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با وزيدن بادهاي پاييزي، گويي يادها وخاطره ها با نيرويي شگرف غبار غمگين زمانه 
را مي زدايند و عطر مستي آور هستي سوزان وناب انسان آرمان گرا را برپهنه سرزميـن  

اين عطر افشاني يادها و خاطره ها، آن هم دربيستمين سالگـرد  .  كهنسال ما مي افشانند
شهادت آگاه ترين و پاك ترين فرزندان مردم زحمتكش، يادآور جمله عميق و زيـبـاي     

خداوند تكامل نوش داروي خود را دركاسه سرشهيدان مي ”  : ماركس است كه گفته بود
 ”.آشامد

ياد و خاطره رفقا و ياران شهيد ما دربيستمين سالگرد عروج قهرمانانه آنان، صرفـا و    
اين يادكرد، تجديد عـهـد و     .  فقط اداي احترام وتكريم دربرابر مبارزه و ايثارشان نيست

پيمان با اين دالوران و تقويت و استحكام سنگر مبارزه درراه امر مقدس سعادت انسـان  
و براي اين مقصود مهم، چه تكيه گاه و منبعي مطمئن تر واستوار تر از راه و رسم . است

و ايمان قهرمانان فاجعه ملي، آنهايي كه با ايثار خود، ستم و ستمگران را بـه تسـلـيـم       
واداشتند و نيروي معنوي عظيمي براي مبارزان نسل نو، پيكار گران جوان امروزجنبـش  

آنچه امروز درصحنه سياسي ميهن ما مي گذرد و روي آوري نسل جوان به . پديد آوردند
سمت مبارزه و نيروهاي ترقي خواه بي هيچ شبهه متاثر از ايثار قهرمانان فاجعه مـلـي     

رفيق طـبـري     .  است
هر ” : جمله زيبايي دارد

حادثـه اي كـه در         
دوراني مي گـذرد و      
ــه         ــردي ك ــر ف ه
دردوراني بسر مي برد 
حتـمـا وكـال جـزو         

. انسان نيست”  تاريخ” 
تاريخ آن مسـيـري       
است كه درآن تكامل 
مادي و معنوي جامعه 
. انجـام مـي گـيـرد        
طرازندگان نسج تاريخ 
آن كساني هستند كه 
دراين مسـيـر مـي        
كوشند وبراي غـلـبـه    
امر نو و مـتـرقـي از      
هيچ فداكاري يي تـن  
نمي زنند، درنبرد نو و 
كهنه زماني است كـه  
كهنه پر سيطره است 

ياران امر نوو مترقي دراين هنگام با هجوم هاي جسـورانـه بـه دژ          . و نو نزار و ناتوان
ظلماني نيروهاي ارتجاعي و محافظه كار، حق اهليت امر نو و مترقي را مبـرهـن مـي      

بقـول گـوركـي      .  فداكاري آنها عبث نيست جانبازي آنها راه گشا و دورانساز است.  كنند
درمنظومه شاهين، جنون قهرمانان را ثنا مي خوانيم، زيرا جنون قهرمانان خرد زنـدگـي   

 ”.است
مـحـسـوب    ”  سواران دشت اميد“ آيا دراين مسير تكامل، ياران شهيد ما خردمندترين 

آيا زندگي براي يك مبارز آرمان گرا بدون چنين ايثار و فداكاري معنا مـي    !  نمي شوند؟
 !دهد؟

چرا نبايد درمبارزه دشوار كنوني اثر معنوي ژرف رفقا و قهرمانان خود را بـه حسـاب     
مبارزه امروز،مقاومت امروز استمرار نبرد آنهاست كه ايثار و شهادتشان ره توشه .  نياوريم

پيكار كنوني به شمار مي آيد و اين دقيقا همان مطلب مهمي است كه جـنـايـتـكـاران      
رژيم واليت فقيه فاجعه ملي را سازمان داد   .  خواستار تكذيب و پنهان داشتن آن هستند
جان هاي شيفه را بردار كرد تا به زعم خويـش  .  تا مبارزه را براي هميشه خاموش سازد

 زان وفاداران و ياران ياد باد
وفاداري به امر مردم، ميهن دوستـي و عـدالـت را          
درخاك كند و ريشه انديشه هاي نو و مترقي را يكبار 

ولي امروزپس از بيست سـال  .  براي هميشه بخشكاند
از آن فاجعه فراموش نشدني، چه تصوير و دورنمايـي  

 !در برابر ما قرار دارد؟
آرامش گورستاني را مي بينيم يا تـكـاپـوي امـيـد        
بخش كار و پيكارو همبستگي را كه استبداد ارتجاع از 

 !آن درهراس بسر مي برد
به قول آموزگار بزرگ زحمتكشان ايران، دكتر تقي 
! اراني، هيچ بذري در كشتزار تاريخ به هدر نمـي رود   
درعزم و اراده نسل نو مبارزان مي توان پيوند انديشـه  
ها و آرمان هاي نسل هاي ديروز، به ويژه قهرمانـان  

اين پيوند اثـر    .  فاجعه ملي، را به روشني مشاهده كرد
جانبازي و فداكاري و ايثار فاتحان شكنجه گاه هـاي  
رژيم واليت فقيه يعني مبارزان شهيد فاجعه ملي را با 
خود همراه دارد و چه چيز باالتر از اين حضور نيرومند 

حضوري كه هـرروز، هـرسـاعـت و           ! وتكان دهنده
هـنـوز نـگـاه       .  هرلحظه مي توان آن را احساس كرد

مصمم رفيق محمد جواد الهيجانيان، فروتني ناب و   
شخصيت واالي رفيق مرتضي كمپاني، نـجـابـت و      
وفاداري رفيق گل علي آتيك، مقاومت بي نظير رفقـا  
امير نيك آيين و هدايت معلم،  ايستادگي و دالوري   
رفيق حسين قلم بر، استواري و شـجـاعـت رفـقـا            
سرهنگ افرايي، سرگرد ظفرحيدري، ناخدا بيـدگـلـي    
وسرهنگ غياثوند، سيماي محجوب و آرام مـبـارزان     
تسليم ناپذير محمدمهدي مومني، فيروز هـمـجـوار،      
محسن دليجاني، حسن جاللي حيدرنيكـو، مـهـرداد      
دستگير و سه برادر قهرمان توده اي رفقا حسن، رضا 
و جواد محمد زاده و ديگر ياران شهيد الهام بـخـش     
پويندگان و مبارزان راه خوشبختي است و درتـمـام       
زاويه هاي پيدا و پنهان جامعه تاثير گذار و انـگـيـزه      

پس از دو دهه، يعني بيست سال، رژيـم    ! افرين است
واليت فقيه با همه امكانات و قدرت اهريمنـي خـود     
توان ناديده انگاردن وخنثي و بي اثر سـاخـتـن ايـن       

 20بايد پرسيد اكنون پس از گذشت .  حقيقت را ندارد
سال از جنايت فراموش نشدني فاجعه ملي، درپيشگاه 
تاريخ و دربرابر داوري مردم ايران، چه كساني زنده و   
!استوار و چه كساني مطرود و مرده تلقي مي شـونـد؟  
دربيستمين سالگرد فاجعه ملي بار ديگر بـا گـرامـي      
داشت ياد و خاطره ياران شهيد و سربلند خود، با آنان 
درراه مبارزه براي خوشبختي انسان تجديد عـهـد و       

 !پيمان مي كنيم
 اينك مائيم و ما و سرخ گل ما و چشم تر... “

 با توده هاي پر
 از بلبان گمشده درپرده سحر 

 اما بگوش مي شنوم من ز عمق باغ
 آواز بلبان بهاران دور را 

 زنيرو دوباره خشت نوين مي نهم به خشت
 ”...تا بركنم به چشم تو قصر غرور را 

 
سياوش كسرايي، بخشي از شعر بلند 

 1368دي ماه –هديه براي خاك 
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 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

دربيستمين سالگرد فاجعه ملي و در ياد كرد از همه شهيدان *
سرافراز حزب و جنبش، نامه مردم مطلب كوتاه اما پرمعنايي از زنده 

نوشته را به نقل از كتاب ” ايثار“ياد رفيق احسان طبري تحت عنوان 
،  به خاطره تابناك سرداران شهيد حزب هاي فلسفي و اجتماعي

وقهرمانان وفاتحان شكنجه گاه هاي  رژيم شاه و واليت فقيه، 
انسان هاي وااليي كه زندگي و جواني خود را نثار مردم كردند، 

 !تقديم مي كند
 
انسان خردمند نه تنها مرگ را با درك منطقي و متانت معنوي تلقي مي كند،                ...“

 .بلكه اگر الزم باشد، جان خود را نيز نثار مي كند
يعني هر گاه كه نثار جان شرط ضرور براي دفاع و حفظ ”اگر الزم باشد”مي گويم

يك فضيلت انساني است، وبه سود انسان ها است و درجهت منافع تكامل و تاريخ                
آري نبايد به   . است، واال زندگي هر انسان سرمايه اي بي همتا و گران بها است               

ژنده زندگي با آز رذيالنه چنگ زد ولي نبايد آن را با ديوانه سري سوخت و نابود                    
بايد آن را با دقت و احساس مسئوليت درجهت تكامل تاريخ، درجهت تكامل              . كرد

. آن گوشه و آن لحظه تاريخ كه به ما سپرده شده است، تا حد ايثار، صرف كرد                    
. طبيعت خود مرگ و زوال را از جهتي با پير شدن موجود زنده تدارك مي كند                    

اگر از  . آناكرئونت شاعر يونان باستان پيري را از مرگ باليي شوم تر مي شمرد                
شاعرانه بودن اين سخن بگذريم، بايد گفت پيري نيز شري نيست بلكه تدارك                 

ولي اي چه بسا كه آدمي داوطلبانه، درعين نشاط حيات،               . طبيعي مرگ است   
دربحبوحه جوش زندگي به دنبال اجراء وظيفه انساني خود مي رود و حيات                    
دراسارت، پستي را برنمي تابد و آن را به چهره ستمگر و جهالت پرور مي كوبد و                   

 .مرگ را به عنوان افزار نبرد مي پذيرد
به سوي ايثار يا كساني مي روند كه مانند عرب نو مسلمان و فدايي صباحي                   
درآرزوي بهشت و بقاء خيالي هستند ويا كساني كه معناي زندگي، سمت و وظيفه               
آن را درك كرده اند وباالتر از آنند كه به خاطر ماندن چند سالي بيشتر براي زمين                  
جبهه سايي كنند، دروغ بگويند، برده شوند، تن به رذالت وخيانت دهند، سالوسي و               

 .تزوير را برخود هموار كنند
ايثار جان درراه وظايف و فضايل انساني پيوسته يكي از زيباترين و عالي ترين                 

 .اقدام حياتي يك انسان است
و هرجبون وزبوني را ارزاني نشده و لذا         . اين فضيلت ويژه قهرمانان تاريخ است      

و اگر بخواهيم از اين گفتار     . بشريت دربرابر قهرمانان تاريخ سرتجليل فرود مي آورد
زندگي را دوست بداريم، آن را درجهت تكامل          : نتيجه بگيريم، نتيجه چنين است     
با مرگ خون سرد و متين روبه رو شويم، اگر            . تاريخ ومصالح انسان صرف كنيم     

ماتم مرگ را به دورافكنيم و باورمند       . الزم شود زندگي را به خاطر زندگي نثار كنيم    
باشيم كه اصالت با زندگي است و بشر بيش از پيش آن را خواهد آراست و آوند آن             

 ”.را از، زالل بهرورزي خواهد آمود
 

احسان طبري،نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد اول صفحات *
 1386-، انتشارات حزب توده ايران چاپ سوم374-375

    ا$#�را$#�را$#�را$#�ر
به ياد سرداران حزب، رفقا حجري، باقرزاده، كي منش، 
 ذوالقدر، شلتوكي و قربان نژاد

دربيستمين سالگرد فاجعه ملي، به ياد همه دالوران 
 سربلند و قهرمان

 &�وران&�وران&�وران&�وران
 از خاوران درياي بيداري هويدا است
 دراونشان راه مهر افروز فردا است

 
 انبوهي از خورشيد واران در دل او است
 فخر چنين خاكي از اينجا تا ثريا است

 
 آيين رزم مردمي مي تابد از او 

 او شعله ي هستي فروز روشني هاست
 

 درروزگاراني به غايت شوكراني 
 دست پليد اهرمن كرد آنچه مي خواست

 
 تا كاروان روشني خاموش سازد 

 از خون سرخ اختران، شامي درآراست
 

 درآستان لحظه هاي سايه روشن
 زد جمله ي رزم آوران را بي كم و كاست 

 
 آتش به جان جنگل شعر وادب ريخت

 آن سان كه دهر از اين تبهكاري غم آواست 
 

 مهر، آفرينش مي دهد ظلمت، تباهي
 راز نبرد نور و اهريمن دراينجاست

 
 درواپسين دم، اين سرود اختران بود

 كز بام زندانها به سوي جاويدان خاست 
 

 ياران قسم برتكيه گاه رزم و پيكار 
 پيروز و سرمستي آينده با ماست 

 
 چون موج خيزد الجرم مي ربود از خويش

 هرجا پلشتي، ناروا برسطح درياست
  
 

 ترفند جانكاه قرون كافي است كافي است
 !هان اي سياهي ايست نوبت نوبت ماست

 
 ايرج 

  1387مرداد 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

دربرابر اهالي مردم زنجان چه كسي 
 !پاسخگو است؟

 
اعتراضات مردمي در سطح شهر زنجان طـي    
ماه هاي اخير سرانجام به صفحات مطـبـوعـات    

چندين ماه است مردم اين شـهـر     .  كشور كشيد
دراعتراضات گوناگون از راه پيمايي و تحصن تـا  
امضاي تومار خواستار رسيدگي بـه وضـعـيـت         

 .سالمت و بهداشت درزنجان شده اند
به گفته رييس شوراي شهر زنجان، بـيـمـاري    
سرطان دراين شهر درحال افزايش است و علـت  

 15آن هم فعاليت كارخانه هاي سرب و روي در
كيلومتري اين شهر است كه فاقد استانداردهـاي  

 .الزم ايمني زيست محيطي است
مرداد ماه درگزارشي پيرامون 4خبرگزاري ايسنا

افزايش بيماري هاي مهلك درشهر زنـجـان از     
رييس شوراي شهر زنجان تاكـيـد   ” : جمله نوشت

مي كند، آثار ناشي از آلودگي كارخانجات سـرب  
و روي جان مردم زنجان را تهديد مي كند و بايد 
پاسخي عملي و كارشناسي دراين زمينه اعـالم    
شود، مثال بيماري سرطان روز بـه روز درحـال       
افزايش است، زيرا متاسفانه استانداردهـاي الزم    
زيست محيطي دركارخانجـات سـرب و روي         
زنجان رعايت نشده و بي توجهي از سوي برخي 
مديران نيز باعث شده تاكنون اقداماتي درزمينـه  
 ”.مكان يا بي و انتقال اين كارخانه صورت نگيرد

درادامه گزارش خبرگزاري ايسنا تاكـيـد مـي      
اهالي روستاي ديزچ آباد درنامه اي خطاب ”:گردد

به مسئوالن خواستار پلمپ كردن كـارخـانـه و      
. نجات جان هزاران نفر از مردم زنجان شده انـد 
ميزان مرگ و مير و ابتال به انواع بيماري هـا از    
جمله سرطان درزنجان افزايـش يـافـتـه ولـي          
مسئوالن كارخانه با حمايت ارگان هاي دولـتـي   
درفكر جابه جايي محل و مكان اين مـجـتـمـع     

درگذشته به علت عدم شناخت كـافـي     .  نيستند
ازمنطقه، اين كارخانه احـداث شـد و امـروزه          
مشكالت خود را نشان مي دهـد، اعـتـراضـات       
درزمينه تعطيلي يا جابه جايي كارخانه سـرب و    
روي درشهر زنجان فراگير بود و جنبه عمـومـي   

 ”.دارد
مطابق گزارش ايسنا، يكي از كـارشـنـاسـان       

سرب خـيـلـي      ” : وزارت بهداشت يادآور مي شود
خطرناك است، اكنون فعاليت اين كارخانه انسان 
ها وطبيعت را آلوده ساخته وبايد هر چـه زودتـر     
زمين هاي منطقه پااليش و رفع آلودگي شـونـد   
كه البته هزينه مي خواهد و تا اكنون هيچ نهادي 

حاضر بـه پـرداخـت        
اعتبـار ضـرور بـراي        
جلوگيري از گستـرش  
. اين فاجعه نشده است
نمي دانـم چـرا ايـن        
مجتمع سرب و روي     
دراين منطقه احـداث    
شده، فعـالـيـت ايـن       
كارخانه دراين مـكـان   
باهيچ عقل سلـيـمـي    

 ”.قابل توجيه نيست
درمقابل، مـديـران     
اين كارخانه هـا بـه       
خبرنگار ايسنا يـادآور    

مـا داريـم     ” : شده انـد 
تالش مي كنيم به حد 
استاندارد الزم برسيم تـا  

 ”.آلودگي ايجاد نشود
آقاي احمدي نـژاد  ” : يكي از اهالي شهر درمقابل ساختمان شوراي شهر به خبرنگاران يادآوري كرد

قول داده بود پول نفت را به مردم بدهد، حاال يك روز پول فروش نفت را به انتقـال مـكـان ايـن         
كارخانه اختصاص دهد، مردم زنجان درمرگ تدريجي بسر مي برند، ما درمعرض بمباران شيميـايـي   
آرام قرار گرفته ايم، تاخير درتعطيل يا انتقال كارخانه به مكان ديگري نوعي جنايت بشري محسوب 

 ”.مي شود
سال پيش دردوران بـه اصـطـالح        17الزم به تذكر است كه كارخانه هاي سرب و روي زنجان 
 .احداث وافتتاح گرديد”صنعتي شدن”سازندگي توسط دولت رفسنجاني به عنوان يك نمونه عالي

دراين كارخانه هاي سپاه پاسداران و بنيادهايي چون بنياد شهيد ومستضعفان سهامدار عمده مـي    
هنگام احداث اين كارخانه كارشناسان با محل آن به دليل نزديكي به شهر و به اين دليل كه .  باشند

رسوبات و ذرات سرب به شدت سالمت و تندرستي اهالي شهر را به خطر خواهد انداخت  مخالـفـت   
بي توجه به نظر كارشناسـان  ” دولت سازندگي“ براي اثبات توانايي ” سردار سازندگي“ كرده بودند ولي 

به همان اندازه كه بـراي    ” دولت سازندگي“ اينك اين محصول .  دستور احداث آن را صادر كرده بود
سپاه و بنياد هاي انگلي سود آور و ثروت آفرين است، براي اهالي شهر زنجان مرگ و بيمـاري بـه     

 !همراه آورده و به راستي دربرابر چنين فجايعي چه كسي پاسخگو است؟
 

 تشديد فشار برجنبش دانشجويي
 

تهديد فعاالن دانشجويي، ايجاد  جو رعب درميان دانشجويان و صدور احكام زندان براي مبـارزان  
 28به گزارش خبرنامه امير كبير شعـبـه     .  جوان دربند طي هفته هاي اخير ابعاد بسيار گسترده يافت

سال حبس  3دادگاه انقالب اسالمي تهران يكي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را به 
شـعـبـه    ” : وكيل مدافع اين دانشجوي دربند به خبرنگاران خاطر نشان سـاخـت  .  تعزيري محكوم كرد

دادگاه انقالب اسالمي تهران علي عزيزي را به سبب اقدام بر ضد امنيت ملي از طريق شركت در 28
محكوم كرده است، همينطور قاضي پرونده تاكيـد كـرده كـه         1385تجمعات روز دانشجويي سال 

موكل من به تبليغ عليه نظام از راه مصاحبه با رسانه هاي مختلف مبادرت ورزيده كه اين اتهامات را 
سال حبس تعزيري صادر شد و جالب اينجاست ريـيـس      3رد كرده ايم ولي با همه تالش ها حكم 

 ”...دادگاه درگفتگو با من قبل از تشكيل دادگاه متهم را مجرم قلمداد مي كرد
عالوه بر اين قاضي حسن حداد درگفتگويي با خبرگزاري ايسنا درخصوص پرونده دو تن از اعضاي 
بازداشت شده شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت از جمله گفت، آنها درارتباط با برخي گروه هـاي    

تحقيقات الزم دراين رابطه صورت گرفته ” : خارج از كشور قرار داشتند وي تصريح كرد”  ضد انقالب“ 
و گزارش ها به طور جدي بررسي و موضوع ارتباط با برخي گروه هاي ضد انقالب خارج كشور ثابت 

تا به حال هيچ ارگان رسمي و از جمله دادگاه هاي انقالب اسالمي بطور مستنـد ايـن     ”  . شده است
از سوي ديگر به گزارش پايگاه هاي خبري دانشجويي مـانـنـد      .  ادعاها و اكاذيب را تاييد نكرده اند

فعاالن جنبش دانشجويي درشهر كرمانشاه از سـوي      “ خبرنامه اميركبير و خبرنامه آزادي و برابري، 
افراد ناشناس كه به نظر مي رسد از نيروهاي وابسته به نهادهاي اطالعاتي هستند مـورد تـهـديـد       

 ”.دايمي قرارگرفته اند
تهديد آميز تا حد تهديد به مرگ، مراجعه به منازل فعاالن و آزار ) اس-ام-اس(ارسال پيامك هاي 

و اذيت خانواده ها با هدف ايجاد جو رعب و وحشت و نيز پيام هاي تلفني درنيمه هاي شب و جـز      
همچـنـيـن    .  اينها از زمره موارد مشخصي است كه فعاالن دانشجويي كرمانشاه با آن روبرو شده اند

همراه با سه دانشجوي ديگر بازداشت شـده  1386يك دانشجوي دانشگاه رازي كرمانشاه كه درسال 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

بود به  پنج سال حبس تعزيري محكوم گرديده و به گفته رييـس حـراسـت      
 !!!براي بقيه خواهد بود”درس عبرتي“دانشگاه رازي اين حكم 

دانشجوي دانشگاه تبريز كماكان  3طبق گزارشات موثق از وضعيت حداقل 
اطالعي در دست نيست و گزارشاتي مبني بر شكنجه آنها براي اعـتـرافـات      

در اراك   .  تلويزيوني درميان خانواده ها و دانشجويان تبريز رواج يافته اسـت   
دانشجويان دربند دراعتراضي به رفتار نامناسب و خشن ارگان هاي امنـيـتـي    

 .تهديد به اعتصاب غذا كرده اند
در شهر سنندج اعمال فشار از سوي اطالعات سپاه به خانواده دانشجويان  

تـن از فـعـاالن           2مبارز به نحو چشمگيري افزايش پيدا كرده و خانـواده    
 .دانشجويي به شدت مورد تهديد قرارگرفته اند

هدف از تشديد اين فشارها مهار جنبش دانشجويي وشكستن اراده فعـاالن  
. اين جنبش است كه بي شك رژيم دراين هدف شوم خود موفق نخواهد شد
جنبش دانشجويي ريشه هاي عميق اجتماعي دارد و نمي توان آن را با اعدام 

 . و شكنجه ورعب و وحشت خاموش ساخت
 
 ”زنان روستايي وتسهيالت بانكي“
 

گزارشات متعددي حاكي از وضعيت دردناك هزاران زن سرپرست خـانـوار   
چندي پيش خبرگزاري مهر درگزارشي با تاكيد .  ساكن روستاهاي كشور است

بر پيامدهاي خشكسالي درروستاهاي ايران با صراحت اشاره كرده بود، زنـان    
روستايي سرپرست خانوار بيشترين آسيب ها را ديده و متحمل زيـان هـاي       

يكي از اين زنان به خبرنگاران اعـزامـي     .  مادي و معنوي بسيار شديد هستند
ما به امان خدا رها شده يم، نه كاري هست ونه حمايتـي  ” :خاطر نشان ساخت

با خشكسالي امسال هم دار و ندار خود را از دسـت      .  ازطرف دولت مي شود
يكي از مشكالت اين زنان زحمتكش روستايي كه بار تامين زندگي ” . داده ايم

خانواده هاي خود را به تنهايي بردوش مي كشند پرداخت قسط وام هـايـي       
است كه به عنوان تسهيالت قرض الحسنه طي چندين سال اخير دريـافـت     

سال قادر  4زنان روستايي سرپرست خانوار اينك با گذشت بيش از .  كرده اند
به پرداخت اقساط اين تسهيالت نيستند و از سوي سيستم بانكي در تنگنـاي  

بـه  .  جدي قرار گرفته اند و هيچ ارگاني نيز از حقوق آنها حمايت نمي كـنـد    
تيرماه امسال، مشاور مديرعامل بانك كشاورزي 30گزارش خبرگزاري فارس 

از ابتداي طرح توانمنـد سـازي     ” : درگفت و گو با اين خبرگزاري يادآوري كرد
، مبـلـغ   1386زنان سرپرست خانوار به ويژه درروستاهاي كشور تا پايان سال 

ميليارد ريال تسهيالت خرد قرض الحسنه به زنان سـرپـرسـت خـانـوار        640
نـفـر از زنـان           200هزار و    161روستايي پرداخت شده است و بطور كلي 

به گفته ايـن مـقـام      ” . سرپرست خانوار تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند
رسمي بانك كشاورزي تسهيالتي كه به صورت قرض الحسنه و براي فعاليت 

ميليون ريال مي بايست به زنان سرپرست خانـوار  6خود اشتغال زايي تا سقف 
روستايي تعلق گيرد، عمدتا صرف مسايل ديگري شده و دردي از اين زنـان    

عالوه براين آن تعدادي هم كه از اين تسهـيـالت   . زحمتكش دوا نكرده است
استفاده كرده اند، با توجه به شرايط حاكم بر روستاهاي كشور درحال حاضـر  

مطابـق آمـار ارايـه شـده           .  قادر به بازپرداخت اقساط اين تسهيالت نيستند
بسياري از زنان سرپرست خانوار روستايي دراستان هاي آذربايجان شـرقـي،     
فارس، كرمان، لرستان و اصفهان چنان درچنگال فقر و تنگدستي گرفتار مـي  
باشند كه حتي نمي توانند احتياج روزمره خود و خانوادهايشان را تامين كننـد  

دولت احمدي نژاد و سيستـم  !  چه برسد به بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي
بانكي كشور به جاي مساعدت و ياري به اين زنان فقير و بي پـنـاه درصـدد      
اعمال فشار به آنها براي پرداخت اقساط وام ها هستند و دراين زمينه عـالوه  

مشاور بانك كشـاورزي    .  بر جريمه نقدي، زندان نيز در نظر گرفته شده است
قوه .  سخن گفته است”  اقدام قاطع براي وصول اقساط وام ها” دراين زمينه از

اعالم كـرده  ”  متخلف“قضاييه نيز آمادگي خود را براي برخورد قانوني با زنان 
و براي گروهي زن زحمتكش كه تنها نان آور خانواده ها به شمار مي آيـنـد،   

جنبش زنان مي بايد درفعاليت و تالش پرارزش خـود    !  خط ونشان مي كشد
منافع وخواست هاي اين دسته از زنان طبقات محروم جامعه را بازتاب داده و 

 !ازآن حمايت كند

 ...ادامه بحران در قفقاز خطري 

به عنوان بخشي از  نيروهاي مسلح روسيه وارد منطقه خود مختار آبخازي 
همچنين گرجستان دراقدامي تحريك آميز  از خريد هواپيمـاهـاي   .  ساخت

 . بدون سرنشين جاسوسي از اسراييل خبر داد
آنچه تنش هاي اخير درقفقاز را خطرناك مي سازد، تمايل كامال آشكـار  

 . دولت تفليس در تسريع پيوستن خود به سازمان تجاوز كارانه ناتو است
مسئله مناطق خود مختارنشين آبخازي و اوستـيـاي جـنـوبـي، يـك           
كشمكش تازه و نوظهور درقفقاز و درروابط ميان روسيـه و گـرجسـتـان         

پس از فروپاشي اتحادشوروي، منطقه آبخازي كـه درتـركـيـب         .   نيست
جمهوري گرجستان شوروي قرارداشت، استقالل خود را از تفليس اعـالم    

گرجستان واحدهاي نظامي خود را براي الحـاق   1992دراواسط سال .  كرد
دوباره اين منطقه به خاك كشورش وارد آبخازي كرد كه بـا مـقـاومـت         

اين درگيري نظامي با حمايت روسيه منجر به .  مسلحانه شديد روبرو گرديد
 .اعالم موجوديت جمهوري خودمختار آبخازي شد

روسيه همواره از موجوديت مناطق خودمختار نشين آبخازي و اوستيـاي  
جنوبي كه طرفدار رابطه نزديك با روسيه مي باشند، درمقابل سياست هاي 
توسعه طلبانه امپرياليسم و برنامه گسترش ناتو به شرق همـچـون اهـرم      
فشاري سود برده و اينك نيز كشمكش برسر اين مناطق ارتباط مستقيم با 
. سياست هاي تحريك آميز امپرياليسم و پيمان تجاوز كارانـه نـاتـو دارد       
روسيه تاكنون بر خالف تبليغات رسانه هاي بين المللي غرب مستقيمـا از    

 .   تمايالت استقالل طلبانه آبخاري و اوستياي جنوبي حمايت نكرده است
به هر روي تنش هاي فزاينده ودرگيري هاي تشديد نظامي، صـلـح و       
. ثبات قفقاز و همسايگان آن از جمله ميهن ما ايران را تهديد مـي كـنـد       
درگيري نظامي، روابط خصمانه و تشنج بدون شك منافع و امنيت هـمـه     
كشورهاي اين منطقه را به چالش گرفته و فقط به سود سـيـاسـت هـاي       

 .توسعه طلبانه امپرياليستي است
اين حقيقتي است كه سياست مداخله جويانه امپريـالـيـسـم بـه ويـژه           
امپرياليسم آمريكا درمنطقه وارد مرحله اي نوين گرديده، دراين ميان ميهن 
ما به داليل كامال روشن و سياست هاي ارتجاع حاكم دروضعيتي ضعيف و 

 .   آسيب پذيرتر از ديگران قراردارد
بحران درقفقاز وتنش هاي خطر ناك ميان گرجسـتـان و روسـيـه و           
برخوردهاي خونين نظامي اخير به زيان صلح درمنطقه وحقوق ومنافع همه 

 !كشورهاي آن از جمله ميهن ما، ايران است
  
 

 ...ادامه بن بست در سازمان  

بنابه آماري كه چندي پيش برخي مطبوعات فرانسه از جمله لوموند .  شوند
كشورهاي بزرگ صادركـنـنـده مـحـصـوالت         .  ديپلماتيك منتشر ساختند

كشاورزي بيشترين سود را از تورم جهاني و افزايش قيمت ها كسب كـرده  
درآمـد  2007درراس اين كشورها آمريكا قرار دارد كه درسال   .  و مي كنند

بر ميليارد دالر بـود و وزارت كشـاورزي          85صادرات كشاورزي آن بالغ 
برابـر افـزايـش      1/   5، اين درآمد حداقل 2008آمريكا برآورد كرده درسال 

 .خواهد يافت
درفرانسه سود شركت هاي واسطه اي كه خود را كمـتـر در مـعـرض         
نمايش مي گذارند و به تجارت غله اشتغال دارند سربه ميلياردها يورو مـي  

سرمـايـه    1995سال ها پيش، دراواسط دهه نود سده بيستم در سال .   زند
داري كه تاريخ را پايان يافته معرفي مي كرد، هنگام تاسـيـس سـازمـان       

توافق نامه عمومي درباره تـعـرفـه    ( تجارت جهاني و جايگزيني آن با گات 
از زبان مسئوالن صندوق بين المللي پول و بانك ) هاي گمركي و بازرگاني

جهاني اعالم كرده و قول داده بود با افزايش گردش كاال و آزاد سـازي و    
خصوصي سازي اقتصاد و آزاد سازي تجارت جهاني و حذف مـقـررات و       
قوانين دست و پا گير چون تعرفه هاي گمركي و يارانه هاي حمايتي، فقـر  

اما تصوير جهان امروز درسـت    !  و گرسنگي درجهان ريشه كن خواهد شد
بشريت امروز درچارچوب جهاني شدن در فقـر  .  عكس اين را ثابت مي كند

و گرسنگي دست و پا مي زند و هرگز ناامني، جنگ، فقر و گرسـنـگـي و      
بن بست كنوني .  تجاوز طلبي تا به اين اندازه رشد و گسترش نداشته است
 ! درسازمان تجارت جهاني  دقيقا به علت چنين عواملي است
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 !هم ميهنان شريف و آگاه
، بيست سال از سازمان دهي و اجـراي  1387با فرا رسيدن مرداد و شهريور 

يكي از تكان دهنده ترين جنايات سياسي تاريخ معاصر ميهن ما، يعني فاجعـه  
 . ملي قتل عام هزاران زنداني سياسي، به فرمان خميني، مي گذرد

جـنـگ،   “ بيست سال پيش، در پي شكست خفت بار سياست ايران بر باد ده 
، كه سران رژيم به رغم مخالفت اكثريت مردم و نيـروهـاي   ” جنگ تا پيروزي

” جام زهر صلح“ ملي و آزادي خواه بر ميهن ما تحميل كرده بودند، و نوشيدن 
به منظور جلوگيري از اوج گيري جنبش اعتراضي توده هـا، جـالدان رژيـم        
واليت فقيه، كه شماري از آنان در كابينه، و دستگاه هاي دولت احمدي نژاد و 
ديگر  پست هاي كليدي حكومتي جا خوش كرده اند، مرتكب يكي از هولناك 

 . ترين جنايات  سياسي تاريخ ميهن ما شدند
خامنه اي، رفسنجاني، جنتي، و ديـگـر     :  ميراث خواران استبداد واليت فقيه

مهره هاي رژيم جهل و استبداد كه نگران  حيات سياسي خود پس از خمينـي  
بودند، با سازمان دهي اين  كشتار همگاني جمعي از پيگيرترين، استوار تريـن،  
باورمندترين شخصيت هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي مترقي و مردمي را   
به قتل رساندند تا آينده سياسي و ادامه حكومت جهل و جنايت را براي دوراني 

 .طوالني تأمين كنند
هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مـدافـعـان    ”   نظام نمونه جهان“ مدعيان 

آزادي، دموكراسي، عدالت و پيشرفت احتماعي حتي قوانين و احكام بيـدادگـاه   
هاي قضايي خود را نيز لگدمال كردند و هزاران زنداني سياسي را كـه قـبـالً      
محاكمه و به زندان هاي طويل المدت محكوم شده بودند، در گـروه هـاي         
بزرگ به جوخه هاي اعدام سپردند و هراسناك از خشم خلـق در گـورهـاي        

 . جمعي، در گلستان خاوران، به خاك سپردند
امروز پس از گذشت بيست سال هنوز اطالعات دقيق و  روشني از شـرايـط   
دهشتناكي كه در آن روزهاي تاريك بر زندان هاي رژيم حاكم بود  و زندانيان 
را گروه گروه به مقابل هيئت سه نفره جالدان رژيم واليت فقيه مي بردند، كه 

كشـتـار زنـدانـيـان        .  يا توبه كنند و يا به اعدام محكوم شوند، در دست نيست
سياسي در سكوت كامل خبري، بي اطالعي خانواده ها از وضعيت عزيزانشان، 
طي چند هفته در زندان ها سازماندهي و با اطالع و موافقت كامـل رهـبـران      
درجه اول رژيم از جمله خميني، رفسنجاني و خامنه اي و ديگران بـه اجـراء       

مخالفت آيت اهللا منتظري با اين جنايات هولناك و نامه افشاگـرانـه و     .  درآمد
اعتراضي او به خميني يگانه نمونه مخالفت دروني با جنايتي بود كه دستـگـاه   

 . رهبري رژيم واليت فقيه بر ضد ميهن ما تدارك و اجرا كرد
صـادر     1367كميته مركزي حزب تودة ايران، در اعالميه مهمي كه آذرماه 

اين فـاجـعـة    “ :  خواند و نوشت”  فاجعه ملي“ كرد، اين قتل عام تكان دهنده را 
حرف بر سر كشتـار  .  مصيبت بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان دهنده دارد

صدها تن از كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان هـا و    
با يك دنيا دريغ و درد بايـد  .  نيروهاى انقالبى و ترقى خواه مخالف رژيم است

خونبار رژيم در دخمه هاى دوزخى خود، خـلـق    ” خانه تكانى“ گفت كه پس از 
ايران و جنبش انقالبى ميهن ما، جمعى از آگاه تـريـن، آزمـوده تـريـن و              

تبهكارى هاى اخـيـر رژيـم        .  فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است
خودكامة خمينى، به ويژه فاقد هرگونه پشتوانة قانونى، حقوقى، مدنى، اخالقـى  
و انسانى و يادآور اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هـاى  

 ”...است مرگ
بيست سال پس از اين جنايت هولناك خانواده هاي قربانيان فاجعـه مـلـي      
هنوز حتي نتوانسته اند عزيزان خود را آن طور كه شايسته و بايسته است بـه    

رفسنجاني و ديگر سران رژيم در آن دوران براي سـر پـوش       .   خاك بسپارند
در زندان ها خبر ”  تروريست“ گذاشتن بر اين جنايت هولناك از اعدام معدودي 

دادند در صورتي كه سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عـام    
شيوه سازماندهي اين جـنـايـت      .  شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند

هولناك، كه از دادگاه هاي قرون وسطايي تفتيش عقايد، يعني از همان نـوع    
اقـرار مـي     “ دادگاه هايي كه گاليله در مقابل آنها بايد به مسطح بودن زمين   

، نمونه برداري شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشكستگي اخالقي و   ” كرد

سالگرد فاجعه ملي كشتار هزاران زنداني سياسي بيستميناعالميه كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت   

 بيست سالگي فاجعه ملي

تنها سالح  ”  روحانيت“ فكري شماري جنايتكار است كه ملبس به لباس 
 . شان در برابر فكر و منطق شالق، داغ، درفش و طناب دار است

سكوت بيست ساله سران رژيم درباره اين جنايت و ادامه همان روش   
هاي شكنجه و آزار در زندان هاي رژيم، كه ما امروز بار ديگر در مقابلـه  
با دانشجويان آزادي خواه، سنديكاليست ها و فعاالن جنبش زنان شاهـد  
آن هستيم، نشانگر اين واقعيت انكار ناپذير است كه حيات رژيم واليـت  
فقيه با جنايت و سركوب آزادي و آزادي خواهان گره خـورده اسـت و       
يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همين شيوه هاي ضـد مـردمـي      

 .است
 !هم ميهنان آگاه و مبارز

حزب ما در جريان فاجعه ملي، صدها  تن از رهبران، كادرهاي برجسته 
در ميان رهبران و كادرهاي قتل .  و اعضاء و هواداران خود را از دست داد

عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شـاهـي،   
كساني كه بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را  در زندان هاي رژيم 
شاه سپري كرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفكران، روشنفكران، 
نويسندگان، و مترجمان برجسته، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهاي 
مسلح، سنديكاليست هاي مبارز و نمايندگان كارگران و زحمتكشان بـه    

 . چشم مي خورد
حزب ما و ساير نيروهاي آزادي خواه، ملي و دموكراتيك كشور وظيفه 
انساني و انقالبي خود مي دانند كه تا روشن شدن و محاكمه مسبـبـيـن    
اين جنايت هولناك همچنان پيگيرانه به تالش هاي خود در  زمينه پرده 

 . دري از اين توطئه شوم تاريخ سال هاي اخير ميهن ما ادامه دهند
حزب ما در دوران حكومت دولت سيد محمد خاتمي، مكرراً ياد آور شد 
كه سكوت درباره اين فاجعه هولناك تاريخي تنها به منزله باز گذاشـتـن   

در اين دوران با وجود هـمـه     .  دست جنايتكاران براي ادامه جنايت است
تالش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها 
و طومارها، و با وجود قول هاي داده شده هيچ گامي، هرچند كوچك، در 

 . زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد
ادامه آزار و اذيت دگرانديشان و شكنجه هاي وحشيانه در سياه چـال    
هاي رژيم، قتل هاي زنجيره يي ادامه اعدام هاي مخفيانه، جنـايـت در     

،   اعدام هـاي    1378تيرماه  18جريان حمله به دانشگاه هاي كشور در 
وسيع و تكان دهنده هفته هاي اخير و خطراتي كه ايـن روزهـا جـان        
دانشجويان، سنديكاليست ها و فعاالن جنبش زنان را  تهديد مي كـنـد،   
ثمره مستقيم و غير مستقيم سكوت  و بي عملي در مقابل جنايتـكـاران   

 .است
بايد همه تالش ها را براي شكستن توطئه سكوت در  باره فاجعه ملي  

تشديد مبارزه و فشار براي باز كردن پرونده اين جنـايـت و     .  تشديد كرد
تالش در راه روشن كردن همه ابعاد گوناگون آن، رسيدگي به خـواسـت   
خانواده هاي قربانيان اين فاجعه هولناك بي شك نقش مهم و تعـيـيـن    
كننده در مبارزه يي دارد كه در ميهن ما براي دست يـابـي بـه آزادي،        

وظيفه اخالقي، انساني و   .  دموكراسي و عدالت اجتماعي در جريان است
تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است كه تالش هـاي    

 . خود را براي تحقق اين مهم تشديد كنند
خاطره تابناك مبارزات دليرانه اين قهرمانان خاموش خلق در تـاريـخ     

 . مبارزات رهايي بخش ميهن ما ماندگار است
 !درود آتشين بر اين فرزندان شايسته خلق هاي ما

 !ننگ و نفرت بر آمران و عامالن جنايت مدهش فاجعه ملي
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
 1387مرداد ماه  25
     



1387مرداد ماه   26شنبه     7   797شمارة  

 بن بست درسازمان تجارت جهاني

كشور عضو سازمان تجارت  153گفتگو هاي ژنو كه نمايندگان 
جهاني درآن حضور داشتند به شكست انجاميد واين نـهـاد كـه        
دركنار صندوق بين المللي پول و بانك جهاني يكي از سه ركـن    
اساسي نظم نوين جهاني و روند جهاني شدن را تشكيل مي دهـد  

 .با يك بن بست واقعي روبرو گرديد
شهر دوحه بود كـه     2001مذاكرات ژنو، ادامه گفتگوهاي سال 

بسياري از انحصار هاي فراملي و دولت هاي امپرياليستي اميـدوار  
بودند دراين دور مذاكرات نظرات خود را به كشورهايي همـانـنـد    
چين، هند وبرزيل ديكته كرده وتوافق مورد نظر خود را به هـمـه   

مـيـالدي      2001كشورهاي درحال رشد تحميل كنند درسـال      
سازمان تجارت جهاني دركنفرانس دوحه نتوانست به يك توافق و 
هماهنگي درباره ميزان يارانه ها و تعرفه كاالهاي وارداتي دسـت  
يابد و به دنبال اين مسئله، قرار شد مذاكرات درخصـوص مـوارد     

سال بارديگر سـازمـان تـجـارت        7اينك پس از .  فوق ادامه يابد
جهاني با شكست روبرو و دربن بست قرار گرفته است كه بسياري 
از كارشناسان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با توجه بـه  

اقتصاد بازار “بحران اقتصادي موجود درجهان اين شكست را براي 
خطرناك ارزيابي مـي  ”  آزادي تجارت“ و ”  تجارت جهاني“ و ”  آزاد
 . كنند

بن بست درمذاكرات ژنو به گفته آقاي پاسكال المي دبيـركـل   
هرگونه اميد براي دست يابي بـه بـازار     ”  : سازمان تجارت جهاني

هاي بيشتر و رقابتي، كاهش و حذف يارانه ها و تقـويـت نـظـام       
 ”.آزادي تجارت جهاني را به ياس تبديل كرد

به عالوه پيترمندلسون، نماينده ارشد اتحاديه اروپا، درگفـتـگـو    
هاي ژنو، روند مذاكرات و شكست آن را به مراسم تدفين تجارت 
آزاد تشبيه كرد و موضع كشورهايي چون چين، هند، آرژانتيـن و    
شماري از كشورهاي آفريقا و آمريكاي التين در رابـطـه حـذف      
يارانه هاي مواد غذايي و توليدات كشاورزي را به باد انتقاد گرفت 

روزي كه مذاكرات ژنـو جـريـان       9طي .  و آن را محكوم ساخت
داشت آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و استراليا فشار طاقت فرسايـي  
را به چين و هند وارد ساختند كه بتوانند نظر موافق اين دو كشور 
درخصوص حذف يارانه ها و تعرفه هاي گمركي را بـه دسـت         

اما اين دو كشور در مواضع خود ايستاده و از امضا توافق با . بياورند
پس از اعـالم شـكـسـت         .   آمريكا و اتحاديه اروپا امتناع كردند

مذاكرات، نماينده آمريكا، كشورهاي چين و هند را متهم كرد، بـا    
گشايش بازارهاي خود به روي محصوالت صنعتي و كشـاورزي      
غرب مخالف بوده و قواعد سازمان تجارت جهاني را رعايت نمـي  

سياست كشـورهـاي     ” : نماينده آمريكا با صراحت يادآور شد.  كنند
درحال رشد به خصوص چين و هند بسيار نگران كننده و غـيـر       

 ”.مسئوالنه است
درسازمان تجارت جهاني اياالت متحده آمريكا، اعضاي اتحاديه 
اروپا، كانادا، ژاپن واستراليا با صراحت ضمن درخـواسـت حـذف        
سياست هاي حمايتي در كشورهاي آسيا، آفريقا وآمريكاي التيـن  
خود تمايلي به حذف برنامه حمايتي و يارانه هاي هنگفت به ويژه 
دربخش كشاورزي ندارند و همين امر با مقاومت هند، چـيـن و       

درحقيقت كشورهاي .  تعداد ديگري از كشورها روبرو گرديده است
سرمايه داري بيشرفته مي كوشند از طريق سازمان تجارت جهاني 
و تحميل نظرات و خواست هاي خود درآن سركردگي خويش را   

درجريان مذاكرات ژنو، نمايندگان آمريـكـا   .  بر جهان اعمال نمايند
واتحاديه اروپا پيشنهاد كرده بودند  درمقابل حذف يارانـه هـا و       
تعرفه هاي گمركي به ويژه درچين و هند، سقف يـارانـه هـاي        

درصد كاهش دهند،  50پرداختي خود را دربخش كشاورزي تا مرز 
اين پيشنهاد نمي توانست مورد قبول واقع شود، زيـرا حـتـي بـا         

درصدي بطور مثال ميزان يارانه هاي پرداختي دولـت   50كاهش 
ميليـارد دالر     15آمريكا به بخش كشاورزي اين كشوربه بيش از 

ميالدي فقط در چند رشته مانند پنبه و ذرت يارانه اي 2007آمريكا درسال . مي رسد
ميليارد دالر به بخش كشاورزي خود پرداخت كرده است تا قدرت رقابـت   9به مبلغ 

 . محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي آمريكايي دربازار جهاني حفظ و تقويت شود
و اين درحاليست كه آمريكا و اتحاديه اروپا چند كشور فقير افـريـقـايـي نـظـيـر          
بوركينافاسو، مالي، چاد و بنين را تحت فشار قرار داده اند تا سياست هاي حمايتي از 
كشاورزان خود را قطع كنند، پرداخت وام از سوي بانك جهاني به اين كشورها نـيـز   

 .منوط به پذيرش درخواست سازمان تجارت جهاني و حذف يارانه ها است
كشورهاي امپرياليستي با توجه به مقاومت كشورهاي درحال رشد و به ويژه چيـن  

شكايت برخي كشورها مانـنـد كـانـادا و         .  و هند دست به اقدامات متعددي زده اند
اتحاديه اروپا از چين به اين دليل كه دولت چين با سرعت كافي بازارهاي خود را به 
روي كاالهاي غربي نمي گشايد و به مانع تراشي مي پردازد و يا اقدام خصـمـانـه      
اتحاديه اروپا دراعمال محدوديت هاي گسترده به برخي كاالهاي چيني از جـملـه       
محصوالت نساجي وكفش كه راه اين محصوالت را به بازارهاي اتحاديه اروپا بسته 
است، ازاين سلسله سياست هاي برتري طلبانه امپرياليسم محسوب مي گردد، نكتـه  
ظريف دراعمال فشار امپرياليسم به كشورهاي درحال رشد و به ويژه جمهوري خلق 
چين، عبارت است از اينكه هرگاه روند مناسبات بازرگاني و اقتصادي درچـارچـوب     
سازمان تجارت جهاني با مشكل و يا درحقيقت با مقاومت و ايستادگي چين روبـرو    

توسط دولـت چـيـن        ”  نقض حقوق بشر“ و ” حقوق بشر” مسئله حمايت از.  مي شود
ادعايي آمريكا ”  حقوق بشر“ .  درصدر مسايل قرار گرفته و پيرامون آن تبليغ مي شود

. و اتحاديه اروپا درخدمت اعمال سياست هاي اقتصادي و بازرگاني اين كشورها است
نمونه گوياي اين روش اقدام اتحاديه اروپا درماه گذشته يعني درآستانه مذاكرات ژنو 

آمريكا و متحدانش با علم به اينكه چين با چه مواضعي دراين مذاكرات شركت .  بود
خواهد كرد براي تحت فشار قراردادن اين كشور نخست توسـط اتـحـاديـه اروپـا          

چين دراعمال محدوديت برفعاليت هاي خـارجـي     ” رفتا غيرسازنده” شكايتي مبني بر
” نقض حقـوق بشـر    ” دراين كشور تهيه كردند و سپس تبليغات پرسروصدايي به نام
اين اقدامات بـراي    .  توسط دولت چين درصدر اخبار رسانه هاي همگاني قرار گرفت

آن صورت گرفت كه چين را وادار به عقب نشيني درمذاكرات ژنو كنند و بـه بـن       
 .بست درسازمان تجارت جهاني پايان بخشند

به هر روي اكنون مذاكرات سازمان تجارت جهاني درعمده ترين محورهاي خـود  
مانند آزادسازي تجارت، حذف يارانه ها، آزادسازي اقتصادي و جزاينها با شـكـسـت    
روبرو گرديده و برپايه برخي ارزيابي ها، بن بست كنوني مي تواند تاثير مسـتـقـيـم     
برصادرات امپرياليسم آمريكا و تضعيف بيشتر ارزش دالر درتجارت جهاني داشـتـه     

بعالوه مسئوالن صندوق بين المللي پول و بانك جهاني با ابـراز تـاسـف از        .  باشد
شكست در مذاكرات ژنو اعالم داشتند، اين دو نهاد درمقابل تمايل كشورهاي درحال 
رشد و درراس آنها چين، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي به ايجاد پيمان هاي منطقـه  
اي و گسترش بازرگاني درچارچوب اين پيمان ها ايستادگي كرده وبسود آزاد سـازي  

معاون مديركل صندوق بـيـن     .  تجارت جهاني به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد
المللي پول دراين زمينه با اشاره به مواضع هند و آفريقاي جنوبي درمخـالـفـت بـا       
هجوم كاالهاي امريكا و اتحاديه اروپا به بازار هاي جهان ضمن انتقاد از اين مواضع، 
سياست هند را غير قابل قبول دانست و گفت ثبات اقتصادي جهان به آزادي سازي 

 !!!هر چه بيشتر تجارت و آزادي دادوستد بستگي دارد
تاسف و خشم نهادهايي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بي دلـيـل     
نيست، بن بست كنوني درسازمان تجارت جهاني دراوضاعي پديد آمده كه بـحـران     

اجتماعي قدرت هاي امپرياليستي جهان را با چالش هاي جـدي روبـرو       -اقتصادي
بحران اقتصادي آمريكا شديدترين بحران دردهه هاي اخير ارزيـابـي     .  ساخته است

نـرخ  .  شده و برون رفت از آن به گفته سران بانك جهاني نياز به زماني طوالني دارد
بيكاري درآلمان يعني قدرتمندترين اقتصاد اتحاديه اروپا طي مـاه گـذشـتـه بـه            

كاهش قدرت خريـد  .  درصد را شكست3/4درصد رسيد و ميزان نرخ تورم ركورد 8/7
مردم درايتاليا، فرانسه، دانمارك، آلمان و اسپانيا سبب تنش هاي اجتـمـاعـي شـده       

درژاپن كه يكي از قطب هاي جهان سرمايه داري است،  براي نخستين بـار    .  است
طي سال هاي  اخير وزارت بازرگاني اين كشور از كاهش چشمگير توليدات صنعتـي  

 . ابراز نگراني كرد
شركت هاي تويوتا، هوندا وسوني از اخراج هاي گسترده به دليل وضعيت وخـيـم   

 100رشد قيمت مواد غذايي بنابه اعتراف مسئوالن بانك جهاني . مالي خبر مي دهند
رييس صندوق بين المللي پـول    .  ميليون نفر را به جمعيت فقرا درجهان افزوده است

آوريل سال جاري ميالدي با صراحت خاطر نشان ساخته بود با افزايـش   12درتاريخ 
درچنين اوضاعي پـرواضـح     !  گرسنگي روند اقتصاد جهان درحال مختل شدن است

است كه نهادهايي چون بانك جهاني خواستار تقويت آمريكا واتحاديه اروپا و ژاپـن    

 5ادامه در صفحه 
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 بحران  درقفقاز خطري براي صلح جهاني

مردادماه در گـرجسـتـان و جـمـهـوري            18درگيري هاي نظامي اي كه از روز  
آغاز شد، افزون بر عواقب وحشتناك انساني،  به لحاظ »  اوستياي جنوبي« خودمختار 

تاثيري كه در موازنه نيرو در سطح بين المللي خواهد داشت، را نمي توان يك رخداد 
حمله نظامي غافلگيرانه و غير قابل توجيه ارتش گرجسـتـان بـه      .  محلي قلمداد كرد

امپريالـيـسـم    »  جنگ طوالني« اوستياي جنوبي را بايد طرحي ناشيانه براي گسترش 
آمريكا براي گسترش هژموني خود، جنگي كه از بالكان آغاز شده و در افغانستـان و    

 . عراق و سومالي ادامه داشته است، در اين منطقه جهان دانست
عكس العمل دولت روسيه در مقابل اين اقدام تحريك آميز دولت تفليس و گسيـل  
واحدهاي نظامي ارتش روسيه براي باز پس راندن ارتش گرجستـان از اوسـتـيـاي         
جنوبي و وارد آوردن آسيب هاي اساسي به توانايي هاي آن، و تحت كنترل گرفـتـن   
مواضع كليدي در گرجستان، يكباره تصويرگر شرايط نوظهوري در اروپاي شرقـي و    

دولت سرمايه داري روسيه پس از دو دهـه    .   قلمرو اتحاد جماهير شوروي سابق شد
تمكين به طرح ها و مانورهاي اياالت متحده و متحدان اروپايي آن، بر پايه تجـديـد   
سازمان و مدرنيزه كردن نيروهاي نظامي و متكي بر امكانات نيرومند اقتصادي خـود،  
در دفاع از منافع استراتژيك خود در شرق اروپا، قفقاز و كشورهاي آسياي مركزي و   
ميانه كه آن را به دليل گسترش ناتو به سمت شرق و طرح هاي نظامي آمريكا نظيـر  

در جمهوري چك مورد تهديد مي يابد، اكـنـون در       »  سپر دفاعي موشكي« استقرار
اين مشخصه ويژه درگيري هاي گرجستان، . مقابل سياست آمريكا موضع گرفته است

يعني بروز مشخص درگيري و رقابت هاي بين امپرياليستي را نمي بايد و نمي تـوان  
 .  بي اهميت قلمداد نمود

است كه دولت روسيه عمالٌ و در تقابل با طـرح     1991اين براي اولين بار از سال 
هاي اياالت متحده، جهت فعل و انفعاالت منطقه همسايه خود را تعيين مي كنـد و    

آنان يكي .   در دولت اياالت متحده خوش نمي آيد»  نومحافظه كاران« اين به مذاق 
از اهداف اصلي خود را جلوگيري از ظهور روسيه به مثابه يك قدرت رقيب تـعـيـيـن     

 .         كننده در شرق اروپا و قلمرو اتحاد جماهير شوروي سابق قرار داده اند
مردادماه، كه حساب شده و در شرايطـي   18حمله گرجستان به اوستياي جنوبي در 

كه همه نگاه ها متوجه شروع المپيك پكن بود، و مطمئناٌ با تشويق محافل مشخصي 
در حاكميت اياالت متحده و ناتو صورت گرفت، روسيه را مجبور به موضـع گـيـري      

اشتباه محاسبه اساسي دولت گرجستان در اقدام به چنين عمل تحريك آميزي .   نمود
محافل حاكمه آمريكا و از سوي ديگـر  »  چراغ سبز« را مي بايست از يكسو محصول 

تمايل ساكاشويلي، رئيس جمهور ماجراجوي اين كشور به حتمي و يكسويـه كـردن     
گرجستان در دو دهه اخـيـر بـطـور         .   روند پيوستن اين كشور به پيمان ناتو دانست

فزاينده اي نقش يكي از اقمار اياالت متحده آمريكا در همسايگي روسيه را به عهـده  
اكنون مشخص شده است كه يك ماه قبل از اقـدام مـاجـراجـويـانـه         .   گرفته است

ساكاشويلي به صدور فرمان تجاوز نظامي به جمهوري خودگردان اوستياي جنـوبـي،   
 .كاندوليزا رايس در مالقات خود با او در اين رابطه گفتگو داشته است

هاي دولت آمريكا به رهـبـري ديـك        »  نئوكان« تحليل گران مطلع معتقدند كه 
چني، معاون رئيس جمهور، قدرت نمائي روسيه و تحوالت اخير را نه فقط برضد طرح 
استراتژيك خود براي جلوگيري از ايجاد يك مركز قدرت رقيب، بلكه تهديدي بـراي  

خط لولـه  .   سياست اياالت متحده در مورد كنترل منابع اصلي انرژي جهان مي دانند
در تركـيـه   »  جيهان« استراتژيكي كه نفت منابع عظيم حوضه درياي خزر را به بندر 

اين تنها خط لوله اي است كـه از مسـيـر        .  مي رساند، از مسير گرجستان مي گذرد
روسيه نمي گذرد و لذا انحصار هاي نفتي غربي روي ادامه جريان نفت در آن كنترل 

به اين دليل است كه جورج بوش در سال هاي اخير توجه ويژه اي بـه    .   كامل دارند
دولت گرجستان داشته است كه مانند همه دولت هاي پيشين اين كشـور از سـال         

بر رغم اينكه هيچ كدام از ايـن    .   به بعد از طريق كودتا به قدرت رسيده است 1991
دولت ها منتخب مردم نبوده اند، و بر رغم سركوب فعاالن سياسي اپـوزيسـيـون در      

آبانماه گذشته در گرجستان، دولت تفـلـيـس بـه مـثـابـه يـك               
طرفدار غرب مورد تعريف و تمجيد واشنگتـن بـوده     ”  دموكراسي“ 

گويا كه طرفدار غرب بودن همانا معيار دموكرات بودن يـك  .  است
ازين رو است پرزيدنت ساكاشويلي اعالم .   نيروي سياسي مي باشد

حمله بـه ايـاالت     “ :  مي دارد كه حمله متقابل روسيه به گرجستان
و سخنگوي او نتيجه مي گيرد كه اگر امروز بـه    ”  متحده مي باشد

روسيه اجازه داده شود كه وارد اوستياي جنوبي بشود، فردا مي تواند 
 . سر و كله آنها در هر پايتخت اروپائي ديگر پيدا شود

همانگونه كه گفته شد حمله گرجستان به جمهوري خـودگـردان   
اوستياي جنوبي  ارتباط مستقيم با سياست هاي امپرياليسم بـراي    
گسترش هژموني خود در شرق اروپا و آسياي ميانه دارد كه شرايط 
آن پس از امضاي توافق نامه سپر دفاع موشكي ميان آمـريـكـا و      

براي . جمهوري چك ابعاد جدي و نگران كننده به خود گرفته است
تشخيص علل تنش ها و درگيري نظامي اخيردرقفقاز و  اوضاع بـه  
شدت بغرنج اوستياي جنوبي بايد كمي به عقب بازگشت و حـوادث  

 . چندين ماهه اخير  را در منطقه مورد توجه قرار داد
پس از آنكه كاندوليزا رايس وزيرخارجه ايالت متحده با صراحـت  

كشـور   10اعالم داشت به رغم مخالفت جدي روسيه و راي منفي 
با عضويت گرجستان ) از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان(عضو ناتو 

دراين پيمان نظامي، آمريكا آينده گرجستان را درپيوستن به نـاتـو     
مي بيند، مقامات تفليس با پشت گرمي حمايت هاي كاخ سفيد بـه  
رشته اقدامات خود براي هماهنگي بيشتر با سياست هـاي نـاتـو        

روسيه نيز با توجه به موقعيت استراتژيـك ايـن     .  درمنطقه افزودند
نظامي جديد -منطقه بارديگر نسبت به شكل گيري ترتيبات امنيتي

با مشاركت ناتو درقفقاز و حوزه درياي سياه واكنش نشان داده و     
بـرخـوردهـاي لـفـظـي و           .  آن را غير قابل پذيرش خوانده اسـت 

ديپلماتيك به دنبال طرح مسئله اختالفات درشوراي امنيت سازمان 
كشور آمريكا، انگلـسـتـان و       3ملل و انتشار اطالعيه اي از جانب 

فرانسه درحمايت از گرجستان وارد مرحله جديدي شد و تنش هاي 
وزيـر خـارجـه      .  تفليس پديـد آورد   -فزاينده اي را درروابط مسكو

گرجستان پس از برگزاري نشست شوراي امنيت سـازمـان مـلـل       
فكر مي كنم بيانيه اي كـه  ” : درجمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت

منتشر شد به روشني نشان مي دهد ”  دوستي“ به نمايندگي از گروه 
كه اجماع كاملي درباره سياست روسيه و تهديدهاي ناشـي از آن      

قبل از اين نشست جنگنده هاي روسيه دو هواپيمـاي  ”  . وجود دارد
جاسوسي گرجستان برفراز جمهوري هاي خود مخـتـاراوسـتـيـاي      

اين اقدام روابط دو كشـور  .  جنوبي و آبخاز را سرنگون ساخته بودند
همسايه را به شدت متشنج ساخت به شكلـي كـه وزيـر كشـور           
گرجستان رسما اعالم كرد، كشورش به جنگ با روسـيـه بسـيـار       

درمقابل نيز مقامات روسيه با محكوم كـردن  .  نزديك گرديده است
سياست هاي دولت گرجستان تشنج فزاينده درقفقاز را بـه ايـن         

درآينده نزديك خطر حمله نـظـامـي    ” : دولت نسبت داد و يادآور شد
گرجستان به دو جمهوري آبخاز و اوستياي جنـوبـي وجـود دارد،        
درصورت به راه افتادن مناقشه نظامي از سوي گرجستان، روسيه از 
روش هاي نظامي براي دفاع از هموطنان خود درايـن مـنـاطـق،       

 ”.استفاده مي كند
دراين گيرودار دراواسط ارديبهشت ماه سال جاري  ، گرجسـتـان   
بطور رسمي از قرارداد همكاري با روسيه درزمينه دفاع ضد هوايـي  

به امضاء رسيده بود خارج شد و روسـيـه نـيـز          1995كه درسال 
خود را )  چتر باز( تن از نيروهاي ويژه هوابرد  400بالفاصله بيش از 

 5ادامه در صفحه 


