
شماره 683،  دوره  هشتم
سال  بیستم، 11 فرورین ماه  1383

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» !

قلب تاریخ، دروغ گویی، و حمله به حزب تودۀ ایران برای
توجیه نظرات ضد ملی خمینی
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طبقه کارگر برای دستمزد مطابق با نرخ واقعی
تورم مبارزه می کند

د ام ـسـعـی رـج اـف رور ـن الگرد ـت اـسـبت ـس روز»، ـبه ـمـن ری «اـم اـیت ـخـب راً ـس اـخـی
اره دکـتر ـمـحـمد ـمـصدق و ـتـحـلـیل و ـیا ـبـهـتر گـفـته ـحـجارـیان ـمـطـلـبی از او را درـب
ـباـشـیم ـتـطـهـیر ـنـظرات ـخـمـیـنی ـبر ـضد دکـتر ـمـصدق اـنـتـشار داده اـست که از چـند
ـجـنـبه ـقاـبل ارزـیاـبی و ـتأـمل اـست. ـحـجارـیان در ـتوـضـیح ـنـظرات ـخـمـیـنی ـبر ـضد
ا ـبـته روـشن ـنـیـست ـب ارـیـخی ـخود، که اـل ررـسی ـهای ـت اره ـبه ـب ـمـصدق ـضـمن اـش
د: «ـمن ارـیـخی» ـصورت گرـفـته اـست از ـجـمـله ـمی گوـی اد «ـت اتکاء ـبه کدام اـسـن
اره ام درـب وـضع گـیری اـم اره ـعـلت ـم ال را درـب ررـسی ـهای ـخودم ـسه اـحـتـم در ـب
ـمـصدق ـمـهـمـتر از ـعـلل دیگر ـمی داـنم. اـلف - اـمام در ـسـخـنراـنی ـخود گـفـته اـند:
ا (ـجـبـهه ـمـلی) یک سگی را ـنزدیک ـمـجـلس ـعـینک ـبـهش زدـند اـسـمش اـین ـه
ر آن تکـیه شـان ـهم ـب ان گوـنه که اـی ام ـهـم ان اـم د.... ـسـخـن را آـیت اهللا گذاـشـتـن
رف شکل اس اـین ـع ر اـس ام ـب وای اـم رـین اـست. ـیـعـنی ـفـت د ـبه ـنـقل از ـمـخـب دارـن
رار دـهـیم ررـسی ـخود ـق ام) ـموـضوع ـب گرـفـته اـست. اگر ـعرف را (و ـنه ـفـتوی اـم
اـنـیاً ـمـعـلوم ـنـیـست ـمی ـتواـنـیم بگوـیـیم اوال ـمـعـلوم ـنـیـست اـین کار ـمـصدق ـباـشد. ـث

کار جبـهه ملی ـباـشد و ـثالـثاً احـتـمال ـبسـیار می رود که کار درـبار ـباـشد ـتا رواـبط دو
ـیم که رکن دوم صـدق و کاشـاـنی) ـبه ـهم ـبخـورد. ـمی داـن ر ـنـهـضت ـمـلی (ـم ـب رـه
ارـتش و ـشبکه ـیی از اـفراد ـتـحت ـمدـیرـیت ـبرادران رـشـیدـیان  و ـنـیز ـتـحت ـحـماـیت
انگـلـیـسی ـها در مـقطع نـهـضت مـلی ـبرای ایـجاد جنگ رواـنی ـبه وـجود آـمده ـبود. از
ـیـر از ـمـال وـجـود دارد که ـبه ـغ ـت ـنـوان ـفـرض چـهـارم اـین اـح ـسـوی دیگر و ـبه ـع
ـبرادران رـشـیدـیان (که از واـبـستگان درـبار ـبودـند) چـنـین اـقداـماـتی کار ـحزب ـتوده
ـباـشد. ـمرـحوم آـیت اهللا ـطاـلـقاـنی از ـجاـیی ـخـبر داده اـست که ـشب ـتا ـصبح ـعده ای
از ـقول ـمـصدق و ـجـبـهه ـمـلی ـعـلـیه کاـشاـنی ـجـعل اـعالـمـیه ـمی کردـند و اـین ـعده از

وابستگان حزب توده بودند...»
دروغ گوـیی و ـقـلب ـتارـیخ ـهـنر ـتازه ـیی ـنـیـست و ـقـبل از ـسـعـید ـحـجارـیان ـصد
ال گذـشـته ـبه دالـیل ا در ـطول ـشـصت ـس ان ـمـیـهن ـم ان آشکار و ـنـه ا ـتن از دـشـمـن ـه
دال ـجـعل واـقـعـیت از د گـفت که ـم اـی د وـلی ـب ام داده اـن اگون اـین کار را اـنـج گوـن
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تعیین حداقل دستمزدها، پایین تر از نرخ
واقعی تورم، آنهم با اعتراف صریح مسئوالن
وزارت کار وامور اجتماعی، نشانگر بی حقوقی
مطلق زحمتکشان در چارچوب برنامه سه جانبه

گرایی رژیم والیت فقیه است!

اـلی ورای ـع وـمی، ـش ای ـعـم اـنه ـه ا ـبه گزارش رـس ـن ـب
ـکار ـجـمـهوری اـسالـمی در روزـهای پاـیاـنی ـسال گذـشـته

ای راـنـجام پس از ـبـحث و گـفتگوـه ـخورـشـیدی، ـس
ـمـزد ـت ـیـزان ـحـداـقل دـس ـطـوالـنی چـنـدـین روزه، ـم
ال 1383 را رای ـس ار ـب ون ـک اـن ـشـمول ـق ارگران ـم ـک

تعیین کرد.
اـتی، وـع ـطـب ار ـطی گـفتگوـیی ـم ر ـک اون وزـی ـمـع
ـحداـقل دـسـتـمزد را ـماـهـیاـنه 106 ـهزار و 600 ـتوـمان
اـعالم داـشت و ـبرـخالف ـسال ـهای گذـشـته اـیـنـبار ـبا

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به
کنگره وحدت جبهه ملی ایران ( اروپا)         در صفحه 2و 3

شرکت هیأت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره «وحدت»
جبهه ملی ایران در خارج از کشور     در صفحه 2 و 3

حجاریان: «...از سوی دیگر و به عنوان فرض چهارم این احتمال وجود دارد که به غیر از برادران رشیدیان (که از وابستگان دربار
بودند) چنین اقداماتی کار حزب توده باشد. مرحوم آیت اهللا طالقانی از جایی خبر داده است که شب تا صبح عده ای از قول مصدق

و جبهه ملی علیه کاشانی جعل اعالمیه می کردند و این عده از وابستگان حزب توده بودند...»
طالقانی: ««در منرل آیت اهللا بهبهانی که از علمای درباری بود، تنی چند از نویسندگان هم نشسته بودند، که به آنها محرر می گفتند. در
منزل ایشان (آیت اهللا بهبهانی) عده ای دیگر هم نشسته بودند. زمان قبل از 28 مرداد بود. نویسندگان با جوهر قرمز به امضای جمعی
حزب توده ایران برای علما و ائمه جمعه سرتاسر ایران با پست نامه نوشتند، که محتوی آن این بود که ما به زودی شما را با شال های

سرتان باالی تیرهای چراغ برق به دار خواهیم زد. آنها مطالب را در منزل آقای بهبهانی می نوشتند و می فرستادند...» 
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ال ـجاری ، ـکنگره «وـحدت» ـجـبـهه اه ـس روردـین ـم ا ـهـفـتم ـف ای پـنـجم ـت * روزـه
دگان ـن اـی ـم راـسم ـن د. در اـین ـم رگذار گردـی د ـب وـئ ـتـکـهـلم ـس ر اـس ران در ـشـه ـمـلی اـی
ور اـجالس د. در دـسـت ا ـحـضور داـشـتـن رـیـک ران در اروپا و آـم ای ـجـبـهه ـمـلی اـی روـه ـنـی
ـفوق ـعالوه ـبر اـنتـخاب ـشورای ـمرـکزی ـجبهه ـملی اـیران در ـخارج ار ـکـشور ، ـتـنظـیم
و ـتـصوـیب اـسـناد ـکنگره که ـشامل ـمـنـشور، ـقـطـعـناـمه و آـئـین ـناـمه ـبود ـنـیز ـقرار داـشت.

پس از سه روز بحث و بررسی، کنگره موفق شد موارد فوق را به انجام برساند.
ـبـنا به دـعوت رـسـمی ـشورای ـبرگزارـکـنـنده ـکنگره «وـحدت» ، ـهـیات ـنـماـیـندگی
ام ـکـمـیـته ان در اـین ـهـماـیش ـشرـکت ـجـست و پـی وان ـمـیـهـم ران ـبه ـعـن وده اـی ـحزب ـت
ام راـئت پـی د. ـق اـن اضـرـین در اـجالس رـس ران را ـبه ـسـمع ـح وده اـی زب ـت زی ـح رـک ـم
ـکـمـیته ـمرـکزی ـحزب ، ـبا واـکـنش ـغـیر ـمـنـطـقی یـکی از ـشرـکت ـکـنـندگان در ـنـشـست
ـمواجه ـشد که ـبدـنـبال آن ـهـیات رـئـیسه کنگره رـسـما از ـهـیات نـمایـندگی ـحزب ـتوده
رـکت ال ـش ـتـقـب ا اـس ا ـب دگی حـزب ـم ـن اـی ـم ات ـن ران پوزش خـواـست. ـحضـور ـهـی اـی

کنندگان در کنگره روبرو گردید.

* در لندن نیز در روزـهای 11 و 12 فروردین ماه جلسه «همـبستگی ملی ایران»
ز در آن ران ـنـی ودۀ اـی ده ـحزب ـت اـیـن ران، ـنـم ـتشکـیل ـشد، که ـبه دـعوت ـجـبـهه ـمـلی اـی
دون روـی ای ـف ران و آـق ـبـهه ـمـلی اـی رکل ـج ـی دـنی، دـب ر ـم د. دکـت ـحضـور ـبـهم رسـاـن
اـبراـهـیـمی، دـبـیر کـمـیـته ـسـیاـسی ـجـبـهه ـمـلی اـیران در ـخارج از کـشور و ـشـماری دیگر
از اعـضای جبهه مـلی ایران در سـخنان ـخود ـبر ضرورت هـمبستگی ـنیروـهای آزادی
د. در د کردـن أکـی دادی والـیت ـفـقـیه ـت ـتـب ام اـس ـظ اری ـن ر کـن ران در ـجـهت ـب واه اـی ـخ
ام کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران ـبه ـجـبـهه ـمـلی ـقراـئت ـشد ـجرـیان اـین ـنـشـست پـی
ر ـسر اـضرـین روـبه رو گردـید. ـبـحث در ـطی دو روز ـجـلـسه ـب ال گرم ـح ا اـسـتـقـب که ـب
ارزه ـمردم چگونگی ـهـمـبـستگی و اـتـحاد ـنـیروـهای ـمـلی اـیران ـبرای پـیش ـبرد اـمر ـمـب
دارک و رای ـت وـقـتی» ـب د که «کـمـیـته ـم رار ـش ـشـست ـق ان اـین ـن ود. در پاـی ا ـب ـمـیـهن ـم
اره اـین کـمـیـته از اـمه اـین ـنـشـست درـب ر ـتشکـیل گردد. در ـقـطـعـن ان دـهی اـین اـم ـسازـم
ـشـست د و ـن وـئ ران در ـس ال کنگره وـحدت ـجـبـهه ـمـلی اـی ـب ده اـست: «ـبه دـن ـجـمـله آـم
ارس ای 30 و 31 ـم وکرات در روزـه واه و دـم ای آزادی ـخ روـه ـی ا ـن رکی که ـب ـشـت ـم
دگان در رگزار ـشد، ـشرکت کـنـن دن، ـب اه 1383 در ـلـن روردـین ـم ا 11 و 12 ـف ر ـب راـب ـب
ا راـیزـنی ـهای دو روزه ـخود ـبه اـین ـنـتـیـجه ـمـنـطـقی رـسـیدـند که ـتشکـیل اـین ـنـشـست ـب
یک ـهـمـبـستگی ـمـلی و دـموکرات، ـبه ـمـنـظور ـهم ـسوـیی ـبا ـمـبارزات آزادی ـخواـهاـنه
ـمردم اـیران و نـفی اـسـتـبداد دـیـنی ـحاکم ـبر اـیران الزم و ـنـیاز به اـیـجاد گردـهم آـیی و
دـین ـمـنـظور اـندن اـین اـمر ـمـهم دارد. ـب رای ـبه اـنـجام رـس ری، ـب رده ـت ـهـمـبـستگی گـسـت
ـحاـضران در ـنـشست ـبا اکـثریت آراء ـهـیأت ـتدارکاـتی را انتـخاب کردـند ـتا در تـعیـین
پـیـشـنـهاد و ـمـحورـهای اـصوـلی، روـشن ـهمکاری و ـتـماس ـبا ـهـمه گروه ـها و ـسازـمان
ـهای دـموکرات، ـبـتواـند در ـمدت ـسه ـتا ـشش ـماه آـیـنده، اـقداـمات ـبرگزاری ـنـشـست

گسترده ای را فراهم نمایند.»
پیام کمیته مرکزی حزب تود ۀ ایران به کنگره وحدت جبهه ملی ایران به شرح

شرکت هیأت نمایندگی حزب توده ایران در
کنگره «وحدت» جبهه ملی ایران در

خارج از کشور

زیر است.

ادامه در صفحه 3

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به
کنگره وحدت جبهه ملی ایران ( اروپا)

دوستان گرامی!
ـحزب ـتوده اـیران، ـبرگزاری کنگره وـحدت ـجـبـهه مـلی اـیران
در اروپا را به ـشـما و از ـطریق ـشـما به ـهمه اـعـضا و ـهواداران ـجـبهه

ملی ایران شاد باش می گوید. 
ر ـجـبـهه ـشـت ـی ر و ـب ام ـبـهـت ـسـج رای اـن رگزاری اـین کنگره که ـب ـب
وـجه ان ـت اـی واـند ـسـهـمی ـبزرگ و ـش ده، ـمی ـت رپاگردـی ران ـب ـمـلی اـی
ن ـته ـشـده ـتـرـی ـنـاـخ ـنـوان یکی از ـش ـمـا، ـبه ـع ـیت آـتی ـش در ـفـعـاـل
ـنـیروـهای آزادی ـخواه ـمـیـهن ـما داـشـته ـباـشد. از اـین رو، ـحزب ـما
ـصـمـیـمانه آرزو ـمی کـند، کنگره کـنوـنی ـبا ـموفـقـیت ـبرگزار و گام
ش ران ـبه پـی ای وحـدت ـجـبـهه ـمـلی اـی ری در راـسـت وـث جـدی و ـم

بردارد!

دوستان عزیز! 
اـبه ـبـخش ـمـهـمی از اـحزاب و ـنـیروـهای ران ـبه ـمـث ـجـبـهه ـمـلی اـی
بـارزه را پـشت سـر دارد، و در آزادی خـواه، سـاـبـقه چنـد دـهه ـم
واره ـحضـور داـشـته ران، ـهـم اصـر اـی ارـیخ ـمـع ای ـت رودـه راز و ـف ـف
م ـسـده ای،که ـبـا ـحـوادث و ـی ـیـر، ـن م ـسـده اـخ ـی اـست. ـتـجـرـبه ـن
رـخدادـهای پراـهـمـیت، ـجای ویژه ای را در ـتارـیخ ـمـیـهن کـهـنـسال
ـما ـبه ـخود اـخـتـصاص داده، گوـیای اـین ـحـقـیـقت اـست، ـکه ـهرگاه
اـحزاب و ـسازـمان ـهای ـمـترـقی و آزادـیـخواه،ـبا وـجود اـخـتالف در
دـیدگاه و ـبـیـنش ـتواـنـسته اـند، ـحداقـلی از اـشـتراک ـمـساعی و اتـحاد
ــوکراتـیک و ـش دـم ــد، جـنــب ــان ـخــود پدـیــد آورـن را درمــی
ا ارـتـجاع، اـسـتـبداد و اـسـتـعـمار، ـبه اـنه کـشور، در ـنـبرد ـب آزادـیـخواـه

نتایج ارزشمند آن دست می یافته است.
ران از اـین ران و ـجـبـهه ـمـلی اـی وده اـی ان ـحزب ـت ات ـمـی اـسـب ـمـن
وار و ای دـش رگاه در دوران ـه وده و ـنـیـست. ـه ـسـتـثـنی ـنـب ده ـم اـع ـق
ـحساس، در تـند پیچ ـهای حوادث ـتاریخی، ـبا وـجود تفاوت ـهای
ده، راـهم آـم اـمل ـف اـهم و ـتـع زدیکی و ـتـف ا امکان ـن ان ـم ود ـمـی وـج ـم

جنبش از ثمرات آن بهره مند گردیده است.
ی و ـدـیــش ـاریک اـن ـرسپردگان ـت ـیل ـس ن دـل ـی ـم درـست ـبه ـه
ور ا و ـبه ـط ان ـم د،که رواـبط ـمـی ده اـن واره کوـشـی ـخودکامگی، ـهـم
رـقی ای ـت ان ـه ازـم زاب و ـس ات اـح اـسـب ر ـمـن اکم ـب ای ـح کـلی ـفـض
اـنی، پـیش داوری ا ـبدگـم ـخواه ـمـیـهن، ـفـضاـیی زـهرآگـین ـهـمراه ـب

های نابجا و در پایان تیره و سرد باشد. 
پـیروزی ـبر اـین دـشواری ـها که ـبـیـشـتر رـیـشه ـهای ذـهـنی دارد،
ـئه وـط ز و ـت ـی ران ـتـجـه ردم اـی وق ـم اـفع و ـحـق ـن اـمـین ـم رای ـت ارا ـب ـم

دشمنان آزادی و پیشرفت کشور را خنثی می سازد.

دوستان!



زـحمـتـکـشان، گرداـنـندگان ـتـشکل ـهای زرد و ارتـجاـعی ـهـماـنـند ـخانه ـکارگر،
ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی و اـمـثاـلـهم ـمـیزان دـسـتـمزد ـمـقرر ـشده را ـمورد

ستایش قرارداده و به تمجید از دولت و نرمش کارفرمایان پرداختند.
ار اـلی ـک ورای ـع ا در ـش اره گـفـته اـست: ـبـحث ـم ادـقی در اـین ـب ـحـسن ـص
تدوین ـجدول زـمان بـندی خاص ـبود، که بـتواند ـمشکالت ایـجاد شده (ـیعنی
ا از د.  ـم اـنه) را پٌر ـکـن اـهـی زد ـم زان دـسـتـم ورم و ـمـی رخ واـقـعی ـت ان ـن ـشـکاف ـمـی

روند مسایل و دستمزدها رضایت کامل داریم .
ار و اـلی ـک دام ـشورای ـع رـسـندی از اـق راز ـخ ا اـب ز ـب ا ـمـحـجوب ـنـی رـض ـعـلـی
د ـکه ـته اـن رـف ا و دوـلت ـهم پذـی رـم مـود: کـارـف د ـن اـکـی ری دوـلت ـت وـضعگـی ـم
دـسـتـمزدـها واـقـعی ـنـیـست، اـلـبـته ـما ـهمچـنان ـبر ـتـعـیـین ـحداقل دـسـتـمزد ـبر ـمـبـنای
ورم و ر ـت ا ـب رـم ارـف ار، ـک اـلی ـک ا اـصرار دارـیم... . در ـشورای ـع زـیـنه ـه د ـه ـسـب
اـنه را گرـفت، گزـیـنه رـسـبد ـهزـیـنه ـها اـصرار داـشـتـند. دوـلت راه ـمـی ـکارگران ـب
دیگری در ـبراـبر ـما ـقرار ـنداـشت، ـناچار پذـیرـفـتـیم...   در اـیـنـجا ـنـیز، ـما ـبا ـیک
ـسـتـیم. آنچه رو ـه ارگر روـب اـنه ـک ر ـکل ـخ ار از ـسوی دـبـی دروغ پردازی آـشـک
رش آن شـده اچار ـبه پذـی اـنه دوـلت ـمعـرـفی ـمی گردد و کـارگران ـن ـی راه ـم
ـسه ـشـکـیل ـجـل ان.  پـیش از ـت اـی رـم ارـف اـفع ـک ـن اـمـین ـم ز ـت ـست،ـج ـی زی ـن د،چـی اـن
ـو مــزدهــا در ســال ـن ن حــداـقل دســت ـی ـی ـع ـرای ـت ی کــار ـب شــورای عــاـل
ـخورـشـیدی،ـنـماـیـنده ـکاـنون ـصنـفی ـکارـفرـماـیان ـبا ـصراـحت واز ـموضع ـقدرت
ـیادآور ـشده ـبود، ـکارـفرـماـیان ـبه ـهیچ ـعـنوان مـحاـسبه ـمـیزان دـسـتـمزدـها ـبا ـنرخ
اد واـقـعی ـتورم را ـقـبول ـنـخواـهـند ـکرد! آنچه در ـشورای ـعاـلی ـکار اـتـفاق اـفـت
ـتاـمـین ـنـظر ـکارـفرـماـیان ـبود و ـنه چـیز دیگر!  در واـقع ـکارـفرـماـیان ـبا پـشـتـیـباـنی
دوـلت و ـتـسـلـیم ـتـشکل ـهای ارتـجاـعی که ـبه ـعـنوان زاـئده ـحـکوـمت ـعمل ـمی
کنند و ابداً سازمان صنفی زحمتکشان محسوب نمی شوند، چون سال های

گذشته نظر خود را به کرسی نشاندند.
ـطی ـحداـقل دو ـسال اـخـیر، ـبا اـجرای ـبه اـصـطالح ـطرح ـسه ـجاـنـبه گراـیی
دگان دوـلت، اـیـن ـم ا ـحضـور ـن ارگری ـب اـیل ـک ـس دگی ـبه ـم دوـلت ـیـعـنی رـسـی
اـفع و ـحـقوق ـکارگران و ار ـبه ـمـن ـسـی ا ـشاـهد ـلـطـمات ـب ا و ـکارگران ـم رـم ـکارـف
ا ـبه اـمروز ـسـقوط اـنـبه گراـیی ـت اـمه ـسه ـج رـن وده اـیم. ـمـحـصول ـب زـحـمـتـکـشان ـب
وده ان ـب اـبودی اـمـنـیت ـشـغـلی آـن ـبـیش از پـیش ـسـطح زـندگی زـحـمـتـکـشان و ـن

است و بس!
ادـین و ـنـی واـست ـب ورم، ـیک ـخ رخ واـقـعی ـت ا ـن اـبق ـب زد ـمـط زاـیش دـسـتـم اـف
ـبـسـیار مهم در مـبارزه ـجنـبش ـکارگری   سـندـیـکایی اـیران است.  ـطبقه ـکارگر
ا ـتوـجه ـبه ـسـمت گـیری اـقـتـصادی   اـجـتـماـعی رژـیم در ـصورت ـسازـماـندـهی ـب
ـمـناـسب، ـقادر ـخواـهد ـبود ـبر پاـیه اـین ـخواـست ـصنـفی   رـفاـهی ـطـیف گـسـترده
دی را ـتـحت هـداـیت و شـان ـفکـری و ـی ـتـک ران شـاـمل زـحـم ای از مـزدبگـی
ا وـند ـب اـعی را در پـی وان اـجـتـم رـهـبری ـخود ـمـتـشـکل کرده و ـیک ـجـنـبش پرـت
اـفع ـن د و از اـین راه ـهم ـم زی ـکـن دیگر گردان هـای ـجـنـبش مـردـمی پی رـی
اـمـین کـرده و ـهم ـنـیت ـشـغـلی خـود را ـت ـمه اـم ر ـه دم ـب اـهی و ـمـق ـصـنـفی   رـف
درراـسـتای ـتـحـقق ـهدـفـهای ـعام دـموـکراـتـیک پـیـکار کـند.  از اـین رو ـسازـمان
دـهی ـطبقه ـکارگر و ـمـبارزه در راه اـحـیای حـقوق ـسـندـیـکاـیی آن یک ـضرور

امکان ناپذیر قلمداد می گردد. 
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ادامه پیام کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران  ...
ـسـیار ـحـساس ـبرگزار ـمی ـشود.  ـمـیـهن کنگره ـشـما در ـشراـیـطی ـب
ـما، ـبه ویژه پس از اـنـتـخاـبات ـضد ـمردـمی  و ـفرـماـیـشی اول اـسـفـند ـماه

1382، در وضعیتی فوق العاده بحرانی قرار گرفته است.   
اوـضاع ـبـغرـنج ـناـشی از ـحـضور ـنـیروـهای ـنـظاـمی ـفراـمـنـطـقه ای در
هـمـسایگی ـمرزـهای اـیران و سـیاـست    ـضدملی رژـیم والیت فـقیه که
کـمـترـین ـتوجـهی ـبه ـمـنافع ـمـلی و آـیـنده و ـسرـنوـشت کـشور ـندارد، در
ان اـصـب ارگـسـیـخـته ـغ ـس داد اـف ردم و اـسـتـب رده ـم وـقی گـسـت ار ـبی ـحـق کـن
ـنی حکوـمت ـنـد اراده ـمـردم ،در ـقـاـلب دیکـتـاـتـوری ـفـردی ـیـع ـس ـم
ر ـهـمه راـب روزه در ـب رـین ـمـعـضالـتی اـست که اـم ـطـلـقه، ـمـهـمـت والـیت ـم

نیروهای راستین مدافع منافع مردم خود نمایی می کند. 
اکم و ردـمی ـح ار ضـد ـم اـخـت رای اـصالح ـس ال ـتالش ـب ـهـفت ـس
ـنـتایج ـحاصل از اـین ـتالش ـها، ـثاـبت ـمی کـند، ـتـضادی آـشـتی ـناپذـیر،
ت ـا آزادی، ـعـداـل ـیه، ـب م والـیت ـفـق ی رژـی ـن م ـحـاکم ـیـع ـان رژـی ـی ـم
اـجـتـماـعی و ـتأـمـین ـحـقوق دـموکراـتیک ـفردی و اـجـتـماـعی ـشـهروـندان
ده، ـبه ـحـیات ـخود اداـمه ـمی اـن ار واپس ـم اـخـت ا اـین ـس وـجود دارد و ـت

دهد، امکان هیچ گونه تغییر و تحول جدی وجود ندارد.
وان ـت رای آنکه ـب اال و ـب اد شـده در ـب ای ـی وـجه ـبه ویژگی ـه ا ـت ـب
دـهی اـن ازـم ـتـحوـلی ژرف و ـمـترـقی در ـجاـمـعه پدـیدآورد، ـتـجـهـیز و ـس
ـته رار گرـف ا ـق ردـمی وـظـیـفه ـیی اـست که پـیش روی ـهـمه ـم ـجـنـبش ـم

است. 
ـمل و ـنی که ـجـز ـبـا اـتـحـاد ـع ـیـه ـیـفه ـیی اـست ـمـلی و ـم اـین وـظ

تشریک مساعی نیروهای پیشرو، تحقق نخواهد یافت. 
ول اـنع اـصـلی درـتـح د و ـم رای شکـسـتن ـس ا، ـب زب ـم اد ـح ـبه اـعـتـق
شکـیل ـجـبـهه ـیی اـعی، ـت ـم داـلت اـجـت وکراـسی، آزادی و ـع ود دـم ـس ـب
فراگیر از همه نیروها و احزاب و سازمان های ضد استبداد ضروری

است.
در اـین زـمـیـنه، ـحزب ـتوده اـیران دـیدگاه ـها و پـیـشـنـهادـهای ـخود
را، در اـسـنادی ـماـنـند ـجـبـهه واـحد ـضد دیکـتاـتوری و ـمـنـشور آزادی،

بیان کرده و در معرض قضاوت همگان قرار داده است. 
ـما از ـهرپـیـشـنـهاد ـسازـنده ای در زـمـیـنه اـتـحاد ـعـمل ـنـیروـهای ـضد
اده اـیم در اـین ـیم و آـم ال ـمی کـن ـب ـتـق از اـس وـشی ـب ا آـغ دادی، ـب ـب ـت اـس
ـبـهه ـمـلی ارزان ـج ـب ارزان راه آزادی از ـجـمـله ـم ـب ـجـهت دـست ـهـمه ـم

ایران را صمیمانه بفشاریم.

دوستان عزیز! 
زب واداران ـح اـنب ـهـمه اـعضـا و ـه اردیگر از ـج د، ـب ازه دـهـی اـج
ـتوده اـیران ـبرگزاری کنگره وـحدت ـجـبـهه ـمـلی اـیران در اروپا را ـبه
ان  آرزوی ر ـحق ـت ارزه ـب ـب ر ـم ان در اـم ـت راـی ـته و ـب اش گـف ادـب ا ـش ـشـم

کامیابی کنیم. 

رو ـهای ـمردـمی و آزادی ـخواه در اد اـتـحاد ـهـمه ـنـی روز ـب وار و پـی اـسـت
راه طرد رژیم والیت فقیه.

   
کمیته مرکزی حزب توده ایران
     چهارم فروردین 1383

ادامه کارگران برای  دستمزد مطابق  ...

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
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ورم ـهـمـخواـنی ا ـت اـیی ـب ارگران ـبه ـتـنـه ادآور ـشد، دـسـتـمزد ـک ـصراـحت ـی
ـندارد و اگر ـقرار ـبود ـتورم را ـبه ـتـنـهاـیی ـلـحاظ ـکـنـیم ، اـین رـقم ـبه دـست
زوده ورم اـف زدـیـکی ـمزد و ـمـعـیـشت ـبه ـت رای ـن ذا درـصدی ـب ـنـمی آـمد... ـل
ـشده اـست.  اـین ـبرای ـنـخـسـتـین ـبار اـست ـکه ـیک ـمـقام ـمـسـئول ـحـکوـمـتی
زـبان به اـعـتراف ـمی گـشاـید و رـسـماً ـمـیزان دـسـتـمزد ـمـقرر گردـیده ـتوـسط

شورای عالی کار را پایین تر از نرخ واقعی تورم ارزیابی می کند.
پیش از این همواره وزارت ـکارو دیگر ارگان ها و نهادهای رژیم،
وع ـشـکل را ـنه ـبه ـن د و ـم شـاء اـین واـقـعـیت شـاـنه خـاـلی ـمی کـردـن از اـف
ـمـحاسـبه و ـمبـنای آن، ـبلکه ـبه  غـیر دـقیق  ـبودن ـمـحاسـبات ـباـنک ـمرـکزی و
ـمرـکز آـمار در راـبـطه ـبا ـتورم ـمرـبوط ـمی ـساـخـتـند.  اـما اـمـسال ـبا ـتوـجه ـبه
ـمـجـموع ـشراـیط و ژرـفای ـجـنـبش اـعـتراـضی زـحـمـتـکـشان ـبه ویژه پـیراـمون
م ـخـورد! ـمـزدـهـا، وـضع ـبه گوـنه ـیی دیگر رـق ـت ش دـس ـخـواـست اـفـزاـی
زان حـداـقل ـی ر کـار، ـهنگام اـعالم رـسـمی ـم اون وزـی وری، ـمـع خـواـجه ـن
دـسـتـمزدـها، عالوه ـبر اـین، به اسـتدالل دیگری ـنـیز ـتوـسل جٌــست ـکه، ـقبالً
ـمـاری از ـنی ـش ـنـدگان ـبـرـنـاـمه چـهـارم ـتـوـسـعه ـیـع ـن ـیـله ـتـدوـین ـک ـبه وـس
اوران ـش دادی از ـم زی و ـتـع اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ان ـس اـس ارـشـن ـک
ا ـمـحـمد ـخاـتـمی  ـطرح و ـبازگو ـشده ـبود.  ـمـعاون وزـیر ـکار در ارـتـباط ـب
ش زاـی ا از ـجـمـله گـفت: از آـنجـاـیی ـکه اـف زدـه ـم زاـیش دـسـت وضـوع اـف ـم
زد و ـمـعـیـشت زدـیـکی ـم رآوردن ـن ارگران ـبه ـمـنـظور ـب زد ـک اره دـسـتـم ـیـکـب
ازار اـقـتـصاد ـمی ـشود، ـلذا ـقرار ـشد ازاـین پس و ـطی ـموـجب ـشوک ـبه ـب
4  سال آینده(خوب توجه کنید 4 سال آینده) بقیه اضافات تا رسیدن به
اـحث ا و ـمـب ـنه ـه زـی د ـه ود... ـبـحث ـسـب ال ـش ـشت اـعـم زد و ـمـعـی ری ـم راـب ـب

جانبی برای تعیین حداقل دستمزد به زیان کارگران خواهد بود.
ان ـمـصاـحـبه ام ـبـلـند پاـیه وزارت ـکار و اـمور اـجـتـماـعی در پاـی اـین ـمـق
اـشد، رـعـمـلی ـمی ـب اـمالً ـغـی ده ـک ا ـعـلم ـبه اـیـنـکه وـعده 4 ـسال آـیـن ـخود و ـب
ا انچه ـمـشـکـلی در اـجرای روـند اـفزاـیش دـسـتـمزدـها ـب ـمـتذـکر گردـید:  چـن
ر راـب ا ـمـعـیـشت ـب ا ـطی ـسال ـهای آـتی ـب د، دـسـتـمزدـه اـی روش ـفوق پـیش ـنـی
ده ـهای وری و ـبـطور ـکـلی وـع ان ـخواـجه ـن ا ـسـخـن اط ـب ـمی ـشود . در ارـتـب
ـتوـخاـلی رژـیم ـتوـضـیح ـکوـتاـهی در چـند ـنـکته ـمـهم ـخاـلی از ـفاـیده ـنـیـست.
اول آنکه، وعده برابری مزدو معیشت طی 4 سال آینده، وعده یی پوچ
ای اده ـکه، ـهیچگوـنه دورـنـم واـنه اـست؛ درـست ـبه اـین دـلـیل ـس و ـبی پـشـت
ـعمـلی ـبرای حل ـبـحران ـکـنوـنی اـقـتـصاد ـبـیـمار اـیران وـجود ـندارد، اـفزاـیش
ا تـوـجه ـبه دگی ـب ـنه زـن دم ـبه دم تـورم و گراـنی کـاالهـا و ـصعـود هـزـی
ـسـیاـست ـیـکـسان ـسازی ـنرخ ارز، ازادـسازی ـتـجاری و ـخـصوـصی ـسازی
ار ـخودرا ان ـب رات ـمـنـفی و زـی روز اـث ده ـبـیش از اـم در ـطی ـسال ـهای آـیـن
اـله ـبه اـین روش ـکه در 4 ـس رح ـم د داد.  از آن گذـشـته، ـط واـهـن ان ـخ ـش ـن
ـسال آـیـنده دـسـتـمزدـها ـباـنرخ واقـعی ـتورم ـمـطاـبـقت ـخواهـند ـیافت، ـفـقط ـبا
ـهدف آرام ـکردن اـعـتراـضات ـکارگری آـنـهم ـبه ـصورت ـموـقت ـمـطرح

می گردد و لذا فاقد اعتبار قانونی و عملی است.
مـزدهـا جـدای از چارچوب ـکـلی ـین حـداـقل دـسـت ـی سـاـله ـتـع دوم، ـم
ـسـیاـسـتـهای اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـجـمـهوری اـسالـمی ـنـیـست.  به ـبـیان دیگر
تـعـیـین دـسـتـمزد ـبرای زـحـمـتـکـشان ـبه ـشـیوه ـکـنوـنی و ـبا ـمـعـیارـهای ـفعـلی در
واـقع بـخـشی از ـسـمت گـیری اـقـتـصادی رژـیم اـست ـکه ـبر پاـیه ـنـسخه ـهای
ـباـنک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول اـسـتوار ـبوده و ـفـقط در ـکـشور

ما نیست که به اجرا گذاشته می شود.
ـزد ـم ـت ـوـسـعه، دـس ـارم ـت ـاـمه چـه ـرـن ن، در چارچوب ـب ـبه دیگر ـسـخ
زـحـمـتـکـشانِ ـفـکری و ـیدی اـیران ـبه ـهیچ رو ـتاـکـید ـمی ـکـنـیم ـبه ـهیچ رو

اـمه ـتوـسـعه اـنرخ واـقـعی ـتورم ـتـنـظـیم ـنـخواـهد ـشد.  ـمـبـنا و ـشاـلوده ـبرـن ـمـطاـبق ـب
ـجـمـهوری اـسالـمی در ارـتـباط ـبا ـنـیروی ـکار، ـمـهـیا ـساـخـتن ـنـیروی ـکار ارزان
ای اـیه خـارـجی ـیـکی از پـیش شـرط ـه رـم رای ـجـلب و جـذب ـس ـطـیع ـب و ـم
پـیوـسـتن اـیران ـبه ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی اـست.  درـست از اـین روـست ـکه،
ا ـسال آـتی اـعالم ـمی اـنه ـبه ـغـیر ـعـمـلی ـبودن وـعده ـت ـمـعاون وزـیر ـکار آگاـه
وق ا روش ـف ا ـب زدـه زاـیش دـسـتـم د اـف رای روـن ـشـکـلی در اـج انچه ـم دارد،  چـن
پـیش ـنـیاـید،دسـتـمزدـها ـطی ـسال ـهای آتی ـبا ـمعـیشت ـبراـبر می ـشود .  دراـینـجا
ـباـید ـصراـحـتاً ـتاـکـید ـکـنـیم ـتا ـماداـمـیکه در ـتـهیه و ـتدوـین و ـبررـسی و ـتـصوـیب
وـلـیـبراـلی ـبه راـلـیـسـتی و ـن اـمه ـهای ـتوـسـعه اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی دـیدگاه ـلـیـب رـن ـب
ازار آزاد و ر  ـب ـشـت ـی ر چه ـب وـیت ـه اـنی ـیـعـنی ـتـق اـیه داری ـجـه رـم روی از ـس پـی
رار دارد، ا ـق ـسـخه ـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـمـبـن اـبت  ـحاـکم اـست و ـن رـق
ا و ـکـشورـهاـیی ـنـظـیر آن ا در ـکـشور ـم واـنی، ـمـیزان دـسـتـمزدـه ـتـحت ـهیچ ـعـن
ا در ادی رواج دارد ـبه ـصورت واـقـعی و ـب ده اـقـتـص اـن ات واپس ـم اـسـب ـکه،ـمـن
ـنـظر گرـفـتن ـمـناـفع زـحـمـتـکـشان ـتـنـظـیم و تـعـیـین نـخواـهد ـشد. و ـسراـنـجام، ـنـکـته
ـسوم، ـترـفـندی اـست ـکه اـخـیراً ـتوـسط رژـیم ـتـبـلـیغ ـمی گردد و آن ـعـبارـتـست
اـئـله ـمـندی، اـنـند ـحق ـع اـنوـنی دیگر ـم ا ـمزاـیای ـق از اـیـنـکه دـسـتـمزد روزاـنه را ـب
رای ـسال 1383 ال، ـب رـفی ـمی ـکـنـند. ـبه ـطور ـمـث ـحق ـمـسـکن و ... ـیـکـسان ـمـع
ده و ـمـبـلغ آن ـبه ان ـتـعـیـین ـش رد ـیـکـس اـهل و ـمـج راد ـمـن رای اـف ارگری ـب بٌـن ـک
ر 6 اـلغ ـب ـشی ـب یـز افـزاـی ـسـکن ـن ـته اـست، ـحق ـم 2000 تـومـان افـزاـیش یـاـف
ـهزارـتوـمان داـشـته.  وزارت ـکار و ـکاـنون ـصـنـفی ـکارـفرـماـیان اـین اـفزاـیش ـها
ارگران و ـتالش زد ـک ا در ـمـجـموع دـسـتـم ـسـته و آـنـه زد روزاـنه ـجـمع ـب ا ـم را ـب
ـبرای ـبراـبری ـمزد و ـمـعـیـشت ـنام گذاری ـمی ـکـنـند.  در ـحاـلـیـکه ـمـیان ـمزاـیای
ا زد روزاـنه آـنـه ـم زان دـسـت ـی ا ـم ان اـست ـب ـش ـیـعی زـحـمـتـک وـنی ـکه ـحق ـطـب اـن ـق
زدـجـمع ام دـسـتـم د ـبه ـن د اـین دو را در ـیک واـح اـی ـب ود دارد و ـن اوت وـج ـتـف
ـبـست و ـیـکـسان ـتبـلـیغ ـکرد.  ـمزد روزانه ـیک چـیز اـست و ـمزاـیا چـیز دیگری
است ـکه ـجدای از ـسطح دسـتـمزد و مـیزان آن ـباـید مـحاسبه و ـبه زحـمتـکـشان
ـیم، زاـی ـیـف د ـب اـی رارگرـفت ـب ورد اشـاره ـق ر ـهـمه آنچه ـم رد. ـعالوه ـب ـتـعـلق گـی
ای ارـه ا ـمـعـی ان ـب وـم زار و 600 ـت اـنه 106 ـه اـهـی زان ـم ا ـبه ـمـی زدـه داـقل دـسـتـم ـح
ـشـکل ر ـکل ـت دارد.  در اـین زـمـیـنه ـمـحـجوب دـبـی واـنی ـن ز ـهـمـخ ـخود رژـیم ـنـی
ـنه سـال 1381 زـی د ـه رف اـست ـکه،  ـسـب زرد و ارـتجـاـعی خـاـنه کـارگر ـمـعـت
ـخورـشـیدی در پذـیرش ـحداـقل دـسـتـمزد 187 ـهزار ـتوـمان و ـسـبد ـهزـیـنه ـسال

1382 با احتساب تورم 208 هزارتومان است .
ـبه ـبـیان ـساده، ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدی ـبراـبر ـبا 106 ـهزار و 600 ـتوـمان
اشـد. و اـین در حـاـلی اـست ـکه، ـبه ر ـمی ـب ـین ـت ر ـهم پاـی اه از ـخط ـفـق در ـم
ورم ـبـیش از 16 درـصد زان ـت رـکزی ـجـمـهوری اـسالـمی ـمـی اـنک ـم گزارش ـب
ادل 18،8 دـینگی 29 درـصد ـکه رـشدی ـمـع زان ـنـق ـبـته واـقـعی ـنـیـست)و ـمـی (اـل

درصد داشته است، عنوان گردیده!
وعـات گزارش ـب ـط ظـر شـورای عـاـلی کـار،ـبالفـاـصـله ـم پس از اـعالم ـن
دادـند، ـبـیش از 25 درـصد ـبرـقـیـمت پوـشاک و ـماـیـحـتاج اوـلـیه در اـیام ـنوروز
اـفزوده ـشده، ـبا اـین اـفزاـیش و دـسـتـمزدی ـکه ـتـعـیـین ـشده چه ـکـساـنی ـباـید ـبه
ـفرـیاد زـحـمتـکـشان رسـیدگی ـکـنـند؟! ـکدام ارگان ـمـسـئول رـسـیدگی به ـفاـجعه
ای اـست ـکه در اـثر ـبرـناـمه ـهای ـضد ـمـلی ـجـمـهوری اـسالـمی ـبر زـحـمـتـکـشان
میهن ـما تحمیل شده و آـنان را از هسـتی ساقط ـکرده است! زمانـیکه شورای
دی را اـعالم ورـشـی اری ـخ ال ـج رای ـس زد ـب داـقل دـسـتـم زان ـح ار،ـمـی اـلی ـک ـع
ـکرد، ـیـکی از ـنـماـیـندگان ـکارگران اـسـتان ـخوزـسـتان به درـسـتی ـیادآور ـشد،
چگوـنه ـمی ـتوان ـبا ـحـقوق ـماـهـیاـنه 106 ـهزارـتوـمان زـندگی ـکرد،درـحاـلـیـکه
ارگری ـحـتی ره ـک وار 5 ـنـف اـن رای ـیک ـخ اه، ـب ان در ـم وـم زارـت ا ـمـبـلغ 207 ـه ـب
ـنـمی ـتوان ـیک وـعده ـغذای گرم ـفراـهم ـنـمود. درـست ـبرـخالف ـنـظر و اراده
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لیبی به ائتالف «مبارزه با تروریسم» 
می پیوندد!

مالقات ـتونی بـلر، نـخست وزیر انگـلسـتان، و معـمر قذاـفی، رهبر ـلیبی، در ـتریپولی در روز 6
ـفروردـین ـماه را ـباـید یکی از مـهم ـترـین ـنـتایج ـسـیاـست ـجدـید امپرـیاـلـیـسم در ـخاورـمـیاـنه در دوره
ـسـتان و اـشـغال ـعراق داـنـست.  اـین ـمالـقات که اـن اـمـبر 2001 و ـحـمـله ـنـظاـمی ـبه اـفـغ پس از 11 سپـت
اه گذـشـته ـمـبـنی ـبر دـست کـشـیدن اـین کـشور از ـتـماـمی پروژه ـهای ـمـتـعاـقب اـعالم ـلـیـبی در آذرـم
ـتوـسـعه،  ـتوـلـید و اـسـتـقرار ـسالح ـهای اـمـحاء ـجـمـعی ـصورت گرـفت، ـنـقـطه اوج ـمذاکرات ـسری
گـسـترده ـیی اـست که از ـبـیش از 4 ـسال ـقـبل ـبـین انگـلـسـتان و ـلـیـبی در ـجرـیان ـبوده و از اـسـفـندـماه

1381 بطور جدی دنبال می شده است. 
ا اـسـتـقـبال از ـتـصـمـیم ـقذاـفی ـبرای پـیوـسـتن ـبه اـئـتالف آـمریکاـیی اـیاالت ـمـتـحده و انگـلـسـتان ـب
«ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم»،  اـقدام اورا ـقدم اوـلـیه و ـمـهـمی در ـمـسـیر شکل گـیری «ـخاورـمـیانه ـبزرگ و
رار ریکا ـق ـظه کار آـم اـف اـفل ـمـح ور کار ـمـح وکراـتیکی» که از پـیش از یک دـهه ـقـبل در دـسـت دـم
ود، وـنـیخ ـب و در ـم اـت ای ـعـضو ـن ورـه راـنس اـمـنـیـتی کـش وـضوع کـنـف اه پـیش ـم داـشـته اـست، و دو ـم
ود در اـتی ـخ وـع راـنس ـمـطـب ان کـنـف رـی ذاـفی در ـج ا ـق ات ـب ر پس از ـمالـق وـنی ـبـل د.  ـت داد کردـن ـقـلـم
تریپولی با اشاره به «دست همکاری و مشارکت» که از سوی او و جورج بوش به سمت قذافی
ا ـلـیـبی ـنـشان ـمی دـهـیم که  اـین اـنه ـخود ـب ا رواـبط ـنزدیک و دوـسـت دراز ـشده، گـفت: « اـمروز ـما ـب
برای کـشورـهای دنـیای عرب ممکن اـست که با اـیاالت متـحده و انگلـستان جـهت شکست دادن
دشمن ـمـشـترک یعـنی ـتروریـسم نـیروـهای ـفـناتیک که ـتوـسط الـقاـعده ـهدایت ـمی ـشود، همکاری
کـنـند.»  جک اـسـتراو، وزـیر ـخارـجه انگـلـسـتان، «درجه ـباالی ـشـجاـعت» ـقذاـفی ـبرای طـلب رواـبط

بهتر با انگستان و ایاالت متحده را تحسین کرد. 
وش ورج ـب ری ـج ـسـتی ـبه رـهـب رورـی ال» در اـئـتالف ضـد ـت ای ـنـقش «ـفـع ـیـبی ـبه اـیـف ـصـمـیم ـل ـت
دارای ـجواـنب ـمتـفاوت و ـقـسـماٌ ـمـتـناـقـضی ـمی ـباـشد که درک ـصـحیح آن  ـبرای ـتحـلـیل تـحوالت

خاورمیانه و موضع گیری منطقی در شرایط بغرنج منطقه ضروری است. 
اـین به ـنـظر ـمی رـسد که ـمـشاـهده ـشراـیط کـنوـنی در ـمـنـطقه و ـسرـنوـشت  افـغاـنـسـتان و ـعراق و
ظـر د ـن ـتحـدان آن در ـتجـدـی ـتحـده و ـم االت ـم وـسط اـی ال اـین دو کشـورـت ظـاـمی و اـشـغ ـحـمـله ـن
ر اـصـلی داـشـته اـثـی ور ـت اـتیک اـین کـش ری دیپـلـم ا ـجـهت گـی ـطه ـب ران ـلـیـبی در راـب راتژیک رـهـب اـسـت
اـست. رـهـبری ـلـیـبی ـبا در ـنـظر گرـفـتن رواـبط ـبه ـشدت ـتـیره ـخود ـبا اـیاالت ـمـتـحده و انگـلـسـتان ـبه
اـشـین اـین ـنـتـیـجه رـسـیده ـبود که ـبدون یک ـتـغـیـیر ـعـمده در ـشراـیط، اـحـتـمال اـینکه ـقرـعه ـحـمـله ـم
اـید، زـیاد اـست. در اـین ارزـیاـبی رواـبط ـخـصـماـنه ـبـین ـنـظاـمی آـمریکا و انگـلـسـتان ـبه ـنام آن در ـبـی
االت ا اـی اـتیک ـب دم رواـبط دیپـلـم ای آن ـع اـنه ـه ـش رای ـبـیش از ـسه دـهه، که از ـن رب ـب ـیـبی و ـغ ـل
ـمتـحده و ـحـمـله ـنـظاـمی ـهواپـیـماـهای ـجنگی آـمریکای ـبا ـحـماـیت ـلـجـسـتیکی انگـلـسـتان ـبه پاـیـتـخت
و شـهرـهای ـعـمده لـیبی در ـسال 1986 می ـباـشد، ـحـمایت این کـشور از جنـبش ـهای رـهای بـخش
ـمـلی و ـسازـمان ـهای رادیکال، و ـهم چـنـین ـعالـقه ـمـفرط ـغرب ـبه کـنـترل ـمـناـبع ـبزرگ ـنـفـتی ـلـیـبی
ا در ـسـطح ـجـهان را ـبه روـه وازن ـنـی ر ـت رات ـتـغـیـی دـخاـلت داـشـته اـند.  ـلـیـبی در یک دـهه گذـشـته اـث
ـضرر ـجبهه یی که اـین کـشور در دو دهه اول ـموـجودـیتش ـبر پایه حـمایت دیپـلـماتیک، ـنـظاـمی و
ر آن اـثرات ـمـخرب ود.  اـضاـفه ـب ود، از ـهـمه ـنـظر ـلـمس کرده ـب اـقـتـصادی آن اداـمه ـحـیات داده ـب
ـبـیش از دو دـهه ـتـحرـیم و اـنزوای اـقـتـصادی که اـین کـشور را ـشدـیداٌ ـتضـعـیف و ـبه ـلـحاظ داـخـلی
تـهدـید پذـیر کرده ـبود، را ـنمی ـتوان ـبی ـتاثـیر دانـست.  رهـبری ـلیـبی ـبا جمع بـندی ـنـتایج دردـناک
ای اـه واپـیـم اـمل پرواز ـه اـتیک که ـحـتی ـش اـنـبه اـقـتـصادی و دیپـلـم ـبـیش از یکدـهه ـتـحرـیم ـهـمه ـج
ا درک اـینکه در ـشراـیط ویژه ـمـنـطـقه ـیی ـممکـنـست از ـمـساـفرـبری ـبه ـمـقـصد اـین کـشور ـبود، و ـب
ادگرای روـهای ـمـخاـلف ـبـنـی اـلـیت ـهای ـنـی د ـفـع واـن ـسـتی»  ـبـت رورـی وـسـتن ـبه «اـئـتالف ـضد ـت ـطرـیق پـی
ـسـتان و آـمریکا در ـصدد ـسرنگون کردن دوـلت ا ـحـماـیت انگـل اـسالـمی را که از یک دـهه ـقـبل ـب
او ـبوده اـند را عـقـیم کـند، ـتصـمـیـمی را اتـخاذ ـنـمود که اـساـساٌ حـفظ رژـیم ـحاکم در اـین کـشور را

مورد نظر داشت.
ا اـلف ـلـیـبی ـب وـضع ـمـخ اره ـبه ـم ا اـش ـیـبی، ـب ارـجه ـل ر ـخ رـحـمن ـشـلـقم، وزـی داـل ـطه ـعـب در اـین راـب
ـنـیروـهای ـتـند رو اـسالـمی که در ارـتـباط ـبا اـلـقاـعده ـمی ـباـشـند، گـفت: « ـبرای ـما آن ـها یک ـماـنع
اـنه ان، ـبرـضد ـفرـهنگ، ـبرـضد ـمـی رـضد زـن ا، ـب د، ـبرـضد اـمـنـیت ـم ر ـسر راه پـیـشرـفت ـهـسـتـن واـقـعی ـب
رات ا ـخـط ـطه ـب ا در راـب اـفه کرد ـم د.» او اـض ـسـتـن ا ـه ـطـقه ـم ـن ری در ـم رگوـنه ـتـغـیـی د ـه رـض روی و ـب

ـترورـیـسم اـلـقاـعده در ـسال ـهای 80 و 90 ـمیالدی اـعالم ـخـطر
کردـیم و « اـین در زـمانی ـبود که اروپا و ـحتی آـمریکا از اـین

افراد حمایت می کردند.»
ان ـسـت ا انگـل اورد»ـهای ـتـجدـید راـبـطه ـلـیـبی ـب یکی از «دـسـت
در ـسال 1999 ـتـبادل ـبی ـساـبـقه اـطالـعات اـمـنـیـتی ـبـین ـسازـمان
ان ـمی ـسـت روـیس انگـل ـیـجـنت ـس ـتـل ـن ان اـی ازـم ـیـبی و ـس اـمـنـیت ـل
اره ـنـیروـهای اـشد.  ـمـقاـمات ـلـیـبی اـطالـعات وـسـیع ـخود در ـب ـب
ـا اـطالعــات ـاعــده را ـب ـق بکه اـل ی و ـش ـسـت اـسالـم ـرورـی ـت
ارزان اـسالـمی ـلـیـبی» که ا «ـمـب اـیـنـتـلـیـجـنس ـسروـیس در راـبـطه ـب

مرکز اصلی آن ها در لندن بوده، مبادله می کنند.    
ـصـمـیم اـنی اـین ـت ـطـقه ـیی و ـجـه ـن ات ـم ـبـع ـشـخص اـست که ـت ـم
ـبرای رـهـبری ـلـیـبی چـندان ـمـطرح ـنـبوده اـست.  ـقذاـفی ـبه ـباور
ـود ـبه ـوده که ـخ ـم ـتـخـاب ـن ی را اـن ـرکی» راـه ـا «زـی ـود ـب ـخ
وـشت ـعدی و ـقـصی رـن داـنش ـبه ـس رزـن دام و ـف وـشت ـص رـن ـس

صدام حسین دچار نشوند. 
یک روز ـقـبل از ـبازدـید ـتوـنی بـلر از ـلـیـبی، ـسـیف االسالم
اـحـبه ـیی ان ـمـص ر ـلـیـبی، در ـجرـی اـلی رـهـب رزـند ـجـنـج ذاـفی، ـف ـق
ره، زـی وـنی اـلـج زـی وـی ر، که از ـشبکه ـتـل ره پاـیـتـخت ـمـص اـه در ـق
اـید از کارزار رـبی ـب دـعی ـشد که کـشورـهای ـع پـخش ـشد ـم
ـیـاـنه پرزـیـدـنت ـبـوش ـبـرای ارـتـقـاء دـمـوکراـسی در ـخـاورـم
ر و اد کردن و ـس رـی وض ـف د.  او گـفت: « ـبه ـع اـیت کـنـن ـحـم
اـید دـموکراـسی ـصدا و اـنـتـقاد کردن از اـبتکار آـمریکا، ـشـما ـب
را به کـشورـهایـتان بـیاورـید، و آنگاه ـهیچ نـیازی ـبه ـترـسـیدن از
آـمریکا و ـیا ـمردم ـخودـتان ـنـخواـهد ـبود.» « اـعراب ـباـید ـخود
را تـغـیـیر دـهـند وگرنه ـتـغـیـیر از ـخارج ـبر آن ـها تـحـمـیل ـخواـهد
ر ـشد.»  ـسـیف االـسالم در اـین ـمـصاـحـبه گزارش ـهای ـمـبـنی ـب
این که او کاـندید ـجاـنشیـنی پدرش می ـباـشد را تکذیب کرد
اری از کشـورهـای عـرـبی در حـال حـاضـر ـی ـس و گـفت: « ـب
د، وـلیکن در ـلـیـبی ال ـمی کـنـن وارـثی را دـنـب اـست رـهـبری ـت ـسـی
صدها نفر وجود دارند که از من برای رهبری مناسب تر می

باشند.»  

اـنه ـی اورـم ت «ـخ ـم ت در ـس ـس ی، گام ـنـخ ـب ـی ـل
بزرگ»؟!

ران ر ـنـخـست وزـی اـقب ـسـف ر از ـلـیـبی ـمـتـع وـنی ـبـل د ـت ازدـی ـب
ر و ـهمچـنـین ای اـخـی اه ـه ور در ـم ا ـبه اـین کـش ـی ا و اسپاـن ـی اـل ـت اـی
ـز، ـمـعـاون وزـیـر ـخـارـجه ـرـن ـام ـب ـی ـل تگوی وـی ـمالـقـات و گـف
ـبی در  4 ـی ـمـر ـقـذاـفی و ـمـقـاـمـات رـسـمی ـل آـمـریکا،  ـبـا ـمـع
ـفروردـین اـنـجام گرـفت.  ـمـساـفرت ـتوـنی ـبـلر از آـنـجا اـهـمـیت
اٌ پـیدا ـمی کـند که انگـلـسـتان که در ـمـساـیل دیپـلـماـتیک ـعـمدـت
ـبا اـیاالت ـمـتـحده ـهـماـهنگ ـعـمل ـمی کـند، ـتا چـند ـسال پـیش
اـلـیت اـنع ـفـع ود و ـم ذاـفی ـب د ـق رـض ا ـب دارک کودـت دد ـت در ـص
رنگون رای ـس دن ـب ذاـفی را که از ـلـن ان اـسالم گرای ـق اـلـف ـمـخ

کردن دولت تریپولی فعالیت می کردند، نمی شد. 
ـبرـیـتاـنـیا در ـسال 1984 رواـبط دیپـلـماـتیک ـخودرا ـبا ـلـیـبی
اء اـینکه ـش ال 1986 ـلـیـبی ـبه اـین دـلـیل که اـف ـقـطع کرد.  در ـس
ری و ـلـجـسـتیکی وـختگـی ـسـهـیالت ـس اچر ـت ارگارت ـت دوـلت ـم
ریکاـیی ـبه ـخاک ـلـیـبی ای آـم ده ـه واـیی ـجنگـن رای ـحـمـله ـه ـب
که در ـطی آن ـمحل اـقاـمت ـقذاـفی ـبـمـباران ـشد و یک ـفرزـند
ان را ـسـت راـهم کرده،  انگـل د، ـف ر ـلـیـبی کـشـته ـش ال رـهـب ردـس ـخ
ـتـقـبـیح کرد. اـیاالت ـمـتـحده و انگـلـسـتان ـلـیـبی را ـمـتـهم ـبه دـست
داـشـتن در اـنفـجار ـبـمب در ـهواپـیـمای ـمـساـفرـبری پان آـمریکن
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رـجـسـته ران ـب اـنی، که از رـهـب اـلـق اد آـیت اهللا ـط ان زـنده ـی زـب
ـبی در جـریـان اـنـقالب ـبـهـمن 57 بـود ـبی شک ـبه مـذـه
داـخـته ـشود. ـجاـلب اـست اـید اـن ان ـب ارـی گردن ـسـعـید ـحـج
ـبداـنـیم آـقای حـجارـیان اـین ـبررـسی ـهای ـتارـیـخی ـخود را
در الـبالی کدام اـسـناد اـنـجام داده اـست. ـشاـید اـین اـسـناد
از ـجـنس ـهـمان اـسـنادی اـست که ـسـعـید ـحـجارـیان زـماـنی
نگام تگاه سـاواک رژـیم و ـبه ـه نـوان بـارجـوی دـس ـبه ـع
ای وـه ان دـهی ـش ازـم رای ـس زب ـب ران ـح وـیی رـهـب ازـج ـب
ای دا و ـسـیـم ارـیخ از ـص رای ـقـلب ـت وـنی ـتـهـیه و ـب زـی وـی ـتـل
ا ـمـهـمـتر از ـهـمه اـینکه ارـتـجاع رژـیم پـخش ـمی کرد. و اـم
آقای ـحجاریان در ـشرایطی که ارتـجاع حاکم اـین چنین
ـهـمه ـجاـنـبه ـبه ـجـنـبش ـمردـمی ـتـهاـجم آورده اـست و روـند
اصالـحات را زـیر ـشدـید ـترـین ـضرـبات ـقرار داده اـست و
ـطـاـهـا و ـین ـحـال آگاـهی ـتـوده ـهـای ـمـردم ـبـر ـخ در ـع
اری از ـسـی اـسی ـب اـتی و ـسـی د ـطـبـق دـی ای ـش دودـیت ـه ـمـح
رح ا ـط ود ـبه چه دـلـیل ـب زوده ـمی ـش ات ـخـمـیـنی اـق داـم اـق
ی ـردـم ـبـش ـم ـن ن در ـصـفـوف ـج ـی ن چـن ی اـی ـاـی دروغ ـه
ـیه اـخـتالف اـیـجـاد ـمی کـنـد و ـتالش ـمی ورزد ـبـا ـتـوـج
ا ـجـنـبش ـمـلی و ز او ـب رای ـسـتـی ان ـضد ـمـلی ـخـمـیـنی ـب ـسـخـن

نهضت ملی شدن نفت ایران بهانه پیدا کند؟
ان راه رای روـشن ـشدن ادـعای ـسـعـید ـحـجارـی ا ـب و اـم
اـنی در اـلـق اد آـیت اهللا ـط ده ـی د رـفت. زـن اـی ـب اد دوری ـن زـی
د روز اه 1357، ـیـعـنی چـن دـم ـن اـنی که روز 14 اـسـف ـسـخـن
ر ر آرامگاه دکـت راـنی ـب روزی اـنـقالب، در ـسـخـن پس از پـی
اـلـیـسـتی ـمـصدق اـنـجام داد ـضـمن اـفـشای ـتوـطـئه ـهای امپرـی
از ـجـمـله گـفت: «داـسـتان 28 ـمرداد پـیش آـمد. ـخوب چه
ـشد؟ چه نتیجه ای گرـفتیم؟ بـهره بردیم؟ نـباید این ـتاریخ
ـبرای ـما تـجربه ـباـشد؟ وـقـتی ـمن ـبه ـمسـجد آـمدم آـنـقدر ـبه
ا ا- ـب وان آـنـه ـبـته ـبه ـعـن ا - اـل وده ای ـه ا و ـت وان چپی ـه ـعـن
شـعارـهای آن ـترا ـمی کـشـیم، ـبه دارـتان ـمی زـنـیم، ـبـین 25
ا 28 ـمرداد، که اگر در راه ـما ـمـقاوـمت کـنـید چه ـمرداد ـت
د. ـمن اـین را ـمی ادـن رـسـت راـجع ـف رای ـم و چه ـمی کـنـیم ـب
ـسه اـست که ـی ـیم اـین دروغ و دـس ـت ـس ا ـمی داـن ـسـتم. ـم داـن
کـموـنـیـسم ـمی ـخواـهد ـمـسـلط ـشود و دـین را ـمی ـخواـهد
د ... اـین د ـش ان ـبـلـن ا ـش ده ای داد وااـسالـم رد. ـع از ـبـین ـبـب

میان چه شد؟ چند سال ذلت؟ نباید متنبه بشویم؟...»
ـمـقاـیـسه ـسـخـنان ـجـسوراـنه زـنده ـیاد آـیت اهللا ـطاـلـقاـنی
ش را از ـنـب ـتن درس هـای تـارـیخ ـج ظـر گرـف که بـا در ـن
ـخـطراـتی که آن را ـتـهدـید ـمی کرد ـبر ـحذر ـمی داـشت و
ـتقـاد طـاـلقـاـنی ـبه ـیت و اـع شـانگر اصـوـل ـین حـال ـن در ـع
ـحـقـیـقت و پاـسداری از آن ـبود  ـبا ـسـخـنان اـمروزی ـسـعـید
وـجـیه رای ـت رنگ ـب وـسل ـبه دروغ و ـنـی ا ـت ان که ـب ارـی ـحـج
ـمواـضع ارـتـجاـعی ـخـمـیـنی ـبه ـحزب ـتودۀ اـیران ـحـمـله ـمی
ـیـان ـیـقی اـست که ـم ـم ـتـاً ـع ـی ـشـانگر ـتـفـاوت کـیـف کـنـد ـن
ا ان ـب رـصت ـطـلـب ردم و آزادی و ـف ارزان راـسـتـین راه ـم ـمـب

جنبش همراه شده وجود دارد.
ی و ـتـارـیخ»، از ـقـول آـیت اهللا در کـتـاب «ـطـاـلـقـاـن
ـطالـقاـنی نـمونه ـجاـلب دیگری از تـقلب و دروغ و ـنـیرنگ
ران ـبه ـقـصد اـتـهام زدن و ـتوـجـیه ـسرکوب ـحزب ـتوده اـی
ـیقــات ـحـق ـرای کمک ـبه «ـت ـنـقل شــده اسـت که مــا ـب
ـتاریخی» آقای حـجاریان نقل می کنیم. در اـین کتاب از
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اـنی که ازادامه قلب تاریخ، دروغ گویی و ... رل آـیت اهللا ـبـهـبـه ده اـست: «در ـمـن ـجـمـله آـم
دگان ـهم ـسـن وـی د از ـن ـنی چـن ود، ـت اری ـب مـای درـب ـعـل
زل ا ـمـحرر ـمی گـفـتـند. در ـمـن د، که ـبه آـنـه ودـن ـشـسـته ـب ـن
ـسـته ـش ده ای دیگر ـهم ـن اـنی) ـع ـبـه ان (آـیت اهللا ـبـه ـش اـی
ا دگان ـب ـسـن وـی ود. ـن رداد ـب ـبل از 28 ـم ان ـق د. زـم ودـن ـب
ـجوـهر ـقرـمز ـبه اـمـضای ـجـمـعی ـحزب ـتوده اـیران ـبرای
ـعـلـما و اـئمه ـجـمعه ـسرـتاـسر اـیران ـبا پـست ـنامه ـنوـشـتـند،
که ـمـحـتوی آن اـین ـبود که ـما ـبه زودی ـشـما را ـبا ـشال
ـهای ـسرـتان ـباالی ـتـیرـهای چراغ ـبرق ـبه دار ـخواـهـیم
زد. آنها مطالب را در منزل آقای بهبهانی می نوشتند و

می فرستادند...» 
در الـبالی ـهـمـین اـسـناد ـتارـیـخی ـمـصاـحبه ـجاـلـبی ـبا
اـمه اـطالعـات 10 دی مـاه ا روزـن ظـری ـب ـت ـن آـیت اهللا ـم
د: «ـمن أـله ـمی گوـی ـس اره ـهـمـین ـم 1358 اـست که درـب
ـیادم ـهـست که ـمرـحوم آـیت اهللا ـبروـجردی ـقـبل از 28
ـمرداد در اشـنویه بود و من هم آن ـجا بودم. یک ـمهره
د ـبه ـنیگ ـمی دادـن ـت ـی د آن جـا که ـم ودـن اده ـب ـت رـس را ـف
ـعـنوان اـین که ـما کـموـنـیـست ـهـسـتـیم. در ـقم ـهم ـهـیـمن
د، اراـحت بکـنـن روـجردی را ـن ای ـب رای اـینکه آـق ـطور ـب
که بگوـیـند ـحاال ـمـصدق دارد اـیران را کـموـنـیـست ـمی
ـست وـنـی ا کـم د. اـین ـه رگرداـن اه  را ـب د ـش اـی د پس ـب کـن
وـیی ای ـل ریکا و آـق ارت آـم ود ـسـف د که ـخ ودـن اـیی ـب ـه

هندرسن و دار و دسته اش درست کرده بودند...»
ار ـب ـت ار درـسـتی و اـع ـی اال ـع ده در ـب اـیق ذکر ـش ـحـق
ان را روـشن ـمی د ـحجـارـی ارـیـخی» ـسـعـی ات «ـت ـیـق ـتـحـق
کـند. ـتوـجیه ـسخـنان ـضد ـمـلی ـخمـیـنی ـبر ـضد حکوـمت
ران ودۀ اـی اـطی ـبه حـزب ـت ـب ر ـمصـدق ـنه ارـت ـمـلی دکـت
اع اـبل دـف ای اـین چـنـیـنی ـق رـیق دروغ ـه دارد و ـنه از ـط
ر ـمـصدق اره حکوـمت دکـت واـضع ـخـمـیـنی درـب اـست. ـم
ـبر پاـیه ارـتـجاـعی و واپس گراـیاـنه اـعـتـقادات او ـبر ـضد
رای وار اـست. ـب ود اـسـت وکراـتیک ـب رآنچه ـمـلی و دـم ـه
ـا ـت ـب ـرـخـورد ـنــس ی، ـبه ـخـاـطـر ـب ـضت ـمـل ی ـنـه ـن ـی ـم ـخ
ا ـمـساـیل ـمـلی و ـمـیـهـنی، ـفاـصـله دـموکراـتیک در راـبـطه ـب
مـعینش نـسبت به دگم های ـسنتی و استقالل ـنسبی اش
مـاـمـیت خـواه یک در ـمقـاـبل روحـاـنـیت ارـتجـاـعی ـت
ارزه کرد. ا آن ـمـب د ـب اـی ود که ـب ـنـهـضت ـضد اـسالـمی ـب
سـاس ان کاری که آـیت اهللا کاشـاـنی در ـح ـیـعـنی ـهـم
ـترـین مـقـطع ـجـنـبش مـلی اـیران انـجام داد. ـسازش ـبا ـشاه
ی ـرنگوـن ـرای ـس ـال ـب ـع مکاری ـف ـا و ـه م کودـت و رژـی
حکوـمت ـمـلی و ـمـنـتـخب ـمردم ـمـیـهن ـما. اـتـفاـقی ـنـیـست
که ـحـجارـیان در ـسـخـنان ـخود ـضـمن ـتالش در ـتـطـهـیر
ـخـمـیـنی از کاـشاـنی ـنـیز ـبه ـعـنوان رـهـیر ـجـنـبش ـمـلی ـیاد
اد وـهی از اـسـن ـب ول پـنج دـهه گذـشـته اـن د. در ـط ـمی کـن
ـاـجـعه ـنه ـف ـی ـده در زـم ـن ب و تکان دـه ـاـل ی ـج ـارـیـخ ـت
کودـتای 28 ـمرداد و ـهمکاری ـتنگاـتنگ ـبـخش ـهاـیی
ـا ـرـتـجع  ـب ی و ـم ـت ت دـست راـس ـی ـاـن تگاه روـح از دـس
ارـیـخی را اـفـته اـست. اـین ـحـقاـیق ـت اچپان اـنـتـشار ـی کودـت
ا دروغ ـهای ارزان و ـمـبـتذل ـسـیاـسی ـنـمی ـتوان اـمروز ـب
ان اگر ـبه ای ـحجـارـی اـست کرد.  آـق ازار ـسـی رـضه ـب ـع
حـقایق ـتارخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما ـعالـقـمـند اـست بـهـتر اـست
ان تکان دـهـنده و ـهـشدار ـباش ـهای اردیگر ـسـخـن که ـب
د و اـین چـنـین رور کـن اـنی را ـم اـلـق اد ـط ده ـی ارـیـخی زـن ـت

تنها به قاضی نرود.

ـتـعـددی از ـمـقـاوـمت ـهـای ـمـردـمی و ـهـای ـم
ان ـبه ـب اـل ای ـط روـه ـی درت گرـفـتن ـن ـهمچـنـین ـق
ان حکاـیت ا پاکـسـت رزـب واـحی ـهم ـم ویژه در ـن
ا وـجود تکذـیب پاکـسـتان دارد.  اـین ـعـمـلـیات ـب
و آـمـریکا در ـمـورد دـخـاـلت آـمـریکا در آن،
ن ـی ـتـرک و ـهم آـهنگ ـشـده ـب ـیـاـتی مــش ـمـل ـع
ای روـه ود که در ـطی آن ـنـی ارـتش دو کـشور ـب
روهـای ـی ان و ـن ـت ـس آمـریکاـیی از خـاک اـفغـاـن
رک ـشـت ای ـم رز ـه اـبل ـم اـنی از ـسوی ـمـق پاکـسـت
دو کشور، به نـیروـهای «القاـعده» حمله کردـند.
م یگان 21 ـی ـتـق ـیـات ـبـا ـشـرکت مــس ـمـل ن ـع اـی
تگـیـری ارتـش ویژه اـمـریکا، واـحـدی که دـس
ـصدام را ـصورت داد و در ـحال ـحاـضر ـنـیز در
ر اـست، ـسـتـق ان ـم ـسـت اـن ان و اـفـغ رز ـبـین پاکـسـت ـم

صورت گرفت.  (گاردین 19 مارس 2004)
ات، کاـلـین پاول، اـتـمه اـین ـعـمـلـی پس از ـخ
ـارکت ـریکا، از ـمــش ـارـجه آـم ـور ـخ ـر اـم وزـی
ـمـلل» ـسم ـبـین اـل رورـی ا ـت ارزه ـب ان در «ـمـب پاکـسـت
ـان یکی از ـت ـاـیـش کرد و گـفت که پاکـس ـت ـس
ـبزرگـترـین ـمتـحدـین آـمریکا در ـخارج از پـیـمان
رای ـهمکاری دام راه را ـب و اـست و اـین اـق اـت ـن
د واـه از ـخ ور ـب اـمی  ـبـین دو کـش ـظ رـن ـشـت ـی ای ـب ـه
ه ه گفــت ن 19 ـمــارس 2004)  ـب کرد.  (گاردـی
بـر، شـرـیه گاردـین آمـریکا پس از 11 سپتـاـم ـن
ـتـان ـبـرای مکاری پاکـس ـیـاز ـبه ـه زـمـاـنی که ـن
اعـده را داـشت، اـعالم ان و اـلـق ـب ا طـاـل ـمقـاـبـله ـب
ـر اـسـاس مکاری و ـب ن ـه ـال اـی ـب کرد که در ـق
ارد دالر ـی ـیـل اـله، ـبـیش از 3 ـم رار داد 5 ـس یک ـق
کمک های نظامی و اقتصادی دیگر در اختیار

پاکستان قرار خواهد داد. 
ه فـــر ـخـــود ـب کاـلــیـن پاول پـیــش از ـس
ـسـتان ـنـیز دـیدار اـن ان، از ـهـندوـسـتان و اـفـغ پاکـسـت
ـا ـطه ـب ـز ـمــشـرف در راـب ـود و از پروـی کرده ـب
ط ـبـا ـبـود رواـب ـتالش ـهـای اـین کـشـور در «ـبـه

هندوستان» نیز قدردانی کرد .
از ـمـوارد دیگر ـمـذاکرات پاول ـبـا ـسـران
اـبی رای دـست ـی ـسـهـیالت ـب ان، اـیجـاد ـت پاکـسـت
پاکـسـتان به ـجنگ اـفزار ـهای ـمدرن آـمریکاـیی
روش ا از ـف رای ـمدت ـه ده ـب االت ـمـتـح ود. اـی ـب
اـین ـجنگ اـفزارـها ـبه پاکـسـتان اـمـتـناع ـمی کرد.
ـمـاـهـای ن ـجنگ اـفـزار ـهـا ـهـواپـی ـمـله اـی از ـج
ـر ت.  ـتحــوالت اخــی ـته اف- 16 اـس ـشــرـف پـی
ـطـقه ـحـاـئـز ـن ـبه ـبـرای ـم ـن ـتـان از چـنـد ـج پاکـس
ـسـتن ـتـحوالت ـطـقه ـیی که آـب اـهـمـیت اـست، ـمـن
ـبـسـیاری است و در ـحال ـحاـضرـحـساس ـترـین و
شکـیل ـمی ـطـقه ـجهـان را ـت ـن رـین ـم پر حـادـثه ـت
ـرای ـطـقه ـب ـن ن ـم دـهـد. چگونگی ـتـحـوالت اـی
سـیاست های آـتی آمریکا، ـبرای دست ـیابی به
ی ت ویژه ـی ی، از اهـمــی ـســرکردگی ـجـهــاـن
ریکا در ـطی که آـم راـی وردار اـست. در ـش رـخ ـب
گـیر ـمـسایل ـعراق و افـغاـنسـتان اـست و اـسراـئیل،
ان ـنـقش ـسـطـین اـست، پاکـسـت اـله ـفـل ـس ر ـم در گـی
اـصـلی  و ـفـعال ـتری را ـبه ـعـنوان ژاـندارم ـمـنـطـقه

به عهده می گیرد. 
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ان آن 270 ـمـساـفر راز ـشـهر «الکرـبی» در اسکاـتـلـند که در ـجرـی ـبر ـف
زب کارگر در روزی ـح ال پس از پـی د.  دو ـس د، کردـن ان سپردـن ـج
ال ـب دـن ـبی ـب ـی وـنی ـبلـر  ـل ان و ـنخــست وزیـری ـت ـت ـس ات انگـل ـتخـاـب اـن
مذاکرات پیچیده یی قبول کرد که متهمان بمب گذاری را به یک
دادگاه بـین الـمللی در ـهلـند ـتسلـیم کـند.  ـمتـعاقب آن ـلیـبی ـقـبول کرد
دگان اـن ازـم ارد دالر ـبه ـب ـی ـیـل ر 2/7 ـم اـلغ ـب ارـتی ـب ـس ا پرداـخت ـخ که ـب
ان رـی ده را از ـج دا و پیچـی ر و ـص ده پرـس اـجـعه «الکرـبی» اـین پروـن ـف
ود که رـهـبری ـلـیـبی در ـخارج کـند.  در اـین دوره کاـمالٌ ـمـشـخص ـب
ـنجـاـلی و رـخی رخـداد هـای ـج ـیت ـب ئـوـل ـس بـول ـم صـدداـست بـا ـق
ـتخـاـصمـان خـود را «ـخـلع ـمالٌ ـم پرداـخت غـراـمت هـای ـسنگـین، ـع
ـسالح» کـند.  در چارچوب رواـبط و ـهمکاری اـیـنتـلـیـجـنس ـسروـیس
انگـلـسـتان و ـسازـمان اـمـنـیت ـلـیـبی، و ـهـمزـمان ـبا ـتدارک ـنـهاـیی ـحـمـله
ـنـظاـمی آـمریکا و انگـلـسـتان در اـسـفـندـماه 1381 ـموـسی کوـسا رـئـیس
ـسازـمان امـنـیت لـیـبی طی ـبازدـیدی از ـلـندن ـشروع رواـبط مخـفـیانه ای
ادگی ـلـیـبی اه گذـشـته ـبه اـعالم آـم اه ـبـعد در آذرـم را رـقم زد که 9 ـم
اٌ پـیوـسـتن اـبود کردن ـسـیـسـتم ـتـسـلـیـحات اـمـحاء ـجـمـعی و ـنـهاـیـت ـبرای ـن
این کشور به ائتالف آمریکایی برای «مبارزه با تروریسم» انجامید.
بـهـبود کـیـفی رواـبط دیپـلـماـتیک ـبا ـلـیـبی ـبرای انگـلـسـتان و کـشورـهای
اـبع رداری از ـمـن ره ـب رای ـبـه رـصـتی ـطالـیی ـب زـله ـف اـیه داری ـبه ـمـن رـم ـس
مـان ازارهـای اـین کشـور ـتـلـقی ـمی شـود.  و اـین ـه ـیه و ـب ـغـنی اوـل
ـهدف ـعـمده ـیی اـست که ـطراـحان ـسـیاـست گـسـتردن «دـموکراـسی»
اره آن ـسـخن ـمی گـفـته ال 1991 در ـب زرگ» از ـس اـنه ـب اورـمـی در «ـخ

اند.           
دیپلماسی نفت و گاز

واـفق ا اـعالم یک ـت ذاـفی ـب ر و ـق وـنی ـبـل ارـیـخی ـت اـینکه ـمالـقات ـت
د اـی ـب د را ـن ان ـش زـم ال داچ- ـشل ـهـم ده ـبـین ـلـیـبی و کمپاـنی روـی ـعـم
ـبـوـعـات ـجـهـان در ـط ـبق گزارش ـم ـمـداد کرد.  ـبـر ـط ـصـادـفی ـقـل ـت
مذاکرات بین رهبران دو کشور این ـموافقت نامه و همچنین امکان
ـهمکاری ـهای گـسـترده ـنـظاـمی و ـتـجاری دیگر و از ـجـمـله ـمواـفـقت
ران ـس رـبـیت اـف اـمی و ـتـعـلـیم و ـت ـظ ای ـن اـهنگی ـه رای ـهـم دو ـطرف ـب
ور انگـلـیس، و ـشـه اـمی ـم ـظ رـست»، آکادـمی ـن دـه ارـتش ـلـیـبی در«ـسـن
وـلـید رـیـتـیش اـئرواسپـیس ـسـیـسـتـمز»، ـت ا کمپاـنی انگـلـیـسی «ـب ـقرارداد ـب
اـعی و ـسـتم ـهای دـف رـبری و ـهمچـنـین ـسـی اـف ـس ا ـهای ـم واپـیـم ده ـه کـنـن
ران ـظ رـخی از صـاـحب ـن د.  ـب ـتـن رار گرـف ورد ـبـحث ـق اـتی، ـم ـیـح ـسـل ـت
اـتیک را ـنه ول دیپـلـم ـتـیـجه اـین ـتـح رـین ـن اـسی، در ـحـقـیـقت ـمـهـمـت ـسـی
ای ار ـه اـبی اـنـحـص ـسـهـیل دـسـتـی ـسم» ـبلکه ـت رورـی ا ـت ارزه ـب وـجه «ـمـب ـمـت
نـفتی انگـلـسـتان و آـمریکا به مـنابع نفت و گاز ـسرـشار لیـبی می داـنـند.
وزـیر ـخارـجه لـیـبی، ـعـبداـلرحـمن ـشلـقم، در اـین راـبطه گـفت که ـلـیـبی
ـبا ـتوـجه ـبه ـتـشدـید ـفـعاـلـیت ـهای اکـتـشاـفی در ـمـیدان ـهای ـنـفـتی ـخود
اـیه گذاران خـارـجی صـورت خـواهـد گرـفت، ا کمک سـرـم که ـب
اـمه واـفـقت ـن وـلـیدی ـخود درچارچوب ـم ار اـفزاـیش ـسـهـمـیه ـت ـخواـسـت
ا و ا ـمی ـخواـهـیم ـمـیدان ـه اوپک ـخواـهد ـشد.  او ـمـتذکر ـشد که «ـم
اال چاه ـهای ـنـفـتی ـمان را ـنوـسازی کـنـیم و ـظرـفـیت و ـتوـلـید آن ـها ـب
بـبرـیم.»  لـیبی در ـنـظر دارد که ـمـیدان ـهای نـفتی و ـصنـعت پـتروـشیـمی
رط وـجه ـبه ـعالـقه ـمـف ا ـت ـیـبی ـب ارـجه ـل ر ـخ د. وزـی وـسـعه دـه ود را ـت ـخ
دن ر آـم ـظ ـت ـن ا ـم ـیـبی گـفت که « ـم اـلـیت در ـل اـنـحصـارات ـنـفـتی ـبه ـفـع
ـیم» و بـا اشـاره ـبه آمـادگی اـین کشـور بـرای ـت ـس شـرکای دیگر ـه
ی ـب ـی ی، اـضـاـفه کرد که ـل ـت ـاـمه ـنـف ـن ـت ـق ـمـذاکره در ـمـورد 180 ـمـواـف
خواهان مذاکره در مورد پروژه های نفت و گاز ـبا سرمایه گذاران

از ایاالت متحده، انگلستان و چین است.
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پاکستان: ژاندارم منطقه
ان ای ـجـه رگزاری ـه ر، ـخـب د روز اـخـی در چـن
ـتـان در ش پاکـس ـتـرده ارـت ـیـات گـس ـمـل ـبـر از ـع ـخ
ـمرزـهای اـفـغاـنـسـتان و ـبا ـهدف “دـستگـیری اـعـضای
ـشبکه اـلـقاـعده “ و رـهـبران آن دادـند . ـعمـلـیاـتی که
بر طبق گزارش های خبری تعداد کثیری کشته و

زخمی از خود بر جای گذاشته است. 
ـتـان ـیـات ـتـحت ـلـوای ـتالش پاکـس ـمـل ن ـع اـی
ی» ـصـورت م ـجـهـاـن ـبـارزه ـبـا «ـتـروریــس ـبـرای ـم
گرـفت، ـعـمـلـیاـتی ـبرـضد ـنـیروـهاـیی که ـترـبـیت ـشده
و دست آـموز ـسازـمان اـمـنیت پاکـسـتان ـبوده اـند، و
اـیت رـسـمی دوـلت اـین ورد ـحـم ا چـندی پـیش ـم ـت
اـنه ـهـیـئت وـسـعه ـطـلـب اـفع ـت رار داـشـته و از ـمـن کـشورـق

حاکمه آن در منطقه دفاع می کردند.  
ان ازـم ران ـس د رـهـب رـض ات ـب اـنی ـعـمـلـی ـهم زـم
ـترورـیـستی «اـلـقاـعده» ـبا ـشروع کار کمـیسـیون ویژه
ای ـجدی در وال ـه ا ـسـئ ـطه ـب ریکا در راـب ای آـم ـسـن
اـبـله ریکا در ـمـق ا ـعـملکرد واـقـعی دوـلت آـم راـبـطه ـب
ر که اـعده در ـسال ـهای اـخـی ان و اـلـق اـلـب ا رژـیم ـط ـب
اـید ـتـصادـفی واـند و ـنـب د، ـنـمی ـت ده اـن اـن ـبی پاـسخ ـم
اـنی، اگـه ات ـن ـی ـمـل از اـین ـع داد شـود.  در آـغ ـم ـقـل
ـاچی ـیـس جــمهــور کودـت ـشــرف، رـئ ـز ـم پروـی
ـنـد در ـم ـیـار ارزـش ـتـان، از «یک ـهـدف بــس پاکـس
اـنی وی ازان پاکـسـت رـب ـطـقه» ـصـحـبت کرد که ـس ـمـن
رگزاری ـبی د. (ـخـب ودـن را ـبه ـمـحاـصره در آورده ـب
ا ـبه گزارش ـهـمـین ـن ارس 2004)  ـب ـبی ـسی  19 ـم
اره ر ـشـم ر گزاری، اـین ـهدف ارزـشـمـند ، رـهـب ـخـب
ظـواهـری» ـبـود ، امـا وزیـر ـمن اـل 2 اـلـقـاعـده، «اـی
د، در اـین مـورد ـی ان ، ـشـیخ رـش ـت اـطالعـات پاکـس
گـفت : «مـا اـطالـعی از ـهـوـیت کـسی که ـهـدف
ر اـساس اـطالـعات اوـلـیه که از ا ـب دارـیم، اـم اـست ـن
ـطرف ارـتش رـسـیده اـست و ـبـنا به ـمـقاوـمـتی که در
ـبراـبر ارـتش ـما ـصورت گرـفت، اـحـتـمال داده  ـشد
که ـتالش ـبرای ـمـخـفی کردن ـشـخـصی ـبـسـیار ـمـهم

بود .»  (فاینشنال تایمز 19 مارس 2004)
اـسی در ده ـسـی ا ـنـیم نگاـهی ـبه ـتـحوالت ـعـم ـب
وـجه ـبه ـفعـال ا ـت ر و ـب ان در مـاه هـای اـخـی ـت پاکـس
ـشدن ـشدـید ارـتـباـطات اـیاالت ـمـتـحده و پاکـسـتان
و ـبرـخی ـتواـفق ـهای ـمـهم ـبـین دو کـشور، ـعـمـلـیات
اـید در ان را ـنـب ـسـت اـن ان در ـمرزـهای اـفـغ اـخـیر پاکـسـت

«مبارزه با تروریسم» خالصه کرد.
ـتحـده در مـاه هـای ـشـخص اـست که ایـاالت ـم ـم
داـخـتن یک ا اـن ر و در پـشت پرده ـسـعی در ـج اـخـی
درت در اـهنگ در ـمحـاـفل ـق ر و ـهـم وـضع پیگـی ـم
ـاره ـنـقـش ـای یکـب ـته اـست.  اـفــش ـان داـش ـت پاکـس
ی» ی «اـسالـم ـم ب اـت ـم ـادر خــان، پدر ـب ـق ـداـل ـب ـع
ور، اکـمه اـین کـش اـفل ـح ان، و ـعـملکرد ـمـح پاکـسـت
ان، در ـت ـنـیت ـمخـوف پاکـس و ـبه ویژه سـازمـان اـم
ـفروش تکـنوـلوژی ـهـسـته ـیی ـبه کره ـشـماـلی، ـلـیـبی
و جمهوری اسالمی ایران عامدانه و با هدف یک
دـست کردن ـمـحاـفل واـقـعی ـقدرت در اـین کـشور
اره کرد که در دوره د اـش اـی رـفت.  ـب صـورت پذـی
ن ـبــار اسـت که ـی پس از 11 سپـتــامــبــرایـن اوـل
ای رو ـه ـی ا ـن دی ـب رده و ـج ور گـسـت ان ـبه ـط پاکـسـت
ادـثه درـست ود و اـین ـح ر ـمی ـش ده» در گـی اـع «اـلـق

ی ـاـن ـاگـه ـور ـن ـاه پس از ـظـه یک ـم
“ـعـبداـلـقادر ـخان “ و ـمـساله ی ـفروش
تـان از طـرـیق ـته ـیی پاکـس ـس اسـرار ـه
اـین ـشـخص ، روی ـمی دـهد. درـست
در زمانی که مساله ی عبدالقادر خان
ه گزارش ــا ـب ــود ، بــن ه ـب اوج گرفــت
ورـیه، ارـیخ 22 ـف اـیـمز ـبه ـت ال ـت ـشـن اـیـن ـف
ـات ـا»، ـمالـق ـی ـان «ـس ـازـم ـیـس ـس رـئ
ـتـان ـبـران پاکـس ـمـحـرـمـاـنه ـیی ـبـا رـه
ادی د که گزارش زـی رچـن داـشت.  ـه
ـا ـدارد، اـم ـود ـن ـات وـج ن ـمالـق از اـی
اـیج اـین وان ـنـت وـبی ـمی ـت ون ـبه ـخ اکـن
ـمذاکرات را دـید.  ـمذاکراـتی که در
ن ـی ــست از ـب ـاـی ی ـب ـان ـم ـت آن پاکـس
دوـسـتی ـبا ـطاـلـبان و ـیا ـقرار گرـفـتن در
ـطـرـنـاک» و ـست «کـشـورـهـای ـخ ـی ـل
ـین د. کاـل ـتخـاب کـن اـغی یکی را اـن ـی
ـا ـر ـخـود  ـب ـی ـذاکرات اـخ پاول در ـم
رـهـبران پاکـسـتان ـبا ـمـطرح کردن اـین
ت  او مــوضــوع دسـت ـســاـله گـف ـم
داـشـتن اـحـتـماـلی دوـلت اـین کـشور در
ـسـته وـنی ـفن آوری ـه اـن ر ـق روش ـغـی ـف
ـبی و ـی ـیی ـبه کشـورهـاـیی ـهمچون ـل
ـئـوال ـهـای پاـسخ ـمـاـلی و «ـس کره ـش
ــشــده» را در مــیــان گذاشــته داده ـن
ر گزاری ـبی ـبی ـسی 19 اـست.  (ـخـب
ارس ) ـمـشرف در عکس اـلـعـمل ـبه ـم
ـــــارات پاول،  اعـالم کرد که اظــه
«پاکستان متعهد شده است که منطقه
را از ـجنگـجوـیان ـمـظـنون پاک ـسازی
رای روـهای ـبـیـشـتری ـب کـند و اـینکه ـنـی
ـطـقه اـعـزام ـن م دیگر ـبه ـم یک ـتـهـاـج
ـنـد ـشـد.»     ( ـبی ـبی ـسی 19 ـخـواـه
ـمارس )   در راـبـطه ـبا ـعمـلـیات ـنـظاـمی
در ـمرزـهای پاکـسـتان- اـفـغاـنـسـتان ـهم
اـید اـشاره کرد که گرچه اـین چـنـین ـب
ـعـمـلـیات ـتـبـلـیـغاـتی ـتـحت ـنام ـمـبارزه ـبا
«اـلـقـاـعـده» ـصـورت ـمی گـیـرد، اـمـا
ال دارد که ـب داف دیگری را ـبه دـن اـه
ت قــاوـم ـهــا ســرکوب ـم یکی از آـن
رشدگیرنده یی است که در ماه های
ی ـیـروـهـای آـمـریکاـی ـیـر ـمـقـاـبل ـن اـخ
ان  شکل ـسـت اـن ر در خـاک اـفـغ ـتـق ـس ـم
ا کنـون ـسـبب خـسـارات ـته و  ـت گرـف
ـتـقـرار ـبـر اـس ـنی ـشـده اـست. ـخ نگـی ـس
ـای ـروـه ـی ـری ـن یک گروه 2200 ـنـف
ـسـتان در اـن ویژه ارـتش آـمریکا در اـفـغ
ن ـیـر درـست پس از اـی روز ـهـای اـخ
ـست د. واـقـعـیت اـیـن ات اـعالم ـش ـعـمـلـی
ی ـاـم ـال نــظ ـاه اـشـغ که پس از 30 ـم
ای روـه ـی وـسط ـن ان ـت ـسـت اـن خـاک اـفـغ
وز در ـبی ور ـهـن ریکاـیی، اـین کـش آـم
ــرد و ــر مـی ـب ه ـس ــاتـی کاـمل ـب ثــب
ی و ـت ی ـعــداـل ـقــر، ـب ت، ـف ــشــوـن ـخ
د.  گزارش داد ـمی کـن ـی اـنی ـب اـم ـس اـب ـن



اـتی ـی ارت ـعـمـل ـظ ور و ـتـحت ـن ا دـسـت ـسـتی  که ـب رورـی راـئـیل ـطی ـعـمل ـت  دوـلت  اـس
ـسـطـیـنی ان ـفـل ازـم ر ـس اـسـین»  رـهـب د ـی ام گرـفت، «ـشـیخ اـحـم ارون» اـنـج ـسـتـقـیم «آرـیل ـش ـم
ان در وـمی ـجـه رت را در فکار ـعـم وـجی از ـخـشم و ـحـی د و ـم اـن اس،  را ـبه ـقـتل رـس ـحـم

رابطه با این جنایت بی شرمانه بر انگیخت.
ا و اـفـلـیج  ـجـنـبش اـسالـمی ـحمـاس در ـن ـی اـب ر ـن اـسـین، 67 سـاـله، رـهـب ـشـیخ اـحمـد ـی
ا ر روی ـصنـدـلی چرخـدار، ـب نگاـمی که ـب ـبه 3 فـروردـین مـاه، ـه ـن ـسحـرگاه روز دوـش
دف ارج ـمی ـشد ، ـه زه ـخ ر ـغ ـسـجدی در ـشـه ود از ـم ان ـخ راـه واده و ـهـم اـن اـعـضای ـخ

موشک های هلی کوپترهای اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. 
ال دی در ـح دـی ذاکرات ـج ات ـم دـم راـیـطی ـصورت گرـفت که ـمـق رور در ـش اـین ـت
ـتدارک ـبود و اـسراـئـیل ـتـحت ـفـشار افکار ـبـین اـلـمـلـلی « ـتـخـلـیه ـبرـخی از ـمـناـطق اـشـغاـلی»
در ـمـنطقه ـغزه  را ـقـبول کرده ـبود . ـترور شـیخ ـیاـسـین ادامه ـسـیاـست ـهای دولت اـسراـئیل
ـبرای ـبه ـبن ـبـست کـشاـندن ـمذاکرات ـجدی ـبرای ـیاـفـتن یک راه ـحل ـصـلح  آـمـیز ـمورد
ار ـسـطـین اـست. ـطـبق آـم ردم ـفـل ارزه ـم وا کردن ـمـب اـیت ـبی ـمـحـت ول دو ـطرف  و در ـنـه ـقـب
«ـسازـمان عـفو بـین الـملل» دولت اـسرائـیل ـسال ـهاـست که دـست به ـترور فـلسـطیـنی ـها ـمی
زـند و ـتـنـها در ـسه ـسال وـنـیم گذـشته ، ـحدود 200 رـهـبر ـفـلـسـطـیـنی را ـبه اـین ـشـیوه ـبه ـقـتل
رـساـنده اـست.  «ـسازـمان عـفو ـبـین الـملل» ـبا تـقبیح ـعمل دوـلت ـشارون  ـبا ـصدور ـقطـعـنامه
ر پا راـئـیل را ـمحکوم کرد و آن را زـی ـسـتی اـس رورـی رکت ـت روردـین، ـح ای در روز 3 ـف
ا ـمی راـئـیـلی ـه ده اـست که «اـس اـمه آـم ـطـعـن د. در اـین ـق واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی ـخواـن گذاـشـتن ـق
د ، وـلی اکـمه کـنـن ده، اورا ـمـح اـمات وارد ـش ر و ـبه اـتـه اـسـین را دـستگـی د ـشـیخ ـی ـسـتـن واـن ـت
اـخـته ـشده  ـبـین واـنـین ـشـن اـنه ـنـقض آشکار ـق وه وـحـشـی ـترور وی و ـهـمراـهاـنش ـبه اـین ـشـی
اـلمللی است.» اـین شـیوه عملکرد دولت اـسرائیل که تـحت عـنوان “مـبارزه با ـترورـیسم “
رار داده ـسـطـین را ـهدف ـق ران ـمردم ـفـل زیکی رـهـب اـتیک ـحذف ـفـی ـسـتـم و ـبه ـصورت ـسـی
اـشد که در ـتـماـمی دوره ـحـیات اـین اـست، ـخود ـنـمادی ـعـیـنی از ـترورـیـسم دوـلـتی ـمی ـب
کـشور، و ـبا سکوت ـتاـئـید آـمـیز اـیاالت ـمـتـحده،  ـبرـضد ـمـبارزان و رـهـبران ـسازـمان ـهای
ـملکرد یـان ـع بـاـحت ـع ـته شـده اـست.  در حـاـلی که ـق ـنی ـبه کار گرـف ـی ـط ـس یـاـسی ـفـل ـس
ان، ـحـتی ای ـجـه ورـه ر کـش اـفل ـبـین اـلـمـلـلی و اکـث ارون، ـمـح ـسـتی دوـلت آرـیل ـش رورـی ـت
آـناـنی را که به ـعـنوان ـمدافع اـسراـئیل ـشـناـخته ـمی ـشوـند، را به محکوم کردن اـسراـئیل وا
داشته، اـیاالت مـتـحده و متـحدان ـنزدیک آن در ـشورای امـنیت ـسازـمان ملل ـبه پشتـیـبانی
نـد.  دوـلت آمـریکا در دـهن کـجی ـبه افکار ـعمـوـمی ـجهـان و ـت از اـین کشـور پرداـخ
ـمـصوـبات ـسازـمان ـمـلل ـقـطـعـناـمه ـشورای اـمـنـیت در ـمورد ـمحکوم کردن اـسراـئـیل را وـتو
د. ـسـخنگوی اـمه رای ـمـمـتـنع دادـن ـطـعـن ز ـبه اـین ـق ان ـنـی ان و آـلـم ـسـت کرد. دوـلت ـهای انگـل
کاخ سـفـید در اطالـعـیه ـمـطـبوـعاـتی ـخود ـمدـعی ـشد که «اـسراـئـیل حق دارد از ـخود دـفاع
اـئـید ـقرار کـند» و راـیس، ـمـشاور اـمـنـیت ـمـلی ـجورج ـبوش، ـحرکت اـسراـئـیل را ـمورد ـت
د اـئـی راـئـیل اـست ، و ـت وـسط اـس ـسم دوـلـتی» ـت رورـی د ـعـمـلی «ـت اـیـی وم ـت داد.  اـین ـبه ـمـفـه
اـلـیـسـتی ـنـیز در ـبه کار گـیری آن ، ـتـلوـیـحی اـین واـقـعـیت که کـشور ـهای ـقدرـتـمـند امپرـی

در صورت ضرورت، تردیدی نشان نخواهند داد . 
ـهدف اـسرائـیل از ادامه سـیاست جـنایتکارانه ـترور و ـسرکوب ـمردم فـلـسطـین، از هم
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وازن ر ـت رای ـتـغـیـی راـیط ـب اد ـش ـسـطـین، اـیـج دن ـجـنـبش ـفـل پاـشـی
ـنـیرو در رـهـبری اـین ـجـنـبش و در ـنـهاـیت وادار ـساـخـتن آـنان
ـسـطـین» اـله ـفـل ـس رای «ـحل ـم ار ـب ارت ـب ـطی اـس راـی ول ـش ـبه ـقـب
اـست.  وزـیر اـمور ـخارـجه اـسراـیـیل در پی ـترور ـشـیخ اـحـمد
ـیاـسـین اـظـهار داـشت : « ـمن ـماـیـلم ـتا ـهـمه ـشـما ـبداـنـید که اـین
ده اـست ....... اـین راـئـیل گرـفـته ـش وـسط دوـلت اـس ـصـمـیم ـت ـت
ود که اگر ـبه ـسـطـیـنی ـب ران ـفـل ام روـشن ـبه ـتـماـمی رـهـب یک پـی
رضـد ری ـب ـشـت ـی د و ـحـمالت ـب دـهـن ای خـود اداـمه ـب ـشه ـه ـنـق
اـسرائیل ـصورت بگـیرد ، دیگر امنـیت ـجانی نـخواـهـند داشت
ش ری ـجـنـب د .»  رـهـب دارـن اـقت اـمـنـیت را ـن ـی ا ـل ، چرا که آـنـه
ـیت ـن ـین اـعالم کرده اـست که نگران اـم ـط ـس ـبخـش ـفـل آزادـی
ات، رـئـیس ـجـمـهوری، دوـلت ـخودگردان رـف اـسر ـع اـنی ـی ـج

فلسطین، می باشد.    
ـعـمل ـترورـیـسـتی دوـلت ـشارون ـبار دیگر ـنـشان ـمی دـهد
راری «ـصـلح»  از طـرـیق رـق رای ـب ای اسـراـئـیل ـب ده ـه که وـع
اری ـبـیش ا ـشـع ـنـه ز ـت ـسـطـین ـنـی ری ـجـنـبش ـفـل ا رـهـب ذاکره ـب ـم
اـلی در اـطق اـشـغ رـخی ـمـن دود از ـب ـشـیـنی ـمـح ـنـیـست و ـعـقب ـن
ـغزه ـبه ـمـفـهوم ـتـغـیـیر اـساـسی در ـسـیاـست ـهای  دوـلت کـنوـنی
اـنه و ای نژاد پرـسـت اـست ـه اـنی که ـسـی ا زـم راـئـیل ـنـیـست.  ـت اـس
اـشـغال ـغـیر ـقاـنوـنی ـسرزـمـین ـفـلـسـطـین ـباـقی ـباـشد، ـماداـمی که
د ـی اـئ ـتحـد آن ـبه سکوت ـت ای ـم االت ـمـتحـده و کشـور ـه اـی
د و« دـهـن راـئـیل اداـمه ـب رکوبگراـنه دوـلت اـس اـست ـس ز ـسـی آـمـی
ظـرات و ا هـدف دیکـته ـن ان ـب ـنهـادی آـن ـش راه ـحل هـای» پـی
ـفـشار ـبـیـشـتر ـبه ـفـلـسـطـین و  ـتاـمـین ـمـناـفع کاـمل اـسراـئـیل ـتـنـظـیم
ـشود، امکان پاـیه گذاری ـصـلـحی ـبا ـثـبات وـجود ـندارد.  اـین
ا ا ـب ان اـست ـت رو ـجـه ـش رـقی و پـی ای ـمـت روـه ـی اـمی ـن وـظـیـفه ـتـم
اداـمه حـماـیت از ـجنـبش ـبرحق ـمردم فـلـسـطین ـبرای ـبازگـشت
ان ـمـلل ازـم ر ـطـبق ـمـصوـبه ـهای ـمـتـعدد ـس اـنه ـهای ـخودـب ـبه ـخ
ـمـتـحد و ـشورای اـمـنـیت و ـبا ـفـشار ـبه دوـلت ـهای ـحاـمی رژـیم
الگر ـبرای ـتـغـیـیر ـسـیاـست ـخود، دوـلت اـسراـئـیل را وادار اـشـغ
اـنوـنی اـفع ـبه ـحق و ـق اـمـین ـمـن ـشـیـنی کـنـند و در راه ـت ـبه ـعـقب ـن

مردم فلسطین تالش ورزند. 
حـزب تـوده ایـران ـضـمن ـمحکوم کردن اقـدام دوـلت
اـیت ار دیگر ـحـم اـسـین»، ـب د ـی رور «ـشـیخ اـحـم راـئـیل در ـت اـس
ـخود از ـمـبارزه ـبرـحق ـمردم و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـفـلـسـطـین
اـسر ـسـطـین را  ـبه رـهـبری ـی ان آزادـیـبـخش ـفـل ازـم و ـبه ویژه ـس

عرفات اعالم می دارد.

هدف اسرائیل از ترور «شیخ احمد یاسین» ممانعت از شکل
گیری راه حل صلح آمیز است!
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