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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم “والیت فقیه” !

پیام نوروزى کمیته مرکزى حزب توده ایران
سال 1381، سال آزمون دشوار جنبش مردمى در مقابله با

توطئه هاى مرتجعان حاکم بود
هم میهناנ عزیز!

ـیدנ ـرא رـس ـودה אیرאנ ـف ـزب ـت ـركزی ـح ـیـته ـم كـم
ـنوروز، سـنت دیرینه و خـجـسته ـنیاكاנ ـما، ـجـشנ ـنو

ـیـعت و ـب ـشـدנ ـط
ـــــــزرگدאشـــت ـب
ــــیكی چیرگی  ـن
ــــیدی و ــــر پـل ـب
ـر پیروزی ـمـردم ـب
ـضـحــاكاנ ـتــاریخ
ـــــا ـــم رא بـه  ـش
ـبـریכ ـمـی گوید ـت
ــیدوאر אـسـت و אـم
ـال 1382، كه ـس
ه ـــــررـغــم ـهـــم ـب
دـشـــوאری ـهـــای
ــــــال پیש رو ـس
ـــــــای پیروزی ـه
ـجـنـبש ـمردـمی در
ــــا ــــاف ـب ـــص ـم
ـجــــاع و رژیم אرـت
ـبـدאدی ـحـاكم ـت אـس

باشد.
ـبـهـا، ـسـال ـسـال 1381، ـسـال ـتـجـرـبـیات گرאـن
د ودی روـن اـب رאی ـن اكم ـب اנ ـح ات ـمرـتجـع گـسـترש ـحمـل
دה اכ و نگرאנ كـنـن رـن وـلات ـخـط ال تـح اـحات و ـس אـصـل
یاـنه و اورـم ـطقه ـخ ًا در ـمـن وـص اנ و ـخـص رـصه ـجـه در ـع
رה ا ـبـه ال 1381، ـب ود. אرـتـجاع در ـس ارس ـب یج ـف ـخـل

ـاנ ـب ـل ـاح ـط ـبـی אـصـل ـیم ـطـل ـاـشـات و ـتــسـل ـم ـجـویی אز ـم
د ـجـنـبש یـعی رא ـبر ـض ردה و وـس اـجم گـسـت ی تـه حكوـمـت
اנ، ركوب و خـفـق و ـس دید ـج از كرد. ـتـش ات آـغ اـح אـصـل
ــردה ـبه ه گـســت ـل ـحــم
ـشجـویی، ـجـنـبש دאـن
ه ـعــنـــوאנ یكی אز ـب
رزـمـــنـــــدה ـتـــــریנ
مـاعـی یروهـای אـجـت ـن
ـمــــــدאفـع روـنــــــد
ـشـدید אـصـلـاـحـات، ـت
ـــشـــار ـبـــر ـضـــد ـف
ـنیروـهای دگرאـندیש،
ا و امه ـه ـسـتנ روزـن ـب
ــد ـق ــریات ـمــنــت ـنـــش
تـــاریכ אنـــدیشـــاנ
ـار ـب ـت ـحـاكم، ـبـی אـع
ـیש אز پیש كردנ ـب
ه ــس ـشـــورא ـب ـل ـج ـم
ـنـوאנ ـنـهـاد ـقـاـنـوנ ـع
گذאر كـشـــــــور، در
كـنـار پروـنـد ـسـازی،
ـجه دسـتگیری و شكـن
ـمه ـبـخــشـی אز ـنـقــشه ـیروـهـای دگرאـنـدیש، ـه و آزאر ـن
وسیع رژیم ـبرאی ـنابودی روـند אصلاـحات و بازگردאـندנ
אوـضاع به وضعیت پیש אز خردאد 76 بود. אرـتجاع با
ـتـقل ـمـردـمـی و روـنـد ـبـש ـمــس ـن ـتـرש ـج ـتـوـجه ـبه گـس

همبستگی جوانان جهان با
مبارزات جوانان و دانشجویان
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بازهم پیرامون دومین
انتخابات شوراهای شهر

و روستا

اولتیماتوم بوش به صلح جهانى
فراخوان به همه نیروهاى مردمى: به کارزار مخالفت فعال با جنگ به پیوندیم!

* اکثریت  مردم جهان  مخالف این جنگ که ناقض قوانین بین المللى و در تقابل با منشور
سازمان ملل است، هستند 

ام كرد ریكا، אعـل ردم آـم ود به ـم وש در پیام ـخ ـجرج ـب
رאق رא ر ضـد ـع اـعـته ـجنگ ـب رـصت 48 ـس كه پس אز یכ ـف
آـغاز ـخوאـهد كرد.ـجرج ـبوש در پیام ـخود אز ـجـمله אـشارה
ש ـبـاید در ـمـدت 48 كرد كه: «ـصـدאم حــسـیנ و پسـرאـن
ـوש אضــاـفه كرد كه ـد.» ـب ـن ـرכ كـن ت عــرאق رא ـت ســاـع
ر ی ـه اـم ـظ رخـورد ـن رאق ـبه ـب رכ ـع ا  אز ـت «خـوددאری آـنـه
ـنـجـر خـوאهـد ـشـد.» بـر ـشخـیص ـبـدهـیم ـم آنگاה كه مـا ـت
وم اـت یـم رگزאری ـهای ـجـهاנ אیנ אوـلـت אـساس گزאرש ـهای ـخـب
اנ رو ای ـجـه رאנ كـشورـه الـفت وـسیع ـس ا مـخ رج ـبوש ـب ـج
ـوש رא ـبه رو شــدה אسـت. شــیرאכ אیנ مــوـضع جــرج ـب

אـقدאـمی یכ ـطرفه و ـبر ـضد ـخوאـست ـشورאی אمـنیت ـسازـماנ
ـست و ـسـرאנ كـشـورـهـای چیנ، كاـنـادא، مكزیכ و ـمـلل دאـن
ـر ـتـحـدאנ אو رא ـب روـسـیه אیנ ـحـركت ـهـی ت ـحـاكـمه  و ـم

خلاف روאبط قابل قبول بیנ אلمللی אرزیابی كردند.
گزאرש خبرگزאری ـهای جهاנ در روزهای אخیر حاكی
رـحـله ی ـبه شـروع ـم یـسـت ای אمپریاـل یم سـرאנ كشـورـه ـصـم אز ـت
نهایی ـجنگ بر ضد عرאق بود.  جورج بوש، ـتونی بلیر و
ا ار در گردـهـمایی ـخود در روز یكـشـنبه  ـب اریا  אزـن ـخوزה ـم
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بـعد אز ـنزدیכ به سه ـهفـته אز אـنتـخاـبات
ـشـورאـهـای ـمـحـلـی ـتـحـلـیل و אرزیاـبـی אز אیנ
اـلاנ ـسیاـسی ا و فـع یروـه اـبات אز ـطرف ـن אـنتـخ
ـمـاـنـی، ـفـعـال مچـنـاנ אدאـمه دאرد. ـتـقـی رـح ـه
اנ، ا رאدیو آـلـم ذـهـبی در یכ گـفتگو ـب ـمـلی- ـم
اط ـش دאנ ـن ار دאـشت:" در ـفـق ارה אـظـه در אیנ ـب
ردم ـبه ا، پیام ـم ورאـه د ـش یاـسی و ـعملكرد ـب ـس
ور كه در د אـم ود كه אز روـن ریح אیנ ـب ور ـص ـط
ـحـقـیـقت אز سـال 79 در אیرאנ ـشـروع ـشـدה،
ال یנ ـح وـعات و در ـع ار روی ـمـطـب ـش ی ـف یـعـن
ب و ــشــار روی ـجــریاנ ـهــای אـصـلــاح ـطـل ـف
اـتوאـنی אـصـلاح ـطـلـباנ در دאخل ـحاكـمیت در ـن
د. אیנ پیام ـن یـسـت شـاנ رאضـی ـن رد אهـدאـف ـب پیـش
یروـهای ا به ـهمه ـن ـسیار روـشـنی ـبود و تـقریـب ـب
ـمـاـعـی در אیرאנ دאدה ـشـد.” ـت ـسـیاـسـی و אـج

(سایت ملی-مذهبی)
دیנ اـه اנ ـمـج ازـم و ـس یנ، ـعـض مـحـسנ آرـم
אنقـلاب אسلاـمی و مجلس، ـنیز گفت:" نـتیجه
اـنه پیروزی אرאدה ـش ا ـن ورאـه یر ـش اـبات אـخ אـنتـخ
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ال ـب یر ـبه دـن ای אـخ ال ـه אی אـست كه در ـس
ـا ـرـخـوردگی و ـن ـزوאی ـمـردم و אیـجـاد ـس אـن
ـبت ـبه ـهـرگوـنه ـیاנ آـنـاנ ـنــس אـمـیدی در ـم
ا یנ در אدאـمه ـب ییر و ـتحـول אـست.” آرـم ـتـغ
شـاנ ـتخـابـات ـن تـایج אیנ אـن אیנ אشـارה كه ـن
ـمـی دـهـد ـنه رאـست و ـنه چפ پیروز ـشـد،
ـتנ ـضـور ـنـدאـش گـفت:" پیام ـمـردم ـبـا אیנ ـح
یری اـث شـاركت  هـیچ ـت אیנ אـست كه  كه ـم
در ـتغـییر وאـقعـیت مـوجـود نـدאرد.”(سـایت

رویدאد)
آرـمـیנ در ـجـایی دیگر گـفت:" ـشـركت
ـرـخـوردگی و ـزوא، یاس، ـس ـنـی אـن نكردנ یـع
رאی رـشد ایی ـب یـنه ـه ا ـبه ـنوـبه ـخود زـم אینـه
ـیנ ـی אسـت. چـن ـب ـرج ـطـل ـرج و ـم گرאیש ـه
وـضـعـیـتـی ـمـی ـتـوאـنـد ـعـرـصه رא ـبـرאی گروה
های مرجع خارج אز نظام مساعد سازد.”
ـشریح ا ـت اله אی ـب ار در مـق ا عـلوی ـتـب یرـض عـل
وـضـعــیت ـنــیروـهــای אـصـلــاح ـطلـب، ـمــی
ی رـصت خـوـب ویسـد:" אـنـتخـاب شـورאهـا ـف ـن
ـازی ـوـس ـا جــبـهه دوم خــردאد ـبه ـن אسـت ـت
خویש אـقدאم كـند. אصـلاـحات دمكرאـتیכ تنـها
ییر اנ ـتـغ وאـه اـخـته אـست كه ـخ ی ـس اـن אز كـس
ساختار قدرت باشـند. كسانی كه در رאهبرد
ـسیاـسی ـخود یگانه كردנ ـحاكـمیت ـبه نـفع
ا و ـمـباـنی ـمـشروـعیت دمكرאـتیכ ـساز و كارـه
ـازی ـوـس ـرאی ـن ـد. ـب ـرאر دאدה אـن ـور ـق رא ـمـح
ـردی یا ـیـست ـف ـازم ـن ـردאد ـل ـبـهه دوم ـخ ـج
ـحزبی رא تـصفیه كرد و كنار گذאـشت، كافی
ا ـهمه ـجریاנ ـهای ـمـتشكل در ـجـبهه אـست ـت
یم رאر دـه ی ـق وـن ابل آزـم ردאد رא در مـق دوم ـخ
كه نتیجه آנ متمایز ـشدנ אصلاحات بنیادی
ـظه كارאـنه אـست. آنگاה אز אـصـلـاـحـات ـمـحـاـف
ـنـهـا ـنفكرאנ ـت در نگاה ـتـیز ـبـیנ ـمـردم و روـش
د كه اـنـن ی ـم اـقی ـم رאی אدאمه رאה ـب اـنی ـب كـس
ـایت ـد.”(ـس ـن ـی ـهـســت ـیנ رאـه ـور چـن در ـخ

אمروز)
د در رאה وאـه یاسـی كه ـبـخ یروی ـس ر ـن ـه
אـصـلاـحات بـنیادیנ ـقدـمی ـبردאرد چارה ـندאرد
ای یروـه وف ـبه ـن ز אینكه نگاـهש ـمـعـط به ـج
אجتماـعی دאخل جامعه باـشد. به علاوה نگاה
ـتـیز ـبـیנ ـمـردم ـبـعـد אز پـنج ـسـال حــسـاس
مــتــوـجه گردیدה אسـت كه چه ـنــیروـهــا و
אشـخاـصی ـخوאـسـتار تـحوـلات بـنیادیנ ـبه نفع
وאנ یכ وאقـعیت ـجبـهه د. ـبه ـعـن ـسـتـن ردم ـه ـم
دوم ـخردאد אكـنوנ در ضـعیف ـتریנ ـموـقـعیت
ردم رא ید به אینكه ـم رאر دאرد و אـم خـویש ـق
یرو رف אیנ ـن ی ـبه ـط وخـاـل ای ـت دה ـه ا وـع ـب
ـسوق دאد گذشـته و אمتـحاנ ـخود رא ـنیز پس

دאدה אست.
ــیه אی ــیاـن ــیز در ـب ــضـت آزאدی ـن ـه ـن
ر ـش یر ـمـنـت אرزیاـبی ـخویש رא אز אـنتـخاب אـخ
ـضت آزאدی در ـتـحـلـیل كاهـש ـسـاـخت. ـنـه
ـمـشاركت مردم ـمی ـنویسد:" كاـهש چشمگیر
ـنـدگاנ ـبـاید یכ هــشـدאر و אـعـلـام ـشـركت كـن

ـخطر ـجدی تلـقی گردد. قـهر و بی אعـتنایی ـمردم نـسبت به אنتـخاـبات شورאـها ـصرفا به ـحوزה ـهایی كه عملكرد
اـموـفق ـبودה אـست مـحدود و ـمـنـحـصر ـنیـست، ـبلكه یכ پدیدה ـسیاـسی- אـجـتـماـعی ورאـهای دورה אول در آـنـها ـن ـش
یاـسی و ای ـس ادـه ا و نـه یروـه دאدی كه ـهـمه ـن انگر آנ אـست كه אـنـس ـش یر ـن ایج אـنـتـخاـبت אـخ ری אـست. ـنـت ام ـت ـع
حكومتی، אـحزאب و گروה ها با آנ روـبرو هستـند، عمیق تر و ـجدی تر אز آנ אست كه به رאحـتی بتوאנ אز آנ
گذشت. .... אیנ شكـست محصول ـتوطءه قدرت ـهای خارـجی نیست ـبلكه نتیجه و دسـتاورد عملكرد ـحاكماנ
اری یا ردم ـساـل یروـهای دروנ ـحاكـمیت، אـعم אز אصـلاح طـلـباנ ـطرـفدאر ـم یروـهای دאـخـلی، به ـخـصوص ـن و ـهـمه ـن
ات اـب ـظه كارאנ در אـنـتـخ اـف وـجه ـبه پیروزی ـمـح ا ـت اری אـست.نـهـضت آزאدی ـب اـل ردم ـس الف ـم اـفـظه كارאנ ـمـخ ـمـح
یم چـهرה ـسیاـسی ـخود رא ابـلیت אـسـتـفادה אز אیנ אمكاנ رא ـبرאی ـترـم ورאـها، אیנ ـموـضوع رא كه ـجـناح رאـست ـق ـش
دی د. نـهـضت آزאدی در ـجمع ـبـن ی ـمی كـن ربه گذـشـته، ـمـنـفی אرزیاـب ر אـساس ـتـج د و آנ رא ـب دאرد، رد ـمی كـن
ـشـاركت در ـضـور و ـم ـتـخـابـات אـخـیر، آوردה אـست:" ـمـردم بـا ـخـوددאری אز ـح ـضـور در אـن ـخـویש و دلـایل ـح
אـنتـخاـبات دـلـسردی و ـناـمیدی ـخود رא مـجـموعه ـحاكـماנ אـبرאز كردـند، آیا אیנ אـعـترאض، دـلـسردی و رویگردאـنی
اנ ـمی ـسـءوـل رאز אول ـمملكت آנ رא אـعـترאض ـبه ـعملكرد ـم اנ אـست یا ـنـظام؟ ـبرـخی אز ـمـقاـمات ـط اكـم ردم אز ـح ـم
دאنـند و نه ـنـسـبت به ـنـظام. אـما ـمشكل אـساـسی אیנ אـست كه ـمـسـءوـلاנ ـطرאز אول كـشور ـخود رא نه تنـها مـعادل
نـظام،بلكه حـتی معادل مـقدـسات دینی ـمی دאنـند. .... بـنابرאیנ ـتا زـمانی كه ـحاكـماנ نپذیرند كه مـعادل نـظام
ـنیسـتـند و تـغییر آـناנ تـغییر ـنـظام نـبودה و ـبرאـندאزی مـحـسوب نـمی ـشود، قـهر و رویگردאـنی ـمردم هم אز ـحاكـماנ
ـخوאـهد ـبود و ـهم אز ـنـظاـمی كه ـحاكـماנ ـخود رא ـمـعادل آנ ـمی دאـنـند. אز אیנ رو، אـمـتـناع و אـنفـعال ـمردم كامـلا

قابل فهم و درכ אست.
دكـتر مـحـمد ملكی در ـبیاـنیه אی تـفـصیـلی و אرאءه آـمارـهای گوـناگوנ אز אـنتـخاـبات فعـلی و ـقبـلی رژیم وـلایت
فـقیه، در ـنتیجه گیری ـخویש ـمی ـنویـسد:" پس אز אعـلام نـتیجه אنتـخاـبات ـشورאی شـهر و روسـتا و شكست پر
اـلای ـنـظام و روزـناـمه ـهای وאـبـسـته تحـلیل و تـفـسیر ـهای گونه مـعـنی دو ـجـناح אـصـلی دروנ ـحاكـمیت مـقاـمات ـب
یوנ د به یכ وאـقـعیت אـعـترאف كـنـند و آנ אینكه 25 ـمیـل وאـنـسـتـن ا نـخوאـسـتـند یا ـنـت ا آنـه گوـنی ـنوـشـتـند و گـفـتـند אـم
ار دیگر ـبر אیנ نكـته پای د و ـب ردـن ام رא زیر ـسوאل ـب ـشروـعیت ـنـظ اـبات ـم ركت ـخود در אـنـتـخ دم ـش ا ـع ی ـب אیرאـن

فشردند كه هرگز تسلیم فریب كاری ها و شعارهای دروغیנ حاكمیت نخوאهند شد.”
ا اנ ـب زـم ر درـست در روز ـجمـعه ـهـم ایز אـهـمیت אـست كه אیנ دـفـت ر ـتحكیم وـحدت אز آנ رو ـح אرزیاـبی دـفـت
אنـتـخاـبات ـشورאـها ـخروج ـخویש رא אز جـبهه دوم ـخردאد אـعـلام كرد. قـعـطـنامه پایاـنی دـفـتر تحكیم وـحدت ضـمנ
ـتاكید بر אینكه אیנ אنتـخاـبات نقطه ـعطفی در تـحولات آیـندה אیرאנ אرزیاـبی گردیدה אست، عوאـملی رא كه ـباعث
ی ا אرزیاـب یف شـورאـه ردم و ـعملكرد ـضـع ودנ رאی ـم ار ـب ـتـب ی אـع ا گردید، ـب ورאـه ات ـش شـاركت در אـنـتخـاـب دم ـم ـع
گردیدה אـست. در ـتـشریح אیנ ـموאرد אز ـجمله آـمدה אـست:" مـجـموعه ـنـظام به ـهیچ روی ـحاـضر به پذیرש ـهیچ
یز ـنیـست . سـخـناנ رـهـبری در مـخالـفت ـبا یروנ אز ـخود، ـحـتی در ـبـخש ـهای ـحاـشیه אی ـقدرت ـن یرویی ـب ـن
ـتایید صـلاـحیت אـعـضای ـنـهـضت آزאدی در אـنتـخاـبات ـشورאـها אز ـسوی ـنـهادی אـنتـخاـبی ـماـنـند مـجـلس ـنـشاנ دאد
كه حتی حزبی مانـند نهضت آزאدی אیرאנ كه حدאكثر تلاש خود رא برאی پذیرفتنی جلوה دאدנ سیاست هایש
انـند ـمدیریت ـترאـفیכ، ـجمع ـبرאی ـنـظام אـنـجام دאدה אـست، نـمی ـتوאـند در ـمدאر ـتصـمیم گیری ـهای ـبـسیار ـخرد ـم
ام ـظ ا، ـن یم گیری ـه ـصـم رאی ورود در אیנ ـسـطح אز ـت ی ـب اشـد و ـحـت ری و ... ـحضـور دאـشـته ـب اـله ـشـه آوری زـب
ـحاـضر نیـست قـضاوت و אـنتـخاب رא ـبر عـهدה ـخود ـمردم بگذאرد.” دفـتر تحكیم وـحدت در אدאمه ـعدم ـمـشاركت
ـبیש אز 85 درصد مردم در אنتـخابات رא معنایی ـجز نارضایـتی אز شرאیط موجود ـنمی دאند و می ـنویسد:" אگر
ـمردم در אـنتـخاـبات ـخردאد 76 אصـلاح ـنـظام ـتوـسط אـفرאدی ـبرآـمدה אز دروנ چارچوب ـنـظام رא ـمی ـخوאـستـند، در
ا زنگ ـسـلـم د و אیנ یاس ـم ردید ـجدی دאرـن ا ـت وفـقیت אیנ ـتـلاש ـه ـسـبت ـبه ـم د كه ـن ودـن ام ـنـم اـبات אعـل אیנ אـنـتـخ
خطر جدی برאی مـجموعه نظام تلـقی می گردد.” قعطنامه پایاـنی دفتر تحكیم وحدت در پایاנ خوאـستار جبهه

جدید با محوریت آزאدی خوאهی و دموكرאسی گردیدה אست.
ا رא “ـنه” به كل ازـماנ ـهای אپوزیـسیوנ ـخارج אز كـشور אـنتـخاـبات אـخیر ـشورאـه אكـثریت ـقریب ـبه אتـفاق ـس
ـحاكـمیت جمـهوری אسـلاـمی אرزیاـبی كردה אـند. ـمرـتجـعاנ ـحاكم كه  ـسیـلی ـمردم آنـها رא وـحـشت زدה كردה، در
אـشارה به ـسخـناנ مـحـمد ـخاـتـمی كه آנ رא یכ زنگ ـخـطر ـتلـقی كردה ـبود، ـبرאی אینكه وאقـعیت ـهای ـموـجود رא
رאی اـبات ـب یـجه אـنتـخ ارה به אینكه ـنـت ا אـش اـعات رژیم ـب د. یوـنـسی وزیر אطـل د، ـبه ـجوאبگویی پردאـخـتـن اנ كـنـن كـتـم
جمهوری אسلامی زنگ خطر نیست، گفت:" كسانی كه دشمناנ نظام رא אمیدوאر و مردم رא مایوس می كنند در
اـشـند ـنـظام אز آنـها ـمدـعی ـمی ـشود و אز آـنـها به دـستگاה ـقـضایی شكایت ـمی كـند. ـحدאد ـعادل ـهر پـسـتی كه ـب
ـنـمایـندה ـتزریـقی ـشورאی نگـهـباנ به مجـلس، گـفت:" آنچه در تـهرאנ אتـفاق אـفـتاد نـتیـجه ـسیاה نـمایی ـنـبود، ـمردم
ـتـخـاـبـات ـتـهـرאנ ـعـا ـسـیاה ـبـود، ـسـیاה كردـنـد و אز آנ روی گردאـنـدـنـد. چه آـنـهـایی كه در אـن آنچه رא كه وאـق
ـمـشاركت كردـند و چه آنـها كه ـشركت نكردـند، به ـسیاـهی “نه” گـفتـند و אیנ نه گـفـتנ، نه ـتنـها زنگ ـخـطری

برאی אنقلاب نیست، بلكه نشانه آگاهی مردم אست”(رسالت، 15 אسفند)
ـبا אرزیاـبی אز אظـهارאت و تحـلیل ـهای ـفـعاـلاנ ـسیاـسی دאخل ـحاكـمیت و فـعاـلاנ ـسیاـسی ـخارج אز ـحاكـمیت
ا ـبر אیנ نكـته אشـترאכ ـنـظر دאرـند كه אدאمه روـند جـنـبש אـصـلاـحی در چارچوب و ـساـخـتارـهای كـنوـنی ـغیر ـتـقریـب
د. دـن ریנ وـجه ـممكנ ـبه گوש ـهمگاנ رسـاـن اـت ا زیـب ا ـب ودה ـه سـاـله אی كه ـت اپذیر אـست. אیנ ـم ـممكנ و אمكاנ ـن
یه אمكاנ یادیנ در چارچوب رژیم وـلایت فـق اـحات ـبـن وـهم كه אصـل وز در رאـسـتای אیנ ـت یاـسی كه ـهـن یروـهای ـس ـن
پذیر אـست، ـفرـصـتی دیگر ـبرאی ـبـند ـبازی ـهای گذـشته ـندאرـند. אكـنوנ ـتنـها دو ـجبهه وـجود دאرد، ـجبهه ـمردم

و دمكرאسی و جبهه אرتجاع و سركوب.
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یم ـبه رد رאה اנ ـتـصـم ی ـجـه وـم دـهנ كـجی ـعـلـنی و مـعـنی دאری ـبه אفكار ـعـم
د و ـن ـت اנ ـمـلل گرـف ریق سـازـم یاـنه אز ـط یכ ـبحـرאנ خـاورـم اـت وـم ای دیپـل ـحل ـه
ـبه آغـاز ـن ظـامـی ـبه عـرאق رא אز بـامـدאد دوـش تـدאرכ مـرـحـله ـنـهـایی ـحـمـله ـن
اـبل یر ـق رאیط ـغ اנ و ـش ـسـت ریكا و אنگـل یرـمنـعـطف آـم یاـست ـهای ـغ د.  ـس ـكردـن
ـقبوـلی كه אیנ كـشور ـها در سازـماנ ملل و ـشورאی אمـنیت در رאبـطه با ـعرאق
ا یכ ـبـحرאנ ادیه אروپا رא ـب اנ ـملل ـبلكه אـتـح ازـم د ـنه فـقط ـس ی كـنـن رح ـم ـمـط
یم ـجورج ـبوש ـبه ـشروع ـجنگ رو كردה אـست. ـتـصـم اـبقه روـب ـجدی و ـبی ـس
ازرـسی و ـتحـقیق ـسازـماנ ـملل در ـحاـلی كه אكـثر كـشورـهای جـهاנ و ـهی ت ـب
امه ـهای ـمـصوبه در رאـبطه ـبا خلع ـسـلاح ـعرאق مـعتـقد به אمكاנ אـجرאی ـقطـعـن
ـسازـماנ مـلل ـمی ـباـشـند، ـموید אیנ ـنـظر אـست كه אیاـلات ـمتـحدה אز ـمردאدـماה
ای אپوزیـسیوנ اנ ـه ازـم ا ـس اگوנ ـب یا و پـنـت اנ ـتشكیل جـلسه ـسرאנ ـس و אز زـم
عـرאق در وאـشنگـتנ تـاریخ ـحـمـله رא ـتعـییנ كردה بـود و حـوאدث ـبعـدی  אز
ـمـله ـهمكاری و یا عـدم ـهمكاری عـرאق بـا كوشـש هـای سـازمـاנ ـمـلل در ـج
رאـبطه ـبا خـلع سـلاح אیנ كـشور אز سـلاح ـهای אنـهدאم ـجمـعی אـثری در ـتـعییנ
ـرאנ אیנ ـسه كشــور ـدאشــته אسـت.  ـتـصــمــیم رهــب ســیاسـت אیנ كشــور ـن
אمپریالیسـتی در ـشرאیـطی كه تـظاهرאت ـبی ـسابقه ـضد جنگ ـسرאسر جـهاנ رא
یـسم و ردـمی אمپریاـل اـهیت ـجنگ طـلب و ـضد ـم ار دیگر ـم رא گرـفته אـست، ـب ـف
ـناـسازگاری آנ ـبا آرא و خوאـسته ـهای ـمردم رא به نـمایש ـمی گذאرد. تبـعات
ـتـصـمیم  ـهی ت ـحاكمه آـمریكا و مـتـحدאנ آנ در ـشروع ـجنگ نه فـقط تـهدیدی
ـطـقه ـن ـاـمـی ـجـهـاנ و ـم ـم ـنـیت ـت ـر ـضـد ـمـردم ـعـرאق אـست ـبلكه אـم ـجـدی ـب

خاورمیانه رא به خطر می אندאزد.  
وم اـت یـم د كه אوـلـت اנ  ـمی دאـنـن ر دوـست ـجـه وאה و ـبـش ی ـخ رـق یروـهای ـت ـن
ـبوש و ـهی ت ـحاكمه آـمریكا  ـموـجودیت و عـملكرد روאبط ـبیנ אـلملـلی ـموـجود
ی رو ـم وط كامل روـب ر ـسـق ا ـخـط اנ ـمـلل رא ـب ازـم ار ـس ـت اـخ اנ و אزـجمـله ـس ـجـه
كند.  ـحمله كـشور ـهای אمپریاـلیسـتی به ـعرאق و אـشـغال نـظاـمی אیנ كـشور و
ـحـضور ـبیש אز 300000 ـنـظاـمی آـمریكایی و אنگـلیـسی ـبا ـتـماـمی تـجـهیزאت
ا ـمـحـسوب ـمی ـشود و و ـتـسـلیـحات ـمدرנ ـخود ـخـطری ـجدی ـبرאی ـمیـهנ ـم
رאت ـمـسـتـقیم و اید و ـنـمی ـتوאـنـند אـث ـنیرو ـهای ـمـترـقی كـشور به ـهیچ روی نـب
ظـر دور یـهנ אز ـن ات ـم ر ـتحـوـل ی رא ـب اـم ـظ اجـرאجـویی ـن یم אیנ ـم ـسـتـق غـیر ـم
بدאرـند. نیروهای ترـقی خوאה و دموكرאت אیرאנ  نمی ـتوאنند با حمله ـنظامی
ر رאق و ـه یـسـتی ـنه در ـع ای אمپریاـل یروـه وی ـن ییر رژیم” אز ـس یل “ـتـغ و تـحـم
ـای ـیروـه ـد.  אیנ ـفقـط ـن ـن ـاـش ـوאـفق ـب ـمـله در אیرאנ ـم ـور دیگری و אز ـج كـش
سـلـطـنت طلب و ـطرـفدאرאנ ـخوש ـخیال אـعادה رژیم ـشاـهی در אیرאנ ـهـستـند،
كه ـمی توאـنند چـنیנ ـخوאب ـهای زهر آگیـنی رא در ـسر  بپرورאنـند.  مـبارزה
ارزה ـبرאی دـموكرאـسی و ـبر ـضد ا ـمـب ا ـجنگ و ـجنگ طـلـبی אرـتـباط ـماـهوی ـب ـب
ـقـیه دאرد.  ـمـا ـبـا نگرאـنـی ـشـاـهـد אیנ ـبـودה אیم كه دیكـتـاـتـوری وـلـایت ـف
ا ـبهـرה اה هـای אخـیر ـب یه در ـم ایت ـفـق رאנ رژیم وـل ـب یנ حـاكم و رـه رـتـجـع ـم
رز ابـقه آـمریكا در ـم ی ـبی ـس ـجویی אز ـشرאیط ـمـتـشنج ـمـنطـقه و ـحـضور ـنـظاـم
د אـصلـاحـات در وج سـركوب و ـمعكوس كردנ روـن شـدید ـم یـهנ ـبه ـت هـای ـم
رאנ د كه ـس ی آگاـهـن وـب ا ـبه ـخ یـهנ ـم اנ ـم د.  زـحـمتكـش دאم كردה אـن ور אـق كـش
یس ـبه ریكا و אنگـل ی آـم اـم ـظ اوز ـن ا ـطرح تـج یم ـب ـستـق یر ـم یم و ـغ ـسـتـق رژیم  ـم
ـعرאق هـماهنگی كردה אـند و به ـخیال ـخود ـبرאی خود سـهمی در آیـندה ـعرאق
ی ر ـم ام ـخـط ات سـیاـست رژیم אـعـل ـبـع ا ـت ـطه ـب ا در رאـب د.  ـم دאرכ دیدה אـن ـت

كنیم.  אیנ سیاست های ضدملی باید אفشاء گردد. 
ادیاנ ـصلح و ـبرאـبری ـبودה ردم و زـحـمتكـشاנ אیرאנ كه ـبـطور ـسـنـتی ـمـن ـم
ا گوشت و پوـست ا ـعرאق ـب ار ـهـشت ـساله ـب אـند و در ـجریاנ ـجنگ ـفاـجعه ـب
دאی د كردנ ـص یفه مـهـمی در بـلـن د، وـظ رـبه كردה אـن ایج ـجنگ رא تـج ـخود ـنـت
یـهנ كه  در رـجـسـته زـناנ ـم یـهנ دאرـند.  אـقدאم ـب رאـسر ـم صـلح ـخوאـهی در ـس
روز ـجـهـاـنـی زנ،  8 ـمـارس ـشـعـار ـصـلح ـخـوאـهـی ـسـر دאدـنـد و ـبـا پرچم
اנ رאנ و אـصـفـه اـسـبت در ـتـه ی كه ـبه אیנ ـمـن رאـت اـه ا ـجنگ در ـتـظ اـلـفت ـب مـخ

سازماندهی شدה بود، شركت كردند، رאهنمای عمل مناسبی אست.
ریكا و ار آـم اـجـعه ـب ای ـف یاـست ـه ا ـس اـبـله ـب رאی ـصلح و در ـمـق ارزה ـب ـب ـم
ایت ر ـضد رژ یم وـل اپذیری אز پیكار ـب ـمـتـحدאנ آנ در ـمـنـطقه ـبـخש ـجدאیی ـن
ی رـق ای ـمـت یروـه احـات אـست. ـن د אصـل ای אدאمه روـن یه و حـركت در رאـسـت ـفـق
אیرאנ و منطقه باید تمام تلاש های خود رא در אیנ زمینه به كار گیرند.
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پیکار در راه آزادى زندانیانادامه اولتیماتوم بوش به صلح ...
سیاسى وظیفه مبرم ماست

میهנ ما به ویژה تاریخ معاصر آנ سرـشار אز صفحات درخشاנ مبارزאت و
قـهرـمانیـهای אـنـساנ های ـسترگی אـست كه بـخاطر آزאد אـندیـشی در رאה آزאدی و
د، ـبه شكنـجه گاههـا ادה אـن دאנ אـفـت دאد ـبه زـن ـب یه אرتجـاع و אـسـت ر ـعـل ارزה ـب ـب ـم
ر ـسر آرـماנ ـهای ـخود ـنـهادה ربـلـندی و אـفتـخار ـجاנ ـب ا ـس د و ـب كـشیدה ـشدה אـن
ـنـد، ـبـذر پر ـبـاری ـبـود كه در ـمـیـهנ ـبـارزאנ در ـب אـنـد. پیكار آـنـاנ و دیگر ـم
ایه ار دیگر دـسـتـم اـنه بـه د و در بـهـمנ 1357 در آـسـت ا كاـشته ـش دאد زدה ـم אـسـتـب
ـخیزש ـمردـمی ـشد كه همچوנ ـطوـفاـنی كاخ אسـتـبدאد رא در ـهم ـفرو ریـخت. אز
ال پرشكوה یاנ אـسـتـقـب ال، در ـم ا ـس ی پس אز دـهـه ی سـیاـس دאـن زאرאנ زـن آزאدی ـه
یاנ اנ سـاـل ـنـم یـه دאנ ـم رزـن ود كه אیנ ـف ارزה אی ـب ـب ر ـم ایید ـب ر ـت ردم אیرאנ ـمـه ـم
انـهای آנ نـهادה درאزی אز ـعـمر و ـجوאـنی ـخود رא ـبدوנ چـشـمدאـشـتی ـبر ـسر آرـم
ا אیנ אـمید كه زـندאנ ـهای ـمیـهנ ـما دیگر ـهیچگاה אز آزאد אـندیـشاנ و ـبودـند. אـم
دل گردید و سـایه شـوم یدی ـب اאـم ی زود ـبه یاس و ـن شـود، خـیـل ارزאנ پر ـن ـب ـم
ا اـمـعه ـم ر ـج ایی ـب روנ وـسـط یوה ـهای ـق ا ـش ی ـب ذـهـب رה ـم اق مـجددא در چـه אـخـتـن

گستردה شد.
ـا ـهـیچگاה אـمـوאـجـی ـبه אیנ وـسـعت אز ـعـاـصـر كـشـور ـم در ـطـول ـتـاریخ ـم
ودـند. دה ـنـشدה ـب اـن ا و به אیנ ـسرـعت ـبه ـسیاهچاـلـها كـش یـهנ ـم اנ ـم آزאدیـخوאـه
ا ـحاكم گردید، אز ـترور و אخـتـناق كه در پی سـلطه مـجدد אرتـجاع ـبر ـجاـمعه ـم
د אز ودה و ـهـست.بـع یر ـب ـظ اנ كم ـن یگری و ـسـبـعیت در אیرאנ و ـجـه ر وـحـش ـظ ـن
ای نـخـست الـه یנ ـس وـن اנ، ـسركوب ـخ اع در كردـسـت ی دـف ردم ـب ار وـسیع ـم كـشـت
ار جـمـعی زـندאـنیاנ ـسیاـسی در ـتاـبسـتاנ و پاییز 1367، كه دهه ـشـصت و كشـت
ریנ ـمتفكرאנ، دאנ אیرאנ و ـبرـجـسته ـت در آנ گروה كـثیری אز ـشایـسـته ـتریנ ـفرزـن
دאم ارزאנ كـشور ـبه فـجیع ـتریנ شكل ـممكנ به ـجوـخه ـهای אـع دאנ و ـمـب دאـنـشـمـن
ادאـنی אـست كه ر دאـمנ حكوـمت ـجـل یشه ـب رאی ـهـم د، لكه ـننگ ـب دה אـن سپردה ـش

אیנ جنایات ضد אنسانی رא سازماנ دאدה بودند.
ـمه ـیه ـه ـق ـایت ـف ـی وـل ـردـم ـد ـم ـیت אیנ אـست كه אز دیدگاה رژیم ـض وאـقـع
یـجه ـت ارزה “غـیر خـودی” و در ـن ـب دאנ ـبه ـم ـن دیש، ـهـمه پایـب یروهـای دگر אـن ـن
رور د. ـت دאم رא دאرـن دאנ، شكـنـجه و אـع اق زـن ا אـستـحـق د كه ـتـنـه ـن ـسـت ی ـه اـن ـن دـشـم
ا אرزیاـبی كرد. شكار وאנ در אیנ رאـسـت یز ـمی ـت الـفاנ رژیم ـخارج كـشور رא ـن مـخ
مـخاـلـفیנ ـسیاـسی در ـخاـنه و ـخیاـباנ و ـترور آـناנ روש ـمرـسوم אیנ رژیم ـبودה
یנ الـف دیש و مـخ دگاנ، روـشـنفكرאנ دگرאـن ویـسـن ی אز ـن وـه وנ אـنـب اكـن و ـهـست و ـت
ی در رگوـنه ـسـخـن د. ـه وـسط حكوـمت ـبه ـقـتل رسـیدה אـن سـیاسـی زـنجـیرה وאر ـت
ا وجـدאנ ـتـلهـا كه ـب تـرאض و بـا كوشـש در كـشف ـحقـایق مـربـوط ـبه אیנ ـق אـع
ـا ـسـركوب ـبـدیل ـشـدה و ـب ـوردה ـبـود، ـبه یכ ـمــسـاـله ـمـلـی ـت ـجـاـمـعه گرה ـخ

אرگانهای مختلف حكومت אسلامی موאجه می گردد.
ای زـنجـیرה אی و ـتـلـه اכ ـق ایات هـوـلـن روز پس אز گذـشت چهـار سـال אز ـجـن אـم
ریנ ـسـطوح اـت اـل ا ـب ا ـت ای پای آنـه یـنه كه ـج اء ـشدה در אیנ زـم ـش اد אـف وה אـسـن אـنـب
ا و دה ـه ی گیرد، پس אز دـستكاری پروـن ر ـم ی رא در ـب اـم ات حكوـمت אـسـل اـم مـق
وـصی اكیاנ ـخـص ایق، و دـستگیری ـش ر ـحـق رپوש گذאـشـتנ ـب رאی ـس ـتـلاש رژیم ـب
د، حكام رـن ی ـب ر ـم دאנ ـبه ـس ای زـن یله ـه وנ در پـشت ـم ا كه ـهم אكـن אیנ ـقـتـلـه
یه” گروה ضـاـء وה ـق ای “ـق یدאدگاה ـه دאـخـتנ ـب ا ـبه رאה אـن یه” ـب ایت ـفـق رژیم “وـل
ا به ـمـسلخ كـشاـندנ آـناנ אز اـنه رـفـته ـت اנ رא ـنـش دیـش ارزیנ و دگر אـن دیگر אز ـمـب
رא حكوـمت یه كه אسـاس آـن ایت ـفـق ام بگیرد. رژیم وـل ـتـق وجـدאנ آگاה جـامـعه אـن
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ـبرـخی אز ـتحـلیلگرאנ ـسیاـسی كـشورـهای ـسرـمایه دאری ـمدـعی ـهـسـتـند، و
رאی ـتدאرכ ـحـمله د، كه دـلیل آـمریكا ـب وـلاـنـن د به אفكار ـعـموـمی بـقـب سـعی دאرـن
رאق אـست یه رژیم ـع ـنـب یاנ به ـت اـن وאـسـته ـجـه اری كردנ ـخ رאق ـج اـمی ـبه ـع ـنـظ
ور آـمریكا اـنی به رـءیس ـجمـه یנ جـه ـشر و ـقوאـن وق ـب اع אز حـق كه گویا در دـف
اـبع د كه ـمـن رـن ـص ا ـم ییر رژیم در אیנ كـشور رא دאدה אـست.  آنـه وریت ـتـغ اـم ـم
ـمـیم گیری دوـلت كـنـوـنـی ـص ש پر رنگی در ـت ـنـفـتـی ـعـرאق و ـخـاورـمـیاـنه ـنـق
אیاـلات متـحدה ـندאشـته אست.  مـقاـلات متـعدد ـنامه مردم در ـهفته ـهای אـخیر
ای نـفـتی، و دوـلت آـمریكا ـبه ارـه ا ـنـقש אنـحـص ارאت ـمـتـعددی در رאـبطه ـب אـش
ا طـرאحـی ـطه ـب یم אیנ אـنـحصـارאت، در رאـب ـتـق ـس دگاנ سـیاسـی ـم ایـن ـم اـبه ـن ـث ـم
ـسیاـست جنگ طـلـبانه و ـخـطرـناכ אیנ كـشور در دو ـساله אـخیر دאشته אـست.
ا ـطه ـب ریكا در رאـب رאتژی آـم یدی אـسـت اנ یכ جـزء كـل ی ـجـه اـبع ـنـفـت ـن رل ـم ـت كـن
ـعرאق و ـخاورـمیانه אـست و در אیנ رאـبطه אیـجاد و حـفظ ـثـبات ـسیاـسی ـمورد
وـجود كه ـحـتی ـنـطقه אـهـمیت ـحیاـتی دאرد.  ـحـقایق ـم یـسم  در ـم ـنـظر אمپریاـل
در אـسـناد رـسـمی אیالت ـمتـحدה ـمنعكس אست ـحاكی אز אهـمیت ویژה نـفت در
ریكا در ارـجه آـم د.  وزאرت ـخ اـش ی ـب ور ـم اנ אیנ كـش ای كـل یم گیری ـه ـتـصـم
ـشـخصـی אز سـیار ـم نـد (EP414 06/20/2002)  אرزیابـی ـب ـس
אسـترאتژی ـطوـلانی ـمدت آـمریكا در رאبـطه با كاـهש אتكاء אیנ كـشور به مـنابع
نفت خارجی אرאءه ـمی دهد.  אیנ سند خاطر نشاנ می كند كه در حالیكه
ـطـور چـشمگیری رـشـد كردה ـصـاد آـمـریكا در ـسـال ـهـای پس אز 1985 ـب ـت אـق
اـعات ودה אـست، ـسازـماנ אطـل אـست و ـنرخ אـفزאیש ـمـصرف ـنـفت دאخـلی كم ـب
دה ـبه وאردאت ـنـفت كه ـتـح ات ـم ی كردה אـست كه אتكاء אیاـل یـن رژی پیש ـب אـن
یש אز 62 ود در سـال 2020 به ـب در سـال 2002 در حـدود 52 درصـد ـب

درصد אفزאیש می یابد.  
ـمـهـوری ـتـخـاـبـات ریاـست ـج ـبـز در אـن رאـلف ـنـادر، كاـنـدیدאی ـحـزب ـس
ریكا ـبه ـنـفت صـاد آـم ـت ا אتكاء אـق ـطه ـب ریكا در سـال 2000، אخـیرא  در رאـب آـم
خـاورمـیاـنه אـظهـار دאـشت: “אیالـات ـمـتحـدה در حـال حـاضـر روزאـنه 5/19
ر 26 درـصد ـمـصرف ـنـفت د، אیנ ـبالغ ـب یوנ ـبشكه نـفت ـمـصرف ـمی كـن یـل ـم
یـمی אز ـنـفت ایـست ـبیש אز ـن در ـسرאـسر ـجـهاנ אـست. אیاـلات ـمتـحدה ـمی ـب
مـصرـفی خود، یـعنی ـحدود 8/9 ـمیـلیوנ بشكه در روز، رא وאرد كـند.“  אیנ
رאی אینكه ریנ رאה ـب ـءנ ـت ـم ـط د كه: “ـم ی كـن ریكایی אضـاـفه ـم دאر آـم ـم ـت سـیاـس
ـبه خـود ـبه ـنـفت بـاشـد، تـوאنـد پاـسخگوی אتكاء ـهـمه جـاـن אیالـات ـمـتحـدה ـب
یج اנ در ـخـل یرה ـهای ـنـفـتی אـثـبات ـشدה ـجـه ابع و ذـخ ـن رل 67 درـصد ـم كـنـت
یارد یـل ایی 5/112 ـم رאق ـبه ـتـنـه ات شـدה ـع ی אـثـب اـبع ـنـفـت ـن ارس אـست.  ـم ـف
ط ـشـدה ـجـهـاנ אـست.  ـفـق ـصـرف ـن ـنـاـبع ـم ـمـاـمـی ـم شكه و یا 11 درـصـد ـت ـب

عربستاנ سعودی بیש אز אیנ كشور نفت دאرد. “
قـاـبل ـتـوـجه אـست كه 47 در صـد وאردאت ـنـفت آمـریكا در ـسـال 2001 אز
ا  אز دـت دה نـفت (אوپכ) و ـعـم ید كـنـن وـل ور ـهای ـت ازـماנ كـش كـشورـهای ـعـضو ـس
اנ ـسـت رـب ودה אـست.  روאـبط אیاـلات ـمتـحدה و ـع ا ـب زوءـل ـعرـبـسـتاנ ـسـعودی و وـن
ا زوءـل ودה אـست و در وـن یرה ـب ـبر 2001 ـت اـم ـسـعودی در دورה پس אز 11 سپـت
یر اله אـخ ر كار אـست كه در دو ـس ر ـس ودה אی ـب ا پایگاה ـت ی ـب دوـلت رאدیكاـل
در ـصددـبدست گرـفـتנ كنـترل كمپاـنی مـلی نـفت وـنزوـءـلا אز چنگ ـسرسپردگاנ
ی شـدה دـه اـن ی سـازـم دאزی سـیاـس رאـن وـطـءه ـب ی كردנ ـت ات ـمـتحـدה و ـخـنـث אیاـل
ر ور ـب ودה אـست.  אیנ دو كـش ید ـب یا و ـطرح ـهای كاخ سـف اנ ـس ازـم وـسط ـس ـت
روی هم 27 درـصد كل نفت وאردאتی אیاـلات متحدה رא ـتامیנ می كنـند.  با
ریكا אز وق אـلذكر كل ـنـفت وאردאـتی به آـم אـفزودנ ـسـهم ـعرאق به  دو كـشور ـف
مـنابع ـناـمـطمـءנ به 8/33 درـصد ـمی رـسد كه ـبـخש ـقابل مـلاـحظه אی رא در

كل وאردאت אنرژی אیנ كشورتشكیل می دهد.
ـتحــدה אز زאویه אی دیگر ـات ـم ـی ـبه אیاـل ـدאء ـنـفت وאردאـت ـب ـعه ـم ـاـل ـمــط
ی ایی ـم ور ـه د آנ אز كـش اـضر 5/48 درـص ال ـح د كه در ـح ی كـن ـمـشـخص ـم
ـطه بـا ـمنـاـفع ی قـرאر دאرنـد كه یا ـثبـات آנ در رאـب بـاشـد كه یا در ـمنـاـطـق
اـطـقی אـست كه ا אز ـمـن ور ـنـفت آנ ـه یر ـعـب وאل אـست و یا ـمـس ریكا زیر ـسـء آـم

شرאیط سیاسی- אقتصادی باثباتی אز نظر אیالات متحدה ندאرند.
د كه : ام ـمی كـن رژی אیاـلات ـمـتـحدה אـعـل یل אـست كه وزیر אـن به אیנ دـل

اـبل وـجه دאرد كه אتكاء ـق سـاـله ـت رژی ـبه אیנ ـم ا אـن طه ـب ی در رאـب “سـیاـست ـمـل
توجه ما به وאردאت نفت، تبعات جدی אقتصادی و אمنیت ملی دאرد.”  

تضمیנ جریاנ نفت
ـمـدوש آנ ـبـقـیه كـشـور ـهـای ـسـرـمـایه دאری ـتـحـدה و ـه ـصـاد אیاـلـات ـم ـت אـق
اـبع אـنرژی ـنیاز به پیـشرفـته جـهاנ در پاسخگویی ـبه ـنیاز אـفزאیש یابـندה ـبه مـن
بـهرה ـبردאری אز جریاנ ـمطمـءנ نفت و تـضـمیנ قیـمت آנ در محدودה “ـمنطـقی”
و “ـقابل پیש ـبیـنی” در ـمیاנ ـمدت ـمی ـباـشـند.  در سه دـهه گذشته אیנ אـمر
رה اנ و ـمـه دה ـنـفت ـجـه ید كـنـن وـل ریנ ـت زرگـت ام ـب اנ ـسـعودی در ـمـق ـسـت رـب وـسط ـع ـت
אـساـسی ـسیاستگذאری ـسازـماנ كـشور ـهای ـتوـلید كـنـندה نفت (אوپכ) ـتاـمیנ ـشدה
ری وـث ور ـم ودی ـقادر ـبودה אـست كه ـبـط اנ سـع ـسـت رـب אـست. در ـطول אیנ دورה ـع
ید نـفت و ـسیـسـتم ـقیـمت گذאری ـمورد ـنـظر אنـحـصار ـهای نـفـتی رא ـهم ـسطح ـتوـل
ای وـسط كشـور ـه ی ـت اح ـنـفت صـادرאـت ادה אز ـسـل اـنع אـسـتـف د و ـهم ـم یנ كـن ـضـم ـت
ییر مـوـضع ریكا ـجـهت ـتـغ شـار ـبه آـم یاـنه ـبه ـمثـاـبه אـسـلـحه אی بـرאی ـف خـاورـم
ی در شـود. وـل یل ـب ای سـركوبگرאـنه دوـلت אسـرאـء دאرאـنه آנ אز سـیاـست ـه ـب جـاـن
ال رאق در ـس دה و ـع ات ـمـتـح ی אیاـل اנ ـجنگ ـقـبـل اله گذـشـته و אز زـم ول دה ـس ـط
1991 אیנ كامـلا  آشكار بودה אست كه توאـنایی هیءت حاكـمه عربسـتاנ سعودی
الـفت ا ـمـخ ور ـجدی ـب ـط دה ـب ـتـح دאر אیاـلات ـم رـف ویا  ـط ی ـق وضـع به אدאمه ـعـلـنی ـم
אفكار عموـمی كشور و ـنیز همچنیנ جـناح های قدرـتمندی در مـحافل حاكمه كه
ات ول ـتـبـع ریكایی و ـقـب ی آـم اـم ـظ شـارאנ ـن ـت ـس ی ـم حـاضـر ـبه ـتـحـمل ـحضـور ـعـلـن
אجـتـماـعی و ـسیاـسی آנ ـنیـستـند، روـبه رو ـبودה אست.  אیנ ـحـقیقـتی אـست كه
وאفـقت عـلـنی دوـلت ـسته אـست ـم وאـن یر ـحـتی ـنـت اה ـهای אـخ دה در ـم אیاـلات ـمتـح
دה ا ـهای ـجنگـن وאپیـم اـمی وـمـنـجـمله ـه ادה אز ـتـسـهیـلات ـنـظ رאی אـستـف ـسـعودی رא ـب

آمریكایی مستقر در אیנ كشور برאی حمله به عرאق جلب كند.  
ا در نـظر گرفـتנ ـعدم ثـبات ـفزאیـندה در ـعرـبسـتاנ سـعودی، אیاـلات ـمتـحدה ـب
یנ ام ـتـضـم رאتژیכ אیנ كـشور در ـمـق وאـنـست كه ـبه ـنـقש ـسـنـتی و אـسـت د ـت ـنـخوאـه
رאی אیנ ایه دאری ـب رـم ادـهای ـس ـص ول אـقـت ورد ـقـب یـمت ـم ریاנ ـنـفت و ـق دה ـج كـنـن
ـمادה ـحیاـتی אتكاء كـند.  ـبا وسـعت گیری بـحرאנ ـخاورـمیاـنه و در ـشرאیـطی كه
ال و ارכ در دریای ـشـم روژ و دאـنـم اנ، ـن ـسـت ی אنگـل ای نـفـت یدאנ ـه ید نـفت ـم وـل ـت
دیگر كـشور ـهای ـغرـبی كاـهש یاـفته و ـتاـمیנ بـخש ـبزرگـتری אز تـقاـضای ـبازאر
نفت ـبه عهدה ـتولید كنـندگاנ خاورـمیانه قرאر ـمی گیرد، אحتـمال אینكه אز نفت
به مـثابه سـلاح سیاـسی אستـفادה ـبشود، אـفزאیש یافته אـست.  حمله به ـعرאق و
ر در وـث رـبه אی ـم ا  ـح ریكا ـعـمـل وـسط آـم ی אیנ كشـور ـت اـبع وسـیع ـنـفـت رل ـمـن كـنـت

دست אمپریالیسم برאی مقابله با چنیנ אحتمالی אست. 
אسـترאتژی אیالات ـمتـحدה برאی غـلبه بر אیנ مـعضل در ـسالیاנ אـخیر مـتوجه
نـاـبع ـنـفت وאردאتـی ـخـود بـودה אـست.  وـلـیكנ سـردـمـدאرאנ ـجـایگزیנ كردנ ـم
ـسیاست گذאری אیالات متحدה ـبه אیנ مساله وאقف هـستند كه אیנ یכ رאה حل
هـمیشگی نـمی ـباـشد و ـلیكנ ـمی ـتوאـند آنـقدر وـقت ـفرאهم كـند كه بگذאرد אوـضاع
یج ی אیجـاد شـود كه אتكاء ـبه ـنـفت ـخـل ارה شـرאیـط ود و دوـب یاـنه آرאم ـش خـاورـم
رאتژیכ اـفع אـسـت اظ ـمـن رאیـطی אیנ ـمـنـطـقه به ـلـح یנ ـش د، در چـن اـش ارس ـممكנ ـب ـف

אیالات متحدה باید بسیار با ثبات تر אز سالیاנ אخیر باشد.  
اה ـمدت آـمریكا ـبر پایه تـحـقیق و ـجـستـجوی ـمـنابع نـفت ـلذא אسـترאتژی كوـت
ـور آگاـهـی دאرد كه در ـی كه دوـلت אیנ كـش ـاـل ـد، در ـح ـاـش ـی ـب ـایگزیנ ـم ـج

درאزمدت نیاز به بازگشت به منابع نفت خاورمیانه دאرند.
تـحـلیل گرאנ ـجدی ـسیاـسی مـعتـقدـند كه ـسیاـست گذאرאנ אیاـلات ـمتـحدה ـبا
ـمـطالـعه ـجوאنب ـبرآـمد ـهای ـعمـلیات ـنـظاـمی در ـخاورـمیانه، كه ـشروع آנ ـبرـضد
ـعرאق خوאـهد بود، به אیנ ـنتیجه رـسیدה אند كه مـنافع چنیנ ـعملیاـتی با ـفرאهم

آمریکا، جنگ، و نفت!



دה ـنـفت ـجهـاנ و دה ـعـم ـن ید كـن وـل ی یכ ـت اـبع ـنـفـت ـن رل ـم كردנ كـنـت
ی، یנ אـلمـلـل ای ـب ارـه ر אنـحـص ـظ ورد ـن یاـسی ـم ات ـس وـعی ـثـب אیـجاد ـن
بــسـیار ـبـر ـهـزیـنه ـهـای آנ ـبـرـتـری دאرد.  ـسـرאנ دوـلت אیاـلـات
متـحدה ـبر رـغم آگاـهی كامل ـبر אـثرאت ـمدهש אقتـصادی- אـجتـماـعی
سـانـی ـجنگ در عـرאق، بـر אیנ ـبـاورنـد كه ـبه خـاـطـر ـمنـاـفع و אـن
אسـترאتژیכ ـناشی אز آנ گریزی ـنیست و ـحاضرـند كه قطـعنامه ـهای
ـادیدה ـی رא  در אیנ رאبــطه ـن ـمـلـل ـیנ אـل ـیנ ـب ـوאـن ـاנ ـمـلل و ـق ـازـم ـس

אنگارند.  

نفت به مثابه אبزאر كسب هژمونی
امه ـمردم در ـشـمارה ـهای پیـشیנ ـخود در ـمورد ـخـطوط אصـلی ـن
אـهدאف ـسیاـست ـخارـجی دوـلت كـنوـنی אیاـلات ـمتـحدה كه در ـسـند
“אسـترאتژی אـمـنیت مـلی” ـترـسیم ـشدה، אـفـشاگری كردה אـست.  אیנ
د، اـش ی ـب رح ـم ـط وש” ـم ریנ ـب ام “دكـت یנ تـحت ـن د كه ـهم چـن ـسـن
אعـلام ـمی دאرد: “رـءیس جـمـهور ـهیچ ـتـمایـلی ـندאرد كه אـجازה دـهد
یـمی رא كه אیاـلات ـمتـحدה אز رـتری ـعـظ یچ ـقدرت ـخارـجی، ـب كه ـه
وروی در یכ دهه پیש كـسب كردה אـست “ اد ـش وط אـتـح اנ سـق زـم
در ا ـبـق ای ـم یرو ـه د كه: “ـن ی دـه د אدאمه ـم د.  אیנ ـسـن ی كـن ـخـنـث
كاـفی ـقدرتـمـند ـخوאهـند ـبود كه مـخالـفاנ ـبالـقوה ـما رא אز تعـقیب یכ
ا رـتری یاـفـتנ و یا ـبرאـبری یاـفـتנ ـب اـمی گری ـبه אـمید ـب ـسیاـست ـنـظ
ـقدرت אیاـلات مـتـحدה آـمریكا، ـبرـحذر دאرـند.“   ” دكـتریנ ـبوש”
ال 1992 اـبـهی دאرد كه در ـس ـش د ـم ی به ـسـن رאوאـن ای ـف اـهت ـه ـشـب
وـسط پـنـتاگوנ ـتدویנ ـشد و ـطرאـحاנ אـصـلی آנ دیכ چـنی (مـعاوנ ـت
اوנ ونـیز (ـمـع ی و وزیر دفـاع وـقت) و پل ووـلـف یس ـجـمهـور ـفـعـل رـء
وزیر دـفاع كـنونی و אز ـطرאـحاנ אصلی ـسیاست نـظاـمیگری در دولت
ـمـهـوریخـوאה אز سـال هـای 1990 ـتـا كـنـوנ )، دو چـهـرה ـهـای ـج
د ر ـطبق آנ ـسـن د.  ـب ودـن دה، ـب ـتـح اـفل رאـست אیاـلات ـم ی مـح رאـط אـف
ـهدف ـنـظم ـنویנ جـهاـنی ـمورد ـنـظر آـمریكا “ـمـمانـعت אز شكل گیری
ـتـحـدה، و ـبـر אـسـاس آנ ـتـدویנ یכ رـقـیب ـجـدید ـبـرאی אیاـلـات ـم
אسترאتژی دفاعی منطقه אی با ـهدف جلوگیری موثر אز تسلط یافتנ
رل اـبع آנ در تـحت  كـنـت اـطـقی كه ـمـن اـصـمی ـبر ـمـن یروی ـمـتـخ ر ـن ـه
یكپارچه ـبرאی توـلید אـنرژی جهاـنی كافی ـخوאـهد بود”، ـمی باـشد.
ـشـا كرد كه كاخ ـسـفـید در ـتـلـاש ـبـرאی אـخـیرא  ـنـیویورכ ـتـایـمـز אـف
ا  دـقیق و ـمـشـخص، אـستـقرאر یכ دوـلت ـنـظاـمی ـتدویנ یכ ـطرح كامـل
آـمـریكایی در ـعـرאق رא در ـصـورت ـسـرنگونـی ـصـدאم حــسـیנ ـمـورد
یנ ز در چـن ایـم یویورכ ـت رאر دאدה אـست. به گـفـته ـن الـعه ـجدی ـق ـط ـم
د( وزیر ـسـفـل د رאـم اـل ی، دوـن ی آנ دیכ چـن ارאנ אـصـل ی كه ـمـعـم رـح ـط
دفاع كـنونی) و پل وولفونیز ـمی باشند، نقש ـنیرو های אپوزیسیوנ
دה آנ ییנ آیـن ور در تـع ال אیנ كـش یه پس אز אـشـغ از אوـل ی در ـف رאـق ـع
د وאـه ریكایی سپردה ـخ دـهی آـم اـن رـم رאق ـبه ـف ودה و אدאرה ـع دود ـب مـح
رאل دאگلـاس مכ آرتـور در ژאپנ شـی ـشبـیه ـبه آنچه ژـن شـد كه ـنـق

پس אز خاتمه جنگ جهانی دوم אیفاء كرد،  خوאهد دאشت. 
مـقاله نیویورכ ـتایـمز אدאمه می دـهد ـمادאمی كه ـنیروـهای تحت
ـنـد، آנ هـا در אـسـاس فـرـمـانـدـهـی آمـریكا “ـعـرאق رא אدאرה ـمـی كـن
ـید ـشـدה در ـجـهـاנ رא در دـست ـتـی ـتـاـء ـبع ـنـف ـن ـتـرل دوـمـیנ ـم كـن
دאرـند.”  و אیנ ـفاكـتوری ـتـعییנ كنـندה در ـتـصـمیم آـمریكا در رאـبطه
ـبا عرאق و در رאستای سیاست خارجی- دفاـعی אیالات متحدה در
دورה ریاست ـجمـهوری ـجورج ـبوש אـست.  ـفرאـموש ـنـباید كرد كه

ومـی كه ـطه بـا سـیاـست گذאری ـعـم در سـال 2001 در گزאرש مـوســسه بـیكر در رאـب
ـبرאی “ـشورאی روאـبط ـخارـجی” אیاـلات ـمتـحدה تـهیه ـشدה، אظـهارنگرאـنی ـمی ـشود كه
اـشد، و جـهاנ در ـشرف אـستـفادה אز ـهمه ـظرـفیت كـنوـنی ـخود ـبرאی ـتوـلید نـفت ـمی ـب
د.  אیנ اـش ی ـب یز ـم رה آـم اـط رאנ زא و ـمـخ دה ـبـح رژی אیاـلات ـمـتـح یت אـن رאی אـمـن אیנ ـب
دد ی ـمـج د אرزیاـب یازـمـن رאנ ـن ا אیנ بـح ورد ـب رـخ د كه  “ـب ی كـن اנ ـم ـش ر ـن اـط گزאرש ـخ
نـقש אـنرژی در ـسیاست ـخارـجی آـمریكا אـست... چـنیנ אسـترאتژی یی ـمتـضمנ ـتصـمیم
گیری ـهای ـمشكـلی، ـهم در ـسیاـست دאخـلی و ـهم در ـسیاـست ـخارـجی אـست.  وـلی
ایگزیנ دیگری وـجود دאرد و نه زـماـنی ـبرאی ـهدر دאدנ.”  “אیاـلات ـمـتـحدה ـبا نه ـج
ازی، ـمی ـتوאـند به ـبـلـند پروאزی وאـنیנ ـجدید ـب ـقـبول نـقש رـهـبری در شكل دאدנ به ـق

های(ambitions) אسترאتژیכ رقبای خود پایاנ دهد.”  
ابـهی אز אیנ ـقـبیل رא در ـجریاנ ـش وש” و گزאرש ـهای ـم ریנ ـب ـهنگاـمی كه “دكـت
ی شـود كه ظـر بگیریم، אیנ روـشנ ـم ات ـمـتحـدה در ـن ای אیاـل وـضع گیری ـه یل ـم ـتـحـل
دوـلت كـنوـنی آـمریكا ـمـصـمم אـست كه ـبـطور ـسیـسـتـماـتیכ و ـبی گذـشـتی ـطرح ـهای ـهمه
ر אز رف ـنـظ د، ـص اـش ـطرح ـب ی كه نـفت ـم ا  ـهنگاـم وـص ود رא، ـمـخـص ادی ـخ ـتـص ای אـق رـقـب
ی یـقـت د.  אیנ ـحـق ر آب كـن د، نـقש ـب ا آנ دאـشـته אـن אینكه در گذـشـته چه رאـبـطه אی ـب
אـست كه قـصد אیاـلات مـتـحدה אز ـمدאخله نـظاـمی و אشـغال ـعرאق و ـتـسلط ـبر אـهرم ـهای
ـسیاست گذאری אـقـتـصادی- ـنـظاـمی אیנ كـشور، ـهمچـنیנ ـسـعی در كاـهש نـفوذ رـقـبای
אـقـتـصادی ـخود در ـخاورـمیانه ـمی ـباـشد.  אنـحـصار ـهای آـمریكایی ـمـصرـند كه ـقرאردאد
ـنـفـعت ـنـفت و گازی رא كه كمپاـنـی ـهـای אروپایی، روـسـی و چیـنـی كه در ـهـای پرـم
ای دאנ دور، در سـال ـه دה ـنه چـن رאق در آیـن ـتصـادی ـع و ـنهـایی تحـریم אـق ظـار ـلـغ ـت אـن
د.  رـسانه وـنی אیנ كـشور ـمنـعـقد كردה אـند، به ـنفع ـخود ـملـغی كـنـن ا دوـلت كـن אـخیرـب
های ـجهاנ در ـمردאدـماה گزאرש دאدـند كه روسیه و ـعرאق در آـستانه אـمـضاء موאـفقتـنامه
همكاری ـهای אـقتـصادی 40 ـمیـلیارد دـلاری ـهـستـند كه ـعرصه ـهای ـمختلـفی אز ـجمله
نـفت، ـبرق و پـتروـشیـمی رא ـشاـمل ـمی ـشود و زـماـنیكه تـحریم אـقـتـصادی ـلـغو ـشود، به

مرحله אجرא در خوאهد آمد. 
دـلیل אینكه در هـفته ـهای אـخیر ـسیاـست ـخارـجی  كـشور ـهای אروپایی در رאـبطه
با ـخاورمیانه و ـعرאق  در وجوـهی در تقابل ـبا אیالات ـمتحدה ـقرאر گرفته אست رא در
ا رאتژی آـمریكا در رאـبـطه ـب اـثر אز אـسـت اید ـمـت ـشار אفكار ـعـموـمی אیנ كـشور ـها، ـب ار ـف كـن

منابع نفتی دאنست.       

ادامه آمریکا، جنگ و نفت
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ادامه پیکار در راه آزادى زندانیان سیاسى ...
اנ وری، سـركوب و ـخـفـق اـت ا دیكـت ا ـب ـنـه د، ـت ی دـه ر كشـور ـتشكیل ـم رد ـب ـطـلـقه یכ ـف ـم
اح خـودی ـهم یروهـای به אـصـطـل ی אز جـاـنب ـن ادی رא ـحـت تـق ر אـن سـازی دאـشـته و ـه ـهـم
رאنه אز اـب اء كـنـندگاנ- دـستگیری، شكنجه و ـصدور אحكام ـج ا אـمـض تـحـمل ـنـمی كـند. ـم
ینه یه رא ـمحكوم كردה و در אیנ زـم یدאدگاה ـهای رژیم ـقروנ وـسـطایی وـلایت فـق ـطرف ـب
ـخوאـهاנ ـمدאخله ـسازـماנ ـهای ـبیנ אـلملـلی كه در زـمینه حـقوق ـبـشر فـعاـلیت ـمی نـمایـند
یاـسی و یاנ ـس دאـن ی زـن اـم ید و ـشرط ـتـم ار آزאدی ـبی ـق یנ ـخوאـسـت ا ـهمچـن یم. ـم اـش ـمی ـب
یاـسی آرزوی ی ـس دאـن دوנ زـن یم. אیرאנ ـب ـسـت ودה و ـه اد ـب دیـشه و אـعـتـق ر אـن ا ـه ی ـب یدـت ـعـق

ماست.

بیستم אسفند 1381
جبهه ملی אیرאנ- هلند
حزب تودה אیرאנ- هلند
حزب دموكرאت كردستاנ אیرאנ- هلند
سازماנ فدאءیاנ خلق אیرאנ אكثریت- هلند



ادامه پیام نوروزی کمیته مرکزی حزب...
اנ و ی، ـخصـوصـًا كارگرאנ و زـحـمتكشـاנ، زـن اـع ای אـجـتـم یروـه یزה شـدנ ـن رאدیكاـل
یروی مـحرכ אـساـسی ـتـحوـلات ـسال ـهای אـخیر ـجوאـناנ و دאـنشـجویاנ كـشور كه ـن
یנ وאر ـب یار دـش ـس یت ـب ادה  אز وضـع وء אـسـتـف ا ـس ا ـب اש كرد ـت د، تـل ودה אـن ور ـب كـش
اנ شـدנ پـشت ا پـنـه ارس، ـب یج ـف طـقه ـخـل ی در ـمـن اـم ـظ ر درگیری ـن ی و ـخـط مـلـل אـل
ا دـسـتی ـب اح طـلـبی یی ـبه ـهـم دאی אـصـل ر ـص ر ـخارـجی و ـمـتـهم كردנ ـه نـقاب ـخـط
دشمناנ خارجی زمینه سازی های لازم  رא برאی سركوب خونیנ و خشנ جنبש

مردمی  تدאرכ ببیند.
ا ـبود.  ـعدم آـخریנ روزـهای ـسال 1381، ـشاـهد تـحوـلات مـهـمی در ـمیـهנ ـم
ا ـقـضاوت ر و روـسـت ورאـهای ـشـه ات ـش اـب یנ دورה אـنتـخ ردم در دوـم ركت وـسیع ـم ـش
ـسـلـیم ـمـاـشـات گرאـنه و ـت ـنـیه אدאـمه ـسـیاـست ـهـای ـم روـشנ و آشكار ـمـردم در زـم
طلـبانه אصـلاح طلباנ حكومـتی و نـشانگر بی ـسرאنجاـمی سیاـست هایی بود كه می
پـندאـشت ـمی ـتوאـند ـبا بـهرה ـجویی אز پشـتوאنه ـمردـمی، ـبا زد و ـبـند و مـعاـمله در
ا و ـبدوנ ـمـشاركت وאقـعی ـتودה ـها وضـعیت كـنوـنی رא ـتدאوم ـبـخـشد. ـمردم در ـباـل
اנ ام كردـند كه دیگر كاـسه ـصـبرـشاנ ـلـبریز ـشدה אـست و ـخوאـه אیנ אـنتـخاـبات אعـل
دאدی و دאفع رژیم אـسـتـب یروـهای ـم ا ـن اـحات ـب یاנ אـصـل دـع اطع و روـشנ ـم ـبرـخورد ـق
אرتـجاع هسـتند. ـحركت ـمردم در אنتـخاـبات شورאـها ـنشاנ دאد كه دورאנ ـمرزبـندی
رز ـقابل ـتـشـخیص אرـتـجاـعی “ـخودی و ـغیر ـخودی” ـبه ـسر آـمدה אـست و ـتنـها ـم
ایت دאفع אدאمه رژی م وـل یروـهای ـم یנ ـن رزـبـندی ـب ردم، ـم ول، אز ـسوی ـم اـبل ـقـب و ـق
ـفـقیه و אـسـتـبدאد ـحاكم אز یכ ـسو و ـنیروـهای ـمدאفع دـموكرאـسی و آزאدی אز ـسوی
ـشخـیص ـشـست ـمـجـمع “ـت رכ ـن ای אخـیر ـخصـوصـًا ـت ات روزـه دیگر אـست. ـتحـوـل
اـخـتار אرـتـجاـعی و ـضد ـمردـمی ـحاكم، ـمصلـحت ـنـظام” یـعـنی ـنـهاد پاـسدאری אز ـس
ـتوـسط رـءیس ـجمـهوری، رـءیس مجـلس و رـءـیس كـمـیـسـیوנ ـبودـجه مجـلس אعـترאض
اנ אرتجـاع ـبه ورאی نگـهـب ودـجه ـش زאیש ـب ـسـبت ـبه אـف یدگاנ ـمـجـلس ـن اـن یع ـنـم وـس
ات אخـیر در یر ـتحـوـل شـاـنه هـایی אز ت ـث د ـن وאـن ی ـت اנ ـم وـم یارد ـت یـل یש אز 6 ـم ـب
وـضع گیری هـای اـبل אیנ حـركت ـم اشـد در ـمـق ی ـب اح ـطـلـب دعـی אـصـل ای ـم یروـه ـن
اـبل ت ـمل و ی אرـتجـاع ـق وאנ یكی אز كارگزאرאנ אـصـل ـن ی، ـبه ـع ـنجـاـن ـس ی رـف هـاـشـم
ی ـتحـریכ اـن ـن رאضـی در ـسـخ ی در پی אیנ حـركت אـعـت ـنجـاـن ـس ررسـی אـست. رـف ـب
ـیـاـسـی ـنه ـس ـتـی در ـصـح ـی ـمـله گـفت: “ אـلـاנ ـیכ وאـقـع ـهـدید گر، אز ـج آـمـیز و ـت
אجـتـماـعی زـندگی ـما ـهـست و آנ אیـنكه یכ ـجرـیاـنی در ـكـشور فـعال אـست كه ـمی
ا رא אز ارـیزم و ـجدאـیی سـیاـست אز دـیנ رא ـبر ـمردم ـتحـمیل كـند و ـم ـخوאـهد سـكوـل
اب ـهم ًا در אـنقـل ـل اנ ـقـب ا ـبـعـضی ـش ـنـه ا אـی اـل د. ـح دא ـكـن ی ـج وـمت دـیـن رـكت ـحـك ـح
د. ـمی ودـند وـلی אز אـیנ رאה پـشـیـماנ ـشدה אـن رـفدאر ـحـكوـمت دـیـنی ـهم ـب ودـند، ـط ـب
ًا ـهـمـیנ گونه د. بـعـضی ـشاנ ـهم ذאـت اـتی پـیש ـمی آـی اـل ًا אشـك د אز אـیנ رאה ـمـثـل ـبـیـنـن
بودند و هیچوقت ـبا حكومت دینی در كشور ـما موאفق نبودند، ـحال یا אبرאز هم
رאز دה كه אـب ی ـش یـت وقـع ا ـم د و حـاـل ـن رאز ـكـن د אـب ردـن ی ـك ا جـر ت ـنـم د ـی ردـن ی ـك ـم
الف ـبه ـهم یروـهای مـخ دید ـن یנ صـحـبت ـها ـضـمנ تـه كـنـند...” وی در אدאـمه ـهـم
ـند ررـسی و אـحـساس ـمی ـكـن رאـیـطی ـكه رـهـبری ـب زود: “در ـش ریكا אـف ا آـم دאیی ـب ـص
رد و ورد ـك رـخ رد و ـب ام ـك ـسـیנ(ع) ـقـی ام ـح د ـمـثل אـم اـی رאـیـطی אـست ـكه ـب اנ ـش אـل
شـمـشـیر ـكشـید و ـیا ـبه ـطرف ـشـمـشـیری كه دیگرאנ ـكشـیدה אـند، رـفت و به جـهاد
پردאخت و ماـنند دورה אمام حسנ(ع) نیست كه باید كوتاה ـبیاییم و صبر كنیم و
ار ا ـسال ـعزت و אـفتـخ اנ در אـیנ ـفـض اנ بگذرאـنـیم، אـیـش ی رא אز ـسرـم اـی زـه ـیכ چـی
رف رد و به ـط دـیدש رא رو ـك ا ـتـه ـك رـی د، ـیـعـنی وـقـتی ـكه آـم ردـن ام ـك ـسـیـنی אـعـل ـح
اـمی ام אسـل ام ـكرد ـكه ـهدف אو ـسرنگوـنی ـنـظ ـمـنطـقه ـما ـحرـكت ـكرد و ـصرـیـحًا אعـل
ا ـهم رـیـك ا آـم ًا ـب رـیـح ی در دאـخل ـص اـن ـس ـنـیم ـك ـی ی ـب ی ـكه ـم رאנ אـست و وـقـت در אـی
ازی و ـبه اנ ـب اـهدت و ـج ای مـج وـقـعی אـست ـكه ـج د، ـم ی دـهـن ـشاנ ـم ی ـن دאـی ـص
אستقبال ـخطر رفتנ وـجود دאرد. ما در ـشرאیطی هـستیم كه باـید خودـماנ رא آمادה
اـید و ـباز ـممـكנ אـست رאـیـماנ پـیש ـبـی ـكـنـیم ـبرאی אـیـنكه ـممـكנ אـست وאـقـعًاـخـطری ـب
اـشد. ـخوب گاـهی ـبا اـشد و صـحـبت אز ـجنگ و ـفدאـكاری ـب صـحـبت אز ـشـهادت ـب

ستوנ پنجم آנ دشمנ در دאخل موאجهیم، گاهی با خودש موאجهیم ...”
وـضع گیری دوנ شכ ـم اید آנ رא ـب ـسـنـجاـنی كه ـب ـتـهدیدאت آشكار ـهاـشـمی رـف
رـسـمی مرـتجـعاנ و ـنیروـهای ـمدאفع ذوب در وـلایت אرزیاـبی كرد زنگ خـطر ـجدی
وكرאـسی و آزאدی د ـبه آرـماנ ـهای دـم یروـهای مـعـتـق رאی ـجـنـبש ـمردـمی و ـهمه ـن ـب
אـست. رـفسـنـجاـنی و ـشركا گـماנ ـمی كردـند ـبا ـتوجه به ـنـتایج אـنتـخاـبات دوـمیנ
ـته و زـمـاנ ـتـی وـضـعـیت پایاנ یاـف ـبـاנ حكوـم دور ـشـورאـهـا  و شكـست אـصـلـاح ـطـل

رא رسـیدה احـات ـف د אـصـل ودی روـن اـب رـحـله جـدید ـن رאی آغـاز ـم اـسب ـب ـن ـم
ـای ـمـله ـمـوـضع گیری ـه ـیر و אز ـج ـوـلـات روزـهـای אـخ אـست، وـلـی ـتـح
شـجویی، ـحركت ـهای אـعـترאـضی زـناנ، در ـسالگرد یروـهای دאـن رאدیكال ـن
ש كارگری ـبه دلـیل م مـارس، و אوج گیری نـا آرאمـی هـا در ـجـنـب ـشـت ـه
ابـقه ار אـعـترאض آشكار و ـبی ـس ای ـضد كارگری در كـن یاـست ـه ال ـس אـعـم
تـحریم ـنـشـست مـجمع “ـتشـخیص ـمـصلـحت”  ـنـشانگر تـحوـلاـتی אـست كه
مرتجـعاנ حاكم رא ـغافلگیر كردה אست. سخـناנ تهدید آـمیز رفسنـجانی و
אعـلام ـخـطر אو ـحاكی אز نگرאـنی ـهای ـعـمیق אرتـجاع אز روـند ـتـحوـلات در
ود یه ـخ ایت ـفـق ر אـست كه رژ یم وـل ـظ د אـیנ ـن وـی ـنـطقه אـست و ـم אیرאנ و ـم
اـجم وـسیع دیگری ـبر ـضد ـنیروـهای ـمردـمی و ـهمه ـنیروـهایی رא ـبرאی تـه
ادה ـمی دـهـند آـم اנ ـب ایـلات آـن ا و ـتـم د ـتנ به ـخوאـست ـه اـشـن كه ـحاـضر ـنـب

كنند.

هم میهناנ گرאمی!
ـصـادی، ـت ـشـدید فــشـارـهـای אـق ـسـال 1381، ـسـال دـشـوאر אدאـمه و ـت
ودאה یوנ ـها ـخاـن یـل یكاری و ـتورم و رאـندה ـشدנ ـبیש אز پیש ـم אـفزאیש ـب
یاـست ود. אدאـمه ـس روـمیت ـب ر و ـمـح ریف و زـحـمتكש ـبه  زیر ـخط ـفـق ـش
ـهای ـفاجـعه ـبار تـعدیل אـقـتـصادی، ـبی ـتوـجـهی به אـمر رאה אـندאزی ـتوـلید
دאـخـلـی و ـحـاكـمـیت ـبـی چوנ و چرאی ـسـرـمـایه دאری ـبـزرگ و אنگـلـی
یرה و دאز ـت ـصادی كـشور، در مـجـموع چـشم אـن ر ـشریاנ ـهای אـقـت ـتـجاری ـب
رאر دאدה אـست. كارگرאנ و زـحـمتكشـاנ ا ـق یـهנ ـم ر ـم رאـب اریكی رא در ـب ـت
مـیـهנ كه אز ـجـمـله قـربـانـیاנ אـصلـی אیנ سـیاـست هـای ـمخـرب و ضـد
مردمی אـند در سال گذشته در حركت های گوناگوנ و گسـتردה אعترאضی
ار در اـجعه ـب دאـلـتی ـف ی ـع ی و ـب وـن یت كـن ود رא אز אدאمه وـضـع ار ـخ زـج אـن
ام كردـند. گـسـترש ـناـهنـجاری ـهای وـسیع אـجـتـماـعی در אبـعادی אیرאנ אعـل
ایی كه یاـست ـه ار אدאـمه ـس ا در كـن یـهנ ـم اـصر ـم اریخ ـمـع ابـقه در ـت ـبی ـس
وאر و مـهـمی وع وـظایف ـبـسیار دـش ینه ـساز אیנ وضـعیت אـست در مـجـم زـم
روزی ـمیـهנ رא در ـبرאـبر ـهمه آزאد אـندیـشاנ و مـعـتـقدאנ به ـسرـفرאزی و بـه

قرאر می دهد. 
ریشه אصلی ـهمه فجایع، ناهنـجاری ها و دشوאری های كـنونی رژ یم
یـهנ ردم ـم وـشت ـم ر سـرـن دאد و אرتجـاع ـب ـب یت אـسـت یه و حـاكـم ایت ـفـق وـل
ـماست. ـبدوנ ـطرد אسـتبدאد وـلایـتی، ـبدوנ ـحاكم شدנ ـمردم ـبر ـسرـنوشت
ی تـوאנ ـبه אمكاנ ـم ی ـن ردمـی و ـمـل شـاנ و بـدوנ حـاكمـیت حكوـمتـی ـم
رאر ور אـسـتـق ـظ ا ـبه ـمـن یـهנ ـم یכ در ـم وكرאـت یادیנ، پایدאر و دـم ـن ات ـب وـل تـح
یدوאر بـود. درכ אیנ دمـوكرאسـی، آزאدی، ـصـلح و عـدאـلت אـجـتمـاعـی אـم
ـضرورت ـتاریـخی אز ـسوی وـسیع ـتریנ ـنیروـهای אـجـتـماـعی و آزאدی ـخوאה
ردمـی، و اנ هـای ـم د ـبه آرـم ـتـق یروهـای ـمـع و אـتحـاد ـعـمل وسـیع ـهـمه ـن
وكرאسـی، در شـرאیط دאـفع دـم دאد و ـم ـب ـتشكیل یכ ـجـبهه وسـیع ضـد אـسـت
یـهנ رא אز ـخـطرאت د ـم رـناכ كـنوـنی ـمی ـتوאـن رنج ـحـساس و ـخـط ـسیار بـغ ـب
ـمهلכ نـجات دـهد و ـبا وאدאر كردנ ـمرتجـعاנ ـحاكم ـبه عـقب ـنـشیـنی رאה

گشای تحولات مهم و بنیادیנ باشد. 
كمیته ـمركزی حزب ـتودה אیرאנ ـبار دیگر همه ـنیروهای ـضد אستـبدאد
ا ـبا درכ אیנ و ـمدאفع آزאدی و دـموكرאـسی و ـعدאلت رא ـفرא ـمی ـخوאـند ـت
بـارزה بـرאی طـرد رژیم ولـایت ـفقـیه رא ار ـهم ـم اریخـی در كـن ضـرورت ـت
ی دشـوאر و پر حـادـثه رא پـشت سـر ی سـاـل ردـم د. ـجـنـبש ـم شـدید كـنـن ـت
گذאشت و با توشه אنـباشته אز تجربیات گرאنبها به אسـتقبال سال 1382
م ـسـال 1382 رא ـبه ـسـال پیروزی ـمـی رود. ـبـیاییم دـست در دـست ـه

های بزرگ و مهم برאی جنبש مردمی تبدیل كنیم.

کمیته مرکزى حزب توده ایران
27 اسفند ماه 1381
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 درآمدهاى ایران از نفت و گاز 
و بدهى هاى خارجى

ــاה ـســال 81 ـهــمـנ ـم ــی،درאوאـخــر ـب ــای ـهـمگاـن ـبه گزאرש رـســاـنه ـه
ـخورـشیدی،بـهرה ـبردאری אز ـبزرگـتریנ ـطرح گاز אیرאנ درمـنـطقه پارس ـجـنوـبی
ـنــدپایگاנ رژیم ولــایت ـل مــی و شـمــاردیگری אز ـب بــاـحـضــور ـمحـمــد ـخــاـت

فقیه،آغازشد.
یدאנ گازی پارس ادה ـم وق אـلـع یت ـف رאـهـم اكید ـب اـت رאـسم ـب اـتـمی درאیנ ـم ـخ
یدאנ ای 2و 3 ـم ازـه ردאری אز ـف رה ـب ور،یادآورشـد:"ـبـه ی درאـقـتصـاد كـش وـب ـجـن
ریנ ـطرح ـهای ـصنـعت ـنـفت و گازאیرאנ אـست.” گازی پارس ـجـنوـبی אزـبزرگـت
ـمـنطـقه گازی پارس ـجـنوـبی وאقع درخـلیج ـفارس،یكی אزمـهـمـتریנ ـمرאكز گازی
دה ایر كـشف ـش د אز كل ذـخ یש אز 12 درـص ود،ـب اנ ـمـحـسوب ـمی ـش در ـجـه
گاز درجـهاנ درאیנ منطقه نهفته אست. مـطابق آخریנ بررسی ـها،14 تریلیوנ
ی اـم وری אـسـل یدאנ وאـقع אـست. ـجـمـه رمكـعب אز ذخـایر گاز אیرאנ درאیנ ـم ـت ـم
یدאנ ایه گذאری درـم رـم ی رא به ـمـشاركت و ـس رאمـل ا پیש אنـحـصارאت ـف دتـه אزـم
ـعـظیم پارس ـجـنوـبی دـعوت كردה אست و ـبیـشـتریנ ـتـسـهیـلات رא ـنیزدرאـخـتیار

آناנ قرאردאدה.
م ـبهـرה ـبـردאری אز فـازـهـای اـمـدאرزنگـنه وزیر ـنـفت رژیم درمـرאـس ـبـیژנ ـن
2و3 אیנ ـمیدאנ،درـتوـضیح پیرאـموנ ـمرאحل مـختلف ـسرـمایه گذאری و عـمـلیات
رאردאدـهای ـتوـسعه 10 ـفازאز ـمیدאנ اكـنوנ ـق ا ـصرאحت אـشارה كرد:"ـت אـجرאیی،ـب
ید روزאـنه وـل رאی ـت ایه گذאری ـب رـم ارـس یارد دـل یـل ا 10 ـم ی ـب وـب گازی پارس ـجـن
260 میلیوנ مـتر مكعب گازطبیعی،400 هزאر بشكه میـعانات گازی و سالانه
ـضـاء اנ ـبه אـم ـت یوנ ـتנ گاز ـم 8/4 مـیـلـیوנ ـتנ گاز ـمـایع و ـحـدود 5/3 ـمـیـل
یدאت وـل ار אرزש ـت یارد دـل یـل ود:" 2/7 ـم زودה ـب رسـیدה אـست.” وی سپس אـف
ی ـبه یـع ی گاز ـطـب ایگزیـن رض אرزש ـج دكه،ـبه ـف اـش ی ـب ا ـم یدאنـه انه אیנ ـم اـل ـس

جای فرآوردה های نفتی بیש אز 8/13 میلیارددلار خوאهدبود.”
دאث ار یاـفـته אزـسوی وزאرت ـنـفت אـح ـش ات אـنـت اـع رپایه אطـل رآנ،ـب اوה ـب ـعـل
وאـحدـهای متـعدد پـتروـشیـمی درـمنـطقه پارس جـنوـبی(ـعسـلویه)دردـسـتور كار ـمی
اـشركـتـهای ـخارـجی אـنـجام پذیرـفته و مـقدـمات اـشد و ـمذאكرאت ـفـشردה אی ـب ـب
אمـضا ـقرאردאدـهایی ـبا ـشركتـهای آـلماـنی،ـبلژیكی،فرאـنـسوی،אنگـلیـسی،אیـتاـلیایی و
ژאپـنـی ـفـرאـهم ـشـدה אـست. درאیנ زـمـیـنه ـبـویژה ـشـركـتـهـای אنگـلـیـسـی دررژیم

ولایت فقیه אز بخت و אقبال فرאوאنی برخوردאرند!
سـیار روشـیمـی و אحـدאث پایاـنه هـای ـب زرگ پـت ـمع ـب ـت د ـمـج אحـدאث چـن
ـوـشـهـر درאـنحــصـار كاـمل ـتـاנ ـب ـنـوـبـی و אـس ـته ـصـدور گاز درپارس ـج پیـشـرـف
رאردאدی אنگـلـسـتاנ אـست. یכ ـشركت آـلـماـنی به ـنام ـساـسول یـلیـمر ـنیز ـطی ـق
ـباـشركت مـلی صـنایع پـتروـشیـمی ـموفق گردیدה،אـمـتیاز ـساخت ورאה אـندאزی یכ
وאـحد ـعـظیم ـتوـلید אـتیـلנ و پـلی אـتیـلנ رא به دـست ـبیاورد. ـظرـفیت אیנ وאـحد
رآوردה دה كه ـهدف אصـلی آנ ـصدورـف یوנ ـتנ ذكرـش یـل یש אز 5/1 ـم یانه ـب اـل ـس

های تولیدی به אروپا و آسیای جنوب شرقی אست.
ـنـوـبـی كه آـغـاز ـبـهـرה ـبـردאری אز ـفـازـهـای 2و3 ـمـیدאנ گازی پارس ـج
ـباتبـلیـغات پ ر سروـصدא هـمرאה ـبود،بایכ ـتصـمیم مهم درـخصوص אكـتـشاف،توـلید
س شـورאی אـسـلـامـی אـتخـاذ و صـدور ـنـفت و گاز אزـسـرאسـر كشـور كه درـمـجـل
ی در אوאـسط اـم ورאی אسـل رאنگیزی یاـفت! مـجـلس ـش ی پرـسש ـب اـن زـم گردید،ـهـم
ایـحه ـبودـجه ـسال رה 21 ـل ـبـص اـلب ـتـصوـبب ـبـند ج ـت اה ـسال 81 درـق ـبـهـمנ ـم
ی اـم ـم اـبع ـنـفت و گاز درـت ـن شـاف ـم یات אكـت 82 كل كشـور رـسمـًا אجـازה ـعـمـل
ـمـناطق אیرאנ ـبه אـسـتـثـنای دریای ـخزر رא ـبه ـشیوה ـقرאردאد ـبیع ـمتـقاـبل ـصادر

كرد!
ایت فـقیه אـجازה ـمی دـهد،ـشركتـهای ـمـتـعدد رאـساس אیנ ـمـصوبه،رژیم وـل ـب
خـصوـصی و ـنیمه ـخـصوـصی و אنحـصارאت ـفرאمـلی پس אز ـتوאفق ـباـشركت مـلی
ـقــــی چوנ ــنــــاـط ه درـم ـل ق كـشــــور אزجـــم ــنــــاـط ـت אیرאנ دركـلــــیه ـم ـف ـن
ارس و یج ـف اנ،ـخـل اد ـمـغ د،پارس آـب یرـجـن س،ـب اנ،ـطـب یـسـت وریاנ،ـس ازـم مكرאנ،ـج
ویرאـحمـد ـبه ویه و ـب وشهـر و كهكیـل شـاה،ـب ام،كرمـاـن اנ،אیـل اـنهـای خـوزـسـت אـسـت
ـعملیات אكتـشاف مشغول ـشدה و پس אزآنكه میادینی رא درـحد تولیدو ـمصرف
ادה رאردאد ـبیع ـمتـقابل ـموردאـستـف رא ـبه ـشیوה ـق وאـنـند آـن وـصدوركشف كردـند، ـبـت

قرאردهند.
وزرـسـمی به ـشركتـهای ـخـصوـصی و אـنـحـصارאت اـبه مـج وبه،ـبه ـمـث אیנ ـمـص
ارה درخـلیج رאمـلی אـست كه،درـسرאـسر ـخاכ אیرאנ و ـهمچـنیנ مـناطق فـلات ـق ـف
اـنوـنی به فـعاـلیت پردאـخته ـفارس و دریای عـماנ ـبدوנ ـهیچگونه مـحدودیت ـق
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و ثروت ملی رא تـصاحب نمایـند، درعیנ حال مجلس شورאی אسلامی ـبا مصوبه ـمذكور بطور
ا به روـشـنی ـبرـخـصوـصی ـسازی درصـنعت ـنفت ـصحه گذאـشته و به آנ ـجـنبه ـغیر ـمـستـقیم אـم

قانونی دאدה אست!
ایه ای جـذب و ـجـلب سـرـم ایت ـفقـیه دررאـسـت اـمه رژیم وـل رـن ات ـطـبق ـب دאـم ـهـمه אیנ אـق
ال ـمی دـل یנ אـسـت رـمایه ـصورت ـمی گیرد و چـن اـمیנ אـمـنیت ـس ازی و ـت وـصی ـس ـخارـجی،ـخـص
د ی درآـم یـم روـش یدی ـنـفت،گازو پـت ایع كـل ی ـبه ویژה درـصـن ارـج ایه ـخ رـم اـجذب ـس ود كه،ـب ـش
رـهنگی اـعی و ـف ادی-אـجـتـم رאی گردש چرخ ـهای אـقـتـص اـلی ـب ابع ـم زאیש یاـفـته و ـمـن אرزی אـف

كشور تامیנ می گردد!
درאیנ خـصوص به  ویژה به ـطرح ـمیدאנ گازی پارس ـجـنوـبی אسـتـناد ـمی ـشود؛ אزـجمله
ا 10 ـمیـلیارد ردאری אز ـفازـهای 2و3 אیנ ـمیدאנ یادآورـشد:"ـب رאـسم بـهرה ـب مـحـمد ـخاتـمی درـم
دـلارـسرـمایه گذאری در صنعت نفت و گاز،ـساـلانه אزمحل אـجرאی אیנ پروژה ـها،7ـمیـلیارددـلار
یركارـشـناـسی و ـشـتاب زدה رآورد ـغ د ـشد.” ویا وزאرت ـنـفت دریכ ـب اید كـشورـخوאـه د ـع درآـم
אـعـلام دאشته،ـبابـهرה ـبردאری אز 10ـفازـمرـحله אول درپارس جـنوـبی،ـمیزאנ ـصادرאت אزאیנ نـقطه
ی دوנ אرزש گازـمصـرـف ركیه و ـب ی ـبه كشـور ـت ی صـادرאـت یـع ـب ات گازی و گازـط اـن یـع شـاـمل ـم

دאخلی سالانه 5/4 میلیارد دلار می گردد.
رحـله ردید אـست و ـبی شכ در ـم ورد ـت ام به ـشدت ـم یه אیנ אرـق اكید دאردكه،كـل ای ـت ـج
عمل ـبسیار ـمتفاوت אزآب درـخوאهـندآمد؛ـضمנ אینكه باـتوجه به ـقرאردאدهای ـبیع متـقابل، אیנ
ـشركـتـهای ـخارـجی و אنـحـصارאت אمپریاـلیسـتی ـهسـتـند كه،ـبیشـتریנ ـسودرא אزـسرـمایه گذאری و
اید پرـسید آیا ا،ـب رـهـمه אینـه اوה ـب د. عـل ـشاركت درـطرح ـهای نـفت و گاز ـبه دـست ـمی آورـن ـم
ی ارـم دـهای אرزی ـبه ـشـم وאـنه درآـم ریנ پـشـت دور ـنـفت و گاز كه ـمـهم ـت اصل אزـص ای ـح درآـمدـه
ای د و ـبه چرخ ـه وـن ی ـش ردم ـم ایש ـم اה  و آـس ورو رـف ادאـنی كـش دگی و آـب ازـن د،ـصرف ـس آیـن
ا اطـعاـنه ـمـنـفی אـست. אـم د؟!پاـسخ ـق ـشـن اورزی ـشـتاب و روـنق ـمی بـخ یدאت ـصنـعـتی و كـش وـل ـت
اـتـمی یه و אزآנ ـجمـله رـءیس ـجمـهورآנ،ـمـحـمد ـخ ایت فـق اנ رژیم وـل وـل چرא؟ ـهنگاـمی كه ـمـسـء
ـی ـدور ـنـفت و گاز ـسخـנ ـم ـید و ـص ـوـل ـزאیש ـت ـای אرزی ـبه وאـســطه אـف ـدـه ـزאیש درآـم אزאـف
ی ای ـهمگاـن انه ـه ات و رـس وـع ـطـب ارـجی אیرאנ درـم ای ـخ ی ـه دـه ازپردאـخت ـب دول ـب د؛ـج ـتـن گـف

دאخلی و خارجی بازتاب یافت.
اה ر ـم د אرزی אیرאנ אزپایاנ ـمـه ی،تـعـه ابع حكوـمـت وی ـمـن رה אزـس ـش رپایه یכ گزאرש ـمـنـت ـب
گذشـته ـتا پایاנ ـسال 1387 ـبیש אز 23 ـمیـلیارد و 189 ـمیـلیوנ دـلار(ـبدوנ אحـتـساب بـهرה

های سنگیנ آנ) برآوردشدה אست.
ارآوردה אـست درسـال امـی ـبه ـب دهـی هـای سـررسـید شـدה كه ـجـمهـوری אـسـل ـمـجمـوع ـب
1381، 15ـمیـلیارد و 491 ـمیـلیوנ دـلار ـمی ـباـشد،كه אزאیנ مبلغ 1 ـمیـلیارد و 632 ـمیـلیوנ
دلارـمرـبوط به گـشایש אعتـبارאت אسـنادی אست. אزـسوی دیگر درـسال 1382 درآمدـهای אرزی
ار تخـمیנ زدה ـمی ـمیـهנ ـما، ـبه ویژה אزمحل ـفروש نـفت و گاز،كـمی ـبیש אز 21 ـمیـلیارددـل
وطه)و رـب رה ـهای ـم او ـبـه ی ـه ررـسید ـشدה(ـنه كل ـبدـه وجه ـبه ـبدـهی ـهای ـس ا ـت ال ـب ـشود.ـح
ا كه دـه دאز אیנ درآـم ا 30 درـص یנ 25 ـت اید گـفت ـب ای אرزی كشـور،ـب دـه ادرآـم ایـسه آנ ـب ـمـق
ـفـروש ـثـروت ـمـلـی אـست ـبـاید ـصـرف ـبـازپردאـخت ـبـدـهـی ـهـای ـخـارـجـی ـبه ـبـانכ ـهـا و
كـشورـهای ـسرـمایه دאری ـشود. ـبه گزאرש ـمـطـبوـعات،אیرאנ ـطی ـسال ـهای 1381 ـتا 1387
ـهرـسال ـباید ـبه ـترـتیب،2ـمیـلیارد و 33 ـمیـلیوנ دـلار،2ـمیـلیارد و 365 ـمیـلیوנ دـلار،1ـمیـلیاردو
یوנ دـلارو 954 یارد و 65 ـمیـل ار، 1ـمیـل ار،530 ـمیـلیوנ دـل یـلیوנ دـل ار،877 ـم یوנ دـل 599ـمیـل
ام یوנ دـلار אزـبدـهی ـهای ـقـطـعی و ـسررـسید ـشدה و نه ـهـمه ـبدـهی ـها رא بپردאزد،אیנ אرـق ـمیـل
بدوנ درنظرگرفتנ بهرה ـهای بسیارسنگیנ آנ می باشد. به אیנ אرقام باید ـمیزאנ بدهی های
ار אـست و یوנ دـل یـل یاردو 631 ـم یـل یש אز 3 ـم زودكه ـب یز אـف اـنس رא ـن ایـن ی درـبـخש ـف ـطـع ـق
אگربـهرה های ـسالیاـنه آנ رא محاسبه كـنیم به رقـمی بیש אز 5 ـمیلیارد دـلار بالغ ـمی گردد.
اید ـبدـهی ـخودبه ـبانכ جـهاـنی رאكه ـحدود 5/1ـمیـلیارد ـبه عـلاوה ـهرـساله رژیم وـلایت فـقیه ـب
یانه اـل اـبـهرה آנ ـس رאה ـب یز ـهـم دـهی ـن دـهی ـهای دیگر پردאـخت كـند. אیנ ـب ار ـب ارאـست دركـن دـل
ید ر رـس ام ـفـقط به ـبدـهی ـهای ـقـطـعی وـس ود. وאـلـبـته אیנ אرـق ی ـش ارـم یوנ دـل یـل ـحدود 500 ـم

شدה و نه میلیاردها دلاربدهی درאز مدت بابهرה سنگیנ،אختصاص دאرد.
مچـنـانكه مــشـاـهـدה ـمـی گردد،אـصل و ـبـهـرה אیנ ـبـدـهـی ـهـادرـمـجـمـوع ـبخـש ـبـزرگی ـه
ـصـادی אـست. ـبه אیנ ـتـرـتـیب ـت ـلـعـد و ـمـاـنع رـشـدو شكوـفـایی אـق אزدرآـمـدـهـای אرزی رאـمـی ـب
ودה هـای مـردم و پیشـرـفت و دگی ـت ودزـن ـب درآـمـدهـای אرزی كشـورـبه جـای آنكه صـرف ـبـه
ـبازسازی אیرאנ ـشود به علت ـخیانت آشكاررهـبرאנ رژیم وـلایت فقیه به ویژה دردورאנ ـهشت
وـصـفت ـخارـجی و انכ ـهای زאـل اـنی ـب ـسـنـجاـنی، درچنگ ـبانכ جـه اله ریاـست ـجـمـهوری رـف ـس
رאرـمی گیرد. ـجمـهوری אسـلاـمی אزیכ ـسومـنابع ـغـنی نـفت و گازرא دوـلت ـهای אمپریاـلیـسـتی ـق
ارאج ـمی دـهد وאزدیگر ـسوـهـماנ אـندכ درآـمدبه دـست آـمدה به ـنام ـتاـمیנ אـمـنیت ـسرـمایه به ـت

رאنیزبه سرمایه دאری جهانی به طرزی خفت بار”تقدیم” می كند.
אینست حاصل برـنامه هاو سیاست هایی كه رژیم وـلایت فقیه طی אستیـلای خودبرאیرאנ
به ـبارآوردה אـست.ـطرد אیנ رژیم אوـلویت אنكارـناپذیر درمـبارزה ـبرאی אسـتقـلال،آزאدی و ـعدאلت

אجتماعی درمیهנ ماست.



* حمایت نمایندگاנ جوאناנ 57 كشور جهاנ אز مبارزה جوאناנ و دאنشجویاנ אیرאنی
* אنتخاب نمایندה سازماנ جوאناנ تودה אیرאנ به مسءولیت كمیسیوנ مالی ف.ج.ج.د. 

دאـلت وكرאـسی و ـع اנ אیرאנ در طـلب آزאدی، دـم وאـن اع אز كارزאر پرشكوה ـج ا دـف اـمه مـهـمی در رאـبطه ـب ـطـعـن * ـتـصویب ـق
אجتماعی.

ا ـهیـءت ـنـمایـندگی ـبه دـعوت ـفدرאـسیوנ جـهاـنی ـجوאـناנ دـموكرאت ( “ف.ج.ج.د.”) و ـسازـماנ ـجوאـناנ كـموـنیـست كوـب
ا- پایتـخت ـسازـماנ ـجوאـناנ ـتودה אیرאנ در كنگرה 16  “ف.ج.ج.د.” كه در ـفاصله روزـهای 13 ـتا 17 אسـفـندـماה در ـهاوאـن

كوبا، با  شركت 158 نمایندה אز طرف 81  سازماנ جوאناנ אز 57 كشور جهاנ برگزאر شد، شركت كرد.
ـشر ـخوאـهد ـشد. ردم ـمـنـت اـمه ـم دה ـن ارה آیـن ودה אیرאנ در ـشـم اנ ـت اנ ـجوאـن ازـم گزאرש ـتـفـصیـلی ـشركت ـهیـءت ـنـمایـندگی ـس
كنگرה با قدردאنی אز فعالیت منـظم و مفید نمایندה سازماנ جوאناנ تودה אیرאנ كه در 4 سال گذشته مسـءولیت كمیسیوנ مالی
یـجه ری جـدید، אو رא به אیנ ـسـمت אـنـتخـاب كرد.  ـنـت ـب ات رـه ار دیگر در אـنتخـاـب درאسـیوנ رא ـبه ـعهـدה دאـشـته אـست، ـب ـف
ا אهـمیـتی אز ـسوی كنگرה در هـمـبـستگی فـعال ـبا اگرאنه ـجوאـناנ ـتودה אی به ـتـصویب ـقطـعـنامه ـب اـلیت ـهای ـتوـضیـحی- אـفـش فـع
اـمه ـن ـطـع ات אیرאנ در ـق وـل ا ـتـح ی در رאـبطه ـب یـق دی دـق دנ ـجـمع ـبـن اـن یנ گـنـج ی و ـهمچـن ویاנ אیرאـن ـشـج اנ و دאـن ارزאت جـوאـن ـب ـم

كمیسیوנ قارה آسیا بود كه متנ آנ ها در אدאمه منتشر می شود.

قطعنامه مصوب کنگره شانزدهم «ف.ج.ج.د.»  
در همبستگی با جوאناנ و دאنشجویاנ אیرאנ

یנ كنگرה  “ف.ج.ج.د.”  در زدـهـم اـن اـسـبت ـش اנ كه ـبه ـمـن ار جـه اנ אز گوشه و كـن وאـن ای ـج اנ ـه ازـم دگاנ ـس ایـن ا ـنـم ـم
هاوאنا- كوبا گرد آمدה אیم، توجه دאریم كه:

- אیرאנ در ـبحرאנ عـمیـقی دست و پنجه ـمی زند و دورنـمایی ـبرאی بهبود آנ ـبه چشم نـمی خورد.  אقـتصاد كـشور در
یكاری د.  ـب اـش ی ـب ی ـم اـع یدگی אـجـتـم یع و אز ـهم پاـش یكاری وـس رאנ ـب یم אیנ ـبـح ـسـتـق یـجه ـم وط آزאد אـست.  دو ـنـت ال سـق ـح

جوאناנ روزبروز אبعاد گستردה تری می گیرد.
- سركوب پایه אی تریנ حقوق مردم عادی و אز جمله حقوق بشر، آزאدی بیاנ و آزאدی تشكل אدאمه دאرد.

- ـجوאـناנ אیرאנ كه گردאנ كـلیدی جـنبש ـترـقیـخوאـهاـنه ـتودה אی ـمی ـباشـند در ـحـمایت אز אیدה آل ـهای אنقـلاب 1357
و אز جمـله آزאدی، دـموكرאـسی و ـعدאلت אـجتـماـعی ـمـبارزה ـمی كنـند.  ـنیروـهای تـءوكرאـتیكی كه אـهرم ـهای אصـلی ـقدرت رא در

دست دאرند، به אیנ אیدה آل ها پشت كردה אند. 
اـنوנ وكرאـسی و حكوـمت ـق اנ حـقوق ـبـشر، دـم - رژیم به אـقدאـمات ـسركوبگرאـنه ـخود ـبرـضد ـجـنـبש دאـنشـجویی كه ـخوאـه

אست، אدאمه می دهد.
- جنـبש قـهرماـنانه جوאـناנ و دאـنشجویاנ אیرאנ در ـحال ـحاضر درگیر مـبارزה دـشوאری برـضد دیكـتاتوری و ـبرאی صلح،

دموكرאسی و عدאلت אجتماعی می باشد.
- بحرאנ سیاـسی در אیرאנ אنعكاس مستـقیم ماـهیت عمیـقا  ضد دـموكرאتیכ قاـنوנ אساـسی אست كه هرگونه كوـشש جدی

برאی رאهجویی در جهت رفورم و אصلاح در كشور رא مسدود كردה אست.
- بسیاری אز نویسندگاנ، روزنامه نگارאנ، فعالاנ سیاسی و روشنفكرאנ سرشناس و مورد אحترאم تحت بازدאشت هستند

و با آنها برخورد غیرאنسانی، و אزجمله تحمیل شكنجه های فیزیكی و روאنی، می شود.
رאی صلح، ـعدאـلت אـجـتـماـعی و دـموكرאـسی ارزה ـمردم אیرאנ ـب ا ـمـب اـنزدـهـمیנ كنگرה “ف.ج.ج.د.” ـهـمـبستگی ـخود رא ـب ـش

אبرאز می دאرد.  “ف.ج.ج.د.” حامی مبارزה بر حق مردم אیرאנ برضد دیكتاتوری بودה אست.
كنگرה 16 “ف.ج.ج.د.” مقرر می دאرد كه شورאی אجرאیی منتخب كنگرה در رאستای خوאسته های زیر كارزאر كند:

هیئت نمایندگى سازمان جوانان توده ایران در

شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانى جوانان دموکرات

دאـمات ـتـضییـقی و 1- پایاנ ـبـخـشیدנ ـفوری به ـهـمه אـق
رאی حـقوق ـتـنـبیـهی ـبرـضد ـجوאـناנ و دאـنشـجویاנ אیرאـنی كه ـب

بشر و حكومت قانوנ كارزאر می كنند.
2- آزאدی تمامی زندאنیاנ سیاسی

اـنـسور و تـعـطیل رـساـنه ـهای 3- پایاנ ـسیاـست ـهای ـس
مستقل و دستگیری سردبیرאנ و روزنامه نگارאנ در אیرאנ

4- پوـشש ـقاـنوـنی ـبرאی فـعاـلیت ـسازـماנ ـهای ـجوאـناנ
اید ا ـب اנ ـه ازـم یر دوـلـتی.  אیנ ـس ویاנ ـمـستـقل و ـغ شـج و دאـن
مـجاز ـباشـند كه ـبه ـصورت آزאدאنه ـسازـماـندـهی و ـعمل كـنـند
ودر فعالیت ـهایی كه אعضای آנ ها در ـبارה آנ تصمیمگیری

می كنند، شركت نمایند. 

از قطعنامه مصوبه کنگره 16
«ف.ج.ج.د.» در رابطه با اوضاع آسیا

صـادی ـت اعـی- אـق ـم یق ـتـریנ ـبحـرאנ אـجـت “אیرאנ در ـعـم
ـتـاریخ ـمـعـاـصـر ـخـود دـست و پا ـمـی زـنـد.  ـمـردم אیرאנ ،
كـشوری كه در آנ ـجنـبש ـهای دـموكرאـتیכ ـسركوب و ـحـقوق
اנ و وאـن د. ـج رـن ود، رـنج ـمی ـب ی ـش ر ـبه ـشدت نـقض ـم ـبـش
ـبـש ـتــودה אی ـشگاה ـهــا در אیرאנ در جــن ــشجــویاנ دאـن دאـن
مـتهورאنه و بـغرنـجی با شـعار ـهای אصلاـحات ـسیاسی، حـقوق
د. ـنیروـهای ـبـنیادگرא كه اشـن ـبـشر و آزאدی ـبیاנ درگیر ـمی ـب
موאـضع پرـقدرتی در ـقوה ـقـضاـءیه دאرـند و ـنیرو ـهای نـظاـمی و
אـمنیتی تـحت فرماנ ـشاנ می ـباشند، در ـمسیر جنـبש وسیع
ادی و ـص ی- אـقـت اـع ـم اـحات پایه אی אـجـت رאی אـصـل ودה אی ـب ـت
سیاسی در كشور سد های دشوאری אیجاد كردה אند.”    
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