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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» !

انتخابات فرمایشی اول اسفندماه، تشکیل مجلس ذوب
در والیت و پایان خط برای دولت اصالحات حکومتی
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اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد انقالب بهمن
فاجعه رژیم والیت فقیه ریشه اساسی ناکام ماندن انقالب بهمن

1357 و تحقق نیافتن آرمان های آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی

ات ـتخـاـب ـمـین دوره اـن ـت اه ـهـف دـم ـن اول اـسـف
ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـبرگزار ـخواـهد ـشد.
ور اـتی، ـبه دـسـت ـتخـاـب زد اـن اـم زاران ـن ذف ـه ـح
وـلی ـفـقیه  و دیگر ـسران درـجه اول رژـیم، در
ای اـمـنـیـتی و رده ارگان ـه دارک گـسـت ار ـت کـن
اـمه رـن ان، ـب ا ـمخـاـلـف اـبـله ـب رای ـمـق رکوبگر ـب ـس
رـیزی ـهای اـنـجام گرـفـته ـبرای رـیـخـتن ـمـیـلـیون
ای ا، و ـتالش ـه دوق ـه ا رای ـقالـبی ـبه ـصـن ـه
ا آمـریکا و دوـلت رای تـواـفق ـب پـشت پرده ـب
ـهای اروپاـیی  ـبرای ـساکت نگاه داـشـتن  آـنـها
ـش ـش از پـی ـی ـقــاـبل ـحــرکت ـهــای ـب در ـم
م ـسـرکوبگراـنه ارـتـجـاع، راه ـحل ـسـران رژـی
ا اوج گـیری ـبـحران ـسـیاـسی ـیی اـبـله ـب ـبرای ـمـق
است که در ماه های اخیر میهن ما را در خود

فرو برده است. 
ـیـغـاـتی کارگزارن ـبـل ـتـرده ـت ـحـمالت گـس
ـمـله ـنـاـطق ـنـوری، ـخـزـعـلی و ارـتـجـاع، از ـج
د دـی اـتی وـلی ـفـقـیه و ـتـه وـع ـطـب اق داران ـم چـم
مگی ـبـان ـبه ـسـرکوب ـشـدـیـد ـه اـصالح ـطـل
ـنـشانگر ـبرـناـمه ـهای وـسـیـعی اـست که ارـتـجاع
س «ذوب شکـیل ـمـجـل ـبـرای دوران پس از ـت
ــده اسـت. ــدارک دـی فـتـم ـت در والیـت» ـه
ـیـر ی، ـفـراـمـاـسـون ـمـعـروف، دـب ـمـهـدوی کـن
بـارز،  و از چهـره هـای جـاـمـعه روحـاـنـیت ـم
اـنـیه ـیی ـی ار ـب ـش ـت ا اـن اع، ـب ـمـهم پـشت پرده ارـتـج

درـباره ـحوادث کـشور، ـضـمن دـفاع ـشدـید از
ـمـله اـقـدام ـهـای ـسـرکوبگراـنه ارـتـجـاع از ـج
ـته ـد ـسـال گذـش ـاـنه چـن ـأـسـف ـت اـعالم کرد:« ـم
ای واـسـته ـسـتم ـه اـخ ا ـن واـسـته ـی اـتی ـخ اـن رـی ـج
ای ـمـلت روا ان ـه ا و آرـم راوان ـبه ارزش ـه ـف
ا ـخطـر تکرار ارـه ان طـور که ـب د. ـهـم ـن ـت داـش
تـذکر شـدم، اـین شـروـطـیت را ـم صـاـئب ـم ـم
ـجرـیان ـمی رـفت ـخدای ـناکرده، اـنـحراـفی در
ـاـنه ـد  آورد. خــوشــبخــت اـصل ـنـهـضـت پدـی
ای ادـه اری ـمـلت و ـعـمل ـبه وـظـیـفه ـنـه وـشـی ـه
اـظر ـبه اـنـتـخاـبات ـخـطر را ـبه ـحداـقل وـنی ـن اـن ـق
ـتهـم کردن ی ـبــا ـم ـش داده اـنــد. » کـن کاـه
ی ـودن، ـم یگاـنه  ـب ـواـمل ـب ـان، ـبه ـع ـرـض ـت ـمـع
اـفزاـید: «اـما اـین ـجرـیان ـهـنوز اـمـید به پـشـتـیـباـنی
یگاـنه ـظهـر ـبه ـحمـاـیت ـب ـت ـس اجـاـنب دارد و ـم
ـنـوز دـست از اـیـراد ـیل ـه ـین دـل ـم اـست. ـبه ـه
ـیه ـمـلت و تـرا و ـجنگ رواـنی ـعـل ـتـهـمت و اـف
ـنـهادـهای ـقاـنوـنی ـبرـنداـشـته و ـهمچـنان ـبر ـطـبل
م و ـرـی ـئه ـتـح ـوـط ـد. ـت ی کوـب ـوـمت ـم خــص
ـنه ـردم در ـصـح ـور ـم ـرنگ کردن حــض کـم
اـنـتـخاـبات ـهمچـنان در دـسـتور کار اـین ـجرـیان
ـقـرار دارد. ـحـرف اول و آـخـر اـین ـجـرـیـان
حـذف دـین از عـرـصه ـعمـوـمی و ـبه حـاـشـیه
ـصـوـصی اـست و در راـنـدن آ ن ـبه ـحـوزه ـخ
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آماده انتشار شد
ـمـجـموـعه اـسـناد پـنـجـمـین کنگره
ـحــزب ـتــودۀ اـیــران ـشــاـمل:
گزارش کـمـیـته ـمرکزی، ـبرـناـمه
ن،  ـتـزـهـاـیی ـنـاـمه ـنـوـی و اـسـاـس
ـیـاـست ـهـای ـحـزب درـبـاره ـس
الب، پـیـــام ـهـــای ـق پس از اـن
ـیـده ـبه کنگره و پـیـام ـهـای رـس
کنگره بزودی منتشر می شود.

کارگران مبارز و ضرورت هوشیاری
در برابر ترفند های ارتجاع 

ـبا ـفرا رـسـیدن 22 بـهـمن ـماه 1382، ـبـیـست و پنج ـسال
ـر ـضـد ـران ـب ـردم اـی ـد ـم ـن ـم ـروزی اـنـقالب شکوـه از پـی
ی ـته پـهـلـوی ـم یــسی و وابــس ـاـتـوری، پـل حکوـمت دیکـت
گذرد. اـنـقالب ـبـهـمن 57، اـنـقالب ـتوده ـهای ـعـظـیم ـخـلق
ـبرای ـحاکم ـشدن ـبر ـسرـنوـشت ـشان و تحقق آرـمان ـهای
مـاـعی ـت ـتـقالل و عـداـلت اـج واالـیی ـهمچون آزادی، اـس
ـبود. ـبـیش از دو دـهه ـسرکوب ـخـشن و ـخوـنـین ـحـقوق و
ــیـــروـهـــای آزادی ـهـــای دـمـــوکراـتـیک، و پیگرد ـن

وـسط دـستگاه اـمـنـیـتی واه ـت وکراـتیک و آزادی ـخ دـم
رى اـنـقالب د که سکان رـهـب اواک ـسـبب ـش اه- ـس ـش
در اـختیار کـساـنى قرار گـیرد که ـبا وجود ـهمه ادعاـها
ـروزی اـنـقالب و در ی که پـیـش از پـی ـول هــاـی و ـق
ـنـخـسـتـین ـماه ـهای پس از پـیروزی اـنـقالب ـمی دادـند،
ـهدف اـساـسی ـشان ـنه ـبر پاـیی اـیراـنی آزاد، و ـمـسـتـقل
بلکه در دست یابی به قدرت سیاسی و استقرار یک

ار و رای ـمـه وـنی ـب سـاس ـکـن ارـتجـاع در شـراـیط ـح
ارگر و دیگر راـضی ـطـبـقه ـک اـخـتن ـجـنـبش اـعـت ـخـنـثی ـس
ر تـوـسل ـبه سـرکـوب ـیـهن مـا، ـعالوه ـب ـتکـشـان ـم ـم زـح
یـر آنچه در  ـشهـر بـاـبک رخ داد، از حـرـبه ـظ ـین ـن خـوـن
بـارزات ـنحـرف کـردن ـم یـرنگ بـا هـدف ـم فـرـیب و ـن

کارگری نیز استفاده می کند!
وـنی، از ـکـن وـشت ـس رـن رـنج و ـس ار ـبـغ ـسـی اع ـب در اوـض
ر و ـتـحول در روـهای ـمـخاـلف آزادی و ـتـغـیـی وـعه ـنـی ـمـجـم
ـنـاح ذوب در والـیت ـبـرای کــشـور و در رأس آـنـهـا ـج
ـای ـا و روش ـه ـوه ـه ـی ـود، از ـش ـیت ـخ ـوـقـع م ـم ـی ـتـحـک
ا اـبـله ـب اـست در ـمـق د. اـین ـسـی رـن ره ـمی گـی اگون ـبـه گوـن
ردـمی رـین گردان ـم وان اـصـلی ـت ارگری ـبه ـعـن ـجـنـبش ـک

نمود بارز و قابل تأملی دارد.
هـفته ـهای اخـیر، ـشاـهد اوج بـحران ـناـشی از اـقداـمات
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«نظام اسالمی»، متکی بر حاکمیت مطلق روحانیت خالصه می شد.  
انـقالب بـهـمن 57 ـجـنـبش ـعـظـیـمى ـبود ـکه اـکـثرـیت ـمردم ـکـشور ـما را از ـطـبـقات
اوت در آن شـرکت ـتـف د گاه هـاى ـم ا خـواـست هـا و دـی ا گون ـب ای گوـن شـرـه و ـق
ـطـقه اع در ـمـن ى و ارـتـج اـیه ـبـین اـلـمـلـل رـم اى ـس رـین  پایگاه ـه د و ـیـکى از ـمـهـمـت کردـن
اـسى ـکـشور از روـهاى ـسـی ردم و ـنـی رـیت ـم د. ـشرـکت اـکـث وـبـی اـنه را درـهم ـک اورـمـی ـخ
ـحزب ـتودۀ اـیران ـتا ـنـیروـهاى ـمذهـبى ـنـشان گر ـخـصلت ـعـمیـقاً خلـقى انقالب و ـتوان

عظیم اجتماعى آن بود. 
انقالب اـیران ـبر پایه ـتـشدـید ـتـضادـهاى دروـنى و ـبـیروـنى ـجاـمعه، که ـعـمده ـترـین
اـلـیـسم در ـخارج و رژـیم دـست ـنـشاـنده ـسـلـطـنـتى ا امپرـی آن ـتـضاد ـمـیان ـهـمه ـخـلق ـها ـب
ـسـته و زـمـین داران ـبزر گ در داـخل پایگاه ـهاى اـصـلى آن را اـیه داران واـب ـکه ـسرـم
ان ى، از ـهـم ى، ـبه رـهـبرى ـخـمـیـن ذـهـب روـهاى ـم د، ـشـکل  گرـفت. ـنـی ـشـکـیل ـمى دادـن ـت
آـغاز ـتالش ـکردـند ـبا اـعالم اـیـنـکه اـنـقالب اـیران ـیک «اـنـقالب اـسالـمى» اـست آن را
اـنـقالـبى در راـسـتاى  پـیاده ـکردن ـحـکوـمـتی اـسالـمى در اـیران ـمـعرـفى ـکـنـند. ـخـمـیـنى
راى «اـسالم ران ـب أـکـید ـکرد ـکه ـمردم اـی ر اـین ـنـکـته ـت ا  ـخود ـب راـنى ـه ا در ـسـخـن ارـه ـب
اـنـقالب ـکردـند و ـنه  چـیز دیگری». ـبررـسی ـتارـیـخی و واـقع گراـیاـنه ـشراـیط ـعـیـنی و
ارـهای ا و ـشـع ررـسی ـخواـست ـه اـنه اـنـقالب و ـهمچـنـین ـب ران در آـسـت اـمـعه اـی ذـهـنی ـج
گوـناگون ـمردم که در ـحرکت ـهای گوـناگون اـعـتراـضی ـتـبـلور ـمی ـیاـفت ـنـشان ـمی
دارد. طـرح ا واـقـعـیت ـهـمخـواـنی ـن ـنی و ـهمـراهـان او ـب ـی ـم دهـد که اـین ادعـای ـخ
اى وده ـه وى ـت ى» از ـس اـع ـم داـلت اـجـت ى ـهمچون «آزادى، اـسـتـقالل و ـع اـی ارـه ـشـع
راـتـیک وـک اً ـمـلى و دـم اـهـیت ـعـمـیـق ان گر ـم ـش ده در اـنـقالب ـن رـکت ـکـنـن ى ـش وـن ـمـیـلـی
انقالبى است که در میهن ما رخ داد.   پیروزى انقالب بهمن 57 و سرنگونی رژیِم
ـشاـهـنـشاـهى ـنـخـسـتـین ـمرـحـلۀ   پـیروزى اـنـقالب، ـیـعـنى ـمرـحـله  ـسـیاـسى آن ـبود. ـبا اـین
ار ـی اـکـمـیت را در اـخـت ى ارکان ـح اـم ـم ـسـته ـکه ـت اـیه دارى واـب رـم روزى، ـکالن ـس  پـی
داـشت، ـسرنگون ـشد و ـبه ـجاى آن اـئـتالـفى از ـسرـماـیه دارى ـتـجارى، ـسرـماـیه دارى
رده ى) و ـخ اـیه دارى ـصـنـعـت رـم وـسط ـس وچک و ـمـت اى ـک ده  ـبـخش ـه ـن اـی ـم ى (ـن ـمـل
ـبورژوازى ـسـنـتی،  ـحاـکـمـیت ـسـیاـسى ـجاـمـعه را ـبه دـست  گرـفت. ـتـنـها ـنـیروـهاـیى ـکه
از ـهـمان اـبـتدا ـکوچـکـترـین ـنـقـشى در ـحاـکـمـیت ـنداـشـتـند، ـطـبقه  ـکارگر، زـحـمـتـکـشان
شهر و روـستا و نمایندگان ـسیاسى آنها بودـند. توازن این ائتالف از همان نـخست با
ـخرده ـبورژوازى ـشرـکت ـکـنـنده در اـین اـئتالف ـبود، که از ـبـخش ـسـنـتى ـجامـعه ـما و
ـبـعـضاً ـعـقب ـماـنده ـترـین و از ـنـظر ـبـیـنـشى ارـتـجاـعى ـترـین ـبـخش آن  ـبود. اـین ـخرده
اـنه ـمذـهـبى ـجاـمـعه ـبود و ـبـخش ـبورژوازى ـسـنـتی ـنـماـیـنده  گراـیش ـهاى واپس گراـی
اـیـنده اـنـیـتى ـکه  پس از اـنـقالب ـحاـکـمـیت را ـقـبـضه ـکرد، ـنـم ـهاى ـعـمده ـیى از روـح
این ـقـشرها در ـجامعه ـبود. از ویژگى هاى ـنظری این  گروه ـتحجر فـکرى، مـخالفت

با آزادى و حقوق دموکراتیک، زن ستیزى و   پان اسالمیسم  شدید بود.  
وـشت رـن ارـیخ اـنـقالب ـبـهـمن و ـس وادث و ـت ا ـح اط ـب ـب ران رژـیم در ارـت ای ـس اـه ادـع
اد وـهی از اـسـن دارد ـبلکه ـبه گواـهی اـنـب ات ـن ا واـقـعـی ا ـهـمـخواـنی ـب ـنـه دردـناک آن ـنه ـت
ـتاریـخی، از جمله ـبـسـیاری از ـنوشته ـها، ـخاـطرات و کـتاب ـهای انـتـشار ـیافـته از ـسوی
ـشـماری از رـهـبران حکوـمت در ـسال ـهای ـنـخـسـتـین آن، ـتالش ـمذـبوـحاـنه ـیی اـست
ا ر ـمـیـهن ـم ام رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب اـجـعه که ـبه ـن وـجـیه ـف رای ـت ا ـب روـه ـی وی اـین ـن از ـس
ا پـشت کردن روـحاـنـیت ـحاـکم ارـیـخى اـین اـست که ـب ـتـحـمـیل ـشده اـست.واـقـعـیت ـت
اـنه ـتوده ـهاى ـعـظـیم اـنه و ـعداـلت ـطـلـب اـنه، اـسـتـقالل ـجوـی ـبه آرـمان ـهاى آزادى ـخواـه
تـى ـی ار دیگر اـقـل ـتقـرار یـاـفت و ـب ـیـهن مـا اـس بـدادی در ـم ـت اردیگر رژـیم اـس مـردم ـب
اـیه دارى رـم اـیه دارى ـتجـارى و ـس رـم اـیه داران، ـکالن ـس رـم زرگ ـس وچک از ـب ـک

اـسدادامه  اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران  ... اـفـته در درون دـستگاه ادارى ـف وـین، رـشد ـی راـتـیک ـن وروـک ـب
جدید، به غارت منافع میهن پرداخت. 

ى و د که ـخـمـیـن ى دـه ان ـم ـش ال گذـشـته ـن ـست و پـنج ـس ارـیخ ـبـی ـت
ـنزدیکان او ـبرـخالف ـتـماـمى ـقول ـهاـیى که در ـجرـیان اـنـقالب و
ـخـصوـصا ـماه ـهاى ـنـخـست اـنقالب ـبه ـمردم دادـند ـنه ـتـنـها به ـسـمت
اـسـتـقرار ـحاکـمـیت ـمتکى ـبه آراى ـمردم ـحرکت نکردـند، ـبلکه ـبا
ده ر آـم ام ـب اى ـنـظ وان روـبـن ده کردن و ـتـحـمـیل «اـسالم»  ـبه ـعـن ـعـم
دن آن در ـیه» و گـنجـاـن ا ـتـحـمـیل اـصل «والـیت ـفـق از اـنـقالب و ـب
ـقاـنون اـساـسی کـشور راه پـیـشرـفت اـنقالب و ـفرا روـیى آن ـبه یک
اـنـقالب اـجـتـماـعى را ـسد کردـند و اـنـقالب پس از ـطى پـیروزـمـند
ـمرـحـله ـسـیاـسى اش، که ـسرنگوـنى رژـیم ـسـتم ـشاـهى ـبود از ـمـسـیر
اـجـعه کـنوـنى در ـمـیـهن ـما را پاـیه رـیزى کردـند. ـخود ـمـنـحرف و ـف
ردـمى اـمه ـهاى ارـتـجاـعى و ـضد ـم رـن راى ـتـحـقق ـب ران رژـیم  ـب رـهـب
اـمـعه رکوبگرى را در ـج وـنت و ـس ـش وـجى از ـخ ان ـم ان آن چـن ـش
ذـهـبى و ران درـجه اول ـم د که ـحـتى ـشـمارى از رـهـب ـحاکم کردـن
ا ا ـب د و ـی دـن ى ـمحکوم ـش ـشـنـی دان و گوـشه ـن د» ـبه زـن راـجع ـتـقـلـی «ـم
ـسان زاران اـن ار ـه رداـشـته ـشدـند. کـشـت ا از ـسر راه ـب ـسه ـه واع دـسـی اـن
ده در دوران دان کـشـی اـسى 25 ـسال زـن ان ـسـی داـنـی دـیش، زـن دگراـن
رـهـیـخـته، کارگران دان ـف دـیـشـمـن رـجـمان و اـن وـیـسـندگان، ـمـت اه، ـن ـش
ـست ـهـا و  شکـنـجه و آزار ـهـزاران زـنـداـنـى ـی ـنـدیکاـل آگاه و ـس
ا زاـنه ـبر ـمـیـهن ـم اـید ـقرون وـسـطاـیى زن ـسـتـی اـسى و ـتـحـمـیل ـعـق ـسـی
رى ا ـغـصب رـهـب ى اـست که ـب ران رژـیـم اه کارى ـس ـی اـمه ـس کارـن
ودى اـب ى را ـبه ـن ارـیخـى یگاـنه ـی ا امکان ـت ـیـهن ـم ردم ـم اـنـقالب ـم

کشاندند.
ن یــست و پـنج ـسـال پس از پـیـروزی یکی از ـبـزرگ ـتـرـی ـب
ی ـم ـیـر رژـی ـیـهن ـمـا اـس م  ـم ـت ـس ـی ـمـاـعی ـقـرن ـب ـت اـنـقالب ـهـای اـج
ـدان آن در ـروـن ـرـیت ـشـه ـدادی و واپس گراـست که اکـث ـب ـت اـس
اد ورشکـسـته د. اـقـتـص رـن ر ـمی ـب ادی ـبه ـس ر اـقـتـص روـمـیت و ـفـق ـمـح
اد یک رای اـیـج امگی ـب رـن ا ـبیکار، ـبی ـب ون ـه ـمتکی ـبه ـنـفت، ـمـیـلـی
زـیر ـساـخـتار ـتوـلـیدی ـساـلم، ـبا ـبـهره وری از درآـمد ـهنگـفت ـنـفت
و دیگر ـمـنابع ـمـلی ـهمچون گاز، ـتـشدـید ـفاجـعه ـبار ـفاـصله ـطبـقاـتی
در ـجاـمعه، که در آن ده ـها ـمیـلـیون اـنـسان زـیر ـخط ـفـقر به ـسر ـمی
ـبرند، در حالی که اقـلیتی بسیار مـحدود، به ویژه سران درجه اول
ار اـجـعه ـب د، رـشد ـف اـنه ـیی ـبه ـجـیب زده اـن ـس روت ـهای اـف رژـیم، ـث
ان و واـن رده ـج اد گـسـت ـی اـعی، از ـجـمـله اـعـت ـم ای اـجـت اری ـه اـهـنـج ـن
د و ـسـتـب اکـمـیت گروـهی ـم ا و ـح اـست ـه ـسـتـقـیم ـسـی ا ـنـتـیـجه ـم ـفـحـش
ا زه و ده ـه ا اتکاء ـبه زور ـسر ـنـی ا ـب ورشکـسـته ـنـظری اـست که ـتـنـه

هزار مزدور مسلح و نیمه مسلح به حیات خود ادامه می دهند.
اـیران در ـشراـیـطی ـبـیـست و پـنـجـمـین ـسالگرد پـیروزی اـنـقالب
ای ان ـه اـسی آرـم ای اـس د که ـبـخش ـه رگزار ـمی کـن ـبـهـمن  را ـب
اـنـقالب ـهمچـنان ـتـحـقق ـنـیاـفـته ـباـقی ـماـنده اـست. ـتـجرـبه ـشش ـسال
ات اـب ـتـخ دوم ـمـلی، در شکل اـن راـن دـین رـف رگزاری چـن گذـشـته و ـب
رـیاـست ـجـمـهوری و اـنـتـخاـبات ـمجـلس ـشـشم و اـنـتـخاـبات ـنـخـسـتـین
اپذـیر رژـیم ـشانگر ـتـضاد آـشـتی ـن ا ـن دوره ـشوراـهای ـشـهر و روـسـت
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ادامه اطالعیه کمیته مرکزی حزب
ا آرـمان ـهای آزادی ـخواـهاـنه والـیت ـفـقـیه ـب
ـمردم ـمـیـهن ـماـست. ـحوادث روزـهای اـخـیر
ـری ـب ـاع، ـبه رـه ـرده ارـتـج ـت ـورش گـس و ـی
ره کردن رای یکـس صـار او ـب اـمـنه ای و اـن ـخ
ـیل ی و ـتحــم ـورای اـسالـم کار ـمـجـلـس ـش
ا پوچ ر ـمردم ـمـیـهن ـم اـیـشی ـب رـم اـتی ـف اـنـتـخاـب
ـبودن آن ـنـظراـتی را ـبه اـثـبات رـساـند که در
اـله رژـیم و ال اـسـتـح ـب ر ـبه دـن ای اـخـی ال ـه ـس
آـشـتی دادن ارـتـجاع ـبا ـجـنـبش ـمردـمی ـبوده
اـند. ـحوادث روزـهای اـخـیر که چـیزی ـجز
ـیم آزاد اـسالـمی» ـطـیـلی کاـمل «ـمـجـلس ـن ـتـع
ـنیست در کنار ادامه و ـتشدید روـند ارعاب
د اـین وـی ار دیگر ـم ان ـب رکوب ـمخـاـلـف و ـس
واقعـیت است که ـبا ادامه رژـیم والیت فـقیه
د ده کشـور و ـتـحـقق روـن ـن وان ـبه آـی ـنـمی ـت
ـست و پـنج ـی ود. در ـب دوار ـب ـی اـصالحـات اـم
ن 57، دادگاه افکار ـم ـه ســالگی اـنـقالب ـب
ا و ـترـقی ـخواـهان ـجـهان، ـعـموـمی کـشور ـم
ی ـت ـنـوان مــش م را ـبه ـع ی رژـی ـسـران کـنـوـن
ران دـیش، ـهمچون ـس اریک اـن اـیتکار  ـت ـجـن
ان، و ـسـت اـن ان در اـفـغ اـلـب ده ـط اـقط ـش رژـیم ـس
د ـمـن تکار که اـنـقالب شکوـه اـن ـی گروـهی ـخ
د، ـمـحاکـمه و دـن اـن راـهه کـش ا را ـبه ـبـی ـمردم ـم
رکزی ـحزب ـمحکوم کرده اـست.کـمـیـته ـم
ـست و پـنـجـمـین سـالگرد ـی ران در ـب ودۀ اـی ـت
اـنقالب بـهـمن، ـضمن گراـمی داـشت ـخاـطره
ـهـــدای راه آزادی که در ــنـــاک ـش ـتـــاـب
ـسنگرـهای اـنـقالب رزـمـیدـند و ـجان ـخود را
دای آرمـان هـای واالی ـجـنـبش رهـاـیی ـف
د د، و ـضـمن ـتجـدـی ا کردـن ـیـهن ـم ـبـخش ـم
ای واالی اـنـقالب ـبـهـمن، ان ـه ا آرـم د ـب ـعـه
یـعـنی آزادی، اـسـتقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی،
ـهـمه ـنـیروـهای آزادی ـخواه و دـموکراـتیک
ر ارزه ـب ـب رش ـم د و گـسـت دـی ـش ـیـهن را ـبه ـت ـم
ـضد رژـیم اـسـتـبدادی ـحاکم ـفرا ـمی ـخواـند.
تجربه انقالب بهمن 57 نشان داد که صف
ــای ــد رژیـم ـه ــواـن ــد ـخـلق مـی ـت ـح مــت
د و ا شکـست روـبه رو کـن وری را ـب اـت دیکـت

خواست های مردم را به کرسی بنشاند.
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شرکت نماینده حزب توده ایران در سی و چهارمین
کنگره حزب کمونیست کانادا

ـین   ـسی و چـهـارـم
ـی ـحــــزب ـل کنگره ـم
یــست کاـنـادا ـبـا کـمـوـن
شــــــــرکت وـســــیـع
دگان از سـراسـر ـن مـاـی ـن
ـیت در کاـنـادا ـبـا ـمـوـفـق
رگزار ال ـب رـی ـت وـن ر ـم ـشـه
ـشـــــــد. کنگره از 29
ژاـنویه ـتا 1 ـفوریه 2004
ـان ـم ـت ـاـخ در یکی از ـس
رـیال وـنـت ارـیـخی ـم ـهای ـت
ــا و ـهــر ـحــرکت ـه ـش

دگان و اـیـن ر ـنـم ا ـحـضور چـشمگـی اـلی  ـب ریکای ـشـم اـعی  آـم زرگ کارگری و اـجـتـم ای ـب ـجـنـبش ـه
ـفـعاالن کارگری کاـنادا و ـبه ـخـصوص ـجواـنان کـموـنـیـست ـتشکـیل گردـید. در ـطی ـسه روز اـعـضای
رای ارزه ـب ده و ـمـب اـبات آـیـن ارزاـتی ـحزب در اـنـتـخ ارـهای ـمـب ز ـشـع د ـحزب و  ـنـی اـمه ـجدـی رـن ـکنگره ـب
ـصلح ـجـهاـنی و اـیـجاد ـجـبهه ـمتـحد ـمردم  را ـمورد ـبررـسی و ـبا اکـثرـیت آرا ـتـصوـیب کردـند. ـتشکـیل
این کنگره در ـمونـترـیال ـبا توـجه به تـظاـهرات و اعتـصاب ـهای کارگری و اتـحادیه ـهای کارگری و
ـتـان در ـصـدد اـیـجـاد ـبـرال اـس ـی ـتـان کبک در ـطی ـمـاه ژاـنـوـیه 2004- که دوـلت ـل ـنـدی اـس کارـم
اـست ـهای ـخـصوـصی د ـبه راـحـتی ـسـی واـن ا ـبـت اـشد ـت اـمـعه ـمی ـب ا در ـج ـمـحدودـیت و ـحذف ـنـقش آـنـه
ـسازی و نـیز ـحذف حـقوق اجتـماعی نـیرو ـهای زحـمتکش را اـجرا نـماـید- در اـین شـهر  ـحادـثه بـسـیار
ا ـجدـیت پیگـیری ـمی ـشد. در ـطول کنگره ـمـهـمی ـبود که از ـطرف ـمـطـبوـعات و ـنـیرو ـهای ـمـترـقی ـب
رگزار ـشد و ـنـقـطه ادا ـب اـنی و داـخـلی کاـن اـیل ـمـهم ـجـه ـس ا ـم اـتی در راـبـطه ـب وـع اـحـبه ـمـطـب دـین ـمـص چـن
ـنـظرات ـحزب کـموـنـیـست کاـنادا بـخـصوص در ـمورد ـسـیاـست ـهای ـمداـخله ـجوـیاـنه امپرـیاـلـیست ـها به
ـسرکردگی آـمریکا در ـنـقاط ـمـخـتـلف ـجـهان و ـمحکوـمـیت ـحـمـله و ـناـبودی ـمردم ـعراق و اـفـغاـنـسـتان
ـترـتـیب داده ـشد. ـبـیش از 50 پـیام ـهمـبـستگی از ـطرف اـحزاب و ـجـنـبش ـهای ـمـترـقی جـهان به کنگره
ارسال ـشده ـبود و نـیز تـعداد زـیادی از احزاب و ـجنبش ها ـنماـیندگان ـخود را به کنگره اـعزام کرده
ـبودـند که ـمورد اـسـتـقـبال ـنـماـیـندگان کنگره ـقرار گرـفـتـند. ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران ـنـیز در کنگره ـبا
ـحـضور ـفـعال ـخود پـشـتـیـباـنی ـحزب ـما را از ـفـعاـلـیت ـحزب ـبرادر اـعالم کرد وپـیام کـمـیـته ـمرکزی ـبه
ام از رار گرـفت. در اـین پـی دگان ـق د ـشرکت کـنـن دـی ال ـش ا اـسـقـب د که ـب واـن رادررا ـخ کنگره ـحزب ـب
اـعی  و ای ارـتـج روـه ـی رد ـن ران در ـط ردم اـی ارزات ـم ادا از ـمـب ـست کاـن وـنـی زب کـم ای ـح اـیت ـه ـحـم
دیکـتاـتوری واستـقرار دـموکراـسی  دراـیران  و ـنـیز از ـمواضع اـنـترـناسـیوـناـلـیسـتی ـحزب  ـبرادر در اـیـجاد
د. درداـنی گردـی ا ـق ر کـشورـه اـی اـعی  زـحـمتکـشان  ـس ود وـضع اـقـتـصادی- اـجـتـم اـنی و ـبـهـب ـصـلح ـجـه
ـنـماـیـنده ـحزب ـما در ـطول کنگره وـضـعـیت ـحـساس اـیران وروـند ـمـبارزه کـنوـنی ـنـیروـهای ـمـترـقی ـبا
ارـتـجاع والـیت فـقـیه و ـنـیز ـموضع ـحزب در تـحرـیم ـفـعال اـنتـخاـبات اسـفـند ـماه ـجاری و ـتشکیل ـجبـهه
وسـیع نیروهای ـمردمی را در به شکست کـشاندن نـمایش انتخاـباتی نـیروهای  ماوراء راـست ایران به

نمایندگان مترقی کانادا توضیح دادکه مورد استقبال قرار گرفت.
ار ـمـجـسـمه ال در کـن رـی وـنـت اـیـندگان کنگره در ـسرـمای ـشدـید ـم در ـعـصر دوـمـین روز کنگره ـنـم
اـمه اـین دگی ـن اـیی از زـن وده و گوـشه ـه رـتـجـمع ـنـم رکز ـشـه وون در ـم ورـمن ـبـت ر ـن ر دکـت اـنـقالـبی کـبـی
کـموـنـیـست ـخـستگی ـناپذـیر را از ـجنگ ـهای داـخـلی اسپاـنـیا ـتا کمک ـبه ـبـیـماران در اـنـقالب چـین و
ـبه دو زـبان ـفراـنـسه و انگـلـیـسی ـبرای ـمردم ـخواـندـند و ـمراـسم ـبا ـخواـندن ـسرود اـنـترـناـسـیوـنال ـبه اـتـمام

رسید.
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اـمل اع ـش ـبه ـجـبـهه ارـتـج اـن ار ـهـمه ـج ـش ان و ـف ورای نگـهـب ردـمی ـش ضـد ـم
دـهای اـن ارز و ـب وـتـلـفه، سپاه پاـسداران، ـجاـمـعه روـحاـنـیت ـمـب ـهـیات ـهای ـم
ود ـبه د ـمـلی ـخ د ـض اـص رای ـتـحـمـیل ـمـق اـنی ـب ـسـنـج اـشـمی رـف ـسـته ـبه ـه واـب
د، ـبه صـورـتهـای ر مـوـل ـی شـر غـارتگر ـغ اـفع ـیک ـق ـن ـبـیت ـم ـث جـاـمـعه و ـت
ان رـم ای گوش ـبه ـف ـیه ارگان ـه اط ـکـل ودـیم. در ـهـمـین ارـتـب اگون ـب گوـن
رژیم در مسایل کارگری، به ناگاه سخت فعال شده و به فعالیت پر تب

و تابی دست زده اند.
ـخانه ـکارگر، انـجـمن ـهای اسالـمی و ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اسالـمی
ـکار ـهمگی در ـیک ـسازـمان دـهی ـمشـخص و ـبا ـبرـنامه ـیی از پـیش ـتـنظـیم
ارزاری اـنی، وارد ـک ـسـنـج د رـف اـن ا ـب و و ـهم دـست ـب اـمال ـهم ـس ده و ـک ـش
ارزات روـبه گـسـترش زـحـمـتـکـشان گردـیدـند. ا ـمـب اـبـله ـب ـهدـفـمـند ـبرای ـمـق
مـحـتوی این سـیاـست حیـله گرانه، دلـسوزی و اشک تـمـساح ریـختن ـبرای
دن اـن ـش ال ـک رای ـبه اـنـفـع ـسه ـب وـطـئه و دـسـی ر و ـت اـه ارگران در ـظ اـفع ـک ـمـن
زحمتکشان در باطن است. این سیاست ها از مدتها قبل از سوی شخص

رفسنجانی بازگو شده بود.
دـبـیر ـکل ـتـشـکل زرد و ارـتـجاـعی ـخاـنه ـکارگر در ـموـضع گـیری ـیی
در ـخـصوص ـمـساـله رد ـصالـحـیت ـها ـتوـسط ـشورای نگـهـبان ـخاـطر ـنـشان
اد وارد اـست ... اـلـبـته ان اـنـتـق رـخورد ـشورای نگـهـب ـساـخت:” .. ـبه ـشـکل ـب
ا اـین ا ـمن ـشـخـصا ـب ـخاـنه ـکارگر در اـین ـمـساـیل اـظـهار ـنـظر ـنـمی ـکـند، اـم

ترتیب رسیدگی به صالحیت ها مخالف بودم.“
وی سپس، ـتـلـوـیـحـا از ـفـاـصـله گـیـری ـخـاـنه ـکـارگر از ـطـیف دوم
ـتالف خـاـنه کـارگر بـا خـرداد ـسـخن گـفت و افـزود:” در ـخصـوص اـئ
ـصـمـیـمی در اـین وز ـت ا ـهـن راوان، ـم رات ـف ذاـک اـخص ـبه رـغم ـم زاب ـش اـح
راـبـطه اتـخاذ نـکرده اـیم ..... اـما به لـحاظ پیگـیری ـمذاـکرات ـخود ـبا ـجـناح
چپ ( ـبـخوان اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ) در ـصورت اداـمه ـهـمـکاری آن
ـها ـبا آـنان اـئـتالف ـخواـهـیم ـکرد و در ـغـیر اـین ـصورت ـما ـبه ـعـنوان ـیک

تشکل صنفی می توانیم به تنهایی وارد گردونه انتخابات شویم.“
ا پـیش دـتـه اـسـتی اـست ـکه از ـم ا ـسـی ـطـبق ـب ـن ری ـهم ـم وـضع گـی اـین ـم

رئوس کلی آن از سوی رفسنجانی و شرکا  ء ترسیم شده بود.
ـسـته سـاـخـتن رـج د و ـب اـکـی ا ـت ذکـور ـب ای ـم ادـه ـنه، ـنـه ـی در ـهـمـین زـم
ـخواـست ـهای ـبه ـحق زـحـمـتـکـشان و اـینگوـنه واـنـمود ـکردن ـکه پیگـیری
رـکـیب ر در ـت وـنی ـیـعـنی ـتـغـیـی راـیط ـکـن ر ـش ا ـتـغـیـی ا ـفـقط ـب واـست ـه اـین ـخ
ـمـجـلس، دوـلت و .... ـثـمره ـمـفـید و ـمـناـسب و در ـخور ـتوـجه پـیدا ـخواـهد
تـراـضی را بـارزات اـع ضـای دروـغـین ـم ا اـیجـاد ـف نـد ـب کـرد، ـمی کـوـش
رار ای واپس گرا ـق روـه ـی رای ـن ول ـب اـبل ـقـب رای ـق ـمـنـحرف و در ـیک ـمـج
اـفع ـن دـمت ـم ارگران را در ـخ راـضی ـک د. در ـیک ـکالم، ـجـنـبش اـعـت دـهـن
ـمـشـتی ـغارتگر و دالل ـسازـماـندـهی ـکـنـند. ـیـعـنی ـهـمان ـنـیروـیی ـکه دـشـمن
داـلت أـمـین آزادی و ـع دی ـت اـلف اـصـلی و ـج ان و ـمـخ ـش اـصـلی زـحـمـتـک
اجـتـماعی اـست! ـحسن ـصادـقی ریـیس ـکاـنون ـشوراـهای اسالـمی ـکار که،
ـنـقش ـفوق اـلـعاده ـمـخرب در ـساـلـیان اـخـیر ـبر ـعـهده داـشـته و از زـمره ـمـهر
هـاـیی اـست ـکه، در اـیجـاد ـتفـرـقه و دودـستگی در ـجـنـبش کـارگری-
وـقت ـیـعـنی ای ـم رارداد ـه اره ـبه ـق ا اـش اـسی دارد، ـب اـیی ـسـهم اـس دـیـک ـسـن
معضلی که حل آن از خواست های بنیادین جنبش سندیکایی محسوب
راردادی ( ـموـقت ) اـصل ارگران ـق زاـیش ـک ادآور ـشد: ” اـف ـمی گردد، ـی
ـعـمـلی ـشرـکت ـهای پـیـماـنـکاری اـست و گوـیاـیی اـین اـمر وـجود ـسه ـهزار
واـحد ـخدـماـتی ـبدون ـمـجوز در ـعرـصه رواـبط ـکار اـست ـکه، ـکارگران
ات آدم اـتی، خـدـم وـسط اـین واحـد هـای خـدـم وـقت) ـت راردادی (ـم ـق

س ـشـورای اـسالـمی ـبـا ـفـروـشی ـمی ـشـوـنـد.... چـهـار ـسـال اـست ـکه ـمـجـل
ـمـصوـبات ـضد ـکارگری به ـحـماـیت از ـسرـمایه و ـسرـمایه دار پرداـخته و ـحـتی
راردادی ( ارگران ـق ر ـسر ـک وال ـنـکرده اـست ـکه، چه ـب ار از ـخود ـسـئ ـیک ـب
ـموقت ) ـخواـهد آـمد، اـما اـمروز که بـحث اـنتـخاـبات ـمـطرح ـشده ، آـقاـیان ـمی
داـنـند ـکه پای ـصـندوق رای، اـنـسان ـها رای ـمی دـهـند و ـسرـماـیه ـقدرت رای

دادن ندارد، سراغ ما آمده اند.“
اـمه ـیی را رـن ای ـب اـمال روـشن اـست و ژرـف ان ـک وم اـین ـسـخـن ا و ـمـفـه ـن ـمـع
رای اـنحـراف ـجـنـبش کـارگری طـراـحی آـشکـار ـمی سـازد ـکه، ارـتجـاع ـب
ـبـقه کـارگر و ـنـیت ـشـغـلی ـط دگی و اـم ـست ـکه آنچه زـن ـن کرده. واـقـعـیت اـی
دیگر زـحـمـتـکـشان ـمـیـهن ـما را ـطی ـسال ـهای اـخـیر پاـیـمال ـساـخـته، در درـجه
ـیه ـق ت ـف ـر اـصل والـی ی ـب ـن ـت ـب ت ـم ـی ـم ـاـک ـیه اـست.ـح ت ـفـق م والـی اول رژـی
پدـیدآورـنده ـهـمه گوـنه ـناـهـنـجاری ـها و ـمـصاـیب ـقـلـمداد ـمی ـشود و اـین اـمر
اـمل ـمی ز ـش ا را ـنـی وـنی در ـحق آـنـه اـن ان و ـبی ـق ره روزی زـحـمـتـکـش ر و ـتـی ـفـق

شود.
وـمـتی در ان ـحـک ـب ـشم و اـصالح ـطـل ارگری ـمـجـلس ـش د ـک ات ـض داـم اـق
دون در ـنـظر گرـفـتن ام ـصورت گرـفـته، اـین ـحرـکات ـب ـظ چارچوب ـهـمـین ـن
اـین چارچوب ـیـعـنی ـساـخـتار ـحاـکـمـیت و ـشاـلوده آن اـصل والـیت ـفـقـیه ـقاـبل
ا ـنـکـته دیگر اـیـنـکه، ـکـلـیه ـمـصوـبات ـضد اـبی درـست ـنـیـست. اـم ـتـحـلـیل و ارزـی
ـکارگری مـجـلس ـشـشم و دوـلت، ـجدا از ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی
ـمورد ـتوافق ـجـناح ـهای حـکوـمتی نـبوده و ـنـمی ـتواـند ـباـشد. ـهـمه ـبرـناـمه ـهاـیی
ا ـبه ـنـه ز اـی اـیه و ـج رـم أـمـین اـمـنـیت ـس ازی، ـت اوـین ـخـصوـصی ـس ـکه ـتـحت ـعـن
ـسـخه ـهاـیی اـست ـکه، از ـسوی ـصـندوق ـمرـحـله ـتـصوـیب و اـجرا در آـمده، ـن
د پاـیه اـین اـنی ـبه رژـیم دـیـکـته ـشده و ـسران ـبـلـن اـنک ـجـه ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب
رژـیم ـضد ـمردـمی و ـکارگر ـسـتـیز اـجرای آن را وـظـیـفه اـصـلی ـخود ـبه ـشـمار
ام ـظ وری ـحـفظ ـن ا پاـیه اـصـلی در ـتـئ رای آـنـه اـمه ـب رـن را اـین ـب د، زـی ـمی آورـن
ای اـمه ـه رـن ر ـب ر ـس وـمـتی ـب ان ـحـک اح و ـنه ـفـقط اـصالح ـطـلـب ر دو ـجـن اـست. ـه
دیکته شده از سوی نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی با حفظ مصالح
و ـمنافع ـخود ـتوافق و اشـتراک ـنظر دارـند. اـلبته این ـبرـنامه ـها فقط ـمنحـصر به
ـسـنـجاـنی ـشه آن ـبه دوران رـف اـتـمی ـنـیـست. ـبـلـکه رـی ـمـجـلس ـشـشم و دوـلت ـخ
ای اـلـه روز و ـبی ـشک در ـس روز و ـهم اـم از ـمی گردد و اوـست ـکه، ـهم دـی ـب
آـیـنده، ـسرسـخت ـترـین ـمداـفع چـنـین ـبرـناـمه ـهاـیی ـبوده و ـخواـهد ـبود. اصالح
ـطـلـبان ـحـکوـمـتی و مـجـلس ـشـشم ـبر ـخالف ـخواـست و رأی ـتوده ـهای ـمردم
ا را اداـمه داده و اـمه ـه رـن ان ـب ان ـهـم ارگران و زـحـمـتـکـش ا ـک اپـیش آـنـه ـش و پـی
راـهم اـعی را ـف ای ارـتـج اد ـه ر ـمحـاـفل و ـنـه ـشـت ـی از ـهم ـب وـیت ـب ات ـتـق وـجـب ـم
ز ـضروری اـست ـکه، ـسـمت گـیری آوردـند. در ـعـین ـحال ذـکر اـین ـنـکـته ـنـی
اقـتـصادی  اجـتـماـعی ـکـنوـنی، در چارچوب ـبرـنامه ـهای ـسوم و چـهارم ـتوسعه
ـیل ـمـجلـس ـا تــشـک ـنـاح ذوب در والـیت ـتالش ـمی کـنـد ـب ـقـراردارد و ـج
ر ای آن ـب ـن ـب وـسـعه ـکه ـم اـمه چهـارم ـت رـن ا حـرارت ـبه اجـرای ـب ـشی ـب اـی رـم ـف
اـمه رـن را ـب اـیه اـسـتوار اـست بپردازد، زـی أـمـین اـمـنـیت ـسرـم ـخـصوـصی ـسازی و ـت
ـیی اـست ـکه وـلی ـفـقـیه، ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت، ـشورای نگـهـبان و دیگر
ر د. ـب رده اـن د ـک ـی أـی ر آن ـصـحه گذارده و آن را ـت ده ـب اـن ای واپس ـم ادـه ـنـه
ال آن، ـث ای اـسالـمی کـار و اـم ون شـوراـه ری رـیـیس کـاـن وـضعگـی ـخالف ـم
دـهی و اـن ازـم ا اـین ـهدف ـس اـبـله ـب رای ـمـق د ـب اـی ارگران ـب راـضی ـک ـجـنـبش اـعـت
رد رژـیم اـفع و خـواـست زـحـمتکشـان جـز از راه ـط ـن أـمـین ـم ود. ـت ز ـش ـتـجـهـی

والیت فقیه قابل حصول نیست.
ـماـجرا ـبه ـهـمـین ـجا ـخاـتـمه ـنـمی ـیاـبد. ـموـضعگـیری ـمـحـبوب ـها و ـصادـقی
ـها را ـعـناصر پـشت پرده یعـنی ـطراحان اـصلی ـتوطئه که ـسر رـشته آنـها به مـقر
ی م ـم ــشخــیـص ـمــصـلحـت خــت ـاسـت ـمجــمع ـت ـیه و کــرسـی رـی ـق ی ـف وـل
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ده ـمی ـشود اـمـی اـسـبی ـن راـیط ـمـن اـشد، ـش والـیت ـب
ـکه ـحـقوق ـکارگران ـبا ـتـشـکـیل آن، ـمورد ـتوـجه
ن ـمـاـیت ـقـرار ـخـواـهـد گرـفت. ـهم راه اـی و ـح
ـکـاپوی ـخـاـنه ـئه گراـنه، ـشـاـهـد ـت ـئـوری ـتـوـط ـت
ـظـور ـن ـکـارگر و ـشـوراـهـای اـسالـمی ـکـار ـبه ـم
ـفرـیب زحمـتکـشان ـهسـتیم. به یـکـباره ـخواستـهای
ا ـهـمـین دـیروز از ـصـنـفی  رـفاـهی ـکارگران ـکه ـت
د، در ده گرـفـته ـمی ـش ادـی ارگر ـن اـنه ـک وی ـخ ـس
ای ـمی اد ـج اـتی اـین ـنـه ـیـغ ـبـل ارزار ـت وـحه ـک ر ـل ـس
ـستگی ـش ازـن وب از اجـرای طـرح ـب رد. ـمـحـب گـی
اـبـقه 25 ـسال داد ـسـخن ـمی دـهد ا ـس ارگران ـب ـک
زم واـقع در اـنه زـم ارـخ ارگران ـک اب ـبه ـک و ـخـط
شـرق ـتهـران ـمی گویـد:” اقـدامـات الزم را ـبه
اه ور ـم رـی ا 10 ـشـه ره ـت االـخ ـعـمل آورده اـیم و ـب

سال جاری این مصوبه الزم االجرا می شود.“
ـاـنه ی دیگر ـخ ـاـیــش ـم در ـیک حــرـکت ـن
کـارگر اـعالم داـشت. بـا کـوشـش هـای خـود
ـیـری از ـکـارگران ـث ـته پروـنـده گروه ـک ـتـوانــس
دازد. در اـین ـن ـی اره ـب ان دوـب رـی راـجی را ـبه ـج اـخ
ـان ـر ـنــش ـاـط ـارگر ـخ ـاـنه ـک ـر ـکل ـخ ـی ـاره دـب ـب
ـساـخت:” ـبا پیگـیری ـما، پروـنده گروه ـکـثـیری از
ان در رور زـم اـنون ـم اد ـبه ـق ا اـسـتـن ارگران ـکه ـب ـک
ـطـرح ـتالف ـم ـاـتـهـای تــشـخـیص و ـحل اـخ ـی ـه
گردـیده و ـحـکم ـمـبـنی ـبر پاـیـمال ـشدن ـحـقوق و
د در ـن واـن ده اـست، ـمی ـت ا اـعالم ـش وات آـنـه ـسـن
ـته د و ـحـکم گذـش ـن ـن ظـر ـک د ـن خـواـست ـتجـدـی
ود رژـیم، ار رـسـمی ـخ اـبق آـم ـط اـطل اـست.“ ـم ـب
راـجی ارگر اـخ زار ـک ون ـبـیش از 160ـه ـهم اـکـن
ان ـمی ـشوـند. ـهدف رور زـم اـله ـم ـس اـمل اـین ـم ـش
چـنـین ـنـماـیش ـکامال دروـغـین ـفرـیب ـکارگران و
زـحـمـتـکـشان و ـتأـمـین ـمـناـفع ـسـیاه ـترـین الـیه ـهای
رـتـیب ـمی ران اـست. ـبه اـین ـت اـیه داری اـی سـرـم
د رـفـن ون اـصـلی ـت ـضـم وان چارچوب ـکـلی و ـم ـت
ا ـکارگران و زـحـمـتـکـشان را ارـتـجاع در ـمـقاـبـله ـب
ـترـسـیم ـکرد و آـنـها را ـنـسـبت ـبه اـین ـتوـطـئه ـخـطر

ناک آگاه کرد.
ران، ا ـتجـرـبه اـی ار و ـب ـی ـبـقه کـارگر هـوـش ـط
ره ۀ ـمـه راـن اـه ازی ـهای ـم رـیب اـینگوـنه ـب ـهرگز ـف
ـهای پـنـهان و پـیدای ارـتـجاع را ـنـخواـهد ـخورد.
م ـکه ـی ـأ عــظ ـار و واـقـع ـم ی ـش ـحل ـمعــضالت ـب
اـمروز ـبر دوش ـکارگران ـسنگـیـنی ـمی ـکـند ـجز
ـست. ر ـنـی ان پذـی رد رژـیم والـیت ـفـقـیه اـمـک ا ـط ـب
ـطبـقه ـکارگر آنچـناـنـکه در ـسال ـهای اـخـیر ـبارـها
شـان داده اـست،  بـازیچه دـست ـهیچ ـیک از ـن
ـبـارزه م ـنـخـواـهـد ـشـد و ـبه ـم ـنـاح ـهـای رژـی ـج
ـیل ـبه رای ـن اپذیـر خـود ـب ـتـقل و خــستگی ـن ـس ـم
آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـطرد رژـیم والـیت

فقیه ادامه خواهد داد.  

ـشود،ـتـئورـیزه ـمی ـکـنـند. در ـساـیت ـخـبرگزاری ـکار
ا  در ـهـفـته ـهای اـخـیر در ـبـخش ـکارگری اـیران  اـیـلـن
طـاـلب در دفـاع از ـحقـوق بـوـهی از ـم مـا شـاهـد اـن
ـکارگران ـبودـیم، اـین ـبه اـصصالح دـلـسوزی درـست
در راـسـتای ـترـفـندی اـست ـکه در ـسـطور پـیـشـین ـبدان

اشاره شد. 
در ـیـکی از این ـمـقاالت که، در اواـیل بـهـمن ـماه
در اـین ـساـیت اـنـتـشار ـیاـفت، ـطرح اـیـجاد ـفراـکـسـیون
ـضد ـخـصوـصی ـسازی ـمـطرح ـمی گردد.(دقت ـکـنـید
وضـوعـات را رـین ـم ـت ـم ا چه ـمهـارـتی ـمـه ارـتجـاع ـب
وـشـته ـشده ذـکور ـن اـنـتـخاب  ـمی ـکـند ) در ـمـطـلب ـم
ـبود:” ـخـصوـصی ـسازی ـبه اـندازه ـکاـفی فـقر و ـفاـصله
ـاسـت هــای ـزاـیـش داده و ـبه ســی ی را اـف قــاـت طــب
اـقـتـصادی، ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی دوـلت دـست اـندازی
رای ـسـخه ای ـب ر ـن رده اـست، دیگر ـبس اـست، ـه ـک
ـشکــست زـمـاـنی را الزم دارد.... ـخـاـنه ـکـارگر در
انتـخاـبات مجـلس هـفتم از ـمدافـعان ـخـصوصی ـسازی

حمایت نمی کند.“
ـنوـیـسـنده پس از آن ـشرـحی را ـبه ـتـفـصـیل ـبازگو
د که، ـبـخـشی از آن چـنـین اـست:  « از آنچه ـمی کـن
که در پی ـسال ـهای پس از ـجنگ به ـنام ـخـصوـصی
وان در ران رـفت را ـمی ـت ارگران اـی ر ـسر ـک ازی ـب ـس
ا ازاـنه اـین روزـه اـست ـب پس ـجـمالت چرـکـین و ـسـی
اـید چـشـمی ـمی ـبود ـبرای دـیدن و آـشـکار ـساـخت،ـب
اال از کلمات چه کار بر می آید، اما چاره چیست،
ـمل تـار در رد ـع بـایـد ـنـوـشت،آن چه در اـین نـوـش
ـکرد، ـمداـفـعان ـخـصوـصی ـسازی ـمی آـید را ـبه ـسال
دن پرچم ـجـنـبش اـصالح راـشـته ـش راـف ای پس از ـب ـه
وـجه ران ـمحـدود کـرده اـیم ( خـوب ـت ـطـلـبی در اـی
اـسب ـن اـنی،ـبه ـت رش زـم ـین ـب دف از چـن د ) و ـه ـی ـکـن
ـبـقه ظـارات جـاـمـعه کـارگری ( ـبخـوان ـط ـت ـحـجم اـن
کارگر ) از افرادی باز می گردد که با رای کارگران

بر کرسی تهادهای انتخابی تکیه زده اند....»
در ادامه نـیز به ـمواردی چون اصالح قاـنون ـکار
ـیت ـسـرـمـاـیه و ـن ـین اـم ـبه ـسـود ـکـارـفـرـمـاـیـان، ـتـأـم
ـاـفع ـن ـر ـضـد ـم ی ـکه ـب ـن ـی ـواـن ـواـیح و ـق ـوـعه ـل ـم ـمـج
د، ـشم ـبه ـتصـوـیب رـسـی ان در ـمـجـلس ـش ـش زـحـمـتـک
د، ـسـهم دـفـمـن راـنه و ـه اـه ار ـم ـسـی اره ـمی گردد و ـب اـش
ان در اـین ـنجـاـنی و دیگر واپس گراـی ـس زرگ رـف ـب
ود. و ـهـمه ـمـعـضالت ـبه ده گرـفـته ـمی ـش ادـی اـله ـن ـس ـم
ی ـتی ـمـحـدود ـم ـبـان ـحـکـوـم ـمل کرد اـصالح ـطـل ـع
اد ام اـیـج ا ـن اـله ـیی ـب ال اـین ـمـطـلب، ـمـق گردد.  ـبه دـنـب
ـتم د کـارگری در ـمـجـلس ـهـف ـمـن درـت ون ـق ـسـی راـک ـف
اـنـتـشار ـمی ـیاـبد ـکه در آن ـتـشـکـیل ـمـجـلس ـهـفـتم ـکه
ـشه در د ـطـبق ـنـق اـی ای آن ـمی ـب رـسی ـه رـیت ـک اـکـث
اح ذوب در اع و ـجـن ـسـته ـبه ارـتـج ر واـب اـص ال ـعـن اـشـغ

نظم نوین امپریالیستی برایادامه ضرورت هوشیاری کارگران ...
خاورمیانه!

اـنه اـتـحادـیه اروپا و ا وـجود رـقاـبت ـسرـسـخـت ـب
اـطق ـنفـوذ و ـن رش ـم رای گـسـت ـتحـده ـب االت ـم اـی
ای ازارـه رژی و ـب اـبع اـن ـن ر از ـم رـت رل ـسـهم ـب ـت کـن
ال ان ـحـمـله و اـشـغ رـی اـنه که در ـج اورـمـی ـطـقه ـخ ـمـن
اـفت،  ـبه روـنی و ـعـلـنی ـی وه ـمـشـخص ـبـی ـعراق ـجـل
ـنـظر ـمی رـسد که ـسران ـناـتو در ـجرـیان کنـفراـنس
اـمـنـیـتی ـموـنـیخ که ـساالـنه ـبرگزار ـمی ـشود ـبر ـسر
چگونگی اـعـمال و گـسـترش ـنـظم امپرـیاـلـیـسـتی ـبر

منطقه به توافق های مهمی رسیده اند.
ریکا و از اع آـم ر دـف د، وزـی ـسـفـل د راـم اـل دوـن
ـراق،  در ـال ـع نگ و اـشـغ ی ـج ـان اـصـل ـراـح ـط
ـای18 و 19 ـیخ، که در روز ـه ـوـن ـراـنـس ـم کـنـف
اـیان اروپاـیی ـخود ا ـهـمـت اه، ـبرگزار ـشد ـب ـبـهـمن ـم
در ـمورد ـمـشـخـصه ـهای اصـلی ـطرـحی که ـهدف
اـنه ـبزرگ»، آن گـسـترش ـنـظم ـنوـین در «ـخاورـمـی
ـای ـی ـا آـس ـته ـت ـارس] گرـف ـیج [ـف ـطـقه ـخـل ـن از ـم
ـمرکزی و از کـشورـهای کرانه ـمدـیـترانه گرفـته ـتا
د. ای ـمـهـمی رـسـی واـفق ـه ان اـست، ـبه ـت ـسـت اـن اـفـغ
ان ـی ان، در ـم ـم ر خـارـجه آـل شـر، وزـی ـی جـوشکا ـف
راـنی ای اروپاـیی در ـسـخـن ـیه کشـورـه رت ـبـق ـحـی
ادـیه اروپا از اـبتکار وی اـتـح اـبت از ـس ـی ود ـبه ـن ـخ
آمریکا برای دگرگون کردن خاورمیانه حمایت
اب از ر ضـرورت اـجـتـن د ـب اکـی ا ـت کاـمل کرد و ـب
رقابت خواستار یک «طرح اروپایی- آمریکایی

مشترک برای خاورمیانه شد....»
اـله اـلی) در ـسر ـمـق اـیـمز ـم اـیـمز (ـت اـیـنـنـشال ـت ـف
ـطه ـبـا ن، در راـب ـم ـیـزی، در روز 20 ـبـه ـیـدآـم ـتـاـی
وـیـسد: «ـنـظرـیه یک ـبـحث اـصـلی کـنـفراـنس ـمی ـن
(Trans- ـیکی ــت الـن ـــاورأ آـت ــمل ـم ـتکار ـع اـب
ـنـیت و مـان ـصـلح، اـم ـت رای سـاـخ (Atlantic  ـب
دـموکراـسی در ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه آـهـسـته، آـهـسـته
در ـحال شکل گـیری اـست.  اـین ـطرح در آـخر
ا ـعـباراـتی ـبـسـیار ـمـشاـبه ـهـفـته ـتوـسط آـقای ـفـیـشر ـب
به آنچه که ـتوـسط پرزـیدـنت ـبوش و ـمـشاوراـنش
رار گرـفت.» ال ـق ورد اـسـتـقـب ود، ـم اده ـمی ـش اـسـتـف
ـفایـنـنـشال ـتاـیـمز ادامه می دـهد: « این هـفته اـیاالت
و در اـت ان ـن د کرد که پـیـم واـه اد ـخ ـشـه ده پـی ـمـتـح
د دـی راک ـعـمل ـج وـعی ـهمکاری و اـشـت اـلب ـن ـق
رش اـنه گـسـت ـی اورـم ود را ـبه ـخ دوده ـعـمل ـخ ـمـح
دـهد.  اـین ـطرح آنگاه سـعی ـخواـهد کرد که ـهم
ـته ـرـف م گروه 8 کـشـور پـیــش اـتـحـادـیه اروپا و ـه
ـصـنـعـتی را ـبرای ـفراـهم کردن ـحـماـیت ـسـیاـسی و
اقتصادی متقاعد کند.» « ایاالت متحده خواستار
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اـنت ـبه ا در اـه ال ـه د در اـین ـس دا ـمی داـن اـین راه ـخ
ـمـقدـسات ـمردم و ـنـظام و ـتـشوـیش اذـهان ـعـموـمی و
اـنب ـبه د. اـین ـج ا پـیش رـفـته اـن ا کـج ر اکاذـیب ـت ـش ـن
ـضـور در پای ـیـفه اـلـهی اـعالم ـمی دارم ـح حکم وـظ
ـسـته اـی دگان ـش اـیـن ـم ای رأی و گزـیـنش ـن دوق ـه ـصـن
یک وـظیـفه اـسالـمی و ـمـلی اـست...» ـمواـضع ـمـهدوی
کـنی روشنگر ـبرـنامه ـهای ارـتـجاع در ـشراـیط کـنوـنی
اـست. اـین ـبرـناـمه که ـحزب ـما ـماه ـهای پـیش درـباره
رده و دارک گـسـت آن ـهـشدار داد ـعـبارت اـست از ـت
ات، د اـصالـح اـتـمه دادن ـبه روـن رای ـخ ـبه ـب اـن ـهـمه ـج
ـسرکوب ـخـشن و گـسـترده ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب و
س و ـتـقـرار یک ـمـجـل ـنه ـبـرای اـس ـی آـمـاده کردن زـم
ی و هـم ت که در هــمخــواـن ت ذوب در والـی دوـل
ـبـات و آرامـش» را ـبه نگی ـبـا دیگر ـنـهـاد ـهـا «ـث آـه
صـحنه ـسـیاـسی کـشور ـبازگرداـنـند. پاـیان کار ـمجـلس
ـشـشم و ـتشکـیل ـمـجـلس ـفرـماـیـشی گوش ـبه ـفرـمان و
ان کار ای پاـی ـن ـمالً ـبه ـمـع «ذوب شـده در والـیت» ـع
ـیـز ـمی ـبـاـشـد. ـبـدـیـهی اـست که ـمی ـن دوـلت ـخـاـت
ـمـجـلس ـهـفـتم که ـباـید به دوـلت رای اـعـتـماد ـبدـهد ـبا
تـرکـیب کنـوـنی آن و ـشمـاری از وزرای مـوجـود
رکـیب دوـلت و ر در ـت ان ـتـغـیـی واـفق ـنـیـست و ـخواـه ـم
همـخوان شدن آن با ـسایر نـهاد ها ـخواهد ـبود. ما در
ودـیم. ز ـشاـهد اـین روـند ـب ارم و پـنـجم ـنـی ـمـجـلس چـه
اـیتکاری ـهمچون دری ـنـجف اـصر ـجـن دن ـعـن اـن گـنـج
آبادی، وزیر اطالعات برگزیده خامنه ای و سازمان
گر قتل های زنجیره ای، استیضاح و حذف وزاریی
داـنی اکـمه و زـن وری، و سپس ـمـح داهللا ـن ـهمچون ـعـب
ــرانـی از ــاـج ـه ــذف ـم کردن او،  و ـهـمچنــیـن ـح
ـیادگارـهای ـمجـلس پنـجم اـست که در کـنـترل ذوب
اـتـمی ود را ـبه دوـلت ـخ ر ـخ ـشدگان در والـیت اواـم
ه ـفــت ـهـم دیگری که در ـه ه ـم ه ـمـی کرد.  نکـت دیکـت
ـهای اـخـیر ـشاـهد آن ـبودـیم ـتالش ـمـشـترک ـخاـتـمی
ا و وگـیری از ـحاد ـشدن ـتـنش ـه رای ـجـل و کروـبی ـب
ا و واـست ـه ران ارـتجـاع ـبه ـخ وـجـهی کاـمل ـس ـبی ـت
ـتالش ـهای آـنان ـبود. ـبا اـعالم رد ـصالـحـیت ـهزاران
س و ـمی از ـمـجـل ـتخـابـاـتی کروـبی و خـاـت نـامـزد اـن
اـصالح طلـبان ـخواـستـند ـتا ـبا پرهـیز از ـحرکات ـتـند و
رادیکال به آنـها اـجازه دـهـند ـتا ـبا راـیزنی ـبا ولی فـقیه
ـمـساـیل را ـحل کـنـند. ـسـخـنان ـعوام ـفرـیـباـنه ـخاـمـنه ای
ـبـان، که ـحـزب ـمـا ـبه ـصـاـیح او ـبه ـشـورای نگـه و ـن
شکـیل شـا کرد، و در پی آن ـت مـوـقع خـود آن را اـف
ـبـان ـبـرای ـتـرک دوـلت و ـشـورای نگـه ـته مــش ـی کـم
دگی ـبه رد ـصالـحـیت هـای اـنجـام شـده، ـهـمه رـسـی
ده ری از کـشـی وگـی رای ـجـل ا ـب ورـه اـن ـبـخـشی از اـین ـم
ردم دن ـم ر ـش اـمـعه و درگـی ران ـبه ـسـطح ـج دن ـبـح ـش
در اـین ـبـرـخـوردـهـا ـبـود. ـبـا شکـست ـمـذاکرات و
نکه ـاره اـی ـنه ای درـب ـاـم ـز ـخ ـی ـد آـم ـدـی ـان ـتـه ـن ـسـخ
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رگزارادامه انتخابات فرمایشی ... ات را ـب ـتخـاـب یـر اـن دون یک روز تـأـخ حکوـمت ـب
از ـم ز او  در ـن ـی وـهـین آـم ان ـت د کرد و سپس ـسـخـن خـواـه
ـود که ی ـب ـاـی ـصـله ـتالش ـه ـی ـران، ـف ـته ـتـه ن ـهـف ـمـعه اـی ـج
ـمع ـمی و کروـبی آـغـاز کرده ـبـودـنـد. ـمـواـضع ـمـج ـخـاـت
روـحاـنـیون ـمـبارز و ـسران آن ـهمچون کروـبی و ـخاـتـمی و
زی ات ـعـمالً چـی اـب ردم ـبه ـشرکت در اـنـتـخ دن ـم واـن را ـخ ـف
ـیم کاـمل شـدن در ـمقـاـبل خـواـست ـسـل جـز ـتن دادن و ـت
ـهای ـمرـتـجـعان ـحاکم و زـیر پا گذاـشـتن ـهـمه ـقول و ـقرار
ـست. ـی ات آزاد ـن ـتخـاـب رگزاری اـن ـنه ـب ـی ـبـلی، در زـم هـای ـق
ـسرـنوـشت شـعار امکان ـتحقق «ـمردم ـساالری اسالـمی» در
ـست واـن ز ـنـمی ـت ز اـین ـنـی چارچوب رژیِـم والـیت ـفـقـیه ـج
ـباـشد.  ـهاـشم آـقاـجری، زـنداـنی دگراـندـیش رژـیم ـفـقـها، و
ای ول ـه اـتـمی، از پـشت ـسـل د ـخ د ـمـحـم روزـین ـسـی ار دـی ـی
زـندان گزمگان ارتـجاع در اـین زـمـینه ـیاد آوری ـمی کـند:
ود؛ رار ـمی ـش ار ـتـک ارـیخ دوـب وـفی گـفـته اـست ـکه ـت ـس ـیـل «ـف
ـاره ـبه گوـنه ای ـراژدـیک و دگر ـب ـصـورت ـت ـار ـب ـیک ـب
ارـیخ اـشای ـتـکرار ـکـمـیک ـت ـکـمـیک. گوـیی اـیـنک ـبه ـتـم
ط دوران ـیل ـشـراـی م.» وی در اـین نـاـمه ـبـا ـتـحـل ـته اـی شــس ـن
ـتـخـاـبـات ـمـجلـس نـش در اـن مــشـروـطه و چگونگی گزـی
ا ـمرگ آزادی اـنـتـخاـبات ـشورای ـمـلی اـضاـفه ـمی کـند: «ـب
ـیت و ـروـط ت، ـمــش ـن ـط ـتـقل از ـسـل و ـمـجـلـس آزاد و ـمــس
اـنی آزادی ـنـیز ـمرد و ـبه دـنـبال آن اـسـتـقالل ـکـشور ـنـیز ـقرـب
اـمه ای دیگر ـن ری در ـج اـج د...» آـق ارـجی گردـی ـطه ـخ ـسـل
ـسد: «در وـی اـتـمی ـمی ـن دی ـعـملکرد دوـلت ـخ در ـجـمع ـبـن
راژدی د ـیک ـت اـه ا ـش ارـیخ اـم رار ـکـمـیک ـت ار اـین ـتـک ـکـن
ـهم ـهـسـتـیم.  ـتراژدی ـخاـتـمی  رـئـیس ـجـمـهوری که اـیراـنـیان
دی، روـن وق ـشـه دار ـحـق وان پرچـم ان ـبه او ـبه ـعـن ـی اـن و ـجـه
ـته ـطـقه چـشم دوـخ ـن آزادی و دـمـوـکـراـسی در اـیـران و ـم
ـبودـند اـما اـیـنک ـکارش به ـجاـیی رـسـیده اـست ـکه اگر در
گذـشته ـفرـصت ـسوزی ـهای او را به ـحـساب  ـنـتواـنـسـتن ـها  
ر ون ـصورت گرـفـتن ـه د اـکـن ا  ـمی گذـشـتـن و  نگذاـشـتن ـه
گوـنه ـعمل ـسودـمـند در ـجـهت احـقاق ـحق آرـمان ـهاـیـشان

از جانب وی منتفی دانسته و از وی ناامید گردیده اند.»
اـنـتـخاـبات اول اـسـفـندـماه چـیزی ـجز ـخـیـمه ـشب ـبازی
رای ـتـصاـحب ـمـجدد ـمـجـلس و پر کردن آن از ارـتـجاع ـب
ـعـناـصر ـتاریک اـندـیش و ـخادم اـسـتـبداد ـنـیـست. ـتن دادن
ـیـز چـیـزی ـجـز مکاری ـبـا آن ـن ـبه اـین ـخـواـست و ـیـا ـه
ـهمکاری ـبا ـمرـتـجـعان ـحاکم و ـخـیاـنت ـبه ـمـنافع ـمـلی ـمـیـهن
رده ا ـتحـرـیم وـسـیع و گـسـت د ـب اـی اشـد. ـب د ـب واـن ا ـنـمی ـت ـم
رای ـتـقـلب شـای ـتالش هـای ارـتجـاع ـب ا اـف ات، ـب ـتخـاـب اـن
گـسـترده و ـسازـمان دـهی اـعـتراض ـهای ـمردـمی ـنـشان داد
وـنی اـن ر ـق ردـمی و ـغـی ـسی ضـد ـم ده ـمـجـل ـن که ـمـجـلس آـی
رای ود را ـب اری ـخ وـشـی ا ـه د ـب اـی ردـمی ـب اـست. ـجـنـبش ـم
ش ـسـرکوب و ـحـمالت ش از پـی ـی ـشـدـیـد ـب ـمـقـاـبـله ـبـا ـت
ا، د ـه ر و ـبـبـن زاـیش بگـی ران رژـیم از ـجـمـله اـف اـیی ـس کودـت
ـبـسـتن روزـنامه ـها و رـسانه ـهای ایـنـترـنـتی ـمنـتـقد آـماده کـند.
ـستگی ـب ـم وده ای و ـه ـته ـت اـف ان ـی راض سـازـم ا اـعـت ـنهـا ـب ـت
ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه اـست که ـمی ـتوان ـتوـطـئه

های ارتجاع را با شکست روبه رو کرد.

ـزرگ را ـاـنه ـب ـی ـاورـم آن اـست که ـخ
ارس] و ای ـخـلـیج  [ـف ورـه اـمل کـش ـش
ـتـان ـتـعـرـیف کـنـد و ـس ـعـراق و اـفـغـاـن
ـران و ـول اـی ـم ـا ـش یکن در رابــطه ـب ـل
ن نکه اـی ـتـاط ـتـر اـست. اـی ـسـورـیه ـمـح
ـطرح ـشاـمل چه کـشورـهاـیی ـمی ـباـشد،
ورد اـصطکاک ـمی سـاـیل ـم یکی از ـم
اـیـمز ـماـلی در اـنـتـها اذـعان ـمی اـشد.» ـت ـب
دارد که مـــشـخـص ـنـیـــسـت که چه
ـیـاـنه اـصـوالٌ ی در ـخـاورـم کـشـورـهـاـی
و ـمی اـت ا ـن ـطه ای ـب ار چـنـین راـب واـسـت ـخ

باشند.
پـیـشـنـهاد آـلـمان ـمـتوـجه پـیوـند زدن
ا کـشورـهای اـتو ـب ـبـین ـطرح«دـیاـلوگ ـن
راـئـیل، ـمـصر، راـنه» که اـس دـیـت ـحوـضه ـم
ا را رـیـق ال آـف ور ـشـم ار کـش اردن و چـه
وسـوم ـبه ا طـرح ـم شـاـمل ـمی شـود، ـب
«پروـسه بـارـسلـون» اـتحـادـیه اروپا ـمی
ر ـمی ان را درـب ـبـن ورـیه و ـل د که ـس اـش ـب
رح ـهمکاری اس اـین ـط رد.  در اـس گـی
ـطـقه در ای ـمـن ورـه اـمی- اـمـنـیـتی کـش ـنـظ
اـتو را ـبه پروـسه ـبارـسـلون چـهارچوب ـن
ـمـان ـمن پاـیه رـیـزی یک پـی ـض ـت که ـم
ـطـقه ـن ـصـادی و اـیـجـاد ـم ـت مکاری اـق ـه
ـصل ـت ا ـقـبل از 2010 ـم ـتجـارت آزاد ـت
رش د ـبه گـسـت ـتـق مـان ـمـع د.  آـل ـمی کـن
این روـند ـبرای شـمول همه کـشورـهای

جامعه عرب و حتی ایران  است. 
ــاون رـئــیــس ـع دیک چـیــنـی، ـم
جــمهــوری آمــریکا و از طــراحــان
سیاست نظامی گری دولت کنونی در
ا رسـاـنه هـای وعـاـتی ـب ـب ـط صـاـحـبه ـم ـم
ار ـجـمـعی اروپا، در روز 7 ـبـهـمن، اـظـه
ـست که ـن سـأـله ـمـهم اـی ود: « ـم ـته ـب داـش
ر یک ر ـس اوت ـب دـهـیم که ـتـف ازه ـن اـج
وـضوـعات ا دـسـته ای از ـم ـموـضوع و ـی
د. رزاـن وده اسـاـسی اـتحـادـیه را ـبـل شـاـل
دالـیل ـخوب و مکـفی وـجود دارد که
اـبه ـث ـتحـده  ـبه اروپا ـبه ـم االت ـم چرا اـی
نزدیکترین دوستان و متحدان خود می
ـأـله ــس ـد که «ـم ی ـش ـدـع نگرد.»  او ـم
ــد.» ــر گذارده اـن ــراق را پشـت ـس ـع
چینی در این مصاـحبه به طرح آمریکا
یـای ـیع در ـجغـراـف یـرات وـس ـی بـرای ـتـغ
رش ـطـقه که او آن را «گـسـت اـسی ـمـن ـسـی
دمـوکراـسی در کشـورهـای عـرـبی و

اسالمی» نامید، اشاره کرد. 

ادامه نظم نوین  ...
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رگزاری ا ـخـب اـحـبه ـب ادی ـطی یک ـمـص رـین ـعـب اـنم ـشـی ر ـخ ـظ ـن
راق وکراـسی ـبه ـع دان دـم اـنه ـفـق ریکا ـبه ـبـه ود که «آـم ـسه اـین ـب راـن ـف
ـحـمـله کرد اـما دـموکراـسی ـقاـبل ـصدور ـنـیـست، ـهمچـنانکه ـحـقوق
ـبـشر را ـنـیز ـبا ـبـمب نـمی ـتوان ـصادر کرد.» و در ـجای دیگری پس
د را ارـقه ای از اـمـی اـنی ـب اـعی ـجـه ار اـینکه در اـجالس اـجـتـم از اـظـه
اـنی را رـسد که دیگر «ـجـه ـمی ـبـیـند گـفت: « اـمـیدوارم که روزی ـف
ـسان در ان اـن اـشد ـبلکه در آن زـم داـلـتی ـنـب ا ـبی ـع رادف ـب ـشدن» ـمـت
رکزی در ون ـم رـیـب رد.»  از پـشت ـت رار گـی اـنی ـشدن» ـق رکز «ـجـه ـم
ام آور ـهـندی، ـخاـنم وـیـسـنده ـن راـبر ده ـها ـهزار ـنـفر، یک رـساـله ـن ـب
اـنه ـعـلـیه ـسـیاـست ـبوش در ا ـتـمی ـبس رزـمـجوـی دـهاـتی روی»، ـب «آـن
ی که ـبـخـاـطـر ـوده ـی ن زن ـجـوان ـت ـداز ـشـد. اـی ن اـن ـی ـن ـعـراق ـط
ر ـیـعی ـس ـب اـبع ـط ـن اع از ـم رای دـف ان و ـب اـن ار دـهـق ارزاـتش در کـن ـب ـم
ـشـناس اـست، اعالم کرد: «ـمـلت ـها ـعـلـیه امپرـیاـلـیـسم ـنوـین در ـحال
ـسـتـعـمره ـشدن ـعراق ا از «ـم را ـخواـند ـت ـنـبرد ـهـسـتـند» و ـهمگان را ـف
ان پس از ـشش روز اـعی ـجـه ـم د.»  اـجالس اـجـت ـن ری کـن وگـی ـجـل
اـتـمه داد و ود ـخ اـنـبه ـبه کار ـخ ای ـهـمه ـج ده و ـبـحث ـه اـلـیت زـن ـفـع
ا ، ا ـه وـسی ـبه روـسـت ر و ـمـحـس ـشـت ـی ا دلگرـمی ـب دگان ـب ـشرکت کـنـن
شـهر ـها و کـشورـهای ـخود ـباز گشـتـند ـتا ـمـبارزه را به اشکال دیگر
و مـختلف ادامه دـهـند.  اـما در مـقابل، اجالس اقـتـصادی داوس که
اـنی» کار خـود را شـروع مـاـعی ـجـه اـنی «اـجالس اـجـت در روز پاـی
ن ـی ش ـبـود. ـسی و ـسـوـم کرد، اـجالـسی ـبی روـنق ـتـر از ـسـال پـی
اـبق ـط وـیه ـم اـیه داران روز 21 ژاـن رـم اـنی ـس اـجالس اـقـتصـادی ـجـه
م ـی ـم ـص یـش از 2000 ـنـفـر از «ـت ـمـول ـهـر ـسـاـله ـبـا حــضـور ـب ـمـع
گـیرـندگان»، نـخبگان و ـمسـئولـین جـهان اـقتـصاد و سـیاست از ـجمله
رکزی اـتحـادـیه انک ـم صـاد و داراـئی، رـئـیس ـب ر اـقـت دـین وزـی چـن
ان ـتـجارت ازـم اروپا و ـبـیـست ـنـفر از وزرای کـشورـهای ـعـضو «ـس
ـجـهاـنی» در داوس ـبرای یک «ـنـیاـیش مـقدس» ـبزرگ ـساالـنه دور
ده وـضـعـیت اـقـتـصادی اـئل ـمـطرح ـش ـس د. یکی از ـم دـن ـهم ـجـمع ـش
وط ر رـغم ـسـق رگان، ـب اره آن پاره ـیی از ـخـب ود که در ـب ان ـب ـجـه
ـاد و ـم ـت ـوـعی اـع ـریکا ـن ـودـجه آـم ـمـر کـسـر ـب ـت دالر و اداـمه ـمــس
وط دالر ـسـبب اـلی که ـسـق د در ـح راز ـمی داـشـتـن ـیـنی را اـب خـوـشـب
اراـحـتی ـشرکای ـتـجاری آـمریکا ـشده اـست. ـهم چـنـین کوـشش ـن
ـذاکرات «کن کان» که در ـاـله ـم ـب ـا دـن ـد ـت ـمل آـم ی ـبه ـع ـراواـن ـف
اری ال ـج ان ـس ا ـقـبل از پاـی د ـت اـمـی اکاـمی اـنـج ر گذـشـته ـبه ـن اـمـب سپـت
ـست واـن ـت اوـیل داوس ـن ر ـت ود.  وـلی ـبه ـه ر گرـفـته ـش ـسـیـحی از ـس ـم
ـبرای این ـمنـظور زمـینه ـمـساـعدی ـفراهم آورد.  زـیرا علت شکـست
«کن کان» که اـمتناع کشور های غنی از ـبر داشتن حتی یک قدم
ـقطـعی در جـهت ـحذف ـسوـبـسـیدـهای کـشاورزی ـبود، کـماکان در

جای خود باقی بود.
وـجه اـجالس رکز ـت ود که در ـم اـئـلی ـب ـس ز از ـم راق ـنـی اـله ـع ـس ـم
ط «جک داوس ـقـرار داـشت، ـبـدون آنکه ـبه ـجـاـئی ـبـرـسـد.  ـفـق
ورج داـفع ـج ام ـم ار دیگر در ـمـق ارـجه انگـلـیس ـب ر ـخ راو» وزـی اـسـت
اع کرد.  او شـاء و از ـجنگ و اـشغـال عـراق دـف وش خـود را اـف ـب
ا ـهیچ ا را دگرگوـنه ـجـلوه داد و ـمدـعی ـشد که: «اگر ـم واـقـعـیت ـه
کاری ـنـمی کردـیم، اـمروز ـجـهان ـمـحـلی ـبـسـیار ـخـطرـناک ـتر ـبود»!
اـمـسال آـقای ـخاتـمی، رـئـیس ـجمـهور رژیم اـسالمی ـنـیز در اجالس
ـشرکت کرد و «ـخوش ـبـیـنی ـخود را ـنـسـبت به حل بـحران ـسـیاـسی
انکه دـیدـیم!) در روز آـخر اـجالس اـیران اـبراز داـشـته ـبود (آن چـن
اـله ـتـظاـهرات ـمـخاـلـفان اـجالس داوس اـنـجام ـمـطاـبق ـمـعـمول ـهر ـس

گرفت. 

افشای دروغگویی ها  و اغراق «خطر عراق»ادامه چهارمین اجالس ...
در ـهـفـته ـهای اـخـیر ـجـهان ـشاـهد اـفـشا ـشدن دروغ گوـیی و ـفرـیب کاری ـجورج ـبوش و
دم کـشف ـهیچگوـنه ود. ـع راق ـب رضـد ـع اـنه ـب ـشـی اـجم وـح وـجـیه ـتـه دارک و ـت ر در ـت وـنی ـبـل ـت
اـنب رژـیم ـصدام ر واـقـعی از ـج اء ـجـمـعی و ـخـط ای اـمـح ود ـسالح ـه ده وـج ان دـهـن ـش ـمدرک ـن
حسین، دولت های آـمریکا و انگلیس را در مقابل افکار عمومی و نیروـهای مخالف جنگ با
ای اـصـلی ارده ـه د کی یکی ازگـم وـی اـخـته اـست. در اواـیل ـبـهـمن،  دـی رو ـس چاـلش ـجدی روـب
دوـلت آـمریکا و ـمـسـئول گروه ـتـجـسس ـسالحـهای امـحاء ـجـمـعی درـعراق،  ـبدـلـیل ـبیـهوده ـبودن
ـبل از نکه ـحـتی ـق ورد اـی ـتـعفـاء داد. اـظهـارات صـرـیح او در ـم ـسس از ـشـغل خـود اـس اداـمه ـتـج
ـشان ـمی دـهد که وده اـست، ـن اء ـجـمـعی ـنـب ای اـمـح راق، رژـیم ـصدام دارای ـسالـحـه ـحـمـله ـبه ـع
اـمه ـهای ـخود را ـبر پاـیه اـسـتدالت ـقـبـلی امکان رـن ـسـیاـست گذاران ـجنگ اـفروز دیگر ـتوـجـیه ـب
پذـیر ـنـمی داـنـند.  ـقاـبل ـتوـجه اـست، دـیوـید کی ـبـعـنوان یکی از ـهواداران ـسر ـسـخت ـتـهاـجم ـبه
ودـیم!  و او اه ـب ا ـهمگی دراـشـتـب وم ـم رار ـمـعـل د  از ـق اء ـخوـیش ـمی گوـی وـضـیح اـسـتـعـف راق در ـت ـع

مدعی است که در این مورد به رئیس جمهور آمریکا اطالعات نادرستی داده شده است!
ـسـیاـست گذاران و ـمبـلـغـین ـحمـله ـبه ـعراق در ـمـبرا ـساـخـتن ـخود از ـهر گونه ـخـطا سـعی ـمی
ـنـماـیـند که ـسازـمان ـهای ـسـیا، اـیـنـتـلـیـجـنس ـسروـیس و مـخـصوـصا اطالـعات ـحاصـله از ـجاـسوـسان
ـعراـقی را ـبه ـعـنوان ـمـقـصرـین و ـمـسـئوالن ـجنگ ـمـعرـفی ـنـماـیـند. ـجورج ـبوش و ـتوـنی ـبـلرـبـعد از
زـئـیات کاـمل ا از ـج راق،  ـمی گوـیـند که آـنـه اه و ـتـخرـیب ـع ـسان ـبی گـن زاران اـن کـشـته ـشدن ـه
ا ـتوـجه ـبه اـطالـعات ـسری و اـسـناد ـتـسـلـیـحات و اـندازه ـخـطر از ـجاـنب ـعراق ـمـطـلع ـنـبودـند اـما ـب
ارائه ـشده چاره ـیی ـبه ـغـیر از ـجنگ وـجود ـنداـشت. اـلـبـته اـین ـنـیز یک دروغ  ـمـحض اـست که
ان افکار ـعمـوـمی و ـی ـسخـردرـم ـم رده و ـت ـت اوری گـس اـب ا  ـن اـصـله در آمـریکا و انگـلـیس ـب ـبالـف
وـلـین ـسـئ ان و ـحـتی ـم ارات کارکـن ا ـبه اـظـه ا ـبـن اـق اـسی رو ـبه رو گـشـته اـست. اـتـف ران ـسـی اـحـبـنـظ ـص
ارـشد ـسازـمان ـهای ـجاـسوـسی، ـمدارک اراـیه ـشده از ـجاـنب آـنـها دـقـیـقا ـتـحت ـهداـیت  و ـفـشار
اـمه ا ـبه گزارش روزـن ـن د.  ـب دـن ای ـجنگ ـتـهـیه ـمی ـش اـمه ـه رـن د ـب ا ـئـی ور ـت ـمـنـظ اـست گذاران ـب ـسـی
ـمـشـهور گاردـین چاپ ـلـندن کوچکـترـین مـقاوـمت و ـحـتی ـتوـصـیه ـنـهادـهای اـطالـعاـتی درـمـقاـبل
د رو ـبه رو ـمی اـلی رـتـبه کاخ ـسـفـی ات ـع اـم ا عکس اـلـعـمل ـمـق ای دوـلت ـبوش ـب واـسـته ـه اـین ـخ
گـشت.  به ـعـبارت دیگراـغراق و ـتزوـیر دردولت ـبوش به آن ـحد رـسـیده ـبود که ـحـتی دـستگاه

دروغگوسازی حرفه یی مانند سیا به آن معترض بوده است! 
ـیـجـنس ـتـل ـن ان اـی رـین گان( یکی از کارکـن اـنم کاـت اگری ـخ ـش ر ـطـبق اـف ز ـب ـی ان ـن ـسـت در انگـل
اـله ـس اـنی که ـم ا ـقـبل از ـشروع ـجنگ زـم رار دارد)، ـهـفـته ـه وـنی ـق اـن ـسروـیس که ـتـحت پیگرد ـق
ا ـبه در ـن ـیـجـنس سـروـیس ـب ـتـل ـن رار داـشت، اـی ررـسی ـق ان ـمـلل ـتـحت ـب راق درسـازـم ـحـمـله ـبه ـع
رـموـظف ـبه ـشـنود ـتـماـمی مکاـلـمات اـعـضای ـشورای اـمـنـیت ـخواـست دوـلت ـبوش و دـسـتور ـبـل
ـمی ـشود. ـهدف ـبدـست آوردن آنچـنان اـطالـعات ـمـحرـماـنه و ـیا ـخـصوـصی ـبود که ـبـتوان رای
وـجه اـست که اـین ـعـمل اـبل ـت ر داد.  ـق ریکا ـتـغـیـی اـجـمی اـم اـست ـتـه ـشورای اـمـنـیت را ـبه ـنـفع ـسـی

دولت انگستان اکیداٌ بر خالف کنوانسیون ژنو حاکم بر روابط دیپلماتیک است.  
ـهاـنس ـبـلیکس ـبازرس ـساـبق ـسازـمان ملل ـتا ـقـبل از ـحمـله به ـعراق، در اظـهارات اـخـیرـخود
ا اـغراق اکاراـنه دـست ـفروـشاـنی  ـتـشـبـیه کرد که ـب (8 ـفورـیه) ـعـملکرد ـبوش و ـبـلر را ـبه رـفـتار  رـی
ازی ده ـس د. ـبـلیکس پروـن ودـن اـیت از ـجنگ ـب رصـد کـسب ـحـم ری  ـمـت ات ـس رـضه  اـطالـع درـع
دوـلت ـبـلر ـحول ـمـساـله  ـخـطر ـعراق  و کذب ـمـحض در ـمورد ـتواـناـیی ـحـمـله ـشـیـمـیاـیی ـعراق ـبه
رای روـشـنده ـیی که ـب انگـلـیس در ـعرض 45 دـقـیـقه، گـفت:  ـهدف اـیـجاد ـهـیـجان ـبود، ـبـماـنـند ـف

فروش کاالیی با گزافه گویی آن را پراهمیت نشان می دهد . 
ـسـیج ای ضـد ـجنگ و ـب روـه ـی شـار ـن ار ـف ر در کـن ای اـخـی شـاگری ـه ر ـتحـوالت و اـف ـسـی ـم
افکارـعـموـمی، ـشدـیدا ـسـیاـست ـهای ـجنگ اـفروزی ـبوش و ـبـلر را زـیر ـضرـبه ـقرار داده اـست.
ـهردوی آـنان، ـنه ـتـنـها در ـجـهان، ـبلکه در کـشورـهای ـمـتـبوع ـخود ـبه ـمـنزـله رـیاکاران ـسـیاـسی و
ات اـب ون اـنـتـخ راق از ـهم اکـن اـله ـع ـس وـجه اـست که ـم اـبل ـت د. ـق اـفـته اـن روزان ـشـهرت ـی ـجنگ اـف
اـفـظه رار داده اـست. ـجورج ـبوش و گروه ـمـح اع ـق ـشـع ریکا را  ـتـحت اـل وری آـم اـست ـجـمـه رـی
ان ـجنگ ـمی اـن رـم وان ـقـه ود را ـبه ـعـن ال ـخ ا ـبـح ریکا که ـت اکـمه آـم راـطی درـهـیـئت ـح کاران اـف
داـنستـند و ـسر مـست از پـیروزی ـبا وـجود رـشد ـمشکالت ـساـخـتاری اقـتـصادی تـصور ـمی کردـند
که ـجنگ و اـشـغال ـعراق ـضاـمن ـموـفـقـیت اـنـتـخاـباـتی آـنان ـخواـهد ـبود. در ـصورـتی که ـشواـهد
وش اـتی ـب اـب ـتـخ اـعث شکـست کارزار اـن د ـب واـن ر و اداـمه آن ـمی ـت د ـتـحوالت اـخـی ان ـمی دـه ـش ـن

گردد.             



ـین بـار اـجالس سـال بـرای اوـل ـته شـده بـود، اـم ـیم گرـف ـصـم ـته ـت مـانگوـنه که سـال گذـش ـه
اـجـتـماـعی ـجـهاـنی ـبرای ـفراگـیر ـتر ـشدن از زادگاه ـخود پورـتوالگره ـبرزـیل ـبه ـبـمـبـئی ـهـندوـسـتان
آـمد و در آنـجا «داغ ـنـفرت ـخوردگان» ـهـندی، «ـنـجس» ـها (داـلـیت ـها)، ـیـعـنی ـبی ـنواـیان ـخارج
از کاـست ـها، ـبی ـنام و ـنـشان ـهای ـجوـشـیده از اـعـماق ـجاـمـعه ـهـند، ـحـضور ـقدرـتـمـند ـخود را ـبه
ـنـمایش گذاـشته و مـهر و ـنـشان ـخود را بر آن ـنـهادـند.  اجالس ـبا راهپیـمایی 1500 «داـلیت» آـغاز
ش هـا، مـاـی شـد و از آن پس در طـول شـش روزی که اـجالس ـبه کار خـود اداـمه ـمی داد، ـن
تظاهرات و حرکت های معنا دار و مطالبه گر آنان تمامی جو اجالس را مورد تاثیر قرار داد.
اـیـنان از ـهمه ـجا آـمده ـبودـند! ـهـیـئت ـهای ـبـسـیاری از روـسـتا ـها ـبا ـساز ـها و ـموـسیـقی و ـلـباس
اـبان ـها رژه ـمی رـفـتـند، ـمی رـقـصـیدـند و ـموـجودـیت و ـحـضور ـخود را ـنـشان ـهای ـمـحـلی در ـخـی
ـمی دادـند. آن ـها به ـساـلن ـهای مـخـتـلف کنـفراـنس ـسر ـمی کـشـیدـند و ـهر ـجا که گذار آـنان ـمی
اـفـتاد، ـسـخـنراـنان ـبا کـمال ـمـیل ـسـخـنان ـخود را ـقـطع ـمی کردـند ـتا ـصف آـنان از ـساـلن ـها بگذرد.
اـنه ـسرـشار از اـمـید، ـمـفـهوم و ـهدف ـهای ـنـبرد آـنان را ـبـیان ـمی کرد، اـین و اـین رژه ـهای ـشادـم
راوان در ازی ـبه ـسـخن گـفـتن ـطوالـنی و ـف د که ـنـی ودـن اـتی ـب اده و آـنـقدر ـحـی در ـس ا آـنـق ـهدف ـه

مورد آنان نبود: «غذا برای همه»، یا «آسیا را از جهانی شدن نجات بدهید!»
اـنـبوه ـتوده ـها و ـخاـنواده ـها و ـحـضور چـشمگـیر زـنان ـنـشانگر ـحـماـیت از ـمـبارزه ـیی ـبود که
ود اـمه ـخ رـن ود، در ـب ال ـمی ـش ان اـعـم ـسـبت ـبه زـن ـبـعـیـضی که ـن وـنت و ـت ال ـعـلـیه ـخـش ـس اـجالس اـم
داـشت. ـتـهـیدـسـتاـنی که ـهر روزه ـمی رزـمـند و ـقرـباـنـیاـنی که ـمدام در رنج ـبـسر ـمی ـبرـند در ـمـحل
کـنـفراـنس ـها و ـسـخـنراـنی ـها ـجـمع ـمی ـشدـند و رـشـته کالم را ـبا ـبـیاـنی ـساده ـبدـست ـمی گرـفـتـند.
ـمـثالٌ ـشاـهداـنی از ـقـبـیـله «ـتاـمـیل ـنادو» که از ـجنگل ـهاـئی که زـیـستگاه ـشان ـبود راـنده ـشده ـبودـند،
اـیـمان ـبـیرون ـمی کـنـند ـبرای آنکه ـمی ـخواـهـند در آـنـجا ـبرای ـمی گـفـتـند که : «ـما را از زـمـین ـه
چـند ـمـلـیـتی ـها ـساـخـتـمان ـبـسازـند و ـما را از کاـشاـنه ـخود ـبـیرون ـمی کـنـند ـبدون آنکه ـخـسارـتی ـبه
پردازند، زـیرا ـما عامی ـهستـیم، بی سوادـیم، برای اینکه ـقادر نـیستیم از ـخود و حـقوق خود دـفاع

کنیم.» 
ی ـبحگاـهی پاـیـان ـم س ـهـای ـص یکه کـنـفـراـن ـت ـین روز اـجالس، ـمـقـارن ـظـهـر وـق در ـسـوـم
ا اـبان ـها ـتوـسط ـصـفوف پی درپی «ـمـطاـلـبه گران» ـحـقوق اـنـساـنی ـب اگـهان ـتـماـمی ـخـی پذـیرـفت، ـن
پاـندول ـهای پارچه ای، ـبا پرچم، ـطبل و ـترومپت، پوـشـیده ـشد.  در ـمـیان اـیـنان اـعـضای ـسازـمان
ـهای روـسـتاـئی و انـجـمن ـها، ـنـماـیـندگان مـحـلی به ـهـمراه کودکاـنی که ـحق به ـمدرـسه رـفـتن را به
ـجای کارکردن نوکروار مطالبه می کردـند،  کم نبودند.  این زـنان و مردان بانگ فرـیاد اعماق
ـهـندوـسـتان را ـبه اجالس آورده ـبودـند و ـمی ـباـیـست که به درد دل ـهاـیـشان که در ـعین ـحال ـمی
ـتواـنـست ـبازـتاـبی از ـفرـیاد «ـبی زـمـیـنان» ـبرزـیل  ـنـیز ـباـشد، گوش داده ـمی ـشد.  وـقـتیکه سـخـنراـنان
ا چه ـهـیـجان و ـحرارـتی دـست ـسـخـنراـنان را ـمی ـفـشردـند. از ـحـقوـقـشان دـفاع ـمی کردـند، آـنان ـب
ار، ـتـبـعـیض، ـسـتم، ـفـقر و ـبی ازگو کردن زـندگی ـمـشـقت ـب ـشان ـب اـی ا و درد دل ـه ـتـماـمی گـفـته ـه

حقوقی میلیون ها هندی «بی حق و حقوق» بود.
اـیی از اـلب ده کودک ـصـحـنه ـه اده ـج وق اـلـع اـیش ـف ـم در ـهـمـین ـمـقـطع اـجالس در یک ـن
زـندگی روزـمره کودکان کوچه گرد ـبـمـبـئی را ـبه ـصورت «پاـنـتوـمـیم» ـبه ـنـماـیش گذاردـند. پس
از ـنـماـیش ـهر ـصـحنه یک کودک پالکاردی را که ـبر آن یکی از حـقوق کودکان ـنوـشته ـشده
ـبود: (آـموزش، ـبازی، ـحـماـیت، ـمورد ـمـحـبت ـقرار گرـفـتن و ...) را ـبر ـمی اـفراـشت. ـصـحـنه ـهاـیی
ز وـنت آـمـی ار ـخـش االن ـبه کودکان، رـفـت زرگـس اوز ـب اـمل ـتـج ود ـش ده ـب اـیش گذارده ـش که ـبه ـنـم
ات اـحـث ول اـجالس ـمـب ود که در ـط ود.  و اـین چـنـین ـب ر آن ـب اـی ـظ ا کودکان، گداـئی و ـن پـلـیس ـب
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ـبزرگی ـبرای ـمـبارزه عـلیه کاـست، ـبرای حـقوق زـنان و کودکان و
برای ارج وارزش دادن به «دالیت» ها در گرفت.

ـبـازگو کردن آنچه که در ـجـرـیـان اـجالس دـیـده ـشـد و ـیـا
ـسـخـنان آـناـنی که از دور و ـنزدیک آـمده ـبودـند در یک و ـیا چـند
اـله امکان پذـیر ـنـیـست.  وـلی اـین ـبـخش از رـخدادـهای اـجالس ـمـق
ا» که اکواـن رد: «ـجی. اس. ـم ان ـب وـنه ـبه پاـی ا یک ـنـم وان ـب را  ـمی ـت
یک «داـلـیت» چـهل ـساـله و ـعـضو اـنـجـمن «ـناوـسار ـجان» در ـمـنـطـقه
ان زـندگی اد پاـیـتـخت گـجرات اـست، داـسـت زدیک اـحـمد آـب ـیی ـن
الک در اره» یک ـم االـنه ـبه «اـج ور ـس ـط ازگو کرد.  او ـب ود را ـب ـخ
رای د.  او و ـهـمـسرش در روز ـب ا زـمـین او را کـشت کـن د ـت ـمی آـی
ا 12 ـساـعت کار 40 روپـیه (کـمـتر از یک ـیورو) ـمی گـیرـند. 10 ـت
د.  ـسه وـن ای دیگر وارد ـش د ـبه خـاـنه کاـست ـه دارـن ا ـحق ـن آن ـه
بچه دارـند که به ـمدرسه می روـند ولی چون اغـلب گرسـنه ـهسـتـند
د.  او گـفت: ز ـبه کار بپردازـن اچـی ار ـن ـسـی زدی ـب ا دـسـتـم د ـب ورـن ـمـجـب
«وـقـتی که ـمن درـخواـست آب آـشاـمـیدـنی ـمی کـنم، ـمالک ـبه ـمن
ـشود. ا ـسـطل ـنـجس ـن ردارم ـت ازه ـنـمی دـهد که ـخود ـسـطل را ـب اـج
او آب را در دـهان ـمن ـمی رـیزد و ـمواـظب اـست که ـبا ـمن ـتـماس
مـزدم را بپردازد، پول را ـت ـتی که ـمی خـواهـد دـس پیـدا نکنـد. وـق
ن بـادا کوچکتـرـی نکه ـم ـین ـمی انـدازد، بـاز ـهم بـرای اـی روی زـم
ـسـتم ـهـندی ود که ـسـی دـین ـسان ـب ا ـمن ـحاـصل ـشود.» و ـب ـتـماـسی ـب
انگر ـبدـترـین ـنوع ـتـبـعـیض اـست و از ـهر چـهار کاـست ـها که ـنـماـی
هندی یکنفر را دربر می گیرد، از هر سو مورد حمله قرار گرفت
و ـفرـیاد «کاـست گورت را گم کن» در ـهـمه ـجا ـطـنـین اـنداز ـبود.
در چـنـین مـحـیـطی چـهارـمـین کنـفراـنس اـجـتـماـعی جـهاـنی ـبا ـشرکت
دت ـشش روز از ان ـبه ـم ور ـجـه ر از 130 کـش زار ـنـف یک صـد ـه
ـتارـیخ 16 ژاـنوـیه آـغاز ـشد. اـمـسال از آـسـیا ـشرکت کـنـنده ـفراوان
ـبود. کـنـفراـنس ـتوـسط رـقـصـنده ـمشـهور ـهـندی ـخاـنم «ـملکه ـساراب
ـهاـئی» که به ـخاـطر ـفـعاـلـیت ـهای ـمـبارزه ـجوـیاـنه اش ـشـهرت دارد،
گـشاـیش ـیاـفت و گـفت: «جـهاـنی دیگر امکان پذـیر اـست و ـفوری
سـاـله ـتغـذـیه و ـحقـوق اٌ روی ـم مـدـت اـست.»  کارهـای اـجالس ـع
ـمرـبوط به آن و ـنـیز ـمـبارزه ـبرـضد ـنـظاـمی گری و ـموـضوع  ـتبـعـیض
رار ورد گـفتگو ـق اٌ ـم اـمی گری و ـصـلح وـسـیـع ـظ ود.  ـن رکز ـب ا ـمـتـم ـه
ـته در راه ـصـلح، «کن ـسـو ـهنگ» از کره ـبـارز ـبـرجــس گرـفت.  ـم
اـنب ان از ـج رای ـجـه دـید ـب رـین ـتـه زرگـت وـبی اـعالم کرد که : ـب ـجـن
اـشی ـمی وش، ـن ریکا و رـئـیس ـجـمهـورش، ـب ـتحـده آـم االت ـم اـی
ـشود.  او گفت که اگر ـبوش در ـسال 2005 ـهنوز ـبر ـسرکار ـباـشد

جهان در جنگ دیگری در کره درگیر خواهد شد. 

چهارمین اجالس اجتماعی جهانی در تسخیر
«داغ نفرت خوردگان» هندی!
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کمک های مالی رسیده
الف. فنی                                                 900 کرون
به یاد رفیق سراجی                                   200 کرون
سه نفر از هواداران                                    300 کرون
چمنی آرش از آمریکا                                200 دالر
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