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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» !

واقعیات دهشتناک سیاهچال های رژیم فقها و
«روزه» سیاسی در همبستگی با زندانیان سیاسی 
«حتی اگر بخشی از آن ادعانامه صحیح باشد»!

ـبـر اـسـاس گزارش رـسـاـنه ـهـای گروـهی
«روزه ـسـیاـسی»  اـفراد، ـشـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی
ـان ـی ـداـن ـوق زـن ـاع از ـحـق ی در دـف ـاـع ـم ـت و اـج
ـبه 25 ـشـهـرـیـور ـمـاه در ـن ـیـاـسی، روز ـسه ـش ـس
د. ان رـسـی ارکت ـبه پاـی ـش رکزی ـم ر ـم ـمـحل دـفـت
ـسـی ـسـحــر ـنــا، عــی ـل ـبــر اـســاس گزارش اـی
ـخـیزـنـماـیـنده ـمدـیران ـمـسؤول در ـهـیأت ـنـظارت
رکت رگزاری اـین ـح اره ـب ات، درـب وـع ـطـب ر ـم ـب
اـلی ر از اـعـم راـت راـضی گـفت: «اـین ـعـمل ـف اـعـت
ورت اـمه نگاری ـص دور اـطالـعـیه و ـن د ـص اـنـن ـم
اـبد ـمی گـیرد و ـهنگاـمی ـکه ـحاـلت ـجـمـعی ـمی ـی
ی آن بــرای ـبه دسـت مــاـع اثــرگذاری اجــت
ـسی د.» ـعـی اـب زاـیش ـمی ـی آوردن ـحـقوق ـحـقه اـف
ی ـاـس ـی ـزود: روزه ـس ـز در اداـمه اـف ـی ـر ـخ ـسـح
ـتـعدادی از ـفـعاالن ـمـطـبوـعاـتی و ـسـیاـسی اـفـکار
ـدام، و دالـیل و ن اـق ـمت اـی ی را ـبه ـس ـوـم ـم ـع
اـمدـهای آن ـجـلب ـمی ـکـند و ـحـماـیت ـبـیـشـتر پـی
انگر ر ـبـی رـهنگی از اـین اـم اـعی و ـف ار اـجـتـم ـش اـق
وـعی رد آن اـست. اـین ـن ارـک زان ـک ارزش و ـمـی

اـسی ـشـبه ان ـسـی داـنـی ا زـن رادی اـست ـکه ـب ام ـبه اـف پـی
وق ـحـقه ا را از ـحـق رده و آـنـه رخـورد ـک وـنی ـب اـن ـق
ـتهـا ز در اـن د»  ـسحـر ـخـی خـوـیش ـمحـروم کـرده اـن
انچه زـمـیـنه ـتـحـقق ـحـقوق ـحـقه اـعالم کرد که: « چـن
اـسی ـبه ود، روزه ـسـی ـش راـهم ـن اـسی ـف ان ـسـی ـی داـن زـن
ـا ـتـحـقق ـزدـیک ـت ـده ـن ـن کــرر در آـی ی ـم ـداـم اـق
ای پـیش از ود.» در روزـه دـیل ـمی ـش ا ـتـب واـسـته ـه ـخ
ی ـت ـتـرـن ـن ـتـراـضی پایگاه اـی ـمل اـع ـبـرگزاری اـین ـع
ـیـروـهـای ـمـار زـیـادی از ـن ـمـاـیت ـش «اـمـروز» از ـح
ر رکت ـخـب ور از اـین ـح اـعی کـش ـم اـسی - اـجـت ـسـی
اـنـیه داده ـبود و  ـنـیروـهای ـمـلی- ـمذـهـبی ـبا اـنـتـشار ـبـی
ـیی پـیراـمون پـیوـسـتن ـخود ـبه اـین ـحرکت از ـجـمـله
د ر روـن ای اـخـی اـهـه د که: «در ـم ودـن د کرده ـب أکـی ـت
دـستگـیری و ـبازداـشت ـغـیرـقاـنوـنی ـفـعاالن ـسـیاـسی و
ـته و ـشـاـهـد وارد ـشـدن ـبـوـعـاـتی ـشـدت ـیـاـف ـط ـم
فـشارـهای ـسنگین ـسـیاسی و اقـتـصادی ـبر ـبسـیاری از
آـنان، از ـجمله آـقاـیان ـتـقی رـحـماـنی، سـعـید رـضوی
راـنی، ر، اـمـیر ـطـی ـفـقـیه، ـمـحـسن ـسازگارا، ـهدی ـصاـب
ی و ... ـبــوده ـجــاـن ـی ـل عــبــاس عــبــدی، رـضــا ـع
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ـــــــــر اـث
یک کالـس
ـــم ــه و ـم
«ـلودویگ
اخ ر ـب وـی ـف
و پاـیــــان
ه ـف ــــس ـل ـف
یک کالـس
ی» ـاـن ـم آـل
ـــــــــر اـث
ش فـردرـی
انگـلس ـبه
ـمــــراه ـه
ـتزـهاـیی از

اخ،  ـترـجـمه رـفـیق ـشـهـید اره ـفوـیر ـب ـمارکس درـب
ر روی ـصـفحـات حـزب زان ـب رـم د پور ـه ـمـحـم
توده ایران در شبکه جهانی اینترنت منتشر شد.

منتشر شد

سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران:
دست بخش خصوصی از نظام آموزشی میهن کوتاه!

در دفاع از نظام آموزشی عمومی و برضد خصوصی سازی آموزش عالی
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ـبـر 2003) ،از ـسـوی ـاـم روز 23 ـشـهـرـیـور ـمـاه ( 13 سپـت
وان روز و - اس ، ـبه ـعـن ان ، آی  ـی وـی ـشـج اـنی داـن ادـیه ـجـه اـتـح
ـیالت و ـاع از ـتحــص ـرای دـف ـان ـب ی داـنــشـجـوـی ـاـن کارزار ـجـه
ـتـر یــش ـصـوـصی کردن ـهـر چه ـب آـمـوزش ـمـلی و ـبـر ـضـد ـخ
آـموزش و پرورش ـعـموـمی اـنـتـخاب ـشده  ـبود. تـعـیـین اـین روز
در واـقع به دـلـیل ـبرگزاری اجالس ـبا اـهـمـیت «ـسازـمان تـجارت
ــا 23 ــای 19 ـت ــاـنـی» در  کان کن  (مکزیک) در روزـه ـه ـج
شهریورماه ( 9 تا 13 سپتامبر) است.  طی این اجالس سازمان
ـاـست گذاری ـهـای ـخـود در ـی ی در اداـمه ـس ـاـن ـتـجـارت ـجـه

ـشـتری را ارـهای ـبـی ـش ا ـف ازی، ـتالش دارد ـت اـنی ـس ای ـجـه راـسـت
رای ـخصـوـصی سـازی ـبخـش هـای ـعمـوـمی ، ـبه ویژه در ـب
سطح آموزش عالی ایجاد نماید. بند های مختلف و مکانیسم
ات» وط ـبه ـتجـارت خـدـم رـب وـمی ـم اـمه ـعـم واـفـقت ـن ای «ـم ـه
 (GATS) امکان اـقدام در ـجـهت گـسـترش و ـبـهـبود ـسـیـسـتم
آـموزش ـعاـلی را ـبرای کـشور ـهای اـمـضاء کـنـنده ـمشکل ـمی

سازد.
وان یکی از ـسه ـن اـنی ـبه ـع ان ـتجـارت ـجـه ای سـازـم ـتالش ـه

نگاهی به تحوالت اخیر در بازار بورس تهران                        در صفحه 2 و 3

 خاتمی: «ما خیانت نکردیم»
ری «امـروز» ر اسـاس گزارش سـاـیت ـخـب ـب
ـمـهـوری، در س ـج ـی ی، رـئ ـم ـمـد ـخـاـت ـیـد ـمـح ـس
ـای ـمـجـلـس داـنـش ـمع اعــض ی، در ـج ـاـن ـن ـسـخ
د آـموزی ـکـشور گـفت: «اگر ـبه دوم ـخرداد اـمـی
ـیم ـبه ـسـت واـن ـت وردـیم و ـن ا ـشـکـست ـخ د و ـم ـسـتـی ـب
ـیم، وـلی ـبه اـن اـمه ـعـمل بپوـش ود ـج ای ـخ ده ـه وـع
ـمردم دروغ نگـفـتـیم و ـخـیاـنت ـنـکردـیم .» ـخاـتـمی
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نگاهی به تحوالت اخیر 
در بازار بورس تهران

ـیـات ـبـرـنـاـمه اـیـجـاد ـته اـعالم ـشـد، کـل ن،  در ـمـاه گذـش ـعالوه ـبـر اـی
ازی وـس رش و ـن ان گـسـت ازـم اـمل ـس ات ـع ودرو در ـهـی رکت ـصـنـعت ـخ ـش
ـصـنایع اـیران به ـتـصویب رـسـید. مـحور اصلی ـطرح ـفوق ـخـصوصی ـسازی
و جـلب ـسرـمایه ـخارـجی ـمی ـباـشد.  به دـنـبال ـتـصوـیب اـین ـطرح، گروـهی
از گرداـنـندگان ـشرکت گسـترش ـصـنعت ـخودرو بـنا ـبه دـعوت 4 ـشرکت
ر کرده و ات ـبه اروپا ـسـف و و ـفـی روـین، رـن زرگ اروپاـیی ـیـعـنی پژو، ـسـیـت ـب
اکی اـست که، ده ـح ر ـش ـش د.  گزارـشات ـمـنـت ودـن ا ـب رکـتـه ان اـین ـش ـمـیـهـم
ـبق آن، ضـاء گردیـد و ـط تـواـفق نـاـمه هـای گونـاگوـنی در اـین ـسفـر اـم
دا ـسـتـقـیم پـی ران ـحـضور ـم اـیع ـخودروـسازی اـی ـشرکـتـهای ـخارـجی در ـصـن
اـیع ـمی کـنـند. ـبه اـین ـترـتـیب، ـمـشـخص اـست چرا و ـبه چه دـلـیل ـسـهام ـصـن
اـفل ـمـعـیـنی در درون ـته و ـبه زـعم ـمـح اـف زاـیش ـقـیـمت ـی ازی اـف ودروـس ـخ

حکومت قلب تپنده اقتصاد ایران نام گرفته است.
ـین سـازمـان ئـوـل ـس صـاد و ـم ـت ـیه، ـبه ویژه وزارت اـق رژـیم والـیت ـفـق
ورس ازار ـب رل ـب ادل و کـنـت اد ـتـع رای اـیـج ران ـب ادار ـتـه ورس و اوراق ـبـه ـب
اـشد. واـنـست ـب ود و ـنـمی ـت اـتی زدـند که اـلـبـته ـثـمرـبـخش ـنـب داـم دـست ـبه اـق
ادآور ادار ـی ان ـبورس و اوراق ـبـه ازـم ر کل ـس زی، دـبـی رـی ده ـتـب ـحـسـین ـعـب
زاـیش اـست اـف ام، ـسـی ازار ـسـه رل ـب رای کـنـت د،  ـتـصـمـیم گرـفـته اـیم که، ـب ـش
ـیم . . . ـعـلت اـتخـاذ اـین ـیـمت هـای ـسهـام را اجـرا کـن ـصفـر درصـدی ـق
زان ام دوـلـتی و اـعالم دـقـیق ـمـی اـمه واگذاری ـسـه رـن ـتـصـمـیم روـشن ـشدن ـب
اـیه رـم رکـیب ـس ز اـعالم ـت ال 82 و ـنـی ده ـس اـن اـقی ـم ای ـب اـهـه واگذاری در ـم
ـیـقی و ـحقـوـقی در ـمعـاـمالت دوطـرـفه و اراـیه اـطالعـات در گذاران ـحـق

مورد تحوالت 4 ماهه اول امسال و ریسک های بازار است .
ر وـث رـبـخش و ـم اره رـفت، ـثـم انگوـنه که ـقـبالً اـش اـست ـهـم ا اـین ـسـی اـم
اـمالت د، در ـمـع ذکر، اـعالم گردـی وق اـل ـسـتم ـف ود. پس از اجـرای ـسـی ـب ـن
انـجام ـشده در اواـخر ـمرداد ـماه ـتنـها به تـقاـضای 35 درـصد ـشرکـتـها پاـسخ
داده ـشده اـست. ـنه ـتـنـها ـتـعادـلی در ـبازار ـبوـجود ـنـیاـمد، ـبلکه ـتـقاـضا روی
اـیع ـخودروـسازی ـهمچـنان اـفزاـیش ـنـشان داد. اـیع از ـجـمـله ـصـن ـبرـخی ـصـن
د اکـی اً ـت اد رـسـم ر اـقـتـص اون وزـی د که ـمـع وـضـعـیت ـبه شکـلی وـخـیم گردـی
ـنـمود:   . . . رـشد ـقـیـمت ـسـهام ـبرـخی ـشرکـتـها و ـنوـساـنات ـشدـید ـموـجب
نگراـنی ـسرـماـیه گذاران و ـسـهاـمداران کوچک و ـخرده پا ـشده اـست . ـبه
ازار د ـب دـی ات ـش ده ـطی ـتالـطـم زرگ و ـعـم ای ـب اـیه ـه رـم ان روـشن ـس ـی ـب
ـبورس ـتـهران کوچکـترـها را خٌـرد کرده و ـیا ـبلـعـیده اـست. ـبی ـجـهت ـنـبود
ان ـش ر ـن اـط زی ـخ اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ان ـس اـس که یکی از کارـشـن
ازار ـبورس و اوراق ـبـهادار ـتـهران و ـمـجـموـعه ـقواـنـین ـساـخت:  ـتـحوالت ـب
ـفـقط و ـفـقط ـبه ـنـفع ـسـهاـمداران ـعـمده ـشرکـتـها ـبرای ـعرـضه ـسـهام اـست و
رـندگان اـصـلی اـین ـجدال ـهـسـتـند . ـنوـساـنات ـشدـید و پٌر ـقدرت در آـنـها ـب
بازار بورس تهران ناشی از عوامل معینی است. در این مورد معاون وزیر
ازار دـینگی رکود در ـب زاـیش ـنـق ده اـست:   . . . اـف ادآور گردـی صـاد ـی ـت اـق
وه و پول اـیل) و ـهمچـنـین ورود وـج وـب راه (ـم ـمسکن، ارز، ـطال، ـتـلـفن ـهـم
ام در ـشدـید ـقـیـمت ـسـه ر در ـت وـث واـمل ـم ـسـتـقـیم ـبه کـشور از ـع ر ـم ـهای ـغـی

بازار بورس تهران قلمداد می شوند .
اـندـهای رـفـسـنـجاـنی و ـشرکاء در ارزـیاـبی اـمه اـعـتـماد واـبـسـته ـبه ـب روزـن
ـخود از تـحوالت ـبازار ـبورس تـهران ـبه ـموردی اـشاره کرده که ـجاـلب و
ادی واـمـلی چون رـشد اـقـتـص وـشـته اـست:   ـع اـمه ـن اـسی اـست؛ اـین روزـن اـس
ـباال (!) در کـنار رـشد ـنـقدـینگی ـقاـبل ـتوـجه کـشور، ـسرـماـیه ـهای ـهنگـفت
د اـنـن ود ـم ـشـه ده و ـم وـن د ـش اً ـنـق رـیـع ای ـس ـشـه ور در ـبـخ ود را از ـحـض وـج ـم
ورس ر چون ـب دـت ر و جـدـی ودـت ـشـه اـم ای ـن ـشـه سکن و ارز و ـطال ـبه ـبـخ ـم
ـمـاـیـانگر آن اـست که، اوالً ـسـرـمـاـیه ـتـوـجه کرده اـست و اـین ـخـود ـن ـم

ازار ـبورس و ـفـعل و ام در ـب اـنی ـقـیـمت ـسـه اگـه زاـیش لگام گـسـیـخـته و ـشدـید و ـن اـف
انفعاالت پٌر شـتاب در این زمینه، یکی از مهمـترین مسایل در ـطی ماه گذشته و به ویژه
ا ـعـنوان  رـشد ا ـب ـهـفـته ـهای اـخـیر ـبود. رـساـنه ـهای ـهمگاـنی، از اـین اـفزاـیش ـسرـیع ـقـیـمـتـه
ـبادکنکی ـبورس  ـنام ـبرده و آـنرا در ـمرکز ـتوـجه ـقرار دادـند. اـفزاـیش ـبی ـساـبقه ـشاـخص
ش از 1 ـهـزار دالر اـفـزایـش ـی ـتـر از ـسه روز ـب ـمت ـسـهـام ـبه شکـلی که در کـم ـی کل ـق
داـشت، ـمـجـموـعه اـقـتـصاد کـشور و ـبـسـیاری از ـعرـصه ـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی را ـتـحت
ا دـقت ـبه آن اـنه و ـب وشکاـف د ـم اـی دی را که، ـمی ـب ای چـن رار داد و ویژگی ـه اع ـق ـشـع اـل
نگرـیـست از ـخود ـبروز داد. از اـبـتدای ـسال ـجاری، ـبا ـشـتاب گرـفـتن اـجرای ـبرـناـمه ـهای
دیکته ـشده از ـسوی ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول، ـشاـهد رـشد ـشاـخص کل ـبورس و اوراق
اده گرـفت. وق اـلـع ام آور و ـف رـس د ـهـفـته گذـشـته رـشدی ـس وده اـیم که، در چـن ادار ـب ـبـه
ـمـطابق آـمار رـسـمی رژـیم والـیت ـفـقیه درـصد رـشد اـین ـشاـخص در ـعرض چـند هـفـته از
ـمـجـموـعه رـشد آن در ـسال ـهای 1381 و 1380 ـخورـشـیدی ـبـسی ـفراـتر رـفت و ـبا ـحدود
ای ـته ـه سـال ـبه 9600 واحـد در ـهـف دای اـم ـت ش، از 5100 واحـد در اـب زاـی 88 درصـد اـف
ان آنچه شگـفت آور ـمی ـنـمود، رـشد د؛ در اـین ـمـی اه (ـسال 1382) رـسـی رداد ـم اـنی ـم پاـی
ا اـشاره ـبه اره و ـب اـمه اـعـتـماد در اـین ـب اـیع ـخودروـسازی ـبود. روزـن ـسرـسام آور ـسـهام ـصـن
اـفزاـیش ـسـهام ـصـناـیع ـخودروـسازی در ـبازار ـبورس ـتـهران از ـجـمـله چـنـین ـنوـشت:   . . .
ا ر ـب ال اـخـی ازی در 7 ـس ودروـس اـیع ـخ ده گرـفت که، ـصـن ادـی وان ـن اـین واـقـعـیت را ـنـمی ـت
ـبـهره گـیری درـست از امکاـنات ـخود (ـخوب ـتوجه کـنـید) قـلب تپـنده اـقـتـصاد اـیران ـبوده
اـند و ـتواـنـسته اـند، ـتوـلـید ـمـثالً ـخودروی ـسواری کـشور را از 135 ـهزار دـستگاه در ـسال
دی 555 درـصدی را در د که، رـش اـنـن رـس ال 1382 ـب زار دـستگاه در ـس 1375 ـبه 750 ـه
ال 50 ـسـبت ـبه پارـس اـیع ـن د اـین ـصـن وـلـی د ـت ال رـش ـس ا اـم ـنـه د.  ـت ان ـمی دـه ـش دت ـن اـین ـم

درصد بر آورد شده است .
اـندـهای واـبـسـته ـبه رـفـسـنـجاـنی ـنزدیک اـست، سپس در اداـمه اـمه که ـبه ـب ـهـمـین روزـن
اـفـته اـند که، ـسرـماـیه ـهای ـمـطـلب ـمی اـفزاـید:  . . . اکـنون ـسرـماـیه گذاران ـبه درـسـتی درـی
ار ـبـیش از ـسـی اـیع ـخودروـسازی اـیران ـب اـمـشـهود واـقـعی در ـصـن ـمادی و تکـنوـلوژیکی و ـن
ورس آن را االر ـب اـیع در ـت ام اـین ـصـن ر ـقـیـمت ـسـه ا ـهـمـین اواـخ وده که، ـت زی ـب آن چـی
اـیه گذاران ـسراـنـجام از ـسد ـشاـیـعات پی ازـتاب داده اـست، چـنـین ـمی ـنـماـید که، ـسرـم ـب
در پی آزاد ـشدن واردات ـخودرو ـعـبور کرده و اـعـتـماد ـبه ـصـناـیع ـخودروـسازی داخـلی
د . . .  . در اـین ـخصـوص یـادآوری اـین نکـته ضـرور اـست، ـصـنـعت را آغـاز کرده اـن
وـجه در داـخل اـبل ـت ادی و ـفـنی ـق ای ـم اـیه ـه رـم ر ـس ازی داـخـلی که ـمتکی ـب خـودروـس
ـنـاـیع کـشـور ـبـاـشـد، آنگوـنه که، روزـنـاـمه ـمـذکور ادـعـا ـمی کـنـد، وـجـود ـنـدارد!  ـص
ـخودروـسازی اـیران ـبا ـهزاران رـشـته ـمرـئی و ـناـمرـئی ـبه ـصـناـیع ـغول پیکر ـخودروـسازی
کـشورـهای امپرـیاـلـیـسـتی واـبـسـته ـهـسـتـند. در اـین ـمورد چـند ـنـموـنه کوـتاه کاـفی اـست. در
اـیع ازار ـبورس ـتـهران و اـفزاـیش ـقـیـمت ـسـهام ـصـن وـساـنات ـشدـید در ـب ا ـن ـست ـهـمزـمان ـب
ـخودروـسازی، روزـناـمه ـهای مـجاز ـجمـهوری اـسالـمی ـخـبر دادـند؛ گروه اـتوـمـبـیل ـسازی
روش وـلـید و ـف رارداد ـهمکاری در ـت ورز ژاپن یک ـق وـت وـبـیـشی ـم ـس ـبـهـمن و ـشرکت ـمـیـت
ـخودروـهای  پاـجرو  در اـیران را به اـمـضاء رـساـنده اـند. ـبر پایه اـین ـقرارداد گروه بـهـمن از
اـین پس ـبـصورت ـنـماـیـنده اـنـحـصاری ـمـیـتـسوـبـیـشی ـموـتورز در اـیران ـعـمل ـخواـهد کرد.
راـیزن اـقـتـصادی سـفارت جـمـهوری اـسالمی در ـتوکـیو عـلت اـنتـخاب گروه بـهمن ـتوـسط
ژاپـنی ـها را ـبه ـخـبرگزاری اـیرـنا اـینچـنـین ـتوـضـیح داد:   ـمـیـتـسوـبـیـشی ـموـتورز گروه ـبـهـمن
را یک ـشرکت ـغـیر دوـلـتی ـموفق داـنـسـته که، به ـعـنوان اوـلـین اـتوـمـبیل ـساز ـبرگزـیده  ـسـبز 
ازار ـبورس ـتـهران اـیران اـست و ـمـهـمـتر اـینکه در ـسال گذـشـته (1381 ـخورـشـیدی) در ـب

ادامه در صفحه 3شرکت برتر بوده است .



گذاران ـسراـنـجام ـحـساب اـقـتـصاد اـیران را از ـتـحوالت ـسـیاـسی و ـبی ـثـباـتی
اـجـتـماـعی کـشور ـجدا کرده و ـبه رـشد داـیـمی و پاـیدار آن دل ـمی ـبـندـند و
اـیه داران) در اً اکـنون ـنـسل ـجدـیدی از ـفـعاالن اـقـتـصادی (ـبـخوان ـسرـم اـنـی ـث
ران را ـمی درن اـقـتـصاد اـی د که، ـبـخش ـم ـسـتـن رآـمدن ـه اـنه ـب کـشور در آـسـت

شناسند و به آن اعتماد دارند و آن را تقویت می کنند. 
دن و رآـم ا ـنـهـفـته اـست؛ ـب را در ـهـمـین ـجـمـله ـه اـج ان کالم و کـٌنه ـم ـج
رـشد الـیه ـنوـیـنی در درون ـطـبـقه ـسرـماـیه دار اـیران!  اـین الـیه ـنوپدـید و در
ـحال رـشد و ـقوام را ـباـید ـسرـماـیه داری واـبـسـته ـنوـین اـیران ـخواـند که، در
تـحوالت اـخـیر کشور، ـهر چه ـبیـشتر (گرچه گاه ـبه کندی و در ـبرـخورد ـبا
د. آنچه در ود را ـتحکـیم ـمی کـن وـقـعـیت ـخ واـضع و ـم اگون) ـم واـنع گوـن ـم
ـمه ـجـواـنب گوـنـاگوـنی که داراـست، ـبـازار ـبـورس ـتـهـران رخ داد ـبـا ـه
ـنـشانگر ـحـضور اـین الـیه ـنوـین ـسرـماـیه داری اـیران اـست. رـشد و ـقوام اـین
اـعی ـم ری اـقـتصـادی  اـجـت والت اـقـتصـادی، ـسـمت گـی وـجه ـبه ـتـح ا ـت الـیه ـب
ران، اـیه دار اـی ـبـقه سـرـم ر و ـتحـوالت دروـنی ـط ـی ـی ـیه و ـتـغ رژـیم والـیت ـفـق
اـمری اـست واـقـعی که رـیـشه در زـیر ـبـنای اـقـتـصادی ـموـجود دارد. ـعـملکرد
ـبازار ـبورس تـهران ـبا ـهـمه واپس ـماـندگی ـهای آن ـنـسـبت ـبه اروپا، اـمریکا
ی، در مـاـهـیت ـتفـاوـتی اصـوـلی بـا آـنهـا نـدارد. یـای ـجنـوب شـرـق و آـس
مـعامالت در بازار ـبورس فقط یک قـمارـبازی در ابعاد کوچک نـیست که
دن و ـهنگ کنگ و . . . ـن ورک و ـل وـی ـی راکز ـمـخـتـلف از ـن ـهـمه روز در ـم
رـنج ـبه وـسـیـله دالالن اـمالت ـبـغ ان دارد. ـبلکه اـین ـمـع رـی ران ـج ا ـتـه گرـفـته ـت
راـمـلی ـتـماس ا و اـنـحـصارات ـف رکـتـه ا و ـش انکـه رـین ـب زرگـت ا ـب ده که ـب ورزـی
دارـند، ـصورت ـمی گـیرد و ـهم اـیـنان ـنـبض اـقـتـصادی کـشور و اوـضاع ـهـمه
ـشرکت ـهای کوچک و ـمـتوـسط را به دـست دارـند و ـمی ـتواـنـند ـمـعاـمالت
ا ـتوـجه ـبه پـیوـندـهای ـمـخـتـلف ـخود در ـجـهـتی ـهداـیت کـنـند که ـبورس را ـب
ـسـهاـمداران کوچک از پای در آـمده و ـبه ـخاک ـسـیاه ـبـنـشـیـنـند و ـسـهام در

دست بزرگترها متمرکز شود.
ـخرـید و ـفروش اوراق ـسـهام در ـبازار ـبورس و مـعاـمالـتی که روی آن
دـیل ره ـمی آورد ـتـب اـیه ـیی که ـبـه رـم رد پوـلی اـست که ـبه ـس ام ـمی گـی اـنـج
ر ا امکان پذـی رـه ود کردن کوچکـت اـب دن و ـن ا درـی ز ـب ده و از اـین رو ـج ـش
اـبـغه ـهـسـتـند ـنـمی ـباـشد. ـبه ـقول ـلـنـین:  کـساـنیکه در کار ـسـفـته ـبازی ـمـعاـصر ـن
ره وان ـبـه ر آنچه ـبه ـعـن اـلغ ـهنگـفـتی از ـسود را ـعالوه ـب ـمی داـنـند چگوـنه ـمـب
رـین االـت ـسم ـب اـلـی د.  (ـلـنـین، امپرـی زـنـن ود ـب ود ـبه ـجـیب ـخ ـسـیم ـمی ـش ام ـتـق ـسـه

مرحله سرمایه داری، منتخب به فارسی صفحه 537)
درـهـمـین ـماـجرای تالـطم در ـبازار ـبورس تـهران ـمـعاون وزـیر اـقـتـصاد ـبا
ـصـراـحت ـیـادآور گردـیـد:   از ـشـرکت ـهـای ـبـزرگ ـسـرـمـاـیه گذاری،
ـنـهادـهای ـعـموـمی ـغـیر دوـلـتی (یـعـنی ـبـنـیادـهای انگـلی و ـفاـسد) و ـشرکتـهاـیی
ازار ا ـب د ـت ازار دخـاـلت نکـنـن ده اـست در ـتالـطم ـب وع خـواـسـته ـش از اـین ـن
ران ورس ـتـه ازار ـب ام در ـب اـخص ـسـه ول ـش ر ـمـعـم د ـغـی ود. . . رـش ـتـثـبـیت ـش

سبب نگرانی شدید سرمایه گذاران و سهامداران کوچک شده است. 
ـتوجه ـبه یک نکته در راـبـطه ـبا رـشد و شکل گـیری الیه ـنوـین ـسرـمایه
دگان والن و گرداـنـن ـسـئ وردار اـست. ـم رـخ ران از اـهـمـیت ـب ـسـته اـی داری واـب
رژـیم والیت فـقیه ـمی کوشـند، حـیطه ـعملکرد و مـحدوده فـعاـلیت اـین الیه
ـنوـین را کاـمالً ـنو ـمـعرـفی کـنـند و آـنرا بـخش ـنو اـقـتـصاد اـیران ـنام نـهاده اـند؛
ـبی ـتردـید اـین ـنام گذاری و اـصوالً اـینگوـنه ـمـعرـفی کردن کاـمالً آـلوده ـبه
ـغرض ورزی ـبوده و ـبا ـهدف ـمـشـخص ـصورت ـمی گـیرد. ـبازار ـبورس و
اوراق ـبـهادار در اـیران ـبه ـهیچ رو  ـنو  ـنـیـست، در دوران حکوـمت ـضد ـمـلی
و ـضد ـمردـمی پـهـلوی، ـبازار ـبورس ـبـنا ـبه ـماـهـیت ـسـیـسـتم اـقـتـصادی ـحاکم،
ا و ـشرکـتـهای انکـه رـین ـب زرگـت ز و درـشت ـب ود که، کارگزاران رـی ـمـحـلی ـب
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ور را در ر رـشـته اـم ـسی ـس ریکاـیی و انگـلـی ای اـم رکـتـه ا ـش ـسـتی و در رأس آـنـه ـی اـل امپرـی
دـست داـشـتـند. اـین ـنوع ـفـعاـلـیت که اکـنون رژـیم واپس ـماـنده والـیت ـفـقیه آن را ـبـخش
وذ و ران و ـنـف اـیه از اـی رـم روج ـس ری در ـخ وـث د، ـنـقش ـم اـم ران  ـمی ـن صـاد اـی ـت درن اـق  ـم
رـسوخ ـسرـمایه امپریاـلیـستی در اقـتصاد اـیران داـشت. سابـقه بازار ـبورس اوراق بـهادار در
ا دخـاـلت دی ـمی رسـد. در اـین سـال ـب ران ـبه طـور رـسـمی ـبه سـال 1346 خـورـشـی اـی
رداری و اد و کاله ـب ـس اـًسـیس ـشد. ـف ور ـت ورس در کـش ازار ـب ات دوـلـتی ـب اـم ـسـتـقـیم ـمـق ـم
ای انگـلی ـبه ادـه ـی ـن ا و ـب ازاده ـه ورس راـیج اـست و آـق ازار ـب ون در ـب ازی که اکـن ـحـقه ـب

دلیل منافع خود به آن دامن می زنند، در گذشته به اشکالی دیگر وجود داشت.
و اـقـتـصاد ا  ـبـخش ـن ا ـبه زـعم رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب وـین و ـی ده ـیی ـن ا پدـی ا ـب راـین ـم اـب ـبـن
ا اـیران  رو ـبه رو ـنـیـسـتـیم. ـنوـساـنات ـشدـید در اوراق ـبـهادار و ـقـیـمت ـسـهام ـبـطور ـعـمده ـب
وـضع اـقـتـصادی کـشور ـمرـبوط اـست. ـبر اـثر اـین ـنوـساـنات ـعده ـیی از ـسرـمایه داران ـغـنی
ـتر ـمی ـشوـند و ـعده ـیی ورشکـست. ـثروت اـجـتـماـعی از دـست ـبازـنده ـها به دـست ـبرـنده

ها انتقال می یابد.  بزرگترها، کوچکترها را بلعیده و یا نابود می کنند.

اـسـیم ـشـن د اـسالم را ـبه گوـنه ای ـب اـی ا ـب اـفه کرد که: «ـم ان اـض در اداـمه ـهـمـین ـسـخـن
ـکه ـبا مـعـیارـهای دـموـکراـسی ـسازگاری داـشـته ـباـشد و ـخواـسـتار دـموـکراـسـیی ـمی
االر، ردم ـس ام ـم ـظ اره ـبه اـیـنـکه در ـن ا اـش اـشد وی ـب ا اـسالم ـب اـسب ـب اـشـیم ـکه ـمـتـن ـب
راد آراء اـیـنده ـعـقل ـجـمـعی اـست، گـفت: ـمـجـلس ـمـکاـنی اـست ـکه اـف ـمـجـلس ـنـم
د و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـمـجـلس در اـسـن رد را ـبه رـسـمـیت ـمی ـشـن ـجـمع را و ـنه آراء ـف
راس اـمور اـست. وی گفت:ـما اگر ـمی ـخواـهـیم ـنـظام دـموـکراـتیک داـشته ـباـشـیم،
اـیـندگان ـخود اـحـساس آزادی ـکـنـند و ر در اـنـتـخاب ـنـم ـشـت ردم ـهر چه ـبـی اـید ـم ـب
محدودیت ها کم شود تا ضمن حفظ جایگاه مجلس اساس دموکراسی تضمین

شود.»  
ـخاـتـمی در اداـمه ـهـمـین ـسـخـنان ـضـمن ـتأکـید ـبر ـضرورت ـتوـجه ـبه ـخواـست
ان ارزش ا، جـواـن ـته ـه ا و گـف ارـه د در ـشـع اـی ـب ان از ـجـمـله گـفت: «ـن ای جـواـن ـه
واـنـیم از ا ـنـمی ـت ان ـم روزی ـجـه رـحـله گذار اـم د و در ـم رـن ود بگـی وری ـبه ـخ دـک
ا در گذـشـته ـکردـیم.»  وی اـفزود: ـجواـنان ـبـخواـهـیم ـهـمانگوـنه رـفـتار ـکـنـند ـکه ـم
د ازـمـن ـی ا را ـن وـین ـفن آوری ـم ای ـن رـفت و روـشـه ـش رـعت پـی ر ـس اـض ال ـح «در ـح
رـفـتاری ـجدـید در ـبرـخورد ـبا ـجواـنان ـمی ـکـند. ـباـید بپذـیرـیم ـکه الگوی ـجواـنان
اذ ا اـتـخ ز ـب ود و دوـلت ـنـی اـخـته ـش روزی ـس ای اـم ارـه ر اـساس ـمـعـی د ـب اـی روزی ـب اـم
ان را واـن د ـج دـی ای ـج ازـه ـی اـمـعه ـن رـهنگی ـج وـیت ـف اـسب و ـحـفظ ـه ای ـمـن روـشـه
ـتاـمـین ـکـند.» رـئـیس ـجـمـهوری ـبـحران ـهوـیت دـغدغه اصـلی ـجواـنان اـمروز اـیراـنی
ا ـتوـجه ـبه ـساـبـقه درـخـشان گذـشـته ـکـشور و اـید ـب داـنـست و گـفت:ـجوان اـیراـنی ـب

آنچه در دنیای امروز رخ می دهد هویت خود را تعریف کند.»
اـلـبته ـمـهـمـترـین ـمشکالت ـجواـنان ـمـیـهن ـما نه ـبـحران ـهوـیت و نه ـعدم رـعاـیت
د و ـخالص ر و ـمحـروـمـیت شـدـی یکاری، ـفـق دـغه ـب وازـین اـسالـمی» ـبلکه دـغ «ـم
ـشدن از زـیر ـفـشار ـمنگه ـخـفـقان ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم اـست. ـسرکوب آزادی
اـندـیـشه، ـبـیان و ـتشکل، در کـنار ـبی ـتوـجـهی کاـمل به ـنـیاز ـهای آـموزـشی ـجواـنان
و همچنین رشد ناهنجاری های اجتماعی از جمله معضالت عظیمی که جوانان
ـمـیـهن ـما ـبا آن رو ـبه رو ـهـسـتـند. پاـسخ گوـیی ـبه اـین ـنـیازـها و ـحل اـین ـمـعـضالت
رون ر رواـبط ـغـلط و ـق اـنه در راه ـتـغـیـی اـع د و ـشـج ای ـبـلـن رداـشـتن گام ـه د ـب ازـمـن ـی ـن
وـسـطاـیی اـست که ـجاـمـعه ـما را ـبه زـنـجـیر کـشـیده اـست و ـسد راه ـتـحوالت ـمـیـهن
د، ـتـجرـبه دوم ـخرداد اال اـشاره ـمی کـن اـست. ـهـمان ـطور که آـقای ـخاـتـمی در ـب
76 و ـشش ـسال ـتالش ـهای پس از آن ـنـشان داده اـست که ـبرداـشـتن چـنـین گام

هایی با حفظ رژیم والیت فقیه امکان پذیر نیست.

ادامه نگاهی به تحوالت اخیر در بازار بورس  ...

ادامه محمد خاتمی: «ما خیانت نکردیم» ...
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اـهرم وادار کردن دوـلت ـها در اـمر ـخـصوـصی ـسازی، ـبه ـهـمراه ـفـشارـهای
رای «آزادی ـمـلـلی پول حـرکـتی اـست ـب ـین اـل دوق ـب اـنی و ـصـن انک ـجـه ـب
ات اـفع اـنـحصـارات در وـهـله اول خـدـم ـن اـمـین ـم اـیه» که در ـجـهت ـت سـرـم

عمومی را مورد هدف قرار می دهد. 
اـتـحادیه جـهاـنی داـنـشـجوـیان در اـطالـعـیه ـیی که به اـین ـمـناـسـبت اـنـتـشار
داد ، ـضـمن ـبر ـشـماری ـسـیاـست ـهای ـضداـنـساـنی «ـسازـمان تـجارت ـجـهاـنی»
ا اـین ود را ـب اـلـفت ـخ ات دوـلـتی ، ـمـخ دـم د ـخ دـی و چگونگی ـعـملکرد ـتـح
ـسـیاـست ـها اـعالم کرده و ـبا ـفراـخوان ـخود ـخواـسـتار ـمـبارزه ـجـهاـنی ـبرـضد
ـد ـورد روـن ی ، ـبه ویژه در ـم ـاـن ـارت ـجـه ـان ـتـج ـازـم ـا ی ـس ـاـست ـه ـی ـس

کاالگرایی و خصوصی سازی آموزش و تحصیالت شده است . 
اـمه رـن اس ـب ر اـس ا ـب ز در ـتالش اـست ـت ـی ران ـن وری اـسالـمی اـی دوـلت ـجـمـه
ارت ان ـتـج ازـم اـنی و ـس انک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ، ـب ای ـصـن زی ـه رـی
ـجـهاـنی (ـسه اـهرم پـیـشـبرد ـجـهاـنی ـسازی) ، ـهرچه زودـتر ـخـصوـصی ـسازی
ای وـسـیـعی از د و در اـین راه ـبـخش ـه رش دـه ر گـسـت رـیع ـت ران را ـس در اـی
ـخدـمات و ـسازـمان ـهای دوـلـتی را ـخـصوـصی کرده اـست .  در ـمرداد ـماه
(ژوئیه 2003) در همیاری با سیاست های اقتصادی دولت ایران، صندوق
ران  اـیی وـضـعـیت اـقـتصـادی اـی ورد  شکوـف ـمـلـلی پول گزارـشی در ـم ـبـین اـل
رـصه اـبی در ـع وری اـسالـمی آن را کاـمـی ردان ـجـمـه ـتـم ر کرد که دوـل ـش ـمـنـت
د رـفی ـش اـبی اـقـتـصادی ـمـع ام کاـمـی د. آنچه که ـبه ـن رـفی کردـن اـقـتـصادی ـمـع
اـنی ، ازار ـجـه اال رـفـتن ـقـیـمت ـنـفت در ـب ودـجه دوـلت ـبه دـلـیل ـب زاـیش ـب اـف
ش زاـی ارـجی و اـف ای ـخ دـهی ـه ازپرداـخت ـب رای ـب وان دوـلت ـب زاـیش ـت اـف
ان در ورم و ـبیکاری ـهمچـن اـلی که ـت ود. در ـح ارـجی ـب اـیه گذاری ـخ رـم ـس
ـطح ـنـازـلی ـقـرار دارد. ـطح ـبـاالـیی ـقـرار دارد و ـبـهـره وری کار در ـس ـس
ور را   اال در اـقـتصـاد کـش ورم ـب ـمـلـلی پول ـعـلت ـت دوق ـبـین اـل گزارش ـصـن
ران   رش ـبـخش ـخصـوـصی در اـی وـسـعه و گـسـت رای ـت اری ـب واـنع سـاـخـت ـم
زاـیش ا ـبه ـهـمـین ـموـضوـعات ( اـف ـمـعرـفی ـمی کـند. در ـسراـسر گزارش ـتـنـه
ذـخـیره ارزی   ـتوان پرداـخت ـبدـهی و ـجـلب ـسرـماـیه ـخارـجی و ـخـصوـصی
د اـبی رـش ار اـصـلی در ارزـی ات ـمـعـی وـع وـض ده و اـین ـم ازی ) پرداـخـته ـش ـس
اـلی که در ـهیچ ده اـست .ٍ در ـح داد ـش وری اـسالـمی ـقـلـم اـقـتصـادی ـجـمـه
ـیه ـن د ٍ ـتقـوـیت ـب ـی وـل ـمـلـلی پول ـبه رشـد ـت ـین اـل دوق ـب کجـای گزارش ـصـن
ـصنعـتی کـشور ٍ کاـهش ـنرخ بیکاری ٍ اـفزاـیش ـقدرت ـخرـید حـقوق بگـیران

و بهبود سطح زندگی مردم اشاره نشده است.
ـتـای گردن ـنـهـادن ـبه ـخـواـست ـهـای ـین چارچوب و در راـس ـم در ـه
ی،ٍ ـمـلـلی پول، ٍبـانک ـجهـاـنی و سـازمـان ـتجـارت ـجهـاـن ـین اـل ـصنـدوق ـب
ده اـیش آـیـن اـتـمی ٍ در ـهـم اد در دوـلت ـخ ر اـقـتـص اـهری وزـی اـسب ـمـظ ـطـهـم
ـبازرگاـنی و ـسرـماـیه گذاری در اـیران که در ـلـندن ـبرگزار ـشد ٍ ـخـطاب ـبه
ررات ـسی ـبه وضـوح از کاـسـتن «ـمـق ـی ای انگـل رکت ـه اـیه داران و ـش رـم ـس
ی ـت ـاـیه) و «کوچک کردن» ـبـخـش دوـل ـرـم ـر» (آزادی ـس دـست و پا گـی
ر داد و اد وـسـیع ـخـب اـیه ـخارـجی در اـبـع رـم (ـخـصوـصی ـسازی ) و ـجذب ـس
اح ـبـندی ـهای ان ـجـن اق (ـمـی ا در کـشور ـبه یک وـف اـین که در اـین زـمـیـنه ـه
حکومـتی) دست ـیاـفته اـند. ـهـمزـمان ـبا اـین ـموضع گـیری ـها ی ـجدـید ٍـمدـیر
ر اـط ز ـخ ران ـنـی انک ـمـلت در ـتـه ای ـب ارکت ـه ـش ازی ـم ـس اـمل ـشرکت ـبـه ـع
ر انکهـا ٍ ـعالوه ـب ات ـمـجـمع ـعمـوـمی ـب صـوـب ر اسـاس ـم شـان سـاـخت   ـب ـن
خصوصی سازی بانک ها، شرکت ها و کارخانجات تحت پوشش بانک

ها نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.....).

اـیه گذاری ـخارـجی و کمک ـهای اـقـتـصادی  ـجـمـهوری رـیـیس کل ـسازـمان ـسرـم
ا ـخـبرنگاران گـفت که ـطی ـسال گذـشـته ـتـقرـیـبأ ـبراـبر ـبا اـسالـمی ـنـیز در گـفت وگوـیی ـب
اـیه رـم ران ـس ر ٍ در اـی ال اـخـی ده در 10 ـس ام ـش ارـجی اـنـج ای  ـخ اـیه گذاری ـه رـم ام ـس ـتـم
ا» اـعالم کرد که از رـن ا «اـی اـحـبه ـب زدر ـمـص ادن ـنـی اـیع و ـمـع ر ـصـن گذاری ـشده اـست . وزـی
حدود 2600 مـعدن در سراسر کشور ٍ تنها 15 معدن ـبزرگ در اختیار دولت است . به
ا ـحـضور ـبـخش ـخـصوـصی ـمی ـتوان ـمـعادن کـشور را پـیش از پـیش ا ـب اـعـتـقاد وی « ـتـنـه

فعال کرد.»
ـشـتر ـخـصوـصی ـسازی در کـشور، رای ـتـسرـیع ـبـی ا و ـب در راـسـتای ـهـمـین ـسـیاـست ـه
ـسـیاـست گذاران رژـیم در ـتالش اـند ـتا راه را ـبرای ـموج ـخـصوـصی ـسازی در داـنشگاه
ـهاو ـموـسـسات آـموزش ـعاـلی کـشور ـباز ـنـماـیـند و درـخواـست ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول
را در ورد اـج وـمی ـبه ـم ات ـعـم دـم ام ـخ ـظ ر ـخـصوـصی کردن ـن ـشـت ـی رچه ـب ورد ـه را در ـم
دی ای ـج اـلـفت ـه ا و ـمـخ راض ـه ا اـعـت ال ـب ـس ار اـم ای ـبـه اه ـه داـمی که در ـم د . اـق آورـن
أ یک ـحرکت داـنـشـجوـیان روـبه رو ـشد. در ـجواب ـبه اـین ـحرکت اـعـتراـضی که ـصرـف
ان و چاـقو کـشان «وـلی ـفـقـیه» دـست ـبه اـندـهی ـیورش ـقـمه زـن ا ـسازـم ـصـنـفی ـبود، رژـیم ـب
ـسرکوب داـنـشـجوـیان زد . به دـنـبال آن ٍ دـستگـیری و تـعرـضات عـلیه داـنشـجوـیان به ـشـیوه
ری ـبه داد کـثـی د ٍ ـتـع رار گرـفـتـن ورد ـضرب و ـشـتم ـق اری ـم ـسـی از ـشد . ـب اـنه آـغ ـشـی ای وـح

زندان انداخته شدند وتحت  شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفتند .
ا ر ـخواـست ـهای ـنه ـتـنـه راـب ـشه در ـب وده اـست که رژـیم والـیت ـفـقـیهٍ ـهـمـی وه ای ـب اـین ـشـی
ردـمی اـتـخاذ کرده اـست . ر گروه ـهای ـم اـی ان و ـس ـشـجوـی اـسی ـبلکه ـحـتی ـصـنـفی داـن ـسـی
ـهـمزـمان ـبا اـین ـیورش ٍ ـنـیروـهای واـبـسته به «ٍوـلی فـقیه»ٍ (ـحزب اهللا) در ـساـیر شـهرـها ـنـیز ـبا
د و وـیی پرداـخـتـن ـشـج ای داـن راض ـه رکوب اـعـت رده و ـهم آـهنگ ٍ ـبه ـس وـمی گـسـت ـهـج
ود اـیت کاراـنه ـخ ـشری و ـجـن اـبی ـبه اـهداف ـضد ـب ای دـست ـی د که در راـسـت ان دادـن ـش ـن
ام ـظ ا و ـن شگاه ـه ازی داـن د. کاالگراـیی و ـخصـوـصی ـس ـن اـیـتی ـمی زـن ر ـجـن دـست ـبه ـه
آـموزـشی در راـسـتای آن اـهداف و چارچوـبی اـست که اـهرم ـهای اصـلی  جـهاـنی ـسازی
ـرای ی ) ـب ی و ـسـازـمـان ـتـجـارت ـجـهـاـن ـانک ـجـهـاـن ی پول   ـب ـمـلـل ن اـل ـی ـنـدوق ـب    (ـص
اـقـتـصاداـیران ـترـسـیم کرده اـند. دوـلت اـیران ـتالش  گـسـترده ای را ـبرای پـیوـسـتن ـهرچه
ذاکرات ز ـم ـی از کرده اـست و در اـین راه ـن اـنی را آـغ ارت ـجـه ان ـتـج ازـم ر ـبه ـس رـیـعـت ـس
رای ا اـتحـادـیه اروپا و سـازمـان ـتجـارت ـجهـاـنی صـورت داده اـست و ـب راواـنی را ـب ـف
داـتی که ول کرده اـست . ـتـعـه دات الزم را ـقـب ز ـتـعـه ـی ان ـن ازـم دن در اـین ـس رـفـته ـش پذـی

قدمی جدی در مجرای پیوستن به سیستم   جهانی شدن   است .
و اـبه ـعـض ـث ران» (ODYSI)، ـبه ـم وکرات اـی ان دـم وـی ـشـج ان و داـن واـن ان ـج ازـم «ـس
ـشـجوـیان ـحـماـیت ـفـعال ـخوداز اـین کارزار ـجـهاـنی را اـعالم رـیـنه اـتـحادـیه ـجـهاـنی داـن دـی
کرده و در اـین راـسـتا داـنـشـجوـیان ـمـبارز و ـترـقـیـخواه ـمـیـهن را ـفرا ـمی ـخواـند که ـمـبارزه
اـلی را رد ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـنـظام آـموزش ـع وگـیری از دـسـتـب رای ـجـل اشکوه ـخود ـب ـب
رـصه ان ـمی گوـئـیم که: ـع ان ـجـه وـی ـشـج ا ـهـمه داـن ان ـب ا ـهم زـب د. ـم اداـمه و گـسـترش دـهـن
ـهاـیی ـنـظـیر ـبـهداـشت، آـموزش، ـتوزـیع اـنرژی، آب، و دیگر ـخدـمات پایه ـیی ـمورد ـنـیاز
اـنـسان ـنـباـید ـموـضوع ـقواـنـین و مـقررات «ـتـجارت آزاد ـبـین اـلمـلـلی» ـقرار بگـیرد. ـبه عالوه
« ـمواـفـقـتـنامه ـعـموـمی ـمرـبوط ـبه تـجارت ـخدـمات » (GATS) ـنـمی ـباـید ـتواـناـیی دوـلت
ـست، ط زـی ـظـارت ـبـر ـحـفـاـظت از ـمـحـی ـهـا و ـمـلت ـهـا را در اـمـر ـقـاـنـون گذاری و ـن

بهداشت، ایمنی و دیگر عرصه های مورد نیاز عامه مردم محدود نماید.  
ـمـبارزه ـبرـضد ـموج ـخـصوـصی ـسازی در کـشور ـما ـعرصه ـمـبارزه ـمـشـترک و ـمـتـحد
شگی خـود: «اـتحـاد، ا پرچم رزم ـهـمـی ا ـب ور اـست.  ـم ان کـش ان و زـحـمتکـش ـشجـوـی داـن
اکم ـهـمدوش ـسوز رژـیم ـح اـن اـنـم ای ـخ اـست ـه رـضد ـسـی ارزه ـب روزی» در ـمـب ارزه، پـی ـمـب
ـجواـنان، داـنـشـجوـیان، کارگران و زـنان کـشورـمان ـخواـهـیم ـبود. پـیروزی از آن ـماـست!
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ـسـتان ـسـعودی ، ـبـعد از اـشـغال ـعراق ، در رـب اـمه اوکاز ، چاپ ـع ـنـشود.»  روزـن
مـقاـله ـیی ـبا ـعـنوان «ـخروج ـعراق (از اوپک) ـباـعث رـقاـبت ـمرگـباری ـبـین ـهمه
کـشورـهای ـتوـلـید کـنـنده ـنـفت ـخواـهد ـشد .»  در اـین راـبـطه ـهـشدار ـمی دـهد.
ز، زـی داـلـع اه ـعـب ـمـلـلی در داـنشگاه ـش اد ـبـین اـل اد اـقـتـص ر وادی کاـبـلی ، اـسـت دکـت
رـضه و ـسـتم ـع د و از ـسـی رک کـن راق اوپک را ـت نگران اـین اـست که اگر ـع
تـقاـضا ی ـبازار ـتـبـعـیت کـند، اـحـتـمال ـتـجزـیه ـشدن اوپک و ـبـیرون آـمدن دیگر
د واـه ان کار اوپک ـخ ود دارد و «اـین ـبه ـمـعـنی پاـی ای اوپک از آن وـج اـعـض
اـنی، رـئـیس ـسـت ز داـغ زـی داـلـع ر ـعـب ام دکـت ود.» یکی دیگر از ـمـتـخـصـصـین ـبه ـن ـب
ـبـخش ـمـطاـلـعات اـقـتـصادی در رـیاض، اـین ـمـساله را ـمـطرح کرد که اگر ـعراق
وـلـید اوپک را ـترک کـند ، ـتـعادل ـجدـیدی ـبـین اوپک و ـساـیر کـشورـهای ـت
کـنـنده ـنـفت (ـخارج ازاوپک) ـبه وـجود ـخواـهد آـمد.  او اـضاـفه کرد که «اـین
د واـه وی آن را از ـبـین ـخ ال ـق د و ـبه اـحـتـم ـضـعـیف ـمی کـن اـله اوپک را ـت ـس ـم
ـبرد. » دکـتر ـعـبداـلرـحـمان اـلسـنی، مـفـسر و ـنوـیسـنده اقـتـصادی، نگران این است
ا اـسـتـفاده از کـنـترل ـخود روی دوـلت ـجدـید ـعراق، آن را وادار که آـمریکا ـب
د واـه راه ـخ ـنـفی را ـبه ـهـم د ـم اـم ری ـسه پـی د.  چـنـین اـم رک از اوپک کـن ـبه ـت

داشت .
1- آـمریکا صـنایع ـنفت ـعراق را ـبرای استـفاده ـشرکت های ـبزرگ نـفتی

آمریکایی - انگلیسی و استرالیایی ، خصوصی خواهد کرد.
2- شرکت های نفتی غربی با تغییر در میزان تولید،  بهای نفت در بازار

جهانی را کاهش خواهند داد. 
ا 28 دالر در دت ـبه 22 ـت اـنه ـم ـی ای ـنـفت را در ـم ا ـبـه رکت ـه 3- اـین ـش
د واـهـن شکه ، کاـهش ـخ رـب ا 18 دالر در ـه شکه و در دراز ـمدت ـبه 15 ـت رـب ـه

داد و این در نهایت باعث از بین رفتن اوپک خواهد شد. 
اـمه ـعرـبی زـبان اـلـشرق االوـسط ، ـمـنـتـشره در اـلـسـنی در ـمـقاـله ـیی در روزـن
رل کاـمل ـنـفت ا کـنـت اط ـب راق را کاـمأل در ارـتـب ریکا در ـع دن ، ـحضـور آـم ـلـن
ت ط رو ـبه وـخـاـم ـین ـحـرکـتی را ـبه ـشـراـی ـمـاـیل ـبه چـن ـست. او ـت ـعـراق داـن
ر ـب اـم ارـیخ 11 سپـت ریکا از ـت االت ـمـتحـده آـم ای اـقـتصـاد کالن اـی اـخص ـه ـش
2001 نسبت می دهد که از زمان رکود عظیم اقتصادی دهه 1930 میالدی ،
اـلی در ـسـطح ـمـلی و دـهی ـم ودـجه ، ـب ری ـب وده اـست. وی ـبه کـس اـبـقه ـب ـبی ـس
واـنـند ـبه ـفرو پاـشی ـعـظـیم ـترـین اـبه ـعواـمـلی که ـمی ـت ـنرخ ـباالی ـبیکاری ـبه ـمـث

کشور اقتصادی جهان منجر شوند، اشاره کرد.
چـنـین ـهـشدار ـهاـیی که از ـسوی اـلـسـنی در ـباره ـفاـجـعه اـقـتـصادی آـمریکا
ـمـطرح ـمی ـشوـند ، در ـمـقاـله ـیی دیگر ـبه ـنام «اوپک و چاـلش ـهای ـسرـنوـشت
ر ـمی راـت ـشرق االوـسط» ـف رـیه «اـل ـش اـنی»  در ـن وـهاب ـقـحـت داـل وـشـته «ـعـب از»  ـن ـس
روـند . ـقـحـتاـنی نگراـنی ـخود را چـنـین ـبـیان ـمی کـند:  ـصـهـیوـنـیـست ـها در ـحال
ر اـی ز ـحـتی درـس ـی راق و ـن روـشـیـمی ـع رای ورود ـبه ـصـنـعت پـت زی ـب اـمه رـی رـن ـب
کـشورـهای ـخـلـیج ـتـحت پوـشش ـجـهاـنی ـشدن و کمک اـقـتـصادی یک ـجاـنـبه
روت و داراـیی ا اـینکه ـث ا در راـبـطه ـب وـیـسد :  «ـم اـسف ـمی ـن ا ـت اـشـند. او ـب ـمی ـب
ـمان در مـقاـبل چـشـماـنـمان ـسرـقت ـمی ـشود کاری ـنـمی ـتواـنـیم بکـنـیم ـبه ـغـیر از
اشک ریخـتن و محکوم کردن .»  ـنوـیسـنده ـبرای ـتایـید چنـین ـعاـقبـتی از «جـین
ـین آـمـریکا در ـسـازـمـان ـمـلل که ، ـمـوـضع ـش ـنـده پـی ـمـاـی کرک پـتـریک» ،  ـن
ـحـماـیتگراـنه او از اـسراـئـیل ـمـعروـفـیت داـشت ، ـنام ـمی ـبرد که ـخواـهان ـخروج
ـعراق از ـسازـمان اوپک  ـبود. در ـنوـشـتۀ دیگری در روزـناـمه «اـلـحـیات» چاپ
ازار راق  ـبه ـب دد ـنـفت ـع د اـست که پس از ورود ـمـج ده ـمـعـتـق ـسـن وـی دن ، ـن ـلـن
ـجـهاـنی، ـموقـعـیت «ـتـهاـجـمی» ـسازـمان اوپک  به «ـتدافـعی» ـتـبدـیل ـخواـهد ـشد .
کـشورـهای ـعـضو اوپک در دوران ـمـحاـصره اـقـتـصادی و ـمـحدودـیت ـتوـلـیدی
ـنـفت ـعراق ـتواـنـسـتـند به اـفزاـیش ـقـیـمت ـنـفت اـقدام کـنـند . ـنوـیـسـنده ـمـقاله اداـمه
ضـای سـازمـان اوپک در یـان اـع نـده در ـم ـمی دهـد : « امـواج نگراـنی از آـی

ای ورـه ارزه ـبـین کـش ر آن داـشت که ـعـلـیه ـمـب ران را ـب اـله اـی ـس ان اـست.» اـین ـم رـی ـج
د ـبه واـن ـسـتم ـسـهـمـیه ـیی اوپک) که ـمی ـت ا (ـتـحت ـسـی رای ـتـعـیـین ـسـهـمـیه ـه ـعضـو ـب
سـقوط ـقـیـمت ـها ـمـنـجر ـشود، اـخـطار کـند. رـئـیس کـمـیـسـیون اـنرژی اـیران در ـمـجـلس
اـین کـشور اـعالم کرد که «اگر ـعراق ـبـیش از ـسـهـمـیه ـخود ـنـفت ـتوـلـید کـند، ـجنگ

بر سر تعیین قیمت ها اجتناب نا پذیر خواهد بود.»

توانایی کنونی تولید نفت عراق 
ـبـسـیاری از اـین ـبـحث ـها ـمدت ـها پـیش از اـین که ـعراق ـحـتی یک ـبشکه ـنـفت
د که طـرح شـدـن اور ـم ر اـین ـب اشـد؛ آغـاز گردیـد. اـین ـبـحث هـا ـب صـادر کرده ـب
اـیع ـنـفت را ـعـلی رـغم کم ـتوـجـهی ـهای از ـسازی ـصـن اـیی ـب واـن اـسان ـعراـقی ـت کارـشـن
گذشـته در نـتیجه مـحاـصره اـقتـصادی، ـغارت، از ـهم پاشـیدن ـسـیـستم مـخاـبرات درون
کـشور و ـقـطع ـبرق، زودـتر از آنچه که اـنـتـظار ـمی رود، ـخواـهـند داـشت. ـعراق اعالم
زار ـبشکه ا 750  ـه ادرات ـنـفت ـخود را ـب اه ژوـئن ـص کرده اـست که در ـنـیـمه دوم ـم
ریکا ، ده از ـطرف آـم واـهد کرد. رـئـیس وزارت ـنـفت ـمـنـصوب ـش از ـخ در روز آـغ
وـلـید 1/4 ـمـیـلـیون ـبشکه در روز ـشروع ـخواـهد ا ـت پـیش ـبـیـنی کرده اـست که ـعراق ـب
کرد. چنین پیش بینی ممکن است خوش بینانه باشد، اما تا آخر سال جاری مسلمأ
امکان پذـیر ـخواـهد ـبود. ـفـیـصل الچـلـبی، رـئـیس کل ـمرکز اـنرژی ـجـهاـنی در ـلـندن،
که ـطرـفدار ـخـصوـصی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت ـعراق اـست، از ـصادرات 8 ـمـیـلـیون ـبشکه
ا 7 ـسال دیگر و ـحـتی 10 ـمـیـلـیون ـبشکه در روز را پس از اکـتـشاـفات ا 6 ـی در روز ـت

جدید مطرح می کند.
راواـنی ا ـف ـسـتـقـیم ـب ـطه ـم اـنه در راـب ـی اور ـم ان در ـخ ـسـت رـب درت ـع ری: ـق ـیـجه گـی ـت ـن
اـبی ـمی ـشود. اگر ـنـقش ذـخاـیر ـنـفـتی آن و ـنـفوذ اـین کـشور در ـسازـمان اوپک ارزـی
ـسازـمان اوپک به واـسـطه ـسـیاـست ـهای ـمـسـتقل ـنـفت ـعراق کاـهش ـیاـبد و ـیا ـحـتی ـبه
اـنحالل آن ـبـیانـجاـمد، ـعواـقب آن ـبرای ـعرـبـسـتان ـفزاـیـنده ـخواـهد ـبود. ـفرای ـتـغـیـیرات
د. ـبه اـمـین ـمی کـن ان را ـت ـسـت رـب د ـع ادرات ـنـفت 85 درـصد در آـم ای ـنـفت، ـص در ـبـه
شکه در روز، کاـهش یک دالر ون ـب ـیـلـی ا 7/5 ـم ده ـب ادر کـنـن ور ـص وان یک کـش ـعـن
بابت هر بشکه، به معنای از دست دادن 2/7 میلیارد دالر در سال است. کاهش 10
دالر در ـهر ـبشکه، ـبرای رژـیـمی که در ـتـقال ـبرای ـبر آوردن ـنـیاز ـهای ـجـمـعـیت در
حال رشد خود و حل  مشکل افزایش بیکاری است ، چیزی به غیر از یک کابوس

وحشتناک نخواهد بود.

ادامه اشغال عراق سکوی ...

 ادامه حزب توده ایران تصمیم اسرائیل  ...
اـست که ـبر وـضع ـنـیروـهای اـمـنـیـتی ـنـظارت کـند.  ـجو اـیـجاد ـشده ـتوـسط اـسراـئـیل در
ـمـناـطق اـشـغاـلی  ـتا ـحدود زـیادی ـبـیانگر ـتـصـمـیم دوـلت ـشارون ـبرای اـیـجاد ـفـشارـهای
اـست. اـین ر از ـسوی آـنـه ـشـت ـی ای ـب ـشـیـنی ـه ـسـطـین در ـطـلب ـعـقب ـن ردم ـفـل ر ـبه ـم ـشـت ـی ـب
ان داده ـش ود داـشـته، ـن ذاکرات ـصـلح وـج از ـم ال گذـشـته و از آـغ ـس د که در دـه روـن
ا ادـثه» و واـقـعه ـیی ـسـبب ـمی ـشود ـت ذاکره و گـفتگوـیی ، «ـح ر ـم اـست که در پس ـه
ـمذاکرات ـمسکوت ـبـماـند و در ـهر آـغاز ـمـجدد ، ـشراـیط ـجدـیدی ـبرای ـمذاکرات
رای اـسراـئـیل و از ـهای ـبـیـشـتری ـب ا اـمـتـی در ـنـظر گرـفـته ـمی ـشود که ـهـمواره در آن ـه
ـشـیـنی ـهای ـبـیـشـتری ـبرای ـفـلـسـطـین در ـنـظر گرـفـته ـمی ـشود  روـند ـمذاکرات ـعـقب ـن
انگر ا ـطرح “ـنـقـشه راه” ـبـی ـصـلح و ـتـغـیـیرات ـمرـحـله ـیی آن از زـمان ـمذاکرات اـسـلو ـت
ار ـفـلـسـطـین»  ـنه اـین ـحرکت اـسراـئـیل اـست. در ـشراـیط ـحاـضر ـنـیز «کـشور ـخودـمـخـت
ز اـهری ـنـی ر ـظ دارد ، ـبلکه ـحـتی از ـنـظ اـمی  ـن ـظ اـسی و ـن ا اـسـتـقالل اـقـتـصادی ، ـسـی ـتـنـه
ـشـباهـتی به یک کـشور ـندارد. چـند بـخش مـجزا از مـناطق اشـغالی و در اـحاطه ـنـظاـمی
ارـتش اـسراـئیل و ـبا اـیـستگاه ـهای ـبازرـسی، ـنـمی ـتواـند ـبـیانگر کـشوری ـمـستـقل ـباـشد.
کـشوری که ـحـتی ـساکـنـین آن ـنـیز از ارـتـباط ـبا یکدیگر مـحروم ـهـسـتـند و ـبرای رـفت

و آمد نیاز به گذر از ایستگاه های بازرسی ارتش اسرائیل دارند. 
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اـیم.گزارش ـهای درـیاـفـتی از وـکالی ـمدافع و ـخاـنواده ـهای زـنداـنـیان و
وـنی و ـحـقوق اـن رـساـنه ـهای ـعـموـمی دالـلت ـبر ـنـقض آـشـکار ـموازـین ـق
ازداـشت ا ـب ازـجوـیی، رـفـتار ـب ا ـنـحوه دـستگـیری، ـب ـشـهروـندی در راـبـطه ـب
دـیق رادی - ـکه ـبه ـتـص ای اـنـف وـلـه والـنی در ـسـل داری ـط دگان و نگـه ـش
دگی دم رـسـی ارز ـشـکـنـجه اـست - دارد. ـع ان از ـمصـادـیق ـب اـس ارـشـن ـک
بـدـیل قـرار بـازداـشت، ـشـکـیل دادگاه، عـدم ـت سـرـیع ـبه اـتهـامـات و ـت
ـمـحروـمـیت از ـبرـخورداری از وـکـیل در ـمرـحـله ـتـحـقـیـقات، ـمـحدودـیت
وق وارد ـنـقض ـحـق ا و وـکال از ـجـمـله ـم واده ـه اـن ا ـخ ات ـب ـتـماس و ـمالـق
ـقاـنوـنی و ـشـهروـندی اـست. ـبا ـکـمال ـتأـسف، اـعـتراـضات زـنداـنـیان ـنـسـبت
ذا ـبه ـمدت ـطوالـنی ا اـعـتـصاب ـغ ان، از ـجـمـله ـب ر آـن ـبه ـشراـیط ـحاـکم ـب
رـهنگی، راـیـطی ـکه ـجـمـعی از ـفـعاالن ـف ده گرـفـته ـشده اـست. در ـش ادـی ـن
ان ـی داـن اره زـن وـنی درـب اـن رـق ای ـغـی ارـه ـت راض ـبه رـف وان اـعـت اـسی ـبه ـعـن ـسـی
اـعالم روزه ـسـیاـسی در روز (24/6/82 )ـنـموده اـند، ـما اـمـضاء ـکـنـندگان
زـیر ـنـیز ـبرای ـحـماـیت از زـنداـنـیان ـسـیاـسی و اـعـتراض ـبه ـنـقض ـقاـنون و
ان، ـبه اـین ـحرـکت ـجـمـعی پـیوـسـته و در آن روز، ـحـقوق ـشـهروـندی آـن
ـیـز ـبـا ـصـدور ـشـارکت ـن ـبـهه ـم م گرـفت ...»  ـج ـی ـیـاـسی ـخـواـه روزه ـس
ر را راـضی اـخـی اـسی و ـحرکت اـعـت اـطالـعـیه ـیی دالـیل اـعالم «روزه» ـسـی
ده ـمـجـلس و ـسـخنگوی ـجـبـهه ـن اـی ـم رزوـعی، ـن وـضـیح داد. رـجـبـعـلی ـم ـت
ـمـشارکت در ـمـجـلس در ـتوـضـیح اـین ـحرکت اـعـتراـضی ـبه ـخـبرنگاران
ان و ـحـقوق اوـلـیه ـیی ـکه ـهر داـنـی اع از ـحـقوق اوـلـیه زـن رای دـف گـفت: «ـب
اـنـساـنی ـباـید ـبرـخوردار ـباـشد ـتـصـمـیم ـبه «روزه ـسـیاـسی» گرـفـتـیم...» وی
در اداـمه ـهـمـین ـسـخـنان اـفزود: « ـتـصـمـیـمی ـکه ـجـمـعی از دوـسـتان گرـفـته
اـند ـفارغ از اـین اـست که اـین اـفراد ـبه چه دالیـلی دـستگـیر و ـمـحاـکـمه و
اـتی اـست ـکه ـبه اـم دون وارد ـشدن ـبه اـتـه د، ـهمچـنـین ـب ده اـن داـنی ـش زـن
اـین اـفراد زده اـند... ـبرـخی از ـحـقوق اوـلـیه اـین اـفراد در زـندان رـعاـیت
ـنـمی ـشود، ـمـثال نگه داـشـتن ـعـبدی ـعـلـیرـغم اـیـنـکه ـمـحاـکـمه ـشده، ـتـمام
ـمی ـبـرایـش ـصـادر ـشـده، در ـمـراـحل دادرـسی را ـطی ـکـرده و ـحـک
واده ـمـحروم ـکردن اـن ا ـخ ـطـیـنه و ـبه ـصورت اـنـفرادی و از ـمالـقات ـب رـن ـق
ود اضـاـفه ان ـخ ای ـسـخـن ـتـه رزوـعی در اـن دارد.» ـم وـجـیـهی ـن وی ـهیچ ـت
دی ای ـعـب ای آـق اـه د، ادـع ـشـخص ـمی ـش د... ـم اـی ر ـمن، ـب ـظ کرد: «ـبه ـن
اـمه ـصـحـیح اـن ا ـحـتی اگر ـبـخـشی از آن ادـع چـقدر ـصـحـیح اـست، و واـقـع
اـید ـفراـموش ـکرد اـشد؛ ـنـب اـبل ـتاـمل ـب اـید ـبرای ـمـجـموـعه ـنـظام ـق اـشد، ـب ـب
ـبرپاـیی ـنـظام ـجـمـهوری اـسالـمی در ـعـکس اـلـعـمل ـبه ـظـلـمـها و ـسـتـمـهاـیی
اـسی ـمی ان ـسـی داـنـی راد ـبه ـخـصوص ـبه زـن ود ـکه در رژـیم گذـشـته ـبه اـف ـب
ـشد، و اـمروز به ـنـقطه ای رسـیده اـیم که ـمـتاسـفانه ـناچارـیم ـبرای دـفاع از

حقوق این زندانیان دست به چنین حرکت اعتراضی بزنیم.»
«روزه» ـسـیاـسی در اـعـتراض ـبه وـضـعـیت زـنداـنـیان ـسـیاـسی و دـفاع از
دی، ـبی شک گام اس ـعـب ا ـعـب ـستگی ـب ان و در ـهـمـب ـش دـی وق دگراـن ـحـق
ـمـثـبتی اـست که ـهمه ـنـیروـهای مـترـقی و آزادی ـخواه از آن ـحـمایت ـمی
وـجه ـبه آن ـضروری اـست اـسی که ـبه ـنـظر ـمی رـسد ـت أـله اـس ـس د. ـم کـنـن
پاسخ به سـئوالی اـست که ـمرزوعی از ـجانب ـجـبهه ـمـشارکت از «ـسران
دی در اس ـعـب ای ـعـب اـه اً ادـع ا واـقـع ام» دارد و آن اـین اـست که آـی ـظ ـن
ای ـبـته ـج ا ـنه. اـل اـسی ـصـحت دارد ـی ان ـسـی ـی داـن ورد شکـنـجه و آزار زـن ـم

اگون اد گوـن ـشار اـین ـهـمه اـسـن ا و اـنـت ـتـعـجب دارد که پس از اـین ـهـمه ـسال ـه
ر ـضد ـساـنی دژـخـیـمان رژِم والـیت ـفـقـیه ـب اـنه و ـضد اـن از شکـنـجه ـهای وـحـشـی
دگراـندـیـشان، ـهـنوز اـین ـسـئوال ـبرای آـقای ـمرزوـعی و دوـسـتان اـیـشان پاـسخ
ا اـنـتـقال  ـعـباس ـعـبدی ـبه ـسـلول اـنـفرادی زـمـیـنه ـساز ا ـب داده ـنـشده اـست و ـتـنـه
تـار ئـواـلی شـده اـست. ـشهـریـور مـاه یـاد آور سـالگرد کـش ـین ـس طـرح چـن
تـور نـدگان راه آزادی ـبه دـس یـاـسی و رزـم تکاراـنه هـزاران زنـداـنی ـس نـاـی ـج
اه چال ـهای رژـیم اـست. آـقای ـمرزوـعی ـمی پزـسدکه ـصرـیح ـخـمـیـنی در ـسـی
راـحل ـمـحاکـمه و ـصدور چگوـنه اـست که ـعـباس ـعـبدی ـحـتی پس از ـطی ـم
حکم ـهمچـنان در ـسـلول انـفرادی به ـسر ـمی ـبرد. آـقای ـمرزوـعی ـمی ـتواـند ـبه
ـناـمه ـهای آـقای ـمـنـتـظری و دیگر اـسـناد تکان دـهـنده ـجـناـیات رژـیم در زـندان
رـجوع کـند ـتا ـبراـیش روشن ـشود که آنچه اـمروز ـبر ـسر ـعـبدی و دوسـتان او
اـسی دیگر داـنی ـسـی زاران زـن ر ـه ر ـخـشوـنت و ـسـبـعـیت ـب راـب ا ـب ا ده ـه ـمی رود ـب
اـنه ـی ـش دان هـای رژـیم شکـنـجه و وـح سـاـنی که در زـن ـته اـست. هـزاران اـن رـف
کـشـتار ـشدـند ـهمگی کـساـنی ـبودـند که در ـهمـین ـبـیدادگاه ـهای دـستگاه ـهای
ـقـضاـیی رژـیم ـمـحاکـمه و محکوم ـبه زـندان ـشده ـبودـند.  زـنده ـیاد رـفیق ـشـهـید
ای رژـیم در دـهه دان ـه ده اش از زـن اـمه تکان دـهـن د داـنش، در ـن ر اـحـم دکـت
هـفـتاد از شکـنجه ـهای وـحـشـیانه ـیی ـسـخن گـفت که اـنـسان ـها در پی آن ـتـنـها
ـمی ـتواـنـسـتـند ـبر روی زـمـین ـبـخزـند. شالق، داغ، درـفش، ـشوک الکـتریکی و
تـجاوز جـنسی بـخش هاـیی از ابزار و ـعملکرد «انـساـنی»، «سرـبازان گمـنام اـمام
تکاراـنی ـهمچون الجـوردی هـا  و دیگر اـی ـن زمـان»، ـیـعـنی شکـنـجه گران ـج
ـنی و سـران رژـیم ـبه آنـان ـی ـم یـد امـاـمی (اـسالـمی) بـود که ـخ ـهمکاران ـسـع
واـنـند ـبه گزارش ـهای ان او ـمی ـت اـفـتـخار ـمی کردـند آـقای ـمرزوـعی و دوـسـت
گوـناگون ـمـجاـمع ـحـقوق ـبـشر و کـمـیـسـیون ـحـقوق ـبـشر ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد و
اـنـیان و رـب اـسی و ـق داـنـیان ـسـی واده ـهای زـن اگون ـهزاران ـخاـن اـمه ـهای گوـن دادـن
ا پس از گذـشت ـبـیش از دو دـهه از اـین د ـت دام ـشدگان رژـیم رـجوع کـن اـع
ـجـناـیات ـباالـخره پاـسخ ـسـئواالت ـخود را ـنه از ـسازـمان دـهـندگان و ـمـجرـیان
اک ـشـتـن ود ـعـیـنی اـین ـحوادث دـه ان و ـشـه اـنـی رـب ان ـق ات ـبلکه از زـب اـی اـین ـجـن

دریافت کنند.
ار اـجـعه کـشـت الگرد ـف زدـهـمـین ـس ران در پاـن کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـی
ـهزاران زـنداـنی ـسـیاـسی در ـتاـبـسـتان ـسال 1367، هـمه ـنـیروـهای آزادی ـخواه و
مردـمی کشور را به تشدـید همبستگی در راه اـفشای جناـیات رژیِم در زندان
اس ر اـین اـس د. ـب واـن را ـخ د ـف اـسی درـبـن ان ـسـی داـنـی ا ـهـمه زـن ـستگی ـب ا و ـهـمـب ـه
م ـشـای رژـی ـتـراـضی ـیی را که در ـجـهت اـف ـحـزب ـمـا ـهـرگوـنه ـحـرکت اـع
اـشد ـعـمـلی ـمـثـبت ده ـب ان دـهی ـش ازـم والـیت ـفـقـیه و دـستگاه ـسرکوب آن ـس
ر ارزه ـب ـب د. اـین ـم ود را از آن اـعالم ـمی کـن اـیت ـخ د و ـحـم اـبی ـمی کـن ارزـی
ـخالف نگراـنی ـهای ـبرـخی از اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـتـنـها ـبا ـتوده ای ـشدن
و در ـبر گرـفـتن وـسـیع ـترـین ـقـشرـهای ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـمی ـتواـند ـمرـتـجـعان
ای ـمـلی و آزادی روـه ـی ـنی و ـتن دادن ـبه خـواـست ـن ـشـی حـاکم را ـبه ـعـقب ـن
ـخواه در زمینه آزادی ـفوری و بدون قـید و شرط همه زـندانـیان سیاسی اـیران

وادار کند. این تالش و مبارزه را باید تشدید کرد و گسترش داد.

ادامه «روزه» سیاسی در همبستگی با  ...
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ـبه و اـن د، ـهـمه ـج دـی ران ـج ـطـین ـبـح ـس ات از ـفـل رـف ر ـع اـس راج ـی ر اـخ ارون ـمـبـنی ـب ـصـمـیم دوـلت ـش ـت
اـنه اـیـجاد کرده اـست.گرچه ـتـصـمـیم ـتـحریک آـمـیز دوـلت اـسراـئـیل ـبه اـخراج اکی را در ـخاورـمـی ـخـطرـن
ـغـیرـقاـنوـنی رـئـیس ـجـمـهور ـمـنـتـخب ـمردم ـفـلـسـطـین ـبه ـمـثابه عکس اـلـعمـلی در ـمـقاـبل ـقـبول اـسـتـعـفاء ـمـحـمود
ر اـسر ـعرـفات و ـبرگـماری ـنـخـست وزـی ـعـباس، ـنـخـست وزـیر ـمورد ـحـماـیت اـیاالت ـمـتـحده، از ـسوی ـی
ـجدـید، اراـئه ـشده اـست آـنرا ـباـید اداـمه ـسـیاـست آرـیل ـشارون داـنـست ـکه اـین اـمررا از ـبـیـست ـسال پـیش
در دـسـتور کار ـخود ـقرار داده ـبود. ـتـبـلـیـغات ـفزاـیـنده و ـبی پاـیه ـمـطـبوـعات دـست راـسـتی اـسراـئـیل در ـماه
ـهای اـخـیر در اـینکه ـیاـسر ـعرـفات ـبر ـسر راه اـقداـمات دوـلت مـحـمود ـعـباس ـمانع ـتراـشی می کـند و اـینکه
رـتـبط دار او ـم رـف ای ـط روـه ـسـطـین و ـنـی ور ـفـل ا رـئـیس ـجـمـه ـسـتی در اـین کـشور ـب رورـی ات ـت ان ـعـمـلـی ـسـبـب ـم
اـشد.  “ـمـحـمود ـعـباس“ ـخواـسـتار اـخـتـیارات ـهـسـتـند، زـمـیـنه ـساز ـتـهاـجم ـسـیاـسی اـخـیر آرـیل ـشارون ـمی ـب
وـسیعی ـبرای تصـمیم گـیری در مورد ـمـسایل امنـیتی و سـیاسی کـشور بود که با مـخالفت رـهبری ـفلسـطین
واـفـقت ـمـجـلس در دم ـم اس اـعالم کرد که در ـصورت ـع ودـعـب ور، ـمـحـم رـی د. در روز 13 ـشـه رو ـش روـب
ـمورد دادن اخـتـیارات ـبـیـشـتر، او از ـمـقام ـخود اـستـعـفا ـخواـهد کرد. اـما او پـیش از ـتشکیل ـجـلـسه مجـلس و
ـبا آگاـهی از اـین که ـبا در ـخواـست او ـمـخاـلـفت ـخواـهد ـشد، از پـست ـخود اـسـتـعـفا کرد. ـیوری الـنداـئو،
ـعـضو ـماوراء راـست کاـبـیـنه اـسراـئـیل در روز 16 ـشـهرـیور گـفت که ـیاـسر ـعرـفات ـنـباـید از ـهیچ ـمـجازاـتی
«ـمصون ـباشد». سیـلوان شیلون، وزـیر خارجه اـسرائیل، در اظـهاراتی در این رابطه گفت که: «به ـباور من
اـخراج ـعرـفات ـنـتـیـجه ـغـیر ـقابل اـجـتـناب ـسال ـها ـشرکت او در ـترورـیـسم اـست.» ارـتش اـسراـئـیل ـبا ایـجاد
پست ـهای نـظامی بازرـسی و بستن راه ـهای مواصالـتی عمالٌ در 21 ماه گذـشته، عرـفات را در ساختـمان
ال ر رـغم ـتـعـهدات ـخود در ـقـب اه گذـشـته اـسراـئـیل ـب دوـطـبـقه اداره ـخود ـمـحـبوس کرده اـست.  در چـند ـم
ود ان ـخ د ، از آزادی آـن ر از ـتـنی چـن ـطـیـنی،  ـبه ـغـی ـس ان ـفـل داـنـی ر آزاد کردن زـن ـشه راه» ـصـلح ـمـبـنی ـب «ـنـق
ا “ـترورـیـسم“ و “ـنـیروـهای ـتـند رو ارزه ـب داری  کرد و ـهـمزـمان ـنـیز ـبه ـحـمـله ـهای ـنـظاـمی ـخود ـتـحت ـمـب
فـلـسـطیـنی“، اـفزود. هـمزـمان ـبرخی از نـیروـهای اـفراطی ـفـلـسطـین ـنـیز به ـحمالت ـمتـقابل دست زدـند . آنچه
اـندازـند. ا ـبـتواـنـند روـند ـمذاکرات را ـبه ـتـعوـیق ـبـی که آرزوی ـسران دوـلت اـسراـئـیل را ـبرآورده ـساـخت ـت
ـمـحاـفل ـمـترـقی ـفـلـسـطـیـنی  ـترورـیـسم دوـلـتی اـسراـئـیل و ـعـملکرد  ـتـحریک آـمـیز ـشارون در گـسـیل واـحد
رور اـست ـت ـشدـید ـسـی ـسـطـیـنی و ـت ار ـفـل رل دوـلت ـخودـمـخـت اـمی اـین کـشور ـبه اراـضی ـتـحت کـنـت ـظ ـهای ـن
رـهـبران ـسازـمان ـهای «ـحـماس» و «ـجـهاد اـسالـمی» ـتوـسط ـموـساد و ـنـیروـهای ـنـظاـمی را ـفاکـتور اـصـلی در
اـیـجاد ـبـحران کـنوـنی و ـبه شکـست کـشاـنده ـشدن اـبتکار ـهای ـمـتـعدد ـصـلح ـمی داـنـند. ـمـحـمود ـعـباس در
ریکا از اـسر ـعرـفات ـعدم ـحـماـیت اـسراـئـیل و آـم ا ـی ار اـخـتالف ـنـظرـهای ـخود ـب اـمه ـخود در کـن ا ـن اـسـتـعـف
ا ـهزار ـتن از ـمردم ا داـنـست.  ده ـه ا روـند ـصـلح را از دالـیل اـصـلی اـسـتـعـف کوـشش ـهای ـخود در راـبـطه ـب
اـیت و ـخـشم ـخود را از ات در «رام اهللا» ـحـم رـف اـسر ـع ر ـی اـبل دـفـت ا ـجـمع ـشدن در ـمـحوـطه ـمـق ـسـطـین ـب ـفـل
ـسـیاـست ـهای اـسراـئـیل اـعالم کردـند. ـیاـسر ـعرـفات در ـسـخـنراـنی ـخـطاب ـبه آن ـها گـفت: «ـشـما ـمردـمی
ـشـجاع ـهـستـید، ـمردم مـحـبوب من.  اـبو ـعـمار در کـنار شـما ـخواـهد ـماـند.... ـشـما کـسانی ـهسـتـید که ـقادر به

پاسخگویی به این تهدید اسرائیل هستید.»
مـقاـمات رـسـمی ـفـلـسـطـین اـخـطار کرده اـند که اـخراج ـعرـفات ـموج ـخـشوـنت ـغـیرـقابل کـنـترـلی را ـبراه
ـخواـهد اـنداـخت که ـمی ـتواـند از اـسراـئـیل، کراـنه ـغرـبی و ـنوار ـغزه ـفراـتر رود.  اـتـحادـیه اروپا، روـسـیه و
اـشـند ـبه اـسراـئـیل ان «ـنـقـشه راه» ـصـلح ـمی ـب اـمـی ـسازـمان ـمـلل که ـبه ـهـمراه اـیاالت ـمـتـحده از ـطراـحان و ـح
دا، ود.  دـیه گو دی اوـج رتکب ـمی ـش زرگی را ـم اه ـب ـب ات اـشـت رـف ر ـع اـس راج ـی ا اـخ د که ـب ار کردـن اـخـط
ـسـخنگوی کـمـیـسـیون اـتـحادـیه اروپا  گـفت: «ـما ـمـعـتـقدـیم که اـین اـشـتـباه ـبزرگی ـخواـهد ـبود که ـعواـقب
دـمی ـیه ـیی گـفت: چـنـین ـق اـن ـی د داـشت.» وزارت خـارـجه روـسـیه در ـب ـطـقه خـواـه ـن جـدی در سـراسـر ـم
ـهرگونه امکاـنی را ـبرای ـحل صلح آمـیز بـحران اـسراـئیل - فـلـسـطـین از ـبـین ـخواـهد ـبرد و ـمنـجر به زنـجـیره
رـفات را ان ـمـلل، اـخراج ـع ازـم ر کل ـس ان، دـبـی رل ـخواـهد ـشد.»  کوـفی ـعـن اـبل کـنـت رـق ای از ـحوادث ـغـی

اقدامی «غیر عاقالنه» از سوی اسرائیل دانست.        
ـیاـسر ـعرـفات   «اـحـمد ـقرـیع»  ـبه ـعـنوان ـنـخـست وزـیر ـجدـید ـمـعرـفی کرد.  اـحـمد ـقرـیع پس از ـقـبول پـست
ـنه ـی اک،  یک کاـب رـن ـط روج ازاـین پیچ ـخ رای ـخ ار داـشت که: «ـمن در کوـشش ـب ری اـظـه ـنـخـست وزـی
ورای اـمـنـیت ـمـلی» شکـیل یک «ـش شکـیل ـمی دـهم.» او ـهمچـنـین اـعالم کرد که در ـصدد ـت راری ـت اـضـط

حزب توده ایران تصمیم اسرائیل به اخراج یاسر عرفات
را محکوم می کند!

غرفه «نامه مردم» در جشن
«صدای خلق»

ـاه (30 و 31 اوت ـورـم ـرـی ـای  9 و 10 ـشـه در روزـه
ـزب ـرـیه ـح ـدای ـخـلق»، ـنــش ـزرگ «ـص ن ـب 2003) ـجــش
رگزار شـد. در اـین ش، در ـشهـر وـین ـب رـی ـست اـت ـی کمـوـن
ـشـن که در دو روز و در هــوای آزاد بــرگزار شــد، ـج
اـحزاب کـموـنـیـست و ـشـمار زـیادی از ـسازـمان ـهای ـمـترـقی
ـمـله ـشـرکت ـنـد. از ـج ـت از ـسـراـسـر ـجـهـان حــضـور داـش
کـنـندگان در اـین ـجـشن ـمی ـتوان از ـسازـمان ـهای مـترـقی و
مـاال، ن، گواـت ـی ـت ی، کوبـا، آرژاـن ـیـل چپ از کشـورهـای ـش
ـست ـی ـست ـعـراق، ـحـزب کـمـوـن ـی ـتـرکـیه، ـحـزب کـمـوـن
کردـسـتان ـعراق، و ـسازـمان ـفداـئـیان ـخـلق اـیران(اکـثرـیت)
ـنام ـبرد. ـحزب ـما ـهـمه ـساـله از ـجـمله ـمـیـهـماـنان ـثاـبت ـجـشن

«صدای خلق» تلقی می گردد.
اـمه رـفه «ـن ر پاـیی ـغ ا ـب ز ـب ـی سـال ـن هـواداران حـزب اـم

ـزرگ ن ـجــشن ـب تگی» در اـی ـبــس ـم ـردم» در «دهکده ـه ـم
ا ـهم ـبه ارـهای «ـب ا ـشـع اـمه ـمردم» ـب رـفه «ـن ـشرکت کردـند. ـغ
ـبـهه ـضـد دیکـتـاـتـوری، ـبـرای آزادی، ـسـوی تـشکـیل ـج
رد رژـیم والـیت اـعی و ـط ـم داـلت اـجـت ـصـلح، اـسـتـقالل، ـع
ـیـاـسی اـیـران» و ـیـان ـس ـمه زـنـداـن ـیه»، «آزادی ـبـرای ـه ـفـق
«فرخنده باد شصت و دومین ـسالگرد تأسیس حزب تودۀ
اـنی و ـهمچـنـین عکس ارـسی و آ ـلـم ای ـف ان ـه ران» ـبه زـب اـی
ـران و ـان در اـی ـوـی ـر داـنــشـج ـی ـرات اـخ ـاـه ـظ ی از ـت ـاـی ـه
گردـهـماـیی ـخاـنواده ـهای ـشـهدای ـفاـجـعه ـمـلی در گـلـسـتان

خاوران و نیز گل های سرخ تزیین شده بود.
در ـطی دو روز ـجـشن رفـقای ـتوده ای ـبا پـخش ده ـها
ارـسی و آـلـماـنی و ـفروش کـتاب و ان ـهای ـف اـعالـمـیه ـبه زـب
نشریات، بازدید کنندگان ایرانی و خارجی از غرفه حزب
رار ـطـقه ـق ان و ـمـن رـین ـتـحوالت ـمـیـهن ـم ان آـخ رـی را در ـج
ـرـفه ـا از ـغ ـدـه ـازدـی ـاـلب در ـخالل ـب ـد. از نکات ـج دادـن
ار ـصـمـیـمی از ـسوی ـحزب ـسـی اـنه و ـب د رـفـیـق ازدـی ـحزب، ـب
ای وی رـفـق ود که ـبه گرـمی از ـس واکی ـب ـست اـسـل ـی وـن کـم
ـتوده ـیی اـسـتـقـبال ـشد. در ـطی اـین دـیدار رـفـیـقاـنه از ـسوی
ـحزب کـموـنـیـست اـسـلواکی ـهدـیه ـیی از کار دـسـتی ـمردم
اسـلواکی به رفـقای ـحزبی تـقدیم شد.ـجشن «ـصدای خلق»
اه، پس از دو ور ـم رـی ات یکـشـنـبه 10 ـشـه اـع رـین ـس در آـخ
ازدـید ده ـها ـهزار ـنـفر از اـین روز پر از ـجـنب و ـجوش و ـب

مراسم با موفقیت به کار خود پایان داد. 
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ظـاـمی ا دالـیل واـقـعی ـحـمـله ـن ـطه ـب راواـنی در راـب ر ـبـحث هـای ـف اه اـخـی د ـم در چـن
آـمریکا و انگـلـسـتان ـبه ـعراق و اـشـغال ـنـظاـمی اـین کـشور ـمـطرح ـشده اـست. در ـسـلـسـله
ـمـله رـین اـین دالـیل و از ـج ـت ـم ـمـله ـبه ـمـه شـر شـد از ـج ـت ـن اـمه مـردم ـم ـمقـاالـتی که در ـن
رم اـصـلی در کـسب اـبه اـه ـث اـنه ـبه ـم ـی اورـم اـبع ـنـفـتی ـخ ـن رل ـم ـسم ـبه کـنـت ـی اـل کوـشش امپرـی
هژـموـنی بالـمـنازع ـبر اـقـتـصاد جـهان (ـنامه ـمردم ـشـماره  656 ـمورخ  27 اسـفـندـماه 81 ) و
ایـجاد پایگاه ـهای ـجدـید ـنـظاـمی در ـعراق ـبرای حـفظ و گـسـترش ـبرـتری ـنـظاـمی در اـین
ـمـنـطـقه که ـبه ـلـحاظ ـسوق اـلـجـیـشی اـهـمـیت ـحـیاـتی دارد ( ـناـمه ـمردم ـشـماره  655 ـمورخ
13 اسـفـندـماه 81 ) اـشاره ـشده اـست.  اـخـیراٌ روزـنامه ـتاـیـمز ـماـلی در ـتاریخ 22 ـمرداد ـماه
در مـقاـله ـیی ـبا ـتـیـتر «ـهدف واقـعی ـحمـله به ـعراق، ـعرـبـسـتان سـعودی ـبود» ـفاش ـمی کـند
رل ـت ا کـن ـطه ـب االت ـمـتحـده در راـب ای اـی ا نگراـنی ـه دف اـین ـحـمـله در ـحـقـیـقت ـب که ـه
ان ـسـت رـب ا ـع ـطه ـب اـسی در راـب شکالت ـسـی ـطـقه و ـهمچـنـین ـم ـن اـبع ـنـفـتی ـم ـن راتژیک ـم اـسـت
وده ر در اـین کـشور ـب ـسـتـق ریکاـیی ـم اـمی آـم ـظ اده از پایگاه ـهای ـن ـسـعودی و اداـمه اـسـتـف
اـهـیت ـسرکوبگر رژـیم ا ـم ا ـسالح ـهای اـمـحاء ـجـمـعی ـعراق و ـی اـطی ـب اـست و ـهیچ ارـتـب
بـعـثی ـحاکم ـبر اـین کـشور ـنداـشـته اـست.  «اـمـنـیت اـنرژی اـیاالت ـمـتـحده از دـیرـباز ـبر دو
ـمـساله واـقـعی ـمتکی ـبوده اـست. اول اـین که اـهـمـیت ـعرـبـسـتان سـعودی در راـبطه ـبا ـثـبات
ـنـفت ـجـهان کـلـیدی اـست... و دوم اـینکه ـعرـبـسـتان ـسـعودی ـمـنـبع ـثروت ـشـخـصی ـبرای
اـمـبر چـهره ـهای کـلـیدی آـمریکا و ـبه ویژه اـعـضای ـخاـندان ـبوش ـبوده اـست.... 11 سپـت
اـله که ـتوـسط ـجـفری ـساکس، ا را ـبه ـخـطر اـنداـخت...»  اـین ـمـق ـهردوی اـین واـقـعـیت ـه
ـمـسـئول اـنـسـتـیـتوی زـمـین داـنشگاه کـلـمـبـیا ـنوـشـته ـشده و ـبه ـبرـخی از ـتازه ـترـین اـفـشاگری
های مـقامات سیا اـشاره دارد، مطرح می کند که دوـنالد رامسفلد (وزـیر دفاع) و دیک
ا ـمـطاـلـعه ـبـحران اـنرژی در ـسال 1974 که دوـلت ـجراـلد چـنی (ـمـعاون رـئـیس ـجـمـهور) ـب
ـفورد را ـبه زاـنو در آورد، از ـمدت ـها ـقـبل ـطرح ـهـمه ـجاـنـبه ای ـبرای کـنـترل ـخاورـمـیاـنه
اـمـبر رورـیـسـتی 11 سپـت و ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس داـشـته اـند که رـبط ـمـسـتـقـیـمی ـبه ـحـمالت ـت
ـندارد و بلکه از اـین ـفاجـعه به ـعـنوان بـهانه ـیی اـستـفاده کردـند. ـمـقاله ـتاـیـمز ـماـلی ـبا اـشاره
به اـینکه «پـنـتاگون ـبرـناـمه اـضـطراری کـنـترل ـنـظاـمی ـحوضه ـهای نـفـتی خـلیج ـفارس را در
ای اـست ـه ا ـسـی ـطه ـب ارگاـنه ـیی را در راـب ور کار داـشـته اـست» در اداـمه دالـیل چـه دـسـت
رل ر ـمـطرح ـمی کـند که پاـیه در اـهـمـیت کـلـیدی کـنـت اـمـب اـیاالت ـمـتـحده پس از 11 سپـت
ـمـناـبع ـنـفـتی ـخـلـیج ـفارس و ـنـیز ـعدم ـثـبات ـسـیاـسی ـعرـبـسـتان سـعودی و ـخـطرات ـناـشی از

آن برای منافع حیاتی امپریالیسم در منطقه دارد.
ـملکرد ـنه هـای ـمـخـتـلف ـع ـی اسـاـیی زـم ـن طـاـلـعه و ـش وـجه ـبه اـهـمـیت ـم ا ـت اـمه مـردم» ـب «ـن
ازار ـنـفت و ده ـب ـن ا آـی ـطه ـب ـطـقه و ـبه ویژه در راـب ـن ریکا در ـم ـسم آـم ـی اـل اری امپرـی ـم ـتـع اـس
ـسازـمان اوپک ـتاکـنون چـندین ـمطلب تـحلیلی ـمنـتـشر کرده است.  در اـین راسـتا و ـبرای
ـتـحـده ـیـاـست گذاری کالن اـیـاالت ـم ـیت ـفـاکـتـور ـنـفت در ـس ـم کمک ـبه درک اـه
آـمریکا، «ـناـمه ـمردم» ـترـجمه ـمـقاله ـیی را که اـخـیراٌ در ـمجـله «اـنـسـتـیـتوی ـتحـقـیـقاـتی رـسانه
ده اـنه» (Middle East Media Research Institute) چاپ ـش اورـمـی ای ـخ ـه
اـست، به دلیل اطالـعات و ـنـظرات ـجالب مـندرج در آن جـهت اطالع ـخوانـندگان ـخود

و محافل سیاسی میهن منتشر می کند.        
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اشغال عراق
سکوی پرش آمریکا برای کنترل نفت

خاورمیانه و انهدام اوپک!

کابوس عربستان در مورد نفت عراق
وـلـید ـعرـبـسـتان ـبزرگـترـین ـتوـلـید کـنـنده ـنـفت در ـسازـمان کـشورـهای ـت
ا ـنـفوذی در اـشد وـبدـین دـلـیل ـنـیروی ـمـسـلط و ـب کـنـنده ـنـفت (اوپک) ـمی ـب
اـین ـسازـمان اـست . ـهرـتـغـیـیری در ـتوازن ـعرـضه ـنـفت که ـبـتواـند ـنـقش اـین
ده ر از آن در آـیـن ازار ـبـین اـلـمـلـلی ـنـفت و ـمـهم ـت وذ آن را در ـب کـشور و ـنـف
اـین کارـتل نـفـتی تـحت ـتاـثـیر ـقرار دـهد ، اـین کـشور را ـبه ـشدت نگران ـمی
کـند. اـحـتـمال ورود ـعراق ـبه ـبازار نـفت - و ـبا ـمـیزان ـقابل ـتوـجه ـتوـلـید - ـنه
واـند ـبرای اـین کـشور ـبه ان ـسـعودی را نگران کرده ـبلکه ـمی ـت ـسـت ا ـعرـب ـتـنـه
یک کاـبوس اـقـتـصادی ـبدل ـشود. ذـخاـیر ـنـفـتی ـعراق 112 ـمیـلـیارد ـبشکه ـبر
آورد ـشده اـست که ـمـعادل 11 درـصد کل ذـخاـیر ـنـفـتی ـجـهان اـست و در
ر ـنـفـتی اـی ا ـبـیش از 20 درـصد ذـخ ان ـسـعودی ـب ـسـت رـب اـضر ـبـعد از ـع ـحال ـح
ال ول ـبـیش از ده ـس رار دارد . در ـط راـهـمـیت ـق ـظ ان، در رده دوم از ـن ـجـه
ره اـقـتـصادی اـص راق (ـبه دـلـیل ـمـح ـشاف ـنـفـتی در   ـع گذـشـته ـهیچگوـنه اکـت
ال ـته اـست و اـحـتـم ورت نگرـف ریکا و انگـلـیس)  ـص وـسط آـم ور ـت اـین کـش

کشف ذخایر نفتی بزرگتری بعد از شروع این اکتشافات وجود دارد.
واردات ـنـفـتی آـمریکا از کـشورـهای ـعرـبی در ـسال 2002 مـعادل 975
ا 28 درـصد کل واردات ـنـفـتی آـمریکا در آن ـمـیـلـیون ـبشکه ـبود که ـبراـبر ـب
ـسال است. ـعرـبسـتان ـبا 585 میـلیون ـبشکه ، ـبزرگـترین ـصادر کنـنده ـنفت به
رار داـشت. ا 285 ـمـیـلـیون ـبشکه ـق آـمریکا در آن ـسال و ـبـعد از آن ـعراق ـب
ودی و 29/2 درصـد از ان ـسـع ـسـت رـب ادل 60 درصـد صـادرات از ـع اـین ـمـع

عراق می باشد.
نگرانی های عربستان سعودی 

ـمدت ـها ـقبل از ـحمله به ـعراق ، یکی از مـفـسران ـعرـبـسـتان سـعودی به
اـسی و ام دکـتر ـصاـلح اـلـنـمال ، ـتـبـعات اـین ـحـمـله را از ـنـظر اـقـتـصادی ، ـسـی ـن
ـمـله صـادی ـح ـت ظـر اـق ظـر وی، از ـن ررـسی قـرار داد. ـبه ـن فـرـهنگی مـورد ـب
آـمریکا ـیـعـنی «ـباز ـسازی ـتـسـهـیالت ـنـفـتی ـمدرن و ـقدرت ـصادراـتی ـعـظـیم
ازار ـجهـاـنی ـنـفت نکه آمـریکا ـنه ـفـقط در خـریـد و فـروش در ـب ..... و اـی
شـرکت خـواهـد کرد، ـبلکه ـنـقش ـمـهـمی در آن خـواهـد داـشت. ـبه اـین
رل ـخواـهد وـلـید و ـقـیـمت ـنـفت کـنـت زان ـت ا روی ـمـی ریکا ـنه ـتـنـه ـمـعـنی که آـم
ث ـاـع ـواـنـد ـب ی ـت ـمأل ـم ـتـفـاده از امکاـنـات ـجـدـیـد ـع ـا اـس ت، ـبلکه ـب داـش

ورشکستگی کشورهای تولید کننده نفت شود.»
ان ـسـت رـب رـخی از ـمـتـخـصـصـین ـع راق ـب اه ـقـبل از ـشروع ـحـمـله ـبه ـع ـسه ـم
ریکا ـبه اـنی ـحـمـله آـم رـب وان «ـنـفت اوـلـین ـق اـله ـیی ـتـحت ـعـن ودی در ـمـق ـسـع
ـعراق» که در ـنـشریه «الـحـیات» چاپ ـلـندن ـمـنـتـشر ـشد،  پـیش ـبـیـنی ـهاـیی در
ـمورد اـثرات جنگ در اوـضاع ـنفت انـجام دادـند. اـین مـقاله اـهداف آـمریکا
ازار ـنـفت و د آزاد ـب داـخـله آشکار در روـن د و آن را ـم را ـمحکوم ـمی کـن
ا ـنـظاـمی کردن اـین کاالی اـسـتراتژیک و کوـشش در کاـهش ـبـهای ـنـفت ـب
اـبی ـمی ازار ارزـی ـجدا کردن آن از روـند ـعرـضه و ـتـقاـضا، ـبه ـعـنوان اـبزار ـب
وـقـبی اـلثکاـیر» ، پرـفـسور اـقـتـصاد ر «ـم ام دکـت کـند. یکی از ـمـتـخـصـصـین ـبه ـن
اـبع ـنـفـتی ریکا روی ـمـن رل آـم ز، ـهـشدار داد که کـنـت زـی داـلـع اه ـعـب داـنشگاه ـش
ـعراق اـثرات ـسـیاـسی ـمـهـمی روی ـتـصـمـیم گـیری ـهای اوپک و ـموـجودـیت
آن ـخواـهد داـشت. او اـضاـفه کرد «واـضح اـست که دـنـیای ـغرب ـخواـهان
د ـقـیـمت ـنـفت رـجـیح ـمی دـهـن ا ـت د... چرا که آن ـه اـش ودی اوپک ـمی ـب اـب ـن
ا آن ـحدی که ـبه ـشرکت ـهای ـنـفـتی ـغرـبی ـضرر وارد اـبد اـلـبـته ـت کاـهش ـی
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