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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» !

اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت سالگرد تأسیس حزب
پیکار شصت و دوساله حزب توده ها در راه رهایی ایران از

بندهای استبداد و استثمار و برای استقرار آزادی، دموکراسی،
استقالل و عدالت اجتماعی

هم میهنان آگاه
زب أـسـیس ـح ال از ـت اه 1382، ـشـصت و دوـس رـم دن دـهم ـمـه را رـسـی ا ـف ـب
ا ـمی گذرد. ـشـصت و ـیـهن ـم ران، حـزب کارگران و زـحـمتکشـان ـم وده اـی ـت
اـمه و رـن رـصه پیکار گذاـشت که ـب ا پا ـبه ـع ـیـهن ـم ش، حـزـبی در ـم دوسـال پـی
ان اکـم ز گوـیی ـح اکم، ـنه ـمـجـی ام ـح ـظ اع از ـن زدیکش، ـنه دـف داف دور و ـن اـه
درت، ـبلکه ـتالش در راه ای ـق رم ـه دن ـبه اـه صـد رـسـی اسـد ـبه ـق د و ـف ـب ـسـت ـم
زی ار و پاـیه رـی ار و اـسـتـعـم دـهای اـسـتـثـم اـیی کارگران و زـحـمتکـشان از ـبـن رـه
ـنـظاـمی ـبود که در آن اـنـسان ـها ـبـتواـنـند ـبر اـساس ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـبراـبری
د ای رـش ازـه د. ـنـی دـن ر ـهـمت ـبـن اد و آزاد کـم ا کردن کـشوری آـب ـن ـحـقوق ـبه ـب
اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی ـمـیـهن ـما در آن دوران، در کـنار تـحوالت مـهم ـجـهاـنی،
از جمـله مبارزه ـبشرـیت مـترقی بر ـضد بلیه ـفاشـیسم سر ـبرآورده از درون نـظام
اـفع ـخـلق ده، اـنـقالـبی و ـمـتـعـهد ـبه ـمـن زـبی رزـمـن ا ـح د ـت اـیه داری، ـمی ـطـلـبـی رـم ـس
ـهای ـمـیـهن ـما پدـید آـید و ـمـبارزه اکـثرـیت ـمـحروم ـجاـمـعه ـما را ـسازـمان دـهی

کند. 
ـطف در ـطه ـع س ـحـزب ـتـودۀ اـیـران در دـهم ـمـهـرـمـاه 1320، ـنـق ـتـأـسـی
د ر ـض ا ـب رای دـهه ـه ران ـب ا و روـشـنفکران اـی وـنـیـست ـه ود که کـم ارزاـتی ـب ـمـب
ده از اـسی آزاد ـش ان ـسـی داـنـی د. زـن ودـن رده ـب اه ـبه پـیش ـب ا ـش د رـض ـسـتـب رژـیم ـم
روان آـموزگار ـبزرگ زـحـمتکـشان ـمـیـهن اران و پـی زـندان ـهای ـسـتم ـشاـهی، ـی
ردـمی را پاـیه ا ـم زـبی واـقـع ان دوران ـح واـه ر اراـنی و دیگر آزادی ـخ ا، دکـت ـم
ر اـص ارـیخ ـمـع ات و ـت ر ـحـی رات ـمـهـمی را ـب أـثـی ـست ـت واـن د که ـت گذاری کردـن

میهن ما و جنبش رهایی بخش آن برجای گذارد.
ـتارـیخ ـنوـیـسان، ـمـنـتـقدان و ـمـخاـلـفان ـسـیاـسی و دوـسـتان و دـشـمـنان ـحزب
ارـیخ ـشـصت و ار ـمـطـلب نگاـشـته و گوـشه ـهای ـمـخـتـلف ـت ـسـی ران چه ـب ودۀ اـی ـت

دوـساـله ـحزب ـما را زـیر ذره ـبـین کاوش پـیدا کردن کاـسـتی ـها و دـشواری ـها ـقرار
ر ر اـست اـین اـست که کـمـت اپذـی د. نکـته ـیی که در اـین ـمـجمـوـعه انکار ـن داده اـن
ر ا ـغـی ـسـتـقـیم و ـی ر ـم ان داد که اـث ـش وان ـن ا ـمی ـت ارـیـخی را در ـمـیـهن ـم ادـثه ـمـهم ـت ـح
ود. ـش ده ـن ا در آن دـی وده ـیی ـه ران و ـت ودۀ اـی اـلـیت ـحزب ـت ـسـتـقـیم ـحـضور و ـفـع ـم
ـبـقه کارگر و ان دـهی ـط ردن آگاـهی و سـازـم ـسم، ـب اـشـی ر ضـد ـف ر ـب ارزه پیگـی ـب ـم
ال رای اـحـقاق ـحـقوق پاـیـم ان ـب ان دـهی پیکار زـن ازـم زـحـمتکـشان، ـتالش در راه ـس
ای وـطـئه ـه ر ـضد ـت اـطع ـب ارزه ـق ان، ـمـب ـشـجوـی اد ـجـنـبش ـصـنـفی داـن ان و اـیـج ـشده ـش
اـبع ـمـلی ـمـیـهن در کـنار اـنـتـشار ـصدـها و ـصدـها کـتاب، اـسـتـعـمارگران در ـغارت ـمـن
مجـله، روزـنامه و ـنـشریه که ـفـضای ـفرـهنگی ـسـیاـسی ـجاـمعه ـما را به کـلی دگرگون
کرد ـتـنـها گوـشه ـهاـیی از ـتأـثـیرات ـحزب ـما ـبر ـجاـمـعه اـیران اـست. ـبررـغم ـبـیش از
پـنج ـحـمـله ـخوـنـین، ـخـشن و ـسرکوبگراـنه حکوـمت ـها و رژـیم ـهای اـسـتـبدادی در
دان و ـتـبـعـیدی که ا ـهزار ـسال زـن ررـغم ـهزاران ـشـهـید و ده ـه ـشش دـهه گذـشـته، ـب
اـتی ـیـغ ـبـل ا وجـود ـشـصت و دو سـال ـحـمالت ـت د و ـب ا ـتـحـمل کرده اـن وده ای ـه ـت
ران ودۀ اـی ای خـارـجی، حـزب ـت راـهی دوـلت ـه ا ـهـم دـنی ـب اـش ـطع ـن رده و ـق گـسـت
ـهمچـنان ـتواـنـسته اـست ـقـقـنوس وار ـبه ـحـیات پر اـفتـخار ـخود اداـمه دـهد و پرچم پر
ـتـزاز نگاه دارد.  راز مچـنـان در اـه ـتـحـدان آن را ـه ـبـقه کارگر و ـم ـتـخـار رزم ـط اـف
ا اری آـنـه ـی ا و آـب ای ـعـمـیق آن در درون جـاـمـعه ـم ـشه ـه ا رـی دگاری حـزب ـم اـن ـم

توسط کارگران و زحمتکشان ایران است.
هم میهنان گرامی

راز و الگرد ـحـیات پر ـف ال ـشـصت و دوـمـین ـس ا در ـشراـیـطی ـبه اـسـتـقـب ـحزب ـم
ـنـشـیـبش ـمی رود که ـمـبـهن ـما دوران ـبـسـیار ـخـطرـناک و پر ـتـنـشی را پـشت ـسر ـمی

ادامه در صفحه 6

11 سپتامبر، روشنگری های بی سابقه 
درباره سئوال های بی پاسخ!

ادامه در صفحه 8

* پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به
کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران
(اکثریت)                             در صفحات 4 و 5
* حزب تودۀ ایران از حرکت فعاالن
سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی کشور در
اعتراض به  نقض حقوق اولیه و انسانی

زندانیان سیاسی حمایت می کند
در صفحه 3

است. او معتقد است ایاالت متحده قبل از 11 سپتامبر، از
حمله به نیویورک مطلع بوده  اما به دالیل استراتژیک
تصمیم می گیرد که در رابطه با اعالم خطر هایی که

شده بود، اقدامی نکند. حمله 11 سپتامبر «بهانۀ ذیقیمتی
برای حمله به افغانستان ایجاد کرد.  جنگی که از قبل

مشخصاٌ برنامه ریزی و تصمیم گیری شده بود.»
*مایکل میچر می گوید که هدف آمریکا «تسلط بر جهان
برای تثبیت،  تضمین کنترل و فرمانروایی بر منابع نفت

است» 

* مایکل میچر، وزیر کابینه
دولت بلر که امسال از پست خود بر
کنار شد، معتقد است که جنگ بر
ضد تروریسم فقط یک پرده دود
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کند، ـقرار است ـنیروگاه ـمذکور در منطقه رودـشور اـحداث شود. ـجالبرشد اقتصادی از ادعا تا واقعیت
اد ـی ـن رارداد را که، ـبـخش ـخصـوـصی اـست، ـب رف ـق رو ـط ـی ر ـن نکه وزـی اـی
ام ـبـخش ـخـصوـصی ـمـسـتـضـعـفان ـمـعرـفی کرده اـست. اـین ـبـنـیاد انگـلی ـبه ـن
ا ا ـشرکـتـهای ـخارـجی، ـطرف ـقراردادـهای ـبـسـیار پٌر ـمـنـفـعت ـب در ارـتـباط ـب
ا و ـطرح ـهاـست راردادـه دوـلت ـجـمـهوری اـسالـمی اـست، و ـهـمـین ـنوع ـق
که، ـبه زـعم ـمـسـئوالن رژـیم والـیت ـفـقـیه ـسـبب رـشد اـقـتـصادی در کـشور
ـشده اـست ! در گـمرکات کـشور ـنـیز ـتـغـیـیرات وـسـیع در ـجرـیان اـست، ـتا
راـهم آـید. رـئـیس ر ـف ـشـت زـمـیـنه ـهای  رـشد و پـیـشرـفت اـقـتـصادی  ـهر چه ـبـی
ا ـصدا و ـسـیـمای رژـیم کل گـمرک ـجـمـهوری اـسالـمی در ـمـصاـحـبه ـیی ـب
ـیادآور ـشد؛ ـقاـنون اـمور گـمرکی کـشور ـباـید ـبازـبـیـنی ـشود، پـیش ـنوـیس
واـنع ا و ـم رـفه ـه ده کاـهش ـتـع ران اراـیه گردـی ات وزـی رات ـبه ـهـی اـین ـتـغـیـی
گـمرکی در راـسـتای ـتـشویق ـبـخش ـخـصوـصی و ـسرـماـیه گذاران ـخارـجی
ا ود را ـب د ـخ اـی را ـب رکی اـست، زـی واـنـین گـم ـیـنی در ـق ازـب ای اـین ـب ـن رـب زـی
د دـی واـنـین ـج وـجه ـبه ـق ا ـت راه کـنـیم.  ـب ان ـهـم اد ـجـه وـنی اـقـتـص وـضـعـیت کـن
مـجـموع ـصادرات کاالـهای ـغـیر ـنـفـتی در ـمـقاـیسه ـبا ـمدت ـمـشابه ـسال ـقـبل

8/26 درصد رشد داشته است.  
در کـنار اـین ـمـساـیل، در ـجرـیان ـهـماـیش ـبـین اـلـمـلـلی ـسرـماـیه گذاری
رگزار ـشد، اـیـجان ـشرـقی ـب ان آذرـب رـیز ـمرکز اـسـت ـخارـجی که در ـشـهر ـتـب
دت رژـیم د ـم ـن داف ـبـل ای اـه والن رژـیم کاـمالً گوـی ـسـئ ری ـم وـضعگـی ـم
والـیت ـفـقـیه ـبود. ـطـهـماـسب ـمـظاـهری وزـیر اـقـتـصاد در اـین ـهـماـیش ـتاکـید
اـتی، ـحذف ـتـعرـفه ـهای اـلـی اـفـیـتـهای ـم راـهم ـشده، ـیـعـنی ـمـع ـنـمود:  ـشراـیط ـف
ون اـن وـیب ـق اـیه و ـتـص رـم اـیی ـس ـض وـقی و ـق اـمـین اـمـنـیت ـحـق رکی و ـت گـم
ـتـشوـیق ـسرـمایه گذاری داخـلی و ـخارجی، زـمینه ـتوسعه و تـنوع اـبزارـهای
ور اـنی را در کـش ای ـجـه ازارـه ات ـب ـضـی ا ـمـقـت اق ـب ـطـب اـیه گذاری و اـن رـم ـس
ـبوـجود آورده اـست . . . ـهـمه اـیـنـها در ـجـهت رـشد اـقـتـصادی کـشور ـقاـبل
ـتوجه است . در ـهـماـیش تـبرـیز، رـیـیس ـسازـمان ـسرـمایه گذاری جـمـهوری
ال ران در ـسه ـس اـیه گذاری در اـی رـم د:  رـیسک ـس ادآور گردـی اـسالـمی ـی
د اـین رـقم ـبه دـی ر ـج داـبـی ا ـت اـفـته و ـب ار کاـهش ـی ر از رـقم ـشش ـبه چـه اـخـی
ران اـیه گذاری در اـی رـم زودی ـبه رـقم ـسه ـتـنزل ـخواـهد کرد. ـعـملکرد ـس
اـفـته د ـی ود و رـش د ـبـهـب ا 30 درـص ال 2000 ـمـیالدی ـبـین 20 ـت ـسـبت ـبه ـس ـن
اـست. اـمـیدواریم ـبا ـبـسـتر ـسازی ـسـیاـسی، ـقـضاـیی و فـنی اـین پـتاـنـسیل بـهـبود
ـیابد . » ـمطابق آـمار ارایه ـشده در هـمایش ـفوق اـلذکر، حجم تـقاضا ـبرای
اـسـتـهای ـجـمـهوری اـسالـمی، در یک ـسال ا ـتوـجه ـبه ـسـی اـیه گذاری ـب ـسرـم
اـخـیر، به اـندازه 10 ـسال گذـشته ـبوده اـست. در ـهـمـین ـهـماـیش اـعالم ـشد،
اـیه ـخارـجی در 28 اـسـتان کـشور اـیـجاد ادـهاـیی ـبه ـمـنـظور ـجذب ـسرـم ـسـت
رـیع و اـیه و اراـیه ـخدـمات ـس رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ا ـت اـمه آـنـه رـن ـمی ـشود که ـب
دات ـسـخت ـی ـمـه ـمه اـین ـت رایگان ـبه سـرمـاـیه گذاران خـارـجی اـست. ـه
ـعـنوان اـقداـماـتی که، رـشد اقـتـصادی را ـسـبب گردـیده ـصورت ـمی پذـیرد.
وزـیر کـشور ـنـیز در ـجرـیان گردـهـماـیی ـعـلـما و روـحاـنـیون اـسـتان ـخراـسان
ای اـقـتصـادی رژـیم اـسـتـه د از ـسـی ـمـجـی ال، در ـت ـس اه اـم رداد ـم ر ـم در اواـخ
ری که ـسـی اـنه ـم ـت ـبـخ شـان سـاـخت:  خـوـش ـمـله خـاطـر ـن ـیه از ـج والـیت ـفـق
ـجـمـهوری اـسالـمی در زـمـیـنه اـقـتـصادی ـطی کرده ـموـجب رـشد اـقـتـصادی
4/7 درصدی شده است. . . . در زمینه زیر ساخت های اقتصادی کشور
اـسـبی در اـین ـمدت ـصورت گرـفـته اـست که اـنـجام اـین ـنـیز اـقدام ـهای ـمـن

زیر ساخت ها نشان از عزم کشور به سمت توسعه اقتصادی دارد .
اـلـبـته ـنه وزـیر کـشور و ـنه ـهیچیک از ـمـقاـمات رژـیم والـیت ـفـقـیه که،
ور کدام ـظ د ـمـن ازـن د، روـشن ـنـمی ـس ـن د اـقـتصـادی ـسـخن ـمی گوـی از رـش
ا اـبی ـه ای اـین کاـمـی اوردـه ز اـست و دـسـت وـفـقـیت آـمـی ر ـم ـسـی ات و ـم داـم اـق
چـیـست؟! به اـین ـترـتـیب، رـشد اـقـتـصادی آـنـهم 4/7 درـصدی ـمـبـناـیی اـست
که، ـسران ـجـمـهوری اـسالـمی ـبا اـسـتـناد ـبه آن از ـموـفـقـیت ـهای ـبزرگ دم
ـین دوق ـب اء گزارش ـصـن ـن ـث ـت ز ـبال اـس ـی نکه ـهمگی ـن د و جـاـلب اـی ـن ـمی زـن
اـلـمـلـلی پول را پـشـتواـنه ـتـبـلـیـغات ـخود ـقرار ـمی دـهـند. در ـحاـلیکه آنچه ـبه

ـسـته ـبه رـج ات رـسـمی رژـیم والـیت ـفـقـیه نکـته ـیی ـب ـبـلـیـغ ای گذـشـته، در ـت اـهـه ـطی ـم
چـشم ـمی ـخورد، و کـلیه ـمـسـئوالن اـین رژـیم گاه و ـبیگاه ـبا آب و ـتاب ـفراوان پـیراـمون
اـمه کارآـمد ـتوـسـعه  و  ـمـسـیر ـموـفـقـیت آـمـیز رـن آن داد ـسـخن ـمی دـهـند!  رـشد اـقـتـصادی ،  ـب
ای اـنه ـه ا آن در رـس اً ـهـمه روزه ـب ـب رـی د که، ـتـق ـسـتـن ات ـه ـیـغ ـبـل اـقـتصـادی  از ـجـمـله اـین ـت

همگانی جمهوری اسالمی روبرو می باشیم.
ا دی ـب ورـشـی اری ـخ ال ـج اه ـس رداد ـم اـنی در اواـسط ـم اـمـنه ای وـلی ـفـقـیه در ـسـخـن ـخ
اـشاره به کاـمـیاـبی ـهای حکوـمت در اـمور اـقـتـصادی و ـتاکـید ـبر ـبرـناـمه چـهارم ـتوسعه که،
ـتـهـیه و ـتدوـین آن ـبه پاـیان رـسـیده اـست، گـفت:  ـبر اـساس روال ـمـنـطـقی، دوـلت ـهمچون
ـبرـنامه ـسوم ـتوسعه، ـبا دقت و کار کارـشـناـسی ـسـیاـستـهای ـحاکم ـبر ـبرـنامه چـهارم را تـهیه
ـشـنـهاد ـخواـهد کرد و رـهـبری ـنـیز اـین پـیـشـنـهاد را ـبرای ـبررـسی ـبه ـمـجـمع و ـبه رـهـبری پـی
د اـیـی ررـسی در ـمـجـمع و ـت اد و پس از آن و ـب رـسـت د ـف واـه ام ـخ ـظ ـصـلـحت ـن ـشـخـیص ـم ـت
اـسـتـها ـتـنـظـیم ـخواـهد کرد . . . اـمه چـهارم ـتوـسـعه را ـبر اـساس اـین ـسـی رـن رـهـبری، دوـلت ـب
ـتـغـال، کاهـش ـتـورم و ـخـودکـفـاـیی در اـقالم ـصـادی، اـش ـت ـصـادی و رـشـد اـق ـت روـنق اـق
کـشاورزی . . . ـتاـمـین حـقوق شـهروـندی و آزادی ـبه شکل صـحیح نه اـفراـطی و تـقـلـیدی
ارم اـمه چـه رـن ال و ـب ام ـطی ده ـس ـظ ده ـن رکت آـیـن داز ـح ا و چـشم اـن اـخص ـه از دیگر ـش
ا ـبـیان اـین ـسـخـنان و ـتاکـید ـبر رـشد اـقـتـصادی در ـجـمـهوری ـتوـسـعه ـهـسـتـند.» ـخاـمـنه ای ـب
اـمه ـهای کـنوـنی را رـن ا ـصراـحت ـب اـسالـمی و ـثـمرـبـخش ـخواـندن ـفـعاـلـیت در اـین زـمـیـنه، ـب
ـمـبـنایی ـبرای ـبرـنامه چـهارم ـتوـسعه و ـحرکت ده ـسال آـیـنده ـنـظام ـتوـصیف ـنـمود و به اـین
ار ـترـتـیب ـنـسـخه ـهای اراـیه ـشده از ـسوی ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـبانک ـجـهاـنی را ـب
اـیـید کاـمل ـقرار داد. ـبه دـنـبال اـین ـسـخـنان، در اواـخر ـمرداد ـماه، در ـجـلـسه دیگر ـمورد ـت
ارم ـبه اـله چـه ـس اـمه پـنـج رـن ای کـلی ـب اـسـتـه اـتـمی، ـسـی اـست ـمـحـمد ـخ ران ـبه رـی ات وزـی ـهـی
ـتـصوـیب نـهاـیی رـسـید و ـمـقرر گردـید پس از تکـمیل کارـشـناـسی ـبرای ـتـصـمـیم گـیری ـبه
وـلی فـقیه ارـسال ـشود. ـهـیات دولت ـبرـناـمه ـهای فعـلی را که  ـموفـقیت آمـیز  ـناـمـیده، مـبـنای

سیاستهای برنامه چهارم اعالم کرده است.
ش بـرگزار س که، چنـدی پـی تـرک دوـلت و ـمـجـل ـش شــست ـم از دیگر سـو، در ـن
گردـید، ـبرـخی از ـنـمایـندگان از ـطیف اصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـبا ـتاکـید ـبر دسـتاوردـهای
ول ـبه زـعم خـود ـب اـبل ـق اال و ـق ـمـله رشـد ـب صـادی، از ـج ـت ـنه اـق ـی شـان دوـلت در زـم درـخ

خواستار معرفی شفاف تالش های دلسوزان نظام در مسایل اقتصادی شدند. 
تـان ـتی در اـس ـنـع ش 2 طـرح بـزرگ ـص ن، در جـریـان مـراـسم گشـاـی ـعالوه بـر اـی
اـصـفـهان، ـیـعـنی ـطرح ـعـظـیم پوالد ـسـبا در ذوب آـهن و ـطرح پٌر اـهـمـیت کارـخاـنه ـتوـلـید
ادآور اـنی از ـجـمـله ـی ارکه، ـمـحـمد ـخاـتـمی ـطی ـسـخـن ورق ـقـلع اـندود در ـمـجـمع پوالد ـمـب
ـتـهـای ـشـرـف ـتی ـبه پـی ـنـع ـصـوالت ـص ـیـد ـمـح شـد:  . . . ـبـدون شک اـیـران در ـعـرـصه تـوـل
اـفـته اـست و ـما آـمادگی دارـیم ـخدـمات ـفـنی و ـمـهـندـسی ـخود را ـبه ارزـشـمـندی دـست ـی
ده ای اـفـتن ـبه آـیـن رای دـست ـی ادی دارـیم ـب ا رـشد اـقـتـص ادر کـنـیم. ـم ران ـص ارج از اـی ـخ
درـخـشان ـباـید ـبرای پـیـشرـفت ـعزم ـجدی داـشت و به ـلوازم و اـلزاـمات آن ـنـیز در ـعرـصه
ـهای ـسـیاـسی، اـجـتـماـعی، دیپـلـماـسی و ـقـضاـیی ـتن داد . .  . . وی سپس اـضاـفه کرد:  ـبرای
ـتوـسـعه ـصـنـعت ـباـید امکاـنات ـخارـجی را ـجذب کـنـیم . . . ـفـعال ـشدن ـبـخش ـخـصوـصی
در ـعرـصه ـصـنـعت و واـحدـهای پاـیـین دـسـتی ـصـناـیع پوالد ـحاـئز اـهـمـیت اـست . . . ـما در

صنعت رشد 5/11 درصدی داشته ایم و در مسیر اقتصادی موفقیت آمیز هستیم .
د، ان اـعالم ـش ای ـصـنـعـتی ـعـظـیم در اـصـفـه رح ـه اـیش ـط ا گـش ان ـب زـم ـهمچـنـین، ـهـم
ان گـیالن در وـسـیـله ـبـخش ـخـصوـصی در اـسـت ور ـب ال کـش رـین ـمـجـتـمع پوالد ـشـم زرگـت ـب
ـشـهر ـصـنـعـتی رـشت اـحداث ـخواـهد ـشد. اـعـتـبارات ـبرای اـین ـطرح 2 ـهزار ـمیـلـیارد رـیال
پـیش ـبـینی گردـیده. ـبـنا به گـفته اـسـتاـندار گـیالن، اـین مـجـتمع ـبا ـجذب ـسرـمایه ـخارـجی و
اـیع ذوب آـهن و ر ـصـن رـحـله ـعـمل ـخواـهد رـسـید! ـعالوه ـب ـتوـسط ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـم
پوالد، اـحداث ـنـیروگاه ـهای ـمـتـعددی ـنـیز ـبه ـبـخش ـخـصوـصی واگذار ـمی ـشود. وزـیر
اـست کـلی دوـلت ـهـمه وـجه ـبه ـسـی ا ـت رو ـب ادآور ـشد، وزارت ـنـی اـحـبه ای ـی رو ـطی ـمـص ـنـی
گوـنه امکاـنات را در اـخـتـیار ـبـخش ـخـصوـصی ـبرای اـحداث ـنـیروگاه ـقرار ـمی دـهد.  در
ا روگاه ـب ـی داث ـن رح اـح ون اوـلـین ـط د که، ـهم اکـن ان گردـی ـش ر ـن اـط اـحـبه ـخ ـص ـهـمـین ـم
ادامه در صفحه 3ـمـشارکت ـبـخش ـخـصوـصی و ـجذب ـسرـماـیه ـخارـجی ـمراحل مـقدـماـتی ـخود را ـطی ـمی



ـنام رـشد اـقتـصادی در گزارش ـصـندوق بـین اـلملـلی پول در راـبطه ـبا
اکـید کرده ا ـت ارـه ا ـب انگوـنه که، ـم ـجـمـهوری اـسالـمی ـقـید ـشده، ـهـم
ازپرداـخت ـبدـهی ـهای ـخارـجی و رای ـب اـلـقوه رژـیم ـب اـیی ـب واـن اـیم ـت
اـیه داری ز امکان ـخرـید ـهای کالن از کـشورـهای پـیـشرـفـته ـسرـم ـنـی

است و بس!
لذا ما، در جمهوری اسالمی با رـشد اقتصادی به معنای واقعی
ـسـتـیم. اـصوالً رـشد اـقـتـصادی ـمـقوـله ـیی اـست رو ـنـی و ـعـمـلی آن روـب
ار اـقـتـصاد اـخـت ا چگونگی ـس ـسـتـقـیم ـب ده، که ارـتـباط ـم ـبـغرـنج و پیچـی
اـثـیر ـفوق اـلـعاده ـمـلی دارد.  ـبه اـین ـمـعـنی که، ـساـخـتار اـقـتـصاد ـمـلی ـت
ـیی در چگونگی روـند ـتـجدـید ـتوـلـید گـسـترده و اـستـفاده ـثـمرـبـخش
از ـمـجـموـعهٌ ـمـناـبع ـمادی دارد، که اـین ـنـیز به ـنوبه ـخود ـنـشان دـهـنده
اـهـیت کـمی و کـیـفی رـشد اـقـتـصادی اـست. ـبـطور کـلی و از ـنـقـطه ـم
نظر علمی، رشد اقتـصادی به معنی تجدید تولید فزاـینده کل تولید
اـجتـماـعی می ـباـشد. نـقش و اـهمـیت رشته ـهای مخـتلف اقـتـصاد مـلی
(ـماـنـند ـصـنـعت، کـشاورزی، ـساـخـتـمان، ـتراوری، ـبازرگاـنی و . . . )
در ایجاد کل تولید اجتماعی گوـناگون است.  بطور مثال در زمان
حکومت ـضد ـملی پهـلوی، آهنگ ـفزاـیـنده رـشد اـقتـصادی در وهله
اال رـفـتن ـقـیـمت ویژه ـب د ـنـفت و ـب وـلـی زاـیش ـت اب اـف ـنـخـست ـبه ـحـس
ـنـفت در ـبازارـهای ـجـهاـنی ـبود، اـمری که واـبـستگی ژرف اـقـتـصادی

ملی را به یک کاال- نفت- نشان می داد.
اـنه ـب رـی ـیغـات پٌر سـروصـدا و مـردم ـف ـبـل رـغم ـت ـی ز ـعـل ـی اـینک، ـن
ادی که، از آن دم زده ـمی د اـقـتـص ران رژـیم والـیت ـفـقـیه، رـش رـهـب
شود، ناشی از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است و
ـصـادی ـمـلی اـست.  اـتـفـاـقـاً ـت ـتـار اـق ـمـودار کاـمل ـسـاـخ اـین ـخـود ـن
ـصل ـخـود راـجع ـبه ـمـلـلی پول ـهم در گزارش ـمـف ـین اـل ـنـدوق ـب ـص
وان کرده اـست: د اـقـتصـادی را چـنـین ـعـن ران یکی از دالـیل رـش اـی
ـقـیـمت ـباالی ـنـفت، ـشراـیط اـقـتـصادی کالن اـیران را ـبا رـشد ـمواـجه
کرده و اـطـمـیـنانِ داخـلی و ـسرـمایه گذاری ـخارجی را اـفزاـیش داده
ـمـلـلی پول که در ـین اـل دوق ـب د ـبه گزارش ـصـن ـی اـست . (رجـوع کـن

پنج فصل در ارتباط با ایران تنظیم شده است).
ویژه اـصالح والن رژـیم، ـب ـسـئ د اـقـتصـادی ـم ا رـش اط ـب در ارـتـب
ـطـلـبان حکوـمـتی از اـلزاـمات ـسـیاـسی، ـقـضاـیی و ـقاـنوـنی و اـجـتـماـعی
د اـی د. ـب ان ـمی آوردـن ادی ـسـخن ـبه ـمـی ای اـقـتـص اـمه ـه رـن ا ـب رـتـبط ـب ـم
ـشـار ـبـقـات و اـق ـست و ـبه ـسـود کدام ـط ـیـد اـین اـلـزاـمـات چـی پرـس
د اـقـتصـادی اـمـین رـش دف از ـت ا، ـه اد ـم ـتـق اـعی اـست؟!  ـبه اـع ـم اـجـت
دگی ود زـن وـین ـبـهـب اد کـیـفـیت ـن رـیق اـیـج ادی از ـط دگی ـم رـفـیع زـن ـت
ـتوده ـهای ـمردم کارگران، زـحـمتکـشان و اـقـشار ـمـیاـنه ـحال ـجاـمـعه،
ـبه و ـمه جـاـن وی ـه ـن رای رشـد ـمـع ـین شـراـیط الزم ـب اـم ا ـت ـهمگام ـب
گـسـترش ـمداوم داـمنه دـموکراـسی اـست که اـین ـنـیز ـبه ـنوبه ـخود در
راـسـتای ـتاـمـین ـنـیازـهای ـمـبرم ـبرای کـلـیه اـفراد ـجاـمـعه در زـمـیـنه ـهای
راـیـطی اد ـش داـشت و آـموزش و اـیـج ذاـیی، پوـشاک، ـمسکن، ـبـه ـغ
اـست که ـهر ـفرد ـقادر ـبه انـتـخاب شغل ـبوده و آنچـنان ـشراـیط پدـید
اـنـعت آورد که، در آن از اـیـجاد دو ـقـطب ـمـتـضاد ـثروت و ـفـقر ـمـم

به عمل آورده شود.
ای چـشم ورد دـست آوردـه ـیه در ـم ات رژـیم والـیت ـفـق ـیـغ ـبـل ـت
گـیر در اـمور اـقـتـصادی و  رـشد ـباالی اـقـتـصادی، ـفاـقد ـهر گونه پاـیه
ـصـادی- ـت ـطـقی و واـقـعی اـست. در چارچوب ـسـمت گـیـری اـق ـن ـم
وـجه ـبه ا ـت داـمی ـب رگوـنه اـق وری اـسالـمی ـه وـنی ـجـمـه اـعی کـن اـجـتـم
وزـیع اـتی، ـت وـجب ژرـفش شکاف ـطـبـق ار اـقـتصـادی ـمـلی، ـم اـخـت ـس
اـمـعه ـبه ار انگـلی ـج ـش ر ـشدن ـطـبـقات و اـق رـبه ـت ادالـنه ـثروت و ـف اـع ـن

بهای فقر و تیره روزی اکثریت مردم کشور ماست!
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حزب تودۀ ایران از حرکت فعاالن سیاسی،ادامه رشد اقتصادی از ادعا تا واقعیت  ...
مطبوعاتی و دانشگاهی کشور در اعتراض به  نقض

حقوق اولیه و انسانی زندانیان سیاسی
حمایت می کند

شگاـهی اـتی و داـن وـع ـطـب اـسی، ـم االن ـسـی ا ـتن از ـفـع دـه اـسی» ـص از «روزه ـسـی آـغ
کـشور در اعتراض به  نـقض حقوق اوـلیه و انـسانی زندانـیان سـیاسی حرکت ـمثبت و
ـبا ارزـشی در زـمـیـنه اـفـشای ـظـلم و ـجور دـستگاه ـقـضاـیی و ـنـهادـهای ـسرکوبگر رژـیم
بر ضد ـصدها زندانی سیاسی است که ـبا زیر پا گذاشتن خشن حقوق ـبشر و تنها به
ـشی در زنـدان هـای رژـیم زیـر شکـنـجه و بـداد و دگرانـدـی ـت جـرم ـمخـاـلـفت بـا اـس

فشارهای شدید غیر انسانی قرار دارند.
ادی از ار زـی ذـهـبی و ـشـم دـیش، ـمـلی؛ ـم ای دگراـن روـه ا ـتن از ـنـی دـه وـسـتن ـص پـی
شـخـصـیت ـهای اـجـتـماـعی، ـفرـهنگی و ـسـیاـسی کـشور به اـین ـحرکت ـنـشانگر وـسـعت
واـند ـنـخـسـتـین گام در راه ـحرکت ـبه ارزه واـحد اـست و ـمی ـت ـهـمـبـستگی در اـین ـمـب

سمت ایجاد اتحادی فرا گیر بر ضد رژیم استبدادی حاکم گردد. 
اـسی» ـمـجدد در از ـبه «روزه ـسـی وـضـیح ـنـی ذـهـبی در ـت االن ـمـلی - ـم ـشـماری از ـفـع
دام ـسـتـین اـق ا ـنـخ د ـت ارداـشـتـن ـظ ـت د که اـن ودـن ده ـب اد آور ـش ر از ـجـمـله ـی ای اـخـی روزـه
د، واـجه ـش ادی ـم اـیت زـی ا ـحـم دـنی ـکه ـب سـاـنی و ـم دام اـن ام اـین اـق راـضی و «پـی اـعـت
یـان، ـبه ـیه زنـداـن ـسـبت ـبه اـحقـاق ـحقـوق ـکـل یـداـشت و ـن ـسئـوالن را ـبه تـأـمل واـم ـم
دام ـمـقـتـضی ـصورت ـمی اـسی اـق ون اـس اـن وـضوع اـصل 168 ـق ان ـم ـی داـن ـخـصوص زـن
پذـیرفت. عـلیرـغم این انـتـظار مـتأسفیم ـکه به استـحضار مـلت آگاه ـبرساـنیم هیچ اـقدام
ـمـثـبـتی در زـمـینه ـکاـهش ـشراـیط سـخت نگـهداری و پاـیان دادن رـفـتار ـغـیرـقاـنوـنی ـعـلیه
ده ای ـن ـن ار نگران ـک ان اـخـب ـته اـست و در حـاـلی ـکه ـهمچـن ان صـورت نگرـف ـی داـن زـن
درـباره سالـمت ـجـسـمی بـعـضی از آـنان به گوش ـمی رـسد، به رنـجـنامه ـها و شـکاـیات
وـنی در اـین زـمـیـنه رـسـیدگی ـنـمی ـشود.» اداـمه اـعـتراض و گـسـترش آن ـبه ـبـخش اـن ـق
اـبل ـبی ـتوـجـهی ـسران رژیِـم والـیت ـفـقـیه یگاـنه راه ـهای وـسـیع ـتری از ـجاـمـعه در ـمـق
دادی ـخود را در اداـمه اـنی اـست که ـحـفظ پاـیه ـهای حکوـمت اـسـتـب ا کـس رـخورد ـب ـب

خفقان و سرکوب کنونی می بینند.
ا ـضـمن روـهای آزادی ـخواه و ـمـلی ـمـیـهن ـم ر ـنـی اـی ار ـس ران در کـن ودۀ اـی ـحزب ـت
اد ـعـمل در ور را ـبه اـتـح ان کـش واـه راـضی ـهـمه آزادی ـخ دام اـعـت اـیت از اـین اـق ـحـم
ردـمی و ای ـم راض ـه ا گـسـترش اـعـت د ـب اـی د. ـب واـن را ـمی ـخ اکم ـف ان ـح رـتـجـع اـبل ـم ـمـق
ـبـسـیج ـنـیروـهای اـجـتـماـعی، از ـجـمـله کارگران، زـحـمتکـشان، داـنـشـجوـیان، ـجواـنان و

زنان کشور مرتجعان حاکم را به عقب نشینی وادار کرد.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودۀایران
هفتم مهرماه 1382

آزادی برای همه زندانیان 
سیاسی ایران !
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طی روزهای 2 تا 5 مهرماه نخستین کنگره فوق العاده
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار گردید. بنا به
دعوت شورای مرکزی سازمان، هیئت نمایندگی یی  از

سوی  رهبری حزب توده ایران در این نشست شرکت کرد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت برگزاری این
نشست، پیامی به کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق
ایران (اکثریت) فرستاد، که در جریان کار کنگره توسط
یکی از اعضای هیئت نمایندگی حزب قرائت شد و مورد

توجه شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت.
متن پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران چنین است:

رفقای گرامی!
ای اـعضـاء و رـین درودـه ران، گرم ـت وده اـی رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی کـم
اـیـندگان ـحاـضر در کنگره و از ا ـنـم ران را ـبه ـشـم وده اـی واداران ـحزب ـت ـه
رـیت) ران (اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم واداران ـس ا ـبه اـعـضاء و ـه رـیق ـشـم ـط
ا اـنه از ـحزب ـم ر دـعوت ـصـمـیـم اـط ز ـبه ـخ ر چـی د. ـقـبل از ـه دـیم ـمی کـن ـتـق
وـفق کار و ر ـم ـشـست، ـتشکر کرده و در ـجـهت ـسـی رای ـحـضور در اـین ـن ـب
وـفـقـیت ـمی ا آرزوی ـم رای ـشـم اـحـثات کنگره و دـست آوردـهای آن  ـب ـمـب
کـنـیم. ـسازـمان ـفداـئـیان ـخلق اـیران (اکـثرـیت) اکـنون ـبـیش از ـسه دـهه اـست
ارزه کرده و و در اـین که در راه آزادی، اـسـتـقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـمـب
راه ـفداکاری ـهای زـیادی از ـخود ـنـشان داده اـست. و ـعـلی رـغم پیگردـها
و سرکوب ـهای ـخونین و دادن ـقرباـنیان زـیاد به ـخاطر سـعادت مردم ـمیهن
ر ضـد اـنی ـبه پیکار خـود ـب ـس ای اـن ان ـه اداری ـبه آرـم ا وـف ان ـب ا، ـهم چـن ـم

استبداد و ارتجاع ادامه می دهد.
ـحزب ـتوده اـیران در ـطول اـین ـتارـیخ، ـبرـغم اـخـتالف ـنـظر در ـشـیوه و
اـعی، ـم ای اـجـت اـبی ـه ا و ارزـی دگاه ـه اوت در دـی رـغم ـتـف ارزه، ـب ـب شکل ـم
ـهـمواره ـبه پیکار ـفداـئـیان ـخـلق ـبه دـیده اـحـترام نگرـیـسـته اـست. و درـست ـبه
ـخاـطر اـین ـشـناـخت از ـسازـمان ـشـما اـست که ـهـمواره تالش کرده، ـبه سـهم
ـخود ـبا ـبرداـشـتن ـسدـها و ـمواـنع ـموـجود ـبا ـشـما به گـفت و گو ـبـنـشـیـند و در

راه پیدا کردن زمینه های مشترک همکاری گام بردارد.

رفقای عزیز!
کنگره ـفوق اـلـعاده ـسازـمان ـفداـئـیان خلق اـیران (اکـثرـیت) در ـشراـیـطی
ریکا در ـسم آـم ـی اـل اـمی امپرـی ـظ و ـحضـور ـن ود که از یک ـس رگزار ـمی ـش ـب
ـمـنـطقه و در کـنار ـمرزـهای کـشور ـما ـهـمه ـنـیروـهای ـمـیـهن دوـست و آزادی
اـمی ـبه ـظ ر ـحـمـله ـن ان امکان ـخـط اً نگران کرده و در اـین ـمـی واه را ـعـمـیـق ـخ
اـیران ـبه بـهانه ـهای مـختـلف ـنـیز ـمنـتـفی ـنـیـست. از ـسوی دیگر اوـضاع کـشور
ود. ده ـمی ـش اکی کـشـی رـن ـط ـبه و ـخ رـعت ـبه ـسـمت ـبحـران ـهـمه جـاـن ـبه ـس
ای روـه ـی ر ضـد ـن ر ـب ای اـخـی ـته ـه ان حـاکم در ـهـف رـتـجـع ـحـمالت وـسـیع ـم
دگراـندـیش و ـخـصوـصاٌ ـنـیروـهای رادیکال در صـفوف ـجـنـبش داـنـشـجوـیی
و ـهم چـنـین روزـنامه نگاران ـمـستـقل و ـمـنتـقد ـنـشانگر ـتـصـمـیم ـقطـعی ارتـجاع

ـبرای ـفیـصله دادن به ـجنـبش ـمردمی و ـبازگرداـندن اوـضاع به پـیش از دوم ـخرداد 1376
ی ون در سـردرگـمی و ـب ـبـهه دوم خـرداد ـهم اکـن اـست. در ـمقـاـبل اـین ـتهـاـجمـات ـج
وـنی راـیط کـن اـسی اـین اـست که در ـش وال اـس رد. ـسـئ ر ـمی ـب اکی ـبه ـس رـن ـتـصـمـیـمی ـخـط
راـیط د اـست که در ـش ا ـمـعـتـق ده رـفت؟ ـحزب ـم وادث آـیـن ال ـح د ـبه اـسـتـقـب اـی چگوـنه ـب
ارج از وده ای ـخ ـسـتـقل ـت ان دـهی ـجـنـبش ـم ازـم وـجه ـس ا ـمـت د ـهـمه ـتالش ـه اـی وـنی ـب کـن
را اـشد. زـی ر ـخودی» ـب رزـهای ارـتـجاـعی «ـخودی» و «ـغـی چارچوب ـهای ـحاکـمـیت و ـم
ـمـساله اتـحاد ـها و ـتشکیل یک ـجبهه واـحد از ـهمه اـحزاب و ـسازـمان ـهای آزادی ـخواه
ا ارـتـجاع و اـسـتـبداد اـست. ـتـنـها از اـین ـطرـیق اـبـله ـب و دـموکرات ـتـنـها راه ـممکن ـبرای ـمـق

است که می توان راه را برای ایجاد تحوالت اساسی در جامعه گشود.
اه 1376 ـیـعـنی ـهـفت ود که در ـبـهـمن ـم ارـمـین کنگره ـخ ران در چـه وده اـی ـحزب ـت
ـماه پس از پـیروزی ـخاـتمی دراـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری دوم ـخرداد76  ـبرگزار ـشد،
در گزارش ـخود ـتاکـید کرده ـبود که ـحزب ـما، ـعاـمل اـصـلی ـناـبـساـماـنی ـها و گرـفـتاری
ـهای ـجاـمـعه و ـمـیـهن ـما را در ـساـخـتار ـحاکـمـیت ـسـیاـسی کـشور ـمی داـند.  ـما در ـتـحـلـیل
اـیـنده ارـتـجاـعی ـترـین و ـطـبـقاـتی ـخود از ـحاکـمـیت ـخاـطر ـنـشان کردـیم که رژـیم را ـنـم
ـضد ـمردـمی ـترـین ـطـبـقات و ـقـشرـهای ـجامـعه ـمی داـنـیم که ـهدـفی ـجز ـتأـمـین ـمـناـفع ـخود
اکم ون ـح ـی اـن د. و اـعالم کردـیم که روـح ال ـنـمی کـن ـب اـسی دـن اکـمـیت ـسـی در ـحـفظ ـح
ان و ـیه آـن ای ـسنگـین ـعـل اـیت ـه رـقی و ـجـن ـت ای ـم روـه ـی اـهی از سـرکوب ـن اـمه ـسـی کارـن
مـعترـضان به سـیاست ـهای ضد دـموکراتیک و ـضد ـمردمی رژیم ـحاکم و نـیز خـیانت به
دکه ود دارـن ا ـخ اـعی ـب داـلت اـجـتـم داف اـصـلی اـنـقالب، ـیـعـنی آزادی، اـسـتـقالل و ـع اـه
اـقی ـنـمی گذارد. اراـئه اـین ان ـب ورد ـعـملکرد آـن اـلی در ـم جـای ـهیچ گوـنه خـوش ـخـی
ات وان و امکاـن اره ـت اـیی که درـب ادرـسـتی ـخوش ـبـیـنی ـه ر ـن د  ـب أکـی ار ـت اـبی در کـن ارزـی
اـبی د، از نکات ـمـهم ارزـی ور ـمـنـتـخب داـمن زده ـمی ـش وان رـئـیس ـجـمـه اـتـمی، ـبه ـعـن ـخ
ای روـه ـی رـخی از ـن راـیط ـب ود. در آن ـش ران ـب اع آن روز اـی اره اوـض ا درـب ای ـحزب ـم ـه
دم دروی و ـع ران را ـبه ـتـن وده اـی ون، ـحزب ـت ـسـی ات راـست در اپوزـی اـن رـی اـسی و ـج ـسـی
اـنه از ـتـحوالت اـیران ـمـتـهم ـمی کردـند. آن ـها ـمـعـتـقد ـبودـند که پـیروزی درک واـقع ـبـیـن
ـخاـتـمی ـیـعـنی پاـیان ـحاکـمـیت ارتـجاع و اـین ـتـنـها راه ـممکن ـبرای ـتحـقق «ـجامـعه ـمدـنی»
و «حکوـمت ـمردم ـساالری» اـست، ـبا اـین وـجود، ـما ـهم چـنان ـبر اـین اـعـتـقاد ـبودـیم، که
اـبی ـبه ون و دـست ـی اـن رار ـق دـنی، اـسـتـق اـمـعه ـم در چارچوب رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتـحـقق ـج

عدالت اجتماعی آرزویی بیش نیست. 
ا گذـشت ـبـیش از ـشش ـسال از آن ـتارـیخ، اوـضاع ـسـیاـسی، اـقـتـصادی، اـما اکـنون ـب
د اـصالحـات و دوـلت اـمه روـن اـبی از کارـن مـاـعی کشـور چگوـنه اـست و چه ارزـی اـجـت

خاتمی می توان به دست داد؟
ـحزب ـتوده اـیران ـبا ـتاکـید ـبر اـین که دوم ـخرداد 1376 نـقطه ـعـطـفی در ـمـبارزات ـمردم
ـبر ـضد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبود، اـعالم کرد که ـنارـضاـیی ـعـمـیق و گـسـترده ـمردم در دوم
ر اـصالحـات و ـسـت ان در ـب ـی ـت ـین حکوـم سـاس وجـود شکاف در ـب ا اـح خـرداد ـهمـراه ـب
د ا از روـن اـنی ـبی درـیغ آن ـه ردم و پـشـتـیـب وـنی ـم ارزه ـمـیـلـی ز ـشد. ـمـب ررـی اـصالح ـطـلـبی ـس
رـجـسـته اـین ـفـضا، وـیـنی در کـشور پدـید آورد. از وـجوه ـب اـسی ـن اـصالـحات، ـفـضای ـسـی
ـمی ـتوان ـبه ـباال رـفـتن ـسـطح آگاـهی ـسـیاـسی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی به ویژه زـنان، ـجواـنان و
داـنـشـجوـیان اـشاره کرد. وـلی اـین ارـتـقاء ـسـطح آگاـهی ـسـیاـسی ـمردم ـمـتاـسـفاـنه ـبه دالـیل
ادـین در ـنـی وـلی ـب اد ـتـح رای اـیـج ا ـب وده ـه اـفتگی ـت ان ـی ازـم واـنـست ـبه ـسـطح ـس ـمـخـتـلف ـنـت

جامعه فرا روید.

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران
به کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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گذشـته از سیاـست مماـشات، ـسازش طلبی و ـسوزاـندن فرصت ـها ـتوسط
اـید ـبر ـعدم وـجود دوـلت ـخاـتـمی و ـبـخش ـهای ـعـمده ای از اـصالح ـطـلـبان ـب
ا روـه ـی صـادی از جـاـنب اـین ـن اـعی و اـقـت ـم اـسی و اـجـت دون ـسـی اـمه ـم رـن یک ـب
انگـشت گذاـشت. ـبدـین ـمـعـنا که اـین ـنـیروـها در واـقع ـنـیازـهای واـقـعی و ـعاـجل
اکـثرـیت ـتوده ـهای ـمردم را ـبه ـخوـبی درک نکرده و ـتوان و اراده اـجـتـماـعی
ز داـشـتـند.  ـبه ـهـمـین ـخاـطر ـنـی ا ـمشکالت پـیش رو ـن اروـیی ـب رای روـی الزم را ـب
ـطی ـسال ـهای اـخـیر در زـمـیـنه اـقـتـصادی فـقط به ـمـجری ـسـیاـست ـهای ـصـندوق
ـنهـا از شـدت ـبحـران هـای ـیـجه ـنه ـت ـت د. در ـن دـیل شـده اـن ـب ـمـلـلی پول ـت ـین اـل ـب
اـجـتـماـعی کاـسـته ـنـشد ـبلکه ـبا ـبـسته ـشدن کارـخاـنه ـها، روـند ـخـصوـصی ـسازی
و گـسـترش ـبیکاری، روـند  اـفزاـیش ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـمردم ـتـشدـید گردـید.
واـنـست در اـتـمی ـبه ـبن ـبـست رـسـید و ـنـت ز دوـلت ـخ ر اـین در اـین زـمـیـنه ـنـی اـب ـبـن
ـعرـصه اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـبه ـشـعارـها و وـعده ـهاـیی که ـبه ـمردم داده ـبود،
ـجاـمه ـعمل بپوـشاـند. ـمـهم ـترـین ویژگی ـهای  ـسـیاـست اـقـتـصادی حکوـمت در
چـند ـسال گذـشـته ـعـبارت اـست از پاـسداری از ـقداـست ـسرـماـیه، ـحـماـیت ـبی
ازار، ـبی صـاد ـبه ـخصـوص ـبـخش ـب ـت چون و چرا از ـبـخش ـخصـوـصی در اـق
اـیت  از اـین ـبـخش، اـیه گذاری و ـحـم رـم دم ـس د داـخـلی و ـع وـلـی وـجـهی ـبه ـت ـت
زاـیش وـلـید داـخـلی، اـف ورود ـبی روـیه کاالـهای ـخارـجی در ـعـین پس رـفت ـت
ده ـها میـلـیارد دالر ـبدهی به ـبانک ـها و انحـصارات کـشورـهای ـسرـمایه داری،
ـیت ـهـای ـمـده ـفـعـاـل ـصـاد دالـلی که در آن ـبخـش ـع ـت پدـیـد آـمـدن یک اـق

اقتصادی فقط به جابجا شدن پول و ارز اختصاص دارد. 
ری مـاـعی کشـور عـاـمل اـصـلی اوج گـی صـادی - اـجـت ـت ـمـیق اـق ـبحـران ـع
ـنارـضاـیـتی ـتوده ـها و ـبی اـعـتـقادی  آـنان ـبه ـساـخـتارـهای ـقدرت را ـتشکـیل ـمی
اکی ـتـجرـبه وده ـهای ـمردم در ـظرف ـشش ـسال گذـشـته ـبه ـنـحو دردـن دـهد. ـت
کرده اـند که ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی دوـلت ـخاـتـمی ـبر خالف ـقول ـهای داده
ا دوا نکرده اـست، ـبلکه در ـعـمده ـشده ـنه ـتـنـها دردی را از ـمـحروـمان ـمـیـهن ـم
ان اـنـم ای ـمـخرب و ـخ اـست ـه ان ـسـی ا  اداـمه ـهـم ـشـخـصه ـه رـین ـخـطوط و ـم ـت
راـنداز دوـلت ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی  اـست که ـتـنـها ـثـمره اش ـتـشدـید دـشواری ـب
ـها، فـقر و مـحروـمـیت اکـثرـیت ـعـظـیم ـمردم ـمیـهن ـما ـبوده اـست. اـلـبته ـهواداران
ـخاـتـمى ـمدـعى ـهـسـتـند که، ـبـحران ـتراـشى ـهای ـجـناح ـمـقابل به دوـلت ـخاـتـمى
اـجازه تـحقق ـبرـنامه ـهاـیش را ـنداد. ـضـمن ـتأـیـید اـصل بـحران ـتراـشى ـمرـتجـعان
و ـتارـیک اـندـیـشان ـبراى دولت ـخاـتـمى،  واقـعیت اـنـکار ـنا پذـیر اـین اـست که،
اـبل ـتوـجـهی اـبل دـفاع و ـعـمل ـق اـمه ـق رـن دوـلت ـخاـتـمى در ـشش ـسال گذـشـته ـب

در زمینه حمایت از حقوق محرومان و زحمتکشان ارائه نکرده است.
اـطـعـیت ـمی ا ـق اـتـمی، ـب اـله دوـلت ـخ اـمه ـشش ـس اـبی از کارـن ا ارزـی روز ـب اـم
توان گفت که نظریه امکان استحاله و اعتقاد به اصالح پذیری رژیم والیت
فـقـیه ـبا شکـست کامل روـبرو ـشده اـست. ـبه ـبن ـبـست رـسـیدن روـند اـصالـحات
ـهم چـنـین ـشاـهدی اـست ـبر اـین ـنـظر که ـبا ـحـفظ رژـیم والـیت ـفـقـیه، آن گوـنه
وان ـبه آزادی، د، ـنـمی ـت راز ـمی کردـن رداد اـب ران ـجـبـهه دوم ـخ اـنی رـهـب که زـم
اـندن ـتالش ـهای اـفت. ـعـقـیم ـم اـمـعه ـمدـنی و حکوـمت ـمردم ـساالر دـست ـی ـج
رکوبگراـنه و ای ـس اـست ـه اـسی ـسـی دـیل اـس رای ـتـع اـتـمی و ـهـمفکران او ـب ـخ
ش و ـشـتی تـاریک انـدـی صـار حـاکـمـیت تـوـسط ـم ـست اـنـح شکـسـتن ـبن ـب
ـمزدوران ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمـسـلح آـنان ـنـیز ـنـشان داد که ـنـمی ـتوان در چارچوب
ادـین داـشت. ـی ـن ظـار ـتحـوالـتی جـدی و ـب ـت ـیه اـن ار مـوجـود والـیت ـفـق ـت سـاـخ
ـتـحوالت ـسـیاـسی ـسال ـهای گذـشـته ـبار دیگر ـبر اـین ـتـحـلـیل ـمـهر ـتاـیـید زد که

ارزه ـبرای ـبرون رـفت ارزه در راه ـطرد رژـیم “والـیت ـفـقـیه” ـمـهم ـترـین ـصـحـنه ـمـب ـمـب
ا در رـهنگی کـشور اـست. ـم اـسی، اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و ـف اـنـبه ـسـی از ـبـحران ـهـمه ـج
اى روـه ـی ى و ـن وده ـی ى ـجـنـبش ـت ان دـه ازـم رورت ـس ر ـض ا تکـیه ـب ر ـب اى اـخـی ال ـه ـس
رات ـی اد ـتـغـی ارزه در راه اـیـج ـب وـشت ـجـنـبش  و ـم رـن ـسـتـیم که ـس د ـه ى ـمـعـتـق اـع اـجـتـم
اساسى و بنیادین در میهن ما ارتباط ناگسستنی با تالش واحد همه نیروهاى سیاسى
ا را اـید ـهـمه ـتالش ـه اـعى دارد و ـب ـمـعـتـقد ـبه آزادى و دـموکراـسى  و ـعداـلت اـجـتـم

متوجه این امر کرد. 

رفقای عزیز!
ـحزب ـتوده اـیران ـبا ـشـناـخت از ـمـبارزه ـسازـمان ـفداـئـیان خلق اـیران (اکـثرـیت) و
پیکار فدائـیان در سه دهه گذشته در راه آزادی و اـستقالل و برای ـبرقراری ـعدالت
رای ـفعـاـلـیت هـای ر ـب زدیک ـت ـیـهن مـا، خـواهـان اـیجـاد رواـبط ـن مـاـعی در ـم ـت اـج
ـمـشـترک، در جـهت ـیاری رـساـندن ـبه ـمـبارزه خـلق ـهای ـمیـهن ـمان اـست. ـحزب ـما ـبا
وع در گذـشـته و وـض ا آن ـم ر اـین ـی ر ـس ا، ـب دگاه ـه اوت در دـی ود ـتـف آگاـهی ـبه وـج
رـحق ای ـب دن ـبه خـواـست ـه ـشـی رای ـتـحـقق ـبـخ د اـست که ـب ـتـق ان ـمـع حـال، ـهم چـن
ر اـساس واـنـند  ـب ا ارـتـجاع و اـسـتـبداد، ـحزب و ـسازـمان ـمی ـت ارزه ـب زـحـمتکـشان و ـمـب
ارزه ـبرای رـهاـیی ـمـیـهن از ـبـندـهای اـسـتـبداد “والـیت نکات ـمورد ـتواـفق از ـجـمـله ـمـب

فقیه” گام های عملی و جدی بردارند.
ای رـصه ـه ـبه در ـع اـن ود ـبحـران ـهـمه ـج ا وـج اور اـست که ـب ر اـین ـب ا ـب زب ـم ـح
ر ـتحـوالت اپذـی ر ـن اـخـی ام، و ضـرورت ـت ـظ روـعـیت ـن ـش اـمـعه و ـبحـران ـم ـمـخـتـلف ـج
ـبـنـیادـین و ـتاـمـین ـحـقوق و ـخواـسته ـهای ـمردم، ـتا زـماـنی که ضـعف اـساـسی ـجـنـبش و
ـنـیروـهای آزادی ـخواه و ـمـترـقی را ـعدم ـسازـمان ـیاـفتگی و ـنـبود یک ـبرـناـمه ـمـشـخص
ادـین، اـمری اـست اـبی ـبه ـتـحوالت ـبـنـی ارزاـتی ـمـشـترک ـتشکـیل ـمی دـهد، دـست ـی ـمـب
ـغـیر ـممکن. به اـعتـقاد ـما اـحزاب و ـسازـمان ـهای چپ اـیران ـباـید ـبا اتـحاد ـخود نـقش
ـموـثرـتری در ـحوادث و روـیدادـهای کـشور داـشته ـباـشـند. اگر این اـحزاب و ـسازـمان
ا اتکاء ـها ـبـتواـنـند ـبه پراکـندگی و دـشواری ـهای اـمروز ـخود ـغـلـبه کـنـند، ـبی شک ـب
به پایگاه وـسـیع اـجـتـماـعی ـخود در ـبـین ـتوده ـهای کار و زـحـمت، و ـنارـضاـیـتی ـعـمیق
ا ود. ـب د ـب واـهـن ده ـتـحوالت ـمـیـهن ـخ ای ـعـم روـه ـسـبت ـبه رژـیم، یکی از ـنـی ا ـن وده ـه ـت
اپذیـری اـست که حـزب تـوده ایـران بـا طـرح ـین درک و ضـرورت درنگ ـن چـن
ـمه ـبـهه واحـد ضـد دیکتـاتـوری” از ـه شکـیل “ـج ش ـنهـاد ـت شـور آزادی” و پـی ـن “ـم
ـنـیروـهای آزادی ـخواه و دـموکراـتیک کـشور ـبرای ـمـبارزه ـمـشـترک و ـهـمه ـجاـنـبه ـبر
رای گـفت و گو و ادگی ـخود را ـب دادی دـعوت کرده اـست، و آـم ـضد رژـیم اـسـتـب
ردـمی از ـجـمـله ای ـم ان ـه ازـم ـین احـزاب و ـس ـبه ـب د جـاـن ـبه و چـن ذاکرات دو جـاـن ـم
ـسازـمان ـفداـئـیان ـخـلق اـیران (اکـثرـیت) اـعالم کرده اـست. ـما اـین اـمر را یک وـظـیـفه

ملی و میهنی می دانیم و بر این باوریم که پیروزی ما در گرو اتحاد ماست!

رفقای گرامی!
اـجازه دـهـید که در پاـیان، یک ـبار دیگر ـبرای کنگره ـفوق اـلـعاده ـسازـمان، در
یافتن راه ـحل های مـناسب جهت تـشدید فـعالیت و تقوـیت صفوف ـسازمان فداـئیان
ـخلق اـیران (اکـثرـیت) آرزوی ـموفـقیت کـنـیم. ـبا درودـهای ـفراوان به ـخاـطره ـتابـناک

شهدای فدایی و همه شهیدان راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی میهن.

برقرار باد اتحاد تمامی نیروهای آزادی خواه و مردمی در راه
تشکیل یک جبهه واحد برای دست یابی به آزادی، استقالل و
عدالت اجتماعی و طرد رژیم “والیت فقیه”!

ادامه پیام کمیته مرکزی حزب ...
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گذارد. اداـمه ـحـیات رژـیم اـسـتـبدادی والـیت ـفـقـیه ـبا وـجود ـمـخاـلـفت گـسـترده
و ـقاـطع ده ـها ـمـیـلـیون اـیراـنی،که ـحداـقل در ـشش ـسال گذـشـته ـبه دـفـعات اـین
ان ار ـمحـدود، از ـجـمـله در جـرـی ـسـی ات ـب رـیق امکاـن خـواـست روـشن را از ـط
ش مـاـی ـتخـابـات دوم خـرداد 1376 و دیگر فـرـصت ـهـای پس از آن ـبه ـن اـن
ـطـقه  و ـن ری ـتـنش در ـم ظـاـمی گری و اوج گـی ار رشـد ـن د، در کـن گذاـشـته اـن
اـمی ـظ ای ـن روـه وـسط ـنـی ران ـت اـیه اـی ـس ای ـهـم ورـه اـمی کـش ـظ ال ـن ـهمچـنـین اـشـغ
اـلـیـسم آـمریکا و انگـلـیس، در ـمـجـموع اوـضاع ـبـسـیار نگران کـنـنده ـیی را امپرـی
ـبرای کـشور ـما پدـید آورده اـست. اـتـخاذ ـسـیاـست ـماـجراـجوـیاـنه و ـبی ـتوـجـهی
اـجـعه ـباری که در ـصورت درگـیری ـنـظاـمی ـبه ـسرـنوـشت کـشور و ـخـطرات ـف
وـجـهی ان و ـبی ـت ـشار و ـخـفـق ار اداـمه ـجو ـف ا را ـتـهدـید ـمی کـند در کـن ردم ـم ـم
وه و اـصول حکوـمت ـمداری کاـمل ـبه ـخواـست ـمردم دو روی یک سکۀ ـشـی
رـفت ـش د راه پـی رـین ـس روز ـمـهـمـت داران رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست که اـم ردـم ـس
اـسی، اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی ا ـبرای ـخالـصی از ـبـحران ـهـمه ـجاـنـبه ـسـی ـجاـمـعه ـم
اـست.    اـمروز ـسردـمداران رژـیم، ـخـصوـصاً ـمداـفـعان ذوب در والـیت پـنـهان
ردم و ای ـم واـست ـه ان ـسرکوب کاـمل ـخ رـین ـهدف آـن د که ـمـهـمـت ـنـمی کـنـن
ر ـقـیـمـتی اـست. ـبه ا ـبه ـه ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی وـحـفظ پاـیه ـهای حکوـمت ـفـقـه
ـبـند کـشـیدن ـصدـها ـمـبارز دگراـندـیش، کـشـتار زـنداـنـیان ـسـیاـسی، که در پاـنزده
ـسال گذـشـته رـقم آن ـسر ـبه ـهزاران ـقرـباـنی ـمی زـند در کـنار اـسـتـفاده ـخـشن و
ـخوـنـین از «اـبزار ـقاـنون» و «دـستگاه ـقـضاـیی» کـشور ـبه ـعـنوان ـبـخش دره ـتـنـیده
د که شـان ـمی دـه ظـاـمی و سـرکوبگر ـن ای ـن ادـه ا و ـنـه ـیی از دیگر ارگان ـه
رای ـتـحـقق خـواـست و ان حـاکم ـب رـتـجـع ا ـم واـفق» ـب اـبی ـبه «ـت وـهم دـست ـی ـت
انتظارات مردم ـسراب خطرناکی است که می ـتواند تنها ثمره آن ـطوالنی تر
کردن ـحـیات رژـیم اـسـتـبداد ـباـشد. ـتـجرـبه ـسال ـهای اـخـیر ـنـشان داده اـست که
وان ارـتـجاع ـحاکم را ـبه اـفـته ـمی ـت ان ـی ازـم وده ـهای ـس وان ـت ا اتکاء ـبه ـت ا ـب ـتـنـه
واـفق رای ـجـلب ـت اـتـمی ـب رـبه شکـست دوـلت ـخ ـشـیـنی وادار کرد. ـتـج ـعـقب ـن
ـسران ـحاکم ـبه ـمـنـظور دـست ـیاـبی به ـبرـخی ـتـغـیـیرات مـحدود در زـمـیـنه حـقوق
شهروندان پایان تجربه نظریه «استـحاله پذیری» رژیمی بود که آینده خود را

تنها با ادامه استبداد مطلق، خشن و خون ریز ممکن می داند.
ـما در ـهـفته ـهای اـخـیر ـشاـهد رـشد گراـیش ـهای ـمـثـبـتی در زـمـیـنه ـهمکاری
و ـهـمـیاری ـقـشرـهای وـسـیع ـتری از ـنـیروـهای ـمـخاـلف اـسـتـبداد و ـخودـسری و
ای اـست ـه ا ـسـی اـلـفت ـب ری از ـمـخ رـت وـث ا  ـبه اشکال ـم روـه ـی روی آوردن اـین ـن
دن آن ـبه درون رش و کشـاـن ـیم که در صـورت گـسـت ـسـت وـنی ـه ـتـحـمـیـلی کـن
تکشـان، ـم صـوصـاً کارگران و زـح مـاـعی ـخ ـت یـروهـای اـج ـسـیج ـن جـاـمـعه و ـب
رـجای وـنی ـب أـثـیر ـمـهـمی در روـند کـن واـند ـت ان ـمی ـت ان و ـجواـن ان، زـن ـشـجوـی داـن

گذارد.
رفقا، هواداران و دوستان حزب

اـنه ـت اک کشـور و در آـس طـرـن ا در چـنـین اوضـاع ـبحـراـنی و ـخ حـزب ـم
ـبرگزاری پـنـجـمـین کنگره ـخود ـبه اـسـتـقـبال ـساـلی ـمـهم در ـتارـیخ ـشـصت و دو
ـیـات و پیکار ـحـزب ـتـودۀ اـیـران در درـجه اول ـسـاـله اش ـمی رود. اداـمه ـح
ـمدـیون ـفداکاری ـها و از ـجان گذـشتگی ـهای ـهزاران رزـمـنده ـتوده ای اـست
که در ـطول اـین ـشش دهه ـبا ـنـبرد ـحـماـسی ـخود رزم اـمان ـناپذـیر ـحزب ـتودۀ
اع داـخـلی و اگون ارـتـج ای گوـن وـطـئه ـه د ـت ـسـتـن واـن د و ـت ران را پاس داـشـتـن اـی
ا ـخـنـثی کـنـند. اـین اداـمه ـحـیات و پیکار ودی ـحزب ـم اـب رای ـن ـسم را ـب اـلـی امپرـی
وـشی اـست که در ـمـهـیب اـم ان ـخ اـن رـم وه ـقـه ون ـتالش اـنـب دـی ـحزب ـهمچـنـین ـم
ـترین مهلکه ـها و در دشوار ـترین آزمون ـها جان ـخود را در کمال ـفروتنی و
د که ارزه ـیی گردـن دگان ـخوـشه چـین ـثـمرات ـمـب ا آـیـن د ـت دا کردـن اـنـیت ـف ـس اـن
ا از ـبـند ـهای اـسـتـبداد و اـسـتـثـمار پاـیان آن آزادی و رـهاـیی ـخـلق ـهای ـمـیـهن ـم

است. ـما اـمـسال در ـشراـیـطی به استـقـبال ـشصت و دوـمین ـسالگرد ـتأـسـیس ـحزب ـمان
ـمی روـیم که پاـنزده ـسالگی ـبزرگ ـترـین ـجـناـیت ـسـیاـسی ـتارـیخ ـمـیـهن ـمان را، ـیـعـنی
رگزار ر سـران رژـیم ـب ور ـخـمـیـنی و سـاـی اـسی، ـبه دـسـت ـی داـنی ـس زاران زـن ار ـه کـشـت
کردـیم. در اـین ـفاجعه مـلی ـحزب ـما ـصدـها ـتن از ـشاـیـسـته ـترـین ـفرزـندان ـخود را، و
کـشور ـما  شـماری از ـبرـجسته ـترـین متفکران، و ـمـبارزان راه آزادی را از دست داد.
گراـمی داـشت اـین ـنـبرد اـسـطوره ـیی قـهرـماـنان ـخاـموش ـحزب و ـجـنـبش ـتـجدـید عـهد

ما با آرمان های بزرگ و انسانی کارگران و زحمتکشان میهن ماست.
اودان ـهـمه ـشـهدای ـحزب و ـشـهدای راه اـبـناک و ـج ره ـت اـط ـشـین ـبه ـخ درود آـت

آزادی و رهایی میهن !
راى آزادى، ـصـلح، ورى، ـب اـت د ضـد دـیـکـت ـشـکـیل ـجـبـهه واـح وى ـت ا ـهم ـبه ـس ـب

استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !  

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
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ادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب ...

«نامه مردم» در فستیوال اومانیته
ـجـشن اوـماـنـیـته، روزـناـمه ـحزب کـموـنـیـست ـفراـنـسه، ـبا ـشرکت ـصد ـها ـهزار
ردم پارـیس و حـوـمه آن و ـهمچـنـین ـحضـور ـبـیش از صـد حـزب و ر از ـم ـنـف
ا ان، در روزـهای 23 ـت ـسـتی و چپ از کـشورـهای ـمـخـتـلف ـجـه وـنـی ان کـم ازـم ـس
اـمـبر)، در پارک ـبزرگ ـحوـمه پارـیس ـبرگزار ا 14 سپـت اه (12 ـت 25 ـشـهرـیور ـم
اـمه ـمردم» در اـین ا ـبرپاـیی ـغرـفه «ـن ـشد. رـفـقای ـتوده ای ـنـیز ـبه رـسم ـهـمه ـساـله ـب
ـجـشن ـبزرگ ـشرکت کردـند. ـهـیأت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتودۀ اـیران در ـجرـیان
اگون اـیـندگان اـحزاب و ـسازـمان ـهای ـمـخـتـلف از کـشورـهای گوـن ا ـنـم ـجـشن ـب
ان ان آـخرـین ـتـحوالت ـمـیـهن ـم رـی رادر را در ـج دگان اـحزاب ـب اـیـن دار و ـنـم دـی
ـقرار دادـند. مـیز کـتاب و ـنـشرـیات ـحزب در ـغرفه «ـنامه ـمردم» و رـفـقای ـشرکت

ود. راـنی ـب ان اـی وـطـن اً ـهـم دگان، ـخـصوـص راـجـعه کـنـن رای ـم ده در ـجـشن پذـی کـنـن
رـفـقای ـتوده ای ـضـمن گـفتگو ـمراـجـعه کـنـندگان را در ـجرـیان آـخرـین ـمواـضع
و دـیدگاه ـهای ـحزب ـتودۀ اـیران ـنـسـبت ـبه ـمـساـیل داـخـلی و ـخارـجی، از ـجمـله
ـست رونـد اـصالحـات و ـیه و ـبن ـب نـده رژـیم والـیت ـفـق ـبحـران گـستـرش یـاـب

همچنین اوضاع حاد و پرتنش منطقه و خطر تجاوز خارجی قرار دادند.
اـیی از  دکـتر ـتـقی اراـنی، آـموزگار زـحـمتکـشان ـمـیـهن اـبـلوی زـیـب اـمـسال  ـت
ـمان، ـبه مـناسـبت ـصدمـین ـسالگرد ـتوـلد او در ـغرفه «ـنامه ـمردم» جـلب ـتوجه ـمی
ری، اـلب ـهـن ای ـج اـمه ـه رـن ان و ـب واـن ور ـج ا ـشرکت پرـش ـیـته ـب اـن کرد. ـجـشن اوـم

فرهنگی و سیاسی پس از سه روز با موفقیت به کار خود پایان داد.
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ـشد، ـجنگـنده ـهای ـنـیروی ـهوایی ـبرای ـبررسی و ـخودداری از ادامه پرواز آن
اـعزام ـمی ـشوـند، در 11 سپـتاـمـبرـهیچگونه ـعمل ـموـثری اـنـجام ـنـشد.  او اـحـتـمال
اش اده ـب ر از آـم اـمـب د در روز 11 سپـت ریکا ـبه ـعـم واـیی آـم اع ـضد ـه اـینکه «دـف
ایکل ـمیچر، یک اـله ـم ر اـساس ـمـق ودـند»، را ـمـطرح ـمی کـند.  ـب ـخارج ـشده ـب
ا زـیر ـعالـمت ـسـئوال ـبردن ـعـملکرد ـنـیرو ـهای دادـسـتان ـفدرال ـساـبق آـمریکا ـب
امنیتی- نظاـمی این کشور گفته است که« اطالعاتی که توسط ـسرویس های
راـهم ـشده ا اـین ـحـمـله ـف ر در راـبـطه ـب اـمـب اـتی از روز ـهای ـقـبل از 11 سپـت اـطالـع
ـبود، آـنـقدر ـمـبـسوط ـبود که ـغـیر ـممکن اـست بگوئـیم ـسـیا و اف.بی.آی اـهـمال

و بی کفایتی نشان دادند.»  
ـمیچر ـهمچـنـین ـفاش ـمی کـند که ـبـعد از 11 سپـتاـمـبر«ـهیچ کوـشش ـجدی
رز- رـئـیس اـی رال ـم ورت نگرـفـته اـست.»  ژـن ری ـبن الدن ـص رای دـستگـی ـیی ـب
راـنـسه ـمی ریکا در آورـیل 2002 ـبه آژاـنس ـخـبری ـف اد ـمـشـترک ارـتش آـم ـسـت
گوـید: «ـهدف ـهیچگاه دـستگـیر کردن ـبن الدن ـنـبوده اـست.»  از ـطرف دیگر
ران ار رـهـب ر 2001 شکاـیت ـمی کـند که 10 ـب واـمـب ریکا در ـن ـنـیروی ـهواـیی آـم
رـمان ـحـمـله ـبه ا ـهیچگاه ـف ان را در ـمـعرض دـید داـشـته اـست اـم اـلـب اـعده و ـط اـلـق
آن داده ـنـشد.  ـمایکل ـمیچر ـمی گوـید «ـهیچکدام از اـین ـشواـهد ـجـمع آوری
ده د، آورده ـش ـسـتـن وم ـه رس ـعـم اـبـعی که در دـسـت ا از ـمـن ده، که ـهـمه آن ـه ـش
ـست.» ـی ـسم ـن رورـی ا ـت ـصـمم ـب ده یک ـجنگ واـقـعی و ـم ا اـی اق ـب ـطـب د، در اـن اـن
ـسـیاـسـتـمدار ـسرـشـناس انگـلـیـسی در اداـمه ـمـطرح ـمی کـند که: «اـما  ـهنگاـمی که
ورد ـسم»  ـم رورـی ر ـضد ـت رح «ـجنگ ـب وازات ـط د را ـبه ـم واـه وـعه ـش اـین ـمـجـم
ـیـد که «ـجنگ ـبـر ـضـد م رـس ـی ـیـجه ـخـواـه ـت ـنـهـا ـبه اـین ـن م ـت ـی ـتـوـجه ـقـرار دـه
ـترورـیـسم» را عـمدـتاٌ به مـثابه پرده اسـتـتار ـعاـمدانه یی ـبرای اـهداف اـسـتراتژیک
ژـئوپـلـتیک اـیاالت ـمـتـحده ـعـمل کرده اـست.  ـتوـنی بـلر، ـنـخـست وزـیر انگـلـیس
از اـینکه چگونه رـخداد 11 سپـتاـمـبر ـبه آـماده کردن افکار ـعـموـمی ـبرای ـحـمله
ـبه اـفـغاـنـسـتان کمک کرد، ـسـخن گـفـته اـست. ـمیچر ـبه ـصراـحت ـمی گوـید که
رای ـبه اـجرا اـسـبی را ـب ار ـمـن ـسـی اـمـبر در ـحـقـیـقت چـهارچوب ـب راژدی 11 سپـت «ـت
گذاردن ـطرح ـهای از ـقبل تـهـیه ـشده ـتوـسط ـمـحاـفل پرـقدرت ـمـحاـفظه کار در

قلب دولت آمریکا فراهم کرد.»
رای «گروه وش ـب وری ـب اـست ـجـمـه دای دوره رـی در گزارـشی که در اـبـت
ـمـطالـعات اـنرژی» ـتحت رـهـبری دیک چـنی، مـعاون رـئـیس ـجمـهوری آـمریکا،
ـتـهیه ـشده ـبود به ـطور ـمـشـخـصی ـبه مـعـضل ـتاـمـین ـمداوم و ـبا ـثـبات اـنرژی ـبرای
اـنه  و ازار ـهای آـمریکا ـبه ـجرـیان ـنـفت از ـخاورـمـی اـیاالت ـمـتـحده، واـبـستگی ـب
راـیط ـبی ده اـصـلی ـنـفت که ـش د کـنـن وـلـی اـبه یک ـت راق ـبه ـمـث ده ـع ور ـعـم اکـت ـف
ثـباـتی دارد، اـشاره ـشده و ـضرورت «ـمداخـله ـنـظاـمی» آـمریکا ـمـطرح و پـیـشنـهاد
ـمی ـشود. ـمایکل ـمیچر پس از اراـئه ـسـیـسـتـماـتیک ـفاکت ـهای ـمـشـخص ـنـتـیـجه
ا رـخی ـه وـجه ـبه چـنـین زـمـیـنه ـیی، ـتـعـجب آور ـنـیـست که ـب ا ـت رد که «ـب ـمی گـی
کوتاهی های آـمریکا در جلوگیری از حمالت 11 سپتامـبر را به عنوان ایجاد
ـسـتان در ـجنگی که از ـقـبل اـن رای ـحـمـله ـبه اـفـغ ز ذـیـقـیـمت ـب اوـی کـنـنده یک دـسـت
دـقـیـقاٌ ـطراـحی ـشده ـبود، ـمـطرح ـمی کـنـند.»  او ـبا اـشاره به ـسابقه ـتاریـخی چـنـین
اـعی اـمی- دـف ـظ دی دـستگاه ـن ال ـعـم ریکا، اـهـم اـست گذاری آـم ری در ـسـی اـم
ری از ـحـمـله وگـی دم ـجـل اـنی دوم در ـع دای ـجنگ ـجـه ـت ده در اـب ـتـح االت ـم اـی
وـمی اده کردن افکار ـعـم رای آـم اـمـلی ـب اـبه ـع ور» ـبه ـمـث ارـب در«پرل ـه ژاپن ـبه ـبـن
رار ـمی وـجه ـق ورد ـت ور در ـجنگ،  ـم ول ـشرکت اـین کـش رای ـقـب ریکا را ـب آـم
ر 2000 ـب اـم دی را که در سپـت دی ـسـن ـی دهـد.  ـمیچر آگاهـاـنه یک ـبخـش کـل
ورد ریکا ـم ـظه کار در دوـلت آـم اـف ده ـمـح رـن ـصـمـیم گـی اـفل ـت رـین ـمـح ـیـت اـل درـع
ـمـطاـلـعه ـبوده اـست، را ـنـقل ـقول ـمی کـند: «روـند ـتـبدـیل اـیاالت ـمتـحده ـبه یک
ز و اـجـعه آـمـی داد ـف ود «یک رـخ دم وـج ردا»، در صـورت ـع ـسـلط ـف روی ـم «ـنـی
ـتـسریع کـنـنده، ـماـنـند یک پرل ـهارـبور ـجدـید،» ـممکـنـست که روـندی ـطوالـنی

باشد.»

نه مردم سوئد به «یورو»  ادامه 11 سپتامبر، روشنگری های بی سابقه ...

ا ـطه ـب د در ـهـمه پرـسی در راـب وـئ ردم ـس ال 2003 ، ـم ر ـس اـمـب  یکـشـنـبه 13 سپـت
ن در ـنـفی دادـنـد.  اـی ـتـرک اروپا، پاـسخ ـم ـمـلـحق ـشـدن ـبه  “ ـیـورو”، پول مــش
اد که ـبـیش از 80 درـصد اـحزاب دارای کرـسی ـمـجـلس در اق اـفـت راـیـطی اـتـف ـش

سوئد موافق پیوستن این کشور به “یورو” بودند. 
ـا دیگر ـاـیــسه ـب ـق ـدگان در ـم ـن ـرکت کـن ـدادـش ـع ـر ، ـت ـی ـمه پرـسی اـخ در ـه
ـنـظرـخواـهی ـها و اـنتـخاـبات در چـند ـسال اـخـیر ـبی ـسابـقه ـبود، که ـخود از اـهـمـیت
رای ـمردم حکاـیت ـمی کرد. ـبـیش از 83/3 درـصد ـمردم در اـین اـین ـموـضوع ـب
د ات ـمـجـلس ، 3/2 درـص اـب ـتـخ ا اـن ـسه ـب اـی د که  در ـمـق ـهـمه پرـسی ـشرکت کردـن
وـسـتن ـسوـئدـبه ـیورو ، “ـنه” گـفـتـند و ـبـیـشـتر ـبود. از اـین ـتـعداد 56/2 درـصد ـبه پـی
ـیـد ـبه ـیـز آرا ـسـف در ـمـقـاـبل 41/8 درـصـد پاـسخ “اری “ دادـنـد و 2/8 درـصـد ـن
ود. رای ـجـبـهه “آری“ ـب ا رـیـخـتـند. اـین ـهـمه پرـسی شکـسـتی ـسنگـین ـب ـصـندوق ـه
ـجـبـهه ـیی که 80 درـصد ـمـجـلس را ـتشکـیل ـمی دـهد و ـقدرت دوـلـتی و اـجراـیی
ر د سـال اـخـی راواـنی در چـن ات ـف ـیـغ ـبـل ـبـهه ـت ار دارد. از سـوی اـین ـج ـی ـت را در اـخ

صورت گرفته بود تا “ کرون”، واحد پولی سوئد، را به “یورو” تبدیل کند.
ـیـجه ـت ا از ـن ورو درک درـست آن ـه وـسـتن ـبه ـی رای رد  پـی ردم ـب ـصـمـیم ـم ـت
ر ورو” در سـاـی وـسـتن ـبه “ـی ری اـست که پس از پـی صـادی وـخـیم ـت ـت شـراـیط اـق
کـشورـهای اروپاـیی  ـبوـجود آـمده اـست و ـنـماـیشگرـعدم اـعـتـماد ـمردم ـسوـئد ـبه
اور اـست اـقـتـصادی ـیی که ـبه ـب ادـیه اروپاـست . ـسـی اـست ـهای اـقـتـصادی اـتـح ـسـی
راـیط د کرد و ـش واـه د دگرگون ـخ وـئ دگی را در ـس ای زـن دارد ـه اـن ردم ، اـسـت ـم
ا ـبوـجود ـخواـهد آورد .  ـجواب “ ـنه” ـمردم ـسوـئد ـمی وـخـیم ـتری را ـبرای آـنـه
ر اـین کـشور را چه در ـسوـئد و وران پرـشون” ، ـنـخـست وزـی وـقـعـیت “ ـی واـند ـم ـت
اـمه انگـلـیس “ ان که از ـسوی روزـن د ، ـهمچـن ادـیه اروپا ـتـضـعـیف کـن چه در اـتـح
اـمه ، اـسان اـین روزـن رار گرـفت . ـبه ـنـظر کارـشـن اد ـق اـیـمز “ ـمورد اـنـتـق ال ـت ـشـن اـیـن ـف
زـمان اـنـتـخاب ـشده ـبرای ـهـمه پرـسی ـمـناـسب ـنـبود و “پرـشون “ ـباـید پاـسخ گوی
اـمـناـسب “ ـصورت گرـفـته اـست، چراکه ـسوـئد اـشد که در “زـمان ـن ـهـمه پرـسی ـب
ای ورـه ر کـش اـی ا ـس ـسه ـب اـی ـسـته اـست در ـمـق واـن ر ـت ال اـخـی د ـس اـیی در چـن ـنـه ـبه ـت

اتحادیه اروپا اقتصاد خود را بهتر پیش ببرد .
اـثـیر ـمـنـفی ای که در اـتـحادـیه اروپا داـشـته ر ـت ـنـتـیـجه اـین ـهـمه پرـسی ـعالوه ـب
اـست ، انگـلـسـتان را ـنـیز در ـموقـعـیـتی دـشوارـتر ـبرای پـیوـسـتن ـبه «ـیورو» ـقرار داده
اـست . در چـند ـهـفـته اـخـیر ـمـحاـفل ـسرـماـیه داری و ـسـیاـست ـمداران انگـلـسـتان ـبا
د. ودـن د ـب وـئ رگزاری ـهـمه پرـسی در ـس رـصد ـب روزی ـجـبـهه «آری» ـمـت د ـبه پـی اـمـی
ار ود که ـخواـسـت ـنـتـیـجه ـهـمه پرـسی ـسوـئد ـضرـبه دیگری ـبه دوـلت: “ـتوـنی ـبـلر“ ـب
اـلـحاق انگـلـسـتان ـبه “ـیورو” اـست و در ـحال ـحاـضر ـنـیز در گـیر ـبـحران ـحادث از
اـفـشاء “دروغگوـیی“ در ـمورد وـجود ـسالح ـهای کـشـتار ـجـمـعی در ـعراق اـست.
ر وارـت راـتب دـش ورو“ ـبه ـم وـسـتن ـبه “ـی رای پـی ر “ را ـب ـیـجه کار دوـلت “ـبـل ـت اـین ـن
وی ر “ و از ـس ردم ـبه دوـلت “ـبـل اد ـم ـم دم اـعـت وـیی ـتـعـمـیق ـع د کرد. از ـس واـه ـخ
دیگر همه پرسی در ـسوـئد، ـشرایط ـسخت ـتری را ـبرای دولتـمردان انگـلسـتان به

وجود خواهد آورد. 
در ـسوـئد ـبه رـغم اـین که ـمردم ـسوـئد ـبا ـحـضور ـفـعال ـخود به ـطرح ـسرـماـیه
نـد، دوـلت سـوئـد در ـت داری اـین کشـور در مـورد پیـوـسـتن ـبه “ یـورو” ـنه گـف
ـتدارک ـسـیاـست ـهای ـجدـیدی ـبرای ـتـحـمـیل ـشراـیط ـخود ـبه ـمردم اـین کـشور
ال راه راـمـلی ـبه دـنـب ود و ـبه ـطور ـیـقـین دوـلت ـسرسپرده اـنـحـصارـهای ـف ـخواـهد ـب
ـهاـیی ـخواـهد ـبود که ـبدون هـمه پرسی ، کـشور را ـتسلـیم ـخواـست ـهای اتـحادیه

اروپا نماید.



اپی در ـمورد ـساـختگی و ـبی ـسـتـند و پـی اـبـقه، ـم یکی از ـتـبـعات ـطـبـیـعی اـفـشاگری ـهای ـبی ـس
پاـیه ـبودن ادـعا ـهای اـیاالت ـمـتـحده و انگـلـسـتان در راـبـطه ـبا «ـسالح ـهای کـشـتار ـجـمـعی» ـعراق،
داٌ ـبه دوـلت ان ـشدـی ـسـت ریکا و انگـل اـین اـست که افکار ـعـموـمی کـشورـهای ـغرـبی و ـبه ویژه آـم
ا ـسـند ـسازی ـهای ـسازـمان ـهای ـهای ـحاکم ـبی اـعـتـماد ـشده اـند.  اـین اـفـشاگری ـها در راـبـطه ـب
اـطالـعاـتی و ـعاـلی ـترـین ـمـحاـفل دوـلـتی ـبه اـین ـمـعـنی ـبوده اـست که ـعـمالٌ ـهـمه ادـعا ـهای دوـلت
اـحب ر ذره ـبـین ـص اره زـی دی دگرـب اـئل کـلـی ـس ورد ـم ا ـبه ویژه در ـم ورـه ر اـین کـش اکم ـب ای ـح ـه
ـنـظران و ـتـحـلـیل گران ـمـسـتـقل ـقرار بگـیرد. در دو ـسال گذـشـته ـمـقاالت ـمـتـعددی در راـبـطه ـبا 11
اـلت زی و ـحـتی دـخ اـجـعه آـمـی داد ـف ری چـنـین رـخ ر در شکل گـی وـث واـمل واـقـعی ـم ر، ـع ـب اـم سپـت
ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی و اـمـنـیـتی ـغرب در آن ـمـنـتـشر ـشده اـست.  ـبرـخی از اـین ـمـقاالت ـبر پاـیه
ـفاکت ـهای ـمـشـخص و ـنـتـیـجه گـیری ـهای ـمـنـطـقی، انگـشت اـتـهام را ـبه ـسوی ـمـحاـفل پرـقدرت
دوـلـتی ـتـصـمـیم گـیرـنده اـیاالت ـمـتـحده ـمـتوـجه کرده اـند. ـمـحاـفل پرـقدرـتی که ـموـفق ـشده اـند ـبا
اـبـقه در ـجـهت رورـیـسـتی ـبی ـس اـبـقه اـیـجاد ـشده ـبه دـلـیل اـین اـقدام ـت ـبـهره گـیری از ـشراـیط ـبی ـس
ون در اکـن ردم» ـت اـمه ـم د.  «ـن ردارـن ده ـیی ـب ای ـعـم دم ـه ده ـق االت ـمـتـح اـمی اـی ـظ ری ـن رـت ـتـثـبـیت ـب
چـندـین ـفرـصت ـنـتیـجه گـیری ـهای ـعـمده اـین ـمـقاالت در راـبـطه ـبا ـتراژدی 11 سپـتاـمـبر را ـمـنـتـشر
کرده است.  در 15 شهریور ماه، روزنامه معروف گاردین، چاپ لندن، ـبا انتشار مقاله مفصلی
به قلم ـمایکل میچر، ـسیاـستـمدار مـعروف و پرنـفوذ انگلیس که در شش ـسال گذشته و ـتا هـمین
ـسه ـماه ـقـبل از وزرای اـصـلی دوـلت ـتوـنی ـبـلر ـبوده اـست، ـبه ـطور ـبی ـساـبـقه ـیی انگـشت اـتـهام را
وـجه کرد. ـت راف او ـم درت در اـط داران پرـق ـم اـسـت ـی ره ـمحـدود ـس وش و داـی ـبه سـوی جـورج ـب
ـنـظرات ـمایکل ـمیچر، که به ـشدت ـخـشم و عکس اـلـعمل دوـلت ـهای آـمریکا و انگـلـسـتان را ـبر
انگیـخت، از اـین ـنـظر مـهم اـست که او ـتا ـمدـتی پـیش در جـلـسات کاـبـینه انگـلـسـتان ـشرکت فـعال
داشـته و از اطالـعات ـمـطرح ـشده در ـمـباـحث کاـبینه دولت دـقیـقاٌ اـطالع دارد.   او ـبا ـجمع آوری
ا و از ا ـبه ـبرـخی داده ـه ا و ـنـتـیـجه گـیری ـمـنـطـقی از آن ـه دـقـیق و ـحـساب ـشده و وـسـیع ـفاکت ـه
ـسـتی 11 رورـی االت ـمـتـحده در ـحـمالت ـت اـفل رـسـمی اـی رـخی ـمـح ال دـست داـشـتن ـب ـجـمـله اـحـتـم
سپـتاـمـبر اـشاره ـمی کـند.  ـمیچر ـبر اـین ـباور اـست که درـست یکـسال ـقـبل از ـحـمـله ـترورـیـسـتی ـبه
ر ـسال 2000، ـسـندی ـتـحت اـمـب اگون، ـیـعـنی در سپـت اـنی و پـنـت اـخـتـمان ـهای ـمرکز ـتـجارت ـجـه ـس
ـعـنوان «ـبازـسازی ارگان ـهای دـفاـعی اـیاالت ـمـتـحده» ـتوـسط یک گروه ـتحـقـیـقاـتی ـمـحاـفـظه کار
اـفراـطی ـبرای ـمـطاـله و ـتـصـمـیم گـیری به دیک چـنی (ـمـعاون رـئـیس ـجمـهوری)، دوـناـلد راـمـسفـلد
(وزـیر دـفاع)، پل ووـلـفووـیـتز(ـمـعاون راـمـسفـلد)، ـجب ـبوش(ـبرادر کوچکـتر رـئـیس ـجـمـهوری) و
ـلوـئـیس ـلـیـبی (ـمـسـئول دـفـتر دیک چـنی) اراـئه ـشده ـبود.  اـین ـسـند ـبه وـضوح ـنـشان ـمی دـهد که
کاـبـینه ـبوش کاـمالٌ ـمـصـمم ـبوده  اـست که کـنـترل ـمـنطقه ـخـلیج ـفارس را ـبدست بگـیرد، ـحاال چه
ذکر ـمی شـود که: «در حـاـلی که د ـمـت د.  اـین ـسـن اـش ـب اشـد و چه ـن درت ـب ـسـین در ـق صـدام ـح
درگـیری ـحل ـنـشده ـبا ـعراق، ـتوـجـیه الزم را ـفراـهم ـمی کـند، ـنـیاز به ـحـضور یک ـنـیروی ـنـظاـمی
ـقاـبل مالـحـظه آـمریکاـیی در ـخـلـیج ـفارس، ورای ـمـساـله رژـیم ـصدام ـحـسـین ـمی ـباـشد.» در ـکـنار
وـئـیس ـلـیـبی» ـتـهـیه ودر آن اـید ـسـند دیگری را که ـقـبل از آن ـتوـسط «وـلـفووـیـتز» و «ـل اـین ـسـند ـب
رـفـته را از ـبه چاـلش ـش ای ـصـنـعـتی پـی اـیـست کـشورـه االت ـمـتـحده ـمی ـب ود که: «اـی ده ـب ـمـطرح ـش
ـطـلـبـیدن رـهـبری ـما و ـیا ـحـتی از اـینکه ـنـقش ـبزرگـتر ـمـنـطقه ـیی و ـیا ـجـهاـنی ـبازی کـنـند، ـبر ـحذر
اـبه «ـموـثر ـترـین و کارآـترـین دارد».  اـین ـسـند ـبه ـمـتـحدان کـلـیدی آـمریکا، ـنـظـیر انگـلـسـتان، ـبه ـمـث
وـسیـله ـبرای اـعـمال رـهـبری ـجـهاـنی اـیاالت ـمتـحده» اـشاره ـمی کـند و مـعـتـقد اـست که در راـبـطه ـبا
ان ـمـلل» ـضرورت دارد. ازـم ریکا ـبه ـعوض ـس اـسی آـم اـمـین«رـهـبری ـسـی اـفظ ـصـلح ـت روـهای ـح ـنـی
ود» پایگاه ارج ـش ـسـین از ـصـحـنه ـخ دام ـح د که «ـحـتی اگر ـص اـفه ـمی کـن د ـهمچـنـین اـض اـین ـسـن
ـهای آـمریکا در ـعرـبـسـتان سـعودی و کوـیت ـبـطور داـئـمی ـباـقی ـبـماـنـند چرا که « اـیران ـممکـنـست
از ـنـظر ـمـناـفع آـمریکا ـخـطری ـبزرگـتر از ـعراق ـمـحـسوب ـشود.» ـهـمـین ـسـند چـین را ـبرای «ـتـغـیـیر
ای روـه ور ـنـی ده اـست که ـحـض ان آن رـسـی د «زـم د و ـمی گوـی رار ـمی دـه ورد ـهدف ـق رژـیم» ـم
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ایکل دـهـیم.»  ـم زاـیش ـب ا را اـف رق آـسـی وب ـش ریکاـیی در ـجـن آـم
ور کاری ا را « دـسـت اد، آن ـه ا اـین اـسـن ـطه ـب ـمیچر در اداـمه در راـب
ردن وال ـب ر ـسـئ ا زـی ان» ـمی داـند.  او ـب ر ـجـه ریکا ـب ـسـلط آـم رای ـت ـب
ادـعای آـمریکا که ـجنگ ـبر ـضد اـفـغاـنـسـتان و ـعراق ـبـخش ـهاـیی
اـشـند، ـمـعـتـقد اـست که از «ـجنگ ـجـهاـنی ـبر ـضد ـترورـیـسم» ـمی ـب
ـنـباـید از کـنار اـین ـسـندـهای ـمورد اـشاره در ـباال ـبه ـعـنوان تفکرات
ول د ـقـب اـی ای دـست راـسـتی بگذرـیم، ـبلکه ـب روـه زی گوـنه ـنـی اـنـت ـف
ا چه داد ـه رای روـی ری ـب ار ـبـهـت ـسـی وـضـیح ـب اد ـت کـنـیم که اـین «اـسـن
قـبل و چه درـجرـیان و چه بـعد از 11 سپـتاـمـبر ـمی ـباـشـند.»   ـمایکل
ـمیچر ـمـطرح می کـند « ـمشـخص اـست که مـقاـمات اـیاالت ـمتـحده
هیچ کاری ـبرای جلوگیری از وقایع 11 سپتامـبر نکردند. حداقل
ر ـبه ـب اـم ـسـتی 11 سپـت رورـی ورد ـحـمالت ـت ان در ـم 11 کشـور ـجـه
آـمریکا اعالم ـخـطر کردـند.  دو ـمتـخـصص ـبرـجـسـته ـموـساد در ـماه
اوت 2001 ـبرای ـمطلع کردن ـسـیا و اف.ـبی. آی در ـمورد وـجود
یک ـهـسـته 200 ـنـفری ـترورـیـسـتی که آـماده یک ـعـمـلـیات ـبزرگ
ی ـاـمه دـیـل ن مــسـاـفـرت کردـنـد» (روزـن نگـت ـد، ـبه واـش ی ـشـوـن ـم
اـمی 4 ـتن از اـمل اـس ر 2001). اـین ـلـیـست ـش اـمـب ـتلگراف، 16 سپـت
ـهواپیـمارـباـیان ـبود، که ـهیچکدام دـستگـیر ـنـشدـند.  ـمیچر ـهمچـنـین
ـای ـا ـطـرح ـه ـطه ـب ـد که در ـسـال 1996 در راـب ی کـن ـطـرح ـم ـم
ط نگـتن تـوـس ـمـله ـبه هـدف هـاـیی در واـش ـسـتی بـرای ـح تـرورـی
ال 1999 در یک وده اـست. در ـس ود ـب وـج اـتی ـم ا اـطالـع ـم واپـی ـه
گزارش ـشورای اـطالـعات ـمـلی آـمریکا ـخاـطر ـنـشان گردـیده ـبود
واپـیـمای واـنـند یک ـه اـعده» ـمی ـت که ـبـمب گذاران اـنـتـحاری «اـلـق
ا کاخ ا و ـی رکزی ـسـی ان ـم اـخـتـم وی را ـبه ـس ره ـق واد ـمـنـفـج پر از ـم

سفید و یا پنتاگون بزنند.
15 تن از هواپیـماربایان ـحادثه 11 سپتامبر وـیزای خود را در
ـعرـبـسـتان گرـفـته ـبودـند.   ـمایکل ـمیچر ـفاش ـمی کـند که ـبر ـطـبق
ـور ـاـم ـاه ـمه 2002، یک ـم ـورـخه 20 ـم ـوزویک» ـم ـی ـرـیه «ـن ـنــش
تگـیـری و ـته اـست که در ـجـرـیـان دـس «اف.ـبی.آی.» اـظـهـار داـش
ا ـبه ـنام ـبازـجوـیی از یکی از اـعـضای گروه ـترورـیـسـتی ـهواپـیـما رـب
ات اـم ـسـتی، ـمـق رورـی اه ـقـبل از ـحـمـله ـت وی» درـست یک ـم وـس «ـم
داـیت و زدن یک ـشه او پرواز، ـه د که ـنـق ـسـتـن ریکاـیی ـمی داـن آـم

هواپیما به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی بوده است. 
ـئـوال ـبـرانگـیـز و ـمل ـس ـیـقت عکس اـلـع ن ـحـق ـی مچـن یچر ـه ـم
ری از اداـمه وگـی ریکا در عـدم ـجـل روی هـواـیی آـم ـی شکوک ـن ـم
ـداف ـخـود، که ـده ـبه ـسـوی اـه ـوده ـش ـمـای رـب ـواپـی پرواز 4 ـه
ظـاـمی ـتی و ـن ـی ـن یـار ـمقـامـات اـم ـت اـطالعـات آن ـبالفـاـصـله در اـخ
آـمریکا گذاـشـته ـشده ـبود، را زـیر ذره ـبـین ـقرار ـمی دـهد و ـسـئوال
ـمی کـند که چرا در نـقض اصـلی ـترین ـمـقررات ـمرـبوـطه که مـقرر
ارج ود ـخ ر ـخ ـسـی ا از ـم ـم واپـی ـمی دارد ـهنگاـمی که ـحـتی یک ـه
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کمک های مالی رسیده
ـــــــورو ـــــــابک                                         100 ـی م. ـب


