
شماره 668،  دوره  هشتم
سال  بیستم، 11 شهریور ماه  1382

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» !

ارتجاع و تجربه هایی که نباید تکرار شود
ـــاع در ـج ـــای ـسـنگـیـن ارـت شکـسـت ـه
اـنـتـخاـبات دوم ـخرداد 1376، و در پی آن، در
س و ـمـین دوره ـمـجـل ـتخـابـات شــش جـریـان اـن
سپس در اـنـتـخاـبات 18 ـخرداد 1380، از ـجمـله
ا دـشواری ـحوادـثی ـبود که ارـتـجاع ـحاکم را ـب
ـهای زـیادی روبه رو کرد. ـمرـتجـعان ـحاکم در
د که اـین ـن وـل وـفق اـلـق وادث ـمـت اـبی اـین ـح ارزـی
ـحوادث مـحـصول اشتـباـهات مهـمی در ارزـیابی
اوـضاع کـشور و روـند ـخـطرـناکی ـبود که ـباـید
ـبرای «ـحـفظ ـنـظام» ـبه ـسرـعت آـنـها را ـتـصـحـیح
کرد و در آـیـنده ـبه ـهـیج ـصورـتی اـجازه تکرار
آنـها را ـنداد. در اـخـبار ـهـفـته گذـشته ـنـشاـنه ـهای
روشنی از ـتدارکات وسیع ارتجاع و ـمرتجعان
ی ـاـی ـه ـراـحل ـن ـاده کردن ـم ـرای آـم ـاکم ـب ـح
ات» اـه ـب ـت ـصـحـیح اـش دن اوضـاع و «ـت ازگرداـن ـب
اـنـتـخاـباـتی گذـشـته ـبه چـشم ـمی ـخورد که ـحاـئز
اهمیت است. پایگاه اینترنتی «امروز» در خبری
درـباره ـتدارکات ـبرای انـتـخاـبات ـهفـتمـین دوره
ـوـشت: ـمـله ـن ی از ـج ـورای اـسالـم ـمـجـلـس ـش
«ـشورای نگـهـبان در اـقداـمی ـبی ـساـبـقه ـجـناـحی
ـترین هـیأت نـظارت ـبر انتخاـبات را ـتشکیل داد
ان ـمـهم رای ـشورای نگـهـب اـبت ـکـند آنچه ـب ا ـث ـت
اـست ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات اـست نه ـحـضور گـسـترده
ان ـجـنـتی(ـکه ـخود اـی ردم... در اـین ـهـیأت آـق ـم
را ـبا اصالح طـلـبان در ـجنگ می داـند، رـئـیس)
ـرکــزی زواره ای(عـضــو ســاـبق شــورای ـم

ـجـمـعـیت ـمؤتـلفه)، ـصادق الریـجاـنی(ـمـسـئول به
ـبن ـبـست رـسـیدن ـمذاـکرات ـشورای نگـهـبان و
ـتـر ـتـعـفـای دـک ـمـجلـس و ـیـکی از ـعـواـمل اـس
اـنی ـکه ـحدود داـن وـق ـمـعـین) ـکدـخداـیی(از ـحـق
ود رأی ـمـجـلس را اه رأی از دوـیـست و ـن پـنـج
ان ـکـسب ـکرد و ـحـضورش در ـشورای نگـهـب
یـد ـمـحمـد ـجهـرـمی وـنی اـست) و ـس یـرقـاـن ـغ
ان اـصالح اـلـف ارس و از ـمـخ اـبق ـف دار ـس اـن (اـسـت
ارـتی زـیر ـنـظر وـنی ـنـظ اـن رـق اـتر ـغـی ان ـکه دـف ـطـلـب
وی تشکـیل شده و برای داوطلـبان پرونده می
ـسازد)ـحـضور دارـند.» ـبه اـعـتـقاد پایگاه ـخـبری
اـمروز «ـساـبـقه ـنداـشت ـهـیأت ـمرـکزی ـنـظارت
ـتـخـاـبـات و ـشـخص ـشـدن ـتـارـیخ اـن ـبل از ـم ـق
ـشـکـیل ای اجـراـیی ـت أت ـه شـروع ـبه کـار ـهـی
ـشود (ـحدود دو ـماه زودـتر آـغاز ـبه ـکار ـکرد)
اـما اـین ـهـیأت ـتـشـکـیل ـشد ـتا دـفاـتر ـغـیرـقاـنوـنی

نظارت زیر نظر آنها توجیه پیدا کند.»
همچـنین در اخـبار آـمده ـبود که ذوالـقدر،
ـان ـن ـده ـکل سپاه  در ـسـخ ـاـن ـرـم ن ـف ـی ـاـنــش ـج
ـته اـست: «ـعـده ای در ـیـزی گـف ـتـحـریک آـم
درون ـحاـکـمـیت دارـند ـحـکوـمت دـیـنی را زـیر
اـنه ـعده ای در دـستگاه أـسـف رـند. ـمـت ـسؤال ـمی ـب
ـد ـاـی ـد ـکه ـب ـرده اـن ـوخ ـک ی رـس ـای داـخـل ـه
ده ـشـی درت پاـیـین ـک ان ـق اـیی و از ارـک اـس ـشـن
ـشوـند. اـین ـجایگاه ـها ـباـید در اـختـیار ـنـیروـهای

وفادار به انقالب قرار گیرد.»
ادامه در صفحه 6

ه ـــاـم ویژه ـن
ه ـیــا» ـب ه «دـن ـجـل ـم
ـمـناـسـبت ـصدـمـین
ـد ـوـل ســالگرد ـت
دکـتر ـتـقی اراـنی،
آـموزگار ـبزرگ
کارگران و
ـتکشــــان ــم زـح
ـاده ـا آـم ن ـم ـیـه ـم
ــــد. در چاپ ـش
اـین ویژه ـنـاـمه از
ـقــاالت ه ـم ـل جــم
ر ـبه چـشم ـمی زـی

خورد:
* نیم نگاهی به زندگی و فعالیت سیاسی، اجتماعی و
علمی یک چهره برجسته جنبش کارگری میهن ما

* دکتر تقی ارانی در برلن 
* تولد مجله «دنیا»  

* اسناد چه می گویند 
* نویافته ها (به همراه ده ها عکس، سند و دست خط

دکتر تقی ارانی)
* زندگی نامه کوتاه دکتر ارانی به قلم خود وی

* متن سخن رانی دکتر تقی ارانی برای دانش آموزان
* کتاب شناسی و فهرست آثار دکتر تقی ارانی

* اولین و آخرین اثر
* یادنامه دکتر تقی ارانی با اشعار و آثاری از :

ـیج، اـسمـاـعـیل شـاهـرودى مـا یـوـش ـی رى، ـن ـب احـسـان ـط
وى، زرگ ـعـل ى آرـین پور، ـب و، ـیـحـی اـمـل د ـش ده)، اـحـم ـن (آـی
ــبـــاـنـــى، ـجــبـــار ـبـــاغچه ـبـــان و ...  ـمــنـــوچـهـــر ـشــی

بزودی منتشر می شود
ویژه نامه «دنیا» به مناسبت صدمین سالگرد

تولد دکتر تقی ارانی

بازهم در باره الیحه تشکیل سندیکاهای کارگری

ادامه در صفحات 4 و 5

* آنچه که  در مورد تشکیل سندیکا ها باید پذیرفته شود
عبارتست از : تضمین و تامین آزادی فعالیت های سندیکایی،
به رسمیت شناختن هویت مستقل طبقه کارگر، عدم مداخله

مستقیم و یا غیر مستقیم در امور داخلی آن، به رسمیت شناختن
حق تشکل مستقل برای طبقه کارگر.

* وجود سندیکا مستقیماٌ وابسته به آزادی فعالیت
سندیکایی و استقالل داخلی سازمان آن است. این آزادی
بخشی از آن آزادی یی است که آماج عمده مبارزه توده ها

در برهه کنونی محسوب می شود.
* پیش قدم شدن فعاالن سندیکایی باسابقه و کارگران

آگاه و پیشرو، که سابقه خوبی در میان کارگران دارند،
اهمیت کلیدی دارد.

شـروی دیکاـیی و کارگران آگاه و پـی ـن ـبـحث ـفعـاالن ـس
ا راـهـیاـبی ـمـناـسب ـبرای ـتشکـیل ـسـندیکاـهای ـمـیـهن در راـبـطه ـب
واـقـعی و ـتشکل ـهای ـصـنـفی ـمـسـتـقل کارگری، در ـهـفـته ـهای
داـفع ای ـم رو ـه ـی ر ـن اـفـته اـست.  اکـث رش ـی ر، اداـمه و گـسـت اـخـی
د از روزـنه اـی د که ـب ـسـتـن ول ـه ـتـفق اـلـق ـبـقه کارگر ـم وق ـط ـحـق

نصب لوح یادبود  به مناسبت صدمین سالگرد تولد دکتر تقی ارانی       در صفحه 3

درباره نقش مخرب سپاه پاسداران!                                              در صفحه 2
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درباره نقش مخرب سپاه پاسداران!
اقدامات سپاه پاسداران در شرایط حساس کنونی، خطری است

جدی برای امنیت و منافع ملی کشور

راـنی ا ـسـخـن رای آـنـه وی ـب ود که ـطی آن رـحـیم ـصـف ـبه ـقـله ـسـبالن ـب
اـسی ا در ـعرـصه ـسـی رد ـمذکور ـنه ـتـنـه اکـید کـنـیم، راـهـب اـید ـت کرد! ـب
ر ـظ ـطه ـن ـست، ـبلکه ـحـتی از ـنـق اـنه ـبـیش ـنـی وـیی اـحـمـق راـج اـج یک ـم
رگوـنه کاراـیی اـست.  ـعـلت اـقد ـه اـمی ـحرکـتی ـعـبث و ـف ـمـنـطق ـنـظ
اـنه و پر ـهزـیـنه ـیی، ـهـماـنـطور که، اـصـلی چـنـین ـحرکات ـماـجراـجوـی
ـقـبالً اـشاره کردـیم، ـهر چه ـبـیـشـتر ـنـظاـمی کردن ـحـیات کـشور اـست
ـتا ارـتـجاع و رژـیم اـسـتـبدادی والـیت ـفـقیه ـبـتواـنـند ـبا ـسرکوب ـخـشن
اـبودی ـشـیـنی و در پاـیان ـبه ـن و ـخوـنـین، ـجـنـبش ـمردـمی را ـبه ـعـقب ـن
دـهان سپاه پاـسداران ـتـثـبـیت اـن رـم اـنـند.  آرزو و ـهدف اـصـلی ـف بکـش

موقعیت رژیم و حفظ منافع خود آنها است.
پاـسدار ـحـجازی، ـفرـماـنده ـنـیروـهای ـبـسـیج، ـطی ـمـصاـحـبه ـیی ـبا
ا) ریکاـیی ـه اـبل (آـم ود:   در ـمـق ا ـصراـحت گـفـته ـب ان ـب اـمه کـیـه روزـن
ـباـید یک دـفاع ـهمه ـجاـنـبه را داـشـته ـباـشـیم . . . ـلذا ـما در ـبـسـیج یک
ـیه ـعــرـصه ـهــا ـبه (در کـل ـتــوازن و دـفــاع هــمه ـجــاـن ـتــوـسـعه ـم
رار داده اـسی، ـنـظاـمی و . . . ) را در دـسـتور کار ـخود ـق ـفرـهنگی ـسـی
شکـلی در داـخل کشـور ـنخـواهـد ر اـین ـهیچ گروه و ـت نـا ـب م، ـب اـی
راـهی و ریکا ـهـم داف آـم ا اـه اـفـته ـب ان ـی ازـم ـست ـبه ـصورت ـس واـن ـت
رو ـخواـهد ـسـیج روـب اـبـله ـشدـید ـب ا ـمـق اً ـب ـطـع ـهمکاری کـند چراکه، ـق
ـشد.  به اـین ـترـتیب ـبه ـنام مـقابله ـبا آـمریکا ـبرای ـجـنـبش ـمردـمی ـخط
و نـشان کشیده می شود و ـنیروهای سیاـسی رسماً و علناً تـهدید می

شوند!
ـیـروـهـای ـمه ـن ـبـداد و ـه ـت سپاه پاـسـداران ـبـازوی ارـتـجـاع و اـس
واپس گراـیی اـست که ـحـفظ ـموـقـعـیت رژـیم والـیت فـقـیه در ـلـحـظه
کـنونی هدف اصلی آنان است. خطرات و زیانهای بزرگی که، از
ر د ـب د ـمی کـن دـی ا را ـتـه اـنه ـمـیـهن ـم وـی راـج اـج اـحـیه اـین ـحرکات ـم ـن
ده ـنـیـست. ول پوـشـی ـسـئ روی ـجدی و ـم ان و ـنـی ازـم ـهیچ ـحزب و ـس
ان داـفـع ردـمی چون ـم روـهای ـضد ـمـلی وـضد ـم ـفـقط آن دـسـته از ـنـی
ر راـب د در ـب واـنـن ای ـسـلـطـنت ـطـلب ـمی ـت دـه اـن رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـب
اوت حـرکت یگاـنه و ـبی ـتـف ان ـب ردم آنچـن اـفع ـم ـن ـیـهن و ـم ده ـم ـن آـی
ـسـتی را ـبه اـلـی درـتـهای امپرـی ریکا  ـق اـلت آـم وـجـبات دـخ کـنـند که، ـم
ا اـقداـمات سپاه اشکال گوـناگون در داـخل کـشور ـفراـهم آورد. آـی

پاسدران جز این چیز دیگری معنا می دهد.
اع رکات آن ـبه ویژه در اوـض ات و ـتـح داـم دران و اـق سپاه پاـس
ـحاـضر در جهت تـقوـیت و تثـبیت مـنافع ـسیاه ترـین قـشرـهای ـسرـمایه
ی ســرمــاـیه داری ـتجــاری و ســرمــاـیه داری ـن ـع داری ایــران ـی
ا ـهزاران رـشـته ـبا ـبوروکراـتیک ـنوـین اـست، زـیرا ـفرـماـندـهان سپاه ـب
ر، وـند دارـند.  درـسال ـهای اـخـی ران پـی اـمـعه اـی اـین ـطـبـقات انگـلی ـج
ـتعـددی از دخـاـلت فـرمـانـدهـان سپاه پاسـداران در گزارشـات ـم
ـغارت ـثروت ـمـلی و ـفـساد ـماـلی اـنـتـشار ـیاـفـته اـست. ـحـفظ وـضـعـیت
ـنـاـفع ـسـردـمـداران سپاه ـیه ـبـا ـم م والـیت ـفـق ـمـوـجـود و ـبـقـای رژـی
ا اـفع خـود در ـمقـاـبـله ـب ـن نـان از ـم پاسـداران گره خـورده اـست.  اـی
مردم و پیشاپیش همه طبقات محروم و زحمتکش دفاع می کنند.
اـقداـمات ـتـحریک آـمـیز و ـماـجراـجوـیاـنه سپاه پاـسداران و ـطرح
وـخاـلی که ـهیچ گوـنه پاـیه واـقـعی اـلی و ـت ردـهای ـخـی دوـین راـهـب و ـت
ندارـند.  باـید آگاهانه و ـسازمان یاـفته، این اقداـمات را افشا و ـخنثی
اـنی ـبه هـر راری آراـمش گورـسـت رـق کرد. هـدف سپاه پاسـداران ـب
د و ـمـتشکل ارزه ـیی ـمـمـت ا ـمـب د ـب اـی شکل ـممکن اـست، از اـین رو ـب

این برنامه را با شکست روبه رو کرد.

ر ـظ ا در ـن ا، ـبه ویژه ـب ر ـمـیـهن ـم ای اـخـی دادـه ارز روـی ای ـب یکی از ویژگی ـه
گرـفـتن ـحـضور ـنـظاـمی گـسـترده امپرـیاـلـیـسم در ـخـلـیج ـفارس و دو کـشور ـهم ـمرز
ـبا اـیران، ـتـحرک چـشم گـیر و پرـسش ـبرانگـیز سپاه پاـسداران به ـعـنوان یک نـهاد

ضد مردمی است.
ای داـمات را در زـمـیـنه ـه ـسـله اـق ر، یک ـسـل ای اـخـی اه ـه داران ـطی ـم سپاه پاـس
گوـناگونِ ـسـیاـسی، ـنـظاـمی و اـمـنـیـتی ـتدارک دـیده و دـست ـبه ـسازـماـندـهی وـسـیع
اـفع اـجراـجوـیی ـخـطرـناک و ـعدم ـتـعـهد ـبه ـمـن داـمات، ـجز ـم ر اـین اـق زده اـست. ـب

مردم میهن نام دیگری نمی توان نهاد.
ران را ـبه اـی اـن راتِ ـهـمه ـج وـنی که، ـخـط اس کـن ـس اده ـح وق اـلـع اع ـف در اوـض
ـتـهدـید ـمی کـند، ـنـباـید و ـنـمی ـتوان ـبه ـسادگی ـبا اـین ـحرکات ـبرـخورد کرده، و
ـبا ـبی ـتـفاوـتی از آن گذـشت.  ـفرـماـندـهان سپاه پاـسداران ـبه دـسـتور و ـصالـحدـید
اده کرده رده ـیی را ـطرح رـیزی و آـم اـمه ـهای گـسـت رـن اـنی ـب ـسـنـج اـمـنه ای و رـف ـخ
اـیی ان پاـسدار ـمـسـعود ـجزاـیری ـسـخنگوی سپاه پاـسداران در گردـهـم اـند.  ـسـخـن
ـمدـیران و کارکـنان رواـبط ـعـموـمی اـین ارگان ـنـظاـمی  اـمـنـیـتی ـبـخشـهاـیی از ـبرـناـمه
ـها و ـمـقاـصد ـشوم سپاه پاـسداران را از پرده ـبرون افکـنده و در مـعرض دـید ـقرار
ا در ور ـب ده ـیی در کـش د کرده اـست که:  ـع اکـی ری از ـجـمـله ـت زاـی د.  ـج ـمی دـه
ار ـمی ون رـفـت ـسـی اـصب ـمـهم حکوـمـتی ـبـصورت اپوزـی راکز و ـمـن دـست داـشـتن ـم
کنند. . . . این عده در حساس ترین سازمان ها و مراکز تصمیم گیری و اجرایی
حــضـور دارـنـد. . . . ـبـررـسی ـهـا نــشـان ـمی دـهـد که، گروه ـهـا و اـحـزاب و
شـخـصـیـتـهای اـسـتـحاـله ـشده ـباـید ـمـسـند ـهای ـخود را در اـخـتـیار ـنـیروـهای دـلـسوز و
ارزـشی ـنـظام ـقرار دـهـند.   وی سپس ـبا اـشاره گذرا ـبه تـحوالت ـمـنطـقه و ـتاـثـیر آن
ان داـشت:   ـی داران را چـنـین ـب اـست رـسـمی سپاه پاـس ای داـخـلی، ـسـی دادـه ر روـی ـب
اـنون گذاری ـمردم اـجازه ـنـفوذ ـعـناـصر ـغـیر ـخودی ـبه ـصـحـنه ـتـصـمـیم گـیری و ـق
در کـشور را ـنـخواـهـند داد.   اـین ـموـضع گـیری ـسخنگوی سپاه پاـسداران، ـنـشانگر
وذ در اـنـف روی ـب ـی وان یک ـن ور ـبه ـعـن زـب ردـمی ـم اد ضـد ـم ر اـست که، ـنـه اـین اـم
دارد، در پی وری که رـبـطی ـبه آن ـن اـلت در اـم ا دـخ ور، ـب اـسی کـش ادالت ـسـی ـمـع
ایجاد آنچنان شرایطی است، تا با تمسک به آن، جنبش دموکراتیک و آزادی
ـنی را بـا هـدف ـی خـواهـاـنه مـردم را مـورد یـورش قـرار داده و سـرکوب خـوـن
ـخاـموـشی ـصدای ـحق ـطـلـباـنه ـتوده ـهای ـمردم ـسازـمان دـهد؛ پوـشش و ـیا ـبه ـبـیان
م ـاـج یگانگان، خــطـر ـتـه ن ـهـدف ـسـرکوب دـخـاـلت ـب ـار اـی ـت ـت دیگر پرده اـس

آمریکاست.
ا اـین ـهدف، چـندی پـیش، ـیـحـیی رـحـیم ـصـفوی ـفرـماـنده درـست در پـیوـند ـب
ام وـین را ـتـحت ـن ردی ـن کل سپاه پاسـداران اـعالم داـشت، سپاه پاسـداران راـهـب
رد وـضـیح اـین ـبه اـصـطالح راـهـب وده. او در ـت اده ـنـم راـحی و آـم ارن  ـط اـمـتـق رد ـن  ـنـب
ـطراـحی ـشده ـتوـسط  ـنواـبغ پاـسدار  ـمـتذکر گردـیده اـست؛ سپاه اـسـتراتژی دـفاع از
اع در ـسـطح ـبدل کرده، ـیـعـنی اـینکه، در ـتـمام ـسـطح کـشور ـهیچ ا را ـبه دـف ـمرزـه
ـنـقطه ـیی وـجود ـنداـشـته ـباـشد که، اگر ـنـیروـهای آـمریکاـیی در آن پـیاده ـشده و ـیا
ا سپاه و د.  درـهـمـین راـسـت اـبـله نکـنـن ا آن ـمـق ـسـیج ـب ای سپاه و ـب روـه د ـنـی پا گذاـشـتـن
ـبـسـیج رزـماـیش ـهای ـمـتـعددی را ـسازـمان داده اـند.  از ـجـمـله ـمی ـتوان ـبه ـحـضور
رز، اـنـند اـلـب ـسـیـجی ـمـسـلح در رـشـته کوـهـهای ـسراـسر کـشور ـم زاران پاـسدار و ـب ـه
راد اره کرد. اـین اـف اگرد اـش ـش د و ـب ـسـج زارـم ارز و ـه ان، ـب ود، ـتـفـت اـل ـن ـی زاگرس، ـب
ـمـطاـبق راـهـبرد  ـنـبرد ـناـمـتـقارن  ـبه ـقـله ـهای ـبـلـند ـهمچون ـسـبالن، ـسـهـند، دـنا، اـلوـند،
ـتوچال و . . . ـصـعود ـمی کـنـند !  یکی از اـین ـنـماـیـشات، ـصـعود 14 ـهزار ـبـسـیـجی



«در این خانه در سال هاى دهه بیست، دانشمند و
مبارز ضد فاشیست ایرانى، دکتر تقى ارانى زندگى و

کار مى کرده است.»

اـمـبر 2003) ا 5 سپـت ر ـب راـب اه 1382 (ـب ورـم رـی رارـسـیدن 13 ـشـه ا ـف ـب
ره رـین چـه ـسـته ـت رـج ى، یکى از ـب ر ـتـقى اراـن د دکـت وـل ال از ـت ـصد ـس
ا ـمى گذرد. ـبه ـهـمـین ـسـتى ـمـیـهن ـم ـی وـن اى ـجـنـبش کارگرى و کـم ـه
ـمـناـسـبت و ـبراى ارج ـنـهادن ـبه زـندگى و ـمـبارزه اـین اـنـقالـبى ـبزرگ
ـمـیـهن ـما ـحزب ـتوده اـیران در ـصدد ـبر آـمد که ـبه اـسـتـقـبال اـین روز

فرخنده رفته و یاد او را به طرق گوناگون گرامى بدارد. 
یکى از اـقداـماـتى که ـحزب ـما در اـین زـمـینه ـتا کـنون اـنـجام داده
رـلن ر ـب رکز ـشـه ى در ـم ى اراـن ر ـتـق ود دکـت ادـب و ـی اـبـل اـست، ـنـصب ـت
ى دوران ى اراـن ر ـتـق مـان اـست. ـهمـان ـشهـرى که دکـت ـتـخت آـل پاـی
ر وـفـقـیت پـشت ـس ا ـم ـست ـمـیالدى ـب ود را در دـهه ـبـی ى ـخ وـی ـشـج داـن
گذاـشت و در ـهـمـین شـهر ـنـیز ـبا اـندـیـشه ـهاى کـموـنـیـسـتى آـشـنا گـشـته

و به مبارزه انقالبى و سازمان یافته روى آورد.
ى ر ـتـقى اراـن ده که دکـت اـنه ـیى ـنـصب ـش وار ـخ ر  دـی و ـب اـبـل اـین ـت

چند سال از عمر
خــود را در آن
ـبـسر ـبرده اـست.
ه در اـیـن خـــاـن
ن ـیـاـبـان فَــزاـن ـخ
شـــمـــــاره 22
Fasanen)

،(Strasse
در ـمــــحــــلـــه
ــــى ــم ــــدـی ـق
ـن ـــوـت ـــارـل ـش
ع ـبـــورگ، واـق
ـشــده و دکـتــر
ـین ى ـب ى اراـن ـتـق
ســــال هــــاى
ـا اواـیل 1925 ـت
ـنـى ـتـا 1929 ـیـع
ـــــــــــــان زـم
ـتـش ـبه ـازگـش ـب
ـــران، در آن اـی
ه ت داشــت سکوـن
اـست. اـین خـاـنه
در یکى از
رـین و دـیـمى ـت ـق

ان دـهه ـبـیـست رار دارد که در ـهـم رـلن ـق اى ـب رـین ـمـحـله ـه ـمـعروف ـت
ـسـته از رـج رى ـب ى و ـهـن اـع ـم ى، اـجـت اـس اى ـسـی ـمـیالدى ـشـخـصـیت ـه
ش مـان و نـرـی س، هـاـی ـت تـرـیف، کـته کُلـوـی ـی ـم ـمـله: گیـورگى دـی ـج
ر راواـنى که ـب اـبـلوـهاى ـف وده اـند و ـت ان ـساکن ـب اـب دیگران در اـین ـخـی
ـسردر ـخاـنه ـها ـنـصب ـشده و از اـین چـهره ـها ـیاد ـمى کـند، ـنـشان از
اـین دارد. ـبراى ـمـثال در ـهـمـسایگى ـخاـنه ـیى که دکـتر ـتـقى اراـنى در
وزه ون ـم اره 24 ـهم اکـن ى در خـاـنه ـشـم زل داـشـته اـست ـیـعـن آن ـمـن
ـنـقاش و ـمـجـسـمه ـساز ـمـعروف آـلـمان کـته کُـلوـیـتس ـقرار دارد، زـیرا

شماره 3668  سه شنبه 11 شهریور ماه 1382

ـــه که کـت
س ـت کُـلـوـی
ـا ـدت ـه ـم
در آن ـجـا
ــت سکوـن
ـه ـــــت داـش
ه اسـت و ـب
همین سبب
ـــز آن ــی ـن
ه را خــــاـن
ـدـیل ـبه ـب ـت
موزه کرده

اند.
از
دیگر
ـمــــــوارد
ـاـبل ذکر ـق
ـــــه که ـب
ـنحــوى ـبه
اـنه ـمـحل ـخ
ــت سکوـن
ر ـتـقى دکـت
ــــــى اراـن
ـمربوط ـمى

ـوان ـن ـا ـع ـود ـب ـروف ـخ ـاب ـمـع ـاى کـت ـادداـشت ـه ن اـست که وى ـی ـود اـی ـش
«پـسیکوـلوژى» را در اـین ـخاـنه ـبه اـتـمام رـساـنده اـست. دکـتر ـتـقى اراـنى در پاـیان
رـلن د کرده اـست: «ـب ـی ـین ـق وـشـته، چـن وژى ـن اب پـسیکوـل ر کـت ى که ـب دـمه ـی ـمـق
ول ـشـغ اـنه ـم دـتى در اـین ـخ ر آن دارد که وى ـم ر 1927  » و اـین دالـلت ـب اـمـب دـس
نگارش اـین اـثر ـبوده اـست. ـعالوه ـبر اـین دکـتر ـتـقى اراـنى در اـین ـخاـنه ـبا ـساـیر
دار و رـین دـی اـج ون و ـمـه رـلن و دیگر اـنـقالـبـی اکن ـب ى ـس راـن اى اـی ـست ـه وـنـی کـم

مالقات داشته است.
ر الگى زادروز دکـت دن ـصد ـس رارـسـی ا و ـبه ویژه ـف اـسـبت ـه وـعه اـین ـمـن ـمـجـم
تـقى اراـنى انگـیزه ـیى ـشد که ـبا ـنـصب ـلوـحه از ـجاـنب ـحزب ـتوده اـیران در اـین

مکان از شخصیت دکتر تقى ارانى تجلیل و یاد او را گرامى بدارد.
«ـنامه ـمردم» ـبراى اـطالع رفـقا، دوسـتان و عالقه مـندان، در زـیر گزارش کوـتاـهى
را از ـمراسم کوتاه و مخـتصرى که به این ـخاطر از جانب ـحزب ما ـبرگزار شد،
راى وده اى ـب اى ـت دادى از رـفـق اه ـتـع ورـم رـی د: در روز ـشـنـبه 7 ـشـه ـشر ـمى کـن ـمـنـت
ادـبود، در ـمـحل ـحاـضر ـشدـند که در ردارى از ـلوح ـی ـشرکت در ـمراـسم پرده ـب
ـیق  ـخـاورى درـبـاره ـضـور داـشت. سپس رـف ـیـز ـح ـیق ـخـاورى ـن ـیـان آـنـان رـف ـم
ـشـخـصـیت دکـتر ـتـقى اراـنى ـسـخـناـنى اـیراد کرد و از ـجـنـبه ـهاى ـمـخـتـلف ـعـلـمى و
وان یکى از وده و ـنـقش و اـهـمـیت او را ـبه ـعـن اى وى را ـسـت اـلـیت ـه ى ـفـع اـنـقالـب

چهره هاى فروزان تاریخ معاصر ایران یادآور شد. 
ود که ـتوـسط پارچه ـهاى ادـب اه، ـلوح ـی در پاـیان اـین ـمراـسم ـمـخـتـصر و کوـت
ده ران پوـشـی وده اـی داـیى از ـطرف کـمـیـته ـمرکزى ـحزب ـت اج گل اـه رنگـین و ـت

شده بود، پرده بردارى شد.
ـبر روى ـتاـبـلو ـنـصب ـشده ـعالوه ـبر عکس دکـتر ـتـقى اراـنى و ـتارـیخ ـتوـلد و
ـتارـیخ شـهادت او اـین ـنوـشته ـنـیز ـجـلب ـنـظر ـمى کـند: «در اـین ـخاـنه در ـسال ـهاى
دـهه ـبـیـست، داـنـشـمـند و ـمـبارز ـضد ـفاـشـیـست اـیراـنى، دکـتر ـتـقى اراـنى زـندگى و

کار مى کرده است.»
***

نصب لوح یادبود به مناسبت 
صدمین سالگرد تولد دکتر تقی ارانی
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شکـیل ول ـت ـب ـشـخص دوـلت و ـق ـنی ـم ـشـی ا ـعـقب ـن ـطه ـب اـیجـاد شـده در راـب
ر پاـیه ـمدل ـمورد ـنـظر ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار» ـسـندیکا ـهای کارگری «ـب
ـبـهره ـجـست و اـجازه ـنداد که رژـیم ـمداـفع ـسرـمایه داران و ـسران ارتـجاـعی
وه ـیی که اـلـق ـسـیل ـب اـن ای اـسالـمی کار آن را از پـت ورا ـه اـنه کارگر و ـش ـخ
اـمه رـیزی ـشده ـفـعاالن رـن دارد ـتـهی کـنـند. در اـین راـبـطه ـعـملکرد دـقـیق و ـب
ـمـله امکاـنـات و ـمه ـجـواـنب کار و از ـج ـیـهن ـبـرپاـیه درک ـه کارگری ـم
د. ـبه اـش روری ـمی ـب ر ـض اـض راـیط ـح وـنی و ـش رـهه کـن ا در ـب دودـیت ـه ـمـح
ار ـمی رـفت کارزار ـظ ـت ان گوـنه که اـن اـنه ـهـم اـی وازات اـین ـبـحث راه گـش ـم
رای اـنه «چپ» ـب راط گراـی وـضع راـست و ـهم از مـوـضع اـف ـنـفی ـهم از ـم ـم
ـته اـست.  در حـاـلی که طـرح شـده، شـدت گرـف رـصت ـم ـئه کردن ـف ـط ـتـخ
ا ـنـمی دیکا ـه اد ـسـن رای اـیـج رورـتی ـب ای اـسالـمی کار» ـض ورا ـه ران «ـش ـس
وی د، از ـس ود ـمی داـنـن از ـخ وـقـعـیت ـمـمـت وـجه ـم دـمی را ـمـت د و چـنـین ـق ـیـنـن ـب
دیگر «چپ» اـفراطی کالً  الیـحه تشکیل ـسـندیکاـها را ـتوطـئه یی مـحـسوب
اٌ ـبرای ـسـندیکاـها اـنه ـخود، که اـساـس کرده و ـبه ـموـضع  ـسـنـتی ـغـیر واـقع ـبـیـن
ود وـج ای ـم ر واـقـعـیت ـه ـسـتن ـب ا چـشم ـب اـیل ـنـیـست و در ـعوض ـب واـنی ـق ـت
ـسـته حکوـمت اـبه ـه ـث ای کارگری» ـبه ـم ورا ـه اد و ـعـملکرد « ـش داـفع اـیـج ـم

آینده «شورایی» است، تأکید می ورزد!   
اع،  ـقـبل اـبل دـف رای ـحرکت از ـموـضـعی اـصوـلی و ـق در اـین راـبـطه و ـب
اـست ا ـتوـجه ـبه ـمـقاوـمت ـبـهـیـمی ـسران و ـسـی دـیـشـید که ـب اـید اـن از ـهر چـیز ـب
ـته کارگران کـشـور ـبـرای ـیه» در ـمـقـاـبل ـخـواـس م «والـیت ـفـق گذاران رژـی
راـیط ـسـتـقل خـود چرا وزارت کار در ـش ای ـصـنـفی ـم ان ـه ازـم شکـیل ـس ـت
ـنی ای ـتن داده اـست.  نـاـمه مـردم در ـمقـاـله ـی ـش ـین ـعـقب ـن کنـوـنی ـبه چـن
ـمـنـتـشره در ـشـماره 666 ـبا اـشاره ـبه ـبـحران  «ـهـمه ـجاـنـبه، داـمنه دار و ژرـفی»
که رژیم ـبا آن دـست به گریـبان می ـباـشد، همچـنین به نگراـنی ـسران رژیم
وـجه داده و اـعالم اـنی» ـت ـطـقه ـیی و ـجـه ا « ـتـحوالت داـخـلی، ـمـن ـطه ـب در راـب
ا ـبرـخی اـقداـمات ـنـیم ـبـند و ـخـطر ـمی کـندکه رژـیم ـخواـهد کوـشـید که «ـب
رای زان ـبـحران کاـسـته و ـفـضاـیی ـب ورـهای ـحـساب ـشده از ـحدت و ـمـی اـن ـم
راـهم آورد» و اـینکه در اـساس ام  ـف ان ـنـظ ا ـهدف  ـحـفظ کـی ـتـحرک ـخود ـب
کوـشش ـمـقاـمات رـسـمی کـماکان در ـجـهت «نگـهداـشـتن اـین ـتـغـیـیرات در

سطح ظاهری و شکل این پدیده »  است.
ـحـقـیـقت اـیـنـست که ـموـفـقـیت ـبرـناـمه اـسـتراتژیک دوـلت در پـیوـسـتن ـبه
اـیه گذاری ـخارـجی ـبه کـشور «ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی» و ـنـیز ـجـلب ـسرـم
در گرو نـمایش رـعایت اـستاـندارد های مـعمول و مـتداول در ـشرایط مـشابه
و از ـجـمله ـقـبول شکل ـهای ـمشـخص و ـمـتداوـلی از ـبرـخورد و ـعملکرد در
دـلـیل ای اـسالـمی کار ـهم ـب وراـه د.  ـش اـش ای ـصـنـفی ـمی ـب شکل ـه ـیـنه ـت زـم
ر ای کاری)، زـی د ـه رـیت واـح دـی اـلت در ـم وه دـخ اـلـق اری (امکان ـب اـخـت ـس
قــاٌ ـملکرد عـمــی م و ـع ت سـئــوال بــودن راـبــطه نــزدیک بــا رژـی ـعالـم
ا ان از آن ـه دـلـیل رویگرداـنی وـسـیع زـحـمتکـش ان و ـهم ـب دکارگری آـن ـض
کاراـیی ـنـخواـهـند داـشت.  درـست ـبه ـهـمـین دـلـیل اـست که ـمـحـسن ـخواـجه
اب ـبه ان خـود ـخـط اـعی در ـسـخـن ـم ور اـجـت ار و اـم ر ـک اون وزـی وری، ـمـع ـن
ـخـبرنگاران ـمی گوـید که: « پـیوـسـتن ـبه ـمـقاوـله ـناـمه ـهای 87 و 98 ـسازـمان
ـبـین اـلـمـلـلی ـکار اـجـتـناب ـناپذـیراـست و پـیش ـنـیاز اـلـحاق ـبه اـین ـمـقاوـله ـناـمه
ان ـش ـبـته اـی ان اـست».  اـل ازـم ای اـین ـس راـیط اـعـض رـخی ـش رش ـب ز پذـی ـی ا ـن ـه
ـتوـضـیح ـنـمی دـهـند که دـلـیل اـین «اـجـتـناب ـناپذـیر» ـبودن چـیـست و ـیا اـینکه

«شرایط اعضای سازمان بین المللی کار» در چه رابطه ای بوده است.
ر پاـیه ـتـحـلـیل اوـضاع،  و از ـجـمـله ـشرو کـشور، ـب دیکاـیی پـی االن ـسـن ـفـع
دالیل محافل حکومتی به مطرح کردن این الیحه معتقدند که در صورت
دیکا هـا و شکـیل ـسـن ای اصـول، ـت ـن ـب ر ـم زی شـده و ـب اـمه رـی رـن ـعـملکرد ـب
ی ـنـدگان واـقـع ـمـاـی ـین ـن ـی ـتـقل و واـقـعی و ـتـع اـتـحـادـیه ـهـای کارگری مــس

زـحـمتکـشان ـتوان دگرگوـنه کردن ـشراـیط را ـخواـهد داـشت.  در اـین ـمـسـیر ـمی ـتوان و
شکـیل د ـت ا شـرکت ـفعـال در روـن دـست گرـفت و ـب تکار را ـب ـست در ـعـمل اـب اـی ـمی ـب
وط ـبه اد مـرـب ـن دوـین اـس ـیم کارگران در ـت ـتـق ـس ر پاـیه شـرکت ـم دیکاهـا از آغـاز ـب ـسـن
ـیق ـتـر ی و دـق ـتـعـاـل ـملکرد آن، اـصـرار ورزـیـد و ـبـا اراـئه ـطـرـیق در ـمـورد اشکال ـم ـع
اـفع و ارزه در ـجـهت ـمـن دـهی ـمـب اـن ازـم اگون و ـس اـیع گوـن ا در ـصـن دیکاـه دـهی ـسـن اـن ازـم ـس
سـاـله مـاد زـحـمتکشـان را  ـبه آن ـجـلب کرد.   ـم ـت خـواـست هـای واـقـعی کارگران، اـع
اره ـبدـست ـسران ـضدکارگری «ـخاـنه اـید گذاـشت که اـبتکار ـعـمل دگرـب اـیـنـست که ـنـب
ا اپذـیر ـخود ـب کارگر» و «ـشوراـهای اـسالـمی کار» ـبـیـفـتد چرا که آـنان ـمـخاـلـفت آـشـتی ـن
ر از ـسـی د و در اـین ـم ار داـشـته اـن اٌ اـظـه ـن ـسـتـقل کارگری ـعـل ای ـصـنـفی ـم وم ـتشکل ـه ـمـفـه

هیچ گونه خرابکاری ابا نخواهند داشت.   
اـین حـقـیـقت که ـمـطرح ـشدن عـلـنی «الیحه ـتشکیل ـسـندیکا» ـها ـمـحافل ارـتـجاـعی و
نمایندگان آنان را در «خانه کارگر» و شورا های اسالمی کار  به هراس انداخته است.
د: «ـبـحث اً ـمی گوـی ـن زوـین، ـعـل ان ـق ارگر اـسـت اـنه ـک راـیی ـخ ر اـج رـیـمی، دـبـی د ـعـلی ـک ـعـی
ایـجاد ـسـندـیـکاـهای ـکارگری ـکه ـبه ـتازگی ـبه ـجـمع ـمـشـکالت ـعدـیده ـکارگران اـفزوده
ـشد ـمـغاـیر ـبا اـصل 104 ـقاـنون اـساـسی و ـماده 131 ـقاـنون ـکارـبوده و ـغـیر ـقاـنوـنی اـست.»
ـمـحـمود اـنـصاری ـفر، رـئـیس ـکاـنون ـهـماـهنگی ـشوراـهای اسالـمی ـکار اـسـتان ـقزوـین، در
ـهـمـین راـسـتا اـظـهار ـمی دارد: «ـبا ـتـشـکـیل اتـحادـیه ـهای ـکارگری ـنه ـتنـها ـمـشکالت ـجاـمعه
رـخالف ادـمدـنی و ـمـقدس ـشورای اـسالـمی ـکار ـب ـکارگری ـحل ـنـخواـهد ـشد؛ ـبـلـکه ـنـه
ر ـظ وری اـسالـمی اـست ، از ـن ا ـجـمـه ام ـم ـظ ود. از آـنجـاـیی ـکه ـن ـضـعـیف ـمی ـش ون ـت اـن ـق
ـتـشـکـیل اتـحادیه ـهای ـکارگری(ـسـندـیـکا ) بـحث ـقاـنوـنی دارـیم.  ـتشـکیل ـسـندـیـکا خالف

اصل 104 قانون اساسی بوده و تمامی مسئوالن کشور باید قانونمند باشند.»   

وظیفه عناصر آگاه و پیشرو چیست؟
دگی و رـبه زـن ر پاـیه ـتـج ا ـب اری کرد ـت د ـبه کارگران ـی اـی اـله اـیـنـست که ـب ـس ده ـم ـعـم
مـبارزه خود برضد اجحاـفات کارفرما و دولت های مدافع ـسرمایه داران این گام ساده
وـلی اـساـسی را ـبردارـند که ـبرای دـفاع از مـنافع ـخود راـهی ـجز ـتشکل ـندارـند.  به آن ـها
ـباـید ـیاری کرد که ـبا اـلـهام از ـنـقش ـمـسـتقل ـطبـقه کارگر ـبرای ـتاـمـین آزادی و اـسـتـقالل
و رـفاه زـحـمتکـشان ـباـید ـسازـماـنی از ـمـیان ـخود و ـبدـست ـخود ـبوـجود آورـند ـتا در ـباره
ای د ـه ود و ـبـخصـوص در داـخل واـح اـفع ـخ ـن اـمـعه و اـقـتصـاد و ـم ام ـج اـیل ـع ـس ـیه ـم کـل
ـتوـلـیدی ـنـقش ـتـعـیـین کـنـنده داـشـته ـباـشد.  اـین ـسازـمان ـباـید در اـمور داـخـلـیش ـمـسـتـقل و
واـنـند یکپارچه ـنـقش اـیه چـنـین اـسـتـقالـلی اـست که اـعـضای آن ـمی ـت اـشد.  در ـس آزاد ـب
ـخود را اـیـفاء کـنـند ـهر ـنوع ـتالـشی که اـین اـسـتـقالل و آزادی را پاـیـمال کـند، کوـشـشی
اـست ـبرای ـنادـیده گرـفـتن و زـیرپا گذاـشـتن ـهوـیت ـمـسـتـقل ـطـبـقه کارگر، ـعدم اـطـمـیـنان
داـخـله در ـسـتـقل ـطـبـقه کارگر.  ـم ان ـم ازـم ور داـخـلی ـس داـخـله در اـم ان و ـم ـبه زـحـمتکـش
رای رزـمـندگان اـمور داـخـلی ـیـعـنی ـتـحـمـیل اراده از ـخارج، ـسـلب آزادی و اـیـجاد ـقـیم ـب
ی ـنـدیکاـی م، آـنـوـقت ـسـازـمـان ـس ـی ـمع ـسـلب کـن ن آزادی را از ـج تکش. اگر اـی ـم زـح
زـحـمتکـشان در دـفاع از ـمـناـفع ـخود ـناـتوان ـخواـهد ـبود.  اگر آن ـها ـحق آزاد در ـتـعـیـین
ـسرـنوـشت ـخود و ـجامـعه کاری ـخود را ـنداـشـته ـباـشـند، ـمـطـمـئـناٌ ـنـمی ـتوان اـنـتـظار ـشرکت
اـسی ـبه آزادی و اـسـتـقالل ا اـهـمـیت اـس اـمـعه را داـشت. ـم والت ـج ان در ـتـح ر از آـن وـث ـم
ـیـقت دی ـمی دـهـیم.  در ـحـق وـلـی ای ـت د ـه دیکا در واـح شکـیل ـسـن د ـت اـنی در روـن ازـم ـس
وـجود ـسـندیکا ـمـسـتـقـیـماٌ واـبـسته ـبه آزادی فـعاـلـیت ـسـندیکاـیی و اـسـتقالل داـخـلی ـسازـمان
ا در وده ـه ارزه ـت ده ـمـب اج ـعـم آن اـست. اـین آزادی ـبـخـشی از آن آزادی اـست که آـم
ـبرـهه کـنوـنی ـمـحـسوب ـمی ـشود. آنچه که ـباـید در ـمورد ـتشکـیل ـسـندیکا ـها در ـجاـمـعه
دیکاـیی، ـبه ای ـسـن اـلـیت ـه اـمـین آزادی ـفـع ـضـمـین و ـت ـست از : ـت ارـت ـب ود ـع ـته ـش رـف پذـی
رسمیت شـناختن هویت مستـقل طبقه کارگر، عدم مداخله مـستقیم و یا غیر ـمستقیم در

امور داخلی آن، به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل برای طبقه کارگر.
ش ـب ـن ارزات کارگران و زـحـمتکشـان ایـران و ـج ـب اـیـجی اـست که مـا از ـم ـت اـین ـن
کارگری و ـسـندیکاـیی ـجـهان ـطی دو ـقرن اـخـیر ـبدـست آورده اـیم. اـین ـنـتایج به ـعـنوان
اـصول اـساـسی ـسـندیکاـیی در ـجـهان پذـیرـفته ـشده اـست و ـهـمه کـشور ـها و ـسازـمان ـملل
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آنرا به عنوان مقاوله نامه امضاء کرده اند.  
اوـله ا ـمـق اـیـست دوـلت ـهـمه ـتـعـهدات ـخود در راـبـطه ـب در اـین راـبـطه ـمی ـب
اـمه ـهای 87، اوـله ـن ان ـبـین اـلـمـلـلی کار، و ـبه ویژه ـمـق ازـم اـمه ـهای ـمـحوری ـس ـن
وـجه ا ـمـخصـوصـاٌ ـت رد.  ـم ادی کار، را بپذـی ـی ـن وق ـب وط ـبه ـحـق رـب 98 و 138 ـم
یـدات رژـیم بـرای ـمـه ـیـهن را ـبه لـزوم مـردود ـشمـردن ـت ـفعـاالن کارگری ـم
رو ـشـیـمی و ر ـصـنـعت ـنـفت، پـت ـظـی زرگ ـن اـیع ـب ـثـنی کردن کارگران ـصـن ـسـت ـم
اـتوـمـبـیل ـسازی و ـیا کارـمـندان دوـلت را در راـبطه ـبا الـیحه ـتشکـیل ـسـندیکا ـها
جـلب ـمی کـنـیم.  اـساـساٌ کارگران و کارـمـندان ـهیچ واـحد ـتوـلـیدی و ـخدـماـتی
اـید از ـتشکـیل ـسـندیکای ـخود ا کوچک ـبودن آن ـنـب ـصرـفـنـظر از ـبزرگ و ـی

ممنوع بشوند.       

چگونه سندیکایی؟
یـدی اـین اـست که ـهم دوـلت و ـهم کارـفـرمـاـیـان ـمـده و کـل سـاـله ـع ـم
اـفع ـن اع از ـم رای دـف د و ـب د که کارگران آزاداـنه دور ـهم ـجـمع شـوـن رـن بپذـی
ـصنفی و طبقاـتی خود دست به تشکـیل سندیکا یا انـجمن صنفی و ـیا اتحادیه

کارگری بزنند.  
ـبـعـضی ـها ـتـصور ـمی کـنـند که ـباـید ـقـبل از ـهرچـیز ـبه کارگران ـبـفـهـماـنـیم
که در چه شرایط ناگواری زـندگی می کنند ـتا بتوانند علیه اـین وضع مبارزه
اٌ ـبی پاـیه اـست، زـیرا کـسی که کار ـمی کـند و ـبا کـنـند.  چـنـین ـتـصوری ـعـمدـت
ان ـبـخور و ـنـمـیر زن و ـفرزـنداـنش را ـتـهـیه ـمی کـند ـبـهـتر از ـعرق ـجـبـین ـخود ـن
دگی چـیـست و ـسنگـیـنی آن واری زـن د که دـش ران و ـمـبـلـغی ـمی داـن ر ـسـخـن ـه
د اـین ر آگاـهی دارـن ان ـبه آن کـمـت ا آنچه که زـحـمتکـش ـست.  آـم دوش کـی ـب
ش پا تـشکل دـشـواری ـهـا را از پـی ـبـارزه ـم اـست که چگوـنه ـمی ـتـوان ـبـا ـم
ـبرداـشت و اـهـمـیت ـتشکل و ـسازـماـندـهی در اـین ـمـیان چـیـست؟ آـنـها ـبدرـسـتی
ـشـاـبه و دـشـواری ط ـم تکـشـان ـجـهـان، که در ـشـراـی ـم اـطالع نـدارـنـد که زـح
ار ـش د از ـف ـسـته اـن واـن دـهی ـت اـن ازـم رـیق ـتشکل و ـس د از ـط دگی ـمی کرده اـن زـن

استثمارکنندگان بکاهند.
اغلب دـیده شده است که زـحمتکشان ـبا اینکه به اهمـیت تشکل آگاهی
د دـی ای ـش اـلـفت ـه ر ـمـخ راـب د وـلی در ـب رـن دیکا را ـمی پذـی ود ـسـن د و وـج دارـن
کارـفرـماـیان و ـیا ـمـقاـمات ـمـسـئول دـست ـبه اـقدام ـجدی ـبرای ـتشکـیل ـسـندیکا
ـنـمی زـنـند.  آن ـها  اـین کار را ـسنگ ـبزرگی ـمی داـنـند که ـقدرت ـبـلـند کردن
ذا ـمشکالت چون کوـهی در دارـند و چون کار اـنـجام نگرـفـته اـست ـل آن را ـن
اـید کار را از ـجاـیی ـشروع اـبـلـشان ـقرار ـمی گـیرد.  ـبرای ـحل اـین ـمشکل ـب ـمـق
دم اـله پـیش ـق ـس ـطه ـم د.   در اـین راـب اـش دام دـسـته ـجـمـعی ـعـمـلی ـب کرد که اـق
شدن فعاالن سندیکایی باسابقه و کارگران آگاه و پیشرو که سابقه خوبی در
ـمـیان کارگران دارـند، اـهـمـیت کـلـیدی دارد.  ـثاـبت ـقدـمی اـین ـعـناـصر پـیـشرو
ور ـمی ـص رـخی ـبه ـغـلط ـت ار اـهـمـیت دارد.  ـب ـسـی اـفع کارگران ـب ـن اع از ـم در دـف
کنند که پیـشرو  باید کتاب ها آموخته باشد و طبق ـنسخه های معین توده ها
دـهی اـن ازـم رای ـس د که ـب اه ـتصـور ـمی کـنـن ـب ا ـبه اـشـت ازد.  آن ـه شکل ـس را ـمـت
ـسـندیکاـئی دـست ـخط و ـیا ـنـسـخه ـهاـیی وـجود دارد که ـبدون آن اـمر ـتشکل
ان دیکاـیی زـحـمتکـش ان ـسـن ازـم وان ـس ر ـممکن اـست. در ـعـمل آنچه ـبه ـعـن ـغـی
ات ـب طـاـل د از ـم اـی دـهی ـیی اـست که ـب اـن رـم اد ـف ـت ظـر اـست اسـاسـاٌ ـس ورد ـن ـم
کارگران ـمـطـلع ـباـشد، ـمـساـئل ـجزء و کل را ـطبـقه ـبـندی کـند و ـبرای ـهر یک
اـمه ـمـعـین رـن ـشه و ـب ام آن ـطـبق ـنـق وده و در اـنـج اـسب ـتـهـیه ـنـم ای ـمـن راه ـحل ـه
ارزات ـسـندیکاـیی را در واـحد اـید از دـیدگاه ـطـبـقاـتی ـمـب اد ـب بکوـشد. اـین ـسـت
ـتوـلـیدی ـمورد ـبررـسی ـقرار دـهد و روـند ـحرکت آـیـنده را در راـبطه ـبا ـمـساـئل
اـساسی ـتـسریع کـند. ـباـید ـحرکات  را نه فـقط در داخل واـحد ـخود ـببـیـند بلکه
در رابطه با آنچه که در سایر واحد های تولیدی و سراسر جامعه می گذرد،

ـمورد ـتوجه ـقرار دـهد.  ـباـید ـعـمده را از ـغـیر ـعـمده ـجدا کـند و ـجـهت اصـلی ـمـبارزه
ان وـجه داـشت که ـجـنـبش ـخودـبـخودی در ـمـی اـید ـت دیکاـیی را ـمـشـخص کـند.  ـب ـسـن
زـحـمتکـشان ـنـفوذ و کـشش زـیادی دارد و زـحـمتکـشان را ـبه کوره راه ـحوادث ـمی
کـشاـند.  ـنـقش آگاـهاـنه ـسـندیکا ـمی ـتواـند و ـباـید اـین ـجـنـبش را به ـمـسـیر واـقـعی ـخود
ـسوق دـهد.  در نـهایت دو نکـته اـساـسی در راـبطه ـبا مـحـتوای ـفـعاـلیت ـسـندیکا اـهمـیت
ای زـحـمتکش ـمـحـیط وده ـه ا ـت د ـب اـی دیکاـیی ـب ان ـسـن ازـم کـلـیدی دارد: اول اـینکه ـس
نکه سـازمـان ـنی تـوده ـیی بـاشـد.  و دوم اـی ـته بـاشـد، ـیـع ـمی داـش خـود پیـونـد داـئ
ارزه اـنه ـمـب اـتی زـحـمتکـشان آگاـه اـفع ـطـبـق ا تکـیه ـبه ـمـن اـید ـب ـسـندیکاـیی زـحـمتکـشان ـب

آنان را رهبری کند، یعنی مستقل باشد.  

تجربه اندوزی در روند مبارزه
اصـر ـن ـمـیت دارد.  ـع یـار اـه ـس ـبـقه کارگر در اـین دوره ـب ـنـقش ـفعـاالن آگاه ـط
ان را د ، فکرـش وزـن اـم ـی ان ـب ره ـمـحـیط زـحـمتکـش دگی روزـم اب زـن د از کـت اـی رو ـب ـش پـی
واـنـند واـقـعـیات را در ا ـبـت دازـند ـت اـن ـبـطور اـساـسی ـبرای ـشـناـخت اـین واـقـعـیات بکار ـبـی
ان را وان زـحـمتکـش روی پرـت د و ـنـی دـهی ـبه ـحرکت درآورـن اـن ازـم ر ـتشکل و ـس ـسـی ـم
ا ـتوده ـهای زـحـمتکش در ـمـحـیط کار ارـتـباط و رـهـبری کـنـند.  ـعـناـصرپـیـشرو ـباـید ـب
د ارزات داـخل واـح ـب د در ـهـمه ـم اـی ا ـمی ـب د.  آن ـه اـشـن ـسـتـنی داـشـته ـب اگـس د ـن وـن پـی
اـشـند. اـشد پـیـشـقدم و آگاه ـب ـتوـلـیدی و آـنـجا که ـمـطاـلـبات زـحـمتکـشان ـمـطرح ـمی ـب
ـنـفوذ و اـعـتـبار ـعـناـصرپـیـشرو در مـحـیط کار وـسـیـله ـموـثری اـست ـبرای اـقداـمات دـسـته
ارزات ـصـنـفی ـب د ـم ـیـقـتی اـست که در روـن ری زـحـمتکشـان. اـین ـحـق ـجـمـعی و رـهـب
پـیوـند ـعـناـصر پـیـشرو و زـحـمتکـشان اـفزاـیش ـمی ـیاـبد و گام ـهای اوـلـیه و الزم ـبرای
اـله رداـشـته ـمی ـشود.  ـیـعـنی ـبدواٌ ـتشکل و اـقدام دـسـته ـجـمـعی ـحول ـمـس اـمر ـتشکل ـب
اـتی ـتر زـحـمتکـشان ـمـطرح ـساده ـیی اـنـجام ـمی گـیرد سپس ـمـساـیل اـساـسی ـتر و ـحـی
ـمی گردد. ـهر اـقدام دـسـته ـجـمـعی کوچکی ـبه ـمـنزـله ـجوـیـبار کوچکی اـست که راه
را ـبرای رودـخاـنه ـباز ـمی کـند.  ـهرـقدر اـقداـمات دـسـته ـجـمـعی گـسـترش ـیاـبد ـبـهـمان
اـندازه اـتـحاد زـحـمتکـشان ـممکن ـتر و امکان ـهـماـهنگی ـبـین ـعـناـصر پـیـشرو ـبـیـشـتر ـمی
دیکا در ـسوی ـتشکـیل ـسـن دیکاـیی ـب ای ـسـن اـلـیت ـه د تکاـمل ـفـع ود. اـین اـست روـن ـش

یک واحد تولیدی.
اـید از رد اـین اـست که ـب رار بگـی وـجه ـق ورد ـت ر ـتشکل ـم اـید در اـم نکـته ـیی که ـب
وـیق ـبه ـش وـفـقـیت ـت ان ـبه ـعـلت ـم ا زـحـمتکـش روع کرد و ـت ای کوچک ـش واـسـته ـه ـخ
ـشرکت ـبـیـشـتر در ـمـبارزه ـبـشوـند.  اـلـبـته راه ـهـمـیـشه ـهـموار ـنـیـست و ـحـتی در اـین ـقدم

های ساده نیز امکان شکست و ناکامی وجود دارد.
ر ا ـب اـشد و ـی ا ـب ار ـه ادرـست ـشـع ا ـممکن اـست ـبه ـعـلت اـنـتـخاب ـن اکاـمی ـه اـین ـن
اـشـند وـلیکن ـهـنوز زـحـمتکـشان ـصـحت آن ـها را عکس ـشـعار ـها ـصـحـیح و ـخوب ـب
اـید ـمـساـئل را ـموشکاـفی اـشد.  در چـنـین وـضـعی ـب در  ـعـمل و ـتـجرـبه درک نکرده ـب
کرد و ـبا ـصـبر و ـحوـصـله الزم ـبه زـحـمتکـشان ـفـهـماـند که ـعـلت چه ـبوده اـست.  اـین

است تجربه اندوزی توده ها در روند مبارزه.
د رای کمک ـبه رـش ا داـخل ـمـحـیط کار، ـب ـطه ـب ا در راـب دم ـه وازات اـین ـق ـبه ـم
فـعاـلـیت ـهای ـسـندیکاـیی، ـباـید ـسـعی ـنـمود اـین ـفـعاـلـیت ـها ـبا ـفـعاـلـیت ـهای ـسـندیکاـیی
ای اـلـیت ـه ارج، ـیـعـنی ـفـع اـلـیت ـهای ـخ اـید ـفـع د ـبـخورد. ـب وـن ـخارج از ـمـحـیط کار پـی
اـنه ور در داـخل کارـخ ر کـش راـس ا ـس ـطـقه و ـی ـن ر و ـم ای ـشـه اـنه ـه ان کارـخ زـحـمتکـش
انعکاس ـیاـبد.  از اـیـنـطرـیق ـقدرت و اـثربـخـشی فـعالـیت ـهای ـسـندیکاـیی ـسراـسرـجاـمعه
ا ـتوان ـبـیـشـتری دـست ـبه ا ـمـبارزات داـخـلی آشکار گـشـته و کارگران ـب و پـیوـند آن ـب
اـقداـمات دـسـته ـجـمـعی ـمی زـنـند.  ـبه ـعالوه پـیوـند ـجـنـبش ـسـندیکاـیی ـمـیـهن ـبا ـجـنـبش
ـسـندیکاـیی ـبـین اـلـمـلـلی و ـجـلب پـشـتـیـباـنی زـحـمتکـشان ـجـهان از ـمـبارزه زـحـمتکـشان
اـیران اـمری اـست ـضروری و ـحـتـمی.  در اـین راـبطه نـقش ـعـناـصر پـیـشرو و ـنـیروـهای
ا اـید ـب ارزه ـسـخـتی در راه اـست.  ـب ـمـترـقی و ـطرـفدار ـطـبـقه کارگر کـلـیدی اـست.  ـمـب
ا ـهدف گرد آوردن ـهـمه زـحـمتکـشان در اـین راه ـقدم از، ـبر پاـیه اـصول و ـب دـیدی ـب

گذاشت.   

ادامه بازهم درباره الیحه تشکیل سندیکاهای ...
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اـفزون ـبر اـین در ـجرـیان ـنـماز ـجمـعه اـین ـهـفـته تـهران
و ـشـهرـسـتان ـها گزارش ـشد که دـعاگو،  از ـنـماـیـندگان
ـسرـشـناس ارـتـجاع، اـمام ـجـمـعه ـشـمـیراـنات، ـعـضو ـهـیأت
ـنه ای در «شـورای ـصب خـاـم ـت ـن بـوعـات، ـم ـط ـصـفه ـم ـن ـم
اـستگذاری اـئـمه ـجـمـعه و ـعـضو ـشورای ـمـساـجد» در ـسـی
ـمـله تـان، ـضـمن ـح ـمـعه اـین ـشهـرـس مـاز ـج ـبه دوم ـن ـط ـخ
ـیل از اوضـاع ـمی و دوـلت او در ـتـحـل شـدیـدی ـبه خـاـت
ـتهـا از آغـاز اـنـقالب ـته اـست:  «دوـل ـمـله گـف کشـور از ـج
د. دوره اول دوـلت وـن ـسـیم ـمی ـش ون ـبه 5 دوره ـتـق اـکـن ـت
ـبازرگان و ـبـنی ـصدر ـکه به وـسـیله ـنـهـضت آزادی ـشکل
داد؛ رای ـمـلت اـنجـام ـن اـنت، ـب اری جـز ـخـی گرـفت و ـک
ا خـدـمتگزار د رجـاـیی ـکه واـقـع دوره دوم، دوـلت ـشـهـی
اـنـند ام ـمـعـظم رـهـبری ـکه ـهـم ود؛ دوره ـسوم، دوـلت ـمـق ـب
ای هـاـشـمی ـکه ان آـق ود؛ دوره چهـارم زـم دوره دوم ـب
ال ام داد و 6 ـس اـسی و پاـیه ای را اـنـج ات اـس دـم ـهـمه ـخ
ت ـتـاح ـمی ـشـود.دوـل ـت ـشـان اـف اـست ـکه ـطـرح ـهـای اـی
دگی ازـن ا دوران ـس رده اـست و واـقـع اری ـنـک اـتـمی ـک ـخ
ـکـشور در زـمان آـقای ـهاـشـمی ـشـکل گرـفت و اـما دوره
پـنـجم، ـیـعـنی دوـلت ـخاـتـمی ـکه ـعـین دوره اول اـست، ـنه
ا ـهیچ ـخدـمـتی ـبه ـمردم ـنـکرده، ـبـلـکه در ـهـمه ـصـحـنه ـتـنـه
ـهای ـسـیاـسی، اـقـتـصادی، ـفرـهنگی و ... ـشـکـست ـخورده
رده اـست!» از اـین اد ـک ور ـتـنش اـیـج ـش واره در ـک و ـهـم
ـبـری روـشن اـست که ـهـدف ـتـدارکات ـمـوـعه ـخ ـمـج
ـازی ـراـست ـنـخــست پاکـس ی که در دـست اـج ـیـع وـس
ا سـاب ـب سـوـیه ـح راد ـنفـوذی» و سپس ـت ـمـجـلس از «اـف
دوـلت «ـخـیاـنت کاری» اـست که کاری ـجز «ـضرـبه زدن

به نظام» انجام نداده است.
ـان ـب ی آگاه اـست که اـصالح ـطـل ارـتـجـاع ـبه ـخـوـب
ال ـسـلـیم ـطـلـبی ـشش ـس ات و ـت اـش حکوـمـتی ـبه دـلـیل ـمـم
ــظــیـم ه ـنـیـــروی ـع ه و رویگرداـنـی از اتکاء ـب گذـشــت
اـجـتـماـعی ـخواـهان پـیش ـبرد روـند اـصالـحات، و ـتـعـمـیق
آن، ـبـخش ـبزرگی از پایگاه اـجـتـماـعی ـخود را از دـست
ای ول ـه ردم از امکان ـتـحـقق ـق دی ـم ا اـمـی داده اـست. ـن
ان در ـسـلـیم گام ـبه گام اـصالح ـطـلـب د ـت ده و روـن داده ـش
د دـی ـش اع، ـت ا و ـحـمالت پی در پی ارـتـج ارـه ـش اـبل ـف ـمـق
اـنه ره ـجوـیی از ـبـه ار و ـجو ـسرکوب، و ـهمچـنـین ـبـه ـش ـف
راـهم آورده اـست راـیـطی را ـف ان ـش ارـجی آنچـن ـخـطر ـخ
ات ـتخـاـب د، ـهمچون اـن که ارـتجـاع ـبه راـحـتی ـمی تـواـن
ا رأی ا، در اـسـفـند ـماه گذـشـته، ـب ـشوراـهای ـشـهر و روـسـت
ر از ده درصـد واجـدـین ار ـمحـدودی، ـحـتی کـمـت ـی ـس ـب
ر دـستگاه ود را ـب وـنی» و کاـمل ـخ اـن رل «ـق راـیط، کـنـت ـش
رار رـق ون گذاری کشـور ـمجـدداً ـب اـن ای اجـراـیی و ـق ـه
ـسـیح زم ـب ـسـتـل اع ـم ای ارـتـج وـطـئه ـه ا اـین ـت اـبـله ـب د. ـمـق کـن
ای روـشن واـست ـه ا و ـخ ارـه ول ـشـع ا ـح وده ـه وـسـیع ـت
ـمـبارزاـتی و اـسـتـفاده از ـهـمه اـبزارـها و ـشـیوه ـهای ـممکن

است. 

از آن ـجا که ـبراى ـحزب ـتوده اـیران ـبه ـعـنوان اداـمه دـهـنده راه دکـتر تـقى اراـنى و دیگر
داد و حـاکـمـیت ـب ـت ود اـس ور ـبه دـلـیل وـج اـنه در داـخل کـش اـسـف ـت دان او ـم روان و ـعالـقه ـمـن پـی
ارـتـجاع ـهیچ گوـنه امکاـنى ـبراى گراـمى داـشت ـیاد و ـخاـطره اـین ـشـخـصـیت ـبزرگ و ـمـبارز
ى آن گوـنه که ى اراـن ر ـتـق د دکـت وـل الگرد ـت دـمـین ـس وان درـص اً ـنـمى ـت ـبـع دارد، و ـط ود ـن وـج
ود، گام ادـب وح ـی ـصب ـل اد کرد، ـن ى او اـست، از وى ـی ـسـته ـشـخـصـیت ـعـلمـى و اـنـقالـب شـاـی
کوچکى اـست در گراـمى داـشت ـخاـطره اـین اـنـسان ـشریف. ـبا اـین اـمـید که روزى در آـیـنده
ـیل ـبه ـعـمل آورد. ى اـست از او ـتـجـل ى اراـن ر ـتـق ان که در خـور دکـت وان آن چـن ـت زدیک ـب ـن
ـمـتاـسـفاـنه ـهـنوز ـهم در ـمـیـهن ـما که دکـتر اراـنى ـجان ـخود را ـبراى ـسـعادت و آـباداـنى آن ـفدا
کرد، ـخـیاـبان و ـیا ـمدرسه ـیى ـنام او را ـبر پـیـشاـنى ـندارد. آرى در دوره اـسـتـبداد رـضاـخاـنى از
ـنام دکـتر اراـنى ـمى ـترـسـیدـند و اـمروز در دوره اـسـتـبداد والـیت ـفـقیه ـهم از ـنام او ـمى ـترـسـند.

*   *   *
رفیق على خاورى در مراسم پرده بردارى از لوح یادبود دکتر تقى ارانى به مناسبت

صدمین زادروز این آموزگار بزرگ کارگران و زحمتکشان ایران از جمله گفت: «امسال
د و ان ارـجـمـن ـس د اـن وـل الگرد ـت دـمـین ـس ـسم ـعـلـمى ـص ـی اـل وـسـی روان ـس ران و پـی وده اـی ـحزب ـت
ـبزرگى را ـبرگزار ـمى کـنـند که ـبا وـجود ـعـمر کوـتاه ـخود ـبـشـمار ـسال ـها، از ـبرـجـسـته ـترـین
ادى در ود. او کرـسى اـسـت اى کار و زـحـمت ـب ان ـه ـس ى اـن اـی ـشه و رزم رـه دـی ـشـعل داران اـن ـم
ازاـتى که اداـمه کار و پژوـهش ـهاى ـعـلـمى رـلن و ـهـمه اـمـتـی داـنشگاه ـمـعـتـبرى ـمـثل داـنشگاه ـب
اش ـمى ـتواـنـست ـبراى او ـبه ارـمـغان ـبـیاورد ـباـقى گذاـشت و ـبه ـیارى ـجاـمـعه و ـمـیـهـنى ـشـتاـفت
که ـسـخت ـسـتـمدـیده و ـعـقب ـماـنده ـبود، ـجاـمـعه و ـمـیـهـنى را که از ـجاـنش ـبـیـشـتر دوـست ـمى
داـشت. او در ـظـلـمات اـسـتـبدادى رـضاـخاـنى ـبـیـنش، روش و ـمـنـشى اراـیه کرد که ـبـحق ـمـشـعل
اه راـهـنـماى ـشاگردان و رـهروان راـهش ـشد. دکـتر ـتـقى اراـنى ـحدود پـنج ـسال از ـعـمر کوـت
ـخود را در اـین ـخاـنه ـبـسر ـبرده اـست. ـنـصب اـین ـلوح ـیادـبود در ـصد ـسالگى ـتوـلد آـموزگار
ان زب کارگران و زـحـمتکـش اـنه سپاس و ـمـحـبت ـح ردر اـین ـخ ر ـس ا ـب ان ـمـیـهن ـم زـحـمتکـش
وده اـیى ـبـخش ـت ارـیخ رزم ـهاى رـه رد ـت ـسـبت ـبه اـین رادـم ران را ـن وده اـی ا - ـحزب ـت ـمـیـهن ـم

هاى کار و زحمت ایران، به همراه دارد. یادش گرامى و راهش پُر رهرو باد!»

ادامه  نصب لوح یاد بود به مناسبت صدمین سالگرد...ادامه ارتجاع و تجربه هایی که نباید  ...

ستون با نشاط !
هفته دولت

ـتـۀ دوـلت اـست، ـمن ـمـواـفق اکـنـون که ـهـف
ـر ـمی ـبـشکل زـی کوچک کردن دوـلت ـخـاـت

هستم:
1. ـبـخش اـقـتـصاد دوـلـتی را ـبه ـبـخش اـقـتـصاد
ـای ی آـق ـن ـال، ـیـع ـم ـیت اـل ی ـب خــصـوـصی وـل

رفسنجانی واگذاریم.
اـقی ری ـب 2. آنچه را که از وزارت دادگـسـت

مانده، دو دستی به رهبر تحویل دهیم.
3. وزارت کـشور را ـهم ـبـین ـشورای نگـهـبان
ـسـیم کرده و ـبه ظـام ـتـق ـصـلـحت ـن و شـورای ـم

آنها واگذاریم.
انکه وـلی ـفـقـیه ارـجه را ـهم چـن 4. وزارت ـخ
ـست ـبه او ـتقـدـیم ـیـاـست آـن ـنـدۀ ـس ـین کـن ـی ـتـع

کنیم.
ـر م زـی ـوزش و پرورش را ـه 5. وزارت آـم
ـنـظر اـئـمۀ ـجـمـعه ـقرار داده ـتا تکـلـیف مکاـنـهای
ـنـماز ـجـماـعت معـلوم ـشود و ـهم وـصـلت ـحوزه

رد. و اـحـسن ـصورت گـی وزش و پرورش ـبـنـح و آـم
ـمی ـتوان ـنام آـنرا ـهم از وزارت آـموزش و پرورش

به وزارت «پرورش حوزه» تغییر داد.
م که ـواـفـق ن ـم ـداری، ـم ـه ـورد وزارت ـب 6. در ـم
ـفـقط وزـیر آن ـعوض ـشود و آـقای ـمالـحـسـنی وزـیر
آن ـبـشود ـتا ـحداـقل ـمرـیض ـها ـبا ـلـبـخـند از اـین دـنـیا
ـبـروـنـد و درـصـد ـبـاالی سکـته ـهم کاهـش ـیـاـبـد.
ـضـمـنأ ـمرـیض ـها ـبا دـیدن آـقای ـمالـحـسـنی ـخواـهـند
وزی دان ـهم آش دـهن ـس ا چـن ـی د که اـین دـن ـفـهـمـی

نیست که بخواهند بیشتر در آن بمانند.
وـنی ـخود را اـن ر ـق ـسـی ده ـم اـنی که اـین پروـن ا زـم و ـت
اـیی ـخود، ـیـعـنی کوچک د و ـبه اـهداف ـنـه ـطی کـن
م که یک کردن کاـمل دوـلت ـبـرـسـد، ـمن ـمـواـفـق
نـام وزارت خـانـۀ «دوـلت وزارت خـانـۀ جـدیـد ـب
س أـسـی ـسـتـقـیم وـلی ـفـقـیه ـت ر ـم ـظ ر ـن راب کن» زـی ـخ
گردد تا هرچه زودتر این روند  به سرانجام برسد.
ـمـلی شـدن اـین طـرح، ـمن مـواـفـقم که ـبعـد از ـع
ـیـقه ـته ـبه ـهـفت دـق ـتـۀ دوـلت» از یک ـهـف وـقت «ـهـف
کاـهش ـیاـبد و آـنـهم ـبه آـقای ـخاـتـمی داده ـشود که

جلو دوربینها ظاهر شود و لبخند بزند.
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ـمـساـیل ـمرـبوط ـبه ـخودکـشی ـسـئوال ـبرانگـیز دکـتر دـیوـید کـلی، ـمـتـخـصص
ـتی ـی ـن ـسـتم اـم ـی اع و ـس ـبه وزارت دـف د عـاـلی رـت ـن یکروـبی و کارـم ـسالح هـای ـم
ود «ـسالح ای ـجـعـلی وـج رادـع ر ـس اـتی ـب وـع ال ـمـطـب ا ـجـنـج ـطه ـب ان در راـب ـسـت انگـل
ز در ر انگـی ار ـجـمـعی» در عـراق ، ـسـبب ـبـحث هـای جـدی و ـجـنجـال ـب ـت کـش
وم رـسـنـجی ـبـیش از دو ـس ـظ ای ـن ان ـه ازـم ده اـست.  ـبه گزارش ـس ان ـش ـسـت انگـل
د. ر» و دوـلت او را از دـست داده اـن وـنی ـبـل اد ـخود ـبه «ـت ردم اـین کـشور اـعـتـم ـم
ـین گزارش ـبـر 2002 ، دوـلت ـبـلـر اوـل ش ، در 24 سپـتـاـم ـقـرـیب یک ـسـال پـی
راق را اراـیه داد که در ار ـجـمـعی» در ـع ود «ـسالح کـشـت وط ـبه وـج رـب رـسـمی ـم
رـسی اـیی دـسـت ای اـتـمی ، ـمیکرـبی و ـشـیـمـی راق ـبه ـسالح ـه ود ـع ده ـب ا ـش آن ادـع
دارد و ـمی ـتواـند اـین ـتـسـلـیـحات ـمـخوف را در ـعرض 45 دـقـیـقه ـمورد اـسـتـفاده
ـقرار دـهد. ـبر پاـیه اـین ادـعا که گوـیا ـبر پایه اطالـعات اـمـنـیـتی ـتاـیـید ـشده ـتدوـین
ـشده ـبود، بـسـیاری از نـمایـندگان پارـلمان انگـلـیس مـجاب به حـمایت از ـسـیاست
ـظـاـمی ـبه ـعـراق ـمـله ـن ـنـجـاـلی ـح ـطه ـبـا الـیـحه ـج و ـیـا ـحـداـقل سکوت در راـب
ا دارد ، ـبلکه ـتـنـه ا واـقـعـیت ـن ا ـمـشـخص ـشد ـنه ـتـنـه دـه اـیی که ـبـع د. ادـع دـن گردـی
ان و وش کردن صـدای ـمخـاـلـف وـمی، خـاـم رای ـجـلب افکار ـعـم یک  دروغ ـب

وادار کردن پارلمان برای تصویب الیحه حمله به عراق بوده است.  
دروغ های دولت بلر زـمانی  افشا شد که دو خـبرنگار بی-بی-سی بر پایه
ر» را وـنی ـبـل اـیی دوـلت «ـت د کـلی ـطی گزارش ـه وـی ا دـی ود ـب ای ـخ اـحـبه ـه ـص ـم
وـمی ـبه راق و ـجـلب افکار ـعـم رای ـحـمـله ـبه ـع دارک ـب د که در ـت ـتـهم کردـن ـم
اد ـجـعـلی در راق دـست زده و اـسـن اـتی ـع ـسـلـیـح درت ـت ورد ـق دروغگوـیی در ـم
پروـنده گـنـجاـنده اـست.  دوـلت ـبـلر در ـبرـخورد اوـلـیه ـبا اـین ادـعای ـبی ـبی ـسی ،
اعالم کرد که ـخـبر واـقـعی ـنـیـست و تـقاـضای ـعذر ـخواـهی ـمـسـئوـلـین ـبی ـبی ـسی
د ورد ـسـن اـتی در ـم وـع ـطـب ال ـم ری ـجـنـج ا اوج گـی د. ـب ار ـش واـسـت از دوـلت را ـخ
جـعلی دوـلت و ـسازـماـندـهی ـیا کارزار روانی ـبرـضد دـیوـید کـلی، اعالم ـشد که
زی رانگـی وال ـب ـئ ان در شـراـیط ـس ـسـت ـتی انگـل ـی ـن ظـاـمی - اـم ـبه ـن رـت ـی ور عـاـل اـم ـم
«ـخودکـشی» کرده اـست. ـبا ـشروع ـتـحـقـیـقات در ـمورد ـعـلت ـمرگ دکـتر کـلی
ول ـسـئ ر، ـم ود ـنـخـست وزـی ر و از ـجـمـله ـخ ای اـصـلی دوـلت ـبـل ره ـه ، ـنـقش چـه
دفـتر او، رهـبران سـیسـتم امـنـیتی، وزـیر ـخارجه و وزـیر دـفاع اـین کـشور در ـمورد
گزارش اطالـعاـتی دوـباره ـمـطرح ـشده اـست و اـینکه آـنان نـقشی ـجدی در تـهیه
گزارش ـهای ـجـعـلی در ـموردـتـهدـید ـهای ـصدام و ـتوان ـنـظاـمی آن داـشـته اـند.
اع اـین کشـور در ـمقـاـبل ر دـف ر انگـلـیس و وزـی ـته ـنخــست وزـی ـته گذـش در ـهـف
ـهـیـئت ـتـحـقـیق در اـین راـبـطه ـحاـضر ـشده و به ـسـئوال ـهای ـصرـیح و ـمتـهم کـنـنده
آـنان پاـسخ دادـند.  «گودریک اـسـمـیت» یکی از ـسـخنگوـیان دوـلت ـبـلر ، ـبرای
ـسرپوش گذاـشـتن ـبر روی دروغگوـیی ـهای دوـلت ،در ـجرـیان ـتحـقـیـقات و در
ا ـطه ـب ری ـفـقط در راـب ـست وزـی ر ـنـخ ـت اع از گزارش اراـیه شـده گـفت : «دـف دـف
ی ـبه ـهـای اـطالعـاـت ـن ـته اـست ، ـنه در ـج شکل و ـفـرم اراـیه گزارش دـست داـش
اد و ـمدارک ـجـعـلی در ر و اراـیه اـسـن ـشای دروغگوـیی دوـلت ـبـل آن.» در پی اـف
ـبـرگزاری ـبی ـبی ـسی و ـبـحث ـبـر ـسـر ـیـر درگـیـری ـبـا ـخ ـس ـمـورد ـعـراق ، ـم
چگونگی اراـیه اـسـناد ـجعـلی ـعوض ـشده و دوـلت ـبـلر ـبا ـبی ـشرـمی  «کار آـیی»
ر د ـب واـن ـت ا ـب رد ـت وال ـب ر ـسـئ ر کـلی را زـی اوت»  دکـت درت ـقـض اـیی» و «ـق واـن ، «ـت
ا در واـقع اد ـجـعـلی ـسرپوش بگذارد. اـم ردم و اراـیه اـسـن رـیب ـم دروغگوـیی و ـف
اـیل، ـس اری از ـم ـسـی دن ـب راق و آشکار ـش ال ـع اه پس از ـحـمـله و اـشـغ دـین ـم چـن
مشـخص شده اـست که چه قبل و چه بـعد از حمله به ـعراق و اشـغال آن ، هیچ
گونه ـمدرک ـقانع کـنـنده یی در ـمورد سالح ـهای کشـتار ـجمعی وـجود ـنداـشته
اده کردن افکار ردم و آـم رـیب ـم رای ـف زرگی ـب ا دروغ ـب ـنـه ا ـت اـست و اـین ادـع
یـروهـای آمـریکاـیی و ـمـله ـبه عـراق و اـشغـال آن تـوـسط ـن رای ـح ـعمـوـمی ـب

انگلیسی بوده است. 

نامۀ سرگشاده خانواده های زندانیاننخست وزیر انگلیس در «محکمه»
ملی ـ مذهبی 

ـبر اـساس گزارش ـخـبرگزاری اـیـسـنا، ـخاـنواده ـهای زـنداـنـیان ـمـلی-
ده رـی اـنی  ـف رـم رگس ـمـحـمدی  الـله ـقـه ارنژاد  ـن ـی ذـهـبی (پروـین ـبـخـت ـم
ـجـمـشـیدی)، دوـشـنـبه 10 ـشـهرـیورـماه  ـبا رؤـسا و اـعـضای ـکـمـیـسـیوـنـهای
اصل 90، امنیت مـلی و قـضایی مجـلس در کـمیسـیون اصل 90 مجـلس
اره د درـب دـی راز نگراـنی ـش د و ـضـمن اـب دار کردـن ورای اـسالـمی دـی ـش
طـاب ـبه  3 نـدشـان نـاـمه سـرگشـاده ـیی را ـخ وـضـعـیت عـزیـزان درـب
ـکـمـیـسـیون ـمـسـئول ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـمـنـتـشر کردـند. در اـین ـناـمه
ـیم: «مـا خـانـواده هـای بـازداـشت شـدگان ـمـلی ـ ـمـله ـمی خـواـن از ـج
رـخورد، ازداـشت، ـنـحوه ـب ـسـبت ـبه ـب اد ـن ذـهـبی ـضـمن اـعـتراض و اـنـتـق ـم
ـطی ـکه رادی و شـراـی ای اـنـف وـلـه شـان در ـسـل داری اـی د نگـه اداـمه روـن
ان اـشد، ـخواـه ا ـبه ـفرد ـمـتـهم ـمی ـب رـس ـمـنـجر ـبه اـعـمال ـشراـیط ـطاـقت ـف
ـیـوـنـهـای ـس ـی ـم ـتـرم ـک ـنـدگان ـمـح ـمـاـی ـیـدگی و پیگـیـری رؤـسـا و ـن رـس
ـسـمی و ـنحـوه ده و وـضـعـیت ـج ذکـر، راـجع ـبه وـضـعـیت پروـن اـل وـق ـف
ـیم اه و ـن اـشـیم.1 ـ ـطی ـیک ـم ود ـمی ـب زان ـخ زـی داری و آزادی ـع نگـه
ار ا ـیک ـب اـنی، ـتـنـه راـنی و ـعـلـیـج ر، ـطـی اـب اـنی، ـص وـقت رـحـم ازداـشت ـم ـب
ا ـخاـنوادـهـها ـمـیـسر گـشـته ـمالـقات ـکوـتاه ـمدت و ـبـسـیار نگران ـکـنـنده ـب
اـست. 2 ـ ـخاـنوادـهـها پس از ـمالـقات ـمـتوـجه ـشده اـند ـکه ـهـمـسراـنـشان
در ـشراـیط سـخت و ـسـلول انـفرادی نگـهداری ـمی ـشوـند و اـین ـشراـیط
روز ـبـیـماری و الـغری ـشدـید و ـضـعف اـیـشان ـشده اـست...» ـموـجب ـب
ـناـمه در اداـمه ـمی اـفزاـید: «ـجای اـین ـسؤال اـست ـکه در ـکدام ـقاـنون و
اـسی و روـشـنـفکـران ـی ال ـس راد ـفـع ازل اـف ـن رام اـست ـکه ـبه ـم ـین و ـم آـئ
ـبرـیزـند و ـبـشـکـنـند و بپاـشـند و ـهر چه ـمی ـخواـهـند (ـحـتی چک ـبا ـمـباـلغ
ـناچـیز) را ـبا ـخود ـبـبرـند.... ـهـمـسران ـما از ـیک ـسو ـبا پرـهـیز از ـهرگوـنه
ـدادن ـبه ن ـن ـراـطی گری و از ـسـوی دیگر ـت ـروـیج ـخــشـوـنت و اـف ـت
اـمه د...» ـن اـمـعه ـخود پرداـخـتـن ال ـبه آگاـهی ـبـخـشی ـبه ـج ـسـکوت و اـنـفـع
سـان هـاـیی را ـحـتی از ام دـین، اـن د: «گروـهی ـبه ـن زاـی ـتهـا ـمی اـف در اـن
ا در دـست د و ـب روم ـمی ـکـنـن اـنی ـمـح ـس وق اـن رـین ـحـق وچـکـت داـشـتن ـک
ـنـدنـد و ـتن زـنـدان و ـسـلـول اـنـفـرادی، راه را ـبه روی ـمـلت ـمی ـب گرـف
ا ـسـکوت و اـیت و گروـهی دیگر ـب ا رـض اـفـسوس ـکه گروـهی دیگر ـب
روزـمرگی و در ـحاـلی ـکه ـمـسـئوالن ـکـشور و ـمـلـتـند، زـبان در ـکام ـفرو
ـبـسـتـند و ـتـنـها ـنـظاره گر ـظـلم و ـمـظـلـمه و ـمـظـلوـمـند. ـمـسـئوالن ـمـحـترم ـما
ا دا و ـب وـکل ـبه ـخ ا ـت ذـهـبی ـب ازداـشت ـشدگان ـمـلی ـ ـم ای ـب وادـهـه اـن ـخ
دگان اـیـن ـم ا ـن ان، از ـشـم ـنـم ـی رزـمـین و آـئ دی و ـحـفظ ـس رـبـلـن د ـبه ـس اـمـی
محـترم و رؤـسای محـترم کمیـسیونـهای اصل ـنود، امنیت ـملی و قـضایی
و رـیاـست ـمـحـترم ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـخواـهان:1 ـ آزادی ـهر چه
اـنی، ـهدی ان (ـتـقی رـحـم دـم زان درـبـن زـی اـسی و ـع ان ـسـی داـنـی ر زـن رـیـعـت ـس
راـنی و رـضا ـعـلـیـجاـنی)2 ـ رـفع ـتـضـیـیع ـحـقوق ـبـشری و ر ـطـی ر، اـمـی ـصاـب

انسانی خود و همسران دربندمان و اجرای قانون و عدالتمی باشیم.»
ـحزب ـتودۀ اـیران ـهم ـصدا ـبا ـهمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه
میهن خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی
د ـتالش دـی ـش ا ـت ا ـب ـنـه ذـهـبی اـست. ـت دان ـمـلی - ـم ـن ران از ـجـمـله درـب اـی
ـمـنسـجم و مـتـحد جـنـبش ـمردمی و هـمه نـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه
کـشور اـست که ـمی ـتوان راه را ـبر روی ـتوـطـئه ـهای ـمرـتـجـعان ـحاکم

بست و امکان آزادی مبارزان دربند را فراهم آورد.



اـمی ـظ ای ـن روـه رـضد ـنـی ر ـب ای اـخـی اه ـه ـسـتی که در ـم رورـی ات ـت وج ـعـمـلـی ـم
یـر ـی یـر، بـا یک ـتـغ ـته هـای اـخ ـسی در جـریـان بـوده در ـهـف ـی آمـریکاـیی و انگـل
داد و ان ـمـلل در ـبـغ ازـم ر ـس ری، ـبه ـبـمب گذاری در ـمـق ر در ـهدف گـی چـشمگـی
ـمـسـجد ـحـضرت ـعـلی در ـنـجف که در ـجرـیان آن ـعده زـیادی کـشـته ـشدـند و ـبه

انهدام خطوط لوله آبرسانی و صدور نفت منجر گردید. 
ـبـمب گذاری ـشدـیداٌ ـسـئوال ـبرانگـیز ـمـسـجد ـحـضرت ـعـلی در ـنـجف که در
ر «ـمـجـلس اـعالی اـنـقالب اـسالـمی ر حکـیم، رـهـب اـق ان آن آـیت اهللا ـمـحـمد ـب رـی ـج
ادـنـفر از ـنـمازگذاران، در ـمراـسم ـنـماز ـجـمـعه، در روز ـعراق»، و ـنزدیک ـبه ـهـشـت
اـست اـیاالت ـمـتـحده در ـعراق اٌ ـبه ـنـفع ـسـی ز ـعـمدـت د، ـنـی دـن ورـبه ـقـتل رـسـی رـی 7 ـشـه
اـنی و رـس وط آـب ـسـتم ـخـط ـسـتی ـبه ـسـی رورـی اـنی ـحـمالت ـت رـب اـست.  در اـینکه ـق
ـصدور نـفت در ـنـهاـیت ـمردم و زـحـمتکـشان ـعراق ـمی ـباـشـند، ـنـیز ـنـباـید ـتردـیدی
داـشت.  در ـمـطـبوـعات و در گزارش ـهای ـخـبری ـتـئوری ـهای ـفراواـنی در ـمورد
ده اـست . از رح ـش ورت داده اـست ـمـط روـیی اـین ـحـمالت را ـص ـی اـین که چه ـن
راق، ارج از ـع ارزـین ـخ ـب ده ، ـم اـع ا گروه اـلـق ـسـتی» گرـفـته ـت رورـی ای ـت «گروه ـه
ره در اـین دام و ـغـی داران ـص رـف ذـهب، ـط ا ـسـنی ـم ذـهب و ـی ای ـشـیـعی ـم گروه ـه
ـلـیـست ـقرار دارـند. اـما آنچه که ـمـهم اـست و ـباـید در ـنـظر گرـفـته ـشود اـین اـست
که چه انگـیزه ـهاـیی ـمی ـتواـند ـسـبب ـبـمب گذاری در ـمـقر ـسازـمان ـمـلل و ـمـحل
اـیی را روـه اـفع چه ـنـی ـسـتی ـمـن رورـی ات ـت ود و اـین ـعـمـلـی از ـجـمـعه در ـنـجف  ـش ـنـم
از ـم راـسم ـن رـبی ـبـمب گذاری در ـم رـخی از ـتـحـلـیل گران ـغ د. ـب اـمـین ـمی کـن ـت
دار ـجـمـعه در ـنـجف و ـقـتل آـیت اهللا حکـیم را ـبه ـنـیروـهای «رادیکال» ـشـیـعه ـطرـف
مـقـتدا ـصدر، ـنـسـبت ـمی دـهـند و آن را ـضربه ـیی به ـسـیاـست ـهای کـنوـنی آـمریکا
اـید اـشاره کرد که از ـبـین ـبرداـشـتن آـیت اهللا حکـیم در اـساس ـبه ا ـب ـمی داـنـند. اـم
ـبـران آن پس از ـتـحـده اـست زـیـرا که «ـمـجلـس اـعالء ...» و رـه ـنـفع اـیـاالت ـم
اـهنگی ـم ور و ـه ال اـین کـش راق و اـشـغ اـمی ـبه ـع ـظ روـعـیت دادن ـبه ـحـمـله ـن ـش ـم
ـیـد ـملکرد ـمـف ـطه دیگر ـع ـیـر در اـین راـب کاـمل ـبـا آـمـریکا در یکی دو ـسـال اـخ
د.  ـبه ویژه اگر ـبه اـشـن د داـشـته ـب ـسـتـن واـن ده ـنـمی ـت ـتـح االت ـم ود اـی داـنی ـبه ـس چـن
موضع گیری های رسمی ایاالت متحده در رابطه با دخالت نیروهای وابسته به
ـجمـهوری اسالـمی اـیران در ـعراق و سـیاـست کـلی آـمریکا در مـنـطقه در راـبطه ـبا
ـمـحدود کردن ـحـیطه ـنـقوذ ـنـیروـهای ـبـنـیادگرای اـسالـمی و ـطرح ـهای آـیـنده اـین
کـشور در ایـجاد پـیـمانی اقـتـصادی- اجتـماـعی و سـیاسی ـبین ـعراق ، ـترکیه، اردن
و اـسراـئیل ـتوجه داـشته ـباـشـیم. از ـسوی دیگر ادامه و گـسـترش ـحمالت پراکـنده
رـنج شگرـمشکالت ـبـغ اـی راق ـنـم اـطق ـع اـمی در ـهـمه ـمـن ـظ الگر ـن ای اـشـغ روـه ـبه ـنـب
امپرـیاـلـیـسم ـبرای ـتحکـیم کـنـترل ـخود ـبر اـین کـشوراـست. اوـضاع ـعمالٌ ـخارج از
کـنـترل به ـنـظر ـمی رـسد. تـعداد ـنـیروـهای ـنـظاـمی که در ـعراق کـشـته ـمی ـشوـند رو
به اـفزاـیش اـست ، کـشورـهای دیگر از اـعزام ـنـیرو و کمک ـبه آـمریکا در ـعراق
عـجـله ای ـنـشان ـنـمی دـهـند ـبـسـیاری از ـسرـبازان آـمریکاـیی ـبه دـلـیل ـطوالـنی ـشدن
اـقاـمت در ـعراق و ـخـطر داـیـمی که آـنـها را ـتـهدـید ـمی کـند، ـخواـسـتار ـبازگـشت
ـبه آـمریکا ـهـسـتـند.  پس از ـبـمـباران ـمـقر ـسازـمان ـمـلل، کوـلـین پاول ـبا ـحـضور در
دـیدی ، اـمه ـج ـطـعـن دـهی ـق اـن ازـم ا ـس ا ـب ان ـمـلل ـتالش کرد ـت ازـم ورای اـمـنـیت ـس ـش
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بمب گذاری های تروریستی در بغداد به
سود کیست؟

ـساـیر کـشورـها را ـترـغـیب کـند ـتا ـنـیروی ـنـظاـمی الزم  را ـبرای کمک
به آمریکا و برای حفظ «آرامش و صلح» در عراق را ، به این کشور

اعزام کنند . 
ار خـروج ان ـمـلل خـواـسـت ای ـعضـو سـازـم اری از کشـورـه ـسـی ـب
ـنـیروـهای آـمریکاـیی از ـعراق و ـتشکـیل دوـلـتی دـموکراـتیک ـهـسـتـند.
«ـهاـنس ـفون اسپونک»، ـمـنـشی ـسابق دـبـیر اول ـسازـمان ملل، در ـعراق
از تکرار کرد که روز ـب وش اـم رأ گـفت: « ...ـب اـحـبه ـیی اـخـی ـص ـطی ـم
د. امـا اـین رای عـراق آزادی ـبه ارـمغـان آورده اـن آـنهـا (آمـریکا) ـب
ارـجی، روی ـخ وـسط یک ـنـی ده ـت ـست. آزادی ـتـحـمـیل ـش آزادی ـنـی

آزادی واقعی نیست.»
یـز ـضـمن ـیم لـون»، ـسـخنگوی سـازمـان ـمـلل در عـراق، ـن «سـاـل
ـتـشرـیح واقـعه ـبـمـباران مـقر ـسازـمان ـملل در ـبـغداد، درراـبـطه ـبا ـحـضور
ـسازـمان ـمـلل در ـعراق و اـهداف آن گـفت: «ـماـمورـیت ـسازـمان ـمـلل

پایان بخشیدن به اشغال عراق است .» 
ار واـسـت ان ـخ ـسـت ریکا و انگـل ود دارد که آـم اری وـج ـسـی د ـب واـه ـش
داـشـتن کـنـترل کاـمل ـعراق ـهـسـتـند ـتا ـبـتواـنـند، ـبرـنامه ـهای «ـباز ـسازی»
ـعراق را ـبا ـحـضور ـشرکت ـهای واـبـسـته  ـبه ـخودـشان، اـنـجام دـهـند و
اـنع ـبزرگی ـمی ـبـیـنـند و ـبـهـمـین ازـمان ـمـلل، را ـم در اـین راه ـحـضور ـس
دـلـیل آـمریکا آـمادگی ـقـبول ـمـشارکت ـجدی از ـسوی ـسازـمان ـمـلل
اـیـمز  دوـلت ـبوش ا ـبه ـنوـشـته ـنـیوـیورک ـت در اـمور ـعراق را ـندارد. ـبـن
ال ان ـمـلل را در ـعراق اـشـغ ازـم رای ـس ـشـتری ـب زاـیش ـنـقش ـبـی ـطرح اـف
ــرط ــالـی اسـت که پیــش ـش ــده رد کرده اسـت و ایـن در ـح ـش
کـشورـهای ـفراـنـسه، روـسـیه، ـهـند و ـساـیرـین ـبرای ـفرـسـتادن ـنـیروـهای
ـنـظاـمی ـخود به ـعراق،  اـیـفای نـقش ـمـحوری از ـسوی ـسازـمان ـملل ـبه

عنوان  اصلی ترین نهاد کنترل کننده در این کشور است.
ار ا ـب ورـه ر کـش اـی ذب ـس ا ـج ا ـب د ـت وـیی ـتالش ـمی کـن ریکا از ـس آـم
ـمـسـئوـلـیت و ـهزینه ـها را در ـعراق ـبرای ـخود کاـهش دـهد و از ـسوی
ی ـبـیت هژمـوـن ـث رای ـت اـیی ـب ـن ـث ـت رـصت اـس دیگر ـنـمی خـواهـد اـین ـف
ـتـرل ـطـقه را که از ـطـرـیق کـن ـن ـصـادی در ـم ـت ـیـاـسی و اـق ی، ـس ـظـاـم ـن
اـست،  از دـست دـه وجـود آـم راق ـب اـنـحصـاری ـجـهت ـتحـوالت ـع
رای ـطـقه ـب ریکاـیی را در ـمـن ای آـم روـه ـی ا ـن ـنـه رـصـتی که ـنه ـت د. ـف دـه ـب
فعالیت ـهای بعدی آماده نگه می دارد، بلکه امکان استـفاده از منابع
عـظیم نـفتی ـعراق را نـیز ایـجاد ـمی کـند که در آیـنده ـباـید ـشاـهد ـتاثـیر

گذاری آن بر روی سیاست های نفتی سایر کشورها باشیم. 
ـست ـی م اـست اـین اـست که آمـریکا حـاضـر ـن ـسـل آن چه که ـم
ـهیچگونه ـمـصالحه ای در ـمورد ـحـضور ـسازـمان ملل در ـعراق داـشته
ا ر ـخود ـتالش دارد ـت ان اـخـی اـلـی اـست ـهای ـس اـشد و در راـسـتای ـسـی ـب
اـین ـنـهاد ـبـین اـلـمـلـلی ـسازـمان ـمـلل را «کـهـنه» و «ـغـیر ـضروری»  ـجـلوه
دـهد، نـفوذ آن را در ـعرصه ـهای ـمـهم تـحوالت ـجـهان مـحدود کـند،

آن را تحت کنترل خود در آورد.

کمک های مالی رسیده
چمنی آرش                                  520 دالر


