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تاريخ عملكرد رژيم واليت فقيه در ميهن ما  
 تاريخ حاكميت جهل، استبداد، و ظلم است 

علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در ديدار با 
 19، روز شنبه   “ خبرگان” نمايندگان مجلس 

شهريور ماه، در سخناني كه نشانگر نگـرانـي   
سران استبداد از بي اعتباري بيش از پـيـش   
حاكميت واليت فقيه مطلقه است تالش كرد 
تا چهره كريه استبداد رژيم ضد مردمي حاكم 
را بزك كرده و سران رژِيم را به پايداري در   
مقابل موج توفان هاي قيام هاي مردمي در   
منطقه و نارضايتي فزاينده در مـيـهـن مـا         
فراخواند. خامنه اي با نگراني از اين فشارهـا   

نبايد به خـاطـر فشـارهـاي       ” از جمله گفت:  
سياسي ـ تبليغاتي دشمنـان قسـم خـورده        

اي، از اصول و  اسالم و ايران، در هيچ مسئله
هاي غـربـي      مباني كوتاه آمد و در چارچوب

حركت كرد، چرا كه اين مسئله تجديدنظر و   
و سپس در دفاع “  انحراف است نه انعطاف...   

از شيوه حكومت مداري استبداد مطلقه كـه    
تمامي اهرم هاي حكومتي در دست يك نفر، 
يعني ولي فقيه متمركز است اضـافـه كـرد:      

گويند واليت مطلقه يعني كشور بـر   آنها مي” 
اساس ميل فقيه عادل حركت كند در حالـي  

تواند به مـيـل    كه فقيهي كه عادل است نمي
.. مطلقه يعـنـي در دسـت           .خود عمل كند

كليددار اصلي نظام، حالت انعطافي وجود دارد 
تواند هر جا الزم شـود مسـيـر را             كه مي

 ..“ .تصحيح و تكميل كند
خامنه اي در شرايطي اين سفسطه و دروغ 
پردازي ها را مطرح مي كند كه مردم ميهـن  
ما امروز در مقابلشان يك تاريخ سـي و دو      
ساله از عملكرد رژيم واليت فقيـه مـوجـود      

است و لذا نيازمند قبول ترهات سراپا دروغ رهبر 
ارتجاع نيستند. تاريخ معاصر ميهن ما و دورانـي     
كه خامنه اي، پس از خميني، به كرسي رهبـري  
رژيم برگمارده شد دوران تاريكي از خشـونـت       
سياسي، سركوب خونين، ظلم افسار گسيخته و   
بي عدالتي هاي اجتماعي اقتصادي اسـت كـه       
ميليون ها ايراني با پوست و گوشت خود آن را     

 لمس كرده اند.  
البته تذكر اين نكته نيز اهميت دارد كه مسئله 

موضوعي است كه سـران    “  واليت مطلقه فقيه”
،  1368رژيم پس از مرگ خميني، يعني در سال 

و با هدف تثبيت استبداد در ايران به مـردم مـا     
تحميل كردند و با آنچه در قانون اساسي سـال    
هاي نخست انقالب آمده بود متفاوت است. آيت  
اهللا منتظري در اين باره، در خاطراتش نـوشـتـه    

در زمان بازنگري قانون اساسي، به جهت ” است:  
ايراداتي كه به افزايش اختيارات ولي فـقـيـه و      
شمول مطلق اين اختيارات داشتم، با آن مخالفت 

  2ادامه در صفحه  

چالش انديشه علمي با تفكر 
ارتجاعي در آستانه آغاز سال 

 تحصيلي جديد

اول مهر ماه هر سال، با پايان يافتن فصل تابستان و آغـاز    
پاييز، مراكز آموزشي كشور نيز شروع سال تحصيلي جديـد را     
آغاز مي كنند و ميليون ها نفر، و يا به عبارتي ديگر، نـزديـك   
به يك چهارم از جمعيت فعال و آينده ساز ميهن، وارد عرصـه  
علم و دانش مي شوند. با اينكه در طـول سـي و دو سـال             
حاكميت رژيم واليت فقيه، عرصه آموزشي ميـهـن، فـراز و        
نشيب هاي بسياري را شاهد بوده است. و مركز ايـن فـراز و        
نشيب ها تالش تاريك انديشان حاكم براي هدايت مركزهاي 
آموزشي، و سوق دادن شان به سمت و سويي بوده است كـه    
منافع كوتاه و بلند مدت آنان را تامين كند. اين تالش هر چند  
تاكنون نتيجه هاي زيان بار و در بعضـي مـوردهـا جـبـران          
ناپذيري براي جامعه علمي ايران دربر داشته است، اما حاصـل  
نهايي آن هنوز مطلوب نظر سركوب گران حاكم نبوده اسـت.    
تالش هاي دوباره اي كه در طول چندين ماه گذشته در قالب 

طرح هاي ضد مردمي يي همچون تفكيك جنسيـتـي   
كه به طور خزنده و كامال برنامه ريزي شده قرار اسـت  
در مركزهاي آموزشي ميهن به مورد اجرا در بيـايـد را     
بايد از آخرين نوع اين گونه تالش هـاي تـاكـنـون         

 ناموفق رژيم در اين زمينه دانست.
در آخرين نوع از اين اقدام هاي مذبوحانه، بنابر خبر 

مرداد ماه، ممنوع شدن اختـالط   30خبرگزاري فارس، 
دانش آموزان دختر و پسر در كـالس هـاي پـيـش           

طبق دستور العمل اجرايي دوره پيش ” دبستاني است:   

سالگرد يازدهم سپتامبر، ايران  و مواضع 

جناح هاي تندرو امپرياليسم از زبان 

 توني بلر 

 11روز يكشنبه بيستم شهريورماه مصادف بود با   
هاي تروريستي  ، دهمين سالگرد حمله2011سپتامبر 

 3000به نيويورك  و واشنگتن كه در آن ها حدود   
تن كشته شدند. رخدادهاي آن روز نه تنها به ايجاد  

هـاي   فضاي امنيتي گسترده و برقراري محـدوديـت  
شديد، و حتي به باطل كردن حقوق اجتـمـاعـي و      

ويـژه   فردي مردم در بسياري از كشـورهـا و بـه         
كشورهاي غربي منجر شد، بلكه آغازگر دوران بـه    

بود كه بار ديگر سايـه  “ جنگ با تروريسم”اصطالح 
شوم جنگ و ويراني را بر سر مردم جهان گسترانـد.  

]، نيروهاي نظـامـي    2001اكتبر همان سال [  7روز 
عمـلـيـات آزادي      ” آمريكا و انگلستان در چارچوب 

(و نيز به همراه نيروهاي ناتو)، و به انـتـقـام    “ پاينده
سپتامبر، به افغانستان حملـه   11عمليات تروريستي 

كردند، كه سرانجام به سرنگوني حكـومـت واپـس      
گرايان طالبان در آن كشور و نصب حامد كرزاي به 
عنوان رئيس جمهوري در آن كشور منجر شـد. ده     
سال پس از آغاز آن حمله نظامي، افغانستان هـنـوز   

ريزي و در اشغـال نـيـروهـاي        درگير جنگ و خون
نظامي خارجي است، هرچند كه چـنـديـن كشـور،        
پايان حضور نظامي خود را در افغـانسـتـان اعـالم       

اند. حدود يك سال و نيم پس از حـملـه بـه          كرده
افغانستان و اشغال آن، نيروهـاي آمـريـكـايـي و          
انگليسي مجدداً به كشور ديگري در آسـيـا و در         
منطقه خاورميانه، يعني عراق، حمله كردند، كه بهانه 

هاي كشتار جمعي در دست رژيـم     آن، وجود سالح
ديكتاتوري صدام حسين بود، اگرچه بعدها ثابت شد 
كه اين ادعا صحت نداشته است و حتـي رهـبـران      
آمريكا و انگلستان نيز در زمان حمله، به اين كارزار 

  3ادامه در صفحه  
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دبستاني، اختالط نوآموزان دختر و پسر در كالس هاي پيش دبستاني مـمـنـوع    
اجالس اخير خبرگـان و    ” بوده و فعاليت هفتگي آنها نيز پنج روز در هفته است.  

بيانيه پاياني آن، كه در آن به حمايت از اين طرح اشاره شده بود، دورخيزِ برنامه 
ريزي شده به منظور مهار مركزهاي حساس آموزشي را به خوبي نشـان مـي       
دهد. اين دورخيزها نه از سر دل سوزي براي حل معضل هاي آموزشي ميهـن،   
بلكه دقيقا در جهت عكس آن و در نهايت به قهقرا بردن بيشتر آن صورت مـي  
گيرد تا از اين ناحيه خطرهاي هرچه كم تري متوجه اين رژيم علم ستيز بشـود.  
هراس از رشد انديشه علمي و پويايي نسل آينده ساز با جمعيتي عظيم، دغدغـه  
و دل مشغولي رژيم واليت فقيه در طول بيش از سه دهه گذشته بوده است، و   
اخيرا حيدر مصلحي، وزير اطالعات رژيم، هم  بر اين نگراني ها صحه گذاشـت.  

ميلـيـون    14مرداد ماه، وي در احساس خطر از جانب  8به نوشته روزنامه شرق، 
دشمنان از دانش آموزان دبيرستـانـي نـهـايـت         88در فتنه ” دانش آموز، گفت:  
وي در ادامه به آن چيزي كه جنگ نرم ناميد اشاره كـرد و      ” استفاده را كردند.  

در جنگ نرم از ابزار روز و پيشرفته ترين تكنيك ها استفاده مي شود و   ” گفت:  
وي شكاف بين مـنـاسـبـات     ” فضاي سايبري مهم ترين بستر جنگ نرم است.   

دانش آموزان و معلم، آسيب پذيري از ناحيه شبكه مجازي اجتماعي و ايـجـاد       
شبكه اجتماعي در داخل كشور را از مهم ترين آسيب هاي جنگ نرم در حـوزه    
دانش آموزي عنوان كرد. با توجه به اين نگراني ها، ما گه گاه از زبان مسئوالن  
آموزشي كشور اظهاراتي را مي شنويم كه نشان مي دهد براي مقابله با آگـاهـي   
بيشتر دانش آموزان و دانشجويان چه ترفندهايي را به كار برده اند. به گـزارش     

تيرماه، حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش، در همين راسـتـا و در        31ايسنا، 
تشريح همكاري آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه و ايجاد مـدرسـه هـاي      

خوب است كه ما در كشور تعداد زيـادي از    ” وابسته به حوزه هاي علميه، گفت:  
وي در ادامه، هزينه هاي مالي را مشكل عمـده  ” اين مدرسه ها را داشته باشيم.  

براي عملي شدن اين امر عنوان كرد. اما در ادامه گفت كه، ده هـزار مـدرسـه        
قرآني در كشور تاسيس شده است، و در دنباله آن اظهار اميداري كرد كـه ايـن     

هزار مدرسه افزايش يابد. او قبال نيز در سخناني كه   50سال آينده به  3تعداد تا 
خرداد ماه، آن را مخابره كرد، با تاكيد بر اين مسـئلـه كـه دغـدغـه           17ايسنا، 

آموزش و   ” رهبري پيرامون آموزش و پرورش براي او حكم شرعي دارد، گفت:  
پرورش بايد به سمتي پيش رود تا معلمان در سراسر كشور به قرآن، نـظـام و       

شهريورماه، در ارتـبـاط بـا         19روزنامه خراسان، ” تعليم و تربيت عشق بورزند.  
مدارس قرآني از قول محمد بنيادي، مدير كل امور قرآن و نـمـاز آمـوزش و          
پرورش، نوشت كه، در سال تحصيلي جديد برنامه حفظ قرآن اجرا مي شـود، و    
پيش بيني كرد حدود دو تا سه ميليون نفر زير پوشش اين برنامه قرار بگيـرنـد.   
همزمان با اين اقدام ها، مرتجعان حاكم نسبت به تغيير كـتـاب هـاي درسـي         
دانش آموزان نيز برنامه هايي را به اجرا درآورده اند يا قرار است بـه اجـرا در         

مرداد ماه، به نقل از بهرام محمديان، معاون پژوهشـي وزيـر      25بياورند. ايسنا،  
آموزش و پرورش، خبر داد كه، دانش آموزان كالس اول ابتدايي، سال تحصيلي 
را با كتاب هاي جديد آغاز خواهند كرد. او در تشريح اين اقدام اظـهـار داشـت:      

در تدوين نظريه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي چند پژوهش در گذشته انجام و ” 
منتشر شده بود و كتابي كه امروز رونمايي شد، آخرين هـمـكـاري مـوسـسـه         

بسيـاري از    ” پژوهش آموزشي زير نظر آيت اهللا مصباح يزدي انجام شده است.  
كساني كه مسايل ايران را دنبال مي كنند و حتي كساني كه نسبـت بـه ايـن        
مسايل اطالعات كمي دارند، با شيوه تفكري كه مصباح يزدي نماينده فـكـري   
آن است كامال آشنايند. مصباح يزدي نماينده تاريك انديش ترين جنـاح هـاي      
انگلي رژيم است. با توجه به بهره گيري وزارت آموزش و پرورش از اين جريان  
فكري براي تدوين كتاب هاي درسي، پيشاپيش مي توان نسبت به مـحـتـواي    

مـرداد مـاه،        18درسي كتاب هاي جديد پي برد. باز هم در اين ارتباط، ايسنا،  
سخنان فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پـرورش، را آورده      
است. او سمت و سوي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي كالن آمـوزش و     

از نـظـر     ” پرورش را حفظ كرامت انسان ها بيان كرده است و افـزوده اسـت:        
صاحب نظران تعليم و تربيت [بخوان مصباح يزدي ها] آمـوزش هـاي دوره           
ابتدايي اثر ماندگاري در رشد شخصيت افراد دارد و بر اين اساس آداب و مهارت 

از نكته هاي قابل توجـه  ”  هاي زندگي اسالمي در دوره ابتدايي اجرا خواهد شد. 
اين برنامه هاي ضد علمي، اختصاص بودجه هاي كالن براي آن ها است. بـه     

مرداد ماه، رئيس فراكسيون قرآن و عترت مجلـس   9گزارش خبرگزاري فارس، 
مجلس شوراي اسالمي با تصويب بودجه اي ميليـاردي  ” شوراي اسالمي، گفت:  

در آموزش و پرورش در صدد تحقق خواسته مقام معظم رهبري براي رسـيـدن   
به اين ترتيب با فرمان علي خامـنـه   ”  ميليون حافظ قرآن در كشور است.  10به 

اي حذف درس هاي علمي و علوم انساني و جايگزيني آن ها با حفظ قـرآن و    
اختصاص ميلياردها تومان بودجه عمومي براي اين  امر، در دستـور كـار قـرار        
گرفته است. طالبانيسم عرياني كه در پاكستان و افغانستان زندگي ميليـون هـا      
نفر از مردم اين دو كشور را به نيستي و تباهي كشانده است، امروز با استفاده از 
تفكراتي كه مصباح يزدي نماينده برجسته آن است، نسل آينده ميهن را قـرار      
است از همان سال هاي ابتدايي تحصيل در زير تاثير افكار ارتجـاعـي از روال       
معمول دانش آموزي محروم سازد. تخصيص بودجه هاي ميلياردي براي رشـد     
تفكرات ارتجاعي در حالي به تصويب رسيده كه معضل هاي انكار ناپذيـري در    
عرصه آموزشي كشور چنين اولويتي را  مورد سوال جدي قرار مـي دهـد. بـه         

فروردين ماه، سخنان رئيس سازمان نوسازي توسعه و تـجـهـيـز      28عنوان مثال، ايسنا، 
با توجه به جابجايي جمعيت و يا عوامل طبيعي از ” مدارس كشور را آورده كه گفته است:  

جمله خشكسالي ممكن است در برخي نقاط كشور مدارس كپري وجود داشته باشد كـه    
سازمان نوسازي دستورالعملي را براي حذف اين مدارس تدوين و به استان هـا ارسـال       

فروردين ماه، به نقل از عليرضـا سـلـيـمـي، عضـو            17خبرگزاري فارس، ” كرده است.  
طي بازديد از برخي مـنـاطـق اسـتـان          ” كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نوشت:  

جنوبي، نامناسب بودن سرويس بهداشتي شديدا احساس مي شود و حتي برخي مـدارس  
مرتضي رئيسي، معاون عمراني وزير آموزش و   ”  روستايي فاقد سرويس بهداشتي هستند.

مرداد ماه، در مورد مدارس كپري اعالم كرد كه، كالس  7پرورش، در گفت و گو با ايلنا، 
هاي كپري در سه استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان متمركز شده اند. ايلنـا  
در قسمتي از همين گزارش، با توجه به وعده هاي داده شده در اين باره، مـي نـويسـد:      

را سال پاياني مـدارس كـپـري         90معاون عمراني وزير آموزش و پرورش پايان سال ” 
عنوان كرد. اين در حالي است كه سال هاست در مورد حـذف كـامـل ايـن مـدارس               
خبرهايي از سوي مسئوالن آموزش و پرورش ارائه مي شود كه هيچ وقت محقق نشـده    

بـا     85وزارت آموزش و پرورش در سـال      ” ايلنا در مطلبي ديگر ادامه مي دهد:  ”  است. 
برگزاري جشن كپر زدايي از پايان كار مدارس كپري خبر داده بود، اما شواهد گوياي آن   

امـا  ”  است كه هنوز داستان دانش آموزان و مدارس كپري تمام نشـده و ادامـه دارد.           
مضحك ترين بخش اظهارات اين مقام مسئول در آموزش و پرورش آن جايي است كـه  

روز بعد از مصاحبه با خبرگـزاري ايـلـنـا،        18مرداد ماه، يعني  24او در مصاحبه با ايسنا، 
در حـال    ” اصوال منكر وجود مدارس كپري مي شود. او در اين باره به ايسنا مي گويـد:      

حاضر هيچ گونه گزارشي مبني بر وجود كالس و يا مدرسه كپري در كشور نـداريـم. در      
هر نقطه اي از كشور اعالم شود كه كالس يا مدرسه كپري وجود دارد، سازمان نوسازي 

بـا  ”  آمادگي دارد تا اقدامات الزم را جهت حذف و جايگزيني كالس استاندارد انجام دهد. 
توجه به مصاحبه وي با ايلنا مشخص نيست كه مدارس كپري موجود در اسـتـان هـاي      
سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان به چه سرنوشتي دچار شده اند؟ نكـتـه قـابـل       
توجه ديگر اينكه همين مقام مسئول در اظهاراتي ديگر، به تشريح وضعيت كلي مـدارس  
ديگر پرداخته است كه بازگويي آن مي تواند واقعيت هاي موجود در عـرصـه آمـوزشـي       

ارديبهشت ماه، رئيسي از وجود نزديك  7ميهن را روشن تر سازد. به گزارش خبر آنالين،  
از اولـويـت   ” به شش ميليون متر مربع فضاي آموزشي تخريبي در كشور خبر داد و گفت:  

هاي اصلي سازمان نوسازي در سال جاري، حذف مدارس تخريبي و همچنين تخريب و   
بازسازي فضاهاي آموزشي و خشتي و گلي است. اين فضاهاي آموزشي هماننـد بـمـب       

به ”  ساعتي هستند چرا كه اغلب در شهرهاي پرجمعيت و در مناطق زلزله خيز قرار دارند. 
اين ترتيب سيماي كلي فضاهاي آموزشي در ايران يا فاقد سرويس بهداشتي در حـكـم     
ابتدايي ترين نيازهاي دانش آموزان است، يا كپري اند و يا تخريبي و در مقابل سـوانـح     
طبيعي يي همچون زلزله به شدت آسيب پذيرند. با تمام اين كمبودها و مـعـضـل هـا،          
بودجه هاي عظيمي در اختيار مركزهاي مذهبي قرار مي گيرد تا دانش آموزان را ترغيـب  
به حفظ قرآن بكنند. با توجه به ماهيت فاسد اين جريان فكري، بيشتر اين بودجه عظيـم   
اختصاص يافته به طور حتم مورد حيف و ميل قرار مي گيرد. با اينكه تـحـريـم هـاي          
اقتصادي آمريكا بر ضد كوباي سوسياليستي، اين كشور را با معضل هـاي اقـتـصـادي         
بسياري رو به رو كرده است، و با وجود اين فشارهاي اقتصادي كمر شـكـن در طـول        
ساليان، به دليل وجود يك حكومت مردمي، آموزش و پرورش در اين كشـور بـنـا بـر           
ارزيابي هاي دوستان و دشمنان كوبا از باالترين استانداردهاي جهاني در ايـن زمـيـنـه       
برخوردار است. در كوبا آموزش و پرورش كامال مجاني است و هيچ گونه هزينه يـي را       
متوجه دانش آموزان و خانواده آنان نمي كند. ايران به خصوص در طول چنـديـن سـال       
گذشته يكي از پر درآمدترين كشورها از راه فروش نفت بوده است. بررغم اين درآمدهاي  
نجومي، هر سال و در آستانه ثبت نام دانش آموزان و برخالف تكذيب هـاي تـوخـالـي       
مسئوالن، زحمتكشان ميهن مان مجبور مي شوند تا قسمتي از هزينه هاي آموزشـي را    

تيرماه، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  6به دوش بكشند. به گزارش ايسنا،  
مدارس دولتي اعم از هيات امنايي و نـمـونـه    ” شوراي اسالمي در اين باره اظهار داشت:  

خرداد مـاه، وزارت       22به گزارش ايسنا، ”  مردمي حق دريافت هيچ شهريه اي را ندارند. 
آموزش و پرورش با صدور اعالميه يي، بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجهي به صـورت    
اجباري از دانش آموزان تاكيد كرد و اعالم داشت كه هيچ مدرسه يي حق ندارد به بهانـه  
قيمت انرژي از دانش آموزان مبلغي دريافت كند. در همين زمينه حاجي بـابـايـي، وزيـر        

اگر كسي تخلفاتي ” تيرماه،  گفت:   10آموزش و پرورش، در مصاحبه با خبرگزاري فارس،
مانند اخذ پول هنگام ارايه كارت ورود به جلسه امتحان، كارنامه يا دريافت وديعه ثـبـت     

همين دو سه مورد ”  نام از دانش آموزان داشته باشد، قطعا با وي برخورد قانوني مي شود. 
باال به خوبي نشان مي دهد كه وزارت آموزش و پرورش در يك برنامه ريزي غير قانوني 
قسمتي از  هزينه هاي اين وزارت خانه را به دوش زحمتكشان ميهن انداختـه اسـت و       
سخنان توخالي اين چنيني تنها براي تخفيف فشار افكار عمومي در قالب هايي رياكارانـه  
بيان مي شود. واقعيت آن است كه والدين مجبورند به عناوين مختلـف شـهـريـه يـي           
پرداخت كنند. با تمام اين تفاسير، وضعيت بيسوادي در ميهن ما بـا آمـارهـاي هشـدار          

فروردين ماه، به نقل از رئيس نـهـضـت     23دهنده اي رو به رو است. خبرگزاري فارس،  
سـالـه در كشـور وجـود دارد.              49تا  10ميليون بي سواد  2سواد آموزي، خبر داد كه، 

ميليون شاغل را منتشر كـرد. در      21، آمار وضعيت سواد 89دي ماه  28خبرگزاري مهر، 
اين آمار دو و نيم ميليون نفر بي سواد، كمي بيش از شش ميليون داراي  سواد ابتـدايـي،   

ميليون نفر از شاغالن داراي سـواد در       4سواد آموزي و ياغير رسمي اند، كمي بيشتر از 
 193سطح راهنمايي بوده اند. در اين گزارش، جمعيت شاغل با مدرك دوره متوسطه را      

هزار نفر اعالم كرده است. به اين ترتيب بيش از نيمي از جمعيت شاغل ميهن ما يا بـي     
سواد و يا داراي تحصيالت زير دپيلم است. سطح تحصيالت در هر جامعه يـي نشـان        
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 ادامه سالگرد يازدهم سپتامبر...

 تبليغاتي باور نداشتند.
هاي بزرگ امپرياليستي در دنيـا   هاي اخير از سوي قدرت آنچه در سال

به طور گسترده انجام شده است، چيزي نيست جز استـفـاده از زور و         
طـلـبـانـه و        هاي توسعـه  هاي نظامي در راه پيشبرد سياست ماجراجويي

هـاي   ها، نصـب مـهـره       “  تغيير رژيم” ها، از جمله  سوداگرانه اين قدرت
، و نيز حفظ و گسترش مـنـافـع    “ هاي دوست رژيم” خودي، و حمايت از 

اقتصادي و راهبردي (استراتژيك) آن ها، از جمله در استفاده از جنگ به   
هـاي   هاي ساختاري اقتصادي اين نظـام  منظور تخفيف و تسكين بحران

 داري. سرمايه
نكته قابل توجه در اين ميان، همان طور كه حزب ما بارها و بارها بـر  

هايي مثل طالبان و صدام  آن تأكيد كرده است، اين است كه اگرچه رژيم
و “  تـغـيـيـر رژيـم       ” هايي ضدمردمي و ديكتاتوري اند ، اما  حسين رژيم

با ابزارِ تجاوز و دخالت نظامي و “  حكومت قانون” و “  برپايي دموكراسي” 
هـاي بـزرگ      غيرنظامي، مستقيم و غيرمستـقـيـم، از سـوي قـدرت           

طلب و اسـتـحـضـار بـه         امپرياليستي، و يا اتكاء به اين نيروهاي تسلط 
هايي وابسته، و دست كم دست و پا  پشتيباني آن ها، جز بر پايي حكومت

هاي تسلط گرا خواهند بود،  بسته، مادامي كه در قدرتند وام دار آن قدرت
يـي در بـر        روشني در افغانستان شاهد آنيم،  نتيجه    همان گونه كه به

نخواهد داشت. رخدادهاي اخير ليبي نيز سناريوي مشابه اي را دنـبـال      
كند؛ به اين معنا كه، نيروهاي نظامي خارجي، اين بار به سركـردگـي    مي

فرانسه و بريتانيا، زير پرچم ناتو، در صددند تا با مداخله مستقيم در آن     
بندي شده از سوي برخي از مخالفان  سرهم“  شوراي ملي انتقالي” كشور، 

رژيم را به مسند قدرت بنشانند، تا نه تنها به ذخاير و منابع نفت و گاز آن 
كشور بتوانند دست يابند، بلكه با توجه به اوضاع مصر و جـايِ خـالـي        

، پايگاهي مطمئن در شمال آفريقا نيز براي خود دست و “ حسني مبارك” 
هـاي   هاي امپرياليستي همچنان و با قـدرت سـيـاسـت         پا كنند. قدرت 

تواند مـوجـب      جويانه خود را دنبال مي كنند، يعني امري كه نمي مداخله
خواه جهان نباشـد. در چـنـد روز            دوست و ترقي نگراني نيروهاي صلح

هاي امپرياليسـم   گذشته، بار ديگر برخي از رهبران و سخنگويان سياست
سخناني به طور مستقيم از جمله در ارتباط با ايران بيان كردند كه بسيار 
نگران كننده است. نيكال ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه، در نشستي  

شهريورماه، در كاخ اليزه، بـا حضـور سـفـيـران           16كه روز چهارشنبه، 
هاي نظامـي اتـمـي و         طلبي جاه” كشورهاي خارجي، برگزار شد، گفت:  

تواند در نهايت به يك حملـة   اي است كه مي موشكي ايران خطر فزاينده
رييس جمهوري فرانسه در   “  پيشگيرانه به مراكز (اتمي) ايران بينجامد...     

آميز  زند و اقدامات تحريك ايران از مذاكرة جدي سر باز مي” ادامه افزود:  
دهد در برابر اين چالش، جامعة جهاني بايد پاسخي قابل  اي انجام مي تازه

اعتنا بيابد. چنين چيزي ممكن خواهد بود اگر جامعة جهاني متحد بمانـد   
اشـتـبـاه    ...  تر كـنـد   ها را باز هم سخت و قاطعيت نشان دهد و تحريم

ها را كوچك بشماريم. اين تأثيرات روز بـه روز      كنيم اگرتأثير تحريم مي
 “شوند. بيشتر ملموس مي

همچنين، هيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، در سخناني كـه روز    
سپتامبر در يك كـالـج آمـريـكـايـي در            11جمعه و در آستانه سالگرد 

هاي تروريسـتـي    نيويورك بيان كرد، ضمن  هشدار باش نسبت به حمله
هاي آتي وزارت خارجه آمريكا بـراي   احتمالي القاعده در آمريكا، به طرح

مقابله با تروريسم اشاره كرد و گفت كه، اياالت متحده آمريكا به ايجـاد  
در سراسر دنيا كمك خواهد كرد، كه “  هاي قدرتمند و پايدار دموكراسي” 

گران سياسي آن را تالش براي مداخله در امور داخلي كشورها و    تحليل
وزير كانادا، نـيـز    كنند. استيفن هارپر، نخست  ها ارزيابي مي“  تغيير رژيم” 

بها دادن بـه       آن كشور، با كم“  سي بي سي” يي با تلويزيون  در مصاحبه 
را “  اسـالم گـرايـان     ” ،   “ نـروژ ” تروريستي و كشتار اخير مردم در   حمله

ايدئولـوژي  ” موجود براي آن كشور دانست و مبارزه با “  ترين خطر عمده” 
ترين اظهارات در اين زمينه، از زبان  را ضرور شمرد. و تازه “  اسالم گرايي

 18وزير پيشين بريتانيا، در مصاحـبـه روز جـمـعـه،             توني بلر، نخست
يكي از مـعـضـالت    ” شهريورماه، با مجله تايمز لندن بيان شد كه گفت:  

عمده در عراق، و نيز در افغانستان، دخالت مداوم ايران بوده است... بـه       
مجرد تغيير رژيم در تهران، من نسبت به كل آن مـنـطـقـه بسـيـار             

اش، همراه  وزيري توني بلر، كه در زمان نخست“  تر خواهم شد.  بين خوش
اصلي جورج بوش در طراحي و اجراي دخالت نظامي و اشغال افغانستان 

اي از سـوي       هاي هستـه  و عراق بود، پيش تر نيز به بهانه توليد سالح

و در صورت لزوم مقابله  -ما بايد براي مقابله قاطعانه با ايران” ايران، گفته بود :  
او همچنين در كـتـاب خـاطـراتـش نـوشـتـه اسـت:                “ آماده باشيم. -نظامي

ها را بيش از هر  هاي نافرمان آن سوي آب سازي، مداخله نظامي در رژيم جهاني”
تحقيق دربـاره  ” با توجه به سابقه آنچه در جريان “  زمان ديگر ضرور كرده است. 

هاي وزارت خارجه بريتانـيـا    از سوي مقام“  حضور نظامي بريتانيا در جنگ عراق
گفته شد، مبني بر آن بود كه در زمان حمله به عراق، بريتانيا از لحاظ امنـيـتـي    
بيشتر از سوي ايران و ليبي نگراني داشت تا از رژيم صدام حسين، اظهارات اخير 

اي است. آنچـه ايـن       توني بلر درباره تغيير رژيم در ايران موجب نگراني فزاينده
اي  كند، موضع هاي غيـرمسـئـوالنـه     تر مي تر و اوضاع را شكننده فضا را مسموم
هاي رسمي جمهوري اسالمي ايران اينجا و آنجا درباره امكـان و     است كه مقام

كنند، هرچند كه بعداً بـه     اي بيان مي هاي هسته توانايي دستيابي ايران به سالح
اي  تكذيب آن مي پردازند. چنين موضع گيري هاي ماجراجويانه و غيرمسئوالنـه  

گري قرار گيرند كه از آن ها به  توانند مورد استفاده نيروهاي مداخله راحتي مي به
هاي احتمالي تجاوزگرانه خود سود خواهنـد   منظور آماده كردن زمينه براي اقدام

هايي براي تأميـن مـنـافـع        جو همواره در صدد يافتن راه هاي سلطه برد. قدرت 
فقط “  دموكراسي” سوداگرانه و حريصانه خود در سراسر جهان اند. از ديد آن ها،  

 18(توني بلـر،     “  در حقيقت، ايجاد بازارهاي آزاد است” نيست، بلكه “  حق رأي”
شهريورماه، در مصاحبه با تايمز لندن)؛ و اين قدرت هاي تسلط گرا براي دسـت   

دهند، كه به  ، حاضرند، و اين حق را نيز به خود مي“ بازارهاي آزاد” يافتن به اين 
هر عمل غيرانساني و غيردموكراتيكي مثل مداخله نظامي هم دسـت بـزنـنـد.       

هـاي   هـا و اقـدام       توان گفته اگرچه ماهيت امپرياليسم جز اين نيست، ولي نمي
هاي كشورهايي مثل ايران را نيز ناديده گرفت كـه   ماجراجويانه و نسنجيده مقام

هـا كـم      شوند، وگرنه اين قـدرت  ساز اجراي نيت هاي پليد امپرياليسم مي بهانه
در كشوري مـثـل     “ رعايت حقوق مردم”و “ دموكراسي”يي به امر  ترين عالقه 

ايران ندارند. مشكل آن ها رعايت دموكراسي در ايران و يا عدم توجه به حقـوق   
بشر و روش هاي دموكراتيك در اداره كشور و كالٌ عرصه سياست داخلي ايران 
نيست. سخنان تهديدآميز آقاي بلر، كه نقش سفير عالي رتبه امپريالـيـسـم در       
خاورميانه را دارد، بر پايه شواهد انكار ناپذير عملكرد ماجراجويانه و غير عقاليي 
رژيم واليت فقيه در عراق و افغانستان و ديگر كشورهاي منطقه و به بـهـانـه      
مقابله با آن ها تنظيم شده اند.  دقت و ظرافت در سياست خـارجـي و دفـاع           

اي، پرهيز از خشونت،  سازنده از حق ملي ايران براي برخورداري از انرژي هسته
هاي مبتني بر امكانات نظامي، عدم مداخله در امـور       و در پيش گرفتن سياست

المللي و جلب حمايت هـرچـه    كشورهاي ديگر، استفاده معقوالنه از امكانات بين
ويژه  دوست، برقراري روابط دوستانه با كشورهاي ديگر و به بيشتر نيروهاي صلح

جويانه امپريالـيـسـم     هاي مداخله تواند مانعي در راه اجراي نقشه همسايگان، مي
 باشد.

هاي امپرياليستي و تأكيد مجدد آنان بر مبارزه بـا   اظهارات اخير رهبران دولت
نيروهاي اسالم گرا حتي از طريق دخالت نظامي و تغيير رژيم، مـوضـع هـاي        
خصمانه و تجاوزگرانه اعالم شده از سوي دولت اسرائيل دربـاره ايـران، كـه          
همواره گزينه حمله نظامي را مد نظر داشته است، دخالت مستقيم نـيـروهـاي      
نظامي خارجي در ليبي براي تغيير رژيم، مخالفت با مذاكرات سازنده در مـورد      
ايجاد كشور مستقل فلسطين در پي اصرار دولت اسرائيـل بـه ادامـه ايـجـاد            

تازگي حمله به سـفـارت      نشين در منطقه هاي اشغالي، و به هاي يهودي شهرك
شهريورماه، و بازگشت سفير اسـرائـيـل بـه        19اسرائيل در قاهره در روز شنبه، 

كشور خود، اوضاع شكننده و متشنجي را در منطقه به وجود آورده اسـت كـه       
بسيار نگران كننده است. در حالي كه مردم جان به لب رسيده كشورهاي منطقه  

هاي استبدادي و تحقق دمـوكـراسـي     در راه احقاق حقوق خود و رهايي از رژيم
جـو   هاي سلـطـه   اند، امري كه خوشايند قدرت مردمي خيزش هايي را آغاز كرده

اي سايه جنگ و ويراني را بر سر منطقه انداخـتـه    نيست، چنين وضعيت شكننده
 11كه در پي رخدادهاي تروريستي   “  جنگ بر ضد تروريسم”است. به اصطالح 

هـاي   هاي واقعي و همه جنبه به راه انداخته شد، نه تنها به ريشه 2001سپتامبر 
تروريسم توجه ندارد، بلكه از آن روز تا كنون فقط به دستاويزي بـراي جـوالن     

هاي امپرياليستي در كشورهاي ديگر، و حتي  قيد و بند قدرت نظامي و مداخله بي
محدود كردن حقوق دموكراتيك مردم خود اين كشورهاي سلطه گر، تـبـديـل      

هاي اجتمـاعـي    ، مبارزات و جنبش“ جنبش سبز ايران” ، “ بهار عرب” شده است.  
ديگر در سراسر جهان و از جمله در اروپا و آفريقا، نمايش گر مخالفت مردم بـا    

هاي امپرياليستـي، و لـزوم ايـجـاد            تروريسم واقعي نظامي و اقتصادي قدرت
دگرگوني، برقراري و تحكيم دموكراسي واقعي مردمي، در سراسر جهان اسـت.    

گرايان واپس گرا، عرصه را    طلبان امپرياليست و افراط  سوداگران مرگ و جنگ
اند. پيكار بحق و پوياي مردم،   بر مردم جهان تنگ و زندگي را به آنان تلخ كرده

واكنشي است به ضرورت رهايي از اين وضعيت، با هدف تأمين يـك زنـدگـي      
 شايسته و انساني؛ پيكاري دشوار، اما اميد افزا.
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

ادامه فشارها بر زندانيان سياسي، 
 فعاالن دانشجويي و دگرانديشان

، محمد  “دانشجونيوز”به گزارش پايگاه خبري       
غفاريان، دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه         
فردوسي مشهد به تحمل سه سال و نيم حبس             

بر .  تعزيري و هفتاد ضربه شالق محكوم شد           
دادگاه بدوي غفاريان در دهم     اساس همين گزارش    

مرداد سال جاري تشكيل و حكم اين دانشجو در            
دوازده شهريور ابالغ شد. از ميان اتهامات او تنها            
اقدام عليه امنيت ملي در جلسه بازپرسي و در زمان          
بازداشت به وي تفهيم شده بود و اتهام توهين به            
 رياست جمهور حتي در دادگاه هم مطرح نشده بود. 

اين دانشجو براي اقدام     “ دانشجو نيوز ”به گفته   
عليه امنيت ملي به دو سال حبس، براي اخالل در           
نظم عمومي شش ماه حبس، براي توهين به مقام          

ضربه شالق و     35رهبري به يك سال حبس و         
ضربه شالق    35براي توهين به رييس جمهور به        

در راستاي سركوب فعاالن      محكوم شده است.      
جنبش دانشجويي اخيرا گزارش هاي نگران كننده        
يي درباره وضعيت فعاالن دانشجويي كرد در رسانه        
ها انتشار يافته است. از جمله بر اساس گزارش             

ميالد كريمي، نايب    ،  “جرس”پايگاه خبر رساني      
دبير اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد  پس از          
احضار به ستاد خبري وزارت اطالعات در بازداشت         
به سر برده و از سرنوشت وي خبري در دست               

هنوز از اتهامات و روند پرونده اين فعال             .نيست
دانشجويي هيچ خبري در دست نيست و مسئولين و  
مقامات قضايي از ذكر داليل بازداشت وي               

بر اساس   .خودداري نموده و سكوت اختيار كرده اند      
انجمن اسالمي دانشجويان    ”همين گزارش ها،      
با انتشار اطالعيه يي ضمن       “ دانشگاه آزاد سنتدج  

ابراز نگراني از وضع ميالد كريمي از جمله اعالم            
ميالد كريمي     15/3/90روز سه شنبه      ”كرد:     

دانشجوي رشته بيوشيمي و نائب دبير انجمن             
اسالمي دانشگاه آزاد تلفني از ستاد خبري سنندج          
فراخوانده شده كماكان درحال بازداشت به سر مي         
برد و همچنان از وضعيت ايشان اطالعي در دست          
نيست اين انجمن ضمن محكوم كردن زير پا              
گذاشتن اصولي كه مي تواند سياست گذاري هاي          
حاكميت را عقالني سازد و براي وضعيت مطلوب          
سياسي حياتي است، خواهان آزادي بي قيد وشرط         
دوست و همكالسيمان هستيم و پايان دادن به            
برخوردهاي خشونت آميز با فعاالن سياسي ومدني        

 “را خواستاريم.
همچنين بر اساس گزارش هاي منتشر شده            
وضعيت شماري از زندانيان سياسي كرد نير بسيار          

 نگران كننده است. بر اساس همين گزارش ها
رمضان سعيدي و هادي اميني، دو زنداني سياسي    

زنداني سياسي ديگر در حسينيه       16كرد، به همراه    
اندرزگاه شش زندان رجايي شهر نگهداري مي            
شوند. در اين مكان حتي زندانيان جاي كافي براي          
خواب ندارند و به صورت نوبتي مي خوابند. به              

، اين زندانيان در اين      “كلمه”گزارش پايگاه خبري    
بند كه بدترين و نامطلوب ترين بخش اين زندان           

محسوب مي شود، به همراه تعدادي ديگر از زندانيان عادي نگهداري مي شوند و از نظر شرايط                    
بهداشتي و رفاهي وضعيت بسيار نامناسبي دارند. هادي اميني، زنداني سياسي كرد، در اين شرايط                
دشوار به نارسايي كليوي مبتال شده است و همبندان اميني به شدت نگران سالمت وي هستند. با                 
اينكه او بارها درخواست مراجعه به بيمارستان و حتي بهداري زندان را مطرح كرده است، اما هر بار 
مسووالن به اين خواسته او بي توجهي نشان مي دهند و او در شرايط جسمي بسيار نامناسبي در                    
زندان به سر مي برد. هادي اميني و رمضان سعيدي به پنج سال زندان محكوم شده و در تمام سه        

زندان اوين به زندان      350سال گذشته از حق مرخصي محروم بوده اند. آنها چندي پيش از بند                
رجايي شهر منتقل شدند و در اعتراض به شرايط نامناسب نگهداري شان دست به اعتصاب غذا                   
زدند، اما اين اعتصاب غذا هم در بهبود وضعيت آنان تاثيري نداشت. اين زندانيان خواستار انتقال به 

 بند زندانيان سياسي زندانيان رجايي شهر هستند.
 

 جشنواره ساليانه كمونيست 
 “مبارزه متحد عليه سرمايه داري، جنگ افروزي و نظامي گري”

جشنواره امسال كمونيست هاي دانمارك با حضور نهادهاي مردمي و سازمان هاي توده اي ضد          
جنگ، ضد نژادپرستي و مخالف اتحاديه         
اروپا به همراه حزب هاي برادر از جمله            
حزب كمونيست نروژ، حزب كمونيست         
سوئد، حزب توده ايران، حزب كمونيست         
يونان و حزب كمونيست عراق درروزهاي        

مرداد ماه)    30و    29ماه آگوست (    21و    20
در شهر كپنهاگ برگزار شد. در ابتداي            
جشنواره سورن سوناگورد نماينده پارلمان       
اروپا از جنبش خلق، دانمارك عليه اتحاديه       
اروپا (اتئالف فراگير نيروهاي چپ و ترقي        
خواه دانمارك برضد اتحاديه اروپا) به ايراد        
سخنراني پرداخت و با تاكيد برگسترش          
بحران اقتصادي، سياست اتحاديه اروپا در       

خصوص اين بحران را محكوم ساخت.  اين نماينده پارلمان اروپا تاكيد كرد اين بحران ماهيت                    
نظم سرمايه داري را براي بسياري از مردم در سراسر اروپا افشا كرده و نشان مي دهد بار اصلي                     
پيامدهاي بحران بر دوش زحمتكشان قرار دارد واين در حالي است كه انحصارات و موسسات مالي 
و بانكها كماكان سودهاي هنگفت به چنگ مي آورند. در جشنواره امسال، نماينده حزب كمونيست      

رياضت ”يونان نيز ضمن سخنراني خود به ارزيابي تجربه جنبش كارگري يونان در قبال سياست                 
دولت سوسيال دمكرات يونان پرداخت و زواياي گوناگون مقاومت مردمي عليه برنامه              “ اقتصادي

هاي تحميلي امپرياليسم بويژه اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول در يونان را تشريح كرد.                    
عالوه براين نماينده كمونيست هاي نروژ نيز به موضوع رشد نيروها و محافل ارتجاعي در اروپا                   
پرداخت و جنايت اخير دراين كشور را نتيجه رشد گرايشات افراطي راست، پديده نژادپرستي و                   
كمونيسم ستيزي عنوان كرد. تروريسيتي كه ده ها جوان را در جزيره اوتايا به قتل رساند، قبال                     
يكي از مسئولين محلي حزب راست گراي نروژ(حزب پيشرفت) بود. اين حزب مانند حزب هاي                  
مشابه خود در دانمارك، فرانسه، ايتاليا، مجارستان، فنالند و سوئد با برنامه هاي شديدا راست                    
گرايانه به جو خارجي ستيزي و كمونيسم ستيزي دركشور دامن مي زند. نماينده حزب كمونيست                 
نروژ رشد حزب هاي راست گراي افراطي در اروپا راخطري براي جنبش كارگري و نيروهاي ترقي                
خواه ارزيابي كرد. سخنراني سفير كوباي سوسياليستي از ديگر بخش هاي جشنواره بود كه با                    
استقبال گرم شركت كنندگان روبرو شد. وي در سخنان خود به توضيح موقعيت كوبا پرداخت و                   
ضمن اشاره به مصوبات كنگره اخير حزب كمونيست كوبا، برحركت قاطع كوبا درمسير                        
سوسياليستي تاكيد كرد.  سخنران ديگر جشنواره كمونيست هاي دانمارك، دبيركل اتحاديه                   

) بود. دنيس كريستيانسن رهبر اين اتحاديه       FOAسراسري سنديكاهاي كاركنان خدمات عمومي(    
پر قدرت و با نفوذ دانمارك سياست دولت اين كشور و اتحاديه اروپا را به شدت ضد كارگري                       
ناميده و بر مبارزه براي تقويت نقش سنديكاهاي مزدبگيران درمقاومت عليه برنامه هاي صرفه                 
جويي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا پافشاري نمود. به تصريح او سنديكاها مي توانند و بايد نقش                  

 موثري در مقابله با حمالت سرمايه داري به حقوق زحمتكشان ايفا نمايند. 
درخالل جشنواره گروه هاي مختلف هنري بااجراي برنامه هاي رقص و آواز فضايي از شادي و                 
اميد پديد مي آورند. غرفه حزب توده ايران نيز در جشنواره امسال كمونيست با سازماندهي فعاليت                
هاي مختلف تبليغاتي، سياست حزب درخصوص مسايل مبرم ايران و حوادث منطقه را به آگاهي                 
شركت كنندگان مي رساند. مواضع و ديدگاه هاي حزب و مقاالت نامه مردم به زبان هاي فارسي،                 
دانماركي و انگليسي در دسترس عالقمندان و مراجعه كنندگان به غرفه حزب توده ايران قرار مي                 

تبليغاتي خود را برمبارزه با سرمايه داري، -گرفت. جشنواره كمونيست اينبار بيشترين فعاليت سياسي
، “صرفه جويي ”سازماندهي مقاومت گسترده مردمي عليه سياست هاي اقتصادي تحت عنوان               

بعالوه مخالفت با رشد نژاد پرستي وافراطي گري راست و پيكار با جنگ افروزي و مداخله                        
امپرياليستي متمركز ساخته بود. دراين كارزار سهم عمده اي به دوش سازمان جوانان كمونيست                

 بود كه امسال حضوري محسوس در فعاليت هاي گوناگون جشنواره داشت. 
در پايان طي مراسم اختتاميه رفيق بتي فرونتز بيارگ كارسون صدر حزب كمونيست در دانمارك 
طي سخنراني خود ضمن تشريح زواياي مختلف سياست حزب متبوع خود، خواستار تشديد مبارزه               
عليه برنامه هاي دولت دست راستي حاكم گرديد. وي سياست هاي ديكته شده از سوي اتحاديه                  

“ ضد مردمي ”و  “ ويرانگر”،  “تحميلي”اروپا به كشورهاي عضو اين اتحاديه از جمله دانمارك را             
خواند، ضرورت برپايي كارزار وسيع مردمي و مبارزه متحد عليه سرمايه داري را مورد تاكيد قرار                   

 داد.
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تيول داري در عصر رژيم 
 واليت فقيه

كنترل كليه مراكز نفت و گاز كشور، باجـي اسـت كـه        
 احمدي نژاد به سپاه پاسداران داد

حدود يك ماه پيش محمود  احمدي نژاد براي چهار وزير خـود از      
مجلس راي اعتماد گرفت. يكي از اين وزيران، وزير پيشنهادي بـراي     
مهم ترين وزارت خانه يعني وزارت نفت، رستم قـاسـمـي، فـرمـانـده         
قرارگاه خاتم االنبياء وابسته به سپاه پاسداران، بود كه از سوي مجلـس  

 شوراي اسالمي نيز رأي اعتماد گرفت.
سرلشگر محمد علي جعفري، فرمانده سپاه پاسـداران، در مـراسـم        
توديع رستم قاسمي، وزير جديد نفت ايران، ابراز اميدواري كـرد كـه       
زمينه حضور قرارگاه خاتم االنبياء در پروژه هاي مختلف فراهم شـود.     
جعفري اظهار داشت كه، علي خامنه اي، رهبر رژيم، دهه دوم انقـالب  
را تغيير در ماهيت تهديد انقالب از سوي دشمنان تبيين كرده است، و   
اين موضوع زمينه  براي ورود سپاه در عرصه هاي مختلف فرهنگي و   

 اقتصادي را مطالبه مي كند.
همچنين خبرگزاري مهر، به نقل از جعفري، مي گويد كه، در آخرين 
جلسه يي كه در حضور محمود احمدي نژاد و رستم قاسمـي داشـتـه      
بحث هاي زيادي صورت گرفته است. او مي گويد كـه، مـا نـگـران          
وضعيت قرارگاه بوديم و رئيس جمهور هم نگران وزارت نفت.  البته به  
دليل نقش تعيين كننده اي كه قرارگاه خاتم االنبياء در بازسازي كشـور  
داشته است رئيس جمهور نيز نگران وضعيت قرارگاه بود.  او در ادامـه     
مي گويد كه، با وجود گسترش فعاليت هاي اقتصادي سپاه اين نـهـاد     
نيز با مشكل تأمين منابع مالي براي اجراي پروژه هاي خود رو بـه رو    
است.  فرمانده سپاه ابراز اميدواري كرد كه،  با تصدي رستم قاسمي در  
وزارت نفت اين انتظار وجود دارد كه اين مشكل حل شود. ايـنـكـه از       
نظر عزيز جعفري اين مشكل چگونه حل مي شود، اشـاره بـه يـك          
موضوع مي تواند اين راه حل را نشان دهد. سال گذشـتـه مـحـمـود         
احمدي نژاد با سر و صداي فراوان و با ادعاي اينكه كار ساخت و سـاز  
در شركت نفت را به بخش خصوصي داخل كشور واگذار مي كند، قرار 
داد هايي را به امضاء رسانيد . تنها اشاره به دو نمونه از اين قرار دادهـا   
تبه كاري هايي كه در صنعت نفت از سوي باند هاي كودتايي  صورت 

و شركـت  “  پترو پايدار ايرانيان” مي گيرد را نشان مي دهد. دو شركت   
ـ و هر دو شركت سهامي خاص ـ هـر كـدام پـنـج          “  پترو سينا آريا” 

ميليارد دالر از قرار داد هاي بيست و يك ميليارد دالري را بـه دسـت     
آوردند. فاجعه بزرگ در اينجاست كه هر دوي اين به اصطالح شركـت   
ها يك روز قبل از قرار داد به ثبت رسيدند، يعني سر هم بندي شدنـد،  
و البته زير نظر قرار گاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه پاسداران، و عمـده  
سر مايه آن را نيز به ميزان سه ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي و سه 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي تامين مي كرد. خـوب مـي        
توان حدس زد كه شركت هايي كه يك روزه سر هم بندي شـونـد و     
منابع مالي شان اين گونه تهيه شود، در چه مرتبه اي از دانش فنـي و    
مديريتي قرار دارند و چه اندازه صنعت بحران زده و در مخاطره نـفـت    
را مي توانند نجات دهند. يعني آقاي عزيز جعفري به نمـايـنـدگـي از        
طرف سپاه پاسداران شركت سر هم بندي مي كند و محمود احـمـدي   
نژاد در مقام دولت با آن قرار داد مي بندد، و ميلياردها دالر سرمايه آن   
را تامين مي كند. اين ديگر باال ترين درجه از شارالتانيسم اقتـصـادي    
است كه مولود آن همان بورژوازي بوروكراتيك است كه يا كشور را باز 
هم به ورشكستكي اقتصادي و انزواي سياسي بيشتري خواهد كشاند و 
يا خود در نهايت دالل و شريك مستقيم سرمايه هاي امپريالـيـسـتـي     

 خواهد شد.
ميليارد  850قابل توجه است كه، وزارت نفت از دوران بعد از انقالب 

ميليارد دالر از اين درآمـد در     500دالر درآمد داشته است، كه بيش از 
شش سال رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بوده اسـت.  و در           
همين تاريخ نيز حجم گسترده اي از تخلف هاي چند ميلـيـارد دالري     
در هزينه كردن در آمد نفت رخ داده است كه از سوي ديوان محاسبات 
و ديگر نهادهاي نظارتي رسمي رژيم واليت فقيه گزارش شده انـد، و    
نشان مي دهد كه شركت ملي نفت از زمان دولت احمدي نژاد عرصـه  
تاخت و تاز و ايلغار سپاه پاسداران و ديوان ساالري (بوروكراسي) فاسـد    

 رژيم واليت فقيه بوده است.    
اما قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء كه فعاليت خود را بعد از جـنـگ       

عراق در زمينه  پروژه هاي سد سازي و راه سـازي   -هشت ساله ايران
و با بهره گيري از امكانات و تجهيزات گسترده نظامي شروع كـرد، در    
دوره محمود احمدي نژاد فعاليتش را در مسير كنترل صنعت نفت تغيير 
داد، و از طريق اين دولت پروژه هاي مهمي را در اختيار گـرفـت كـه      

ميليارد دالر برآورد شده اسـت.      25مجموعه آن در حال حاضر بالغ بر 

عالوه بر اين، در همين دوره احمدي نژاد، سپاه مراكز اقتصادي و بنگاه هاي توليدي و خدماتـي  
مهم دولتي را با زد و بند با همين دولت كودتائي برگماشته ولي فقيه، با قـيـمـت هـاي نـازل،          
خريداري كرده است كه از قلم هاي مهم آن مخابرات، صنايع كشتي راني و دكل سازي، تراكتور 
سازي، نيروگاه ها و صنايع پتروشيمي و جز اين هايند. سازمان بسيچ، زير نظر سپاه پـاسـداران،      
معدن هاي بسيار ارزشمند روي، آلومينيوم، و مس را در اختيار گرفته است.  نيروي انتظـامـي و      
بسيچ همچنين در زمينه سرمايه مالي و بانك داري و ايجاد صندوق هاي قرض الحسـنـه، كـه      
بهره هاي بسيار بااليي را خارج از ضابطه هاي بانك مركزي از مردم نيازمند در واقع اخاذي مي 

 كنند بسيار فعالند.  
سرلشگر جعفري، فرمانده كل سپاه، چندي پيش اعالم كرده بود كه نيروي تـحـت امـر او          

(نزديكان محمود احمدي نژاد) را برعهده گـرفـتـه اسـت.          “  انحرافي” مديريت برخورد با جريان 
محمود احمدي نژاد نيز در جريان يك گردهمايي با موضوع قاچاق كاال در كشور، تا آنجا پـيـش   

انگشت اتهام را متوجه سپاه پاسداران كرد و   “  برادران قاچاقچي” رفت كه با به كار بردن عبارت 
گفت كه آنان جاهاي مختلفي را سوراخ كرده اند و براي خود مي برند و مي آورند. او بـه طـور        
روشن اسكله هاي اختصاصي سپاه را كه قاچاق كاال در آن صورت مي گيرد در زمره اين اتـهـام   
ها قرار داد.  اما درست چند هفته بعد از اين جدال هاي لفظي بين سپاه پاسداران و احمدي نـژاد،  
و بعد از زمان بسيار كوتاهي كه احمدي نژاد ناله سرداده بود كه دو ميليارد دالر قاچاق سيگار در   
دست سپاه پاسداران است، و با سر و صدا قول داده بود كه جلو آن ها را خواهد گرفت، ناگـهـان   
صد و هشاد درجه تغيير جهت داد و يك باره دروازه قلعه را بر روي تاراج گران گشود.  اكـنـون      
ديگر فقط قراردادهاي چند ميلياردي بدون انجام تشريفات مناقصه در كار نيست، بلكه او آش را   

  80با جاش به سپاه پاسداران هديه كرده است.  همه خزانه يك كشور هفتاد ميليون نـفـري و        
درصد از درآمد كل كشور كه فقط در ظرف شش سال نيم تريليون دالر بوده است به دست سپاه 
پاسداران، كه اشتهاي سيري ناپذيري در به تصرف در آوردن اموال دولتي دارد، سپرده مي شـود  

 و مجلس خود فروخته نيز با رأي باال اين فاجعه بزرگ را تائيد مي كند.   
حزب توده ايران، با اتكاء به بررسي علمي مبارزه طبقاتي موجود و واقعي تحليـل خـود را از         
ماهيت اين نزاع هاي درون حكومتي براي توده هاي مردم، و به ويژه براي نيروهـايـي كـه در        
جبهه مردمي مبارزه مي كنند، ارائه داده است. در شرايط كنوني، كانون قدرت و نـزاع هـا در            
بخش هائي از حاكميت در جريان است كه بيشترين تمركز سرمايه در آن قـرار دارد.  دولـت            
كودتاييِ احمدي نژاد نيز در يك دوره محصول ائتالف اين كانون هاي تمركز سـرمـايـه بـراي       
رويارويي با جنبش آزادي خواهي و اصالح طلبي بوده است.  اما الزم به تذكر است كه، ماهيـت   
و نوع كالن سرمايه داري يي كه از بعد از روي كار آمدن رژيم واليت فقيه مرحله به مرحله و با 
عنصرهاي جديد شكل گرفته است را نه در زمره سرمايه داري دولتي و سرمـايـه داري شـبـه         
دولتي، و نه در زمره سرمايه داري ملي مي توان قرار داد، زيرا هر كدام از اين گونه از سـرمـايـه      
داري ها تعريف ها و مشخصه هاي ويژه خود را دارند كه با طيف هاي كالن سرمايه داري در     
رژيم واليت فقيه مطابقت نمي كنند. آنچه در قلب رژيم واليت فقيه قدرت را به دسـت دارد و       
قوياٌ عمل مي كند، سرمايه داري بوروكراتيك است. اين سرمايه داري از سوي مـحـفـل هـا و          
نيروهائي شكل مي گيرد كه بر پايه نفوذ سياسي و قدرتي كه در دولت دارند با ايجاد بنگاه هـاي  
خصوصي، منابع، ثروت و اموال دولتي را به طرف بنگاه هاي متعلق به خود جهـت داده و بـه         
تصرف خود در مي آورند و تمركز سرمايه ايجاد مي كنند.  بهره گيري از مـنـابـع دولـتـي، و             
اختالس و تصرف آن، و يا جهت دادن به آن، بنا به شرايط كشورهاي مختلف، مي تواند شـكـل   
هاي گوناگوني داشته باشد. بورژوازي بوروكراتيك در جاهايي شكل مي گيرد كه منابع عظيم در  
دست دولت متمركز باشند و همزمان، بنا به ساختار غير دمكراتيك آن دولت، كنترل دمكراتيـك  
و شفاف مردمي بر آن حاكم نيست.  نفوذ و حضور نظاميان قدرتمنـد در دولـت هـاي غـيـر               
   دمكراتيك يكي از شرايطي است كه رشد بورژوازي بوروكراتيك را ممكن و سهل مي كند. نبـود
تمركز سرمايه هاي ملي در مقام بورژوازي ملي قدرتمند و تسلط و گستردگي خرده بورژوازي، از 
ديگر شرايطي است كه همراه با شرايط نام برده در باال، راه را براي رشد بورژوازي بوروكراتيـك  
باز نگاه مي دارد. بورژوازي بوروكراتيك، بنا به ماهيت خود، نه قانون گراسـت و نـه نـظـارت            
دمكراتيك بر دولت را مي پذيرد، چون تمركز سرمايه در اين نوع بورژوازي نه بر مبناي رقـابـت،   
بلكه بر مبناي رانت، اختالس، و به مالكيت در آوردن اموال دولتي و منابع ملي يي است كـه در    
دست دولت قرار دارد. سرمايه داري اداري چنانچه از نظر تمركزِ سرمايه به طور كمي و كيفي به  
گستردگي قابل توجهي برسد، سيستم سازي خواهد كرد و تالش خواهد ورزيد تا تمـام بـخـش      
هاي دولتي و حتي فرهنگي و اجتماعي را در جهت حفظ منافع خود سازمان دهي كند و قـدرت    

 سياسي را تابع خود سازد.
در ادامه بايد تاكيد كرد كه، درگيري ها در ساختار رژيم واليت فقيه به طور كامل مـاهـيـتـي     
طبقاتي دارد، و ارائه تعريف هاي گوناگون از دين و اسالم فقط پرده يي بر اين مبارزه طبـقـاتـي    
است. سه كانون اصلي تمركزِ سرمايه در رژيم واليت فقيه يعني: بخش كالن سـرمـايـه داري          
تجاري (بازار) با تشكل هاي قديمي و جديد آن، بيت واليت فقيه با بنيادها و شـركـت هـا و            
موقوفات و ثروت هاي بسيار عظيم، و كنسرسيوم ها و شركت هاي عظيم متعـلـق بـه سـپـاه          
پاسداران و نظاميان، سه كانون مهم تمركزِ سرمايه اند كه كانون نزاع ها نيز پيـرامـون آن هـا        

 شكل گرفته است.
بايد توجه داشت كه عدم آگاهي از ماهيت طبقاتي نزاع ها در رژيم واليت فقيه در سال هـاي  
اخير، صدمه هاي جبران ناپذيري به جنبش مردمي وارد كرده است. اين عدم آگاهي باعث شـده   

معرفي مي كنند و در     “  جنبش سبز” است كه چهره هاي شناخته شده اي كه خود را وابسته به 
برخي از ارگان هاي برون مرزي آن قلم مي زنند، به صراحت از طرح خصوصي سازي و هدفمند 
كردن يارانه ها و اجراي آن از سوي دولت احمدي نژاد دفاع مي كنند، و سعي دارند كه نـظـرات   
خود را در حكم باورها و خط حركت جنبش مردمي ميهن مان معرفي كنند.  اين چهره هـا تـا        
آنجا پيش مي روند كه در صف هاي بخشي از اصالح طلبان به تبعيت از بسته هاي پيشنهـادي  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و يا متأثر از انديشه هاي نوليبرالي و اقتصاد بازار، انجـام  
خصوصي سازي ها را در كشور به عنوان تنها راه نجات، در بوق و كرنا مي دمنـد، آن هـم در         
شرايطي كه نفوذ بورژوازي بوروكراتيك بعد از بركناري دولت اصالحات، و جـراحـي بـخـش           

 6ادامه در صفحه 
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و باور دارم كه حتي پيامبر اكرم نيز از حق واليت مطـلـقـه     كرده 
ي فقيه را از جمله مصاديق بـارز     برخوردار نبوده و واليت مطلقه

 “دانم. شرك مي
عملكرد ولي فقيه رژيم در دهه اخير نماد روشني از اين واقعيت 
است كه شيوه حكومت مداري كنوني سد اسـاسـي اسـتـقـرار          
حكومت مردمي و استقرار آزادي و دموكراسي در ايران است. از    

، و در پي رفراندوم تاريخي انتخابات رياست جمهوري 1376سال 
ميليون ايراني به تحول سياسي، ولي فقيه و نيروهـاي   20و راي 

، نه تـنـهـا    “ اصل واليت مطلقه” ارتجاعي حاكم با بهره جويي از 
عملكرد نهادها و قواي سه گانه را مختل كرده اند بلكـه نشـان     

حاكم و جاري در جـمـهـوري        “  قوانين” داده اند كه حتي براي 
 اسالمي نيز اعتباري قايل نيستند. 

نظامي، كه عامل اساسي -كنترل كامل بر دستگاه هاي امنيتي 
خشونت و سركوب خونين مردم ما است، و بر قوه قضائيه كشور، 
كه اين قوه را به ابزار اعمال ظلم گسترده و تحكيم بي قانوني و   
بي حقوقي اكثريت شهروندان بدل كرده اسـت در كـنـار بـي           

كه بدون اجازه ولي فقيه حتي “  مجلس شوراي اسالمي” اعتباري 
نمي تواند لوايح قانوني را بررسي كند (اشاره به حكم حكـومـتـي     
خامنه اي به مجلس ششم و منع نمايندگان مجلس از بـحـث       
درباره اليحه مطبوعات) تنها گوشه اي از اثرات مستقيم و غـيـر    

 مستقيم حاكميت واليت مطلقه فقيه در ايران است.
در شرايط حساس، لـگـد مـال      “  انعطاف” منظور خامنه اي از 

كردن ميليون ها راي شهروندان ميهن ما، و تحـمـيـل رئـيـس        
جمهوري است كه تنها از طريق تقلب گسترده دستـگـاه هـاي      

نظامي مي تواند بر اين مسند قرار گيرد. سركوب خونين  -امنيتي 
كنيد “  منكوب و سركوب” تظاهرات ميليوني توده ها با فريادهاي 

است كه رهبر رژيم به آن اشاره “ انعطافي”رهبر بخش ديگري از 
 دارد.

دستگيري هزاران مبارز راه آزادي، اعمال شـكـنـجـه هـاي          
وحشيانه، ترور مخالفان در داخل و خارج از كشور، سركوب حقوق 
كارگران و زحمتكشان، بي حقوقي كامل زنان و اعمال قـوانـيـن    
قرون وسطايي و ضد انساني بر ضد آنان در كنار تبديل دانشگـاه  
هاي كشور به پادگان هاي نظامي در اشغال نيروهاي سركوبگـر  
بسيج و سپاه پاسداران از جمله عرصه هاي ديگري اسـت كـه       

ولي فقيه رژيـم را ديـده و         “  رهبري” مردم ما به روشني نقش 
 تجربه كرده اند.

قـانـون      44اجتماعي، باز بيني در اصل   -در عرصه اقتصادي
اساسي، برنامه ريزي كالن اقتصادي كشور در راه تأمين منـافـع   

تجاري،  تشديد رونـد خصـوصـي        -سرمايه داري بوروكراتيك 
سازي و تخريب توان توليد ملي، كه به محروميت فزاينده ميليون 
ها ايراني، گسترش بيكاري و ناهنجاري هاي بي سابقه اجتماعي 
منجر شده است از جمله تأثيرات مديريت ولي فقيـه رژيـم بـر        

 حيات ميهن ما است.
واقعيت تاريخي حوادث سي و دو سال ميهن ما نشان مي دهد 

، در هر شكل (مطلقه يا غير مطلقه آن)    “ واليت فقيه” كه اعمال 
فاجعه اي براي كشور ما بوده است كه ادامه آن تنها ادامـه بـي     

، بـا اراده    1357عدالتي و حاكميت استبداد است.  انقالب بهمن  
ميليون ها ايراني رژيم سلطنتي شاه، يعني استبداد مطلقـه يـك     
فرد را سرنگون كرد كه يك حاكميت مردمي متكي بر آراي مردم 
را به حاكميت برساند. برقراري استبداد مطلقه ولي فـقـيـه، كـه        

است ناقـوس مـرگ     “  مذهبي”همان استبداد سلطنتي با سيماي 
انقالبي شكوهمند بود كه به رغم همه فداكاري هاي مردم ميهن 

 ما در مرحله سياسي اش عقيم ماند.
حزب ما سال هاست كه مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه را بـه  
عنوان شعار اساسي مبارزاتي خود مطرح كرده است. و معتقد بوده  
و هست تنها با طرد رژيم واليت فقيه است كه مي توان در ايران 
زمينه را براي تحوالت بنيادين و پايدار آماده كرد. حزب مـا در       
اسناد  سومين كنگره خود، در ارزيابي حاكميت رژيم واليت فقيه، 

در جمهوري اسالمي ايران، روبناي سياسـي  ” از جمله اعالم كرد:  

 ادامه تاريخ عملكرد رژيم واليت فقيه...
با پي آمدهاي مخرب آن “  واليت فقيه” با مضمون ديكتاتوري مذهبي حكمرواست. اصل  

محتوي اين روبنا را تشكيل مي دهد. تئوري روحانيون حاكم مدعي است كه محور نظام  
خداست و نماينده خدا روي زمين، در حال حاضر، آقاي خامنه اي اسـت.    “  واليت فقيه” 

اين معناي صريحي دارد: بايد تابع نماينده خدا شد و به اوامر او گردن نهاد. يك فرد بـه      
عنوان ولي فقيه مي تواند قانون اساسي را كه ميليون ها ايراني به آن راي داده اند نقـض  
كند و مجلس را كه قاعدتا بايد منتخب مردم باشد منحل سازد. به يك كالم ملت مطيـع  

است. اين ولي فقيه است كه بايد حق را از باطل تميز دهد، هر سه قـوه در       “ ولي فقيه”
(اسناد سوميـن   “  در دست وي متمركز است...   “  قدرتها” است و تمام “  واليت فقيه” چنگ 

 .1371فروردين  11، 372، شماره “نامه مردم”كنگره حزب توده ايران، به نقل از 
آنچه در بيست سال گذشته در ميهن ما رخ داده است سند معتبري از صحت ارزيـابـي   
حزب ما از ماهيت عميقا ارتجاعي رژيم واليت فقيه و ضرورت طرد اين رژيم به مـثـابـه    
گام نخست در مبارزه براي دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي در ايران است. هرگونه 

و عملكرد مخرب آن در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي “  واليت فقيه” توهمي درباره 
ميهن ما، خصوصا از سوي بخش هايي از نيروهاي اصالح طلب و رهبران آن، در سـال    

 هاي گذشته تنها به طوالني تر شدن حيات استبداد در ميهن ما منجر شده است.
مبارزه مشترك و سازمان يافته همه نيروهاي آزادي خواه و متـرقـي در راه بسـيـج           
نيروهاي اجتماعي و سازماندهي مبارزه براي طرد رژيم واليت فقيه يگانه راه رهايي ايران 

 از بحران خطرناك كنوني و حركت به سمت آينده اي رها از زنجير هاي استبداد است. 

 ادامه تيول داري در عصر رژيم ...

ديگري از محافل نزديك به قدرت بعد از انتخابات رياست جمهوري دو سال گذشته، به مـنـتـهـا     
درجه خود رسيده است.  اين محفل ها هيچ كوششي نمي كنند تا توضيح دهند  كه چگونـه مـي      
توانند به جايگزين (آلترناتيو) هاي مورد قبول توده هاي مردم زحمتكش ميهن تبديل شـونـد، در       
حالي كه در عمل از سياست هاي دولت كودتايي يي طرفداري مي كنند كه با ائتالف با ارتجاعـي  
ترين بخش هاي حاكميت و تبليغ و حمايت از خصوصي سازي و اقتصاد بازار آزاد روي كار آمـده    
است. و دولت برگمارده محمود احمدي نژاد نيز در شرايط و جو حمايتي يي كه ايجاد شـده انـد        
وضعيتي را مهيا كرد تا بورژوازي بوروكراتيك  با خيال راحت اموال و منابع دولتي را در جـهـت         
بنگاه هاي خصوصي خود هدايت كند و آن را در مالكيت خويش قرار دهد. بايد توجه داشـت كـه      

كشاورزي كه در آستانه انقالب نيمي از جمعيت آن در      -ايران در مقام كشوري با اقتصادي نفتي
روستاها و به كار كشاورزي اشتغال داشته است، مرحله انتقالي سريعي را طي كرده و طي مي كند. 
ورود دالرهاي نفتي و قرار گرفتن آن ها در دست جرگه ساالري (اُليگارشي) يي به شـدت ضـد         
دمكراتيك و ضد مردمي، تار و پود ساختار اين جامعه را درهم ريخته است. هم قشرهاي پـائـيـن       
جامعه ايران مرحله هاي پيچيده و بغرنجي از انتقال و بحران ها را طي مي كنند و هم سـرمـايـه      
داري نو كيسه اي كه از ويرانه هاي سرمايه داري كمپرادور دوره شاه كه انقالب بهمن عنصرها و   
پايگاه آن را درهم كوبيد، به هيئت و با عنصرها و ساختار جديدي سر بيرون آورده اسـت و بـه         
منظور تثبيت خود و اداره چنان جامعه يي كه بتواند تغييراتش را با منافع خود سازگار كند، از ميـان  

 مشكالت، نزاع ها، و بحران هاي متعدد راه خود را مي گشايد.
تنها راه برون رفت از اين بحران هاي سهمگين، كسب قدرت از سوي نـيـروهـاي مـلـي و            
دموكراتيكي در كشور است كه به ايجاد تحول هاي ملي و دمكراتيك متعهد باشند. بدون تـرديـد    
در پيش گرفتن راه چنين تحول هايي با خصوصي سازي افراطي و بسته هاي پيشنهادي صنـدوق  
بين المللي پول و اقتصاد منطبق با طرح هاي هاي نوليبرالي غير ممكن خواهد بود. اين تحول هـا   
الاقل در مرحله اول خود با روي كار آمدن يك دولت ملي و ميهن دوست بر مبناي برنـامـه بـاز      
سازي اقتصاد ملي با نظر داشت  ويژگي هاي وضعيت ايران، و با در مركز توجه قرار دادن عدالـت  
اجتماعي و حمايت از زحمتكشان، رشد و ارتقاء مادي، فرهنگي، و مهارت هاي آنان، و همچنـيـن   
رشد اقتصاد ملي يي  توليد گرا، ممكن خواهد بود. حتي براي درهم شكستن قـدرت اهـريـمـنـي         
بورژوازي بوروكراتيك با محوريت سپاه پاسداران و ائتالف ناخجسته آن با كالن سـرمـايـه داري      
تجاري و ديوان ساالري (بوروكراتيسم) فاسد بيت واليت فقيه، ارائه برنامه در چنين چهـارچـوبـي      

 مي تواند توده هاي مردم را براي مبارزه يي تا مرز فداكاري گرد هم آورد.
 

 ادامه چالش انديشه علمي با ...

دهنده سطح كمي و كيفي عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن جامعه است. بـا     
وجود مستنداتي كه در باال به آن اشاره شد، به سيري قهقرايي در عرصه آموزشي ميهن مي تـوان  
به خوبي پي برد. سال تحصيلي جديد در حالي آغاز مي شود كه ميليون ها نفر از دانش آموختگان  
در ابتدا و يا ميانه راه به طرق مختلف و به داليل گوناگون از تحصيل باز مي مانند، و آناني كه بـا  
شرايط موجود به تحصيل ادامه مي دهند، مجبور به يادگيري آموزه هايي اند كه مصباح يزدي هـا  
آن ها را تدوين و تاليف كرده اند. رژيم واليت فقيه به خوبي مي داند كه رشد انديشه هاي علمي  
به معناي پايان تدوام تفكر ارتجاعي است، و به همين دليل آگاهانه قصد دارد با مسخ اين رونـد،    

 نسل آينده ساز ميهن را به تباهي بكشاند.    
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و دور كردن شان از مرزهاي سرزمين تاريخي              “)كوه سبز ““(جبل االخضر ”منطقه  
در اين زمينه هيئت هايي براي پي ريزي اين پروژه اعزام كرد. پروژه                “  انروا”فلسطين.  

پناه برده بودند. اين پروژه      “  غزه”ديگري در خصوص آنان به اجرا گذاشته شد كه به              
“ انروا”شروع گرديد.     1955براي اسكان اين قبيل پناهندگان در صحراي سينا و در               

كارشناساني براي بررسي امكان اقامت دايمي پناهندگان در سينا اعزام داشت. پروژه                 
ديگر به منظور اقامت دايمي پناهندگان در شمال سوريه پيش بيني گرديد. كليه اين                   

جنبش ”به مورد اجرا گذاشته شدند. اين وضعيت  تا زمان               1955و      1953پروژه ها بين    
 ، ادامه داشت.“بيداري مردم فلسطين در غزه

س ـ فلسطيني ها چگونه بر ضد اين پروژه ها و در جهت ابطال آن ها                 
 اقدام كردند؟

براي اعتراض به خيابان ها آمدند. در آن         “  معين بسيسو “  هزاران فلسطيني به رهبري   
حزب “زمان دو نيروي سازمان يافته در عرصه سياسي فلسطين مطرح بودند ،يكي                   

اين دو   “.اخوان المسلمين “و ديگري    “  معين بسيسو “به رهبري  “كمونيست فلسطين 
سازمان سياسي، هم پيمان شدند و پروژه اقامت دايمي و كسب حقوق شهروندي                     
فلسطينيان در كشورهاي ديگر را با شكست رو به رو كردند. در اين ميان حزب                         

در اين راه تقديم كرد. توده       “  حسني بالل ”كمونيست نخستين  شهيد مبارزه را به نام           
مسئوالن مصري را كه در آن هنگام       “  انروا“هاي مردم فلسطين با حمله به مراكز استقرار    

غزه را زير نظارت داشتند، به مذاكره با رهبران تظاهركنندگان وادار كردند. پس از آن،                   
مقام هاي مصري به لغو پروژه اسكان (اقامت دايمي و كسب حقوق شهروندي) تصميم                
گرفتند. پس از دو يا سه هفته مصري ها شروع به بازداشت اعضاي حزب كمونيست                    

نفر از آنان هر كدام نه سال از عمر خود را در زندان گذراندند. دبير                  37فلسطين كردند و    
كل حزب (معين بسيسو) و همسرش نيز جزو بازداشت شدگان بودند. در لبنان نيز جنبش               
ملي گرايان فلسطين با ارسال اعتراضيه هاي مكرر و با راه اندازي تظاهرات خياباني                   

را با شكست رو به رو كردند. اين مبارزه را مي توان نخستين مرحله                   “  اسكان”پروژه  
براي امداد رساني و اشتغال     “  انروا”رودررويي دو نگرش ارزيابي كرد. نگرش ادامه فعاليت         

پناهندگان فلسطيني و نگرش حذف مسئله بازگشت پناهندگان. آنچه در نهايت به                   
پيروزي رسيد، اراده مردم فلسطين و عزم آنان براي به شكست كشاندن سه پروژه                     

 در آن شرايط زماني بود. “ اسكان”
س ـ نحوه برخورد جامعه جهاني  با مسئله پناهندگان فلسطيني، در               

 بدو امر، چگونه بود؟
متولي خدمات رساني به يك ميليون پناهنده           1949سازمان صليب سرخ تا قبل از         

فلسطيني بود. اين سازمان با تقديم گزارشي عدم توانايي خود را براي ارائه خدمات به                   
بر ادامه    302اين تعداد از پناهندگان اعالم كرد. سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره                

تا بازگشت پناهندگان تاكيد ورزيد. اما همان طور كه گفتم توطئه هاي               “  انروا”خدمات  
 دولت هاي صاحب نفوذ براي انحراف پروژه امداد رساني و اشتغال ادامه يافت.

و مردم  “  انروا”س ـ بيشترين در گيري ها در چه سال هايي بين                 
 فلسطين روي داد؟  

و مردم فلسطين رو يارويي هاي        “انروا“بين اداره كنندگان      1957و تا     1955پس از   
سختي در گرفت. مردم فلسطين با استفاده از شرايط پيش آمده در نتيجه جنبش ملي در                 

را در جايگاه   “  انروا”گرديد وتوانست   “  اسكان”جهان عرب موفق به جلوگيري از پروژه         
 واقعي خويش قرار دهد.

 ميالدي  چيست؟ 60س ـ نظرتان در باره رويدادهاي دهه 
به دو دليل توانست در جايگاه خود بر اساس قطعنامه            “  انروا”در ابتداي دهه شصت      

قرار گيرد. اول جنبش هاي آزادي خواهي و بيداري جهان عرب و دريافت پيام اين                  302
در “  سازمان آزاديبخش فلسطين  ”جنبش ها از سوي مردم فلسطين، دوم پايه ريزي نهاد            

ابتداي اين دهه. اين عامل ها سبب گرديد تا گردانندگان پروژه اسكان، عقب نشيني و                  
خدمات “  انروا”در جايگاه خود قرار گيرد. دهه شصت و پس از آن در دهه هفتاد                 “  انروا”

خود را به پناهندگان (بدون آنكه نحوه زندگي آنان را تغيير دهد) ادامه داد. در اين دوره                    
به “  ازبستي”مراكز آموزشي و بهداشتي تاسيس شد، و در پايان دهه شصت منزل هاي                

تبديل شد و با افزايش قدرت مردم فلسطين (در نتيجه تشكل و سازمان                   “  سيماني”
 نيز تحت تاثير قرار گرفت.“ انروا”يافتگي)، 

 س ـ اين مرحله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
هنگامي كه فلسطيني ها زخمي و        “اين دوره را مي توان اين گونه ارزيابي كرد:              

و در    1955سعي در حذف مسئله پناهندگان كرد اما بعد از               “انروا”،  “سردرگم بودند 
نيز در جايگاه طبيعي    “  انروا”شرايطي كه فلسطيني ها توانستند با قدرت در صحنه باشند،           

بر خدمات خود   “  انروا”(در شرايط اقتدار فلسطيني ها)،          1965خويش قرار گرفت. در      
اعراب و اسرائيل اين وضعيت در نوسان بود. با شكست عرب ها               1967افزود و تا جنگ     

پناهندگان فلسطيني، اين بار در كانادا و استراليا          “  اسكان”در اين جنگ، مجددا پروژه       
با برآمدن    1970تا    1967مطرح گرديد، اما اين بار هم به مرحله اجرا نرسيد. دوره بين               

دوش به دوش   “  انروا”مقدور نشد و    “  اسكان”مجدد انقالب فلسطين امكان ادامه پروژه        
 سازمان آزاديبخش فلسطين مسئله پناهندگان را به پيش بردند.

 مردم فلسطين كدامند؟“ سال هاي طاليي”س ـ 
براي مردم  “  سال هاي طاليي  ”را  مي توان به عنوان         1982تا    1970سال هاي بين    

به صورت سازمان يافته و بدون پيش         “  انروا”فلسطين ارزيابي كرد. طي اين سال ها          
دونا ”  1983بردن پروژه اسكان به خدمات رساني به پناهندگان مشغول بود. در سال                 

وكيل امريكايي طرح اسكان پناهندگان فلسطيني را در شمال عراق پيشنهاد كرد.             “  ازرت
هيئتي به  “  انروا”در اين سال و پس از شكست سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان،                

شمال عراق اعزام كرد  تا امكان ايجاد اردوگاه ها و محل سكونت دائمي را                   
پناهنده ساكن    350/000براي پناهندگان بررسي كند. اين پروژه براي اسكان          

پناهنده ساكن در كرانه غربي، و پناهندگان حاضر در لبنان و             300/000  در غزه، 
سوريه و اعطاي حقوق شهروندي به پناهندگان در اردن پيش بيني گرديده بود.             

“ انروا”اياالت متحده آمريكا با طرح پيشنهاد اخير براي اجراي آن مصرانه به                
بر اين طرح خط      1987در  “  انتفاضه”فشار وارد مي آورد. اما اين بار نيز جنبش          

، خود را مطرح كردند. رو در         “انتفاضه”بطالن كشيد. فلسطيني ها با جنبش         
ادامه “  مادريد”و طرح گفت و گوهاي صلح          1991رويي دو نظريه همچنان تا      

در برابر  ”  حذف مسئله بازگشت    “  و“  اسكان”يافت. مجددا دو پروژه يعني پروژه       
 پروژه حفظ حقوق مهاجران براي بازگشت در برابر هم قرار گرفتند.  

تغييري   1994س ـ آيا با به وجود آمدن حكومت خودگردان در           
 پديد آمد؟“ انروا”در سياست هاي 

و با اعمال نفوذ حكومت خود گردان فلسطين، از حجم امكانات                1994از  
كم و در مقابل، اين امكانات در اختيار حكومت خود              “  انروا”واگذار شده به     

گردان قرار گرفت. در اين مرحله تجديد سازمان اردوگاه هاي كرانه غربي و                 
غزه در دستور كار حكومت خود گردان قرار گرفت. در خارج از فلسطين پروژه                

مطرح گرديد. جريان هاي     “  القريعه”اسكان پناهندگان در لبنان در منطقه          
مختلف در لبنان بر سر چگونگي اجراي اين طرح به توافق نرسيدند و اين طرح               

 نيز اجرا نگرديد.
و پس از استقرار حكومت خود گردان، كميته هماهنگي بين               1996بعد از   

و حكومت خودگردان در خصوص وظايف هر دو طرف تصميم گيري              “  انروا”
كرد و مقرر گرديد كه حكومت خود گردان هيچ گونه دخالتي در وظايف و                    

نكند. حكومت خود گردان ضمن عدم قبول واگذاري           “  انروا”مسئوليت هاي   
در مسئله  “  انروا”، خواهان ادامه ماموريت       “انروا”خدمات و مسئوليت هاي       

 پناهندگان گرديد .
 س ـ در حال حاضر اوضاع كنوني را چگونه مي بينيد؟

از دو سال پيش تا كنون و در شرايطي كه بر اثر اختالفات پيش آمده در                    
جنبش فلسطين، اياالت متحده آمريكا از فرصت استفاده كرده و طرح جديدي             

مشغول به كار بوده و پس از آن به عنوان            “  انروا”كه در   “  لينسي”را از جانب    
انتقال يافته،  “  انستيتو پژوهش ها و بر رسي هاي واشنگتن           ”كارشناس در    

و كم كردن   “  انروا”بر اساس تغيير نام وظايف      “  لينسي”پيشنهاد كرد. پيشنهاد    
 خدمات اين نهاد در تمامي بخش ها تنظيم شده است.

و كم كردن خدمات آن     “  انروا”س ـ آيا به نظر شما تغيير نام          
 بوده يا نتيجه فشارهاي خارجي؟“ انروا”حاصل نظر 

نبوده بلكه اين نهاد در مقابل فشار ناشي از كم           “  انروا”اين نه تنها خواسته     
كردن بودجه و عدم دريافت كمك هاي الزم قرار گرفته تا به عنوان جزئي از                 
پروژه حذف مسئله بازگشت پناهندگان قرار گيرد. اين فشارها همزمان بر مردم             
فلسطين و حكومت خود گردان نيز اعمال مي شود. به نظر ما اين وضع ادامه                 
خواهد يافت. كميته هاي مردمي و فعاالن بخش خدمات به پناهندگان، با فشار             

از تغيير نام آن جلوگيري كردند اما نتوانستند از كم كردن خدمات               “  انروا”بر  
سياست هاي آموزشي خاصي در ارتباط با  تغيير در              “  انروا”جلوگيري كنند.   

افشا “  هال فلسطين ”فرهنگ كودكان و ساير پناهندگان داشته كه از سوي              
گرديد. همان طور كه قبال اشاره شد، تمامي نشانه ها حاكي از چالش بين دو                 

و آن ديگري خواهان    “  انروا”نگرش، يكي خواهان ادامه انجام وظايف از سوي         
و در پي آن  فراموشي مسئله بازگشت پناهندگان          “  انروا”پايان يافتن ماموريت    

 است.
 س ـ در حال حاضر شما چه پيشنهادي داريد؟

شويم. برماست كه بر نظارت     “  انروا“ما نبايد وارد مبارزه براي پايان دادن به        
ادامه دهيم. از حكومت خودگردان و ساير حكومت هاي          “  انروا”بر نحوه عمل    

انتظار مي رود تا ضمن نظارت و مراقبت بر            “  انروا”عربي به عنوان ميزبان      
،  بر واگذاري مسئوليت به كارشناسان دركشورهاي در گير با              “انروا”كارهاي  

 مسئله پناهندگان اهتمام  ورزند.
س ـ براي جامعه فلسطين از طريق اين تريبون (هال فلسطين)           

 چه پيامي داريد؟
جامعه فلسطين در تنگناي ناشي از محاصره اسرائيل به سر مي برد. اشكالي              

براي كودكان فلسطيني اردوگاه هاي تابستاني در نظر بگيرد،          “  انروا”ندارد اگر   
اما برماست تا به وسيله فعاالن فلسطيني كه به بينش و فرهنگ فلسطيني                  
مسلحند، كودكان را دريابيم و رابطه اصولي بين اين فعاالن و كودكان                     

و اداره امور پناهندگان است كه       “  كميته هاي مردمي  “فلسطيني ايجاد كنيم. بر   
با نظارت بر اين اردوگاه ها مراقبت الزم را در چگونگي فعاليت ها به عمل                    

“ انروا”آورند تا زماني نرسد كه ما در حوادثي همچون آنچه كه امروز براي                   
طراحي مي شود، غرق گرديم. در اين وضعيت ما در برابر چالش هاي گوناگوني              
قرار داريم: ضرورت اتحاد براي آنكه سازمان ملل متحد دولت فلسطين را به                
رسميت بشناسد، تالش براي به ثمر رساندن طرح آشتي فلسطيني ها. توطئه              
ها در آينده بر ضد ما بيشتر و بزرگ تر خواهد بود. روند كنوني وضعيت                       
پراكندگي نيروها زمينه مناسبي براي حذف مسئله پناهندگان و پايان دادن به              

 حق آنان براي بازگشت به سرزمين هاي شان است.  
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 ادامه جهان  از پيشنهاد مردم فلسطين ...



سازمان   1948ماه مي     15مساعدتي به آنان دريغ نكردند. بعد از        
ملل متحد امور مربوط به تامين چادر و خدمات اوليه را براي                 
پناهندگان بر عهده گرفت. مسئله پناهندگان فلسطيني آرام آرام            
در سازمان هاي بين المللي مطرح و جايگاه خودرا پيدا كرد. در               

را   302مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه شماره          1949سال  
نمايندگي امداد و اشتغال پناهندگان           ”در زمينه تشكيل        

) تصويب كرد. اين نهاد در زمينه هاي مختلف         “انروا““ (فلسطيني
به پناهندگان كمك رساني و آنان  را در پيشبرد مسايل زندگي              
روزمره  ياري مي رساند. ماموريت اين نهاد تا فراهم شدن                 

مبني بر بازگشت آوارگان به       194شرايط اجراي قطعنامه شماره       
در   194سر زمين هاي خويش، ادامه مي يابد. قطعنامه شماره              

 به تصويب رسيد. 1949دسامبر
س ـ چه ارتباطي ميان مسئله پناهندگان و                

 وجود دارد؟” انروا”تاسيس 
رابطه يي  “  انروا“بين مسئله پناهندگان فلسطيني و وجود           

منطقي و واقعي و جود دارد، همان گونه كه بين حل عادالنه                
نيز اين رابطه وجود دارد.      “  انروا“مسئله پناهندگان و تدوام عمل     

با توجه به قطعنامه هاي قانوني و بين المللي مكلف به              “  انروا”
ادامه ياري رساني به پناهندگان تا زمان اجراي قطعنامه شماره             

صريحا حق بازگشت پناهندگان      194است. قطعنامه شماره      194
از آن ها بيرون رانده شده        1948را به روستاها و شهرهايي كه در     

اند، بيان مي دارد. از همين جا و بعد از صدور اين قطعنامه در                  
كار خود را شروع و بر توزيع چادر در اردوگاه هاي            “  انروا”  1949

كميسر عمومي يي   “  انروا”فلسطينيان نظارت كرد. همزمان براي      
“ انروا”تعيين گرديد.  نكته قابل توجه آنست كه هنگام تاسيس             

به محو و از     “انروا“بعضي از دولت ها در نظر داشتند از طريق            
بين بردن مسئله پناهندگان بپردازند. در سال هاي نخست فعاليت    

آغاز گرديد. نگرش   “  انروا”روند چالش بين دو نگرش در        “  انروا”
تاكيد مي      302اول بر التزام به هدف هاي اوليه قطعنامه شماره           

كرد و خواهان ارائه خدمات و ياري رساني به فلسطيني ها  در                
محل اسكان موقت آنان تا زمان بازگشت به سر زمين هاي شان            
بود، و نگرش ديگر كه اياالت متحده آمريكا آن را به پيش مي               

براي اقامت دايمي پناهندگان در      “انروا”برد خواهان به كار گيري    
كشورها و اردوگاه هاي پناهندگان و در نتيجه، از بين بردن                 
هرگونه امكان بازگشت آنان به سرزمين هاي شان در آينده بود.            

معروف شد. اين پروژه در سال هاي اوليه          “اسكان“اين طرح به  
دهه پنجاه قرن بيستم ميالدي و به دليل عدم برتري جهاني               
آمريكا در آن زمان در ابتداي راه بود. موقعيت آمريكا در آن                 
شرايط اجازه نمي داد تا بر كشورهايي كه به تازگي از جنگ                 

انستيتوهاي   1955جهاني دوم رها شده بودند اعمال نظر كند. در          
و كسب حقوق    “  اقامت دايمي ”پژوهشي آمريكايي در زمينه        

شهروندي براي پناهندگان در مناطق مختلف شروع به ارائه طرح          
 هايي كردند.  

براي اقامت  “  انروا”س ـ چه پروژه هايي  از سوي          
براي پناهندگان به   “  كسب حق شهروندي  “دايمي و 

 انجام مي رسيد؟   
پيشبرد طرح مربوط به اقامت دايمي پناهندگان فلسطيني در           
ليبي، يعني انتقال آنان از اردن، سوريه و لبنان، و اسكان آنان در              
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مبارزه خلق فلسطين براي كسب حقوق          
قانوني خود، پايان دادن به اجحاف هاي دولت        
اسرائيل، و تشكيل يك دولت مستقل عضو          

 18  سازمان ملل متحد از روز جمعه،             
شهريورماه،  وارد مرحله نهايي خود گرديد.            
بيش از يك سال است كه نيروهاي ملي و             
ترقي خواه فلسطيني با سازمان دهي كارزار          
موفقيت آميز بين المللي سعي كرده اند تا در           
جهت رسيدن به  خواسته اساسي خود براي           
تشكيل يك كشور مستقل فلسطيني و تأييد         
آن از سوي سازمان ملل، حمايت جهاني را           
جلب كنند. مقام هاي فلسطيني در رابطه با           
مبارزه خود براي تصويب عضويت فلسطين در       

پذيرش دولت  ”سازمان ملل اظهار مي دارند:       
فلسطين به عضويت سازمان ملل متحد گام         
مهمي به سوي پايان دادن به اشغال، و در             
مسير دستيابي به استقالل فلسطين و عملي         
شدن صلح عادالنه و جامع در خاور ميانه             

آنان معتقدند كه، با توجه به عدم           ”  است.  
آمادگي اسرائيل براي قبول راه حل هاي             
مبتني بر گفت و گو، و همچنين تجاوزگري           
هاي افراط گرايانه دولت هاي دهه اخير اين          

كشور، و حمايت راهبردي(استراتژيك) امپرياليسم جهاني به سركردگي اياالت متحده آمريكا از اين               
تجاوزگري ها، تنها راه حل باقي مانده روي كردن مستقيم به سازمان ملل و پذيرش داوريِ افكار                    
عمومي جهان است.  بيش از دوسوم كشورهاي عضو سازمان ملل حمايت خود را از خواست تشكيل                  

، اعالم كرده اند.  در روزهاي اخير،          1967دولت مستقل فلسطين در درون مرزهاي پيش از ژوئن            
اياالت متحده در حمايت از دولت اسرائيل، كه از امكان به رسميت شناخته شدن فلسطين در مقام                    
صد و نود و چهارمين كشور عضو سازمان ملل به شدت در هراس است، در جهت سد كردن عملي                     
شدن چنين امكاني، فعاالنه دست به اقدام زده است.  مقام هاي آمريكائي اعالم كرده اند كه، در                       

ي خود  “وتو”صورت قبول اين طرح در مجمع عمومي سازمان ملل، تصويب آن را با استفاده از حق                  
در شوراي امنيت سازمان ملل غيرممكن خواهند كرد.  حزب توده ايران از مبارزه مردم فلسطين براي                 
پايان دادن به اشغال سرزمين هاي خود و ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني بر طبق قطعنامه هاي                   

با پايتختي بيت المقدس شرقي، همواره        1967مصوب سازمان ملل متحد و در مرزهاي پيش از ژوئن      
 حمايت كرده است.  

فلسطين، با مركز خبري      مردم، عضو دفتر سياسي حزب      “وليد العوض ”در ادامه، متن گفت و گوي       
، در مورد كوشش هاي مسمومي از نوع ذكر شده در باال، كه با زمينه كار و وظيفه                     “فلسطين  هال”

سازمان ملل در برابر مردم رنج ديده فلسطين و همچنين ايجاد مانع در فعاليت نمايندگي آن سازمان                  
چندي پيش انتشاريافت،     مرتبط مي شود، و    ”“)انروا(”امداد و اشتغال پناهندگان فلسطين        ”در امور 

 براي اطالع خوانندگان نامه مردم در زير مي آيد:
 

 بيان كنيد. 1948س ـ  در ابتدا چگونگي اوضاع مردم فلسطين را در سال 
عظيمي روبه رو شدند.    “  نكبت”با    1948همان طوري كه اطالع داريد، مردم فلسطين در سال             

اين عده از   “  صهيونيسم”نزديك به يك ميليون فلسطيني از شهر و ديار خويش آواره گرديدند، پروژه              
به اجرا  “  پاكسازي نژادي ”مردم فلسطين را در تمام نواحي جهان پخش كرد. در نتيجه سياست                  

فلسطيني به لبنان مهاجرت كردند، و همين تعداد             125/000گذاشته شده از سوي صهيونيست ها،        
 نيز به غزه و كرانه باختري رود اردن روانه شدند.به سوريه، و دو برابر آن  به اردن، و تعدادي 

مردم ساكن در كشورها و مناطق مذكور، مهاجران را با آغوش گرم پذيرفتند و از هر گونه كمك و                    
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جهان از پيشنهاد ايجاد كشور مستقل 

 فلسطين حمايت مي كند 

 7ادامه در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده
 يورو 50پارسا از ايران                                           
 پوند 200قاسم به ياد رفيق خسرو روزبه                      


