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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» !

رژیم والیت فقیه، ماهیت، و شکل
عملکرد استبداد، در میهن ما
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اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
تحریم فعال، و جلوگیری از انجام روند انتخابات فرمایشی

مرتجعان حاکم، وظیفه مهم جنبش مردمی
توطئه ولی فقیه و مشاوران او در شورای نگهبان را تنها با مقاومت متکی بر
مردم و تحریم فعال انتخابات فرمایشی می توان با شکست روبه رو کرد !

اـسی وـسـیـعی که در ـهـفـته ـهای ـبـحران ـسـی
اـخـیر ـسراپای رژـیم والـیت فـقـیه را  ـفرا گرـفـته
اکی را در طـرـن اـست، وـضـعـیت ـبه شـدت ـخ
کـشور اـیـجاد کرده اـست، و ـبازـتاب گـسـترده
ان ـبه ران و ـجـه اـنه ـهای گروـهی اـی ـیی در رـس
ران د ـبـح از دور ـجدـی راه داـشـته اـست. آـغ ـهـم
ـای ـزدـه ـاـم ـر از ـن ـزاران ـنـف ـیت ـه رد ـصالـح
اـنتـخاـباـتی، ـتوـسط ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع، ـبه
رای اـسب ـب ـن راـهم کردن وـضـعـیت ـم صـد ـف ـق
د و ـتـق ـن ر ـم اـص ازی کاـمل ـمـجـلس از ـعـن پاکـس
ی، ـمـزاـحم ـبـود. ـبـا آـغـاز اـین ـتـهـاـجم کروـب
رـئیس ـمجلس ـشوراس اسالـمی و سـید محـمد
ـنه دار خـاـم وری ـبه دـی ـمی، رـئـیس ـجـمـه خـاـت
ای، وـلی ـفـقـیه رژـیم ـشـتاـفـتـند و از او ـخواـسـتـند
اـتـمه ران را ـخ ور، ـبـح اـنی در اـم ـی ا پا در ـم ا ـب ـت
دهد. ما به موقع ـخود، ضمن اشاره به سخنان
ـدار و ن دـی ـنه ای در اـی ـاـم ـاـنه ـخ ـب ـرـی ـوام ـف ـع
ش رـم رای ـن ان ـب ـب صـاـیح او ـبه شـورای نگـه ـن
اد آو ر ـشدـیم که یک چـنـین ـتـصـمـیم ر ـی ـشـت ـبـی
ـتـراتژیکی، که ـبـحـران گـیـری اـسـاـسی و اـس
ت را ـبه ـی ـاکـم ی در درون ـح ـاـس ـی ـدی ـس ـج
ـشدت گـسـترش داده اـست  ـنـمی ـتواـند ـبدون

شـورت و مـواـفـقت سـران اـصـلی ارـتجـاع، ـم
ی ـم ـاـش ی و ـه ـاـن ـنـج ـنه ای، رـفــس ـاـم ی ـخ ـن ـیـع
اً اـین اـس د. و اـس اـش ام گرـفـته ـب رودی اـنـج اـه ـش
اـمـنه ای، در اـمی اـست که ـخ ال ـخ ور ـخـی ـتـص
ـال و ـو ـفـع ـا،  ـنه یک عــض ـری ـه ن درگـی اـی
اـعی دـیش و ارـتـج اریک اـن اح ـت دی ـجـن کـلـی
ری هـای ـسـتـقل و ورای درگـی ـبلکه فـردی ـم

جناحی است. 
رگ ران پس از ـم والت اـی نگاـهی ـبه ـتـح
اـمـنه ای ـبه اب» ـخ ـتـخ ـخـمـیـنی و چگونگی «اـن
ان رـتـجـع وـسط اـئـتالف  ـم ام والـیت ـفـقـیه، ـت ـمـق
ی، و در پی آن ـنجـاـن ـس ری رـف ـب حـاکم ـبه رـه
اـسی و ـهمچـنـین روی ون اـس اـن رات در ـق ـتـغـیـی
ـیـس ـوان رـئ ـن ی ـبه ـع ـاـن ـنـج کار آوردن رـفــس
ازی ـمـجـلس در و سپس پاکـس ـجـمـهوری ـمـقـت
ـان ـرـی ـد، در ـج ـتـق ـن م و ـم ـزاـح ـاـصـر ـم ـن از ـع
س ـهمگی ـین دوره ـمـجـل ـتـخـاـبـات چـهـارـم اـن
اـهنگی روـشـنی اـست زدیکی و ـهـم انگر ـن ـش ـن
ن ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم ـی ـمـان دوران ـب که از ـه
ـین ـمه ـبـاال و پاـی ـته و ـبـا وـجـود ـه وـجـود داـش
ـته شـدن هـا تـا ـبه امـروز ـهمچنـان اداـمه داـش
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ـته ـهـا ـمـاـنـورـهـای گوـنـاگون ـشـورای پس از ـهـف
ـمی - ـشتـرک خـاـت بـان ارـتجـاع، و ـتالش هـای ـم نگـه
کروـبی، ـبرای ـجـلوگـیری از ـتـشدـید ـبـحران ـسـیاـسی که
را گرـفـته اـست، ـجـنـتی، ـسـخنگوی ا پای رژـیم را ـف رـت ـس

ـمرتجـعان ـحاکم، ـبا اعالم رد صالـحـیت ـهزاران ـتن از
ـناـمزدـهای ـشرکت در ـهـفـتـمـین دورۀ ـمجـلس ـشورا، از
س، وـنی ـمـجـل دگان کـن اـیـن ـم ادی از ـن ار زـی ـجـمـله ـشـم

منتشر شد
ی ـاـن ـور ـجـه ـنــش ـزوه «ـم ـج
اـمه اوـله ـن دیکاـیی - ـمـق ـسـن
ـهـای 87 و 98 - ـسـازـمـان
ـبـین اـلـمـلـلی کار ـمـنـتـشر ـشد.
ی ـوالـت ـق ن جــزوه ـم در اـی
ـهمچون ـحـقوق کارگران،
ــشکل و ه ـحق ـت ـل ــم از ـج
ـعـی ه ـجــم مـــذاکره دـســت

توضیح داده شده است.

حزب توده ایران، یورش وحشیانه
گزمگان رژیم، و کشتار کارگران شهر

بابک را محکوم می کند!
هم میهنان عزیز!

ر ودن آـتش ـب ا گـش ـیه، ـب رکوبگر والـیت ـفـق رژـیم ـس
ار ان، ـب ان کرـم ابک، اـسـت اع ـشـهر ـب روی کارگران ـبی دـف
ـاـیت از ـم ی ـح ـارـهـای کذاـی ی ـشـع ـیت واـقـع ـاـه دیگر ـم
زحمتکـشان و چـهره ـضد کارگری و ـضد خلـقی ـخود را
ـیـده ـشـدن ش گذاـشت. ـبه ـخـاک و ـخـون کـش ـمـاـی ـبه ـن
ـمـبارزه اـعـتراـضی ـمـساـلـمت ـجوـیاـنه کارگران ـجان ـبه ـلب
رـسـیده که زـیر ـبار کـمر شکن ـسـیاـست ـهای ـضدـمردـمی
ا داـشـتن د، در کشـوری که ـب وـن اـقط ـمی ـش ـسـتی ـس از ـه
ـیـعی ـبی ـشمـار، و ـبه ویژه در ـب سـاـنی و ـط روت هـای اـن ـث
انگر ـش اری داـشـته، ـن رـش د ـنـفـتی ـس ر درآـم ای اـخـی ال ـه ـس
اد، ـس ال ـف اـسی  اـقـتصـادی و در ـعـین ـح ران ـسـی ـعـمق ـبـح
ـظـلم و اـسـتـبداد دـستگاه حکوـمـتی ـمرـتـجـعان ـحاکم اـست
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اه رـیف و زـحـمتکش را ـسـی ان ـش ـس ا اـن ون ـه ـیـلـی دگی ـم که اـین چـنـین ـبـختک وار زـن
ـمـله ـسـرکوبگراـنه ـمی ـح ـرگزاری ـهـای رـس ـب ـر اـسـاس گزارش ـخ کرده اـست.  ـب
رض شـاـغل، در«طـرح ذوب ـمس» ـشهـر ـیـتی رژـیم ـبه کارگران ـمـعـت ـن روهـای اـم ـی ـن
ر و زـخـمی شـدن ـبـیش از 20 ار ـنـف ـشـته شـدن چـه ان، ـبه ـک ان کـرـم اـبک، در اـسـت ـب
انکاران « ـطرح ذوب رای پـیـم ا ـب کارگر ـمـنـجر ـشد. کارگران ـمـعـترض که ـمدت ـه
ـمس» کار ـمی کرده اـند، در ـتـعـقـیب ـخواـست ـجمـعی ـخود ـبرای ـتـبدیل ـقراردادـهای
ـموقت ـبه اشتـغال دائم در مـقابل درکارـخانه تحـصن کرده بودـند. ـبر طبق ـتوافق ـهای
اد ـبه ون آـب ود که 1500 کارگر شـاـغل در کارخـاـنه ذوب ـمس خـاـت ـبـلی قـرار ـب ـق
ان در رح ذوب ـمس» کرـم وـقت «ـط ارزه کارگران ـم ـب د. ـم دام رـسـمی در آـیـن اـسـتـخ
ادامه مبارزه طوالنی و برحق کارگران کشور بر ضد قراردادهای موقت و سیاست
ون کار و اـن ای ـق زاـی رای ـمـحروم کردن زـحـمتکـشان از ـم ـهای ـضدکارگری رژـیم ـب

استخدام رسمی است. 
دن والـنی ـش اد و ـط رش اـبـع راس از گـسـت ردـمی در ـه د ـم دادی و ـض ـب رژـیم اـسـت
ر اد، که اکـث ون آـب اـت ای ـخ راـیط ـبحـراـنی، در روـسـت ا اـعالم ـش راض کارگران ـب اـعـت
ا ـفرا ـخواـندن گارد ویژه کارگران اـعـتراـضی ـساکن آن ـهـسـتـند و در ـشـهر ـبابک و ـب
نـیروهای امـنیتی و انـتـظامی، از کرمان، اـقدام ـقانوـنی و اعـتراض برحق کارگران را ـبا
آـتش گـلوله پاسخ داد. ـجالب اـینـجاـست که مـقام ـهای رـسمی درـحالی که از یکـسو
اـمـین» اـله ـبه «ـشورای ـت ـس اع ـم ا ارـج د ـب ودـن ذاکره ـب ال ـم راـضی در ـح ا کارگران اـعـت ـب
اـندـهی کردـند. اـین ـعـمل اـیتکاراـنه کارگران را ـسازـم رـبابک ـعـمالً ـسرکوب ـجـن ـشـه
ـجـناـیتکاراـنه ـشروع ـمرـحـله ـجدـیدی در ـتـقالی رژـیم ـبرای ـغـلـبه ـبر ـبـحراـنی اـست که
ـسرا پای آن را ـفراگرـفـته اـست و ـهم چـنـین ـنـماـیشگر عکس اـلـعـمل وـحـشـتزده ـسران

ارتجاع از گسترش و پیوستن کارگران به جنبش مبارزاتی میهن است. 
ا ـخـلق د ـب ابک ـسـعی کردـن رـب دار ـشـه اـن رـم ای رـسـمی رژـیم و از ـجـمـله ـف ام ـه ـمـق
اـخـته .... ـبه ـنـقاط ـحـساس» اـشـن داـسـتان ـهاـیی از ـقـبـیل ـحـمـله ـیک «گروه ـموـتورـسوار ـن
ـشـهر و ـمـبارزه ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی ـبا آـنان مـحمـلی اـمـنـیـتی ـبرای اـقدام ـجـناـیتکارانه ـخود
ز رژـیم ـی ز و کارگر ـسـت رـی اـمه خـوـن ـست که کارـن ا واـقـعـیت اـیـن د. اـم دـست و پا کـنـن
ا چـنـین ـترـفـند ـهاـیی ـبـتواـند گرـیـبان ـخود را ازا ـین ـجـناـیت رـسواـتر از آن اـست که ـب
ـصـاـبی ذوب آـهن ـت ـتـار کارگران اـع ـنـاک که ـمی ـتـوان آن را ـهم ـطـراز کـش ـهـوـل

اصفهان در بیش از 15 سال قبل دانست، نجات دهد. 
ای ان ـه ازـم ای کارگری و ـس ادـیه ـه رـقی و ـبه ویژه اـتـح ای ـمـت روـه ـی اـمی ـن ا ـتـم ـم
راـضی ـبه ای اـعـت اـمه ـه ا اراـئه ـن واـنـیم که ـب را ـمی ـخ ان را ـف ر ـجـه راـس دیکاـیی در ـس ـسـن
تکاراـنه را اـی ای ـمـخـتـلف اـین ـعـمل ـجـن ورـه اـسی رژـیم در کـش ای ـسـی دگی ـه اـیـن ـم ـن
تکاراـنه رژـیم اـی ـن دام ـج ا ـمحکوم کردن اـین اـق ران ـب وده اـی د. حـزب ـت ـن ـمحکوم کـن
مـحاـفل ـبـین اـلـملـلی و ازـجـمله کـمـیـسـیون حـقوق ـبـشر ـسازـمان مـلل ـمـتـحد، ـسازـمان ـبـین
ون ـجهـاـنی ون ـجهـاـنی اـتحـادـیه هـای کارگری، کـنفـدراـسـی دراـسـی ـمـلـلی کار، ـف اـل
اـطـعـیت اـین ـعـملکرد ا ـق وراً و ـب د که ـف واـن را ـمی ـخ ای کارگری آزاد را ـف ادـیه ـه اـتـح
واـنـیم را ـمی ـخ روـهای آزادی ـخواه کـشور را ـف اـمی ـنـی ا ـتـم رژـیم را ـمحکوم کـنـند. ـم
ردـمی رژـیم را د ـم اـجـعه ـعـملکرد ـض ان اـین ـف ـی اـن رـب واده ـق اـن ا ـخ ـستگی ـب که در ـهـمـب
م ـتـا در چارچوب ـی ـین کارگری کـشـور را ـفـرا ـمی ـخـواـن ـنـد. ـمـا ـفـعـاـل ـمحکوم کـن
اـندـهی اـقدام ـهای اـعـتراـضی ـممکن از ـجـمـله ا ـسازـم ا ـتوـجه ـبه ـشراـیط ـب امکاـنات و ـب
ار کارگران ار ـبه کـشـت وـم اـمه، ـتـحـصن، ـتـعـطـیل کار و ـجـمع آوری ـط ـطـعـن ـتـصوـیب ـق
اـیت ان ـحـم ای آـن واـست ـه راض کرده و از ـخ اد اـعـت ون آـب اـت رح ذوب ـمس» ـخ «ـط

کرده و مجازات مرتکبان حادثه خونبار شهربابک را طلب کنند.
پیروز باد مبارزه برحق کارگران و زحمتکشان میهن!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
6 بهمن ماه 1382

حزب توده ایران حمله تروریستی به دفتر حزبادامه حزب تودۀ ایران یورش  ...
کمونیست عراق در بغداد رامحکوم می کند!

به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق
رفقای گرامی

رادر در زب ـب ر ـح ـت ـسـتی ـبه دـف رورـی ار ـحـمـله ـت اـسف ـب ر ـت ـخـب
ـمـنـطقه اـلـجدـیده ـبـغداد، که ـمنـجر به شـهادت دو رـفـیق ـحزـبی، رفـقا
ـیاـسر ـعـبد (اـبوـجـمال) و ـجاـسم ـعـجـیل (اـبو ـفرات) ـشد، ـموـجی از
ران وده اـی زب ـت واداران ـح ان اـعضـاء و ـه ـی ـشم را در ـم ر و ـخ اـث ـت
ران اـین ـعـمل ضـد وده اـی ـته مـرکزی حـزب ـت ـی رانگـیـخت. کـم ـب
اـست ـهای ارـتـجاـعی ـیی اـیتکاراـنه را در راـسـتای ـسـی ـساـنی و ـجـن اـن
ـوغ ـراق از ـی ـردم ـع ی ـم ـاـی ـرار ـصـلح و رـه ـق ـت که ـمخــاـلف اـس
ـیت ـشـدـیـداٌ ـتـاراداـمه وـضـع ـسـرکوبگران و اـشـغـالگران و ـخـواـس
اـشـند، ارزـیاـبی کرده و آن را ـشدـیداٌ ـمحکوم اـسـفـبار کـنوـنی ـمی ـب
ـران و ـوده اـی ـاـنه ـحـزب ـت تگی رزم ـجـوـی ـبــس ـم ـا ـه ـد. ـم ی کـن ـم
ـست و ـهـمه ـی ارزه حـزب کمـوـن ـب ا ـم ان را ـب ـیـهن ـم زـحـمتکشـان ـم

نیروهای مترقی و مردمی عراق اعالم می کنیم.
ـترورـیـست ـها ـبا اـین ـبـمب گذاری ـمـبارزه ـهدـفـمـند، دـلـیراـنه و
اـمـعه ـیی رای پاـیه گذاری ـج راق ـب وـنـیـست ـع ارـیـخی ـحزب کـم ـت
اـنون، ـحـقوق ـبـشر، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی را ـمـبـتـنی ـبر ـق
ـهدف گرـفـته اـند. ـما دـست ـنـیروـهای ـتاریک اـندـیش و ارـتـجاـعی
اـعی از ای ارـتـج روـه ـیـنـیم. ـنـی وـلـناک ـمی ـب اـیت ـه را پـشت اـین ـجـن
ا ـجـنـبش اـهنگی ـب راق در ـهـم وـنـیـست ـع زب کـم ارزه ـح اـینکه ـمـب
ـمه دادن ـبه اـشغــال کشــور تــوـسـط ت خــاـت ی در ـجـه مــردـم
ردم در ـجـهت اـیجـاد ارزات ـم ـب دـهی ـم اـن ازـم ا، ـس ـست ـه اـلـی امپرـی
اـیل ری ـن ای چـشمگـی رو ـبه دـست آوردـه ـش اـمـعه ـیی آزاد و پـی ـج
ر حـزب اـت نکه دـف د. ارـتجـاع از اـی ده اـن ـشم آـم شـده اـست، ـبه ـخ
ده دـیل ـش ردـمی ـتـب ان دـهی ـجـنـبش ـم ازـم رکز ـس وـنـیـست ـبه ـم کـم
است و در ـتـماـمی گردـهـماـیی ـها در ـمراکز ـعـمده شـهرـهای ـعراق
ـحـضورفـیزیکی و ـمعـنوی کـموـنـیست ـها ـبه ـخوبی ـمشـهود اـست، و
ردم و ـشـعب» ـبه صـدای رسـای دادخـواـهی ـم نکه «طـرـیق اـل از اـی
ا راس اـست. ـم دـیل شـده، ـبه شـدت در ـه ـب راق ـت زـحـمتکشـان ـع
ارزه ـب والـنی ـم ای ـط ر پاـیه ـتجـرـبه ـه ا ـب ا ـهمچون ـشـم وده ـیی ـه ـت
ار اع و اـسـتـعـم وـنـین ارـتـج ای ـخ ا شگردـه وـبی ـب ان ـبه ـخ رکـم ـشـت ـم
ارگراـنه ـث ارزه اـی ـب ا ـم ان ـب ان ـجـه واـه رـقی ـخ ـسـتـیم. ـت ا ـه وـین آـشـن ـن
ا کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی در ـتـماـمی ـهـفت دـهه ـموـجودـیت آن، ـب
ـخاـطره ـهزاران ـشـهـید ـقـهرـمان ـحزب، ـبا ـفاـتـحان شکـنـجه گاه ـهای
ا اـیـمان ا ـهـسـتـند. ـم اـتوری ـصدام ـحـسـین ـبه ـخوـبی آـشـن رژـیم دیکـت
دارـیم که چـنـین ـحمالت ـترورـیـسـتی ـبزدالـنه ـیی ـنـخواـهد ـتواـنـست

مبارزه حزب کمونیست عراق را مختل کند.
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـضـمن اـبراز ـهـمـبـستگی رزم
اـنه کـموـنـیـست ـهای ـعراق ـبرای ـصـلح، اـن اـنه ـبا ـمـبارزات ـقـهرـم ـجوـی
ـبر ـضد اداـمه اـشـغال ـنـظاـمی کـشور، ـبرای اـسـتـقالل، دـموکراـسی و
ـعداـلت اـجـتـماـعی، ـعالـقه و ـتـعـهد ـخود ـبه ـتـعـمـیق و ـتـقوـیت رواـبط

تاریخی و برادرانه بین احزاب مان را ابراز می دارد.
رای ـصـلح، ـست هـای عـراـقی ـب ـی ارزه کمـوـن ـب اد ـم روز ـب - پـی

استقالل، دموکراسی و عدالت اجتماعی!
ـین حـزب بـارزه جـویـاـنه ـب ـطه بـرادراـنه و ـم - پایـدار بـاد راـب

کمونیست عراق و حزب توده ایران!
- زنده باد همبستگی بین المللی 

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
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ـهـماـهنگی و ـتوافق ـسران رژـیم در ـعاـلی ـترـین ـسـطوح
دف از اـین ان دـهی شـده اـست.  ـه دارک و سـازـم ـت
ای اـصالح ـطـلب روـه ـی ره کردن کار ـن ورش یک ـس ـی
که ـهـنوز به ـمواـضع ـخود پاـیـبـند ـهـسـتـند، ـبرکـناری و ـیا
ی ـمی ـبه ـسـازش کاـمل و ـب ـاـت وادار کردن دوـلت ـخ
ده ـیی زـن ای ـخ چون و چرا، و در واـقع، تکـمـیل کودـت
ردم در زرگ ـم روزی ـب ردای پـی ان ـف اـست که از ـهـم

دوم خرداد ماه 1376 آغاز شد. 
ب ـئه خــطـرـنـاک که ـعـواـق ن ـتـوـط ـا اـی ـمـقـاـبـله ـب
ـسنگـیـنی ـبرای ـجـنـبش ـمردـمی به ـهـمراه ـخواـهد داـشت
تنـها ـبا ـحرکت ـسازـمان ـیافـته و ـمشـترک هـمه نـیروـهای
ر ا امکان پذـی ـیـهن ـم اـفع ـمـلی ـم ـن د ـبه آزادی و ـم ـتـق ـمـع
اـست. تـحریم اـنتـخاـبات ـفرـماـیـشی رژیم، ـجـلوگـیری از
راض رگزاری اـعـت رـیق ـب ات از ـط ـتخـاـب د اـن اـنجـام روـن
ای رـه ـش رـین ـق ر کردن وـسـیع ـت ردـمی و درگـی ای ـم ـه
اـطع ـمردم ارزه، اـعالم ـخواـست ـق اـجـتـماـعی در اـین ـمـب
ا اـتـمی ـب واـفـقت دوـلت ـخ دم ـم ری ـضرورت ـع و پیگـی
ـیع ش وـس ـب ـن ی، اـیـجـاد ـج ـتـخـاـبـاـت ـین اـن ـبـرگزاری چـن
ا و اـعالم ارزه مـردم ـم ـب ا اـین ـم ـستگی ـجهـاـنی ـب ـب ـم ـه
اـتی ـتخـاـب ده از چـنـین اـن ر آـم اـینکه ـمـجـلس و دوـلت ـب
اـشد از ـنـمی ـتواـند ـحـقاـنـیت ـمـلی و ـبـین اـلـمـلـلی داـشـته ـب
راـنی ار ـبـح ـسـی اـیـفی اـست که در وـضـعـیت ـب ـجـمـله وـظ

کنونی باید در راه تحقق آنها کوشید.
اـبل اـنه رـفـتن و ـترک ـصـحـنه در ـمـق سکوت، ـبه ـخ
ار ـسـی واـقب ـب اکم، ـع ان ـح رـتـجـع ده ـم زاـیـن ای ـف ارـه ـش ـف
ـیـهن مـا ـبه ده ـجـنـبش و ـم ـن رای آـی ـنـفی ـب ـمخـرب و ـم
هـمراه ـخواـهد داشت. ـبر اـساس گزارش ـهای رـسـیده،
واـفق ا رـسـیدن ـبه ـت ا ـب د ـت رـتـجـعان ـحاکم در ـتالش اـن ـم
رـخی ا دادن ـب ی، ـب ا کشـورهـای غـرـب هـای پـنهـاـنی ـب
اـمی ـظ ای اـتـمی و ـن اـمه ـه رـن ـیـنه ـب ازات ـمـهم در زـم ـتـی اـم
ایـران در ـمقـاـبل ـبی تـوـجـهی اـین کشـورهـا ـبه اداـمه
وکراـتیک، ای دـم د ـنـقض ـحـقوق و آزادی ـه ـشدـی وـت
ـشراـیط را ـبرای کاـمل کردن ـنـقـشه ـهای ـسرکوبگراـنه
وـجه ـبه اـین نکات و د. ـت راـهم آ ورـن ود در داـخل ـف ـخ
ز اـهـمـیت اـئ ـیـنه ـح اـنی در اـین زـم اگری وـسـیع ـجـه ـش اـف
ـیه و مــشـاوران او در ی ـفـق ـئه وـل ـیـار اـست.  ـتـوـط بــس
ا ـمـقاوـمت ـمتکی ـبر ـمردم، و ا ـب ـشورای نگـهـبان را ـتـنـه
تـحرـیم ـفـعال اـنـتـخاـبات ـفرـماـیـشی، ـمی ـتوان ـبا شکـست

روبه رو کرد !
کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
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ادامه اطالعیه کمیته مرکزی حزب  ...
اً ـفرـماـیـشی اـعالم کرد. در اراده ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم را ـبرای ـبرگزاری یک اـنـتـخاـبات ـتـماـم
روزـهای پـیش از اـنـتـشار اـین ـخـبر در گزارش ـها ذکر ـشده ـبود که ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی، رـئـیس
«ـمـجـلس ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام»،  ـبه ـسـید ـعـلی ـخاـمـنه ای رـهـبر رژـیم ـتوـصـیه کرده ـبود که ـبا
دگان اـیـن ـم ا ـن ورد ـب رـخ زوم ـب ردم، و در ـصورت ـل ده ـم رـن ای اوج گـی راض ـه اـیی ـبه اـعـت ـن ـبی اـعـت
متحصن در مجلس، انتخابات فرمایشی را ـبرگزار کنند.  در پی اعالم این خبر، خبرگزاری ها
اـنـیه ـیی، اـسـتـعـفای ـخود را اـعالم ا ـصدور ـبـی اـیـندگان ـمـجـلس، ـب گزارش دادـند که 122 ـتن از ـنـم
کرده اـند. ـنـمایـندگان ـمـستـعفی در اـین اـستعـفاء ـنامه ـقـید کرده اـند: «اـعالم می ـکـنیم انتـخاـباـتی که
ردن و دان از ـحق اـنـتـخاب ـک روـن اـخـتن ـشـه روم ـس دـیـهی ـمـلت و ـمـح وق ـب ار ـحـق ا ـنـقض آـشـک ـب
اـنـتـخاب ـشدن ـبرگزار ـشود، انـتـخاـباـتی که ـنـتیـجه آن از پـیش ـتـعیـین ـشده است، ـخـیانت ـبه آرـمان
ـهای مـلت در انقالب اسالمی و ـلذا ـفاـقد ـمـشروعـیت، ـغـیرـقاـنوـنی و ـنـتایج آن ـبرای مـلت پذـیرـفته
نـخواـهد ـبود و ـما ـنـیز در چـنـین اـنتـخاـباـتی ـشرـکت نـخواهـیم ـکرد. همچـنـین ـیقـین دارـیم ـهر ـفرد ـیا
راث ای اـنـقالب و ـمـی اـنـه ور و ـمـلت و آرـم دی اـین ـکـش رـبـلـن رـجـعی ـکه دل در گرو ـعزت و ـس ـم

امام دارد حاضر به برگزاری چنین انتخاباتی نخواهد شد. »
روـند حوادث هفته ـهای اخـیر، زمینه در تحوالت ـشش سال گذـشته میهن و درگـیری های
ـمداوـمی دارد که در یک ـسوی آن ـنـیروـهای ـتاریک اـندـیش و ـمداـفع «ذوب در والـیت» و در
اران اـصالحـات حکوـمت ردـمی و ـهمچـنـین خـواـسـت ای ـم روـه ـی وی دیگر آن ـطـیف وـسـیع ـن ـس
ال اگون و در ـعـین ـح ات گوـن رـبـی ال گذـشـته ـتـج د ـشش ـس د. روـن رار دارـن وری اـسالـمی ـق ـجـمـه
ای روـه ـی راه داـشـته اـست. ـن ا ـبه ـهـم واه و ـمـلی ـمـیـهن ـم ای آزادی ـخ روـه ـی رای ـهـمه ـن ـمـهـمی را ـب
ـمـترـقی و دـموکراـتیک، از ـجـمـله ـحزب ـتودۀ اـیران، ـبا ـتوـجه ـبه ـمـناـفع ـمـلی ـمـیـهن و ـتالش در راه
ا واره ـب ا ـهـم د. ـحزب ـم اع کرده اـن ردم، از ـهر گوـنه ـتالـشی در راه اـصالـحات دـف ود وـضع ـم ـبـهـب
ا ـحـفظ ـساـخـتار ـعـمـیـقاً ـضد ـمردـمی و ـضد دـموکراـتیک رژـیم ـتأکـید ـبر اـین اـصل اـساـسی که،  ـب
ادـین، پاـیدار و دـموکراـتیک در ـحـیات ـسـیاـسی - اـقـتـصادی والـیت ـفـقـیه ـنـمی ـتوان ـتـغـیـیرات ـبـنـی
کـشور ایـجاد کرد، ـمـعـتـقد ـبوده اـست که ـتـنـها ـبا اتکاء ـبر ـنـیروی ـتوده ـها و ـبـسـیج ـمردم ـمی ـتوان

راه گشای تحوالت به سمت تحقق خواست های اکثریت قاطع مردم بود. 
ا درک ـهـمـین واـقـعـیات ـبه دـفـعات در آزـمون ـهای راـنی ـب ا اـی ر، ـمـیـلـیون ـه در ـسال ـهای اـخـی
گوـناگون ـمدـنی، از ـجـمـله ـشرکت در اـنـتـخاـبات دوم ـخرداد 1376، و پس از آن در اـنـتـخاـبات
ـشـشـمـین دورۀ ـمـجـلس، و ـهمچـنـین در ـنـخـسـتـین دوره اـنـتـخاـبات ـشوراـها، و ـمـجدداً در اـنـتـخاـبات
رای ـطرد ـحاکـمـیت د و ـخواـست ـخود را ـب اـست ـجـمـهوری 18 ـخرداد 1380 ـشرکت کردـن رـی
رـیق رای ـمـخاـلف دادن ـبه ور، از ـط اـسی - اـقـتـصادی کـش ر ـحـیات ـسـی ـشان ـب دـی اریک اـن ـمـطـلق ـت
ـنـماـیـندگان ـسـیاـسی اـین ـنـیروـها، اـعالم کرده اـند. شکـست ـهای ـسنگـین و ـمـفـتـضـحاـنه ـنـماـیـندگان
اال ذکر ـشد، اـتی که در ـب اـب ار آزـمون اـنـتـخ ـسـتـقـیم وـلی ـفـقـیه و اـنـصارش در چـه ر ـم ـسـتـقـیم و ـغـی ـم
ان ـستگان ـبه آـن اع و واـب ران حکوـمت ارـتـج ردم از ـس ر ـعـمـیق ـم ـنـف ار و ـت زـج رـین دـلـیل اـن اـطع ـت ـق
ان وـی ـشـج ان و داـن واـن راـنه ـج اـنه و دـلـی ارزه آگاـه ا وـجود ـمـب ا، ـب ا وـجود ـهـمه اـین ـتالش ـه اـست. ـب
اوـمت و رزم وده اـست، ـبه رـغم ـمـق راه ـب زی ـهـم رانگـی ـسـین ـب ای ـتـح داکاری ـه ا ـف ور، که ـب کـش
ـمـیـلـیون ـها زن اـیراـنی و کارگران و زـحـمتکـشان ـجان ـبه ـلب رـسـیده از اوج گـیری ـبی ـعداـلـتی و
ـظلم ـطبـقاتی، ـهـنوز ـمرتجـعان ـحاکم ـبا اتکاء به نـیروـهای ـسرکوب و اـهرم «ـقاـنون» ـتواـنـسته اـند به
ا را ـعـقـیم ـیـهن ـم ردم ـم اـطع ـم رـیت ـق واـست اکـث د و ـخ ود اداـمه دـهـن ز ـخ رت انگـی اکـمـیت ـنـف ـح
گذارـند.  ـحزب ـما ـهـمان ـطور که در اـطالـعـیه ـهای پـیـشـین ـخود درـبارۀ اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم
ا ات، ـب اـب ـتـخ رگزاری اـن د ـب ان ـبه روـن ورای نگـهـب ورش آشکار ـش د اـست که، ـی اـعالم کرد، ـمـعـتـق
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* ـجـنـبش داـنـشـجوـیی - دـبـیر ـتـشـکـیالت دـفـتر ـتـحـکـیم وـحدت
(ـطـیف ـعالـمه) ـخـبر داد ـکه ـشورای ـتـهران اـین ـتـشـکل ـبـعد از ـظـهر اـمروز
(شنبه) جلسه ای با محوریت بررسی ردصالحیت های اخیر تشکیل می
ـسه ات در اـین ـجـل ـتخـاـب ال اـن ـب ری آن در ـق دهـد و در مـورد مـوـضع گـی
رنگار ا ـخـب وـمـنی“ در گـفت وگو ـب داهللا ـم ود. ”ـعـب ری ـمی ـش ـصـمـیم گـی ـت
ـمی در ا، افـزود: ـهمـراـهی خـاـت ـن ـس ران، اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ـب ـخ
ول ـب اـبل ـق د اـفکـار ـعمـوـمی ـق ا روال ـفـعـلی از دـی ات ـب ـتخـاـب رگزاری اـن ـب
اـتی دـخـیل اـب رگزاری چـنـین اـنـتـخ اـتـمی ـخود را در ـب ود. اگر ـخ ـنـخواـهد ـب
ـکـند، ـعـمـلـکردش ـبدـتر از ـشورای نگـهـبان ـمی ـشود.  وی گـفت: اـما اگر
ـبا ـمـتـحـصـنان ـمـجـلس ـبرای ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـعادالـنه ـهمگام ـشود، اـین
ـتـقـاد از ـمی ـشـود.وی ـبـا اـن ـمـوـمی ـفـراـمـوش ـن ـکـار ـع اـقـدامـش ـنـزد اـف
ردـصالـحـیت ـها، اداـمه داد: اـینگوـنه ـتنگ ـنـظری ـها و اـیـجاد ـمـحدودـیت
ای رـیـه ـصـمـیم گـی د، از ـت ر ـمی ـکـن رـیـتی را ـمحـدودـت دـی ره  ـم ا ـکه داـی ـه
ـشـان دارد و ـبـاـعث ـمی ـشـود ـکه اـحـزاب و گروـهـهـای ـیـرـعـقالـیی ـن ـغ
د.وی وـن د ـش ااـمـی ات از درون ـن ری اـصالـح د پیگـی اـسی داـخل از روـن ـسـی
د وـن اـتی ـکه پـی اـن رـی ود ـج اـعث ـمی ـش ا ـب وردـه رـخ اداـمه داد: اـین گوـنه ـب
ای گذـشـته، اـلـه ول ـس د و در ـط ا اـنـقالب اـسالـمی دارـن اـسی ـب ـفکـری ـسـی
ـسـکاـندار ـبـخـشـهای ـمدـیرـیـتی ـکـشور ـبوده اـند، چـشم اـنداز روـشـنی از اـین
ا دارگرا ـب ـت ان اـق ده کـرد: جـرـی ـی راز ـعـق ـنی اـب د.مـوـم ـن ـن ـی ـب وع اـصالح ـن ـن
اـتی ـسـترـسازی ـبرای ـتـشـکـیل چـنـین اـنـتـخاـب ـیـکدـست ـسازی ـحاـکـمـیت و ـب
د، اـش دان ـب روـن ر ـحـقوق ـشـه ا ـمـجـلـسی ـمـنـتـقد را ـکه پیگـی درـصدد اـست ـت
د و ـهیچ راـهم ـمی ـکـن ارـجی ـف ار ـخ ـش رای ـف ان راه را ـب رـی رد. اـین ـج نپذـی
داـمات دارگرا ـبه ـفـکر ـتـبـعات اـق ان اـقـت اوردی ـنـخواـهد داـشت، ـجرـی دـسـت

خود نیست.

* افزایش نمایندگان مستعفی مجلس
ا از ـصـحـنه اـنـقالب، ای اـسـتـعـف ای ـمن ـنه ـبه ـمـعـن دی زاده:اـسـتـعـف رـح ـس
ـظه کـاران ای ـمن «ـنه» ـبه ـمـجمـوـعه ضـداـنـقالب هـا و ـمحـاـف ـتـعـف ـبـلـکه اـس
ران ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ـب مـاـنی ـخ رنگار پارـل ـب اـست. ـبه گزارش ـخ
اـعی ـمـجـلس ون اـجـتـم ـسـی رـحدی زاده رـئـیس ـکـمـی اـسم ـس واـلـق ا)، اـب ـسـن (اـی
ـشورای اسالـمی ـکه اـمروز در ـبـیـست و دوـمـین روز از تـحـصن ـتـعدادی از
ـمع ـمع آـنـهـا ـسـخن ـمی گـفت، اـعالم ـکـرد ـکه ـبه ـج ـنـدگان در ـج ـمـاـی ـن
اـیـنده ـمردم وـسـته اـست. ـنـم اـیـندگان پـی اـمه ـنـم اـن اـمـضاـکـنـندگان ـمـتن اـسـتـعـف
ـتـادگی ـس ـنـان ـخـود، اـین ـمـقـاوـمت و اـی ـتـهـران در ـخـاـنه ـمـلت در ـسـخ
زود: د و اـف واـن ارـیخ ـمـلت ـخ دگان ـمـتـحـصن را ـفـصل ـجدـیدی در ـت اـیـن ـنـم
سـاـله تـداوم اـنـقالب را در پی خـواـهـد داـشت، و اـصـاـلت آن را اـین ـم
ـحـفظ ـخواـهد ـکرد و اـنقالب را ـبرای آـیـنده ـبـیمه ـمی ـکـند.وی اداـمه داد:
واـنـیم ـمدـعی اـسالم ا ـهـسـتـیم ـکه ـمی ـت ا ـماـست و ـم ا پـیروزی و ـحق ـب اـیـت ـنـه
ـناب ـمـحـمدی ـباـشـیم. ـسرـحدی زاده اـظـهار اـمـیدواری ـکرد ـکه اداـمه اـین
روـند به پـیروزی بـیانـجاـمد و در اوج افتـخار ـباشیم؛ چرا که چشم ـملت به

ر ـبه اری در ـشـه ـسـی راد ـب روز اـف اره ـبه اـیـنـکه اـم ا اـش زان اـست. وی ـب زـی ا ـع ـشـم
زود: د، اـف ردـن ا در ـصـحن ـمـجـلس گوش ـمی ـک روز ـشـم ای اـم گـفت وگوـه

بدانید که پیروزی با ماست.

* کودتای کامل
ا وـضـعـیت ات ـب اـب ـتـخ رگزاری اـن ورای اـسالـمی ـب اـیب رـئـیس ـمـجـلس ـش ـن
ـفـعـلی را ـجاـیز ـنداـنـست و آن را ـصورت ـعـیـنی و ـعـمـلی ـکودـتای ـتـمام ـمـعـنا و

محو جمهوریت نظام دانست.
اـیب رـئـیس اـتـمی ـن ا ـخ درـض ا ، ـمـحـم اـنی اـیـلـن رنگار پارـلـم ـبه گزارش ـخـب
ـبه ـمـجـلس در ـجـمع ـن ـش ـست روز ـیـک ـش ان ـن ـمـجـلس شـورای اـسالـمی در پاـی
وـنی ان اـیـنـکه   ـنه در اـنـتـخاـبات و ـنه در ـمـجـلس ـکـن ا ـبـی اـنی ـب رنگاران پارـلـم ـخـب
ـشرـکت نـخواـهـیم ـکرد ، گـفت: ـمراـجع چـهارگاـنه  ـمی ـتواـنـند اـعالم ـکـنـند چه
اـفرادی دارای پروـنده ـموـثر ـبرای رد ـصالـحـیت ـهـسـتـند ـتا ـبه اـعالم ـنـظر آـنـها
ـبرگردـند.وی اـفزود:  ـهرگونه ـتاـیـید ـصالـحـیـتی ـکه از اـین ـبه ـبـعد ـصورت ـمی
اـیـید راـین ـکـساـنی ـکه ـمی ـخواـهـند ـت اـب وـنی اـست ـبـن اـن گـیرد ـخارج از ـموـعد ـق

صالحیت کنند باید مرجع قانونی خود را مشخص کنند.
ای کـاـمل ـهم ـتـه ـی د ـصالـح ـی اـی صـرـیح کـرد: ـحـتی اگر االن ـت خـاـتـمی ـت
رای رقـاـبت عـادالـنه، روز اول ا از دـست دادن فـرـصت ـب صـورت گیـرد ـب
اـسـفـندـماه اـنـتـخاـبات ـعادالنه ـیی ـنـخواـهـیم داـشت.ـناـیب رـئـیس ـمـجـلس ـشورای
اـلـیت ر ـفـع اـط وده اـست ـکه ـبه ـخ ر اـین ـب ای ـقـبـلی ـمـجـلس ـب اـسالـمی گـفت : ـبـن
ـهای اـنـتـخاـباـتی ـتا اـیام اـنـتـخاـبات، مـجـلس ـتـعـطـیل ـباـشد، اـما ـبا ـشراـیط ـجدـیدی
ـکه ـحادث ـشده ـتـعداد زـیادی از ـنـماـیـندگان اـسـتـعـفا دادـند و ـتـعداد زـیادی از
ـنـماـیـندگان ـهم که ـتاـیـید صالـحیت ـشدـند از انتـخاـبات اـنـصراف داده اـند وـلی
اـتی ـشود ـجـلـسات ـمـجـلس اداـمه پـیدا ـخواـهد ا ـعـمـلـی اـنی ـکه اـسـتـعـفای ـم ا زـم ـت
وـنی اـن رگزاری اـنـتـخاـبات آزاد و ـق ـساـله اـصـلی ـب ا اـشاره ـبه اـیـنـکه ـم ـکرد.وی ـب
ا اگر ـهـمـین د اـم وـیق اـفـت د ـبه ـتـع واـه ات ـبـخ اـب ـتـخ رد: اگر اـن اـست ـتصـرـیح ـک
د اـیـی ا اگر ـت ورد ـقـبول ـنـیـست، اـم اـشد ـبه ـهیچ وـجه ـم وـضـعـیت وـجود داـشـته ـب
وـقع ـتـغـیـیر اـنـتـخاـبات ـیک اـمر اـجـتـناب رد در آن ـم ا ـصورت گـی ـصالـحـیت ـه

ناپذیر برای رقابت عادالنه خواهد بود. 
ات اـب رگزاری اـنـتـخ ال ـب واـلی در ـخـصوص اـحـتـم اـتـمی در پاـسخ ـبه ـسـئ ـخ
ات اـب واـنـند اـنـتـخ ان ـنـمی ـت اـمـی ـظ ا ـن ان، گـفت : در ـهیچ ـجای دـنـی اـمـی ـظ وـسط ـن ـت
ای ـتـعـف اـیب رـئـیس ـمـجـلس درـخصـوص اـس د.ـن رگزار ـکـن ادالـنه و آزاد ـب ـع
ـنـماـیـندگان ـتـصرـیح ـکرد:  ـنـماـیـندگان ـتک ـتک اـسـتـعـفا داده اـند و به اـستـعـفای
راـین در ـجـلـسات آـیـنده ـهـیات رـئـیـسه اـب ا رـسـیدگی ـمی ـشود. ـبـن ـیـکاـیک آـنـه
ر ـیک از د و ـه ور بگذارـن رـتـیب در دـسـت راد را ـبه ـت ای خـود اـف د اـسـتـعـف اـی ـب
ـنـماـیـندگان ـمـطرح ـشده اـسـتـعـفاـیش را ـمـطرح ـکـنـند ـموافق و مـخاـلف صـحـبت
ر ا 194 ـنـف اـتـمی گـفت: ـمـجـلس ـب ود.ـخ ری ـش ورد آن رای گـی د و در ـم ـکـنـن
امکان تشـکیل شدن دارد، بناـبراین برای استعفای دسـته جمعی که رای نمی
گـیرـند، ـبـلـکه ـتک ـتک اـفراد در ـیک ـیا چـند ـجـلـسه اـسـتـعـفای ـخود را ـمـطرح
دارد؛ وـنی ـبه اـین ـمورد وـجود ـن اـن وـقی و ـق راد ـحـق راـین ـهیچ اـی اـب ـمی ـکـنـند ـبـن
ا دـهد ـیـعـنی اگر 194 ـنـماـیـنده در ـمـجـلس وـجود داـشـته ـباـشد ـیک ـنـفر اـسـتـعـف

دیگر قابل طرح نیست .

ادامه اعتراض های گسترده بر ضد اقدام ضد
مردمی شورای نگهبان ارتجاع



شماره 5679   سه شنبه 15 بهمن ماه 1382

راه ا گـم ـطه ـب ادث در راـب اـسی  ـح ران ـسـی ر ـبـخـشی از ـبـح رـحـله ـب در اـین ـم
ـساـخـتن پارـلـمان اـین کـشور در ـحـماـیت از ـحـمـله ـنـظاـمی ـسال گذـشـته ـبه
ـعراق ـبر پاـیه اـسـناد ـساـختگی در ـمورد «ـسالح ـهای کـشـتار ـجـمـعی» ـغـلـبه
اـتون» از ـسوی ـهـمه ـمـحاـفل رد ـه اـضی ـل کـند.  اـنـتـشار ـنـتـیـجه ـتـحـقـیـقات «ـق
اع و ر دـف ر، وزـی داری ـبی پرده او از ـنـخـست وزـی اـنـب اـبه ـج ـث رف ـبه ـم ـیـط ـب
ا ـمردود اـطات دـفـتر ـنـخـست وزـیر ـقـلـمداد ـشد.  ـلرد ـهاـتون ـب ـمـسـئول ارـتـب
رنگاران ـبی.ـبی.ـسی. ده از ـسوی ـخـب د اراـئه ـش واـه دارک و ـش ردن ـم ـشـم
ران ـظ اـحب ـن ان و ـص ای ـمـتـخـصـص ول ـه رپاـیه ـنـقل ـق د و ـب ـسـتـن ور ـم که ـبـط
امور اثـبات کرده بودند که پروـنده ارائه شده از سوی دولت در راـبطه با
اـختگی اـست، در راق، ـس ار ـجـمـعی  از ـسوی ـع ای کـشـت د ـسالح ـه دـی ـتـه
ـیـز ـمـحـاکـمه کـشـاـنـد.  «ـقـاـضی» درـبـار ـملکه ـبـرنگاران را ـبه ـم ـمل ـخ ـع
اـیی و ای ـشـیـمـی ور ـسالح ـه د کـلی»  ـمـتـخـصص اـم وـی ـهمچـنـین ـمرگ «دـی
رنگاران ا ـخـب اع را که ـب دان وزارت دـف ای ـمیکرـبی و از کارـمـن ـجنگ ـه
ون در واـقع از اـت رد ـه داد کرد.  ـل ود، را ـخودکـشی ـقـلـم اـحـبه کرده ـب ـمـص
دـیوـید کـلی ـبرای اـینکه ـبا ـخـبرنگاران ـبی.ـبی.ـسی. صحـبت کرده و اـسرار
ا اـنـتـشار ـنـتـیـجه اد کرد. ـب دوـلت را اـفـشاء کرده، ـبـطور ـغـیر ـمـنـتـظره ـیی اـنـتـق
ـسـئوال ـبرانگـیز «ـتـحـقـیـقات» ـلرد ـهاـتون، رـئـیس کل و ـصدر ـهـیـئت ـمدـیره
ـظـیم و ـسه ـع وـس ران اـین ـم دـی رـین ـم ـبه ـت رـت ـی ـبی.ـبی.ـسی.، دو ـتن از عـاـل
ام ـهای ـخود ر، از ـمـق ـسـئول اـین ـخـب رنگار ـم درو گـیـلیگان،ـخـب ـهمچـنـین اـن
ا ـجدی ـترـین ـبـحران ا کردـند. ـعـملکرد ـلرد ـهاـتون ـبی.ـبی.ـسی را ـب اـسـتـعـف
اـمه ـجدی و پرـطرـفدار ـخـبری رـن اـله آن رو ـبه رو کرد.  دو ـب ارـیخ 77 ـس ـت
ـبی.ـبی.ـسی. ( ـبـخش ـخـبری اـمروز در رادـیو 4 و ـبوـلـتن ـخـبری و ـتـحـلـیـلی
دـلـیل ـحـماـیت از گزارش ـهای اـندرو گـیـلیگان ار ـشب) ـب زـیوـنی اـخـب ـتـلوـی
اـشـند. درگـیری ـبـین ـبی.ـبی.ـسی. و دوـلت انگـلـیس ـبر ـسر زـیر ـفـشار ـمی ـب
ـسم ـتفـاده از «قـاـضی» ـق ا اـس ر ـب ـی ده و اـین که چگوـنه تـوـنی ـبـل اـین پروـن
ـیـتی اـین ـن ای اـم ـمه و ـهمچـنـین دـستگاه ـه خـورده ـبه خـدـمت دوـلت ـفـخـی
ا واروـنه ـجـلوه کردن ـحـقاـیق اداـمه ـسـیاـست ـهای ـخود کـشور، ـتواـنـست ـب
اـنون در ار دیگر ـمـحدودـیت دـموکراـسی و حکوـمت ـق را ـممکن کـنـند، ـب
ـجوامع ـسرـماـیه داری را ـثاـبت ـمی کـند.  ـقاـنون، حـقیـقت، اـنـتـشار ـحـقایق ـتا
وقتی تحمل می شود که به اساس جامعه سرمایه داری لطمه یی نزند.   
شـان ـمی دهـد که اکثـر مـردم ـنـجی هـای ـعمـوـمی ـن ظـر ـس ـیـجه ـن ـت ـن
انگـلـیس ـنـتاـیج اـعالم ـشده ـتـحـقـیـقات ـلرد ـهاـتون را یکـسوـیه ـبه ـنـفع دوـلت
اپذـیری در ان ـبـطور ـخـستگی ـن ـسـت روـمـند ـصـلح انگـل ـمی داـنـند.  ـجـنـبش ـنـی
ور ال اـین کـش راق و اـشـغ رـضد ـع ودن ـجنگ ـب وـنی ـب اـن رـق اـله ـغـی ـس ورد ـم ـم
کارزارـهای ـتبـلیـغاـتی و اـعـتراـضی ـصورت ـمی دـهد.  اکـثر ـمردم انگـلـسـتان
االت اـجراـجوـیی ـنـظاـمی اـی رای پـیوـسـتن ـبه ـم وـنی ـبـلـیر را ـب دالـیل دوـلت ـت

متحده مردود می دانند.             
 

« یو.اس.آ. تودٍی»:  ایران در تدارک احیاء
روابط دیپلماتیک با ایاالت متحده آمریکا

ـنـشرـیه آـمریکاـیی « ـیو.اس.آ. ـتودی» ( آـمریکا- اـمروز)، در گزارـشی
ات رژـیم والـیت اـم ذاکرات پـشت پرده ـمـق رـم اه، ـخـب ارـیخ 9 ـبـهـمن ـم ـبه ـت
ط ـاء رواـب ـی ـا ـهـدف اـح ـریکا را ـب ی از اعــضـای کنگره آـم ـمـع ـیه و ـج ـفـق
ودی» و.اس.آ. ـت ر ـطـبق گزارش « ـی اش کرد.  ـب دیپـلمـاـتیک دو کشـور ـف
ـتحـد، ـمـحمـد جـواد ظـرـیف، در روز نـده رژـیم در سـازمـان ـمـلل ـم مـاـی ـن
ـبه 8 ـبـهـمن مـاه  ـطی ـسفـری ـبه واـشنگـتن و ـمقـر رـسـمی دوـلت ـن چهـارـش
اـست ـجـمـهوری ـبوش ان رـی ر و از زـم اـله اـخـی اـیاالت ـمـتـحده  که در ـسه ـس
ـبی ـساـبقه ـبوده اـست، درـمذاکره ـبا ـتـعدادی از ـنـماـیـندگان کنگره  ـتدارک
ـسـفر ـهـیـئت ـهاـیی ـبه ـنـماـیـندگی از کنگره آـمریکا ـبه اـیران را ـبررـسی کرد.
رکب از د که یک ـهـیـئت ـم واـفق کردـن ر ـطـبق اـین گزارش دو طـرف ـت ـب
ده ـن ـته آـی ات اداری کنگره درصـورت امکان در  دوـهـف اـم اوران و ـمـق ـش ـم
ـست و پـنـجـمـین سـالگرد اـنـقالب ـبـهـمن 1357) از ایـران ـی ا ـب صـادف ـب (ـم

بازدید کرده و مقدمات سفر رسمی نمایندگان کنگره را مهیا کنند.
ا ـقـبل از وری خـواه، که گوـی اب ـنی، ـعضـو کنگره از حـزب ـجـمـه ـب
وـلـیت ـسـئ ال داـشـته اـست، ـم ـتـغ ـسی اـش ـی درـیس  انگـل ران ـبه ـت اـنـقالب در اـی
صـادی ـت ران ـلغـو ـتحـرـیم هـای اـق دارک اـین ـسفـر را ـبه ـعهـده دارد. اـی ـت
آـمریکا، که ـمانع ـسرـماـیه گذاری در صـنایع نـفت اـیران و رواـبط ـتـجاری ـبا

آمریکا می گردد، خواستار است.
ارـضاـیی ـمردم ا اـشاره ـبه ـن ـجاـلب ـتوـجه اـست که « ـیو.اس.آ. ـتودی» ـب
اال ـسـتـقـیم از دـست ـب رـم ان حکوـمـتی ـبه ـصورت ـغـی از ـعـملکرد اـصالح ـطـلـب
گرفتن نـیروـهای جـناح راـست انحـصارطـلب حـماـیت می کـند.  « ـیو.اس.آ.
ای روـه ـی رل ـمـجـلس از سـوی ـن ـت ازگرـفـتن کـن ال  ـب ـم رح اـحـت ا ـط ودی» ـب ـت
راـست گرا، ـبا نـقل ـقول ازـخاـنم ـهاله اـسـفـندـیاری، پژوـهشگراـیراـنی ـموـسسه
ـتـحـقـیـقاـتی وودرو وـیـلـسون، ـمـبـنی ـبر اـینکه« ـمردم از ـسـیاـست داـخـلی ـخـسـته
و ـبـیزار ـشده اـند.  ـنـظر آن ـها اـیـنـست بگذارـید ـبـبـیـنـیم ـمـحاـفـظه کاران چه ـبه
ا رد ـصالـحـیت ارـمـغان ـخواـهـند آورد»، ـعـمالٌ  ـتـحوالت ـحاـضر در راـبـطه ـب

های وسیع در انتخابات را مورد تائید قرار می دهد.
اشـاره « یـو.اس.آ. تـودی»  ـبه ـهمکاری هـای رژـیم ایـران بـا دوـلت
ـسـتان ـمـعـنی دار اـست. ـجاـلب اـست اـن ا ـحـمـله ـنـظاـمی ـبه اـفـغ ـبوش در راـبـطه ـب
اء رواـبط ا اـحـی ـطه ـب ریکا در راـب ای دوـلت آـم که  در ـلـیـست پـیش ـشرط ـه
ده، اـع واـمل اـلـق ا ـتـحوـیل ـع ـطـقه ای ازـجـمـله در راـبـطه ـب اـیل ـمـن ـس راٌ ـم ـمـنـحـص
اـسراـئـیل، ـعراق  و ـسـیاـست رژـیم در راـبـطه ـبا اـنرژی ـهـسـته ای ـمورد ـتوـجه
قرار گرفته و اصوالٌ اشاره یی به دموکراسی و حقوق بشر در داخل کشور

نشده است. 
اـفـظه اح  ـمـح اـبی اـست که ـجـن د اـین ارزـی اـئـی ودی» ـت و.اس.آ. ـت گزارش « ـی
ـیب» خـود  در نـان از پیـروزی کانـدیـداهـای «ـبی رـق ـی ـم کار رژـیم بـا اـط
انتخابات  مجلس هفتم در تدارک جلب حمایت امپریالیسم آمریکا برای

سیاست های ضدمردمی آتی خود است.     

ادامه ایستادگی «سوسیال دموکرات» ها ...



اـست. اگر چه در ـجرـیان اـنـتـخاـبات پـنـجـمـین دوره ـمـجـلس و ـنزدیک ـشدن پاـیان دوران رـیاـست ـجـمـهوری
ان او گروه کارگزاران اـنی و دوـلـتـی ـسـنـج اد گردـید و رـف اـیی در درون اـین ـصف اـیـج اـنی شکاف ـه ـسـنـج رـف
ـسازـندگی را در ـمـقاـبل «ـجاـمـعه روـحاـنـیت ـمـبارز» ـبه راه اـنداـخـتـند وـلی در پی ـحوادث دوم ـخرداد و ـخـطر
وـیت و اره ـتـق د ـمی کرد، اـین ـصف دوـب دـی اکم را ـتـه اع ـح ردـمی ارـتـج وی ـجـنـبش ـم دی ـیی که از ـس ـج
ـمـنسـجم گردـید. رـفـسنـجاـنی رـئـیس «مجـلس ـتـشخـیص ـمـصلـحت ـنـظام» ـشد و کارگزارن ـسازـندگی ـبه ـعـنوان

یک گروه فعال سیاسی از صحنه ناپدید شدند.
ر آدم د ـنـف راـنی کار چـن ز چـنـین ـبـح ور ـبه ـلـبه ـتـی ردن کـش ر، ـیـعـنی ـب وادث اـخـی ور اـینکه ـح راـین ـتـص اـب ـن ـب
ـمـتـحـجر در ـشورای نگـهـبان اـست ـتـصور ـخام و ـساده ـلوـحاـنه ـیی اـست. در اـخـبار روزـهای اـخـیر اـشاره ـشده
ـبود که رـفـسـنـجاـنی ـبه وـلی ـفـقیه رژـیم ـتوـصـیه کرده اـست که ـبا ـقاطـعـیت در مـقابل ـمـتـحـصـنـین ـمجـلس ـباـیـسـتد
ای روـه اـئـیه و ـنـی وه ـقـض ود که ـق ده ـب ا آـم رـه د. ـهمچـنـین در ـخـب رـخورد ـقـضاـیی کـن ا ـب ا آـنـه و اگر الزم ـشد ـب
اـنون» و «والـیت» اـعالم اع از «ـق رای دـف ادگی ـخود را ـب اگوـنی آـم ز در عکس اـلـعـمـلل ـهای گوـن اـمی ـنـی اـنـتـظ
کرده اـند. ـبـحث ـمـهم ـتر اـینکه در اـیران ـساـخـتاری ـقرون وـسـطاـیی حکوـمت ـمی کـند که در راس آن وـلی
ـفـقـیه رژـیم وـنـهادـهای ـمـنـتـصب او ـهمچون ـشورای نگـهـبان، ـمـجـلس ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت و دـستگاه ـنـظاـمی و
ا وـظـیـفه ـمـعـین کـنـترل و ـهداـیت رار دارـند. اـین ـمـجـموـعۀ در ـهم ـتـنـیده ـیی اـست که ـب اـنـتـظاـمی ـسرکوبگر ـق
ـهـمه ـشـئون زـندگی ـجاـمـعه و کـشور در ـهـمه ـعرـصه ـهای اـساـسی ـبه ـصورت ـهـماـهنگ و ـمـتـحد ـعـمل کرده
واـست د ـخ ـسـتـن د ـه داـفع اـین روـن اـیی که ـم روـه ات و ـهـمه ـنـی د اـصالـح رکوب روـن واـست ـس د. ـخ و ـمی کـن
ـمـشـترکی اـست که در ـسال ـهای اـخـیر ـهم در ـموـضع گـیری ـهای اـین دـستگاه ـها و اـفراد ـتـبـلور داـشـته اـست
ا ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت و اگون. ـهـماـهنگی ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع ـب و ـهم در ـعـملکرد ـنـهادـهای گوـن
دستگاه قـضایی و ـسرکوب ـحادث و ـیا اـمری اتفاـقی نـیست. درست ـبر اـساس این درک از ـساخـتار کـنونی
ا در ـسال ـهای اـخـیر ـهـمواره ـبر اـصل ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتأکـید ـحاکـمـیت در اـیران اـست که ـحزب ـم
دار وکراـتیک و پاـی ادـین، دـم ـنـی رات ـب وان ـبه ـتـغـیـی وـنی ـنـمی ـت ار کـن اـخـت ا ـحـفظ ـس د اـست که ـب کرده و ـمـعـتـق
اـمـیدوار ـبود. از دوم ـخرداد 1376 ـتاکـنون در ـمـهـمـترـین ـمـسایل روز کـشور وـلی ـفـقـیه ـهـمواره نـقش اـساـسی
اـنه رـیـب ور ـهای ـعوام ـف اـن ود. ـم ز ـجز اـین ـنـخواـهد ـب روز ـنـی اء کرده اـست و اـم واـضع ارـتـجاع اـیـف در ـتحکـیم ـم
ـمـبـنی ـبر ـفرا ـجـناـحی ـبودن «رـهـبر» ـتنـها ـبه اـین ـمـنـظور اـست که اگر ارـتـجاع ـبا ـفـشارـهای ـشدـید ـتوده ـها روـبه
اـهـیت و ام» را از «ـبال» دور نگاه دارد. اـین ـم ار «ـنـظ اـخـت وـقـتی اـصل ـس ـشـیـنی ـهای ـم ا ـعـقب ـن د ـب واـن رو ـشد ـبـت
اـعی اـست که در رژـیم والـیت ـفـقـیه ارتگران اـجـتـم ـشان و ـغ دـی اریک اـن اـفع ـت دادی ـحاـفظ ـمـن ـعـملکرد اـسـتـب
ـجاـمه ـعـمل ـمی پوـشد. ـمواـضع وـلی ـفـقـیه رژـیم، در ـمورد اـنـتـخاـبات و ـحـقوق ـمردم ـبرای اـنـتـخاب آزاد ـنـیز
ـموـضـعی ـجز ـهـمان ـنـظارت اـسـتـصواـبی و ـنـفی اـصل ـحاکـمـیت ـمردم ـبر ـسرـنوـشت ـشان چـیز دیگری ـنـیـست.
این مواضع تنها هنگامی تغییراتی بنا به ـمصلحت می کند که ارتجاع خود را در خطر جدی ببیند.  بر این
اساس سـخنان اخیر کروبی و «رـجوع به مقام رهـبری» برای حل بحران کـنونی نیز خاک پاـشیدن در چشم
أـیـید چـنـین دـیدگاـهی ا رخ داده اـست. در ـت اـتی اـست که در ـسال ـهای اـخـیر در ـمـیـهن ـم ـمردم و ـنـفی واـقـعـی
اـست که ـسایت ـخـبری روـیداد، واـبسته به جـبهه ـمـشارکت ـخـبر داد: «ـیک مـنبع آگاه روز ـیـکـشنبه 12 ـبهـمن
ـماه ـبه ـخـبرنگار «روـیداد» اطالع داد که در پی ارـسال ـناـمه ـمـشـترک رؤـسای ـجـمـهوری و ـمجـلس به «اـحـمد
ـجـنـتی» دـبـیر ـشورای نگـهـبان ـکه روـنوـشـتی از آن ـهم ـبرای ـمـقام رـهـبری ارـسال ـشده ـبود، ـمـقام رـهـبری از
پاـسخ به پیگـیری ـخاـتـمی ـخودداری ـکرده اـست. ـبه گـفته اـین ـمـنـبع، پس از آـنکه ـناـمه ـجمـعه ـشب 10 ـبـهـمن
ارـسال ـشد، ـصـبح روز ـشـنبه 11 بـهـمن ـماه ـخاـتـمی ـباـیـست ـتـماس ـمی گرـفت اـما ـحـجازی ـنزدـیـکـترـین ـفرد به
مـقام رـهـبری در پاسخ ـمیگوـید که اـیـشان ـتا سه روز ـنـیـسـتـند. ـناـظران ـسـیاـسی ـبا ـتوجه ـبه ـبرـخورد انـجام ـشده
ـبر اـین اـمر ـتأـکـید ـمی ـکـنـند ـکه ـهیچ گوـنه راـیزـنی و پیگـیری در ـمورد ـمـساـئل اـنـتـخاـبات ـنـتـیـجه ای ـندارد و
اـین ـتـصـمـیـمی اـست ـکه از ـسوی ـمـقام رـهـبری اـتـخاذ ـشده و ـبه ـنـظر ـنـمی رـسد ـموـضع گـیری اـخـیر«ـمـهدی

کروبی» رئیس مجلس در مورد تدبیر رهبری هم نتیجه یی داشته باشد.»
ـیه و وـطـئه وـلی ـفـق د که: ـت ـنه اشـاره ـمی کـن ـی ران ـبه درـسـتی در اـین زـم ودۀ اـی رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی کـم
ـمـشاوران او در ـشورای نگـهـبان را ـتـنـها ـبا ـمـقاوـمت ـمتکی ـبر ـمردم، و ـتـحرـیم ـفـعال اـنـتـخاـبات ـفرـماـیـشی، ـمی

توان با شکست روبه رو کرد !
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ایستادگی «سوسیالادامه رژیم والیت فقیه ...
دموکرات» ها و«عدالت» به

شیوه انگلیسی!
دوـلت انگلـسـتان در هفته گذـشته دو
ـواـنــست ـبه ی ـت ـمـده را که ـم ـبـحـران ـع
ـر ـر، ـنخــست وزـی ـی ـل ی ـب ـوـن ـتـعـفـای ـت اـس
انگـلـیس، ـبـینـجاـمد، در ـشراـیـطی اـسـتـثـناـیی

از سر گذراند.  
ـهــمـن مـــاه پارـلـمـــان در روز 7 ـب
ـاز ـا 5 رای الـیـحه ـمـج ط ـب ـیـس ـفـق انگـل
ه ن کشــور  ـب ـشگاه هــای اـی کردن داـن
رـیه زان ـشـه ـی ورد ـم ری در ـم ـصـمـیم گـی ـت
ــر امکان ــا ایـن اـم ــصــویـب کرد.  ـب ـت
شگاه هـای یـاری از داـن ـس ـصـیل در ـب ـتـح
درـجه اول انگـلـیس از دـسـترس ـفرزـندان
ـخاـنواده ـهای زـحـمتکش ـخارج ـخواـهد
ا روز ـقـبل از رای گـیری پارـلـمان ـشد.  ـت
ر شکـست دوـلت ا ـمـبـنی ـب ـهـمه ـتـحـلـیل ـه
و اـحـتـمال اـسـتعـفای ـتوـنی ـبـلـیر ـبود وـلی ـبا
ــار از ــدادی انگشـت شــم ـع ــر ـت غـیــی ـت
ی ـوکراـس ـال دـم ـی ـوـس ـداران ـس ـردـم ـس
ری اـین ای ـقـبل از رای گـی اـعت ـه درـس
ـست اـست ارـتجـاـعی ـتصـوـیب و ـنـخ ـسـی
ـظه اـف زاب ـمـح ر ـجـست. اـح ر از ـخـط وزـی
اـبت ر پاـیه رـق وکرات ـب رال دـم ـیـب کار و ـل
ور یک ا دوـلت ـبـط اـسی ـخود ـب ای ـسـی ـه
د. پارچه ـبه اـین ـمصـوـبه رای ـمـنـفی دادـن
آنچه ـحـیاـتی ـبود تـعداد آراء ـجـناح چپ
ـحزب کارگر ـبود، که ـبرـخی از ـعـناـصر
ـات ـبه ن ـلحــظ ـرـی ـزل آن در آـخ ـزـل ـت ـم
رم اـتی و پالـتـف اـب ار ـهای اـنـتـخ اـمی ـشـع ـتـم
ـد و امکان ـود پـشت کردـن ی ـخ ـاـس ـی ـس
ی را ـاـع ـاـست ارـتـج ـی ن ـس ـصـوـیب اـی ـت
ن ـنـد.  یک روز ـبـعـد ازـی ـت مکن ـسـاـخ ـم
جریان جنجالی دولت انگلیس با کمک
رـتـبه ـتواـنـست ـحداـقل اـلـی یک «ـقاـضی» ـع

ادامه در صفحه 5
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دوـلت ـها ـنـمی ـتواـنـند ـبه ـموـسـسات ـخـصوـصی که دچار ـمشکالت ـماـلی
ـمی ـشوـند، ـبرای ـغـلبه ـبر بـحران کمک ـهای ـنـقدی بکـنـند. گزارش رـسانه
ـهای ـخـبری ـحاکی از اـین اـست که دوـلت اـیـتاـلـیا در اـین ـخـصوص ـمورد

اعتراض کمیسیون اروپا قرار گرفته است.  
د در زار کارگر و کارـمـن االت» دارای ـسی و ـشش ـه رکت «پارـم ـش
وـجه داـشت که ورشکـستگی د ـت اـی ان اـست.  ـهمچـنـین ـب ور ـجـه ـسی کـش
«پارـماالت» ـبرای کـشورـهای ـهـمـساـیه اـیـتاـلـیا ـنـیز  ـبه ـمـثاـبه یک زـمـین ـلرزه
ـیـد صـص ـتـوـل ـتـخ ـتی «پارـمـاالت» که ـم ـنـع واـقـعی اـست. زـیـرا، گروه ـص
وـلـید کـنـنده ـشـیر و ـمواد داـمی در اـتی اـست، ـهزاران ـت ـفرآورده ـهای ـلـبـنـی
ر ـیه زـی واد اوـل ده ـم راـهم آورـن وان ـف ا را ـبه ـعـن ـی اـل ـت ای ـمجـاور اـی کشـورـه
ال ورشکـستگی و ـتـعـطـیل «پارـماالت» پاره ـیی از پوـشش دارد.  ـبـطور ـمـث
ی شکالت ـفـراواـن ـیـز دچار ـم ـسه را ـن دام داران آن ـسـوی آلپ  در ـفـراـن
ـخواـهد کرد.  وـلی داـمـنه بـحران ـحـتی ـبـسی ـفراـتر از اـین ـهاـست.  ـهـمراه ـبا
ا ـنـیز در ـلـبه پرتگاه اـلـی اـلی و ـبانک ـهای اـیـت ازار ـم «پارـماالت»، ـمـجـموـعه ـب
قرار گرفته اند.  یک سوم بدهی این کمپانی عظیم به بانک ها است.  
یکی از نکات ـعـمده  ـقابل ـتوـجه اـین که ـمـتـعاـقب ـمـساـله «پارـماالت»،
ـمـقاـمات ـقـضاـیی ـبـیش از پـیش و از ـنزدیک ـتوـجه ـخود را  ـبه دو ـموـسـسه
ـمع ـت ن ـمـج ـیـدگی ـبه حــسـاب ـهـای اـی ی که در ـطـول ـسـال ـهـای رـس ـی
ـصـنـعـتی- ـتوـلـیدی را ـبه عـهده داـشته اـند، مـعـطوف کرده اـند( ـمثل ـشرکت
رون را ـبه دـست داـشت). آنچه الزم رـسی کمپاـنی اـن اـب درـسون که ـحـس اـن
ال 2001 اـنی که در ـس د اـین اـست که زـم اـش د ـمی ـب اکـی ادآوری و ـت ـبه ـی
ـسـیاری از ـتـحـلـیل گران ـمـطـلع اـعالم رـسواـیی ـشرکت اـنرون اـفـشاء ـشد، ـب
د واـه رد ـنـخ ورد ـمـنـف ریکا یک ـم اد آـم رای اـقـتـص اـله ـب ـس د که  اـین ـم کردـن
ر از آب در آورد و پس از آن ود که ـس وک کوه ـیـخی ـب رون ـن ود.  اـن ـب
بـات و ورشکـستگی «ورلـدکوم»، «وـست» و یـا رـمال شـدن ـتـقـل وـبت ـب ـن
اـله ا «پارـماالت» ـنـیز اـینک اـین ـمـس ود. در راـبـطه ـب ال کروـسـینگ» ـب وـب «گـل
ـمـطرح اـست که در اروپا ـهم اـبـعاد ـحـساب ـسازی ـها و اـفـتـضاـحات ـماـلی
ـبـسی ـفراـتر از آن اـست که ـبـشود ـبـحران «پارـماالت» را یک ـحادـثه ـمنـفرد
ـنـدی ش از آن و در آـغـاز سـال 2003 کمپاـنی ـهـل ـتـلـقی کرد.  ـحـتی پـی
«آهولد» به دلیل یک بدهی غیر قابل توضیح 970 میلیون یورویی دچار
ـیـد . ـیـز کارش ـبه دادرـسی کـش ـبـحـران و ـسـقـوط ـشـد.  «وی واـلـدی» ـن
ـسـیاـهه گروه ـهای اـقـتـصادی که در راـبـطه ـبا ـتـقـلـبات ـحـساـبداری زـیر ذره
ـبـین ـقرار گرـفـته اـند، ـنـشان ـمی دـهد که ـمـساـله ـتـقـلب و ـحـساب ـسازی در
ر اـست و ـحـتی داـمن آن راگـی وـنی ـف اـیه داری در دوره کـن رـم ـتصـاد ـس اـق
ـته ز گرـف د ـنـی اـلـیت دارـن اد ـسـنـتی ـفـع ـص رـصه اـقـت اـیی را که در ـع کمپاـنی ـه
اـشی ـمی اـست.  اـین ـفرورـیزی ـها در واـقع از یک ـبـحران ـسـیـسـتـماـتیک ـن
اـید ازدـهی که، ـخـیـلی ـساده ـب االی ـب ـشود ـیـعـنی از ـجـسـتـجوی ـنرخ ـهای ـب
اـیه ـهای ا ـبه ـعـبارت دیگر کـسب ـسرـم اـبل دـسـترـسی اـند.  ـی ر ـق گـفت، ـغـی
رای چـنـین ـمـنـظوری زرگ.  ـب ای ـب رای ـمـجـتـمع ـه ر ـممکن، ـب ـشـت رچه ـبـی ـه
ذاب و ار ـج ـسـی اـلی ـب ای ـم رآوردـه ا و ـب اـمه ـه ا کارـن الزم اـست که آن ـه
وه ا ـشـی ازی و ـب اب ـس ـس وـسل ـبه ـح ا ـت ری را، و از ـجـمـله ـحـتی ـب چـشمگـی
ـملکرد ی ـع ـن ن ـیـع ـد.  و اـی ـن ـشــر کـن ـت ـن ـداع و ـم ـز اـب ـی ب آـم ـای ـتـقـل ـه

اقتصادکازینویی: تقلب، چشم بندی و تردستی به عوض تولید.   

ا اـعالم ورشکـستگی یکی اـمـبر ـسال 2003) ـب اه (23 دـس روز دوم آذر ـم
از ـعـمده ـترـین ـصـناـیع اـیـتاـلـیا که از ـبزرگـترـین ـتوـلـیدکـنـندگان ـفرآورده ـهای
والـنی ـمصـرف) در اروپا اـست، ـیـعـنی ـمـجـتـمع ر ـط اـتی (ـمـبتکر ـتـهـیه ـشـی ـی ـن ـب ـل
اگـهان دچار ـسرگـیـجه ـشد.  اـین ا ـن اـلـی اـیه داری اـیـت ـصـنـعـتی «پارـماالت»، ـسرـم
اـسی ـعـظـیم روـیداد که اـلی در ـمـقـی اـمر پس از آشکار ـشدن یک رـسواـیی ـم
به ـنوبه ـخود ـبانک ـها و ـسازـمان ـهای «ـنـظارت» ـبر ـبازار را ـمورد تـهدـید ـقرار
اـئی ـی اـل ـت رون» اـی ا آن را یک «اـن ـی اـل ـت ای اـقـتصـادی اـی اـمه ـه داده اـست.  روزـن
ـته پـیش از اـعالم ورشکـستگی ان اـین رسـواـئی از یک ـهـف د.  جـرـی ـن ـسـت داـن
ـره ـریکا» اـعالم کرد که یک ـحـف ـانک آـم یکه «ـب ـاـن ی زـم ـن ـاالت» ـیـع «پارـم
وروـیی در ـحـساب «گروه» کـشف کرده اـست، ارد ـی ـیـلـی ار ـم زدیک ـبه چـه ـن
ـشروع ـشد. خبرگزاری ـفراـنسه در روز 20 دی ماه (10 ژاـنویه) گزارش داد
ن ـشـان داد که «ـبـانک آـمـریکا» ـخـود در اـی ـشـاگری ـهـای ـبـعـدی ـن که اـف
رـسواـئی ـنـقش کـلـیدی داـشـته اـست.  ـبه گزارش رـساـنه ـهای ـخـبری، روز 28
آذر ـماه (19 دـساـمـبر) ـموـسسه آـمریکاـیی کشف کرد که ـمـبلغ 3/95 ـمـیـلـیارد
یورو که گوـیا به ـمنـظور پرداخت ـقروض ـعاجل به حـساب یکی از ـشرکت
ر ـسـتـق ان» ـم ر «کاـنی ـن زاـی ان الت»، که در ـج ام «ـب ـسـته ـبه ـمـجـتـمع ـبه ـن ـهای واـب
ریکاـیی ـسه آـم وـس دارد. ـم د رـیـخـته ـمی شـد، وجـود خـارـجی ـن اـی اـست، ـب
آشکار کرد که ـشرکت «ـبان الت» در این ـبانک هیچ ـحـساـبی ـنداشته اـست
ـین واریـزی ـین اـین بـود که چـن ـب ـشه «بـانک آمـریکا»، ـم ـی نـد، سـر کـل و  ـس
رـمال ـشدن اـین ـمـطـلب ـسـبب ـسراـسـیمگی در ـبورس وده اـست.  ـب ادرـست ـب ـن
ـمـیالن (ـمـحل اـسـتـقرار «ـبانک آـمریکا»)  ـشد و ـسـهام ـشرکت «پارـماالت» ـبه
ای ازی ـه اب ـس ـس ود که ـح وط کرد.  و از آن پس ـب د ـسـق زان 66 درـص ـمـی
تقـلب آمیزـمدیرـیت پیشین و پنـهانکاری های آگاـهانه و ـعامدانه در رابطه ـبا
زوده ـشاء گردـید و ـبه اـصل ـقـضـیه اـف وـسـسه اـف اـلی ـم داران و ـشرکای ـم اـم ـسـه
د. ز درآـم ارآـمـی اـلت اـنـفـج ا ـبه ـح اـلـی اـتی اـیـت ـبـنـی اـیع ـل ـشد و وـضـعـیت ـحول ـصـن
روزـناـمه ـهای اـیـتاـلـیاـئی ـبدهکاری ـهای «پارـماالت» را ـتا هـفت ـمـیـلـیارد ـیورو
یعـنی تـقرـیـباٌ ـبراـبر ـبا درآـمد ـناـخاـلص ـسالـیانه آن که ـهفت و نـیم میـلـیارد ـیورو
ـمی ـباـشد، ـبرآورد کردـند. ـبـعـضی کارـشـناـسان ـمـیزان ـبدـهی را ـتا ده ـمـیـلـیارد

یورو تخمین می زنند.  
ا ـبرای ـمـحدود کردن داـمـنه ـبـحران، کمپاـنی «پارـماالت» را اـلـی دوـلت اـیـت
ـتـحت ـحـماـیت ـخود ـقرار داد و «ـفرـماـنی» ـبه ـتـصوـیب ـشورای وزـیران رـسـید
که به ـموـجب آن به وزـیر ـصـنایع اـجازه داده ـشد که از ـطریق گـماردن یک
«کمیسر» با «اختیارات فوق العاده» امور شرکت را در دست بگیرد.  هدف
ا اـلـی وگـیری از ورشکـستگی کاـمل ـشرکت اـست.  وـلی دوـلت اـیـت دوـلت ـجـل
ا عـدم دخـاـلت دوـلت هـا در ـطه ـب ررات اـتحـادـیه اروپا در راـب ـبه ـلحـاظ ـمـق
ی رو ـبه روـست که کار را ـا ـمـحـدودـیت ـهـاـی ـصـادی ـب ـت ـاـبت ـهـای اـق رـق
ر اـساس اـین ـمـقررات رار اـست که ـب اـخـته اـست.  ـموـضوع از اـین ـق دـشوارـس

 و اینک نوبت شوربختی سرمایه
داری ایتالیاست!



د: ـس وـی راق ـمی ـن ـست ـع وـنـی زب کـم ردم) ارگان ـح ـشـعب (راه ـم رـیق اـل اـمه ـط روزـن
«ـجـلـسۀ روز دوـشـنـبه ـنوزدـهم ژاـنوـیۀ 2004، ـبـین ـنـماـیـندگان ـشورای حکوـمـتی، ـمـقاـمات
ـسه پاـسـخی اـست ـبه ـمـیت ویژه ـیی اـست. اـین ـجـل ز اـه اـشغـالگر و سـازمـان ـمـلل، حـاـئ
ـخواـست اکـثرـیت ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـعراق و ـجاـمـعۀ ـبـین اـلـمـلـلی، ـبرای اـیـفای ـنـقـشی ـفـعال
ـتر ـتوـسط ـسازـمان ـمـلل در ـنـظارت ـبر ـتـحوالت ـسـیاـسی در ـعراق، و اـیـجاد ـشراـیط الزم
رار ـتـق ان و اـس وـشت ـش رـن ود در ـتـعـیـین ـس د از ـحق ـخ ـن واـن ـت راق ـب ردم ـع رای اـین که ـم ـب
رژـیـمی که ـبـیانگر ـخواـستـهای آنـها ـباـشد، بـهره ـمـند ـشوـند. از ـهـمان آـغاز ـبه روـشـنی پـیدا
ـشی ان ـمـلل ـنـق ازـم د ـبه ـس واـسـتـن اگون ـنـمی ـخ الگر ـبه دالـیل گوـن ای اـشـغ روـه ـی ود که ـن ـب
ای آن، دـه اـم اـسی و پـی د ـتـحوالت ـسـی رل روـن اـیل ـبه کـنـت د. ـتـم دـهـن اـتی ـب رکزی و ـحـی ـم
ر ـظ راق در ـن ان در ـع ورـش رای ـحـض ا ـب داـفی که آـنـه الگران و اـه اـفع اـشـغ ا ـمـن اـهنگ ـب ـهـم
وـضع، ـبه رـغم الگران اـست. اـین ـم رـین دالـیل اـین ـخواـست اـشـغ ۀ ـمـهـمـت د، از ـجـمـل داـشـتـن
ـقطـعـناـمۀ 1438 ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ملل ـمتـحد (اردـیبـهـشت ـماه 1382) گرـفته ـشد که
اـشارۀ روـشـنی ـبه ـنـقش ـمورد اـنـتـظار از ـسازـمان ـمـلل داـشت. ـتردـیدی ـنـیـست که ـعـبور از
ـمرـحـلۀ ـحـساس و دـشوار کـنوـنی، و دادن ـنـقـشی ـبزرگـتر ـبه ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـهـمـسو ـبا
مـنافع ـمردم ـما ـخواـهد ـبود. این ـنقش به سازـمان ـملل این امکان را ـمی دهد که به عـنوان
و، ودوـمـل ای ـسرـجـی ان ـمرگ آـق د، که ـجای آن از زـم اـنـجی ـبی ـطرف ـعـمل کـن یک ـمـی
ـنـماـیـندۀ ویژۀ فـقـید دـبـیر کل ـسازـمان ـمـلل، در روـند تـحوالت ـسـیاـسی ـعراق ـخاـلی اـست.
آـقای ـمـلو در یک اـقدام وـحـشـیاـنۀ ـترورـیـسـتی ـتوـسط ـنـیروـهاـیی کـشته ـشد که ـبا ـمـلت ـما
رپا کردن ال و ـب ر ـبه اـشـغ ان دادن ـهر چه زودـت رای پاـی ان ـب ر ـحق آـن ای ـب واـسـته ـه ا ـخ و ـب

رژیمی جدید بر اساس اصول دموکراتیک، دشمنی داشتند.
ـقطـعـناـمۀ 1511 ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـملل (آـبان 1382) نـقـشی فـعال ـتر ـبه ـسازـمان ـمـلل
د ـتحکـیم و اـی زی اـست که ـب راق داده اـست. اـین آن چـی اـسی ـع والت ـسـی د ـتـح در روـن
ر 2003 ـبـین شـورای ـب واـم ۀ 15 ـن اـم ـن ـت واـفـق ا اجـرای ـم اط ـب ـب ویژه در ارـت ـبـیت شـود، ـب ـث ـت
راق. اـین ـمـهم ردم ـع درت ـبه ـم ال ـق ورد اـنـتـق وـقت در ـم حکوـمـتی و حکوـمت اـئـتالـفی ـم
ـمی ـباـیـست بـخـشی ـباـشد از ـتالـشی ـهـمه ـجاـنـبه ـبرای ـبـسـیج ـنـیروـهای ـجامـعۀ ـبـین اـلـمـلـلی و
افکار ـعـموـمی ـجـهان ـبرای کمک ـبه دـسـتـیاـبی ـمردم ـما ـبه اـهداف ـعادالـنه ـشان در پاـیان

دادن به اشغال و احیای استقالل کامل ملی.
رای شکل گـیری دوـلت راـیط ـب ازی ـش اده ـس ر و آـم واـمـب ۀ 15 ـن اـم واـفـقـتـن ا اـجرای ـم ـب
گذار ملی که در اول ژوییۀ 2004 قدرت کامل را به دست خواهد گرفت، و با خاتمه
اـیت ـبه د شـد که در ـنـه از خـواـه ار ـمـهـمی آـغ ـسـی ۀ ـب رـحـل الگران، ـم دار اـشـغ ـت اـفـتن اـق ـی
رار رژـیـمی ا اـسـتـق اـنـتـخاـبات اـصـیل و آزادی ـمـنـجر ـخواـهد ـشد که در آن ـمردم ـعراق ـب
ال ـخود را رای یک ـعراق ـمـتـحد، ـخواـست و آـم ـسـتی ـب وراـلـی دـموکراـتیک، ـفدرال و پـل
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اـبی ـبه اـین ـهدف، ـضروری رای دـسـتـی د کرد.  ـب واـهـن ان ـخ ـبـی
اـست که اـنـتـخاـبات زـیر ـنـظارت ـبـین اـلـمـلـلی ـبی ـطرـفی اـنـجام
ان ـمـلل ـشی اـست که ـبه طـور ـعمـده ـبه سـازـم شـود. اـین ـنـق
اـنـیت ـبـین اـلـمـلـلی وـجه ـبه ـحـق ا ـت واگذار ـشده اـست، ـبه ویژه ـب
آن، و ـهمچـنـین ـتـجربه و تـخـصـصی که اـین ـسازـمان در ـطول
ن اـسـاس اـست که ـی ـم ـسـاـلـهـا ـبه دـست آورده اـست. ـبـر ـه
ـسازـمان ـمـلل ـبرای ـبه ـعـهده گرـفـتن ـنـقـشی ـفـعال و ـسازـنده در
رای شکل گـیری یک دوـلت اـیـجاد پـیش ـشرط ـهای الزم ـب
ب ـاـح ـا، ـص ـور ـم ـال کـش ـان دادن ـبه اـشـغ ی و پاـی گذار ـمـل

صالحیت است.
ر کردن ـت اـل ان ـمـلل و ـفـع ازـم ارکت ـس ـش ای ـسـطح ـم ارـتـق
ـنـقش آن، ـبه ـتـشوـیق ـشرکت ـنـیروـهای ـمـتـعدد ـبـین اـلـمـلـلی در
ادی اـلت ـع اع کـشور ـبه ـح ازگـشت اوـض ازی و ـب ازـس د ـب روـن
واـنـهای راـخ ان ذکر اـست که ـف اـی ز کمک ـخواـهد کرد. ـش ـنـی
وـسط ر ـت ـت اـل ـشی ـفـع ای ـنـق رای اـیـف راق ـب اـسی ـع ای ـسـی روـه ـی ـن
ر و واـمـب ۀ 15 ـن اـم واـفـقـتـن ر اـجرای ـم ان ـمـلل در ـنـظارت ـب ازـم ـس
اـفـته اـست. در زاـیش ـی راً اـف اـنـتـقال ـقدرت ـبه ـمردم ـعراق، اـخـی
اـید ـبر ـتـعـهد ار اـین ـموـضع ـب اـید اـشاره کرد که در کـن اـیـنـجا ـب
این نـیروها به تضمین حقوق اجتماـعی، اقتصادی و فرهنگی
ـشـهروـندان، و ـنـیز ـحـقوق ـمدـنی و ـسـیاـسی آـنـها، آن ـطور که
در اـعالـمـیۀ ـجـهاـنی ـحـقوق ـبـشر و ـمـنـشور ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد

فرمول بندی شده است، تأکید شود.
ـین ـتـعهـدی در جـریـان ی، ـتـحـقق چـن ط کنـوـن در شـراـی
ـراق در دورۀ گذار [پـیـش ـون ادارۀ دوـلت ـع ـاـن ن ـق ـدوـی ـت
نوـیس قانون اـساسی]، و نیز در ـتدوین آن اصول اـساسی که
اـنون اـساـسی داـئـمی ـهـسـتـیم، ـما ـخواـهان گـنـجاـندن ـشان در ـق
ر ا زـیر ـبـنای ـمحکـمی ـبرای دوـلـتی ـمـبـتـنی ـب کمک ـمی کـند ـت
ـقاـنون پاـیه رـیزی ـشود که رـعاـیت ـحـقوق ـهـمۀ ـمردم ـعراق،
ان ـمـلل ازـم ور ـس ـش ـن ا ـم ـطـبق ـب ـن ر را، ـم ـش وق ـب و از ـجـمـله ـحـق

متحد، تضمین خواهد کرد.

سر مقالۀ روزنامۀ طریق الشعب (راه مردم)،
ارگان مرکزی حزب کمونیست عراق
28 دی ماه 1382 (8 ژانویۀ 2004)   

به سوی تأمین نقشی بزرگ تر برای سازمان
ملل متحد در تحوالت سیاسی عراق
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