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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» !

جنبش مردمی، اعتراض های دانشجویی و
دخالت های مخرب دولت آمریکا

روزـناـمه انگـلـیـسی زـبان گاردـین، در ـسرـمـقاـله
روز دوـشـنبه 2 ـتـیرـماه (23 ژوـئن 2003) در ـبـحـثی
وـشت: ران ـن ر ـضد  اـی ریکا ـب اـست آـم ون ـسـی راـم پـی
ـسـته اـست ـه ا ـسـی «وـقـتی ـجورج ـبوش ـمی گوـید ـم
طـر ران را ـتـحـمل ـنخـواـهـیم کرد، زنگ ـخ ـیی اـی
ـبرای ـما ـبه ـصدا در ـمی آـید. اگرچه ـحـمله ـنـظاـمی
ـتـنـها یکی از راه ـهای ـبرـخورد ـبا اـیران اـست وـلی
ـین ران دوـم د که اـی وش ـنـمی کـن راـم ـهیچ کس ـف
م ـیـر رژـی ـی ـست کـشـورـهـا ـبـرای ـتـغ ـی کـشـور در ـل
اـست.» روزـناـمه گاردـین ـبا اـنتـقاد از ـسـیاـست ـهای
ـماـجراـجوـیانه دوـلت آـمریکا و پـیـشنـهاد ـمذاکره به
ـتـهـا ـضـمن اـشـاره ـبه ـجـای ـبـرـخـورد ـحـاد در اـن
ر راـضی اـخـی ای اـعـت رکت ـه ردـمی و ـح ـجـنـبش ـم
اـفه ای ـمـخـتـلف کـشور اـض رـه ان در ـشـه وـی ـشـج داـن
ـنهـا ریکا ـنه ـت وـنی آـم اـست کـن ـی د که: «ـس ـمی کـن
اـیران را ـبـیـشـتر در ـجاده اـتـمی ـشدن ـهول ـخواـهد
داد ـبلکه ـمـهر ـتأـیـیدی ـبر ـتـندـترـین ـنـظرات درـباره
شـیـطان ـبزرگ اـست. سـیاست دـست و پا چـلوـفـتی
ـراض هــای ـت ت از اـع ـوش در حـمــاـی ـای ـب آـق
ش را زـیـر ـب ـن ـتـقالل اـین ـج ـنـهـا اـس ـشـجـوـیی ـت داـن

عالمت سئوال می برد.» 
ـشجـوـیی، در راـضی ـجـنـبش داـن حـرکت اـعـت
اپذـیری از اـبه ـبـخش ـجدا ـن ر، ـبه ـمـث ـهـفـته ـهای اـخـی
م ر ضـد رژـی راـضی ـعمـوـمی ـخـلق ـب ـت ـجـنـبش اـع

ای ری ـه رکوب ـخـشن و دـستگـی ا ـس والـیت ـفـقـیه ـب
دا کرد وـلی ارز ـتـخـفـیف پـی ـب ان ـم ـشجـوـی وـسـیع داـن
آـتش زـیر ـخاکـسـتر ـسال ـها ـفـشار اـخـتـناق، ـسال ـها
ـسـیاـست ـهای اـیران ـبرـباد ده و ـسال ـها ـبی ـتوـجـهی
به ـمـطاـلـبات اکـثرـیت اـنـبوه ـنـسل ـجوان و ـمردم ـجان
ـری ن اـست و دـی ـان روـش مچـن ـده ـه ـی ب رـس ـبه ـل
اره از گوـشه ـیی دیگر ـشـعـله ـنـخواـهد پاـیـید که دوـب
راـضی 166 ـت اـمه اـع سـأـله ـیی که در ـن ور گردد. ـم
نماینده مجلس نیز به درستی به آن اشاره شده است
که: «ـمـتأـسـفاـنه ـبدـلـیل ـعدم ـتوـجه ـبه ـبرـخی ـمـطاـلـبات
ـبـحق ـمردم و ـناـکاـفی ـبودن ـبـسـترـهای ـمـناـسب ـبرای
راضـات کـوچک ـطـقی از حـاـکـمـیت، اـعـت ـن د ـم ـنـق
ـنه ســاز ـبحــران هــا و ـی ی زـم مــاـع ی و اجــت صــنـف
واردی، ود ـکه در ـم ات داـمـنه داری ـمی ـش اـش ـش اـغـت
ـور ت در اـم ت ـبه دخــاـل ـســب یگانگان را ـن ـمع ـب ـط
ه ـعه را هـم در پی داشــت ــشــور و ـجــاـم ی ـک داـخـل
ار دیگر اـنه ـب أـسـف ار ـحوادث اـخـیر ـمـت اـست... در ـکـن
ـشاـهد ـموارد ـمـتـعددی از ـهـتک ـحرـمت داـنـشـجو و
اـجواـنـمرداـنه ـبه اـنه و ـن اـنـند ـتـعرض وـحـشـی داـنشگاه ـم
خوابگاه های دانشجویی بوده ایم که حاکی از نوع
ـبـغض و ـکـینه و اـنـتـقام گـیری از ـفرـهـیـختگان ـکـشور

است.»  
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«جهانی شدن، جنگ و
وظایف نیروهای چپ»
سخنرانی نماینده حزب توده ایران در

«دانشگاه کمونیسم»
در صفحات 8 و 9

دا و اـنی، رـئـیس ـص ان ـعـلی الرـیـج ـسـخـن
سـیمای رژـیم والیت فقیه، پـیراـمون ـتاریخچه
ن ـران که، ـطی آن اـی ـمـدن اـی ـرـهنگ و ـت ـف
ـعـنـصر ـفاـقد صالـحـیت، اـیران پـیش از ـیورش
ـمـدن و ی ـبه دور از ـت ـن ـی ـتـازـیـان را ، ـسـرزـم
ی ـراد  ـب ی اـف ـت ـا را ـمــش ـده ـم ـن ـاکان کوـش ـی ـن
ش طـاب کرد.  واکـن فـرـهنگ  و  وحــشی  ـخ
اگوـنی را در ـبـین ـمردم و ـنـیروـهای ـهای گوـن
رـهنگی و ا و ـمحـاـفل ـف ـتـه ـصـی اـسی و ـشـخ ـسـی

اجتماعی برانگیخت!
اـنی وـضع گـیری ـعـلی الرـیـج ان و ـم ـسـخـن
ای نگرش اـقی ـنـیـست. او ژرـف و و اـتـف ری ـن اـم
ت ـان کرد که ـبه ـعـل ـی ـحـله فکری را ـب یک ـن
دن ارـیـخی و ـبه سـر رـسـی د ـت ـمحـدودـیت دـی
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چه کسانی به میهن خود
عشق می ورزند؟!

غیر ممکن را ممکن ساختن
به بهانه بیستمین سال انتشار «نامه
مردم» (دوره هشتم) ارگان مرکزی

حزب توده ایران 
در صفحات 4، 5، 6 و 7

همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی
جهان با مردم ایران و مبارزات

دانشجویی کشور
ا ـشرکت ان ـب وـنـیـست و کارگری  ـجـه زاب کـم زرگ اـح ـشـست ـب ـن
ن ـاه (19 و 20 ژوـئ ـرداد ـم ـارـیخ 29 و 30 ـخ ـزب در ـت ـیـش از 70 ـح ـب
2003) در آتن پایتخت یونان برگزار شد. ما گزارش مفصل این نشست
دگان گراـمی واـنـن ردم» ـبه اـطالع ـخ اـمه ـم د «ـن ای ـبـع اره ـه ـمـهم را در ـشـم
ران  از ریکا ـبه اـی اـمی آـم ران و ـخـطر ـحـمـله ـنـظ أـله اـی ـس اـند. ـم ـخواـهـیم رـس
ـجمـله ـمـسایل مـهم در دـسـتور کار کنـفراـنس ـبود و ـنـماـیـنده ـهـیأت ـسـیاـسی
اد ـشـنـه ود. ـبه پـی راـنس ـب ان اـین کـنـف راـن ران از ـجـمـله ـسـخـن وده اـی زب ـت ـح
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حزب توده ایران یورش پلیس فرانسه
به سازمان مجاهدین خلق ایران  را

محکوم می کند
در صفحه 3
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زـمان ـحـیات آن، ـبا ـهر گوـنه ـمـظاـهر ـتـمدن و ـفرـهنگ و پـیـشرـفت در ـسـتـیز
ر ر آن مًــه ارـیخ ـب ده ای که ـحـقـیـقت ـت رـن ان ـمـی رـی رار دارد.  ـج و دـشـمـنی ـق
اح ـصـب وـهـین او و اـشخـاـصی چون ـم اده اـست! ـبه ـهـمـین ـجـهت ـت ان ـنـه پاـی
ـیزدی، ـجـنـتی، مکارم ـشـیرازی و ـناـطق ـنوری و اـمـثالـهم ـبه ـفرـهنگ و ـتـمدن
درـخـشان اـیران، و ـبه ـسرزـمـیـنی که یکی از ـمراکز زاـیش و پـیداـیش ـتـمدن

و فرهنگ بشری است؛ شگفت آور نمی باشد!
اـصوالٌ ـبر عنـصری چون علی الرـیجاـنی و این نحله فکری خٌـرده نـباـید
ود را ارـیـخی ـخ ـنه ـت واره و آشکارا کـی ان ـهـم ـش دـی اریک اـن گرـفت؛ اـین ـت
ـنـشان داده اـند!  در اـیـنـجا ـباـید ـمـشت ـفرـیبکاراـنه ـجرـیاـنات و گروه ـهاـیی را
ـباز کرد، که ـبه ـنام ـمـیـهن و ـمـیـهن پرـسـتی و ـبا دـسـتـماـیه ـقرار دادن اـقداـمات
اظ پًر ود را در پرده ـیی از اـلـف اـصد ـضد ـمـلی و ـضد ـمـیـهـنی ـخ اع ـمـق ارـتـج

رنگ و لعاب پنهان می سازند.
ـطـنت ـطـلب از ای ـسـل دـه اـن اـنی، ـب در ـبه اـصـطالح  پاـسخ  ـبه ـعـلی الرـیـج
ـطریق ـنـشرـیات، هـفته ـناـمه و ـشبکه ـهای رادـیو و ـتـلوـیزـیوـنی ـخود، در ـمـقام
ـیـمت رـصت را ـغـن د.  ـف دـن رآـم ران ـب دن اـی ارـیخ و ـتـم رـهنگ و ـت اع  از ـف  دـف
د، که ـهم اکـنون ـنـیز اداـمه ـشـمرده ـبه ـتـبـلـیـغات پًر ـسر و ـصدا ـمـشـغول ـشدـن
دارد.  روزی ـنـیـست دـستگاـهـهای ـتـبـلـیـغاـتی اـین ـجرـیاـنات در ـباره ـفرـهنگ

و تمدن ایران و لزوم دفاع از آن سینه چاک ندهند!
اٌ ـمـیـق رـشت ـع وری اـسالـمی و ـس دگان ـجـمـه ـن ـشی گرداـن دـی اریک اـن ـت
واپس گرای آن در نگاه و ـتـحـلـیل ـسـلـطـنت ـطـلـبان و ـحاـمـیان آـمریکاـیی و
رـیب افکار رای ـف رـین امکان ـب دـت سـاـع ـنه و ـم ـی رـین زـم ان ـبـهـت ـسی آـن ـی انگـل
ـهمگانی و ـمـعرـفی دوران حکوـمت سـلسـله پهـلوی ـبه ـعـنوان ـمداـفـعان ـتـمدن

و تاریخ ایران قلمداد می گردد.
ـیه ـبه ویژه در عـرـصه ـست، آنچه امـروز رژـیم والـیت ـفـق ـن واـقـعـیت اـی
ار ـسـی د کـنـیم که ـب اکـی د ـت اـی ازد (و ـب وان ـمی ـس وـیت ـمـلی ـعـن رـهنگ و ـه ـف
ـتوـهـین آـمـیز و ـضد ـعـلـمی و ـجـعل آشکار ـتارـیخ اـست) در ـخـطوط ـعـمده
ـبازتاب سـیاست های ـضد ملی رضاـخان و محمدرـضا پهلوی اـست که، بر
اـلب ـشی ـج ر پژوـه ری در اـث ان ـطـب ـس اد اـح ده ـی ود.  زـن ـسم ـمتکی ـب ـی ووـن ـش
ات اـن رـی اه»  ـضـمن ـتـحـلـیل ـج ا ـش ران در دوران رـض اـمـعه اـی ام « ـج ود، ـبه ـن ـخ
ا ـتاکـید ـبر ـجـنـبه ـهای ـمـخـتـلف اـیدـئوـلوژی فکری و ـسـیاـسی اـین دوران و ـب
اه رـضاـخان، ـبه ـشوـنـیـسم رـسـمی ـهـیات ـحاکـمه اـشاره رـسـمی حکوـمت ـسـی
ـشـای ـمـاـهـیت اـیـراـنی گری کاذب و ـبی پاـیه رـضـاـخـان و کرده و ـبـا اـف
ادآور ـمی گردد:   (ـشووـنـیـسم) اـحـساس کـیـنه ـبزرگی اـیـجاد اـنش، ـی اـطراـفـی
د و واکـنش هـاـیی را مـاـن د ـن دون پی آـم مـود که، در دوراـنهـای ـبعـد ـب ـن
ـتاکـنون در ـبـخـشی از روـحاـنـیت ـشـیـعه اـیـجاد کرده و اـیـجاد ـخواـهد کرد و
ران در اـمـعه اـی د (ـج اـنی بگوـی د از اـین رهگذر، ـسـخـن واـن ارـیخ ـمی ـت وز ـت ـهـن
دوران رـضا ـشاه- یک ـتـحـلـیل ـعـموـمی- اـحـسان ـطـبری- اـنـتـشارات ـتوده-
ران و انگـین ـسـنی ـجـمـعـیت اـی ودن ـمـی وان ـب وـجه ـبه ـج ا ـت روزه، ـب 1356). اـم
حـضور ـفوق الـعاده مـخرب ارتـجاع که، بـنـیان ـهای فرـهنگ مـترقی ـمیهن ـما
ـبـان ـبـا اـشـاره آـمـریکا و ـطـنت ـطـل را ســست و ـفـرـسـوده کرده اـست، ـسـل
اـمـعه ـبه ـسود ارـیـخی  ـج اـفـظه ـت ـسـتـند از اـین  ـضـعف ـح ان در ـصدد ـه ـسـت انگـل
ارـیخ ـمی رداری کـنـند.  گـفـته ـمـشـهوری اـست که ـبه ـت اـهداف ـخود ـبـهره ـب

توان دروغ گفت اما تاریخ دروغ نمی گوید.ادامه چه کسانی به میهن خود ...
وی ـبه ـسـله واژگون شـده پـهـل ارـیـخی، ـسـل ـشـخص ـت ـبه دالـیل کاـمالً ـم
ود و ـبه ـلحـاظ ـب ران ـن ـتعـاـلی اـی ـبـلغ و مـداـفع ـسـنن و فـرـهنگ ـم ـهیچ رو ـم
دن ـطـنت رـسـی اشـد.  اصـوالً ـبه ـسـل ـست ـب واـن ز ـنـمی ـت ـی ـیـنی ـن ارـیـخی- ـع ـت
ان، در واـقع ـسـت ـسم انگـل اـلـی ارکت امپرـی ـش ا ـطرح و ـتـصـمـیم و ـم ان ـب اـخ رـض
ور ان پرـش ود که، ـمـیـهن پرـسـت دی ـب ا آن روـن اـبـله ـب رای ـمـق ار ـب ـشه اـسـتـعـم ـنـق
از کرده روـطـیت، آن را آـغ ـش ای اـنـقالب ـم روـخـتن ـشـعـله ـه ا اـف ا ـب ـمـیـهن ـم
داـخـله ـیـعی خـود و اگر ـم ـب ر ـط دی که در صـورت اداـمه ـسـی د.  روـن ودـن ـب
استـعمار و دست ـنشاندگاـنش نبود، می ـتوانست و اـین ظرفیت ـتاریخی را
داـشت که، اـیران را در ـجایگاه ـشاـیـسـته ـخود در ـمـیان کـشورـهای پـیـشرـفـته
ـقرار دـهد.  حکوـمت رـضاـخان و پـسرش ـمـحـمدرـضا پـهـلوی (ـضـمن آنکه
ـیت داـشت و در ن دوـمی ارادت ـخـاص ـبه ـبخـش ارـتـجـاـعی روـحـاـن اـی
نـد تـواـن رای آنکه ـب ـتقـوـیت ارـتجـاع ـسـهم ـعمـده ای ر اـبه دوش دارد) ـب
ول د.  ـبه ـق ودـن د ـب ازـمـن ـی وژی ـن وـل دـئ د، ـبه اـی ـثـبـیت کـنـن ود را ـت وـقـعـیت ـخ ـم
اـسـیون) ـمارکس، اـین اـیدـئوـلوژی ـهـمان ـنـقـشی را در ـصورت ـبـندی (ـفرـم

سرمایه داری ایفا می کند که، مذهب در دوران فئودالیسم.
ده و ـبه دان  گردآـم ـن ـشـم دـی ار گروـهی از  اـن ور درـب ـت راـین ـبه دـس اـب ـن ـب
اورد آن در ـیـجه و دـسـت ـت د که ـن اـهی  پرداـخـتـن ـش اـهـن وژی ـش وـل دـئ دوـین  اـی ـت
ا ـفـقه ـشـیـعه ـبود و ورژواـیی ـب ـعرـصه ـحـقوـقی- ـقـضاـیی ـترکـیـبی از ـحـقوق ـب
در ـعرصه ـسـیاـسی  اـجـتـماـعی ـهم، ـشووـنـیـسم ـمـبـنای کار ـقرار گرـفت، ـیـعـنی
ان و ودی که، در داـخل کشـور ـخـفـق ـسم کاذب و ـتـعـصب آـل ـی اـل وـن اـسـی ـن
ـسرکوب ایـجاد ـمی کرد وـلی در رواـبط ـخارـجی ـبا کـمال  ـخـضوع  در ـحد
اـفع ـمـلی و ـحقـوق و ـن مـار ـم ـتـع کارگزار سـر ـبه زیـر و گوش ـبفـرمـان اـس

ثروت همگانی متعلق به مردم را به تاراج می داد.
ـتی، ـمـحصـول دوران رشـد ـن ـط ـسم حکوـمت واژگون شـده ـسـل ـی شـوـن
ران ـسـته اـی اـیه داری واـب اـست ـسرـم اـیه داری و ـبـخـشی از ـسـی اـسـبات ـسرـم ـمـن

بود که، ارتباط تنگاتنگ با سرمایه جهانی یعنی امپریالیسم داشت.
ا ـمـیـهن ود ـب ـسم کاذب و ـتـعـصب آـل اـلـی وـن اـسـی ـسم و ـن ووـنـی ان اـین ـش ـمـی
دن رـهنگ و ـتـم رام ـبه ـف ود دارد.  ـعالـقه و اـحـت ار وـج ـسـی اوت ـب پرـسـتی ـتـف
ازدودـنی ارـیخ حک ـشده و ـن ا در دل ـت رـیـنه ـسال که چون گـنـجی پٌرـبـه دـی
اـست، یکی از ـمـظاـهر ـمیـهن پرـسـتی قـلـمداد ـمی ـشود که، ـتاریک اـندـیـشان

رژیم والیت فقیه و واپس گرایان سلطنت طلب با آن بیگانه اند.
ـمیـهن پرـسـتی یـعـنی ـعشق و ـعالقه ـبه ـمیـهن و ـبه خـلق.  به ـقول زـنده ـیاد
رـفـیق ـشـهـید اـمـیر ـنیک آـئـین ـمـیـهن پرـسـتی ـیـعـنی:   ـمـبارزه ـبه ـخاـطر اـسـتـقالل
اـقـتـصادی ـسـیاـسی کـشور ـعـلـیه ـهر ـنوع اـسـتـعـمار ـنـهان و آشکار، ـعـلـیه ـسـلب
ر اـط ور ـیـعـنی پیکار ـبـخ ره کـشی از کـش وع ـبـه ر ـن ـیه ـه ـشـخـصـیت ـمـلی، ـعـل
ـیـهن، ـبه خـاطـر وی ـم ادی و ـمـعـن دی ـمـلی و تکاـمل ارزش هـای ـم ـن سـرـبـل
ای وده ـه ادت ـت روزی و ـسـع رای ـبـه رد ـب رـقی، ـیـعـنی ـنـب رـهنگ و ـسـنن ـمـت ـف

مردمی که در این مرز و بوم زیست می کنند.  
ما از این مکان به موضوع عشق و عالقه به میهن می نگریم!
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گـشای ارـتـقاء کـیـفی ـجـنـبش ـجـهاـنی ـباـشد. ـجـنـبش ـجـهاـنی ـطـبـقه
ارـیـخی ـیی را در روز وـظـیـفه ـمـهم ـت ا اـم وـنـیـست ـه کارگر و کـم
زـمـینه اـبـفای ـنـقش ـبرـجـسـته در اـین ـجـنـبش ـبر عـهده دارـند. ـتـنـها ـبا
گـسـترش و ـتـقوـیت صـفوف اـین ـجـنـبش ـجـهاـنی اـست که ـما ـمی
ا ـمـخاـلـفت اـشـیم که آـغاز ـجنگی دیگر ـب ـتواـنـیم اـطـمـیـنان داـشـته ـب
حتی بیشتر و شدید تر توده ها در سراسر جهان روبه رو خواهد

شد.
با تشکر از توجه شما.»

ـنـیروـها ـبر ضـعف ـسازـماـندـهی ـخود غـلبه کـنـند ـخواـهـند ـتواـنـست اـسـتـبداد ـحاکم را از
اهرم های قدرت طرد نمایند.

ـسـئوال اـساـسی ـیی که در اینـجا می ـتواـند ـمـطرح ـباـشد اـین است که آـیا سـیاـست
ران ـبه ـنـفع ا اـی ریکا در زـمـیـنه ـتـهدـید ـجـمـهوری اـسالـمی و  ـخـطر ـجنگ ـب وـنی آـم کـن
ا ـمـنـفی اـست. واـقـعـیت اـین ا ـنه؟ پاـسخ ـم وکراـسی اـست ـی رای دـم ا ـب ردم ـم ـجـنـبش ـم
اـست که ـسـیاـست آـمریکا در اـیران ـبه ـنفع ارتـجاع ـحاکم ـعـمل کرده اـست و ـباـعث
ر خـارـجی ـط اده از ـخ ا سـوء اـسـتـف ا ـب روـه ـی ا شـده اـست. اـین ـن واـضع آـنـه وـیت ـم ـتـق
ـهرگونه تالش و ـحرکـتی را ـبرای پـیش ـبرد اـمر اصالـحات، واـبـسته ـبه آـمریکا اعالم
د. ا ـمی کـنـن اـنه و ـخـشن آن را ـمـهـی رـتـیب زـمـیـنه ـسرکوب وـحـشـی دـین ـت د و ـب ـمی کـنـن
ای ـمـخـتـلف رـه ان در ـشـه وـی ـشـج زش داـن ور و ـخـی ای کـش شگاه ـه ر داـن وادث اـخـی ـح
ریکات ا ـتـح اـبـله ـب ان در ـمـق وـی ـشـج ورد داـن رـخ ـیـنه اـست.  ـب اـلـبی در اـین زـم وـنه ـج ـنـم
م ـبه ـمه مــسـلح رژـی ـی ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم و ـیـورش گزمگان و ـمـزدوران مــسـلح و ـن
اکـمـیت وان از ـح ـسل ـج د ـن دـی ار ـش زـج ر و اـن ـنـف وـیی، که از ـت ـشـج ای داـن وایگاه ـه ـخ
ـخـشن و ـخوـنـین ارـتـجاع ـحاکم ـسرچـمـشه ـمی گـیرد، ـتوـسط دـستگاه ـهای ـتـبـلـیـغاـتی
وان ـحرکت ـهای ـتـحریک ـشده از ـسوی دوـلت آـمریکا ـمـعرـفی ـشد و رژـیم ـبه ـعـن
تگیـری ـشمـار زیـادی از ظـاـمی و دـس ـت یـروهـای اـن یـاـنه ـن ـنه سـاز یـورش وحــش ـی زـم
ازی ـحـمـله ـنه ـس ـی رای زـم زاری اـست ـب د و ـهمچـنـین اـب اع گردـی ان ـبی دـف ـشجـوـی داـن

گسترده به کل جنبش. 
رفقا!

ریکا در ریکات دوـلت آـم ا نگراـنی ـتـح ا دـقت و ـب ران ـب رـقی در اـی ای ـمـت روـه ـنـی
اـیران را دـنـبال ـمی کـنـند و آن را به ـشدت ـمحکوم ـمی کـنـند. ـحزب ـما ـمـعـتـقد اـست
ور داـخـلی داـخـله در اـم اوز و ـم اـنه ـتـج والـنه ـبـه ـسـئ ای ـم اـست ـه اذ ـسـی ا اـتـخ د ـب اـی که ـب
اـیران را از دوـلت ـبوش گرـفت. ـسرـنوـشت آـیـنده اـیران و دوـلت آـیـنده آن ـتنـها ـباـید
ـبه دـست ـمردم اـیران و ـنـیروـهای دـموکراـتیک، مـلی و ـترـقی ـخواه آن رـقم ـبـخورد و

نه جایگزین های سازمان داده شده توسط آمریکا.
ا ـبازگـشت ـبه از آـنـجاـیی که وـقت کوـتاه اـست اـجازه ـبدـهـید ـصـحـبت ـهاـیم را ـب
رار دارد ـتـمام کـنم و آن اـین اـست که در اـمه ـق رـن ـسـئوال ـمـهـمی که در ـعـنوان اـین ـب
ـشرایط ـحـساس کـنونی وظـیفه ـما چیـست و چه اسـتراتژی و ـتاکتیک ـهای ـموـثری را
ا در ـسراـسر ـجـهان ـبر ا ـحرکت ـمـیـلـیوـنی ـعـظـیم ـتوده ـه اـید اـتـخاذ کرد؟ ـبه گـمان ـم ـب
ـضد ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـباـنه و ـبر ـضد ـجـهان ـشدن دـست آورد ـمـهـمی اـست که
ـباـید ـبا ـبـهره گـیری از آن راه کارـهای آـیـنده را ـتـنـظـیم کرد. ـمن ـبا اـین ارزـیاـبی رـفیق
ر اش کرد که ـب راً ـف اـله ـیی اـخـی در کارزار ضـد ـجنگ که در ـمـق وری (ـص درو ـم اـن
ا وـمی ـت ر شکن افکار ـعـم ار کـم ـش ر ـف ر زـی وـنی ـبـل ده دوـلت ـت ات رـسـی اس اـطالـع اـس
ـمرحله اـستعـفاً پـیش رـفت و ـحتی ـمـتن اسـتعـفای ـخود را ـنـیز تـهیه کرده ـبود. ـبر اـساس
اـین ـمـقاـله ـتوـنی ـبـلـیر ـتـصـمـیم گرـفـته ـبود که در ـصورت ـعدم رای کاـفی در پارـلـمان
ـبا دوـلت ـخود اـسـتعـفا دـهد) ـموافـقم که اگر چه ـجنگ به وـقوع پـیوـست ولی جـنـبش
ا ـنزدیکی شکـست ـجنگ ـطـلـبان پـیش روی کـند. ـمـهم ـتر از ـضد ـجنگ ـتواـنـست ـت
ا ان ـب ـس ا اـن ون ـه ـیـلـی اـمل ـم رده ـیی ـش اـنی گـسـت شکـیل چـنـین کارزار ـجـه ـهـمه اـینکه ـت
اـندـیشه ـها و ـنـظرـیات گوـناگون ـنـشان داد که چگوـنه اـندـیـشه ـهای ارتـجاـعی راـست
اـنی اـنی ـمـنزوی ـشده اـست. ـتـحـقق اـین ـجـنـبش ـضد ـجنگ و ـضد ـجـه در ـسـطح ـجـه
ان دـهی و ـسـمت و سـو دادن ـبه آن از اـیه داری و ـتالش در راه سـازـم شـدن سـرـم
ـجـمله مـهم ـترـین وـظایـفی اـست که در مـقاـبل ـما ـقرار دارد. ـما ـباـید ـنزدیک ـتر ـبا ـهم
ا ـتالش ـهای ـمـشـترک ـبه آن ـفرـمول ـها و راه کارـهاـیی ـبرـسـیم که راه کار کـنـیم و ـب

ادامه سخنرانی نماینده حزب توده ایران ...

حزب توده ایران یورش پلیس فرانسه به
سازمان مجاهدین خلق ایران  را

محکوم می کند
ـبر اـساس گزارش رـساـنه ـهای ـخـبری ـجـهان، ـهزارـتن
اـضی ان  ـق رـم راـنـسه، ـبه ـف اـموران پـلـیس ـضد ـشورش ـف از ـم
ـمـسـئول ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم، ـسه ـشـنـبه 27 ـخرداد(17 ژوـئن
ا ـهـجوم گـسـترده و ـهـمزـمان ـبه ـخاـنه ـها و ـمراکز 2003)، ـب
فعالیت سازمان مـجاهدین در حومه پاریس ، بیش از160
تن از اعضا و کادرهای این سازمان ، از جمله خانم مریم
وآقای صالح رجوی،همسروبرادر مسعودرجوی،رهبراین

سازمان رابازداشت کردند. 
بر اساس آخرین گزارش ها شـمار زیادی از دستگیر
ـشدگان ـبه ـقـید ـضـماـنت آزاد ـشده اـند و گروـهی از ـجـمـله
ـهـمـسر و ـبرادر ـمـسـعود رـجوی ـبه ـبازداـشتگاه ـموـقت ـبرای
ـشرکت در دادگاه ـبررـسی ـفـعاـلـیت ـهای ـترورـیـسـتی ـمـنـتقل
راد راـیـطی که اـین اـف ـسه در ـش راـن د. ـحـمـله پـلـیس ـف ده اـن ـش
اـسی در اـهـندگان ـسـی رای ـسال ـهای ـطوالـنی ـبه ـعـنوان پـن ـب
کـشور ـفراـنـسه زـندگی ـمی کردـند و از ـحـقوق پـناـهـندگی
وق اره ـحـق و درـب ون ژـن ـسـی واـن اـقض کـن د ـن ودـن وردار ـب رـخ ـب

پناهندگان است و عملی است غیر انسانی. 
اـجم ران ـضـمن ـمحکوم کردن اـین ـتـه وده اـی ـحزب ـت
ـاسـی ـی ی شک ـبه ـمالـحـظــات ـس ــسه که ـب ـراـن ت ـف دوـل
روهـای ـی ان هـا و ـن ـمه سـازـم وده اـست از ـه اگون آـل گوـن
راض ـبه اـین ا ـضـمن اـعـت د ـت واـه ان ـمی ـخ واه ـجـه رـقی ـخ ـت
حرکت تمام تالش خود را برای آزادی دستگیر شدگان

به کار گیرند.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
1 تیرماه 1382 
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رکزی ـحزب ر پاـیه ـتـصـمـیم کـمـیـته ـم ال ـقـبل ـب  ـبـیـست ـس
اـمه ـمردم» دوره ـجدـید (ـهـشـتم) وده اـیران، اوـلـین ـشـماره «ـن ـت
وان پرچم ـحزب اـفت و ـبه ـعـن ار ـی ـش ـت رداد 1363 اـن در 17 ـخ
ـنـاـفع م و ـعـاـجل دـفـاع از ـم ـیـفه ـمـه ـتـوده اـیـران ـمـجـدداً وـظ
ـاع از ن دـف ـی م چـن ـران و ـه ت کشــان اـی کارگران و زحــم
ا ده گرـفت. ـب ر ـعـه وف حـزب را ـب ـسجـام ـصـف وحـدت و اـن
ـمـاره از دوره ـجـدـیـد «ـنـاـمه ـمـردم»که در ـین ـش ـشـار اوـل ـت اـن
وده رکزی حـزب ـت ود: «ارگان ـم د شـده ـب ـی وـحه آن ـق سـرـل
اـلـیـسم ـمـبـنی ـبر اـیران»، ـبه اـین آرزوی دـیرـیـنه ارـتـجاع و امپرـی
ان داد رکوب کاـمل آن پاـی ران و ـس وده اـی زب ـت ودی ـح اـب ـن
ان را آـشـفـته کرد. پس از ـحـمالت اره خـواب آـن د و دوـب ـش
ای 1361/62 و اـصـله سـال ـه ـشن ارـتجـاع ـبه حـزب در ـف ـخ
ان ـین آـن وده ای که در ـب ری هـزاران ـت ـتعـاـقب آن دـستگـی ـم
تقریباً اکـثریت رهبری و کادرهای ـبرجسته حزبی نـیز وجود
داـشتـند، رژیم ـبا به مسلخ ـبردن ـتوده ای ـها و کاربست اـنواع
ودی اـب اـیی و ـن رکوب ـنـه اـنی ـقـصد ـس ـس راـن ای ـغـی شکـنـجه ـه
ـحزب ـتوده اـیران را داـشت. ـسـیاـست ـتـعـقـیب و پیگرد دیگر
اـعـضاء و ـهواداران ـمـبارز ـحزب که در ـحـمالت ـقـبـلی ـبه دام
اده ـبودـند، و اـجرای ـشوـهای ـمـشـمـئزکـنـنده و ـساـختگی اـفـت ـنـی
وع ـمخـاـلـفت و شـان دادن اـین که هـرـن رای ـن وـنی ـب زـی وـی ـتـل
اـیده اـست، و چاپ و ـتوـضـیح ـبی ا رژـیم ـبی ـف دگراـندـیـشی ـب
ـسابقه اـنواع کتاب ـها و مـقاالت ـبر ـضد حزب ـتوده اـیران در
اگون کشـور و وارد کردن وعـات گوـن ـب ـط اـمه هـا و ـم روزـن
ا ـبرچـسب ـهاـیی که پـیش از اـین ـساواک اـتـهاـمات ـسـخـیف ـب
ی ـنـد اـتـهـاـمـات واـه ـاـن ـد، ـم ـودـن ـته ـب ـته ـسـاـخ م گذـش و رژـی
ره ـبه ـحزب ا» و ـغـی رابکاری»، «ـجاـسوـسی»، «ـطرح کودـت «ـخ
ـما، ـجنگ رواـنی و کارزار گـسـترده ای ـبر ـضد ـتاریخ ـحزب
ا ـبه ا ـبه کار گرـفـته ـشد که اـلـبـته ـت و ـجـنـبش کارگری ـمـیـهن ـم
اـمروز ـنـیز اداـمه دارد.  اـتـهاـمات ابـلـهاـنه ای که رژـیم و ارگان
ال از ـست ـس د از گذـشت ـبـیش از ـبـی اـتی آن ـبـع ای اـطالـع ـه
د یک ـسـته اـن واـن ـت وز ـهم ـن د و ـهـن وـن ـسـته ـنـمی ـش تکرار آن ـخ
ـبرگ ـسـند ـبرای ادـعای ـخود اراـیه کـنـند. اـلـبـته اـین ـمورد ـتـنـها
شامل حزب توده ایران نمی شود و سایر نیروهای سیاسی و
دگراـندـیش و ـغـیر ـخودی را ـنـیز درـبر ـمی گـیرد. ـمردم ـمـیـهن
ـما اـمروز ـبا گذـشت ـسال ـها و تکرار ـخـسـته کـنـنده اـین گوـنه

ات اـن ده ـسازی ـعـلـیه اـحزاب و ـجرـی زـیوـنی و پروـن وـی ا و ـتـهـیه و پـخش ـشوـهای ـتـل اـه ادـع
ـسـیاـسی ـبه ـمـیان ـتـهی ـبودن اـین گوـنه اتـهاـمات و وـجود شکـنجه و ـفـشار ـهای ـغـیر اـنـساـنی
ـبه زـنداـنـیان ـسـیاـسی پی ـبرده اـند. اـین ـشـیوه درواـقع ـموـضوع ـمعکوـسی ـشده اـست و ـهر
اـخـته و دیگر ر ـس واـت ره رژـیم را ـبـیش از پـیش رـس ود چـه ـته ـمی ـش ار که ـبه کار گرـف ـب
ارزه ازدـست رد ـخود را، در ـفرـیب ـبرـخی از اذـهان و ـمـنـصرف کردن ـمردم از ـمـب کارـب

داده است.
ـتا پـیش از اـین ـتاریخ گروه ـهای ارتـجاـعی و ـسرگوبگر که به درـستی در بـین ـمردم
ان ازـم اـتر اـحزاب و ـس ا ـبـسـیج و ـحـمـله ـبه دـف د، ـب ودـن ـبه گروه ـهای چـماق دار ـمـعروف ـب
ـهای مـختلف ـمانع فـعالـیت ـسـیاـسی و ـمـطـبوـعاتی آن ـها ـمی ـشدـند. در ـجرـیان ـسال 1359
ـهم در اداـمه اـین ـفـشارـها به  دـفاـتر ـحزب ـنـیز ـحـمله ـشد و از ـجـمـله دـفـتر “ـناـمه ـمردم” ـنـیز
اـمه اد «ـن ا وـجود ـتالش ـهای زـی ـبه ـتـصرف درآـمد و ـمـهرو ـموم گردـید. ـبـعد از آن ـنـیز ـب
ـمردم» دیگر اـجازه اـنـتـشار ـنـیاـفت. ـسران رژـیم و گروه ـهای ـفـشار پی ـبرده ـبودـند که اـین
روزنامه زـبان گویای کارگران و محرومین جامعه ما است و پی گیرانه بر ضد ارتجاع
اـمه د. ـبه ـهـمـین دـلـیل «ـن ارزه ـمی کـن ان ـمـب ردـمی آـن ای ـضد ـم اـست ـه ـسم و ـسـی اـلـی و امپرـی
اـمه پس از د. درـست ـبه اـین دـلـیل اـین روزـن دـن ود ـمی دـی اری در چـشم ـخ ردم» را ـخ ـم
ـین اـله اوـل رـمـق د. در ـس وـقـیف درآـم د ـبه ـمحـاق ـت اـهی که ـعـلـنی چاپ ـمی ـش دوره کوـت
اـفت، چـنـین ـشار ـی ران اـنـت ان اـنـقالب شکوـهـمـند ـمردم اـی اـمه ـمردم» که در ـجرـی اره «ـن ـشـم
ـتاکـید ـشده ـبود: «ـمردم» ارگان ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران اـست. دوـست و دـشـمن دـقیـقاً
ـمی داـنـند که ـمـشی ـسـیاـسی اـین روزـناـمه چـیـست و ـلذا ـنـیازی ـبه ـمـعرـفی ـمـفـصل ـبرـناـمه و
روش ـخود ـندارـیم. ـحزب ـما ـحزب طـبقه کارگر اـیران اـست و  «ـمردم» وظـیفه دارد که
در راه دـفاع از ـحـقوق ـطـبـقه کارگر و ـهـمه ـتوده ـهای ـسـتمکش ـجاـمـعه، در راه ـبـیداری
و ـسازـماـندـهی و ـبـسیج ـنـیروی زـحـمتکـشان عـلـیه امپرـیاـلـیـسم و ارـتـجاع و ایـجاد ـجاـمعه ای

عادالنه برزمد» (نامه مردم، دوره هفتم، شماره اول: 23 اسفند 1357).
ـبا اتـخاذ چـنـین ـسـیاـسـتی ـبود که ـعـمر اـنـتـشار ـعـلـنی «ـناـمه ـمردم»  پس از اـنقالب ـبـسـیار
ردم اـفع کارگران و ـم ر از ـمـن اپذـی ـستگی ـن اع ـخ رم دـف د از آن ـهم ـبه ـج ود و ـبـع اه ـب کوـت

محروم، دیگر هرگز اجازه انتشار نگرفت. 
ردـمی ای ـم ان ـه ان ـبه آرـم ران رژـیم و پـشت کردن آـن اـنت ـس دن ـخـی ا آشکار ـش ـب
ر ضـد ران ـب ـین در سـراسـر ـشهـرهـای اـی وـجی از سـرکوب خـوـن اـنـقالب ـبـهـمن 57  ـم
ار اه 1361 ـیـعـنی درـست چـه از گـشت. در ـبـهـمن ـم رـقی آـغ روـهای آزادی ـخواه و ـمـت ـنـی
رکوب اـقب ـس ا ـمـتـع ردم ـمـیـهن ـم ـطـنـتی ـم روزی اـنـقالب ـخـلـقی و ـضد ـسـل ال پس از پـی ـس
اـسی، ـحـمـله ـسراـسری ـبه ـحزب ـتوده اـیران ـنـیز ـشروع ـشد. در ـجرـیان اـین ـنـیروـهای ـسـی
اه چال واداران ـحزب رواـنه ـسـی ا، اـعـضاء و ـه ران، کادرـه ادی از رـهـب ار زـی ـحـمالت ـشـم

های رژیم شده و زیر شکنجه های غیر انسانی قرار گرفتند. 
در چنین ـشرایطی ـبود که دور جدـیدی از مـبارزه برای آن دـسته از توده ای ـها که
ان دـهی ازـم از گـشت. کار ـس د، آـغ ودـن ـشده ـب ر ـن ات پی در پی دـستگـی ان ـضرـب رـی در ـج

غیر ممکن را ممکن ساختن
به بهانه بیستمین سال انتشار «نامه مردم» (دوره هشتم) ارگان مرکزی حزب توده ایران

ر اـین اـمر که ر، ـخود دـلـیل روـشـنی اـست ـب ران، در ـبـیـست ـسال اـخـی وده اـی اـمه ارگان ـمرکزی ـحزب ـت ردم»، روزـن اـمه ـم ار ـمـنـظم و ـبی وـقـفه «ـن ـش * اـنـت
توطئه های دشمنان قسم خورده حزب توده ایران، برای سرکوب و نابودی قطعی آن عقیم مانده است. 

* ـما یـقین داریم که اگر روزی در دادگاـهی با صالـحیت ـقاـنونی و ـحافظ مـنافع ـمردم  به کارـنامه سـیاه رژیم والـیت فقیه  رـسیدگی ـشود و در ـسایه
ـمـبارزات ـمردم ـمـیـهن ـما ـمـثالً کـمـیـسـیون حـقـیـقت ـیاـبی ـبرای ـبررـسی ـجـناـیات رژـیم ـتشکیل گردد، ـشـماره ـهای ـمـخـتلف «ـنامه ـمردم» که در ـبرگ ـهای ـبی

شمار خود جنایات رژیم را ثبت کرده است، اسناد مهم و غیر قابل انکار،  برای ارایه به این کمیسیون خواهد بود.

ادامه در صفحه 5
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ری ازسـازی ارگان هـای رـهـب اره حـزب، اـیجـاد و ـب دوـب
اـنه از اـهم راـیط ـسرکوب وـحـشـی ارزه در ـش رای اداـمه ـمـب ـب
ا وده ای ـه ری و ـت ده رـهـب اـن اـقی ـم اء ـب ای اـعـض اـلـیت ـه ـفـع
ـبود. آن دـسـته از اـعـضای ـمـحدود رـهـبری ـحزب که ـجان
ـساـلم ـبدر ـبرده ـبود ـبا ـیاری و ـتالش کادرـهای ـباـقی ـماـنده
و ـساـیر اـعـضاء که از اـین ـحـمالت ـمـصون ـماـنده ـبودـند ـبه
فعالیت مخـفی روی آورده و توانستند در مدت کوتاهی
ـبا فـعاـلـیت ـشـبانه روزی ـخود آن ـهم در ـشراـیط ـبی ـنـهاـیت
رده ای اـتی و ـجنگ رواـنی گـسـت ر ـحـمـله ـتـبـلـیـغ وار، زـی دـش
ود، ـصفـوف حـزب را که بـر ضـد حـزب در جـریـان ـب
اـلـیت و وجـود ـفـع ا شـراـیط ـم اـسب ـب ـن ـت ـسجـام داده و ـم اـن

مبارزه حزب توده ایران را سازماندهی کنند.
پس از ـحمله و زـیر ـضرب ـقرار گرفتن حزب ـتوـسط
رژـیم ـتا ـمردادـماه ـسال 1363 وـظـیـفه ـتـبـلیغ ـمواـضع و ـمـشی
سـیاـسی ـحزب و اـفـشاگری درـباره ارتـجاع و دـیدگاه ـهای
ـحزب را ـنـشرـیه “راه ـتوده” (ـنـشرـیه ـهواداران ـحزب ـتوده
اـیران در ـخارج از کـشور) ـبر عـهده داـشت. این ـنـشریه در
ـته ردم”، ارگان کـمـی اـمه ـم اره “ـن ار دوـب ـش ـت ان اـن ا زـم واـقع ـت
شـار ـت سـوب ـمی شـد. پس از اـن رون مـرزی حـزب ـمـح ـب
اولـین شـماره از دوره ـجدـید «ـناـمه ـمردم»  به ـعـنوان ارگان
رای ران، از آن رو که دیگر ـضرورـتی ـب وده اـی رکزی ـت ـم
ـته ـی ـصـمـیم کـم ر اسـاس ـت ود، ـب ـب ود» ـن شـار «راه ـت ـت اداـمه اـن
شـار آن ـت شـار صـد ـشمـاره اـن ـت مـرکزی حـزب پس از اـن

متوقف شد. 
وان «ـنـشرـیه ان که اـشاره ـشد «راه ـتوده» ـبه ـعـن ـهم چـن
ـهواداران ـحزب ـتوده اـیران در ـخارج از کـشور»  ـمـنـتـشر
ـمی ـشد. در ـنـتـیـجه ـبـعد از ـتـقوـیت و ـفـشرده ـشدن ـصـفوف
ـسازـمان ـهای ـحزـبی، رـهـبری ـحزب ـتـصـمـیم گرـفت ـبرای
گـسـترش ـمـبارزه ـبر ـضد ارـتـجاع ـحاکم ـبر ـمـیـهن در کـنار
وـظیـفه  اـحـیاء ارگان ـهای مـخـتلف، اـنـتـشار ارگان ـمرکزی
رار دـهد. اـین ارگان ور کار ـخود ـق ز در دـسـت ـحزب را ـنـی
ـا را در داـخل و ـوده ای ـه ـارزه ـت ـب ـیـفه داـشت که ـم وـظ
ـیغ ـبـل ـیح و ـت ـوـض ـری کرده و ـبه ـت ـب ـخـارج از کـشـور رـه
ا ـسـیاـست ـها و ـمواـضع ـحزب در درون ـجـنـبش بپردازد. ـب
اـمه ـمردم» ـشـناـخت اـین ـضرورت ـبود که اوـلـین ـشـماره «ـن
ار ـهـفتگی ـخود را ـش اه 63  اـنـت (دوره ـهـشـتم) در  ـخردادـم
ـیـز ـبی وـقـفه اداـمه دارد. در آـغـاز کرد که ـتـا ـبه اـمـروز ـن
ـا ی ـب ـوان: «ـسخــن ـن ـاره ـتحـت ـع ـم ن ـش ـی ـاـله اوـل ـق ـرـم ـس
ردم دوره اـمه ـم ود: «ـن ده ـب دگان» چـنـین ـتـصرـیح ـش واـنـن ـخ
د، که آزادی از ـمی کـن ـطی آـغ ـشـتم خـود را در شـراـی ـه
ادـیه ا و اـتـح دیکاـه اـعات و اـحزاب، ـسـن ان و ـقـلم، اـجـتـم ـبـی
دان و شکـنـجه و ال شـده، زـن ره لگدـم هـای ـصـنـفی و ـغـی
اـعدام و ـقـتل ـمـیـهن پرـسـتان و ـمداـفـعان ـتوده ـهای مـحروم،
ارزه ـعـلـیه ار ـسنگـین ـمـب ان دراز ـسـتم ـشاـهی ـب اـلـی که ـطی ـس
د، دـن اـلـیـسم را ـبدوش ـمی کـشـی داد و ارـتـجاع و امپرـی اـسـتـب

به ـسطح ـسـیاـست ـمسـتـمر دوـلـتی ارتـقاء ـیاـفته اـست. ـتاریخ «ـناـمه ـمردم» ـتاریخ ـمـبارزه در راه
دـفاع از ـمـناـفع ـطبـقه کارگر و ـهـمه زـحـمتکـشان اـیران، ـتارـیخ ـنـبرد ـبی اـمان ـعـلـیه اـسـتـعـمار و
ارزان ـب ـسـتی و ـم ـی اـل ای ضـد امپرـی روـه ـی شکل ـن ر در راه ـت ارـیخ رزم پی گـی ـسم، ـت ـی اـل امپرـی

استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی و صلح است.»
اره پرچم ـمـبارزه ـتوده ای ـها ـبراـفراـشـته ـشد. اـنـتـشار ـمـنـظم و ـبی اـین گوـنه ـبود که دوـب
ـیل ود دـل ر، ـخ ال اـخـی ا، در ـبـیـست ـس رکزی ـحزب ـم اـمه ارگان ـم ردم»، روزـن اـمه ـم وـقـفه «ـن
رای ران، ـب وده اـی ان ـقـسم ـخورده ـحزب ـت وـطـئه ـهای دـشـمـن ر که ـت ر اـین اـم روـشـنی اـست ـب
ـسرکوب و ـناـبودی ـقـطـعی آن ـعـقـیم ـماـنده اـست. زـیرا نه پیگرد و دـستگـیری ـهزاران ـتوده
ار ا در کـن ا و اـعـضائ ـحزب ـم ران و کادرـه ادی از رـهـب ار زـی دام ـشـم ای، ـنه شکـنـجه و اـع
ـتوـطـئه ـهای دیگر، ـماـنـند چاپ و اـنـتـشار وـسـیع اـنواع «ـخاـطرات» و آـثار در زـمـیـنه ـتـحرـیف
ات داـم ازی»و دیگر اـق ران و ـهم چـنـین «ـحزب ـس ـسـتی اـی ـی وـن ارـیخ ـحزب و ـجـنـبش کـم ـت
ران اـسی اـی ران را از ـصـحـنه ـسـی وده اـی زب ـت ـسـته اـست ـح واـن ـت ـیـتی رژـیم ـن ـن ای اـم ارگان ـه
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ردم» ـنـقش ـمـهـمی را در اـمه ـم ا «ـن وـطـئه ـه ا اـین ـت اـبـله ـب د. در ـمـق ـحذف کـن
دـفاع از ـحزب اـیـفاء کرده اـست. ـعالوه ـبر اـین ـحزب ـتوده اـیران از ـهـمه
ـسـتی و ـعـقب ـی اـل وـسـی ای ـس ورـه روپاـشی کـش اـقب ـف ـتـع اـیی که ـم ران ـه ـبـح
ـنشینی ـموقت جـنبش کارگری و کـمونیـستی جـهان پدید آـمد به گونه ای
که ـبسـیاری از ـنـیروـها ـهم ـصدا ـبا ـنـیروـهای ـسرـماـیه داری و اـحزاب راـست
وده رون آـمد. ـحزب ـت د، ـسر ـبـلـند ـبـی ارـیخ» را ـسر ـمی دادـن ان ـت ار «پاـی ـشـع
اـیران ـبا وـجود این بـحران ـها ـبرخالف ـساـیر نـیروـهای ـمدعی که یک شبه
ود از ـجـمـله ادات ـخ ـتـق د، ـبه اـع وض کردـن اـهـیت داده و ـجـبـهه ـع ر ـم ـی ـی ـتـغ
اـبی ـبه ـی ـت ان دـس د، و ـهم چـن اـن ادار ـم ـسم ـعـلـمی وـف ـی اـل ـی دی ـبه سـوـس ـبـن پاـی
اـلـیـسم را ـتـنـها راه ـممکن ـبرای ـغـلـبه ـبر ـمشکالت ـجاـمـعه ـبـشری ـمی ـسوـسـی

داند. 
ـتوـلد دگرـباره «ـنامه ـمردم»  به مـثابه ارگان ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران،
رو ـشد و ـموـجی از ـشادی و اـمـید وده ای روـب ال پرـشور رـفـقای ـت ا اـسـتـقـب ـب
ر ر دالـلت ـب ود اـین اـم را که ـخ اد کرد. زـی ا اـیـج وده ای ـه در ـقـلب ـهـمه ـت
ادامه پیکار پیگـیر ـتوده ای ـها و ـتـشدـید ـمـبارزه ـحزـبی را داـشت که ـمدت
اـبودی» و «اـنـحالل» آن را اـعالم کرده و کوـتاـهی پـیش از اـین دـشـمـنان «ـن
اـمه ـها و ـتـبریکات زـیادی ـبه پایکوـبی پرداـخـته ـبودـند. ـبه ـهـمـین ـمـناـسـبت ـن
از ـجانب رـفـقای ـحزـبی و ـخواـنـندگان ـناـمه ـمردم به رـهـبری ـحزب و ـهیـئت
اـمه ـمردم» رـسـید. که ـبرای ـنـموـنه ـهم که ـشده ـما ـبا اـسـتـفاده از ـتـحرـیرـیه «ـن
آرـشـیو روزـنامه در اـین ـجا ـتـعدادی از آن ـنامه ـها را ـبر گزـیده و در اـیـنـجا

نقل می کنیم:  
ـیـد که از شـدت شـادی ـت ـس ـته اـست: «ای کاش ـمی داـن ـیـقی نـوـش رـف
ردم» را اـمه ـم ار که «ـن رای اوـلـین ـب ود. ـب ـته ـب وـیم را گرـف چگوـنه ـبـغض گـل
ا وـنـه ره ـشدم، گوـیی ـمـیـلـی دم چـند ـلـحـظه ـبه آرم آن در ـصـفـحه اول ـخـی دـی
ردم ـخاری اـست در اـمه ـم د. ـن ورا ـمی کـشـن دم که ـه زـحـمتکش را ـمی دـی

چشم دشمنان...»
ا را ـبه اش ـم ادـب ریک و ـش د: «ـتـب وـشـته اـن واداران ـحزب ـن ـجـمـعی از ـه
رـید. ردم» ارگان ـمرکزی ـحزـبـمان را بپذـی اـمه ـم ار ـمـجدد «ـن ـش اـسـبت اـنـت ـمـن
ـموـفـقـیت و پـیروزی ـشـما را در اـمر ـخـطـیری که در پـیش دارـید آرزو ـمی

کنیم...» 
ـنه از ـی ـضـای ـس ـیق دیگری ـیـادآور ـشـده اـست: «چـنـان پر ـشـد ـف رـف
رم. در اـین سکوت و ـظـلـمت د از ـضـمـی وـیش گم ـش دوـست، که فکر ـخ
د ـبـخش اـست. آن را وـی در ـن ردم» چـق اـمه ـم اره «ـن اک، چاپ دوـب ـشـتـن وـح
چـنان به سینه می فشارم که غریقی، ساحل نـجات را. یاد بچه ها می افتم
ا در دـست ـمی ارراه ـه رچـه ا و ـس اـنـه اـب ـی ردم» را در ـخ اـمه ـم ور «ـن که چـط
وز روی ـبـعـضی از ردم»... ـهـن اـمه ـم ردم، ـن د: «آی ـم روـخـتـن د و ـمی ـف گرـفـتـن

دیوارهای تهران خوانده می شود، «نامه مردم» را بخوانید!»
رـفـیق دیگری به ـحزب چـنـین ـنوـشـته اـست: «ـهـمـسرم تلـفـنی به ـمن ـخـبر
داد که «ـناـمه ـمردم»   ـمـنـتـشر ـشده اـست. یکـباره ـتـمام ـبدـنم از ـشوق ـلرزـید.
گـفـتم، یک ـبار دیگر بگو! گـفت: «ـنامه ـمردم» ـمـنـتـشر ـشده، «ـنامه ـمردم»...
ـفرـیاد زدم، ـبه کوری چـشم ـخـفاـشان ـخورـشـید ـسر زد! ـبه رـسم مژدگاـنی
دان ـی دی ـبه پاکی حـزب و گل سـرـخی ـبه رنگ خـون ـشـه راـهن سپـی پـی
ـحزب به هـمـسرم ـهدـیه دادم. در ـخاـنه ـما درـخت ـشادی ـسر به آـسـمان ـمی

سایید...»
ردم» اـمه ـم دن «ـن ا رـسـی د: «ـب ـس وـی زـبی ـمی ـن دای ـح رادر یکی از ـشـه ـب

اد کـشـیدم، ـشاـخه را ـمی ـتوان شکـست وـلی رـیـشه را ـنـمی ـتوان کـند. رـی ـف
تنها احمق ها می کوشند این صدا را خاموش کنند...»

ا ده اـست: «ـب واداران ـحزب آـم اـمه ـجـمع دیگری از اـعضـاء و ـه در ـن
رـصه پیکار، ردم» در ـع اـمه ـم ور ـمـجدد «ـن ار ـمـسرت از ـظـه ریک و اـظـه ـتـب

دستیابی هرچه زودتر به اهداف حزب را آرزو می کنیم...»
یکی از رـفـقای ـسازـمان ـفدائـیان خلق اـیران (اکـثرـیت) بـعد از درـیاـفت
«ـنامه ـمردم» نوشته اـست: «انتـشار نامه ـمردم در این ـشرایط حـیاتی و خطـیر
ـیـهن ـین و ـم ـت ارزان راـس ـب دن ـبه ـم ـشـی د آگاـهی ـبـخ سـزاـئی در روـن ـنـقش ـب
ای رـخالف ادـع اـنه آن اـست که ـب ـش رـفی ـن د داـشت. از ـط واـه ان ـخ پرـسـت
دروغین مزدوران رنگارنگ، کار بازسازی حزب و سامان بخشی آن به

طرز شگفت انگیزی دارد صورت می گیرد... پیروز باشید.»
ا اط ـب ا در ارـتـب اـسات رـفـق اـیی چـند از ـنـظرات و اـحـس وـنه ـه ا ـنـم اـین ـه
اـمه ـمردم” ـبود که ـبه ـهـمراه ده ـها ـشـعر و کارت ـتـبریک اـنـتـشار دوـباره “ـن

به موقع خود برای حزب فرستاده شده است.
اـمه ـمردم» و ا نگاـهی ـبه ـبـیـست ـسال گذـشـته و اـنـتـشار 663  ـشـماره «ـن ـب
ا تکـیه ـبر ـمـحـتوای آن، ـمی ـتوان ـخـطوط ـعـمده و وـظاـیف ـمـهـمی را که ـب
ارگان ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـبر عـهده داـشـته اـست، به گونه ـفـشرده و

موجز چنین برشمرد:
ام و ـحـفظ وـحدت ـسـج ان ـحزب و اـن ازـم د ـس ارزه در راه ـتـجدـی * ـمـب
ـصـفوف آن. پاـیداری و اداـمه ـمـبارزه و ـتـشدـید آن زـیر ـحمالت وـحـشـیاـنه

دشمن و ارتجاع در دشوارترین شرایط تاریخ حزب.
ـای ــشه ـه ـدـی ـبـقه کارگر و اـن ـای ـط ـان ـه ـر از آرـم ـاع پی گـی * دـف
اع از ود و دـف واـضع اصـوـلی ـخ ر ـم ادگی ـب ـسـت ـسم. اـی ـی ـن ـی ـن ـسم - ـل ارکـسـی ـم
اـیدـئوـلوژی ـحزب، ـمـبارزه ـبا ـجرـیاـنات اـنحالل طـلب و ـضد ـحزـبی که ـمی
ـخواـسـتـند ـحزب را به اـنـحاء مـختلف از ادامه ـمـشی درـست و انقالـبی ـخود
اسک ا ـم ـسـتی که ـب ـسـتی و پوپوـلـی وـنـی ات اپورـت اـن رـی ا ـج اـبـله ـب د. ـمـق از دارـن ـب
ود ـمی راـفی ـخ ای اـنـح ـشه ـه دـی ـبـلـیغ اـن ـشی» و «اـصالح ـحزب» ـبه ـت دـی واـن «ـن
پرداـخـتـند و ـباالـخره ـنـیز ـبه راـست ـغـلـتـیدـند و از ـجـبـهه ـضد کـموـنـیـسم ـسر

درآوردند.
راق. ران و ـع ان ـسوز اـی اـنـم ادالـنه و ـعـلـیه ـجنگ ـخ اع از ـصـلح ـع * دـف
ار «ـفـتح د، و ـشـع ـی ر ـطـبل ـجنگ ـمی کوـب ـطی که رژـیم ـب راـی آن ـهم در ـش
نگ، ـجنگ ـتـا پـیـروزی»  ـسـر ـمی داد. ـبـدون شک پیکار کرـبال» و «ـج
ـتوده ای ـها از ـهـمان ـفردای ـفـتح ـخرـمـشـهر ـبرای اـسـتـقرار ـصـلح و پذـیرش
ـنه و درـنهـاـیت ـین دو کشـور یکی از آن عـواـمل اـصـلی کـی س ـب ش ـب آـت
ـحـمـله ـبه ـحزب ـتوده اـیران ـبود. ـبا اـین وـجود ـحزب ـما ـبا ـسـیاـست درـست
و اـصوـلی ـخود و اـفـشاگری در زمـینه ـسـیاـست ادامه جنگ ـسهم مـعیـنی در
ـنوـشاـندن ـجام زـهر ـبه ـسران رژـیم داـشـته اـست. «ـناـمه ـمردم» در ـبازـتاب و

تبلیغ این سیاست در میان مردم سهم جدی داشته است.
داـنـیان ـسـیاـسی اـیران و * ـبـسـیج و ـتدارک کارزار ـجـهاـنی دـفاع از زـن

افشای مستمرآن چه که در درون سیاه چال های رژیم می گذرد.
روـهای آزادی ر در راه اـتـحاد و ـهمکاری ـنـی اپذـی * ـتالش ـخـستگی ـن
وری”، اـت د دیکـت د ـض اد “ـجـبـهه واـح رای اـیـج ارزه ـب ـب رـقی، و ـم واه و ـمـت ـخ
مـام احـزاب و ار اـصـلی و ـعمـوـمی ـت ون ـبه ـشـع ـهمـان ضـرورـتی که اکـن

سازمان های اپوزیسیون مترقی تبدیل شده است.
* پیکار در راه ـخواـسـته ـهای ـبر ـحق ـمردم اـیران در ـمـقاـبل اـسـتـبداد و
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ـاـنه ـب ـل ـارزات ـحق ـط ـب ـاع از ـم ی. دـف واپس گراـی
رای ان ـب واـن ان و ـج ان، زـن کارگران، زـحـمت کـش

دست یابی به حقوق انسانی خود.
ـتی از اـحـزاب و یــس ـاـل ـیـوـن ـاـس ـتـرـن * دـفـاع اـن
ـتـرـقی ـبه ویژه دـفـاع از اـحـزاب بـش ـهـای ـم ـن ـج
ـاع و ن دـف ـی مچـن ی و ـه ـســت ـی کارگری و کمــوـن
ـهـمـبـستگی ـبا کـشورـهای ـسوـسـیاـلـیـسـتی ـماـنـند دـفاع
اـلـیـسم. راـبر ـفـشارـهای امپرـی از کوـبای اـنـقالـبی در ـب
ـیـاـست ـجنگ و آتـش اـفـروزی ـا ـس ـمـخـاـلـفت ـب
کـشورـهای ـسرـمایه داری در گوشه و کـنار جـهان

برای انقیاد خلق ها.
ه مـــردم» ــاـم ـهـم «ـن * از دیگر وظـــاـیف ـم
دان ـی اد و خـاطـره ـشـه ـین گراـمی داـشت ـی ـهمچـن
ـحزب و ـجـنـبش در ـطی ـبـیـست ـسال گذـشـته ـبوده
ا ـجای ـمـهـمی رکزی ـم ر در ارگان ـم اـست. اـین اـم
ـیـرو و ـتـدارک کارزار در ـیج ـن ـس ـته اـست. ـب داـش
کـشورـهای مـخـتلف در زـمـینه اـفـشاء ـجـناـیات رژـیم
ـبه ویژه در ـجـرـیـان ـفـاـجـعه ـمـلی ـسـال 1367 که
ی شکسـت ی ـبه ـتالـف ـســران جــمـهــوری اـسالـم
اـبـقه ای اـیت ـبی ـس ـسـیاـست اداـمه ـجنگ ـخود، ـجـن
را در زـندان ـهای ـسراسر اـیران ـسازـمان دادـند، که
ـته و ـرـجــس ـران ـب ـب ن از رـه ـا ـت در پی آن صــدـه
ی، ـردـم ـدان ـم ـن ـرـم ـن ـدگان، ـه ـن ـوـیــس ی، ـن اـنـقالـب
اـنات ا و اـعـضاء و ـهواداران ـجرـی ـسـندیکاـلـیـست ـه
ضـاء حـزب تـوده بـران و اـع یـاـسی ـبه ویژه رـه ـس

ایران به شهادت رسیدند.
ـین دارـیم که اگر روزی ـنه مـا ـیـق ـی در اـین زـم
در دادگاـهی ـصاـلح ـبه کارـناـمه ـسـیاه رژـیم والـیت
ردم ارزات ـم ـب دگی شـود و در سـاـیه ـم ـیه رـسـی ـفـق
ـیـقت ـیـاـبی ـبـرای ـیـون ـحـق ـس ـی ـثالً کـم ـیـهن ـمـا ـم ـم
ـبررسی ـجـناـیات رژیم ـتشکـیل گردد، شـماره ـهای
ود ای ـخ رگ ـه ردم» که درون ـب اـمه ـم ـمـخـتـلف «ـن
ـجـناـیات رژـیم را ـثـبت کرده اـست از اـسـناد مـهم و
ـیـون یــس ن کـم ـاـبل انکار ـبـرای اراـیه ـبه اـی ـیـر ـق ـغ
اـیی چـند از وـنه ـه ا ـنـم وارد ـتـنـه ود. اـین ـم ـخواـهد ـب
اـمه مـردم» در ظـرف ـمـجمـوـعه ـفعـاـلـیت هـای «ـن
ر اـست، که ـبه شکل ـخالـصه ـبه ـست سـال اـخـی ـی ـب
ز ـهم ده ـنـی ردم» در آـیـن اـمه ـم د. «ـن اره ـش ا اـش آن ـه
چون گذـشـته به وـظایف اـنقالـبی ـخود ـعـمل کرده
ــیـــان و در اـیـن راه پرچم ـتـــوده ای ـهـــا در ـم
ـین ـجـاـمـعه، زـنـان، ـجـواـنـان و کارگران، ـمحـروـم
داـنشـجوـیان اـست و در یک کالم به اـیـفای وـظـیفه
ـخود یـعـنی ـبردن دـیدگاه ـها و ـمواـضع ـحزب ـتوده
ایران در میان توده های مردم عمل خواهد کرد.

زـخـمی ـشدگان را آـساـنـتر ـنـمی کـند چرا که درـمانگاه ـهای اـضـطراری در کـشورـهای فـقـیر وـجود
اـقد ـندارـند. ـتـلـفن در کـنار ـجاده ـها ـنـیـست. آـمـبوالـنس وـجود ـندارد و ـبـیـمارـسـتان ـهای ـموـجود ـف
یـون ـنفـر سـاالـنه در جـاده هـای ـیـل ش از یک ـم طـراری انـد. ـبـی ط اـض وسـاـیل الزم بـرای شـراـی
داٌ زـخـمی ـمی دـی ر ـش ون ـنـف د و ـبـیش از ده ـمـیـلـی ود را از دـست ـمی دـهـن ان ـخ ر ـج ای ـفـقـی ورـه کـش
رای گزارش د چرا که کـسی ـب وـن دگان گزارش ـنـمی ـش ادی از اـین زـخـمی ـش داد زـی د.  ـتـع وـن ـش
اـنـیان اـین ـسواـنح ـعاـبران پـیاده و دوچرـخه ـسواران اـند که ـحدود گرـفـتن وـجود ـندارد.  اـغـلب ـقرـب
300ـهزار نـفر از آ ن ـها کودکان ـهـسـتـند.  ـجاده اـبرـیـشم تـعداد اـین ـقرـباـنـیان را ـبـیـشـتر ـخواـهد کرد و
زـیـنه ـهای اـقـتـصادی و ا ـخود ـخواـهد آورد. ـه اـیـلـند ـب ان و ـت دوـسـت ـهمچـنـین ـبـیـماری اـیدز را از ـهـن
وـسط ـبخـش ـخصـوـصی، که سـود مـاران و زـخـمی شـدگان ـت ـی مـاـعی ـجـهت مـراـقـبت از ـب ـت اـج
اـمـین ـنـخواـهد ـشد ـبلکه ـبردوش ـمردم ـفـقـیر اـین ـسرـشاری از ـجاده اـبرـیـشم ـبه ـجـیب ـخواـهد زد، ـت

کشورها خواهد بود.  
اـفع و اده اـست: ـخـصوـصی کردن ـتـصاـحب ـمـن اـنی ـشدن» ـخـیـلی ـس راتژی اـقـتـصادی «ـجـه اـسـت
اـجـتـماـعی کردن ـهزـیـنه ـها.  ـقـیـمت گذاری پاـئـین ـبـنزـین و ـسوـخت  یکی دیگر از مکاـنـیـسم ـهای
اـست اـیه داران اـست.  یک ـسـی رـم ر ـبه ـجـیب ـس ای ـفـقـی ورـه وـمی کـش اـیه از ـبـخش ـعـم رـم ال ـس اـنـتـق
زـیـنه آن را اده ـه دگان از ـج اده کـنـن د که اـسـتـف اـش اس ـب ر اـین اـس د ـب اـی داوم ـب اـبل ـت ـحـمل و ـنـقل ـق
دگان اده کـنـن وـسط اـسـتـف اـست ـت ـسـتی اـین ـسـی اـعی و ـمـحـیط زـی ای اـجـتـم ـنه ـه زـی د.  اگر ـه بپردازـن
ان د.   اـقـتـصادداـن را بپردازـن اـید ـبـهای آـن ـشود، آنگاه ـبـخش ـعـموـمی و ـمـحـیط زـیـست ـب پرداـخت ـن
زـیـنه اـمل «ـه زـیـنه ـش د. اـین ـه اـعی ـحـمل و ـنـقل اـطالع دارـن ای اـجـتـم زـیـنه ـه ریکاـیی ـبـخوـبی از ـه آـم
اـخـته ـشده اـمـنـیـتی ـبـنزـین وارداـتی» ـبود، که در افکار ـعـموـمی ـبه ـعـنوان ـتـهاـجم ـنـظاـمی آـمریکا ـشـن
اـست.  در راـبطه ـبا ـجنگ ـعراق، ـماـلـیات دـهـندگان آـمریکاـیی و انگـلـیـسی ـبـخـشی از ـهزـیـنه ـجنگ
را،که فـقط ـشامل بـهای بـمب ـها و ـفـشنگ ـها است، ـمی پردازـند.  ـجـنایـتی که ـبر ـمردم ـعراق وارد
ـشده اـست ـهیچ گاه ـجـبران ـنـخواـهد ـشد و کـسی ـهزـیـنه آن را ـنـخواـهد پرداـخت. در کـشورـهای
ـثروـتـمـند، ـحداـقل ـبـخـشی از ـهزـیـنه اـجـتـماـعی و ـمـحـیط زـیـست ـحمل و نـقل از ـطرـیق ـماـلـیات ـبـنزـین
اـلـیات ـبـنزـین ـبـندرت ـهزـیـنه ـتـعـمـیرات ـجاده ـها را پرداـخت ـمی ـشود.  وـلی در کـشورـهای ـفـقـیر ـم
ـجـبران ـمی کـند. اـطالـعات ـمرـبوط ـبه ـهزـیـنه و ـقـیـمت ـبـنزـین در اـفـغاـنـسـتان در دـسـترس ـنـیـست وـلی
وـخت ر ـس ای یک ـلـیـت ـشم، ـبـه رـی اده اـب اورت ـج ان در ـمـج ران و پاکـسـت اـیه اـی ـس ای ـهـم ورـه در کـش
کاـمـیون در ـمـقاـیـسه ـبا 122 ـسـنت در انگـلـسـتان، در اـیران ـمـعادل 2 ـسـنت و در پاکـسـتان ـمـعادل 27
ـسـنت اـست.  ـمـعاون رـئـیس ـبانک ـجـهاـنی درـباره  ـمـسـئوـلـیت ـتوـسـعه ـهـمراه ـبا ـحـفظ ـمـحـیط زـیـست
رژی رای ـبـخش اـن د ـب ـسـی وـب ارد دالر ـس االـنه 230 ـمـیـلـی ال رـشد ـس ای در ـح ورـه گـفـته اـست: « کـش
راـبر ـبـیـشـتر از ـمـبـلـغی اـست که کـشورـهای ـشـمال ـبه کـشورـهای پرداـخت ـمی کـنـند.  اـین ـمـبـلغ 5 ـب
ثـاـبه ـته و زـخـمی شـدن در جـاده هـا ـبه ـم سـاـله کـش نـد.» ـم ـجنـوب بـرای تـوـسـعه کمک ـمی کـن
ده از دـست آـم ات ـب ـست.  اـطالـع ار ـنـی زـیـنه ـحـمل و ـنـقل ـفـقط یک ـشـع ا ـه ـطه ـب دی درراـب ـسـی وـب ـس
دکان داد کـشـته ـش رود ـتـع اال ـمـی زـین ـب اکی از آن اـست که وـقـتی ـقـیـمت ـبـن و ـح د ـن ریکا و زالـن آـم
رای ـشـتری ـب ای ـبـی ود که ـبـه ور ـب اـنی ـمـجـب ر ـمی ـشود.  اگر ـتـجارت ـجـه ا کـمـت اده ـه کودک در ـج
رای ون ـب اـفت.   ـهم اکـن زل ـمی ـی راـتب ـتـن ا ـبه ـم اده ـه دگان در ـج داد کـشـته ـش زـین بپردازد ـتـع ـن ـب
اـفزاـیش رـشد آـهـسـته و کـند اـقـتـصاد کـشورـهای آـسـیای ـشرـقی از اـخـتالط ـمـهلک دـسـتـمزد پاـئـین،
رای ده آل ـب راـیـطی اـی اده ـمی ـشود.  ـش ور ـسیکـلت ارزان اـسـتـف وـت ازل ـنـفت و ـسوـخت و ـم ای ـن ـبـه
اـفزاـیش ـسود و ـهمچـنـین ـتـحـقـیق در ـمورد ـجراـحاـتی که در ـتـصادف ـبه  ـسر وارد ـمی ـشود!! ـطـبق
واد آن رکـیب ـم ر ـسبکی و ـت ان ـبخـاـط دـنی اوـی دـنی، آب ـمـع ـی اـم ای آب آـش ری ـه ـط رچـسب ـب ـب
ا اـین آب ـمـعروف اـست.  ـشاـید روزی راـنـنده ـهای ـخـسـته کاـمـیون ـهای اـفـغاـنی ـتـشنگی ـخود را ـب
ـیـلی که اـین ا دـل ـنـه د.  وـلی ـت رات رـفع کـنـن اده ـبـین کاـبل و ـه ار ـج ود کـن اک آـل ای ـخ در کاـفه ـه
ـبـطری آب ـمـعدـنی ـتواـنـسـته اـست راه ـخود را ـبه ـبازارـهای ـبـین اـلـملـلی ـباز کـند، ـنه ـبه ـخاـطر ـسبکی
آن و ـنه ـحـتی ـبه دـلـیل کاـهش زـیاد ـهزـیـنه ـحـمل و ـنـقل، که ـبه ـقول ژوزف اـسـتـیـقـلـیز، اـقـتـصاد دان
ـساـبق ـبانک ـجـهاـنی، «اـساس ـجـهاـنی ـشدن اـست»، ـبلکه ـبواـسـطه ـسوـبـسـید ـهای ـهنگـفـتی اـست که
مردم و محیط زیست، بخصوص در کشورهای فقیر، برای حمل و نقل جهانی این فرآورده می

پردازند.  
ـسوـبـسـیدی که ـتوـسط ـفـقرای ـجـهان ـبشکل ـجنگ، ـبـیـماری و ـجراـحات ـناـشی از ـتـصادف در
ـجاده ـها،  ازـجمله ـمـشـتمل ـبر ـهزاران نـفر که در ـجاده اـبرـیـشم کـشـته ـخواـهـند ـشد، به ـشرکت ـهای

خصوصی کشور های ثروتمند پرداخت می شود.     
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به ابتکار حزب کمونیست بریتانیا، کنفرانس سه روزه یی با عنوان «دانشگاه کمونیسم»، در
ان ـسه روز گردـهم آـیی رـی د. در ـج رگزار ـش دن، ـب شگاه ـلـن وـیی داـن ـشـج ای داـن ادـیه ـه ـمـحل اـتـح
ـشـماری ار ـمـتفکران و داـنـشـمـندان ـمارکـسـیـسم، از ـجـمـله پروـفـسور ـجان کـلی، از داـنشگاه اـقـتـصاد
ـلـندن، پروـفـسور ـمری دـیوـیس، ـمـسـئول ـمرکز ـتحـقـیـقاـتی تـجارت در اروپا، ـجان ـفاـسـتر، پروـفـسور
ان داـنشگاه د، ـشـماری از ـمـحـقـق وـنـیـست در اسکاـتـلـن زـلی و ـصدر ـحزب کـم ارـیخ از داـنشگاه پـی ـت
ـهای ـلـندن و آکـسـفورد، آـندرو ـموری، ـمـتفکر ـمارکـسـیـست و ـصدر اـئـتالف ـبزرگ ـضد ـجنگ
(اـین اـئـتالف ـسازـمان ده ـتـظاـهرات دو ـمـیـلـیوـنی ـبر ـضد ـجنگ در ـلـندن ـبود) ـشـماری از رـهـبران
اتحادیه های کارگری  و همچنین اعضای رـهبری و صدها تن از کادرهای جنبش کارگری و
راـنی اع ـبه ـشدت ـبـح ا، اوـض ـسم و دوران ـم ارکـسـی ون ـم راـم ر پـی ـظ ادل ـن ـسـتی ـبه ـبـحث و ـتـب ـی وـن کـم
ـجـهان و ـمـهم ـترـین ـمـساـیل و ـمـعـضالت ـجـنـبش چپ پرداـخـتـند. روز ـشـنـبه 24 ـخرداد (14 ژوـئن)
ـنـشـست ـبـین اـلـملـلی ـیی ـبا ـعـنوان «جـهاـنی ـشدن، ـجنگ و وـظـیفه ـنـیروـهای چپ» در داـنشگاه ـلـندن
س، ـطـین،  رـفـیق اسکار دال رـی ـس ده دوـلت ـفـل ـن اـی ـم د که در آن رـفـیق ـعـفـیف ـشـفـیع، ـن رگزار ـش ـب
ا، رـفـیق الکا پاپاریگا، دـبـیرکل ـحزب کـموـنـیـست ـیوـنان، ـنـماـیـنده رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست کوـب
رـفیق بلـید زیمـندی، دبـیر کل ـحزب کـمونـیـست آـفریـقای ـجـنوـبی، رفیق راب گریـفیـتس، دـبـیرکل
ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـتانـیا، رـفیق ـصالح، ـنـماـیـنده رهـبری ـحزب کـمونـیـست ـعراق(که به ـتازگی از
ران از وده اـی دگی از ـسوی ـحزب ـت اـیـن دوار ـبه ـنـم د اـمـی ود) و رـفـیق ـمـحـم ده ـب دن آـم داد ـبه ـلـن ـبـغ
ادل ـب ا و ـت واـنـیم ـبـخـشی از ـبـحث ـه ـت درـیج ـب دوارـیم که ـبه ـت ا اـمـی د.  ـم ودـن ان آن ـب راـن ـجـمـله ـسـخـن
رـساـنـیم. در زـیر  ـتوـجه ـخواـنـندگان را ـبه ـبـخش اـمه ـمردم» ـبه چاپ ـب ـنـظرـهای اـین ـجـلـسه را در «ـن

هایی از سخنرانی نماینده حزب جلب می کنیم.
«رفقا و دوستان عزیز!

ـنـخـست اـجازه ـبدـهـید ـتا ـمراـتب ـتشکر و ـقدراـنی ـحزب ـتوده اـیران  را به رـفـقای انگـلـیـسی، ـبه
ـخاـطر ـتدارک و ـبرگزاری اـین ـنـشـست ـمـهم، که در ـطی ـسه روز  ـمـهـمـترـین ـمـساـیل ـجـنـبش را ـبه

بحث و تبادل نظر گذاشت، تقدیم کنم.
وج دوم رـخی «ـم ول ـب ان و ـبه ـق ران ـجـه أـله ـبـح ـس شگاه، ـم ای ـمـهم اـین داـن وـضوع ـه یکی از ـم
اـیف اـمی در رواـبط ـبـین اـلـمـلـلی و وـظ ـظ وری ـن اـت ال دیکـت زون اـعـم اـنی ـشدن« و ـخـطر روز اـف ـجـه
راـبر ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـجـهان ـبرای اراـئه یک ـجایگزـین ـقرار ارـیـخی ـبزرگی اـست که در ـب ـت
اره اـثرات اـین ـجـهاـنی ـشدن ـبر ـتـحوالت ـمـنـطـقه پر ـتـنش و اه اـمروز ـمن ـنـیز درـب دارد. ـبـحث کوـت
اـسـتراتژیک ـخاورـمـیاـنه ـخواـهد ـبود. در اـبـتدا ـبـجاـست ـتا ـبر اـساس ـشـعار اـساـسی اـین داـنشگاه که
دن» اـنی ـش ا از «ـجـه ور ـم ـظ ـن رح کـنم که ـم وال را ـط اـیل اـست، اـین ـسـئ ـس اره ـهـمه ـم پرـسش درـب
ا پاـسخ ـبه اـین ـسـئوال را از دـهان یکی از ـمداـفـعان ـجـهاـنی ـشدن، اـشد ـت چـیـست؟ ـشاـید ـمـناـسب ـب
پروـفـسور ـجان گـیدـنز ـبـشـنوـیم که ـسال ـها پـیش، در ـسال 1990، ـجـهاـنی ـشدن را «ـتـشدـید رواـبط
ان و گره واـمع ـمـحـلی، و ـتحـوالت ـجـه ان ـج ـی اط ـم ـب راری ارـت رـق ان و ـب اـعی در ـسـطح ـجـه اـجـتـم
ـخوردن ـسرـنوـشت ـمـسایل مـحـلی ـبا اـین تـحوالت» تـعرـیف کرد. الـبـته گـیدـنز در کـتاب اـخـیر ـخود

با عنوان «جهان در حال فرار: چگونه جهانی شدن زندگی ما را تغییر می دهد» 
(The Runaway World: How Globalism is Reshaping Our Lives)
تـعریف ـمشـخص ـتری از جـهاـنی ـشدن در ارـتـباط ـبا تـحوالت کـنوـنی اراـئه ـمی دـهد و ـمی گوـید:
ادگراـیان اـفراـطی در ـجرـیان اـست، ان اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا و ـبرـخی ـبـنـی اـبـلی که اکـنون ـمـی «ـتـق
ان وـطـنی (Cosmopolitans) از ـفن دان ـبه ـجـه ـتـق را ـمـع ود زـی ر ـب اپذـی اب ـن ـن سـأـله ـیی اـجـت ـم
ا را ده ـه ادگراـیی اـین پدـی د، در ـحاـلی که ـبـنـی ال ـمی کـنـن رـهنگی اـسـتـقـب آوری و کـثرت گراـیی ـف
ـخـطرـناک و ـناراـحت کـنـنده ـمی ـیاـبد...» ـسـئوال اـساـسی ـیی که ـما در اـین ـجا ـباـید ـطرح کـنـیم اـین

ا

اً ـهـمه ـبرـخوردـهای اـمروزـیـنی که ا واـقـع ـست که آـی
ـما در ـجـهان ـشاـهد آن ـهـسـتـیم، ـیـعـنی ـتالش آـمریکا
برای تحمیل رهیری ـخود به جهان، در هم شکسته
ـمـلـلی، از ای  ـبـین اـل رار دادـه واـنـین و ـق دن ـهـمه ـق ـش
ـجـمـله ـقرار داد ـمـنع آزـماـیش ـسالح ـهای ـهـسـته ـیی،
زـیر پا گذاـشـته ـشدن ـقرار ـهای ـبـین اـلـملـلی در زـمـینه
ـحـفظ ـمـحـیط زـیـست و ـبرـقراری رواـبـطی ـعادالـنه ـتر
ـظـرات ـیل ـن ـم ی، ـتـح ـمـلـل ـین اـل ـنه ـتـجـارت ـب ـی در زـم
ـجنگ ـطـلـباـنه، از ـجـمـله ـبه ـمـتـحدان ـناـتو ـیـعـنی ـهـمان
د، ـهـمه اـم د «اروپای کـهـنه» ـمی ـن ـسـفـل اـیی که راـم ـه
ادگراـیی و ـمداـفـعان ـجـهان رـخوردی اـست ـبـین ـبـنـی ـب
وـطـنی ؟ پاسخ ـما به اـین ـسـئوال و ـسـئواالت ـمـشابـهی
که ـتوـسط ـمداـفـعان جـهاـنی ـشدن و آـناـنی که تالش
ـمـای ـجـهـاـنی ـشـدن و ـتـحـوالت ـی ـنـد ـتـا ـس ـمی کـن
وه سـاـنی ـجـل وـنی را اـن ار کـن اـجـعه ـب اک و ـف طـرـن ـخ
ـمه کسـاـنی که ـمی نـد و ـخالـصه پاـسخ مـا ـبه ـه دـه
د روـشن روـشـن ا ـبـف ات را ـبه ـم ظـرـی د اـین ـن ـن خـواـه
د اـنی، روـن اـتی ـجـه ـیـغ ـبـل ا در پس کارزار ـت اـست: ـم
ای وق و آزادی ـه ـنـیم که ـحـق ـی اکی را ـمی ـب رـن ـخـط
اگون را در دـموکراـتیک ـشـهروـندان و ـجواـمع گوـن
ال وادث دو ـس د. ـح د ـمی کـن دـی ان ـتـه ر ـجـه راـس ـس
رای ای ـجدی  ـب رـه د زنگ ـخـط اـی ان ـب گذـشـته ـجـه
وـشت رـن ر و ـس ـش ده ـب د که ـبه آـیـن اـش اـنی ـب ـهـمه کـس

«جهانی شدن، جنگ و وظایف نیروهای چپ»
سخنرانی نماینده حزب توده ایران در «دانشگاه کمونیسم»



جامعه بشری عالقمندند.
ـسـتی 21 ـشهـریـور ( 11 ـمـله تـرورـی واـقـعـیت اـین اـست که در پی ـح
رای اـجـعه ـب اده از اـین ـف ـسـبت ـبه اـسـتـف ان ـن رـقی ـجـه ای ـمـت روـه ر)، ـنـی اـمـب سپـت
اکی ـتـحـمـیل هژـموـنی ـمـطـلق آـمریکا ـبر ـجـهان و پدـید آـمدن روـند ـخـطرـن
دون اـنی، ـب اـیل ـجـه ـس اره ـم اً درـب د راـس واـن که ـطی آن یک کشـور ـمی ـت
ـتحـد، در ان ـمـلل ـم ان و سـازـم ای ـجـه ر کشـورـه ات سـاـی ظـرـی وـجه ـبه ـن ـت
ـصـمـیم ود ـت اـمی ـخ ـظ ادی و ـن ـص ـت اـسی، اـق راـنه ـسـی ـظ اـفع ـتنگ ـن ـن ای ـم راـسـت
گـیری کـند، ـهـشدار دادـند. اـین روـند ـخـطرـناک وـقـتی ـبـیـشـتر ـعرـیان ـشد
ن ن دکتــرـی ت آمــریکا اـی که در سـنــد رسـمـی وزارت خــارـجه دوـل
ردم ده ، ـم االت ـمـتـح اع از اـی رای دـف ا ـب د که: « ـم ده ـش اـن اک گـنـج رـن ـخـط
آـمریکا و ـمـناـفع ـمان در کـشور و ـجـهان،  ـمراکز ـخـطر را ـشـناـساـیی و ـقـبل
رد. در حـاـلی که ایـاالت ـین خـواـهـیم ـب یـدن آـنهـا ـبه آمـریکا از ـب از رـس
ـین مـاٌ ـتالش خـواهـد کرد که در اـین راه ـحمـاـیت جـاـمـعه ـب ـتحـده داـی ـم
اـلملـلی را جـلب کـند وـلی ـما  در ـصورت ـلزوم راـساً اـقدام ـخواـهـیم کرد و
رای ود ـب وق ـخ واـهـیم داـشت که از ـحـق د  ـنـخ ردـی ـیـنه ذره ـیی ـت در اـین زـم

حمله پیش از آنکه به ما حمله شود بهره جویبم...«
ا» در اـفع ـم ا» اـست. «ـمـن اـفع ـم ـن أـله «ـم ـس رـین  ـم ز در اـین دکـت د رـم کـلـی
ال ون ـس ای ـنـفـتی و اـسـلـحه  اـست که اکـن ارـه اـفع اـنـحـص اره ـبه ـمـن ا اـش اـیـنـج
ال اـین د. اـعـم رل خـود دارـن ـت ریکا را در کـن اـسی آـم ـی ـسـتم ـس ـی اـست ـس ـه
اـیج ـت ای گذـشـته ـن اگون در دـهه ـه ای گوـن اـست ـه اـفع» ـبه ـصورت ـسـی «ـمـن
اـهای ـضد ـمردـمی گوـناگون، از ـجـمـله ـبه ـقـتل وـحـشـتـناکی ـهمچون کودـت
ا در کشـوری که ـمن از آن ـمی ـیـلی، کودـت ده در ـش ـن ر آـل دن دکـت رسـاـن
وـنه ـم ا ـن ر ـمصـدق، ده ـه ران و سـرنگوـنی دوـلت ـمـلی دکـت آـیم، ـیـعـنی اـی
ا و ـهمچـنـین ـتـحـمـیل ـجنگ رـیـق ا و آـف رکزی، آـسـی ریکای ـم دیگر در آـم
ام، ان، از ـجـمـله  وـیـتـن اگون ـجـه ای گوـن ورـه ردم کـش ار ـبه ـم اـجـعه ـب ای ـف ـه

کره و در سال های اخیر حتی در اروپا بوده است.
وـسـته وع پـی ان ـبه وـق ر) در ـجـه اـمـب ور ( 11 سپـت رـی آنچه پس از 21 ـشـه
اـست، ـتالش روـشن اـیاالت ـمـتـحده ـبرای ـبرپاـیی یک امپراـتوری ـحـهاـنی
ر راـس ور که ـبوش ـبه ـس ان ـط رار دارد اـست و ـهـم که ـخود در رأس آن ـق
ـجـهان اـخـطار داد در اـین ـنـظام ـجـهاـنی ـمردم ـجـهان ـحق اـنـتـخاب دارـند که
اـست د. ـسـی رـن رار گـی اـبل آن ـق ا در ـمـق د و ـی اـشـن وش ـب ار دوـلت ـب ا در کـن ـی
ـطـقه، از ـن ر عـراق، که امـروز کشـورهـای دیگر ـم ـجنگ ـتـحـمـیل شـده ـب
ـجـمـله اـیران را ـتـهدـید ـمی کـند، ـنـموـنه روـشـنی از اـین دکـترـین ـجدـید در

وضعیت جهانی بسیار خطرناک امروز است.
رفقا!

ـجاـلب اـست که  ـسـیاـست ـتـحـمـیل ـجنگ در وـضـعـیـتی رخ داد که ده
ـها ـمـیـلـیون اـنـسان ـصـلح دوـست و ـمـترـقی در ـسراـسر ـجـهان  ـبر ـضد ـجنگ
ر ضـد ـمه مـاـشـین ـجنگی آمـریکا ـب ا اـین ـه د و ـب راض زدـن دـست ـبه اـعـت
کـشوری کوچک به ـحرکت درآـمد و ـفاـجعه اـنـساـنی ـیی ـخلق ـشد که ـما
اـمروز در ـعراق شاـهد آن ـهستـیم. در طی شش ماه گذـشته افکار عـمومی
ـجـهان ـبه ـطور ـمداوم ـمورد ـبـمـباران ـتـبـلـیـغاـتی رـساـنه ـهای ـخـبری واـبـسـته ـبه
ـنه ـی ـیـاـست ـجنگ ـبـود و اـنـواع و اقــسـام دالـیل واـهی و ـقالـبی در زـم ـس
ردن ـسالح هـای اـمحـای ـجـمـعی در عـراق و شـروع ـین ـب ضـرورت از ـب
راق وری ـع اـت ر رژـیم دیکـت راق از ـش ردم ـع رای «آزاد کردن» ـم ـجنگ ـب
ـطـقه رل ـمـن اـست کـنـت ود که ـهدف اـصـلی اـین ـسـی ـته روـشن ـب ـب د. اـل اراـئه ـش

رای ـسال ـهای ـطوالـنی آـیـنده اـبع ـنـفـتی آن ـب راتژیک ـخـلـیج ـفارس و ـمـن اـسـت
راق» ریکا پس از «آزاد ـسازی ـع دام آـم اـقی ـنـیـست که ـنـخـسـتـین اـق ود. اـتـف ـب
ـتـحـمـیل یک ـفرـماـندار ـنـظاـمی ـبه ـمردم ـعراق ـبود که ـتا کـنون ـقرار دادـهای
ازسـازی عـراق» ـبه اـنـحصـارهـای رای «ـب ـنـفـعـتی را ـب دت و پر ـم طـوالـنی ـم
اـیه داری، ـیـعـنی ـهـمان ـشرکت ـهاـیی که ـبوش، چـیـنی و راـمـسـفـلد، در ـسرـم
اـیی اء کرده اـست. ـهدف ـنـه د، اـعـط وده اـن ا ـب ران آـنـه گذـشـته از ـحـقوق بگـی
ت مچون دوـل ـده ـه ـاـن ـراق روی کار آوردن یک دوـلت دـست ـنــش در ـع
ـطـقه را ریکا در ـمـن دت آـم والـنی ـم اـفع ـط ا ـمـن ان اـست ـت ـسـت اـن کرزای در اـفـغ
ا ـمـخاـلـفت ـجدی ـنـیروـهای أـمـین کـند. اـلـبـته روـشن اـست که اـین ـسـیاـست ـب ـت
ور که وـنـیـست اـین کـش راق، از ـجـمـله ـحزب کـم رـقی ـع وکراـتیک و ـمـت دـم
ـمـبارزه قـهرـماـنانه ـیی را ـطی ـسال ـهای ـطوالـنی ـبر ـضد ـصدام ـحـسـین به پـیش
ر ارزه ـب ریکا در زـمـیـنه ـمـب دـعـیات آـم رـخالف ـهـمه ـم اـشد. ـب رده اـست ـمی ـب ـب
ون ـبه ـتقـوـیت آن اد گراـیی اـین ـسیـاـست هـا تـاکـن ـی ـن ـسم و ـب ضـد تـرورـی
ر ضـد دس ـب ده اـست که اـین ـجنگ را یک «ـجنگ ـمـق واـضـعی اـنجـاـمـی ـم
وـجه راق ـت ال ـع د در پی اـشـغ ـی د... ـهمـان طـور که ـمی داـن ـن اـسالم» ـمی داـن
دوـلت آـمریکا ـبه ـسـمت اـیران ـتـغـیـیر ـیاـفـته اـست و ـبه ـنـظر ـمی رـسد آن ـطور
که ـبرـخی از ـسردـمداران آـمریکاـیی ـمی گوـیـند ـبه ـنـظر ـمی رـسد که اـیران
اـشد اـشاره کـنـیم که اـیران ـمـحل ـبـعدی ـبرای ـتـغـیـیر رژـیم اـست. ـشاـید ـبد ـنـب
در ـسال ـهای اـخـیر ـشاـهد ـتـحوالت ـمـهـمی ـبوده اـست. در ـجرـیان اـنـتـخاـبات
ریاست جمـهوری دوم خرداد 1376 (ماه مه 1997)، بررغم همه ـفشارها و
زد اـم راـنی ـن ون اـی ـیـلـی ا ـبـیش از 20 ـم ر ـمـیـهن ـم اکم ـب اع ـح ریکات ارـتـج ـتـح
وکراـسی و ول دـم ـمی که ـق ای خـاـت د و ـبه آـق رـسـمی رژـیم را طـرد کردـن
اـسـتـقرار ـجاـمـعه ـمدـنی ـمی داد، رأی دادـند. ـحزب ـما در ـحاـلی که ـبه شکل
أکـید ـمی کرد ا ـهـمواره ـت اـصوـلی ـمداـفع اـصالـحات ـبه ـنـفع ـتوده ـهاـست، اـم
وـنی، ـیـعـنی دادی کـن ای اـسـتـب ارـه اـخـت ا ـحـفظ ـس وان ـب که ـتـصور اـینکه ـمی ـت
ـحاکمـیت ـمـطلق یک نـفر ـبه ـعـنوان وـلی فـقیه، به دـموکراـسی و ـجاـمعه ـمدـنی
دـست ـیاـفت ـسراـبی ـبـیش ـنـیـست. ـشش ـسال پس از اـین واـقـعه ـتارـیـخی مـهم
اـمروز روـشن ـشده اـست که آـقای ـخاـتـمی ـنـمی ـتواـند ـقول ـها و ـبرـنامه ـهای
ـخود را در چارچوب ـساـخـتار ـهای ـقدرت کـنوـنی ـبه پـیش ـبـبرد و ـبه گـفـته
ـخودش از اـهرم ـهای ـبـسـیار ـناچـیزی، ـبه ـعـنوان رـئـیس ـجمـهوری، در ـمـقاـبـله
ـبا نـهادـهای تـحـمیل ـشده از ـسوی وـلی فـقیه ـبرـخوردار اـست. اتـخاذ ـسـیاـست
ـهای ـمـماـشات گراـنه و ـتـسـلـیم ـطـلـباـنه از ـسوی ـخاـتـمی و ـهـمفکران او اـجازه
ـته ـخـود را ـبـاز پس بگـیـرد و داد ـتـا ارـتـجـاع ـحـاکم ـمـواـضع از دـست رـف
ای اـصالح روـه ـی ات و ـن د اـصالـح د روـن ر ـض اـجـمی وـسـیـعی را ـب کارزار ـتـه
ری صـدهـا دگر ـنجـر ـبه دـستگـی اکنـون ـم د که ـت ـطـلب سـازمـان دـهی کـن
اـمه اـندـیش، ـنوـیـسـنده، ـخـبرنگار، داـنـشـجوی ـمـبارز و ـبـسـته ـشدن ده ـها روزـن

منتقد از رژیم شده است.
اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر و روـسـتا در اـسـفـندـماه 1381 (ـمارس 2003)،
که توسط بیش از 80 درصد از ـمردم در شهرهای بزرگ کشور، از جمله
د ورده از روـن رـخ ا ـس ردم ـم رـیت ـم ان داد که اکـث ـش د، ـن رـیم ـش ران، ـتـح ـتـه
اصالـحات اعتـقادی ـبه ـتوان ـساخـتار کـنونی ـحاکمـیت ـبرای تحقق ـخواست
د. در دارـن اـعی ـن داـلت اـجـتـم ـنه ـتـحـقق آزادی و ـع ـی ان در زـم ـش رـحـق ای ـب ـه
اـعی: ای اـجـتـم روـه ـی د کرده اـست که ـن أکـی ا ـت زب ـم ال گذـشـته ـح ـشش ـس
داـنـشـجوـیان، ـجواـنان، زـنان و ـخـصوـصاٌ ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان، ـنـیروی
ن نـد و در صـورـتی که اـی ـمحـرکه اسـاـسی در راه ـتـحـقق رونـد اـصالحـاـت
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ـستگی ـبه ارز ـبه واـب ان ـمـب وـی ـشـج ا ـمـتـهم کردن داـن اکم ـب ان ـح ـش دـی اریک اـن ان و ـت رـتـجـع ـم
ران ر ـضد اـسـی راـنه ـخـشن ـب اـب رـخورد ـهای ـشدـید و احکام ـج ا ـب ا ـب ریکا ـتالش ـمی کـنـند ـت آـم
ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـموج ـجدـیدی از ارـعاب و اـخـتـناق را در ـجاـمـعه بگـسـتراـنـند و ـبا ـخاـموش
کردن ـصداـهای ـمـخاـلف از ـجـمـله ـبه اـسـتـقـبال ـسالگرد 18 ـتـیرـماه ـبروـند. ـشـیخ ـمـحـمد ـیزدی،
از ان ـنـم رـی زدیکان وـلی ـفـقـیه، در ـج ان و از ـن اـئـیه،  ـعـضو ـشورای نگـهـب وه ـقـض اـبق ـق رـئـیس ـس
ـجـمـعه اـین ـهـفـته ـتـهران، ـضـمن ـحـمـله ـشدـید ـبه داـنـشـجوـیان ـمـبارز از ـجـمـله گـفت: «ـمن ـسـئوال
ـمی ـکـنم از ـحـقوق داـنان ،  ـکـساـنی که ـجـلوی ـماـشـین ـها را ـمی گـیرـند و ـشـیشه ـها را ـمی ـشـکـنـند و
ـسرـنـشـیـنان آن را ـکـتک ـمی زـنـند و ـناـسزا ـمی گوـیـند، چـنـین ـکـساـنی مـحارـبـند ـیا مـخاـلف؟ اـینـها
اـشد... ـطـبق رـخورد ـمـحارب گوـنه داـشـته ـب ا ـب ا اـیـنـه اـید ـب ـسـتـند و دـستگاه ـقـضاـیی ـب ـمـحارب ـه

فرمایش مقام معظم رهبری با بی رحمانه ترین وضع با اینها برخورد کنید...»
ـحـمالت ـشدـید ارـتـجاع ـبه ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـمـتـهم کردن آن ـبه واـبـستگی ـبه آـمریکا
ای ـمـخرب در اـلت ـه ا دـخ وش ـب رد که دوـلت دـست راـسـتی ـب راـیـطی ـصورت ـمی گـی در ـش
اـمور داخـلی اـیران ـعمالً و آگاـهاـنه آب ـبه آـسـباب ارـتـجاع ـمی رـیزد و آـتش ـبـیار ـمـعرکه ـیی
وش و ای ـب اـلت ـه د.  دـخ ـسـتـن ا ـه ارز ـمـیـهن ـم ـب ان ـم وـی ـشـج ان اـصـلی آن داـن ـی اـن رـب اـست که ـق
ـسـخنگوـیان دوـلت او، از ـجمـله ـحـماـیت از ـحرکت ـهای اـعـتراـضی داـنـشـجوـیان پـیش از آنکه
ران اد کـساـنی ـهمچون ـبوش و دوـلت او ـبه آزادی و ـتـحـقق دـموکراـسی در اـی رـیـشه در اـعـتـق
اـلـیـسم در اه و دراز ـمدت امپرـی اـفع کوـت أـمـین ـمـن ـشـئت گرـفـته از ـتالش در راه ـت اـشد ـن داـشـته ـب
ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس و در کـشور ـماـست. آـمریکا ـهمچـنان در آرزوی اـحـیای «ـجزـیره ـثـباـتی»
اـست که رژـیم پـلـیـسی پـهـلوی، پـیش از اـنـقالب ـبرای ـتأـمـین ـمـناـفع آن در ـمـنـطـقه پدـید آورده
ریکا، ـبه ـصورت ا ـحـماـیت آـم اـقی ـنـیـست که ـنـیروـهای ـسـطـلـنت ـطـلب، ـب ـبود و از اـین رو اـتـف

تحریک آمیزی در واقع دولت بوش را به مداخله نظامی در ایران تحریک می کنند. 
واـقـعـیت اـین اـست که ـمـسأـله امکان دـخاـلت ـنـظاـمی آـمریکا در اـیران و تکرار ـفاـجـعه ـیی
همچون فاجعه عراق در میهن ما امری جدی است که باید با کمال دقت و هوشیاری با آن
ـبرـخورد کرد. گزارش ـسازـمان ـتحـقـیـقات اـتـمی ـسازـمان مـلل ـمتـحد درـباره ـسـیاـست ـهـسـته ـیی
اده دوـلت ـبوش از اـین ان و ـسوء اـسـتـف ازـم ا اـین ـس ر رژـیم ـب ـشـت ران و ـضرورت ـهمکاری ـبـی اـی
ان اره ـسرـنوـشت ـمـیـهن ـماـست. ـحزب ـتوده اـیران ـهمچـن گزارش ـهـمه ـعالـیم ـخـطرـناکی درـب
ـمـعـتـقد اـست که ـباـید ـبا پرـهـیز از ـهرگوـنه ـسـیاـست ـماـجراـجوـیاـنه و ـتـحریک آـمـیز و از ـطرـیق
ران را ـبه ر ـضد اـی اـمی ـب ـظ اـنه ـهای ـحرکت ـن اد ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبـه ا ـنـه ذاکره و ـهمکاری ـب ـم
ـشدت ـمـحدود کرد. دـست ـیاـبی به ـسالح ـهـسته ـیی آنـهم ـتوـسط رژـیم اـسـتـبدادی و ـمرتـجـعی
ا آن واـند ـب ـهمچون رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمـسأـله ـیی اـست که ـهیچ ـنـیروی ـترـقی ـخواـهی ـنـمی ـت
ـموافـقت داـشـته ـباـشد در ـعـین ـحال ـحـماـیت از ـسـیاـست ـهای ـمداخـله ـجوـیاـنه آـمریکا در ـمیـهن
اـفع ـمـلی اـیران ـنـیـست. ـما ـما ـنـیز ـبه ـهرـبـهاـنه و پوـشـشی چـیزی ـجز پـشت کردن و ـخـیاـنت ـبه ـمـن
ـبارـها گـفته اـیم و تکرار ـمی کـنـیم که ـسرـنوـشت ـمـبارزه ـمردم مـیـهن ـما ـبر ـضد رژـیم ـمرـتجع و
اـسـتـبدادی والـیت ـفـقـیه ـتـنـها ـباـید ـبه دـست ـنـیروـهای ـمردـمی، ـمـلی و آزادی ـخواه اـیران ـتـعـیـین
ـیـاـست ـهـای گردد و ـنه ـبه دـست ـمـداـخـله گران ـخـارـجی. نکـته اـسـاـسی اـین اـست که ـس
ـمرـتجـعانه و ـضد ـمردمی رژِـیم و ـسردـمداران آن و سـیاـست ـهای ـمداخله ـجوـیاـنه دولت ـبوش
درمورد ایران عمالً دو روی یک سکه اند که در تضاد آشکار با منافع ملی ما قرار دارند.
ـجـنـبش ـمردـمی، ـنـیروـهای اـجـتـماـعی آگاه و ـمـبارز، ـهمچون داـنـشـجوـیان، ـجواـنان، زـنان و
د و دـی ـش د ـبه ـت د ـمی کـن دـی ران  را ـتـه راـتی که اـی ا درک ـخـط ان، ـب ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـش
ان رـتـجـع اـبل ـم د داد. در ـمـق واـهـن ر ضـد رژـیم والـیت ـفـقـیه اداـمه ـخ ود ـب ارزه ـخ ـب رش ـم گـسـت
وه ردـمی و اـنـب رار دارد ـتن دادن ـبه ـخواـست ـجـنـبش ـم ا ـعـمالً دو راه کار ـق ر ـمـیـهن ـم ـحاکم ـب
ا ـقـبول ـتـغـیـیرات ا ـب ـتوده ـهای ـجان ـبه ـلب رـسـیده و ـحرکت ـبه ـسـمت ـتـحـقق اـین ـخواـست ـه
ردم و رای ـم دت ـب وـنی که ـبی شک در دراز ـم ا اداـمه وـضـعـیت کـن ار و ـی اـخـت اـسی در ـس اـس

کشور بسیار گران تمام خواهد شد. 
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ادامه جنبش مردمی، اعتراض های دانشجویی ...
دگی ـحزب اـیـن أت ـنـم ورت ـهـی ـش ا ـم راـنس و ـب ری کـنـف رـهـب
ـقـطـعـناـمه ـیی درـباره ـمـساله اـیران ـتـنـظـیم و به کـنـفراـنس اراـئه و
ـمورد ـتـصوـیب ـشرکت کـنـندگان در کـنـفراـنس ـقرار گرـفت.

متن قطعنامه کنفرانس به شرح زیر است:
زاب کارگری و دگان در اـجالس اـح رکت کـنـن ا ـش «ـم
رگزار ارـیخ 19 و 20 ژوـئن در آـتن ـب ـسـتی که در ـت ـی کمـوـن
ر ضـد ریکا ـب دات آـم دـی ـسـبت ـبه ـتـه شـد نگراـنی خـود را ـن
اـیران اـبراز ـمی دارـیم. از ـجـمـله اـهداف اـین ـتـهدـیدات ـتأـثـیر
دات دـی ران اـست  ـتـه والت داـخـلی اـی د ـتـح ر روـن گذاری ـب
والـنه اـست که ـمی ـسـئ ر ـم اـسـتی ـغـی ران ـسـی ر ـضد اـی ریکا ـب آـم
اـنه را ـبه کام ـجنگ و ـتـخرـیب اورـمـی واـند ـتـماـمی ـمـنـطـقه ـخ ـت
اـجـعه ـیی ا ـف ـنـه ران ـنه ـت ریکا ـبه اـی اـمی آـم ـظ د. ـحـمـله ـن اـن بکـش
ـبرای  ـمردم اـیران ـبلکه ـفاـجـعه ـیی ـبرای ـجـنـبش ـصـلح، ـترـقی
ریکا ریکات آـم ان اـست. ـتـح ر ـجـه راـس وکراـسی در ـس و دـم
ان واـن ان و ـج وـی ـشـج رد که داـن ورت ـمی گـی راـیـطی ـص در ـش
ایراـنی در اعـتراـضات ـخود ـخواـهان اصالـحات دـموکراتیک
ـهـسـتـند. ـمردم اـیران پیگـیراـنه ـخواـست ـهای ـخود را پـیراـمون
پاـیان ـسـیاـست ـهای ـسرکوبگراـنه رژـیم و ـحرکت  ـبه ـسـمت
ـنـوان یگاـنه راه ـخـروج از ـیـزه کردن کـشـور ـبه ـع دـمـوکراـت
ـبـحران فلج کـنـنده اقـتـصادی، اـجتـماـعی و سـیاسی کـشور ـبـیان
ر ـی ای ـغ اـست ـه ران از ـسـی وکراـتیک اـی ـئ د. رژـیم ـت کرده اـن
ـمـسـئوالـنه دوـلت آـمریکا ـبه ـمـنـظور ـسرکوب ـجـنـبش ـمردـمی
اـعث ریکا در واـقع ـب اـست آـم ره جـوـیی کرده اـست. ـسـی ـبـه
ده ای ارـتجـاـعی و دـست راـسـتی ـش روـه ـی واـضع ـن وـیت ـم ـتـق
اـسی - اـجـتـماـعی ـمـخاـلـفان را اـست که ـهرگوـنه ـحرکت ـسـی
ـبه ـعـنوان یک ـحرکت آـمریکاـیی ـمـعرـفی ـمی کـنـند و ـبدـین
ریکا د. دوـلت آـم ـن وـجـیه ـمی کـن رـتـیب سـرکوب آن را ـت ـت
دار رـف ایگزـین ـط ری یک ـج ا ـبه شکل گـی د ـت ـتالش ـمی کـن
اری رـساـند. راـنی ـی روـهای اپوزـیـسـیون اـی ان ـنـی آـمریکا در ـمـی
اـین ـسـیاـسـتی اـست ورشکـسـته که ـهدـفش ـتـحـمـیل ـجایگزـین
«دـموکراـتیک» آـمریکاـیی ـبه کـشورـهاـست. ـتـماـمی ـنـیروـهای
ـنـد و اـین ـتـرـقی اـیـران ـبه درـسـتی ـمـخـاـلف اـین ـمـداـخالـت ـم

سیاست را محکوم می کنند.
ـشرکت کـنـندگان در اـین اجالس ـهـمـبـستگی ـخود را ـبا
ـیـروـهـای ـتـرـقی ـخـواه اـیـران ـبـر ـضـد حکوـمت ـبـارزه ـن ـم
دگان ـبه ـن د. شـرکت کـن ـن ران اـعالم ـمی کـن وکراـتیک اـی ـئ ـت
ان در ران و دـلـیری و ـشـجاـعت آـن ردم اـی اـنه ـم اـن رـم ارزه ـقـه ـمـب
مبارزه شان برای تحوالت دموکراتیک درود می فرستند.
وـشت رـن د که ـس دـن دگان در اـجالس ـمـعـتـق ـشرکت کـنـن
د ـبه دـست اـی ا ـب ـنـه ور ـت ده اـین کـش ران و دوـلت آـیـن ردم اـی ـم
مردم ایران و نیروهای مترقی و دموکراتیک آن تعیین شود

و نه هیچ جایگزین تحمیل شده از خارج.

آتن 20 ژوئن 2003 

ادامه همبستگی احزاب کارگری ...
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تسلیم شدن اتحادیه اروپا در برابر آمریکا
ریکا ، دـست ـبه روی از آـم ز ـبه پـی ادـیه اروپا ـنـی ا ،اـتـح ریکا ـبه کوـب ای آـم ارـه ـش در اداـمه ـف
ریکا در ریکات آـم زاـیش ـتـح ا زد . در پی اـف د کوـب ر ـض اـسی و اـقـتصـادی ـب ای ـسـی دام ـه اـق
ا و اـیی ـه ا و کـشـتی رـب واپـیـم ا ، ـه ری ـه ان دـهی گروگان گـی ازـم رـغـیب و ـس ا و ـت داـخل کوـب
ا ـموـفق ـبه کـشف ـشبکه ـیی از وـنی ـبه آـمریکا، دوـلت کوـب اـن ـتـشوـیق ـبه ـمـهاـجرت ـهای ـغـیر ـق
رای اـیـجاد اـغـتـشاش و آـشوب در اـین کـشور ـشد که در پی ان دـهی ـشده ـب ازـم روـهای ـس ـنـی
ـمـحاکمه آنـها ، ـمـقاـمات ـقـضاـیی کوـبا ـبا در ـنـظر گرـفـتن ـقواـنـین کـشور ، 75 نـفر را ـبه زـندان و
سه نفر را به جرم کشتی ربایی و به خطر انداختن جان مسافرین آن ، به اعدام محکوم کرد

 .
ا را ود ، اـین ـمحکوـمـیت ـه اـیی ـخ ای ـضد کوـب اـست ـه روی از ـسـی ریکا در پـی دوـلت آـم
“نـقض حـقوق ـبـشر” در کوـبا ـخواـند و از اتـحادیه اروپا ـنـیز ـخواـست ـتا رواـبط ـخود را ـبا کوـبا
اـمه ـهای رـن ا ، ـب ا کوـب کاـهش دـهد . اـتـحادـیه اروپا ـنـیز ـعالوه ـبر ـمـحدود کردن رواـبط ـخود ـب
اـلغ ـمی ـشد ، ـلـغو کرد که ـعـمراـنی و ـتوـسـعه ای ـخود را ـنـیز که ـبه ـبـیش از40 ـمـیـلـیون ـیورو ـب

عبارت بودند از :
1. کمک ـماـلی ـبه ـمـبـلغ 17/5 ـمـیـلـیون ـیورو که ـبرای کمک ـبه پـیـشـبرد و ـتوـسـعه ـسـیـسـتم

آبیاری و افزایش تولید مواد غذایی در استان های گراناما و هاوانا.
وار و 2 اـن اـنه 500 ـخ ر و ـمرـمت ـخ رای ـتـعـمـی ورو ـب اـلی ـبه ـمـبـلغ 7/4 ـمـیـلـیون ـی 2. کمک ـم
ـطـقه «پالزا دل ـن وـمی در ـم ات ـعـم وـسـعه خـدـم دـنی و ـت اـمـی اـنی ، آب آـش رق رـس درـسه ، ـب ـم

کریستو» در بخش قدیمی هاوانا. 
3. کمک 400 هزار یورویی برای ایجاد خانه سالمندان 

اـمه ـهای ـعـمراـنی ـسازـمان ـمـلل ، اـفزاـیش کمک رـن ا ـب 4. کمک 6/8 ـمـیـلـیوـنی در راـبـطه ـب
ـین و ـیل آـمـوزش ، ـبـهـداـشت و کمک ـبه ـمـعـلـوـل ـب ـمـاـعی از ـق ـت ـهـای پاـیه ای ـخـدـمـات اـج

سالمندان.
ان رای اـسـت زار ـب اـیل و اـب د وـس رـی رای ـخ ان ـمـلل ـب ازـم رـیق ـس وـنی از ـط 5. کمک6/8 ـمـیـلـی

های شرقی و عموما برای بشهای بهداشتی و تولید مواد غذایی.
6. کمک به مـقدار 534 هزار یورو برای گسـترش و تبادل روابط فرـهنگی بین دانشگاه

هاوانا و دانشگاه «تور ورگاتا» ایتالیا.
فـیدل کاـسـترو در سخـنراـنی که پس از ـموضع گـیری اتـحادیه اروپا داشت ، اـین اتـحادیه
را مـتهم به همکاری و ـتسـلیم ـشدن در ـبراـبر آـمریکا کرد و گفت :  «هـمه ما ـباـید آرام ـباـشیم
ا ـخـفت و انکی ـمـلـحق ـشده اـست و ـب اـلـیـست ـی ا ، ـبه امپرـی اـفـی ، چرا که یک ـجـمـعـیت ، یک ـم
رو اـضاـفه کرد ریکا ـمی پردازد.» کاـسـت ازی اـم اـشـیـست - ـن ـخواری ـبه ـخدـمتگزاری دوـلت ـف
ان دادن ـبه ـمـهاـجرت ـهای ـغـیر رای پاـی ده کـشـتی ـمـساـفر ـبری در آورـیل ـب اـیـن که اـعدام 3 رـب

قانونی که توسط ایاالت متحده ترغیب و تشویق می شود، ضروری بود.
ا ـنـیز اـتـحادـیه اروپا را ـمـتـهم کرد که در ـبراـبر ـفـشار ـهای آـمریکا وزـیر اـمور ـخارـجه کوـب
سر تعظیم فرود آورده است و قطعنامه جدید که به امضأ 15 کشور اروپایی رسیده است ،
اوج روـند ـتـحریکات و ـتـجاوز داـیـمی ـبر ـضد کوـبا اـست. ـتـحریکاـتی که ـسـبب ـشده اـست ـتا
اـمی و واـشنگـتن ـصورت ا ـطرح ـهای ـحـیـله گراـنه ای که در ـمـی ا ـب ـسـیاری از اوـقات کوـب در ـب
ـمی گـیرد ـتا ـبـهانه ـحمله ـنـظامی ـبه کوـبا را ـفراهم ـسازد، مـقابله کـند.کوـبا بـیش از 4 دهه اـست
که از ـطرف اـیاالت ـمـتـحده در ـتـحرـیم اـقـتـصادی و ـسـیاـسی ـقرار گرـفـته اـست و  اـقدام ـهای
ا  و ار ـه ـش د اـین گوـنه ـف اـیـی ا ـت ـطه ـب ادـیه اروپا  ،در راـب را ر دادن اـتـح ار ـق ـش وـنی و ـتـحت ـف کـن
ـتن رای ـبه دـست گرـف ریکا ـب ای ـتجـاوز کاراـنه آـم اـست ـه د ـسـی د در روـن اـی ا را ـب ـتحـرـیم ـه
ا ـبه ـعـنوان یکی از «اـصـلی ـترـین» وـین ـجـهاـنی داـنـست و کوـب «رـهـبری» ـجـهان و اـیـجاد ـنـظم ـن
مـخاـلـفان سـیاـست ـهای آـمریکا ، از ـهدف ـهای اولـیه آـمریکا است. زـنداـنی ـشدن 75 نـفر و ـیا
اـعدام 3 رـباـیـنده کـشـتی ـمـساـفرـبری، ـتـنـها ـبـهاـنه ای  ـبرای ـتدارک ـفـشار ـبـیـشـتر و ـبه ـطور ـیـقـین

تدارک حمله نظامی به کوبا است. توطئه ای که باید بر ضد آن مبارزه شود.

 اعتصاب 50 میلیون کارگر هندی
بر ضد خصوصی سازی

ـبـیش از 50 ـمـیـلـیون کارگر ـهـندی، در یک اـعـتـصاب
یک روزه ، که ـبزرگـترـین اـعـتـصاب اـین کـشور ـمـحـسوب
د. اـین د را ـفـلج کردـن ای ـهـن رـه اری ازـشـه ـسـی ود  ، ـب ـمی ـش
رـضد ـخـصوـصی دیکاـهای چپ و ـب اـعـتـصاب از ـسوی ـسـن
وـمی ، ات ـعـم ای دوـلـتی ، کاـهش خـدـم سـازی ـبـخش ـه
د ـین جـدـی واـن رضـد  ـق د و ـب ـین ضـد کارگری جـدـی واـن ـق
ـبازـنـشـستگی ـصورت گرـفته اـست. دوـلت ـهـند در ـنـظر دارد
ـفروش ـشرکت ـهای دوـلـتی را ـتا ـمـیزان 132 ـمـیـلـیارد روپـیه
زاـیش دهـد و ـبهـره سپرده هـای ارد دالر) اـف ـی ـیـل ( 2/75 ـم
ـبازنـشستگی را از 9/5 درـصد به 8 درـصد کاـهش دـهد. در
اع از ـحـقوق کارگران کـشاورزی اـین اـعـتـصاب که در دـف
ال ـسنگ و دن ذـغ اـجی، ـمـع ـس ود، کارگران ـنـفت، ـن ز ـب ـی ـن
دیگر مـعادن کـشور، کارگران ـبرق، فـلز کار و مـهـندـسـین ،
ای کـشور از درـه ر ـبـن ـشـت ـی د. ـب ور وـسـیع ـشرکت داـشـتـن ـبه ـط
و ای داـخـلی ـلـغ اـمی پرواز ـه ـم د  و ـت ادـن ـسـت از اـی حـرکت ـب
ـشدـند. ـبـیش از 6 ـمیـلـیون کارگر دولـتی گزارش ـهای ـخود
ری راه آـهن راـب ای ـت د  و کارگران  ـبـخـشـه دادـن را   اراـیه ـن
ادـیه ر اـتـح ا»  رـهـب وادش روـی د. «ـس وـسـتـن ز ـبه اـعـتـصاب پـی ـنـی
مـلی از ـشرکـتـهای نـفـتی در اـین ـمورد گـفت : « ـما ـخواـسـتار
ـلـغو کاـمل ـخـصوـصی ـسازی و دیگر ـسـیاـست ـهاـیی ـهـسـتـیم
ان» ود.» «س. نگارـج ام ـمی ـش ا ـتـم دارـه ا ـبه ـنـفع پوـل ـنـه که ـت
ـمـعاون اـتـحادـیه ـبانک ـهای ـهـند گـفت:  «ـما ـبر ـضد ـتـغـیـیر در
ـقواـنـین کارگری و ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـخـصوـصی ـسازی
ش ـنـجـر ـبه اـفـزاـی که  ـبه ـسـود ـصـاـحب کاران اـست و  ـم
ود، ای ـشـغـلی ـمی ـش وـقـعـیت ـه ـبیکاری و از دـست دادن ـم
رهـای شـرـقی صـاب در ـشـه ـیم.» اـین اـعـت راض ـمی کـن اـعـت
ـبنگال ـغرـبی از پـشـتـیـباـنی وـسـیـعی ـبرـخوردار ـبود و از ـطرف
ان دـهی ازـم ای چپ ـس روـه ـی ـست و ـجـبـهه ـن وـنـی زب کـم ـح
اـیی از ا آن ـبـخش ـه ر دارد ـت ـظ د در ـن ود. دوـلت ـهـن ده ـب ـش
از د را که پول ـس درـتـمـن ای دوـلـتی  ـق اد ـه ا و ـنـه ـشرکت ـه
ـهـسـتـند، ـبه ـبـخش ـخـصوـصی واگذار کـند که در ـنـتـیـجه آن
ـبـسـیاری از اـین ـشرکت ـها ـمـجـبور ـخواـهـند ـشدـتا از ـتـعداد
کارکـنان ـخود بکاـهـند و در ـنـتـیجه  تـعداد ـبـیـشـتری ـبه تـعداد
کارگران ـبیکار و روز اـفزون ـهـند اـفزوده ـخواـهد ـشد . در
ـبراـبر این ـخـصوصی ـسازی ـها هیچ  ـجایگزـینی ـبرای ایـجاد

کارهای جدید ارایه نشده است . 
انک وی ـب ازی که از ـس ای ـخصـوـصی ـس اـست ـه ـسـی
جـهاـنی و ـصـندوق ـبـین اـلملـلی ـتـحمـیل ـمی ـشوـند ، ـخواـسـتار
ه ســود ـصــاحـب کاران و ن  کارگری ـب ـی یــر ـقــواـن ـی ـغ ـت
ار آن د، که در کـن ـن ـسـت ر ضـد کارگران ـه ا و ـی اـه رـم کارـف
ـخدـمات ـعـموـمی  ـمـحدود اـین کـشور ـنـیز در ـخـطر کاـهش

و نابودی قرار خواهد گرفت. 



زـیـنه ـشی از ـه ز ـبـخ ال» ـنـی ای «ـشـم ورـه ات پردازان کـش اـلـی که ـم
اـمی ر اـین ـصورت ـتـم د در ـغـی اده را ـمی پردازـن داث اـین ـج اـح
اـیـست ـسـتان ـمی ـب اـن ـهزـیـنه ـساـخـتـمان اـین ـجاده را ـمردم ـفـقـیر اـفـغ

متحمل می شدند.
یـرتـرـین کشـورهـای ـجهـان اـست. تـان یکی از ـفـق ـس اـفغـاـن
ا ـتوـجه ـبه اـقـتـصاد آن ـبه ـهر ـنوع کمک ـممکن ـنـیاز دارد. وـلی ـب
ور ـفـقط دو ر از ـجـمـعـیت اـین کـش زار ـنـف ر ـه رای ـه اـینکه ـفـقط ـب
اـتوـمـبـیل وـجود دارد، ـمـعـلوم ـنـیـست چگونه اـین ـجاده ـجدـید ـمی
ـتواـند به بچه ـهای اـین کـشور که تـقرـیـباٌ نـیـمی از جـمعـیت کـشور
ا رای رـسـیدن ـبه ـمدرـسه کمک کـند، و ـی را ـتشکـیل ـمی دـهـند ـب
چگوـنه ـبه کـشاورزان ـمـحـلی ـبرای رـساـندن ـسـیب ـهای آـنان  ـبه
ان ـسـت اـن ر اـفـغ ردم ـفـقـی ر ـم رای اکـث د کرد.  ـب واـه ازار کمک ـخ ـب
ا ال ـه ان ـبه دـلـیل ـس ـسـت اـن ا اـفـغ اده رـفـتن، اـم ـحـمل و ـنـقل ـیـعـنی پـی
ای زـمـیـنی دارد ان  ـمـین ـه ور دیگرـجـه ر کـش ر از ـه ـشـت ـی ـجنگ ـب

که تلفات ناشی از آن  ماهانه بالغ بر صد نفر است.  
ـمـین روـبی ـهـمه ـجاـنـبه و ـفراگـیر اـقـتـصادـهای ـمـحـلی را بـهـبود
زاـیش ـمی دـهد.  در ـحاـلی وـلـید کـشاورزی را اـف ـمی ـبـخـشد و ـت
که ـتـعـمـیر پل ـهای ـعـبور  پـیاده و ـبـهـبود ـمـسـیر ـهای دوچرـخه رو
ـبه رـساـندن ـسـیب ـهای ـمـحـلی ـبه ـبازار کمک ـمی کـند- اـحداث
ای از داـی ارت ـه ازی ـتـج ا آزادـس راه ـب زرگ ـهـم ای ـب ان ـه وـب اـت
وان د.  ـمی ـت زرگ اـن ای ـب رای کمپاـنی ـه ده ای ـب ان رـسـی آـسـم
ا اده و ـی ا پـی ان که ـی زاران کودک و دـهـق پـیش ـبـیـنی کرد که ـه
ی ـن ـی ـای زـم ن ـه ـی ی که از ـم ـاده ـی ـا ـج ـنـه ـوار دوچرـخه در ـت ـس
پاکـسازی ـشده اـست، ـتردد ـمی کـنـند، کـشـته ـخواـهـند ـشد. چرا
ر اـصـلی کاـمـیون ـهای ـبزرگ ـتـجاری و رـیـشم ـمـسـی اده اـب که  ـج
ا اـخـتـصاص ود که ـبه ـخروج ـثروت آـسـی ر ـخواـهد ـب ـسـی ـسرـیع اـل
دارـند. ـجاده ـهای ـماـشـین رو در کـشورـهای ـفـقـیر ـشـبـیه اـین ـجاده
ا ـبرای رـفت و ا در ـغرب ـنـیـسـتـند. ـبررـغم اـین که اـین ـجاده ـه ـه
ران اـب د، ـع اـخـته ـشده اـن ا ـس اـشـین ـه دون ـتوـقف ـم آـمد ـسرـیع و ـب
پیاده، دوچرخه ـسوارها، گاری و درشکه نیز به ـطور وسیعی از
اـین ـجاده ـها اـسـتـفاده ـمی کـنـند.  وـجود ـجاده رـساـندن کمک ـبه
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رار وـجه ـق ورد ـت اگون ـم ای گوـن * اـهـمـیت ـحـفظ ـمـحـیط زـیـست از زواـی
گرـفـته اـست.  راـبـطه ـبـین ـفـقر در ـجـهان، ـناـبودی ـمـحـیط زـیـست و ـعـملکرد
ر اـله زـی وده اـست.  در ـمـق راواـنی ـب االت ـف وع ـمـق وـض اـیه داری، ـم رـم ـس
شگاه اد داـن وـمی و اـسـت داـشت ـعـم ز، ـمـتـخـصص ـبـه رـت ان راـب ور اـی ـس پروـف
اـلـبی ـبـین ر راـبـطه ـج ـسـی اـطق گرـم داـشت و داروـهای ـمـن ـلـندن در رـشـته ـبـه
ای ردم کـشورـه دگی ـم اـیه داری، ـمـحـیط زـیـست و زـن اـنی ـشدن ـسرـم ـجـه

فقیر را مشاهده کرده است و آن را مورد بررسی قرار می دهد.

ام «اوـیان» ـبـطری ـهای آب ـمـعدـنی را ـتداـعی ـمی کـند.  وـلی ـبرای اکـثر ـمردم ـن
ارزه آـتی ا ـجـهاـنی ـشدن ـتـجارت، «اوـیان» ـصـحـنه ـمـب ـبرای ـفـعاـلـین کارزار ـمـخاـلـفت ـب
وـین، ای ـن اـلـیـست ـه ان)، امپرـی اـیه داری ـجـه رـم زرگ ـس رـضد گروه 8 ( 8 کـشور ـب ـب
اـست که ـبا ـقراردادـهای ـتـجاری ـتـهاـجـمی ـخود کـشورـهای در ـحال رـشد را ـغارت
و محیط زیـست جهانی را به مـخاطره انداـخته اند.  ممکن است عجـیب به نظر بـیاید
ـست رـیب ـمـحـیط زـی اـنی و ـتـخ رـجـه ده، ـفـق ا آب ـبـطری ـش ارت ـبـین اـلـمـلـلی ـب ا ـتـج اـم
راـبـطه ـنزدیکی دارد. یکی از دالـیل ـعـمده کـسب ـسود ـفراوان از ـبازارـهای ـجـهاـنی،
ور وـسـیـعی ا ـبه ـط وزـیع آن ـه زـیـنه ـت دـنی، اـین اـست که ـه ای آب ـمـع ری ـه ـط ر ـب ـظـی ـن
ـتوـسط وام ـها، کار ارزان، زـندگی و ـجان ـفـقـیرـترـین ـمردم ـجـهان و ـهراز گاـهی ـنـیز
ـشه ده و ـهـمـی د ـش ـسـی وـب ال» ـس ای «ـشـم ورـه ردم کـش ای پرداـخـتی ـم ات ـه اـلـی وـسط ـم ـت
اـمـله ـمـحـیط زـیـست ـبوده اـست.   راـبرت ـفـین، ـسـفـیر اـیاالت ازـنده اـصـلی در اـین ـمـع ـب
ری کاـبل - ـت وـم ا اـعالم شـروع احـداث جـاده 1200 کـیـل ان، ـب ـت ـس ـتحـده در اـفغـاـن ـم
ردـمی که در رای ـم دگی ـب راـیط زـن اده ـش اـخـتن اـین ـج رات گـفت: « ـس ار- ـه دـه ـقـن
اـطراف اـین ـجاده زـندگی ـمی کـنـند ـبه ـطور کـلی ـعوض ـخواـهد کرد.» او در اداـمه
ـسـخـناـنش ـتوـضـیح داد که چگوـنه اـین ـجاده ـباـعث ـمی ـشود که« ـبـیـماران و زـخـمـیان
ـسرـیـعـتر داروـهای کـمـیاب را ـبدـست آورـند، کودکان ـبه ـمدارـسـشان ـبروـند و ـسـیب
زـیـنه اـحداث آن د که ـه اده ـجدـی رـسد.»  اـین ـج ازار ـب ر ـبه ـب روف واردک ارزاـنـت ـمـع
ودی و ژاپن ان ـسـع ـسـت رـب ریکا، ـع ای آـم وـسط دوـلت ـه ون دالر اـست و ـت ـیـلـی 180 ـم
رگر»، که یکی از ـشش ریکاـیی «گروه ـب رکت آـم وـسط ـش د شـد، ـت اـمـین خـواـه ـت
ـشرکت دـعوت ـشده ـبرای ـشرکت در ـمـناـقـصه ـبرای ـبازـسازی ـعراق پس از ـجنگ
اـخـیر اـست، ـساـخـته ـمی ـشود.  ـبر اـساس گـفـته رـئـیس اـین ـشرکت«ـتا آـنـجا که امکان
اـمـیـنی ودـجه ـت اده ـخواـهد ـشد.  ـبـخـشی از ـب اـشد» از کارگرـهای ـمـحـلی اـسـتـف داـشـته ـب
د دـی اده ـج واـهد ـشد. اـین ـج اده ـخ ول ـج ات ـمـین روـبی در ـط ریکا ـصرف ـعـمـلـی آـم
وـفـیه ول ـبه ـص درـیج از ـسـئ اـیی اـست که ـبه ـت راه ـشبکه آـسـی اـه ـحـلـقه ـیی اـصـلی از ـش
اد یک رای اـیـج راـیط را ـب اده «ـش رک اـین ـج ـشـت ـیه ـم اـن ـی د.  ـطـبق یک ـب د رـسـی واـه ـخ
اط از اد ارـتـب اری و اـیـج واـنع ـتـج ر ـم اـی ری کاـمل، کاـهش گـمرک و ـس راـب ـسـتم ـت ـسـی
ـطریق اـفـغاـنـسـتان ـبـین اـقـیاـنوس ـهـند و آـسـیای ـمرکزی و ـبـین کـشورـهای ـحوزۀ درـیای
ـخزر ـتا ـشرق دور ـفراـهم ـخواـهد کرد.»  رـئـیس ـجمـهوری آـمریکا اـحداث این ـطرح
اکـید کرد که چگوـنه ـباـعث اـفزاـیش ـتـجارت «در اـطراف ـجاده را ـتـشوـیق کرد و ـت

ابریشم خواهد شد و شرق و غرب را به هم وصل خواهد کرد.»  
وـقـعـیت ان ـبه دـلـیل ـم ـسـت اـن در اـقـتـصاد ـجـهاـنی ـهر کـشور ـنـقش ـخاـصی دارد و اـفـغ
رـخی ـلـحاظ اـنی را دارد.  از ـب وـب ار راه اـت اـیی آن ـنـقش یک چـه راـفـی راتژیک ـجـغ اـسـت
اـنـسـتان ـشاـنس آورده اـست.  اکـثر راه ـسازی ـها در کـشور ـهای ـفـقـیر ـتوـسط وام اـفـغ
رـین ـبـخش زرگـت ازی ـب ود.  جـاده ـس اـمـین ـمی ـش اـنی ـت انک ـجـه رشکن ـب ای کـم ـه
فعالیت بانک جهانی است ، یعنی بیشتر وام های این بانک برای احداث جاده است

تا تامین بهداشت.  
در ـحقـیقت، اـحـتـماالٌ ـبدلـیل اهـمـیت جـغراـفـیاـیی- اسـتراتژیک ـجاده اـبرـیـشم اـست

جاده ابریشم

کمک های مالی
 از نیویورک   بوستان                            220 دالر
از ـنـیوـیورک   ـبابک                                   500 دالر
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