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ا ران، ـب وری اـی اـست ـجـمـه ات ـنـهـمـین دورۀ رـی اـب ـتـخ اـن
اکم ـبه ان ـح رـتـجـع زد ـم اـم ود اـحـمدی نژاد، ـن روزی ـمـحـم پـی
ـته ات، که ـبه گـف ـتخـاـب د ـمخـدوش اـین اـن د. روـن ان رـسـی پاـی
شـماری از ـسران حکومـتی یکی از پرتقلب ـترین انتـخاـبات
ام، راـنـج وده اـست ـس وری اـسالـمی ـب دوران حکوـمت ـجـمـه
ـهـمان ـطور که ـحزب ـما از ـماه ـها پـیش درـباره آن ـهـشدار
ـیه ـق م والـیت ـف ـران رژـی ـرای ـس ن امکان را ـب ـود اـی داده ـب
وه ان حکوـمـتی از ـق ـب ا حـذف اـصالح ـطـل ا ـب راـهم کرد ـت ـف
ـمـجرـیه کـشور ـبرای نـخـسـتـین ـبار در ـتارـیخ 26 ـساـله پس از
ـیه را در ـضـاـئ ـنه و ـق ـن ـتـرل ـسه ـقـوه ـمـجـرـیه، ـمـق اـنـقالب کـن
د اـنـبه روـن ررـسی ـهـمه ـج د.  ـب ود درآورـن ار کاـمل ـخ اـنـحـص
اـنـتـخاـبات 84 ـهـنوز ـبی شک ـنـیازـمـند زـمان ـبـیـشـتر و ـبررـسی
ـهـمه ـجاـنـبه ـتر ـحوادث و واـقـعـیت ـهاـیی اـست که از اواـخر
س ات ـمـجـل ـتخـاـب رگزاری اـن نگام ـب ـته، ـیـعـنی ـه سـال گذـش
ـیـجه ـت اه 1384 ـبه ـن رـم ـی ام در 3 ـت راـنـج د و ـس از ـش ـهـفـتم، آـغ
ـای پر ـوز ـبـحث ـه ـن ـد. اگرچه ـه ـی ـاع رـس ـوب ارـتـج ـطـل ـم
یـاـست هـای ـنه تـاکـتیک هـا و ـس ـی حـرارت زیـادی در زـم
ان اـست رـی اگون در ـج زاب گوـن ا و اـح اـتی گروه ـه اـب ـتـخ اـن
ـنی اـبی ـعـی ا ـبـیش از ارزـی ر اـین ـبـحث ـه اـنه اکـث أـسـف ـت وـلی ـم
ـمـله ـبه اـست هـای اـتخـاذ شـده و ـح ـی ـیه ـس وـج سـاـیل ـبه ـت ـم
اـیل و ـمـعـضالت ـس ر ـبه ـم ان اـخـتـصاص داـشـته و کـمـت اـلـف ـمـخ
ش رو تـوـجه دارد. مـا در کنـوـنی و ـبغـرـنـجی حـوادث پـی
زـمـینه ـسـیاـست ـهای اتـخاذ ـشده از ـسوی ـحزبـمان در شـماره
ـصالٌ تـوـضـیح داده اـیم و تکرار آن را 715 نـاـمه مـردم ـمـف

ضروری نمی دانیم. 

در ارزـیاـبی روـند اـنـتـخاـبات 84 از ـجـمـله ـمـساـیـلی
رـین وـجه کرد ـسه نکـته کـلـیدی زـی اـید ـبه آن ـت کـخه ـب

است: 
ره ا ـبـه ـست ـب واـن ـست آنکه ارـتجـاع حـاکم ـت ـنـخ
ـیـروـهـای اـصالح ـبـرداری از اـخـتالف در ـصـفـوف ـن
ـطـلب، ـبر ـسر اـتـخاذ ـتاکـتیک ـهای اـنـتـخاـباـتی، ـبا اتکاء
ـبه رأی ـخود در الـیه ـهای واـبـسـته و ـمـتـعـهد ـبه رژـیم و
ـبـخش ـهاـیی از ـمـحروـمان که ـحاـضر ـبه تکرار ـتـجرـبه
ا د و ـهمچـنـین ـب ودـن ـب اـنی ـن ـسـنـج اک دوـلت رـف ـشـتـن دـه
اتکاء به ـتقـلـبات گـسـترده اـنتـخاـباـتی، از ـطرـیق ـشرکت
ـتـیـجه ـمـطـلوب را از ـسـیح، ـن روـهای سپاه و ـب ـسـتـقـیم ـنـی ـم

صندوق های رأی بیرون آورد.  
ای روـه ـی اـتی ـن اـب ـتـخ ول کارزار اـن دوم آنکه در ـط
ـنـد ـبـا درک ـخـواـست ـهـا و ـت ـس ـتـواـن اـصالح ـطـلب ـن
ا آن ا ـب روم ـمـیـهن ـم ردم ـمـح ـظـیـمی که ـم شکالت ـع ـم
اذ اـیی را اـتـخ اـست ـه ان ـسـی د آنچـن اـنـن ـب دـست ـبه گرـی
صـوصـاٌ در نـد که بـرد آن در دورن جـاـمـعه و ـخ کـن
طیف وسیع ده ها ـمیلـیون شـهروـند مـحروم و زـیر خط
ـفـقر کاراـیی داـشـته ـباـشد. ـتـمرکز کارزار اـنـتـخاـباـتی ـبر
ـسـیاـست ـتـحـقق آزادی و دـموکراـسی که ـبرد وـسـیـعی
ی از الـیه ـهـای ـنفکران و ـبخـش ـهـاـی ـیـان روـش در ـم
ان واـنـست از ـجذاـبـیت الزم در ـمـی اـنی دارد، ـنـمی ـت ـمـی
دگی ـین یک زـن ـمحـرومـان جـاـمـعه که ـحـتی از تـأـم

حداقل نیز عاجزند، برخوردار باشد.

ـبا فرا رسـیدن 18 تیرـماه 1384، شش ـسال از یورش ـمزدوران مسلح و
شگاه ـتهـران و ـیه رژـیم ارـتجـاع ـبه کوی داـن صـار وـلی ـفـق ـسـلح و اـن ـمه ـم ـی ـن
سپس دیگر داـنشگاه ـهای کـشور ـمی گذرد. ـشش ـسال پـیش داـنـشـجوـیان
بـداد ـت یـر عـادالـنه در ـمقـاـبل کارگزاران اـس بـردی ـغ ـیـهن مـا در ـن بـارز ـم ـم
اـیـسـتادـند و پاـیـبـندی ـخود را ـبه ـسـنن ـخـجـسـته و ـتارـیـخی ـجـنـبش داـنـشـجوـیی
ـشجـوـیی کشـور در دفـاع از ش داـن ش ـجـنـب د. ـشش سـال پـی اـعالم کردـن
حـقوق و آزادی ـهای دـموکراـتیک شـهروـندان و در اعـتراض ـبه بـسته ـشدن
اـبان ـها آـمدـند ـتا اـمه «ـسالم»، ـبه دـسـتور دادـسـتان رژـیم والـیت، ـبه ـخـی روزـن
ورش د. ـی اـنـن رـس ان ـب ران و ـجـه ردم اـی ود را ـبه گوش ـم راض ـخ ـصدای اـعـت
ـتل شگاه و ضـرب و ـشـتم و ـبه ـق اـنه مـزدوران ارـتجـاع ـبه کوی داـن ـی ـش وـح

اـحـمدی نژاد ـنـماـیـنده آن الیه ـهای
اـجـتـماـعی اـست که ـطی دو دـهه اـخـیر ـبا
ره اق و ـبـه ـن ـت وب و اـخ رـک وـسل ـبه ـس ـت
گـیری از اـهرم ـهای ـحـکوـمـتی به ـثروت
د و ـبه ـته اـن اـف اـنه ای دـست ـی ـس ای اـف ـه
رت ا ـشـه ـسه ـه ـی وـک راـنت خـواران و ـن
اـمـین داـفع ـت ان ـبه ـهیچ رو ـم د؛ اـیـن دارـن
وزـیع عـادالـنه مـاـعی و ـت ـت عـداـلت اـج
ی ـت ط از ـنـارـضـاـی ـنـد، ـفـق ـت ـس ـی ـثـروت ـن
ا اـعالم روم ـب ای ـمـح وده ـه رده ـت ـت گـس
اـنه و دروـغـین ـسوء ـشـعارـهای ـعوام ـفرـیـب
اـسـتـفاده ـکرده و درپی ـتـحـکـیم ـموـقـعـیت

خود هستند!

وام ای ـع ارـه وـسل ـبه ـشـع ا ـت ران ـب ارـتـجاع اـی
ا ـتـقـلـبی گـسـترده اـنه و ـکاـمالً ـبی پـشـتواـنه و ـب رـیـب ـف
وری دـست اـست ـجـمـه رـسی رـی ر ـک ام ـب راـنـج ـس
پـیدا کرد؛ ـمـحـمود اـحـمدی نژاد ـنـماـیـنده واپس
ای ارـه رـین ـشـع ده ـت رـین و ـعـم ان، اـصـلی ـت گراـی
مـاـعی ـت ـین بـرابـری و عـداـلت اـج خـود را تـاـم
ـیل گران پس از ـیـاری از ـتـحـل ـس ـنـوان کرد. ـب ـع
پیروزی ـنامزد ارتـجاع و جـناح ذوب در والیت
دی ده آرای اـحـم د ـکه ـعـم شـان کردـن رـن خـاـط
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رـساـندن داـنـشـجوـیان ـمـعـترض ـنـماـیش روـشـنی از اـعـمال ـضد اـنـساـنی
م ظـر بـود که رژـی ـیه بـود و بـار دیگر مـویـد اـین ـن صـار وـلی ـفـق اـن
اـیـتی ر ـجـن ا ـبه ـه اده اـست ـت ود آـم رای ـحـفظ ـخ اکم ـب دادی ـح اـسـتـب
ـشگاه ـهــای کـشــور و ه داـن م ـب ـشگر کشـی رژـی دسـت ـیــازد. ـل
دـستگـیری ـصد ـها داـنـشـجوی ـمـبارز، در ـنـبود یک ـجـنـبش ـسراـسری
اـیه سکوت ان، و در ـس ـشجـوـی راـنه داـن ـی ارزات دـل ـب ا ـم ـستگی ـب ـب ـم ـه
ـطف و ـضـرـبه ـطه ـع ـیـز دوـلت اـصالـحـات ـنـق ـیـد آـم نگـین و ـتـأـی ـس
ـبزرگی ـبر پیکر ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و روـند ـمـبارزات ـمردـمی ـبرای
ود.  سـران رژـیم د اـصالحـات در کشـور ـب رش روـن ـتـحـقق و گـسـت
ود یک ـب ره جـوـیی از سکوت دوـلت خـاـتـمی و ـن ا ـبـه د ـب ـسـتـن واـن ـت
ی، ـشجـوـی بـارزات داـن ـیع در ـحمـاـیت از ـم ـتـراـضی وـس ش اـع ـنـب ـج
رـبه ر ـض ور را زـی ای کـش االن و کادرـهای ـجـنـبش در داـنشگاه ـه ـفـع
بـارزه اـیجـاد قـرار داده و دشـواری ـهـای زیـادی را بـرای اداـمه ـم
ش ـته ـجـنـب اـف ان ـی ازـم وف ـبـخش ـس اب در ـصـف ـشـع د.  اـیجـاد اـن کـنـن
ار ر، در کـن وـث ای ـم االن و کادرـه ری وـسـیع ـفـع وـیی، دـستگـی ـشـج داـن
ا ـبـهره ـبرداری از ا، ـب ـنـظاـمی کردن ـبـیش از پـیش ـمـحـیط داـنشگاه ـه
مزدوران «بسیج دانشجویی» جنبش دانشجویی کشور را با آزمونی

دشوار روبه رو کرد.  
اـمروز ـما در ـشراـیـطی ـبه اـسـتـقـبال گراـمی داـشت 18 ـتـیرـماه ـمی
رداری از ـضـعف ره ـب ا ـبـه ـسـته اـست ـب واـن اکم ـت اع ـح روـیم که ارـتـج
ـسازـمان دـهی و گـسـست ـها و اـخـتالف ـنـظرـها در صـفوف ـنـیروـهای
ـات ـی ـول ـح ـاـبـقه در ـط ی ـس ـد ـب ـات، در یک روـن ـداـفع اـصالـح ـم
اریک زد رـسـمی ـت اـم دی نژاد، ـن ود اـحـم وری اـسالـمی، ـمـحـم ـجـمـه
اـمی - ـظ اـفل ـن ازار و ـمـح اـیه داران ـب رـم زرگ ـس اکم،  ـب ان ـح ـش دـی اـن
رـین رـین و ـمخـدوش ـت ظـاـمی کشـور را در یکی از پر ـتـقـلب ـت ـت اـن
رون اـنـتـخاـبات ـبه ـعـنوان رـئـیس ـجـمـهوری از ـصـندوق ـهای رأی ـبـی
اـست ـجـمـهوری، در ر کرـسی رـی ان ـب رـتـجـع زد ـم اـم ـشـسـتن ـن آورد.  ـن
کـنار کـنـترل این ـنـیروـها ـبر مجـلس، ـقوه ـقـضاـئیه و نـیروـهای نـظامی و
ای روـه ـی اـبل ـهـمه ـن اـسی را در ـمـق ـس وار و ـح اـیف دـش اـمی  وـظ ـط ـت اـن
اـجـتـماـعی و پـیـشرو ـجاـمـعه ـما ـقرار داده اـست. ـضرورت اتـحاد ـعـمل
ـد زدن ـوـن ـوـجه ـبه اـصل پـی ی و آزادی ـخـواه، ـت ـرـق ـت ـروـهـای ـم ـی ـن
مـبارزات ـصنـفی ـبا ـمـبارزات سـیاـسی ـبرای ـطرد اسـتـبداد و مـهم ـتر از
داد، ار ـهای ـضرور، ـیـعـنی ـجـبـهه واـحد ـضد اـسـتـب اـخـت ـهـمه اـیـجاد ـس
اـیف ارزاـتی از ـجـمـله وـظ اـمه ـمـشـترک ـمـب رـن رای ـتـنـظـیم و اـجرای ـب ـب
وـیی ـشـج وـجه ویژه کرد. ـجـنـبش داـن د ـبه آن ـت اـی رـمی اـست که ـب ـمـب
ده ر ـعـه ـنه ـب ـی د ـنـقش ـمـهـمی را در اـین زـم واـن د و ـمی ـت اـی کشـور ـب
ا ـتوـجه ـبه وـضـعـیت پـیش آـمده بگـیرد. ـمرـتـجـعان ـحاکم  ـبی شک ـب
ـتالش ـخواـهـند کرد ـتا گام ـبه گام ـعرـصه ـمـبارزه را ـتنگ ـتر کرده
اـندـهی  و ـتشکل و ـبه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه اـجازه ـسازـم

متحد را ندهند.
ار نگران کـنـنده ـیی در زـمـیـنه اـحـضار ـسـی اـنه ـهای ـب ـش از ـهم اکـنون ـن
ور در ای کـش شگاه ـه د ـفـضای پـلـیـسی در داـن دـی ـش ان و ـت وـی ـشـج داـن
دست اـست که باید ـبا هوـشیاری و ـسازمان دهی ـضرور به مقابـله با
آن پرداـخت. ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور ـتارـیـخی ـغـنی و پر اـفـتـخار
از پیکار ـبر ـضد اـسـتـبداد و رژـیم ـهای دیکـتاـتوری دارد. از 16 آذر
1332 تا 18 تیرماه 1378، دانشجویان آگاه و مبارز میهن ما همواره
در کـنار ـساـیر ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـبرای تـحـقق آزادی، دـموکراـسی

و عدالت اجتماعی رزمیده اند. 
ای ارـیخ ـغـنی گام ـه ات اـین ـت ری از ـتجـرـبـی ره گـی ا ـبـه د ـب اـی ـب
اـندـهی کرد و راه ارزه را در ـشراـیط دـشوار کـنوـنی ـسازـم ـبـعدی ـمـب

را به سمت آینده یی رها از استبداد گشود. 

ادامه نگرانی درباره آینده دموکراسی در عراق  ...به مناسبت سالگرد 18 تیرماه  ...

دولت ـمرکزی نـتواـنـند ـموـفق ـشوـند ـعراق بـیـشـتر در ورطه ی درگـیری ـهای ـفرـقه گراـیانه و از
ـهم پاـشـیدگی ـقوـمی و ـناآراـمی ـهای ـمذـهـبی ـفرو رود. اـلـلـبان ـبه ـنـقش ـفـعال اـمریکا در پـشت
دگان دوـلت اـیـن ـم اـخت که ـن اش ـس اره کرد و ـف ور اـش رکاـنه اـین کـش ای زـی دـه رـفـن پرده و ـت
ده ـبـعث، که رنگون ـش واداران رژـیم ـس ای ـبه اـصـطالح  ـسـنی از ـجـمـله ـه روـه ـی ا ـن ریکا  ـب آـم
ـمـسـئول ـخـشونت ـهای اخـیر ـشـناخته ـشده اـند گفتگوـهایی را  آـغاز کرده است. اـیالت ـمتـحده
ا دوـلت کـنوـنی ـعراق دارد. از ـنـظر ـحزب کـموـنـیـست ـعراق، اـمریکا ـتـعاـمل ـبـسـیار ـنزدیکی ـب
دوـلت کـنوـنی گراـیـشات ـفرـقه گراـیاـنه را ـتـشوـیق ـمی کـند و در ـجـهت ـتـثـبـیت ـحاکـمـیت ـفرـقه
ای بر باقیمانده دستگاه دولتی عراق تالش می ورزد. حزب کمونیست همچنین این دولت
اـقد یک ـسـیاـست ـمـشـخص ـبرای اراـئه راه ـحل ـهای ـمـناـسب ـبرای ـبرـخورد ـبه ـمـعـضالت را ـف
اقتصادی و اجتماعی جدی و مبرم کـشور، به ویژه بیکاری و فساد فراگیر ارزیابی می کند.
اـیع دوـلـتی از ـجـمـله ـصـنـعت ـنـفت که 95 درـصد درآـمد دوـلت را ون، ـبـخش ـعـمده ـصـن اکـن ـت
ازی در وـشت ـس رـن ای ـس داـلـه د. در گذـشـته، ـج ده اـن ـش ازی ـن د ـخصـوـصی ـس أـمـین ـمی کـن ـت
«ـشورای حکـمراـنی» ـموـقت ـبرای ـمـتوقف ـساـخـتن ـبرـنامه ـخـصوـصی ـسازی ـمورد ـنـظر آـمریکا
اـنی ـتوده ـهای ا تکـیه ـبر پـشـتـیـب ـبه ویژه در ـصـنـعت ـنـفت اـنـجام گرـفـته اـست. ـنـیروـهای ـمـترـقی ـب
ـسـته اـند پـیـشـبرد اـهداف آـمریکا و ـمـتـحدـیـنش را که از یکپارچه واـن ـمردم و ـتوازن ـقدرت، ـت
ـشدن ـمـخاـلـفـین و داـمن زدن ـبه ـشراـیط اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی ـهوـلـناک کـنوـنی واـهـمه دارـند،
ادگی کـنـند. اـمروز، وـجود ـمـجـلس ـمـلی و ـموـضع داـیـمی ـعراق در ـمورد ـمـلی و دوـلـتی اـیـسـت
ده االت ـمـتـح اـنی و اـی انک ـجـه ار ـب ـش ر ـف راـب واـنـعی در ـب دی، ـم وـلـی ای ـت ارـه اـخـت نگه داـشـتن ـس
ای ال، اـخـتالف ـه د. در ـعـین ـح ار ـمی روـن اراـنه ـبه 192 ـشرکت ـبه ـشـم رای ـقـطع ـی ریکا ـب آـم
اـبـنده ـمی ـتواـنـند در اـثر یک رـیزش ـسـیاـسی، ـمـناـبع ـعراق ـفرـقه ای و گروـهی ژرف و اداـمه ـی
وکراـسی د دـم Ĥـی رار دـهد. ـبه ـنـظر ـمـی ارـجی ـق ای ـخ ارـه ار اـنـحـص را تکه تکه کرده و در اـخـتـی
ر، اـض ال ـح ان، در ـح ـب د. ـبه گـفـته رـفـیق اـلـل اـش وکراـسی اـقـتصـادی ـب ا راه کار دـم ـنـه اـسی ـت ـسـی
اـندن ـسـطح اـقی ـم اـلـیت و رـشد ـنـیروـهای دـموکراـتیک در ـعراق، ـب رای ـفـع زرگـترـین ـخـطر ـب ـب
ـخـشوـنت از ـسوی بـعـثی ـها و گروه ـهای ـبـنـیادگرا ـبا کمک رـساـنی از ـخارج اـست.  او ـتأکـید
ای روـه ـی ریکاـیی و دیگر ـن ای اـم روـه ـی روج ـن ان ـخ واـه راـقی ـخ ای ـع ـست ـه وـنـی کرد که کـم
اـمل ـمـهم، د. ـع ـسـتـن راـحل آن ـه اـمه دـقـیق ـم رـن ـظـیم ـب اـسب و ـتـن رـصت ـمـن اـئـتالف در ـنـخـسـتـین ـف
آـماده ـسازی ـنـیروـهای ـعراـقی ـبرای حـفظ اـمـنـیت ـبا وـفاداری به ـنـهادـهای ـمـنـتـخب ـعراـقی و از

بین رفتن نیروهای شبه نظامی است.
دون راق، ـب ر ـع وـسط ـنـخـست وزـی ده ـت اذ ـش ـصـمـیم اـتـخ ـشدت از ـت وـنـیـست ـب ـحزب کـم
ـمـشورت ـبا مجـلس ملی، ـبرای ـتـصوـیب قطـعـنامه یی در ـشورای امنـیت ـسازـمان ملل ـمتـحد که
ـتـقـاد ـمی کـنـد. ـتی و اـعـزام آن ـبه ـعـراق اـست، اـن ـی ـیـروی چـنـدـمـل شکـیل یک ـن ـهـدفـش ـت
ا ـتـصـمـیم آـمریکا در ـمورد ـبیکار کـموـنـیـست ـهای ـعراق ـهمچـنـین ـمـخاـلـفت ـشدـید ـخود را ـب
کردن و اـخراج اـفراد ـعادی نـیروـهای  اـنتـظامی و ـسرـبازان ارـتش ـسابق ـعراق، و تـحمل وضع
ـموـجود و کوـتاـهی در ـفراـهم کردن وـساـیل ـضروری ـبرای ـنـیروـهای ـتازه آـموزش دـیده در
رورـیـست، اـعالم کرده ردـمی گروـهای ـت ای ـضد ـم اـلـیت ـه ر کردن ـفـع اع از ـخود و ـبی اـث دـف
اـند. ـطرح ـنوـین ـقاـنون اـساـسی ـقرار اـست ـتا ـمرداد ـماه (15 اوت)، ـبرای ـنـظرـخواـهی ـهمگاـنی
ان کم ـت رگزاری کـنفـراـنس هـاـیی در ـسه اـس صـد ـب ریکا ـق دت، آـم اده گردد. در اـین ـم آـم
رای وـسـیع ـتر کردن کـمـیـته نگارش دارد که چـنـین راه کاری در اـیـنده در ـمـجـلس ـمـلی، ـب ـنـم
ـنـهاـیت ـبه اـنـتـصاب ـنـماـیـنده ـخواـهد اـنـجاـمد. کـموـنـیـست ـها و ـهواداراـنـشان ـتالش دارـند ـبـجای
ان وکراـتیک، ـمـلی گراـی روـهای دـم ـسـتـقـیم از ـنـی رـقه ـیی، ـبه شکل ـم ارـهای ـف ـبه کارگـیری ـمـعـی
ود. نگراـنی اده ـش ده اـسـتـف اـیـن ـم اب ـن ـتـخ رای اـن ا، ـب ان ـه ود در اـین اـسـت وـج رب و اـسالـمی ـم ـع
رای ـبه ـعـقب د ـب واـهـن ان ـبـخ ـش اـن اـمـی ای اـسالـمی در دوـلت و ـح زرگ اـین اـست که گروـهـه ـب
دـنـشان در اـن اـقی ـم اـنداـخـتن ـنـظرـخواـهی ـتـعـیـین ـشده ـبرای 15 اکـتـبر و ـطوالـنی کردن ـمدت ـب
ر ر و داـیـمی ـت ار گرـفـتن کاـمـلـت رای در اـخـتـی ایگاـهی ـب ات چـنـین ـج اده از امکاـن دوـلت و اـسـتـف
ـست وـنـی د. کـم وـن وـسل ـش اـسی ـمـت ون اـس اـن د نگارش ـق اـنه ـجوـیی از روـن دـستگاه دوـلـتی، ـبه ـبـه
ـهای ـعراق ـبر اـین ـباورـند که نـبرد ـبرای ـتدوـین ـقاـنون اـساـسی، از ـتواـناـیی ـعـظـیـمی ـبرای ـبـسیج
اد، ـس دن ـبه ـف ـشـی ان ـبـخ ـسوی پاـی راق و سپس ـحرکت ـب اـمـعه ـع وکراـتیک در ـج ای دـم روـه ـنـی
دـست ـیاـبی ـبه اـسـتـقالل کاـمل و ـحاکـمـیت ـمـلی و ـساـخـتـمان یک ـعراق دـموکراـتیک ـفدرال
ای روـه اری ـنـی دـلی و ـی اـنی، ـهـم ـیـب وـفـقـیت ـخود ـبه پـشـت رای ـم ا ـب رـخوردار اـست. آـنـه ـمـتـحد، ـب

مترقی سراسر جهان، نیاز دارند. 
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ان ـشـهرـهای ـبزرگ ـشـیـن اـشـیه ـن را و ـح وده ـهای ـمـحروم و ـبه ویژه ـفـق نژاد ـبه ـت
نظیر تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تعلق دارد.

به ـعـنوان ـنـموـنه روزـنامه ـنـیوـیورک ـتاـیـمز در گزارـشی درـبارۀ دوره دوم
اـنـتـخاـبات ـنوـشت:  «ـسـیاـست ـهای ـمردم گراـیاـنه (ـبـخوان ـعوام ـفرـیـباـنه)، وـعده
ا و ـتـعـهد سپردن ا و در ـعوض پاـیـین آوردن ـقـیـمت ـه ـهای اـفزاـیش درآـمدـه
ود وـفـقـیت ـمـحـم ود ـکه ـم واـمـلی ـب اد، از ـع ـس ا ـف ر ـب راگـی دی و ـف ارزه ـج ـب ـبه ـم
اـنـهای ـمـحروم و ـمـناـطق اـحـمدی نژاد را ـبرای ـجـلب آرای اـنـبوه ـمردم در اـسـت
ـجـنوـبی ـشـهر ـتـهران ـبدـست آورد. . . ـحـقیـقت اـین اـست ـکه ـنه ـفـقط ـقـشر ـفـقـیر
ـمردم، بـلکه ـطـبـقه ـمـتوـسط ـجاـمـعه ـهم ـبه ـشدت از ـفـساد دل زده ـشده اـند.» در
ز ـبه ـی شـور ـن اـنه ای ـهمگاـنی داـخل ـک ویژه در رـس ا ـکه ـب ان اـین ـتـحـلـیل ـه ـی ـم
اـلی اـمالً ـخ اـسی ـک أـله ـیی اـس ـس ای ـم ـنـحوی وـسـیع اـنـعـکاس داـشـته و دارد، ـج
ران در اـمـعه اـی رده و دـلـخراـشی در ـج ر گـسـت اـست، و آن اـیـنـکه چرا چـنـین ـفـق
ال ا ـکـم ر ـب ـست؟! ـفـق ود دارد و ـعـلت آن چـی ده ـبـیـست و ـیـکم وـج دای ـس اـبـت
ـتاـسف، واـقـعـیت ـتلخ ـمـیـهن ـماـست، اـما اـین ـهمه ـماـجرا ـنـیـست؛ اـین ـفـقر ـنـتـیـجه
اـمه ـهای اـقـتـصادی- رـن ـسـتـقـیم ـحـضور و ـبـقاء و ـتداوم رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـب ـم
دـعی   اـکـمـیت رژـیـمی ـم ردـمی آن اـست. دو دـهه پس از ـح دـم اـعی ـض اـجـتـم
ان اـست. ـبه اه دـست ـبه گرـیـب ر ـسـی ا ـفـق ران ـب اـمـعه اـی اوات  و   وارـستگی  ـج ـس ـم
ـفاـصـله چـند روز پس از اـنـتـخاب اـحـمدی نژاد و ـتـمرـکز ـهمگان ـبه روی ـفـقر
ا ـبه ـتارـیخ 7 ـتـیرـماه ـسال و ـمـساـله ـخـطـیر ـعداـلت اـجـتـماـعی، ـخـبرگزاری اـیـسـن
ادالـنه وزـیع ـع ر در اـنـتـظار ـت ا ـفـقـی وان   ـمـیـلـیون ـه ـجاری در گزارـشی ـتـحت ـعـن
اـمـکاـنات، ـفرـصت ـها و ـثروت مـلی  از جمـله ـنوشت: «ـخط فـقر ـشـهری 240 ـتا
وـمان اـست و اـین ا 150 ـهزارـت اـیی 140 ـت وـمان و ـخط ـفـقر روـسـت 250 ـهزار ـت
درـحاـلی ـست ـکه اـمروزه 10 ـمـیـلـیون ـنـفر از ـجـمـعـیت ـکـشور زـیر ـخط ـفـقر ـبه

سرمی برند.»
ده: د گردـی روت چـنـین ـقـی ادالـنه ـث اـع وزـیع ـن اره ـت درـهـمـین گزارش درـب
ال 1383 اـمـعه در ـس اال و دـهک پاـیـین ـج د دـهک ـب ا، درآـم رآوردـه «ـطـبق ـب
رای ـمـسـئوالن اـست و وده اـست. اـین رـقم زنگ ـخـطری ـب ر ـب راـب ـحداـقل 17 ـب
اـمه چـهارم ـتوـسـعه ـتالش ـکرد . ـبـعالوه در رـن اـید ـبرای ـکاـهش آن در ـطول ـب ـب
ا ـسـن رگزاری اـی ران ـبه ـخـب ان اـی ادداـن ـص اـین زـمـیـنه ـیـکی از اـعـضای اـنـجـمن اـقـت
ور ـهم ای در ـکـش وـسـعـه اـمه ـت رـن ا اـجرای ـسه ـب ان کرده اـست:  . . . ـب ـش رـن اـط ـخ
چـنان ـتوزـیع ـعادالـنه ـثروت ـصورت نگرـفته اـست. . . ـبـیش از 10 ـمـیـلـیون نـفر
از ـجـمـعـیت ـکـشور زـیرِ ـخط ـمـطـلق ـفـقر و ـجـمـعـیـتی ـحدود 20 ـمـیـلـیون در ـخط
فـقر ـنـسـبی ـقرار ـمی گـیردـند.» درـیـکی از گزارش ـهای ـسازـمان مـلل ـمتـحد که
ای ـن ر ـبه ـمـع ران (ـفـق ر اـی اـفت، ـجـمـعـیت ـفـقـی ار ـی ـش ـت ال 2003 ـمـیالدی اـن در ـس
ـشدـید و ـمطـلق آن) ـبـیش از 3 درـصد تـخـمـین زده ـشده اـست ـیـعـنی ـبـیش از 1

میلیون ایرانی حتی نمی توانند 1 وعده غذا تهیه کنند!
درـسال گذشته وزارت ـکـشور طی گزارشی به ـخاتمی در ارـتباط ـبا فـقر
ـتاـکـید ـکرده ـبود:  «ـخط فـقر ـنـسـبی، ـهرـساله اـفزاـیش ـمی ـیاـبد، ـهرـساـله فـقط در
ـتـهران ـساالـنه 10 ـهزار ـنـفر ـمـتـکدی و ـکارـتن ـخواب ـبا ـبودـجه ای ـمـعادل 62

میلیارد ریال اعتبار ساماندهی می شوند.»
راـنی اـست ـجـب رو ـسـی ر ـکل ـفـق اون دـفـت والن رژـیم ـیـعـنی ـمـع ـسـئ ـیـکی از ـم
ش شـدیـد ـفقـرا ابـراز نگراـنی کـرده و دوـلت ـجـمهـوری اـسالـمی از افـزاـی
ـیادآور ـمی ـشود ـجـمـعـیـتی ـمـعادل 20 درـصد ـمردم ـکـشور در ـفـقر ـنـسـبی ـبـسر
ـمی ـبدـند. ـمـیـلـیون ـتن از ـکارگران و زـحـمـتـکـشان، آـموزگاران و ـبازـنـشـستگان
ـشـکـیل را را ـت دان رده پاـیـین ـبـخش دوـلـتی و ـخـصوـصی ـجـمـعـیت ـفـق ارـمـن و ـک
ا اـعی در گـفتگوـیی ـب ـم اـمـین اـجـت ـستگان ـت ـش ازـن ون ـب اـن د. رـیـیس ـک ـمی دـهـن
خـبرگزاری اـیـسـنا ـعـنوان ـمی ـسازد که:  «ـحدود 1 ـمیلـیون و 50 ـهزار ـبازـنـشـسته
ش از 80 درصـد آنـان بـا مـاـعی در کـشـور وجـود دارد ـکه ـبـی ـت ـین اـج تـاـم

دریافت حداقل دستمزد تعیین شده در زیر خط فقر بسر می برند.»
از دیگرـسو، رـیـیس ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی ـکـشور ـمی گوـید:

«ـحداـقل دـسـتـمزد ـکارـکـنان دوـلت در ـسال 1384، 117 ـهزار ـتوـمان اـست و اـین ـبه
ـمـعـنی زـندگی زـیر ـخط ـفـقر ـمی ـباـشد. دراـین ـخـصوص ـخـبرگزاری ـهای واـبـسـته ـبه
رژـیم در ـفردای اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری در ـتحـلـیل ـعـلل ـکاـمـیاـبی اـحـمدی نژاد
ـنوـشـتـندـکه، ـبازـنـشـستگان، ـمـعـلـمان، ـکارگران، ـکارـمـندان و پزـشـکان ـجوان در ـسال

های اخیر به علت باال رفتن هزینه زندگی به محدوده فقرا رسیده اند.»
وزـیر ـمـسـکن در ـمـصاـحـبه ای ـبا ـخـبرگزاری اـیـلـنا درـباره گـسـترش ـفـقر و ـحاـشـیه
ال د:  «درـح ده، ـمی گوـی دل ـش ای ـمحـروم ـب وده ـه دگی ـت ز زـن رـک ـشـیـنی ـکه ـبه ـم ـن
ـشـکـیل ـمی دـهـند ـکه ـسه ا ـت ـشـین ـه اـشـیه ـن اـضر، ـیک ـهـشـتم ـجـمـعـیت ـکـشور را ـح ـح
اـیی ان گروه ـه ـشـیـن اـشـیه ـن د. ـح ـسـتـن اـکن ـه زرگ ـس ر ـب راد در 10 ـشـه ارم اـین اـف چـه
د وـلـی اـمل اـصـلی ـت د و ـع ـسـتـن وردار ـه رـخ دگی ـب رـین ـکـیـفـیت زـن د ـکه از ـکـمـت ـسـتـن ـه
ر ا در 10 ـشـه ـشـین ـه اـشـیه ـن ر از ـح ون ـنـف د. . . ـحدود 6 ـمـیـلـی ای ـمـسری اـن اری ـه ـبـیـم
ده ال آـیـن ود، در 10 ـس ـش ا ـن وـجه ـجدی ـبه آن ـه د و اگر ـت دگی ـمی ـکـنـن زرگ زـن ـب

جمعیت حاشیه نشین ها 2 تا 3 برابر خواهد شد.»
واقـعیت اـین است که وضعـیت اسف ـبار کـنونی ـمنعکس ـشده در آـمار و ارـقام
ـباال مـحـصول ـسـیاـست ـهای ـضدـمـلی رژـیم والـیت ـفـقیه اـست. ـسـیاـست ـهای و ـبرـنامه
ـهاـیی که اـتـفاـقاً ـبا ـحـضور ـمـحـمود اـحـمدی نژاد ادامه ـخواـهد ـیاـفت. ـبرای اـثـبات اـین
ادـعا، ـکاـفی اـست ـبه ـسـخـنان وی در اوـلـین ـمـصاـحبه ـمـطـبوـعاـتی ـمراـجعه ـکـنـیم. او در
ان اـست ـهای اـقـتـصادی ـهـم ا و ـسـی اـمه ـه رـن رـبوط ـبه ـب ـبـخش پاـسخ ـبه پرـسش ـهای ـم
ـسـخـناـنی را ـبرزـبان آورده اـست ـکه رـفـسـنـجاـنی و ـخاـتـمی ـطی دوران رـیاـست ـخود
اـمه ود دارد)  روزـن ا ـکه وـج اوت ـه رـخی ـتـف ر از ـب ـظ د، ( ـصرف ـن ودـن رده ـب اـعالم ـک
دـنـیای اقـتـصاد به ـتارـیخ 6 تـیرـماه اـمـسال ـمواضع اعالم ـشده احـمدی نژاد در مـصاـحبه
ـبا ـخـبرنگاران داخـلی و ـخارـجی را ـبه اـین ـترـتـیب درج کرد:  «ـبرـنامه ـبـنده رفع ـموانع
اـیت ا ـقوت ـحـم ازار ـبورس ـب اـیه گذاری ـخارـجی اـست. . . ـبه ـهـمـین دـلـیل از ـب ـسرـم
اـیه رـم وـسـعه ـس ران ـت ارـجی اـی اـست ـخ ای اـصـلی ـسـی ورـه رد، ـیـکی از ـمـح واـهم ـک ـخ
ـا ـصـاـلح روش ـهـا و ی دـهـد:«ـب ی ـبـاـشـد.» وی سپس اداـمه ـم گذاری ـخـارـجی ـم
راـهم ـخواـهد ـشد، اـیه گذاران ـف رـم ر ـس ـشـت رای ـحـضور ـبـی رارات اداری، اـمـنـیت ـب ـمـق
ـبـهـترـین روش را در واگذاری سـهام ـشرـکت ـهای دوـلـتی ـبه ـمردم (بـخوان دالالن و
ـبازارـیان) اـنتـخاب ـخواـهم ـکرد، ـکوچک ـسازی دوـلت و ـبوروـکراـسی ـحاـکم ـبرآن
را ـبا اـعـطای ـنـقش ـبه ـمردم ـبرای ـشرـیک ـشدن در اـقـتـصاد از ـبرـنامه ـهای مـهم اـست،
ردم (ـبـخوان اـیه گذاری ـم اـیت از ـسرـم اـید ـحـم اـلی دوـلت ـب اـست ـهای پوـلی و ـم ـسـی

بازاریان و رانت خواران) باشد. »
ای اـنه در راـسـت ـب رـی وام ـف ای ـع ارـه ود ـشـع ا وـج اـست ـکه  ـب ـنـج ـنـکـته پراـهـمـیت اـی
اً ـبه اـحـمدی ـشـکـیالـتی ـکه رـسـم اـعی،اوـلـین ـت ادالـنه ـثروت و ـعداـلت اـجـتـم وزـیع ـع ـت
نژاد تـبریک گفت و از ـبرـناـمه ـهای اـقتـصادی او اعالم ـحـماـیت ـکرد، النه ارـتـجاع و
ـسرـماـیه داری ـتـجاری اـیران، ـیـعـنی اـتاق ـبازرگاـنی و ـصـناـیع و ـمـعادن ـبود. اـین اـتاق
ـکه ـخاـموـشی ـها، ـعسگراوالدی ـها و ـنـظاـیر اـین اـفراد ـبر آن ـتـسـلط دارـند ـطی ـبـیاـنـیه
اـفت، اـعالم کرد:  «از ـشار ـی اه اـنـت رـم ارـیخ 6 ـتـی اـمه دـنـیای اـقـتـصاد ـبه ـت ـیی ـکه در روزـن
برنامه های اقتصادی ریاست جمهوری آینده حمایت و اـبراز خرسندی می نماییم
اـله، داز 20 ـس اـمه چـشم اـن رـن ر ـب ـسـی رـکت در ـم ای ـح اـیی ـکه در راـسـت اـمه ـه رـن و از ـب
و اـنـحصـار دوـلـتی و اـسی و ـلـغ ون اـس اـن ای اـصالـحی اـصل 44 ـق اـست ـه رای ـسـی اـج
ـتـقوـیت ـخـصوـصی ـسازی، تـقوـیت ـفـعاـلـیت ـبورس، تـجدـید ـنـظر در اداره اـمور ـباـنک

ها (خصوصی سازی بانک ها) و  . . . باشد حمایت می کنیم .»
به این ترتیب احمدی نژاد برخالف وعده های انتخاباتی که توام با شعارهای
ـبی پشـتوانه و صرـفاً ـعوام ـفریباـنه بود، ـباـید برـنامه ـهایی را در دوران رـیاست ـخود به
مورد اجرا بگذارد که آن برنامه ها تاکنون فاجعه آمیز و در جهت افزایش شکاف

طبقاتی بوده است.
ـست، ـی اـعی ـن ـم داـلت اـجـت داـفع ـع دی نژاد ـم ـیم،اـحـم اً اـعالم ـمی ـکـن ا صـراـحـت ـم
ـمـعرـفی او ـبه ـعـنوان ـمداـفع ـعداـلت آنچـنان ـکه در ـسر ـمـقاـله روزـناـمه ـشرق ـبه ـتارـیخ
ای ر ـحـقـیـقی اـست؛ او ـمـتـعـلق ـبه الـیه ـه ادرـست و ـغـی اـمالً ـن وان ـشده، ـک اه ـعـن رـم 5 ـتـی
انگـلی ـجامعه اـست که ـبه ـثروت ـهای ـبادآورده از راه ـهای ـغـیرـقاـنوـنی رـسـیده اـند و

اینک در پی تامین منافع و تحکیم موقعیت خود در شرایط نوین هستند.

ادامه ارتجاع و عدالت اجتماعی  ...
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مبارزه برضد خصوصی سازی و برای تامین امنیت شغلی
ان ـش ـتـک ارگر و دیگر زـحـم ـبـقه ـک راـضی ـط ـت ارزات اـع ـب ـم
ـبرـضد ـبرـنامه ـخـصوـصی ـسازی ـبه ویژه پس از ابالغ ـسـیاـست
وی وـلی ـفـقـیه ـبه اـسی از ـس ون اـس اـن ای ـکـلی اـصل 4 4 ـق ـه
انگر ـش ـصـلـحت، ـن ـشـخـیص ـم وه و رـیـیس ـمـجـمع ـت ران ـسه ـق ـس
ـعزم ـجدی زـحـمـتـکـشان در ـبرـهه ـکـنوـنی اـست، اـین ـمـبارزه
اـسی را ـی اـهی و ـس رـصه ـصـنـفی- رـف ر دو ـع ای اـست ـکه ـه

دربر می گیرد و باید به نحو مطلوبی سازماندهی شود!

ات اـب ـتـخ اـنه اـن اری و درـست در آـسـت ال ـج اه ـس رداد ـم در اواـیل ـخ
رش دـکی پس از پذـی اـصـله اـن وری و ـبه ـف اـست ـجـمـه ـنـهـمـین دوره رـی
اـنی ـسـید ـعـلی ان ـتـجارت ـجـه ازـم رای ـعـضوـیت در ـس ران ـب اـضای اـی ـتـق
اـسی ون اـس اـن اـمه ای را ـکه اـصالح اـصل 44 ـق رـن اـمـنه ای وـلی ـفـقـیه، ـب ـخ
ـبود، ـتـحت ـعـنوان   ـسـیاـست ـهای ـکـلی اـصل 44 ـقاـنون اـساـسی ـبه ـسران
رژـیم اـبالغ ـکرد. در ـمـتن اـبالـغـیه ـخاـمـنه ای ـکه روزـناـمه دـنـیای اـقـتـصاد،
3 ـخرداد ـماه، آن را ـمنـتـشر ـساـخته از ـجمله قـید ـشده است:  «اـجرای این
سیاست ها، (بخوان خصوصی سازی گسترده) مستلزم تصویب قوانین

جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است.»
ـیه، هـداـیت آقـاـیی ـمعـاون اـصـله چهـار روز پس از اـین اـبالـغ ـبه ـف
رنگار ـبـخش ـصـنـعت ا ـخـب ادن در گـفتگو ـب اـیع و ـمـع ر ـصـن دـنی وزـی ـمـع
ا اـبالغ اـصل 44 ا) اـعالم داـشت:  «ـب ـخـبرگزاری داـنـشـجوـیان اـیران (اـیـسـن
ادن ـبزرگ ـبه ـبـخش ـخـصوـصی ـنـیـمه اـسی ـکار واگذاری ـمـع اـنون اـس ـق
دوم ـسال ـجاری آـغاز ـخواـهد ـشد. . . ـبا اـین ابالـغیه دـست دوـلت ـبرای
یچ ـازگذاشــته شــده و ـه ی ـب ـزرگ ـمعــدـن واگذاری واحــدهــای ـب
ادن دارد و ـمـع ـتی وجـود ـن ای دوـل ـمحـدودـیـتی در واگذاری ـبـخش ـه
س، زرگ ـم د ـمس سـرچـشـمه روی انگوران و ـمعـادن ـب ـن اـن زرگ ـم ـب

سنگ آهن و ذغال سنگ کرمان قابل واگذاری اند.»
ران در رـکت ـمـلی ـنـفت اـی اـمل ـش ر ـع دـی ام ـم اـئم ـمـع راـین، ـق ـعالوه ـب
راـنی در ان ـسـخـن رـی دی در ـج ورـشـی اری ـخ ال ـج اه ـس رـم ـی ارـیخ اول ـت ـت
ـسوـمـین ـهـماـیش ـتـبـلور و ـتوـسـعه ـشرـکت ـعـمـلـیات اـکـتـشاف ـنـفت اـعالم
اری از کـارهـای ـصـنـعت ـنـفت ـبه ـبـخش ـخصـوـصی ـسـی داـشت:  . . . ـب
مـاـنکـاران واگذار خـواهـدشـد، پس از پیـروزی اـنـقالب و خـروج پـی
اً ـتـمام ـکارـها ـتوـسط ـشرـکت ـمـلی ـخارـجی از ـصـنـعت ـنـفت اـیران، ـتـقرـیـب
طـاف ـنجـر ـبه ـسنگـیـنی و اـنـع وضـوع ـم ـنـفت اـنجـام ـمی شـود ـکه اـین ـم
دن د ـش واـنـمـن ا ـت راـین ـب اـب ـن ده و ـب رـکت ـمـلی ـنـفت ـش ری ( !! ! ) ـش اپذـی ـن
شرکت های خصوصی،بسیاری از کارهای این صنعت به آنها واگذار

خواهدشد. . .  .
اـیع اـمل ـصـن ا اـصالح اـصل 44 ـکه ـش رده ـب ازی گـسـت ـخصـوـصی ـس
ـنـکه ـبه یـز ـمی شـود،در درـجه اول ـضـمن اـی شـور ـن یـدی و مـادر ـک ـکـل
ارگران و ده ـک ازد، اـمـنـیت ـشـغـلی و آـیـن ان وارد ـمی ـس اد ـمـلی زـی اـقـتـص
اـیع را ـمورد ـتـهدـید ـقرار ـمی دـهد. از ـکارـمـندان و ـمـتـخـصـصان اـین ـصـن
ـهم اـکـنون ـبرـناـمه ـتـعدـیل ـنـیروی اـنـساـنی ـیـعـنی اـخراج ـهای گـسـترده در
اـیع ـنـفت، گاز و پـتروـشـیـمی و ـنـیز ـصـنـعت ـمس ـتدوـین ـشده و ـقرار ـصـن
اـست در دوـلت اـحـمدی نژاد ـبا ـتوجه ـبه پاـیـبـندی او و ـیاراـنش به ـبرـنامه

های اصالح ساختار اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شود.
اـطع ـبود. درـهـمان اـمه ـها ـسرـیع و ـق رـن واـکـنش زـحـمـتـکـشان ـبه اـین ـب

روزهای داغ انتخاباتی که احمدی نژاد شعارهای عوام فریبانه سر داده بود،
ان ر  در اـسـت اـهـن د ـب ر ـمـجـتـمع ـمس   ـشـهـی دان دـلـی ارـمـن ارگران و ـک اـعـتـصاب ـک
اپـیش ـش د.  ـبـیش از 1500 زـحـمـتـکش ـکه پـی ان،رژـیم را ـبه ـهراس اـفـکـن رـم ـک
آـنـها ـکارگران ـقرار داـشـتـند ـبه ـمدت 3 روز دـست از ـکار ـکـشـیده و ـعالوه ـبر
ازی ـکه ا ـخصـوـصی ـس اـلـفت ـب د.  ـمـخ ذا دـست زدـن ـتـحـصن ـبه اـعـتصـاب ـغ
ادن ـمس ـسرچـشـمه ـمی ـشود اـیع و ـمـع رده در ـصـن ـمـنـجر ـبه اـخراج ـهای گـسـت
ود ار و ـبـهـب داـشت ـمـحـیط ـک اری،ـبـه اـفه ـک زد اـض دگی ـبه دـسـتـم ـبـعالوه رـسـی
وـضعیت ـغذاخوری کارگران از ـجمله خواـست های اـین حرـکت اعـتراضی

بود.
زاران راـضی ـه ر از ـتـجـمع اـعـت ا در گزارش دیگری ـخـب ـسـن رگزاری اـی ـخـب
ـنـعت ـنـفت آـبـادان داد ـکه ـخـواـست اـصـلی آـنـهـا، ـلـغـو ـمـاـنی ـص ـکـارگر پـی

قراردادهای موقت و جلوگیری از خصوصی سازی در صنایع نفت بود.
ادی از ا گزارش داد، گروه  زـی ار، اـیـلـن رگزاری ـک داـمی دیگر، ـخـب دراـق
ـکارـکـنان ـسازـمان ـتوـسـعه راه ـهای اـیران، در اـعـتراض به ـعمـلـکرد ـغـیرـقاـنوـنی
راـبری اـمات ارـشد وزارت راه و ـت ـمدـیر ـعاـمل اـین ـسازـمان و ـبی ـتـفاوـتی ـمـق
در مقابل ساختمان شهید دادمان وزارت راه و ترابری تجمع کردند. نماینده
د:  . . . ـطی 2 ادآور گردـی رنگاران ـی اـبی ـبه ـخـب دان اـعـتـص ارـمـن ارگران و ـک ـک
دوره 8 ـساـله ـمدـیرـیت ـسازـمان ـتوـسـعه راه ـهای اـیران، ـبا رـفـتار ـتـبـعـیض آـمـیز
ـخود ـباـعث اـخراج ـمـهـندـسان و ـکارـشـناـسان و ـکارگران ـماـهر ـبـسـیاری ـشده
ون از اـکـن ور، ـت ذـک ان ـم ازـم داـمی در ـس زار پرـسـنل اـسـتـخ اـست، ـبـیش از 2 ـه
زاـیای ـطرح ـطـبـقه ـبـندی ـمـشاـغل و گروه ـبـندی اداری و پرداـخت ـبه ـموـقع ـم

دستمزدها خبری نیست. 
درـتارـیخ 7 ـتـیرـماه اـمـسال، ـکارگران ـشرـکت اـیران ـخودرو دـیزل دـست
از ـکار ـکـشـیده و اعالم اـعـتـصاب کردـند. به دـنـبال ـتوقف ـخط ـتوـلـید اـتوـمـبـیل
رـیت اـین ـشرـکت 100 ـتن از ـکارگران را از ـکار اـخراج ـکرد. پـیـکان، ـمدـی
اـخـتـند. اـنه را ـفـلج ـس وـلـیدی ـکارـخ ر ـبـخش ـهای ـت ا اـعـتـصاب،اـکـث ارگران ـب ـک
ام رده ـبه ـن ای گـسـت سـاـنی ـیـعـنی اخـراج ـه روی اـن ـی دـیل ـن اـمه ـتـع رـن اجـرای ـب
ـنوـسازی ـصـنایع و ـخـصوـصی ـسازی ابـعادی وـحـشـتـناک به ـخود گرـفته اـست.
زوـین از رـیک واـقع در ـق ر اـلـکـت رـکت سپـه ارگر ـش اه، 80 ـک ر ـم در اواـیل ـتـی

کار اخراج شدند و این مساله منجر به اعتصاب و تجمع آنها شد.
ازی و اـصالح اـصل اـمه ـخـصوـصی ـس رـن دن ـبه ـب ا ـشـتاب ـبـخـشـی در واـقع ـب
ودی اـب ـتـیـجه ـن ازی و در ـن اـعث ژرـفش ـخـصوـصی ـس اـسی ـکه ـب ون اـس اـن 44 ـق
ارگری اوج ارزه ـجـنـبش ـک زاران زـحـمـتـکش ـمی گردد، ـمـب اـمـنـیت ـشـغـلی ـه
ور و ـش اـسی ـک والت ـسـی وـجه ـبه ـتـح ا ـت ارزه ـب اـفـته اـست. اـین ـمـب اره ای ـی دوـب
ـتـسـلط ارتـجاع ـبر مـقام رـیاـست ـجمـهوری ابـعادی وـسـیع ـتر از گذـشـته ـخواـهد
ود ـمی اـفع ـخ اـمـین ـمـن رای ـت ارزه ـهم ـب ـب ران در اـین ـم ارگر اـی اـفت. ـطـبـقه ـک ـی
رزمد و هم در راستای ژرفش جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه

حرکت می کند.
ـمـبارزات اـعـتراـضی اـخـیر ـبویژه در ـمس ـسرچـشـمه و ـصـنـعت ـنـفت آـبادان
ن یـاـسی روـشن اـست. اـی ـبه ـصـنـفی  رفـاـهی دارای مـاـهـیت ـس ـن ر ـج ـعالوه ـب
ـمـبارزه ـسـمت گـیری اـقـتـصادی  اـجتـماـعی رژـیم والـیت فـقیه را ـکه در 4 ـسال
آـیـنده ـباـید ـمزدور گوش ـبـفرـمان ارـتـجاع، اـحـمد نژاد اـجرای آن را ـبه دـست
بگـیرد، ـنـشاـنه رـفـته اـست؛ ـلذا از اـهـمـیت ـجدی ـبرـخوردار ـمی ـباـشد و ـباـید ـبا

سازمان دهی مناسب توان آن را افزایش داد. 
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غرفه «نامه مردم»  در جشن روزنامه 
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان

در ـطول روزـهای 24 ـتا 26 ـماه ژوـئن (4 ـتا 6 ـتـیرـماه) ـجـشن
ـمـطـبوـعاـتی «عـصر ـما» روزـنامه ارگان ـحزب کـموـنـیست آـلـمان در
ر د. اـین ـجـشن ـه رگزار گردـی د، ـب وـن ر دورـتـم زرگ ـشـه پارک ـب
ار ـنـیز ـبرای چـهاردـهـمـین ار ـبرگزار ـمی ـشود و اـین ـب دوـسال یک ـب
ـبار ـمـتوالی مـیـعادگاه ـهزاران ـتن از کـموـنـیـست ـها و ـنـیروـهای چپ
اـبر گزارش رـساـنه ـهای گروـهی و دمکرات آـلـمان ـفدرال ـبود. ـبـن
اـین کـشور، اـین ـفـسـتـیوال ـمـطـبوـعاـتی، ـبزرگ ـترـین ـجـشن ـمردـمی

نیروهای چپ در آلمان فدرال محسوب می شود. 
ـتـرـقی و ـیـروـهـای ـم ـتـرک و واـحـد ـن ـبـارزه مــش در ـسـاـیه ـم
وـضوع ان، ـهریک از روزـهای ـجـشن ـبه یک ـم واه ـجـه آزادی ـخ
ـستگی ـب ـم ـنـوان ـه ـصـاص داـشت: روز ـنخــست زـیـر ـع ـت ویژه اـخ
رار داـشت. روز ان ـق ا و ـخـلق ـهای ـجـه وـنـیـست ـه ا کـم ـبـین اـلـمـلـلی ـب
ـیـاـست ـیه ـس یکاری و در راه دـفـاع از ـصـلح و ـعـل دوم، ـبـرـضـد ـب
ـا ـبـارزه ـب ی ـبه ـم یــسم ـبـود، و روز پاـیـاـن ـاـل ـجنگ اـفـروزی امپرـی
ـنوـلـیـبراـلـیـسم وگـسـترش ـسـیاـست ـهای نژادپرـسـتی و ـنوـفاـشـیـسـتی در

برخی از کشورهای اروپایی اختصاص داشت.
در اـین ـفـسـتـیوال ـبزرگ کـموـنـیـست ـهای آـلـمان، ـهـمـبـستگی
ـصـوص ـبـا احـزاب ـمـلـلی بـا پیکار ـخـلق هـای ـجهـان ـبه ـخ ـین اـل ـب
ا و رـیـق ا، آـف ای آـسـی ورـه واه کـش رـقی ـخ ای ـت روـه وـنـیـست و ـنـی کـم

ز ـطـبق ـی ر ـن اـط ای ویژه ای دارد. ـبه ـهـمـین ـخ ریکای الـتـین، ـج آـم
اری از ـسـی ان، ـب وـنـیـست آـلـم اـله، ـبه اـبتکار ـحزب کـم ر ـس ـسـنت ـه
اـحزاب کـموـنـیـست و کارگری ـجـهان ـبه اـین ـجـشن دـعوت ـشده
ـبودـند. اکـثر اـحزاب ـشرکت کـنـنده ـغرفه ـهای ـمطـبوـعاتی روزـنامه

ارگان خود را برپا کرده بودند. 
ـحـضور ـبـیش از 22 ـهـیـئت ـنـماـیـندگی از اـحزاب کـموـنـیـست
کـشورـهای ـمـخـتـلف و ـبرگزاری دـیدارـها و ـسـخـنراـنی ـها پـیراـمون
موضوعات گوناگون، به این فـستیوال جلوه پر اهمیتی داده بود.
بـوعـاـتی «نـاـمه مـردم» ـط یـز دارای غـرـفه ـم حـزب تـوده ایـران ـن
اـمه ارگان ـمرکزی ـخود ـبود. رـفـقای ـتوده ای از ـهـمان روز روزـن
آـغاز ـجـشن، ـبا ـبرپاـیی مـیز اـطالـعاتی و کـتب و ـنـشرـیات ـحزـبی به
ران پرداـخـته و ـبه ـتوـضـیح ـنـقـطه وـعات ـحزب ـتوده اـی ـعرـضه ـمـطـب
اـیل ـمـخـتـلف در ـبـین ـس ون ـم راـم ای ـحزب پـی دگاه ـه رات و دـی ـظ ـن
ـعالقه ـمـندان و ـمراجـعه کـنـندگان ـخارـجی و ـهم چـنـین دـسـته ای از

نگرانی در رابطه با آینده دموکراسی در عراق
کارزار ـبا اهمیت نـیروهای سـیاسی برای ـتدوین و شکل دهی به قاـنون اساسی دائـمی عراق
از ـماه ـها پـیش آـغاز ـشده اـست.  ـنـیروـهای دـموکراـتیک ـعراق ـبا درک اـهـمـیت اـسـتراتژیک اـین
سند تاریخی، کارزار همه جانبه ای برای اطمینان بخشیدن از محتوای دموکراتیک و پیشروی
وـنـیـست اـسی ـحزب کـم ان، ـعـضو ـهـیـئت ـسـی اـسم اـلـلـب د.  رـفـیق ـمـحـمد ـج از کرده اـن د آـغ اـین ـسـن
راـقی، رـقی ـع وکرات و ـمـت ای دـم روـه ـشـست ـنـی راـنی در ـن رکت و ـسـخـن رای ـش راٌ ـب راق که اـخـی ـع
ـبـعـنوان ـبـخـشی از ـسـیاـست ـحزب ـبرای ـتشکـیل یک اـئـتالف وـسـیع جـهت پـشـتـیـباـنی از یک ـقاـنون
ار» ورـنـینگ اـسـت رـقی « ـم رـیه ـمـت ـش ا ـن اـحـبه ای ـب ود، در ـمـص ده ـب دن آـم وکراـتیک ـبه ـلـن اـسی دـم اـس

 گوشه هایی با اهمیت از این کارزار را باز شکافت.
در اـین ـمـصاـحـبه رـفـیق اـلـلـبان نگراـنی ـهای ـحزب کـموـنـیـست را در ـشراـیط ـمـبارزه ـجـناح ـها
ـبرای کـنـترل ـقدرت ـمورد ـتوـجه ـقرار داد. ـعـضو رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـتـصرـیح کرد
رو ـخواـهـند ـشد. و آن چاـلش ا یک چاـلش کـلـیدی روـب اه آـیـنده، ـمردم ـعراق ـب که: «در چـند ـم
دـنی وق ـم وکراـسی و ـحـق رای دـم وـنی ـب اـن ده ـبه یک کارپاـیه ـق ـن راق در آـی ا ـع اـین اـست که آـی
ا ـخـیر.» ـعراـقی ـها ـشش ـماه پس از اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـمـلی اـنـتـقاـلی،30 دـسـترـسی ـخواـهد ـیاـفت ـی
اـنون اـساـسی داـئم وـیه، و در ـحاـلی که ـهـنوز کـشور ـتـحت اـشـغال ـنـظاـمی اـست کار ـتدوـین ـق ژاـن
نوین را آغاز کرده اند. این قانون قرار است در مهر ماه (اکتـبر) به نظرخواهی عمومی گذاشته
ـسم ـی دراـل وکراـسی و ـف وط ـبه دـم رـب اد ـم اـسی ـمـف ون اـس اـن ا اـین ـق ود. پرـسش ـمـهم آن اـست آـی ـش

گنجانده شده در قانون اساسی موقت سال 2004 را دربر خواهد گرفت؟
وـین ون اـساـسی ـن اـن ادی اـعـمال ـمی ـشود که ـق ـشار زـی از ـسوی گروه ـهای اـسالـمی ـتـندرو ـف
ون اـن ورـتی، اـین ـق د. در چـنـین ـص اـی وان  ـمـنـبع اـصـلی   ـتـبـعـیت ـنـم ا ـبه ـعـن واـنـین اـسالـمی ـی ا   از ـق ـنـه  ـت

اساسی به دستاویزی برای حاکمیت فرقه ای منجر خواهد شد.
رـفـیق الـلـبان که ـعـضو پـیـشـین ـمجـلس ـمـلی ـموـقت ـبود، ـمـطرح کرد که ـبا وـجود ـشـمار اـندک
ا ـنـقش ـمـحوری را در وـنـیـست ـه وـنی، کـم راق، در ـمـجـلس کـن وـنـیـست ـع دگان ـحزب کـم اـیـن ـنـم
ر حـزب ـب وـسی، رـه د ـم د ـمـجـی د. ـحـمـی ـن ون اسـاـسی اـیفـا ـمی کـن اـن دوـین و طـراـحی ـق د ـت روـن
وـلـیت ـتـهـیه ـسـئ ره ای که ـم ای ـمـنـتـخب در ـمـجـلس، در کـمـیـته ـسه ـنـف راق، از اـعـض وـنـیـست ـع کـم
ـست ده ـلـی اـیـن اـسی اـست ـعـضوـیت دارد. ـعـضو دوم اـین کـمـیـته، ـنـم ون اـس اـن اـصول ـطرح اوـلـیه ـق

کردستان، و نفر سوم نماینده حزب اسالمی  الدعوه  است.
اـین ـطرح اوـلیه ـباـید به کـمیـته 55 نـفره ـطراـحان ارایه گردد و در این کـمیـته است که ـمـبارزه
ـیل اـیی که ـبه دـل روـه ـی ر گرـفـتن ـن ا درـب د ـب اـی ـته ـب ده اـست که اـین کـمـی واـفق ـش ود. ـت از ـمی ـش آـغ
ـمـحدودـیت ـها و کاـسـتی ـهای اـنتـخاـبات ژاـنوـیه ـنـتواـنـسته اـند ـنـماـیـنده ای در ـمجـلس داـشـته ـباـشـند

وسیع تر گردد. سئوال این است که این کمیته چگونه باید وسیع تر شود.
رفیق اللـبان نـیروهاـیی را که از یک پیاـمد دموکراـتیک پشتیـبانی می کـنند چنـین طبقه بـندی
ـمی کـند: «ـمـلی گراـیان ـعرب و کرد، ـحزب دـموکراـتیک مـلی ـعراق، ـجـنـبش ـسوـسـیاـلـیـسـتی پـیرو
عرب و ـحزب اسالمی عراق، که اعضای آن عـمدتاٌ سنی اند و از شرکت در انتـخابات گذشته
ـبه دـلـیل ـمشکالت اـمـنـیـتی ـخودداری کردـند. اـفزون ـبر اـین، ـنـیروـهای دـموکراـتیک ـتوده ای که
اـنه رو و روـشن ـبـین ـسـنی و ـشـیـعه ـی ان ـم اـن ـم ـسـل ان و ـم ای کارگری، ـجـنـبش زـن ادـیه ـه اـمل اـتـح ـش
درـتـمـندی روـهای ـق اـید اکـنون از آراـیش ـنـی ان، ـب رـی اـبل اـین ـج ز وـجود دارـند. در ـمـق د، ـنـی ـسـتـن ـه
اـنـند ـحزب  اـلدـعوه  ـمـتـعـلق ـبه ـنـخـست وزـیر، اـلـجـعـفری، و «کنگره ـمـلی ـعراق» اـحـمد چـلـبی که ـم
اً از ـسوی آـیت اهللا ـعـلی ـسـیـسـتاـنی پـشـتـیـباـنی ـمی اـیـت ـهر دو ـجزو اـئـتالف اـتـحاد اـسالـمی ـبوده و ـنـه
دا ان ـمـقـت اـیی از «ـجـنـبش ـصدر» که پـشـتـیـب ادگرا ـشاـمل ـبـخش ـه ـشوـند و ـنـیز گروه ـهای ـشـیـعه ـبـنـی
ـسم در ـی دراـل راری ـف رـق ا ـب ود را ـب اـلـفت ـخ ون ـمـخ ا ـهم اکـن روـه ـی رد. اـین ـن ام ـب د، ـن ـن ـسـت اـلصـدر ـه
کردـسـتان ـعراق (ـمـنـطـقه ای در ـشـمال ـعراق که سه اـیاـلت ـبا ـجـمـعـیت 5 ـمـیـلـیون نـفر کرد و دیگر
ام د که گزـیـنه دیگری ـبـن اد کرده اـن ـشـنـه ا پـی د.  آـنـه رد)، اـعالم کرده اـن رـمی گـی ا را در ـب ـمـلـیت ـه
واره از راق ـهـم ـست ـع وـنـی زب کـم ود. ـح ـته ـش ر گرـف ـظ راق در ـن رای کل ـع ـسم اداری ، ـب ـی دراـل  ـف
اـنه وـی اـفـتی ـصـلح ـج ان راه ـی راق ـبه ـس ان ـع رای کردـسـت اـسی و ـمـلی ـب دراـلـیـسم در چارچوب ـسـی ـف
اـنی اول د از ـجنگ ـجـه راق ـبـع أـسـیس کشـور ـع ان ـت ا که ـتـحـقق آن از زـم ـسـئـله کردـه رای ـم ـب
رکززداـیی اداری ـبه اـنی کرده اـست. ـحزب ـهمچـنـین از ـم اـفـته  پـشـتـیـب ام ـنـی ون اـنـج ا کـن دالـیـلی ـت ـب
ـسان کارپایه ای ـبرای ـمـناـسـبات ـبـین دولت و اـیاـلتـها ـبا تـفوـیض ـقدرت ـبـیـشـتر به اـیاـلتـها ـبرای اداره

امور خود پشتیبانی می نماید.
واداران یک وکراـتیک و ـه ای دـم روـه ان گـفت ـخـطر اـین وـجود دارد که اگر ـنـی رـفـیق اـلـلـب
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اع از ان حکوـمـتی دـف اـتی اـصالح ـطـلـب اـب ـسوم آنکه ـبـخـشی از کارزار اـنـتـخ
ود، که ـبه وان دوـلت اـصالـحات ـب اـتـمی، ـبه ـعـن اـله دوـلت ـخ اـمه ـهـشت ـس کارـن
دـلـیل اداـمه ـسـیاـست ـهای ـمـخرب اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی دوـلت رـفـسنـجاـنی (در
وده واـست ـت ود در زـمـیـنه پاـسخگوـیی ـبه ـخ ـسـته ـب واـن ـت رـین ـخـطوط)  ـن ده ـت ـعـم
اـمه ـضـعـیف ردارد. کارـن ری ـب وـث ا گام ـم ان ـمـیـهن ـم روم و زـحـمتکـش ای ـمـح ـه
ا ارـتجـاع اـست هـای ـبـیش از پـیش سـازشکاراـنه آن ـب ـی ـمی و ـس دوـلت خـاـت
حاکم، خصوصاً در ـماه های پیش از انتخابات، بی شک نـقش موثری در بی
ـیف ـصـوـصـاٌ ـط ـمـاـعی، ـخ ـت ـیـروـهـای اـج ـیـعی از ـن ـمـادی ـبخـش ـهـای وـس ـت اـع
داـنشـجوـیان به اصالح ـطلـبان حکومـتی داـشت و آـنان را از ـصحـنه مـبارزه فـعال
أـله ـس اـیل ذکر ـشد ـم ـس وـعه ـم وـجه ـبه ـمـجـم ا ـت ات دور کرد. ـب اـب ان اـنـتـخ رـی در ـج
رار واـهی کـشور ـق رـقی و آزادی ـخ ر ـجـنـبش ـمـت راـب اـسی ـیی که اـینک در ـب اـس
دارد اـین اـست که چگوـنه ـمی ـتوان ـبا درس آـموزی از ـتـجرـبـیات ـهـشت ـسال
ان رـی وار کرد. یکی از ـتـحوالت ـمـثـبت در ـج ده را ـهـم ارزه آـیـن گذـشـته راه ـمـب
رای اد یک ـجـبـهه وـسـیع ـب وری، ـطرح ـضرورت اـیـج اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ اـن
دـموکراـسی و حـقوق ـبـشر ـبود. اسـتقـبال از اـین ـنـظر در ـطیف گسـترده نـیروـهای
سیاسی و همچنین بخش هایی از نیروـهای اجتماعی این طلیعه را پدید آورد
ان دـهی چـنـین ـجـبـهه ازـم وان گام ـهای ـمـطـمـئـنی را در راه اـسـتحکام و ـس که ـبـت
ـیی ـبرداـشت. کار آـغاز ـشده در ـجرـیان کارزار اـنـتـخاـباـتی را ـباـید ـبا پیگـیری و
ا دـیدی  دـموکراـتیک و در ـبر گـیرـنده ـهـمه ـنـیروـهای اـصوـلـیت دـنـبال کرد و ـب
د آوردن یک ـجـبـهه رای پدـی راـیط را ـب ور ـش داد کـش واه و ـضد اـسـتـب رـقی ـخ ـت
اده کرد. ـبی شک ارـتـجاع ـحاکم ـتالش ـخواـهد روـمـند آـم ارز و ـنـی اـسی ـمـب ـسـی
ـمی ـشـود. ارـتـجـاع ـبـا ـین ـمـه ـمه امکاـنـات ـخـود ـسـد راه ـتـحـقق چـن کرد ـبـا ـه
ات آن را ـبه شکـلی ـجدی ای گذـشـته ـحـی اه ـه ر ـجدی که در ـم اـحـساس ـخـط
اـسی و ـبرـخی ا آرام کردن اوـضاع ـسـی ـیی ـتـهدـید ـمی کرد ـمـترـصد اـست که ـب
راـهم آورد. آنچه ود ـف ـثـبـیت ـخ رای ـت راـیط الزم را ـب اـعی ـش ای اـجـتـم دام ـه اـق
ـمـسـلم اـست اـین اـست که ـمرـتـجـعان ـحاکم، که از ـنـظر ـطـبـقاـتی ـنـماـیـنده کالن
د، ـسـتـن ران ـه وروکراـتیک و انگـلی اـی اـیه داری ـب اـیه داری ـتـجاری و ـسرـم ـسرـم
اـسی در ادرـند و ـنه ـخواـهان اـیـجاد ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـسـی در دراز ـمدت ـنه ـق
اد و اـیل و ـمـعـضالـتی که ـتـض ـس ارت دیگر ـهـمه آن ـم د. ـبه ـعـب ـسـتـن ا ـه اـمـعه ـم ـج
ان  اداـمه ود ـهمچـن ـشدـید کرده ـب ر ـت ال ـهای اـخـی ا را در ـس اـمـعه ـم ـبـحران در ـج
ر ارـیخ ـبـیش از دو دـهه اـخـی ان که ـت اـفت. رژـیم والـیت ـفـقـیه ـهمچـن د ـی واـه ـخ
رـفت ـش رگوـنه پـی اـسی ـه ران و ـسد اـس ود دـلـیل اـصـلی ـبـح ات کرده اـست ـخ اـثـب
ا اـنـتـخاب اـحـمدی نژاد و یکدـست ـشدن و اـست. اـین ـتـضاد ـب ا ـبه ـجـل اـمـعه ـم ـج
ور اـینکه د  ـتـص د ـش واـه د ـخ دـی ـش اً ـبـیش از پـیش ـت دـت اـع اـسی ـق اکـمـیت ـسـی ـح
ا، رـضاـیی ا، ـخاـموـشی ـه ا  ـعسگر اوالدی ـه اـنی ـهمچون ـمـصـباح ـیزدی ـه کـس
اـست ر ـسـی ران ارـتـجاع در زـی ـستگان  ـبه ـس ـسـیج و واـب ان سپاه و ـب دـه اـن رـم ا، ـف ـه
ـهای ـخاـنـمان ـبراـنداز رژـیم والـیت ـفـقیه ـبه ـثروت ـهای اـفـساـنه ای رـسـیده اـند و
ـسـتون ـهای اـساـسی ـماـفـیای اقـتـصادی کـشور را ـتشکیل ـمی دـهـند و ـهمه ـشرـیان
ـهای اـصـلی اـقـتـصادی کـشور را در کـنـترل ـخوـیش دارـند ـقرار اـست ـبه شکـلی
اذ ـشی و روش اـتـخ د که در ـنـفی ـم اذ کـنـن اـیی را اـتـخ اـست ـه ا ـسـی زه آـس ـمـعـج
ا ا و ده ـه اـمـعه ـم ای ـج ازـه د و پاـسخگوی ـنـی اـش ال گذـشـته ـب ده در ـبـیـست ـس ـش
ـمیـلـیون مـحروـمی ـباـشد، که در زـیر چرخ اـقـتـصاد ـسرـمایه داری ـبـیـمار کـشور له
و ـلورده ـمی ـشوـند،  ـتنـها ـتوـهـمی اـست که ـبرـخی از ـسران   ارـتـجاع و دـستگاه
ـهای ـتـبـلـیـغاـتی آن ـنـیز ـتالش ـمی کـنـند ـبه آن داـمن زده و ـمردم را ـبا ـشـعارـهای

تو خالی فریب دهند. 
واقعـیت این است که تنـها با تقسـیم کوتاه ـمدت پول و یا برـخی امکانات
وان کوه ـمـعـضالت اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی کـشور را اـمـعه ـنـمی ـت ـمـحدود در ـج
ر ـخط ا ـنـفر زـی ا ـبیکار و ـمـیـلـیون ـه رـطرف کرد. ـحل ـمـعـضل ـعـظـیم ـمـیـلـیون ـه ـب
دات داـخـلی ـبه دـلـیل وـلـی ور و ـت دی کـش وـلـی ار ـت اـخـت ر ـس اـلی که زـی ر، در ـح ـفـق
ـسـیاست ـهای مـخرب و ـنادرست ـسال ـهای اـخـیر ـمرـتـباً ـسـیر قهـقرایی را پـیـموده

اـست، ـنـیازـمـند اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـمردـمی و ـطوالـنی ـمدت و ـمـهم ـتر از آن ـتالش
ـسـیاـسی آگاـهاـنه ـبرای ـتـقـسـیم ـعادالـنه ـثروت در ـجاـمـعه اـست، اـصـلی که اـساس آن
در تضادی جدی با سیاست ها و خواست های رژیم استبدادی حاکم قرار دارد. 
اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری 84، درس دردـناک و ـتـلـخی ـبرای ـهـمه ـنـیروـهای
ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور اـست. اـنتـخاب اـحـمدی نژاد ـضرـبه ای اـست ـبه ـجـنـبش
ـثی کردن آن ـتالش و ـن د سـرـیعـاٌ در ـجـهت ـخ اـی د اـصالحـات که ـب مـردـمی و روـن
مـبارزه کرد. این اـمر ـنـیز مـیـسر ـنیـست ـجز ـبا تالش ـمـنسجم در راه ـبـنا کردن جبـهه یی
ران در اـین ودۀ اـی زب ـت ور. ـح واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـی وـسـیع از ـهـمه ـن
ا رای ـهمکاری و اـتـحاد ـعـمل ـب ار دیگر آـمادگی ـخود را ـب ـشراـیط ـحـساس و ـمـهم ـب
دادی ر ـضد رژـیم اـسـتـب رد ـب ور در راه ـنـب واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه ـهـمه ـنـی
ا ـبه ا ـتالش ـهـمه ـم د پر اـهـمـیت ـب دوار اـست که اـین روـن ـحاکم اـعالم ـمی کـند و اـمـی

سرانجام شایسته یی یرسد.
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ادامه تجربه انتخابات ریاست جمهوری ...

ـهـموـطـنان که در ـجـشن ـحـضور داـشـتـند و ـبه ـغرـفه ـحزب ـسر ـمی زدـند، پرداـخـتـند. از
اـست رگزاری دور دوم اـنـتـخاـبات رـی ا ـب ود ـب رپاـیی اـین ـجـشن ـمـصادف ـب ا که ـب آن ـج
ر از ـشـت رـقی ـخواـهان کـسب اـطالـعات ـبـی روـهای ـمـت ران، اـحزاب و ـنـی ـجـمـهوری در اـی
اوـضاع ـمیـهن ـما و آگاـهی از دـیدگاه ـهای ـحزب ـما پـیراـمون ـحوادث ـجاری در اـیران
واـضع اـفت ـم اـیی و درـی راـجـعه ـبه ـغرـفه ـحزب، ـخواـهان آـشـن ا ـم ادی ـب ودـند. اـفراد زـی ـب
ات رـی ـش رـضه کـتب و ـن ار ـع ردم» در کـن اـمه ـم رـفه «ـن د. در ـغ ودـن ران ـب وده اـی ـحزب ـت
حزب به زبان فارسی و کار انتـفاعی، ده ها نسخه از آخرین اعالمیه ـحزب مربوط به
اـنـتـخاـبات ـنـهـمـین دوره رـیاـست ـجـمـهوری (اـعالـمـیه ـشـماره 5) ـبه زـبان آـلـماـنی و ـتوده
ران (ـمـصوب وده اـی اـمه ـحزب ـت رـن رده ای از ـب ـش ـسی و ـهم چـنـین ـف ان انگـلـی وز ـبه زـب ـنـی
ـبـلـیغ د. در زـمـیـنه ـت وزـیع گردـی ود، ـت ده ـب رـجـمه ـش اـنی ـت ان آـلـم کنگره پـنـجم) که ـبه زـب
گـسـترده ـنـظرات ـحزب، الزم ـبه ـیادآوری اـست که ـقـبل از ـفـسـتـیوال ـبه اـبتکار رـفـقای
ـتوده ای، آـخرـین اـعالـمـیه ـحزب ـمرـبوط ـبه اـنـتـخاـبات ـنـهـمـین دوره رـیاـست ـجـمـهوری
ـمـبـنی ـبر»ـتن دادن ـبه ـبرـنامه کودـتاچـیان راه مـقاـبله ـبا ـخـطر «ـفاـشـیـسم ـمذـهـبی» در اـیران
ان اـمه چپ آـلـم رـین روزـن راژـت ای ـجوان» که پرـتـی راـسری «دـنـی اـمه ـس ـنـیـست» در روزـن
رار ادی ـق وـجه ـخواـنـندگان زـی ود. اـنـتـشار اـین ـمـطـلب ـمورد ـت اـست، ـبه چاپ رـسـیده ـب
گرـفته ـبود. ـتـعدادی از ـشرکت کـنـندگان ـخارجی ـبا در دست داـشتن اـین روزـناـمه، ـبا
ـمراـجـعه ـبه ـغرفه ـحزب، ـخواـهان اطالـعات ـبـیـشـتری از ـمـبارزه ـمردم اـیران و ـهم چـنـین

پیکار حزب توده ایران بودند.
از دیگر نکات ـمـهم اـین ـجـشن ـمـطـبوـعاـتی، ـمی ـتوان ـبه ـصدور اـطالـعـیه ـمـشـترک
اـحزاب کـموـنـیـست ـحاـضر در ـمحکوـمـیت ـقـتل «ـجورج ـحاوی» دـبـیرکل ـساـبق ـحزب
ـست وـنـی زاب کـم اء ـهـمه اـح راـسـمی ـبه اـمـض اره کرد، که ـطی ـم ان اـش ـبـن وـنـیـست ـل کـم
ـسه ان در ـجـل ـن ـب ـست ـل ـی وـن زب کـم دگی ـح اـیـن ـم د. ـهـیـئت ـن وال رـسـی ـی ـسـت اضـر در ـف ـح
ـشن، ـطی گزارـشی، ـبه اـطالع احـزاب ـست حـاضـر در ـج ـی وـن رک احـزاب کـم ـشـت ـم
ـیق «ـجـورج ـحـاوی» ـبـر اـثـر یک ـنـده رـسـاـنـد که در روز 21 ژوـئن رـف ـشـرکت کـن
ـبـمب گذاری در ـبـیروت ـبه ـقـتل رـسـیده اـست. ـقـتل رـفـیق ـجورج ـحاوی در اداـمه یک
ان ـصورت ـبـن وکرات ـل ای دـم وـطـئه گراـنه ـعـلـیه ـشـخـصـیت ـه ای ـت دـه وءـقـص رـشـته از ـس
گرـفت. در اـین ـنوع ـترورـها دـست ارـتـجاـعی ـترـین ـنـیروـها که ـنـمی ـخواـهـند آراـمش و
ده ـمی ـشود. ـبـیش از 22 ـحزب کـموـنـیـست از ـجـمـله اـشد، دـی رار ـب رـق ان ـب ـثـبات در ـلـبـن
ـسـلـیت ـبه حـزب تـرکی ـضـمن ـت ـش بـوعـاـتی ـم ـط ـیه ـم حـزب تـوده ایـران ـطی اـطالـع
کـمونـیست ـلـبـنان، اـین اـقدام ـترورـیـستی و ـجـنایت کارانه را که ـهدـفش اـیـجاد بـحران و

جنگ داخلی در لبنان است، به شدت محکوم کردند.
ـعـصر روز یک ـشـنـبه 26 ژوـئن، چـهاردـهـمـین ـفـسـتـیوال ـمـطـبوـعاـتی روزـنامه «ـعـصر
ـست و ـی وـن ـمـلـلی احـزاب کـم ـین اـل ـستگی ـب ـب د ـهـم ا» پس از ـسه روز ـتالش و ـتجـدـی ـم
کارگری و ـهزاران ـنـفر از ـمردم ـمـترـقی آـلـمان ـبا ـمـبارزه و پیکار ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه

و مترقی چهارگوشه جهان به پایان رسید.

ادامه غرفه «نامه مردم» ...



کالمی در باره ریشه فقر، عقب ماندگ و وابستگی! 
کـشورـهای فـقر زده آـفریـقا ـعمالٌ به دـلیل ـناـبودی اـقـتـصادـهای ـبوـمی
ـشان، ـشراـیط ـغـیرـعادالـنه ـتـجارت جـهاـنی که ـصدور کاالـهای ـتوـلـیدی
آن ـها را ـنا ـمـقرون ـبه ـصرـفه ـمی کـند و ـبدـهی کـمر شکن که پرداـخت
اصل و ـفرع آن ـهیچ ـمـنبـعی ـبرای ـتاـمـین ـنـیازـهای ـتوـلـید ـبوـمی ـباـقی ـنـمی
رض و اـطل ـق اـسی در یک دور ـب ان کـسب اـسـتـقالل ـسـی گذارد، از زـم

بدهی بیشتر گرفتار بوده اند.  
واقـعـیت اـیـنـست که فـقر روز اـفزون و اـفزاـیش ـمرگ و ـمـیر در ـمـیان
ـمردم کـشورـهای آـفرـیـقاـیی و ـبه ورشکـستگی کـشـیده ـشدن اـقـتـصاد اـین
ازداـشـته ود ـب دـهی ـخ ره ی ـب از پرداـخت ـبـه ا را از ـب ا، که آـنـه کشـورـه
صـادی و ـت یـاـسی ، اـق سـامـاـنی جـدی ـس اـست، ـسـبب گردیـده تـا نـاـب
اـبـساـماـنی که ـعالوه ـبر از ـبـین اـجـتـماـعی ـبر اـین کـشورـها ـحاکم ـشود.  ـن
از ـسازی اـقـتـصادی ـبرای ـبردن رـشد اـقـتـصادی اـین کـشورـها، ـشراـیط ـب
اـجـعه اـخـته و در ـنـتـیـجه ـمـنـجر ـبه یک ـف ر ـممکن ـس أ ـغـی رـیـب ز ـتـق ا را ـنـی آـنـه
ـسـبـبـین اـصـلی اـنی که ـم ـس اـجـعه اـن ا ـشده اـست. ـف اـنی در اـین کـشورـه ـس اـن
آـنـها اـسـتـعـمار ـقدـیم و ـنو اـسـتـعـمار و کـشورـهای پـیـشرـفـته ـصـنـعـتی و اـهرم
ا ، چون ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی اـسی آـنـه ـشار ـهای اـقـتـصادی و ـسـی ـهای ـف
پول ، ـبانک ـجـهاـنی و ـسازـمان  ـتـجارت ـجـهاـنی ـهـسـتـند . ـبرـخی از اـین
کـشورـها ـتحت ـفـشار ـسـیاـست ـهای ـبانک جـهاـنی و ـصـندوق بـین اـلملـلی
پول به آنچـنان ـشراـیـطی رسـیده اـند که ـبه دلیل ـضعف اقـتـصادی ، حـتی
ود دان ـخ روـن اج ـشـه اـیـحـت رـین ـم رـین و ـضروری ـت اـمـین کم ـت ادر ـبه ـت ـق
ـنـیـسـتـند . کـشورـهاـیی که ـبه دـلـیل ـجنگ ـهای داـخـلی ـمـعـلول ارـثـیه ـشوم
وم ا ـمـفـه اـسی در آـنـه ات اـقـتـصادی و ـسـی ار، ـثـب دگی و اـسـتـعـم اـن ـعـقب ـم
ـخود را از دست داده اند و در ـبرخی از آنـها می توان به ـجرات گفت
اـیه داری رـم ای ـس ورـه دارد. گرچه کـش ود ـن ـشـخـصی وـج که دوـلت ـم
اـعی ال وـضـعـیت وـخـیم اـقـتـصادی و اـجـتـم وـلـیـتی در ـقـب ـسـئ ده ـهیچ ـم ـعـم
اد  و وـخـیم ار ـح ـسـی راـیط ـب ا ـش د، اـم ـن ول ـنـمی کـن ا ـقـب رـیـق ر آـف اکم ـب ـح
کـشورهای فقـیر آفریـقایی و فشار افکار عـمومی صنعتی سـبب شده که
ـسـئـله اـله ـم ر ـس دا ـه ر و ـص ات پر ـس ـبـلـیـغ اـنه ـت ای گروه-8 در ـمـی ورـه کـش
رار ـبـخـشودگی ـبدـهی کـشورـهای ـفـقرزده را در دـسـتور کار اـجالس ـق
دـهـند.  اـما اـین ـمـشـخص اـست که ـبدون یک کارزار وـسـیع ـجـهاـنی که
ا و گردن دـهی ـه و ـب ور ـبه ـلـغ اـیه داری را ـمـجـب رـم ای اـصـلی ـس ورـه کـش
ـنـهادن ـبه ـقواـنـین ـتـجاری ـعادالـنه ـتری بکـند، ـفاـجـعه کـنوـنی کـشورـهای
ا اداـمه اـقض اـسـتـقالل آن ـه ده و ـن راـیط ـفـلج کـنـن ر زده و ـتـحـمـیل ـش ـفـق
خواهد یافت.   در بیانیه ای که دو هفته پیش از اجالس گروه-8 و به
ن ـصـاد اـی ـت ط  وزرای اـق ـنه ای ـبـرای ـبـحث ـهـای آن  ـتـوـس ـی ـثـاـبه زـم ـم
وری که ـهم دـهی 18 کـش ده اـست که «ـب د، آـم ا ـتصـوـیب ـش ورـه کـش
ـیـده اـنـد ، تکار رـس ن اـب ـیـلی» اـی ط الزم «ـمـرـحـله تکـم اکـنـون ـبه ـشـراـی
ـبالـفاصله بـخـشـیده ـخواـهد ـشد . ـساـیر کـشورـهای ـشدـیدأ ـبدهکار ـنـیز، به
ـشرـطی که تـعـهدات ـخود را ـتحت اـین ـبرـنامه ـعمـلی ـسازـند ....گـسـترش
و ـتـحول در ـشـیوه حکوـمـتی، کاـهش ـفـساد و تکـمـیل اـین ـبرـناـمه ـبا تـعـهد
ـصـحـیح ظـور ـت ـن ـمـلـلی پول ـبه ـم ـین اـل دوق ـب وـصـیه هـای ـصـن ـبه اـنجـام ـت
ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی ـخود، ـمـشـمول چـنـین بـخـشودگی ـخواـهـند ـشد.»
(ـبه ـنـقل از پایگاه اـیـنـترـنـتی- اـطالـعاـتی گروه-8، 11 ژوـئن 2005)  اـین
بیاـنیه همچنین ـتاکید ـمی کند که  “ ـبرای این که تـحوالت اجتـماعی و
اـقـتـصادی گسـترش ـبـیاـبد .. کـشورـهای رو به رـشد ـباـید ـسـیاست ـهایی را
ـبرای رـشد اـقـتـصادی ـخود در ـنـظر بگـیرـند.” از ـجـمـله اـین ـسـیاـست ـها ،

ان که اـیه ـهاـست و دادن اـین اـطـمـیـن گـسـترش ـبـخش ـخـصوـصی و ـجذب ـسرـم
اـیه ـهای ـخـصوـصی، چه ـخارـجی و چه داـخـلی، رـم رـسر راه ـس واـنع ـب اـمی ـم ـتـم

برداشته می شود.  
ـطه ـبـا کمک ـبه ـتـاکـنـون ـبـرـخـورد کـشـورـهـای ـسـرـمـاـیه داری در راـب
کـشورـهای ـفـقر زده، ـمـتوـجه در دـست گرـفـتن کـنـترل اـقـتـصادی- ـسـیاـسی آـنان
ـسـیـنـجر، اـمه ـهای «ـتـعدـیل ـساـخـتاری» اـست.  از ـهـنری کـی رـن از ـطرـیق ـتـحـمـیل ـب
وزـیر ـخارـجه پـیـشـین آـمریکا، ـنـقل ـقول ـشده اـست که : «اـینکه ـمردـمی گرـسـنه
ـهـسـتـند، دـلـیل کاـفی ـبرای دادن ـغذا ـبه آن ـها ـنـیـست. ـباـید یک ـتوـجـیه ـسـیاـسی
ط ـمه کمکی که تـوـس نـا اـست که ـه ـته بـاشـد.»  و اـین ـبه اـین ـمـع وجـود داـش
ود د که ـس راـحی ـمی ـش ا اـین ـهدف ـط ون ـب اکـن ود، ـت رـضه ـمی ـش واـشنگـتن ـع
ـای ـرکت ـه ـمـله ـش ـده و از ـج ـم ـای ـع ـرکت ـه ی، ـش ـریکاـی ـاورزان آـم کـش
د ـحالل ـمشکالت واـن رـخوردی ـنـمی ـت راـهم کـند. اـین چـنـین ـب ـسـلـیـحاـتی را ـف ـت
رـیـشه ای کـشورـهای فـقر زده ـباـشد . ـبـخشـیدگی ـبدون قـید و ـشرط ـبدـهی ـهای
رـسی ر سـر راه دـسـت واـنع ـب ر داـشـتن ـم ان، ـب روض ـجـه ر و ـمـق ـی ای ـفـق کشـورـه
ازار ـهای کـشورـهای ـصـنـعـتی  و ـعدم ـمداـخـله کـشورـهای در ـحال ـتوـسـعه ـبه ـب
اـیی اـست که ـمی دم ـه ا، از اوـلـین ـق ورـه اـست گذاری اـین کـش ـسـتم ـسـی در ـسـی

توان برای بهبود شرایط زندگی مردم این کشورها برداشت. 
اـید گذاـشت که ـبـخـشودگی ـقرض ـهای روـهای ـمـترـقی ـمـعـتـقدـند که ـنـب ـنـی
د. دـه ود را از دـست ـب ر ـخ ارت آزاد» اـث ا ـتـحـمـیل «ـتـج ر زده ـب ای ـفـق ورـه کـش
ـماداـمی که ـقواـنـین ـتـجارت ـجـهاـنی ـتوـسط کـشورـهای ـثروـتـمـند و ـساـخـتارـهای
تـحـمـیـلی تـحت کـنـترل آـنان ـنـظـیر ـسازـمان ـتـجارت جـهاـنی، ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی
ـارت آزاد” راه ـعالج ـد، “ـتـج ـوـن ی ـش ن ـم ـدوـی ی ـت ـاـن ـانک ـجـه ـا ـب پول و ـی
کـشورـهای ـجـهان ـسوم ـنـیـست.  راه ـعالج اـساـسی ـبرای ـفـقر و ـعـقب ـماـندگی
ر راـب اـب ادالـنه و ـن رـع ـسـتم ـغـی رای ـسـی ایگزـین کارآ ـب ان یک ـج اـخـتـم رح و ـس ـط
یچگوـنه ـنـهـا ـهـدف آن کـسب ـحـداکـثـر ـسـود، ـبـدون ـه کـنـوـنی اـست که ـت

توجهی به تبعات آن برای کشورهای در حال رشد، است. 

«اعانه» نه، عدالت آری 
آنچه کارزار اـمـسال ـبرای ـبـخـشودگی ـقرض ـهای کـشورـهای فـقر زده را
ـمـتـفاوت ـمی کـند، درک ـجدـیدی اـست که در ـمـیان ـهـماـهنگ کـنـندگان آن
اـئی ـبه رـیـق ای آـف ورـه ر کـش وـلـیت ـفـق ـسـئ ول اـینکه ـم ده اـست. ـقـب ود آـم ـبه وـج
گردن کـشور ـهای پـیـشرـفـته ـسرـماـیه داری  اـست، و اـینکه ـبرای آن از ـطرـیق
اـیـجاد ـجایگزـین ـمـناـسب راه ـحل پاـیه ای وـجود دارد، و اـینکه ـقواـنـین ـحاکم
رای ـجـنـبـشی اـید  ـتـغـیـیر اـساـسی کـنـند، پـیـشرـفت ـمـهـمی ـب اـنی ـب ر ـتـجارت ـجـه ـب

است که تا دیروز به «اعانه» بسنده می کرد.
ـبه دـعوت ـباب گـلدوف ـخواـنـنده و آـهنگـساز اـیرـلـندی و از ـفـعاالن ـمـبارزه ـبا
ـفـقر که از ـمـبتکران اـین کـنـسرت ـها ـبود، ـقرار اـست یک ـمـیـلـیون نـفر در ـشب
وق اـلعـاده ـتی ـف ـی ـن ظـات اـم ان ـمالـح ـی ـبل از اـجالس سـران گروه 8 که در ـم ـق
نـد. یـزی بـزـن ظـاهـرات ـصـلح آـم بـورو دـست ـبه ـت ـن اـنجـام ـمی گیـرد، در ادـی
ا ـسران گروه 8، را ـمـجـبور اـلـیت ـه ارزان ـترـقی ـخواه اـمـیدوارـند که اـین ـفـع ـمـب
کـند که ـموـضوع فـقر و ـبرـخورد ـجدی ـبا آن را در دـسـتور کار اجالس ـخود
ـقرار دـهـند.  آنچه اـهـمـیت اـین کـنـسرت ـها را ـبر ـجـسـته ـمی کـند اـین اـست که
اـلـقوه ای اـست که از ـجـمـعـیت ـحاـمی و ـشرکت کـنـنده در آن ـهـمان ـنـیروی ـب
اـیه ارزه ـبرـضد «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـم اـتل» در اـنـتـهای ـقرن ـبـیـسـتم ـبه ـمـب ام «ـسـی ـقـی
اٌ ـیـق اـنی دـق ـس وده وـسـیع اـن اـسی اـین ـت ای ـسـی اورـه وـسـته اـست. گرچه ـب داری پـی
ود، ـبه ای ـخ ارـه وه و ـشـع اـضر اـست ـبه ـشـی شکل کالـسیک نگرـفـته و ـفـقط ـح
ـشـخص کارزار ای ـم ار ـضـعف ـه داـلـتی بپردازد، در کـن ر ـضد ـبی ـع ارزه ـب ـمـب
ر ضـد وـشت سـاز ـب ارزه سـرـن ـب ـمـیت تـارـیـخی ـحضـور شـان در ـم ان، اـه آـن

نولیبرالیسم و «جهانی شدن» را نباید از نظر دور داشت.    
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ادامه بیایید فقر را به تاریخ بسپاریم  ...
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حمایت از فراخوان جهانی برای مبارزه با فقر!  
رزده ای ـفـق ورـه اـبل پرداـخت کـش ر ـق ای ـغـی دـهی ـه و ـب رای ـلـغ اـنی ـب ـجـنـبش ـجـه
آـفرـیـقا و ـتـغـیـیر پاـیه ای ـقواـنـین ـغـیر ـعادالـنه ـحاکم ـبر ـتـجارت ـبـین اـلـمـلـلی، که ـعـمالٌ
ـسـیج ـتـماـمی ا ـب روـتـمـند اـست، در روزـهای اـخـیر ـب اـنـبه و ـبه ـنـفع کـشورـهای ـث یک ـج
گردان ـهای ـمـبارز ـخود، کارزار ـمـتـنوع و ـموـثری را ـسازـمان داده اـست. در ـشروع
ان هـای اـب ـی ر در ـخ اه 200/000 ـنـف رـم ـی ـبه 12 ـت ـن ـسـله ـفعـاـلـیت هـا در روز ـش اـین ـسـل
ای ـسال ـسران کـشورـه رگزاری اـجالس اـم د، ـمـحل ـب ورگ، پاـیـتـخت اسکاـتـلـن ادـیـنـب
د و در ـشعـار مـاـیی کردـن وسـوم ـبه گروه 8،    راه پـی ـته،  ـم شـرـف اـیه داری پـی سـرـم
اـنی را رای ـتجـارت ـجـه ری ـب ادالـنه ـت واـنـین ـع ا و وـضع ـق دـهی ـه و ـب ود ـلـغ ای ـخ ـه
خواستار شدند. این بزرگترین تظاهرات در تاریخ این شهر زیبا و تاریخی است.
اره ار ـق ر ـمـخـتـلف در چـه ا شکوه که در ده ـشـه سـرت ـب ـمـین روز 10 کـن در ـه
ان ری از آـن دان که ـبـخش  چـشم گـی روـن ا ـتن از ـشـه ون ـه د، ـمـیـلـی رگزار ـش ان ـب ـجـه
ر را ان ـبـهـت رای یک ـجـه ارزه ـب رـصه دیگری از ـمـب د، ـع ودـن ال ـب ر 30 ـس ان زـی واـن ـج
گـشودـند.  در این کـنـسرت ـها ـصد ـها ـتن از مـعروـفـترین چـهره ـهای ـموـسیقی و ـهـنر
اـعی ای اـجـتـم رـبه دردـه د، وکـمـت دارـن اـست ـن والً کاری ـبه کار ـسـی ان که ـمـعـم ـجـه
توجه نشان می دهند، در ابتکاری موفق فریاد مبارزه گران ترقی خواه برای ریشه
کن کردن فـقر را انعکاس دادـند.  ـشرکت کـنـندگان این گردـهـمایی ـهای ـبی ـنظـیر
ـسران کـشورـهای ـسرـمایه داری پـیـشرـفته،  ـموـسوم به گروه 8، را ـفرا ـخواـندـند که ـبا
ر ای ـحاکم ـب اـست ـه واـنـین و ـسـی ر ـق اـیی و ـتـغـیـی رـیـق ای آـف ای کـشورـه دـهی ـه و ـب ـلـغ
رـیـقاـیی ـجـلوگـیری کـنـند.  اـین اـنی، از ـمرگ ـتدرـیـجی کـشورـهای آـف ـتـجارت ـجـه
ـحـقـیـقـتی اـست که ـمـبارزه ـبرای رـیـشه کن کردن ـفـقر و ـبر ـعـلـیه ـقواـنـین ـغـیرـعادالـنه
ـحاکم ـبر ـتـجارت ـجـهاـنی اکـنون یک ـمـبارزه ـتوده ای ـشده اـست.  ـمـبارزه ای که

از کنار آن نمی توان بی تفاوت گذشت. 
دال، رـئـیس اـن ـسون ـم ان ـمـلل، ـنـل ازـم ر کل ـس ان، دـبـی ا ـمـعـنی کوـفی ـعـن ـحـضور ـب
ای رـیـق وـنی آـف ور کـن و ـمبکی، رـئـیس ـجـمـه اـب وـبی، ـت ای ـجـن رـیـق ـشـین آـف ور پـی ـجـمـه
نـر و ورزش پیـام شـرکت ـنه ـه تـرـین چهـره هـای ـصـح ی، در کنـار ـمعـروـف نـوـب ـج

کنندگان این ابتکار توده ای وسیع تر کرده بود.
اـیه رـم اـصی ـس وپ اـخـتـص ای گروه 8، کـل ور ـه ای ده گاـنه در ـهـمه کـش ـسرت ـه کـن
ان در یکی از اـین ـسـت اـب اـله در اول ـت ران آن ـهـمه ـس رـفـته که اـجالس رـهـب ـش داری پـی
رـیـقای ـجـنوـبی، از ژاپن در ـخاوردور ا ـبرگزار ـمی ـشود، و ـهمچـنـین در آـف کـشورـه
آـغاز و ـحدوداً 24 ـساـعت ـبـعد در ـفـیالدـلـفـیا در آـمریکای ـشـماـلی ـبه پاـیان رـسـید. ـبر
اـمه در ژوـهاـنـسـبورگ، رـن پرچـمی که دور ـتا دور ـصـحـنه ـغول پیکر ـمـحل اـجرای ـب
آـفرـیـقای ـجـنوـبی، را پوـشاـنده، ـنوـشـته ـشده ـبود: ـبه ـفراـخوان ـجـهاـنی ـبرای ـمـبارزه ـبا

فقر ملحق شوید. 
نـلـسون ـماـندال ـبا ـحـضور در کـنـسرت در ژوـهاـنـسـبورگ اـعالم کرد که ـماداـمی
د. او در دگی کـنـن د آرام زـن ـن واـن ان ـنـمی ـت ـی اـی رـیـق ـست، آـف ر و گرـسنگی ـه که ـفـق
ـسـخـناـنی ـمـمـلو از اـحـساس گـفت:  ـماداـمی که ـفـقر زق زق ـمی کـند، آزادی واـقـعی

را ـنـخواـهـیم دـهـیم. اکـنون ـفرـصـتی ـبرای اـقدام اـست. اکـنون ـشـما
اـیت اـنع از ـجـن (رـهـبران گروه ـهـشت) اـین ـقدرت را دارـید که ـم

علیه بشریت شود. 
وی رهبران گروه هشت کشور بزرگ سرمایه داری جهان

را فرا خواند که فقر را به تاریخ بسپارند.
دپارک اـی ان ـمـلل ـمـتـحد در ـه ازـم ر کل ـس ان، دـبـی کوـفی ـعـن
ان ـمـلل ازـم ا ـس دگان گـفت:  ـشـم ـن دن ـخطـاب ـبه شـرکت کـن ـن ـل
ان گردـهم دـسـت ا ـتـهـی ـستگی ـب اـنه ـهـمـب ـش ان ـبه ـن ام ـجـه د. ـتـم ـسـتـی ـه
آـمده اـست. ـمن از ـطرف اـفراد ـفـقـیر و اـفرادی که ـصداـیـشان را

کسی نمی شنود، از شما تشکر می کنم. 

ا، ریکاـیی، در ـفـیالدـلـفـی ازیگر آـم ده و ـب واـنـن وـیل اـسـمـیت، ـخ
دـین ـصورت ـجـمع ـبـندی کرد: ام کـنـسرت ـهای اـبتکاری را ـب پـی
ان ـمی درـتـمـند ـجـه ر ـق ا از ـهـشت رـهـب ا ـهـمه ـمـتـحد ـشده اـیم. ـم  ـم

خواهیم به این تراژدی فقر پایان دهند. 
نـاس سـرت هـایـدپارک «بـرد پـیت»، بـازیگر سـرـش در کـن
ا ـتـعـیـین د ـم وـل د، ـمـحل ـت د از اـین ـبه ـبـع وود، گـفت:« بگذارـی اـلـی ـه
رب) در ا در (ـغ اشـد. ـم ـب ا ـن ا ـفالکت ـم ده خـوـشـبـخـتی و ـی ـن کـن
وش راـم وم را ـف ان ـس ده اـیم. ـجـه زرگ ـش از و ـنـعـمت ـب اـیت ـن ـنـه
نکنـیم. ـما می ـتواـنیم ـنسـلی ـباشـیم که دنـیا را ـعوض ـمی کـند. »  او
ر در زار ـنـف د، 30 ـه رـس ان ـب ـسرت ـبه پاـی ا اـین کـن اـفه کرد: « ـت اـض
ا اـین ـموـقع ـنـیز 30 ـهزار ـنـفر دیگر اـخـته اـند. ـفردا ـت آـفرـیـقا ـجان ـب
از بین رفته اند. این مساله معقول نیست. ما به همین دلیل امشب

به اینجا آمده ایم. »

کمک های مالی رسیده
رفیقی از اوتاوا                                           100 دالر کانادا
بهروز                                                                 250 دالر

بیائید فقر را به تاریخ بسپاریم
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