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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» !

ضرورت تشدید و گسترش انواع مبارزه بر ضد
«استبداد دینی» و مرتجعان حاکم

* آقاجری: «اینجانب تاکنون صبر و سکوت و نجابت پیشه کرده و به انتظار نشسته بودم تا عقالی قوم اقتدارگرایان را
بر سر عقل آورند اما اینک که به اثبات رسیده است امید به سر عقل آمدن آنان عبث بوده و تجربه 6 ساله اصالح

طلبی درون حکومتی ، انسداد و بن بست چنین شیوه ای را مبرهن و مشخص ساخته...»

ـبه ـمه ـجـاـن ـست روـنـد اـصالـحـات و ـبـحـران ـه ن ـب ـب
ـطـر دـخـاـلت ـصـادی کـشـور، در کـنـار ـخ ـت ـیـاـسی و اـق ـس
اـنه ـسران اـجراـجوـی ـخارـجی، که ـبه دـلـیل ـسـیاـست ـهای ـم
اـلـیـسم، که ـمـیـهن رژـیم و ـموج ـجدـید ـنـظاـمی گری امپرـی
وع وـضـعـیت ـبه شـدت د، در ـمـجـم د ـمی کـن دـی ا را ـتـه ـم
ـنـده ـیی را پدـیـد آورده اـست و راه کارـهـای نگران کـن

مناسب برای خروج از بن بست را طلب می کند.
وان ـبه وـنی از ـجـمـله ـمی ـت اـبی وـضـعـیت کـن در ارزـی
ان ـش دـی اریک اـن ان و ـت رـتـجـع د که: اوالً ـم اـیج رـسـی اـین ـنـت
ر ـی ـی رای ـتـغ ود را ـب ـبه ـخ اـن ورش وـسـیع و ـهـمه ـج اکم ـی ـح
رداد 76 دن آن ـبه دوران پـیش از ـخ ازگرداـن اوضـاع و ـب
اـنه و اً ـسـیاـست ـهای ـمـماـشات ـطـلـب اـنـی ـتـشدـید کرده اـند. ـث
ـسازش گراـنه رـهـبری ـجـبـهه دوم ـخرداد، در ـعـمل دوـلت
و ـبـخش ـهاـیی از اصالح طـلـبان حکوـمـتی را در ـبن ـبـست
کاـمل ـبی ـعـمـلی و ـبی دورـنـماـیی ـسـیاـسی ـقرار داده اـست.
ارـضاـیـتی وـسـیع ـعـموـمی از اداـمه اـسـتـبداد و ـخـفـقان اً ـن اـلـث ـث
ادی و ده اـقـتـص اـبـن رش ـی ای گـسـت ارـه ـش ار ـف اکم در کـن ـح
اوج گـیری ـناـهنـجاری ـهای اـجـتـماـعی وـضـعـیت اـنفـجاری
وه، ال ـشـی ردم ـبه دـنـب د آورده اـست و ـم اـمـعه پدـی را در ـج
ـسـیاـست ـها و ـجایگزـین ـهاـیی ـهـسـتـند که ـبـتواـند کـشور را

نجات دهد.
ـبـری «اـمـروز»، ـهـاـشم ـبـر اـسـاس گزارش پایگاه ـخ

ا حکم اـعدام او در ـقم ـبه ـتـصوـیب آـغاـجری، که گوـی
شـان حـاکم جـرـئت دـی اریک اـن ده اـست وـلی ـت ـی رـس
اـمه ـیی که از د، در ـن دا نکرده اـن وز پـی ـن اـعالم آن را ـه
دی ـی ا اـم ـته اـست، در ـضـمن اـعالم ـن وـش دان اوـین ـن زـن
یـاـست کاـمل از اداـمه رونـد کنـوـنی و چاره سـازی ـس
ـهای ـتاکـنون آزـماـیش ـشده،  ـمردم و ـنـیروـهای اـصالح
د. را ـمی خـواـن ا ارـتجـاع حـاکم ـف ـطـلب را ـبه ـمقـاـبـله ـب
ر د: «ـمن دکـت اـمه از ـجـمـله ـمی گوـی اـجری در اـین ـن آـغ
ـنفکر شگاه و روـش ـتـاد داـن ـیـد ـهـاـشم آـقـاـجـری ، اـس ـس
ـمذـهـبی اکـنون در ـحدود یک ـسال و ـسه ـماه اـست که
ـشه و ـبه جـرم ـنقـد دـی ده و طـرح اـن ـی ـنهـا ـبه جـرم ـعـق ـت
اـنه از اـسالم و ـبه ـجرم اـنه و اـقـتدار ـطـلـب ادگراـی ـقراـئت ـبـنـی
نـقد ـخود کامگی و دیکـتاـتوری پنـهان ـشده در پوـستـین
دان هـای ده شـده و در زـن د کـشـی ـن ران ـبه ـب دـین در اـی
ـمـهـوری اـسالـمی در اـسـارت ـبه ـسـر ـمی ـبـرم. و ـیـا ـج
روـمـیت ده د ، ـشالق و ـمـح دان ، ـتـبـعـی دام ، زـن حکم اـع
ـساـله از ـتدرـیس در داـنشگاه که ـعـلـیه ـمن ـصادر ـشد و
ظـام ـجـمهـوری اـسالـمی آن را ـحـتی رـئـیس ـمـجـلس ـن
ـنجـاـنب شـدارهـاـیی را که اـی د ، ـه نگـین خـواـن حکم ـن
رای اره وـجود اراده ـیی ـضد ـبـشری و ـضد دـیـنی ـب درـب
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ویژه نامه «دنیا» به مناسبت صدمین
سالگرد تولد دکتر تقی ارانی

منتشرشد

سرور مردم و برخورد انزجار برانگیز مرتجعان حاکم! 
سخنی درباره اعطای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی

اطالعیه حزب توده ایران به مناسبت اعطاى جایزه صلح نوبل به شیرین عبادى   در ص3

* بادامچیان از سران جمعیت منفور موتلفه «اگر این جایزه براى
پاداش کارهایى باشد که او به نفع استعمار و استکبار غرب انجام

داده ننگ آن شخص است.»  
* محبیان سرمقاله نویس رسالت «جایزه صلح نوبل براى شیرین
عبادى که شادى وصف ناپذیر طیفى از رادیکال هاى دوم

خردادى را به دنبال داشت، بیش از آن که پیامى انسانى داشته
باشد به گمان من حاصل پیام سیاسى از سوى اروپا به ایران

است.»

شرم انتساب به حاکمیت
ـبــر اـســاس گزارش خــبــرگزاری کار
ـضـو ـیه،  ـع ـیـد رـضـوی ـفـق ـنـا)،  ـسـع اـیـران(اـیـل
م وحــدت، در کــی شــورای مــرکــزی ـتـح
اـنی، در اـنـجـمن اـسالـمی داـنـشـکده ـعـلوم ـسـخـن
اـبـسـتاـنی ا ـعـنوان  ـت اـجـتـماـعی داـنشگاه ـتـهران، ـب
ــت: «ـبــــــا ــمـلـه گـف ــت، از ـج کـه گذـش
ش ال ـجـنـب ا اـعضـای ـفـع اـیی ـکه ـب رخـوردـه ـب
مـاد ـت ـته اـست ، اـع ـشجـوـیی صـورت گرـف داـن
ن ـمی رود ـی ـیت از ـب ـم آـنـهـا نــسـبت ـبه ـحـاـک
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جستجوی بی سرانجام برای یافتن سالح های
امحای جمعی و ماجرای حراج صنایع عراق!

ر ـبه راـنه را ـمحکوم کرد و گـفت اـین اـم شگـی اـمی پـی ـظ دام ـن ا اـق ـطه ـب در راـب
گـسـترش اـسـتـفاده یک ـجاـنبه و ـغـیرـقاـنوـنی از زور در رواـبط ـبـین کـشورـها
ر «کنگره د چـلـبی، رـهـب وـجه اـست که اـحـم اـلب ـت واـهد ـشد.  ـج ر ـخ ـمـنـج
ملی عراق» و کارگزار محافل اصلی قدرت در ایاالت متحده، بر کرسی
ان ـمـلل ـجـلوس کرد.  اـین در ـحاـلی اـست که ازـم اـیـندگی ـعراق در ـس ـنـم
هـنوز سازـمان ملل تصمیم ـمشخصی در ـباره کرسی این کـشور در مجمع

عمومی اتخاذ نکرده است.  
ورای دگی «ـش اـیـن ـم اه گذـشـته ـهـیـئت ـن رـبی در ـم ای ـع ورـه ـلیگ کـش
حکوـمـتی» را ـبه ـعـنوان ـنـماـیـنده ـعراق ـقـبول کرد در ـحاـلیکه ـبر ـسر اـینکه
آـیا ـساـخـتار ـهای گـمارده ـشده ـتوـسط اـیاالت ـمـتـحده و در ـتـحت کـنـترل
اـشـغالگران، می ـتوانـند در ـتصمـیم گـیری ـهای اسـتراتژیک ـشرکت کنـند،
در ـسازـمان اوپک اـختالف نـظرـهاـیی وـجود دارد. از ـسوی دیگر ـبا اعالم
«ـشورای حکوـمـتی» ـبرگـمارده ـشده از ـسوی اـشـغالگران در ـمورد چوب
از ـبه ارـجی ـمـج اـیه گذاران ـخ رـم راق و اـینکه ـس اد ـع ر اـقـتـص راج زدن ـب ـح
ر از دی و ـتجـاری، ـبه ـغـی ـی وـل ای ـت ا و شـرکت ـه د ـهـمه کمپاـنی ـه خـرـی
اـیع ـنـفت، در ـعراق ـهـسـتـند، ـماـهـیت اـسـتـعـمارگراـنه وـضـعـیت ـحاکم ـبر ـصـن
شـاء ـمی شـود. ـبه گزارش رسـاـنه هـای گروـهی عـراق ـبـیش از پـیش اـف
ان اـجالس رـی راق»، در ـج وـقت ـع ـیه «دوـلت ـم اـل ر ـم ال الکـیالـنی، وزـی کـم
ـساالـنه ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول در دـبی، ـبا ـتاـئـید ـخـبر ـحراج ـهـمه ـعرـصه
ده ـن ار داـشت: « در آـی اـیع ـنـفت اـظـه ر از ـصـن راق ـبه ـغـی ای اـقـتصـادی ـع ـه
ای ـمـهـمی در دم ـه اـیشگر ـق د ـشد که ـنـم واـه ام ـخ اـتی اـنـج داـم زدیک اـق ـن
ود.» ازسـازی عـراق خـواهـد ـب ظـور ـب ـن ـجلـو بـردن کوـشش هـاـیی ـبه ـم
الکـیالـنی در زـیر پوـشش ـنـیاز ـبه ـمـنابع ـماـلی ـبرای ـتاـمـین ـمـخارج ـبازـسازی
ـعراق که ـتـخـمـین زده ـمی ـشود 90 ـمـیـلـیارد دالر الزم داـشـته ـباـشد، ـمـعـتـقد
اـشد. ارات ـبـین اـلـمـلـلی ـمی ـب ر روی اـنـحـص راق ـب ای ـع رزـه از کردن ـم ـبه ـب
رـین زرگـت ازی ـب ازـس ای ـب ریکاـیی در پروژه ـه ای آـم ون کمپاـنی ـه اکـن ـت

قرارداد ها را برنده شده اند. 
اـله ـخود «ـطرـیق اـلـشـعب»، ارگان ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، در ـسرـمـق
ـتـحت ـعـنوان «ـتـصـمـیم گـیری در ـمورد ـمـساـیل ـمـهم اـقـتـصادی ـفـقط وـظـیـفه
ـبه ـیی را در اشـد» ـتـحـلـیل ـهـمه جـاـن وـنی ـمی ـب اـن ـنـتـخب و ـق یک دوـلت ـم
اـلـیه اـین کـشور اراـئه ر ـم اـیع ـعراق از ـسوی وزـی ا اـعالم ـحراج ـصـن راـبـطه ـب
کرد.  ـطرـیق اـلشـعب ـبا اـنـتـقاد از ـفـشار ـنـیروـهاـیی که ـخواـسـتار ـحل ـمـساـیل
ور ـمی ده کـش ـن وـنی و آـی صـادی کـن ات اـقـت ا ـحـی ـطه ـب راتژیک در راـب اـسـت
ـباـشـند گـفت: «ـتـصـمـیم ـهای رـسـمی» در راـبـطه ـبا «بـخش ـهای اـسـتراتژیک
اـقـتـصاد ـمـلی ـما و ـمـسـیر آـیـنده ـتوـسـعه ـمـتوازن و ـمتـعادل ـبرای ـمـناـبع اـنـساـنی
ـما گرـفته ـمی ـشود ..... ـبدون ـشرکت ـمردم و افکار ـعـموـمی و ـبدون ـهیچ

بحثی در رسانه های عمومی».
ردم اـلـیه ـم اـفع ـع د که «ـمـن اـفه ـمی کـن ا اـض ـتـه رادر در اـن ارگان ـحزب ـب
ا ود، و ـی ا ـعـجـله گرـفـته ـش د ـب اـی ده ـنـب ای ـعـم د که ـتـصـمـیم ـه حکم ـمی کـن
ـتدوین راه حل در مورد مسایلی در رابطه با حاکمیت که دارای اهمیت
استراتژیک هستند، نباید بدون تدارک زمینه ها و ضرورت های مربوط
راق در ـست ـع ـی رکزی  حـزب  کمـوـن رد.» ارگان ـم ـبه آن، صـورت بگـی
اد یک ـمـحـیط اج اـیـج ا را ـمـحـت دی ـه ازـمـن ـی ا ـن ـیـنه ـه دارک اـین زـم اداـمه ـت
ـسـیاـسی ـساـلم و ـشراـیط ـمحکم دـموکراـتیک در کـشور، از ـطرـیق سپردن
اـهرم ـهای کـنـترل ـهـمه ـعرـصه ـهای اـساـسی ـحـیات اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی
ـتخـاب یک ردم از طـرـیق اـن وـنی ـم اـن ـتـخب و ـق ـن عـراق ـبه  ارگان هـای ـم

دولت دموکراتیک می داند.

ار ـجـمـعی ازرسـان ـسالح کـشـت د کی “ رـئـیس ـب وـی ر، “ دـی ـب ـبه ، 2 اکـت ـن روز پـنج ـش
ری از ـسالح ود اـعالم کرد که ـهیچ گوـنه اـث اـتی ـخ دـم ده ، در گزارش ـمـق االت ـمـتـح اـی
کـشـتار جـمعی در ـعراق ـیاـفت ـنـشده است. اـما او ـبا این ـحال اعالم کرد که به 6 ـتا 9 ـماه
رادـعی” ، ـب ظـر “ اـل د. پس از اـعالم ـن ات خـود را تکـمـیل کـن ـیـق ا ـتـحـق از دارد ـت ـی دیگر ـن
رـیـیس گروه ـتـحـقـیق ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی اـنرژی ـهـسـته ای ، و “ـهاـنس ـبـلیکس “ ، رـئـیس
ازرـسان ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد، در ـمورد پـیدا ـنـشدن ـسالح کـشـتار ـجـمـعی در ـعراق، اـین ـب
ـسوـمـین ـمـقام ـمـسـئوـلی اـست که چـنـین ـنـظری را اـعالم کرده اـست. ـبا وـجود اـین  ـجورج
ره رـفـتن از پاـسخ گوـیی ـبه اـطـف ر “ کی “  و ـب ـظ ار ـن صـاـحـبه ـیی پس از اـظـه وش در ـم ـب
ـیقـات ار ـجـمـعی در عـراق، گـفت که، ـتـحـق ـت دروغ گوـیی در مـورد وجـود ـسالح کـش
ـنـشان داده اـست که ـعراق ـقـطـعـناـمه ـهای ـسازـمان ـمـلل را زـیر پا گذاـشـته اـست و ـحـمله ـبه
اـیـید ـقرار داد. او در ـمـقاـبل کاـهش اـعـتـماد ـمردم آـمریکا ـبه او و ـعراق را دوـباره ـمورد ـت
در مـقابـله ـبا ـنـظر ـعـموـمی ـمردم گـفت که “ ـبـعـضی ـمواـقع ـمردم آـمریکا آن ـتـصـمـیم ـهاـیی
را که ـمن ـمی گـیرم ـمی پـسـندـند و گاـهی ـنـیز ـنـمی پـسـندـند ... اـما آـنـها ـباـید ـبداـنـند که ـمن
ظـر خـودم درـست اـست. “  در یـار جـدی را خـواـهم گرـفت که ـبه ـن ـس مـات ـب ـی ـم ـص ـت
انگـلـسـتان ـنـیز “ ـتوـنی ـبـلر “ ، ـنـخـست وزـیر اـین کـشور،  ـبر رـغم ـفـشارـها و اـعـتراض ـهای
راواـنی که ـبرـضد او ، چه در داـخل کاـبـیـنه او و چه در ـمـیان ـمردم ، از ـسـیاـسـتی که در ـف

قبال عراق اتخاذ کرده بود، دفاع نمود و آن را “ضروری “ دانست . 
در ـهـمـین ـحال ـنـیز ـبه رـغم ـخواـست و ـفـشار ـجـهاـنـیان ، آـمریکا اـعالم کرد که ـبرای
دی و ا دادن ـنـقش کـلـی ور و ـی ردم اـین کـش ـنـتـخب ـم راق ـبه دوـلـتی ـم ور ـع واگذاری اـم
اره از ز دوـب راـیط ـنـی از دارد و در ـهـمـین ـش ـی ری ـن ـشـت ـی ان ـب ان ـمـلل ، ـبه زـم ازـم ر ـبه ـس ـشـت ـی ـب
د . در” راق ـش راـست “ ـع ازی و ـح ازـس رکت در “ ـب ار ـش واـسـت ـمـلـلی ـخ ای ـبـین اـل روـه ـی ـن
پاـسخ” به اـین درـخواـست و پس از ـموافـقت ـبرای اـعـطای 7 ـمیـلـیارد دالر وام ـبه ـترکـیه ،
ـمجـلس اـین کـشور در روز 7 اکـتـبر ، به  اـعزام ـنـیرو به ـعراق و ـتـحت ـفرـماـندـهی آـمریکا

، رای مثبت داد که به نوبه خود سرمنشا تشنجات جدیدی در منطقه خواهد شد . 
ـسـیاـست ـهای آـمریکا و انگـلـسـتان در ـعراق ـبا گذـشت زـمان ، ـمـخالـفان ـبـیـشـتری ـمی
ـیاـبد و اـعـتراض ـهای ـمردـمی ـنـیز ابـعاد وسـیع ـتری را ـبه ـخود ـمی گـیرد .ـنـتایج ـنـظر ـسنـجی
ـها در ـهـفته ـهای اـخـیر ـنـماـیشگر مـخاـلـفت ـمشـخص افکار ـعـموـمی جـهان و ـبـخـصوص در
آـمریکا و انگـلـسـتان ـبا ادامه اـشـغال ـنـظامی ـعراق ـمی ـباـشد.  شـعار ـهای ـشرکت کـنـندگان
در ـتـظاـهرات ـضد ـجنگ و اـشـغال ـعراق در ـلـندن و دیگر ـشـهرـهای ـجـهان در روز 27
ای روـه ردم و ـنـی راق ـبه دـست ـم رل ـع راق، سپردن کـنـت ال ـع ان دـهی ـبه اـشـغ ر پاـی اـمـب سپـت
ا ـسـیاـست ـهای اـسـتـعـمارگراـنه ـبوش و ـبـلر ـبود.  ـشرکت ـهای ـمـنـتـخب آـنان و ـمـخاـلـفت ـب
ـنـظر ـسـنـجی در آـمریکا در ـهـفـته گذـشـته ـفاش کردـند که ـمـیزان ـحـماـیت از ـبوش در ـماه
ـهای اـخـیر ـشدـیداٌ کاـهش پـیدا کرده و ـبه ـحدود 50 درـصد رـسـیده اـست.  در انگـلـسـتان
ا ـخود دوـلت ـتوـنی ـبـلر زـیر ـفـشار اـست و اـحـتـمال اـسـتـعـفای ـجف ـهون، وزـیر دـفاع، و ـی
ـنـخـست وزـیر ـبه ـطور ـجدی ـمـطرح ـمی ـباـشد. اکـنون کـمـتر کـسی در کـشورـهای ـغرـبی
ای ـسـین از ـسالح ـه اده صـدام ـح ر اـسـتـف ورد ـخـط ر در ـم وـنی ـبـل وش و ـت ورج ـب اـنه ـج ـبـه

امحای جمعی را قبول دارد.  
ـیق و ـتجـسـس ـبـرگـمـارده از ـسـوی دوـلت ـبـر گروه ـهـای ـتـحـق در روز 23 سپـتـاـم
آـمریکا در راـبـطه ـبا پـیدا کردن ـشواـهد وـجود ـسالح ـهای اـمـحای ـجمـعی در ـعراق پس
ن ـین ـسالح هـاـیی در عـراق وجـود نـدارد.  اـی از 5 مـاه کار مـداوم اـعالم کرد که چـن
رار داده اـست و ـق ـسـتـج ورد ـج راق را ـم ره که وـجب ـبه وـجب ـخاک ـع گروه 1400 ـنـف
ـهمچـنـین گـفت که ـقوـیاٌ ـغـیر ـمـحـتـمل اـست که ـعراق ـسالح ـهای اـمـحای ـجمـعی ـخود را
ـبه ـخارج از ـعراق و دیگر کـشور ـها ـمـنـتقل کرده ـباـشد.  کوـفی ـعـنان، دـبـیر کل ـسازـمان
اـمـبر ـبه ـطور ـمـشـخص دکـترـین ـجورج ـبوش ـمـلل در اـجالس ـمـجـمع ـعـموـمی در 23 سپـت



ـیـر ـمـوـعه اـتـفـاـقـات رخ داده در ـسـاـلـهـای اـخ .ـمـج
ا سـاب ـب ـت رد ـکه اسـاسـا ً اـن ـمـتی ـب شگاه را ـبه ـس داـن
ن ـنـد . اـی ـمـیت را ـبـرای ـخـود ـشـرم ـمی داـن ـحـاـک
اـسی ـی ظـام ـس رای ـن رـین آـفت ـب زرگـت مـوضـوع  ـب
ـتـاد و ـشـجـو، اـس ـیه اـفـزود: « داـن اـست.» رـضـوی ـفـق
اـمه نگار در ـیک ـطرف ـخـندـقی ـعـمـیق، واـقع روزـن
ـشده اـند و ـسـیاـسـتـمدار،  ـقاـضی و ـبرـخی از ـمـقاـمات
ا ـسـتـند. در ـهیچ ـجای دـنـی دوـلـتی در ـسوی دیگر ـه
حـکوـمت و ـسـیاـسـتـمداران اـین ـقدر ـخود را ـبی ـنـیاز
از عـلم و دانش و دانشگاه نمی داـنند.»  وی با ـبیان
اـینکه ـعده ـیی دانـشـجو ـبودن و روزـنامه نگار ـبودن
را ـنـشاـنه ـجاـسوـسی ـمی داـنـند ، گـفت: «آـقاـجری ـبه
وم ـمی دام ـمـحـک شگاه ـبه اـع اد داـن وان ـیک اـسـت ـعـن
ـشود و داـنشـجو ـباـتوم ـمی ـخورد و دـستگاه ـقـضاـیی
ـحـکوـمت ـمـستـقر به شـیوه آدم رـباـیی داـنشـجوـیان را
ا در اـین رـخوردـه ـشـکل اـین ـب د. ـم ر ـمی ـکـن دـستگـی
ی را نـظــام ـاـی ـارـه ـت ن رـف ـی ـنه چـن ـزـی اـست ـکه ـه
دت و اـمـیت ارـضی و وـح ـم وری اـسالـمی، ـت ـجـمـه
ـهـسـتی ـکـشور ، ـمی پردازد.» رـضوی ـفـقـیه در پاـیان
م ـی ر ـتـحـک ـت رای دـف ـته ـب ان گذـش ـسـت اـب زودکه: «ـت اـف
وحدت نـقطه عطفی ـبود تا تکلیف ـخود را روشن
ـیت نـد.» وی افـزود: ـضـمن ارج ـنهـادن ـبه ـفعـاـل ـک
ـر ـت ـته ، «دوره دـف م در گذـش کــی ـر ـتـح ـت هــای دـف
ـمـیت در ـبـال ـحـاـک ـمی ـکه ـبـخـواـهـد ـبه دـن ـی ـتـحـک
د ان ـسـعـی ده اـست.» ـسـخـن ر آـم د ـبه ـس اـش شگاه ـب داـن
وـجه اـست که اـلب ـت ر ـج ـظ رـضوی ـفـقـیه از اـین ـمـن
ر ـت دان دور «دـف ـته ـیی ـنه چـن سـران رژـیم در گذـش
ا اـبـله ـب ارزه و ـمـق ور ـمـب ـظ دت را ـبه ـمـن ـتحکـیم» وـح
ی اـیـجـاد کردـنـد و ـنـهـادـهـای واـقـعی داـنــشـجـوـی
ـهدـفـشان ـتسـخـیر داـنشگاه ـها و کـنـترل ـفـعاـلـیت ـهای
رض ـبه اداـمه ان ـمـعـت ـشجـوـی اـسی داـن ـی ـصـنـفی و ـس
ود. ار آـموزـشی کـشور ـب اـخـت داد و ـتـخرـیب ـس اـسـتـب
ر ـتحکـیم وـحدت از یک ـتـبدـیل ـبـخش ـعـمده دـفـت
ـنـهاد واـبـسـته ـبه ـحاکـمـیت ـبه ـنـهادی که اـمروز ـخود
را در مـقابل ـحاکـمیت و ـسـیاست ـهای آن ـمی ـبیـند
ا و ران و ورشکـستگی رژـیم ـفـقـه انگر ـعـمق ـبـح ـش ـن
اـلـندگی ـجـنـبش داـنـشـجوـیی در ـعـین ـحال رـشد و ـب
ـمه ـا وـجـود ـه ـته اـست ـب کـشـور اـست که ـتـوانــس
ر ده ـب اد ـش ا و ـمشکالت اـیـج ارـه ـش ا، ـف واری ـه دـش
مچـنـان ـبه پیکار ـخـود اداـمه دـهـد. ـسـر راهـش ـه
رـضوی ـفقـیه درست ـمی گوـید دوران ـتشکل ـهای
ده اـست و ر آـم ـسـته ـبه حـاکـمـیت ـبه ـس ـصـنـفی واـب
ان ان و کارگران و زـحـمتکـش واـن ان و ـج وـی ـشـج داـن
وکراـتیک و ـسـتـقل، دـم ار ـم اـخـت ان ـس واـه ور ـخ کـش

صنفی خود هستند.
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اطالعیه حزب توده ایران به مناسبت اعطاى جایزهادامه شرم انتساب به حاکمیت  ...
صلح نوبل به شیرین عبادى

اـعـطاى ـجاـیزه ـصـلح ـنوـبل ـبه ـخاـنم ـشـیرـین ـعـبادى ـقاـضى، وـکـیل، ـحـقوـقدان، اـسـتاد داـنشگاه و
ـنوـیـسـنده اـیراـنی از ـسوى کـمـیته ـنروژى صلح ـنوبل در روز ـجمعه 18 مـهر ـماه 1382، رـخدادى مـهم
اى ـطه ـبه ـتالش ـه ى در اـین راـب اـنـیه ـی ـی وـبل در ـب ان اـست. کـمـیـته ـصـلح ـن ى ـمـیـهن ـم وـن راـیط کـن در ـش
ا اـحراز ـحـقوق ـشر و ـبه ویژه در راـبـطه ـب اع از ـحـقوق ـب ادى در دـف رـین ـعـب ر ـخاـنم ـشـی اپذـی ـخـستگى ـن
اد اضـى، اـسـت وان یک وکـیل، ـق ود که او ـبه ـعـن ى ـش ذکر ـم د و ـمـت ى کـن اره ـم ان و کودکان اـش زـن
ا وـیـسـنده و ـفـعال ـحـقوق ـبـشر در کـشورش، اـیران، و در ـخارج از ـمرزـهاى اـین کـشور ـب داـنشگاه، ـن
ـصراـحت و ـقاـطـعـیت ـحرف زده اـست. ـخاـنم ـعـبادى در اوـلـین واـکـنش ـخود در ـمـقاـبل ـخـبرگزاری
ران وده اـی ران ـشد. ـحزب ـت اـسى اـی ان ـسـی داـنـی ار آزادى زـن داـنه ـخواـسـت وراـنه و ـمـتـعـه ـهاى ـجـهان ـمـتـه
اـخـته ـشدن ـمـبارزات اـهـمـیت واـقـعی اـعـطای ـجاـیزه ـصـلح ـنوـبل ـبه ـخاـنم ـعـبادی را در ـبه رـسـمـیت ـشـن
اـنى و ـتـبـعـیض ـس ر اـن ر، ـغـی واـنـین ـمـتـحـج اـیى از ـق ـشر و رـه راى ـتـحـقق آزادى، ـحـقوق ـب ران ـب ردم اـی ـم
اـبـقه ـبه ـمـیـهـنـمان ـتـحـمـیل ـشده رـیزى و ـخـشوـنت ـبى ـس ا ـخوـن آـمـیزی ـکه ـتوـسط رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
اً ـمی ـتواـند ـطرح گـسـترده اـین ـمـبارزات در ـمـیان ـمردم جـهان اـست، ـتـلـقی ـمی کـند. اـین واـقـعه  ـضـمـن
را در پى داـشته ـباـشد.  ـخـبر اـعـطای ـجاـیزه صـلح به ـخاـنم ـشـیرـین ـعـبادی  ـبا اـسـتـقـبال گـسـترده اـیراـنـیان
رون ـشـتـناک ـق ای وـح اـنی ـتـبـعـیض ـه رـب ان ـکه ـق ان ـمـیـهـنـم واه و ـبه ـخـصوص زـن رـقـیـخ وکرات و ـت دـم
وـسـطاـیى اـعـمال ـشده ـتوـسط رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهـسـتـند، روـبه رو ـشده اـست. ـحزب ـتوده اـیران اـین
ادى، رـین ـعـب ان و ـبه ـشـی ـیـهـنـم ان ـم ودـک ان و ـک واـن ان، ـج ر، زـن ـش وق ـب االن ـحـق دـست آورد را ـبه  ـفـع
ـهـمـکاراـنش و وکالى ارزـشـمـندى ـهمچون ـناـصر زراـفـشان، وـکـیل در ـبـند پروـنده ـقـتل ـهاى زـنـجـیره
اى و دیگر رزـمـندگان ـجـبـهه آزادی، دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر در ـمـیـهن ـمان، ـتـبریک ـمی گوـید.
ارزان ـحـقوق ـبـشر و دـموکراـسی در ـحزب ـتوده اـیران اـمـیدوار اـست که اـین پـیروزى ـمـهم ـبرای ـمـب
ـمـیـهن ـمان زـمـیـنه اى ـشود ـبراى پیگـیرى روز اـفزون آزادى زـنداـنـیان ـسـیاـسى، رـسـیدگى ـبه ـخواـست
ـهاى ـخاـنواده قرـباـنیان ـفاجعه مـلى و ـساـیر اـعدام هاى ـسـیاسى.  ـجو ـبین الملـلی ایـجاد شده ـمتـناسب ـبا
ر اـط ور ـبه ـخ ارج از کـش ا در داـخل و ـخ اـلـیت ـه راى گـسـترش ـفـع اده ـیى را ـب اـین ـتـحول ـمـحـیط آـم
اـسی، دـموکراـسی و ـتـحـقق ـخواـست ـهای ـبرـحق ـمردم ـمـیـهن ـمان و ـبه ـخاـطر اـصالـحات پاـیه ـیی ـسـی
اـسی ای ـسـی رو ـه ا و ـنـی ران ـهـمه ـشـخـصـیت ـه وده اـی راـهم کرده اـست.  ـحزب ـت اـعی ـف داـلت اـجـتـم ـع
دـموکرات و ـترقـیـخواه ـمیـهن را ـفرا ـمی ـخواـند که در صـفی ـمتـحد ـبه ـموازات گـسـترش جـبهه مـبارزه
ران رژـیم و ـهمچـنـین اده ـس وء اـسـتـف اـنع ـس اراـنه ـم ـشـی ور، ـه اـسی در کـش ادی ـسـی ـی ـن والت ـب رای ـتـح ـب
کـشورـهای ـسرـمایه داری از اـین پـیروزى ـمردم اـیران ـمـبـنی ـبر کوـشش ـبرای اـنعـقاد مـعامالت پنـهاـنى
ـبا جمـهورى اسالـمى، گرـفتن اـمتـیازات ـتوـسط ـقدرتـهاى ـبزرگ و وجه اـلمـصالحه ـقرار دادن ـحـقوق
اـیت ـهای ادالـنه ـبه ـجـن اور اـست که رـسـیدگى ـع ر اـین ـب ران ـب ران، گردـند. ـحزب ـتوده اـی ـبـشر در اـی
وـنت و ـش اری از ـخ ى ـع اـمـعه ـی اى اـصـلی اـیجـاد ـج ى از پاـیه ـه ران آن، ـیـک ـیه و ـس رژـیم والـیت ـفـق
رپاـیی چـنـین ـجاـمـعه ـیی در ـصورت ـعدم اـنـجام اـین ـهرگوـنه ـتـحول ـبـنـیادى ـمـساـلـمت آـمـیز اـست.  ـب

رسیدگى در حد آرزو باقى خواهد ماند. 
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ادى در روز ـجـمـعه 18 رـین ـعـب وـبل ـبه ـخاـنم ـشـی زه ـصـلح ـن ـخـبر اـعـطاى ـجاـی
مـهر ـماه ـبازـتاب گسـترده ـیى در مـحافل جـهاـنى و داخـلى داشت و ـتا کـنون
ـهمچـنان در ـصدر ـمـساـئل ـسـیاـسى ـتوـجه ـنـیروـهاى اـجـتـماـعی وـسـیاـسى ـمیـهن
ـمان را ـبه ـخود ـجـلب کرده اـست. کـمـیـته ـنروژى ـصـلح ـنوـبل در ـبـیاـنیه ـخود
ش را ـبه ـتـخـاب  آورده اـست: «وى ـتالش ـهـاـی در اـشـاره ـبه دالـیل اـین اـن
ـصورت ویژه ـبراى اـحراز ـحـقوق زـنان و کودکان ـمـتـمرکز کرده اـست. او
ـبه ـعـنوان یک وکـیل، ـقاـضى، اـسـتاد داـنشگاه، ـنوـیـسـنده و ـفـعال ـحـقوق ـبـشر
ا صـراـحت و ور ـب اى اـین کـش رزـه ارج از ـم ران، و در ـخ ورش، اـی در کـش
ـقاطـعـیت ـحرف زده اـست. » در ـقـسـمـتى دیگر از اـین ـبـیاـنـیه  که در راـبطه ـبا
ـحـقوق ـبـشر و ـبـخـصوص دـفاع از ـحـقوق کودکان و زـنان ـمى ـباـشد، آـمده
اـست:  «ـحوزه ـفـعاـلـیت اـین ـخاـنم ـمـبارز ـبراى ـحـقوق ـبـشر و اـسـتوارى ـبر اـین
ـمـطـلب را در ـبر ـمى گـیرد که ـهیچ ـجاـمـعه ـیى را ـنـمى ـتوان ـمـتـمدن ـخواـند
ـسـمت مگر آن که ـحـقـوق زـنـان و کودکان در آن رـعـاـیت ـشـود.« در ـق
ردم دوارـیم که ـم ا اـمـی ده اـست:  ـم ز آـم وـبل ـنـی اـنـیه کـمـیـته ـصـلح ـن ـی ى  ـب اـن پاـی
زه اـی ان ـج ـش داـن روـن ارـیخ یکى از ـشـه ار در ـت راى اوـلـین ـب ران از اـین که ـب اـی
دوارـیم اـین د و اـمـی اـشـن ان ـب ادـم ود کرده اـست، ـش وـبل را از آن ـخ ـصـلح ـن
ـجاـیزه، اـلـهام ـبـخش ـهـمه اـفرادى ـباـشد که ـبراى ـحـقوق ـبـشر و دـموکراـسى
در کـشور او، جـهان اسالم و ـنـیز در ـتـمام کـشورـهاـیى که ـنـبرد ـبراى ـحـقوق

بشر نیازمند الهام بخشى و حمایت است، مبارزه  کنند.»
ى در اـت وـع ـطـب ر در یک ـمصـاـحـبه ـم ادى پس از اـعالم اـین ـخـب رـین ـعـب ـشـی
پاریس ضمن ابراز امیدوارى از اینکه اعطای این جایزه به وى، کمکى به
رـین رـین و اـضـطرارى ـت د، گـفت:  «ـمـهـمـت ران بکـن ارـتـقاى ـحـقوق ـبـشر در اـی
ان و آزادى ـی ود، آزادى ـب د ـبه آن پرداـخـته ـش اـی ران ـب ى که در اـی اـله ـی ـس ـم
ـتـماـمى اـفرادى اـست که به دـلیل ـبـیان ـعـقاـیدـشان زـنداـنى ـشده اـند.” وى در

این مصاحبه خواستار آزادى تمامى زندانیان سیاسى گردید. 
ر و ـم ـسـت اى ـم اـلـیت ـه ـبتکر ـفـع ان گذـشـته ـم ـی اـل ول ـس ادى در ـط رـین ـعـب ـشـی
وده ران ـب دگان در اـی اـهـن ان، کودکان و پـن وق زـن ا ـحـق ـطه ـب رى در راـب پیگـی
اـست. وى ـهمچـنـین ـبا ـقـبول وکاـلت پروـنده ـهاى ـحـساـسی از ـجـمله پروـنده
ى راـهـیـم اد اـب رـش ر ـف ره ای، اـمـی ای زـنـجـی ری ـقـتل ـه ا در پیگـی ر ـه روـه ـقـتل ـف
واـمل رژـیم ـبه ون ـع د ـشـبـیـخ ا ـشـهـی ـنـه راـهـیم نژاد (ـت زت اـب ازان)، ـع وارـس (ـن
ا ـطه ـب ز کار در راـب رانگـی اـنم ـمـه ران)، ـخ شگاه ـتـه ان داـن وـی ـشـج وابگاه داـن ـخ
اى ده ـقـتل ـه ا پروـن ـطه ـب ان در راـب ـش ر زراـق اـص ر ـن رـلـین، و دکـت راـنس ـب کـنـف

زنجیره یى، شجاعانه به قبول خطرات و تبعات آن تن داد. 
فـعاـلـیت ـهاى ـشـیرـین ـعـبادى فـقط ـبه دوران بـعد از دوم ـخرداد مـحدود نـمى
ر اى پیگـی اـلـیت ـه ا ـفـع ز ـب وـجه داـشت که ـقـبل از اـین دوره ـنـی د ـت اـی ـشود و ـب
ا ـحـقوق کودکان ـمـیـهـنـمان رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـقواـنـین ـخوـیش در راـبـطه ـب
ر و اى پر ـس ده ـه د. از ـجـمـله پروـن ـبـی ى آن را ـبه چاـلش ـطـل اـی ـط رون وـس ـق
ى اـنعکاس وـسـیع و ارـج ى و ـخ اـفل داـخـل ا پـیش در ـمـح اـلـه ى که ـس داـی ـص
ـشنـى بـود که ـبه تـرده پیـدا کرد، پرونـده کودک 8 سـاـله، آرـین گـل گـس
دـست پدر و ـبرادر ـخوـیش ـبـعد از شکنـجه ـبه ـقـتل رـسـیده ـبود که ـبا ـمـبارزه
دا کرد و ـبه رده پـی ارـجى گـسـت ادى اـنعکاس داـخـلى و ـخ رـین ـعـب ر ـشـی پیگـی
ـشى ـجدى و ـمـهم ا چاـل واـنـین رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـب اـبـقه ـیی ـق ى ـس و ـب ـنـح
ـمواـجه ـساـخت. در اداـمه چـنـین اـقداـمات اـنـسان دوـسـتاـنه ـیى ـبود که اـنـجـمن
روع ـبه اـسـیس و ـش اـیت و ـهمکارى وى ـت ا ـحـم ز ـب اـیت از کودکان ـنـی ـحـم
کار کرد. ـتالش ـهای ـمـسـتـمر ـشـیرـین ـعـبادى ـبراى ـتـهـیه پـیش ـنوـیس ـطرح

ممنوعیت کودک آزارى براى ارایه به مجلس ششم در همین راستا صورت گرفت.
ـخاـنم ـعـبادى ـتالش ـهاى زـیادى در راـبـطه ـبا ـحـقوق زـنان ـمـیـهـنـمان اـنـجام داده اـست که
اـثـیرى ـبه ـسزا در روـند ـمـبارزات اـجـتـماـعی در کـشورـمان و ـسـهم ـبرـجـسـته ـبدون شک ـت
ای ا، رـنج ـه راز دردـه راى اـب ى ـب رـصـت ر ـف ای گذاـشـته اـست. وى از ـه ر ـج ان در آن ـب زـن
زـنان ـمـیـهـنـمان اـسـتـفاده کرد و در ـمـقاالت ـخود، کـتاب ـها، ـسـمـیـنارـها، و گردـهـماـیى ـها
وق اـیت از ـحـق راـنی پرداـخـته و در ـحـم اى پـیش روى زن اـی شکالت  و چاـلش ـه ـبه ـم
آـنان از ـهیچ کوـشـشى ـفروگذار نکرده اـست. از ـجـمـله اـقداـمات وى ـفـعاـلـیت چـشمگـیر
ود که ال گذـشـته ـب ى زن در پارک الـله در ـس اـن راـسم روز ـجـه رگزاری ـم ا ـب ـطه ـب در راـب
ـجـنـبه ـضد ـجنگ و ـصـلح ـطـلـباـنه آن ـبه دـلیل اوجگـیری اـقداـمات ـتـحریک آـمـیز آـمریکا
رـین اـنه و ـضد ـجنگ ـشـی ـب واـضع ـصـلح ـطـل ود ویژه ـیی داـشت. ـم راق ـنـم ردم ـع رـضد ـم ـب
اده از کودکان در رـضد اـسـتـف ات وى ـب داـم ر ـنـیـست و اـق وط ـبه دوران اـخـی رـب ادى ـم ـعـب
ـیق وى ـبه ـم ـاد ـع ـق ـت ـان از اـع ـراق  ـنــش ـران و ـع ـوز اـی ـان ـس ـم ـاـن دوره اداـمه ـجنگ ـخ
راـنس ارات وى در کـنـف ز دارد. اـظـه اـلـمت آـمـی ـس ى ـم ـسـت زـی دوـسـتی، ـصـلح و ـهـم اـن ـس اـن
ـمـطـبوـعاـتى اـخـیرش در پارـیس ـمـبـنى ـبر اـینکه ـمردم اـیران ـماـیل ـبه دـخاـلت ـهیچ کـشور
راى ارزه ـب ـب وق و ـم اق ـحـق راى اـحـق د و خـود ـب ـسـتـن ـی ان ـن ى ـش ور داـخـل خـارجـى در اـم
اـیی ری ـه وـضع گـی ادات و ـم د آن اـعـتـق د کرد اداـمه روـن واـهـن ى کوـشش ـخ وکراـس دـم

است که وى را نایل به دریافت جایزه صلح نوبل امسال کرد.
اس ران در یکى از ـلـحـظات ـحـس ى اـی ردـم راى ـجـنـبش ـم ری ـب وـفـقـیت چـشمگـی چـنـین ـم
ـتارـیخ ـمـیـهـنـمان، عکس اـلـعـمل ـهاى ـمـتـفاوـتى را در پى داـشـته اـست. از یکـسو ـنـیروـها و
ا ـشـیرـین ـعـبادى در ـطول ـبـیش از ـفـعاالن ـسـیاـسى داـخل و ـخارج از کـشور که ـهـمـسو ـب
دو دهه دـشوار گذـشته ـبرای دـموکراتـیزه کردن حـیات سـیاسی و اصالحات پایه یی در
کـشور و ـطرد رژـیم والـیت فـقـیه ـمـبارزه کرده اـند، اـعـطای ـجاـیزه ـصـلح ـبه ـخاـنم ـعـبادی
دى ـعـمـیق د، خـرـسـن ـن ى داـن ای  خـود  ـم ـمـلـلی ـتالش ـه اـخـتن ـبـین اـل ـن را ـبه رـسـمـیت ـش
ـخوـیش را از اـین انتـخاب اـبراز کرده و آن را ـموفـقیـتى عـظـیم ـبراى ـمردم مـبارز میـهـنـمان

قلمداد کرده اند.
اـمات حکوـمـتى رژـیم والـیت ـفـقـیه که چـنـین اـنـتـخاـبى ـهمچون ـضرـبه از ـسوى دیگر ـمـق
ـیى دیگر ـبر ـسر آـنـها ـفرود آـمده اـست، در  عکس اـلـعـمل ـهای ـمـسـتـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم،
اظـهار ـنـظرـها و مـقاـله ـهای گوـناگون ـخود ـنـتواـنـسـتـند ـخـشم ـخوـیش را از چـنـین ـموفـقـیـتى
پـنـهان دارـند. ـمـحـمد ـخاـتـمى، رـئـیس ـجـمـهوری، ـتاکـنون ـهیچگوـنه اـظـهار ـنـظر ـمـسـتـقـیـمى
ار داـشت:  «اـینکه اـین ى وى اـظـه اـن اون پارـلـم ـطـحى ـمـع ا اـب اره نکرده اـست، اـم در اـین ـب
ـجاـیزه به یک ـخاـنم اـیراـنى داده ـشده، ـنـشان دـهـنده ـحـضور ـخاـنم ـهاى اـیراـنى در مـجامع
ان ر زـن ـظ ات ـمـخـتـلف ـن اـب ـتـخ ور و در اـن انگوـنه که در داـخل کـش ى اـست، ـهـم ـمـلـل ـبـین اـل
تعیین کنـنده بوده است.»  ابطـحى در جایى دیگر از سخـنانش در حاـلى که به بن بست
ر اـست، ان دیگر ـمـشـخص ـت اـشات ـطـلب حکوـمـتی از ـهر زـم ان ـمـم رـسـیدن اـصالح ـطـلـب
ام ى اـنـج اـن ـس وق اـن راى ـتـحـقق ـحـق ى که ـب اـنه و ـتالـش ان دوـسـت ـس ا کرد که ـتالش اـن ادـع
بگیرد، در ـهمه جاى دنیا محترم است، همچـنان که تاکید جریان اصالح طـلبى از ابتدا
ـبراى اـحـقاق ـحـقوق ـمردم و آزادى ـهاى ـمـشروع ـبوده اـست. ـمـنـظور اـبـطـحى از ـجرـیان
اـصالح ـطـلـبى ـنه ـجـنـبش ـمردـمى ـبلکه ـسـیاـست ـهاى ـمـماـشات ـطـلـباـنه حکوـمـتـیان اـصالح
ا را ى که اـین آزادى ـه اـی ارـه د:  «رـفـت ى گوـی اـنش ـم د، او در اداـمه ـسـخـن اـش ى ـب ـطـلب ـم
ـمـحدود ـمى کـند، ـهـمواره ـمورد اـنـتـقاد ـصرـیح ـجرـیاـنات اـصالح ـطـلب داـخل حکوـمت
ـنـیز ـبوده اـست.» در ـهـمـین راـبـطه اـقدام ـمسـجد ـجامـعى ـمـبـنى ـبر ـتـبریک ـبه ـشـیرـین ـعـبادى
را ـنـیز ـباـید ـناـشى از ـفـشار افکار ـعـموـمى داـنـست که دوـلت را وادار ـبه کرـنش در ـبراـبر
والـنه و ـسـطـحی و کم رنگ اى ـخـج رى ـه وـضع گـی وازات اـین ـم د. ـبه ـم ى کـن ردم ـم ـم
دون رکوب رژـیم، آشکارا و ـب دار ـس رـف اح ـط ان حکوـمـتی، ـجـن ـب رـخی از اـصالح ـطـل ـب
ای ردم آشکارا  و از راه ـه روزی ـم ان کارى، ـخـشم ـخوـیش را از اـین پـی ـهیچگوـنه پـنـه
اح ـن د گوهـاى اـصلـى ـج ـن د. کـیهـان و ـجـمهـورى اـسالمـى، ـبـل ـن ـت راز داـش اگون اـب گوـن
ادى را در رـین ـعـب اى ـشـی اـلـیت ـه د ـفـع ى کردـن اـبه ـسـع ـش اى ـم اـله ـه رکوب گر، در ـمـق ـس
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ارـتـباط ـبا ـبیگانگان و آـمریکا ـقرار دـهـند. کیـهان ـبدون اـشاره به فـعاـلـیت ـبرـنده
ى، اـس ان ـسـی داـنـی ان و زـن ا ـحـقوق کودکان و زـن ـطه ـب ال در راـب ـس وـبل اـم ـصـلح ـن
ال 75 ود، در ـس رـلـین ـب راـنس ـب دگان کـنـف ادى که از ـشرکت کـنـن وـشت:  «ـعـب ـن
ى ریکاـی ان آـم ازـم ى ـس اـل دگان کمک ـم اـفت کـنـن وان یکى از درـی ـهم ـبه ـعـن
ده اـصـلى رده یکى از ـمـتـهـمان پروـن اـمـب ان ـحـقوق ـبـشر ـمـعرـفى ـشد. ... ـن دـیده ـب
ورى ارـجى ـعـلـیه ـجـمـه اـتى ـخ ـبـلـیـغ وى ـت ارـی وان ـسـن ازان اـست که ـبه ـعـن وارـس ـن
اسالمى تهیه و مونـتاژ شده بود.» روزنامه جمهورى اسالمى ـبا برجسته کردن
ـشر و اوـین ـحـقوق ـب رده ـتـحت ـعـن اـمـب زه در اداـمه آورد:  «ـن اـی اـلى اـین ـج ـمـبـلغ ـم
ازـمان ـهاى ـخارج از کـشور ارـتـباط داـشـته و از اـین راه ا ـس ـحـقوق کودکان ـب
ى از اـین وـنه ـی د که ـنـم اـلـیت ـمى کـن ران، ـفـع ى اـی ورى اـسالـم ام ـجـمـه ـظ ـعـلـیه ـن
کارـها، ـمـشارکت وى در پروـنده ـنوارـسازى ـبود که ـبا ـهـمدـسـتى اـلـهه ـهیکس
ورى اـمه ـجـمـه ـطـلب روزـن ى صـورت گرـفت. » ـم ریکاـی ـعضـو یک گروه آـم
د امک پورزـن سـر ـسـی اه ـهـم ـب ـت ادى را ـبه اـش ـب رـین ـع ـی ى که در اداـمه ـش اـسالـم
ر اـین اکم در اـث ان ـح رـتـجـع رگـیـجه گرـفـتن ـم ان از ـس ـش ى کرده اـست ـن رـف ـمـع
اره گـفت:  وـتـلـفه در اـین ـب ور ـم ران ـجـمـعـیت ـمـنـف ان از ـس ادامچـی ـشوک دارد. ـب
«اگر اـین ـجاـیزه ـبراى پاداش کارـهاـیى ـباـشد که او ـبه ـنـفع اـسـتـعـمار و اـستکـبار
وـیس رـساـلت اـله ـن رـمـق ان ـس ـغرب اـنـجام داده ـننگ آن ـشـخص اـست.»  ـمـحـبـی
ادى که شـادى ـب رـین ـع ـی راى ـش وـبل ـب زه ـصـلح ـن ـطه گـفت:  «جـاـی در اـین راـب
وـصف ـناپذـیر ـطیـفى از رادیکال ـهاى دوم ـخردادى را ـبه دـنـبال داـشت، ـبـیش
ى از اـس ام ـسـی اـصل پـی ان ـمن ـح د. ـبه گـم اـش ى داـشـته ـب اـن ـس ى اـن اـم از آن که پـی
اـخص ره ـش وان یک چـه ادى ـبه ـعـن د ـعـب ر چـن ران اـست. ـه وى اروپا ـبه اـی ـس
مـى رود و ـمـار ـن ـمـى ـبه ـش مــسـو بـا دوـلت خـاـت ش ـه اـصالح ـطـلب بـا گراـی
ـتـمایالت ـفـمـیـنـیـسـتى و سکوالر در ـمواضع وى آشکار اـست اـما ـشاـید اـستـقـبال
ى اـتیک ـم ر دیپـلـم د ذوق زدگى دوـلت که کاـمال ـغـی رـح ا ـس ى ـت ـعـجـیب ـحـت
ر ر ـغـی د ـنـقش ـسـفـی واـن ـت ادى ـب اـنم ـعـب د ـبه اـین دـلـیل ـصورت گرـفـته که ـخ اـی ـنـم

رسمى روابط ایران و اروپا را به سود توجیه اوضاع ایران بازى کند.» 
ت، در اـشـاره ـبه ـداران ذوب در والـی ـیـوى یکى دیگر از ـطـرـف ـمـحــسن ـیـح
ـفـعاـلـیت ـهاى ـشـیرـین ـعـبادى که ـبه ادـعاى او ـسـخـنان و ـمـقاـله ـهاـیش ـبر ـحذف
وان یک ى ـبه ـعـن رآـن ى و ـق اى اـسالـم ارى از ارزش ـه ـسـی ده گرـفـتن ـب ادـی و ـن
ـتـقـاد ـمن اـهـداى ـجـاـیـزه ـصـلح ـنـوـبل ـبه ـنفکر تکـیه دارد، گـفت:  «ـبه اـع روـش
ـعـبادى یک ـنوع ـمـخاـلفت و دـهان کـجى به ـنـظام ـجمـهورى اسالـمى مـحـسوب
د اـشـمى و ـسـی ى ـهمچون ـطه ـه اـن ا کـس راه ـب ود.» ـعـجـیب اـینکه وى ـهـم ى ـش ـم
آـبادى ـعـضو کـمـیـسـیون ـقـضاـیى و ـحـقوـقى ـمـجـلس، در ـسـخـناـنى ـمـشاـبه مـحـمد

خاتمى را شایسته این جایزه دانسته اند.
رکوب اـنب ـس رـین ـتـحـلـیل از ـج اـنه ـت ـیـن وان واـقع ـب د ـبـت اـی وى را ـش ان ـیـحـی ـسـخـن
اـمه هـاى رسـاـلت، ـمفکراـنش در روزـن ر ـخالف ـه وى ـب ـست. ـیـحـی گران داـن
کیـهان، جمهورى اسالمى و دیگر مراکز قدرت که سـعى در کتمان واقعیت
اراـحـتى د، دـلـیل اـصـلى ـن ان دارـن اـمـعه ـم وـنى ـج زه و وـضـعـیت کـن اـی ـهاى اـین ـج
ـخوـیش را در ـمـخاـلـفت ـشـیرـین ـعـبادى ـبا آنچه که وى «ارزش ـهاى اـسالـمى»
ـمى داـند، داـنـسـته و دـقـیـقاٌ ـبر ـهـمـین نکـته اـشاره ـمى کـند. در ـحاـلى که دیگران
ـسـعى ـفراواـنی کردـند ـبا ـبزرگ ـنـماـیى ـموارد ـخودـساـخـته اـصل ـقـضـیه را ـلوث
ـین ا چـن اى ـمخـاـلـفت او ـب ـن ـب زى که ـم ات کرد که آن چـی ـب وى اـث د، ـیـحـی ـن کـن
اـبل پـیش ـبـیـنى آن اـست که در اـمدـهاى  ـغـیر ـق اـقداـمى را ـتشکـیل ـمی دـهد پـی

وراى این مهم گریبان رژیم را خواهد کرفت. 

در کـنار ـبررسی تـبـعات اـعـطای ـجاـیزه صلح ـنوبل به ـخاـنم شـیرـین ـعـبادی ـباـید اذـعان
وان ادى ـتـعـلق ـنـمى گرـفت ـبه ـهیچ ـعـن رـین ـعـب داـشت که ـحـتى اگر اـین ـجاـیزه ـبه ـشـی
دى و روـن وق ـشـه اق ـحـق راى اـحـق ر وى ـب ـسـتـم اى ـم ى در ـتالش ـه دـشه ـی ـخـلل و ـخ
ارز و ادى یک ـمـب رـین ـعـب ود ـنـمى آورد. ـشـی ردم ـبه وـج اى ـمـخـتـلف ـم رـه ـش ى ـق دـن ـم
ـفـعال ـحـقوق ـبـشر، کودکان و زـنان ـبوده و ـمى ـباـشد و ـبه دـلـیل چـنـین ـفـعاـلـیت ـهاـیى
داران رـف داران ـصـلح و ـط وـبل و دوـسـت د کـمـیـته ـصـلح ـن اـئـی ر ـت ـظ ـسـته ـن واـن اـست که ـت
اـسی- ارزات ـسـی ـب ر ـم ال پیگـی ادى یک ـفـع ـب رـین ـع د. ـشـی شـر را ـجـلب کـن وق ـب ـحـق
ان و ـسان، زـن اـجـتـماـعی  اـست که ـبر اـساس اـعـتـقاداـتش ـمـبـنى ـبر اـحـترام ـبه ـحـقوق اـن
ارزى که ـب د. ـم ى دـه ى دشـوار را شـروع کرده و آن را اداـمه ـم ارزه ـی ـب کودکان ـم

تکیه وپناهگاه مطمئن براى او توده ها و افکار عمومى هستند. 
ـموفقـیت شـیرین عـبادى ـموفقـیت تـمامی ـنـیروـهاى آزاده طلب و ـمردـمی است که در
اـین ـشراـیط ـحـساس در دو ـجـبـهه ـبرـضد ارتـجاع داـخـلى و دـخاـلت ـخارـجى در اـمور
داـخـلى ـمـیـهـنـمان  ـمـبارزه کرده و راه ـهـموارکردن ـمـسـیر اـعاده آزادى و دـموکراـسى

در ایران را با پیگیری ادامه می دهند.

ادامه سرور مردم و برخورد انزجار برانگیز ...

ـنـخـست وزـیر وـقت ـحزب کارگر، اـهود ـباراک، ـبه «پـسـتو» ـفرـسـتاده ـشدـند. پس از «
کمپ دـیوـید» او ـمـسـئوـلـیت شکـست ـمذاکرات را ـبه گردن ـفـلـسـطـیـنی ـها اـنداـخت و
دارد . رای ـمذاکره وـجود ـن ا، ـهمپای ـمـناـسب ـب ـسـطـیـنی ـه اـعالم کرد که از ـجاـنب ـفـل
ـهـفـته پـیش او ـباز ـهم اـعالم داـشت که در گـیری ـها ـنه ـبه ـخاـطر اـشـغالگری اـسراـئـیل،
ـبلکه به ـخاـطر ـترورـیـسم ـفـلـسـطـیـنی ـها ـبود. ـتـمام اـین ـتبـلیـغات ـبه  ـمـنـظور اـین اـست که
اـسرائـیلی ـها را به غـیر ممکن ـبودن یک راه حل ـسـیاـسی، متـقاـعد ـسازـند، ـبرای اـینکه

سکوت را به اردوگاه صلح تحمیل نمایند...
اوـماـنـیـته: آـیا اـمروزه ـبرای ـبازگـشت به اردوی صـلح ، ـمردم ـهـمراـهی ـنـخواـهـند

کرد ؟ 
ور اراک ـبه ـط وـسط ـب واداران ـصـلح ـت ای چپ و ـه روـه ـی ول:  ـن اـخ ام ـم ـس اـی
وـحـشـتـناکی ـتـضـعـیف ـشدـند . اـما اـمروز ـبه ـطور ـمـحـسوـسی ـبه ـصـحـنه ـسـیاـسی ـباز ـمی
گردـند . روـیداد ـهای ـفراواـنی اـین اـمر را ـتاـیـید ـمی کـند . ـماـنـند ـتـظاـهراـتی که در ـتل
آویو ـبرای اعـتراض علـیه شارون در راـبطه ـبا تهدـید به تـبعـید عرـفات ـصورت گرفت
ر ارزان را در ـب ـسـطـیـنی که ـهزاران ـنـفر از ـمـب راـئـیـلی - ـفـل . اـیـجاد یک کـمـیـته ـعـمل اـس
ـمی گـیرد، اـمـتـناع 27 خـلـبان از ادامه ـعمـلـیات در ـسرزـمـین ـهای اـشـغاـلی ـبه ـمـنزـله یک
زـمـین ـلرزه ـظاـهر ـشد و ـباالـخره “ ـخـشم ـنادر “ اـبراـهام ـبورگ ـنـماـیـنده ـحزب کارگر
ـاـبه یک ـشـوک ـث تــشـر ـشـد ، ـبه ـم ـن ـیه حکوـمت ـم ـاـمه “ ـهـاآرـتـز” ـعـل که در روزـن
داری ـی ات ـممکن اـست ـهمچون یک ـب ـی ـمـل ریکی ـعـمل کرد . ـمـجمـوع اـین ـع الکـت
ـمـجدد اردوگاه ـصـلح و از ـسرگـیری رـشد آگاـهی ـبرای رـهاـیی از زـنـجـیره ـتـبـلـیـغاـتی
مـخالفان صلح باـشد . ـبا ید از این ـنیروـهای صلح ـحمایت کرد و ـما از اتـحادیه اروپا

انتظارات زیادی داریم . 
اوـماـنـیـته:  وـضـعـیت اـقـتـصادی (اـسراـئـیل ) وـخـیم اـست. ـتا چه ـحدی اـین ـبـحران

می تواند در جستجوی یک راه حل سیاسی موثر باشد؟
اـیـسام ـماـخول:  اـشـغال و” ـمـسـتـعـمره ـسازی “ (کـلوـنی کردن) ـسرزـمـین ـهای
اـشـغاـلی ـتـهدـیدی اـست ـبرای دـموکراـسی اـسراـئـیل، ـعواـقب آن ـبر روی ـبر ـناـمه ـهای
اـجـتـماـعی ـبـسـیار ـسنگـین اـست. ـجنگ ـهر ـماه پاـنـصد ـمیـلـیون دالر ـهزـیـنه ـبر ـمی دارد،

و این در شرایط اعمال یک بودجه “ریاضت  می باشد.
زـمانی که اـسراـئیـلی ـها حـقـیقـتأ ـبـتواـنـند به راـبطه ـبـین اـشتـغال،  ـفـقر و ـبیکاری ـبا در
اـساـیی در ـجـهت ـتـقوـیت اردوگاه ـصـلح رـهـنـمون رـند، اـین ـشـن گـیری و ـجنگ پی ـبـب

خواهد شد.

ادامه در اسرائیل افراطیون راست ...
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ودم ـبه ـست و یکم داده ـب رن ـبـی ران ـق اـنی در اـی ای ـظـلـم رون وـسـط د ـق وـلـی ازـت ـب
اـثـبات رسـید. » آـغاـجری سپس در ادامه ـضمن اـشاره به  ـعمق ـجـناـیت پـیشگی
کـساـنی که ـنام ـخود را «دادـسـتان» و «ـقاـضی» نـهاده اـند و ـهمچـنـین تالش ـهای
او و اصالح طـلـبان ـبرای حل ـمـسایل از راه و ـشـیوه ـهای ـمورد ـقـبول ـحاکمـیت
دـعی ام ـم اـئم ـمـق زاـید: « ـشاکی اـیـنـجاـنب ( ـق ـشان ـحاکم ـمی اـف دـی اریک اـن و ـت
د و او که از دـن اـن ـش ـظر ـن د ـن ام رـئـیس ـشـعـبه ـتـجدـی اکی ) را در ـمـق وم و ـش اـلـعـم
ود و ـحـتی پـیش از رـسـیدگی ـصوری ان ـمن ـب اـلـفان و ـمـعـی از ـهـمدـست ـمـخ آـغ
داد و جـواز اعـدام ـمن داده و ر ارـت ـنی ـب ـب ظـر خـود را ـم ظـر ، ـن د ـن در ـتجـدـی
ـصرـیـحا اـظـهار کرده ـبود که آـماده اـست ـتا ـخود ـبا دـسـتان ـخوـیش ـطـناب دار
ـته حکم ـب دان ـمحکوم کرد و اـل ار سـال زـن را ـبه چـه دازد ، ـم ـن ـی ر گردـنم ـب را ـب
اـعدام را ـنـیز ـهمچون ـشـمـشـیر داـموکـلس ، ـبر ـفراز ـسر ـمن داـشته اـند !. در ـتـمام
ـیه ضـاـئ وه ـق وری اـسالـمی و ـق ام ـجـمـه ـظ ارچوب ـن اـنب در چـه ـنـج دت اـی آن ـم
اد و ـن ـت ا اـس وـنی و ـب اـن راضـات ـق ا و اـعـت اـمه ـه رـیق ـن ا از ـط دم ـت وجـود کوـشـی ـم
اـسـتدالل و ـقواـنـین ـجاری ، کـمـیـسـیون ـحـقوق ـبـشر اـسالـمی ، کـمـیـسـیون اـصل
ـنود ـمـجـلس و ... و ـحـتی رـئـیس دـیواـنـعاـلی کـشور و ـساـیر ـمراـجع داـخـلی ـنـظام
را ـمـخاـطب ـقرار داده و از آـنـها ـبرای ـنـقض حکم ـننگـین ، رـفع ـسـتم و آزادی
ان اـصـح ان و ـن واـه ر ـخ وـصـیه ـخـی ز ـبه ـت ـبـته اـین ـهـمه ـنـی داد کـنم. اـل د اـسـتـم از ـبـن
اصالح طلب حکومتی و درون ـنـظام ـبود وگر نه اینـجانب حـتی ـبا اـعـتراض به
ادت در راه اده ـشـه ود را آـم ودم و ـخ اـلف ـب دام و ـحـبس ـمـخ حکم ـننگـین اـع

عقیده کرده بودم. » 
و نکته ـمـهم اینکه پس از هـمه اـین تـجرـبـیات و آزـموده ـهای آزـمون ـشده
چه ـباـید کرد. آـقاـجری ـبا گـسست از ـمواـضع مـخرب ـمـماـشات ـبا دـستگاه ظـلم
ر ـی رزهـای ارـتجـاـعی «خـودی و ـغ ور از ـم ـب ا ـع ـیه حـاکم و ـب و جـور وـلی ـفـق
ا ـجـسارت اـعالم ـمی کـند: «آزادـیـخواـهان ـجـهان ! اـینک که ـفـقدان ـخودی» ـب
ر ـهمگان ود ـب وـج اـئـیه ـم ـض وه ـق داـلت و اـنـصاف در ـق رـفی و ـع ـط ـی اـسـتـقالل ، ـب
آشکار ـشده و در ـحاـلی که دادگاه ـهای ـفرـماـیـشی ، احکام اـعدام و زـندان را
از پـیش و ـبا اـشاره اراده ای ـسـیاـسی و ـقاـهر از ـبـیرون از دـستگاه ـقـضاـیی ـصادر
ز ـمـلـتزم ـنـیـست چگوـنه ـمی ـتوان از ـمـتـهـمی واـنـین ـخود ـنـی ـمی کـند و ـحـتی ـبه ـق
راز ان و اـب ـی ـیـعی و اـلـهی آزادی ـب ـب اده از ـحق ـط ـتـف اـهی جـز اـس داـنی که گـن زـن
اـندـیـشه ـنداـشـته اـنـتـظار ـتمکـین ـبه چـنـین ـقواـنـین و چـنان دادگاه ـهاـیی را داـشت
وـسـیـله اـعالم ـمی دارد که از اـین پس ـبه ـهیچوـجه در دادگاه دـیـن !؟ اـیـنـجاـنب ـب
ـهای در ـبسـته و ـفرـماـیـشی و ـعاری از اـستـقالل و ـبـیـطرـفی ـحاـضر نـخواـهم ـشد و
ز ـمی ـی واه ـن وکراـسی ـخ ان راـسـتـین و دـم ان و اـصالح ـطـلـب واـه از ـهـمه آزادـیـخ
اـخـتن چـنـین ـمراـجع ا اـتـخاذ روش ـمـبارزه ـمـنـفی و ـبه رـسـمـیت ـنـشـن ـخواـهم که ـب
ـقـضاـیی ـفاـقد ـمـشروـعـیـتی اـجازه ـندـهـند که ـبـیش از اـین ـفرزـندان ـمـلت اـیران ـبا
دان و ـسـلخ زـن اـسی اـست ـبه ـم اـئـیه در دـست اراده ـسـی ـض وه ـق ام ـق ـتـیـغی که ـبه ـن
داـلت اـسی اـمـیدی ـبه ـع دـتی و ـسـی ان ـعـقـی داـنـی د. ـمن و ـهـمه زـن روـن اـعدام و ... ـب
دـستگاه ـقـضاـیی ـموـجود ـندارـیم و ـتـنـها پس از ـخداوـند دـست ـیاری ـبه ـسوی
ـهـمه اـنـسان دوـسـتان ، آزادی ـخواـهان و ـمدافـعان حـقوق ـبـشر و دـموکراـسی در
داوم و رـفـیع ، ـت ا ـت واـهـیم که ـب ان ـمی ـخ ان دراز ـمی کـنـیم و از آـن ران و ـجـه اـی
گـسـترش اـعـتراـضات ـمدـنی و ـسـیاـسی ـخود در ـسـطح ـمـلی و ـجـهاـنی ، ـصدای
ده و ر ـعـقـی ا ـه اـسی را ـب دـتی و ـسـی د ـشدگان ـعـقـی اـنه درـبـن اـنه و ـحق ـطـلـب وـم ـظـل ـم
اـمه ـفـشار ـها ـبر ا اـنـتـشار اـین ـن ـمراـمی ـبه گوش ـجـهاـنـیان ـبرـساـنـند. ـمی داـنم که ـب
رادی دان اـنـف ار دیگر ـبه زـن را ـب اـفت و ـممکن اـست ـم د ـی واـه زاـیش ـخ ـمن اـف
ا ـنـه ورـتی از ـت ا اـعالم ـمی کـنم که در چـنـین ـص ا در ـهـمـین ـج د اـم ازـن رواـنه ـس
واـقب آن را اده کرده و ـهـمه ـع ذا اـسـتـف داـنی ـیـعـنی اـعـتـصاب ـغ ـسالح یک زـن

نیز به جان خریدارم.»

ال اـتی که ـس ر واـقـعـی دد اـست ـب دی ـمـج أکـی ری، ـت اـج اـشم آـق وراـنه ـه ـس اـمه  ـج ـن
ـهاـست از ـسوی ـنـیروـهای آزادی ـخواه و دگراـندـیش ـمـیـهن ـما درـباره ـبی ـعداـلـتی و
اـجری، ـنه تکرار اـمه آـق ده اـست. نکـته ـمـهم در ـن ان ـش اـیی رژـیم ـبـی ـظـلم دـستگاه ـقـض
رای ـبه ای اـصالح ـطـلب حکوـمـتی ـب روـه ـی وان ـبه ـن راـخ ات آشکار ـبلکه ـف اـین واـقـعـی
ر ـضد رژـیـمی اـست که ـهدـفی ـجز ارزه ـجدی ـب ـخود آـمدن و ـحرکت ـبه ـسـمت ـمـب
رون ان ـق رار ـمـجدد ـخـفـق اـبودی ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی و اـسـتـق ـحـفظ ـخود از ـطرـیق ـن
وـسـطاـیی در اـیران ـندارد. ـفراـخوان به ـمـبارزه ـمنـفی و ـناـفرـماـنی در مـقابل دـستگاه ـقوه
ای ـمـخـتـلف رـه ـش اـیت وـسـیع ـق دون ـحـم اـعی ـب اـفتگی اـجـتـم ان ـی ازـم دون ـس اـیی ـب ـقـض
ان، ـنـمی ـشـجوـی ان و داـن واـن ان، ـج اً کارگران و زـحـمتکـش ردم، از ـجـمـله و ـخـصوـص ـم
ـتواـند ـتأـثـیر مـهـمی را ـبر ـماـشین ـسرکوب ارتـجاع ـبرـجای گذارد. ـجـنـبش ـمردـمی ـتنـها
ـهنگاـمی ـمی ـتواـند دـستگاه ـقوه ـقـضاـیی رژـیم را ـفـلج ـنـماـید که ـنـخـست ـبـتواـند اداـمه
حکومت، به شیوه کنونی را برای سران رژیم دشوار سازد و این امر تنها با سازمان
ش صـاب غـذای یک روزه دیگری که در پـی ـت تگی ـهمگاـنی ـممکن اـست. اـع یـاـف
اـست گامی کوچک در ـخارج ـشدن از رـخوت سـیاـست ـهای «آراـمش فـعال» است
وـلی اـین گام ـبردی مـحدود دارد. ـباـید ـبا ـتوـجه ـبه تـجرـبـیات ـبه دـست اـمده ـجاـمـعه و

نیروهای اجتماعی را برای گام های بزرگ دیگر آماده کرد. 

ادامه ضرورت تشدید و گسترش مبارزه ...

حزب توده ایران حمله هوایی اسرائیل به خاک سوریه
را شدیداً محکوم می کند!

ـحمله ـتـحریک آـمـیز ـنـیروی ـهواـیی اـسرائیل در روز 13 ـمـهرـماه به اـعـماق ـخاک
اران ـمـنـطـقه ـیی در ـنزدیکی دـمـشق را ـنـمی ـتوان از ـسـخت ـتر ـشدن ـسورـیه ـبرای ـبـمـب
ـمواضع اـیاالت ـمـتـحده ـبرـضد ـسورـیه و اـتـخاذ یک ـسری ـتـحرـیم ـهای ـجدـید ـبرـضد
ا شکـست ان ـب زـم دا داـنـست.  اـین ـحـمـله را که ـهـم ر ـج ای اـخـی ور در روز ـه اـین کـش
ـین و وـخـاـمت اوـضـاع در ـعـراق و ـط ـس ـطه ـبـا ـفـل ـمـلی ـطـرح  «ـنقــشه راه»  در راـب ـع
اوجگـیری ـحـمالت ـبه ـنـیروـهای اـشـغال گر آـمریکاـیی- انگـلـیـسی ـصورت ـمی گـیرد
اـجم د ـتـه دـی از ـج روع ـف وان ـش داـشـته اـست را ـمی ـت اـبـقه ـن و در ـسه دـهه  گذـشـته ـس
امپریالـیسم به ـخاورمیانه قلـمداد کرد. حمله ـهوایی ارتش اـسرائیل که به بـهانه تالفی
ر ا که ـبه کـشـته ـشدن 19 ـنـف ـسـتی در ـحـیـف رورـی اـبل ـعـمـلـیات اـنـتـحاری ـت ـجوـیی در ـمـق
اـسراـئیـلی و ـعرب  ـمـنـجر ـشد، ـصورت گرـفت در ـعـمل ـنـماـیشگر ـبه ـبن ـبـست رـسـیدن
زب د.  ـح اـش اـلی ـمی ـب ای اـشـغ رزـمـین ـه ارون در ـس رکوبگراـنه دوـلت ـش اـست ـس ـسـی
ـسـتی که ـعـمالٌ ـشاـنس پـیـشروی ـبه رورـی ران ـضـمن ـمحکوم کردن ـحـمالت ـت وده اـی ـت
ـسوی یک آـلـترـناـتـیو ـصـلح آـمـیز و ـترـقی ـخواـهانه را ـمـسدود کرده و ـبه ـمـبارزه ـمردم
اور اـست که ر اـین ـب د،  ـب ات ـجدی وارد ـمی کـن ـطـم رای اـسـتـقالل ـمـلی ـل ـسـطـین ـب ـفـل
ای اـست ـه داوم ـسـی ـسـطـین ـت اـله ـفـل ـس اـندن ـم ار و الـیـنـحل ـم اـمل رـیـشه ـیی اداـمه کـشـت ـع
ـشارون و ـصـهـیوـنـیـست ـهای اـفراـطی ـمی ـباـشد که ـبا ـسرکوب ـخوـنـین ـمردم ـفـلـسـطـین
ـنی و ـی ـط ـس رای هـر دو ـمـلت ـفـل اـجـعه ـب رگ و ـف ده خـراـبی، ـم ـفـقط ـبه ارـمغـان آورـن
ـطـقه ـن د از ـتـنش در ـم وـجی جـدـی واـیی که ـبه ـم د. اـین ـحـمـله ـه اـشـن ـیـلی ـمی ـب اسـراـئ
دی از دـی اـطق ـج ری و ـجنگ در ـمـن ال گـسـترش درگـی اـنه داـمن زد و اـحـتـم اورـمـی ـخ
ـمـنـطقه را ـمـطرح کرد، ـبا ـحـماـیت دوـلت ـجورج ـبوش ـصورت گرـفـته اـست. ـحمـله به
خاک سوریه بار دیگر وحدت منافع صهیونیست های افراطی و  محافل قدرت در

واشنگتن را به نمایش می گذارد.
ـحزب ـتوده اـیران ـبر اـین ـباور اـست که ـحـمـله ـهواـیی اـسراـئـیل ـبه ـخاک ـسورـیه
اـیت ا ـحـم دارد.  ـم وـجـیـهی ـن واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی کاـمالٌ ـمحکوم و ـهیچ گوـنه ـت از ـنـظر ـق
ـخود از ـمـبارزه ـمـیـهـنی ـمردم و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـسورـیه در ـجـهت اـسـتـقرار ـصـلح

و حاکمیت ملی خلق های منطقه اعالم می کنیم. 
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یک گروه از کـشورـهای ـعـضو که در راس آن ـعمأل ـبرزیل ـقرار گرـفت، و به ـنام گروه
22 مـعروف ـشد، و چـین، ـهـندوـسـتان و آـفرـیـقای ـجـنوـبی در آن فـعاـلـیت چـشمگـیر داـشـتـند، در
کـنـفراـنس ـخود ـنـماـیی کرد. ـبه گـفـته ـنـماـیـنده ـبرزـیل، گروه 22 ـبـعد از “کن کان “ ـخود را ـبه
ـمـسـیر و جـهـتی که اروپا و آـمریکا پـیش ـبـیـنی کرده اـند مـقـید ـنـخواـهد کرد. ـنـماـیـنده ـبرزـیل که
وـضوع اره ـم اـجـمی ـیی را در ـب ار ـتـه ـسـی راـنی ـب ر ـشد، ـسـخـن اـه وان ـسـخنگوی گروه 22 ـظ ـبه ـعـن
ات “کن اـحـث ار داـشت که ـمـب ـظ اـخت که گروه 22 اـنـت ان ـس ـش ر ـن اـط راد کرد. او ـخ وـسـعه» اـی «ـت
کان” ـبر روی ـمـطاـلـبات اجـتـماعی ـمردم کوچه و ـبازار مـتـمرکز ـشود. ـبرای او ـموـضوع عـبارت

بود از احترام گذاشتن به تعهدات “دوحه“ در مسایل مربوط به کشاورزی. 
وـسـعه ـنـقش چـین ـمی ال ـت ده در شکل گـیری اـین اـئـتالف ـجدـید کـشورـهای درـح اـمل ـعـم ـع
وـست.  چـین گـفـته اـست که اـنی پـی ان ـتـجارت ـجـه ازـم ال پـیش در دوـحه ـبه ـس اـشد که دو ـس ـب
رای ـحـماـیت کردن از ـحـقوق کـشور ـهای در وان اـهرـمی ـب اـین کـشور از ـحـضور ـخود ـبه ـعـن
وـسـعه ال ـت ای در ـح ورـه ول پـنج روز اـجالس کـش د کرد. در ـط واـه اده ـخ ـتـف وـسـعه اـس ال ـت ـح
ـخواسـتار کاـهش همه ـجانبه ـیارانه کـشورـهای ـثروتـمند ـبه کشاورزان ـخود که در ـحال ـحاـضر
اـمل اـصـلی ـسـقوط ـقـیـمت ـمـحـصوالت کـشاورزی در اـشد و ـع ارد دالر ـمی ـب ر 300 ـمـیـلـی اـلغ ـب ـب
ـبازارـها و ورشکـستگی اـقـتـصاد کـشاورزی کـشورـهای ـفـقـیر اـست، گردـیدـند.  اـما ـبا اـین ـحال
اـنی ول ـجـه ار ـمنگـنه وار دو ـغ ـش ر ـف راـب اـنی گروه 22 در ـب اـسی ـجـه ای ـبه ـحق ـسـی واـست ـه ـخ
آمریکا و اروپا،  نباید خصلت کامأل لیبرالی توقعاتشان را پرده پوشی کند.  بیهوده نیست که
ا ـبرزـیل در ـبـسـیاری از اـهداف پـیـتر آلگرای،  واـبـسـته آـمریکاـیی در ـمذاکرات، گـفت : “ ـما ـب
اورزی” ، او در اـله آزاد ـسازی کـش ـس ـسـتـیم ، ـبه ویژه در ـم ـشـترک ـه پاـیه ـیی دارای ـنـظرات ـم
ا اـثرات ـمـخرب اـید اـشاره کرد که کارزار گروه 22 در راـبـطه ـب اه ـنـمی کرد .  ـب اره اـشـتـب اـین ـب
«ـحـماـیت داخـلی» ـمـشابه و ـهم ـجـهت ـخواـسته ـهای گروه “ calrns” ـبه رـهـبری ـماـفوق ـلـیـبرال
هایی مانند استرالیا و زالند نو ـبود . مانند همیشه بازندگان ، کشورهای فـقیر هستند.  واقعیت
د وـلـی ود . کـشورـهای ـت اـله پـنـبه ـب ـس راـنس ـم ام ـطول کـنـف ال ، در ـتـم وان ـمـث ر ، ـبه ـعـن ز ـت ـغم انگـی
کـنـنده پـنبه آـفریـقای ـغرـبی زنگ ـخـطر را به ـصدا در آوردـند . ـبازار جـهانی پـنبه که در بـعـضی
ـموارد ـتا 60 درـصد ـصادرات اـین کـشورـها را ـتشکـیل ـمی دـهد، ـبر اـثر ـسوـبـسـید ـغول آـساـیی
که آمریکا برای صادرات پنبه خود اختصاص داد (4 میلیارد دالر در سال) ، در حال سقوط

آزاد است. 
چـهار کـشور ـغرب آـفرـیـقا به عـبث سـعی کردـند که ـطرح ویژه یی ـموـسوم به “ابتکار پـنبه
رای ا ـحـتی امکاـنات ـضرور و الزم را ـب اد کـنـند.  واـقـعـیت اـیـنـست که اـین کـشورـه ـشـنـه “ را پـی
ـمراـجـعه ـبه ـمحکـمه ویژه «ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی» را ـندارـند و ـتازه اگر ـهم ـجـبران ـخـسارت
اـحـتـماـلی در ـنـظر گرـفته ـشود ، اـین ـبرای آـمریکا ـمـتـضـمن ـهیچ گونه «ـجرـیـمه ای» نـخواـهد ـبود
ادل خـود را از دـست داد . ا ـتـع ول ـه اـیی ـغ ان زورآزـم اـنی در جـرـی ان ـتجـارت ـجـه . سـازـم
د رض چـن د که در ـع ان دگرگون ـش ورد. وـضـعـیت آنچـن راـنس “کن کان “ شکـست ـخ کـنـف

ساعت افق یک توافق محتمل به یک شکست قطعی منتهی شد. 
ـته از سـوـیی و خــشم فـوق اـلعـاده وخـاـس ده کشـورهـای ـن ـن کم ـبهـا دادن ـبه ـنفـوذ فـزاـی
کـشورـهای ـفـقـیر در ـبراـبر “ـغـساـلـخاـنه”ای که دو ـغول ـتـجارت ـجـهاـنی ـبراـیـشان ـترـتـیب دادـند،
از ـسوی دیگر کـنـفراـنس را ـبه شکـست کـشاـند. در ـخاـتـمه 80 کـشور پـیـشـنـهاد ـهای «ـسازـمان
ارت رـصه ـتـج درت در ـع وازـنه ـق د که ـم ران ـمـطـلع گـفـتـن اـظ د.  ـن اـنی» را رد کردـن ارت ـجـه ـتـج
ـعـمالٌ ـبـطور ـمـشـخص و ـبی ـساـبـقه ـیی ـبه ـضرر کـشور ـهای ـثروـتـمـند ـتـعـیـیر ـیاـفـته اـست. در «کن
ـشه ود ـبه رـی وـجـهی ـخ د ـبه ـبی ـت واـنـن د که ـنـمی ـت ـتـن اـف ان در ـی ای اـقـتصـادی ـجـه ول ـه کان» ـغ

مشکالت اقتصادی کشورهای در حال توسعه ادامه دهند.   
ـمدـیر کل ـسازـمان ـتـجارت جـهاـنی از ـهمگان دـعوت کرد که در ـماه دـساـمـبر ـسال 2004
ور راـنس “کن کان “ ـهیچ کس ـبه ـط ا پس از شکـست کـنـف د. اـم رـن ر بگـی و کار را از ـس در ژـن
ـجدی فکر نـمی کـند که جـلـسه دـسامـبر ـسال 2004 ، که رسـمأ پاـیان “دور دوحه” ـخواـهد ـبود
، ـبـتواـند مـهم ـشـمرده ـشود. “دور دوـحه “ اگر ـهم رـسـمأ ـنـمرده ـباـشد، دیگر اـمـیدی ـبه آن ـنـمی
ـا ی اـست که ـب ی آن پروـسه ـی ـطـق ـن ـمالٌ اداـمه ـم ـوان داـشت. آنچه در «کن کان» رخ داد ـع ـت
د درـتـمـن اـیه داری ـق رـم ررـغم ـتـمـهـیدات کـشورـهای ـس اـفت و ـب ان ـی ور ـعـی اـتل ـظـه ار” ـسـی “اـخـط

گسترش خواهد یافت. 

در اسراییل افراطیون راست 
بر سر کارند!

ادامه تأملی بر اجالس «سازمان تجارت» ...

 « ایسام ماخول» دبیر کل حزب کمونیست
اسرائیل و نماینده جبهه دموکراتیک و صلح

(هاداش) در پارلمان اسرائیل، در پاریس با «ماری
ژرژ بوفه» دبیر حزب کمونیست فرانسه و نمایندگان
کمونیست در پارلمان و سنای فرانسه مالقات کرد و
با روزنامه اومانیته نیز مصاحبه یی به عمل آورد که در
زیر برای اطالع خوانندگان «نامه مردم» منتشر می

شود. 

ا چه د ـصـلح ـت ری روـن رای از سـرگـی ـته:  ظـرـفـیت ـب ـی اـن اوـم
حدودی است ؟ 

وازات ـهم در ـحرکت و ان ـبه ـم رـی اـخول: دو ـج ام ـم ـس اـی
رای اـضه “ اـست که چون ـب ـسـتـند . ـنـخـسـتـین آن “ اـنـتـف گـسـترش ـه
ـحل و ـفـصل ـسـیاـسی راه دیگری ـنـمی دـید، آـغاز ـشد. اکـنون ـسه
ت ـرـی ـان اکـث ـی ـاـضه “ ، در ـم ـف ـت ن “اـن ـی ـروع دوـم ـال پس از ـش ـس
ـفـلـسـطـیـنی ـها و اـسراـئـیـلی ـها ـمـجددأ اـین ـبرداـشت ـجا ـباز ـمی کـند
ام ـخون اـید از اـین ـحـم دارد و ـب اـمی وـجود ـن ـظ که ـهیچ راه ـحل ـن
ـبـیرون آـمد. اـما در ـحاـشیه اـفراـطـیون ـفـعال ـهـسـتـند. در ـهر دو ـسوی
ان و وع جـرـی ر ـن اع وجـود دارد که ـه ـن ـت ری یک ـجـبـهه اـم درگـی
اس و اوت در ـمـقـی ا یک ـتـف ـته ـب ـب د اـل اـسی را رد ـمی کـن د ـسـی روـن
اـندازه. در سمت فـلسـطینی ـها این اـفراـطیون در اپوزـیسـیون ـهستـند
ون حکوـمت را در راـطـی ا، اـف ـیـلی ـه راـئ اـلی که درـسـمت اـس در ـح
ـشه ای روی افکار ارون ـبه ـصورت رـی د. حکوـمت ـش دـست دارـن
ـعـموـمی کار ـمی کـند، ـبرای اـینکه آـنان را ـمـتـقاـعد ـسازد و ـبه آن
ر ـممکن اـست و ـفـقط زور اـست که ـبه و الـند که ـصـلح ـغـی ا ـبـقـب ـه
پاـیان ـخـشونت ـخواـهد انـجامـید، اـما ـبا ـتـمام این اـحوال، ـتـمام ـمردم

اسرائیل از سیاست شارون  حمایت نمی کنند. 
تـراـضی تـا چه حـدی ش اـع بـار ـجـنـب ـت ـته: وزن و اـع ـی اـن اوـم

است؟
اـیـسام ـماـخول: حکوـمت راـست اـفراـطی ـبا یک ـماـمورـیت
د ـصـلح ـبه ـقدرت وـقف کردن روـن ارـیـخی اـعالم ـشده ـجـهت ـمـت ـت
رـسـیده اـست. ـتـقرـیـبأ ـتـمام اـعـضای اـین حکوـمت از ـمواـفـقت اـسـلو
به ـمـثابه یک “ـجـناـیت” سـخن ـمی گوـیـند و ـبا آـنان که در اـین اـمر
ـشرکت داـشـتـند ـهمچون “ ـجـناـیت کار “ رـفـتار ـمی کـنـند. آن ـها،
اـسـحاق راـبـین، را به ـقـتل رـساـندـند و ـحاال ـبه ـعرـفات پرداـخـته اـند.
ان ـی ات را از ـم رـف د ـع د ـمی خـواـه ارون ـمی گوـی ـهنگاـمی که ـش
نکه او ( عـرفـات )، ـبه ادعـای رای اـی د کنـد ـب ـی ـبـع ردارد و یـا ـت ـب
د. ـحـقـیـقت اـین اـنع ـصـلح اـست، کاـمال دروغ ـمی گوـی ارون، ـم ـش
اـست که او ـمی ـخواـهد  ـعرـفات را از ـمـیان ـبردارد زـیرا که ـخود
صلح برای سیاست شارون یک “ مانع “ به ـشمار می آید. امروز
اـسراـئیـلی ـها ـبـیش از پـیش و به ـشدت دـسـیـسه ـهای ـشارون را اـفـشا
ـمی کـنـند. اـین دـسـیـسه ـها ـهم ـبرای ـفـلـسـطـیـنی ـها ـبـسـیار ـخـطرـناک
روـمـندی ـبه ـحـساب ـمی د ـنـی دـی ا ـتـه راـئـیـلی ـه رای اـس اـست و ـهم ـب
آـید. ـمردم ـخـطر ـفاـشـیـسـتی ـشدن کـشور را ـبه وـضوح ـمـشاـهده ـمی
کـنـند. اکـنون ده ـسال اـست که « ـنـیروـهای صـلح» اـسراـئیـلی ـتوـسط
ادامه در صفحه 5



از هردو نفر از ساکنین زمین ، یک نفر با کمتر از روزی یک دالر زندگی
می کند . 840 میلیون نفر ( در مقابل 800 میلیون نفر در سال 1995) قادر
نیستند حتی برای رفع گرسنگی تغذیه کنند. این ارقام، خطر بزرگ جهانی
شدن را نشان می دهند .خطری که برای کشورهای کوچک جنوب، دیگر
یک واقعیت آشکار است. کشور هایی که به طورکامل ضربه های تازیانه فرو
ریزی قیمت های فرآورده های کشاورزی را بر گرده خود تحمل می کنند.
واقعیتی که نه «سازمان تجارت جهانی» و نه اجالس وزیران آن در «کن

کان» نتوانسته اند آن را در سایه قرار دهند.

ر «کن کان“ ، ر، در ـشـه ـب اـم ا 15 سپـت اـنی، از 10 ـت ان ـتجـارت ـجـه پـنـجـمـین اـجالس سـازـم
مکزیک، در ـسطح وزـیران ـتشکیل ـشد. ـموـضوع کنـفراـنس ـمرـحله ـجدـید «دور ـتوسعه» ـبود که
اـساس آن در ـمذاکرات چـند ـجاـنبه در ـنواـمـبر ـسال 2001 در «دوـحه» پایـتـخت ـقـطر تـحت ـعـنوان
«دور ـتوـسـعه» ـمورد ـبررـسی ـقرار گرـفت. در «دوـحه» ، ـفـقـیر و ـغـنی ـبه ـظاـهر ـهردو ـبر روی یک
ود که در «یک ذاکره ـب ورد ـم وع ـم وـض اـمل 20 ـم ر ـش د. اـین اـم اـهم داـشـتـن رکزی ـتـف ـسـیب ـم پرـن
پروـنده کـلی “ ـقرار گرـفت، ـبر اـین ـمـبـنا که ـهیچ ـمـطـلـبی ـبه ـتـصوـیب نـخواـهد رـسـید، مگر اـین که

همه موضوع ها مورد تصویب قرار گیرند.
واـفق روی رای ـحـصول ـت ـقـبل از کـنـفراـنس «کن کان»، گرد ـهم آـیی ـهای چـند گاـنه ـیی ـب
دو ـموـضوع ـمورد ـبـحث، ـیـعـنی «ـتـجارت ـفر آورده ـهای کـشاورزی» و «دـست ـیاـبی کـشورـهای
ـفـقـیر ـبه داروی ارزان ـقـیـمت»، به ـعمل آـمده ـبود. ازـسوی دیگر اـتـحادـیه اروپا و آـمریکا در ـنـیمه
ـسـید روی زاع، «ـسوـب اـله ـمورد ـن اه ـجاری روی یک ـمـشی ـمـشـترک، ـحاوی ـسه ـمـس دوم ـمردادـم
ـتـرـسی ـبه دارو ـهـای ارزان ـمـاـیت از ـفـراورده ـهـای داـخـلی» و «دـس ـصـادرات کـشـاورزی، ـح
ود، وـلی اـهرأ ـهدف آن اـجـتـناب از شکـست کـنـفراـنس ـب ـقـیـمت»، ـمذاکراـتی اـنـجام دادـند که ـظ
ارت، ول ـتـج ود. در ـهـمـین زـمـیـنه دو ـغ ده ـب ـش اـصل ـن وـجـهی ـح اـبل ـت رـفت ـق ـش وردی پـی درـهیچ ـم
پـیش ـنوـیس یک ـطرح ـمـحدود کـنـنده را ـبرای ـتـصوـیب ـبه کـنـفراـنس ـتـهـیه کردـند که ـحـتی از

متن تصویب شده در«دوحه» بسیار به دور بود .
اـبه اداـمه اـنی، ده ـسال پـیش، در ـشروع «ـنـظم ـنوـین ـجـهاـنی»، و ـبه ـمـث زاـیش ـسازـمان ـتـجارت ـجـه
«ـمواـفـقـتـناـمه ـعـموـمی در راـبـطه ـبا ـتـجارت و ـتـعرـفه ـها» (گات) در ـمراکش ـبود . اـساس گرد ـهم
رو ارکت در ـقـلـم ـش د که ـم د ـمی کـنـن اـیـی دگان ـت ا کـنـن ـض ود که  «اـم ا ـب ـن ـب ر اـین ـم راکش ـب آـیی ـم
اـقـتـصادی و ـتـجارت ـمی ـباـید درـجـهت ارـتـقا ـسـطح زـندگی و ـتـحـقق اـشتـغال کاـمل و اـیـجاد یک

سطح ارتقا یافته از در آمد واقعی باشد.»
ارـجی آزاد اگر ـهـمه ارت ـخ اوراـنه ای در اـین راـبـطه که ـتـج وـشـب ات ـخ رـی ـظ دراـین ـمـقـطع ـن
چـیز چه در ـشـمال و چه در ـجـنوب ـبه ـخوـبی ـعـمل ـنـماـید، ـمی ـتواـند ـعاـمل ـتوـسـعه ـشود.  چـنـین
رش واـقعـأ آزاد ـیه «ـحمـاـیت هـا» و گـسـت ـضـمن حـذف کـل ـت ـست ـم اـی ـمه ـمی ـب ـبل از ـه زی ـق چـی
صادرات ـمی بود. اـمروزه بر پاـیه  تجربه دـهساـله چنین اـمری اصوالٌ ـموـضوعیت ـندارد. «سازـمان
ـتـجارت ـجـهاـنی» اـین اـصول را ـبه کـلی ـفراـموش کرده اـست و ـبه ـخاـطر ـتـمرکز ـمـنـحـصرأ روی
دم کـلـیه ا ، و ـفـقط «ـتـجارت» ، ـقدم ـبه ـق ازارـه رـسی اـنـحـصارات ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـب ـسـهـیل دـسـت ر ـت اـم
راـنس و»  ( کـنـف راـنس رـی ای ـمـهم از ـقـبـیل «ـتـصـمـیـمات کـنـف واـفق ـه ا ـت وـسـسات ـبـین اـلـمـلـلی و ـی ـم

زمین) را به ابطال کشانید.
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چـنـین ـمـنـطق ـجـناـیت کاراـنه ای در ده ـسال گذـشـته ـبه ـحذف
ده ـها ـمیلـیون شغل در ـشـمال و ـبـیش از آن در جـنوب هـمراه ـبوده
ال روی ـفـع ـی وم ـن ود که یک ـس روزه ـتـخـمـین زده ـمی ـش اـست. اـم
کره زـمـین در ـبیکاری و ـیا ـنـیـمه ـبیکاری به ـسر ـمی ـبرد. ـحـتی اگر
ـنـتوان هـمه این ـها را ـبه «ـسازـمان تـجارت جـهاـنی» ـنسـبت داد ، اـین
وـنی یک راـیط کـن ان در ـش ازـم ر کاـمأل روـشن اـست که اـین ـس اـم

عامل تشدید کننده است .
ارت ان ـتـج ازـم راـنس ـس رگزاری پـنـجـمـین کـنـف ای ـب در روزـه
جـهاـنی در شـهر «کن کان» در مکزیک، شـهر  ـعمأل در ـمـحاـصره
ای واـقع در راـنس در ـهـتل ـه ود. کـنـف اـمی ـب ـظ روـهای اـمـنـیـتی و ـن ـنـی
ر ـبـخش ـهای اـغه ، در درـیای کاراـئـیب، که ـعـمأل از ـساـی یک دـم
ـتی» ـی ـن رـین مـراـقـبت هـای «اـم د ـت ـشهـر جـداـست، و ـتـحت شـدـی
ـتشکـیل ـشد. ـبرای رـسـیدن ـبه ـمـحل کـنـفراـنس ـفـقط دو راه وـجود
داشت که عمأل مسدود شده بود. تمام این تدابیر برای جلوگیری
از ـتـظاـهرات ـمـخاـلـفان «ـجـهاـنی ـشدن»  ـصورت گرـفـته ـبود. ـبا اـین
ـمـعـیت 50 هـزار س، یک ـج شکـیل کـنفـراـن ـبل از ـت حـال ـحـتی ـق
نـفری از ـتـمام نـقاط دـنـیا وارد ـشـهر ـشده ـبودـند، به ویژه دهـقاـنان ،
اـیر گروه ـهای ـمردـمی ان و ـس ـشـجوـی ـتـظاـهر کـنـندگان ـجوان، داـن
س ـین روز کـنـفـراـن ـت ـنـدگان ـبـودـنـد.  ـنخــس ـظـاهـر کـن ـیـان ـت در ـم
ـمـصادف ـبا ـحادثه ـتاسف آور ـخود ـسوزی یک دـهـقان از ـهـسـتی

ساقط شده کره جنوبی بود .
ا روـیی آشکار ا یک روـی ان روز ـنـخـست ـب راـنس از ـهـم کـنـف
ـشروع ـشد و رییس کنـفراـنس از هـمان آغاز شکست آن را پـیش
اـسـته چـین ، وـخ ای ـن ور ـه ده از ـسوی کـش ـبـیـنی کرد. ـتـعرض ـعـم
ده 40 در صـد ـن اـی ـم اـیی ـن ـنـه ود ـبه ـت رزـیل ، که ـخ ان و ـب دوـسـت ـهـن
ی - ـا ـطـرح اروپاـی ـاـلـفت ـب ـد ، در ـمـخ ـن ـت ـان ـهــس ـیت ـجـه ـمـع ـج
رـخورد ان دـهی ـشد. ـب ازـم ا کـشاورزی ، ـس ریکاـیی در راـبـطه ـب آـم
ـسـاـله ـتی ـم چـنـان ـشـدـیـد ـبـود که «رودریگرز» وزـیـر ـبـرزـیل ـح

بایکوت کردن کنفرانس را مطرح ساخت.
یکی دیگر از ـمشـخصه ـهای ـسازـمان ـتـجارت جـهاـنی که در «کن
ادـیه ریکا و اـتـح ادی ـبـین آـم ـص د، ـجنگ اـقـت ان ـش کان» کاـمالٌ ـعـی
وگـیری از ا ـهدف ـجـل ود. ـهر چـند اـین دو ـغول ـتـجارت ـب اروپا ـب
ـساـله ر ـسر یک ـمـشی ـمـشـترک ـحول ـسه ـم شکـست کـنـفراـنس ، ـب
ازار دارو رـسی ـبه ـب اورزی ، دـسـت ادرات کـش د» روی  ـص ـسـی وـب »ـس
های ارزان و حـمایت ـهای داخلی ـمذاکره کرده بودـند ، ولی در
وضـوع د. اـین ـسه ـم دـن رـسـی واـفق ـن رـصه ـیی ـبه ـت ـعـمل در ـهیچ ـع
ـمورد ـبـحث کـنـفراـنس ـنـیز ـبود، اـما ـقـسـمت اـعـظم وـقت کـنـفراـنس
اـله ـس ر روی ـم ریکا ـب ادـیه اروپا و آـم اـیی ـبـین اـتـح ر زور آزـم ر اـث ـب
کـشاورزی ـمـتـمرکز ـشده ـبود. ـبا ورود چـهار کـشور چـین، ـبرزیل،
واـسـته رح کردن ـخ ذاکرات و ـمـط وـبی ـبه ـم ای ـجـن رـیـق د و آـف ـهـن
ا اـین حـال اروپا در سـاـله ـبغـرـنج تـر شـد. امـا ـب هـای جـدیـد، ـم
ـهـماـهنگی ـبا آـمریکا و ـبرای اـین که «پروـنده کـشاورزی» به پـیش
ـبرده ـشود، ـساـیر ـموارد ـبـحث را ـمـنوط ـبه پـیـشرـفت در اـین زـمـیـنه

کردند. 
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تأملی بر شکست اجالس «سازمان تجارت جهانی»
کشورهای در حال توسعه خواستار سیاست های

کشاورزی عادالنه اند!  


