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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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اعالمیه کمیته مرکزی حزب تود ۀ ایران به مناسبت فرا رسیدن  پنجمین سالگرد  سرکوب خونین قیام دانشجویی 18 تیرماه

به یاد پیکار دلیرانه  سرود خوانان راه آزادی

ـجبـهه دوم ـخرداد و آـغاز روـند گـسـست ـنـیروـهای رادیکال و ـمردـمی از
ز دـفی ـج اـیی ـه ود که در ـتـحـلـیل ـنـه اـنی ـب ـسـلـیم ـطـلـب ات گران و ـت اـش ـمـم
ـمی بـال ـن ـیه را دـن مـای ضـد مـردـمی رژـیم والـیت ـفـق ـی بـزک کردن ـس

کردند.  
ا د که ـب ودـن اد ـب ر اـین اـعـتـق اکم ـب ان ـح ـش دـی اریک اـن ان و ـت رـتـجـع ـم
اـنه داـنـشـجوـیان ـمـبارز، که در داـنشگاه ـهای کـشور، در ـسرکوب وـحـشـی
ی و ـســاـن ـوق اـن ـال شــدن ـحـق ـداد و لگد ـم ـب ـت ـراض ـبه اداـمه اـس ـت اـع
دموکراتیک مردم و مخالفت با اوج گـیری مجدد اختناق و بسته شدن
ـشـجوـیی واـنـست ـجـنـبش داـن د ـت واـهـن د، ـخ ودـن اـسـته ـب ا ـبه پا ـخ اـمه ـه روزـن
کـشور را ـبه ـخاـموـشی، گوـشه گـیری و چداـیی از ـجـنـبش ـعـموـمی ـخـلق
زدوران و گزمگان ان  ـحـمـله  ـم رـی د.  در ـج داد وادار کـنـن د اـسـتـب ر ـض ـب

پـنج ـسال از ـتـهاـجم ـخـشن، ـضد اـنـساـنی و ـخوـنـین ـمـسـتـبدان ـحاکم و
ـمزدوران آـنان  ـبر ـضد ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور ـمی گذرد. پـنج ـسال
دـنی اـنی و ـم ـس وق اـن ران، در چارچوب ـحـق ارز اـی ان ـمـب وـی ـشـج پـیش داـن
ـخود، در مـقابل ـتـعرـضات ـفزاـیـنده پاـسداران ـجهل و ـتاریکی ـبه  حـقوق
اولیه اـنـساـنی، از جمله آزادی ـبـیان و اـندـیشه، و خـصوـصاً در اـعـتراض به
ـبرـناـمه ـهای رژـیم ـبرای ـخاـموش کردن ـصداـهای ـمـطـبوـعاـتی ـمـخاـلف و
دـین ـعـلت د و  ـب اـنه زدـن راض آرام و ـصـلح جـوـی د، دـست ـبه اـعـت ـتـق ـن ـم
رار ـیه ـق ـسـلح وـلی ـفـق ـیم ـم ـسـلح و ـن زدوران ـم اـنه ـم ـشـی اـجم وـح ورد ـتـه ـم
گرـفـتـند. اوج گـیری ـسریع  ـقـیام ـجـسوراـنه داـنشـجوـیان داـنشگاه ـتـهران و
ـتـرش ـسـرـیع آن ـبه دیگر دانـشگاه ـهـای کـشـور آنچـنـان ـهـراس گـس
اح ـس ا اشک ـتـم اـصـله ـب رانگـیـخت که وـلی ـفـقـیه رژـیم ـبالـف اع را ـب ارـتـج
راز ان اـب وـی ـشـج وابگاه داـن زدوراـنش ـبه ـخ اـنه ـم ـشـی اـجم وـح رـیـخـتن از ـتـه
اـیت را دگان اـین ـجـن ان دـهـن ازـم اـمالن و ـس ـبـیه ـع ـن ول ـت أـسف کرد و ـق ـت
طـر ا و ـخ راض ـه ر اـعـت ـشـت ـی ری ـب ا اوج گـی رـیب ـب داد. وـلی اـین پرده ـف
رو اـعی ـف ـشرـهای اـجـتـم ان دیگر ـق اـمـعه و ـبه ـمـی گـسـترش آن ـبه درون ـج
ای «ـمنکوب و ده کـشی ـه رـب ای داده شـده را ـع ول ـه اد و جـای ـق ـت اـف
ـسرکوب کـنـید» گرـفت. ـقـیام 18 ـتـیرـماه ـجواـنه زود رـسی ـبود که ـبدون
دـیل وـمـند ـتـب دـنه ـیی ـتـن ردـمی ـبه ـب ار ـجـنـبش ـم د در کـن اـب رـصت ـی آنکه ـف
ات ـسـهمگـین و رار گرـفت و ـضرـب اـجم وـسـیع ارـتـجاع ـق ورد ـتـه گردد ـم
ان» حکوـمـتی و ـب د. سکوت «اـصالح ـطـل ات ـسنگـیـنی را ـمـتـحـمل ـش ـتـلـف
ـخـصوـصاً ـشـخص ـخاـتـمی که زـیر ـفـشار رـهـبری رژـیم ـتـسـلـیم گردـید و
در ـمـقابل ـسرکوب ـخـشن و ـخوـنـین ـجـنـبش داـنـشـجوـیی سکوت را پـیـشه
کرد، ـنـقـطه ـعـطـفی در پدـید آـمدن الـیه ـبـندی ـهای ـجدـید در ـصـفوف
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آیا اوضاع اقتصادی امیدوار
کننده است؟

رارت ار ـمـجـلس ـهـفـتم، و ـبـحث پٌر ـح از ـبه ـک ا آـغ ـب
ا ای اـقـتصـادی و ـب اـمه ـه رـن رای ـب ون چگونگی اـج راـم پـی
ـتوـجه ـبه ـتالش ـجدی ـنـماـیـندگان ـسـیاـسی ـسرـماـیه داری
تجاری که بر کرسی های مجلس نـشانده شده اند، باید
اـنـتـظار داـشت، ـبرـخالف ـتـبـلـیـغات دروـغـین رژـیم والـیت
ـیم ـتـر و زـنـدگی ـصـادی کــشـور وـخ ـت ـیه، اوـضـاع اـق ـفـق
ا اـنه ـحال ـجاـمـعه ـب ـکارگران، زـحـمـتـکـشان و ـقـشرـهای ـمـی

دشواری های ژرف تر روبرو گردد !
ـای ـاره راه ـه ـته، ـبـحث درـب ـته گذـش ـد ـهـف ی چـن ـط

اـجرای ـبرـناـمه ـهای اـقـتـصادی و ـیاـفـتن ـمـناـسب ـترـین
وـقـعـیت دف ـتـحـکـیم ـم ا ـه ا ـب ات و روش ـه اـن اـمـک

در این شماره
شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب در
کنگره حزب کمونیست بریتانیا              در ص 3

«انتقال قدرت» بحثی درباره سمت و سوی
تحوالت عراق                                     در ص 4و5

درس هایی از اخالق و کشور داری 
پیام دوم فیدل کاسترو به بوش            در ص 8
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ان داـشت. در اـین ر جـرـی ـت مـاـم ا شـدت هـرچه ـت شـور، ـب ارـتجـاع در ـک
اـسان ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول گـیرودار ـیک ـهـیات ـبـلـند پاـیه از ـکارـشـن
ران و رـخی از وزـی اـمات رژـیم از ـجـمـله ـب ا ـمـق ر ـکرده، ـب ران ـسـف ز ـبه اـی ـنـی

اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم، دیدار و گفتگو نمودند.
ـمـهـوری اـسالـمی در ـصـاد و داراـیی ـج ـت ـنی وزـیـر اـق ـی ـصـفـدر حــس
ـمالـقات ـبا اـین ـهـیات ـکارـشـناـسی از ـجاـنب ـمـجـموـعه ـحاـکـمـیت ـبر اداـمه
اـیه رـم ا ـهدف ـجـلب و ـجذب ـس ادی ـب ار اـقـتـص اـخـت ات ـس د اـصالـح روـن
ـخارـجی و خـصوـصی ـسازی گـسـترده ـتاـکـید ـکرده و ـیادآور ـشد: دولت
ـطـوف ـبه اـصالـحـات در ـعـرـصه ـتـهـای ـمـع ـیـاـس ـطی ـس ـتـحت ـهـرـشـراـی
ران را ـمـثـبت و واـهد داد. وی اوـضاع اـقـتـصادی اـی اـقـتـصادی را اداـمه ـخ
اـست ـخـصوـصی ـسازی ا اـشاره ـبه ـسـی ده و ـب ده ـخواـن ار اـمـیدوار ـکـنـن ـسـی ـب
گـفت:  دوـلت ـتالش ـمی ـکـند ـتا در چـند ـماه آـیـنده ـبـسـتر ـقاـنوـنی الزم را
ـبرای ـخـصوـصی ـسازی ـصـناـیع ـبزرگ ـفراـهم ـکـند . پـیش از اـین، رـیـیس
ای اـسـتـه االـنه ـسـی راـنس ـس ارـمـین ـکـنـف ان چـه اـنک ـمرـکزی در ـجرـی ـکل ـب
ده ـخواـندن اوـضاع ا اـمـیدوار ـکـنـن پوـلی و ارزی ـهمچون وزـیر اـقـتـصاد ـب
ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته ـبود:  اـیران در ـمرـحـله ـخـیزش اـقـتـصادی ـقرار دارد و
ده ـبه ـکـشورـهای در ـحال وـجود، ـطی ـیک دـهه آـیـن وـجه ـبه روـند ـم ا ـت ـب

توسعه نزدیک می شود.
ـیـر ـبه ـفـراواـنی از ـسـوی ـیـغـاـتی از اـین دـست، در ـمـاـهـهـای اـخ ـبـل ـت
ـمـقاـمات رـیزو درـشت رژـیم والـیت فـقـیه ـسازـمان داده ـشده اـست؛ اـیـنان
ـبرای اـیـجاد ـفـضاـیی ـمـناـسب،چـنـین ـمـطاـلـبی را ـکه ـبا واـقـعـیت ـهای ـجاـمـعه
اـمروز اـیران ـبه ـهیچ رو ـمـطاـبـقت ـندارد، ـعـنوان ـمی ـسازـند. واروـنه ـجـلوه
دادن ـحـقـیـقت ـبا ـثـمرـبـخش ـخواـندن ـسـیاـست ـخـصوـصی ـسازی و ـتاـمـین
اـیه، در ـسـطـحی گـسـترده در رـساـنه ـهای رژـیم ـجرـیان دارد. اـمـنـیت ـسرـم
اال از رخ رـشدی ـب اـبی ـبه ـن رای دـست ـی ون در ـتـبـلـیـغات رژـیم، ـب ـهم اـکـن
ان آـمده اـست، ـکه اـیع ـبزرگ ـسـخن ـبه ـمـی واـید ـخـصوـصی ـسازی ـصـن ـف
ـمی، ذوب ـی یـر ـصـنـعت ـنـفت، گاز، پتـروـش ـظ یـدی ـن نـاـیع ـکـل ـشـاـمل ـص

آهن،راه آهن، برق و آب و معادن را در بر می گیرد.
ـمـحـسن رـضاـیی دـبـیر ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام چـندی پـیش
اـمـنه ای اـصل 44 ور ـعـلی ـخ در ـهـمـین ـخصـوص اـعالم داـشت، ـبه دـسـت
تـای اهـداف قـانـون اسـاـسی در اـین ـمـجـمع بـرای بـازنگری و در راـس
ررـسی اـست. پـیش از آـنـکه اـصل ال ـب ازی در ـح اـست ـخـصوـصی ـس ـسـی
ررـسی ـسـنجـاـنی ـبه ـب اـست رـف ـصـلـحت ـبه رـی ـشـخـیص ـم 44 در ـمـجـمع ـت
تگوـیی ـبـا ـنـاـیع و ـمـعـادن در گـف ـته ـشـود، ـجـهـانگـیـری وزـیـر ـص گذاـش
خبرگزاری ایـسنا در شهر ـمشهد با ـصراحت گفته بود:  امـیدوارم مشکل
ا ـطه ـب ود. در راـب زرگ ـبه ـبـخش ـخصـوـصی رـفع ـش اـیع ـب واگذاری ـصـن
ـخـصوـصی ـسازی واـحدـهای ـبزرگ ـشـبهه ـقاـنون اـساـسی وـجود دارد، به
ارـکه،ـمس ـسرچـشـمه و ـسـبی ـکه نگاه ـکردـیم دـیدـیم پوالد ـمـب ـصورت ـن
اـیع ـبزرگ اـند و ـبرای واگذاری آـنـها ـمـشـکل پـیداـکرده ذوب آـهن ـصـن
اـیع و ـمـعادن ا آـمار ـخـصوـصی ـسازی در وزارت ـصـن ا اـشاره ـب اـیم . وی ـب
اـکـید ـنـمود: 80 درـصد از ـکل ـخـصوـصی ـسازی ـکـشور در ـسال 81 و ـت
ـسـته ـبه اـین وزارت ـصورت گرـفـته ای واـب دـه ورـشـیدی) در واـح 82 (ـخ
اـست.  در ـحال ـحاـضر ـبا ـتوـجه به دـسـتورات ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول و
ار اـفـته و ـشـع ـنه وـسـیع ـی ات اـقـتصـادی داـم اـمه اـصالـح رـن اـنی ـب اـنک ـجـه ـب
ـکـنوـنی ـکه ـهر دو ـجـناح ـبرـسر آن ـتواـفق دارـند رـسـیدن به اـقـتـصاد ـمـتـکی
ان ازـم اـمل ـس ر ـع دـی ان ـم ـبه ـبـخش ـخـصوـصی اـست. در اـین راـبـطه ـسـخـن
ا در ـسـن ا اـی اـلب اـست. وی در ـمصـاـحـبه ـب ا و ـج ازی گوـی ـخصـوـصی ـس

ـتاریخ 10 تـیر ـماه ـسال ـجاری ـخورشـیدی ـخاـطر ـنـشان ـکرد: بحث ـخـصوصی
ـسازی در اـیران ـهر روز ـجدی ـتر ـمی ـشود. ـما ـبه زودی سـهام ـبا ـقابـلـیت ـنـقد
ـشوـندگی و حـجم زـیاد ـعرـضه ـمـیـکـنـیم و در اـنـتـظار ـهـسـتـیم که الـیحه ـتـشـکـیل
ا صـوـیب گردد. از سـال 1381 ـت ات دوـلت ـت زودی در ـهـی اـیه ـب ازار سـرـم ـب
اـبـتدای ـسال 1383، ـسازـمان ـخـصوـصی ـسازی ـحدود 21 ـهزار ـمـیـلـیارد رـیال
ـسـهم ـعرـضه ـکرده اـست. درـتـمام ـبدـنه دوـلت و ارگان ـها در ـمـجـلس و ـغـیره
وـحدت ـنـظر و وـفاق در راـسـتای ـبرـناـمه ـخـصوـصی ـسازی وـجود دارد و ـفـقط

بر سر اصل 44 بحثهایی جریان دارد و به وفاق نرسیده ایم.
درـکـنار ـخـصوـصی ـسازی و ـتاـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه ـباـید ـبه اـصالح ـسـیـسـتم
ـباـنـکی اـیـجاد ـباـنک ـهای ـخـصوـصی،ـبـیـمه ـخـصوـصی و گـسـترش ـبازار ـبورس
ا در ام ـشرـکـتـه ازار ـبورس و ـعرـضه ـسـه رای گـسـترش ـب اـشاره ـنـمود. ـتالش ـب
ران ـبه روی ورس ـتـه وـیـنی ـشده اـست. گـشاـیش درـهای ـب رـحـله ـن آن وارد ـم
اـنـحـصارات ـفراـمـلی و ـشرـکـتـها و ـسرـماـیه گذاران ـخارـجی ـبـخش دیگری از

مجموعه اقداماتی است که با شدت دنبال می شود.
ـحال ـباـید دـید اـین ـسـیاـسـتـها ـتاـکـنون چه ـنـتاـیـجی ـبه ـبارآورده اـست ؟ ! و

چرا چنین با شدت وحدت پیگیری می شود ؟!
در اواـیل ـتـیرـماه اـمـسال ـمـعاون وزـیر ـبازرگاـنی در گـفتگو ـبا ـخـبرگزاری
داـنـشـجوـیان اـیران اـیـسـنا، ـبا اـشاره ـبه گراـنی ـسرـسام آور ـکاالـها و ـخدـمات و
زار رد؛ 40 ـه راف ـک ردم اـعـت ای وـسـیع ـم وده ـه ـشـتی ـت اک ـمـعـی راـیط دردـن ـش
میلیارد ـتومان نقدینگی در اـقتصاد کـشور وجود دارد، تداوم رـشد نقدینگی
از ـجمله دالـیل اـفزاـیش ـقـیـمتـها و صـعود ـنرخ ـتورم اـست. او ـهمچـنـین ـیادآور
گردـید، اـنـجام اصالـحات ـساـخـتاری در ـبرخی از ـکاالـها ـمثل پوالد و ـسـیـمان

... موجب گرانی شده است.
ـخـبرگزاری ـمـهر ـطی گزارـشی ـمـطرح ـساـخت که ـفـقط در 3 ـماـهه ـسوم
دـینگی 5/16 درـصد ان ـسال 81 ـحـجم ـنـق ـسال 82 ـخورـشـیدی ـنـسـبت ـبه پاـی
ر ان دـقـیق ـت ا ـبه ـبـی ده دالـلی ـی ورم، رـشد پدـی ر گراـنی و ـت رـشد ـکرد. ـعالوه ـب
اـقـتـصاد ـغـیر ـموـلد ـیـعـنی اـقـتـصاد دالـلی از دیگر ویژگی ـهای ـناـشی از اـجرای
برنامه های اصالح ساختار اقتصادی است. چندی پیش رئیس شورای عالی
ـجاـمـعه ـحـساـبداران اـیران در ـیک ـمـصاـحـبه اـعالم داـشت:   ـتـنـها 40 درـصد از
درآـمدـهای ـحاصل از ـفروش نفت، ـصرف ـهزینه ـهای ـموـلد ـشده است . وی
اـضافه ـکرد:   رـشد اـقـتـصادی اـیران ـعـمدـتاً واـبسته به اـفزاـیش درآـمدـهای ـنفـتی
ده رـسـی داری در اـین ـخصـوص ـن د پاـی ور ـبه رـش ـش وده و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـک ـب
اـست؛ ـتـنـها 40 درـصد از 600 ـمـیـلـیارد دالر درآـمدـهای ـنـفـتی ـکـشور ـطی 24

سال گذشته صرف هزینه های مولد شده است .
ا اـخت، ـب اه ـمـنـتـشر ـس رـم ارـیخ 9 ـتـی اـمه ـشرق درـیک ـمـطـلب ـکه ـبه ـت روزـن
ا ـبـخش ـسه ـب اـی د در ـمـق وـل ر ـم ای ـغـی ـیـتـه اـل اره ـبه رـشد ـبـخش ـخدـمات و ـفـع اـش
ـصـنـعت و ـتوـلـید از ـجـمـله ـنوـشت:  درـسال گذـشـته ـمـیانگـین ـنرخ رـشد ـتـشـکـیل
ای ـکم ورـه انگـین ـکـش ور از ـمـی اـلص ـمـلی ـکـش اـخ د ـن اـبت ـبه درآـم اـیه ـث رـم ـس
اـیه گذاری در رـم داز و ـس اف پس اـن وده اـست. ـشـک ر ـب د ـهم پاـیـین ـت درآـم
اـخاـلص ـمـلی ـحدود 15 درـصد اـست،آـمار ـموـجود ـکـشور ـنـسـبت ـبه ـتوـلـید ـن
حاکی از آن است که، تشکیل سرمایه در بخش صنعت کماکان با ریسک

فراوان همراه است .
زان ـشـکـیل ـمـی دم ـت ا ـع ر ـب اـض ال ـح ران درـح راـین روـشن اـست ـکه،اـی اـب ـن ـب
رآـیـند رـشد و وان ـمـحور ـف اـفی در ـبـخش ـصـنـعت ـبه ـعـن اـسب و ـک اـیه ـمـن رـم ـس
ار ز آـم رـک ره از ـسوی ـم ـش ار ـمـنـت اـشد. آـم ـشرـفت اـقـتـصادی رو ـبه رو ـمی ـب پـی
اـیران ـنـشان ـمی دـهد، ـطی چـندـین ـسال اـخـیر،ـبویژه از دوران اـجرای ـفراـمـین
ت ـیـله دوـل ی در کــشـور ـبه وـس ـمـلـلی پول و ـبـاـنک ـجـهـاـن ن اـل ـی ـنـدوق ـب ـص
ات ـبـیش از 60 دـم اـتـمی ـبـخش ـخ وـسط دوـلت ـخ اـنی و اداـمه آن ـت ـسـنـج رـف

ادامه آیا اوضاع اقتصادی امیدوار کننده ...
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درـصد ـتـشـکیل ـسرـمایه در ـکـشور را به ـخود اخـتـصاص
داده است؛ درحالیکه بخش صنعت تنها 24 درصد در

تشکیل سرمایه نقش داشته است.
پـیاـمد اـین اـقـتـصاد غـیر ـموـلد، شـکاف ـطبـقاـتی ژرف
ـمی ـباـشد که ـمـشـتی ـسرـماـیه دار ـنوـکـیسه ـبارواـبط دالـلی
م ـجـاـمـعه درـفـقـر و ـی ـظ ـثـرـیت ـع ـنـد ـشـده و اـک ـم ـثـروـت
ی ـبــرـنــد. در اواـیل ـســال ـجــاری ــســر ـم ـفالکـت ـب
ـخورـشـیدی ـمـعاون اـجـتـماـعی ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی ـکـشور
ر ـخط ـفقـر ران زـی اـعالم کـرد،ـیک سـوم ـجـمـعـیت اـی
زـندگی ـمی ـکـنـند؛ وی ـبا اـشاره ـبه ـنـتاـیج پژوـهش ـهای
ـتی گـفت:   ـتـلف دوـل ط دواـیـر ـمـخ ـته ـتـوـس اـنـجـام گرـف
ـمـطاـبق اـین پژوـهش و ـبررـسی ـها،ـحداـقل 3 ـمـیـلـیون ـنـفر
د، 17 دگی ـمی ـکـنـن ـطـلق زـن ر ـم از ـکل ـجـمـعـیت در ـفـق
د و ـسـتـن ر ـمـطـلق ـه ر ـخط ـفـق درـصد ـجـمـعـیت ـکـشور زـی
اگر 11 ـمـیـلـیون اـفراد ـکم درآـمد را به آـنـها اـضاـفه ـکـنـیم
دگی ر زـن ر ـخط ـفـق وم ـجـمـعـیت زـی در ـمـجـموع ـیک ـس
ت، ـبه ـمه آنچه ـمـورد اـشـاره ـقـرار گرـف ـنـد . ـه ـن ـمی ـک
ور ـنه ـش ادی ـک ـص د،وـضـعـیت اـقـت اـبت ـمی ـکـن روـشـنی ـث
ا اـمـیدوار ـکـنـنده ـنـیـست، ـبـلـکه ـسـخت نگران ـکـنـنده ـتـنـه
ر ای ـمـجـلس ـب رـسی ـه ر ـک اع ـکه ـب ون ارـتـج اـست. اـکـن
ـمـوده ـیه زده و آن را اـشـغـال ـن ـک ـخالف اراده ـمـردم ـت
اـست،ـبا ـعوام ـفرـیـبی ـمی ـکوـشد ـخودرا ـهوادار  ـعداـلت
ردم ـشـتی  ـم ود وـضـعـیت ـمـعـی اوات  و  ـبـهـب ـس اـعی،   ـم اـجـتـم
ـنـشان دـهد.  درـحاـلیـکه ایـنان درـنده ـترـین دشـمـنان ـمردم
د ای پوچ و ـض رـیه ـه ـظ د. ـن ـسـتـن اـعی ـه داـلت اـجـتـم و ـع
علمی چون الگوی   بازار  دولت  ،  اقتصاد بازار مردمی 
اً پوـشـشی ـبرای ـغارتگری ـبـیـشـتر اـست. اـلـهم ـصرـف و اـمـث
ــبـــاـیـــد ـفـــراـمـــوش ـکـــرد،ـعــنـــاـصـــری چون ـن
ادل و دیگران داد ـع وی، ـح رـتـضی ـنـب ر،ـم اـهـن وـکـلی،ـب ـت
ـنـماـیـندگان ـسـیاـسی ـسـیاه ـترـین الـیه ـهای ـسرـماـیه داری
یـزان قـاـبل صـاد دالـلی ـبه ـم ـت نـد و رواج اـق ـت ـس ران ـه اـی
اـمه ـهای آـنـهاـست. اـصوالً رـن اـسـتـها و ـب ـتوـجـهی ـثـمره ـسـی
اـتی ـکالن اـفع ـطـبـق اـظت از ـمـن ا ـحـف ره ـه وـظـیـفه اـین چـه
سـرمـاـیه داران ـبه ویژه سـرمـاـیه داری ـتجـاری اـست؛
راـنش را ود و ـهـمـفـک راـحت ـخ ادل ـبه ـص داد ـع مگر ـح
ـنـر و ـکـرد؟ ! ـبه ـعالوه ـبـاـه ـفـرزـنـدان ـبـازار ـمـعـرـفی ـن
ون ـتـلـفـیق ـسـی رـین اـعـضای ـکـمـی وی اـصـلی ـت رـتـضی ـنـب ـم
ر در اپذـی ار ـن د ـکه ـنـقش اـنـک ودـن ـمـجـلس دوره پـنـجم ـب
د. در واـقع ـن ـت وـسـعه داـش اـمه سـوم ـت رـن دوـین ـب ـیه و ـت ـتـه
اورد اـین ار آن دـسـت اـجـعه ـب ای ـف دـه اـم وم و پـی اـمه ـس رـن ـب
ودـجه ـیـعـنی اـمه و ـب رـن ان ـب ازـم اـصر و رـئـیس وـقت ـس ـعـن
ـنـجـفی از ـباـند ـکارگزاران واـبـسـته ـبه رـفـسـنـجاـنی ـقـلـمداد
ش ـبـحـران ـشـانگر ژرـف ط ـمـوـجـود،ـن ـمی ـشـود. ـشـراـی
اـقـتـصادی و در ـنـتیـجه فـقر و ـفالـکت ـباز ـهم ـبـیـشـتر ـمردم
اـست. در ـساـیه ـحـضور ـهـمه ـجاـنـبه ارـتـجاع در ـمـجـلس،
ـشورای نگـهـبان، ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت و . . . ـباـید

در انتظار وخیم تر شدن اوضاع بود !

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایرانادامه آیا اوضاع اقتصادی ...
در کنگره حزب کمونیست بریتانیا

ـبه دـعوت رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـتاـنـیا ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیته ـمرکزی ـحزبـمان
دن ـن اه در ـل ردادـم ای 9اـلی11 ـخ رادر که در روزـه زب ـب ـمـین کنگره ـح ـشـت در چـهل و ـه
ـبرگزار ـشد، حـضور پـیدا کرد.  هـیئت ـهای نـمایـندگی اـحزاب ـبرادر از کـشورـهای ـعراق،
ا ـی اـن ـت رـی وـنـیـست ـب ز در کنگره ـحزب کـم ان ـنـی دوـسـت د، ـقـبرس و ـهـن رـلـن ده، اـی االت ـمـتـح اـی
ـشرکت داـشـتـند.  ـحـضور رـفـیق «ـسام وب»، ـصدر ـشورای ـمـلی ـحزب کـموـنـیـست اـیاالت

متحده آمریکا، جلوه خاصی به جایگاه هیئت های نمایندگی مهمان کنگره داده بود.
رکل ـی دی رـفـیق «راب گرـیـفـیث»، دـب راـنی ـمـفـصل و کـلـی ا ـسـخـن ای کنگره ـب ـبـحث ـه
تـان، دوـلت ـس ـصه هـای جـاـمـعه انگـل ـشـخ یـا، حـول ـمحـور ـم تـاـن ـست بـرـی ـی حـزب کمـوـن
ـضدکارگری ـتونی بـلر، جنگ امپرـیاـلـیسـتی و وـظاـیف کـموـنـیست ـها و ـجنـبش ـسـندیکاـیی
آـغاز ـشد.  او در ـمورد ـضرورت وـحدت ـجنـبش ـنـیرومـند کارگری انگـلـسـتان تـحت شـعار
اء اـهداف ـتارـیـخی ـبـیرون راـندن ـتوـنی ـبـلر و ـهـمدـسـتاـنش از رـهـبری ـحزب کارگر و اـحـی
آن در ـخدـمت ـبه ـمـنافع زـحـمتکـشان ـتاکـید ـنـمود.  رـفـیق گریـفـیث ـبا ـتوجه دادن کنگره ـبه
ر، ـبه ای اـخـی ال ـه ای کارگری در ـس ادـیه ـه د چپ در اـتـح ـمـن درـت اء یک گراـیش ـق اـحـی
اره ان و ـطـبـقه کارگر اـش وه زـحـمتکـش اـلـق روی ـب زی دـقـیق و تکـیه ـبه ـنـی اـمه رـی رـن اـهـمـیت ـب
یـر از ش از هـر کشـور دیگر ـجـهـان ـبه ـغ س ـبـی ـبـقه حـاکـمه انگـلـی کرد.  او گـفت که ـط
آمریکا، در کشورهای دیگر کاپیتالیستی پیشرفته سرمایه دارد.  90 درصد این ثروت از
اـسـتـثـمار کارگران ـحاـصل ـشده اـست.  او گـفت که یک دوـلت ـمـترـقی ـمی ـتواـند «ـسرـمایه
اـنـحـصاری را ـمـجـبور کـند که در ـصـنـعت و ـخدـمات در کـشور ـسرـماـیه گذاری کـند و ـبه
د ـبه وـل اـیه گذاری ـم رـم ادالـنه و ـس ارت ـع اـمه کمک، ـتـج رـن رـیق یک ـب وازات آن از ـط ـم
کـشورـهای ـجـهان ـسوم ـیاری کـند.  ـمـحور ـعـمده ـبـحث ـهای کنگره 48 ـحزب ـبرادر در
ا، اـیـجاد ـجـبـهه اـنـی رـیـت ا چگونگی ـحـفظ وـحدت ـقدرـتـمـند ـجـنـبش ـضد ـجنگ در ـب راـبـطه ـب
ـقدرـتـمـندی از ـنـیروـهای ـمـترـقی و اـتـحادـیه ـهای کارگری ـبرای پاـئـین کـشـیدن ـتوـنی ـبـلر و
ـهمدسـتاـنش از رهبری ـحزب کارگر و تـعویض نـخست وزـیر کشور ـبود. کنگره دو سـند
ازی و د دوـلت، ـخصـوـصی ـس رـض اـمه ـمـلی و چپ ـب رـن رای یک ـب دت ـب اـمه ـیی «وـح رـن ـب
اـیی را در اـمه ـه اـلـیـسم و ـجنگ» و ـقـطـعـن رـضد امپرـی اـلـیـسم و ـب وـن اـسـی رـن رای اـنـت ـجنگ» و « ـب
دـقـیق و ـتـصـمـیم گـیری اـندـهی ـحزب  ـمورد ـبـحث، ـت ازـم ا ـشراـیط ـتشکـیالـتی و ـس راـبـطه ـب
اـلـیـسـتی در ـعراق ـمـتذکر ـشد: « ـجنگ ا ـجنگ امپرـی رـبوط ـبه ـمـخاـلـفت ـب رار داد. ـسـند ـم ـق
اـلـیـسـمی که ـمـصـمم ـبه ـغـیرـقاـنوـنی ـبرـضد ـعراق چـهره ـتـجاوزگر امپرـیاـلـیـسم آـمریکا، امپرـی
ان اـست، را کاـمالٌ آشکار کرد. ـیه ـجـه اـبع اوـل ـسـتـقـیم ـمـن رل ـم ارگراـنه و کـنـت ـسـلط اـسـتـعـم ـت
ـجنگ ـهمچـنـین ـبـطور ـمـشاـبه ـنـقش ـننگـین و ـخـجاـلت آور دوـلت انگـلـیس و ـطـبـقه ـحاکـمه
اـلـیـسم آـمریکا اـفـشاء کرد. ـبه ـموازات آن، ـجنگ ـهمچـنـین ـنـیروی را در ـحـماـیت از امپرـی
ـجـنـبش ـهای ـصـلح در ـسراـسر ـجـهان را ـبرای ـتاـثـیر گذاردن ـبر دوـلت ـها و افکار ـعـموـمی
اـفـته اـست.» در ا ـبـطور ـمـشـخـصی ـتـغـیـیر ـی ـنـشان داد. در ـطول ـسال گذـشـته ـنـظرگاه ـتوده ـه
وـین» (ـجـناح ـمـسـلط ـسـند دیگر ـمورد ـبـحث در کنگره ـمـشـخـصه ـهای ـمـحوری «کارگر ـن
ـحزب کارگر انگـلـسـتان  در 10 ـسال اـخـیر که در ـحال ـحاـضرـقدرت دوـلـتی را در دـست
اـفع ـطـبـقه کارگر ا ـمـن اـلـیـسم و ـضدـیت ـب رـفداری از امپرـی دارد) ـحـماـیت از اـنـحـصارات، ـط
ا ـظـهور  ـفاز ـجدـید ـتـعرـیف گردـید.  ـسـند کنگره اـین ـمـشـخـصه ـها را «ـهـمزـمان و ـهـمزاد ـب

امپریالیسم دانست.»
در روز دوم کنگره ـنـماـیـندگان ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا، ـحزب کـموـنـیـست اـیرـلـند
و ـحزب ـتوده اـیران در کنگره سـخـنراـنی کردـند. ـسـخـنراـنی ـنـماـیـنده کـمـیته ـمرکزی ـحزب
ران از وده اـی رادر، ـتـحـلـیل ـحزب ـت ارـیـخی راـبـطه دو ـحزب ـب اـبـقه ـت ـمان که در ـطول آن ـس
راق، و اوـضاع ال ـع ا ـجنگ و اـشـغ ان و ـبه ویژه در راـبـطه ـب اـضر در ـجـه ـتـحوالت دوره ـح
ال ـب ـتـق ورد اـس ر ـم ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق رای دـم ا ـب وده ـه ارزه ـت ـب ان و ـم ورـم ده کـش پیچـی

ادامه در صفحه 5نمایندگان کنگره قرار گرفت. 
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اه و رـم ـی راق در روز 8 ـت وـقت ـع درت ـبه دوـلت ـم ال رـسـمی ـق ـتـق اـن
ـخاـتـمه ـعـملکرد ـمـسـتـقـیم «ـحاکـمـیت ـموـقت اـئـتالـفی» ـنـیروـهای اـشـغال گر
ام ان ـمـلل اـنـج ازـم اـمه 1546 ـشورای اـمـنـیت ـس ـطـعـن ر پاـیه ـق راق که ـب در ـع
پذـیرـفت، ـبه ـلـحاظ اـهـمـیـتی که از ـنـظر روـند ـتـحوالت آـیـنده اـین کـشور
ـهـمـساـیه، و ـبه ـتـبع آن ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه، دارد، ـباـید ـمـسـئوالـنه  ـبررـسی و
ـتـحـلـیل گردد.  در ـهـفـته گذـشـته ـبه ـموازات ـتـحـلـیل گراـنی که اـصرار ـمی
یچ م  ـه ـیـرـمـاه و اـین رـخـداد ـمـه ـمالٌ در دوره پس از 8 ـت ورزـنـد که ـع
راق  ـصورت نگرـفـته، ادـله ـقدرت در ـع ال و ـمـع راـیط اـشـغ ـتـغـیـیری در ـش
دارک ـجـشن اـفـته و ـت ان ـی ال را پاـی ون اـشـغ اـنی که از ـهم اکـن د کـس ودـن ـب
د. اـبی ـمی کردـن اـنی خـود ارزـی راـحل پاـی راق را در ـم اده اـسـتـقالل ـع اـع
واـقـعـیت اـین  اـست که ـهر دوی اـین  ـموـضع گـیری ـبه دـلـیل پاـیه ـنداـشـتن
در واقـعـیات ـمـبارزه ـجاری در ـعراق و در ـنـظر نگرـفـتن نـقش ـبا اـهـمـیت و
اـبی ـعـیـنی از و و ارزـی راق از یکـس اـسی ـع ای ـسـی روـه ا و ـنـی وده ـه ال ـت ـفـع
اـلـیـسم از ـسوی دیگر، از ـضـعف ـهای امکاـنات و ـمـحدودـیت ـهای امپرـی

جدی  برخوردارند.
وان نگرش ـبه ـتـحوالت ـعراق در اـبـتدای ـقرن 21 ـمـیالدی را ـنـمی ـت
ارگران ـبه اـنی که اـسـتـعـم ای ـبـین دوـجنگ ـجـه ال ـه از دریچه ـبـیـنش ـس
دلـخواه ـخود نـقشه ـهای ـجـغراـفـیای ـسـیاـسی ـمـنطقه را ـترـسیم ـمی کردـند و
ـیا دـید ـسال ـهای 70 ـمـیالدی و اوج ـمـبارزات ـضد اـستـعـماری اـنـجام داد.
تـحوالت ـمهم سـیاـسی دو دهه گذـشته و ـتـغیـیرات پاـیه یی که در ـتـناـسب
ـقوای ـبـین اـلـمـلـلی پدـید آـمده اـست  ـمـهر ـخود را ـبر ـتـحوالت ـخاورـمـیاـنه
وـنی ا ـمـیـلـی ارزات ـخالق و وـسـیع  ده ـه ر ـجای گذاـشـته اـست.  رـشد ـمـب ـب
ـئه هـای آن وـط ـسم و طـرح هـا و ـت ـی اـل ر ضـد امپرـی در سـراسـر ـجهـان ـب
ارزات ده در ـمـب واـمل ـتـعـیـین کـنـن رـخی ـع اـنـبه ـبه ـب وـجه ـهـمه ـج ـضرورت ـت
کـنوـنی ـتوده ـها در کـشورـهای ـمـخـتـلف  و از ـجـمـله ـباور ـبه ـنـیروی ـتوده
ـها و ـنـماـیـندگان ـسـیاـسی آـنان را ـمـطرح ـمی کـند. در ـحاـلی که ـنـمی ـتوان
ـقدرت وـیرانگر امپرـیاـلـیـسم را در ـتحـلیل ـتـحوالت در ـنـظر نگرـفت، ـنـمی
اـسی واـقـعی و روـهای ـسـی ا و ـنـی ات ـخـلق ـه اـیی ـتفکر و امکاـن وان ـبه پوـی ـت

پیشروی آنان حتی در شرایطی مانند عراق اتکاء نکرد.

نگاهی به قطعنامه 1546
ال ا «اـنـتـق ان ـمـلل در راـبـطه ـب ازـم اـمه ـشورای اـمـنـیت ـس ـطـعـن ـتـصوـیب ـق
ـته اه که یک ـهـف وـقت عـراق، در روز 19 خـردادـم درت» ـبه دوـلت ـم ـق
پس از ـتواـفق ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـعـمده ـعراق و ـنـیروـهای اـشـغالگر ـبر ـسر
اـید ـشروع ـترکـیب پـیـشـنـهادی ـنـماـیـنده ـسازـمان ـمـلل اـنـجام پذـیرـفت، را ـب
ـمرـحـله ـجدـیدی در ـتـحوالت ـعراق در دوره پس از اـشـغال دـید.  پـیش
ـنوـیس اـین ـقطـعـناـمه هـفـته ـها ـمورد بـحث کـشورـهای اـصلی ـعـضو ـشورای
اـمـنـیت ـسازـمان مـلل و ـهمچـنـین اـحزاب ـسـیاـسی ـعـمده ـعراق ـقرار داـشت.
ـهـیـئت ـنـماـیـندگی دوـلت ـموـقت ـعراق ـبه رـهـبری وزـیر ـخارـجه آن آـقای
ان وکرات کردـسـت اس حـزب دـم ران سـرـشـن اری، از رـهـب ـب ار زـی وـشـی ـه
ال داـشت.  در ورای اـمـنـیت ـحـضور ـفـع ای ـش ان ـبـحث ـه رـی راق، در ـج ـع
ـجرـیان ـبـحث ـهای ـنـهاـیی چـهار اـصالـحـیه کـلـیدی ـبه ـطرح پـیش ـنوـیس

پـیـشـنـهادی آـمریکا- انگـسـتان اـضافه ـشد و ـمورد ـتواـفق ـقرار گرـفت. ـقطـعـنامه
ـبا ـقـبول اصل «اـعاده ـحاکـمـیت کامل ـعراق» ـهمچـنین نـقش کـلـیدی و ـمسـلط
راـقی ـتـصرـیح ـمی د ـع د پاـیه گذاری یک دوـلت ـجدـی ان ـمـلل در روـن ازـم ـس
کند و ـبا تعیین  تاریخ ـمشخص برای پایان روـند سیاسی، ـتشکیل پارلمان و
اـیی رای ـخروج ـنـه اـنی ـمـشـخص ـب وکراـتیک، یک ـجدول زـم ات دـم اـب اـنـتـخ
ان ـبه واه ـجـه رـقی ـخ ای ـت روـه ـی ود. گرچه ـن اـیل ـمی ـش الگر ـق ای اـشـغ روـه ـی ـن
رات ـمـنـفی و ـمـخرب کوـشش اـثـی ـسـتـند و ـت رکـیب ـشورای اـمـنـیت واـقف ـه ـت
ـهای آـمریکا ـبه کـنـترل اـین ـنـهاد ـبـین اـلـملـلی را ـمورد اـنـتـقاد ـصرـیح و اـصوـلی
ـقرار ـمی دـهـند، ـنـمی ـتوان از کـنار اـین ـبـندـهای ـقـطـعـناـمه ـبه ـسادگی گذـشت
اـسی ای ـسـی روـه ـی واـست ـن ا ـبه وـضوح پاـسـخی ـبه ـخ رـخی از آن ـه چرا که ـب
ـمه ارچوب راه گشـاـیی در ـجـهت خـاـت ـمـلـلی در چـه ـین اـل راق و جـاـمـعه ـب ـع
اـشغـال و کمک ـبه بـازسـازی عـراق و اـیجـاد یک دوـلت جـدیـد بـر پاـیه
ـخواست مردم این کـشور است. بر خالف دو قطعـنامه قبلی ـشورای امنیت،
ان ازـم رای ـس اـسی ـب اـضر ـنـقـشی اـس اـمه ـهای 1483 و 1511، ـمـصوـبه ـح ـطـعـن ـق
ا دـیـهی اـست که ـم اـیل اـست.    ـب راق ـق رور در ـع اـسی ـض د ـسـی ـمـلل در روـن
ـنمی توانیم چـشم بر جنبه ـهای منفی و نگران کنـنده این قطعـنامه ببندـیم. اما
وـضع اذ ـم اـمه و اـتـخ ـن ـطـع اـله ـمـهم درک دـقـیق اـین دوگانگی ـعـیـنی در ـق ـس ـم
ـمـناـسب ـبرای کمک به ـجاری ـشدن و تـقوـیت ـعـناـصر ـمـثـبت و عـقـیم ـنـمودن
ـبـندـهاـیی اـست که در ـتـضاد ـبا ـمـناـفع ـمردم ـعراق و ـمـصاـلح ـمـنـطقه ـقرار دارد.
اـجـعه ان ـف ـی اـن ریکاـیی که ـب ـسی و آـم ای انگـلـی روـه ـی ـیـقـتی اـست که ـن اـین ـحـق
ـسالـیان اـخـیر ـعراق و ـخوـنرـیزی و تـخریب ـسـیاسی، اـقتـصادی و اجتـماعی در
وری در ام و پوـشش ـص ر ـن ا ـتـغـیـی د که ـب د، کوـشش دارـن ـن ـسـت ور ـه اـین کـش
ـقاـلب «ـنـیروـهای چـند ـمـلـیـتی» ـبه اـشـغال اداـمه دـهـند.  ـبـنا ـبر ـمـفاد ـقـطـعـناـمه اـین
رور ات ـض داـم ورد اـق ـصـمـیم در ـم اذ ـت ار اـتـخ د اـخـتـی اـی د ـمـلـیـتی «ـب روی چـن ـنـی
اـشد و ـعدم ـتـضـمـین ـبرای کمک ـبه ـحـفظ اـمـنـیت و ـثـبات ـعراق» را داـشـته ـب
ـیـفه ـمالٌ ـنـاـقض وـظ ـطه، ـع ـحق وـتـو ـبـرای دوـلت ـمـوـقت ـعـراق در اـین راـب
اـصر ـضرور ـبرای اـنـتـقال ـحاکـمـیت راـهم کردن ـعـن اـساـسی اـین ـمـصوـبه در ـف

سیاسی به مردم عراق است.
ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـهمچـنـین ـنـمی ـتواـنـند نگراـنی ـخود را از ـترکـیب دوـلت
الگران اـست، ور اـشـغ ال و ـحـض راـیط ـمـشـخص اـشـغ وـقت که ـمـحـصول ـش ـم
پـنـهان ـنـماـیـند. ـشرط اوـلـیه ـبرای ـتـصـحـیح چـنـین ـمـعـضـلی ـخاـتـمه ـغـیر ـمـشروط
زب راق و ـبه ویژه ـح ردـمی ـع اـسی ـم ای  ـسـی روـه ـی ارزه ـن ـب ال اـست و ـم اـشـغ
کـموـنـیـست ـعراق در راـسـتای ـتـحـقق ـشراـیط ـعـیـنی و ذـهـنی چـنـین اـمر ـمـهـمی

است.

مردم عراق در مقابله با اشغال و تروریسم
ـبا وـجود ـبرداـشـته ـشدن ـقدـمی اوـلـیه در ـتـحوـیل ـقدرت ـبه دوـلت ـموـقت
وام و اـصل از ـعـملکرد ـت راژدی ـح ا، ـت واری ـه اه، دـش رـم راق در روز 8 ـتـی ـع
دا راق اداـمه پـی ردم ـع صـادی ـم ـت ای اـق ـصـیـبت ـه ال و ـم رور و اـشـغ وازی ـت ـم
اـلـیـسم و کارزار ـخواـهد کرد.  ـعواـقب ـتـجاوز ـنـظاـمی و اـشـغال ـتوـسط امپرـی
ای روـه ـی ـسـین و ـن ای رژـیم صـدام ـح اـله ـه ـب وـسط دـن ر ـت رور یکسـاـله اـخـی ـت
اـسی ـترورـیـسـتی ـتاریک اـندـیش ـعراـقی و ـخارـجی وـضـعـیت اـجـتـماـعی- ـسـی
ـحادی را ـبر کـشور ـمـسـتوـلی کرده، که ـخروج از آن ـمـسـتـلزم زـمان و اـنرژی
ا در وده ـه ال ـت ـسـتـقـیم و ـفـع رکت ـم رای ـش اـسب ـب اد ـفضـاـیی ـمـن ویژه و اـیـج

تحوالت می باشد.
راق ـمخـاـلف اداـمه ای زـحـمتکش ـع وده ـه ـیـتی جـدی اـست که ـت واـقـع
اـشـغال ـهـسـتـند.  ـبر ـطـبق ـنـظرـسـنـجی ـهای ـمـسـتـقل ـفـقط  1% ـمردم ـقـبول دارـند
وده اـست و وکراـسی ـب اـمـین دـم راق ـت ال ـع اـمی و اـشـغ که ـهدف از ـحـمـله ـنـظ
وده اـست. راق ـب ردم ـع دف کمک ـبه ـم د که ـه ول دارـن ـب ردم ـق ـفـقط 5% ـم

«انتقال قدرت» و بحثی درباره
سمت و سوی تحوالت در عراق



شماره 5690  سه شنبه 16  تیر ماه 1383

ان اـست. اـین واـقـعـیت را که ، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی در ـجرـی
ـظـاـمی ـعـراق، کـشـورـهـای اـمـروز یکـسـال و ـسه ـمـاه پس از اـشـغـال ـن
اده کاـمل رای اـع اـسی ـب د ـسـی ول روـن درت، ـقـب وـیل ـق ـسـتی ـبه ـتـح اـلـی امپرـی
ر از اـث ـت د ـم اـی د، را ـب ان ـمـلل گردن ـمی گذارـن ازـم اکـمـیت و ـنـقش ـس ـح
راق در واه ـع رـقی ـخ ای ـت روـه ـی وـیه ـن د ـس ر و چـن اپذـی ـستگی ـن ارزه ـخ ـب ـم
درون و بیرون کشور و در پیوند با جنبش مردمی و ضدجنگ در سراسر

جهان دید.      

تقویت جنبش ضد جنگ وهمبستگی با مردم عراق
درـست اـست که ـبا اـنتـقال ـقدرت در روز 8 ـتـیرـماه ـحق ـحاکـمـیت کاـمل
اـعاده ـنـشده اـست و ـقدرت واـقـعی ـبه ـمـقاـمات ـعراـقی ـتـحوـیل داده ـنـشده
اـفـته اـست.  اـما اـین ـقدم اوـلـین ـفرـصت ـها را ـبرای ـمردم واـشـغال پاـیان ـنـی
ـعراق و ـحاـمـیان آن ـها در ـجـهان ـفراـهم ـمی کـند که ـمـبارزه ـبـین اـلـمـلـلی

خود برای حصول این اهداف تشدید کنند.
ـطـقه و ـن راق و ـم وکرات ـع رـقی و دـم ای ـمـت روـه ـی ا اـین درک ـن ا ـب ـم
ال ـفـقط ـهنگاـمی ـسـتـیم که اـشـغ راه ـه راق ـهـم وـنـیـست ـع ویژه ـحزب کـم ـب
ـته رون رـف ـی روهـای اـشغـالگر از خـاک عـراق ـب ـی رد که ـن ان ـمی پذـی پاـی
تـرل ـتی کاـمالٌ اعـاده ـمی شـود که کـن ط وـق نـد، که حـاکـمـیت ـفـق بـاـش
ـتـصـمـیم گـیری ـهای ـعـمده اـقـتـصادی در دـست ـمردم ـعراق ـقرار بگـیرد،
و اینکه ـقدرت فقط هنگامی در کف مردم ـعراق است که یک دولت
رـنج وار و ـبـغ راـیط دـش ود. در ـش ـش وکراـتیک اـنـتـخاب ـب ور دـم د ـبـط دـی ـج
کـنوـنی ـمردم ـعراق ـبه ـحـماـیت و ـهـمـبـستگی ـهـمه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه،
ـمه دادن ـبه رای خـاـت ای اـجـتمـاـعی ـب اد ـه اـتحـادـیه هـای کارگری و ـنـه
درت ـبه رگـشت ـق ال کاـمل و ـبی ـب ـتـق اکـمـیت و اـن اده ـح رای اـع ال، ـب اـشـغ
د.           از دارـن ـی ا ـن وکراـتیک آن ـه اـسی و دـم دگان ـسـی اـیـن ـم ردم و ـن ـم

ال گر اـنـجام روـهای اـشـغ وـسط ـنـی اه گذـشـته ـت ر که در ـم یک ـنـظر ـسـنـجی اـخـی
ـشد ـنـشان داد که 90 درـصد ـمردم ـعراق ـبه ـنـیروـهای اـشـغالگر اـعـتـماد ـندارـند
ا ـبـشود. ار ـخروج آن ـه و 70 درـصد ـخواـهان آـنـند که دوـلت ـموـقت ـخواـسـت
ردم ر از ـم ا ـنـف ال گزارش داد: « ده ـه الگرد اـشـغ و ـبـین اـلـمـلـلی در اوـلـین ـس ـعـف
ـعادی و ـغـیر ـمـسـلح ـجرـیان ـتـظاـهرات ـعـموـمی، در پـست ـهای ـبازرـسی و در
ر الگر در اـث ای اـشـغ روـه وـسط ـنـی ازرـسی ـت رای ـب سکوـنی ـب ازل ـم وم ـبه ـمـن ـهـج
اـنه و ـیا ـغـیر ـضروری از ـتـجـهـیزات ـمـهلک ـبه ـقـتل رـسـیده اـسـتـفاده اـفراط گراـی
اـند.»  اـفـشاء شکنـجه زـنداـنـیان  ـعراـقی که ـبا اـطالع و ـمواـفـقت ـعاـلی ـترـین رده
ـیت اـشـغـال و ـته ـمـاـه م گـیـری در دوـلت آـمـریکا اـنـجـام گرـف ـی ـم ـص ـهـای ـت
ر ر اـین اـم الگران را ـبه روـشـنی ـنـشان داده اـست. ـمردم ـعراق ـبه درـسـتی ـب اـشـغ
ـتحـدان اروپاـیی آن از ـتحـده و ـم االت ـم دف ـعمـده اـی د که ـه ـن ـسـت واـقف ـه
اشـغال اـین کـشور، گـسـترش و تـعـمـیق کـنـترل ـبر ـمـنابع ـسرـشار نـفـتی اـین کـشور
ود دارد، ان را در ـخ اـبع ـنـفـتی ـجـه رـین ـمـن ده ـت ارس، که ـعـم ـطـقه ـخـلـیج ـف و ـمـن
اه، ـبرای اـعـطای رـم ا 8 ـتـی ر، ـحاکم آـمریکاـیی ـعراق ـت رـم اـست. کوـشش پل ـب
اـمـتـیاز ـها و اـنـعـقاد ـمواـفـقـتـنامه ـهای ـعـمده اـقـتـصادی چـندـین ـمـیـلـیارد دالری در
ره راق و ذـخـی د ـنـفـتی ـع ارد از درآـم ـیـلـی اء چپاول ـبـیش از 20 ـم ـش راق، و اـف ـع
ـته روـشنگر هـدف ـمحـوری اـشغـال اـست. هـای اـین کـشـور در سـال گذـش
ـمـساله اـساسی ایـنـست که چگونه و ـبا چه شـعار و ـبرای چه اـهدافی ـباـید ـبا این
وان ـشرکت در چـنـین ارزه کرد؟ و چه ـنـیروـهاـیی ـت راتژی ـضدـمردـمی ـمـب اـسـت
ـمـبارزه ای را دارـند. آـیا ـترورـیـسم ـنـیروـهای اـمـنـیـتی رژـیم ـسابق و ـیا واـبـستگان
اـلـیـسم ا امپرـی ارزه ـب ا اـشـغال و ـمـب اـبـله ـب روـهای ارـتـجاـعی ـمـنـطـقه در ـجـهت ـمـق ـنـی
ا ـبه اـین ـسـئوال کـلـیدی ـمـنـفی اـست.   ـمـطـبوـعات ـغرـبی ـسـعی اـست؟  پاـسخ ـم
اوـمت» در وده ای «ـجـبـهه ـمـق ات ـت داـم وان اـق د که اـین ـحـمالت را ـبه ـعـن دارـن
مـقابل ـنـیروـهای اشـغالگر، جـلوه ـبدـهـند. ـباـید ـتوجه کـنـیم که  ـبـخش اـساـسی از
ای ازار ـه ان و ـب اـب ادی در کوچه و ـخـی ردم ـع اٌ ـم دـت ال  ـعـم ان اـین اـعـم ـی اـن رـب ـق

عراق می باشند، که خود قربانیان سیاست های اشغالگران می باشند.

ما و مبارزه توده ها
کـموـنـیـست ـها که ـمـبارزه را به ـعـنوان یک اـمر آگاـهانه ـتوده ـها و ـسرـمایه
گذاری ـبر ـحرکت آگاـهاـنه آـنان  تـعرـیف ـمی کـنـند، ـنـمی ـتواـنـند ـبا ـترورـیـسم
د، اـن راـقی را ـبه ـهالکت ـمی رـس ا زـحـمتکش ـع ر روزه ده ـه زی که ـه رـی وـن ـخ
ول ارزه اـنـقالـبی و ـتـح د.  واـقـعـیت اـیـنـست که ـمـب اـشـن رکی داـشـته ـب ـشـت ـفـصل ـم
گراـنه در اـبـتدای ـهزاره ـسوم ـبـسـیار پیچـیده و دـشوارـتر از دـهه ـهای 60 و 70
ای ـبی ار ـه د  از ـشـع اـی رن گذـشـته ـمـیالدی اـست. در چـنـین دوره ای ـب و 80 ـق
ـمـحـتوا و «آـتـشـین» که پاـیه در ارزـیاـبی ـعـیـنی از ـتـناـسب ـقوا و درـجه آـمادگی
ـتوده ـها ـندارد،  پرـهـیز کرد.  ـضروری اـست که  ـبر پاـیه ـبرـخوردی واـقع گرا
اٌ ـمـهر ـشراـیط در ـقـبال ـتـحوالت ـموـضع گـیری ـهاـیی را  اـتـخاذ کردکه ـمـطـمـئـن
ارزاـنی ـمی ود دارد.  ـفـقط چـنـین ـمـب ر ـخ وـنی را ـب ارـیـخی کـن ـمـشـخص دوره ـت
ـتواـنـند ـبر گردش ـسریع و پیچـیده ـتاریخ ـمـهر ـخود را ـبزـنـند و ـخود را ـبه ـمـثاـبه
رـین دی ـت ر اـست که کـلـی ـظ ا از اـین ـمـن د.  ـم رـضه کـنـن ارـیخ، ـع دگان ـت ازـن ـس
ـمواـضع ـحزب کـموـنـیـست ـعراق و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه اـین کـشور در ـقـبال
ـتـحوالت در ـبرهه کـنونی و ازـجمله روـند سـیاـسی ـموـجود ـبرای ـنفی اشـغال را
اـصوـلی ارزـیاـبی ـمی کـنـیم.  کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی مـجـبورـند که در ـشراـیـطی
ـبـسـیار دـشوار و پیچـیده اشـغالگری ـقوای ـنـظاـمی ـبیگانه و ـترور ارتـجاع داخـلی
ای ـست ـه وـنـی ارزه کـم ـب د. ـم داـیت کـنـن دـهی و ـه اـن ازـم ا را ـس وده ـه ارزه ـت ـب ـم
ـعراـقی در ـمرکز ـطـیف وـسیع ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـطرح در اـین کـشور و ـمتـحد
ـبا آـنان، و از ـجـمـله ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـمـلی، و ـبا ـشـعار ـمـشـخص اـسـتـقالل

ادامه انتقال قدرت ...

ا ـطه ـب ده در راـب االت ـمـتـح دی اـی راتژی کـلـی ان اـسـت ده ـحزب ـم اـیـن ـم ـن
جنگ و اشغال عراق را «کنترل منطقه خاورمیانه که منابع عظیم نفتی و
ود ان ـخ ود.  او در اداـمه ـسـخـن ـم اـبی ـن ر دارد،» ارزـی رژی را درـب اـبع اـن ـن ـم
اـعی رای دـموکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـم ارزه ـب اـشاره کرد «ـمـب
در اـیران ـبه ـمرحـله ـحـساـسی رـسـیده» و ـبی پاـیه ـبودن ـباورـهاـیی را که در
دـنی را در وکراـسی و جـاـمـعه ـم اـبی ـبه دـم ـی ر امکان دـسـت ای اـخـی ال ـه ـس
ات ـب طـرح ـمی کرد،  ـبه اـث اتـوری مـذـهـبی ـم شـراـیط اداـمه رژـیم دیکـت
رـساـند.  ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران در پاـیان ـسـخـنراـنی ـخود ـمـصـمم ـبودن
ـبـهه ـاد یک ـج ـرای اـیـج ـارزه ـب ـب ـد ـم ـن ـم ـدـف ـان را ـبه اداـمه ـه ـزب ـم ـح
ضددیکـتاـتوری همه نـیروـهای دـموکراتیک و ملی را اعالم ـنمود. بـخش
ـهاـیی از اـین ـسـخـنراـنی در روز 11 ـخردادـماه در روزـناـمه انگـلـیـسی زـبان

«مورنینگ استار» منتشر شد.   
ای ـمـهم و رـه ادل ـنـظ ان در ـطول کنگره ـتـب زـبـم دگی ـح اـیـن ـهـیـئت ـنـم
اـنـیا و ـنـماـیـندگان اـحزاب ـسودـمـندی را ـبا رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـت
ـبرادر ـحاـضر در کنگره و ـهمچـنـین ـبا رـفـیق آـندرو ـموری، ـصدر ـجـنـبش
ـیق کـیت هـادسـون، ـین رـف تـان، و ـهمچـن ـس نـد ضـد ـجنگ انگـل ـم قـدرـت
د.  اـن ام رـس ـسـته ـیی، ـبه اـنـج ای ـه د ـسالح ـه رکل ـجـنـبش ـصـلح و ـض دـبـی
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ر و ارز  اـسـی ـب ـشجـوی ـم زاران داـن ای کشـور ـه شگاه ـه ـیه» ـبه داـن « وـلی ـفـق
ـشـمار زـیادی  ـمـضروب و زـخـمی ـشدـند. داـنشگاه ـها ـبار دیگر ـبه اـشـغال
دن ا ـهم ردـیف خـواـن ان ارـتجـاع ـب ان رژـیم درآمـد و ـسـخنگوـی ـی ظـاـم ـن
نـایـات خـود ر ـج د تـا ـب اش» ـتالش کردـن ا «اراذل و اوـب ـشجـویـان ـب داـن
ـسرپوش گذارـند. اـلبـته هـجوم ـمسلـحانه به داـنشگاه ـهای کـشور پدـیده ـیی
ـتازه در ـتارـیخ پر ـغرور و ـسراـسر پیکار ـجـنـبش داـنـشـجوـبی ـنـیـست. رژـیم
اـتوری پـهـلوی  ـنـیز  در 16 آذر ـماه 1332 ـفرـمان ـحـمـله ـبه ـمزدور و دیکـت
داـنشگاه ـهای کـشور را ـصادر کرد و  ـبا ـبه ـشـهادت رـساـندن داـنـشـجوـیان
دالور  ـتوده ـیی و ـمـصدـقی، ـمـصـطـفی ـبزرگ ـنـیا ، ـمـهدی ـشریـعت رـضوی
ا ـبه دچی ـسـنت سـرکوبگراـنه ـیی را پاـیه گذاری کرد که ـت ـن و اـحمـد ـق

امروز ادامه یافته است.
ـبررـسی واـقع ـبـیـناـنه ـحوادث پـنج ـسال گذـشـته ـنـشانگر آـنـست که اـین
وـطـئه داوم و ـت رکوبگراـنه ـم ای ـس رکت ـه وـنـین و ـهمچـنـین ـح ورش ـخ ـی
وـیی ـشـج ر ـضد ـجـنـبش داـن ـنـیـتی رژـیم ـب ای اـم اگون دـستگاه ـه ای گوـن ـه
رـنـجی ا و ـبـغ واری ـه ا دـش ا را ـب ده ـمـیـهن ـم ر رزـمـن ـش ارزه اـین ـق ور، ـمـب کـش
ـهای ـبـسـیاری روبه رو کرد و ـتواـنـست در ـمـجـموع ـموـجب اـفت ـمـبارزات
ان رـتـجـع ر ـخالف ـتصـورات ـم ود. وـلی ـب ای اـین ـجـنـبش ـش اـلـیت ـه و ـفـع
ـبـش ـن ـاـنه ـج ـب ـاـمـوش ـشـدن کاـمل  ـصـدای ـحق ـطـل ـاره ـخ ـحـاکم درـب
ا وـجود ـهـمه داـنـشـجوـیی، داـنـشـجوـیان ـمـبارز در ـطول پـنج ـسال گذـشـته، ـب
داد و راه گشـاـیی ـبه ـسـمت ـب ـت ر  ضـد اـس دشـواری هـا، ـبه پیکار خـود ـب

اصالحات بنیادین، دموکراتیک و پایدار ادامه داده اند. 
زرگداـشت ال ـب ـب ـتـق ـطی ـبه اـس ـشجـوـیی کشـور در شـراـی ـجـنـبش داـن
ـسالگرد 18 ـتـیرـماه ـمی رود که میـهن ـما در وضـعیت ـجدـیدی ـقرار گرـفته
شکـیل ان حکوـمـتی و ـت ازی وـسـیع ـمـجـلس از اـصالح ـطـلـب ا پاکـس اـست. ـب
ـان ارـتجــاع و ـرـم ت»  و گوش ـبه ـف ـمـجـلـس «ذوب شــدگان در والـی
اـتـمی که دیگر از ـطـعی دوـلت ـخ ـسـته وـلی ـق ـسـته آـه وط آـه ـهمچـنـین ـسـق
هیچ گونه امکان جدی برای پـیش برد برنامه ـهایش بهره مـند نیست، در
ارزه و چـیره ـشدن ـبر رای اداـمه ـمـب ار دـشواری را ـب ـسـی ـمـجـموع وـضـعـیت ـب
راـهم آورده اـست.  واـقـعـیت اـین اـست وـقـتی ـجـنـبش ـف ای ـم ـعـقب گردـه
ـسـلـیم ـطـلـبی ـبـخش وـسـیـعی از رـهـبری ـجـبـهه اـشات و ـت که ـبی ـعـمـلی، ـمـم
ای سـرکوب و زون دـستگاه ـه رضـات روز اـف اـبل ـتـع دوم خـرداد در ـمـق
رار داـفع اـصالـحات را در ـبن ـبـست دـشواری ـق اع،  ـجـنـبش ـم رور ارـتـج ـت
داد. در کـنار اـین ـعاـمل ـباـید ـهمچـنـین اـشاره کرد که  ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبا
ـنه ـی د زـم ـن ـسـت واـن ـطـقه ـت ـن اـنی و ـتحـوالت ـم اده از وـضـعـیت ـجـه سـوء اـسـتـف
د و دا کـنـن ود پـی رکوبگراـنه ـخ اـست ـس وـجـیه ـسـی رای ـت ری را ـب اـسب ـت ـمـن
ای روـه ـی د اـصالحـات و ـن رای یکسـره کردن روـن رده را ـب رض گـسـت ـتـع
ـمدافع آن ـتـشدـید کـنـند.  دـخاـلت ـهای ـمـخرب ـخارـجی، ـخـصوـصاً دوـلت
دت د ـم اه و ـبـلـن اـفع کوـت أـمـین ـمـن ال ـت ا ـبه دـنـب ـنـه وش، که ـت دـست راـسـتی ـب
ـطـقه ـن ای ـم ارس و ـتـحـمـیل آن ـبه ـخـلق ـه ـطـقه ـخـلـیج ـف ـن ـسم در ـم ـی اـل امپرـی
اـست،  در ـمـجـموع ـیاری دـهـنده ـسـیاـست ـهای ـسرکوبگراـنه ـیی اـست که
ر ردـمی و ـبه ویژه ـب ر ـضد  ـجـنـبش ـم روز از ـسوی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب اـم

ضد جنبش دانشجویی کشور  به کار گرفته می شود.
اـجـمش، دی ـتـه رـحـله ـبـع اده ـم ـطی که ارـتجـاع خـود را آـم راـی در ـش
ـمـهـوری و یکدـست کردن کاـمل ـضه کردن ـنـهـاد رـیـاـست ـج ـب ـنی ـق ـیـع
اج ـتـحـقق ان دیگری ـمـحـت رزـم ا ـبـیش از ـه د،  ـمـیـهن ـم اکـمـیت  ـمی کـن ـح
ا ـتوـطـئه اـتـحاد وـسـیع ـنـیروـهای ـمـلی، آزادی ـخواه، و پـیـشرو ـبرای ـمـقاـبـله ـب
ـهای ارـتـجاع داـخـلی و دـخاـلت گران ـخارـجی اـست.  شکـسـتن ـبن ـبـست

اـبی ـبه ـیه، و دـست ـی وـنی جـاـمـعه،ـیـعـنی اداـمه حکوـمت رژـیم والـیت ـفـق کـن
ـحـقـوق و آزادی ـهـای دـمـوکراـتیک و ـحـرکت ـبه ـسـمت ـتـحـقق ـعـداـلت
اـجتـماعی تنـها ـبا ـسازمان ـیابی آگاـهانه وسیع ـترین ـنیروـهای اجـتماـعی ممکن
ش ان داد که ـجـنـب ـش اه ـن رـم ـی وـنـین 18 ـت رکوب ـخ اک ـس رـبه دردـن اـست. ـتـج
اـعی، ـخصـوصـاً ـم ای اـجـت روـه ـی اـیت دیگر ـن دون ـحـم ـشجـوـیی کشـور ـب داـن
کارگران و زـحـمتکـشان و ـجـنـبش زـنان، به ـتـنـهاـیی ـقادر ـنـیـست در ـمـصاف ـبا
ـنـهـا بـا پیـونـد ارـتجـاع حـاکم ـبه خـواـست هـای خـود دـست پیـدا کنـد. ـت
ـیع ـمـاـعی اـست که ـمی ـتـوان ـبـر امکاـنـات وـس ـت ارگاـنیک گردان ـهـای اـج
دـیـشان ـحاکم ـتـحـمـیل ر ـتاریک اـن ارـتـجاع ـغـلـبه کرد و ـخواـست ـجـنـبش را ـب
ـیـاـسی ـشـان داده اـست که از ـبـلـوغ ـس ـشـجـوـیی کـشـور ـن ش داـن ـنـب کرد. ـج
ـبرـخوردار اـست. ـنداـهای اتـحاد طـلـبی ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـتأکـید ـبر اـین اـمر
مـهم که ـباـید ـجایگزـین رژـیم را ـخارج از چارچوب ـهای ـتـحـمیـلی «ـخودی»
و «ـغـیر ـخودی» پاـیه گذاری کرد، در کـنار ـتالش ـهای آگاـهاـنه ـبرای پـیوـند
زدن ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـبا ـساـیر ـنـیروـهای اـجـتـماـعی از ـجـمـله گام ـهای اوـلـیه
ا گـسـترش و ـتحکـیم آن ا ـهوـشـیاری و ـبردـباری و ـب اـید ـب و ـمـهـمی اـست که ـب
زـمـینه را ـبرای ـحرکت ـهای ـبـعدی آـماده کرد. نکـته مـهم دیگر اـین اـست که
ـتـهاـجم وسیع ارـتـجاع ـبرای درهم شکـسـتن ـسازـمان ـهای ـصنفی داـنشـجوـیی و
راه اـنداـختن ـتشکل ـهای زرد به ـمـنـظور ایـجاد چـند دـستگی و ـهمچنـین زـمـینه
ال انگر اـهـمـیت و در ـعـین ـح ـش ا ـن ان ـه ازـم رای ـخـنـثی کردن اـین ـس ازی ـب ـس
نگراـنی ـشدـید ارـتـجاع از ـهرگوـنه ـسازـمان دـهی ـمـسـتـقل ـجـنـبش داـنـشـجوـیی
ـتـقل ـای ـمــس ـان ـه ـازـم ـرش ـس ـت ـاد و گـس ـور اـست. ـتالش در راه اـیـج کـش
اـلی کـشور،  ـبـخـشی از راکز داـنشگاـهی و آـموزش ـع ـشـجوـیی، در ـهـمه ـم داـن
وـظاـیف درنگ ـناپذـیر ـفـعاالن و کادرـهای ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور اـست.
رای ری  ـب ـشـت ـی وان ـب اـفـته از ـت ان ـی ازـم اً ـس وـیی ـمـصـمم و وـسـیـع ـشـج ـجـنـبش داـن
ور اـعی کـش اـسی و اـجـتـم وادث ـسـی ر ـح ر گذاری ـب أـثـی اع و  ـت ا ارـتـج اـبـله ـب ـمـق

برخوردار خواهد بود.
ـحزب ـتوده اـیران اـعـتـقاد ـعـمـیق دارد که ـجـنـبش ـسازـمان ـیاـفـته ـنـیروـهای
اـجـتـماـعی واـحزاب، ـسازـمان ـها و گروه ـهای آزادی ـخواه و ـمـلی ـمی ـتواـند
ا ـغـلـبه کـند و ـجاـمـعه را از ـبـحران و ـبن ـبـست ر دـشواری ـه ا وـحدت ـعـمل ـب ـب

کنونی نجات دهد. 
اه، و گراـمی ر ـم ره 18 ـتـی اـط ران ـضـمن گراـمی داـشت ـخ وده اـی ـحزب ـت
ان ـشـجوـی ـشـجوـیی، ـخواـهان آزادی ـهـمه داـن دان ـجـنـبش داـن داـشت ـهـمه ـشـهـی
ان ـشـجوـی ر ـضد داـن راـنه دـستگاه ـقـضاـئی ارـتـجاع ـب اـب ر، ـلـغو ـهـمه احکام ـج اـسـی
ـصـوـصـاً کارگران، ی، ـخ ـمـاـع ـت ـیـروـهـای اـج تگی ـسـاـیـر ـن بــس ـم ـبـارز و ـه ـم

زحمتکشان و جنبش زنان با پیکار جنبش دانشجویی کشور است.

درود آتشین به همه شهیدان جنبش دانشجویی و همه به
خون خفتگان جنبش آزادی خواهانه میهن ما!

آزادی برای همه دانشجویان اسیر  و همه زندانیان سیاسی
کشور!

پیش به سوی برقراری همبستگی رزمجویانه کارگران و
زحمتکشان با مبارزه جنبش دانشجویی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
15 تیرماه 1383

ادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب ...
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گـسـتاـخاـنه ـهدـفـتان را ـبرای ـتـحـمـیل آنچه  اـنـتـقال ـسـیاـسی  در کوـبا، در پی ـمرگ
ـمن،  ـناـمـیده اـید، اـعالن کردـید؛ اـنـتـقاـلی که اـلـبته ـشـما ـبی ـتأـمل اـقرار کردـید که

در تسریع آن تا آن جا که بتوانید خواهید کوشید.
اـما ـشاـید ـشرم آورـترـین کاری که ـشـما کردـید اـعالم اـین ـبود که ـنـخـسـتـین
ا ـجاـیی که ـمی ا ـتـعـیـین کـنـنده ـخواـهد ـبود، چرا که اـیده اـین اـست که ـت اـعـتـه ـس
واـنـین ـموـجود کـشور، پـیش ادـیده گرـفـتن ـهـمۀ ـق ا ـن ـشود، ـتـحت ـهر ـشراـیـطی، ـب
ی ـت ـیـاـسی و دوـل ـبـری ـجـدـیـد ـس ـتـرل کـشـور ـتـوـسط یک رـه رـفت، ـتـا از کـن
ـجـلوگـیری ـشود. از آـنـجا که اـین اـمر ـفـقط از راه گـسـیل ـنـیروـهای ـنـظاـمی ـبرای
د ا دارـی ر اـست، در واـقع ـشـم ور امکان پذـی دی در کـش ای کـلـی وـقـعـیـتـه ال ـم اـشـغ
ـقـصد ـخود را ـبرای دـخاـلت ـنـظاـمی در ـمـیـهن ـما اـعالم ـمی کـنـید. ـبه ـهـمـین دـلـیل
ازی ـمی زاری که ـب ر ـنـقش ـس اـط ا را ـبه ـخ اه ـمی، ـمن ـشـم ود که در روز 14 ـم ـب
ان ـمی اـسـت ا در روم ـب ور ـه اـت ور که گالدـی ـط اـن اپـیش ـسالم  دادم، ـهـم ـش د، پـی کـنـی
کردـند. اـمروز، فکر ـمی کـنم ـحق اـست که چـند ـمـطـلب دیگر ـهم اـضاـفه کـنم.
ـبداـنـید که ـشاخ و ـشاـنه کـشـیدن ـشـما ـعـلـیه کوـبا ـبه ـهیچ وجه اـمر آـساـنی نـخواـهد
ادگی ـسـت د، اـی اـشـن ا، ـهر چه که ـب داـمات اـقـتـصادی ـشـم ر اـق راـب ا در ـب ود. ـمردم ـم ـب
رـیم و ـجنگ ر ـتـح راـب اـنه در ـب اـن رـم ارزۀ ـقـه ال ـمـب د کرد. چـهل و پـنج ـس واـهـن ـخ
اـقـتـصادی، ـتـهدـیدـها، ـتـجاوزـها، ـتوـطـئه ـهای ـترور رـهـبران، ـخرابکاری و ـترور،
ر ـهم کرده اـست. چـهل و ـسه وـیـت ـضـعـیف نکرده ـبلکه ـق ا ـت ـنـه ا را ـنه ـت اـنـقالب ـم
ان اـس ـیـنی کارـشـن رـخالف پـیش ـب ا، ـب وکـه ۀ ـخـلـیج ـخ اـن ـن اـئ اـجم ـخ ال پـیش ـتـه ـس
ر در ـهم اپذـی ارزه ـیی ـخـستگی ـن ا ـمـب اـعت ـب ر از 66 ـس دـتی کـمـت رـجـسـته، در ـم ـب
ا، وکـه ۀ ـخـلـیج ـخ ال و ـنـیم پس از واـقـع ر 1962، یک ـس د... در اکـتـب ده ـش کوـبـی
ر ـهم ـسـته ای چـشم ـب اران ـه ـب ـم د واـقـعی ـب دـی اـیی از فکر ـتـه ای کوـب ده ـه ـن رزـم
م، که ـطی آن ـس ـیف، ـخـرابکاری و ـتـرورـی ـنـزدـنـد. چـنـدـین ـسـال ـجنگ کـث
ـبـسـیاری از دوـسـتان ـفـعـلی ـشـما در ـمـیاـمی نـقـشی ـبرـجـسـته ـبازی کردـند، ـنـتواـنـست
کوبا را ـبه زانو در آورد. ـفروپاشی بـلوک ـسوسـیالـیستی اروپا و اتـحاد ـشوروی،
روم ام ـمـح واد ـخ ذاـیی و ـم واد ـغ وـخت، ـم روش، ـس ازار ـف ود ـب ا را از وـج که ـم
کرد، به ـعالوۀ تـحرـیـمی که ـبا ـقاـنون ـتوریچـلی و ـهـلـمز ـ ـبرـتون ـشدـیدـتر ـشد، و
ا ـممکن ـمی ا را در ـهم ـنشکـست؛ آنچه ـن ردم کوـب اـبه دیگر، ـم ـش داـمات ـم ز اـق ـنـی
زی اـست که ادگی کردـیم! اـین آن چـی ـسـت داراـنه اـی ا پاـی د و ـم ود ـممکن ـش ـم ـن
دگی در ای ـمـیـهن پرـست اـست: روح رزـمـن ـیـه اـی ون و ـسـنت کوـب ون در ـخ اکـن
ای رـئـیس ا، آـق اـطره ـه ان اـین ـخ روز ـشدن. ـمـنـظور ـمن از ـبـی اـممکن و پـی ر ـن راـب ـب
ا ـنـیـست. ـخـیـلی اـنی کردن ـشـم ا ـعـصـب ریکا، اذـیت ـی ده آـم االت ـمـتـح ور اـی ـجـمـه
د راـیـن اـیی اـست، یک ـف ا چگوـنه ـج ان دـهم که کوـب ـش ا ـن اده ـمـیل دارم ـبه ـشـم ـس
ا اال ـبه آـنـه ا از ـب ردـمی که ـشـم اـیی اـست، و ـم اـنـقالـبی ژرف و اـصـیل ـبه چه ـمـعـن
رـین و از رـهنگ ـت ا ـف ا ـب روزه کوـب د. اـم ردـمی اـن اً چگوـنه ـم د واـقـع نگاه ـمی کـنـی
لـحاظ ـسـیاـسی آگاه ـترـین ـمردم را در بـین ـهـمۀ کـشورـهای ـجـهان دارد. ـمردم ـما
اُمٌـل و ـمـتـعـصب ـنـیـسـتـند، ـمردم ـما ـمداـفع ـعـقاـید و آرا ـهـسـتـند. کوـبا کـشور ـمردم
ـست؛ کـشـوری اـست که در آن آـمـوزش ـعـاـلی در ـی ـبی ـسـواد و کم ـسـواد ـن
دـسـترس ـهـمه ـقرار دارد و ـشـهاـمت و ـمـیـهن دوـسـتی ـخـصـلـتی ـهمگاـنی اـست. در
اـیـنـجا تـجرـبه و داـنش دـست در دـست ـبا روـیاـهای ـبرـقراری ـجاـمـعه ـیی ـمی ـشود
رای زی که درک آن ـب اکم اـست، چـی ان دوـسـتی ـح ـس داـلت و اـن که در آن ـع
ـشـما ـبا آن عـقاـید ـبنـیادگراـیانه ـتان ـبـسـیار ـمشکل اـست. اـمروزه ـما نه ـتنـها ـمیـلـیونـها
زن و ـمرد آـمادۀ ـجاـنـبازی ـهـسـتـیم، ـبلکه ـسالحـهای الزم و کاـفی و ـمتـخـصـصاـنی
داریم که به کار خود و نـیز به نقاط قوت و ضعف آنهایی که ما را تهدید می
کـنـند، به رـغم ـمـنابع ـنـظاـمی گـسـترده ـشان و ـبرـتری تکـنوـلوژیکی سالـحـهاـیـشان،
وع ـحـمـله ـبه ا، و در ـصورت وـق وـنی در کوـب راـیط کـن د. در ـش اـیـن وـبی آـشـن ـبه ـخ
ر اـثر ـعـلـتـهای ـطـبـیـعی و چه ـغـیر از آن، اـشم، چه ـب ا، اگر ـمن در ـمـیان ـنـب کـشورـم
ا ـنـخواـهد گذارد. ـهر اگواری ـبر رزم و پاـیداری ـم أـثـیر ـن اـین اـمر ـبه ـهیچ وـجه ـت
اـلـقوه ـخودش یک ـسرکردۀ ـنـظاـمی و ـسـیاـسی در ـهر رده ـیی، و ـهر ـسرـبازی، ـب
ا ـحـتی یک روز، یک د...ـشـم د بکـن اـی د چه ـب واـست که ـمی داـن دۀ کل ـق اـن رـم ـف

د داـشت که از ـبه دـست رـصت ـنخـواـهـی ـیه ـهم ـف اـن ا یک ـث ـیـقه ـی سـاـعت، یک دـق
د، وگـیری کـنـی اـمی کـشور ـجـل اـسی و ـنـظ وـسط رـهـبری ـسـی گرـفـتن ـفوری کـنـترل ـت
اـید ـبـشود ـقـبالً داده ـشده اـست. ـهر ـمرد و زـنی ـبدون چرا که دـسـتور ـبرای آنچه ـب

تلف کردن حتی یک ثانیه در پایگاه رزمی اش حاضر خواهد بود.
اـفظ ر ـح اـبل دـفـت اـیی که از ـمـق ون کوـب ر یک ـمـیـلـی راـب اه ـمه، در ـب در روز 14 ـم
ـمـناـفع ـشـما راهپـیـماـیی ـمی کردـند، ـمن ـبه روـشـنی ـبه ـشـما گـفـتم که ـمن چه ـباـیـست
اره آن را تکرار و روز، دوـب واـهم کرد. اـین ـشـغل ـمن اـست. اـم ـمی کردم و چه ـخ
شـۀ ان در فکر ـهیچ ـنـق ـت شـاوراـن وـصـیه ـمی کـنم که ـشمـا و ـم د ـمی کـنم و ـت أکـی ـت
ای وـیـیـه راـج اـج د. دـست ـبه ـم اـشـی ـب ا ـن ردم ـم ام گرـفـتن از ـم ـتـق رای اـن ـتـبهکاراـنه ـیی ـب
ا رـساـیـشی ـب ا ـجنگـهای ـف ا ـی واـنه واری ـمـثل ـحـمـله ـهای در ـهم شکـنـندۀ ـبرق آـس دـی
ان در ـخواـهد آـمد. زـنـید، چرا که کـنـترل از دـسـتـت اده از تکـنیکـهای پیچـیده ـن اـسـتـف
چـیزـهای ـناـخواـسـته ـیی ـممکن اـست اـتـفاق ـبـیـفـتد که ـنه ـبرای ـمردم کوـبا و نه ـبرای
د در ـهم واـنـی اـجرت را ـمی ـت ۀ ـمـه اـم واـفـقـن ا ـت دارد. ـشـم ده ای ـن اـی ریکا ـف ردم آـم ـم
ا در د، و ـم دازـی ـیـن اـنی دـسـته ـجـمـعی ـبه راه ـب اـنـم اـجرت و ـبی ـخ د و یک ـمـه ـبشکـنـی
واـنـید ـجنگی اـشـیم؛ و ـمی ـت ادر ـبه ـجـلوگـیری از آن ـب ود که ـق وـقـعـیـتی ـنـخواـهـیم ـب ـم
ـتـمام ـعـیار ـبـین ـسرـبازان ـجوان آـمریکاـیی و ـمردم کوـبا ـبه راه ـبـیـندازـید، که ـبـسـیار
رگز ا ـه ان ـمی دـهم که ـشـم ا اـطـمـیـن ا، ـبه ـشـم ۀ اـیـنـه ا ـهـم ود. ـب واـهد ـب دوـهـناک ـخ اـن
ـبرـندۀ آن ـجنگ نـخواـهـید ـبود. ـشـما در اـیـنـجا ـمردمِ دچار ـتـفرقه، گروـهـهای ـقوـمیِ
اـنده ـهای ـخاـئن ـنـخواـهـید ـیاـفت. ا ـفرـم زاع، اـخـتالـفـهای ـمذـهـبی ژرف، ـی در ـحال ـن
در اـیـنـجا ـمردـمی ـخواـهـید ـیاـفت که ـبر اـساس ـفرـهنگ، اـحـساـسات ـهـمـبـستگی و
دـسـتاوردـهای اـنـساـنی و اـجـتـماـعی در اـتـحادی ـقوی و یکپارچه ـقرار دارـند که در
ـتاریخ بی ـسابقه اـست. شـما در اـقدام ـنـظامی ـعلیه کوـبا اـفتـخار و شکوهی ـبه دست
اـعی و اـسی، اـجـتـم اـنـهای ـسـی ا ـهرگز ـنه اـسـتـقالل و ـنه آرـم ردم ـم ـنـخواـهـید آورد. ـم

اقتصادی شان را رها نخواهند کرد.
ر اـمـب و [11 سپـت ای دوـقـل رـجـه وـجـیه ـبه ـب اـبل ـت رـق اک و ـغـی ۀ دردـن پس از ـحـمـل
2001]، کوبا همبستگی کامل با مردم آمریکا نشان داد. در همان روز ما نظرمان
ا دـقـتی رـیاـضی ـتأـیـید ـمی ـشود. ـجنگ راه پاـیان اً ـب را ـبـیان کردـیم که اـمروز ـتـقرـیـب
دادن به ـترورـیـسم و ـخـشوـنت در ـجـهان ـنـیـست. آن واـقـعۀ دردـناک به ـعـنوان زـمـینه
اده ـیی ـبرای ـتـحـمـیل یک ـسـیاـست زور و وـحـشت ـبه کرۀ ـخاکی ـمورد ـسوءاـسـتـف
ـقرار گرـفته اـست. اـقداـمات ـشـما ـعـلـیه ـمردم کوـبا ـبـیرـحـماـنه و ـغـیر اـنـساـنی اـند. کوـبا
ات ود کـنـید که ـخدـم اـب واـهـید کـشوری را ـن ا ـمی ـخ اـبت کـند که ـشـم د ـث واـن ـمی ـت
پزشکی آن زـندگی ـصدـها ـهزار اـنـسان را در کـشورـهای ـفـقـیر ـجـهان ـنـجات داده
ۀ ـیـم د ـب اـق ر ـف ون ـنـف ـی ـیـل ریکا 44 ـم د که در آـم اً ـمی داـنـی ـن ـئ ـطـم ا ـم د...ـشـم و ـمی دـه
ـبـهداـشـتی و درـماـنی اـند، و اـین که در ـهر آن در یک ـمدت دو ـساـله، در ـمـجـموع
واـنـند از ـعـهدۀ ـهزـیـنه ـهای ـنـجوـمی اـقد ـهرگوـنه ـبـیـمه اـند و ـنـمی ـت 82 آـمریکاـیی ـف
رآـیـند. یک ـتـخـمـین ـخـیـلی ا ـب راـقـبـتـهای پزشکی در کـشور ـشـم ـخدـمات اـساـسی ـم
ر زار ـنـف ا ـه ال دـهـه ر ـس د که ـبه ـهـمـین ـعـلت، در ـه ان ـمی دـه ـش ـظه کاراـنه ـن اـف ـمـح
ـجاـنـشان را در آـمریکا از دـست ـمی دـهـند، که ـشاـید در ـحدود ـسی ـتا چـهل ـبراـبر

تعداد قربانیان برجهای دوقلو باشد.
ریکاـیی ا حـاضـر اـست جـان 3000 آـم اه پـنج سـاـله، کوـب در یک دورۀ کوـت
ـفـقـیر را ـنـجات دـهد. اـین ـسه ـهزار آـمریکاـیی ـمی ـتواـنـند ـهـمراه ـبا یک ـخوـیـشاوـند
ـبه کـشور ـما ـبـیاـیـند و از درـمان پزشکی ـمطـلـقاً رایگان ـبـهره ـمـند ـشوـند آـقای ـبوش،
ـمی ـخواـهم از ـشـما ـسـئواـلی در ـمورد اـصول و اـخالق بپرـسم. آـیا ـشـما ـحاـضرـید ـبه
اـمه ـبرای ـنـجات ـجان یک رـن دـهـید که ـتـحت پوـشش یک ـب اـین اـشـخاص اـجازه ـب
رـجـهای دوـقـلو ـجاـنش را از ـنـفر در ازای ـهر ـنـفر که در آن ـحـمـلۀ دـهـشـتـناک ـبه ـب
داده اـست، به کوـبا ـبـیاـیـند؟ و اگر آنـها اـین پـیـشنـهاد ـخدـمت را پذـیرـفـتـند و ـتـصـمـیم
د که ان دـهـی ـش ا ـن ـی د؟ ـبه دـن د ـش واـهـن ازات ـخ ا ـمـج د، آـی اـیـن ـی ا ـب د که ـبه کوـب گرـفـتـن
ـرت، ـام، ـنـف ـتل ـع نگ، ـق ی، ـج ـن ـی ـر و ـخـودـب ـر تکـب ـراـب م در ـب ـۀ دیگری ـه ـن گزـی

خودبزرگ بینی، سالوس و ریا و دروغ وجود دارد!
از طرف مردم کوبا،
فیدل کاسترو روز

21 ژوئن 2004 (1 تیر 1383) 
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ـسـتی، اـلـی وـسـی روپاـشی ـبـلوک ـس ریکا و ـف رـیـمـهای آـم ـبه رـغم ـتـح
ر راـب دـین ـب ا ـفـقط 2.3 در صـد اـست، که چـن یکاری در کوـب رخ ـب ـن
کـمـتر از رـقم ـمـشابه در کـشور ـشـماـست، که ـثروـتـمـندـترـین و ـصنـعـتی
اـشـید که ـبرای اـید از اـین ـشرـمـنده ـب ـترـین کـشور ـجـهان اـست. ـشـما ـب
ردـمی که ـبه د، ـم ـی ا ـتالش ـمی کـن ردم کوـب صـادی ـم ـت ـخـفه کردن اـق
ای ـتصـادی، ـتجـاوزـه رـیم و ـجنگ اـق ار دـهه ـتـح ر از چـه ـشـت ـی رـغم ـب
ـنـظاـمی و ـعمـلـیات ـترورـیـسـتی، آن چـنان دـسـتاوردـهای ـبزرگی داـشـته
اـند. ـشـما ـهرگز ـنـمی ـتواـنـید چـیزی ـشـبـیه ـبه اـین را در کـشورـتان ـبه ـما
ا ـهـسـتـید و رای ـبه ـهم رـیـخـتن اـقـتـصاد ـم ـنـشان دـهـید. ـشـما در ـتالش ـب
اـبـلـیت خـودش را در د که ـق د ـبه ـجنگ ـمی کـنـی دـی کشـوری را ـتـه
ـۀ ـون ـبه اراـئ م اکـن ـان داده اـست که ـه ن 20000 پزشک ـنــش ـت داـش
ـخدـمات پزشکی در 64 کـشور جـهان ـمشـغولـند. دوـلت شـما، ـبه رغم
ـتی یک ن، ـح ـی ـنـدـتـرـین ـقـدرت روی زـم ـم ـتن امکاـنـات ـثـروـت داـش

پزشک هم به دورافتاده ترین گوشه های این دنیا نفرستاده است.
ا ـمـیـلـیون ـمردم اـجـعۀ ـمرگ ـبـیش از ده ـمـیـلـیون کودک و دـهـه ـف
اـنی ـتـیـجۀ ـتـحـمـیل یک ـنـظم اـقـتـصادی ـجـه ان ـسوم در ـن دیگر در ـجـه
د رر 80 در ـص د ـبه ـض روـتـمـن ای ـث ورـه وـسط کـش اـبل ـتـحـمل ـت رـق ـغـی
ـنی، ـسه چـی ـجـمـعـیت کرۀ زـمـین اـست. ـبه جـای دروغپردازی و دـسـی

می بایست این مصائب و حقایق را به اطالع شما برسانند.
اـست، که اـیی پس از اـنـقالب کوـب رارـیان کوـب دیگر، ـموـضوع ـف
ـبـیـشـترـشان ـطرـفداران ـباـتـیـسـتا (دیکـتاـتور کوـبا) و مـجرـمان ـجنگی اـند،
و ـنـیز ـنـقش آـنـها در اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری گذـشـته که در آن
مـا بـا اـخـتالف ـفـقط 518 رأی بـرنـده شـدیـد. مـردم آمـریکا از ـش
اـسـتـهای داـخـلی و ـخارـجی ا در ـسـی اـلـتـهای ـشرم آور اـین گروـهـه دـخ
کـشوری ـبا اـین اـهـمـیت ـخـسـته ـشده اـند. اتکای ـشـما ـبر اـین گروه ـها
ـنهـا در ـفلـوریـدا ـبلکه در سـراسـر ـتـهی ـبه از دـست دادن آرا ـنه ـت ـن ـم

کشور خواهد شد.
وقـتی شما سـفر آمریکایـیان به کوبا را ـقدغن می کـنید،  از یک
ریکا ردم آـم د و ـحـقی را از ـم اـسی ـتـخـطی ـمی کـنـی ون اـس اـن اـصل ـق
ار ـتـخ ـشه ـبه آن اـف ا ـهـمـی ور ـشـم دان کـش روـن د که ـشـه ضـاـیع ـمی کـنـی
نـدۀ یک تـرس شـان دـه مـا ـن ـته، اـین کار ـش کرده انـد. از آن گذـش
اً رـیـب رـسی و ـتـق أـمل و ـت ا، ـبی ـهیچ ـت اـلی که کوـب اـسی اـست. در ـح ـسـی
اـمه ـهر دو ـسال یک ا ـتـسـهـیل ـتـجدـید و ـتـمدـید گذرـن ا، ـب ـبدون اـسـتـثـن
د از واـنـن ـت ا ـب ا آـنـه ود ـت ران گـش اـج وه ـمـه اـیش را ـبه روی اـنـب ار، درـه ـب
ـمـیـهن ـخاـستگاـهـشان ـبازدـید کـنـند، و اـخـیراً ـهم ـبه آـنـها اـجازه داد که
ـهر چـند ـبار که ـمی ـخواـهـند به کوـبا ـسـفر کـنـند، ـشـما به اـقداـمات ـغـیر
اـیی دـست زدـید که واده ـهای کوـب اـن اـنه ـیی ـعـلـیه ـخ رـم ـش اـنی و ـبـی ـس اـن
اـیی ود. ـمـنع کوـب ا ـب اکان آـنـه رـهنگ ـنـی وـهـین و ـتـجاوز ـبه رـسوم و ـف ـت
رـین زدیکـت ازدـید ـن ا ـنه، از ـب ریکا ـی ریکا، ـشـهروـند آـم ـهای ـساکن آـم
ـخوـیـشاوـنداـنـشان ـبه ـمدت ـحداـقل ـسه ـسال، ـحـتی اگر اـین ـخوـیـشان
اری از ـسـی ری اـست. ـب اپذـی د، ـظـلم وـصف ـن اـشـن رگ ـب در شـرف ـم
ار از ـهم اکـنون در فکر رأی ـتـنـبـیـهی ـبه ـشـما اـیی ـتـب ریکاـیـیان کوـب آـم
ـهـسـتـند.  ـبدـترـین چـیز درـبارۀ ـسـیاـست ـضد کوـباـیی ـمـسـخره و ـبی در
رـین ـمـشاوراـنـتان ـبی پروا و زدیکـت و پیکر ـشـما اـین اـست که ـشـما و ـن
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هموطنان کوبایی عزیز،
ام بـردن از کوبـا در یکی دیگر از آن در پی دو رسـواـیی تـازۀ دوـلت آمـریکا، اول ـن
شکر در گزارـشی که ـت ان  ـجهـان  از خـود ـم اـب وـسط ارـب ـیه شـده ـت ـفهـرـست هـای کذاـیی ـتـه
وزارت کـشور آـمریکا در روز 14 ژوـئن (25 ـخرداد 83) ـمـنـتـشر کرد و در آن کوـبا را ـمـتـهم
ز ـبه آن اـضاـفه ا را ـنـی ـسـتـهـجن رواج ـفـحـش رای ـم ـسان کرده و اـفـت اچاق اـن ـبه دـست داـشـتن در ـق
ر در روز 16 ژوـئن (27 خـرداد)  ـبه ـشـت ـی ـشن ـب ای ـخ کرده، و دوم، اـعالم اجـرای ـتحـرـیم ـه
را ـبر آن أـمـین کـنـندۀ زـندگی ـمردم کـشور ـماـست، ـم ا ـت ـمـنـظور ـخـفه کردن اـقـتـصادی که ـتـنـه
اه ـمه ـ  25 ام اول در 14 ـم ام دوـمی ـبرای رـئـیس ـجـمـهور آـمریکا ـبـفرـسـتم [پـی ـمی دارد که پـی

اردیبهشت ـ داده شده بود].
آقای بوش، مجبورم آرام و ـخونسرد ولی صادق باشم. من به هیچ وجه قـصد توهین یا
ـحمـله ـبه شـخص ـشـما را ـندارم. وـلی ـنام ـبردن از کوـبا در فـهرـست کـشورـهاـیی که در ـقاچاق
اـنـسان دـست دارـند ـخودـخواـهانه و ـناـصادـقانه اـست. و از اـین ـهم ـظاـلـمانه ـتر و ـنـفرت انگـیزـتر
ار آن ـمی ـش ـت وـظف ـبه اـن ود را ـم ال ـخ ر ـس ریکا ـه ور آـم آن گزارـشی اـست که وزارت کـش
ط کودکان، ـبه ـتی ـتـوـس ـبـلغ ـفـروش سکس، ـح داـنـد، اـین ادـعـا اـست که کوـبـا ـمـروج و ـم

جهانگردان است. 
شـما در مـقامی ـهسـتـید که از امـضای دو ـتوافقـنامه در زـمـیـنۀ مـهاـجرت بـین کوـبا و اـیاالت
ریکا از ـسـتـید. دوـلت آـم ا، ـمـطـلع ـه واده ـه اـن اـندن ـخ اـیت از ـبه ـهم رـس ریکا، در ـحـم ـمـتـحد آـم
اـجرای ـنـخـسـتـین  ـتواـفـقـناـمه که در ـسال 1984 ـبه اـمـضا رـسـید ـسرـباز زد. ده ـسال ـبـعد، ـبه ـجای
ـصدور 20000 روادـیدی که ـقول داده ـشده ـبود، ـفـقط در ـحدود 1000 روادـید، ـیـعـنی ـفـقط
5 در ـصد از آن تـعداد در ـهر ـسال ـصادر ـشد. درپی وـقوع ـبـحران ـمـهاـجرت در ـسال 1994،
ا ر اـست. ـب وز ـهم ـمـعـتـب ا کرد که ـهـن ریکا اـمـض ا دوـلت آـم دی را ـب دـی ۀ ـج اـم واـفـقـن ا ـت ور ـم کـش
ده اـیت ـش د رـع داد روادـی ا ـتـع اط ـب اـمه در ارـتـب واـفـقـن اد آن ـت رـخی از ـمـف ود اـین، اگرچه ـب وـج
اب از رای اـجـتـن اـبل انکار ـب رـق زام اصـوـلی و ـغـی ـت ا اـل اط ـب اد دیگر آن در ارـتـب اـست، وـلی ـمـف

تشویق به مهاجرت غیر قانونی زیر پا گذاشته شده است.
ـبدون ـهیچگونه ـتوـجیـهی،  ـقاـنون تـعدـیل کوـبایی  کـماکان و به ـطور کـینه ـتوزانه ـیی اـجرا
می ـشود و حتی موجبات تازه ای به آن اضافه شده است. در نتیجۀ اجرای همین قانون بود
که ـقاچاق ـنـفرت انگـیز ـمـهاـجران ـبا اـستـفاده از ـقاـیـقـهای ـسرـیـعی که از ـفـلورـیدا ـبه ـسواـحل ـما
ـمی آـمدـند، آـغاز ـشد و رـشد کرد. کوـبا ـبه ـشدت ـبا اـین اـعـمال ـمـقابـله ـمی کـند در ـحاـلی که
مـقاـمـهای دوـلـتـهای آـمریکا، ـبه دالیل روـشن ـسـیاـسی ـمرـتـبط ـبا اـیاـلت فـلورـیدا، فـقط ـنـظاره گر

این وقایع هستند.
نـدۀ ـین کـن ا حـاـفظ جــسم و روح کودکان، و تـأـم دازۀ کوـب یـا ـبه اـن ـهیچ کشـور در دـن
ر زان ـمرگ و ـمـی داـنـید که ـمـی اـید ـخوب ـب ا ـب رای کودکان ـنـیـست. ـشـم آـموزش و ـبـهداـشت ـب
ا ـصد در ـصد کودکان و ا اـست. در کوـب ر از کوـب ـشـت ـی ریکا ـب ال در آـم ر یک ـس کودکان زـی
د، ـبه ـمدرـسه ـمی ا رواـنی دچارـن واـنی ـجـسـمی ـی اـت وـعی ـن اـنی که ـبه ـن زرگـساالن، از ـجـمـله آـن ـب
روـند و داـنش ـمی آـموزـند. ـشـما چـطور ـمی ـتواـنـید ادـعا کنـید که ـنمی داـنـید که در آـمریکا به
ـطور ـمـیانگـین 30 داـنش آـموز در یک کالس درس ـمی ـنـشـیـنـند در ـحاـلی که اـین ـنـسـبت در
اوردـهای آـموزـشی ـما ـبـهـتر از ـهر کـشور پـیـشرـفـته ـیی اـست؟ ا کـمـتر از 20 اـست، و دـسـت کوـب
ال ـبه 76.13 ر را از 60 ـس انگـین ـطول ـعـم ون، ـمـی ا کـن ال 1959 ـت ا از ـس داـشـتی ـم ات ـبـه ـخدـم

سال افزایش داده است.
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