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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

تشدید فضای امنیتی  و جو سرکوب و ارعاب، برنامه
رهبری رژیم والیت فقیه برای تحکیم پایه های حاکمیت

دیکتاتوری و استبداد

آغاز نشست شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى و
مواضع رژیم والیت فقیه

ادامه در صفحه 5

ادامه در صفحه 2

رکوـبی که پس از اق و ـس و اـخـتـن د ـج دـی ـش ـت
ات دوره ـهـفـتم ـمـجـلس شـورای اـسالـمی ـتخـاـب اـن
آـغاز شده ـبود شتاب و گسـترش بیشـتری به خود
می گیرد. در هفته های اخیر در پی انتشار اخبار
ـجـسـته و گرـیـخـته ای از ـعـلل و ـعواـمل و ـسازـمان
دـهـندگان ـموج ـجدـید آدم رـباـیی ـها، دـستگـیری
زدیکان ـشان روـشن ـشد که ـن دـی و شکـنـجه دگراـن
ـیه ی ـفـق ـنه ای، وـل ـاـم ی ـخ ـد ـعـل ـی تگان ـس و واـبــس
رژیم، ـسازـمان دهـندگان اصـلی ـیورش کـنوـنی ـبر
ـری؛ ـب ـای ـخ ـاـیت ـه ـاـمه نگاران، ـس ـد روزـن ـض
ان دوـلـتی ـهـسـتـند. ـساـیت ـمـنـتـقدان، و اـصالح ـطـلـب

ـخـبری «اـمروز» که ـخود در ـهـفـته ـهای اـخـیر ـمورد
ـیورش ـتـیم وـلی ـفـقـیه ـقرار داـشـته اـست در گزارش
ر ای اـخـی ورش ـه ای پـشت پرده ـب روـه اـلـبی از ـنـی ـج
ه ــی ـل ـــده ـع ه پروـن ــی ـه ـلـی ـت ـم اـص ــی ـــوـشـت: «ـت ـن
بـوعـات، سـاـیت هـا و کـانـون هـای ـط احـزاب،ـم
ـشـکل از ـحـجت االـسالم د ـمـت ا ـمـنـتـق اـصالح ـطـلب ـی
ا و اـج اـظت اـطالـعات ـفـعـلی ـن رـمـضاـنی (رـئـیس ـحـف
ـمـسـئول ـساـبق ـحـفاـظت ـنـهاد رـهـبری)، ـمـیـثم (ـمـسـئول
ان و از ـبـخش اـطالـعات سپاه در ـمورد اـصالح ـطـلـب
ـری) ـحـجت االـسالم ـب ـر رـه ـت ـاـبق دـف ـای ـس اعــض
ـمـدی (ـمـعـاون ـسـاـبق وزارت اـطالـعـات و پورـمـح

به  مناسبت سالگرد 11 سپتامبر
بشریت در تقابل با

تروریسم و جنگ افروزی!

همبستگی احزاب ترقیخواه  جهان با مردم ایران
ده ها حزب و سازمان کمونیست کارگری جهان، در پاسخ به فراخوان حزب توده ایران، با
انتشار بیانیه  مهمی ضمن اظهار نگرانی از تحوالت ماه های اخیر کشور و از جمله حمالت
رژیم به روزنامه ها و سایت های اینترنتی و دستگیری روزنامه نگاران و فعالین جنبش

دانشجویی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله روزنامه
نگاران دستگیر شده، گردیدند.  بیانیه همچنین خواستار آن شد که مقامات رژیم تبعیت خود
را از تمامی اصول مندرج در منشور سازمان ملل و بیانیه جهانی حقوق بشر اعالم کنند.  متن

کامل این بیانیه و اسامی همه احزاب امضاء کننده آن در شماره آینده نامه مردم منتشر خواهد
شد.  

ـبر اـساس گزارش ـخـبرگزاری ـهای ـجـهان و اـیران
راى رژى اـتـمى ـب ى اـن ـمـلـل وراى حکام آژاـنس ـبـین اـل ـش
رـسـیدگى ـبه ـبرـناـمه ـهـسـته ـیی چـند کـشور ازـجـمله اـیران
ـتحـد در وـین ـبه در ـمقـر سـازمـان ـمـلل ـم ـن ، ـصـبح دوـش
ـتـخت اتـرـیش ، کار خـود را آغـاز کرد. ـبـحث در پاـی
اـست که در دـتـه ون ـم ران اکـن ـسـته ـیی اـی اـمه ـه رـن اره ـب ـب
دـسـتور کار آزاـنس ـبـین اـلمـلـلی و از ـجمـله ـمـسایل ـمورد
ـیل و ـراـئ ـریکا، اـس ـار آـم ـطـقه اـست. ـفــش ـن ـنـش در ـم ـت
ـسـته اـمه ـه رـن وـقف کردن ـب رای ـمـت کـشورـهای اروپاـیی ـب
یی اـیران و ـهم چنـین درگـیری ـهای داخلی ـجـناح ـهای

ـمـخـتـلف حکوـمـتی و ـطرح ـمواـضع ـضد و نـقـیض در
اـین زـمـیـنه بـهاـنه ـهای الزم را ـبرای ـتـشدـید ـفـشار ـبـین

المللی بر ایران فراهم آورده است. 
رادـعى،  ا  ـمـحـمد اـلـب ر اـساس ـهـمـین گزارش ـه ـب
رژى اـتمـى روز ى اـن ـمـلـل ـین اـل ر کل آژاـنس ـب مـدـی
دوـشـنـبه در ـنـشـست ـشوراى حکام آژاـنس در وـین ،
اظهاراتى را درباره فعالیت هاى مختلف آژانس از
ـجمـله ـتحـقـیـقات اـین نـهاد در زـمـینه  ـبرـناـمه ـهـسـته ـیی
رادـعى در ـب راد کرد. اـل ران اـی ى اـی ورى اـسالـم ـجـمـه
گزارش خــود از جــمـله اـظهــار داشـت: «گزارش

ن ـی ـوـم ـا ـس ـته مـصــادف ـب ـبه گذـش ـن ـش
تکاراـنه و اـی ـن ـسـتی ـج رورـی ـمـله ـت سـالگرد ـح
ـشـتی ود. ـم ر 2001 ـب اـمـب وـلـناک در 11 سپـت ـه
ـسـیاه اـندـیش در قـلب اـیاالت ـمتـحده ـجـنایـتی
ـنـفی ات ـم ـبـع ار و ـت د که آـث دـن رتکب ـش را ـم
ـبت ارـیخ ـث ـشه در ـت ـی ـم رای ـه اـشی از آن ـب ـن
ات ان ـهیچگاه ـلـحـظ ردم ـجـه ود. ـم ـخواـهد ـب
وـحشت ـباری را که ـهواپـیـماـهای ـمـساـفرـبری
ـمـان ـمب ـهـای ـمـوشکی ـبه آـس ـاـبه ـب ـث ـبه ـم
ـجــارت ه «ـمــرکز ـت ـخــراش ـهــای دوگاـن
زار رـیب ـسه ـه د و ـق اـبت کردـن اـنی» اـص ـجـه
رامـوش د ـف ادـن ـت رـس رگ ـف ـنفـر را ـبه کام ـم
رـقی اـین رـیت ـمـت ـش اـمی ـب د کرد. ـتـم واـهـن ـنـخ
ـجـناـیت و ـمـسـبـبان ـسـیاه اـندـیش و ـتـبهکار آن
ـیـان آن اـظـهـار را ـمحکوم کرد و ـبـا ـقـرـبـاـن

همدردی کرد. 
ـبه ـموازات اـین ـتـحـقـیق در ـمورد ـشراـیط
ر در شکل گـیری و وـث واـمل ـم اـین ـحـمـله، ـع
ـره ی که از آن ـبـه ـاـفـل ت آن و ـمـح ـی ـوـفـق ـم
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ده اـست.» ران  ـتـهـیه ـش ـسـته ـیی اـی اـمه ـه رـن ات آژاـنس در زـمـیـنه ـب داـم کاـمـلى از اـق
اـلـبرادـعی در زـمـیـنه ـبـخش دوم اـین گزارش درـباره روـند ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم و
ا اـنه ـفـعاـلـیت ـهاى ـمرـتـبط ـب آنچه  که ـمرـبوط  ـبه ـنـظارت آژاـنس ـبر ـتـعـلـیق داوـطـلـب
وط اـست، رـب از  ـم ادـس داـمى اـعـتـم وان اـق ران ، ـبه ـعـن وم در اـی ازى  اوراـنـی ـغـنی ـس
وراى رداد) ـش اه ژوـئن (ـخ ـشـست ـم ود ـبه ـن ـظور که در گزارش ـخ اـن گـفت:   « ـهـم
حکام اـعالم کردم ، دو ـموـضوع در ـفـهم ـمـحـتوا و ـماـهـیت ـبرـناـمه ـهـسـته ـیی اـیران
ـشا آـلودگى ـهاى اوراـنـیوم ـغـنى ـشده در ـنـقش اـصـلى را دارـند. در ـخـصوص ـمـن
اـید ـخاـطرـنـشان کـنم ـنـقاط ـمـخـتـلـفى در اـیران که در گزارش ذکر ـشده اـست ، ـب
وم ـغـنى ـشده در ـشرکت  کاالى ودگى ـهاى اوراـنـی ا آـل ـش که در زـمـیـنه ـتـعـیـین ـمـن
الکـتریک   و  ـنـطـنز ، پـیـشرـفت ـهاـیى ـحاـصل ـشده که اـین پـیـشرـفت ـها ـتا ـحدى ـبه
ـیقـات وده اـست.  وى گـفت:   آنچه از ـتـحـق ـیل ـهمکارى کشـورهـاى دیگر ـب دـل
آژاـنس تا اـین تاریخ ـبر می آـید، این اظـهار مـقاـمات ایران که آـثار اورانـیوم غـنى
ـشده در ـنـتـیـجه اـقداـمات اـین کـشور ـبراى ـغـنى ـسازى اوراـنـیوم در اـین مکان ـها
ـنـبوده اـست، پذـیرـفـتـنى و ـقاـبل ـقـبول ـبه ـنـظر ـمى رـسد. ـبا اـین ـحال، ـما ـهمچـنان ـبه
پیگـیرى ـبراى ـشـناـساـیى ـمـنـشاء و دالـیل وـجود چـنـین آـلودگى ـهاـیى و ـنـیز ـمـنـشا
آـلودگى ـهاى اوراـنـیوم ـبا ـسـطح ـغـنى ـشدگى پاـیـین ـیاـفت ـشده در نـقاط ـمـخـتلـفى
در اـیران، از ـجـمـله ـبر روى ـقـطـعات ـساـخـته ـشده در داـخل اـین کـشور، اداـمه ـمی
دـهـیم.»  اـلـبرادـعى اـضاـفه کرد:   «آژاـنس ـهمچـنـین ـبه درک ـبـهـترى از ـتالش ـهاى
رـیـفـیوژـهاى ـنوع  پى-   و  پى-   اـیران ـبراى وارد کردن، ـساـخت و اـسـتـفاده از ـساـنـت
ـناـئل ـشده اـست. اـما ـتـحـقـیـقات ـبـیـشـترى ـبراى ـتاـیـید اـظـهارات اـیران در ـخـصوص
ازـمـند رـیـفـیوژـها  الزم اـست. اـین ـتـحـقـیـقات ـنـی ا ـساـنـت ـغـیاب ـفـعاـلـیت ـهاى ـمرـتـبط ـب
اى دیگر و ورـه ر کـش ـشـت ـی ز ـهمکارى ـب ـی ران و ـن وى اـی رى از ـس ـشـت ـی ات ـب اـطالـع
همچنـین شرکت ـها و افراد ـمرتـبط با ـشبکه غـیرقاـنوـنى تهیه ـمواد هسته ـیی است. 
ازى که ادـس ات اـعـتـم داـم ا اـق اط ـب ار داـشت:   «در ارـتـب ى در اداـمه اـظـه رادـع ـب »  اـل
آژاـنس درـخواـست اـجراى آـنـها را ـتا زـمان ـحـصول ـشراـیط ـمـشـخـصى کرده ـبود،
اى ـقـبـلی ـصـمـیم ـه رـخى از ـت اه ژوـئن ـب ران در ـم د، اـی ـسـتـی ور که آگاه ـه ان ـط ـهـم
و کرد. ـمن ازى ـلـغ ا ـغـنى ـس رـتـبط ـب اى ـم اـلـیت ـه ود را در ـخـصوص ـتـعـلـیق ـفـع ـخ
اکـید کرده ا م که در اـین دوره ـحـساس ، در ـحاـلى ران ـت ان ـخـطاب ـبه اـی ـهمچـن
که اـقداـمات ـبراى راـسـتى آزـماـیى ـبرـنامه ـهـسته ـیی گذشـته اـیران در ـجرـیان اـست
اى اـمه ـه رـن ى در ـخصـوص آن ـب ـمـلـل دى ـبـین اـل اى ـج ى ـه وـجه ـبه نگراـن ا ـت ، و ـب
رـیق ازى از ـط ادـس راى اـعـتـم ود را ـب رـین ـتالش ـخ ـشـت ـی د ـب اـی ور ـب ران ، اـین کـش اـی
ر ـی ان، دـب وـی وـس ـسـین ـم رادـعی، ـح ان اـلـب اـبل ـسـخـن آژاـنس ـبه ـعـمل آورد. » در ـمـق
ـشـست ـضـمن ران در اـین ـن دگی اـی اـیـن ـم أت ـن ول ـهـی ـسـئ ورای اـمـنـیت ـمـلی و ـم ـش
ده ام ـش ادات اـنـج ـتـق رادـعی در پاـسخ ـبه اـن ـب ان اـل ال از ـبـخش ـنـخـست ـسـخـن اـسـتـقـب
ریک یکى از ز و کاالى الکـت ـطـن ـسات ـن اـسـی اال در ـت ازى ـسـطح ـب گـفت: «ـغـنى ـس
اـیـید کرد که اـین راى آژاـنس ـبود وـلى اکـنون ـمدـیرکل آژاـنس ـت ام ـب وارد اـبـه ـم
ات ـی ـته اـست.» ـسـخنگوى ـه ران صـورت نگرـف ى سـازى در داـخل اـی ـطح ـغـن ـس
اـیراـنى در ـنـشـست ـشوراى حکام ـهمچـنـین درـباره ـبـخش دوم گزارش اـلـبرادـعى
وراى حکام ـشـست ـقـبـلى ـش ان ـن اه ژوـئن ـیـعـنى در زـم ران از ـم ار داـشت : «اـی اـظـه
ى سـازى را اژ و ـغـن ـت ـیق ـفعـاـلـیت هـاى خـود در ـبخـش مـوـن اـعالم کرد که ـتـعـل
د ا ـبه ـتـعـه ودـیم که چون اروپاـیى ـه ا پـیش از اـین اـعالم کرده ـب شکـسـته اـست. ـم
ا ـنـیز ـبه ـتـعـهد ـخود ـعـمل ـنـمى ورـیه ـعـمل نکردـند، ـم اـمه ـف واـفق ـن اـلب ـت ـخود در ـق
وـقف وژ را ـمـت رـیـفـی ـت اـن ات دـستگاه ـس ـطـع اژ ـق ـت وـن ر ـتـعـلـیق ـم اـط کـنـیم و ـبه ـهـمـین ـخ
کردیم. » ـموسوـیان اضافه کرد که : «ـمدیرکل آژاـنس از ایران ـخواست که این
دى ـن ر، اـین آژاـنس ـبه ـجـمع ـب واـمـب اه ـن ا در ـم د ـت ور کاـمل اداـمه دـه ـط ـتـعـلـیق را ـب
ـنـهاـیى در اـین زـمـینه ـبرـسد. از دـیدگاه آژاـنس ـمـساله ـغـنى ـسازى ـلـیزرى و ـتـبدـیل
دا یک ـت ازى از اـب ى ـس زود : «ـتـعـلـیق ـغـن ان اـف وـی وـس ده اـست.» ـم وم ـحل ـش اوراـنـی
ور ـظ ر  ) ـبه ـمـن ال      (ـمـه ر ـس اه اکـتـب ـصـمـیم را در ـم ا اـین ـت ود. ـم اـنه ـب ـب ـصـمـیم داوـطـل ـت
اـعتـمادـسازى اـتـخاذ کردیم و اکـنون مـعتـقدـیم که در راه اعـتـمادـسازى، گام ـهاى
اـساـسى را ـبرداـشـته اـیم.» ـسـخنگوى ـهـیات اـیراـنى در ـنـشـست ـشوراى حکام ـغـنى
ـسازى اوراـنـیوم را ـحق ـمـشروع اـیران و ـساـیر اـعـضاى آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلى اـنرژى

ـمـادـسـازىادامه آغاز نشست شورای حکام آژانس ... ـت ـمه گام ـهـا را ـبـراى اـع ـست و گـفت : «ـمـا ـه ـمـى داـن اـت
ـبرداـشـته اـیم و ـهیچ کار ـما ـغـیرـقاـنوـنى ـنـیـست. وى اـضافه کرد: «اـمروز
هـمه فـعالـیت ـهاى ـغـنى ـسازى اورانـیوم در اـیران تحت کـنـترل آژاـنس
اـطر ـمـعـتـقدـیم که ـتـعـلـیق ـبـین اـلـمـلـلى اـنرژى اـتـمى اـست و ـبه ـهـمـین ـخ
غنى سازى اورانیوم نمی تواند براى مدت طوالنى ادامه پیدا کند.»
صـوصـاٌ دوـلت آمـریکا در اـین شـارهـای ـخ ـبـحث اسـاـسی و ـف
د ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ورای اـمـنـیت ـس ران ـبه ـش ده اـی اع پروـن ـشـست ارـج ـن
اـست. ـطرح ـقطـعـنامه تـهیه ـشده از ـسوی ـسه دولت انگـلـیس، ـفراـنسه و
رای روـشن ـشدن ران ـمـهـلت ـب رای اـی اه) ـب ر (دی ـم واـمـب اه ـن ا ـم آـلـمان ـت
ر،  ـش وشکا ـفـی واـست آژاـنس ـتـعـیـین کرده اـست.  ـی ورد درـخ اـیل ـم ـس ـم
اـنه اـه ى ـم ـشـست رـسـم ـبه در ـن ان، روز دوـشـن ـم ارـجه آـل ور ـخ ر اـم وزـی
ـضـو اـتـحـادـیه اروپا در ـبـروکـسل وزـیـران اـمـور ـخـارـجه    کـشـور ـع
اـمه ـهـسـته رـن ران ـبه ـتـعـهدات ـخود در زـمـیـنه ـب ار ـعـمل کردن اـی ـخواـسـت
اـیش ـشد. ـبه گزارش ـخـبرگزارى ـفراـنـسه از ـبروکـسل، ـفـیـشر گـفت :
اـید ـبراى ـعـمل ـبه ـتـعـهدات ـخود از ـهیچ اـقداـمى ا اـیران ـب «ـبه گـمان ـم
ـفروگذار نکـند، اـین کار به ـنـفع آـنـها اـست.« ـبر اـساس ـهـمـین گزارش
اه ر اـشـتـب ـسـبت ـبه آنچه  او ـخـط ان ـهمچـنـین ـن ارـجه آـلـم ور ـخ ر اـم وزـی
د، ـهـشدار داد و اـمـی اـئل ـهـسـته ـیی) ـن ـس ران  (در زـمـیـنه ـم اـتى ـتـه اـسـب ـمـح
گـفت: «اـمـیدوارم که اـیراـنى ـها اـین ـمـساـله را درک کـنـند، درـغـیراـین
رار ـخواـهـیم گرـفت. » در ا در ـشراـیـطى ـجدى و ـحـساس ـق ـصورت ـم
ـحاـشـیه ـهـمـین گزارش جک اـسـتراو،   وزـیر ـخارـجه انگـلـیس،  ـنـیز در
ـصـد اـیـران ـبـراى ـطـرح ـشـدن ـق شــست ـبـروکـسل ـبـا اـشـاره ـبه ـم ـن
وم، گـفت : «اـین ـی ازى اوراـن ى ـس اـلـیت ـغـن ى از ـفـع رى ـبـخـش رگـی ازـس
ران در ى که ـتـه اـی ان ـه ـن ـسـبت ـبه اـطـمـی ده ـن اد ـش اد اـیـج دام ـبه اـعـتـم اـق
اـمه ـهـسـته ـیی ـخود داده ـبود، ـخدـشه وارد کرده اـست.» رـن ا ـب ارـتـباط ـب
ول ان و انگـلـیس ـق ـسه، آـلـم راـن ران ـبه ـف راو ـهمچـنـین گـفت که ـتـه اـسـت
داده ـبود روـند ـغـنى ـسازىاوراـنـیوم و ـهـمه ـفـعاـلـیت ـهاى ـمرـتـبط ـبا آن
ران ـبه دن اـی د ـش زود: «ـمـتـعـه اـلت ـتـعـلـیق درـمى آورد.» وى اـف را ـبه ـح
ا آن ـهرگوـنه اـلـیـتـهاى ـمرـتـبط ـب ـتـعـلـیق کاـمل ـغـنى ـسازىاوراـنـیوم و ـفـع
ـتـار ـفـرآورى که در دـست اـجـرا دارد، چـیـزى اـست که ـمـا ـخـواـس

مشاهده آن هستیم.»
ان وزاری رادـعی و ـهم از ـسـخـن ان اـلـب ـهـمان ـطور که ـهم از ـسـخـن
رای ران ـب اـنی اـی اگـه دام ـن د اـق ر مِـی آـی ور اروپاـیی ـب ارـجه ـسه کـش ـخ
د وم آـنـهم درـست چـن ازی اوراـنـی د ـتـعـلـیق ـغـنی ـس وـقف کردن روـن ـمـت
ـماه  پـیش از ـنـشـست ـشورای حکام در وـین، ـسـیاـسـتی اـست که ـبدون
ـتـعـمق الزم و ـبه گوـنه ـیی ـتحـریک انگیـز اـتخـاذ و ـبی شک یـاری
ر ار ـب ـش د ـف دـی ـش ـیـنه ـت راـئـیل در زـم ریکا و اـس ای آـم اـست ـه ده ـسـی دـهـن
اـیران اـست. روـشن ـنـیـست که چرا اـیران ـنـمی ـتواـنـست ـتـنـها چـند ـماه
اذ اـیج الزم اـتـخ ـت رگزار گردد و ـن ـشـست ـب ا اـین ـن ر کرده ـت دیگر ـصـب
اـنه ـجـناح راـست اـجراـجوـی ـشود. اـفزون ـبر اـین اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـم
اـنی در زـمـیـنه اـنی ـهمچون الرـیـج ز کـس ان ـتـحریک آـمـی رژـیم و ـسـخـن
ـین ـته ـیی و ـهمچـن ـس ـحق ایـران بـرای دـست یـاـبی ـبه ـسالح هـای ـه
ـهـیاـهوی  ـنـیروـهای سپاه و ـبـسـیج ـبرای ایـجاد یک سپر دـفاـعی اـنـساـنی
ـسـته ـیی ای ـه ا گاه ـه روـه ـی اع از ـن رای دـف ان، ـب ـس زار اـن ا ـه اـمل ده ـه ـش
ـرـخی از ـطی که ـب ـراـی ـرـهـای دیگر در ـش ـر و ـشـه ـوـشـه ـران در ـب اـی
ـورای حکام ـتالـتـش در ی و دیگر اعــضـای ـش ـای اروپاـی کـشـورـه
ـیـاـست ـنـهـا ـمی ـتـواـنـد یک ـس ـنـد ـت ـبـال ـمی کـن ش را دـن ـن کاهـش ـت
ـماـجراـجوـیانه به دـلـیل ـشراـیط و درگـیری ـهای داـخـلی در اـیران ـباـشد.
اـبـخرداـنه در زـمـیـنه اـست ـهای ـن ران و اـتـخاذ ـسـی اـفع ـمـلی اـی ا ـمـن ازی ـب ـب
ـبرـنامه ـهـسته ـیی اـیران آـنـهم در ـشراـیـطی که ـمـنطـقه ـخاورـمـیاـنه درگـیر
بـیش از پـیش روـند ـنـظامی گری امپرـیالـیـسم و ـباال گـیری درگـیر ـهای
واـند در دراز ـمدت ـخـطرات ـنـظاـمی اـست ـموـضوـعی اـست که ـمی ـت

جدی یی برای امنیت و منافع ملی میهن ما به همراه داشته باشد. 
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ـجـشن اوـماـنـیـته که در روزـهای 20 ـتا 22 ـشـهرـیور در
ال ـس د، اـم رگزار ـش ر پارـیس ـب و ـشـه ورـن ـظـیم ـک پارک ـع
ـمـیـعاد گاه ـمـیـلـیون ـها ـنـفر از ـجواـنان، زـنان و زـحـمتکـشان
شـاط، ضـاـیی سـرشـار از ـن ود که در ـف ـسه و اروپا ـب فـراـن
ـنـده ـبه ـطـراـحی ـیـد ـبه آـی ـبـارزه گری و اـم ی،  ـم ـیـق ـمـوـس
اـتـحادی وـسیع و ـمردـمی ـبرای به چاـلش کـشـیدن «جـهاـنی
ـشدن» ـسرـماـیه داری  و ـنـظاـمی گری و ـجنگ پرداـخـتـند.
ـجـشن اـمـسال ـمـصادف ـبا ـصدـمـین ـسالگرد اـنـتـشار روزـنامه
ـمـشـهور کـموـنـیـست ـهای ـفراـنـسه ـبود و ـبه ـهـمـین ـلـحاظ ـبا
اـهـمـیت و ـشور ـخاـصی ـبرگزار ـمی ـشد. ـحـضور ـنزدیک
ای چپ و اـمه ـه وع و رنگارنگ روزـن ـن ـت رـفه ـم ـبه صـد ـغ
وـنـیـست و چپ اـسی اـحزاب کـم رـقی، ارگان ـهای ـسـی ـمـت
ـجـهان،  در ـبـخـشی از پارک ـفـسـتـیوال که زـیر ـنام دهکده
ـزار ـا ـه ـود،  و ـشـرکت ده ـه ی ـطـراـحی ـشـده ـب ـاـن ـجـه
کمونـیست و مبارز از ـسراسر جـهان به فستـیوال چهره ای
اـتـمه دادن ـبه رای ـخ ارزه ـب ود. ـمـب اٌ ـبـین اـلـمـلـلی داده ـب واـقـع
ـمـله ـین از ـج ـط ـس ـستگی بـا ـخـلق ـفـل ـب ـم اـشغـال عـراق و ـه
ال رکت ـفـع ود. ـش ـیـته ـب اـن درت ـجـشن اوـم ای پرـق ورـه ـمـح
وزـیر ـخارـجه وـنزوـئال در یکی از ـبـحث ـهای ـسـمـیـنار در
راـبطه ـبا ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم و ـنـظاـمی گری که ـبا ـشرکت
ـریکا، حــزب ـبـش ضــد جـنگ آـم ـدگان جــن ـن مــاـی ـن
وکراـتیک ـسم دـم ـی اـل ـی ـست عـراق، حـزب سـوـس ـی کمـوـن
آـلـمان، ـحزب کـموـنـیست ـفراـنسه و ـمرکز ـسـندیکایی ـهـند
برگزار شد، انعکاس  جدی بودن و وسعت طیف شرکت
کـنـنده گان در ـجـشن اـمـسال ـبود.  از ـجـنبه ـهای چـشمگـیر
ـجـشن اـمـسال ـبرپاـیی چـندـین ـنـماـیشگاه در راـبطه ـبا ـتارـیخ
ـا و ی ـه ـراـن ـن ـته، ـسـخ ـی ـاـن ـاـمه اوـم ـاوردـهـای روزـن ـت و دـس
ای اـلـیت و دورـنـم رن ـفـع ا یک ـق اـیی در راـبـطه ـب ارـه ـسـمـیـن
ـمی ـبـرای ـبـحث و ـی ـظ ـین ـغـرـفه ـهـای ـع ـنـده و ـهمچـن آـی
ـنـظردـهی در ـمورد ـمـهـمـترـین ـمـساـیل ـجـنـبش ـبود. ـسردـبـیر
اوـماـنـیـته در ـجرـیان اـفـتـتاح رـسـمی ـجـشن اـمـسال ـفراـخواـنی
ـیـاـسی و ـمن ـهـای ـس ـیـروـهـا، اـنـج مکاری ـن را  «ـبـرای ـه
رای اـیجـاد چپ اـمه ـب رـن مـاـعی که خـواهـان یک ـب ـت اـج

واقعی و طرد راست از حکومت»  مطرح کرد. 
وـین ـمقـاوـمت در دـهی اشکال ـن ضـرورت سـازمـاـن
اـیه داری و اـتحـادـیه اروپاـیی ـتـحت ورش سـرـم اـبل ـی ـمـق
ای راـنی ـه ا و ـسـخـن اـلـیت ـه رکز ـفـع اـیه در ـم رـم رل ـس کـنـت
ـبه ـهـای ـن جــشن ـقـرار داـشت. یکی از ـجـاـلب ـتـرـین ـج
ا ـطه ـب اـیی در راـب دـهی ـبـحث ـه اـن ازـم ال ـس ـس وال اـم ـی ـسـت ـف
ا در ـسوی و دیگر کـشورـه راـن ای ـف دیکاـه ر ـسـن ادل ـنـظ ـتـب
اـیه از دـلـیل اـنـتـقال ـسرـم ا ـبی کار ـشدن کارگران ـب راـبـطه ـب
ر کـشوری ـبه کـشور دیگر در ـجـسـتـجوی ـنـیروی کار ـغـی
رـقی دیکاـیی ـت رکز ـسـن ران ـم ود.  رـهـب شکل و ارزان ـب ـمـت
ـخواه «ث.ژ.ت.» در ـباره  ـنـیاز ـبرای  ـتشکـیل ـجـبـهه ای از

ـشـنـهادی را ـساـنی پـی اـبه یک ـحق ـطـبـیـعی اـن اع از «ـحق کار»، ـبه ـمـث ا ـبرای دـف ـهـمه ـسـندیکا ـه
مطرح کردند که با موافقت وسیع همه سندکا ها روبرو شد.   

راـنی ان اـی واـه رـقی ـخ رکز ـتـجـمع ـت ال ـهای گذـشـته ـبه ـم ردم» ـهمچون ـس اـمه ـم رـفه «ـن ـغ
ـشرکت کـنـنده در ـجـشن اوـماـنـیـته ـبود.  ـغرـفه ـبا ـتـصاوـیر رـهـبران ـجـنـبش کـموـنـیـسـتی ـمـیـهن
ـمان و ـسرداران ـبه ـخون ـغـلـطـیده ـحزب ـتوده اـیران ـتزـئـین ـشده ـبود و در گوـشه ای از آن
آـخرـین ـنـشرـیات، کـتب و ـساـیر آـثار ـسـیاـسی و ـتـبـلیـغاـتی ـمـنـتـشره ـحزب ـبه ـنـماـیش گذاـشـته
ـشده ـبود.  ـمراجـعه ـصدـها ـهـموـطن و از ـجمـله ـنـماـیـندگان ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـترـقی ـمیـهن به
ـغرفه ـحزب و ـشرکت آن ـها در ـبـحث ـهای ـسازـنده در راـبطه ـبا ـضرورت اتـحاد نـیروـهای
ـمـترـقی در ـجـبـهه ای ـبا ـهدف ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه و اـسـتـقرار دـموکراـسی پاـیدار گوـشه
اـیـندگی ازدـید ـتـعدادی از ـهـیـئت ـهای ـنـم اـمه ـمردم ـبود. ـب اـمه درـخـشان ـغرـفه ـن ای از کارـن
ـست عـراق، حـزب ـی نـد، حـزب کمـوـن ـست ـه ـی ـمـله حـزب کمـوـن رادر و از ـج احـزاب ـب
کـموـنـیـست ـفراـنـسه و ـحزب کـموـنـیـست انگـلـسـتان ـبه ـغرـفه ـمـشـخـصه ویژه ای داده ـبود. ده
ا ـغذا ـهای اپذـیری ـبه پذـیراـئی از ـمراـجـعه کـنـندگان ـب ـها ـهوادار ـحزب ـیه ـطور ـخـستگی ـن

ایرانی مشغول بودند.  
ـنـماـیـندگان کـمـیـته ـمرکزی ـحزب و ـهـیـئت ـتـحرـیرـیه ـناـمه ـمردم در ـطول کـنـفراـنس در
ـجرـیان ـمالـقات ـهای دوـجاـنـبه و ـبـحث ـهای چـندـجاـنـبه ـنـظرگاه ـهای ـحزب ـتوده اـیران و
ـمشـخـصه ـهای ـعـمده ـشراـیط ـسـیاـسی ـحاـضر کـشور را ـبرای ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی اـحزاب
کـموـنـیـسـتی و کارگری ـفراـنسه، ـتوـنس، پرـتـقال، ـجمـهوری چک،آرژاـنـتـین، آـلـمان، ـلـبـنان،
د. وـضـیح دادـن ان ـت ـسـت د و انگـل ا، ـهـن ـی اـل ـت ا، اـی ـی راکش، اسپاـن ـین، ـم ـت ورـیه، ـسنگال، آرژاـن ـس
ـیـهن مـان بـرای پایـان گذاـشـتن بـر بـارزه مـردم ـم احـزاب بـرادر بـا اـعالم ـحمـاـیت از ـم
دیکـتاـتوری ـمذـهـبی و ـتاکـید ـبر ـضرورت دـفاع از ـصـلح ـجـهاـنی ـهـمـبـستگی ـخود ـبا ـحزب

توده ایران را اعالم کردند.

عکس داخل: رفیق فرانتس فورتس، از اعضای رهبری حزب کمونیست فرانسه  و رئیس
گروه چپ در پارلمان اروپا

نامه مردم در جشن صدمین سال
روزنامه اومانیته
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* با توجه به محتوی سمت گیری اقتصادی-
اجتماعی جمهوری اسالمی که نسخه دیکته شده از سوی
صندوق بین المللی پول است، سخن گفتن از بخش

تعاونی و رواج و گسترش آن،  آنگونه که رفسنجانی تبلیغ
می کند، یک دروغ آشکار و صرفاً برای خوراک تبلیغات

ریاست جمهوری آینده است !

درچـند ـهـفـته اـخـیر ـشاـهد آن ـبودـیم ـکه، ـسران و گرداـنـندگان رژـیم
والیت ـفقیه، در راـسـتای ـبرـقراری ـعداـلت اجـتـماعی ـبه زعم ـخود، به ـیاد
ـبـخش ـتـعاوـنی در ـسـیـسـتم اـقـتـصادی ـمـعـیوب و ـناـهـنـجار ـخود اـفـتاده اـند و

روزی نیست که درباره آن داد سخن ندهند!
ـبرای گراـمی داـشت ـتـعاون و ـبـخش ـتـعاوـنی،اـخـیراً در ـیک ـهـماـیـشی
داز 20 سـاـله اون در چـشم اـن اـیش جـایگاه ـتـع وان   ـهـم ـن وـسـیع ـتـحت ـع
ـسـنجـاـنی و ات رـف ـیـغ ـبـل رای ـت د ـب د و ـمـحـلی ـش رپاگردـی ور  ـب ـش وـسـعه ـک ـت
اـنی دراـین ام ـضـمن ـسـخـن ـظ اء! رـیـیس ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـن رـک ـش
روز اوـنی در اـقـتـصاد اـم اـیش ـبه ـتـعرـیف و ـتـمـجـید از ـنـقش ـبـخش ـتـع ـهـم
اـیران و ـنـیز ـخدـمات وزارت ـتـعاون پرداـخت. وی در ـبـخـشی از ـسـخـنان
ـخود ـبا اـشاره به اـهـمـیت بـخش تـعاوـنی در ـتـحول اـقـتـصادی ـکـشور ـخاـطر
داـلت ا در ـجـهت اـسالـمی اـست . . . ـع اوـنی ـه اـخت:   ـهدف ـتـع ان ـس ـش ـن
ظـام ـیـکی از اهـداف ـمـهم مـا ـمحـسـوب ـمی شـود. عـداـلت اسـاـسی ـن
اـنون اـساـسی ـمـشاـهده آـفرـیـنش اـست؛ ـتـبـلور ـحس ـعداـلت ـخواـهی در ـق
می شود و ما تعاون را یکی از ابزارهای مهم تامین عدالت قرار دادیم. 
رـفـسـنـجاـنی پس از اـین ـسـخـنان ـبی پـشـتواـنه و ـسراـسر دروغ ـبا ـتاـکـید
اون رـکت ـکـمی وزارت ـتـع د:   ـح دـعی گردـی اون ـم ـبه ـنـقش وزارت ـتـع
ـنـسـبـتاً ـخوب ـبود. ـبـطورـیکه ـیک پنـجم ـجمـعـیت ـما ـتـحت پوـشش تـعاوـنی
ـها ـهـسـتـند. ـفرـهنگ ـکار تـعاوـنی در ـجامـعه وـجود دارد. وـلی ـکـمی دچار
ـتزـلزل ـشده اـست، آنچه در چـشم اـنداز 20 ـساـله آـمده پایگاه ـتـعاوـنی ـها
اوـنی اـست و وـیت ـبـخش ـتـع ا در ـمـجـمع ـتـق ای ـم د. ـبـن را ـمـحـکم ـمی ـکـن
اون ا ـبه ـغـیر دوـلت و ـبـخش ـتـع ارـه ـمـجـمع در ـبـحث اـصل 44 و اـنـتـقال ـک
اوـنی ـحـماـیت ـمی اـنک ـهای ـتـع ـشـکـیل ـب اوـلوـیت دارد. ـمـجـمع درـبـحث ـت
اـیج ـهـماـیش ـمذـکور ـجـمع ـبـندی اد داد ـنـت ـشـنـه ز او پـی ان ـنـی ـکـند.  و درپاـی
ا ـهدف ـتـقوـیت ـتـعاوـنی ـها ارـسال ـشده و ـبه ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـب
ـیغ ـمی ـشـود ـکه، اـتـفـاـقـاً ـشـخص ـبـل گردد. اـین ـمـوـضعگـیـری زـمـاـنی ـت
ا ـصـلـحت دـست در دـست وـلی ـفـقـیه ـب ـشـخـیص ـم اـنی و ـمـجـمع ـت ـسـنـج رـف
تـنظیم سـیاستهای کلی ـنظام ـبرنامه ای را مورد ـتایید و پـشتیباـنی قرارداده
ر ـشـت اـند ـکه درآن ـتـقوـیت ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـبـهای ـتـضـعـیف ـهرچه ـبـی
راـمون ـسـنـجاـنی پـی ـتـعاوـنی ـمـحور ـعـمده و اـساـسی اـست. ـموـضعگـیری رـف
ـتـعاون و تـعاوـنی درـشراـیط ـکـنوـنی ـصرـفاً ـیک ژـست ـتـبـلـیـغاـتی اـست و ـنه
ا آن،ـمدـیر ـکل اَ ـهـمزـمان ـب رـیـب چـیز ـبـیـشـتری ! ـبه دـنـبال اـین ـهـماـیش و ـتـق
اه ـسال ـجاری ـخورـشـیدی ور ـم رـی ارـیخ 14 ـشـه ران ـبه ـت ان ـتـه اون اـسـت ـتـع
رـطرف ـشده اـست. ا در ـبورس ـب اوـنی ـه واـنع ـحـضور ـتـع اـعالم داـشت؛ ـم
د، ـهم ادآور ـش ران ـهمچـنـین ـی ان ـتـه اون در اـسـت ول وزارت ـتـع ـسـئ اـین ـم
ـای ـنه ـه ـی ی وـجـود دارد ـکه در زـم ـاوـن ـزار ـتـع ـران 10 ـه ـون درـتـه ـن اـک

کشاورزی،صنعتی،بهداشتی و درمانی و جز اینها فعال هستند.
اـتی ـیـغ ـبـل ا سـرو صـدای ـت ـشی ـب اـی ـم داـمی ـن از دیگر سـو رژـیم در اـق
اوـنی ای ـتـع دـه ـتـعـلق ـبه واـح د را ـکه ـم د پرـن دـی ر ـج از دوم ـشـه راوان،ـف ـف
تـاح اـین ـطـرحِ 6500 ـت تـاح کـرد. وزیـر ـتعـاون در ـمـراـسم اـف ـت اـست اـف
رد و از ـجـمـله ا اراـیه ـک اوـنی ـه اـلـیت ـتـع وه ـفـع اری را از ـنـح دی، آـم واـح
اورزی،271 ـش رح ـک اـملِ 274 ـط ران 962 ـطرح ـش روزه در اـی گـفت:   اـم

ـین 232 طـرح طـرح خـدمـات و 185 طـرح در ـصـنـعت و ـمعـدن و ـهمچـن
ـمرـبوط ـبه ـساـیر ـفـعاـلـیـتـها در ـبـخش ـتـعاون ـبه ـبـهره ـبرداری ـخواـهد رـسـید . . .
ال اـست ـکه ارد رـی ا 2401 ـمـیـلـی رای اـین ـطرح ـه اـیه گذاری ـب ـمـجـموـعه ـسرـم
34 درصد آن یعنی 812 میلیارد ریال آن از سوی اعضای تعاونی ها تامین
ـشده اـست.  وی سپس اـفزود:   اـفزاـیش ـمـیزان ـفرآورده ـهای اـعـضای تـعاوـنی
ـها از 5درـصد ـبه 66درـصد ـنـشان دـهـنده ـتـجـمع ـسرـماـیه ـهای خٌـرد در ـقاـلب
ـتـعاوـنی ـها اـست.  اـلـبـته اـین ادـعا ـبا واـقـعـیت ـمـطاـبـقت ـندارد که به آن ـخواـهـیم
پرداـخت. وزـیر ـتـعاون در پاـیان اـعـتراف ـنـمود:   ـمـتاـسـفاـنه نگاه ـهای ـموـجود
ـشـکل ورـیـکه ـم ـط ار ـضـعـیف اـست، ـب ـسـی اون ـب ای ـبـخش ـتـع ـتـه ـی اـبـل ـسـبت ـبه ـق ـن
اـیـجاد ـشده (دـقت ـکـنـید ـمـشـکل ایـجاد ـشده) در بـخـشی از ـتـعاوـنی ـها ـمـسـکن
ـشـکـیل ـکـمـیـته ا ـت اـنـند و اـلـبـته ـکه اـین ـمـشـکل ـب ا ـمی ـکـش اوـنی ـه ر ـتـع اـی را ـبه ـس
د بگوـیم وجـود اـی اـهش اـست،ـب اون در حـال ـحل و ـک ویژه در وزارت ـتـع

وزارت تعاون در کشور ضروری است . . .. 
وری ـسـتم اـقـتصـادی ـجـمـه ـی اوـنی در ـس ـست ـکه، ـبـخش ـتـع واـقـعـیت اـیـن
اسالـمی مـیان تهی و ـفاـقد مـحـتوی مـترقی و دـموـکراتـیک است. ادـعای وزـیر
یـز بـا تـوـجه ـبه اوضـاع ـنی بـر گردآوری سـرمـاـیه هـای خـرد ـن ـب ـتعـاون ـم
اـتواـنی آـنـها ـکـنوـنی،ـیـعـنی ورـشـکـستگی ـشدـید ـتوـلـیدـکـنـندگان ـکوچک و ـن
درـبراـبر ـقدرت ـماـلی ـبـنـیادـهای زاـلو صـفت و ـغارتگر چون ـبـنـیاد ـشـهـید، ـبـنـیاد

مستضعفان و آستان قدس رضوی امری است انکارناپذیر.
درـسال ـهای اـخـیر ـبا ـتوـجه ـبه ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـمـبـتـنی
اـمـین اـمـنـیت ـسرـماـیه،ـبـخش ـتـعاوـنی ـبـیش از ـبر ـتـقوـیت ـبـخش ـخـصوـصی و ـت
پـیش ـتـضـعیف ـشده و مـحـتوی ـماـهـیت ـخودرا از دـست داده اـست. ـبه ـعـنوان
راراـست اوـنی،ـق وـنه،رژـیم ـتـبـلـیغ ـمی ـکـند ـکه در ـجـهت ـتـقوـیت ـبـخش ـتـع ـنـم
ـتـعدادی از ـمراـکز ـصـنـعـتی- ـخدـماـتی ـبه ـتـعاوـنی ـها واگذار ـشود. رـفـسنـجاـنی
ـحـتی از ایـجاد ـباـنک ـهای ـمتـعلق ـبه تـعاوـنی ـها سـخن ـمی گوـید. از ـجمـله در
ـتی چای ـبه ـبخـش سـال، اـعالم گردیـد،ـسه کـارخـاـنه دوـل 15 ـشهـریـور اـم
اران در ادـیه چاـیـک ر اـتـح اوـنی واگذار ـمی ـشود. ـجاـلب اـیـجاـست ـکه دـبـی ـتـع
د اـکـی ا ـصراـحت ـت اه ـب ور ـم رـی ارـیخ 11 ـشـه ر ـبه ـت رگزاری ـمـه ا ـخـب ـمـصاـحـبه ـب
ای ـیل واردات ـبی روـیه ـبـیش از 80 درصـد کـارخـاـنه ـه ود:   ـبه دـل کـرده ـب
چای ـتـعـطـیل ـشده اـند. درـحال ـحاـضر 90درـصد ـباغ ـهای  ـبزرگ چای در

شمال کشور به دلیل عدم صرفه اقتصادی برداشت نشده است. 
ـبه اـین ـترـتـیب ـکارـخاـنـجات ـتـعـطـیل و درـحال رـکود ـبه ـتـعاوـنی واگذار
ا داـیت آـنـه ادر ـبه اداره و ـه ا ـق اوـنی ـه ـنـکه ـتـع ام اـی د و سپس ـبه ـن ـمی شـوـن
اً ـبـخش اـنـی ـنـبودـند ـمـشـکل اوالً ـبه گردن ـبـخش ـتـعاوـنی اـنداـخـته ـمی ـشود و ـث
اـنـکـها ـبه ـسـهل ـترـین ـشـکل ـمـمـکن ـخـصوـصی ـبا ـکـمک ـتـسـهـیالت دوـلت و ـب

این واحدها را به نام ایجاد رونق اقتصادی تصاحب می کند.
بـناـبراـین ـماداـمی که ـسـمت گـیری اقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـضد مـلی ـکـنوـنی

پیاده می شود، بخش تعاونی نمی تواند شکوفا شده و گسترش یابد. 
اـمه رـن رای ـیک ـب دوـین و اـج اوـنی درگرو ـت رش ـبـخش ـتـع د و گـسـت رـش
واقع بـیـنانه ملی اـست. ـحزب ـما هـمواره مـعتـقد ـبوده است،اتـحاد زـحمتـکـشان
ـبرپاـیه اـصل تـعاوـنی و اـیـجاد و گـسـترش ـتـعاوـنی ـها ـکه،ـعرـصه ـهای ـمـخـتـلف
ـفـعاـلـیـتـهای اـقـتـصادی را ـفراـمی گـیرد،ـشرط ـضرور پـیـشرـفت اـجـتـماـعی اـست.
ادی ام اـقـتـص ـظ ر ـن اپذـی داـیی ـن زء ـج د ـج اـی اوـنی ـب ارت دیگر، ـبـخش ـتـع ـبه ـعـب
ـباـشد و از ـلـحاظ اـهـمـیت در پـیـشرـفت اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی،ـسالح ـبرـنده ای

برای ایجاد تحول بنیادی به سود عدالت اجتماعی قلمداد گردد.
وـلـید ـکـشاورزی،داـمداری و ـصـنـعـتی، ـعرـصه اوـنی ـعالوه ـبر ـت ـبـخش ـتـع
ال ـبـخش رد. درـعـین ـح ر ـمی گـی ز درـب ـی ات را ـن دـم وزـیع و دیگر ـخ ای ـت ـه
دگان ـن د ـکـن ـی وـل وه ـت ـب ـیـله ـتـجـمع اـن ر، یگاـنه وـس وـث رـمی ـم اـبه اـه ـث ـم اوـنی ـب ـتـع
دی وـلـی ات ـت ـس وـس داـیی در ـم ـت د اـب وـلـی زار ـت دگان اـب وچک و خٌـرد، دارـن ـک
د. اـمـین ـکـن ا را ـت اـفع اـین گروـهـه اـیی و ـمـن واـن د ـت اـی دـست ـجـمـعی اـست و ـب
ـنهـا، شـرط ضـرور گـستـرش و رشـد ـبخـش ـتعـاوـنی ـبه درـجه راـی افـزون ـب

سرنوشت بخش تعاونی در رژیم والیت فقیه
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ـاـیج یک ـبخـش از ـت ـته ـن ـنـوز اداـمه دارد.  در ـسـال گذـش ـد، ـه گـیـری کرده اـن
اـیات، که ـسـئوال ـهای ـجدی ـیی را ـتـحـقـیـقات کنگره آـمریکا در ـمورد اـین ـجـن
در رابطه ـبا عملکرد ـسازـمان های اطالـعاتی و همچـنین ـباالترین ـمحافل ـحاکمه
اد ان اـبـع اد پـنـه ای اـسـن ـش ا اـف اٌ ـب ـن ـطـمـئ د. ـم ر ـش ـش ـت رح کرد، ـمـن ده ـمـط االت ـمـتـح اـی
دیگری از اـین ـحـمـله ـترورـیـسـتی و عکس اـلـعـمل دوـلت آـمریکا در راـبـطه ـبا آن
د اـی ر ـمی ـب اـمـب الگرد 11 سپـت وـمـین ـس ا در ـس اور ـم واـهد ـشد. آنچه ـبه ـب روـشن ـخ
ـبـطور ـجدی ـمورد ـتوـجه ـقرار بگـیرد، ـتـبـعات اـجـتـماـعی- ـسـیاـسی آن در اـیاالت
اـتیک ازـتاب ـهای آن در ـصـحـنه ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـلـحاظ ـنـظاـمی ودیپـلـم ـمـتـحده و ـب
اـمـبر اـتـفاق اـفـتاد، ـمـخوف و وـحـشـتـبار ـبود، اـما آنچه ـمی ـباـشد.  آنچه در 11 سپـت
ـطح ـته هـا و مـاه هـای ـبعـد از آن شکل گرـفت و اکنـون در ـس در روز هـا، ـهـف
جهان به آن شکل قانونی داده می شود، از آن ترسناک تر و مهیب تر است.  
اـمـبر ـلـحـظه ـتـعـیـین کـنـنده ـیی در رـیاـست ـجـمـهوری ـجورج ـبوش، ـبه 11 سپـت
ـشـمار ـمی آـید.  اـین ـفاـجعه ـنـعـمت ـغـیرـمـترـقبه ـیی ـبود که یک روزه او را به یک
اـمه ـها و رـساـنه ـها ـتـبدـیل کرد. ـتوـجه ـبه ارـتـباط ـبـین رـهـبری «ـقـهرـمان ـمـلی» روزـن
رـین رور» و دکـت ر ضـد ـت ر، «ـجنگ ـب ـب اـم ـسـتی 11 سپـت رورـی وش و ـحـمالت ـت ـب
رار داد.  گروه وـجه ـق ورد ـت د ـم اـی دود» را ـب ا ـمـح ده  ـن رـن ای پـیش گـی «ـجنگ ـه
ر اـمـب د، از 11 سپـت رار دارـن ار ـبوش ـق راـطی که در کـن اـست گذاران راـست اـف ـسـی
بـهره گیری کردـند تا ـترس و وحشـتی بی سابقه را در ـمردم آمریکا بکارـند. آن
ده» رـن دون شـروع و اداـمه ـبی وـقـفه «ـحـمالت پـیش گـی د که ـب دـن دـعی ـش ا ـم ـه
وـجود را ـبـهم ـخواـهد رـیـخت، در ـصورـتی که رژـیم ـعراق از رورـیـسم ـنـظم ـم ـت

بین برداشته نشود، یک «پرل هاربر» دیگر به وقوع خواهد پیوست. 
ـمه نـد (و اـین اـمـردر ـه ـت ـنـدی ـبه ـمـردم آمـریکا گـف ـم آن ـهـا ـبه طـور ـهـدـف
کـشورـهای ـبزرگ ـسرـمایه داری به ـنوـعی تکرار گردـید) که در ـهواپیـما ـها، در
آـسـمانـخراش ـها، در ـمـغازه ـها و در داـخل ـقـطارـها و ـتوـنل ـها اـمن نـخواـهـند ـبود،
مگر اـینکه ـبا اـفـغاـنـسـتان و ـعراق و ـهـمه آن کـشورـهاـیی که ـعـلـنی و ـغـیرـعـلـنی در
«ـمـحور ـشرارت» ـقرار دارـند، ـتـصـفـیه ـحـساب ـبـشود. آن ـها ـحـتی اـخـیراٌ گـفـته اـند
وری اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ ـسـتی «اـن رورـی د ـت دـی ر ـتـه اـط د ـنـیـست که ـبـخ که ـبـعـی

آمریکا در آبان ماه جاری» به تعویق انداخته شود. 
ای روـه ـی وکراـتیک و ـن وق دـم دـنی، ـحـق ای ـم اـبـقه ـبه آزادی ـه اـجم ـبی ـس ـتـه
ات وای ـمالـحـظ اـیه داری ـتـحت ـل رـم رـفـته ـس ـش ای پـی ورـه رـقی در کـش اـسی ـمـت ـسـی
اـمـنـیـتی را ـنـمی ـتوان از پروژه ـحـساب ـشده ـنـیروـهای ـنوـلـیـبرال ـحاکم ـبر ـسـیاـست
گذاری آـمریکا ـبرای اـبدی کردن ـقدرت ـخود و ـتـثـبـیت ـقرن 21 به ـعـنوان «ـقرن
اـنه ـجورج دا داـنـست. اـین واـقـعـیـتی اـست که در ـسه ـسال گذـشـته ـبـه ریکا» ـج آـم
رورـیـسم ان، ـعراق و ـخالـصه ـت اـلـب اـعده، ـط رای ـهرچه کرده، ـترس از اـلـق ـبوش ـب
ای ـنه ـه ـی اء زـم اـنه اـمـح ون ـبه ـبـه وش اکـن ای دوـلت ـب وگ ـه وـل دـئ وده اـست. اـی ـب
ـترورـیـسم ـطرح «گـسـترش دـموکراـسی در ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ» را در دـسـتور کار
گذاـشـته اـند. ـهـماـنـطور که در ـمـقاالت ـمـتـعدد ـنامه ـمردم در ـماه ـهای اـخـیر اـشاره
ـشده اـست، ـهدف اـین ـطرح ـهمچـنـین گـسـترش ـحـیطه ـعـمل ـموـثر«جـهاـنی ـشدن»

سرمایه داری در خاورمیانه است. 
ـفراـموش نکـنـیم که ـتـخـمـین زده ـمی ـشود ـفـقط در ـمـنطـقه درـیای ـخزر ـمـناـبع ـنـفت
و گاز ارزشی ـحدوداٌ ـشش ـتریلـیون دالر دارا ـهستـند. کمپاـنی ـهای نفتی ـمرـتبط

د ای چـن ودـه ودای ـس ور، در ـس اون رـئـیس ـجـمـه ا دیک چـنی، ـمـع ـب
رـین کمک زرگـت ای ـنـفـتی ـب د. اـین کمپاـنی ـه ـسـتـن ارد دالری ـه ـی ـیـل ـم
د.  ودـن وش کرده ـب اـتی جـورج ـب ـتخـاـب دوق اـن اـلی را ـبه ـصـن ای ـم ـه
ـسـیار ـمـهـمی در افکار ـعـموـمی ـجـهان و اـید ـبه ـتـحول ـب در پاـیان ـمی ـب
ریکا اـشاره کرد. ـمردم اـست ـهای آـم ا ـسـی رـشد ـمـخاـلـفت ـتوده ـیی ـب
رده و پیگـیری اـهـیت ـتـحوالت ـبـطور گـسـت ا درک درـست ـم ـجـهان ـب
رکز و در ـم ـظه کاران ـن اـف اـنه ـمـح وـی راـج اـج ای ـم رح ـه ا ـط اـبـله ـب ـبه ـمـق
ـقدرت اـیاالت ـمـتـحده ـبرـخاـسـته اـند. اـینکه در روز 15 ـفورـیه 2003
و ـمـشـخص ـشدن اـینکه اـیاالت ـمـتـحده ـمـصـمم ـبه آـغاز ـجنگ اـست،
ان در اره ـجـه ای پـنج ـق ورـه ردم در ـهـمه کـش ر از ـم ون ـنـف ـیـلـی 100 ـم
درت از اـین ـشی پرـق اـی ـم د، ـن ـن ا رـیـخـت ان ـه اـب ا آن ـبه ـخـی ـمخـاـلـفت ـب

حقیقت است. 
ان، زـنان، کارگران، پاـسـیـفـیـست ـها، ـمـبارزان ـحـفظ ـمـحـیط ـجواـن
اور ارزه که ـبه ـب ردم در اـین ـمـب زـیـست و ـخالـصه ـطـیف وـسـیـعی از ـم
آـنان آـیـنده و اـمنـیت کره زمـین به نـتیجه آن واـبـسته اـست پـیوسـته اـند.
اـبل ر ـق ور ـغـی ـط ا، ـب ـی ر ـجنگ ـطـلب اسپاـن زار»، ـنـخـست وزـی اـینکه «اـن
ـتـصوری در اـنـتـخاـبات اـین کـشور شکـست ـخورد، و ـیا اـینکه دوـلت
راـنی ـبه اه گذـشـته از ـبـح ر انگـلـیس، در ـنه ـم ر، ـنـخـست وزـی وـنی ـبـل ـت
ـبـحراـنی ـغـلـتـیده و اـحـتـمال ـجدی اـسـتـعـفای اـین ـمـتـحد انگـلـیـسی ـبوش
در اردـیـبـهـشت ـماه ـمـطرح ـبوده اـست، اـینکه در اواـیل ـشـهرـیورـبـیش
از ـنیم ـمیلـیون نـفر ـبه مـخالـفت ـبا ـبوش در نـیوـیورک به خـیاـبان ـها ـمی
اـبی کرد.   ـنـظر اـبـقه ارزـی اـید اـنعکاـسی از اـین ـتـحول ـبی ـس آـیـند را ـب
ـسـنـجی ـهای انـجام ـشده در اکـثر کـشورـهای ـخاورـمـیاـنه که از ـسوی
ارگان ـهای ـمـسـتـقل ـصورت گرـفـته ـنـشانگر ـمـخاـلـفت یکپارچه و ـبی
اـنه آـمریکا و ـمـحاـفل ـمـتـحد اـجراـجوـی ا ـسـیاـست ـهای ـم اـبـقه ـمردم ـب ـس
ا دو ـسه ـسال ا ـت اـشـند. ـجاـلب اـیـنـست که اکـثر اـین کـشورـه آن ـمی ـب

پیش از متحدان نزدیک ایاالت متحده محسوب می شدند. 
ـبه ـباور ـما اـحزاب ـتـحول ـطـلب و اـنـقالـبی ـمی ـباـیـست ـبا درک دـقـیق
ارزاـتی و از اـست ـهای ـمـب دوـین ـسـی ر آن را در ـت وـین اـث اـین ـعـنـصر ـن
ـجـمـله اـتـحادـهای وـسـیع در دـفاع از ـصـلح و ـبرـضد ـترورـیـسم، ـجنگ
و ـمداـخـله ـجوـیی اـیاالت ـمـتـحده ـمورد ـمـطاـلـعه ـقرار دـهـند. ـنـیروـهای
ا ـبه «ـمرکز اـه واپـیـم ان از ـهـمان ـلـحـظه اـصاـبت ـه رـقی ـمـنـطـقه و ـجـه ـمـت
ـمل وع ـع ـتجـارت ـجهـان» ـبه مـوازات ـمحکوم کردن صـرـیح هـر ـن
ـترورـیـسـتی ـیادآور ـشدـند که ـمداـخـله ـنـظاـمی ـهیچ ـمـساـله ـیی را ـحل
ـنـمی کـند، بلکه ـفـقط ـبرای یک وـضـعـیت کوـتاه ـمدت پاـیان ـخوـنـیـنی
صـدـیق کرده وش ـت مـانگوـنه که خـود آقـای ـب د.  ـه را رـقم ـمی زـن
اـست در ـجنگ ـبر ـضد ـترورـیـسم  «ـنـمی ـتوان پـیروز» ـشد. ـلذا ـنـباـید
ـبه چـنـین ـجنگی وارد ـشد.  ـمشکالت و ـمـساـیل ـسـیاـسی را ـباـید ـبا راه
رای ر از اـین ـهیچ راه دیگری ـب اـسی ـحل کرد.  ـبه ـغـی ای ـسـی ـحل ـه

حصول یک صلح پایدار وجود ندارد.      

ادامه بشریت در مقابله با تروریسم و جنگ افروزی
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ـمـسـئول ـفـعـلی ـبررـسی ـها در دـفـتر رـهـبری) و ـقاـضی ـمرـتـضوی اـست. اـین
ـتـیم ـکه ـهـمـکاری ـبـخـشـهاـیی از پرـسـنل وزارت اـطالـعات را ـجـلب ـکرده
ان را ـمـسدود اـنی اـصالح ـطـلـب ام ـمـجاری اـطالع رـس اـست، ـقـصد دارد ـتـم
ای اـیت ـه ا ـس ورد ـب رـخ د. ـب اـشـن داـشـته ـب ان روـشنگری ـن ان اـمـک ا آـن د ـت ـکـن
اـیـنـترـنـتی و تالش ـبرای راـندن ـجواـنان و ـتـشوـیق آـنان ـبه ـخروج ـقاـنوـنی ـیا

غیرقانونی از کشور در دستور کار این عده قرار دارد...»
ـتی ـیع اـین گروه ضـرـب اـمه هـای وـس رـن ردگی اـبعـاد و ـب ـت اره گـس درـب
ـبـار ـته اـخ ـته ـهـای گذـش ـنه ای، در ـهـف ـتـر ـخـاـم شکـیل ـشـده ـتـوـسط دـف ـت
دـین اـه ان ـمـج ازـم أـمل اـست. ـس اـبل ـت ده اـست که ـق ر ـش ـش اگوـنی ـمـنـت گوـن
اـمه سـرگشـاده ای ـبه خـاـتـمی رـئـیس ـجـمهـوری، اـنـقالب اـسالـمی در ـن
اره د اـش راز نگراـنی ـجدی از اـین روـن ر ـضـمن اـب اره ـیورش ـهای اـخـی درـب
ـته ـبه ـیک ـس ـطی ـکه رسـاـنه هـا و ارگان هـای واـب د که: «در شـراـی ـمی کـن
ـجـناح در اراـئه دـیدگاه ـها و ـتـحـلـیل ـها و ـنـیز ـتـبـلـیـغات و ـتروـیج ـشاـیـعات و
ت ـی ـصـوـن ـیب از آزادی ـکـاـمل و ـم ـان رـق ـیه ـجـرـی ی ـعـل ـیـات رواـن ـمـل ـع
ـبرـخوردارـند, ـجـناح ـمـقاـبل ـحـتی از ـحداـقل اـمـکاـنات رـساـنه ای ـبه ـمـنـظور
ـبرـقراری ـمـحدودـترـین ـسـطح ارـتـباط ـبا ـمـخاـطـبان ـخود ـمـحروم اـست؛ ـلذا
ـیه وق ـبه ویژه ـعـل ات ـف داـم وـعه اـق رد ـکه ـمـجـم اـبی ـک وان چـنـین ارزـی ـمی ـت
رـنـتی اـحزاب و گروه ـهای اـطالح ـطـلب, در اـتی و اـیـنـت وـع ارگان ـهای ـمـطـب
ـکوتاه ـمدت ـبا ـهدف قطع ـکامل ارتـباط اـیشان ـبا ـجامعه و تحـمیل رقاـبتی
ـناـبراـبرـتر و ـناـعادالنه ـتر از پـیش از اـنـتـخاـبات رـیاست ـجـمـهوری و در دراز
اـشد...»  اـطالـعـیه اـین اـسی و ـحاـکـمـیت اـسـتـبداد ـب ـمدت اـیـجاد ـخـفـقان ـسـی
ر از دـست وـشت دوـنـف رـن ـسـبت  ـبه ـس راز نگراـنی ـن ا اـب ان ـهمچـنـین ـب ازـم ـس
ای ول ـه ا در ـسـل رار داـشـتن آـنـه شـار ـق ر ـف درکاران اـین سـاـیت  از زـی اـن

انفرادی خبر می دهد.
ار ـش ـت ا اـن رز ـب دون ـم ود که گزارشگران ـب ده ـب ار ـهمچـنـین آـم در اـخـب
ر وـشت ـحرکات ـسرکوب گراـنه اـخـی رـن اـنـیه ـشدـید اـلـحـنی ـنـسـبت ـبه ـس ـبـی
ـشدـیداً اـبراز نگراـنی کرده اـند. در اـین اعالـمیه آـمده اـست: « ـسه روزـناـمه
ا ـمی ـکـنـند، در اـمه ـهای اـصالح ـطـلب ـهـمـکاری ـکرده ـی ا روزـن نگار ـکه ـب
اـبک زروـعی ، ـب د. ـحـنـیف ـم ده اـن ر ـش ور دـستگـی رـی ای 17و 18 ـشـه روزـه
غفوری آذر و شـهرام رفیع زاده آخرین ـقربانپان موج دستگـیری و بستن
رـنـتی اـطالع رـساـنی ـهـسـتـند ـکه دـستگاه ـقـضاـیی در ـهـفـته ـساـیت ـهای اـیـنـت
اـیت ـسـتن ـس ـسدود ـکردن و ـب د از ـم ان داده اـست. ـبـع ازـم ای گذـشـته ـس ـه
در ـکاران رـنـتی اـطالع رـساـنی و دـستگـیری ـتـعدادی از دـست اـن ـهای اـیـنـت
ری د و دـستگـی دـی ار، ـتـه ران ـبه اـحـض اـیی اـی ات ـقـض اـم ا، ـمـق اـیت ـه اـین ـس
د ـن ـسـت ا ـه اـیت ـه ا اـین ـس اری ـب ـشـکوک  ـبه ـهـمـک اـمه نگاراـنی ـکه  ـم روزـن
پرداـخـته اـند.» الزم به ـتذکر اـست که دـستگـیر ـشدگان ـفوق در ارـتـباط ـبا
ـساـیت ـخـبری «روـیداد» ـهمکاری ـمی کرده اـند. در اـعالـمـیه گزارشگران
ـبدون ـمرز ـهمچـنـین ذکر ـشده اـست که: «ـظاـهرا در چـند ـهـفـته ی گذـشـته
ـتـعدادی از ـمـسـئوـلـین و ـکارـکـنان ـشرـکت ـهای ـخدـمات دـهـنده اـیـنـترـنـتی
که دستگـیر ـشده ـبودند آزاد ـشده اـند. اـما بـنا بر اـطالعاـتی که به دست ـما
اـنی و ای اـطالع رـس اـیت ـه والن ـفـنی و وب نگاران ـس ـسـئ د اـست ـم رـسـی
ـخاـنواده ـهای آنـها، پس از احـضار و ـیا بازداـشت ـشدیدا تـحت قـشار ـقرار
گرـفته و ـتـهدـید ـشده اـند که در ـمورد ـبازداـشت ـخود ـبا ـهیچ ـکس ـسـخن
نگوـیـند و به ویژه ـبا ـسازـمان ـهای ـمداـفع حـقوق ـبـشر داخـلی و ـیا ـخارـجی
زده ا ـسـی ادآور ـمی ـشود ـکه : ـب رز ـی دون ـم د. گزارشگران ـب رـن ـتـماس نگـی
اـمه نگاران در دان روزـن رـین زـن زرگ ـت ران ـب داـنی، اـی اـمه نگار زـن روزـن

خاورمیانه است.»
ا ر ـنـجـفی ـب ود که وکـیل ـعـلی اکـب ده ـب ار آـم ره اـینکه در اـخـب االـخ و ـب

اـشاره ـبه ـمحکوـمـیت 6 ـماـهه ـموکـلش ـعـلت اـین ـمحکوـمـیت را ـنوـشـتن ـجـمـله
«دوران ـسـتمگران ـمـسـتـبد ـبه پاـیان رـسـیده اـست» از ـسوی دادگاه ذکر کرده

است.
ـنه ـی ـبـار دیگر در زـم ـین اـخ مچـن ـبـرـهـای ذکر ـشـده و ـه ـمـوـعه ـخ از ـمـج
آـمادگی بیش از پیش ـنیروهای امـنیتی برای ـبرخورد ـبا دانشجوـیان  دانشگاه
ـهای کـشور روـشن ـمی گردد که رـهـبری رژـیم والـیت ـفـقیه و ـخـصوـصاً وـلی
ـفـقـیه و ـنردیکاـنش ـندارک گـسـترده ـیی را ـبرای ـتحکـیم پاـیه ـهای حکوـمت
ان ا و درگـیری ـهای ـسال ـهای اـخـیر در ـمـی از کرده اـند. ـتـنش ـه اـسـتـبداد آـغ
ردـمی ضـد ری ـجـنـبش ـم ار اوج گـی اکـمـیت در کـن ای ـمـخـتـلف ـح اح ـه ـجـن
مـاـعی ـت شـرهـای اـج یـان ـق بـارزه جـوـیی در ـم ـیه ـم بـداد و اـعـتالی روـح ـت اـس
ا در ـمـجمـوع پاـیه هـای ـیـهن ـم ان ـم ان، کارگران و زـن ـشجـوـی ـخصـوصـاً داـن
م ـضـعـیف کرده و اداـمه ـحـاکـمـیت رژـی ـتـزـلـزل و ـت ـبـداد را ـبه ـشـدت ـم ـت اـس
والیت ـفقیه را ـبا ـخـطرات ـجدی روبه رو کرده ـبود. ارتـجاع ـحاکم ـبا درک
اه ـطـقه در ـم ـن راـنی ـم دت ـبـح اغ ـبه ـش وـجه ـبه اوـض رات و ـهمچـنـین ـت اـین ـخـط
رای اد ـفضـاـیی ـب رکت ـبه ـسـمت اـیـج ـنه ـح ـی اـطع در زـم ـصـمـیم ـق ر ـت ای اـخـی ـه
ـتحکـیم پاـیه ـهای ـحاکـمـیت ـخود را اـتـخاذ کرد. رـسواـیی اـنـتـخاـبات ـمـجـلس
ا اـنه آـنـه رـیـب رای ـسران رژـیم و ژـست ـهای ـعوام ـف زـیـنه ـسنگـیـنی ـب ـهـفـتم که ـه
راه داـشت و ان» ـبه ـهـم وـنه ـجـه ـم ام ـن ـظ ر در ـن ـظـی ای ـبی ـن ـیـنه «آزادی ـه در زـم
ن م ـبـود. اـی ـتـحـاـله و اـصالح پذـیـری رژـی ـظـرـیه امکان اـس ـمالً رد ـقـاـطع ـن ـع
رـسواـیی پایه ـهای اـجتـماـعی رژـیم را ـبـیش از پـیش، ـحتی در ـمـیان ـشـماری از
ـطرـفداران «ـنـظام»، ـناـبود کرد و ـعـمالً اـفـشاگر ـنـیات ـسران رژـیم ـبرای ـتحکـیم
ای اـه ر ـخالف ادـع ود. ـب ران ـب اـمی در اـی ـظ وری ـشـبه ـن اـت ای یک دیکـت پاـیه ـه
ان (ـیـعـنی سکوت و اکـتیک ـهای آـن ان حکوـمـتی که ـت رـخی از اـصالح ـطـلـب ـب
ـعـقب ـنـشـنـیی) ـجـناح ـمـقاـبل را ـبا دـشواری ـهای ـجدی رو ـبه رو کرده اـست،
ردن امکان ان و از ـبـین ـب ار و ـخـفـق ـش و ـف د ـج دـی ـش ا ـت واـقـعـیت اـین اـست که ـب
ـتـبـلـیـغی - ـتروـیـجی ـبا ـتوده ـهای ـمردم رژـیم ـبه ـتدرـیج ـشراـیط را ـبرای پاـیان
دادن کامل ـهرگونه فـعالـیت ـسـیاـسی ـنـیروـهای اصالح طـلب ـبه ـصورت عـلـنی
ش راـهم ـمی آورد. اداـمه اـین وـضع ـبی شک ـبه ضـرر ـجـنـب ـمه ـعـلـنی ـف ـی ا ـن ـی
و وج ـن ا اـین ـم ارزه ـب ـب ـمه آزادی خـواهـان کشـور اـست. راه ـم ردـمی و ـه ـم
ای اـه رح ادـع ا و ـط وده ـه دن در چـشم ـت اب ـنه ـخاک پاـشـی رکوب و ارـع ـس
ـمـاـعی اـست. ـت ـیـاـسی - اـج ـیع ـس ـبـارزه وـس ـنـادرـست ـبلکه ـسـازـمـان دـهی ـم
ـسرـنوـشت ـعـبرت انگـیز دوـلت ـخاـتـمی ـباـید درس ـجدی ـبرای ـهـمه ـمداـفـعان
اـصالـحات ـباـشد که ـتـصور ـمی کرده و ـمی کـنـند که ـمی ـتوان ـبا اـسـتـبداد ـبر
ای روـه ده ـنـی ای از پـیش ـتـعـیـین ـش ـشـست و درچارچوب ـه اـمـله ـن ز ـمـع ر ـمـی ـس
وز ا ـهـن ان ـم رد. ـبه گـم و ـب ردم را ـبه ـجـل ای ـم ر ـتـحـقق ـخواـست ـه اـعی اـم ارـتـج
ـفرـصت ـبرای مـقابله ـبا ـتوـظئه ـهای ارـتـجاع وـجود دارد. ـجـسارت در مـقابـله ـبا
ـیـروـهـای ـیع ـن ـئه ـهـا و ـطـرح راه کارـهـای ـمـوـثـر که ـشـرکت وـس اـین ـتـوـط
اـجـتـماـعی را ـبه ـهـمراه داـشـته ـباـشد در کـنار ـسازـماـندـهی ـمـقاوـمت ـتوده ای از
نـده تـوـقف کردن رونـد نگران کـن طـرق ـمـخـتـلف و ـممکن شـرط اـصـلی ـم
اـلـیت ـهای ا ـتـشدـید ـفـع ار اـین ـتالش ـه کـنوـنی در درون کـشور اـست. در کـن
بـین اـلملـلی ـهمـبـستگی و اـفـشا کردن ـبرـنامه ـهای پـلـید ارـتـجاع در ـسطح جـهان
وق رکوبگران ـحـق ر ضـد ـس اـنی ـب راض وـسـیع ـجـه ان دـهی یک اـعـت ازـم و ـس
ـمردم ـما ـمی ـتواـند اـمری ـموـثر در ـباال ـبردن روـحـیه ـجـنـبش ـمردـمی و ـتـشدـید
ای روـه ران از ـهـمه ـنـی وده اـی اـشد. ـحزب ـت ر رژـیم ـسرکوبگر ـحاکم ـب ـشار ـب ـف
راض دا اـعـت ا یک ـص د ـت واـه ان ـمی ـخ ران و ـجـه ان دوـست اـی ـس رـقی و اـن ـمـت

شدید خود را نسبت به سیاست های سرکوبگرانه رژیم بلند کنند.

ادامه تشدید فضای امنیتی و جو سرکوب ...
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ور ، کار رـی ریکا در روز 10 ـشـه واه آـم وری ـخ اـتی ـحزب ـجـمـه اـب ـتـخ کنگره اـن
دای اـین دـی وان کاـن د ـمـجدد ـبوش ـبه ـعـن اـئـی ا ـت از کرد ، کنگره ای که ـب ـخود را آـغ
ـحزب در انـتـخاـبات آتی، در واـقع پشـتیـباـنی ـخود را از ـسـیاـست ـهای جنگ ـطلـبانه و
صلح ـسـتـیزانه ـبوش اعالم کرد . ـجورج ـبوش در سـخـنراـنی یک ـساـعته ـخود، ـبا اـین
که در ـقاـلب ـبرـخی شـعارـهای ـساده و ـعوام ـفرـیـباـنه بـهـبود اـمـنـیت آـمریکا و ـباال ـبردن
ـسـطح زـندگی ـمردم ، ـمـطرح کرد، اـما ـتاکـید اـصـلی او ـبر روی یک ـموـضوع اصـلی
ا ـترورـیـسم در ـخط ـمـقدم ـحـمـله ـخواـهد اـیـسـتاد و ـبود و آن اـین که او «در ـمـبارزه ـب
ـترورـیـست ـها را در ـخارج از آـمریکا ـمورد ـحـمـله ـقرار ـخواـهد داد ـتا ـنـتواـنـند ـبه اـین
کـشور ـحـمله کـنـند.»( ـخـبرگزاری ـبی ـبی ـسی 15 شـهرـیور 83 )  ـتاکـید ـبوش ـبر اـین
د، اـش اـیل ـب ریکا ـم وری که آـم ر کـش ا در ـه رکوب ـه وم اداـمه ـس وع ، ـبه ـمـفـه وـض ـم
ر ـخالف ز ـب ر گزاری ان - ـبی - ـسی ، ـنـی ا ـخـب ود ـب اـحـبه ـخ ود . او در ـمـص واـهد ـب ـخ
ادـعاـهای ـسابق ـخودکه گـفته ـبود  ، «ـمن ـبرـناـمه ای روـشن و اـسـتراتژی ـمـشـخـصی را
ـبرای پـیروزی در ـجنگ ـعـلـیه ـترورـیـسم دارم »( 24 ـتـیر 83 ـنـیوـیورک ـتاـیـمز ) ، اـین
ـبار اـعالم کرد که « به ـنـظر ـمن نـمی ـتوان ـترورـیـسم را کامال از ـبـین ـبرد و رـیشه کن
وان یک رور ـبه ـعـن اده از ـت راـیـطی را ـبه وـجود آورد که اـسـتـف وان ـش ا ـمی ـت کرد ، اـم

وسیله سیاسی ، غیر قابل قبول شود .»( 9 شهریور 83 نیویورک تایمز )
اـین ـموـضع گـیری ـجدـید، ـهـشداری ـبه ـتـماـمی کـشورـهای ـجـهان اـست. در واـقع
ار ان اـخـط اـنـی ان ـبه ـهـمه ـجـه ورد اداـمه ـجنگی ـبی پاـی وان گـفت که ـبوش در ـم ـمی ـت
کرده است. جنگی بی انتها علیه هر نیرویی که مخالف سیاست های آمریکاست.
در اـین ـمـیان، کارگزاران دوـلت ـبوش ـتالش ـمی کـنـند ـتا ـبا ـجا اـنداـخـتن اـین ـمـساـله
که «ـجنگ ـعـلـیه ـترورـیـسم» یک ـمـساـله ـمـلی اـست، رای دـهـندگان را ـمـجاب کـنـند
که در چـنـین ـشراـیـطی، ـعوض ـشدن رـئـیس ـجـمـهور، ـبه اـین «ـجنگ» ـلـطـمه ـخواـهد
وـشت: «ـجـمهـوری ورد ـن ور» در ـهـمـین ـم ـت ـی اـن ـین سـاـیـنس ـم ـت ـس اـمه «کرـی زد. روزـن
ـنـد که آـمـریکا پس از 11 ـته اـین ـشـعـار را تکرار کـن ـنـد پـیـوـس ـخـواـهـان ـمی کوـش
از دارد و ا ـعزم ـجزم ـنـی ر وارد دوره ای ـجدـید ـشده که ـبه رـهـبری ـجـسور ـب اـمـب سپـت
ر آورده ـمی کـند .»( ازی را ـب اـین که ـخـصوـصـیات ـشـخـصی ـجورج ـبوش چـنـین ـنـی
جمعه 13 ـشـهرـیور 83) واـشنگتن پـست ـنـیز ـبا اـشاره به ـسـیاست ـخارجی آـمریکا ، به
دگان ـن وـجـهی از رای دـه اـبل ـت د درصـد ـق سـد : «هـرچـن وـی ویژه در عـراق ، ـمی ـن
ر کـسی اـین ا کـمـت د ، اـم اـشـن ـب ریکا ـن واـفق ـعـمل کرد آـم ریکاـیی ـممکن اـست ـم آـم
واـقـعـیت را رد ـمی کـند که ـجورج ـبوش در ـمـقاـبـله ـبا ـترورـیـسم ـجـسورانه وشـجاـعاـنه
ر اـی اـیی، ـس رـیف ـه ار چـنـین ـتـح ور 83 )  در کـن رـی د .»(ـجـمـعه 13 ـشـه ـعـمل ـمی کـن
رـسانه ـهای گروـهی ـنـیز تالش ـمی کـنـند ـتا ـبا وارونه جـلوه دادن واقـعـیت ـها و «ـساده
کردن» ـمـساـیل ـموـجود در آـمریکا، ـبه اـنـحراف افکار ـعـموـمی دـست ـبزـنـند. ـتا پـیش
اکی از ا ـح ر ـسـنـجی ـه ـظ اـمی ـن أ ـتـم رـیـب ان، ـتـق واـه وری ـخ اـتی ـجـمـه اـب از کنگره اـنـتـخ
پـیـشی گرـفـتن «ـجان کری» از «ـجورج ـبوش» ـبودـند، اـما پس از ـسـخـنراـنی اـنـتـخاـباـتی
ا د داـشت، گوـی اکـی ـسم» ـت رورـی ـیه ـت ر روی « ـجنگ ـعـل ر ـب ـشـت ـی وش، که ـب ورج ـب ـج
ان رـی اـیم» در ـج ده اـست.  ـمـجـله « ـت ود آـم ا» ـبه وـج ر ـسـنـجی ـه ـظ ـشی» در «ـن «چرـخ
ر ـسـنـجی زد و ـظ ان، دـست ـبه یک ـن واـه وری ـخ اـتی ـجـمـه اـب ـتـخ رگزاری کنگره اـن ـب
اـعالم کرد که «ـمـیزان ـحـماـیت رای دـهـندگان از رـئـیس ـجـمـهور ـبه ـباالـترـین ـمـیزان
دگان از رـیـیس اـیت رای دـهـن ده اـست و اـین که ـحـم ر رـسـی اه اـخـی د ـم در ـخالل چـن

جمهور حدود 11 درصد بیشتر از جان کری است.»
ـمهـوری رگزاری کنگره ـج ا ـب م، ـمقـارن ـب امـا در کنـار اـین ادعـای ـمـجـله تـاـی
ای اـست ـه ا  ـسـی اـلـفت ـب ورک و در ـمـخ وـی وـنی در ـنـی رات ـنـیم ـمـیـلـی اـه ـظ ان، ـت واـه ـخ

ـمـهـوری ـخـواه ـبـاـنه و ـضـد ـمـردـمی ـبـوش و ـحـزب ـج ـجنگ ـطـل
د و در ده ـش وـنت کـشـی ـش اـلت پـلـیس ـبه ـخ ا دـخ د که ـب رگزار ـش ـب

جریان آن بیش از 1700 نفر نیز بازداشت شدند.
ز ـی ریکا ـن ای کارگری آـم دیکاـه اـمی ـسـن أ ـتـم ـب رـی ـهمچـنـین ـتـق
اـله ای که ـس د، ـم ان کری» اـعالم کرده اـن ود را از «ـج اـنی ـخ ـیـب پـشـت
ـسـبب ـخـشم و ـعـصاـنـنـیت ـجـمـهوری ـخواـهان و رـساـنه ـهای واـبـسـته
ر ـهـمـین اـساس از اـیـمز» ـب اـمه «واـشنگـتن ـت ا ـشده اـست. روزـن ـبه آـنـه
ـمـاـیت ـحـزب ـا از ـح ـته اـست ـت اـتـحـادـیه ـهـای کارگری ـخـواـس
اـمه که ـبه ـجـمـهوری ـخواـهان دـموکرات دـست ـبردارـند. اـین روزـن
گراـیش دارد، ـمی ـنوـیـسد: «اـتـحادـیه ـهای کارگری ـصدـها ـمـیـلـیون
ز سـاب حـزب دمکرات وارـی دالر از پول اـعضـای خـود را ـبه ـح
اـمه «از ـسال 1972 کرده اـند.» در ـحاـلی که ـبه ادـعای ـهـمـین روزـن
واده ـهای اـعـضای اـن ـبه اـین ـطرف ، ـبه ـطور ـمـتوـسط 41 درـصد ـخ
واه رای داده وری ـخ ای ـجـمـه زد ـه اـم ای کارگری ـبه ـن ادـیه ـه اـتـح
ر اـین مـاـمی اـین ـتالش هـا ـب ـبه 16 ـشهـریـور 83 ) ـت ـن د .» (دوـش اـن
اـست ار دیگر «ـجورج ـبوش» ـبه رـی ا ـب رد ـت اـساس ـصورت ـمی گـی
ای ـجنگ اـست ـه د ـسـی د ـبه روـن واـن ا ـبـت ود ـت وری اـنـتـخاب ـش ـجـمـه
ـطـلـباـنه ـخود، ـبا ـخـشوـنت ـبـیـشـتری اداـمه دـهد . ـهرچـند که ا ـحزاب
دـموکرات و جمهوری خواه در عمده مـسایل داخلی و خارجی ،
ا کـنون پـیش گرـفـته اـند و اـعـتـمادی ـبه اـبـهی را ـت اـست ـهای ـمـش ـسـی
ا اـنـتـخاب ـمـجدد راـیط ـنـیـست ، اـم ود ـش ورد ـبـهـب ان کری» در ـم «ـج
ردـمی اـنه و ـضد ـم اـست ـهای ـجنگ ـطـلـب د ـسـی اـیـی وم ـت ـبوش ـبه ـمـفـه
اوـست. تالش ـنـیروـهای ـصلح ـطـلب و ـمـترـقی آـمریکا در اـنـتـخاـبات
اب دم اـنـتـخ ا ـع وش اـست. ـب ورج ـب اب ـج دم اـنـتـخ وـجه ـع آـتی، ـمـت
ـجورج ـبوش، در واـقع ـمردم اـنزـجار ـخود را از ادامه ـسـیاـست ـهای
اـطـعی ـبه د داد و اـین «ـنه» ـق واـهـن ان ـخ ـش اـنه دوـلت او ـن وـی راـج اـج ـم
اـنه اـیاالت ـمـتـحده اـست ـهای ـتـجاوز کاراـنه و ـجنگ ـطـلـب اداـمه ـسـی

خواهد بود.

شعارهای  «ساده» و عوام فریبانه بوش برای
ادامه سیاست های جنگ طلبانه

سرنوشت بخش تعاونی در رژیم ....
ون ازسـوی رـخالف آنچه اـکـن اـمه ـتعـاوـنی هـا ـب ـن د اسـاـس اـی ـب
راـتـیک وـک اـمالً دـم وی ـک ده دارای ـمـحـت ا ـتـحـمـیل ـش داد ـفـقـه ـب اـسـت
اـید از ـحـماـیت دوـلت ـبه ویژه اراـیه ـخدـمات و ا ـب اوـنی ـه اـشد. ـتـع ـب
اـشـند. اـکـنون ـهیچ ـکدام از اـصول و ـموازـین رـخوردار ـب ـتـخـفـیف ـب
الزم ـبرای ـبـخش ـتـعاوـنی وـجود ـندارد. اـین ـبـخش ـنه ـتـنـها ـحـماـیت
و ـتـقوـیت ـنـمی گردد، ـبـلـکه آرام آرام درـحال ـحذف ـشدن ـکاـمل
از ـنـظام اـقـتـصادی اـست. ـخـبرگزاری ایـلـنا به ـتاریخ 15 ـشـهرـیور ـماه
دگان رژـیم در ـمـجـلس اـیـن ـم دم ـیـکی از ـن وـعی اـق ـسن ـن ول ـح از ـق
اه،اـنـحالل اد وزارت رـف ال اـیـج ردادـکه، درـمـجـلس ـبه دـنـب ـهـفـتم ـخـب
ررـسی ازرگاـنی در ـحال ـب ام آن در وزارت ـب اون و ادـغ وزارت ـتـع
ـکـرد ـمـوازی ـمـل ن اـمـر را ـع م ـعـلت اـی ـده رژـی ـن ـمـاـی ن ـن اـست. اـی
رـتـیب وان کـرد. ـبه اـین ـت ـن ا ـهم ـع ـتی ـب ای ـمـخـتـلف دوـل دـستگاـهـه
ـیه از ـتعـاون و ـبخـش ـتعـاوـنی روـشن ـمی درک رژـیم والـیت ـفـق

گردد !
وـیت اـعی و ـتـق داـلت اـجـتـم ون ـع راـم ـبـلـیـغات پـی اه ـسـخن: ـت وـت ـک
اً ـسـنـجاـنی،ـصرـف ویژه از ـسوی چـهره ـهاـیی ـنـظـیر رـف ـبـخش ـتـعاوـنی ـب
اقدامی نمایشی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است

و هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد !
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ان) ـبه ـسـمت در ـجـیـه رـکـیه (ـبـن رـیق ـت ای ـنـفت و گاز از ـط وـله ـه اه ـل داث ـش اـح
ر و ـتـک ـب ان) ـکه ـم ـسـت وم (انگـل ـی روـل رـیـتـیش پـت راـمـلی ـب رـکت ـف د. ـش اروپا گردـی
اـیی از رـیـک ای آـم رـکـتـه راه ـش د،ـبه ـهـم اـش وـله ـمی ـب دار اـصـلی اـین ـخـطه ـل اـم ـسـه
ـسن رب ـح وادار ـغ ای ـه روـه ـی دن ـن درت رـسـی ان و ـبه ـق ـسـت ای گرـج دادـه روـی
اـسـتـقـبال ـکرده و آن را ـموـقـعـیـتی اـسـتـثـناـیی ـبرای اـحداث و ـتـکـمـیل ـطرح ـباـکو-

جیهان نامیدند. 
واـکـنش روـسـیه به ـحوادث گرـجـسـتان،ـشدـید و ـبـسـیار ـجدی ـبود. ـناآراـمی
در ـبـخش ـهای ـمـخـتـلف اـین ـکـشور ـبویژه در اوـسـتـیای ـجـنوـبی و ـمـنـطـقه آـبـخاز
ـشان داد ـمـسـکو ـبه ـهیچ رو ـبه د،ـن ـسـتـن ان ـه اآرام گرـجـسـت اـطق ـن ـکه ـهر دو از ـمـن
ا را ـب رد. اـین ـنـکـته ای اـست پٌراـهـمـیت زـی واـهد ـک اـلی ـنـخ دان را ـخ ادگی ـمـی ـس
ان و ـعراق و ـتـعـهدات اـمـنـیـتی ـسـت اـن اـلـیـسم در اـفـغ ـظاـمی امپرـی وـجه ـبه ـحـضور ـن ـت
اـتو اـکو ـبه آـمرـیـکا،ـتـغـیـیرات در ـقـفـقاز ـبه ـمـعـنای ـتنگ ـتر ـشدن ـحـلـقه ـن دوـلت ـب
گِرد روـسـیه و از دـست رـفـتن ـمـناـفع ـسرـشار اـنرژی ـبرای اـین ـکـشور اـست. ـبی
اـصـله در واـکـنش ـبه ر پوـتـین رـیـیس ـجـمـهور روـسـیه، ـبالـف ود والدـیـمـی ـجـهت ـنـب
گروگانگـیری در ـشـهر ـبـسالن ـبا ـقاـطـعـیت اـعالم داـشت:   ـترورـیـسـتـها روـسـیه را

هدف قرار داده اند  .
ان آن ـیـعـنی ـیک اب ـمـک ـتـخ ر، اـن ـسـتی اـخـی رورـی دام ـت رـیف دراـق ـنـکـته ـظ
دـبـسـتان آنـهم در ـجمـهوری اوـستـیای شـماـلی است. اوـسـتـیای شـمالی ـتنـها ـمـنطقه
ان ـی ـشـین اـست.  ـبه ـب ان  ـن ـسـلـم وری  ـم د ـجـمـه ان چـن ـشـین درـمـی ودوـکس  ـن   ارـت
از ـسـکو در ـقـفـق اـلی پایگاه اـصـلی روـسـیه و ـتـکـیه گاه ـم ای ـشـم ر، اوـسـتـی دـقـیق ـت
ـمی ـباـشد. اـنـتـخاب اـین ـمـنـطـقه ـنـشان ـمی دـهد ـهدف ـبی ـثـبات ـساـخـتن ـقـفـقاز و
از ـمـحل را ـقـفـق اـندن ـتـخم ـنـفاق و ـنـفرت ـقوـمی  ـمذـهـبی و نژادی اـست. زـی اـفـش
ودـکه پوـتـین اگون اـست. ـبه ـهـمـین دـلـیل ـب ذاـهب گوـن وام و ـم ا،اـق ـتالـقی نژادـه
درمـصاحبه ای ـباصراحت ـخاطر نـشان ساخت؛ ـهدف اعمال ـتروریسـتی ایجاد
کینه های قومی  مذهبی است که باعث ازهم پاشیدن منطقه قفقاز می شود.
ـسم و رورـی ـتـیـجه گرـفت، ـت وان ـن اره رـفت، ـمی ـت وـجه ـبه آن چه ـکه اـش اـت ـب
اـفع ـن اـمـین ـم ـطـقه و ـت ـن اـخـتن اـین ـم ات ـس ز ـبی ـثـب دـفی ـج از ـه وـنت در ـقـفـق ـش ـخ
امپرـیاـلـیـسم در ـبر ـندارد. ـتـحوالت در ـقفـقاز ـبرای ـمـیـهن ـما اـیران دارای اـهـمـیت
ش را در ـقـفقـاز دارا مـده تـرـین ـنـق ـیه ـع نـار روـس سـزاـیی اـست. ایـران درـک ـب
هسـتند،زـیرا عالوه بر ـمجاورت جـغرافـیایی،مـعادالت سـیاسی  اقتـصادی در آن
ـبا ـتوجه به پـیوـندـهای ـتارـیـخی و ـفرـهنگی،ـبـطور ـمـسـتـقـیم ـبرـمـناـفع و اـمـنـیت ـمـلی
آنـها ـتاـثـیر می گذارد. ـهرگونه بی ـثـباتی درـشرایط ـحـساس ـکـنونی در ـقفـقاز به
اـسی ـطـقه دارای اـهـمـیـتی اـس ات در اـین ـمـن ران اـست. ـصـلح و ـثـب اـفع اـی ان ـمـن زـی
برای اـمنیت ملی کشور ماست. از این رو اـقدامات وحشیانه اخـیر در اوستیای
ـشـماـلی زنگ ـخـطری ـجدی ـبرای ـمـیـهن ـما ـنـیز ـتـلـقی ـمی ـشود. گـسـترش ـخون
رـیزی و ـترورـیـسم در ـقـفـقاز ـمـناـقع ـمـلی اـیران را ـبه چاـلش گرـفـته و در اوـضاع
اـبل پـیش ر ـق اـعث پدـیدآـمدن دـشواری ـهای ـغـی وـنی،ـب ـبـغرـنج و ـخـطرـناک ـکـن
ـبـیـنی ـبرای ـمردم ـما ـمی گردد. اـیران از ـنـقـطه ـنـظر ـمـناـفع ـمـلی ـخود،ـباـید ـحاـمی
ـطـقه ـن وـنت در ـم ـش اری از زور و ـخ ات و رواـبط ـع اری و ـثـب دم ـهـمـک اـبت ـق ـث

باشد. 
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ـطـقه اـلی واـقع در ـمـن ای ـشـم اراـنه در اوـسـتـی اـیـتـک ات ـجـن داـم ری و اـق گروگانگـی
ـقـفـقاز ـکه، ـمـنـجر ـبه ـمرگ دـلـخراش ـنزدـیک ـبه 500 ـتن از ـجـمـله 200 ـکودک و
ـنوـجوان ـبی گـناه گردـید، ـباردیگر ژرـفای ـتـحوالت ـبزرگ در اـین ـمـنطـقه ـحـساس

و استراتژیک را نمودار ساخت.
دادی از وزگاران و ـتـع راه آـم وز ـبه ـهـم ا داـنش آـم دـه ـبه گروگان گرـفـتن ـص
واـلدین آـنـها درـشـهر ـبسالن و پاـیان دردـناک اـین اـقدام ـترورـیسـتی و ـضداـنـساـنی از
سوی ـباندـهای تبهکار ـنشان داد، منطـقه پٌراهمیت قفـقاز آبستن رخ دادـهایی است
ـطـقه از ـجـمـله روـسـیه را ـبی ـن وـعه ـم د ـمـجـم واـن دن ـمی ـت ـش رل ـن ورت ـکـنـت ـکه درـص
ـثـبات ـساـخـته و اـمـنـیت و ـمـناـفع آن را ـبه چاـلش بگـیرد. ـحادـثه ـترورـیـسـتی اوـسـتـیای
ای اـنه ـه اآنگوـنه ـکه پاره ای از رـس رورـیـسـتی و ـی دام ـکور ـت اً ـیک اـق اـلی،ـصرـف ـشـم
ـهمگاـنی در اروپا و آـمرـیـکای ـشـماـلی ـماـیـلـند ـتوـصـیف ـکـنـند،ـیـعـنی ـمـبارزه ـجوـیی  
اـسـتـقالل ـطـلـبان   چچن و پاـسخ آـنـها ـبه رـفـتار ـخـشوـنت آـمـیز ارـتش روـسـیه ـنـبوده و
ا ـسـلـسـله ـتـحوالت ـمـنـطـقه ـقـفـقاز و ـنـمی ـتواـند ـباـشد. اـین رخ داد را ـباـید در پـیوـند ـب

حوزه دریای خزر بویژه در چند ماه گذشته ارزیابی کرد.
ز درآن واـقع ـی اـلی ـن ای ـشـم اـلی آن ـکه اوـسـتـی ویژه ـبـخش ـشـم از ـب ـطـقه ـقـفـق ـن ـم
است از چند جـنبه دارای اهمیتی راهـبردی می باشد. اـین اهمیت محدود به ـمنافع
وـبـنـیاد در ا ـفروپاـشی اـتـحاد ـشوروی و پـیداـیش ـکـشورـهای ـن روـسـیه ـنـیـست،ـبـلـکه ـب
ر روـسـیه و ده ـشده و ـعالوه ـب راـمـنـطـقه ای ـبه آن ـکـشـی درـتـهای ـف اـین ـمـنـطـقه، پای ـق
ـمـیـهن ـما اـیران ـکه دارای ـمـناـفع اـنـکار ـناپذـیر در ـقفـقاز ـهـسـتـند، کـشورـهای اروپاـیی
و ـنـیز ـبه ـنوـعی چـین و ژاپن ـهم اـکـنون دارای اـهداـفی ـمـشـخص در اـین ـمـنـطـقه ـمی

باشند.
اـنه ا ـخاورـمـی از ـمرزـهای ـجـنوـبی روـسـیه و ـهـمـجوار ـب اـیی ـقـفـق راـفـی ـبه ـلـحاظ ـجـغ
ـحوزه ـخـلـیج ـفارس ـقـلـمداد ـمی گردد. ـبه ـهـمـین ـجـهت ـمـسـکو ـنـقش اـصـلی و ـمـهم
ـبرای ـخود در ـتـحوالت آن ـقایل اـست. ـبه عالوه اـین ـمـنطقه یـکی از ـمراـکز اـنرژی
ی ـراـمـل ـارات ـف ـرای اـنحــص ـار ـنـفت و گاز آن ـب ـرـش ـر ـس ـاـی ـوده و ذـخ ـان ـب ـجـه
زود د اـف اـی ز ـب اـتی اـست. اـین را ـنـی اده ـحـی وق اـلـع ا و اروپا ـف رـیـک ران و آـم روـسـیه،اـی
وـله ـهای ـنـفت و گاز ـبه اه ـل ور ـش اـیی ـمـحل ـعـب راـفـی وـقـعـیت ـجـغ از ـبه دـلـیل ـم ـکه،ـقـفـق
وـله اه ـل رـین ـش وـنه ـمـهـمـت وان ـنـم د. ـبه ـعـن ار ـمی آـی ز ـبه ـشـم ـسـمت  روـسـیه و اروپا ـنـی
اً از ـجـمـهوری اـم ـهای ـنـفت و گاز از اـین ـمـنـطـقه ـبه ـسوی ـخاک اـصـلی روـسـیه، ـتـم

چچن می گذرد. 
اـفع و اـثـیر ـجدی ـبر ـمـن ـبه اـین ـترـتـیب ـهرگوـنه ـفـعل و اـنـفـعال در ـمـنـطـقه ـقـفـقاز ـت
اـمـنـیت مـلی روـسـیه و اـیران داـشته و ـبا ـمـناـفع آـمرـیـکا و اـتـحادیه اروپا ـنـیز پـیوـند ـمی
اـلی،چـند رخ داد ـسـتی درـشـهر ـبـسالن در اوـسـتـیای ـشـم رورـی دام ـت اـبد. پـیش از اـق ـی
ر ـی ـی رـین آن ـتـغ ـمـت ود. ـمـه ـم ر ـن ـی ـی ـطـقه را دـسـتخـوش ـتـغ ـن راتژـیک ـم وازن اـسـت ـمـهم ـت
درـحاـکـمـیت گرـجـسـتان ـبود. دوـلت ـجدـید ـتفـلـیس از ـنزدـیـکی و ـهم پـیـماـنی ـبا ـناـتو
و آـمرـیـکا ـبه ـشدت اـسـتـقـبال ـکرده و ـهـمـین اـمر،ـمـناـفع و اـمـنـیت روـسـیه را ـبه چاـلش
ای روـسـیه رزـه وی ـم و ـبه ـس اـت رش ـن ار گـسـت د درـکـن اـی ر را ـب ده اـست. اـین اـم ـبـی ـطـل
رات در ـی ـی ـسکـو روـشن گردد. از دیگر سـو ـتـغ سـاـسـیت ـم ای ـح ا ژرـف رارداد ـت ـق
ر ـسـهـیل در اـم ا در آن ـسـبب ـت رـیـک ار ـبه آـم ان و گراـیش آـشـک ـسـت وـمت گرـج ـحـک
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