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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

تأملی بر شعار «رفراندوم برای تغییر حکومت»

ادامه در صفحه 3

جنبش دانشجویی همچنان در راه آرمان های واالی 16 آذر می رزمد!

زنده باد «اتحاد، مبارزه، پیروزی»

ادامه در صفحات 4و5

عنوان مجعول برای خلیج فارس
علت چیست ؟

بـحث ـبر ـسر ـحوادث آـیـنده کـشور و چگونگی
را ا را ـف ا ـبحـراـنی که سـراپای جـاـمـعه ـم رخـورد ـب ـب
اـیـلی اـست که ـس رـین ـم گرـفـته اـست از ـجـمـله ـمـهم ـت
در مـقابل ـنیروـهای ـسـیاسی و اـجتـماعی ـمیهن ـما ـقرار
اگون اـفـتن راه ـحل هـای گوـن دارد. ـتالش در راه ـی
از زواـیای مختلف ـسـیاسی و ـبا ـبرداشت های ـنـظری
ز اـیجـاد کرده ـی اـسی را ـن ـی اگون ـتـنش هـای ـس گوـن
ی ـیت اوـضـاع  و نگراـن اـست که نــشـانگر حــسـاـس
ـعـموـمی از ـسرـنوـشت کـشور اـست. ـجـنـبش ـمردـمی
کـشـور در کوره  ـحـوادث هــشت ـسـال پر ـفـراز و
ا ـبه ارزه ، ـیـعـنی از دوم ـخرداد ـماه 1376 ـت ـنـشـیب ـمـب
ـبهـاـیی را کـسب کرده ات ـبس گراـن ـی امـروز ـتجـرـب
اـسی ـبه ـیـنی ـسـی زـب ـی اری و ـت وـشـی ا ـه روز ـب اـست و اـم
ـمـساـیل روز و ـمـعـضالـتی که پـیش رو دارد ـبرـخورد
ا اـتـمی ـب د ـخ د ـمـحـم ال پـیش ـسـی د. ـهـشت ـس ـمی کـن
ـقــرار یک ی و اســت ـعه ـمــدـن ـعــار آزادی، ـجــاـم ـش
حکوـمت ـمردم ـساالر به ـصـحـنه آـمد و در یک ـهمه
پرـسی ـتارـیـخی ـبـیش از 20 ـمـیـلـیون اـیراـنی  ـبا رای ـنه
وری، اـطق ـن زد اـصـلح وـلی ـفـقـیه، ـیـعـنی ـن اـم دادن ـبه ـن
اـطع ـخود را ـبرای ـتـغـیـیر ـشـیوه حکوـمت ـخواـست  ـق
ن ـی ـنـد. ـبـا وـجـود چـن ـت ـمـداری در اـیـران اـعالم داـش
ت ـنه و شکـس ی در ـصـح ـاـع ـم ـت م اـج ـی ـروی عــظ ـی ـن
ـد، ـمل ـشـدـن ـتـح ـرـتـجـعـان ـحـاکم ـم ی که ـم ـن نگـی ـس
ن ـی مچـن ی و ـه ـدـن ـای آزادی ، جــاـمـعه ـم ـارـه ـشـع
اع زـخم اـفت. ارـتـج االر ـتـحـقق ـنـی ردم ـس حکوـمت ـم
ا ـصف آراـیی ـمـجدد و اتکاء ـبه واـنـست ـب ـخورده  ـت
ار داـشت، از ـجـمـله ـی وـنی» که در اـخـت اـن ای «ـق زارـه اـب

ا ـقاـنون اـساـسی ـجـمـهوری اـسالـمی، گام ـبه گام و ـب
ـان ـب ـل ـده اـصالح ـط ـم ی از ـضـعف ـع ـره جــوـی ـه ـب
ـمل ـبـرای ـیت در ـع ـنی ـعـدم ـقـاـطـع ی، ـیـع ـت حکوـم
رس از اتکاء ـبه اـتی و ـت ـتخـاـب ای اـن ده ـه ـتـحـقق وـع
ی ـخــود در ـیــوـن ـل پایگاه ـتــوده ای آرای 24 مــی
نگرهـای از دـست داده را بـاز پس ـتـخـابـات، ـس اـن
واـست د که ـهیچ کدام از ـخ دـه ازه ـن رد و اـج بگـی
ور ـتـحـقق اـسی ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی کـش ای اـس ـه
ـیاـبد. ـحزب ـما به درـستی واقـعه 2 ـخرداد 1376، را
ا ـبر ـضد رژـیم والـیت ارـیـخی ـتوده ـه ـهـمه پرـسی ـت
ـیه ـخـواـنـد. در اـین رـفـراـنـدوم اکـثـرـیت ـقـاـطع ـفـق
دی ردـی رـین ـت دون کـمـت دان ـبه روـشـنی و ـب روـن ـشـه
اکـمـیت رژـیم والـیت ا اداـمه ـح اـلـفت ـخود را ـب ـمـخ
اـیی رون وـسـط داد ـمـطـلق و ـق ـفـقـیه، ـیـعـنی اداـمه اـسـتـب
یک ـفرد ـبر کـلـیه ـقواـنـین و ـنـهادـها و ـمراکز ـتـصـمـیم
د. ور اـعالم کردـن ادی کـش ـص اـسی - اـقـت ری ـسـی گـی
ردم در واـقع اـعالم ارـیـخی ـم در اـین ـهـمه پرـسی ـت
ـتی ار هـای حکوـم ادی ـبه سـاـخـت ـتـق د که اـع ـن ـت داـش
اـسی در آن ازـبـیـنی اـس ان ـب واـه د و ـخ دارـن ور ـن کـش
ـنـد. ـطـرح ـشـعـار حکوـمت ـمـردم ـسـاالر، از ـت هــس
ن ی، در خــود اـی ـت ـان حکوـم ـب ـل ـوی اـصالح ـط ـس
ا ر ـمـیـهن ـم راه داـشت که آنچه ـب وی را ـبه ـهـم ـمـحـت
ـبـدادی و ـبـر ـخالف ـت ی اـس ـت ـحـاکم اـست حکوـم
خواـست و مـنافع ـمردم است. ـسران جنـبش اصالح
روی ـعـظـیم ا اتکاء ـبه اـین ـنـی د ـب ـسـتـن واـن ـطـلـبی ـمی ـت
یــرات اســاسـی و ـی ـغ ی راه را بــرای ـت مــاـع اجــت

ـورش ـال از  ـی ـدن 16 آذر 1383، پـنجــاه و یک ـس ـی ـرارـس ـا ـف ـب
ـدن ـده ـش ـی ـون کـش ی و ـبه ـخ ـوـی ـبـش داـنــشـج ـن ـاه  ـبه ـج گزمگان ـش
شگاه ـتهـران، گذـشت. ـسـنت ـنی داـن شکده ـف ارزه داـن ـب ـشجـویـان ـم داـن
ازان ـجـنـبش ـشـت وـسط پـی اـنه ـیی که در 16 آذر 1332 ـت اـن رـم اوـمت ـقـه ـمـق
اـفـته و ان اداـمه ـی روز ـهمچـن ا ـبه اـم ـشـجوـیی کـشور پاـیه گذاری ـشد ـت داـن
ـجـنـبش داـنشـجوـیی کـشور ـبررـغم ـهـمه ـضرـبات وارده، ـشـهدا و ـمـبارزان
ـبـیـشـمار ـهمچـنان ـبه پیکار دـلـیراـنه ـخود ـبر ـضد اـسـتـبداد و ارتـجاع ـحاکم
ـشـجوی زاران داـن ای دیگر ـه ال ـه د ـس اـنـن ال ـم ـس اداـمه داده ـمی دـهد. اـم
ان وـی ـشـج د.  داـن روز را گراـمی داـشـتـن اـل ور اـین ـس ر کـش راـس ارز در ـس ـمـب
مـال شـود»، د پاـی اـی ـب دان ـن ـی ا ـشعـارهـای: «خـون ـشـه شگاه ـتهـران ـب داـن

«ـخواب ـبرگـشت اـسـتـبداد؛ اـین ـخواب
ران از دـنی اـست» و «ـمـلت «اـی ر ـش ـتـعـبـی
ـور ـزار اـست» ، در حــض ـی ـداد ـب ـب ـت اـس

یاد مبارزات و شهدای جنبش خلق
آذربایجان گرامی باد!  در ص3

ـطـقه ـن ـسم درـم ـی اـل ظـاـمی امپرـی ـحضـور ـن
ال ارس و اـشـغ وزه ـخـلـیج ـف اـنه و ـح ـی اورـم ـخ
ـکـشورـهای ـعراق و اـفـغاـنـسـتان از ـجـنـبه ـهای
ــاگون دارای ــای گوـن ـمخــتـلف و از زواـی
ن ی اـست. ـیـکی از اـی ـتـلـف ـدـهـای ـمـخ ـاـم پـی
ان ـکـشورـهای اـین ا، اـیـجاد ـتـنش ـمـی دـه اـم پـی
اـخـتن ـسـته ـس رـج ان ـب ـطـقه اـست. دراـین ـمـی ـمـن
نگی و ـتالـفـات تـارـیـخی و فـرـه بـرـخی اـخ
سیاسی در دـستور کار کشورهای ـقدرتمند
ـسرـمایه داری ـقرارداـشـته و اـین ـقدرت ـهای
ا داـمن زدن ـبه د ـب وـشـن ـطـقه ای ـمی ـک ـن راـم ـف
ودرا وـقـعـیت ـخ ا ـم اوـتـه ات و ـتـف اـین اـخـتالـف

تحکیم و منافع خویش را تامین نمایند!
ال اـیی ـکه درپی اـشـغ وازات روزـه ـبه ـم
ده، د آـم ـطـقه پدـی ـن راق درـم ان و ـع ـسـت اـن اـفـغ
ازـمدـتی پـیش ـبرـخی ـمـحاـفل درـکـشورـهای
ـیه ن ـهـای ـحـاـش ـی ـیخ نــش ـویژه ـش ی، ـب ـعـرـب
اـهای ـبی ا ـتـبـلـیغ ادـع ارس، ـب وـبی ـخـلـیج ـف ـجـن
پایه، درصدد برآمده اند، واقعیات تاریخی
ـش ـران را ـبه چاـل نگی اـی ـرـه ت ـف و هــوـی

بگیرند.
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دراـین ـخـصوص و ـبا اـسـتـفاده از چـنـین ـفـضای پدـیدآـمده ـیی، ـموـسـسه ـنـشـنال
ـته ـخـود ـشـار ـیـاـف ـت س ـنـواـن ـئـوگراـفی (National Geographic) دراـطـل ـج
درـکـنار ـنام خـلیج ـفارس درداخل پراـنـتز ازـنام مـجـعول دیگری ـنـیز اـستـفاده ـکرده
است که بالفاصله واکنش گروهی از ایرانیان را درداخل و خارج برانگیخت.
اـین اـقدام ـبی ـساـبـقه ـموـسـسه ـمذـکور آـنـهم دراوج ـکـشـمـکش ـهای ـمـنـطـقه ـبه
اً دام ـتـصادـفی و ـصرـف واـند ـیک اـق ـسـطـین ـنـمی ـت اـله ـفـل ـس ویژه ـموـضوع ـعراق و ـم
ارـنـیـست ـکه چـنـین ـموـسـساتِ ـسـهل انگاری ـتـلـقی ـشود. اـلـبـته اـین ـبرای ـنـخـسـتـین ـب
 ـعـلـمی  دراروپا و آـمرـیـکا ـبرـخالف وـجدان ـعـلـمی دـست ـبه ـتـحرـیف و ـجـعل ـنام
ـهای ـتارـیـخی ـمی زـنـند. ـبه ـطور ـمـثال ـخـبرگزاری انگـلـیـسی روـیـتر، ـهرازگاـهی ـبه
ـمـناـسـبت ـهای گوـناگون در ارـتـباط ـبا ـخـلـیج ـفارس از ـنام ـجعـلی دیگری اـسـتـفاده
می ـکـند و گردانـندگان این ـخـبرگزاری از ایـنکه چـنین ـعـنوان دروغـینی را ـبـطور
روز اـعالم ا ـبه اـم وـضـیح و پوزـشی را ـت د، ـهیچگوـنه ـت وان ـمی سـازـن ـن رـسـمی ـع

نکرده اند. جعل نام برای خلیج فارس پیشینه یی طوالنی ندارد.

* پیشینه جعل عنوان برای خلیج فارس:
ـبنگاه ـخـبرپراـکـنی انگـلـسـتان- ـبی ـبی ـسی، درـساـیت اـیـنـترـنـتی ـخود ـبه ـتارـیخ
اه ـخورـشـیدی) درگزارـشات ـمـتـعددی ر ـسال ـجاری ـمـیالدی (7 آذرـم واـمـب 27 ـن
ا اـقدام ـموـسـسه ـنـشـنال ـجـئوگراـفـیک اـنـتـشار داده، ازـجـمـله ـمدـعی ـکه درارـتـباط ـب
ـشده اـست، ـبرای ـنـخـسـتـین ـبار ـعـبداـلـناـصر رـیـیس ـجمـهور فـقـیه ـمـصر ازـنام مـجـعول
ا ـسـیاـست ـهای اده ـکرد، و ـهدف او ـمـخاـلـفت ـب دیگری ـبرای ـخـلـیج ـفارس اـسـتـف

رژیم شاه بود.
اـین ادـعا که ـناـصراوـلـین ـبار ـنام ـجعـلی را ـبرای مـقاـصد ـتـبـلـیـغاـتی ـبـکارگرـفت،
ـخودـیک دروغ و ـجـعل آـشـکار اـست. اـصطالح ـمـجـعول و دروـغـین ـبه ـنام خـلـیج
وان اـهدف ـمـشـخص ـعـن ان و ـب ـسـت ار انگـل وـسط اـسـتـعـم ارـت رای ـنـخـسـتـین ـب رـبی، ـب ـع
ال دت 30 ـس و ـکه ـم ز ـبلگرـی رچارـل ـسی ـس ـی ار انگـل ات ـکـهـنه ـک د.  دیپـلـم گردـی
اـمورـیت او ـبه ود، پس از آـنـکه ـم اـسی ـلـندن درـحوزه ـخـلـیج ـفارس ـب اـیـنده ـسـی ـنـم
تـاـبی درسـال 1345 شـار ـک ـت ااـن شـورش مـراـجـعت کـرد، ـب یـد و ـبه ـک پایـان رـس
ود، ارس ـب وـبی ـخـلـیج ـف واـحل ـجـن اره وـضـعـیت ـس ر درـب اـه دی ـکه ـبه ـظ ورـشـی ـخ
اـبرـناـمه ای ـحـساب ـشده درـکـتاب ـخود ـنوـشت ـکه، اـعراب ـعالـقه دارـند (ـتوـجه ـب
رـتـیب اـین د. ـبه اـین ـت ـن اـم ـن ارس را ـخـلـیج عـرب ـب د) ـخـلـیج ـف د ـعالـقه دارـن ـی ـن ـک
دیپـلـمات انگـلـیـسی ـمـساـله ـیی را رواج دادـکه ـتابه اـمروز ـمـنـشاء اـختالف درـمـنـطقه
د اـنـن اـبق ـشـخـصـیـتی ـم رـبی و درـس ده ـع ارات ـمـتـح ـشـین اـم ای ـشـیخ ـن اـه و پاـیه ادـع
ـصدام ـحـسـین ـبود. ـمـقـطع زـماـنی اـنـتـشار ـکـتاب آـقای ـسر چارـلز ـبلگرـیو، ـیـکی از
پرـتـنش ـترـین دوران ـهای ـحـیات ـکـشورـهای ـحوزه ـخـلـیج ـفارس ـبود و ـجعل ـنام
آـنـهم زـیرـکانه درـیک ـکـتاب پژوـهـشی ـهدف ـهای اـسـتـعـماری را دـنـبال ـمی ـکرد.
اـنه ـمردم درـکـشورـهای ـعرـبی اـین دوراـنی اـست ـکه، اـمواج ـجـنـبش اـسـتـقالل ـطـلـب
وـبی ـخـلـیج ـفارس ـمی اـشـیه ـجـن ام ـکـشورـهای ـح ر ـتـم ر ـجدی ـب اـثـی اوج گرـفـته و ـت
دان ـی اـنه ـم ـی ـطـقه ـمجـاورآن خـاورـم ـن ـیج فـارس و ـم ان روـشن ـخـل ـی گذاـشت ـبه ـب
ش ـتـعمـار و ارـتجـاع ازـیک سـو و ـجـنـب ان اـس ـی د ـم رخـورد شـدـی اروـیی و ـب روـی
د وـجود اـی اـله ـب ـس ود. ـبه اـین ـم اـنه از ـسوی دیگر ـب واـه رـقی ـخ اری و ـت ـضداـسـتـعـم
ا اـلـیـست ـه زود. ـبه ـهـمـین دالـیل ـکوـشش امپرـی ار ـنـفت و گاز را اـف رـش ر ـس اـی ذـخ

ایجاد اختالف و تنش میان کشورها باطرح مسایل انحرافی بود.
ارـیـخی اـین ر ـت ان، درـهیچ ـسـند و ـمدرک ـمـعـتـب ـسـت دام انگـل ا پـیش از اـین اـق ـت

دریا به نام دیگری جز خلیج فارس خوانده نشده بود.

* موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و اهمیت آن:
راـهه ان ـمـحـسوب ـمی گردد. اـین آـب اـطق ـجـه رـین ـمـن ارس ـیـکی از ـمـهـمـت ـخـلـیج ـف

د اـست و ـبهادامه عنوان مجعول برای خلیج فارس ... اـنوس ـهـن ان و اـقـی ای ـعـم ادرـی ران ـب ـنـقـطه اـتـصال ـفالت اـی
ـهـمـین ـجـهت اـیران ازاـین ـطرـیق اـمـکان دـسـترـسی ـکـشورـهای آـسـیای
یـاـنه را ـبه آب هـای آزادـجهـان فـراـهم ـمی سـازد.  ـبه دیگرـسـخن ـم
د وس ـهـن اـن ـی اـنه را ـبه اـق ـی ای ـم ران و آـسـی و اـی ارس ازـیک ـس ـخـلـیج ـف
ان و ـمـنـطـقه پراـهـمـیت ـسـت رـب ره ـع رـتـبط ـمی ـسازد و ازدیگر ـسو ـجزـی ـم
وـند اـنوس ـهـند پـی ـمـیان رودان (ـبـین اـلـنـهرـین) را ـبه درـیای ـعـمان و اـقـی
ارس ان درـخـلـیج ـف ـسـیـلی ـجـه ر ـف اـی ارم ذـخ د. ـبـیش از ـیک چـه ـمی زـن
ور اه راه ـعـب رـش رـخـلـیج ـفارس ـبه ـمـعـنای ـکـنـترل ـب ـجای دارد. ـکـنـترل ـب
ن ـاـله و چـی ـداد و ـکــش ـت ـارس از اـم ـیج ـف ـان اـست. ـخـل ـرژی ـجـه اـن
وه ـهای زاگرس اده ـجـنوب رـشـته ـک رواـفـت ای پـست و ـف ـخوردگی ـه
پدـیدآـمده و ـطول آن ـنزدـیک ـبه 900 ـکـیـلوـمـتر و پـهـنای آن ـبه ـبـیش
واـحل را در اـین رـین ـس والـنی ـت ران ـط د. اـی ر ـمی رـس وـمـت از 240 ـکـیـل
د. اـش ران ـمی ـب ـتـعـلق ـبه اـی ز ـم ـی ر ـن رـین جـزاـی ـشـت ـی راـهه داراـست و ـب آـب
ودی، ان ـسـع ـت ـس رـب ای ـع شـورـه ارس ـک وـبی ـخـلـیج ـف درسـواـحل ـجـن
ـکوـیت، ـقـطر، ـبـحرـین، اـمارات ـمـتـحده و ـعـمان ـقراردادـند. ـعراق ـنـیز
راق وـقـعـیت ـع ا داراـست؛ ـم ال اـین درـی اـحل را درـشـم رـین ـس ـکوچـکـت
سـاـیل اـخـتالف مـواره ازـم ـسه ـبه کـوـیت ـه ـیج فـارس درـمقـاـی درـخـل

برانگیز میان این دوکشور بوده است.
* اسناد درباره نام خلیج فارس چه می گویند:

ان اـمی ـجـه ـظ ـشی و ـن ز ـعـمـلی، پژوـه راـک ر درـم ـب ـت اد ـمـع ـیه اـسـن ـکـل
بدون کمترین تردید، ازاین آبراهه به نام خلیج فارس نام می برند.
ـمورخ و ـجـغراـفی دان ـیوـنان ـباـسـتان ـهـکاـتـیوس ـهـلـطی ـکه درـنزد
اروپاـیـیان پدر جـغراـفـیا ـناـمـیده ـمی ـشود، درـسال 475 پـیش از ـمیالد از
ـبه ـهـای دارـیـوش ـی ـت ـتـفـاده ـکـرده اـست. درـک واژه درـیـای پارس اـس
وس رـمی خـورـیم. کـوروـسـی ای پارس ـب ام درـی ازـهم ـبه ـن زرگ ـب ـب
وری ـطـقه و امپراـت ـن وـضـیح اـین ـم ز درـت ـی ان ـن اـسـت ورخ رم ـب وس ـم روـف
ام ر پارس ـن ا آبگـی ای پارس ـی ام ـهای درـی ا ـن ارس ـب ران، از ـخـلـیج ـف اـی

می برد.
ای اـمه ـه ـن ـت واـفـق ـیه ـم ـیالدی، درـکـل ای 16- 17 و 18 ـم درسـده ـه
ـکـشورـهای پرتـغال، اسپاـنـیا، انگـلـسـتان، هـلـند، روـسیه، ـفراـنسه و آـلـمان
ـته شـده ـیج فـارس ـبهـره گرـف بـادوـلت هـای وـقت ایـران از واژه ـخـل

است.
دراـسـناد رـسـمی ـبه ـجای ـماـنده از دوـلت ـعـثـماـنی ـنـیز ـبازـهم واژه
ال 1620 اس درـس اه ـعـب ده، ـحـتی ـهنگاـمـیـکه ـش ارگرـفـته ـش پارس ـبـک
میالدی پرتـغاـلی ها را درـخلیج ـفارس شـکست داد و ـحاکـمیت اـیران
را ـبرـجزاـیر ـکـیش،ـهرـمز و ـقـشم اـحـیاـکرد، دراـسـناد اـیران، انگـلـسـتان و
پرتـغال درـیای ـمذـکور ـخـلـیج ـفارس ـناـمـیده ـشده اـست.  درـمراـسالت
وـکه ـب و داـل ـس وـن االر آـلـف اـس ام و اـمضـاء درـی اـیی ـکه ـن اـمه ـه واـفق ـن و ـت
ام ـطـقه ـن ـن ا از اـین ـم رـج ال در پای آن اـست، ـه اـمی پرـتـغ ورد ـن اـن درـی
د اـسـتـقالل ده اـست. درـسـن ارس درج گردـی ام ـخـلـیج ـف آورده ـشده، ـن
ام داد ـمی گردد، ـن ارـیـخی ـقـلـم ر ـت د ـمـعـتـب ور ـکوـیت ـکه ـیک ـسـن ـکـش
رـین اـبهـام درج شـده اـست و ـت ـم ارس ـبه صـراـحت و ـبی ـک ـخـلـیج ـف
ـکـشور ـکوـیت درـیای ـمـحدوده ـخود را ـبـطور رـسـمی و ـقاـنوـنی ـخـلـیج
ـفارس ـناـمـیده اـست. ـسازـمان ملل ـمتـحد ـنـیز از ـهـمـین واژه اـستـفاده ـمی
ان ازـم ادداـشت رـسـمی ـس ارـیـخی و ـی د ـت وـنه درـسـن وان ـنـم د. ـبه ـعـن ـکـن
ام رـسـمی و ارس ـن ام ـخـلـیج ـف ارـیخ 10 اوت 1984 ـن د ـبه ـت ـمـلل ـمـتـح
ـان ـمـلل ـازـم ـده. ـبـعالوه ـس ـراـهه ـمـحــسـوب گردـی ن آـب ـارـیـخی اـی ـت
درـکـنواـنـسـیون ـهای ـساـلـیاـنه ـخود ـهـمواره درـمورد ـنام ـجـغراـفـیاـیی اـین

دریا، از نام خلیج فارس استفاده کرده و می کند.
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ا پـنـجاه و ـنـهـمـین ـساـلروز ـقـیام 21 آذرـماه 1383، ـمـصادف  ـب
اـیـجان ـبر ـضد ـسـتم ـمـلى حکوـمت ـمرکزی  و ارـتـجاع ـخـلق آذرـب
ـبراى دـسـتـیاـبى ـبه حـقوق ـمـلى و رـهاـیى از ـبـندـهاى اـسـتـبداد اـست.
اـیجـان ارزه ـخـلق آذرـب ـب ران، از ـجـمـله ـم ای اـی ارزات ـخـلق ـه ـب ـم
بخش جداـیی ناپذیر از مبارزه عمومی خلق برای دست یابی به
ای رای ـخـلق ـه اری ـب ود ـمـخـت ران و ـحق ـخ رای اـی وکراـسی ـب دـم
ـته زدیک ـبه ـشش دـهه گذـش ـست. در ـن وده و ـه ران ـب د اـی ـن درـب
بـلـندگوـهای ارـتـجاع و ـنـیروـهای واپس گرا ـهـمواره ـتالش کرده
دا از ران را ـبـخـشی ـج اـیی ـبـخش ـخـلق ـهای اـی ا ـجـنـبش رـه د ـت اـن
ـجـنـبش ـمردم اـیران و ـحـتی ـمـبارزه ـیی ـتـجزـیه ـطـلـباـنه و ـبر ـخالف
ـنـاد ـتـارـیـخی ـنـد.  نگاـهی ـبه اـس ـیـهن ـمـا اـعالم کـن ـنـاـقع ـمـلی ـم ـم
ان ـمی ـش اـیی را ـن اـه ادرـسـتی چـنـین ادـع ـنه ـن ـی ود در اـین زـم وـج ـم
اـیـجان،  ـبه دـهد. ـبه گـمان ـما  ـمـبارزه ـتارـیـخى ـخـلق ـقـهرـمان آذرـب
اـیـجان، از ـهـمان آـغاز ـنـبردى ـبود رـقه دـموکرات آذرـب رـهـبرى ـف
وکراـسى در راـبرى ـحـقوق  در راه ـتـحـقق دـم اـبى ـبه ـب راى دـسـتـی ـب
ـمـیـهن ـما. اـین ارزـیاـبى  ـتـنـها ـسـخن ـحزب ـتوده اـیران و ـنـیروـهاى
چپ اـیران ـنـیـست. در ـهـمان دوران کم ـنـبودـند ـنـیروـهاى ـمـلى و
آزادى ـخواـهى که ـبه درـسـتى از اـین ـنـهـضت ـمـلى ـمـیـهن ـما دـفاع
س اه ـمـجـل ـسه 19 دى ـم صـدق، در ـجـل ر ـمـحمـد ـم د. دکـت کردـن
ر وـقت، حکـیـمى از ـجـمـله وراى ـمـلى ـخـطاب ـبه ـنـخـست وزـی ـش
گـفت: «ـنـظرـیات ـمن اـین ـبود که ـبـین دوـلت راـجع ـبه ـطرز اداره
اده اـست. ا اـهاـلى آـنـجا اـخـتالف اـفـت ـنـمودن ـقـسـمـتى از ـمـملکت ـب
ـباـید ـبا اـهاـلى ـمـحل داـخل ـمذاکره  ـشد، ـشاـید اـخـتالف را ـبـتوان
ان دوران، در ران در ـهـم زب اـی ا ـحل کرد...»  و ـح ود آـنـه ا ـخ ـب
ى اـب ـین ارزـی اه 1325، چـن ور ـم رـی اـمه “ـجـبـهه آزادى”، ـشـه روزـن
درـسـتى را از ـنـهـضت ـمـلى خـلق آذرـبایـجان اراـئه داد: «ـما نـهـضت
دـمـوکراـتیک آذرـبـاـیـجـان را ـبـراى ـسـعـادت ـخـلق اـیـران الزم
وکرات ران حـزب دـم ان اـی ـمـن وـقع که دـش دـیم. در ـهمـان ـم دـی
ود را ا راه ـخ د، ـم ى کردـن زـیه ـطـلب  اـعالم ـم ان را ـتـج اـیـج آذرـب
ـضت ـمه هـا را ـنخـوردـیم و ـنـه ـیم و هـرگز فـرـیب اـین ـنـغ ـت گرـف
ـران ـان اـی ـاـیـجـان را اـسـلـحه آزادى ـخـواـه یک آذرـب ـوکراـت دـم

شناختیم...»
ـستگی ـبه ـخـارج که ـهم ـبه ـبی و واـب ـیـات ـتـجـزـیه ـطـل ـمـدـع
اـیـجان و ـهـمه ـنـهـضت ـمـلی کردـسـتان ـبـسـته ـمی ـنـهـضت ـمـلی آذرـب
ـشد، در واـقع ـتـنـها  ـبـهاـنه ـیى ـبراى ـسرکوب ـخوـنـین و ـخـشن اـین
اـنه و ـنه از روی ـنـهـضت ـهای ـمردـمى ـمـیـهن ـما ـبود. نگاه واـقع ـبـیـن
بـغض به ـتاریخ و دست آوردـهای نـهضت مـلی آذرـبایـجان ـنـشان
ـمی دهـد که حکوـمت ـمـلی آذربـاـیجـان در کوتـاه مـدـتی که
ـست ـبه واـن اـیجـان را ـبه دـست داـشت ـت اداره امـور ـمـحـلی آذرـب
ردم اـین دگی ـم ود وـضـعـیت زـن ای ـمـهـمی در ـبـهـب دـست آودرـه
ـخـطه پدـید آورد.  اـجرای اـصالـحات ارـضى ـبه ـنـفع دـهـقاـنان ـبى
رای وزش رایگان ـب داـشت و آـم اـمه ـبـه رـن اده کردن ـب ـین،  پـی زـم

ان، ـبرگزارى اـنـتـخاـبات آزاد، اـیـجاد اـنـجـمن ـهاى راـبر ـبه زـن ـمردم، اـعـطاى ـحـقوق ـب
ا ى، که ـهمگی ـب اى ـصـنـف اد اـنـجـمن ـه وکراـتیک و اـیـج ر و والـیت ـبه شکل دـم ـشـه
ى اـست که دوـلت اـی ود  از ـجـمـله دـست آوردـه ران روـبه رو ـب اع اـی اـلـفت ارـتـج ـمـخ

ملى آذربایجان توانست در دوران کوتاه حیاتش تحقق بخشد.
ـحزب ـتوده اـیران در ـتـماـمى ـطول پـنـجاه و ـنه ـسال گذـشته دـفاع از نـهـضت ـمـلى
اـیـجان در راه ـتـحـقق ـحـقوق رـین  ـخـلق آذرـب رور آـف ارـیخ ـغ اع از ـت اـیـجان و دـف آذرـب
ـیق دارد که ـتـحـقق ـم ـتـقـاد ـع ـته و ـمـى داـنـد و اـع ـیـفه ـخـود دانــس ـمـلـى ـشـان را وـظ
أـله ـس ا ـحل ـم اپذـیرى ـب ران ارـتـباط گـسـست ـن ردـمى در اـی وکراـسى و حکوـمت ـم دـم
ران، در اى اـی ارى ـخـلق ـه ود ـمـخـت اـخـتن ـحق ـخ ى در چارچوب ـبه رـسـمـیت ـشـن ـمـل
ا، از ـجـمـله ـخـلق ردم ـمـیـهن ـم روز ـم ارزه اـم راـنى آزاد و واـحد دارد. ـمـب چارچوب اـی
ر ز ـب ردـمی « الـیت ـفـقـیه» ـنـی د رژـیم واپس گرا و ـضد ـم دـی ار ـش ـش ر ـف ان زـی اـیـج آذرـب
ان رـی اـعی در ـج ـم داـلت اـجـت وکراـسی و ـع رار دـم ای اـسـتـق دی در راـسـت ور واـح ـمـح
ـیـهن ـبه خـاطـره ارـیخـى و ـخـلقـى ـم ى داـشت اـین ـجـنـبش ـت ا ـضـمن گراـم اـست. ـم
ى وکراـس ا و دـم داى اـین ـجـنـبش که در راه آزادى ـخـلق ـه اوداـنه ـشـه اک و ـج اـبـن ـت

میهن جان خود را فدا کردند، درود مى فرستیم.  

یاد مبارزات و شهدای جنبش
خلق آذربایجان گرامی باد!

اـین که در اـنـتـخاـبات  اوکراـئـین «ـتـقـلـبى» ـصورت گرـفـته اـست ـیا ـنه ، ـمـساـله ـیى
اـست که ـمرـبوط ـبه ـمردم ا ـین کـشور اـست.  ـموـضع ـنـیرو ـهای ـمـترـقی که پیگـیراـنه
در 13 ـسال گذـشـته ازـبرـناـمه ـهای  ـسـیاـسی- اـجـتـماـعی دوـلت ـهای ـمـتواـلی ـحاکم ـبر
رار دارد که ر اـین ـق ر ـب ا ـبـحران اـخـی د،  در راـبـطه ـب اد اـصوـلی کرده اـن اوکراـئـین اـنـتـق
اـین وظیفه نـهادـهاى ـحـقوـقى و ـمدـنى این کـشور است ـتا ـبا ـبررـسى شکاـیات رسـیده

، قانونى یا غیر قانونى بودن انتخابات را اعالم کنند . 
ریکا اـهـمـیت ویژه ـیى دارد و راى آـم وپـلـتیک ـب رژـئ اوکراـئـین کـشورى اـست از ـنـظ

این کشور حاضر نیست این موقعیت را به این سادگى از دست دهد . 
ان رـی ده در ـج االت ـمـتـح ای اـی رح ـه ر ـطـبق ـط ر رژـیم» در اوکراـئـین که ـب «ـتـغـیـی
اـقی ـخواـهد اـثـیرات ـمـهـمی را ـبر ـموازـنه ـنـیروـها در اـین ـمـنـطـقه ـمـهم ـجـهان ـب اـست، ـت

گذاشت. 

ادامه  بحران انتخاباتی اوکرائین ...
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ارـهای اـنـتـقادی از ا ـشـع اـست ـجـمـهوری، و در ـحاـلی که ـب ـخاـتـمی، رـی
او ـمی پرـسـیدـند ـبر ـسر ـقول ـهای 8 ـساـله چه آـمده اـست، ـسالگرد 16
آذر را برگزار کردـند. در طول 51 ـسال گذشته انـبوه مقاالت، ـجزوه
اره 16 آذر ـبه رـشـته ـتـحرـیر درآـمد و وـشـته ـهای گوـناگون درـب ـها و ـن
وان ارـیـخی را ـعـن اـیق ـت ا ـحـق ا ـنه ـتـنـه ار ـه وـشـت ـبـخش ـعـمده ـیی از اـین ـن
ارـیخ نکرده اـند که گهگاه در ـعـمده ـترـین ـخـطوط ـبه ـتـحرـیف اـین ـت

پر افتخار جنبش دانشجویی پرداخته اند.

درنگی بر زمینه های پیدائی 16 آذر

ارـیخ پراـفـتـخاری اـست و ـبـحق ران دارای ـت ـشـجوـئی اـی ـجـنـبش داـن
ـمی ـتوان ادـعا کرد که اـین ـجـنـبش در ـخالل ـساـلـهای ـطوالـنی ـمـبارزه
ـهـماره ـفرـیادگر ـصادق ـخواـستـهای ـخـلـقـهای ـمـیـهـنـمان ـبوده اـست. اگر
ش ـب ا ـجـن د ـت ادی کرده اـن ای زـی ـسم و ارـتجـاع ـتالش ـه ـی اـل چه امپرـی
اـعی ـخود ارـیـخی و اـجـتـم ر تکاـمل ـت ـسـت ان را از ـب ورـم ـشـجوـئی کـش داـن
ـجدا ـسازـند و در راه ـقدرـتـمـندان و زورگوـیان ـبه ـبـیراـهه کـشـند، ـلیک
وده وـفق ـنـب ر ـبه ـهیچ روی ـم وان گـفت که در اـین اـم اـطـعـیت ـمی ـت ا ـق ـب
ر تکاـمل اـنه از ـسـی اـخـتی آگاـه ـن ا ـش ران ـب ـشجـوـئی اـی د. ـجـنـبش داـن اـن
ـمـنـطـقی ـمـبارزه و اـلزاـمات آن ـبه پیکار ـبزرگ ـخود ـبرـضد اـسـتـبداد و

بی عدالتی ادامه داده است.
ارزات ان ـمـب رـی ده گذـشـته ودرـج ران در ـس وـئی اـی ـشـج ـجـنـبش داـن
مـاـعی ـت ـتـقالل آزادی و عـداـلت اـج ـیل ـبه اـس ـخـلـقهـای ایـران بـرای ـن
ان ـش ـشه در ـسـنن درـخ ایگاه ویژه ای اـست. اـین ـجـنـبش رـی دارای ـج
بـارزه شـورانگیـز شـروـطـیت، ـم بـارزان اـنـقالب ـم ـته از ـم شـات گرـف ـن
ـحـیدرـها و ـنـبرد ـجاـناـنه و دـلـیراـنه دکـتر اراـنی و ـیاراـنش ـبا دیکـتاـتوری
ویژه ردـمی ـب ای ـم روـه ـی ا ـن ارزه ـب زدیک اـین ـمـب اط ـن اـنی و ارـتـب اـخ رـض

دانشجویان و روشنفکران دارد.
ـجـنـبش داـنـشـجوـئی اـیران ـنزدیک ـبه ـهـفت دهه پـیش و ـبا ـتاـسـیس
ـمدارس ـعاـلی و ـنـخـسـتـین داـنشگاه اـیران یـعـنی داـنشگاه تـهران اـغاز ـمی
گردد. شکل گـیری اـین ـجـنـبش در ـشراـیط ـتـسـلط اـسـتـبداد رـضا ـشاه
ای وـنی ـه اـن ا و ـبی ـق ا، ـسـتمگری ـه روـمـیت ـه ر ـمـح راـب ـشی در ـب واکـن
اـیی ا راـهـنـم ران ـبود. وـجود اـین ـعواـمل ـعـیـنی ـهـمراه ـب روزاـی اـمـعه آـن ـج
ا وـجب آن گـشت ـت رـقی آن دوران، ـم ـت ارزان ـم ـب ای روـشنگراـنه ـم ـه
داـنـشـجوـیان اـیران ـخـیـلی زود ـبه ـعـنوان یک ـنـیروی آگاه و ـمـهم وارد

صحنه فعالیت اجتماعی کشور شوند.
اـعـتـصاب داـنـشـجوـیان داـنـشـسرای ـعاـلی در ـسال 1315 (ـنـخـسـتـین
ر شگرـفی در شکـسـتن اـثـی ران) ـت ان در اـی وـی ـشـج اـبی داـن ـص ـجـنـبش اـعـت
ای گذاـشت. اـین ر ـج ران ـب اـمـعه اـی اـنی آن دوران ـج سکوت گورـسـت
ا 1316-1315 در اـلـه اپی دیگری که در ـس اـعـتـصاب و اـعـتـصاـبات پـی
شگاه ـتـهـران ـیـات داـن ی، پزشکی، ـحـقـوق، ـعـلـوم و ادـب ـن شکده ـف داـن
ارزه ز اـهـمـیت اـست که در ـعـین ـمـب اـئ ـصورت گرـفت از آن ـجـهت ـح
ـبرای ـخواـسـتـهای ـصـنـفی ـنـشانگر آگاـهی ـفزاـیـنده اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی
اه در دادی رضـا ـش ـب ـت ا واژگوـنی رژـیم اـس ود. ـب ران ـب ان اـی ـشجـوـی داـن
ی ـرـخ ـران از ـب ـروز اـی ـاـمـعه آـن ـر ـخـورداری ـج ـور 1320 و ـب ـرـی ـشـه
آزادـیـهای ـنـسـبی، ـفـعاـلـیـتـهای داـنشـجوـیان در راه ـتشکل ـسازـماـنی آـغاز
ال ـتـحـصـیـلی 1324 - 1323 ـبه پاـیه ا در اواـئل ـس ـتـه ـی اـل گـشت. اـین ـفـع
ای پزشکی، داروسـازی، شکده ـه ان داـن ـشجـوـی گذاری اـتحـادـیه داـن

ای 1325 - 1324 اـلـه د. در ـس اـمـی اـیی اـنـج اـم اـلی ـم وزشگاه ـع ازی و اـم دان ـس دـن
ود را ای ـخ اـنـه ازـم ز ـس اورزی ـنـی وم و کـش ای ـفـنی، ـعـل شکده ـه ان داـن وـی ـشـج داـن

تشکیل دادند.
ـفـعاـلـیت ـجـنـبش داـنـشـجوـیی اـیران در اـین دوران و پس از ـفروکش ـنـسـبی و
اـیـجان، ـمـجددا در وکراـتیک آذرـب ارزه، پس از ـسرکوب ـنـهـضت دـم وـقت ـمـب ـم
ـسال 1326 اوج ـمی گـیرد و اـندک اـندک گـسـترش ـمی ـیاـبد. در ـسال تـحـصیـلی
1328 -1327 اوـلـیای داـنشگاه کوـشـیدـند ـتا ـبا ـطرح تـعـهدـناـمه، داـنشـجوـیان را از
ـهرگونه فـعاـلـیت ـصنـفی و ـسـیاـسی مـحروم ـسازـند. ـمـبارزه ـبر ـضد اـین تعـهدـناـمه به
رور ان کوی داـنشگاه  ـمـنـجر گـشت. پس از ـت ـشـجوـی ان ـموـقت داـن ازـم ـتشکـیل  ـس
ـناـفرـجام مـحـمد رـضا ـشاه در 15 ـبـهـمن 1327 ـعده ـیی از ـمـبارزـترـین داـنـشـجوـیان
ان ـشـجوـی اه ـشدـند. اـعـتراض داـن رور و اـخـتـناق رزـیم ـش اـنی ـت رـب داـنشگاه ـتـهران ـق
ان و آذر 1328، دگی ـخوـیش در آـب راـیط زـن ران ـبه ـش شگاه ـتـه ـمـقـیم کوی داـن
ان وـی ـشـج وـقت داـن ان ـم ازـم ارـیخ 9 آذر 1328 ـبه پاـیه گذاری  ـس ام در ـت راـنـج ـس

کوی دانشگاه  انجامید.
ان داـنشکده پزشکی در ـسال 1329 ـشـجوـی اـهه داـن ان اـعـتـصاب 4 ـم در ـجرـی
داـنـشـجوـیان ـبـیش از پـیش ـبه ـضرورت پی رـیزی یک ـسازـمان واـحد و ـمـتشکل
صـنفی پی ـبردـند. پس از ـتشکیل ـسازـمان داـنشـجویی در داـنشکده ـهای مـختلف
ـسراـنـجام در 22 اردـیبـهـشت 1329 ـنـماـیـندگان ـمـنـتـخب ـسازـمان ـها ـبرای ـتشکـیل
ـبـهـشت در د ودر 24 اردـی دـن ران گرد ـهم آـم شگاه ـتـه ان داـن وـی ـشـج ان داـن ازـم ـس
ان وـی ـشـج ان داـن ازـم اـسـیس  ـس ران ـت شگاه ـتـه وـطه داـن اشکوـهی در ـمـح ـمـیـتـینگ ـب

دانشگاه تهران  را اعالم کردند.
اـلـیـسـتی و دـموکراـتیک در دوران ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت ـنـهـضت ـضدامپرـی

ادامه در صفحه 5
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اـیران از ـجمـله ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـبه اوج ـخود رـسـید. داـنـشـجوـیان اـیران
داف ار و در راه اـه ـم ـتـع ـیه اـس ان خـود ـعـل ـیـهـن ر ـهم ـم دوش سـاـی دوش ـب
وـطـئه ز از ـت د و از ـهـمـین رو ـنـی رداـشـتـن اـنه ـنـهـضت ـمـلی گام ـب واـه آزادـیـخ
ـهای ـنـیروـهای ارتـجاـعی در اـمان ـنـبودـند. کودـتای ـشوم 28 ـمرداد 1332
ـیـا) ـطـراـحی و ـیت آـمـریکا (ـس ـن که از ـسـوی ـسـازـمـان اـطالـعـات و اـم
ود از ده ـب روزی رـسـی اع داـخـلی ـبه پـی ا ـهمکاری ارـتـج دـهی و ـب اـن ازـم ـس
وزاـنه ارـتـجاع رـیـنه و کـیـنه ـت ـهـمان آـغاز در پی آن ـبود که ـبه آرزوی دـی
در تالـشی ـقطـعی ـجـنـبش داـنشـجوـیی اـیران ـجاـمه ـعـمل بپوـشاـند. از ـهـمـین
ا از ر و ـی ان دـستگـی وـی ـشـج ادی از داـن ده زـی ا ـع رو ـبالـفـصـله پس از کودـت
ان ازـم وـنی و ـعـلـنی ـس اـن اـلـیت ـق د. ـهمچـنـین از ـفـع دـن راج ـش شگاه اـخ داـن
رـغم آن ا ـعـلـی وگـیری ـبـعـمل آـمد. اـم ز ـجـل ران ـنـی ان داـنشگاه ـتـه وـی ـشـج داـن
وـطـئه ـضد ـخـلـقی و ـضد ا، اـین ـت ردای کودـت ان از ـهـمان ـف ـشـجوـی ـهـمه داـن
رضـد رای پیکار ـب ود را ـب ادگی ـخ د و آـم ـشجـوـیی را ـمحکوم کردـن داـن

رزیم کودتا اعالم داشتند.
ـهـنوز کوـتاه زـماـنی از کودـتای امپرـیاـلـیـسـتی و ارـتـجاـعی 32 نگذـشـته
ـبود که مـبارزات خلقـهای اـیران و ـهمگام ـبا آـنان داـنشـجوـیان داـنشگاـهـها
ای روـه اـهنگ و یکپارچه ـنـی از ـشد. ـنـخـسـتـین اـعـتـصاب ـهـم ار دیگر آـغ ـب
مـلی در 16 مـهر 1332 ـبر ـضد کودـتا ـبرگزار ـشد. در اـین ـتـظاـهرات ـهمه
ـنـیروـهای ـمـلی ودر راس آـنان ـحزب ـتوده اـیران، ـجـمـعـیت ـمـلی ـمـبارزه ـبا
اـستعـمار و جبـهه ملی ـشرکت کردـند. ـحزب ـما تـظاـهرات آـنروز 16 ـمـهر
را ـنـقـطه آـغاز اـقدام ـمـشـترک ـنـیروـهای ـضد اـستـعـماری ـبه ـهدف ـتـحـصـیل
ان ارـیخ 21 آـب رات در ـت ظـاـه اـبی کرد. در پی اـین ـت اـسـتـقالل ـمـلی ارزـی
32، ـبدـعوت جمـعیت مـلی مـبارزه ـبا استـعـمار ـبار دیگر تـظاـهرات وسـیعی
ر ـمصـدق و وکراـتیک ،  آزادی دکـت ای دـم اـمـین آزادـیـه ای  ـت ارـه ا ـشـع ـب
ـساـیر زـنداـنـیان سـیاسی ،  ـطرد اسـتعـمارگران  و  جـلوگـیری از کـشاـنده ـشدن
ـطـیل ا ـتـع ان ـب وـی ـشـج د. داـن رگزار ـش اـمی  ـب ـظ ای ـن دی ـه ران ـبه دـسـته ـبـن اـی
ـیه ـظـاـهـرات 21 اـبـان 1332 ـمـردم ـتـهـران ـعـل شگاه و ـشـرکت در ـت داـن
وت ـب ـث ان خـوـیش ـب ـن ـیـه ا ـهم ـم ـستگی خـود را ـب ـب ـم ا، ـه حکوـمت کودـت
اـشان درـباری که انچه ـمـشـهور اـست، ـشـعـبان ـبی ـمخ از اوـب دـند. چـن رـساـن
ـان ـبه ـال داشـت، در روز 21 آـب ـع ـرداد شــرکت ـف ـای 28 ـم در کودـت
داـنشگاه آـمد و آشکارا در ـحـضور داـنـشـجوـیان و اـسـتادان ـفرـیاد زد:  در

این طویله را ببندید. 
ان در ر و 21 آـب ردـمی در 16 ـمـه رگزاری اـین دو ـحرکت وـسـیع ـم ـب
اـنت ـی ات ـخ داـم د. پابپای اـق اـسه 16 آذر 32 گردـی ـنه سـاز ـحـم ـی واـقع زـم
آـمـیز کودـتاگران، ـفـعاـلـیـتـهای مـقاوـمت آـمـیز ـمردم و داـنشـجوـیان ـنـیز ادامه
ـیافت. در 16 آذر 1332 داـنشـجوـیان داـنشگاه تـهران ـشرکت ـخود را در
ا و ـی اـن ـت رـی ا ـب اـتیک ـب د رواـبط دیپـلـم دـی ران ـعـلـیه ـتـج ردم ـتـه راـضات ـم اـعـت
دـعوت ریچارد نیکسون، ـمعاون آـیزنهاور رـئیس جـمهور وقت آـمریکا،
اـعالم داـشـتـند. حکوـمت کودـتا ـبرای ـجـلوگـیری از اـین اـعـتراـضات ـعده
ـتـاد. آـنـهـا ـبـرای شگاه ـفـرـس ـیـان ـخـود را ـبـرای اـشـغـال داـن ـظـاـم ای از ـن
دـستگـیری دو ـتن از داـنـشـجوـیان داـنشکده ـفـنی ـمـسـتـقـیـما ـبه کالس درس
د دـی ا ـتـه اـنه ـب ـیـح ان ـبه اـین ـعـمل وـق وـی ـشـج اد و داـن راض اـسـت د. اـعـت ـتـن رـف
راض وان اـعـت ان ـبه ـعـن وـی ـشـج اد و داـن رو ـشد. اـسـت ان روـب اـمـی ـظ اـنه ـن ـسـلـح ـم
د و رـئـیس داـنشکده ـفـنی پس از اـین ـعـمل کالس درس را ـترک گـفـتـن
ـشرم انگـیز و بـعـنوان اـعـتراض به نـقض اصل اـسـتقالل و ـحرـمت داـنشگاه،
ـتـعـطـیـلی داـنشکده را اـعالم داـشت. ـموـجی از ـخـشم ـخروـشان داـنشکده
ر اه ،  درود ـب شگاه کوـت ان از داـن ـی اـم ـظ اد  دـست ـن رـی راگرـفت. ـف ـفـنی را ـف

ر گوـشه ـطـنـین روزی   از ـه ارزه پـی اد ـمـب وـنی ،  اـتـح اـن ر ـق ـمـصدق ـنـخـست وزـی
ار رزه درآورد. در اـین ـهنگام رگـب اـسر ـفـضای داـنشگاه را ـبه ـل افکـند و ـسرـت
ـمـسـلسل ـها ـبر روی داـنـشـجوـیان آزادـیـخواه و ـمـبارز ـفرو رـیـخت و ـسه ـتن از
ان ازـم ری ـس و رـهـب ا (ـعـض ـی زرگ ـن ای ـمـصـطـفی ـب اـمـه ر ـبه ـن ان دـلـی وـی ـشـج داـن
ـجواـنان ـتوده اـیران)، ـمـهدی ـشرـیـعت رـضوی (ـعـضو ـسازـمان ـجواـنان ـتوده
اـیران) و اـحـمد ـقـندچی (ـعـضو ـجـبـهه ـمـلی اـیران) ـبـضرب گـلوـله و ـسرـنـیزه از
پای درآـمدـند و ـبه شـهادت رـسـیدـند. در اـین ـیورش گزمگان اـسـتـبداد، ـعده
زـیادی از داـنـشـجوـیان زـخـمی و ـیا دـستگـیر ـشدـند. ـمـتـعاـقب آن در روزـهای
وزان ان و داـنش آـم وـی ـشـج رکت وـسـیع داـن ا ـش ران ـب ردم ـتـه 17 و 18 آذر ـم
ون و ـبه ویژه د ـنیکـس ازدـی ا،  ـب ـی اـن ـت رـی ا ـب اـتیک ـب ا، ـبه رواـبط دیپـلـم اـنـه رـسـت دـبـی
ـشجـوی آزادـیخـواه ـتل ـسه داـن شگاه و ـق ان ـبه داـن ـی ظـاـم شـاـنه ـن ـن ورش ددـم ـی
اـعـتراض کردـند. داـمـنه اـعـتراـضات چـنان وـسـیع ـبود که رژـیم کودـتا ـمـجـبور

شد تادر ظاهر از عمل نظامیان خود ابراز ندامت کند. 
ای دگاـهـه ا داـشـتن دـی ارز راه آزادی، ـب ـب ون اـین ـسه ـم دن ـخ اری ـش ـج
وز ـهم پس از گذـشت 51 ران ـهـن شگاه ـتـه ردگاه داـن ـب اوت فکری در ـن ـتـف ـم
ر وان ـمـظـه ـسان 16 آذر ـبـعـن دـیـن ران اـست. ـب ان اـی ـشـجوـی ام ـبـخش داـن ـسال اـلـه
اـلـیـسم پیکار ـمـتـحد داـنـشـجوـیان ـمـیـهن پرـست و آزادـیـخواه کـشور ـعـلـیه امپرـی
د. ران ـبه ـثـبت رـسـی ـشجـوـیی اـی شـان ـجـنـبش داـن ارـیخ درـخ و ارـتجـاع در ـت
ران اـعالم داـشـتـند و از آن ان اـی ران 16 آذر را روز داـنـشـجوـی ان اـی ـشـجوـی داـن
ـشـجوـیی ـعزم راـسخ ا ـتـجـلـیل از ـخاـطره ـشـهـیدان ـجـنـبش داـن اـله ـب پس ـهـمه ـس

خود را در راه نیل به شعار  اتحاد، مبارزه، پیروزی  اعالم می نمایند. 

جنبش دانشجویی کشور در برابر وظایفی حساس و تاریخی

پـنـجاه و یک ـسال پس از 16 آذر 1332، ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور ـبه
ـرای ـا ـب ن ـم ـیـه ی ـم ـردـم ـبـش ـم ـن ـده ـج ـن ـای رزـم ـوان یکی از گردان ـه ـن ـع
ر سـاس و ـمـهـمی را ـب وکراـسی ـنـقش ـح رار دـم ـتـق اـصالحـات، آزادی و اـس
ـعـهده دارد. ـتالش چـشمگـیر ـجـنـبش داـنـشـجوـیی در ـجرـیان ـهـمه پرـسی دوم
ان داد که اـین ـجـنـبش ـش اکم ـن اع ـح رداد 1376 و شکـست ـسنگـین ارـتـج ـخ
می ـتواـند نـقش ـحلقه واـسط ـبین گردان ـهای رزـمـنده جـنـبش را ـبازی ـنـماـید.
ـتالش در راه پـیوـند زدن ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی داـنـشـجوـیان، ـجواـنان، زـنان
ارزه از اـسی دادن ـبه اـین ـمـب ور و ـجـهت ـسـی ان کـش و کارگران و زـحـمتکـش
ـجـمله ـمـسایل ـمـهـمی اـست که در ـبراـبر ـجـنـبش داـنشـجوـیی کـشور ـقرار دارد.
داد ـبه ا اـسـتـب ا ـسازش ـب وان ـب ـشان داد که ـنـمی ـت ـتـجرـبه ـهـشت ـسال گذـشـته ـن
تـحقق اـمر اـصالـحات در اـیران کـمر ـهـمت ـبـست. ـتـجربه ـهـشت ـسال گذـشته
ـنـشان داد که ـتـنـها ـبا ـمـبارزه ـمتـحد و ـسازـمان ـیاـفته ـمردم کـشور اـست که ـمی
ـشـجوـیی کـشور ـمی ـشـیـنی وادار کرد. ـجـنـبش داـن وان اـسـتـبداد را ـبه ـعـقب ـن ـت
اء واـند در اـین زـمـیـنه ـنـقش ـفـعال و ـمـهـمی را ـعـهده دار گردد. ـبـسط و ارـتـق ـت
ـشجـوـیی کشـور گام ـمـهـمی در راه تگی ـجـنـبش داـن کـیـفـیت سـازمـان یـاـف
ر ـضد رژـیم والـیت ـفـقـیه و اـیـجاد زـمـیـنه در راه اـیـجاد ـیک ارزه ـب ـتـشدـید ـمـب
ـجـبهه واـحد ـضد دیکـتاـتوری از ـهمه ـنـیروـهای آزادی ـخواه و ـمـترـقی کـشور

بر ضد رژیم استبدادی حاکم باشد.
سـنت خـجسته و دـیرپای 16 آذر، ـنـماد مـبارزه ـجویی و دالوری ـجـنـبش
وـنی و آـتی کـشور اـست. ایگاه آن در ـتـحوالت کـن ـشـجوـیی کـشور و ـج داـن
دای دای 16 آذر و ـشـه ره  ـشـه ا گراـمی داـشت خـاـط ران ـب ودۀ اـی زب  ـت ـح
ـجـنـبش داـنـشـجوـیی در پـنج دـهه گذـشـته ـتـجدـید ـعـهد ـخود را ـبا آرـمان ـهای

واالی این جنبش بار دیگر اعالم می کند. 

ادامه جنبش دانشجویی همچنان ...
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ـیج رای ـخـل وان ـب ـن ا و ـجـعل ـع * حـزب ـم
فارس:

اـنه ـت ـیـهن دوـس ا ـبه سـرـشت ـم ـن ران ـب وده اـی حـزب ـت
رای ـخـلـیج وان ـب ا ـجـعل ـعـن اط ـب ـب واره درارـت خـود، ـهـم
ـفارس ـموـضع روـشن و ـقاـطع داـشـته اـست. درگرـما گرم
اـنی ا ـکـشورـهای ـعرـبی و زـم اه ـب ان رژـیم ـش اـخـتالف ـمـی
اـفع ـن ـطـقه حـاـفظ ـم ـن دارم ـم وان ژاـن ـن ـکه رژـیم شـاه ـبه ـع
ـیج رای ـخـل نـوان ـب ود،حـزب مـا ـجـعل ـع ـسم ـب ـی امپریـاـل
ا آن د و ـبه شـدت ـب ـی اـم ـتـعمـاری ـن وـطـئه اـس ارس را ـت ـف
ـبرـخوردـکرد. ـحزب ـتوده اـیران درآن ـسال ـها ازـجـمـله
وـجب دالـیل ا ـبه ـم رد:   ـحزب ـم ری ـک وـضعگـی چـنـین ـم
ران اـین دـلـیل ـکه اـی اـیی و ـهمچـنـین ـب راـفـی ارـیـخی- ـجـغ ـت
ـیج را ـخـل رـین سـاـحل اـست،ـبـحق آـن مـاـلک طـوالـنی ـت
ـفارس می داـند و می ـناـمد. اـختالف ـبرـسرـنام خـلیج اگر
ـفـقط اـخـتالـفی ـلـفـظی ـبود ـشاـید چـندان اـهـمـیـتی ـنداـشت،
اری ـش راـطی ـعرب از اـصرار و پاـف اـلـیـسم اـف وـن اـسـی وـلی ـن
ارس) ـهدف دیگری را ـتـعـقـیب ـمی ام ـخـلـیج (ـف رـن رـس ـب
ـیج ا در ـخـل ـتـه ـس ـی اـل ـیه دخـاـلت امپرـی ارزه ـعـل ـب د. . . ـم ـکـن
(ـفارس) و عـلیه ارتـجاع ـعرب و اـیران ـبا ـتغـیـیر ـنام خـلیج
ام رسـرـن ـمی رسـد، ـبـلـکه اـخـتالف ـب ـیـجه  ـن ـت ارس ـبه ـن ـف
خلیج باعث تضعیف اتحد نیروهای پیشرو و مترقی خلق
ـیـد ـبه ـن ـهـای اـیـران و ـعـرب ـمی گردد . . .  . ( نگاه ـک
مجله دنیا، دوره دوم، سال سیزدهم،شماره اول، 1351
). اـکـنون ـنـیز ـباـید ـتـصرـیح ـکرد، ـنـیروـهای ـمـترـقی ـنـباـید
اـیق اده و ـحـق ـت ات اـنحـراـفی اـف ـبه دام اـین گوـنه اـخـتالـف
روـشن ـتارـیـخی را ـتـحرـیف و ـعـنوان ـجـعـلی ـبرای خـلـیج

فارس بکار ببرند.
* علت چیست؟

ارس را ـبی ـشک رای ـخـلـیج ـف وان ـب ـعـلت ـجـعل ـعـن
و ـطـقه ـیی ـجـست و ـج راـمـن ای ـف روـه ـی داف ـن د دراـه اـی ـب
ـیـقت ـعـلـمی را فـدای کـرد. اـین اقـداـمی اـست ـکه ـحـق
د؛ و آـتش اـسی ـخاص ـمی ـکـن اـصد ـسـی اـیالت و ـمـق ـتـم
ی ـطـقه ـم ـن ـتـهـای ـسـاـکن ـم ـیـان ـمـل ـنه و ـنـفـاق را درـم ـی ـک
اـفروزد. امپرـیاـلـیـسم ـبااـیـجاد ـتـنش و تـفرقه راـحت ـتر ـمی

تواند منافع خودرا تامین نماید.
م، ـیـکی از ـعـلـلی ـکه ذکـر شـوـی ـت ایـد ـم درپایـان ـب
ـیج ـفـارس و ـبـرـخی ـمـحـاـفل را درـجـعل ـنـام ـبـرای ـخـل
اـصوالً ـسـتـیز ـبا ـهوـیت ـمـلی ـما گـسـتاخ ـمی ـسازد، تـغـیـیرو
ـتحـوالـتی اـست ـکه درهـرم حـاـکـمـیت جـریـان دارد.
ا ـهوـیت، ـتارـیخ و ـفرـهنگ ـنـیروـهای ذوب در والـیت ـب
مترقی ایران دشـمنی دیرینه دارند. همین ـنیروها پس از
اـنـقالب ـنام ـمـیدان ـهای ـبـسـیار ـمـهم نـفـتی اـیران در ـفالت
قاره (خلیج فارس) را از نام هایی چون نوروز، سروش
ی و دل ـبخــواه خــود ن ـجـعـل و ســاســان ـبه عـنــاوـی
اـبـقه اـخت از ـس ا ـشـن اـلـیـسم و ارـتـجاع ـب ردادـند. امپرـی ـتـغـیـی
ـشه ـبه ـجـعل و ـی ـم تـاخ تـراز ـه نـون گـس یـروهـا اـک اـین ـن

تحریف دست می زنند.
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ادامه عنوان مجعول برای خلیج فارس ...

ادامه در صفحه 7

توصیه یا دستور کدامیک؟! 
نگاهی به برخی پیامدهای اجرای دستورات

صندوق بین المللی پول
د، دی، رسـاـنه هـای ـهمگاـنی گزارش دادـن اه سـال جـاری خـورـشـی ان ـم دراواـسط آـب
ـصندوق بین المللی پول پس از نشست ساـلیانه خودکه با بانک جهاـنی مشترک است، طی
گزارـشی از وـضـعـیت اـقـتـصادی ـکـشورـهای ـعـضو اـین دوـنـهاد، درارـتـباط ـبا اـیران ـبه ـمـقاـماتِ
ـمـسـئول ـجـمـهوری اـسالـمی ـبویژه دـست اـندرـکاران ـعرصه اـقـتـصادی   ـتوـصـیه ـهاـیی  را ـضرور
دوق ـبـین اه درـخـصوص گزارش ـصـن ان ـم ارـیخ 24 آـب ا درـت ـسـن رگزاری اـی ـسـته اـست. ـخـب داـن
المللی پول درمورد ایران ازجمله خبرداد:   توصیه های صندوق بین المللی پول برای رشد
ام ـظ ود ـن اراـنه)، ـبـهـب وان ـحذف ـی اراـنه (ـبـخ ـظـیم ـی ره، ـتـن رخ ـبـه اـهش ـن ران . . . ـک ادی اـی اـقـتـص
پرداـخت ـماـلـیات، ـمـبارزه ـبا پول ـشوـیی و اـستـقالل ـباـنک ـمرـکزی، رـشد اـقـتـصادی در 4 ـسال
گذشته بسیار مطلوب بوده است و ایران باید درامر خصوصی سازی شتاب بیشتری به خرج
دـهد . . . .  سپس اـضاـفه ـمی ـشود:   ـعواـمل ـموـثر در رـشد اـقـتـصادی ـجـمـهوری اـسالـمی اـیـجاد

اصالحات ساختاری از ابتدای برنامه سوم و شرایط مناسب بربازار نفت می باشد. 
دربخش دیگری از گزارش مذکور قیدگردیده:   نرخ بیـکاری درایران کاهش یافته و
ان پاـیـین ره) ـهمچـن ـساب ـبـه دون اـحـت اه ـمدت ـب وـت دات ـک ارـجی (ـتـعـه ایِ ـخ دـهی ـه زان ـب ـمـی
ش زاـیش ـفعـاـلـیت ـبـخ ـنجـر ـبه اـف صـادی ـم ـت ات اـق ـب ا ـث ـثـبت ـهمـراه ـب اـست. اـین ـتحـوالت ـم
ـخـصوـصی و ـنـیز اـفزاـیش ـمـیزان ـسرـمایه گذاریِ ـمـستـقـیم ـخارـجی ـشده اـست . دراـین گزارش
ر اـط والن رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبـخ ـسـئ اـنی از ـم اـنک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب ات ـصـن اـم ـمـق
رآورد ـشده (ـیـعـنی ـحذف و ـکاـهش زـیـنه ـهای ـب االی ـه زان ـب رای ـکاـهش ـمـی ا ـب ـتـصـمـیم آـنـه
ـهزـیـنه ـهای ـمرـبوط ـبه درـمان و ـبـهداـشت و آـموزش) درـبودـجه ـسال آـیـنده اـستـقـبال ـنـموده و
آـنرا گاـمی ـمـهم درراـسـتای پـیوـند ـبا اـقـتـصاد جـهاـنی ـناـمـیده اـند. ـهمچـنـین ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی
پول اـکـیداً ـتوصـیه (بـخوان دـسـتور داده) می ـکـند، ـباـید سـیـستم درـیاـفت ـماـلـیات ـتغـیـیر ـکرده و
ـبرای انـحـصارات ـفرامـلی و ـبـخش ـخـصوـصی ـمـعاـفـیتـهای ـماـلـیاـتی ـتـعـیـین گردد. روزـنامه ـشرق
ـبه ـتارـیخ ـشـنـبه 2 آذرـماه اـمـسال، درگزارـشی پـیراـمون ـنوع راـبـطه ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و
ـباـنک ـجـهاـنی ـبا ـجـمـهوری اـسالـمی، ـیادآورـشده اـست،ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول درگزارش
ای ـصـنـعـتی رح ـه اـیی ـبه ـط ـط ای اـع اـهش وام ـه ر ـک اـط وری اـسالـمی ـبـخ ود از ـجـمـه رـخ اـخـی
تقدیرنموده است، زیرا اینگونه وام ها با نیاز ایران به کاهش رشد نقدینگی ناسازگار است !

! !
ـبه اـین ـترـتـیب ـباردیگر دوـنـهاد ـقدرـتـمـند ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی، رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـبه
دـلـیل اـجرای ـموـبه ـموی دـسـتورات ـخود ـتـشوـیق و ـتاـیـید ـکردـند. واـقـعـیت اـیـنـست، ـبرـخالف
ره ـبحـران ـب ان درچـن ران ـهمچـن ـمـلـلی پول، اـی ـین اـل دوق ـب اـنک ـجهـاـنی و ـصـن گزارشـات ـب
اـمت ـمی ر روـبه وـخ ـشـت ـی رروز ـب اـمـعه ـه راـیط اـقـتـصادی ـج د و ـش اـقـتـصادی دـست و پا ـمی زـن
ام رـس وـسط رژـیم،رـشد ـس اد ـت راـمـین اـین دوـنـه اگوار اـجرای ـف ای ـن اـمد ـه گذارد. ـیـکی از پـی
آور نـقدـینگی اـست. این نـقدینگی ـعـظیم ـمتعلق به ـیک ـقـشر و الـیه ـکوچک اـما پرـقدرت به
لـحاظ مالی در ـجامعه اـمروز ایران است. درهـمین آخرین گزارش ـصندوق بین اـلمللی پول
اـنک ـهای ـتـجاری . . . و ـمـتوـسط ـنرخ اـنک ـمرـکزی ـبه ـب زاـیش وام دـهی ـب ـتـصرـیح ـشده:  اـف
ارات وـسـیع ـبه ـبـخش ـب ـت اال و اـع راه ضـرـیب پوـلی ـب ده ـبه ـهـم اـن ر ـم ـیـی دون ـتـغ وام دـهی ـکه ـب
ال دی (ـیـعـنی ـس ورـشـی ال 1382 ـخ دـینگی 30 درصـدی درـس د ـنـق وـجب رـش ـخصـوـصی ـم

گذشته) شده است.
ـسـیون اـقـتـصادی ا- رـیـیس ـکـمـی ران- اـیـلـن ار اـی رگزاری ـک درـهـمـین راـبـطه ـبه گزارش ـخـب
ارد رـمان ارـتـجاع اـعـتراف ـمی ـکـند ـکه درـحال ـحاـضر ـبـیش از 570 ـهزار ـمـیـلـی رـف ـمـجـلس زـی



نقدینگی دردست عده ای می باشد.
ـجاـلب اـیـنـجاـست،ـمـجـلس ـهـفـتم و چـهره ـهای ـشاـخص ارـتـجاع ـنـظـیر ـحداد
ای   ارـه ان  و ـشـع وق ـمحـروـم اع از   ـحـق را دـف اـه وـکـلی ـکه ـظ ر و ـت اـهـن ادل، ـب ـع
ورات ان دـسـت داـفـع رـین ـم رـت د، از پیگـی ود ـمی دـهـن اـنه  ـبه زـعم ـخ وـی داـلت ـج ـع
اد ـبه ـص ـت ای اـق اـمه دـنـی د. روزـن ـسـتـن اـنی ـه اـنک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ـصـن
ـتاریخ 29 ـشـهرـیور اـمـسال ـخـبرداد،ـطرح ـجدـیدی درمجـلس هـفـتم ـتهـیه گردـیده
که ـیارانه ـها ـحذف ـخواهـند ـشد،ـبویژه ـیارانه ـکاالـهای اـساـسی چون ـنان، گـندم
ـمـلـلی پول ـین اـل دوق ـب زی اـست ـکه ـصـن زـین. اـین درـست ـهمـان چـی ـن یـز ـب و ـن
ز از رژـیم ـبه ودـنـی ر ـخ ود و درگزارش آـخ ده ـب ار ـش واـسـت داً ـخ رای آن را ـج اـج
ـهـمـین دـلـیل ـتـقدـیر ـمی ـکـند. دـنـیای اـقـتـصاد ازـقول ـنـماـیـندگان رژـیم درـمـجـلس
ـتـار درـمـورد اـین ـطـرح ـنـوـشت:   اـین ـطـرح ـتـحـوالت چـشم گـیـری درـسـاـخ
اـقـتـصادی پدـید ـخواـهد آورد و از ـجـمـله اـقداـمات ـموـثر ـمـجـلس ـکـنوـنی (ـهـفـتم)
می ـباـشد.  ازدیگر نـکات ـفوق الـعاده مهم ـکه ـباـید ـمورد اـشاره ـقرارگـیرد، ـمـساله
ـمـلـلی پول و ـین اـل بـدـهی هـای خـارـجی اـست. بـرـخالف گزارش ـصنـدوق ـب
اـبل ـتوـجه درآـمد ـنـفـتی اـیران،ـمـیـهن ـما ـهمچـنان ـبدـهـکار ـمی ـعـلـیرـغم اـفزاـیش ـق
رآورد ـخود ـکه دراواـیل اـمه رـیزی درآـخرـین ـب رـن دـیرـیت و ـب ان ـم ازـم اـشد. ـس ـب
دات اـفت، اـعالم داـشت:   ـکل ـتـعـه ار ـی ـش دی اـنـت ورـشـی اری ـخ ال ـج اه ـس ان ـم آـب
شـور ـطـعی ـک دات خـارـجی ـق ارد دالر اـست. ـتـعـه ـی ـیـل شـور 5/33 ـم خـارـجی ـک
ودـکه 2 ون دالرـب ارد و 100 ـمـیـلـی ـیـلـی ادل 12 ـم دی ـمـع ورـشـی ال 82 ـخ ان ـس درپاـی
ـته اـست.  اـف زاـیش ـی ـسـبت ـبه سـال ـقـبل از آن اـف ون دالر ـن ـی ـیـل ارد و 850 ـم ـی ـیـل ـم
وه و اـلـق داتِ ـب اب ـتـعـه ـس ا اـحـت د ـمی گردد:  ـب اـکـی رآورد ـت درـبـخش دیگر اـین ـب
ا(ـتوـجه ـشود ـبدون ـبـهره ـهای ـقـطـعی و اـحـتـماـلی و ـبدون درـنـظر گرـفـتن ـبـهره ـه
کمرشکن) کل بدهی ایران،بدهی های میان مدت و کوتاه مدت 5/33 میلیارد
دالر اـست.  آـین آـمارـنـشان ـمی دـهد، ـباوـجود اـفزاـیش درآـمدـهای ـنـفـتی، ـبدـهی
اـفـته زاـیش ـی ر از ـیک ـسال اـف ارد و 850 ـمـیـلـیون دالر درـکـمـت ران 2 ـمـیـلـی ـهای اـی
ای دـه اـم اـست، پـی ورـم ـش رگردن ـک وـغی ـب اـیی ـکه ـی دـهی ـه ر ـب اـست. ـعالوه ـب
اـجـتـماـعی ـفراـمـین ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول ـبه ـمـعـنی واقـعی کـلمه دراـیران ـفاجـعه
انگوـنه ـکه ـقـبالً اـشاره ـکردـیم، ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول از وده اـست.  ـهـم ار ـب ـب
اـیش ـنـموده ان،ـبـهداـشت و آـموزش ـسـت زـیـنه ـهای درـم رژـیم ـبه دـلـیل ـکاـهش ـه
اـست. ـبـبـیـنـیم اـین ـسـتاـیش ـبرای ـمردم اـیران ـبویژه زـحـمـتـکـشان ـفـکری و ـیدی ـبه
ان ـمـجـلس ـهـفـتم داـشت و درـم ون ـبـه ـسـی ای ـکـمـی اـست؟! ـیـکی از اـعـض چه ـمـعـن
اـعـتراف ـکرده اـست، در اـیران ـسراـنه درـمان در ـسال ـکـمـتر از 260 دالر اـست.
درـحالیـکه درکـشورهای پـیشرـفته بیش از 2 ـهزار دالر می ـباشد. ـمقاـیسه این دو

رقم نشان می دهد ایران درچه وضعیت وخیمی قراردارد.
ا در 7 آذرـماه گزارش داد، در اـیران ـکـمـتر از 50 درـصد ـخـبرگزاری اـیـسـن
ـنه هـای د. کـاـهش هـزـی راردارـن ـستگی ـق ـش ازـن ـمه ـب ـی ـجـمـعـیت ـتـحت پوـشش ـب
ا در ا گـسـترش ـفـقر درـکـشور دارد. اـیـسـن ـبـهداـشت و آـموزش پـیوـند ـتنگاـتنگ ـب
ـاس ـن ـاد و ـکـارـش ـت ـاه از ـقـول ـیک اـس ـارـیخ 7 آذرـم ـیک گزارش ـخـود ـبه ـت
ا ـسرـعت درـحال ـبزرگ ـشدن ران ـب اـتی در اـی داـنشگاـهی ـنوـشت:  ـشـکاف ـطـبـق
اـست، ـبرای اوـلـین ـبار ـبا ـبـغض اـجـتـماـعی روـبرو ـخواـهـیم ـشد . . . اـین اـمر ـبه آن
دـلیل است ـکه ـتاـکـنون ـبا انقالب ـنان ـمواجه نـبوده ایم.  ـکارگران و زحـمتـکـشان
د- وـلـی ای ـت دـه ـطـیـلی واـح د. ـتـع وـن اـجـعه ـمـحـسوب ـمی ـش ان اـین ـف اـنـی رـب اوـلـین ـق
را را درـجاـمـعه ـصـنـعـتی و اـخراج ـهای پی درپی، ـصف ـطوـیـلی از ـبـیـکاران و ـفـق
ـتخـار  اـعالم ـمی دارد، ا   اـف ادن ـب اـیع و ـمـع ر ـصـن اون وزـی د آورده اـست. ـمـع پدـی
ر دان دون پاـیه ـب ارـمـن ارگران و ـک اـنی ـیـعـنی ـک ـس روی اـن د ـنـی ـبـیش از 20 درـص
ار اـقـتـصادی درـمـحدوده اـین وزارت ـشاـمل ـتـعدـیل اـمه اـصالح ـساـخـت رـن اـساس ـب
ـنـیروی اـنـساـنی ـشده اـند. اـین ـبـیـکاران درگرداب فـقرـسـیاه گرـفـتار ـشده و ـخود و
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ـخاـنواده ـهاـیـشان ـبـیرـحـماـنه ـناـبود ـمی گردـند. رـیـیس ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی
چـندی پـیش ـیادآور ـشد: ـبرـنامه ای ـباـنام ـکاـهش و ـکنـترل آـسیب ـهای
اـجـتـماـعی و ـکاـهش ـفـقر درـقاـلب ـبرـناـمه چـهارم دردـست ـتـهـیه و ـتـنـظـیم
اـنی ـبرای اـب اـست. وی سپس ـمـتذـکر گردـید:  80 درـصد ـکودـکان ـخـی
ـتاـمـین ـنـیاز ـخاـنواده پس از ـتـعـطـیـلی ـمدرـسه راـهی ـخـیاـبان ـها ـشده و ـبه
اـمـین ـبـخـشی از ـهزـیـنه ـهای زـندگی ـخاـنواده ـهای دـسـتـفروـشی ـبرای ـت
ـخود ـمی ـشوـند.  اـین ـسـخـنان ـبه اـین ـمـعـناـست ـکه ـفرزـندان زـحـمـتـکـشان
ای ارـه اچارـبه ـک د، ـن اـش ار ـب درـسه ای ـهم درـک درـسه اگر ـم پس از ـم

پرمشقت هستند.
ده آن اـعی و گـسـترش دردـناک و نگران ـکـنـن ای اـجـتـم آـسـیب ـه
اـمدـهای اـجرای دـسـتورات ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول اـست. ازدیگر پـی
ـمدـیرـکل دـفـتر پـیشگـیری از آـسـیب ـهای اـجـتـماـعی وزارت آـموزش و
پرورش در اواـیل آذرـماه اـمـسال ـخاـطرـنـشان ـساـخت:  ـبرای ـهرـمدرـسه
200 ـهزارـتوـمان ـبودـجه ـبه ـمـنـظور ـمـبارزه ـبا ـمواد ـمـخدر درـنـظر گرـفـته
ادی رـعت زـی ا ـس در و روان گردان ـب واد ـمـخ روز ـم ده اـست . . . اـم ـش
درـجـاـمـعه و ـمـدارس پخـش ـمی ـشـود و ـتـعـداد آن ـبه 2 ـهـزار ـنـوع
رـسـیده اـست و اـین ـمواد ـمـثل ـبـمب ـنسل ـجوان ـما را ـتـهدـید ـمی ـکـند .
د ر) رـش راـب د ـسه ـب وـجه ـکـنـی ر (ـت راـب در ـسه ـب واد ـمـخ د اـبـتال ـبه ـم . . رـش

جمعیت در 20 سال اخیر بوده است. 
درـکـنار اـین ـمـساـیل، ـباـید ـبه ورـشـکـستگی ـتوـلـیدـکـنـندگان و رواج
ان ارـیخ 23 آـب اـمه دـنـیای اـقـتـصاد درـت اـقـتـصاد دالـلی ـتوـجه ـنـمود. روزـن
اـنـکی اـتـفاق اـفـتاد. ـماه ـنوـشت: ـبزرگـترـین ـشـکاـیت ـصـنـعـتی از ـسـیـسـتم ـب
ـبراـساس اـین ـخـبر، 20 ـهزارـنـفر از ـتوـلـید ـکـنـندگان ـخرد و ـکوچک ـبا
اری و ارسـال آن ـبه خـاـنه ـصـنـعت کـاران، ـضـمن دادن ضـاء طـوـم اـم
ـیل اـنـکی را ـبه دـل ـسـتم ـب ـی اد، ـس ام ـشکـاـیت خـود ـبه اـین ـنـه وکـاـلت ـت
ـین بـردن زنـدگی آـنهـا ـبه دادگاه نـابـودی سـرمـاـیه هـای ـمـلی و ازـب
د اـی وچک ـکه ـب ده ـک ـنـن دـک ـی وـل ر ـت زارـنـف د. آری 20 ـه ده اـن واـن راـخ ـف
درـمـقاـبل واردات ـخارـجی ـمورد ـحـماـیت ـقراربگـیرـند، ـتوـسط رژـیم و
برپایه دستورات صندوق بین المللی پول ورشکسته و نابود شده اند!
ـکارـخانه ـها  و ـصـنایع داخـلی درـکـنار این ـتوـلـیدـکنـندگان ـخرده پا
اـمه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی ـقـلـمداد اـنـیان ـبرـن و ـکوچک از دیگر ـقرـب
ـیـعـنی ای ـم اـسـتـه وـشت: ـسـی اه ـن ان ـم ارـیخ 24 آـب ا درـت ـسـن د. اـی وـن ـمی ـش
ازـجـمـله ـقـیـمت ـشـکـنی ـتوـسط ـتـجار و ـتوـلـیدـکـنـندگان ـخارـجی، ـکـمر
سـاـجی و لـوازم صـوـتی و ـته هـای پوالد، ـن ویژه رـش ـصـنـعت ایـران ـب
اس اـین راـس رده اـست. ـب ود ـک اـب رد و ـن ذاـیی را ـخ وادـغ ری و ـم وـی ـص ـت
اـیع پوالد اـیران اـکـنون درـمرز ـتـعـطـیـلی ـکاـمل ـقرار دارـند. گزارش ـصـن
رـکـتـهای ران ـتـصرـیح ـکرده اـست: ـش اـیع پوالد اـی ران ـصـن دـی ـیـکی از ـم
ـیـمت ای اـتحـادـیه اروپا و ژاپن ازطـرـیق ـق ویژه شـرـکت ـه خـارـجی ـب
واد اوـلـیه و د ـم ـسـته اـن واـن ر ـت ال اـخـی ران ـطی 5- 6 ـس ازار اـی ـشـکـنی در ـب
ـبرـخی ـفن آوری ـهای اـبـتداـیی را ـبه ـقـیـمت ـبـسـیار ـباال و ـفرآورده ـهای
ـخودرا ـبه ـقـیـمت ـکـمـتر از ـتوـلـیدات داخـلی ـبه اـیران ـصادر ـکـنـند و اـین

امر تولید داخلی کشور را به رکود کشانده است.
ـنـا تگو ـبـا ایــس ـنـاـیع درگـف ـسـاـجی وزارت ـص ـتـر ـن ـمـدـیـرـکل دـف
ـباصراحت یادآورـشد:  واردات پارچه، کفش و البسه و قـیمت شکنی
ـشرـکت ـهای ـخارـجی ـباـعث ورـشـکـسـته ـشدن ـتوـلـیدـکـنـندگان اـیراـنی
ـمـلـلی پول درگزارش ـین اـل نـدوق ـب ـنی اـست ـکه ـص ـت شـده اـست. گـف
وـجه اـبل ـت اـتی ـق اـلـی اـفـیت ـهای ـم ر ـخود از رژـیم ـخواـسـته اـست،ـمـع اـخـی
ـتصـادی- ری اـق رد. ـسـمت گـی ر بگـی ـظ ارـجی درـن ای ـخ رـکـتـه رای ـش ـب
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د وـلی ا ـهمـوار سـازـن ـیـهن ـم وکراـتیک در ـم دـم
ـهـمان ـطوری که ـخاـتـمی در ـسـخـنان اـخـیر ـخود
در ـمراـسم 16 آذر ـبه آن اـشاره کرد در آـخرـین
رای «ـحـفظ ـنـظاـمی که زدیکان او ـب ـتـحـلـیل او و ـن
ان رـتـجـع داد و ـم ـب ـت ا اـس د» ـب ـن ـت اد داـش ـتـق ـبه آن اـع
رای ا ـب د ـت دـن ـش ر ـن اـض د و ـح دـن ار آـم اکم کـن ـح
ا گام ـهای اـساـسی وده ـه ـتـحـقق ـخواـست ـهای ـت
ا در وده ـه ر ـت ای چـشمگـی روزی ـه د. پـی ردارـن ـب
ـز، از ـی ـرداد ـن ـای پس از دوم ـخ ی ـه ـمه پرـس ـه
ر و ای ـشـه وراـه ات ـش اـب ـتـخ ـسـتـین اـن ـجـمـله در ـنـخ
ن دوره ـی ـم ـتـخـاـبـات شــش ن اـن ـی مچـن ـتـا و ـه روـس
ـانگر ی ـنــش ـن ی ـبه روـش ـمـجـلـس ـشـورای اـسالـم
رات ـی ـی ـنه ـتـغ ـی ا در زـم وده ـه اـیل ـت ـم واـست و ـت ـخ
اـسی اـساـسی در اـیران ـبود. ـبه اـین رواـیت در ـسـی
ی ـمه پرـس ن ـه ـدـی ـال چـن ـد ـس ـا چـن ـه ـن ـدت ـت ـم
لکرد رژـیـم و شکل گوـنـــاگون درـبـــاره ـعــم
حکوـمـتی در اـیران ـبرگزار ـشد و ـنـتاـیج ـهـمه اـین
ر ـضد رژـیم والـیت اـطـعـیت ـب ا ـق ا ـب ـهـمه پرـسی ـه
ن اـست که چرا ی اـی ـاـس ـوال اـس ـئ ـود. ـس ـیه ـب ـفـق
ـا ـرکت ده ـه ن ـح ـا و اـی ن ـتالش ـه م اـی ـررـغ ـب
ا رـسی ـه ا،  ـخواـست اـین ـهـمه ـی وده ـه وـنی ـت ـمـیـلـی
ات در ـی یـر اـین ـتجـرـب أـث ـته اـست و ـت اـف ـی ـتـحـقق ـن

تعیین شعارهای امروزین ما چه باید باشد؟
ـبرای پاـسخ ـیاـبی ـبه پرـسش ـباال ـتأـمل ـبر اـین
ان حکوـمـتی و أـله ـمـهم اـست که اـصالح ـطـلـب ـس ـم
ادرـست ظـرـیه ـن ری آن در اـین ـن ـخصـوصـاٌ رـهـب
ـنـهـا در «چارچوب ـهـای ـغـرق ـشـده ـبـود که ـت
ـقاـنوـنی» ـباـید به ـمـصاف ارتـجاع ـحاکم رـفت و ـبا
دـیل کرد. واـضع آن را ـتـع وـعـظه ـم ـصـحـیت و ـم ـن
ز چـیزی  ـجز ـتن دادن ـبه وـنی» ـنـی اـن «چارچوب ـق
ـخواـست ـهای ارـتـجاع در زـمـیـنه ـهای گوـناگون
اـبل ـتـهاـجـمات ـشـیـنی گام ـبه گام در ـمـق و ـعـقب ـن
ـسـتن «ـفـله ـیی» ده هـا بـود. ـب نـده ارـتجـاع ـن فـزاـی
ـنـشرـیه و روزـنامه، ـبا اتکاء به اـهرم ـهای «ـقاـنوـنی»
ـین ـسـرکوب مچـن ـیه و ـه ـضـاـئ ـتـاـنی ـقـوه ـق دادـس
ادـهای رـی ا ـف ـشـجوـیی کـشور ـب ـخوـنـین ـجـنـبش داـن
د» وـلی ـفـقـیه، رکوب کـنـی د» و «ـس «ـمنکوب کـنـی
ن ـی مچـن ـون اـسـاـسی و ـه ـاـن که اـصل اـسـاـسی ـق
اـنون» در کـشور اـست، از ـجـمـله ـنـموـنه اـساس «ـق

های روشن چنین روندی است.
پس از ـبه ـتوپ ـبـسـته ـشدن ـمـجـلس ـشـشم «ـبا
ان حکوـمـتی» وـلی ـفـقـیه و ـمـنع ـمـجـلس ـحـتی رـم ـف
رای ات، ـب وـع ـطـب ون ـم اـن در زـمـیـنه ـبـحث الـیـحه ـق
ر ز اـین اـم ان حکوـمـتی ـنـی اری از اـصالح ـطـلـب ـشـم
روـشن ـشد که ـبا ـحـفظ ـساـخـتارـهای کـنوـنی ـنـمی
ـوـشت آن ـرـن ـده اـصالـحـات و ـس ـن ـوان ـبه آـی ـت
ان و در حـاـلی که ان زـم ود. در ـهـم خـوـشـبـین ـب

ادامه تأملی بر شعار رفراندوم ....

شماره 8701   سه شنبه 17 آذر ماه 1383

ودـند ـعده ای از ان ـمی ـشد، ـب ـنـقـشه ـهای ارـتـجاع ـبـیش از پـیش ـعـی
اـنون اـساـسی ـنـماـیـندگان ـمـجـلس ـشـشم  ـشـعار ـبرگزاری رـفراـندوم ـق
را ـمـطرح کردـند. ـما ـبه ـموـقع ـخود گـفـتـبم که اـین ـشـعار از آـنـجاـیی
ن ـی ـظـار ـتـحـقق چـن ـت ـته ـبه آن اـن ـس ـیه و ـنـهـادـهـای واـب که از وـلی ـفـق
ـخواـسـتی را دارد ـشـعاری اـست ـتـخـیـلی و ـغـیر ـممکن. ـما ـمـطرح ـمی
وان اـین اـنـتـظار را داـشت که رـتـجـعان ـحاکم ـنـمی ـت کردـیم که از ـم
در روـندی داوـطـلـباـنه اـمور حکوـمـتی را ـبه دـست ـنـماـیـندگان واـقـعی
ـمـا ـبـرده چـشم ـمـردم سپرده و از ـقـدرت و ـثـروت ـبه ـتـاراج و ـیـغ
ـمی و ـحمـاـیت اکثـرـیت نـد. در اوج تـوان دوـلت خـاـت پوـشی کـن
ار اـمـعه ـشـع ردـمی در ـج د ـجـنـبش ـم روـمـن ـمـجـلس ـشـشم و ـحـضور ـنـی
رـفراـندوم ـنه ـتـنـها ـتـحـقق ـنـیاـفت ـبلکه ـنـقش ـبـسـیج گراـیاـنه ـیی ـنـیز در

میان توده ها نتوانست ایفاء کند.  
ـطرح شعار «ـبرگزاری رفراـندوم» که در هفـته های اخـیر مـطرح
ا آنچه که ـقـبالٌ ـشده اـست ـنـیز در ـمـجـموع پـیـشـنـهاد ـمـشاـبـهی اـست  ـب
ار روـشن ـنـمی ان اـین ـشـع راـح ورده اـست. ـط وده و شکـست ـخ آزـم
کـنـند که اـین شـعار چگوـنه ـقرار اـست به ـمرحـله اـجرا گذاـشته ـشود.
راـنی ـمواـفـقت ار دیگر ـنـیز ـبـیـست و چـند ـمـیـلـیون اـی ـبر ـفرض آنکه ـب
ـخود را ـبا اـین ـشـعار اـعالم کـنـند، ـتا ـهنگاـمی که رژـیم ـقاـنون شکن
وان اـین ـیـهن مـا حـاکم اـست جگوـنه ـمی ـت ر ـم و خـود کاـمه ـیی ـب
رـحـله ار حکوـمـتی ـبه ـم اـخـت وـنی ـس ای کـن ار را در چارچوب ـه ـشـع
اجرا در آورد. ـمدافعان این شعار که گهگاه ـنیز این رفراـندوم را با
ـهمه پرـسی جـمـهوری پس از انقالب نـیز مـقاـیسه می کـنـند ـفراـموش
ـمی ـنـماـیـند که ـهـمه پرـسی ـسال 1358، پس از ـسرنگوـنی رژـیم ـشاه
ـرگزار شــد و ـنه در دوران ت ـب ـوـق ت ـم و در شــراـیـط یک دوـل
ار أـله، ـیـعـنی ـطرح ـشـع ـس روز اـین ـم اه. اـم ـسی ـش اکـمـیت رژـیم پـلـی ـح
دادی ـحـتی اجـازه ـب ـت دوم در حـاـلی که رژـیم اـس راـن رگزاری رـف ـب
فـعاـلیت اـصالح طلـبان حکومـتی را نـیز به ـشدت کاـهش داده اـست،
ا. اـنه و ـغـیر ـمـنـطـبق ـبر اوـضاع ـعـیـنی ـجاـمـعه ـم ـنـظری اـست ـخوش ـبـیـن
ـته اـف ود که ـجـنـبش سـازمـان ـی اگر شـراـیط جـاـمـعه مـا ـبه شکـلی ـب
اگون ا ـشـیوه ـهای گوـن واـنـست رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـب ـمردـمی ـمی ـت
ـطـلـبد آن ارزه ـب ارزاـتی، از ـجـمـله اـعـتـصاب ـهای ـسراـسری، ـبه ـمـب ـمـب
ا ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه داز وـجود داـشت که ـب وـقت  اـین چـشم اـن
ران ده اـی اره حکوـمت آـیـن دوم درـب راـن رگزاری یک رـف رای ـب راه ـب
گـشوده ـشود. ـمـسأله اـساـسی اـمروز ـنـیز آـماده کردن چـنین ـشراـیط و
ر ای ـغـی ارـه ران اـست و ـنه ـشـع ری در اـی راـس ارزاـتی ـس ـب ات ـم امکاـن
ا ـبه وده ـه وس کردن ـت أـی ز ـم ری ـج ا ـثـم ـتـه اـنه ـیی که در اـن ـن ـی واـقع ـب
ـهـمراه ـنـخواـهد داـشت. تکرار ـشـعارـها و ـفراـخوان ـهای ـغـیر ـعـمـلی
وـشی سپرده ـمی راـم دـتی ـبه دـست سکوت و ـف ار پس از ـم ر ـب که ـه
ـشود دـلـسردی و ـبی اـعـتـمادی ـتوده ـها را ـبه اـین گوـنه ـفراـخوان ـها
ـبه دـنـبال ـخواـهد داـشت.  ـمـبارزه اـمروزـین ـمـیـهن ـما ـنـبردی دـشوار و
اـفـتن ـنـسـخه ـهای ـمـعـجزه آـسا و در ـعـین ـحال ـبـغرـنج اـست. اـنـتـظار ـی
ا واـقـعـیات اـطی ارگاـنیک ـب دا کردن راه کارـهای ـتـخـیـلی که ارـتـب پـی
طبقاتی - مبارزاتی جنبش مردمی میهن ما ندارد نمی تواند به رفع
ـمـعـضالت کـنوـنی و ـمـعـضل اـصـلی کـشور کمک کـند. ـبرای ـتـحـقق
اـید ـبه فکر آن اـمه ـعـمل و ـشـعاری ـقـبل از ـهر چـیز ـب رـن و اـنـجام ـهر ـب
ر ـسر راه اـنع اـصـلی ـب رداـشـتن ـسد و ـم وان ـب ود که ـت اـهرم ـمـقـتدری ـب
ده حکوـمـتی اـن ار ـعـقب ـم اـخـت ادـین را در ـس ـی ـن دی و ـب والت ـج ـتـح
ـسـیج و ـست جـز ـب ـی اشـد. و اـین اهـرم ـن ـته ـب ـیه داـش رژـیم والـیت ـفـق
ود آزادی، ردم ـمـیـهن که از ـنـب وـنی ـم ای ـمـیـلـی وده ـه اـبی ـت ان ـی ازـم ـس

دموکراسی و عدالت اجتماعی رنج می برند.

ـیه م والـیت ـفـق ـمـاـعی رژـی ـت اـج
راـمـین دـیـکـته ا ـف اـمالً ـمـنـطـبق ـب ـک
دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـشده ـصـن
اـنی اـست و ازاـین اـنک ـجـه و ـب
روز جـاـمـعه ازهـای اـم ـی ا ـن رو ـب
راردارد. اـین اد ـق ـض ران در ـت اـی
لـی و ــدـم ــری ـض سـمـت گـی
ـضدـمردـمی و پـیاـمدـهای ـفاجـعه
بارآن بیش از هرزمان دیگری

قابل لمس است. 

ـته ـی ـد کـم ـدـی ـدگان ـج ـن ـاـی ـم ـن
ـقـــام ه ـم ـمـــرکزی ـحـــزب ـب
ـست ـی رکـلی حـزب کمـوـن ـی دـب
ـیق پرـتـغـال ـبـرگزـیـده ـشـد. رـف
ـیق ـاس رـف ـی ـوس کارواـل کارـل
ـیـرکل ـنـوان دـب دـسـوزا را ـبه ـع
رـفی کرد. د ـبه کنگره ـمـع دـی ـج
ــضـــو رـفــیق دـســـوزا، که ـع
پارـلــمـــان اـیـن کـشـــور و از
ـبـش ـن ـاس ـج ـن ـرـش ـاالن ـس ـفـع
نـدیکاـیی پرـتغـال اـست، در ـس
ـسـخـنراـنی پرـشوری که ـبا اـبراز
ـدگان و ـن ـاـی ـم ـاـسـات  ـن اـحــس
اـیی از پرچم ـهای ـسرخ و درـی
ـــزب ه ـح ـــای گرم ـب درودـه
یــست پرـتـغـال روـبه رو کـمـوـن
ـنی ـبـر ـب ـبـود ـعـزم ـحـزب را ـم
ر دن ـب ره ـش ارزه و چـی ـب اداـمه ـم
اـست هـای ـمخـرب دوـلت ـسـی
اـیه داری رـم دـست راـسـتی و ـس
ـیق ـاری اـعالم کرد. رـف اـنحــص
ــود ــان ـخ ـخــن ــوزا در ـس دـس
ـهمچـنـین ـضـمن ـمحکوم کردن
اـنه و وـی راـج اـج اـست ـهای ـم ـسـی
ـسم در ـی ااـل ظـاـمی گری امپرـی ـن
اٌ وـص اـنه و ـخـص اورـمـی ـطـقه ـخ ـمـن
در عراق و افغانستان همبستگی
کـموـنـیـست ـهای اـین کـشور را
ارزات ـمردم ـمـنـطـقه و اـین ا ـمـب ـب

کشور ها اعالم کزد.
ن ســرود ـی کنگره بــا طــن
ارزه ـب ار ـم ال و ـشـع وـن اـسـی رـن ـت اـن
ا مـوـفـقـیت ـبه کار اداـمه دارد ـب

خود پایان داد. 
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ـاـلب کنگره ی ـهـای ـج ـراـن ـن ی داد. از ـسـخ ـا ـم ی ـبه ـبـحث ـه ـای ویژه ـی کنگره گرـم
ـسـخـنراـنی ـخاـنم ـشـهردار ـشـهر آـلـمـیدا، از رـفـقای ـحزب کـموـنـیـست پرـتـغال ـبود، که ـبا

استقبال پرشور نمایندگان حاضر در کنگره روبه رو شد.
کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـما ـنـیز در پـیام ـمـفصـلی به 17-ـمـین کنگره ـحزب کـموـنـیـست
رای ال ـب ای پرـتـغ ـست ـه وـنـی راـنه کـم ـی ارزات دـل ا ـمـب ـستگی ـب راز ـهـمـب ال، ـضـمن اـب پرـتـغ
د ای دـست راـسـتی پـیش رو دارـن روـه ـی ا ـن واری که ـب ارزه دـش ـب اـلی در ـم ای پرـتـغ رـفـق
آرزوی موفقـیت کرد. در ادامه همین پیام ـضمن اشاره به ـشرایط دشوار اـیران 8 سال
اه 1376، و پیکار ـجـنـبش رداد ـم ران، در دوم ـخ ردم اـی ارـیـخی ـم پس از ـهـمه پرـسی ـت
مردمی برای دست ـیابی به آزادی و دموکراسی، تشدید فشار و یورش های ارتجاع
در ـماه ـهای اـخـیر زـمـینه ـساری ـبرای اـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری آـیـنده اعالم ـشد. در
پـیام ـهمچـنـین آـمده اـست که ـحزب ـتودۀ اـیران ـخواـسـتار اـتـحاد ـعـمل ـنـیروـهای ـترـقی
ـخواه و ـضد اـسـتـبداد در ـجـبـهه ـیی واـحد اـست. پـیام کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـما ـبا اـشاره
اـلت رگوـنه دـخ اـنه ـه ـی اورـم اـمی گری در ـخ ـظ د ـن دـی ـش ـطـقه و ـت ـن رـنج ـم ـبه وـضـعـیت ـبـغ
وـشت مـردم ران را ـمحکوم کرد و اـعالم کرد که سـرـن خـارـجی در امـور داـخـلی اـی

ایران را تنها مردم ما و نیروهای سیاسی کشور رقم خواهند زد.
در ـجرـیان ـبرگزاری کنگره ـنـماـیـنده کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـما ـجـلـسات مـختـلـفی را
ـبا ـنـماـیـندگان اـحزاب ـبرادر ـبرگزار کرد. از ـجـمـله ـنـماـیـنده کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـما ـبا
ور والت اـین کـش رـین ـتـح ا آـخ ـطه ـب راق در راـب ـست ـع وـنـی زب کـم ری ـح ای رـهـب رـفـق
د، وـنـیـست ـهـن ا رـفـقای رـهـبری ـحزب کـم ده ـحزب  ـهمچـنـین ـب اـیـن ادل ـنـظر کرد. ـنـم ـتـب
ـسـطـین، ـحزب رای آزادی ـفـل ـسـطـین، ـجـبـهه ـخـلق ـب رای آزادی ـفـل ـجـبـهه دـموکراـتیک ـب
ـسوـسـیاـلـیـست ـبـعث ـسورـیه،  زاـنو - ـموزاـمـبیک، ـناـیب ـصدر ـحزب کـموـنـیـست ـبرزـیل،
اـیـندگان ال، ـنـم ا در پرـتـغ د، ـسـفـیر کوـب اریکا، و ـفـنالـن دـبـیرکل ـحزب کـموـنـیـست کاـسـت
اـحزاب کـموـنـیـست ـیوـنان،  ـسودان، ـحزب ـحاکم آنگوال (ام-پ. ال - وزـیر ـخارـجه
ـساـبق اـین کـشور) و ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا، اـیـتاـلـیا و داـنـمارک ـمالـقات و گـفت و
ر ـی و، دـب وـن و ـن ـبـیـن ـشـست ویژه ـیی ـبـین رـفـیق آـل ان کنگره ـن رـی گو کرد. ـهمچـنـین در ـج
رکزی ده کـمـیـته ـم اـیـن ـم رادر و ـن ول رواـبط ـبـین اـلـمـلـلی ـحزب ـب ـسـئ رکزی و ـم کـمـیـته ـم
ـطـقه و رـنج ـمـن ار ـبـغ ـسـی راـیط ـب اره ـبه ـش دار ـضـمن اـش د. در اـین دـی رگزار ـش ا ـب ـحزب ـم
واـضع ود را از ـم شکر ـخ و ـت وـن ـسم، رـفـیق ـن ـی اـل اـمی امپرـی ـظ ای ـن روـه ـی ور ـن ازـجـمـله ـحـض
ا ـنـظرات و ز ـب ا ـنـی راز داـشت و گـفت که ـم ـساـیل ـمـنـطـقه اـب ا در زـمـیـنه ـم روـشن ـحزب ـم

ارزیابی های شما موافقیم.
رکب از ـبـیش از 170 د حـزب ـم رکزی جـدـی ـته ـم ـی در آخـرـین روز کنگره کـم
ـعـضو و ـهمچـنـین ـهـیأت ـسـیاـسی ـجدـید و دـبـیران کـمـیـته ـمرکزی اـنـتـخاب ـشدـند. رـفـیق
ـجراـنـمـیو دـسوزا، ـبا آنکه ـحاـضر ـنـشد ـبه ـناـمزدی ـخود رأی ـبدـهد ـبا اکـثرـیت ـقاـطع راِ

17-مین کنگره حزب کمونیست پرتغال، با حضور بیش از
ر ری ـمـهمـان که از ـشـه ـی ده، در ـحضـور ـشمـار کـث ـن مـاـی 1300 ـن
ـد، و ـودـن ـده ـب ـوت ـش ـر اـنـقالب) ـبه کنگره دـع ـدا (ـشـه ـی ـم آـل
ان، از ـجـمـله ـسـتی ـجـه ـی وـن دگان 63 ـحزب کارگری و کـم اـیـن ـم ـن
ر ران، در ـشـه ودۀ اـی زب ـت رکزی ـح ـته ـم دگی کـمـی اـیـن ـم أت ـن ـهـی
رگزار شـد. 17-ـمـین کنگره ون» ـب ـسـب ـی زدیکی «ـل دا» در ـن ـمـی «آـل
الگرد ـحـیات ـحزب و ال در 83-ـمـین ـس وـنـیـست پرـتـغ ـحزب کـم
ـین سـالگرد پیـروزی اـنـقالب «گل ـمـیخک» ـین در 30-ـم ـهمچـن
ـواردو ـیق آـل ـمـله رـف ـا، از ـج ـیــست ـه ـوـن آورـیل 1974، که کـم
ـیق ـنـد ـبـرگزار ـمی ـشـد. رـف ـت ـمی داـش ـیـال، در آن ـنقـش ـمـه کوـن
کارلوس کاروالیاس، دبیرکل وقت حزب به نمایندگی از سوی
اـحـیه کنگره را اراـئه داد. ـت ـت راـنی اـف رکزی حـزب ـسـخـن ـته ـم ـی کـم
زرگی اره ـبه کار ـب ان ـخود ـضـمن اـش اس، در ـسـخـن رـفـیق کارواـلـی
ش از ـی ـمـله ـب ـنه ـتـدارک کنگره رخ داده ـبـود (از ـج ـی که در زـم
دگان ـمـنـتـخب اـیـن ـم ـشـست ـن ـسه وـسـیع و ـبـیش از 100 ـن 1200 ـجـل
ـشـنهـادات اـصالـحی) اـعالم اـفت ـبـیش از 1100 پـی ـمـحـلی و درـی
ا اـعالم زب که ـب ان ـح ام دـشـمـن ورات ـخ ـص ر ـخالف ـت کرد که ـب
رکـلی، ام دـبـی ار گـیری از ـمـق ر کـن ـقـصد رـفـیق کارواـلـیاس ـمـبـنی ـب
از و ـبی رای ـضرـبه زدن ـبه ـحزب آـغ اـتی را ـب کارزار وـسـیع ـتـبـلـیـغ
اـبه ده اـست و ـبه ـمـث د و زـن روـمـن د، ـحزب ـنـی ودـن وـفـقه اداـمه داده ـب
آلـترـناـتـیو ـجدی دوـلت دـست راـستی پرـتـغال به ـمـبارزه ـخود ادامه
ـد ـبه ـحـزب ـدـی ـمـله ـش ن ـح ـم ـاس ـض ـی ـیق کارواـل ـد. رـف ی دـه ـم
ـسوـسـیاـلـیـست اـین کـشور که ـبه ـعـنوان کارگزاران ـسرـماـیه ـبزرگ
د دـی ان ـج رـم اـلـیـست ـقـه وـسـی د گـفت که: ـحزب ـس ـعـمل ـمی کـنـن
روی چپ ـتالش در ا از یک ـنـی ده آل آـنـه ـسم اـست. اـی راـلـی ـیـب وـل ـن
ان اـیه داری و در واـقع اداـمه ـهـم زک کردن ـسـیمـای سـرـم راه ـب
ـسـیاـست ـهای ـفاـجعه ـبار گذـشـته اـست. رـفـیق کارواـلـیاس در ـمـیان
ده اـعالم کرد که: زاران ـشرکت کـنـن ور ـه اـسات پرـش راز اـحـس اـب
ـنوـسازی ـبرای ـحزب ـما ـتـغـیـیر ـصورت ـنـیـست، ـبلکه ـتالش ـبرای
نوسازی آینده کشور است. این حزب هیچگاه به سرمایه داری
تسلیم نخواهد شد و همچنان در راه سوسیالیسم خواهد رزمید.
رفـیق کاروالـیاس در ـجای دیگری از سخـنان ـخود به تـهاجم
بی ـسابـقه ارتـجاع ـبرای تـغیـیر ـقاـنون اـساسی و ـهمچـنـین حقه ـبازی
این ـنـیروـها ـبرای ـبرگزاری یک رـفراـندوم ـصوری به ـمنـظور رأی
اره کرد و ادـیه اروپا اـش اـسی اـتـح ون اـس اـن رای ـق ـمـثـبت گرـفـتن ـب

مخالفت جدی حزب با این ترفندها را اعالم کرد. 
ای ود ـهـمه ـتالش ـه ا وـج د که ـب ان کنگره اـعالم ـش رـی در ـج
رای دشـوار کردن ـین ضـد مـردـمی ـب صـوـیب قـواـن ارـتجـاع و ـت
ـفـعاـلـیت  کـموـنـیـست ـها در ـفاـصـله دو کنگره 6000 ـعـضو ـجدـید
به ـحزب پـیوـسته اـند که 40 درـصد آـنـها زـیر 30 ـسال ـسن دارـند.
ال در ـصـحـنه وـنـیـست پرـتـغ ان کـم واـن ان ـج ازـم ور ـس ور پرـش ـحـض

دریای پرچم های سرخ در 30-مین
سالگرد انقالب - مبارزه ادامه دارد!
گزارشی از 17-مین کنگره حزب کمونیست پرتغال
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اـجالس مجـمع« همکارى ـهاى اقـتـصادى آـسـیا -  اـقـیاـنوس آرام» ـموـسوم به «اپک» 
(APEC) ـبا ـحـضور 21 ـتن از ـسران کـشورـهاى ـعـضو ، در ـسانـتـیاگو پاـیتـخت شـیـلى ،
ان وان گـفت ـنه ـفـقط ـبه ـلحـاظ جـو ـسیـاـسی کشـور ـمیـزـب بـرگزار شـد. اـجالسـى که مـى ـت
ـبلکه به لـحاظ ـبرـخی از ـمـفاد دـسـتور کار آن ـمـتـفاوت ـبا گذـشـته ـبود .در ـخالل روزـهاى
18 تا 22 نوامبر ، روزنامه هاى شیلى گزارش هاى مفصلی از برگزارى این اجالس و
ـهمچـنـین ـتـظاـهرات وـسیـعى  که در روز 19 ـنواـمـبر در ـمـخاـلـفت ـبا اـین اجالس و ـبه ویژه
ـظـاـهـرات پر ـسـر و ـته ـبـود، را ـمـنعکس کردـنـد. در ـت حـضــور ـبـوش در آن ـصـورت گرـف
صـدای ـساـنـتـیاگو که ـتوـسط «ـفوروم اـجـتـماـعی ـشـیـلی» ـسازـمان دـهی ـشده ـبود، ـبـیش از
ـنـوع ـخـود ـت ـا ـشـعـار ـهـای ـم ـمـوده و ـب ـتـرـقی شــیـلی شــرکت ـن ـیـروـهـای ـم 30/000 ـتن از ـن
ـبـعـات ـظـاـمی گری آـمـریکا و اداـمه اـشـغـال ـعـراق، و ـت حــضـور ـجـورج ـبـوش در شــیـلی، ـن
وـیرانگر «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـمایه داری را ـمحکوم کردـند. ـمـطـبوـعات ـشیـلی اـین ـنـشـست
ان مـذاکرات ر گرـفـته از جـرـی اـمیـدـند . چـنـین درکى ـب آپک را «اـجالس در اـجالس» ـن
ود که صـورت ـمى گرـفت که در آن ـتحکـیم و ـتـحـمـیل ـنظـرات یک جـاـنـبه، جـداگاـنه ـیى ـب
ـجایگزـین ـتـبادل ـنـظر و گـفت و گوـهاى ـمتـقاـبل و چـند ـجاـنـبه ـشده ـبود. اـین ـموضـوع ـبه

ویژه در برخوردها و سخنان بوش به خوبى و وضوح دیده مى شد. 
ـفـضاى اجالس که کـمـتر از یک ـماه پس از پـیروزی کاـندـیدای راـست ـترـین مـحافل
ـسـیاـسی آـمریکا در اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری اـین کـشور انـجام ـمی گرـفت، ـبه گوـنه ـیى
بـود که گویـا ـفـقط «جـورج بـوش» ـحق مــسـلم بـراى دادن ـنظـر دارد. او اـین «ـحق» را
اـئل ـمی شـد که ـجـهت حـرکت اـین ـمـجـمع را ـبه سـاـیر کشـورهـای ـعضـو و را ی خـود ـق ـب
ا ـبه ـمـنـجـمـله ـجـمهـوری ـخـلق چـین دیکـته کـند. «ـحق ـمـسـلـمى» که ـبه او اجـازه ـمى دـهد ـت
جاى ـتبادل نـظر و استـفاده از آراى جمـعى و ایجاد یک پشـتوانه ـقدرتمـند بین الملـلى و
کارا، در راـستـای ـعـملکرد ـسیـاـست خـارجـى ایـاالت ـمـتحـده که، بـدون در ـنظـر گرـفـتن
افکار ـعـموـمی جـهان و ـحـتى ـمـتـحدـین ـنـظاـمى اـین کـشور در «ـناـتو» و ـبا ـبى اـعـتـناـیى ـبه
ـتـماـمى اـعـتراض ـهاى ـجـهاـنى و ـمـخاـلـفت ـسازـمان ـمـلل ، ـبه صـورت یک ـجاـنبه ، دـست ـبه
ـحـمـله ـبه عـراق زد،  ـسـخنـان و ـنظـرهـاى خـود را ـبه دیگران ـتـحـمـیل کنـد. ـسیـاـست یک
ـاـیـى ـبه افکار ـن ـت ـیـز اـین ـبـى اـع ـبه ـیـى که ـهمچـنـان اداـمه دارد و ـبـا گذشـت زـمـان ـن ـجـاـن
ـسـتم هـای ا ـسـی ده کشـورهـاـیی ـب ـجهـانـى، ـبى پرواتـر  مـى شـود. «اپک» که در بـر دارـن
ا وان یک ـمـجـمع ـب اـسـیس خـود ـهـمـیـشه ـبه ـعـن اشـد،  از ـبدو ـت ـسیـاـسی کاـمالٌ ـمـتفـاوت ـمی ـب
دـسـتور کار کاـمأل اـقـتصـادى ـعـمل کرده اـست ، اـما اـجالس اـخـیر ، ـتـحت ـفشـار «جـورج
ـبوش» ، ـبـیاـنیه ـیى کامأل ـسـیاـسى را ـبه ـتـصوـیب رـساـند که در ـتاریخ اـین مـجمع ـبى ـسابقه
ده ریکا را یک پدـی اسـى و اـقـتصـادى آـم ا ـمشکالت ـسـی ود .  جـورج ـبوش ـتالش کرد ـت ـب
جـهاـنى ـبنـماـیاـند و اـین که «اـقـتـصاد و ـتـجارت جـهاـنى» در واـبـستگى ـمسـتـقیم ـبا اـقـتـصاد
اـید ـبحـران و ـسـیاـست آـمریکا ـهـسـتـند و اـین که ـبراى ـحل ـبحـران کـنوـنى در ـجهـان ، ـب
ـسیاـسى و اقـتصادى آـمریکا حل ـشود. او پیش از اجالس «اپک» در سـفرى به آسـیا از
کشـورـهاى گوـناگون دـیدار کرد ـتا ـبـتواـند ـنـظر آن ـها را در ـمورد ـطرح ـهاى ـخود در
اـجالس ـساـنـتـیاگو جـلب کـند . او از ـجـمـله در سـفر ـخود ـبه چـین ، در ـشانگـهاى ، گـفت
ـستـى ـبه آمـریکا ، بـاـعث کاهـش ـتجـارت ـجهـانـى : «ـنبـایـد اجـازه داد که ـحـمالت تـرورـی
اـید واـمـبر «اپک» گـفت : «ـهـمه ـمـلت هـا ـب ـسه 20 ـن شـود .» او در ـهـمـین راـبـطه و در ـجـل
در ـبراـبر گروه ـهاى آدم کـشى که ـحوزه ـعمل ـجـهاـنى دارـند ، ـباـیـسـتـند .» (ـبى ـبى ـسى
1 دسـاـمبـر 2004) پیـامـد اـجالس اـخیـر «آپک» را در واـقع بـایـد ـتـحـمـیل ـسیـاـست هـاى
اـسـتى که اـین ـمـجـمع پرـقدرت اـمـنـیـتی -ـنظـاـمى ـمطـرح شـده از سـوى آـمریکا داـنـست. ـسـی
ـهمکارى هـاى اـقـتصـادى را  ـبه یک پـیمـان ـنظـامـى ـتبـدـیل خـواهـد کرد و ـمـتعـاـقب آن
ا ـقـبول ـبرـتری ـهای ـسـیاـسی- اـمـنـیـتی اـیاالت کشـورـهای ـعضـو ـناچار خـواـهـند شـد که ـب
ـمـتحـده ـبـخش ـهای ـعـمده ـیى از ـبودـجه خـود را صـرف ـنظـاـمی گری و اـعزام ـنـیروـهاى
ـنظـاـمى ـبه سـاـیر ـنقـاط ـجهـان کـنـند و در ـعـمل وارد درگـیرى هـاى ـنظـاـمى شـوـند .اـین
ـسـیاسـتى اـست که آـمریکا تالش دارد ـتا ـبا ـتـمام ـقوا آن را ـبه ـساـیر کـشورـها تـحـمیل کـند
. چـنـین ـسـیاـسـتى از ـسوـیى ـبه ـعـمـلـیات ـتـجاوز گراـنه آـمریکا ـجـنـبه ـجـهاـنى ـمى دـهد و از

سویى دیگر هزینه هاى نجومى نظامیگری این کشور را کاهش خواهد داد. 

 مبارزه ای متحد برای کنترل «ایدز»تالش برای کشاندن «آپک» به نظامی گری 
ـفـعاالن کارزار ـبرای ـبـسیج ـنـیروـها ـبرای ـغـلـبه ـبر اـیدز در ـتـظاـهراـتی ـمـتـنوع
ـتـخت ـهـای ـجـهـان «روز ـجـهـاـنی اـیـدز»، روز 11 آذرـمـاه، را ـبـرگزار در پاـی
رود و آواز خـواـنی، راـسـمی که شـاـمل ـشـمع روـشن کردن، ـس د. در ـم کردـن
ود، ـفـعاالن کارزار «اـیدز» ـضرورت اـهرات در ـشـهر ـهای ـبزرگ ـجـهان ـب ـتـظ
اـنـیان آن اـقدام ـسرـیع ـبرای کـنـترل اـین ـبـیـماری کـشـنده را که ـموج ـجدـید ـقرـب

جوانان و به ویژه زنان و دختران جوان می باشند، را متذکر شدند.
ان ـمـلل) ازـم ـسـته ـبه ـس دز» (واـب و.ان.اـی ان «ـی ازـم وت، ـصدر ـس ر پـی ای پـیـت آـق
ـمـتذکر ـشد: « چـهره اـیدز ـبـطور ـفزاـیـنده ای ـجوان و ـموـنث اـست.  ـما ـقادر ـبه
ب ـان را در ـقـل نکه زـن ـود، مگر اـی م ـب ـی ی ـنـخـواـه ـدـم ن اپـی ـتـوـقف کردن اـی ـم
وـجه ا ـمـت اـبل ـمالـحـظه ای از کارزار ـه دز بگذارـیم.»   ـبـخش ـق ان ـبه اـی پاـسـخـم
ورده دـمه ـخ دز» ـص رش «اـی ـطـقه ای که ـبه ـشدت از گـسـت ـن ا، ـم رـیـق وب آـف ـجـن
اق ـص ا اـل ور ـب وـبی، ـتـیم ـمـلی کریکت کـش ای ـجـن رـیـق د.  در آـف اـش اـست، ـمی ـب
روـبان قرـمز، سـمبل کارزار مـقابله ـبا گسـترش«ایدز»، به پـیراهن ـهای ـخود، در
د آن ـبه کارزار اـخـتصـاص واـی د، که ـع ـیم کریکت ـهـن ا ـت سـاـبـقه ـب ان ـم جـرـی
ـیاـفت، پـشـتـیـباـنی ـخود از اـین کارزار اـعالم کردـند.  در ـهـند که ـمـیـلـیون ـها ـتن
ـبه اـین ـبـیـماری دچارـند، ـنـیز ـمراـسم ـمـخـتـلـفی ـبرای گـسـترش آگاـهی در راـبـطه
ـبا اـین بـیـماری، راه ـهای شـیوع و ـمـبارزه ـبا آن ـسازـمان داده ـشد.  در زاـمبـیا که
ا ـحـمل ـشـمع در یک ـبه ـسـخـتی از گـسـترش اـیدز ـصدـمه دـیده اـست،  ـمردم ـب
رکت ور، ـش ـتـخت کـش وزاکا، پاـی ر ـل سـای اـصـلی ـشـه ـی ود در کـل ادـب راـسم ـی ـم
ا ـشرکت دز» ـب اـنی اـی راـسم «روز ـجـه ر پکن، پاـیـتـخت چـین، ـم کردـند. در ـشـه
«ـفدراـسـیون ـسراـسری زـنان چـین» و «ـمـجمع ـجواـنان چـین» ـبرگزار ـشد.  دوـلت
چـین ـبا اـنـتـشار گزارش ـهاـیی ـنـتایج کوـشش ـهای ـخود در ـمورد گـسـترش اـین
اه ات رـسـمی چـین در روز 6 آذرـم اـم د. ـمـق اـمه رسـاـن اری را ـبه اـطالع ـع ـم ـی ـب
ـنی دان چـی ـشـمـن وـسط داـن دی که ـت دـی اـیش واکـسن ـج د که آزـم اـعالم کردـن
کشف شده است، به مراحل نهایی ـخود وارد شده است.  این واکسن نتیجه
ـشـمـندان چـیـنی از ـسال 1996 اـست، و در ـصورت ـموـفـقـیت اـثر ـتـحـقـیـقات داـن
آن بر روی انسان، در مرحله آزمایشی کنونی، می تواند چشم انداز امیدوار
ا دـسـترـسی ـبه دارو ـهای ارزان ـقـیـمت  ـبرای کـشورـهای کـنـنده ای در راـبـطه ـب
فـقـیر آـفرـیـقا و آـسـیا را ـفراـهم کـند. ـبر پایه گزارش ـهای رـسـمی 840/000 ـنـفر
در چـین به  «اـیدز »دچار ـهـسـتـند که 80/000 نـفر آـنان در ـمراحل پـیـشرـفته اـین
ان ـبه ـبـتالـی داد ـم ـطـقه ای که ـتـع ـن رـقی، ـم د.    در اروپای ـش رار دارـن اری ـق ـیـم ـب
ی ـته اـست، مـراـسم «روز ـجهـاـن ـیـمی داـش ـظ ـته ـجـهش ـع دز» در دـهه گذـش «اـی
اـیدز» در اشکال مـختـلف و به ویژه از ـطریق ـبرـنامه ـهای آـموزـشی رادـیوـیی و
ـتـلوـیزـیوـنی ویژه ـبرگزار ـشد.  در ارـمـنـسـتان کـنـسرـتی ـبا ـشرکت ـمـشـهورـترـین
زان ـی رـین ـم اال ـت ال، کشـوری که ـب دـهی شـد. در پرـتـغ اـن دگان سـازـم ـن خـواـن
راـسم اـین رـبی را داراـست، ـم دز در اروپای ـغ اری اـی ـیـم د ـبه ـب دـی ان ـج ـبـتالـی ـم
سالروز  ـبا باز گشاـیی یک مرکز جدـید برای حـمایت از قرـبانیان این بـیماری
رای کمک ـبه ـجـمع اـلی ـب ور پرـتـق ـشـه دان ـم رـمـن ری ـهـن ار ـهـن دای آـث ز اـه ـی و ـن

آوری امکانات مالی برگزار شد.             
اـنی در «روز وـسـعه ـجـه دیکاـیی و ـجـنـبش ـت االن ـسـن ان، ـفـع رـقی خـواـه ـت
طـری که از ـبی شـای ـخ رای اـف ارزه ـمـهـمی را ـب ـب دز» سـر آغـاز ـم ـجهـاـنی اـی
اری ـیـم رش ـب ا گـسـت ارزه ـب رورت ـمـب اـیه داری ـبه ـض رـم ای ـس ورـه وـجـهی کـش ـت

ایدز آینده بشریت را تهدید می کند، بشارت دادند.
ا ان در راـبـطه ـب روـتـمـند ـجـه االن کارزار ـبی ـعـمـلی ـسران کـشورـهای ـث ـفـع
ـتـسـهـیل نکردن ارـسال داروـهای ـجدـید ـضد وـیروس اـیدز ـبه کـشورـهای ـفـقـیر
ـیح ـب د، ـتـق ده اـن دز» صـدـمه دـی ـیمـاری «اـی داٌ از ـب ا را، که شـدـی ـی ا و آـس رـیـق آـف
کردـند. ـفـعاالن ـضد «اـیدز» ـخاـطر ـنـشان ـشدـند که ـبـسـیاری از 45 ـمیـلـیون نـفری
ای ورـه اری دچار اـست، در ـصورـتی که کـش اـضر ـبه اـین ـبـیـم ال ـح که در ـح
د، در دـهـسال ان ـبه داروـهای ـمدرن و ـموـثر ـبـشوـن اـنع دـسـترـسی آـن روـتـمـند ـم ـث

آینده خواهند مرد.
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د. ری کـن وگـی رای ـسرکوب ـخـشن داده ـشود، ـجـل اـنه ـیی ـب ـهیچ گوـنه ـبـه
ی ـیـل ی را در پـیـش رو دارد. او اگر ـخ ـازی ـمـشکـل ـوشچنکو ـب ـای ـی آـق
تـهاجـمی ـعـمل کـند، ـممکن اـست به ـخوـنرـیزی  مـنـجر ـشود. و اگر ـخیـلی
ـمـحاـفـظه کارانه ـعمل کـند، ـممکن اـست که اـین ـفرـصت از دـست ـبرود.»
اـسی اـمه ـسـی رـن اـبی دـقـیـقی از ـب اـیـمز ـماـلی» ارزـی آنچه ـجاـلب اـست اـینکه «ـت
ال ون را دـنـب زاـسـی راـلـی ـیـب اٌ ـل ـن ـطـمـئ د: «او ـم وشچنکو دارد و ـمـطرح ـمی کـن ـی
د واـه زدیک ـخ ادـیه اروپا ـن رب و اـتـح د کرد و اوکراـئـین را ـبه ـغ واـه ـخ
ـدای ـدـی ـوـجه اـست ـنـقـش کاـن ـاـبل ـت ـان ـق ـی ن ـم کرد.»      آن چه در اـی
اپوزـیـسـیون راـست، «ویکـتور ـیوشچنکو»، از ـمـهره ـهای ـسـیاـسی ـشـناـخـته
ى اـن ـیـب ا ـعـلم ـبه پـشـت ور،  ـب اـبق اـین کـش ر ـس ده اوکراـئـین و  ـنـخـست وزـی ـش
آـمریکا و اـتـحادـیه اروپا رای ـمـیـلـیون ـها ـنـفر از ـمردم را پوچ اـعالم کرد.
شگر اـین اـی ـم وـست ـن وع پـی وـق اه در اوکراـئـین ـب ـیـمه اول آذرـم آنچه در ـن
روـها ا در ـنـظر گرـفـتن ـموازـنه ـنـی وـنی و ـب واـقـعـیت اـست که در ـشراـیط کـن
در ـسـطح ـجـهان و ـسـیاـست ـهای ـغاـلب در ارگان ـهای اـصـلی ـقدرت در
اـسی در ـهر کـشوری، روـهای ـسـی رـین ـغـفـلـتی از ـسوی ـنـی واـشنگـتن، کـمـت
دازد.  والدـیـمـیر اـن واـند ـحاکـمـیت ـمـلی و اـسـتـقالل آن را ـبه ـخـطر ـبـی ـمی ـت
پوـتـین، رـئـیس ـجـمـهور روـسـیه، در اـعـتراض ـبه ـسـیاـست ـهدـفـمـند اـیاالت
ـبـال یک م کرد که «ـبه دـن ـتـه ـتـحـده در روز 13 آذرـمـاه آـمـریکا را ـم ـم
دیکـتاـتوری در رواـبط ـبـین اـلمـللی ـمی ـباـشد.» پوـتـین در راـبطه ـبا ـعملکرد
آـمریکا در اوکراـئـین گفت: «دیکـتاـتوری ـحـتی اگر در ـبسـته یی زـیـبا و ـبا
وـقـعـیـتی ود، در ـم ده ـش اـن وکراـتیک پوـش ای دروـغـین دـم ـجـمـله پردازی ـه
ی ـمـاـتیک را ـحل کـنـد.» ـسـرگـئ ـت یــس ـتـواـنـد مـشکالت ـس یــست که ـب ـن
ـتـهم کرد اه غـرب را ـم ر خـارـجه روـسـیه در روز 6 آذرـم الوروف، وزـی
که ـمی کوـشد که از تـحوالت اوکرائـین به نفع ـخود ـبـهره ـبرداری بکـند.
او اـشاره کرد که ـبرـخی کـشورـهای ـغربی ـبا اعالم اـینکه ـنتـیجه اـنتـخاـبات
د. اـشـن رب ـمی ـب د دادن اوکراـئـین ـبه ـغ وـن دد پـی د، در ـص دارـن ول ـن را  ـقـب
دی را در دـی ای ـج دی ـه رزـبـن وط ـم د که ـخـط ـسـتـن رادی در ـتالش ـه «اـف
ا کمک ـماـلى ـبى درـیغ، اـلـیـسم از ـماه ـها ـقـبل ـب اروپا ـترـسـیم کـنـند.»  امپرـی
پشتـیـبانى ـتبلیـغاـتى، ـتـشویق نـیروـهاى مـخالف به عمل از ـطریق یک ـجبهه
اـتى و ارـضاـیـتى و ـبى ـثـب راى رـشد ـن واـحد، اـیـجاد اـخـتالل و ـبى ـنـظـمى ـب
تهدید به در گیرى هاى خیابانى و  ... شرایط «پیروزی» کاندیدای خود

را پایه ریزی کرده بود.  
ـتحـدان نـاتـوـیی آن در اوضـاع ـتحـده و ـم ـته دخـاـلت ایـاالت ـم ـب اـل
ادی در ـص اـسی و اـقـت وـنی ـسـی ـسـتـقل و ـسـعی ـبه کـسب هژـم ای ـم ورـه کـش
ور اـلت در اـم دارد. دـخ ازگى ـن ان ـت ردم ـجـه رای ـم ان ـب اـطق ـجـه ـهـمه ـمـن
الکان، ـطـقه ـب وگـسالوى و ـمـن اـجـعه ـی اد ـشوروى، ـف اـبق اـتـح اى ـس ورـه کـش
د اـین دـی اى ـج وـنه ـه زوـئال، از ـنـم اه پـیش در وـن د ـم ى و ـهـمـین چـن اـئـیـت ـه
اٌ ـتـحت ـعـنوان ـسـیاـست اـسـتـعـمارگراـنه ـمی ـباـشد. دـخاـلت ـهاـیى که ـعـمدـت
ـبق ـمـدل آـمـریکاـیـى، ـیـزه کردن» اـین کـشـورـهـا، آن ـهم ـط «دـمـوکراـت
اـفع ده ـمـن اـمـین کـنـن زه» کردـنى که ـفـقط ـت وکراـتـی رد. «دـم ـصورت ـمى گـی
اـقـتـصادی و اـسـتراتژیک آـمریکاـست. ـسرـمـقاـله روزـناـمه «دـیـلی ـتلگراف»
چاپ ـلـندن در ـتوـضـیح ـجـهت و ـماـهـیت ـتـحوالت اوکراـئـین ـبه ـصراـحت
ـسیـون راـست رنگ ارـنـجی (ایـوزـی ـمی گویـد که «قـدرت تـوده ـیی ـن
ـنارنـجی را ـسـمـبل ـخود کرده اـست) ـمی رود که به اـنقالب ـمـخـمـلی ـسال
1989 در چکسلواکی و یا انقالب رز گرجستان در سال قبل به پیوندد.»
ـاالت ـاه اـعالم کرد که «اـی ـبه 11 آذرـم ـن ـارـش ن پاول در روز چـه ـی کاـل
ول کـند.» او چـنـین د  ـقـب واـن ات  اوکراـئـین را ـنـمى ـت اـب ـمـتـحده ـنـتـیـجه اـنـتـخ

ـته، ـای ـصـورت گرـف ی ـه ـاـی ـارـس ـا و ـن ـوز ـبه شکاـیت ـه ـن ـیل آورد که «ـه دـل
رـسـیدگى ـنـشده اـست.»  ـمـقاـمات آـمریکاـیی و اروپاـیی ـبـطور ـهـماـهنگ ـشده
ـیی ـبالـفاـصـله پس از اـعالم ـنـتـیجه اـنـتـخاـبات ـبه ـشـیوه ـمرـسوم، ـبه ـموازات تـقـبـیح
ا که د ـت دگان پرداـخـتـن ر کـنـن اـه ـظ اع از ـت اـمـیت گرا» ـبه دـف ای «ـتـم حکوـمت ـه
اـنى گروـهى از ـطرـفداران اـب «ـحـقاـنـیت» آن ـها راـثاـبت کـنـند. اـما ـتـظاـهرات ـخـی
یک کاندیدا، و درست پیش از اعالم نتیجه، دلیلى بر حقانیت و پیروزى آن

طرف و شکست کاندیدای دیگر نیست. 
ـسـئوال اـین اـست که اگر در ـشراـیط ـمـشابـهی، ـیوشچنکو ، ـبرـنده انـتـخاـبات ـمى
ـشان ـمى اـبـهى را ـن ـش ادـیه اروپا عکس اـلـعـمل ـم االت ـمـتـحده و اـتـح ا اـی ـشد، آـی
اـنه رف رـس ود، از ـط روز ـب دای پـی دـی وشچنکو کاـن ا ـنه. ـبه ـیـقـین اگر ـی د ـی دادـن
اـلم د که در یکى از «ـس ى ـش ى ـم رـف ى» ـمـع وکراـس ر دـم ـظـه ى او «ـم رـب اى ـغ ـه

ترین» و«د موکراتیک ترین» انتخابات  پیروز شده است. 

اوکرائین: مرز جدید
اـینکه چرا اـنـتـخاـبات اـخـیر اوکراـئـین چـنـین اـهـمـیت ـفوق اـلـعاده ـیی کـسب
االت ر و کوـشش هـای اـی د سـاـله اـخـی د در ـتحـوالت چـن اـی کرده اـست را ـب
ـمتـحده برای گـسـتردن کنـترل بالواسطه ـخود در قـلمرو اتـحاد ـشوروی ـسابق و
اـفع در ـمـن رک اـل ـشـت ای ـم ورـه ون کـش دراـسـی ری یک ـف اـنـعت از شکل گـی ـمـم
ـحول ـمـحور ـفدراـسـیون روـسـیه داـنـست.  روـسـیه در ـسال ـهای اـخـیر در ـصدد
رکت ا ـش اـتیک ـب ـم اـسی، دیپـل صـادی، ـسـی اـهنگ کردن یک اـتحـادـیه اـقـت ـهـم
ـوان ـن ن ـبه ـع ـی ـوده اـست.  ـنقـش اوکراـئ ـتـان ـب ـزاقــس ن و ـق ـی ـبالروس، اوکراـئ
ادـیه دوده ـبـین روـسـیه و  اـتـح زرگ، پرـجـمـعـیت و ـصـنـعـتی که ـمـح وری ـب کـش
اروپا را ـمی پوـشاـند و ـخـطوط اـنـتـقال ـنـفت و گاز ـصادراـتی روـسـیه ـبه اروپا از
ر ا ـهـمـین اـم ـض د.  و از ـق اـش اـتی ـمی ـب رح ـحـی رـیق آن ـمی گذرد،  در اـین ـط ـط
ـتـیـجه ا ـن ـطه ـب رـبی در راـب ای ـغ ورـه ری کـش وـضع گـی ورد و ـم رـخ د درک ـب کـلـی
ا ات ـتـعـیـین ـمی کرد که آـی اـب ـتـخ ـتـیـجه اـین اـن د.  ـن اـش ات اوکراـئـین ـمی ـب اـب ـتـخ اـن
اـسی و صـادی- ـسـی ـت ون اـق زاـسـی ـی راـل ـب ـی دف در پـیش گرـفـتن ـل ا ـه ـین ـب اوکراـئ
ـعـضوـیت در اتـحادیه اروپا و پـیـمان ـنـظاـمی ـناـتو از ـهـمـسایگان ـخود در اروپای
ارـیـخی، دد ـت ای ـمـتـع د ـه وـن ر پاـیه پـی ا اـینکه ـب د کرد و ـی واـه د ـخ رکزی ـتـقـلـی ـم
ـسـیاـسی و ـفرـهنگی و اـقـتـصادی اـتـحاد ـبا ـفدراـسـیون روـسـیه را ـمرکز ـتوجه ـقرار
رـقی وزـنه ـخود را زرگ در اروپای ـش ور ـب اـبه دوـمـین کـش واـهد داد و ـبه ـمـث ـخ
اد ده اـتـح اـیت از شکل گـیری ـبـلوک کـشور ـهای ـعـمده ـتشکـیل دـهـن در ـحـم
ـشوروی ـساـبق ـبه کار ـخواـهد گرـفت. روزـناـمه «ـتاـیـمز ـماـلی»(ـفاـیـنـنـشال ـتاـیـمز)
اه ـنوـشت که ان ـم دو روز ـقـبل از اـنـجام ـمرـحـله دوم  اـنـتـخاـبات  در روز 29 آـب
ـین را اه اوکراـئ ات روز اول آذرـم ـتخـاـب ـیـجه اـن ـت رـبی ـن اـسی ـغ ـی ـتـحـلـیل گران ـس
«ـمـحـوری ـتـرـین » اـمـر ـبـرای اـتـحـادـیه اروپا در دوره پس از ـسـقـوط اـتـحـاد
اره کرد که اـین رب اـش وذ ـغ اـمه پرـنـف د.  اـین روزـن داد ـمی کـنـن وروی ـقـلـم ـش

انتخابات عمالٌ به نمایشی از قدرت بین روسیه و غرب تبدیل شده است!  
ی کـنـد: ی اـشـاره ـم ـطـلع ـغـرـب ـیلگر ـم ی ـبه ـنـقل از یک ـتـحـل ـاـل ـمـز ـم ـاـی ـت
«اوکراـئـین به یک ـمـساـله ـیی در ـمـبارزه ژـئوپـلـیـتیک ـبـین روـسـیه و ـغرب ـتـبدـیل
ان ال ـقـبل پاـی د 13 ـس وپـلـتیک که ـتـصور ـمی ـش ای ژـئ اـبت ـه ده اـست... رـق ـش
ـیاـفـته اـند، اکـنون به شکل ـبـسـیار دراـماـتیکی اـحـیا ـشده اـند.» از ـهـفـته ـها پـیش از
اـنتـخاـبات دوـلت ـهای ـغرـبی و رـساـنه ـهای اـین کـشور ـها ـبـطور ـهـماـهنگ ـشده
ای ـحـمالت ـتـبـلـیـغاـتی ـبه ارگان ـهای دوـلـتی اوکراـئـین را ـبر اـین پاـیه که آن ـها
در روـند اـنـتـخاـبات ـبه نـفع نـخـست وزـیر، ویکـتور ـیاـنوکوویچ، ـعمل ـمی کـنـند،
شروع کردند.  کشور های غربی رسماٌ و مستقیماٌ حمایت خود از یوشچنکو،

کاندیدای اپوزیسیون، را اعالم کردند.     
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بحران انتخاباتی اوکرائین ، تالش امپریالیسم
برای «تغییر رژیم »

ـنـیروـهای واـبـسته ـبه ـغرب ـبا ـعدم ـقـبول ـنـتیجه دور دوم اـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری
اد رـیق اـیـج ادـیه اروپا ، از ـط ده و اـتـح ـتـح االت ـم ا اـی اـهنگی کاـمل ـب اوکراـئـین و در ـهـم
یک ـبـحران ـبی ـساـبقه ـسـیاـسی در اـین کـشور،  گاـمی مـهم در ـمـسـیر ـتـغـیـیر ـتوازن ـنـیروـها
اـنى چـند اـب اـهرات ـخـی ـظ د.  ـت رداـشـتـن ون روـسـیه ـب دراـسـی رز ـهای ـف ـطـقه و در ـم در اـین ـمـن
ادـیه ریکا و اـتـح اى آـم ارـه ـش ون راـست  اوکراـئـین و ـف ـسـی اى اپوزـی روـه وـسط ـنـی روزه ـت
اروپا ، ـسرانـجام «دـیوان ـعاـلى کـشور» در اوکراـئـین  را واداـشت که در روز 13 آذرـماه
ـنـتیـجه اـنتـخاـبات اـخـیر اـین کـشور را ـباطل اعالم کرده و ـقرار ـبرگزارى مـجدد اـنـتـخاـبات
اـیه داری رـم ای ـس اى گروـهى در کـشورـه اـنه ـه رده رـس د .  ـتـبـلـیـغات گـسـت ادر کـن را ـص
ر اـسی اـخـیر  اوکراـئـین ـمـحـصول ـشراـیط ـغـی رار داردکه ـبـحران ـسـی اٌ ـبر اـین پاـیه ـق ـعـمدـت
ـقاـبل ـقـبول ـنـحوه ـبرگزارى اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری و «ـتـقـلب ـهای» اـنـجام ـشده در
ـجرـیان آن ـمی ـباـشد.  در ـحاـلیکه ـشواـهد ـبـسـیاری ـبر دـست داـشـتن کـشورـهای ـسرـماـیه
داری و ـبه ویژه اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا و اـتـحادـیه اروپا و ارگان ـهای اـمـنـیـتی  آـنان در
ا اـهداف کاـمأل ـسـیاـسى ، اـقـتـصادى و ـنـظاـمى دالـلت دارد.  پـیش از اـیـجاد اـین ـبـحران ـب
ـیغـات فـراوان ،  پیـروزى « ویکتـور ـبـل ـتـخـابـات، رسـاـنه هـاى گروـهـى غـربـى بـا ـت اـن
ـشـخص شـدن ات و ـم ـتخـاـب د، امـا در پایـان روز اـن ـن ـت ـس ـتـمی ـمی داـن وشچنکو» را ـح ـی
شکـست وى، آـمریکا و اتـحادیه اروپا اعالم کردـند که نـتیجه اـنتـخاـبات را ـقـبول ـندارـند
ـیـون ـس ـیـروـهـای اپوزـی ـیه ـبه گزارش رـسـاـنه ـهـای ـغـرـبی اـین ـبـود که ـن ـض .  ـظـاـهـر ـق
ر اه ـب ات که در روز اول آذرـم اـب ـتـخ ا در دور دوم اـن د که گوـی ودـن اوکراـئـین ـمـعـترض ـب
گزار ـشد، و ـطـبق ـنـتـیـجه اـعالم ـشده ویکـتور ـیاـنوکوویچ، ـنـخـست وزـیر کـنوـنی، پـیروز
ـمـاـیت و ـتـحـریک ـته اـست.  ـبـا ـح ـتـرده ـیی اـنـجـام گرـف ـشـده اـست، ـتـقـلب ـهـای گـس
کـشورـهای ـغرـبی که از ـقـبل از اـنتـخاـبات ـنـتـیـجه آن را پـیروزی ـمـسـلم کاـندـیدای دـست
ـصـول ـیـجه دیگری را ـمـح ـت ی، ویکـتـور ـیـوشچنکو، اـعالم کرده ـبـودـنـد و ـهـر ـن ـت راـس
ون در ـسـی داران اپوزـی رـف زار ـط ا ـه د، ده ـه داد ـمی کردـن ری ـقـلـم دـستکاری در رای گـی
رده و رات گـسـت اـه ـظ ده و ـت رکزی کـیف، پاـیـتـخت اوکراـئـین، گرد آـم ای ـم ان ـه اـب ـخـی

ادامه داری را سازمان دادند.
ده شکـست دـهـن اـن ـش اـیج اوـلـیه ـن اه که ـنـت اـصـله روزـهای 2 آذرـم روـند ـتـحوالت در ـف
کاـندـیدای ـمورد ـحـماـیت کـشورـهای ـغرـبی ـمـنـتـشر ـشد، و 13 آذرـماه که «دـیوان ـعاـلی»
کـشور اـبـطال ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات و ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـجدـید را ـتـصوـیب کرد، ـبه ـغاـیت
آموزنده و درـبر دارنده  ابـعاد و وسعت تالش امپریالـیسم برای تـغییر جـغرافیای سـیاسی

جهان می باشد.
اـلی کـشور در وان ـع ر رای دـی ا ـخـب اه در راـبـطه ـب ر پوـتـین در روز 12 آذرـم والدـیـمـی
مورد الغاء نتیجه دور دوم انتخابات وتصویب تجدید آن در سه هفته آینده گفت که
د دـی واـست ـتـج رم درـخ ر پاـیه پالـتـف ون ـب ـسـی ـتـیـجه اـست.  اپوزـی ات ـبی ـن اـب ـتـخ د اـن دـی «ـتـج
انتخابات می تواند اگر نتیجه به نفع آن نباشد، خواستار برگزاری مجدد آن  برای بار
سوم و چهارم و.... بیست و پنجم شود. تا انکه باالخره کاندیدای مورد نظر آن پیروز
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شود.»   
تدارک قبلی

ریکا و از اـصـلی ارـجه آـم ر ـخ اون وزـی اژ، ـمـع ریچارد آرـمـیـت
ـترـین ـمـعـماران ـسـیاـست ـخارـجی کـشورـهای اروپای ـشرـقی در
ات، ـتخـاـب اه، ـسه روز پـیش از اـنجـام دور اول اـن ان ـم روز 8 آـب
ـتـخـاـبـات» در ـیـجه اـن ـت ـوال ـبـردن «ـن ـئ ـطـرح ـبه زـیـر ـعالـمت ـس
اوکراـئـین را، در ـصورـتی که کاـندـیدای ـمورد ـنـظر ـغرب ـبرـنده
راز ـمی دارد: « اٌ اـب ـت اژ صـراـح ـت ـی د.  آرـم طـرح ـمی کـن شـود، ـم ـن
ـصـرـیح کرده اـست که ـمـا در یک ـارـهـا ـت ـتـحـده ـب اـیـاالت ـم
ـین ـسـته ـیی دارـیم.  اوکراـئ رـج اـفع ـب ـن وکراـتیک، ـم اوکراـئـین دـم
ـظـیـمی ـسـیل ـع اـن ر اـست و پـت ون ـنـف ا ـجـمـعـیت 50 ـمـیـلـی وری ـب کـش
رای وـنه ـیی ـب ـم ـطـقه ای و ـن ـن درت ـم ای ـنـقش  یک ـق رای اـیـف ـب
رز آن را دارا اـبق و ـمـنـطـقه ـهم ـم کـشور ـهای اـتـحاد ـشوروی ـس
اـست.در ـحـقـیـقت اـین کـشوری اـست که ـهم اکـنون ـنـیز کمک
ـمـله ی کرده اـست.  از ـج ـاـن ـیت ـجـه ـن ـنـدی ـبه اـم ـم ـهـای ارزـش
رار ـبه اـینکه ا اـق اژ در اداـمه ـب راق.»  آرـمـیـت ادن ارـتش ـبه ـع رـسـت ـف
اـبه یک ـث ـین ـبه ـم ده ـیی ـبه ـنـقش اوکراـئ ـن زاـی ریکا ـبه طـور ـف آـم
وـجه دارد، از طـرح هـای صـادی» ـت ـت راتژیک و اـق ـت ـتحـد اـس «ـم
ور ـبه ر پاـیه آن اـین کـش راـیـطی که ـب اد ـش رای اـیـج ـسم ـب اـلـی امپرـی
«ـعـضوـیت پـیـمان ـناـتو، اـتـحادـیه اروپا و ـسازـمان تـجارت جـهاـنی»
ـته ـهـای در آـیـد، ـسـخن ـمی گوـیـد.  در اـین که ـتـحـوالت ـهـف
اـلـیـسم ـسـته ـبه امپرـی اٌ از ـسوی ـمـحاـفل واـب اـخـیر در اوکراـئـین دـقـیـق
ـطرح رـیزی ـشده ـبوده ـهـمـین ـبس که ـبه ـسرـمـقاـله «ـتاـیـمز ـماـلی»
(ـفاـیـنـنـشال ـتاـیـمز) یکی از ـعـمده ـترـین روزـناـمه ـهای ـسـخنگوی
اـمه ـسه ـهـفـته ـقـبل از دور اره کـنـیم.  اـین روزـن اـیه داری اـش رـم ـس
دوم اـنتـخاـبات در ـسرمـقاله ـخود ـضمن ارائه اـین ـجمع ـبـندی که
ادـیه اروپا و اـلـتیک که ـعـضوـیت اـتـح ـطـقه ـب ای ـمـن ـفـقط کـشورـه
وکراـتیک ان، دـم ـسـت د، و گرـج رـفـته اـن و را پذـی اـت ا ـن ـهمکاری ـب
ده اـتـحاد ـشوروی اـقی ـجـمـهوری ـهای ـتشکـیل دـهـن د و ـب ـسـتـن ـه
ـسابق تـحت کـنـترل رژـیم ـهای ـتـماـمـیت گرا ـهـسـتـند، ـبه ـنـیروـهای
ـطرـفدار ـسرـماـیه رـهـنـمود ـمی دـهد: «ـنـباـید گذاـشت که ـمـقاـمات
ـبـرـنـد.» ـین را ـبه ـسـرـقت ـب ـتـخـاـبـات در اوکراـئ ـیـجه اـن ـت ـتی ـن دوـل
اـتی وـضـیـح ز ـت زـئـیات  ـعـمل ـنـی ا ـج اـله در اداـمه در راـبـطه ـب رـمـق ـس
یـر ـبه وقـوع ـته هـای اـخ ـمی دهـد که بـا تـوـجه ـبه آنچه در ـهـف
وشچنکو ای ـی اـشد.  «آـق ز ـنـب د،  ـحـیرت انگـی واـن پـیوـست، ـنـمی ـت
ـباـید ـهواداران ـخود را ـبرای ـتـظاـهرات ـصـلح آـمـیز ـبه ـخـیاـبان ـها
د از اـینکه ـبه کوچـمای ـبی رـحم اـی د وـلیکن او ـمی ـب واـن را ـبـخ ـف


