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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» !
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آمادگی رفسنجانی و شرکاء برای 
«گام های بزرگ و اتفاقات مهم»
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نگاهی به مصوبات
اقتصادی اخیر مجلس

ری»  داـکـث ات ـح اـب ـتـخ رگزاری «اـن رای ـب ـتالش ـب
ـمـین دوره ریـاـست ـجـمهـوری در رژـیم والـیت ـنـه
ـفـقـیه، ازـسوی ـجـناح ـبـندی ـهای گوـناگون ـباـحرارت
ات پٌرسـرو ـیـغ ـبـل ان اـین ـت ـی ان دارد. درـم ار جـرـی ـسـی ـب
ـتخـابـاـتی و تـادهـای ـمـخـتـلف اـن ـشـکـیل ـس صـدا و ـت
ـبرگزاری ـهـماـیش و ـنـشست و ـسـمـیـنار، رـفـسنـجاـنی و
د د و گرچه ـمی کـوـشـن ـن ار ـفعـاـل ـی ـس ـستگان او ـب واـب
اح اـلـیت ـجـن ا آـهنگ ـفـع اـسب ـب داـمات ـخودرا ـمـتـن اـق
ـهای دیگر و ـتـحوالت داـخـلی وـخارـجی ـهـماـهنگ
ـساـخته و ـتالـحـظه ـمـناـسب رـسـماً ـحـضورـخودرا اـعالم
رده ای از ان گـسـت ار و پـنـه اـلـیت آـشـک ا ـفـع د، اـم ـنـکـنـن

سوی آنها درسطوح مختلف درحال اجرا است.
ـدی پـیـش درـیک ی چـن ـســنجــاـن ـشـخـص رـف
ـمـصاـحبه اـخـتـصاـصی ـباروزـنامه دـنـیای اـقـتـصاد رـئوس
ازگو کرد. اـین ـمـصاـحـبه اـمه ـهای ـخودرا ـب رـن ـکـلی ـب
رای ـحـضور در اـنی ـب ـسـنـج زم  ـجدی رـف ان گر ـع ـش ـن
اـست ـجـمهـوری ات» و اـشغـال کـرـسی رـی ـتخـاـب «اـن
ـنه  ـمـوـضع گـیـری اـشـخـاص ـی ن زـم ـی ـم اـست. در ـه
پرنـفوذی چون مـهدوی کـنی و مشکـینی، دردـفاع از
ـسـنـجاـنی، ـنـیز ـحاـئز اـهـمـیت ـجدی اـست. اـمزدی رـف ـن
روزـناـمه دنـیای اـقـتـصاد در مـعرفی رـفسـنـجاـنی و عـلت
د: ـس وـی ا او ـمی ـن رگزاری ـمصـاـحـبه اـخـتصـاـصی ـب ـب
ارـیـخی و ری ـت ـصـمـیم گـی ان ـت اره ـبه زـم ران دوـب «اـی
ـیاـهـمان ـبزنگاه ـنزدـیک ـمی ـشود. ـنـقـطه ـعزـیـمت اـین
ـمـرـحـله و چـشم اـنـدازی ـکه ـبـرای ورود ـمی ـتـوان
ـتـصور ـکرد، پرـسـشی ـبود ـکه روزـناـمه دـنـیای اـقـتـصاد

و ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی را پـشت ـمـیز گـفتگو ـنـشاـند. .
ـمی ـبـزرگ ـبـرای ـی ـم ـص ـتـاـنه ـت ـنـون درآـس .. او اـک
ایفای نقشی موثر درصحنه سیاسی ایران است» ! 
ز ـی ـسـنجـاـنی پای ـم رـفی، رـف دـمه و ـمـع ااـین ـمـق ـب
ای اـمه ـه رـن رات و ـب ـظ ـبـلـیغ ـن ـسـته و ـبه ـت ـش اـحـبه ـن ـمـص

خود می پردازد. 
رـفـسنـجاـنی درزـمـیـنه ـمـساـیل اـقـتـصادی- ـسـیاـسی
و رواـبط ـخارـجی ـبرـناـمه ـها و دـیدگاه ـهای ـخودرا
ـیـاـست اـصالح نـان ـمی دهـد ـس ـی ـم اراـیه داده و اـط
ـنـیت اـمـین اـم ا ـمحـدودـیت ـت صـادی ـب ـت ار اـق ـت سـاـخ
ـیـروی ـکـار وـتـداوم ـسـرـمـاـیه ـبه ـبـهـای ـنـاـبـودی ـن
ـخـصوـصی ـسازی ـمـتوـقف ـنـخواـهد ـشد و او ـبـیش
اـیی اـمه ـه رـن ری ـب رد دیگری ـمـج رـف ر ازـه ر و ـبـهـت ـت
ـخواهد بودکه باـنک جهانی و صندوق ـبین المللی
د. وی از ـسـتـن ران ـه ار اـجرای آن دراـی واـسـت پول ـخ
اـمه ال پـیش ـن ری دوـس د: « رـهـب ادآورگردـی ـجـمـله ـی
وـشـتـند ـکه ای ـبه ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام ـن
ون اـن وضـوع اـصل 44 ـق ای ـکـلی ـم اـست ـه ا ـسـی ـم
داری از آن ا ـحـتی ـمـق ررـسی ـکـنـیم، ـم اـسی را ـب اـس
ـحدـکه رـهـبر ـخواـسـته ـبودـند، ـتـعدـیل ـکردـیم، اـلـبـته
ا اداـمه ود. ـم رـب ا ـکم اـث د، اـم اـیی ـهم ـش اـلـفت ـه ـمـخ
ا ـنـکه ـب ـسـتم، ازاـی ـی ازگـشت ـن دادـیم. . . ـمن نگران ـب
اـیی ـبه ـطـعی شـوک ـه ات ـمـق ـصـمـیـم ا ـت ا ـی ارـه ـشـع
اـقـتـصاد وارد ـشود و ـثـبات را مـخدوش ـکـند نگران

ن ـیـه ـنـوـنی ـم ـتـحـول ـک ـیـار ـم ـس دراوـضـاع ـب
واع ـمـخـتـلف ـمی روهـای واپس گرا ـبه اـن ـی مـا،ـن
اـفع رده و ـمـن وـقـعـیت ـخودرا ـتـثـبـیت ـک ـکوـشـند ـم
ودی اـب ای ـن اری را ـکه ـطی دودـهه، ـبه ـبـه رـش ـس
ادی و ـمـعـنوی ـکـشور ـکـسب ـکرده پاـیه ـهای ـم

اند، همچنان حفظ نمایند.
ای ورـه اـن د ـبه ـم اـی ویژه ـب دراـین ـخـصوص ـب
اـکاراـنه ارـتـجاع درـمـجـلس ـهـفـتم اـشاره ـکرد. رـی
وـکـلی ـیـکی از ر، اـحمـد ـت ـی ـته اـخ د ـهـف ـطی چـن
چـهره ـهای ـسرـشـناس واپس گراـیان ـکه اـیـنک
ای ـمـجـلس را ز پژوـهش ـه رـک اـست ـم ام رـی ـمـق
ـیدک ـمی ـکـشد؛ ـبا ـطرح و ـتدوـین چـند الـیـحه
اـقـتـصادی ـجـنـجال بپا ـکرده اـست. مجـلس تـحت
ـسـاـیل ـنه ـم ـی اـشـغـال ارـتـجـاع ـبـادو ـطـرح در زـم
رخ ـبهـره و دیگری صـادی ـیـکی کـاـهش ـن ـت اـق
ه زـعـم ــا ـب ــاالـه ــرح ـتــثــبــیـت ـقــیــمـت ـک ـط
راـنی وار و ـبـح راـیط دـش ده اـست ـش وـشـی ودـک ـخ
حاکم برجامعه را تخفیف داده و ازاین رهگذر
چـهره ـغدار و ـضد ـمردـمی ـخود را زـیر پوـشش
د. اـین ان کـن روم  پـنـه ای ـمـح رـه ـش اـیت از   ـق ـحـم
ال اـبه آن درـعـین ـح ـش د الـیـحه ـم رح و چـن دوـط
ای دـیـکـته اـمه ـه رـن رای ـب ان اـج داـفـع ز ـم اوـی دـسـت
ـین اـنک ـجهـاـنی و ـصنـدوق ـب شـده از سـوی ـب
ـته و آـنهـا ـکه دردفـاع از ـمـلـلی پول قـرارگرـف اـل
وـکـلی و ا ـت اـهوی ـب اوت ـم ازی ـتـف ـخـصوـصی ـس
اـمـثال او ـندارـند، اـقداـمات ـفوق را  ـعداـلت طـلـبی

کارزار انتخاباتی کمونیست های عراق: «مبارزه ای بین مرگ و زندگی»  در ص  8

«سونامی» دیگر، نولیبرالیسم و قربانیان «نظم نوین»
به قلم «جان پیلجر»، روزنامه نگار مترقی و مشهور غرب
* کمکی که پیشتازان جنگ های صلیبی غرب، آمریکا و
انگلستان، به قربانیان سونامی می کنند کمتر از خرج

یک بمب افکن یا یک هفته اشغال خونین عراق است.
* با پولی که هزینه جشن ریاست جمهوری بوش شد،
می توان بخش بزرگی از ساحل های سریالنکا را

بازسازی کرد.
* بوش و بلر تنها زمانی به افزایش «کمک» هایشان

مبادرت کردند که روشن شد  مردم سراسر دنیا میلیون
ها دالر کمک کرده اند و این منجر به یک معضل روابط

عمومی برای این دو رهبر «جهان آزاد» شد.
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اـیی واـقـعی و اـه دـیـک ـشـکـیل ـسـن ان دیگری اـهـمـیت ـت رزـم روزه ـبـیش از ـه اـم
دی د و ـس اـش ازـب ران ـب زدبگـی اـیش ـبه روی ـهـمه ـم ـشـکل ـکه درـه ـت ردـمی و ـم ـم
درـبراـبر ـیورش ـبه ـمـناـفع ـصـنـفی- رـفاـهی زـحـمـتـکـشان اـیـجاد ـکـند، اـحـساس ـمی
ـشود. ژرـفش ـبـحران اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی درـکـشور، اـنـبوه ـمـیـلـیوـنی ـمزدبگـیران
ورم لگام گـسـیـخـته، گراـنی اـجـناس و رارداده اـست. ـت اگواری ـق راـیط ـن را درـش
ـماـیـحـتاج ـضرور و اوـلـیه درـکـنار سـقوط ـمداوم ـسطح دـسـتـمزدـها، ـسـبب گردـیده
زـحـمـتـکـشان ـمـیـهن ـما ـبا دـشواری ـهای ـتوان ـفرـسا روـبرو ـباـشـند. اـین ـمـشـکالت،
ـیک ـسـلـسـله اـعـتراـضات ـبا ـسـطوح ـمـخـتـلف ـسازـماـندـهی را درـمـیان زـحـمـتـکـشان
اـنه ـهای ـهمگاـنی دـیده ار ـجـسـته گرـیـخـته آن دررـس دآورده اـست ـکه، اـخـب پدـی

می شود.
ـبـقه ـده ـط ـن ـا پراـک ـرده اـم ـت ـارزات گـس ـب ـار ـم ـن ـر، درـک ـی ـای اـخ ـاـهـه درـم
نگـیـان و ن، ـفـرـه ـی ـنـدان رده پاـی ـکـارگرـبخــشی از ـمـزدبگـیـران ـشـاـمل ـکـارـم
د رپاداـشـته اـن اگوار ـخود ـب اـیی را ـبه وـضـعـیت ـن وـعه اـعـتراض ـه اران، ـمـجـم پرـسـت
داـشت ان ـبـخش ـبـه ارـکـن اران و ـک وردار اـست. پرـسـت رـخ ـکه ازاـهـمـیت ـجدی ـب
اه، ـبه 20 دی ـم ـشـن ود، ـتـحـصـنی را روزـیـک ارزات ـخ ال رـشـته ـمـب ـب ان ـبه دـن ودرـم
درمـقاـبل ـساـخـتـمان ـنوگـشوده ـمجـلس، درـمـیدان بـهارـسـتان، ـبرگزار ـکردـند. اـین
داـشت. وـجـهی در پی ـن اـبل ـت اورد ـق ـشـین دـسـت ای پـی دام ـه د اـق اـنـن ز ـم ـتـحـصن ـنـی
پرـسـتاران ـمعـترض که گروـهی ازاـعـضای اـتـحادیه ـکارـکـنان ـبـیـمارـسـتان ـها ـنـیز به
اردیگر ـخواـست ـهای ـبه ـحق ـعـنوان ـهـمـبـستگی درـمـیان آـنـها ـحـضور داـشـتـند، ـب
ـخود نـظـیر «ـتوقف ـبرـنامه ـخـصوصی ـسازی، اـفزاـیش ـسطح دـستـمزد»  و ـجزایـنـها
را درشـعارـها و پالـکاردـهای ـخود ـبازـتاب داده ـبودـند، ـبه ـمدت چـندـین ـساـعت
ـمـله پالـکـاردـهـاـیی ـکه ـجـلب ـتـوـجه ـمی ـکـرد ـصن زدـنـد. از ـج دـست ـبه ـتـح
ـشـعارـهای: « ـلـغو ـخـصوـصی ـسازی» ، « ـمـجوز اـستـخدام پرـسـتاران را ـصادرـکـنـید» ،
اـنه و ـبازار ـمـسـلـکاـنه ـندـهـید» ،   « ـجان ـمردم را ـبه دـست اـندـیـشه ـهای ـفرـصت ـطـلـب
ان ود . ـهـم اـشد»، ـب ان آور ـب ارـهای ـسـخت و زـی د ـجزء ـک اـی اری ـب و «ـشـغل پرـسـت
گوـنه ـکه اـشاره ـشد، ـحـضور و ـشرـکت گروـهی از اـعـضای اـتـحادـیه ـکارـکـنان
ـبـیـمارـسـتان ـها دراـین ـحرـکت اـعـتراـضی، ـشاـیان ـتوـجه  و ـنـموـنه ـجاـلـبی از اـبراز
ـهـمـبـستگی زـحـمـتـکـشان ـبا ـهم به ـشـمار ـمی آـید. درـهـمـین راـبـطه رـیـیس اـتـحادـیه
اران اـلـبات پرـسـت ازنگریِ ـمـط ار ـب ا ـخواـسـت ا گـفت:   «ـم ـسـن رنگار اـی ذـکور ـبه ـخـب ـم
بـخش خـصوـصی هـستیم؛ اـنجمن ـصنفی ـکارـفرـماـیان بـیـمارسـتان ـهای ـخـصوصی
ـصن اری درـتـح ـت ان ـشـغل پرـس ـی د. . . مـا ـبه ـحمـاـیت از ـک کـارـشـکـنی ـمی ـکـن
ـحـضور دارـیم» . وی سپس ـبه درـسـتی ـیادآور گردـید:   «پرـسـتاران ـبرای دـفاع از

حقوق صنفی خود انسجام الزم را ندارند .»
اـفـته وگـشاـیش ـی اـخـتـمان ـن اـبل ـس اران درـمـق ا ـتـحـصن پرـسـت ان ـب اً ـهـمزـم رـیـب ـتـق
راـضی واع ـمـخـتـلف ـصدای اـعـت ان ـکـشور، ـبه اـن رـهنگـی اـیی از ـف ـمـجـلس،گروه ـه
اه ارـیخ 20 دی ـم ا درـت ـسـن د. اـی د کردـن ود ـبـلـن وـج ار ـم راـیط اـسف ـب ودرا ـبه ـش ـخ
ـیـران اـعـزاـمی ـبه ـمـدارس ـخـارج گزارش داد« «گروـهی از آـمـوزگاران و دـب
دم پرداـخت ـسـبت ـبه ـع ورای اـسالـمی، ـن اـبل ـمـجـلس ـش ا ـتـجـمع درـمـق ور ـب ـش ـک
زان ـحـقوق ـمـعوـقه ـخود و ـعدم اـجرای ـمـصوـبات ـهـیات دوـلت درـخـصوص ـمـی
دـسـتـمزد و ـمزاـیای ـشان اـعـتراض ـکردـند. ـنـماـیـنده اـین ـفرـهنگـیان ـمـعـترض اـعالم
اده 50 وق اـلـع اـنع از پرداـخت ـف زی ـم اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم داـشت: ـس

میلیاردتومانی فرهنگیان است.»
واـقـعـیت اـین اـست که اـعـتراض ـهای پراـکـنده آـموزگاران و دـبـیران درچـند

راز،رـشت و اهـواز ـی ز،ـش رـی ـب ویژه درـشهـرهـای ـتهـران،ـت ر ـب اه اـخـی ـم
واـست ررـسی ـخ وـجه و ـب ران رژـیم را ـبه ـت ـسـته اـست ـس واـن ـت ون ـن اـکـن ـت
ون اـن ر ـک ـی د. دـب ور وادار کـن رـیف کـش روم و ـش ان ـمـح رـهنگـی ای ـف ـه
ا دراـین ـن ران- اـیـل اراـی رگزاری ـک اـخـب ان درگـفتگوـیی ـب ـصـنـفی ـمـعـلـم
ـخـصوص ـبا ـصراـحت از ـفـشار ارگان ـهای اـمـنـیـتی به ـتـجمـعات ـصنـفی
ـفرـهنگـیان ـسـخن ـمی گوـید. وی ـبه اـیـلـنا در ـتارـیخ 20 دی ـماه اـمـسال
ده، ادـش ون اـیـج اـن رای ـک اـیی ـکه ـب دودـیت ـه وـجه ـبه ـمـح اـت گـفت: « ـب
ان رـهنگـی واـنـیم ـهیچ اـقدام ـموـثری اـنـجام دـهـیم. . . ـمـشـکالت ـف ـنـمی ـت

بسیار است.»
رو دگی روـب اـسـقوط ـسـطح زـن اران ـب اـنـند پرـسـت ز ـهـم ان ـنـی رـهنگـی ـف
ار پاـیـین ـتر از ـنرخ ـسـی ـهـسـتـند. ـمـیزان دـسـتـمزد آـموزگاران و دـبـیران ـب
واـقـعی ـتورم اـست. واقـعـیت اـیـنـست ـکه ـمـحاـسـبه دـسـتـمزد ـفرـهنگـیان ـبا
ـضرـیب ـتورم ـسال گذـشـته، درـتـعـیـین دـسـتـمزد آـنـها ـبه ـشدت ـبه زـیان
ـنـده اـست. ـسل ـهـای آـی ـنـده ـن ـتکـش و پرورش دـه ـم ـشـر زـح اـین ـق
ـفرـهنگـیان،پرـسـتاران و ـبـخش ـبزرگی از ـکارـمـندان رده پاـیـین ـسازـمان
اـحـیه ز ـهمچون کـارگران از ـن ـی ـتی و ـخصـوـصی ـن هـا و ادارات دوـل
برناـمه های سوم ـتوسعه و برناـمه آینده،یعنی ـبرنامه چهارم ـتوسعه که
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی رژـیم واپس ـماـنده والـیت ـفـقـیه را

تشکیل می دهد دچار آسیب جدی می گردند.
اـیه ـبه ـبـهای ـسـقوط اـمـین اـمـنـیت ـسرـم ا ـت اـمه ـه رـن دراـین ـمـجـموـعه ـب
دی ـنـکـته ـمـحوری و ان ـفـکری و ـی اـمی زـحـمـتـکـش دگی ـتـم ـسـطح زـن
ـتـعـیـین ـکـنـنده اـست و ـکـلـیه ـجـناح ـبـندی ـهای رژـیم ازآن ـحـماـیت ـمی
ال ـشدن اـمـنـیت ـشـغـلی اـست ـکه ـمـنـجر ـبه پاـیـم اـمه ـه رـن د. ـهـمـین ـب ـکـنـن
ـمزدبگـیران و الـجرم ـفـقر و ـتنگدـسـتی آـنان ـشده و اـعـتراـضات آنـها را

نظیر اعتراضات پرستاران و فرهنگیان بر می انگیزد. 
ـته در رسـاـنه هـای ازتـاب یـاـف بـار و گزارشـات ـب مـروری ـبه اـخ
ـهمگاـنی ژرـفای اـین ـجـنـبش اـعـتراـضی را ـنـشان ـمی دـهد. ـجـنـبـشی ـکه
از ـسـطح ـسازـمان دـهی و ـهـمـبـستگی ـمـناـسب ـبه دـلـیل ـنـبود ـسازـمان د
ام اـک ده ـن ور ـعـم ای واـقـعی،  ـبـط اـه دـیـک ـسـتـقل ـصـنـفی، ـیـعـنی ـسـن ـهی ـم
اـست. درـکـنار اـعـتراض ـهای ـفرـهنگـیان و پرـسـتاران درـماه ـهای اـخـیر
ـطـبـقه ـکارگر ـنـیز اـعـتراض ـهای ـمـشاـبـهی را ـسازـمان داده اـست  ـکه ـبا
ـسـطح ـضـعیف ـتـشـکـیالـتی ـتوام ـبوده اـست. ازـجمـله اـین اـعـتراض ـها و
ارگران واز،ـک ورد اـه ارگران ـن وان از اـعـتـصاب ـک ا ـمی ـت اـعـتـصاب ـه
ان، اـت اـجی اـکـب ـس ارگران ـن ان، ـک رـیـم ون ـف اـتی راـم ـب اـنه روـغن ـن ارـخ ـک
رح وـقت) ـط رارداد ـم راردادی (ـق ارگران ـق ـشـهد و ـک ازی ـم رـینگ ـس
رد،ـکه ـهمگی ام ـب ر ـن وـشـه ان ـب وـبی در اـسـت دان گازی پارس ـجـن ـی ـم

بدون نتیجه مثبت پایان یافتند.
اـمـین رای ـت رده اـیم،  یگاـنه راه ـب اره ـک ا اـش ارـه ان گوـنه ـکه ـب ـهـم
ـمـناـفع ـصـنـفی- رـفاـهی ـکارگران،زـحـمـتـکـشان و ـمـجـموـعه ـمزدبگـیران
ا و دـیـک د،اـیـجاد ـسـن رـن ـسر ـمی ـب ـکـشور ـکه ـهمگی درـشراـیط وـخـیم ـب

احیاء حقوق سندیکایی زحمتکشان است.
ـباـید ـبا تالـشی خـستگی ـناپذـیر دراین راه گام ـبرداـشت، مـبارزات
پراکنده را ـسازـمان داد و ازهم اکـنون زمینه ـهای ایـجاد یک سازـمان
ـمه تــشـکل را ـکه درـهـایـش ـبه روی ـه ـنـد و ـم ـیـروـم ـکـاـیی ـن ـنـدـی ـس
ـمزدبگـیران ـبازـباـشد، ـفراـهم ـساـخت و ـبا اـطـمـیـنان ـماـنع از پاـیـمال ـشدن
امنیت شغلی زحمتکشان شده، ازحقوق و منافع صنفی- رفاهی آنان

حمایت کرد.

مبارزات پراکنده ای که باید
سازمان دهی شود
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ـبیـهوده ،   آرـمان گراـیی ،   اـقـتـصاد دوـلـتی ،   اـقـتـصاد ـشـبه ـسوـسـیاـلـیـسـتی  و ـغـیره
نامیده و دردفاع از نسخه های بانک جهانی برآمده اند.

اـمه رـن اـید اـشاره ـکرد، ـیـکی از داـنـسـتن و ـمـترادف ـخواـندن ـب ـنـخـست ـب
داـلت ا ـع اـلـهم ـب ـث دم و اـم اـحی ـمـق ـصـب وـکـلی و ـم رـتـجـعی چون ـت اصـر ـم ـعـن
د ـکه اـش ـب اآگاـهی ـن رـن ـسم، اگر ازـس ـی اـل وـسـی ان گراـیی و ـس اـعی، آرـم اـجـتـم
ـنـیـست، ـنـشاـنه ـضـعف ـمـنـطق ـکـساـنی اـست ـکه ـبرای ـتاـیـید ـنـظرات ـغـیرـعـلـمی
ادرـسـتی د و ازاـین رو ـبه ـن وـن وـسل ـمی ـش ود ـبه دروغ ـمـت ردـمی ـخ دـم و ـض
د. ـبـعالوه، ـن د ـمی زـن ـی اـی ر ـت راف کـرده و ـبه آن ـمـه ز اـعـت ـی ـشه خـود ـن دـی اـن
اـقداـمات اـخـیر و ـمـصوـبات وـلواـیح ـمجـلس از ـجـمله ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها
دـفی ـخاص ـطرح و ـتـبـلـیغ ـمی اـه وـنی ـب ره،دراوـضاع ـکـن رخ ـبـه اـهش ـن و ـک
شـار ـبه دوـلت خـاـتـمی و ـفـلج سـاـخـتن آن ـنـکه ـف گردد. هـدف درـعـین اـی

است، تامین منافع انگلی ترین الیه سرمایه داری ایران را مدنظر دارد.
اـجرا ـبرـسر ـتـصاـحب ـمـیـلـیاردـها دالر ـثروت ـمردم اـیران اـست. ـتـمام ـم
اـحـمد ـتوـکـلی دردـفاع از ـکاـهش ـنرخ ـبـهره ـمی گوـید:«دوـلت ـمی ـخواـهد
ـبرـناـمه ـباـنک ـجـهاـنی را که ـبراـفزاـیش ـقـیـمت ـها ـمـبـتـنی اـست اـجراـکـند. .. ـما
ـبااـین ـبرـنامه ـموافق ـنـیـسـتیم و ـمی ـخواـهـیم ـقیـمت ـهارا ـتـثبـیت ـکـنـیم. . . ـبانک
اوت ـتـف ا ـبه اـل د. . . ـم اـهش دـهـن ودرا ـک اـنـکی ـخ ره ـب د ـبـه وـن زم ـمی ـش ا ـمـل ـه
ره ارزی پرداـخت ـخواـهد اـنـکی از ـمـحل ـحـساب ذـخـی ـکاـهش ـنرخ ـبـهره ـب
ی اـست ـکه ـزان پوـل ـی ـظـردارد، ـم ی ـبه آن ـن ـوـکـل ـا ـت ـنـج ـشـد.» آنچه دراـی
اـید ـبه ـسود ـتـجار و دالالن و ـبه درـصـندوق ذـخـیره ارزی ـموـجوداـست و ـب
زـیان زـحـمـتـکـشان و ـقـشرـهای ـمـیاـنه ـحال ـتـصاـحب و ـغارت گردد. ـیـکی از
اـمه دـنـیای اـقـتـصاد ـبه ـتارـیخ ـمـعاوـنان وزارت اـقـتـصاد درـمـصاـحـبه ای ـباروزـن
د:  ادآوردـش رح ـی ای اـین ـط ـنه ـه زـی وـکـلی و ـه رح ـت اره ـط اه درـب 13 دی ـم
اـمه رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم اـنی و ـس اـنک ـجـه رآورد ـب ال آـتی ـطـبق ـب «درـس
اگون اـخـتـصاص رآورده ـهای گوـن ال ـبه ـخرـید ـف ارد رـی اـید 4 ـمـیـلـی رـیزی ـب
اب ـس د ـبه ـح اـی ودـجه جـاری ـب ود چـنـین رـقـمی درـب ـب وـجه ـبه ـن اـت دـهـیم و ـب
ذـخـیره ارزی ـمراجـعه کـنیم. . .. ـطرح ـتثـبیت ـقـیمتـها ـحدود 30 ـهزار ـمیلـیارد
اد ـمی ـکـند.» راـنی ـکاـهش اـیـج ودـجه ـعـم ردارد و اـین درـب زـیـنه درـب ال ـه رـی
ال اـست ـکه ارد رـی زار ـمـیـلـی رای ـتـصاـحب ـحدود 30 ـه اج اـصـلی ـب پس آـم
وـکـلی ـبه د و ـت ان ـمـحـتکـر چـشم ـبه آن دوـخـته اـن ازرگاـن ازار و ـب دالالن ـب

عنوان نماینده آنها درصدد تامین منافع آنان است. 
ا ود: «ـم وـنی ـمـجـلس ـقـبالً گـفـته ـب ادل رـیـیس ـکـن داد ـع مگرـنه اـیـنـکه ـح
فرزـند بازار هـستیم » و بر هـمین اساس است که «ـفرزندان حق اولـیای خود
اً در پاـسخ ـبه ـهـمـین اـق اـغارت ـثروت ـهمگاـنی ـبه ـجا ـمی آوردـند. اـتـف را»  ـب
ـبرآورد وزارت اـقـتـصاد، ـمدافـعان ـتوکـلی دردـفاع از ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها
ـمـقاـله ای را در روزـنامه دـنـیای اـقـتـصاد به ـتارـیخ 13 دی ـماه ـمـنـتـشر ـساـخـتـند
ازار اد ـب ان اـقـتـص داـفـع اح ـبه ـهـمه ـم ر ـسـی د اـمـی ام ـسـی ـکه درآن ـشـخـصی ـبه ـن
اـطـمـیـنان داده اـست ـکه ـطرح ـمذـکور ـخارج از داـیره ـسـیاـسـتـهای ـکـلی ـنـظام
ان اـلـف رـخالف آنچه ـمـخ ده:  «.ـب د گردـی اـصراـحت ـقـی اـله ـب ـنـیـست. دراـین ـمـق
دارد ـقـیـمت گذاری ـشـبه رح ـقصـد ـن د، اـین ـط ـن ا ـمی ـکـن ـطـلق انگار ادـع ـم
ـسوـسـیاـلـیـسـتی دـهه 60  را اـحـیا ـکـند .» ـهمچـنـین، اـیـسـنا درـتارـیخ 13 دی ـماه
ودـجه ـمـجـلس ـهـفـتم، گزارش داد:  «ـتالش 83،  ازـقول رـیـیس ـکـمـیـسـیون ـب
اـمه رـن ار ـب رود. . .ـشـع اـیه گذاری از ـبـین ـب رـم واـنع ـس د ـم اـی ـست ـکه ـب ا اـیـن ـم
اـنی اـنی (ـبـخوان ـجـه ا اـقـتـصاد ـجـه ـستگی اـقـتـصاد ـمـلی ـب وـسـعه ـهـمـب ارم ـت چـه
ـسازی امپرـیاـلـیـسم) اـست . درـکـنار ـطرح ـکاـهش ـنرخ ـبـهره ـباـنـکی و ـتـثـبـیت
ان ـی وـکـلی و شـرکـا ـب ز ازسـوی ـت ـی صـادی دیگر ـن ا، دوطـرح اـقـت ـیـمت ـه ـق
اـیه رـم زاـیش ـس ود از اـف ارت ـب اـفت ـعـب اب ـی ازـت ر ـب د،ـیـکی ـکه ـکـمـت گردـی
نگام ازدواج ـین ـسـقف ـمـهـرـیه زـنـان ـه ـی ـصنـدوق صـادرات و دیگری ـتـع

درهر منطقه کشور متناسب باشرایط آن منطقه » !؟

درطرح اول بـنا به پیـشنـهاد ـمرکز پژوـهش ـهای مجـلس و شخص توکـلی، ـقراراست
زـیی از الـیـحه ار ـج رای ـکـمک ـبه ـتـج ادرات ـب دوق ـص اـیه ـصـن رـم زاـیش ـس ازاـین پس اـف
ـبودـجه ـباـشد. درـجـلـسه ـشـنـبه 12 دی ـماه ـهـیات ـمدـیره ـصـندوق ـضـماـنت ـصادرات اـیران،
اـصراـحت ران را ـب اـج رای ـهـمه گوـنه ـکـمک ـبه ـت ادگی ـب دگان ـمـجـلس ارـتـجاع آـم اـیـن ـنـم
ا رده اـست؛ ـب ور اراـیه ـک ذـک دوق ـم اـمل ـصـن ر ـع دـی اری ـکه ـم اـبق آـم ـط د. ـم دـن ادآور ـش ـی
دود 400 وـسـعه ـح ارم ـت اـمه چـه رـن رای ـب ال اول اـج اـهنگی ـمـجـلس درـس ات و ـهـم داـم اـق
اـنت دوق ـضـم اـیه ـصـن رـم ام ـس رارـخواـهد گرـفت. ـهـمـین ـمـق ون دالر ـتـحت پوـشش ـق ـمـیـلـی
شـان سـاـخت  مـا اـبی کـرد و خـاطـرـن ون دالر ارزـی ـی ـیـل ا 72 ـم صـادرات را حـدود 70 ـت
رـین ـنـکـته دراـین اـلب ـت ا ـج رار ـمی دـهـیم . اـم ـصددرـصد اـصل و ـسود را ـتـحت پوـشش ـق
ده ا پروـن وـکـلی ـب د ـت ازار و اـحـم ار ـب ادرات، ـتـج اـنت ـص دوق ـضـم ـطه ـصـن اـیی راـب گردـهـم
ـشـهرام ـجزاـیری ـمـعروف اـست. ـمدـیرـعاـمل ـصـندوق ـضـماـنت درگردـهـماـیی 12 دی ـماه
ـباـتشـکر از ـمرـکز پژوـهش ـهای ـمجـلس و رـیاـست آن اـحـمد ـتوـکـلی،درارـتـباط ـبا اـفزاـیش
اـفت اـست، ازـی اـبل ـب رام ـجزاـیری ـق ده ـشـه ان ـحاـصل از پروـن اـیه ـصـندوق گـفت:  «زـی ـسرـم

میزان بازگشت سرمایه صندوق درسال گذشته (82) حدود 90 درصد بود.» 
ـیاـفـتن راـبطه ـمـیان ـفـساد ـمالی و رـشوه ـخواری گسـترده ـباـمرـکز پژوـهش ـهای مجـلس
و ـکالً ـنـماـیـندگان ارـتـجاع اـلـبـته ـکار دـشواری ـنـیـست و راـبطه مـجـلس ـبا ـصـندوق ـضـماـنت
ازگـشت 90 درصـد رای ـب وـکـلی ـب ـشکـر از ـت ری و ـت رام جـزاـی ده ـشـه صـادرات و پروـن

سرمایه فقط یک نشانه کوچک از تمام ماجرا است.
دوـمـین ـطرح تـعـیـین سقف مـهرـیه درـمـناطق گوـناگون، عالوه ـبر ـجـنبه زن ـسـتـیزانه آن
ره دوق ذـخـی ودـجه اـست ـکه ـطـبق اـین ـطرح از ـصـن ان ـب وـم ارد ـت ـیـلـی د ـم ر ـبه چـن ازـهم ـنـظ ـب
ر ـخواـهد ـشد. ـسـخن رازـی ا ـس اـنـیون ـحاـمی آـنـه ارزی ـبه ـجـیب گروـهی از دالالن و روـح

ازبیش از 5 میلیارد تومان هزینه است!
درگرـماگرم ـتـبـلیـغات پٌرـسرو ـصدای مـجـلس ارـتـجاع در دـفاع از  ـقـشرـهای ـمـحروم  و
اع وی ارـتـج اراـنه از ـس اـک اً دروـغی رـی اـنی ـکه صـرـف اـنک ـجـه ا ـب اـلـفت ـب ـبه اـصـطالح ـمـخ
ران درـمـنـطـقه گازی اـفع ـمـلی اـی ان ـمـن رارداد پرـسود را ـبه زـی اـست، سپاه پاـسداران ـیک ـق
پارس ـجـنوـبی، ـهـمراه ـبا ـشرـکای ـخارـجی، ـبه اـمـضاء ـنـهاـیی رـساـند. اـیـسـنا در 14 دی ـماه
ا ـمـشارـکت ـشرـکت ا ـشرـکت ـصدرا در ـکـنـسرـسـیوـمی ـب رداد، سپاه پاـسدران ـهـمراه ـب ـخـب
ـنروژی آـکرـکوَرنِـر، ـبرـنده ـمـناـقـصه ـفازـهای 15 و 16 پارس ـجـنوـبی ـشدـند. دراـیـنـجا اـلـبـته
آـقای ـتوکـلی و ـشرـکاـیش دیگر ـسنگ ـکـشور و ـمردم را ـبه ـسـیـنه ـنـمی زـنـند! اـصوالً آـنـها
درمجـلس گردو غـبار تبـلیـغاتی ـبا ـهدف پنـهان ـساـختن چـنین رواـبطی بپا ـمی کـنـند. عالوه
ـبراـین ـهـمزـمان ـبا ـسـیـنه چاک ـکردن ـمجـلس ارـتـجاع ـبرای به اـصـطالح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها و
ا ـهداـیت وـلی ـفـقـیه و ام» ـب ـخاک ـبه چـشم ـمردم پاـشـیدن «ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظ
ادن وزارت رـکل ـمـع دـی اـسی را اداـمه داد. ـم ون اـس اـن اده 44 ـق اـنی اـصالـحات درـم ـسـنـج رـف
اـتـغـیـیرات اـنـجام ادآورـشد:  «ـب ا ـی اه ـبه ـخـبرگزاری اـیـلـن ارـیخ 12 دی ـم اـیع و ـمـعادن ـبه ـت ـصـن
اـسی، وـضـعـیت ون اـس اـن اده 44 ـق وـجه ـبه اـصالـحات ـم اـت ادن و ـب ون ـمـع اـن ـشده دراـصالح ـق
اـبد.. . .درآـیـنده ـنزدـیک ـمـعادن ـمس، واگذاری ـمـعادن ـبه ـبـخش ـخـصوـصی ـبـهـبود ـمی ـی

آلومینیوم، آهن و شرکتهای وابسته به آنها به بخش خصوصی واگذار می شود. »
ای ره ـه ر، از چـه اـهـن ری ـب وـضع گـی رای آـنـکه ـسـخن ـبه دراز ـنـکـشد ـم دراـین زـمـیـنه ـب
ـموـثر ارتجاع و ـعضو ـهیات رـییسه مجـلس، ـخواندـنی است. اواعالم کرد که:«ـما طرـفدار
ازد، وـصی ـمی ـس وـسـعه را ـبـخش ـخـص اد، روـنق و ـت ـص ـت ـسـتـیم. . . اـق ازی ـه وـصی ـس ـخـص
ا دوـلت آـقای ـمـهـندس ـمـیرـحـسـین دوـلت ـهم ـباـید ـحاـمی ـباـشد. ـحـتی ـشاـید درگـیری ـما ـب
دار اـقـتصـاد رـف اـط دار اـقـتصـاد دوـلـتی و ـم رـف ا ـط ود. آـنـه ـطـلب ـب ر ـهـمـین ـم رـس وی ـب وـس ـم
ـخـصوـصی ـبودـیم. . . ـما ـمـنـهای ـمـجـلس در ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام درـهـمـین ـماه
اظ ـخصـوـصی ردـیم. ازـلـح راـصل 44 را ـتصـوـیب ـک اـکم ـب ای ـح اـست ـه ر ـسـی ای اـخـی ـه
راوت و اف و ـط از، ـشـف ات ـب در ـمصـوـب ـتـیم ـیـعـنی آـنـق ـضـیه رـف وی ـق ازی ـکه ـبه آن ـس ـس

روشنی بود که بسیار از کسانی که طرفدار خصوصی سازی بودند را راضی کرد.»
ا ـخـصوـصی ـسازی و أـله روـشن اـست که ـهدف ـبه ـهیچ رو ـمـخاـلـفت ـب راـین ـمـس اـب ـبـن
ـسـیاـست ـهای ـباـنک ـجـهاـنی، ـعـلـیرـغم ـتـبـلـیـغات پٌرـسرو ـصدای ـکـنوـنی، ـنـیـست. رـفـسـنـجاـنی
نیز درهمین رابطه در مصاحبه اختصاصی خود با دنیای اقتصاد به تاریخ دوشنبه 14 دی
ای ـکالن اـست ـه د ـسـی واـنـن ـت ر ـب د ـنـف ور ـنـیـست ـکه چـن د: «اـین ـط ان ـمی گوـی ا اـطـمـیـن اه ـب ـم

ادامه نگاهی به مصوبات اقتصادی...

ادامه در صفحه 6



شماره 4704  سه شنبه 29 دی ماه 1383

ده ازی ـمصـرف ـش ازـس ان در راه ـب ـسـت اـن ده دراـفـغ رج ـش ـمـلـلی ـخ ای ـبـین اـل کمک ـه
وده اـست، در ـحاـلی که 84 درـصد ـمـخارج اـئـتالف ـنـظاـمی ـبه ـسرکردگی آـمریکا ـب
ـته شـده اـست. آنچه اـغـلب ـبه طـراری نگه داـش رای کمک هـای اـض ـیه ـب اـست و ـبـق
عنوان کمک برای بازسازی معرفی می شود سرمایه گذاری خصوصی است، مثل
اره ـخواـهد ـشد که ـبه ـطور 35 ـمـیـلـیون دالری که ـصرف ـساـخـتن یک ـهـتل پـنج ـسـت
اـیی در ود. یکی از ـمـشاوران وزارت اـمور روـسـت ان ـخواـهد ـب ـعـمده پذـیرای ـخارـجـی
ـد از کمکی را که ـبه ـیــست درـص ـر از ـب ـت ـزی کـم ت چـی ی گـفت که دوـل کاـبل ـم
افـغانـسـتان ـقول داده ـشده بود درـیاـفت کرده است. «ـما حـتا پول کاـفی ـبرای پرداخت
ا ـبی اگـفـته اـین اـست که اـفـغان ـه ازـسازی.» دـلـیل ـن رـسد ـبه ـب دارـیم، چه ـب ا ـن ـحـقوق ـه
اـنـیان ـهـسـتـند. وـقـتی که ـهـلیکوپـتر ـهای ـتوپدار آـمریکاـیی ـبه کرات رـب ارزش ـترـین ـق
ظـاـمی را ر ـن ـی د، و 93 ـغ ـن ـت ـس ـسل ـب ـسـل اده را ـبه ـم ـت ای کشـاورزی دور اـف یک روـسـت
ا د چون ـم رده اـن ردم آـنجـا ـم اگون چـنـین گـفت:«ـم ـت ای پـن ام ـه د، یکی از ـمـق ـن کـشـت
ـمرگ آـنـها را ـمی ـخواـسـتـیم.» ـسوـناـمی دیگری را زـماـنی ـشـناـخـتم که در ـسال 1979
از کاـمـبوج گزارش تـهـیه ـمی کردم. در پی یک دهه ـبـمـباران آـمریکا و ـبرـبرـیت «پل

پت»، کامبوج به اندازۀ «اَسه» امروز ضربه خورده و ویران بود.
ۀ رواـنی ـجـمـعی ردم ـهـمه دچار یک ـضرـب ود و ـم ده ـب ـبـیـماری در پی ـقـحـطی آـم
اه ا وـجود اـین، ـنه ـم واـنـست آن را ـتوـضـیح دـهد. ـب ودـند که کـمـتر کـسی ـمی ـت ـشده ـب
پس از ـسـقوط رژـیم «ـخـمر ـسرخ»، ـهیچ کمک ـموـثری از ـسوی دوـلت ـهای ـغرـبی
ـنرـسـید. در ـعوض، یک تـحرـیم چـینی  ـغربی ـبر کاـمـبوج تـحمـیل ـشد که به ـطور کل
ا اـین ـبود که ـنـیروی رـهاـیی ـجـلوی ـهرگوـنه کمکی را گرـفت. ـمشکل کاـمـبوـجی ـه
ـبـخش آـنـها، ـیـعـنی وـیـتـناـمی ـها، ـبه ـتازگی از کار ـبـیرون کردن آـمریکا از کـشورـشان
اـنـیاـنی ـبی ارزش و «ـمـصرف ـشدـنی» ـمـنـظور رـها ـشده ـبودـند. ـبه اـین ـترـتـیب، آـنـها ـقرـب
ـشدـند. مـحاـصره ای ـمـشاـبه اـین، که ـتا ـحد زـیادی ـهم ـمسکوت نگه داـشـته ـشد، ـطی
ـسال ـهای دـهۀ 1990 ـبر ـعراق ـتـحـمـیل ـشد که در ـجرـیان «آزادـسازی» آـمریکاـیی-
وـنـیـسف گزارش داد که پس از اـشـغال، اـمـبر گذـشـته، ـی انگـلـیـسی ـشدت گرـفت. سپـت
یـر ـیـزان ـمـرگ و ـم ـین کودکان عـراـقی دو ـبـرابـر ـشـده اـست. ـم سـوء ـتـغـذـیه در ـب

کودکان اینک در حد بروندی، و بیشتر از هاییتی و اوگاندا است.
ـفـقر کـمرشکن و کـمـبود ـمزـمن دارو در ـعراق وـجود دارد. ـمـیزان ـبـیـماری ـهای
سرطانی، و بویژه سرطان سینه، به سرعت رو به اـفزایش است. آلودگی رادیواکتیو
ـفراگـیر اـست. ـبـیـشـتر از ـهـفـتـصد ـمدرـسه ـبر اـثر ـبـمـباران ـخراب ـشده اـند. از ـمـیـلـیاردـها
دالری که گـفـته ـمی ـشد ـبرای ـبازـسازی در ـنـظر گرـفـته ـشده اـست، ـفـقط 29 ـمـیـلـیون
دالر ـمـصرف ـشده اـست که ـبـیـشـتر آن ـخرج ـمزدوران ـمـحاـفظ ـخارـجـیان ـشده اـست.

در اخبار غربی این خبرها کمتر ذکر می شوند.
ر روز ـسم اـست که ـه ـی راـل ـب ـی وـل ـته ـن راگرـف ان را ـف ۀ ـجـه اـمی دیگری که ـهـم وـن ـس
24000 ـقرـباـنی ـبر اـثر ـفـقر و ـبدهکاری ـمی گـیرد که از ـمـحـصوالت اـین مکـتب اـند.
ـتی که کـنـفـرانــسی از ـتـراف کرد وـق ن اـمـر اـع ـسـازـمـان ـمـلل در ـسـال 1991 ـبه اـی
کشورهای ـثروتمـند را در پاریس فرا ـخواند تا «ـبرناـمۀ عملی» برای نـجات فقیرـترین
کـشورـهای ـجـهان اـجرا کـنـند. یک دـهه ـبـعد از آن، دوـلت ـهای ـغرـبی ـبه ـهیچ یک
ارۀ اـین که ان درـب ـسـت ـظم انگـل ۀ صـدر اـع ـت د و گـف ان ـعـمل نکرده اـن ـش اـی د ـه از ـتـعـه
کـشورـهای گروه 8 ـمثل انگـلـسـتان در روـیای پاـیان دادن ـبه ـفـقر ـهـسـتـند، چـیزی ـبـیش
وـسط ـین شـده ـت ـی ا یک دوـلت ـهم، حـداـقل ـتـع ـت ـست. ـح ـی وخـاـلی ـن ار ـت از یک ـشـع
ز 7 دـهم درصـد اچـی اـیت نکرده که در حـد اـخـتصـاص رـقم ـن ان ـمـلل را رـع سـازـم

درآمد ملی برای کمک به کشورهای فقیر بوده است. 
ا ـفـقط 34 ـصدم در ـصد ـمی دـهد، و در واـقع وزارت ـتوـسـعۀ ـبـین اـلـمـلـلی اـنـی رـیـت ـب
د که د ـمی دـه دم درـص ریکا 15 ـص ـست. آـم ر از یک ـمـضحکه ـنـی ـشـت ـی زی ـب اش چـی
پاـیـین ـترـین رـقم در ـبـین کـشورـهای ـصـنـعـتی اـست. آنچه پـنـهان از دـید ـغرـبـیان و ـغـیر
ـقاـبل تـصور ـبرای آـنان اـست، این واـقعیت اـست که میـلـیون ـها نـفر از ـمردم جـهان می
داـنـند که وـجود و ـحـیاـتـشان «ـمـصرف ـشدـنی» ـفرض ـشده اـست.  در ـجاـیی که ـتـعرـفه
دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ار ـصـن ـش ذاـیی و ـسوـخت ـتـحت ـف واد ـغ ای ـم د ـه ـسـی وـب ا و ـس ـه
اـجـعه روـبه ا ـف د که ـب ـن د، کشـاورزان کوچک و ـبی زـمـین ـمی داـن حـذف ـمی شـوـن
روـیـند، و ـبه ـهـمـین دـلـیل اـست که ـخودکـشی در ـبـین کـشاورزان ـهـمه گـیر اـست. ـبه
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ـشـتصـد زدـهم ـه اـن ر یک ـش وـنی دوـلت ـبـل ۀ» کـن داـن ـن ـم کمک «ـسخـاوـت
ال، اران ـعراق، پـیش از اـشـغ ـمـیـلـیون پوـندی اـست که اـین دوـلت در راه ـبـمـب
دی ارد پوـن ـیـلـی ۀ یک ـم دـی ـسـتم  ـه ـی دود یک ـب زی در ـح ـمـصرف کرد و چـی
اـست که ـبه ـعـنوان وام به ارـتش اـندوـنزی داد ـتا ـبـتواـند ـجنگـنده ـبـمب افکن
اه پـیش از ا پـست»، یک ـم اکارـت رـیه «ـج ـش رد. ـبه گزارش ـن اوک ـبـخ ای ـه ـه
رخداد سوـنامی، دولت بلراز یک نماـیشگاه تسلیحاتی در جاکارـتا حمایت
دوـنزی و روـهای ـمـسـلح اـن از ـضروری ـنـی رآوردن یک ـنـی ا ـهدف ـب کرد که ـب
ش شکـیل شـد. ارـت اـیی هـای دفـاـعی آن طـراـحی و ـت رای بـررـسی تـواـن ـب
اـندوـنزی، که ـمـسـئول ـنـسل کـشی در «ـتـیـمور ـشرـقی» اـست، ـبـیـشـتر از ـبـیـست
ـملـۀ شـرکت ـته اـست. از ـج ظـاـمی و «ـیـاـغی» را در «اـَسه» کـش ـیـر ـن ـهـزار ـغ
کـنـندگان در ـنـماـیشگاه ـتـسـلـیـحاـتی ـجاکارـتا، ـشرکت روـلز روـیس، ـسازـندۀ
ان اـمی اـسـت وـن ان روزی که ـس ا ـهـم ود، که ـت اوک ـب ای ـه وشک ـه ور ـم وـت ـم
«اَـسه» را وـیران کرد، از آن ـبه ـهـمراه ـمـسـلـسل ـها، ـمـهـمات و زره پوش ـهای
د. اده ـمی ـش ردم «اـَسه» اـسـتـف ار ـم رور و کـشـت رای ـت ـسی ـب ون انگـلـی اسکورپـی
ا ـبه ـخاـطر کمک پوـلی ـبزرگش در پاـسخ ـبه ا، که اـین روزـه راـلـی دوـلت اـسـت
ده اـست، اـیی اش ـش ای آـسـی اـیه ـه ـس رـهـم انگـی ـب ارـیـخی ای که گرـی ۀ ـت اـجـع ـف
ـیـروـهـای ویژۀ ـیت ـن ـنـدی اـست، در پـنـهـان ـبه ـتـرـب ـغـرق درـغـرور و ـسـرـبـل
ر اـیش در «اـَسه» ـب اـیت ـه وده اـست که ـجـن ول ـب ـشـغ زی ـم دوـن وس اـن کوپاـس

کسی پوشیده نیست. 
این هم ـجزئی از پـشتیـبانی چهل ـسالۀ اـسترالـیا از حکومت ـسرکوب در
اـندوـنزی اـست، از ـجـمـله و ـبویژه در ـحـماـیت ـبی چون  چرا از ـسوـهارـتوی
دیکـتاـتور، در ـحاـلی که ـنـظاـمـیان او یک ـسوم ـجـمـعـیت ـتـیـمور ـشرـقی را ـقـتل
داـنی کردن کودکان رـتش در زـن اوارد، که ـشـه ان ـه د. دوـلت ـج ام کردـن ـع
اع از دادن ـحق ـنـفت و گاز ـبه ـتـیـمور ا اـمـتـن اـهـجو اـست، در ـحال ـحاـضر ـب پـن
ن ـی یـارد دالر ـمی شـود، قـواـن ـیـل ـشت ـم شـرـقی، که در چیـزی در حـدود ـه

دریایی بین المللی را زیر پا می گذارد.
ا اـست، رـین کـشور دـنـی رـت دون داـشـتن اـین پول، ـتـیـمور ـشرـقی که ـفـقـی ـب
رای ال ـب ا اـشـتـغ ازد و ـی ـس اده ـب ان و ـج ارـسـت ـم ـی درـسه، ـب ـست ـم واـن د ـت واـه ـنـخ
واـیی د. کوس رـس ـسـتـن ان ـبیکار ـه د که 90 درصـدـش راـهم کـن اـنش ـف واـن ـج
وـلـیـبراـلـیـست ـجـهان و ـنـفاق، ـخودپرـسـتی و ـتـبـلـیـغات ـفرـیب دـهـندۀ ـحاکـمان ـن
ـیت ـهـای ـبـاـلـغه درـبـارۀ ـن ـمه ـجـا زده ـشـده اـست. ـم ـیـره ـخـواران آـنـهـا ـه ـج
ـسـیم ود که ـتـق ده ـمی ـش ا دـمـی وق و کرـن اـلی در ـب ان در ـح ـن ۀ اـی اـن ردوـسـت ـش ـب

بشریت به قربانیان ارزشمند و بی ارزش در اخبار حاکم است.
اـجـعۀ ـبزرگ ـطـبـیـعی ارزـشـمـندـند، اگرچه ـمـعـلوم ـنـیـست اـنـیان یک ـف رـب ـق
اـلـیـسـتی اـجـعه ـهای ـبـشرـساـخـتۀ امپرـی اـنـیان ـف ـبرای چه ـمدت، در ـحاـلی که ـقرـب

بی ارزشند و به ندرت ذکری از آنها به میان می آید.
ـبه دالیلی، گزارشگران نـمی ـتوانـند آنچه را که در «اَسه»، و ـبا ـحـمایت
نـۀ اـخالـقی یک نـد. اـین آـی ـته اـست گزارش کـن دوـلت انگـلـیس ـمی گذـش
رـیزی را که وـن ام و ـخ ان ـقـتل ـع رـی ازه ـمی دـهد که یک ـج ا اـج رـفه ـبه آـنـه ـط
اـنـسـتان را در ادـیده بگـیرـند. وـضـعـیت اـسـفـناک اـفـغ اـمی دیگری اـست، ـن ـسوـن
ر ر اـث اـخـته ای اـست و ـمرگ ـب اـشـن ز ـن ز چـی د که در آن آب ـتـمـی رـی ر بگـی ـظ ـن
ال 2001 راـنس «حـزب کارگر» در ـس ادی اـست. در کـنـف ری ـع ان اـم ـم زاـی
ـتوـنی بـلر جـهاد ـمشـهورش را ـبرای «ـنـظم دوـبارۀ جـهان» ـبا اـین وـعده به ـمردم
ا ـشمـا ار نکـشـیم...ـب ـیم که کـن د ـمی کـن ا ـتـعـه ان اـعالم کرد که :«ـم ـسـت اـن اـفـغ
رون رـفـتن از ـفـقری که رای ـبـی دا کـنـیم ـب ا راـهی پـی واـهـیم کرد ـت ـهمکاری ـخ

وجود شما را فراگرفته است.» 
دوـلت ـبـلر ـتازه در اشـغال افـغاـنـسـتان ـشرکت کرده ـبود که در آن ـبـیـشـتر
زرگ ای ـب ران ـه ۀ ـبـح د. از ـبـین ـهـم دـن اـمی کـشـته ـش ـظ ر ـن زار ـغـی از ـبـیـست ـه
ر آـسـیب و ـصدـمه ـشـت ان از ـهـمه ـبـی ـسـت اـن اد دارد، ـبه اـفـغ ارـیخ ـبه ـی ـشری که ـت ـب
وارد ـشده اـست و از ـهـمه کـمـتر کمک ـشده اـست. ـفـقط 3 در ـصد از ـتـمام
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گفـتۀ ـسازـمان تـجارت جـهانی، فـقط کـشور ـهای ثروـتمـند مـجازـند کـشاورزی و
د صـادرات د که ـحق دارـن ـن اـن د. ـفـقط آـن ان را ـمحـاـفـظت کـنـن ـصـنـعت ـمـلی ـش
داً پاـیـین ای ـعـم ا را ـبه ـقـیـمت ـه د و آـنـه د کـنـن ـسـی وـب گوـشت، ـغـله وشکر را ـس
رـتـیب د، و ـبه اـین ـت ـن ر کـن رازـی ر ـس ای ـفـقـی ورـه ای کـش ازار ـه ده ـبه ـب آورده ـش
اـقـتـصاد و زـندگی آنـها را ـتـباه کـنـند. اـندوـنزی که زـماـنی از ـسوی ـبانک ـجـهاـنی
ـبه ـعـنوان ـشاگرد ـنـموـنۀ اـقـتـصاد ـجـهاـنی از آن ـنام ـبرده ـمی ـشد، ـنـموـنۀ ـبارز اـین
را اـت وـم ـسـمس در ـس د از کرـی اـنی که در روز ـبـع اری از آـن ـسـی ـطـلب اـست. ـب ـم
دردرـیاـلرزه از ـبـین رـفـتـند، پـیش از آن ـبر اـثر ـسـیاـست ـهای ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی
یـزان وام هـای خـارـجی پول مـال و داراـیی شـان را از دـست داده ـبـودنـد. ـم
د داـشت، رـقم 110 از پرداـخت آن را ـنخـواـه زی، که ـهیچگاه امکان ـب دوـن اـن

میلیارد دالر است.
ـبا اـسـتـناد ـبه گزارش ـتوـسـعۀ ـسازـمان ـمـلل، ـموـسـسۀ ـمـناـبع ـجـهاـنی ـمی گوـید
ا که آـمار اـین «ـسوـناـمی» ـساـخـتۀ دـست اـنـسان ـبه ـمرز ـمرگ و ـمـیر ـساالـنۀ 13 ـت
ایکل د.  ـم ال ـمی رـس ر پـنج ـس ون کودک زـی ـی ـیـل ا 12 ـم ون کودک ـی ـی ـیـل 18 ـم
مک کیـلنی، داـنشـمـند عـلوم اجـتـماعی اـسـترالـیایی، ـمی ـنوـیـسد:«چرا 100 مـیلـیون
ـقرـباـنی ـجنگ ـهای رـسـمی ـسدۀ ـبـیـسـتم ـباـید ـنـسـبت ـبه آـمار ـمرگ و ـمـیر ـساـلـیاـنۀ
وـجه ورد ـت د ـم اری از 1982 ـبه ـبـع اـخـت دـیل ـس ای ـتـع اـمه ـه رـن ر ـب ر اـث کودکان ـب
ظـاـمی که بـاـعث و بـاـنی اـین وـضع اـست الف نـد؟» اـین که ـن تـری بـاـش ـش ـی ـب
ـشـتر ـبه ا ـهر چه ـبـی دـموکراـسی ـمی زـند ـمـضحکه ای اـست که ـمردم ـسراـسر دـنـی
آن پی ـمی ـبرـند. ـهـمـین آگاـهی و ـهوـشـیاری ـفزاـیـنده اـست که ـبـیـشـتر از ـهر چـیز
ا ـسوء اـسـتـفاده اـمـیدوار کـنـنده اـست. از زـماـنی که گزمگان واـشنگـتن و ـلـندن ـب
از همدردی جهانی با قربانیان 11 سپتامبر 2001  به کارزارشان برای تسلط بر
دـنـیا ـشـتاب دادـند، یک ـبـیـنش و آگاـهی ـعـموـمی در دـنـیا پدـید آـمد که ـبوش و

بلر را دروغگو می بیند و کردار ناپسند آنها را جنایت می داند.
کمک هـای فـراوان کنـوـنی مـردم عـادی در کشـورهـای غـرـبی بـرای
اـیی در ـسـطح اـست ـه ار و اـخالق و ـسـی ادۀ رـفـت اـیش اـع اـمی» ـنـم وـن ان«ـس اـنـی رـب ـق
ـجاـمـعه و ـبـین اـلـمـلـلی اـست که در ـتـبـلـیـغات دوـلت ـها و ـشرکت ـهای ـبزرگ از
آـنـها درـیغ ـمی ـشود. وـقـتی ـبه ـحرف ـهای ـتورـیـست ـهاـیی گوش ـمی دـهی که
ا آـغوش اـبی که چگوـنه ـب از کـشورـهای آـسـیب دـیده ـبازگـشـته اـند، و در ـمی ـی
ـباز ـمورد ـلـطف ـمردم اـین فـقـیرـترـین کـشورـها ـقرار گرفـته اـند و به آـنـها پـناه داده
ری اـسـتی پی ـمی ـب ـشده اـست، آنگاه اـست که ـبه ـتـضاد ـبـین اـین ـسـیاـست و ـسـی

که فقط آزمندان برایش مهم است.
ا ـجنگی را که دو ـسال پـیش آروـنداـتی روی (ـنوـیـسـنده) ـخـشم ـمـخاـلـفت ـب
ش اـی ـم رـین ـن ا شکوه ـت د: «ـب وـصـیف ـمی کـن ر گرـفت اـین گوـنه ـت ا را در ـب ـی دـن
ررـسی  اـنـجام ا کـنون ـبه ـخود دـیده اـست.» ـبه ـتـخـمـین یک ـب ا ـت اـتـحادی که دـنـی
ـشده در ـفراـنـسه، در آن روز، ـیـعـنی 15 ـماه ـفورـیه  35 ـمـیـلـیون ـنـفردر ـتـظاـهرات
ـشرکت کردـند و ـتا آن روز چـنـین چـیزی اـتـفاق ـنـیاـفـتده ـبود ـ و ـتازه آن آـغاز
ـست، ـبلکه ازه ای ـنـی دۀ ـت ان پدـی ـس وزاـیی اـن ازه ای ـنـیـست. ـن ر ـت ود. اـین اـم کار ـب
ده وش ـش راـم وـقف و ـف ـت د ـم ظـر ـمی آـی ارزه ای اـست که گاـهی ـبه ـن ـب ۀ ـم اداـم
رـید که ریکای الـتـین را در ـنـظر بگـی ر اـست. آـم ر ـخاکـسـت اـست، وـلی آـتش زـی
ـبرای ـمدـتی ـطوالـنی در ـغرب ـناـمرـئی و «ـمـصرف ـشدـنی» مـحـسوب ـمی ـشد. ـبه
رـبـیت ـشده وان ـبودن ـت اـت رای ـن ا ـب و، «آـمریکای الـتـیـنی ـه اـن ۀ ادواردو گاـلـی وـشـت ـن
ـبودـند. ـترـبـیتی که از دوران اـستـعـمار ـبه ـجا ـماـنده ـبود، و ـتوـسط ـسرـبازان ـخـشن،
مـعـلـمان ـبزدل، و ـسرـنوـشت گراـیان ـبی ـمایه آـموزش داده ـشده ـبود، اـین اـعتـقاد
ا ر اـست و ـتـنـه اپذـی ر ـن ود که واـقـعـیت ـتـغـیـی ان رـسوخ داده ـب اـنـم را در روح و ـج
کاری که ـما ـمی ـتواـنـیم بکـنـیم اـین اـست که ـغم و اـندوـهی را که ـهر روز ـبر ـما

نازل می شود در آرامش و سکوت فرودهیم و بپذیریم.»
اـنو ـنوزاـیی یک دـموکراـسی واـقـعی در کـشورش اوروگوـئه را ـجـشن گاـلـی
می گرفت، جایی که مردم «برضد ترس»،  وعلیه خصوصی سازی و ناعدالتی
اه اکـتـبر اـلـتی در ـم ـهـمراه آن رأی داده اـند.    در وـنزوـئال اـنـتـخاـبات ـمـحـلی و اـی
رـین دارـت راه داـشت که ـن ان ـبه ـهـم ا دوـلـتی در ـجـه رای ـتـنـه روزی را ـب ـنـهـمـین پـی

مردمش را در ـثروت ناشی از نفتش ـشریک می کند. در شیلی، آخرین ـفاشیست
اچر، ـحـماـیت ویژه دوـلت ـخاـنم ـت ـهای ـنـظاـمی که از ـسوی دوـلت ـهای ـغرـبی، و ـب
می ـشدند و می ـشوند از سوی ـنیروهای دـموکراتیک تازه نـفس گرفتۀ تعـقیب می
ـسـتـند که در راـبری و ـفـقر و ـجنگ ـه اـب ا ـبـخـشی از ـجـنـبش ـضد ـن روـه ـشوـند. اـین ـنـی
ر و ـمـلـلی ـت ر، ـبـین اـل ر، ـمـتشکل ـت رـت راگـی ون ـف ال گذـشـته اوج گرـفـته و اکـن ـشش ـس

پذیراتر ازهمیشه نسبت به تفاوت ها شده است.  
ۀ د اـست گوـن رـبی که ـمـعـتـق ـسم ـغ ـی راـل ـب ـی وای ـل ـشی اـست ـبه دور و ـس ـب اـین ـجـن
ـبرـتری از ـحـیات را ـنـماـیـندگی ـمی کـند ـ و اـین چـیزی ـنـیـست ـجز شکل دیگری از
اـستـعـمار. ـهـمان گونه که ـقـضـیۀ ـفتح ـعراق ـهر چه ـبـیـشـتر رـسوا می ـشود، اـین ـسـیـسـتم

برتری طلبی و بینواسازی هم می تواند رسوا و از هم پاشانده شود. 

به نقل از روزنامه  «مورنینگ استار»، وابسته به حزب کمونیست انگلستان

ادامه  «سونامی دیگر»، نولیبرالیسم ...
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ر اـمـب زوـئال 16 دـس رگزاری وـن اـست.»( ـخـب اره ـم دگی و ـسـی که  حکم آن ـنـجات زـن
(2004

او در ادامه توـضیح داد که  دوکـشور ، قرار داد ALBA را تـنها آـلترـناتـیو در
االت ـسـتی  اـی راـلـی ـیـب و ـل ای ـنـئ اـست ـه ر ـسـی راـب د و آن را در ـب ر FTAA ـمی داـنـن راـب ـب
متـحده ـقرار ـمی دهـند. طی ده ـسال اخـیر، چاوز ـبیش از 11 ـبار از کوـبا دـیدن کرده

است و قول داده است تا این دیدارها را همیشه تازه کند. 
ـیم آورد که در سـال هـای «ده سـال دیگر ، در سـال 2014 مـا ـبه یـاد خـواـه
ـته، از ـا نگاه ـبه گذـش م ـب ـی ی ـخـواـه م، ـم ـته اـی ی را گـف 1994 و 2004 چه چـیـزـهـاـی
ز در اـین جـا ـی ال 2024 ـن ا در ـس ـیم...  ـم اد کـن ـتـق ای خـود اـن ای حـرکت ـه دـه اـم پـی

خواهیم بود، حتی اگر جسمأ نتوانیم در این جا حضور بیابیم.” (همانجا)
دوـلت وـنزوئال در اداـمه چنـین سـیاست ـهایی  اـعالم کرد که سهـمیه ـبـیـشـتری از
ای ـستگی ـه ا چـین ، واـب ا در ـهمکاری ـب رار ـخواـهد داد ـت ار چـین ـق ـنـفت را در اـخـتـی
ازار ـهای آـمریکا را کاـهش دـهد . چاوز اـین ـخـبر را در ـمالـقات ـخود از ـخود ـبه ـب
چـین که در دـساـمـبر ـصورگرـفت، اـعالم کرد. چاوز در ـمالـقات ـبا «ـهـیوـجـین ـتاـئو»،
ـاد ـا کرد که آن را یک «اـتـح ـض مکاری اـم ـرارداد ـه ن، 8 ـق ـور چـی ـمـه ـیـس ـج رـی
اـسـتراتژیک» ـناـمـید. چاوز گـفت که «وـنزوئال ـخیـلی ـمایل اـست ـتا به رـشد اـقـتـصادی
ن کمک کـنـد، چرا که ـبه ـنـوـبه ـخـود ـبه ـتـوازن (ـقـدرت ) در ـجـهـان کمک چـی

خواهد کرد.»(خبرگزاری ونزوئال 25 دسامبر)
اـسی و ـی شـارهـای ـس ـیه ـف ارزاـتی خـود ـعـل ـب زوـئال در اداـمه کارزار ـم دوـلت وـن
اـقـتـصادی آـمریکا ، در راه کاـسـتن رواـبط ـبازرگاـنی ـبا آـمریکا ، ـقرارداد ـتـسـلـیـحاـتی
ا روـسـیه ـبه اـمـضا رـساـنده اـست که ـطـبق آن وـنزوـئال 40 ـهـلی کوپـتر و ـجدـیدی را ـب
ـبـیش از یکـصد ـهزار اـسـلـحه از روـسـیه ـخرـیداری کرده اـست.  ـهمچـنـین ـمذاکراـتی

برای سفارش 50 فروند هواپیمای پیشرفته جنگی میگ-29 نیز درجریان است.
چـنـین ـتالـشی، اداـمه دـهـنده ـسـیاـست ـهای چاوز ـبرای اـیـجاد و ـشرکت در یک
واـتـند در ا ـبـت اـلـیـسم آـمریکاـست ـت ر امپرـی راـب اـسی و اـقـتـصادی در ـب ـبـلوک ـنـظاـمی،ـسـی
اد ان، ـسد اـیـج درت در ـجـه رای اـنـحـصاری کردن ـق ریکا ـب ای آـم اـست ـه ر ـسـی راـب ـب
ـطـقه، اـیجـاد ـن اـسی  د رـم صـادی، ـسـی ـت ر اـیجـاد اـتحـاد اـق د و در اـین راه ـعالوه ـب کـن
آـلـترـناـتـیو ـجـهاـنی را ـنـیز ـضروری ـمی ـشـمارد و در اـین راـسـتا چـین را ـبه ـعـنوان یک

قدرت اقتصادی و سیاسی رو به تحول، بهترین گزینه می داند.
ـهمکاری ـهای رو ـبه گسـترش کوـبا و وـنزوئال و ـسـیاـست ـهای ـمردمی و ـمتکی
ر ـتحـریکات راـب ـمـلـلی در ـب ای ـبـین اـل رـصه ـه ال در ـع رکت ـفـع ا و ـش ـبه ـخـلق آن ـه
ا شـان داده اـست که ـبه رـغم  وـسـعت کم  اـین دوکشـور ، ـب ریکا ، ـن ـصمـاـنه آـم ـخ
ا اتکا ـبه ـنـیروی ـمردـمی و ـشرکت اـنه و ـب اـست ـهای ـمـنـطـقی و ـصـلح ـجوـی اـتـخاذ ـسـی
ریکات ر ـتـح راـب وان در ـب اـسی، ـمی ـت اـعی و ـسـی ـم ای اـجـت رـصه ـه ا در ـع دادن آن ـه
امپریالیسم ایستادگی کرد و در کنار آن «جهانی دیگر» را ساخت و به سایر مردم

جهان نیز معرفی کرد.

ادامه  شکل گیری چبهه مقاومت در آمریکا ...
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ـهـسـتم، اـما ـجرـیان را (ـمـنـظور اداـمه ـبرـناـمه ـهای گذـشته که ـهـمان ـبرـنامه
اـقـتـصادی ـباـنک ـجـهاـنی و ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـبرای اـیران اـست)
ـتـکاـمـلی و ـبازگـشت ـناپذـیر ـمی داـنم. . . اـین ـطور ـنـیـست ـکه ـنـظام ـنـمی
ـخواـهد ـبـخش ـخـصوـصی ـشـکل بگـیرد. اـین ـتـفـسـیر ـکه ـمی گوـید ـنـظام

نمی خواست بخش خصوصی شکل بگیرد ناحق است. »
رفسنجانی سپس درارتباط با روابط خارجی ودردفاع از برنامه های
رای ار رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی گوـید:   «ـب اـجـعه ـب اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـف
ـبرداـشـتن گام ـهای بـلـند، ـباـید رواـبط ـخارـجی ـما ـتـلـطیف ـشود، ـباالـخره
ازارـهای ـصادرـکـنـندگان ـما (ـبـخوان ـتـجارو دالالن ـبرای واردات) ـبه ـب
رای اـید اـین راه را دوـلت ازـطرـیق دیپـلـماـسی ـب د ـکه ـب ازدارـن اـنی ـنـی ـجـه
ای ـبـخش اـیه ـه رـم اده از ـس رای اـسـتـف ا ـب ـض د . . .. االن ـف وار ـکـن آن ـهـم
ـتی ـشـکل یـاـست و اگرمـدیـرـی ـخصـوـصی چه داـخـلی و خـارـجی ـمـه
بگـیرد ـکه اـین ـفـضا را تـقوـیت ـکـند، ـقول ـمی دـهم در چـهارـسال آـیـنده
ـسـنجـاـنی ردارد. » رـف زرگی ـب شـور گام ـب د و ـک ـیـفـت ات ـمـهـمی ـب اـق اـتـف
د:   «دراـین د ـمی کـن اـکـی اح هـای دیگر ـت ا ـجـن درـخصـوص رواـبط ـب
ـشراـیط ـطرد ـکردن و ـمـنزوی ـنـمودن ـنـیروی ـکاردان را از ـهرـجـناـحی
ـتـدل و ـسـعه ـصـدر را ـکـر ـمـع م و ـتـف ـمی داـن ـصـلـحت ـن ـنـد، ـم ـاـش ـکه ـب

درمدیریت کشور بسیار مهم می دانم.»
ـبه اـین ـترـتـیب رـفـسـنـجاـنی ـبـطور روـشن دـیدگاه ـخود را ـبـیان ـکرده
و ـجایگاه ـخودرا ـبدون ذره ای تـغـیـیر ـمشـخص ـمی ـکـند. ـجایگاـهی که
ـبـهه یـروهـای آزادـیخـواه و ارـتجـاـعی،درـج نـدی ـن ـبی ـشک در مـرزـب
ـنـیروـها ـمرـتـجع و ـمردم ـسـتـیز ـقراردارد. ـمواـضع رـفـسـنـجاـنی در ـمـصاـحـبه
اش ـبا روزـنامه «دـنـیای اـقـتـصاد» ـحاوی ـنـظرات ـجدـیدی ـنـیـست بلکه در
ـمـواره و ـیـاـست ـهـاـیی اـست که او ـه ـظـرات و ـس ـمـان ـن واـقع اداـمه ـه
ـخـصوـصاٌ در دوران رـیاـست ـجمـهوری گذـشـته اش دـنـبال کرده اـست.
ا اـعالم کردـیم اـبی آـنـه وـقع ـخودش در ارزـی ا ـبه ـم اـیی که ـم اـست ـه ـسـی
ا ده ـها ـمـیـلـیارد دالر ـبدـهی که ـثـمره ای ـجز ورشکـستگی اـقـتـصادی، ـب
ـخارـجی، ـتـشدـید دره ـعـظـیم ـفـقر و مـحروـمـیت ـبا ـثروت و ـتـخرـیب زـیر
راـموش ا ـف داـشـته و ـنـخواـهد داـشت. ـمردم ـم وـلـیدی کـشور ـن ار ـت اـخـت ـس
نکرده اـند که پس از ـسال ـهای ـتـبـلـیـغات «گوـبـلزی« رـفـسـنـجاـنی درـباره
دگی« ران و دـست آوردهـای «سـردار سـازـن صـادی اـی ـت اـیی اـق شکوـف
ن ـی ـت ـور را ـبه دـست گرـفت در ـنـخــس ـمی اداره اـم ـاـت ـای ـخ ی آـق ـت وـق
گزارش ـخود ـبه ـمردم وـضـعـیت اـقـتـصادی اـیران را ـبه ـشدت ـبـحراـنی و

بیمار معرفی کرد.  
یـاـسی ـسـنجـاـنی و کارگزاران او در وـضـعـیت ـبحـران ـس ـنـقش رـف
ام»  و ـنـجات آن ـظ ور کاـمالٌ روـشن اـست. ـهدف «ـحـفظ ـن وـنی کـش کـن
ردم ر ـم اـه اـظ رادی ـکه ـب وـنی اـست. آن دـسـته از اـف د ـکـن از ـبـحران ـشدـی
وـکراـتـیک ـمردم پـسـند و اـصالح ـطـلب ـحـضور او را ـبـسود ـمـقاـصد دـم
اره اـفی درـب ا ـتـحرـیف و دروغ ـب اـیران ـمـعرـفی ـمی ـکردـند و ـمی ـکـنـند ـب
د که ـسـتـن رکه ـیی ـه ار ـمـع ـی اـسی و ـعـملکرد او ـعـمالٌ آـتش ـب ـشـیـنه ـسـی پـی
اـله رـمـق اـمه ـشرق درـس ده اـصـلی آن اـست. روزـن اکم گرداـنـن ارـتـجاع ـح
ـشماره 12 دی ـماه  83 با ـعنوان «ـبا راست ـبرخاسـتن یا ـبا چپ نـشستن»
اع از ـحضـور وی ـسـنجـاـنی پرداـخـته و دردـف اـمه رـف اـبی کـارـن ـبه ارزـی
ی ـســد:  . . .هــاشــم ـوـی ی ـن ـروزی او ـم ـات و آرزوی پـی ـتخــاـب دراـن
رـخالف ـهم ود. . . . ـشـیـخی ـکه ـب ان ـب ـسـنجـاـنی) ـشـیخ ـعـمل گراـی (رـف
ش ـبه ش  رای مـردم را ـطی 20 سـال پاـیه ورود ـخـوـی ـنفـان خـوـی ـص
اـنه رو و اـنـقالـبی ـبودن، ـهـمواره رارداده ـبود. . . .ـهـمزـمان ـمـی ـسـیاـست ـق
ا چپ ـسـتن و ـب ـش اراـست ـن ـشه ـب ـی دن، ـهـم اـن رات ـم وـک اـنی و ـتـکـن روـح
اـید اـنه اـنـتـخاـبات ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـفرارـسـیده اـست، ـب رـخاـسـتن، زـم ـب

رای رـیـفی ـب اـبی و ـتـع ـتـخ د، اـن رـیف ـکـن و ـتـع د از ـن دـی رـج ـخوـیش را دراـین ـعـص
همیشه» ؟! 

دکی ـتالش و ا اـن د  که ـب ذکر ـش رق ـمـت اـمه ـش وـیس روزـن اـله ـن د ـبه ـمـق اـی ـب
ـسـنجـاـنی را ـبه ـتخـاب» رـف وان «اـن دان دور ـمی ـت راـجـعه ـبه گذـشـته ای ـنه چـن ـم
اـله کـشور ـتـعـیـین کرد. ارـیخ 25 ـس ایگاه او را در ـتـحوالت ـت د و ـج وـضوح دـی
ـعـملکرد رـفـسنـجاـنی در ـحـساس ـترـین مـقاطع ـتارـیخ 25 ـساـله گذـشته ـهـمواره و
ود او ـبـخش اکم، که ـخ ری ارـتجـاع ـح اـفع رـهـب ـن ای ـم زل در راـسـت زـل دون ـت ـب
ـمـهـمی از آن اـست ـبود و در آـیـنده ـنـیز چـنـین ـخواـهد ـبود. نـقش رـفـسـنـجاـنی در
ـبرکـناری آـیت اهللا ـمـنـتـظری ـبه دـلـیل ـمـخاـلـفت او ـبا کـشـتار زـنداـنـیان ـسـیاـسی که
ـسـنـجاـنی در د، ـنـقش رـف ـسـنـجاـنی ـنـقش ـعـمده ـیی در آن داـشـتـن اـمـنه ای و رـف ـخ
ـتج از آن، ـنـقـش ـن ـای ـم ـرـیب ـه ی و ـتـخ ـیـل ـم ـر کردن ـجنگ ـتـح ی ـت ـوالـن ـط
د رژـیم والـیت ـفـقـیه پس از دـی ری ـج رـهم ـبـندی کردن رـهـب اـنی در ـس ـسـنـج رـف
اکـمـیت و سپس دوران اـیی از ـح ازی ـبـخش ـه رگ ـخـمـیـنی و سپس پاکـس ـم
ای مـواـضع و دازه کاـفی گوـی ار ریـاـست ـجـمهـوری اـست که ـبه اـن فـاـجـعه ـب
رـیف و رواـیت از ـتـع ازی ـبه ـب ـی اـست و ـن ر ـمـیـهن ـم اـص ارـیخ ـمـع ایگاه او در ـت ـج

نوین ندارد. 
در بـحران ـسـیاـسی کـنوـنی و ـبا ـتوـجه به اـنزـجار ـعـمیـقی که ـمردم از رـهـبران
ی، و ـت ی، والـی ـنفـوری ـهمچون الرـیجـاـن صـوصـاٌ چهـره هـای ـم ارـتجـاع و ـخ
ـاـنه رو و ـی ـیخ ـم ـوان «ـش ـن ی ـبه ـع ـاـن ـنـج ـدن رـفــس ـنه آـم ـد ـبه ـصـح دیگران دارـن
ا ـبه ا و ـتـنـه اـشد» ـتـنـه ا ـب اح ـه اق ـجـن از «وـف د زـمـیـنه ـس واـن اـتیک» که ـمی ـت پراگـم
ـسن اـست. ـح اـمـعه ـم ر ـتـخـفـیف ـبحـران و آرام کردن اوضـاع ـبحـراـنی ـج اـط ـخ
روـحاـنی دـبـیر ـشورای ـعاـلی اـمـنـیت مـلی در ـتأـیـید ـهـمـین ـنـظر ـبه روـشـنی اـعـتراف
روز اـیت ـب رد درـنـه ور صـورت نگـی ـش درت درـک ال ـق ـتـق د که: « .اگر اـن ـمی کـن
ادالـنه و ـبه خـوـبی صـورت د ـع اـی درت ـب ال ـق ـتـق ـشـکالـتی را در پی دارد، اـن ـم

بگیرد و این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. »
ورود برـنامه ریزی شده رفسنجانی به صحنه  و تبلیـغات همه جانبه درباره
او ـبه ـعـنوان ـناـمزدی که ـمی ـتواـند اوـضاع ـبه ـهم رـیـخـته کـنوـنی را آرام کـند ـبا
اـمزدی اش ـبه ـجـناح ـهای دیگر رژـیم ـصورت ـهدف ـفرـیب ـمردم و ـتـحـمـیل ـن
اـیی روـبه رو ا دـشواری ـه ررـسی اوـضاع کـنوـنی و اگر اـین روـند ـب ـمی گـیرد. ـب
دارک وـصـله و ـت اـیی و ـح ا ـشـکـیـب اـنی ـب ـسـنـج اکی از اـین اـست که رـف ود ـح ـش ـن
اـلـفت ود ـمـخ ا وـج اـکـمـیت ـب وذ درون ـح اـفل پرـنـف وـسـیع و پـشت گرـمی ـبه ـمـح
گروـهی از ـجـناح ذوب دروالـیت،آرام آرام ـبه ـسوی ـقدرت و اـشـغال ـکرـسی

جمهوری می خزد. 
اـست ام رـی اـنی، در ـمـق ـسـنـج دد  رـف ور ـمـج ا ـحـض اع،  ـب ده ای ـکه ارـتـج آـیـن
جـمـهوری اـیران، درـصدد رـقم زدن است، گام ـهای ـبزرگ نه به پـیش بـلکه به

پس و اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم است .

ادامه آمادگی رفسنجانی و شرکاء ...

اقتـصادی را به هم بریزـند. ممکن است به صورت ـموجی ودر مواقعی ـمانند انتـخابات
حرکت هایی بشود اما سیاست های کلی . . . ادامه خواهد یافت. »

ا پی ـبـبرـیم ـسـخـنان ورـه اـن رای آـنـکه ـبـهـتر و دـقـیق ـتر ـبه ـمـضـمون و ـمـحـتوی اـین ـم ـب
مـحـمدرـضا ـخاتـمی ـجاـلب ـتوجه اـست. اودر اـین ـخـصوص ـمی گوـید: . . .ـنوـعی تـقـسـیم
ا در ارـه ااـین ـشـع دـهـند و ـب ار اـقـتـصادی ـب راراـست ـشـع ده ای ـق ار ـصورت گرـفـته و ـع ـک
د، عـده ای دیگر ـن ـن اح خـود رای ـجـمع ـک رای ـجـن ات ریـاـست ـجـمهـوری ـب ـتخـاـب اـن
ـیـنی ـکه واـن د. . . آن وـقت ـهـمه ـق دـن روز ـش د. . . اگر پـی روز ـسـکوت ـکـنـن راراـست اـم ـق

امروزه وضع می شود به ناگهان دگرگون خواهد شد. . . .
اـنورـهای ـسـیاـسی و ـقدرت ـنـماـیی اً ـم واـیح اـخـیر،ـصرـف اه ـسـخن: ـمـصوـبات و ـل ـکوـت
درآـسـتانه انتـخاـبات به شـمار ـمی آیـند. ضـمن آنکه چنـین مـصوـباتی به زـیان ـمردم ـمیهن

ما و به سود رانت خواران،دالالن و بازاریان است و منافع آنها را تامین می کند!

ادامه نگاهی به مصوبات اقتصادی...
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روهـا ـحمـاـیت ـی ـتخـاب ازاـین ـن ـتی و ـحق اـن ـی ـن سـاعـد اـم ـم
ا ـتـمام ـتالش ـخود را در ـخواـهـند ـنـمود. ـلذا کـموـنـیـست ـه
ای روـه اد ـنـی اد اـتـح ات و اـیـج اـب ـتـخ ردم ـبه اـن ـجـهت ـجـلب ـم

مورد اعتماد مردم متمرکز کرده اند. 
ده از اـمه اراـئه ـش رـن د که ـب وان دـی ا اـین درک ـمی ـت ـب
واـسـته ر گرـفـتن ـخ ـظ ردم  ـبـعالوه در ـن اد ـم وی ـجـبـهه  اـتـح ـس
دگی، ا ـسـطح زـن ورد ارـتـق ردم در ـم رم ـم اـجل و ـمـب ای ـع ـه
ـاد ـوـجه اـیـج ـت ـاـمه را ـم ـرـن ـداف پاـیه ای ـب ـمــشخـصــاٌ اـه
اـسی ادی ـسـی ای ـتـحوالت ـبـنـی دـنی در راـسـت ارـهای ـم اـخـت ـس

اجتماعی عراق کرده است، برای مثال:  
ـضـمـین ور ـت ـظ ـمـن وکراـتیک ـب درال و دـم ام ـف ـظ اد ـن - اـیـج

حقوق اجتماعی تمام شهروندان عراق.
ارت ـظ راق و ـن اـبی اـسـتـقالل ـع ای دـسـتـی - ـتالش در راـسـت

کامل بر منابع ملی.
- دفاع از حقوق زحمتکشان و اقشار محروم جامعه.

ـر پاـیه ـحقــوق ت ـب هــادهــای حکوـم ـاز ســازی ـن - ـب
شهروندان

- احترام به حقوق بشر و بر خورد قاطعانه با متخلفین.
- تضمین حقوق تمام ملیت ها.

- دفاع از حقوق زنان و ایجاد تساوی با مردان.
اـنی که ـعراق ا زـم وـنی و ـت ا وـجود اوـضاع کـن ا ـب ـمـسـلـم
تـحت اشـغال امپرـیالـیـسم است و آـمریکا اـهداف ـمـشخـصی
د، ال ـمی کـن وـیه دـنـب را در ـجـهت اـجرای اـنـتـخاـبات 30 ژاـن
ـست. وکراـتیک داـن ات را کاـمالٌ دـم اـب ـتـخ وان اـین اـن ـنـمی ـت
ات اوـلـین اـب ـتـخ ود اـین اـست که اـین اـن وـج وـلی واـقـعـیت ـم
روهـای ـی ردم و ـن ر ـم راـب وجـود در ـب ـنه ـم ـنهـا گزـی دم و ـت ـق
ـسم  و ـی اـل اـیی که امپرـی راـقی اـست.  در ـج وکراـتیک ـع دـم
ـنـیروـهای ـترورـیـسـتی ـبدون ـهیچ دـغدغه و ـتوـجه به ـمردم و
آـیـنده ـعراق، اـین کـشور را در جـهت اـهداف ـضد ـمردـمی
ـبـارزه یچگوـنه ـم ـنـد، ـه ـخـود ـبه ـخـاک و ـخـون ـمی کـش

مسلحانه بدون پشتوانه مردمی نمی تواند جوابگو باشد.
در این ـمرـحله ـمـبارزه، تـجزیه و ـتحـلیل و ـنتـیجه گـیری
ا واـقـعـیت ـموـجود اـست و کـموـنـیـست ـهای ـعراق ـمـنـطـبق ـب
اـمه ـسـیاـسی ـمـتـناـسب ـبا رـن واـنـسـته اـند در ـمـجـموع ـب آن ـها  ـت
ـشراـیط ـعـیـنی ـعراق را اراـئه دـهـند. کـموـنـیـست ـهای ـعراق
ـتـخـاـبـات  و ـسـبت ـبه امکان ـمـوـفـقـیت ـهـای ـخـود در اـن ـن
ده ا ـبه آـیـن د وـلی آـنـه ـسـتـن ر راه واـقع ـبـین ـه ر ـس ـمشکالت ـب
ـیـقـتی اـست که پاـشـنه ـته اـین ـحـق ـب د. اـل اـشـن ـین ـمی ـب خـوـشـب
اـله اـین ـس رـین ـم رـقی و ـمـهـمـت ای ـمـت روـه اـست ـنـی آـشـیل ـسـی
وـیه در ات 30  ژاـن اـب ـتـخ د از اـن ود که  دوـلت ـبـع د ـب واـه ـخ
واـسـته اـمـین ـخ د در ـجـهت ـت واـن ود ـبـت وـج وار ـم راـیط دـش ـش
ا درک مـایـد.  حـزب تـوده ایـران ـب هـای مـردم اقـدام ـن
زب ا ـح رادراـنه ـب ر پاـیه رواـبط ـب راق و ـب رـنج ـع راـیط ـبـغ ـش
اـنه ـبـین اـلـمـلـلی کـموـنـیـست ـعراق و ـهـمـبـستگی ـمـبارزه ـجوـی
اـیه ـس رـنج ـهـم والت ـبـغ والـنه ـتـح ـسـئ ور، ـم ردم اـین کـش ا ـم ـب
ـغرـبی ـمـیـهن ـمان را دـنـبال ـمی کـند.  ـما ـحـماـیت ـخود را از
روزی ود ـبه پـی د ـخ راق و اـمـی وـنـیـست ـع ارزه ـحزب کـم ـمـب
ـمردم ـعراق و ـنـیروـهای دـموکراـتیک اـین کـشور اعالم ـمی

کنیم.      

شکل گیری جبهه مقاومت در آمریکای التین ادامه کارزار کمونیست های عراقی ...
ان رب و ـجـه ای ـمـخ اـست ـه ا ـسـی د ـت اگون» در ـتالـشـن ـت رـیت» و «پـن اـلی که «وال اـسـت در ـح
ان، ـبه اـیه و ـجنگ ـهای ـبی پاـی رـم رـیق گـسـترش و چرـخش آزاداـنه ـس ریکا را از ـط راـنه آـم گـسـت
ـمردم ـجـهان ـتـحـمـیل کـنـند، ـسـیاـست ـهاـیی که ـنـتـیـجه آن ـها ـبدـبـخـتی و ـفـقر و ـمرگ روز اـفزون
زدیکی ده اـست، دو کشـور کوچک در ـن ا ـش سـان در کره خـاکی ـم ون اـن ـی ـیـل ا ـم رای صـدـه ـب
ـشتـرک در مـورد ـطع نـاـمه هـای ـم آمـریکا، کوبـا و ونـزوـئال، از طـرـیق ـعقـد قـراردادهـا و ـق
د و دن، اـمـی ـطـقه، درـسی از ـتـم ـن رای ـم ریکا ـب ای آـم رح ـه ر ـط راـب و ی در ـب اـتـی رـن ـت ایگزـیـنی آـل ـج
اـحـترام را ـبه جـهاـنـیان ـنـشان دادـند. کوـبا و وـنزوـئال در اواـخر آذرـماه، ـبه پـیـشـنـهاد «ـهوگو چاوز»
و در ـمـقاـبله ـبا ـسـیاـست ـهای ـنـئو ـلـیـبراـلـیـسـتی امپرـیاـلـیـسم آـمریکا در ـمـنـطقه، ـسـیاـست ـهای ـفالکت
ـباری که ـبدـبـخـتی و ـناـبـساـماـنی ـفزاـیـنده ای را ـبر ـمـنطـقه ـحاکم کرده اـست، ـقراردادی ـموـسوم ـبه
ا اـلحـاق ا ـب ر ـتالش کرده اـست ـت ال اـخـی د ـس ریکا در چـن د. آـم دـن اـن ضـا رـس ALBA را ـبه اـم
ـطـقه ای ـتـحت ای ـمـن رار دادـه اد ـق رـیق اـیـج ـطـقه کاراـئـیب، از ـط وـبی و الـتـین و ـمـن ریکای ـجـن آـم
اری ـطـقه آزاد ـتـج اـمه ـمـن واـفـقـتـن رار داد « ـم اری»، از ـجـمـله ـق اـطق آزاد ـتـج اـمه ـمـن واـفـقـتـن وان «ـم ـعـن

آمریکا» (FTAA)، این سیاست را هرچه سریع تر و خشن تر به پیش ببرد. 
ـست، ـبلکه ـی ـنهـا یک قـرارداد ـتجـاری ـن ـین کوبـا و ونـزوـئال (ALBA) ـت نـاـمه ـب ـت مـواـفـق
ـجایگزـیـنی در ـبراـبر FTAA و ـهدف آن ـهمکاری و ـمـشارکت کـشورـهای آـمریکای الـتـین و
اکـمـیت ـمـلی ـهـمه ر در ـضـمن ـحـفظ ـحق ـح راـب وق ـب اـبل و ـحـق ـتـق رام ـم اس اـحـت ر اـس کاراـئـیب ـب
اـمه رـن ریکای الـتـین اـست، ـب رای آـم ای چاوز ـب اـمه ـه رـن ای ـب رح در راـسـت اـست.  اـین ـط ورـه کـش
ای راـنس ـه ـطـقه و کـنـف ـن ای ـم ورـه ران کـش ای ـس راـنس ـه اـیی که او در ـخالل اـجالس و کـنـف ـه
ن د وحـدت اـی زوـئال روـن ا و وـن ر اسـاس اـین طـرح هـا کوـب صـادی ـمعـرـفی کرده اـست. ـب ـت اـق
ای ـجدی و ـمـهم دم ـه رارداد در واـقع از ـق د کرد. اـین ـق واـهـن ری ـخ ـطـقه رـهـب ا را در ـمـن ورـه کـش
ور اه گذـشـته ، 12 کـش ـطـقه اـست. در اواـسط آذرـم ـشـترک در ـمـن ای ـم د ـهمکاری ـه رای روـن ـب
آـمریکای الـتـین در کـشور پرو ـمـعاـهده “ کازکو” ( Cuzco) را ـبه اـمـضا رـساـندـند که ـهدف
آن اـیـجاد یک اـتـحاد از کـشورـهای آـمریکای ـجـنوـبی، که در ـبرگـیرـنده 360 ـمیـلـیون نـفر اـست،
اـمه ـعـمراـنی را ـبرای ـبـهـبود ـشراـیط کـشورـهای ـخود اـعالم رـن اـصـله 31 ـب ا ـبالـف ود. اـین کـشورـه ـب
کردـند.  ـهمچـنـین ـقـبل از ـمالـقات پرو، ـقرارداد ـتـجاری ـبـین کـشورـهای کـلـمـبـیا، پرو،  ـبوـلـیوی،

اکوادور، ونزوئال، شیلی، برزیل، آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه به امضا رسیده بود.
وـنزوـئال ـقراردادـهای ـتـجاری ـخود ـبا ـساـیر کـشورـهای آـمریکای الـتـین و کاراـئـیب به ـطور
ای ـنـفـتی رکت ـه ا ـش اد کرده اـست ـت ـشـنـه زاـیش داده اـست. چاوز ـهمچـنـین پـی ری اـف چـشم گـی
ـمـنطقه، از ـجمله «پـترو ـبراس» ـبرزـیل و «پـترو کارـیب» ـتریـنـیداد و ـتوـباگو، ـبا ادـغام در یکدیگر،
ـتن اال رـف ا ـب راه ـب د ـهـم دـی ال ـمـیالدی ـج از ـس د.  آـغ شکـیل دـهـن ر را ـت د ـت ـمـن درـت رکت ـق یک ـش
ـشاـخص ـهای اـقـتـصادی وـنزوـئال ـهـمراه ـبود. ـبیکاری و ـتورم کاـهش ـنـشان داده اـند و اـسـتـخراج
نـفت رو به اـفزاـیش گذاـشته است. اـین ـها زمـینه ـهای مـناـسبی ـبودـند که ـمنـجر به ارایه ـطرح  13
ـماده ای ALBA از ـطرف وـنزوـئال ـشدـند. از ـجـمـله ـموارد ـمـندرـجه در اـین ـطرح ـماده ـشـماره
ده د ـش اکـی وژیک ـت وـل اری، اـقـتصـادی،ـعـلـمی و تکـن ای ـتـج ر ـهمکاری ـه 2 اـست که در آن ـب
اـست و اـین که ـهمکاری ـهای ـفوق ـبر اـساس اـصول ـهـمـیاری ـصورت ـخواـهـند گرـفت و ـمـبادله

کاال و خدمات نیز بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی هردو کشور انجام خواهد شد.
در ـماده پـنج ـنـیز آـمده اـست که، ـهردو کـشور در ـهمکاری ـمـشـترک و در ـموازات ـبا ـساـیر
ر وه ـهای ـعـمـلی در ـمـقـیاس وـسـیع، که اـث اده از ـشـی ریکای الـتـین، از ـطرـیق اـسـتـف کـشورـهای آـم
بـخـشی ـخود را ـنـشان داده ـباـشـند، ـبه ـمـبارزه ـبا ـبـیـسوادی ـخواـهـند پرداـخت. اـین ـمواـفـقـتـناـمه ـنـمونه
ار و ارت ـب ای اـس راردادـه ا ـق اـبـله ـب اـنی ـبـین دو ـمـلت، در ـمـق ـس اری اـن ارزی از ـهمکاری و ـهـمـی ـب
ـغارتگراـنه ـسرـماـیه داری اـست. چـنـین ـقراردادـهاـیی ـنـشان ـمی دـهـند که ـشـیوه ـجدـید زـندگی در
ـسم، ـبه ویژه اـلـی اـنه امپرـی راـنه و ـسـلـطه ـجوـی اـست ـهای آـم ا ـسـی اـبـله ـب رـین و در ـمـق اـی ا ـس ـهمکاری ـب
امپرـیاـلـیـسم آـمریکا، ـنه ـتـنـها ـبرای آـمریکای الـتـین و ـمـنـطـقه کاراـئـیب، ـبلکه ـبرای ـبـقـیه ـجـهان ـنـیز
ا داـشت، گـفت که اواـن ارکس» ـه ر «کارل ـم اـت راـنی که در ـتـئ ر اـست. چاوز در ـسـخـن امکان پذـی
ا، را ود، اـنـقالب کوـب ر ـخ زرگـت رادر ـب ا راه ـب وـشـبـخـتی را داـشـته اـست ـت زوـئال اـین ـخ اـنـقالب وـن
د که ان داده اـن ـش زوـئال، ـن واری وـن وـلـی ا و اـنـقالب ـب اـفه کرد که : “ اـنـقالب کوـب اداـمه دـهد و اـض
یک دـنـیای ـجدـید ـنه ـتـنـها ـممکن اـست، ـبلکه کاـمأل دـست ـیاـفـتـنی ـنـیز اـست. ... دـنـیاـیی ـمـتـفاوت
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کمک های مالی رسیده
به مناسبت سالگرد حزب از کالیفرنیا               3200 دالر

حمع آوری شده در جشن سالگرد 
                                    حزب  در سوئد           100 یورو
تعدادی از هواداران حزب از نیوجرسی             400 دالر

کارزار انتخاباتی کمونیست های عراق: 
«مبارزه ای بین مرگ و زندگی» 

ار ـسـی راـیط ـب اد ـش راق و اـیـج ـسـتی در ـع رورـی وـنـین ـت د ـحـمالت ـخ دـی ـش ود ـت ا وـج ـب
ـخـطرـناک و ـبـغرـنج در اـین کـشور، کـموـنـیـست ـهای ـعراـقی ـبا ـتالش و پـشتکار کارزار
وـسـیع اـنـتـخاـباـتی ـخود ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه دـموکراـسی، ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـعراق آزاد را
اداـمه ـمی دـهـند.  ـقـتل چـند ـتن از رـفـقای ـعراـقی در ـهـفـته ـهای اـخـیر و ـتـهدـیدات ـمداوم
ـترورـیـسـتی ـنه ـتـنـها ـباـعث کاـهش ـفـعاـلـیـتـهای اـنـتـخاـباـتی کـموـنـیـست ـها ـنـشده اـست، ـبلکه
ـحزب کـموـنـیـست ـتنـها ـنـیروی ـسـیاـسی اـین کـشور اـست که اـخـیرا ـبا شـجاعت راهپیـماـیی

و همایش موفقیت آمیزی را در خیابان ها و استادیوم بغداد برگزار کرد.
ارم وم و چـه ای ـس وـنـیـست که در روزـه زب کـم راـنس ـح ـشـمـین کـنـف وان ـش راـخ ـف
دـیـماه در ـبـغداد ـبرگزار ـشد از ـتـمام اـعـضا،  ـهواداران و دوـسـتان ـحزب ـخواـست ـبا ـتـمام
رـجـسـته ام «رـفـیق ـسـعدون»، ـعـضو ـب اـیـند. اـین کـنـفراـنس  ـبـن وا در اـنـتـخاـبات ـشرکت ـنـم ـق
ام گذاری ـشده د، ـن ا ـبه ـقـتل رـسـی رورـیـست ـه را ـبدـست ـت اـسی ـحزب که اـخـی ـهـیـئت ـسـی
ـبود.   کـموـنـیـست ـهای ـعراق ـبا ـبرـخورد واـقع ـبـیـناـنه در ـمورد امکان پـیروزی در اوـضاع
ر ـظ ا در ـن راق ـب وـنـیـست ـع د. ـحزب کـم ده اـن اـتی ـش اـب ـتـخ ور وارد کارزار اـن وـنی کـش کـن
ا اـبـله ـب وکراـتیک عـراق در ـمـق روهـای دـم ـی ردم و ـن اـسی ـم ـی ده ـس ارزه پیچـی ـب داـشـتن ـم
ا گزـیـنش ـنـه د اـست که ـت ذـهـبی، ـمـعـتـق ون ـم راـطـی دگان ـبـعـثی و اـف اـن ازـم الگران و ـب اـشـغ
وـیه (11 ـبـهـمن) اـست. ات 30  ژاـن اـب ـتـخ االـنه در اـن رکت ـفـع ر ـش اـض ال ـح ود در ـح وـج ـم
ودن یک ات و دارا ـب ـتخـاـب ـست شـرکت در اـن ـی ذکر اـست که حـزب کمـوـن ان ـت شـاـی
د. ـن ود ـمی داـن ای ـخ اـلـیت ـه ای ـفـع رـصه ـه ا یکی از ـع ـنـه وـقت را ـت کرـسی در دوـلت ـم
ـهدف اصـلی ـحزب ـتشکیل و ـشرکت در اتـحادـهای ـسـیاـسی ـموـثر ـبـین ـنـیروـهای ـمـترـقی
ا ـبه ـقدرت رـسـیدن اـتوری و ـی ازگـشت دیکـت وگـیری از ـب وکراـتیک ـبه ـمـنـظور ـجـل و دـم
اـندـهی ـجـبـهه ا ـسازـم ا ـحزب کـموـنـیـست ـب ـنـیروـهای ـمذـهـبی اـفراـطی اـست. در اـین راـسـت
ان اـن ـسـلـم ا، ـم ا، آـشوری ـه ا، کردـه اـسی ـعرب ـه روـهای ـسـی  اـتـحاد ـمردـمی  ـمـتشکل از ـنـی
ـشـیـعه و ـسـنی و ـمـسـیـحـیان ـتواـنـسـته اـست 275 ـناـمزد اـنـتـخاـباـتی  از ـقـشرـهای گوـناگون و
ـشـخـصـیت ـهای اـجـتـماـعی، ـمـلی و ـمذـهـبی اراـئه دـهد. اـین ـلـیـست که ـشاـمل 91 کاـندـید

زن است تمامی حوزه های انتخاباتی عراق را تحت پوشش قرار می دهد.
اور ـحزب کـموـنـیـست ـعراق وـضـعـیت وـخـیم اـمـنـیـتی ـموـجود، ـترکـیب اـعـضای ـبه ـب
دولت موقت، اهداف و نقش مخرب آمریکا از معضالت اصلی بر سر راه برون رفت
ـعراق از ـبـحران کـنوـنی اـست. رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبر اـین ـباور اـست که ـشرکت
ـهر چه ـبـیـشـترـشـخـصـیت ـها و ـنـیروـهای اـجـتـماـعی  ـسـیاـسی ـمورد اـعـتـماد و اـحـترام ـمردم
اـید اـشد. ـب الگران داـشـته ـب اـثـیر کـیـفی در دوـلت  آـیـنده و ـطرز ـعـملکرد اـشـغ واـند ـت ـمی ـت
ورد ری در ـم ـصـمـیم گـی وـقت ـعـمال ـهیچگوـنه ـحق ـت ـنه  دوـلت ـم ـی وـجه داـشت که کاـب ـت
ـمـساـئل اـمـنـیـتی و ـنـظارت اـشـغالگران ـندارد. در ـمـقاـبل «ـشورای اـمـنـیت ـمـلی»  ـبه رـیاـست
اـندـهی ـنـظاـمی ا ـفرـم ـعالوی و چـند ـعـضو دـست چـین ـشده، ـبه اـصـطالح ـمـسـئول راـبط ـب
آـمریکا اـست. ـحزب کـموـنـیـست ـمـعـتـقد اـست که اگر ـنـیروـهای ـمـترـقی و دـموکراـتیک
ری ـصـمـیم گـی وـلـیت ـت ـسـئ ا ـم اـلی ـب ـتـق ا یک شـورای اـن وـقت را ـب د دوـلت ـم ـن واـن ـت ـن
ور در دـست اـفت و ـسررـشـته اـم اـضر اداـمه ـخواـهد ـی د وـضع ـبه شکل ـح ایگزـین کـنـن ـج
اـنه اـطـع ا ـمحکوم کردن ـق راق ـب ـست ـع وـنـی زب کـم ری ـح د. رـهـب اـن اـقی ـمی ـم ریکا ـب آـم
فـعالـیتـهای ـترورـیسـتی که ـعـمدـتاٌ به کـشته ـشدن ـمردم ـبی گـناه مـنتـهی مـیـشود، آـنرا ـباـعث
ـتداوم وضع ـموـجود می داـند و معـتقد اـست که ـمردم ـعراق ـبدرستی ـتشـخیص داده اـند
د. ـبی اـشـن ذـهـبی ـمی ـب ون  ـم راـطـی دام و اـف واـمل رژـیم ـص اـیتکاران ـع اـمـلـین آن ـجـن که ـع

ر ـظ ا در ـن شک ـب
ـداف ن اـه ـت داـش
ــتــــراتژیک اـس
آمـــــــریکا در
ــــــراق و در ـع
ـمنطـقه، هـمیـنـطور
ـــــــرکـیـــب ـت
نـیروـهای ـسـیاسی
درون ـعــــراق،
ـزب ـاـمه ـح ـرـن ـب
یــست در کـمـوـن
ـمورد پـیوـسـتن ـبه

اـئل ـمـهم و ـس ا ـم ات آـتی ـب ـتخـاـب رکت در اـن وـقت و ـش دوـلت ـم
بـغرنـجی رو ـبرو اـست. این ـسـیاست  از یکـسو راه ـبرون رفت را
ا در چارچوب اـتـحاد ـنـیروـهای ـمـترـقی دـموکراـتیک و ـمـلی ـتـنـه
ی ی و ـمـل ـاـع ـم ـت ـیت اـج ـن ـاد اـم ـد اـست اـیـج ـتـق ـد و ـمـع ی داـن ـم
دف حـذف کاـمل ا ـه وکراـتیک  ـب ای دـم ادـه درچارچوب ـنـه
رار دارد. اـتوری در درـجه اول اوـلوـیت ـق امکان ـبرگـشت دیکـت
از ـسوی دیگر در ـمورد نـیروـهای اشـغالگر، ـحزب این ـمـساله را
وـقت اـمه 1546 دوـلت ـم ـن ـطـع اس ـق ر اـس ازد که ـب رح ـمی ـس ـط ـم
الگر ـبـخواـهد اـین کـشور را ـترک روـهای اـشـغ د از ـنـی واـن ـنـمی ـت
ا در اـمه ـب ـطـعـن ر ـطـبق اـین ـق د. وـلی دوـلت ـمـنـتـخب ـبـعدی ـب اـیـن ـنـم
ای روـه ازه ـحـضور ـنـی د اـج واـن ـنـظر گرـفـتن اوـضاع اـمـنـیـتی ـمی ـت
ـخارجی را لـغو نـماـید. ـبر پایه اـین چنـین درکی است که ـحزب
اه و دراز داف کوـت ـسم و اـه رورـی ـین ـت ـطه ـب ـست ـبه راـب ـی کمـوـن
اـبل وـنـیـست در ـمـق د.  ـحزب کـم اـی اره ـمی ـنـم ریکا اـش ـمدت آـم
رـقی ـبه دوـلت روـهای ـمـت ا و دیگر ـنـی وـسـتن آـنـه اـین ـبـحث که پـی
رض ا را در ـمـع ات آـنـه اـب ـتـخ رکت دراـن اٌ ـش وـص وـقت و ـمـخـص ـم
د، اـین رار ـمی دـه ریکاـیی ـق الگران آـم ا اـشـغ ام ـهمکاری ـب اـتـه
د ـن ردم ـبخـوـبی ـمی داـن رـیت ـم د: اکـث ـن وان ـمی کـن اـله را ـعـن ـس ـم
اه اـست که اـمه ـسـی ا کارـن اـصری ـب وـقت ـمـتشکل از ـعـن دوـلت ـم
اـتوری ـصدام کوچکـترـین ا دیکـت ارزه ـب اـبـحال در ـمـب ـهیچ گاه ـت
اٌ دـت وـقت ـعـم ان در دوـلت ـم ور آـن د و ـحـض داـشـته اـن رـن دـمی ـب ـق
ـین اـین ـیقـاٌ ـب طـور مـردم دـق ـن ـی ـم اـفع ـشـخـصی اـست. ـه ـن رای ـم ـب
اد و ـم ورد اـعـت اـسی ـم ای ـسـی روـه ـی ا و ـن اصـر و ـشـخـصـیت ـه ـعـن
ا را ـبه اـلـیت آـنـه د و ـفـع وـن اـئل ـمی ـش اوت ـق ا ـتـف وده ـه رام ـت اـحـت
حساب فرصت طلبی نمی گذارند و در صورت وجود شرایط
ادامه در صفحه 7


