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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» !

ایران  پس از انتخابات فرمایشی 
و ضد مردمی اسفندماه 1382

ادامه در صفحه 6

بزرگترین قرارداد نفتی پس از انقالب،   به نام جذب سرمایه گذاری خارجی،
منابع نفت و گاز ایران را به انحصارات فراملی واگذار می کند

س ـشـورای ـین دوره ـمـجـل ـم ـت ـتـخـاـبـات ـهـف اـن
رگزار و ـبه ـضحـاـنه ـیی ـب ـت اـسالـمی در شـراـیط ـمـف
ـرگزاری ـته هــا پـیـش از ـب ـف ـد. از ـه ـی ـان رـس پاـی
ری وـلی ـفـقـیه اکم، ـبه رـهـب ان ـح رـتـجـع ات ـم اـب اـنـتـخ
ن رژـیم بـا رد ـصالـحـیت ـهـزاران ـنفـر از واـجـدـی
ـشراـیط، ـتـهدـید ـمـخاـلـفان و ـنـماـیـندگان ـمـعـترض و
ن ـت ـس س ـبه ـسـرکوب ـشـدـیـد و ـب ـصن ـمـجـل ـتـح ـم
رـنـتی ر گذاری پایگاه ـهای اـیـنـت ـیـلـت ا و ـف اـمه ـه روزـن
ـخـبری در واـقع اـعالم کرده ـبودـند که ـمـصـمم اـند
د ـتـق ـن زاـحم، ـم اصـر ـم ـن ا پاکسـازی ـمـجـلس از ـع ـب
الً در راه والـیـت را ـــسـی یکدـسـت و کاـم ـل ـج ـم
ران ـبه دوران پـیش از ازگـشت اـی ـسـیر ـب ـسـتـقر و ـم ـم
اـبی ـهـفـتـمـین ازـند. در ارزـی ـخرداد 76 را ـهـموار ـس
ز ر حـاـئ دوره ـمـجـلس شـورای اـسالـمی نکات زـی

اهمیت است.

انتخابات اول اسفند - انتخابات
ضد دموکراتیک و فرمایشی

ت م والـی ی رژـی ـای گروـه ـاـنه ـه گرچه رـس
ات و ـهمچـنـین اـب ـتـخ ای پـیش از اـن ـفـقـیه، در روزـه
ـیـر ـتالش ـفـوق اـلـعـاده ـیی را در در روزـهـای اـخ
ود کردن ـم ردـمی» واـن ودن» و «ـم ور ـب ـنه «پرـش ـی زـم
ا روـشن شـدن د، وـلی ـب ـن ـت ات ـبه کار گرـف ـتخـاـب اـن
اـتی از یک ـسو و ـتـحرـیم اـب رده اـنـتـخ ـتـقـلـبات گـسـت
اـطع مـردم رـیت ـق ات از سـوی اکـث ـتخـاـب وـسـیع اـن
ر ات اـخـی ـتخـاـب ا روـشن شـده اـست که اـن ـیـهن ـم ـم

رـین ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی یکی از کم روـنق ـت
ـنـماـیش ـهای رژـیم در ـتـماـمی ـطول ـتارـیخ ـبـیـست
ـاری ی آـم ـررـس ت. ـب ـوده اـس و پـنج ســاـله آن ـب
اـنـتـخاـبات اـخـیر ـنـشان ـمی دـهد که ـشـمار ـشرکت
ـات ـاـب ـخ ـت ی از اـن ـت ـات ـح ـاـب ـتـخ ـدگان در اـن ـن کـن
ـشوراـهای ـسال پـیش ـنـیز کـمـتر ـبوده اـست و ـتـنـها
اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـخـبرگان در ـسال 1377، ـشـمار
دگان را ـجذب کرده اـست. کـمـتری از رای دـهـن
شـر شـده از سـوی ـت ـن ر اسـاس آخـرـین آمـار ـم ـب
زرگ ای ـب رـه اری از ـشـه ـسـی ور در ـب وزارت کـش
کـشور ـشـمار رای دـهـندگان ـبـین 20 ـتا 25 درـصد
دون وده اـست و اـین تـازه ـب واجـدـین شـراـیط ـب
اـطل و ـسـفـید اـست زار آرای ـب ا ـه اـحـتـساب ـصدـه
ده اـست.  ـبه ای رای رـیـخـته ـش دوق ـه که ـبه ـصـن
ات اـب ـتـخ ردم در اـن رکت ـم زان ـش وـنه ـمـی وان ـنـم ـعـن
ـسـبت ـبه اـنـتـخاـبات ـشـشـمـین دوره ـمـجـلس ـتـهران ـن
ـبـیش از 85 درـصد کاـهش ـنـشان ـمی دـهد. اـفزون
ـتـخـاـبـان ـن ن نگاـهی ـبه آرای اـعالم ـشـده ـم ـبـر اـی
داد ده اول و دوم ـیـعـنی ـح ـن اـی ـم ران از ـجـمـله ـن ـتـه
ا راد ـب د که اـین اـف ان ـمی دـه ـش وکـلی ـن ادل و ـت ـع
ن ـحق رای در ـدـی ـد آراء  واـج کـسب 10 درـص

تهران به مجلس هفتم راه یافته اند.
نـدمـاه ات اول اـسـف ـتخـاـب نکه اـن نکـته دیگر اـی
ـیـروـهـای ـیف ـن ن ـط ـیع ـتـرـی 1382، از ـسـوی وـس
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شرکت نماینده حزب توده ایران در
میزگرد سیاسی حول محور اتحادها 
و جشن سی و سومین سالگرد بنیان
گذاری سازمان فدائیان خلق ایران

اعتراض سراسری فرهنگیان کشور در صفحه 3
حزب کمونیست عراق: در قلب مبارزه برای آیندۀ

دموکراتیک عراق                            در صفحه 5

ـشن ـسی و سـوـمـین اه 1382، ـج دـم ـن ـبه 9 اـسـف ـن روز ـش
سالروز تاسیس سازمان ـفدائیان خلق ایران (اکثریت)، در
شـهر ـبن آـلـمان ـفدرال ـبرگزار گردـید. یکی از ـبرـناـمه ـهای
وان: «اـتحـاد ا ـعـن اـسی ـب زگرد ـسـی ـی رگزاری ـم ـشن ـب اـین ـج
ـواه، ـورـیـخ ـمـه ـو ـج ـی ـاـت ـرـن ـت ـری یک آـل ـرای شکل گـی ـب
اـیـندگان اـحزاب و ا ـحـضور ـنـم دـموکراـتیک و سکوالر» ـب
ـسـازـمـان ـهـای چپ و دـمـوکرات ـبـود، که ـبه دـعـوت و
رگزار رـیت)، ـب ران (اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم اـنی ـس زـب ـمـی
شد. در این میزگرد عالوه بر نماینده سازمان فدائیان خلق
زب ران، ـح وده اـی دگان ـحزب ـت اـیـن رـیت)، ـنـم ران (اکـث اـی
ان ـخـلق داـئـی ان اـتـحاد ـف ازـم ران، ـس ان اـی وکرات کردـسـت دـم
اـیران و ـنـماـیـنده ـسازـمان ـهای ـجـبـهه ـمـلی اـیران (ـبروـنـمرز)
زگرد هـریک از ـی د. در ـبـخش اول ـم ـن ـت ز شـرکت داـش ـی ـن
اـفـتـند ـتا ـنـقـطه ـنـظرات اـحزاب و ـنـماـیـندگان اـین امکان را ـی
ـسازـمان ـهای ـخود را پـیراـمون ـموـضوع اتـحادـها ـبـیان کرده
اـسی را زگرد ـسـی د. ـبـخش دوم ـمـی ر بپردازـن ـظ ادل ـن و ـبه ـتـب
ـمـاـنـان و ـشـرکت ـیـه پرسـش و پاـسخ تـشکـیل ـمی داد. ـم
ان ـخـلق، داـئـی کـنـندگان در ـجـشن ـسی و ـسوـمـین زادروز ـف

ـاـمـعه را ـراپای ـج ـادی که، ـس ـران ـح ـاگرم ـبـح در گرـم
ود را وان ـخ ام ـت اع ـتـم راـیـطی که ارـتـج ود و در ـش راگرـفـته ـب ـف
ـبرای تشکیل مـجلس ـفرـماـیشی ـبا شـعار ـعوام فرـیـبانه آـبادانی و
ـسازندگی و بهبود وضـعیت معیشتی ـمردم به کار می گرفت،
مـجـموـعه اـقداـماـتی در ـعرـصه اـقـتـصادی رخ داد که ـمـحـتوی و
ـمـفـهوم ـسـیاـسی ـمـعـیـنی را ـبه ـهـمراه داـشـته و دارد. چـند روز ـبه
ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم، رژـیم والـیت ـفـقـیه ـقرارداد
ارد رارداد 2 ـمـیـلـی د. ـق اـنـی اء رـس ا ژاپن ـبه اـمـض ـنـفـتی ـمـهـمی را  ـب
ان ـت ـظـیم ـنـفـتی آزادگان واـقع در اـس دان ـع ـی وـسـعه ـم دالری ـت
ـخوزسـتان که ـبزرگـترین ـقرارداد نـفـتی اـیران پس از اـنقالب و

در طول 25 سال گذشته است.

ـد ـاـن م ـبه ویژه ـب ـدگان رژـی ـن ـوالن و گرداـن ـســئ ـم
ت، ـعـقـد ـقـرارداد ـنـاح ذوب در والـی ـنـجـاـنی و ـج ـس رـف
د. دـن اـمـی ا اـهـمـیت ـن زرگ و ـب روزی ـب ذکور را، یک پـی ـم
روزـناـمه اطالـعات از ـقول ـمـعاون وزـیر ـنـفت در اـین ـباره
ر ـتالش وـیت چـشمگـی انگر ـتـق ـش رارداد ـن وـشت:  اـین ـق ـن
ارـجی اـیه ـخ رـم رای ـجذب ـس وری اـسالـمی ـب ای ـجـمـه ـه
اـست.  ـمـقام ـهای ـسـیاـسی و ـنـیز رـئـیـسان ـشرکـتـهای ژاپـنی
ـبر پایه آنچه به اـمـضاء رـسـیده است، ـمی گوـیـند، ژاپن به
ـنـحوی ـقاـبل ـتوـجه و اـطـمـیـنان ـبـخش اـمـنـیت ـتأـمـین اـنرژی
دان از اـسـتـخراج و ـصدور ـنـفت از ـمـی ـخود را از راه اـمـتـی



شماره 2681   سه شنبه 12 اسفند ماه 1382

دگان اـیـن ـم ا ـن ازه ـمی داد، ـب ا که وـقت اـج ا آن ـج ود را ـت ای ـخ د پرـسش ـه ـسـتـن واـن ـت
احزاب و سازمان های حاضر در این گفت و گوی سیاسی مطرح کنند.

نماینده حزب توده ایران در این گفت و گوی سـیاسی، ضمن تبریک سالگرد
ـبـنـیادگذاری ـسازـمان ـفداـئـیان ـخلق اـیران (اکـثرـیت) و ـتشکر از دـعوت ـبرای ـشرکت
ـشـرـیح دـیـدگاه ـهـای ـحـزب ـتـوده اـیـران درـبـاره ـیـاـسی، ـبه ـت در گـفت و گوی ـس
ـموـضوع اـتـحادـها و ـضرورت ـبرداـشـتن گام ـهای ـعـمـلی در اـین زـمـیـنه پرداـخت. وی
ـبا اـشاره ـبه اـنـتـشار “ـمـنـشور آزادی” و ـطرح پـیش ـنـهادی ـحزب ـبرای ـتشکـیل “ـجـبـهه
رای ران را ـب وده اـی ای حـزب ـت اـیی از ـتالش ـه وری” گوـشه ـه اـت واحـد ضـد دیکـت
ـحرکت ـبه ـسـمت ـهمکاری و اتـحاد ـعـمل ـسـیاـسی ـبا ـساـیر ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی
خواه، بازگو کرد. در پایان یک بار دیگر آمادگی حزب توده ایران برای گفت و
گو و ـمذاکره دوـجاـنـبه و چـندـجاـنبه ـبا ـهدف ـتشکـیل یک اتـحاد وـسـیع  از اـحزاب و

سازمان ها و شخصیت های سیاسی ملی و آزادی خواه، مورد تاکید قرار داد.
ات رـی ـش اب و ـن ز کـت رگزاری ـمـی ا ـب ـشن،  ـب وده ای در اـین ـج ای ـت ر اـین رـفـق ـعالوه ـب
ا ـمـطـبوـعات و ـنـشرـیات ـحزب ـتوده اـیران را ـبه ـعالـقه ـحزب اـین امکان را داـشـتـند ـت

مندان عرضه کنند.
هم چـنـین به مـناسـبت ـسالگرد بـنـیانگذاری ـسازـمان ـفدائـیان خلق اـیران (اکـثرـیت)
پـیام ـشادـباـشی ـنـیز از ـجاـنب کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـبه رـفـقای ـفداـیی اراـیه

شد، که در زیر از نظر خوانندگان “نامه مردم” می گذرد.

پیام شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران
به مناسبت سی و سومین سالگرد بنیان گذاری سازمان

فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای گرامی، دوستان عزیز،
ـحزب ـتوده اـیران ـفرا رـسـیدن ـساـلروز ـبـنـیان گذاری ـسازـمان ـفداـئـیان خـلق اـیران
ار از رـش اـلی ـس ا ـس رای ـشـم د، و ـب ریک ـمی گوـی ا ـتـب اـنه ـبه ـشـم ـم رـیت) را ـصـمـی (اکـث

موفقیت در پیکار با استبداد آرزو می کند.
ای ان ـه د ـبه آرـم ـبـن ال اـست که پاـی ون ـبـیش از ـسی و ـسه ـس ا اکـن ان ـشـم ازـم ـس
ا کـسب آزادی، اـسـتـقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبرای اـن ادگذاراـنش که ـهـم ـساـنی ـبـنـی اـن
ـشـیب، راز و ـن ای پر ـف ال ـه د، و در اـین ـس ود اداـمه ـمی دـه ارزه ـخ ردم اـست ـبه ـمـب ـم

فداکاری های زیادی از خود نشان داده است.
وه و شکل ظـر در ـشـی ا، ـبه رـغم اـخـتالف ـن ران ـطی اـین سـال ـه وده اـی حـزب ـت
اـبی ـهای اـجـتـماـعی، ـهـمواره ـبه ارزه، ـصرف ـنـظر از ـتـفاوت در دـیدگاه ـها و ارزـی ـمـب
رـنـجی و ا ـبـغ ال ـه رام نگاه کرده اـست.  ـطی اـین ـس ده اـحـت ان ـخـلق ـبه دـی داـئـی پیکار ـف
ان اوت و زاوـیه نگرش ـمـی ارب ـمـتـف ا، ـهم چـنـین ـتـج دادـه ا و روـی دـه دگی روـن پیچـی
ـحزب و ـسازـمان، گاه تـفاوت در ـبرداـشت ـهای ـسـیاـسی و اشکال ـمـبارزه را ـبه دـنـبال
داـشـته اـست. ـبا اـین وـجود ـما ـهـمـیـشه آن ـجا که پای دـفاع از زـحـمت کـشان در ـمـیان
ـبوده و ـهم چـنـین ـمـبارزه ـبا دیکـتاـتوری در مـقابل ـما ـقرار داـشـته اـست، در یک صف

واحد و در یک سنگر مشترک پیکار کرده ایم.
ران (اکـثرـیت) در ـشراـیـطی زادروز ـخود را ـجـشن ـمی ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ـسازـم
د. ـن رـنج و دشـواری را از سـر ـمی گذراـن ا شـراـیط ـبـغ ـیـهن ـم رد که ـخـلق هـای ـم گـی
ار اـیـشی ـمـجـلس ـهـفـتم یک ـب رـم ر  ـبه ـخـصوص  اـنـتـخاـبات ـف ـحوادث ـهـفـته ـهای اـخـی
ن ـعـرـصه م ـتـرـی ـیه” ـمـه م “والـیت ـفـق دیگر ـثـاـبت کرد که پیکار در راه ـطـرد رژـی
ـمـبارزه ـبرای ـبرون رـفت از بـحران ـهـمه ـجاـنبه ـیی اـست که ـمـیـهن ـما به آن ـمـبـتالـست.
ـبه ـهـمـین ـخاـطر، ـما در ـسال ـهاى گذـشـته ـبا اـشاره ـبه ـضرورت ـسازـمان دـهى ـمـسـتـقل
ـجـنـبش ـتوده ـها و ـنـیروـهاى اـجـتـماـعى ـمـعـتـقد ـبودـیم که ـسرـنوـشت ـجـنـبش  و ـمـبارزه

ـبـاطادامه  شرکت نماینده حزب تودۀ ایران  ... ـیـادـین در کـشـورارـت ـن ـیـرات اـسـاـسـى و ـب ـی در راه اـیـجـاد ـتـغ
ـتنگاـتنگی ـبا تالش واـحد ـهـمه ـنـیروـهاى ـسـیاـسى مـعـتـقد ـبه آزادى،

دموکراسى  و عدالت اجتماعى دارد. 
حزب ـما ـبر این اعتـقاد است که به رغم بـحران همه ـجانبه در
ـعرصه ـهای مـخـتـلف به ویژه بـحران ـمـشروـعـیت ـنـظام، و ـضرورت
ا ردم، ـت اـمـین ـخواـسـته ـهای ـم ادـین و ـت ـنـی ر ـتـحوالت ـب اپذـی ر ـن اـخـی ـت
یـروهـای آزادی خـواه و زمـاـنی که ـضـعف اسـاـسی ـجـنـبش و ـن
ـشـخص اـمه ـم رـن ود یک ـب ـب اـفتگی و ـن ان ـی رـقی را عـدم سـازـم ـت ـم
اـبی ـبه ـتحـوالت د، دـست ـی شکـیل ـمی دـه رک ـت ـشـت ارزاـتی ـم ـب ـم
ان ا اـحزاب و ـسازـم اد ـم ادـین، اـمری اـست ـغـیر ـممکن. ـبه اـعـتـق ـبـنـی
رـتری در ا اـتـحاد ـخود ـنـقش ـموـث اـید ـب ـهای ـمـلی و آزادی ـخواه ـب
ان هـا د. اگر اـین احـزاب و سـازـم ـن ا کـن دادهـای کشـور اـیـف روـی
ـبـتواـنـند به پراکـندگی و دـشواری ـهای اـمروز ـخود ـغـلـبه کـنـند، ـبی
ردم، و ـین ـم ـتمـاـعی خـود در ـب ا اتکاء ـبه پایگاه وـسـیع اـج شک ـب
ـنارـضاـیـتی ـعـمـیق ـتوده ـها ـنـسـبت ـبه رژـیم، یکی از ـنـیروـهای ـعـمده
ا چـنـین درک و ـضرورت درنگ ود. ـب ـتـحوالت ـمـیـهن ـخواـهـند ـب
ـشور آزادی” و ا اراـیه “ـمـن ران ـب وده اـی اپذـیری اـست که ـحزب ـت ـن
ـمه ـاـتـوری” از ـه ـبـهه واـحـد ـضـد دیکـت پـیـش ـنـهـاد ـتـشکـیل “ـج
نیروـهای آزادی خواه و دمکراتیک کشور برای مبارزه مشترک
ـبا رژـیم اـسـتـبدادی دـعوت کرده، و آـمادگی ـخود را ـبرای گـفت
ان اـنـبه ـبـین اـحزاب و ـسازـم و گو و ـمذاکرات دو ـجاـنـبه و چـند ـج
رـیت) ران (اکـث ان ـخـلق اـی ـی داـئ ان ـف ردـمی از ـجـمـله سـازـم ای ـم ـه
ـیـهـنی ـمی ـیـفه ـمـلی و ـم اـعالم کرده اـست. مـا اـین امـر را یک وـظ
رداـشـتن ـسد رای ـب ا راه ـممکن ـب اد دارـیم که اـین ـتـنـه داـنـیم و اـعـتـق

دیکتاتوری و دستیابی به آزادی است.
رفقای عزیز،

ـسی و ـسوـمـین ـسالگـشت ـبـنـیان گذاری ـسازـمان ـفداـئـیان ـخـلق
ا ـبـیـست و پـنـجـمـین ران (اکـثرـیت)، ـهم چـنـین، ـمـصادف اـست ـب اـی
ا ـشرکت ـقـشرـهای و ـسالگرد اـنـقالب ـبـهـمن 1357 . اـنـقالـبی که ـب
طـبـقات مـختـلف به ویژه ـتوده ـهای ـمیـلـیوـنی کار و زـحـمت ـبر ـضد
ـسـته ـشاه ـبه پـیروزی رـسـید. اـین اـنـقالب ـهم رژـیم اـسـتـبدادی و واـب
چنین در سایه تالش ها و فداکاری ـهای همه نیروهای انقالبی و
آزادی ـخواه از ـجمله ـفداـیـیان خـلق به وـقوع پـیوـست. شـعار اصـلی
ـقشرـهای و طبـقات گوناگون ـشرکت کننده در اـین انقالب هماـنا
ـیل اـنه ـبه دـل اـسـف ـت ود که ـم اـعی ـب داـلت اـجـتـم آزادی، اـسـتـقالل و ـع
ردم، ای ـم ده از آن ـبه خـواـست ـه رآـم پـشت کردن حـاکـمـیت ـب
ـسـته اـین داف اـصـیل اـین اـنـقالب آن گوـنه که شـاـی ـست اـه واـن ـت ـن
ا اـمروز ـشـیـند. در ـنـتـیـجه ـم ـجـنـبش ـبزرگ و ـمردـمی ـبود، ـبه ـثـمر ـبـن
اـجـعه اـهد ـف ان ـش ـبـیـست و پـنج ـسال پس از اـنـقالب ـبـهـمن، ـهم چـن
اـلـفی را دای ـمـخ رگوـنه ـص ـسـتـیم که ـه ام “والـیت ـفـقـیه” ـه ای ـبه ـن

حتا در دایره محدود حکومت خود خفه می کند.
ا اـین وـجود، اـین اـنـقالب، ـحاوی ـتـجرـبه ـیی اـست که ـنـشان ـب
ـمی دـهد ـصف ـمـتـحد ـخـلق ـمی ـتواـند رژـیم ـهای دیکـتاـتوری را ـبا
ـردم را ـبه کرسـی ت هــای ـم شکسـت روـبه رو کرده و خــواـس
ـبـنـشاـند. ـما در ـشراـیـطی ـبـیـست و پـنـجـمـین ـسالگرد پـیروزی انـقالب
ن ـم م که اـهـداف و آرـمـان ـهـای اـنـقالب ـبـه ـی را ـبـرگزار ـمی کـن
ای ال ـه ای ـس دادـه ده اـست. روـی اـن اـقی ـم اـفـته ـب ـی ان ـتـحـقق ـن ـهمچـن
ـصـوص پس از دوم ـخـرداد 76 و ـبـرگزاری چـنـد ـته ـبه ـخ گذـش
ات ـتخـاـب وری و اـن اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ دوم، در شکل اـن راـن رـف
ار دـست رد ـبه دـمـین ـب رای چـن ردم ـب ـشم که در آن ـم ـمـجـلس ـش
ر رژـیم اپذـی ضـاد آـشـتی ـن د، ـهـمه حـاکی از ـت داد زدـن ـب ـنه اـسـت ـی ـس
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ـــسـت ـــش در پی ـن
فـی اـنجـمـن ـهــای صــن
ـور در ـان کـش نگـی ـرـه ـف
ـا ـسـت ـب ــش ن ـن ـزد اـی ـی
ه ـیـی ـصـــدور ـبــیـــاـنــی
اـعـتراض ـشدـید ـخود را
وـعه رژـیم ر ضـد ـمـجـم ـب
والـیت ـفـقـیه اـعالم کرد.
ـــسـت ـــش در پی اـیـن ـن
ان نگـی رـه دگان ـف ـن مـاـی ـن
ـور در ـا حــض ـور ـب کـش
راض اـبل ـمـجـلس اـعـت ـمـق
خـود را ـبه ـبی تـوـجـهی
ـمـسـئوالن ـنـسـبت ـبه اـنـبوه
ـان نگـی ـرـه ـمـشکالت ـف
کـشور اـعالم کردـند. در
ـیه ـصـادر ـشـده از اـعالـم
ـسوی ـنـشـست ـفرـهنگـیان
ـده ـمـله آـم ـور از ـج کـش
ـنـهـا راـهی ـکه اـست:   ـت
اـمــروز ـمــاـنــده اسـت،
اد اد و اـتـح اد و اـتـح اـتـح
ه اـیــن اـســت. در  اداـم

رای ـحل ای ـب ور ارادـه ـش وـنی ـک اـن ای ـق ادـه وع ـنـه از ـهم ـمی گوـیـیم در ـمـجـم ده اـست: ـب ـیه آـم اـن ـی ـب
دارد. ام پرداـخت ـحـقوق وـجود ـن ـظ اـهنگ ـن ون ـهـم اـن داـلت و ـق اـیت ـع ان و رـع رـهنگـی ـمـشـکالت ـف
اغـلب ـمـسووالن ـمی گوـیـند: ـما ـمی داـنـیم ـتبـعـیض وـجود دارد، حق ـهم ـبا ـشـماـست، اـما ـنـمی ـتواـنـیم
ا پرـسـتارـها ـبه ـحد ـکاـفی ـحـقوق ـبدـهـیم و اـمـکاـنات ـیـکی زـندگی ـمـعـموـلی در اـخـتـیار ـبه ـمـعـلم ـها ـی
ا دارد. ـقـبول دارـیم ـکه ـحـقوق ـیک ـمـیـلـیوـنی ـهم وـجود دارد. اـم دـهـیم. ـکـشور پول ـن ا ـقرار ـب آن ـه
چه ـکـنـیم!؟ وای ـبر ـمـجـلـسی ـکه ـنـمی ـتواـند ـقاـنون ـمـصوب ـنـظام ـهـماـهنگ پرداـخت را در ـبررـسی
ا ـبرـخواـسـته ـمـعـلـمان،ـحداـقل ـهر ـبودـجه ـساالـنه پیگـیری ـنـماـید و اـمروز ـنـیز ـحـتی ـحاـضر ـنـیـست، ـبـن
ـساـله درـصدی ـفراـتر از ـنرخ ـتورم ـیا اـفزاـیش ـحـقوق ـفرـهنگـیان ـمواـفـقت ـکـند و آـنـها را از ـتنگـنای
ده اـست، اـتـحاد و اـتـحاد و اـن ا راـهی ـکه اـمروز ـم اـنـیه آورده اـست: ـتـنـه ا ـسازد.اـین ـبـی ـمـشـکالت رـه
اـتـحاد اـست. در اـین ـبـیاـنیه ـبا ـتاـکـید ـبر ـقاـنوـنی و ـصـنـفی ـبودن اـین ـحرـکت آـمده اـست: ـما ـخواـهان
رـفع ـتـبـعـیض از ـحـقوق و اـجرای ـطرح ویژه ـفرـهنگـیان ـهمچون ـبـسـیاری دیگر از ـکارـکـنان دوـلت
ـهـسـتـیم که ـهمه ـمـسووالن ـباالی ـکـشور ـنـیز ـبه آن ـباور دارـند و از ـهـمه ـمـیـخواـهـیم ـما را در اـین راه
ا ان را ـنـخواـهـیم ـکـسی ـبه ـفـکر ـم ا ـبه ـطور ـجدی ـخواـسـته ـهای ـبه ـحق ـخودـم ا ـم ا ـت اری ـکـنـند. اـم ـی
ـنـخواـهد ـبود. اگر دوـلت و ـقاـنونگذاران ـمی ـتواـنـند در ـهـمان روز اول ـیا دوم ـبا اـعالم پاـسخ ـمـثـبت
اـنه ـسال ـنو ـبه دلگرـمی و رـفع نگراـنی و ا را در آـسـت وـنی ـمـعـلـمان، اـعـتراض آـنـه اـن ـبه ـخواـسـتـهـهای ـق
ون اـن راز - ـک اـنون ـصـنـفی ـمـعـلـمان ـشـی رـفـیه - ـک اـنه اـش اـیـند.ـفـعاالن ـصـنـفی:آـسـت اداـمه ـکار ـتـبدـیل ـنـم
ـصنـفی ـیزد - ـکاـنون ـصنـفی ـفرـهنگـیان اصـفـهان - ـکاـنون ـصنـفی ـمعـلـمان ـکرـماـنـشاه - ـکاـنون ـصـنـفی
ـفرـهنگـیان اـسـتان ـمرـکزی - انـجـمن ـصـنـفی اـسـتان ـکردـسـتان - ـکاـنون ـمـستـقل ـفرـهنگـین آذرـبایـجان
ان رـهنگـی ون ـصـنـفی ـف اـن ان - ـک اـنن ـصـنـفی ـفالورـج ان رـشت - ـک رـهنگـی ون ـصـنـفی ـف اـن رـقی - ـک ـش
ـخوزـسـتان و ـشوـشـتر - ـفرـهنگـیان ـشـهرـضا - ـکاـنون ـصـنـفی ـمـعـلـمان اروـمـیه، کاـنون ـصـنـفی ـمـعـلـمان

ایران.
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ادامه شرکت نماینده حزب تودۀ ایران  ...
ردم ـمـیـهن اـنه ـم واـه ای آزادی ـخ ان ـه ا آرـم والـیت ـفـقـیه ـب
ای گذـشـته که ـبه شکل یک ای ـهـفـته ـه دـه اـست. روـن ـم
ـنه ای و بـری خـاـم کودتـا تـوـسط ارـتجـاع حـاکم ـبه رـه
ـورای ـصـله دادن ـبه کار ـمـجـلـس ـش ـی ـرای ـف ـار او ـب ـص اـن
ردم ـصورت ر ـم اـیـشی ـب رـم اـسالـمی و ـتـحـمـیل اـنـتـخاـبات ـف
ات ـب ظـراـتی را ـبه اـث ودن ـن ار دیگر پوچ ـب گرـفت، یک ـب
اـله رژـیم و ال اـسـتـح ر ـبه دـنـب ای اـخـی ال ـه د که در ـس اـن رـس
وادث د. ـح ودـن ردـمی ـب ا ـجـنـبش ـم اع ـب آـشـتی دادن ارـتـج
س ـیـلی کاـمل ـمـجـل ـط یـر که چیـزی ـجـز ـتـع روزهـای اـخ
رکوب اب و ـس د ارـع د روـن دـی ـش ار ـت ود، در کـن ـب ـشم ـن ـش
مـخاـلـفان و ـمـطـبوـعات ـمـنتـقد، یک ـبار دیگر ـنـشان داد که
نـمی توان ـبا حفظ رژیم والیت فـقیه به آینده کـشور و به
ـثـمر ـنـشـسـتن روـند اـصالـحات در ـبـطن آن اـمـیدوار ـبود. ـبه
ران ـهـمه ا که حکوـمت، دچار یک ـبـح ا از آن ـج اور ـم ـب
ادـین را در ـی ـن رات ـب ـیـی د ـتـغ اـی اری اـست، ـب اـخـت ـبه وـس اـن ـج
ـیـرون از آن جــست و ـجـو کرد ـنه در “چاـنه زدن” در ـب
س ـمـین دوره ـمـجـل ات ـهـفـت ـتخـاـب رده اـن اال. ـتحـرـیم گـسـت ـب
اـیـید اـین ـنـظر دـید. اـید در ـت اـسالـمی ـتوـسط ـمردم را ـنـیز ـب
تـحوالت ـسـیاـسی ـسال ـهای گذـشته و به ـبن ـبست رـسـیدن
ان ظـرـفـیت وعـده هـاـیی که اـصالحـات حکوـمـتی و پاـی
ـخاـتـمی در اـنـتـخاـبات ـقـبـلی ـبه ـمردم داده ـبود، ـبار دیگر ـبر
رد رژـیم ارزه در راه ـط ـب د زد که ـم اـیـی ر ـت اـین ـتـحـلـیل ـمـه
“والـیت ـفـقـیه” ـمـهم ـترـین ـصـحـنه ـمـبارزه ـبرای ـبرون رـفت
از بـحران ـسـیاـسی، اقـتـصادی، اـجـتـماـعی و ـفرـهنگی کـشور
اـخت از ا ـشـن ران ـب وده اـی ر ـحزب ـت اـط اـست.  ـبه ـهـمـین ـخ
رـیت) و پیکار ران (اکـث ان ـخـلق اـی ـی داـئ ان ـف ازـم ارزه ـس ـمـب
ـفداـئـیان در راه آزادی و ـبرای ـبرـقراری ـعداـلت اـجـتـماـعی
رای ر ـب زدیک ـت ـیـهن مـا، خـواهـان اـیجـاد رواـبط ـن در ـم
فـعالیت ـهای ـمشـترک، در جهت ـیاری رساـندن به مـبارزه
ـخـلق ـهای ـمـیـهن ـمان اـست. ـحزب ـما ـبا آگاـهی ـبه وـجود
وضـوع در ا آن ـم ر سـر اـین ـی دگاه هـا، ـب اوت در دـی ـتـف
رای ـتـحـقق د اـست که ـب ان ـمـعـتـق ال، ـهم چـن گذـشـته و ـح
ـبـخـشـیدن ـبه ـخواـست ـهای ـبرـحق زـحـمتکـشان و ـمـبارزه ـبا
ارتـجاع و اسـتـبداد، ـحزب و ـسازـمان ـمی ـتوانـند در مـبارزه
ـبرای رـهاـیی ـمـیـهن از ـبـندـهای اـسـتـبداد “والـیت ـفـقـیه” گام

های عملی و جدی بردارند.
رفقای گرامی،

ار دیگر ـنیک ـترـین آرزوـهای ـقـلـبی در پاـیان، یک ـب
رچه وـفـقـیت ـه ان ـم رای ـت راز کرده و ـب ا اـب ود را ـبه ـشـم ـخ
ـبـیـشـتر در ـمـبارزه  ـبرای آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی آرزو

می کنیم.
با درودهای فراوان به خاطره تابناک شهدای فدایی
و همه شهیدان راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی
میهن!
بر قرار باد اتحاد همه نیروهای آزادی خواه و
مردمی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران

«اتحاد، اتحاد، اتحاد»!
بیانیه اعتراضی فرهنگیان سراسر ایران بر ضد  رژیم والیت فقیه
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ــظــیـم آزادگان، یکی از ــدان ـع ه دـسـت آورده اـسـت. ـمــی ـفــتـی آزادگان ـب ـن
ـبزرگـترین ـمـیداـنـهای نـفتی دـست نـخورده جـهان اـست. وسـعت جـغراـفـیاـیی آن به
اـندازه تـمامی ـشـهر ـتوکـیو پاـیتخت ژاپن است و ذـخـیره کشف ـشده آن ـتاکـنون
اـبی ا ـبه ارزـی ـن ود. ـب ا ـتـخـمـین زده ـمی ـش ارد ـبشکه ـنـفت در ـج ا 35 ـمـیـلـی ـبـین 25 ـت
ـموـسسه اـقـتـصاد ـبـین اـلمـلـلی آـمریکا، اـین ـمـیدان نـفـتی دوـمـین ذـخـیره ـبزرگ ـنـفـتی
ر پاـیه ده. ـب اـیی گردـی اـس روز ـشـن ا ـبه اـم ال 1980 ـمـیالدی ـت ان اـست که از ـس ـجـه
ان رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـشرکت ـهای ژاپـنی ژاپکس، اـینپکس و واـفـقی که ـمـی ـت
د وـلـی دان آزادگان پس از تکـمـیل، ـبه ـت اـیـست ـمـی رـفـته، ـمی ـب وـمن ـصورت پذـی ـت

حداقل روزانه 600 تا 700 هزار بشکه برسد.
اد اـنی پس از اـنـعـق ـسـنـج ره رـف اـتـمی و ـمـه ر ـنـفت ـخ دار زنگـنه وزـی اـم ـبیژن ـن
رارداد گام ـنـخـست در ـجـهت آـغاز رنگاران گـفت:  اـین ـق ا ژاپن ـبه ـخـب ـقرارداد ـب
دوراـنی ـنوـین در رواـبط اـیران و ژاپن ـبویژه در ـبـخش اـنرژی ـشامل ـتـماـمی ابـعاد
ا ـصراـحت آن از ـجـمـله پـتروـشـیـمی اـست.  ـسـخنگوی وزارت ـخارـجه ژاپن ـنـیز ـب
ـیادآور ـشد:  ژاپن ـبر اـساس ـمـناـفع ـمـلی ـخود ـقرارداد ـمـیدان ـنـفـتی آزادگان را ـبا
اـمـعه ا ـج ورد ـهمکاری ـب ران در ـم واـضع ـمـثـبت اـی ده .... ـم اـنـی اء رـس ران ـبه اـمـض اـی
و وکـی ان ـتـهران ـ  ـت رارداد ـمـی اد ـق اـمه اـتـمی اش در اـنـعـق رـن اـنی در ـخـصوص ـب ـجـه

موثر بوده است. 
نکته ـشاـیان ـتوجه در ـخـصوص ـقرارداد ـمذکور، عالوه ـبر زـمان آن که ـبی
اـند. ـعدم اری رـس ـسـنـجاـنی ـی اـند رـف اح ذوب در والـیت و ـب شک ـبه ـتـقوـیت ـجـن
اـنـتـشار ـمواد و ـتـبـصره ـهای آن اـست. اکـنون در ـمـیان کارـشـناـسان وزارت ـنـفت،
ان ـبـخش ـمی رود. در واـقع ـیه و بکـلی زـی اـن رارداد یکـج اء یک ـق ـسـخن از اـمـض
اع پرـتـنش و اـنی از اوـض اـیه داری ـجـه رـم ای ـس وان یکی از ـقـطب ـه ژاـین ـبه ـعـن
بـحراـنی داخل کـشور که در اـثر ـتاـخت و ـتاز ارتـجاع پدـید آـمده،بـهره ـجـست و
ران را ـبه چنگ اـفع ـمـلی اـی اده ـمـهم و ـبه ـضرر ـمـن از اـنـحـصاری ـفوق اـلـع یک اـمـتـی
وری ار ـجـمـه رارداد، اـجـب ار اـین ـق أـسف ـب ار ـت ـسـی وارد ـب آورده اـست. یکی از ـم
اـسالـمی ـبه اـخذ وام ـبا ـبـهره ـسنگـین از ـبانکـهای ژاپـنی ـبرای اـجرای تـعـهدات در
رداری از ره ـب وـسـعه و ـبـه از ـت ـی ـت ان روـشن، ژاپن ـهم اـم ـی رارداد اـست. ـبه ـب اـین ـق
ـته ـبـرای ـتی آزادگان را ـبه دـست آورده و ـهم اـیـران را وادار ـسـاـخ ـیـدان ـنـف ـم

اجرای تعهدات خود از بانکهای ژاپنی وام در یافت کند.
رارداد اد ـق ـمـلـلی ژاپن پس از اـنـعـق ای ـبـین اـل انک ـهمکاری ـه ـسـخنگوی ـب
رای ـته اـست، ـب ـصـمـیم گرـف انک ـت دان ـنـفـتی آزادگان، اـعالم داـشت، اـین ـب ـی ـم

تسریع در امر عرضه نفت خام ایران به ژاپن، وامی در اختیار ایران قراردهد.
ـضـمـین رای ـت ول، اـین دوـمـین واـمی اـست که ـب ـسـئ ام ـم ـمـین ـمـق ـته ـه ـبه گـف
ـست در سـال ران گذاـشـته ـمی شـود. وام ـنـخ ار اـی ـی ـت رژی ژاپن در اـخ ـنـیت اـن اـم
یـزان وام دوم که ـبه یـارد دالر  بـود. در بـاره ـم ـیـل ـبـلغ 3 ـم ـیالدی و ـبه ـم 2001 ـم
ـشده اـست. ار ـنـظر رـسـمی ـن وز ـهیچ اـظـه ود، ـهـن ر از اوـلی ـخواـهد ـب ـشـت راـتب ـبـی ـم
د ـمی اکـی ر آن ـت رژی ـب أـمـین اـمـنـیت اـن ـضـمـین و ـت ام ـت ات ژاپـنی ـبه ـن اـم آنچه ـمـق
کـنـند. چـیزی ـجز ـتاـمـین اـنرژی ارزان ـبرای اـقـتـصاد اـین کـشور در دوران بـحران
ر اـین  در اـین زون ـب اـنی ـنـیـست. اـف اـیه داری ـجـه رـم ام ـس ـظ ده ـن اـبـن ـشدـید ـی ـهای ـت
راهـبرد ژاپن، مهار چـین و حفظ ـبرتری ـمالی- اقتـصادی در براـبر چین ـتوده یی
ـبـاـیـد در اـین ـقـرارداد و ـجـای ویژه و اـسـاـسی را دارا اـست. نکـته ـیی را که ـن
ـسـیاست ژاپن ـبه دست ـفراـموشی سپرد، تالش اـین کـشور ـبرای ـجلب ـهمکاری
شـارکت ون از ـم ریکاـیی اـست. ـهم اکـن ا و اـنـحصـارات اروپاـیی و آـم شـرکـتـه
ا ـشرکت ژاپـنی اـینپکس گزارـشات واـفق ـب ـشرکت انگـلـیـسی  ـهـلـندی ـشل در ـت
ا ارـه والن ـشل ـب ـسـئ اـفـته اـست. ـم ار ـی ـش ای اروپا و ژاپن اـنـت اـنه ـه ددی در رـس ـمـتـع

عالقمندی خود به حضور در میدان نفتی آزادگان را ابراز کرده اند.
ا اـنـحـصارات راردادی ـب دوـین ـق دان ـنـفـتی آزادگان، ـت رارداد ـمـی ر ـق ـعالوه ـب
ـفراـمـلی ـمراـحل پاـیاـنی ـخود را ـطی ـمی کـند. ـبر اـساس گزارـشات ـمـنـتـشره، ـقرار
ر راـس ای ـس راج ـنـفت از کـلـیه چاه ـه ـمـلـلی، اـسـتـخ وم ـبـین اـل رـسـی ـس اـست یک کـن
ـاده از ـف ـت ـا اـس ـای ـنـفت و گاز ـب ـمل کرد چاه ـه ـود ـع ـب ـه ـام “ ـب ـور را ـبه ـن کـش
ر پژوـهش ـشرکت ـمـلی ـنـفت دـی رد. ـم ار ـخود بگـی وـلوژی ـجدـید“   در اـخـتـی تکـن

اـیران در گـفتگوـیی ـبا ـخـبرگزاری کار اـیران در اواـخر بـهـمن ـماه اـمـسال ـیادآور ـشد
ورسک اس، ـن ات اوـیل، روـن وم، اـسـت روـلـی رـیـتـیش پـت رکب از ـب وـمی ـم رـسـی ـس که، کـن
ران اـیـجاد ـمی ـشود و ـسه ا، ـشل و ـشرکت  ـمـلی ـنـفت اـی ال، اـلف و ـفـیـف وـت درو، ـت ـهـی
ای ود ـعـملکرد چاه ـه ازن و ـبـهـب اـفت ـمـخ ازـی ازن، ـب وـصـیف ـمـخ پروژه ـمـهم، ـیـعـنی ـت

نقتی را به طور کل در کلیه مناطق خشکی و فالت قاره به عهده می گیرد.
ـصـوـصی ـسـازی ـصـنـعت ـنـفت و گاز و ـیـد ـبـرـنـاـمه ـخ ـبع ـضـمن ـتـاـئ ـن ـین ـم ـم ـه
وـلـید ـنـفت زاـیش ـظرـفـیت ـت اکـید کرد که   از آـنـجا که ـهدف اـصـلی اـف روـشـیـمی ـت پـت
اـیران ـبه روزاـنه ـحداقل 6 ـمیـلـیون ـبشکه اـست، ـباـید ـشرکت مـلی ـنـفت اـیران ـتـجاری

(!!! ) شده و ساختار مدیریت آن تغییر کند. 
پـیش از اـین ـنـیز، ـمـعاون دـفـتر اـمور اـنرژی ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی در
اـمه چـهارم ـتوـسـعه ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته ـبود:  رـن ا ـنـقش ـشرکت ـمـلی ـنـفت در ـب راـبـطه ـب
ـنـوان یک ـنـاـبـر اـین ـبه ـع ـیه ـبه یک اداره ـعـمل ـمی کـنـد، ـب ـب ـشـرکت ـمـلی ـنـفت ـش
اـشد.  ـصـنـعت پر ـسود و ا دوـلت ـشـفاف و ـمـشـخص ـب اـید راـبـطه اش ـب ـشرکت ـنـفـتی ـب
راـهـبردی پـتروـشـیـمی در ـمـعرض ـخـصوـصی ـسازی کاـمل ـقرارگرـفـته اـست، چـندی
ـیـارات ـخـود ـبه ـت ش ـمـدـیـرـیت اـین ـشـرکت اـعالم داـشت که، ـبـا واگذاری اـخ پـی
ده و اـن اری رـس وـسـعه اـین ـصـنـعت ـی ارـجی، ـبه ـت وـصی داـخـلی و ـخ ای ـخـص رکـتـه ـش
ا 20 در ـصدی ـیی را د، ـتـخـفـیف 10 ـت رای ـتـحـقق ـخـصوـصی ـسازی ـتـعـهد ـمی کـن ـب
برای ـشرکت های ـخصوصی از ـمواد ـخام مورد نـیاز آنـها در نظر بگـیرد. خـصوصی
ـسازی ـصنـعت ـنـفت و ـعـقد ـقرارداد ـهای اـسارت ـبار و ـمـغاـیر ـبا ـحـقوق ـحـقه ـمردم و
ـمـناـفع ـمـلی اـیران، از ـسـیاـسـتـهای کـلی و کالن رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمـحـسوب ـمی ـشود
ـمع ـبـان و ـمـج ـیه، ـشـورای نگـه ـیـر وـلی ـفـق ـظ و ـعـاـلی ـتـرـین ارگاـنـهـای اـین رژـیم ـن
تشخیص مصلحت نظام آن را تائید کرده اند. این برنامه ها و به طور کلی سیاست
ود  تکـیه گاـهی اـست که را ـمی ـش ور  اـج وـسط رژـیم در کـش اـقـتصـادی ـیی که  ـت
ارتجاع اـیران می کوـشد و کوشـیده است ـبا ـقول تـسریع در اـجرای آنها از پـشتیـبانی
ـمـلـلی را اـیت ـبـین اـل وردار گردد و ـحـم رـخ ردـمی ـب اـبل ـجـنـبش ـم ـسم در ـمـق ـی اـل امپرـی
کـسب کـند. ـبی ـجـهت ـنـبود، درـست روز پس از ـبرگزاری اـنـتـخاـبات ـیـعـنی در دوم
اـسـفـند ـماه 82 ، ـبنگاه ـخـبر پراکـنی انگـلـیس، ـبی ـبی ـسی در گزارـشی اـعالم داـشت: 
ـحـماـیت از ـنوـسازی اـقـتـصادی ( ـبـخوان ـخـصوـصی ـسازی ) در اـیران ـفراـتر از ـجـمع
اٌ اه ) ـلزوـم اـصالح ـطـلـبان رـفـنه اـست ... پـیروزی ـمـحاـفـظه کاران ( ـبـخوان ارـتـجاع ـسـی
به ـمـعـنای پاـیان تالش ـبرای ـتـجدـید ـنـظر در اـصالـحات اـقـتـصادی ـنـیـست... ـطرـفداران
اـصالـحات در داـخل و ـخارج کـشور اـمـیدوارـند ـبا کـمـتر ـشدن ـنـقش دوـلت ، ـشاـهد
ا اـشاره ـبه اـشـند. و ـیا اـینکه ـخـبرگزاری ـفراـنـسه ـب ـحـضور ـبا ـثـبات ـبـخش ـخـصوـصی ـب
وـسط واپس ان حکوـمـتی و دیگران ـت ور و ـقـلع و ـقـمع اـصالح ـطـلـب ای کـش دادـه روـی
ـصـرـیح کرد:  ـیـهن ـمـا ـت ت، در ـبـاره رخ دادـهـای ـم ـنـاح ذوب در والـی گراـیـان ـج
د وـقف ـنخـواـه صـادی را ـمـت ات، اـصالحـات اـقـت ـتخـاـب ان در اـن ـب شکـست اـصالح ـطـل
ذاکرات ـفروش 400 ـشرکت دوـلـتی ـبه ـبـخش واـند ـبه ـم کرد... ـمـجـلس ـهـفـتم ـمی ـت
ا ـصراـحت ـهر چه ـتـمام ـتر ـخاـطر ـنـشان اـید ـب ـخـصوـصی پاـیان دـهد.  ـبه اـین ـترـتـیب ـب
ـسازـیم که، در آـیـنده ـشاـهد وضـعـیـتی ـخواـهـیم ـبود که در آن ارـتـجاع ـبرای ـتحکـیم
ا ـتـشدـید اـخـتـناق و پیگرد دگراـندـیـشان در ـموـقـعـیت ـخود و زـیر ـشـعار ـحـفظ ـنـظام ـب
اـفع ـمـلی ـبه ـن ر ـخالف ـم اـبل ـتصـوری را ـب ر ـق زرگ و ـغـی ازات ـب ـی ـت داـخل کشـور اـم
امپرـیاـلـیـسم واگذار کـند ـتا ـحـماـیت و ـیا اـنـفـعال و سکوت ـبـین اـلـمـلـلی را ـبرای ـخود
ـتأـمـین کـند. اـمـضاء ـقرارداد ـمـیدان نـفـتی آزادگان ـبا ژاپن پـیش در آـمد اـین ـسـیاـست
ای د اـین واـقـعـیت گـفـته ـه اـئـی رای ـت ان و ـب اـست در پاـی ان اـست. ـبـج ـش دـی اریک اـن ـت
اـیه داری رـم اع و ـس اـلت ـیـعـنی ارگان ارـتـج اـمه رـس ر روزـن ـی ردـب وـیی ـس ارـل ـب کاـظم اـن
ا ـخـبر نگار ـسـیاـسی ـخـبر انگـلی اـیران را ـمورد ـتوـجه ـقراردـهـیم، وی در گـفتگوـیی ـب
اـسـتـهای اـقـتـصادی در ـسـطح کالن چـنـین گـفـته اـست.  ا ـسـی ا در ارـتـباط ـب گزاری اـیـسـن
اـین ـسـیاـسـتـها ـتاـبع ـتـصـمـیـمات اـفراد و اـحزاب ـنـیـست و چون در ـسطح کالن ـطراـحی
را و ر اـج ـظ ا از ـن د داد، اـم واـه داـنی در آن رخ ـنـخ ر چـن ـی ـی ود، ـتـغ اـتی ـمی ـش ـی و ـعـمـل

نظارت قطعا اتفاقاتی خواهد افتاد و دقت هایی صورت خواهد گرفت. 
رار اـست ـصورت بگـیرد، ـعـبارت اـست از ـشـتاب ا و دـقت ـهاـیی که ـق اـتـفاق ـه
ازات ـبزرگ ـبه اـنـحـصارات اـمه ـخـصوـصی ـسازی و واگذاری اـمـتـی رـن دن ـبه ـب ـبـخـشـی
امپرـیاـلـیـسـتی ـیـعـنی ـبرـناـمه ـهاـیی که ارـتـجاع در ـصدر اـهداف ـخود ـقرار داده اـست .

با این برنامه های ضد ملی باید متحد و متشکل مبارزه کرد!

ادامه بزرگترین قرارداد نفتی پس از انقالب ...
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حزب کمونیست عراق: 
در قلب مبارزه برای آیندۀ دموکراتیک عراق

ـمـبارزه ـنـیروـهای ـمردـمی ـعراق، و در ـمرکز آن ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، ـبرای پاـیان دادن به
راـحل ـحـساس و ـتـعـیـین ـسـتـقل ـبه ـم وکراـتیک و ـم ده ـیی دـم ـضـمـین آـیـن ور و ـت اـمی کـش ـظ ال ـن اـشـغ
ارزه ر ـمـب و در گـی اـلی که از یک ـس راـقی در ـح ای ـع ـست ـه وـنـی ده اـست. کـم ده ای وارد ـش کـنـن
اس ا اـحـس د، از ـسوی دیگر ـب اـشـن ازی ـتشکـیالـتی ـحزب ـمی ـب ازـس از گـسـترش و ـب وـشت ـس رـن ـس
ذـهـبی و ـهمچـنـین وری ـم اـت ری از تکوـین یک دیکـت وگـی رای ـجـل وـلـیت کاـمل در کارزار ـب ـسـئ ـم

تدوین قانون اساسی موقت عراق شرکت فعال دارند.
اـنـتـشار ـسـند «اـصول ـعـموـمی» ـقاـنون اـساـسی از ـسوی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق پـیش از ـشروع
ـمـباـحـثات داغ اجالس ـشورای حکوـمـتی ـعراق در روز ـهای 8 اـلی 12 اـسفـندـماه در ـمورد کـلـیات
«ـقاـنون اداره اـنـتـقاـلی»، ـنـماـیش دـهـنده ـحـضور پرـقدرت ـسـیاـسی و ـمـعـنوی در قـلب ـمـبارزات ـمردم
ـسـیاری از ـعراق در اـین ـلـحـظات ـحـساس اـست. اـصول پـیـشـنـهادی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق که ـب
اـمـعه و اـجل ـج ای ـع از ـه ـی ر گرـفـتن ـن ـظ ا در ـن اـفت، ـب د ـمصـوب اـجالس اـنعکاس ـی ا در ـسـن آن ـه
ـشراـیط ـبـغرنج کـشور ـهـمـسایه ـغرـبی ـمـیـهن ـمان و ـبا ـهدف ـتـضـمـین ـمـناـفع زـحـمتکـشان ـتـنـظـیم ـشده
اـست.  رـفـیق ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی، رـهـبر ـحزب ـبرادر که ـعـضو ـشورای حکوـمـتی 25 ـنـفره اـست،
یک ـهـفـته ـقـبل از ـشروع ـبـحث ـهای ـنـهاـیی ـشورا در ـجرـیان یک کـنـفراـنس ـمـطـبوـعاـتی، پـیـشـنـهاد
ـشـنـهاد ـها ا اـصول کـلی ـسـند  ـمـطرح کرده ـبود.  ـبر ـطـبق اـین پـی ا را در راـبـطه ـب ـهای کـموـنـیـست ـه
اـبه ان ـبه ـمـث وـجه ـبه آرای آـن راق و ـضرورت ـت ردم ـع ـظر ـم ودن ـن اـله ـمـحوری ـب ـس ا ـم وـنـیـست ـه کـم
ـشـنـهاد دیگر « ـقـبول ـتـماـمی اکـید ـقرار دادـند.  در یک پـی ـمـبـنای ـمـشروـعـیت ـحاکـمـیت را ـمورد ـت
اـنـیه ـجـهاـنی پـیـمان ـها و ـمـیـثاق ـهای ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلل و در ـصدر آن ـها، ـمـنـشور ـسازـمان ـمـلل و ـبـی
ـته اـست.  یک رار گرـف وـجه ـق ورد ـت وق» ـم وط ـبه اـین ـحـق رـب ای ـم اق ـه ـث ـی ر و دیگر ـم ـش وق ـب ـحـق
پـیشنـهاد دیگر ـحزب ـبرادر ـضرورت تـضمین « ـحـقوق ـمدنی و ـسـیاسی، ـهم عـمومی و ـهم ـفردی،
آزادی ـبـیان و ـعـقـیده، آزادی ـتـظاـهرات و ـتشکل، ـحـقوق کودکان و زـنان، ـحق ـتشکـیل اـحزاب
سـیاسی و ـسازمان ـهای حرـفه ای، سندیکاـیی و تشکل ـهای ـتوده ای، و همه ـساخـتار های ـجامعه
ـمدنی» را ـمورد ـتوـجه ـقرار می دـهد.  ـضرورت انعکاس چـند ـقوـمی ـبودن مـلت ـعراق و اـحـترام به
رـهنگی وـمی، اداری و ـف وق ـق ـضـمـین ـحـق راق در ـمجـاورت ـت ان ـع درال کردـسـت وجـودـیت ـف ـم
ـترکـمن ـها، آـسورـیان و دیگران در پـیـشـنـهاد ـهای کـموـنـیـست ـهای ـعراق ـقوـیاٌ ـمـطرح ـشده اـست.
راق ، ردم ـع رـیت ـم وـیت اـسالـمی اکـث رام ـبه ـه ار اـحـت رادر در کـن ای دیگر ـحزب ـب اد ـه ـشـنـه در پـی
ـتـضـمـین حـقوق دیگر ـمذاـهب و ـفرـقه ـهای ـمذـهـبی ـبرای اـجرای ـمراـسم ـمذـهـبی ـخود،  ـضرورت
ـسـیت، رنگ وـمـیت، ـجـن ر پاـیه ـق ـضی ـب ـبـعـی دم ـهیچ گوـنه ـت راق و ـع ردم ـع اری ـهـمه ـم ر ـشـم راـب ـب
پوـست، ـمذـهب، زـبان، ـعـقـیده ـسـیاـسی و اـیدـئوـلوژیک و ـیا ـمـبداء اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی را ـمورد
وـقت که پس از اـسی ـم ون اـس اـن اه چارچوب اـصـلی ـق دـم د. در روز 11 اـسـفـن رار ـمی دـه د ـق اکـی ـت
ده، ـبه اه آـیـن رـم ورای حکوـمـتی در ـتـی الگر ـبه ـش ای اـشـع روـه وی ـنـی رکزی از ـس درت ـم وـیل ـق ـتـح
ا چـند ـبـخش اـین ـمرـحـله اـجرا گذاـشـته ـخواـهد ـشد، ـبه ـتـصوـیب رـسـید. ـنـیروـهای ـمـسـلـمان ـشـیـعه ـب
د ان و ـتـعـیـین درـص وق زـن ده، ـحـق ام حکوـمـتی آـیـن ـظ ا ـنـقش اـسالم در ـن ـطه ـب ون ـبه ویژه در راـب اـن ـق
ـمشخص برای تعداد ـنماینده زن در پارلـمان آینده و به رسمیت شـناختن خودمخـتاری کردستان
راض ـبه ـمـلـغی اه در اـعـت دـم د و در روز 8 اـسـفـن اـلـفت داـشـتـن ارات آن ـمـخ ـی دوده اـخـت راق و ـمـح ـع
ری در ـصـمـیم گـی ذـهـبی در ـت ران ـم ـب ا ـحق رـه ـطه ـب اه پـیش در راـب وـنی که دوـم اـن اـعالم شـدن ـق
رک د سـاـعت ـت رای چـن ود، اـجالس را ـب صـوـیب شـده ـب وادگی ـت اشـوـیی و خـاـن ات زـن اـخـتالـف
کردـند.ـنـیروـهای ـمـسـلـمان ـشـیـعه ـسـعی دارـند که ـبر پاـیه ـبـهره گـیری از ـنـقش گـسـترده ـمـساـجد در
شکـیالت ودن ـت ازه رس ـب دام و ـحـقـیـقت ـت وط رژـیم ـص راق در دوره پس از ـسـق ردم ـع ات ـم ـحـی
ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـعراق، ـبا اـصرار به ـبرگزاری ـهرچه زودـتر اـنـتـخاـبات کـنـترل اوـضاع را ـبه دـست
رای اـسی ـب ری کارزار ـسـی اع رـهـب اـسـیت اوـض ـس ا درک ـح راق ـب ـست ـع وـنـی زب کـم د.  ـح رـن بگـی
اـسی ارزات ـسـی ر در ـمـب وـث رای ـشرکت ـم وکراـتیک ـب رـقی و دـم ای ـمـت روـه ـتشکـیل ـجـبـهه ـیی از ـنـی
آـینده کـشور و از جمله در اـنتخاـبات آیـنده را ـبدست گرفته اـست.  رفیق حمـید مجـید ـموسی در
زب رکب از ـح شکـیل ـجـبـهه ـیی ـم اـیی در ـجـهت ـت دم ـه ز از ـق اـیـم ورک ـت وـی ـی ا ـن ـمصـاـحـبه ـیی ـب
زب راق، ـح ان ـع ـیـهـنی کردـسـت راق، ـجـبـهه ـم ان ـع وکرات کردـسـت زب دـم راق، ـح ـست ـع وـنـی کـم
ا اـشاره ـبه «گـفتگو دـموکرات ـمـلی ـعراق و یک ـحزب دیگر ـسـخن گـفت. رـفـیق ـمـجـید ـموـسی ـب
ـها و ـمذاکرات اـنـجام ـشده» گـفت که در آـیـنده یک سـخنگوی واـحد به ـنـماـیـندگی از ـسوی اـین

جبهه متحد تعیین خواهد شد.     

نماینده حزب تودۀ ایران 
در بیست و پنجمین کنگره حزب

کمونیست نروژ 
ـتـرده از ـیع و گـس   کنگره ـحـزب ـبـرادر ـبـا ـشـرکت وـس
زب در ـمـحل رکزی ـح ـته ـم روژ و کـمـی ر ـن راـس دگان ـس اـیـن ـم ـن
رکزی کارگران- ای ـم دیکاـه ای ـسـن راـنس ـه رگزاری کـنـف ـب
LO در ـحوـمه اـٌسـلو از ـتارـیخ 20 ـتا 22 ـفورـیه ـبراـبر ـبا اول ـتا
ا و اـمه ـه رـن رگزار ـشد. اـین کنگره ـب وـفـقـیت ـب ا ـم ـسوم اـسـفـند ـب
ـارزه ـب ـا ـم ـطه ـب ی در راـب ـاـن ـازـم ـاـسی و ـس ـی ـمـودـهـای ـس ـن رـه
ر اـثـی رادر را ـتـحت ـت زـبی که ـحزب ـب وژیکی درون ـح وـل دـئ اـی
رار داد و ـبه ر ـق ادل ـنـظ ورد ـبـحث و ـتـب ود، ـم رار داده ـب ود ـق ـخ

تصویب رساند.
م اـین کنگره مــسـأـله آـمـوزش ـصـوـبه ـهـای ـمـه دیگر ـم
اـعـضا، ـمـبارزه ـبرـضد اتـحادـیه اروپا، ـبرـضد ـجنگ، ـهـمـبـستگی
ارزه در راه ـب ـبـقه کارگر از ـجـمـله ـم وق ـط رای ـحـق ارزه ـب ـب و ـم
رـضد ارزه ـب ا ـمـب ـطه ـب ود. در راـب ـشـستگی ـب ازـن ون  ـب اـن اـصالح ـق
EU مـعضل ـهای ایـجاد ـشده از ـسوی اتـحادیه ـمشـترک اروپا
ـبا اـحزاب ـبرادر در ـسطح اسکاـندـیـناوی- دانـمارک، فـنالـند و
ـته شـد. رک گرـف ـشـت زدیک و ـم ـصـمـیم  ـهمکاری ـن د ـت سـوـئ
ـمـصوـبات ـهمچـنـین در ـبرگـیرـنده ـشرکت فـعال در  ـجـنـبش ـبـین
ن ـی سـات ـب ـمـله شـرکت در کـنفـراـنس هـا و ـجـل ـمـلـلی  از ـج اـل

المللی.
ـطه ـبـا ـصـوـیب ـشـده در اـین کنگره در راـب پـیـام ـهـای ـت
ـهـمـبـستگی ـبا ـمـبارزات: فـلـسـطـین، کوـبا، کره ـشـماـلی و ـمـبارزه
ـبرـضد ـجـهاـنی ـشدن، ـبـحران ـسرـماـیه داری و ـنـقش و وـظاـیف
ول رد ـطرح ـقـب اـیه داری، ـط رـم ال ـبـحران ـس ا در ـقـب ـسـتـه ـی وـن کـم
ـقراردادـهای ـموـقت و اـستـفاده از کارگران ـمـهاـجر، ـبا اـسـتـقـبال
رار گرـفت. در ـضـمن ـبه پٌر ـشور ـشرکت کـنـندگان  کنگره ـق
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست ـنروژ اـجازه داده ـشد ـتا در
ای اـمه ـه رـن سـاـلهٌ ـب ـستگی و ـم ـش ازـن رح اـصالحـات ـب ورد ـط ـم

اتحادیه مشترک اروپا، یک کارزار تدارک دیده شود. 
وده ده ـحزب ـت اـیـن روژ ـنـم وـنـیـست ـن ـبه دـعوت ـحزب کـم
اـیران ـبه ـهـمراه ـنـماـیـندگان دیگر کـشورـهای ـمـهـمان از ـجـمـله:
ـمـارک DKP و KPD، ـحـزب ـیــست داـن اـحـزاب کـمـوـن
راق، ـحزب وـنـیـست ـع ان KKE، ـحزب کـم وـن وـنـیـست ـی کـم
کارگران کره ـشـماـلی و ـحزب کـموـنـیـست ـسوـئد در ـمـحـیـطی

گرم و صمیمانه در کنگره شرکت داشتند.  
ا ز در کنگره ـب ران ـنـی وده اـی رکزی ـحزب ـت ام کـمـیـته ـم پـی
ـتن و کف زدـنـهـا ـنـدگان و ـبه پا ـخـاـس ـبـال ـشـرکت کـن ـتـق اـس
ا شـرکت ـفعـال در طـول ا، ـب ده حـزب ـم ـن مـاـی ود. ـن ـهمـراه ـب
کنگره، وضعیت حساس حول انتخابات و تحریم آن توسط
اـتی اـب اـندن ـنـماـیش اـنـتـخ ردـمی در ـبه شکـست کـش روـهای ـم ـنـی
دگان ـن مـاـی ای ذوب در والـیت و اـنـحصـار ـطـلب ـبه ـن روـه ـی ـن

شرکت کننده توضیح داد.



ـین افکار ـعمـوـمی مـاـعی کشـور و ـهمچـن اـسی و اـجـت ـسـی
وان یک ـنـماـیش ـضد ان ـبه ـعـن واه ـجـه رـقی ـخ روـهای ـت ـنـی
دموکراتیک و ضد مردمی محکوم شد انتخاباتی که در
شـان ـبه دـی اریک اـن آن ـجـمع کوچک از مـرـتـجعـان و ـت
ـعـنوان «ـقـیم» ـمردم ـهزاران نـفر را از ـشرکت در اـنـتـخاـبات
رکت ـمی ازه ـش اـنی اـج ا ـبه کـس ـنـه د و ـت ـمحـروم ـمی کـنـن
ی ـدگان اـصـل ـن ـز گو و کارگزار وگرداـن ـی ـنـد که ـمـج دـه
اـتی دارای ـهیچ گوـنه ـتخـاـب د اـن واـن د، ـنـمی ـت ـن ـت ـس رژـیم ـه
ارف و ـتـع ای ـم ـیـتی در چارچوب ـه وـن اـن شـروـعـیت و ـق ـم

دموکراتیک باشد.

کودتای مرتجعان و انتخابات
حوادث روزهای پیش از اـنتخابات نـشانگر آمادگی
رکوبگراـنه در ـحد اـلت ـخـشن و ـس رای دـخ وـسـیع رژـیم ـب
ود که از اـمه ـیی ـب رـن ردن ـب رای پـیش ـب اـمی ـب ـظ ای ـن کودـت
ای روـه ادگی ـبـیش از پـیش ـنـی ود. آـم ده ـب پـیش ـتـنـظـیم ـش
ـسـته ـبه ان واـب اـمـی ـظ ال ـن ور ـفـع رکوبگر، ـحـض اـمی و ـس ـظ ـت اـن
ـای ـیه، در حــوزه ـه ـق ی ـف ـر نـظــر وـل ـای زـی تگاه ـه دـس
و درـست ای ـشرق و ـیاس ـن اـمه ـه ـسـتن روزـن اـتی، ـب اـب ـتـخ اـن
ـر گذاری پایگاه ـت ـل ـی ـات، ـف ـاـب ـتـخ ـرگزاری اـن پـیـش از ـب
اـموش کردن روز» ـبه ـمـنـظور ـخ داد»  و «اـم رـنـتی «روـی اـیـنـت
امکاـنات ـتـبـلـیـغاـتی ـمـخاـلـفان در کـنار ـفـعاـلـیت ـشدـید گروه
ـهای چـماق دار و نـیمه ـمـسلح رژیم ـهمگی ـنـشانگر ـبرـنامه
رای ده دـستگاه والـیت ـب ـظـیم ـش ـن ای وـسـیع و از پـیش ـت ـه
ود. اـنی و یکدـست کردن ـمـجـلس ـهـفـتم ـب ای پارـلـم کودـت
ای وردـه رـخ ان ـب رـی ـنه  وـلی ـفـقـیه رژـیم در ـج ـی در اـین زـم
ـمـیان مـجـلس و ـشورای نگـهـبان ـضـمن ـتـظاـهر ـبه ـبی ـطرـفی
یـش از پیـش آشکاری ـبه ـتـهـدـیـد ـمـخـاـلـفـان ـبه ـطـور ـب
پرداخت و ـضـمن متـهم کردن اصالح طـلـبان حکومـتی به
رـیه را ـبه ـظ ار دیگر اـین ـن ار»  ـعـمال ـب ا «اـستکـب ـهمکاری ـب
اـثـبات رـساـند که وـلی ـفـقـیه رژـیم و ـنـهاد والـیت ـبه ـعـنوان
ا اـیی در ـمـیـهن ـم رون وـسـط ـطـلق ـق داد ـم اد آشکار اـسـتـب ـنـم
ـسد اـساـسی ـیی در ـبراـبر  ـخواـست ـهای ـمردم و تالش در
راه انجام هرگونه حرکت اصالحی، هرچند سطحی، در

جامعه است.

ـست ـی ا ـل اد گران» ـی داز «آـب ط اـن گروه ـغـل
ش ـنجـاـنی- پوـش ـس ـنه ای - رـف رک خـاـم ـت ـش ـم

خدعه و تزویر سردمداران رژیم
د ات اول اـسـفـن اـب ـتـخ ـیـنه اـن از نکات ـمـهم دیگر در زـم
ـشـترک وان ـلـیـست ـم ادگران» ـبه ـعـن اه ـحـضور «گروه آـب ـم
ـجـناح راـست در اـنـتـخاـبات دوره ـهـفـتم ـبود. اگرچه تالش
گـسـترده ـیی ـبرای پـنـهان نگاه داـشـتن واـبـستگی اـین گروه
دازه کاـفی ـبه ـسران رژـیم ـصورت گرـفـته اـست وـلی ـبه اـن
ـمچون گروه ـــادگران« ـه ـن اـسـت که گروه «آـب روـش
«کارگزاران ـسازـندگی» دـستپـخت ـمـشـترک رـفـسـنـجاـنی و
د اد دارـن ا ـبه ـخوـبی ـبه ـی ردم ـم ران رژـیم اـست. ـم دیگر ـس
ـسـنـجاـنی که  پـیش از اـنـتـخاـبات پـنـجـمـین دوره ـمـجـلس رـف
ـتـرک ـبـرای ـست مــش ـی ـنـهـاد ـل ـش ـبـارز پـی ـیت ـم ـبه روـحـاـن
ن ـنـهـا پس از ـمـخـاـلـفت اـی س را داد و ـت ـتـخـاـبـات ـمـجـل اـن
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گروه ـبود که رـفـسـنـجاـنی گروه «کارگزاران ـسازـندگی» راادامه انتخابات فرمایشی ...
اـله گذـشـته درس وادث ـشش ـس رـبه ـح داـخت. ـتـج ـبه راه اـن
اـفـته ا درـی وده اـست و آـنـه اکم ـب ان ـح رـتـجـع رای ـم زرگی ـب ـب
اـند که اـخـتالف و چـند دـستگی آـنـها ـمی ـتواـند ـمورد ـبـهره
ـبرداری دیگر ـنـیروـها ـقرار گـیرد و از اـین رو ـبه راه اـندازی
ـرـبه ای اـست که در ـمـجـلـس ـادگران تکرار ـتـج گروه آـب
د و در اـفت، در ـمـجـلس پـنـجم از ـهم پاـشـی ارم ـتـحـقق ـی چـه
رـخی از اـهت ـب دا کرد. ـشـب د پـی وـل اره ـت ـمـجـلس ـهـفـتم دوـب
شـعارـهای و ـبرـنامه ـهای ـنـظری «آـبادگران» در زـمـینه ـتـبدیل
اـیران ـبه «ژاپن اـسالـمی» و ـعادی ـسازی رواـبط ـبا آـمریکا و
ـغرب در ـمـجـموـعه ـهـمان ـسـیاـست ـهاـیی اـست که «ـسردار
م ـبـرای دو دوره در اـیـران پـیـاده کرد و ـسـازـنـدگی» رژـی

کشور ما را در وضعیت فاجعه بار کنونی قرار داد.

ایران پس از انتخابات 
ازی اـصالح ات ـهـفـتـمـین دوره ـمـجـلس و پاکـس اـب ـتـخ اـن
اً اـعدـت ـطـلـبان حکوـمـتی از ـمـجـلس آـغاز روـندی اـست که ـق
ا ـخاـتـمه دوران رـیاـست ـجـمـهوری ـمـحـمد ـخاـتـمی ـبه اـید ـب ـب
ـمرـحـله پاـیاـنی ـخود ـبرـسد. ـتـجرـبه ـشش ـساـله گذـشـته درس
واه و ای آزادی ـخ روـه ـی رای ـهـمه ـن اـیی ـب ـبـه زرگ و گراـن ـب
ا مـاشـات و سـازش کاری ـب ـتحـول ـطـلب کشـور اـست. ـم
ش ـب اـفع ـجـن ـن ر ـم ظـام» ـب اـفع «ـن ـن ر ـشمـردن ـم رـت ارـتجـاع و ـب
داد را ـبه رد اـسـتـب رای ـط دی ـب ارـیـخی ـج رـصت ـت ردـمی ـف ـم
اً ا ـهزـیـنه ـنـسـبـت ا ارـتـجاع ـب ـعـقب اـنداـخت و ـموـجب گردـید ـت
ـناچـیزی در راه ـبازگـشت به دوران پـیش از ـخرداد 76 گام
ـبردارد. آنچه ـمـسـلم اـست ـجـنـبش ـمردـمی ـبرای اـصالـحات
و  ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـخاـموش ـشدـنی ـنـیـست. ـجـنـبش
اـیی ـشـیـبی را پـیش از پـیروزی ـنـه راز و ـن ا ـهـمواره راه پر ـف ـه
ارج از اـین چارچوب ز ـخ ر ـنـی رـبه اـخـی د و ـتـج ـطی ـمی کـنـن
ـا درس ن اـست که ـب م اـست اـی ـروز ـمـه ـیــست. آنچه اـم ـن
گـیری از ـحوادث ـسال ـهای اـخـیر و ـخـصوـصاً اـین نکـته که
ـساـخـتار اـسـتـبدادی رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـیـعـنی اـسـتـبداد ـقرون
وـسـطایی و ـمطـلق یک ـفرد ـقاـبلـیت اصالح ـشدن را ـندارد و
تنها با طرد این رژیم است که می ـتوان راه به سوی آینده
ی ـاالـی ـوان ـب ـا از ـت ن ـم ـیـه ی ـم ـردـم ـبـش ـم ـن ـود. ـج را گـش
دگی اـسی اـین ـجـنـبش پراکـن وردار اـست، ـضـعف اـس رـخ ـب
ـنـیروـهای ـسـیاـسی آزادی ـخواه و تـحول ـطـلب و ـعدم ـسطح
ارزاـتی در ـمقـاـبل ـصف واحـد ـب اـسـبی از ـهم آـهنگی ـم ـن ـم
د دـی ـش ار ـت ر اـین ـضـعف در کـن اـئق ـشدن ـب اع اـست. ـف ارـتـج
ـتالش ـبرای ـسازـمان دـهی مـبارزه اـجتـماـعی گسـترده ـبر ـضد
د ازـمـن ـی دی اـست که ـن وـعه واـح ای رژـیم ـمـجـم اـست ـه ـسـی
اـست. واه ـمـیـهن ـم رـقی ـخ ای ـت روـه ـشـترک ـهـمه ـنـی ـتالش ـم
تـجرـبه ـشش ـسال گذـشته ـنـشان داد که ارـتـجاع ـمی ـتواـند ـبا
روهـای ـمخـاـلف ـی ـشـتت در ـصفـوف ـن ـشقـاق و ـت اـیجـاد اـن
اـسـتـبداد و ـبا ـحوـصـله و ـحرکت ـهای گام ـبه گام ـجـنـبش را
ـته ـخـود را پس ـیـده و ـمـواـضع از دـست رـف ـب ش ـطـل ـبه چاـل
بگـیرد. آنچه روـشن اـست اـین اـست که ـبا ـتوـجه ـبه ـتـسـخـیر
وـنی» اـن ای ـق اکم «راه ـه ان ـح رـتـجـع وـسط ـم ـمـجـلس ـهـفـتم ـت
اصالحات به ـشدت محدود و هرچه مسدود ـتر می شوند.
ای روـه ـی ـسـیج ـن ا ـب رد و ـب اـمـعه ـب ارزه را ـبه درون ـج ـب د ـم اـی ـب
ـبـداد و ـضـد ـت ـمـاـعی و اـیـجـاد  ـصف واـحـد ـضـد اـس ـت اـج
دیکـتاـتوری ـمرـحـله ـجدـید ـمـبارزه ـبرای ـطرد رژـیم والـیت

فقیه را پی ریخت.

االت ـمـتحـده ـبه اـین ده که اـی ـشـخص ـش ـم
ت ی کنــد تــا دوـل ت کمک ـم ـشــوـن ـخ
آرـیـسـتـید ـسرنگون ـشود . .....  اـین ...یک
م اـست.»  جــسی ـجـاکـسـون، ـیـر رژـی ـی ـتـغ
اـسـتـمدار  دـموکرات ـمـشـهور کـشـیش و ـسـی
آـمریکاـیی، ـخواـسـتار ـحـماـیت از آرـیـسـتـید
ـشد.  او گـفت « اگر ـفوراٌ اـقداـمی ـصورت
نگیرد، پرزیدنت ممکن است کشته شود.
وکراـسی در ازه دـهـیم که  دـم د اـج اـی ا ـنـب ـم
ود.» وـشـتی دچار ـش رـن ـیـتی ـبه چـنـین ـس اـئ ـه
ی ت کـنــوـن ن اسـت که دوـل ت اـی ـحقــیـق
ای دام ـه ر ، اـق ال اـخـی د ـس ـیـتی در چـن اـئ ـه
ـود ـب ـه ی را در ـجـهت ـب ـراواـن ـمــشخـص ـف
ام داده اـست . ردم اـنـج دگی ـم راـیط زـن ـش
ده ر ـش راـب أ دو ـب رـیـب ا ـتـق زدـه داـقل دـسـتـم ـح
ا اـصـله ـبـین ـسال ـهای 1996 ـت اـست و در ـف
ر از 190 ـشـت ـی ار سـال، ـب 2000 ، ـیـعـنی چـه
ش از آن در اـین کشـور مـدرـسه سـال پـی
ات ای ـخدـم ودـجه ـه ده اـست. ـب اـخـته ـش ـس
ادران و کودکان و داـشت ـم وـمی ، ـبـه ـعـم
درـمان ـعـموـمی و کـشاورزی اـفزاـیش ـیاـفته
ا ـسـیاـست ـهای اـبل ـب اـست. آنچه که در ـتـق
آـمریکا، ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول و ـبانک
ـجـهاـنی ـقرار دارد و ـباـعث ـخـشم آـنـها ـشده
د از ـسـتـی ورش، آرـی ا ـش اـبـله ـب اـست. در ـمـق
ـمردم ـخواـسته ـبود ـتا وارد ـعمل ـشوـند و به
د ـی ـسـت د.  آرـی ان بپردازـن ورـشـی ا ـش اـبـله ـب ـمـق
ـهـمزـمان از مـحافل ـبـین اـلملـلی ـخواـسته ـبود
ار ری از ـخـشوـنت و کـشـت وگـی رای ـجـل ا ـب ـت
ـمـردم و وـقـوع ـفـاـجـعه در اـین کـشـور، ـبه
ـنـد. ـبـا ـسـقـوط ـتی کمک کـن ـی ـمـردم ـهـاـئ
ـد، ـی ـت ـای آرـیــس ـعـف ـت ـنـس و اـس ـو پرـی پورـت
ـشورـشـیان ـمورد ـحـماـیت آـمریکا ـتواـنـسـتـند
راـحل وـفـقـیت ـبه ـم ا ـم وـطـئه خـود را ـب ا ـت ـت

نهایی برسانند.  
ــا ــریـن گزارش ـه ــاس آـخ ــر اـس ـب
ن ـبه یک ســنــاتــور ـلـف ـیــد در ـت ـســت آرـی
آمـریکاـیی، از آفـرـیقـای مـرکزی اـظهـار
ریکاـیی او را ازان آـم رـب داـشـته اـست که ـس
رـبوده و در ـهواپـیـما ـنـشاـنده و ـبه آـفرـیـقای
ـور ـاـت ـن ن ـس ـد. اـی ـرکزی پرواز داده اـن ـم
ر ار رـسـیدگی ـبه اـین اـم ریکاـیی ـخواـسـت آـم
ـسـلم اـست اـین اـست شـده اـست.  آنچه ـم
که ـنقـش آـمـریکا در اـین کودـتـای ـضـد
ای ار ـجدی اـست و در راـسـت ـسـی ردـمی  ـب ـم
ریکا اره آـم د آن در ـق دـی ای ـج اـست ـه ـسـی

قرار دارد. 

ادامه هائیتی در مقابله با  ...
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ـتـرک ـسه کـشـور ـبـرای ـجـلـوگـیـری از مــش
ازه ای ـت ورـه دگان کار از کـش وـیـن وم ـج ـهـج
ـمـلـحق ـشـده ـبه اـتـحـادـیه اروپا، اـصـرار کرد.
ــر ـخالف ــد که ـب ــور اـعالم کردـن ـسه کـش
ـمـصوـبات ـبروکـسل، که ـشراـیط ـسـخت ـتری
وـجه را در پـیش گرـفـته اـست، ـطرح ـجدـید ـت
اـجران» ـخواـهد داـشت ادی ـبه «ـحـقوق ـمـه زـی
وـجود وـنی» را ـب اـن اـجرت ـهای ـق و امکان «ـمـه
ور د، ـمـجـلس اـین کـش د آورد. در ـهـلـن واـه ـخ
اـهـجوـیی ـجدـیدی را ـبه اـنون ـشدـیدأ ـضد پـن ـق
ـتـصوـیب رـساـند که ـبر اـساس آن ـهزاران ـنـفر
اـنی که ور، ـحـتی کـس ان اـین کـش وـی اـهـج از پـن
دگی مـادی در اـین کشـور زـن ـت سـال هـای ـم
کرده اـنـد و تـشکـیل ـخـاـنـواده داده اـنـد، ـبه
رار ـخواـهـند اـحـتـمال ـقوی در ـخـطر اـخراج ـق
ون،  ـبـیش از 26 اـن اس اـین ـق ر اـس گرـفت.  ـب
ا 2300 ـنـه د و ـت د ـش واـهـن راج ـخ ر اـخ زار ـنـف ـه
ـنـفر که پروـنده آـنـها «ـحـساس» ارزـیاـبی ـشده ،
د در ـهم دام ـهـلـن د. اـین اـق اـن د ـم واـهـن اـقی ـخ ـب
ادـیه اروپا و در ای اـتـح اـست ـه ا ـسـی آـهنگی ـب
اـسب» ـصورت اـهـجوی ـمـن ـجـهت «اـنـتـخاب پـن
ـاه( 23 ـدـم ـن ـبه 4 اـسـف ـن ـرد. روز دوـش ی گـی ـم
ان اـعالم کرد که ـسـت ز دوـلت انگـل ـی ورـیه) ـن ـف
ـبرای ـجـلوگـیری از ورود ـبی روـیه ـمـهاـجرـین
از کـشورـهای ـتازه ملحق ـشده اروپای ـشرـقی
ـبه انگـلـسـتان، کـساـنی که وارد اـین کـشور ـمی
شـونـد، تـا دو سـال از خـدمـات و مـزایـای
د واـهـن روم ـخ اـعی ـمـح اـمـین اـجـتـم دوـلـتی  و ـت
ـتـان ـبـود و ـبـاـیـد ـبـا اـجـازه کار وارد انگلــس
ال دوـلت اـعالم کرده اـست ا اـین ـح د. ـب وـن ـش
که اـقـتـصاد انگـلـسـتان ـنـیاز ـبه ـنـیروـهای ـمـهاـجر
ا داـشـتن د ـب واـنـن ا ـمی ـت ـمـتـخـصص دارد و آـنـه
مجوز وارد کشور شوند. (خبرگزاری بی بی

سی، دوشنبه 23 فوریه ).
کشـورهـای دیگر اروپاـیی در ـشمـال و
ـشار ـبه رای ـف اـبه ای را ـب ـش واـنـین ـم ز ـق ـغرب ـنـی
مـهاجران در ـنظر گرـفته اند. از ـجمله سوـئد و
ــــــروژ که در دهـه 80 و اوایـل دهـه 90 ـن
ری اـجرت ـمالـیم ـت ـمـیالدی ـسـیاـست ـهای ـمـه
ی ـیه کـشـورـهـای اروپاـی ـسه ـبـا ـبـق را در ـمـقـاـی
داـشـتـند، ـمواـنع ـفراواـنی را ـبرای جـلوگـیری از
د اـتحـادـیه اجـرـین ده کشـور جـدـی ورود ـمـه
اروپا ـتدارک دـیده اـند. اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای
ـغـیراـنـساـنی ـبرـضد پـناه ـجوـیان و ـمـهاـجران  در
اـمی اـین رد که ـتـم ورت ـمی گـی راـیـطی ـص ـش
ای داـمـنه دار اـقـتـصادی ا ـبـحران ـه ا ـب کـشورـه
روـبه رو ـهـسـتـند.  در ـعده ـیی از اـین کـشورـها
زوده ـمی ر ـخـیل ـعـظـیم ـبیکاران اـف ر روزه ـب ـه
رای کارگران و دگی  ـب شـود  و شـراـیط زـن
زـحـمتکـشان رو به وـخاـمت ـبـیـشـتر ـمی گذارد.
ـجاـلب ـتوـجه اـست که ـمـتـخـصـصان ـبازار کار
ـمـعـتـقدـند که به دـلـیل پاـئـین رـفـتن ـحد ـمـتوـسط
ای ال ـه ای اروپاـیی در ـس ورـه د در کـش وـل ـت
آـیـنده اتـحادیه اروپا ـبا کـمـبود ـنـیروی کار رو

به رو خواهد بود.  پیش بینی می شود کهادامه ائتالف سه گانه و رهبری ...
ی ـوـن ـو کـن ـده 15 عــض ـن در یک دـهه آـی
ـیــون ـل ـی ـحــادـیه اروپا  ـبه ـجــذب 17 ـم اـت
از ـی ود  ـن ای ـخ رز ـه ارج از ـم کارگر از ـخ
ت ـال دوـل ـث ـرای ـم ـد داـشت.  ـب ـن خــواـه
انگـلـسـتان در ـسال ـهای اـخـیر ـبرای ـجذب
ـنـیروی ـمـتـخـصص در زـمـیـنه ـهای پزشکی،
ـری در ـوـت ـات کامپـی ـدـم ـاری و ـخ ـت پرـس
ـتـان کوشـش ـنـدوـس یپـین و ـه ـیـل ـیـا، ـف اسپاـن
کرده اـست.  اـلـبـته ـمـحور ـعـمده اـین ـتالش
رـین ا کـمـت روی ـمـتـخـصص ـب ذب ـنـی ا ـج ـه
اـمت ـضـمـین ـحق اـق دون ـت ز ـب ـی وق و ـن ـحـق
رای اـسـتـخدام ـشدگان اـست.  دو داـئـمی ـب
ـهدف اـصـلی کـشورـهای اـتـحادـیه اروپا از
ی ـجـذب ـاـیـد ازـسـوـی ن را ـب ـی وـضع ـقـواـن
ـذا ـتخـصـص، و ـل ـروی کار ارزان و ـم ـی ـن
ن ـت ا نگاه داـش مـراه ـب زاـیش کار آـیی ـه اـف
وـیی ازل، و از ـس د در ـسـطح ـن وـلـی زـیـنه ـت ـه
دیگر ـجـلوگـیری از اـیـجاد ـشراـیـطی اـست
از ـی روی کار ـبه دـلـیل ـن ای ـنـی که در آن ـبـه
ـدا کـنـد.  در ـزاـیـش پـی ـا اـف ـبه ـمـهـارت ـه
اـساس سـیاست مـهاـجر پذیری کـنترل ـشده
اـیه داری ـنه ـفـقط رـم ای اـصـلی ـس ور ـه کـش
داـشـته ـبلکه در اـنه ـن ان دوـسـت ـس ای اـن پاـیه ـه
ـخدـمت ـحـمله به دـسـتـمزد و ـشراـیط کاری
ــای ــوـمـی اـسـت.  دوـلـت ـه کارگران ـب
ا د که ـب اـیه ـمی کوـشـن رـم دـمت گذار ـس ـخ
اـبت اد رـق روی کار ارزان و اـیـج ـی اـمـین ـن ـت
وق دـست آوردن کار، ـسـطح ـحـق رای ـب ـب
ا آن را د و ـی اـبت نگهـدارـن کارگران را ـث
ـین روـنـدی ـتـهـدـیـدی ـنـد .  چـن ـنـزل دـه ـت
ن ـجــدی ـبــرـضــد  مــنــاـفع کارگران اـی
کـشورـها ـخواـهد ـبود و به  وـسیله ـیی ـبرای
الف ـبـــیــن کارگران و ـجـــــاد اـخـــت اـی
دـیل ـب ای اروپاـیی ـت ورـه ان کـش زـحـمتکـش
ـسه «ـخصـوـصی» سـران خـواهـد شـد .ـجـل
وان ـسه را ـمی ـت راـن ان و ـف ـم ان، آـل ـسـت انگـل
آـغاز گر ـمرحـله ـجدـیدی در شگل گـیری
اٌ ـجدـید پس اـتـحادـیه اروپا در دوره کـیـفـیـت
از جنگ عراق دانست که متوجه اهداف

اصلی زیر است: 
بـری در اـتحـادـیه 1. اـیجـاد گروه رـه
ای ادـه رل ـنـه ـت دـست گرـفـتن کـن اروپا و ـب
ن ـی ـاـم ن اـتـحـادـیه و در ـجـهت ـت ی اـی اـصـل
منافع سه کشور بزرگ و تحمیل نظرات و

تصمیم ها  به کشور های کوچکتر.   
ـا ـشـتــر ـب ـی نگی ـب م آـه 2. اـیجــاد ـه
ری از اـست هـای آمـریکا  و ـجلـوگـی ـی ـس
اـلـیـسـتی.  ـهمکاری ـیی رـخوردـها ی امپرـی ـب
که ـبرای اداـمه ـسـیاـست ـهای ـنـظاـمی گری
ی ـشـدن» ـیـاـست «ـجـهـاـن ش ـبـردن ـس و پـی

ضروری است .
3. ـتـعـیـین ـسـیاـست ـهای ویژه در ـمورد
ورود کـشورـهای ـجدـید ـبه اـتـحادـیه اروپا
روی ارزان، اـمـین ـنـی ر ـت د ـعالوه ـب واـن که ـبـت
ازار ـهای ـجدـیدی را ـنـیز ـبرای کاالـهای ـب

کشورهای قدرتمند باز کند. 

هائیتی در مقابله با کودتای ارتجاعی
ای ضـد دوـلـتی دـست راـسـتی در روـه ـی اـمی ـن ـظ ال ـحـمـله ـن ـب ـبه دـن
س ـی ـتـخب اـین کـشـور و رـئ ـن ی،  ـبـرـضـد دوـلت ـقـاـنـوـنی و ـم ـت ـی ـهـاـئ
ـجـمـهوری آن، ژان ـبرـتراـند آرـیـسـتـید، ـبـحران ـسـیاـسی اـین کـشور وارد
ـته در ـته گذـش ـد.  ـهـف ـار ـش ـت ت و کـش ـوـن ـاس و ـخــش ـرـحـله ـحــس ـم
ـسـلح ـبه ای ـم روـه ـی ـتی، ـن ـی اـئ زرگ ـه ر ـب ارـمـین ـشـه وس»، چـه اـی «گوـت
اـمی دـست ـظ ای ـشـبه ـن روـه ـی اـبق و ـن ـسـته ـبه رژـیم ـس راد واـب ری اـف رـهـب
اـخـتـمان ـهای راکز پـلـیس و ـس د، ـم ا را اـشـغال کردـن ان ـه اـب راـسـتی، ـخـی
ـتخـاـبی داران دوـلت اـن رـف ار ـط د و ـبه کـشـت دـن دوـلـتی راـبه آـتش کـشـی
پرداـخـتـند که ـبـنا به گزار ـشـهای ـمـنـتـشره در 16 ـفورـیه، ـبـیش از 30 ـنـفر

کشته شدند که 21 نفر آنها پلیس بودند. 
در روز 22 ـبـهـمن ـماه ( 11 ـفورـیه)  دوـلت اـعالم کرد که ـبـخـشی
ا ـسنگر از ـشـهر ـهای اـشـغال ـشده را آزاد ـساـخـته و ـطرـفداران دوـلت ـب
ود را ور، ـخ ا پرـیـنس»، پاـیـتـخت کـش اـلی « پورـت دی در دروازه ـشـم ـبـن
آـماده ـمـقابـله ـبا ـحـمله اـحـتـماـلی ـشورـشـیان کرده اـند. (ـنـیوـیورک ـتاـیـمز
ـیـتی ـبه ـبهـاـنه ـتخـاـبی هـاـئ ـیه دوـلت اـن وـنی ـعـل ورـیه )  شـورش کـن 11 ـف
ا در اـصل ـته اـست اـم ال 2000 صـورت گرـف ات ـس اـب ـتـخ «ـتـقـلب» در اـن
رای روـهای دـست راـسـتی اـین کـشور ـب رـیـشه آن را در ـهم آـهنگی ـنـی
ر ـیـی اـیت «ـتـغ ور و در ـنـه ردـمی ـبه کـش اـسی ضـد ـم راـیط ـسـی ـتـحـمـیل ـش
رـضد دوـلت اـیی که در ـحال ـحاـضر ـب اـئـیـتی دـید.  ـنـیروـه رژـیم » در ـه
«آرـیـسـتـید» ـشورش کرده اـند، اـفراد ـشـناـخـته ـشده ـیی ـهـسـتـندکه ـسوابق
ـوـیـز ـجـودل ـراد، «ـل ن اـف ـمـله اـی ی دارـنـد. از ـج ـراواـن تکاراـنه ـف ـاـی ـن ـج
اـئـیـتی اـست که اـبق ـه چاـمـبـلـین»، رـئـیس «ـجوـخه ـهای ـمرگ» رژـیم ـس
اـسی االن ـسـی اری از ـفـع ـسـی اـنه ـب زـن ـسـبب ـقـتل راـه در دـهه 80 ـمـیالدی ـم
ـبوده اـست. او در ـحال ـحاـضر رـهـبری ـحزب « ـجـبـهه ـمـترـقی و پـیـشرو
ـهاـئـیـتی» را ـبر ـعـهده دارد. ـحزـبی که در اواـیل دـهه 90 ـهزاران ـنـفر از
رد دیگر د .  ـف اـن اـئـیـتی را ـبه ـقـتل رـس رـقی ـه وکرات و ـمـت ای دـم روـه ـنـی
اـبق اـین ورش، «گای ـفـیـلیپ»، رـیـیس پـلـیس ـس ده اـین ـش ری کـنـن رـهـب
اـموـفق ـخود ـبر ـضد «آرـیـسـتـید» در کـشور اـست که در پی کودـتای ـن
ن ـا اـی ـمـزـمـان ـب یکن گرـیـخت . ـه ـن ـی ـمـهـوری دوـم ـسـال 2002 ـبه ـج
ر ـتـحت ـشـت ـی ـتی ، که ـب روهـای دـست راـسـتی و ضـد دوـل ـی شـورش، ـن
ـفرـمان ـسرـماـیه داران و ـبزرگ ـمالکان اـین کـشور ـهـسـتـند، ـفـشار را ـبه

آریستید بیشتر کردند تا مجبور به استعفا شود . 
اـیاالت ـمـتـحده، کاـنادا و ـفراـنـسه در ـهـماـهنگی ـخواـسـتار اـسـتـعـفای
آرـیـسـتـید ـشده اـند.  ـنـیروـهای دـست راـسـتی ـهاـئـیـتی ـبه ـخوـبی ـمی داـنـند
که ـبه دـلـیل ـمـحـبوـبـیت دوـلت آرـیـسـتـید ، ـبه ویژه در ـمـیان کارگران و
زـحـمتکـشان، ـنـمی ـتواـنـند از ـطرـیق اـنـتـخاـبات دـموکراـتیک ، ـقدرت را
اـست رای ـسـی ز پذـی ردم ـنـی رـیت ـم د که اکـث د و آگاـهـن رـن ـبه دـست بگـی
ا ا یک دیگر و ـب ا ـنـخواـهـند ـشد، از اـین رو در ـهم آـهنگی ـب ـهای آـنـه
دارد، ـتدارک ـبـهره گـیری از اـین ـحـقـیـقت که کـشور ـنـیروی ـمـسـلح ـن
زار ر از 5 ـه اـئـیـتی در ـمـجـموع کـمـت د.  ـه دـن اـنـبه را دـی ـشورـشی ـهـمه ـج
ـنـیروی پـلـیس دارد که ـبـیـشـتر ـبرای اـیـجاد ـنـظم ـعـموـمی ـمورد اـسـتـفاده
ـقرار ـمی گـیرـند و دارای ـهیچ گونه امکاـنات ـنـظاـمی ویژه ـبرای ـمـقابـله
ـبا ـشورش نـیـست.  اـین آن اـمری اـست که دست ـنـیروـهای ـشورـشی را
رـخوردار اـنی کاـمل اـین کـشور ـب ریکا، از پـشـتـیـب ررـغم ادـعای آـم که ـب
از گذاـشـته اـست.  در ـهـمـین ر ـب ـشـت رای ـتـعرض و ـحـمـله ـبـی د، را ـب ـسـتـن ـه
نـاتـور دمـوکرات « بـاربـارا ـلی» که ـبه تـازگی دیـداری از ـطه ـس راـب
ـهاـئـیـتی داـشته اـست، پس از ـبازگـشت، در ـناـمه ـیی ـبه کاـلـین پاول، در
ای ـخـشن در ـشرف تکوـین اـست و وـشت:  «یک کودـت ورـیه، ـن 12 ـف
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وری راک ، رـئـیس ـجـمـه ا ژاک ـشـی ان ـب ـسـت ر انگـل ر ، ـنـخـست وزـی وـنی ـبـل ر ـت اـجالس اـخـی
ـفراـنـسه، و گرـهارد ـشرودر ، ـصدراـعـظم آـلـمان، در روز 29 ـبـهـمن ( 18 ـفوریه) ، در ـبرـلـین و در
اـفع ـجرـیان یک «ـجـلـسه ـخـصوـصی» ـبرای گـفتگو در ـمورد ـشراـیط گـسـترش اـتـحادـیه اروپا و ـمـن
ادـیه داـیت پروژه «اـتـح رای ـه اـلـیـسم اروپا ـب اـمه امپرـی رـن زرگ ـبه ـلـحاظ درک ـب ور ـب آـتی ـسه کـش
رکت رخـوردار اـست.  اـهـمـیت اـین اـجالس ـمـخصـوصـاٌ ـبه دـلـیل ـش اروپا»از اـهـمـیت خـاـصی ـب
ـنـخـست وزـیر انگـلـسـتان و ـنـقش کـلـیدی ـبرـخی از ـنـقـطه ـنـظرات ـتوـنی ـبـلر- اـین ـمـتـحد ـثاـبت ـقدم
ده ان را ـبه ـعـه ـسه و آـلـم راـن داٌ ـضد ـف دـی اـسـتی ـش ری ـسـی اه ـقـبل رـهـب دـم ا چـن وش- که ـت ورج ـب ـج
داـشت، در شکل دـهی به ـمـصوبه ـهای اـین اـجالس ـبود.  ـتا یک ـسال ـقبل رـهـبری اـتـحادیه اروپا

عمدتاٌ در کنترل اتحاد آلمان و فرانسه بود.
ضـاء اـصـلی آن و نـاـفع اـع ـته اـتحـادـیه اروپا دوره ـسـخـتی را ـبه ـلحـاظ ـتقـاـبل ـم سـال گذـش
ای اد ـه زوم ـهمگراـیی اـقـتـص وال رـفـتن ـل ر ـعالـمت ـسـئ ز و ـحـتی زـی رانگـی ال ـب ای ـجـنـج رـخوردـه ـب
اـست گذاری ـهـماـهنگ اـتـحادـیه ا ـسـی ا در راـبـطه ـب رـین ـتـنش ـه اروپاـیی از ـسر گذراـند. ازـمـهم ـت
یـان کشـورهـای اـین اـتحـادـیه  و سـاـله ـجنگ عـراق بـود که ـسـبب دوپارچگی در ـم اروپا،  ـم
دن ـیـجه مـاـن ـت ز ـبی ـن ـی ـته شـد. پس از آن ـن ز گذـش ـی ورو” در پاـئ ات “ـی ـب ز عـدم ـث ـی ـتعـاـقب آن ـن ـم
ون اـن ون» (در واـقع ـق ـسـی واـن اـیی «کـن صـوـیب ـنـه ورد ـت ری در ـم ـصـمـیم گـی د ـت ذاکرات و روـن ـم
اـساـسی)  اتـحادـیه اروپا ـبود ـعـمالٌ به ـمـعـنی ـعدم اـیـجاد ـتـغـیـیرات ـبرـنامه رـیزی ـشده در کـمـیـسـیون
(در ـعـمل دوـلت ـمرکزی) اـتـحادـیه اروپا ـقـبل از ورود رـسـمی ده کـشور ـجدـید ـبه ـجـمع اتـحادـیه
اـلـیت اـشی از ـفـع اـفع ـمـنـبـعث و ـن اـبل ـمـن اه ـمه 2004 ـشد.  در اـینکه ـبرـخی از اـین ـتـق اروپا در اول ـم
ـتـان و ـبـرـخی ـتـان و ـلهــس ـیـر انگـس ـظ ـتـحـدان اروپاـیی آن (ـن ـتـحـده آـمـریکا و ـم ـهـای اـیـاالت ـم
ـصـادی- ـت کـشـورـهـای دیگر اروپای ـشـرـقی)  ـجـهت ـجـلـوگـیـری از پایگـیـری یک ـبـلـوک اـق

سیاسی- نظامی رقیب می باشد، تحلیل های متعددی وجود دارد.   
د اـی وـنی را ـب راـیط کـن ـسه در ـش راـن ان و ـف ـسـت ان ، انگـل ـم ور آـل ران ـسه کـش ر ـس اـجالس اـخـی
کوـشـشی ـحـساب ـشده ـبرای ـبرـخورد ـبه ـموارد ـمـخـتـلف  از ـجـمـله ـمـساـله ـمـحوری ـجـهت گـیری
ان وذ در ـجـه اـطق ـنـف ورد ـتـقـسـیم ـمـن ادـیه اروپا و ـنـحوه ـتـصـمـیم گـیری در ـم ـهای ـعـمده آـتی اـتـح
ا اـیاالت ـمـتـحده ، ر ـتحکـیم ـثـبات اـتـحادـیه اروپا و ـبـهـبود رواـبط ـب داـنـست.  ـمواردی که ـعالوه ـب
د و ـضـمـین کـن ادـیه ـت ران “ اـین اـتـح وان “رـهـب ده اروپا را ـبه ـعـن ور ـعـم اـفع اـین ـسه کـش د ـمـن واـن ـت ـب
ـحاـفظ اـمـتـیازات ویژه ـیی ـباـشد که از دـیر ـباز ـمورد ـتوجه ـمـحافل ـحاکـمه اـین ـقدرت ـهای ـسـنـتی
اـصـلی در اروپا ـبوده اـست.  ـبـحث ـهای ـسران ـسه کـشور ـبزرگ اروپا در ـجرـیان اـجالس ـبرـلـین
ا ـتـعـیـین ـمـسـئوالن اداره کـمـیـسـیون ـنـماـیش دـهـنده ـتالش ـهای آـنان ـبرای ـتـحـمـیل ـنـظردر راـبـطه ـب
ری ـعـمـلی دـست گرـفـتن رـهـب رـیق ـب ادـیه اروپا) و از اـین ـط ای اـتـح اـنه ـه دی (وزارـتـخ ای کـلـی ـه
زی اـمه رـی رـن اری، ـب اـخـت رات ـس داـیت ـتـغـیـی د ـنـقش اـصـلی را در ـه واـنـن ـت ا  ـب ود، ـت ادـیه اروپا ـب اـتـح
ـسـیاـست ـهای ـصـنـعـتی و تکـنوـلوژی پـیـشرـفـته و ـتـقـسـیم کار در اروپا، اـیـفا کـنـند. اوـلـین اـقدام اـین
اـمه ـیی ـبه رـیاـست ـنوـبـتی اـتـحادـیه ـسه کـشور، که ـبر ـسر آن ـتواـفق کاـمل وـجود داـشت، ارـسال ـن
اروپا ـبود (که در ـحال ـحاـضر ـبر عـهده ـجمـهوری اـیرلـند اـست). در این ـنامه سه کـشور ـخواسـتار
اـیب رـئـیـسی در زـمـیـنه اـخـتاری اـتـحادـیه اروپا، از ـجـمـله اـیـجاد پـست ـجدـید ـن ـتـغـیـیر در ـسـیـسـتم ـس
اـیـجاد «اـصالـحات» اـقـتـصادی، ـشدـند(گاردـین 19 ـفورـیه 2004).  اـین ـتـغـیـیرات ـبـیـشـتر در زـمـیـنه
وـمی و ات ـعـم وـمی، ـبه ویژه در ـبـخش خـدـم ای ـعـم ودـجه ـه ا و کاـسـتن از ـب صـرـفه جـوـیی ـه
درـماـنی  و در ـمـقاـبل اـفزاـیش  ـبودـجه ـهای ـنـظاـمی اـست.  ـعرـصه ـهای اـقـتـصادی ـمورد ـتوـجه ـسه
کـشوردرـسـخـنان گرـهارد ـشرودر، ـصدر اـعـظم آـلـمان، ـبه وـضوح آشکار اـست. ـسـخـناـنی که او
ان، ـبه آن وکرات آـلـم ال دـم وـسـی ری در درون ـحزب ـس ا در گـی چـندی پـیش و پس از ـمدت ـه
اـشاره کرده ـبود. او ـبر ـلزوم ـصرـفه ـجوـیی و کاـهش در ـبودجه ـخدـمات ـعـموـمی و درـماـنی و ـبه
ویژه ـمزاـیای ـبازـنـشـستگی ـتاکـید داـشت و اـین که اـین ـمـناـبع ـماـلی ـباـید ـبرای ـسرـماـیه گذاری در

«سایر زمینه ها» استفاده شود (گاردین، 19 فوریه 2004).
ازی» اـنی ـس داف «ـجـه ور اـین اـست که، در ـجـهت اـه ده اـین ـسه کـش داف ـعـم یکی از اـه
ـسرـمایه داری، ـسـیاـست ـهای ـصرـفه ـجوـیی در ـبودجه ـهای ـعـموـمی، وسـعت ـبـخش ـخـصوـصی و
اـمی را ـظ ای ـن ودـجه ـه وی دیگر ـب رش داده و از ـس ای دوـلـتی را گـسـت اد ـه ـخـصوـصی کردن ـنـه
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اـفزاـیش داده و ـنوـعی ـنـیروی ـنـظاـمی واکـنش ـسرـیع ـبرای دـفاع از
نـد. ـهمچنـان که پس از ـسم اروپا را سـازمـان دـه ـی نـاـفع امپریـاـل ـم
راک و اه، ژاک ـشـی وـنـیخ در اواـسط ـبـهـمن ـم و در ـم اـت راـنس ـن کـنـف
اـنـیه ـمـشـترکی اـعالم کردـند که دو کـشور در ـمورد ـتوـنی ـبـلر در ـبـی
اـیـجاد ارـتش واکـنش ـسریع ـبرای” ـحـفظ صـلح” در اروپا به ـتواـفق
رـسـیده اـند. وـظـیفه اصـلی اـین ارـتش ـحـضور در نـقاـطی ـخواـهد ـبود
که ـنـیروـهای «ـناـتو» ـنـمی ـتواـنـند ـبه آن دـسـترـسی داـشـته ـباـشـند  و در
مکاری ـیـروی کمکی ـیی ـبـرای ـنـاـتـو و در ـه ش ـن واـقع اـین ارـت
ا آن ـخواـهد ـبود. اـین ـنـیرو ـمـتشکل از 1500 ـنـفر پرـسـنل ـمـسـتـقـیم ـب
ـیـات در ـمـل ـظـاـمی ـخـواـهـد ـبـود که ـطی 15 روز آـمـاده ـع ویژه ـن
ـهرگوـنه ـشراـیـطی ـخواـهـند ـبود. (Dagens Nyheter،ـخـبرـهای

روز  10 فوریه )
راض اـلـفت و اـعـت ا ـمـخ زرگ اروپا ـب ور ـب ران ـسه کـش ـسه ـس ـجـل
ا ، ـی ا ، اسپاـن ـی اـل ـت ادـیه اروپا ، ـبه ویژه اـی ای اـتـح ر کـشورـه اـی ـجدی ـس
ر را ـخـطری ـسه اـخـی ا ـجـل ورـه رو ـشد. اـین کـش ان روـب ـسـت ـهـلـند و ـلـه
ـجدی ـبرای ـمـناـفع ـخود  و اـقدام  ـبی ـساـبـقه اـین ـسه کـشور ـبزرگ
ـدـیل ـب ـری اـتحــادـیه اروپا و ـت ـب ن رـه ـت ت گرـف ت ـبه دـس در ـجـه
ـیلـویـو نـد. ـس ـت ـس ـته دوم داـن کشـورهـای دیگر ـبه کشـورهـای دـس
اـنـیه ـیی که در ـمورد ـجـلـسه ا در ـبـی اـلـی رـلسکوـنی، ـنـخـست وزـیر اـیـت ـب
دارد، اـین ازی ـبه رـئـیس ـن ادر کرد، گـفت: «اروپا ـنـی ور ـص ـسه کـش
ـفـقط یک  ـشـلوغ کاری اـست ، .....اـین ـنـظر ـمن اـست، ـنـظری که
ا ـساـیر کـشورـهای اروپاـیی ـقرار دارد، ـبه ـغـیر از کاـمال در ـتواـفق ـب

این سه کشور .» (گاردین 18 فوریه 2004)
ال د ، پرـتـغ ـن ا ، ـهـل ـی ا ـبه ـهمـراه اسپاـن ـی اـل ـت ورـیه اـی در روز 16 ـف
د اـی ادـیه اروپا ـب واـنـین اـتـح د که ـق وـنی، اـعالم کردـن ان و اـسـت ـسـت وـلـه
ـبدون ـتـبـعـیض در ـمورد ـهـمه، یکـسان ـعـمل ـشود. در ـبروکـسل ـنـیز
ون ـسـی رای اـیـجاد کـمـی اـعـضای اـتـحادـیه اروپا از ـطرح ـسه کـشور ـب
ـهای ـعاـلی،  کـمـیـسـیون ـهاـیی که ـقادر اـست کـمـیـسـیون ـهای ـبازار
ازرگاـنی و ـصـنـعت را کـنـترل کـند، ـهای داـخـلی، ـمـحـیط زـیـست، ـب
اـنتـقاد کردـند. تـحـلـیل گران اروپاـیی ـمـطرح کردـند که ـتـصـمـیم ـسه
ادـیه اروپا ـبه الـیه ای اـتـح ورـه ـسـیم کـش زرگ ـمـتـضـمن ـتـق ور ـب کـش
ـهای ـمـخـتلف اـست، که در آن الیه ـباالـیی یـعـنی آـلـمان، انگـلـسـتان
ر اـی د گرـفت و ـس واـهـن ده ـخ ر ـعـه ادـیه را ـب اـست اـتـح ـسه، رـی راـن و ـف
کشورـها ی کوچک ـتر (12 عضو کـنونی اتـحادیه) تحت رهـبری
این ـمرکز ـخواهـند ـبود و در پایـین ـترین ـسـطح نـیز کـشورـهای ـتازه
روی اـمـین ـنـی ا ـت د که ـنـقش آـنـه ـسـتـن ادـیه اروپا ـه ده ـبه اـتـح ـمـلـحق ـش
رای کاالـهای کـشورـهای ـبزرگ ازارـهای ـجدـید ـب کار ارزان و ـب
ر کـشورـهای راـب اـست . در اـین ـتـقـسـیم ـبـندی، ـطرح ـجدـیدی در ـب
اتـحادـیه اروپا ـقرار می گـیرد که ـبر اـساس آن، کـشورـهای ـبزرگـتر
ر ود و سـاـی د ـب ـن رخـوردار خـواـه ری ـب ـشـت ـی از ـحق رای و ـنفـوذ ـب
ـمـعـیت و ـقـدرت، ـحق رای و ـنـفـوذ ـنـاـسب ـج ـیـز ـبه ـت کـشـورـهـا ـن
کـمـتری را ـخواـهـند داـشت . اـلـبـته در ـمورد اـین ـطرح ، کـشورـهای
ر اـی ا ـس د اـم راـهـن زرگ ـهـم ای ـب ورـه ا کـش ز ـب ـی ان ـن ـسـت ا و ـلـه ـی اسپاـن
کـشورـها ـبا ـطرح ـقـبـلی که اکـثرـیت ـساده 13 کـشور از 25 را ـبرای
د.  مـوضـوع دیگر ـن ـت ـس واـفق ـه رد، ـم ری هـا ـمی پذـی ـصـمـیم گـی ـت
ا کـنـترل ـمـهاـجرـین و چگونگی ـبرـخورد اـجالس ـبرـلـین در راـبـطه ـب
رح رای ـط ر ـب وـنی ـبـل ود، که در آن ـت اه ـمه ـب ا پس از اول ـم ا آـنـه ـب

«ائتالف سه گانه»، و رهبری اتحادیه اروپا

شماره 8681    سه شنبه 12 اسفند ماه 1382
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