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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» !
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زیر مهمیز اشغالگران نمی توان دموکراسی ساخت!  

مرثیه یی بر سیاست مماشات و سازش با استبداد
«استبداد تاریخی» را نمی توان با تقویت آن ریشه کن کرد!

دون، وـضع در اـین ـحوزه اـمع و ـم اـمالً ـج واـنـین ـک ـق
ـها ـلرزان ـتر و ـسست ـتر ـشد .ایـنـجا ـبود که ـبورـقاـنى
ى ـکه وـل اره اـص ى ـصورت گرـفـته درـب اـیـت ـبه ـکم ـعـن
ـتاـکـید دارـند ـنـماـیـنده ـبـتواـند ـبه دور از ـبـیم و ـهراس
دگى اـیـن ـم اـیف ـن اى وـظ وـقـیف ـبه اـیـف و ـتـعـقـیب و ـت

بپردازد، اشاره کرد.»
اره کرد که در ان اـش اـنی در ـهـمـین ـسـخـن ورـق ـب
ده ـمـجـلس ـبه ـن مـاـی ا 70 ـن ـشـمـین دوره ـمـجـلس ـب ـش
ده اـست که ورد ـقضـاـیی ـش رـخ اگون ـب دالـیل گوـن
اـلـبـته ـباـید اـضاـفه کرد که در ـتارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما

کم نظیر است.
ـسه ان اـین ـجـل راـن د اـنـصاری از دیگر ـسـخـن ـمـجـی
صـادی ـت یـاـست هـای اـق بـود که ـضـمن دفـاع از ـس
اـیی که اره ـبه دـست آوردـه ا اـش دوـلت و ـمـجـلس ـب
ا و اـلـیت ـه ـته گـفت: « ـفـع اـف رـصه ـتـحـقق ـی در اـین ـع
پیگیرى هاى مجلس در حوزه اقتصادى درخشان،
وـفـقـیت وده اـست.» او ـم رـب ـظـی ى ـن ز و ـب ـی ـتخـارآـم اـف
مـجـلس در اـین ـحوزه را ـموـفـقـیت دوـلت ـهم ـخواـند
و از ایـجاد ـتسهیالت در اـمور ـتوـلـیدى و ـصادراـتى،
ایجاد ـفضاى مناـسب براى کسب و ـکار، کمک به
ـتـسـهـیل و ـتـضـمـین ـسرـماـیه گذارى، واگذارى اـمور
رخ ازى ـن ان ـس ـس ردم و ـبـخش ـخـصوـصى، ـیـک ـبه ـم
اد ى ـی اد ـمـل ـص ـت د در اـق ار ارزـشـمـن وان ـک ارز  ـبه ـعـن
ـکرد. ـبر اـساس گزارش روزـناـمه «ـشرق» پورـنـجاـتى
اـمه ـخواـند و گـفت: «ـمـجـلس ـتـمام گـشت ـمـصـیـبت ـن
ان در اول وـصف ا ـهمچـن ر  ـم د ـعـم ر رـسـی و ـبه آـخ

ـشت ـبـه ـبه 21 اردـی ـن اـمه «شـرق»، دوـش روزـن
ـماه در گزارـشی درـباره آـخرـین «ـشام ـمجـلس و
ن ـطـرح ـشـده در اـی ـنـان ـم دوـلت» ـبه درج ـسـخ
ی ـب ـاـل ـاوی نکات ـج ـنــشــست پرداـخت که ـح
اـمه «ـشرق» ـمی ـنوـیـسد: «ـبورـقاـنى از اـست. روزـن
ـشـکـسـتن ـمرزـهاى ـمـمـنوـعه ـسـخن گـفت. اـحـمد
ـبورـقاـنى ـنـماـیـنده اى ـبود ـکه ـمأـمور ـشده ـبود ـتا
از ـفـعاـلـیت ـهاى مـجـلس ـشـشم در ـحوزه ـسـیاـسى
گزارش دـهـد .آـغـاز ـسـخن او درـبـاره ـتـجـرـبه
ـبـیش از ـیک ـقرن ـفـعاـلـیت و ـحـضور پارـلـمان در
اـیران و ـبرگزارى ـسى اـمین دوره آن و ـششـمین
ه ـیــى ـجــرـب دوره اش پس از اـنـقالب ـبــود .ـت
ى و اـن ام پارـلـم ـظ اـسب از ـن ره ـمـن دم ـبـه اوى ـع ـح
اـلس ـبـعدى اـین ـسـبت ـبه اـیـنـکه ـمـج دوارى ـن اـمـی
رق در اداـمه ـهـمـین گزارش د.» ـش رـن ـب ره را ـب ـبـه
از ـسـخـنان ـبورـقاـنی اـضافه ـمی کـند: «او از اـیـنـکه
ـمـجـلس ـشـشم ـمى ـخواـست ـظرف ـهاى ـمـعـطل
د، از اـیـنـکه ون اـساـسى را اـجراـیى ـکـن اـن ده ـق اـن ـم
اط ـمـحـکمـى را در ـضـب ـظم و اـن ى خـواـست ـن ـم
ازد، از اـکم ـس ى ـح اـس ان ـسـی ـم ـت اـست و گـف ـسـی
اـیـنـکه ـنـقد و ـنـقادى ـفراـتر از ـحوزه ـهاى ـجارى
ـیت ـجـایگزـین ـشـود، و ـمـرـسـوم رود و ـشـفـاـف
ـاى دوـلت در ـدوارى ـه ـی ـسـخن گـفت و از اـم
ا واـسـته ـه ا ـمـجـلس در ـتـحـقق اـین ـخ ى ـب ـهمگاـم
ان، ا اـخـتالف دـیدگاه ـشوراى نگـهـب گـفت ـکه ـب
ااـمـیدى ـمـبدل ـشد و ـتـحـقق ـنـیاـفت و ـهمگى ـبه ـن
گالیه ـکرد از اـیـنـکه ـحـتى ـبه رـغم وـجود ـبرـخى
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ان گزارش ای ـجـه ر رسـاـنه ـه د روز گذـشـته اکـث  در چـن
اـیتکاراـنه، ـغـیر اـیی از ـعـملکرد ـجـن ـهای ـمـتـعدد، ـمـصور و گوـی
ـقاـنوـنی و ـغـیراـنـساـنی ـنـظاـمـیان و ـنـیروـهای اـمـنـیـتی آـمریکاـیی و
ر صـاوـی د.  ـت شـر کرده اـن ـت ـن راق ـم ای ـع دان ـه انگـلـیس در زـن
یـر ـنه و وحــشت زده ـیی که در شـراـیط ـتـحـق یـان بـرـه زنـداـن
د، ـته اـن رار گرـف ریکاـیی ـق ان آـم اـن ـب داـن ورد آزار زـن زی ـم آـمـی
گزارش ـهای ـمسـتـند و ـمـصور ـحاکی از ـتـجاوز ـبه زـنداـنـیان در
ـحـضور ـنـظاـمـیان آـمریکاـیی که ـبه ـخـنده و ـشوـخی ـمـشـغوـلـند،
ای ر گوـی اوـی ـص ر انگـیـخـته اـست.  ـت وـمی را ـب ـشم افکار ـعـم ـخ
ـد که ـرت آورـن ـان ـنـف ـان آن چـن ـی ـداـن ـر زـن ـی شکـنـجه و ـتـحـق
ـشـخـصـیت ـهای ـسرـسـخت ـسـیاـسی کـشورـهای اـشـغالگر چون
اـصـله اٌ ـسـعی ـبه ـف رـیـع ریکا، ـس اع آـم ر دـف د، وزـی ـسـفـل اـلد راـم دوـن
گذاـشـتن ـبـین ـخود و پرـسـنل ـمـتـهم در اـین اـفـتـضاح کرده اـند.
ـجورج ـبوش، رـئـیس ـجـمـهوری آـمریکا، ـبا ـقـبول ـمـصاـحـبه ـیی

به یاد اسطوره پایداری و عشق به خلق و میهن
به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه
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برنامه چهارم توسعه یا نسخه
صندوق بین المللی پول برای ایران

صـوـیب بـرنـاـمه چهـارم ـته، بـا ـت ـته هـای گذـش ـطی ـهـف
ون ـسـمت راـم ورای اـسالـمی، ـبـحث پـی وـسـعه در ـمـجـلس ـش ـت
اـیج آن ـت اـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـن ادی  اـجـتـم ـص ری اـقـت گـی
اگون و ا ـشدت و ـحرارت در ـمـحاـفل گوـن ا، ـب رای ـمـیـهن ـم ـب
ا دـیدگاه ـهای ـمـتـفاوت اـسی ـب ا و اـحزاب ـسـی ان ـنـیروـه در ـمـی
اـمه ـبه ـفورـیت رـن ـجرـیان ـیاـفت. از دیگر ـسو، ـتـصوـیب اـین ـب
رـخوردار اـیت ـشرـکای ـتـجاری ـجـمـهوری اـسالـمی ـب از ـحـم
دون ار ورود ـب راـمـلی ـکه، در اـنـتـظ گردـید و اـنـحـصار ـهای ـف
درد ـسر و آـسان ـبه داخل ـکـشور و ـتسـخـیر ـبازار پًر ـسود آن

هستند به تایید و تشویق آن پرداختند.
وان  ـمـجـلس ر در گزارـشی ـتـحت ـعـن ـت رگزاری روـی ـخـب
صـادی ـت سـرـیع در رشـد اـق ا هـدف ـت اـمه ـیی را ـب رـن ران ـب اـی
ـتـصوـیب ـکرد ، ـیادآور ـشد اـین ـبرـناـمه راه گـشای ـجـمـهوری
اـسالـمی ـبـرای ورود ـبه سـازـمـان ـتجـارت ـجـهـاـنی اـست و
ـاور ـران اـست. ـبه ـعالوه ـمــش ـرون رـفت از ـبـح یگاـنه راه ـب
ـنـاـنی ـکه،در ـتـان در ـسـخ ـس ـنـاـیع انگـل ـبخـش ـتـجـارت و ـص
وـجه ـبه ا ـت اـفت ـب ار ـی ـش ـت وـمـبرگ اـن ادی ـبـل رگزاری اـقـتـص ـخـب
رای ان ـمـناـسب ـب اـکـید کرد، ـهم اـکـنون زـم اـمه ـمذـکور ـت رـن ـب
ده اـست. وی رارـسـی ران ـف سـرمـاـیه گذاری خـارـجی در اـی
ـهمچـنـین اـفزود، اـیران ـهر چـیزی را ـکه ـکـشورـهای ـغرـبی ـبه
آن ـنـیاز دارـند در اختـیار دارد . . . وـجود ـمواد ـخام ـفراوان و
ـنـیروی ـکار زـیاد (بـخوان ارزان) از ـجمله  ـعاـمل ـهای مـهم و
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وـسـعه ـکه از اـمه ـت رـن ران اـست.  ـب ارـجی در اـی اـیه گذاری ـخ رـم رای ـس ـخوب ـب
ا و رـک راـمـلی و ـش اـطع اـنـحـصارـهای ـف اـیت ـق ا ـحـم ـتـصوـیب ـمـجـلس گذـشـته و ـب
دـست ـنـشاـند گان  وطـنی  آـنان روـبرو ـشده در ـبرگـیرـنده ـخـطوطی اـست که پایه
و ـمـبـنای ـکـلـیه اـقداـمات رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـسال ـهای آـیـنده را ـتـشـکـیل ـمی
ازی د از: آزادـس ارـتـن وـسـعه ـعـب ارم ـت اـمه چـه رـن ادـین ـب ـی ـن وارد اـصـلی و ـب د. ـم دـه
ر اـقـتـصاد وان ـکاـهش ـتـصدی دوـلت ـب اـقـتـصادی، ـخـصوـصی ـسازی ـتـحت ـعـن
ـتـشویق و ـجـلب ـسرـماـیه ـخارـجی و ـتاـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه، ـبازگـشاـیی ـشـعبه ـهای
ـباـنک ـهای ـخارـجی،ـکاـهش ـیارانه ـهای دوـلـتی و اـصالح و ـبازنگری ـقواـنـین و
اـیه داران و رـم ود ـکالن ـس ـس ار ـب ون ـک اـن ر ـق ـی اـعی و ـتـغـی اـمـین اـجـتـم ررات ـت ـمـق

انحصارهای فراملی !
ـرپاـیه آنچه ـاـمه ـب ـرـن ن ـب م اـی ـای ـمـه ـاج ـه ـداف و آـم ن،  اـه ـراـی ـعالوه ـب
اـمه ـتـصرـیح گردـیده، رـن ـسـخنگوـیان رـسـمی رژـیم ـعـنوان کرده اـند و در ـمـتن ـب
چنین هـستـند: رـشد اقـتـصادی 8درـصدی،ایـجاد 800 ـهزار ـفرصت شغـلی، رـشد
4/12 درـصدی ـسرـماـیه گذاری درـکـنار رـشد ـمـیانگـین ـتوـلـید ـناـخاـلص داـخـلی
ورم ـبه 9/9 درصـد رخ ـت زان 8 درصـد و کـاـهش ـن ـی ده ـبه ـم ـن ـطی 4 سـال آـی
اـصـله زـماـنی. ـبی ـجـهت ـنـبودـکه، ـحـسـین ـمرـعـشی از ـنزدـیـکان ـمورد درـهـمـین ـف
ا ارم در ـمـجـلس ـب اـمه چـه رـن ررـسی الـیـحه ـب ـسـنـجاـنی ـهنگام ـبـحث و ـب اد رـف اـعـتـم
تاـکید ـبراهمـیت پیش ـبرد اصالحات اـقتصادی و ـتامـین امنیت ـسرماـیه از جمله
اـید بگوـیـیم ار روـشن و دارای ـنـکات ـمـثـبت اـست. ـب ـسـی اـمه ـب رـن گـفت:  ـکـلـیات ـب
اـمه رـن اـمـمـکن اـست ـب اـعی ـن اـبی ـبه ـعداـلت اـجـتـم دون رـشد اـقـتـصادی دـست ـی ـب
چـهارم اوـلـین ـبرـناـمه ـبرای تـحـقق ـسـند چـشم اـنداز 20 ـساله ـکـشور اـست و ـهـمهٌ
اـشـند. ـسـتاری ـفر رـیـیس اـید ـبه ـسـند چـشم اـنداز ـتوـسـعه پاـیـبـند ـب ـقوای ـکـشور ـب
اع از الـیـحه، در ـصـحن ـمـجـلس زی ـهنگام دـف اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ـس
اـسی ارـشـن ار ـک ول ـک ارم ـمـحـص اـمه چـه رـن ان کرد:  الـیـحه ـب ـش ر ـن اـط اـنه ـخ اـطـع ـق
ـمـجـموـعه ـنـظام و ـنه مـحـصول ـیک ـساـبـقه و نگاه اـست . پس ـبه اـین ـترـتـیب، ـمی
اع ـبه ویژه ات ارـتـج ـیـغ ـبـل رـخالف ـت ارم ـب اـمه چـه رـن ا صـراـحت گـفت، ـب وان ـب ـت
ـباـندـهایی که تـحت ـنام آـبادگران ـبـیـشـترین ـکرـسی ـهای مجـلس ـهفـتم را اشـغال
ـکرده اـند، ـمورد ـتاـیـید و ـتوافق ـکـلیه ـجـناح ـهاـست و اـیـنان ـنـیز از ـمدافـعان ـسـیـنه

چاک این برنامه هستند و می باید آنرا به مورد اجرا بگذارند.
ر اـین ا ـبـیـنش ـحاـکم ـب ر ـب اـیی دـقـیق ـت واد و اـصوالً آـشـن ر ـم رای درک ـبـهـت ـب
ده ران و ـتـضـمـین ـکـنـن دـفی ـمـعـین، یگاـنه راه ـحل ـبـح ا ـه اـمه ـکه ـبه ـغـلط و ـب رـن ـب
ران د ـشدن اـی واـنـمـن ر ـمـعـضل ـبـیـکاری و ـبـطور ـکـلی ـت رـشد اـقـتـصادی و ـغـلـبه ـب
اـید ـفرای ـظاـهر اـمـساـعد  ـجـهاـنی ـسازی  ـمـعرـفی ـشده اـست، ـب آـنـهم در دوران ـن
ـسازی و ـبدون ـتوجه ـبه ـبازی ـبا ـکـلـمات و ـتـبـلـیـغات ـفرـیب دـهـنده ـبه ـمـحـتوی و
ـمـضـمون آن ـبه ـصورت ـجدی و ـبا دـیدی ـعلـمی ـنـظر اـفکـند. ـهـمانگونه ـکه ـقبالً
اـشاره ـشد، ـبرـناـمه چـهارم ـتوسـعه چـیزی ـجز ـنسـخه ـیی دیگر از ـسوی ـصـندوق
ـبـین اـلـمـلـلی پول ـنـیـست. چارچوب اـین ـبرـناـمه را ـمی ـتوان در چـند اـصل ـکه ـبه
ر راـس ازی ـبه ـس اـنی ـس ـسم در دوران ـجـه اـلـی وی امپرـی ـشه ـیی از ـس ـصورت ـکـلـی

جهان دیکته می گردد،خالصه کرد. این چند اصل عبارتند از:
1. اـیـجاد ـساـخـتار ـمـناـسب ـبا ـهدف اـیـجاد آنچـنان ـشراـیـطی ـکه ـسرـماـیه

های فراملی جذب شوند.
ا ـکاـهش ر و راـحت ـتر ـب ـشـت اـیه و ـتـضـمـین ـسود ـبـی اـمـین اـمـنـیت ـسرـم 2. ـت
ـنـیروی ـکار، اـخراج و ـبازـخرـید ـکردن ـکارـکـنان بـخش ـهای مـخـتلف اـقـتـصادی

اعم از کارگران و کارمندان.
3. کاهش نرخ مزد و پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها با هدف مهیا

ساختن نیروی کار ارزان و مطیع.
ان ازـم اـبق ـمدل و الگوـهای ـس واـنـین و ـمـقررات ـمـط 4. ـیـکـسان کردن ـق
ررات ر ـمـق ـی ـی اـنی،ـتـغ اـنک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل اـنی، ـصـن ارت ـجـه ـتـج
ـحاـکم ـبر رواـبط ـکارگر و ـکارـفرـما ـبـسود دوـمی و ـلـغو ـمـقررات گـمرک ـبرای

واردات.
5. سپردن واـحدـهای ـسود ده و ـقاـبل ـبـهره ـبرداری، ـتـضـمـین ـسود دـهی

این واحدها.
ا 6. ـحذف ـنـظارت دوـلـتی و ـمـلی ـبر ـبـخش ـهای راـهـبردی و پراـهـمـیت ـکه ـب
واـیی و وط ـه روـشـیـمی، راه آـهن،ـخـط د ـنـفت،گاز، پـت اـنـن د دارد ـم وـن اـفع ـمـلی پـی ـن ـم
ا ـبه ـبـخش ـخـصوـصی ادر و واگذاری آـنـه اـیی و دیگر ـبـخش ـهای ـکـلـیدی و ـم درـی

(داخلی و خارجی).
وـسـعه را ارم ـت اـمه چـه رـن ای ـب ره ـه واد و ـتـبـص اد ـکـلـیه ـم ـنـی وده و ـب اـل وارد ـش اـین ـم

تشکیل می دهند و همگی از سوی صندوق بین المللی دیکته شده اند.
د، دوـلت اـجازه دارد ـکه از ـهـمه روش ـهای اـکـید ـمی ـکـن اده 7 ـت ال ـم ـبـطور ـمـث
ررات زداـیی، ر) اـعم از ـمـق ان پذـی ای اـمـک د ـهـمه روش ـه وـجه ـکـنـی ر (ـت ان پذـی اـمـک
واگذاری ـمدـیرـیت ـنـظـیر اـجازه پـیـماـنـکاری ـعـموـمی و پـیـمان ـمدـیرـیت ـماـلـکـیت ـنـظـیر
ا وال . . . ـب ام و واگذاری اـم ا ـبـخـشی از ـسـه ام ـی روش ـتـم رط ـتـمـلک، ـف اره ـبه ـش اـج
ـهدف ـتداوم ـخـصوـصی ـسازی. در ـماده 73، درـست ـمـطاـبق دـسـتور الـعـمل ـصـندوق
ای ـنـفـتی ـطی دـه ون دالر،از درآـم ا ـمـیـلـی ون دالر،ـبـله ـصدـه ا ـمـیـلـی ـبـین اـلـمـلـلی، ـصدـه
چـند ـسال آـیـنده آـنـهم از ـطریق ـمـناـطق آزاد تـجاری به ـموـسـسه ـهای و ـشرـکت ـهای
دون ـهیچگوـنه ـمقـررات وه کـاالهـای خـارـجی ـب ـب ا اـن رد،ـت خـارـجی ـتـعـلق ـمی گـی

گمرکی به داخل کشور وارد شده و بنیه تولید ملی را خٌورد سازد.
در ارتـباط ـبا ـحـقوق زحمـتکـشان ـفـکری و ـیدی، ـبرـنامه چـهارم به ـمراـتب ـفاجعه
ازنگری ر ـب اده 83 ـبه صـراـحت ـب د «د» ـم ـشـین اـست. درـبـن ای پـی اـمه ـه رـن ر از ـب ارـت ـب
قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما ـبسود کارفرما و به نام تامین امنیت سرمایه
اـمـین رـبوط ـبه ـت اـلـیف ـم اده 83 ـتـک رپاـیه اـین ـتـبـصره و ـبـند از ـم اـکـید ـشده اـست.  ـب ـت
اـنون ـکار ـجدا اـخـته و از ـمـتن ـق ا ـخارج ـس رـم ا و ـکارـف اـجـتـماـعی را از ـعـهده ـبنگاه ـه
ـسازد. درـبـند «ه» ـماده 158 ـنـیز ـکاـمالً و ـبدون ـهیچ ـشک و ـشبـهه ـیی ـمـقررات ـتاـمـین
اـجتماـعی از میان ـبرداشته می ـشود و لذا آنچه ـمربوط به ـکارگران قلمداد ـمی شود
و داراـیی آـنـهاـست، ـمـصادره ـمی ـشود.  در ـماده 49 ـنـیز ـتاـسـیس ـشـعبه داـنشگاه ـهای
ای ـخصـوـصی ده و اـین ـبه ـمـعـن د گردـی ارـجی ـقـی ای ـخ اـنک ـه ار ـب ارـجی در ـکـن ـخ
واده ـهای ـکارگری از اده ـفرزـندان ـخاـن ـسازی آـموزش ـعاـلی اـست و ـمـطاـبق اـین ـم

تحصیل به دلیل هزینه های سرسام آور آن محروم تر از پیش خواهند شد. 
ارم اـست ـکه ـسـمت و اـمه چـه رـن دد ـب واد ـمـتـع ال زدـنی از ـم ای ـمـث وـنه ـه ا ـنـم اـیـنـه
ران ـمی زدبگـی اـیه داران و پاـیـمال ـشدن ـحـقوق ـم اـفع ـکالن ـسرـم اـمـین ـمـن ـسوی آن ـت
اح ـهای وـسـعه ـموـضع گـیری ـجـن ارم ـت اـمه چـه رـن ا ـب اط ـب اـشد. ـنـکـته ی  ـمـهم در ارـتـب ـب
گوـناگون ـحـکوـمـتی اـست. اـحـمد ـتوکـلی چـهره رـسوای ارـتـجاع و از ـمداـفـعان ـسـیـنه
ـبـقه ـار در اواـیل اـنـقالب ـط ی پول ـشخــصی ـکه ـیک ـب ـمـلـل ن اـل ـی ـنـدوق ـب چاک ـص
ا رـهـبری ـحزب ـتوده اـیران، درس ـفراـموش ـنـشدـنی ـبه او داده اـست؛ ـطی ـکارگر ـب
ارم اـمه چـه رـن ده ـمـجـلس ـهـفـتم در ـب ادآور ـش اـتی،ـبه دروغ ـی وـع ـطـب اـحـبه ـم ـص ـیک ـم
اـفع ـن دگاه ـم اً از دـی واـنه صـرـف اـتی ـبی پـشـت ـیـغ ـبـل د. اـین ژـست ـت ر ـمی ـکـن ـظ د ـن ـتجـدـی
گروـهی و ـجـناـحی ـعـنوان ـنـمی ـشود، بـلـکه ـبرای ـفرـیب ـمردم ـبـیان ـمی گردد. دراـین
راـبطه ـبد ـنـیـست به سـخـنان ـیکی از ـکارـشـناـسان ـصـندوق ـبـین المـللی پول اـشاره ـکنـیم
ـکه چـندی پـیش اـنـتـشار ـیاـفت، او ـبا ـتوـجه ـبه ـترـکـیب ـمـجـلس ـهـفـتم، ـبدون ـکـمـترـین
ـدگاه ت چه دـی ـاح ذوب در والـی ـن ن پرـسـش ـکه ـج ی در پاـسخ ـبه اـی ـدـغه ـی دـغ
ود، در ـمـجـله د ـب واـه ده اـصالـحات چه ـخ رای آـیـن ان ـب ادی دارد و ـحـضور آـن اـقـتـص
اـتی آـنـها ـمـسـتـلزم اـجرای پژوـهـشی « ـمـیس»  ـمی گوـید:   . . . اـجرای ـقول ـهای اـنـتـخاـب
ـنهـاد اـین دو مـرکـز ـش ر ـبه پـی ـی د سـال اـخ صـادی اـست ـکه ـطی چـن ـت اـصالحـات اـق
ازی ان ـس ـس اـنی) ـصورت گرـفـته اـست، ـیـک اـنک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب (ـصـن
ـسـتـقـیم اـیه ـهای ـم اـنون ـجدـید ـجذب ـسرـم اـلـیات،ـق ار ـم اـخـت ازنگری در ـس ـنرخ ارز، ـب
ارت و ررات ـتـج ر ـمـق ـیـمه، ـتـغـیـی وـصی و ـب داری ـخـص اـنـک ردن ـب وـنی ـک اـن ارـجی ـق ـخ
اـفزاـیش ـنـقش ـبـخش ـخـصوـصی در اـقـتـصاد ـموـضوـعاـتی ـهـسـتـند ـکه ـباـنک ـجـهاـنی و
ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول به اـیران ـقـبوالـنده اـند (دـیـکـته ـکرده اـند) . . . مـجـلس ـهـفـتم
ـمـجـبور اـست ـسـیاـست ـهای (اـقـتـصادی) ـکاـبـیـنه ـخاـتـمی را ـتاـیـید ـکـند . . . “ . (ـبه ـنـقل

از روزنامه شرق، 15 اردیبهشت 83)
اـمه چـهارم ـتوـسـعه، زـندگی و اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمـتـکـشان ـفـکری و رـن اه ـسـخن: ـب ـکوـت
ـیدی و ـبـطور کلی ـطیف گـسـترده ـمزدبگـیران را به چاـلش ـمی گـیرد و از ـهم اـکـنون
ـنی اـست.  ـبـاـیـد ـبـا اـین ـسـمت گـیـری ـی ش ـب پـیـاـمـدـهـای ـفـاـجـعه ـبـار آن ـقـاـبل پـی

پیگیرانه،متحد و سازمان یافته مقابله و مبارزه کرد.

ادامه برنامه چهارم توسعه  ...



شناخته است و
تمام سلول های
بدن من و تمام
ذرات وـجودم
توده ایست.» 
ـدادگاه ـی ـب
ـاه ی ـش ـاـم ـظ ـن
حکم اعـــدام
او را ـصــــادر
ـاه که کرد. ـش
ــا از ســـال ـه
ـــــــش در پـی
آرزوی
ـــای ـــاـض ـق ـت
ـن ـــو» اـی ـف «ـع
ف مــخــــــاـل
ـت ـخ ســــرـس
ـخـــــود مــی

ای دگی ـبه ـبـه اد: زـن رـسـت راغ او ـف وده را ـبه ـس ار آزـم رـین ـب رای آـخ وـخت، ـب ـس
ا ـجـسارت پاـسخ رد داد و آزـموده را دـست ـخاـلی رواـنه کرد. ـخـیاـنت! روزـبه ـب
د. ـن ـت دان ـبه سـراغ او رـف اه 1327، در زـن ـشت ـم ـبـه سـاـعت چهـار روز 21 اردـی
آـماده ـبود. وـصـیت ـناـمه کوـتاـهی ـخـطاب ـبه رـفـقا و دوـسـتان ـخود ـنوـشت. او را
ـحرکت دادـند. ـماه ـها شکنجه ـسـخت سـبب ـشده ـبود که او به کمک ـعـصا راه
ـمی رـفت. رـفـیق ـقـهرـمان روزبه، ـبا ـغرور و اـفـتـخار و ـبا ـجـسارت چـشم در چـشم
دژـخـیـمان ـخود: آزـموده، ـبـخـتـیار، ـمـبـصر، زـیـباـیی، اـمـجدی و رـجاـیی اـنداـخت:
ـشـسـته ـمـحـمد ـخـبـیری که ـشاـهد ـلـحـظه ارـن ـمن از ـمرگ ـنـمی ـترـسم. ـسرـهنگ ـب
ـین ـتـوـصـیف کرده اـست: ـبه ـظـات را چـن اـعـدام خــسـرو روزـبه ـبـود. اـین ـلـح
د. ـسـتـی ـی ا ـمـقـصر ـن دام ـسالم کرد و گـفت: ـمن ـمی داـنم ـشـم وـخه اـع ازان ـج رـب ـس
ا اـعت کور کوراـنه در اـیـنـج ان اـط ام وـظـیـفه و ـهـم ور اـنـج ازان ـبه ـمـنـظ رـب ا ـس ـشـم
اـید ا ـخرده ـنـب اران کـنـید. ـبر ـشـم رـب ا وـطن پرـسـتی ـمـثل ـمن را ـتـی گرد آـمده اـید ـت
گرـفت... ـمی ـخواـسـتـند چـشـماـنش را ـبـبـندـند. ـخـسرو ـماـنع ـشد و ـبا ـصدای رـسا
گـفت: ـجوخه گوش به ـفرـمان ـمن! ـسرـهنگ ـجاوـید ـخواـست این ـصدا را مـحو
اـئن! اه ـخ ر ـش اد کـشـید: ـمرگ ـب رـی ا ـف ا ـصدای رـس واـنـست. روزـبه ـب کـند وـلی ـنـت
زـنده ـباد ـحزب ـتوده اـیران! در ـهـمـین ـهنگام اگر چه گـلوـله ـهای ـجوـخه اـعدام
ـقـلب پر ـشورش را درـهم درـید وـلی ـصدای قـهرـماـنی دیگر از ـتـبار آرش ـبرای
همیشه در فضای پیکار آزادی بخش و عدالت جوی میهن ستمدیده ما طنین

افکن و رهگشا شد.
ادت او را روز ران  روز ـشـه وده اـی ـیق روزـبه، حـزب ـت ادت رـف در پی ـشـه
اکـنون اـین اـسی ـمـیـهن اـعالم کرد . و از آن ـهنگام ـت ان ـسـی داـنـی ا زـن ـهـمـبـستگی ـب
وش ـخـلق و ان خـاـم اـن رـم ازرات ـقـه ـب ا ـم د ـب د ـعـه وان روز ـتجـدـی روز را ـبه ـعـن
زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـهـمه ـساـله گراـمی داـشـته اـست. ـباـشد ـتا ـحـماـسه اـین اـنـقالـبی و
ا ـنـموـنه ای اـلـهام ـبـخش ـبرای ـقـهرـمان ـنـهـضت رـهاـیی ـبـخش ـخـلق ـهای ـمـیـهن ـم
پاـیداری و دالوری ـمـبارزان راه آزادی و انگـیزه ای ـبرای اتـحاد ـهمه ـنـیروـهای
داـلت اق و در راه ـصـلح،آزادی و ـع داد و اـخـتـن رـضد اـسـتـب اـشد که ـب راـسـتـیـنی ـب

اجتماعی مبارزه می کنند.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
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به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه 
به یاد اسطوره پایداری و عشق به

خلق و میهن
«به گلگشت جوانان،

یاد ما را زنده دارید، ای رفیقان!
که ما در ظلمت شب، 

زیر بال وحشی خفاش خون آشام،
نشاندیم این نگین صبح روشن را،

به روی پایۀ انگشتر فردا. ...»
محمد زهری

روز 21 اردـیـبـهـشت ـماه  ـسالگرد ـشـهادت رـفـیق ـخـسرو روزـبه، از
چـهره ـهای درـخـشان ـمـبارزات رـهاـیی بـخش خـلق ـهای ـمـیـهن ـماـست.
رـفـیق ـخـسرو روزـبه  در ـسال 1294 ـشـمـسی، در ـمالـیر، دـیده ـبه ـجـهان
د. ران درآـم وده اـی زب ـت ال 1322 ـبه ـعضـوـیت در ـح ود ودر ـس گـش
ـهـنوز ـمدت زـیادی از پاـیان ـتـحـصـیل او در داـنشکده اـفـسری نگذـشـته
شکده ان ـبه خـدـمت در داـن ـشجـوـی وزش داـن رای آـم ود که روزـبه ـب ـب
رـبـیت کرد. وی در ر ـت ـس دـین دوره اـف ده ـشد. او چـن واـن راـخ اـفـسری ـف
ـهـمـین ـسال ـها ده ـها کنـفراـنس عـلـمی و ـنـظاـمی در داـنشکده اـفـسری و
داـنشکده ـفنی ـسازـمان دـهی کرد که چاـشـنی ـتـماـمی این کنـفراـنس ـها
بـحث در باره ـمـسایل اجتـماـعی ایران ـبود. رفـیق روزبه  در این دوران
أـلـیف اگردان ـخود ـت رای ـش اـضی ـب اـمی، ـفـنی و رـی ـظ 16 ـجـلد کـتاب ـن
ران» ـشد واه اـی ران آزادی ـخ ـس انگذاران «ـتشکـیالت اـف ـنـی کرد. او از ـب

که بسیاری از اعضای آن همکاران و شاگردانش بودند.
در پی پـیروزی کودـتای آـمریکاـیی  28 ـمرداد  1332 و در ـشراـیـطی
ر ضـد ـیـعی ـب ات خـود کارزار وـس ـب أـمـین ـث رای ـت ا ـب که رژـیم کودـت
اٌ ـحزب ـتودۀ اـیران  ـسازـمان ـنـیروـهای ـمـلی و آزادی ـخواه، ـخـصوـص
ا ـتوده ای، از ـجـمـله ـشـمار زـیادی از اـفـسران دـهی کرده ـبود و ـصدـه
ای ـمرگ وـخه ـه وده ای گروه گروه ـبه ـج ـشرـیف و ـمـیـهن دوـست ـت
مچون ـصـدای رـسـای ـیق ـخــسـرو روزـبه، ـه ـد، رـف سپرده ـمی ـشـدـن
ا ا بپا ـخاـست و ـب ـمـقاوـمت ـخـلق در ـبـیدادگاه ـهای ـنـظاـمی رژـیم کودـت
اع از ا دـف ا و ـب ردم ـمـیـهن ـم واـهی ـم راـنه از ـجـنـبش آزادی ـخ ـی اع دـل دـف
ـساـنی و واالی ـطـبـقه کارگر اـیران و ـحزب آن، ـحزب آرـمان ـهای اـن
ـتودۀ اـیران، افکار ـعـموـمی اـیران و ـجـهان را ـمـتوـجه ـجـناـیاـتی ـساـخت
ات اـعـی اـفت.  دـف ا تکوـین ـمی ـی که ـبه دـست رژـیم سـر سپرده کودـت
ـخـسرو روزـبه ، اـین قـهرـمان خـلق ، رزـمـنده ـبی ـباک و انـقالـبی ـجـسور
، ـسرـشار از ـعـشق ـبه ـخـلق و آرـمان ـهای اـنـساـنی ـبود . او راه ـبـهروزی
ـخـلق را در ـسوـسـیاـلـیـسم دـید و ـتـبـلور ـسوـسـیاـلـیـسم در ـمـیـهن ـمان را در
ـبرـناـمه ـها و آرـمان ـهای ـحزب ـتوده اـیران ـیاـفت . او ـبه اـین راه ـعـشق
ـمی و رزـید و ـتا آـخرـین دم زـندگی ـخود ـبا ـغرور از آن دـفاع کرد .
م ـشـاه ـیـدادگاه  رژـی ش، در ـب روزـبه در دـفـاع از آرـمـان ـهـای خـوـی
ای ر خـدـمت ـبه ـخـلق ـه اـط ـشی که ـبه ـخ ـتضـای آـت گـفت : «ـمن ـبه اـق
ران را وده اـی ـنه ام ـشـعـله ـمی کشـد ، راه حـزب ـت ـی ران در درون ـس اـی
م ، م ، خـوـن ـتخـواـن م که ـجـاـنم ، اـس بـرگزیـده ام و بـاـیـد اذعـان کـن
دس ودم اـین راه را راـهی ـمـق اروپود وـج آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!گوـشـتم، و پوـسـتم و ـهـمه ـت
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ـنادر ـبا ـشبکه ـهای ـتـلوـیزـیوـنی کـشورـهای ـعرـبی و ـمـعذرت ـخواـهی از ـقرـباـنـیان
اد واـقـعی اـین ان، ـسـعی کرد خـود را  از اـبـع ای آـن واده ـه ات و خـاـن دـی اـین ـتـع
اـلی رـتـبه ات ـع اـم ریکا و ـمـق ران دوـلت آـم د.  ـس وه دـه ات ـبی اـطالع  ـجـل اـی ـجـن
ارـتش سعی دارند ـخود را در پشت این ادـعا  پنـهان کنند که ـتا همـین دو هفته
ـقـبل و ـتا زـمان اـنـتـشار اـین ـتـصاوـیر در ـنـشرـیات و رـساـنه ـها ـهیچ گوـنه اـطالـعی
در ـمورد اـین ـعملکرد ـجـناـیتکارانه ـنداـشته اـند.   اـما واـقـعـیت اـیـنـست که درـست
از ـهـمان روزـهای اول پس از اـشـغال ـعراق گزارش ـهای ـمـتـعددی در راـبـطه ـبا
رار الگر ـق اـلی رـتـبه ارـتش ـهای اـشـغ ان ـع دـه اـن رـم ار ـف چـنـین ـعـملکردی در اـخـتـی
گرـفـته ـبود.  کـمـیـته ـبـین اـلـمـلـلی ـصـلـیب ـسرخ، ـسازـمان ذـیـصالح ـبـین اـلـمـلـلی در
راـبطه ـبا ـشراـیط رـفـتار ـبا زـنداـنـیان ـجنگی و ـسازـمان ـعـفو ـبـین اـلمـلل اـعالم کرده
اـبل رـق ر ـشواـهد ـغـی اـند که در ـطول ـسال گذـشـته گزارش ـهای دـقـیق و ـمـبـتـنی ـب
اری ـت درـف راـقی و شکـنـجه و ـب ان ـع ـی داـن ا زـن ار ـب ـت وع رـف ا ـن ـطه ـب تکذـیب در راـب
ـسـیـسـتـماـتیک ـبا آن ـها ـبه ـمـقام ـهای انگـلـیـسی و آـمریکاـیی ـتـسـلـیم کرده اـند که
ـتا کـنون ـمورد ـتوجه ـقرار نگرفته اـست. پیـتر کراهن ـبول، ـمدـیر عمـلـیاـتی کمـیته
ـبـین اـلملـلی صـلـیب ـسرخ در راـبـطه ـبا گزارش ـهای ارائه ـشده به ـمـقاـمات ارـتش
رد ر ـبه ـف ان «یک ـعـملکرد ـمـنـحـص ـی داـن ا زـن اری ـب د رـفـت الگر گـفت: ـب ای اـشـغ ـه
ـنـبود بلکه ـمـطاـبق ـبا یک الگو ـصورت گرـفـته اـست.  اـین ـعملکرد ـسـیـسـتـماـتیک
ـسـتـند کـمـیـته رـیب ـنـمی ـشود.» گزارش ـهای ـم وـغ ود و ـفـقط ـهم ـمـحدود ـبه اـب ـب
ا اری ـب درـفـت اـلوگ وـسـیـعی از ـب ـبـین اـلـمـلـلی ـصـلـیب ـسرخ و ـعـفو ـبـین اـلـمـلل کاـت
زـنداـنـیان را ـشرح ـمی دـهد.  یک گزارش ـحاکی از اـین اـست که در روز اول
ا رـخورد ـب داـنـیان در اـعـتراض ـبه ـشراـیط ـحـیات و ـب اه 1382 ـهنگاـمیکه زـن آذرـم
ـسـته وـله ـب الگر ـبه گـل روـهای  اـشـغ د، از ـسوی ـنـی ـخود دـست ـبه اـعـتراض ـمی زـنـن

شده و سه نفر آنان کشته می شوند. 
ریکاـیی در ان آـم اـمـی ـظ اـنی ـن ـس راـن دن ـعـملکرد ـغـی اش ـش اـسی ـف ات ـسـی ـبـع ـت
رـخی از وده اـست که ـحـتی ـب ا ـب ا آـنـج رده افکار ـعـموـمی ـت ـعراق و ـنـفرت گـسـت
دوـلت ـهای ـعـضو ـناـتو ـنسـبت به آن اـعـتراض کرده اـند.  ـخوزه دوراـئو ـباروـسو،
ـظـاـمی دارد ـیـروی ـن ـنخــست وزـیـر پرـتـغـال، کـشـوری که ـخـود در ـعـراق ـن
ز، ـخـفت آـمـیز و ـتـهوع وـغرـیب را «ـشرم آور، ـتـنـفر آـمـی دان اـب اری در زـن درـفـت ـب
ام اه گـفت: «ـتـحت ـن ـبـهـشت ـم اراـتی در روز 21 اردـی د.  او در اـظـه واـن آور» ـخ
ا و وان آن ارزش ـه وکراـسی، ـنـمی ـت ر دـم ـسم و ـبخـاـط رورـی رضـد ـت ارزه ـب ـب ـم
نـا شـده، ـنـقض کرد.»  « مـا انـزجـار بـارزه بـر  پاـیه آن ـب اصـوـلی را که اـین ـم
ی و ـصـران اـصـل ـدا کردن ـمـق ـملکردی و ـضـرورت پـی ن ـع ـی ـان از چـن ـودـم ـخ
دادگاـهی کردن و ـمـجازات ـمـسـبـبـین اـین اـعـمال ـشرم آور را ـبه دوـلت آـمریکا

تأکید کرده ایم.»    

تصاویر گویای اشغالگری!
دـهان ارـشد ـنـظاـمی آـمریکا در ـعراق اـن رـم اـنه ـهای ـجـهان ـف ـبه گزارش رـس
ده در واالت ـمـطرح ـش اری ـمـیالدی، در عکس اـلـعـمل ـبه ـسـئ ال ـج در اواـیل ـس
ـنی در ـی ـظـر شـاـهـدان ـع ـین اـظهـار ـن مچـن ـیـاـتی و ـه ـمـل ـبـرـخی گزارش ـهـای ـع
ـمطـبوـعات، در ـمورد ـبدرـفـتاری ـنـظاـمـیان آـمریکاـیی ـبا زـنداـنـیان ـعراقی، دـسـتوربه
انجام  تحقیقاتی را در این ـباره صادر کردند.  نتیایج این تحقیق که ـمسئولیت
ود و در یک گزارش ده ـب ا» گذاـشـته ـش اگوـب و ـت وـنـی ـت ار «آـن ـس ـیـم ده ـت آن ـبه ـعـه
ـنعکس گردـیـد، اـنـفـجـاری ـبـود. گزارش ـمـحـرـمـاـنه داـخـلی 53 ـصـفـحه ای  ـم
ـسـتی، ادـی اـیتکاراـنه، ـس وارد «ـنـقض ـجـن اری ـم ـسـی ده ـب ردارـن ا درـب اگوـی ار  ـت ـس ـتـیـم
عریان و شریرانه»حـقوق انسانی و دموکراتیک زـندانیان عراقی توسط ـنظامیان
ر ـنـقض د ـب اکـی ا ـت ا» ـب اگوـی اـشد.  «ـت رـیب» ـمی ـب و ـغ دان«اـب ریکا در زـن ارـتش آـم
ـسـیـسـتـماـتیک و ـغـیرـقاـنوـنی حـقوق زـنداـنـیان و ـقواـنـین ـبـین اـلـملـلی ـتوـسط اـعـضای
ریکاـیی ـمـتذکر ـمی روـهای اـمـنـیـتی آـم ان و ـهمچـنـین ـتوـسط ـنـی گردان 320 دژـب
ـشود که ـشواـهد ـقاـبل ـمالـحـظه ـعـملکرد از ـمدت ـها ـقـبل ـبه ـصورت «اـظـهارات
وـسط اـیی که ـت ده و  گوـی ـن ار زـن ـسـی ای ـب دان ـعـیـنی و ـهمچـنـین عکس ـه اـه ـش
اـلی ام ـهای ـع رداـشـته ـشده» در دـسـترس ـمـق اـیع ـب ریکاـیی از اـین وـق ازان آـم رـب ـس
ـمـاـتی کاـمالٌ ـصـرـیح ـمی گوـیـد: ش آـمـریکا ـبـوده اـست.  او ـبـا کـل ـبه ارـت رـت
«ـنـظاـمـیان آـمریکاـیی ـمرتکب ـعـمـلـیات وـحـشت ـبار و ـنـقض ـفاـحش ـقواـنـین ـبـین
ی، رـسـوا و ـت ـس ـملکردی ـسـادـی ـمـلـلی در زـنـدان اـبـوـغـرـیب ـشـده اـنـد ..... ـع اـل
ات ـسـهـیم اـی رـیب که در اـین ـجـن وـغ دان اـب والن زـن ـسـئ اـیتکاراـنه».  یکی از ـم ـجـن

ـبوده اـست در ـتوجیه اـقداـمات ـخود در ـمـصاحبه ای به ـخـبرنگاران اظـهار داشت:«
ـسـیار درـخـشان» ـسازـمان اـطالـعات ارـتش ـما را ـتـشوـیق کرده اـست و کار ـما را «ـب
ادی وـفـقـیت زـی ان ـم ـی داـن اوـمت اـین زـن ا در شکـسـتن ـمـق داد کرده اـست...  ـم ـم ـقـل
رال د.» گزارش ژـن اـعت ـمی شکـسـتـن د ـس والٌ در ـعرض چـن ا ـمـعـم داـشـتـیم.  آن ـه
ا وـنی ـب اـن رـق اـتیک و ـغـی ـسـتـم اری ـسـی درـفـت د که « ـب اره ـمی کـن اٌ اـش ـشـخـص ا ـم اگوـی ـت
ـیـتی و ـن ای اـم روـه ـی وی ـن اـمالن آن از ـس ـته و ـع دا صـورت ـمی گرـف اـم ان ـع ـی داـن زـن
رم رای «ـن زاری ـب اده از شکـنـجه و هـرگوـنه اـب ـتـف شـوـیق ـبه اـس اـطالعـاـتی ارـتش ـت
ازـجوـیی» از آـنان» ا ـهدف « ـتـضـمـین ـموـفـقـیت روـند ـب داـنـیان ـب کردن» ـمـقاوـمت زـن
می ـشده اند. چنین ـعملکرد سیستـماتیکی نمی ـتوانسته است ـبدون اطالع و تاـئید
سـلسـله ـمراـتب ـفرـماـندـهی ـنـظاـمی آـمریکا ـصورت گرـفته ـباـشد. ـمشـخص اـست که
تبـعات سـیاـسی این گزارش ـها و عکس العـمل افکار عـمومی جـهان ـشدـیداٌ ـسران
و ـسـیاـست گذاران کـشور ـهای ـبزرگ ـسرـماـیه داری را نگران کرده اـست.  اـین
نگراـنی به اـین دلیل اـست که ـبرای اوـلین ـبار در 13 ـماهه گذشته سـیاـست ـمداران
ـملکرد رای ـع وـجـیـهی ـب ادر ـبه اراـئه ـهیچ ـت زرگ ـق کشـورهـای سـرمـاـیه داری ـب
اـیتکاراـنه ـنـیروـهای اـمـنـیـتی و ـنـظاـمی ـخود، در ـمـقاـبل افکار ـعـموـمی ـنه ـفـقط در ـجـن
ـعراق و کـشورـهای ـعرـبی بلکه در اروپا و آـمریکا ـنـیـسـتـند وـجنگ و اـشـغال ـعراق
مـان اروپا در ات پارـل ـتخـاـب ـیـجه اـن ـت ده ـیی در ـن ـن ـین کـن ـی ـمی رود که ـبه عـاـمل  ـتـع

خرداد و ریاست جمهوری ایاالت متحده در آبان ماه  تبدیل شود.
ـته که مـورد اذـیت و ـس ان ـلـخت و چـشم ـب ـی داـن رزـن صـاوـی ـست که ـت ـن واـقـعـیت اـی
د و گزارش در رار گرـفـته اـن ود ـق ـسی ـخ ریکاـیی و انگـلـی ان آـم اـن ـب داـن زاء زـن اـسـتـه
ـمورد ـمرگ زـنداـنـیان ـعراـقی زـیر دـست زـندان ـباـنان، آـخرـین ـتوـجیه ـحـمله ـنـظاـمی
ـشان را ـبه ـعراق زاـیل کرده اـست.  ـجورج ان و ـمـتـحداـن ـسـت اـیاالت ـمـتـحده و انگـل
ـبوش و ـتوـنی بـلر در ـماه ـهای ـقـبل از ـشروع ـجنگ و در آـغاز آن سه دـلـیل «ـلزوم
اٌ ـت ـسم و ـنهـاـی رورـی ا ـت ارزه ـب ـب اـنهـدام ـسالح هـای اـمحـاء ـجـمـعی عـراق»، اداـمه ـم
وـجـهی ـبه ده ـبی ـت ـن وـجـیه کـن راق را ـت ر در ـع ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق رش دـم گـسـت
ال ای اوـلـین پس از اـشـغ ان ـهـفـته ـه د.  در ـهـم اردـن ان ـمی ـشـم وـمی ـجـه افکار ـعـم
ـمـشـخص ـشد که ـهـمانگونه که ـمـسـئول ـهـیـئت ـبازرـسی ـسازـمان ـمـلل گزارش داده
ـبود ـهیچ ـنـشاـنه ای از وـجود ـسالح ـهای اـمـحاء ـجـمـعی در ـعراق وـجود ـندارد. در
رورـیـسم» و ا ـت ارزه ـب رـضد ـعراق در چـهارچوب اداـمه «ـمـب ا اـینکه ـجنگ ـب راـبـطه ـب
ـمالت ـتن ـح ـیـز اکـنـون ـبـا ـتـوـجه ـبه وـسـعت گرـف ت، ـن «اـلـقـاـعـده» ـصـورت گرـف
ـسم در رورـی د ـت والٌ رـش ال و اـص راق در دوره اـشـغ اـطق ـع ـسـتی در ـهـمه ـمـن رورـی ـت
ری ضـروری را اـنجـام داد.  و ـیـجه گـی ـت وان ـن راق، ـمی ـت ال ـع ـیـجه ـحـمـله و اـشـغ ـت ـن
وق اـبـقه  ـنـقض ـحـق اد وـسـیع و ـبی ـس ورد اـبـع اءگراـنه در ـم ـش اٌ گزارش ـهای اـف اـیـت ـنـه
ریکاـیی- داران آـم اـسـتـم ز از کف ـسـی وـجـیه ـجنگ را ـنـی رـین ـت ان آـخ داـنـی ر زـن ـش ـب
رای ـمـحدود کردن د ـسـعی دارد که  ـب ال گرـفت. ـکاخ ـسـفـی داـفع اـشـغ انگـلـیـسی ـم
دان ر در زـن ـسـتـق ای رده پاـئـین ـم ان ـه اـیت را ـبه گردن دژـب ر اـین ـجـن أـله ـتـقـصـی ـس ـم
ـبـیـندازد، اـما افکار ـعـموـمی ـجـهان ـبا ـتوـجه ـبه اـبـعاد ـفاش ـشده اـین ـجـناـیات ـبه ـهیچ
اـیات ـصورت ـقـبول ـندارد که ـمـسـئوـلـیت ـفـقط ـبه گردن ـعاـمالن ـبالواـسـطه اـین ـجـن
اـست. ـجورج ـبوش، ـفرـماـنده کل ـقوای آـمریکا، شـخـصی که ـبا ـنـقض ـقواـنـین ـبـین
اـیـست در اـلـمـلـلی دـسـتور ـحـمـله ـبه ـعراق و اـشـغال اـین کـشور را ـصادر کرد، ـمی ـب

این رابطه پاسخگو باشد.              
ا ـمحکوم کردن اـین رـخداد ـسران کـشورـهای اـشـغالگر ـسـعی کرده اـند که ـب
ـها آن ـها را اـتـفاـقات اـسـتـثـناـیی وـغـیرـمـتـعارف ـجـلوه دـهـند.  اـماواـقـعـیت اـیـنـست که
یـروی ـملکرد هـر ـن تـای ـع نـد، در راـس شـان ـمی دـه صـاویـر ـن اـتفـاقـاٌ آنچه اـین ـت
ـتـجاوزگر و اـشـغالگری اـست.  ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـمریکا و ـهـمـتاـیان اروپاـیی آـنان
د. اوز ـعـمل کرده اـن الگر و ـمـتـج ای اـشـغ روـه ارـیـخی ـهـمه ـنـی داوم ـعـملکرد ـت در ـت
ار ـت شـر و رـف وق ـب زت وـحـق رای ـهیچ ـخـلـقی شـرف و ـع الگران ـهیچگاه و ـب اـشـغ
اـنـساـنی به ارمـغان ـنـیاورده اـند، که در ـمورد ـعراق اـسـتـثـناـیی اـتـفاق اـفـتاده ـباـشد.  در
ـطول ـتارـیخ ـنـیروـهای اـشـغالگر ـهـمواره ـبرای ـنـماـیش ـقدرت، ـبرـتری و ـحاکـمـیت
ـخود ـبه چـنـین ـجـناـیاـتی دـست زده اـند. ـمردم وـیـتـنام، ـماالـیا، کـنـیا، اـیرـلـند ـشـماـلی،
ا ـبه اـین اـمر ـشـهادت ـمی دـهـند. داـسـتان ـهای شکـنـجه اـسـیران  دیگر ا، کـلـمـبـی اـم پاـن
ده از ان را زـن ـی داـن روهـای آمـریکاـیی زـن ـی ام ـن ـن ـت ـست.  در وـی ـی راز سـر ـبه ـمهـر ـن
ان را ـخرد کـنـند و ـبه داـنـی ا  روـحـیه دیگر زـن ـهـلیکوپـتر ـبه پاـئـین پرت ـمی کردـند ـت
ـحرـفـشان ـبـیاورـند.  ـقـتل ـعام 500 ـساکن ـبیگـناه دهکده «ـمای الی» را ـهمگان ـمی
دانـند.  چنـین تبه کاری ـهاـیی فقط ـمنحـصر ـبه امپرـیالـیسم آـمریکا نـیـست.  جـناـیات
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ارـتش ـفراـنسه در الـجزاـیر و ـیا ـجـناـیات ـهوـلـناک ارـتش ـبلژیک در کنگو و
اـسـتـمدار ـبروـمـند کنگو ـهـنوز در ا، ـسـی شکـنـجه و ـقـتل ـفـجـیع پاـترـیس ـلوـموـمـب

خاطره افکار عمومی جهان باقی است.

چه باید کرد؟
ـتنـها راه ـمـتوـقف کردن اـین ـعـملکرد ـغـیرـقاـنوـنی گذاـشـتن ـنـقطه پاـیان ـبر
اـشـغال ـعراق، ـیـعـنی آن چارچوـبی اـست که اـین ـجـناـیات ـهوـلـناک ـبر ـبـسـتر
رل ـت ال واـقـعی کـن ـتـق د اـن ده اـست.  روـن رـحـله اجـرا در آـم وـجـیه و ـبه ـم آن ـت
حـیات ـسـیاـسی، اجـتـماعی و اقـتـصادی ـعراق به ـمردم آن ـباـید بالـفاصله آـغاز
ـشود و اـین ـممکن ـنـیـست مگر از ـطریق ـتضـمـین  ـنـظارت ـسازـمان ـملل ـمتـحد

بر این روند.
اـیاالت ـمتـحده و ـمـتـحدان آن از ـهـمان اوـلـین زـمزـمه ـهای ـشروع ـجنگ
ـبا ـعراق ـهدـفـمـندانه  ـتـمام ـتالش ـخود را ـمـتوجه اـین اـمر کردـند که ـسازـمان
ازی راق ـب رـحـله ای از ـتحـوالت ـع رکزی در ـهیچ ـم ـمـلل ـنـقش ـمـهـمی و ـم
راـلش در دوـلت ـیـب وـل ان ـن راـه وش و ـهـم ورج ـب رـسـخت ـج واـضع ـس د. ـم نکـن
اکم وری ـح اـت ا رژـیم دیکـت ورد ـب رـخ ری از اـینکه ـب وگـی رای  ـجـل ریکا ـب آـم
اشـد، کاـمالٌ ان ـمـلل ـب ای سـازـم صـوـبه ـه ا و ـم اـمه ـه ـن ـطـع ر ـطـبق ـق راق ـب رـع ـب
اـسی در اع ـسـی د شکل دـهی اوـض رد روـن ـشـب رل پـی اـنه ودر  ـسـمت کـنـت آگاـه
اـفع ـن داف و ـم ـشـخص و اـه ای ـم رح ـه ر ـطـبق ـط اـنه ـب ـی اورـم ـیه ـخ راق و ـبـق ـع
ـسرـماـیه داری آـمریکا ـبوده اـست. اـیاالت ـمـتـحده در یکـساـله اـخـیر ـبا ـهدف
ـاـفع ـن ـدوده ـم ـاـیج آن در ـمـح ـت ی و ـن ـاـس ـی ـد ـس ـری روـن ـرل شکل گـی ـت کـن
رـیـنی کرده ان ـمـلل اشکال آـف ازـم اـمـین ـحضـور ـس ود، در ـت راتژیک ـخ اـسـت
ش ان ـنـق واـه ز ـخ ـی وـنی ـن راـیط کـن ریکاـیی ـحـتی در ـش ای آـم ام ـه اـست. ـمـق
د  ـبلکه ـقـصد ـسـتـن ـی ان ـمـلل ـن ازـم رای ـس ده ـیی ـب واـقـعی، کـلـیدی و ـتـعـیـین کـنـن
رای وـنی ـب اـن ـشی آن پوـشـشی ـق اـی دود ـنـم ور ـمـح دارک ـحـض ا ـت د که ـب دارـن
ـطـقه ـن ـتـرـقی ـم ـیـروـهـای ـم ـنـد. ـن ـملکرد ـتـجـاوزگراـنه ـخـود پـیـدا کـن اداـمه ـع
ا ـتوـجه ـبه ـشراـیط ـمـشـخص ـجاری،  ـموازـنه ـنـیروـها و امکاـنات اـنه  ـب ـخاورـمـی
ـموـجود ـبر اـین ـباورـند که ـتاـمـین ـنـقـشی ـتـعـیـین کـنـنده و ـجاـمع ـبرای ـسازـمان
راق و ردم ـع وـسط ـم اـسی ـت اکـمـیت ـسـی اده ـح د اـع ر روـن ارت ـب ـظ ـمـلل در ـن
ـخاـتـمه دادن ـبه اـشـغال ـنـظاـمی ـضرورـتی ـحـیاـتی دارد.  پس از ـسـقوط رژـیم
ـصدام، ـنـیروـهای دـموکراـتیک اـین کـشور که ـبرای ـبازـسازی ـساـخـتار ـهای
د، ودـن ده ـب ود ـش اـب وری ـن اـت وـسط رژـیم دیکـت وکراـتیک که ـت ردـمی و دـم ـم
ـمـبارزه ـمی کـنـند،  ـطرـفدار اتـخاذ یک راه صـلح آـمـیز ـبرای اـعاده ـحاکـمـیت
ان ـمـلل ـممکن ازـم ر ـس وـث ور ـم ارچوب ـحـض ان که در چـه ورـش ـمـلی در کـش
م ـی ـتـق ـس اری که ـمـحصـول ـم ـب ری هـای خـوـن د.  اداـمه درگـی وده اـن اـست، ـب
ال وج ـخـشوـنت ـمشکوکی که در ـس وده و ـم الگر ـب ای اـشـغ روـه ـعـملکرد ـنـی
ای ان ـه ازـم ان ـمـلل و ـس ازـم ای ـس راکز و ـشـخـصـیت ـه ـشـخصـاٌ ـم گذـشـته ـم
غـیردوـلتی ـفـعال در کمک رـساـنی را ـهدف ـقرار دادـند، عـمالٌ ـماـنع این ـشده
ان ـمـلل ـبه سـادگی ای ـعضـو سـازـم وـنی کشـورـه اـست که در شـراـیط کـن
ـخواـهان ـقـبول ـمـسـئوـلـیت ـبرای ـنـظارت ـبر روـند ـتـحوـیل ـحاکـمـیت ـبه ـمردم
واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی در اـین کـشور ـبـشوـند. ـجـنـبش اده ـحاکـمـیت ـق ـعراق و اـع
اـمی را در ـظ ال ـن ان اـشـغ ار ـمـشـخص پاـی ر ـشـع ا درک اـین اـم اـنی ـب ـصـلح  ـجـه
دـسـتورکار ـخود ـقرار داده و ـخواـسـتار اـین اـمر اـست که ـحاکـمـیت ـسـیاـسی

عراق به مردم این کشور بازگردد.
ـازـسـازی و ـارت کاـمل ـب ـظ ـرل و ـن ـت ـال کـن ـتـق ـا اـن م که ـب ـدـی ـتـق ـا ـمـع ـم
اـسی در ـعراق ـبه ـسازـمان ـمـلل و دـموکراـتـیزه کردن ـحـیات اـجـتـماـعی و ـسـی
اـمی، امکان ـظ ال ـن اـتـمه دادن ـبه اـشـغ د ـخ ر روـن ـمـلـلی ـب ارت ـبـین اـل ـظ اـمـین ـن ـت
ور والت اـین کـش ر ـتـح ده ـب االت ـمـتـح ادی اـی اـسی و اـقـتـص وذ ـسـی ال ـنـف اـعـم
ر ـخواـهد ـشد.  و اـین اـمری اـست ـضروری و ـبه ـنـفع زـحـمتکـشان ـمـحدود ـت
ـعراق که ـنـمی ـتواـند ـبر اـبـعاد درگـیری ـهای ـخوـنـین اـین کـشور که ـتاکـنون
ـخسارات اـنساـنی، اجتـماعی و اـقتـصادی عظـیمی وارد کرده است،  بی ـتاثـیر
راق د  در ـع ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ـبه ـس اـن وری و ـهـمه ـج اـمـین ـنـقش ـمـح د. ـت اـش ـب
ـهمچـنـین ـتـضـمـیـنی ـبرای ـنـظارت ـبر رـعاـیت ـحـقوق ـبـشر، ـحرکت ـبه ـسـمت
تحقق  دموکراسی و جلوگیری از وقوع جنایاتی است که وجدان بشریت

را شدیداٌ بر انگیخته است.     

شرکت نماینده حزب توده ایران در سمینار بین المللی
احزاب کارگری 

14-12 اردیبهشت ماه 1383  بروکسل-  بلژیک
ـسـیزدـهـمـین ـسـیـمـنار ـبـین  اـلـمـلـلی اـحزاب چپ و کارگری، در ـطی ـسه روز،
د. در اـین رگزار ـش ـسل پاـیـتـخت ـبلژـیک ـب روـک اه در ـب ـشت ـم ـبـه از روز 12 اردـی
اـنی «ـحزب ـکار ـبلژـیک»  ـبرگزار ـمی ـسـمـیـنار ـکه ـهرـساـله در اـین ـکـشور ـبه ـمـیزـب
ای وـنـیـست از ـکـشورـه ان ـهای چپ و ـکـم ازـم ده از اـحزاب و ـس اـیـن ـشود 66 ـنـم
ـمـخـتـلف ـجـهان ـشرـکت داـشـتـند. دـهـها ـحزب و ـسازـمان دیگر ـهم ـحـماـیت ـخود
د. ودـن رده ـب ام اـعالم ـک ال پـی ا ارـس ور کار اـین اـجالس را، ـب رگزاری و دـسـت از ـب
ـشرـکت ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی ـحزب ـکـموـنـیـست ـکوـبا و ـحزب ـکار ـجـمـهوری
دـموـکراـتـیک ـکره  به ـلـحاظ ـسـیاـست ـهای ـتـهدـیدآـمـیز اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـبر
ـضد اـین دو کـشور و ـهم چـنـین ـشرـکت ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـشورای ـمـلی ـفـلـسـطـین
د، ـسـتـن ارون ـه وـنـین دوـلت ـش اج ـحـمالت ـخ ان ـهـمه روزه آـم ردم ـکـشورـش ـکه ـم
ار ـبلژـیک»، وت رـسـمی « حـزب ـک ود. ـبه دـع ار داده ـب ـن ـی ـم وه ویژه ـیی ـبه ـس ـجـل
ار ـبه ـصورت رـسـمی در اـین رای دوـمـین ـب اـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران ـب ـهـیـئت ـنـم
ا ا و گـفتگو ـه ا، گزارش ـه وـضوع ـمـحوری ـبـحث ـه ار ـشرـکت داـشت.  ـم ـسـمـیـن
ای اـست ـه ا ـسـی اروـیی ـب ای چپ در روـی رو ـه اـکـتـیک ـنـی راتژی  و ـت راـمون اـسـت پـی
جنگ ـطلـبانه و ـبرـتری ـجوـیانه امپرـیالـیـسم آـمریـکا در ـسطح جـهان  ـبود. در آـغاز
اره ـشراـیط ارـتـنز رـئـیس «ـحزب ـکار ـبلژـیک» گزارـشی در ـب ـجـلـسه رـفـیق ـلودو ـم
ـکـنوـنی ـجـهان و رـشد ـمـبارزه ـمردم ـجـهان در ـبراـبر ـسـیاـست ـهای ـتـجاوز گراـنه و
ا ار ـب ار ـهـمـبـستگی ـسـمـیـن ا اراـئه داد و ـخواـسـت رـیـک اـلـیـسم  آـم روزاـنه امپرـی ـجنگ اـف
ـمـقاوـمت ـتـحـسـین ـبرانگـیز ـمردم ـکوـبا و ـکره ـشـماـلی ـشد. رـفـیق ـمارـتـنز در ـبـخش
دیگری از سخـناـنش، پس از اـشاره به اـختالف ـنـظراـتی که در گذـشته درجـنـبش
ان ـهای ازـم ـسـتی وـجود داـشـته و اـثرات ـمـخرب آن،  وـظـیـفه اـحزاب و ـس وـنـی ـکـم
چپ را ـتالش ـجـمـعی، ـتـبادل ـنـظر و گـفتگو ـبر ـسر زـمـیـنه ـهای ـضرور ـبرای کار
ـعـمـلی ـمتـحد و ـهـماـهنگ  ـجـنـبش کارگری در ـجـهت ـمـبارزه ـبرای ـصلح، ـبرـضد
ر اـساس ا داـنـست. سپس اـجالس، ـب ارزات ـخـلق ـه اع از ـمـب ـجنگ ـطـلـبی و در دـف
تـواـلی ـیم شـده ـبه کـار خـود اداـمه داد. در ـطی ـسه روز ـم ـظ ـن اـمه از پـیش ـت بـرـن
ـنـماـیـندگان اـحزاب  و ـسازـمان ـهای ـکـموـنـیـست- ـکارگری ـحاـضر گزارش ـها و
روزاـنه ای ـجنگ اـف اـست ـه اـنی و ـسـی اع ـجـه ون اوـض راـم ود را پـی ای ـخ ـتـحـلـیل ـه
رـقی و دـموـکراـتـیک روـهای ـمـت اـیـفی ـکه  پـیش روی ـنـی رـیـکا و وـظ اـلـیـسم اـم امپرـی
چپ اـست، ـبه ـسـمـیـنار اراـئه دادـند. در  اوـلـین روز اـجالس ، ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده
ان ، ران از اوضـاع ـجـه وده اـی ون ـتـحـلـیل حـزب ـت راـم ران گزارش جـاـمـعی پـی اـی
ر اـکم ـب راـلی ـح وـلـیـب روـهای راـست، ـتـفـکر ـن روزی ـنـی ـخـطرات ـجنگ و ـجنگ اـف
دوـلت آـمرـیـکا، چگونگی روـند «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری، ـتاـثـیرات ـمـخرب
ـسـیاست گذاری ـنوـلیـبرالی ـبر جـهان،  اـهداف و اسـتراتژی امپرـیالـیسم ـجـهانی  در
ای چپ و روـه اـیف ـنـی راق و وـظ اـمی ـع ـظ ال ـن ارس و ـتـبـعات اـشـغ ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـف
ـمـترـقی ـجـهان در ـشراـیط ـکـنوـنی، ـبه ـسـمـیـنار اراـئه داد، ـکه ـمورد اـسـتـقـبال اـحزاب
ـشرکت کـنـنده در ـسـمـیـنار ـقرار گرـفت.  ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران، در
ای ده ـه اـیـن ـم ای ـمـخـتـلف ـبه ویژه  ـن ورـه ـش دگی ـک اـیـن ا ـهـیـئت ـنـم ار ـب ول ـسـمـیـن ـط
ـسـطـین و ورای ـمـلی ـفـل رـکـیه و ـش وـنـیـست ـت ا، ـحزب ـکـم وـب وـنـیـست ـک ـحزب ـکـم
نیروهای سیاسی افغانستان مالقات و آنها را درجریان تحوالت سیاسی  ایران و
تحلیل ـهای ـحزب ـتوده اـیران ـقرار داد. ـهم چنـین، از ـسوی مـیزـبان اـجالس شب
دگی اـین اـیـن ـم ود ـکه ـهـیـئت ـن ده ـب دارک دـی ره ـت ا و ـک وـب ردم ـک ا ـم ـستگی ـب ـهـمـب
اـسی، والت ـسـی رـین ـتـح ان آـخ رـی ان را در ـج اـن ـیـهـم ان آن، ـم رـی ا در ـج ورـه ـش ـک

اقتصادی و سیاسی کشور خود قرار دادند.
در آـخرـین روز ـسـمـیـنار، ـقطـعـنامه نـهاـیی اجالس، پس از ـبـحث  و ـمداقه، ـبه
روکـسل پس از 3 روز ار ـبـین اـلـمـلل ـب د. ـسـمـیـن دگان رـسـی رـکت ـکـنـن ـتـصوـیب ـش

کار منظم در محیطی گرم و سازنده به کارخود پایان داد. 
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ـتو ـماـنده اـیم .اـحـمد پورـنـجاـتى ـبا ـبـیان اـین ـبـیت، آـمده ـبود ـتا ـعـمـلـکرد ـفرـهنگى
اـنه ارى ـصـمـیـم ـسه را ـکه اـنـص از ـسـخن، آن ـجـل د. در آـغ ـمـجـلس ـشـشم را بگوـی
خوانده ـبود، به مجلس ترحیمى ـتشبیه کرد با این تفاوت که مـتوفیان در جلسه
ـحاـضرـند... پورـنـجاـتى ـخـطاب به ـخاـتـمى گـفت ـکه ـمى ـخواـهد ـمـصـیـبت ـناـمه و
ازه ود ـکه اـج د اـین ـب ان ـکـن واـست ـبـی ى ـکه او ـمی ـخ اـم د و پـی واـن اـمه ـبـخ ـن ـت وـصـی
ى اـست، دور ان ـمـل اـنت از ـکـی ود ـکه ـصـی ودى ـخ ـسـفه وـج د ـمـجـلس از ـفـل دـهـن ـن
ـشود و ـمـثاـلى آورد از ـصـمد بـهرنگى ـکه اگر ـمو الى درز آن رود بـعدـها ـکـنده
و درخت هم خواـهد رفت...» خاتـمی از جمله دیگر سخنراـنان این نشـست بود
که ضمن اـشاره به مشکالت دولت گفت: «بـیایید نگذارـیم در کشمـکش هاى
ـسـیاـسى و ـجـناـحى، ـخواـست ـمردم آـسـیب ـبـبـیـند .اـنـشاءاهللا در وراى ـجـناح ـبـندى
ها همه بتوانیم مجلس ایران را تقویت کنیم. اگر مجلس تقویت شود، رهبرى
ـهم ـتـقوـیت ـمى ـشود، ـقوه ـقـضاـئـیه ـهم ـتـقوـیت ـمى ـشود، ـحـکوـمت ـتـقوـیت ـمى
ـشود و مردم ساالرى دینى تـقویت مى شود... رئیس دولت از یک بـیمارى نام
برد .بـیمارى یى که تالش دارد ـتا یک سلیقه ـخاص حاکم ـشود و گالیه کرد
راى ـکـسب اـکـثرـیت دـغدـغه از اـیـنـکه اگر چـنـین ـخواـسـته ـمى ـشود دیگر چرا ـب
ارى ـکه ـبـخـشى از آن را ـیـم ر ـحل اـین ـب د داـشت ـب أـکـی اـتـمى ـت ود دارد؟ ـخ وـج
برگرفته از بیمارى استبداد تاریخى و بخشى از آن را برگرفته از شکل نگرفتن

ارکان و اجزاى مردم ساالرى دانست...»
ر ـیه خـواـنی ـب رـث ـسه ـم د ـبه ـجـل اـی ا دوـلت» را ـب ـسه «شـام آخـر ـمـجـلس ـب ـجـل
اـست ر ـسـی اد و ـلـجاـجت ـب ال اداـمه ـعـن ای از دـست رـفـته و در ـعـین ـح رـصت ـه ـف
ا آـموـخـتن از ـتـحرـبـیات گذـشـته ـتـشـبـیه کرد. آـقای ـبورـقاـنی از ـهای ـنادرـست و ـن
ز د وـلی واـقـعـیت اـین اـست که ـبه ـج وـعه ـسـخن ـمی گوـی ای ـمـمـن رزـه ور از ـم ـعـب
ا آنگاه که ـنـه ات ـمـجـلس ـهـفـتم و ـت ـتخـاـب رگزاری اـن ر پـیش از ـب ای آـخ ـته ـه ـهـف
د، ـمـجـلس دـن اـتی ـمـطـلع ـش اـب ـتـخ زد اـن اـم زاران ـن ان از ـقـلع و ـقـمع ـفـله ـیی ـه ـسـی ـمـجـل
ر راـب ـسـلـیم در ـب اع نکرد. ـت رده ارـتـج ات گـسـت اـجـم ر ـتـه راـب دی در ـب اوـمت ـج ـمـق
ـیم در ـبـرابـر ـلـواـیح ـسـل ـمـلی و ـسـراـنجـام ـت ـیه، ـبی ـع ـتی» وـلی ـفـق «حکم حکوـم
واـبی و ـهمچـنـین ـبی ارت اـسـتـص ـظ وری، و ـن ارات رـئـیس ـجـمـه دوم، اـخـتـی راـن رـف
ـای ـارج کردن کارگران کارگاه ـه ن الـیـحه ـخ ـت ـازـیـس گرـف ـرای ـب ی ـب ـمـل ـع
کوچک از ـشـمول ـقاـنون کار و ـهمچـنـین ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی اـتـخاذ ـشده از
ـسوی ـمـجـلس و دوـلت،  در ـمـجـموع کارـناـمه ـضـعـیف و ـمـنـفـعـلی اـست که ـنـتـیـجه
اـتی از آن ـسـخن ـمی ای پورـنـج واـنی اـست که آـق ـصـبـیت ـخ ان ـم روز ـهـم آن اـم
گوـید. اداـمه ـسـیاـست ـهای اـقـصادی دوـلت ـهاـشـمی در زـمـیـنه ـخـصوـصی ـسازی
سـأـله وـجـهی جـدی ـبه ـم ار اداـمه ـبی ـت ردم» در کـن وای «سپردن کار ـبه ـم ر ـل زـی
ـعداـلت اـجـتـماـعی، که از ـقول ـهای اـنـتـخاـباـتی آـقای ـخاـتـمی به ـمردم ـبود ـنه ـتـنـها
زاران ردم نکرد ـبلکه ـبه  از ـبـین رـفـتن ـه کمکی ـبه اـصل ـتـحـقق ـخواـست ـهای ـم
وـلـیدی کوچک، اـفزاـیش ـبیکاری و ـتـشدـید ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـبـیش از واـحد ـت

پیش اکثریت زحمتکشان میهن ما منجر شد. 
آـقای ـخاتـمی در سـخـنان ـخود در ـعـین صحـبت از بـیـماری ـتاریخی اسـتـبداد
از ـضرورت تـقوـیت ـنـهادـهاـیی سـخن ـمی گوـید که اـساس اـسـتـبداد در ـماـهـیت و
ا ـخالـصه ـشده اـست. ـنـهاد «رـهـبری»، ـیـعـنی والـیت ـمـطـلـقه ـفـقـیه و ـعـمل کرد آـنـه
اـنه ـمردم دـستگاه «ـقوه ـقـضاـئـیه» ـسـتون اـساـسی ـسرکوب ـخواـست آزادی ـخواـه
ردم ـساالری» ا ـبه ـتـحـقق «ـم وـیت آـنـه ا ـتـق وان ـب راـین ـنـمی ـت اـب ـن ـسـتـند و ـب وده و ـه ـب
ا و ارـه ات ـهـفت سـال گذـشـته و تکرار ـشـع ـی وـخـتن از ـتجـرـب اـم ـی کمک کرد. ـن
ـسـیاـست ـهاـیی که ـنـقش ـمـهـمی در از ـبـین رـفـتن یک ـفرـصت ـتارـیـخی در ـمـیـهن
ـیـتی اـست که در «آخـرـین شـام دوـلت و ـصـب ـته اـست شـرح ـم ا ـبه ـعهـده داـش ـم
ـمجـلس» ـشاـهد آن ـهـسـتـیم و در واقع اـین ـمـیـهـماـنی، ـجـلـسه ـترـحـیم ـسـیاـست ـهای
ان آن ـیـعـنی دوـلت و ـمـجـلس در آن ـی وـف ـت ود که ـم ازش ـب ات گری و ـس اـش ـمـم

حضور داشتند. 
ـخاـتـمی در اـنـتـهای ـسـخـنان ـخود اـین ـسـئوال را ـطرح کرد که: «چه ـمى ـشد
ـکه اـجازه داده ـمى ـشد ـتا شـعارـهاى ـمردم ـساالرى و حـفظ حق و ـحرمت ـمردم
جنبه عمـلى بگیرد و آثار عملى آن دیده شود .آن وـقت به جاى اینکه اینها را

زـنـیم؟ چه اـشـکال رـیم و ـشالق ـب ا را بگـی ا ـجوان ـه ان ـه اـب اـیـیم در ـخـی ـعـمـلى ـکـنـیم، ـبـی
داـشت ـبه ـجاى ـشالق زدن و به ـجاى اـینکه ـسنگـسار در دوره اصالـحات چـند ـبراـبر
ـشود، ـبه ـهـمـین ـبـخـشـناـمه اى ـکه االن داده ـشده ـعـمل ـمى ـکردـیم». ـبه ـنـظر ـمی رـسد
د، شکـنـجه و اـی ا روـشن اـست. سـرکوب ـعـق ردم ـم رای ـهـمه ـم وال ـب پاـسخ اـین ـسـئ
اپذـیری از ـماـهـیت اـعـمال ـغـیر اـنـساـنی که ـخاـتـمی از آـنـها ـیاد ـمی کـند ـبـخش ـجدا ـن
رد ا ـط ا ـب ر ـنـیـست. ـتـنـه اـبل ـتـغـیـی وـعـظه و ـنـصـحـیت ـق ا ـم رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست که ـب
ران آزاد، وان ـبه یک اـی اـیی والـیت ـفـقـیه اـست که ـمی ـت رون وـسـط داد ـق رژـیم اـسـتـب
اـید دـموکراـتیک و ـمردـمی دـست ـیاـفت. ـبرای ـتـحـقق اـین ـخواـست و ـنـیاز ـجاـمـعه  ـب
ـمـبارزه ـمستقل ـمردم و ـنـیروـهای اجتـماـعی را ـسازـمان دهی کـنیم. ـمرثـیه ـخوانی ـبرای
ـته ـیی ـبه ـس ـته ـنه کمکی ـبه امـروز اـست و ـنه پاـسخ شـاـی فـرـصت هـای از دـست رـف

نیازهای فردای جامعه ما. 

ادامه مرثیه یی بر سیاست مماشات ...

ر از اوـضاع ز ـت رانگـی وال ـب روـعـیت آن ـسـئ ـش د که ـحـتی ـم اد ـمی کـن اـنه اـیـج اورـمـی ـخ
ر ـطـبق ـطرح کوـفی اـفه کرد که ـب وـسـنی اـست.  پاپاریگا اـض ـحاکم در کوـسوو و ـب
ـعـنان ـقـبرس به ـسه بـخش تـقـسـیم ـخواـهد ـشد، دو ـبـخش ـبر پایه ـمشـخـصات ـقوـمی و
ـهمچـنـین ـبـخش پایگاه ـهای ـنـظاـمی انگـلـیس که ـتـقوـیت و ـحـماـیت ـخواـهد ـشد و
در اـین ـمـسـیر به یک ـناو ـهواپـیـماـبر ـغرق ـنـشدـنی ـتـبدیل ـمی ـشود که اـیاالت ـمتـحده
ار ـهم وری ـحـتی در دوره اـسـتـعـم د.  چـنـین کـش اده کـن ـتـف د از آن اـس واـن ز ـمی ـت ـی ـن
ال رکـیه در ـقـب اـیی اـست که ـت ای اژه ـبـه ـطـقه درـی ا ـقـبرس و ـمـن داـشت. .. آـی وـجود ـن
ال اـعالم ده اـست.» ـبه دـنـب ار آن ـش واـسـت راق ـخ ا ـع ور کرد در ـشـم اد یک کـش اـیـج
وـنـیـست ـقـبرس ر اول ـحزب کـم وـفـیاس ، دـبـی ـسـت ـنـتـیـجه ـهـمه پرـسی ، دـیـمـیـتری کرـی
(آکل) ، در ـبـیاـنـیه ـیی از ـجـمله گـفت :  «ـمن اـحـترام ویژه ـخودـمان را ـبه ـنـتـیـجه ـهـمه
راز ـمی کـنم. از ـشـین اـب ـشـین و چه در ـبـخش ـترک ـن اـنی ـن وـن پرـسی، چه درـبـخش ـی
ـشن رای ـج وـقـعـیـتی ـب رس، ـم اـنی ـقـب وـن اـمـعه ـی ـیـجه، ـبه ویژه در ـج ـت ا، اـین ـن دگاه ـم دـی
گرـفـتن ـنـیـست، اـین یک ـموـقـعـیت ـبرای فکر کردن و اـندـیـشـیدن در ـمورد ـفرداـست
ای جـدی در ر وجـود ـنـقص ـه دی ـب اـیـی دم را ـت راـن ـیـجه رـف ـت ـیه، ـن اـن ـی .»  او در اـین ـب
ـطرح ـسازـمان ـملل داـنـست که در آن ـتـضـمـین ـهای الزم ـبرای اـمـنـیت بـخش ـیوـناـنی
ا اـصالٌ ـمـطرح ـنـشـین در ـنـظر گرـفـته ـنـشده ـبود و اـین که ـبرـخی ـمـساـیل  در ـطرح  ـی
ـیه اـن ـی د.  او در ـبـخـشی دیگر از ـب ودـن ـشـخص ـب اـم ا اـین که کاـمأل ـن د و ـی ودـن ده ـب ـش ـن
اـید اـین ـمـسأـله را کاـمأل ـبرای ـخود ـمـشـخص کـنـند گـفت : «....... رـهـبران ـسـیاـسی ـب
که نتیجه همه پرسی در بخش یونانی نشین قبرس به مفهوم رد کردن تالش برای
زوا ارا ـبه اـن ا ـم ـنـه ود که ـت د ـب واـه ام ـغـلـطی ـخ رس ـنـیـست . اـین پـی ـحل ـمشکالت ـقـب

خواهد کشاند .»
حل ـمـساله ـقـبرس ـسال ـهای ـمتـمادی اـست که به علت ـحـضور ـنـظامی گـسـترده
ارتش ترکیه در اـین جزیره و ـنامشخص بودن ـشرایط بازگشت ـیونانی ـهای رانده
ـشده از بـخش ـشـماـلی آن، پس از اشـغال ـتـظاـمی ـتوـسط ـترکیه، الـیـنحل ـباـقی ـماـنده
اـست . آکل ـبه ـهـمراه دیگر ـنـیروـهای ـمـترـقی ـقـبرس، ـتالش ـهای ـفراواـنی را ـبرای
اپذـیر رـهـبران دوـلت ا ـمواـضع اـنـعـطاف ـن ـحل ـمشکالت ـفـعـلی، اـنـجام داده اـست. اـم
ـغـیرـقاـنوـنی ـشـمال ـقـبرس و ـحاـمـیان  آن و ـعدم وـجود ـهرگوـنه اـطـمـیـناـنی ـبه ـمـحـترم
ـشـمردن اـسـتقالل و اـمـنـیت اـین ـجزـیره در آـیـنده، ـمشکالت ـفراواـنی را اـیـجاد کرده
اـست و از ـمواـنع اـصـلی رـسـیدن ـبه یک راه ـحل ـمـنـطـقی ـبه ـشـمار ـمی رود. از ـسوی
وـنی ـمـحـسوب ـشدن ـحـضور ـنـظاـمی ارـتش ـترکـیه، ـمـتـحد ـنـظاـمی اـن دیگر اداـمه و ـق
اـتو، ـمی ـتواـند زـمـیـنه ـساز ـحـضور گـسـترده آـمریکا در آـمریکا و از اـعـضای ـفـعال ـن
ـقـبرس ـنـیز ـشود. آن چه که ـمـخالـفت ـجدی بـخش ـیوـناـنی ـنـشـین و ـنـیروـهای ـمـترـقی
بـخش ـترک ـنشـین ـجزـیره را به هـمراه دارد و در اـساس ـخـطری ـجدی ـبرای امـنیت

کل قبرس است. 
رای ـشـخص ـب راـیط ـم ره، اـیجـاد ـش رکـیه از جـزـی ظـاـمی ـت ای ـن روـه ـی خـروج ـن
ـبازگـشت ـیوـناـنی ـهای راـنده ـشده ـبه زـمـین ـهای ـخود و دـست ـیاـبی ـبه یک ـتواـفق
اوی ـس وق ـم ر گرـفـتن ـحـق ـظ ا در ـن د، ـب ور و اـح شکـیل یک کـش رای ـت اـنـبه ـب ـهـمه ـج
ـین گام هـای مـوثـر راه ـحل ی، اـعم از یـونـاـنی و تـرک ، از اوـل ـمه اهـاـل بـرای ـه
ان ور ـهمچـن شکالت اـین کـش اـیل، ـم ـس دون ـحل اـین ـم رس اـست . ـب شکالت ـقـب ـم

پابرجا خواهند ماند و با گذشت زمان نیز پیچیده تر خواهند شد.

ادامه «نه» مردم قبرس به ...
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اـبراـین ـبازگرداـندن چاوز ـبه ـمـقام رـیاـست ـجـمـهوری اـقدام کردـند. ـبـن
نـیروی ـعـمده ـما ـبرای دـفاع کـشور از دـخاـلت ـخارـجی، اتـحاد ـمردم و
ی   98 درصــد ارـتـش ـاـن ـب ـی ـت ـون چاوز از پـش م اکـن ارـتـش اـست. ـه
اع از اـنـقالب بکار رای دـف ز ـب ـی رخـوردار اـست. راه هـای دیگری ـن ـب
رـین زرگـت زوـئال، یکی از ـب د که وـن وش نکـنـی راـم د. ـف وـن گرـفـته ـمی ـش
ـصادر کـنـندگان ـنـفت و پـنـجـمـین کـشور ـتوـلـید کـنـنده ـنـفت در ـجـهان
ـتـحـده ـیـون بـشکه ـنـفت ـبه اـیـاالت ـم ـل ـی اـست. وـنـزوـئال روزاـنه  دو ـم
وـبه ـخود ـهم ـسالح اـقـتـصادی و ـهم ریکا ـصادر ـمی کـند. اـین ـبه ـن آـم
زوـئال دارای ا در ـنـظر گرـفـتن اـین نکـته که وـن اـسی اـست.  ـب ـسالح ـسـی
ا کارـبـست اـین وان ـب د ـنـفت دارد  ـمی ـت وـلـی ده در ـت ـنـقـشی ـتـعـیـین کـنـن
اـفـتن واـقـعـیت گام ـهاـیی ـبرای دـفاع ـخودـمان ـبردارـیم. ـما ـتواـنـمـندی ـی
ـیت ـم ـتن ـنقـش پراـه ـظـر گرـف راهکارـهـای دـفـاع از ـخـود را ـبـا در ـن
وـنزوئال در تولـید نفت جهان، دارـیم.  بحر حال مـهمترین ـتضمین در
وری اـست ـجـمـه دگاری رـی اـن ارـجی و داـخـلی و ـم اـلت ـخ اـبل دـخ ـمـق

چاوز بستگی به اراده مردم و ارتش دارد.
زوـئال ـطـقه از اـنـقالب وـن ـن ای ـم ورـه اـنی کـش ـب ـی ا پـشـت ون: آـی رـیـت ـب

رضایت بخش است؟
ریکای ای آـم اـیت کـشورـه ا ـبـحال ـحـم اـنه ـت وـشـبـخـت وـیواس: ـخ
را وده اـست زـی وار ـب ار اـسـت ـسـی زوـئال ـب ای کاراـیـیب از وـن الـتـین و درـی
دوـلت و رـیـیس ـجمـهوری ـما ـبا ـشـیوه ـیی کامال دـموکراـتیک اـنتـخاب
ار در اـنـتـخاـبات ـسراـسری پـیروز ـشده اـست: گردـیده اـند. چاوز دو ـب
ا   53درـصد آراء در ـسال 1998   ، و یک ـسال و ـنـیم پس از ار ـب یک ـب

آن با   58درصد آراء.
ـسـتـقـیم ری و ـم راـس اـتی ـس ـتخـاـب زوـئال در اـن وری وـن رـیـیس ـجـمـه
د واـن ر،  ـمی ـت االـت روـندی از 18  ـسال ـیه ـب اـنـتـخاب ـشده اـست. ـهر ـشـه
در اـنتـخاـبات ـشرکت ـنـماـید. ـبـناـبراـین رـیـیس ـجـمـهوری  ـبا   58  درـصد
ـسـتـقـیم اـنـتـخاب ـشد. ار دـموکراـتیک و ـم ـسـی وه ای ـب ا ـشـی ردم ـب آرای ـم
ـبرای ـهـمـین اـست که وـنزوـئال از پـشـتـیـباـنی  اـسـتوار کـشورـهای ـمـنـطـقه
اـلـیت اـنی در ـفـع وردار اـست. اـین پـشـتـیـب رـخ ا ـب ـی ای دیگر دـن ورـه و کـش
ـهای ـسازـمان کـشورـهای آـمریکا، ـسازـمان ـمـلل و دیگر ـسازـمان ـهای
چـند ـجاـنبه و چـند مـلـیـتی، در ـعـمل ـنـشان داده ـشده اـست. ـهـماـنـطوری
که گـفـته ـشد پـشـتـیـباـنی از دوـلت و رـیـیس ـجـمـهورس وـنزوـئال اـسـتوار
ا، ـبه ویژه ورـه ردم آن کـش اـنی ـم ـیـب ر پـشـت ا از ـهـمه ـمـهـمـت وده اـست اـم ـب
ـست که در دی ـنـی ردـی ای کاراـیـیب اـست.  ـت ریکای الـتـین و درـی آـم

دنیا پشتیبانی گسترده یی از انقالب بولیواری می شود.
ـطـقه ـتـجارت آزاد اـبل ـطرح ـمـن زوـئال در ـمـق وـضع وـن رـیـتون: ـم ـب

کشورهای آمریکا (FTAA) چیست ؟
وـیواس: هـمان ـطور که می داـنـید اـیاالت ـمتـحده آـمریکا ـهـمراه
با حـمایت ـبرخی از کشورـهای مـحافظه کار آمریکای الـتین پیشنـهاد
ریکای الـتـین، اـیاالت ـمـتـحده اـمه ـتـجارت آزاد ـبـین آـم داع پـیـمان ـن اـب
ـان ـا آن را در زـب ـته اـست که ـم ـاـخ ـرح ـس ـط ـادا را ـم ـریکا و کاـن آـم
ریکا االت ـمـتحـده آـم تکار اـی اـمـیم. اـین اـب وـلی ALCA ـمی ـن ـی اسپاـن
ـبرای اـفزاـیش ـسـلـطه اـقـتـصادی ـخود در ـمـنـطـقه اـست. دوـلت ـمن و ـبه
ادی ـمخـاـلف اـست و ـنـه ـش ا چـنـین پـی ور ـب ویژه ـشـخص رـیـیس ـجـمـه
ور ره آورد رای کـش ر ـب زاـیش ـفـق ز اـف رح  ـج اد دارد که اـین ـط ـتـق اـع
ا واـفـقت ـب وده ـم اـل ر ـش اد ـب ـشـنـه واـهد داـشت و چون اـین پـی دیگری ـنـخ
ـبزرگـترـین ـقدرت اـقـتـصادی دـنـیا اـست به ـسـلطه ـجوـیی اـیاالت ـمـتـحده
آمریکا بر اقتصاد ما، حتی بیشتر از وضع کنونی، منجر خواهد شد.
رای دخـاـلت در د دیگری ـب ـن رـف ا ـت ـنـه ـست اـین پـیمـان ـنه ـت کارـب
اـسی و ای ـسـی رـیـه ـصـمـیم گـی د ـت ـن رآـی ان ـبلکه در ـف صـاد کشـورـم ـت اـق
اـجـتـماـعی ـنـیز ـخواـهد ـشد. اگر اـین پـیـمان ـمورد ـتـصوـیب ـقرار گـیرد
مـره هـای ـتـع ـس ـمل اـست که کشـورهـای کوچکتـر ـبه ـم ـت کاـمال ـمـح

ابرقدرت ایاالت متحده آمریکا تبدیل شوند.   

«نه» مردم قبرس به طرح «کوفی عنان»ادامه مبارزه برای آینده یی روشن ...
ـمردم ـقـبرس در رـفراـندوم در ـمورد ـطرح پـیـشنـهادی « کوـفی ـعـنان»، دـبـیرکل ـسازـمان
ا رای ـمـنـفی اـنی اـین کـشور ، ـب وـن رای وـحدت دو ـبـخش ـشـماـلی و ـجـنوـبی ـی ـمـلل ـمـتـحد ، ـب
یک پارچه ـخود، اـین ـطرح را ـبا شکـست ـمواجه ـساـخـتـند. ـنـتیـجه اـین رای گـیری ـبه مـفـهوم
ود در رار ـب وان یک کـشور واـحد ـبه اـتـحادـیه اروپاـست که ـق ـعدم ورود کل ـقـبرس ـبه ـعـن
اـضر ادـیه اروپا در ـحال ـح واـنـین اـتـح ز ـق ر ـهـمـین اـساس ـنـی رد.  ـب ام پذـی اه ـمه اـنـج روز اول ـم
ـتـنـها ـشاـمل ـبـخش ـجـنوـبی ـجزـیره ـخواـهد ـبود.  ـقـبرس ـبه دـنـبال ـحـمـله ـنـظاـمی ارـتش ـترکـیه
ا رژـیم رکـیه، که در ـهم آـهنگی ـب رف ـت اـلی آن از ـط ال ـبـخش ـشـم ال 1974 و اـشـغ در ـس
ـفاـشـیـسـتی ـیوـنان ـصورت گرـفت، ـبه دو ـقـسـمت ـتـقـسـیم ـشد.  در ـنـتـیـجه اـین ـحـمـله ـنـظاـمی و
موج تروری که از سوی ارتش ترکیه به راه افتاد، همه یونانی االصل های بخش شمالی
رکـیه از ـسوی دام ـت رس و اـق اـمی ـقـب ـظ ال ـن د.  اـشـغ دـن ود ـش اـنه و زـمـین ـخ وادار ـبه ـترک ـخ
ـسازـمان ـمـلل و ـقـطـعـنامه ـهای ـشورای اـمـنـیت ـبه کرات محکوم ـشـناـخـته ـشده اـست.  در ـسه
دـهه گذـشـته ـتـنـها ـبـخش ـیوـناـنی ـنـشـین و دوـلت آن ـبه ـعـنوان ـنـماـیـنده ـقـبرس در ـمـجاـمع ـبـین
اـلی که ر درـبـخش ـشـم ـسـتـق ده  ـم اـن ـش اـخـته ـشده اـند و دوـلت دـست ـن اـلـمـلـلی ـبه رـسـمـیت ـشـن
اـخـته ـمی ـشود. ـطرح اراـیه رکـیه ـبه رـسـمـیت ـشـن ا از ـسوی ـت ـشـین اـست، ـتـنـه اٌ ـترک ـن دـت ـعـم
ا ـمـخاـلـفت ـجدی دوـلت ان از ـهـمان آـغاز ـبه ـعـلت ـنـقاـیص آن ، ـب ـشده از ـسوی کوـفی ـعـن
ـقـبرس و اـحزاب ـسـیاـسی اـین کـشور ـمواـجه ـشد و روـسـیه ـنـیز آن را وـتو کرد.  ـبا اـین ـحال
آـمریکا و انگـلـسـتان، ـمـتـحدان اـسـتراتژیک ـترکـیه ـعـضو ـناـتو، از اـین ـطرح پـشـتـیـباـنی کردـند.
ـطه ، ریچارد ـبـوچر، ـسـخنگوی دوـلت آـمـریکا، ـبـرای وادار کردن ـبخـش ـین راـب ـم در ـه
یونانی نشین به قبول این طرح ، به دولت قبرس اخطار کرد که در صورت عدم موفقیت
این طرح ، کمک های ـمالی آمریکا به این کـشور مورد تهدـید قرار ـخواهد گرفت. پس
بـرگزاری ـبی ـبی ـسی در روز 2 مـاه ـمه،  گزارش داد که ـیـجه رای گیـری ـخ ـت از اـعالم ـن
ا ـنـخـست وزـیر ـبـخش ـترک ـنـشـین ـقـبرس، ـمـحـمد ـعـلی اه ـمه ـب کاـلـین پاول ـطی ـهـفـته اول ـم
ریکاـیی از ـبـخش د پاـیه آـم ام ـبـلـن دار یک ـمـق د کرد . اـین اوـلـین دـی واـه دار ـخ ـطـلـعت، دـی
ز اـعالم کرد که در پاـسخ ـبه رای ـی رس اـست.  ـهمچـنـین اـتحـادـیه اروپا ـن ـشـین ـقـب رک ـن ـت
یکپارچه ـساکـنان  ـبـخش ـشـماـلی ـقـبرس ـبـیش از 259 ـمیـلـیون ـیورو ـبه دوـلت ـغـیرـقاـنوـنی آن
کمک ـخواـهد کرد. رـیـیس ـجـمـهور دـموکرات ـقـبرس، « ـتاـسوس پاپادوپوـلوس» ، پس از
رس ـبه ای ـقـب اـنی ـه وـن وم پـشت کردن ـی ر ـبه ـمـفـه ـیـجه ـهـمه پرـسی، گـفت: «اـین اـم ـت اـعالم ـن
ترک های ـقبرس نیست ....آنها (یوـنانی ها ) تنها به این علت ـطرح را رد کردند که فقط

تامین کننده منافع بخش ترک نشین بود .»
دراـتـیو ـمرکب از دو کـشور ار ـتشکـیل ـجـمـهوری ـف ان ـمـلل ـمـتـحد ـخواـسـت ـطرح ـسازـم
ن ـی مچـن دارای ـحـقـوق ـبـراـبـر، ـتـحت یک حکوـمت ـمـرکزی ـضـعـیف ـبـود. اـین ـطـرح ـه
ـخواـسـتار کم ـشدن ـتدرـیـجی ـنـیروـهای ـنـظاـمی ـترکـیه در ـبـخش ـشـماـلی و ـبازگـشت ـیوـناـنی
رکـیه در ـبـخش از ارـتش ـت رـب زار ـس ر ـبـیش از 40 ـه اـض ال ـح ود . در ـح ـطـقه ـب ـن ا ـبه اـین ـم ـه
اشغالی جزیره حضور دارند که قرار بود بنا به این طرح تا سال 2018 به تعداد 1600 نفر
اـلـفت ا اـین ـطرح ـمـخ ا ـب اـنی ـه وـن ده ، 76 درـصد ـی ام ـش دوم اـنـج راـن ا در رـف د. اـم اـب کاـهش ـی
ـبت دادنـد . ـعـلت اـصـلی ـث کردنـد ، در حـاـلی که 65 درصـد تـرک هـا ـبه آن جـواب ـم
ال رکـیه از ـشـم روـهای ـت رای ـخروج ـنـی ردم ـقـبرس، ـعدم ـتـضـمـین ـهای کاـفی ـب اـلـفت ـم ـمـخ
ازگـشت رای چگونگی ـب ـشـخـصی ـب رس پس از وحـدت دو ـبـخش و عـدم شـراـیط ـم ـقـب
ـیوـناـنی ـهای ـبـیرون راـنده ـشده ـبه زـمـین ـها و ـخاـنه ـهاـیـشان ـبوده اـست . پـیش از ـهمه پرـسی
اـسی در اـین رـین حـزب ـسـی زرگـت رس و ـب ـست ـقـب ـی وـن رح، آکل( حـزب کـم رای اـین ـط ـب
کـشور)، ـخواـسـتار ـبه ـتـعویق   اـفـتادن اـین ـهمه پرـسی و اـیـجاد ـتـغـیـیرات الزم ـبرای ـمشـخص
رای ادی ـب ای ـمـتـم ال ـه ود. آکل ـس ده ـب اـیص آن، ـش ر ـطرف کردن ـنـق ر ـشدن ـطرح و ـب ـت
اد یک کـشور واـحد که در ار اـیـج واـسـت وـحدت دو ـبـخش ـقـبرس ـتالش کرده اـست و ـخ

آن همه مردم، اعم از ترک و یا یونانی،  دارای حقوق مساوی هستند، است. 
ان» اـعالم ا ـطرح «کوـفی ـعـن ود را از ـقـبل ـب اـلـفت ـخ ز ـمـخ ان ـنـی وـن وـنـیـست ـی ـحزب کـم
کرده و ـخواـسـتار رای «ـنه» وـسـیع ـمردم ـقـبرس در رـفراـندوم ـشده ـبود.  آلکا پاپاریگا، دـبـیر
کل ـحزب ـبرادر، در یک کـنـفراـنس ـمـطـبوـعاـتی ـمـتـعاـقب اـجالس رـهـبران اـحزاب ـسـیاـسی
وـنـیـست اـلـفت کـم ان ـمـخ دوم در ـقـبرس در 15 آورـیل، در ـبـی راـن اـله رـف ـس ورد ـم ان در ـم وـن ـی
اـیت ـمی کـنـیم چرا که اـین ا ازرای  «ـنه» ـحـم ان» گـفت: ـم ا  ـطرح «کوـفی ـعـن ان ـب وـن ـهای ـی
ـطـقه وـمـیت و دو ـمـن رکب از دو ـق ون ـمـلی ـم دراـسـی ود آوردن یک ـف رح ـمـتـضـمن ـبه وـج ـط
ر ـنـفت ـسـی راـنه و در ـم ـت دـی اـیه را در ـم وری ـتـحت اـلـحـم ر عکس کـش ود، ـبلکه ـب د ـب واـه ـنـخ
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رای را ـب ا اـست. وی اـخـی راـلـی زوـئال، در اـسـت واری وـن وـلـی ر ـجـمـهوری ـب واس، ـسـفـی وـنل وـی ـلـئ
رای اـیت ـب ور ـجـلب ـحـم ارـیی، ـبه ـمـنـظ وـی وـلـی ان اـنـجـمن ـب ازـم اـحـیه ـس ـت ـت راـنی اـف ـشرکت و ـسـخـن
سـافـرت کرد. پـیش از آغـاز دـنی ـم ـی دگرگوـنی هـای اـنـقالـبی در حـال اـنجـام ، ـبه ـشهـر ـس
گردـهـمایی، ـباب ـبریـتون، ـخـبرنگار ـنـشریه گاردـین ارگان ـمرکزی ـحزب کـمونـیـست اسـتراـلـیا،

مصاحبه یی را با وی پیرامون تحوالت اخیر در کشورش انجام داد.
ود زوـئال وـج وـنی در وـن د اـنـقالـبی کـن واری و روـن وـلـی اـطی ـبـین واژه ـب ون: چه ارـتـب رـیـت ـب

دارد؟
زوـئال اـست که ان ـمـلی وـن رـم وار، ـقـه وـلـی ون ـب رگرـفـته از ـسـیـم واری ـب وـلـی واس: واژه ـب وـی
دـیدگاه ـسـیاـسی و ـنـظرـیاـتش اـلـهام ـبـخش انـقالب  اـست ـسـیـمون ـبوـلـیوار رـهـبر ـجـنـبش اـستـقالل
اـنه کـشور ـبر ـضد پادـشاـهی اسپاـنـیا ـبود. و در ـنـتـیـجه ـقـهرـمان ـمـلی ـما ـبه ـشـمار ـمی رود و ـبه ـطـلـب
ا د چاوز، رـیـیس ـجـمـهوری و دیگران، ـب اـنـن زوـئال ـم وـنی وـن ران کـن ـهـمـین ـسـبب اـست که رـهـب
دـیدگاـهی ـبر ـبـنـیاد ـنـظریه ـها و ـبـیـنش ـهای ـبوـلـیوار، پرچم انقالب ـبوـلـیواری را ـبدـست گرـفته و

آن را به پیش می برند.
ـبریـتون: چه کامـیابی ـهاـیی از دگرگونی ـهای کـنوـنی کـشور ـنـصیب ـمردم وـنزوـئال ـشده

است؟
وـیواس: کاـمـیاـبی ـهای ـحاـصل از اـین دگرگوـنی ـها ـبی ـشـمارـند. اـین کاـمـیاـبی ـها را ـمی
اـسی ـمـشاـهده کرد. ـمـشارکت ـمردم در ـتوان در ـحوزه اـقـتـصادی و ـهمچـنـین اـجـتـماـعی و ـسـی
ـفرآـیـند ـتـصـمـیم گـیری ـها، ـهدف ـنـهاـیی اـنـقالب ـبوـلـیواری اـست. دـسـتـیاـبی ـبه ـشرکت ـمـسـتـقـیم
ویژه در آن اـقداـماـتی که دوـلت ـبرای ـبـهـبود زـندگی ـمردم ـمردم در ـفرآـیـند دگرگوـنی ـها، ـب
کـشورـمان انـجام ـمی دـهد، ـعاجلـترین ـهدف و مـهمـترـین ره آورد انقالب اـست.  ـمی ـتوان آن
را دـموکراـسی ـمـشارکـتی ـناـمـید. پـیش از اـین، ـمردم وـنزوـئال ـفـقط رای دـهـنده ـبودـند که ـبرای
ای رای ـمی دوق ـه ز دیگری، ـبه ـصـن ر، و ـنه چـی ا ـنـخـست وزـی وری ـی ـتخـاب رـیـیس ـجـمـه اـن
رـفـتـند. ـمـشارکت ـفـقط در ـصـندوق ـهای رای گـیری ـبرای دادن رای ـبه کـسی ـبود که دوـلت
ـته شـده دوـلت شـرکت ش گرـف ـیم هـای از پـی ـصـم ـین ـمی کرد. پس از آن،  مـردم در ـت ـی ـتـع
ای ری ـه ـصـمـیم گـی ردم در ـت ـسـتـقـیم ـم ارکت ـم ـش رـین رویکرد، ـم ون ـمـهـمـت ا اکـن د. اـم داـشـتـن ـن
ـسرـنوـشت ـساز دوـلت اـست. اـنـقالب در ـعرـصه اـجـتـماـعی، ـجـهش ـهاـیی ـبه پـیش داـشـته اـست.
برای نمونه پیشرفتهای قابل توجهی در جهت طرح سوادآموزی انجام گرفته است.  ونزوئال
کـشور فـقـیری ـبشـمار می رود.    80 درـصد ـمردم در ـفـقر زـندگی می کنـند و در ـمـیان آنـها ـنرخ
ـبـیـسوادی ـبـسـیار ـباال اـست. دو ـیا سه ـسال پـیش ـتـنـها 12درـصد از ـجـمـعـیت ـبا ـسواد ـبود. اـمروز،
پس از اـتـمام  ـطرح راـبـیـنـسون ،   95 درـصد ـمردم کـشورـمان ـباـسواد ـشده اـند. در دورـهای ـشش
ـماـهه، 2 /1 میـلـیون نـفر تـحت پوـشش اـین ـبرـنامه ـبودـند. (اـین ـبرـنامه آـموزشی ـنام ـخود را به ـیاد
ون ـس ـیـن ان راـب ان داـسـت رـم ار، از ـقـه وـی وـلـی زوـئالـیی ـسـیـمون ـب رـین ـمـعـلم وـن ورـت ـشـه زرگداـشت ـم ـب

کروزو، نوشته دیفوئز  اقتباس کرده است.)
ده اـست. ـعـنصـر ادی داده ـش واری اـهـمـیت زـی ـی وـل ز، در اـنـقالب ـب ـی داـشت ـن اـله ـبـه ـس ـبه ـم
ان رایگان اـست. ا ـبه درـم وده ـه رـسی ـت ور، دـسـت داـشـتی کـش اـمه ـبـه رـن ده ـب اـسی ـتشکـیل دـهـن اـس
ا در ـمـسـیری کـمـبود امکاـنات ـبـهداـشـتی، یکی از ـمـعـضالت کـشور اـست و اـین اـنـقالب ـعـمدـت
اـها و ـمـعـضل ـهای ـبـهداـشـتی ـخود ـغـلـبه کـنـند. در پـیش ـمی رود که ـتـهـیدـسـتان ـبـتواـنـند ـبر ـتنگـن
اـید وده اـست. در ـعرـصه اـقـتـصادی ـنـیز ـب ا ـبـسـیار چـشمگـیر ـب اـمه ـبـهداـشـتی، کمک کوـب رـن اـین ـب
ـتـان ـحـاـصل ـشـده اـست. ـنـاـفع ـتـهی دـس گـفت پیــشـرـفت ـهـای زـیـادی در ـجـهت ـتـاـمی ـم
ردم شکـست ای ـم ازـه اـیه داری، در پاـسخگوـیی ـبه ـنـی رـم د ـس رـفـن رـین ـت دـت دـی ـسم، ـج راـلـی ـیـب وـل ـن
ـخورده، در ـنتـیجه ـجـستـجو ـبرای ـیاـفتن راهکار دیگر ـبرای ـساـماـندـهی اقـتـصاد کـشور، نـخـستـین
اـبراـین ـتالش ـما اـین اـست که از اـمه اـقـتـصادی اـنـقالب ـبوـلـیواری ـبـشـمار ـمی رود. ـبـن رـن ـهدف ـب
وارد کردن الگوی اـقـتـصادی کـشورـهای پـیـشرـفـته که ـهیچگوـنه ـهـمـخواـنی ـبا ـشراـیط وـنزوـئال

ندارد پرهیز کنیم و الگویی را بیابیم که با شرایط کشور ما متناسب باشد. 
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است؟
رـیـنه دوـلت و رـیـیس ـجـمـهورـمان، ـبرای چـیرگی ـبر ـمـعـضالت دـی
دی اـنـقالـبی ود را در روـن ای گذـشـته، کار ـخ ده ـه ده از ـس اـن ـیـم اـق و ـب
رای اـین که در اـین راه د. ـب ر و دگرگوـنی اداـمه ـمی دـهـن ـی ـی رای ـتـغ ـب
ـموـفق ـشوـیم ـباـید ـساـخـتارـهای ـموـجود، ـحـتی ـعادـتـها را  ـتـغـیـیر دـهـیم.
واـفق و رگوـنه ـتـحوـلی ـم وزد، ـه ا ـمی آـم ارـیخ ـبه ـم ان ـطوری که ـت ـهـم
د ـسـتـن اـیی ـه اـلـفـین آـنـه واری، ـمـخ وـلـی ـمـخاـلف دارد. در ـمورد اـنـقالب ـب
که اداره زـندگی اـقـتـصادی، ـسـیاـسی و ـنـظاـمی را ـبرای ـساـلـهای زـیادی
اـیی که درت را ـبه آـنـه د ـق واـهـن راد ـنـمی ـخ د. اـین اـف ار داـشـتـن در اـخـتـی
ودـند واگذار کـنـند. ا از ـشرکت در اـمور کـشور ـمـحروم ـب اـلـه رای ـس ـب
د، ـمی ودـن ده ـب ار گذاـشـته ـش ا کـن دت ـه رای ـم اـیی که ـب اٌ آـنـه ـت ـیـع ـب ـط
روت کـشور ـسـهـیم ادالـنه ـث وزـیع ـع واـهـند در گرـفـتن ـحق ـخود و ـت ـخ
ـشوـند. اـینـها پـشـتـیـباـنان اـنـقالب ـبوـلـیواری ـهـسـتـند. ـبرای ـهـمـین اـست که
بین ـمردم وـنزوئال که برای ـسالـها کنار گذاـشته شده اـند و آنـهایی که
نـد، درگیـری وجـود دارد. پیکاری ـت قـدرت را در دـست خـود داـش

است برای حیثیت، حاکمیت ملی و یک زندگی آبرومندانه.
زوـئال را در درت در وـن آـنهـاـیی که پـیش از اـین، ـطـبق ـسـنت ـق
وه ـممکن، از ـجـمـله دو ر ـشـی د که از ـه د ـتالش ـمی کـنـن ار داـشـتـن اـخـتـی
ر ور را ـبه زـی ور ـمـنـتـخب کـش ر،  رـیـیس ـجـمـه ام اـخـی رـج اـف ای ـن کودـت
بکـشـند. اـعـتـصاب ـسراـسری، ـترور و ـغـیره از ـشـیوه ـهای دیگری اـست
زل زـل رای ـمـت اـیی که ـب روـه اده ـشده اـست. ـنـی ا اـسـتـف ا ـبـحال از آـنـه که ـت
ـساـخـتن ـسـیـسـتم ـسـیاـسی کـشور ـتالش ـمی کـنـند از ـحـماـیت ـبرـخی از
رـخوردارـند و ـبدون شک ـبوش و کارگزاراـنش دوـلـتـهای ـخارـجی ـب
از پـشـتـیـباـنان اـصـلی ـشـیوه ـهای کودـتاـیی ـیا ـهر ـشـیوه  دیگری ـبرای ـبه
زـیر کـشـیدن دوـلت وـنزوئال ـهـسـتـند. آـخرـین تالش ـنـیروـهای مـخالف،
ـجـمع آوری اـمـضاء ـبرای ـبرگزاری ـهـمه پرـسی ـسراـسری اـست، ـشـیوه
رداری ـعـمل کرده ا کالـهـب اـسی ـبلکه ـب ون اـس اـن ای ـق ر ـمـبـن ـیی که ـنه ـب
ا اگر ـشده اـند. اـم وـفق ـن دام ـم وز در اـین اـق ا ـهـن اـنه آـنـه اـست. ـخوـشـبـخـت
وکراـتیک و وه ای دـم ا ـشـی ود ـب رگزار ـش اـشد اـین ـهـمه پرـسی ـب رار ـب ـق
اـنون اـساـسی اـنـجام ـخواـهد گرـفت. ـبـسـیار ـشـفاف در درون ـساـخـتار ـق
اگر ـخواـست همه پرـسی سراـسری ـبرای لـغو رـیاـست جمـهوری چاوز
ـتـصوـیب ـشود پـیروزی از آن چاوز ـخواـهد ـبود  و اـین ـخـیـلی روـشن
است. ما ـتردید ـنداریم که چاوز در ـبرگزاری هر اـنتخاـبات سراـسری

دیگری نیز پیروز خواهد شد.
ـبرـیـتون: ـمردم چگوـنه و از چه راـهـهاـیی از اـنـقالـبـشان دـفاع ـمی

کنند؟
اـبل دخـاـلت خـارـجی از راه هـای اع در ـمـق رای دـف واس: ـب وـی
گوـناگوـنی ـبـهره ـمی گـیرـیم. ـسالح اـصـلی، در ـساده ـترـین ـبـیان، ـخود
اـست اـعت از رـی ال پـیش، چاوز ـبه ـمدت    48 ـس د. دو ـس ـسـتـن ردم ـه ـم
جمـهوری ـبر اـنداخته ـشد و اـین ـمردم ـبودـند که به ـهـمراهی ارـتش در

مبارزه برای آینده یی روشن در ونزوئال
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کمک های مالی رسیده
به استقبال جشن اول ماه مه    رفقا از انگلستان           500 پوند
هواداران حزب از قبرس                                          100 پوند
به یاد شهیدان حزب      آرش کوچولو                    100 یورو
به یاد برادرم                                                           100 دالر
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