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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» !
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جبهه واحد دموکراسی و حقوق بشر، انتخابات و
ضرورت تشدید مبارزه بر ضد برنامه های ارتجاع

اقدام های مزدوران
حکومتی علیه سندیکاهای
کارگری را محکوم می کنیم

اـسی ر، ـصـحـنه ـسـی ای اـخـی ـته ـه ای ـهـف دادـه روـی
دی کرده اـست. ول ـج ر و ـتـح ور را دچار ـتـغـیـی ـش ـک
اـین روـیدادـها از چـنان اـهـمـیـتی ـبرـخوردار اـست ـکه
ـیت اـعالم داـشت ـسـرـنـوـشت و ـمی ـتـوان ـبـا ـقـاـطـع
آینده میهن ما در گرو سمت و سوی این روندها و

تحوالت است.
ر ـکه ـهمگی ـبه ای اـخـی اب رخ دادـه ر پٌر ـشـت ـسـی
ـته اـنـد، ـیـر ـبه ـهم پـیـوـس ـسـان ـحـلـقه ـهـای ـیک زـنـج
وش ا دـسـتـخ ا را در ـمـیـهن ـم روـه ـی اـسی ـن آراـیش ـسـی
رده اـست. ده ـیی ـک دوار ـکـنـن ر ـمـحـسوس و اـمـی ـتـغـیـی
اـهد ـشـکل گـیری ـصف ـبـندی ر اـین پاـیه ـش اـکـنون ـب
ـهای ـنوـین ـحول اـساـسی ـترـین ـخواـست ـهمگاـنی و
ر ـمـلی و راگـی رده و ـف در چارچوب ـیک ـجـبـهه گـسـت

مردمی و ضد استبدادی هستیم.
آنچه ـبـیش از ـهمه ـعوامل داخـلی و ـخارـجی در
اـنه اوـمت آگاـه ا کرده، ـمـق ر اوضـاع ـنـقش اـیـف ـی ـی ـتـغ
ای وده ـه ر ـت ارت دـقـیق ـت ود. ـبه ـعـب ردـمی ـب ـجـنـبش ـم
کــشـان و ـت ـم ـیع ـمـردم ـبه ویژه ـکـارگران و زـح وـس
یـاـنه حـال در ـمخـاـلـفت بـا تـدارکـات شـرهـای ـم ـق
رگزاری ـیک ا ـب رای ـتـثـبـیت ـموـضع ـخود ـب ارـتـجاع ـب
رای زد و اـیـشی و پس از آن ـتالش ـب رـم اـبات ـف اـنـتـخ
ـشان دادـند و ا ـقدرت ـهای ـخارـجی واـکـنش ـن ـبـند ـب
ـد آورد ـکه واپس ی را پدـی ـرایــط ـوع ـش در ـمجــم
گراـیان را وادار ـبه ـعـقب ـنـشـیـنی ـمـشـخص و ـحـساب

شده ای کرد. این اقدام با توجه به وضعیت حاکم
رده ر ـکـشور ـسـبب ـتـحرک در درون ـطـیف گـسـت ـب
اـست ـجـنـبش گردـید. درس گـیری از شکـست ـسـی
ول «ـخط ـب ای آن  ـق وـنه ـه ـم ای گذـشـته، که از ـن ـه
قـرمـزهـای» ارـتجـاع و ـتمکـین ـبه خـواـست هـای
ـوق ـرکوب ـحـق ـنه ـس ـی ـاکم در زـم ـان ـح ـرـتـجـع ـم
ــشــان، اسـت  روش ـجــدـیــدی را در دگراـنــدـی
ی، ـبـا مــسـاـیل ـت ـبـان ـحـکـوـم ـبـرـخـورد اـصالح ـطـل
ای روـه ـی ا ـن ورد ـب رـخ اً ـب وـص ور و ـخـص اـسی کـش ـسـی
ـتـخـاـبـات رـیـاـست ـتـاـنه اـن ـیـر ـخـودی»، در آـس «ـغ
جمهوری نهم، نشان می دهد که قابل تأمل است.

ان ـطور که اـعالـمـیه کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـهـم
ـما در زـمـیـنه اـنـتـخاـبات اـشاره کرده اـست ـبرگزاری
ـشـیـنـیی وـلی واداران ـمـعـین، در پی ـعـقب ـن ـکنگره ـه
ـت دعــــوت از ـه ـــدام در ـج ـم و اـق ه رژـی ــی ـق ـف
دگراـندـیـشان ـبرای ـتشکـیل یک ـجـبـهه وـسـیع ـبرای
دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر گام ـمـهم و ـمـثـبـتی اـست.
رـقی ـضـمن ای ـمـت روـه ـی د ـهـمه ـن اـنـن ز ـم ـی ا ـن زب ـم ـح
ای د در راـسـت واـن دام که  ـمی ـت ال  از اـین اـق ـتـقـب اـس
د د، ـمـعـتـق اـش ران  ـب ردم اـی ارـیـخی ـم اـمـین ـحـقوق ـت ـت
ـمه ـنـده  ـه ـبـهه ـبـاـیـد پوشـش دـه اـست که  اـین ـج

اعالمیه کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

گامی درست در مبارزه یی دشوار و سرنوشت ساز
پیش به سوی اتحاد عمل همه نیروهای ضد استبداد برای سازمان دهی جنبش

عمومی خلق!
هم میهنان گرامی

واری اـیف ـمـهم و دـش ر وـظ ای اـخـی اب روزـه ـتـحوالت پر ـشـت
رار داده ا ـق واه ـمـیـهن ـم ای آزادی ـخ روـه اـبل ـهـمه ـنـی را در ـمـق
ـظر گرـفـتن ا در ـن أـمل و دـقت و ـهمچـنـین ـب ا ـت د ـب اـی اـست که ـب
ی، ـبـرای ـتـحـقق ش ـمـردـم ـنـب ـنـاـفع کوـتـاه و دراز ـمـدت ـج ـم
یک، ـبه آن پاـسخ ن، پاـیـدار و دـمـوکراـت ـیـادـی ـن اـصالـحـات ـب
ـیه و ـق ی ـف ـان، وـل ـب ـورای نگـه ـئه ـش ـوـط ی داد.  ـت ـته ـی ـاـیــس ـش
ات اـب ـتـخ رای ـتـحـمـیل یک اـن ا ـب ر ـمـیـهن ـم اکم ـب ان ـح رـتـجـع ـم

ارزه ـب ا ـم ات ـمـجـلس ـهـفـتم، ـب اـب ـتـخ وع اـن ـشی، از ـن اـی رـم ـف
ای روـه اـعی و ـطـیف وـسـیع ـنـی روـهای اـجـتـم اراـنه ـنـی وـشـی ـه
ـسـیاـسی درـهم شکـسـته ـشد و افق ـتازه ـیی ـبرای گـسـترش
م ی رژـی ـن ـمـاد آن ـیـع ـبـداد و ـن ـت ـارزه در راه ـطـرد اـس ـب ـم
ـمل ـیـهن ـمـا گـشـوده ـشـد. عکس اـلـع ـیه در ـم والـیت ـفـق
اکم ان ـح رـتـجـع ا، که دور از ـتـصور ـم وده ـه راـضی ـت اـعـت
ـبود،  و ـخـطر گـسـترش ـسرـیع آن ـسران رژـیم را آنچـنان
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ایران و سازمان تجارت
جهانی    در صفحه 4 و 5

ـان ـرـم ـزدوران  ـتـحت ـف ـعـده ای از ـم
ارگان ـهاـیی ـنظـیر ـخانه ـکارگر و ـشوراـهای
اـسالـمی ـکار ـبرای ـبار دوم ـبه ـمحل ـتـشـکـیل
ـارگران ـای ـک ـک ـدـی ـن ی ـس ـوـم ـم ـمع ـع ـمـج
ـشــرکـت واـحــد ـیــورش ـبــرده و آن را
ـتـخرـیب ـکردـند. ـبـنا ـبه گزارش ـهای ـمـنـتـشر
ـبه ـن ـش امـداد روز پـنـج شـده، سـاـعت ـیک ـب
اه ـسال ـجاری  ـعده ای دوازدـهم ـخرداد ـم
ـتل ـا ـکـوـک ـنـاس ـب ـاـش اـفـراد ـبه اصــطالح ـن
رـکت ارگران ـش دـیـکای ـک وـتف ـبه ـسـن وـل ـم
وـمه واـقع ران و ـح وس راـنی ـتـه وـب د اـت واـح
از ـحـمـله ارگران ـخـب دـیـکای ـک در ـمـحل ـسـن
اب ـبـمب آـتش زا، از درون ا پرـت کرده و ـب
ان اـخـتـم اـلـکن ـس اـبل، ـبه روی ـب ان ـمـق اـب ـخـی

بخشی از آن را به آتش کشیدند.
اـنه درـست ـیک روز ـشـی اـین ـحـمـله وـح
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اـیـنه ـیی از ـمواـضع اـتـخاذ ا ـصدور ـبـی اچار ـشد ـب ـهراـسـناک کرد که وـلی ـفـقـیه ـن
ان رـتـجـع ان و دیگر ـم ورای نگـهـب اـتی وـسـیع ـش ـبـلـیـغ اـمه ـت رـن د. ـب ـشـیـن ده ـعـقب ـن ـش
اـمـنه ای و «حکم حکوـمـتی» اـنه ـخ ـضـح ـشـنـیـنی ـمـفـت ار ـعـقب ـن رای اـسـتـت اکم ـب ـح
د اق و چـن ـشـق اد اـن رای اـیـج وـطـئه دیگری ـب رکت ـبـخـشی از ـت دن اـین ـح واـن ـخ
دـستگی در ـصـفوف ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب و ـمداـفـعان آن و ـهمچـنـین دـشوار
اـتی اـنجـام  ـمی گرـفت. ـتخـاـب رای ورود ـبه ـصـحـنه اـن ر ـمـعـین ـب کردن کار دکـت
ـیه «حکم اـن ـی ر که اـین ـب ـظ داـخـتن اـین ـن ا جـا اـن ود که ـب اب ارـتجـاع اـین ـب ـس ـح
ا دی او ـب رز ـبـن دون ـم حکوـمـتی» اـست در ـصورت ورود ـمـعـین ـبه ـصـحـنه، و ـب
ازی» ـتـعـیـین ـشده از ـسوی ارـتـجاع و واـنـین ـب اـیی، پذـیرش «ـق اـست ـه چـنـین ـسـی
ـقـبول ـهـمان ـمرز ـبـندی ـهای «ـخودی و ـغـیر ـخودی» و ـخط ـهای ـقرـمزی اـست
که ـخاـتـمی رـعاـیت ـمی کرد و ـبدـین ـترـتـیب ارـتـجاع ـخواـهد ـتواـنـست ـسوار ـبر
واری پـیش دن ـمـعـین ـبه «حکم حکوـمـتی» دـش ـسـلـیم ـش ـبـلـیغ ـت دـبـیـنی و ـت وج ـب ـم
ات اـب رگزاری یک اـنـتـخ رای ـب ود را ـب اـمه ـخ رـن رداـشـته و ـب ر راه ـب ده را از ـس آـم
ـفرـماـیـشی و روی کار آوردن «ـسردار ارـتـجاع» ـیـعـنی ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی و ـیا

«نامزد اصلح»  دیگری به پیش ببرد.
اه گذـشـته در اـظـهار ـنـظرـهای ا در ـسال ـهای اـخـیر و ـخـصوـصاٌ چـند ـم ـحزب ـم
گوـناگونی ـهـمواره ـبر این اـمر ـتأکـید کرده و ـمی کـند که راه کار شکـستن ـبن
ـبـست کـنوـنی اتکاء ـبه ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و ـحرکت در راه ـبـنا کردن ـجـنـبـشی
ـسازـمان ـیاـفـته، ـمتکی ـبر ـتوده ـهای ـمردم وـحول ـشـعارـهای ـمشـخص و ـمـتـناـسب
ـبا اوـضاع ـحاد ـجاـمعه ـماـست. ـحزب ـما ـبر ـینـیادـهای ـنـظری ـخود، یـعنی اوـلویت
ا کردن ـمـیـهن از وده ـهای زـحـمتکش و ـحرکت ـبه ـسـمت رـه اـفع ـت دادن ـبه ـمـن
اد ـعـمل راـنه از اـصل اـتـح اـطع ـمـخـتـلف پیگـی ـبـختک رژـیم والـیت ـفـقـیه، در ـمـق
اـیت کرده و ور ـحـم واه و اـصالح ـطـلب کـش رـقی، آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـهـمه ـنـی
ر اـید ـتـمام ـتالش ـها را ـمـتوـجه ـتـحـقق اـین اـمر ـخـطـی ـهمچـنان ـمـعـتـقد اـست که ـب
ا درک ـضـعف ـهای ـجدی ـجـنـبش واره ـب ال گذـشـته ـهـم ا در ـهـشت ـس کرد. ـم
یـر ـته «خـودی و ـغ صـارهـای ارـتجـاع سـاـخ ـبی که خـود را در ـح اـصالح ـطـل
ای روـه ا اتکاء ـبه ـنـی وان ـب ودـیم که ـمی ـت ود ـمـعـتـقد ـب ـخودی» ـمـحـصور کرده ـب
ان و ـبه واـن ارز و ـج ان ـمـب وـی ـشـج ان، ـبه داـن اـعی، ـبه کارگران و زـحـمتکـش اـجـتـم
زـنان دـلـیر ـمیـهن ـما  و ـهـماـهنگی ـبا ـنـیروـهای دگراـندـیش و ـخارج از ـحاکـمـیت
ات ا وـجود ـهـمه امکاـن اـمـعه پدـید آورد که ارـتـجاع ـب روـیی را در ـج ان ـنـی آنچـن
ـشـیـنی زد و ـبه ـعـقب ـن رـخـی اـبـله ـب ا آن ـبه ـمـق د ـب واـن ـت رکوبگراـنه اش ـن اـمی و ـس ـظ ـن

وادار گردد. 
هم میهنان هوشیار و آزاده!

ا ـهـشـتـمـین ـسالگرد دوم ـخرداد ـحوادث اـین روزـهای کـشور ـمـصادف اـست ـب
ر ضـد رژـیم ا ـب ردم ـم ارزات ـم ـب ـطـفی در ـم ـطه ـع 1376. دوم خـرداد 1376 ـنـق
والـیت ـفـقـیه ـبود. ـحزب ـتوده اـیران ـبا وـجود ـحـماـیت از ـخواـست ـهای ـجـنـبش
وکراـسی و حکوـمـتی رار دـم ات در ـجـهت اـسـتـق رای ـتـحـقق اـصالـح ردـمی ـب ـم
ـمتکی ـبر آرـمان ـها و ـخواـست ـمردم، از ـهـمان اـبـتدا ـبه روـشـنی اـعالم کرد که
ـبر ـخالف ـقول ـهای داده ـشده از ـسوی ـخاـتـمی و ـهـمفکران او، اـعـتـقاد ـندارد
که می ـتوان با ـحفظ چارچوب ـساخـتارهای اـستـبدادی، یعنی ـحاکمیت ـمطلق
رد. کـمـیـته ردـمی را ـبه پـیش ـب ای ـم واـست ـه ر ـتـحـقق ـخ ور، اـم ر اـم وـلی ـفـقـیه ـب
ـبـال از رأی ـتـق ـمـرکزی ـحـزب ـتـوده اـیـران، در پـنـجم ـخـرداد 1376، ـبـا اـس
ـتاریـخی ـمردم در نـفی ـناـمزد رـسـمی وـلی ـفـقـیه اعالم کرد: «آنچه از ـهم اکـنون
م ـررـغ ـیه ـب ـق م والـیت ـف ـری رژـی ـب ـیـقت اـست که رـه ن ـحـق ت، اـی ن اـس روـش
ـخواـست ـتوده ـها ـبرای اـنـجام ـتـغـیـیرات دـموکراـتیک ـمـصـمم اـست ـبه ـسـیاـست
اـسی در ـسـمت و ـسوی رات اـس رگوـنه ـتـغـیـی ود اداـمه دـهد و ـسد راه ـه ای ـخ ـه
ای وده ـه ای ـت ا و آرزوـه دـه اـبل اـمـی روز در ـمـق د... اـم اـش ا ـب اـمـعه ـم رکت ـج ـح
ا اده اـند که در 18 ـسال گذـشـته ـب ـسـت ـمـیـلـیوـنی ـمردم ـهـمان اـفراد و ـنـهادـهاـیی اـی
داـلت ای اـنـقالب ـبـهـمن - آزادی، اـسـتـقالل و ـع ان ـه اـنت آشکار ـبه آرـم ـخـی
راـیط د و چـنـین ـش وـنی ـسوق داده اـن ا را ـبه ـلـبه پرتگاه کـن اـمـعه ـم اـعی- ـج اـجـتـم

دهشتناکی را به مردم ما تحمیل کرده اند...»
ـما ـهـمان ـطور که در اـسـناد پـنـجـمـین کنگره ـحزـبـمان ـنـیز اـشاره ـشده اـست

ـبقـاـتی در درون جـاـمـعه و بـا ارزیـاـبی تـرکـیب نـاـهمگونادامه اعالمیه کمیته مرکزی... بـارزه ـط بـا ارزیـاـبی ـم
اـتـمی ـجـمع ر گرد ـخ ان حکوـمـتی ـب وان اـصالح ـطـلـب اـسی ـیی که ـبه ـعـن روـهای ـسـی ـنـی
ـسـبت ـبه دار دادن ـن ـش ـسـتـیم که ـضـمن ـه ود ـمی داـن واره وـظـیـفه ـخ د، ـهـم ودـن ده ـب ـش
اتکاء ـغـیر واقع ـبـیـناـنه  به ـمذاکرات و ـبده ـبـسـتان ـها در ـباال، ـتوـجه ـنـیروـهای ـسـیاـسی
ا ـجـلب کـنـیم. وده ـه ارزه ـت ان دـهی ـمـب ازـم أـله ـمـهم ـس ـس ور را ـبه ـم اـعی کـش و اـجـتـم
ا ـخاـتـمی و ا پرـهـیز از اـنـحراف ـبه راـست، ـیـعـنی ـغـلـتـیدن ـبه اـین ـنـظر که ـب ـحزب ـما ـب
ـسـیاـست ـهای اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی  ـمی ـتوان ـتـغـیـیرات اـساـسی ـمورد ـنـظر ـمردم
دی رگوـنه سـودـمـن د و ـهمچـنـین اـنحـراف ـبه چپ، ـیـعـنی انکار ـه ـشـی را ـتـحـقق ـبـخ
ـحوادث دوم ـخرداد و روـندی که در ـجاـمـعه ـما آـغاز ـشده ـبود،  ـسـیاـست آگاـهی
واه در درون رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـسـیج ـنـی دادن ـبه ـجـنـبش و ـتالش در راه ـب

کشور به پیش برد.
اـبی ـمی کـنـیم. ر چـنـین پاـیه ـیی ارزـی ز ـب ر کـشور را ـنـی ا ـحوادث روزـهای اـخـی ـم
ـنه ای، ول حکم خـاـم ـب ازی و ـق ـین ـب واـن رای ـتـحـمـیل ـق وـطـئه ارـتجـاع ـب اـبل ـت در ـمـق
یـدن ـبه یک مـوـضع ظـر خـواـهی و رـس ـبی ـبه درـسـتی بـرای ـن ش اـصالح ـطـل ـجـنـب
رگزاری اـبی کرد. ـب ا را ـمـثـبت ارزـی د آـنـه اـی رداـشت که ـب اـیی را ـب رک گام ـه ـشـت ـم
دگان ـی اـن ـم شـان و ـن دـی ادی از دگراـن ار زـی رکت ـشـم ا ـش واداران ـمـعـین ـب کنگره ـه
نیروـهای مختلف و همچـنین مشورت وـسیع با نـیروهای سـیاسی و اجتماـعی کشور
ـبرای اـتـخاذ ـموـضـعی ـقاـطع گام درـسـتی در راه پاـیه رـیزی یک اـتـحاد ـمردـمی ـنه ـبر
چارچوب ـهای ارـتـجاـعی «ـنـیروـهای ـخود و ـغـیر ـخودی» ـبلکه ـبر پاـیه ـجدا ـسازی
ا ـضـمن اـسـتـقـبال از اـین ـحرکت درـست آن ـصف ـخـلق از ـصف ـغـیر ـخـلق اـست. ـم
ـیم. اـست ـمی داـن ـمه ـم ارزه دشـواری که پـیش روی ـه ـب ـست در ـم ـنهـا گام ـنـخ را ـت
ارـتـجاع زـخم ـخورده از ـتـحوالت اـخـیر ـبی شک ـبه ـنـظاره ـنـخواـهد ـنـشـست و ـهـمه
ـنـیروـها و امکاـنات وـسـیع ـخود را ـبرای درـهم شکـسـتن اـین ـحرکت ـبه کار ـخواـهد
گرـفت.  ـتـنـها ـبـسـیج و ـبه ـمـیدان آوردن ـسازـمان ـیاـفـته ـنـیروـهای اـجـتـماـعی اـست که
ـمی ـتواـند پـیش ـبرد اـمر اـصالـحات را در ـمـقاـبل ـتـهاـجـمات ارـتـجاع ـبـیـمه کـند و راه
را ـبرای اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـبـعدی بگـشاـید. آنچه روـشن اـست اـین اـست که ـباـید
أـله که ـتالش در ـس وـضـیح اـین ـم ا ـت روـهای دـلـسرد ـشده از روـند اـصالـحات  را ـب ـنـی
ای ارـه ا ـشـع اره ـبه ـصـحـنه آورد و ـب از ـشده اـست دوـب وـین آـغ اـخـتن کـیـفـیـتی ـن راه ـس
داـلت وکراـسی، ـع رای ـتـحـقق آزادی، دـم ردـمی ـب ـشـخص و رادیکال، ـجـنـبش ـم ـم
ار آزادی ان دـهی کرد. طـرح ـشـع ـیه را سـازـم مـاـعی و طـرد رژـیم والـیت ـفـق اـجـت
ـفوری و ـبدون ـقـید و ـشرط ـهمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی اـیران، اـیـجاد یک دوـلت اـئـتالف
ان ـبی شک ـب درت از ـنهـادهـای ارـتجـاـعی ـهمچون شـورای نگـه ـمـلی و ـسـلب ـق
ـخواـست ـهاـیی اـست که بـخش ـهای وـسیـعی از ـمردم ـمیـهن ـما و ـهمچـنـین ـنـیروـهای
دـیم که ان ـمـعـتـق ا ـهمچـن د. ـم ـسـتـن دا ـه ا آن ـهم ـص ور ـب واه کـش رـقی و آزادی ـخ ـمـت
د یک واـن د  ـنـمی ـت ردـی ات در چارچوب رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبی ـت اـب رگزاری اـنـتـخ ـب
ـتخـار ارـیخ پر اـف ردم و ـت ـسـته ـم وکراـتیک آن طـور که شـاـی ات آزاد و دـم ـتخـاـب اـن
ـمـبارزات ـمـعاـصر ـمـیـهن ـماـست، ـباـشد وـلی ـمـسأله ـشرکت در اـنـتـخاـبات ـنـهـمـین دوره
رـیاـست جمـهوری، و شکـست ـبرـنامه ارتـجاع ـبرای  یکدست کردن ـحاکـمیت، در

شرایط حساس کنونی باید به عنوان تاکتیکی حساب شده به کار گرفته شود. 
ـحزب ـتودۀ اـیران ـضـمن اـسـتـقـبال از ـبـیاـنـیه ـصادر ـشده از ـسوی دکـتر ـمـصطـفی
ـمـعـین در ـنـفی ـقـبول ـقـیـموـمـیت ـشورای نگـهـبان ارـتـجاع و وـلی ـفـقـیه آن و ـهمچـنـین
اـسی و ـهمچـنـین ان ـسـی داـنـی ر ـخواـست ـهای ـمردـمی آزادی ـفوری  ـهـمه زـن أکـید ـب ـت
ـیع، ـبـهه وـس ر پاـیه یک ـج ـتالف ـمـلی ـب حـرکت در ـسـمت اـیجـاد یک حکوـمت اـئ
ر ـتـحـقق اری ـب ـش ا پاـف ا و ـب وده ـه زال ـت روی الـی ا اتکاء ـبه ـنـی د ـب اـی د اـست که ـب ـمـعـتـق
ـحـقوق پاـیـمال ـشده ـمیلـیون ـها اـیراـنی که ـسال ـهاـست در چنگال رژـیم والیت فـقیه

اسیرند راه را به سمت ارتقای جنبش تحول طلبی و آزادی خواهی گشود.   
ـنـیروـهای دـموکراـتیک و آزادی ـخواه کـشور ـبـیایـید دست در دـست هم ـجبهه
اـتوری و ـمداـفع دـموکراـسی را پاـیه رـیزی کـنـیم و ـحول وـسـیع ـنـیروـهای ـضد دیکـت
ـمـحور ـمـشـترک ـخواـست ـهای ـمردم در زـمـیـنه ـتـحقق آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی و
ا اتکاء  ـبه ـسازـمان دـهی ـنـبروـهای اـجـتـماـعی: ـجواـنان و داـنـشـجوـیان، کارگران و ـب
زحمتکـشان و زنان دلـیر میهن ـما راه را به سمت رـهایی کشور از بـند های اسـتبداد

رژیم والیت فقیه بگشاییم.
کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
8 خرداد ماه 1384
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آزادی برای همه زندانیان سیاسی

نـدـیکـای ـشـکـیل ـمـجـمع ـعمـوـمی ـس ـبل از ـت ـق
ـته و ـکـارگران ـشـرـکت واـحـد اـنـجـام پذـیـرـف
رگزاری ری از ـب وگـی داف آن ـجـل ـیـکی از اـه

این نشست بوده است.
ــوســس ــات ـم ــای هــی ــض کـی از اـع ـی
سندیکاهای کارگری در این باره خاطرنشان
ـمـله و آتـش ـسـوزی در پی ن ـح ـسـاـخت: «اـی
ـحمـله روز ـنوزدهم اردـیبـهشت ـماه، ـبـیانگر آن
ـشـکل هـای اـست ـکه گروـهی از ـمخـاـلفـان ـت
ـتـقل ـکـارگری ـس ـکـاـهـای ـم ـنـدـی ـتـقل و ـس ـس ـم
د و دـهـن ا را ـب ـنه ـه زـی رـین ـه د ـبـیش ـت رـن اـض ـح
ـبدـترـین اـشـتـباـهات را ـبـکـنـند ـتا ـجـلوی ـتـشـکـیل
ـمـجـمع ـعـموـمی ـسـندـیـکای ـکارگران ـشرـکت
ات ـس ارگران در ـجـل ا ـک د، اـم رـن د را بگـی واـح
پـیاپی ـسوگـند ـیاد ـکرده اـند ـتا پای ـجان ـبرای
ـتـشـکـیل ـسـندـیـکای ـمـسـتـقل ـخوـیش اـیـسـتادگی
ـنـموده و ـسـیاـست اـلـنـصر ـباـلرـعب ـمـتـجاوزان را
د، ر آب ـکـنـن د ـنـقش ـب اـشـن اـیی ـکه ـب ر ـج درـه
ا اـلـیـست ـه دـیـک آـخرـین ـجـمع ـبـندی ـجـلـسه ـسـن
ا رگ ـی ا ـم اـین دـست آورد را داـشـته اـست   ـی

سندیکا .»
ا اـمه ـه زدوران، روزـن ـقـبل از اـین ـیورش ـم
ای وـسس اـحـی ات ـم د ـهـی ودـن گزارش داده ـب
ـد در ـرـکت واـح ـارگری ـش ـای ـک ـک ـدـی ـن ـس
ن ـو اـی ـارگران عــض ـام ـک ـم ـیه ای از ـت اـطالـع
دـیکـای ان ـعضـوـیت در ـسـن ـب ات و داوـطـل ـهـی
وـمه ران و ـح وـبوس راـنی ـتـه ـشرـکت واـحد اـت
رای ا در ـمراـسم رای گـیری ـب ـخواـسـته اـست ـت
ره و دـی ات ـم اب ـهـی اـمه،اـنـتـخ اـسـن وـیب اـس ـتـص
اـبـند. دـیـکای ـکارگران ـحـضور ـی ازرـسان ـسـن ـب
پـیش از اـین اـعـضای ـهـیات ـموـسس ـکه ـبرـخی
بـا اخـراج از ـمـحل کـار مـواـجه شـده انـد بـا
ار اـعالم اـنی ـخواـسـت ـسـنـج اـمه ای ـبه رـف ارـسال ـن
د ـکه ودـن دـیکـا شـده ـب ـن اره ـس ظـر وی در ـب ـن

رفسنجانی پاسخی به آنها نداد.
ت ـاـی ـم ـارگری ـح ـاالن ـک ی از ـفـع ـرـخ ـب
رـفـسنـجانی از ـمزدوران ـحمله کـنـنده را دور از

انتظار نمی دانند. 
نـا ـبه مـواـضع اصـوـلی خـود، حـزب مـا ـب
ـبت در ـث ـات ـم ـداـم ـاـطع از اـق ـاع ـق ن دـف ـم ـض
راـسـتای اـحـیای حـقوق ـسـندـیـکای زـحـمتـکـشان
ـکـای ـدـی ـن م ـبه ـمـحل ـس ـمـله ـمـزدوران رژـی ـح
ارگران دـیـکای ـک وـمی ـسـن از و ـمـجـمع ـعـم ـخـب
وان از ام ـت ا ـتـم وم و ـب د را ـمـحـک رـکت واـح ـش

حقوق آنها پشتیبانی می کند.

ادامه حمله مزدوران ... بدرود رفیق فلوراکیس
کالمی آخر با رفقا!

ال 1994    نگاـشت و آن اـمه ای در ـس وراکـیس ـن رـفـیق ـفـل
ــزب ــرکزی ـح ه ـم ــر اول کمـیــت ه آلکا پاپاریگا، دبــی را ـب

کمونیست یونان سپرد.
ـفـلوراکـیس در اـین ـناـمه که پس از درگذـشـتش ـخواـنده ـشد
اـمه ـخود ـنـمی داـنم ـمی ـنوـیـسد: «ـمن اـین ـنوـشـتار را وـصـیت ـن
اـیی را زـه دارم. آن چـی رای ـبه ارث گذاـشـتن ـن زی ـب را چـی زـی
زـبی که ان، ـح وـن ـست ـی وـنـی زب کـم که داـشـتم ـهـمه را ـبه ـح
ای ادـه اـمه اش ـنـم رـن رام و ـب ـسـتی، ـم ـیـنـی ارکـسـیـست  ـلـن ـبـیـنش ـم
ـشـناـخـته ـشده آن ـهـسـتـند ـتـقدـیم کرده ام. از ـنـظر ـسـیاـسی ـهم
ـشـخص ای ـم ازـه ـی ر ـن اـب ـن اـیی داـشـتم ـهـمه را ـب اـیی ـه واـن اگر ـت
ـحزب اـنـجام داده ام. ـبه ارث گذاـشـتن رـهـنـمودـهای ـسـیاـسی
ـطـقه ای دم در ـمـن ـس اـیـلم که ـج ود ـنـمی داـنم. ـم زاوار ـخ را ـس
ـته ـهـای ـتـوـلـد ـشـده ام ـبه ـخـاک سپرده ـشـود. ـبـر پـش که ـم
کوـهـسـتاـنی ـمحـلی ـبـنام پاـلـیوزوگـلوپی. ـمزارم ـباـید ـساده ـباـشد
ـتـنـها ـحـصاری دور آن ـباـشد که ـحـیواـنات ـنـتواـنـند الـشه ام را
از ـخاک ـبـیرون کـشـند. از ـمراـسم ـمرـثـیه ـخواـنی و ـنـثار ـحـلـقه
گل ـخودداری کـنـید. ـبـهـتر اـست اـین ـمراـسم در اشکاـلی که

به حزب یاری رسانند تبین یابند. 
بدرود

هاریالوس فلوراکیس، سپتامبر 1994

رفیق فـلوراکـیس، ـیار وـفادار زحمتکـشان ـیوـنان
درگذشت

ارـیالوس ـفـلوراکـیس در روز 20   ـجوالی ـسال 1914  ـه
ا در ـطـقه آگراـف اـموس در ـمـن واـبع اـیـت وال، از ـت در دهکده راـه
اـسـتان ـتـساـلی ـمـتوـلد ـشد. در ـسن پاـنزده ـسالگی، ـهارـیالوس
بـش ـن یــسم  ـبه ـج ـبـای کـمـوـن ـفـلـورکیـس، ـبـا ـخـواـنـدن   اـلـف
ت ی که دوـل ی پـیـوـست. در ـسـال 1929   ، زـمـاـن ـت یــس کـمـوـن
ونـیزلوس با استفاده از قانون شرایط اضطراری، به سرکوب
ش شگام داـن ای پـی ا ـمی پرداـخت ـبه گروه ـه ـست ـه ـی وـن کـم
ان) وـن وـنـیـست ـی ان کـم واـن ون ـج دراـسـی وزان OKNE (ـف آـم
نـدیکای بـارزه  ـس نـدـم ـم یـان ـصفـوف قـدرـت پیـوـست. در ـم
ت ـی کارگری پـست و ـتـلـفن و ـتلگراف ( PTT )، در ـفـعـاـل
ارم آگوـست» و وری «چـه اـت ر ضـد دیکـت راـضی ـب ای اـعـت ـه

جنگ ایتالیا -- یونان، در سال 1940   ، شرکت کرد.
ـوان یکی از کارگران ـن ـوراکـیـس ـبه ـع ـارـیالوس ـفـل ـه
نـدیکاـیی بـارزات ـس طـور خــستگی نـاپذیـر در ـم PTT ، ـب
ر کل کـمـیـته اـجراـیی ـشـعـبه ـهای ام دـبـی اـلـیت کرد و در ـمـق ـفـع
این سـندیکا خدمت کرد. در ـسال 1941 به ـعضویت ـحزب
ارزه ـب ازسـازی آن شـرکت کرد. در ـحـین ـم د و در ـب درآـم
دـهی و هـداـیت ازداـشت شـد. در سـازمـاـن ار ـب ـمـخـفی دو ـب
رـین زرگـت دیکای PTT در سـال 1942    که ـب اـعـتصـاب ـسـن
اـعـتـصاب و یکی از نـخـسـتـین آنـها در دوران اشـغال ـبود نـقش

ـارـیالوس ـاکرد. ـه ـده ای را اـیـف ـم ـع
ـفـلوراکـیس یک روز پس از ـتأـسـیس
ه آن لـی ـب ـهه ی آزادیــبخــش ـم جــب
ش یـان ـصفـوف ارـت پیـوـست و در ـم
ـمـلی آزادـیـبـخش ـخـلق ـبا ـنام   ـفرـماـنده
ـیوـتـیس  و سپس در رـتـبه ـسرگردی ـبا
ـنـیروـهای اشـغالگر ـجنگـید. او در ـنـبرد
دـسامـبر ـسال 1944    ـبر ـضد امپرـیالـیـسم
ـارزه کرد و ـب ی ـم ی ـمـحـل یگارـش و اـل
سپس با رسیدن به رتبه سرهنگی، در
ـصـفوف ارـتش دـموکراـتیک، ـبر ـضد
ــارزه کرد. ــا مــب ــالـیــسـت ـه امپرـی
ه ـــال 1949    ـب ــس در ـس ـــوراکـی ـل ـف
ـزب ـرکزی ـح ـته ـم ـی ت کـم ـوـی عــض
د. در ـتخـاب ـش ان اـن وـن ـست ـی وـنـی کـم
سکو ـبه ز در ـم روـن اـمی ـف ـظ آکادـمی ـن
ــا درـجه ی ــصــیل پرداـخـت و ـب ـح ـت
ـصـیالت خـود را ـبه پایـان تـاز ـتـح ـم ـم
رـسـاـنـد. او ـبه ـمـدت 18  ـسـال ـمـورد
ــرار گرـفـت که 12  اذـیـت و آزار ـق
ال را در دان و 6  ـس ال آن را در زـن ـس
ارهـا ـمحـاکـمه،  ـبه د. ـب د گذراـن ـی ـبـع ـت
د د ـمحکوم گردـی دان و ـحـبس اـب زـن
رـین آن  «ـمـحاکـمه کـبـیر»  که ـمـشـهورـت
اـمی ـظ ال 1960    در دادگاه ـن اه ـمه ـس ـم
ال 1972    در ر ـس اـمـب ود. در دـس آـتن ـب
هفدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب
به دبیر اولی حزب اـنتخاب شد که تا
اـند. اـقی ـم ـسال 1989    در اـین ـسـمت ـب
او ـمـفـتـخر ـبه گرـفـتن ـنـشان ELAS و 
ش ظـاـمی از ارـت ـستگی ـن شـان شـاـی ـن
دـموکراـتیک ـیوـنان  گردـید. ـهمچـنـین
اد اـلی اـتـح از ـسوی رـیـیس ـشورای ـع
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ـست واـن واـهـیم ـت ذا ـنـخ د و ـل راـمـلی ـمی ـکـن اـطی ـف ـضـب اـیت اـن زم ـبه رـع ا را ـمـل اـنی) ـم ـجـه
ـسـخاوـتـمـنداـنه زـمان را به ـنـفع ـحـماـیت ـهای ـبی ـقـید و ـشرط از دـست ـبدـهـیم. ـحـضور ـما
در ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـنـقـطه آـغازی ـخواـهد ـبود ـبر پذـیرش ـمـسـئوـلـیت در ـجاـمـعه

جهانی . »
وی در اداـمه ـمی اـفزاـید:  «ـخوـشبـخـتانه ـبا ابالغ ـسـیاـست ـهای ـجدـید ـمرـبوط به اـصل
44 ـقاـنون اـساـسی از ـسوی مـقام رـهـبری ـهـمزـماـنی ـخوـبی ـبا پذـیرش ـعـضوـیت اـیران پـیدا
ـشده اـست. . . ـعـضوـیت در ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی اـنـضـباـطی (ـبـخوان ـفراـمـین ـتـحـمـیـلی
و دـیـکـته ـشده) را ـبه ـما ـتـحـمـیل ـخواـهد ـکرد ـکه اگر ـمدـیرـیـتی ـصـحـیح و ـسـیاـستگزاری
درست و ـهم راسـتای اـفزاـیش رـقاـبت پذـیری در ـکـشور ـبه عـمل نـیاـید، ـما را ـبا دـشواری
وان ـیـکی از ود ـنـیـلی ـبـعـن ـسـع ان روـشن، ـم اـخت .»  ـبه ـبـی د ـس واـه واـجه ـخ اری ـم ـسـی ای ـب ـه
اصـلی ـترـین ـطراـحان ـبرـناـمه ـهای اقـتـصادی رژیم، ـتاـکـید ـمی ـکـند، ـعـضوـیت در ـسازـمان

تجارت جهانی روبنای سیاسی متناسب با خود را طلب می کند!
اـیی ـحـساس و ویژه در چـنـین روزـه اده پٌر اـهـمـیت ـب وق اـلـع و اـین ـنـکـته ای اـست ـف
راردارد. ـبه وری ـق اـست ـجـمـه ات رـی ـتخـاـب اـنه اـن ـت شـور در آـس ازی ـکه ـک وـشت ـس رـن ـس
ـعـبارت دیگر، پذـیرش ـتـقاـضای ـعـضوـیت اـیران در ـشراـیط ـکـنوـنی ـبا ـتوـجه ـبه آراـیش
ـسـیاـسی ـموـجود در صـحنه ـمیـهن ـما، ـموـجب تـقوـیت و اـفزاـیش ـقدرت ـماـنور ـجـناح ـهای
اـصـله پس از اـعالم پذـیرش راـبر ـجـناح دیگر ـمی گردد. ـبی دـلـیل ـنـبود، ـبالـف ـمـعـیـنی در ـب
وان ـیـکی از ـن ای خـود را ـبه ـع اـمه ـه رـن وس ـب ـسـنجـاـنی رـئ اـشـمی رـف ران،ـه اضـای اـی ـتـق
اـمه رـن اـمزدـهای اـنـتـخاـبات اـنـتـشار داد ـکه ـنـکـته ـمـحوری آن ـتاـکـید ـبر پـیرویِ ـکاـمل از ـب ـن
اد ر و ـبـطور ـکـلی ـسـمت گـیری در ـجـهت   اـقـتـص ـشـت ا ـشـتاب ـبـی وـنی ـب ـهای اـقـتـصادی ـکـن

بازار آزاد  می باشد.
ـسـفه رارت از ـفـل ا ـح اـیی ـکه ـب ا و ـشـخـصـیت ـه ان ـه رـی زاب،ـج د، اـح ـسـتـن ـی ـبـته ـکم ـن اـل
وـجودی ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی و ـضرورت ـعـضوـیت اـیران به ـسرـعت و ـبه ـهر ـشـکل
ران در اـین ادرـست، ـعضـوـیت اـی ا ـتصـوری ـن رـخی ـب د. ـحـتی ـب ـنـن اع ـمی ـک ـمـمـکن دـف
ـسازـمان را مـکمل دـموـکراتـیزه ـشدن ـحـیات ـسـیاسی- اـقـتـصادی ـکـشور مـعرـفی می ـکـنـند.
ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی (دـبـلـیو.ـتی او)  در ـسال 1995،ـجایگزـین گات گردـید. ـهدف
اـین ـسازـمان ـعـبارت اـست از ـبه اـصـطالح رـشد و ـتوـسـعه اـقـتـصادی ـکـشورـهای ـعـضو از
اـیه ـبه راه اـفزاـیش رـقاـبت ـجـهاـنی. در ـمـقررات اـین ـسازـمان ـحرـکت   آزاد  ـکاال و ـسرـم
ـعـنوان ـهدف اـصـلی ـمـعرـفی ـمی گردد ـکه در واـقع ـمـطاـبق آن ـمرزـهای ـمـلی و گـمرـکی
ـبه ـتدریج ـنـقش ـخود را در ـمـبادله ـکاال و ـسرـمایه ـمـیان ـکـشورـهای ـعـضو اـین ـسازـمان از
دست می دهند. به عنوان مثال 5 وظیفه اصلی این سازمان طبق منشور آن عبارتند از 
ازرگاـنی در ـتجـارت ـجهـاـنی. 2- اـست هـای ـب ـی ررـسی و ـجـهت دـهی ـبه ـس 1- ـب
اـنک ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ا ـصـن اـمل و ـبی چون و چرا ـب اـهنگی ـک اری و ـهـم ـهـمـک

جهانی. 
3- آسان سازی قراردادهای تجاری در راستای مبادله آزاد کاال و سرمایه. 

وـصی وـیق ـخـص ـش اـیع داـخـلی و ـت ا از ـصـن اـیت دوـلت ـه رل ـحـم اـهش و ـکـنـت 4- ـک
سازی. 

5- رسیدگی به اختالفات تجاری کشورهای عضو.
ـبرای ـعـضوـیت ـهر ـکـشور ـنـیز ـشراـیط ـمـشـخـصی در (دـبـلـیو.ـتی او) وـجود دارد ـکه
اراـنه)،ـقـطع ـسـید (ـی ا ـحذف ـسوـب ا چـنـین اـست، اـجرای ـتـعدـیل اـقـتـصادی ـب رـین آـنـه ـمـهـمـت
تـار اـطق آزاد ـتجـاری، اـصالح سـاـخ ـن ی،اـیجـاد ـم اـیع ـمـل ـن ـتی از ـص ـحمـاـیت هـای دوـل
اقتصادی کشورهای عضو بر پایه اقتصاد بازار تحت عنوان نظام بازار آزاد و خصوصی

سازی در ابعادی گسترده !
اـیه داری از رـم ر ـس رـت درـتـهای ـب اـنی، ـق ان ـتـجارت ـجـه ازـم ررات ـس درچارچوب ـمـق
رـخوردار رـیـکای الـتـین ـب ا و آـم رـیـق ا، آـف اگوـنی ـبرـخالف ـکـشورـهای  آـسـی زاـیای گوـن ـم
ـهـسـتـند. ـبه ـعـنوان ـنـموـنه، اتـحادیه اروپا و اـیاالت ـمـتـحده آـمرـیـکا ـبا پرداـخت ـیارانه ـهای
رای ا اـج ان و ـب ودـش اورزی ـخ ـش ارد دالری ـبه ـبـخش ـک ـیـلـی د ـم د) ـهنگـفت چـن ـسـی وـب (ـس
دهٌ ادر ـکـنـن ای ـص ان ـه ازـم ا و ـس رـکت ـه ورد ـش اـتی در ـم ـی اـل ودگی ـم ای ـبـخـش اـمه ـه رـن ـب
ر ـسر راه ـفروش و ویژه ـفن آوری ـصـنـعـتی و ـکـشاورزی در ـعـمل ـب ـکاالـهای ـصـنـعـتی ـب
ا و آـمرـیـکای ـصدور ـکاالـهای ـصـنـعـتی و ـکـشاورزی از ـسوی ـکـشورـهای آـفرـیـقا، آـسـی
التـین مانع ایجاد می ـکنند،این را هم ـباید افزود، ـتبادل کاال و ـسرمایه در میان اـعضای

در ـمـیان رـشـته ـحوادث پٌرـشـتاب و ـبـسـیار ـبا اـهـمـیت روزـها و ـهـفته ـهای
اـخـیر، ـخـبر ـکوـتاه اـما ـفوق اـلـعاده ـمـهم پذـیرش ـتـقاـضای ـجـمـهوری اسالـمی
رای ـعـضوـیت داـیم ـبه ـنـحوی و.ـتی او) ـب اـنی (دـبـلـی ان ـتـجارت ـجـه ازـم در ـس
چـشم گـیر ـخودـنـماـیی ـمی ـکـند. ـسراـنـجام اـیاالت ـمـتـحده آـمرـیـکا ـهمچـنان
ـکه ـقبالً ـتاـکـید ـکرده ـبود، از مـخاـلـفت ـخود ـبا پذـیرش اـیران به اـین ـسازـمان
وط ـبه رـب ذاکـرات ـم ـیه در ـم ا رژـیم والـیت ـفـق رداـشت، ـت اـنی دـست ـب ـجـه
ـمـساـیل ـهـسـته ای ـبا ـسه ـکـشور اروپاـیی در ـجـهت ـتوـقف ـکاـمل ـغـنی ـسازی

اورانیوم گام بردارد.
ده اـیـن ال، ـنـم ـس اه اـم رداد ـم ـسه در اواـیل ـخ راـن رگزاری ـف ـبه گزارش ـخـب
از ان ـبه آـغ ازـم اـنی اـعالم داـشت ـکه، اـین ـس ان ـتـجارت ـجـه ازـم ران در ـس اـی
رگزاری در اداـمه ران رای داده اـست. ـهـمـین ـخـب رای ـعـضوـیت اـی گـفتگو ـب
گزارش خود ـنوشت:  «این اـقدام درست یک روز پس از ـمذاکرات اـیران
و ـبه رات ژـن ذاـک و ـصورت گرـفت. ـم ان در ژـن ـسه و آـلـم راـن ان، ـف ـسـت ا انگـل ـب
ران ـسـته ای اـی اـمه ـه رـن اره ـب ا درـب رای اداـمه گـفتگوـه اـتـیک ـب واـفـقی دیپـلـم ـت
ـنـهـاد ـکـرده ـبـودـنـد ـکه در ازای ـش ـتـهی ـشـد، کــشـورـهـای اروپاـیی پـی ـن ـم
همکاری تهران در زمینه برنامه هسته ای اش،به طرح ایران برای عضویت

در سازمان تجارت جهانی کمک کنند.»
رده ـجـناح ـبـندی ـهای ـمـخـتـلف ـحـکوـمت ال گـسـت ا اـسـتـقـب ادـثه، ـب اـین ـح
ازرگاـنی دوـلت خـاـتـمی، در ر ـب ـتمـداری، وزـی ود. ـمـحمـد شـرـیـع ـهمـراه ـب
ـمـصاـحبه ـبا اـیـسـنا به ـتارـیخ ـشـشم ـخرداد ـماه در اـین ـخـصوص گـفت:  «ـبا اـین
اـظر (دـبـلـیو.ـتی او) اـضاـفه ـمـصوـبه (پذـیرش ـتـقاـضا) اـیران ـبه ـجـمع اـعـضای ـن
ـشد و به زودی ـبا ـتـشـکیل گروه ـکاری ـمذاـکراـتش را آـغاز ـخواـهد ـکرد. .
. در ـطول 9 ـسال گذـشته . . . درـخواست اـیران در ـهاله ای از اـبـهام ـبود، ـما
و.ـتی او)  در ـبـخش اق ـبه (دـبـلـی ار اـلـح اری در ـخـصوص آـث ـسـی ات ـب ـتـحـقـیـق
ت و ـمعــدن، ـتـصــاد ـکالن) صــنـع ـمه و اـق ـی ک،ـب ـاـن هــای خــدمــات (ـب
کـشاورزی،فعالیت ـهای تولـیدی (پوالد، خودرو و . . .) انـجام داده ایم. . .
رـفع ـمواـنع ـغـیر ـتـعرـفه ای ـموـجود ـبر ـسر راه ـتوـسـعه ـتـجارت اـیران ـبا ـتـجرـبه
و تـعـمـیم ـنـظام ـتـعرـفه ـهای ـموـثر ـجایگزـین ـشد. . . ـبرـخی ـقواـنـین . . . در ـطی
ران در اری اـی ور ـکـلی رژـیم ـتـج ـط د. . . ـب ازنگری ـش اـین دوره اـصالح و ـب
ـطی 10 ـسال گذـشـته ـبه روز ـشده و آـخرـین ـتـغـیـیرات و اـصالـحات ـنـیز در

آن انجام شده است. »
صـادی و ر اـقـت صـادی وزـی اون اـقـت د، ـمـع وـن رـک د ـشـی و ـسـعـی از دیگر ـس
ال از اـین ران ـضـمن اـسـتـقـب ار اـی رگزاری ـک ا ـخـب ز در گـفتگوـیی ـب داراـیی ـنـی
رای ار ـب و.ـتی او)  ـیک اـجـب اق ـبه (دـبـلـی اـخت:  «اـلـح ان ـس ـش رـن اـط رش ـخ پذـی
اـنی ـبه اـین اـقـتـصاد ـهـمه ـکـشورـهاـست . . . پـیوـسـتن ـبه ـسازـمان ـتـجارت ـجـه
ـمـعـنا اـست ـکه دیگر ـهیچ ـکس ـنـمی ـتواـند ـتـمام ـحوزه ـهای اـقـتـصادی ـمـناـبع
اـید در ـبـخش ـهاـیی ـکه ـمزـیت ـنـسـبی دارد، ـمـتـمرـکز ـخود را پـخش ـکـند، ـب

شود .»
اـما در اـین ـمـیان ـمـهم ـترـین و دـقـیق ـترـین ـموـضع گـیری را ـمـسـعود ـنـیـلی
ـبـعـنوان ـیـکی از ـمـقاـمات ـبـلـند پاـیه اـقـتـصادی ـکـشور اـتـخاذ ـکرد. وی در ـسر
وان   ـطـلـیـعه ا ـمـطـلـبی ـتـحت ـعـن اه،ـب ارـیخ 7 ـخرداد ـم اـمه ـشرق ـبه ـت اـله روزـن ـمـق
ـشکوـفایی  چنین ـنوشت:  «خـبر هرچـند کوـتاه است، اما ـبرای همه آـنانی که
ـسال ـهاـست دـغدـغه ـجداـیی ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران از ـجاـمـعه ـجـهاـنی را
داردـند ـبـسـیار مـهم تـلـقی ـمی ـشود . . . ـتالش ـبـیـست و ـسوم ـبه ـبار ـنـشـست و
ا درخـواـست مـرار ـمخـاـلـفت آمـرـیکـا ـب ـت وـقف اـس ا ـت ـست ـب واـن شـور ـت ـک

عضویتش،در فضای بسیار متالطم پیرامونی،امتیازی مهم بگیرد. »
وی ـکه از ـطراـحان و در ـعین ـحال ـمـبتـکران اصـلی ـبرـنامه ـهای اصالح
صـادی و بـرنـاـمه تـوـسـعه ـجـمهـوری اـسالـمی اـست در اداـمه ـت تـار اـق سـاـخ
ـضـوـیت در ـسـازـمـان (ـتـجـارت ـتـوـضـیح ـمی دـهـد:«ـمـهم آن اـست ـکه ـع
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اتحادیه اروپا شامل مقررات سازمان تجارت جهانی نیست.
ان ازـم ررات ـس ول ـمـق ـشـم ای ـم االـه ار ـک گاز و ـنـفت در ـشـم
ـتـجارت جـهاـنی ـنـیـست،درـست به اـین ـعـلت ـکه ـکـشورـهای ـتوـلـید
ـکننده و صادر کننده نفت و گاز در رابطه با بـهای آن نتوانند در
چارچوب ـسازـمان ـمزـبور در ـمـقاـبل اروپا،آـمرـیـکا و ژاپن ـقدرت

نمایی کنند.
ـعالوه ـبر اـین، ـتوـلـید و ـصدور ـجنگ اـفزار و اـنواع اـسـلـحه از
چارچوب ـمـقررات ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـخارج اـست و چـند
ـنی ـنه ـبـا ـمـرگ آـفـرـی ـی ـمـده در اـین زـم ـنـده ـع ـن ـیـد ـک دوـلت ـتـوـل
ـسودـهای اـفـسانه ای ـکـسب ـمی ـکـنـند. ـخـصوـصی ـسازی و اـجرای
اـنک ـمـلـلی پول و ـب ـین اـل ا ـصنـدوق ـب مـاـهنگی ـب کـاـمل آن در ـه
اـنی اـست. ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ر ـس اپذـی دـشه ـن اـنی از اـصول ـخ ـجـه
ـهدف از ـخـصوـصی ـسازی نه ـتـنـها ایـجاد زـمـیـنه ـهای ـمـناـسب ـبرای
ار آن اـست، ـبـلـکه اـین ـت ور خـواـس زـب ان ـم ازـم ـظـمی اـست ـکه ـس ـن
ـبرنامه با هدف ایـجاد پایگاه اجتماعی- اقتصادی ـکامالً وابسته به
ازی ود. ـخصـوـصی ـس را گذاـشـته ـمی ـش ورد اـج ـسم ـبه ـم ـی اـل امپرـی
ـسـبب ـتـشکـیل و پـیداـیش ـطبـقات ـثروـتـمـند و ـمرفـهی ـمی گردد که
د داـشـته و وـن ـسـتی پـی اـلـی راـمـلی و ـکـشورـهای امپرـی ا اـنـحـصارات ـف ـب

متحد سیاسی آنان محسوب می گردند.
درـحال ـحاـضر ـبا ـتوجه به ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی
ان ـتجـارت ـجهـاـنی ران ـبه سـازـم وـسـتن اـی ـیه، پـی رژـیم والـیت ـفـق
رـخی ال خـود خـواهـد داـشت، ـب ـب ـتـلـفی را ـبه دـن امـدهـای ـمـخ پـی
ـکارـشـناـسان ـبا ـصراـحت اـعالم داـشـته اـند، ـبا ـتوـجه ـبه ـبـنـیه ـضـعـیف
ی، ـنـوـن ط ـک ی، در ـشـراـی ـصـاد دالـل ـت ـیـد در اـیـران و رواج اـق ـتـوـل
ـین اـیع ـمـلی، ـیـکی از اوـل د ـصـن ـی وـل زاـیش واردات و کـاـهش ـت اـف
پـیاـمدـهای اـین ـعـضوـیت ـخواـهد ـبود، ـبی دـلـیل ـنـبود. ـمـعاون وزـیر
اـقـتـصاد در ـمـصاـحـبه ـبا اـیـلـنا در پاـسخ ـبه پرـسش درـباره ـنرخ تـعرـفه
ار داـشت:  دات ـصـنـعـتی اـظـه وـلـی ا در ـبـخش ـت ورـه ـش ر ـبـین ـک ـصـف
ـبرای رـقاـبت ـبا ـکاالـهای ـصـنـعـتی ـساـیر ـکـشورـها ـکه دارای داـنش
رـتر و ـتـجرـبه ـبـیـشـتری ـهـسـتـند، ـقـیـمت ـهای اال، ـتـکـنوـلوژی ـب ـفـنی ـب
ـکاالهای ـتولـیدی کـشور ـباید ـبا قـیمت نازل ـتری ـبا ساـیر ـکشورـها
ـمی، ـی ا تـوـجه ـبه شـراـیط اـقـل بـادـله شـود. . . در حـال حـاضـر ـب ـم
ـموـقـعـیت ـمـنـطقه ای و گذـشـته اـقـتـصادی، ـبـخش ـکـشاورزی (!) ـمی

تواند بیشترین جایگاه را برای اقتصاد کشور داشته باشد .
اره ـکردـیم، اـنـطور ـکه اـش اـین اـعـتراف ـبه ـمـعـنی چـیـست؟ ـهـم
ا ـسـمت گـیری ـعـضوـیت در (دـبـلـیو.ـتی او) در اوـضاع ـکـنوـنی و ـب
ـتی و ـکـاهـش و ـنـع ـفـعـلی رـشـد واردات ـبـویژه ـمحــصـوالت ـص
د واـه راه ـخ اـیع ـمـلی را ـبـیش از گذـشـته ـبه ـهـم ـستگی ـصـن ورـشـک
ـمـار ـکـاری اـفـزوده و ـش ـی آورد. ـبـعالوه اـین اـمـر،ـبه رـشـد ـنـرخ ـب
ـکـاران پرـتـاب ـخـواـهـد ـکـرد. ـکـاهـش ـی ـیـاری را ـبه ـصف ـب ـس ـب
درآـمدـهای ـماـلـیاـتی دوـلت ـیـکی دیگر از ـعواـقب ـعـضوـیت اـیران
ـسـتـلزم را ـعـضوـیت در ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـم ود، زـی ـخواـهد ـب
ر ات ـب اـلـی ر ـسـهم ـم اـض ال ـح ر واردات اـست. در ـح ات ـب اـلـی و ـم ـلـغ
االـست و ار ـب ـسـی اـتی دوـلت ـب ـی اـل ای ـم د ـه واردات در ـکل درآـم
ودـجه رم در ـب ر واردات، الـج ات ـب اـلـی ا ـحذف ـم د ـب دـی ـکاـهش ـش
کل کشور بازتاب یاـفته و منجر به آن خواهد شد که ـبار مالیاتی
ویژه ـکارگران، زـحـمـتـکـشان و ـقـشرـهای ـطـبـقات ـمـخـتـلف ـمردم ـب
ـمـیانه ـحال اـفزاـیش ـجدی ـبـیاـبد و از اـین رو ـسـطح و ـقدرت ـخرـید

این طبقات تنزل باز هم بیشتری نماید.
اـنی، ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ران در ـس درـخصـوص ـعضـوـیت اـی
ـیت وـجـود دارد ـکه ـبـاـیـد ـبه آن ـتـوـجه کرد. ـم ـته پٌراـه ـک ـیک ـن
ـبـسـیاری از ـمداـفـعان ـبه اـصطالح   اـقـتـصاد آزاد  در ـمـیـهن ـما، ـهنگام
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اـنی آـنـهم ـبدون پـیش ـتدارک الزم و ان ـتـجارت ـجـه ازـم ران ـبه ـس وـسـتن اـی ـبـحث از ـضرورت پـی
ایـجاد زـمـیـنه ـهای ـمـناـسب ـکه در راـسـتای ـتاـمـین ـمـنافع ـکـشور ـباـشد، از دو ـکـشور چـین و ـهـند ـنام
د ـسد:  «ـهـن وـی اه ـمی ـن رداد ـم ارـیخ 7 ـخ اـله ـشرق ـبه ـت رـمـق ود ـنـیـلی در ـس ـسـع د. از ـجـمـله ـم ـمی آورـن
رـضایـتمـنداـنه در ـجامعه جـهاـنی عـضو است و ـسطح تـعرفه ای ـخود را ـمـستـمراً ـکاـهش ـمی دـهد. .
ارد دالر کـاال و ـی ـیـل ـیـخـته اـست و در حـدود ـیـکصـد و چـهل ـم ا آـم ـی ا دـن اً ـب ـیـق ـم روز چـین ـع . اـم
ـخدـمات ـبه دـنـیا ـمی ـفروـشد.»  ـبا چـنـین نگرش ـسـطـحی ـسـعی ـمی ـشود ـجـمـهوری اـسالـمی ـبا اـین

دو کشور مقایسه شده و همچون آنها به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.
ا ده آن ـکه ـب اـن ار اـسـتـبدادی و واپس ـم اـخـت ـنـکـته ـمـحوری اـیـنـست ـکه، رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـس
دـنـیای اـمروز ـهمـخواـنی ـندارد، ـبه ـهیچ رو ـقابل ـمـقاـیسه ـبا دو ـکـشور و ـحاـکـمـیت ـسـیاـسی  چـین و
هند نیست. همین امر ـماهیت حاکمیت و مضمون سمت گیری اقـتصادی- اجتماعی آن، رژیم
والـیت را در ـفاـصـله ای زـیاد از چـین و ـهـند ـقرار ـمی دـهد. اـیران اـکـنون در چنگال دـیـکـتاـتوری
ار اـقـتـصادی ـمـعـیوب ـکه در آن واـسـطه گری و دالـلی رواج ـمـبـتـنی ـبر والـیت ـفـقـیه و ـیک ـساـخـت

دارد، گرفتار است.
دی ا ـمی رود ـکه چـن ران ـبه ـکـج اد اـی زگرد اـقـتـص ان از ـجـمـله در ـمـی اـس ارـشـن رآورد ـک ـطـبق ـب
اـفـته ا  یک در ـصد اـفزاـیش ـی اـکـنون، ـتـنـه راـنی از ـسال 56 ـت پـیش ـبرگزار گردـید، در آـمد ـهر اـی
ای روت ـه ادرات ـنـفت و گاز وـث روش و ـص اـصل از ـف ا دالر ـح اردـه ا ـکـسب ـمـیـلـی ران ـب اـست. اـی
دیگر، ـبه اـعـتراف رـیـیس ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی در ـکـنـفراـنس اـین ـسازـمان ـکه ـهـفـته گذـشـته در ـشـهر
ا ـتوـجه ـبه راـنی در زـیر ـخط ـفـقر ـبـسر ـمی ـبرـند. ـب ـتـبرـیز ـبرگزار گردـید، ـهم اـکـنون 14 ـمـیـلـیون اـی
ـشراـیط ـحاـکم ـبر ـکـشور و ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـکـنوـنی، پـیوـسـتن اـیران به ـسازـمان
ـسـته ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه، دردی از اـسان واـب ـتـجارت ـجـهاـنی ـبر ـخالف وـعده ـهای پوچ ـکارـشـن

مردم و میهن ما دوا نکرده و گرهی را نخواهد گشود. 

ادامه ایران و سازمان تجارت  ...

ا ، از اـهـیر ـشوروی ـجاـیزه دوـسـتی ـخـلـقـه ـجـم
ــوری ـه ســـوی شـــورای حکوـمــتـی ـجــم
دموکراتیک آلمان جایزه کارل مارکس و از
تـان جـایـزه ـمهـوری ـخـلق ـبـلغـارـس سـوی ـج
دـیمیـتروف به او اـهدا ـشدند. در ـسال 1984   ،
در ـمراسم ویژه یی ـنشان صلح لنـین از سوی
ـست اـتحـاد ـی ـته مـرکزی حـزب کمـوـن ـی کـم
دا وراکـیس اـه وروی ـبه رـفـیق ـفـل ر ـش اـهـی ـجـم

شد.

پیام تسلیت حزب توده ایران به
کمیته مرکزی حزب کمونیست

یونان 

رفیق پاپاریگای عزیز
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـعـمـیـقاٌ
وس ـیق هـارـیالـئ رگ رـف ر ـم اـفت ـخـب از درـی
فـلوراکـیس ـمـتاـثر ـشده و ـبدـیـنوـسیـله ـخاـطره و
ـره ـوان یک چـه ـن ـای او ـبه ـع ـاورد ـه ـت دـس
واـهی را ارج ـمی رـقی ـخ ـسـته ـجـنـبش ـت رـج ـب
ارزه ـجـنـبش ا ـمـب وراکـیس ـب ام رـفـیق ـفـل ـنـهد. ـن
رای آزادی ـمـلی، ـبـین اـلـمـلـلی ـطـبـقه کارگر ـب
ـسـتم درـهم ـی رن ـب ـسم در ـق ـی اـل ـی وـس ـصـلح و ـس
وراکـیس در سـراسـر ـیق ـفـل ده اـست. رـف ـی ـن ـت
ان وـن ردم ـی راوان ـبه ـم اـعت ـف ا ـشـج ـعـمرش ـب
ـــوق و ـق ـــاع او از ـح ـخـــدـمـت کرد.  دـف
رای کارگران، و دگی ـب ر زـن دارد ـبـهـت اـن اـسـت
ـسـته او در رـج اـنه و ـب اـن رـم ـهمچـنـین ـسـهم ـقـه
م ـس ـی ـبـارزه ـمـردم ـیـوـنـان ـبـرـضـد امپرـیـاـل ـم

وش راـم ریکا ـهیچگاه ـف انگـلـیس و آـم
ان وـن ـنـخواـهد ـشد. ـحزب کـموـنـیـست ـی
ا را از دـست داده واـن رـهـبری ـموـمن و ـت
ق ــی لکرد رـف ــم ـــدگی و ـع اـسـت.  زـن
ده روزه در ـشراـیط پیچـی وراکـیس اـم ـفـل
ـسـیاـسی ـقرن 21، ـسرـمشق مـفـیدی ـبرای
ـیــست- کارگری در ـوـن ـبـش کـم ـن ـج
ـیه سـراسـر ـجهـان اـست. خـاطـره و ارـث
ــبـــران ــئـــوریک رـه ـســیـــاـسـی و ـت
ـیق مچون رـف ی ـه ـت ـیــس ـاـل ـوـن ـی ـاـس ـرـن ـت اـن
ـشه در ـی ـم س ـه ـهـارـیالـئـوس ـفـلـوراکـی
ـد ـرـض ـران ـب ـوده اـی ـزب ـت ـارزه ـح ـب ـم
ی ـب ـطه ـطـل ـبی و ـسـل دیکـتـاـتـوری ـمـذـه
ـسـتی کارآ و گراـمی خـواهـد ـی اـل امپرـی
وده ای ـحزب ـت ری و اـعـض د.  رـهـب اـن ـم
ا ود را ـب ـستگی ـخ ار دیگر ـهـمـب ران ـب اـی
ارزه ـب ان در ـم وـن ـست ـی ـی حـزب کمـوـن
ی، ـاـن ـرای ـصـلح ـجـه ـان ـب ـرکـم ـت ــش ـم
ـسم در ـی اـل ـی وـس وکراـسی واـقـعی و ـس دـم
ـیوـنان، اـیران و در ـسراـسر ـجـهان اـعالم

می کند.

زنده باد خاطره رفیق هاریالئوس
فلوراکیس
زنده باد همبستگی و همکاری
جنبش کمونیست- کارگری
زنده باد سوسیالیسم
با بهترین آرزوهای رفیقانه

کمیته مرکزی حزب توده ایران 
24 اردیبهشت 1384 (14 ماه مه 2005)
       

ادامه بدرود رفیق فلوراکیس ...
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ا د ـب واـن ا ـبـت د ـت اـش وری ـب اـت د دیکـت واه، ـمـلی و ـض ای آزادی ـخ روـه ـنـی
والت آـتی ر را در ـتـح وـث اـعی ـنـقش الزم و ـم ای اـجـتـم روـه ـی ـسـیج ـن ـب
ور، ـتحـرک ـش وـنی ـک ـشـخـصه اوضـاع ـکـن د. وـجه ـم اء کـن ور اـیـف کـش
اـسی- اـجـتـماـعی اـست ـکه ـهر ـیک روـهای ـسـی وـجه ـنـی اـبل ـت ـجدی و ـق
ـخواـست ـها و اـهداف ـمـعـیـنی را ـطرح و ـتـبـلـیغ ـمی ـکـنـند. ـمـبارزه ـبرای
اـسی، ـتالش در راه ـتشکـیل ـسـندیکاـهای ـمـسـتـقل ان ـسـی داـنـی آزادی زـن
کارگری، گردـهـماـیی اـخـیر زـنان در ـنزدـیـکی ـساـخـتـمان ـنـهاد رـیاـست
دارـیم  ،   آزادی، ول ـن ارت اـسـتصـواـبی را ـقـب ـظ ار   ـن ا ـشـع وری ـب ـجـمـه
ان ـحذف ـنـیـمی از ـجـمـعـیت ـسـیـتی ،   ـحذف زـن داـلت ـجـن ری و ـع راـب ـب

کشور است   و جز این ها از جمله این اقدامات موثر است.
اـبل ـتوـجه ـنـیروـهای ـمردـمی و آزادی ـخواه ـنـظـیر ـطـیف ـفـعاـلـیت ـق
نـیروـهای مـلی- ـمذهـبی  ـباـید ـبا دقت دـنـبال و ـحـماـیت ـشود. اـین اـقدام
ـمی از ـتـوان و ـیـرات ـجـدی ـخـواـهـد داـشت و ـبخـش ـمـه ـهـای ـتـاـث
اـمـکاـنات ـجـنـبش ـمردـمی در راه ـنیل به آزادی و ـعدالت اـجتـماـعی در
ـبـش ـن ـیــست. ـج ی ـن ـاـف ـده ـک ـن ـا پراـک ـدام ـه ـا اـق ـته اـست. اـم ـهـف آن ـن
ای گذـشـته ال ـه ران ـطی ـس ردم اـی اـنه ـم واـه راـتـیک و آزادی ـخ وـک دـم
ـفراز و ـفرودـهای ـبـسـیاری را از ـسر گذاراـنـید، و تـجرـبـیات ذی ـقـیـمـتی
را اـندوـخته اـست. ـحزب ـتوده اـیران در ـطول اـین ـسال ـها  هـمواره در
ا ارـتـجاع ـحاـکم ـتاـکـید ـکرده و ـمی ـکـند که ـبدون ـبه ـمـبارزه دـشوار ـب
ـمـیدان آوردن ـتوده ـهای وـسیع ـمردم و تـجـهـیز آـنـها ـبه شـعارـهای واـقع
اـنه و درـست، ـجـنـبش ـنـخواـهد ـتواـنـست ـبه آـماج ـهای ـخود دـست ـبـیـن
پیدا کند. به عالوه ما همیشه خاطرنشان ساخته ایم که برای دستیابی
زاب و ردـمی، اـح ای ـم روـه ـی دـهی وـسـیع ـن اـن ازـم ـبه اـین ـمـهم، ـیـعـنی ـس
اوت ر از اـخـتالف و ـتـف ـظ د ـصرف ـن اـی واه ـب ای آزادی ـخ ان ـه ازـم ـس
ـهای ـبـیـنـشی، ـبر مـحور ـمـبارزه ـبا اـسـتـبداد و ـخودـکامگی که اـکـنون در
د، در چارچوب ـیک ـجـبـهه مـاـیی ـمی ـکـن ـیه خـودـن جـاـمه والـیت ـفـق
د. حـزب مـا در دوره هـای ـمـخـتـلف ـبه طـور ـتحـد شـوـن تـرده ـم گـس
پیگـیراـنه و ـخـستگی ـناپذـیر از اـصل اـتـحاد ـعـمل اـحزاب و ـسازـمان ـها
و شـخـصـیت ـهای ـمـلی و ـمـترـقی ـحـماـیت ـکرده اـست. در ـحال ـحاـضر
ر ان اـست، اـم وجـود و ـتحـوالـتی ـکه در جـرـی راـیط ـم وـجه ـبه ـش ا ـت ـب
ر ا ـه داد ـب ا اـسـتـب ارزه ـب ون ـمـب ا ـمـضـم ـشـکـیل ـجـبـهه ای واـحد ـب ر ـت ـخـطـی
نـواـنی ـکه بـاشـد، در اولـوـیت قـرار ـمی گیـرد. بـدـیـهی اـست که ـع
اـمه ـمـشـترک ـحداـقل و در ـعـین رـن ـتشکـیل چـنـین ـجـبـهه ـیی ـبه ـتـنـظـیم ـب
د اـست. ازـمـن ـی ده در آن ـن ـن ای شـرکت کـن روـه ـی ول ـن ـب ورد ـق حـال ـم
اـطـعی واـند اـثر ـق ـتشکـیل ـجـبـهه واـحد دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر ـمی ـت
ات پـیش رو  بگذارد و در ـعـین اـب ان در اـنـتـخ روزی اـصالح ـطـلـب ر پـی ـب
ارزه دـشوار آـیـنده اـمه رـیزی ـبرای ـتـحوالت و ـمـب رـن ـحال زـمـیـنه ـساز ـب
اـست. ـما ـبار دیگر ضمن ـمثـبت دانـستن این گام ـنـظرات و پـیشنـهادات

خود را در این زمینه  به زودی منتشر خواهیم کرد.
ارزه وـنی ـمـب رـین وـظاـیف اـین ـجـبـهه در ـشراـیط کـن از ـجـمـله ـمـهـمـت
ان در رای شکـست ـجـبـهه اـصالح ـطـلـب اع ـب ای ارـتـج دـه رـفـن ا ـت وـسـیع ـب
ـوف ـات پـیـش روسـت. ـتالش در اـیجــاد شکاف در ـصـف ـتخــاـب اـن
روهـای اـجـتمـاـعی از ـجـمـله ـی ای اـصالح ـطـلب و ـخصـوصـاٌ ـن روـه ـی ـن
ا ا آـنـه اـیل ـب ـس وـضـیح دـقـیق ـم ا روـشنگری و ـت اـید ـب اـیـلی اـست که ـب ـس ـم
ـبرـخورد کرد. واـقـعـیت اـین اـست که ـهـشت ـسال ـقول ـهای داده ـشده

و ـعـمل ـنـشده دـلـسردی ـهای زـیادی را اـیـجاد کرده اـست که ـنـمی ـتوان آـنـهاادامه  جبهه واحد دموکراسی ...
را در کوـتاه ـمدت و ـتنـها ـبا ـشـعار ـجـبران کرد. ـمردم ـمـنـتـظر گام ـهای ـعـمـلی و
ار د، ـطرح ـشـع اد ـجـبـهه واـح د. اـیـج ـسـتـن ای ـمـشـخص و رادیکال ـه اـست ـه ـسـی
اـسی و ـهمچـنـین ـطرح اـین ان ـسـی داـنـی رای آزادی ـبدون ـقـید و ـشرط ـهـمه زـن ـب
ازـمـند ـتـحوالت اـساـسی ران ـنـی اـسی در اـی ار ـقدرت ـسـی اـخـت ـنـظر کـلـیدی که ـس
اـست و ـهمچـنـین ـتـعـهد ـبه ـتشکـیل یک دوـلت اـئـتالف ـمـلی از ـجـمـله ـمواـضـعی
ر ای اـخـی د. در روزـه اـیل کمک کـن ـس د  ـبه روـشن ـشدن ـم واـن اـست که ـمی ـت
در ـشـماری از اـعالـمـیه ـهای ـصادر ـشده از ـسوی ـجـنـبش ـهای داـنـشـجوـیی ـبه
ـضرورت دادن  «ـتـضـمـین» از ـسوی مـعـین و ـهواداران او اـشاره ـشده اـست. در
ایـنـجا روـشن ـنـیـست که ـجنـبش داـنشـجوـیی چگونه ـتـضمـین ـهایی را ـمورد ـنـظر
دارد. در کـشورـهای ـجـهان که اـنـتـخاـبات آزاد و ـیا ـنـیـمه آزاد در آـنـها ـبرگزار
ـمی ـشود، مـعـموالٌ اـحزاب ـبرـنامه ـهای سـیاسی ـخود را مـطرح کرده و ـمردم ـبر
ان ـنـمی وـنه ـیی را در ـجـه ـم د. ـن زب رای ـمی دـهـن ا آن ـح اس ـبه اـین ـی آن اـس
ـته شـود ـضـمـین اجـراـیی» خـواـس اـسی «ـت ـی وان سـراغ کرد که از احـزاب ـس ـت
اـصوالٌ چـنـین اـمری ـممکن ـنـیـست و ـلذا ـطرح آن ـنـتـیجه ـمـثـبـتی ـندارد. ـحرکت
ـتـار ـهـای ـبـهه واـحـد دـمـوکراـسی، اـیـجـاد ـسـاـخ ـبه ـسـمت ـبـرـقـراری یک ـج
دموکراتیک در چارچوب این جـبهه برای تصمیم گـیری و سیاست گذاری
ا را ـطـلب د ـتـحـقق آـنـه اـی اـیی اـست که ـب رـین گام ـه رک از ـجـمـله ـمـهـمـت ـشـت ـم
کرد. ـحزب ـما در ـسال ـهای اـخـیر از پیگـیر ـترـین ـمـنتـقدـین ـمـماـشات  و ـتسـلـیم
طـلـبی اصالح طـلـبان حکوـمـتی در مـقابل ـمرـتجـعان ـحاکم و رژـیم والـیت فـقیه
ا و وده ـه دن ـت دان آـم ا ـبه ـمـی ا ـب اد دارـیم که ـتـنـه ان اـعـتـق ا ـهمچـن وده اـست. ـم ـب
ـنـیروـهای اـجتـماعی اـست که می ـتوان مـهر و ـنـشان ـسـیاـست ـهای درـست را ـبر
زه کرد. ده  درآن زد و ـجـنـبش را رادیکاـلـی ای ـشرکت کـنـن روـه ـجـنـبش و ـنـی
ضـاد روهـاـیی اـست که در ـت ـی د ـبی شک ـبه ـنـفع ـن اره جـوـیی از اـین روـن کـن
رار دارـند. . ا ـق وده ـهای ـمـحرـئم ـجاـمـعه ـم اـفع و ـمـصاـلح اکـثرـیت ـت ا ـمـن کاـمل ـب
واه رـقی و آزادی ـخ روـهای ـمـت ا و ـهمچـنـین ـنـی ردم ـمـیـهن ـم اـبل ـم روز در ـمـق اـم
کـشور دو اـنـتـخاب روـشن ـقرار دارد. ـعدم ـشرکت در اـنتـخاـبات و ـلذا کمک
ـصـاـحب کرـسی رـیـاـست کردن ـبه ـنـاـمـزدـهـای ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم ـبـرای ـت
زد اـم روزی ـن ات و ـتالش در راه پـی اـب ال در اـنـتـخ ا ـشرکت ـفـع وری.  و ـی ـجـمـه
ـجـبـهه دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر. ـبه گـمان ـما ـسـیاـست ـتـحرـیم ـتـنـها زـماـنی ـمی
وکراـسی و زد ـجـبـهه دـم اـم اـسی ـبـین ـن ای ـسـی روـه ـی د که ـن اـش د درـست ـب واـن ـت
د و اـشـن اـیل ـنـب اوـتی را ـق ای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهیچ ـتـف زد ـه اـم ـشر و ـن ـحـقوق ـب
همه اـین کشمکش ها و تـنش ها را ـتنها  «ـبازی رهبران» رژـیم ارزیابی کنـند.
ـهمچـنان که ـما در اـنـتـخاـبات دوم ـخرداد 1376 ـشاـهد آن ـبودـیم ـسران رژـیم
ـضـمن «تکـلـیف کردن ـمردم» ـبه ـشرکت در اـنـتـخاـبات در ـعـین ـحال ـبه ـشدت
از ـحـضور چـشم گـیر ـتوده ـها در اـنـتـخاـبات نگراـنـند. آنـها ـخوب ـمی داـنـند که
د واـهـن ات اـست که ـخ اـب ـتـخ ا در ـصـحـنه اـن وده ـه ا ـحضـور کم رنگ ـت ا ـب ـنـه ـت
ـتواـنـست ـناـمزدـهای ـخود را ـبا تقـلـبات وـسـیع اـنتـخاـباـتی، ـخـصوـصاٌ در ـشـهرـهای
کوچک، از ـصندوق ـهای رای بـیرون آورند. ـشورای نگهـبان نیز ـقطعاً آـماده
ای رای دوق ـه ال ـصـن ـط ا اـب ا ـب زدـه اـم زدیکی آرای ـن ا در صـورت  ـن اـست ـت
(ـهمچـنان که در ـجرـیان اـنـتـخاـبات ـشـشـمـین دوره ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی در
ـتـهران  کرد ـتا رـفـسنـجاـنی از نـفر 31 به 30 ـبرـسد و ـبه مـجـلس راه ـیاـید) راه را

برای روی کار آمدن نامزدهای رژیم والیت فقیه باز نماید.
ـباـید ـتـمام ـتوان و امکاـنات را ـبرای درـهم شکـسـتن صف مـتـحد ارـتـجاع و
وری ـبه کار اـست ـجـمـه ات ـنـهـمـین دوره رـی اـب ـتـخ ا در اـن شکـست ـسنگـین آـنـه
گرـفت. ـبـسـیج ـنـیروـها ـحول ـجـبـهه واـحد ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه

گام  سرنوشت سازی در مبارزه برای طرد استبداد از میهن ماست. 
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اعتراض جهانی بر ضد اعمال سربازان آمریکایی
و امضای پیمان استراتژیک با  افغانستان

ـبرـخوردار خواـهـند ـبود، که ـبا تکیه ـبر رایزـنی ـها ( ـبا دولت افـغاـنسـتان )
و از شیوه های از پیش توافق شده انجام خواهد شد.» 

در ـحال حاـضر بـیش از 20 ـهزار نـیروی آـمریکایی و 8200 نـیروی
ای روـه ان ـتـحت پوـشش ـنـی ـسـت اـن و در اـفـغ اـت ای ـعـضو ـن ورـه اـمی کـش ـظ ـن
«ـحاـفظ ـصـلح»  اـما در واـقع ـبه ـمـثاـبه ـنـیروـهای اـشـغالگر ـتـمام ـعـیارـمـسـتـقر

هستند. 
ـریکا و ن که آـم ی یکی از دالـیل اـی ـاـس ـی ـاظــران ـس ـبه گمــان ـن
ا راتژیک» را اـمـض ان «ـهمکاری اـسـت راـیـطی پـیـم ان در چـنـین ـش ـسـت اـن اـفـغ
کرده اـند، پـیش از ـهر چـیز در راـبـطه ـبا ـموقـعـیت ـمـتزـلزل دوـلت کرزای
رای اداـمه ـحـضور در اـین ـشان دادن ـتـصـمـیم اـیاالت ـمـتـحده ـب رای ـن و ـب
ضـور رضـد ـح تـراض هـای مـردم ـب ـته اـست. افـزاـیش اـع کشـور، ـنـهـف
ـنـیروـهای ـنـظاـمی آـمریکاـیی در اـین کـشوردر ـماه ـهای اـخـیر و گـسـترش
ز ـی ر آـم ـی وـهـین و ـتـحـق ار ـت ـت ـسـبت ـبه رـف ـطـقه ـن ـن ردم ـم رت ـم ـشم و ـنـف ـخ
ادی را در ای زـی واری ـه اـنی دـش ان اـفـغ ـی داـن ا زـن ـطه ـب الگران در راـب اـشـغ

منطقه برای پیشبرد سیاست های آمریکا ایجاد کرده است. 
دـلـیل دوم، دادن اـخـتـیارات ـبـیـشـتر ـبه ـنـیروـهای آـمریکاـیی در ـمـبارزه
ا ـترورـیـسم» اـست.  اـین ا ـنـیروـهای اـسالـمی ـتـندرو ـتـحت ـنام «ـمـبارزه ـب ـب
ـحـقـیـقـتی اـست که در ـطول دو ـسال گذـشـته ـبه دـلـیل ـسـیاـست ـهای ـضد
ـمـردـمی دوـلت آـمـریکا در اـین کـشـور  و اداـمه اـشـغـال آن، ـفـرـصت
راـهم ـشده اـست . اـلـبان» ـف ـمـجدد رـشد ـنـیروـهای اـفراـطی و از ـجـمـله «ـط
ردم ـبه رای ـم ر را ـب ـشـت ـی ار ـب ـش ات و ـف دم ـثـب اـنی، ـع اـم ـس اـب راـیـطی که ـن ـش
رای ـحـمـید کرزای و رـین اـهـمـیـتی ـب راه داـشـته اـست، آنچه که کـمـت ـهـم

اربابش، دولت آمریکا، ندارد . 
ـا ـریکا ـب ـراتژیک آـم ـت ـرارداد اـس ـضـای ـق ـنه اـم ـی نکـته دیگر در زـم
ـسم و اـلـی اـفع ـمـنـطـقه ای امپرـی ان اـهـمـیت اـین کـشور از ـلـحاظ ـمـن ـسـت اـن اـفـغ
ـره وری از ـه ن ـب ـی مچـن نــطـقه و ـه ـرل کاـمل ـم ـت ـریکا در کـن ـتالش آـم
رد اـهداف راتژیک در راه پـیش ـب وان یک پایگاه اـسـت ان ـبه ـعـن ـسـت اـن اـفـغ
جهان گسـترانه خود است. در واقع پیـمان امضای ـشده در واشنگتن را
اـید ـهمکاری در ـجـهت و در راتژیک» ـب ـبه ـجای پـیـمان «ـهمکاری اـسـت
راتژی ـیی د.  اـسـت واـن ـطـقه ـخ ریکا» در ـمـن راتژی آـم أـمـین «اـسـت ـخدـمت  ـت
که ـهدف آن ـبی شک ـخـطری ـبرای ـهمه کـشورـها و ـخلق ـهای ـمـنـطقه
اـست و در ـعـین ـحال ـتأـمـین گر ـحـضور ـطوالـنی ـمدت ـنـیروـهای ـنـظاـمی

آمریکا در مرزهای کشور ما است.

ای روـه ـی ریکاـیی و ـن ای آـم روـه ـی ا ـبـین ـن ری ـه وـحه اوج در گـی در ـبـحـب
ـمذـهـبی اـفـغاـنـسـتان در اـعـتراض ـبه ـبی اـحـتراـمی ـبه ـقرآن در زـندان گواـنـتاـناـمو
رودگاه بگرام ر در ـف ـسـتـق ازداـشتگاه ـم ان در ـب ان اـفـغ ـی داـن ا زـن اری ـب د رـفـت و ـب
اه ـمه در ان در روز 23 ـم ـسـت اـن وری اـفـغ د کرزای، رـیـیس ـجـمـه کاـبل، ـحـمـی
ـسـفر ـبه آـمریکا ، ـبا ـجورج ـبوش ـبه گـفتگو ـنـشـست ـتا «ـتـصـمـیـمات الزم» در

مورد کنترل اوضاع افغانستان اتخاذ شود.
اـنـسـتان  ـبه ـطور پس از اـین ـمالـقات، اـعالم ـشد که اـیاالت ـمـتـحده و اـفـغ
ا یکدیگر اـمـضا کرده اـند و راتژیک» را ـب اـمه «ـهمکاری اـسـت رـسـمی پـیـمان ـن
ـطـبق اـین ـتواـفق ـناـمه ، ـقرار ـبر اـین اـست ـتا ـمالـقات ـهاـیی در ـباال ـترـین ـسـطح
اـسی» ، اـمـنـیت و ده ـسـی وط ـبه «آـیـن رـب اـیل ـم ـس ورد ـم رـتب  در ـم ور ـم و ـبه ـط

اقتصاد افغانستان ، صورت گیرد .
وط رـب ریکا ، در ـمورد گزارش ـهای ـم کرزای پـیش از ـسـفر ـخود ـبه آـم
ـبه ـسوء رـفـتار ـسرـبازان آـمریکاـیی ـبا زـنداـنـیان اـفـغاـنی، در پایگاه بگرام، اـبراز

شگفتی کرده بود (بی بی سی 22 مه 2005). 
ا د خـواـست ـت ریکا خـواـه ان اـعالم کرد که از دوـلت آـم زـم ا او ـهـم اـم
رـخی از د و ـب ان ـتحـوـیل دـه ـسـت اـن اـنی را ـبه دوـلت اـفـغ ان اـفـغ ـی داـن اـمی زـن ـم ـت
ازد. ـبه گـفـته کرزای وـقف ـس ان را ـمـت ـسـت اـن ود در اـفـغ ای ـخ روـه ـی ات ـن داـم اـق
اـفـغاـنـسـتان ـخواـهان اـین اـست  که «ـتـماـمی زـنداـنـیان افـغاـنی ، چه در افـغاـنـسـتان
ار اـید در اـخـتـی ا ـهرـجای دیگرـجـهان، ـب اـمو و ـی اـن اـشـند ، چه در ـخـلـیج گواـنـت ـب

دولت افغانستان قرار گیرند.» (همانجا)
 اـعالم چـنـین ـمواـضـعی از ـسوی کرزای در ـشراـیـطی که ـموج اـعـتراـضی
وـسـیـعی در کـشورـهای ـمـنـطـقه ـبر ـضد اـین اـعـمال آـغاز ـشده ـبود،  اـین ـهدف
را دـنـبال ـمی کرد که ـثاـبت کـند دوـلت او دوـلـتی «ـمـسـتـقل» از ـسـیاـست ـهای
د کرد که اکـی ان ، ـت ـسـت اـن زـیون اـفـغ وـی ا ـتـل ریکا اـست.  او در گـفت و گو ـب آـم
ا دوـلت او ـهم آـهنگ ـشود و او ـخواـهان «ـعـمـلـیات آـمریکا در آـیـنده ـباـید ـب
وـسط ان ـت ـسـت اـن ردم اـفـغ ای ـم اـنه ـه وز ـخ دون ـمـج ـسـتـجوی ـب ان دادن ـبه ـج پاـی

نیروهای آمریکایی است.»
یچ یک از ـنـهـا ـه ـا ـبـوش ـنه ـت ـا در پی ـسـفـر کرزای و ـمالـقـات او ـب اـم
ـسـتان ـعـمالً ـقـبول کرد که اـن ـخواـست ـهای ـباال ـتـحـقق ـنـیاـفت ـبلکه دوـلت اـفـغ
ـتـنـها در ـنـقش ـمـشاوران ـسرـبازان آـمریکاـیی ـعـمل کـند. در «پـیـمان ـهمکاری
ـین دو کشـور ـحق دخـاـلت آمـریکا در امـور ضـاء شـده ـب تـراتژیک» اـم اـس
افـغاـنـسـتان کاـمأل ـتـصرـیح ـشده اـست. در اـین «ـتواـفق ـنامه» اـعالم ـمی ـشود که
ـنـیروـهای آـمریکاـیی از «آزادی ـعـمل» ـبرـخوردار ـخواـهـند ـبود. نکـته ـجاـلب
ا ـطه ـب اـنی در راـب ات اـفـغ اـم ارات ـمـق ـی زاـیش اـخـت واـست اـف ورد ـخ اـینکه  در ـم
ول داده رأ ـق اـه ا دادن پاـسخ ـمـنـفی، ـظ ریکاـیی، ـبوش ـب ای آـم روـه اـلـیت ـنـی ـفـع
اـست ـتا ـنـیروـهای آـمریکاـیی در ـموارد الزم  ـبا دوـلت اـفـغاـنـسـتان «ـمـشورت و

همکاری» خواهند کرد.
ـبوش در واکـنش به اـصرار ـخـبرنگاران در اـین ـمورد گفت: «اـین واضح
اـست که ـنـیروـهای ـما به دـسـتور ـفرـماـندـهان آـمریکاـیی ـعـمل ـخواـهـند کرد .»

(بی بی سی 23 مه 2005)
یـروهـای ـین آمـده اـست که «آمـریکا و ـن ـشتـرک ، ـهمچـن ـیه ـم یـاـن در ـب
ـاـسب ـن ی ـم ـظـاـم ـات ـن ـی ـمـل ـرای اـنـجـام ـع ـمل الزم ـب ی»  از آزادی ـع ـتالـف اـئ
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عمق  دموکراسی  سرمایه داری!
رـقی ای ـمـت روـه د، در ـهـفـته گذـشـته، ـنـی ـسه و ـهـلـن راـن دوم ـهای ـف راـن اـقب رای ـمـنـفی در رـف ـمـتـع
اـنون اـساـسی رای ـحـفظ ـق اورـند که ـهواداران پروپاـقرص اروپا، ـهـمه ی ـتالش ـخود را ـب راـین ـب ـب
دـئد که ـنـتـیـجه ان ـمـعـتـق رد. آـن واـهـند ـب ردم، بکار ـخ اـتـحادـیه اروپا ـصرـفـنـظر از ـخواـست ـعـموـمی ـم
ـنـظرپرـسی در ـفراـنسه و ـهلـند پـیراـمون ـقاـنون اـساـسی ـبرای ـنخبگان اروپای ـفدرال و ـهوداران آنـها
ر روکـسل، ـمـق ان در ـب ـصـب اـحب ـمـن ان داده اـست که ـص ـش رـبه ـن وع ـبی اـهـمـیت اـست. ـتـج در ـمـجـم
درت و دور زدن اـبی ـق رکزـی ـم اـمه ـت رـن وـمی، ـب ـم واـست ـع اـیی ـبه ـخ ـن ـت ا ـبی اـع ادـیه اروپا، ـب اـتـح
ـساـخـتارـهای دـموکراـتیک ـمـلی ـبه ـنـفع   آرـمان اروپای ـبزرگ  را دـنـبال ـخواـهـند کرد. ـما ـشاـهد اـین
رویکرد در ـمورد رد ـموافـقـتـنامه ـنـیس در ـفراـنسه از ـسوی ـمردم اـیرـلـند و ـمـخالـفت ـمردم داـنـمارک
با موافقتنامه مایستریش بودیم که با ـخشم شدید هواداران اروپا روبرو گردید. در هر دو مورد،
ـتـیـجه ا ـن د ـت اره رای دـهـن د که دوـب درـسه، گـفـته ـش اگردان ـسرکش ـم دگان ـهمچون ـش ـبه رای دـهـن
انچه ـنـتـیـجه ـنـظر پرـسی ـسـیاری از ـهواداران اروپا، اـعالم کرده اـند که چـن ـصـحـیح ـحاـصل گردد. ـب
انچه ـنـتـیـجه ـمـثـبت ود. وـلی چـن ری ـش اره رأی گـی د دوـب اـی ادرـسـتی پـیش رود ـب ر ـن ـسـی ـسه در ـم راـن ـف
درو د. اـن ود را داده اـن ر ـخ ردم ـنـظ د کرد که ـم واـهـن ور رـسـمی اـعالم ـخ دون شک ـبـط ا ـب اـشد آـنـه ـب
داف، ـعـضو ـحزب ـلـیـبرال دـموکرات ـبرـیـتاـنـیا و ـنـماـیـنده پارـلـمان، اـین ـحرکت ـغـیر دـموکراـتیک را
اـیـنـطور ـبروـشـنی ـبـیان ـمی کـند   اگر ـفراـنـسه ـحاال نه بگوـید در آـیـنده مـجـبور به آری گـفـتن ـخواـهد
ـشد . ـلرد ـبرـیـتان ـعـضو پـیـشـین پارـلـمان از ـحزب ـمـخاـفـظه کار، از اـتـحادـیه اروپا ـخواـسـته اـست که
ـحـتا در ـصورت ـمـنـفی ـبودن ـنـتـیـجه ـنـظرپرـسی در ـفراـنـسه، ـبـخش ـهاـیی از ـقاـنون اـساـسی را پـیاده
وـنی اروپا را ـبه ـی ـیـل دی که ـجـمـعـیت     ـم اـسی، ـسـن ون اـس اـن وع ـبه دـلـیل اـهـمـیت ـق وـض د. اـین ـم کـن
د، اـبی ـتـقـلـیل ـمی دـه اـست گذار اـنـتـص رـیت    ـسـی دـی ادـیه اروپا ـتـحت ـم دان یک دوـلت اـتـح روـن ـشـه
ازی ـهـمه ـین آن، از ـجـمـله آزاد ـس واـن د از ـهـمه ـق اـی د ـب دـی دان ـج روـن اـبل درک اـست. اـین ـشـه ـق
ون اـن روی کـنـند. ـق ز ـبـین ـبـخـشـهای ـخـصوـصی و دوـلـتی، پـی اـی دون ـتـم ور اـقـتـصادی ـب ـبـخـشـهای اـم
روکـسل از ر اـساس آن ـبه ـب د که ـب د ـمی دـه دـی وـنی ـج اـن اـهـیت ـق ادـیه اروپا یک ـم اـسی ـبه اـتـح اـس
ـین ای ـب اـمه ـه ـن ـت واـفـق اـبه یک دوـلت ـعـمل کرده، ـم ـث د که ـبه ـم رف ـهـمه ی اروپا امکان ـمی دـه ـط
الملـلی را امـضاء، ـقوانـین ـجدـید وضع ـنـماـید و اعالم ـجنگ نـماـید. اـین ـهدف ـبوـسیله به اـصطالح
درت را ادی اـست که ـق ـص ـت اـله اـق ـس ـست، ـم ود. رکن ـنـخ ام ـمی ـش ادـیه اروپا اـنـج ـسه رکن اـتـح
اـله ـس د. رکن دوم ـم اـی ورو اـعالم ـنـم ادـیه را ـی راـسر اـتـح د واـحد ارزی ـس واـن ـمـتـمرکز کرده و ـمی ـت
اـید وـفاداراـنه ـنـظاـمی اـست که یک ـسـیاـست ـخارـجی واـحد وـضع ـمی کـند و دوـلت ـهای ـعـضو ـب
از آن ـحـماـیت کـنـند. رکن ـسوم، ـمـساـله ـحـقوـقی اـست که یک ـنـظام ـحـقوـقی واـحد را ـبر اـساس
ـقاـنون ـقاره اروپا درـبر ـمی گـیرد. وزـنه گزیـنش ـبرای گذار ـبدون ـخدشه ـبه اـین ـموـجودـیت ـنوـین،

بیشتر بسوی سه قدرت عمده اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان سنگینی می کند.
حـتا ـهاـنس ـمارـتین ـبوری، نـمایـنده آـلـمان در پارـلـمان اروپا، در    ـفوریه در ـنـشریه   «دی وـلت»
واداران االت ـمـتـحده اروپا اـست.  در واـقع ـه د اـی وـل ادـیه اروپا ـسـند ـت ون اـساـسی اـتـح اـن وـشت: «ـق ـن
أـیـید ـنـمی کـنـند. اـین ـمـساـله، دو ـهـفـته انگـلـیـسی اروپا، ـنـظرات اـعالم ـشده ـیاران اروپاـیی ـخود را ـت
پـیش در کـنـفراـنس اـتـحادـیه ـهای کارگری در ـلـندن، ـمـطرح ـشد. در اـین کـنـفراـنس، ـبـیـتر کـلدریک
ر کـمی راـلی ـتـغـیـی ـیـب وـل ار داـشت که ـخـصـلت ـن ادـیه کارگری TUC اـظـه ون اـتـح ـسـی ده کـمـی ـن اـی ـم ـن
رپرـسی در ـظ ـیـجه ـمـنـفی ـن ـت د که ـن ره ای اـعالم کـن ـظ ـت ـن ر ـم ور ـغـی ـط د کرد پـیش از اـین که ـب واـه ـخ
وی TUC در ـهنگاـمی اـنی ـمحکـمی از ـس ـب ـی د. چـنـین پـشـت اـش ز  ـب ـی اـجـعه آـم د  ـف واـن ـسه ـمی ـت راـن ـف
ـصورت ـمی گـیرد که ـهیچ اـتـحادـیه کارگری ـعـمده ای ـبرای ـتـصوـیب ـقاـنون اـساـسی اروپا دـست
ود دو ـهـفـته پـیش، االـنه ـخ راـنس ـس ز در کـنـف وـصی ـنـی ادـیه ـبـخش ـخـص د. اـتـح زده اـن ـیـتی ـن اـل ـبه ـفـع
ـقاطـعاـنه به ـعدم ـحـماـیت از اـین ـقاـنون اـساـسی رأی داد. ـبی پایه ـبودن گـفته ـهای ـطرـفداران اروپا
س راک رـیـی ـسه ژاک ـشـی راـن روکـسل روـشن اـست. در ـف ات ـب وـب ـص ر ـم رل ـمـحـلی ـب ـت ـنه کـن ـی در زـم
ا اـمه ـخدـمات» که ـب ا کرد که ـبه اـصـطالح «ـبـخـشـن ر ادـع ـجـمـهوری اـین کـشور، در ـهـفـته ـهای اـخـی

ا روـبرو ـشد،   دیگر اری از کارگران اـتـحادـیه ـه ـسـی اـعـتراض ـب
ات اـتحـادـیه اروپا که اـمه خـدـم ـن ـش دارد. وـلی ـبـخ وجـود ـن
ـخواـسـتار آزاد ـسازی ـخدـمات اـست و ـشرکت ـهای ـخدـماـتی
رـجا ان پاـب د، ـهم چـن ا ـمی کـن ـسـتـثـن واـنـین ـمـحـلی ـم را از ـقـبول ـق

است. 
د ات ـض ـش ورو ـبه گراـی اره ـی ا در ـب راض ـه د اـعـت در ـهـلـن
ـقاـنون اـساـسی اروپا  داـمن زده اـست. رـیـیس ـبانک ـمـلی ـهـلـند
ادـیه ورو در اـتـح اـعه واـحد پوـلی ـی ان اـش اش کرد که در زـم ـف
اروپا، بـین  5 تا 10  درصد از ارزش گیلدر، واـحد پولی هلند
ـته ـته گذـش د ـهـف ـن ر داراـیی ـهـل رـیت زاـلم وزـی د. گـی کاـسـته ـش
ای گذـشـته، رـغم تکذـیب ـه ـی اـله ـعـل ـس راف کرد که اـین ـم اـعـت
ادن ـت ان بکار اـف در در زـم ش ارزش گـیـل واـقـعـیت دارد. کاـه
د و د ـش دـی ورم ـش زاـیش ـت ر ـبه اـف ـنـج ال    2001 ـم ورو در ـس ـی
دی اـع ـس ر ـم ـظ ورو ـن ـسـبت ـبه ـی ا ـن دـیـه ـن د که ـهـل اـعث گردـی ـب
ـنداـشته ـباـشـند. در تالش ـبرای گـمراه کردن رأی دـهـندگان از
وه درال، ـبه ـشـی واداران اروپای ـف اگوار، ـه اـین واـقـعـیت ـهای ـن
د. در ده اـن وـسل ـش ـت ذل ـم ـت ـب ط و ـم ای ـبی رـب ا و ـبـحث ـه ـه
اـسی، ون اـس اـن ا ـق اـلـفت ـب د که ـمـخ ار داده اـن ا اـخـط ـحـقـیـقت آـنـه
اط ازی در ـنـق رگ ـن ای ـم دار شـدن اردوگاه ـه اـعث  پدـی ـب
ان اروپا ـم دگان اروپا پارـل ـن اـی ـم د. ـن د ـش واـه ـمـخـتـلف اروپا ـخ
ـحـتا  اـقدام ـبه ـتـهـیه یک آگـهی ـتـلوـیزـیوـنی کرده اـند که در آن
رگ ای ـم ان در کوره ـه ودـی ـسل کـشی ـیـه اـیی از ـن رـه وـی ـص ـت
ازـیـها را ـنـشان ـمی دـهد و ـتأـمـین ـصـلح، اـمـنـیت و ـسـعادت را ـن

در گرو   قانون اساسی واحد اروپا  می نمایاند. 
در اردوگاه ـمرگ  ـترزـین  در ـلـهـسـتان، ـمارگوت واـلـسـتروم
ز اـعالم کرد: ـی ادـیه اروپا ـن ون اـتـح ـسـی ـی دی کـم وـئ ده ـس ـن اـی ـم ـن
ـین راـمـلی را از ـب ان ـف د آرـم واـهـن د که ـمی ـخ ـن ـسـت اـنی ـه  «کـس
ادـیه اروپا را ـبه دوران گذـشـته د اـتـح واـهـن ا ـمی ـخ د. آـنـه رـن ـب ـب
ـبازگردـند». ـمن ـبه آـنـها ـمی گوـیم ـباـید ـبه دـیدار اردوگاه ـمرگ
 ـترزـین  ـبروـند ـتا ـبـبـیـنـند که راه گذـشـته ـبه کـجا ـخـتم ـمی ـشود .
اـید ـبـخاـطر داـشـته ـباـشد که اـین ـمـقام ـعاـلـیرـتـبه اـتـحادـیه اروپا ـب
ود درت در اروپا ـب ر ـق دن یک اـب وـجود آـم رای ـب اـین ـتالش ـب
رـیت رـب اره اروپا را در راه ـب ام ـق ـم ـسم ـت ازـی وق ـن که ـتـحت ـی
داران رـف ون ـسوق داد. وـلی ـحـقـیـقت اـیـنـست که ـط اـن دون ـق ـب
ـا ت ـی ـی ـد که واـقـع ـن ـت ـیــس ن ـن ـان اـی ـواـه ـادـیه اروپا  ـخ ـح  اـت
اـسب وری ـمـن رار یک امپراـت اـنـعی در راه اـسـتـق وکراـسی، ـم دـم

برای بنگاه های سرمایه جهانی گردد.

کمک های مالی رسیده
رفیق برنا  از هلند                                        50 یورو
هواداران حزب توده ایران از نیکوزیا          100 پوند

آناهید از لندن به یاد حماسه داد 
                       و رفیق ف.م. جوانشیر          50  پوند
حسینی  از سوئد                                   1000 کرون


