي نيز گنجانده شده اند كه اين امر به نوبه خود جايگاه و نقش 

 . تاثيرگذار نهاد فوق درچارچوب رژيم واليت فقيه را آشكار مي سازد
طي سه دهه اخير شوراي نگهبان از اصلي ترين موانع تامين حقـوق و آزادي      
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي در ميهن مـا بـوده     

ماهيت نهادي چنين واپس مانده، زايد و ضد مردمي با جا به جايي چند مهره . است
بنابر اين، كنار گذاشتن . و آمدن و رفتن اين يا آن فرد تغييري نكرده و نخواهد كرد

عناصر تاريك انديش و مدافعان دو آتشه احمدي نژاد نظير غالمحسين الـهـام و     
عضويتشـان،  ”  قانوني“ آن هم پس از اتمام دوره )  دو عضو حقوقدان( عباس كعبي 

گرچه بازتاب كشمكش درجناح هاي طيف ارتجاع حاكم و تالش براي مـحـدود     
ساختن امكانات و قدرت مانور دولت نامشروع كودتا توسط جناح معيني است، امـا  

 . درجايگاه ، نقش و عملكرد شوراي نگهبان ارتجاع تاثير قابل لمسي ندارد
در مبارزه مرم ميهن ما براي تامين آزادي هاي دمكراتيك، برقـراري عـدالـت      
اجتماعي و تضمين و تحقق حق حاكميت مردم، افشاي پيگيرانه شوراي نگهبان و 
مقابله موثر و كارساز به منظور حذف آن در انتها، از وظايف مهم و اساسي به شمار 

 .مي آيد

 ...ادامه آلودگي آب  و مسئله محيط زيست  ...ادامه شوراي نگهبان 

معيار و مالك مـا نـحـوه        .  هاي بين المللي براي ما مالك نيست
فعاليت نهادها و سازمان هاي داخلي در رابطه با حفاظت از محـيـط   
زيست است و معتقديم كه ايران در چند سال گذشته نسـبـت بـه        
بهبود وضعيت محيط زيست تالش فراوان كرده و ارتـقـا داشـتـه         

 ”.است
ما در باال با توجه به گزارشات تاكنون منتشر شده، كارنامه عملي 
دولت را مورد بررسي قرار داديم، اما به راستي  كار برد  ابزار  دروغ   
و تزوير و ريا كه ما بارها  از سوي احمدي نژاد در موارد مختلف  و   

ايم و مطمئنا باز هم شاهـد   به مناسبت هاي گوناگون شاهد آن بوده
خواهيم بود، به همپالكي هاي طرفدارش در ديگر ادارات دولتـي و    
مسئوالن منصوب وي نيز سرايت كرده كه نمونه آن را در باال مـي  

 .توان مشاهده كرد
تير، آن را مخـابـره    30خنده دار ترين خبري كه خبرگزاري مهر، 

كرد، از قول محمدي زاده، معاون رئيس جمهور و رئيس سـازمـان     
در پي مذاكرات انجام شده بـا  ” :  محيط زيست كشوراست كه، گفت

سازمان اكو، ايران مسئوليت آموزش مسايل زيست محـيـطـي بـه       
بر اين اساس ايران متعهد به تـربـيـت    .  اعضاي اكو را عهده دار شد

نيروهاي انساني مورد نياز كشورهاي عضو اكو در خصوص مسايـل  
 ”.زيست محيطي است

چنانچه  اين خبر واقعيت داشته باشد، بايد اذعان كرد كه در آينده 
نه چندان دور ما قاعدتا بايد شاهد معضالتي مشابه در كشـورهـاي   

نكته ديگري كه در پايان بايد به آن اشاره كرد اين .  عضو اكو باشيم
است كه، به طور قطع ابعاد فاجعه آميز اين معضل،  با توجه به جـو   
خفقان و سانسور شديد، تماماً منتشر نگرديده است، اما استنـاد بـه     
همين گزارشات محدود و تاكنون منتشر شده نيز ابعاد خطرناك اين 
وضعيت را به قدر كافي در معرض قضاوت  افكار عمومي قرار مـي  

 .دهد

 ...ادامه بودجه هنگفت نيروهاي امنيتي

تعداد زيادي از سازمان ها واگذار كرده و دولت متولي آن است و به 
 ” . ...دستور آن نيروي انتظامي هم ماموريت اصلي را برعهده دارد

عالوه بر اين ها، طرح انضباط اجتماعي نيز دركـنـار عـفـاف و         
حجاب به وسيله نيروي انتظامي و با همياري بسيج پيگيـري مـي     

اختصاص بودجه اي كالن به نيروي انتظامي و بسيـج بـراي     .  شود
پياده كردن طرح هاي واپس گرايانه، قرون وسطايي و مخرب كـه    

اخالقي جامعه وارد آورده،       -صدمات جدي به بنيان هاي فرهنگي
مهار و سپس سـركـوب     .  در وضعيت كنوني اتفاقي نمي تواند باشد

جنبش زنان به عنوان نيرويي موثر در مبارزات هـمـگـانـي ضـد          
استبدادي، علت واقعي و اصلي هزينه شدن ميلياردها تـومـان بـه        

 . امنيتي و نظامي است -وسيله ارگان هاي انتظامي
صرف اين مبالغ هنگفت، كه با حيف و ميل و فساد مالي گسترده 
اي نيز توام است، دست نهادهاي سركوبگر را در تعدي و تجاوز بـه  

تعريف و تمجيد عناصر .  حقوق فردي و اجتماعي مردم باز مي گذارد
جنايتكاري چون پاسدار رادان از دولت ضد ملي احمدي نـژاد، بـه       

امنيتي و  -خوبي نوع و ماهيت رابطه اين دولت با ارگان هاي نظامي
 .كندانتظامي را آشكار مي 

طرح عفاف و حجاب، و به همراه آن طرح ارتجـاعـي انضـبـاط       
اجتماعي، و جوانب گاه بسيار حيرت آور و مضحك آن نظير مـدل    
هاي لباس و موي سر، با همه اثرات شوم و زيانبار خود در جامـعـه،   
خصوصا در ميان زنان و جوانان، نخواهد توانست در عـزم و اراده      

مبارزه تا پيروزي نهايي ادامه خـواهـد     . جنبش زنان خللي وارد آورد
 .داشت
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كنند، اما امكان دارد  از حزب من  بـراي شـركـت در        
تـهـديـدهـاي     .  انتخابات آينده سلب صالحيت بكـنـنـد   

شخصي مهم نيستند، نگراني من از اين است كه امكان 
دارد دادگاه عالي تصميم بگيرد مانع شـركـت مـا در          

 ”.انتخابات آينده بشود
به  2009و  2006، 2003سه بار تالش در سال هاي 

از سوي دادگاه رد  بلدمنظور سلب صالحيت از حزب 
زوبي هنگام صحبت از ناوگان بعدي  آزادي غزه، . شدند

كه قرار است بعد از ماه رمضان رهسپار شود، خوش بين 
آن پيامي خواهد بود براي : “او مي گويد.   تر است

.  اسرائيل كه حتي اگر ما را بكشيد ما باز نمي ترسيم
هدف پايان محاصره بوده و خواهد بود و من فكر مي 
كنم موفق بشويم زيرا كه  محاصره دوباره در حاشيه 

زوبي به اينكه حماس از ناوگان .” قرار نخواهد گرفت
به . براي تبليغات استفاده كند محتاطانه برخورد مي كند

نظر وي اين امر در برابر رنج همگاني مردم غزه و هزينه 
گزافي كه بابت آن پرداخت مي شود، در درجه دوم 

او ازجامعه جهاني  شكايت دارد كه . اهميت قرار دارد
اجازه مي دهد اسرائيل مانند يك بچه لوس رفتار كرده “

و باور كند كه مي تواند هر كاري كه بخواهد، بي هيچ 
اگر سكوت دنيا نبود اسرائيل . تنبيه و تحريمي، بكند
ساله خود  4ساله و محاصره  43نمي توانست  به اشغال 

چنين سياست هائي  با رويكرد بي تفاوت . ادامه بدهد
.”تغيير نمي يابند” طبق معمول“  

او .   زوبي مقامات فلسطيني را هم مسئول مـي دانـد    
زمان آن فرا رسيده كه فلسطينـي هـا بـه        “ :  مي گويد

مقامات بگويند  بس كنيد،  بس كنيد با  آن مـوافـقـت    
نامه اسلوتان كه اشغال را عميق تر، شهرك هاي مهاجر 

مـقـامـات    .  نشين  و انزواي غزه را گسترش داده اسـت 
فلسطيني مسئوليت خدمات روزانه اشغال را به عـهـده     
دارند در حالي كه اسرائيل به گسترده تـر شـدن و در         
چنگ گرفتن هر چه بيشتر زمين، آب و منابع ما ادامـه    

اگر االن ضعيف هستيم، حداقل اجازه بدهـيـد   .  مي دهد
اگر نمي توانيم به پيـش بـرويـم      .  پايداري نشان بدهيم

اگر نمي .  حداقل بايد استوار باشيم و مبارزه را رها نكنيم
توانيم به آرزوهاي خود جامه تحقق بپوشانيم حـداقـل     

ما نمي توانيم فكر كنيـم  .  اجازه بدهيد آرزو داشته باشيم
آزادي نعـمـت گـران      .  كه كمتر از كس ديگري هستيم

 ”.بهائي است و ما نمي توانيم آن را رها كنيم
نگراني زوبي در هرحال اين است كه اسرائيل انگيـزه  

تا “ به نظر وي .  اي براي اعمال يك صلح عادالنه ندارد
پايان دومين انتفاضه  احساس مي شد كه اسرائيل براي 

اكنون احسـاس    . ثبات و زندگي عادي به صلح نياز دارد
مي شود كه در بين وزراي كنست تمايلي براي صـلـح     

ديـوار،  .   وجود ندارد، زيرا مقاومتي ديـده نـمـي شـود        
محاصره غزه و مذاكرات  ابزاري هستند  كه به اسرائيل 

به نـظـر   “  .  آن چيزي را مي دهند كه صلح بايد مي داد
مدت هاست كه ”   دولت  -دو“ زوبي چشم انداز راه حل  

امـروزه    -به دليل توسعه شهرك هاي مهاجر نشـيـن     
  -اسرائيلي در خاك فلسطين ساكن شده انـد   500/000
من خواهان كشـوري    “ :  او توضيح مي دهد.  مرده است

من دوست ندارم فقط بـر  .  دمكراتيك و دو مليتي هستم
پايه قوميت زندگي كنم، من نمي خواهم بـچـه هـاي        
. فلسطيني و اسرائيلي با نفرت از يكديگر رشـد كـنـنـد      
صرف نظر از اينكه دوست داشته باشيم يا نه اين راهـي  
است كه در آن پيش مي رويم، بنا بر اين بايد در جهـت  

 . آن تالش كنيم
من مي خواهم  كه ما در كنار يكديگر  در بـرابـري     

 ”.زندگي كنيم

 ...ادامه زني رو در روي طوفاني

 كميته مركزي حزب كمونيست شيلي،: به
 شيلي، -سانتياگو

 ،)2010ژوئيه  23(1389مرداد  1
 

 رفقاي گرامي،
 

حزب توده ايران، با تأثر و تأسفي ژرف، از خبر درگذشت رفيق 
حزب ما فقدان ايـن  .  سالگي با اطالع شد 94لويي كورواالن در 

رفيق را صميمانه به حزب كمونيست شيلي و همه متـحـدان و     
 . گويد هواداران آن حزب تسليت مي

اش پيـكـارجـويـي      رفيق كورواالن در سراسر زندگي طوالني
مصمم و متعهد به راه دموكراسي، عدالت اجتمـاعـي و آزادي،       

به رغم همه آنچه نيروهاي ارتجاع بر سر او آوردند، او در   .  رهبري نمونه و كمونيستي راستين بود
هاي زندان و تبعيد، به ايـن     پيكار در راه آرمان طبقه كارگر شيلي پايدار باقي ماند و در تمام سال

با رهبري رفيق كورواالن، حزب دالور كمونيست شيلي، قهرمانـانـه بـر ضـد         .  آرمان وفادار ماند
هـاي تـاريـخ         خوترين رژيم ترين و درنده ديكتاتوري پينوشه رزميد، و در سرنگونيِ يكي از خشن
 .تر نقشي حياتي بازي كرد اي عادالنه معاصر جهان، و در راه احياي دموكراسي و ايجاد جامعه

ساالر، پـس از       ريزِ شاه و رژيم دين هاي خون اش برضد ديكتاتوري حزب توده ايران، در مبارزه
اگرچه دنيا يـك  .  از زندگي و مبارزه رفيق لويي كورواالن الهام گرفته است)  1357( 1979انقالب 

قهرمان راستين مبارز طبقاتي را از دست داده است، اما ما معتقديم كه زندگي رفـيـق كـورواالن      
هاي آينده راه او را دنـبـال        سرمشقي از توانايي و نيرومندي مبارزه براي آناني است كه در نسل

 .كنند مي
 رفقاي گرامي،

خواه شيلـي   المللي خود را با شما و با همه نيروهاي ترقي ما همدردي، حمايت و همبستگي بين
 .كنيم اعالم مي

 با درودهاي رفيقانه،
 كميته مركزي حزب توده ايران

در تهران ديـده بـر        1299رفيق اسماعيل فياضي در سال 
وي بعد از تحصيالت ابتدايي و دبـيـرسـتـان از       .  جهان گشود

دانشكده افسري فارع التحصيل و به  عنوان افسر برجسته بـه    
 .مجمع افسران سازمان نظامي حزب توده ايران پيوست

او با ديدي نافذ و نقاد همانند بسياري از نظاميان آزاديخواه و 
ميهن دوست توده اي از نزديك با نابسـامـانـي هـاي درون         
دستگاه سركوبگر نظامي، كه وظيفه حفظ و حراست سلطـنـت   

 . استبدادي و وابسته را به عهده داشت، آشنا شد
گرايش هاي مردم دوستانه، آزاديخواهانه و ظلم ستيزانـه او    
باعث شد كه عليرغم موفقيت هاي شغلي به مبارزه برضد بـي  
عدالتي و خفقان موجود كشيده شود و در اين راه به حزب توده 

مرداد در سـال     28رفيق فياضي بعد از كودتاي .  ايران بپيوندد
با گروهي از افسران سازمان نظامي حزب تـوده ايـران      1333

دستگير و در دادگاه هاي فرمايشي ارتش به خاطر وفاداري بـه  
 .آرمانهاي مردمي اش به اعدام محكوم شد

پس از اعدام چهارمين دسته افسران  سازمان نظامي حـزب  
نفر ديگر محـكـوم بـه اعـدام          47توده ايران، او نيز همراه با 

گرديد، كه فشار افكار عمومي مانع اجراي اين جنايت جـديـد     
وي بعد از تحمل ده سال زندان به صف ديگـر يـاران     .  گرديد

وي بـا تـعـداد      .  مبارز توده اي خود در بيرون از زندان پيوست
معدودي از افسران توده اي از زندان آزاد شده به مبارزه مخفي 

بعد از انقالب نيز فـعـاالنـه در      . ادامه داد 1357تا آغاز انقالب 
صفوف حزب توده ايران به فعاليت هاي خود ادامه و در سـال    

، با دومين يورش گزمگان واليت فقيه به حـزب تـوده       1362
 .ايران، دستگير و روانه زندان شد

رفيق فياضي در تـمـام       
طول زندگـي پـربـارش و        
عليرغم دستگيريها و مشقت 
هاي فراوان با شجـاعـت و     
شهامت بر آرمانهاي مردمي 
حزبش پاي فشرد و زندگـي  
اش را در راه بهبـود وضـع     
زحمتكشان صرف كرد و تـا  
پايان عمر بر آرمانهاي حزب 

رفيـق  .  توده ايش وفادار ماند
بعد از بيماري طـوالنـي در     
اواخـر ارديـبـهـشـت مــاه          

درگذشت رفـيـق   .  درگذشت
فياضي را به خانواده وي و     
به رفقاي حزبي تسليت مـي  

يـادش گـرامـي و        .  گوييم
 .راهش پررهرو باد

 پيام تسليت كميته مركزي حزب توده ايران 
 به حزب كمونيست شيلي به مناسبت درگذشت رفيق لويي كورواالن

 بدرود رفيق فياضي



زندانيان فلسطيني بايـد  
در بحرالمـيـت غـرق      “ 

شوند، زيرا آنجا عميـق  
ترين نقطه كره زمـيـن   

اين حـرف در      ”  . است
. تاريخ ضبط شده اسـت 
زوبي از سوي اعراب به 
ــش     ــت ــل عضــوي ــي دل

در )  نمايندگي مجلـس ( 
كنست مورد انتقاد قـرار  
گرفت، زيرا بعضي هـا    

به نظر وي . آن را به مثابه به رسميت شناختن دولت اسراييل تلقي مي كنند
من انتخاب شـدم تـا       “ :  او مي گويد.  عضويتش نمادين، اما ضروري است

. براي كساني كه به من راي دادند حرف بزنم، نه براي تقويت صهيونيـسـم  
من نماينـده  .  ما مخالف اشغال، محاصره غزه و اختناق فلسطيني ها هستيم

كنست نيستم، من نماينده مردمم در كنست هستم؛ كه كاري است بسـيـار   
من در پي كسب جايگاه و غرور مـلـي مـردمـم        .   مشكل تر از تحريم آن

هستم و به همين دليل ما بايد در كنست حضور داشته باشيم، من هـويـت   
 ”.خود را از دست نخواهم داد

دولت است، همان دليلي كه ”  شرمسار كردن“ دليل ديگر زوبي، ضرورت  
او را واداشت تا به مبارزان ناوگان آزادي بپيوندد كه در ماه مه سال جـاري  

با وجود بدبيني فلسطـيـنـي    “ :  او مي گويد.   مورد حمله اسرائيل قرار گرفت
هائي كه در كشتي  بودند، ما هرگز تصور نمي كرديم كه برخوردي چـنـان   

من به شما اطمينان مي دهم كه طرحي براي ايجـاد  . خشن با فعاالن بشود
ارتش مي گويد كه از خود دفاع كرد، امـا    .  خشونت در كشتي وجود نداشت

كساني كه جان باختند از ناحيه سر و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفتنـد   
اين ترفندي بود تـا  .  و اين نشان مي دهد كه حمله ارتش دفاع از خود نبود

مانند اين است كـه وقـتـي        .  ادعا شود كه فعاالن دفاع از خود نمي كردند
فلسطيني ها در برابر  اشغال سرزمين شان به مقاومت روي مي آورند آن را 

 ”.تروريسم مي خوانند
زوبي خواهان تحقيقات  بين المللي در مورد اين حمله است و مي گويد با 

آنها نتيجـه را    “ :  او مي گويد.  تحقيقات دروني دولت همكاري نخواهد كرد
نتان ياهو گفت كميسيون به دنـيـا نشـان      .  پيش از تحقيقات اعالم كردند

امكان تـحـقـيـق از       .   خواهد داد كه ما در كمال مسئوليت برخورد كرديم
چگونه مي توانند بدون كساني كه آنـجـا     .  سربازان يا مسافران وجود ندارد
 ”بودند تحقيقاتي انجام دهند ؟

 –دوباره مورد حمله قرار گرفت  اشدودزوبي بعد از آزادي اش از زندان 
،   و به منظور تامين ” خائن“ و ”  تروريست“ با شعارهاي   -اين بار در كنست

 .امنيت وي بايد اسكورت مسلح در اختيارش قرار مي دادند
حزب نخست وزير بنيامـيـن     -، يكي از اعضاي حزب ليكوددني دانون

راي در    7كميته با .  شد”  محاكمه وي به دليل خيانت“خواهان  -نتان ياهو
وزيـر  الياهو ايشائي، .  راي  خواهان لغو امتيازات پارلماني وي شد 1برابر 

يك گروه تروريسـتـي را     “ كشور و معاون نخست وزير، با اظهار اينكه وي 
يك كارزار عمومي بـراي  .  درخواست لغو  تابعيت وي را كرد”  رهبري كرده

از زوبي سوال كردم آيا در چـنـان مـجـلـس        .  اعدام وي به شتاب برپا شد
من براي انجام كارهاي “: خصمانه اي آينده اي براي او وجود دارد؟ او گفت

اگر اسرائيل يك كشور واقعا دمكراتـيـك   .  سهل و آسان وارد مجلس نشدم
ما در مجلس هستيم زيرا مـبـارزه   .  بود لزومي براي حضور من در آنجا نبود

آنها نمي توانند تابعيت و يا مصونيت مرا لـغـو     .  اي سخت پيش روي داريم
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سپس، با تهديد مرگ و   .  هدف گلوله قرار گرفت ماوي مارماراابتدا در 
حتي از كارزار لغـو  .  در مجلس  روبه رو شد”  خائن“ و ”  تروريست“ شعارهاي 

 .مصونيت پارلماني و تابعيت و درخواست علني مجازات مرگ در امان نماند
بـا قـدي     حنين زوبي، به سختي مي توان در يك نگاه فهميد كه چرا   

، ) مجلس اسرائيل( عضو كنست ، سانتيمتر، مودب و شيك پوش  155حدود 
اولين زن فلسطيني نماينده مجلس، چنين موجي از نفرت را برانـگـيـخـتـه      

هنگامي كه من در “: مي گويد” مورنينگ استار“او به خبرنگار روزنامه . است
تـو مـي     “ باره برابري حرف مي زنم، پاسخ در مجلس همواره چنين است   

مـن مـي     .  نه ، من چنين چيزي نمي خواهم”  . خواهي ما را به دريا بريزي 
خواهم در كنار شما زندگي كنم، به همين دليل شما نژاد پرست هستـيـد و     

 “. من نه
-دمكرات ملي فلسطـيـنـي   نماينده حزب  2009خانم زوبي از سال 

برخورد با او نمايشگر استانداردهاي دوگانه و تعصب هاي  .  است  عرب بلد
اسرائيل هرگز يك  كشـور      “ :  او چنين ادامه مي دهد.  دولت اسرائيل  است

خود را بـه  .  دمكراتيك نبوده، زيرا به برابري و حقوق اقليت ها نه  مي گويد
عنوان يك دولت يهودي و صهيونيست تعريف مي كند، كـه بـه لـحـاظ           

يك دولت يهود به معناي اين است كـه يـك       .  ايدئولوژي بي طرف نيست
يهودي مي تواند زمين يك فلسطيني را تصاحب كند، بـه مـعـنـاي رواج         
معيارهاي صهيونيستي در تمام شئون زندگي از جمله تحصيالت و قوانـيـن   

بنا بر گزارش زوبي، در خالل عضويتش در مجلس تقـريـبـا    ”  . بيكاري است
هايـي   قوانين جديد به ضد عرب هاي اسرائيل متوجه بوده است، عرب 80%
بنـا  “ :  او مي گويد.   جمعيت را تشكيل مي دهند  %18ميليون نفر  4/1كه با 

بر قوانين جديد ازدواج اگر من با يك فلسطيني، مثال از رام اهللا، ازدواج كنم، 
من مي توانم با يك آمريكائـي،  .  تابعيت اسرائيلي خود را از دست خواهم داد

امـا هـر     .  يك بلژيكي، يك الجزايري ازدواج كنم، ولي نه با يك فلسطيني
ساعـت   24كسي از جماعت يهوديان پراكنده در سراسر دنيا مي تواند ظرف 

مقررات جديدي از امسال به اجرا در آمد كه طـبـق   .  تابعيت اسراييلي بگيرد
آن گروه هاي حقوق بشر نمي توانند بدون كسب اجازه از دولت اطالعـاتـي   

قانون جديدي وجود دارد كه اجازه استفـاده  از      .  به خارج از كشور بفرستند
، هنگامـي كـه      1948صفتي از براي اشاره به فاجعه ( نكبت  ]  روزِ [  واژه 

در مدارس )  ميليون ها فلسطيني اجبارا به اردوگاه هاي پناهدگان رانده شدند
اين اصطالح از كتب درسي حذف شده و هر موسسه اي .  عربي را نمي دهد

بعضي از   .   كه  يادبودي براي آن برپا كند بودجه خود را از دست خواهد داد
مورخان و محققين در دانشگاه ها از كار در زمينه تخصصي خود  مـمـنـوع    

 ”.هستند
خصومت نسبت به عرب هاي فلسطيني، با وجود چهره هاي شناخته شده 

، وزير امور خارجه، شـدت  آويگدور ليبرمنماوراي راست در دولت  مانند 
كرسي در كنسـت دارد و       15او “  :  زوبي دراين مورد مي گويد.  يافته است

 ”.چيزي جز ابراز نفرت از اعراب ندارد كه بگويد
وزير امور خارجه مـورد  .   اظهار نظر زوبي در باره ليبرمن بي اساس نيست

گفت كـه،     2003بحث، يكي از طرفداران عمليات خونين در غزه، در سال 

2 August 2010  

 زني رودررويِ طوفاني 
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