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ـته ـمی ـشـد که ش ـبه کـسی گـف اگر شـش ـمـاه پـی
رار اـست رـئـیس ـجـمهـوری ـمـحمـود اـحمـدی نژاد ـق
بـعدی اـیران ـباـشد، اولین عکس الـعمل مـخاطب اظـهار
ود. اـسی اوـب ـشـیـنه ـسـی ـبی اـطالـعی از اـحـمدی نژاد و پـی
ـبـجز ـشـمار اـندکی از ـمردم ـتـهران، که ـبه دـلـیل رـجوع
ـردار ـوان ـشـه ـن ـدی نژاد را ـبه ـع ـم ـرداری، اـح ـبه ـشـه
ـنـد، او ـبـرای ـت ـنـاـخ ـتـخت ـمی ـش ش پاـی ـتـاریک اـنـدـی
ـیـروـهـای ـین ـن اکثـرـیت ـقـاـطع ـمـردم کـشـور و ـهمچـن
ا یک ود. ـب اـخـته ـب اـشـن ره ـیی ـن اـعی چـه اـسی - اـجـتـم ـسـی
ا و ـمـطاـلب ـمـنـتـشر ـشده در اـمه ـه رـجوع گذرا ـبه روزـن
ور، در ـهـشت ای گروـهی کـش اـنه ـه ات و رـس وـع ـطـب ـم
اـنی از اـین ـش ام و ـن ود که ـن ال گذـشـته روـشن ـمی ـش ـس
ود ـنـیـست. وـج اـسی-ـعـلـمی» ـم «ـشـخـصـیت و رـجل ـسـی
اـنی ـهمچون ا کـس وان ـب ـمـحـمود اـحـمدی نژاد را ـمی ـت
سـعـید اسالـمی ـها مـقاـیـسه کرد که در گروه ـهای ویژه
اطالـعاتی - ـسرکوبگرانه سپاه ـمشـغول به فـعاـلیت ـهای
ود ر کـسی از وـج والٌ کـمـت د و اـص وده اـن ردـمی ـب ـضدـم
اـشد، ـمـطـلع ـمی ا آن ـهنگام که الزم ـب چـنـین اـفرادی، ـت
ـاز کارزار ـدی نژاد، در آـغ ـم ی اـح ـاـم ـن ـد. گـم ـوـن ـش
دگان ـسـن وـی ر ـن ود که ـحـتی اکـث ان ـب اـتی، آنچـن اـب ـتـخ اـن
وان یک ز از او ـبه ـعـن ـی اح راـست ـن ای ـجـن اـمه ـه روزـن
ـناـمزد ـجدی ـنام ـنـمی ـبردـند و اکـثراٌ ـمـطرح ـمی کردـند
ـا ـنـزدیک ـشـدن ـمـوـعـد رأی گـیـری او ـبه ـنـفع که ـب

الرـیـجاـنی و ـیا ـقاـلـیـباف از ـصـحـنه اـنـتـخاـباـتی کـنار
ـاز ـرـب ـمـدی نژاد ـس ـد رـفت. در واـقع اـح ـواـه ـخ
گـمـنام ـمرتـجـعان ـحاکم ـبود که ـتواـنـست در گرد
و ـغـبار کارزار اـنـتـخاـباـتی ـبه ـخوـبی اـسـتـتار ـشود و
اـمزد اـصـلی  ـسر از اگـهاـنی، ـبه ـعـنوان ـن ـیه شکل ـن

صندوق های رأی بیرون آورد.
ـحزب ـما ـمدـتـها پـیش از ـبرگزاری اـنـتـخاـبات
اـبی وری، ـضـمن ارزـی اـست ـجـمـه ـنـهـمـین دوره رـی
ـحرکت ـهای ـمرـتـجـعان ـحاکم، و از ـجـمـله ـشـیوه
ـات ـاـب ـتـخ ن اـن ـی ـان دوـم ـرـی ـا در ـج ـملکرد آـنـه ـع
ـتـا و سپس در ـجـرـیـان ـشـوراـهـای ـشـهـر و روـس
ر اـین نکـته ات ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی، ـب اـب اـنـتـخ
ـاکم ـاع ـح ی کرد که ارـتـج ـد ـم ـأکـی ی ـت ـاـس اـس
ات و ره ـجوـیی از ـهـمه امکاـن ا ـبـه رـصد اـست ـب ـمـت
اـمی که در ـظ ـت ادی و اـن ـص اـسی، اـقـت ای ـسـی زارـه اـب
یــار دارد راه را ـبه سـمـت یکدسـت کردن اخــت
ـحاکـمـیت بگـشاـید. ـمـسأـله روـشن ـبود. ادامه روـند
اـصالـحــات و اداـمه چـنــد پارگی در ـصـفــوف
ـحاکـمـیت، رـشد ـنارـضاـیـتی ـتوده ـها و رادیکاـلـیزه
ـشدن ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـمداـفع روـند اـصالـحات
ن ـی ـیـار ـحـاد و ـبـغـرـنج ـب ـس ط ـب ـین ـشـراـی مچـن و ـه
ریکا در اـمی آـم ـظ ـمـلـلی و ـخصـوصـاً ـحضـور ـن اـل

ا اداـمه اـعـتـصاب ـغذای اکـبر گـنـجی و ـب
أـله ـس ان ـمـیالد ـتـهران  ـم ارـسـت اـنـتـقال او ـبه ـبـیـم
رای آزادی ـهـمه ارزه ـب ـضرورت ـتـشدـید ـمـب
رکز ار دیگر در ـم ران ـب اـسی اـی ان ـسـی داـنـی زـن
رار ران و ـجهـان ـق وـجه افکار ـعمـوـمی اـی ـت
وـجـهی راض ـبه اداـمه ـبی ـت ـت گرـفت.  در اـع
ـمسـئوالن ـنـسبت به وـضعیت ـبـحرانی گـنجی،
ــــش روز از پس از گذـشــت ـســی و ـش
اـعـتـصاب ـغذاـیش، گروـهی از داـنشگاـهـیان
ـان در اداـمه ـبه ـران و ـجـه ـنفکران اـی و روـش
م ـرکوب و آزادی کـشی در رژـی ـد ـس روـن
د. در ـشر کردـن اـیی ـمـنـت اـنـیه ـه ـی والـیت ـفـقـیه ـب
ـمـله آـمـده ـیـان اـیـران از ـج شگاـه ـیه داـن ـیـاـن ـب
ـنـد ن در ـب ـی ـیـده چـن اـست: «و اـینک که ـعـق
ـدن ـیـقت راـن اـست که ـسـخن از ـحق و ـحـق
ـمـسـتـحق تـحمل چوـنان مکاـفاـتی اـست، ـحال
ا وی ـهـمـنوا ـشده و ـفارغ ـنوـبت ـماـست که ـب
از دـیدگاه ـهاـیش و ـتنـها ـبه رـسم اـنـساـنـیت ـبه
ـنهـا ـبه ش بپردازـیم. اکبـر گـنـجی ـت ـحمـاـیـت
دلیل تاـبانیدن ـنور به تاریک خانه ـها و نهان
ـمن ـمـلت ـنـان ـمـردم، دـش ـم ـخـاـنه ـهـای دـش
ـیغ ـقـلم ا ـت ردی که ـب زرگـم ده شـد، و ـب ـی اـم ـن

ـنـدو ـمـان و ـه ی، مــسـل ی، اـیـراـن ـنی و آـفـرـیـقـاـی چـی
وـعـمدـتاٌ زـحـمتکـشاـنی ـبودـند که ـبدون ـهیچ گـناـهی
اـفرت ـمی ـس دن ـبه ـمـحل کار ـخود ـم ر رـسـی ـسـی در ـم
کردـند. ـحزب ـتوده اـیران اـین ـحـمالت ـترورـیـسـتی
ـمـدردی ـخـود را ـاٌ ـمحکوم ـمی کـنـد و ـه را ـقـوـی
دار ای داـغ واده ـه اـن ان و ـبه ویژه ـخ ـسـت ردم انگـل اـم ـب

ـطـار بکه ـق ـمـاـهنگ ـتـروریــست ـهـا ـبه ـش ـمـله ـه ـح
زـیرزـمـیـنی ـلـندن و ـهمچـنـین یک اـتوـبوس ـمـساـفرـبری، در
ـته و ـصـدـهـا ـیـرـمـاه، ده ـهـا ـتن کـش ـبه 16 ـت ـن روز پـنج ـش
ان اـین اـنـی رـب ر ـجای گذاـشت. ـق رـمـجروح و ـمـصدوم ـب ـنـف
رـین وـقت ام ـت اـیتکاراـنه کور که درپرازدـح ـحـمالت ـجـن
تردد مسافران قطار صبح صورت گرفت، سیاه و سفید،
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مبارزه کارگران بر ضد بی عدالتی های
اجتماعی - اقتصادی تشدید می شود

شماره 2717   سه شنبه 28  تیر ماه 1384

تـشدید فشار اقتـصادی بر گرده کارگران و زحمتکشان کـشور یکی از مسایل
ای اـقـتـصادی اـست ـه وده اـست. ـبه دـلـیل ـسـی ر ـب ای اـخـی ال ـه ا در ـس اـسی  ـمـیـهن ـم اـس
اـتـخاذ ـشده، در ـسال ـهای گذـشـته،  ـمراکز ـتوـلـیدی کـشور دچار رکود و ـبـعـضاٌ در
ده ـیی ـمـبـهم و ان آـیـن د و کارگران و زـحـمتکـش ـته اـن رار گرـف ر ورشکـستگی ـق ـخـط
ا ـعـمالً ـبه زدـه اـسب دـسـتـم اـمـتـن ورم و رـشد ـن زاـیش ـت د.  اـف اریک  را پـیش رو دارـن ـت
کاـهش چـشمگـیر ـقدرت ـخرـید واقـعی ـخاـنواده ـهای کارگری ـمـنـجر ـشده و ـفـقر و
ای دان کرده اـست. در ـهـفـته ـه اـعی دو چـن روـمـیت را در ـبـین اـین گروه اـجـتـم ـمـح
وی د. در گزارـشی از ـس ر دادـن ر ـخـب رخ واـقـعی ـفـق ا از ـتـعـیـین ـن رگزاری ـه ر ـخـب اـخـی
واـحد اـقـتـصادی ـخـبرگزاری داـنـشـجوـیان اـیران (اـیـسـنا) از ـجـمـله ذکر ـشده اـست که
ـیش از 10 ـمـیلـیون نـفر از ـجمـعـیت اـیران درآـمدی ـبـین 15 ـهزار  ـتا 150 ـهزار ـتوـمان
در ـماه دارـند.  ـبر اـساس ـهـمـین گزارش ـبا ـتوجه به ـضرـیب و ـشاـخص ـهای ـموـجود
در کـشور هیچ انـسانی به تنـهایی نمی ـتواند با اـین رقم زندگی ـخود را ساـمان دهد.
ـطـبق آـخرـین آـمار ـقـطـعی اـعالم ـشده ـخط ـفـقر ـشـهری 250 ـهزار ـتوـمان و ـخط ـفـقر
روـسـتاـیی 150 ـهزار ـتوـمان ـتـعـیـین ـشده اـست. به گزارش ـخـبرنگار اـقـتـصادی اـیـسـنا،
دـکـتر ـمرـتـضی ـعزـتی ـ ـعـضو ـهـیات ـعـلـمی داـنشگاه ـترـبـیت ـمدرس ـ در اـین زـمـینه ـبا
ـبـیان اـیـنـکه ـفـقر در ـجاـمـعه گـسـتردگی ـقاـبل ـتوـجـهی دارد، گـفت: «ـحدود 50 درـصد
ـجاـمعه زـیر ـخط ـفـقر ـنـسـبی ـقرار دارـند.» به گـفـته او ـمـبارزه اـساـسی ـبا ـفـقر ـبا ـسـیاـست
ـهای ـتوام و ـهـمزـمان ـعداـلت ـتوزـیـعی و رـشد ـسرـیع اـقـتـصادی اـمـکان پذـیر ـخواـهد

بود.»
ـمـاـعی و ـقـول ـهـای داده ـشـده از ـسـوی ـت ـیم اـج ـظ ـضل ـع ـبـا ـتـوـجه ـبه اـین ـمـع
دوـلـتـمردان رژـیم در زـمـیـنه رـیـشه کن کردن ـفـقر، و ـهمچـنـین اـشاره ـبه اـین نکـته که
ـسـته اـست واـن ال گذـشـته ـت اـبـقه ـقـیـمت ـنـفت در ـس د ـبی ـس ا رـش رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
درآـمد ـسرـشاری ـبه دـست ـبـیاورد ، کارگران و زـحـمتکـشان کـشور اـمـیدوار ـبودـند
ر ـحق واـست ـب ا گاـمی در راه پاـسخگوـیی ـبه ـخ زدـه اـنه دـسـتـم ـن ـی ـظـیم واـقع ـب ـن ا ـت که ـب
آـنان در ـعرـصه ـفـقر و ـمـحروـمـیت زداـیی از ـنـیروی اـساـسی ـتوـلـید ـجاـمـعه ـما ـبر داـشـته
رخ وـجه ـبه ـن دون ـت ا که ـب زدـه ز دـسـتـم اچـی زاـیش ـن و و اـعالم اـف ال ـن از ـس ا آـغ ود. ـب ـش
واـقـعی ـتورم تـعـیـین ـشده ـبود ـجو ـنارـضاـیـتی در کارگاه ـهای ـتوـلـیدی کـشور ـبـیش از
پـیش ـتـشدـید ـشده و ـبه ـحرکت ـهای اـعـتراـضی کارگران در کارگاه ـهای مـخـتـلف
ـمنـجر ـشد. ـحرکت ـهای ـمـختلف اـعـتراـضی کارگران در هـفـته ـهای اـخـیر ـبه روـشـنی
والن رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـسـئ وـجـهی ـم اـیـتی وـسـیع کارگران از ـبی ـت ارـض انگر ـن ـش ـن
ور را دی کـش وـلـی ار ـت اـخـت رـس رـبی اـست که اـین چـنـین زـی ای ـمـخ اـست ـه اداـمه ـسـی
تـخریب کرده است. به عنوان ـنمونه خبرگزاری کار اـیران (ایلنا) گزارش داده که
ـبا  ـمـتوقف ـشدن ـخط ـتوـلـید پـیـکان و ـعدم ـکاراـیی ـکارـخاـنه ـهای ـتوـلـید ـقـطـعات اـین
ا ـتوـقف ـخودرو، ـبـحران ـکارـخاـنه ـهای ـتوـلـیدی ـقـطـعات پـیـکان را ـتـهدـید ـکرده و ـب
ـخط ـتوـلـید این ـخودرو، بـیش از 3 ـهزار نـفر از ـکارگران پاـکدشت شـغل ـخود را از
دـست ـخواـهـند داد. ـعـباس ـساالری  ـمـشاور ـفرـماـندار و ـنـماـیـنده ـکارگران پاـکدـشت
زود : ـطـلب اـف ان اـین ـم ـی ا، ـضـمن ـب ـن ارگری اـیـل رنگار گروه ـک ا ـخـب در گـفت و گو ـب
ا ود دارد ـکه ـب ان وـج رـسـت ان در اـین ـشـه ات پـیـک ـطـع د ـق وـلـی اـنه ـت ارـخ «ـبـیش از 18 ـک
مـتوقف شدن ـخط تولـید پیکان, ـکارایی خود را از دست داده اـند . وی گفت : «از
اـین ـکارـخانـجات ـتنـها سه ـکارـخانه ـتولـیدی ـتواـنستـند خط ـتوـلـید ـخود را تـغیـیر دـهـند
و مابقی کارخانجات در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیمه تعطیل هستند.»   
اوه اـعالم کرده ارگر ـس اـنه ـک راـیی ـخ ر اـج ـی ود که دـب ده ـب ر دیگری آـم در ـخـب
اـست: «ـعدم ـمـقاـبـله ـبا واردات ـبی روـیه و ـقاچاق ـکاالی پارچه و پوـشاک ، ـصـناـیع
اـبـقه در اـین ـصـنـعت ـمـلی را ـسرگردان اـس ـنـساـجی ـکـشور را ـفـلج و ـهزاران ـکارگر ـب
وـنی، گـفت : اـن راـجع ـق اـیـنده ـکارگران در ـم اـنی ـنوری  ، ـنـم ـکرده اـست.»  ـمـهدی زـم
اـمل اوه ـش ارگری ـس ان ـصـنـعـتی و ـک رـسـت اـجی ـشـه ـس اـیع ـن «از ـمـجـموع 21 واـحد ـصـن
ـشرـکت ـهای رـیـسـندگی و ـباـفـندگی ـعـطاـئـیه - ـنخ ـناز ـشـهر - ـنواران - ـنـقش ـباف -
ـنـیـکوـباف- ـمرـیـنوس ـکوـیر- گردـباف ـمـیالد - ـکـیـسه ـکاوه - ـساوه ـباـفت - ـسـهـیل

وار - دگی اـن اـفـن وـین - ـب اـمه ـن ارـج اف اـمـین - زدپود - ـب ران - زرـب ـسج ـتـه ـن
اران و اـجی ـعـلی - آـه ـس اف - ـن ورـب ا پود - آذرـنخ - ـت ارال - آرـی ا ـم آـسـی
ا 30 ـنـه ال و ـت ـیـمه ـفـع ـطـیل ، 30 درصـد ـن اف ، 40 درصـد ـبه ـکـلی ـتـع ـلـیف ـب
اـصـحـیح ای ـن اـست ـه اـنه ـسـی اـسـف ـت ال اـست.» وی گـفت  :«ـم ا ـفـع ـت ـسـب درصـد ـن
دوـلت , ـعدم ـحـماـیت از ـصـناـیع ـنـساـجی , ـکاالـهای ـقاچاق و ورود ـبی رویه
سـاـجی را ـفـلج و از پای در آورده و امـروزه پارچه و پوشـاک ، ـصـنـعت ـن
شاهد خیل عظیمی از نیروی انسانی بی کار با سوابق طوالنی حتی متجاوز
از 20 ـسال ـسابـقه پرداخت حق ـبیمه در شـهرسـتانـهای ـساوه و زرـندیه ـهسـتیم
که از ـحداقل حمایت تاـمین اجتماعی در ـقالب بیمه بیکاری مـحرومند و به
ا ـتوان اـشـتـغال ـمـجدد را ـندارـند و دـلـیل ـکـهوـلت ـسن و ـتـحـصـیالت پاـیـین ، ـی

یا شرکت ها تمایل به جذب آنان ندارند .»
وـجـهی ـجدی رژـیم ا و ـبی ـت اـست ـه ا چـنـین ـسـی راض ـب اـبـله و اـعـت در ـمـق
والیت فقیه به مشکالت عظیم کارگران و زحمتکشان کشور است که در
ـهـفـته گذـشـته ـحرکت ـهای اـعـتراـضی گوـناگوـنی ـسازـمان دـهی ـشد. اگر چه
ـفراـخوان به اـعـتراض کوـتاه (ـبرای جـلوگـیری از ـتـشدـید اـعـتراض ـهای وـسیع
کارگری) از ـسوی «ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی ـکار» ارگان واـبـسـته ـبه
ا ـبـهره ود وـلی ـمـعذالک کارگران و زـحـمتکـشان کـشور ـب رژـیم داده ـشده ـب
ـجوـیی از امکان اـیـجاد ـشده ـصدای اـعـتراض ـخود را ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای
ای اس گزارش ـه ر اـس د. ـب د کردـن ردـمی رژـیم ـبـلـن ضـد کارگری و ضـد ـم
تـراـضی شـر شـده کارگران ـشهـر هـای ـمـخـتـلف کشـور در مـراـسم اـع ـت ـن ـم
گوـناگونی ـشرکت کردـند. از جمله: راـنـندگان سازـمان اـتوـبوـسرانی سـیسـتان
و ـبـلوچـسـتان  ـبا روـشن ـکردن چراغ اـتوـبوس ـها 2 ـساـعت اـعـتـصاب ـکردـند.
ا ـن رنگار گروه کـارگری اـیـل ا ـخـب رـشکـار  ، در گـفت و گو ـب ـی اـنـعـلی ـم رـب  ـق
وـلـیدی و ـصـنـعـتی اـنـجات و واـحدـهای ـت ارـخ اری از ـک ـسـی گـفت:«ـهمچـنـین ـب
اـسـتان در اـعـتراض ـبه ـبی ـتوجـهی ـمـسووالن درمـجـموـعه وزارت ـکار و ـعدم
ار ارگران ، ـبه ـمدت 2 ـساـعت دـست از ـک اـمه دـسـتـمزد 84 ـک اـصالح ـبـخـشـن
ـکـشـیده و اـعـتـصاب ـکردـند.»  وی گـفت : «ـکارگران ـکارـخاـنه ـسـیـمان  ـخاش 
رـین ـشـت ـی ان داـشـته و ـب ای اـین اـسـت اـنه ـه ارـخ راض را در ـبـین ـک رـین اـعـت ـشـت ـی ـب

تجمع اعتراض آمیز را به مدت 2 ساعت در 25 تیرماه بر پا داشتند.» 
د ده کارگران ـبـیش از 20 واـح ای رـسـی اس گزارش ـه ر اـس ـهمچـنـین ـب
ـتوـلـیدی در «ـبـندر اـمام ـخـمـیـنی» ـبه ـمدت 2 ـساـعت دـست ـبه اـعـتـصاب زدـند.
دی ـی وـل ر اـین کـارگران حـدود 40 شـرـکت و واحـد ـصـنـعـتی و ـت زون ـب اـف
ـشـهرـسـتان ری ـنـیز در در اـعـتـصاب ـشرـکت ـکردـند. ـبر اـساس ـهـمـین گزارش
ور ـش ارگران ـک ر ـک اـی ا ـس ز ـهمگام ـب اـنی ـنـی راـس اـنی و ـخ ارگران اـصـفـه ا  ـک ـه
دـیروز در اـعـتـصاب 2 ـساـعـته ـشرـکت و اـعـتراض ـخود را ـنـسـبت ـبه اـفزاـیش
ده از د . آخـرـین اـطالعـات رـسـی سـال اـعالم کـردـن ـتمـزد اـم اـسب دـس ـن اـم ـن
ن اری در اـی ـسـی اـصـفهـان ـحکـاـیت از شـرـکت کـارگران کـارخـاـنه هـای ـب
اـفـندگی اـعـتـصاب دارد ـکه از ـجـمـله ـمی ـتوان ـبه  ـمس ـبارش ، رـیـسـندگی و ـب
ـبارش ،  رـیـسـندگی و ـباـفـندگی ـقدس،  رـیـسـندگی رـحـیم زاده،  چـیـنی اـصـفـهان 

و  ریسندگی وطن   اشاره کرد.
ـمـبارزه کارگران و زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـما ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـمـخرب
اـفـته اـند که ازه ـیی ـنـیـست. کارگران کـشور ـبه ـتـجرـبه درـی اـقـتـصادی ـمـسأـله ـت
ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی کالن کـشور که از ـسوی وـلی ـفـقـیه رژـیم ـبه دوـلت
رای ـهای ـمـخـتـلف دیکـته ـشده اـست ـثـمری ـجز ـتـشدـید ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـب
ده ـن د ـبی شک در آـی داـشـته اـست. اـین روـن ا ـبه ـهمـراه ـن ـیـهن ـم کارگران ـم
ران و از ـجـمـله وه ـطـبـقه کارگر اـی اداـمه ـخواـهد ـیاـفت. راه ـحل ـمـعـضالت اـنـب
رـیق ا از ـط اـعی - اـقـتـصادی ـتـنـه ود اـجـتـم وـج ای ـم داـلـتی ـه ا ـبی ـع ورد ـب رـخ ـب
اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای رادیکال و ـمردـمی اـقـتـصادی امکان پذـیر اـست که اـین
ا ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده از ـسوی ـسران رژـیم ز در ـتـضاد اـساـسی ـب اـمر ـنـی
ازار و ـتـجار و دالالن اـیه داران ـب ده کالن ـسرـم اـیـن رار دارد. رژـیـمی که ـنـم ـق
ا واـند در راـسـتای ـتـحـقق ـحـقوق زـحـمـتشکان ـمـیـهن ـم اـقـتـصادی اـست ـنـمی ـت
ا رـیـبی ـه وام ـف ده و ـهـمه ـع ات اـنجـام ـش ـیـغ ـبـل ر ـخالف ـهـمه ـت ردارد. ـب گام ـب
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ـخوـیش چوـنان ـلرزه ای ـبر پیکر اـشـباح افکـندکه ـهـنوز ـبر ـخوـیش ـمی
ـلرزـند، اـینک در زـندان ـبه ـجرم ـناکرده چراغ زـندگاـنـیش رو ـبه اـفول
ـنـهاده اـست و اـین چـنـین ـبی رـیا ـحـیات ـخوـیش را ـبر کف دـست نـهاده

و تنها تاوان دگراندیشی اش را می پردازد.»
راـنه اـیی ارزه دـلـی اـنه ـیی از ـمـب ـش ر گـنـجی ـن اـنه اکـب اـع اـعـتـصاب ـشـج
ـیه در جـریـان دان هـای رژـیم والـیت ـفـق اـست که سـاـلهـاـست در زـن
اـست. زـندان ـهاـیی که روی زـندان ـهای رژـیم گذـشـته را ـسـفـید کرده
ا ـفراغ و ـباز و ـبدون کوچکـترـین اـست و در آن شکـنـجه گران رژـیم ـب
ر د و زـی وـن رتکب ـمی ـش اـیـتی را ـم ر ـجـن اـقـبت کار ـخود ـه نگراـنی از ـع
ازه ـمی تگاه سـرکوب هـر روز فـاـجـعه ـیی ـت ـیه و دـس ضـاـئ چتـر قـوه ـق

آفرینند. 
در کـشوری که دادسـتان آن ـخود از شکـنجه گران و ـعاـمالن ـقتل
االن ـتـیم وری «ـمـنـتـخب» آن از ـفـع ان اـست و رـئـیس ـجـمـه ـش دـی دگراـن
ـهای ـترور دگراـندـیـشان ـبوده اـست از اـین ـبـیـشـتر ـنـیز ـنـمی ـتوان اـنـتـظار

داشت. 
اـما در اـین مـیان اعـتـصاب ـغذای گنجی دـستگاه قـضاـیی رژیم را ـبا
ـمـعضـلی ـجدی روبه رو کرده اـست. در اـعـتراف به ـهـمـین مـعضل اـست
ران، در ری ـتـه زاده، رـئـیس دادگـسـت ـی وری ـهمچون ـعـل ـنـف ره ـم که چـه
اـئل ـبه ـنـفع ـس د: «ـمی داـنـیم ـکه اـین ـم ا ـمی گوـی ـسـن رنگار اـی پاـسخ ـبه ـخـب
م زور ـشـدن ـهم ـبه ـنـفع ـی ـسـل ـست اـمـا ـت ـی ـمـهـوری اـسالـمی اـیـران ـن ـج
ـجـمـهوری اسالـمی ـنـیـست.» ـعـلـیزاده، در پاـسخ ـبه ـسوال اـیـسـنا درـباره ی
ر گـنـجی، گـفت: ده ی اـکـب ز پروـن رای ـحل ـمـصـلـحت آـمـی ار وی ـب راه ـک
صـاب ـته ـمی شـود ـکه گـنـجی در اـعـت ا گـف ا و سـاـیت  ـه اـمه ـه «در روزـن
ـغذاـست و ـمـطرح ـکرده ـکه ـتا او را آزاد ـنـکـنـند در اـعـتـصاب ـمی ـماـند.
از ـسوـیی دادگاه وی را ـمـحاـکـمه و ـمـحـکوم ـکرده اـست و او در ـحال
اـیـیم و ـی ا ـب د اگر ـم ا بگوـیـی ود اـست. ـشـم وـمـیت ـخ ـتـحـمل دوران ـمـحـک
تسلیم این ادعا شویم آیا می توانیم زندان را اداره کنیم. آیا می توانیم

در مقابل اشرار و محکومان مقاومت کنیم.»
وی اداـمه داد: «اگر ـقرار ـباـشد گـنـجی بگوـید و ـما ـتـسـلـیم ـشوـیم و

بوش هم از او حمایت کند، جواب ملت را چه دهیم؟»
در پاـسخ ـعـلـیزاده نکـته ـجاـلـبی ـنـهـفـته اـست. ـسران رژـیم ـضـمن ـعـلم
ـبه اـینکه اداـمه اـعـتـصاب ـغذای گـنـجی ـبه ـمـعـضـلی ـبرای آـنـها ـبدل ـشده
ـشـیـنی در اـست در ـعـین ـحال ـبه ـخوـبی واـقـفـند که در ـصورت ـعـقب ـن
شکل وـقت دچار ـم ر آزادی گـنـجی آـن ـنی ـب ـب ردم ـم ر خـواـست ـم راـب ـب
ـبزرگ ـتری در ـبراـبر ـخواـست آزادی ـبدون ـقـید و ـشرط ـهمه زـنداـنـیان
اـسی ـهراس ـسران رژـیم از اداـمه د ـشد. نکـته اـس ران ـخواـهـن اـسی اـی ـسـی
ران اـست وگرـنه سـران اـسی اـی ـی ان ـس ـی داـن ر زـن ارزه گـنـجی و سـاـی ـب ـم
رای د که ـب ان داده اـن ـش ات ـن ر ـبه دـفـع ای اـخـی ال ـه ول ـس اع در ـط ارـتـج
جان انـسان ها، ـخصوصاٌ دگراـندیـشان کوچکترین ارزشی ـقابل نیسـتند
د. زـنـن ود دـست ـب ات ـخ رای اداـمه ـحـی اـیـتی ـب ر ـجـن ا ـبه ـه د ـت اده اـن و آـم
اه ور ـم رـی اـجـعه ـمـلی ـشـه ان ـف رـی اـسی در ـج داـنی ـسـی زاران زـن ار ـه کـشـت
1367، که در آن هزاران انسان مبارز، فرهیخته گروه گروه به جوخه
ر اد دکـت ده ـی ای ـمـخـتـلف از ـقـتل زـن رورـه د، ـت دـن ای ـمرگ سپرده ـش ـه
ای ال ـه اراـنش و در ـس ر ـشرفکـندی و ـی و، دکـت اـسـمـل ر ـق ا دکـت اـمی ـت ـس
ده و ـهمچـنـین اری و پوـیـن ا، ـمـخـت روـهر ـه ره ـیی ـف ر ـقـتل ـهای زـنـجـی اـخـی
اد وه ـعـمل و اـبـع انگر ـشـی ـش ال گذـشـته ـهـمه ـن را کاـظـمی در ـس ـقـتل زـه
ور رژـیم ر دـستگاه ـظـلم و ـج اکم ـب وـنی ـح اـن اـیت و ـبی ـق اک ـجـن وـلـن ـه

ی ـم ت. رژـی ـیه اـس ـق ت ـف والـی
که در آن شکـنــجـه گران و
ا «خـدـمت ر ـخالص زن ـه ـی ـت
ـای ـســان ـه ـد» و اـن ـن گذاراـن
ـمـعـتـقد، دگراـندـیش وـفادار ـبه
قــــوق مــــردم آزادی و ـح
د. دـن ر و درـبـن ان» اـسـی رـم «ـمـج
ــاری دل ــاخــت در چنـیـن ـس
نـاـیت» و خـوش کردن ـبه «ـع
ا ران ارـتـجاع ـتـنـه وـفت» ـس «رـئ
اـلی اـست. اـسـتـبداد ـخوش ـخـی
ان زور و ا زـب از آـنـجاـیی که ـب

ـسرکوب ـبه ـحـیات ـخود اداـمه ـمی دـهد  ـتـنـها در ـبراـبر ـطوـفان ـعـظـیم اـعـتراض
اـجـتـماـعی اـست که ـعـقب ـخواـهد ـنـشـست و «ـسر ـعـقل» ـخواـهد آـمد. ـمـبارزه
ـبرای ـنـجات ـجان گـنـجی و ـهمچـنـین ـمـبارزه ـبرای آزادی ـفوری و ـبدون ـقـید
و ـشرط ـهـمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی اـیران وـظـیـفه ـیی اـست ـفوری و درنگ ـناپذـیر
ـسـیج کرد. ات داـخـلی و خـارـجی را ـب ـمه امکاـن رای ـتـحـقق آن ـه د ـب اـی که ـب
ـنـیروـهای ـمداـفع آزادی، از ـجـمـله اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی که ـخود را ـمداـفع
ـحـقوق ـبـشر و نگران ـجان گنـجی اعالم ـمی کـنـند به ـجای نـصحـیت و ـموـعظه
به او بـهـتر است ـتا دست در دـست هم کار ـمشـترک وـسیع اجـتـماعی را ـبرای
رک ـشـت راض ـم رای اـعـت وان ـب راـخ د. ـف ـنـن ـی ـب دارک ـب ر رژـیم ـت ار ـب ـش د ـف دـی ـش ـت
اـسی کشـور و ...  در ان ـسـی ـی داـن رای زـن رگزاری روز آزادی ـب اـعی، ـب ـم اـجـت
ـطـعی داـشـته ر ـق أـثـی د ـت واـن وده ای ـمی ـت اـفتگی و وـسـعت ـت ان ـی ازـم ـصورت ـس
ـباـشد. اـمـید ـبه ـمذاکرات پـشت پرده و اـسـتـغاـثه کردن از ـمرـتـجـعان ـحاکم در
واقع ـناـفی ـمـبارزه و پیکاری اـست که گنـجی و دیگر زـنداـنـیان ـسـیاـسی اـیران

در شرایط دشوار امروز کشور ما به آن همچنان پای بندند.
ان داـنـی ان زـن رای ـنـجات ـج راـضی ـب راـسری اـعـت دارک یک ـحرکت ـس ـت
وکراـسی و ـبـهه واحـد دـم ـین گام ـعـمـلی ـج ـسـت د ـنـخ واـن ران ـمی ـت اـسی اـی ـی ـس
ـصـحـیت خـواـنی اکنـون ـظه و ـن نگام مـوـع شـر در ایـران بـاشـد. ـه ـحقـوق ـب
ظـار داـشـتن از ـت ده اـست و سکوت و چـشم اـن ان رـسـی دـتهـاـست که ـبه پاـی ـم
اـفـته اـجـتـماـعی ـتـخـیل ارـتـجاع ـبرای ـحل ـمـساـیل ـبدون یک پـشـتواـنه ـسازـمان ـی
اـید ـهـمه امکاـنات را ـبه کار گرـفت و ـمرـتـجـعان ـحاکم ـخاـمی ـبـیش ـنـیـست. ـب

را وادار به پذیرش خواست مردم کرد.
اـنه اـن رـم ا پیکار ـقـه ـستگی ـمجـدد ـب ـب ـم راز ـه ران ـضـمن اـب ودۀ اـی حـزب ـت
زـندانـیان سـیاسی ـبر ـضد گزمگان ارتـجاع خواـهان آزادی ـفوری و ـبدون قـید

وشرط همه زندانیان سیاسی ایران است.

ادامه مبارزه در راه آزادی زندانیان سیاسی را  ...

ادامه مبارزه کارگران بر ضد بی عدالتی ...
ـیـفه ـیی جـز خـدـمت ـبه ـته وـظ یـز ـهمچون دوـلت هـای گذـش نـده رژـیم ـن دوـلت آـی
ـسرـماـیه داران ـبزرگ ـندارد و اـین ـتـنـها ـطـبـقه کارگر اـیران و ـمـبارزه ـمـشـترک آن ـبا
اکم را وادار ـبه ـتن ان ـح رـتـجـع د ـم واـن اـعی اـست که ـمی ـت ای اـجـتـم دیگر گردان ـه
رای اـیجـاد ال گذـشـته ـب ارزه ـیی که در ـس ـب د. ـم اـی ـم ان ـن ای آـن دادن ـبه خـواـست ـه
ا ـتـمام ـتوان اداـمه داد و راه را ـسـندیکاـهای ـمـسـتـقل کارگری گـسـترده  ـشد را ـباـید ـب
ود. ور گـش وق کارگران کـش داـفع ـحـق ده ـم ای واـقـعی و رزـمـن اد ـتشکل ـه رای اـیـج ـب
ـمـبارزه ـمـشـترک چـنـین ـتشکل ـهای ـمـسـتـقـلی ـمی ـتواـند ـنـقش اـساـسی و ـتـعـیـین کـنـنده

یی در وادار کردن رژیم به عقب نشینی ایفاء کند.
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مجمع جهانی اقتصاد  در اردن - جاده صاف کن تسلط اقتصادی آمریکا در خاور میانه
نولیبرالیسم اقتصادی در سیاست ابالغ شده ولی فقیه رژیم

دی وم ـبه «داووس» چـن وـس صـاد  ـم ـت اـنی اـق ـست ـسه روزه  ـمـجـمع ـجـه ـش ـن
ر از رکت 1200 ـنـف ا ـش د. اـین ـمـجـمع  ـب رگزار ـش وـنه اردن ـب ر ـش پـیش در ـشـه
ـسراـسر ـجـهان در ـطی 50 ـجـلـسه ـبـحث و ـمـیز گرد ـمـساـئل گوـناگون از ـجـمـله
ر ادل ـنـظ ورد ـتـب راق را ـم ا ـع ان ـعرب و ـمـخـصوـص اـنی درـجـه ان، اـطالع رـس زـن
ازار آزاد  و سـرمـاـیه گذاری ر  ـب ـنی ـب ـت ـب صـادی ـم ـت رار داد. اـیحـاد الگوی اـق ـق
ود. اـلـبـته در ورد ـبـحث اـین ـمـجـمع ـب وـضوع اـصـلی ـم اـنه ـم اورـمـی ارـجی در ـخ ـخ
ا واـقـعـیات ادل ـنـظر چـند ـجاـنـبه و ـخالق ـمـنـطـبق ـب ـشاـنه ای از ـتـب اد ـمـنـتـشره ـن اـسـن

موجود اقتصاد منطقه را نمی توان یافت. 
دراـین ـنـشـست اکـثر ـسـخنگوـیان ـبا ـقـبول پـیش ـفرض اـینکه ـنـقش ـمـحوری
و اـست، ا راه ـبه ـجـل ـنـه اـیه گذاری خـارـجی ـت رـم زوم ـس رط ـل ازار و پـیش ـش ـب
ـخـصوـصی ـسازی و ـمـحو ـضواـبط و ـمـقررات ـمـلی را ـنوش داروی ـمشکالت
ـتـماـمی کـَشورـهای ـمـنـطـقه ـمـعرـفی کردـند. پاـیه اـصـلی ـسـخـنراـنی ـها  ـطـبق روال
مـعـمول ارایه یک ـفرـمول عـموـمی ـمبـتـنی ـبر ـنو ـلـیـبرالـیسم اـقـتـصادی ـبدون ـتوجه
اوت وـمی اـین ـمـنـطـقه و ـسـطح رـشد ـمـتـف ـبه ـمـساـئل ویژه ـمـبـتالـبه اـقـتـصاد ـهای ـب
کـشورـهای ـخاورـمـیاـنه ـبود. دـقـیـقا ـهـمان روـشی که ـحـتی ـصـندوق ـجـهاـنی پول
ـنـیز ـبه اـشـتـباه ـبودن آن اـعـتراف ـمی کـند، ـیـعـنی که یک ـنـسـخه کـلی اـقـتـصادی
اـبت ال ـمـسـئول ـبـخش  رـق رای ـمـث ز کرد. ـب رای ـهر کـشور ـتـجوـی وان ـب را ـنـمی ـت
وپز کارـلوس اـظـهار داـشت « ـتـحـقـیـقات ـجوـیی ـجـهاـنی  اـین ـمـجـمع، آگوـسـتو ـل
وـسـعه ارـجی در ـت اـیه گذاری ـخ رـم اـطع ـنـقش ـس ده اـهـمـیت ـق ان دـهـن ـش ر ـن اـخـی
اری، اـخـت ای ـس ای آن در زـمـیـنه ـه زاـی اره  ـبه ـم اـقـتـصادی اـست» وی ـضـمن اـش
ـنه ـی ارـجی در زـم ـسـتـقـیم ـخ اـیه گذاری ـم رـم زود: «ـس ال ـفن آوری و .... اـف ـتـق اـن
ـماـلی کـشورـهای در ـحال رـشد را ـقادر به تـقلـیل واـبستگی به اـستـقراض ـبا ـنرخ
ـثاـبت می کـند و می ـتواـند ـباعث ـجـلوگـیری از بـحران ـبدهکاری ـماـلی ـبـشود .»
دون ر ـجـسـته اـین ـنـشـست  ـب ان ـب اـین ـمـتـخـصص اـقـتـصادی و یکی از ـسـخنگوـی
ـساـیل اـنه و ـم کوچکـترـین اـشاره ـیی ـبه ـهرگوـنه ـتـحـقـیق اـقـتـصادی در ـخاور ـمـی
روت ود ـث ا وـج وان ـب ا را ـمی ـت ـبـیل ـبـحث ـه د که  اـین ـق ادآور ـش اص آن ـی ـخ

نفت منطقه در مورد خاور میانه و آفریقای شمالی نیز عنوان کرد ! 
واقـعـیت انکار ـناپذـیر ـبر ـخالف ادـعای آگوـسـتو ـلوپز کارـلوس اـین اـست
که ـتـسـلط ـسرـماـیه ـهای کالن ـفراـمـلی ـبر اکـثر کـشورـهای ـجـهان ـنـتاـیج ـفاـجـعه
رـبه ال او ـهیچگاه  ـبه ـتـج وس و اـمـث وپز کارـل راه داـشـته اـست. ـل اری راـبه ـهـم ـب
کـشورهای آـمریکای التین، روسیه در ـمورد روـند خصوـصی سازی گسـترده
دی را ـبه ار شـدـی ـسـی ات ـب راـمـلی که صـدـم ای ـف اـیه ـه و ورود ـبی روـیه سـرـم
اـقـتـصاد ـهای آـنان وارد ـساـخـته اـست، اـشاره ـنـمی کـنـند. اـینگوـنه ـبـحث ـها ـفاـقد
ا اتکا ـبه ـتـبـلـیـغات وـسـیع و تکرار مکرر اـینکه ـتـنـها پاـیه ـعـلـمی ـهـسـتـند و ـعـمال ـب
وع ر ـن ان داد، ـه اـم وری را ـس ر کـش صـاد ـه وان اـقـت ود ـمی ـت زه ـس ر پاـیه انگـی ـب
ات زاـم اـفع ـمـلی و اـل ـن زی در ـجـهت ـم اـمه رـی رـن ـبـتـنی ـبه ـب اـست اـقـتصـادی ـم ـسـی
ز  اـین الگوی اـقـتـصادی ـبه واـسـطه د. در ـعـمل ـنـی ارـن ردود ـمی ـشـم اـمـعه را ـم ـج
ی وـن ارکـن ـت ـسـلط و ـنفـوذ سـرمـاـیه هـای مـاـلی فـراـمـلی در چارچوب سـاـخ ـت
ان ازـم اـنی، ـس دوق پول ـجـه د ـصـن اـنـن اـیی ـم ادـه رـیق ـنـه اـنی، از ـط اـقـتـصادی ـجـه
ا ورـه ریکا ـبه دیگر کـش ری آـم ای گروه 8 ـبه رـهـب ورـه اـنی و کـش ـتـجارت ـجـه
رکت ـخـصوـصی ـشر ـقـلـیـلی ـبه ـب راـیـند ، ـق اٌ در اـین ـف ـتـحـمـیل ـمی گردد. واـضـح
اـفع ـسرـشاری ـمی ا ـسرـماـیه ـفراـمـلی در ـسـطح ـمـحـلی ـبه ـمـن ـسازی و ـمـشارکت ـب
رـسـند. اـین ـهوداران و ـمـجرـیان  اـقـتـصاد آزاد   از ـطریق ـحذف ـیا دـستکاری در
قوانین ملی، جاده صاف کن اجرای برنامه اقتصادی نولیبرالیسم اقتصادی می

باشند. 
ـنـموـنه اـخـیر آن در ـمـیـهن ـما اـبالغ ـسـیاـست ـهای ـجدـید در ـمورد اـصل 44
اـنون اـساـسی از ـجاـنب وـلی ـفـقـیه ـبه ـسران ـسه ـقوه اـست. اـصل 44 ـمرـبوط ـبه ـق
صـادی در ـسه ـبـخش ـعمـوـمی، ـت ای اـق ـنه ـه ـی الکـیت و زـم اـهنگی ـم ـم ول ـه ـب ـق

ـخـصوـصی و ـتـعاوـنی اـست و ابالـغیه  رـهـبر رژـیم  ـعمال  دوـلت را از فـعاـلـیت ـموـثر در
ـبـخش ـهای کـلـیدی اـقـتـصادی ـمـنع و ـموـظف ـبه واگذاری اـین ـعرـصه ـبه ـبـخش ـغـیر
دوـلـتی ـمی ـنـماـید.  به ـعـبارت دیگر «وـلی ـفـقـیه»  رـهـنـمود ـبه ـبی ـعـمـلی ـعـمدی دوـلت
ای ارـه ـش راه آن  پذـیرش ـتـبـلـیـغات و ـف اـفع ـمـلی  و ـبه ـهـم ا ـمـحاـفـظت از ـمـن درراـبـطه ـب
ردم در وکراـتیک ـم وم ـنـفی  ـنـقش دـم د و اـین ـبه ـمـفـه اـنی ـمی دـه دوق پول ـجـه ـصـن
اـمه رـن ـبـلـیـغات ـب ا ـخط گرـفـتن از ـت د ـب راـیـن اـشد. در اـین ـف ود ـمی ـب وـشت ـخ رـن ـتـعـین ـس
اـسی ادی  ـسـی رـفت اـقـتـص ـش د و پـی ـسم، رـش ـی راـل ـیـب وـل اران ـن وی ـمـعـم ده از ـس زی ـش رـی
ارت  (آزاد) اـعالن ـمی ـظ ازار ـبی ـن ازع  ـب ـسـلط ـبالـمـن روط  ـبه ـت ـش اـمـعه ـم اـعی ـج اـجـتـم
ازی، ـمـتـهم ـبه کـهـنه پرـسـتی، اـبل ـخـصوـصی ـس دـیـشی در ـمـق وع دیگراـن رـن گردد و ـه
ـعدم درک واـقـعـیت  ـجـهاـنی ـشدن  و ـحـتی ـماـنـعی ـبر ـسر راه رـشد دـموکراـسی ـتـلـقی
ـمی ـشود. در اـین زـمـیـنه ـبرای ـنـشان دادن فـقر ـعـلـمی اـین ـقـبیل ـبـحـثـهای راـیج، سـخـنان
ـنـخـست وزـیر ـمـصر، اـحـمد ـمـحـمود ـنـظـیف،  درـمـجـمع پـیش گـفـته ـقاـبل ـتوـجه اـست:
ـصـر درک کرده اـست که ـبـازار آزاد و دـمـوکراـسی دـست در دـست یکدیگر  ـم

دارند و ما رابطه بین آزادی اجتماعی و باز گَشایی اقتصادی راشناخته ایم !    
ـبدـیـهی اـست که ـهیچ کـشوری درـجـهان کـنوـنی ـنـمی ـتواـند ـبدون ـمـشارکت و
دوـین اـنـبه ای را ـت ر وـهـمه ـج وـث اـمه اـقـتـصادی ـم رـن اـیه ـخارـجی ـب اـسب ـسرـم ـجذب ـمـن
اـیه ـهای ـخارـجی ـتوـلـیدی اـمه رـیزی ـشده و ـهدـفـمـند ـسرـم رـن ـنـماـید. ـبه کار گـیری ـب
ای زاـی اـمه رـیزی ـمـلی ـم رـن وده که در ـبـطن ـب ای ـمـعـمول اـقـتـصادی ـب وه ـه یکی از ـشـی
ـمـهـمی را ـبه ـهـمراه دارد. وـلی ـهدف ـسـیاـست ـهای ـمـطرح ـشده در اـین ـقـبـیل ـنـشـست
ـها ـقرار دادن ـتـماـمی ـشـئون اـصـلی اـقـتـصاد در دـست ـبـخش ـخـصوـصی اـست که در
ا ـنـشان ـمی دـهد، اـنـطور که ـتـجرـبه اـخـیر دیگر کـشورـه چارچوب  ـجـهاـنی ـشدن  ـهـم
ادی ات اـقـتـص ر ـبه ـصدـم راـمـلی که ـمـنـج اـلی ـف ای ـم اـیه ـه رـم ازع ـس ـیـعـنی ـسـلـطه ـبالـمـن

اجتماعی می گردد.
در این ـمورد ادـعا های وزـیر خـصوصی ـسازی پاکسـتان، ـحافظ شیخ دراـین نـشست
وان ـنـیروی رار دادن ـبـخش ـخـصوـصی ـبـعـن وـجه اـست:  ـهیچ کـشوری ـبدون ـق اـبل ـت ـق
ـغاـلب ـنـتواـنـسـته اـست در اـمر اـقـتـصاد پـیـشرـفت ـنـماـید . ـقاـبل ـتوـجه اـست که اـین ـقـبـیل
راه ریکا ـبه ـهـم اـنـند آـم اـیی ـم اـشـند. کـشورـه ا ـمتکی ـبه کـلی گوـیی ـمی ـب ا ـتـنـه اـه ادـع
بـخش ـخـصوـصی ـبـسـیار پرنـفوذ، دارای اـقـتـصاد پـیـشرـفـته ای اـست. در ـمـقابل ـبـسـیاری
ا داـشـتن ـبـخش ـعـموـمی دـیـناوی) ـب اـنـند کـشورـهای اسکاـن کـشورـهای اروپاـیی ـنـیز(ـم
بسیار قوی، نه تنها دارای اقتصاد پیشرفته اند بلکه باالترین استاندارد سطح زندگی
ـبرای اکـثرـیت ـجامعه را دارا می ـباشـند. وزـیر ـخـصوصی ـسازی پاکـسـتان نـمی گوـید
ا کـشورـهای ـمـنـطـقه اـند در ـنـظر اـبـهی ـب ا را که دارای وـضع ـنـسـبی ـمـش کدام کـشورـه

دارد.
اـین ـقـبـیل ـنـشـست ـها ـبا ـمـحـتوای ـسبک و ـسـطـحی ـبـحث ـها و ـبرـناـمه ـها ـنـمی ـتواـند از
ای ارـه اـخـت ان دـهی ـس ازـم ای ـس ا اـینکه در راـسـت ر رود و ـی راـت ات پوچ ـف ـبـلـیـغ ـسـطح ـت
دگان اری از ـشرکت کـنـن ـسـی د. ـب ـطـقه ـعـمل کـن ای ـمـن ورـه اـسد کـش ده و ـف اـن ـعـقب ـم
دراـین ـمـجمع ـجـهاـنی اـقـتـصاد ـنـماـیـندگان رژـیم ـهاـیی اـند که ـمـسـئول عـقب ـماـندگی،
اره ـبه را یکـب ا اـخـی ر اـینکه آـنـه اـشـند. ـجاـلب ـت ـستگی اـقـتـصاد ـمـنـطـقه ـمی ـب اد و واـب ـس ـف
هـمراه تـقدـیس  ـبازار آزاد  به دـموکراـسی ـنـیز اـیـمان آورده اـند. ـباـید ـتوجه داـشت که
راـمـلی ـعـمل اـیه  ـف رـم ا اتکاء ـبه ورود وـتـسـلط ـس ا    ـب اـست گذاری دوـلت  ـبوش ـب ـسـی
ـمی ـنـماـید. ـعـملکرد دو ـسال گذـشـته ـشرکت ـهاـیی ـماـنـند ـهاـلـیـبرـتون در ـعراق ـموـید
ظـر،ـعمـومـاٌ از طـرـیق شـرکت هـای صـاد آزاد مـورد ـن ـت اـین واـقـعـیت اـست که اـق
زاـمات ـبوـمی ـسازـمان ـخواـهد ـیاـفت.  ـلذا ـهدف آـمریکاـیی ـبدون در ـنـظر گرـفـتن اـل
ـطـقه، ریکا در ـمـن اـمی آـم ـظ ای ـن روـه رار ـنـی رـحـله اـسـتـق د از ـم ا، ـبـع ـشـست ـه اـین ـقـبـیل ـن
رـحـله ـبـعدی ـنـفوذ و ـتـسـلط  اـقـتـصادی کاـمل اـیـجاد ـشراـیط الزم و ـهـموار ـساـخـتن ـم
ـته دیکتـاتـوری، ـس نـد رژـیم هـای واـب یـاـنه اـست. در اـین فـراـی آمـریکا در خـاور ـم
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در روزـهای 10 ـتا 12 ـتـیر ـماه اـمـسال، 28 ـمـین کنگرۀ ـسراـسری ـحزب
ر زب، در ـشـه انگذاری اـین ـح ـی ـن الگرد ـب ریکا در 85 ـمـین ـس ـست آـم ـی وـن کـم
ا اـعت کار در روز ، و ـب اه ـمه  و  8 ـس وی، زادگاه  اول ـم ـیـن اـلت اـیـل ـشیکاگوی اـی
شـعار  دـنـیایی دیگر ـضروری اـست...ـسوسـیاـلـیسم ، ـبرگزار ـشد. در اـین کنگرۀ ـبا
شکوه، که در ـشراـیط ـبـسـیار دـشوار داـخـلی آـمریکا و ـبـین اـلـمـلـلی ـبرگزار ـشد،
اـیـندگاـنی از ـجـنـبش رادر، و ـنـم ـبـیش از 250 ـتن از اـعـضا و ـهواداران ـحزب ـب
ریکا ر آـم راـس ای کارگری از ـس دیکاـه ارزان راه ـصـلح و ـسـن ردـمی، ـمـب ای ـم ـه
واداران ا و ـه ادی از اـعـض ار زـی ـسـی داد ـب رکت ـتـع ور و ـش د. ـحـض ور داـشـتـن ـحـض
ود. ر ـب ریکا در اـین کنگره ـبه ویژه چـشمگـی ـست آـم وـنـی ان کـم واـن ان ـج ازـم ـس
ودۀ دۀ ـحزب ـت اـیـن ریکا ـنـم وـنـیـست آـم ـهمچـنـین، ـبه دـعوت رـسـمی ـحزب کـم
ای رـیـق ودان، آـف ام، ـس ـن ـت ای وـی ورـه رادر ازکـش زاب ـب دگان اـح اـیـن ـم ران و ـن اـی
ا، ـشـیـلی، ان، کـلـمـبـی وـن ان، ـی دوـسـت راق، ـهـن ال، مکزیک، ژاپن، ـع وـبی، پرـتـغ ـجـن

کانادا، بریتانیا و برزیل نیز در کنگره حاضر بودند.
ی ـبه ـد گوـی ـوش آـم ـاـیـش کنگره و ـخ در روز اول کنگره، در پی گـش
ـحاـضران، رـفـیق ـسام وِب، ـصدر ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا، گزارـشی ـمـفـصل از
فـعالـیت ـها و چاـلش ـهای رو در روی ـحزب در زـمیـنه ـهای داخلی و ـخارجی

به کنگره ارائه داد. 
روز ۀ سـاـل اـن ـت ش ـبه کنگره، که در آـس از گزارـش ـیق سـام وِب در آـغ رـف
ا اوردـه د، ـبه دـسـت رگزار ـمی ـش اه) ـب ر ـم ـی ـیه ـ 13 ـت ریکا (4 ژوـئ اـسـتـقالل آـم
ر ارـیـخی دکـت ـطق ـت ـبی و ـن ـتـقالل ـطـل ان ـجـنـبش اـس رـی ریکا در ـج ردم آـم ـم
اره کرد ر ـمـجـسـمۀ واـشنگـتن اـش راـب ر کـینگ در ـسال 1963 در ـب وـت ارـتـین ـل ـم
اـنـیۀ اـسـتـقالل  (ـمـصوب 4 ژوـئـیۀ 1776) ـبود:  ـهـمۀ که ـیادآور اـین گـفـتار از  ـبـی
اـبل ر ـق ا ـحـقوق ـغـی ا ـبه آـنـه رـیـنـندۀ آـنـه د، و آـف ده ـشده اـن رـی ر آـف راـب ا ـب ـسان ـه اـن
دگی، آزادی، و د زـن ا کرده اـست که از آن ـجـمـله اـن ـط ـیـنی را اـع ۀ ـمـع زـی ـتـج
ای راج ـه ای رـفـیق ـلی کیِـن پس از اـخ راـنی ـه اـنی.  او سپس از ـسـخـن ادـم ـش
اد کرد که رـفـیق ۀ 1980 ـی ازی در دـه وـبـیل ـس وـم ای اـت رکت ـه ردۀ ـش گـسـت
زود که: اـصـله ـمی اـف ۀ اـسـتـقالل ـبالـف ـی اـن ـی ار از ـب ـت ان گـف اره ـبه ـهـم پس از اـش
 چـطور یک ـشـخص ـمی ـتواـند ـشادـمان ـباـشد وـقـتی کار ـندارد؟  رـفـیق وب اـین
ا، اد ـه اح راـست ـنـم واـنـیم بگذارـیم ـجـن ا ـنـمی ـت ری کرد که  ـم ـتـیـجه گـی ور ـن ـط
زـبان و ـتـصوـیر ـهای گذشـتۀ ـملت ـما به را ـمال ـخود کـند و آنـها را ـبرای پروژه
ـهای ـسـیاـسی ارتـجاعی ـخودش بکار گـیرد...به رغم کـمـبودـها و کاـستی ـها در
الکـیت اـید ادـعای ـم ا ـب ارـیخ ـماـست که ـم ا در ـت زـه ا، ـهـنوز ـخـیـلی چـی ـجاـمـعۀ ـم
آـنـها را بکـنـیم؛ در درـجۀ اول اـین ـطـبـقۀ کارگر اـست که اـحـساس ـفـخر زـیادی
اـخـته اـست.  رـفـیق ـسام وب در اداـمۀ گزارش ـبه کـشوری دارد که ـخودش ـس
ـنجـا ـبه اگوـنی پرداـخت که در اـی ـبه مـوضـوع هـای داـخـلی و خـارـجی گوـن

اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
ریکا ای آن در داـخل آـم د ـه اـم ر 2001 که از پـی اـمـب وادث 11 سپـت * ـح
ا ـترورـیـسم) ـمی ـتوان ـبه ـحـمـلۀ دوـلت دـست راـست ـبوش ( ـبه ـبـهاـنۀ ـمـبارزه ـب
ـبه دـسـتاوردـها وـحـقوق ـمردم و ـتـحدـید آزادی ـها، که ـحاـصل دـهه ـها ـمـبارزۀ
د دـی ـش راق، ـت ان و ـع ـسـت اـن ال اـفـغ اـنی  ـبه اـشـغ ۀ ـجـه د، و در ـصـحـن ودـن ـسـخت ـب
ان ازـم ازی گرـفـتن ـس اـلی...و ـبه ـب زوـئال و کرۀ ـشـم ا، وـن ـسـطـین، کوـب ر ـفـل ـشار ـب ـف
رای وـجـیـهی ـشد ـب رور ـت ر ـضد ـت ان رـفـیق وِب:  ـجنگ ـب اره کرد. ـبه ـبـی ـمـلل اـش
د، اده کـن وء اـسـتـف ردم ـس دم اـمـنـیت ـم اس ـع رس و اـحـس د که از ـت کاخ ـسـفـی
ـهرگونه ـصدای مـخاـلـفـتی را ـمرـعوب و ـخفه کـند، و ـحداقل ـبرای ـمدـتی کوـتاه
ـهم ـشده، ـحـماـیت ـمردـمی را ـبرای ـجان دادن ـبه رواـبط اـقـتـصادی و ـسـیاـسی
داـخـلی و  ـجـهاـنی اش ـجـلب کـند، درـست ـهـمان گوـنه که ـسـیاـست ـهای ـضد

کمونیسم و ضد شوروی در دوران جنگ سرد به پیش برده می شدند.
رـفـیق ـسام وِب گزارش ـبازگـشاـیی کنگره را ـبا اـین ـسـخـنان به پاـیان ـبرد:

بیست و هشتمین  کنگرۀ  حزب کمونیست  ایاالت متحد آمریکا
* پیام کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به بیست و هشتمین کنگره  حزب کمونیست آمریکا

ـسـتـیم، و وـنـیـست ـه ا کـم ا ـم زرگی در پـیش رو دارـیم، اـم ا چاـلش ـهای ـب ا، ـم   رـفـق
راـبر چاـلش ـهای ـبزرگ ذوب ـنـمی ـشوـند. ـما از چاـلش کـموـنـیـست ـها ـهرگز در ـب
ان و رـیم که ـحزب ـم اـیی بگـی د در اـین کنگره ـتـصـمـیم ـه اـیـی رـسـیم. ـبـی ا ـنـمی ـت ـه
ـیت ـن ا در راه اـم ـظـیم دوران ـم ارزات ـع ـب ـست را در ـم ـی وـن ان کـم واـن ان ـج ازـم ـس
اـقـتـصادی، ـبراـبری و صـلح ـبا ـقدرت ـبه پـیش ـبرـند. ـبـیاـیـید از اـیـنـجا ـبا ـعزـمی راـسخ
ـبرای ـساـخـتن رـساـنه ـهاـیی کـموـنـیـسـتی، یک ـسازـمان ـجواـنان کـموـنـیـست و یک
از اـیـید وـقـتی از اـین کنگره ـب زرگـتر ـبـیرون ـبروـیم. و ـبـی ـحزب کـموـنـیـست ـبـسـیار ـب
در ـهم ر چـق ا ـه ر ـه ا و ـخـط ر ـسـخـتی ـه راـب اـشـیم که در ـب ـصـصم ـب ـمی گردـیم، ـم
ـبزرگ ـباـشـند کـمر ـخم نکـنـیم، ـبلکه آـنـها را ـبه ـفرـصت ـهاـیی ـبرای ـمـبارزه ـتـبدـیل
ر اـست. اـیی دیگر امکان پذـی ـی داـنـیم.....دـن اـعت را ـب ان، روز و ـس در زـم کـنـیم، و ـق

تودۀ متحد هرگز شکست نخواهد خورد.  
وی دد دیگری از ـس ـتـع ای ـم ازـین رـفـیق وِب، گزارش ـه رگزارش آـغ ـعالوه ـب
کمیسیون های مختلف از جمله در زمینه های مسائل کارگری و سازمان دهی
ازـنـشـستگی، در ـسـندیکاـها، ـصـلح و ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی، ـبـهداـشت و درـمان، ـب
نشریات و تبلیغات، سازمان جوانان کمونیست، مسائل سازمانی حزب، و برنامه
و اـساـسـناـمۀ ـحزب اراـئه ـشد که ـبا اـشـتـیاـقی ـبی ـنـظـیر ـمورد بـحث و ـبررـسی، و در

صورت لزوم، مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 
ـهمچـنـین، در ـجرـیان ـبرگزاری کار کنگره کارگاه ـهای آـموزـشی ـ ـمـشورـتی
اـست ـهای ـحزب، ا و ـسـی اگون، از ـجـمـله چاـلش ـه ـمـتـعددی در زـمـیـنه ـهای گوـن
ات از ـبـلـیـغ ات و ـت رـی ـش ان و ـن واـن ان ـج ازـم زب، ـس اری ـح اـخـت وـیت ـس ـتحکـیم و ـتـق
ـسوی ـحزب و ـبا ـهـماـهنگی ـفـعاالن و کادرـهای ـحزب ـترـتـیب داده ـشد که ـمورد
وع وـض ۀ ـم رار گرـفت. از ـجـمـل دگان در کنگره ـق رکت کـنـن ردۀ ـش ال گـسـت اـسـتـقـب
ـهاـیی که در کارگاه ـها ـمورد ـبـحث ـقرار گرـفـتـند ـمی ـتوان به اـین ـنـمونه ـها اـشاره
ای ـجنگ زده ـ رای ـصـلح در دـنـی ارزه ـب ـب ا؛ ـم دیکاـه اـتی و ـسـن ارزۀ ـطـبـق کرد: ـمـب
ـعراق و ـخـطرـهای ـجنگی ـتازه؛ ـهـمـبـستگی ـبا کوـبا؛ ـتأـثـیر ـسـیاـست ـهای ـبوش ـبر
رای ـحـفظ ـمـحـیط واه ـب رـقی ـخ ای ـت روـه ـی ا ـن اد ـب ده؛ اـتـح ات آـیـن اـب ـتـخ ریکا و اـن آـم
ر اـعی از ـخـط أـمـین اـجـتـم رای ـحـفظ ـت ارزه ـب و ـ کارگر؛ ـمـب ـشـج اد داـن ـست؛ اـتـح زـی
ـبوش؛ ـمـبارزه ـبرای ـبراـبری ـحـقوق ـسـیاـهان، مکزیکی ـتـبار ـها و پورـتوریکوـیی ـها
ان، و آـموزش و پرورش ـهمگاـنی؛ ر ـسـیاـست ـهای ـبوش؛ ـبـهداـشت و درـم راـب در ـب
ـبراـبری ـحـقوق زـنان؛ ـحزب و ـسازـمان ـجواـنان؛ ـهمکاری و پر ـبارـتر کردن ـنـشرـیۀ
هـفتگی  ـجـهان ـمردم ؛ ـعـضو گـیری و ایـجاد و گـسـترش ـحوزه ـهای ـحزـبی؛ کارـبرد
اـست ـهای ـحزب؛ ـمـساـئل اـعۀ ـسـی رد و اـش اـیـنـترـنت در ـتـبـلـیـغات ـحزـبی و پـیش ـب

تئوریک و نشریۀ مارکسیستی ماهانۀ  مسائل سیاسی .
رادر ـبه کنگره زاب ـب ای اـح ام ـه اـنی دوـمـین روز کنگره، ـبه پـی ـست پاـی ـش ـن
اـخـتـصاص داـشت، که ـطی آن ـنـماـیـندۀ ـحزب ـتودۀ اـیران ـنـیز پـیام کـمـیـتۀ ـمرکزی
ران اـض رای ـح ریکا را ـب ـست آـم ـی وـن زب کـم اب ـبه 28ـمـین کنگرۀ ـح ـط زب ـخ ـح
ران ودۀ اـی زب ـت دۀ ـح ـن اـی ـم ای کنگره، ـن ـسه ـه رگزاری ـجـل ۀ ـب اـصـل د. در ـف واـن ـخ
ده در کنگره رادر ـشرکت کـنـن ده ـهای اـحزاب ـب اـیـن ا ـنـم اـیی ـب ا و گـفتگوـه دارـه دـی
داشت که طی آن ضمن تبادل نظر دربارۀ وضعیت کنونی جهان و چالش های
پـیش روی اـحزاب کارگری و کـموـنـیـسـتی، روـیدادـهای اـخـیر ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی
اـیران در ـسال ـهای اـخـیر و ـبویژه اـنـتـخاـبات اـخـیر رـیاـست ـجمـهوری و ـتقـلب ـهای
گسـترده ـبرای شکـست دادن نـمایـندۀ اصالح طلـبان و به ـقدرت رـساـندن ـنـمایـندۀ
ای ـیـنه ـه ان در زـم ای آـن ؤال ـه وـضـیح داد و ـبه ـس ا ـت رای آن رـفـق ان را ـب رـتـجـع ـم

گوناگون داخلی و خارجی، و سیاست های حزب، پاسخ داد.
ـشـتـیـمن کنگره از ـست و ـه ـی ا ـبه ـب رب ـم رکزی ـح ـیـته ـم ام کـم در پـی

جمله آمده است:
رفقای عزیز،
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ـیه را ـبه شـدت ای رژـیم والـیت ـفـق ران، پاـیه ـه سـاـیه اـی ای ـهـم کشـورـه
رات ـمـهلکی را واـنـست ـخـط ود و اداـمه اـین وـضع ـمی ـت زل کرده ـب زـل ـمـت
اـمه رـن ـبرای اداـمه ـحـیات حکوـمت اـسـتـبداد ـفراـهم آورد. ـبر اـین اـساس ـب
ـین ان حکوـمـتی و ـهمچـن رای شکـست اـصالح ـطـلـب رـنـجی ـب ـمـفـصل و ـبـغ
راء رـحـله اـج دارک و ـبه ـم ا پـیش ـت اه ـه ات از ـم د اـصالـح شکـست روـن
اـمه را ـمی ـتوان در ـمـشـخـصه ـهای رـن اگون اـین ـب اد گوـن گذاـشـته ـشد. اـبـع

زیر روشن کرد:
ان و وـی ـشـج ده ـبـین داـن اد ـش د اـیـج دـی دـبـیـنی ـش * داـمن زدن ـبه ـجو ـب
اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـجدا کردن و ـبی اـثر کردن ـبـخش ـهای ـمـهـمی
از ـنـیروـهای اـجـتـماـعی (از ـجـمـله ـجواـنان داـنـشـجوـیان ، که در اـنـتـخاـبات
دوم ـخرداد 1376 نقش اساسی یی ایفاء کردـند). ارتجاع در این زمینه
ـسـته کردن رـج اـتی اش داـمن زدن و ـب ـیـغ ـبـل ز ـحـمالت ـت وک ـتـی تکـیه و ـن
اـین حـقـیـقت ـبود که دوـلت ـخاـتـمی ـنـتواـنـسـته اـست  ـقول ـهای داده ـشده
اـطع (ـهمچون 18 رـین ـمـق اس ـت وع در ـحـس د و در ـمـجـم ـش را ـتـحـقق ـبـخ
اـنه ـسـلـیم ـطـلـب اـشات گراـنه و ـت اـست ـهای ـمـم ا اـتـخاذ  ـسـی اه 1378) ـب رـم ـتـی

عمالً در کنار سیاست های سرکوبگرانه ارتجاع قرار گرفته است.
اـست ر ـضد ـسـی ـبـلـیغ وـسـیع ـب اـنـبه و ـت رداری دـقـیق و ـهـمه ـج ره ـب * ـبـه
اـتـمی که اداـمه ـهـمان ان ـسوز اـقـتـصادی دوـلت ـخ اـنـم ـهای ـمـخرب و ـخ
بـول و ـنجـاـنی و در واـقع ـسیـاـست مـورد ـق ـس اـست هـای دوـلت رـف ـی ـس
ـست. سکوت اسـاـسی ان ـه وده و ـهمچـن اح رژـیم ـب ـمه ـجـن ـحمـاـیت ـه
اـله آزادی ـس وـجه ـبه ـم ار ـت اـتی ـمـعـین در اـین زـمـیـنه و در کـن کارزار ـتـبـلـیـغ
ا را ـمـحروم و ـفـقرزده ـم اـمـعه اکـث رای ـج اـتی ـب ار ـمـهم و ـحـی ـسـی اـله ـب ـس ا ـم ـه
مـاـعی بـرجــستگی الزم را پیـدا نکرد. اـین امـر  ـبه ـت ـیـعـنی عـداـلت اـج
د ر و ـمحـروـمـیت شـدـی رداری از  ـفـق ا ـبهـره ـب ارـتجـاع اجـازه داد که ـب
اـنه کارزار ـب رـی وام ـف ای ـع ارـه ره جـوـیی از ـشـع راـنی و ـبـه ا اـی ون ـه ـی ـیـل ـم

موثری را در فریب بخش های محروم جامعه سازمان دهی کند.
اـتی و اـیـجاد پرده ـحاـیـلی که اگون اـنـتـخاـب اـمزدـهای گوـن * ـمـعرـفی ـن

مانع تمرکز تبلیغاتی روی نامزد اصلی مرتجعان حاکم شد.
* ـسازـمان دـهی ـتـقـلب وـسـیع و پـیـجـیده از ـطرـیق اـسـتـفاده آشکار از
ان ارـم ای ـس روـه ار ـحزب اهللا و ـنـی ـص ـسـیج، اـن اـمی (سپاه، ـب ـظ ای ـن روـه ـی ـن
اـطالـعات ـموازی) که ـخـصوـصاً در ـشـهرـها ، ـشـهرـسـتان ـها و روـسـتاـهای
وـفـقـیت ا ـم زرگ ـب ـشـین ـشهـرهـای ـب ر ـن ـی اـطق ـفـق ـن رـخی ـم کوچک و ـب

چشمگیری به مرحله اجراء درآمد.
وی اب زده و ـمـخرب از ـس ای ـشـت اـست ـه اذ ـسـی ر اـین اـتـخ زون ـب اـف
ـجرـیان ـهاـیی ـمثل ـجبهه ـمـشارکت و ـسازـمان مـجاـهدـین انقالب اسالـمی
ات دوره اول از سـوی ـتخـاـب ـیـجه اـن ـت ول ـن ـب ا و سپس ـق ـن و سکوت پرـمـع
ـنـده اـسـاـسی ـمی و وزارت کـشـور و اـطالـعـات ـیـاری دـه دوـلت ـخـاـت

مرتجعان حاکم برای اجرای برنامه شان بود.
ادرـست و ای  ـن اـست ـه اذ ـسـی د اـتـخ اـی وـعه ـهمچـنـین ـی ر اـین ـمـجـم ـب
وـجود چند دـستگی در صفوف اصالح ـطلبان حکوـمتی (از جمله ـعدم
ـتواـفق اـین ـنـیروـها ـبر ـسر ـناـمزد ـمـشـترک و ـهمچـنـین رد ـصالـحـیت ـمـعـین
ـظر در اـین د ـن رای ـتـجدـی ان ـب اـمـنه ای ـبه ـشورای نگـهـب و سپس حکم ـخ

زمنیه) را افزود تا زمینه تحوالت اخیر روشن تر گردد. 
از رـب ده ـیی  «ـس اـمه از پـیش ـتـنـظـیم ـش رـن ر اـساس ـب رـتـیب و ـب دـین ـت ـب
نـاـیت «حـزب مـود و ـبه ـع ـبه ره صـد سـاـله پـی نـام» ارـتجـاع یک ـش گـم
پادگاـنی» سپاه، ـبـسـیج و «ـحوزه ـهای ـعـلـمـیه» زـیر ـنـظر رـهـبراـنی ـهمچون
ـمـصـباح ـیزدی، ـسر از ـصـندوق ـهای رأی در آورد و ـبه کرـسی رـیاـست

ـتی ا دوـل ـنـه ز ـت ـی اـمی ـن از گـمـن رـب دـیـهی اـست که چـنـین ـس د. ـب وری رـسـی ـجـمـه
ـتشکیل خواـهد داد که در وحله ـنخست ـخدـمتگزار نـیروهاـیی است که او را
ا ـحداد ده اـست. ـمالـقات ـفوری اـحـمدی نژاد ـب اـن وـفـقـیت رـس ام و ـم ـبه اـین ـمـق
ان دـه اـن رـم زدی، و ـف اح ـی ادل، ـسـخنگوی ـمـجـلس ارـتـجاع، وـلی ـفـقـیه، ـمـصـب ـع
دی نژاد ـبه چه انگر اـین واـقـعـیت اـست که اـحـم ـش ـسـیج ـبه روـشـنی ـن سپاه و ـب

نیروهایی وام دار و پاسخگوست.
در ـهـفته ـهای اـخـیر بـحث ـبر ـسر کاـبـینه احـمدی نژاد و ـسـیاـست ـهای آـتی
دوـلت او ـبا ـشدت و ـحدت زـیادی در ـجرـیان ـبوده است. آنچه از ـهم اکـنون
روـشن اـست اـین اـست که دوـلت آـیـنده رژـیم دوـلت ـسرـبازان گـمـنام ارـتـجاع
ـاـیه داران تگزاران کالن ـسـرـم و «ذوب ـشـدگان در والـیت»، دوـلت ـخـدـم
ان ـبه ـقدرت اـمـی ـظ ا) دوـلت ـن اـموـشی ـه ا و ـخ ازار(ـهمچون ـعسگر اوالدی ـه ـب
ای ادـه ـسـیج) و دوـلت ـنـه ان سپاه و ـب دـه اـن رـم ده (ـهمچون ـف صـادی رـسـی ـت اـق
ـماـفـیاـیی ـهمچون «ـبـنـیاد ـمـسـتـضـعـفان»، «ـبـنـیاد 15 ـخراداد»، «ـبـنـیاد ـشـهـید» و ـجز
ـیـفه اش ـنـخــست آرام کردن ی وـظ ـت ن دوـل ـی ن چـن ـود. اـی ن ـهـا ـخـواـهـد ـب اـی
د دـی ـش راـیی و ـت ای اـج ا ـسـفت و ـسـخت کردن دـستگاه ـه اـمـعه ـب درـیـجی ـج ـت
شـود) و ا ـمقـاوـمت جـدی روـبه رو ـن نـاق (در صـورـتی که ـب ـت تـدرـیـجی اـخ
ـهمچـنـین اتـخاذ ـبرـخی ـسـیاـست ـهای ـعوام ـفرـیـباـنه اـقـتـصادی ـبرای ـفرـیب ـتوده
ها (در کوتاه مدت) خواهد بود. مهم ـترین برنامه این دولت حرکت و مهیا
ـیـهن دت حـاکـمـیت ارـتجـاع در ـم ـبـیت طـوالـنی ـم ـث ـنه ـبه ـسـمت ـت ـی کردن زـم
رـقی و آزادی ـخواه روـهای ـمـت اـست. اـین ـخـطر ـجدی ـیی اـست که ـهـمه ـنـی ـم
اـید اـجازه راـبر آن ـمـبارزه کـنـند. ـنـب ا ـهوـشـیاری و اـسـتـقاـمت در ـب اـید ـب کـشور ـب
ا واـنـند ـب داد ـهمچون ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبـت
داـفع اـصالحـات و روهـای ـم ـی د دـستگی در ـصفـوف ـن رداری از چـن ـبهـره ـب
ـنـد بـرـنـاـمه ـهـای ـخـود را ـبه ـمـرـحـله اـجـراء تـواـن ـحـقـوق ـمـردم، ـبه راـحـتی ـب
درآورـند. وـقت ـبـسـیار ـتنگ و وـظایف پـیش رو دـشوار و پیچـیده اـست. ـباـید
ا ـسرـعت ـجـبـهه وـسـیع ـنـیروـهای ـضد اـسـتـبداد و ـمداـفع دـموکراـسی و ـحـقوق ـب
ـبـشر را از ـحرف ـبه ـمرحـله ـعمل درآورد و آـنوـقت ـبا ـبرـنامه ـمـشـترک ـسـیاـسی

به مصاف ارتجاع حاکم رفت. 
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ران ـبه وده اـی زب ـت د. ـح اک اـعالم ـمی کـن ـشـتـن ای دـه دادـه ان اـین رـخ ـی اـن رـب ـق
ـهمراه ـهمه نـیرو ـهای ـترقی ـخواه و نیک اـندـیش جـهان مـخالفت اـصولی ـخود
ـبا ـترورـیـسم اـعالم کرده و مـعتـقد اـست که ـتوسل ـبه چـنـین ـشـیوه ـهاـیی ـبه ـهیچ
ـسـتی رورـی اورـیم که ـحـمالت ـت ر اـین ـب ا ـب اع ـنـیـست. ـم وـجـیه و دـف اـبل ـت وـجه ـق
ـملکردی ـثـاـبه ـع ـاـیـد ـبه ـم ـنـدن ـب ـمل و ـنـقل ـشـهـری ـل بکه ـح ـتـحـاری در ـش اـن
اـیتکاراـنه ـمحکوم ـشود. ـما در ـعـین ـحال ـمـخاـلف ـهرگوـنه ـبـهره ـبرداری از ـجـن
ـای ـمـله ـبه آزادی ـه ـرای ـح ی ـب ـاـنه ـی ـه ـوان ـب ـن ـاک ـبه ـع ـاـجـعه دردـن ن ـف اـی
ا ـسـتـیم. ـم اـمی ـه ـظ ای ـن راـجوـیی ـه اـج ا ـم دان و ـی روـن دـنی ـشـه وکراـتیک و ـم دـم
ـهمچـنـین ـعـملکرد ـنـیروـهای نژادپرـست را که ـسـعی دارـند از اـین ـفاـجـعه ـبرای
اـنه، و گـسـترش ـنـفرت نژادی ـبـین ـمـلـیت ـهای داـمن زدن ـبه ـحـمالت نژادپرـسـت
گوـناگون ـساکن انگـلـسـتان بـهره بگـیرـند، محکوم ـمی کـنـیم. ـحزب ـتوده اـیران
اـبی و ـحل ـمـعـضالت وـجه رـیـشه ـی اـید ـمـت ا ـب ـمـعـتـقد اـست که ـتـماـمی کوـشش ـه
رور که اـعی  اـقـتـصادی ـت ـشه ـهای اـجـتـم دن رـی ان و ـخشکاـن ـجاری ـجدی ـجـه

باعث رشد بنیادگرائی مذهبی و گرایش های افراطی شده است، گردد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
19 تیرماه 1384
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اـموران  اـیـجاد و اـعـطاء   دـموکراـسی و آزادی اـیی، ـشـیـخی و ـسـلـطـنـتی ـم کودـت
ـمی ـشوـند! ـبه ـعـبارت دیگر ـبـعد از چـندـین دـهه ـحـماـیت از ـسرکوب ـجـنـبش
اـست رـسـمی ـطـقه، ـسـی ای ـمـن ورـه اـت وـسـیـله دیکـت وکراـتیک ـب ردـمی و دـم ـهای ـم
وکراـسی واـیی از دـم اـیت از درک ـمحـدود و ـبی ـمـحـت وی ـحـم ریکا ـبه ـس آـم
االت ازع اـی ـن ـضـمـین هژمـوـنی ـبالـم ر ـجـهت داده اـست که هـدف آن ـت ـی ـی ـتـغ
ـمتحده در شراـیط ویژه کنونی منطقه اـست.  قابل تامل اـست که دولت بوش
ن روش ـرـی ن ـت ـئ ـم ـط ـای ـحـاکم را ـم ـورـه ـاـت ـرـیق دیکـت ـاـعه  آزادی  از ـط اـش
ون شـروط ـبه ـمحـول کردن ـشـئ ـته ـم ـب د، اـل ـطـقه ـمی داـن ـن زه کردن ـم ـی وکراـت دـم
اـسـتی اـیه ـهای ـخارـجی. ـسـی ازار آزاد  و ـسرـم اـفع ـمـلی ـبه  ـب کـلـیدی اـقـتـصاد و ـمـن
اـیی  آزادی و اد شکوـف ا ـنـم اـنه ـب اورـمـی اـمـلـین آن در ـخ ریکا و ـع وـسـیـله آـم که ـب
ا اـبـعاد ـمـخـتـلف ـبر دـموکراـسی  ـبه ـعـنوان ـعاـمل  اـقـتـصاد آزاد” دـنـبال ـمی ـشود ـب
وـجه اـست که ـبـیـست و اـلب ـت ر دارد. ـج اـثـی ز ـت ـی ان ـن ورـم والت کـش د ـتـح روـن
ازـمان ـتـجارت رای ـعـضوـیت در ـس دوـمـین درـخواـست رژـیم “والـیت ـفـقـیه” ـب
ان دوـلت زـم واـجه ـمی ـشود که ـهـم ریکا ـم واـفق آـم ا ـنـظر ـم اـلی ـب اـنی در ـح ـجـه

بوش کشورمان را مورد تهدید نظامی قرا می دهد.
زی رای پاـیه رـی ان ـب ـمـلـلی آـن شـوـقـین ـبـین اـل ای راـست و ـم روـه ـی ـتالش ـن
اـست ـست. ـسـی وـیـنی ـنـی ده ـن ا پدـی ور ـم ازار آزاد» در کـش ر «ـب ـتـنی ـب ـب اـقـتصـاد ـم
رای ا در ـمـج ـیـق ون دـق ا کـن اـنی و اداـمه آن ـت ـسـنـج دـیل اـقـتصـادی دوران رـف ـتـع
اـیـجاد ـشراـیـطی اـست که ـبـخش ـخـصوـصی را ـبه ـنـیروی ـغاـلب کـشور ـتـبدـیل
ر اـض ال ـح اـنی در ـح ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ران در ـس وـیت اـی د. امکان ـعـض اـی ـنـم
ـبدون در ـنـظر گرـفـتن ـتـبـعات ـبـسـیار ـمـنـفی، ـبا ـتـحرـیف واـقـعـیت و ـبـعـنوان ـبرگ
اق ان، رـئـیس اـت زادـی ا ـبـه د رـض ال ـمـحـم رای ـمـث وان ـمی گردد. ـب ده ای ـعـن رـن ـب
ـبازرگاـنی،  ـمی گوـید:  پذـیرش در ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـسر آـغازی ـبرای
ر زم ـتـغـیـی ـسـتـل اـنی اـست که ـم اـمـعه ـجـه ران در ـج وـلـیت از ـسوی اـی ـسـئ پذـیرش ـم
وـسـتن ـبه جـاـمـعه رون گراـیی و پـی صـادی از درون گراـیی ـبه ـب ـت راتژی اـق ـت اـس
تکی ـبه ـصـاد یک کـشـور ـم ـت ن اـست که اـق ـیت اـی ی واـقـع ی اـست . وـل ـجـهـاـن
اٌ “درون وان واـقـع اـمـعه را ـنـمی ـت اج ـج اـیـحـتـی ر ـم ادرات ـنـفت و واردات اکـث ـص
ا اـبـعاد ـمـخـتـلف ـبه اـقـتـصاد ـجـهاـنی ـمـتـصل اـست، وـلی گرا” داـنـست. کـشور ـما ـب
ر ـشـت ـی از کردن هـر چه ـب ده. ـب ـن ضـو کاـمال ـضـعـیف و وارد کـن وان یک ـع ـن ـبـع
اـیه داری ـتـجاری ـنه رـم اری و ـتـسـلط ـس اـخـت ـساد ـس ا در ـنـظر گرـفـتن ـف اـقـتـصاد ـب
وـلـید ـمـلی را روـنق ـنـخواـهد داد ـبلکه ـبه واردات ـهر چه ـبـیـشـتر و اـنـهدام ا ـت ـتـنـه

فراتر استعداد های تولیدی کشور منتهی خواهد گشت. 

رـسی و ـبه ازای دـسـت ور ـعـض ر کـش اـنی، ـه ارت ـجـه ان ـتـج ازـم د ـس واـع ا ـبه ـق ـن ـب
ازارـهای ـخود ا ـباز کردن ـقـسـمت اـعـظم ـب اـید ـب ازار دیگر اـعـضاء ـب آـساـنـتر ـبه ـب
وـحذف ـبرـناـمه ـحـماـیت از ـتوـلـیدات داـخـلی و ـمـتوـقف کردن کـنـترل واردات
ـیـدات و ظ ـبـرنـاـمه ریـزی شـده ـتـوـل ـمالٌ از کوشـش بـرای ـحـف از ـخـارج، ـع
ـخدـمات ـبوـمی در ـعرـصه رـقاـبت جـهاـنی دـست ـبـشوـید (و اـین مـفـهوم تـجارت
ـاـیع و ـن ـان ـص ـا دارای آنچـن ـور ـم ی اـست که کـش ـت ـیـق ن ـحـق آزاد اـست). اـی
اـشد که ـعـضوـیت آن االـیی ـنـمی ـب وـلـیدات کـشاورزی در ـحـجم و کـیـفـیت ـب ـت
در ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـباـعث رـشد روـنق ـصادرات و شکوـفاـیی اـقـتـصاد
ـین وان اـین چـن اب و ـت ور ـت ات کـش دات و ـبـخش خـدـم ـی وـل ور گردد.  ـت کـش

رقابتی را ندارند.  
وکراـسی راه رـشد دـم ا و دیگر کـشورـهای ـمـنـطـقه ـبه ـهـم ورـم اـقـتـصاد کـش
ـمتکی به ـنـیروـهای اـجـتـماـعی،  ـشدـیدا ـمـحـتاج به پـشـتـیـباـنی مـلی  و ـبرـنامه رـیزی
ـمـنسـجم ـهـسـتـند. در اـین ـفراـیـند بـخش ـخـصوـصی ـمی ـتواـند و ـباـید ـنـقش ـمـهـمی
ای اـست ـه ا ـسـی اـشات ـب ای ـمـم اـلب و ـنه در راـسـت اـشد، وـلی ـنه ـنـقش ـغ داـشـته ـب

تجاوز گرانه امپریالیسم. 
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ادامه بیست و هشتمین کنگره ...ادامه مجمع جهانی اقتصاد در اردن ...

اده کـنم و رـصت اـسـتـف اـیـلم از اـین ـف ران ـم وده اـی رکزی ـحزب ـت ۀ ـم از ـطرف کـمـیـت
د االت ـمـتـح ـست اـی وـنـی زب کـم ان را ـبه ـح اـنه ـم ـیـق ای رـف رـین درودـه اـنه ـت ـم ـصـمـی

آمریکا به مناسبت بیست و هشتمین کنگرۀ آن به شما ابراز دارم.
ـما آرزو می کـنـیم که ـبـیـست و ـهشـتـمـین کنگرۀ ـحزب ـشـما بـتواـند ـبا ـموفـقـیت
کاـمل ـبرـناـمۀ ـعـمل ـمـبارزۀ ـطـبـقه کارگر آـمریکا ـبرای ـصـلح و پـیـشرـفت را ـتـنـظـیم و

تصویب کند.
ـما ـهمچنـین ـمایـلیم ـبار دیگر ـبر رواـبط ـنزدیک و دـیریـنۀ دو ـحزب ـخود ـتأکـید
اـلـیـسـتی ـحزب کـموـنـیـست اـسـیوـن کـنـیم. ـحزب ـتودۀ اـیران از ـمواـضع اـصوـلی و اـنـترـن
آـمریکا در دـفاع از ـصـلح ـجـهاـنی، ـجـنـبش ـهای آزادی ـبـخش ـمـلی و ـحق ـمـلـتـها در
ارزات در ا ـمی داـنـیم که اـین ـمـب گزـیـنش راه رـشدـشان کاـمال ـحـماـیت ـمی کـند. ـم

چه شرایط پیچیدۀ بین المللی انجام می گیرد.
ب سپاسگزاری ـخـود را از م و ـمـراـت ـتـفـاده کـن ت اـس ـی ن ـمـوـقـع م از اـی ـمـاـیـل
ریکا  از دۀ آـم االت ـمـتـح وـنـیـست اـی اـطع ـحزب کـم اـنه و ـق وـی ارزه ـج ـستگی ـمـب ـهـمـب
ز و ـعـلـیه رژـیم رـفت ـصـلح آـمـی ـش رای دمکراـسی و پـی ران ـب ردم اـی وار ـم ارزۀ دـش ـمـب

خود کامۀ مذهبی حاکم بر کشورمان ابراز کنم.
... رفقای گرامی نماینده،

ود. رگزار ـمی ـش ـمـلـلی ـب رـنج ـبـین اـل اس و ـبـغ ـس ا در یک دوران ـح کنگرۀ ـشـم
دوـلت ـبوش ـبـعد از ـحـمـله ـهای ـترورـیـسـتی 11 سپـتاـمـبر ـسـعی کرده اـست ـبا ـسوء
اـستـفاده از اـین ـتراژدی، ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنۀ ـخارـجی ـخود را ـتوـجیه کـند.
دولت ـبوش مـصرانه سـعی کرده است ـتا ـسرکردگی کامل ـخود را در سطح جـهان
اکی را پاـیه گذاری کـند که ـبر اـثر آن یک اـبر ـتـحـمـیل و ـسـیاـست ـجدـید و ـخـطرـن
ـقدرت ـنـظامی ـمی ـتواـند ـبا ـنادـیده گرـفتن کلـیۀ ـقوانین ـبین اـلمللی، ـسازـمان ملل و
ـحـتی ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان مـلل، ـصرـفاً ـمـناـفع ـسـیاـسی، ـنـظاـمی و اـقـتـصادی ـتنگ
ـنـظراـنۀ ـخود را دـنـبال کـند. اـشـغال ـنـظاـمی ـعراق ـبه ـسرکردگی آـمریکا که در ـهاـله
اـعث ار آورد که ـب راق  ـبه ـب اـجـعه ای در ـع ام گرـفت و ـف رـیب اـنـج ای از دروغ و ـف
اه ـشد، زار ـنـفر اـنـسان ـبی گـن ودی کـشور و از دـست رـفـتن ـجان ـحداـقل ـصد ـه اـب ـن
ز اـنی  ـبوش چـیزی ـنـیـست ـج وـین ـجـه اـست که   ـنـظم ـن دـع راـین ـم اـهد روـشـنی ـب ـش
ـنـظرـیۀ رـسوای  ـسـیاـست ـقاـیق ـتوپ دار   دوران اـسـتـعـمار کـهـنه. ـهدف اـصـلی دوـلت
اـبع ارس و ـمـن راتژیک کـلـیدی ـخـلـیج ـف رل ـمـنـطـقه اـسـت د، کـنـت االت ـمـتـح وـنی اـی کـن
ـسرـشار اـنرژی آن اـست. » پـیام سپس ـبا اـشاره ـبه اوـضاع ـبـغرـنج اـیران و اـنـتـخاـبات
ور ـمی اع کـش ـض زب از اـئ وـضـیح ـتـحـلـیل ـح وری ـبه ـت اـست ـجـمـه ـنـهـمـین دوره رـی
پردازد. در پـیام از ـجـمله آـمده اـست: «ـما ـنـتیـجۀ اـنتـخاـبات را گاـمی ـبزرگ ـبه عـقب
در راه رـشد کارزار ـمردـمی ـبرای دمکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ارزـیاـبی ـمی کـنـیم.
ـحزب ـما در تـحـلیل ـخود از کارزار اـنتـخاـبات اـخـیر ـبه ـعوامـلی کـلـیدی که ـمـنـجر ـبه
چـنـین ـنـتـیـجۀ ـنا ـمـطـلوـبی ـشدـند اـشاره دارد که ـعـبارـتـند از: ـتـقـلب وـسـیع اـنتـخاـباـتی
ر دمکراـتیک اً ـغـی وب ـعـمـیـق ـسـتم ـمـعـی اـیت رژـیم، ـسـی ورد ـحـم دای ـم دـی ـبه ـنـفع کاـن
ادی دوـلت ای اـقـتـص اـسـتـه ردم از ـسـی رزدۀ ـم ای ـفـق وده ـه اـیـتی ـت ارـض اـتی، ـن اـب ـتـخ اـن
اـصالح ـطـلب ـمـحـمد ـخاـتـمی که از ـسال 1997 دوـلت را در دـست داـشـته، و ـمـهم

تر از همه پراکندگی در میان نیرو های اپوزیسیون طرفدار اصالحات.
ا دریک واـسـته اـست ـت ور ـخ ای دمکراـتیک کـش روـه ـی ران از ـن ودۀ اـی زب ـت ـح
ا ـبـتواـنـند ـعـلـیه ـطرح ـهای ـبدـخواـهاـنۀ رژـیم ـجـبـهۀ ـضد دیکـتاـتوری ـمـتـحد ـشوـند ـت
ـمـقاوـمت کـنـند. ـحزب ـما ـبه کرات ـتـصرـیح کرده اـست که ـنـیروـهاـیی چون ـجواـنان،
داـنـشـجوـیان و زـنان ـ و ـبـخـصوص ـطبـقۀ کارگرـ  ـنـیروـهای اـساـسی ـبرای دگرگوـنی
ـهای اـجتـماـعی ـهـستـند. ـحزب ـتودۀ اـیران ـبارـها ـهـشدار داده اـست که ـتا زـماـنی که
ـجـنـبش ـترـقی ـخواـهانه ـنـتواـند ـمشکل ـعدم ـسازـماـندـهی و ـعـمل واـحد ـخود را ـحل
کـند، ـنـیروـهای ارـتـجاـعی ـهرگوـنه ـتالش ـبرای از ـمـیان ـبرداـشـتن ـشان  را ـسرکوب

خواهند کرد.»
زب رای 28-ـمـین کنگره ـح وـفـقـیت کردن ـب ا ـضـمن آرزوی ـم ـتـه ام در اـن پـی
د أکـی ان دو ـحزب ـت اـنه ـمـی ر گـسـترش و ـتـعـمـیق رواـبط رـفـیـق ریکا ـب وـنـیـست آـم کـم

کرد.
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اً ـبه ـحرـبۀ زور و ـسرکوب ـمـتوـسل ـمی ـشود. ا ـمـخاـلـفاـنش ـصرـف اـبـله ـب ـمـق
ـخود را فرسـتادۀ خدا و بقیه را ـمرتد می داـند. در چنین وضعی، ـطبیعی
اـست که ـهـمۀ اـحزاب ـمـخالف ـمـمـنوع، درـتبـعـید ـیا تـحت پیگرد ـهـسـتـند.
ـته ای را در کشـور حـاکم کرده اـف ان ـی شـوـنت رـسـمی سـازـم رژـیم ـخ
ان اـلـف رکوب ـمـخ رای ـس ان ـب ـش ـیـتی دـسـت ـن ای اـم روـه ـی اـست که در آن ـن
ـست وـنـی ر کل ـحزب کـم ای اـمـنـیـتی دـبـی روـه راً، ـنـی از اـست. اـخـی کاـمالً ـب
اـهی در د، که پس از ـمدت کوـت ازداـشت کردـن ر و ـب ـسودان را دـستگـی
ضـای د. اـع ور ـبه آزاد کردن او شـدـن ـمـلـلی ـمـجـب ـین اـل شـارهـای ـب پی ـف
ورد اذـیت و آزار وـسـته ـم ان رژـیم پـی اـلـف وـنـیـست و دیگر ـمـخ ـحزب کـم
سـال، ش، در ژانـویـۀ اـم ـمـین چنـدی پـی ـعـواـمل رژـیم ـقـرار دارنـد. ـه
ـمـخاـلـفاـنی که در ـبـندر ـسودان [در ـشـمال ـشرـقی کـشور در کـنار درـیای
ای روـه وـسط ـنـی د، ـت ودـن داـخـته ـب ز ـبه راه اـن راـتی ـصـلح آـمـی اـه ـظ رخ] ـت ـس
اـمـنـیـتی رژـیم ـبه ـخاک و ـخون کـشـیده ـشدـند .اـین ـجـناـیت 20 کـشـته ـبه

جا گذاشت و مورد اعتراض سازمان عفو بین المللی قرار گرفت.

*س- ـسازـمان ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـمداـفع ـحـقوق ـبـشر چه ـمواـضـعی
دربارۀ اوضاع سودان داشته اند؟

اـیت ار ـبـین اـلـمـلـلی ـبه رـع ـش * رـفـیق ـمراد: رژـیم ـسودان ـتـحت ـف
ـحداـقل اـسـتاـنداردـهای ـحـقوق ـبـشر ـتـظاـهر ـمی کـند. اـما در ـحال ـحاـضر
ـهـنوز ـهـمۀ   ـقواـنـین  ـناـقض ـحـقوق ـسـیاـسی و ـمدـنی ـبرـقرارـند و کـشور از
ـسال 1989 در وـضـعـیت اـضـطراری ـبـسر ـمی ـبرد. کـمـیـسـیون ـحـقوق ـبـشر
ـسازـمان مـلل متـحد در ژـنو به ـتازگی کارکرد ـترـسـناک و نگران کـنـندۀ
ـشر را ـبه ـشدت ـمحکوم اـیت ـحـقوق ـب ۀ ـعدم رـع ودان در زـمـیـن رژـیم ـس
کرد. به دـلیل ـهـمۀ اـین تـخـطی ـها که ـتوـسط ـجاـمـعۀ ـبـین اـلمـلـلی ـمحکوم
ـشدـند، ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ملل ـمـتـحد ـقـطعـنامه ای ـصادر و ـتـصوـیب
ران رژـیم، اـنی، از  ـجـمـله رـهـب ۀ کـس ا ـهـم ار ـشد ـت واـسـت کرد و در آن ـخ
که ـمـظـنون ـبه ـجـناـیت ـعـلـیه ـبـشرـیت در دارـفور ـهـسـتـند در یک دادگاه
ـجـناـیی ـبـین اـلـمـلـلی ـمـحاکمه ـشوـند. ـبه ـعـلت ـنـقض ـقواـنـین ـبـین اـلـمـلـلی از
وـمـیت و ودان ـعـمالً ـتـحت ـقـیـم ور ـس روزه کـش ودان، اـم ـسوی دوـلت ـس
ـحـماـیت ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـقرار دارد که ـتـحت کـنـترل

ایاالت متحد آمریکا و متحدان آن است. 
ـبر ـخالف ادـعاـهای دوـلت ـخارـتوم، ـنـقض ـحـقوق ـبـشر در ـسودان
صـرـیح کـنم که ـنجـا تکرار و ـت رخـدادی اـست روزاـنه. ـمی خـواـهم اـی
وـضـعـیت کـنوـنی ـحـقوق ـبـشر در ـسودان در ـنـتـیـجۀ ـبـسـیج ـنـظاـمی و دیگر
ویژه در ده اـست، و ـب اکی رـسـی رـن ـط ار ـخ ـسـی د ـب ات رژـیم، ـبه ـح داـم اـق
وان اـسی رژـیم. ـبه ـعـن ان ـسـی ا و دیگر ـمخـاـلـف ـست ـه ـی وـن ا کـم اط ـب ـب ارـت
د ـی ـشی که اـم ر گوـنه گـفتگوی ـثمـر ـبـخ از ـه دم در راه آـغ ـسـتـین ـق ـنـخ
اـتوری واـنـین دیکـت وکراـتیک ـمـنـجر ـشود، ـهـمۀ ـق راـتی دـم دارـیم ـبه ـتـغـیـی

باید منسوخ شوند.

کمک های مالی رسیده
آرمان از جنوب                                                  300 دالر

نقض حقوق بشر در سودان
گفتگویی کوتاه با رفیق مراد محمد، عضو کمیسیون روابط بین المللی

حزب کمونیست سودان

و رخـداد هـای وـنی در سـودان، در پرـت ارۀ وـضـعـیت کـن اً درـب ـطـف راد، ـل *س: رـفـیق ـم
دارفور توضیح دهید. 

د، رژـیم سـودان یک کارزار ده اـی ـی ـن ر هـا ـش راد: ـهمـان طـور که در ـخـب * رـفـیق ـم
ـنـظامی وـحـشـیانه ـبر ـضد ـمردم آـفریـقایی ـتـبار دارـفور ـبه راه اـنداـخته است، و آنـها را به ـعـنوان
د. رژـیم رار ـمی دـه ورد اذـیت و آزار ـق ور ـم اوـمت و دـشـمن کـش ون پـنـجم ـجـنـبش ـمـق ـسـت
ـحاکم کـماکان ـبه ـتـسـلـیح ـشـبه ـنـظاـمـیان ـعرب  جَــنـجاوـید  ـتا بُـن دـندان اداـمه ـمی دـهد ـتا ـقـبـیـله
های آفریقایی تبار در دارفور را تاراج و چپاول کنند. امالک و احشام این قبایل به غارت
اـنـشان ـتـجاوز ـمی ـشود و اـیـشان ـبه آـتش کـشاـنده ـمی ـشوـند، ـبه زـن اـه رده ـمی ـشوـند، روـسـت ـب
رـسا رو ـبه اـسی ـشدـید و ـطاـقت ـف اآراـمی ـسـی ا یک ـن ـمرداـنـشان ـقـتل ـعام ـمی ـشوـند. دارـفور ـب
اـهد ـنـسل کـشی نژادی ور ـش ۀ ـجنگی ـبه ـحـساب ـمی آـید. دارـف ـطـق روـست و اکـنون یک ـمـن

توسط مأموران امنیتی رژیم و شبه نظامیان عرب است.
*س-  رژیم سودان به چه عنوانی این کارزار جنگی را توجیه می کند؟

اـنه ـهای ـمذـهـبی و ا ـتوـسل ـبه ـبـه * رـفـیق ـمراد: رژـیم اـسالـمی اـین ـجنگ داـخـلی را ـب
از رـب ورت ـس ار ـبه ـص ان ـبه اـجـب وـی ـشـج ان و داـن واـن اد  داـمن زده اـست. ـج ام  ـجـه نژادی و ـبه ـن
د، ـبه ـنـن ـی ـب وزش کاـفی ـب دون اـین که آـم د و ـب وـن رده ـمی ـش اـمی ـب ـظ ای ـن وـظـیـفه ـبه اردوگاه ـه
ردان اده ـمی ـشوـند. رـیـیس ـجـمـهور رژـیم ـم رـسـت ـساـنی ـبه ـمـنـطـقه ـهای ـجنگی ـف وان سپر اـن ـعـن
ان ا زـن ا ازدواج ـب د و ـب ا نکـنـن ا یک زن اکـتـف ا ـبه ازدواج  ـب ده اـست ـت راخـواـن سـوداـنی را ـف
ـمـتـعدد، ـتـعداد ـجـهادگران را اـفزاـیش دـهـند! ـبه ـتازگی، ـبه اـصـطالح  ـعـلـما ی اعالم ـفـتوا کرده
ردود ـمی اد  را ـم ای اـسالـمی  رژـیم، از ـجـمـله  ـجـه اد ـه ـی ـن اـنی را که  ـب ون آـن د، و رـیـخـتن ـخ اـن
داـنـند، ـجاـیز داـنـسته اـند. چـند ـهـفـته پـیش، رـئـیس ـجـمـهور رژـیم آشکارا اـعالم کرد که رژـیم
از ـمواضع ـبنـیادی ـجـهاد و ـشرـیعت ـعقب ـنشـیـنی نـخواـهد کرد. دـسته ـبـندی ـهای ـخـطرـناک و
ذـهـبی را پدـید آورده اـست که اکی از ـخـشوـنت ـهای ـم رـن راـطی و ـخـط ـخـفت آور شکل اـف

می تواند پیامدهای بسیار جدی و ترساننده ای داشته باشد. 
*س-  وضعیت اجتماعی کشور چگونه است؟

رار دارد و در آن رـئـیس طـراری ـق راد: سـراسـر کشـور در وـضـعـیت اـض * رـفـیق ـم
ـجمـهور ـصرـفاً ـبا دـسـتورـهای ـموـقت اداری ـبر کـشور حکوـمت ـمی کـند؛ ارگان ـهای اـمـنـیـتی
ـبه ـهیچ وـجه در ـبراـبر ـقوۀ ـقـضاـیـیه ـمـسـئول ـنـیـسـتـند. ـفـقط آن ـقواـنـیـنی که ـناـقض حـقوق ـسـیاـسی
ر اـئـیه زـی وۀ ـقـض وـنی در کار ـنـیـست و ـق اـن وای اـین، ـهیچ ـق د، و ـس رارـن رـق د ـب ردم اـن دـنی ـم و ـم
ا نگاه داـشـته دان ـه ام در زـن دون ذکر اـتـه والً ـب ازداـشت ـشدگان ـمـعـم رل دوـلت اـست. ـب کـنـت
ـمی ـشوـند. الزم اـست اـشاره کـنم که  ـجـبـهۀ اـسالـمی  [ـحزب کنگرۀ ـمـلی ـحاکم] ـقوۀ ـقـضاـئـیه
ازداـشت ـشدگان ـممکن اـنون اـمـنـیت ـمـلی، ـب ر اـساس ـمـتـمم  ـق را زـیر کـنـترل ـخودش دارد. ـب
ازداـشت ـبـسر ـبـبرـند. و ـبه ـتازگی دوـلت وـضـعـیت ا ـشش ـماه ـبدون ـمـحاکـمه در ـب اـست که ـت

اضطراری را برای یک سال دیگر تمدید کرد. 
*س- وضعیت نیروهای سیاسی مخالف، از جمله حزب کمونیست چگونه است؟
ای کذاـیی اـه زـبی اـست. رژـیم ـبه رـغم ادـع ـسـتم حکوـمـتی تک ـح راد: ـسـی * رـفـیق ـم
اش درـبارۀ وـجود ـفـضای ـباز، کـماکان یک رژـیم تک ـحزـبی یکدـست ـبـنـیادگرای اسالـمی
ـبـیـشـتر ـنـیـست که ـبه ـهیچ وـجه گوـنه گوـنی ـقوـمی، ـفرـهنگی، ـمذـهـبی و ـسـیاـسی را در کـشور
رای د و ـب ذـهـبی ـمی داـن رـحق و راـسـتـین ـم دۀ ـب اـیـن ا ـنـم ود را ـتـنـه د، ـخ اـس ـبه رـسـمـیت ـنـمی ـشـن


