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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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تنش های خطرناک در حوزه خلیج فارس 

سراب «انتخابات آزاد» و تکرار شعارها و
تاکتیک های آزموده شده!

ـتـلف ـقـاـبل ـیـان کرده اـنـد که از زواـیـای ـمـخ ـب
ـظـرات ن ـن ی اـی ـاـل ـم ـررـسی اـج ـأـمل اـست. ـب ـت
روـشنگر ـتفکر حـاکم بـر اـین ـمـجمـوـعه و در
ـا و ـارـه ـا، ـشـع ـرف ـه ـمه آن ـح واـقع تکرار ـه
ـتاکـتیک ـهاـیی اـست که در ـهـفت ـسال گذـشـته
وـته آزـماـیش گذاـشـته ـشده اـست ـبه کرات ـبه ـب
اـسی کشـور ـی وـنی ـس مـره اش وـضـعـیت کـن و ـث
اـلی ات آزاد» در ـح اـب ـتـخ ار «اـن اـست. تکرار ـشـع
ا چـند ـهـفـته از ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـضد که ـتـنـه
دـموکراـتیک و ـضد ـمردـمی ـمـجـلس ـهـفـتم ـمی
ـیـدوار ـبـودن ـبه اـین اـمـر که ـسـران گذرد و اـم
ت ـی ـری از وـضـع ـا درس گـی م ـب ی رژـی ـوـن کـن
ر اـط د و ـبه ـخ اـیـن ـی ر ـعـقل» ـب ور «ـس راـنی کـش ـبـح
«ـنـظام و اـسالم» اـجازه دـهـند اـنـتـخاـبات «آزادی»

راج ا ـقـبـضه کاـمل ـمـجـلس ـهـفـتم و اـخ ـب
ـجـمـعی اکـثرـیت ـقاـطع ـنـماـیـندگان واـبـسـته ـبه
ـبـهه دوم خـرداد و روی کار آمـدن یک ـج
ان داـفـع ان و ـم رـتـجـع ـمـجـلس یکدـست از ـم
«ذوب در والـیت» ـبه رـهـبری ـباـهـنر و ـحداد
ـتـخـاـبـات رـیـاـست ـعـادل، ـبـحث ـبـر ـسـر اـن
ـجمـهوری آـیـنده ـباال گرـفته است. ـمرـتجـعان
واـبـسـته ـبه «وـلی ـفـقـیه» از ـهم اکـنون ـبه دـنـبال
پـیدا کردن ـناـمزد ـمـناـسب اـنـتـخاـباـتی و آـماده
ــــرای یکدســت کردن ه ـب ــن ــی کردن زـم
ازگرداـندن اوـضاع ـبه دوران ـحاکـمـیت و  ـب
ار د. در کـن ـن ـت ـس پـیش از دوم خـرداد 76 ـه
اـین ـماـنورـها اصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـنـیز در
ا و رداـشت ـه اگوـنی ـب ای گوـن رـه ـظ ار ـن اـظـه
ده ات آـیـن اـب ـتـخ اره اـن ود را درـب ات ـخ رـی ـظ ـن
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ـطی هفته های گذـشته،حوزه خلیج ـفارس با ـتنش
اـشی از طـور ـعمـده ـن اک که، ـب طـرـن یـار ـخ ـس هـای ـب
ـحـضور گـسـترده ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم ـبه ویژه امپرـیاـلـیـسم
شــست ـیه پاـیـاـنی ـن ـیـاـن آـمـریکا اـست رو ـبه رو ـبـود. ـب
ورای ـهمکاری ای ـعضـو ـش ورـه ارـجه کـش وزرای ـخ
ای ـبی ارس در ـشهـر جـده که در آن ادعـاـه ـخـلـیج ـف
ر ـسه گاـنه زاـی ورد ـج رـبی در ـم ارات ـمـتحـده ـع پاـیه اـم
اـیراـنی ـباردیگر ـمـطرح ـشده ـبود، ـفـصل ـنوـیـنی از ـتـنش
س ـهـاـیی را پدـیـد آورد که، ـمی ـتـواـنـد، ـعـواـقب ـب
ـناگواری ـبرای ـهـمه کـشورـهای ـحوزه ـخـلـیج ـفارس ـبه

همراه داشته باشد.

ن ـی ـش ـیخ ـن ـیه ـمـداـخـله ـجـوـیـاـنه، ـش ـیـاـن در پی اـین ـب
اـمارات در یک ـحرکت ـحـساب ـشده یک ـلـنج اـیراـنی
ا را ـبه وـقـیف  و آـنـه اخـدا و خـدـمه آن ـت راه ـن را ـبه ـهـم
ن ـی ـیخ ـنــش ن ـش ن، اـی ـتـقل کرد. پـیـش از اـی ـن ـارات ـم اـم
ـحاـشیه ـجـنوـبی خـلیج ـفارس ، در گرـماگرم گـفتگوـهای
ـجـمـهوری اـسالـمی ـبا اـتـحادـیه اروپا پـیراـمون ـسـیاـست و
ـبرـناـمه ـهـسـته ـیی اـیران،  ـبا ـهدف ـتـحت ـفـشار ـقراردادن
ورد اردیگر ادعـاهـای کاـمأل ـبی پاـیه در ـم ا، ـب ـیـهن ـم ـم
ـجزاـیر ـسه گاـنه اـیراـنی را ـطرح و از اروپاـیی ـها کمک
وـبت ـبه ـشـیخ ار، ـن ا، اـین ـب ال اـین ـتـنش ـه د. ـبه دـنـب ـبـی ـطـل
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حتی انتخابات دوم خرداد 1376 نیر انتخاباتی غیر دموکراتیک بود که شورای
نگهبان ارتجاع از میان صدها نامزد انتخاباتی تنها اجازه شرکت به چهار نفر را داد.
بنابراین طرح شعار «انتخابات آزاد» در کشوری که همه قوانین و نهادهای اساسی

تصمیم گیری آن زیر نظر یک نفر و وابستگان او قرار دارند سرابی بیش نیست.
در دوهـفته اخـیر اـخـبار گوـناگونی در زـمـینه ادامه
ا ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـمـبارزات زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـم
اـفت که از شـار ـی ـت ردـمی رژـیم اـن ضـد ـمـلی و ضـد ـم
وف ارزه در ـصـف ـب رش ـم ا گـسـت رـین آـنـه ـجـمـله ـمـهـمـت
پرـسـتاران کـشور و اـقدام ـهای اـعـتراـضی آـنان ـبر ـضد
ر اسـاس گزارش هـای یـاـست هـای رژـیم بـود. ـب ـس
ای ان ـه ارـسـت ـیـم اران ـب دگان پرـسـت اـیـن ـم ده ـن ر ـش ـش ـمـنـت
ظـور ـن ـبه ـسی و یک خـرداد، ـبه ـم ـن ـش ـتهـران روز ـیـک
ان ازـم اـبل ـس ود ـمـق ات ـصـنـفی ـخ اـلـب ـط دگی ـبه ـم رـسـی
اـمه رـیزی ـکـشور ـتـحـصن ـکردـند.در رـن ـمدـیرـیت و ـب
این ـتحـصن ـنـماـیـندگان پرـسـتاران بـیـمارـسـتان ـها تـهران
ـبا در دـست داـشـتن پالـکاردـهاـیی ـبا ـعـنوان «ـمـطاـلـبات
اری، ـبی وـجـهی ـبه پرـسـت د؟»، «ـبی ـت اری چه ـش پرـسـت
ـان ـازـم ـان ـس ـاـی ـاـمـعه»، «آـق ی ـبه ـسالـمت ـج ـوـجـه ـت
ـتی ای دوـل ان ـه ارـسـت ـیـم ون در ـب ا ـکـن ا ـت رـیت آـی دـی ـم
ـبـسـتری ـشده اـید؟»، «ـتوـقف ـخـصوـصی ـسازی ـکادر
پرـسـتاری»، «رـفع ـتـبـعـیض در پرداـخت ـها و ـسـخت و
زـیان آور ـشـمردن ـحرـفه پرـسـتاری»، «ـتـعدـیل ـساـعت
ـاری» ـت ـوزش پرـس ـایگاه آـم ت ـج ـی ـب ـث ـاری» و «ـت ـک

مبارزات گسترده زحمتکشان بر ضد
سیاست های ضد مردمی رژیم
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سـؤوالن و ـشـکالت ـصـنـفی خـود از سـوی ـم دگی ـبه ـم ار رـسـی ـت خـواـس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شدند.

ـنـفی ـتـار،  بـا اـشـاره ـبه دـیـد ـم یـرـکل ـخـاـنه پرـس ـشـرـیـفی ـمـقـدم، دـب
داـشت و أـله ـبـه ـس زی ـبه ـم اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ان ـس اـس ارـشـن ـک
ـسـتم ارآـمدی ـسـی اـک ـشان ـکرد: «اـین دـید ـمـنـفی ـموـجب ـن رـن اـط ان ـخ درـم
ان ـی ا در اـین ـم ده، اـم اری ـش شـر پرـسـت ان و از ـجـمـله ـق داـشت و درـم ـبـه
ا پـنـجاه ـبرـخی از ـخواـسـته ـهای ـما از ـقـبـیل ـکـمـبود ـنـیروی پرـسـتاری ـکه ـب
درـصد ـظرـفـیت ـمـشـغول ـبه ـفـعاـلـیت ـهـسـتـند نه ـتنـها ـمـشـکل پرـسـتاری ـبـلـکه
خواسـته مردم نـیز است.» ـبر اساس گزارش اـیسـنا، دبیرـکل خانه پرسـتار
اـشـند در اداـمه ـبـیان ـکرد: اگر ـمردم ـنـیازـمـند درـیاـفت ـحداـقل ـخدـمات ـب
د ا ـص ون ـب اـلی ـکه ـهم اـکـن از دارـیم، در ـح ـی ار ـن زار پرـسـت ـست ـه ـبه دوـی
ار اـین ـکـمـبود ـبه راـین ـبـخـشی از ـب اـب ار ـمـشـغول ـکار ـهـسـتـیم ـبـن ـهزار پرـسـت
دوش پرـسـتاران و ـبـخـشی ـبر دوش ـهـمراـهان ـبـیـمار اـست و در اـین ـمـیان
ـبرـخی از ـخدـمات ـنـیز اراـئه ـنـمی ـشود.وی اداـمه داد: ـما ـهر چـقدر سـعی
ا ـسی و ـکردـیم ـکه ـبه ـسازـمان ـمدـیرـیت ـبـقـبوالـنـیم ـکه پرـسـتاری اـمروز ـب
ا ـتوـسـعه ـبـخـشـهای پـنج ـسال پـیش ـفرق ـمی ـکـند و ـبر ـخالف گذـشـته و ـب
پرـسـتاری و پرـسـتار ـنـیاز ـبه ـمراـقـبت ـبـیـشـتری وـجود دارد .دـبـیرـکل ـخاـنه
ان دوـلت ارـکـن اران در ـسـطح ـک وق ـکم پرـسـت اره ـبه ـحـق ا اـش ار ـب ـت پرـس
ـسک، ار، ـتـخـصص، رـی درک، ـسـخـتی ـک ا ـم ـی ام دـن رد: در ـتـم ان ـک اذـع
ـشیـفت ـهای ـغـیر ـمتـعارف، مالک ـتـخصـیص پرداخت ـتـمام رده ـهاـست،
ان و داـشت و درـم رـیت ـبـه دـی ـسـتم ـم ور ـبه دـلـیل ـضـعف ـسـی ـش ا در ـک اـم
ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی، پرـسـتاری ـبا ـتوجه ـبه اـهـمـیـتی ـکه دارد
اـفت ان درـی داـشت و درـم ان ـبـه ارـکـن رـین ـحـقوق را در ـسـطح ـک پاـیـین ـت
ـمی ـکـند.ـشرـیـفی مـقدم اـضاـفه ـکرد: ـطرح ـکارانه در ـبـیـمارـسـتاـنـها ـبه ـطرز
ی ـشـود ـبه ـنـحـوی ـکه ـیک پزـشک در ـیـزی پرداـخت ـم ی ـضـĤـم ـبـع ـت
ـبـیـمارـسـتان ـهـفـتاد ـبراـبر ـیک پرـسـتار درـیاـفت ـمی ـکـند ـکه اـین ـمورد در
ا ار ـب اـنه پرـسـت رـکل ـخ ـی ـست.دـب ده ـنـی ـته ـش رـف رـحی پذـی ـهیچ ـمـکـتب و ـط
ـتی ـکـار ـتـاران گـفت: ـبـا ـتـوـجه ـبه ـسـخ اـشـاره ـبه ـسـاـعت ـکـاری پرـس
پرـسـتاران، اـین اـفراد ـبر ـخالف ـساـیر گروه ـها در ـهـفـته چـهل اـلی چـهل
اران ـبـخش اد وی، در ـحق پرـسـت و چـهار ـساـعت ـکار ـمی ـکـنـند.ـبه اـعـتـق

خصوصی ظلم مضاعفی صورت می گیرد .
همچـنین در خبرها آمده ـبود که پرستاران بیمارستان «اـمام خمینی»
ـاـبل ـود در ـمـق ـوار ـخ ت کاری دـش ـی ـراض ـبه وـضـع ـت ـا« در اـع ـن ـی و «ـس
ـر اـسـاس گزارش ـد. ـب ـوـطه دـست ـبه ـتحــصن زدـن ـرـب ـان  ـم ـت ـمـارـس ـی ـب
راض ـبه عـدم ا در اـعـت ـن ـی ان ـس مـارـسـت ـی اران ـب ـت ا: پرـس ـن ـس رگزاری اـی ـخـب
د. اـین ردـن ان ـتـجـمع ـک ارـسـت ـیـم ود در اـین ـب ات ـخ اـلـب ـط رـسـیدگی ـبه ـم
وـجه ـبه ـحـجم ا ـت ود پرـسـنل ـب اران ـعـلل اـصـلی اـین ـتـجـمع را ـکـمـب ـت پرـس
ا و ـحـکم هـای زاـی وق، ـم ودن ـحـق اعـادالـنه ـب ز و ـن اچـی ـسنگـین کـار، ـن
ـصی دوـلت ـبه ـصـی ان ـتـخ وـم ارد ـت ـی ـیـل ـست ـم ـی د، عـدم پرداـخت ـب جـدـی
اراـنی ـکه دارای اـسی ـبه پرـسـت ارـشـن اب ـحق ـک ـس دم اـحـت اران و ـع پرـسـت
ـمدرک ـلـیـساـنس ـهـسـتـند، ـعـنوان ـکردـند.ـیـکی از پرـسـتاران ـعـلت اـصـلی
وـقی زاـیش ـحـق ان اـف وـم ارد ـت ـی ـیـل ـست ـم دم پرداـخت ـبـی اـین ـتـجـمع را ـع
ـتـاران ـبـرای ارـتـقـاء ـتـراض پرـس ـته و پس از اـع ـست ـکه ـسـال گذـش داـن
انگـیزه پرـسـتاران ـبه آنـها اـخـتـصاص ـیاـفته ـبود .ـسرپرـسـتار ـیـکی از بـخش
ـهای بـیـمارسـتان سـیـنا نـیز ـبا اـشاره به حـکم ـهای ـجدـید ـسازـمان ـمدـیریت،
ا ـیک اـله ـب ار ـبـیـست ـس ام، ـحـقوق ـیک پرـسـت ر اـساس اـین اـحـک گـفت: ـب
دارد، ـبـلـکه گاـهی ـهم ـکـمـتر داـنی ـن اوت چـن ا ـتـف اـله ـنه ـتـنـه ار ـسه ـس پرـسـت

ا ادـعای اـیـنـکه گوـیا ـکار و ـتـحـصـیالت ـبرای ـمـسؤوالن اـست.وی ـهمچـنـین ـب
رـحی، ار ـط ار از ـیک پرـسـت رد ـکه ـیک ـکـمک ـبـهـی وان ـک دارد، ـعـن اـهـمـیـتی ـن
ار ـت ـین گـفت: هـر پرـس ار دیگری ـهمچـن ـت رد.پرـس ری ـمی گـی ـشـت ـی ـحقـوق ـب
ـموـظف اـست چـهل و چـهار ـساـعت ـکار ـکـند، گرچه چـهل و چـهار ـساـعت
ای ـتـعـطـیل ا و روزـه ار، ـجـمـعه ـه ون ـک اـن ا در ـق ار اـست اـم ون ـک اـن راـساس ـق ـب
شگاه ا در داـن ـنـه دام از اـی د ـکه ـهیچ ـک ـن اب ـمی ـکـن ـس ر ـح راـب رـسـمی را دو ـب

تهران اجرا نمی شود.
ور و ـبی ار زـحـمتکش کـش زاران پرـسـت وار کاری ـه راـیط دـش اگرچه ـش
اهـمیـتی ـسران رژیم به اـین بـخش زـحـمتکش ـجامـعه که ارائه دهـنده ـخدـمات
اـساـسی ـیی ـبه ـجاـمـعه اـست رـیـشه اـساـسی اـعـتراـضات ـصـنـفی پرـسـتاران کـشور
ری انگر اوج گـی ـش ال ـن راـضات در ـعـین ـح را ـتشکـیل ـمی دـهد وـلی اـین اـعـت
ارـضاـیـتی ـتوده ـهای زـحـمتکش از رژـیـمی اـست که ـسـیاـست ـبـیش از پـیش ـن
اـفع ـمـلی و ـمردم ا ـمـن گذاری ـهای آن در ـسـطوح ـمـخـتـلف در ـتـضاد آشکار ـب

قرار دارد.  

ادامه سیاست های خصوصی سازی: بیکاری 
و اعتراضات کارگری

ـبا اداـمه ـسـیاـست ـهای ـخاـنـمان ـبراـنداز ـخـصوـصی ـسازی و ـتـعدـیل ـنـیروی
وز وـلـیدی کـش ای ـت زاران کارگر از کارگاه ـه د ـبیکاری ـه اـنی کار، روـن ـس اـن
ـهمچـنان اداـمه ـیاـفـته و اـین اـمر از ـجـمـله زـمـیـنه ـهای اـساـسی اـعـتراـضات ـصـنـفی
کارگران در شـهرـهای ـمـخـتـلف کـشور اـست. ـبه گزارش «ـخـبرگراری کار»،
تـان در تـان و ـبلـوچـس ـس ـی ـشـکـیالت ـس یـر اجـراـیی خـاـنه کـارگر ـت نـا، دـب اـیـل
ا اـین ـخـبرگزاری در ـخـصوص ـبـحران ـبوـجود آـمده گـفتگوی اـخـتـصاـصی ـب
رـیت و دـی ار داـشت:«ـضـعف در ـم ان اـظـه رـخی از ـشرـکت ـهای اـین اـسـت در ـب
ـشت ران در ـه اد ـبـح اـعث اـیـج وـصی ـب ا ـبه ـبـخش ـخـص رـکت ـه واگذاری ـش
ـشرـکت اـسـتان و ـتـعـطـیـلی ـتدرـیـجی اـین واـحد ـها ـشده اـست. » ـمـیرـشـکار  در
ـته از سـوی خـاـنه ـیقـات صـورت گرـف ر اسـاس ـتـحـق صـرـیح کـرد: ـب اداـمه ـت
ـکارگر و کانون ـشوراهای اسالمی کار اسـتان،  سردخانه ـشیالت زاهدان، به
ا در پرداـخت رـم ارـف اـیی ـک واـن دـلـیل واگذاری ـبه ـبـخش ـخـصوـصی و ـعدم ـت
ـحـقوق ـکارگران، ـکارـخانه «اـلـیاف ـهاـمون» زاـهدان  ـبه دـلـیل ـعدم ـتاـمـین ـمواد
ا ـبـحران روـبرو ـشده اـند و ـشرـکت  ـکـشت و ـصـنـعت  ا ـب رـم اوـلـیه ـتوـسط ـکارـف
گوـهر ـکوه ـخاش  پس از واگذاری به ـسازـمان زندان ها از بـهمن ـماه حـقوق
ـکارگران ـخود را پرداـخت ـنـکرده اـست. وی در اداـمه اـفزود: «در ـشـهرـسـتان
دم رـیـتی و ـع دـی دـلـیل ـضـعف ـم وچ  ـب اـفت ـبـل ر ـب راگـی اـنـجات  ـف ارـخ رـک ـشـه راـن اـی
ود ده پرـسـنل ـخ اـن اـقی ـم ر از ـب زار ـنـف راج ـحدود ـیک ـه ا اـخ اـسب ـب د ـمـن وـلـی ـت
رـیت ـتـعـطـیل و دـی ادر ـم دـلـیل ـضـعف ـک ز ـب اـنه  آـهک  ـنـی ارـخ واـجه اـست. ـک ـم
ـیـلی ـط شـاـبه در حـال ـتـع ـشـکالت ـم ا ـم د زارع  ـهم ـب ـی ـمع دامپروری  ـشـه ـمـجـت
اـست.» ـبر اـساس ـهـمـین گزارش دـبـیر اـجراـیی ـخاـنه ـکارگر اـسـتان ـبا اـشاره ـبه
مـاـمی تـان چاـبهـار ـت ان گـفت: «در ـشهـرـس ـت ـبحـران اـیجـاد شـده در اـین اـس
ال از و ارـس ورد ـنـی اـهی ـم اـمـین ـم دـلـیل ـعدم ـت اـیع ـشـیالت ـب اـنـجات ـصـن ارـخ ـک
ـصـید اـسـتـحـصاـلی از درـیای ـعـمان ـبه ـساـیر ـنـقاط ـکـشور، در ـمـعرض ـتـعـطـیـلی
ار ـیـک د ـب اـغـلـین اـین واـح زار ازـش ورت اداـمه اـین وـضع پـنج ـه دو درـص ـسـتـن ـه

خواهند شد. »
ود که ـجـمـعی از کـارگران اخـراـجی ده ـب ـین در گزارش هـا آـم ـهمچـن
ـشرکت «آـما 1 »  ،  به ـخـبرنگار ـسروـیس ـکارگری اـیـلـنا گـفـتـند ـکه ـحاـضر ـبه
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ادگی ـسـت اـبل اـین ـعـمل اـی ا در ـمـق د ـت وده و ـقـصد دارـن اـعت از ـحـکم اـخراج ـنـب اـط
ارگر اـنه، دـلـیل اـخراج 130 ـک ارـخ رـیت ـک دـی د: ـم زاـیـن ارگران ـمی اـف د.اـین ـک ـکـنـن
اـنه ارـخ رای ـتـعـطـیـلی ـک ار آوردن اداره ـمـحـیط زـیـست ـب ـش ا 1»   را ـف رـکت   «آـم ـش
رـفـتـنی رـیت، پذـی دـی ورد دو گاـنه ـم رـخ وـجـیه، ـبه ـجـهت ـب ا اـین ـت د اـم اـعالم ـمی ـکـن
ـنـیـست . ـبر اـساس ـهـمـین گزارش اـین ـکارگران گـفـتـند: 130 ـکارگر اـین ـشرـکت
وده و ـبه ـهر ـقـیـمت ـمـمـکن اـیل ـبه ـترک ـکار ـنـب د، ـم ـسـتـن رار دادی ـه ـکه ـهمگی ـق
ـقـصد دارـند، ـشـغل ـخود را ـحـفظ ـکـنـند اـما ـمدـیرـیت ـحاـضر ـبه اـنتـقال ـکارگران ـبه
ط ون، حـداـقل شـراـی د: ـهم اـکـن ـن ـت ـست. اـین کـارگران گـف ـی ا 2»   ـن شـرـکت   «آـم
ا ـسن ـهـمه 130 درک دیپـلم اـست، اـم ر 30 سـال و ـم اـسـتخـدام، داـشـتن ـسن زـی
ـکارگر ـقراردادی   «آـما 1»، ـبا ـبـیش از 10 ـسال ـساـبـقه کار   ـبـیش از 30 ـسال ـبوده
رـیت دـی د، ـبه ـهـمـین ـجـهت در ـصورـتی ـکه ـم دارـن د را ـن ار ـجدـی اـفـتن ـک وان ـی و ـت
ـشان در اـی واده ـه اـن راه ـخ ارگران ـبه ـهـم ود، ـک ـش ان ـن اـضر ـبه واگذاری ـشـغل آـن ـح
ـمـقاـبل ـکارـخاـنه ـتـجـمع ـخواـهـند ـکرد.ـکارگران اـخراـجی در اداـمه اـظـهار داـشـتـند:
س اداره ـبه ـمـکه نـد؛ رـئـی یـز مـراـجـعه کـردـیم ـکه ـمی گوـی ـبه اداره کـار غـرب ـن
رـفـته اـست، ـمـعاوـنت اداره ـکار ـهم ـمی گوـید ـبه ـمن ـمرـبوط ـنـیـست و ـحراـست ـنـیز
اـلک شـرـکت د: ـم ـتـن ـمه گـف دد.اـین کـارگران در خـاـت ـن ان ـمی ـب در را ـبه روی ـم
مدت ـهاست که به کارـخانه نیاـمده و مدیر ـعامل نیز روزی یک ـساعت در محل
ـکار ـحاـضر ـمی ـشود، اـما ـهیچ ـکس ـنـیـست ـکه دـلـیل اـخراـجـمان را بگوـید و ـتـنـها
ـیک ـبار ـکه ـموـفق ـشدـیم ـماـلک ـشرـکت را ـمالـقات ـکـنـیم، ـتـنـها پاـسـخی ـکه داد،

این بودکه قراردادتان تمام شده و نمی خواهم آنان را تمدید کنم.» 
ـبی ـحـقوـقی کارگران، ـحاکـمـیت یک حکوـمت ـضد کارگری،  ـنـبود ـتشکل
د اع کـن ده کارگران دـف ـضـیـیق ـش وق ـت د از ـحـق واـن دیکاـیی که ـبـت ای واـقـعی ـسـن ـه
زـمـیـنه اـساـسی گـسـترش ـتـعرـضات ـشرکت ـهای ـخـصوـصی و ـنـیـمه ـخـصوـصی ـبه
کارگران کـشور و روـند ـفزاـیـنده گـسـترش ـبیکاری در کـشور اـست. اـین روـند را
ـتـنـها ـبا گـسـترش و ـهـماـهنگ کردن ـمـبارزات پراکـنده کارگری و ـساـیر ـقـشرـهای

زحمتکش کشور می تواند متوقف کرد.

نظرات متهم به شکنجه و قتل دگراندیشان در زمینه حقوق بشر و
یادگیری اروپایی ها از رژیم والیت فقیه

ا صـاـصی دارد ـب صـاـحـبه ـیی اـخـت ا، ـم ـن ـس ران، اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ـخـب
ای ـمـخـتـلف ان ـتهـران، که از زواـی ـت ـنه ای و دادـس زدیکان خـاـم ضـوی،  از ـن رـت ـم
ر ـبه ـشـت ـی زی اـست ـب ای گوـبـل اـه اـحـبه که پر از ادـع ـص دـنی اـست. ـمـتن اـین ـم واـن ـخ
ـیه ـب ا ـش ضـاـیی رژـیم ـفـقـه داد ـق ـی ا واـقـعـیت دـستگاه ـب ار رواـنی ـت ـم ـی ـتـخـیالت یک ـب
رنگار در زـمـیـنه ـمحکوـمـیت رژـیم وال ـخـب اـست. نکـته ـجاـلب در اـین ـمـصاـحـبه ـسـئ
در زـمـیـنه ـحـقوق ـبـشر و پاـسخ ـمرـتـضوی ـبه اوـست. وی ـضـمن رد ـهرگوـنه زـیر پا
گذاـشـتن ـشدن ـحـقوق ـشـهروـندی در اـیران و ـنـموـنه داـنـسـتن ـحـقوق ـبـشر در اـیران
کـشورـها اروپاـیی و پارـلـمان اروپا را ـبا ـیاد گـیری از ـسـیـسـتم ـقـضاـیی اـیران ـفرا ـمی
ر اـساس ـشواـهد و ـمدارک انکار ا از ـجاـنب کـسی که ـب اـه ـخواـند. ـطرح اـین ادـع
اً دـست اپذـیری، در ـسال ـهای اـخـیر، در آزار و اذـیت زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـمـسـتـقـیـم ـن
راـنی اـست رنگار اـی را کاـظـمی، ـخـب ان ـبه ـقـتل زـه داـشـته اـست و ـهمچـنـین از ـمـتـهـم
د ای ـض اـست ـه انگر اداـمه ـسـی ـش ران ـن دد اـی وـجه اـست. ـمحکوـمـیت ـمـج اـلب ـت ـج
اـیل دی ـق روـن وق ـشـه رای ـحـق راـمی ـب رـین اـحـت اـنی رژـیـمی اـست که کوچکـت ـس اـن

نیست.

ادامه البالی خبرها ...
اـلغ ـبر روـتـمـند، که ـب اـلـقوه ـث ـخارـجی ـعراق، یک کـشور ـنـفت ـخـیز و ـب
ارد دالر ـمی ـشود، وادارد.  و اـین در ـحاـلی اـست که در ده 120 ـمـیـلـی
ـها کـشور فـقـیر آـفرـیـقاـیی ـبـخش ـهای ـعـمده ـیی از ـجمـعـیت در مـعرض
نـد.  ـمـجـله «قـانـون اسـاـسی» ـت ـس ـیل گرـسنگی ـه ـتهـدیـد مـرگ ـبه دـل
اـمه رـن ذکر ـشد که ـب اـله ـیی ـمـت ا- در ـمـق وـشن)- چاپ آـتالـنـت ـسـتـیـتـی (کاـن
وده ـبه ور کار اـجالس ـب ال 1999 در دـسـت ا که از ـس دـهی ـه ـبـخـشش ـب
ار کـمی از کـشورـهای ـسـی کـندی پـیش ـمی رود و ـفـقط ـشاـمل ـتـعداد ـب
رـیـقاـیی ـهر ـسال 15 ـمـیـلـیارد دالر ـفـقرزده ـشده اـست.  «کـشورـهای آـف
ـبرای ـبدـهی ـهای ـخود ـمی پردازـند، و در ـحاـلی که ـساالنه ـنـیازـمـند 10

میلیارد دالر برای مبارزه با ایدز می باشند. »  
تکاری ـبـرای کاهـش ـطه ـبـا اـب ـین در راـب مچـن اـجالس «گ-8» ـه
ـسـتم عکس اـلـعـمل ود ـسـی رـیق ـبـهـب ا از ـط رـیـق اخ آـف دادن ـقـحـطی در ـش
اـضـطراری و ـباال ـبردن بـهره وری کـشاورزی  و ـهمچنـین کمک ـبرای
ا ا ـب رـیـق ـبـهـبود اـمـنـیت ـغذاـیی ـبـیش از 5 ـمـیـلـیون ـمردـمی که در ـشاخ آـف
رر کرد د، گـفتگو داـشت و ـمـق ـن رم ـمی کـن گرـسنگی دـست و پـنـجه ـن
رـخوردار ا ـسال 2009 اـین ـبـخش از ـجـمـعـیت از اـمـنـیت ـغذاـیی ـب که ـت

شود .
ری از وگـی ا ـجـل ـطه ـب اـمه ـیی در راـب ـن واـفـق ـین ـت اـجالس گروه 8 ـهمچـن
ـسـلـیـحات اـتـمی ، که اـنـتـقال و ـفروش وـساـیل تکـنوـلوژیک گـسـترش ـت
ـبرای ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم را ـبه ـحاـلت ـتـعـلـیق در ـمی آورد، ـبه اـمـضاء
رـساـنـید.  این ـقطعـنامه ـضمن تـقوـیت آژانس ـبین اـلمللی اـنرژی اـتمی  ،
ر ان ـمـلل که تکـثـی ازـم اـمه ـس ـطـعـن ـهـمـجـنـین از ـضرورت ـتـصوـیب یک ـق
اـیت ـمی د، ـحـم اـیی اـعالم ـمی کـن رم ـجـن ـسـلـیحـات اـتـمی را یک ـج ـت

کند.
رـخی از وت ـب ا دـع ـطه ـب ای اـجالس در راـب یکی دیگر از ـبـحث ـه
کـشورـهای دیگرـجـهان که در روـند «ـجـهاـنی ـشدن» ـنـقش ـهای ـمـعـیـنی
اـیه داری رـم ده ـس ای ـعـم ورـه ود. کـش ده ـب ای آـیـن د، ـبه اـجالس ـه دارـن
ـجـهان ـبا ـتـشـخـیص ـموقـعـیت ـمـمـتاز و ـموـقـعـیت اـقـتـصادی کـشورـهاـیی از
ـقـبـیل ـهـندوـسـتان و چـین و در چـهارچوب اـهـمـیت رـشدـیاـبـنده آـنان در
اـنـسـیل ـعـظـیم ا ـهدف ـمـهار کردن پـت اـنی و ـمـنـطـقه ـیی و ـب ـتـحوالت ـجـه
اـقـتـصادی اـین کـشورـها، ـخواـهان دـعوت آن ـها ـبه کـلوپ ویژه ـخود
ـهـستـند.  ـبرـلسکوـنی، نـخست وزـیر اـیـتالـیا، ـفاش کرد که ـسران گروه 8
در راـبـطه ـبا دـعوت چـین و ـهـندوـسـتان به اـجالس ـهای آـیـنده ـصـحـبت
کرده اـند. او گـفت: « اـین زـیاد ـقاـبل درک ـنـیـست که ـما در ـغـیاب دو
اره د، در ـب ـسـتـن ده ـیی ـه ازیگران ـعـم اـنی ـب کـشوری که در ـصـحـنه ـجـه
ـیم.»  او گـفت که اـجالس گ-8 در ده ـصـحـبت ـمی کـن ـن صـاد آـی ـت اـق
ـصـاد چـین ـصـحـبت کرده اـست: ـت ـیع اـق ـمـورد ـقـدرت و ـتـوـسـعه وـس
را که اـشـیم، زـی د از چـین واـهـمه داـشـته ـب اـی ا ـنـب ا گـفـتـیم که ـم «وـلیکن ـم
واد ـمـصرـفی ـهـسـتـند....... و اـین اـیده ازار ـعـظـیم ـم ا یک ـب اـین کـشورـه
دـند و وـن را ـبـخواـنـیم که ـبه گروه 8 بپـی ـمـطرح ـشد که ـهـند و چـین را ـف
آـنرا ـبه گ-9 و ـیا گ-10 ـتـبدیل کـنـند.»  ـتوـنی ـبـلر ـنـیز امکان دـعوت

از هند و چین برای پیوستن به گروه 8 را تائید کرد.
ـطه ـبـا « ن مــشـخص اـست که ـبـحث ـهـای اـجالس ـجه در راـب اـی
ا ـطه ـب زرگ»، چه در راـب اـنه ـب اورـمـی وکراـسی در ـخ اـبتکار گـسـترش دـم
«ـنـقش ـناـتو در ـعراق»، چه در راـبطه ـبا «دـعوت چـین و ـهـند به اجالس
ـهای آـتی» و چه در راـبطه ـبا «ـجـلوگـیری از گـسـترش ـتسـلیـحات اـتـمی
وم»  ـبـطور ـعـمده در وـلوژی ـغـنی ـسازی اوراـنـی و اـنـتـقال و ـفروش تکـن
راـسـتای اـهداف اوـلـیه اـین کـلوپ کـشورـهای ـقدرـتـمـند ـسرـماـیه داری
رار اـیه داری ـق رـم اـنی ـشدن» ـس ـیـعـنی ـتـضـمـین گـسـترش و اـمـنـیت «ـجـه

داشت. 

ادامه اجالس گروه 8...
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وـقف و راـنی را ـمـت ای واـهی، یک ـلـنج اـی اـه ا ادـع د که ـب ر رـسـی ـط ـشـین ـق ـن
سرنشینان آن را بازداشت کند.

ا ـقـطر ـطی چـند ـماه گذـشـته، ـبه ـعـلت اـقداـمات یکـجاـنـبه اـین رواـبط ـب
ـشیج ـنـشـین در ـبـهره ـبرداری از ـحوزه ـهای ـنـفت و گاز ـمـشـترک ـبا اـیران
به ویژه ـحوزه ـبسـیار ـعظـیم پارس ـجـنوـبی گرم و دوسـتانه ـنـبوده و نـیـست.
ـقطر با حـمایت همه ـجانبه امپریالـیسم و تعدادی از ـشرکتهای فرامـلی، بر
ران در آب ا اـی رک ـب ـشـت ای ـم وزه ـه ـمـلـلی، از ـح وازـین ـبـین اـل ـخالف ـم
رداـشت وـنی ـخود ـب اـن اـخـته ـشده و ـق ارس ـبـیش از ـسـهم ـشـن ـهای ـخـلـیج ـف
ار ـسـی وـضـعی ـب سـاـله از ـم ا اـین ـم د. واکـنش رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب ـمی کـن

ضعیف و بطور کلی انفعالی است.
ا کـشور ـهای ـعرـبی ران ـب اـفع اـی اـید اـصطکاک ـمـن وـعه ـب ـبه اـین ـمـجـم
اـیل ـس ا ـم اط ـب ـب ودی، کوـیت و اردن را در ارـت ان ـسـع ـسـت رـب ـخصـوصـأ ـع
ـعراق اـفزود؛ ـتا ژرـفای ـتـنش ـهاـیی که ـمـنـطـقه را ـفراگرـفـته و ـمـیزان ـخـطر

آفرینی آنها به خوبی درک شود.
رـین زرگـت ال ـب رـین و در ـعـین ـح وان ـمـهـمـت ا، ـبه ـعـن آنچه ـبه ـمـیـهن ـم
کـشور حوزه خـلیج فارس ـمرـبوط می شود، دـفاع از مـنافع ملی و حـقوق
ز اـست که در آن ـی اـنه و ـصـلح آـم ضـاـیی دوـسـت ردم ـبه ـعالوه اـیجـاد ـف ـم
دون ـحضـور ار یکدیگر در آراـمش و ـب د در کـن واـنـن ـت ـطـقه ـب ـن ای ـم ـتـه ـمـل
رـقی کشـورهـای شـرـفت و ـت د و پاـیه هـای پـی ـن مـاـی دگی ـن یگانگان زـن ـب
ر اره ـجزاـی ارات ـمـتـحده ـعرـبی، در ـب اـهای اـم زـند. ادـع رـی ـخوـیش را پی ـب
د اـی ادـفی ـنـیـست. در اـین ـخـصوص ـب ازه و ـتـص ری ـت راـنی، اـم ـسه گاـنه اـی
ادآور ـشد، ـهرگز در ـهیچ ـبرـهه ـیی از ـتارـیخ اـین ـسه ـجزـیره ـخارج از ـی
ای آن ـبـقـیه د ادـع اـیـی ارات و در ـت وده اـست. اـینکه اـم ـب ران ـن الکـیت اـی ـم
کـشور های ـعرب ـمالکیت اـیران را از سال 1971 مـیالدی ( یعنی زـمانی
اه ـبه د ـمـلی ـش ایگزـیـنی رژـیم ـض ـطـقه و ـج ان از ـمـن ـسـت روج انگـل ا ـخ که ـب
ـجای آن به ـعـنوان ژاـندارم، اـین ـجزاـیر از انگـلـسـتان ـباز پس گرـفته ـشد.)
ـیالدی ، اـین ـسه ـیت ـنـدارد. در ـسـال 71 ـم یچ رو واـقـع ـنـد، ـبه ـه ـمی داـن
از پس گرـفـته ـشد، کـلـیه ـمدارک ان ـخارج و ـب ـسـت ال انگـل ره از اـشـغ ـجزـی
اک آن اـست، ـسـمت از ـخ ر اـین ـق ران ـب الکـیت اـی اکی از ـم ارـیـخی ـح ـت
ارـیـخی ـموـجود در ـمـعـتـبر ـترـین ـمراکز داـنشگاـهی و ـنـظاـمی ـنـقـشه ـهای ـت
رکـیه ران و ـت ان ، اـی ـسـت ـسه، روـسـیه ، انگـل راـن ان و از آن ـجـمـله در ـف ـجـه
بطور کامأل روشن و تردید ناپذیر به حاکمیت و مالکیت ایران گواهی
ـمی دـهـند. به لـحاظ ـجـغراـفـیاـیی ، ـجزـیره اـبوـموـسی ـبا 12 کـیـلوـمـتر ـمرـبع به
ـهـمراه ـجزـیره ـتـنب ـبزرگ که 11 کـیـلوـمـتر ـمرـبع و ـتـنب کوچک که 2
ای وردگی رـشـته کوه ـه د، اداـمه چـین ـخ اـحت دارـن ـس رـبع ـم ر ـم وـمـت کـیـل
زاگرس به ـشـمار ـمی آـیـند. ـجزـیره اـبوـموسی که در دوره ـهای گذـشته (
ا ـموـسی ) و ( ـبوـموف ) ـخواـنده ـمی ـشد، یکی از 14 اـب گپ ـسـبز ) و ( ـب
اـشد. اـین ـجزـیره ا ـمرکزـیت ـبـندر ـعـباس ـمی ـب ـجزـیره اـسـتان ـهرـمزگان ـب
در ا ـبـن وا اـست و ـب ا ـبه ـخط اـسـت رـین پـهـنه ـخشکی ـخاک ـمـیـهن ـم زدیکـت ـن
ـلنگه 75 کـیـلوـمـتر ـفاـصـله دارد. اـین ـسه ـجزـیره اـیران،ـمـحوری را ـتشکـیل
ز رـم ر ـتنگه ـه را ـب اـست. زـی ـمـت راتژیک ـبی ـه ـت ظـر اـس د که از ـن ـمی دـهـن
اـشراف داـشـته و راه ـعـبور و ـمرور از اـین ـتنگه ـبه خـلیج ـفارس و از آنـجا

به دریای عمان و اقیانوس هند ر کنترل می کند.
ـبـعالوه ـجزـیره اـبو ـموـسی ـبه ـعـنوان یکی از ـمراکز ـصدور ـنـفت ـخام

ـبا ـظرـفـیـتی ـقابل ـتوجه مـحـسوب ـمی گردد و این اـمر اـهـمـیت آن را ـمـضاعف
کرده است.

واره ـبـخش ره ـهـم زـی ران، اـین ـسه ـج ـشـیب اـی راز و ـن ارـیخ پرـف ول ـت در ـط
دت ره ـبه ـم زـی اـمی اـین ـسه ـج ـظ ال ـن د. اـشـغ وده اـن ور ـب ر کـش اپذـی داـیی ـن ـج
ـنزدیک 80 ـسال ـتوـسط انگـلـسـتان دـلـیـلی ـبر ـعدم ـحاکـمـیت و ـمالکـیت اـیران
اـتی ـبـلـیـغ ا ـت رـف وردی ـص رـخ داد ـنـمی ـشود. اـصوأل چـنـین ـب ر ـقـلـم زاـی ر اـین ـج ـب
اـیل گردـید. اگراـین وـنی و ـحـقوـقی ـق اـن رای آن ـمـبـنای ـق اـست و ـنـمی ـتوان ـب
اـسـتدالل را که کـشورـهای ـعرـبی ـمـطرح ـمی کـنـند، ـیـعـنی اـشـغال ـحدود 80
وـنـیت و اـن اـید در ـق اـشد ـب رـفـتـنی ـب ان پذـی ـسـت وـسط انگـل ره ـت زـی ال اـین ـسه ـج ـس
ـجود خود کشور ـهای عربی، به ویژه کشورـهای حوزه خلیج فارس ـتردید
ـجدی کرد، زـیرا ـهـمه اـین کـشورـها در دوره ـمـعـیـنی از ـتارـیخ ـتـحت ـسـیـطره
ودـنـند و پس از ـسـقوط اـین امپراـتوری، اـسـتـقالل ـخود اـنی ـب امپراـتوری ـعـثـم

را باز یافته و برخی نیز پایه گذاری شدند.
ـلذا، ـتبـلیـغاـتی از اـین دـست ـفاـقد ـمـبـنای ـمـنطـقی و ـحـقوقی ـبوده و ـنـباـید ـبر
ارات ـمـتـحده ـعرـبی ا پا ـفـشاری کرد. نکـته اـساـسی در اـیـنـجاـست که، اـم آـنـه
ا ـسـتـقل که ـب وـنی ـنه ـبـطور ـم اـهای ـبی پاـیه ـخود، در ـشراـیط کـن در ـطرح ادـع
ا د. اـین کشـور ـب ز ـمی زـن ـی ات ـتحـریک آـم داـم اشـاره دیگران دـست ـبه اـق
ادـعاـهای ـخود و ـبه ـطور کـلی ـتـنش آـفرـیـنی، ـصرـفا وـسـیـله ـیی ـمی ـباـشد در
اور ول و پیچده ـخ ار آن در اوضـاع ـمـتـح ران و ـمـه ار وارد آوردن ـبه اـی ـش ـف
م د ـبه ـنـقش و ـحضـور رژـی اـی ان ـب ـی ارس. در اـین ـم اـنه و حـوزه ـخـلـیج ـف ـی ـم
اـنی ـی اـست خـارـجی و ـبه ـب ـیه اشـاره کرد. ـمحـور اسـاـسی در ـسـی والـیت ـفـق
ر شکل ام " ـبه ـه ـظ وری اـسالـمی   اـصل ـحـفظ ـن رـین اـمـنـیت ـمـلی ـجـمـه دکـت
ـیه ن اـصل در کـل ـراردادن اـی ـا ـق ـن ـب ـا ـم م ـب ـدگان رژـی ـن ت؛گرداـن مکن اـس ـم
ـمـعادالت ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـنـطـقه ـیی زـیان ـهای ـفوق اـلـعاده ـبه ـمـناـفع اـیران وارد
ـطـقه چه در ـن ای ـم ورـه ا کـش ران در رواـبط ـب وـضع ـضـعـیف اـی د. ـم اـخـته اـن ـس
اور ارس و ـخ وزه ـخـلـیج ـف اـنه و چه در ـح ـی اـیی ـم زر و آـسـی ای ـخ وزه درـی ـح
ـیه رخ ا در کـل ـب رـی اشـد. ـتـق اـشی از اـین واـقـعـیت ـمی ـب ده  ـن طـور ـعـم اـنه ـب ـی ـم
دادـهای ـتوفانی ـسالـیان اخیر در ـمنطقه، رژیم والـیت فقیه ـفرصتهای ـبزرگی
ـین ا در رواـبط ـب ـیـهن ـم را از کف داده و از اـین رهگذر ـحضـور و ـنـقش ـم
اـله روی از حـوادث ـب ـشی ـضـعـیف، کم رنگ و دـن ـطـقه ـیی، ـنـق ـن ـمـلـلی- ـم اـل

بوده است.
ـبا ـتوجه ـبه اوـضاع کـنوـنی ـمـیـهن ـما و ـتسـلط ارـتـجاع ـبر کـلـیه ارگان ـها و
نـهادـهای حکوـمتی، می ـتوان و ـباـید انـتـظار داشت، اـیران ـبر خالف ـموقـعیت
ـمـمـتاز و ـظرـفـیتـهای ـسـیاـسی  اـقـتـصادی- ـفرـهنگی و ـتارـیـخی ـبه حق ـخود، در
ـمـعرض آـسـیب از ـتـند ـبادـهای ـتارـیـخی که ـهم اکـنون در جـهان و ـمـنـطقه ـمی
ود در ده ـخ اـن رـشت واپس ـم ا ـبه ـس ـن وری اـسالـمی ـب رد. ـجـمـه راربگـی وزد، ـق
اـفع ادرـنـیـست از ـمـن اـلی دارد و ـق ده ـمـنـطـقه ـموـضـعی اـنـفـع ـشراـیط ـسـخت پیچـی

ملی ایران حفاظت کند.
اـلـیـسـتی و ا رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـقدرت ـهای ـسـلـطه گر امپرـی ـحـضور و ـبـق
وابـستگان آن در مـنطقه را ـنسـبت به پایـمال کردن ـمـنافع ملی و چـشم داشت
د. رژـیم والـیت اخ ـمی کـن ور ، ـبـیش از پـیش گـسـت اـمـیت ارـضی کـش ـم ـبه ـت
ـفـقـیه ـهمچون رژـیـمی ـبدون ـحـماـیت و پـشـتواـنه ـمردـمی رژـیـمی که ـجاـمـعه را
و اـیه دار ـن رـم ـشـتی ـس اکی ـتـقـسـیم کرده و ـم اـتی ژرف و دردـن ا شکاف ـطـبـق ـب
کـیسه را به بـهای فـقر اکـثریت ـجامعه، ـثروتـمـند ـساخته، ـهرگز نـمی ـتواـند در
ور را اـفع ـمـلی کـش ارـیـخی و ـمـن وق ـت ـطـقه ـیی ـحـق ـمـلـلی و ـمـن ادالت ـبـین اـل ـمـع

تامین کند.     

ادامه تنش های خطرناک در حوزه ...
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د که در اـجالس ودـن زرگ» ـب اـنه ـب ـی اورـم راـنی از «ـخ زو ـس د کرزای  ـج اـم و ـح
ودی، ان ـسـع ـسـت رـب رـبی ـمـنـجـمـله ـع ده ـع ای ـعـم ران کـشورـه د.  ـس ـشرکت کردـن
رای ده ـب االت ـمـتـح ای اـی راض ـبه کوـشش ـه اٌ در اـعـت ـشـخـص وـنس ـم ر و ـت ـمـص
تـحـمیل «ارزش ـهای ـغرـبی ـبر ـفرـهنگ ـهای آـنان» از ـشرکت در اـجالس ـخود
ـیـر «ـبـرگزاری ـظ ـصـوـبه اـجالس ـشـاـمل اـصالـحـاـتی ـن داری کردـنـد.  ـطـرح ـم
اـنـتـخاـبات آزاد، ـمـطـبوـعات ـمـسـتقل، ـسـیـسـتم ـهای ـقـضاـیی ـبـهـتر، ـتـعـلـیم ـقـضات و
اـیی ای کوچک، و کارزارـه رکت ـه رـضه و وام ـبه ـش ری، ـق وکالی دادگـسـت
برای کاـهش بیسوادان به مـیزان 20 میلیون نفر و ـهدف تعلیم و آموزش 100/
وان گـفت که ـجورج ـبوش و اری ـجـهات ـمی ـت ـسـی اـشد.  از ـب 000 ـمـعـلم» ـمی ـب
ـسران ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی ـبا ـنـیـتی ـمـشاـبه ـسـعی دارـند که «اـنـقالب ـسـفـیدی» از
اری اـخـت دف ـس ا ـه ران ـب ال 1341 در اـی اه در ـس ا ـش د رـض آن دـست که ـمـحـم
اده اـنه پـی اورـمـی اـیه داری در کـشور، اـجرا کرد، در ـسـطح ـخ کردن رواـبط ـسرـم

کنند. 
نقش رسمی برای ناتو در خاورمیانه؟

ـمـساله ـعـمده دیگر ـمـطرح ـشده در ـبحث ـهای اجالس «گ-8» که در راـبطه ـبا
وـلـیت ـسـئ ـشـنـهاد اـیاالت ـمـتـحده ـبرای دادن ـم اـشد، پـی اـنه ـمی ـب ـتـحوالت ـخاورـمـی
و اـت اـندـهی پـیـمان ـنـظاـمی ـن رـم ار ـهای ـف اـخـت ا و ـس روـه «ـحـفظ اـمـنـیت» ـعراق ـیه ـنـی
راق واـهـمه اـسی وـضع آـشـفـته  ـع ات ـسـی ده که از ـتـبـع االت ـمـتـح ود.  دوـلت اـی ـب
اـنـماه اـین اـثـیر اـین اـمر ـبر ـنـتاـیج اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری آـب دارد و نگران ـت
ان اـمی کـشورـهای پـیـم ان ـتـم ـسـت اـن اـنـند اـفـغ اـشد، ـسـعی کرد که ـهـم کـشور ـمی ـب
آـتالـنـتیک ـشـماـلی را درـمـسـئوـلـیت ـماـجراـجوـیی ـنـظاـمی ـخود ـسـهـیم کـند. ـتوـجه
ان ـسـت ر انگـل ر، ـنـخـست وزـی وـنی ـبـل وی ـت وش که از ـس دـنت ـب اد پرزـی ـشـنـه ـبه پـی
وـهـمدـست «ـسوـسـیال دـموکرات» ـخود، ـحـماـیت ـمی ـشد، از اـین ـنـظر ـمـهم ـمی
ورای اـمه ـش ـطـعـن اـتی پس از ـتـصوـیب یکپارچه ـق اـع ر ـفـقط ـس د، که اـین اـم اـش ـب
د و رح ـمی ـش ـط راق ـم ردم ـع اکـمـیت ـبه ـم اده ـح ا پروـسه اـع ـطه ـب اـمـنـیت در راـب
ـمنعکس کنـنده تفکرات و جهت ـحرکت آتی امپرـیالـیسم در ـمنطقه ـمی باـشد.
ـبوش اـعالم کرد که: «ـما ـمـعـتـقدـیم که ـناـتو ـباـید ـمداـخـله داـشـته ـباـشد.  ـبـسـیاری
از کـشورـهای عضو ـناـتو در موقعـیتی نیـستند که ـنیروی بـیشتری را ـفراهم کنـند.
اـید در اـین اـتو ـب ا کاـمالٌ اـین را درک ـمی کـنـیم.  وـلی ـمن فکر ـمی کـنم که ـن ـم
ـمـساـله ـشرکت داـشته ـباـشد و ـمن فکر ـمی کـنم که ـما ـشاـنس ـخوـبی ـبرای انـجام

موفقیت آمیز این امر داریم.» 
رای ـخود و اـتـحادـیه اروپا راـنـسه که ـب انگوـنه که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد، ـف ـهـم
اـفع ـمـشـخـصی را در ـنـظر دارد و ـحاـضر ـبه ـحرکت در ـتـحت اـنه ـمـن در ـخاورـمـی
راک که اد کرد.  ـشـی ـتـق اد اـن ـشـنـه ـست، از اـین پـی ـی ریکا  ـن دـهی آـم اـن رـم پرچم ـف
ی در م کردن کـشــورـهــای اروپاـی ی دسـت بــوش را بــرای ـسهــی ـبــدرســت
ـماـجراـجوـیی ـنـظاـمی در ـعراق و اشـغال ـغـیرـقاـنوـنی اـین کـشور ـخواـنده اـست، ـبه
د: «ـمن فکر ـنـمی ـیـن اـمی ـنـمی ـب ـظ ان ـن رای اـین پـیـم راـحت گـفت که ـنـقـشی ـب ـص
ر، ـمن راـت اـتو اـست که در ـعراق دـخاـلت کـند. از اـین ـف کـنم که اـین ـبه ـعـهده ـن
وـجود درک ـشده اـسـیت ـهای ـم اـنی ـحـس دارم که از ـنـظر زـم اـین اـحـساس را ـن

است.  من در مورد این مساله تردیدهای جدی دارم.» 
اـیاالت ـمـتـحده که از ـنـظر اـبـعاد ـنـیروـهای ـنـظاـمی و ـتـسـلـیـحات ـموـقـعـیت ـبی
ا ـشرکت دادن اـین پـیـمان ـتـجاوزگر در اـتو دارد، ـسـعی ـمی کـند ـب ـنـظـیری در ـن

عراق عمالٌ خاورمیانه و خلیج فارس را به محدوده عملکرد آن بیفزاید. 

توافق نامه های اجالس و دعوت چین و هند!؟
ـا ـطه ـب ی اـجالس در راـب ـاـت ـغ ـی ـل ـب ـای پرـسـر و ـصـدا و ـت ـار ـبـحث ـه در کـن
ـضرورت ـبـخـشش و ـیا ـتـخـفـیف ـبدـهی کـشورـهای ـفـقـیر آـفرـیـقا، ـسران اـجالس
اری ا گـسـترش ـبـیـم رـخورد ـب اـیـلی از ـقـبـیل ـضرورت ـب ـس ا ـم ـهمچـنـین در راـبـطه ـب
ده ـن اـمی ـجـمـعـیت و آـی ـم ا ـت ورـه رـخی از کـش ون در ـب ا که اکـن رـیـق دز در آـف اـی
اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی را ـتـهدـید ـمی کـند، ـتـبادل ـنـظر کردـند.  رـئـیس ـجـمـهور
ـمـده ـبـدـهی ـهـای ـتـحـده ـسـعی کرد که اـجالس را ـبه ـبخــشـودن ـع اـیـاالت ـم

ده واـلی ـتـعـیـین کـنـن د؟  پاـسخ ـبه چـنـین ـسـئ ـسـتـن اـلـیـسم ـه اـتی امپرـی اـفع ـحـی اع از ـمـن ـبه دـف
جهت عمده و محتوای سیاست اتحاد نیروهای سیاسی منطقه خواهد بود.

وش ورج ـب وی ـج ر از ـس ای اـخـی اه ـه ا آنچه در ـم رح ـمصـوـبه اـجالس ـب ـمـتن ـط
ـمـطرح ـشده ـبود ـبرـخی تـفاوت ـها را دارد ـمثالٌ ـمشـخص اـست که تـحت ـفـشار ـبرـخی
اـله ـس اـله ـضرورت ـحرکت در ـجـهت ـحل ـم ـس ران اروپاـیی و ـبه ویژه  ـشـیراک ـم رـهـب
صـوـبه ـته اـست.  وـلی طـرح ـم ـیل مـورد اشـاره قـرار گرـف ری اعـراب و اسـراـئ درگـی
ر کـشوری در ـتـعـیـین ـسرـعت و داـمـنه اـلیکه دـست ـه اکـید ـمی کـند در ـح ـهمچـنـین ـت
اـبل اـنـعی در ـمـق اـید ـم ـطـقه ـیی ـنـب ود، «درگـیری ـهای ـمـن از ـخواـهد ـب اـصالـحات الزم ـب

اصالحات باشند.»
ا درک ـجورج ـبوش از ـتـحـمـیل شکل ـشـیراک در ـطول اـجالس در ـمـخاـلـفت ـب
ول از پـیش رـم ار داـشت: «ـف انک اـظـه وپ و ـت رـیق ـت وکراـسی» از ـط ویژه ـیی از «دـم
ور ر کـش ور ـب ادگی از یک کـش وان ـبه ـس ـت وکراـسی که ـب رای دـم ده ـیی ـب اـخـته ـش ـس
رـهنگ ـست، یک ـف ـی د ـن وکراـسی یک ـمـت دارد.  دـم ـطـبق کرد، وجـود ـن ـن دیگری ـم
اـست.  ـبرای اـینکه دـموکراـسی ـبه ـصورت پاـیدار و ـهـمـیشگی در جـهان ـعرب رـیـشه

بگیرد، قبل از هر چیزی این باید یک دموکراسی عربی باشد.»   
ـمـتن ـبـیاـنیه اـجالس در ـبر دارـنده «ـضرورت ایـجاد دـیاـلوگ ـمـنـظـمی» در راـبـطه ـبا
اـمـعه ـمدـنی» در اـین ار ـهای «ـج ا کـشورـهای ـمـنـطـقه و ـهمچـنـین ـساـخـت «دـموکراـسی» ـب
ـشر ـشد  از اـین اـنـیه رـسـمی دوـلت اردن که در ـطول اـجالس ـمـنـت ا اـست.  ـبـی کـشورـه
ـطرح ـبه ـعـنوان «ـمـنعکس کـنـنده ارجـحـیت ـهای ـمـنطـقه» اـسـتـقـبال کرد و در ـعـین ـحال
اـخـطار ـنـمود که «اصالـحاتی که از ـخارج تـحمیل ـمی ـشوـند» می ـتوانـند به ـضد ـخود
اـنـیه دوـلت اردن ـخاـطر ـنـشان ـمی ـشود که «ـمـخاـلـفان اـصالـحات ـتـبدـیل ـشوـند. در ـبـی
اـبه اـنه را ـبه ـمـث واـنـند ـبه ـسـهوـلت کوـشش ـهای اـصالح ـطـلـب اـسی و اـجـتـماـعی ـمی ـت ـسـی
اـجرا کردن ـمـحض یک دـسـتورکار از ـخارج ـصادر ـشده ـبرـضد  ـمـناـفع ـجـهان ـعرب
ـجـلوه دـهـند.» «رـفیق ـحرـیری»، نـخـست وزـیر ـلـبـنان، ـنـیز در عکس اـلـعـمـلی در راـبطه ـبا
ای رـیق گروه ـه د که از ـط دارـن زرگ ـحق ـن ای ـب ورـه ار کرد که «کـش ر اـخـط اـین اـم
مختلف جامعه مدنی در کـشورهای عربی عمل کنند، چرا که چـنین کوشش هایی

به ضد خود بدل خواهد شد.»
ـتاـیـمز ـماـلی 11 ژوـئن ـمـتذکر ـشد که  فـقط دوـلت ـهای ـخاورـمـیانه ـنـیـسـتـند که در
روـهای ـمـنـطـقه که ـمی اری از ـنـی ـسـی د، ـبلکه ـب ـسـتـن ریکا ـخوـشـحال ـنـی ا ـطرح آـم راـبـطه ـب
ان ریکا اـطـمـیـن ا ـبه آـم د،  ـمی گوـیـند که «آـنـه داز اـین اـصالـحات ـبـهره ـمـند ـشوـن واـنـن ـت
اـید ـمورد ـتوـجه ـقرار بگـیرد ـهـمـین اٌ یکی از ـمـساـیل ـعـمده ـیی که ـب اـق ـندارـند.»  و اـتـف
ـعدم اـطـمـیـنان ـمردم و ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـنطـقه ـخاورـمـیاـنه ـبه ـنـیات اـیاالت ـمتـحده ـمی
رـبی در ای ـع ورـه ران کـش رای ـحـضور ـس ریکا ـب ر رـغم کوـشش دوـلت آـم د.  ـب اـش ـب
ـحاشـیه اجالس «گ-8» به ـمـنـظور ـمـشروـعـیت دادن به آن از ـسوی ـسران کـشورـهای
ـعـمده ـمـنـطـقه که ـتـماـیالت ـمـشـخص آـمریکاـیی دارـند، رـغـبـتی ـنـشان داده ـنـشد.  ـسر
مـقاله «اـخبار خـلیج» در این راـبطه اـشاره می کـند: « اـیاالت متـحده از چـندین  کـشور
وش ای ـب ا که آـق ود ـت رای شـرکت در اـجالس دعـوت کرده ـب عـرـبی و اـسالـمی ـب
ـبـتواـند ـطرح ـخود ـبرای اـصالـحات در ـخاورـمـیاـنه، ـیا اگر دـقیق ـتر گـفته ـشود، آـنـطور
زرگ»، را اراـئه اـنه ـب ـی ر خـاورـم ـسـلط ـب رح ـت د، «ـط ـن اره ـمی کـن راب ـبه آن اـش که اـع
ـبدـهد. ـطرح ـتـسـلط کـشورـهای ـخاورـمـیاـنه ـتوـسط آـمریکا و اـسراـئـیل.  ـبه ـهـمـین دـلـیل
اـست که ـبـسـیاری از رـهـبران ـعرـبی از پذـیرش دـعوت ـبرای ـشرکت در اـین اـجالس
ر، ـبـحرـین، اردن و ـیـمن ـتـماـیل ـخود ـبه اوـیل ـعراق، اـلـجزاـی ـخودداری کردـند.  ـبـهرـت
ـشرکت  را اـعالم کرده اـند.  و ـهمچـنـین رـهـبران ـترکیه و اـفـغاـنـسـتان.  ولیکن ـشرکت
آـنان ـنـماـیشگر ـقـبول و ـیا ـتـصدـیق اـین ـطرح از ـسوی کـشورـهای ـمـنـطـقه ـنـیـست، ـبلکه
ـبـیـشـتر ـبه اـین مـعـنی ـخواـهد ـبود که ـخود را ـبه ـمـثاـبه آـناـنی که ـبا بـقـیه ـمتـفاوت ـهـسـتـند،
رـیت وـسط اکـث ر ـت د که «اـین اـم اره ـمی کـن ار ـخـلـیج در اداـمه اـش د.»  اـخـب رـفی کـنـن ـمـع
ـمردم ـخاورـمـیاـنه ـقـبول ـشده اـست که در ـنـهاـیت ـباـید در ـتـماـمی ـعرـصه ـهای  ـجاـمـعه
اـصالحات ـبـشود. ولیکن اـین اصالـحات باـید از درون ـهر مـلتی، و ـبر اـساس ـخواسته
ها و تمایالت شهروندان آن، و با سرعت و زمانی که برای اکثریت آن جامعه قابل

قبول باشد، بجوشد....»
ادامه در صفحه 3در ـنـهاـیت رـئـیس ـجـهـمور و ـنـخـست وزـیر «دوـلت ـموـقت ـعراق»، ـملک ـعـبداهللا
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وری اـست ـجـمـه د رـی ـسـن اـتـمی دیگری را ـبه ـم وان ـخ ود که ـبـت رگزار ـش ـب
ادرـست از اـبی ـن ـنـشاـند ـنـشانگر پاـفـشاری ـلـجوـجاـنه ـبر درک ـغـلط و ارزـی
اـسی ای ـمـخـتـلف ـسـی روـه ـی ان ـن وا ـمـی وازن ـق ور و ـت اـسی کـش وـضـعـیت ـسـی
اـست.  ـحـمـیدرـضا ـجالـیی پور «ـعـضو دـفـتر ـسـیاـسی ـجـبـهه ـمـشارـکت» در
ری اـنه ـت ـن ـی اٌ واـقع ـب ـت ـسـب اـبی ـن داد، در ارزـی رنگار روـی ا ـخـب گـفت و گوـیی ـب
ات، از ـجـمـله اـب ـتـخ ای روز در زـمـیـنه اـن اـیل و ـبـحث ـه ـس اره ـبه ـم ـضـمن اـش
رای ـمـطرح کردن ازی ـب رای زـمـیـنه ـس اع ـب ـسـته ـبه ارـتـج اـفل واـب ـتالش ـمـح
ـتخـابـات آـتی ـمی گویـد: نـوان نـامـزد «ـجـوان» اـن ـشهـردار ـتهـران ـبه ـع
«ـبرـخالف آنچه در ـبرـخی ـمـحاـفل و ـجـلـسات ـمـخاـلف اـصالـحات ـمـطرح
ـمی ـشود، ـمـسأله مـهم در اـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری بـحث «ـجوانگرای»
اـبت ر اـصـلی در رـق ـتـغـی ـست.» ـبه گـفـته ـجالـیی پور «ـم االری» ـنـی رـس ا «پـی ـی
ـهای اـنـتـخاـباـتی ـکه از اـنتـخاـبات مـجـلس ـهـفـتم در ـجمـهوری اـسالـمی ـبروز
پـیدا ـکرده آن اـست ـکه ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات ـباـید از ـقـبل ـتـضـمـین ـشده ـباـشد.
ات اـب ان اـصالـحات ـکه ـمـخاـلف اـنـتـخ اـلـف رای ـمـخ اـطر ـب ر، ـبه آن ـخ اـین اـم
اه ا ـنـمی ـخواـهـند اـشـتـب د، اـهـمـیت دارد ـکه آـنـه ـسـتـن اـنه ـهم ـه آزاد و ـمـنـصـف
ـسال 76 را ـتـکرار ـکـنـند و ـناگـهان ـکاـندـیداـیی ـنـظـیر ـسـیدـمـحـمد ـخاـتـمی به

پیروزی برسد .»
ـمـین نکـته اسـاـسی و ظـرـیف اـست که ر سـر ـه ز ـب ـی ـبـحث اسـاـسی ـن
ان تکرار واـه ا ـخ ات گذـشـته ـنه ـتـنـه رـبـی وـجه ـبه ـتـج ا ـت اکـمـیت ارـتـجاع ـب ـح
اـست رـبه رـی ر تکرار ـتـج ر ـس رداد 76 ـنـیـست ـبلکه ـب اـتـمی در ـخ رـبه ـخ ـتـج
ـجمـهوری ـهاـشـمی رـفـسنـجاـنی هم ـنـیز دچار ـتردـید و شک است. ـتاریک
وـجه ـبه وـضـعـیت ا ـت د که ـب ده اـن ـیـجه ـمـهم رـسـی ـت اکم ـبه اـین ـن ان ـح ـش دـی اـن
ان رـی ـسـته ـبه ـج د در صـد واـب د ـص روـمـن ـی ره ـن ور ـبه یک چـه راـنی کـش ـبـح
ان زده رژـیم را ـبه وـف وان کـشـتی ـط ـت د که ـب دـن ازـمـن ـی «ذوب در والـیت» ـن
ـساـحل ـبرـساـند. اـمـیر ـمـحـبـیان، از ـنـظریه پردازان ـسرـشـناس ارـتـجاع و ـعـضو
ـشورای ـسردـبـیری روزـناـمه رـساـلت در اـین زـمـیـنه ـمی ـنوـیـسد: «به ـنـظر ـمی
رـسد وضـعـیت و ـموقـعـیت ـکـشورـمان در ـصـحنه جـهاـنی در ـشراـیـطی اـست
ـکه ـمـیـطـلـبد در اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـنـیروـهاـیی در ـصـحـنه ـحاـضر
ان آب پاکی را اـشـند» ـمـحـبـی رـیت ـبـحران را داـشـته ـب دـی وان ـم د ـکه ـت وـن ـش
ات» اـب ـتـخ راب «اـن وز ـس اـنی که ـهـن اکـمـیت و کـس دان ـح روی دـست ـمـنـتـق
دـغه ات دـغ اـب ـتـخ د: «در اـین اـن زد و ـمی گوـی د ـمی رـی آزاد را در ـسر دارـن
ـهای ـتاـیـید و رد صالـحـیت  -به دـلـیل اـیـنکه ـشاـکله ذـهـنی ـشورای نگـهـبان
ـبرای ـهـمه اـهل ـسـیاـست ـمـشـخص اـست  -ـکـمـتر اـست .مـعـتـقدم ـکـساـنی ـبه
این میدان ـخواهند آـمد که از تایـید صالحیـتشان اطمیـنان دارند اـما اینکه
ـستگی دارد ود ـبه ـعواـمـلی ـب اـسی چگوـنه ـخواـهد ـب ـنـحوه چاـلش ـهای ـسـی
که یکی از مهمترین آنها که صحنه ی سیاسی انتخابات آینده را روشن

می کند، آمدن و یا نیامدن آقای هاشمی رفسنجانی است.»
ار ـهم چـنـین آـمده ـبود که در ـنـشـست و راـیزـنی ـهای دروـنی در اـخـب
اـمه وول روزـن ـس ر ـم دـی اون ـم دی، ـمـع رـن ار ـه ـسـین ـصـف ان راـست  ـح رـی ـج
رـکاـندن پوـسـته ار «ـت ـکـیـهان و از ـفـعاالن ـجرـیان اـنـصار ـحزب اهللا  ـخواـسـت
چـهره ـهای ـموـجود و ـبه ـمـیدان آـمدن چـهره ـهای ـجواـنی چون اـحـمدی
ـمـهـوری ـشـده ـبـود» بـر اـسـاس گزارش ـتخـاـبـات رـیـاـست ـج نژاد در اـن
«روـیداد روز دوـشـنـبه 25 ـخردادـماه، اـعـضای «ـشورای ـمرـکزی ـجـمـعـیت
ـتالف آـبـادگران ـنقـش ـیل اـئ ـثـارگران اـنـقالب اـسالـمی» ـکه در تــشـک اـی
ا ـمـهـمی ـبازی ـمی ـکـنـند و اـغـلب دارای ـسواـبق ـنـظاـمی و اـمـنـیـتی ـهـسـتـند، ـب
ات آـنهـا ـبه د .در اـین ـمالـق ات کـردـن ـسـنجـاـنی ـمالـق ر هـاـشـمی رـف اـکـب
ـصراـحت از ـضرورت ـحـضور چـهره ـهای ـجوان و ـجدـید در اـنـتـخاـبات

ـسـخن گـفـته اـند و ـبه ـنوـعی ـتالش ـکرده اـند ـتا ـبه رـفـسـنـجاـنی اـعالم ـکـنـند ـکه
در صورت ـکاندـیداتوری در انتـخابات ـبا واکنش ـجریانـهای تندروی ـجناح
ورای رز» «ارگان ـش ـسـیم اـلـب رـیه «ـن ـش واـجه ـخواـهد ـشد. » ـهمچـنـین ـن راـست ـم
ـهـماـهنگی ـنـیروـهای اـنـقالب» که زـیر ـنـظر ـناـطق ـنوری و واـبـستگان وـلی ـفـقـیه
ـمـنـتـشر ـمی ـشود، ـضـمن اـشاره ـبه ـضرورت ـحـفظ وـجدت ـنـیروـهای ارتـجاـعی
ان اـصولگرا رـی روزی ـج اره کرد که: «پـی ادگران» از ـجـمـله اـش ر پرچم «آـب زـی
ـشـین اـین راتژی پـی ـبـلی و اـسـت ای ـق داوم روش ـه ا ـت روف ـنه ـب ـبه «راـست» ـمـع
ر ای دوم ـب وراـه ات ـمـجـلس ـهـفـتم و ـش اـب ان(ـکه در ـمـقـطع پـیش از اـنـتـخ رـی ـج
د در ان ـجدـی دـم ـشـکـیل اـئـتالف و چـی دـیون ـت ود) ـبـلـکه ـم اـکم ـب اح ـح اـین ـجـن
ـتالف ـوان اـئ ـن ـان(ـکه ـتـحت ـع ـرـی ن ـج ـاـسی اـی ـی ـای ـس ـیت ـه بگان و اـل ـنـخ
ر، ـنـسل دوم و ـسوم ر و ـصرـیـحـت ر ـبـهـت ود. ـبه ـتـعـبـی ادگران» ـمـتـحد ـشدـند) ـب «آـب
وذ ـمـعـنوی و ـسـنـتی ـنـخبگان ـنـسل ر ـنـف ون در زـی اـکـن ان اـصول گرا ـکه ـت رـی ـج
ده ؤـتـلـفه اـسالـمی گردآـم اـبـقه ـم ر در حـزب پرـس ـشـت ـی ان(ـکه ـب اول اـین جـرـی
اـند)ـضـمن ـعـبور ـتوأم ـبا اـحـترام از ـطـیف ـسـنـتی و ـقدـیـمی ـجرـیان اـصول گرا،

توانستند اقبال عمومی را کسب کنند...»
ان داـیش ـجرـی ال ـعـموـمی» که بگذرـیم پـی اـهای ـمـسـخره «اـقـب اـلـبـته از ادـع
رای ان ـحاکم ـب رـتـجـع اـبات ـمـجـلس ـهـفـتم ـتالش ـم ادگران» در روـند اـنـتـخ «آـب
اـیی ـهمچون ـهـیـئت ان ـه اراـئه پوـشش ـجدـیدی که ـحداـقل ـبه ـمـنـفوری ـجرـی
ا طـرح اشـد و در ـعـین حـال ـب ـب ارز ـن ـب هـای مـوـتـلـفه و جـاـمـعه روحـاـنـیت ـم
واـند ـبـخش ـهاـیی از پایگاه ـهای اـجـتـماـعی از ـبـین اـنه ـبـت رـیـب ـشـعارـهای ـعوام ـف
ـضـحـاـنه اـین ـجـرـیـان در ـت ـته ـحـاکـمـیت را ـبـازـسـازی کـنـد. شکـست ـمـف رـف
اـنـتـخاـبات ـمـجـلس و آراء چـند درـصدی ـنـماـیـندگان ـمـنـتـسب ـبه آن  ـنـشان داد
د. ور آن را دارـن رات ـتـص د که ـحـض ر از آـنـن ار ـت وـشـی ار ـه ـسـی ا ـب ردم  ـم که ـم
ـحـضور ـنـماـیـندگان آـبادگران و ـتـسـخـیر ـمجـلس ـهـفـتم ـتوـسط اـین ـجرـیان ـتنـها
به دلیل حذف ـهزاران ناـمزد انتـخاباتی ـتوسط شورای نگـهبان تحقق ـیافت و

نه اقبال چهره های منفور و افشا شده یی همچون باهنرها. 
ـشـعار «اـنتـخاـبات آزاد » ار چـندـین ـسال گذـشـته ـبه کرات از ـسوی ـنـیروـها
و ـجرـیان ـهای ـسـیاـسی ـمـخـتـلف ـمـطرح و ـبه آزـمون گذاـشـته ـشده اـست و ـبی
ده از تکرار ات کـسب ـش رـبـی وـجه ـبه ـتـج ا ـت ده که ـب را رـسـی ان آن ـف شک زـم
ـتجـوی راه کارهـای یـز کرد و ـبه جــس آزمـوده هـای شکـست خـورده پرـه
داد پرداـخت. واـقـعـیت اـین اـست اـیی ـمـیـهن از چنگال اـسـتـب رای رـه اـسب ـب ـمـن
ـمه ـهیچ گاه در وم واـقـعی کـل ات آزاد» ـبه ـمـفـه ـتخـاـب ر «اـن که در دو دـهه اـخـی
ـمـیـهن ـما ـبرگزار ـنـشده اـست. ـحـتی اـنتـخاـبات دوم ـخرداد 1376 ـنـیر اـنـتـخاـباـتی
زد اـم ا ـن ان صـدـه ـی ان ارـتجـاع از ـم ورای نگـهـب ود که ـش وکراـتیک ـب ر دـم ـغـی
ار راـین طـرح ـشـع اـب ـن ر را داد. ـب ار ـنـف ا اجـازه شـرکت ـبه چـه ـنـه اـتی ـت ـتخـاـب اـن
«اـنـتـخاـبات آزاد» در کـشوری که ـهـمه ـقواـنـین و ـنـهادـهای ـتـصـمـیم گـیری آن
اـشد. واـند ـب رار دارـند ـسراـبی ـبـیش ـنـمی ـت زـیر ـنـظر یک ـنـفر و واـبـستگان او ـق
اـنه ـب ورت داوـطـل ار او ـبه ـص ـص اکم، وـلی ـفـقـیه و اـن ان ـح رـتـجـع ور اـینکه ـم ـتـص
ـحاـضر ـخواـهـند ـشد ـتا اـهرم ـهای اـساسی ـقدرت را در اخـتـیار نـیروـهای ـمدافع
ر ال خـاـمی اـست که حـداـقل ـتجـرـبه ـهـفت سـال اـخـی د ـخـی رار دـهـن ردم ـق ـم
ای روـه ـی ـسـیج ـن ا ـب ا ـب ـنـه ده اـست. ـت اـن ات رـس ادرـسـتی آن را ـبه کرات ـبه اـثـب ـن
ارزه و وارد کردن د ـمـب ـشدـی اـمـعه و ـت رـین ـسـطح در ـج رده ـت ردـمی در گـسـت ـم
ـفـشار ـبه ـباالـست که ـتزارـهای کـنوـنی ـجمـهوری اـسالـمی ـمـجـبور ـخواـهـند ـشد
ـهمچون ـسـلف ـشاـهـنـشاـهی ـشان ـصدای اـنـقالب ـمردم را ـبـشـنوـند و در ـمـقاـبل
آن ـتسـلـیم گردـند. ـبدون اـین ـنـیروی ـبـسـیج ـشده و ـصف ـمـتـحد ـنـیروـهای ـضد
دیکـتاـتوری تکرار ـشـعارـهای ـسوـخـته گذـشـته و پاـفـشاری و ـلـجاـجت ـبر آـنـها
خاک پاشیدن به چشم مردم و توجیه بی عملی و مماشات با استبداد حاکم

است.
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ـبـیش از یک ـمـیـلـیون نـفر از ـمردم وـنزوـئال در  6 ژوـئن، در ـهـماـیـشی ـعـظـیم
اـنی و ـحـماـیت از رـئـیس ـجـمـهور ـمـنـتـخب ان ـهای کاراکاس، ـبه پـشـتـیـب اـب در ـخـی

این کشور، هوگو چاوز، پرداختند .
اـین ـهـماـیش در ـجواب ـبه «ـشورای مـلی اـنتـخاـبات وـنزوئال»، ـمـبـنی ـبر ـتاـئـید
ا اـنـتـخاـبات پـیش از ـموـعد، ـصورت گرـفت. ـشورای ـمـلی رـفراـندوم در راـبـطه ـب
اء «ـجـمع آوری ررـسی ـبـیش از 2،451،821 اـمـض زوـئال  پس از ـب ات وـن اـب ـتـخ اـن
رـفت. اـین دوم را پذـی راـن رگزاری رـف ون، ـب ـسـی ای اپوزـی روـه ـی رف ـن ده» از ـط ـش
ـین ـتـارـیخ اـنـجـام ـی رـفـراـنـدوم ـقـرار اـست که در  15 اوت اـنـجـام بگـیـرد.  ـتـع
دوم پس از 19 اوت راـن ورـتی که رـف ود که در ـص ر ـمـهم ـب ـظ دوم ازاـین ـن راـن رـف
ـصورت بگـیرد، در ـصورت شکـست چاوز، ـمـعاون رـئـیس ـجـمـهور ـبرای دوره
دوـساله ـباـقـیـماـنده، رـیاـست ـجـمـهوری را ـبه عـهده ـخواـهد گرـفت.  در ـحاـلی که
ـبرگزاری رـفراـندوم قبل از 19 اوت به اـین معـنی است که در ـصورت پـیروزی
اه اـصـله یکـم اـید در ـف اـست ـجـمـهوری ـب وـعد رـی اـبات پـیش از ـم ان، اـنـتـخ اـلـف ـمـخ

انجام پذیرد.  
اـنـتـخاـبات  پـیش از ـموـعد، ـتازه ـترـین ـتوـطئه امپرـیالـیـسم و ـطرـفداران آن در
ـسم و اـلـی رنگوـنی دوـلت چاوز اـست. در آورـیل 2002، امپرـی رای ـس زوـئال، ـب وـن
کارگزاران داـخـلی آن، دـست ـبه یک کودـتای ـنـظاـمی ـبرـضد چاوز زدـند و ـبه
ورـیه ا ـف ر 2002 ـت اـمـب اـصـله دـس ـطور ـموـقت حکوـمت را ـبه دـست گرـفـتـند. در ـف
2003 نیز با به راه انداختن یک سری اعتصاب و خرابکاری، اقتصاد کشور را
ـتا ـمرز ورشکـستگی کـشاـندـند. اـفت اـقـتـصادی وـنزوئال در اـین ـمدت ـبراـبر ـبا 9/
5 درـصد ـبود که ـماـنـعی ـجدی ـبر ـسر راه تـحقق ـبرـناـمه ـهای اـجـتـماـعی به وـجود
آورد.  ـنـیروـهای ـمـخاـلف چاوز پس از آن ـنـیز ـبرای داـمن زدن ـهرچه ـبـیـشـتر ـبه
ـیه، (تـراـفیک)، دـست ـبه ـسـتم آمـد و شـد وسـاـیل ـنـقـل ـی ـتی هـا، در ـس ارضـاـی ـن
ـخرابکاری زدـند ـتا ـشـهرـهای ـبزرگ را ـفـلج کـنـند، اـما ـهرـباره، ـحـضور ـمردم و
ر ا و اـعـمال ـغـی ا و ـنـقـشه ـه ا، ـتـماـمی اـین ـخـشوـنت ـه وـطـئه ـه ا اـین ـت ا ـب اـبـله آـنـه ـمـق

قانونی را به شکست کشاند.
ا ریکا، ـب ـسم آـم ـی اـل اـنی کاـمل امپرـی ـب ـی ا پـشـت زوـئال ـب اـیه داران وـن رـم ون ـس اکـن
ور ردم اـین کـش د را ـبه ـم وـع ات پـیش از ـم اـب ـتـخ وـطـئه اـن ا، ـت ـض «ـجـمع آوری» اـم

تحمیل کرده اند. 
راواـنی ـصورت ا و ـتـخـلـفات ـف در ـجرـیان «ـجـمع آوری» اـمـضا ـها، ـتـقـلب ـه
اط، پـلـیس اری از ـنـق ـسـی ار ـمی کـند. در ـب اـقد اـعـتـب ا را ـف گرـفت، که اـین اـمـضا ـه
اـفـته ون ـی ـسـی زاب اپوزـی راکز اـح اـیی را در ـم اـس اـیل ـجـعل کارت ـشـن واد و وـس ـم
دان ـبه ـن د کارگران و کارـم دـی ز از طـرـیق ـتـه ـی ا ـن ضـا ـه اری از اـم ـسـی اـست و ـب
اـخراج، از ـطرف کارـفرـماـها، ـجـمع آوری ـشده اـست. از ـنـموـنه ـهای ـمـشـخص
آن، کارـخاـنه ـنوـشاـبه ـسازی کوکا - کوال اـست که در آن کارگران کارـخاـنه
تـهدـید ـشده ـبودـند که در ـصورت اـمـضا نکردن ـفرم ـها ـبرای رـفراـندوم، از کار
اـخراج ـخواـهـند ـشد.  ـنـموـنه دیگر ـبـیـمارـسـتان ال ـلـیاـنـتـیو  El Liantio ـبود که
ان ـنخـواـهـیم ـت ـمـل د، ـع ـی ضـا نکـن ود که: «اگر اـم ـته شـده ـب اران گـف ـم ـی در آن ـبه ـب
کرد.» در این مرکز رای گیری 200 برگه رای گیری پخش شده بود اما 400
ـبرگ رای جـمع آوری ـشد. وزارت کار نـیز 124 ـشرکت را ـمتـهم کرده اـست
که کارـمـندان ـخود را ـبرای ـشرکت در رای گـیری ـتـحت ـفـشار ـقرار داده اـند.
در ـبـسـیاری از ـنـقاط نـیز ـبا پرداـخت پول، اـقدام به ـخرـید اـمـضا ـشده ـبود.  ـهوگو
چاوز، رـئـیس ـجمـهوری وـنزوئال، ـبا اـسـتـناد ـبه ـبـیاـنیه ـهای کاخ سـفـید، ـبا محکوم
ون ـسـی ای اپوزـی روـه االت ـمـتـحده در روز 12 ژوـئن، اـعالم کرد که ـنـی کردن اـی
ـیب ـمن در ـنـد و گـفت: «رـق ـت از کمک ـهـای ـمـاـلی آـمـریکا ـبـرـخـوردار هــس
اـنتـخاـبات پـیش از ـموـعد، ـجورج دابـلـیو ـبوش اـست.» در روز 17 ـماه مه ـمـحافل
اـلف ای ـمـخ روـه وـسط ـنـی اد ـبه گزارـشی که ـت ا اـسـتـن ریکا  ـب ا دوـلت آـم رـتـبط ـب ـم
شـر ـیه شـده بـود، دوـلت ونـزوـئال را ـبه ـنـقض ـحقـوق ـب چاوز در ونـزوـئال، ـتـه
ـزوـئال، ی در وـن ـاـس ـی ـران ـس ـرای «ـحل ـبـح ـمحکوم کرد و اـعالم داـشت که ـب
سـفارت (آـمریکا)، ـترویج دـموکراسی، ـحاکـمیت ـقاـنون و حـقوق ـسـیاسی را از

ا کمک ـطرـیق ـسازـمان ـهای ـغـیر دوـلـتی ـتـشوـیق ـخواـهد کرد. اـیاالت ـمـتـحده ـب
مالی به فعالیت های سازمان دموکراتیک ملی، تعویض قدرت از طریق انتخابات

را تشویق می کند. ....»  
ا ـموـضع گـیری ـهای ز ـب ـسـیون ـنـی روـهای اپوزـی ا، ـنـی ال اـین گوـنه ـنـظرـه در ـقـب
د.  چاوز آشکارا ـسـتـن ریکا ـه رای آـم ری» ـب د که «گزـیـنه ـبـهـت ان داده اـن ـش ود ـن ـخ
«ـمارـیا کورـنـیا ـماچادو» و ـساـیر اـعـضا گروه ـمواـفق رـفراـندوم را ـبه دـلـیل درـیاـفت
اـلغ ـبر 800 ـهزار دالر اـست، ـبه ـخـیاـنت ـعـلـیه اـلی، ـمـصوـبه آـمریکا که ـب کمک ـم
ور را رد کرده رضـد کـش اـنت ـب اـله ـخـی ـس اچادو، ـم ور ـمـتـهم کرده اـست.  ـم کـش
اـست اـما در ـعـین ـحال ـقـبول دارد که ـسازـمان او از ـطرف ـبنگاه «ـبـنـیاد ـمـلی ـبرای
ودـجه آن از ردوـلـتی» که ـب اد «ـغـی ود. یک ـنـه اـلی ـمی ـش اـمـین ـم وکراـسی»، ـت دـم
اـمـین ـمی ـشودو ـمورد ـحـماـیت دوـلت آـمریکاـست. راه ـطرف کنگره آـمریکا ـت
نـاح( دوـلت و یـرو بـرای هـردو ـج مـاـیی 6 ژوـئن در واـقع نـوـعی بـر آورد ـن پـی
شکل از زـحـمتکشـان و ـت رـیت جـاـمـعه، ـم ود: ـصف آراـیی اکـث ون ) ـب ـسـی اپوزـی
فـقرای ـجامـعه، در ـبراـبر ـصاـحـبان ـسرـماـیه ـهای ـماـلی و امپرـیاـلـیـسم آـمریکا.  و در
ردم از رـیت ـم ـیل ـحمـاـیت اکـث د اـست که ـبه دـل ـتـق ـطی، چاوز ، ـمـع چـنـین شـراـی
اـیه داری وـجود رـم روزی ـس رای پـی ردـمی، ـهیچ راـهی ـب اـمه ـهای اـنـقالـبی و ـم رـن ـب

ندارد .
ـهر چـند که در ـتوـطئه ـهای گوـناگون گذـشته امپرـیاـلـیـسم، ـنـیروـهای ـمردـمی
ـتواـنـسـته اـند حکوـمت ـمـنـتـخب و ـقاـنوـنی کـنوـنی را ـبر ـسر ـقدرت نگـهدارـند، اـما
وز واـند.  ـهـن ـسـلم ـخ ر ـم دوم ـبه ـنـفع چاوز را یک اـم راـن روزی در رـف وان پـی ـنـمی ـت
ده اد ـش رات اـیـج ـیـی وز ـتـغ دارد و ـهـن ود ـن ردم وـج ـظم در ـبـین ـم دـهی ـمـن اـن ازـم ـس
ـنتوانـسته اند آنگونه که الزم است، تـحوالت جدی را در زـندگی اکثریت فـقیر
ادـیده گرـفت که ـمردم در ـحال اـید اـین اـمر را ـنـیز ـن ا ـنـب وـجود آورـند. اـم ـمردم ـب
ـحاـضر ـتـغـیـیرات  ـبوـجود آـمده و ـجـهت ـمردـمی اـین ـتـغـیـیرات را ـحس ـمی کـنـند
اـفع اکـثرـیت ـجاـمـعه ـصورت ـمی گـیرد. اـمـین ـمـن و اـین که اـین ـتـحوالت در راه ـت
اـیع ـنـفت، زرگ، ـبه ویژه ـصـن ادـیه ـهای کارگری ـب از ـسوـیی دیگر، رـهـبری اـتـح
اری از ـسـی وز ـب ـن ز ـه ـی داران سـرمـاـیه داری اـست و در ارـتش ـن در دـست طـرـف
ـشرکت کـنـندگان در کودـتای ـسال 2002، در پـست ـهای ـخود ـباـقی ـهـسـتـند که
ا ـنزدیک ـتر ـشدن ـبه رـفراـندوم زـمـیـنه ـهای اـیـجاد واـنـند ـب ـهرکدام از آـنـها، ـمی ـت

نارضایتی و بی نظمی را در کشور فراهم کنند.
تـجربه چـند سال اخـیر نـشان داده است که اتکا به ـنیروـهای ـمردمی، بهـترین
ا ا را ـب اـیه داری اـست و آـنـه رـم اـفل ـس ای ـمـح وـطـئه ـه ا ـت اـبـله ـب رای ـمـق ـضـمـین ـب ـت
رای اـخـته اـست. ـب درت رو ـبه رو ـس رای ـبه دـست گرـفـتن ـق شکالت جـدی ـب ـم
ز ـبه ـی روزی، ـن اـصل کردن در اـین پـی ان ـح ات آـتی و اـطـمـیـن اـب ـتـخ روزی در اـن پـی
از اـست، آنچه در ردـمی ـنـی وده ـهای ـم ان دـهی ـجدی و ـمـنـظم ـتری ـبـین ـت ازـم ـس
اـیی “ وارـی وـلـی ـحال ـحاـضر ـحول ـمـحور ـسازـمان ـهای ـموـسوم ـبه « ـمـحـفل ـهای ـب

صورت می گیرد. 
اـین ـمـحـفل ـها که ـعـمدـتاٌ در ـمـناـطق ـمـحل زـندگی زـحـمتکـشان ـتشکل ـیاـفـته
اـند، ـنـقـشی ـجدی در ـمـقاـبـله ـبا کودـتا و ـساـیر ـتوـطـئه ـهای ـسرـماـیه داران در چـند
ـسال اـخـیر داـشته اـند. ـمـخاـلفـین چاوز در تالش ـهسـتـند ـتا این ـنـهادـهای ـمردـمی را
وـطـئه و رـیسکی اـبی ـبه ـقدرت، ـحاـضرـند ـبه ـهر ـت رای دـست ـی ـمـتالـشی کـنـند و ـب
دـست ـبزـنـند. مـخالـفـینی که ـهمچـنان به ـبازار، رـسانه ـهای گروـهی دـست راسـتی،
زوـئال ـمـسـلط اـمـعه وـن ا و دیگر ـعرـصه ـهای کـلـیدی ـقدرت اـقـتـصادی ـج ـبانک ـه
زاـیش ـبیکاری و اـحتکار ا از ـطرـیق داـمن زدن ـبه اـف ـهـسـتـند و ـتالش ـمی کـنـند ـت
ـمواد ـضروری ـمردم، ـبه ویژه ـمواد ـغذاـیی، به ـنارـضاـیـتی ـها ـبرـضد دوـلت چاوز،
اوـمـتی ـجدی از ـسوی ا ـمـق ا ـب ا آـنـه د. اـم رـن زـنـند و ـقدرت را ـبه دـست بگـی داـمن ـب

زحمتکشان و فقرای ونزوئال روبه رو هستند. 
زـحـمتکـشاـنی که ـضرورت ـتـحوالت را درک ـمی کـنـند و ـمی داـنـند که ـبه
ا اـفع آـنـه اـمـین ـمـن وـنی، اـین ـتـحوالت در راه ـت ای کـن ودـه ا و کـمـب رـغم کاـسـتی ـه
رـضد ر ـخود ـب راـب اـب وار و ـن ارزه دـش د که در ـمـب ـسـتـن رد و آگاه ـه ـصورت ـمی گـی
اـنی و ـحمـاـیت ـب ـی ـت ا، از پـش ـسـتی آـنـه ـی اـل ان امپرـی ـی اـیه داری داـخـلی و حـاـم سـرـم
زوـئال در ردم وـن ـسـتـند.  ـم رـخوردار ـه ان ـب وکرات ـجـه اـفل دـم زـحـمتکـشان و ـمـح
اـیه داری، ـبه رـم اـنی ـس ـس ر اـن ارگراـنه و ـغـی رانگر، اـسـتـثـم ای وـی اـمه ـه رـن ا ـب اـبل ـب ـتـق

آینده یی آزاد، مرفه، مستقل و انسانی چشم دوخته اند . 

چاوز : «رقیب  من در رفراندوم
آینده، جورج بوش است» 
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ای واـضع ـقـطب ـه اـهنگ کردن ـم اـله ـمـحوری ـبه ـهـم ـس ال ـم ـس 8 اـم
نـده ـتحـوالت در ا آـی ـطه ـب ـمـخـتـلف سـرمـاـیه داری ـجهـان در راـب
ـخاورـمـیاـنه اـخـتـصاص داـشت.  و ـباـید اذـعان داـشت که اجالس در

این رابطه به موفقیت های مشخصی دست یافت.

در اجالس چه گذشت؟
در اجالس «گ-8» که پنج روز پس از انـجام ـمراـسم ـیادـبود
دی اـن ورـم واـحل ـن ـتـفـقـین در ـس ای ـم روـه ـی دن ـن اده ـش ات پـی ـمـلـی ـع
(ـفرانسه) در آخرـین ماه های جنگ جـهانی دوم و چندین ـساعت
ا ـطه ـب اـمه ـیی در راـب ـطـعـن ورای اـمـنـیت ـبه ـق پس از رای یکپارچه ـش
روـند اـعاده ـحاکـمـیت ـعراق، ـبر گزار ـمی ـشد، بـخش ـعـمده ـیی از
ـتحـده و االت ـم اـنه ـتـعـلق داـشت.  اـی ـی سـاـئل ـبه ـتحـوالت خـاورـم ـم
انگـلـسـتان ـسـعی داـشـتـند که از ـتبـعات رای ـشورای اـمـنـیت در راـبـطه
اـنه ـبـهره ا آـیـنده ـعراق ـبه ـنـفع ـموـضع ـخود در کل ـمـنـطـقه ـخاورـمـی ـب
دن در اـن رای گـنـج وش ـب ورج ـب اد اـصـلی ـج ـشـنـه د.  پـی رداری کـن ـب
دـسـتور کار اـجالس «گروه 8»، ـتـبادل ـنـظر در ـمورد ـطرـحی ـبرای
ـیف ـطه ـبـا ـتـخـف ـیـاـنه در راـب «اـصالـحـات دـمـوکراـتیک در ـخـاورـم
گراـیش ـهایی که مـترادف ـبا ـعدم ثـبات و ـتروریـسم می ـباشـند»، و
ر ای اـخـی ال ـه ود.  در ـس ـطه ـب رک در اـین راـب ـشـت وـضع ـم اـتخـاذ ـم
ن ـی ـمـهـورـیـخـواه در ـجـهت ـتـاـم ـنـاح راـست اـفـراـطی ـحـزب ـج ـج
راتژیک و ـبه ـلحـاظ ـطـقه اـسـت ـن ـتحـده در اـین ـم االت ـم وـنی اـی هژـم
ای ویژه ـیی را ـتـعـقـیب کرده اـست ـه د، ـسـی ـمـن روـت رژی ـث اـبع اـن ـن ـم
وای شگرکـشی ـتـحت ـل یـاـست هـاـیی ـل ـین ـس ـمـله چـن اـست.  از ـج
رای ـتـغـیـیر رژِـیم در ـتـعدادی از رورـیـسم» و کوـشش ـب ا ـت ارزه ـب «ـمـب
کـشورـهای ـمـنـطـقه ـمی ـباـشد.  اـین ـسـیاـست ـها اگر در ـمورد ـعراق
ورد ال اـین کـشور، ـجاری ـشد در ـم اـمی و اـشـغ از ـطرـیق ـحـمـله ـنـظ
وری ا ـجـمـه ودی و ـی ان ـسـع ـسـت رـب ای دیگر و از ـجـمـله ـع ورـه کـش
رد. اـجالس «گ- واـند اشکال دیگری را بگـی ران ـمی ـت اـسالـمی اـی
رای ا «ـمـشارکت ـب ان در راـبـطه ـب اـیه داری ـجـه رـم 8» کـشورـهای ـس
ـیع و یـاـنه وـس ـطـقه خـاورـم ـن ا ـم ـشتـرک ـب نـده ـیی ـم شـرـفت و آـی پـی
ـهمچـنـین ـشـمال آـفرـیـقا» ـمـصوـبه ـمـهـمی داـشت. اجالس ـبا ـتـصوـیب
ـلزوم گفتگوی ـمنظم ـبا دولت ـها و نـیروهای ـمدافع «ـجامعه ـمدنی»
ـعـمالٌ ـنـیت ـخود را ـبرای ـسوء اـسـتـفاده از ـشـعارـهای آزادـیـخواـهاـنه
اـسی ـطرـفدار دـموکراـسی ـجـهت شکل دـهی ـمردم و ـنـیروـهای ـسـی
ـبه تـحوالت ـسـیاـسی ـمـنـطـقه ـفاش ـنـمود. ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمردـمی و
د ـن واـن ران، ـنـمی ـت وده اـی ـطـقه و از ـجـمـله حـزب ـت ـن رـقی خـواه ـم ـت
ا د.  آـی رـن ر نگـی ـظ دی چـنـین ـمصـوـبه ـیی را در ـن ار ـج ـسـی ات ـب ـبـع ـت
ان ـبـخـشی و ازـم ال ـس ـطـقه ـبه دـنـب ای ـمـن ورـه ده در کـش االت ـمـتـح اـی
شکل دـهی ـبه ـنـیروـهای سکوالر و «دـموکراـتی» اـست، که ـحاـضر

اجالس گروه 8: هدف خاورمیانه

شماره 8689   سه شنبه 2 تیر ماه 1383

ـمـطـبوـعات و ـصاـحب ـنـظران ـسـیاـسی ـجـهان ـتـحـلـیل ـهای ـمـتـفاوـتی در ـمورد دـسـتور کار و
ره «ـسی» در اـیه داری ـجهـان در جـزـی د سـرـم ـمـن درـت ـشت کشـور ـق اـیج اـجالس سـران ـه ـت ـن
ا (اـیاالت ـمـتـحده) اراـئه داده اـند. ـعـنوان ـصـفـحات اول گزارش رـساـنه ـهای پر ـتـیراژ ـجورـجـی
ا رگزاری آن و ـی ودن ـب ودن اـین اـجالس و ـحـتی ـعـبث ـب اـصل ـب اره ـبی ـح اٌ در ـب دـت ـغرب ـعـم
ا ـنـخـست وزـیر انگـلـسـتان ـبود.  آنچه که در راـنـسه و ـی ـنـحوه ـلـباس پوـشـیدن  رـئـیس ـجـمـهور ـف
ر اـیج آن ـب ذاکرات و ـنـت د ـم ررـسی دـقـیـقی از روـن ا ـبه چـشم ـنـمی ـخورد، ـب ر اـین ـتـحـلـیل ـه اکـث
ـسـتم ده ـسـی رـن رـین ـشـخـصـیت ـهای ـتـصـمـیم گـی االـنه اـصـلی ـت پاـیه اـهداف اوـلـیه اـین اـجالس ـس
اـست اـهنگ کردن ـسـی اـشد.  اـین ـحـقـیـقت که در اـین اـجالس ـهـم ان ـمی ـب اـیه داری ـجـه رـم ـس
اـنی رار گـسـترش «ـجـه اـنه و اـسـتـم اورـمـی ا ـخ ان در راـبـطه ـب اـیه داری ـجـه رـم ـهای کـشورـهای ـس
اـحـثه، ـتواـفق و ـتـصـمـیم گـیری ـبود، از ـنـظر ـبـسـیاری از ـتـحـلـیل گران ـشدن» ـموـضوع اـصـلی ـمـب
ا در رد که گوـی ـشـئت ـمی گـی ظـران از اـین پاـیه ـن رـخی از صـاـحب ـن د.  ـتـحـلـیل ـب اـن پـنهـان ـم
اـیی دف یک گردـهـم ا ـه اـیه داری ـب رـم ای ـس ورـه ران کـش اـجالس «گ 8» گروـهی از رـهـب
ا آن ـعرـصه ـمـشـخص ـتـبـلـیـغاـتی و ـنـماـیـشی، و ـبـعـضاٌ ـتـصـمـیم گـیری ـموـضـعی در ـمورد اـین و ـی
اـقـتـصاد ـسرـماـیه داری، و ـتدوـین ـقـطـعـنامه ـهاـئی در راـبـطه ـبا ـمـساـیـلی که در اـقـصی نـقاط جـهان
ـصورت ـمی گـیرد، ـبا ـهم مالـقات ـمی کـنـند.  اـقدام ـبرگزار کـنـندگان اـین اـجالس و ـطراـحان
ا ـمـساـیـلی از ـقـبـیل ـبـیـماری اـیدز، اٌ ـتـبـلـیـغاـتی در راـبـطه ـب اـمه ـهای ـعـمدـت آن ـبه اـنـتـشار ـمـتن ـقـطـعـن
اـهـیت ز ـبه چـنـین درکی از ـم ـی ـست ـن وـجه ـبه ـمـحـیط زـی زوم ـت ا ـل ر و ـی ای ـفـقـی ورـه دـهی کـش ـب
اجالس دامن ـمی زـند. چنین ـبرـخوردی ـبا اـین اجالس ـبا اهـمیت عـمده ـترـین شخـصیت ـهای
اـیه داری از دـقت ضـرور رـم ان ـس ری ـجـه ا ـجـهت گـی ـطه ـب ده در راـب رـن ـصـمـیم گـی اـسی ـت ـسـی
ری در رای ـتـصـمـیم گـی اـیه داری ـب رـم ای ـس ورـه وردار ـنـیـست.  واـقـعـیت اـیـنـست که کـش رـخ ـب
ـمورد ـمـساـیل ـمـشـخص و ـجزـئـیات اـقـتـصاد در ـقاـلب ـساـخـتارـهای دـقـیـقاٌ ـطراـحی ـشده و ـحرـفه
اـنی ـعـمل ـمی ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ا ـس اـنی و ـی انک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، ـب ر ـصـن ـظـی ـیی ـن
کنند.  در راـبطه با مسایل ـنظامی، امنیـتی و سیاسی نـیز ساختار ـهایی نظیر پیـمان نظامی ـناتو و
ارگان ـهای اـساسی آن و ـیا تـبادل ـنـظرـهای متـقابل و ـیا چـندـجانبه نـقش ـجا افـتاده و ـمشـخصی
د اـجالس گروه اـنـن اـیی ـم ار ـه اـخـت وـجه و ـهدف اـصـلی ـس رکز ـت وـجه ـبه ـم دم ـت ذا ـع د.  ـل دارـن
ال 1975 گروه ـشش) روع اـجالس در ـس ال 1996 گروه 7 و در ـش ا ـس ـهـشت (ـقـبل از آن ـت

می تواند گمراهی تحلیل و تحلیل گر را به دنبال داشته باشد.  
اـیه داری در رـم ده ـس ای ـعـم ورـه ران کـش االـنه و ـمـنـظم اـجالس ـس شکـیل ـس ـصـمـیم ـبه ـت ـت
ای ورـه رـین ـمـح ده ـت اـیه داری در ـعـم رـم ان ـس ودن ـجـه اـهنگ ـنـم ا ـهدف ـهـم ال 1975 و ـب ـس
اذ ـشد.  اـین اـجالس که در راـلـیـسم اـتـخ ـیـب وـل داٌ  گـسـترش ـن اـنی ـشدن» و ـبـع رای «ـجـه ـضرور ـب
اـبـتدا ـشش ـعـضو داـشت (اـیاالت ـمـتـحده، ژاپن، انگـلـسـتان، آـلـمان، ـفراـنـسه، اـیـتاـلـیا) ـبا پـیوـسـتن
ادا ـبه اـجالس گروه 7 ـمـعروف ـشد.  دـعوت روـسـیه ـبه ـشرکت در اـجالس اـبـتدا در ـمـقام کاـن
ناـظر و اکـنون ـعـضو کامل دقیـقاٌ مـتوجه گـسـترش «جـهانی ـشدن» ـسرـمایه داری در این کـشور
و کـشورهای همـسایه آن بود. آنچه که از ابتدای دهه 90 ـمیالدی مورد توجه ـسرمایه داری
اـنه اـست که ـی ـشـخـصی در خـاورـم اـسی ـم ـی وجـود آوردن شـراـیط ـس وده اـست، ـب ـجهـاـنی ـب
گـسـترش«ـجـهاـنی ـشدن» ـبه آن ـنـیازـمـند ـمی ـباـشد. ـتالش ویژه اـیاالت ـمتـحده و ـمـتـحدان ـبرای
ذاکرات ـصـلح ر ـتـحوالت ـمـنـطـقه و دادن ـسـمت و ـسوی ـمـشـخص ـبه پروـسه ـم ال ـنـفوذ ـب اـعـم
ـبـین اـسراـئـیل و ـسازـمان آزادـیـبـخش ـفـلـسـطـین در دـهه 1990 ـمـیالدی از اـین ـمـساـله ـنـشـئت ـمی
ان، ال 1994 در ـعـم اـنی در ـس ان ـتـجارت ـجـه ازـم ـطـقه ـیی ـس رد. ـتشکـیل اوـلـین اـجالس ـمـن گـی
پایتخت اردن، در همین راـبطه است.  و در ادامه چنین برداـشتی است که در اجالس گ -
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