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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» !

ادامه در صفحه 6

سیاست های ماجراجویانه و نظامی گری ارتجاع
و خطراتی که میهن ما را تهدید می کند

ادامه در صفحه 2

اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی
سکوت شانزده ساله سازمان دهندگان جنایت هولناک بر ضد هزاران زندانیان

سیاسی را باید با تجهیز افکار عمومی ایران و جهان درهم شکست !
هم میهنان گرامی

ـتل ـعـام ـشـاـنـزده ـسـال از ـفـاـجـعه ـق
اه ران در ـسـی اـسی اـی داـنی ـسـی زاران زـن ـه
چال ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی گذرد.
ـبر اـساس اـسـناد و ـشواـهد گوـناگوـنی که
ت، در ـته اـس ـاـف ـار ـی ـتــش ـروز اـن ـا ـبه اـم ـت
ال 1367، و در پی شکـست ان ـس ـسـت اـب ـت
ــای ه ـه ـه ه، در ـجــب ـقــی رژـیـم والـیـت ـف
ـرـخالف ـران و عــراق، که ـب جـنگ اـی

فاجعه 28 مرداد  و تأثیر آن بر تاریخ معاصر ایران
در صفحه 4

ادامه در صفحه 3

مــسـأـله ـتالش حکوـمت اـیـران
ـای ی ـبه ـسالح ـه ـاـب ـرای دـست ـی ـب
ور اـست که در دـسـت دـتـه ـهـسـته ای ـم
ـبـحث مـجاـمع ـبـین اـلـمـلـلی ـقرار داـشـته
و دارد. در ـحاـلی که دوـلت ـخاـتـمی
و ـشـخص او در ـموـضع گـیری ـهای
ـز ـی ـتـفـاده ـصـلح آـم ی ـبـر اـس ـتـلـف ـمـخ
ـته ای ـتـأکـیـد اـیـران از اـنـرژی هــس
د، وـلی ـمـجاـمع ـبـین اـلـمـلـلی، کرده اـن
از ـجـمـله «آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی اـنرژی
ن ـنـدی اـیـران ـبـر اـی ـب ـمی» ـبـر پاـی اـت
ای اکش ـه وـجه ـبه کـش ا ـت وـضع، ـب ـم
أـثـیر ـبودن دروـنی ـحاکـمـیت و کم ـت
ـبـیش از پـیش ـنـظرات دوـلت ـخاـتـمی
در ـتـعـیـین ـسـیاـست ـهای کالن رژـیم

تردید کرده اند.
راق و ار در ـع اـجـعه ـب ـحوادث ـف
ـسم از ـبـهـاـنه ـی ـبـهـره ـجـوـیی امپرـیـاـل
اـنه رژـیم وـی راـج اـج ای ـم اـست ـه ـسـی
ـضد ـمردـمی ـصدام ـحـسـین، از ـجمـله
ـای ی ـبه ـسالح ـه ـاـب ـاـنه دـست ـی ـبـه
اـمی ـظ رای ـحـمـله ـن ار ـجـمـعی، ـب کـشـت
ـبه اـین کـشور، ـموـید اـین ـنـظرـیه ـبود
ا پرـهـیز از ـنـظاـمی گری و اـید ـب که ـب

اـنه در اـجراـجوـی اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـم
ـسـیج افکار ا ـب ال ـب ـطـقه و در ـعـین ـح ـمـن
دد اـلت ـمـج ر دـخ ان ـخـط وـمی ـجـه ـعـم
نظامی امپریالیسم در منطقه را کاهش

داد.
در هـفته ـهای اخـیر و ـخـصوـصاً در
س ـتـخـاـبـات ـضـد ـمـردـمی ـمـجـل پی اـن
ـس ـجـل ــدن ـم فـتـم و روی کار آـم ـه
ت ـاً در دـس ـدـت ـم ـشـی که ـع ـاـی ـرـم ـف
ـرار دارد و در ـیه ـق ی ـفـق ـزدوران وـل ـم
یـش از پیـش ن ـب ـت ـیه ـقـرار گرـف ـحـاـش
ـوـضع ـان و ـم ـن ی، ـسـخ ـم ـاـت ت ـخ دوـل
گـیری ـهای نگران کـنـنده ـیی از ـسوی
ده اـست رح ـش اـعی ـط ای ارـتـج روـه ـنـی
که ـنـمی ـتوان ـبی ـتـفاوت از کـنار آـنـها
ـا در ـری ـه ـوـضع گـی ن ـم گذـشت. اـی
ـحاـلی اـست که آـمریکا ـخود را ـبرای
شـار ـبـر ایـران در اـجالس ـشـدیـد ـف ـت
ی اـنـرژی ـمـلـل ن اـل ـی ـنـده «آژانـس ـب آـی
اه ور ـم رـی رار اـست در ـشـه اـتـمی» که ـق
(سپتامبر) برگزار شود آماده می کند.
اـلـین پاول، ود که  ـک ده ـب ار آـم در اـخـب
ــریکا در ــارـجه آـم ــور ـخ ــر اـم وزـی

صلح، ثبات و همکاری نیاز مبرم ما و
همسایگان

ـسـفر دو روزه ـمـحـمد ـخاـتـمی ـبه
ان گوـنه اـیجـان ـهـم وری آذرـب ـجـمـه
ـازتــاب ت، ـب ی رـف ـتـظــار ـم که، اـن
گـسـترده ای در رـساـنه ـهای ـهمگاـنی
ـبـوـعـات ـط داـخل و ـخـارج ـبـویژه ـم

منطقه یافت.
ـــــــدود یک دـهـه، پس از ـح
ـسـئول درـجه اول اـتـمی ـنـخـسـتـین ـم ـخ
ود که در راس ـجـمـهوری اـسالـمی ـب
ـادی تــص ـد پاـیه اـق ـن ـل ـات ـب ـی یک ـه
ـا ـد و ـب ـاکو ـش ی رـهـسپار ـب ـاـس ـی ـس
ن کـشـور ـبه ـنـد پاـیه اـی ـل ـاـمـات ـب ـمـق
ـمذاکره و گـفتگو پرداـخت. پـیش از
ـنی در ـی آـغـاز اـین ـسـفـر ـمـحـاـفل ـمـع

ـد، ـدـن ـاکو ـتالش ورزـی دوـلت ـب
ـماـنع از ـبـهـبود رواـبط ـمـیان ـتـهران
ن ـبـاکو ـشـوـنـد.  در ـجـرـیـان اـی
ــــد ــــره دو روزه 10 ســـن ـف ـس
رـهنگی صـادی و ـف ـت ـهمکاری اـق
ان دو دوـلت ـبه اـمـضا رـسـید و ـمـی
ـول ـر ـق ـی ی ـن ـوری اـسالـم ـمـه ـج
گـشاـیش یک کـنـسولگری را در

تبریز به مقامات باکو داد.
ـهــران و ـبــاکو در رواـبـط ـت
ـخود ـفراز و ـنـشـیب ـهای ـبـسـیاری
ضـای د. ـف ده اـن را از سـر گذراـن
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اً ران رژـیم و ـخصـوـص ارگوـنه ـس ـیـم اری ـب ـش ر پاـف اـط ا و ـبه ـخ اـفع ـمـلی ـمـیـهن ـم ـمـن
ری ده رـهـب رگزـی ای ـمرگ ـب ود، گروه ـه اـفـته ـب ان اداـمه ـی ـشـخص ـخـمـیـنی ـهمچـن
اـنان راه ا زـندان ـها را از وـجود ـقـهرـم رژـیم ـبه زـندان ـهای کـشور گـسـیل ـشدـند ـت
آزادی و ـمـبارزان پیگـیر حـقوق ـمردم ـمـیـهن ـما ـخاـلی کـنـند و ـبا ـحاکم کردن ـجو
ر ـضد ده ـب ان ـبه ـلب رـسـی ای ـج وده ـه اـعی ـت ار اـجـتـم و اـنـفـج رـعب و وـحـشت ـجـل

سیاست های خانمانسوز رژیم را سد کنند.
ـبر اـساس اـسـنادی که از ـجـمـله در کـتاب ـخاـطرات آـیت اهللا ـمـنـتـظری، ـناـیب
اـسی اـجـعه ـمـلی ـمـنـتـشر ـشده اـست، ـهزاران زـنداـنی ـسـی وـلی ـفـقـیه رژـیم در زـمان ـف
دان ـمحکوم اکـمه و ـبه زـن اـیی ـمـح ـض ای دـستگاه ـق دادگاه ـه ـی رژـیم که ـقـبالً در ـب
واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی، در ور و ـق اری کـش واـنـین ـج اـمی ـق ر ـخالف ـتـم د، ـب ودـن ده ـب ـش
ـمـقاـبل یک دادگاه ـصـحراـیی ـقرار گرـفـتـند و ـبر اـساس ـتـشـخـیص ـمـشـتی ـتاریک
اـندـیش، شکـنـجه گر و ـبـعـضاً ـجـناـیتکار ـحرـفه ای ـبه اـعدام ـمحکوم ـشدـند. ـشـمار
زـیادی از ـسازـمان ـهای ـحـقوق ـبـشر ـجـهاـنی، از ـجـمـله ـسازـمان ـعـفو ـبـین اـلـمـلل و
ان ـصـنـفی، ازـم ا ـحزب و ـس ان ـمـلل ـمـتـحد و ـصدـه ازـم ر ـس ـش ون ـحـقوق ـب ـسـی کـمـی
ـمـترـقی و اـنـسان دوـست در ـجـهان اـین ـجـناـیات ـهوـلـناک را ـهم ردیف ـبا ـتوـحش
ـنازی ـها در اردوگاه ـهای ـمرگ گـشـتاپو ارزـیاـبی کردـند و رژـیم والـیت ـفـقـیه را

به شدت محکوم کردند. 
ـفاـجـعه ـمـلی کـشـتار ـهزاران زـنداـنی ـسـیاـسی ـبـیانگر روـشن ـماـهـیت ـعـمـیـقاً ـضد
اـنـساـنی حکوـمـتی اـست که «ـخود را ـنـظام ـنـمونه» ـجـهان ـمی ـخواـند وـلی در ـعـمل
ـیه وق اوـل رام و ـتـحـقق ـحـق ـنه اـحـت ـی ـمـلـلی در زـم ـین اـل وازـین ـب وق و ـم مـاـمی ـحـق ـت
اـجـعه ـمـلی، اـنـساـنی  ـشـهروـندان ـبه ـخـشن ـترـین شکل ـممکن زـیر پا ـمی گذارد. ـف
ار ان اـین کـشـت رـی ود. در ـج ران ـب ردم اـی ور و ـم رای کـش ده ـب اـجـعه ـیی تکان دـهـن ـف
ارزان راه آزادی ا، ـمـتفکران و ـمـب زاران ـتن از ـشـخـصـیت ـه اـبـقه ـه اـسی کم ـس ـسـی
ور ـبه وی کـش ـظـیم ـمـعـن ای ـع اـیه ـه رـم رـتـیب ـس دـین ـت د و ـب دـن ام ـش ور ـقـتل ـع کـش
واه رـقی ـخ ای ـت روـه ر ـنـی اـی راه ـس ران ـبه ـهـم ودۀ اـی ده ـشد. ـحزب ـت اـن ودی کـش اـب ـن
ا، ـمـتفکران، پژوـهشگران و ران، کادرـه رـین رـهـب رـجـسـته ـت ا ـتن از ـب کـشور ـصدـه
ـنوـیـسـندگان، رـهـبران و ـشـخـصـیت ـهای ـبرـجـسته ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی، ـهمچون
اه کار و ارـتجـاـعی ا رژـیم ـسـی ان را از دـست داد ـت ان و زـن ـشجـوـی کارگران، داـن

بتواند چند صباحی بیش به حیات ننگین خود ادامه دهد.

هم میهنان عزیز و هوشیار!
ا گذـشت 16 ـسال از ـجـناـیت ـهوـلـناک ـهـنور ـسران ان که ـمی داـنـید ـب ـهمچـن
ان ـس وـشت اـین اـن رـن اـتی در زـمـیـنه ـس رـین اـطالـع د کوچکـن ده اـن ـش ر ـن اـض رژـیم ـح
ـهای پاک و ـمـبارز در اـخـتـیار ـخاـنواده ـهای آـنان ـقرار دـهـند. ـما ـهم ـصدا ـبا اـنـبوه
ـخاـنواده ـهای زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـفاـحـعه ـمـلی ـخواـسـتار ـتـشدـید ـفـشار داـخـلی و ـبـین
اـلـمـلـلی ـبرای روـشن ـشدن ـهـمه زواـیای ـتاریک ـحوادث تکان دـهـنده ـیی ـهـسـتـیم
واده اـن ا ـخ ا ـهمگام ـب وـست. ـم وع پـی ای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه وـق دان ـه که در زـن
ـشـهدای ـجـنـبش در راه آزادی ـخواـسـتار ـتـشدـید ـفـشار ـبر رژـیم ـبرای روـشن ـشدن

موارد زیر هستیم:
ـ اسامی اعدام شدگان شهریور خونین را به طور رسمی اعالم نمایند،

اـنـیان اـین ـجـناـیت را ـبه ـخاـنواده ـهای رـب ـ ـتارـیخ اـعدام و ـمـحل ـخاکسپاری ـق
داـغدارـشان اـعالم کـنـند، ـ دالـیل ـمـحاکـمه ـمـجدد کدام اـست و ـبه دـسـتور کدام
مقامات جمهوری اسالمی انجام یافته است ـ به  چه جرمی آنها را  اعدام کرده

اند...

سکوت ـشاـنزده ـساـله ـسازـمان دـهـندگان ـجـناـیت ـهوـلـناک ـبر ـضدادامه اعالمیه کمیته مرکزی ...
ران و وـمی اـی ز افکار ـعـم ا ـتـجـهـی د ـب اـی اـسی را ـب داـنی ـسـی زاران زـن ـه
ـجهان درهم شکست. تنـها با به پای میز مـحاکمه کشیدن ـسازمان
ود دوار ـب وان اـمـی وـلـناک اـست که ـمی ـت اـیت ـه دگان اـین ـجـن دـهـن
ـیـاـست ـهـای ـشـود. اداـمه  ـس ـنـاـیـاـتی تکرار ـن ـین ـج ـنـده چـن در آـی
ران ا،  اداـمه شکـنـجه و آزار اـسـی اـیی ـه اـنه  آدم رـب رکوب گراـی ـس
وـسط ر ـت ـته هـای اـخـی د اـین حـرکت هـا در ـهـف شـدـی د  و ـت ـن درـب
ر ضـرورت ـهمکاری و د ـمجـددی اـست ـب أکـی ـیـتی ـت ـن دـستگاه اـم
ـهـمـیاری ـهـمه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه اـیران و ـتـشدـید ـهـمـبـستگی ـبـین
المللی با زندانیان سیاسی برای عقیم گذاشتن توطئه های رژیم و

دستگاه های امنیتی آن بر ضد دگراندیشان. 
شـان داده اـست که دـستگاه ـته ـن زده سـاـله گذـش ـتجـرـبه شـاـن
ظـر ر ـن ـیـتی زـی ـن ای اـم روـه ـی ار ـن ـیه در کـن ضـاـیی رژـیم والـیت ـفـق ـق
ـمـستـقـیم وـلی فـقیه ـبزرگـترـین ـخـطر ـبرای ـحـقوق اـنـساـنی شـهروـندان
ر اـی ار ـس ا در کـن ادـه ادـین اـین ـنـه ر ـبـنـی اـست. اـنـحالل و ـتـغـیـی ـمـیـهن ـم
ـتـغـیـیرات اـساـسی ـضرور ـبرای اـسـتـقرار آزادی و ـعداـلت در ـمـیـهن
ـما ـتـنـها ـبا ـتشکـیل ـجـبـهه وـسیع ـهـمه ـمـبارزان ـضد اـسـتـبداد و ـتـشدـید
ـارزه ـسـراـسـری در درون ـجـاـمـعه امکان پذـیـر اـست. ـتـحـقق ـب ـم
آرـمان ـهای واال  و اـنـساـنی ـهزاران  ـمـبارز پر ـشوری که اـسـطوره
د و ـتن ـبه ذـلت و ادـن ـسـت اکم اـی شگان ـح اـیت پـی اـبل ـجـن وار در ـمـق
رای د ـب اـی ر که ـب اپذـی ـیـفه ـیی اـست درنگ ـن د وـظ دادـن خـواری ـن

تحقق اش تالش های مشترکمان را دو چندان کنیم.
ـمن گراـمی داـشت ـران ـض ـودۀ اـی ـته ـمـرکزی ـحـزب ـت ـی کـم
ـستگی و ـب ـم ار دیگر ـه اک  ـشهـدای فـاـجـعه ـمـلی ـب ـن اـب خـاطـره ـت
ا ـحاـنواده ـهاـیی که ـعزـیزان ـخود را از دـست ـهـمدردی ـخود را ـب

داده اند اعالم می کند.

درود آتشین به خاطره تابناک  شهدای فاجعه ملی!
درود به مبارزه پیگیر و شجاعانه هزاران خانواده  شهدای
فاجعه ملی که همچنان برای روشن شدن حقایق این جنایت
هولناک تالش می کنند! 

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
26 مرداد ماه 1383

آزادی برای همه
زندانیان سیاسی ایران!
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رواـبط ـبه ویژه ـبر اـثر اـخـتالف ـجدی ـبر ـسر ـتـعـیـین رژـیم ـحـقوـقی درـیای
اـید از ـنـظر وده اـست. اـین واـقـعـیت را ـنـیز ـنـب ـخزر، ـبـیـشـتر ـسرد و ـسنگـین ـب
ـبـران دوـلت ـبـاکو در پاره ـیی از ـملکرد رـه ـتـار و ـع دور داـشت که، رـف
ـموارد ـبه ـتـیرگی رواـبط داـمـنه وـسـیع ـبـخـشـیده اـست. ـمـحاـفل پان ـترکـیـست
ران و ان ـتـه رش رواـبط ـمـی ار گـسـت واـسـت اـیت آنکارا ـبه ـهیچ رو ـخ ا ـحـم ـب
ـباکو ـنـبوده و ـنـیـسـتـند و ـمـناـفع آـنـها در ـبـحراـنی ـماـندن راـبـطه ـمـیان اـیران  و
ـجـمـهوری آذرـباـیـجان اـست. از  دیگر ـسو ـنـیروـهای ارـتـجاـعی ـحاکم  در
ا ـبرـخی اـقداـمات ـتـحریک آـمـیز ـهـمواره ـماـنع ـبـهـبود ـمـناـسـبات اـیران ـنـیز ـب
والـنه و ـسـئ ر ـم ـی دامـات ـغ د اـق اـی سـاـیل ـب ـمه اـین ـم د. ـبه ـه ـن ـت ـس وده و ـه ـب
زاـیم ـیـف اکو را ـب وذ در دوـلت ـب اـفل پر ـنـف ز آن دـسـته از ـمـح ـخـصوـمت آـمـی
اـلـیـسم و ارـتـجاع ـمـنـطـقه ـبه ـتشکـیل و اره امپرـی ا اـش ر ـب ان اـخـی اـلـی که ـطی ـس
ـسازماـندهی ـباـندهای ـفاشـیست ـمĤب و جناـیتکاری که شعارـهایی از ـقبیل
ار اـتحـادـیه ا ـشـع ـتهـا “و ـی ـس رکـی ران “ و اـتحـاد پان ـت وـسـعه ـطـلـبی اـی  "ـت
اـفل ـبه دوـلت د، ـهـمـین ـمـح ده اـن اـن اری رـس د ـی ر ـمی دـهـن ان “ را ـس وراـنـی ـت
ـباکو ـفـشار وارد آورده اـند که، اـین دوـلت ـبا ـمراجعه به کمـیسـیون داـئـمی
ن ـی ار آن شـود جـاـمـعه ـب ـت مـان اروپا، خـواـس سـازمـان ـمـلل و ـمـجـمع پارـل
د اـس ـشـن ده ـبه رـسـمـیت ـب زـیه ـش وان ـمـلـتی ـتـج ان را ـبه ـعـن اـیـج اـلـمـلـلی، آذرـب
اتـفاـقا ـهـمـین ـنـیروـها در چارچوب ـجرـیان ـمشکوکی به ـنام کنگره جـهاـنی
آذرـبایـجان در ـصدد ـبودـند  ـهـمزـمان ـبا دـیدار ـخاـتـمی از ـباکو، ـتـظاـهراـتی
ران و وـسـعه ـطـلـبی اـی راض ـبه ـت ا شـرکت عـده ـیی در ـبه اـصـطالح اـعـت ـب
رگزاری آن وـفق ـبه ـب د که ـم رـتـیب دـهـن ا ـت اـنی ـه اـیـج وق آذرـب ـنـقض ـحـق
راوان اـست و رـتـیب ـمشکالت در راه گـسـترش رواـبط ـف د. ـبه ـهر ـت ـنـشدـن
دار د ـمی آورد. دـی اکو پدـی رای ـتهـران و ـب اری را ـب ـی ـس دغـدـغه هـای ـب
ا اـلـهام ـعـلی اوف، ـسـخـنراـنی ـخاـتـمی از ـباکو و ـسـلـسـله گـفتگو ـهای وی ـب
ـسن ات ـح اـسـب ـن ای  ـم اد  ـفـض رای اـیـج ود ـب داـمی ـب ره، اـق در ـمـجـلس و ـغـی

همجواری بین دو طرف. 
ون د ـهمکاری از ـجـمـله اـخـتـصاص 115 ـمـیـلـی أ 10 ـسـن ـبه ـعالوه اـمـض
رق و جـاده هـای ـسـتم ـب ود ـسـی وـسـعه و ـبـهـب رای ـت ران ـب دالر از سـوی اـی
اکو، ارا  ـب وـمـتری آـسـت اـیـجان، اـحداث آزاد راه 330 کـیـل ـجـمـهوری آذرـب
وـسـعه ـشبکه راه وان و ـت ار ـنـخـج ود ـمـخـت ـطـقه ـخ رق ـبه ـمـن ال ـب ـتـق رارداد اـن ـق
آـهن ـمـیان اـیران و ـجـمـهوری آذرـباـیـجان از ـطرـیق راه آـهن ـقزوـین  ـباکو
و ـقراردادـهاـیی در اـین زـمـیـنه.ـتالـشی اـست، ـبرای ـعادی ـسازی رواـبط و
ـحاکم ـساـخـتن ـجو ـهـمزـیـسـتی ـمـیان دو ـهـمـساـیه. رواـبط ـمـیان ـتـهران  ـباکو
م، در ـی ـتـق ـس ر ـم ـی ـیم و ـغ ـتـق ـس طـور ـم ـطـقه، ـب ـن ده ـم ار پیچـی ـی ـس در اوضـاع ـب
ـتـان و ـتـان، گرجــس ـس ـن ـیـر ارـم ـظ ـیه و کـشـورـهـاـیی ـن ـبـات ـبـا روـس ـنـاـس ـم
د ـبه اـی د که ـبه ویژه ـب اـب اط ـمی ـی ا ارـتـب ا آـنـه ان ـنـقش داـشـته و ـب ـسـت رکـمـن ـت
اکو ای چاپ ـب اـمه ـه اره کرد. یکی از روزـن روـسـیه در اـین ـخـصوص اـش
ا ا ـسـفر ـخاـتـمی ـبه اـین ـجـمـهوری، ـب در ـمـجـموـعه گزارـشاـتی در ارـتـباط ـب
اـشاره ـبه ـتـحوالت در قـفـقاز و ـبه ویژه ـمـناـسـبات ـتـیره روـسیه و گرـجـسـتان
پس از ـبرکـناری ـشواردـنادزه ـنوـشت:" ـبا ـتوـجه ـبه ـتـیرگی رواـبط روـسـیه
و گرـجـسـتان، اـیران که ـنـقـشه اـحداث ـشاه ـلوـله گاز از ـطرـیق ارـمـنـسـتان و
رای ا ـمخـاـلـفت روـسـیه ـب ون ـب ان ـبه ـسـمت اروپا را داـشت، اکـن ـت ـس گرـج
ـیل ـین دـل ـم ـتـان روـبـروـست و ـبه ـه ـتـقـال ـشـاه ـلـوـله از ـخـاک گرجــس اـن

جمهوری آذربایجان را برای این منظور در نظر گرفته است.”
ـیـین ورد ـتـع ران در ـم ود ـبه اـی ای ـخ ارـه ـش وی دیگر روـسـیه ـبه ـف از ـس
اوـیز ا دـسـت رژـیم ـحـقوـقی درـیای ـخزر اـفزوده اـست . روـسـیه ـمی کوـشد ـب
اـمه احـداث ـته ـیی در ایـران و مـواـفـقت ـن ـس رژی ـه سـاـله اـن قـراردادن ـم

ـطه رش ـنـق ر، رژـیم والـیت ـفـقـیه را وادار ـبه پذـی وـشـه ـسـته ـیی ـب روگاه ـه ـی ـن
نظرات مسکو در چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کند.

ـتـقرـیـبا ـهـمزـمان ـبا سـفر ـخاـتـمی به ـباکو، ـیوری ـساویـلـیف رـئـیس گروه
ون ـی ـس ـی ـین حـال رـئـیس کـم ـیه که در ـع ران  روـس مـاـنی اـی ـهمکاری پارـل
ـصـناـیع و ـفن آوری پـیـشرـفـته در دوـمای روـسـیه ـنـیز ـهـست در ـمـصاـحـبه ـیی
ا اـیران را ـنـقض ـنـمی واـفـقات اـسـتراتژیک ـب ـخاـطر ـنـشان ـساـخت: روـسـیه ـت
کند، رـئیس جمـهور والدیمـیر پوتین، در دو ـمورد موضع ـبسیار ـمستحکم
ـیـروگاه ـبـوـشـهـر، دوم: ـیـات ـسـاـخت ـن ـمـل ـمـام ـع دارد، اول: ـضـرورت اـت
تکذیب و رد ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود سالح های کشتار جمعی در

جمهوری اسالمی ....
ـبه اـین ـترـتـیب ـمی ـتوان ـحـساـسـیت ـفوق اـلـعاده روـسـیه را در ـمـنـطـقه در
ر اـفت. آنچه در ـسـف ران درـی ای خـزر و اـی از و حـوزه درـی ا ـقـفـق اط ـب ـب ارـت
ـساـله رژـیم ـحـقوـقی د، ـم اـن اـقی ـم اگـشوده ـب ان گره ـن اکو ـهمچـن ـخاـتـمی ـبه ـب
درـیای ـخزر ـبود، دوـلت ـباکو در اـین ـخـصوص کـماکان ـبر ـمواـضع ـساـبق

خود که به زیان ایران و ترکمنستان است، پافشاری نمود. 
اـنع از د ـم اـی ـب د و ـن واـن ات ـنـمی ـت ـست، اـخـتالـف ر روی واـقـعـیت اـیـن ـبه ـه
ـوری ـمـه ـمـله ـج ـایگاـنـش گردد، از ـج ـمــس ـران و ـه ط اـی ـرش رواـب ـت گـس
رـهنگی ژرـفی دو کـشور را ـبه ـهم ارـیـخی   ـف راکات ـت اـیـجان که اـشـت آذرـب
ـسم و اـلـی اـمی امپرـی ـظ ور ـن وـجه ـبه ـحـض ا ـت ر اـین، ـب د. ـعالوه ـب د ـمی زـن وـن پـی
ـیه ـا و کـل ـیـهن ـم ـطـقه، ـم ـن ـتـهـا و ـمـحـاـفل ارـتـجـاـعی در ـم ـتـحـریکات دوـل
از، اـنه و چه در ـقـفـق اورـمـی ارس و ـخ ایگان آن چه در ـحوزه ـخـلـیج ـف ـس ـهـم
ات، ـب ز ـبه ـصـلح، ـث ر چـی ای خـزر، ـبـیش از ـه اـنه و حـوزه درـی ـی ای ـم آـسـی
همکاری و حسن همجواری نیازمـند هستند.  فقط در پرتو احـترام متقابل
و روابط برادرانه و متقابال سودمند می ـتوان منافع ملتهای منطقه را تأمین

و به حضور ناخواسته نیروهای خارجی در منطقه پایان داد. 

ادامه صلح، ثبات و همکاری ...

اه، در ردادـم ا «ان. ـبی. ـسی.» در 8 ـم وکرات، در ـمـصاـحـبه ای ـب ـحزب دـم
راد ود ـفـقط اـف وض ـمی ـش وش» گـفت: آن چه که ـع ورد «کری» و « ـب ـم
ـهـسـتـند و ـتـغـیـیری در ـسـیاـست ـهای ـنـظاـمی اـیاالت ـمـتـحده اـیـجاد ـنـخواـهد
ری رای ـبه دـست گـیری سکان اـین رـهـب اـسـبی ـب رد ـمـن ـشد و ـجان کری ـف

است. 
ریکا ـبـین ور داـخـلی آـم ورد اـم ـشـخـصی در ـم ای ـم اوت ـه د ـتـف ر چـن ـه
دوـحزب اـصـلی کاـندـیدای ـقدرت در اـین کـشور وـجود دارد، اـما ـبه ـنـظر
ـشـنج اع از ـصـلح و رـفع ـت اـست دـف اذ ـسـی ـمی رـسد که کری ـبه ـعوض اـتـخ
وه دادن ان ـجـل اوی و یکـس ـس وش، ـسـعی در ـم رار دادن ـب اـیه ـق رای در ـس ـب
ـظـاـمی گری دارد.  ـحـزب دـمـوکرات ـبی و ـن ـخـود ـبـا او در ـجنگ ـطـل
شـان ـمی دهـد که  در مـورد ـنه آزمـون ـن آـمـریکا یکبـار دیگر در ـصـح
ا ـجـمـهوری ـخواـهان ـعـمده ـترـین ـعرـصه ـهای ـسـیاـست ـخارـجی ـتـفاوـتی ـب
ا اـیی که ـب اـست ـه د. ـسـی اـش ان ـمی ـب ای آـن اـست ـه اـله رو ـسـی ـب دارد و  دـن ـن
تـغـیـیر دوـلت در چـندـین دـهه اـخـیر، در ـجنگ ـعـلیه وـیـتـنام، در اـفـغاـنـسـتان و
ـسـتی، ـی اـل ـی ـیه کشـورهـای سـوـس ارزه ـعـل ـب وگـسالوی و در ـم عـراق ، در ـی
د. ـجـنـبش ـصـلح در وده اـن ـب اوت از یکدیگر ـن ـتـف د و ـم ری نکرده اـن ـیـی ـتـغ
آـمریکا ـمـصـمم اـست که ـبا گـسـترش کارزار ـضد ـجنگ و ـنـماـیش پایگاه
اـجـتـماـعی ـشـعار ـهای ـصـلح ـجوـیاـنه، کارزار اـنـتـخاـباـتی کری را ـمـجـبور ـبه

باز اندیشی در مورد این سیاست نماید. 

ادامه سیاست های خارجی جان کری و ...
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درـباره 28 ـمرداد در ـعرض 51 ـسال گذـشـته ـهزاران ـمـقاـله، کـتاب و
ارـیخ و اـلب ـت ـط ى از اـین ـم ده اـست و در ـبـخش وـسـیـع ر ـش ـش ـت ـن زوه ـم ـج
ان ـی اـل ده  اـست. ـس اگوـنی ـتحـرـیف ـش اى گوـن ارـیخـى از زواـی اـیق ـت ـحـق
اه ا، رژـیم ـش ای پس از کودـت ال ـه ـسـتـین ـس اً در ـنـخ وـص والـنی و ـخـص ـط
ای 28 د که کودـت دـه اـمـعه ـب ورد ـج ر را ـبه ـخ ـظ ا اـین ـن ـتالش ـمی کرد ـت
ـمرداد «ـحرکت ـمـلی ارـتش ـبرای ـنـجات اـیران از دـست کـموـنـیـست ـها و
ادی که در اـین وه اـسـن ـب وـجه ـبه اـن ا ـت روز ـب ود وـلی  اـم ارـجی» ـب وذ ـخ ـنـف
مـوـنه هـای آن که در ـمـله آخـرـین ـن شـر شـده اـست، و از ـج ـت ـن ـنه ـم ـی زـم
«ـنـیوـیورک ـتاـیـمز»   ـفروردـین ـماه 1379، یـعـنی ـسال 2000 اـنـتـشار ـیاـفت،
روـشن ـشده  اـست که ـساواک ـشاه و دـستگاه ـهای ـجاـسوـسی آـمریکا و
ران و ار کردن ـجـنـبش ـمـلی اـی ـب ـت رای ـبی اـع ادی ـب ر زـی ادـی انگـلـیس ـمـق
د. ـبـخـشی از زـیـنه کردـن ا ـه اـصر ـمـیـهن ـم ارـیخ ـمـع ا و ـقـلب ـت وـنـیـست ـه کـم
ال ـمی ـشد ا دـنـب دـهـندگان کودـت اـن ازـم اـتی ـیی که ـتوـسط ـس اـهداف ـتـبـلـیـغ
اً ـحزب وـص ور، ـخـص واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ود که ـنـی اـین ـب
ـتودۀ اـیران را  ـبه ـبی ـعـمـلی و ـمـنـتـظر درـیاـفت دـسـتور از ـخارج ـبودن در
ای 28 روزی کودـت دن و پـی ول شکـست ـجـنـبش ـمـلی ـش ـسـئ ال ـم ـعـین ـح
ا و ز ـحـمـله کودـت ود که پیکان ـتـی اـلی ـب د.  اـین در ـح رـفی کـنـن رداد ـمـع ـم
کودـتاچـیان ـمـتوـجه ـحزب  و ـتوده ای ـها ـبود و ـهزاران ـتن از اـعـضاء  و
ـهواداران و ـخـصوـصا ـصد ـها ـتن از اـفـسران ـتوده ای در ـجرـیان کودـتا و
ـمـار تگـیـر رواـنه زـنـدان و شکـنـجه گاه ـهـا ـشـدـنـد  و ـش پس از آن دـس
زـیادی ـنـیز ـبه ـجوـخه ـهای اـعدام سپرده ـشدـند . ـحرب ـتودۀ اـیران ـبرای
سال های طوالنی تنها حزب و جریان سیاسی کشور بود که تالش می
کرد با این کارزار تبلیغاتی دشمنان میهن و مردم ما که بخشی از همان

برنامه کودتا بود مبارزه کند. 

زمینه ها و علل سازمان دهی کودتا
اـهی پس از پاـیان ـجنگ ـجـهاـنی دوم کودـتای 28 ـمرداد که ـمدت کوـت
رل رای کـنـت ریکا و ـمـتـحداـنش ـب اـمه آـم رـن د، ـبـخش از ـب ان دـهی ـش ازـم ـس
اد ارـیـخی ـمـعـتـبر زـی اد ـت راتژیک ـجـهان ـبود. در اـین زـمـیـنه اـسـن اـطق اـسـت ـمـن

وجود دارد. به عنوان نمونه به دو سند اشاره می کنیم. 
ـنه در ـی یـس، در اـین زـم ـتـوـنی اـیـدن، وزـیـر ـخـارـجه وـقت انگـل «آـن
ـخاـطرات ـخود ـنوـشـته اـست: «ـهنگاـمی که ـمن در 27 اکـتـبر 1951 (آـبان
1330)  پـست وزارت اـمور ـخارـجه را ـبه ـعـهده گرـفـتم دورـنـمای نگران
کـنـنده ـیی که ـمن درـباره آن ـمی اـندـیـشدم چـنـین ـبود. ـما از اـیران ـخارج
ـشده ـبودـیم. ـما آـبادان را از دـست داده ـبودـیم و ـقدرت و ـحـیـثـیت ـما در
ـصـمـیم ـمی د ـت اـی ود... ـمن ـب ده ـب زل ـش زـل اـنه ـبه ـشدت ـمـت ـی اورـم ر ـخ راـس ـس
د... ـمن فکر ـمی کردم د روـبه رو ـش اـی ا اـین وـضع ـب گرـفـتم که چگوـنه ـب
که اگر ـمـصدق سـقوط کـند کامالًـمـحـتـمل اـست ـجای او را دوـلت ـعاـقل

تری بگیرد که انعقاد قرار داد رضایت بخشی را ممکن سازد...»  
دوم راـن ریکا، ـهم پس از  رـف وری وـقت آـم اور، رـئـیس ـجـمـه زـنـه آـی
ارـیخ 14 اوت 1953 (24 ار، در ـت ر ـمصـدق و اـنـحالل ـمـجـلس درـب دکـت
ـمرداد ـماه 1332)، درـباره وـضـعـیت اـیران از ـجـمـله گـفت: «اـین اـمر ـبرای
وـجب ا ـم وـنـیـسم در آـسـی وـسـعه کـم ر دارد. ـت اـقـبت ـشوـمی در ـب ریکا ـع آـم
ر د که دکـت دـی واـن ا ـخ اـمه ـه روز در روزـن ار اـست. ـصـبح اـم ـسـی نگراـنی ـب

ار اـنـتـقادات ـمـصدق ـنـخـست وزـیر اـیران ـسراـنـجام ـتواـنـست ـخود را از زـیر ـب
مجـلس ایران خالص کـند و آن را منحل ـساـخت. وی البـته برای رسـیدن به
رای ریکا ـب دد گرـفت. الزم اـست دوـلت آـم ـست هـا ـم ـی صـود از کمـوـن ـمـق
ران ا ـمـنـجـمـله اـی ای آـسـی ورـه ـسم در کـش وـنـی وذ کـم وـسـعه ـنـف ری از ـت وگـی ـجـل
ده اـست. اذ ـش اـتی اـتـخ ـصـمـیـم ون ـت ات الزم را ـبه ـعـمل آورد. ـهم اکـن داـم اـق
دیر یا زود باید راه توسعه کمونیسم در آسیا را مسدود کرد. ما به این کار

مصمم هستیم.» 
بـر اـین اسـاس روـشن اـست که هـدف کودتـا یکی سـرکوب خــشن
ود، که ـسراـیت آن ـبه دیگر کـشورـهای ـنـهـصت ـمـلی ـشدن ـنـفت در اـیران ـب
ا در اـلـیـست ـه اـفع امپرـی رای ـمـن رات ـجدی ـیی ـب اـط واـنـست ـمـخ ـطـقه ـمی ـت ـمـن
ـمـنـطقه ـخـلـیج ـفارس داـشـته ـباـشد و دیگر ـهدف اـساـسی ـسرکوب کـموـنـیـست
ـها، یـعـنی ـحزب ـتودۀ اـیران ـبه عـنوان ـنـیروی ـجوان و ـباـلـنده ـسـیاـسی در اـیران
راـیت، وزـیر ادـلـین آـلـب اد ـجاـلب دیگر در ـهـمـین زـمـیـنه ـسـخـنان  ـم ـبود. از اـسـن
ـراـیت  در ـب ـال 2000 اـست. آـل ـارس ـس ـریکا  در 17 ـم ـارـجه آـم ـور ـخ اـم
ـسـخـنراـنی ـیی که در ـشورای اـیران و آـمریکا کرد  ـبه روـشـنی و ـبرای اوـلـین
ـبار اـعالم کرد که: «در ـسال 1953 اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـنـقش اـساـسی ـیی
در ارکـسـتره کردن ـسرنگوـنی دوـلت ـمردـمی دکـتر مـحـمد ـمـصدق اـیـفا کرد.
دوـلت آـیزـنـهاور ـمـعـتـقد ـبود  که اـعـماـلش به دـلـیل ـمـناـفع اـسـتراتژیک آـمریکا
ـقاـبل ـتوـجـیه ـبود. وـلی روـشن اـست که اـین اـقدام روـند ـتـحول ـسـیاـسی اـیران
را به ـعـقب راـند و ـبه ـهـمـین دـلیل اـست که ـبـسـیاری از اـیراـنـیان ـتا ـبه اـمروز از

دخالت آمریکا در امور داخلی شان منزجر هستند...» 

درس هاى 28 مرداد براى جنبش امروز
اـجـعه پس از گذـشت ـبـیش از 50 ـسال ـهـنوز ـحوادث 28 ـمرداد و ـعواـقب ـف
ـبار آن ـبه ـصورت ـمـستـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم در ـسرـنوـشت کـشور ـما ـتأـثـیر دارد.
ـما ـهـنوز پس از ـبـیش از ـنـیم ـسده اـسـیر اـسـتـبداد و ارـتـجاع ـهـسـتـیم و ـهـنوز ـهم
ـخـطر دـخاـلت ـخارـجی ـسرـنوـشت ـمـیـهن ـما را ـتـهدـید ـمی کـند. از اـین ـمـنـظر
ى وـن وادث کـن راى ـح وز ـهم  ـب رداد ـهـن اى 28 ـم اى کودـت اـست که درس ـه

میهن ما مهم است . 
ا واـنـست ـب ردـمى ـنـت را ـجـنـبش ـم ود زـی وـفق ـش واـنـست ـم رداد ـت اى 28 ـم کودـت
اـتـحاد ـمحکم ـبه روـیاروـیى ـبا ـترـفـندـهاى ارـتـجاع و امپرـیاـلـیـسم ـبرود. ـبدـبـیـنى
ـنـیروـهاى مـلى به ـحزب ـما، ـبدبـیـنى ـحزب ـتوده اـیران ـبه ـبرـخى  سـیاـست ـهاى
ـسازش ـمـماـشات گراـنه ـمـصدق و ـخـیاـنت ـشـخـصـیت ـهاى ـموـثرى ـمـثل آـیت
ى صـدق را خـاـل ـطع پـشت دوـلت ـم رـین ـمـق سـاس ـت ى که در ـح اهللا کاشـاـن
ردـمى از ـهم اـفـتـند ـسـبب ـشد که ـجـنـبش ـم اه ـشـت د و ـبه دـست ـبوس ـش کردـن
اع کـند. ـعدم ر ـتـعرـضات ارـتـجاع از ـخود دـف راـب واـند در ـب ده ـشود و ـنـت پاـشـی
اـیى که روـه ى، ـضـعف و ـتـعـلل ـنـی ردـم اـفتگى ـجـنـبش ـم ان ـی ازـم ام و ـس ـسـج اـن

فاجعه 28 مرداد  و تأثیر آن بر تاریخ
معاصر ایران
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نـد وـلـى آمـاده ـت ـمـاـیت ـمـردمـى را داـش ـح
اـسـتـفاده از آن ـنـبودـند (ـیـعـنی ـهـمـین وـضـعی
رداد صـدق ـمی ورد ـجـبـهه دوم ـخ که در ـم
ادى ـبه ـتـم ى اـع ا و ـب ظـرى ـه د)، ـتنگ ـن کـن
مـاعـى در ـت روهـاى اـج ـی وان ـن وده هـا و ـت ـت
اى ارزه از ـجـمـله درس ـه ـب ر ـم رد اـم پـیش ـب
اى روـه ـی د دیگرى اـست که ـهـمه ـن ودـمـن ـس
د از آن ـن واـن ى ـت ى و آزادى خـواه ـم رـق ـت ـم

بهرمند شوند.
ـیـهن مـا ى ـبخـش ـم بـارزات رهـاـی تـارـیخ ـم
ـنـشان داده اـست که رـشد و گـسـترش آـنـتی
کـموـنـیـسم از ـنـشاـنه ـهاى ـقـطـعى آـماده ـشدن
بـش ـمـردـمـى ـن ـمـله ـبه ـج ارـتـجـاع ـبـراى ـح
رداد 1332 ـبه اک 28 ـم رـبه دردـن اـست. ـتـج
شکل دیگرى در ـتـجرـبه دردـناک شکـست
اـنـقالب اـیران ـهم تکرار ـشد. کارزار وـسـیع
ـضد کـموـنـیـسم، ـحـمـله ـبه ـنـیروـهاى ـمـترـقى و
ى اـعالم کردن وـن اـن ر ـق ـی آزادى خـواه و ـغ
اکـثرـیت ـنـیروـهاى واـقـعى ـسـیاـسى در ـمـیـهن
ـما زمـینه ساز اـستـقرار رژیـمى استـبدادى ـشد
ان ـش دـی اب ـتـحـمل دگراـن ى ـت روز ـحـت که اـم
مذهبى و شمارى از متحدان دیروزى خود

را نیز ندارد.
اده  در نکـته آـخر  که اـهـمـیت ـفوق اـلـع
ـشراـیط کـنونی اـیران دارد  ـمـسأله ـسرـنوشت
ای ارـجی اـست. کودـت اـلت ـخ ور و دـخ کـش
28 مرداد و ده ها نمونه مشابه آن در گوشه
و کنار جهان نشان داد که امپریالیسم برای
ـحـفظ ـمـناـفع اـسـتراتژیک ـخود ـحاـصر اـست
ـنی ـبـزـنـد و ـبـر دـست ـبه ـهـر ـفـاـجـعه آـفـرـی
ــش آزادی و ـــاـی ـــاـه ه ادـع ــم ـخالف ـه
ی ـبه یــاـب م در راه دســت دمــوکراسـی را ـه
ـد. ی کـن ـاـن ـرـب ـزدیکش ـق ـداف دور و ـن اـه
ـحوادث دردـناک و به ـشدت نگران کـنـنده
اکـید اـین اـلـبی در ـت اـید ـنـموـنه ـج در ـعراق ـب
نکـته ـباـشد. ـتأکـید  ـبر اـین نکـته ـبه اـین دـلـیل
اـیی که چـشم روـه ـی د ـن ـسـتـن ـی اـست که کم ـن
رای ـتـحـقق ریکا و ـمـتحـداـنش ـب د ـبه آـم اـمـی
ان ـطوری د. ـهـم ران دارـن وکراـسی در اـی دـم
ـشان داد اـین دـیدگاه ـثـمری که 28 ـمرداد ـن
راه ـستگی ـبه ـهـم داد و  واـب اـجـعه، اـسـتـب ـجز ـف
ـندارد و ـتالش ـهـمه ـنـیروـهای ـمـلی و ـمـترـقی
رای تـوچه اـتحـاد ـعـمل ـب ـیـهن مـا بـایـد ـم ـم
داـلت اـبی ـبه آزادی، اـسـتـقالل و ـع دـست ـی
ا ادـین در ـمـیـهن ـم اـعی و ـتـحوالت ـبـنـی اـجـتـم

باشد.  

تـراضـات درادامه 28 مرداد ... ـنه اـع ا گـستـرش داـم ـب
ور دی و ـصـنـعـتی کـش وـلـی ای ـت ـمـحـیط ـه
ای زرد دگان ـتشکل ـه ران و گرداـنـن ـس
و ارـتـجاـعی ـنـظـیر ـخاـنه کارگر و کاـنون
ای اـسالـمی کار، دـست ـبه یک وراـه ـش
ـار و ـای ـمـه ـت ـداـمـات در راـس ـته  اـق رـش
نـدیکاـیی تـرل ـجـنـبش کارگری  ـس کـن
زده اـند.  اـین اـقداـمات ـبویژه در ـشراـیط
ـته و ـین داـش کنـوـنی ـسـمت و سـوی ـمـع
ـنـدی ـنـاح ـب پـیـوـنـد ـخـاـنه کارگر ـبـا ـج
اکـمـیت ـبـیش ـشـخـصی را در درون ـح ـم

از گذشته بر مال می سازد.
ـد آن ـاـه ـر، ـش ـی ـای اـخ ـاـهـه ـطی ـم
ـهـسـتـیم که گرداـنـندگان ـخاـنه کارگر از
اده کرده، ـبر وـضـعـیت ـهر ـفرـصـتی اـسـتـف
وـخـیم ـمـعـیـشـتی زـحـمتکـشان انگـشت ـمی
ـوـجه ـت ـمـله را ـم ـز ـح ـی ـبه ـت ـد و ـل گذارـن
ان ازـم ر رـسـمی و ـس رـخی دواـی دوـلت، ـب
ان ـی د. در اـین ـم وـطه ـمی کـنـن رـب ای ـم ـه
ا ازی ـب وـصی ـس اـست ـخـص ـحـمـله ـبه ـسـی

محتوی معینی جای  برجسته دارد.
ـا ـبه ـی ـل ـران اـی ـر گزاری کار اـی ـب ـخ
ـاه ســال جــاری ـرداد ـم ـارـیخ 17 ـم ـت
ا ـمـحـجوب رـض ان ـعـلـی ـخورـشـیدی ـسـخـن
یـر کل ـته شـده رژـیم و دـب نـاـخ ـمهـره ـش
ـشـار داد که در آن ـت ـخـاـنه کارگر را اـن
ـصـوـصی ـیـاـست ـخ وی ـبه ـشـدت ـبه ـس
ـته و آن را ط دوـلت ـتـاـخ ـسـازی ـتـوـس
زـیان ـبار ـمـعرـفی ـنـموده اـست. ـمحـجوب
ف خــــاـل ه اـسـت:" ـم ــت ه گـف ـل ــم از ـج
ط ا شـراـی ـیم ـب ـت ـس ـی ـخصـوـصی سـازی ـن
فعلی خـصوصی ـسازی مخاـلفیم "او در
ـصـوـصی ـسـازی ـیـد از ـبـرـنـاـمه ـخ ـمـج ـت
شـان ش خـاطـر ـن واـقـعی ـبه زـعم خـوـی
اـیت ـساـخت:" ـخـصوـصی ـسازی در ـنـه
تـصــادی اـست... ـهـســازی اـق ـاـمل ـب ـع
نگار ـنـهـا وـل ـصـوـصی ـسـازی ـفـعـلی ـت ـخ
سازی دولت است ... تا زـمانیکه صنایع
کـشور ـبه ـصورت ـخاـنوادگی اداره ـمی
اـیه گذاری و گردش ـشود، امکان ـسرـم
ـورس ـازار ـب ـدارد و ـب ـود ـن ـام وـج ـسـه
ود.... دوـلت واـهد ـب ازیگران ـخ ـصـحـنه ـب
وـلـید در ـبدون ـتوـجه ـبه ـحداکـثر ـتوان ـت
ـضـارـبه ای اوراق ـغـاـلب ـشـرکـتـهـای ـم
ـمـشارکت واـحد ـهای ـتوـلـیدی ، ـصـنـعـتی
ازار ـجذب اال رواـنه ـب ود ـب ا ـس ود را ـب ـخ

سرمایه می کند....”
پس از سـخـنانه حکـیـماـنه مـحـجوب،
یـر کانـون نـوـبت ـبه حــسن صـادـقی دـب

اـفـله ز از ـق ا وی ـنـی د، ـت ای اـسالـمی کار رـسـی وراـه اـلی ـش ـع
ی ـاـمه ـهـای ـفـعـل ـرـن ـا ـمحکوم کردن ـب ـمـاـنـده و ـب ـعـقب ـن
ـخـصوـصی ـسازی ـبه  "دـفاع “ از ـمـنافع کارگران ـبرـخـیزد.
شـر ـت ـن ا ـم ـن ر گزاری اـیـل ز ـخـب ـی ان او را ـن صـادـقی که ـسـخـن
ـساـخت، ـیاد آور گردـید: " ـمـحـیط کار ـبرای کارگران ـبه
روی کار کشـور ـی ده اـست 60 درصـد ـن دـیل ـش ـب ـجـهـنم ـت
دارای اـسـترس ـهـسـتـند... اـمروز دوـلت در ـمـسـیری ـحرکت
ا رـم ر دوش کارگر و کارـف ودش را ـب ار ـخ د که ـب ـمی کـن
واـنـین و ر اـینکه ـق د ـب اکـی ا ـت ـتـحـمـیل کرده ..” وی سپس ـب
ران دگی ـبـح ان در کار وزـن رای زـحـمتکـش ا ـب اـمه ـه ـشـن ـبـخ
اـیـجاد ـنـموده، ـفرـیبکاراـنه از ـموـضع “دـلـسوزی“ گـفت :"
ـبـقه ـاـمـعه کارگری ( ـبـخـوان ـط ی کرده در ـج دوـلت ـسـع
ـین ا را از ـب اق آـنـه داـخـته و اـتحـاد و اـتـف اـصـله اـن کارگر) ـف

ببرد... “
اـنه کارگر و والن ـخ ـسـئ اـنب ـم ان از ـج وع ـسـخـن اـین ـن
انگر ـمواـضع ـمـشـخص کاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی، ـبـی
ـاسـی کشــور اسـت. ـبه ـشکل زرد در ـصحــنه ســی ن ـت اـی
د اـن ـسود ـب ر ، ـموـضعگـیری  ـهداـیت ـشده ـب ـعـبارت دـقـیق ـت
رـفـسـنـجاـنی و ـشرکا. در ـمواـضع ـفوق اـلذکر ـلـبه ـتـیز ـحـمـله
ـتی و سـازمـان هـای نـاـمه هـای دوـل تـوـجه دوـلت، ـبخــش ـم
ـمه ـاری و ـعـلل ـه ـت ـام گرـف ـم ی ـت ـته آن اـست. گوـی واـبــس
ر آن ود. آنچه ـب ا ـخـتم ـمی ـش ـمشکالت ـفـقط ـبه ـهـمـین ـج
یچ ـمـد ـه ـته ـمی ـشـود و در بـاره آن ـبه ـع سـرپوش گذاـش
ـادی ـص ـت ـری اـق ـمت گـی ـد. ـس ی آـی ـم ـان ـن ـی ی ـبه ـم ـن ـسـخ
اـجـتـماـعی اـست که دوـلت ـخاـتـمی ـمـجری آن اـست. ـخاـنه
د ازی ـفـعـلی ( دـقت کـنـی ا ـحـمـله ـبه ـخـصوـصی ـس کارگر ـب
اع ـمی کـند ـفـعـلی ) از ـسـمت گـیری رژـیم والـیت ـفـقـیه دـف
ـاـمل ـاـیت ـع ـته ـمـحـجـوب آن را در ـنـه ـبق گـف ی ـط ـت و ـح
د. واـقـعـیت اـیـنـست که رـفی ـمی کـن ازی اـقـتـصادی ـمـع ـس ـبـه
ـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکشـان راض ـط آنچه مـورد اـعـت
واـمل ا ـع اـمل ـی رار داـشـته ـنه ـع ر ـق ان اـخـی اـلـی ا در ـس ـمـیـهن ـم
اـجراـیی ـبرـناـمه ـهای اـقـتـصادی ـضد ـمـلی و ـضد کارگری،
ـبلکه ـمـحـتوی و ـمـجـموعه ـبرـنامه اصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی
ـزا آن ـبه ط یکی از اـج ـازی ـفـق اـست که خــصـوـصی ـس
ـشـمار ـمی آـید، ـعاـمل اـجراـیی گرچه در ـتـند ـیا کـند ـشدن
وی اـست. اـن رـعی و ـث ر ـف اـمه ـنـقش دارد وـلی یک اـم رـن ـب
بـش ـن ی دادن ـبه ـج ـهـدف ـخـاـنه کارگر ،ـجـهت اـنـحـراـف
ـنـدیکاـیی اـیـران در اوـضـاع کـنـوـنی اـست. کارگری  ـس
ال و رکود ـبه زرـیق اـنـفـع رـیب دادن کارگران و ـت اـمه ـف رـن ـب
ـجـنـبش اـست. از ـهم اکـنون ـخاـنه کارگر دـست در دـست
ـتـخـاـبـات رـیـاـست ـنـجـاـنی و ـشـرکا در فکر اـن ـس ـبـاـنـد رـف
ـجمـهوری اـست. ـنـقـشی که ارتـجاع به ـخانه کارگر ـمـحول
ـساـخـته، روـشن اـست. ـتـبدـیل ـمـبارزه زـحـمتکـشان ـبه زاـئده
ا ـهدف پـیـشـبرد ـمـناـفع ارـتـجاع. ـبی ـجـهت ـنـیـست در ـنـظام ـب

هدف خانه کارگر چیست ؟
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ـمـصاـحـبه ـیی ـبا روزـناـمه ژاپـنی ـیوـمـیوری ـبار دیگر ـبر نگراـنی ـهای اـیاالت
اس ـهـمـین ر اـس رده اـست. ـب د ـک أـکـی ران ـت ـسـته ای اـی اـمه ـه رـن ده از ـب ـمـتـح
گزارش پاول در مـقابل اـین سـئوال که: «آـیا ـشـما از ژاپن ـخواـسته اـید که
ـبه دـلـیل ـتالش اـیران ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه سالح اـتـمی از ـمـعاـمالت ـبازرگاـنی
ا دوارـیم ـکه ژاپن در رواـبـطش ـب ا اـمـی د: « ـم زد؟» ـمی گوـی ران بپرـهـی ا اـی ـب
نـد ـیک کــشـور ـظـر ـقـرار دـهـد ـکه اـیـران ـمـاـن ـته را ـمـد ـن ـک اـیـران اـین ـن
ـمـسؤوـلـیت پذـیر رـفـتار ـنـمی ـکـند.آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی اـنرژی اـتـمی ـشواـهد
ا ـسه کـشور اـفـته اـست. اـیران ـبه ـتـعـهداـتش ـب ا ـی اـمه اـتـمی آـنـه رـن ـجدی در ـب
ران درصـدد ـسـلم اـست ـکه اـی ا ـم رای ـم ود. ـب ـب د ـن ـن ـب زرگ اروپاـیی پاـی ـب
ار ـجـمـعی اـست و اـین ـموـضوع ـبه اـطالع ـجاـمـعه وـسـعه ـسالح ـهای ـکـشـت ـت
ـجـهاـنی ـنـیز رـسـیده اـست. اـیران ـمی گوـید: ـمـهم ـنـیـست ـشـما چه ـفـکر ـمی
ـکـنـید. ـما ـبه ـجـلو ـمی روـیم و ـقـطـعات ـساـنـترـیـفوژ را ـمی ـسازـیم و ـشاـیـسـته
اـیه گذاران ژاپن پـیش پـیـشرـفت ـهـسـتـیم. ـمن اـمـیدوارم دوـلـتـمردان و ـسرـم

از هر گونه سرمایه گذاری این مطلب را مد نظر قرار دهند.»
ده کاـلـین پاول اـست که  ـبه گزارش ان نگران کـنـن در پی اـین ـسـخـن
ـخـبرنگار «روـیداد»، درـحاـلی که ذوـلت ـخاـتـمی ـمی ـکوـشد ـفـعاـلـیت ـهـسـته
ای اـیران را ـکاـمالً ـصـلح آـمـیز ـمـعرـفی ـکـنـند، ـمـحـمد ـجواد الرـیـجاـنی، از
اح «ذوب در والـیت» در رـیه پردازان ـجـن ـظ اـمـنه ای و از ـن زدیکان ـبه ـخ ـن
ـسـخـنان ـتـحریک آـمـیز و ـغـیر ـمـسـئوالـنه ـیی ـتأـکـید ـکرد: «ازـلـحاظ دـفاـعی
ـهیچ ـمـعـنا ـندارد ـکه دـشـمن ـسالح ـهـسـته ای داـشته ـباـشد اـما ـما ـخودـمان را
ـبه ـشب 22 ـن م.» وی ـکه پـنجــش ـی ـن ـته ای ـمـحـروم ـک ـتن ـسالح هــس از داـش
اـست» در ـی وـنی «ـجهـان ـس زـی وـی اـمه ـتـل رـن ـیـهمـان ـب وان ـم ـن اه ـبه ـع ردادـم ـم
ات ـبـلـیـغ د ـت اـی ا ـنـب زود:«ـم ا ـسـخن ـمی گـفت، اـف وی ـشـبـکه دوم ـسـیـم ادـی اـسـت
وان ـسـته ای ـت اـعی ـه وان دـف ا ـکه ـت ول ـکـنـیم ـبه اـین ـمـعـن رـبی را ـقـب ـعـظـیم ـغ
ـمنـحرفی اـست. در جـهاـنی که اـطراف ـما هـمه سالح ـهـسته ای دارـند، اـین

حق مسلم ما است که سالح هسته ای هم داشته باشیم.»
ـسـتی دارای ـسالح ـی وـن ـی الرـیجـاـنی افـزود:«در جـاـیی ـکه رژـیم ـصـه
ـهـسـته ای اـست، ـهیچ ـکس ـحق ـندارد ـحق ـمـلت ـما را در اـین دـفاع ـهـسـته
دارد ـکه دـشـمن ـسالح ا ـن ـن اـعی ـهیچ ـمـع رد. از ـلحـاظ دـف ده بگـی ادـی ای ـن
ـهـسته ای داـشته ـباـشد اـما ـما ـخودـمان را مـحروم ـکـنـیم.»  ذکر اـین نکته ـنـیز
مـداری» شکـنـجه گر ـت ـسـین شـرـیـع ز «ـح ـی ضـرور اـست که پـیش از اـین ـن
اـفتگان ـبه ـمـجـلس ـهـفـتم ـساواـما و ـسر دـبـیر «ـکـیـهان» و ـنـیز ـبرـخی از  راه ـی
د أـکـی ـسـته ای ـت ای ـه رار داد ـمـنع ـسالح ـه ران از ـق روج اـی زوم ـخ ر ـل ز ـب ـنـی

کرده بودند که واکنش دولت خاتمی را برانگیخت. 
در ادامه ـهـمـین ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیانه و ـخـطرـناک، ـخـبرگزاری
ران مـوشک «ـشهـاب 3» که د که اـی ران و ـجهـان گزارش دادـن هـای اـی
ای دـفـه دن ـبه ـه ادر ـبه رـسـی ر و ـق وـمـت زدیک ـبه 1300 کـیـل ردی ـن دارای ـب
ـنـظاـمی در اـسراـئـیل اـست را آزـماـیش کرده اـست. «ـعـلی ـشـمـخاـنی» وزـیر
ا ـکوـشش اـبـله ـب رای ـمـق اـیش اـعالم کرد ـکه ـب ران در پی اـین آزـم اع اـی دـف
ود رگرم ـبـهـب ز ـس ـی ران ـن وـشـکی، اـی وان ـم زاـیش ـت رای اـف راـئـیل ـب ای اـس ـه
ـسـیـسـتم ـموـشـکی ـخود اـست. اـسراـئـیل چـندی پـیش ـسـیـسـتم ـضدـموـشـکی
وـشـکی، ـسـتم ضـدـم رد. اـین ـسـی اـیش ـک وم ـبه «ارو 2» را آزـم وـس ود ـم ـخ
اـخـته ـشده راـحی و ـس ران ـط اـلی اـی رای دـفع ـهر گوـنه ـحـمـله اـحـتـم اً ـب اـس اـس
اـست. در پی اـین ـموـضع گـیری، «روـیداد» گزارش داد که ـیداهللا ـجواـنی
اـسی سپاه پاـسداران اـنـقالب اـسالـمی گـفـته اـست ـتـماـمی «رـئـیس اداره ـسـی
اـنه راـکز ـهـسـته ای و زرادـخ راـئـیل، از ـجـمـله ـم اـطق ـتـحت ـحاـکـمـیت اـس ـمـن
ـهای اـتـمی اـین ـکـشور در ـتـیررس ـموـشـکـهای پـیـشرـفـته اـیران ـقرار دارد و
ـمـلی ـیل و ـنه آمـرـیکـا ـتهـدیـدات خـود را ـع ـین خـاطـر ـنه اسـراـئ ـم ـبه ـه

ـنـخواـهـند ـکرد.» ـبازـتاب وـسـیع اـین ـسـخـنان ـغـیرـمـسـئوالنه در ـخـبرگزاری ـهای
جـهان و محافل بـین المللی ـبر نگرانی نـیروهای ـترقی خواه میهن ـما در زمینه

اتخاذ چنین سیاست های از سوی سران رژِیم والیت فقیه می افزاید.
ـهدف ـسران رژـیم از اـتـخاذ چـنـین ـسـیاـست ـها و ـموـضع گـیری ـهای ـغـیر
ـمـسـئوالـنه، ـهـمان ـطوری که ـبرـخی از ـمـحاـفل اـصالح ـطـلب ـنـیز ـبه آن اـشاره
رای اده از آن ـب ـتـف ـمـلـلی و اـس ـین اـل د کردن جـو ـب ـن رای ـت ر ـب ـشـت ـی د ـب کرده اـن
ـحرکت ـبه ـسـمت ـنـظاـمی کردن ـحـیات کـشور و ـتـشدـید ـسرکوب ـنـیروـهای
مخالف رژیم است. سیاست های ضد ملی این چنینی نمی تواند چیزی چز
ـفاجـعه ـبرای مـیهن ـما به ـبار ـبـیاورد. ـمردم اـیران ـفراـموش نکرده اـند که ـعرـبده
ـای ـی ـمـارگوـنه اـح ـی ـا پـیـروزی» و ـتفکرات ـب نگ، ـجنگ ـت کـشی ـهـای «ـج
«امپراـتوری اـسالـمی» چگونه ـبه کـشـتار ـصدـها ـهزار ـجوان اـیراـنی و ـصدـمات
ار اـجـعه ـب اـست ـهای ـف ا اـین ـسـی اـبـله ـب ا ـمـنـجر ـشد. ـمـق رای ـمـیـهن ـم دـهـشـناک ـب
اکم دادی ـح اع و رژـیم اـسـتـب ر ـضد ارـتـج ارزه ـب ر از ـمـب اپذـی داـیی ـن ـبـخش ـج
اـست. ـباـید ـبا ـتـجـهـیز افکار ـعـموـمی و ـتوـضـیح ـخـطرات ـجدی ـیی که از اـین
ـطرـیق ـمی ـتواـند ـمـیـهن ـما را ـتـهدـید کـند رژـیم و ـسران آن را ـبه ـعـقب ـنـشـیـنی
وادار کرد. ـسـیاـست درـست در اـین زـمـیـنه ـتالش ـمـشـترک کـشورـها و ـمردم
اـنه ـبه ـمـنـطـقه ای ـعاری از اورـمـی رای ـتـبدـیل ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس و ـخ ـمـنـطـقه ـب
روـخـتن ـبـیش از پـیش ار ـجـمـعی اـست و ـنه ـخالف آن و اـف ای کـشـت ـسالح ـه

مسابقه تسلیحاتی.

ادامه سیاست های ماجراجویانه و نظامی گری ...

ادامه هدف خانه کارگر چیست ...

اـنه کارگر در پاـسخ ـبه ر کل ـخ اون دـبـی اال ـجاری ـخورـشـیدی ـمـع اواـیل ـس
ا اـنـتـخاـبات ا در ارـتـباط ـب ـسـن ـنـظر ـخواـهی ـخـبر گزاری داـنـشـجوـیان اـیران اـی
ا یکی از اـنی و ـی ـسـنـج اـمزدی رـف اـطـعـیت از ـن ا ـق ده ـب اـست ـجـمـهوری آـیـن رـی

نزدیکان او حمایت کرده بود.
اـمه ـخصـوـصی رـن ـطی ـحـمالت پی در پی ـبه ـب خـاـنه کارگر در شـراـی
ـسازی ـمی کـند ،که ـمـسـئوالن آن، رـفـسنـجاـنی اـین ـمـهره رـسوای ارـتـجاع و
اصـلی ـترـین ـمدافع ـبرـناـمه ـهای ـضد مـلی تـعدـیل اـقـتـصادی را بـهـترـین گزـینه
د!! در اـین ـن ده ـمعـرـفی ـمی کـن ـن اـست ـجـمهـوری آـی ات رـی ـتخـاـب رای اـن ـب
ر اـمل ـب ای ـت ری ـه وـضعگـی اـنه کارگر ـم ر ـخ د ـهـفـته اـخـی ـخـصوص ـطی چـن
ون اـن ازنگری  اـصل 44 ـق رح ـب ا ـط ان ـب زـم ز داـشـته اـست. در ـست ـهـم انگـی
اـساـسی در ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت و دـعوت رـفـسـنـجاـنی از کارـشـناـسان
ان ـقم اـعالم داـشت:" ر اجـراـیی خـاـنه کارگر اـسـت ـی در اـین ـخصـوص، دـب
ـبازنگری اصل 44 ـقاـنون اـساـسی ـجامـعه کارگر ( بـخوان ـطبـقه کارگر ) را
امیدوار می کـند، به تازگی مـقامات ـعالی رتبه مملکتی اـین اصل را مورد

توجه قرارداده و مجمع تشخیص مصلحت به آن پرداخته است".
ـهمچـنـین دـبـیر اـجراـیی ـخاـنه کارگر الرـسـتان ـنـیز ـبا ـحـمـله به ـخـصوـصی
ار واـسـت ـصـلـحت ـخ ـشـخـیص ـم ات ـمـجـمع ـت داـم اع آشکار از اـق ازی و دـف ـس
ا ـحـمـله ـبه از ـهم ـب ز ـمـحـجوب ـب ا ـنـی ال آـنـه واـنـین ـشد. ـبه دـنـب ازنگری در ـق ـب
مـجرـیان ـخـصوـصی ـسازی ـبا ـسـیـمای  "یک ـنـظریه پرداز ـناـبغه “ ـظاـهر ـشد
ا و انکـه دهکار ـب ده و ـب رـین ـمـصرف کـنـن زرگـت و اـعالم داـشت: "دوـلت ـب
اـمل اـصـلی اـیـجاد ـتورم دو رـقـمی اـست ... در آـمد ـنـفت از ـسوی دوـلت ـع
به شکل ـنادرـسـتی ـهزـینه ـمی ـشود. رـشد ـقـیـمت دالر در اـقـتـصاد نـفـتی اـیران

به زیان کارگر و کارفر ماست.”
ا اروـیی ـب اع در روـی رم ارـتـج وان اـه اـنه کارگر ـبه ـعـن رـتـیب ـخ ـبه اـین ـت
رل و ـبه ـت ـیـفه دارد اـین ـجـنـبش را کـن راـضی زـحـمتکشـان، وـظ ـجـنـبش اـعـت
اـسی کـشور اـین ـهدف اـنـحراف بکـشاـند.در ـلـحـظه کـنوـنی و در ـصـحـنه ـسـی

اصلی گردانندگان این تشکل زرد و ارتجاعی است.
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سیاست های خارجی «جان کری» و «جورج بوش»، دو
روی یک سکه هستند!

اـست ات رـی اـب ـتـخ رای اـن ریکا ـب وکرات آـم زب دـم دای ـح دـی ان کری»، کاـن «ـج
ا اـتی خـود، ـب ـتخـاـب ای اـن اـیی ـه ا و گردـهـم راـنی ـه وری اـین کشـور، در ـسـخـن ـجـمـه
ریکا وـنی دوـلت آـم اـنه و ـسـیاـست ـخارـجی کـن ـصراـحت ـتـمام از ـمواـضع ـجنگ ـطـلـب
اٌ اـهـیـت اـمه ـیی ـم رـن دـعی اراـئه ـب ریکا ـم وکرات آـم اع کرده اـست. گرچه ـحزب دـم دـف
اـست اشـد، ـسـی اـتی خـود ـمی ـب ـتخـاـب ان در کارزار اـن وری خـواـه ا ـجـمـه اوت ـب ـتـف ـم
رار دارد، ـهـمـسوی اع از ـجنگ ـق اـست دـف راـساس ـسـی ادی آن که ـب ـشـنـه ارـجی پـی ـخ
ان اـفع کارگران و زـحـمتکـش ا ـمـن اد ـب د و در ـتـض اـفـظه کاران کاخ ـسـفـی اـست ـمـح ـسـی
آـمریکا اـست.  در روز 8 ـمردادـماه، «ـجان کری»، در سـخـنراـنی اـنتـخاـباـتی ـخود، که
در ـجرـیان گردـهـماـیی رـسـمی ـحزب دـموکرات در ـشـهر ـبوـسـتون اـنـجام داد، ـضـمن
اـشاره مکرر ـبه پـیـشـینه ـنـظاـمی ـخود، از ـجـمله ـشرکت در ـجنگ وـیـتـنام، ـقول داد که
ای اـست ـه راـنی از ـسـی ادگی کـند.» او در اـین ـسـخـن ـسـت ریکا اـی ان آـم ر «دـشـمـن راـب در ـب
ـجنگی دوـلت ـبوش اـنـتـقاد نکرد، ـبلکه ـتالش کرد ـتا ـمردم آـمریکا را ـمـتـقاـعد ـسازد
اـعده و  ـسـیاـست ـهای ـجنگی، ـموـفـقـیت و کار آـیی ـبـیـشـتری ا اـلـق ارزه ـب که او در ـمـب
در مـقاـیـسه ـبا رـئـیس ـجـمـهور کـنوـنی ـخواـهد داـشت. او ـهمچـنـین در ارتـباط ـبا ـمـسایل
اـلـیات، ا کم کـند و ـمـنـظور او از اـین کاـهش ـم اـلـیات ـه داـخـلی ـنـیز ـقول داد که از ـم
کاـهش ـماـلـیات ـسرـماـیه ـهای ـبزرگ ـماـلی و انـحـصار ـهای ـتوـلـید کـنـنده اـسلـحه ـبود.
ـسـلـیـحاـتی و ـبرای آـسودگی ـخاـطر او ـبرای ـمـطـمـئن  ـساـخـتن کمپاـنی ـهای ـبزرگ ـت
ـطرـفداران گـسـترش ـنـظاـمی گری، ـیـعـنی ـهـمان ـمـحاـفل ـقدرت ـمـندی که ـحاکـمـیت
زاـیش 40 اـطـعـیت، اـف راـحت و ـق ا ـص ا ـست، ـب ر در دـست آـنـه اـض ال ـح واـقـعی در ـح
اـید از ـنـظر ازی که ـب زار ـسرـب از دیگر در ـخاک ـعراق را ـقول داد، 40 ـه رـب زار ـس ـه
ود، ـبه روز ـش ات پـی ـتخـاـب ول داد که «اگر در اـن د. او ـهمچـنـین ـق وـن اـمـین ـش اـسـلـحه ـت
رای وارد رگز ـب ریکا، ـه ـسـلح آـم ای ـم روـه ده کل ـنـی اـن رـم ور و ـف وان رـئـیس ـجـمـه ـعـن
ـبـرگزاری ـبی  ـبی ـسی 9 ـشـدن ـبه ـجنگ، ـمـردم را گـمـراه ـنـخـواـهـد کرد .»  (ـخ
ـمردادـماه) او اداـمه ـمی دـهد که، ـفـقط زـماـنی ـحاـضر ـخواـهد ـبود آـمریکا در ـجنگی
وارد ـشود که الزم اـست و نه به اـین دـلـیل که ـخواـسـته ـشـخـصی ـخود را دـنـبال کـند.
ا ان ـجنگ و ـی ون از ـصـلح، پاـی ا کـن راـنی هـای خـود، ـت مـام ـسـخـن جـان کری در ـت
ز دوـلت ـی ـته اـست و ـهیچ گاه ـن روهـای آمـریکاـیی از عـراق ـسـخن نگـف ـی خـروج ـن
اـنه و ـتـجاوز کاراـنه اش  ـتـقـبـیح ا ـبه ـخاـطر ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـب کـنوـنی را ـنه ـتـنـه
ا رـخی ـعرـصه ـه وـنی در ـب ران کـن ر عکس از آن ـجـهت که رـهـب نکرده اـست، ـبلکه ـب

در این رابطه سستی و کوتاهی کرده اند، مورد سرزنش قرار می دهد. 
ریکا ـبه اـین راق، پـیش از ـحـمـله آـم رای ـجنگ ـع ری ـب کری در ـهنگام رای گـی
کـشور، از آن پشتـیـبانی کرد و در ـحال ـحاـضر نـیز ـقول داده اـست ـتا پشـتیـبانی آلـمان

و فرانسه را در اشغال عراق، جلب کند.
ا دـسـتور کار «اـتـحاد ـبرای گردـهـماـیی اـخـیر ـحزب دـموکرات در ـبوـسـتون ـنـیز ـب
د که ـبـحث رچـن د. ـه از ـش زـیت ضـد ـجنگ، آـغ روزی کری» و در سکوت اکـث پـی
رـین رکزی ـت ا ـم ریکا ـصورت گرـفت، اـم اـیل داـخـلی آـم ـس ورد ـم د ی در ـم ای چـن ـه
اـمه ـهای ـموـضوع، «اـتـحاد ـبرای پـیروزی کری»  ـبود، کاـندـیداـیی که ـقرار اـست ـبرـن
اری ـنـفـتی را ـبه ای اـنـحـص رکت ـه ا و ـش انک ـه ان ـب اـحـب ا، ـص اردرـه ـی ول ـمـیـل اـبل ـقـب ـق
ـمرـحله اـجرا در آورد ـیـعـنی آـناـنی که اداره کـنـندگان واـقـعی آـمریکا ـهـسـتـند. آنـها از
ریکاـیی و اـفزاـیش و گـسـترش آن در ـسـطح ا ـبه ـخاـطر اـیـجاد ـجو ـضد آـم ـبوش ـتـنـه
واـند اراـضی ـهـسـتـند و اـمـیدوارـند که کری ـبـت ا ـعراق  ـن اـنی و ـبه ویژه در راـبـطه ـب ـجـه
ریکا ـبه دـست آورد. اـنه آـم وـسـعه ـطـلـب ای ـت اـست ـه رای ـسـی ای الزم را ـب اـنی ـه ـیـب پـشـت
وری داـت دـی رای کاـن اـتی «کری» ـب اـب ـتـخ ان اـن ـب ـی رال «وـسـلی کالرک»، یکی از رـق ژـن

از پس خـواهـد اـطق ـجهـان) را ـب ـن ر ـم ـی رـخی از کشـورهـای ـفـق ـب
ـظـار ـت ـین ـجـاـست. چـطـور ـمی تـوان اـن ـم ـسـاـله ـه گرـفت. اـصل ـم
ـین ـبـرـتـری ـقـواـیی ـبـر ـتی که یک ـطـرف چـن تگو  داـشت وـق  گـف
ـطرف دیگر دارد؟  اگر کـشورـهای ـثروـتـمـند در اـمر ـمـقاـبله ـبا ـفـقر
ره وـب ود ـهم از ـت د که ـنـمی  ـش دـن د، ـمی ـفـهـمـی ودـن اـنی ـجدی ـب ـجـه
ـخورد ـهم از آـخور..   اـین وـضـعـیـتی ـنـیـست که ـبـشود ـتـبـلـیـغات پر
ا اـینکه ده در راـبـطه ـب اـیه داری ـعـم رـم ای ـس ر وـصدای کـشورـه ـس
اـمه هـای سـازمـان ـتجـارت ـن ـت در چهـارچوب ـمقـررات و مـواـفـق
ول کرد.  اـین وـضع، د» را ـقـب ـسـت ده ـه رـن رف ـب ردو ـط اـنی «ـه ـجـه
وارـسی دوبارۀ ـساختار اقـتصادی جـهان را می طلبد. در گـفتگوها
و ـمذاکرات ـقـبل از کـنـفراـنس ژـنو ـتواـفق ـشده ـبود که ـتـقرـیـباً ـهـمۀ
ـمـساـئل و ـموـضوع ـهای ـجدـیدی که در اـجالس ـسنگاپور ـمـطرح
ـشده ـبودـند، از دـسـتور کار ـخارج ـشوـند. اـما دـقـیـقاً ـهـمـین ـمـساـئل ـ
د ـ ودـن روـتـمـند ـب اـفع کـشورـهای ـث ادی در ـجـهت ـمـن ا ـحد زـی که ـت
ا در کنکون ـشدـند. در واـقع، ـسـبب ـبه ـبن ـبـست رـسـیدن گـفتگوـه
واـفق ال رـشد ـبه یک ـت ای در ـح ورـه ال گذـشـته، کـش ـسـبت ـبه ـس ـن
د.  آنچه ـمی شـدـن ر ـن زدیکـت ـتـنی ـبه ـهیچ وـجه ـن رـف ـسـجم و پذـی ـن ـم
ی واـقـعی اـست. ـبـرای ـایــست ـصـورت گـیـرد ، یک دگرگوـن ـب
اـیی ازـه اـیـست اـمـتـی ۀ اروپا ـمی ـب ادـی ریکا و اـتـح ر، آـم ـتـحـقق اـین اـم
واقـعی به کـشورـهای در ـحال رـشد ـبدـهـند، از ـجمـله کاـهش ـقاـطع
ـسـید ـهای ـصادرات ـمـحـصوالت کـشاورزی، ا از ـبـین ـبردن ـسوـب ـی
که ادامۀ حیات کشاورزی در کـشورهای در حال رشد را تـقریباٌ
اـنی ـبه کـشورـهای در ان ـتـجارت ـجـه ازـم ر ـممکن ـمی کـند. ـس ـغـی
ازی «ـتـجارت آزاد» را واـنـین» ـب ار ـمی آورد که «ـق ـش ال رـشد ـف ـح
ـشـیـنی ـها ـفـقط یکپارچه ـقـبول کـنـند. وـلیکن ـنـمی ـشود که ـعـقب ـن
ده اـست اـشد. در ـحـقـیـقت، وـقت آن رـسـی اـنب یک ـطرف ـب از ـج
د. اـیه بگذارـن ود ـم ده ـهم از ـخ اـیه داری ـعـم رـم ای ـس ورـه که کـش
ـوی ـدی از ـس ی ـج ـاز دـه ـی ـت ـدون اـم ن ـمــشخـص اـست که ـب اـی
کـشورـهای پـیـشرـفـته، ـهیچ ـتـغـیـیر اـساـسی ـصورت ـنـخواـهد گرـفت.
ـبررغم ـفاصله ـعـظیم ـمواضع زـحـمتکـشان کـشورـهای درـحال رـشد
و ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی، ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـبه ـحـیات ـخود
واـهد وذ ـخود ـخ اداـمه ـخواـهد داد و ـسـعی در گـسـترش ـحـیـطه ـنـف
د ـمـلـلی و رـش ا در ـسـطح  ـبـین اـل روـه ـی وازـنه ـن وـجه ـبه ـم ا ـت ود.  ـب ـنـم
مـبارزه خـلق ـهای کـشورـهای درـحال ـتوسعه می ـتوان امـید داشت
ا از ر در گـفتگوـه ای ـفـقـی ورـه وـقـعـیت کـش دن ـم ر ـش واـنـت ا پرـت که ـب
اـیی ازـه ـسـته و کـسب اـمـتـی وـضع ـمـتـحد و ـهـمـب رـیق ـحـفظ یک ـم ـط
ان ازـم ود ـس ـش د، ـب روـتـمـن ای ـث د کوچک از ـسوی کـشورـه رچـن ـه
ـتـجارت ـجـهاـنی را ـبه ـصـحـنه ـمـبارزه زـحـمتکـشان کـشورـهای ـفـقـیر
و در ـحال ـتوـسعه ـبرای اـیـجاد مکاـنـیزم ـهای ـضرور ـبرای تـغـیـیرات
ـمـثـبت ـتـبدـیل کرد. اـیدـئوـلوژی ـنـئوـلـیـبراـلـیـسم کـماکان ـبر ـسازـمان
ـنـعت و ـر ـص ـو، وزـی ـاـلب اـست. سَـم امپاـس ی ـغ ـاـن ـارت ـجـه ـتـج
ـبازرگاـنی ـماالوی، وـقـتی از او درـبارۀ ـمزاـیای آزادـسازی ـتـجاری
پرسیده شد، گفت « ما اقتصادمان را باز کرده ایم. به همین علت

است که بر زمین افتاده ایم.  »  
وال اداـمه دهـد، ـن ـمـین ـم اگر سـازمـان ـتجـارت ـجهـاـنی ـبه ـه
ـمـین وـضع یـای در حـال رشـد ـبه ـه ـست که کل دـن ـی تـردیـدی ـن
[ماالوی] دچار خواهد شد. آیا مدافعان پیوستن ایران به سازمان
دام اد ـخود و از ـجـمـله اـنـه ـشـنـه اره ـتـبـعات پـی اـنی در ـب ـتـجارت ـجـه
د، ـتـعـمـقی اـضرـن اورزی) ـح وـلـیدی (ـهم ـصـنـعـتی و ـهم کـش وان ـت ـت
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ازارـهای ـجـهان ـسوّم ـضاـمن شکـست اـبی ـبه ـب ا در دـسـتـی و آز آـنـه
تگوهـای کنکون- مکزیک شـد.  از یک سـو ۀ گـف ـضحـاـن ـت ـمـف
اـتـحادـیۀ اروپا، آـمریکا و ژاپن در ـتالش ـبرای پـیش بُـرد  راه ـحل 
ـهای ـبازار آزاد (راه ـحل ـهاـیی که ـجـنـبش ـمداـفع رـشد و ـتوـسـعۀ
ـجـهاـنی آنـها را ـتـبـلور دـهـنده ـسـیاـست ـهای ـنوـلـیـبراـلـیـسم اـقـتـصادی
اـفـتن ا ـفـقر در ـجـهان ـمـترـصد ـی ارزه ـب اـسد) ـتـحت ـلوای ـمـب ـمی ـشـن
ا اـنه  ـخـلق ـه ـب اوـمت اـسـتـقالل ـطـل ر ـمـق رای ـغـلـبه ـب رق مکاراـنه ـب ـط
ـبودـند،  و در ـهـمـین ـحال و از ـطرف دیگر، کـشورـهای در ـحال
رـشد ـبا یکدیگر انـجمن کرده و در ـقاـلب کـشورـهای«گروه 20»
د که ده ای شـدـن ـن یـروی مـذاکره کـن دـیل ـبه ـن ـب و «گروه 90» ـت
ـشرـفـته اکـنون ـمـجـبور اـند که ـبه آن اـیه داری پـی کـشورـهای ـسرـم
سـاـئـلی بـارزه حـول ـم نـد.  کانـون هـای ـعمـده ـم هـا تـوـجه کـن
ای اـیه داری ـبه کمپاـنی ـه رـم ای ـس اراـنه دوـلت ـه ذف ـی رـح ـظـی ـن
کـشاورزی ( بـخـصوص ـتوـلـید کـنـندگان پـنبه) و ـهمچـنـین ـخاـتـمه
ـطه ـبـا ـتـجـارت ن و ـمـقـررات در راـب ـی دادن ـبه روـنـد اراـئه ـقـواـن
ال اـشد که ـعـمالٌ ـهرگون امکان کـشورـهای در ـح اـنی ـمی ـب ـجـه
ـتوـسـعه را ـبرای دـفاع از ـصـناـیع و ـتوـلـیدکـنـندگان ـبوـمی زاـیل ـمی
اـیه رـم ای ـس و، کـشورـه ای اـجالس ژـن ان ـبـحث ـه رـی د.  در ـج کـن
ام رای اـنـج ـشـخـصی ـب اـنی ـم دول زـم ۀ ـج دون اراـئ ده ـب داری ـعـم
تغیـیرات (در رابطه ـبا یارانه ـبرای صدور ـمحصوالت کـشاورزی
رای ـعـمـلی ـضـمـیـنی ـب ول ـهیچ ـت اـیه داری) و ـقـب رـم ای ـس ورـه کـش
ـطـرح ـشـده اـنـد ـصـرـفـاً ـنـهـادـهـا (ـطـرح ـهـاـیی که ـم ـش ـشـدن پـی
چارچوب ـهاـیی ـبرای ـبـحث ـهای ـبـعدی ـهـسـتـند)، ژـست اـسـتـقـبال
وـسـعه  در وط ـبه رشـد و ـت طـرح شـدن  مـوضـوع هـای مـرـب از ـم
ـمالٌ ـبه نـد.  اـین مـوـضع گیـری ـع ـت تگوهـای ـتجـاری را گرـف گـف
ن کـشـورـهـای «گروه 90 » و ـی ن در ـب ـت ـداـخ ـظـور شکاف اـن ـن ـم
اـست گذاران ـی رد مـرـحـله ـبه مـرـحـله طـرح طـراحـان و ـس ـشـب پـی
«ـجـهاـنی ـشدن» ـبود.  ـباـید ـتوـجه داـشت که در اکـتـبر ـسال 2001
د روـتـمـن ای ـث ورـه رـسـخـتی کـش ۀ ـس ا ـبه واـسـط در دوـحه گـفتگوـه
ـمـایـش پرـقـدرت ـاـنـد.  دو ـسـال ـبـعـد در کنکون، ـن ـنـاـقص ـم
کـشورـهای گروه 20 ـ گروـهی از کـشورـهای در ـحال رـشد که
در ـمـخالـفت ـبا کـشورـهای ـسـلطه گر ـبا یکدیگر ـمتـحد ـشده اـند ـ
وان ا ـت اـبـله ـب ادۀ ـمـق د آـم ال رـش ای در ـح ورـه ان داد که کـش ـش ـن
ار ـم درت ـق ر، از ـق د، و از آن ـمـهـمـت اـشـن رب ـمی ـب ذاکراـتی ـغ ـم
د. اـین وـضع، دـست کم کورـسوی دارـن رـسی ـن ا ـت اـقـتـصادی آـنـه
ر رـت ـی ای ـفـق ـتـه ـتمـاـعی و دوـل ای اـج ـشـه ـب ـن دی اـست که ـبه ـج اـمـی
حـقانـیت و نـیرو می دـهد. اـما ـتوان اـقتـصادی کـشورـهای ـثروـتـمـند
کـماکان به آنـها دست ـباال را ـمی دـهد.  از زـمان ـنـشـست کنکون
ا اـیـجاد ا ـهـمـین ـحاال ـهم کـشورـهای ـثروـتـمـند ـسـعی کرده اـند ـب ـت
انگـیزه ـها و وـسوـسه ـهای گوـناگون در ـبـین کـشورـهای در ـحال
فــرـقه یــر و از جــمـله «گروه 20» و «گروه 90» ـت ـق تــوـسـعه و ـف
د کرده اـست که اگر دـی ریکا ـبه ویژه، ـتـه د.  دوـلت آـم دازـن ـیـن ـب
اری زـیت ـتـج د، ـم ـشـیـنـن ان ـعـقب ـنـن ـش واـضـع ر از ـم ای ـفـقـی کـشورـه
ا ریکا ـب ـبه ـبـین آـم ای ویژه دوجـاـن رارداد ـه ا ـق ـطه ـب ا (در راـب آـنـه
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* دور تازۀ گفتگوهای تجاری که درنیمه اول مرداد ماه در ژنو
جریان داشت، کشورهای در حال رشد را به وضعیت پیش از کَنکون

برگرداند.
* تُندخویی، مشاجره و تقصیر را به گردنِ دیگری انداختن،

مشخصه های زشت نشست های سازمان تجارت جهانی می باشند.

ر ـبه ر ـس واـفق ـب ور ـت اـنی ـبه ـمـنـظ ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ور ـعـضو ـس اـجالس 147 کـش
ـجرـیان اـنداخـتن ـمذاکرات ـبر ـسر ـقواـنـین و ـمـقررات ـحاکم ـبر «ـتـجارت آزاد»، و ـیا به
عـبارت ـباز کردن ـمرز ـهای کـشورـهای در ـحال رـشد ـبر روی ـصادرات ـبدون کـنـترل
مـحـصوالت انـحـصارات ـبـین اـلـمـلـلی، در ـمـیان ادـعا ـهای ـمـتـناـقض از ـسوی کـشورـهای
ا پـیش از ـتوـقف اه ـبه پاـیان رـسـید.  ـت ـمـخـتـلف در ـمورد ـنـتـیـجه آن در روز 10 ـمردادـم
ـناگزـیرگـفتگوـها در چـهارـشـنـبۀ ـهـفـتۀ گذـشـته، کـسی ـحدس ـنـمی زد که ـبـیـشـتر ـبـحـثـها
ا ـنـبود آـیـندۀ ـ اـین ـسازـمان دور ـمی زده اـست.  اـما  ـبر ـخالف ـحول ـمـحور آـیـندۀ ـ ـی

انتظار ناظران و شاهدان، گفتگوها به هر حال ادامه یافت.
روـتـمـند از ـخودـشان ـتـعرـیف اـیـندگان کـشورـهای ـث در ـخاـتـمه کـنـفراـنس ژـنو ـنـم
کردـند که ـطرـحـهاـیی اراـئه داده اـند که ـبه ادـعای آـنان ـشراـیط اـقـتـصادی کـشورـهای
فـقـیر را بـهـبود ـخواـهد بـخـشـید.  روزـناـمه ـتاـیـمز ـماـلی روز 12 ـمردادـماه در ـمـقاـله ای از
ا ـطه ـب اـمه در راـب ـن ـت واـفـق ان از ـحصـول ـم اـیه داری ـجـه رـم ده ـس ای ـعـم ـشـعف دوـلت ـه
مـقررات تـجارت جـهانی گزارش داد.  اـین حقیـقتی است که اـین نـیروـها نـیاز مـفرطی
ازارـهای اـقـیـماـنده ـبر ـسر راه اـشـباع ـب اـمه و اداـمه روـند ـبرداـشـتن ـمواـنع ـب ـبه اـین ـمواـفـقـتـن
وی ات از ـس دـم ای ـصـنـعـتی و ـخ اورزی، کاالـه ای کـش راورده ـه ان از ـف ر ـجـه راـس ـس
انحصارات که از بـیش از یک دهه پیش شروع شده، دارند.  به گزارش تایمز مالی
6 ـمردادـماه وزرای ـخارـجه و ـتـجارت کـشورـهای ـعـضو اـتـحادـیه اروپا ـبرای اـطـمـیـنان
وـضع واـحد و یگاـنه ـیی را رکی،  ـم ـشـت اـنـیه ـم ـی ار ـب ـش ـت ا اـن وـفـقـیت در اـین اـجالس ـب از ـم
اـنی، ارت ـجـه ان ـتـج ازـم رکل ـس ـیتچاپاکدی، دـبـی وپاچای پاـن د.  ـس ودـن اذ کرده ـب اـتـخ
(س.ت.ج.) در این رابـطه گفت:  «این یک لحظه ـتاریخی ـبرای این سازـمان است.»
و اـضاـفه کرد که «اـین ـمواـفـقـتـنامه اـعـتـماد ـبه روـند چـند ـجاـنـبه را ـتـقوـیت کرده اـست.»
اـمه نـده وزارت ـتجـارت آمـریکا، گـفت که اـین مـواـفـقت ـن مـاـی یک، ـن رت ژوـل راـب
«ـقدـمی اـساـسی ـبرای ـتـجارت ـجـهان» ـبود که ـمـتـضـمن ـنـفع ـمـیـلـیون ـها ـنـفر ـخواـهد ـبود.
پاسکال الـمی، ـمسـئول کـمـیسـیون ـتـجارت اتـحادیه اروپا در راـبطه ـبا ـتوافق ـحاصله در
ژـنو ـمدـعی ـشد:  «ـتـصـمـیم اـمروز ـنـشان ـمی دـهد که ـسـیـسـتم ـتـجارت چـندـجاـنبه زـنده و
وـسـعه و ای درحـال ـت رای کشـورـه رای اـتحـادـیه اروپا، ـب اـیج ـب ـت سـرحـال اـست..... ـن

دیگران خوب است.»
اما نشست ژنو واقعاً چه دستاوردهایی داشت؟ 

پـیش از ـنـشـست ـسران کـشورـهای ـعـضو «س.ت.ج.» در کنکون در ـشـهرـیور ـماه
گذـشـته، ـسازـماـنـهاـیی ـمثل  «ـجنگ  عـلـیه ـنداری»  ـهـشدار داده ـبودـند که اـضاـفه کردن
ـموـضوع ـهای ـتازه به دـسـتور کارِ ـنـشـست (به ـمـنـظور بـحث در ـباره ـمـقررات بـیشـتی در
راـبـطه ـبا رـفع ـتـعرـفه ـها و ـمواـنع و ـمـقررات گـمرکی ـبه ـنـفع اـنـحـصار ـهای چـند ـمـلـیـتی)
ده ای ـعـم ورـه د. دول کـش د ـش واـه ا ـخ دن گـفتگوـه ر ـبه ـمـتالـشی ـش د ـمـنـج ردـی ـبی ـت
ادامه در صفحه 7ـسرـماـیه داری ـبه اـین اـمر ـتوـجـهی نکردـند و ـهـماـنـطور که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد، ـحرص


