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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» !

یورش مزدوران ولی فقیه و تحوالت در صفوف
اصالح طلبان حکومتی

در پی ـسـخـنان ـتـحریک آـمـیز و ـشدـید اـلـحن ـسـید
ـد ـان و روـن ـب ـد اـصالح ـطـل ـر ـض ـنه ای، ـب ـاـم ی ـخ ـعـل
دار 135 ات، که پاـسخ رـسـمی ارـتـجاع ـبه ـهـش اـصالـح
ود، اره وـخاـمت اوـضاع کـشور ـب اـیـنده ـمـجـلس در ـب ـنـم
ـمالت ی از ـح ـتـرده ـی ـیـر، ـمـوج گـس در روزـهـای اـخ
ان و گزمگان و کـش اـجم چاـق اـتی و ـهمچـنـین ـتـه ـیـغ ـبـل ـت
ـبـان آـغـاز ـشـد. م، ـبـر ـضـد اـصالح ـطـل ـیه رژـی وـلی ـفـق
دـیـشان اریک اـن ـمـصـباح ـیزدی ـسـخنگوی ارـتـجاع و ـت
دگان اـیـن اری از ـنـم ران ـشـم از ـجـمـعه ـتـه اکم، در ـنـم ـح
ـمـجـلس و دوـلت را ـبه درـیاـفت 500 ـمـیـلـیون دالر پول
شـار ـمـین ـف ـتعـاـقب ـه ـتـهم کرد و ـم یـا ـم از سـازمـان ـس
گـسـترده ـیی ـبر ـضد اـمـضاء کـنـندگان ـنامه 135 ـنـماـیـنده
ـمجـلس به ـخاـمنه ای آـغاز ـشد. ـمـصـباح ـیزدی پـیش از
ـاـمـات ـود ـمـق ی ـمـدـعی ـشـده ـب ـاـن ـن ـز در ـسـخ ـی ن ـن اـی
ـاـمه نگاران ـدان پول ـبه روزـن ی ـیک چـم ـاـی ـک ـرـی آـم
ب داده اـنــد. ـبــر اـســاس گزارش ـهــای اـصالح ـطـل
ـمـخـتـلف در ـشـهرـهای ـمـخـتـلف کـشور کارزاز ـسازـمان
ـیاـفـته ـیی ـبر ـضد اـمـضاء کـنـندگان ـنامه به ـخاـمنه ای، ـبه
ـمـنـظور ـمرـعوب کردن و زـیر ـفـشار گرـفـتن آـنـها آـغاز
ـتی   رویـداد تـرـن ـن بـرنگار پایگاه اـی شـد. ـبه گزارش ـخ
ـشـماری از «اـنـصار وـلی ـفـقـیه» ـکه  ـکه ـجـمـعـیت آـنـها ـبه
30 ـنـفر ـنـمی رـسـید، پس از ـنـمازـجـمـعه اـهواز ـبا ـقراـئت
ر ضـد اـمـنه ای، ـب دگان ـبه ـخ اـیـن ـم اـمه ـن اـیی از ـن ـشـه ـبـخ
دگان اـیـن ـم رام» ـن د ـکـه اـنوش راد» و «ـحـمـی د ـکـی «ـمـحـم
مردم اـهواز به عـنوان دو تن از امـضاکنـندگان این ـنامه

شـعار دادند. «نـماینده سازـشکار ننگت باد ـننگت باد»، «
ـمزدور آـمرـیـکاـیی اـسـتـعـفا اـسـتـعـفا» و «ـمرگ ـبر ـکـیاـنوش
آـمرـیـکاـیی» از ـجـمـله اـین ـشـعارـها ـبوده اـست. در رـشت
ـنـیز ـعده ـیی به دـفـتر «ـحـسـین رـمـضانپور ـنرگـسی» ـنـماـیـنده
اـین ـشـهر و از اـمـضاـکـنـندگان ـناـمه ـحمله ـکردـند و آن را
ر ز روز ـشـنـبه ـخـب و» ـنـی اس ـن اـمه «ـی د. روزـن ـبه ـهم رـیـخـتـن
ـتـر ـبه دـف ـن ـنـاس روز پـنجــش داده ـبـود ـکه ـعـده ای ـنـاـش
«ـمـیرـطاـهر ـموـسوی» ـنـماـیـنده ـکرج و از اـمـضاـکـنـندگان
ـناـمه را ـبه آـتش ـکـشـیدـند. در ـمشـهد ـنـیز «ـحزب اهللا» اـین
اـیـنه ـیی که در ـنـماز ـجـمـعه ـشـهر پـخش ا اـنـتـشار ـبـی ـشـهر ـب
ـشد ـضـمن ـمـتـهم کردن اـصالح ـطـلـبان ـبه ـمرـعوب ـشدن
ان و ـبه ویژه راـس ان ـخ دگان اـسـت اـیـن ـم اـعالم کرد که: «ـن
ـنـماـیـندگان ـمـشـهد در ـشراـیط ـحـساس ـکـنوـنی ـبا ـجرـیان
ا اـیـندگان ـب د، اـین ـنـم وا ـشده اـن دازی ـخاـموش ـهـمـن راـن ـب
تـهیه و اـمـضاء ـنامه ـهای ـساخـتارشـکن، ـمرـعوب هـیاـهوی
دشمن گردیده و زمینه را برای حضور و نفوذ استکبار

و شیطان بزرگ آمریکا مهیا می نمایند.»
ـبر اـساس ـهـمـین گزارش ـها «ـعـباس واـعظ ـطـبـسی»،
از شحصیت های کلیدی مافیای ـقدرت و نماینده ولی
ده اـن رـم رـیـمی» ـف ردار ـک ان و «ـس راـس ان ـخ ـفـقـیه در اـسـت
ـته گذشــته در جــمع ـف ـســیج در ـه قــاوت ـب یــروی ـم ـن
ـیه نـدی ـعـل ـنـان ـت ـیـجی ـخـراسـان ـسـخ ـس فـرـمـاـنـدهـان ـب
دگان را ـبه اـیـن ـم د و ـن ردـن راز ـک اـمه اـب دگان ـن ـن اـمضـاـکـن
ـته ـب ـمـاـنه ـتـوـسط «ـمـلت» (اـل ـسـرکوب خــشن و ـبی رـح
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م ـتـر ـتحکـی ـمـوـمی دـف نـشــست «ـشـورای ـع
وـحدت (داـنشگاه عالمه ـطـباـطـباـیی - ـخرداد 82)
ان داد. در اـمه ـیی ـبه کار ـخود پاـی ا ـصدور ـقـطـعـن ـب
نـاـمه ـطـع ـیم: « ـق ـمـله ـمی خـواـن نـاـمه از ـج ـطـع اـین ـق
ر ـتـحـکـیم ـت ـست شـورای ـعمـوـمی دـف ـش اـنی ـن پاـی
رداد 82) اـیی ـخ اـطـب شگاه ـعالـمه ـطـب وـحدت (داـن
اـلی ر ـتـحـکـیم در ـح ـشـست ـشورای ـعـموـمی دـفـت ـن
ـشـکـیل شـد ـکه اـیی ـت ـب اـط ـب شگاه ـعالـمه ـط در داـن
ـفـشار ـبر ـجرـیان داـنشـجویی بـیش از هـمـیشه ـشدت
ــاـیـی و ــض ــام ـق ـک ــدور اـح ه اـسـت ، ـص گرفــت
ی هــای اـسالـم ت اـعـضــای اـنجـمــن ـی کــوـم ـمـح
ـیـد چـمـران اـهـواز ، دانــشـجـوـیـان دانـشگاه ـشـه
ـیاـسوج ، ـترـبـیت ـمـعـلم ـسـبزوار،,ـیزد و... ـحـمـله ـبه
شگاه ان داـن ـشجـوـی سـات اـنـجـمن اـسالـمی داـن ـجـل
اـست دان ، ـبه گروگان گرـفـتن رـی ان و ـهـم اـصـفـه
رـخورد ـشـبه اـیی، ـب اـطـب رم داـنشگاه ـعالـمه ـطـب ـمـحـت
ی ن اـسالـم ـم ـا اـنـج ـارت ـب ـظ ـات ـن ـی ی ـه ـوـن ـاـن ـق
ـمه و ـیه و ـهمـدان ،ـه شگاه اروـم ان داـن ـشجـوـی داـن
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«مشکل اصلی کشور»

ان و ـحوزه ـسـت اـن راق، اـفـغ اـلـیـسم در ـع اـمی امپرـی ـظ ـحـضور ـن
ـا، و ن ـم ـیـه ـای ـم ـرزـه ـاورت ـم ی در ـمـج ـن ـارس، ـیـع ـیج ـف ـخـل
ده، رخ از گردـی اـیی، که ـهم اـینک آـغ وـعه دگرگوـنی ـه ـمـجـم
دادـها و ـمـساـیل داخـلی اـیران را به ـشدت زـیر ـتاـثـیر ـخود گرـفته
ا ـبه رـصه ـه اـمـعه، در کـلـیه ـع رات در ـج اـثـی اب اـین ـت ازـت اـست. ـب
ـطور ـجدی و آشکار ـقاـبل ـمـشاـهده اـست؛ ـبه ـبـیان روـشن، ـسـیر
والت داـخـلی را اده ـتـح وق اـلـع اـبی ـف ا ـشـت ـطـقه ـب ـن وادث در ـم ـح
ـسـمت و ـسو داده، مٌـهر و ـنـشان ـخود را ـبر ـتـماـمی روـندـها و در
ـبقـات و ده ـط ـن مـاـی اـسی ـن ـی روهـای ـس ـی ری ـن ـیـجه مـوـضع گـی ـت ـن

قشرهای گوناگون باقی می گذارد!
ـتـرـین ـتـردـیـدی، ـمـوج ـتـحـوالـتی که اـمـروزه ـبـدون کـم
دود ـبه ـته، ـمـح رگرـف ارس را در ـب وزه ـخـلـیج ـف اـنه و ـح ـی اورـم ـخ

ان در ـسـت ریکا و انگـل ـسم آـم ـی اـل ـست؛ امپرـی ـی وده و ـن راق ـنـب ـع
چارچوب ـبرـقراری ـنـظم ـنوـین ـجـهاـنی،  ـنـظـمی به ـظاـهر ـنو  را
ـطـقه و ر ـمـن ود ـب داـنه ـخ اـفع آزـمـن ود ـتحکـیم و ـتـثـبـیت ـمـن ـبه ـس
دارک ر کـشوری، ـت وـجه ـبه ویژگی ـه ا ـت ای آن، ـب کـشورـه
ان و ـسـت اـن د.  اـفـغ ـسـتـن اـخـتن آن ـه ال ـعـمـلی ـس ده و در ـح دـی
اـیه داری ـعصـر رـم رد ـس ـسـتـین در راـهـب ای ـنـخ راق، پـله ـه ـع
ر اـین د. از اـین رو تکـیه ـب ـن ـجهـاـنی شـدن ـبه ـشمـار ـمی آـی
ا ـطـقه ـب ـن رـین کشـور ـم ـت ـم وان ـمـه ـن ران ـبه ـع ـیـقت، که اـی ـحـق
ـسـیار ـبزرگ روـبه روـست، ـبه ـهیچ رو ـسـخـنی چاـلش ـهای ـب

گزاف نیست. 
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ـهـمه ـحـکاـیت از ـتنگـتر ـشدن داـیره ـفـعاـلـیـیت ـهای ـمـسـتـقل داـنـشـجوـیی دارد.  » ـبـیاـنـیه
د اـصالحـات ـمی شکالت پـیش روی روـن اـبی ـم ر ـتحکـیم وحـدت در ارزـی ـت دـف
زاـید: « اـعـضای اـنـجـمـنـهای اـسالـمی ـمـعـتـقدـند ـعـمـلـکرد ـمـجـموـعه ـنـظام در زـمـیـنه اـف
ـهای ـمـخـتـلف اـقـتـصادی ، اـجـتـماـعی ، ـفرـهنگی و ـسـیاـسی ـنواـقص و ـکاـسـتی ـهای
ادی گرـفـته اـست و ـبه اـصـله زـی واـسـته ـهای ـمـلت ـف اـلـبات و ـخ ار دارد و از ـمـط ـسـی ـب
د ویژه در ـمورد ـعـمـلـکرد ـسـیاـسی ـمـجـموـعه ـنـظام اـنـتـقادات ـجدی دارـند وـمـعـتـقدـن
زه رای گـسـترش ـمردم ـساالری و دـمـکراـتـی ـمـجـموـعه ـنـظام زـمـیـنه وـظرـفـیت الزم ـب
د ا ـنـق د ـب داـنـن ود ـمـی داده و ـحق و وـظـیـفه ـخ ان ـن ـش ود ـن درت از ـخ اـخت ـق ـشدن ـس
ـمـسـتـمر و ـمداوم ـسـیاـست ـهای ـحاـکـمـیـیت زـمـیـنه ـتـغـیـیرات اـساـسی در اـین روـیـکرد
ا اـفع ـمـلی را ـفراـهم آورـند اـم ا ـمـطاـلـبات و ـمـن ـها و ـکاـهش زاوـیه اـین ـسـیاـست ـها ـب
ـمـتاـسـفاـنه در ـساـلـیان اـخـیرـنه ـتـنـها ـتوجـهی به اـین نـقد و اـنـتـقادات دـلـسوزاـنه ـصورت
ـته اـست. زوـنی گرـف ای اـسالـمی ـف ـنـه شـار ـبه اـنـجـم ـته اـست ـکه روز ـبه روز ـف نگرـف
ات ر ـهم زدن ـتـجـمـع ـشـجوـیی ، ـب االن داـن ـحـمـله ـبه ـکوی داـنشگاه و دـستگـیری ـفـع
ررات ا و ـمـق اـسـتـه دن ـسـی ـصـلب ـش ر از ـهـمه ـمـت ـمـت شگاـهی و ـمـه ای داـن اـمه ـه رـن وـب
داـنشگاـهی و ـمـخالـفت ـهـیات ـهای ـنـظارت ـبر ـتشـکل ـها ـبا فـعاـلـیت ـهای انـجـمنـهای
اـسالـمی داـنـشـجوـیان و ـکار ـشـکـنی در ـبرگزاری ـنـشـسـتـهای دـفـتر ـتـحـکـیم وـحدت
ـیت اـل ا ـحضـور و ـفـع درت ـب ای ـق وـنـه زون کـاـن شـانگر ـمخـاـلـفت روز اـف ـهمگی ـن
ا اـشاره ـبه ـخـطرات دـخاـلت اـنـیه ـب اـشد ..»  ـبـی ان ـمی ـب ـشـجوـی اـنـجـمـنـهای اـسالـمی داـن
اـضر ا ـمشکل اـصـلی کـشور در ـحال ـح ـخارـجی ـهـشدار ـمی دـهد که: « ـبه ـنـظر ـم
مـهـمـتر از تـهدـیدات ـخارـجی و ـقـشون کـشی آـمریـکا به ـمـنطـقه ـقدرت طـلـبی بـخش
ـهاـیی از ـحاـکـمـیت و کـشاـندن ـنـظام ـبه ـسـمت و ـسوی اـقـتدارگراـیی و ـجداـیی از
ـسـیار ـجدی ـمردم ـمی ـباـشد. اـنـتـخاـبات ـشورای ـشـهرـها در کالن ـشـهرـها ـهـشدار ـب
ر ـجدی در ـعـملکردـهای ود و درـصورـتی که ـتـغـیـی ـمردم ـبه ـمـجـموـعه ـحاکـمـیت ـب
ـشود رویگرداـنی رـمـیم ـن ان ـحاکـمـیت و ـمردم ـت رد و شکاف ـمـی ـنـظام ـصورت نگـی
ا راه ـب ون ـمـلی و وـطن دوـست ـهـم ـسـی ای اوپوزـی رو ـه ام و ـسرکوب ـنـی ردم از ـنـظ ـم
اـنـند ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـجـنـبش ـهای ـصـنـفی ـتـضـعـیف ـجرـیان ـهای اـجـتـماـعی ـم
ـمـعـلـمـین و کارگران زـمـیـنه را ـبرای دـخاـلت ـقدرت ـهای ـخارـجی در اـمور داـخـلی
کـشورـمان ـفراـهم ـمی آورد,..»  ـبـیاـینه دـفـتر تحکـیم وـحدت در اـنتـها ـخواـست ـهای
ـجـنـبش داـنسـجوـیی را چنـین ـجمع ـبـندی ـمی کـند: « ـلذا ـباـتوجه به اـین ـمـطاـلب ودر
ـنـظر گرـفـتن ـشراـیط ـخـطـیر ـموـجود پـیـشـنـهاد ـمی ـنـماـیـیم گاـمـهای اـساـسی ذـیل ـبرای
رداـشـته ـشود: 1. زـمـیـنه ـشده ـب ا دـیر ـن رـمـیم اـقـتدار ـکـشورـت راری آـشـتی ـمـلی و ـت رـق ـب
ام ـبه ـظ دن ـن ر ـش زدـیـکـت رای ـن ور ـب ـش واـنـین ـک ر ـق اـی اـسی و ـس ون اـس اـن ر در ـق ـی ـی ـتـغ
ر ارـهای ـمردـمـساالراـنه وـحـقوق ـبـشر ـفراـهم گردد. 2. ـتـماـمی ـمواـنع ـموـجود ـب ـمـعـی
ا اوـمـتـهای ـبدون ـمـبـن ویژه ـمـق ردم و ـحـفظ ـجـمـهورـیت ـنـظام ـب ـسر اـعـمال ـنـظرات ـم
اـبل ام در ـمـق ـظ ـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن ان وـمـجـمع ـت اـنه ـشورای نگـهـب واـه اـمـیت ـخ وـتـم
وان اوـلـین گام ود وـبه ـعـن رداـشـته ـش اـنه ـمـلت ـب وان ـخ ای ـمـجـلس ـبه ـعـن ـصـمـیم ـه ـت
د رـفـته گردد. 3. روـن واـیح دوگاـنه ارـساـلی از ـسوی رـیـست ـجـمـهوری پذـی الاـقل ـل
اـمه ون دروـنی ،روزـن ـسـی ـیه در ـمقـاـبل اپوزـی ضـاـی وه ـق اـنه ـفـعـلی ـق سـرکـوب گراـی
اـسی و ان ـسـی ـی داـن اـمی زـن وـقف گردد وـتـم ران ـمـت ان وروـشـنـفـک وـی ـشـج نگاران،داـن
وـمی و ای ـق ـیـتـه ـسـبت ـبه اـقـل د. 4. نگرش ـن وـن رط آزاد ـش د و ـش دون ـقـی دـتی ـب ـعـقـی
راـنـیان از ـحـقوق ـفردی و ـجـمـعی ـیـکـسان ـبـهره ـمـند ـمذـهـبی اـصالح ـشود وـتـمام اـی
گردـند وـبه ـطور ـمـشـخص روـند ـتـبـعـیض آـمـیز ـموـجود در ـمدـیرـیت ـکـشور ـنـسـبت
ادـها ر ـتـماـمی ـنـه ان پذـیرد. 5. ـحق ـنـظارت ـمردم ـب ـبه اـقـلـیـتـهای ـقوـمی وـمذـهـبی پاـی
ار ـسـی ارات ـب ـی اـمی ـکه از اـخـت وان ـمـق ری ـبه ـعـن رم رـهـب ام ـمـحـت ویژه ـمـق ؤـلـین ـب ـس وـم
ـسم ـی اـن ود وـمـک اـخـته ـش وردار اـست ـبه رـسـمـیت ـشـن رـخ اـسی ـب ون اـس اـن ادی در ـق زـی
ـهای اـعـمال ـنـظارت ـمـلی ـبر ـتـماـمی ـمـسؤـلـین وارـکان ـکـشور ایـجاد گردد. پذـیرش
د واـن ری ـمی ـت ام رـهـب وی ـمـق د از ـس وق آـم ات ـمـلی ـکه ـبـخـشی ازآن در ـف اـلـب ـط ـم
ـسـبب ـساز ـعـبورـمـساـلـمت آـمـیز و ـکم ـهزـیـنه ـکـشور از ـشراـیط ـخـطـیر ـموـجود و ـبر

ـخورد ـمـقـتدراـنه ـبا زـیاده ـطـلـبی ـهای آـمرـیـکا در ـمـنـطـقه و ـمـهـمـتر از ان زـمـیـنه ـسازادامه مشکل اصلی کشور ...
اـنه ـمردم اـیران در ـجـنـبش ـهای ـتـحـقق آرـماـنـهای آزادی ـخواـهاـنه و اـسـتـقالل ـطـلـب
روـطه، ـجـنـبش ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت ، اـنـقالب ـش ر ـبه ویژه اـنـقالب ـم دۀ اـخـی ـس
راـیط د...  در اـین ـش اـش رداد 76 ـب زش ـمـلی دوم ـخ د ـبـهـمن 57 و ـخـی وـهـمـن ـشـک
ـحـساس و پیچـیده و ـبا ـتوـجه به تـهدـیدـهایی که ذـکر ـشد شـکل گـیری ـهمگراـیی
ـنـیروـهای ـمـلی و آزادی ـخواه داـخل و ـخارج ـکـشور ـکه ـقاـئل ـبه ـحـفظ اـسـتـقالل
د در اـشـن رـمی ـب ـش وق ـب راـسی و ـحـق وـک ور و گـسـترش دـم اـمـیت ارـضی ـکـش و ـتـم
ان ـخارـجی ـیک ـضرورت ـمـلی اـست. ان داـخـلی وـسـلـطه ـطـلـب دار گراـی اـبل اـقـت ـمـق
آـقای ـخاـتـمی ـبه ـعـنوان ـفردی ـکه در دو اـنـتـخاـبات ـموـفق ـشده اـست در ـجایگاه
اـعـتـماد ـعـموـمی ـقرار گـیرد و ـهـنوز ـهم از ـجایگاه و زـمـیـنه ـقاـبل ـتوـجـهی در ـمـیان
اـفـکار ـعـموـمی ـبرـخوردار اـست ـمی ـتواـند نـقش ـمـهـمی در اـین راـسـتا اـیـفا ـنـماـید به
ـنـظر ـما زـمان اـنـتـخاب ـبرای ـهمه ـمـسؤـلـین ـبه ویژه آـقای ـخاـتـمی ـفرا رـسـیده اـست.
ـما ـضـمن ـحـماـیت ـقاـطع از ـموـضع اـخـیر اـیـشان در ـمورد ـلواـیح دوگاـنه وـمـقاوـمت
اـتـمی ـمی ای ـخ ان از آـق ورای نگـهـب اـنه اـعـضای ـش دارـطـلـب اـبل ـعـمـلـکرد اـقـت در ـمـق
اـیـند وگرـنه ردم ـعـمل ـنـم اد ـم ال اـعـتـم ارـیـخی ـخود در ـقـب ـخواـهـیم ـکه ـبه وـظـیـفه ـت
اـتـهای آـتی ـخواـهد ـسرـنوـشت اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر دراـنـتـظار ـتـماـمی اـنـتـخاـب
ردم اوـتی ـم ا ـبی ـتـف اـنه دروـنی ـب ـشـهای اـصالح ـطـلـب اـمی ـکـن راز آن ـتـم ود وـمـهم ـت ـب
ای روـه ان وـنـی رد ـضـعـیف اـصالح ـطـلـب اـشی از ـعـمـلـک واـهد ـشد و ـخال ـن رو ـخ روـب
اـفع ـمـلی ـن االری ، ـم ـس ردـم رـین ضـرـبه را ـبه ـم زرگـت د ـب واـن ـت ـی واه ـمـلی ـم آزادی ـخ

وتمامیت ارضی کشور وارد نماید. ..»
ـقطعـنامه ـنـشست ـمرکزی شورای ـضمن ارزـیابی وافع ـبیـنانه از ـشرایط دـشوار
وکرات و ای دـم روـه ـی زدیکی ـهـمه ـن ر ضـرورت اـتحـاد و ـن کشـور ـبه درـسـتی ـب
آزادی ـخواه ـتأکـید ـمی ورزد. ـحرکت آگاـهاـنه و ـسازـمان ـیاـفـته در اـین راـسـتا و
داد و ای ـمـخاـلف اـسـتـب روـه وـیـنی از ـهـمه ـنـی راـهم آوردن زـمـیـنه ـتشکـیل ـجـبـهه ـن ـف
رش د و گـسـت شـدـی ـست در ـت وان گام ـنـخ مـداـفع آزادی و ـحقـوق مـردم ـمی ـت

مبارزه بر ضد نیروهای ارتجاعی حاکم بر میهن ما باشد.

ادامه سیاست های بانک مرکزی ...

ای ـته در دـست شـرکـتـه اـف ان ـی اچاق کالن و سـازـم ـست که، سـر رـشـته اـین ـق ـی ـن
ـته ـبه ـازاده ـهـای واـبــس ی و آـق ـن ـی ـم ـته اـمـداد ـخ ـی ـته ـبه سپاه پاـسـداران، کـم وابــس
روحاـنیون بلند پایه حکومتی می باشد، که از جمله از راه 80 اسکله غـیر قانونی
اـقدام ـبه واردات ـقاچاق ـمی کـنـند. گزارش ـهای ـمـتـعددی ـحاکی از آـنـست که،
در ـسال ـهای اـخـیر سپاه پاـسداران و ـبـنـیاد ـمـسـتـضـعـفان و کـمـیـته اـمداد ـخـمـیـنی در
اـمر ـقاچاق ـنـفت و ـبـنزـین به پاکـسـتان و ـترکـیه ـنـقش داـشـته و دارـند. ـهـمـین ـنـهادـها
صـورت قـاچاق رـنج، پوالد، آـهن، روـغن، شکر و دام ـب ـسئـول ورود چای، ـب ـم
ا تـوـصـیف بـارزه بـا قـاچاق کاال و ارز وزارت کشـور ـب تـاد ـم یـر ـس نـد. دـب ـت ـس ـه
اچاق کاال ـهـمه ا ـصراـحت گـفـته اـست که،  ـق ار در اـین زـمـیـنه ـب اـجـعه ـب وـضـعـیت ـف
د و اچاق و رـش ده ـق د کـنـیم، پدـی اکـی د ـت اـی ا ـب رد . در اـیـنـج ا را از ـبـین ـمی ـب ز ـم چـی
گسـترش آن به ـطور اـساسی در پـیوـند ـبا سمت گـیری اقـتـصادی- اجتـماـعی رژیم
ـنه هـای رواج آن را ـی ـیه قـرار دارد و اـین ـسـمت گیـری اـست که زـم والـیت ـفـق
ـفراهم ـمی ـسازد. پرـسش اـیـنـست که، ـبا چـنین اوـضاع ـناگواری، چگونه ـمی ـتوان
از رـشد اـقـتـصادی و ـثـبات اقـتـصادی آن چـنانکه رـئـیس کل ـبانک ـمرکزی ادـعای

آن را دارد، سخن گفت؟!
ـسـیاـست ـهای ـبانک ـمرکزی ـجـمـهوری اـسالـمی ـجدا از ـبرـناـمه کـلی اـصالح
ده ـمـلـلی پول اـبالغ و دیکـته ـش دوق ـبـین اـل وی ـصـن ار اـقـتصـادی که، از ـس اـخـت ـس
اـست، ـنـیـست و ـتـبـلـیـغات پٌر ـسرو ـصدا پـیراـمون آن چـیزی ـجز واروـنه ـجـلوه دادن

حقایق نمی تواند باشد!
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تــشـره از ـطـرف ـحـزب ـن ـبـوـعـاـتی ـم ـط ـیه ـم ـیـاـن ـبق ـب ـبـر ـط
ای روـه ده از ـسوی ـنـی د ـش اـئـی وـنـیـست اردن، و اـطالـعات ـت کـم
ای روـه ـی اه، ـن ـشت ـم ـبـه ـمه ـشب 20 اردـی ـی ـطـقه، در ـن ـن رـقی ـم ـت ـم
ـنـظاـمی و اـمـنـیـتی اـسراـئـیـلی دـفـتر ـمرکزی ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین
ه ـل ن حــم ـهــاجـم ـقــرار دادـنــد.  در اـی در رام اهللا را ـمــورد ـت
ای وط ـبه ارگان ـه رـب زـبی  ـم دارک ـح اد و ـم ا، اـسـن رـه وـت کامپـی
ضـو یـره، ـع نـا اـم ـیق ـه تـر کار رـف نـاد دـف ـین اـس حـزـبی و ـهمچـن
رـهـبری ـحزب و ـنـماـیـنده آن در ـهـیـئت اـجراـئـیه ـسازـمان آزادی
ـبـخش ـفـلـسـطـین، و دیگر رـفـقای ـمـسـئول ـحزب ـبرادر  ـمـصادره

شده و به سرقت رفتند.  
اـقب ـحـمالت ـتـع الگر ـم ای اـشـغ روـه ـی دام ـمحکوم ـن اـین اـق
س، اـبـل ای ـن رـه ـسـطـین در ـشـه ردم ـفـل زب ـم ر ـح اـت اـبه ـبه دـف ـش ـم
ـتوکارم، ـساـلـفـیت، ـقـلـقـیـلـیه و ـجـنـین ـصورت ـمی گـیرد و ـهدف
روهـای مـردـمی واـقع ـی رـین ـن آن ـفـلج کردن یکی از ـعمـده ـت
ـبـین، ـطرـفدار واـقـعی ـصـلح و ـضد ـخـشوـنت و ـترورـیـسم اـست.
ـرادر ـمالت ـتـعـدادی از کادرـهـای ـفـعـال ـحـزب ـب ن ـح در اـی

بازداشت شده اند.
اـین ـتـصادـفی ـنـیـست که ـنـیروـهای اـمـنـیـتی اـسراـئیل در چـنـین
لـحـظات ـحـساـسی ـموج ـسرکوب ـخود را ـمـتوجه ـنـیروـیی کرده
ـسم بـارزات ـقهـرـمـانـاـنه بـرضـد ـتـرورـی انـد که ـبه مـوازات ـم
ـنـیروـهای اـشـغالگر اـسراـئـیـلی مـخالـفت اـصوـلی ـخود ـبا ـترورـیـسم
ـیـروـهـای ـنـاٌ اـعالم کرده اـست. ـن ـیـروـهـای اـفـراـطی ـعـل کور ـن
اـفراـطی اـسراـئـیل اـمـیدوارـند که ـبا ـخاـموش کردن ـحزب ـمردم
ـفـلـسـطـین در ـشراـیط ـحـساس کـنوـنی ـخـلق ـمـبارز ـفـلـسـطـین را از
ـیج و ـس ـیـاـسی که ـتـوان ـب ـیـروـهـای ـس ـمـده ـتـرـین ـن یکی از ـع
اـلـیـسم و ـسازـمان دـهی ـمـبارزه ـیی اـصـیل و اـصوـلی ـبرـضد امپرـی
دوـلت دـست راـسـتی اـسراـئـیل و ـبـطور ـهـمزـمان اـفـشاگری ـموـثر
ـبر ـضد ـطـیف ـنـیروـهای اـفراـطی و ـسازشکار ـفـلـسـطـیـنی را دارد
ـمـحروم کـنـند. ـحـمـله آگاـهاـنه و ـهدـفـمـند ـنـیروـهای اـسراـئـیـلی ـبه
دفاتر حزب مردم فلسطین همچنین افشاگر عیار واقعی دولت
ـسـطـین اـله ـفـل ـس اـسراـئـیل در ـطرـفداری از راه ـهای ـصـلح آـمـیز ـم

است.   
واـقب راز نگراـنی ـعـمـیق ـخود از ـع ران ـضـمن اـب وده اـی ـحزب ـت
ـای ت ـه ـاـس ـی ـداٌ ـس ـدـی ی، ـش ـیـل ـراـئ ـای اـس ـروـه ـی ـملکرد ـن ـع
ت ـاـی ـم ـیل را ـمحکوم کرده و ـح ـراـئ ـرکوبگراـنه دوـلت اـس ـس
ـبـارزات ـبـرـحق و ـین و ـم ـط ـس کاـمل ـخـود از ـحـزب ـمـردم ـفـل
اـصوـلی آن در راـسـتای اـحـقاق ـحـقوق ـمردم ـفـلـسـطـین اـعالم ـمی

کند.  

کمیته مرکزی حزب توده ایران- اردیبهشت ماه 1382

شرکت نماینده حزب توده ایران در سمینار بین المللی
احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی
11 تا 14  اردیبهشت ماه 1382،  بروکسل-  بلژیک

ی،  ـطی ـسه روز ازـتـارـیخ 12 ـت یــس ـمـوـن ی ـک ـمـلـل ن اـل ـی ـنـار ـب ـی ـم ن ـس ـی ـم دوازدـه
ار ـکه ـهر اردـیـبـهـشت ـماه ، در ـبروـکـسل، پاـیـتـخت ـبلژیک ـبرگزارـشد. در اـین ـسـمـیـن
ـساله در اـین کـشور ـبه ـمـیزـباـنی «ـحزب ـکار ـبلژـیک» ـبرگزار ـمی ـشود  ،  51 ـنـماـیـنده
از اـحزاب و ـسازـمان ـهای چپ و ـکـموـنـیـست از  ـکـشورـهای ـمـختلف ـجـهان ـشرـکت
ا ا اـین اـجالس،  ـب ود را ـب ـستگی ـخ ز  ـهـمـب ان دیگر ـنـی ازـم ا ـحزب و ـس د. ده ـه داـشـتـن
اـیـندگی ـحزب کـموـنـیـست ام اـعالم ـکرده ـبودـند.  ـشرکت ـهـیـئت ـهای ـنـم ارـسال پـی
وه ـطـین ـجـل ـس وکراـتیک کره و شـورای ـمـلی ـفـل ا و حـزب کار ـجـمهـوری دـم کوـب
ـخاـصی ـبه ـسـمـیـنار داده ـبود.  ـبه دـعوت رـسـمی رـهـبری «ـحزب کار ـبلژیک» اـمـسال

هیئت نمایندگی حزب توده ایران در این سمینار شرکت کرد. 
نـار پیـرامـون ـی ـم تگو هـای ـس مـوضـوع  ـمحـوری ـبـحث هـا، گزارش هـا و گـف
اـلـیـسـتی در ـمـقاـبل ـجنگ وـظاـیف  ـحزب ـمارـکـسـیـست - ـلـنـیـنـیـست وـجـبـهه ـضد امپرـی

بود که در بخش اصلی دنبال می شد :
الف : ارزیابی سیاست جنگی امریکا پس از 11 سپتامبر

ـسـتی ـ اـشـی د ـف وروی در ـجنگ ـض ـست ـش وـنـی زب ـکـم اـلـین و ـح ب : ـنـقش اـسـت
درس های آن برای امروز

پ : وظایف سیاسی و تاکتیکی کمونیست ها دربرابر جنگ
در آـغاز جـلسه رـفیق ـلودو ـمارتـنز ، رهـبر«ـحزب ـکاربلژـیک» ، گزارشی در ـباره
ـسـیاـست ـجنگی امپرـیاـلـیـسم جـهاـنی ـبه ـسرـکردگی آـمریـکا و وـظایف ـجـنـبش انـقالـبی
نـار اراـئه داد . سپس ـی ـم ـست ـبه ـس ـی مـوـن ـجهـاـنی در راس آن اـحـزاب اـنـقالـبی و ـک

اجالس ، براساس برنامه از پیش تنظیم شده کار خود را دنبال کرد.  
ـسـتی و ـی وـن ای ـکـم ان ـه ازـم زاب و ـس دگان اـح اـیـن ـم واـلی،  ـن در ـطی ـسه روز ـمـت
اـست اع ـبـین اـلـمـلـلی و ـسـی اره اوـض ود را درـب ای  ـخ ا و ـتـحـلـیل ـه دگاه ـه اـنـقالـبی  دـی
داران راـطی و ـطرـف اـفـظه کاران اـف وای دوـلت ـمـح ر ـل اـنی ، ـبه ویژه زـی اـلـیـسم ـجـه امپرـی

سیاست نئولیبرالی در ایاالت متحده آمریکا بیان کردند.
ـیه ، گزارش جـاـمـعی از سـوی تـاـح ـت ـین روز اـجالس و پس از مـراـسم اـف دراوـل
ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران در ـباره  آـمـیـختگی ـماـهـیت امپرـیاـلـیـسم ـبا ـجنگ ، اوـضاع
اـلـیـسم ـجـهاـنی در ـبـین اـلـمـلـلی پس از ـفروپاـشی ـشوروی ،  اـهداف و اـسـتراتژی امپرـی
رو ـش رـقی وپـی روـهای ـمـت اـیف ـنـی ارس و وـظ ـطـقه ـخـلـیج ـف ـشـعـله ور کردن ـجنگ درـمـن
وده دگی ـحزب ـت اـیـن وـنی اراـئه ـشد.  ـتـحـلـیل ـهـیـئت ـنـم راـیط ـکـن وـنـیـست در ـش وـکـم
ـاـمه ـن ـطـع ی از آن در ـق ـبـال اـجالس ـقـرار گرـفت و ـبخـش ـهـاـی ـتـق اـیـران ـمـورد اـس
پـیـشنـهادی به اـجالس گنـجاـنده ـشد.  ـنـماـیـنده    ـسازـمان ـفداـئـیان ـخلق( اقـلـیت ) ـنـیز در

این سمینار شرکت داشت.
ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران، در ـطول ـسـمـیـنار ـبا ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی
کـشورـهای مـختـلف ـمالـقات و آن ـها را در ـجرـیان ـتـحوالت بـغرـنج کـشور و تـحـلـیل

های حزب قرار داد.  
داـقه  ـبه اـیی اـجالس  پس از ـبـحث و ـم اـمه ـنـه ـن ـطـع ار ،  ـق ـن ـی ـم درآخـرـین روز ـس
ـتـصوـیب ـشرکت کـنـندگان رـسـید.  ـسـمـیـنار ـبـین اـلـمـلـلی ـکـموـنـیـست  پس از ـسه روز

کار منظم  در محیطی رفیقانه وسازنده  به کارخود پایان داد. 

ما حمله اسرائیل به دفاتر حزب
مردم فلسطین را محکوم می کنیم!
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ون در عـرـصه ران، ـهم اکـن ـطـقه و اـی ـن سـاـیل ـم ا ـم د ـب وـن در پـی
ای دـه اـن اـبـقه ـب د ـتـحرک ـبی ـس اـه و ـش ور، از یک ـس اـسی کـش ـسـی
اـلـیـسم و ا راـهـبرد امپرـی واپس گرای ـسـلـطـنت ـطـلب در ـهـماـهنگی ـب
اـنـحـصارات ـفراـمـلی ـهـسـتـیم، و از دیگر ـسو ـجـناح ـتاریک اـندـیش
ــودی را دسـت در دسـت ــالـیـت تـب آـل ـع ذوب در والیـت، ـف
ـون ـراـم ـته ـبه او در درون و پـی ـای واـبــس ی و گروـهـه ـاـن ـنـج رـفــس
اـلـیت اـین از کرده اـست. ـفـع ده آـغ د ـجـهت ـعـم اکـمـیت در چـن ـح
ز ا ـبیگاـنه و در ـسـتـی ردم ـمـیـهن ـم ای ـم وده ـه اـفع ـت ـن ا ـم ا که ـب روـه ـی ـن
اده ـبزرگی اـست ـهـسـتـند، ـنـمودار روـشـنی از آن ـخـطرات ـفوق اـلـع

که آینده و سرنوشت ایران را تهدید می کند.
ر ـضد داـمات ـجـناح ذوب در والـیت ـب در چـنـین اوـضاـعی، اـق
د ـن دام ـحـتی ـنـیم ـب رگوـنه اـق ا ـه اـلـفت ـب ر ـمـخ ـظـی ردـمی، ـن ـجـنـبش ـم
اـلـفت و د ـمـخ اـنـن ود، ـم اـصالـحی، که از ـسوی ـمـجـلس اراـیه ـمی ـش
راـشی اـنع ـت واـیح دوگاـنه ـخاـتـمی، ـم ا ـل کارشکـنی آشکار و پـنـهان ـب
و ـمـخاـلـفت ـجدی ـبا الـیـحه ـمـنع ـتـبـعـیض ـبر ـضد زـنان و ـجز اـیـنـها و
ـیا ـموضع گـیری ـخـصـمانه و تـهدـیدآمـیز عـلـیزاده رئـیس دادگسـتری
ـیق و ـحـق ـری گزارش ـت ت: دادگســت ـتهــران که اـعالم داشــته اـس
ـتـفـحص ـصدا و ـسـیـما را رـسـیدگی ـمی کـند و اگر ـعـمدی در ـتـهـیه
گزارش ـصورت گرـفته ـباـشد، ـبرـخورد ـمی کـند ... و ـیا اـینکه اگر
د که ـمـخل اـمـنـیت ـمـلی اـش راه ـب ـطق ـهـم ا ـن دگان ـب اـیـن ـم ای ـن اـسـتـعـف
اـست، بـرخـورد خـواهـد کرد و ـتهـدیـد ـبه دـستگیـری و زنـدان
ا ـجـنـبش ـنـه اـتی اـست، که ـنه ـت داـم دگان ـمـجـلس، ـهمگی اـق اـیـن ـم ـن
ا ـخـطر رو ـبه رو ـمی ـسازد، در ران را ـب اـفع ـمـلی اـی ردـمی، ـبلکه ـمـن ـم
ـیف ـشـار ـبـر ـط ـته پیگرد و ـف ـته ـهـای گذـش ـصـوص، در ـهـف اـین ـخ

نیروهای ملی- مذهبی وارد دور تازه ای شد.
اـنه، ـم اـل دور احکاـمی کاـمالً ـظ ا ـص ـشـعـبه 26 دادگاه اـنـقالب ـب
ا 11 اـیی از 4 ـت دان ـه ذـهـبی را ـبه زـن ره ـهای ـمـلی- ـم 14 ـتن از چـه
ـرگوـنه ارزش ـد ـه ـاـق ن احکام که ـف ـاـخت.  اـی ـال ـمحکوم ـس ـس
قانونی- قضایی هستند و جنبه سیاسی آنها به خوبی روشن است،
ـبا ـهدف اـیـجاد ـفـضای اـخـتـناق ـصورت پذـیرـفـته اـست.  ـمحکوـمـیت
ـشـخـصـیـتـهاـیی چون دکـتر پـیـمان، ـعزت اهللا سـحاـبی، رـئـیس ـطوـسی
ـیجـاـنی و دیگران ـبه زنـدان و ـمحـروـمـیت طـوالـنی از و رضـا ـعـل
ـبـال ـمی کـنـد و اداـمه ـمـاـعی ـهـدـفی مــشـخص را دـن ـت ـحـقـوق اـج
ان ـبه ـش دـی ان و دگراـن اـلـف رکوب ـمـخ ار و ـس ـش رد و ـف اـست پیگـی ـسـی
ـشـمار ـمی آـید.  ـبه ـموازات اـین گوـنه اـقداـمات، ـبرای ـفرـیب افکار
همگانی و ـصرفاً به عـنوان ماـنور سیاسی، نـمایندگان و سـخنگویان
ارـتـجاع از وـفاق و اـتـحاد دم ـمی زـنـند.  ـبه ـطور ـمـثال ـحداد ـعادل،
ا گزارش رـئـیس ـفراکـسـیون ارـتـجاع در ـمـجـلس ـشـشم در ارـتـباط ـب
ای اـلی صـدا و ـسـیـم اد ـم ـس اـیی از دزدی و ـف ـمـجـلس که گوـشه ـه
ا ـم ـی ـته اـست:  صـدا و ـس رـمال ـمی سـازد گـف ـیه را ـب رژـیم والـیت ـفـق
ـنـماـیـندگان مـجـلس و ـقوه ـقـضاـیـیه در ـعـین ـحال که ـباـید به وـظایف
ـقاـنوـنی ـخود ـعمل کـنـند الزم اـست از اـقداـمات ـتـنش زا در ـشراـیط
ـحـساس ـفـعـلی بپرـهـیزـند . . .. ـما ـنـباـید کاری کـنـیم که ـمردم ـتـصور
کـنـند ـهمه ـمدـیران دـستگاهـهای ـمـختـلف در ـحال تـخلف و گرـفـتار
ـمشکالت ـناـشی از ـفـساد ـماـلی و اـقـتـصادی ـهـسـتـند . . ..   و ـیا مـحـمد
ـهاـشـمی، ـبرادر رـفـسـنـجاـنی که دـبـیر ـسـیاـسی کارگزاران ـناـمـیده ـمی
ـشود ـطی ـمـصاـحـبه ـیی ـبا ـحـمـله ـشدـید ـبه ـجـبـهه دوم ـخرداد، اـعالم
داـشت: . . . ـما االن ـبرای اـنـتـخاـبات مـجـلس آـماده ـمی ـشوـیم. ـضـمـناً
رـنـتی ـهم در دـسـتور دازی یک ـساـیت اـیـنـت اـمه و راه اـن اـنـتـشار روزـن

اـید ـمـماـشات اـنـیم . . .  . ـبه اـین ـحرکات ـب ا آـمده اـیم که ـبـم ازه آـمده اـیم. ـم ا ـت کار ـماـست . . . ـم
ا شـورای وان ـب د، ـمی ـت ـن زود که کمـاکان اـعالم ـمی کـن ـتی را اـف ان حکوـم ـب ـبی اـصالح ـطـل ـطـل
س نکه: ـسـعی ـمـجـل ر اـی ـبـنی ـب ان کروـبی در ـمـجـلس ـم د. ـسـخـن ار آـم ـیه کـن ضـاـی وه ـق ان و ـق ـب نگـه
ااـین ـنهـاد اـست . . . ـهـمه سـاـیل و ـهمکاری ـب ان و ـحل ـم ـب ا شـورای نگـه اـهم ـب اـبی ـبه ـتـف ـی ـت دـس
واـیح دوگاـنه ر ـسر ـل اـله (اـخـتالف ـب ـس ا ـحدامکان اـین ـم د ـت ا) ـمی گوـیـن اح ـه وـلـین (ـهـمه ـجـن ـسـئ ـم

خاتمی) را در گفتگو با شورای نگهبان حل کنید . . .  . معنای دیگری ندارد!
ا تکـیه ـطـنت ـطـلب ـب ای واپس گرای ـسـل روـه ـی د ـتـحرک ـن اـه اـیل، ـش ـس اگرم اـین ـم در گرـم
اـتور ـجـمـهوری ـخواه اـیاـلت کاـنزاس، رـحـماـیت ـهای آشکار آـمریکا ـهـسـتـیم. چـندی پـیش ـسـن ـب
اـید ـحـماـیت ـخود را از ـهواداران ا اراـیه کرد که ـطـبق آن آـمریکا ـب راون ـطرـحی را ـبه ـسـن ـسام ـب
ارز گـسـترش دـهد.  در اـین ـطرح، ران ـبه ـنـحوی ـب اـلـیـسم در اـی اـفع امپرـی ای ـمـن رات در راـسـت ـتـغـیـی
ر ـظ ریکا، در ـن ر در آـم ـسـتـق ور ـبه ویژه ـم ارج کـش ای ـخ ون ـه زـی وـی و و ـتـل اـلی ـبه رادـی ای ـم کمکـه
ودـجه ـمـعـیـنی از ران ـب وکراـسی  در اـی اـعه دـم ده اـست.  ـهمچـنـین ـجـهت ـبه اـصـطالح  اـش گرـفـته ـش
اـمه و ـشار روزـن وـیی، اـنـت دـئ اـمه ـهای وـی رـن وـلـید ـب اب، ـت رـجـمه و ـنـشر کـت رای ـت ـسوی کاخ ـسـفـید ـب

مجله و نیز برنامه های تلویزیونی اختصاص باید بیابد.
نـدگان آن ـعمـدتـاً اد دمـوکراـسی ایـران  که گرداـن ـی ـن شکـیل  ـب در ـبخــشی از اـین طـرح، ـت
 آـمریکاـیی ـهای اـیراـنی ـتـبار  ـخواـهـند ـبود و وـظیـفه ـشان ایـجاد اـیـستگاهـهای رادـیو و ـتـلوـیزـیوـنی و

تقویت تلویزیون های موجود و رادیو فردا و امثال آنها خواهد بود، قید گردیده است.
ـهـمزـمان ـبا اـنـتـشار ـطرح ـسـناـتور آـمریکاـیی، روزـناـمه ـتاـیـمز ـماـلی در گزارـشی پـیراـمون اـیران
اـمات پـنـتاگون و کاخ ـسـفـید اکـید کرد، ـمـق اـیـسه رـضا پـهـلوی و اـحـمد چـلـبی پرداـخت و ـت ـبه ـمـق
اـین دو ـشـخص را واـجد ـشراـیط الزم، ـبه ـمـنـظور رـهـبری ـموـقت در اـیران و ـعراق ـمی داـنـند. ـبه
ری داگالس ـفـیت ـمعـاون ـب اع آمـریکا ـبه رـه اـحی در وزارت دـف ـن اـمه ـج ـمـین روزـن گزارش ـه
راـمسفـلد، ـهوادار حـمایت ـصریح از رـضا پـهـلوی به ـعـنوان چـهره یی کامالً وـفادار به کاخ سـفـید
ان دادن ـش رای ـن ـطـنت ـطـلب ـب ای ـسـل دـه اـن دگان ـب وی و گرداـنـن ا پـهـل ـطه رـض د. در اـین راـب ـسـتـن ـه
درجه وـفاداری به پـنـتاگون و کاخ ـسـفـید، ـطرـحی را به وزارت دـفاع آـمریکا اراـیه کرده اـند که
در آن پـیـشـنـهاد گردـیده، اـیاالت ـمـتـحده کـلـیه ـشرکـتـهای ـغـیر آـمریکاـیی (ـبه ویژه ـشرکت ـهای
ران رواـبط ا اـی د) را که ـب ـیه، چـین و ـهـن ز روـس ـی ای ـعضـو اـتحـادـیه اروپا و ـن ـتـعـلق ـبه کشـورـه ـم
اقتصادی- بازرگانی برقرار کرده اند، در لـیست سیاه قرار داده و به آنها در عراق (توجه کنید
راـیـطی اـعالم ـمی گردد که ریکا در ـش ای آـم ـشود!  اـین ـطرح ـه راردادی واگذار ـن راق) ـق در ـع

نمایندگان رسمی رژیم والیت فقیه و آمریکا در ژنو به مذاکره مشغول بودند.
د ـن ده، ـمی کوـش د آـم ـطـقه پدـی ـن وـجه ـبه اوضـاـعی که در ـجهـان و ـم ا ـت ان، ـب ـب ـطـنت ـطـل ـسـل
رکوب ـهـمه ور، ـس اع داـخـلی کـش د. اوـض اـیـن ـم ـن ود ـب وـج ای ـم رـصت ـه اده را از ـف ر اـسـتـف داکـث ـح
ای اـست ـه واه ـبه وـسـیـله رژـیم ـضد ـمـلی والـیت ـفـقـیه، ـسـی رـقی- اـنـقالـبی و آزادـیـخ ای ـمـت روـه ـنـی
ـجـناح ذوب در والـیت و ـتـسـلـیم ـطـلـبی اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی و پراکـندگی ـنـیروـهای ـمردـمی
ـمـعـتـقد ـبه اـسـتـقالل آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی، ـبـیـشـترـین امکاـنات را ـبه ـنـیروـهای ـسـلـطـنت ـطـلب
د اـی د، ـمی دـهد. ـبـعالوه ـب ـسـتـن ران ـه ردم اـی اد ـم ازگـشت وـضع گذـشـته ـیـعـنی اـنـقـی ای ـب که در روـی
تاکید نمایـیم، 24 سال حکومت سیاه توام با سرکوب خونین و فقر و ناـبودی بنیان های مترقی
ر ای اـخالـقی و در یک کالم ـفـق زی ارزش ـه رورـی اـمـعه و ـف اـعی ـج اـسی و اـجـتـم رـهنگی- ـسـی ـف
ران ـتـحـمـیل کرده اـست، زـمـیـنه ادی که رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه اـی ر اـقـتـص وازات ـفـق رـهنگی ـبه ـم ـف
وـنی اـست. ـحضـور ـسم در دوران کـن ـی اـل رسپرده ـبه امپرـی ای ـس روـه ـی اـبـقه ـن ای ـتحـرک ـبی ـس ـه
امپریالیسم به هر شکل و تحت ـهر عنوان در مغایرت کامل با مردم ـساالری و تامین و تضمین

حقوق دموکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی قرار دارد.
ـحزب ـما در اوـضاع دـشوار و ـبـغرـنج کـنوـنی، ـبار دیگر ـبر اـهـمـیت و ـضرورت انکار ـناپذـیر
ـتشکیل ـجـبهه ـیی گـسـترده از ـهـمه ـنـیروـهای ـمـعـتـقد ـبه اـسـتـقالل آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبا ـهر
اکـید اـتوری و ـطرد والـیت ـفـقـیه ـت ا دیکـت ارزه ـب اـنی ـبه ـمـنـظور ـمـب اـسی و ـسازـم دـیدگاه و ـتـعـلق ـسـی
ـمی کـند. یک ـجـبـهه واـحد از ـهـمه ـنـیروـهای ـمردـمی ـصرف ـنـظر از اـخـتالـفات ـموـجود که اکـثراً
اع و ردم ـبه ارـتـج وق ـم اـفع ـمـلی و ـحـق ود ـمـن اـطع ـبه ـس ا پاـسخ ـق ـنـه د، ـت دارـن پاـیه واـقـعی و ـعـیـنی ـن
ـین رف ـب ادی در چارچوب ـع راری رواـبط ـع رـق ار ـب واـسـت ا ـضـمن اـینکه ـخ ـسم اـست. ـم ـی اـل امپرـی
ور داـخـله در اـم رگوـنه ـم ـیم، ـه ـسـت ریکا ـه ده آـم ـتـح االت ـم ا از ـجـمـله اـی ورـه ا ـهـمه کـش ـمـلـلی ـب اـل
ارزه کرده و خـواـهـیم کرد. ـب ر ضـد آن ـم اـطعـاـنه ـمحکوم کرده، و  ـب ـیـهن خـود را ـق داـخـلی ـم

سرنوشت ایران را فقط و فقط مردم ایران باید تعیین کنند.

ادامه امپریالیسم و ارتجاع دو روی ...
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سیاست های بانک مرکزی:حقایقی که
وارونه جلوه داده می شود!

س سـاالـنه ـین کـنـفـراـن ـم یـزدـه ـشت مـاه ـسـال جـاری، ـس ـبـه در اواخـر اردـی
سـیاستـهای ارزی و پوـلی جمـهوری اسالـمی ـبا سخـنان اـبراهـیم شـیباـنی رئـیس کل
وان یکی از رکزی، ـبه ـعـن انک ـم اـفت. رـئـیس کل ـب اـیش ـی رکزی گـش انک ـم ـب
ان اـلی رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـسـخـن ادی و ـم زی اـقـتـص اـمه رـی رـن وـلـین اـصـلی ـب ـسـئ ـم
د کرده، اکـی ارت پاـیه پوـلی ـت ـظ رل و ـن اد در کـنـت دی اـین ـنـه ر ـنـقش کـلـی ود ـب ـخ
رـین ـت ـم وـضـیح داد. وی ـمـه ده آن را ـت ـن داف حـال و آـی ا و اـه اـمه ـه رـن وس ـب رـئ
وـظاـیف پـیش روی ـبانک ـمرکزی را، کـنـترل ـحـساب ـهای ـماـلی کـشور، ـنـظارت
ـبر اـجرای ـقوانـین و دسـتور الـعمل ـها، ـحفظ ارزش پول و اـنـضـباط پوـلی و کـنـترل
ـتورم کـشور اعالم داـشته، و ـبا اـشاره به وضـعـیت اـقـتـصادی جـهان پس از رخ داد
ـیازدهم سپـتامـبر و اراـیه تحلیـلی که ـبر مـنـبای گزارـشات صـندوق بـین المـللی پول
ران از اـلی اـی انکی و ـم ور ـب راـیی در اـم ای اـج اـسـتـه اره ـسـی ود، درـب ده ـب دوـین ـش ـت
ـین ازار ـب رـخی کردن ارز اـیجـاد ـب اـست تک ـن اـخت:  ـسـی ان ـس ـش ر ـن اـط ـجـمـله ـخ
صـادی، ـشفـاف سـازی بـودـجه . . . ـت ـتهـای اـق یـاـس ـمـلـلی، اداـمه آزادسـازی ـس اـل
ـتـصوـیب ـقواـنـین ـجدـید در ـخـصوص ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی، ـماـلـیات و ـحذف
انک ای ـب اـسـتـه ای ـخصـوـصی از ـسـی ـیـمه ـه وز ـب دور ـمـج ای ارزی و ـص ان ـه پـیـم

مرکزی است .
ـست و اـنی داـن انک ـجـه د ـب اـیـی ورد ـت ران را ـم ادی در اـی ـص د اـقـت اـنی رـش ـب ـشـی
سـاب دون اـحـت ال 1381، ـب ران در ـس اخـاـلص داـخـلی اـی د ـن ـی وـل د ـت زود:  «رـش اـف
درآـمدـهای ـنـفت 3/7 درـصد ـبود . . . آـمارـها ـحاکی اـست کـشور از یک ـثـبات
اـقـتـصادی ـنـسـبی ـبرـخوردار اـست که، اـمـیدوارـیم اـین روـند اداـمه داـشته ـباـشد . . .
ـراـنـس ـسـاالـنه ـرکزی در کـنـف ـانک ـم ـیـس کل ـب ـا گزارش رـئ ـان ـب ـمـزـم  . »  ـه
ـسـیاـسـتـهای پوـلی و ارزی، رـساـنه ـهای ـهمگاـنی اـعالم داـشـتـند که، ـبانک ـجـهاـنی
برای اعطای وام به ایران آمادگی الزم را داراست.  فیلیپ لویی سربیت معاون
ا اـنی ـطی ـسـفری ـبه ـتـهران ـضـمن دـیدار ـب رـیـقای ـبانک ـجـه اـنه و آـف اـمور ـخاورـمـی
ـبرـخی از وزـیران و ـنـماـیـندگان ـمـجـلس و دیگر ـمـسـئوالن ـجـمـهوری اـسالـمی، از
اـمه ـضرـبـتی ـخـصوـصی رـن ویژه ـب ار اـقـتـصادی ـب اـخـت اـمه ـهای اـصالح ـس رـن اـجرای ـب
اـلـیاـتی ـبرای ـشرکت ـسازی و ـتـصوـیب ـقواـنـیـنی در ـجـهت ـبرـقراری ـتـخـفـیـفـهای ـم
ار ـسـی ودی ـب راز ـخـشـن د، اـب اـیه گذاری ـمی کـنـن رـم ران ـس ارـجی که، در اـی ای ـخ ـه
ران رای پرداـخت وام ـبه اـی ای کاـفی و ـجدی ـب اـنه ـه ـش ات را ـن داـم کرد و اـین اـق
مـعرـفی کرد.  اـین مـقام بـلـند پایه ـبانک جـهاـنی ـبا ـصراـحت ـیادآور گردـید که؛ ـبا
اـجرای ـبرـناـمه ـهای اـصالح اـقـتـصادی در اـیران، ـبانک ـجـهاـنی اـعـطای ـتـسـهـیالت
ده اـست که، ـبه اـن ود گـنـج ای ـخ اـمه ـه رـن وری اـسالـمی را در ـب رای ـجـمـه اـلی ـب ـم
ـمرور ـصورت تـحقق ـخواـهد پذـیرـفت.  همچـنـین، طـهـماـسب ـمـظاـهری وزـیر اـمور
اـقـتـصاد و داراـیی ـطی ـمـصاـحـبه ای ـتاکـید کرد، از آـغاز اـجرای ـقاـنون ـتـشوـیق و
ـحـماـیت از ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی، ـعالقه و انگـیزه ـفـعاالن اـقـتـصادی و ـسرـماـیه
گذاران ـخارـجی ـبرای ـحـضور در ـبازارـهای اـیران ـبه ـطور ـبی ـساـبـقه ای اـفزاـیش
ـیاـفـته اـست، به ـتـصرـیح وی: « از ـمـجـموع 4 ـمـیـلـیارد دالر ـطرح پـیـشـنـهادی ـسرـماـیه
ون ران ـحدود 650 ـمـیـلـی اـیه گذاری در اـی اـلـیت و ـسرـم رای ـفـع گذاران ـخارـجی ـب
دالر ـتـصوـیب و اـبالغ ـشده و 1 ـمـیـلـیارد و 100 ـمـیـلـیون دالر در ـمرـحـله ـتـصوـیب
ای دـه وـسـعه واـح ازی و ـت وـس رای ـن ا ـب رح ـه ر اـین ـط ـشـت ـی رار دارد . . . ـب اـیی ـق ـنـه
اـبـتی کردن اـین ـموـجود و ـبـهـبود کـیـفـیت کاالـها و ـخدـمات داـخـلی ـبه ـمـنـظور رـق
صـاد در اـین ـت ر اـق دات خـارـجی اـست . . . .» در ـعـین حـال وزـی ـی وـل ا ـت کاالهـا ـب
ـمـصاـحبه از ـتوـضیح پـیراـمون ـطرح ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول تـحت ـعـنوان ـبی. او.
الکـیت ارـجی که ـحـتی در ـم ای ـخ رکت ـه ارکت ـش ـش ور ـم ـتی که امکان ـحـض
واـحدـها و ذـخاـیر زـیر زمیـنی را ـشامل می گردد، ـشانه ـخالی کرد و فـقط به ـطور

فشرده به تایید این گونه طرح ها توسط رژیم والیت فقیه بسنده کرد.
ـسـئوالن درـجه اول اـمات ـبـلـند پاـیه ـجـمـهوری اـسالـمی، ـبه ویژه ـم ان ـمـق ـسـخـن
اـمور اـقـتـصادی و اـشاره و ـتاکـید آـنان ـبر ـحـماـیت ـبانک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین
اـلـمـلـلی پول از رژـیم و اـهداف اـقـتـصادی و ـبـطور کـلی ـسـمت گـیری اـقـتـصادی-
اـجـتـماـعی آن، به زـعم آـنان پرده اـسـتـتاری اـست ـبر ـحـقایق ـغـیر ـقاـبل انکار ـجاـمعه
ر ادی را در ـب ار اـقـتـص اـخـت راپای ـس زـمـنی که ـس ران ژرف و ـم ران و ـبـح روز اـی اـم
دـعی رکزی که، ـم انک ـم ان رـئـیس کل ـب وـنه ـسـخـن ـم وان ـن ـته اـست.  ـبه ـعـن گرـف
ای ا واـقـعـیت ـه وردار اـست، ـب رـخ ادی ـب ـص ـسـبی اـقـت ات ـن ور از یک ـثـب اـست کـش
ـموـجود و آـمار اـنـتـشار ـیاـفته ـحتی از ـسوی ـخود ـبانک ـمرکزی مـغاـیرت دارد.  ـبر
پاـیه آـماری که درـهـمـین کنـفراـنس ـساالنه ـسـیاـست ـهای پوـلی و ارزی اراـیه ـشد،

ال 82 دای ـس ال 1381 و اـبـت ران در ـس ای ـمـصرـفی ـبـخش ـخـصوـصی اـی زـیـنه ـه ـه
ـخورـشـیدی ـحدود 2/5 درـصد رـشد داـشـته اـست. واقـعـیت اـیـنـست که، از اـبـتدای
دـهه 70 ـخورـشـیدی یـعـنی ـهنگاـمی که ـنـسـخه ـهای دیکـته ـشده از ـسوی ـصـندوق
ورد اـجرا گذاـشـته ـشد؛ ران ـبه ـم ـسـنـجاـنی در اـی ـبـین اـلـمـلـلی پول ـتوـسط دوـلت رـف
ـسـیاـست ـهای ـبودـجه ـیی، پوـلی، ـبانکی و ارزی، در راـسـتای ـتـقوـیت ـبـخش ـغـیر
مولد ـحرکت کرده است و این امر به تـشدید فـعالیتهای داللی به بـهای تضعیف
ا در ـنـظر داـشـتن ذا ـب رـفـته اـست! ـل وـلـیدی- ـصـنـعـتی ـصورت پذـی و ـتـخرـیب ـبـنـیه ـت
اـلـیـتـهای ـخدـماـتی (ـبویژه ـسـهم اـندک ـبـخش ـهای ـتوـلـیدی و ـباال ـبودن ـحـجم ـفـع
ردـمی چون ای ـضد ـم ادـه ای رنگارنگ و ـنـه ادـه ـنـی دالـلی و واـسـطه گری که، ـب
سپاه پاـسداران و وزارت اـطالـعات در آن ـنـقش اـساـسی دارـند) و اتکای ـصرف
د ـی وـل صـادی و رشـد ـت ـت وان از رشـد سـاـلم اـق ـمی ـت روش ـنـفت، ـن د و ـف ـی وـل ـبه ـت
ـناـخاـلص داـخـلی، آن گونه که، اـبراـهـیم ـشـیـباـنی رـئـیس کل ـبانک ـمرکزی ـعـنوان

می سازد، داد سخن داد! 
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه از آن ـجـمـله ـسـیاـست
وار اـست که، ـبه ـطور ر الگوـیی اـسـت رکزی ـب انک ـم ده از ـسوی ـب ـهای ـتـنـظـیم ـش
ـجدی و ـبا ـشـیوه ـهاـیی ـناـساـلم و ـغـیر ـحـقوـقی و ـفراـقاـنوـنی ـبه اـفزاـیش ـهزـیـنه ـهای
ـمـصرـفی ـبـخش ـخـصوـصی و دوـلـتی ـمی اـنـجاـمد و اـین اـمر ـماـهـیت در آـمد ـمـلی و
رار داده، ـبه ژرـفش شکاف ر ـق ـی اـث ای ـمـلی را ـسـخت ـتـحت ـت ـنه ـه زـی رکـیب ـه ـت
طـبـقاتی و ـتوزیع ـناـعادالنه درآـمد مـلی و تـقوـیت الـیه ـهایی از ـجاـمعه ـمی انـجاـمد
ات ا و ـخدـم ـسـتـند. رـشد ـقـیـمت کاالـه ال ـه ور دالـلی ـفـع که ـبه ـطور ـعـمده در اـم
ا ـسه آن ـب اـی ال گذـشـته و ـمـق وری اـسالـمی در ـس رکزی ـجـمـه انک ـم ار ـب ـطـبق آـم
ران زدبگـی وـعه ـم ور کـلی ـمـجـم ـط دی و ـب ان فکری و ـی د زـحـمتکـش ـسـطح درآـم
ـمـیـهن ـما، ـخود ـبـهـترـین گواه ـبر اـین ـحـقـیـقت اـست. ـبر پاـیه آـمار رـسـمی، شکاف
ران و کـلـیه وزگاران، دـبـی ز، آـم وـسط و ـج دان ـمـت زد کارگران، کارـمـن ـبـین دـسـتـم
راـبر ـشده ان ـطی 10 ـسال گذـشـته، ـبـیش از 5 ـب ـمزدبگـیران و ـسـبد ـهزـیـنه ـهای آـن
ـقه کارگر، دیگر زحـمـتکشــان و ه دیگر ـسخـن ـســطح زـنــدگی طــب اسـت.  ـب

قشرهای میانه حال جامعه با سقوط فاحش رو به رو بوده است!
از ـسوی دیگر ـبر ـخالف ادـعای رـئـیس کل ـبانک ـمرکزی و وزـیر اـقـتـصاد
رژـیم، ـساـخـتار اـقـتـصادی ـجـمـهوری اـسالـمی چـنان ـغرق در ـبـحران و ـفـساد ـماـلی
ان ازـم ان ـس اـس ور، ـهـشدار کارـشـن وـعات داـخل کـش اـست که، چـندی پـیش ـمـطـب
ـمـلل درـباره اـقـتـصاد اـیران را اـنـتـشار دادـند.  ـبر پاـیه گزارـشات ـمـنـتـشره 50 درـصد
اقـتـصاد اـیران ـغـیر شـفاف و مـبـهم اداره ـمی ـشود، در اـین گزارش ـبا ـصراـحت ـبی
ـسابـقه ای ـقـید گردـیده که ـحداـقل 40 درـصد اـقـتـصاد اـیران زـیرزـمـینی و آـلوده به
ا ـحـجم 5/82 درـصدی در ـباالـترـین ـحد، ـتـنـها ـفـساد و ـتـبهکاری اـست و دوـلت ـب
رـخی از ران را دارد.  ـب صـاد اـی ـت ظـارت ـبه 41 درصـد اـق ـطه و ـن وان اـعمـال ـسـل ـت
وـعات پس از اـنـتـشار اـین گزارش، ـسـیـسـتم اـقـتـصادی ـجـمـهوری اـسالـمی را ـمـطـب
ـسـته. در اـی ور و ـش د.  ـلـقـبی درـخ ازار آزاد  ـلـقب دادـن رـین شکل  اـقـتصـاد ـب آزادـت
رژیم والـیت فـقیه، ده ـها ـبنـیاد انگـلی و ـغارتگر چون زاـلو ـبه مکـیدن ـثروت مـلی
ـمشـغول ـهـسـتـند؛ ـبـنـیاد شـهـید، ـبـنـیاد ـمـسـتـضعـفان، کـمـیـته اـمداد ـخـمـیـنی آـسـتان ـقدس
داران و وزارت ـسـته ـبه سپاه پاـس ا ـشرکت واـب ار ده ـه ا در کـن ز اـیـنـه رـضوی و ـج

اطالعات، عمالٌ بر حیات اقتصادی کشور سلطه بی رقیب برقرار کرده اند.
ـته ـبه وزارت ـس بـارزه بـا قـاچاق کاال و ارز واـب تـاد ـم یـر ـس ش دـب چنـدی پـی
کـشور، در ـجرـیان هـماـیش ـهـمـسویی دـستگاهـهای اـجرایی ـمرتـبط ـبا ـموـضوع دام
ارد دالر کاالی ادآور ـشد:  ـبـیش از 1 ـمـیـلـی ان ـی وچـسـت ان و ـبـل ـسـت اچاق دام ـسـی و ـق
ـقاچاق ـفـقط از ـشـیخ ـنـشـین اـمارات ـمـتـحده وارد اـیران ـمی ـشود . ـبرکـسی پوـشـیده
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منـظور چاقو کـشان ولی فقیه) ـتهدید کردـند. در همـین هفته گزارش شد که آیت اهللا ـطاهری، در ـسخنانی در اصـفهان
اـمه در ـشار اـین ـن وگـیری از اـنـت رای ـجـل ده ـمـجـلس و ـحـمـله ـبه ـشورای اـمـنـیت ـمـلی ـب اـیـن اـمه 135 ـنـم اـطع از ـن اع ـق ـضـمن دـف
ـسطح ـجامـعه اـعالم کرد که: «اقـعاً خـجاـلت آور اـست ـکه در ـکـشوری ـعده ای ـکـمـتر از 15 ـنـفر در ـبرـخی ـنـهادـها، ـعـنان
یک مـجـلس را ـبدـست بگـیرـند و ـنـظرـشان را ـبر ـنـظر اـکـثرـیت ـیک ـمجـلس، ـغاـلب ـکـنـند و ـبا ـبرـخوردـهای سـلـیقه ای ـنـظر
ـخود را در ـطرح ـها و ـلواـیح ـتـصوـیـبی ـمجـلس، ـغاـلب گرداـنـند، ـمسـلـماً در چـنـین ـفـضاـیی ـهیچ ارزـشی ـبرای ـمجـلس ـباـقی

نخواهد ماند.»
دگان ـمـجـلس و ـهمچـنـین اـیـن ـم اری از ـن رای ـشـم ریکا ـب ـستگی ـبه آـم ازی واـب ده ـس ا و پروـن ارـه ـش د ـف دـی ـش ار ـت در کـن
اـست ـهای روـشن ا و ـسـی اکـتیک ـه ر ـسر اـتـخاذ ـت ان حکوـمـتی، ـبـحث ـب ـتـهدـید ـبه ـسرکوب ـخـشن و ـخوـنـین اـصالح ـطـلـب
ـبرای ـمـقاـبله ـبا ـتـهاـجـمات روز اـفزون ـمرتـجـعان ـحاکم در ـمـیان ـنـیروـهای ـجـبـهه دوم ـخرداد اـبـعاد ـتازه ـیی ـبه ـخود گرـفـته
اـست که حکاـیت از شکل گـیری الیه ـبـندی ـهای ـجدـید ـمـیان ـقـشر ـسـنـتی و ـنزدیک به ـجـناح والـیت و ـبـخش ـهای ـغـیر
ـمل ـبه ضـو شـورای مـرکـزی سـازمـان ـمجـاهـدـین اـنـقالب در عکس اـلـع ـین» ـع ـبـهه اـست. ـمحــسن آرـم ـتی اـین ـج ـن ـس
انگر اـین ـی ارا ـب ر را آـشـک وری، اـین اـم واـیح رـیـیس ـجـمـه ان ـبه ـل ورای نگـهـب رادات ـش ورد و اـی رـخ ر و ـب ای اـخـی دادـه روـی
واـقـعـیت داـنـست ـکه ـهیچ ـعزم و اراده ـیی ـبرای ـحل ـمـشـکل و ـهیچ گوـنه ـنـشاـنی از اـمـکان ـتواـفق و ـتـفاـهم وـجود ـندارد.
در ـهـمـین راـسـتا، اکـبر ـعـطری، ـعـضو ـساـبق ـشورای ـمرکزی دـفـتر ـتحکـیم وـحدت ـضـمن ـبـیـهوده داـنـسـتن ـتالش ـها ـبرای
رـسـیدن به ـتوافق ـبا ـمرتجـعان ـحاکم از ـجمله گـفت: « اسـتعـفای ـنـماـیـندگان ـتنـها راه ـکار ـمـسالـمت آمـیز ـبرای اـصالح اـمور
ا راه ـکار ر ـبه اـنـجام ـمی رـسد اـم ـسـئـله دـی ا اـیـنـکه اـین ـم وـکراـسی را ـمـشـخص ـکـنـند ، ـب اـید ـتـکـلـیف دـم اـیـندگان ـب اـست، ـنـم

مثبتی است... نمایندگان باید خط مشی خود را از خط مشی جریان انحصار جدا کنند.»
د ـشـمی پور و ـمـجـی ر ـمـحـت ان کروـبی، اکـب ر از ـجـمـله ـسـخـن اذ ـشده در ـهـفـته ـهای اـخـی اگون اـتـخ واـضع گوـن ررـسی ـم ـب
اـنـصاری در ـمـخاـلـفت ـبا ـسـیاـست ـبرـخورد ـبا ـحاکـمـیت و ـجدا کردن ـخط و ـمرزـها ـبا دگراـندـیـشان ـنـشان از شکل گـیری
آشکار ـتر ـنـیروـهای ـسـنـتی و ـمـعـتـقد ـبه ـحـفظ «ـنـظام والـیت» و اـسـتـبداد ـحاکم ـبا ـنـیروـهاـیی اـست که ـبا ـتوجه ـبه ـبن ـبـست
د. ـسـتـن ای دیگری ـه اـفـتن راه کارـه وـنی در پی ـی ان کـن اکـم ا ـح اـشات گری ـب ال» و ـمـم اـست «آراـمش ـفـع اـله ـسـی ـشش ـس
اـمه ـهـمـشـهری، دوـشـنـبه 19 ـخرداد در ـمـقاـله ـیی، ـبه ـقـلم  ـمـحـمد ـجواد روح، در اـین زـمـیـنه ـمی ـنوـیـسد: «ـسـنـتی ـهای روزـن
ـعـضو ـجبـهه اصالـحات که ـحول مـجـمع روـحاـنـیون ـمـبارز گرد آـمده اـند، در ـهـفته ـها و روزـهای اـخـیر آـشـکارا ـمرزـبـندی
ـخود ـبا ـجـبـهه ـمـشارـکت و ـهـمراـهان آن را آـغاز ـکرده اـند. اـظـهارات «ـعـلی اـکـبر ـمـحـتـشـمی پور» رـئـیس ـفراـکـسـیون دوم
اـنـیه ـمـشـترک ـمـجاـهدـین اـنـقالب، ـجـبـهه ـمـشارـکت و ـخرداد ـمـجـلس و ـعـضو ـشورای ـمرـکزی ـمـجـمع روـحاـنـیون ـعـلـیه ـبـی
ر ارز ـمـبـنی ـب اـنـیون ـمـب راـکـسـیون روـح أـکـید «ـمـجـید اـنـصاری» رـئـیس ـف اـئل روز و سپس ـت ـس ورد ـم ا در ـم ذـهـبی ـه ـمـلی ـ ـم
ای ا اـسـتـعـف اـلـفت ـکروـبی ـب اـتـمی و ـمـخ اـنـیه دوم ـخرداد ـخ ار ـبـی دـیـشان» در ـکـن ا دگراـن رزـبـندی دوم ـخرداد ـب ـضرورت «ـم
ـنـماـیـندگان، ـهمگی ـنـشانگر اعالم ـجداـیی اـیدـئوـلوژـیک اـین ـطـیف ـجـبهه دوم ـخرداد از ـجرـیاـنـهای رادـیـکال ـتری اـست
رال را در پـیش گرـفـته اـند ـکه ـبه ـطور اـمه ای ـلـیـب رـن دـیـشه ای ـسـکوالر و ـب ا در ـعـمل، اـن اً نگوـیـند اـم ـکه گرچه ـخود رـسـم
طبیـعی با سابقه تاریخی و سرنوـشت سیاسی جریان هایی چون روحاـنیون مبارز در تقابل قرار می گـیرد. » مقاله نویس
ات ان کردن اـین اـخـتالـف وا که پـنـه رـفـین دـع ـصـحـیت ـبه ـط ود و ـضـمن ـن رات ـخ ـظ دی ـن ری در ـجـمع ـبـن ـشـه اـمه ـهـم روزـن
ـحاـصـلی ـجز ـبی اـعـتـمادی ـمردم ـندارد، ـمی اـفزاـید: «دـغدـغه اـصـلی ـطـیف ـهای ـشاـخص و ـمدرن ـتر اـصالح ـطـلب ـنـظـیر
اره اـمـید ـبه اـصالـحات و وـلـید دوـب ازـت اـید ـب وـکراـسی، ـب دار ـجـمـهورـیت و دـم رـف ـسـتـقل ـط روـهای ـم ا ـنـی ـجـبـهه ـمـشارـکت، ـی
اـشد ـکه ـمـخاـلـفان دـموـکراـسی ـسـته ای ـب اـفرـجام ـشش ـسال اـخـیر در داـیره ـب اـشد، ـنه ـتـکرار چرـخش ـن ـتـحول در ـکـشور ـب

اشکاالت ساختاری آن را طراحی کرده اند. »
راـیط ـمـنـطـقه و اـسـیت ـش اره ـبه ـحـس اگون ـضـمن اـش ار ـنـظرـهای گوـن ر، در اـظـه ران در ـهـفـته ـهای اـخـی وده اـی ـحزب ـت
ـتـحوالت ـمـیـهن ـما ـبر اـین ـنـظرـیه ـتأکـید کرده اـست که در وضـعـیت فـعـلی اداـمه ـسـیاـست ـهای ـسرکوبگراـنه رژـیم والـیت
ـفـقیه و ـبی اـعـتـناـیی کاـمل آن ـبه ـخواـست ـها و ـحـقوق ـمردم ـما ـخـطری اـست ـجدی ـبرای ـمـنافع ـمـیـهن. ـمـقاـبـله ـبا اـین ـخـطر
ارزه اق ـمـلی» ـبلکه ـتـشدـید ـمـب وای «وـف ر ـل وـنی، زـی رای ـحـفظ ـشراـیط کـن ـسـلـیم ـبه ـخواـست ـهای ارـتـجاع، ـب ـنه از ـطرـیق ـت
ـمـشـترک ـنـیروـهای اصالح ـطـلب و ـمردـمی ـبرای شکـسـتن ـبن ـبـست و اـنـسداد کـنوـنی و گـشاـیش راه به ـسـمت ادامه روـند
اـصالـحات اـست. سـخـنان ـخاـمنه ای و در پی آن ـیورش چاـقو کـشان و اـنـصار ارتـجاع ـبار دیگر ـبه روـشـنی ـنـشان داد که
د و از اـین رو اـین دارـن ود ـن دادی ـخ ردـمی و اـسـتـب ای حکوـمت ـضد ـم ز ـحـفظ پاـیه ـه اکم ـغـمی ـج ان ـح ـش دـی اریک اـن ـت
اکـتیک اده ار ـت ا اـسـتـف ارزه وـسـیع و ـمـتـحد ـخود ـب ا ـتـشدـید ـمـب وـظـیـفه ـنـیروـهای ـمردـمی و اـصالح ـطـلب کـشور اـست که ـب
وـسط اـنه گذـشـته، که ـت ـسـلـیم ـطـلـب ای ـت اـست ـه د. اداـمه ـسـی ـشـیـنی وادار کـنـن اکم را ـبه ـعـقب ـن اع ـح اگون ارـتـج ای گوـن ـه
ـبـخش ـهاـیی از ـجـبـهه دوم ـخرداد ـتوـصـیه ـمی ـشود ـثـمری ـجز اداـمه ـفاـجـعه کـنوـنی ـبه ـهـمراه ـنـخواـهد داـشت. آزـموده را

آزمون خطاست و تکرار آگاهانه خطاهای گذشته و از دست دادن فرصت های تاریخی امری نابخشودنی است.
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ادامه یورش مزدوران ولی فقیه ...
پیروزی کمونیست
ها در مولداوی

ـست ـمـوـلـداوی در ـی ـحـزب کـمـوـن
روزی ور ـبه پـی ات ـمـحـلی اـین کـش اـب ـتـخ اـن
ت ـی مگـیـری دـست ـیـاـفت و ـمـوـقـع چـش
ـخود را ـبه ـعـنوان ـحزب ـبرـتر در ـسراـسر
ـیت کرد.ـسـازـمـان ـمـرکزی ـب ـث کـشـور ـت
ـخـــاـبـــات اـعالم کرد که ـحـــزب ــت اـن
اـبات روز یکـشـنـبه 4 وـنـیـست در اـنـتـخ کـم
اه، ـبـیش از 40 درـصد آرا را ـبه ـخرداد ـم
صـاص داده اـست و در حـال خـود اـخـت
حـاضـر بـزرگتـرـین حـزب اـین کشـور
ـا چـهـار اـست. ـمـوـلـداوی ، کـشـوری ـب
میلیون نفر جمعیت ، از سال 2001توسط

حزب کمونیست اداره می شود . 
حزب کـمونیـست موـلداوی در سال
ـتـرش ـار اـیـجـاد و گـس 2001 ـتـحت ـشـع
ـتی ـبه م دوـل ـت ـس ـی ـمـاـعی و ـس ـت ـبخـش اـج
ـست پس از یک واـن یـوه شـوروی ، ـت ـش
دـهه حکوـمت اـقـتـصاد ـبازار که ـمـشـخـصه
روت اـلی و چپاول ـث آن اـخـتالس ـهای ـم
های کشور و ثمره آن برای زحمتکشان
دـبـخـتی ـبود  ، ـقدرت را اـفزاـیش ـفـقر و ـب

به دست بگیرد. 
ــال ــال ده ـس ه دـنــب ــداوی ـب ــوـل ـم
ای اـست ـه ازار و ـسـی ـحاکـمـیت اـقـتـصاد ـب
ای دـهی ـه ا ـب ده ، ـب ادی ـتـحـمـیل ـش اـقـتـص
ر، ارـجی ـعـظـیـمی رو ـبه رو اـست و ـفـق ـخ
رکود اـقـتـصادی و در گـیری ـهای اـیـجاد
ـیـروـهـای ارـتـجـاـعی و ـشـده از ـسـوی ـن
ان گـسـیـخـته ، اـیه داری ـعـن رـم دار ـس رـف ـط
ر کرده اـست. ور را ـعـمـیق ـت ـبحـران کـش
اذ ا اـتـخ داوی ـب وـل ال دوـلت ـم ا اـیـنـح ا ـب اـم
ا ـسـیاـست ـهای ـخارـجی ـفـعال ، ـبه ویژه ـب
ـیه و مــسـاـیه ـخـود ، روـس کـشـورـهـای ـه
اوکراـئـین ، ـتواـنـسـته اـست ـشراـیط کـشور

را تثبیت کند. 
ـر ، ـات اخــی ـتخــاـب ـا اـن در راـبــطه ـب
ـنـیت در اروپا ون ـهمکاری و اـم ـسـی ـی کـم
که ـنـقش ـنـظارت ـبر روـند اـنـتـخاـبات را به
ـهــده داشـت اـعالم کرد که ـبــررغـم ـع
برخی کاستی ها، این انتخابات را درست

و قانونی می داند . 
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دروغ پردازی برای فریب مردم! ال راق و اـشـغ دـین ـهـفـته از ـحـمـله ـبه ـع ا گذـشت چـن ـب
ـنـظاـمی آن ـتوـسط ـنـیروـهای ـنـظاـمی اـشـغالگر آـمریکاـیی و
انگـلـیـسی، و ـبدون اـینکه ـمدرکی در ـمورد وـجود ـسالح
ای د، دوـلت ـه اـی ار ـجـمـعی در اـین کـشور ـبدـست ـبـی کـشـت
م ـبه دروغ پردازی و ـجـعل ـتـه ـان ـم ـســت ـریکا و انگـل آـم
ـمدارک اراـیه ـشده  از ـسوی ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی اـین
کـشورـها در ـمورد وـجود ـسالح کـشـتار ـجـمـعی در ـعراق

شده اند. 
شـای اـین دروغ پردازی هـا ، سـراـنجـام بـال اـف ـبه دـن
ـسران کـشورـهای آـمریکا و انگـلـسـتان اـعـتراف کرده اـند
ـمـله آمـریکا ، که “عـراق ـممکن اـست پـیش از آغـاز ـح
ـد.” ـاـش ـود کرده ـب ـاـب ـود را ـن ی ـخ ـمـع ـار ـج ـت ـسالح کـش
(راـمـسـفـلد ، وزـیردـفاع آـمریکا، 27 ـماه ـمه ، ـسـخـنراـنی در
ـشورای رواـبط ـخارـجی، ـنـیوـیورک) ـنـیروـهای آـمریکاـیی
ات وـسـیع در ـیـغ ـبـل اه ـت ار ـم رـیب چـه ـسی پس از ـق ـی و انگـل
اـفـتن “  و اـنه “ـی ار ـجـمـعی ـبه ـبـه ود ـسالح کـشـت ورد وـج ـم

نابودی این سالح ها، به عراق حمله کردند .
اـما ـبا گذـشت چـندـین هـفته، ـهـنوز اـثری از آنـها ـیاـفت
شـای اراـیه گزارش هـای ـجـعـلی، ـبه ا اـف شـده اـست و ـب ـن
ان، ـسران ـسـت ر انگـل ویژه از ـسوی ـتوـنی ـبـلر ، ـنـخـست وزـی
رار گرـفـته ار ـق ـش رای پاـسخگوـیی ـتـحت ـف ور ـب ردو کـش ـه
اـند.  ـتوـنی بـلر ، ـبا ارایه دالـیل دروـغـین و ـبرای ـجـلب آرأ
ا کرده اه گذـشـته ادـع ورـم رـی ور ، در ـشـه ـمـجـلس اـین کـش
ار ـجـمـعی اـست ود که ـصدام ـحـسـین دارای ـسالح کـشـت ـب
ود . اده ـشـلیک ـش ـیـقه آـم رض 45 دـق د در ـع واـن که ـمی ـت
اکـنـون ـفـاش ـشـده اـست که “ـبـلـر“ آگاـهـاـنه در ـمـورد
ـمـعی دـست ـبه ـفـرـیب ـمـردم و ـتـار ـج وـجـود ـسالح کـش
رـخی گزارش ـهای ـجـعـلی ـبه ـمـجـلس زده اـست و ـحـتی ـب
ده ده ـش اـن ده ـبه ـمـجـلس گـنـج اد اراـیه ـش رار او در اـسـن اـص
ظـرات ری جـدی در ـن ـی اـث اـست. اـین ادعـاهـای ـجـعـلی ـت
ـمـردم داـشت ـبه ـطـوریکه در روزـهـای پیـش از ـشـروع
ـجنگ در آـمار گـیری که ـصورت گرـفت(ـفورـیه 2003)
د که ودـن د ـب ـتـق ان ـمـع ـسـت ردم انگـل ، ـبـیش از 71 درصـد ـم
ـعراق دارای ـسالح کـشـتار ـجمـعی اـست ، در ـحاـلیکه اـین

رقم در ماه مه 2003 به 51 درصد تقلیل یافته است.
دگان ـمـجـلس اـین ـن مـاـی شـار ـن ز ـتـحت ـف ـی اگون ـن ـت پـن
کـشور ، اعالم کرده اـست که ـتالش ـخود را ـبرای ـیاـفـتن
ش ـخـواـهـد داد و اـین ـبـار ـمـعی اـفـزاـی ـتـار ـج ـسالح کـش
ان و اـن ـتـحـقـیـقات ـخود را از راـنـندگان کاـمـیون ـها و نگـهـب
کـسان دیگری که ـممکن اـست  اـطالـعاـتی در اـین ـمورد
داـشـته ـباـشـند ،آـغاز ـخواـهد کرد. مـفـهوم تـحـقـیـقات ـجدـید
اـین اـست که ـسازـمان ـهای اطالـعاـتی آـمریکا و انگـلـسـتان
هـنوز نـتواـنـسته اـند اطالـعاتی از ـمـقاـمات ارـشد رژـیم ـعراق
ا واـقـعـیت د. اـم د ، ـبه دـست آورـن ده اـن ازداـشت ـش ، که ـب
ی و یــروهــای آمــریکاـی ـیل حــمـله  ـن ن اسـت که دـل اـی
تـار ـجـمـعی در ـسی ـبه عـراق، ـنه وجـود ـسالح کـش ـی انگـل
ام ـصدام ـبود ، اـیتکاری ـبزرگ ـبه ـن ـعراق و ـنه وـجود ـجـن

ـبلکه ـنـیاز ـبه آـغاز ـجنگ و اـشـغال اـین ـمـنـطـقه اـسـتراتژیک ـبود .ـنـیازی که ـسران دوـلت ـهای
ا ـتوـسل ـبه  ـفرـیب ـمردم ، ـعراق را ـبه ـخاک و ـخون ا ـب ان را وادار کرد ـت آـمریکا و انگـلـسـت
بکـشـند که در آن ـتـعداد زـیادی کـشـته و زـخـمی ـشدـند و ـصدـها ـهزار ـنـفر آواره در کـشور

خود و یا کشورهای همسایه شدند.
ادـعای وـجود ـسالح کـشـتار ـجـمـعی ـتـنـها چـیزی ـبود که ـمی ـتواـنـست ـباالـترـین پـشـتـیـباـنی
راح اگون و ـط ـت اون پـن ز، ـمـع ووـیـت ا ـبه گـفـته پل واـف ـن د و ـب راق ـجـلب کـن رای ـحـمـله ـبه ـع را ـب
ـجنگ، ” ـمـساله وـجود ـسالح کـشـتار ـجمـعی در ـعراق ـتنـها ـبه دالـیل اداری ـمـطرح ـشده ـبود
BBC چون تنـها چیزی ـبود که همه کشورـها می توانـستند آن را بپذیرـند.(سایت ـخبری ،
ـست که چرا پـیش از آغـاز ـجنگ  ، آمـریکا دادت ـمـهـلت ـی 2 ژوـئن 2003). و ـعـجـیب ـن
ـسـلـیـحاـتی ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد را ـقـبول نکرد و آن ـها را از ـعراق ـبـیرون ازرـسان ـت ـبـیـشـتر ـبه ـب

راند و فشار برای آغاز جنگ را افزایش داد. 
ـمـحـمد اـلـبرادـعی ، رـئـیس ـبازرـسان ـهـسـته ای ـسازـمان ـمـلل ، ـبر ـخالف ادـعای آـمریکا و
راـحت اـعالم ا ـص ان ـب ان زـم راق ، در ـهـم ـسـته ای در ـع ود ـسالح ـه ورد وـج ان در ـم ـسـت انگـل
کرده بود که عراق دارای سالح ـهسته ای نیست . “ـهانس بلیکس “ رئیس گروه ـبازرسان
ود ـبه رـین گزارش ـخ ان ، در آـخ ازرـس رای اداـمه کار ـب اضـا ـب ز ـبه رـغم ـتـق ـی ان ـمـلل ـن ازـم ـس
ـشورای اـمـنـیت در ـهـفته گذـشـته ، گـفـته اـست که ـبازرـسان ـسازـمان ـملل در ـعراق ـهیچ ـنـشاـنه
ای ـنـیاـفـته اـند که ـنـشان دـهد رژـیم ـصدام در ـصدد ـتوـلـید ـسالح کـشـتار ـجـمـعی ـبوده اـست و
اگر اـین ـفرـصت ـبه او داده ـمی ـشد ، در آن زـمان ـنـیز ـهـمـین گزارش را اراـیه ـمی کرد ، اـما

این حقیقت نمی توانست در آن زمان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. 
داـشـتـند ، ار ـجـمـعی ـمشکـلی ـن ا ـسالح کـشـت ـسـفـلد ، ـب اـلد راـم اگون و در راس آن دوـن پـنـت
بلکه ـهدف ـهای دیگری ـمـطرح ـبودـند و به ـهمـین ـخاـطر نـیز ـجنگ می ـباـیست ـبه ـهر ـقیـمت
ا اـنـهدام امکاـنات ـعراق ـبرای ـتوـلـید ـسالح که ـشده ـشروع ـشود.  اـین ـهدف ـها راـبـطه ای ـب
اـبع ـنـفـتی ـعراق ، ـنـشان دادن آـمادگی اـبی ـبه ـمـن ار ـجـمـعی ـنداـشت ، ـبلکه ـبرای دـست ـی کـشـت
ر ـتـحـمـیل اکـید ـب اـتیک و ـت ز در رواـبط دیپـلـم اـست ـهای ـخـشوـنت آـمـی ریکا ـبه اـعـمال ـسـی آـم
وـین ـجـهاـنی ـتـحت رـهـبری آـمریکا ـبود. اـنه آـمریکا و اـیـجاد ـنـظم ـن ـسـیاـست ـهای ـسـلـطه ـطـلـب
رار ا آـمریکا ـق اـبـله ـب ا در ـمـق اـید ـبه آن گردن بگذارـند وـی ا ـب اـسـتی که کـشورـهای دیگر ـی ـسـی

خواهند گرفت.

زن عراقی از تنها آب موجود در ناصریه برای شستن ظروف خود استفاده می کند - عکس از اکسفم



ارتباطاتی برای اجالس 8 نفر بسیج شده و در آمادگی کامل بودند.
مـخالـفان ـجنگ و جـهاـنی ـشدن در ـساحل درـیاچه ژـنو در مـقاـبل ـساـخـتـمان
اـجرت» ور ـمـه اـنی اـم ان ـجـه ازـم اـنی» و «ـس ان ـتـجارت ـجـه ازـم ـهای ـمرکزی «ـس
ر اـه ـظ زار ـت دـین ـه و چـن رداد در ژـن رات روز 9 ـخ اـه ـظ د.  در ـت رات کردـن اـه ـظ ـت
کـنـنده ـجوان  ـبا ـشـعار ـهاـیی ـبرـضد ـتـجاوز ـنـظاـمی آـمریکا و انگـلـیس ـبه ـعراق،
رات اـه ـظ رت ـت اـج رل ـمـه ازار آزاد و کـنـت ا ـب اـلـفت ـب ـسم، و ـمـخ ـی اـل ـت در رد کاپـی
ار راـضی چـه رات ـبـخـشی از اـبتکارات اـعـت اـه ـظ د.  اـین ـت رپا کردـن راـضی ـب اـعـت
ان اـیه داری اـصـلی ـجـه رـم ای ـس ور ـه ران کـش االـنه ـس رضـد اـجالس ـس روزه ـب
وزان ر ـل ر در ـشـه اه ـبـیش از 25/000 ـنـف رات روز 11 خـرداد ـم ظـاـه ود.در ـت ـب
ـسـته ـشد. اـعت ـب رای 5 اـلی 6 ـس و ـب ر ـسه پل ژـن د.  ـه رات کردـن اـه ـظ وـئـیس ـت ـس
ر و ـصداـیی را در رات پر ـس اـه ـظ اـنی ـشدن ـهم چـنـین ـت ان ـجنگ و ـجـه اـلـف ـمـخ
ا گاز ـسه ـب راـن د.  پـلـیس ـف رگزار کردـن رزـب ـسوی ـم راـن اـسه در ـسـمت ـف ـم ر آـن ـشـه
ا اشک آور ـبه ـتـظاـهر کـنـندگان ـحـمـله کرد. ـمـخاـلـفان اـجالس ـسران گروه 8 ـب
ـسازـماـندـهی « گردـهـماـیی ـبرای ـجـهاـنی دیگر» که ـمشکالت ـناـشی از ـعـملکرد
اـیه رـم دن» ـس اـنی ـش اـشی از «ـجـه رات ـن زرگ و اـث اـیه داری ـب رـم ای ـس ورـه کـش
ران صـاـصی ـس وپ اـخـت شـروـعـیت کـل رار داد، ـعـمالٌ ـم ورد ـبـحث ـق داری را ـم
ر اره را زـی ده ـسـی ـن ورد آـی ری در ـم ـصـمـیم گـی صـد آن ـبه ـت اـیه داری و ـق سـرـم
ار ران «گروه 8» ـضـمن اـظـه اـیی اـجالس ـس ـیه ـنـه اـن ـی رد.  در ـب وال ـب ـعالـمت ـسـئ
از ـبه اـصالحـات ـی ر ـبحـران حـاضـر «ـن ـبه ـب صـادی و ـغـل ـت ود اـق ـب دواری ـبه ـبـه ـی اـم
د ـیـعـنی سپردن روـتـمـن ای ـث ور ـه ر» در اـقـتصـادکـش ـشـت ـی اف ـب ادی»، «اـنـعـط ـص اـقـت
وق ـیخـون ـبه ـحـق ـب اـیع ـمـلی ـبه ـبـخش ـخصـوـصی و اداـمه ـش ر ـصـن ـشـت ـی ازـهم ـب ـب
اـنـیه اـشارات کـلی دـموکراـتیک زـحـمتکـشان ـمورد ـتاکـید ـقرار گرـفـته اـست.  ـبـی
و ـتـبـلـیـغاـتی در راـبـطه ـبا ـضرورت «ـتـجارت ـعادالـنه ـبرای کـشورـهای ـفـقـیر» و ـیا
اـقدام در راـبطه ـبا مـجاز نـمودن «دـسـترـسی ارزان قـیمت کـشورـهای فقـیر به ـمواد
دـمی ـهای ـعـمده» که در ا اپـی ارزه ـب رای ـمـب رـفـته و ـجدـید ـضرور ـب ـش داروـیی پـی
اـنـیه ـهمچـنـین ـتـعـهد کـشور اـیه داری ـثـبت ـشده اـند، داـشت.  ـبـی کـشورـهای ـسرـم
ـهای ـسرـماـیه داری را ـبه اداـمه «ـجنگ ـبرـضد ـترورـیـسم» و «اـشاـعه ـسالح ـهای
اـمه ـهای ـهـسـته ای کره ـشـماـلی و اـیران ـبه رـن اـنـهدام ـجـمـعی» ـمـتذکر ـشده و ـبه ـب

مثابه نکات نگران کننده اشاره دارد.
ـتـراـضی و کارزار دـفـاع از ـحـقـوق ـمـردم ش ـهـای اـع ـب ـن ـنـدگان ـج ـمـاـی ـن
کـشورـهای عـقب نگـهداـشته ـشده ـعدم رـضاـیت ـخود را از ـنـتایج ـبـسـیار ضـعیف
گردـهـماـیی «گروه 8» در اوـیان اـعالم کردـند.  ـفـیل ـتوـیـیـفورد، ـمـسـئول کارزار
ـمـعـتـبر «آکـسـفام» ( OXFAM)  در راـبـطه ـبا ـبـیاـنـیه که آن را «کاـمالٌ ـتوـخاـلی»
ـخواـند گـفت: « ـنه ـتـنـها ـهیچ تـعـهد ـقوی ـیی وـجود ـندارد، ـبلکه ـحـتی آن ـها ـهم
آبکی ـشده اـست.»  « ـمیـلـیون ـها کـشاورز در آـفرـیـقا ـبه ـخاـطر اـینکه ـنـمی ـتواـنـند
در ـبازار ـهای داخـلی و ـیا ـبـین اـلمـلـلی ـبا مـحـصوالت کـشاورزی وـسـیـعاٌ ـسوـبـسـید
ـشده از اروپا و آـمریکا رـقاـبت کـنـند، ـخاـنه ـخراب ـمی ـشوـند...اـما پـیـشنـهاد ـقـطع
اـنـیه گروه 8 ـمورد اـشاره ـهم ـسـید ـبرای ـمـحـصوالت ـصادراـتی ـحـتی در ـبـی وـب ـس
ـیه ـهیچ اـن ـی د که در ـب درـسـتی اشـاره کردـن ان اـجالس ـب رار نگرـفت.»  ـمخـاـلـف ـق
اـنع االت ـمـتـحده که ـم ازی اـی اـلـفت اـنـحـصارات ـعـظـیم داروـس اره ـیی ـبه ـمـخ اـش
ـته رـف ـش ای پـی ر ـبه داروـه ای ـفـقـی ورـه رـسی کـش ورد دـسـت واـفـقی در ـم رگوـنه ـت ـه
ـهـسـتـند، ـنـشده اـست.  ـسازـمان «پزشکان ـبدون ـمرز» ـبـیاـنـیه را «عـقبگردی ـفاـجـعه
رای اـنه ـب ادـق اـنـیه « ـبه ـجای کوـشـشی ـص ـی ذکر ـشد که اـین ـب د و ـمـت واـن ز» ـخ آـمـی
از ا ـنـفر ـمورد ـنـی رای ـنـجات ـجان ـمـیـلـیون ـه اـیی که ـب ود دـسـترـسی ـبه داروـه ـبـهـب

است، کوششی است برای حفظ منافع کمپانی های دارویی غربی.»
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ان اـیه داری اـصـلی ـجـه رـم ای ـس ور ـه ران کـش االـنه ـس اـجالس ـس
اـمـسال در ـشراـیط بـحران دیپـلـماـتیک ـمـیان اروپا و اـیاالت ـمـتـحده در
روز ـهای 10 اـلی 12 ـخردادـماه در ـشـهر اوـیان- ـفراـنـسه  ـبرگزار ـشد.
االت ـمـتحـده، ای اـی ورـه ران کـش وری و ـنـخـست وزـی ای ـجـمـه روـس
ادا و روـسـیه در اـین ـسه، ژاپن، کاـن راـن ا، ـف ـی اـل ـت مـان، اـی ان، آـل ـسـت انگـل
اـجالس ـشرکت داـشـتـند.  ـطـبق ـقرار ـمرـسوم ـساـلـیان اـخـیر ـبرای ـتـظاـهر
ررـسی ورد ـب ان را ـم ده ـجـه اـیل ـعـم ـس ای اـجالس ـم ـبه اـینکه ـبـحث ـه
وـسـعه  و از ـجـمـله ال ـت ور  درـح ران دوازده کـش د،  رـهـب رار ـمی دـه ـق
ام و راـسم ـش ور دـست چـین ـبه ـم رزـیل، ـبه ـط ور ـب وال، رـئـیس ـجـمـه ـل
ان ـبـحث ـهای د، وـلیکن در ـجرـی اـحـیه اـجالس دـعوت ـشده ـبودـن اـفـتـت
اـست ود ـسـی راـنی ـخ وال در ـسـخـن د. ـل داـشـتـن رکت ـن اـصـلی اـجالس ـش
اورزان رای کـش ـمـلـلی پول را که ـب دوق ـبـین اـل ای «گروه 8» و ـصـن ـه
زـحـمتکش کـشورـهای درـحال ـتوـسعه ـمـیـلـیاردـها دالر ـتـمام ـمی ـشود،
ان، در اداـمه کوـشش ـسـت ر انگـل ر، ـنـخـست وزـی وـنی ـبـل ـمحکوم کرد. ـت
ـهای دیپـلـماـتیک ـخود ـبه ـمـنـظور ـتـخـفـیف اـخـتالف ـبـین رـهـبران اروپا
راق، ای کوـیت، ـع ورـه اـفرت ـبه کـش ـس ده و پس از ـم االت ـمـتـح و اـی
ـلـهـسـتان و روـسـیه، ـبه اوـیان وارد ـشد.  او ـبه ـسران کـشورـهای ـسرـماـیه
راق ا ـع اد کرد که اـخـتالـفات ـخود را در ـمورد ـجنگ ـب ـشـنـه داری پـی
ـبه ـفراـموـشی ـبسپارـند و ـباـهم ـبر ـسر ـموـضوـعاـتی ـنـظـیر ـفـقر در آـفرـیـقا،
ـنـد.  او گـفت:« مکاری کـن ـتـرش «ـتـجـارت آزاد» در ـجـهـان ـه گـس
ر سـر عـراق، ـتالفـات ـب سـاـله امـروز ـبه ویژه پس از اـخ تـرـین ـم ـم ـمـه
اـیـنـست که ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی دوـباره ـمـتـحد ـشده و ـبـیاـنـیه ـمـسـتحکـمی
د که ر اـین دالـلت دارـن ره از اـجالس ـب ـش ـت ـن ای ـم د.»  گزارش ـه دـه ـب
اـختالف ـبـین اـیاالت ـمتـحده و اروپا در اـصلی ـترین ـمـحور ـهای ـخود
اـیه اـشـند.   ـطـبق ـمـعـمول رـهـبران کـشورـهای ـسرـم ـهـنوز ـهم ـحاد ـمی ـب
داری ـقبل از گردهـماـیی و ـشروع بحث ـها ـمدعی ـهمه گونه اـهداف
رش ا گـسـت ارزه ـب ـب ر، ـم ـی ای ـفـق ورـه ـبـیل کمک ـبه کـش اـعی از ـق ـم اـجـت
ـته ـبـرای ـشـرـف ـتـرـسی ـبه دارو ـهـای پـی ـیل دـس ـسـه ـمـاری اـیـدز و ـت ـی ـب
کـشورـهای فـقـیر ـشدـند.   گوـیا ـمـساله ـفـقر ـفزاـیـنده کـشورـهای درـحال
ـتوـسعه ـهیچ ارـتـباـطی ـبا ـسـیاـست ـهای ـتـحـمـیـلی آن ـها و ـسازـمان ـهای
ـبین اـلمللی تـحت کنـترل آن ـها ـندارد.  حقـیقت ایـنـست که از 500 ـتا
را ـمـلـیـتی ـجـهان ـمـقر اـصـلی 400 ـتای آن در ـبزرگـترـین اـنـحـصارات ـف

کشورهای   ”گروه 8 ” قرار دارد.     
رار گرـفـتن اع ـق ـشـع ری از ـتـحت اـل وگـی رای ـجـل ـسه ـب راـن دوـلت ـف
اـلـین ـجـنـبش ضـد ـجنگ و وـسط ـفـع اـیه داری ـت رـم ران ـس اـجالس ـس
رگوـنه روع اـجالس ـعـمالٌ ـه دـین روز ـقـبل از ـش دن از چـن اـنی ـش ـجـه
امکان مـساـفرت به اویان را ـغیرممکن کرده بود.  ـترتیـبات امنـیتی در
اـطـراف ـمـحل ـمـقـراـجالس ـبی ـسـاـبـقه و ـنفـس گـیـر ـبـود.  25/000
ات ـسـلـیـحات و امکاـن رـین ـت ـنـیروی ارـتـشی و پـلـیس ـمـجـهز ـبه ـمدرن ـت

«نه» پر طنین زحمتکشان به اجالس
سران «گروه 8»  


