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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» ! عدالت استقالل، آزادى، صلح، براى
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شش سال پس از جنایت هولناک «قتل های زنجیره ای» فروهر
ها، مختاری و پوینده  و هنوز «در بر همان پاشنه می چرخد»

رژیم والیت فقیه تعلیق کامل غنی سازی را پذیرفت
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هراس ارتجاع از ژرفش
مبارزات جوانان و دانشجویان

سخنان حداد عادل مبنی
برتشکیل فراکسیون دانشگاهیان

درمجلس و خط و نشان کشیدن او
برای دانشجویان مبارز به خودی
خود نشانگر ژرفش جنبش جوانان
و دانشجویان است که مستقل از
جناح بندی های رژیم به سازمان
دهی مجدد خود پرداخته است.
ــان ــوـی ــان و دانـــشـج ــواـن قــش ـج ـن
ـارزاتِ ـب ـویژه ـم ـا، ـب ن ـم ـیـه ـوالت ـم درـتـح
پٌرـشور آـنان ـطی ـساـلـیان اـخـیر ـعـلـیه اـسـتـبداد
بـش ـن ـیت ـبه ـج ـم م، ـجـایگاـهی پٌراـه ـحـاـک
ده اـست و ازاـین رو از ـشـی ـشجـوـیی ـبـخ داـن
بـداد ـتـحت ـت تـدای ـتـحـکـیم پاـیه هـای اـس اـب
ـان و ـیه، جــواـن ـق ت ـف م والـی پوـشـش رژـی
ـشجـویـان ـیـکی از آمـاج هـای یـورش داـن
د. درـتـحوالت ـسـتـن وده و ـه ان ـب واپس گراـی
ـنه و رداـم یـز ـب پس از رخ داد دوم خـرداد ـن
ـشـجـوـیـان ـبـارزات ـجـواـنـان داـن ـمـیت ـم اـه

افزوده شد.
ـسب ا ـک ـشجـوـیی ـب اـیـنک ـجـنـبش داـن
اظ ر ـبه ـلـح ال اـخـی دـس ارزه چـن ـب رـبه از ـم ـتـج
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اه 1377، ـبـیش از ال پـیش در اول آذر ـم ـشش ـس
ه و ــی ـق یک ـســـال پس از شکـسـت ـسـنگـیـن وـلـی ـف
اه 1376، و ـحضـور ات خـرداد ـم ـتخـاـب صـارش در اـن اـن
ـبـارزه ـبـرای ـنه ـم بـش ـمـردـمی در ـصـح ـن ـنـد ـج ـیـروـم ـن
یـرات ـی رای پاـیه ریـزی ـتـغ اـصالحـات و راه گشـاـیی ـب
اع زدوران ارـتـج ور، ـم اـسی کـش ات ـسـی ادـین در ـحـی ـی ـن ـب
ـجـناـیـتی ـهولـناک را ـسازـمان دـهی کردـند ـتا ـبا گـسـترش
ن ـت ط را ـبـرای ـبـاز پس گرـف رـعب در ـجـاـمـعه، ـشـراـی
ـسنگرـهای از دـست رـفته آـماده ـنـماـیـند. دـبـیرـخانه کـمـیته
اـسـبت، ا در اـطالـعـیه ای که ـبه اـین ـمـن ـمرکزی ـحزب ـم
ار داد، ـضـمن گراـمی ـش ـت اه 1377 اـن در روز دوم آذرـم
ا از ـجـمـله اـعالم رـه روـه ارزات ـف ا و ـمـب داـشت ـتالش ـه
ار ر، ـب روـه وش و پرواـنه ـف اـنه دارـی ـشـی رور وـح کرد: «ـت
ان ـمی دـهد که رژـیم والـیت ـفـقـیه ـش دیگر ـبه روـشـنی ـن
أـمـین ـحـیات ـخود روی گردان رای ـت اـیـتی ـب از ـهیچ ـجـن
ای پـیش از اـین، ـیـعـنی رورـه د ـت اـنـن رور ـم ـنـیـست. اـین ـت
ـین دی، سـاـمی و دیگران در ـع و، شـرفکـن ـمـل اـس ـتل ـق ـق
ـحال ـنـشانگر ـماـهـیت ـعـمیـقاٌ ـضد ـمردـمی و ـجـناـیت پـیـشه
ارز آزادی را زاران ـمـب روز ـه ا ـبه اـم رژـیـمی اـست که ـت
کـشـتار کرده اـست، و ـمـسـلـماٌ اـین آـخرـین ـترور آن ـنـیز
ر در ـعـین روـه رور دارـیوش و پرواـنه ـف ود. ـت واـهد ـب ـنـخ
ـحال اخـطار رـهـبری رژیم به دگراـندـیـشان و ـنـشان دادن
داـتی دـی ـشی از ـتـه ادگی ـبه ـقصـد ـعـمـلی کردن ـبـخ آـم
نـوان ده  سپاه پاسـداران ـبه ـع وـسط فـرمـاـن اـست که ـت
سخنگوی قداره بندان جناح محافظه کار رژیم مبنی بر
«گردن زدن» و «زـبان ـبرـیدن» مـخالـفان و دگراـندـیـشان،

اعالم شده بود...» 

از کارزار وـسـیـعی ره ای در واـقع آـغ ـقـتل ـهای زـنـجـی
ـبرای ـسرکوب جـنـبش ـمردمی و ـحاکم کردن کامل ـجو
دـهی ـقـتل اـن ازـم ود.  ـس ا ـب ر ـمـیـهن ـم اق ـب ـن وـحـشت و اـخـت
ـفـجیع ـفروـهرـها و سپس رـبودن و ـقتل مـخـتاری و پوـیـنده،
ـتوـسط ـمأـموران وزارت اطالـعات رژـیم به رـهـبری سـعـید
اـمـنه ای، در د ـعـلی ـخ زدیکان ـسـی اـمی (اـسالـمی)، از ـن اـم
عین ـحال به چاـلش کشـیدن ـجدی دوـلت ـخاتمی توـسط
د د اـصالـحات ـحـتی در ـح ودـن ود که ـمـصـمم ـب اـنی ـب کـس
ـناچـیز آن را ـبا شکـست کامل رو به رو ـسازـند. ـمزدوران
ـیه» ـق ی ـف ـای «وـل ـم ـی ـدا و ـس ـاع و ـص م ـبه دـست ارـتـج ـقـل
ـته ای را ـبـرای ـخـارج ـتـرده و ـسـازـمـان ـیـاـف کارزار گـس
از اـیت آـغ دگان اـین  ـجـت ان دـهـن ازـم اـتالن و ـس کردن ـق
کردـند. ـبـسـتن اـین ـقـتل ـها ـبه پای «ـمراکز ـغـیـبی»، «گرگ
ا که اـین ـقـتل ـها ـهای ـخاکـسـتری» و ـحـتی ـطرح اـین ادـع
ازـتاب «ـبرـخوردـهای دروـنی گروهک ـها» ـبوده اـست، ـب
ـنه ـتـنـها ـنـتواـنـست ـموج ـعـمـیق اـنزـجار و ـتـنـفر در ـجاـمـعه را
ـخاـموش ـسازد ـبلکه ـحرکت ده ـها ـهزار ـنـفری ـمردم در
ام رژـیم را ـبه ـعـقب راـنـج ا، ـس اـیت ـه راض ـبه اـین ـجـن اـعـت
ـنشـیـنی وادار کرد. سـعـید اـماـمی و چـند نـفر از ـهمکاراـنش
ان ده اـصـلی و ـحـلـقه ازـم وان ـس ر و سپس او ـبه ـعـن دـستگـی
اـتـصالل گروه ـمرگ و ـسران رژـیم، به شکل ـمرـموزی و
ش از آنکه ـفـرـصت روـشن ـشـدن ـحـقـاـیق ـبـاـشـد در پـی
زـندان به ـقتل رـسـید و پروـنده دیگران ـنـیز در چنگال ـقوه
ـقـضاـئیه که ـخود ـنـیروی ـمدافع اـین ـجـناـیات ـبود به ـحاـلت
اـنی کردن چـند ـمـهره و ا ـقرـب ـتـعـطـیل کـشاـنده ـشد. رژـیم ـب
ات ر اـطالـع وان وزـی ادی ـبه ـعـن ای دری ـنـجف آـب ـتـعـف اـس

ا ـسه ـکـشور ـسراـنـجام ـمـسـئوالن ـبـلـند پاـیه رژـیم والـیت ـفـقـیه درـمذاـکرات ـب
اـیی  ـبه اـبی اـعـتـن ان، از ـموـضـعی ـضـعـیف و ـب ـسه و انگـلـسـت راـن اروپاـیی- آـلـمان- ـف
رـتـیب ران، ـبه درـخواـست ـهای آـنـها پاـسخ ـمـثـبت دادـند و ـبه اـین ـت اـفع ـمـلی اـی ـمـن
اـمه ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم را ـبـطور ـکاـمل و داـئـمی ـبه ـحاـلت ـتـعـلـیق و ـتوـقف رـن ـب
ری ول پیگـی ـسـئ اـلی اـمـنـیت ـمـلی وـم ورای ـع ر ـش اـنی دـبـی د. ـحـسن روـح درآوردـن
ـمـسایل ـهـسـته ـیی در ـجـمـهوری اـسالـمی روز ـیـکـشـنـبه 24 آـبان ـماه اـعالم داـشت:
ن یـوم را پذیـرـفت و ـبه اـی بـاً کـاـمل ـغـنی سـازی اوراـن ـیق ـتقـرـی   . . . ایـران ـتـعـل
ران ان ـمـلل از اـی ـنـیت سـازـم سـاـله ـبه شـورای اـم د ارجـاع اـین ـم رـتـیب ـتهـدـی ـت
دورشد.  وی درادامه توضیح موضع رژیم والیت فقیه خاطرنشان نمود:   توقف
ا ـتـضـمـین ـمی دـهـیم.  درـعـین اـنه . . . ـم ـست، ـتـعـلـیق اـست آـنـهم داوـطـلـب ـمـطرح ـنـی
ـحال روـحاـنی اـضاـفه ـکرد:  ـتواـفق ـناـمه پارـیس ـیک ـتواـفق ـناـمه مـقدـماـتی اـست.
اـست دـنـظر اروپاـیی ـه اـفـعی ـکه ـم ران و ـمـن اـفع ـبـلـند ـمدت اـی اـیی  ـمـن واـفق ـنـه درـت
ـباـید ـتاـمـین ـشود . . . اـین ـتـفاـهم ـبراـین اـساس اـست ـکه اـیران و اروپا ـهـمـکاری

د.  اـشـن د ـب اـه ده ـش ـن رده ـیی را درآـی گـسـت
ـخـنگوی وزارت ـفـی ـس ـهـمچـنــیـن آـص
ـخارـجه رژـیم درـبـیان ـجزـیـیات ـتواـفق ـناـمه
ـاـمه ـواـفق ـن ـادآوری کــرد:  ـت پارـیـس ـی
ـتـفاوت ـکـیـفی ـبا ـتـفاـهم ـهای ـقـبـلی دارد. .
ـست ـکه ایـران ـن نـون ـبـحث بـرسـراـی . اـک
اـمه ـهای ـخود را چگوـنه اداـمه دـهد ـبه رـن ـب
ـته ـیـکه دیگران ـهم نگراـنی ـنـداـش ـصـورـت
ـبــاشــنــد. . . هـیچ ـحقـی از جــمـهــوری
اـنه ـبودن رداوـطـلـب اـسالـمی ـضاـیع ـنـشده و ـب
اـید ا ـب اـکـید ـشده . اـم ران ـت ـتـعـلـیق ـتوـسط اـی
ـتاـکـید ـکرد، ـبرـخالف ـسـخـنان روـحاـنی و
ران رژـیم ری دیگرـس وـضعگـی آـصـفی و ـم
ا رـیـک ای ـهمگاـنی در اروپا و آـم اـنه ـه رـس
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رای ـتـضـمـین گرـفـتن از ـسه ـکـشور اروپاـیی ـسـلـیم ـجـمـهوری اـسالـمی و ـتالش اـین رژـیم ـب از ـت
ـشار دادـند. درواـقع دیپـلـماـسی رژـیم والـیت ا آـیـنده آن گزارـشات ـمـخـتـلـفی را اـنـت درارـتـباط ـب
ـفـقـیه چـنان در ـبن ـبـست و ـتنگـنا ـقرارگرـفت ـکه ـهیچگونه ـموضع دیگری ـنـمی ـتواـنـست اـتـخاذ
اح ذوب در والـیت و از ـجـمـله اـیی از ـجـن رو صـدای گروه ـه ات دروغ و پٌرـس ـیـغ ـبـل د. ـت اـی ـم ـن
ر اـصول اـمه پارـیس ـبـیش از آـنـکه ـمـبـتـنی ـب ا ـتواـفق ـن وـکـلی در ـمـجـلس در ـمـخاـلـفت ـب ان ـت ـسـخـن
رـیـبی اـست. رای ـمـصرف داـخـلی و ـعوام ـف اً ـب اـشد، ـصرـف اـفع ـمـلی اـیران ـب رـحـقوق و ـمـن ـمـتـکی ـب
نکـته پٌراهـمیت اـینـجاست ـکه ـباـید ـمـیان این ـموضع رـیاـکارانه و ـماـنورـهای تبـلیـغاـتی ـبا مـخاـلفت
اوت اـیل ـشد. اـین ـیک ـتـف اوت ـق اـست رژـیم، ـتـف ا ـسـی واه ـکـشور ـب رـقی ـخ روـهای ـت اـصوـلی ـنـی
ـماـهوی اـست. اـکـنون پس از اـعالم پذـیرش ـخواـسـتـهای اروپاـیـیان ـتوـسط رژـیم والـیت ـفـقـیه،
اـسی واـمـنـیـتی ـتـضـمـین ـهای اروپا ـجـمـهوری اـسالـمی اـمـیدوار اـست در ـمـساـیل اـقـتـصادی- ـسـی
ای رای پیگـیری ـتـضـمـین ـه ارـجه، ـب اـمه ـعـمل بپوـشد. ـبه گـفـته آـصـفی ـسـخنگوی وزارت ـخ ـج
ارـتـند از: گروه ـکاری ده ـکه ـعـب ـشـکـیل گردـی اـتـحادـیه اروپا، ـسه گروه ـکاری درـسه ـعرـصه ـت
ادی. اـیل اـقـتـص ـس اری ـم اـسی- اـمـنـیـتی و گروه ـک اـیل ـسـی ـس اری ـم ـسـته ای، گروه ـک اـیل ـه ـس ـم
د ـکه وم گردـی ازی اوراـنـی اـمل ـغـنی ـس رش ـتـعـلـیق ـک رـبه پذـی اـض اـنی ـح وری اـسالـمی زـم ـجـمـه
درپی ـسـفر ـتوـنی ـبـلر ـنـخـست وزـیر انگـلـسـتان ـبه آـمرـیـکا و دـیدار ـبا ـجورج ـبوش، ـخـبرگزاری
اره ا درـب رات اروپاـیی ـه ذاـک وده از ـم ا ـعالم ـنـم رـیـک ور آـم ر گزارش داد، رـیـیس ـجـمـه روـیـت
ران و ـسه رات اـی ذاـک ان ـم رـی ا ـج ان ـب زـم د. ـبـعالوه ـهـم اـیت ـمی ـکـن ران ـحـم ـسـته ای اـی اـمه ـه رـن ـب
ـکـشور اروپایی، ـبـطوررـسمی اعالم ـشد، ـشرـکت ـهای آـلـمانی، ـفراـنـسوی و انگـلـیسی به دوـلت
ـهای ـمـتـبوع ـخود ـیادآورـشده اـند، درـصورـتـیـکه ـمذاـکرات ـبه ـنـتـیـجه ـمـثـبت ـنرـسد و ـتـجارـتـشان
اـمـین راـکـتور ـهـسـته ـیی اـیران ـنـخواـهـند زـند، ـتـماـیل ـبه ـت رـیـکا ـلـطـمه ـب ا آـم ران ـبه ـتـجارت ـب ا اـی ـب
م ـی ـسـل ـیه  چاره ای جـز ـت ـسـته رژـیم والـیت ـفـق اـسی ورـشـک ـم داـشت.  درچـنـین اوضـاـعی دیپـل
ـنداـشت! یـکی از مـهـمـترـین ـجنـبه ـهای ـتوافق ـبا اروپا ـبرـسر ـبرـنامه ـهسته یی و تـعلـیق ـکاـمل غـنی
اـسی داـخل ـکـشورو ـتـکاـنی اـست ـکه درـهرم رـمـعادالت ـسـی اـطع آن ـب اـثـیر ـق ـسازی اوراـنـیوم، ـت
ـحاـکـمـیت و درـمـیان ـجـناح ـبـندی ـهای ـحـکوـمـتی اـیـجاد ـنـمود. ازـهـمان آـغاز دور گـفتگوـهای
ـفـشرده ـبا ـسه ـکـشور اروپاـیی، ـمـشـخص گردـیدـکه، در ـمـساـیل ـهـسـته ـیی و چگونگی ـحل آن
رد، رـیـکارا ـبه دـست بگـی ا آـم ا اروپا و درآـیـنده ـب و اـیـنـکه ـکدام ـجـناح ـحل ـمـساـیل و ارـتـباط ـب
ـکـشـمـکش و درگـیری ـهای آـشـکار و پـنـهان وـجود دارد. واـقـعـیت اـیـنـست که ـتوافق ـکـنوـنی ـبا
اـکـمـیت، دی در ـح والت ـج وری و ـتـح اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ اـنه اـن ان آـنـهم درآـسـت ـی اروپاـی
اح وـقـعـیت گروه و ـجـن وـیت و ـم وـمت ـتـق رادی را درـحـک ا و اـف ا و گروه ـه اح ـه وـقـعـیت ـجـن ـم
اس رـشـن ره ـس وـکـلی ـمـه ری ـت وـضعگـی ان و ـم د. ـسـخـن اـی ـم وده و ـمی ـن ـم ـضـعـیف ـن دیگری را ـت
ارـتـجاع درـمـجـلس در ـمـخاـلـفت ـبا ـتواـفق ـناـمه و ـنـیز ـسـخـنان ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی درـنـماز ـجـمـعه
ای اـین ـنـکـته پٌراـهـمـیت ـمی انگر ژرـف ـش وـبی ـن ازاـست، ـبه ـخ ا اروپا ـب واـفق ـب راـیـنـکه راه ـت ـمـبـنی ـب
ـاـفع ـخـودرا ـن ـیف ارـتـجـاع از آـنـجـا ـکه ـم ن ـط ـته ـبه اـی ـدـهـای واـبــس ـاـن ی و ـب ـوـکـل ـاـشـد. ـت ـب
درـماـجراـجوـیی، ـعوام ـفرـیـبی و ـتـنش ـبا ـجـهان ـخارج ـمی ـبـیـنـند، ـخواـسـتار ـحل ـنـشدن ـبـحران و
اـمـین ـمی گردد. ان ـتـحـکـیم و ـت اـفع ـش ـن وـقـعـیت و ـم د ـکه درآن ـم ـسـتـن راـیـطی ـه دن ـش دآـم پدـی
ای اً درراـسـت دـت اع ـعـم ای ارـتـج روـه اـمه پارـیس از ـسوی اـین ـبـخش از ـنـی واـفق ـن ا ـت اـلـفت ـب ـمـخ
سـیاـست ـقبضه ـکامل ـحاـکـمیت و یک دـست ـساـختن ـحـکوـمت ـقراردارد و ـلذا ـبسـیار ـمـخرب،
ـضد ـمـلی و ـبه ـشدت وـیرانگراـست. ـمواـفـقت ـعـناـصری چون رـفـسـنـجاـنی، روـحاـنی و ـباـندـهای
ا رژـیم ار ـحـفظ و ـبـق واـسـت ر ـخ اـض ال ـح اـست ـکه درـح اـفع آـنـه اـشی از ـمـن ز ـن ا ـنـی ـسـته ـبه آـنـه واـب
والیت فقـیه و تحکـیم رابـطه پرـسود ـمالی ـبا انـحـصارات ـفراملی اـست، که در پـیروی از ـبرـنامه
واـفق پارـیس را ـیک ز ـکه ـت ـی اـتـمی ـن د ـخ ری ـمـحـم وـضعگـی راردارد.  ـم اـنی ـق اـنک ـجـه ای ـب ـه
پیروزی بزرگ ـنامید، باچنـین مضمونی قابل ارزـیابی است؛ به این معنا که، ـناظر بر مـناسبات
داخـلی و ـکـشمـکش ـقدرت دراوـضاع ـبـغرـنج ـکـنوـنی اـست. ـبه ـهرـجـهت ـهرـنـیروی ـترـقی ـخواه
و ـمیـهن پرـسـتی از دورـشدن ـساـیه ـشوم ـجنگ و ـتـبـعات ـناـشی از آن از ـکـشور ـخرـسـند اـست،
اع ر ـبه ویژه در اوـض اپذـی ارـن وـیت اـنـک اـمـین آن اوـل ران و ـت اـفع ـمـلی اـی د ـمـن ادآورـش د ـی اـی ا ـب اـم
رار دارد، اـیی اـیران درآن ـق راـفـی رـجـهان و ـمـنـطـقه ـیی ـکه ـبه ـلـحاظ ـجـغ دـشوار ـکـنوـنی ـحاـکم ـب

محسوب می شود و نباید آنی از آن غفلت کرد.

امپریالیسم در پس بحران های آفریقاادامه رژیم والیت فقیه  تعلیق کامل ...
د که ر گزارش دادـن ـب واـم ان در روز 9 ـن ات ـجـه وـع ـطـب ـم
ـنـیروـهاى ـفراـنـسوى در درگـیرى ـبا ـمردم ـساحل ـعاج ، ـحداقل
ى ز زـخـم ـی ر را ـن ده و ـبـیش از 700 ـنـف اـن ر را ـبه ـقـتل رـس 50 ـنـف
د که در ودـن رادى ـب دگان اـف ارى از کـشـته ـش ـسـی د . ـب کرده اـن
ـهنگام ـحـمـله ـنـیروـهاى ـفراـنـسوى ـبه پاـیـتـخت ، ـبه دـفاع از ـخاـنه
رـئـیس ـجـمـهور ـمـنـتـخب کـشور، گـباگـبو، پرداـخـته ـبودـند. اـین
اـقدام ـمردم ـنـشان دـهـنده ـهراس آـنان از اـحـتـمال یک کودـتاى
ـفراـنـسوى در اـین کـشور اـست . ـمردم در ـتـظاـهرات اـعـتراـضى
خود علیه نیروهاى فرانسوى شعار مى دادند : «ساحل عاج یک

کشور مستقل است.»
اـما رـساـنه ـهاى گروـهى امپرـیاـلـیـسـتى ـتـماـمى گزارش ـها و
ظ از «حـاـف دن 9 سـرـب ر روى کـشـته ـش ای خـود را ـب رـه ـسـی ـتـف
ى ـمـله هـواـی ان ـح ى که در جـرـی ازاـن سـوى، سـرـب راـن ـصـلح» ـف
ـنـیروـهاى ـنـظاـمى ـساـحل ـعاج در روز 6 ـنواـمـبر ـعـلـیه ـشورـشـیان
اـحل د، ـمـتـمرکز کردـند. دوـلت ـس ـمـخاـلف دوـلت کـشـته ـشدـن
ـته ود که کـش اـصـله پس از اـین واـقـعه اـعالم کرده ـب عـاج ـبالـف
ـشدن ـسرـبازان ـفراـنـسوی ـتـصادـفى ـبوده و ـهدف ـمـقر ـنـیروـهاى
ا «ـبـهره گـیرى» از راـنـسه ـب ا اـین ـحال ـف راـنـسوى ـنـبوده اـست. ـب ـف
ـیه اـمی وـسـیـعی ـعـل ـظ اـصـله دـست ـبه ـحـمـله ـن رـصت ، ـبالـف اـین ـف
ارـتش ـساـحل ـعاج و ـنـیروى ـهواـیى کوچک اـین کـشور زد و
ر ـمـتـعـلق ـبه اـین ـطى آن دو ـهواپـیـماى ـجنگى و ـسه ـهـلی کوپـت
کـشور را ـناـبود کرد. پس از اـین ـحمالت، ـنـیروـهاى ـفراـنـسوى
ا د که ـب ـتـخت کشـور، حـرکت کردـن ـیجـان»، پاـی ـبه سـوى «اـب
ـتـظاـهرات وـسـیع ـمردم روـبرو ـشدـند.  دوـلت ـبوش ـبى درنگ
ـتـحـد اروپاـیی ـخـود ـبـرـخـاـست و «ریچارد ـمـاـیت از ـم ـبه ـح
ـبوچر»، سـخن گوی دوـلت آـمریکا، گـفت: «ـبه ـنـظر ـما عکس
العمل فرانسه حرکتى ضرورى براى حفاظت شهروندان خود

از حمله ها و درگیرى هاى بیشتر بود.»
ر در روز 7 رگزاری روـیـت در ـهـمـین ـحال  ـبه گزارش ـخـب
ر اـسـبق ـست وزـی ى گوسـان»، ـنـخ ر 2004، «پاسکال اـف ـب واـم ـن
ـساـحل ـعاج،  در راـبـطه ـبا دـخاـلت ـهاى ـفراـنـسه در اـین کـشور
و اـهداف آن گـفت:  «ـفراـنـسه ـقـصد ـتوـهـین و ـتـحـقـیر کردن ـما
دن ا و ـبه ـلـجن کـشـی اـنت ـبه اـسـتـقالل ـم را دارد.  ـهدف آن اـه

شأن و وقار و حاکمیت ماست.» 
ت، ـوـش ـر  ـن ـب ـواـم ـز در روز 7 ـن ـی ـز ـن ـم ـاـی ـورک ـت ـوـی ـی ـن
ش از 15 هـزار ـنـیت ـبـی طـرى بـراى اـم «طـرفـداران دوـلت ـخ
دـعی ـشد د.»  و در اداـمه ـم ودـن ور ـب ـسوى ـساکن اـین کـش راـن ـف
نـد. ـت ـس یـد پوـست هـا» ـه که  اهـالـى سـاـحل عـاج «ضـد ـسـف
اـخـته رـبه ـشـن ری ـح ـسه در ـعـمل بکار گـی راـن ـشن ـف اـست ـخ ـسـی
ـا و اـسـلـحه ـمـهلکى اـست که ـطـى ـرـیـق ـردم آـف ـیه ـم ـده ـعـل ـش
رای ى ـب ـسـت ـی اـل اى امپرـی ورـه وى کـش ا از ـس ار ـه دـین دـهه ـب چـن
ـتوـجـیه ـحـضور  ـنـظاـمی آن ـها در اـین ـقاره اـستـفاده ـشده اـست.
ـهدف چـنـین ـسـیاـسـتی ـبازگـشت اـسـتـعـمار گران ـبه ـمـسـتـعـمرات
ا و روش ـهاى ـجدـید ـغارت اـنه ـه ا ـبـه ار ـب اـبق ـخود و اـین ـب ـس
ـمی ـباـشد. الزم به ـتذکر اـست که وـقاـیع اـخـیر ـمـحدود ـبه چـند
هـفته گذشته نیست و ـشروع آن به سپتامـبر سال 2002  ـبر مى
ـمهـور ـیه رـئـیس ـج افـرجـام ـعـل گردد ، که در آن کودتـاى ـن
د دـی اى ـش رى ـه ر ـبه در گـی ـنـج و» ـم اگـب ور ، «گـب ـمـنـتـخب کـش
ـمـیان ـنـیروـهاى دوـلـتى و ـشورـشـیان ـشد که ـتا ـسال 2003 اداـمه
ا اـفت و در اـین ـسال ـبـین دوـطرف آـتش ـبس اـعالم ـشد . اـم ـی
ادامه در صفحه 6
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ـیـفی ـبه ـمـرـحـله ـیی ـنـوـین وارد ـشـده اـست ـکه وـجه مــشخــصه آن ـک
اـسـتـقالل ـهرچه ـبـیـشـتر از ـجـناج ـبـندی ـهای ـحـکوـمـتی اـست. اـین ـمرـحـله
پس از ـسرـکوب ـخوـنـین دـهه 60 ـخورـشـیدی ـکه ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و
ان ارگری و زـن د ـجـنـبش ـک اـنـن ان ـکـشور ـهـم ارزات ـجواـن ورـکـلی ـمـب ـبـط
ـبـسـیاری از چـهره ـهای ـکارآـمد و ـمـبارز و ـباـتـجربه ـخودرا از دـست داد،
ده ـمـحـسوب ـمی گردد. اـین دوار ـکـنـن ار اـمـی ـسـی رـحـله ـکـیـفی و ـب ـیک ـم
ـمرـحـله ـبـلوغ ـنـتـیـجه ـمـنـطـقی ـتـغـیـیرات گـسـترده و چـشمگـیر در ـترـکـیب و
فـضای دانشگاه ـها نسبت به دوره خفقان دهه 60 و 70 ـخورشـیدی می
ش ـب ـن یـات دوم خـرداد ـبه اـین سـو، ـج بـاق بـا ـتجـرـب ـط بـاشـد ـکه دراـن

دانشجویی را ژرفش و مبارزات را گسترش داده است.
ا رـیک ـب ای ـحکـوـمت ـه دی ـه ـن اح ـب درـست ـبه ـهـمـین دالـیل ـجـن
ـتوـجه ـبه ـتـفاوـتـهاـیی ـکه دارـند، از رـشد و ـبـلوغ اـین ـجـنـبش درـهراس و
ا نگراـنی رـشد ـجـنـبش نگراـنی ـبـسر ـمی ـبرـند. اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـب
ـجواـنان و داـنشـجوـیان به آن ـنـظاره ـمی ـکـنـند، زـیرا ـجـنـبش داـنشـجوـیی ـبا
اـستـقالل ـعـمل ـبـیش از گذـشـته ازآـنان ـفاصـله ـمی گـیرد و ـشـعارـهاـیش ـبا
ال و ـبی رچـسب اـنـفـع د. زدن ـب اـب اـبـقت ـمی ـی ـط اـمـعه ـم ای ـج واـقـعـیت ـه
اـنع از پـیش رـفت و اـعـتالی آن د ـم واـن ارزات ـنـمی ـت ـب ـعـمـلی ـبه اـین ـم
را ـبه د، زـی اـش راس ـمی ـب ز ازاـین ـجـنـبش درـه ـی اـکم ـن ود. ارـتجـاع ـح ـش
ـخوـبی از ـتوان و ـمـیزان ـتاـثـیر ـمـبارزات ـجواـنان و داـنشـجوـیان آگاه ـبوده
اـسد. داـنـشـجوـیان و ـمـجـموـعه و ـنـیروی پوـیـنده و ـمـنـسـجم آن را ـمی ـشـن
ان داـفـع ارـیـخی ـبه ـم رداد و ـنه ـت ر در دوم ـخ اپذـی ارـن ـشی اـنـک ان ـنـق واـن ـج
ذوب در والـیت اـیـفا ـکردـند. ـهم اـیـنک ـفـشار و ـنـقـشه ـهای ـتوـطـئه آـمـیز
اع ـکه درپی ـقـبـضه ار ارـتـج ور ـک ان دردـسـت وـی ـشـج ان و داـن واـن رـضد ـج ـب
ـکامل ـحاـکـمـیت اـست، ـقراردارد. ـحوادث داـنشگاه عـلم و ـصـنـعت فـقط
داد ـمی گردد. وبگراـنه ـقـلـم رـک ای ـس اـسـتـه وارد اـین رـشـته ـسـی ـیـکی از ـم
اـنـحالل اـتـحادـیه اـنـجـمن ـهای اـسالـمی داـنـشـجوـیان و داـنش آـموـختگان
به ـحـکم ـشـعبه ـبـیـست و ـشـشم دادگاه انقالب اـسالـمی تـهران ـیک ـنـمونه

دیگر به شمار می آید.
هـمزـمان ـبا اـین اـقداـمات، ـشاـهد تـحرک چـهره ـهای ـشاـخص واپس
گرا در ـمـحـیط ـهای داـنشگاـهی ـهـسـتـیم. ـغالم ـعـلی ـحداد ـعادل رـیـیس
ـمـجـلس ـفرـماـیـشی ـهـفـتم، چـندی پـیش درـبرـنامه ـیی از پـیش ـطرح ـشده،
واـضـعی را ام داد و ـم ان  اـنـج وـی ـشـج د و داـن اـتـی ا گروـهی از  اـس اـتی ـب ـمالـق
رای ـسرـکوب و ـمـنـحرف ده ـب اـمه ـهای آـیـن رـن ای ـب اـعالم ـنـمود ـکه گوـی
ارـیخ وـضـیح ـمـخـتـصری از ـت ا ـت ـشـجوـیی اـست. وی ـب اـخـتن ـجـنـبش داـن ـس
ـشـجـوـیـان و ـبـا دروغ پردازی درـمـورد ـنقـش اـحـزاب و شگاه داـن داـن
ـسازـمان ـهای ـمـترـقی در ـتارـیخ ـجـنـبش داـنشـجوـیی از ـجمـله ـیادآورـشد:  
زـلت ـن سـاس ـم وـقـعـیت ـح د ـکه دراـین ـم ـیـفه دارـی د وـظ ـی ا اسـاـت . . . ـشـم
ــای دـیــنـی و اـخالـقـی ــاع از ارزش ـه داـنــشگاه را از دوـجـهـت   دـف
درداـنشگاه ـها  و   دـفاع از ـکارآـمدی و ـموـثر ـبودن داـنشگاه  حـفظ ـکـنـید.
اـبل د داـنشگاه را درـمـق واـه اـیی ـکه ـمی ـخ وـطـئه ـه اـشـیم ـت راـقب ـب د ـم اـی ـب
داـنـیم ـعـکس اـلـعـمل اـنـقالب اـسالـمی ـقراردـهد، گـسـترش پـیدا ـنـکـند و ـب
های خشنی که برخی دانشجویان . . . . نشان می دهند به سود دانشگاه

نیست. . .  .
وی سپس اداـمه داد:   ـجرـیاـنات ـقوی داـنـشـجوـیی و ـکه ـبـسـیج ـیـکی
د اـی ـب اً ـن وـص د. ـمـخـص رده اـن وـطـئه را ـخـنـثی ـک ای آن اـست ـت وه ـه از ـجـل
داـنـیم راـموش ـکـنـیم و ـب اروـحدت ـحوزه و داـنشگاه را ـیک ـلـحـظه ـف ـشـع
سـکوالرـیـسم اـست ـکه به ـجداـیی ـحوزه و داـنشگاه ـمـنتـهی ـمی ـشود . . .

برخی سعی می کنند جنبش دانشجویی را مقابل نظام نشان دهند.

رـمال سـاـخـته و رشـد رو ـبه ان را ـب رـتـجـع راس ـم ای ـه ان ژرـف اـین ـسـخـن
اـعـتالی ـجـنـبش داـنـشـجوـیی را ـنـشان ـمی دـهد. دراـین زـمـیـنه ـیـعـنی گام ـهای
وـجه ـبه پاره ـیی از ان ـت ـشجـوـی ان و داـن ده جـواـن ـن ـن دوار ـک ـی روـبه پـیش و اـم

مواضع اعالم شده دردرون جنبش دانشجویی فوق العاده ضرور است.
ـمـعه 22 آبـان مـاه ـسـخنـان نـا ـبه تـارـیخ ـج ـخبـرگزاری کـارایـران، اـیـل
دـبـیرانـجـمن اـسالـمی داـنشـجوـیان داـنشگاه اـمـیرـکـبـیر را ـمـنـتـشر ـساـخت. وی از
ـجـمله ـخاـطرـنـشان ـساـخـته اـست:   ـضعف ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـناـشی از ـضـعف
ال ـب ـنـفکـری ـکه درـق ان روـش شـور اـست. جـرـی ـنـفکـری در ـک ان روـش جـرـی
ان روـشـنـفـکری درـکـشور رـی ـسد، وـقـتی چـنـین ـج وـی اـله ـمی ـن گرـفـتن پول ـمـق
وـجود داـشـته ـباـشد، ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـنـیز دچار ـمـشـکالت ـموـجود ـخواـهد
ـسـیج اران راه ـحل ـب ـظه ـک اـف ردم از راـست و ـمـح دن ـم اـن رـس روز ـت ود. . . اـم ـب
اـیی اـست ـکه ان گروه ـه د اـئـتالف ـمـی ازـمـن ا ـنـی روزـم اـمـعه اـم ردم ـنـیـست. ـج ـم
ـبـاـیـد احــسـاس یچ ـحـزب و گروـهی ـن ـنـد. ـه ـکـراـسی را اـصل ـمی داـن دـم
ا، ـبه ـسـخـنان ـیـکی اـشد.  دراداـمه گزارش ـخـبرگزاری اـیـلـن ـقـیـموـمـیت داـشـته ـب
ده اـست. او اره ـش دت اـش ر ـتـحـکـیم وـح زی دـفـت رـک ورای ـم از اـعضـای ـش
روی وـمـتی) ـنـی ان ـحـک ات ( اـصالح ـطـلـب ان اـصالـح رـی ود:   ـج ادآور ـمی ـش ـی
ـمردـمی و اـجـتـماـعی ـخود را از دـست داده اـست. ـجرـیاـنات داـنشـجوـیی . . .
اـحـثی ـنـظـیر ـعـبوراز ـخاـتـمی و ـنـقد ا ـکرده اـند. ـمـب ـنـقش ـخودرا ـبه ـخوـبی اـیـف
اصالحات که از ـسوی دفترتحکـیم وحدت مـطرح شد، نمونه اـین حرکت
ایگزـین ـکردن رای ـج ود اـکـنون اـصالـحات ـجز ـتالش ـب وـقع ـب ا و ـبه ـم ـبه ـج
ان رـی رای گروه ـج ره ـمـندی از اـین ـشراـیط ـب ا و ـبـه ـشـین در پـست ـه راد پـی اـف

سیاسی خاص نیست. 
اـحـثی اـست ـکه اـین ـمواـضع ـنـموـنه ـهاـیی ـکوچک از ـنوک ـکوه ـیخ ـمـب
درـمـیان ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـجرـیان دارد و ـعرـصه ـهای اـیدـئوـلوژـیک و
اـنی ـیه پاـی اـن ـی اـیی از ـب ا، ـبـخش ـه راـین ـه رد. ـعالوه ـب رـمی گـی اـسی را در ـب ـسـی
دوازدـهـمـین ـنـشـست ادوار ـتـحـکـیم وـحدت ـبـسـیار ـجاـلب ـتوـجه اـست. ـبـطور
ا ـنـیروـهای ده:   . . . درچـنـین ـشراـیـطی ـبه ـنـظرـم اـنـیه ـقـید گردـی ال دراـین ـبـی ـمـث
تـحول ـطـلب و ـنـیروی اـجـتـماـعی ـمی ـباـیـست تالش ـخودرا ـمـعـطوف ـبه ـتـغـیـیر
ـساـخـتارـقدرت (ـخوب ـتوـجه ـشود، ـتـغـیـیر ـساـخـتار ـقدرت) درـخارج از آن
اـعی ـم روی اـجـت ـین، ـنـی اـب ات ـفی ـم رـک ـشـت رـم د ـب اـکـی اـت د و ـب اـیـن ـم وف ـن ـمـعـط
ـفراگـیری جـهت اـیـجاد ـمـناـسـبات ـجدـید ـقدرت (ـمـساله ـبـسـیار ـمـهم ـمـناـسـبات
صـورت ـن یـر اـی نـد. درـغ ـن یـاـسی فـراـهم ـک تـار ـس جـدیـد قـدرت) درسـاـخ
ان (ـبخـوان دارگراـی ـت ا و عـدم وحـدت روـیه، ـبه ـنـفع اـق روـه ـی دگی ـن پراـکـن

ارتجاع) برای پیشبرد اهداف خویش خواهد بود. 
ارج ازآن  ـنـکـته گرـهی اـست ـکه اـصالح درت در ـخ ار ـق اـخـت ر ـس   ـتـغـیـی
ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـقادر ـبه ـطرح آن ـنـبوده و ـفاصـله ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ازآـنان
از ـهـمـین ـجا آـغاز و گـسـترش ـمی ـیاـبد. اـین ـمـساـله ای ـکم اـهـمـیت ـنـیـست و
اـید ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـحداـکـثر ـکوـشش ـخودرا ـبرای ـیاری ـبه ـجـنـبش ـب

دانشجویی به کاربگیرند.
راز راگـی ـشـکـیل ـجـبـهه ـیی ـف ان ـت ان و ـجواـن ـشـجوـی ان داـن ـهم اـکـنون درـمـی
ـبـش ـن ـطـرح اـست. ـج ی ـجـدی ـم ـث ـوـکـراـسی ـبـح ـواداران آزادی و دـم ـه
اده وـین گام ـنـه رـحـله ـیی ـن ان ـبه ـم واـن ارزات ـج ورـکـلی ـمـب ـط وـیی و ـب ـشـج داـن

است که، از هرحیث امید بخش تلقی می گردد.
ای دی ـه ـن اح ـب ـشجـوـیی و اـسـتـقالل ـعـمل آن از ـجـن رشـد ـجـنـبش داـن
ـحـکوـمـتی ـبه ـنوـبه ـخود ـبه اـعـتالی ـمـجـموـعه ـجـنـبش ـمردـمی ـیاری ـموـثر ـمی
رـساـند. ـسال ـهای آـتی، ـسال ـهای رـشد و ـتـحول ـمـبارزات ـجواـنان ـبه ـسود
اـعی ـم ـت داـلت اـج ران، ـیـعـنی اـسـتـقالل آزادی و ـع ردم اـی زرگ ـم داف ـب اـه

خواهد بود.

ادامه  هراس ارتجاع از ژرفش ...
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ات اری  گزارـش ال ـج اه ـس ان ـم ای ـهمگاـنی در اواـسط آـب اـنه ـه رـس
ات ـمعـاوـضه (سـوآپ) ـنـفت خـام ـی ـمـل ده ای از وـضـعـیت ـع ـن ـن نگران ـک
د. ار دادـن ـش ران را اـنـت ای ـخزر از ـطرـیق ـخاک اـی ـکـشورـهای ـحوزه درـی
دراـین ـخـبرـها از ـتوقف ـکاـمل و ـیا ـتوـقف ـموـقت اـین ـطرح ـبـسـیار ـحـیاـتی
و اـسـتراتژـیک ـسـخن ـبه ـمـیان آـمده اـست. ـظاـهراً ـمـسـئوالن رژـیم والـیت
د سـاـله، کـوـشش داـشـته و دارـن ای اـین ـم شـار ژرـف ـت راس از اـن ـیه درـه ـفـق

حداقل اخبار ممکن دراین زمینه درز پیدا کند.
اً ـب رـی ری ـتـق ام ـخـب راـنـج اه، ـس ان ـم ارـیخ 24 آـب ا درـت ـسـن رگزاری اـی ـخـب
ـکامل از وـضعـیت ـطرح ـکراس (ـنام ـطرح مـعاوضه نـفت ـخام ـکـشورـهای
ـحوزه درـیای ـخزر از راه ـبـندر ـنـکاء اـیران ـبه ـجـهان) ـمـنـتـشر ـساـخت. در
ـتقـال ـنـفت خـام از راه ایـران در2 مـاه نـا آمـده بـودـکه، اـن ـس گزارش اـی
گذـشـته ـمـتوـقف گردـیده و از اـین ـناـحـیه زـیان ـهای ـجدی که ـسربه دـهـها

میلیون دالر می زند به کشور وارد شده است.
وزارت ـنـفت ـمـیزان ـخـسارت واردآـمده ـبه اـیران را ـبـسـیار ـباال اـعالم
داـشته و ـتاـکـنون از اـنـتـشار دـقـیق ـمـبـلغ ـخـسارت ـخودداری ورزـیده اـست.
ـطرح ـکراس ـیا مـعاوـضه ـنـفت ـخام ـکـشورـهای ـحوزه درـیای ـخزر از راه
تـرـین طـرح هـای ـم ـیم از ـمـه ـن یـد ـمی ـک تـرـین تـاـک ـم ایـران ـیـکی از ـمـه
ادی و اً ـجـنـبه اـقـتـص رـف وـنی اـست و ـص راـیط ـکـن ا درـش ردی ـمـیـهن ـم راـهـب
ری وـجـهی درـشـکل گـی اـبل ـت زان ـق ـی دارد، ـبـلـکه اـین طـرح ـبه ـم اـلی ـن ـم
ای وزه درـی از و ـح اـنه، ـقـفـق ای ـمـی ده آـسـی درت درآـیـن ا و ـق روـه وازن ـنـی ـت
ـخزر ـتاـثـیر دارد. به ـبـیان روـشن ـطرح ـکراس ـیـکی از اـبزارـها و ـتـکـیه گاه

های پٌراهمیت برای میهن ما در معادالت منطقه یی قلمداد می شود.
ـنـیت ز اـم ـی صـادی آن و ـن ـت ـبه اـق ـن ـبه ـعالوه طـرح کـراس ـبه ـلحـاظ ـج
ـکامل در ـمراحل اـنـتـقال به ـبازار جـهاـنی، ـطرح انگـلـیـسی  آـمرـیـکاـیی ـشاه
ـلوـله ـباـکو  ـتـفـلـیس و ـجیـهان (ـیـعـنی اـنـتـقال از راه ـترـکیه) را ـبه چاـلش ـمی
د ردـی د ـلـحـظه ای ـت اـی ردی ـنـب راـین در اـهـمـیت اـین ـطرح راـهـب اـب ـن رد. ـب گـی
ـسـته اـست واـن اـیت والـیت ـفـقـیه ـنـت ود، رژـیم ـبی ـکـف ااـین وـج ا ـب داـشت. اـم
اـین ـطرح را ـتـثـبـیت و ـتداوم ـبـخـشد. ـمدـیر اـمور ـبـین اـلـملـلی وزارت ـنـفت،
وـقف ا، ـبه ـت ـسـن رگزاری اـی ا ـخـب رد در گـفتگوـیی ـب ـیـمی ـف ـن ـحـجت اهللا ـغ
ـعمـلـیات مـعاوضه نـفت ـخام اـعـتراف ـمی ـکـند و عـلت آن را اوـضاع ـبازار
ـجـهاـنی ـنـفت و ـمـشکالت ـفـنی ذـکر ـمی ـنـماـید. وی از ـجـمـله ـیادآورـشد:  
رـین ـبه ـنـسـبت ـنـفت ـخام زاـیش ـقـیـمت ـنـفت ـخام ـهای ـشـی . . . ـبه ـعـلت اـف
ـهای ـترش و ـبه دـلـیل اـیـنـکه ـکـشورـهای ـحوزه درـیای ـخزر ـبرای ـمـعادل
ـکردن ـکـیـفـیت نـفت ـخام ـترش و ـسنگـین ـخود ـبا ـنـفت ـخام اـیران ـنـیازـمـند
شگاه رای پاالـیش در پاالـی اآن، ـب رـین ـب زاج ـنـفت خـام ـسـبک و ـشـی اـمـت
ا ـنـفت ـشده (؟!!!) و آـنـه ام ـن زاج اـنـج د. اـین اـمـت ودـن ز ـب رـی ران و ـتـب ـهای ـتـه
ـخام ـسـبک و ـشـیرـین ـخودرا ـبه ـصورت ـمـسـتـقـیم ـبه ـبازارـهای ـمدـیـتراـنه و
ـشـمال ـغرب اروپا ارـسال ـکرده اـند. سپس ـمدـیراـمور ـبـین اـلمـلـلی وزارت
ویژه اـهـمـیت ـطـلع دراـین زـمـیـنه و ـب والن ـم ـسـئ د از ـم اـی اً ـب دـت اـع ـنـفت ـکه ـق
ام اـهش ـقـیـمت ـنـفت ـخ ا ـک د:   ـب زاـی د، دراداـمه ـمی اـف اـش راس ـب رح ـک ـط
رـبی و ال ـغ ازارـهای اروپای ـشـم ا در ـب اـض رـین و ـکاـهش ـتـق ـسـبک و ـشـی
از ـمی راـنه، ـمـیزان ـحـجم ـمـعاوـضه ـنـفت ـخام ـبه ـمـیزان ـساـبق ـب ـحوزه ـمدـیـت
گردد . ـبه اـین ـترـتـیب ـجـمـهوری اـسالـمی ـبـنا ـبه گـفـته ـیـکی از ـمـسـئوالن و
دـست اـندرـکاران ـخود، ـمـناـفع مـلی اـیران را ـتاـبع ـنوـساـنات ـبازار ـنـفت ـکه
رای اـخـته و ـب ـسـتی اـست، ـس اـلـی ارات امپرـی زدر دـست اـنـحـص رـنخ آن ـنـی ـس
اـیـنکه رـقاـبت درصـحـنه ـحوزه درـیای ـخزر را ـبه ـکـشورـهاـیی ـجون ـترـکیه
اـهش ـقـیـمت ـنـفت ار ـک ـظ ـت ام دراـن ا ـعـجز ـتـم د، ـب ان واگذار ـنـکـن ـسـت و پاـک
ـخام ـسـبک ـنـشـسـته اـست. ـجاـلب اـیـنـجاـست ـکه ـغـنـیـمی ـفرد در گـفتگوی
ادگی پاالـیشگاه ا ـصراـحت اـعالم ـمی دارد در ـصورت آـم رـب ذـک ـفوق اـل
ـبازار ـنوـساـنات ـمـتـخـصصآن، ـتـجـهـیز ـفـنی و ـتـقوـیت ـکادر و اـیران ـهای

راـمـلی درـتـعـیـین ـقـیـمت ـنـفت، ارات ـف واـسـته و اراده اـنـحـص اـنی ـنـفت و ـخ ـجـه
د:   ورد ـمی گوـی ود! او دراـین ـم د ـب وـقف طـرح کـراس ـنخـواـهـن ادر ـبه ـت ـق
چـنانچه پاالـیشگاه ـهای ـتـهران و ـتـبرـیز آـمادگی پاالـیش نـفت ـخام سنگـین و
اـعث ام ـسـبک، ـب اـهش ـنـفت ـخ د، ـک دا ـکـنـن زر را پـی ای ـخ وزه درـی رش ـح ـت
اـتی ود. اـیجـاد چـنـین اـمکـاـن د ـب اوـضه ـنـفت خـام ـنخـواـه کـاـهش ـحـجم ـمـع
(اـمـکاـنات ـفـنی) ـبرای پاالـیش ـنـفت ـخام ـسنگـین و ـترش ـحوزه درـیای ـخزر
ن ـی ـم ـض ـده ـطـرح ـسـوآپ را ـت ـن ـال ـکــشـور، آـی ـم در پاالـیـشگا ـهـهـای ـش

خواهدکرد .
پرـسش اـیـنـجاـست ـکه، چرارژـیم ـهنگام ـتـجـهـیز و راه اـندازی و ـتاـسـیس
اـتوـجه ـبه اـیـنـکه ـخـطوط ـلوـله و پاالـیشگاه ـها ـبرای اـنـجام ـعـمـلـیات ـسوآپ، ـب
وزه ورو ـح ـش ا ـسـبک ـنـفت ـک وع ـسنگـین و ـی ان وزارت ـنـفت از ـن ـمـتـخـصـص
درـیای ـخزر آگاـهی داـشـتـند، اـین اـمـکاـنات که ـبه ـفن آوری ـبـسـیار پیچـیده و
ـخارق الـعاده ای ـهم ـنـیاز ـندارد، درـنـظر گرـفته ـنـشده اـست!؟ اگر آنگونه که
اوـضه ـنـفت رح ـمـع د، ـط ـیه اـعالم داـشـته و ـمی دارـن ران رژـیم والـیت ـفـق رـهـب
ـخام از اـهـمـیت ـحـیاـتی ـبرای اـیران ـبرـخوردار اـست، چرا درمـحاـسـبات چـنـین
ن تـرـی ـم ـست. ـیـکی از ـمـه ـی ـئـول آن ـک ـس ـشـده و ـم ـته ـن ـظـر گرـف وـضـعی درـن
ـمشـکالت سپردن اـمورـنـفت به دـست انـحـصارات ـفرامـلی به ویژه ـشرـکتـهاـیی
ـتـان) اـست. ـس ـنـد- انگـل ـتـان) و ـشل (ـهـل ـس ـیـوم (انگـل ش پـتـروـل ـتـی چون ـبـرـی
یـر بـرخـوردار ـمی شـونـد و ـظ صـارات از فـوایـد ـبی ـن ـیـکه اـین اـنـح نگاـم ـه
اـید ـمـنـتـظر چـنـین ـلـطـمات ـمـتـخـصـصان اـیراـنی ـکـنار گذاـشـته ـمی ـشوـند، ـمی ـب
اوـضه ا ـمـع اره ـشد، ـطرح ـکراس ـی اـنـکه اـش ود. ـهمچـن اـفع ـمـلی ـب ـسنگـین ـبه ـمـن
ران رـقـیب ـجدـید ـطرح اـنـتـقال از راه ـنـفت ـخام ـحوزه درـیای ـخزر از راه اـی
ـترـکیه می ـباـشد. ـعـمده ـترین ـسـهام دار ـخط ـلوله ـباـکو ـتفلـیس- ـجیـهان یعـنی
رـکت اـشد. ـهـمـین ـش وم ـمی ـب روـلـی رـیـتـیش پـت رـکـیه، ـشرـکت انگـلـیـسی ـب راه ـت
ـحـضوری فـعال در اـمور نـفـتی اـیران دارد. ـحـماـقت و ـساده اـندـیـشی اـست که
ـبرـیـتـیش پـتروـلـیوم ـمـنافع و ـسودـسرـشار ـخود را ـلـحـظه ـیی به ـفراـموـشی ـبسپارد

و منافع ایران را مد نظر قراردهد !
رـین اـمـکان ران اـقـتـصادی ـت اوـضه ـنـفت ـخام از راه اـی ا ـمـع ـطرح ـکراس ـی
اـسان ـبرای اـنـتـقال ـنـفت و گاز ـحوزه درـیای ـموـجود ـبه گواـهی ـهـمه ـکارـشـن
ـخزر اـست. ـهزـینه اـنتـقال نـفت ـبه اـین ـشـیوه (ـطرح ـکراس) ـحدود 14 دالر و
دود 25/18 دالر ـمی گردد. اـنـبی در ـح اـیل ـج ـس اـبی و ـم ازارـی ـساب ـب ا اـحـت ـب
ـیه ـبه ازای ـهـرـتن ـنـفت 28 دالر و ـبـا ـتـقـال ازراه روـس ـنه اـن ـکه ـهـزـی ـی درـحـاـل
ار پٌر ـسـی ز ـب رـکـیه ـنـی د. راه ـت ر ـبه 35 دالر ـمی زـن ا ـس زـیـنه ـه ـساب دیگر ـه اـحـت
ـهزیـنه و درـعـین ـحال ـنااـمن و ـغـیراـقـتـصادی اـست. اـین آـمار به ـخوـبی اـهـمـیت
راه ایران را نشان می دـهد. مطابق طرح اـنتقال نفت خام ازراه اـیران، کشور
ـشـکه را زار ـب ال روزاـنه 120 ـه ـتـق رـفـیت اـن ات ـمـخـتـلف ـظ ـس اـسـی اد ـت ااـیـج ا ـب ـم
زاـیش ـشـکه اـف زارـب رـفـیت ـبه روزاـنه 370 ـه راراـست اـین ـظ ودـکه ـق راـهم ـنـم ـف
ـیاـبد. ـمـهدی ـصـفری ـنـماـیـنده ویژه اـیران دراـمور ـخزر در ـخـصوص اـهـمـیت
راه اـیران ـخاـطرـنـشان ـساـخـته ـبود: درـسال گذـشـته ـیـعـنی درـطول ـفـقط 12 ـماه
وری ده اـست، ـجـمـه ـتـقل ـش ـن ران ـم ـشـکه ـکه از راه اـی ون ـب ـیـلـی اوز از 5 ـم ـتـج ـم
قزاقستان به دلیل هزینه پایین و سودآور طرح راه ایران تاکنون 2.5 میلیون
ـتن ـنـفت ـصادراـتی ـخودرا از ـطرـیق اـیران ـبه ـبازارـهای ـجـهاـنی ارـسال ـکرده
ا ـست ـکه ـب اـکی از آـن ار داده ـح ـش ـت راً اـن اری ـکه وزارت ـنـفت اـخـی اـست. آـم
ـتوـقف ـطرح ـکراس (ـبه ـهردـلـیل) اـیران ـتاـکـنون 400 ـمـیـلـیون دالر ـباـبت ـفاز

اول طرح ضرر داده است!
در2 ـهـفـته اول آـبان ـماه اـمـسال، ـفـقط ـیک ـمـحـموـله ـبه ـظرـفـیت 90 ـهزار
د؛ اـین ـیـعـنی ران گردـی راس وارد اـی رح ـک اـلب ـط ـشـکه (در 14 روز) درـق ـب
ـیه اـیـتی رژـیم والـیت ـفـق ر ـبی ـکـف ران دراـث اـفع ـمـلی اـی ـن ارت ـسنگـین! ـم ـس ـخ
رو اپذـیر روـب ان ـهای ـجـبران ـن ا ـخـطرات ـجدی و زـی درـحوزه درـیای ـخزر ـب
گـشـته اـست. درـصورت ـعدم رـسـیدگی ـبه وـضـعـیت ـکـنوـنی و ـتـقوـیت ـفـنی و
ال ان درـس اـکو- ـجـیـه وـله ـب اه ـل ا اـحداث ـش ران، ـب ال ازراه اـی اـلی ـطرح اـنـتـق ـم

2005 میالدی، ایران منافع بزرگی را ازدست خواهد داد.

چه کسی مسئول است ؟!
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میوه های تلخ انتخاب مجدد بوش!
ریکا و در حـاـلیکه ورى آـم اـست ـجـمـه ات  رـی ـتخـاـب ـیـجه اـن ـت ـته پس از اـعالم ـن دو ـهـف
ده اـست، اـن اـقی ـم اـست ـجـمـهوری ـبوش ـب اـهی ـبه ـشروع رـسـمی دوره دوم رـی وز دو ـم ـهـن
دی ای کـلـی و» ـبه پـست ـه اـفـظه کاران ـن ای ـمـحـفل «ـمـح ره ـه رـین چـه راـطی ـت اری اـف رگـم ـب
دولت آمریکا نـمایشگر جهت سیاست ـهای او در چهار سال آینده است.  ـجورج بوش
ان اـعالم کرد که دوـلت او  در ود، ـبه ـجـه رات ـهـفـته گذـشـته در دوـلت ـخ ـیـی اد ـتـغ ا اـیـج ـب
ا آـیـنده ـسـیاـست ـهاى ـخـشن ـترى را در ـعرـصه ـبـین اـلـمـلـلى دـنـبال ـخواـهد کرد و اـین ـبار ـب
اـنـبه و ـبدون درـنـظر گرـفـتن اـمه ـهاى ـخود را ـبه ـصورت یک ـج رـن واـنه آراء ـمردم» ـب «پـشـت
ا ـسرـعت و اـمى ـخود، ـب ـظ ا ـحـتى ـنـظر ـمـتـحدـین ـن ان ـمـلل و ـی ازـم ان، ـس افکار ـعـموـمى ـجـه
ـشدت ـبـیـشـترى به ـمرحـله اـجرا در ـخواـهد آورد.  ـمـهـمـترـین ـتـغـیـیر در ـترکـیب دوـلت ـبوش
تعویض کالین پاول و جایگزیـنى او با کاندولیزا راـیس، مشاور امنیت مـلى آمریکا  بود.
مطبوعات جهان در چهار سال گذشته به دفعات از تفاوت نظر بین کالین پاول و دیک
ا کـلـیدی ـترـین اـلد راـمـسـفـلد، وزـیر دـفاع، در راـبـطه ـب چـنی، ـمـعاون رـئـیس ـجـمـهور، و دوـن
زا راـیس از ـی دوـل اـبل کاـن د.  در ـمـق ودـن ای ـعـملکرد دوـلت ـبوش گزارش داده ـب رـصه ـه ـع
رـین چـهره ـهای ـجـناح راـست ـحزب ـجـمـهورـیـخواه و ـمورد اـعـتـماد ویژه ـمورد اـعـتـماد ـت
ش اشـد. ـنـق اـست هـای دوـلت ـفـعـلی، ـمی ـب ـی تکت اـصـلی ـس ـی وش و دیک چـنی، آرـش ـب
کـلـیدی ـخاـنم راـیس در دوره پس از 11 سپـتاـمـبر در شکل دـهی ـبه یک ـسـیاـست ـنـظاـمی
ود ردی در ـخ ای ـف د آزادی ـه رـض اـجـمی ـب اـسـتی ـتـه ـمـلـلی و ـسـی ـشن در ـصـحـنه ـبـین اـل ـخ
ال ـبه ـس د او از ـعـملکرد دوـلت ـهنگاـمی که او اواـیل اـم ردـی اع ـبی ـت ده، و دـف االت ـمـتـح اـی
ـعـنوان ـشاـهد در ـمـقاـبل کـمـیـسـیون ـتحـقیق کنگره آـمریکا ـحاـضر ـشد، ـبرای جـهاـنـیان ـفاش
شد.  او بدون هیچ واهمه یی برای تمامی اقدامات غیرقانونی دولت بوش در دوره پس
د و ى واـح ـسـتـم اد ـسـی رات اـیـج ـیـی دف از اـین ـتـغ ـیـتی آورد.  ـه ـن وـجـیه اـم ر ـت اـمـب از 11 سپـت
رى کاـمل ى یکدـست که ـتـحت رـهـب اـسـت ـی ا» اـست. ـس ـی اگون و «ـس ـت ـین پـن یکدـست در ـب
دیک چـنی اـست و آن ـنـیز اتکا ـبر ـنـیروی ـنـظاـمی ـبرای ـتـثـبـیت هژـموـنی اـیاالت ـمـتـحده در
ـظه اـف وـسط «ـمـح ارـجه ـت دی وزارت ـخ اـحب پـست کـلـی ـص ود. ـت د ـب واـه ان ـخ ر ـجـه راـس ـس
کاران ـنو» ـبه ـمـعـنی یکدـست ـشدن کاـمل ـعـملکرد ـتـماـمی ارکان دوـلت ـجـمـهوری ـخواه

و متضمن اعمال سیاست هاى خشن نظامى و سیاسى در سطح جهان خواهد بود.
ـیلگران واـقع ارى از ـتـحـل ـسـی ـشـخص اـست ،و ـب ـمه ـم راى ـه ون ـب آنچه که از ـهم اکـن
گرای جـهان ـنـیز آن را در ـصورت پـیروزى ـبوش پـیش ـبـیـنی کرده ـبودـند، ـخـشن ـتر ـشدن
اـمی اـین کـشور ـظ اوزگری ـن ا ـتـج ودن آن ـب ر ـب ریکا و ـهم آـهنگ ـت ارـجى آـم اـست ـخ ـسـی
ـخواـهد ـبود.  ـباـید اـنـتـظار داـشت که اـیاالت ـمـتـحده ـبه ـسـیاـست ـعدم ـتوـجه ـبه ـمـصوـبات و

قطعنامه های سازمان ملل ادامه دهد.  
ـتـنـها اـمری که ـتالش ـجـناح «ـعـقاب ـها» را ـبرای  ـتوـسـعه و اداـمه ـسـیاـست ـهاى یک ـجاـنـبه
اـنه، رـف ـط ـی ا الاـقل ـب ر ـمـثـبت، و ـی ـظ وش ـبه ـجـلب ـن از دوـلت ـب ـی د ـن رار ـمی دـه ار ـق ـش ورد ـف ـم
ـمتـحدان اروپاـیى آـمریکا ـبرای ـسـیاـست ـهاى ـخارـجى ـخود ـمی ـباـشد . اـمری که ـبا ـتوـجه
ان ـبه اـخـتالـفات ـجدى ـبـین آـمریکا و اروپا،  چـندان ـساده ـبه ـنـظر ـنـمى رـسد.   در اـین ـمـی
«تونى بلر»، نخست وزیر انگلستان، و ـتایید کننده بى چون و چرای سیاست هاى بوش،
ـبالـفاـصـله پس از اـنـتـخاب ـمـجدد ـبوش، ـبه ـبـهاـنه ـبـیـمارى ـشدـید ـیاـسر ـعرـفات، رـهـبر ـمردم
فـلـسـطـین، و سپس ـمرگ او و تـحت پوـشش ـضرورت راـیزـنی در ـمورد ـشروع ـمذاکرات
ـصلح ـبـین فـلـسـطـین و اـسراـئـیل به آـمریکا ـسـفر کرد. اـما در واـقع دـلیل اصـلی ـسـفر ـتوـنی بـلر
زى اـمه رـی رـن ان و چگونگى ـب ریکا در ـجـه اـست ـهاى آـم ده ـسـی ورد آـیـن گـفت و گو در ـم

براى ایجاد میانجى گرى بین آمریکا و اتحادیه اروپا بود . 
ى راـن ال»،  در ـسـخـن د ـه دن در «گـیـل ردارى ـلـن ام ـشـه راـسم ـش ـنه در ـم ـی ر در اـین زـم ـبـل
ـساالـنه ـخود ـبراى رـهـبران ـشرکت ـهاى ـماـلى و ـتـجارى ـعـمده انگـلـسـتان، ـضـمن دـفاع از
ا د ـب اـی ریکا و اروپا ـب د که آـم ذکر ـش راق، ـمـت اى اـئـتالـفى» در ـع روـه اـمى «ـنـی ـظ ات ـن ـعـمـلـی
یکدیگر کار کـنـند و ـبر ـنـقش انگـلـسـتان در ـمورد چـنـین پـیوـندى ـتاکـید کرد. او گـفت: «

ـما ـنـقـشى ـمـنـحـصر ـبه ـفرد دارـیم که ـمى ـتواـنـید آن را یک پل ، یک ـجاده
دو ـطرـفه، یک ـلوال ، ـیا یک ـسـیم رـساـنا که اـغـلب از ـشدت ـحرارت داغ
ن اـست که نگاه ـخـود را از دوـسـوى ـیـفه ـمـا اـی ـیـد . اـمـا وـظ ـنـاـم اـست، ـب
ر اـیى و تکـیه ـب اـنـی ـت رـی اده از ـسـنت ـخوب ـب ا اـسـتـف دارـیم و ـب ر ـن آـتالـنـتیک ـب
ر واـمـب ى 16 ـن ى ـس ى ـب دالل کـنـیم.» (ـب ـطه اـسـت ـعـقل ـسـلـیم ، ـبه ـنـفع اـین راـب
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ى وـل ر اـص اک و ـغـی رـن اـسـتی ـخـط وش ـسـی ورج ـب ارـجی ـج اـست ـخ ـسـی
اـست که ـبه افکار ـعـموـمى جـهاـنـیان ـبى اـعـتـناـست و ـسازـمان ـها و نـهادـهاى
د و ى داـن ود ـم داف ـخ رد اـه راى پـیش ـب ى ـب اـنـع ده و ـم ى را زاـئ ـمـلـل ـبـین اـل

تالش دارد تا این نهادها را ، به نهادهایى تشریفاتى و منفعل بدل کند. 
ـهدف ـنـهاـیى اـین ـسـیاـست ـنـیز اـیـجاد آن «دـموکراـسى» اـست که ـتـنـها
ـمـناـفع آـمریکا را ـتاـمـین ـمى کـند. در اـین «دـموکراـسى» ـتـحـمـیل ـشده، ـتـنـها
ى اـق ر ـسر ـقدرت ـب د ـب واـنـن ریکا ـمى ـت اـفع آـم اـفظ ـمـن اى ـمـطـیع و ـح رژـیم ـه
ـبـماـنـند.  دوره دوم رـیاـست ـجـمـهوری ـبوش را ـباـید دوره ـتـبدـیل   «ـجنگ
االت ارـجی رـسـمی اـی اـست ـخ رکزی ـسـی ده» ـبه ـعـنـصر ـم رـن اى پـیش گـی ـه
اع از رای دـف ارزه ـب راـیـطی ـضرورت ـمـب داد کرد.  در چـنـین ـش ـمـتـحده ـقـلـم
رگوـنه دون ـه وـشت ـخود ـب رـن رای ـتـعـیـین ـس ا ـب اـنی و ـحق ـخـلق ـه ـصـلح ـجـه
ده ـن اـتی اـست. آـی رـقی خـواه ـحـی ای ـت روـه ـی داـخـله خـارـجی از سـوی ـن ـم
رای اـنی اـست که ـب والـنه و دـقـیق ـهـمه آـن ـسـئ رـیت در گرو ـعـملکرد ـم ـش ـب

صلح، پیشرفت و سوسیالیسم مبارزه می کنند. 

ـین از ـطـرـیق ـمـذاکره ـبه دوش ـط در ـمـذاکرات ـصـلح و ـحل مــسـاـله ـفلــس
ـمت سـاـل ا از طـرـیق روش هـای ـم ر ـتالش کرد ـت گرـفت ودر ـسه دـهه اـخـی
ـسـطـین راـیـیل و ـفـل ـسـطـین و  درگـیری ـهای ـخوـنـین ـبـین اـس ز ـبه اـشـغال ـفـل آـمـی
خاتمه بدهد .امری که بدون آن خاور میانه  هرگز نخواهد توانست به یک
ال 1994 اـطر اـین ـنـقش در ـس د.  او ـبه ـخ اـب اـنه دـست ـی دارو ـمـنـصـف ـصـلح پاـی
ر وان اوـلـین رـهـب ات، ـبه ـعـن رـف اـسر ـع اـفت کرد. ـی وـبل را در ـی زه ـصـلح ـن اـی ـج
یک ـسازـمان غـیردوـلـتی در 13ـنوامـبر 1974 در مـجمع ـعـموـمی ـسازـمان ـملل
یکه در یک دـست نـراـنی ـتـارـیـخی خـود در حـاـل شـرکت کرد و در ـسـخ
ه امکان ـحل ی داشـت، ـب ـتــون و در دسـت دیگر تپانچه ـی ـشــاـخه ای زـی
زرگداـشت چـنـین ـنـقش وـجه داد.  در ـب ـطـین ـت ـس اـله ـفـل ـس ز ـم اـلـمت آـمـی ـس ـم
ره او پس از اـط رام ـخ ان ـمـلل ـبه اـحـت ازـم والـنه ـیی اـست که اـجالس ـس ـسـئ ـم
ـیـون ـهـا ـتن در ـیـل ـیـقه سکوت اـعالم کرد و ـم تـش یک دـق اـعالم در گذـش

فلسطین، خاورمیانه و بقیه کشور های جهان به سوگواری نشستند. 
ـبخـش ـمـردم ش آزادـی ـنـب ـنقـش ـتـارـیـخی ـیـاـسـرـعـرـفـات در اداـمه ـج
رای ـسـطـین، ـب ردم ـفـل اق ـحق ـم رای اـحـق ارزه ـب وان ـسـمـبل ـمـب ـسـطـین، ـبه ـعـن ـفـل

همیشه در صفحات تاریخ باقی خواهد ماند. 
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران درگذـشت رـفـیق ـیاـسر ـعرـفات را ـبه
رـقی خـواه و ـخـلـقی آن و ـهـمه روهـای  ـت ـی ـطـین، ـبه احـزاب و ـن ـس ردم ـفـل ـم
ـنـیروـهای آزادی ـخواه و پـیـشرو  ـجـهان ـتـسـلـیت ـمی گوـید. ـما  اـمـیدوارـیم که
ا آن، اـنه ـخـلق ـفـلـسـطـین و ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـب در ـساـیه ـمـبارزات ـحق ـطـلـب
آرزوی دـیرـینه ـیاـسر ـعرـفات ـمـبـنی ـبر ایـجاد کـشور ـمـستقل و آزاد ـفـلـسـطـین،
ر که وی ـبـخش اـعـظم زـندگی ـخود را وـقف ـتـحـقق آن کرد، ـهرچه زودـت

متحقق شود.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
11 نوامبر 2004

ادامه به مناسبت درگذشت رفیق یاسر ...
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ـمـنـصوب ـشده از ـسوی ـخاـمـنه ای، و سپس ـهـشدار ـجدی ـبه ـخاـتـمی ـبرای رـسوا
اد ـحل و ـفـصل واـنـست ـمـساـیل را  ـبدون دردـسر زـی نکردن ـمـساـیل پـشت پرده ـت
ا ران اـصـلی اـین ـقـتل ـه وـلـناک آـم اـیت ـه کـند. اـمروز ـشش ـسال پس از اـین ـجـن
ـهـنوز ـمـعرـفی ـنـشده اـند و ـبه گـفـته ـنوـیـسـنده روزـناـمه «اـعـتـماد»: «ـطرـفـین اـین ـبازی
رـفی ر ـمـع ود ـس ای ـخ روـه وان ـنـی د که ـبه ـعـن ودـن ا ـب ان اـین ـقـتل ـه وـیی ـمـتـهـم از ـس
ـشدـند، از ـطرـفی وکال و روزـناـمه نگاراـنی  که ـبه دـنـبال ـنام «آـمران» اـین ـقـتل ـها
دان ا ـخود ـسر ـخوـن اـنی که در ـجـبـهه ـمـخاـلف ـب ـمی گـشـتـند و از ـطرف دیگر آـن
واده ـمـقـتوالن از ـنـتـیـجه أـمور ـسـعی در «ـفـیـصـله» دادن پروـنده داـشـتـند. ـخاـن چـند ـم
پروـنده ـناراـضی اـند، روزـناـمه نگاران و وکال در ـحـبس ـهـسـتـند، ـعاـمالن ـقـتل ـها
ده اـن ان» ـم اـمـشان  «پـنـه ا ـهـسـتـند که ـن ران» اـین ـقـتل ـه ز ـهـمـین ـطور و ـفـقط «آـم ـنـی
اـست...» اـلـبـته ـبرای ـمردم ـما و افکار ـعـموـمی جـهان، آـمران ـقتل ـها اـفراد ـنامعـلوم
و مـحافل ـغـیبی ـنـیـستـند. ـقاتالن اصـلی کـسانی ـهسـتـند که در ـسال 1367، ـسازـمان
ران ا ـیـعـنی ـس ران اـین ـقـتل ـه د. آـم ودـن اـسی ـب داـنی ـسـی زاران زـن ار ـه ده کـشـت دـهـن
ان ـبه ـش اـم رـلـین ـن اراـنش در ـب دی و ـی رفکـن اـتالن ـش ـبالٌ در ـمحـاکـمه ـق اع ـق ارـتـج
ا ان را ـب ا ـعـملکرد آـن ردم ـم ود و ـم ده ـب ا ـش ـش ـمـلـلی اـف اـیتکاران ـبـین اـل وان ـجـن ـعـن
د روز ا چـن ـنـه ـست که ـت اـقی ـنـی د. اـتـف ودـن ود ـلـمس کرده ـب پوـست و گوـشت ـخ
پیش از این جنایت هوـلناک، فرمانده سپاه پاـسداران رژیم، پاسدار صفوی که
ـمـسـتـقـمـیاً از ـخاـمـنه ای دـسـتور ـمی گـیرد در ـسـخـنان ـتـحریک کـنـنده ـیی آـمادگی

سپاه را برای «زبان بریدن» و «گردن زدن» مخالفان رژیم اعالم کرده بود. 
وـشت رـن ا ـس اط ـتنگاـتنگی ـب ره ـیی ارـتـب ای زـنـجـی ده ـقـتل ـه وـشت پروـن رـن ـس
ات اـش رار» رژـیم، ـمـم رای ـحـفظ «اـس اـشات ـب ان حکوـمـتی دارد. ـمـم اـصالح ـطـلـب
ازش اـشات و ـس ام ـمـم راـنـج ره ـیی و ـس ای زـنـجـی ران ـقـتل ـه اـظت از آـم رای ـحـف ـب
ا زـمـیـنه رای ـحـفظ دـستگاه ـهای ـسرکوب و ـجـناـیت در اـنواع و اـقـسام شکل ـه ـب
راـبر آن ا اـمروز در ـب اـجـعه ـیی که ـم ـساز ـتـهاـجـمات ـبـعدی ارـتـجاع و ـسراـنـجام ـف
رای زـجار و ـب راز اـن روـهای ـمردـمی در اـب رار دارـیم گردـید. اگر آن روز که ـنـی ـق
اـعالم ـخـشم ـخود ـبه ـخـیاـبان ـها رـیـخـته ـبودـند، ـخاـتـمی و ـیاراـنش ـبا اتکاء ـبه اـین
ودـند ـسـیر ـحوادث ـمی اـطـعـیت ـنـشان داده ـب ـنـیروی ـحاـضر در ـصـحـنه از ـخود  ـق
اه 1377، ره ای آذرـم ای زـنـجـی د. ـقـتل ـه اـش ـست چرـخش دیگری داـشـته ـب واـن ـت
پـیش درآـمد هـجوم وـحـشـیاـنه ـتـیرـماه 78 و ـحرکات پس از آن ـبود که ـسراـنـجام
ـتواـنـست ـجـنـبش ـمردـمی را ـبا مـخاـطرات و دـشواری ـهای ـجدی روبه رو ـسازد.
ـضـان زاده، ـنـا، رـم ـشـجـوـیـان اـیـران، ایــس ـبـرگزاری داـن ـبـر اـسـاس گزارش ـخ
ـسـخنگوی دوـلت، در پاسخ ـسـئواـلی به ـمـناـسـبت ـسالگرد ـقتل ـهای زـنـجـیره ـیی و
ره ـیی ای زـنـجـی ورد ـقـتل ـه ـعـملکرد دوـلت در اـین زـمـیـنه از ـجـمـله گـفت: «در ـم
آن چـیزی که ـمد ـنـظر دوـلت و در ـحوزه کاری دوـلت ـبوده اـست ـبه اـین ـنـقـطه
ردم واـنه حـاکـمـیت ـم ـت اـتی دارـیم که پـش روز وزارت اـطالـع ده اـیم که اـم رـسـی
د اـه ور دیگر ـش اـتی رـسـمی کـش ـسـتـیم که در دـستگاه اـطالـع ـطـمـئن ـه اـست و ـم
چـنـین اـتـفاـقاـتی ـنـخواـهـیم ـبود....» ـسـخـنان دوپـهـلو و گنگ رـمـضان زاده در ـمورد
«دستگاه رـسـمی اطالـعاـتی کـشور» ـخاک پاـشـیدن به چشم ـمردم و پنـهان کردن
وه وـنه دـستگاه اـطالـعات سپاه، دـستگاه اـطالـعات ـق وان ـنـم ـحـقـیـقت اـست. ـبه ـعـن
ـقـضاـئیه و اـطالـعات ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی ـهمگی «دـستگاه ـهای رـسـمی کـشورـند» و
ـهمگی زـیر ـنـظارات وـلی فـقیه رژـیم به ـهـمان ـفـعالـیت ـها و ـجـناـیاـتی ـمشـغوـلـند که
اـیی، شکـنـجه و د آدم رـب دـی ـش را کاـظـمی، ـت د. ـقـتل زـه وده اـن ول ـب ـشـغ واره ـم ـهـم
ـشـانگر پوچ ـبـودن ـیـر ـهمگی ـن ـشـان در ـمـاه ـهـای اـخ آزار و اذـیت دگراـنـدـی
ای اـبه ـقـتل ـه ـش ای ـم رکت ـه دن ـح ـش ان زاده در زـمـیـنه تکرار ـن ـض ای رـم اـه ادـع
زنجـیره ای و در عین ـحال معـیار سنـجش دست آوردـهای دولت  در این زـمینه

است.
اـمـسال ـسران رژـیم ـحـتی اـجازه ـبرگزاری ـمراـسم ـبزرگداـشت اـین ـشـهدای
اصـره ر در ـمـح روـه اـنه ـف د. ـخ ان درـیغ کردـن ای آـن واده ـه اـن راه آزادی را از ـخ
ـسنگـین نـیروـهای انـتـظامی ـشاـهد ـبرگزاری ـمراسم ـبزرگداشـتی ـبود که ـمهـمـترـین
ـمشـخـصه اش سکوت و اـعـتراض ـبا دـهان ـهای ـبـسـته ـبود. ـشش ـسال پس از ـقـتل
ـهای زـنـجـیره ای دـست آورد دوـلـتی که ـمدـعی اـسـتـقرار ـجاـمـعه ـمدـنی در ـمـیـهن
ده ـش ره اـص ـمـح ای اـنه ـخ در د واـنـن ـت ـمی دود ده ای ـمـح که ـع اـست اـین ود ـب ا ـم

ـخاـطره شـهدای راه آزادی را ـبرگزار کـنـند و ـسازـمان دـهـندگان و آـمران اصـلی اـین
جنایت همچنان بر میهن ما حاکمند.

ا ـسـلح آـنـه ا وـجود ـهـمه ـتالش ـهای ـسران ارـتـجاع و گزمگان ـمـسـلح و ـنـیـمه ـم ـب
دای راه آزادی از اک ـشـه ـن اـب ره ـت ا ـبه سکوت،  خـاـط رای وادار کردن جـاـمـعه ـم ـب
د و اـنه ـقـتل عـام شـدـن ـی ـش ان 1367 وـح ـسـت اـب سـان واالـیی که در ـت زاران اـن ـجـمـله ـه
ـهمچـنـین  ـفروـهرـها، ـمـخـتاری ـها و پوـیـنده ـها در ـتاریخ ـمـبارزات پرـشور ـمردم ـمـیـهن
اـست که دـتـه ان ـم ران و ـجـه وـمی اـی ازدودـنی اـست. دادگاه افکار ـعـم ا ـثـبت و ـن ـم
ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـبه دـلـیل دـخاـلت ـمـسـتـقـیم و ـغـیر ـمـسـتـقـیم در اـین ـجـناـیات
ران اـصـلی اـین ان و آـم ـسـبـب ر ـنـیـست آن روزی که ـم اـخـته و دـی وـلـناک ـمـقـصر ـشـن ـه

جنایات به جزای اعمالشان برسند.

ادامه شش سال پس از جنایت هولناک ...

در 4 ـنواـمـبر اـمـسال، دوـلت ـحمالت ـجدـیدى را ـعـلیه ـنـیروـهاى ـشورـشى آـغاز کرد
و در اـین ـمـیان دـخاـلت ارـتش ـفراـنـسه و ـحـمـله ـبه ـنـیروى ـهواـیى ـساحل ـعاج ، ـنـشان
ر رژـیم در اـین اـبق و ـتـغـیـی ره ـس ـسـتـعـم راى ـبه دـست گرـفـتن ـم ـسه ـب راـن ده ـتالش ـف دـهـن

کشور و جایگزینى آن با رژیمى حافظ منافع فرانسه است .
در کـنار اـین ـخـبر ـمـهم اـست که ـبه ـخـبر دیگری در راـبـطه ـبا ـعـملکرد «ـجدـید»
کـشورـهای امپرـیاـلـیـسـتی در آـفریـقا که ـفاش کـنـنده تـحرکات ـجدـیدی از ـسوی آن
راٌ ـفاش ـشد که «ـمارک وـجه کـنـیم.  اـخـی اـشد، ـت اره ـمی ـب از ـتـقـسـیم اـین ـق رای ـب ا ـب ـه
ا در گـیـنه  ـغرـبى  که وـطـئه ى کودـت ان، در ـت ـسـت رزـند ـنـخـست  اـسـبق انگـل اچر» ، ـف ـت
در اوایل ژاـنوـیه اـمـسال  اـفـشا ـشد،  از ـمـتـهـمان اصـلى ـمی ـباـشد. از اـین ـمـهـمـتر دوـلت
ا و اـحـتـمال وـقوع آن ـتوـسط ـنـیروـهای ـمزدور ـسـتان از ـقـبل از ـطرح اـین کودـت انگـل
ـخارـجی « اـطالع» داـشـته اـست. ـبه گزارش ـنـشرـیه ـمـعـتـبر اـبزرور چاپ ـلـندن در روز
ور ان، در ـمـجـلس اـین کـش ـسـت ارـجه انگـل ور ـخ ر اـم رو»، وزـی ر «جک اـسـت واـمـب 14 ـن
ان ـسـت ام آن ـبه  اـطالع انگـل ا  پـنج ـهـفـته پـیش از اـنـج ات کودـت زـئـی اـعالم کرد که «ـج

رسیده بود و دولت از جزئیات آن آگاهى داشته است.»
ان در ـسـت ورد عـدم دخـاـلت دوـلت انگـل رو» در ـم ـبه رـغم ادعـاى «جک اـسـت
وـقاـیع گـیـنه ـغرـبى، اـین ـسـئوال ـمـطرح ـشده اـست که ـنـقش انگـلـسـتان در اـین کودـتا
د که اـین اـطالعـات را ـبه وده اـن ى  ـب ا کسـاـن وده اـست و اـین چه کسـى و ـی چه ـب
ن ـاـفت اـی ـان پس از درـی ـت ن که دوـلت انگـلــس ـد؟ و اـی ـان داده اـن ـت دوـلت انگـلــس
ـال یک ن ـح ـی ـم ـام داده اـست.  در ـه ـورد آن اـنـج ـى در ـم ـداـم ـات چه اـق اـطالـع
سخنگوى دولت گینه غربى ضمن اظهار تعجب  از اظهارات وزیر خارجه دولت
ال پاـسخ سـرـیع و ـب انگ» ـبه دـن ـی ان، اـعالم کرد که رـئـیس ـجـمهـوری «اوـب ـت ـس انگـل
ورى که رو» اـست و اـین که چرا ـبه اـین کشـور، کـش وى « جک اـسـت روـشن از ـس
وـطـئه ورد ـت ان دارد، در ـم ـسـت ا انگـل اـسى و اـقـتـصادى کاـمل ـب اـنـبه ـسـی ـطه ـهـمه ـج رواـب

کودتای دست راستی  اعالم خطرى نشده است.  
رای ا و کوـشش ـب رـیـق رار دادن آـف ا ـهدف ـق ـسـتی ـب اـلـی ده امپرـی ای ـعـم ورـه کـش
روع دور اره  ـش ای اـین ـق ورـه ای کـش اـست گذاری ـه ـسـتـقـیم ـجـهت ـسـی رل ـم ـت کـن
ـجدـیدی از ـباز ـتـقـسـیم جـهان را اعالم کرده اـند.  اـین ـمـشـخص اـست که در اـبـتدای
اـیه رـم ای ـس ورـه ـطـبی کـش ان تک ـق راـیط ـجـه ـست و یک ـمـیالدی و در ـش ـی رن ـب ـق
و اى  ـن اـست ـه ر ـسـی رـت وـث راـیط ـعـمل ـم ا ـش د که ـب ـسـتـن ال آن ـه ـب ده ـبه دـن داری ـعـم
اـسـتـعـمارى را اـیـجاد ـنـماـیـند.  ـسـیاـست  ـهاـیی که از ـطرـیق ـبانک ـجـهاـنى ، ـصـندوق
ـبـین اـلـمـلـلى پول و ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـتـحـمـیل ـمى ـشوـند . ـسـیاـست ـهاـیى که
ـمردم کـشورـهاى ـغـنى آـفریـقاـیى را به فـقـیرـترین و ـمـحروم ـترـین ـمردم جـهان ـتـبدیل

. اند کرده
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ـنـظاـمـیان ـجاـنـجوـید از ـسوی ارـتش ـسودان و «ـنـیروـهای دـفاع ـمـلی» (ـمـعادل ـنـیروـهای
ـبـسیج در ـجـمـهوری اـسالـمی) به ـمـثابه یک ـنـیروی ـمـنسـجم و ـقابل اتکاء ـمـحـسوب ـمی
اـشـند که ـسـته ـبه دوـلت ـمی ـب ـشوـند. «ـنـیروـهای دـفاع ـمـلی» یک ـنـیروی ـشـبه ـنـظاـمی واـب
االـنه بکار گرـفـته ان ـجنگ داـخـلی در ـجـنوب ـسودان ـفـع در ـعـمـلـیات ـنـظاـمی در ـجرـی
ـشده اـند. راـبـطه ارگاـنیک ـشبه ـنـظاـمـیان ـجانـجوـید ـبا دوـلت ـسودان در ـبـیاـنـیه 15 ـفورـیه
2004 «کـنواـنـسـیون ـسراـسری دارـفور»  که درـبردارـنده ـهـمه ـقـباـیل دارـفور ـمی ـباـشد،
ز از «ـحـمالت ـمـهلک ـی ـمـلل ـن ـین اـل ـته ـعفـو ـب ـته گذـش د شـده اـست.گزارش ـهـف ـن ـت ـس ـم
ـنـیروـهای ـشـبه ـنـظاـمی ـجاـنـجوـید و واـحد ـهای ارـتش ـسودان در دارـفور که ـمـنـجر ـبه

تخریب، شکنجه و تجاوز جنسی» شده است، سخن می گوید.
ـحزب کـموـنـیـست ـسودان ـمـعـتـقد اـست که وـضـعـیت اـسـفـناک کـنوـنی در دارـفور
«ـتـظاـهرـمـنـطـقه ـیی» ـبـحراـنی وـسـیـعـتر در ـسراـسر ـسودان ـمی ـباـشد.   ـهـسـته اـصـلی ـمـساـله
وـسط ـنـخبگان روت ـت رکزی و ـث درت ـم رای در اـنـحصـار در آوردن  ـق در ـتالش ـب
وب شـرق و غـرب اـطق وـسـیـعی در ـجـن ـن اـنی سـودان اـست.  ـم ـی ـطـقه ـم ـن حـاکم در ـم

سودان به فراموشی سپرده شده و به حاشیه رانده شده اند.  
واـلی از زـمان کـسب اـسـتـقالل ـحزب کـموـنـیـست ـمـعـتـقد اـست که دوـلت ـهای ـمـت
ملی در ـسال 1956 تاکنون قادر نـبوده اند که توسعه اجتـماعی را سازمان بدـهند و یا
ا ـبه ـقدرت رـسـیدن «ـجـبـهه دـهـند.  ـب اـینکه ـبه ـجنگ داـخـلی در ـجـنوب ـسودان پاـیان ـب
یـادگرای کنـوـنی از طـرـیق یک کودتـا در سـال ـن ـتقـرار رژـیم ـب اـسالـمی ـمـلی» و اـس
1989، اوـضاع ـعـموـمی کـشور ـبه دـلـیل ـسـیاـست ـهای «ـجـهاد گراـیاـنه»، اـجرای ـقواـنـین
ـشرـعی و ـغارت اـقـتـصاد و ـمـناـبع ـمـلی، ـبـطور چـشمگـیری وـخـیم ـتر ـشده اـست.  ـجنگ
اـفـته اـست.  ـبـحران ـسـیاـسی و اـقـتـصادی ـبه داـخـلی ـبه ـغرب و ـشرق کـشور گـسـترش ـی
ـعـمق ـبی ـسابـقه ـیی رـسـیده اـست و ـجـنـبش ـهای ـمـنطـقه ـیی در ـمـنطـقه دارـفور ـتحت ـنام
ـهای «ـعداـلت و ـبراـبری» و ـهمچـنـین «ارـتش/ ـجـنـبش آزادـیـبـخش ـسودان» و در ـشرق
راواـنی کـسب کرده اـند.  «اـتـحاد ام«اـتـحاد ـمـلی دـموکراـتیک» ـنـفوذ ـف ـسودان ـتـحت ـن
ـطـقه ـیی ای ـمـن اـسی و ـجـنـبش ـه زاب ـسـی اـمل اـح وکراـتیک» ـجـبـهه وـسـیـعی ـش ـمـلی دـم
ـسـلح در ـجنـوب شـرـقی کشـور ـمی بـاشـد.  حـزب اـست که دارای یک بـازوی ـم

کمونیست سودان عضو فعال و کلیدی این اتحاد می باشد. 
زب وریک ـح دان»، ارگان ـتـئ ـمـی رـیه «اـل ـش ره در ـن ـش ـت ـن دد ـتـحـلـیـلی ـم االت ـمـتـع ـمـق
کـموـنـیـست ـسودان، ـتراژدی در ـمـنـطـقه دارـفور را در اـساس یک ـبـحران ـسـیاـسی ـمی
داـنـند که رـیشه آن در ـسـیاـست مـحوری «ـحزب کنگره اسالـمی ـمـلی»، ـحزب ـحاکم،
ـمـبـنی ـبر ـتـصرف و ـتـصاـحب زـمـین ـهای ـحاـصل ـخـیز ـمـتـعـلق ـبه ـقـباـیل ـبوـمی دارـفور و
تـقـسـیم آن در ـمـیان نـخبگان اـسالـمی ـعرب و ـغـیر ـعرب اـست.  این سـیاـست ـسرکوب
ـشاف ـنـفت و گاز و ال اکـت ـب دـن ویژه ـب اـسی   ـب راتژی ـسـی ای اـسـت وـمی در راـسـت اـیل ـب ـب ـق
اـبع زـیر زـمـیـنی ـتـشدـید ـشده اـست.  در ـطول 15 ـسال گذـشـته ـجـبـهه اـسالـمی دیگر ـمـن
رـقه ـبـیفکن و ور آن «ـتـف ده ـیی را که ـمـح اـیت کاراـنه پیچـی اـست ـجـن االـنه ـسـی ـمـلی  ـفـع
اـیل سـاکن اـین ـب ـطـیع نگه داـشـتن ـق ور و ـم رل دارـف ـت رای کـن حکوـمت کن» اـست، ـب
اده و پـی ادگرای ـجـبـهه اـسالـمی ـمـلی در دارـف ـنـی ـطـقه بکار گرـفـته اـست. آنچه رژـیم ـب ـمـن
کرده اـست بـخـشی از ـمشـخصه ـهای ـسـیاـسی اـقـتـصادی «پروژه ـمدـنـیت اـسالـمی» اـست
اد ـمی راتژی دوـلت ـسودان ـی وان تکـیه گاه اـصـلی اـسـت راـنه از آن ـبه ـعـن که رژـیم پیگـی

کند.
چه باید کرد؟

ون ـسـی واـن شکـیل کـن ور را در ـت راژدی دارـف ودان راه ـحل ـت ـست ـس وـنـی ـحزب کـم
ـسـلح ای ـم ون و ـجـنـبش ـه ـسـی زاب اپوزـی ا و اـح روـه ـی دان که ـهـمه ـن روـن ـمـلی ـهـمه ـشـه
اـجـلی را اـید ـطرح ـع ون ـب ـسـی واـن د.  اـین کـن رد، ـمی داـن ر ـمی گـی ـمـخاـلف رژـیم را در ـب
د، و دوـلت ده اـن ار آن ـش ـت راژیکی که گرـف راـیط ـت ور از ـش ردم دارـف ات ـم رای ـنـج ـب
ـسودان ـمـلزم به اـجرای ـهمه ـجاـنـبه آن ـباـشد، ـفرـموـلـبـندی کـند و ـسرـیـعاٌ به ـمرـحله اـجرا
ودان اـین ـطرح ـمی رـقی ـس ای ـمـت روـه وـنـیـست و ـنـی اور ـحزب کـم ود.  ـبه ـب گذاـشـته ـش

تواند شامل مفاد زیر باشد:
روـهای اـنـجوـید و دیگر ـنـی 1- ـخـلع ـسالح ـسرـیع و اـنـحالل ـنـیروی ـشـبه ـنـظاـمی ـج
راحـان ـقـتل و اـمالن و ـط اـمی ـع داـلت سپردن ـتـم اـمی دوـلـتی و ـبه ـمحکـمه ـع ـظ ـشـبه ـن

غارت در دارفور
ی ـمـردم دارـفـور و ـت ـی ـن ی و اـم ـب ی، ـط 2- ـبـرـخـورد ـفـوری ـبه مـشکالت انــسـاـن
بازگشت دادن همه پناهندگان به خانه ها و سرزمین های خود و حفاظت از آنان

نـاـیی ضـرور بـرای رفـاه مـردم و اـیجـاد و تـار هـای زیـر ـب 3- بـازسـازی سـاـخ
تخصیص بودجه برای سیستم خدمات اجتماعی

4- پرداخت خسارت برای مایملک از بین رفته و نابود شده.
  

تراژدی دارفور: معرفی مسببان فاجعه
ار نگراـنی از ا اـظـه اـنـیه ـیی ـب ر در ـبـی واـمـب و ـبـین اـلـمـلل در  17 ـن ان ـعـف ازـم ـس
ان رـی ودان، در ـج ور، در ـغرب ـس ـطـقه دارـف اـنی ـیی که در ـمـن ـس اـجـعه اـن اد ـف اـبـع
ـمـلل و ـبـین اـل د. ـعـف ودان ـش روش اـسـلـحه ـبه دوـلت ـس ـطع ـف ار ـق واـسـت اـست، ـخ
دوـلت انگـلـسـتان را ـمـتـهم کرد که ـبا چـشم ـبـسـتن ـبر روی اـین ـتراژدی اـنـساـنی
ی ـهـای ـو گـیـری از ـصـدور اـسـلـحه ـتـوسـط کمپاـن ـرای ـجـل ی ـب ـداـم یچ اـق ـه
ـتسلیـحاتی به سودان نکرده اـست.  گزارش تکان دهـنده یی که از سوی عـفو
د ر گردـی ـش ـت ـن ودان ـم ای رژـیم اـسالـمی ـس اـست ـه ا ـسـی ـطه ـب ـبـین اـلـمـلل در راـب
کـشـتار ده ـها ـهزار ـغـیر ـنـظاـمی و مـهاـجرت اـجـباری ـبـیش از یک ـمیـلـیون ـتن از

مردم دارفور از شهر ها و قصبه های محل زندگی خود را فاش می کند.  
راز اه ـهای اـخـی اری اـست که در ـم اـئـید اـخـب گزارش ـعـفو ـبـین اـلـمـلل در ـت
ر اـفـته ـبه سکـنه ـغـی ان ـی ازـم ا ـحـمالت ـس ای گروـهی در راـبـطه ـب اـنه ـه ـسوی رـس
ـیع اـست که ـشـر ـشـده اـست.  اـبـعـاد ـفـاـجـعه چـنـان وـس ـت ـن ـظـاـمی دارـفـور ـم ـن
وـمی» ازی ـق ام» و «پاکـس ار آن را «ـقـتل ـع ـش ـت راالـن ات کـثـی رـی ـش رنگاران و ـن ـخـب
ـقـلـمداد کرده اـند و ـسازـمان ـمـلل ـناگزـیر ـبه ـمداـخـله و ـتـصوـیب ـقـطـعـناـمه ـهاـیی
اـبل ر ـق ای  ـغـی ا اشـاره ـبه گوـشه ـه ان ـمـلل ـب ـطه شـده اـست. سـازـم در اـین راـب
ودان و اـنی حکوـمت ـس ـس ای ضـد اـن اـست ـه اک ـسـی وـلـن راژدی ـه انکاراـین ـت
دوـلت ـعـمر ـبـشـیر، رـئـیس ـجـمـهوری ـسودان را ـمـسـبب آن ـقـلـمداد کرده اـست
اـجـعه ا ـتوـقف اـین ـف و از ـمـقاـمات رـسـمی اـین کـشور ـخواـسـته اـست در راـبـطه ـب

اقدام نماید.
واقعیت چیست؟

ر احـزاب ان کـنفـراـنس اـخـی شـر شـده در پاـی ـت ـن وعـاـتی ـم ـب ـط ـیه ـم اـن ـی در ـب
رگزار ـشد، در اه اـمـسال در آـتن ـب کـموـنـیـست- کارگری ـجـهان که در ـمـهرـم
راـبـطه ـبا ـتراژدی دارـفور آـمده اـست: «از روـیداد ـهای دارـفور، ـکه ـتـنـها ـناـشی
ـتقـرار نـوان ـبهـاـنه ـیی بـرای اـس یـاـست هـای دوـلت سـودان اـست، ـبه ـع از ـس
رداری ـمی ـشود. ره ـب و ـبـه اـت ا ـن ان ـمـلل ـی ازـم اـمی ـتـحت ـنـظارت ـس روـهای ـنـظ ـنـی
اد ـشـنـه ور اـعالم و از پـی ردم دارـف ا ـم ود را ـب ـستگی ـخ دگان ـهـمـب رـکت ـکـنـن ـش
گـسـیل ـهـیـئت ـهای ـهـمـبـستگی ـبه ـمـنـطـقه ـحـماـیت ـکردـند.» ـمدارک ـمـنـتـشره از
ـطرف ـنـیروـهای ـمـترـقی و دـموکرات ـسودان و از ـجـمـله ـحزب کـموـنـیـست اـین
کـشوراـفـشاگر ـجـناـیات ـهوـلـناکی اـست که ـمـسـتـقـیـماٌ ـبا ـبرـناـمه رـیزی ـمـسـتـقـیم و
وده ان ـب ر در دارـفور در ـجرـی ـتـحت ـهداـیت دوـلت ـسودان در ـسال ـهای اـخـی
اـست.  ـبر اـساس  ـشواـهد عیـنی دولت ـسودان از ـسال ـها پـیش و ـبر طبق ـبرـنامه
ای ـحـساب ـشده سـعی کرده است که ـبا کـشاـندن ـبرـخی از ـقـبایل ـعرب و غـیر
ـیـله ـیی و ـب شـات ـق ر پاـیه گراـی وـمی  و ـب راژدیک ـق ری ـت عـرب ـبه یک درگـی
ان اـلـف زیکی ـمـخ ـی راـیط ـحذف ـف ا در ـعـمل ـش اوت ـه رـخی ـتـف ده کردن ـب ـعـم
ـستگان وـسط واـب ـطـقه ـت ـن ز اـین ـم اـصل ـخـی ای ـح راتژی ـتصـاـحب زـمـین ـه اـسـت
ـسـلح ان دادن، ـتـعـلـیم و ـم ازـم ا ـس اد کـند. رژـیم اـسالـمی ـسودان ـب دوـلت را اـیـج
کردن دـسـتـجات ـیاـغی از کـشورـهای ـهـمـسایه ، آن ـها را ـبه تـجاوز، ـسوزاـندن
ردم دن ـم دف کوچاـن ا ـه اـیی و ـب ـت اـطق روـس ـن ان ـم اـیـملک سـاکـن زارع و ـم ـم
دارـفور از ـسرزمـین ـخود ـتـشویق ـمی کـند.  دوـلت به اـین ـنـیرو ـها ـقول ـمالکـیت

زمین های حاصل خیز منطقه دارفور را داده است.         
اد رـقی«اـتـح وـنـیـست و ـجـبـهه ـمـت ده از ـسوی ـحزب کـم ـشر ـش دارک ـمـنـت ـم
ور زاران ـشـهروـند دارـف دـموکرات ـمـلی» ـحاکی از اـیـنـست که ـسال گذـشـته ـه
در ـبـمـباران ـهواـیی ـشـهرـهای کوـتوم، اـلـتـیـنا، کبکاـبـیا، ـجـبا ـمارا و کوـنوی کـشـته
ودان کارزاری ـسـته ـبه دوـلت ـس اـمی واـب ـظ ای ـن روـه ـی ال ـن د و در ـعـین ـح دـن ـش
پیگـیر  درراـسـتای ـسـیاـست «زـمـین ـهای ـسوـخته» ـبرـضد  ـقـبایل ـبوـمی دارـفور ـبه

راه انداخته اند. به نظر حزب کمونیست سودان:
اـبه «ـتراژدی ـقرن» ـمـطرح کرد. ـقـتل ـعام اـیع دارـفو را ـمی ـتوان ـبه ـمـث * وـق
ـغـیر ـنـظاـمـیان، ـعـمـلـیات ـسرکوبگراـنه و ـجـناـیتکاراـنه ـبا وـحـشیگری ـتام و ـبدون
ـشرـیت» ـمی رـضد ـب اـیت ـب ای «ـجـن ـشـخـصه ـه رـحـمی در ـمـقـیاس وـسـیع ـم ـهیچ ـت

باشند.
وی د» دو ـس وـی اـنـج ان «ـج اـمـی ـظ ودان و ـشـبه ـن * در ـصـحـنه ـعـمل دوـلت ـس
دـهی، کمپ اـن رـم راکز ـف اـنـجوـید ـم رای ـج یک سکه ـهـسـتـند.  دوـلت ـسودان ـب
ـهای تـعـلـیم و آـموزش تـحت ـنـظارت ـنـیروـهای دوـلـتی ایـجاد کرده اـست.  ـشـبه
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ترور رفقای حزب کمونیست عراق
ـبر اـساس گزارش ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، روز 23 آـبان ـماه (13
ـنواـمـبر) ـباـقی ـماـندگان رژـیم ـصدام، در ـحمـله ـیی وـحـشـیاـنه ـبه اـتوـموـبـیل
ا داد ـبه کرکوک رـفـق راق، در جـاده ـبـغ ـست ـع ـی وـن ای حـزب کـم رـفـق
ـئت ـی ار)، ـعضـو ـه دون - عکس کـن ر» (ـسـع ـی داالـم ـب ـسن ـع «وضـاح ـح
ـسـیاـسی ـحزب ـبرادر، و ـهـمراـهان او رـفـقا ـنوذد ـتوـفیق ـتوـفـیق و ـحـصـیب
اـیت ـهوـلـناک اـسـبت اـین ـجـن اـندـند. ـبه ـمـن ـمـصـطـفی ـحـسن را ـبه ـقـتل رـس
ی، ـیق ـسالم ـعـل نـدن رـف رگزار شـد. در ـل مـراـسـمی در عـراق و اروپا ـب
ار ور ـشـم راق، در ـحـض ـست ـع وـنـی رکزی ـحزب کـم ده کـمـیـته ـم اـیـن ـم ـن
اـیت راق اـین ـجـن اـسی ـع روـهای ـسـی دگان اـحزاب و ـنـی اـیـن کـثـیری از ـنـم
وـحـشـیاـنه را ـشدـیداً ـمحکوم کرد و اعالم داـشت که ـمـبارزه کـموـنـیـست
اـعی و داـلت اـجـتـم وکراـسی و ـع اـبی ـبه دـم رای دـست ـی راـقی ـب ای ـع ـه

ـعراـقی آزاد و دـموکراـتیک اداـمه ـخواـهد ـیاـفت. در اـین ـمراـسم دکـتر ـفوأد ـمـعـصوم، رـئـیس ـمـجـلس ـمـلی
ـموـقت ـعراق، ـضـمن ـمحکوم کردن اـین ـجـناـیت رـفـیق ـسـعدون را یکی از ـفـعال ـترـین ـنـماـیـندگان ـمـجـلس
ان، اـیـندگان اـحزاب کرد، از ـجـمـله ـحزب دـموکرات کردـسـت ـموـقت ـخواـند. در اـین ـنـشـست ـهمچـنـین ـنـم
ـسازـمان زـنان ـعراـقی،  ـشورای اـسـتادان داـنشگاه ـهای ـعراق، ـجـنـبش آـشورـیان دـموکرات و ـسازـمان ـمـلی
آـشورـیان، ـجـبـهه ـهـماـهنگی ـنـیروـهای دـموکراـتیک و ـنـماـیـندگان  ـحزب دـعوه، و ـشورای ـعاـلی ـمـجـلس
اسالـمی ـبا سخـنراـنی ـهای کوـتاـهی  ـهـمدردی ـخود را  ـبا ـحزب کـموـنـیـست ـعراق و ـخاـنواده رـفـقای ـشهـید
زرگداـشت، در راـسم ـب ا ـحـضور در اـین ـم ز ـب ران ـنـی ودۀ اـی ده کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت اـیـن د. ـنـم اـعالم کردـن
سـخـنراـنی کوـتاـهی ـهـمدردی و ـهـمـبـستگی رزمـجوـیاـنه  رفـقای ـتوده ای را ـبا ـخاـنواده ـهای رفـقای شـهـید و
د د ـمـجـی اـمی ـبه رـفـیق ـحـمـی ران در پـی ودۀ اـی رکزی ـحزب ـت راق اـعالم کرد. کـمـیـته ـم وـنـیـست ـع ـحزب کـم
ـموـسی اـنزـجار ـحزب ـتودۀ اـیران از ـجـناـیت ـهوـلـناک اـعالم داـشت. ـمـتن پـیام کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـما ـبه

شرح زیر است:
رفیق حمید مجید موسی، دبیر کمیته مرکزی

کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق،  بغداد- عراق.
رفیق حمید مجید موسی عزیز

کمیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـخـبر قتل ـهولـناک رـفیق «وـضاح حـسن عـبداالـمیر» (ـسـعدون)، عـضو
ـهـیـئت ـسـیاـسی آن ـحزب ـبرادر، و ـهـمراـهان او رـفـقا ـنوذد ـتوـفیق ـتوـفـیق و ـحـصـیب ـمـصـطـفی ـحـسن در روز
13 ـنواـمـبر را درـیاـفت کرد. ـحزب ـتوده اـیران ـتـسـلـیت ـصـمـیـمانه ـخود را ـبه ـمـناـسـبت فـقدان ـتراژیک رـفـیق
ـسـعدون، ـمـبارز وـفادار و ـشـجاع راه ـصـلح، دـموکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ـعداـلت در ـعراق ـبه ـهـمه اـعـضاء و
ا   ـتـقدـیم ـمی روـهای ـمـیـهـنی و دـموکراـتیک کـشور ـشـم وـنـیـست ـعراق و ـهمچـنـین ـنـی واداران ـحزب کـم ـه
دارد. حزب توده ایران ثابت قدم در کنار حزب ـبرادر در محکوم کردن عملیات جنایتکارانه و بزدالنه

دشمنان مبارزه شما برای آینده یی آزاد و دموکراتیک در عراق می ایستد.
ـما ـبر اـین ـباورـیم که ـقـتل رـفـیق ـسـعدون و رـفـقا ـنوذد ـتوـفـیق و ـحـصـیب ـمـصـطـفی در راـسـتای ـتـخرـیب
ا و دـموکرات ـهای ـعراـقی ـبرای آزادی، دـموکراـسی، ـعداـلت و پـیـشرـفت ارزه  اـصوـلی کـموـنـیـست ـه ـمـب
ـست هـا و رورـی تکاراـنه از سـوی ـت اـی ـن ات ـج ـی ـمـل رات ـع ـیقـاٌ نگران اـث ـم ران ـع وده اـی اشـد.  حـزب ـت ـمی ـب
ـبازـماـندگان رژـیم دیکـتاـتوری ـساـبق ـمی ـباـشدکه اوـضاع دـشوار و ـخـطرـناک ـعراق را ـباز ـهم پیچـیده ـتر
رای راـقی ـب رـقی ـع ای ـمـت روـه راق و دیگر ـنـی وـنـیـست ـع ارزه ـحزب کـم ران از ـمـب وده اـی د. ـحزب ـت ـمی کـن
ـخاـتمه دادن به اـشـغال و ایـجاد دـموکراـسی، حـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی در یک ـعراق آزاد و ـمسـتقل
رای ا ـب ارزه ـشـم ا ـمـب اـنه ـخود را ـب ارزه ـجوـی رادراـنه و ـمـب ـستگی ـب ران ـهـمـب وده اـی اـیت ـمی کـند. ـحزب ـت ـحـم

صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در عراق هم  چنان ادامه  می دهد.
با بهترین آرزوهای برادرانه

کمیته مرکزی حزب توده ایران - 28 آبان ماه 1383 (18 نوامبر 2004)

به مناسبت درگذشت 
رفیق یاسر عرفات

به هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین
رفقای گرامی

کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران درگذـشت رـفـیق
ـیاـسر ـعرـفات، رـئـیس ـجـمـهوری ـمـنـتـخب ـمردم ـفـلـسـطـین
ا واز ـسـطـین را ـبه ـشـم ان آزادی ـبـخش ـفـل ازـم ر ـس و رـهـب

طریق شما به خلق فلسطین تسلیت می گوید.
ار دـهه ات که در چـه رـف ر ـع اـس درگذـشت رـفـیق ـی
ـسـطـین وری در پیکار ـخـلق ـفـل ـشی ـمـح واره ـنـق ر ـهـم اـخـی
ـساـنی ـخود از ـجـمـله اـبی ـبه ـحـقوق ـمـلی و اـن ـبرای دـست ـی
حق ـتشکـیل یک کـشور ـمـستـقل و آزاد داـشت، نه ـفـقط
ـبرای ـجـنـبش ـخـلق ـفـلـسـطـین ـبلکه ـبرای ـتـماـمی ـنـیروـهای
ی ـیـاـنه ـضـاـیـعه ـی ـطـقه ـخـاورـم ـن ـتـرـقی و دـمـوکرات ـم ـم

دردناک محسوب می گردد.
ارـیخ ـمـبارزات ا ـت اـسر ـعرـفات ـب ارزه ـی زـندگی و ـمـب
رای آزادی رـب رن اـخـی ـسـطـین در ـبـیش از ـنـیم ـق ردم ـفـل ـم
ـسرزـمـین ـهای اـشـغاـلی و اـعاده ـحق ـحاکـمـیت و در راه
وده اـست. ان ـعـجـین ـب ده ـش ال ـش ـم وق پاـی اع از ـحـق دـف
رـین ا آـخ از کرد و ـت واـنی، آـغ ارزه ـیی که او در ـج ـب ـم
روزـهای زـندگی درـمـقام رـیاـست دوـلت ـخودگردان و
ات ـطی رـف اـسر ـع ـسـطـین اداـمه داد.  ـی ری ـجـنـبش ـفـل رـهـب
اـین ـسال های پرفراز و ـنـشیب همه دـشواری ـها و ـفـشارـها
رت، آوارگی و اـج دد، ـمـه ای ـمـتـع دـه وءـقـص ازـجـمـله ـس
دف اـصـلی د وـلی ـهیچ گاه از ـه رـی ان ـخ د را ـبه ـج ـبـعـی ـت
ـطـین دـست ـس ردم ـفـل وق ـم اق ـحـق خـود در ـجـهت اـحـق

نکشید و به آن وفادار ماند.
ر ـجـنـبش وان رـهـب ات ـبه ـعـن رـف ر ـع اـس ـنـقش رـفـیق ـی
آزادـیـبـخش ـمردم ـفـلـسـطـین، رـهـبر ـسازـمان آزادـیـبـخش
ـفـلـسـطـین، رـئـیس ـجـمـهور دوـلت ـخودگردان ـفـلـسـطـین، و
اـقی ارـیخ  ـب ات ـت ارزات آزادـیـبـخش در ـصـفـح اور ـمـب ـی
ارز از، یک ـمـتفکر، یک ـمـب رـب د. او یک ـس اـن واـهد ـم ـخ
ـصـلح، و دیپـلـماـتی ـمـحـبوب ـبود. او ـنه ـتـنـها در ـمـبارزات
ـمـسلـحاـنه ـجـنـبش آزادـیـبـخش ـمـلی ـشرکت کرد و آن را
ـطـین ـس ان آزادـیـبـخش ـفـل ازـم ات ـس ـیه ـحـی در دوران اوـل
رـهـبری کرد، ـبلکه در ـبرهه ای ـتارـیـخی ـنـقـشی ـمرکزی
ادامه در صفحه 5


