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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

انتظارات نامعقول، «شعارهای تند» و 
پایان خط برای «دولت اصالحات»

ـمـله ـمـله ـح ـیـر، از ـج ـته ـهـای اـخ روـیـدادـهـای ـهـف
ـشـجوـیان ـمـعـترض، اـنه ـمزدوران وـلی ـفـقـیه ـبه داـن وـحـشـی
را ان، ـقـتل زـه ـش دـی ری دگراـن اال گرـفـتن ـموج دـستگـی ـب
ار، ـبه دـست ـب راـنی ـت اداـیی، اـی رنگار کاـن کاـظـمی، ـخـب
شکـنـجه گران ـقوه ـقـضاـئـیه و ـمـهم ـتر از ـهـمه ـبی ـعـمـلی
ـیع تـاریک بـال ـتهـاـجم وـس «دوـلت اـصالحـات» در ـق
اـندـیـشان ـحاکم ـبرای ـضربه زدن به ـنـیروـهای رادیکال
ـئـواالت ـجـدی را بـش اـصالـحـات ـس ـن و ـمـردـمی ـج
صـوصـاً دوـلت نـده ـتحـوالت کشـور و ـخ اره آـی درـب
ور ـبه ر ـسروش و کدـی اـمه دکـت ر انگـیـخت. ـن اـتـمی ـب ـخ
ار رو در کـن رای ـحـفظ آـب ا ـب وـصـیه اـسـتـعـف اـتـمی و ـت ـخ
ـناـمه ـهای ـسرگـشاده اـنـجـمن ـهای داـنـشـجوـیی داـنشگاه
اب ازـت ا ـسرکوبگران ـب ر ـهـمدـسـتی دوـلت ـب ا  ـمـبـنی ـب ـه
اـعی ـم ـت اـسی و اـج اگوـنی را در ـمحـاـفل ـسـی ای گوـن ـه
ـتـلف مـراه داـشت. در ارزیـاـبی هـای ـمـخ کشـور ـبه ـه
ای ان اـسـتـعـف واـه ور ـخ ا ـسروش و کدـی راه ـب رـخی ـهـم ـب
د ای «ـتـن ارـه ا را ـشـع واـست ـه رـخی اـین ـخ اـتـمی و ـب ـخ
ی بـش ـمـردـمی ارزـیـاـب ـن ـنـده ـبه ـج رواـنه» و ـضـرـبه زـن
کردـند. ـمـسأله اـساـسی ـیی که در این ارزـیاـبی ـها ـجای
ـاـنه ـن ـی ـاـبق  واـقع ـب ـط ـد ـت ی ـش ی آن اـحــسـاس ـم ـاـل ـخ
ا خـواـست هـا و ظـارات از «دوـلت اـصالحـات»  ـب ـت اـن

نیازهای جنبش مردمی است.
ـد دوم ـمـان آـغـاز روـن ـران از ـه ـوده اـی ـحـزب ـت
ی ـشـعـارـهـای ـخـرداد 1376، و ـبـا ـبـررـسی و ارزـیـاـب
مـطرح شده از سوی ـخاتمی و همراـهان او و همچنین

ـبا ـتوجه ـبه ـطیف ـطبـقاـتی گـسـترده در صـفوف ـنـیروـهای
د که ـشعـارهـای ـی ـیـجه رـس ـت ـبـهه دوم خـرداد ـبه اـین ـن ـج
ـمـطرح ـشده از ـسوی ـخاـتـمی، از ـجمـله اـسـتـقرار «ـجاـمـعه
االر» ردم ـس ون» و «حکوـمت ـم اـن اکـمـیت ـق دـنی»، «ـح ـم
در چارچوب ـحـفظ «ـنـظام» ـموـجودـشـعارـهای ـغـیر واـقع
ـبـیـناـنه ـیی اـست که ـتـحـقق آـنـها ـناـممکن اـست. ـحزب ـما
اـتی، ـخصـوصـاً از سـوی ـیـغ ـبـل اوجـود ـهـمه ـحـمالت ـت ـب
ا را ـبه ون، که ـم ـسـی ای راـست، در ـصـفوف اپوزـی روـه ـنـی
«چپ روی» متهم می کردند ضمن انتقاد جدی از این
اـید از ود که ـب ـشـعارـهای ـسراب گوـنه ـهمچـنان ـمـعـتـقد ـب
امکاـنات پدـید آـمده ـبه ـسود ـسازـمان دـهی یک ـجـنـبش
اـنه ـبهـره جـوـیی کرد. رـقی و آزادی خـواـه ـت ـسـتـقل ـم ـم
اد داـشت که گـشاـیش ـهر چـند ـمـخـتـصر ا اـعـتـق ـحزب ـم
ره د در ـصورت ـبـه واـن ور ـمی ـت اـسی کـش ای ـسـی در ـفـض
ـبرداری درـست زـمـیـنه ـساز ـتـحوالت ـجدی  ـبرای آـماده
کردن ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـبه ـقـصد ـبرداـشـتن ـسد اـساـسی
ـجاـمـعه، ـیـعـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـباـشد. ـتأکـید ـحزب ـما
در زـمـیـنه ـضرورت ـسازـمان دـهی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و
پرـهـیز از ـتأکـید روی ـتوان و ـظرـفـیت اـین ـیا آن شـخص
وده و ـهـست که از اـین دوـلت وار ـب اـبی اـسـت ر اـین ارزـی ـب
ـنی ادـین داـشـتن، ـیـع ـی ـن ظـار ـتحـول ـب ـت وـعه اـن و اـین ـمـجـم
تکی ـبـر ـخـواـست و آرای ـمـردم ـتـقـرار حکوـمت ـم اـس
اـنه اـست. ـتحـوالت ـن ـی ر واـقع ـب ول و ـغـی اـمـعـق اری ـن ـظ ـت اـن
انگر اـین واـقـعـیت اـست که ـش ران ـن ر اـی ال اـخـی ـشش ـس
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ـمـلـلی پول ـین اـل ـنـدوق ـب ـشـار گزارش ـص ـت اـن
وری اـسالـمی، صـادی ـجـمـه ـت اره وـضـعـیت اـق درـب
ی مگاـن ـتـرده ای در رـسـاـنه ـهـای ـه ـبـازـتـاب گـس
ز و درـشت والن رـی ـسـئ داـخل کشـور داـشت و ـم
ـنـاد ـبه آن ـهـر یک ـبه ـت ـیه ـبـا اـس م والـیت ـفـق رژـی
رـصه زرگ در ـع ای ـب اـبی ـه ـی ون کاـم راـم ـبـلـیغ پـی ـت

اقتصادی پرداختند.
از ات ـمـج وـع ـطـب ره در ـم ـش ـت ـن ار ـم ر پاـیه اـخـب ـب
ـین دوق ـب اسـان ـصـن ـن ـجـمهـوری اـسالـمی، کارـش
ا 26 ژوـئن اـمـسال اـلـمـلـلی پول ـطی روزـهای 14 ـت
ـبه و ه اـیــران، گزارش هــمه ـجــاـن در ـسـفــری ـب
د. ـظـیم کردـن ـن ـصل ـتـهـیه و ـت ـصـلی را در پـنج ـف ـمـف
ـمـلـلی ـین اـل دوق ـب در اـین گزارش طـوالـنی، ـصـن
پول ـبه دالـیـلی چون اـفزاـیش ذـخاـیر ارزی اـیران
ـنزد ـبانکـهای ـخارـجی، کاـهش ـمـیزان ـبدـهی ـهای
ـخارـجی، ـتـماـیل اـنـحـصارات و ـشرکـتـهای ـفراـمـلی
ران، وـضـعـیت اـقـتـصادی اـیه گذاری در اـی ـبه ـسرـم
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کامیابی در کدام عرصه
اقتصادی ؟ !

طهماسب مظاهری: کاستن از مقررات دست
و پاگیر و کوچک کردن بخش دولتی

(خصوصی سازی) و جذب سرمایه خارجی
در دست اجرا است در این زمینه ها در
کشور به یک وفاق (میان جناح بندی های

حکومتی) دست یافته ایم.

بررسی اقتصاد سیاسی عملکرد تهاجمی امریکا 
و رژیم والیت فقیه

ادامه در صفحات 4، 5 و 6

ـتـجاوزـنـظاـمی اـمرـیـکا ـبه ـعراق ـبـهـمراه  پاـیـماـلی ـقواـنـین ـبـین
رـین ـحـقوق ـمردم اـین کـشور اـیی ـبه اـبـتداـیی ـت اـلـمـلـلی وـبی اـعـتـن
تـد ـمقـامـات امـرـیکـاـیی و ـم و ازسـوی  دیگر  دروغگوـیی ـم
انگـلـیـسی  در ـتوـجیه اـین ـسـیاـست از ـمدـتـها ـقـبل از ـشروع ـحمـله
ان را  انگـیـخـته وـمی ـجـه ار ـعـم راض اـفـک راق ـخـشم و  اـعـت ـبه ـع
اـست.  ـتـجاوز ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم ـمـسـئـله ـنوـیـنی ـنـیـست، وـلی در
ا در رـیـک ـبه اـم اـن ای ـیـکـج اـسـتـه رده ـسـی اد گـسـت وـنی اـبـع رـهه کـن ـب
ـشراـیط ـحـساس اـقـتـصادی- ـسـیاـسی جـهان ـقابل ـتاـمل اـست.   ـبر
اـست اـنه ـسـی ـب رـی واـمـف ای ـع رـخی ـتـحـلـیل ـه ات و ـب ـبـلـیـغ ـخالف ـت
رورـیـسم و ا ـت ارزه  ـب ا ـمـب ر و ـی اـمـب ادـثه 11 سپـت ول ـح ا ـمـعـل رـیـک اـم

ـسـبت دادن ور ـن اـنه ـنـیـست. ـهـمـیـنـط اورـمـی زه ـکردن ـخ راـتـی دـمـک
ـسـیاـست  ـتـهاـجـمی اـمرـیـکا  به ـنـظرـیاـتی ـماـنـند ـبرـخورد ـتـمدنـها،
ا ـنـه ـسم ـت وـنـی وز ـصـهـی رـم ای  ـم وـطـئه ـه ا ـت ا اـسالم و  ـی ارزه  ـب ـمـب
ان ـی اٌ  در اـین ـم ـم ـسـل ات اـست. ـم ذـهن گراـیی خـاـلی از واـقـعـی
رـیـکا و از ـمـیان اـبه ـمـتـحد اـصـلی  اـم اـفع اـسراـئـیل ـبـمـث ـتـضـمـین ـمـن
ـبرداـشـتن ـبرـخی ـبـنـیادگراـیان ـمزاـحم در اـینـجا و آنـجا  ـتـشـکـیل
ا اـست. وـلی اـین ـقـبـیل رـیـک اـکـتـیـکـهای اـم ا و ـت اـسـتـه ده  ـسـی دـهـن
ـتهـای اـس ـی ـین ـس د دالـیل اـصـلی اـتخـاذ چـن ـن واـن ـمی ـت عـواـمل ـن
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اـبی کرده اـست و ـمدـعی ـشده، ـجـمـهوری اـسالـمی را ـمـثـبت و درـحال رـشد ارزـی
ایران در 4 سال گذـشته یکی از بـیشـترین رـشدـها را در ـخاورمـیانه و شـمال آـفریـقا
وـنه در ـبـخـشی از اـین گزارش چـنـین وان ـنـم ود اـخـتـصاص داده اـست. ـبه ـعـن ـبه ـخ
ـعـنوان ـمی ـشود:  ـقـیـمت ـباالی نـفت، ـشراـیط اـقـتـصاد کالن اـیران را ـبا رـشد ـمواـجه
زاـیش داده اـست. در ارـجی را اـف اـیه گذاری ـخ رـم ان داـخـلی و ـس کرده و اـطـمـیـن
ـحـقـیـقت در مـقاـیـسه ـبا ـبرـناـمه ـتوـسـعه ـقـبـلی (ـبرـناـمه دوم ـتوـسـعه) ـموـقـعـیت اـقـتـصادی
اـیران بهـتر ـشده است.  به گوـنه ای که ـحـساب ـجاری اـیران ـبا ـمازاد ـمواجه اـست.
اـیت زاـیش داـشـته و در ـنـه ر ارزی اـف اـی اـفـته و ذـخ ارـجی کاـهش ـی ای ـخ دـهی ـه ـب
ذـخاـیر صـندوق ذخـیره ارزی نـیز ـبا اـفزایش ـمواجه ـشده است. . . ـفروش دو دوره
وـسـعه اـیه گذاران خـارـجی ـبه ـت مـاد سـرـم ـت رـضه ارزی، حـاکی از اـع ای اوراق ـق
زوده ـمی ـشود:   . . . ران اـست. . . .  در اداـمه گزارش اـف ارـهای اـقـتـصادی اـی اـخـت ـس
ـتورم ـهمچـنان در ـسـطح ـباالـیی اـست و ـمواـنع ـساـخـتاری ـبرای ـتوـسـعه و گـسـترش
ـبـخش ـخـصوـصی در اـیران وـجود دارد . . . دوـلت در ـسال 3- 2002 ـنـتواـنـست ـبا
رـشد نقدینگی مقابله کـند. . . علی رغم بی ثـباتی در منطقه رشد ـسرمایه گذاری

و اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت .
ا ـبه ـهـمـین ـموـضوـعات (اـفزاـیش ذـخـیره ارزی، ـتوان در ـسراـسر گزارش ـتـنـه
ده و ازی) پرداـخـته ـش ارـجی و ـخـصوـصی ـس اـیه ـخ رـم دـهی و ـجـلب ـس پرداـخت ـب
وری اـسالـمی صـادی ـجـمـه ـت د اـق اـبی رـش ار اـصـلی در ارزـی ـی ات ـمـع وضـوـع اـین ـم
ـقلـمداد گردـیده اـست.  در هیچ کـجای گزارش ـصـندوق ـبین اـلمـللی پول به رـشد
د د، ـتـقوـیت ـبـنـیه ـصـنـعـتی کـشور کاـهش ـنرخ ـبیکاری، اـفزاـیش ـقدرت ـخرـی وـلـی ـت

حقوق بگیران و بهبود سطح زندگی مردم اشاره نشده است.
به اـین ـترـتـیب ـباـید ـبا ـقاـطـعـیت گـفت ـمـعـیار ارزـیاـبی ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول
ازپرداـخت ـبدـهی اـلـفـعل رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبرای ـب اـلـقوه و ـب اـیی ـب واـن ـفـقط و ـفـقط ـت
ـهای ـخارـجی و ـنـیز امکان ـخرـیدـهای کالن از کـشورـهای پـیـشرـفـته ـسرـماـیه داری
اـخاـلص ـمـلی، وـلـید ـن اـیـلی چون رـشد ـت ـس اـست.  ـهـمـین و ـبس ! ـبه دیگر ـسـخن، ـم
ـمـساـیل ـماـلی از ـجـمـله ـمـعـضل ـمـسری ـبودـجه، ـتورم و ـموـضوـعاـتی ـهمچون رـشد
توان ـتولـید در عرصه ـهای صنعتی و کـشاورزی با ـهدف ارتـقاء اقتـصاد ملی، پایه
ود وـضـعـیت ـب وـین، ـبـه ری ـفن آوری ـن ا بکارگـی وده هـای ـصـنـعـتی ـب زی شـاـل رـی
د در راه اـی د ـمـلی اـست و ـب اـشت که ـبـخـشی از درآـم ردم، اـنـب اش ـم دگی و ـمـع زـن
ورد ا، ـم ـنـه ز اـی اورزی) بکار رود و ـج د (ـصـنـعـتی و کـش وـلـی ای ـت وـسـعه رـشـته ـه ـت
ـتوـجه و ارزـیاـبی ـقرار نگرـفـته و اـلـبـته ـهدـفـمـند ـنـیز ـقرار نگرـفـته اـست! زـیرا اـشاره ـبه
اـین ـموارد، ـماـهـیت واـقـعی ـبرـناـمه ـهای کـنوـنی را اـفـشاء و ـمـشت ـفرـیبکاراـنه ـسران
ـیه شـار اـین گزارش، رژـیم والـیت ـفـق ـت ش از اـن م را بـاز ـمی کنـد. پس و پـی رژـی
اقداـمات معینی را در راسـتای جلب نظر صـندوق بین المللی پول و ـبانک جهانی
ام داد.  دراـین راـبـطه ار اـقـتـصادی اـنـج اـخـت اـمه اـصالح ـس رـن در چارچوب اـجرای ـب
ده اـیش  آـیـن اـتـمی در ـهـم ر اـقـتـصاد در دوـلت ـمـحـمد ـخ اـهری وزـی اـسب ـمـظ ـطـهـم
ـین ور ـب ـطـنـتی اـم و ـسـل ـیـت ـسـت ران  که در ـمـحل اـن اـیه گذاری در اـی رـم ازرگاـنی و ـس ـب
اـلـملـلی انگـلـسـتان که در ـلـندن ـبرگزار ـشده، ـخـطاب ـبه ـسرـماـیه داران و ـشرکتـهای
ان (ـیـعـنی ـسـت اـن ده در اـفـغ اد ـش ول اـیـج ون ـتـح ـسی اـعالم داـشت:  . . . ـهم اکـن انگـلـی
از کرده . . . در رای مـا ـب ضـای دیگری را ـب ـیـله آمـریکا) یک ـف وـس اـشغـال آن ـب
اـشـیم . . . مـا در ـته ـب ازسـازی آن داـش ـطه خـوـبی در ـب یـدوارـیم راـب یـز اـم عـراق ـن
جمهوری اسالمی ایران در جهت انطباق یافتن با وضعیت اقتصاد جهانی حرکت
ار پٌر اـهـمـیت در اـین ـسـی اـصل کرده اـیم .  نکـته ـب ز ـح ـی اـیی ـن ـتـه ـی وـفـق ـمی کـنـیم و ـم
ر و کوچک ررات دـست و پاگـی ود از:   کاـسـتن از ـمـق ارت ـب راـنی ـمـهم ـعـب ـسـخـن
کردن ـبخش دوـلتی (ـخـصوصی ـسازی) و ـجذب ـسرـمایه ـخارجی در دـست اـجرا
اـست در اـین زـمـیـنه ـها در کـشور ـبه یک وـفاق (ـمـیان ـجـناح ـبـندی ـهای حکوـمـتی)
اور ارـشد ـش د؛ ـم رگزار گردـی دن ـب اـیش که در ـلـن اـفـته اـیم .  در ـهـمـین ـهـم دـست ـی
ارـجی گـفت:   اـیه ـخ رـم وه ـجذب ـس ا ـنـح اط ـب ران در ارـتـب اری اـی اـطق آزاد ـتـج ـمـن

اـییادامه  کامیابی های اقتصادی در کدام ... اـله اـست و ـتالش ـه ون 15 ـس ران ـهم اکـن اری آزاد اـی اـطق ـتـج ای ـمـن ـتـه ـی اـف ـمـع
ـجرـیان دارد ـتا 15 ـسال دیگر ـنـیز به آن اـفزوده ـشود.  اکـنون ـبا ـتوـجه به مـعاـفیـتـهای
ـتی و گمـرکی در صـادرات و واردات، ر دوـل اـتی،  ـمقـررات دـست و پاگـی ـی مـاـل
دل اـیه گذاری در کـشور ـب رـم رـین ـبـخش ـس اـت ران ـبه شکوـف اـطق آزاد ـتـجاری اـی ـمـن
ا ارس اـست ـب ره ـخـلـیج ـف زـی رـین ـج زرگـت ـشم که ـب ره ـق زـی ال ـج ور ـمـث ـط د.  ـب ده اـن ـش
سرـمایه گذاری های مـختلف در صنایع گاز، پـتروشیمی و پرورش آـبزیان (توـلید
اـطق آزاد اـضر در ـمـن ال ـح ده . . . در ـح ا ـش ار شکوـف ـسـی د) ـب روارـی د ـم ـمیگو و ـصـی
تجاری ایران موسسه های آموزشی و پژوهشی متعددی از کشورهای انگلستان،

آمریکا، استرالیا، آلمان و ژاپن به فعالیت اشتغال دارند . . .  .
ای ارکـتـه اـمل  ـشرکت ـبـهـسازی ـمـش ر ـع دـی ا، ـم وـضعگـیری ـه ا اـین ـم ان ـب زـب ـهـم
ررات دـست و واـبط و ـمـق ود ـض اـخت:  وـج ان ـس ـش ر ـن اـط ران ـخ انک ـمـلت  در ـتـه ـب
پاگـیر روـند ـخـصوـصی ـسازی ـشرکـتـهای تـحت پوـشش ـبانکـها را کـند کرده اـست
ر ـخصـوـصی سـازی انکهـا، ـعالوه ـب ات ـمـجـمع ـعمـوـمی ـب صـوـب ر اسـاس ـم . . . ـب
انکـها ـبـطور کاـمل ـبه ـبـخش انکـها، کـلـید ـشرکـتـها و کارـخاـنـجات ـتـحت پوـشش ـب ـب
ـخـصوـصی واگذار ـمی ـشود  . ـعالوه ـبر اـیـنـها، رـئـیس کل ـسازـمان ـسرـماـیه گذاری
تگوـیی بـا ـمهـوری اـسالـمی در گـف ـنی ـج صـادی و ـف ـت خـارـجی و کمک هـای اـق
ـخـبرنگاران ـتاکـید نـمود، ـمـیزان درـخواـست ـسرـمایه گذاری در ـسال گذشـته تـقریـباً
ـبراـبر ـتـمام ـسرـماـیه گذاری ـهای ـخارـجی اـنـجام ـشده در 10 ـسال اـخـیر اـست، وی
اـنون ـجدـید ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی در کـشور، از ـتـیر ا ـتـصوـیب ـق ـمـتذکر ـشد، ـب
ماه سال 1381 تاکنون حجم تقاضا برای سرمایه گذاری به حدود 4 میلیارد دالر
رـسـیده اـست. و ـسراـنـجام اـینکه، ـمـعاون وزارت اـقـتـصاد در ـجرـیان ـهـماـیش  ـقـیـمت
اـبق ـمصـوـبه ـط ره ارزی ـم دوق ذـخـی د؛ ـصـن اد آور ـش ادی  ـی ارات اـسـن ـب ـت کاال در اـع
ـهـیـئت دوـلت، کاـمالً در راـسـتای ـتـقوـیت و گـسـترش ـبـخش ـخـصوـصی ـقرار گرـفـته

و هم اینک این صندوق 2 میلیارد دالر با بخش خصوصی قرار داد بسته است!
ـهـمه اـین اـقداـمات ـبی کم و کاـست در ـجـهت آن اـهداف و چارچوـبی اـست
که ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـبرای اـیران ـترـسـیم کرده و اـجرای آن وـظـیـفه ـخـطـیر
اره ـشد، ـصـندوق ـبـین انگوـنه که ـقـبالً اـش رژـیم والـیت ـفـقـیه ـقـلـمداد ـمی ـشود.  ـهـم
اـلـملـلی پول اـقـتـصاد رژـیم را در ـحال رـشد و شکوـفاـیی ـمـعرـفی ـمی ـسازد، اـلـبـته در
واقـعـیت رـشد و شکوـفاـیی در کار ـنـیـست، ـبلکه ـفـقط ـتوان رژـیم ـبرای ـهم پـیوـندی
دام ـسـتی ـحـفظ و ـتقـوـیت ـمی گردد وگرـنه ـهیچگوـنه اـق ـی اـل ا اـنـحصـارات امپرـی ـب
ـمه ران ـبه ـمـعـنی واـقـعی کـل ود کـمی و کـیـفی اـقـتصـاد اـی ری که در ـجـهت ـبـهـب وـث ـم

صورت نپذیرفته است.
اـمه ـهای دیکـته ـشده از ـسوی رـن دـفاع و ـحـماـیت اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی از ـب
ش وـیت ـجـنـب ای ـتـق ا در راـسـت ـنـه ـمـلـلی پول، ـنه ـت دوق ـبـین اـل اـنی و ـصـن انک ـجـه ـب
اـمه رـن ـمردـمی و ـتـهدـید ـمـهار ـقدرت ارـتـجاع ـحاکم ـقرار ـندارد، ـبلکه اـجرای اـین ـب
ز ان ـنـی اـیی واپس گراـی واـن ور و ـت اـن زاـیش ـقدرت ـم ا ـسـبب ـتـضـعـیف ـجـنـبش و اـف ـه
راـمون اـنور و ـتـبـلـیـغات پـی ـشده اـست، ـبه شکـلی ـبه اـین ـنـیروـهای اـهرـیـمـنی امکان ـم

مسایل اقتصادی و معیشتی مردم را داده است.
در گزارش ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول که ـهر دو ـجـناح حکوـمـتی به آن اـسـتـناد
اح ای ـجـن دگاه ـه اـفع و دـی اـصی ـمـن راـفت ـخ ا ـظ اد ـب ان اـین ـنـه اـس د، کارـشـن ـمی کـنـن
ـبـندی ـهای حکومـتی را ـمنعکس کرده اـند و اـین ـخود از ـتاـثـیر ـجدی صـندوق ـبـین
الـمللی پول و ـبانک جهاـنی در تصمـیم گیری ـهای سطح ـباالی رژیم والـیت فقیه

حکایت می کند.  
ـیه ـن ـنـاد ـبه گزارش ـنـهـادـهـای ـسـرـمـاـیه داری ـجـهـاـنی که در ـتـخـرـیب ـب ـت اـس
اـتی که اـن ا و ـجرـی اـقـتـصادی اـیران ـنـقش اـساـسی را داـشـته و دارـند، از ـسوی ـنـیروـه
ادـعای اصالح طـلـبی و ـقاـنون گراـیی ـمی کنـند، به ـهیچ رو پذـیرفـتـنی ـنـیـست و نـمی
رـین ـطـقه ـیی ـمـهـمـت ـن اـنی و ـم انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل د.  ـصـن اـش د ـب واـن ـت
ـبـاـیـد ـمی ـتـوان و ـن ـسم ـمحــسـوب ـمی گردـنـد.  از اـین رو ـن ـی اـهـرـمـهـای امپرـیـاـل
روزی ـقـلـمداد ا پـی اـبی و ـی ان را کاـمـی اـبی ـهای کاـمالً ـهدـفـمـند آـن گزارـشات و ارزـی

کرد! 
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اـنه و ـب ارزات ـحق ـطـل ری ـمـب ا اوج گـی ان ـب زـم ر و ـهـم ای اـخـی اه ـه در ـم
دـموکراـتیک ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ـمـیـهن، اـعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتوده
ایـران در سـراسـر ـجهـان ـفعـاـلـیت هـای خــستگی نـاپذیـری را در ـجـلب
وده وـضـیح پاـیه ـهای واـقـعی اـین ـخـیزش ـهای ـت ا ـت ـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـب ـهـمـب
ان داده ان از ـسوی رژـیم ـسازـم اـیتکاراـنه آـن اد ـسرکوب ـجـن ای و اـفـشاء اـبـع

اند.  
ـجـهت ـعـمده اـین ـفـعاـلـیت ـها اـفـشاء ـتوـطـئه سکوت پرـمـعـنی رـساـنه ـهای
اـهـیت دـموکراـتیک و ارـیخچه و ـم ا ـت اـیه داری در راـبـطه ـب کـشورـهای ـسرـم
ان ـهای ازـم ان و ـس ـسـیج افکار ـعـموـمی ـجـه ارزات و ـب اٌ ـخـلـقی اـین ـمـب ـعـمـیـق
ترقیخواه سندیکایی، ـضد استعماری و ضدسرمایه داری در دفاع از شعار
اع از ـیه و در دـف رد رژـیم والـیت ـفـق ر ـط ـبـنی ـب ردـمی ـم ـمحـوری ـجـنـبش ـم
آزادی و دـموکراـسی ـبوده اـست.  ـجا دارد اـشاره ـشود که در ـنـتیجه ـبرـخی
از اـین فـعاـلـیت ـسازـمان ـهای ـمرـتـبط ـبا آژاـنس ـهای تـخـصـصی ـسازـمان مـلل
صـوـبه هـای پر شـر ـم ان و زـحـمتکشـان و ـحقـوق ـب در عـرـصه هـای جـواـن
ا اـلـیت ـه دادی از اـین ـفـع د.  در اداـمه اـنعکاس ـتـع اذ کرده اـن اـهـمـیـتی را اـتـخ

برای اطالع خوانندگان نامه مردم آورده می شود.

* حمایت «فدراسیون جهانی جوانان دموکرات»
(ف.ج.ج.د) از ـمـبارزات ـجواـنان و داـنـشـجوـیان اـیران:  در اداـمه ـهمکاری
ان ازـم ران و  «ف.ج.ج.د» اـین ـس وده اـی ان ـت واـن ان ـج ازـم ای ـتنگاـتنگ ـس ـه
ـجـهاـنی ـجواـنان ـترـقی ـخواه ـجـهان ـحـماـیت ـغـیر ـمـشروط و ـفـعال ـخود را از
ود.  در پی راـنی اـعالم ـنـم ان اـی وـی ـشـج ان و داـن واـن ارزات ـج ر ـمـب رـحـله اـخـی ـم
ـیه ران و شـورای اجـراـئ وده اـی ان ـت ان جـواـن ری سـازـم ـین رـهـب ذاکرات ـب ـم
ـیـون اـظـهـار داـشت که « س ـفـدراـس ـی ـیق واـیل، ـنـاـئب رـئ «ف.ج.ج.د»، رـف
راـنی اداـمه و ـتـشدـید ـخواـهد ـهـمـبـستگی ـفـعال ف.ج.ج.د از داـنـشـجوـیان اـی
ران و وده اـی ان ـت واـن ان ـج ازـم اـفـتی از ـس اگراـنه درـی ـش ات اـف ا اـطالـع د.  ـم ـش
رـسانه ـها را در اـخـتـیار ـهمه اـعـضای ـفدراـسـیون در ـتـماـمی کـشورـها گذاـشته
ا ـجواـنان اـیراـنی دـعوت و از آـنـها ـبرای ـسازـماـندـهی ـمـبارزات ـهـمـبـستگی ـب
ارزات ا ـمـب ـطه ـب وکرات در راـب ان دـم واـن اـنی ـج ون ـجـه دراـسـی کرده اـیم.»  ـف
ا داـنـشـجوـیان ـمـیـهن و ـموج کـنوـنی ـسرکوب از ـسوی رژـیم و ـهـمـبـستگی ـب
رـجـمه آن در اـنـیه ـمـهـمی ـمـنـتـشر کرده اـست که ـت ران ـبـی اـسی اـی ان ـسـی داـنـی زـن
شماره های آیـنده نامه مردم منتشر خواـهد شد.  «ف.ج.ج.د» به مثابه یک
ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی ـجواـنان ـنـقش ـعـضوـیت ـمـشاور ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد را

دارد.
International) «ـنـشرـیه «ـحـقوق ـسـندیکاـیی ـبـین اـلـمـلـلی *
دیکاـیی» وق ـسـن ـمـلـلی ـحـق رکز ـبـین اـل وی «ـم Union Rights) که از ـس
اـنی دارد، ـجـنـبه ـشرـیه که پـخش ـجـه اـله ـیی در اـین ـن ـمـنـتـشر ـمی ـشود در ـمـق
د دـی ـش رورت ـت ران و ـض ان اـی ارزه کارگران و زـحـمتکـش ای ـمـخـتـلف ـمـب ـه
ـهـمـبـستگی جـهاـنی ـبا آن را ـمورد ـبررـسی ـقرار داده اـست.  اـین مـقاله که ـبر
اـساس ـفاکت ـهای زـندگی و ـمـبارزه کارگران کارگاه ـها و کارـخاـنه ـهای
ررـسی ـعـملکرد ارـتجـاـعی شـوراهـای ـظـیم شـده اـست ـضـمن ـب ـن کشـور ـت
اـسالـمی کار و ـخـاـنه کارگر ـبه ـضـرورت ـسـازـمـاـنـدـهی اـتـحـادـیه ـهـای
کارگری ـمـستـقل اـشاره ـنـموده و به ـبازدـید ـنـماـیـندگان «ـسازـمان ـبـین اـلمـلـلی
کار» از اـیران در ـشـهرـیور ـسال گذـشـته و کوـشش ـهای ـمذـبوـحانه رژـیم ـبه
ـسوء استفاده از آن اـشاره می ـنماـید. «مرکز بـین المللی حـقوق سـندیکایی»
ان ـتـخـصص ازـم ان ـبـین اـلـمـلـلی کار» (ـس ازـم اور در «ـس ـش که ـنـقش ـعـضو ـم
ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد در راـبـطه ـبا ـمـساـئل کارگری) را دارد و ـنـشـست ـساالـنه

د اـی ـب ور ـن االن کارگری کـش اور اـست که ـفـع ر اـین ـب د،  ـب رگزار ـش و ـب راٌ در ژـن آن اـخـی
اح وی ـهیچکدام از دو ـجـن ای کارگری از ـس شکل ـه دـهی ـت اـن ازـم د که ـس ازه دـهـن اـج

رژیم مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

ر ضـد ـب ـت روف و ـمـع ان ـمـع ازـم ون، ـس راـسـی ـیـب ان ـل ازـم االـنه ـس راـنس ـس *کـنـف
اـمه ـمـفـصـلی ـطـعـن ا ـتـصوـیب ـق رگزار ـشد، ـب دن ـب اه در ـلـن رـم اری، که در روز 22 ـتـی اـسـتـعـم
داـخـله ر ـمـسـئوالـنه و ـم راـنی و ـتـهدـیدات ـغـی ان اـی ـشـجوـی ارزات ـمردم و داـن ا ـمـب درراـبـطه ـب
ـجوـیاـنه اـیاالت ـمتـحده، ـحـماـیت پیگـیر ـخود را از ـمـبارزه ـنـیروـهای ـترـقـیـخواه اـیران ـبرای
اـمه از دـموکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـعالم کرد.  در ـبـخش ـنـهاـیی ـقـطـعـن
ارزه ـخود ون ـمـصوب ـمی دارد که ـمـب راـسـی االـنه ـلـیـب ده اـست: « اـین اـجالس ـس ـجـمـله آـم
ئـوکراـتیک در ایـران و در ـحمـاـیت  از یـاـست هـای سـرکوبگراـنه رژـیم ـت بـرضـد ـس
دـموکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی را اداـمه ـبدـهد.....که از کارزار ـنـیروـهای
اـنه اـن رـم ارزه ـقـه ـب ران، ـبه ویژه ـم رات رادیکال در اـی ـیـی رای ـتـغ وکراـتیک  ـب رـقی و دـم ـمـت
داـنـشـجوـیان اـیراـنی، حـمایت کـند.... مـخالفت ـخود ـبا ـهرگونه کوـشـشی از ـسوی اـیاالت
ـمتـحده و اـتـحادیه اروپا و ـنـیروـهای واـبـسته و ـتحت کـنـترل آـنان ـبرای ـمداخـله در اوـضاع
ای روـه ا ـنـی ر ـخود را ـب ـسـتـم اـیت ـم ـستگی و ـحـم ران را اـعالم ـمی دارد....  ـهـمـب داـخـلی اـی
مـترقی اـیران در ـمـبارزه ـشان ـبر ـضد رژیم «والـیت فقیه» اـبراز ـمی دارد.»   لـیـبراسـیون که
ـبر پاـیه ـمـبارزه ـخـستگی ـناپذـیر آن در دوره پس از ـجنگ دوم ـجـهاـنی و در ـهـمـبـستگی
با خلق ـهای کشورهای مـستعمره  از سوی ـسازمان ملل به مـثابه یک سازمان غـیردولتی
مـعـتـبر ـشـناـخـته ـمی ـشود، ـعـضو ـمـشاور کـمـیـسـیون حـقوق ـبـشر ـسازـمان ـملل ـمـتـحد اـست و
ـهـیـئت ـهای ـنـماـیـندگی آن در اـجالس ـهای ـساالـنه اـین کـمـیـسـیون ـشرکت ـفـعال  دارـند.
اـتی اـندـهی کوـشش ـهای ـتـبـلـیـغ ازـم ا ـس ر ـسـفارت ـجـمـهوری اـسالـمی ـب در ـسال ـهای اـخـی
ـمـلـلی را از ر ـبـین اـل ـب ـت واه و ـمـع رـقی ـخ ان ـت ازـم زوراـنه ای ـسـعی کرده اـست که اـین ـس ـم

حمایت از  مبارزات مردم میهن منصرف نماید. 

* ـنـشرـیه ـهـفتگی « ـجـهان ـمردم» که ـتوـسط ـحزب کـموـنـیـست آـمریکا ـمـنـتـشر
می ـشود و در مـحافل چپ جـهان مـعروفـیت دارد، ـبا ـهدف آـشـنا ـساـخـتن فـعاالن ـجـنـبش
کارگری اـین کـشور، اـخـیراٌ ـبا اـنـتـشار مـقاله ای دـیدگاه ـهای ـحزب ـتوده اـیران در راـبطه
ا ـجـنـبش اـعـتراـضی داـنـشـجوـیان ـمـیـهن، ـساـبـقه ـتارـیـخی ـمـبارزات داـنـشـجوـیان و ـجواـنان ـب
کـشور و ـماـهـیت دـموکراـتیک و اـسـتـقالل ـطـلـباـنه آن و تـهدـید اـیاالت ـمـتـحده ـبه ـمداـخـله

در اوضاع میهن مان را در معرض افکار عمومی آمریکا قرار داد.  

رـنـتی «ـسوـلـیدـنت» (ـشبکه ـهـمـبـستگی) و «ردـنت» (ـشبکه اـنه ـهای اـیـنـت * رـس
ـسرخ) در ماه ـهای اخـیر بـیانیه ـها و ـموضع گـیری های کـمیته ـمرکزی ـحزب توده اـیران
ای روـه ـی ان و ـن ردم را ـجـنـبش وـسـیع زـحـمتکـش اـمه ـم االت ـن رـمـق ـسی ـس رـجـمه انگـلـی و ـت
دام پـخش ای اـین اـق وـنه ـه رـین ـنـم د. از آـخ رکرده اـن ـش ان ـمـنـت رـجـه راـس واه در ـس رـقـیـخ ـت
اـشد. اـین ـشـماره ـشرـیه انگـلـیـسی زـبان «ـتوده ـنـیوز» (اـخـبار ـتوده)  ـمی ـب آـخرـین ـشـماره ـن
ا ـطه ـب ران در راـب وده اـی زب ـت وـضع ـح ا ـم ـطه ـب ردم در راـب اـمه ـم وـضـیـحی ـن اـله ـت اـمل ـمـق ـش

تهدیدات ایاالت متحده می باشد.            

جلوه هایی از همبستگی بین
المللی با مبارزات مردم ایران
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ـسه ا و دـسـی رـه ـسـی ـبـیل ـتـف د.  اـین ـق اـش اال ـب اـسی ـب ـنه ـسـی زـی ا ـه اک وـب رـن ـخـط
ریکا در ای آـم اـست ـه وـعی از ـسـی ـصـن اـلب سـازی ـم ظـور ـق ـمـن ا ـب پردازـیـه
ارپردازی ـتـعـلق  ـبه ـشـع رـهنگی ـم ذـهـبی، نژادی وـف ارضـات ـم چارچوب ـتـع
ا اـست.  ـهمچـنـین زدی ـه اح ـی ـصـب اـمـنه ای  وـم اش ـخ اـنی  از ـقـم ای کـس ـه
اد ـبه اـین ا اـسـتـن اـنه ـهای ـمـشـخـصی ـنـیز در کـشورـهای ـغرـبی ـب ـمـحاـفل و رـس
ـقـبیل ـمـباـحث وداـمن زدن ـجو ـترس از ـبیگانه و اـیـجاد روـحیه ـتدافـعی ـسـعی

در توجیه سیاست تهاجم نظامی دارند.     
اـفـتن ریکا و درـی اکـمه اـم ای ـهـیـئت ـح اـسـتـه زـیه ـتـحـلـیل ـسـی ذا ـتـج           ـل
ـعواـمل ـعـیـنی و ـحـلـقه ـهای اـصـلی آن ـمـسـتـلزم شکاـفـتن ـجواـنب اـقـتـصادی و
ـسـیاـسی ـشراـیط ـموـجود و ـتـشـخـیص ـفراـیـندـهای ـتـعـین کـنـنده ـمـناـفع کـلـیدی
ر ـظ ود ـمـیالدی از ـن ا ـطی دـهه ـن رـیـک ریکا اـست.  اـقـتـصاد اـم اکـمه اـم ـطـبـقه ـح
اـبل ـمالـحـظه ای ـبود.  اـین رـشد ـشاـخص ـهای اـقـتـصاد کالن دارای رـشد ـق
ردم وـمی ـم دگی ـعـم ا ـسـطح زـن وزون و ارـتـق وـسـعه ـم اـنه ـت ـش وان ـن را ـنـمی ـت
اـمریکا داـنـست.  ـشاـخص ـهای اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی  ـمـتـعددی  ـموـید اـین
واقـعـیت اـست که اـقـشار و ـطبـقات ـفوـقاـنی ـثروـتـمـند ـقـسـمت ـعـمده اـین رـشد
ـسـیاری از ـنـهادـهای را ـنـصـیب ـخود ـنـموده اـند. در اـین دوره ـسـطح کـیـفی ـب
اـفـته اـجـتـماـعی آـمریکا ـشدـیدا ـتـحت ـفـشار ـماـلی ـبه ـصورت ـفاـحش ـتـنزل ـی
ریکا روت درون آـم اـست. کاـفی ـست اشـاره شـود که 70 در صـد کل ـث
ر ـش ار یک در صـد ـق ـی ا در اـخـت ـنـه روت ـت ـتـعـلق ـبه 10% ـجـمـعـیت و 38% ـث ـم

فوقانی قرار دارد. 
اـعث د ـب ـیـمه دوم دـهه 90 ـبه ـبـع ا در ـن وـص ریکا ـمـخـص اد اـم ـص ـت د اـق رـش
ـجذب ـسـیل ـعـظـیـمی از ـسرـماـیه ـهای ـماـلی ـجـهاـنی ـبـسوی ـبازارـهای اـمریکا
گـشت.  ـبـخش ـعـمده ای از ـسرـماـیه ـهای داـخـلی و ـخارـجی از ـطرـیق ـبازار
وـین ای ـن ر ـفن اورـیـه ـتـنی ـب ـب ات ـم رـضه خـدـم اـیع وـع ـنه ـصـن ـی ورس درزـم ـب
ـسودآورـسرازـیر ـشد. اـنعکاس ـنزدیک ـبه دـهـسال رـشد ـبی وـقـفه اـقـتـصاد و
اـنی اـیه داری ـجـه ات سـرـم ـیـغ ـبـل ام ـنجـوـمی  در ـت سـوداگری در ـسـطح ارـق
اعالن مکرر اـین ـنـظر ـبود که   «ـسرـماـیه داری آـمریکا ـبه ـبرکت ـسـیاـسـتـهای
ـنوـلـیـبراـلـیـسـتی و ـفن آوری کامپـیوـتری وارد ـمرـحـله ـنوـیـنی گـشـته اـست و از
اـین ـبه ـبـعد اـقـتـصاد آن دچار ـبـحران ادواری روـنق - رکود ـنـخواـهد ـشد!»  
در اـین ـساـلـها ـبـهـمراه ـباال رـفـتن ـبی ـسابقه ـقـیـمت سـهام و امالک در اـمریکا،
اـیه داری ـسرـمـست از ـسوداگری، ـتـبلِــیـغات وـسـیع و کرکـنـنده ـمـبـلـغـین ـسرـم
ای را در ـمورد ـلزوم ـفراگـیر شدن ـجهاـنی الگوی اقـتصادی اـمریکا ـسازـمان
دادـند.  اـلـبـته واـقـعـیت ـعـیـنی ـبه وـضوح ـنـشان ـمی دـهد ـنه ـفـقط ـبـحران ذاـتی
روـنق  رکود ـسرـماـیه داری ـناپدـید نگـشـته اـست، بلکه کارـشـناـسان مـعتـقدـند
ـطه رشـد کاذب و ـیـمت  ـسهـام اـین دوره ـبه واـس ـبخـش بـزرگ ازدیـاد ـق
شـاء کالن وسـوم ـبه «دات کام» ـبـهمـراه ـتـقـلب و ارـت ادکنکی» دوران ـم «ـب
ای ودـه اـیه و کـسب ـس رـم ریکاـیی در ـجذب ـس ای آـم رکـتـه رـین ـش زرگـت ـب
اـیه رـم وـفـقـیت ـس رـحال اـین دروغ ـبزرگ ـمـعـجزه و ـم وده اـست. ـبـه کاذب ـب
داری اـمریکا ـتا آن ـحد ـبه ـمردم آـمریکا اـلـقا ـشد که در دـهه ـنود، در ـصد
ای دوـقـه ا و ـصـن دازـه وـجودی ـحـساب پس اـن ار ـمـخـتـلف ـم ـش زرگی از اـق ـب
ازار ـبورس ـتـبدـیل ـبه ـسـهام ـنـمودـند. در ا در ـب ـسـقیِــم ـشـستگی ـخود را ـم ازـن ـب
ر ان ـب ده آـن ریکا و ـعـمالً آـیـن ردم اـم ازاد درآـمد ـم ـعـمل ـحـجم ـعـظـیـمی از ـم
پایه ـتبـلیـغات و ـتوـصـیه کارگزاران ـسـیاـسـتـهای ـطـبـقه ـحاکـمه اـمریکا به ـقـمار

گذاشته شد.  
ال 2000 روز ـمشکالت ـجدی در اواـیل ـس ریکا اوـلـین ـعالـئم ـب در آـم
ـبا ـسـقوط ـشدـید ـقـیـمت سـهام وـتـنزل ـمـتوـسط درـصد ـسود ـنـشانگرکـند ـشدن
نـا ـبه صـادی، ـب ـت صـادی بـود. ـبعـد از یک  دوره رشـد اـق ـت جـدی رشـد اـق
اـیه رـم اردیگراضـاـفه ـس اـیه داری ـب رـم ای دروـنی ـس دی و ـتضـادـه ـمـن وـن اـن ـق
ازاد ات ـبـهمـراه ـم واع کاالهـا و خـدـم ـطح اـن د در ـس ـی وـل ازاد ـت گذاری، ـم

نـیروی کار (رـشد ـبیکاری)  ـبـصورت ـساخـتاری ـتـماـمی ـعرصه ـهای فـعاـلیتـهای اـقـتـصادی
اـیه رـم دن» ـس اـنی ـش رکت ـبه اـصـطالح «ـجـه ران ـبه ـب ـته اـست. اـین ـبـح راگرـف ریکا را ـف اـم
ا ـسراـیت کرده اـست. در چـند ـسال اـخـیرکارـبرد اـنواع داری ـبـسرـعت ـبه اکـثر ـنـقاط دـنـی
ا ـنـه ا یک درصـد، ـت ره ـت رخ ـبـه زل ـن ال ـتـن رای ـمـث ای اـقـتصـاد کالن، ـب ام راه ـحل ـه ـس اـق
ـیق ـم ـصـاد اـمـریکا در یک رکود ـع ـت ـتن اـق ـته اـست در کوـتـاه ـمـدت از ـفـرو رـف ـس ـتـواـن
صـاد ـت ـته، اـق شکالت پـیش گـف ـبـعث از ـم ـن دـلـیل اداـمه ـبحـران ـم د. وـلی ـب ری کـن وگـی ـجـل

آمریکا همچنان در سرازیری خطر رکود عمیق  قرار دارد. 
ـبر ـخالف ـتـبـلـیـغات و ـتـحـلـیل ـهای ـعاـمـیاـنه، ـشروع اـین ـبـحران و ـتـبـعات ـناـشی از آن
واج اال گرـفـتن اـم اـعث ـب ر 2001  اـست که ـب اـمـب ـسـتی سپـت رورـی رـبوط ـبه ـقـبل از ـحـمـله ـت ـم
ر دوـلت ـجورج ـبوش ـشـت وـبـیت ـهرچه ـبـی ریکا و ـمـنـجر ـبه ـعدم ـمـحـب ردم اـم راـضات ـم اـعـت
راـضات ر 2001  رـشد اـعـت اـمـب ر  سپـت اـمـب ریکا، ـبلکه ـقـبل از سپـت ود. ـنه ـفـقط در اـم گـشـته ـب
ـسازـمان ـیاـفته در ـبـسـیاری از ـنـقاط ـجـهان  ـنـسـبت ـبه ـنوـلـیـبراـلـیـسم و اـمریکاـبـعـنوان ـنـماد آن
کاـمال  ـمـشـهود ـبود. ـحـمـله سپـتاـمـبر  2001 ـمـسـلـماٌ  ـضرـبه دیگر ـبر اـقـتـصاد ـمرـیض اـمریکا
ـطه آن واـس دـیل گـشت که ـب ـب اـسـبی ـت ـن ز ـم اوـی ـت وارد آورد وـلی اـین واـقـعه ـعـمال ـبه دـس
ـمـسـئوـلـیت وـعواـقب بـحران اـقـتـصادی که زـحـمتکـشان اـمریکا و جـهان ـبا آن روـبرو گـشته
اـند ـبه اـسم ـبن الدن ـتـمام گردد. ـقاـبل ـتوـجه اـست، بالـفاصـله بـعد سپـتاـمـبر 2001  ـبسِـاری
از ـشرکـتـهای ـبزرگ دـست ـبه گرـیـبان ـبا ـمشکالت ـماـلی ـتواـنـسـتـند ـبا اـسـتـفاده از ـفرـصت

بیش آمده مازاد نیروی کار خود را با اخراج های وسیع کاهش دهند.
ـمـهم اـین اـست که در ـسه  ـسال گذـشته  ـبزرگـترـین اـقـتـصاد دـنـیا ـتواـناـیی بکارگـیری
ـمازاد ـسرـمایه ـها، اـضاـفه ـتوـلـید وـنـیروی کار را ـندارد. اـین ـمـسـلـماٌ ـبه ـمـعـنی الـعالج ـبودن
اـین ـبـحران وـیا ـسـقوط ـسرـماـیه داری ـنـیـست، ـبلکه ـنـشان دـهـنده اـین واـقـعـیت اـست که «
ـبازار آزاد» ـبا ـنـیروـهای مـعـجزه ـساز آن! ـبه ـتـنـهاـیی ـقادر ـبه ـبـیرون کـشـیدن اـقـتـصاد اـمریکا
از ـبـحران ـنـیـست. ـبـسـیاری از کارـشـناـسان ـهوادار  ـنوـلـیـبراـلـیـسم و ـهـمـیـنـطور ـهـیـئت ـحاکـمه
ازار آزاد»  کاـمال ـبه اـین ـمـساـله اـمریکا ـبر ـخالف ـتـبـلـیـغات و ـتـقدـیس ـنـقش ـمـحوری « ـب
واـقـفـند.  شکل گـیری الگوی اـقـتـصادی  ـموـجود اـمریکا و رـیـشه ـهای ـبروز ـمازاد ـتوـلـید
ادهً وـیق اـفـت ده و  ـبه ـتـع ـش ا و ـمشکالت ـحل ـن ادـه اـیه گذاری درآن ـبه ـتـض رـم اـفه ـس و اـض
ی گردد. ـیالدی ـمـرـبـوط ـم ی در دـهه 70  ـم ـاـیه داری ـجـهـاـن ـظـام ـسـرـم ـبـحـراـنـهـای ـن
ااـعـمال کارگزاران اـقـتـصاد اـمریکا راه ـبرون رـفت ـموـقـتی از ـبـحران ـهای دـهه ـهـفـتاد را ـب
اـست ـبـیت ـنـقش ـمحـوری دالر و ـتـحـمـیل ـسـی ـث ر پاـیه ـت اـلی ـب اـیه هـای ـم ر سـرـم ـنفـوذ ـب
ـنوـلـیـبراـلـیـسم اـقـتـصادی ـترـسـیم و ـعمـلی ـنـمودـند. از اواـیل دـهه ـهـشـتاد ـبا ـبه ـقدرت رـسـیدن
اـمه  ـضد ـمردـمی ـبه ـبـهاـنه ـتـعدـیل اـقـتـصادی از رـن دـست راـسـترـین ـنـیروـهای ـسـیاـسی اـین ـب
طریق ـخصوصی ـسازی وسیع و کوچک سازی عملکرد مـلی دولتها، در سطح جـهانی
آـغازگر دوره ـنوـیـنی از ـتـهاـجم ـمـسـتـقـیم اـقـتـصادی و ـسـیاـسی ـسرـماـیه ـهای کالن ـماـلی  ـبه
ـثروتـهای ـمـلی و ـبازارـهای کـشورـهای ـجـهان ـبود.  ـتأـمـین اـمـنـیت و آزادی ـعـمل ـسرـماـیه
ا ـمـحوـحـقوق ـصـنـفی و اـجـتـماـعی اـقـشار ـسـخه ـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی  پول ـب وـسـیـله ـن ـب
ـمـخـتـلف زـحـمتکـشان واز ـمـیان ـبرداـشـتن ـقواـنـین ـناـظر ـبرـمـناـفع ـمـلی، ـبـعـنوان ارکان اـصـلی
ریکا ـسـتـقـیم اـم وذ ـم ال ـنـف ا اـعـم اـنی ـشدن» ـب روز در چارچوب «ـجـه ا ـبه اـم اـست ـت اـین ـسـی
اداـمه داـشـته اـست.  در ـطی اـین ـفراـیـند کـشورـهای در ـحال رـشد از اـمریکای ـجـنوـبی ـتا
آـسـیا و آـفرـیـقا و ـبـعدا کـشورـهای ـساـبق ـسوـسـیاـلـیـسـتی از ـبازـندگان اـصـلی اـعـمال الگوی
اـبل انکار اـین اـست که ـحـتی یک ر ـق د. واـقـعـیت ـغـی ـسـتـن ریکا ـه ر اـم ورد ـنـظ اـقـتـصادی ـم
وان د را ـنـمی ـت ال رـش ای در ـح ورـه ـسم در کـش راـلـی ـیـب وـل اـست ـن ال ـسـی وـفق اـعـم وـنه ـم ـنـم
اـست ال اـین ـسـی زدیک ـبه دو دـهه اـعـم وان گـفت که در ـن د ـمی ـت ردـی اـفت.  وـلی ـبی ـت ـی
ـبـصورت ـفراـیـندی ـقاـنوـنـمـند و ـجـهاـنی در راـسـتای ـثروـتـمـند ـتر ـشدن ـقـشر قـلیـلی به ـقـیـمت

رشد فقر و بی ثباتی مشاغل در میان اکثریت مردم عمل کرده است.
ش ـمحـوری «بـازار آزاد» (ـبی ـسم و ـنـق ـی بـراـل ـی ـمـیل نـوـل تـدا تـروـیج و ـتـح اگردراـب
دا روـهای دـست راـسـتی ـشدـی رـیت اـقـتـصاد از ـجاـنب ـنـی دـی ا راه ـم وان ـتـنـه ـنـظارت) ـبه ـعـن
دـنـبال ـمی ـشد. در دـهه 90 ـنـیز ـبـسـیاری از وازدگان ـجـنـبش چپ، ـمدـعـیان «راه ـسوم»، و
ریِـن اـنی ـبه کوشـاـت رـصه ـجـه ـسی خـوـیش در ـع د دگردـی وازات روـن ـم درن» ـب «چپ ـم
ـیغـات ـبـل ر ـخالف ادعـاهـا و ـت ـته ـب ـب د. اـل ـن ـت دـیل گـش ـب اـست ـت ـی ـین اـین ـس ـین و عـاـمـل ـبـلـغ ـم
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کرکـنـنده، ـعواـقب ـبـسـیار ـمـنـفی اـعـمال ـنوـلـیـبراـلـیـسم ـنه ـتـنـها در کـشورـهای درـحال
ـشم رو ـبه راض و ـخ ا اـعـت ریکا ـب ـنـجـمـله اـم ـته ـم رـف ـش ای پـی ورـه د ـبلکه در کـش رـش
گـسـترش زـحـمتکـشان رو ـبه رو گـشـته اـست واـین روـند ـتـبـعات ـجدی ـسـیاـسی را
دن درت رـسـی ا  ـبه ـق اد کرده اـست. ـب ود اـیـج وـج ار ـمشکالت اـقـتصـادی ـم درکـن
اـفـظه کاران راـست) ـنه ـفـقط اـقـتـصاد ریکا (و ـمـح اکـمه اـم وش، ـهـیـئت ـح ـجورج ـب
ود، ـبلکه ازـنـظر رو ـشده ـب اره ـمشکالت ادواری ـعـمـیـقی روـب ا تکرار دوـب ریکا ـب اـم
راضـات رو ـبه ـت راه اـع ـسم ـبـهـم ـی راـل ـب ـی وـل اـمل ذـهـنی ورشکـستگی و رسـواـیی  ـن ـع
اـیه را رـم دار ـبی چون چرا ـس اـنی»  و اـقـت وـین ـجـه ـظم ـن ـست «ـن واـن رش ـمی ـت گـسـت
رـین ارـت دن یکی از ـه درت رـسـی ارت دیگر ـبه ـق د. ـبه ـعـب رار دـه د ـق دـی ورد ـتـه ـم
ا ـبه چاـلش کـشـیده ـشدن ـنزدیک ـبه دو اـسی در اـمریکا ـهـمزـمان ـب اـحـهای ـسـی ـجـن
راـلـیـسم ـبـعـنوان وـلـیـب اـیه ـهای کالن و ـبی اـثر ـشدن الگوی ـن دـهه ـتاـخت و ـتاز ـسرـم
رو دـهن کـجی وپـشت پا زدن ـبه ـن ود. از اـی اـیه داری ـب ای  سـرـم راه ـحل ـبحـراـنـه
ـقوانین و عـهد نامه ـهای بین الملـلی و تبلور کـنونی آن در تـهاجم به خاورمـیانه را
می بایست عکس العمل حساب شده طبقه حاکمه امریکا نسبت به خطر افتادن
را در ـصورت رـیزش کاـمل اـسی آن داـنـست. زـی دی اـقـتـصادی  و ـسـی اـفع کـلـی ـمـن
اـفتگی ان ـی ازـم راـضات و ـس ری اـعـت اـلب، اوجگـی اـست ـغ وان ـسـی ـسم ـبـعـن راـلـی ـیـب وـل ـن
نـیروـهای ـمردمی ـمی ـتواـند آـیـنده ـنـیروـهای دـست راسـتی اـمریکا و مـجرـیان رـیز و

درشت آن را به مخاطره اندازد. 
ادی و رـفع وری ـمشکالت اـقـتـص ـسـبی و ـف وان گـفت ـحل ـن از اـین رو  ـمی ـت
اـسی داـخـلی و ـخارـجی آن ـبرای ـطـبـقه ـحاکـمه اـمریکا دارای  اـهـمـیت ـتـبـعات ـسـی
اـسـتـهای کالن اـمریکا از ـنـظر ـتـئوریک و در ـعـمل اـتی اـست.  کارگزاران ـسـی ـحـی
ودـجه ـمخـارج ردن ـب اال ـب ر ـب ـتـنی ـب ـب ز»  ـم ـن صـادی «کـی ا ـمخـاـلف  روش اـقـت ـیـق ـم ـع
عـموـمی درجـهت  ـتـنـظـیم وارـتـقا ـسـطح کالن تـقاـضا ـهـسـتـند. از نـقطه ـنـظر آـنان اـین
اـیه داری ـنه ـفـقط  یک ـعـقب گرد ـبـشـمار ـمی آـید، ـبلکه روش  کارگزاری ـسرـم
اکـمه وژیکی ـطـبـقه ـح وـل دـئ ای اـی ادـه ـی ـن ادی  و ـب اـفع اـقـتـص ا ـمـن اد ـب ـض دا در ـت دـی ـش
رچه ال ـه و را در اـعـم ا راه ـبه ـجـل ـطـق ـن ریکا ـم اکـمه اـم ذا ـهـیـئت ـح ریکااـست. ـل اـم
ـبـیـشـتر ـنوـلـیـبراـلـیـسم  ـبرپاـیه هژـموـنی اـقـتـصادی- ـسـیاـسی- ـنـظاـمی و ـتوـسل ـبه ـحرـبه
اـیه رـم رـفـته ـس ـش ای پـی اـسی و اـقـتـصادی کـشورـه دـید ـسـی روزی، ـحـتی ـتـه ـجنگ اـف
اد ـهای ـنـظری و اـسـتـهای اـمریکا از ـمـنـظر ـبـنـی رـسـیم کرده اـست. اـتـخاذ ـسـی داری ـت
جـهان ـبـینی هـیـئت ـحاکمه آن درـهداـیت و ـحراـست از ـنـظام ـسرـماـیه داری  کامال
ز در ر ـشدن الگوی اـقـتـصادی کـیـن ا ـبی اـث رـعـیـنی، ـب ـظ را از ـن اـبل درک اـست. زـی ـق
ـسم، دیگر ـی راـل ـب ـی وـل دی آن ـیـعـنی ـن رد ـبـع ـب اد، و حـال ورشکـستگی راـه ـت دـهه ـهـف
ده اـن اـقی ـنـم اـیه داری ـب رـم ای دروـنی ـس ادـه رای ـحل ـتـض وـین رادیکاـلی ـب روش ـن
ادر ـبه اراـئه راه اـسی ـمـعـمول ـق وه ـهای اـقـتـصادی و ـسـی ارت دیگر ـشـی اـست. ـبه ـعـب
ا ـشاـهد گراـیش ـهر چه ـبـیـشـتر ـسـتـند. از اـیـنرو اـست که ـم ـبرون رـفت از ـبـحران ـنـی
اـمی و ـظ درت ـن رد ـق وت آن، ـیـعـنی کارـب ـطه ـق ا ـنـق ـنـه ریکا ـبه ـسـمت ـت ـعـملکرد اـم
اـتی اـفع ـحـی ـن اـظت ـم أـمـین و ـحـف ای ـت ز در راـسـت ر آـمـی اـست  زور و ـقـه ال ـسـی اـعـم
ـسرـماـیه داران کالن ـهـسـتـیم.  در اـین راـبـطه ـخـطوط اـساـسی ـسـیاـسـتـهای اـمریکا را

در سه وجه مرتبط می توان مشخص کرد:
1-  افزایش عظیم حجم بودجه نظامی بمنظور باال بردن سطح کالن تقاضا
ارت دیگر ـب صـاد امـریکا.  ـبه ـع ـت داـخـتن چرخ اـق ای ـبه راه اـن ـت د  درراـس ـی وـل و ـت

کاربرد فرمول اقتصادی موسوم به «کینز نظامی گرایانه». 
2-  تأمین و گسترش هر چه بیشتر حیطه عمل تسلط سرمایه های کالن در
اـبـعاد جـغراـفـیاـیی و ـسـیاـسی، یـعـنی ـتـشدـید اـعـمال ـسـیاـست ـنوـلـیـبراـلـیـسم در جـهان به
ـهر وـسیـله ـممکن و ـحـتی ـجنگ. ـباـید ـتوجه داـشت ـجنگ اـفروزی به ـنوبه بـعـنوان
د واـه ریکا ـعـمل ـخ اد اـم اـمی در رـشد اـقـتـص ـظ اـیه گذاری ـن رـم د ـس وـلـی ازـت اـمل  ـب ـع

نمود.
3-  اعـمال ـنـفوذ ـمـستـقـیم ـبر اقـتـصاد ـتـماـمی کـشورـهای جـهان از ـطریق کـنـترل

ـمـناـبع ـنـفـتی. ـبا ـتوـجه ـبه ـتـنزل ذـخاـئر ـنـفت ـبـموازات رـشد داـئـمی ـمـصرف اـنرژی درادامه بررسی اقتصاد سیاسی عملکرد ...
آینده نفت به مثابه اهرم فشار سیاسی اهمیت تعیین کننده خواهد داشت.

ـظـارت ـسـازـمـان ـمـلل و ـصـراـنه اـمـریکا از ـن ـمـله ـبه ـعـراق و ـجـلـوگـیـری ـم ـح
کـشورـهای اروپاـیی در اـمر ـبه اـصطالح ـبازـسازی و تـهدـید دیگر کـشورـهای ـمـنـطقه
ـئت ـی ظـاـمی اـست که ـه اـسی -  ـن ـی ری چارچوب الزم ـس دم در شکل گـی ـین ـق اوـل
ـحاکمه اـمریکا ـمی ـتواـند ـبرـنامه ـهای اـسـتراتژیک ـخود را ـعمـلی ـنـماـید.  ـقابل ـتوجه
اـست که ـهـیـئت ـحاکـمه اـمریکا ـبرای ـبرون رـفت از ـمشکالت اـقـتـصادی  ـسـیاـسی ـتا
اـنی اـلـفت ـجـه اوـجود ـمـخ اـمه ـهای ـخود اـصرار دارـند که ـب رـن دان ـحد ـبه اـجرای ـب ـب
ـحاـضر ـبه تـقبل درـجه رـیسک ـباال و ـهزـیـنه ـسـیاـسی الزم ـشده اـند. در اـین روـندآـنـها
ـحـتی آن دـسـته از ـقواـنـین ـبـین اـلمـلـلی وپـیـماـنـهای ـغـیر رـسـمی ـسـیاـسی و اـقـتـصادـیی را
ره ـبتکرـین و ـبـه ریکا از ـم ا ـبحـال اـم اـنی ـت د که از ـجنگ دوم ـجـه ال کرده اـن پاـیـم

مندان اصلی آن بوده است.
ـمی ـتوان گـفت از نـقـطه ـنـظر اـقـتـصادی -  ـسـیاـسی، ـمـناـفع ـسرـماـیه داری اـمریکا
دگان اـیـن ود ـنـم وکراـسی و وـج اـنی واـقـعی دـم ری ـمـب ا شکل گـی اد ـب آشکارا در ـتـض
ـسیِـاـسی واـقـعی ـمـنـتـخب ـمردم در چارچوب ـعـملکرد شـفاف یک حکوـمت ـمردـمی
اـنه، ـن ـی ر واـقع ـب ای ـغـی اوری ـه رـخی ـخوش ـب ول و ـب ات ـمـعـم ـبـلـیـغ ر ـخالف ـت اـست. ـب
حکوـمت درـخدـمت « ـبازار آزاد» (ـبی ـنـظارت) و دـموکراـسی در ـتـضاد ـبا یکدیگر
وکراـسی  در وازـین آزادی  و دـم رـین ـم داـیی ـت دن اـبـت ال ـش د پاـیـم د روـن رار دارـن ـق
اـهـیت ارـیـخی ـم ـخود اـمریکا ـموـید اـین واـقـعـیت اـست.  ـتـجزـیه و ـتـحـلـیل ـمـنـطـقی و ـت
اـیه رـم ا کـشورـهای ـس ـطـقه  ـب اـسی کـشورـهای ـمـن اـنـبه رواـبط اـقـتـصادی  و ـسـی یک ـج
وـسـعه و ردم در ـجـهت ـت ارت و دخـاـلت ـم ـظ د که ـن شـان ـمی دـه ـته ـن شـرـف داری پـی
تـحوالت ـبـنـیادی  در ـتـضاد آـشـتی ـناپذـیر ـبا ـمـناـفع ارتـجاع داخـلی و امپرـیاـلـیـسم ـقرار
ورد ـعـملکرد وع ـتـحـلـیل و ـبـیش ـبـیـنی در ـم ر ـن رو ـه د داـشت. از اـیـن واـه داـشـته و ـخ
اـمریکا ـنـسـبت ـبه رژـیم ـهای دیکـتاـتوری ـمـنطـقه، از ـجـمـله کـشور ـما ـباـید نکات زـیر

را مورد توجه داشته باشد:
صـادی- ـت زی شـراـیط اـق ـیـله آمـریکا، ـیـعـنی پی رـی وـس ر رژـیم» ـب ـی ـی اـلف- «ـتـغ
سیاسی الزم بمنظور کانالیزه کردن ورود سرمایه های امریکایی و مسلط شدن به
ـمـنابع و مـخـصوـصا ـبازارـهای اـین کـشورـها اـست. ـخـصوـصی ـسازی و ـخـنـثی ـنـمودن
نقش دولت و ـنیروهای مـلی دموکراتیک اـبزار دسترسی به این اـهداف می باـشند.
ر کار ر ـس ـسـته» و ـب درن» وـلی «واـب ورژوازی «ـم د ـب ـنجـا رـش ـنه الزم در اـی ـی پـیش زـم
ـیع ـط ـیـاـسی آن در چارچوب یک دـمـوکراـسی کاذب و ـم ـنـدگان ـس ـمـاـی آـمـدن ـن

سرمایه داری امریکا است. 
ب- دربرـهه کنوـنی، امریکا  ـنیروـهای ـسنتی  و رژیـمهای ـمبتـنی بر ـبنـیادگرایی
درن» و رواـبط ورژوازی «ـم ا ـطـبـقه ـب ـسـتی ـب زـی وان پرورش و ـهـم د ـت اـق اـسالـمی را ـف
اـقـتـصادی-اـجـتـماـعی الزم ـتـشـخـیص داده اـست. ـتـخاـصم اـمریکا ـنـسـبت ـبه اـین ـقـبـیل
ـنـیروـها ـبه دـلیل ـخـصـلت اـسـتـبدادی و  ـضد اـنـساـنی آـنـها ـنـیـست، ـبلکه دـقـیـقا ـبدـلـیل از
اـفع ـن ان سـد راه ـم زاـحـم وان ـم ـشـخص ـبـعـن ـطع ـم ان در اـین ـمـق رداـشـتن آـن سـر راه ـب

اقتصادی کالن است.
پ- درحکوـمت ـمورد ـقـبول اـمریکا، ـفـقط وـجود رواـبط اـقـتـصادی  اـجـتـماـعی
ت ی اـست و خــصـل ـرط اـصـل ـیـش ـش ـازار آزاد» ـب ـام «ـب ـظ ـای ـن ـاـبق الزـمه ـه مــط
ود. واـهد ـب ردم وحکوـمت ـضروری ـنـخ اـبـین  ـم ـظر راـبـطه ـفـیـم وکراـتیک آن از ـن دـم
اـتـفاـقا، ـعـملکرد دوـلت در ـخدـمت «ـبازار آزاد» اـلزاـما ـمی ـباـیـست ـقدرـتـمـند و ـقادر
به ـسرکوب ـخواـسته ـها و اـعـتراـضات ـمردم ـباـشد. در اـجرای ـبرـنامه ـهای ـنوـلیـبرالِـسم
ـر ـبت»ی » ـب ـث یِــاـست «رـیـاـضت کش «ـم ـیل ـس ـم ـصـادی  وـتـح ـت ـنـد ـتـعـدـیل اـق ـاـن ـم
اـیه ـهای کالن اـفع اـقـتـصادی ـسرـم اـهـیت روـبـنای ـسیِـاـسی ـحاـفظ ـمـن زـحـمتکـشان،  ـم
داـخـلی و ـخارـجی اـست وـطـبـعا  ـنـمی ـتواـند در ـعـین ـحال دـموکراـتیک و ـمردم گرا
ـباـشد.  ـمـنـطق ـساده و واـقـعـیت ـعرـیان ـنـشان ـمی دـهـند ـمـحروم کردن اکـثرـیت ـمردم
ا ا ـفرـیب ـتوده ـه ا اـعـمال زور و ـی از ـبـخش ـعـمده ـثروت اـجـتـماـعی در ـعـمل ـفـقط ـب

در چارچوب عقب ماندگی اجتماعی امکان پذیر است. 
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ـسـلـیم ـطـلـبی و از ات گری، ـت اـش ر ـمـم ا تکـیه ـب اکم ـب اع ـح ارـتـج
ر اـین اـصل که «دوـلت اـصالحـات» در ا تکـیه ـب ر ـب ـهـمه ـمـهم ـت
اـنـتـها ـخواـهان ـحـفظ «ـنـظام کـنوـنی» اـست ـتواـنـسـته اـست ـسد راه
اـتـمی و وی دوـلت ـخ ادی از ـس ـشـنـه د پـی والت ـحـتی ـنـیم ـبـن ـتـح

خواست های نیروهای اجتماعی مدافع اصالحات گردد. 
ـت ـن اســت که «دوـل ــــروز روشــن اســت اـی آنچه اـم
اـصالـحات» ـبه پاـیان ـخط رـسـیده اـست. ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی
ی ـم ـاـش ت ـه ـای دوـل ـاـست ـه ـی ـار ـس ـاـجـعه ـب ت تکرار ـف دوـل
رـفسنـجاـنی و تـشدـید مـحرومیت و فـقر و ـتن دادن به سـیاست ـها
و ـخواـست ـهای ـصـندوق ـبین اـلملـلی پول و ـبانک جـهانی اـست
اـست که دوـلت دـتـه ون ـم اـسی، اکـن والت ـسـی رـصه ـتـح و در ـع
ـته اـست گاـمی در راه ـتـحـقق خـواـست هـای ـس تـواـن ـمی ـن ـخـاـت
اـست ارات رـی ـی ـت ـست الـیـحه اـخ ردارد. ـبن ـب ـجـنـبش مـردـمی ـب
اتـواـنی دوـلت در ات، در کنـار ـن ـتخـاـب ـجـمهـوری، و الـیـحه اـن
ـمـقابل اـقداـمات ـخـیره ـسرانه و ـضد ـمردـمی ارگان ـهای زـیر ـنـظر
ـیه و ـضـاـئ ـصـوـصـاً اـقـداـمـات ـسـرکوبگراـنه ـقـوه ـق ـیه ـخ وـلی ـفـق
ددی ای ـمـتـع وـنه ـه اـمی از ـجـمـله ـنـم ـظ اـمی و ـشـبه ـن ـظ ای ـن ادـه ـنـه
داـیر ـبر ـعـجز دوـلـتی اـست که ـتأـثـیر ـناچـیزی ـبر روـند ـتـحوالت
کـشور دارد. آنچه روـشن اـست اـین اـست که ارتـجاع ـحاکم از
ـهم اکـنون ـخود را ـبرای دوران پس از ـخاـتـمی آـماده ـمی کـند.
ـتـهاـجم وـسـیع ـبه ـنـیروـهای دگراـندـیش، پروـنده ـسازی گـسـترده
ـیـاـسی دگراـنـدیـش و ـبـرای ـشخــصـیت ـهـا و چـهـره ـهـای ـس
ـشـجـوـیـان آزادی ـخـواه و تگـیـری و شکـنـجه داـن ـین دـس مچـن ـه
وـطـئه ـشی از ـت ا ـبـخ ـنـه د ـت ـتـق ـن دگان ـم ـسـن وـی اـمه نگاران و ـن روزـن
رای دوران پس از ـشان ـحاکم ـب دـی اریک اـن وـسـیـعی اـست که ـت
ار أـله کـن ـس رـتـجـعان ـحاکم ـم رای ـم ـخاـتـمی ـتدارک دـیده اـند. ـب
روهـای ـی سـأـله سـرکوب ـجـنـبش و ـن ـست، ـم ـی ـتن خـاـتـمی ـن رـف
ـای نگرـه ـر در ـس ت که در ـشـش ســال اخــی ی اـس ـاـع ـم اجــت
گوـناگون ـمـبارزه ـتـجرـبه آـموـخته و ـمی ـتواـند ـخـطر ـجدی ـبرای
ن خــطـرات و ـا اـی ـله ـب ـاـب ـاـشـد. ـمـق ـیه ـب م والـیت ـفـق ـبـقـای رژـی
ـسـجم کردن ـن تـر در راه ـم ـش ـی ـنهـا بـا ـتالش ـب یـز ـت ـتهـاـجمـات ـن
صـفوف ـمـبارزان راه آزادی و ـهمه ـنـیروـهای مـلی و ـترـقی ـخواه

میهن ما امکان پذیر است. 
اـمروز دیگر روـشن اـست که در مـقابل ـنـیروـهای ـسـیاـسی و
اـجـتـماـعی کـشور ـتنـها دو اـنـتـخاب ـقرار دارد در کـنار خـلق ـبودن
و ـیا در مـقاـبل آن اـیـسـتادن. ـتارـیخ و افکار ـعـموـمی ـجاـمعه ـما ـبر
اـین اـساس ـقـضاوت ـخود را کرده و ـمی کـند. وضـعـیت بـحراـنی
ـمـنطـقه ـخـطر ـخارـجی و ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه و ـخـطرـناک
ـنه ـی ـیـنی کاذـبی را در زـم ان حـاکم جـای ـهیچ خـوش ـب رـتـجـع ـم
اـقی ـنـمی گذارد. ا ـب ان ـمـیـهن ـم اع و دـشـمـن ای ارـتـج واـست ـه ـخ
ـباید دـست در دست هم ـبا ایجاد ـجبهه وسیعی از ـهمه مدافـعان
اـتوری ـحاکم راه را ـبه ـسـمت ـجـنـبش ـمردـمی و ـمـخاـلـفان دیکـت
دی شکـیل چـنـین ـجـبـهه واـح ا ـت ا ـب ـنـه ود. ـت ده گـش والت آـیـن ـتـح
اـست که ـمی ـتوان ـبا ـسازـماـندـهی ـتوده ـهای ـنا راـضی و ـجان به
وار و زـمـیـنه ـطرد رژـیم داد را دـش ده اداـمه ـحـیات اـسـتـب ـلب رـسـی

والیت فقیه را فراهم ساخت. 

در ـمورد ـبرـخورد اـمریکا  ـبا  کـشورـما، ـمی ـتوان پـیش ـبـیـنی کرد که اـمریکا ـبه واـسطه ـقدرت
رار ده ای ـق ـن زاـی ار ـف ـش ای ـمـخـتـلـفی رژـیم والـیت ـفـقـیه  را ـتـحت ـف رـصه ـه ازع در ـع ـن اـمی ـبالـم ـظ ـن
خواـهد داد. هـیئت ـحاکمه اـمریکا به این نـتیجه رسـیده است که از یکـسو اصالح طـلبان حکوـمتی
ـتوان و ـیا ـخواـست اـستـحاله حکوـمت و ـفاـئق آـمدن ـبر ـبـنـیاد گراـیان ـسـنـتی را دارا ـنـیـسـتـند. از ـسوی
ان حکوـمـتی  در ـب ده اـصالح  ـطـل ای اـصـلی حـول  ذوب در والـیت وـبـخش ـعـم اح ـه دیگر، ـجـن
مـجـموع دارای گراـیـشات ـبـسـیار ـقوی ـسرـماـیه داری ـهـسـتـند.  ـبه ـعـبارت دیگر، زـیرـبـنای اـقـتـصادی
ـموـجود وـبرـخی الـیه ـهای ـبا ـنـفوذ در روـبـنای ـسـیاـسی اـیران  ـمـسـتـعد پـیوـند ـقوـیـتر ـبا ـسرـماـیه داری
ـجـهان اـند. ـظـهور و رـشد الـیه ـهاـیی ازـطبـقات ـسرـماـیه داری ـمـتصل به رژـیم،  اـعـمال ـبرـنامه ـتـعدیل
ـسم ـبه وـسـیـله ـی راـل ـب ـی وـل اـست ـن د ـسـی دـی ـش اـنی، اداـمه و ـت ـسـنـج دگی»  رـف ازـن ادی در دوران «ـس ـص اـقـت
اصالح ـطـلـبان حکوـمـتی از نـقـطه ـنـظر اـمریکا نکات «ـمـثـبت» ـقاـبل اـسـتـفاده ـبـشـمار ـخواـهـند آـمد.  ـبه
ـعـبارت دیگرامکان  و ـشراـیط ـمـساـعد ـبرای ـتثـبیت ـموقـعیت اـقتـصادی  سـیاـسی ـبورژوازی ـمدرن و
وـنی درون ای کـن دـیـه اـسی و گروه ـبـن ای ـسـی روـه اـبل ـمالـحـظه ای از  ـنـی ـسـته ـبه وـسـیـله ـبـخش ـق واـب

ایران وجود دارد.   
ـمشکل در وـضـعـیت کـنوـنی ـناـسازگاری روـبـنای ـسـیاـسی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبا ـمـناـفع اـقـتـصادی
- ـسـیاـسی اـمریکا اـست. وـلی ـبی ـتردـید ـبافت ـفوـقاـنی ـطبـقات،  زـیر پایه اـقـتـصادی، اـنـباـشت ـسرـمایه
ـهای کالن  ـمنـجـمله دردـست کـساـنی از ـقـماش آـقازاده ـها و وـجود گراـیش ـغاـلب ـسوداگری در
روـبـنای ـسـیاـسی امکان ـتـغـیر حکوـمت را از ـطرـیق پاـیه اـقـتـصادی ـبه ـعـنوان یک «آـلـترـناـتـیو»  ـجدی
روـهای درون رکـیب دـقـیق ـنـی وان شکل و ـت ر ـمی ـسازد. اگر چه در ـحال ـحاـضر ـنـمی ـت ـمـحـتـمل ـت
حکوـمت ـمورد ـنـظر اـمریکا در اـیران را ـبـیش ـبـیـنی کرد، وـلی ـبی شک در اـین ـنوع «ـتـغـیررژـیم»  ،
ـجاـیی ـبرای ـنـیروـهای ـمـعتـقد ـبه ـمـنافع ـمـلی و ـمردـمی وـجود نـخواـهد داـشت.  ـبار دیگرکـشور ـما در
مقطع تاریخی مهـمی قرار می گیرد، نـیروهای ضد مردـمی (از جمله سلطنت طلب ـها، روحانیت
ـمرتـجع، و ـسودـجوـیان ـمـعـمول )  ـبـهـمراه دـخاـلت گـسـتاـخانه امپرـیاـلـیـسم، درـصدد  مـحروم  ـساـخـتن
ر ادی ـب اـبی ـبه پیِــشرـفت و  ـتـحوالت ـبـنـی ارزه در راه  اـسـتـقالل و دـسـتـی ا از امکان ـمـب ردم کـشور ـم ـم

خواهند آمد. 
ـبا ادامه اوـضاع بـحراـنی ـسـیاـسی کـشورو ضـعف رژـیم  ـمی ـباـیـست ـمـنـتـظر دـخاـلتـهای ـمـستـقـیم و
ـغـیر ـمـسـتـقـیم اـمریکا ـبود. ـهدف ـبوـجود آوردن اـهرـمـهای ـفـشار ـبـهـمراه ـفرـصت ـهای ـتـشوـیـقی ـبه
ریکا اـسی اـم ای اـقـتـصادی - ـسـی رـحـه اـسب ـط اـسی ـمـتـن ای ـسـی روـه واـضع  ـنـی ری ـم ـمـنـظور شکل گـی
ـشـخـصی اـسی ـم ای ـسـی ا و ـشـخـصـیت ـه روـه و»  ، ـنـی اـتـی رـن ـت را اـین «آـل ود. در ـصورت اـج د ـب واـه ـخ
واـضع ـسی ـم د دگردـی وـنی در روـن ون کـن ـسـی ود و ـبـخـشی از اپوزـی وـج ای ـم اح ـه وـعه  ـجـن ازـمـجـم
ـخوـیش، ـخود را به ـصورت ـنـهان و آشکار ـبه ـعـنوان ـناـمزدـهای  ـشاـیـسـته ـقابل ـبـهره ـبرداری رژـیم
اره ـبه ا اـش رکا، در اـیـنـج ره وـلی ـفـقـیه و ـش اـمات روزـم ر ـخالف اـتـه واـهـند کرد.  ـب رـضه ـخ ده ـع آـیـن
فعالیت ـهای  جاسازی  ـجاسوسان و ـخرید مـسئولین  درون رژیم نـیست. بلکه مـسأله امکان عینی
چرخش  بـخش قابل مالـحظه یی از ساـختار رژیم به دـلیل منافع اـقتصادی و بـقای آنـها است.  بی
ـتردـید بـخـشی ازروـبـنای ـسـیاـسی ـموـجود ـخواه ـنا ـخواه در اـین دگرـساـنی ـشدـیداٌ ـمورد تـهدـید ـقرار
ـخواـهد گرـفت.  واـقـعـیت ـموـجود اـین اـست که رژـیم والـیت ـفـقـیه  ـبه دـلـیل ـبـحران دروـنی و ـعدم
برخورداری از حمایت مردم توان خنثی نمودن فرایند نفوذ اقتصادی - سیاسی امریکا را ندارد.
در اـین روـند ـهدف ـعـمده  ـمـجرـیان داـخـلی و ـخارـجی ـسـیاـسـتـهای اـمریکا،  ـخارج کردن اراده و
روپاـشی رژـیم  والـیت ر ـف اگزـی د ـن ردـمی ازروـن روـهای ـم زوی  کردن ـنـی ردم و ـمـن ای ـم واـسـته ـه ـخ
روهـای ـی رـین ـن و،اـتحـاد وـسـیع ـت ـنهـا راه ـبـجـل وـشت سـازـت ـطع سـرـن ود. در اـین ـمـق ـیه خـواهـد ـب ـفـق
اکم  و داد  ـح رـضد اـسـتـب ردـمی ـب ـسـیج ـجـنـبش ـم ذـهـبی ـمـیـهن دوـست در ـب وکراـتیک، ـمـلی و ـم دـم
ـنـیروـهای ـضد ـمردـمی اـست که ـمـترـصد کـسب ـقدرت  ـبوـسیـله ـفـشار ـنـفوذی و ـیا ـتانکـهای اـمریکا
ود ادی اشکال ـمـعـین ـبه ـخ ـنـی ای ـتـحوالت ـب ـطـقه در راـسـت ای ـمـن ورـه ارزه در کـش وه ـمـب د. ـنـح ـسـتـن ـه
رـضد ارزه ـب وان گـفت که ـتـلـفـیق ـمـب ریکا ـمی ـت ا در ـنـظر گرـفـتن ـحـضور اـم ـخواـهد گرـفت. وـلی ـب
ادی اـجـمات و  ـتـحـمـیل ـعـملکرد اـقـتـص رـضد ـتـه ارزه ـب وکراـسی و ـمـب ای دـم وری در راـسـت اـت دیکـت

سیاسی امریکا یک پیش شرط عام است.       
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ازی آـموزش وپرورشادامه نتایج جهانی شدن، بحران ... ـسه ، ـخـصوـصی ـس راـن رال ـف و ـلـیـب اـیی دوـلت راـست و ـن اـست. ـهدف ـنـه
اـست . ـباـید ـیاد آوری کرد که ـهم اکـنون در ـفراـنسه ـمدارس ـخـصوـصی در ـسـطح گـسـترده ـیی
دارس و کمک ـبالـعوض د . درآـمد اـین ـم اده ـمی کـنـن اـبل ـمالـحـظه دوـلـتی اـسـتـف د ـق ـسـی وـب از ـس
دوـلـتی ـطوری اـست که امکاـنات اـین ـمدارس ـبه ـمراـتب از ـمدارس دوـلـتی اـفزون ـتر اـست .در
د ، دارس دوـلـتی ـمی زـن ود وـضع ـتـحـصـیل در ـم وزش و پرورش دم از ـبـهـب ر آـم اـلی که وزـی ـح

دختر خود او در یک مدرسه خصوصی درس می خواند.
ـشـستگی 2 ازـن ال 2010 ـبه ـسن  ـب ا ـس رار اـست که ـت ر از اـین ـنـیـست.  ـق ان وـضع ـبـهـت در آـلـم
ازـنـشـستگی از 65 ـسال ـبه 67 ـسال اـفزاـیش ـیاـبد و ـهـمزـمان ـمـیزان ـسال اـضاـفه ـشود. ـیـعـنی ـسن ـب
ا ـتـعداد ازـنـشـستگی ـنـیز کاـهش ـخواـهد ـیاـفت . ـبدـین ـترـتـیب که ـمـقرری در ـتـناـسب ـب ـمـقرری ـب
ـبازنشستگان مـحاسبه خواـهد شد . همچنین حق ـبیکاری برای بیکاری های دراز ـمدت کاهش
ـخواـهد ـیاـفت و ـبه ـنام “ـمـقـتـضـیات اـسـتـخداـمی “ و “ـتـحرک پذـیری” ، ـفرد ـبیکار ـمـجـبور اـست

هرکاری را در هر نقطه ای از کشور بپذیرد.
ا اـینکه ـبـحران ـبورس ـها که در ـهـمه ـجا ـسـبب پاـیـین آـمدن ـقـیـمت ـسـهام  واز ـجـمـله ـسـهام ـب
صـندوق ـهای ـبازـنـشستگی به ـمـیزان 20 درـصد ـشده ، ـبا اـینهـمه ـموـضوع ـتاـمین ـماـلی ـبازـنـشستگی

از راه سرمایه گذاری ذخیره های این صندوق ها همچنان مطرح است.
ـشـستگی و ازـن اـبت ـب ران ـب اـنه از ـحـقوق بگـی اـه زان کـسرـشده ـم ا ، از اـفزاـیش ـمـی رـه ـهـمه ـمـتـغـی
اـفزایش سن بازـنشستگی و  کاهش میزان ـمستمری ها ، داـیمأ به زیان حقوق بگـیران و در آمد
ـحاـصل از کار ـتـغـیـیر داده ـمی ـشوـند. در اـین راـبـطه ـهیچ راه ـحل ـجایگزـیـنی ـمـبـنی ـبر ـمـشارکت
ـشرکت ـها و ـمالـیات ـبـندی ـبر ـعاـیدی ـسرـمایه در ـنـظر گرفـته ـنـشده است . گوـیی اـین اـمر طـبیـعی
اـست که دو ـمزد بگـیر ـهر روز ـجان ـخود را ـهنگام کار از دـست ـبدـهـند وـهـشت ـتن دیگر در
دـقیقه ـقرـبانی رـفاه ـشرکت ـها ـشوـند ، اـما نه این ـشرکت ـها و نه ـسرـمایه ـخـصوصی ، ـبرای ـتاـمین
ـبازـنـشـستگی کارکـنان ـمایه ـبـیـشـتری از ـخود بگذارـند . ـحال چگوـنه ـمی ـتوان ـخـشم کارکـنان را

درک نکرد.
3-در باره وام ها 

اره دوم ژوـئن ـمی ـسه در ـشـم راـن ـست ـف وـنـی زب کـم ـسـته ـبه ـح ـته” واـب ـی اـن اـمه چپ “اوـم روزـن
ـنوـیـسد : “ کـشورـهای در ـحال ـتوـسـعه ـبرای یک دالر که در ـسال 1980 ـقرض گرـفـته اـند ، ـتا
اـیه کـنون 7/5 دالر پرداـخـته اـند و ـهـنوز ـهم 4 دالر ـبدهکار ـهـسـتـند. ـهـشت کـشور ـبزرگ ـسرـم
د ، ا داد ـسـخن دادـن اره وام ـه ود در ـب ای ـخ د دیگر اـجالس ـه اـنـن ز ـم ر ـنـی داری در اـجالس اـخـی
”NAPAD“ وـجه رکز ـت ـشه در ـم ا ـهـمـی وع وام ـه وـض ا ـم د. اـم دـهـن ام ـب دون آنکه کاری اـنـج ـب
(اـئتالف ـجدـید ـبرای ـتوسعه در آـفرـیـقا) ـبوده اـست . اـین ـسازـمان ـمـساـله  تخـفیف ، ـیا به ـعـبارت
واره از أ ـهـم ـب رـی ال وام ، ـتـق ـط ـست که اـب د داـن اـی اـب رح کرده اـست، اـم ا را ـمـط و وام ـه دیگر ، ـلـغ
ازه “ ـبه ـشرط اـینکه ـطرف ازه ـیـعـنی یک “وام ـت اـلی “ ـت اـمـین ـم وم یک “ـت ـجاـنب ـشـمال ـبه ـمـفـه
اـشد،  ـیـعـنی حکوـمـتی که ـهـمه ـشراـیط ـتـحـمـیـلی را بپذـیرد، درک اـمـله  “حکوـمت ـخوـبی “ ـب ـمـع

شده است.
4-تضادهای امپریالیستی 

دن اـنی ـش ود از یک «ـجـه اـیت ـخ ر ـبه ـحـم اـه ـظ ا ـت ـسه ـب راـن ور ـف راک رـئـیس ـجـمـه ژاک ـشـی
دیگر» ـسـعی کرد ـخود را ـمواـفق ـبا ـشـعار ـهای ـمـبارزان «ـضد ـجـهاـنی ـشدن» ـجـلوه دـهد . وـلیکن
او ـبا  ـجمع کردن رـهـبران کـشورـهای آـفرـیـقاـیی ، چـین ،ـبرزیل ، ـهـندوـسـتان و ـیا اـلـجزاـیر کاری
ـظـیم ـجـمـعـیت رـیت ـع ده اکـث ـن اـی ـم زرگی که ـن ای ـب ازد که کشـورـه نکه روـشن ـس نکرد جـز اـی
ار نگه اـیه داری ، کـن رـم زرگ ـس ور ـب ات ـهـشت کـش ـصـمـیـم د ، از ـت شکـیل ـمی دـهـن اـنی را ـت ـجـه
ارد و ـنـیم اـنـسان ـحـتی یک ا یک ـمـیـلـی داـشـته ـشده اـند . اـین در ـحاـلی اـست که در اـین کـشورـه
ا آن زـندگی کـنـند . دو ـمـیـلـیارد از آـنـها ـنه ـبه آب آـشاـمـیدـنی و ـنه دالر ـهم در روز ـندارـند که ـب

به برق و نه به آموزش و پرورش و نه به یک تغذیه در خور زیست دسترسی ندارند.
این خطر نیز هست که ایدز بیش از تمام قربانیان جنگ های قرن بیستم قربانی بگیرد.

ازـنـشـستگی ، ـخـصوـصی ـسازی ـمدارس،ـحـماـیت اگر ـشـیراک پروژه ـهای ـتـهاـجم ـبه ـحق ـب
اـمه ـهای ـخـصوـصی ـسازـیش را پس ـمی گرـفت، ـمی ـشد ـسـخـنان او را رـن ا ـب ـهای اـجـتـماـعی و ـی
ازه ای ا را پس نگرـفت ـبلکه ـجـبـهه ـت ا ـهیچ یک از اـین پروژه ـه ا او ـنه ـتـنـه ـجدی ـتـلـقی کرد، اـم
علیه زحمتکشان فرانسه گشود و آن یورش به بیمه  های اجتماعی است (بیمه های بیماری). 
ـباـید ـتوـجه کـنـیم که چگوـنه ـمـخاـلـفت ـهای ـفراـنـسه و آـلـمان ـبا ـتـجاوز آـمریکا و انگـلـیس ـبه
ـعراق ، ـجای ـخود را ـبه ـقـبول ـبی ـسر وـصدای ـقـطـعـناـمه پـیـشـنـهادی ـمـتـجاوزـین در ـقاـنوـنی کردن
اـشـغال ـعراق داد.  به اـین ـخـبر کوـتاه که در یک روزـناـمه ـمـحـلی ـفراـنـسوی ـبه ـنام “ـمـیدی ؟ـلـیـبر”

چاپ شده ، نظر بیافکنیم . این روزنامه در شماره 13 ژوئن می نویسد:
رـنده ـقرارداد ـخرـید دوـمـیـلـیون ـبشکه ـنـفت “ گروه ـنـفـتی ـفراـنـسوی TOTAL (ـتوـتال) ، ـب
ان ـجنگ ـبه اـین ـطرف ، راق ،از  پاـی ام ـع رـید ـنـفت ـخ رـضه ـخ راق در چار چوب ـنـخـسـتـین ـع ـع

اعالم شد.” 

اـضافه ـبر ـبـیـماری شـغـلی که ـمـنـجر ـبه ـمرگ ـمی ـشود ، 100 ـبـیـماری
دیگر که ـسبب از کار اـفـتادگی کارگر می ـشود را ـنـیز ـباـید در ـنـظر
وق داـفـعـین ـحـق اـسی ، «در گذـشـته ـم د ـسـی وـن وـم وـشـته ـل گرـفت.  ـبه ـن
د اج پرداـخـتی ـبه رـش اـموش و اـین ـب ردم ، اـین رـنج ـخ ای ـم وده ـه ـت
اـلـیات ـخون” ـمی ـخواـندـند. ـحال که اـقـتـصادی و رـقاـبت آزاد را “ـم
رار دارد ور روز ـق ـشـستگی در دـسـت ازـن اـله ـب ـس رای ـم دـیـشی ـب چاره اـن
دارـیم و ـبه ظـر دور ـن اج و خـراج را از ـن جـای آن اـست که اـین ـب
ـصدـها ـهزار نـفر ـمزد بگـیری ـبـیـندـیـشـیم که از کار اـفـتاده ، ـبی رمق و
اـیی واـن ـمـعـیوب ـبه پاـیان زـندگی ـفـعال ـخود ـمی رـسـند ، ـبدن آنکه ـت
د . چرا که ـبه اـشـن ان داـشـته ـب ـش دگـی وم زـن رداری از دوره ـس ره ـب ـبـه
انگـین ـطول ـعـمر ، اـین اـمر در اـثر ـعوارض ـناـشی رـغم ـباال رـفـتن ـمـی
ـمـاری ـهـای دوران ـی ی،  ـبه اـفـزایـش ـب ـیت ـهـای ـحـرـفه ـی از ـفـعـاـل

بازنشستگی ... منجر می شود.»
اـمه اداـمه ـمی دـهد:  از اـیـنـجاـست که ـحـمالت اـخـیر ـبه اـین روزـن
ـشـستگی ـبه ویژه چـندش آور ـبه ـنـظر ازـن ـسـتم ـمـقرری و ـحـقوق ـب ـسـی
ـمی رـسد. ـحـمـله ـیی که ـتوـسط ارگان ـهای «ـجـهاـنی ـشدن» ـلـیـبراـلی،
ان ازـم اـنی، ـس انک ـجـه زرگ ـصـنـعـتی (گروه 8)، ـب ور ـب ـهـشت کـش
دار ون ـعـلـم ا کـن ای 1970 ـت ال ـه وـسـعه اروپا که از ـس ـهمکاری و ـت
تهاجمی همه جانبه علیه سیستم تامین اجتماعی و اداره امور دولتی

بوده اند ، سازمان داده شده است . 
ـمل کرد و ـتـا ـع ـیـز ـبه ـنـوـبه ـخـود در اـین راـس اـتـحـادـیه اروپا ـن
روـسای دوـلت ـهای آـنان از راـست و”چپ  (ژاک ـشـیراک و ـلـئون
ژوسپین از فراـنسه ) در اجالس سران در ـبارسلون در ـمارس 2002
زاـیش ال اـف ـشـستگی را 5 ـس ازـن ا ـسن ـب د ـت اق ـتـصـمـیم گرـفـتـن ، ـبه اـتـف
ـوـنل ژوسپن ـئ ـان ـل ـادآوری کرد که در آن زـم ـد ـی ـاـی ـد...” ـب ـن دـه
“ـسوـسـیاـلـیـست” نـخـست وزـیر و ژاک شـیراک دـست راـسـتی  رئـیس
ـسه ـبـود و ـهـردو ـبه اـتـفـاق در اـین اـجالس ـشـرکت ـمـهـور ـفـراـن ـج
د. ات اـجالس رای دادـن ـصـمـیـم ام ـت اق ـبه ـتـم ردو ـبه اـتـف د و ـه داـشـتـن
“ـلـیـبراـسـیون “ روزـناـمه دیگر ـفراـنـسوی ـمی ـنوـیـسد :«در ـشراـیـطی که
ـطـبـقات ـمـتوـسط ـبه ـسوی اـضـمـحالل و ـفـقری روزاـفزون ـسوق داده
ـمی ـشوـند، ـثروت ـهمچـنان در راس ـهرم اـجـتـماـعی اـنـباـشته ـمی ـشود
. ـسی ـسال پـیش در آـمد یک کار ـفرـما ـحدود چـهل ـبراـبر ـمـیانگـین
دـسـتـمزد یک کارگر ـبود. اـمروزه یک کارـفرـما ـنزدیک ـبه دوـهزار
ا آـساـیش ـخاـطر ـتـمام ، راـبر کارگرش در آـمد دارد و ـمی ـتواـند ـب ـب
ازـنـشـستگی اش ـشود. اـمری که اـبدأ در ـمورد ـحـقوق ـمـنـتـظر زـمان ـب

های عادی و به ویژه در مورد آموزگاران صادق نیست.”
ر در اروپا ، کارگران ای اـخـی دـینگوـنه اـست که در ـهـفـته ـه و ـب
ا ، ا، اسپاـنـی اـلـی و کارـمـندان ، در گروه ـهای ـصد ـهزار ـنـفری ، در اـیـت
آـلـمان ، ـیوـنان ،اـترـیش و ـفراـنـسه، ـبارـها ـبا دـست از کار کـشـیدن در
ـشـهر ـهای ـمـخـتـلف ـبه راه پـیـماـیی پرداـخـته اـند و ـخواـسـتار ـجایگزـین
دیگری ـبرای رـفرم در ـباره ـبازـنـشـستگی ـشدـند. وسـعت و داـمـنه اـین

تظاهرات در فرانسه از دیگر جاها چشم گیرتر بوده است .
ـیـاـست ـبـرد کاـمل ـس ـش ـسه ـبـرای پـی ـتی ـفـراـن دوـلت دـست راـس
ـبه ـیی را ـبه دـست آوردهـای ـمه جـاـن ـسـتی ، ـتهـاـجم ـه ـی بـراـل ـی ئـوـل ـن
ارزاـتی دوـیـست ـساـله زـحـمتکـشان اـین کـشور آـغاز کرده اـست. ـمـب
این دوـلت به مـحض روی کار آـمدن از ـمـیزان ـماـلـیات ـها کاـست ـتا
از ـطریق آن کسری صـندوق بازـنشستگی را به ـحساب زحـمتکشان
ـتاـمـین کـند. ـعالوه ـبر آن ـبا ـطرح پروژه “ـعدم ـتـمرکز” ـمی ـخواـهد
وـظیـفه تـعـیـین حـقوق و ـمزاـیای ـمعـلـمان و ـساـیر کارـمـندان آـموزش و
ا رار دـهد. ـب اـمات ـمـحـلی ـق ا و ـمـق ار ـشـهرداری ـه پرورش را در اـخـتـی
ـتوـجه به این که امکاـنات ـمالی اـیاـلت ـهای مـختلف یکـسان ـنـیست ،
اوت وزش وپرورش ـمـتـف رای آـم اـصی ـب ـص ای اـخـت ودـجه ـه زان ـب ـمـی
ان رـهنگـی ر ـف ـشـت ـی راـبی ـب اـنه ـخ اـیی آن ، ـخ ـیـجه ـنـه ـت ود که ـن د ـب واـه ـخ
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اجالس ـساالـنه ـسران کـشورـهای ـبزرگ ـسرـمایه داری (گروه8) در ـشراـیـطی ـتشکـیل ـشد که از یک ـسو
ـبـحران در کـشورـهای ـسرـماـیه داری ـهمچـنان در ـحال ژرـفش و ـمـبارزات زـحـمتکـشان ، ـبه ویژه در کـشورـهای
اـیی اـجالس اـنـیه ـنـه ـی ذکرـشد : در ـب ردم در گزارـشی  ـمـت اـمه ـم ال گـسـترش اـست. ـن اـیه داری در ـح رـم زرگ ـس ـب
ـسران “گروه8  ـضـمن اظـهار اـمـیدواری به بـهـبود اـقـتـصادی و ـغـلبه ـبر بـحران ـحاـضر “ـنـیاز به اـصالـحات اـقـتـصادی
“ ، و اـنـعـطاف ـبـیـشـتر دراـقـتـصاد کـشورـهای  ـثروـتـمـند ، ـیـعـنی سپردن  ـباز ـهم ـهرچه ـبـیـشـتر ـصـناـیع ـمـلی ـبه ـبـخش
خـصوصی ، اداـمه شبیـخون به حـقوق دـموکراتیک زحـمتکشان، ـمورد ـتاکـید قرار گرـفت. اشاره کـلی بـیانیه در
ـیـمت رـسی ارزان ـق ا   “دـسـت ـطه ـب دام در راـب ا اـق ر»، و ـی ـی ا کشـورهـای ـفـق اره ضـرورت  «ـتجـارت عـادالـنه ـب ـب
اـقد ارزـشی ر آن ـجـمالت ـتو ـخاـلی و ـف اـی ـظ اره 662) و ـن اـمه ـمردم ـشـم ر ـبه ـمواد داروـیی ...» (ـن کـشورـهای ـفـقـی
اـلـیـسـتی کاـمأل در ـجـهت عکس چـنـین اـظـهارات ـبی ـهـسـتـند. واـقـعـیت ـهای ـموـجود و ـعـملکرد کـشورـهای امپرـی
ز اـیـندگان 12 کـشور در ـحال ـتوـسـعه را ـنـی رـیـبی، ـنـم پاـیه ـهـسـتـند . در اـجالس گروه 8 در اوـیان ، ـبرای ـعوام ـق

دعوت کرده بودند،  بدون اینکه این کشورها حق اظهار نظر و یا اصوالٌ حق رای داشته باشند. 
ـمسـئله مـهم اـیـنـست که ـمـسایل ـعـمده ایکه جـهان ـبا آن روـبرو اـست، از ـنـظر زـحـمتکـشان و نـیروـهای ـمـترـقی

کدامند؟ و آیا کشورهای بزرگ سرمایه داری قادر به حل آن هستند؟
1-بیکاری وسیع  

و ـسـلط گزـیـنش ـنـئ ا ـت اـیه داری اـست که ـب رـم ـسـتم ـس دـنی ـسـی ـش زـمن و ـحل ـن رـین ـمشکل ـم زرگـت ـبیکاری ـب
ـلـیـبراـلـیـسم در دهه ـهای اـخـیر، اـین ـبـیـماری در کـشورـهای ـبزرگ ـصنـعـتی در ـحال گـسـترش ـمداوم اـست. ـنـمونه
ش ا گـفت: “کاـه ات ـه ـی اـل وردکاـهش ـم ـطـقی،  در ـم وش ـطی ـن ورج ـب رأ ـج رـیم: اـخـی ر بگـی ـظ ریکا را در ـن آـم
ـعـموـمی ـماـلـیات ـها به ـمـیزان 5600 مـیلـیارد دالر ـتا پاـیان ـسال 2004 ، ـبـیش از یک ـمیـلـیون ـفرـصت شغـلی ایـجاد
ار اـست.  ـهیچ کس ـمنکر اـین ـحـقـیـقت اـقد اـعـتـب ان ـف اری از اـقـتـصاد داـن ـسـی ـخواـهد کرد.” پروژه ایکه ـبه ـنـظر ـب

نیست که باید فرصت های شغلی بیشتری ایجاد شود و خیلی هم زود.
در ـحال ـحاـضر ـنرخ ـبیکاری به ـبـیش از 6 درـصد رـسـیده اـست و فـقط در ـماه آوریل ـسال ـجاری ـبـیش از
48 ـهزار نـفر ـبی کار ـشدـند . ـمـجله اکوـنوـمـیـست ـمی ـنوـیـسد: “  در 3 ـماه آـخر 500 ـهزار ـفرـصت ـشـغـلی از ـبـین
رـفته اـست . ..از آـغاز رـیاست ـجمـهوری ـبوش ـتا کـنون ، دو ـمیـلـیون نـفر یه تـعداد ـبیکاران اـفزوده ـشده اـست. “
اـما ـبـطوریکه یک روزـنامه نگار مـجله “ـنـیوـیورکر The New-Yorker“ ـخاـطر ـنـشان ـمی کـند ، ارـتـباط ـبـین
ـبـخـشودگی ـماـلـیاـتی و  اـفزاـیش اـشـتـغال کـمـتر ـمورد ـتوـجه ـقرار ـمی گـیرد. او ـمی ـنوـیـسد:  اکـنون دو ـسال اـست
اـلـیاـتی ـبی ـساـبـقه ، ـمـتـقاـعد کرد و در اـین که رـئـیس ـجـمـهور ـبوش ، کنگره را ـبه ـتـصوـیب ـمـهـمـترـین کاـهش ـم

مدت 1،500،000 کارگر و کارمند بیکار شده اند.” 
وـسط وریکه ـت د: “ پروژه آن ـط ـس وـی ام “پل کروگ ـمن “ ـمی ـن ز ـبه ـن اـیـم ورک ـت وـی ـی وـیس ـن اـله ـن ر ـمـق ـس
د . وـن د ـمی ـش ره ـمـن اـبل ـمالـحـظه ای از آن ـبـه ور ـق دان ـبه ـط روـتـمـن دگان ـبه آن رای داده ـشد ، ـث اـیـن ـمـجـلس ـنـم
ازاـین ـبـخـشودگی ـماـلـیاـتی به یک ـخاـنوار ـمـتوـسط  ـفـقط 2/7 دالر در ـسال ـمی رـسد ، وـلی ـبرای یک ـخاـنواده
ـبا در آـمد ـساالـنه یک ـمـیـلـیون دالر ، ـمـتوـسط اـین ـبـخـشودگی 93500 دالر اـست .”  اـفزاـیش ـبیکاری داـمنگـیر

تمام کشورهای بزرگ سرمایه داری است 
2- یورش به دست آوردهای زحمتکشان

اـخـیرأ دـبـیر ـخانه ـسازـمان ـبـین اـلمـلـلی کار ، ـسـندی را ـمـنـتـشر کرده اـست که رـساـنه ـهای ـبزرگ کـشورـهای
اکاال ـمدـیر ـبـخش «اـشـتـغال اـمن و ار آن گذـشـتـند. در گزارـشی که آـقای ژوکاال ـت اـیه داری ـتـعـمدأ از کـن ـسرـم
اـله ـحدود 270 ـشان ـساـخت که ـهر ـس ان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـتـهـیه کرد ، ـخاـطر ـن ازـم رای کنگره ـشـشم ـس اـلم» ـب ـس
ود. وـلی ورد ـمـنـجر ـبه ـمرگ ـمی ـش زار ـم د که در 360 ـه ـسـتـن اـشی از کار ـه وادث ـن اـنی ـح رـب ون کارگر ـق ـمـیـلـی
ـمرگ و ـمـیر ـناـشی از ـبـیـماری ـهای ـشـغـلی ، در ـسال ـبه دو ـمـیـلـیون ـنـفر ـمی رـسد. ـیـعـنی ـهر روز ـبـیش از 5 ـهزار
نـفر. گزارش دـبـیر ـخاـنه ـسازـمان ـبـین اـلمـلـلی کار ـیاد آور ـمی ـشود که در کـنار ـهر ـحادـثه ـمـنـجر ـبه ـمرگ ، ـبـین
وع کار ر ـحـسب ـن د ـبه ـحـساب آورد . ـب اـی اـشی از کار را ـب ای ـن ر ـبه زـخـمی ـشدن ـه ورد ـمـنـج ا 2000 ـم 500 ـت

ادامه در صفحه 7

بازهم درباره اجالس گروه 8
نتایج جهانی شدن، بحران سرمایه داری و گسترش مبارزات

زحمتکشان
غرفه نامه مردم در مراسم

جشن «عصر ما»
ا» ، ر ـم اـمه «ـعـص زدـهـمـین ـجـشن ـهـفـته ـن ـسـی
مـان DKP ، در ـست آـل ـی وـن ارگان حـزب کـم
ا 21 ژوـئن در ـشـهر دورـتـموـند و روزـهای 20 ـت

در پارک مشهور به ویشلینگن برگزار شد.
ـسـرـتـاـسـر پارک ـبـا ـشـعـارـهـای ـمـعـروف
ان دیگری ـممکن ا از ـجـمـله «ـجـه وـنـیـست ـه کـم
ال رـید»، «ـعـلـیه اـشـغ اـست»،  «ـصـلح را ـبه پـیش ـبـب
وـسط آمـریکا»، «دـست هـا از ظـاـمی عـراق ـت ـن
کوـبا کوـتاه» و «ـسوـسـیاـلـیـسم تنـها آـلـترـناتـیو دیگر
ـبرای ـبـشرـیت» و غـیرو ـمزـین ـشده ـبود. ـنـیروـهای
ان در ر اـلـم راـس ـست از ـس وـنـی ـصـلح ـطـلب و کـم
این جشن شرکت داشتند، که براساس گزارش

های مختلف به پنجاه هزار می رسید.
ارز اـین جــشن شـرکت ـفعـال از ویژگی ـب
ـسـتی و وـنـی دگی از اـحزاب کـم اـیـن 29 ـهـیـئت ـنـم
ارهء ـمـخـتـلف ـجهـان در اـین کارگری از پـنج ـق
ظـر آـنهـا در مـوارد بـادل ـن جــشن و ـبحــت و ـت
وری و پراـتیک ـجـنـبش کارگری و ـمـخـتـلف ـتـئ

کمونیستی در کلوپ “بین المللی“ بود.
نـوع غـرـفه هـای کشـورهـای ـمـخـتـلف و ـت
عرصه کار و فعالیت سیاسی، ـفرهنگی و هنری
ی ـراواـن ت ـف ـی ـم ـز از اـه ـی ن ـن ـی ن ـب هــا در اـی آـن
ود. شـرکت گروه هـای ـمـخـتـلف رخـوردار ـب ـب
رـقص و آواز ـخـلق هـای ـمـخـتـلف ـجهـان یکی
دیگر از ویژگی ـهای اـین ـجـشن ـبود که ـفـضای
ر ـمی اـنی ـت ر و ـجـه اـنه ـت ـم ـی ر، ـصـم آن را گرم ـت

کرد. 
ـته ـمـرکزی ـی ـغـرـفه ـنـاـمه ـمـردم، ارگان کـم
ـحزب ـتوده اـیران، طـبق روال ـهـمـیشگی ـحـضور
دگان اری از ـشرکت کـنـن ـسـی وـسط ـب داـشت و ـت
د. اـعضـاء و د ـش ازدـی ای ـمـخـتـلف ـب ورـه از کـش
ـهواداران ـحزب ـبه پـخش اـعالـمـیه ـبه زـبان ـهای
رات ـظ د و از ـن دام کردـن ـسی اـق اـنی و انگـلـی آـلـم
ـشجـوـئی در ورد ـجـنـبش وـسـیع داـن حـزب در ـم
ـیه و م والـیت ـفـق داـخل کـشـور و ـبـر ـضـد رژـی
ـسرکوبگران رژـیم ـبه ـتـبـلـیغ پرداـخـتـند. ـعالوه ـبر
ات ران ـطـبق ـمالـق وده اـی ده ـحزب ـت اـیـن ـم اـین، ـن
وـنـیـست و زاب کـم دگان اـح اـیـن ـم ا ـن اـئی که ـب ـه
وگـسالوی، ان، ـی ـت کارگری از عـراق، ـمجـارـس
ریکا داـشت، ـطـین و آـم ـس زوـئال، ـفـل ان، وـن ـسـت ـلـه
اع رـین ـتـحوالت و اوـض ان آـخ رـی ا را در ـج آـنـه
ظـرات حـزب تـوده ـطه ـن یـاـسی کـشـور و ـنـق ـس

ایران قرار داد.


