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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 8

دانش ستیزی، هتک حرمت دانشگاه، اعمال
خشونت و سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان

به مناسبت پنجاهمین سال تیرباران گروه دوم، سوم و چهارم  افسران توده ای    صفحات 4، 5 ،6 و7

شـان مـداـفع ذوب در والـیت پس از   تـارـیک انـدـی
اـطـعـیـتی ـبـیـشـتر ـبه دـنـبال ـکرـسی ا ـق ـتـصرف  ـمـجـلس اـیـنک ـب
رـیاـست ـجـمـهوری ـهـسـتـند که درواـقع ـبرـناـمه آنـها را ـبرای
ـقـبـضه ـکاـمل ـحـکوـمت،ـعـمـلی ـمی ـسازد. دراـین ـباره ـناـطق
نوری به عنوان رییس شورای هماهنگی نیروهای ارتجاع
ـطی ـسـخـناـنی در ـمـسـجد داـنشگاه   اـمام ـصادق  ـبا ـصراـحت
ـیـادآورـشـد:   «ـجـرـیـان ارزـشی و اـصـول گرا و ـخـدـمت
ا، گام وراـه ات ـش ـتخـاـب ردم گام اول را در اـن اـنی ـبه ـم رـس
ـیـز م و گام ـسـوم را ـن ـت س ـهـف ـتـخـاـبـات ـمـجـل دوم را در اـن
د داـشت. . .  .» واـه رـخ وری ـب اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ دراـن
ا ـبـیان اـین ـمـطـلب ـکـلـیه ـنـیروـهای ـطـیف واپس گرا و وی ـب
ـسرـکوبگر ـحـکوـمت را ـبه ـنزدـیـکی و اـنـسـجام ـفراـخواـند و
ر ـعـضو اـهـن رداـشـتن گام ـسوم  گردـید ـب ار  ـمـحـکم ـب ـخواـسـت
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انتظار عبث یا بازگشت 
به پس

اـلب وان درـق ر را ـمی ـت اـهـیت رخ دادـهای چـند ـهـفـته اـخـی ـم
راـمون ـحاـکـمـیت و اـنات درون و پـی ـتداوم ـبـحران در ـمـیان ـجرـی
ـبـحث ـبرـسرآـیـنده و ـسرـنوـشت اصالح طـلـبان ـحـکوـمـتی ارزـیاـبی
ـکرد. راـیزـنی ـجـناح ـهای ـمـخـتـلف ـحـکوـمت ـبرای ـتواـفق ـبرـسر
اـست ـجـمـهوری،ـشـتاب ـجدی ـبه ـخود گرـفـته داـهای رـی دـی اـن ـک
اـست. گرچه گزارـشات و ـخـبرـهای ـمـنـتـشرـشده در رـساـنه ـهای
ـهمگاـنی ـبه ـظاـهر ـمـحدود ـبه ـمـعرـفی اـشـخاص و ـتـحـلـیل ـمـقام و
ـموـقـعـیت اـفراد اـست. اـما ـبا نگاـهی دـقـیق ـمی ـتوان ـنـبردی ـجدی
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ـیک ـکـارگر از ـکـارـخـاـنـجـات ـغـرب
ا دگان ـمـجـلس ـهـفـتم) ـب اـیـن ا (ـنـم ران: اـیـنـه ـتـه
ا د، اـم ـن ـت اـف ادگران ـبه ـمـجـلس راه ـی ار آـب ـشـع
رانگری صـد درصـدی اـست! کـارشـان وـی
از ـبه کـار خـود، ان آـغ ـمـجـلس ـهـفـتم اززـم
رراـتی را واـنـین و ـمـق اـتی ـق داـم ـسـله اـق ـطی ـسـل
ده اـست صـوـیب گذراـن ضـاً از ـت طـرح و ـبـع
که، بـیش از ـهرزـمان دیگری ـمـنافع و امـنیت
ـتکــشـان ـم ـبـقه ـکـارگرو دیگر زـح ـشـغـلی ـط
ـرـبه ـنـج ـده و ـم ـی ـب ـور را ـبه چاـلـش ـطـل ـکــش
ان گردیـده ـطمـات ـسنگـین ـبه ـحقـوق آـن ـل

است.
ـاق ـکه اـت ـدـکی پس از آـن ـاـصـله اـن ـبه ـف
اـمه ای ااـنـتـشار ـن اـیع و ـمـعادن ـب ازرگاـنی،ـصـن ـب
ون اـن رـق ـیـی ار ـتـغ واـسـت ارـخ ر ـک اب ـبه وزـی ـخـط
ـکار ـبـسود ـکارـفرـماـیان ـکالن ـسرـماـیه داران
ـشد؛ ـهـیاـتی ازاـین ـنـهاد ـبه رـیاـست ـخاـموـشی
سـرپرـست اتـاق مـذکـورـمالقـاـتی ـمـهم بـا
رـیـیس ـمـجـلس ـبرگزارـنـمود. دراـین ـمالـقات
ی چون و ـاـیت ـب ـم ی ـح ـن ـکه درواـقع ـبه ـمـع
چرای ـمـجـلس ـهـفـتم از ـسرـماـیه داران ـبویژه
ـد، ـداد ـش ـم ـل ـاری آن ـق ـبـخـش انگل و ـتـج
ت اتــاق ـی عــاـل خــامــوشـی گزارشـی از ـف
ـبازرگاـنی اراـیه ـکرد و ـمـتذـکر گردـید:   اـین

مجلس ارتجاع و
حقوق زحمتکشان

ا، گزارش داد ـسـن ران، اـی ان اـی وـی ـشـج رگزاری داـن ـخـب
شگاه ـعـلم و ـصـنـعت، روز اـلـحی، رـئـیس داـن ر ـص که دکـت
اه  ـمورد ـحـمـله و ـضرب و ـشـتم ـعده ان ـم ـسه ـشـنـبه 12 آـب
ر ـضرـبات وارده دچار رار گرـفت  و در اـث اـشـناس ـق ای ـن
ـوراً ـبه ـد و ـف ی گردـی ـوارض داـخـل ـوع و ـع ت ـتـه ـاـل ـح
ـبـیـمارـسـتان ـمـتـقل ـشد.  ـخـبرنگار ـساـیت ـخـبری «روـیداد«
ت،  از ـقــول یکی از ن مــنــاســب ه هـمــی در گزارشـی ـب
داـنـشـجوـیان داـنشگاه ـعـلم و ـصـنـعت، ـکه ـشاـهد ـضرب و
ن ـیـس اـی ـر ـصـاـلـحی رـی ـت ـری، دـک م و گروگان گـی ـت ـش
ـوـشت: ـوده، ـن ـار ـب ـای ـفــش ـوسـط گروـهـه داـنـشگاه، ـت
اـجـمان در زـمان گروگان گـیری ـبدون ـهیچ ـترس و «ـمـه
ا و ـبی اـیـلـه وـب رـیق ـم ان از ـط وـی ـشـج نگراـنی از واـکـنش داـن
رـکردگان ـخود ـتـماس ا ـمـسؤوالن و ـس ـسـیـمـهای ـخود ـب
د.ـبه گـفـته وی، ـمی گرـفـتـند و ـکـسب ـتـکـلـیف ـمی ـکردـن
تـر یـر کـردن دـک بـال اـس ـیـکی از گروگان گیـران ـبه دـن
اس گرـفـته و اـتی ـتـم رده اـین ـتـیم ـعـمـلـی رـک ا ـس اـلـحی ـب ـص
گـفته:«آره ـقرـبان گرـفـتـیـمش. دـسـتور ـبـعدی چـیـست؟» ـبر
اـساس ـهـمـین گزارش ـیـکی از اـسـتادان داـنشگاه ـنـیز که ـبا
ــرنگار ه ـخــب ــرده، ـب ــات ـک الـق ـحـی ـم ــر صـــاـل دـکــت
ـوسـط ـادی ـت ـات زـی ـرـب ـکه ـض ـا آـن ـداد»گـفت: «ـب «روـی
ر صـاـلـحی ر، ـشـکم و پـشت دـکـت ر،ـکـم ان ـبه ـس اـجـم ـمـه
د ـکه ـبه ور داـشـته اـن ان دـسـت اـجـم را ـمـه اـه ا ـظ ده اـم وارد ـش
ا و ـسـه ا در ـعـک د ـت ان ـصدـمه ای وارد ـنـکـنـن ـش ـصورت اـی
ار ا از وی ـمـنـتـشر ـمی ـشود،آـث ـتـصاوـیری ـکه در رـساـنه ـه
اـید.» ـحـمـله ـمزدوران وـلی ـفـقـیه ـضرب و ـشـتم ـبه چـشم ـنـی

ازـتاب گـسـترده ـیی و اـنـصار ارـتـجاع ـبه دکـتر ـصاـلـحی ـب
ور ـبه اـسی کـش اـعی و ـسـی ـشـجوـیی، اـجـتـم اـفل داـن در ـمـح
ـهـمراه داـشت. ـحـمله چـماق داران ـبـسیج داـنشـجوـیی که
هـمواره به عـنوان نـیروی کمکی سرکوب رژـیم بر ـضد
ان داد ـش ود، ـن وـیی ـبه کار گرـفـته ـمی ـش ـشـج ـجـنـبش داـن
رـتـجـعان ـحاکم ـمـصـمم و ـتـحـصـیـلی ـم از ـسال ـن ا آـغ که ـب
ا آرام و ـن رکوب ـج اب و ـس و ارـع د ـج دـی ـش ا ـت ا ـب د ـت اـن
ــای ــراض ـه ــور را آرام و اعــت ــای کـش ـشگاه ـه داـن
راض ـبه اـین ـت د. در اـع ـشجـوـیی را خـامـوش سـازـن داـن
ـرـمت داـنـشگاه و تک ـح ی و ـه ـاـن ـحـرکت ـضـد اـنــس
ـضـور در کالس ـیـان اـعالم کردـنـد که از ـح شگاـه داـن
ـهای درس ـخودداری ـخواـهـند کرد. ـبر اـساس گزارش
ـخـبرگزاری ـکار اـیران: «اـعـضای ـهـیات ـعـلـمی داـنشگاه
عـلم و ـصـنـعت اـیران ـصـبح اـمروز ـبا ـتـشـکـیل ـجـلـسه ای ـبه
ن ـیـر اـی ـصـوص ـحـادـثه اـخ ـظـر در ـخ ـبـادل ـن ـبـحث و ـت
ـنـا  و  «ـبه ـنـقل از ـل ـنـد ».ـبه گزارش  اـی ـت دانـشگاه پرداـخ
ران در اـین شگاه ـعـلم و ـصـنـعت اـی وـمی داـن رواـبط ـعـم
ا اـکـثرـیت ـقاـطع آراء ـمـصوب ـشد ـکه ـتا اـعالن ـجـلـسه ـب
ر ـکـمـیـته پیگـیری اـعـضای ـهـیأت ـعـلـمی داـنشگاه ـمـبـنی ـب
د از شـرـکت در ـکالس هـا ـی شگاه ، اسـاـت اعـاده از داـن
اری از راض ـشـم ر اـین اـعـت زون ـب د. » اـف ودداری ـکـنـن ـخ
ـیه هـای شـار اـعالـم ـت ا اـن ز ـب ـی ـشجـوـیی ـن ای داـن شکل ـه ـت
گوـناگون اـعـتراض ـشدـید ـخود را ـبر ـضد اـین اـقداـمات
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اـنی آـشـکارا ز در ـسـخـن ـهـیات رـیـیـسه ـمـجـلس و از چـهره ـهای ـشاـخص واپس گراـیی ـنـی
اعالم داـشت:   «ـنـیروـهای ـخودی ـقدم ـسوم را دراـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـبا وـحدت
رای ـتـصاـحب ـقدرت و ـتـحـکـیم زم ارـتـجاع ـب اـنه ـع ـش واـضع ـن د .»  اـین ـم رـمی دارـن ـکـلـمه ـب
ـموـقـعـیت ـخود ـمی ـباـشد و درـعـین ـحال ـمواـضع ـمذـکور ـسرـنوـشت ـکـشوررا در دوراـنی
رو ـمی ـسازد. آنچه ارـتـجاع را در اـتـخاذ ا ـخـطرات ـبزرگ روـب ار ـخـطـیر ـب ـسـی اـنی و ـب وـف ـت
ردـمی در دگی ـجـنـبش ـم ازد، ـضـعف و پراـکـن ر از پـیش ـمی ـس اخ ـت ود گـسـت واـضع ـخ ـم
اوـضاع کنونی اـیران است. اوضاعی ـکه درآن نیروهای دگراـندیش و ملی و بـطورکلی
ان د و اـصالح ـطـلـب دارـن وـنی ـن اـن اـلـیت آزاد و ـعـلـنی و ـق ان ـفـع واه اـمـک رـقی ـخ ای ـت روـه ـنـی
ـحـکوـمـتی ـنـیز ـحـماـیت و پایگاه اـجـتـماـعی ـخودرا ـبه ـمـیزان ـقاـبل ـتوجـهی از دـست داده و
د ـبحـران اـی وـعه ـب رار دارد. ـبه اـین ـمـجـم ودـق ای راه ـخ ـتـه وـمـتی در اـن اـصالح ـطـلـبی ـحـک
ژرف اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی، ـخـطرات ـناـشی از ـسـیاـستـهای ـضد مـلی ارـتـجاع ـتا ـتـصوـیری
اذ وـلی اـتـخ اـست اـص وص، ـتـعـیـین ـسـی رـسـیم کرد. دراـین ـخـص اع ـت اـمل از اوـض اً ـک ـت ـسـب ـن
ـمواضع واـقع ـبـیـنانه و ـمـبـتـنی ـبرـنـیازـهای ـکـنوـنی ـجامـعه، وـظیـفه دـشواری اـست که ـبردوش
ـهـمه اـحزاب و ـسازـمان ـها ـسنگـیـنی ـمی ـکـند. درواـقع اـمر ـنـیز اـمروزه ـجـست وـجو ـبرای
ـحل ـبـنـیادـین ـمـساـیل در ـعرـصه ـهای گوـناگون و ـیاـفـتن راه ـبرون رـفت از ـبـحران، ـجدی
رـنج و اس، ـبـغ ـس اـسی اـست. دراـین وـضـعـیت ـح ای ـسـی روـه ان ـکـلـیه ـنـی رـین ـبـحث درـمـی ـت
ـسرـنوـشت ـساز، ـجرـیاـنات ـفرـصت طـلب ـتالش ـمی ـکـنـند از ضـعف و پراـکـندگی ـجـنـبش
ـمردـمی و ـیاس و ـسرگرداـنی و ـتـسـلـیم ـطـلـبی ـطـیف اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی بـهره ـبرده و
ـخواـست و ـمـناـفع ـنـیروی ـمـعـیـنی را ـتاـمـین ـکـنـند. ـنـیروـیی ـکه ـساـبقه ای ـسـیاه و ـکارـناـمه ای
ـسـین ر ـح اـقی گذارده اـست. پس از آـنـکه ـمـی ود ـب ال گذـشـته از ـخ ار در 25 ـس اـنت ـب ـخـی
ـموـسوی از پذـیرش ـناـمزدی ـبرای اـنـتـخاـبات آـیـنده رـیـیس ـجـمـهوری ـسرـباز زد و ـطـیف
یـروهـای ـته دچار ـتفـرـقه و چنـد دـستگی شـد. احـزاب و ـن ش از گذـش دوم خـرداد ـبـی
اـند ـکارگزاران ـسازـندگی و اـخـته ـشده ای چون ـخاـنه ـکارگر ـحزب اـسالـمی ـکار، ـب ـشـن
رای او ات ـب ـیـغ ـبـل رده و ـبه ـت ـنم ـشـم ـت ـسـنجـاـنی ـمـغ رـفی رـف رای ـمـع رـصت را ـب ا، ـف ـنـه جـزاـی
وان اـله ای ـتـحت ـعـن اری  درـمـق ال ـج اه ـس ان ـم ارـیخ 7 آـب اـمه ـشرق ـبه ـت د. روزـن پرداـخـتـن
ا ـیـکی از اه ـب  اـنـتـظار از ـهاـشـمی  ـبه ـقـلم اـیرج ـشرـیف زاده، ـنوـشت:  . . . درگـفتگوی ـکوـت
اـشـمی انچه ـه اضـر چـن ال ـح ردم . . . درـح وال ـک ارز ـسـئ ـب ون ـم اـنـی اـعضـای ـمـجـمع روـح
سـاـله ال ـتکـرار اـین ـم د اـحـتـم وری) ـکـن اـست ـجـمـه دای اـین پـست (رـی دـی خـودرا کـاـن
(دراـنـتـخاـبات ـسال 68 ـعده ای از اـعـضای مـجـمع روـحاـنـیون ـمـبارز ـتـصـمـیم ـبه ـحـماـیت از
اه وـت ار ـک ـسـی رـخی اـعـضای ـمـجـمع وـجود دارد؟ پاـسخ ـب د) از ـسوی ـب اـنی گرـفـتـن ـسـنـج رـف
اد ارز گـفت:   درـست اـست. ـبه اـحـتـمال زـی ـبود، اـین ـعـضو ـشورای ـمـجـمع روـحاـنـیون ـمـب
برخی از اعضای مجمع از هاشمی رفسنجانی درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده

حمایت خواهند کرد. . .  .» 
داـند ـکه اـید ـب اـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـب وـشـته ـمی ـشود:«از ـسوی دیگر ـه اـله ـن سپس درـمـق
ـفـضای ـسـیاـسی- اـجـتـماـعی ـکـشور ـبا ـسال ـهای 68 و 72 ـبـسـیار ـفرق دارد. ـمردم ـبه دـنـبال
ال ان را پاـسخ گوـید. ـمردم ـبه دـنـب اـلـبات آـن دا و رـیـیس ـجـمـهوری ـهـسـتـند ـکه ـمـط دـی اـن ـک
ـکاـندـیداـیی ـهـسـتـند ـکه ـبـتواـند اـصالـحات ـخاـتـمی و ـتوـسـعه ـسـیاـسی را دـنـبال ـکـند . . . .»
رای آـنـکه اـنی ـب ـسـنـج ار ـجدی از رـف ـسـی اری ـب د اـنـتـظ ان ـمی دـه ـش اـله ـن وی ـمـق ا و ـمـحـت ـمـعـن
اـیت اـصالـحات را اداـمه دـهد وـجود دارد و درـصورت ـقول ـمـساـعد وی، او ـمورد ـحـم

قرارخواهد گرفت. 
د: ادآورگردـی راـحت ـی ا ـص ا ـب ـسـن ا اـی اـشـمی در گـفتگوـیی ـب ـطـلب، ـه ال اـین ـم ـبه دـنـب
 «اـصالح ـطـلـبان اگرـبـناـباـشد دـست ـبه اـنتـخاـبات ـبزـنـند ـبـین ـکاـندـیدای ـفراـجـناـحی و اـصول
گرا، ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی را اـنـتـخاب ـمی ـکـنـند.» ـعالوه ـبرآنچه ـمورد اـشاره ـقرارگرـفت،
اـله ـبه ـقـلم ـشـمس اـنام ـبازگـشت ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـکه ـبه ـعـنوان ـسرـمـق ـمـقاـله ای اـست ـب

الواعظین، در روزنامه شرق به تاریخ 11 آبان ماه درج گردید. 
اـحـساس ـتوـصـیف ـنـمودن ـسـنـجاـنی را داراـست ـب اـبـقه ـحـماـیت از رـف ده ـکه ـس ـسـن وـی ـن
ر راگـی داز پـیش روی ـجـنـبش ـف رح اـین پرـسش ـکه   چه چـشم اـن شـورو ـط وـضـعـیت ـک
دـمـکراـتـیک ـمردم ـمـسـلـمان اـیران  . . . وـجود دارد؛ از ـبه زـعم ـخود ـخـطای اـسـتراتژـیک
اـصالح ـطـلـبان در دوره 8 ـساـله گذـشـته را ـکوـشش ـبرای ـحذف رـفـسـنـجاـنی ـمـعرـفی ـمی
د ـکـنم ـکه اـکـی ادارد روی اـین ـنـکـته ـهـمـیشگی ـخود ـت ا ـج ـسد:   دراـیـنـج وـی د. او ـمی ـن ـکـن
دارو ـمـهارت رـین ـسـمـبل ـهای اـقـت رای ـحذف ـیـکی از ـشاـخص ـت ان ـب ـتالش اـصالح ـطـلـب

دادامه انتظار عبث یا بازگشت ... ده روـن اب دـهـن ای ـمـهم و ـشـت زورـه ـی اـل اـت اـنـیت و ـیـکی از ـک اـسی روـح ـسـی
دـمـکراـتـیزاـسـیون ـیـعـنی ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی از ـخـطاـهای اـسـتراتژـیک آـنان در
اـشی ـمی شـود. اـین اـسی ـن رسـازه هـای ـسـی دگی هـای حـاـکم ـب ـفـهم پیچـی
وش ودن آـغ ای گذـشـته و گـش وزی از درس ـه رت آـم رای ـعـب ادآوری ـب ـی

هوشمندی به روی فهم جامع نگر تحوالت آینده است . . .  .
نـد: «هـاـشـمی یـد ـمی ـک ـظـین دراداـمه ـمقـاـله خـود تـاـک ـشـمس الـواـع
رای ـتـصـحـیح ـخـطاـهای دوره پـیـشـین ـعـمالً و ـبه گوـنه ا ـتالش ـب ـسـنـجاـنی ـب رـف
ـمـاـیالت ش روی ـت ـتـری پـی ـش ـی ـکـاـنـات و ـفـرـصت ـهـای ـب ای ـنـاگزـیـر اـم
دـمـکراـتـیک ـجاـمـعه اـیران  ـفراـهم ـخواـهدـکرد. . . اـیران درـشراـیط ـکـنوـنی و
اـسی دارد. . . از اـین رو اداـمه وزه ـسـی ات درـح از ـبه ـثـب ـی راـیط پـیش رو ـن ـش
ز ره آـمـی اـط اـفع و اـمـنـیت ـمـلی ـمـخ ران از ـمـنـظر ـمـن اـسی اـی ـبـحران درـحوزه ـسـی
اـست، ـبه ـنـظرـمن ـتـنـها گزـیـنه ـموـجود درـقاـلب ـظرـفـیـتـهای ـکـنوـنی ـسازه ـهای
ـسـیاـسی اـیران، ـبازگـشت ـهاـشمی رـفـسـنـجاـنی به صـحـنه اـجراـیی ـکـشور اـست.
. . ـبه ـنـظر ـمن ـبازگـشت الگوی دوـلت ـتوـسـعه گرا ـهم ـبه ـسوداصالح طـلـبان
ـصـیت ـته ام ـشـخ ـکه ـبـارـهـا گـف ـظه ـکـاران اـست. چـنـاـن و ـهم ـبه ـسـودـمـحـاـف
رـفـسـنـجاـنی، ـشـخـصـیـتی ـمـتـعادل ـکـنـنده (ـباالـنـسر) اـست. . . ـبازگـشت ـهاـشـمی
ا ـتـجرـبه رـفـسـنـجاـنی ـبه ـصـحـنه اـجراـیی ـکـشور ـفرـصـتی پـیش روـمی گـشاـید ـت
ویژه درـبـخش ـهای اـمـنـیـتی و اـست ـجـمـهوری اـست ـب دردـناک دو دوره رـی
رـتـیب رـهنگی . . . را اـصالح ـکـند. » ـبه اـین ـت ـسداد ـعرـصه ـف رـهنگی . . . اـن ـف
ز رانگـی اد ـب ـم اـسب و گزـیـنه ای اـعـت ره ای ـمـن اـنی را چـه ـسـنـج ـطـلب رـف اـین ـم
نـد آزمـوده را آزمـودن مـایـد. ـمی گوـی مـداد ـمی ـن نـوـنی ـقـل درشـراـیط ـک
وری اش، ـبـلـکه اـست ـجـمـه ا ـطی دو دوره رـی ـنـه اـنی ـنه ـت ـسـنـج اـست. رـف ـخـط
طی دوران پس از پیروزی انقالب یعنی دورانی 25 ساله، کارنامه ای سیاه

و خونین از خود باقی گذارده. 
اق دردـهه 60  اـست. وی ـن وب و اـخـت رـک ره اـصـلی ـس ـسـنجـاـنی چـه رـف
داد ری اـسـتـب ان ـشـکل گـی رـی ان و ـمـج راـح اـمـنه ای از ـط ار ـخـمـیـنی و ـخ درـکـن
ـشــتــار ـش درـجه اول در ـک ـخــودـکــامگی پس از اـنـقالب اسـت. او ـنـق
اـجـعه ـمـلی درسـال 67 داـشـته اـست. اـسی ـیـعـنی ـف ان ـسـی ـی داـن ـتـجـمـعی زـن دـس
اـیت ـبی درـیغ ـسـنجـاـنی و ـحـم ات رـف ـصـمـیـم ر و ـت ـظ ا ـن د ـب داـن ـست ـکه ـن ـکـی
رـحـله شـان درـم ای درـخ روزی ـه ا رژـیم صـدام پس از پـی ـخـمـیـنی ـجنگ ـب
ادی و ـمـعـنوی ـبه ـکـشور ر ـم اپذـی ران ـن اـفت و ـخـسارات ـجـب ـنـخـست، اداـمه ـی
وری اـست ـجـمـه ال رـی اه در ـهـشت ـس اـمه ای ـسـی ارـن اـنی ـک ـسـنـج واردـشد. رـف
دارد. هرعرصه ای دراین هشت ساله را بنگرید، میدان تاخت و تاز واپس
ای پی ران، ـقـتل ـه وده اـست. وـضـعـیت وـخـیم روـشـنـفـک ا ـب روـه ـی رـین ـن گراـت
درپی، ـساـنـسور و اخـتـناق، اجرای ـسـیاست تـعدیل اـقتـصادی که بـنیه ـتولـیدی
ا ـتن از زـحـمـتـکـشان ـفـکری و ون ـه ـکـشور را ـتـخرـیب و اـمـنـیت ـشـغـلی ـمـیـلـی
اـهه، ـفهـرـسـتی طـوالـنی اـست. ـبـعالوه، ـی مـال سـاـخت و اـین ـس دی را پاـی ـی
ود ات ـخ داـم ز از اـق ـی وـیـحی ـن ور ـتـل ـط ون ـحـتی ـب اـکـن ـسـنجـاـنی ـت ـشـخص رـف
اـکان ـخودرا   داده، ـبـلـکه ـکـم ا چـنـین ـکاری را اـنـجام ـن ادـنـکرده و ـنه ـتـنـه اـنـتـق

سردار سازندگی  قلمداد می کند.
ـسـنـجاـنی وـحـماـیت از او ـتـحت ـهیچ ـعـنوان ـبه درـخواـست ـبازگـشت رـف
ـست. ـی د آزادـیخـواـهی ـن ران  و روـن ردم اـی وکـراـتـیک ـم اـیالت دـم ـم سـود  ـت
اـخـتالف ـمـیان رـفـسـنـجاـنی و ـهواداران او ـبار دیگرـنـیروـهای ـطـیف ارـتـجاـعی

برسر تقسیم منافع و نقش سرکردگی درحاکمیت است. 
اـعی و داـلت اـجـتـم ون گراـیی، ـع اـن ای ـق اـین اـخـتالـفی اـصـلی و درراـسـت
ـتـحـقق ـحـقوق ـمدـنی و دـموـکراـتـیک ـشـهروـندان ـنـیـست. ـتالش ـبـخش ـهاـیی
از طـیف ارتـجاع ـبرای ـحذف رـفسنـجانی ـنـباـید اـین گـمان را پدـید آوردکه،
اـنی ـسـنـج رای رـف د. ـب اـش اـفـته ای در رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی ـب داـب اـفـته ـج وی ـت
ـبـیش از ـهرچـیز ـحـفظ رژـیم والـیت ـفـقـیه اـهـمـیت دارد. او ـبـندـبازی ـفرـصت
ـنه ی و ـیک گزـی ـردـم ـبـش ـم ـن ـرای ـج ـطـلب اـست و ـیک خــطـر ـجـدی ـب

خطرناک برای آینده و منافع کشور محسوب می شود.
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اـتاق نـهادی ـقاـنونی و مـهم است که ـمی ـتواـند ـمـشاور ـمطـمئن ـبرای ـهرسه
اق ات اـت داـم د اـق ـی اـی ا ـت اشـد . . . . سپس حـداد عـادل ـب شـور ـب وای ـک ـق
ـواـنه ـت ـدون پـش ـای ـب ـارـه ـد ازدادن ـشـع ـاـی ـادآور کرد:« ـب ی ـی ـازرگاـن ـب
ـبه ای ـهـمه جـاـن ات ـعـمـلی و ـتالش ـه داـم ا جـایگزـیـنی اـق زکـردو ـب پرـهـی
ـفرصت های الزم را ـبرای فعال ـشدن بخش خصوـصی دراقتصاد ـکشور
ازی رـس ـسـت زود:  «ـکوـشش ـمـجـلس ـب اـخت. . . . » وی دراداـمه اـف راـهم ـس ـف
ـمـناـسب ـقاـنوـنی از ـطرـیق ـبررـسی ـطرح ـها و ـلواـیح اـقـتـصادی ـبا ـهـمـکاری
د اـی رـکز پژوـهش ـهای ـمـجـلس اـست . . . .»  و اـلـبـته ـب ازرگاـنی و ـم اق ـب اـت
ـخـطرـنـشان ـساـخت، رـیـیس ـمرـکز پژوـهش ـهای مـجـلس ـهم اـکـنون اـحـمد
دخـورده وـکـلی ـیـکی از ـمهـره هـای اـصـلی ارـتجـاع و دـشـمن سـوگـن ـت

کارگران و زحمتکشان است !
ـین رـف ان ـط ـی ای ـم رارـه ول و ـق دار و ـق ادی ازاـین دـی ان زـی وز زـم ـهـن
وـیس د،پـیش ـن ای ـهمگاـنی گزارش دادـن اـنه ـه ودـکه، رـس ده ـب ـش سپری ـن
ده و اران  درـمـجـلس ـتـهـیه گردـی ال ـموـقت ـبـیـک ام   ـطرح اـشـتـغ ـطرـحی ـبه ـن

قراراست به زودی از تصویب بگذرد.
اـین ـطرح ـضرـبه ای ـجدی ـبه ـحـقوق و اـمـنـیت ـشـغـلی ـکارگران وارد
ـمی ـکـند؛ زـیرا ـبرپاـیه آن ـکـلـیه ـکارگران ـقرارداد ـموـقت ـبدون اـسـتـثـناء از
ـشـمول ـقاـنون ـکارمـعاف ـمی ـشوـند و بـخش مـهـمی از زـحـمتـکـشان از حق
ن ـطـرح ـبه ـمـاـعی ـمـحـروم ـمی گردـنـد. ـبـعالوه دراـی ـت ن اـج ـی ـاـم ـمه ـت ـی ـب
اد دون اـنـعـق ودـکه ـب وـنی اـین ـحق داده ـمی ـش اـن اظ ـق ان ـبه ـلـح اـی رـم ارـف ـک
د  از دـن رگاه الزم دـی دام و ـه رادی را اـسـتـخ وداـف اـیل ـخ رارداد و ـبه ـتـم ـق
ا ـکاراـخراج ـنـماـیـند. ـمـحـمد ـسالـمـتی ـمـعاون وزـیر ـکارـطی ـمـصاـحـبه ای ـب
ااـین پـیش اـلـفت ـب ال، درـمـخ ـس اه اـم ان ـم ارـیخ 2 آـب ا ـبه ـت ـسـن رگزاری اـی ـخـب
ـنوـیس مـجـلس، اعالم داـشت:  «اـین ـطرح ـخالف ـمـنافع ـکارگران اـست. .
رگـشت ـبه وـنی و ـب اـن اره ـبی ـق رار دوـب واـفق ـکـتـبی، ـیـعـنی ـتـک رـت د ـب اـکـی . ـت
وـقت رـجـعت ـبه دوراـنی اـست ـکه ـبه ال ـم 200 ـسال پـیش. . . ـطرح اـشـتـغ
د ـضـمن ردـن ان ـتالش ـمی ـک اـی رـم ارـف ال، ـک ـتـغ االی اـش اـضی ـب ـتـق ـعـلت ـم
افزایش ساعات کار، حقوق و دستمزد کارگران رابرای نفع بیشتر کاهش

دهند. . .  .»
روز اـبه اـم اـعی ـت وراـجـتـم ارو اـم رـغم اـین واـکـنش،وزارت ـک ا ـعـلـی اـم
یـز اره اـتخـاذ ـنکـرده اـست؛ وزیـرکـار ـن مـوـضعگیـری رـسـمی دراـین ـب
ده در دوره ارگری ـتصـوـیب ـش واـنـین ضـدـک اع ازـق درگـفتگوـیی ـبه دـف
اـیـید ـسـیاـست ـکـلی پـیـشـین ـمـجـلس (دوره پـنـجم و ـشـشم) پرداـخت و درـت
اـمـین رـصه اـقـتـصادی ـیـعـنی ـخـصوـصی ـسازی و ـت رژـیم والـیت ـفـقـیه درـع
وری اـسالـمی اـسـتخـدام ون درـجـمـه د: « اـکـن ادآورـش اـیه، ـی رـم اـمـنـیت ـس
ـکارگر ـتوـسط ـکارـفرـما ـفارغ ازـهر دردـسری اـست. ازآنـجاـیـیـکه ـکارگاه
ن ـنـاـبـراـی ـمـول ـقـاـنـون ـکـار ـخـارج ـشـده اـنـد، ـب ـهـای زـیـر 10 ـنـفـراز ـش
ـکارـفرـماـیان درـصـنایع ـکوچک و ـمـتوـسط ـبدون ـهیچ ـمـشـکـلی ـمی ـتواـنـند

نیرو جذب کنند. »
ده درـمـجـلس درـخـصوص وـیس ـتـهـیه ـش پرواـضح اـست، اگرپـیش ـن
ـمـعاـفـیت ـکـلـیه ـکارگران ـقرارداد ـموـقت از ـشـمول ـقاـنون ـکار ـبه ـتـصوـیب
ـبرـسد، دیگرـهیچ ـسرـماـیه دار داـخـلی و ـخارـجی ـهیچگوـنه   دردـسری  در
ب ی ـکـارگران ـنـخـواـهـد داـشت. ـجـاـل ـطـاـی ن ـقـرون وـس ـت ـبه ـکـارگرـف
انجاست، ـطرح مذکور زـمانی تهیه و انتـشار می یابد که وضعـیت صنایع
ـدگی ـارو زـن ـال آن اوـضـاع ـک ـب ی ـکــشـور و ـبه دـن ـت ـنـع ـدی و ـص ـی ـوـل ـت
وی ده ازـس ار اراـیه ـش اـبق آـم ـط اده وـخـیم اـست. ـم وق اـلـع ان ـف ـش زـحـمـتـک

رادامه  مجلس ارتجاع و حقوق  ... اـلغ ـب اه، ـب اه، آری ـیک ـم ول ـیک ـم ـسـته ـبه رژـیم، ـفـقط درـط ای واـب ادـه ـنـه
1000 کارگر شغل خود را ازدست داده اند.

ااـین اـقداـمات ـمـتاـسـفاـنه ـفـقط ـبه ـصورت پراـکـنده ـجرـیان دارد. ـمـخاـلـفت ـب
درـجرـیان ـنـشـست ـکـمـیـته ـبـیـمه و درـمان ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی ـکار،
ـبرـخی ـکارگران به ـشدت به ـمواضع مجـلس هفـتم و ـنـیزاـنفـعال ـحـساب ـشده و
د. ردـن اـعی ـحـمـله ـک ای زرد و ارـتـج ارگر و دیگر ارگان ـه اـنه ـک د ـخ دـفـمـن ـه
راـطـیوـنی ـکه چـنـین اـفـکار را درـسرـمی پروراـنـند، ـیـکی از ـکارگران گـفت: «اـف

تمام حقوق انسانی و . . . بین المللی را زیرپا می گذارند .»
ادگران ـبه ارآـب ا ـشـع ا ـب ـنـه اـنـیت اـعالم داـشت:  «اـی ـصـب ا ـع ارگر دیگری ـب ـک
اـفـتـند، اـما ـکارـشان وـیرانگری ـصد درـصدی اـست . درـهراس از ـمـجـلس راه ـی
اوج گیری اعتراضات کارگری و به منظور خنثی ساختن حرکات اعتراضی
ـکارگران، رـیـیس ـکاـنون ـعاـلی ـشورـهای اسالـمی ـکاراز ـجمـله گـفت:  ـمجـلس
ن ـی ـمه دوم ـسـال 84 دـست ـبه چـن ـی م ـکه گـمـان ـمی رـفت ـحـداـقل ـتـا ـن ـت ـهـف
تـحرـکاـتی ـنزـند، ـنـتواـنـست ـخودرا نگـهدارد و ـبا اراـیه چـنـین ـطرـحی ـخط ـقرـمز

خودو کارگران را مشخص کرد. . . .»
وی سپس اداـمه داد:  رادـیکـال تـرـین (ـبخـوان ارـتجـاـعی تـرـین) ـتـفکـر
دارد. ول ـن ر ـقـب رن اـخـی اـیه داری ـهم آن را (ـطرح ـمـجـلس ـهـفـتم را) درـق رـم ـس
اـمه رـن اـید اـشاره ـکـنـیم، ـطرح ـمذـکور ـحـلـقه ای از زـنـجـیره ـب دراـین ـخـصوص ـب
ـهای اـست که اجرای آن دردسـتور کار رژـیم قراردارد و ـبخشی از ـنسخه ـها
از ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـبه ـشـمار ـمی آـید. ـبـعالوه اـین ـطرح ـهـمان اـجزای
ارگر وـکـلی اـست ـکه ـطـبـقه ـک ار ـت ون ـک اـن ارگری ـمـعروف ـبه ـق ون ـضد ـک اـن ـق
ارگری ای ـک ـشـکل ـه ز ـت ـی ران و ـن وده اـی زب ـت ود- ـح زب ـخ ری ـح ر رـهـب زـی
ـمـستـقل ـموـجود درآن زـمان،آن را ـبا ـمـقاوـمت درـخـشان ـخودـناـکام گذاردـند.
ود اع ـبه ـخ اردیگر ارـتـج ارـجی ـب والت ـمـنـفی داـخـلی و ـخ اـیه ـتـح اـیـنک درـس

جرات طرح و اجرای آن را داده است.
ـمی از ـی یـش از ـن ـنی درـست ـب ش از 50 درـصـد، ـیـع ـی درـحـال ـحـاـضـر ـب
ـیت ـفـعـال و ـشـاـغل کــشـورـبه ـصـورت ـقـرارداد ـمـوـقت مــشـغـول ـبه ـمـع ـج
ان از ـشـمول ا ـتـصوـیب ـطرح   اـشـتـغال ـموـقت ـبـیـکاران  ـهـمه آـن ـکارـهـسـتـند. و ـب

قانون معاف می شوند.
ـتـراـضی ش اـع ـب ـن ط و ـضـعف ـجـدی ـکه ـج ـتن اـین ـشـراـی ـظـرگرـف ـبـادرـن
ـکارگری اـیران درـلـحـظه ـکـنوـنی ـباآن روـبروـست، وـظـیـفه ـمـهم و ـتاـخـیرـناپذـیر
دـیـکاـیی، اـلـین ـجـنـبش ـسـن ارزـین راه ـطـبـقه ـکارگر و ـفـع اـلـین و ـمـب ـبرای ـهـمه ـفـع
اء ـحقـوق ـی رای اـح ر ـب اپذـی ـستگی ـن راـنه و ـخ ارزه پیگـی ـب دردرـجه ـنخــست ـم
ـسـندیـکایی زـحـمتـکـشان اـست. این اـمردرکـنار ـتـشدـید مـبارزه ـبرـضد ارتـجاع و
رم و ـشاـنه گرـفـتن ـحـلـقه اـصـلی ـیـعـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه، وـظـیـفه ـمـب اـسـتـبداد و ـن

اساسی در صحنه سیاسی امروز ایران محسوب می گردد.
ای اـه دـیـک اـسـیس ـسـن رای ـت وـین ـب ـشـکل ـکـن رـمـت ده و ـغـی ای پراـکـن ـتالش ـه
اـندـهی اـفـته و ازـسازـم اـتوـجه ـبه اـمـکاـنات ـموـجود گـسـترش ـی اـید ـب واـقـعی ـمی ـب

مناسب برخوردار گردد.
ردراـین ای اـخـی اه ـه اـیی درـم دـیـک اـلـین ـجـنـبش ـسـن ری گروـهی از ـفـع پیگـی
زـمـیـنه ـکه درراه اـحـیاء و ـتاـسـیس ـسـندـیـکاـهای واـقـعی ـکارگری ـبرپاـیه ـمـنـشور
اـیی ـمـثـبت د گاـمـه واـن رد، ـمی ـت اـیی ـصورت ـمی پذـی دـیـک وق ـسـن اـنی ـحـق ـجـه
اـفع ـن اـمـین ـم دف ـت رد، ـه وش ـک راـم د ـف اـی ـب ود. دراـین ـخصـوص ـن اـبی ـش ارزـی
رـضد ارزه ـب ا ـتـشدـید ـمـب اـهی زـحـمـتـکـشان اـست و اـین ـهدف ـجزـب ـصـنـفی- رـف
رژـیم والـیت ـفـقیه و ـتلـفیق ـصـحیح ـمـبارزه ـصـنـفی و ـمـبارزه ـسـندیـکاـیی ـباـتوجه

به امکانات موجود و اوضاع جاری امکان پذیر نیست.
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اـیت کار اه 1333، رژـیم ـجـن ان ـم ای 8 و 17 آـب ان روزـه رگا ـه در ـسـح
ران ـس ای پیکارگر، دو گروه دیگر از اـف وده ای ـه اران ـت رـب ـی اه در اداـمه ـت ـش
ـته ش سپرد و ـبه زنـدگی دو دـس ـیـهن پرـست ایـران را ـبه جـوـخه هـای آـت ـم
دیگر از ـمـبارزـین راه ـتوده ـها ـبا گـلوـله ـنـقـطه پاـیان گذاـشت. رژـیم کودـتا ـبه
اـبان ـخارـجی ـخود، در دادگاه ـهای ـنـظاـمی، ـبرای اـنـتـقام ـجوـیی از ـفرـمان ارـب
ر زـحـمت کشـان، ـعجـوالـنه حکم ران حـاـمی پیگـی وده اـی ـخـلق و حـزب ـت
اـعدام ـبـسـیاری از ـمـبارزـین ـتوده ای وـفادار ـبه آرـمان ـهای ـحزب و ـمردم را
وده اـیران در اران گروه دوم اـفـسران ـحزب ـت رـب ان ـتـی ـصادر کرد.  در ـجرـی
ـنـد ـخـلق، رـفـقـا ـسـرگرد روز 8 آـبـان 1333، شـش ـتن از ـفـرزـنـدان ـبـروـم

ـا، ـی ـن ـه ـدرضــا ـب ـمحــم
ـسروان ـمـصطـفی ـبـیاـتی،
ـسن کالـلی، روان ـح ـس
ر، روان ـمـنـصور کـلـه ـس
ن ـی ـرگرد ـغالم ـحــس ـس
ـمـحـبی و ـسروان اـحـمد
ر دان ـتـی ان در ـمـی دـی ـمـه

به خون غلتیدند. 
د در د روز  ـبـع چـن
ــان ــارـیخ در 17 آـب ـت
1333، گروه ـســـــوم
ضـو حـزب سـران ـع اـف
ه ـــران رواـن ـــوده اـی ـت
ـیـر ـشـدـنـد و ـیـدان ـت ـم
ـشق اـشـته از ـع ـب ـقـلب   اـن
هــن و ــی ه ـم ــــان ـب ـش
زـحـمت کـشـان ـهـدف
ان ـم ـی ای دژـخ وـله ـه گـل

رگرد ا ـس د: رـفـق دـن ادت رـسـی راد ـبه ـشـه رار گرـفت. در اـین گروه اـین اـف ـق
و، ار بکـشـل ـش ر اـف رـهنگ اـمـی دی، ـس ـشـی رـهنگ کاـظم ـجـم ر وکـیـلی، ـس ـجـعـف

سرهنگ محمد جاللی و محمدباقر واله.
و ـباالـخره در 26 ـمرداد 1334، گروه چـهارم اـفـسران ـتوده ای ـبا ـسرود
ا اـمی اـین دـسـته از رـفـق د. اـس دـن را ـش ر ـلب  دالوراـنه ـمرگ را پذـی آزادی ـب
چـنـین اـست: رفـقای شـهـید ـسرگرد رـحـیم بـهزاد، ـسرگرد ارـسـطو ـسروـشـیان،
نـوچهـر تـوان ـم تـوان حــسن مـرزوان، ـس ـیل ـمـحـقق زاده، ـس سـروان اـسمـاـع

مختاری و ستوان اسداله نصیری.
ا ـیاد و رژـیم ـسـتم ـشاـهی و دـستگاه ـتـبـلـیـغاـتی آن ـتالش ـبـسـیاری کرد ـت
دور حکم ان ـبه ویژه پس از ـص اـن رـم داکاری و دالوری اـین ـقـه ری از ـف اـث
اـعدام در ـیادـها ـباـقی ـنـماـند وـلی گزارـشات و وـصـیت ـناـمه ـهاـیی که به ـبـیرون
از زـندان ـمـنـتـقل ـشدـند، ـنـشان از پاـیـبـندی و اـیـمان اـین رـفـقا ـبه ـمـیـهن، ـحزب
ر ای زـی وـنه ـه وان ـبه ـنـم ان ـمی ـت د، دارد. درآن ـمـی ود و راـهی که ـمی ر ـفـتـن ـخ
ر وکـیـلی رگرد ـجـعـف دام، ـبه رـفـیق ـس اره کرد: پس از صـدور احکام اـع اـش

اطالع دادـند که اگر از ـشاه ـتـقاـضای ـبـخـشش کـند، حکم اـعدام او را لـغو
اـنم را ر پاـسخ داد: “ـمن ـج ـظـی اـمـتی کم ـن ا ـشـه ـخواـهـند کرد. رـفـیق وکـیـلی ـب
در راه ـمیـهن ـخود ـفدا ـمی کـنم. چـطور ـممکن اـست از ـشاه که او را ـخاـئن
ر ـیق ـجـعـف و کـنم؟ ” ـهمچـنـین رـف اضـای ـعـف م، ـتـق ـیم ـمی داـن ـیـهن گراـم ـبه ـم
دام ار حکم اـع ـظ ـت اـیی که در اـن اـنب ـهـمه رـفـق دگی از ـج اـیـن ـم وکـیـلی ـبه ـن
ـبودـند، یک روز پـیش از ـتـیرـباران، در ـیادداـشـتی ـخـطاب ـبه ـحزب چـنـین
نوشته است: “این خداحافظی دسته جمعی شهیدان ملت در واپسین روز
زـندگی ـخودـمان اـست. ـنـخـست درود آـتـشـین ـما را بپذـیرـید، دیگر آن که
رـهنگ د ـس دـیم.” رـفـیق ـشـهـی اـن ادار ـم رـین دم ـبه ـخـلق وـف ا آـخ ا ـت د ـم داـنـی ـب
کاـظم ـجـمـشـیدی پـیش
از اعــالم رای دادگاه
ی ـاـت ی، در ـمالـق ـاـم ـظ ـن
سـرش از ا ـهـم اه ـب کوـت
اده کرده رـصت اـسـتـف ـف
و  پـیام زـیر را به ـخارج
ل ـق ــت ــن ــــدان ـم از زـن
ـمی کـنـد: “پـیـام ـمـرا ـبه
ی ـیـل رـفـقـا ـبـده، ـمـرا ـخ
ا را ـب شکـنـجه داده اـند. ـم
ون اـت ا ـب د، ـب ـشالق زدـن
رد ر آب ـس د، زـی زده اـن
ــا ـســیـم ــد، ـب ــرده اـن ـب
ـد، ـرا زده اـن ـاردار ـم ـخ
وـلـی ـمـن ـهـیچ چیـــز
ول ـب نگـفـتم. چون مـا ـق
کرده اـیـم ـتـمـــام اـیـن
ه راه ـــا را و ـب ـــزـه چـی
ـخودـمان اداـمه ـمی دـهـیم...” رـفـیق ـجـمـشـیدی در آـخرـین دـیدار ـبا ـهـمـسرش
ـد: ی گوـی ن ـم ـی ـرای وداع چـن ت، ـب ـدام ـصـورت گرـف ـبل از اـع که روز ـق
“حکم اـعدام ـما ـصادر ـشده اـست. از اـمروز اـخـبار رادـیو را گوش کـنـید.
اگر شنیدید مرا اعدام کرده اند، جنازه ام را از آن ها بگیرید. یادتان باشد،

سعی کنید که گور من کنار وکیلی باشد...” 
ـمتـعاقب کودـتای ننگـین 28 ـمرداد دوـلت دکـتر مـصدق ـسرنگون ـشد.
از ـهـمان ـنـخـسـتـین ـساـعات ـغـلـبه کودـتاچـیان، پیگرد ـخـشن ـنـیروـهای ـمـیـهن
یـان پرـست وـمخـاـلف کودتـا در سـراسـر ایـران آغـاز گـشت. در اـین ـم
ورکار ـمحـرکـین و ران در دـسـت وده اـی وـنـین حـزب ـت رکوب ـخ ـبه ویژه ـس

مجریان کودتاچی قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته شد. 
رـخی از ادی وجـود دارد که ـب ای زـی اکت ـه اد و ـف ـنه اـسـن ـی در اـین رـم
د: “آـلن داـلس” یکی از کارگزاران وـقت ادت ـمی دـهـن ا چـنـین ـشـه آن ـه
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به مناسبت پنجاهمین سال تیرباران گروه دوم، سوم و چهارم  افسران توده ای 

درود و بدرود یاران!
پنجاه سال از اعدام افسران عضو حزب توده ایران گذشت



ـد ـار کرد: “ـتــشـدـی ی اـظـه ـطـق ـریکا در اول اوت 1953 در ـن دوـلت آـم
اـلـیت ران و اـغـماـضی که ـنـسـبت ـبه ـفـع وـنی ـتوده اـی اـن رـق اـلـیت ـحزب ـغـی ـفـع
ـحـزب ـمـزـبـور روا ـمی گردد ـبـاـعث نگراـنی آـمـریکا ـشـده و ـمـوـجب
گردـیده اـست که کمک آـمریکا ـبه اـیران را دـشوار ـسازد.” در روز 14
اره ـحزب وـعاـتی  درـب زـنـهاور در یک ـمـصاـحـبه ـمـطـب اوت ـهـمـین ـسال آـی
ـتوده اـیران ـمی گوـید: “ـتوسعه کـموـنـیـسم در آـسـیا ـموـجب نگراـنی ـعـمیق
ر ـمـصدق ـنـخـست دـیم که دکـت ا ـخواـن اـمه ـه اـست... ـصـبح اـمروز در روزـن
وزـیر اـیران ـسرانـجام ـتواـنـست ـخود را از زـیر ـبار اـنـتـقادات ـمـجـلس اـیران
رای رـسـیدن ـبه ـمـقـصود ـخالص کـند و آن را ـمـنـحل ـساـخت. وی اـلـبـته ـب
از کـموـنـیـست ـها ـمدد گرـفت. الزم اـست دوـلت آـمریکا ـبرای جـلوگـیری
از ـتوـسـعه ـنـفوذ کـموـنـیـسم در کـشورـهای آـسـیا و ـمـنـجـمـله اـیران اـقداـمات
ا ر ـی اـتی اـتـخاذ ـشده اـست. دـی الزم را ـبه ـعـمل آورد. ـهم اکـنون ـتـصـمـیـم
زود راه ـتوـسـعه کـموـنـیـسم را ـباـید در ـمـنـطـقه ـمـحدود کرد. ـما ـبه اـین کار
مصمم هستیم...” (از مصاحبه مطبوعاتی آیزنهاور در 14 اوت 1953)
در مـقابل اـین گوـنه تـهدـیدات و نگراـنی ـهاـیی که ـمیـهن ـما را ـتـهدـید
ا اـسـتـعـمار در ـشـماره اـمه “ـشـهـباز” ارگان ـجـمـعـیت ـمـبارزه ـب ـمی کرد، روزـن
ـنـوان “اـقـداـمـات الزم” ـبـا اـشـاره ـبه 18 ـمـرداد 1332 در ـمـقـاـله ای ـبـا ـع
وـیـسد: “ـخـطر ران، ـمی ـن اـلت ـهای او در اـی ریکا و دـخ ور آـم رـئـیس ـجـمـه
ـبزرگی مـلت ـما را ـتـهدـید ـمی کـند. اـظـهارات آـیزنـهاور یک ـتـهدـید پوچ
و ـتوـخاـلی ـنـیـست. ـنـتایج ـعـمـلی تـهدـید ژـنرال آـیزنـهاور ـهم اکـنون آشکار
ـضـو اداره سکوپف ـع ـست که ژـنـرال ـشـوارـت ـی ـیـهـوده ـن ـشـده اـست... ـب
ـجاـسوـسی آـمریکا ـبا ـشاه ـخـلوت ـمی کـند... و ـبازـهم ـتـصادـفی ـنـیـست که
درـهـمـین ـموـقع از ـشروع یک ـسـلـسـله ـتـحریکات در کرـمان و ـبـلوچـسـتان

از طرف فرمانده محل سرتیپ امان پور نوکر دربار خبر می رسد.”
ـبرای ـنـشان دادن درـجه واـبـستگی ارـتـجاع داخـلی و درـبارـیان ـشاه ـبه
آـمریکا و انگـلـیس و ـهزـیـنه کردن ـمـلـیون ـها دالر ـبرای ـسرکوـبی ـجـنـبش
ان ـش اگراـنه اـست و ـن ـش ر کاـمالً اـف اـمه زـی وـجه ـبه ـن ران، ـت وده اـی و ـحزب ـت
ور اـست: اـفع ـمـلی کـش ـن اـنت کار ـبه ـم ـسـته و ـخـی اـنی واـب د چه کـس ـمی دـه
“ـبرای روشن ـشدن مـطلب ـباـید یکی از اـسرار ـعالیه دولـتی را ـفاش کنم.
رده ام که دور از اـنه ـسری را ـبه گور ـب اـسـف د ـمـت اـش ر از اـین ـب را اگر ـغـی زـی
ان ودم یکی از دوـسـت ار ـب اـنـصاف و ـجواـنـمردی اـست. وـقـتی ـمن در درـب
ـرم و ـفـعالً در اروپاـست ـحـاـمل پـیـاـمی از یکی از ـمی ـب که ـنـامـش را ـن
ـسـفرای دول ـبیگاـنه ـبود و ـنزد ـمن آـمد... و ـعـنوان کرد که آن ـها ـحاـضر
ا ا دـسـتـمزد ـبه ـشرط آن که آن ـه رای ـمـخارج ـی ـسـتـند پـنج ـمـلـیون دالر ـب ـه
د ده دارـن رای ـسرنگون کردن ـمـصدق ـبـشود بپردازـند و ـعـقـی اـتی ـب داـم اـق
رادر ـشـما ـسرـتیپ ـمـحـمود اـمـیـنی که رـئـیس اـید ـبه وـسـیـله ـب که اـین کار ـب
وان کردم ـتصـور ـنـمی کـنم ود. ـمن ـعـن ـش ام ـب ود اـنـج ری وـقت ـب دارـم ژاـن
ا رار کرد که ـب د و او اـص رـتیپ ـمـحـمود اـمـیـنی اـین وـظـیـفه را ـتـعـهد کـن ـس
ـمـشاراـلیه صـحـبت ـبـشود زـیرا ـباـید ـجواب ـطرف داده ـشود. من ـبا ـسرـتیپ
ان ـبـعدی را ـهـمه رـی ان رد کرد... ـخالـصه ـج ـش ذاکره کردم و اـی اـمـیـنی ـم
ـمی داـنـند و اـمروز دیگر ـمطـلـبی ـنـیـست که ـبرکـسی ـنهـفـته ـباـشد و ـمـنـجر ـبه
ریکا ران در آـم ر اـی ـی ـنی ـبه ـسـمت ـسـف ـی ر اـم صـدق شـد... دکـت وط ـم ـسـق
داری دـست داد و ـضـمن ـبـحث از ور از روم دـی د و در ـعـب ـمـنصـوب ـش
ـیـون دالر ـطـلب کردم. ایــشـان گـفت پـنج ـمـل ـجـرـیـان، ـمن اـشـاره ـبه ـم
زاـنه دوـلت وراً ـبه ـخ ـشود ـف پرداـخـتـند و ـمن از ـترس اـین که ـلوـطی ـخور ـب
ون د اـین پـنج ـمـلـی دی از ـمن پرـسـی ر وـقت زاـه د ـنـخـست وزـی رـیـخـتم. ـبـع
شـار آورد که اـین شـان ـف ـته اـست. اـی ـتم ـبه خـزاـنه رـف دالر چه شـد؟ گـف

اچار وده اـست. ـمن ـن رای ـمـخارج ـب وده اـست و ـب زاـنه دوـلت ـنـب رـبوط ـبه ـخ ـم
ـشدم ـبه پرداـخت کـنـنده ـمراـجـعه کـنم. آن ـها دو ـمـلـیون دالر دیگر دادـند که
ـیـنی در اـسم اـم واـلـق اـمه اـب ای زاهـدی ـتحـوـیل شـد.” (ـبـخش هـاـیی از ـن ـبه ـق
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ـشه ای ا و ـنـق دارک کودـت اـمـین ـمخـارج ـت ـنه ـت ـی “آـلن داـلس” ـهم در زـم
ـطرح رـیزی ـشده، اـطالـعات ـجاـلـبی اراـیه ـمی دـهد: “ـماـجرای مـحاـسـبه ـشده و
ورد ون در ـهیچ جـا ـم اکـن د ـت اـصـله ـبه آن دـست زدـن ـشه ای که ـبالـف ـطـبق ـنـق
وم در ـمـعـل ـشده اـست. ـهـمـین ـق ده و ـجزـیـیات آن کـشف ـن ـبـحث واـقع نگردـی
ـمی ـشود که اداره اـیـنـتـلـیـجـنت ـسروـیس ـمـثل ریگ ـشروع ـبه ـبذل و ـبـخـشش
وزده ون دالر اـست و ـن اـشد 19 ـمـیـلـی اد ـمی ـب اـبل اـعـتـم پول کرد. رـقـمی که ـق
ر بگذارد.” (ـمـجـله “ـنـیـشن” اری اـث ـسـی راد ـب ر روی اـف د ـب واـن ون دالر ـمی ـت ـمـیـلـی

شماره مخصوص به تاریخ 24 ژوئن 1961)
ـعالوه ـبر ـموارد ـباال ـسـند دیگری در روزـناـمه ـفراـنـسوی زـبان ـلوـموـند ـبه
ا ود ـب ـسـمـتی از آن را در دادگاه ـخ ر ـمصـدق ـق ده اـست که دکـت چاپ رـسـی
ـصدای ـبـلـند ـخواـند: “ـبر ـطـبق چک ـشـماره 703352 ـمـبـلغ 32000000 رـیال
و کسری به امضای ادوارد دانلی از بانک ملی ایران گرفته شده و به مصرف
ا اـین پول پاـنـصد ده اـست... ـب ای ـننگـین !] رـسـی ز [ـبـخوان کودـت اـخـی روز رـسـت
ـنـفر از ولگردان زاـغه ـهای ـجـنوب ـشـهر را اـسـتـخدام ـنـموده ـبه ـهریک ـمـعادل

سیصد فرانک دادند و نیز تنی چند از روحانیون را خریداری نمودند.”
ای ـهنگـفت ا ـصرف پول ـه ـسـته  ـب اگران واـب ـنـیم که چگوـنه کودـت ـی ـمی ـب
بیگانگان بزرگ ترین خیانت ها را به مصالح ملی میهن ما انجام دادند، پس
وـسی”، اـس ا را ـبه “ـج زب ـم ا، اـعضـاء  ـح ود در اـنجـام کودـت وـفـقـیت ـخ از ـم
داد ات ـتـع اـم ا اـین اـتـه رـفی کرده و ـب اـنت کار” ـمـع ـسـته ـبه اـجـنـبی” و “ـخـی “واـب
دام ای اـع دان ـه ا و ـمـی ا، شکـنـجه گاه ـه دان ـه ا را رواـنه زـن وده ای ـه ادی از ـت زـی

کردند.
در ـمـیان ـضرـباـتی که ـحزب ـتوده اـیران از ـفردای ـبـعد از کودـتای 28 ـمرداد
ارـیـخی ـخورد، ـموـضوع کـشف و دـستگـیری اـفـسران ـعـضو ـحزب از ـنـظر ـت
اـهـمـیت زـیادی دارد. اـمری که ـبی شک ـباـید ـبا ـتوـجه ـبه ـهـمه ـقراـئن، ـشواـهد
ـته از مـدارکی که اـینک پیـرامـون نـاد مـوجـود، ـبه ـخصـوص آن دـس و اـس
ـتدارک و اـجرای کودـتا و ـنـقش ـمـستـقـیم دوـلت ـها و ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی
ی ـررـسی کاـمـل ت، ـمـورد ـب ـته اـس تــشـر گـش ـن ـمـودن آن ـم ـاده ـن ـان در پـی آـن
ی از دسـت دادن ـعــده ای از عــن ـعه، ـی ن واـق ت اـی ـقــراربگـیــرد.  در اهـمــی
ـبرـجـسته ـترـین اـفـسران ـشراـفـتمـند و آگاه، تنـها کاـفی است که ـبه سخـنان یکی
وـجه اـمی ـت ـظ ران در دادگاه ـن ان ـمـلی اـی رـم رو روزـبه ـقـه ا، ـخـس اران آن ـه از ـی
د: ان چـنـین ـمی گوـی ای آـن ود در رـث اـعـیه ـخ رو روزـبه در دـف ود. رـفـیق ـخـس ـش
د. ودـن رـسـبد ارـتش ـب “ـهـمه اـعـضاء ـتشکـیالت از ـنـخـبه اـفـسران و گُل ـهای ـس
راـفت، د که ـبه درـسـتی، پاکی، ـمـیـهن پرـسـتی، ـش ودـن اـنی ـب ا از کـس ـهـمه آن ـه
اـنـسان دوـسـتی و ـبا ـسوادی ـشـهرت داـشـتـند. دـستگـیری اـین اـفـسران ـمـحـبوب
ای ان و ـحـتی روـس ردـسـت ا و ـهمکاران و زـی ر ـعـمـیق ـهم دوره ـه اـث وـجب ـت ـم
آن ـها ـشد و اـین ـتاـثـیر ـبا وـجود ـشراـیط ـتـبـلـیـغاـتی ـناـمـساـعد آن روز دـیوارـهای

سربازخانه ها را شکافت و در شهر انعکاس یافت.”
ان اـمـنـیت او در ازـم اه و ـس ان آن چه که رژـیم ـش اره کرد که ـمـی د اـش اـی ـب
اـیات رژـیم والـیت ـفـقـیه در اـیه کودـتای ـننگـین 28 ـمرداد اـنـجام داد و ـجـن ـس
ـش، و ـدـی یــروهــا و احــزاب سـیــاسـی و دگراـن ی ـن ب و ســرکوـب ـی ـعـق ـت
ده ـمی ـشود. ـهر دو رژـیم ادی دـی اـبه زـی ـش ا وـجه ـت رای آن ـه ارـیخ ـسازی” ـب “ـت
ا و داد ـبه شکـسـتن ـقـلم ـه وـقـعـیت ـخود و اداـمه اـخـتـناق و اـسـتـب رای ـتحکـیم ـم ـب
اه و ـسان ـبی گـن زاران اـن اـلـفـین ـخود دـست زدـند و ـه ا از ـمـخ دان ـه اـشـتن زـن اـنـب
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وفادار به آرمان محرومین و زحمت کشان را به قتل رساندند.
اـمروز ـنـیز ـبه ـهـماـنـند گذـشـته رژـیم دیکـتاـتوری والـیت ـفـقیه، ـبه ـماـنـند
ی چون ـات ـسخــیـف ـوده ای هــا را ـبه اـتهــاـم م ســاـبق، کمــاکان ـت رژـی
د. کارگزاران اـمل ـبیگاـنه” ـمـتـهم ـمی کـن رسپرده” و “ـع وـسی”، “ـس اـس “ـج
ارتـجاـعی رژـیم والـیت فـقـیه ـنـیز، ـهـماـنـند آـمرـین واـبـسـته و ـضدـخـلـقی ـشاه
ـبرای اـنـحراف افکار و ـفرـیب ـمردم از واـقـعـیت ـها از ـجـمـله ـسـیاـست ـهای
ا زدن اد ده و ـضد ـمردـمی ـخود، آدرس ـعوـضی ـمی دـهـند و ـب رـب ران ـب اـی
زاب ا و اـح ان ـه ازـم ـستگی” ـبه ـس اـنت” و “واـب ات پوچی چون “ـخـی اـم اـتـه
د، در اـصل ـتالش اوری پیکار ـمی کـنـن ا دیکـت واه که ـب اـسی آزادی ـخ ـسـی
ـمی ورزـندکه ردای ـسـیاـهی ـبرـخـیاـنت ـهای ـمـتـعدد ـخود بپوـشاـنـند. ـحزب
ـتوده اـیران جـناـیت ـهای ـهر دو رژیم را ـطی ـساـلـیان ـطوالـنی ـتـجربه کرده
و ـبه ـقـیـمت از دـست دادن ـشـمار زـیادی از ـبـهـترـین ـفرزـندان  ـخود از ـسر
ا اـسـتـفاده از گذراـنده اـست. ـهر دو رژـیم ـبا ـتـمام امکاـنات وـسـیع ـخود، ـب
اشکال گوـناگون، از کارـبرد ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی و اـمـنـیـتی در شکار

ـرـیف ـا ـتـح ـته ـت ـارزان گرـف ـب ـم
ـته و ن داـش ـر اـی ـارـیخ ـسـعی ـب ـت
ر دگرگوـنه  و وـی ـص د که ـت دارـن
ـسخ شـده ای از ـفعـاـلـیت هـا و ـم
اـسی که ای اـحزاب ـسـی پیکارـه
در راه آزادی، اـســــتــقـالل و
د، اـعی ـمی رزـمـن داـلت اـجـتـم ـع
ه دـهــنـــد. کارـبـــرد اـیـن اراـی
ا طـرود، ـبه ویژه ـت وه هـای ـم ـی ـش
وط رـب ا ـم ا که ـبه ـحزب ـم آن ـج
ـاه، ـی ـاـمه ای ـس ـود، کارـن ی ـش ـم
ـنـدی اـست. در ـل ـبهکاراـنه و ـب ـت
ا ارـه ول ـشش دـهه گذـشـته ـب ـط
ران را ـسرکوب وده اـی ـحزب ـت
ــــارهـــــا آن را ــــد، ـب کردـن
وـنی” و “ـمـنـحـله” اـعالم اـن رـق “ـغـی
ه ــوازات آن ـب ه ـم ــد و ـب کردـن
ـران، کادرهــا و ـب ـار رـه کشــت
ی ـد، وـل ـا آن دـست زدـن اعــض
ـران ـوده اـی ـار حــزب ـت هــرـب

ـارزه کارگران و ـب ـرخــاسـت و پرچم ـم ـر ـب ـوس وار از خــاکســت ـن ـق ـق
زحمت کشان را هم چون گذشته برافراشت. ولی پس از این که در قصد
د که ادـن د،  ـبه ـصراـفت اـفـت د ـشدـن اـمـی ـشه ـحزب ـن ر کـندن رـی ـخود ـمـبـنی ـب
اـین ـبار در ـغـیاب ـحـضور ـعـلـنی ـحزب در ـجاـمـعه، ـتـصوـیر واژگوـنه ای از
ا ـبه اـمروز اراـیه دـهـند. در زـمـیـنه ـتارـیخ و ـمـبارزات آن از ـبدو پـیداـیش ـت
ا روارـه اب و ـخ زاران کـت ون ـه اکـن ا ـت زب ـم ارزات ـح ارـیخ و ـمـب ـقـلب ـت
ران را “ـمـنـحـله” و اـین که وده اـی زب ـت ا ـح ارـه ده اـست. ـب اه ـش ذ ـسـی کاـغ
یک ـبار ـبرای ـهـمـیـشه رـیـشه کن ـشده اـعالم کردـند. پس از ـهر ـسرکوـبی
ـهزاران ـتوده ای را رواـنه شکنـجه گاهـها و ـتـبـعـیدگاهـها کردـند، و ـبـسـیاری
از آن ـها را ـبه ـقـتل رـساـندـند، ـبا اـین ـحال ـهر دو رژـیم ـبرـخالف ادـعاـهای
د. از ردم اراـیه دـهـن د واـقـعی  ـبه ـم ا یک ـبرگ ـسـن د ـحـت ـسـته اـن واـن ـخود، ـنـت
اـنـتـشار آـثاری ـماـنـند “کـتاب ـسـیاه” از اـنـتـشارات ـفرـماـنداری ـنـظاـمی تـهران
و به دـسـتور  ـتیـمور بـخـتـیار، ـیا “سـیر کـمونـیزم در اـیران” تهـیه ـشده ـتوـسط

ـرپاـیه ـجـعل و ـاواک  ـب ی ـس ـیـغ ـل ـب ـای ـت ـیت ـه ـاـل ـع ـا ـف ی ـت ـاـی ـب نگ زـی ـرـه ـس
ارـیـخی” و کـتب ای ـبه اـصـطالح “ـت ررـسی ـه واع ـب ا اـن اـیـعه پراکـنی گرـفـته ـت ـش
وده ارـیخ ـحزب ـت راـمون ـحوادث و روـیدادـهای ـت اگون پـی “ـخاـطرات” گوـن
ا ـیه حـزب ـم ر،  ـعـل ـی وـنی در طـول ـبـیش از دو دـهه اـخ ران، که رژـیم کـن اـی
ـمـنـتـشر کرده و ـهـنوز ـهم ـمی کـند، ـجملگی ـبرپایه دروغ، ـتـحرـیف و تـخرـیب
وار اـست. در ـهـمه اـین ا اـسـت اـنه ـحزب ـم اـنه و آزادی ـخواـه ارزات ـحق ـطـلـب ـمـب
ردم و د، ـم واـهـن راـساس آن ـمی ـخ ود که ـب ده ـمی ـش ز دـی رـم ار یک ـخط ـق آـث
ای واـقـعی و ـشه ـه دـی ا اـن اـیی ـب زدیکی و آـشـن وان ـمـیـهن را از ـن ـسل ـج ـبه ویژه ـن
اـنـسان دوـسـتاـنه ـحزب ـتوده اـیران و ـجـست وـجوی  حـقایق ـتارـیخ مـعاـصر اـیران
بترسانند. تا آن ها بتوانند با خیالی آسوده به  قربانی کردن منافع ملی کشور

هم چنان ادامه دهند.
ـبرای ـنـموـنه ـبه ـمواردی چـند اـشاره کوـتاـهی ـمی ـشود. در “کـتاب ـسـیاه”
وـشـته ـشده اـست، ـبه دار ـنـظاـمی ـتـهران ـن اـن رـم ار ـف ا ـمـقدـمه  ـسرـتیپ ـبـخـتـی که ـب
ـعـنوان ـمدـخل و ـبه اـصـطالح “اـفـشاگری” ـعـلـیه اـفـسران ـتوده ای چـنـین آـمده
ا و ـئه ـه وـط وده و آشکار شـدن ـت سـران ـت ان اـف اـست: “پس از کـشف سـازـم
ور روـشن ـظ ـمـن ـست ـب وـنی آن، دوـلت الزم داـن اـن رـق د ـمـلی و ـغـی ات ـض ـعـمـلـی
ـدار ـی ـاـمه و ـب ـدن افکار ـع ـش
اـهی اب ـسـی ردم کـت اـخـتن ـم ـس
ر ـش دوـین و ـمـنـت اره ـت در اـین ـب
ـسازد. ـبدـیـنجـهت ـبـفرـماـنداری
ران که ان ـتـه رـسـت اـمی ـشـه ـظ ـن
ری و اـمل کـشف و دـستگـی ـع
تکار ـاـن ـی ـان ـخ ـازـم اـنـحالل ـس
ـفوق ـبوده اـست ـماـمورـیت [!]
ار اـین ـش ـت ـظـیم و اـن ـن ـت داد که ـب
ن نک اـی ـاب بپردازد... اـی کـت
ــسعـی و اهـتــمــام کـتــاب ـب
اـمی ـظ داری ـن اـن رـم ورـین ـف اـم ـم
اـفـته ـشـهرـسـتان ـتـهران اـنـتـشار ـی
ـان ـن ـه ـی م ـم ـرس ـه ـت و در دـس
د ـی شـود. اـم ـی ز گذارده ـم زـی ـع
ه ـت که مــــورد تــــوـج اـس
ـرار ی ـق ـدگان گراـم ـن خــواـن
ــاب ـقل از: “کـت ــرد.”  (ـن گـی
ـسـیاه” درـباره ـسازـمان اـفـسران
ـشـان ـمل ـن ـیـز در ـع م اـسالـمی ـن ـتـوده، دی ـمـاه 1334ص: اول)  ـسـران رژـی
رای ات را در جـاـمـعه ـفـقط ـب ا ـحق ـحـی ـنـه د که ـهم چون رژـیم شـاه ـت داده اـن
ـخودی ـها و “ـبازارـیان ـمـحـترم” ـقاـیل ـهـسـتـند. و از دـید آن ـها ـهر ـنـیروـیی که
وده ای و چه اـشد، چه ـت اـمـعه ـب وادار ـحـقوق زـحـمت کـشان و ـمـحروـمـین ـج ـه
ارز اـست، پس “ـعاـمل ـبیگاـنه” “ـجاـسوس” و ـغـیر ـتوده ای چون ـمـترـقی و ـمـب

در نهایت “ضد انقالب” محسوب می شود. 
ارـیـخی” دارد. اـبـقه “ـت ز، اـین اـمر ـس در زـمـیـنه ـجـعل کـتاب و ـخاـطرات ـنـی
ا” اری “ـسـی ا ـی ان ـب اه پرـسـت رـخی از ـش در ـسال ـهای حکوـمت دکـتر ـمـصدق، ـب
شگر رـل د. ـس ال ـمدرک ـمی گـشـتـن رـبه زدن ـبه ـحـیـثـیت ـحزب ـبه دـنـب رای ـض ـب
ـریکا در یک ـری ـبه آـم ـا” در ـسـف ـی ی “ـس مکاران داـخـل ی یکی از ـه ـن ـزـی ـم
ـمـصاـحـبه ـمـطـبوـعاـتی به ـنـحو گـمراه کـنـنده ای اعالم کرد که گوـیا ـتوده ای ـها
در ـخارج کـتاـبی چاپ کرده اـند و در آن به ـمـقدـسات دـیـنی و ـمذـهب ـمردم
ان ـسـحر و اـفـسون اـن ا را نگـهـب وان کـتاب ـمورد ادـع وـهـین ـشده اـست. او ـعـن ـت
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ـبـیان کرده ـبود. ـجاـلب اـین ـجا اـست که ـتـنـها ـنـسـخه ـموـجود و ـمورد ادـعای ـسرـلشگر ـمزـیـنی ـتـنـها در اـخـتـیار
ـخود او بود.  وی گسـتاخانه در ـجمع خبرنگاران چنـین مطرح کرد: “ آـقایان علـمای اعالم و حجج اسالم،
رای ردم وـطن پرـست، ـهـمه ـب راـنی و ای ـم ادران اـی ا، ای پدران و ـم ورـه اـت دگان ـمـجـلس و ـسـن اـیـن ان ـنـم اـی آـق
ـمـبارزه ـبا کـموـنـیـسم و ـتـبـلـیـغات اـشـتراکی و ـبی دـیـنی ـمـتـحد ـشوـید.” (ـتـهران ـمـصور 26 ـمـهر 1330) اـین ـنـشان
ار ـسـی اـنـند کـتاب ـموـسوم ـبه “ـخاـطرات الـهوـتی” که در ـهـمـین دوره در ـتـیراژ ـب ـمی دـهد که آن کـتاب ـهم ـم
ـباالـیی چاپ و ـتوزـیع ـشده ـبود، از ـشاهکارـها و ـسـنارـیوـهای ارگان ـهای اـمنـیـتی از جـمله ـسازـمان “سـیا” ـبوده
اـست. در اـین زـمـیـنه اـشاره  کوـتاـهی ـبه یک اـفـشاگری که آن را آـیت اهللا ـطاـلـقاـنی ـبازگو کرده و در کـتاب
“ـطاـلـقاـنی و ـتارـیخ” آـمده اـست، ـمی ـتواـند روـشنگر ـحـقاـیق ـباـشد: “در ـمـنزل آـیت اهللا ـبـهـبـهاـنی که از ـعـلـمای
ان ـش زل اـی د. در ـمـن ا ـمـحرر ـمی گـفـتـن د، که ـبه آن ـه ودـن ـسـته ـب ـش دگان ـهم ـن ـسـن وـی د از ـن ود، ـتـنی چـن اری ـب درـب
(آیت اهللا بـهبهاـنی) عده ای دیگر هم ـنشـسته بودـند. زمان ـقبل از 28 مرداد ـبود. ـنویسـندگان ـبا جوـهر قرـمز به
اـمـضای ـجـمـعی ـحزب ـتوده اـیران ـبرای ـعـلـما و اـئمه ـجـمـعه ـسرـتاـسر اـیران ـبا پـست ـناـمه ـنوـشـتـند، که ـمـحـتوی
آن ـها اـین ـبود که ـما ـبه زودی ـشـما را ـبا ـشال ـهای ـسرـتان ـباالی ـتـیرـهای چراغ ـبرق به دار ـخواـهـیم زد. آن ـها

مطالب را در منزل آقای بهبهانی می نوشتند و می فرستادند.” 
به راـستی چه ـتـعداد کـتاب، روزـنامه و ـنـشرـیه ـبا مـضـمون ـهای ـمـشاـبه طی ـساـلـیان اخـیر ـتوسط ـسازـمان ـهای
ـتـبـلـیـغاـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـعـلـیه ـحزب ـتوده اـیران ـمـنـتـشر ـشده اـست؟ چاپ و اـنـتـشار ـخروارـها کاـغذ ـعـلـیه
اً ـبی ـساـبـقه اـست. ـحزب ـما ـبا اـسـتـفاده از اـموال ـبـیت اـلـمال ـبا ـعـناوـین ـمـخـتـلف وـلی ـهـمه ـبا یک ـمـضـمون واـقـع
ـهمه اـین ـموارد ـتـنـها یک ـهدف و آن ـهم ـبی اـعـتـبار کردن فـعاـلـیت ـها و پیکارـهای ـمردـمی ـحزب ـتوده  اـیران
اواک آن اـبق و ـس ز جـا پای حکوـمت ـس ـی ای آن ـن اواـم ـیه و ـس وـنی والـیت ـفـق د. رژـیم کـن ال ـمی کـن ـب را دـن
گذاـشـته اـست. و ـهـمه اـین ـتالش ـها ـتـنـها ـبا یک ـهدف دـنـبال ـمی ـشود و آن اـین اـست که ـتوده ای ـها و ـساـیر
ـنـیروـهای ـمـبارز را ـناـبود کـنـند و اگر از ـعـهده اـین ـعـمل ـبرـنـیاـمدـند، ـتارـیخ و پـیـشـیـنه آن ـها را ـبی اـعـتـبار ـجـلوه
ا اـین ـتـفاوت دـهـند، ـتا ـخـیاـنت ـخود ـبه ـمـیـهن، ـمردم و ـمـناـفع ـمـلی آن را پرده پوـشی کـنـند. اـلـبـته اـمروز ـفـقط ـب
که ـجای ـتـیـمورـبـخـتارـها، زاـهدی ـها و ـسرـهنگ زـیـباـیی ـهای واـبـسته ـبه درـبار را الـجوردی ـها، ری ـشـهری ـها و
اه و اواک ـش ای ـس ون ـبه ـج د. اکـن ـته اـن ان اـسالـمی گرـف اـن ـب داـن ا و دیگر شکـنـجه گران و زـن داری ـه ـتـم رـیـع ـش
ان آن در شکار ام زـم ام اـم ازان گـمـن رـب ای رژـیم اـسالـمی و ـس اواـم روـهای اـمـنـیـتی آن، دـستگاه ـمـخوف ـس ـنـی
ـمـخاـلـفـین و دگراـندـیـشان ـفـعال ـهـسـتـند. ـسران ـمرـتـجع رژـیم والـیت ـفـقـیه ـطی ـساـلـیان اـخـیر ـهـماـنـند حکوـمت
ت یــست و ـبـرای اداـمه حکوـم ـبـوده و ـن ـتی روی گردان ـن ـنـاـی یچ ـج ـبـرآـمـده از کودـتـای 28 ـمـرداد، از ـه
اـیاـتی ـهم چون ـقـتل ـعام زـنداـنـیان ـسـیاـسی در ـسال 1368 ـقرون وـسـطاـیی ـخود ـحاـضر اـست ـبه ـتوـطـئه ـها و ـجـن
د. ـهم چـنـین زـن ره ای دـست ـب ای زـنـجـی ا ـقـتل ـه ام گرـفـته اـست ـت اـجـعه ـمـلی ـن ا  ـف اـنب ـحزب ـم که ـبه ـحق از ـج
درکـنار اـین ـنوع ـجـناـیات ـضد ـبـشری، ـبرای ـمـنزوی کردن ـمـخالـفـین ـخود به ـجنگ رواـنی-ـتـبـلیـغاـتی ـعـظـیـمی
در ـمـطـبوـعات و دیگر رـساـنه ـهای گروـهی را ـسازـمان ـبدـهد. ـبه راـسـتی چه ـتـفاوـتی ـهـست ـبـین ـمـحـتوای آـثار
ـفرـماـیـشی ـماـنـند “کـتاب ـسـیاه” و “ـسـیر کـموـنـیزم در اـیران” در زـمان ـشاه و اـنواع و اـقـسام کـتاب ـهای ـمـنـتـشر
ا ا “ـحزب ـتوده از آـغاز ـت اـنـند “کـتابچه ـحـقـیـقت” ـی ـشده ـتوـسط دـستگاه ـهای ـتـبـلـیـغاـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـم
ـفروپاـشی”، اـنواع “ـخاـطرات” گوـناگون و ـساـختگی و ـیا ـبرـنامه و ـشوـهای تـلوـیزـیوـنی ـماـنـند ـبرـنامه “ـهوـیت”
رژیم واپس ماـنده و استبدادی؟ اـین آن سوال اـساسی است که دیر ـیا زود با ـبرکناری و ـطرد رژیم والیت
ات ـثـبت ـشده اـی اد و ـجـن واـهد ـشد. آن ـهم روزی که ـهـمه اـسـن ران، روـشن ـخ ردم اـی ارزه ـم اـیه ـمـب ـفـقـیه در ـس

سران حکومت واپس مانده بر اثر مبارزه مردم آشکار شود.
ـبدون شک آن “ـتارـیـخی” که ـتوـسط ـسازـمان ـهای اـطالـعاـتی راـجع ـبه اـحزاب ـسـیاـسی ـنوـشـته ـمی ـشود،
ـشـیـنه و اره پـی اـیی” در ـب ارـیخ ـه ود چـنـین “ـت رعکس ـنـفس وـج دارد. ـب ار ـن ـب ـت دی اـع راـفـتـم ان ـش ـس زد ـهیچ اـن ـن
رای پاـسخ گوـیی د و ـهیچ گوـنه ـحق و امکان ـعـلـنی ـب ـتـن ـس وع ـه ـمـن اـیی که ـم ان ـه ـعـملکرد احـزاب و سـازـم
اب ـت اد ـعـمـیق دارـیم که آـف ـتـق ا اـع وده  ای ـه ا ـت اـنت ـبه ـحـقـیـقت اـست. ـم واـیی و ـخـی اـیه رـس د، خـود ـم دارـن ـن
اـیه پیکار و ا ـیـقـین دارـیم که در ـس د. ـم اـن اـقی ـنـمی ـم ر و دروغ ـب زوـی ای ـت رـه ـشه پـشت اـب رای ـهـمـی ـحـقـیـقت، ـب
ـفداکاری ـمردم ـقـهرـمان اـیران و اـحزاب و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه آن ـبـساط اـسـتـبداد و دیکـتاـتوری در کـشور
ـبرچـیده ـشد. و ـهوای ـنـشاط آورآزادی ـجای گـنداب مـختـنق و نـفس گـیر اـختـناق را ـخواـهد گرفت. ـبی شک
اـیات ـبرـمالء ـخواـهد ـشد و ـهر رـنج دـیده و ـتـحـقـیر ـشده ای ـحرـمت واـقـعی در آن روز ـهـمه واـقـعـیت ـها و ـجـن
ـخود را ـبازـخواـهد ـیاـفت. ـتارـیخ واـقـعی یک ـمـلت را  ـنه ـموـسـسات رنگارنگ “ـتـحـقـیـقاـتی و پژوـهـشی” زـیر

نظارت وزارت اطالعات، بلکه مردم محروم و زحمت کش با مبارزات حق طلبانه خود می نویسند.

پنجاه سال از اعدام  افسران ...
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ها. ا.  سایه

پیام شهید

آه، ای مادر! پی گورم مگرد
نقش خون دارد نشان گور مرد

ابر آن باران که بر صحرا گریست
با تو می گوید که این گرینده کیست

پُر شدم از خون بلبل لب به لب
رفتم از جام شفق در کام شب

هر کجا مشتی گره شد: مشت من!
زخمی هر تازیانه: پشت من!

هر کجا فریاد آزادی: منم!
من در این فریادها دم می زنم!

تا نفس با همدالن آمیختم
صد بهارم، گرچه چون گُل ریختم...

عاشقان در خون خود غلتیده اند
زندگی را زندگی بخشیده اند

زندگی زیباست، ای زیبا پسند
زنده  اندیشان به زیبایی رسند

آن چنان زیباست این بی بازگشت
گز برایش می توان از جان گذشت

***        



یـز در پایـان تـر ـتحکـیم وحـدت ـن اـعالم کردنـد. دـف
دوزادـهـمـین اردوی ـساالـنه ـخود ـبا اـنـتـشار ـبـیاـنـیه ـیی و
ر االـنه دـفـت اره ـبه اـینکه: دوازدـهـمـین اردوی ـس ا اـش ـب
ـتـحـکـیم وـحدت ـبا ـعـنوان گذار ـبه دـموـکراـسی را در
ـحاـلی ـبرگزار ـکردـیم که ـفـشار ـبر ـفـعاالن داـنشـجوـیی
ش ان ـبـیش از پـی ـشجـوـی ای اـسالـمی و داـن ـنـه و اـنـجـم
ـشده اـست. ـهر روز ـشاـهد اـحـضار داـنشـجوـیان ـفـعال
ام ـسنگـین از ـطرف دادگاـهی و ا و اـحـک ـبه دادگاـهـه
ـیت از ـبـاـطی و ـمـحـروـم ـظ ـته ـهـای اـن ـی ـم ـیـا دیگر ـک
ـتـحـصـیل آـنان ـهـسـتـیم. ـضـمن اـشاره ـبه ـضرب و ـشـتم
دکـتر ـصاـلـحی اـفزود: «واـقـعه داـنشگاه ـعـلم و ـصـنـعت
شگاه و ـضرب و ـشـتم اـنه ـبه رـئـیس داـن ـیـع و ـحـمـله ـشـن
ـضـای دانـشگاه ـهـا را ـبه ن ـف ـت وی، ـفـاز ـجـدی بــس
س ان ـمی سـازد. رـئـی مـاـی ان ـن ـشن و عـرـی ـشـکـلی ـخ
شگاه اـست ـبه ـیـد داـن ـتـخب اـسـاـت ـن شگاـهی ـکه ـم داـن
ارات حـوزه ـی ـت ـسـیم اـخ ودـنش و ـتـق ـتخـاـبی ـب جـرم اـن
ـمسـئوـلـیـتش ـبا داـنـشـجوـیان و ـتـشکل ـهای داـنشـجوـیی،
ـمورد ـهـتاـکاـنه ـترـین رـفـتار در ـمـحـیط ـمـقدس داـنشگاه
اـمالن اـین راحـان و ـع دف ـط رد...  ـه رار ـمی گـی ـق
ـارـیخ ـار در ـت ن ـب ـی ـت اـقـدام رذـیالـنه، ـکه ـبـرای ـنخــس
داـنشگاه ـهای اـیران ـشکل گرـفته ـبـیـشک تـحت ـفـشار
رای ـصرف ـنـظر ـکردن از ان، ـب رار دادن داـنشگاـهـی ـق
ـشـان و ارـجـاع آن ـبه شگاه ـتـوـسط اـی ـحق اداره داـن
ـشورای ـعاـلی انقالب ـفرـهنگی اـست. اـما داـنشگاه در
رای ان اـین ـکـیـنه ـکه روزی در ـقاـلب رأی اـعدام ـب ـمـی
ـیک اـسـتاد داـنشگاه و دیگر روز در ـهـیأت ـحـمـله ـبه
دار ـشـعـل ان، ـم ان ـمیگردد، ـهمچـن اـی رـئـیس داـنشگاه ـنـم
اـقی خـواهـد دوزی ـب مـاـن کـاروان خـردورزی و ـعـل

ماند.»
ــوان ــا ـعــن ه ای ـب ــداگاـن ــاـیـی ـج در گردـهــم
بزرگداشت روز آزادی بـیان و اندـیشه ( روز صدور
ران و  از ـسوی اـجری) که در داـنشگاه ـتـه ـحـکم آـق
اـنـجـمن اـسالـمی اـین داـنشگاه در ـتاالر ـشـهـید چـمران
رکل ـجـبـهه ـی ـمی، دـب رگزار شـد، ـمـحمـد رضـا خـاـت ـب
ـمـشارکت ـضـمن اـشاره ـبه ـمـساـیل اـخـیر کـشور اظـهار
ا در اـین اـست ـکه شـور ـم ارـیـخی ـک ز ـت ـن داـشت: «ـط
روز ـصدور ـیک ـحـکم آنچـناـنی را روز آزادی ـبـیان
و اـندـیـشه ـنامگذاری ـمی ـکـنـیم و ـهمچـنـین روز ـترور
ـا ـخــشـوـنت.» ـارزه ـب ـب ـان را روز ـم ـارـی ـد ـحـج ـی ـسـع
رای آزادی دواری ـب راز اـمـی ا اـب اـتـمی ـب ا ـخ درـض ـمـحـم
اـمه نگاران و یـاـسی، روزـن ـسنـدگان، ـفعـاالن ـس وـی ـن
دوارـیم ـکه ار داـشت: «اـمـی داـنی، اـظـه ان زـن وـی ـشـج داـن
بـتواـنیم در روزی ـبا ـحـضور آنـها، روز آزادی بـیان و
اـندـیـشه را گراـمی ـبدارـیم.» ـخاـتـمی در ـجای دیگری
از ـسـخـناـنش ـباـشاره به اـینکه ـکـساـنی که ـبا آزای ـبـیان
دـیـشه ـمـخاـلـفت ـمی ـکـنـند، دچار ـجـهل و ـتـعـصب و اـن
هستـند، گفت: «ما کسانی که طرفدار آزادی بیان و
ـتحـد شـوـیم و اجـازه ا ـهم ـم د ـب اـی ـیم ـب ـسـت ـشه ـه دـی اـن
ندهیم که مخالفان آزادی و اندیشه به اهداف خود

دست پیدا کنند.»

ادامه دانش ستیزی، هتک حرمت ....
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ازه ده ـت ان پدـی ـیورش ـبه داـنشگاه و داـنشگاـهـی
ا ـست. از دـهه 1360 ـت ای در رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـی
ا رار دادن و ـحـمـله ـبه داـنشگاه ـه ـشار ـق کـنون زـیر ـف
رـهنگی» از واـین ـمـخـتـلف از ـجـمـله «اـنـقالب ـف ا ـعـن ـب
ـشـیوه ـهای راـیج و ـمـتدوال ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم
وده ر ـب داران ـعـلم، داـنش و ـهـن ا پاـس ورد ـب رـخ در ـب
وی دگر ـشـج اد و داـن زاران اـسـت ازی ـه اـست. پاکـس
داـنی، شکـنـجه و سپس دـیش در دـهه 1360، زـن اـن
اعدام شـمار زیادی از فعاالن ـجنبش دانشـجویی از
وده اـست که اـست هـاـیی ـب ـی ات و ـس داـم ـمـله اـق ـج
رژـیم ـبر ـضد داـنشگاه و داـنشگاـهـیان کـشور اـعـمال
ـیـرـمـاه ـین 18 ـت ـیـام ـخـوـن کرده اـست. ـسـرکوب ـق
ان آزادی خـواه کشـور و اعـزام ـشجـوـی 1378 داـن
شگاه ـهـا و ـیـروـهـای مــسـلح و ـسـرکوبگر ـبه داـن ـن
زدوران ات ـفـجـیع ـم اـی ور و ـجـن ای کـش وابگاه ـه ـخ
ـیق ـم شـانگر هـراس ـع ـیه در ـعـین حـال ـن والـیت ـفـق
ش ای روـشـنفکری، ـجـنـب ون ـه ران رژـیم از کاـن ـس
داـنـشـجوـیی و ـجواـنان کـشور اـست. ـمرـتـجـعان ـضد
ور را ای کـش شگاه ـه داد داـن ـب داـفع اـسـت آزادی و ـم
ا د که ـب دـن ـتـق د و ـمـع وـطـئه» ـمی داـنـن اد و ـت ـس «الـنه ـف
ـسرکوب ـخـشن و ـخوـنـین اـین ـمراکز ـعـلم وداـنش
اـست که ـمی ـتوان ـجـهل و ـخراـفه را ـجاـمـعه ـحاکم
ـد که ـوش نکرده اـن ـراـم م ـف ـران رژـی ـاـخت. ـس ـس
ور وـیی کـش ـشـج اـفـته داـن ان ـی ازـم چگوـنه ـجـنـبش ـس
رانگـیزی ارزه ـهـماـهنگ و ـتـحـسـین ـب ا ـمـب واـنـست ـب ـت
م ـمـده ای در شکـست ـنـاـمـزد اـصـلح رژـی ـنقـش ـع
ـمـهـوری ـبـاـبـات رـیـاـست ـج ـتـخ ـیه در اـن والـیت ـفـق
1376 و متعاقب آن در انتخابات 18 خرداد 1380
وـجه ـبه ا ـت ر و ـب ـط ا درک ـهـمـین ـخ د. ـب اـی ـم اء ـن اـیـف
ـنزدیکی اـنـتـخاـبات آـیـنده رـیاـست ـجـمـهوری اـست
ر شـار و ـتهـاـجم ـب ـیه رژـیم ـف که مـزدوران وـلی ـفـق
داـنشگاه ـهای کـشور را اـفزاـیش داده اـند  ـتا ـبـتواـنـند
دن از ـشـجوـیی کـشور را ـبه دـست کـشـی ـجـنـبش داـن
ـخـواـست ـهـای آزادی ـخـواـهـاـنه و ـمـلی ـخـود و

سکوت در برابر استبداد وادار کنند.
ان و وـی ـشـج اـنه داـن وـی ارزه ـج ر ـمـب راـس ـسـنت ـس
اه ا 18 ـتـیرـم داـنشگاـهـیان کـشور از 16 آذر 1332 ـت
1378 ـنـشانگر ـعزم ـتاریـخی ـجواـنان، داـنـشـجوـیان و
د ر ـض ور در پیکار ـب واه کـش رـقی ـخ روـشـنفکران ـت
ن ی اـست. اـی ـب ـداد ـطـل ـب ـت ـداد و اـس ـب ـت ـرگوـنه اـس ـه
تگی، اـتحـاد و اـف ـسجـام ـی ارزات در صـورت اـن ـب ـم
ـبـارزات ـسـاـیـر گردان ـهـای پـیـوـنـد ـخـوردن ـبـا ـم
اـجـتـماـعی ـهمچون کارگران و زـحـمتکـشان و زـنان
ـمی ـبـرای اداـمه ـی ـظ ـیـروی ـع دالور ـمی ـتـواـنـد ـبه ـن
ادـین اـصالـحات و اـیـجاد زـمـیـنه در راه ـتـغـیـیرات ـبـنـی
زب ود. ـح دـیل ـش ا ـتـب اـمـعه ـم وکراـتیک در ـج و دـم
ر ا ـمحکوم کردن ـضرب و ـشـتم دکـت ران ـب ودۀ اـی ـت
زدوران وـلی ـفـقـیه ـبه ازه ـیورش ـم اـلـحی و دور ـت ـص
ـیـروـهـای ـمه ـن ـیـان کـشـور ـه دانـشگاه و دانـشگاـه
آزادی ـخواه و مـلی کـشور را ـبه اعـتراض یکپارچه
بر ضد این اقدامات ضد انسانی فرا می خواند.   

ـهـمراه ـخاـنواده ـهاـیـشان ـبرای ـبزرگداـشت ـشـصت و
ـیـانگذاری ـحـزب ـتـودۀ اـیـران در ـن ـین ـسـالگرد ـب ـسـوـم
دان ارزان و ـشـهـی ای ـمـب د. عکـسـه دـن و گرد ـهم آـم ورـنـت ـت
ـحزب، ـنـشرـیات ـحزـبی، گلـهای ـسرخ، و ـشادی و ـغرور
رـفـیـقاـنه ـتزـئـین ـبـخش ـساـلن ـبرگزاری ـجـشن ـبود. ـبه رـغم
ـتـحـمل ـساـلـها دوری ـناـخواـسـته از ـمـیـهن در پی ـسرکوب
ـیه، کمـاکان تـازگی بـارزان تـوـسط رژـیم والـیت ـفـق ـم
اـنـهای ـشور آزادی و ـعداـلت ـخواـهی و پاـیـبـندی ـبه آرـم
اـنه و آـموزه ـهای ـمـترـقی ـحزب در گـفـتار و اـنـسان دوـسـت
ار رـفقـا مـوج ـمی زد. یکی از رـفقـا پس از اـین که ـت رـف
ر راگـی ری و ـف داـیی و شکل گـی ـشـمه ای از چگونگی پـی
ار ـبه ـص ان کرد، ـبه اـخـت ـی ان را ـب وده ای ـم دن ـحزب ـت ـش
گوـشه ـهاـیی از ـتارـیخ ـمـبارزاـتی پر ـفراز و ـنـشـیب ـحزب
ان رـی ر ـج ر آن ـب ـی أـث ۀ گذـشـته و ـت ر از ـشش دـه ـشـت ـی در ـب
زـندگی اـجـتـماـعی و ـسرـنوـشت ـمردم اـیران اـشاره کرد.
ای ۀ یکی از رـفـق اـخـت اـیی ـس ـطـعه ـه در اداـمه گروه کُر ـق
ـحزـبی را ـبه ـهـمراه ـنوای ـموـسـیـقی اـجرا کرد و در دـنـباـله
ـتـعدادی از رـفـقا ـتراـنه ـهاـیی از ـخواـنـنده ـهای آزادیـخواه
مـاـیی رـفقـای ایـراـنی را اجـرا کردنـد. در پایـانِ گردـه
از ـهم زـماـنی را در کـنار ـهم ـحزـبی ـشادـمان از اـین که ـب
ار دیگر اـلی، ـب د، ـضـمن ـجـمع آوری کمک ـم دـن گذراـن
وده ای ا ـحزب ـت ان ـخود ـب واری پـیـم راـسـت ـبه ـصراـحت ـب
اـنه اش ـت ـیـهن دوـس اـنه و ـم ـت شـردوـس اـنهـای ـب شـان و آرـم

تأکید کردند.

لیماسول- قبرس
ـصت و در روز 11 ـمـهـرـمـاه ـمـراـسم گراـمی داـشت ـش
ران ـبرای اوـلـین اـسـیس ـحزب ـتوده اـی ـسوـمـین ـسالگرد ـت
ـبار در ـسال ـهای اـخـیر در ـقـبرس ـبرگزار ـشد. ـبه دـعوت
ـهواداران ـحزب ـتوده اـیران در کـشور ـقـبرس ـجـمـعی از
دگان ـن مـاـی ـنفکران- ـن ان حـزب، کارگران، روـش ـت دوـس
ـیـروـهـای ـبـرس) و دیگر ـن ـبـهه ـمـلی اـیـران (ـشـاـخه ـق ـج
ان واده ـهای آـن آزادـیـخواه اـیراـنی ـفـعال در ـقـبرس و ـخاـن

در این جشن شرکت کردند.
ـیق وـسط رـف دم ـبه ـحضـار ـت رـمـق راـسم پس از ـخـی ـم
رود ا پـخش ـس اـمه ـب رـن راـسم و اـعالم ـب رای ـم ول اـج ـسـئ ـم
ـیه چهـارم حـزب تـوده ایـران آغـاز و بـا قـراـئت اـعالـم
اـسـبت ـشـصت و ران ـبه ـمـن وده اـی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت
سوـمین ـسالگرد تاسـیس ـحزب ادامه یافت.  سپس ـقطعه
د و ـشـمـن روده رـفـیق داـن ا» ـس ر و روـی د «ـشـع وم و ـبـلـن ـظ ـمـن
ادـیب، زـنده ـیاد اـحـسان ـطـبری، ـتوـسط رـفـیـقی دکـلـمه و
وـشـته رگاه» ـن ـسی ـسـح اـنه اـطـل اـله «در آـسـت ال آن ـمـق ـب دـن ـب
د ـشـمـن دـی اد اـن ـی ری، ـب د زـه اد ـمـحـم ـت اد اـس ده ـی رـفـیق زـن
بـری، بـارز پر شـور راه آزادی، احـسـان ـط بـزرگ و ـم
ال د اـسـتـقـب ای ـمـمـت ا کف زدن ـه ار ـب ده ـشد.  ـحـض واـن ـخ
ـخود از ـمراـسم را ـبه ـنـماـیش گزاردـند. ـجـشن ـشـصت و
ـسوـمـین ـسالگرد  ـحزب در ـقـبرس در ـفـضاـئی ـسرـشار از
همبستگی مـلی و نیز حمایت ـشرکت کنندگان ازپیکار
ـسـخت، ـناـبراـبر و ـخوـنـین و ـتارـیـخی ـحزب ـتوده اـیران ـبا

پخش سرود انترناسیونال خاتمه یافت.  
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جشن های شصت و سومین سالگرد
بنیانگذاری حزب تودۀ ایران

ران وده اـی راـسم ـسالگرد ـحزب ـت رـجـسـته ای که در ـم از ـجـمـله ـشـخـصـیت ـهای ـب
راق، که ای کارگری ـع ون اـتحـادـیه ـه دراـسـی رکل ـف ـی د، ـحضـور دـب ـن رکت داـشـت ـش
اـبل د، ـق ردـن ـجـهت ـشرکت در ـسوـمـین «اـجالس اـجـتـماـعی اروپا» در ـلـندن ـبـسر ـمی ـب
ان ا اـحـس ادان رـفـق ده ـی دـنی زـن اـن اد ـم ار ـبـی اـمل دکـلـمه اـشـع اـمه ـجـشن ـش رـن ود. ـب وـجه ـب ـت
وـسط رـفـیق وـتی ـت اـسم الـه وـلـق راـیی و اـب اوش کـس اد ـمـحـمد زـهری و ـسـی ری، اـسـت ـطـب
ـیق جـوان راـنی هـا، یک رـف ود. در ـخالل ـسـخـن سـروی، ـب دـین ـخ د، رکن اـل ـن رـم ـن ـه
ای ازـه ا ـس د ارـمـنی ـب رـمـن ود و یک گروه ـهـن را ـنـم ا ـفـلوت اـج اـتی کالـسیک را ـب ـطـع ـق
د. اـیی کردـن ـم رـن وـین ـهـن دـع رای ـم اد ـب وـسـیـقی اـصـیل و ـش رای ـم ا اـج ود ـب ـمـحـلی ـخ
ـهمچـنـین یکی از رـفـقای انگـلـیـسی اـشـعاری از اسکار واـیـلد، ـبرـتوـلت ـبرـشت و  پاـبـلو
ای ا ـتالش زـیـب راـسم، ـب ان ـم ام زـم ر ـخـلـقی ـشـیـلی را دکـلـمه کرد. در ـتـم اـع رودا، ـش ـن
ش اـی ـم ارـسی، ـبه ـن ار ـف رـجـمه اـشـع زب و ـمـتن و ـت دای ـح اـیی از ـشـه دـه ا، اـسالـی رـفـق
گذاـشـته ـشد . در پاـیان ـنـیز ـمراـسم ـبا ـسرود اـنـترـناـسـیوـنال ـخاـتمه ـیاـفت و پس از آن از
ا گل ـسرخ ـمزـین ـشده وـلد ـحزب که ـب رـیدن کیک ـت راـنی  و ـب ا ـغذای اـی ـمدـعوـین ـب

بود، پذیرایی گردید.

جشن شصت و سومین سال در استکهلم - سوئد
انگذاری اـسـبت ـشـصت و ـسوـمـین ـسال ـبـنـی اـشـکوـهی ـبـمـن رـجـشن ـب روز دوم اـکـتـب
ا ـسرود ـحزب در اـسـتـکـهـلم ـتوـسط رـفـقای واـحد ـسوـئد ـبرگزار گردـید. ـمراـسم ـکه ـب
چـهارم ـحزب آـغاز و پس از ـیک دـقیـقه ـسـکوت ـبرای ـبزرگداـشت ـخاـطره ـشـهدای
ـحزب وـجـنـبش، اداـمه ـیاـفت. در اـین ـمراـسم ـکه ـبا اـسـتـقـبال ـخوب ـهم ـمـیـهـناـنـمان واـقع
رادر ـکـموـنـیـست ـسوـئد ،ـعراق ، ـبوـلـیوی و گردـیده ـبود، رـفـقای ـمـیـهـمان از اـحزاب ـب
ام راـئت پـی ـحزب دـموـکرات ـکردـسـتان اـیران وـجـبـهه ـمـلی ـشرـکت داـشـتـند. پس از ـق
راـنی ا ـسـخـن راـسم ـب زب ، ـم الگرد ـح اـسـبت 63 ـمـین ـس ـن زب ـبه ـم زی ـح رـک ـته ـم ـکـمـی
ات ـطـع اـفت. ـق ده اداـمه ـی ای رـسـی اـمـه راـئت پـی ده و ـق دگان اـحزاب ـشرـکت ـکـنـن اـیـن ـنـم
ا ، اـمه ـه رـن راـسم در الـبالی ـب روده ـهای رـفـیق اـیرج اـمری پور در اـین ـم اـیی از ـس زـیـب
ای وـسـیـقی ـکالـسـیک وآـهنگـه ا ـتی از ـم ـطـع ده ـشد و ـهمچـنـین ـق واـن ان ـخ ـش وـسط اـی ـت
ال واـخـته ـشد، ـکه ـمورد اـسـتـقـب رـمـند ـجواـنی ـن اـنو ـتوـسط ـهـن ا پـی راـنی ـب ز اـی ـخاـطره انگـی
د حـزب رهـاـیی ازرـفقـای ـشـهـی ـت اپوـس رارگرـفت  سـراسـرسـاـلن ـب گرم مـدعـوـین ـق
وـشـعارـهای ـضد امپرـیاـلـیـسـتی و ـهـمـبـستگی جـهاـنی پروـلـتری ـتزـیـین ـیاـفته ـبود. درـحـنب
ـمراـسم ـنـیز نـماـیشگاهی ازـکارـهای رـنکی و شـعر رفـیق اـیریج ـبرگزار گردـید. 63 گل
راـنان را ا ـعـشق وـخون، ـجایگاه ـسـخـن ارزه ـتوام ـب ـشا ـنه ـشـصت وـسه ـسال ـمـب ـسرخ ـبه ـن
زرگی ـکه ـبه گل د. ـکـیک ـب ـسـیم گردـی ان ـبـین ـحضـار ـتـق زـیـنت ـمی داد ـکه در پاـی
ال وـن اـسـی رـن اـسرود اـنـت راـسم ـب ود پس از ـصرف ـشام ، ـسرو گردـید و ـم زـین ـب ـحزب ـم
پاـیان ـیاـفت . درپاـیان ـمدـعوـین ـبا ـسرور و ـشادی آرزوی آزادی ـمیـهن ازـبـند اـسـتـبداد

والیت فقیه نموده . تا برگزاری مراسم را در میهن نظاره گر باشند.

تورنتو- کانادا
ادا ـجـمـعی از رـفـقای ـتوده ای و دوـسـتان ـحزب، ـبه ـبه دـعوت ـسازـمان ـحزـبی در کاـن

ای دست هایی که خانه آزادی را آراستید
به رغم ساطورهای خون چکان

به رغم گلهای سربین
این خانه را به خانه آرزو و دوستی بدل کنید

اعجاز فرزند باور است
و مغناطیس خود را

از رگه تالش ها بر می مکد.
از منظومه بلند «شعر و رویا» اثر زنده یاد رفیق احسان طبری

وده ای ـهای داـخل کـشور که اـنـند گذـشـته و دوش ـبه دوش ـت اـمـسال ـهم ـم
شصت و سومین سالگرد بنیانگزاری حزب توده ای مان را در شرایط مختنق و
تکار ـسـازـمـان ـهـای ـحـزـبی در ـیـهن ـبـرگزار کردـنـد، ـبه اـب دـشـوار ـحـاکم ـبـر ـم
کـشورـهای ـمـخـتـلف ـجـهان ـجـشن ـهاـیی ـبرای گراـمـیداـشت اـین ـشروع ـمـبارک و
د.  اـین رگزار ـش رای ـبـیش از ـشش دـهه ـب ان ـب ارـیـخی ـحزب ـم ارزات ـت اداـمه ـمـب
ـستگی ـبـین ارزان راه ـخـلق و ـطـبـقه کارگر و ـتـجـلی گر ـهـمـب اد گاه ـمـب راـسم ـمـیـع ـم
اـلمـلـلی ـترـقی ـخواـهان و کـموـنـیـست ـهای ـجـهان ـبا ـمـبارزات ـمردم اـیران و صـحـنه
ـتـجدـید ـمـیـثاق ـهـمرزـمان ـبرای ـبراـفراـشـته نگه داـشـتن پرچم ـمـبارزات ـحزب ـتوده
رای اـطالع راـسم ـب رـخی از اـین ـم اـهی از ـب ود. در ادـمه گزارش ـهای کوـت ران ـب اـی

خوانندگان نامه مردم منعکس می گردد.

لندن- انگلستان- 
ا شکوه و دن، در مـراـسـمی ـب ـن ران در ـل وده اـی ضـا و هـواداران حـزب ـت اـع
ران را ـجـشن وده اـی اـسـیس ـحزب ـت الگرد ـت اـنه ، 63-اـمـین ـس ـمـحـیـطی گرم ورـفـیـق
تـرـقی ضـاء و هـواداران احـزاب و سـازمـان هـای ـم ضـور ـفعـال اـع نـد. ـح ـت گرـف
کـشورـهای دیگر در ـجـشن که ـساـلن مـحل ـبرگزاری آن ـبا پوـسـتر ـهای ـتـبـلیـغاـتی
ران و پرچم ـحزب ـتزـئـین ـشده ـبود، ـجـلوه ـخاـصی ـبه اـین ـمراـسم ـحزب ـتوده اـی
اده از زـبی و اـسـتـف ای ـح اـلن ـجـشن ـبه اـبتکار رـفـق ود.  درگوـشه سکوی ـس داده ـی
دای ران، ـشـه وده اـی زب ـت ارـیخ ـح اـیی از ـت ر گوـی ری ـتصـاوـی وـت ات کامپـی امکاـن
ـمـبارزات آن در ـتارـیخ ـبـیش از ـشش دـهه ـفـعاـلـیت و ـشـعر ـها و ـسرودـهای ـحزب
ـبه زـبان ـهای ـفارـسی و انگـلـیـسی ـبـطور زـماـنـبـندی ـشده ـبر پرده ـبزرگی  به ـنـماـیش
ـیـقه ا اـعالم یک دـق ران و ـب وده اـی ارم حـزب ـت ا سـرود چـه راـسم ـب ود. ـم ده ـب آـم
سکوت به ـیاد ـشـهدای ـجـنـبش ـمـبارزاـتی ـحزب و ـمردم و از ـجمـله اـفـسران ـشاخه
از ـشد و پس از آن ـشان ـمی گذرد، آـغ ادـت ال از ـشـه اه ـس اـمی ـحزب که پـنـج ـنـظ
شکـیل د ـت رـین از روـن اـض د گوـیی ـبه ـح دوار، ـضـمن ـخوش آـم د اـمـی رـفـیق ـمـحـم
ـحزب و ـتاـثـیر شگرف و ـسازـنـنده آن در ـحـیات ـسـیاـسی کـشورـمان سـخن گـفت.
ـطه ـطـقه ـنـق ـن یـدوار پس از آن ، بـا بـررـسی اوضـاع کنـوـنی کشـور و ـم ـیق اـم رـف
ـنـظرـهای ـحزب در ـمورد ـتـحوالت اـخـیر کـشور و راه ـبرون رـفت از ـبـحران ـهـمه

جانبه سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور را ارایه کرد.
در این مراسم هیئت های نمایندگی رهبری حزب کمونیست عراق، حزب
وـنـیت ـشـیـلی ، ـحزب ان، ـحزب کـم وـن وـنـیـست ـی ودان، ـحزب کـم وـنـیـست ـس کـم
کـموـنـیـست انگـلـسـتان و دیگر ـسازـمان ـهای ـخارـجی از ـجمـله رـفـیق «ـتام ـسـیـبـلی»،
رکل ـی اودن»، دـب دیکاـیی، و خـاـنم «مگی ـب وق ـسـن رکز ـجهـاـنی ـحـق ده ـم ـن مـاـی ـن
ـسازـمان ـترـقی ـخواه  «ـلـیـبرـشن»، که ـجزو ـسازـمان ـهای ـبه رـسـمـیت ـشـناـخـته ـشده
د، ـحـضور اـش ر آن ـمی ـب ـش ون ـحـقوق ـب ـسـی ان ـمـلل و ـصاـحب رای در کـمـی ازـم ـس
داـشتـند که ـهریک در سـخـنراـنی ـهای ـخود پـیام ـهای ـتـبریک ـخود را به ـمـناسـبت

سالگرد تاسیس حزب توده ایران را به اعضا و هوادران حزب رساندند .
ادامه در صفحه 8
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ر اپذـی ارـن زر ـیک اوـلـیت اـنـک ای ـخ وزه درـی ران درـح اـفع ـمـلی اـی ـن اـمـین ـم ـت
ـقـلـمداد ـمی ـشود؛ اـین ـمـهم ـفـقط و ـفـقط درـتـفاـهم ـبا ـهـمـسایگان و اـیـجاد ـفـضاـیی

دوستانه و به دوراز تنش و ماجراجویی قابل دسترسی است.
ـست ـش زدـهـمـین ـن دی، پاـن ورـشـی اری ـخ ال ـج اه ـس ان ـم ارـشـنـبه 6 آـب روزچـه
اچه درـمـسـکو، اره اـین درـی ا ـشرـکت پـنج ـکـشورـکـن گروه ـکاری درـیای ـخزر ـب
پس از ـمذاـکراـتی ـفـشرده پاـیان ـیاـفت. رـساـنه ـهای ـهمگاـنی ـبویژه درـکـشورـهای
اـبی اـهم ارزـی اد ـتـف ای اـیـج وق را گاـمی ـبه پـیش و درراـسـت ـشـست ـف پـنج گاـنه، ـن
اره از وری اـسالـمی دراـین ـب ارـجه ـجـمـه د. آـصـفی ـسـخنگوی وزارت ـخ ودـن ـنـم
ـجـمـله ـیادآورگردـید:  پـیـشرـفت ـمذاـکرات ـخوب ـبود و اـین ـمذاـکراتِ ـسازـنده
درـفـضای ـخـیـلی ـخوب ـصورت گرـفت . ـبـعالوه ایگور ـیوـسف اٌف ـکه ـجاـنـشـین
وـیـکـتورـکاـلـیوزـنی گردـیده، بـعـنوان ـنـماـیـنده روـسـیه دراـمور درـیای ـخزر پـیراـمون
تگوهـا و د گـف د ازروـن اـی شـان سـاـخت:  ـب ـسکـو خـاطـرـن ـسه ـم تگوهـای ـجـل گـف
دی کرد . راز خـرـسـن شـور اـب دگان پـنج ـک ـن مـاـی ان ـن ـی ـته ـم اـف ذاکـرات اـنجـام ـی ـم
درپاـنزدـهـمـین ـنـشـست ـموـضوـعات ـمـخـتلـفی ـمورد ـبـحث ـقرارگرـفت. ـکـشورـهای
ـکـناره ـخزر ـهرـیک ـنـظرات و ـخواـسـتـهای ـخودرا ـصرـیح ـبـیان ـنـمودـند. ـمـساـیـلی
ـنـظـیر ـفـعاـلـیتـهای ـنـظاـمی در مـحدوده درـیاچه، ـتـقـسـیم ـمـناـبع و ذـخاـیر، اـمورـمرـبوط
یگـیـری از اـهم ـمـوـضـوـعـاـتی ـبـودـکه ـیـز ـشـیالت و ـمـاـه ـست و ـن ط زـی ـبه ـمـحـی
ام رده ای را اـنـج ـش ای ـجدی و ـف ون آن گـفتگوـه راـم ور پـی دگان پـنج ـکـش اـیـن ـنـم
واـفق درزـمـیـنه اـنـند ـت وری ـم ـشرـفت دراـم ران از پـی وـعات روـسـیه و اـی د، ـمـطـب دادـن
ـشـیالت ـماـهیگـیری گزارش دادـند. ـعـلـیرـغم اـینگوـنه دـسـتاوردـها، ـمـساـله اـساـسی
رـین زرگـت رای اـین ـب وـقی ـب ام ـحـق ـظ د، ـیـعـنی ـتـعـیـین ـن اـش ورد اـخـتالف ـمی ـب ـکه ـم

دریاچه جهان کماکان حل نشده باقی ماند.
ـسرگـئی الوروف وزـیرـخارـجه روـسیه، ـباـصراـحت ـیادآورگردـیده ـبودـکه،
رـسر ـتـعـیـین ـنـظام ـحـقوـقی اداـمه ـشده و ـمذاـکره ـب ان ـحل ـن اـخـتالف اـصـلی ـهمچـن
دارد. اـخـتالف دراـین زـمـیـنه ـبـسـیار اـساـسی اـست. درـنـشـست ـمـسـکو، ـقزاـقـسـتان و
وق ـبـین اـلـمـلـلی اد ـحـق ا ـمـف ر ـب اـی وـلی و ـمـغ راـص واـضع ـغـی رـم ازـهم ـب و ـب اـک دوـلت ـب

پافشاری کردند. 
ـنـماـیـندگان اـین دوـکـشور ـمـعـتـقد ـبودـند، ـمی ـباـید ـقواـنـین ـکـنواـنـسـیون حـقوق
درـیاـها درراـبـطه ـبا درـیای ـخزر اـجرا گردد، زـیرا ـخزر درـیاچه داـخـلی ـنـیـست و
ـوـضع ـران از ـم ـاـبل اـی ـاـهـای آزاد راه دارد. درـمـق ازراه رودـخـاـنه ولگا ـبه درـی
اع ـکرده اـست. اـخـته ـشده ـبـین اـلـمـلـلی دـف ر و ـشـن واـنـین ـمـعـتـب رـق اـصوـلی و ـمـبـتـنی ـب
اـید زـیرا ـخزر درـیاچه اـست ـکه ـمـیان پـنج ـکـشور ـمـحـصورـبوده و درـنـتـیـجه ـمی ـب
ـنـظام ـحـقوـقی آن ـمـبـتـنی ـبر ـتواـفق پنچ ـجاـنـبه ـباـشد. ـترـکـمـنـسـتان ـتاـحدودی ازاـین
دان ـهای ـنـفـتی  چرغ  و   رـسر ـمـی اـکو ـب ادوـلت ـب را ـب د، زـی اـیت ـمی ـکـن وـضع ـحـم ـم
رگی رواـبط ر ـبه ـتـی ال پـیش ـمـنـج دـس ـشـلی  اـخـتالف دارد. اـین اـخـتالف چـن گوـن
ور ـش ودرا در دوـک ای ـخ اـنه ـه ارـتـخ رـفـین ـسـف دو ـط اد ـش ـشق آـب و و ـع اـک ان ـب ـمـی
رـکـمـنـسـتان چـندی پـیش ـطرـحی را ـتـصوـیب ـنـمودـکه ـتـعـطـیل ـکردـند. پارـلـمان ـت
ـمـطابق آن ـمـنـطقه ای ـبه وسـعت 12 ـمایل از ـکـناره درـیای ـخزر درـیای ـسرزـمـیـنی

این کشورمحسوب گردیده و فعالیت دیگرکشورها درآن ممنوع است.  
و اـما روـسـیه از ـسـیاـست چـندـسوـیه ای پـیروی ـمی ـکـندـکه ـهدف آن ـتاـمـین
ـسیادت ـمسـکو بردرـیای خزراـست. روسیه دراین ـخصوص دیپلـماسی چـندگانه
ای را اجرا می کند و می ـکوشد نفش تعادل آفرین دراختالفات، البته به سود
رپاـیه اـست ـخودرا ـب اـید. ـهم اـکـنون روـسـیه ـسـی ا ـنـم اـهداف ـبـلـند ـمدت ـخود،اـیـف

ـنه رده و رواـبط ـتنگاـتنگی را دراـین زـمـی ال ـک ر ـفـع ـسـت اع درـب ـش ـسـیم درـسـطح و ـم ـتـق
بویژه با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان فراهم آورده است.

درآـستانه تشکیل نـشست پانزدهم درمسکو، ـمهدی صفری نمایـنده ویژه ایران
از ـکه اـنه و ـقـفـق ای ـمـی اـیش آـسـی اـشـیه ـهـم زر ـطی گـفتگوـیی درـح ای ـخ ور درـی دراـم
درـتـهران ـبرپاـشده ـبود، درـباره ـموـضع اـیران گـفته ـبود:  ـبااراـیه ـفرـمول ـهاـیی ازـسوی
دن ـبه ظـر ـمی رـسی رـسـی ـنه آـبی 4/20درصـداـست و ـبه ـن ران ـسـهم مـا ازاـین پـه اـی
ر اـست. اپذـی ان ـن ا اـمـک ـشـکل اـم اری ـم زر، ـک ای ـخ د ـسـهم از درـی داـقل 20 درـص ـح
ازاـین رو ـتـهران ـتـمام ـکوـشش ـهای دیپـلـماـتـیک ـخودرا ـبرای ـبه دـست آوردن اـین
اـسی ان، واـقـعـیت اـیـنـست، دیپـلـم رـغم اـین ـسـخـن ـسـته اـست . ـعـلـی ارـب ـسـهم از ـخزر ـبه ـک
اـبی اـمـی ون ـبه ـک اـکـن از ـت اـنه و ـقـفـق ـی ای ـم زر، آـسـی ای ـخ وزه درـی ا ـح ـطه ـب ران درراـب اـی
دـست ـنـیاـفته و ـموقـعـیتـهای ـتارـیـخی ـبزرگی دراـثر ـخـیاـنت رژـیم والـیت ـفـقیه از کف

میهن ما ربوده شده است.
ا ار ـضـعـیف درارـتـباط ـب ـسـی ال، ـمـنـفـعل و ـب رـفـع اـسـتی ـغـی ـجـمـهوری اـسالـمی از ـسـی
اـیـشی ـهـفـتم و رـم ـشـکـیل ـمـجـلس ـف ا ـت ویژه ـب وده و ـهـست. ـب رـخوردارـب ای ـخزر ـب درـی
اشغال کرـسی های نمایـندگی بوسیله عـناصروابسته به ارتـجاع، باید درانتـظار فاجعه

درمورد منافع ملی ایران دردریای خزر بود.
اـکـنون درـمـجـلس ـهـفـتم، ـیـکی از ـسـیاـست گذاران اـصـلی پـیراـمون ـمـساـله ـخزر،
اـست ون اـمـنـیت و ـسـی ـسـی ـی وان رـیـیس ـکـم ردی اـست ـکه ـبه ـعـن روـج دـین ـب ـعالء اـل
ـسـتان و ـشـبه اـن اـشـته ـشده. وی ـمـسـئول ـشـکـست دیپـلـماـسی اـیران در اـفـغ ـخارـجی گـم
ـقاره ـهـند ـمی ـباـشد و ـشـخص ـمورد اـعـتـماد وـلی ـفـقـیه ـبوده و ـنـسـبت ـبه ـمـناـفع ـمـلی و
ـحـقوق حـقه ـمردم اـیران ـبی ـتـفاوت اـست. اـین اـمر را ـکارـناـمه وی زـماـنی که ـمـسـئول

افغانستان بود نشان می دهد!
تـر در ـم شــست پاـنـزدـهم گروه کـاری دریـای خـزر، ـکه ـک تـاـیج ـن ـیـکی از ـن
ـمـطـبوـعات اـیران ـبازـتاب ـیاـفت، ـعدم ـتواـفق ـبرـسر زـمان ـبرگزاری اـجالس رـهـبران
و و اـک راً روـسـیه، دوـلت ـب اـه و ـظ ـسـک رده درـم ـش رات ـف ذـک ود. پس از ـم ران ـب درـتـه
ده ـکه ـن ـسه آـی ران درـتهـران را ـبه ـجـل ـب اره گردـهمـاـیی رـه ـصـمـیم درـب ان ـت ـسـت زاـق ـق
د. وکـول کـردـن رگزارگردد، ـم ان ـب ـسـت ـن ـم رـک ـتـخت ـت اد پاـی ـشق آـب راراـست در ـع ـق
ـسه سـران آـنـهم درـتهـران رگزاری ـجـل د درـب ردـی ـیه آـشکـاراً از ـت وعـات روـس ـطـب ـم

گزارش دادند.
ران ار ـبه اـی ـش زر و ـف ای ـخ اره درـی اری 4 دوـلت ـکـن ـتالش روـسـیه ـجـلب ـهـمـک
ـبرای پذـیرش ـنـظام حـقوـقی ـمورد درـخواـست ـمـسـکو اـست. اـینک ـمـساله تـعـیـین ـنـظام
ـحـقوـقی درـیای ـخزر، ـبویژه ـبرای اـیران و روـسیه ـجـنبه ـحـیاـتی ودرـعـین ـحال پیچـیده
ـته ای اـست و ـس ده ـه سـاـله پروـن رـم ـیه درگـی ـته اـست. رژـیم والـیت ـفـق ـبه خـودگرـف
ـیه ـمـاری درـقـفـقـاز و ـحـوزه درـیـای ـخـزر از ـنـاـح ـشـکالت ـبی ـش ـیـز ـبـا ـم ـیه ـن روـس
ار اـیل درـکـن ـس د. اـین ـم اـش رو ـمی ـب و روـب اـت ان ـن ا و پـیـم رـیـک ـسم آـم ـی اـل ـحضـورامپرـی
ظـام ـحقـوـقی بـرای ـین ـن ـی رسـر ـتـع یـدن ـبه تـواـفق ـب ـمـجمـوـعه عـواـمل دیگرراه رـس

بزرگترین دریاچه جهان را با دشواری روبروساخته است.
اـمـین رـفـهای ـموـضوع درـیای ـخزرـت رـین ـط وان ـیـکی از اـصـلی ـت ران ـبـعـن رای اـی ـب
اـید از اپذـیر اـست. ـبه ـهیچ رو و ـتـحت ـهیچ ـعـنوان ـنـب اـفع ـمـلی ـیک اـلوـیت اـنـکارـن ـمـن
د. ـطـقه چـشم پوـشـی ران دراـین ـمـن ردم اـی روع ـم ـش ارـیـخی و ـم وق ـحـقه و ـت اـمـین ـحـق ـت
اـهم و دوـسـتی درـمـنـطـقه ـبه راـیـجاد ـفـضای ـتـف راـین ـیک ـسـیاـست ـفـعال و ـمـبـتـنی ـب اـب ـبـن
دور از ـتـنش و ـماـجراـجوـیی، ـشرط ـضرور ـبرای ـمـناـفع و اـمـنـیت ـمیـهن ـما قـلـمداد ـمی
ـشود. درـنـتـیـجه ـتداوم گـفتگوـها درـهرـجـهت ـبه ـسود اـیران و ـهـمـسایگان آن اـست !

تداوم گفتگوها
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ـبرـتری ـطـلـباـنه اـیاالت ـمـتـحده، ـجزـیره ای ـبی ارـتـباط ـبا ـبـقـیه ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه و
ان ـجدا از آن ـمـحـسوب ـمی ـشود، ـنه که ـحـتی از ـنـظر ـتـحـلـیل گران ـجدی ـجـه
ـسطـحی و غـیرواـقعی قـلـمداد ـمی ـشود، در ـعمل فـقط به غفـلت از ـتدـبـیر اـندـیـشی
وش و ورج ـب اـنی که ـج د.  درـجـه اـم اـفع ـمـلی ـمی اـنـج ـن ر پاـیه ـم داـنه و ـب وـشـمـن ـه
ـمـشاوراـنش در پـنـتاگون و ـشورای اـمـنـیت ـمـلی ـبه ـطراـحی آن ـمـشـغوـلـند، ـمـسـئـله
وکراـسی در رح «دـم دی که ـط دـی اری ـج و اـسـتـعـم ـسـتم ـن رش ـسـی اد و گـسـت اـیـج
ـتـراتژیک از آن اـست و اـیـران در آن ـنقـش ـیـاـنه ـبـزرگ» ـبخــشی اـس ـخـاورـم
ـمـدـتـاٌ از نکه آـیـا ـع ـنـده اـست و ـنه اـی ـین کـن ـی ـمـحـوری اـیـفـا ـخـواـهـد کرد، ـتـع
ده رواـبط ـن ای دیگر. اـینکه آـی وه ـه ا ـشـی د وـی د ـش واـه اده ـخ شگرکـشی اـسـتـف ـل
ان ـجدا رای ـبـقـیه ـجـه ران را از ـنـقـشه و ـطرح دوـلت ـبوش ـب ا اـی االت ـمـتـحده ـب اـی

بدانیم، در بهترین شکل خوشباوری ساده لوحانه است.     
اـبـقه ررـغم کارزار وـسـیع و ـبی ـس وش که ـب ورج ـب ره ـج ـظ ر ـمـنـت روزی ـغـی پـی
داـفع اـعی ـم ـم ای اـجـت ار ـه اـخـت ای کارگری و ـس ادـیه ـه رـقی، اـتـح ـت ای ـم روـه ـی ـن
اهپوـسـتان و اـقـلـیت ـهای نژادی و ـمداـفـعان ـحـقوق ـبـشر ـممکن ان، ـسـی ـحـقوق زـن
ـشد، اکـنون ـبـطور ـبالـقوه ـشراـیط ادامه و ـسرـعت گـیری ـسـیاـست ـهاـیی را ـفراـهم
ـمی آورد که در ـطول ـجـهار ـسال گذـشـته ـمـتـضـمن رـشد ـنـظاـمی گری و ـجنگ
ـطـلـبی ـبوده اـست.  ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات ـهـمانگوـنه که در ـتـحـلـیل ـحزب کـموـنـیـست
رای ارزه ـب ـب رای مـردم آمـریکا و ـم ـتحـده آمـده اـست: « شکـسـتی ـب ایـاالت ـم
سـاوات و بـرابـری بـود.» ـحقـوق مـدـنی و کارگری، ـصـلح، دمـوکراـسی و ـم
رـهـبران ـجـنـبش صـلح در جـهان اـنتـخاب ـمـجدد ـجورج ـبوش را به ویژه از ـمـنـظر
آـیـنده تـحوالت در ـجـهان، و ـبه ـخـصوص در ـمـنـطقه ـخـلیج ـفارس و ـخاورـمـیاـنه،
ان چاره واـه ـسـته و ـخ ده داـن ـن ال آن، نگران کـن ـب ده در ـق االت ـمـتـح وـضع اـی و ـم
د و ضـرور ارزاـتی کارآـم ـب ای ـم اـست ـه دوـین ـسـی ـطه و ـت ـشی در اـین راـب دـی اـن
ـهـسـتـند.  اـین اـنـتـخاـبات ـبا ـتوـجه ـبه ـشراـیط ـسـئوال ـبرانگـیز پـیروزی ـجورج ـبوش
ودن ر رـغم پاـئـین ـب ـظه کاران ـب اـف ال 2000 که در ـطی آن ـمـح ات ـس اـب ـتـخ در اـن
آرای کاـندـیدای ـخود ـبه ـیاری مـحاکم ـقـضاـیی آـمریکا و از ـطریق ـباـطل اـعالم
وکرات رای دـیدای ـحزب دـم ان که ـبه کاـن اهپوـسـت اری از ـسـی ـسـی کردن آرای ـب
ارزات رـین ـمـب اـید یکی از ـحـساس ـت د،  ـش ودـن ده ـب د،  ـبه ـقدرت رـسـی ودـن داده ـب
اـتى که ـبه دـلـیل پـیش اـب ود. اـنـتـخ ریکا ـب االت ـمـتـحده آـم ارـیخ اـی اـتى در ـت اـب اـنـتـخ
گرـفـتن دکـترـین «ـجنگ ـهای پـیش گـیرـنده» و اـتـخاذ ـسـیاـست «ـجنگ ـناـمـحدود
ـبر ـضد ـترورـیـسم» در سه ـسال پـیش و دو ـجنگ ـتـمام ـعـیار ـبر ـضد اـفـغاـنـسـتان و
اٌ ـمـعـطوف ـبه ـمـساـیل ـعراق، ـعـمده ـتـبـلـیـغات آن از ـسوى ـهردو کاـندـیدا ، ـعـمدـت
ال ار ـس ى خـود اـین کشـور. ـعـملکرد چـه سـاـیل داـخـل ا ـبه ـم ود ـت ـمـلـلی ـب ـبـین اـل
ود، که ـبه د ـب ر کاخ ـسـفـی و»  ـب ـظه کاران ـن اـف راـطی «ـمـح گذـشـته گروه راـست اـف
رـقی خـواه، سـان ـت ود که ـهیچ اـن ـمـیـتی داده ـب ان اـه اـیج چـن ـت ات و ـن ـتخـاـب اـین اـن
ـطرـفدار دـموکراـسی و ـصلـحی در ـجـهان ـنـمی ـتواـنـست در ـقـبال آن ـبی ـطرف و

بی تفاوت بماند. 
ات ـهـفـته اـب ـتـخ ان در اـن اـسی ـجـه ادی از ـتـحـلـیل گران ـسـی ار زـی ر ـشـم ـظ ـبه ـن
ان ادگراـی رار داـشـتـند ـجورج ـبوش، ـبـنـی اـبل ـهم ـق ریکا دو اردو در ـمـق گذـشه آـم
ـمـسیـحی و انـحـصار ـهای ـتـسلـیـحاـتی و نـفتی ـمدافع ـسـیاست ـهاى ـعـمیـقاً ارـتـجاـعی
ای روـه ـی وى دیگر ، ـطـیف وـسـیـعی از ـن و و در ـس روزاـنه از یک ـس و ـجنگ اـف
ـطرـفدار صلح و دـموکراـسی و مـعتـقد ـبه احـترام ـبه ـقوانـین ـبـین اـلملـلی و ـعملکرد
ـسازـمان ـمـلل ـقرار داـشـتـند که در ـقاـلب پـشـتـیـباـنى از «ـجان کرى» ـمـخاـلـفت ـخود
ـبا اداـمه ـسـیاـست ـهاى ـضد دـموکراـتیک و ـغـیر اـنـساـنى ـبوش در اـیاالت ـمـتـحده
ده ارى که آـیـن اـجـعه ـب اـست ـهاى ـف ودـند.  ـسـی و  ـعرـصه ـجـهان را  اـعالم کرده ـب

بشریت را تحت تهدید  قرار داده است.
ریکا در ـیخـواـهی و زـحـمتکشـان آـم رـق عـدم مـوـفـقـیت ـجـنـبش ـصـلح و ـت

جـلوگـیری ار اـنتـخاب مـجدد ـبوش ـبه دنـبال یک کارزار اـنتـخاـباـتی ـعمـیـقاٌ ـقطـبی ـشده،
وش ـجهـان را در شـراـیط ویژه ای را قـرار داده اـست.  گرچه طـرح هـای دوـلت ـب
ا ر ـجـهان و ـبه ویژه ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس ـب اـلـیـسـتی ـخود ـب ـبرای گـسـتراـندن ـتـسـلط امپرـی
ـمـناـبع ـسرـشار ـنـفت و گاز آن از ـهـمان آـغاز ـبا مـخاـلـفت ـهاى وـسـیع و ـبی ـسابـقه افکار
ر اکم ـب د، گروه ـح رو ـش ان ـمـلل روـب ازـم رـخورد ـمـنـفی ـس ان و از ـجـمـله ـب وـمی ـجـه ـعـم
ا ـخـشوـنت ا ـبه اـین ـمـخاـلـفت ـها، ـسـیاـست ـخود را ـب اـهرم ـقدرت در واـشنگـتن ـبى اـعـتـن
ـهرچه ـتـمام ـتر به پـیش راـند . ـنـماـیـندگان ـعـمده ـترـین انـحـصار ـهای ـتسـلـیـحاـتی و ـنـفـتی
جـهان به ـخوـبى درک کرده ـبودـند که ـبرای غـلـبه ـبر بـحران اـقـتـصادى و ـسـیاـسى رـشد
ـیاـبـنده در ـجـهان ـباـید تـغـیـیرات ـماـهوی ای را در ـنـظم ـحاکم ـبر ـجـهان به ـسود آـمریکا
ـسازـمان دـهـند.  آن ـها آگاه ـبودـند که ـبرای ادامه اـین سـیاـست ـها و به ـساـمان رـساـندن
ـطرح ـهای اـهرـیـمـنی ـخود ـنـیاز ـبه کـسب «ـمـشروـعـیت» و ـجـلب ـحـماـیت اکـثرـیت ـمردم

آمریکا در انتخابات اخیر دارند.
ر داٌ ـغـی دـی ـسـتم ـش ر ـسـی زون ـب وش را ـممکن کرد اـف ورج ـب روزی ـج آنچه که پـی
دـموکراـتیک اـنتـخاـباـتی آـمریکا که ـعمالٌ آن را به ـعرصه رـقاـبت ـتبـلیـغاـتی اـنـحـصارات
ـفرا ـمـلی ـبدل ـمی کـند، ـنـقش ـموـثر رـساـنه ـهای آـمریکا در پرده کـشـیدن ـبر واـقـعـیات
اـجـتـماـعی و ـتـحـمـیل ـنـظرات ـسـطـحی ـبر ـتوده ـها ـبود.  ـبه ـنوـشـته ـمـطـبوـعات ـمـعـتـبر ـبـین
ار ـمـیـلـیون رای را در ـسـیـحی که ـبـیش از چـه ادگرای ـم ر ـمـحاـفل ـبـنـی وـث اـلـمـلـلی ـنـقش ـم
ر راـموش کرد.  در اـنـتـخاب اـخـی د ـف اـی ـب ورج ـبوش ـن د، را در اـنـتـخاب ـج رل دارـن کـنـت
ـبـنـیادگراـیان ـمـسـیـحی و ـهمچـنـین ـمـحاـفل کـلـیـمی ـبـطور یکپارچه ـبه ـجورج ـبوش رای
دادـند.  ـجورج ـبوش ـهمچـنـین ـبا بـهره گـیری از اـثرات رواـنی ـحمالت ـترورـیـسـتی 11
سپـتاـمـبر ـبر ـمردم آـمریکا ـبا ـکوـبـیدن  ـبر ـطـبل ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم و ـبن الدن و ـمـطرح
ای اـسـیت ـه اـنـبه اـست، از ـحـس ر یک ـجنگ ـهـمه ـج ریکا در یک گـی کردن اـینکه آـم

ملی مردم سوء استفاده کرد.  
در کارزار اـنـتـخاـباـتى اـمـسال، ـجورج ـبوش از ـهـمان اـبـتدا ـمـحور اـصـلى ـسـیاـست
اـفع آـمریکا در ارزه ـعـلـیه ـترورـیـسم» و ـتـضـمـین اـمـنـیت ـمـن ـهاى ـخود را : گـسـترش «ـمـب
ز اـعالم کرد که اـبات ـنـی روزى در اـنـتـخ اـصـله پس از پـی رار داد و ـبالـف ان ـق راـسر ـجـه ـس
اـین ـسـیاـست را ـبا «ـجدـیت» ـبـیـشـتر اداـمه ـخواـهد داد. به زـعم ـطرـفداران ـبوش پـیروزی
اـنه ای ـب اـست ـجنگ ـطـل راى اداـمه ـسـی ردم ـب د» ـم اـیـی ر ـت ات  گرـفـتن «ـمـه اـب ـتـخ در اـین اـن

است که در سی ساله اخیر بی سابقه بوده  است. 
در واکـنش به پـیروزى ـجورج ـبوش ، ـشرکت ـهاى اـنـحـصارى ـفراـمـلی ـبا ـشور و
ام دـند و ـقـیـمت ـسـه ان ـخواـن راى «رـشد اـقـتـصادى» ـجـه روزى ـب ـشـعف ، آن را یک پـی
ان ادى ـجـه ـص اع اـقـت ى اـست که اوـض راـیـط دا کرد. اـین در ـش زاـیش پـی ز اـف زرگ ـنـی ـب
ان رو ـبه وـخاـمت ـمى رود و ـهـمه روزه ـتـعداد ـبـیـشـترى ـبه ـخـیل ـعـظـیم ـبیکاران ـهمچـن
ـمى پـیوـندـند. دـلـیل چـنـین ـشادى ای از ـسوى اـنـحـصارـهای ـفرا ـمـلی و ـبه ویژه ـشرکت
ـهاى اـسـلحه ـسازى را ـباـید در  ـسود ـهای کالـنی دـید که ـسـیاـست ـهاى ـجنگ ـطـلـباـنه
نکه اـین ر رـغم آگاـهی ـبه اـی رای آن هـا ـبه ارـمغـان خـواهـد آورد. آن هـا ـب وش ـب ـب
اـفع ـمردم آـمریکا و ـجـهان ـقرار دارد، ـمی داـنـند که ا ـمـن ا در ـتـضاد کاـمل ـب ـسـیاـست ـه
ن ـی نـده ـجنگ افـروزی در گوـشه و کنـار ـجهـان و تـاـم ـنه هـاى ـنجـومـى فـزاـی هـزـی

تسلیحاتی محافل جنگ طلب به طور عمده به جیب خود آنها سرازیر مى شود. 
ور راى ـتـعـیـین رـئـیس ـجـمـه اده ـفـقط ـب ات ـس ـتخـاـب ال 2004 یک اـن ات ـس ـتخـاـب اـن
آمریکا نبود، بلکه اـنتخاباـتى بود که نتیجه آن ـبر زندگى همه شهروـندان جهان ـتاثیر
اـقض راـنه و ـمـتـن ود ـس اى ـخ اـست ـه ات اداـمه ـسـی اـب ـتـیـجه اـین اـنـتـخ د گذاـشت . ـن واـه ـخ
ـمـنـشور ـسازـمان ـملل ـمـتـحد، ـبى اـعـتـناـیى به ـسازـمان ـها و ـنـهادـهاى ـبـین اـلـمـلـلى و ـنـقض

حاکمیت ملی سایر کشورهاى جهان است. 
ـتنـها راه ـموـثر مـقابله ـبا اـین سـیاست ـها و ـخـطراتی ـجدی که جـهان را  تـهدـید ـمی
کند،  بسیج خلق ها در همه کشورهای جهان برای پیوستن به جنبش قدرتمند صلح

و مبارزه با «جهانی شدن» سرمایه داری است.     

ادامه نگرانی جهان از انتخاب مجدد ...
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ـنـتاـیج اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری اـمریکا، در روز 12 آـبان ـماه، و ـتـقوـیت ـمواـضع راـست
وـجب واـند ـم اٌ ـقـضاـئـیه ـنـمی ـت وای ـمـجرـیه و ـمـقـنـنه و ـطـبـیـعـت اـسی اـین کـشور در ـق رـین ـجـناح ـسـی ـت
نگراـنی ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـترـقی در اـیران، ـمـنـطـقه ـخاورـمـیاـنه و ـجـهان ـنـشود. ـتـیـتر ـها و گزارش
ـهای روزـناـمه ـهای پر ـتـیراژ و ـمشـهور جـهان، از «ـنـیوـیورک ـتاـیـمز» گرـفته ـتا «ال پاـیز» اسپاـنـیا، از
ا «ـلوـموـند» و «ـلـیـبراـسـیون» پارـیس در روز ـبـعد از اـنـتـخاـبات اـیـمز» و «گاردـین» ـلـندن گرـفـته ـت « ـت
اٌ یک پارچه ای ـعدم ـخـشـنودی افکار ـعـموـمی ـجـهان از اـنـتـخاب کاـندـیدای ـحزب ـبـطور ـتـقرـیـب
ـجـمـهورـیـخواه را ـتـصوـیر ـمی کـند.  اـسـتـثـنا در اـین ـمـیان روزـناـمه «وال اـسـترـیت ـجورـنال» ـبود که
دـیدای اـصـلی ـخود را ـمـنعکس کرد. ام ـجـهان از پـیروزی کاـن ازارـهای اـصـلی ـسـه ـخوـشـنودی ـب
اـلی ازار ـهای ـم اـنـماه ـخـبر داد که «ـب اـلی چاپ ـلـندن در ـصـفـحه اول ـخود در روز 14 آـب اـیـمز ـم ـت
جـهان ـنتـیجه اـنتـخاـبات رـیاـست جـمـهوری آـمریکا را ـجـشن ـمی گـیرـند.»  و آـقای ـتام مکـماـنوس،
ـمـسـئول اصـلی تـعـیـین اـسـتراتژی «ـبانک آو آـمریکا»،  اظـهار داـشت که «ـبازار ـهای ـماـلی اـحـساس
ا اـنـتـخاب ـبوش یک ـخـطر ـجدی را از کـنار گوش گذراـنده اـند.» ـمـحاـفل ـمـطـلع ـمی کـنـند که ـب
ا پـیروزی ـبوش ـقـیـمت ـسـهام ـبـخش اـنرژی (ـنـفت و گاز) و ـهمچـنـین ـبازار ـبورس ـمـعـتـقدـند که ـب
ده ای ـعـم ور ـه ذکر اـست که یکی از ـمـح اـبل ـت د رـفت.  ـق واـه اال ـخ ات پزشکی ـب دـم ـبـخش ـخ
کارزار اـنتـخاـباـتی ـبوش ـباز کردن دـست ـبـخش ـخـصوـصی در ـعرـصه ـخدـمات پزشکی آـمریکا
ا و روـسـیه اـنـتـخاب اـلـی راـئـیل، انگـلـیس، اـیـت ران اـس ود.  در ـمـحاـفل ـبـین اـلـمـلـلی ـفـقط رـهـب ـخواـهد ـب
ان،  اـین ـسـت ـسـته و از ـنـتـیـجه آن ـحـماـیت کردـند. ـتوـنى ـبـلر، ـنـخـست وزـیر انگـل ـبوش را ـمـثـبت داـن
اـنـند  گذـشـته از رورـیـسم »  ـخواـند و اـعالم کرد که ـبه ـم ا ـت ارزه ـب راى «ـمـب وـفـقـیـتی ـب پـیروزى را ـم
اـسى ردن اـهداف ـسـی راى پـیش ـب اـمى گرى ـب اـست ـنـظ ارـجى ـبوش و اداـمه ـسـی اـست ـهاى ـخ ـسـی

آمریکا در راه به دست گرفتن رهبرى جهان، پشتیبانى خواهد کرد.
ر وال ـب اٌ ـسـئ ارات ـمـبـهم و ـبـعـض اـهد اـظـه ار اـست که ـش اـسف ـب ـبـته ـت اـیی اـین اـل در چـنـین ـفـض
ر وال ـب اـیی ـمـغـشوش و ـسـئ ر پاـیه ـتـحـلـیل ـه اـشـیم که ـب اـسی کـشور ـب ره ـهای ـسـی رـخی چـه ز ـب انگـی
انگـیز از ـسـیاـست آـمریکا در ـقـبال اـیران، ـنـتیجه اـنـتـخاـبات را از ـنـظر ـتـحوالت آـتی ـمـیـهن و ـمـنـطقه
د ارات ـسـی د.   دـلـیل اـظـه اع از آن پرداـخـتـن واردی ـبه دـف ا ـحـتی در ـم وه داده و ـی ـبی اـهـمـیت ـجـل
حسن روـحانی، دبـیر ـشورای عالی دـفاع رژیم فـقاهتی، در ـتوضیح ـمزیت ـهای جورج ـبوش در
مقابل کاـندیدای ـحزب دموکرات، و یا آـقای داریوش هماـیون، وزیر اطالـعات رژیم شاه، در
ـخوش آـمد گوـیی ـبه ـبوش در اـنـتـظار کمک ـبرای ـبه ـقدرت ـنـشاـندن ـسـلـطـنت ـطـلـبان در اـیران
وری اـت داحـان دیکـت ریکا ـبه کشـور، روـشن اـست و از ـم ده» آـتی آـم دازـن ر اـن پس از ـحـمـله «ـب
اـنتظار دیگری ـنمی ـتوان داشت. اظـهارات اغلب شخـصیت های ـسیاـسی میانه رو و ـیا واـبسته به
راـنی ـبر اـین پاـیه اـسـتوار اـست که ـبوش ـهم چاره ای ـجز اـین ـندارد که در ـمـحاـفل حکوـمـتی اـی
راـبطه ـبا اـیران ـبه راه حل از ـطرـیق ـمذاکره روی آورد و از اـین رو ـبا ـجان کری ـتـفاوـتی ـندارد.
اـین ـمـشـخص اـست که ـطراـحان چـنـین اـظـهاراـتی ـیا ـعاـمداـنه از درک ارـتـباط کـلـیدی ـتـحوالت
اـیران با بـقیه کـشور ـهای منطـقه و تبـعات مهلک سـیاست ـنـظامی گری آـمریکا طـفره می روـند و
ـیا اـصوالٌ از چنـین درکی ـعاـجز ـهـستـند. آـنان ـبا ـبرـجـسته کردن ـفرم و پوسـته رواـبط امپرـیاـلـیسم ـبا
ای اـست ـه ر ـسـی ـظ ران از ـمـن ور اـینکه اـی د. ـتـص ره ـمی روـن وای آن ـطـف رژـیم از پرداـخـتن ـبه ـمـحـت

حمله نظامی آمریکا  به فلوجه و
کشتار مردم عادی

ـتـخـاـبـات آـمـریکا ، ـتـعـاـقب  پـیـروزی ـجـورج ـبـوش در اـن ـم
ورد وـجه را ـم اـجـمی ـسنگـین ، ـفـل ور در ـتـه ای ویژه اـین کـش روـه ـنـی
د ات از چـن د. اـین ـعـمـلـی رار دادـن ود ـق واـیی ـخ ـحـمالت زـمـیـنی و ـه
هـفته پـیش ـتدارک دـیده ـشده ـبود و ـبـیش از 15 ـهزار ـنـیروی ویژه
ا ـبه گزارش  ـخـبرگزاری آـمریکا آـماده ـحـمـله ـبه ـفـلوـجه ـبودـند . ـبـن
ظـار ـمی رـفت که در ـت یـر اـن ـته اـخ ـبی ـبی ـسی   در ـخالل چنـد ـهـف
ـصورت شکـست ـمذاکرات دوـلت ـموـقت و رـهـبران اـهاـلی ـفـلوـجه
د رو ای ـتـن وـیل گروه ـه ان و ـتـح اـمـی ـظ ورد ـخـلع ـسالح ـشـبه ـن در ـم
رک عـراـقی و ـشـت روهـای ـم ـی رده ـن ر در ـشهـر ، ـحـمـله گـسـت ـتـق ـس ـم
آـمریکاـیی ـبرای ـتـصرف ـفـلوـجه آـغاز ـشود . (ـبی ـبی ـسی 9 ـنواـمـبر

(2004
کاـلـین پاول ، وزـیر اـمور ـخارجه آـمریکا ـنـیز ، پس از پـیروزی
اکـید کرد که ـجورج ـبوش ـبه اـلی   ـت اـیـمز ـم ا  ـت ـبوش در ـمـصاـحـبه ـب
ـطور ـفـعال  ـسـیاـست ـتـهاـجـمی ـخارـجی   ـخود را اداـمه ـخواـهد داد و
ـسـئـله ، ـبلکه زنگ ـخـطری ـجدی ر اـین ـم اـیـیدی ـب ا ـت وـجه ـنه ـتـنـه ـفـل
ـبرای دیگران ـنـیز است . ـبـمـباران ـهای ـبی وقـفه ی فـلوجه در ـحاـلی
آـغاز ـشدـند که ـهـنوز ـبـیش از ـصد ـهزار ـنـفر از ـساکـنـین ـعادی  در
وی ر از ـس ره ـشـه اـص ده ـبه ـعـلت ـمـح د. اـین ـع ده اـن اـن اـقی ـم ر ـب ـشـه
ـنـیروـهای آـمریکاـیی چاره ای ـجز اداـمه زـندگی زـیر ـبـمـباران ـهای
رگزاری د.  نکـته ای که ـخـب دارـن ریکاـیی را ـن ای آـم روـه د ـنـی دـی ـش
ن اـست که ـتالش ـبـرای ـنـد اـی ـهـای ـجـهـان ـبه آن اـشـاره ـمی کـن
د ـبه واـن وـجه ـمی ـت ـسـلح در ـفـل روی ـم ـی زار ـن ا ـسه ـه زار ـت ودی ـه اـب ـن
رـقی روـهای ـت ام ـشود. ـنـی اه ـتـم ـسان ـبی گـن زاران اـن ار ـه ـقـیـمت کـشـت
ـخواه ـعراـقی ـبا اعالم ـمـخالـفت ـجدی  ـبا اـین ـعمـلـیات اـین ـحرکات
د.  اـین ـسـتـن ز داـن ره انگـی اـط راق ـمـخ ازی ـع ادی ـس د ـع رای روـن را ـب
ارـجی یک ای ـخ اـست ـه ان از ـسـی ـش ر اـین که ـن ات ـعالوه ـب ـعـمـلـی
رای وش دارد ، در ـعـمل راه را ـب ـبه و ـمتکی ـبه زور جـورج ـب جـاـن
ـحل ـمـساـلـمت آـمـیز ـبـحران و از ـطرـیق ـتـبادل ـنـظرـهای ـسـیاـسی ـمی
ای ـبـین ان ـه ازـم داـشـتن ـس ریکا  دور نگـه دف اـصـلی آـم دد.  ـه ـبـن
اـلـمـلـلی ، ـبه ویژه ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ، از ـشرکت در ـمـساـیل ـعراق
وـجـیـهی اـمی ـت ـظ ای ـن ری ـه ـشـنج و درگـی راـیط ـت د ـش دـی ـش اـست و ـت
ط ی ـتـر کردن اـشـغـال ـعـراق ـتـوـس اـست ـبـرای ـتـدوام و ـطـوالـن
ـنـیروـهای آـمریکاـیی. اـین ـمفـهوم آن دـموکراـسی و آزادی ـخواـهی

دولت بوش برای مردم جهان به خصوص خاور میانه است. 


