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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” !

صدوراحکام جابرانه دستگاه بیداد رژیم
برای دگراندیشان ملی

بر اـساس گزارش مـخابره ـشده از سوی خـبر
گزاری داـنـشـجوـیان اـیران، اـیـسـنا، ـمـتـهـمان  ـمـلی ـ
ـمه ـبه زـنـدان ـهـای ـطـوالـنی ـمحکوم ـبی ـه ـمـذـه
ـبی هـا ـبه ـتـهم پرونـده ـمـلی ـ ـمـذـه ـشـدـنـد.  14 ـم
ـهـمراه وـکالی ـخود  ـبا ـحـضور در داگاه اـنـقالب
راـنه اـب د. احکام ـج اـفت کردـن ام ـخود را درـی اـحـک
دادگاه اـنـقالب رژـیم ـبه ده از ـسوی ـبـی ادره ـش ـص
دی ال، ـه اـنی 11 ـس ر اـست: ـتـقی رـحـم رح زـی ـش
ال، ـمـحـمد ان 9 ـس ال، ـحـبـیب اهللا پـیـم ر 10 ـس اـب ـص
ـمـلـکی 7 ـسال، ـمـحـمد ـمـحـمدی اردـهاـلی، ـمـحـمد
ـبـسته نگار، ـسـعـید ـمدـنی و رـضا ـعـلـیـجاـنی ـهر ـیک
6 سال و مرتضی کاظمیان، محمد عمرانی، رضا
ـسعـود پدرام، ـمـحمـدحــسـین س طـوـسی، ـم رـئـی
ال. اـین دام 4ـس ر ـک اـیی ـه ا رـج رـض رـفـیـعی و ـعـلـی
اـمی اـین 14 ـمـتـهم از 5 اـکی اـست ـتـم گزارش ـح
مـاـعی ا 10 سـال ـبه ـمحـروـمـیت از ـحقـوق اـجـت ـت
ـمـحـکوم ـشدـند. ـطی اـین ـحـکم ـحـبـیب اهللا پـیـمان،
اـنی، ـسـته نگار، ـتـقی رـحـم د ـب ر، ـمـحـم اـب دی ـص ـه
سـعـید ـمدـنی و رـضا ـعـلـیـجاـنی ـهرـکدام ـبه 10 ـسال
ـمـحروـمـیت از حـقوق اـجـتـماـعی ـمحـکوم ـشده اـند.
ـهمچـنـین ـمـحـمدی اردـهاـلی، ـکاـظـمـیان، ـعـمراـنی،
اـیی وـسی، پدرام، رـفـیـعی و رـج ـمـلـکی، رـئـیس ـط
ـهرـکدام ـطبق اـین رای به ـمدت 5 ـسال از حـقوق

اـجـتـماـعی ـمـحروم ـشدـند. ـهمچـنـین حکم ـعزت اهللا
د. وـلی ـش دم ـحضـور او اـبالغ ـن اـبی ـبه دـلـیل ـع ـسـح
گزارش ـهـا ـحـاکی از آن اـست که ـمـدت  حکم
زـندان ـبرای سـحاـبی 11 ـسال اـست. دکـتر پیـمان در
ار ـب ـت ا ـضـمن ـبی اـع رگزاری ـه ا ـخـب صـاـحـبه ـیی ـب ـم
وضـوع ـمـهم راـنه ـبه اـین ـم اـب ـسـتن اـین احکام ـج داـن
اـشاره کرد که: محکومـیتی که من در زمان ـشاه به
ا شـاه داـشـتم در اـین ـحـکم جـزو ارزه ـب ـب خـاطـر ـم
وان ـشده اـست. ـمـتـهـمان ـمـلی واـبق ـکـیـفری ام ـعـن ـس
ا ـبه 85 سـال ـمـع ـسه ـج ذـهـبی حـاضـر در اـین ـجـل ـم

حبس محکوم شده اند.
اـیی رژـیم ـض ای ـق دادگاه ـه ـی راـنه ـب اـب احکام ـج
والـیت ـفـقـیه ـبر ـضد دگراـندـیـشان ـمـلی - ـمذـهـبی ـبه
ـاز ـان آـغ ـم ـود. از ـه ـب ـار ـن ـظ ـت یچ وـجه دور از اـن ـه
ـصـیت هـای ری ـشمـاری از ـشـخ ورش و دـستگـی ـی
ـتـخـابـات 18 ـخـرداد ش از اـن مـاـعی و ـمـلی پـی ـت اـج
1381، روشن بود که دستگاه های سرکوبگر رژیم
ـتـهم ذل و ـم ـت ـب ـسخـره و ـم ای ـم ازی ـه ده ـس ا پروـن ـب
ـته و ـرـجــس ـای ـب ـیت ـه ـاری از ـشخــص ـم کردن ـش
ه ـــور ـب ــبـی کـش ـل ــش اـصالح ـط ــب ــن رادیکال ـج
ه» و «اـقــدام در ـجهـت ـحــارـب «ـجــاـســوسـی»، «ـم
و د ـج دـی ـش ز ـت دـفی ـج ام» در واـقع ـه ـظ دازی ـن راـن ـب
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مصاحبه «دنیای مردم» ارگان حزب کمونیست آمریکا با نماینده حزب توده ایران
اثر مخرب جنگ عراق بر چشم انداز دموکراسی و صلح در خاورمیانه

سوء استفاده 525 میلیارد تومانی                     در ص 2
ظرف اصالح طلبی در چارچوب قانون اساسی، از

خطوط قرمز قرار دادی لبریز گشته است!      در ص 2
ما از سازمان ملل و مراجع بین المللی خواستار کمک به
پناهندگان کرد هستیم!                                          در ص 3

ردـمی ـصدام ـحـسـین، و وری ـضد ـم اـت ا ـسـقوط دیکـت ـب
راق، ـسم در کشـور ـع ـی اـل ظـاـمی امپرـی ای ـن روـه ـی ـحضـور ـن
اـنه و ـی ـطـقه خـاورـم ـن درـتی در ـم دهـای پٌر ـق ـمـجمـوـعه روـن
ـحوزه خـلیج ـفارس ـجرـیان ـیاـفته اـست، که ـتاـثـیر آن ـبر رخ
دادـهای ـمـیـهن ـما ـجدی و انکار ـناپذـیر اـست. اـین واـقـعـیـتی
ا ا ـب اـست که ـسران رژـیم ـنـیز ـبدان ـمـعـترـفـند و در ـتالـشـند ـت
ال واـفق اـمـی ارـجی ـم اـمل ـخ ر ـع اـثـی ری  ـبه اـین ـت داـبـی اذ  ـت اـتـخ
ام، ـسـمت و ـظ ای ـن ود ـحـفظ و ـتحکـیم پاـیه ـه ود و ـبه ـس ـخ
ـسو دـهـند.  رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـبـنا ـبر ـسرـشت واپس ـماـنده
ای وـسـیع وده ـه اـفع ـت ـن ا ـم اـفع اش ـب ـن ود و از آـنجـا که ـم ـخ
مردم در تـقابل است، برای به اصطالح  دفع خـطر آمریکا ،
ران اـفع ـمـلی اـی ا ـمـن ر ـب اـی ات کاـمالً ـمـغ داـم ـسـله اـق ـبه یک ـسـل
اـنی و ای پـنـه دـه ـن د از، زدوـب ارـتـن ـب دـست زده اـست، که ـع
ـد ـوازات آن ـعـق ـرای ـحفـظ نـظــام و ـبه ـم پـشت پرده ـب
ـته هـاـیی که در قـراردادهـای اسـارت بـار ـبه ویژه در رـش
اـیع ـنـفت، اـنـند ـصـن د، ـم اـقـتـصاد ـمـلی اـهـمـیت راـهـبردی دارـن

گاز و پتروشیمی!
صـاـلح ـعمـوـمی کشـور و ر ـخالف ـم ـنه ـب ـی در اـین زـم
ا آن ا ـب روزه ـمـیـهن ـم ری، که اـم اده ـخـطـی وق اـلـع وـضـعـیت ـف
رو ـبه روـست؛ ارـتـجاع اـیران از یک ـسو در ـبراـبر ـنـیازـهای
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ال 1320 از درون ـجـنـبش ران که در ـس وده اـی «ـحزب ـت
ان گذاـشـته ـنـی ـسـتی وکارگری ـنـضج گرـفت و ـب وـنـی ای کـم ـه
ای رـین ـسرکوب ـهای حکوـمت ـه اکـت ـشـتـن ررـغم دـه ـشد ، ـب
رای ـصـلح، واره ـب ـسـتی ، ـهـم اـلـی ای امپرـی روـه ـی دادی و ـن اـسـتـب
ارزه کرده اـست . ران ـمـب ـسم در اـی اـلـی وـسـی وکراـسی و ـس دـم
راق ا ـع ریکا ـب ر ـضد ـجنگ آـم اـنه ـب اـطـع ران ـق وده اـی ـحزب ـت

موضع گیری کرده است .
روردـین رـلـین بچل، در اواـیل ـف ر را رـفـیق ـم اـحـبه زـی ـمـص
ا رـفـیق ـمـحـمد اـمـیدوار، ـعـضو ـهـیـئت ـسـیاـسی ـماه (آورـیل)، ـب

(کمیته مرکزی ) حزب انجام داده است.

ظـر حـزب تـوده ایـران ، چرا س: ـبه ـن
وده ای در اـلـفت ـت وش ـبه رـغم ـمـخ دوـلت ـب
ـسراـسر ـجـهان و اـعـتراض دوـلت ـهای دیگر،
اـجـمی اش دأ ـتـه اـست ـشدـی اـنه ـبه ـسـی رـسـخـت ـس

بر ضد عراق ادامه می دهد؟
ر ، اـمـب ـسـتی 11 سپـت رورـی ای ـت ج: در پی ـحـمـله ـه
ـنـیروـهای ـمـترـقی ـجـهان ـنـسـبت ـبه ـسوء اـسـتـفاده از اـین
ـطـلق و اـیـجـاد ـیل ـسـرکردگی ـم ـم ـاـجـعه ـبـرای ـتـح ـف
ر د که ـب دار دادـن ـش ان  ـه اک در ـجـه رـن دی ـخـط روـن

چرا اجرای برنامه اصالح ساختار
اقتصادی شتاب گرفته است؟!
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ای «وـلی ـفـقـیه» و روـشن ـشدن دزدی دا و ـسـیـم اـلی ـص ررـسی وـضـعـیت ـم ا ـب ـب
525 ـمـیـلـیارد ـتوـماـنی در اـین دـستگاه واـبـسـته ـبه ـبـیت ـخاـمـنه ای ـتالش گـسـترده ـیی
ر رای ـسرپوش گذاـشـتن ـب اـتی رژـیم ـب وـع از ـسوی الرـیـجاـنی و چـماق داران ـمـطـب
حقایق و بی اـعتبار کردن نتایج بررسی کمیسیون بررسی مجلس به راه افتاد. در
اـنـعت از ادی در ـمـم اـنی ـتالش زـی ون ـتـحـقـیق ـمـجـلس که الرـیـج ـسـی گزارش کـمـی
ـطرح آن کرد از ـجـمـله آ ـمده اـست: «در ـبررـسی پـنج ـحـساب از ـبـیش از دوـیـست
اـلی ات ـم ـس ؤـس ا و ـم اـنک ـه ا از ـشـعب ـب ـم دا وـسـی ان ـص ازـم ده ـس اب اـعالم ـش ـس ـح
ال از ارد رـی ـی ـیـل ـبـلغ 3110 ـم ا 1381 حـداـقل ـم اری ـمـخـتـلف از سـال 1378 ـت ـب ـت اـع
ده، اـفت گردـی اـبت آگـهی و ـتـبـلـیـغات درـی وـقی ذی ـنـفع ـب اـشـخاص ـحـقـیـقی و ـحـق
اـما تا سال 1380 فقط ـمبلغ 480 میلیارد ریال آن به ـحساب خزانه واریز و ـبالغ بر
1100 ـمـیـلـیارد رـیال ـبدون اـنـعـکاس در ـصورت ـهای ـماـلی و ـهزـیـنه ـهای ـسازـمان ـبه
ـعـنوان ـکارـمزد ـبه ـشرـکت ـهای واـسـطه آگـهی و ـتـبـلـیـغاـتی و ـصـندوق ـبازـنـشـستگی
پرداـخت ـشده و ـمـبـلغ 1300 ـمـیـلـیارد رـیال آن ـنـیز پـنـهان گردـیده اـست. اـین ارـقام
ؤـسـسات و ا و ـم رـکت ـه د ـش ان از ـجـمـله درآـم ازـم ای ـس دـه ر درآـم اـی ر ـس ـعالوه ـب
رـسی ـبه وده ـکه ـبه ـعـلت ـعدم دـسـت ان ـب ازـم ـسـته و دیگر ـخدـمات ـس واـحدـهای واـب
اطالـعات الزم در ـخـصوص آـنـها ـبدون اظـهار ـنـظر ـباـقی ـماـند. در ـضـمن ارائه ـمبلغ
ا و ر دـستگاه ـه اـی زـیـنه ـکه در ـس اوت درآـمد و ـه وان ـتـف ال ـبه ـعـن ارد رـی 1418 ـمـیـلـی
ـمؤـسـسات و ـشرـکت ـهای دوـلـتی ـساـبـقه ـنداـشـته و ـبه ـطور ـکـلی ـغـیر ـقاـبل پذـیرش
ـهـسـتـند و اـساـساً در ـسال ـهای ـمـتـمادی و در ـصورت ـهای ـماـلی ـهیچ گوـنه ـصورت 
اد د اـست.» اـبـع أـیـی اـبل ـت ر ـق اـمالً ـمـبـهم و ـغـی ده ، ـک ـش اره اراـئه ـن اـبی در اـین ـب ـس ـح
گسترده دزدی ماـلی در دستگاه الریجانی و وابستگان به ولی ـفقیه آنچنان است
اـیـندگان ـجـناح اـقـلـیت ـمـجـلس را ـنـیز ـسراـسـیـمه و ـمـتـعـجب که ـحـتی ـشـماری از ـنـم
کرد. ـنـماـیـندگان اقـلـیت ـمجـلس ـبا ـتوـجه به رـسواـیی ـبـیش از ـحد اـین پروـنده ـبرای
دگی ـبه والن ـقضـاـیی رـسـی ـسـئ د که: «ـم اد کردـن ـشـنـه ـیه پـی ران رژـیم والـیت ـفـق ـس
پرونده تحقیق و تفحص از صدا و سیما مستقیما از سوی رهبر انتخاب شوند.» 
رـسول ـمـنتـجب ـنـیا، ـبا اـشاره به گزارش تـحـقیق و ـتفـحص ـمجـلس از ـعـمـلـکرد
اب و ـس ـت ان، اـن ازـم اده اـین ـس وق اـلـع وـجه ـبه اـهـمـیت ـف ا ـت ا، گـفت: «ـب ـم د ا وـسـی ـص
ارـتـباط آن، ـبه ـمـقام رـهـبری، ـسنگـیـنی ـمـبـلغ ـمورد ادـعای ـهـیأت ـتـحـقـیق و ـتـفـحص
اـتی در ـشـعـبه ـمـسـتـقل ـقـضاـیی ـمـطرح ار ـمـهم و ـحـی ـسـی أـله ـب ـشـنـهاد ـمـیـشود اـین ـمـس پـی
ـشود که ـمـسـئوالن آن ـمستـقیـماً از ـسوی ـمـقام مـعـظم رهـبری و ـبا ـعـناـیت به ویژگی

سیاسی - اقتصادی پرونده، منصوب شوند.» 
ـغارت و چپاول اـموال ـمـلی ـتوـسط واـبـستگان ـبه ـسران رژـیم و دـستگاه ـهای
زـیر ـنـظر آن اـمر ـتازه ـیی ـنـیـست. اـصرار ـمرتـجـعان ـحاکم ـبرای ـجدا کردن ـحـساب
ـصدا و سیـما از همه ـحـساـبرسی ـهای مجلس و دیگر ـنهاد ـهای نـظیر در ـسال ـهای
ای اـلی در دـستگاه ـه اد ـم ـس رده ـف اد گـسـت ز ـتالش در راه ـمـخـفی کردن اـبـع ر ـنـی اـخـی
ده، ون روـشن اـست که تکـلـیف اـین پروـن اـیی والـیت ـفـقـیه اـست. از ـهم اکـن اـفـی ـم
اـفـیاـیی ـهمچون پروـنده ـمـتـهـمان ـقـتل ـهای زـنـجـیره ـیی در ـبـخش دیگری از ـنـهاد ـم
رات ر ـحـض ـظ ورد ـن اـیی رژـیم ـبه ـنـحو ـم رل وـلی ـفـقـیه، ـیـعـنی دـستگاه ـقـض ر کـنـت زـی
دن اـین گزارش از سـوی د شـد. کشک خـواـن وـمه اـعالم خـواـه ررـسی و ـمـخـت ـب
رای اداـمه وـنی ـب اـن ای ـق رم ـه رکوب و اـه ا اتکاء ـبه دـستگاه ـعـظـیم ـس اـنی ـب الرـیـج

همین دزدی ها و خالف کاری هاست.

سوء استفاده 525 میلیارد تومانی
وابستگان به ولی فقیه

ظرف اصالح طلبی در چارچوب قانون
اساسی، از خطوط قرمز قرار دادی لبریز

گشته است!
ان وـی ـشـج ر، داـن ـی ر کـب شکده اـمـی ری داـن اس گزارش پایگاه ـخـب ر اـس ـب
ارـیخ 17 اـتـمی، در ـت اـنـیه ـیی ـخـطاب ـبه ـخ ـشار ـبـی ا اـنـت داـنشگاه ـهرـمزگان، ـب
اردیبشهت ماه، درباره وضعیت به شدت بحرانی کشور اخطار دادند. در
ـشـمـین اـلی ـبه ـش ده اـست: «درـح اـیی از اـین اـعالـمـیه از ـجـمـله آـم ـبـخش ـه
رف وـیم ـکه ـظ زدـیک ـمی ـش ردادـن ان دوم ـخ رـی ری ـج الگرد ـشـکل گـی ـس
طـوط قـرمـز ـبی در چهـار چوب قـانـون اسـاـسی وبـرـخی ـخ اـصالح ـطـل
ـبـش اـصالـحـات ـجـای ـخـود را ـبه (( 2 ـن ـته و ـج ـز گـش ـرـی ـب ـراردادی ـل ـق
ن ـخـردادیــسم))داده اـست و آـنـان ـکه ـمـدـعی ـبـودـنـد ـمی ـتـوان در اـی
چـهارچوب ـهای ـمـحدود آزادی ـبـیان قـلم واـندـیشه را ـبرای اـیران به ارمـغان
آورد  ـبا تـعـطـیـلی ـکـتره ای ـمـطـبوـعات ـمواـجه ـشدـند؛آـنان ـکه ـمدـعی ـبودـند
ی وـعـاری از ـمی ـتـوان در چـهـارچوب ـهـای ـمـحـدود ـجـاـمـعه ای ـمـدـن
ـخـشوـنت به وـجود آورد ـبا ـبـحران ـهای اـمـنـیـتی مـخـتلف-از ـماـجرای ـکـتک
د رو گـشـتـن ان -روـب ارـی ای ـحـج رورآـق ا ـت ـیـنه گرـفـته ـت اـب وردن وزرای ـک ـخ
؛آـنان که ـمدـعی ـبودـندـمی ـتوان در این چـهارچوب ـهای ـمـحدود دولـتی ـبا
ود گزارش د؛ـخ اـیـن ـم وم ـکـهن ـن رز وـب راـین ـم اـکم ـب درا ـح ارآـم اط وـک ـش ـن
دادـندـکه ـهر 9  روز ـیک ـبارـبـحران داـشته اـند. آـقای رـئـیس ـجمـهور! آنچه
درـطول ـحدود ـشش ـسال رـیاـست جـمـهوری ـخود انـجام داده اـید ـحـکاـیت
از ـعدم عمل به شـعارـهای مـطرح ـشده در دو انتـخاـبات رـیاست جمـهوری
اـیی واـن د  خـرداد   واـشک عـدم ـت ـبـخـن ـین ـل د ـتفـاوت ـب ـته دارد. شـاـی گذـش
ـبرآورده ـکردن ـمـطاـلـبات ـموـکالنـتان در    ـخرداد     بـهـترـین دـلیل ـبرای اـثـباب
رآورده اـیی ـب واـن ـته شـده ـت ا روش در پـیش گرـف ـنـکه ـب آگاـهی ـشمـا از اـی
رآگاه ا اگر ـبه اـین اـم د. اـم اـش د ـب دارـی د را ـن واـهـن ردن آنچه ـمـلت ـمی ـخ ـک
ام داـین ـمـق دـی اـن ار ـک رای دوـمـین ـب دـب ازه دادـی ود اـج د چگوـنه ـبه ـخ ودـی ـب
ان دادـکه ـش اـن وری ـشـم اـست ـجـمـه اـله ـنـخـست رـی ار ـس د؟ دوره چـه وـی ـش
ـته شـده (اـصالحـات در چهـارچوـبهـای ـمحـدود): ـشی در پـیش گرـف اـم ـب
 .رـئـیس ـجـمـهور ـنـمی ـتواـندوزرای ـکاـبـیـنه اش راـخود ـتـعـیـین ـکـند ـحـتی اگر
ـمی ـتـواـنـد در ـنـقـاط ـمـهـور ـن س ـج ـی ـته ـبـاـشـد.  .رـی ـیـون رای داـش ـیـل 20   ـم
اـلی د ـخ ـبـخـن ا ـل د.  .ـب اـی وذ ـنـم د ـنـف ـسـتـن ـی ـکـلـیدی ای ـکه پاـسخگوی ـبه ـمـلت ـن
ـنـمی ـتوان ـبه ـمـصاف ـباـتوم ـکـساـنی رـفت ـکه ـحـتی ـعـناـیاـتـشان را از ـجاـمـعه
داـنشگاهی و وزرای کاـبینه نـیز دریغ نمی کـنند.  .ـقوه قـضاییه به دلیل ـعدم
پاسخگوـیی ـبه ـمـلت اـصالح ـناپذـیر اـست اگر چه ـکـسی در راس آن ـقرار
گـیرد ـکه ـطی ژـست ـسـیاـسی دراـثر آـشـفتگی وـضـعـیت پـیـشـین اـین ـقوه آـنرا
((وـیراـنه))ـنام ـنـهد.  .رـئـیس ـجـمـهور در ـتـعـیـین ـسـیاـسـتـهای ـکالن ـنـظام  ـبویژه
ود 20 ا وـج دارد.  .ـب ری ـن ـصـمـیم گـی ر گزاری وـت ارـجی ـحق اـث اـست ـخ ـسـی
ت  ( ن ـحق ـمـل ی تــرـی ـدـیـه ی از ـب ی تــوان حــت ـم یــز ـن یــون رای ـن ـل ـی   ـم
ار ـیک ـی ز در اـخـت ـی ام ـن ـظ وه ـن وه از ـسه ـق رد.  .اگر دو ـق اع ـک ـسـتن)) دـف (زـی
ـجرـیان ـفـکری ـباـشـند ـحـتی ـنـمی ـتوان ـقاـنون ـمـطـبو ـعات را ـتـغـیـیر داد ـیا در
ـتـعـیـین حـقوـقدانـهای ـشورای نگـهـبان ـبه ـمـطـلوب رـسـید. چگوـنه اـست ـکه ـبا
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ـیـجه گـیـری ـهـای ـفـوق اـلـذـکـر ـبه ـت ـتـوـجه ـبه ـن
د ده نپرداـخـتـی ر در پـیش گرـفـته ـش ـسـی اـصالح ـم
ـمـهـوری ـمـاـکـان در دوره دوم رـیـاـست ـج وـک
وـیش اصـرار وه وروال گذـشـته ـخ ر ـشـی ود ـب ـخ
اـنی ر زـم ای رـیـیس ـجـمهـور! دـی د؟ آـق ـنمـودـی
ـون رای را ـی ـل ـی ـیـش از 20   ـم ی ـکه ـب ـت اـست ـمـل
ی ـداـم ـنه اـق ـرارداد ـتــش ـا ـق ـم ـکـر ـش ـواـنه ـتـف ـت پـش
ان ـبه ـت از گـشـت ا ـجـهت ـب وی ـشـم ده از ـس ـنـجـی ـس
ـمـسـیر ـخواـست ـجاـمعه اـست. مـلت اـیران اـین در
د ات  اـسـفـن اـب ـتـخ رای اـن اـج واـست را در دو ـم ـخ
وـخروج داـنشـجوـیان -ـمـهـمـترـین ـباـنـیان وـحاـمـیان
ر  خـرداد ـسـی ران-از ـم ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی اـی
ـمـا و ـمـود. پس چگوـنه اـست ـکه ـش ـطـرح ـن ـم
ـیـاـست ـنـوز ـبـر اداـمه دادن ـس ـتـان ـه ـکـراـن ـمـف ـه
شـان یـد؟آیـا اـین ـن ـن شـاری ـمی ـک ـته پا ـف گذـش
ازـحل ـشدن دوم ـخردادی ـها درـسـیاـست ـبازی
ا از دارد؟ ـشـم اـسی ـن ای ـسـی ان ـه ـسـت ده ـب اوـب ـه
ا د اـم ودـی وردار ـب رـخ ا رای ـب ون ـه ـیـلـی واـنه   ـم پـشـت
اـنه ـعـمـلـکردـتان ـنـشان دادـکه از اـین آراء اـسـف ـمـت
ر اـین ای ـتـکـیه ـب دوـبه ـج ودـی ـنـم ـنه ـن اده ـبـهـی اـسـتـف
اـکـمـیت و ـبه دن در ـح وار  ـبه ـحل ـش ون اـسـت ـسـت
ـمت ـبـخــشـش و ـی ـا آن ـبه ـق ـدن ـب ـی ـواـفق رـس ـت
گذـشـتن از رای ـمردم ـبه ـثـمن ـبـخس پرداـخـتـید.
ـای ت ـه ـرح خــواـس ـا ـط ـیه  سپس ـب ..» اـعالـم
رـخورد ان از ـجـمـله ـب ـشـجوـی ـمـتـفاوت اـنـجـمن داـن
ـقاـطع ـبا ـمرـتـجـعان ـحاکم ـنـتـیـجه گـیری ـمی کـند
ـان داـنـشگاه ی داـنــشـجـوـی ن اـسالـم ـم که: «اـنـج
ـهرـمزگان ـمـعـتـقد اـست اگر اـکـنون در ـمـشی در
ـان ـب ـل ـوی اـصالح ـط ـده از ـس ـته ـش پـیـش گرـف
اـید ـمـنـتـظر رد ـب ازنگری ـصورت نپذـی  ـخردادی ـب
وـقاـیـعی ـبـسـیار ـشدـیدـتر از اـنـتـخاـبات  اـسـفـندـبود.
ال  خـردادی وروی ا خـروج از اـنـفـع د ـکه ـب اـمـی
ی ـمـطــاـبق بــا ـب آوردن ـبه سـمـت اـصالح ـطـل
ـخواـست ـمـلت ـکه ـحـتی ـمـمـکن اـست ـبه ـقـیـمت
ـشـکـسـتن چـهار چوـبـها ـبدـست آـید  روـحی ـتازه
ده ـی ران دـم د ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی اـی ـب ـبه کـاـل
زگان رـم ان ـه وـی ـشـج اده داـن اـمه ـسرگـش ـشود .» ـن
اـنـیه ـهای دیگر ـنـهادـهای داـنـشـجوـیی در کـنار ـبـی
ـته اـست تــشـار ـیـاـف ـیـر اـن ـته ـهـای اـخ که در ـهـف
رـقی انگر رـشد ـبـیش از پـیش رادیکاـلـیـسم ـت ـش ـن
اـعی در ای اـجـتـم روـه ـی اـنه و ـتالش اـین ـن واـه ـخ
ور اـست. ای کـش دادـه ر ـحوادث و روـی ر ـب أـثـی ـت
ا اـید ـب اـین ـتالـشی اـست ـخـجـسـته و ـمـیـمون که ـب
ـسط اـیت کرد و آن را ـب وان از آن ـحـم ام ـت ـم ـت

داد. 

ارـیخ 15 ران، در ـت ان اـی وکرات کردـسـت زب دـم رکزی ـح ـته ـم ان، ارگان کـمـی رـیه کردـسـت ـش ـن
اـنـیه دـفـتر ـمرکزی اـین ـحزب ـخـطاب ـبه ـسازـمان ـهای اـنـساـندوـست و ـمداـفع ـحـقوق اردـیـبـهـشت، ـبـی
راـنی، در اردوگاه زار کرد اـی ای ـبـیش از 13 ـه رـس اـقت ـف ار و ـط ا وـضع ـفالکت ـب ـطه ـب ر، در راـب ـش ـب
ـمـلـلی و ـبه ویژه ن اـل ـی ـیت دار ـب ـمـله  ـمـراـجع ـصالـح ـیه از ـج ـیـاـن تــشـر کرده اـست.  ـب ـن ـطـاش» ـم «اـل
اه ـسان ـهای ـبیگـن ده اـست ـبه کمک اـین اـن راـخواـن اـهـندگان ـسازـمان ـمـلل را ـف کـمـیـسارـیای ـعاـلی پـن
ـیل ان کرد که ـبه دـل وـطـن ر ـهـم ود، اـین گروه کـثـی وـج ات ـم ـیه، و اـطالـع اـن ـی ر ـطـبق اـین ـب د. ـب ـن اـب ـشـت ـب
اـجرت و ور ـبه ـمـه رکوبگراـنه رژـیم «والـیت ـفـقـیه»  در ـطول دو دـهه گذـشـته ـمـجـب اـست ـهای ـس ـسـی
اسکان در اردوگاه ـهای پـناـهـندگی در ـخاک ـعراق ـشده اـند،  ـبه دـنـبال ـیورش ـنـظاـمی ارـتش ـهای
آـمریکا و انگـلـیس به ـعراق و اشـغال اـین کـشور «ـبا ـمشکالت ـطاـقت ـفرـسا روـبرو گـشته اـند.»  ـنـبود
و کـمـبود آب آـشاـمـیدـنی و ـغذای مکـفی و کمک ـهای پزشکی ـضرور از یک ـسو و ـعدم اـمـنـیت
ان ار دـشواری را ـبرای آـن ـسـی ان وـضـعـیت ـب اـند ـهای ـمـسـلح» ـبه اـین ـهـموـطـن ـجاـنی ـبه دـلـیل «ـیورش ـب
اـیـجاد کرده اـست. ـبـیاـنـیه ـمـنـتـشره در ـنـشرـیه کردـسـتان ـخاـطر ـنـشان ـمی ـسازد که ـحدود ـهزار ـتن از
اـین ـهـموـطـنان کرد ـخود را ـبه ـمرزـهای اردن رـساـنده وـلی دوـلت اردن ـفـقط ـبه ـتـعداد کـمی از آن
ـظر گرـفـته راق در ـن دگان ـجنگ در ـع اـهـن رای پـن اـیی که ـب ازه ورود و اسکان در اردوگاه ـه ا اـج ـه
ور از واه کـش رـقی ـخ وکرات و ـت ای دـم روـه ا ـهـمه ـنـی ان ـب ران ـهم زـب وده اـی د. ـحزب ـت ده، داده اـن ـش
ـمراـجع ـصالـحـیت دار ـجـهاـنی و ـبه ویژه از ارگان ـهای ذی ـصالح ـسازـمان ـمـلل ـخواـهان رـسـیدگی
ـفوری به وضـعـیت اـین گروه کـثـیر از ـهـموـطـنان کرد پـناـهـنده در اردوگاه «اـلـطاش»، و ـهمچـنـین آن
ـضـمـین اـیـمـنی، د، و  ـت ـن ـسـت ور ـه ات رـسـمی اـین کـش اـم ـصـمـیم ـمـق ر ـت ـظ ـت ـن رز اردن ـم اـیی که در ـم ـه
رع اـیـست در اـس دگان ـمی ـب اـهـن ای پـن ارـی ـس ان ـمـلل ـمـتـحد و کـمـی ازـم ان اـست.  ـس وـسالـمت ـهـمه آـن
ا ـخود آـنان و ا ـمـشورت ـب وـقت ـنـسـبت ـبه اـنـتـقال و اسکان اـین ـهـموـطـنان ـبه کـشورـهای ـثاـلث اـمن ـب
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ما از سازمان ملل و مراجع بین المللی خواستار کمک بهادامه ظرف اصالح طلبی در چارچوب  ...
پناهندگان کرد هستیم!

یورش رژیم به پایگاه های اینترنتی
سایت های سیاسی مسدود شدند

م در ـمـاه ـهـای ـیع رژـی در پی ـیـورش وـس
اـخـیر ـبر ـضد ـمـطـبوـعات و دـستگـیری شکـنجه و
ـــرنگاران و ــب ـــادی از ـخ ـمــــار زـی آزار ـش
ـنوـیـسـندگان ـمـطـبوـعات دگراـندـیش و ـمـخاـلف
یـر بـرگزاری هـا در روزهـای اـخ بـداد، ـخ ـت اـس
م ـات رژـی ـد که، وزارت اـطالـع گزارش دادـن
ـتـرده ـیی را ـبـر ـضـد پایگاه ـهـای ـتـهـاـجم گـس
ر د. ـب از کرده اـن رـنـتی آـغ اـسی اـیـنـت ـخـبری - ـسـی
اـساس اـین گزارش ـها،  ـبرـخی از ـساـیت ـهای
ایـنـترنـتی اجـتـماعی و ـسـیاسی از دو روز گذـشته
ـبـناـبر دالـیل ـناـمـعـلوـمی ـمـسدود ـشده اـند. ـخـبرـها
رـخی از رات ـبه ـب اـب اـکی از آن اـست ـکه ـمـخ ـح
ا ـسـتی را اراـئه داده و ازآـنـه ا ـلـی «آی.اس.پی» ـه
ر گذاری ـیـلـت ا را ـف اـیت ـه واـسـته اـست ـکه ـس ـخ
ـتی »امـروز» از تـرـن ـن نـد. ـبه گزارش پایگاه اـی ـک
ـجـمـله ـساـیـتـهای اـیـنـترـنـتی ـکه ـفـیـلـترگذاری ـشده
ر اسـاس آخـرـین د، سـاـیت امـروز اـست. ـب اـن
ـمـله ـسـاـیت ـهـای ـیـده از ـج گزارش ـهـای رـس

اـیت ـحزب د ـس ده اـن ر گذاری ـش ـیـلـت رـنـتی که ـف ـنـت اـی
رـیت، ران اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم ران، ـس وده اـی ـت
ـران (راه کارگر) و ی اـی ـان کارگران اـنـقالـب ـازـم ـس
واه رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـی ار دیگری از ـن ـشـم
اـست. دـستگاه ـقـضاـیی ـنـیز ـبرـخورد ـبا ـعوامـلی را که
گـمان ـمی ـکـنـند در ـساـیتـهای اـیـنـترـنـتی اصالح طـلـبان
ـمشـغول ـبه ـکار ـهـسـتـند، آـغاز ـکرده اـست. و اـین در
اح ـن ـتی ـج رـن ـت ـن ـتهـای اـی مـام سـاـی حـاـلی اـست ـکه ـت
ازـتاب، راـست و ـمـحاـفـظه ـکاران از ـجـمـله دریچه، ـب
ـورش ـد. ـی ـن ی دـه ـود اداـمه ـم ـیت ـخ ـاـل ـع و...  ـبه ـف
م ـبــر ـضــد پایگاه ـهــای دسـتگاه ـســرکوب رژـی
اـمه ـسرکوب ـصدای رـن ان ـب رـنـتی ـبـخـشی از ـهـم ـت اـیـن
اـمه ا ـیورش ـبه روزـن اـلـفت در کـشور اـست که ـب ـمـخ
از ـشد. دـست داـشـتن وزارت دـیش آـغ ای دگراـن ـه
ـیج و ـس اـطالـعـات رژیِـم، در کـنـار چـمـاق داران ـب
ـات ـی ـمـل ن ـع ی، در اـی ـاـی ـض ـوه ـق گزمگان سپاه و ـق
ـسرکوبگراـنه اـین ـسـئوال ـجدی را ـبر ـمی انگـیزد که
ـد ـدـی ن دور ـج ت او در اـی ی و دوـل ـم ـاـت ـنـقـش ـخ
دـعی ا چـیـست؟ چگوـنه دوـلت ـم ـسرکوب گری ـه
ردم سـاالر دـست در دـنی و حـاکـمـیت ـم جـاـمـعه ـم
دـست ارگان ـهای ـسرکوبگر ـبه آزادی ـهای ـبـسـیار

محدود مردم ما یورش می آورد؟
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اـساس آن  یک اـبر ـقدرت ـنـظاـمی، ـتـمام ـقواـنـین ـبـین اـلمـلـلی ،
ـنـیت سـازمـان ـمـلل را ـبه سـازمـان ـمـلل ، و ـحـتی شـورای اـم
ـمـنـظور ـتاـمـین ـمـناـفع ـتنگ ـنـظراـنه اـقـتـصادی ،ـسـیاـسی و ـنـظاـمی

خویش زیر پا بگذارد
ن ـطـرف رخ داده اـست ، آن ـارس ـبه اـی آنچه از 20 ـم
ـهم ـبررـغم اـعـتراض ـفـعاالـنه ده ـها ـمـیـلـیون ـنـفر از ـمردم ـصـلح
اـنه دوـست و آزادی ـخواه در ـسراـسر ـجـهان ، ـتـهاـجم وـحـشـی
ر ـضد کـشوری کوچک اـست ریکا ـب اـلـیـسم آـم اـمی امپرـی ـظ ـن
م ـیـش از 12 ـسـال ـتـحـرـی ـمل  ـب ـتـح ـردم ـعـادی اش ـم که ـم
ـصـادی و ـصـدـمـات ـفـراوان  ـشـده اـست. در شـش ـمـاه ـت اـق
گذـشـته ، ـبـهاـنه ـهای واـهی گوـناگوـنی ـبرای ـتوـجـیه ـجنگ ـبه
ـا ـتالش ـهـای ی ـجـهـان اراـئه ـشـده اـست . اـم ـمـوـم افکار ـع
آـمریکا و انگـلـیس ـبرای ـمـنـطـقی ـجـلوه دادن ـحـمـله ، آشکارا
ـشان داد که ـهدف از ـجنگ ـنه ـخـلع ـسالح کردن ـعراق از ـن
وده اـست و ـنه «آزاد سـازی » ار ـجـمـعی ـب ـت ـسالح هـای کـش
ـای ت ـه ـاـی ـن ـوری که ـج ـاـت ی دیکـت ـم ـراق از رژـی ـردم ـع ـم
دهـشتـناکی ـبر ـضد ـمردم ـخودش مرتکب ـشده اـست. دسـتور
ـیج یـدی ـخـل ـتـراتژیک و کـل ـطـقه اـس ـن تـرل ـم کار واـقـعی ، کـن
ـفارس و مناـبع وسیع نفتی آن اـست . به این ترـتیب، تـصادفی
دف ریکا ، ـه ظـاـمی ـبه سـرکردگی آـم اـجم ـن ـست که ـتـه ـی ـن
ریکاـیی در اـمی آـم ـظ اکم ـن رار یک ـح ود را اـسـتـق ـنـخـست ـخ
ا ـقرار داد ـهای ار را دارد ـت ـعراق ـقرار ـمی دـهد که اـین اـخـتـی
ریکاـیی ـیی ـبـبـندد ا ـشرکت ـهای آـم ازـسازی» را ـب پر ـسود «ـب
وش ، چـیـنی و ا ـب زدیکشـان ـب ای ـن دـه وـن ا پـی ـستگی ـی که واـب
ـمی ـسـفـلـد آشکار اـست و پس از آـنـهم ـقـرار اـست رژـی راـم
راق روی کار ان را در ـع ـسـت اـن اـنـند رژـیم اـفـغ ده ـم اـن ـش دـست ـن
آورـند . اـین اـقداـمات در ـتـضاد ـمـسـتـقـیم ـبا آرزوـها و ـخواـسـته
ا ، از ـجـمـله ـحزب رـقی آـنـه ای ـمـت روـه راق و ـنـی ردم ـع ای ـم ـه
ی ـبـارزه ـی ـمـواره در گـیـر ـم ـست ـعـراق اـست که ـه ـی کـمـوـن
ردم د . ـم وده اـن راق ـب وری ـع اـت ر ـضد رژـیم دیکـت اـنه ـب اـن رـم ـقـه
ا ـنـیروـهای دـموکراـتیک و ـمـیـهـنی اـین کـشور ، ـعراق ـهـمراه ـب
ده رای آـیـن د ـب واـنـن د که ـمی ـت ـسـتـن ر ـحـقی ـه ای ـب روـه ا ـنـی ـنـه ـت

کشورشان تصمیم بگیرند.

ر یـری ـب ـمـله آمـریکا ـبه عـراق چه تـاـث س: ـح
ارزه ـب وکراـسی و ـم رای دـم ران ـب ردم اـی ارزه ـم ـب ـم
ات ـب ا ـث ور ـب اد یک کـش رای اـیـج ـطـین ـب ـس ردم ـفـل ـم

دارد؟
ج: در ـحاـلی که واـشنگـتن و ـلـندن ـتاکـید ـمی کردـند که
ای اـمه ـه ـطـعـن واره ـق ال گذـشـته ـهـم راق در دوازده ـس رژـیم ـع
ا ـهیچگاه ـسـخـنی از ده گرـفـته اـست، اـم ادـی ان ـمـلل را ـن ازـم ـس
اـین ـبه ـمـیان ـنـیاوردـند که دوـلت ـهای پی در پی اـسراـیـئل ، ـبه
ـا ، ـی ـتـر از ـهـر کـشـور دیگری در دـن یــش کمک آـمـریکا ، ـب
رف ال 1967 ـبه اـین ـط ان ـمـلل را از ـس ازـم ای ـس اـمه ـه ـن ـطـع ـق
ی ـن ـم ـنـقض کرده انـد.  ـجنگ بـر ضـد عـراق ، آشکارا دـش

اـنـیا را ـنـسـبت ـبه ـخواـست ـمـیـلـیون ـها ـفـلـسـطـیـنی ـنـشان ـمی دـهد دوـلت ـهای آـمریکا و ـبرـیـت
ا اـنه «ـجنگ ـب د و ـبه ـبـه دگی ـمی کـنـن اـمی زـن ـظ ال ـن رـین اـشـغ اـنه ـت ـشـی راـیط وـح که  در ـش

تروریسم» از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم شده اند.
د ، ـبلکه ـسم» را ـحل ـنـمی کـن رورـی اـله «ـت ـس ا ـم ـنـه ر ، ـنه ـت اـمی اـخـی ـظ وـیی ـن راـج اـج ـم
ـنـیروـهای ـبـنـیاد گراـیی را که اـین ـتـهاـجم را «ـجنگ مـقدس» ـعـلـیه اـسالم ـمی داـنـند، ـقوت
ات ر ـضد ـعراق آـغاز ـشد ، دوـلت اـسراـئـیل ـهم ـعـمـلـی اـنی که ـجنگ ـب ـمی ـبـخـشد. از زـم
ـسـطـیـنی و ا ـفـل دـه دن ـص روح ـش ر ـبه کـشـته و ـمـج د کرد ، که ـمـنـج دـی ـش اـمی اش را ـت ـظ ـن
راق ر ـضد ـع دگان ـشد . ـجنگ ـب اـهـن ا ـتن دیگر از اردوگاه ـهای پـن د ـشدن ـصدـه اپدـی ـن
د دـی د داـشت.ـتـه واـه ـطـقه ـخ اـئل ـمـن ـس ز ـم داز ـحل ـصـلح آـمـی ر چـشم اـن رانگری ـب ر وـی اـثـی ـت
ـسوریه و اـیران از ـسوی رـهـبران آـمریکا ، ـسـیاـسـتی ـنا ـمـسـئوالـنه اـست که ـمی ـتواـند ـتـمام

منطقه را به جنگ و ویرانی بکشاند.

وری راق و ـجـمـه ا ـع راه ـب ران را ـهـم وش ، اـی وری ـب س: رـیـیس ـجـمـه
اـنی” اـعالم کرده اـست. چرا ـط ور ـشـی زو “ ـمـح وکراـتیک ـخـلق کره ـج دـم
دوـلت آـمریکا اـیران را اـین گوـنه ـتوـصـیف ـمی کـند و ـبه ـنـظر ـشـما آـمریکا

ممکن است نسبت به ایران چگونه عمل کند؟
ج: امپرـیاـلـیـسم ـبرای رـسـیدن ـبه ـهدف ـهاـیش ـنـیاز ـبه کـنـترل ـیا دـست کم ـبی ـطرـفی
دو کـشور کـلـیدی در ـمـنـطـقه اـسـتراتژیک ـخـلـیج ـفارس ، ـیـعـنی اـیران و ـعراق دارد . پس
ـطـقه ـمی ـن ـبـات» در ـم ـبـدادی ـشـاه (که آـمـریکا آن را «ـجـزـیـره ـث ـت م اـس از ـسـقـوط رژـی
ار پر ـتـنش را پـشت ـسر گذاـشـته اـست. ـسـی داـنـست)، ـتـمام ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس دوراـنی ـب
ـسه ـجنگ وـیرانگر و ـبه ـقدرت رـسـیدن ـبـنـیاد گراـیی ـیی که ـمی ـتواـند  ـبرای رژـیم ـهاـیی
ـمـثل ـعرـبـسـتان ـسـعودی و کـشورـهای ـعرـبی ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس ـتـهدـیدی ـباـشد ـسـیاـست
اـمی ـظ ال ـن ده و اـشـغ زاـیـن د که ـحـضور ـنـظاـمی ـف اـن ریکاـیی را ـبه اـین ـنـتـیـجه رـس داران آـم ـم
اـفـتن ـنـفت ان ـی رـی اـمن ـج ـطـقه ـمی ـشود که ـض ات ـبه اـین ـمـن رگـشت ـثـب وـجب ـب ـمـنـطـقه ، ـم

ارزان به غرب است .

س: ـمـبارزه ـبرای دـموکراـسی در اـیران ، اـخـیرأ ـشاـهد چه ـتـحوالت و
گرایش هایی بوده است ؟

ج: در ـسال ـهای اـخـیر کـشور ـما دـست ـخوش دگر گوـنی ـهای ـبـسـیار زـیادی ـبوده
ال 1997)، اه ـمه ـس اه 1376 ( ـم رداد ـم وری دوم ـخ اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ اـست . در اـن
ـبررـغم ـهـمه ـتـهدـید ـها و ـفـشارـها ، ـبـیش از ـبـیـست ـمـیـلـیون اـیراـنی ـبه ـنـماـیـنده رـسـمی رژـیم
ول د که ـق ده ـیی رای دادـن اـخـته ـش ر ـشـن اـنه رو و کـمـت ـی اـنی ـم د و ـبه ـنـفع روـح «ـنه» گـفـتـن
رای ر ـتالـشی ـب اـیت از ـه ا ، در ـعـین ـحـم زب ـم دـنی ـمی داد.ـح اـمـعه ـم وکراـسی و ـج دـم
وکراـتیک در دـنی و دوـلت دـم اـمـعه ـم رار ـج اـنـجام اـصالـحات، اـعالم کرد که فکر اـسـتـق
ـشراـیط حـفظ ـساـخـتار کـنوـنی ـقدرت، یـعـنی ـحاکمـیت والـیت مـطلقه فـقیه،  ـتوـهمی ـبـیش
ـنـمی ـتواـند ـباـشد. اکـنون ـشش ـسال بـعد از آن روز ، روـشن اـست که آـقای ـخاتـمی ـنـمی
س ـی نـوان رـئ ی، که ـبه او ـبه ـع تـار کنـوـن اـمه اـصالحـاـتش را در سـاـیه سـاـخ رـن د ـب تـواـن
اـبی و ـتـخ ر اـن ای ـغـی ادـه اـبل ـنـه ز در ـمـق اچـی وذی ـن درت و ـنـف ردم ـق وری ـمـنـتـخب ـم ـجـمـه
ـشـخص وـلی ـفـقـیه ـمی دـهد، ـبه پـیش ـبـبرد. ـبرـخوردـهای انـفـعاـلی و ـمـماـشات ـطـلـبانه آـقای
واـضـعش را روان او ـبه ارـتجـاع اـین امکان را داده اـست که ـم ده ـیی از پـی اـتـمی و ـع ـخ
ـیـجه آن ـت د، که ـن ان دـهی کـن د اـصالحـات را سـازـم ر ضـد روـن د و ـحـمـله ـب وـیت کـن ـتـق
اـمه ـسـته ـبه روزـن اـمه نگاران واـب ا ـتن از روـشـنفکران ،داـنـشـجوـیان ، روزـن دـستگـیری ـصدـه

های اصالح طلب  و فعاالن سیاسی بوده است .
اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـمـحـلی، در  اـسـفـند ـماه 1382 (ـماه ـمارس 2003)، که از ـسوی
ـبیش از 80 درصد از رای دـهندگان در شهرـهای بزرگی ـمثل تهران تـحریم شد ، ـنشان
داد که ـمردم دیگر اـمـید چـنداـنی ـبه ـتواـناـیی «ـنـظام» ـبرای ـبر آوردن ـخواـسـته ـهاـیـشان در

ادامه مصاحبه «دنیای مردم» با نماینده حزب ...



زـمـیـنه دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـندارـند . ـحزب ـما در پـنج ـسال گذـشـته ـهـمواره
ـیـروـهـای ی، ـن ی ـبـرای دگرگوـن ـمـده و اـصـل ـیـروـهـای ـع ـتـاکـیـد کرده اـست که،  ـن
ان، و  ـبه ویژه ـطـبـقه کارگر و ـمـتـحدان آن ان، زـن ـشـجوـی ان ، داـن اـجـتـماـعی، ـیـعـنی ـجواـن
ان دـهی و ـعـمل ازـم دم ـس ر ـمشکل ـع اـنه ـب واـه رـقی ـخ اـنی که ـجـنـبش ـت ا زـم د . ـت ـسـتـن ـه

متحد غلبه نکند،ارتجاع می تواند هر تالشی را برای طرد خود خنثی کند.
ده ـهـمه رـن رگـی وری در ـب اـت د دیکـت شکـیل یک ـجـبـهه ـض رورت ـت ر ـض ا ـب زب ـم ـح
ـنـیروـهای ـمـترقی و آزادی ـخواه  ـتأکـید می کـند.در ـطی ـسال گذشته، اـین ـنـظر اهـمیت
ر ـتحکـیم وـحدت» رأ «دـفـت ان ذکر اـست که اـخـی اـی دا کرد. ـش ادی پـی رـجـستگی زـی و ـب
ای اـصالح ان ـه ازـم رـقی و ـس ای ـمـت روـه ور) ـهـمه ـنـی وـیی کـش ـشـج اد داـن رـین ـنـه زرگـت (ـب
طـلب را ـبرای ـتشکـیل «ـجـبهه ـیی ـبرای دـموکراـسی» و پـیـشـبرد ـمـبارزه در ورای ـحـصار
رای ود ـب ای ـخ اکان ـبه ـتالش ـه ا کـم زب ـم د. ـح واـن را ـخ وـنی ـف درت» کـن ار ـق اـخـت «ـس
أ ـمـعـتـقد اـست که ـجـنـبش ـمردـمی کـنوـنی وـی ا اداـمه ـمی دـهد و ـق ـسازـمان دـهی ـتوده ـه
رات رای ـتـغـیـی د راه را ـب واـن د، ـمی ـت رای اـصالـحات ، اگر ـمـتشکل و ـمـتـحد ـعـمل کـن ـب

اساسی، دموکراتیک و پایدار  بگشاید.

ان چگوـنه ـمی ر ـجـه راـس ریکا و در ـس روـهای ـضد ـجنگ در آـم س:ـنـی
توانـند همبـستگی شان را با ـمردم ایران در مـبارزه شان برای رـسیدن به

دموکراسی در وطن و برای امن بودن ، نشان دهند ؟
ران ـبه ور داـخـلی اـی ریکا در اـم اـلت دوـلت آـم أـله ـمـهم اـین اـست که از دـخ ـس ج: ـم
ـهر ـبـهاـنه ـیی  ـجـلوگـیری ـشود.در ـعـین ـحال اـین اـمر ـهم ـمـهم اـست که کارزار ـجـنـبش
صلح ـبر ـضد سـیاـست ـهای دولت ـبوش، در راـبطه ـبا اـیران،  به ـتوجـیهی ـبرای ـحـماـیت
از رژیم والیت ـفقیه تـبدیل ـنـشود . سـیاست ـهای ـنا معـقول دولت ـهای مـتوالی آـمریکا
اـست ـهای دوـلت اـهای ـصورت گرـفـته در زـمـیـنه ـسـی ادرـسـتی ادـع ران، و ـن ـسـبت ـبه اـی ـن

آمریکا در خاورمیانه و تاثیرات مخرب آن باید روشن شوند.
د آورد که در آن اـیی را پدـی ان ـفـض ر آن چـن اـمـب اک  11 سپـت وـلـن اـیت ـه اد ـجـن اـبـع
ا و اـعـمال آـمریکا در زـمـیـنه ـسازی پـیداـیش و رـشد ـطرح ـنـظر اـثر گذاری ـسـیاـست ـه
ـترورـیـسم را دـشوار ـمی کرد. اکـنون ـباـید ـبه اـین نکـته ـبه نـحوی ـمـنـظم و اـصوـلی اـشاره
ریکا در اـمی آـم ـظ وـیی ـن راـج اـج وـضـیح اـین ـحـقـیـقت که ـم رورت ـت کرد . ـهمچـنـین ـض
افـغانـسـتان و ـعراق نه ـتروریـسم را ریـشه کن کرده است و نه دـموکراسی ـهای ـبا ـثـباتی
ن ی که اـی ی شــود . در حــاـل ـســاس ـم را ـبه وجــود آورده اسـت، ـبه وضــوح اـح
ـماـجراجوـیی های ـنظاـمی می ـتوانند در ـخدمت ـمنافع آـمریکا ـباشـند ، اما ـقطعأ زـندگی

را برای مردم عادی این کشورها تحمل پذیر نمی کنند.
ا ـبه ارـتـجاع اـین امکان را ران،  ـتـنـه ا اـی ریکا در زـمـیـنه ـجنگ ـب د آـم دـی رگوـنه ـتـه ـه
ای رای دگرگوـنی ـه ر ـضد ـجـنـبش ـب اـست ـهای ـسرکوبگراـنه اش را ـب ا ـسـی ـمی دـهد ـت
ارـیخ واـقـعی  و ـتالش ـهای وـجـیه کـند. اـین ـمـهم اـست که ـت وکراـتیک در کـشور ـت دـم
ا ـبه دـلـیل دن اـین ـتالش ـه اـن اً ـعـقـیم ـم ـض وکراـسی و ـبـع راری دـم رـق رای ـب ران ـب ردم اـی ـم
داـنـند اـید ـب دـخاـلت ـهای دوـلت آـمریکا، ـبه ـمردم آـمریکا گـفـته ـشود . ـمردم آـمریکا ـب
که ـمردم اـیران و ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـترـقی آـنـها ـتواـناـیی اـنـجام دگرگوـنی ـهای ـبـنـیادی

دموکراتیک و ترقی خواهانه را دارند .
رـقی در ای ـمـت روـه ـی ان را ـبه  ـن اـیـم رـین درودـه اـنه ـت د ـصـمـیـم دـهـی ازه ـب ا اـج ـتـه در اـن
آـمریکا، ـبه ویژه رـفـقاـیـمان در ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا، ـتـقدـیم کـنم که در ـشـصت
ـسال گذـشـته ـهرگز در ـهـمـبـستگی و ـحـماـیت از ـمـبارزه ـمردم اـیران و ـمـحروـمان ـمـنطـقه

که برای استقالل و آزادی ملی شان مبارزه می کنند ، تزلزل و تردید نکرده اند.»

برگرفته از هفته نامه «دنیای مردم»، شماره 26 آوریل 2003
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ـعیـنی تـحول اجـتـماـعی ـمـترـقی مـقاومت ـمی کـند و ـخواـستـهای به حق
ـجنبش مردمی را ـبه چالش می طلبد و از دیگر ـسو امتیازات ـمالی-
اـلـیـسم پـیشکش ـمی کـند.  ـموـضع اـبـقه ـیی را ـبه امپرـی اـقـتـصادی ـبی ـس
ـلـفه و کارگزاران ـوـت ـای ـم ـات ـه ـی ی چون ـه ـاـی ـان ـه ـرـی ـری ـج گـی
ـسازـندگی و اـمـثال آن در ـماـهـهای اـخـیر در ـخـصوص ـمـسایل داـخـلی
و کوشش تب آلود آنها در گشایش باب روابط تجاری-اقتصادی
ـیـقت اـست.  در اواـیل ن ـحـق ـریکا، گواه اـی ـادـیه اروپا و آـم ـا اـتـح ـب
ـیت ـمـع ـیـر کل ـج ـشت ـمـاه ـسـال ـجـاری، عـسگر اوالدی دـب ـبـه اردـی
د:« اـینکه ادآور ـش ری صـرـیح ـی وـضعگـی وـتـلـفه اـسالـمی در یک ـم ـم
اـطالـعـیه ـهاـیی ـمی گوـیـند ـبرای اـینکه ـخـطر آـمریکا را کاـهش دـهـیم
ان ـبه ـی داـن م، . . اوالً ـتعـداد زـن ـی اـسی را آزاد کـن ـی ان ـس ـی داـن ایـد زـن ـب
ا، داـنی ـه اً اـین زـن ـی اـن ار کم اـست، ـث ـسـی ران ـب اـسی در اـی اـصـطالح ـسـی
اـغـلب ـبه ـجرم اـهاـنت ـبه ـمـقدـسات اـلـهی و اـعـتـقادات ـمردم ـبه زـندان
اـفـتاده اـند، ـثاـلـثاً ـجرم دیگر آنـها ـهمگراـیی ـبا آـمریکاـست.  ـلذا رـبـطی
به این ندارد که رهایی آنها، خطر آمریکا را کاهش دهد یا افزایش

ندهد . . .  .»
ـشـخـیص ان، ـمـجـمع ـت ـب ـین مـواـضـعی از سـوی شـورای نگـه چـن
ـمـصلـحت ـنـظام و گرداـنـندگان ـقوه ـقـضاـیـیه ـمرـتـباً ـعـنوان ـمی ـشود، اـما
ار راردادـهای اـسارت ـب ر ـق اده دـسـتی  زـی ا  ـسـخاوت  و  گـش ان ـب ـهم اـیـن

اقتصادی در اوضاع کنونی مهر تایید می زنند!
اره از آغـاز ری هـا، یکـب وـضع گـی ا اـین ـم ان ـب ـهمـراه و ـهمـزـم
تـجاوز ـنـظاـمی آـمریکا و انگـلـسـتان ـبه ـعراق ـتا ـبه اـمروز، ـشاـهد آـنـیم،
اـمه دیکـته ـشده از ـسوی ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـتـحت رـن اـجرای ـب
ود گرـفـته ر ـبه ـخ اب چـشم گـی ادی ـشـت ار اـقـتـص اـخـت وان اـصالح ـس ـعـن
ون، ـطی دو مـاه، اکـن دی ـت دای سـال جـاری خـورـشـی ـت اـست! از اـب
اـمـین اـمـنـیت اره اـهـمـیت ـخـصوـصی ـسازی و ـت روزی ـنـیـست که در ـب
اب اـیه و اـصالح اـقـتـصادی ـسـخن گـفـته ـنـشود و اـجرای آن ـشـت رـم ـس
د پاـیه ادی ـبـلـن ات اـقـتـص ال، ـهـی ـس اه اـم روردـین ـم ر ـف رد.  در اواـخ نگـی
ـجـمـهوری اـسالـمی ـبه رـیاـست وزـیر اـقـتـصاد و داراـیی ـبرای ـشرکت
در اجالس ـساـلـیانه ـبانک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول رـهسپار
واـشنگـتن پاـیـتـخت اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـشد.  ـمـطاـبق آنچه از اـین
اـفـته ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی ازـتاب ـی اـنه ـهای ـهمگاـنی ـب اـجالس در رـس
پول ـبار دیگر و اـین ـبار اکـیداً از ـجـمـهوری اـسالـمی ـشـتاب بـخـشـیدن
ا ـتوـجه ـبه ـتـحوالت اـمه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی را ـب رـن در اـجرای ـب
مهم  ـمـنطقه ـخواـسـتار گردـید. ـمـظاـهری، وزـیر اقـتـصاد، در خالل اـین
ـمـلـلی و دوق ـبـین اـل ار ـصـن راـنی ـتـب دان اـی ا کارـمـن داری ـهم ـب ر دـی ـسـف
ی ـبـانک ـجـهـاـنی و گروـهی از ـبـازرگاـنـان و ـسـرـمـاـیه داران اـیـراـن
ـیه را در ـق ت ـف م والـی ـزم رژـی ـزم ـج ـدار وی ـع ن دـی ت؛ در اـی داـش
اـیه داری اـین رـم د ـس درـتـمـن ای ـق ادـه ورات ـنـه رای دـسـت ای اـج راـسـت
گونه ـبازگو کرد:  دوـلت آـقای ـخاـتمی ـمـصراـنه در پی اـجرای ـبرـنامه
اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی اـست و ـبا اـیـجاد ـصـندوق ذـخـیره ارزی از
اـیه گذاری و رای ـسرـم وگـیری کرده و ـمـبـلـغی ـب اـنات ارزی ـجـل وـس ـن

دادن اعتبارات ارزی به بخش خصوصی ایجاد کرده است. 
ـین ـیه واـشنگـتن، و در ـخصـوص اجـرای قـواـن ال اـجالـس ـب ـبه دـن
ـبه ـبـا ـصـاـح ی، ـمـدـیـر ـعـاـمل ـبـانک ـمـلی اـیـران، در ـم ـبـانک ـجـهـاـن
ظـام بـرنگاران، اـعالم داـشت که، سـال 1382، سـال ـتحـول در ـن ـخ
ن تـصــرـیح کرد، ـی مچـن ـود. وی ـه ـد ـب ـواـه ـور ـخ ـانکداری کـش ـب
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ـیـروـهـای اـصالح ـطـلب و ـسـرکوب ـبـر ـضـد ـن
ــد. ــال نـمـی کنــن ــد اـصالـحــات را دنــب روـن
ا واـنـست ـب ا ـنـت اـیـشی رژـیم ـنه ـتـنـه رـم ـمـحاکـمات ـف
اراـئه ـهیچ ـمدرک روـشن و ـقاـبل ـقـبوـلی اـتـهاـمی
ات اکـم رگزاری اـین ـمـح د، ـبلکه ـب ات کـن را اـثـب
پـشت درـهای ـبسـته ـنـشانگر ـبی ـقاـنونی و اسـتـبداد
ور اـست. اـیی کـش ر دـستگاه ـقـض اکم ـب کاـمل ـح
ـصـیت احکام جـابـراـنه صـادر شـده بـرای ـشـخ
هایی که سالیان طوالنی از عمر خود را صرف
ـمـبارزه ـبرای ـتـحـقق دـموکراـسی و ـحـقوق ـمردم
اـسد ـساـنی، ـف اـهـیت ـضد اـن د، ـم ا کرده اـن ـمـیـهن ـم
ان ـش دـی ا دگراـن رـخورد ـب رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـب
وـله ـهای فکری ارـتـجاع را ـنـشان ـمی دـهد. کوـت
ای پی در پی در ال شکـست ـه پس از ـشش ـس
ـمـصاف اـنتـخاـباتی و ـطرد ـشده از ـسوی اکـثرـیت
د که ـمی ا ـتصـور ـمی کـنـن ردم ـمـیـهن ـم اـطع ـم ـق
ار و ـم ـی ای ـب سـان ـه داـنی کردن اـن ا زـن د ـب ـن واـن ـت
ی ـبه ـشـدت ـوـم ـم ـد افکار ـع ـن ـواـن ی ـت ـمــسن ـم
تـحریک ـشده ـجاـمعه ـما را ـبه سکوت و ـجـنـبش
ر اراده راـب ـسـلـیم در ـب وب و ـبه ـت رـع ردـمی را ـم ـم
ـراـنه ـد. صــدور احکام جــاـب ـن خــود وادار کـن
ـیه، در حـاـلی ضـاـیی رژـیم والـیت ـفـق دـستگاه ـق
اـحت ا وـق وه ـقـضاـئـیه، ـب اـهرودی، رـئـیس ـق که ـش
اع از آزادی ری مـدـعی ضـرورت دـف ـظـی کم ـن
ن نکـته ـر اـی ـاردیگر ـب ـدـیــشه اـست ـب ـان و اـن ـی ـب
ر رـتـجـعان ـحاکم ـب اـساـسی ـتأکـید ـمی کـند که ـم
اده از وان و اـسـتـف ا ـهـمه ـت د ـب ا ـمـصـمم اـن ـمـیـهن ـم
ـهـمه اـبزارـهاـیی که در اـخـتـیار دارـند ـهمچـنان ـبه
د و ردم اداـمه دـهـن ال کردن ـحـقوق اوـلـیه ـم پاـیـم
اـجازه ـندـهـند ـتا ـخواـست ـهای ـمردم ـما در زمـینه
ــداـلـت ــوکراـسـی و ـع ــرار آزادی، دـم ـق اـســت
اـبد. ـحزب ـتوده اـیران ـضـمن اـجـتـماـعی ـتـحـقق ـی
ی و ــســاـن ـمحکوم کردن ایـن احکام ـضــد اـن
روـهای ـمـلی - ا ـنـی ـستگی ـب راـنه و اـعالم ـهـمـب اـب ـج
ران و واه اـی رـقی ـخ ای ـت روـه ـی ذـهـبی از ـهـمه ـن ـم
ده ـن مـاـعی رزـم ـت ـمه  گردان هـای اـج ـجهـان، ـه
ـان و کارگران و ـان، زـن ـوـی ـان، داـنــشـج ـواـن ـج
ـا ی ـخـواـهـد که ـب ـان ـم ن ـم ـیـه تکـشـان ـم ـم زـح
ی تـراض ـهمگاـن ـته اـع ـس ـب ـم صـداـیی واحـد و ـه
ا ا ـب ر ـضد اـین احکام اـعالم کـنـند. ـتـنـه ـخود را ـب
ـحرکت ـمـشـترک و ـمتـحد ـهمه ـنـیروـهای ـمـترـقی
ری اـست که راـس راض ـس واه و اـعـت و آزادی ـخ
ـمی ـتوان بـیدادگاه ـهای رژیم را به عـقب ـنشـینی

وادار کرد. 

صـوـصی سـازی بـانکهـای بـزرگ ـتجـاری کشـور از مـوارد پیگیـری در سـال 82 اـست و اـین امـر در ـجـهت ـخ
اـصالـحات راـهـبردی اـست، که در ـسال گذـشـته ـتوـسط ـمدـیران ـعاـمل ـبانک ـهای کـشور ـتـهـیه و ـبه وزـیر اـقـتـصاد و
اـمه ـیی اـست داراـیی اراـیه ـشده ـبود و پس از آن ـبه ـتـصوـیب ـمـجـمع ـعـموـمی ـبانک ـها ـنـیز رـسـید و ـبه ـطور کـلی ـبرـن
ات ـبـلـیـغ راق و ـت اـمی ـبه ـع ـظ اوز ـن اگرم ـتـج ار اـقـتـصادی کـشور.  ـبه ـعالوه در گرـم اـخـت در چارچوب ـطرح اـصالح ـس
رژـیم پـیراـمون ـبرـناـمه ـهای کاـهش اـثرات ـجنگ ـبر اـقـتـصاد اـیران، اـعالم ـشد، ـبه ـمـنـظور ـتـقوـیت ـبـخش ـخـصوـصی و
ان ازـم اـطات در کـشور شکـسـته ـخواـهد ـشد و یک ـس اـیه گذاری ـخارـجی، اـنـحـصار دوـلـتی ارـتـب رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ـت
ارـتـباـطات ـفـضاـیی در وزارت پـست و تلگراف و تلـفن ـتاـسـیس ـمی ـشود. ـمـعاون پارـلـماـنی وزـیر پـست به ـخـبرنگاران
وی دوـلت ـبه ـمـجـلس ام وزارت پـست و ـتلگراف و ـتـلـفن از ـس ر ـن ود، الـیـحه ـتـغـیـی ده ـب ادآور ـش در اـین ـخـصوص ـی
ـظـیم ـن ان ـت ازـم شکـیل ـس ادر ـتـخـصـصی و ـت رکت ـم شکـیل دو ـش رار دارد ... . ـت ور کار ـق ون در دـسـت ده و اکـن اراـیه ـش
ـمـقررات و ارـتـباـطات رادـیوـیی در واقع ـبرای ـتـحـقق اـهداف ـخـصوـصی ـسازی ـبرـناـمه ـسوم ـتوـسـعه اـست. وی ـتاکـید
کرد:  ـضواـبط ـقاـنوـنی کار اپراـتورـهای ـمـخاـبراـتی دوـلت تـغـیـیر کرده اـست و از ـمـیان کارگران و کارـمـندان ـعده ـیی
ـشاـمل تـعدیل ـنـیروی اـنـساـنی ـخواـهـند ـشد. ـتسـهـیل ـخـصوـصی ـسازی در زـمـیـنه ارـتـباـطات و اـیـجاد اپراـتورـهای ـموازی

خصوصی در کنار مخابرات دولتی و به وجود آمدن رقابت برای بهبود کیفیت مفید است. 
ـبه اـین ـترـتـیب ـبا اـجرای ـبرـناـمه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی در وزارت پـست و ـتلگراف و ـتلـفن ـشـمار ـبـسـیاری از
کارکـنان اـخراج ـیا ـبازـخرـید ـشده و پس از آن ـبا دـسـتـمزدی پاـیـین ـتر از ـقـبل به وـسیـله ـشرکتـهای ـخـصوـصی اـین ـبار

بصورت قرارداد موقت استخدام می شوند.
در کـنار ـمـخاـبرات، ـشرکت ـفرش اـیران ـنـیز ـبه ـبـخش ـخـصوـصی واگذار ـمی ـشود!  ـمدـیر ـعاـمل ـشرکت ـفرش
ا ان ـخراـسان ـخاـطر ـنـشان ـساـخت، ـسـهام اـین ـشرکت ـت ان کاـشـمر واـقع در اـسـت ران، ـطی ـمـصاـحـبه ـیی در ـشـهرـسـت اـی
ان ا ـخـصوـصی ـسازی اـین ـشرکت ـبزرگ اـغـلب کارکـن ان ـسال 82 کاـمالً ـبه ـبـخش ـخـصوـصی داده ـمی ـشود. ـب پاـی
ود را از دـست داده و ـبه ـصف ر ـشـغل ـخ زوار و کاـشـم اد، ـسـب اـب د، گـن رـجـن ـی د، ـب ـشـه ور، ـم اـب ـش ـی ای ـن آن در ـشـعـبه ـه
ور اـلـعـمل وزارت ران یکی از ـعـلل ـخصـوـصی سـازی را دـسـت رش اـی اـمل ـف ر ـع دـی د. ـم اب ـمی گردـن یکاران پرـت ـب
اـمه رـیزی ـها در ـسال 82 13 در ـحـماـیت از ـبـخش ـخـصوـصی اـمـید که در آن ـتاکـید ـمی ـشود، کـلـیه ـبرـن ـبازرگاـنی ـن
ـخواـهد ـبود. ـعالوه ـبر ـهـمه اـیـنـها، رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبر راه آـهن دوـلـتی و ـخـطوط ـهواپـیـماـیی ـنـیز چوب ـحراج زده
است. وزـیر راه و ـتراـبری در گـفتگویی ـبا ـخـبرنگاران در ـشـهر اصـفـهان ـیادآور ـشد:  ـبـین تـهران-اصفـهان ـقـطار ـسریع
اـلـسـیر ـبه کار ـمی اـفـتد و اـجازه ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی ـباـعث ـمی گردد ـتا ـشبکه راه آـهن کـشور گـسـترش ـیاـبد و
ور را، راـبری ـعـلت ـشـتاب ـبـخـشـیدن ـبه ـخـصوـصی ـسازی در راه آـهن و کـلـیه اـم ر راه و ـت ـجاـلب اـیـنـجاـست که وزـی
اوـضاع ـجـهاـنی و ـمـنـطـقه داـنـست و ـحـضور ـشرکـتـهای ـخارـجی در اـیران را ـعاـمـلی ـبرای ـتـقوـیت ـجـمـهوری اـسالـمی
ا ـتاکـید ـبر اـمـنـیت پروازـهای داـخـلی و اـمـید در ـهـمـین ـحال، ـمـعاون وزـیر راه و رـئـیس ـسازـمان ـهواپـیـماـیی کـشور ـب ـن
اوگان رای ـتـقوـیت ـن ا ـنـیـست و ـب رای پروازـه ـخارـجی پس از ـسـقوط ـصدام، ـتـصرـیح کرد که، دیگر ـمـحدودـیـتی ـب
وط ده،و از ـجـمـله ـخـط راـهم آـم اـیی ـف واپـیـم اـیع ـه واـیی و ـصـن ارـجی در ـخـطوط ـه اـیه گذاری ـخ رـم واـیی امکان ـس ـه
ـخارـجی ـعالـقـمـند ـبه ـمـشارکت در اـیران ـهـسـتـند؛ ـبرای ـتـسـهـیل اـین اـمر ـمـعاـفـیـتـهای ـماـلـیاـتی ـبرای ـشرکـتـهای ـخارـجی
ر دـی ز در ـمـعرض واگذاری کاـمل ـبه ـبـخش ـخـصوـصی اـست. ـم ران ـنـی ده اـست. ـصـنـعت پوالد اـی ر گرـفـته ـش ـظ در ـن
رآورده ـهای پوالدی در واع ـف ارکه اـصـفـهان اـعالم کرد: در ـسال گذـشـته 2/3 ـمـیـلـیون ـتن اـن اـمل ـمـجـتـمع پوالد ـمـب ـع
وـلـیدی کـشور را ـتشکـیل ـمی دـهد. وـلـید 40 درـصد از کل پوالد ـت وـلـید ـشده اـست، که اـین ـمـیزان ـت اـین کارـخاـنه ـت
ـبرای ـبـهـبود کـیـفـیت و کاـهش ـهزـیـنه ـها ـبه ـشرکـتـهای ـخارـجی و ـبـخش ـخـصوـصی پـیـشـنـهادات ـمـتـعدد و ـقاـبل ـتوـجه
ی ی، اـینک اـنحــصـارات ـفـراـمـل ـم ـی ـیت ـنـفت و گاز و پـتـروـش ـم ـیـدی و پٌر اـه ـنـاـیع کـل اراـیه گردـیـده اـست. در ـص
ار اـخـت اـمه اـصالح ـس رـن ا، ـب اـیع، ـبـیش از دیگر رـشـته ـه د. در اـین ـصـن ری را ـبه چنگ ـمی آورـن ـظـی ای کم ـن راردادـه ـق
اـقـتـصادی در ـحال اـجراـست.  ـمـهـمـترـین ـمـنـبع درآـمد ارزی کـشور ـبه ـباد ـغارت و چپاول داده ـشده اـست. ـشرکت
ـمـلی ـنـفت اـیران اـعالم کرده، در ـسال ـجاری ـعـقد پـنج ـتا ـهـفت ـمـیـلـیارد دالر ـقرارداد را ـبرای ـتوـسـعه ـمـیادـین نـفت و
اـمهٌ ـخود دارد.  درـهـمـین زـمـیـنه وزارت ـنـفت ـنـماـیشگاـهی را ـبه ـعـنوان ـنـماـیشگاه ـنـفت ـبرگزار ـمی کـند، رـن گاز در ـب
که در آن ـشرکـتـهاـیی از آـمریکا، انگـلـسـتان، ـفراـنـسه، روـسـیه، آـلـمان، ژاپن، ـنروژ، ـسوـئـیس، کاـنادا، ـهـلـند و ـبلژیک
د:   ـهدف ان ـمی کـن اـیشگاه را ـسـخنگوی وزارت ـنـفت چـنـین ـبـی ـم رپاـیی اـین ـن اـفت.  ـهدف از ـب د ـی واـهـن ـحـضور ـخ

جلب و جذب سرمایه خارجی و مشارکت آنها در صنایع نفت و گاز است  .
ـقراردادـهاـیی که رژـیم در اـین اوـضاع ـفوق اـلـعاده ـحـساس ـبا ـطرـفـهای ـخارـجی ـمـنـعـقد ـمی کـند، ـمـعـموالً اـنـتـشار
ـبـیروـنی پـیدا ـنـمی کـند و افکار ـهمگاـنی از ـمـحـتوی اـین ـنوع ـقراردادـها اـطالـعی ـندارـند. در واـقع رژـیم ـحـفظ ـخود را
ـبا ـمـناـفع ـمـلی اـیران مـعاـمله ـمی کـند.  ـشـتاب ـفزاـیـنده در اـجرای ـبرـناـمه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی که ـبرـناـمه ـیی اـست
ر راـب رای ـحـفظ خـود در ـب داـمی اـست که رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب ـمـلـلی پول، اـق دوق ـبـین اـل وی ـصـن ده از ـس دیکـته ـش
اـفع ـمـلی اـیران اـقد ـماـهـیت ـمـلی و ـمردـمی ـبوده و ـفوق اـلـعاده ـبرای ـمـن ـتـحوالت ـجـهاـنی- ـمـنـطـقه ـیی اـتـخاذ کرده و ـف

خطرناک است.  با این سیاست باید قاطعانه و متحداً مبارزه کرد.
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ـسـیون  اـنـتـخاب واـلی ـبه ـعـضوـیت اـین کـمـی زدـهـمـین ـسال ـمـت پاـن
ریکاـیی در اـعـتراض ـبه اـین اـنـتـخاب از ـشده اـست ، ـهـیـئت آـم
ار دیگر ـعدم اـحـترام ـخود را ـبه ـسازـمان ـجـلـسه ـخارج ـشد و ـب
ر ان داد.  ـسـفـی ـش ا ـن ورـه ر کـش اـی رات ـس ـظ ـمـلـلی و ـن ای ـبـین اـل ـه
ـتـخـاب دوـبـاره کوـبـا در ـسـازـمـان ـمـلل ، ـبـروـنـو رودریگز، اـن
کوـبارا ـبه ـعـنوان ـعـضو کـمـیـسـیون ـحـقوق ـبـشر ـسازـمان ـمـلل در
پـنو را یک شکـست دیگر در ـسـیاـست ـهای آـمریکا ـخواـند و
ریکا از یک شکـست ـبه شکـسـتی دیگر اـست آـم گـفت : “ ـسـی
ده ، ـجنگ و رشـوه اـن اـقی ـم د و آنچه که از آن ـب ـمی اـنجـاـم

خواری اقتصادی است .”
ـین ا در افکار ـعمـوـمی ـب ـسـته کوـب رـج وـقـعـیت ـب ـبه رـغم ـم
ی ـن ـت ـب م ـم ـت ـس ـی ـتـاوردـهـای درخــشـان ـس ـیـد دـس ـمـلـلی و ـتـاـی اـل
ا از ـسوی اکـثرـیت ـمـلت ـهای ـجـهان ـبه اـلـیـسم در کوـب ـبرـسوـسـی
ـعـنوان کـشوری که رـعاـیت کـنـنده ـحـقوق ـبـشر اـست و از ـنـظر
ـار ویژه ای ـب ـت ی از اـع ـمـوـم ی و ـع ـاـع ـم ـت پـیــشـرـفت ـهـای اـج
بـرخـوردار اـست ، آمـریکا آشکارا ـطـرح هـای ـخـود بـرای
ـمـله ـبه کوـبـا را آـمـاده ـمی ـسـازد. در روز 7 آورـیل 2003 ـح
ـجـیـمز کاـسون ، رـیـیس ـبـخش ـحاـفظ ـمـناـفع آـمریکا و ـباالـترـین
ـبه ای گـفت: «هـدف صـاـح ـمقـام آمـریکاـیی در کوبـا ، در ـم
ـسـیاـسی ـمتـحدان ـما در کوـبا ، در ـنـهاـیت ـبه ـماـنـند ـهدف ـماـست
ت قــال قــدرت ســرـیع و ـصـلح جــویــاـنه ـبه یک دوـل ـت ، اـن
دـموکراـتیک که ـمـشـخـصات آن ـحـماـیت ـقاـطع از ـحـقوق ـبـشر

و پیش برد اقتصاد بازار آزاد است.»
A.N.S.W.E.R ـطه ـجـنـبش مـوسـوم ـبه ـمـین راـب در ـه
ـسم )  ـضـمن دن ـبه ـجنگ وراـسـی ـشـی ان ـبـخ رای پاـی (ـجـنـبش ـب
وـشت : «ـبه ا ـن ر ـضد کوـب ریکا ـب وـطـئه ـهای آـم ـمحکوم کردن ـت
اـست ان از ـسـی وری در ـجـه راق ، ـهیچ کـش ال ـجنگ در ـع دـنـب
ا ، ـست . ـبه ویژه کوـب ـی ان ـن ریکا در اـم ای ـتجـاوز کاراـنه آـم ـه
ظـاـمی مـرو آن در اـشغـال ـن نـوز ـبخــشی از ـقـل کشـوری که ـه
آـمریکا اـست . ـسـیاـست گذاران آـمریکاـیی ، کوـبا را به ـهـمراه
نکه از د  و اـی د کرده اـن ران وسـورـیه و کره ـشمـاـلی ـتهـدـی اـی
ر اـنـیه اداـمه ـمی دـهد: « ـب ـحـمـله ـبه ـعراق درس بگـیرـند.»  اـین ـبـی
ـطبق ـقواـنـین ـبـین اـلـمـلـلی ، که ـحـقوق کـشورـها را ـبرای دـفاع از
ا از ـتـجرـبه ـخود ـحق ـحاکـمـیت ـخود ـمـحـترم ـمی ـشـمارد ، کوـب
ا ، ر کارشکـنی ـه راـب ردم خـود در ـب ا از ـم د ـت اده ـمی کـن اـسـتـف
ـترورـیـسم و اشکال  دیگر ـسـیاست ـهای تـجاوز کارانه آـمریکا

، دفاع کند.»
تگی ـبـا ـحـزب بــس ـم ـمن اـبـراز ـه ـحـزب ـتـوده اـیـران ـض
کـمونـیـست کوـبا و ـمردم قـهرـمان اـین کـشور تـحریکات و ـبـهانه
ـسم اـلـی اـجم امپرـی داد ـتـه ده را در اـمـت االت ـمـتـح ای اـی وـیی ـه ـج
ـبرای اـعـمال «ـنـظم ـنوـین ـجـهاـنی» ارزـیاـبی ـمی کـند.  ـما ـهرگونه
اـلـیـسـتی را ـمحکوم کرده و ـهـمه ـتـهدـیدی ـبرـضدکوـبای ـسوـسـی
ش ـمـاـی ـیـروـهـای ـتـرـقی ـخـواه و دـمـوکرات کـشـور را ـبه ـن ـن

همبستگی فعال با کوبا فرا می خوانیم.

اـمل دو دـستگاه ران ـش وده اـی زب ـت اـنه ـح ان دوـسـت ـس ای اـن وـله کمک ـه دوـمـین ـمـحـم
وـعه د.  اـین ـمـجـم ال ـش ا ارـس و گراـفی، ـبه کوـب اـم ـته پزشکی ـم رـف ـش ـشـخـیـصی پـی ـسـتم ـت ـسـی
اـنی داـشـتی- درـم وـلـین ـبـه ـسـئ وـیل ـم دـتی ـقـبل ـتـح دازی ـم رـفـته، ـجـهت ـنـصب و راه اـن ـش پـی
اـلـیـسم آـمریکا ا ـتوـسط امپرـی اـیی گردـید. ـمـحاـصره اـقـتـصادی چـهل و چـهار ـساـله کوـب کوـب
ـبـران ـنـاپذـیـری ـبه اـین کـشـور وارد کرده اـست و در ـبـرـخی ـعـرـصه ـهـا خــسـارات ـج
ر راـس ران در ـس وده اـی واداران ـحزب ـت اء و ـه ده اـست.   اـعـض وـجب ـش اـیی را ـم ودـه کـمـب
جـهان ـبر پاـیه وـظـیفه اـنـترـناـسـیوـناـلـیـسـتی ـخود ـهـمواره در کارزار ـهای ـهـمـبـستگی ـبا کوـبای
ـته اـنـد.  در ـمـدت ـبـرگزاری کنگره 16 ـمـلی داـش ـتی ـشـرکت ـفـعـاالـنه و ـع ـس ـی ـیـاـل ـسـوـس
ـفدراـسیون جـهاـنی جواـنان دـموکرات که در اسفـند ـماه در ـهاواـنا- پایتخت کوـبا- ـبرگزار
ـشد،  ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـسازـمان ـجواـنان ـتوده اـیران در ـطی ـمالـقاـتی ـبا ـنـماـیـندگان ـسازـمان
ا و ـهمچـنـین دو ـتن از اـعـضای کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـجواـنان کـموـنـیـست کوـب
کوـبا در راـبـطه ـبا اـین کمک ـبرادرانه ـتوده ای ـها به کوـبای ـسوـسـیاـلـیـسـتی گـفتگو و ـتـبادل
ـنـظر کردـند. رـفـقای کوـباـیی ـقدرداـنی ـخود را از اـین ـهمکاری و پـشـتـیـباـنی ارزـشـمـند اـبراز

کردند.   

شماره 7660   سه شنبه 23  اردیبهشت ماه 1382

ارسال دومین محموله کمک های انساندوستانه به کوبا ادامه تهدیدهای آمریکا کوبا را نشانه ...

انتخابات و ادامه بحران در آرژانتین!
ا ـحـضور 20 در ـهـفـته آـخر آورـیل 2003  ، اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری آرژاـنـتـین ـب
کاـندـیدا ـبرگزار گردـید که در آن ـهیچکدام از کاـندـیداـها ـنـتواـنـسـتـند آراء الزم را ـبرای
پـیروزی در ـمرـحـله اول ـبه دـست آورـند و اـنـتـخاـبات ـبه دور دوم کـشـیده ـشد .  کارـلوس
اـیت ـحزب ورد ـحـم ر» ، که ـم ور کرـشـن ـسـت اـبق آرژاـنـتـین و «ـن ور ـس ـمـنم، از روـسای ـجـمـه
پروـنـیـست اـست ، ـبه دور دوم رـسـیده اـند.« کارـلوس ـمـنم»، که ـتا ـسال 1999 ـبه ـمدت ده
ـسال رـئـیس ـجمـهور آرژاـنـتـین ـبود ، به ـعـنوان ـمـسـبب اـصـلی ـبـحران ـهای اـقـتـصادی کـنوـنی

آرژانتین شناخته می شود . 
ر واـقـعی ـبه پزو ، واـحد پوـلی اـین ای ـسنگـین و دادن ارزش ـغـی اـفت وام ـه ا درـی او ـب
کـشور ، و واگذاری ـعـظـیم واـحدـهای ـتوـلـیدی و ـخدـماـتی دوـلـتی ـبه ـبـخش ـخـصوـصی،
ردم اـضر ـبـیش از 26 ـمـیـلـیون ـم کـشور را دچار ـبـحران ـعـمـیق اـقـتـصادی کرد. در ـحال ـح
ررـغم چـنـین د. ـی رـن ر ـب ود ـبه ـس ارـیخ ـخ ران اـقـتصـادی ـت رـین ـبـح ور در ـسـخت ـت اـین کـش
ور را اد کـش د اـقـتـص واـن ارب» او ـمی ـت د اـست که «ـتـج ان ـمـعـتـق ود وی  ـهمچـن وـضـعی، ـخ
ـسـبت ـبه «ـمـنم» اـعالم کرده ری را ـن دل ـت واـضع ـمـعـت ر » ـم ـشـن ور کرـی ـسـت ـنـجات ـبـخـشد .  «ـن
اـست ـهای دوـلت ـهای اـست ـهای ـخارـجی و اـقـتـصادی او در راـسـتای ـسـی ا ـسـی اـست ، اـم
ـقـبـلی اـست و ـتـغـیـیری را در آـنـها ـنـمی ـتوان ـیاـفت. در اـین اـنـتـخاـبات «ـمـنم» ـتـنـها 24 درـصد
دـست د. ـعـلت ـب ود اـخـتصـاص دادـن ا 22 درصـد آراء را ـبه ـخ ـنـه ز ـت ـی ر» ـن آراء و «کرـشـن
اـنی اـست که ـمـسـبب ـبـحران ردم ـبه کـس اد ـم داـشـتن اـعـتـم ا ، ـن داـه دـی آوردن آراء کم کاـن
د . از وـن اـتی ـمی ـش اـب ارزه اـنـتـخ دا وارد ـمـب دـی وان کاـن ان ـبه ـعـن د و ـلی ـهمچـن ـسـتـن وـنی ـه کـن

سوی دیگر مردم در برابر این کاندیداها ، آلترناتیو جدی را نمی بینند . 
ـعدم آـلـترـناـتـیو ـقدرـتـمـند در ـبراـبر اـین کاـندـیداـها را ـباـید از ـسوـیی در ـضعف  ـجـنـبش
ـشـترک ، ر رـقـیب ـم راـب ـشـترک در ـب واـضع ـم اذ ـم رای اـتـخ ا ـب دم ـهم آـهنگی آـنـه چپ و ـع

دانست.



ـمه نگاه هـا در ـجهـان ـبه ـته اـخیـر و در زمـاـنی که ـه در چنـد ـهـف
اـمی آن ـظ ال ـن ور پس از ـجنگ واـشـغ راـیط اـین کـش راق و ـش ـسوی ـع
زاـیش ا اـف ود را ـبه کوـب ای ـخ ارـه ـش االت ـمـتـحده  ـف وده ، اـی ـمـعـطوف ـب
ر ای اـخـی اـیی در ـهـفـته ـه ات کوـب اـم ای رـسـمی ـمـق اـنـیه ـه ـی داده  اـست. ـب
ـشواـهد ـمـشـخـصی از ـشدت گرـفـتن و ـجدی ـبودن ـطرح ـهای آـمریکا
اـلـیـسـتی و ـحـتی دـخاـلت ـمـسـتـقـیم و ـبرای  ـخرابکاری در کوـبای ـسوـسـی
ـتحـده د. دوـلت ایـاالت ـم طـرح کرده اـن ظـاـمی در اـین کشـور را ـم ـن
ای ـشه ـه دـین دـهه ـتـحرـیم اـقـتـصادی ، و اـجرای ـنـق ریکا پس از چـن آـم
رنگوـنی دوـلت اـنـقالـبی ا و ـس ـشاش در کوـب اد اـغـت رای اـیـج رانگر  ـب وـی
اـین کـشور ،  اکـنون ـقـصد ـخود ـبه گـسـترش ـجدی اـین دـخاـلت ـهای

مستقیم را اعالم کرده است.
اـهده ـسال 1995 ، که اـجازه اـیاالت ـمـتـحده در ـنـقض آشکار ـمـع
ریکا وـنی ـبه آـم اـن ور ـق اـیی ـبه ـط ر کوـب اـج زار ـمـه ا ـبـیـست ـه د ـت ـمی دـه
مهاجرت کنند، سعی می کند تا “مـهاجرت “ غیر قانونی “کوبایی ها
“ را از ـطرـیق گروگان گـیری ـترـغـیب  و ـمورد اـسـتـفاده ـتـبـلـیـغاـتی ـقرار
دـهد. درـطول ـماه گذـشـته و ـبا اـفزاـیش ـتوـطئه ـها ، دوـلت کوـبا 75 ـنـفر
واـنـین کـشور ، اـلـیت ـعـلـیه اـمـنـیت کـشور و ـنـقض کـنـنده ـق را ـبه ـجرم ـفـع
دـستگـیر وـبه دادگاه ـهای ـقاـنوـنی کـشور سپرده ـشدـند. در ـجرـیان اـین
واـنـین ر پاـیه ـق ری ـب رـب اـف ـس دگان کـشـتی ـم اـیـن ر از رـب ات ـسه ـنـف اکـم ـمـح
ـجزاـیی کـشور و پس از ـطی ـمراـحل ـقاـنوـنی ـبه ـجرم ـبه ـخـطر اـنداـخـتن

جان ده ها مسافر به اعدام محکوم شدند. 
ا ، آن را ـنـقض ـحـقوق ـبـشر دوـلت ـبوش در پی اـین ـتـصـمـیم کوـب
ا واـست کرده اـست  ـت ـمـلـلی درـخ اـمع ـبـین اـل د و از ـمـج واـن ا ـخ در کوـب
کوـبا را محکوم کـنـند . این در ـحالی است که تنـها در دوران رـیاست
ـجـمـهوری ـبوش ـبـیش از 150 ـنـفر در اـیاـلت تگزاس اـعدام ـشده اـند و
ریکا ـبـیش از 70 ده آـم االت ـمـتـح دگان در اـی دام ـش داد رـسـمی اـع ـتـع
ـنـفر اـست.  ـبر رـغم ـتالش آـمریکا و ـمـتـحدان آن ـبرای ـمحکوم کردن
ـمـلـلی ، در روز 30 آورـیل کوـبـا ـمـجـددأ  ـبه ـین اـل کوـبـا در ـمـجـاـمع ـب
د . د اـنـتـخاب ـش ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ر ـس ـش وق ـب ون ـحـق ـسـی ـعـضوـیت کـمـی
ـشـخص ـشـد که کوـبـا ـبـرای ـیـجه رای گـیـری ـم ـت یکه ـبـا اـعالم ـن زـمـاـن
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کمک های مالی
گرامی باد یاد رفیق روزبه، قهرمان ملی ایران       از کلن  150 یورو
به مناسبت اول ماه مه   رفقا از برلین                                200 یورو

در سوگ رفیق والتر سیسولو
دنژادپرـسـتی ر ـجـنـبش ـض اـبـقه و رـهـب ا ـس وـنـیـست ـب ارز اـنـقالـبی، کـم و، ـمـب وـل ـس ر ـسـی واـلـت
ـته ـی ـشت ـمـاه، در ـسن 90 ـسـالگی درگذـشت.  کـم ـبـه ـنـوـبی در روز 15 اردـی آـفـرـیـقـای ـج
ام ـهاـیی ـبه ـحزب کـموـنـیـست آـفرـیـقای ـجـنوـبی و کنگره ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران، در پـی
راز ان اـین کـشور را اـب ردم و زـحـمتکـش ا ـم ود ـب دردی ـخ راـتب ـهـم وـبی ـم ای ـجـن رـیـق ـمـلی آـف
کرد. واـلـتر ـسـیـسوـلو یکی از ـسرـشـناس ـترـین چـهره ـهای ـجـنـبش اـنـقالـبی آـفرـیـقای ـجـنوـبی و
ود که در دـهه 90 ده ـب وزـن وع و آـم ارزه ـیی ـمـتـن دگان ـمـب ان دـهـن ازـم رـیه پردازان و ـس ـظ از ـن
ـوار و ـت ی اـس ـت ن دوـس ـیـه ـار ـنــشــست.  او ـم ـد ـبه ـب ـاـی م آپارـت ی رژـی ـرنگوـن ـا ـس ـیالدی ـب ـم
انـترـناـسیوـناـلـیستی مـعتـقد ـبود.  شـخصیت او، نـقش کـلیدی اش ، دید ـناـفذ، ـتعـهد و ایـثارگری
اـندال، اوـلـیور رـیـقای ـجـنوـبی کم ـنـظـیر اـست.  او در کـنار ـنـلـسون ـم او در ـجـنـبش اـنـقالـبی آـف
ای رـیـق رداران ـجـنـبش اـنـقالـبی آـف ره آن دـسـته ازـس وو از زـم اـنی و ـجو اـسـل و، کرـیس ـه اـمـب ـت

ا ـسـتم ر ـب ان و پیگـی ارزه ـبی اـم ـب اوـمت و ـم ان ـبه ـسـمـبل ـمـق اـمی ـجـه ـم ود که در ـت وـبی ـب ـجـن
ـطـبـقاـتی و نژادی اـشـتـهار ـیاـفت. او نـقـشی ـبرـجـسـته در ـطراـحی و ـعـمـلی کردن اـتـحاد اـنـقالـبی
رـیـقای وـنـیـست و ـجـنـبش اـتـحادـیه ـهای کارگری آـف ـجـنـبش آزادی ـبـخش ـمـلی، ـحزب کـم
ای رـیـق اـسی آـف ران ـسـی و ـمبکی و دیگر رـهـب اـب دـنت ـت دال، پرزـی اـن ون ـم ـس وـبی داـشت. ـنـل ـجـن
جنوبی در پیام های تسلیت خود به خانواده رفیق سیسولو از شخصیت  انقالبی و محبوب
ش ـب ـن بـران ـج نـدتـر از خـود و دیگر رـه نـد.  ـمـانـدال او را سـر و گردـنی ـبـل ـت او ـسـخن گـف
ال پاـیه گذاری ال 1912، ـس و در ـس وـل ـس ر ـسـی وـبی داـنـست.  واـلـت ای ـجـن رـیـق آزادـیـبـخش آـف
کنگره ـمـلی آـفریـقای ـجـنوـبی، ـبه دـنـیا آـمد. او در ـجواـنی فـعاـلـیت انـقالـبی ـخود را آـغاز کرد
و یکی از ـفرـماـندـهان پاـیه گذار ـشاـخه ـنـظاـمی کنگره مـلی آـفریـقای ـجـنوـبی در ـمـبارزه ـبرای
آزادی و ـبراـبری ـبود.  رـفـیق ـسـیـسوـلو در ـسال  1955 و به دـنـبال تـجدـید ـسازـماـندـهی ـحزب
کـموـنـیـست آـفرـیـقای ـجـنوـبی ـبه ـمـثاـبه یک ـسازـمان ـمـخـفی و زـیرزـمـیـنی ـبه آن پـیوـست و در
اداـمه اـفـتـخار ـعـضوـیت کـمـیـته ـمرکزی آن را پـیدا کرد.   او در ـسال 1963 ـبه ـهـمراه ـنـلـسون
اـندال و دیگر ـفـعاالن کنگره ـمـلی آـفرـیـقای ـجـنوـبی ـبه ـجرم ـفـعاـلـیت اـنـقالـبی ـمـحاکـمه و ـبه ـم
ـحـبس اـبد ـمحکوم ـشد.  ـسـیـسوـلو ـبرای 25 ـسال در زـندان ـجزـیره راـبـین ـهم زـنـجـیر ـنـلـسون
دان ال 1989 از زـن ود.  او در ـس وـبی ـب ای ـجـن رـیـق ام کنگره ـمـلی آـف ـن ان ـب ـی داـن دال و زـن اـن ـم
ورک، ـسـب اـن وـمه ژوـه و، در ـح ووـت شگی اش در ـشـهرک ـس اـنه ـهـمـی اـفت و ـبه ـخ ـخالـصی ـی
ای رـیـق ان آـف ان زـحـمتکـش ود و در ـمـی ری ـخ اـنه آـج ود در ـخ ر ـخ ر ـعـم ا آـخ ازگـشت و ـت ـب
ارگری و ر از اـیـث ـظـی ـسـته و کم ـن رـج ارزه او الگوـئی ـب ـب دگی و ـم دگی کرد.  زـن وـبی زـن ـجـن
ای رـیـق ـست آـف ـی وـن ان کنگره 9 حـزب کـم ود. در سـال 1995 در جـرـی روـتـنی اـنـقالـبی ـی ـف
زرگداـشت دـبـیر کل زه ـصـلح کرـیس ـهاـنی را، در ـب ـسـبورگ، اوـلـین ـجاـی اـن ـجـنوـبی در ژوـه
اـجواـنـمرداـنه نژادپرـسـتان و ـسازـمان ـهای اـمـنـیـتی وـطـئه ـن ـفـقـید ـحزب که در ـسال 1993 در ـت

امپریالیستی به قتل رسید،  دریافت کرد.   یادش گرامی باد!  

تهدیدهای آمریکا کوبا را نشانه
گرفته است!
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