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ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﯾﺎد ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﻬﺪای  16آذر  ، 1332رﺿﻮی،ﻗﻨﺪﭼﯽ و ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 49آذر 1385

اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ "اﺧﻼل در
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" اﺳﺖ!
رژﯾﻢ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢٩ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ،
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻏﻴﺮ
دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ را ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺰدوران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ از
ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﭽﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی در
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﻣﻴﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺰدوران ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﭘﺲ از
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ٨ﻣﺎﻩ در زﻧﺪان ﺑﺎ
ﻗﺮار وﺛﻴﻘﻪ  ١۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺁزاد
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺠﺪد اﺳﺎﻧﻠﻮ و
ﺗﺪاوم ﺁزار و اذﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻋﺘﺮاض و ﺧﺸﻢ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎهﻴﺖ
ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی از
ﻧﻈﺎم
ﻋﻤﻖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺮﮐﻮب
اﺳﺘﺒﺪادی ای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ

دﻻر ﯾﺎ ﯾﻮرو ،ﺟﻠﻮه
ای از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻨﺸﻬﺎی ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ
ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و
ﺑﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی
رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار هﺮروز ﺑﺎﺟﻠﻮﻩ هﺎی
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
)اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ (٣

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران واﺑﺴﺘﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ و
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ از اﻋﻤﺎل
هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و رذاﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ورزد.
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺗﻬﺎم
اﺳﺎﻧﻠﻮ را از ﺟﻤﻠﻪ" ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ" و "اﺧﻼل در اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر"
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ذهﻦ هﺮ اﻧﺴﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاهﯽ
ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺪام ﻧﻈﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻃﺮح ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺁن هﻢ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻤﮑﻨﻪ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ "اﺧﻼل در
اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺁن

هﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
وﻓﺎداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻗﺼﺪ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ و "اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در
اﻣﻨﻴﺖ"ﺁﻧﺮا را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ از ﻗﻮل
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع وﺣﺸﺘﻨﺎک زﻧﺪﮔﯽ
او و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش و رﻓﺘﺎر رﻋﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
روزﻣﺮﻩ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ "رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم هﻴﺎت
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮ وﻧﺪی"
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ ﺷﺮح ﮔﻮﺷﻪ ای
از اﻗﺪاﻣﺎت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رژﯾﻢ و ﺳﺮﺑﺎزان
ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ در ﺣﻖ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ " ﻣﻦ
ﮐﺸﻮرم و اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم را دوﺳﺖ
دارم .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ اﺷﮑﺎﻻت و
ﻣﻮارد ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﻼف ﻧﺺ
اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺁزادی در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼح ﺷﻮد و
ﮐﺸﻮر
در
ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ
ﻣﺮدم
ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ".
)اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ(٢

روز داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
در روزهﺎی اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن روز داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺒﺎرزات
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﮐﺸﻮر را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرز در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺗﻬﺮان ،ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﻋﻼﻣﻪ زادﻩ ،ﯾﺰد ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺁزاد ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﺒﺰوار ،هﻤﺪان ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ و  ...ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻨﻔﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ،در اﻗﺪاﻣﯽ هﻤﺎهﻨﮓ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی
درس راﻩ ﻧﺪادﻧﺪ و در روز  ١۵ﺁذر ﻧﻴﺰ ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درداﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر و ﺣﻤﻞ ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد" :ﺁزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی"" ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎدﮔﺎن
ﻧﻴﺴﺖ"" ،ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻴﺰم ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻴﺰی ،هﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻴﺰﻧﺪ"" ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم
ﯾﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ" و ....ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺟﺎوﯾﺪ رهﺒﺮان و اﻟﻬﺎم دهﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﻴﺪ در ﺗﻈﺎهﺮات  ١۶ﺁذر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺑﻪ هﻨﮕﺎم ورود ﻣﻌﺎون دوﻟﺖ وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻴﮑﺴﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺰدوران ﺷﺎﻩ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ
"اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر"...
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1

دﺳﺘﮕﻴﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد
اﺳﺎﻧﻠﻮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﺑﺠﺎن ﺁﻣﺪﻩ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺷﺪت
ﺳﺮﮐﻮب و ﭘﻴﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
اﻓﺰودﻩ و در هﻤﺎن ﺣﺎل از هﻴﭻ
ﻧﻔﻮذ در ﻣﻴﺎن
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﺮدن ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﺁﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن
ﻣﺒﺎرز در راﻩ ﺁزادی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺻﻨﻔﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺁزادی ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﮏ وﻇﻴﻔﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺖ .اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن
و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد،
ﻋﺒﺎرت از ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﻪ
داری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺑﻨﺎی ﺁن
را ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪﯾﺪا و وﺳﻴﻌﺎ
ﻗﻬﺮ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
و ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺮدﻩ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ؛
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﺪود و اﻧﮕﻞ
ﺻﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران واﺑﺴﺘﻪ،
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و

اﻗﺪام ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎﺳﺖ؛
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎری و ﺑﺮﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮد
را اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺒﺎرزﻩ ای ﻗﻬﺮ ﺁﻣﻴﺰ و ﺗﻮدﻩ ای ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ای
ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدد.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻪ از ﯾﮑﻄﺮف وﻗﻮع ﺻﺪهﺎ ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺠﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ )اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎﺷﯽ ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻤﻨﺎن ،ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﺴﻮز
ﺻﻨﺪق
ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎوﻩ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرﻩ
ﭘﺰی ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ،ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﺮش اﻟﺒﺮز ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و درﮔﻴﺮی ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،اﻋﺘﺮاض
ﻧﻴﺮوهﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ رﺷﺖ ،ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻓﮑﺎر ﺗﻬﺮان و ﻧﺎز ﻧﺦ
ﮐﺎرﮔﺮان
اﻋﺘﺮاض
ﻗﺰوﯾﻦ،
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،اﻋﺘﺼﺎب
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺧﻂ واﺣﺪ

ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺠﯿﻊ در ﺳﺒﺰوار!
روز  ٢٩ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﺰدوران ﺑﺴﻴﺞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ
دﯾﮕﺮی را در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺒﺰوار ﺁﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻏﻔﺎر زادﻩ در ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﻋﺎﺑﺮان و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎن وﺣﺸﺖ زدﻩ ﻧﺎﻣﺰدش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﻪ
ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .ﻗﺎﺗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران ﺑﺴﻴﺞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮارﺗﻬﺎی او و اذﯾﺖ و ﺁزار

ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻋﺘﺼﺎب ،اﻋﺘﺮاض و
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﻮﺷﻬﺮ،
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،هﻤﺪان و
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﮐﺜﺮ ﺁﻧﺎن
(...
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدﻩ،
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاﺟﻬﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ،
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺪﯾﺎت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﺻﺎﺣﺒﺎن زاﻟﻮ ﺻﻔﺖ
و واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ،
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و  ....ﮔﻮﺷﻪ ای از
ﺷﺮاﯾﻂ هﻼﮐﺖ ﺑﺎر و اﻧﻔﺠﺎری
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ رژﯾﻢ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺳﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ
رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺟﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران واﺑﺴﺘﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮ و ارﺑﺎﺑﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻴﻂ هﺎی ﮐﺎر،هﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪ ﭼﻤﺎق و
ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ و ﺑﺎ
ﺑﺮﯾﺪن زﺑﺎن ،ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﭘﻴﮕﺮد و
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺮور ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺁﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺮﻋﻮب و ﺧﻔﻪ
ﺳﺎزﻧﺪ .در هﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﻴﺰ دﺷﻤﻨﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان از هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ
ﭘﻠﻴﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﯾﺠﺎد "ﻧﻬﺎد هﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی" دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻔﻮذ در
ﻣﻴﺎن ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ،ﺳﺎﺧﺘﻦ
و ﭘﺮوردن "رهﺒﺮان" دروﻏﻴﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻇﺎهﺮ ﺣﺮف دل ﮐﺎرﮔﺮان را زدﻩ و در
ﺑﺎﻃﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ...ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ اوج ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را
ﻧﺸﺎن دادﻩ و در هﻤﺎن ﺣﺎل ﻋﻤﻖ
هﺮاس ﺁﻧﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ای
ﮐﻪ در رﺷﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وی را ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻩ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻏﻔﺎرزادﻩ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدش ﺑﻮد در اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد،
ﻣﺰدور ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﭘﺮﺳﻴﺪن
ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ دو داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ای ﭼﺎﻗﻮ
را ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ و در ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﻌﮑﺎس
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار را
)اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ (٣

دﻻر ﯾﺎ ﯾﻮرو ،ﺟﻠﻮه ای از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی
ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ

از ﺻﻔﺤﻪ اول

در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻻر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮرو
و ﺗﺎﺛﻴﺮات اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﺗﻮازن ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻴﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ
هﺎی ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺎد و ﺗﻀﺎدهﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻓﯽ
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
اداﻣﻪ ﺳﻘﻮط ارزش دﻻر در هﻔﺘﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ارزهﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮرو،ﺑﺎ واﮐﻨﺸﻬﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﯾﯽ وﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روﺑﺮوﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﻘﻮط ارزش دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ارزهﺎ و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﯾﻮرو از ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻻر  ۵درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ
اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرو از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﻴﻼدی
ﺟﺎری  ١٣درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺳﺎل
 ٢٠٠٠ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻻر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ارزش ﺧﻮد در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮرو را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .روﻧﺪ ﻓﻮق ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی
از ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺪاوم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻻر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ ﭘﻮل
ﻣﺴﻠﻂ در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻇﺮف  ۴٠-٣٠ﺳﺎل اﺧﻴﺮ
و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎهﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ در "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو"
)رﻗﺒﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﯾﻦ روﻧﺪ از
"ﺳﻘﻮط دﻻر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ" ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻗﺐ و
"ﭼﺸﻢ اﻧﺪازهﺎی" ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺘﺒﻮع
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ "ﮐﺮﯾﺴﺘﻴﻦ رﯾﺮﻣﺎن" در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻗﻮل "ﺟﻴﻦ ﮐﻼود ﺗﺮﯾﺨﺖ" ،رﯾﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اروﭘﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎن در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ "ﻧﻘﺶ ارز ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
)دﻻر( ﺑﻌﻨﻮان ارز اﺻﻠﯽ ،اهﻤﻴﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ" .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ درج ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎ در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺪاوم ﺳﻘﻮط ارزش دﻻر در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﯾﻮرو و اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ روﻧﺪ در وﻗﻮع
ﯾﮏ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزارهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﺎهﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺴﺮی ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،اﻓﺰاﯾﺶ "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری" در
ﻣﻨﻄﻘﻪ "ﯾﻮرو" و از دﺳﺖ دادن "ﺟﺬاﺑﻴﺖ" ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزارهﺎی
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ  ،در ﮐﻨﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺳﻘﻮط
ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮرو ﺑﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ،
اﻗﺘﺼﺎد "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو" را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺴﺎزد.
واﻗﻌﻴﺖ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺁﻧﻘﺪر
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ارﺷﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻴﻨﺨﺮاز "
ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺁﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎ از
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﻮد ﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز

روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﻬﺎ
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ٢ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وارد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرهﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و در راس ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارهﺎی
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﻦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ داد .اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ
ﺑﻤﻮازات اﻓﻮل ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﻗﻢ ﻓﻮق،

ﺑﺸﺪت ﻧﺰول ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
راﻧﯽ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠درﺻﺪ ﺻﺎدرات دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎزارهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺣﺎل  ۴٠درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو" ،
 ١٣درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و  ٩درﺻﺪ ﺻﺎدرات
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﺳﺖ .واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎهﺶ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎزارهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺒﺎدﻻت
اﻗﺘﺼﺎدی اﻟﻤﺎن و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪاوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻧﻪ در ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﻦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻗﺒﺎی اروﭘﺎﯾﻴﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﻮش در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی
اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺳﺎﯾﺮﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﺑﺎزارهﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺰور ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺠﯿﻊ در ﺳﺒﺰوار...

از ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﻴﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .اﺑﻌﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ رذﯾﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ و ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﺿﻤﻦ ﺑﯽ
اهﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ  ،ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ از اﻋﻀﺎی ﺑﺴﻴﺞ
ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮدی رواﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ دروﻏﻬﺎی رﺳﻮا در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﭽﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺎﺗﻞ
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از هﻮﯾﺖ ﺑﺴﻴﺠﯽ و ﻣﺰدور
ﺑﻮدن او ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ وی در ﺣﻖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎد دارﻧﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺧﻴﺮ در ﺣﻖ
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺒﺰوار اﻧﺰﺟﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻴﺮو هﺎی ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺰدو ﺁﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض هﻤﮕﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی
ﮐﺸﻮر داﻣﻦ زد.

ﺗﺪاوم ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در اﯾﺮان
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺠﺎل اﺗﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
"ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺴﺘﻪ ای" ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺑﺪﻧﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن رﻗﺒﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزارهﺎی ﺧﻮد دراﯾﺮان ،دوﻟﺖ ژاﭘﻦ در
ﯾﮏ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﻩ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﮔﺎز و
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
ﻓﻴﻮﻣﻮ
ﻧﻤﻮد.
ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ
هﻮﺷﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ "ﺑﺎﻧﮏ
هﻤﮑﺎری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ " ژاﭘﻦ ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
ژاﭘﻦ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ "ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب" در
"ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ" ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاهﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ژاﭘﻨﯽ،
اﻗﺪام اﺧﻴﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺮوژﻩ هﺎی
ﺧﻮد"ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ" ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
واردات ﻧﻔﺖ از ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻮﯾﮋﻩ
اﯾﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻗﺪام اﺧﻴﺮ
دوﻟﺖ ژاﭘﻦ در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﻄﺎرو زورﮔﻮﯾﻴﻬﺎی ﺁﺷﮑﺎر
دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ
از "ﭘﺮوژﻩ ﺁزادﮔﺎن " و ﮐﺎهﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد  ،از  ٧۵درﺻﺪ
ﺑﻪ  ١٠درﺻﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ و
ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژﻩ ﺁزادﮔﺎن اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
 .ﻗﺮارداد ﺁزادﮔﺎن
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺰدور  ،ﺑﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻔﺖ
ارزان ﻏﺎرت ﺷﺪﻩ از اﯾﺮان را در
اﺧﺘﻴﺎر ژاﭘﻦ ﺑﮕﺬارد)ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت
ﮐﻪ
ﺑﺎراﻳﻦ ﻗﺮار داد ﺁﻧﺠﻨﺎن ﺑﻮد
درﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ "ﻗﺮارداد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎهﯽ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد(.دوﻟﺖ

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ" ﺑﺎ
"دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ" ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻬﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﺮان ﺑﺮای
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻮزﻩ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ
ﺁﻧﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻴﻼی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺳﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ
دهﺪ.

ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ درﮔﻴﺮﯾﻬﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت دارو دﺳﺘﻪ ﻣﺰدور
ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در "ﯾﮏ
دهﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ " در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از  ۴ﺳﺎل از
ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮاری "ﺻﻠﺢ" و
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" و "اﻣﻨﻴﺖ" ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – و در واﻗﻊ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻀﻮر دراز ﻣﺪت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ
و ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎی
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ رهﺒﺮی ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ هﺮ روز ﺑﺮ وﺳﻌﺖ و
ﺷﺪت درﮔﻴﺮﯾﻬﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻓﺰودﻩ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ "ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ" در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻴﺎن ﭘﺸﺘﻮهﺎ ،ﺑﺪون
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﮑﺮارا ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر دراز ﻣﺪت
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ
ورزﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺁژاﻧﺲ
دﻓﺎﻋﯽ ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژﻧﺮال ﻣﺎﯾﮑﻞ
ﻣﭙﻠﺲ ،اﺧﻴﺮا در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
"ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠۵دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ" وی ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در ﺳﺎل ٢٠٠٧
"از ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻬﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ و ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮ"
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺧﻮاهﺎن اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.

در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ رﯾﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻴﺎ  ،ﻣﺎﯾﮑﻞ هﺎﯾﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ
"ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت" ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ " از
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻼش هﺎی ﺟﺎری در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دهﻪ و ﺻﺮف
ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر هﺰﯾﻨﻪ ﻧﻴﺎز دارد و
دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دهﺪ" .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاهﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﺎﻩ هﺎی اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد
از
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻃﻼع
ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺰدوران ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﺪت
ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﮐﺮزای را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺳﻤﺎ از
دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺧﻮاهﺎن دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ
ﻗﻀﻴﻪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دوﻟﺖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺁن
دوﻟﺖ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 7946494034

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

