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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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 برنامه اقتصادی دولت به سود چه کسانی است ؟! 

سیمای ایران 27 سال   پس از انقالب: بحران سیاسی،
فقر، محرومیت و استبداد

شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنفرانس «نظم نوین جهانی» و مهر آن بر طرح
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منابع نفت و گاز ایران و
انحصارهای فراملی
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ای اـصـلی درت ـه وان یکی از ـق ـن ران ـبه ـع اـی
ـسازـمان اوپک، که ـبر پایه آـخرـین آـمار اـنـتـشار ـیاـفته
ش از 5/  ریکا، دارای ـبـی رژی آـم رکز اـن وی ـم از ـس
اـساـیی ـشده ارد ـبشکه ذـخاـیر کـشف و ـشـن 132 ـمـیـلـی
رده در اـسـیـسات ـصـنـعـتی گـسـت ا دارا ـبودن ـت ـنـفت و ـب
راوان دـست ـبه ا ـمشکالت ـف ون ـب اـیع، اکـن اـین ـصـن
اـست ر ـبه ـعـلت ـسـی گرـبـیان اـست در ـسال ـهای اـخـی
ـهای ـغـلط و ـنـسنـجـیده رژـیم والـیت فـقیه، ـمیـهن ـما
ـبا آنکه از ـتواـناـیی ـهای ـقابل ـتوجه در ـصنـعت نـفت،
اری از ـسـی د، ـب اـش وردار ـمی ـب رـخ روـشـیـمی ـب گاز و پـت
ـبازارـهای ـخود را از دـست داده و ـیا ـبه رـقـبای دیگر
واگذار ـنـموده اـست. ـعالوه ـبر اـین، ـموـقـعـیت ـضـعـیف
ا ـمـلـلی ـبه ویژه ـب ور در رواـبط ـبـین اـل ده کـش و شکـنـن
ـمـدی نژاد اـبـعـاد نگران ت اـح روی کار آـمـدن دوـل
اـیع ـسـتـقـیم در ـصـن ورت ـم اـفـته، ـبه ـص ری ـی ده ـت کـنـن
اـتی ـی اه رگ ـح ـته و اـین ـش اـف اب ـی ازـت ـنـفت و گاز ـب
رار داده اـست و درآـمد ـمـلی را در وـضـعـیـتی دـشوار ـق
اـلـیـسـتی ا ـبـسود اـنـحـصارـهای امپرـی اـین وـضـعـیت ـتـنـه

است. 
   در اواـیل دی ـمـاه ـسـال ـجـاری، رـسـاـنه ـهـای
همگانی اعالم داشتـند، اساسنامه شرکت ملی نفت
ـته و ـرار گرـف ـازنگری و اـصالح ـق ـورد ـب ـران ـم اـی
س اری ـبه ـمـجـل ال ـج ان ـس ا پاـی وـین ـت اـمه ـن اـسـن اـس
ـشورای اسالـمی اراـیه ـخواـهد ـشد. ـتدوـین اـساـسـناـمه
ـجدـید از ـسوی ـمدـیران ـبـلـند پاـیه ـتـعدادی از ـشرکت

ـمـین ـت ـست و ـهـف ـی ا ـب صـادف ـب اه ـم 22 ـبـهـمن ـم
ـود. 27 ـسـال از یکی از ن ـب ـم ـالگرد اـنـقالب ـبـه ـس
ـسـتم ـمی رـین ـحرکت ـهای اـجـتـماـعی ـقرن ـبـی ـبزرگـت
گذرد که در آن ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی رژـیم اـسـتـبدادی
ـشـترک ارزه ـم اد ـعـمل و ـمـب ا اـتـح اه را ـب ـسـته ـش و واـب
سرنگون کرده و راه را به سوی تحقق آرمان های
رار آزادی، اـسـتـقالل و ردـمی، ـیـعـنی اـسـتـق ـجـنـبش ـم
ـعداـلت اـجـتـماـعی گـشودـند. ـحرکت ـتارـیـخی ـمردم
ز رانگـی وـنه ـتـحـسـین ـب اه 1357، ـنـم ا در 22 ـبـهـمن ـم ـم
ر یک راـب ار و اـنـقالـبی در ـب ـی وـش ردـمی ـه ارزه ـم ـی ـم
حکوـمت پـلـیـسی، ـسرکوبگر و ـعـمیـقاً ـضد مـلی ـبود.
ن کارگران، ـخـصــوصــاً کارگران ـی اـتحــاد آهــن
دان دوـلت، دـست ا کارـمـن ان ـشرکت ـنـفت، ـب رـم ـقـه
ارز، در ان ـمـب ان و زـن واـن ان و ـج ـشـجوـی در دـست داـن
تگاه ـسـرکوب ی ارـتـش، دـس ـروـهـای ـمـل ـی ـار ـن کـن
ـسـته ـبه  آن را اـمی واـب ـظ ای ـن روـه ـی ـسی رژـیم و ـن پـلـی
ـشان داد که ـصف ـمـتـحد ـخـلق در درـهم کوـبـید و ـن
ـصورت ـمـبارزه ـمـشـترک ـمی ـتواـند از ـسد اـسـتـبداد
ی و ـای ارـتجــاع داـخـل ـئه ـه ـوـط ـور کرده و ـت ـب ـع

امپریالیسم را با شکست رو به رو کند.  
ی و ـن ـی ـم ـمـاد ـبه ـخ ـت ـیـون ـهـا اـیـراـنی ـبـا اـع ـیـل ـم
اد و آزاد را ـمی ول کـشوری آـب داران او که ـق رـف ـط
ی ـاـن ـوـشت اـنـقالب را ـبه دـست کـس ـرـن ـد ـس دادـن
اورهـای اـتی و ـب ـبـق وـضع ـط ـیل ـم د، که ـبه دـل سپردـن
رـصه اـیـلی ـبه ـتـعـمـیق اـنـقالب  در ـع ـم ذـهـنی خـود ـت
اه د و در کوـت داـشـتـن ادی ـن ـص اـعی - اـقـت ای اـجـتـم ـه
ای اـصـلی ـخود ان ـه اـنی اـنـقالب را از راه و آرـم زـم

ـنحــرف کرده و  ـبه جــای قــول هــای داده شــده ـم
حکوـمـتی ـعـمـیـقاً اـسـتـبدادی و ـضد ـمردـمی را ـبر ـمیـهن ـما
ـتـحـمـیل کردـند. ـفاـجـعه ـسرـنوـشت اـنـقالب ـبـهـمن ارـتـباط
ات ـسـخت و ـی ا واـقـع ری ـب اپذـی ـست ـن نگاـتنگ و گـس ـت
ـیهـن مــا دارد. 27 ـســال پس از دردـنــاک  امــروز ـم
پـیروزی اـنقالب که ـقول ـتـحـقق ـعداـلت اـجـتـماـعی را ـبه
اـتی ـتوده ـهای ـمـحروم ـمی داد، ـبی ـعداـلـتی و ـسـتم ـطـبـق
ان و روـم ـظـیم ـبـین ـمـح رده ـیی دره ـیی ـع اد گـسـت در اـبـع
گروه اـندک واـبـستگان به ـسران رژـیم و ـماـفـیای ـبازار و
ت که در یک ـســیج اـیجــاد کرده اـس ســران سپاه و ـب
دگی ر زـن ر ـخط ـفـق راـنی زـی ون اـی ا ـمـیـلـی وی آن ده ـه ـس
ا ده دودی ـب وی دیگر آن  گروه ـمـع د و در ـس ـمی کـنـن
ها میلیارد ثروت به غارت هر چه بیشتر منابع ملی کشور

ما مشغولند.   
ـته، که ـسـال، بـر ـخالف روال سـال هـای گذـش اـم
ـرشـمــردن «دسـت ن ـبه ـب ـم ـه ی هــای 22 ـب ـراـن ـسخــن
م ـصـاص داـشت  ـمـراـس ـت م اـخ آوردـهـای» ـسـران رژـی
رای ران رژـیم ـب الگرد اـنـقالب  ـبه ـتالـشی از ـسوی ـس ـس
اک رـن ای ـمـخرب و ـخـط اـست ـه ا ـسـی «ـبـیـعت»  گرـفـتن ـب
دـیل رکوبگراـنه داـخـلی ـتـب ای ـس اـست ـه ارـجی و ـسـی ـخ
م در ـیه رژـی ـنه ای، وـلی ـفـق ـیـد ـعـلی ـخـاـم ـشـده ـبـود. ـس
اداران ـبه ـمـله گـفت: «        وـف اـسـبت از ـج ـن اـمی ـبه اـین ـم پـی
ـمه ی ی، از ـه ـمـهـوری اـسالـم ـتـرـقی ـج ـظـام پوـیـا و ـم ـن
ور و از ـهـمه ی ـش ای ـک ردـمی و از ـهـمه ـج ای ـم رـه ـش ـق
اـسی، دـست ـبه دـست ـهم ـی ای ـس ـشـه ا و گراـی ـیـقه ـه ـسـل

ا وری اـسالـمی، ـب ار رـسـمی ـجـمـه ر پاـیه آـم یکه ـب اـل *  در ـح
ـتوجه ـبه ـحداـقل دـسـتـمزدـها، اکـثرـیت ـعـظـیم کارـمـندان دوـلت
ودـجه اـلغ ـهنگـفـتی از ـب ـب د، ـم ـن دگی ـمی کـن ر زـن ر ـخط ـفـق زـی
کـشور ـبرای ـبـسـیج، سپاه و ـنـهادـهای پوـسـیده ـیی چون ـموـسـسه
ـخـصوـصی ـخـمـیـنی ـبه رـیاـست آـیت اهللا ـمـصـباح ـیزدی در ـنـظر
م ـی ش از ـسه و ـن ـی ی ـب ـم ن ـمـوســسه ـسـه ـی ـم ـته ـشـده و ـه گرـف
ـمـیـلـیاردـتوـمان از ـبودجه کل کـشور را ـبه ـخود اـخـتـصاص داده

است. 
ـبا اراـیه الـیـحه ـبودـجه کل کـشور ـبرای ـسال 1385  از ـسوی دوـلت ـبه

ـمـجـلس، ـشاـهد ـتـشدـید درگـیری ـهای درون
ای اـمه ـه رـن ر ـسـمت و ـسوی ـب ر ـس حکوـمـتی ـب
اـقـتـصادی ـهـسـتـیم اـین روـیاروـیی ـها ـبا ـتوـجه به
اـشی از آن اـمه ـهـسـته ای و ـبـحران ـن رـن اـله ـب ـس ـم
ـیه ش جـدی در رژـیم والـیت ـفـق ـبه یک چاـل
ـته ای گذـش ـته ـه ده اـست. ـطی ـهـف دل گردـی ـب
رـشـته رـخدادـهاـیی ـعرـصه اـقـتـصادی کـشور را
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ادامه برنامه اقتصادی دولت ...
دـسـتـخوش ـفـعل و اـنـفـعاالت پرداـمـنه ـساـخت و ـبـیش از پـیش ـمـحـتوی و ـمـضـمون

برنامه های دولت در این زمینه را آشکار نمود.
ر ـش ـت ـن ری را ـم ال، ـخـب ـس اه اـم ارـیخ 13 ـبـهـمن ـم ای اـقـتصـاد، ـبه ـت اـمه دـنـی روزـن
ـساـخت که در آن آـمده ـبود:  «در ـحاـلی که کـمـتر از یک ـهـفـته دیگر کـمـیـسـیون
ـته رضـا د روز گذـش ودـجه، کار خـود را ـبه طـور رـسـمی آغـاز ـمی کـن ـیق ـب ـتـلـف
ای ون ـه ـسـی ای کـمـی اـمه ای ـبه روـس ال ـن ا ارـس ون ـب ـسـی داـلـلـهی رـیـیس اـین کـمـی ـعـب
ای ادـه ـشـنـه اـیـندگان در ارـسال پـی ر ـنـم ـشـت ار ـمالـحـظه ـبـی ـتـخـصـصی ـمـجـلس ـخواـسـت
اصالحی ـبودجه 1385 شد. » در اداـمه این خـبر قید ـشده:  «او ( ریـیس کمیسـیون
ت،رـشـد 50 درـصـد ـصـوـیب ـبـودـجه دوـل ـتـذکر ـشـده در ـصـورت ـت ـیق ) ـم ـتـلـف
شـدار داده اـست.» در اـشی از آن ـه ورم ـن ـسـبت ـبه ـت دـینگی در راه اـست و ـن ـنـق
ـیـون ـبـرـنـاـمه و ـبـودـجه و ـس ـی ـسه کـم ـمـات ـجـل ـی ـم ـص ـبخـش دیگری از ـنـاـمه از ـت
محاسبات، مبنی بر محدود کردن اعتبارات هزینه یی سال 85 به میزان عملکرد
آن در ـسال 85 خـبر داده است، کمـیسـیون برـنامه و ـبودجه و مـحاسبات ـخواسـتار
کاهش 36 هزار میلیارد ریال اعتبارات جاری مندرج در الیحه بودجه 85 شده
اـیی رـبـن ره، رـیـیس کـمـیـته اـقـتـصادی و زـی ر اـین ـمـحـمد ـخوش چـه اـست. ـعالوه ـب
ـفراکـسـیون ارـتـجاع در ـمـجـلس ـموـسوم ـبه ـفراکـسـیون اکـثرـیت، ـنـیز در اواـخر دی
ـماه در جـمع خـبرنگاران پارـلـماـنی ـبا ـصراـحت ـخواـسـتار ـبرـخورد ـجدی مجـلس ـبا
ود:  «ـحـجم اـخـته ـب ان ـس ـش ر ـن اـط ود. وی از ـجـمـله ـخ ده ـب ودـجه دوـلت ـش الـیـحه ـب
د دود 54 درـص ـته اـست و ـبه ـح اـف زاـیش ـی رـقـبه ای اـف ر ـمـت ور ـغـی ودـجه 85 ـبه ـط ـب
رـسـیده که رـقم ـخـیـلی ـباالـیی را ـشاـمل ـمی ـشود، ـجاـمعه کـشش اـین ـحـجم ـتزریق
د اـین نگراـنی را ـبه دارد و اداـمه اـین روـن ودـجه را ـن اس الـیـحه ـب ر اـس دـینگی ـب ـنـق
وجود می آورد که تا سه چهار سال آینده دولت به طور جدی با مشکل تامین
ا ـحـتی اگر ـهـمه ـنـفت ـتوـلـیدی کـشور را ـهم ـصادر کـنـیم، اـبع ـمواـجه ـشود  و ـم ـمـن

باز هم پول آن کفاف منابع را نمی دهد.»
رـیم ر پی ـبـب د ـبـهـت ده دوـلت ـجدـی دوـین ـش ای ـت اـمه ـه رـن اـهـیت ـب رای آنکه ـبه ـم    ـب
رـخوردار اـست. پایگاه ـخـبری اـمروز، ـسزاـیی ـب ار از اـهـمـیت ـب وـجه ـبه ـبرـخی آـم ـت
در ـتارـیخ 10 ـبـهـمن ـماه، گزارـشی را ـبا ـعـنوان   ـبـسـیج ـبه ـجای ـبـخش ـخـصوـصی،
دی نژاد   ـبه نکات ودـجه اـحـم اـصل اوـلـین الـیـحه ـب پول ـنـفت در ـجـیب دوـلت ـح
ر اد رـهـب رـه رـیح ـف اـبه ـتـص ـن اره کرده اـست، از ـجـمـله اـینکه: « ـب وـجـهی اـش اـلب ـت ـج
ـسـیج ودـجه 85 ـسازـمان ـب رـیت، ـطـبق الـیـحه ـب اـمه رـیزی و ـمدـی رـن رـیـیس ـسازـمان ـب
ای رـخی ـهـیات ـه اـبع ( ـبـخوان ـب ای ـت ـسـیج و رده ـه اوـمت ـب روی ـمـق دگی ـنـی ازـن ـس
اـبق ا ) ـمـجری پروژه ـهای ـعـمراـنی ـمی ـشود ، ـشـهردار ـس ـمذـهـبی و  ـسـیـنه زـنی ـه
ـسـته پروژه ـسـته آـه روصـدا آـه دی آرام و ـبی ـس دی نژاد ) در روـن ران ( اـحـم ـتـه
رارگاه ـهای پر ـسود ـشـهرداری را از دـست ـبـخش ـخـصوـصی ـخارج کرد و ـبه ـق
ان و ا گذـشت زـم ـسـته ـبه سپاه پاـسداران ) سپرد... ـب ا ( واـب ـبـی اـتم االـن دگی ـخ ازـن ـس
اـبه پی گرـفـته ـشد. ـش ری ـم ـسـی وری ـم اـست ـجـمـه ردار ـقـبـلی ـبه رـی ر مکان ـشـه ـتـغـیـی
مـخاـلـفت ـهای یکـباره و ـبدون پـشـتوانه کارـشـناـسی و ـبه ـعـنوان ـبرـناـمه ـهای کـشور
ـسـیج وـبت ـبه ـب ات اـینک ـن اـبـقه داران اـطالـع ان و ـس د... پس از سپاـهـی دـن اـعالم ـش
رـسـیده اـست که مـجری ـطرح ـهای ـتملک داراـیی ـهای ـسرـمایه ای ( پروژه ـهای

عمرانی ) محسوب می شود.» 
ـنی بـرداـشت از ـی ش ـب ـسـمت دیگر اـین گزارش تـاکیـد گردیـده: «پـی در ـق
ارد دالر اـست و 75 درصـد آن ـبه ـی ـیـل دود 22 ـم ال 85 ـح ره در ـس اب ذـخـی ـس ـح
ـسـیج واگذار ـشده ) ز ـبه سپاه و ـب راـنی اـخـتـصاص دارد ( که اـغـلب ـنـی ودـجه ـعـم ـب
بنابر این از سقف ارزی مجاز برای استفاده سال 85 ( طبق قانون برنامه چهارم)
ـبـخش اـعـظم ـبه ـبودـجه ـجاری رـیـخـته ـمی ـشود اـین ـسـقف که ـحدوداً 14 ـمـیـلـیارد
و 461 ـمـیـلـیون دالر اـست و ـبه ـمدد ـبرداـشت از ـحـساب ذـخـیره ارزی ـبه ـبـیش از
ودـجه اگوار ـب زاـیش ـن ود، درـست از ـمـحل ـهـمـین اـف اـلغ ـمی ـش ارد دالر ـب ـیـلـی 30 ـم
رکز جـاری اـست که رشـدهـای ـبـیش از صـددرصـدی دـستگاه هـاـیی چون ـم
م، ـنـهـاد ـیه ـق ـم ـیـغـات اـسالـمی ـحـوزه ـعـل ـبـل ـتـر ـت م، دـف ـیه ـق ـم ـخـدـمـات ـحـوزه ـعـل
ای اـنی و وـعده ـه رـهای اـسـت ودـجه ـسـف اـیـندگی وـلی ـفـقـیه در داـنشگاه و اـلـبـته ـب ـنـم
ر شـده اـست و اـین در حـاـلی ر اـنجـام شـده امکان پذـی د ـسـف رنگ ـبه رنگ چـن
اـست که ـبا واگذاری ـطرح ـهای ـعـمراـنی ـبه ـبـسـیج، ـعـمالً بـخش ـمـهـمی از ـبودـجه

عمران، صرف هزینه های جاری بسیج می شود.»
ر ر بگوـیـیم ـب ا ـبـهـت دن و ـی ا روی کار آـم اـطـعـیت گـفت، ـب ا ـق د ـب اـی رـتـیب ـب    ـبه اـین ـت
گـماردن اـحـمدی نژاد ـبه کرـسی رـیاـست ـجـمـهوری، ـغارت و چپاول ـثروت ـمـلی
اـفـته ـتوـسط ـسرـماـیه داری ـتـجاری و ـنـهادـهای پوـسـیده و انگـلی اـبـعادی ـبی ـساـبـقه ـی
اـست و اـین در ـشراـیـطی اـست که ـخواـست ـبه ـحق کارگران ـشرکت واـحد ـبرای
ارتگری دازی و ـغ ود. دـست اـن واـجه ـمی ـش رکوب ـخـشن ـم ا ـس وق ـب زاـیش ـحـق اـف
ادـهای ـمذـهـبی و انگـلی ـبه ـقـیـمت ـفـقر ـتوده ـهای ـمردم و کاـهش سپاه، ـبـسـیج و ـبـنـی
ـنـعـلی ـی ـس رد. در اـین ـخصـوص، ـح داـشت صـورت ـمی پذـی وزش و ـبـه ودـجه آـم ـب
رنگاران ـبه ان ـمـجـلس در ـجـمع ـخـب داـشت و درـم ون ـبـه ـسـی اری ـعضـو کـمـی رـی ـشـه
ـتارـیخ 10 ـبـهـمن ـماه ـیاد آوری کرد: «آنچه از الیـحه ـبودـجه ـبر ـمی آـید، اـین اـست
ا 875 ـمـیـلـیارد ـتوـمان کـسری ـبودـجه ـمواـجه که وزارت ـبـهداـشت در ـسال آـیـنده ـب

خواهد شد، یعنی سال آینده باید وزارت بهداشت را تعطیل کرد.»
اه، اـمـسال ارـیخ ـشـنـبه 15 ـبـهـمن ـم    ـهمچـنـین ـبه گزارش پایگاه ـخـبری آـفـتاب، ـبه ـت
دوـلت ـبر ـخالف دوـلت ـهای پـیـشـین ـبودـجه ـموـسـسه واـبـسـته ـبه آـقای ـمـصـباح را ـبه
سه و ـنـیم ـمیـلـیارد ـتوـمان اـفزاـیش داده اـست، ـطبق اـین اـفزاـیش، ـبودـجه اـین ـموـسسه

خصوصی  نسبت به سال های گذشته ده برابر گردیده است. 
ـملکرد دوـلت اـحمـدی نژاد ـبه مـوازات فـرـبه تـر شـدن    از دیگر پیـامـدهـای ـع
نـهادـهاـیی چون سپاه ، ـبـسـیج و بـنـیادـهای انگـلی، گـسـترش فـقر و ـتـیره بـخـتی ـمردم و
از ـبه کار دوـلت اه از آـغ ده ای اـست که اـینک پس از ـشش ـم زاـیـن وج گراـنی ـف ـم
ره ان را از ـسـف راگرـفـته و ـن ور را ـف د کـش اـش داـلت ـطـلـبی ـمی ـب دـعی ـع د که ـم دـی ـج
رـخی ـمـطـبوـعات ـجـمـهوری اـسالـمی ـطی اـمـعه رـبوده اـست. ـب ـتوده ـهای ـمـحروم ـج
اـخـته اره گراـنی ـمـنـتـشر ـس ر گزارش ـهای ـمـتـعدد و ـمـسـتـندی را در ـب ـهـفـته ـهای اـخـی
اـند.  گزارش اـخـیر ـبانک ـمرکزی ـحاکی از آن اـست که در ـهـفـته ـهای ـمـنـتـهی ـبه
اه ر از یک ـم اـصـله کـمـت اه ـقـبل ـیـعـنی در ـف شـاـبه ـم دت ـم ـسـبت ـبه ـم اه ـن 7 ـبـهـمن ـم
ده اـست، ـقـیـمت ار آـم اـفـته، در ـهـمـین آـم زاـیش ـی ازه 7 23 درـصد اـف وه ـت ـقـیـمت ـمـی
ـبرـنج 6 درـصد و ـقـند و شکر 4 درـصد اـفزاـیش را ـنـشان ـمی دـهـند. در ـهـمـین ـحال
ذاـیی د ـغ ور ـبه ویژه ـسـب ذاـیی کـش د ـغ ر از ـسـب ز که ـطی دو دـهه اـخـی رـم گوـشت ـق
زاـیش رـین اـف ـشـت ـی اه گذـشـته ـب دن اـست، ـطی ـسه ـم ال ـحذف ـش ان در ـح زـحـمتکـش
ـقـیـمت را داـشت. ـبه گـفته ـمدـیر ـعامل اـتـحادیه ـفرآورده ـهای گوـشـتی، گوـشت در
ر ـنجـاـست وزـی د و جـاـلب اـی ان ـمی دـه ـش د 40 درصـدی را ـن اه گذـشـته رـش ـسه ـم
بازرگاـنی دولت احـمدی نژاد این راه حل راـبرای ـمردم تجوـیز کرده است:  «ـما از
ـمردم ـتـقاـضا ـمی کـنـیم ـبه ـجای گوـشت ـقرـمز از ـمرغ اـسـتـفاده کـنـند .»  اـلـبـته ـباـید ـبه
ش 6 ـیه گوـشت مـرغ بـا تـوـجه ـبه افـزاـی صـر مـرـتـجع یـاد آوری کرد ـتـه ـن اـین ـع
ر راـنی امکان پذـی ای اـی واده ـه اـن رای اـغـلب ـخ اه ـب درـصدی آن  در ـعرض یک ـم

نیست.
ا ازرگاـنی چـندی پـیش ـب ر ـب اون وزـی ز گران ـشده اـست، ـمـع ان ـنـی    ـبـعالوه ـقـیـمت ـن
ـصراـحت اـعالم داـشـته ـبود در ـسال ـهای گذـشـته ـهزـیـنه ـعواـمل ـمـخـتـلف ـتوـلـید ـنان
ا ـضرر ـمواـجـهـند و اـنواـیان ـب اـفـته و ـن از ـجـمـله ـهزـیـنه ـهای آب، ـبرق، گاز اـفزاـیش ـی
پـخت ـنان ـبرای آـنان ـصرفه و ـسود ـندارد و اـفزاـیش ـیارانه آرد ـهم ـسود ـناـنواـیان را
ـتاـمـین ـنـمی کـند ، ـبه ـهر ـحال ـباـسـیاـست ـهای دوـلت اـحـمدی نژاد اـینک ـقـیـمت ـنان

نسبت به گذشته 30 درصد افزایش یافته است. 
وج ار گـسـیـخـته و ـم ـس ورم اـف رورزی،  ـت اـهه دوـلت ـمـه اـصل ـعـملکرد ـشش ـم    ـح
گراـنی اـست که ـبـیـشـتراز ـهـمه ـبر ـسـفره ـخاـنواده ـهای ـطـبـقات ـمـحروم و زـحـمتکش
اـثـیر گذاـشـته و ـمی گذارد. در چـنـین وـضـعـیـتی، الـیه ـهای ـمـعـیـنی از ـسرـماـیه داری ـت
اـیران به ـشدت تـقوـیت و الیه ـهاـیی که ـبا ـتوـلـید و ـصـنـعت ـسرو کار داـشـته و ـبـطور
ـعـیـنی به ـتوـلـید مـلی عالـقـمـند ـهـستـند، ـبـیش از گذـشـته ـتضـعیف و ـمـنافع آـنان ـبه یـغـما
ا اـتاق ـبازرگاـنی و ازرگاـنی و ـصـناـیع اـیران ـب ـمی رود. درگـیری ـشدـید ـمـیان اـتاق ـب
ران، ـمـحمـد رضـا ازرگاـنی ـتـه اق ـب ـنجـر ـبه حـذف رـیـیس اـت ران که ـم اـیع ـتـه ـصـن
ـبـهزادـیان ـشد و ـجـناح ـموـتـلـفه و ـنـماـیـندگان آن به ویژه ـخاـموـشی ـموـقـعـیت ـخود را
اق اـبی اـست. در اـین ـخـصوص رـیـیس اـت اـبل ارزـی ا ـق د، در اـین راـسـت ـتحکـیم کردـن
ـته ـبـود: «ـبـودـجه اـتـاق ـمـدرـضـا ـبـهـزادـیـان در اوج درگـیـری ـهـا گـف ـتـهـران، ـمـح
واـتی ـته و ـصـل رار نگرـف ورد ـبـحث ـق ا ـم ران در اـین سـال ـه اـیع اـی ازرگاـنی و ـصـن ـب
دگان اـیـن اره ـبه ـنـم د (اـش وده اـن اق ـب ال در اـت اـنی که 25 ـس ـتـصوـیب ـشده اـست کـس
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ـسرـماـیه داری ـتـجاری) ـمـیـلـیارد ـها ـتوـمان درـیاـفت کرده اـند...
درد آـنـهاـیی که دـنـبال ـبرکـناری ( ـمن) ـهـسـتـند، امکاـنات ـماـلی
ا د.»  و ـی اـمـین کـنـن ود را از آن ـمـحل ـت ای ـخ زـیـنه ـه ا ـه اـست ـت
ـمـعاون وی ـیـعـنی ـناـیب رـیـیس اـتاق ـبازرگاـنی ـتـهران ـطی یک
وـضـیح ری را اـینچـنـین ـت ـشـست ـخـبری دالـیل ـبـحران و درگـی ـن
داده ـبود: «در کـشور ـما ـحرکت ـعـمـیق اـجـتـماـعی، اـقـتـصادی و
د... اـفـته اـن زاـیش ـی د و ـتـحـصـیل کردگان اـف روع ـش اـسی ـش ـسـی
دگاه ان، دـی اـی رـم ده که در ـبـخش کارـف اـعث ـش ان ـب رـی اـین، ـج
اـشـند افکار ـخوـیش را ـجدـید ـجایگاه ـتازه ای ـبـیاـیـند و ـماـیل ـب
ادرات ا ـص ـست ـب ادر ـنـی ا ـق ور ـم ا اـینکه کـش د، کـم رح کـنـن ـمـط
ادرات اـید ـص ذا ـب د، ـل رـس ـسـنـتی ـبه رـقم پـیش ـبـیـنی ـصادرات ـب
ـصـنـعـتی رـشد ـیاـبد و ـظرـفـیت ـهای ـجدـید ـبرای اـین کار ایـجاد
اـعث ـشد در اـنـتـخاـبات ـسه ـسال گذـشـته ـشود و اـین ـحرکت ـب
ده اـیـن ان ـجوان و ـنـم اـی رـم ران، گروه ـجدـیدی از کارـف اق ـتـه اـت
ـقـشر ـصـنـعـتی وارد کارزار ـشوـند...  ـقـصد ـمان اـیـجاد یک اـتاق
ـنوـین ـبود، وـجود چـنـین ـتفکری در ـسرـمایه گذاران ـنـیز اـمـنـیت
نکه پسـر حـاـجی و بـازاری الزم را ـبه وجـود ـمی آورد ـنه اـی
ای ـسه و آـق ـی ات رـی د، حـذف ـهـی ـن د و سـرـیع رشـد کـن اـشـن ـب
ر ـصـنـعـتی اـست. » ـش وـین گراـیی و ـق وـعی ـن ان ـحذف ـن زادـی ـبـه
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ور ال در اـم د و ـفـع وـلـی اـمد ـحذف الـیه ـهای ـعالـقـمـند ـبه ـت    پـی
ال ـمی راـنه دـنـب ا ـحـضور دوـلت اـحـمدی نژاد پیگـی ـصـنـعت که ـب
اـیع ودی ـصـن اـب د و ـن ـی وـل رو پاـشی ـت شـود، ـبـیش از پـیش ـبه ـف
ارـیخ 17 ا ـبه ـت ـن رگزاری اـیـل ده اـست، ـبه گزارش ـخـب ـی اـنجـاـم
ـتـرـین کارخـاـنه ـهـای کـشـور در ـم ـتـرـین و ـمـه ـمن مـاه، ـبـه ـبـه
ـشراـیط ـبـحراـنی ـبه ـسر ـمی ـبرـند. در راـسـتای ـتـقوـیت الـیه ـهای
انگـلی و دالل و ـغـیر ـموـلد ـسرـمایه داری، ـخـبرگزاری ایـلـنا در
ـتارـیخ 27 دی ـماه یکی از ـمـسـئوالن کاـنون ـعاـلی کارـفرـماـیی
ـطی یک ـنـشـست ـمـطـبوـعاـتی ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته ـبود، ـصـنـعت
ون ره کاـن دـی ده ای در ـهـیات ـم اـیـن اـنه داران، ـنـم گران و کارـخ
ان آن واـه راـنی ـخ د، ـصـنـعت گران اـی دارـن اـیی ـن رـم اـلی کارـف ـع
اـیی داـشـته رـم ای کارـف ون ـه دگاـنی در کاـن اـیـن ـم د که ـن ـسـتـن ـه
ـباشـند. اـین سخـنان وضـعیت کـنوـنی الیه ـهای صنـعتی را که ـبر
رار ر از گذـشـته ـق ـشـت ـی ای ـب د در ـتنگـن ر ـعـملکرد دوـلت ـجدـی اـث

گرفته اند، نشان می دهد.
کوتاه سخن: دولت احمدی نژاد با همه توان و امکانات
ـخود در جهت مـنابع کالن سرـمایه داران و بخش ـهای انگلی
ـسـیج و ـنهـادهـای ا سپاه، ـب و دالل سـرمـاـیه داری ایـران که ـب
د، ـحرکت وـعـمل ـمی کـند. اـین دوـلت ـسـتـن رـتـبط ـه ده ـم پوـسـی
اـنه ـمداـفع ـبی چون و چرای رـیـب ارـهای ـعوام ـف زـیر پوـشش ـشـع

تجار عمده، دالالن و پاسداران حامی آنهاست! 

اـمل ر ـع دـی دام ژاپن ـم ا اـق اط ـب ـمی گردد. در ارـتـب
ـشرکت ـمـهـندـسی و ـتوـسـعه ـنـفت ـیاد آور گردـید: 
ژاپن ( ـشرکت اـینپکس) ـموـضوـعی را در زـمـیـنه
واگذاری بـخـشی از ـسـهام ـخود ـبه ـشرکت ـتوـتال
و، ا اـبالغ نکرده اـست. از دیگر ـس ـسه ـبه ـم راـن ـف
ـبرـخی کـشورـهای ـمـنـطقه ـنـیز از ـموـقـعـیت ضـعـیف
ـمیـهن ـما در اوـضاع کـنوـنی ـسوء اـسـتـفاده کرده و
ران در اـبع ـنـفت و گاز اـی ـن وـنی ـم اـن رـیم ـق ـبه ـح
ـخـلیج ـفارس دـست درازی ـمی کـنـند. ـنـموـنه آـخر
اـنـبه کـشور کوـیت در دام یکـج در اـین راـبـطه ، اـق
ـنـاـطق ـفالت ـقـاره ـشـاف گاز در یکی از ـم اکـت
ا کمک ران اـست.  کوـیت ـب ارس) اـی ـیج ـف (ـخـل
راـمـلی (آـمریکاـیی  انگـلـیـسی)  ـبه اـنـحـصارـهای ـف
اکـتـشاف در ـمـیدان گازی ـلورا که ـمـیان اـیران و
کوـیت ـقرار دارد، اـقدام ـنـموده، اـین ـمـیدان گازی
تـر مکـعب گاز یـارد ـم ـیـل ش از 200 ـم ـی دارای ـب
ـطـبیـعی اـست که ـعـمدـتاً در ـمـحدوده ـسرزـمـیـنی و
د وـلـی ـسـیل ـت اـن رار دارد و پـت ران ـق ـقـلـمروی آـبی اـی
ـتـر مکـعب گاز را ـیـون ـم ـیـل روزاـنه 17 ـتـا 43 ـم
ا وـنی کوـیت، ـفـقط ـب اـن ر ـق دام ـغـی داراـست. اـین اـق
یک واکـنش ـضـعـیف از ـسوی ـسـخنگوی وزارت

خارجه روبرو شد و بس.
پایگاه ـخـبری آـفـتاب در اـین زـمـیـنه و ـبا ـتوـجه ـبه
اـیه وـشت:  در ـس ار ـضـعـیف رژـیم ـن ـسـی واکـنش ـب
ای کوچکی ورـه اـسی ـضـعـیف دوـلت کـش ـم دیپـل
ه ت درازی ـب ـرات دـس م ـج ت ـه مچون کوـی ـه
اً دا کرده و رـسـم وری اـسالـمی را پـی رـیم ـجـمـه ـح
اـبی ـبه ـی ـت دم دـس ا وجـود ـع د ـب ـن اـعالم ـمی کـن
اف گاز را در ـش راـنی کار اکـت رف اـی ا ـط واـفق ـب ـت
ـیج ـفـارس) ـنـاـطق ـفالت ـقـاره ( ـخـل یکی از ـم
اـیران آـغاز کرده اند. در کـنار این ـمساـله، باـید به
اـنی ـنـفت و رخ ـجـه ر از ـن ـفروش ارزان و پاـیـین ـت
ان ـی ـن ـی ـس ادی نژاد ـح اره کرد . ـه ور  اـش گاز کـش
ـمـلـلی وزارت ـنـفت و امـور ـین اـل ـمعـاون امـور ـب
درـیاـیی ـخزر در ـتاریخ 18 دی ـماه ـطی ـمـصاـحبه
ـمت گاز در ـی اـمه شـرق در مـورد ـق ا روزـن ای ـب
ی کـنـد: ـتـراف ـم ـمـله اـع ن از ـج ـمـعـاـمـله ـبـا چـی
«ـقاـعدـتاً ـمـشـتری ـهای ـما ـترـجـیح ـمی دـهـند که
د اـفت کـنـن ری درـی ا ـقـیـمت ـهای ارزان ـت گاز را ـب
د) ... اره ـنـمی کـن (اـلـبـته وی ـبه ـعـلت اـین اـمر اـش
د که چون 75 ـن ـت ا ـمی گـف ـنی ـه صـوصـاً چـی ـخ
درـصد اـنرژی ـمـصرـفی آـنـها زـغال ـسنگ اـست و
ی ارزان ـیـل ن ـخ م در چـی ی ـه ـت ن مـاده سـوـخ اـی
اـید ـقـیـمت گاز وارداـتی ـبه گوـنه ای اـست، پس ـب
ـقاـبل رـقاـبت ( ارزان ـتر از ـنرخ ـجـهاـنی) ـباـشد.. .»
ای ورـه اری از کـش ـسـی ـست که ـب اـلـی و اـین در ـح
رـبی، ده ـع ارات ـمـتـح ر اـم ـظـی ده گاز ـن ـن ادر کـن ـص
ای اه ـه ان و روـسـیه در ـم ان، ازبکـسـت ـسـت رکـمـن ـت
ـروش ـود را ارزان ـبه ـف ـا گاز ـخ ـنـه ـر ـنه ـت ـی اـخ
نرـساـنده اـند، بلکه ـبر نرخ آن افزوده اـند. به ـطور

آزادی برای همه
زندانیان سیاسی ایران

ادامه منابع نفت و گاز ایران ...ادامه برنامه اقتصادی دولت ...
ال ا اـسـتـقـب ران ـب اـیع ـنـفت اـی ال در ـصـن ارـجی ـفـع ای ـخ ـه
روـبرو ـشد و یکی از ـمدـیران ـشرکت ـبرـیـتـیش پـتروـلـیوم
آن را، آـغاز دوراـنی ـجدـید در ـصنـعت ـنـفت و ـبـطور کـلی
سیاست اـنرژی ایران نامید. پیش از اـین اخبار جسته و
اـفت، ار ـمی ـی ـش ـت ور اـن ات کـش وـع ـطـب گرـیـخـته ای در ـم
اـیع ارـجی ـفـعال در ـصـن ـمـبـنی ـبر اـینکه، ـشرکت ـهای ـخ
نفت و گاز ایران به درخواست ـشرکت ملی نفت ایران
ـبرای ـحـضور در ـمـناـقـصه ـهای ـمرـبوط به ـمـیادـین ـنـفـتی
ارس اره ـخـلـیج ـف وب و ـفالت ـق ـطـقه ـجـن ـن و گازی در ـم
ورد ـمی رـخ ـیـلی ـب ا ـبی ـم داده و ـبه آن ـب پاـسخ ـمـثـبت ـن

کنند. 
ارـیخ اب، ـبه ـت ـت ری آـف ـب صـوص پایگاه ـخ    در اـین ـخ
رکت ـمـلی اـمل ـش ر ـع دـی ول ـم ال، از ـق ـس اه اـم 30 آذر ـم
نـفت ایران گزارش داد، شرکت ـهای خارجی ـحاضر به
ـحـضور در ـبازار اـنرژی اـیران ـنـیـسـتـند، اـین مـقام ـمـسـئول
ای 15 و 16 ازـه ـصه ـف اـق ـن زود:  «در ـم اره اـف در اـین ـب
پارس ـجـنوـبی، ـبرای ـمدـیرـیت ـطرح ـبـیش از 2 ـمـیـلـیارد
ت، اـمـا ـبـانک ـهـای دالر ـسـرـمـاـیه گذاری الزم اـس
اردی ـبه ـی ـیـل د ـم ای چـن ر ـبه دادن وام ـه اـض ارـجی ـح ـخ
رط د، ـش ودـن ـب ـصه ـن اـق ـن راـنی در اـین ـم ای اـی رکت ـه ـش
د، ارـجی اـعالم ـش واگذاری وام ـحـضور ـشرکت ـهای ـخ
ـشرکت ـهای ـخارـجی ـنـیز ـبرای ـمـشارکت ـخود در اـین
اـید ـمورد ـطرح، ـخواـست ـهاـیی را ـمـطرح کرده اـند که ـب

بررسی قرار بگیرد.»
رط ا پـیش ـش راـمـلی ـب ای ـف ارـه ـص ر اـین اـنـح اـب ـن ـب
د، ران ـهـسـتـن اـیع ـنـفت و گاز اـی اـضر ـبه ـحـضور در ـصـن ـح
یکی از اـین پـیش ـشرط ـها، ـشراکت در ـمالکـیت ـمـناـبع
اـشی از اـیه ـضـعف ـن ا در ـس دام ـه اـست.  اـین گوـنه اـق
ن ـی ط ـب ـمـدی نژاد در ـعـرـصه رواـب ت اـح ـملکرد دوـل ـع
ـصه اـق ـن ا دو ـم ر ـبه یک ـی ـنـحـص ده و ـم د آـم ـمـلـلی پدـی اـل
د. ات گزارش دادـن وـع ـطـب اه ـم ـست. در اواـسط دی ـم ـنـی
دان رداری از ـمـی ره ـب از ـبـه ای ژاپـنی که اـمـتـی ـشرکت ـه
دون د، ـب ود دارـن ـتی آزادگان را در چنگ ـخ م ـنـف ـی ـظ ـع
ران، رکت ـمـلی ـنـفت اـی ا ـش ورت ـب ـش ا ـحـتی ـم ازه و ـی اـج
20 درـصد از سـهم 75 درـصدی ـخود در اـین ـبزرگـترـین
یـاـنه را ـبه دیگر شـرکت هـا و ـتی خـاور ـم یـدان ـنـف ـم
د. در پی اـعالم راـنـسه واگذار ـمی کـنـن ال ـف وـت االً ـت اـحـتـم
اـعات اوـلـیه روز 12 ال در ـس وـت ام ـت ر ـبـهای ـسـه اـین ـخـب
ری کرد. زاـیش چـشمگـی ورس پارـیس اـف اه در ـب دی ـم
د از روش 20 درـص والن ژاپـنی ـعـلت ـف ـسـئ رـخی از ـم ـب
رکـتی دان ـنـفـتی آزادگان را ـح رداری از ـمـی ره ـب ـحق ـبـه
ـبرای ـمـهار ـفـشار آـمریکا ـبر ژاپن در زـمـیـنه ـهمکاری ـبا

ایران ارزیابی کرده اند.
مـیدان نـفتی آزادگان ـبا یک ـهزار و 400 کیـلومـتر ـمربع
واز ر اـه رـبی ـشـه وب ـغ ری ـجـن وـمـت وـسـعت در 80 کـیـل
ـمرکز اـسـتان ـخوزـسـتان ـقرار دارد و ـمـیزان ذـخاـیر ـنـفت
ود. شکه ـتـخـمـین زده ـمی ـش ارد ـب ـی ـیـل آن ـبـیش از 33 ـم
اـخـته ـشده ـنـفت زرگـترـین ـمـیدان ـشـن اـین ـمـیدان ـنـفـتی ـب
ان ـمـحـسوب دان ـنـفـتی ـجـه اـنه و دوـمـین ـمـی اورـمـی ادامه در صفحه 6در ـخ
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ادامه در صفحه 5

شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنفرانس 

«نظم نوین جهانی» و مهر آن بر 
طرح «خاورمیانه بزرگ»  
نیکوزیا- قبرس- 4 آذرماه 1384

اه ـبه اـبتکار کـنـفراـنس اـحزاب کـموـنـیـست، چپ و ـمـترـقی ـجـهان که در روز 3 آذرـم
وـین اداـنه «ـنـظم ـن ررـسی ـنـق د، ـبه ـب رگزار گردـی رس، ـب رـقی زـحـمتکـشان ـقـب آکل، ـحزب ـمـت
یـاـنه و ـبه ویژه طـرح ـسم و عـواـقب آن در خـاورـم ـی ـیـلی از سـوی امپریـاـل ـم ـجهـاـنی» ـتـح
«ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ» پرداـخت.  ـبه دـعوت رـهـبری  آکل 47 ـحزب چپ و کـموـنـیـست در
اـیـندگی رـسـمی ـحزب ای ـنـم د.  ـحـضور ـهـیـئت ـه دا کردـن راـنس ـمـهم ـحـضور پـی اـین کـنـف
ر ـست اکـث ـی ـیه و احـزاب کمـوـن ون روـس دراـسـی ـست ـف ـی ـست چـین، حـزب کمـوـن ـی کمـوـن
کـشورـهای ـمـنـطـقه در اـین کـنـفراـنس که در ـبرـهه ـحـساـسی از ـتـحوالت ـخاورـمـیاـنه ـبرگزار
رکزی ـحزب ده کـمـیـته ـم اـیـن و آـلوس» ـنـم ـمی ـشد، اـهـمـیت ویژه ای ـمی داد. رـفـیق «آـنـجـل
اـلب ـجـمالت راـنس اـهـمـیت آن را در ـق ود در کـنـف راـنی ـخ ال در ـسـخـن ـست پرـتـغ وـنـی کـم
ری از اٌ ـبه درکی ـبـهـت ـن ـطـمـئ راـنس ـم رکزی اـین کـنـف وـضوع ـم رار داد: «ـم وـجه ـق ورد ـت رـم زـی
د واـه د، کمک ـخ ارزه ـمی کـنـن دگی و ـمـب ـطـقه در آن زـن ـن ردم ـم واری که ـم راـیط ٌ دـش ـش
اـنه و آـسـیای ـمرکزی در ـجرـیان اـست که کرد. اـمروز ـمـبارزات ـبـسـیار ـمـهـمی در ـخاورـمـی
رای اـین ـمـنـطـقه ـبلکه ـبرای ـهـمه ـبـشرـیت اـهـمـیت دارد.  اگرچه اـمروزه اـیج آن ـنه ـفـقط ـب ـنـت
اـجم اـقـتصـادی، ا، ـتـه وـیی ـه داـخـله ـج ا، ـم د ـه دـی ا ـتـه ان ـب ـطـقه ـجـه ـن دـین ـم ای چـن ـخـلق ـه
اـجتـماعی و ـسـیاـسی امپرـیالـیـسم ـمواـجه ـهسـتـند، در ـخاورـمـیانه آن ـها ـمورد تـهاجم ـقدرتـمـند
ا ـبـهره ـمـند ـند. اـفـته ـترـین ـفن آوری ـه ـترـین ارـتش ـهای ـجـهان ـنـیز ـهـسـتـند که از ـتوـسـعه ـی
رکوبگراـنه ـیی که پاـیه ـیی ات ـس داـم اـعی اـق ـطـقه ـهدف ارـتـج ـن ردم اـین ـم ر اـین ـم زون ـب اـف
ـترـین اـصول حـقوق ـبـشر و ـمـقاوـله ـناـمه ـهای ـبـین اـلمـلـلی را نـقض و مـخدوش ـمی کـند، ـنـیز

قرار دارند. 
ـسـخـنان رـفـیق اـمـیـلی ـنـفاح، ـعـضو ـهـیـئت ـسـیاـسی ـحزب کـموـنـیـست اردن، در راـبـطه ـبا
ـعواـقب «ـنـظم ـنوـین ـجـهاـنی» ـبـیانگر ـخط ـمـحوری ـتـحـلـیل اکـثر اـحزاب ـشرکت کـنـنده در
کـنـفراـنس ـبود. رـفـیق ـنـفاح ـتأکـید کرد که:  «دکـترـین ـجـهاـنی ـشدن که ـتوـسط دوـلت ـهای
ثروتـمند ترین کـشورهای جهان ـموعظه می شود، به معـنای پیشرفت ـنیست، و این امکان
را ـبرای ـتـماـمی ـبـشرـیت ـفراـهم ـنـمی کـند که از پـیـشرـفت ـهای ـفن آوری و اـقـتـصادی ـبـهره
اـیشگر اـعـمال شکل ـجدـیدی از اـسـتـثـمار و اـنه ـنـم اـسـف اـنی» ـمـت وـین ـجـه ـمـند ـشوـند.  «ـنـظم ـن

استعمار کشورهای عقب مانده توسط پیشرفته ترین کشورها است.»
کـنـفراـنس ـبا پـیام ـخوش آـمد رـفـیق دـمـیـترـیس کرـیـسـتوـفـیاس، دـبـیر کل آکل و رـئـیس
پارـلـمان ـقـبرس، کار ـخود را آـغاز کرد. در سـخـنراـنی اـفـتـتاـحـیه کـنـفراـنس، رـفـیق آـندروس
ور ـمـفـصل ول ـشـعـبه رواـبط ـبـین اـلـمـلل آکل، ـبه ـط ـسـئ اـسی و ـم و، ـعـضو ـهـیـئت ـسـی اـن کیپرـی
ا «درک ـبـهـتر ـمـساـیل ادل ـنـظر ـنـیروـهای ـمـترـقی را در راـبـطه ـب اره ـضرورت ـبـحث و ـتـب درـب
اـنه و ـشـمال آـفرـیـقا را در وـضـعـیت دـشواری ـقرار داده ـجدی ـیی که کـشور ـهای ـخاورـمـی
ا و اـست ـه واـنب ـمـخـتـلف ـسـی وـضـیح دـقـیق ـج و ـضـمن ـت اـن د کرد.  رـفـیق کیپرـی أکـی اـست» ـت
ـعملکرد اـیاالت ـمتـحده در راـبطه ـبا کـشور ـهای ـمـنـطقه به «ـتـجدـید ـنـظر» ـتـحـمیـلی از ـسوی
اـلـیـسم آـمریکا «در اـصول پاـیه ـیی ـعداـلت و ـقواـنـین ـبـین اـلـمـلـلی و از ـجـمـله اـحـترام ـبه امپرـی
اـستـقالل و ـحق ـحاکـمـیت کـشورـها، و حق ـخـلق ـهای ـجـهان به اـنـتـخاب رـهـبران وراه ـهای
اـنه، اورـمـی ریکا در ـخ داـخـله آـم اره کرد.  او ـتـصرـیح کرد که: «ـهدف ـم ود» اـش وـسـعه ـخ ـت

تضمین کنترل سیاسی و نظامی منطقه، و همچنین منابع طبیعی منطقه است.»
اـنه و اورـمـی ر کـشورـهای ـخ ـشـت وـنی در ـبـی ررـسی اوـضاع کـن و: «ـب اـن ـبه گـفـته رـفـیق کیپرـی
ورای آن، ـنـماـیشگر یک وـضـعـیت دـشوار اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی اـست.  ـفـقر، ـبیکاری در
ور ـبه چـشم ـمی وکراـسی در ـمـنـطـقه ـبه وـف دان دـم ا، رکود و ـفـق ان، ـبن ـبـست ـه واـن ان ـج ـمـی
خورد.  البته هر کشوری شرایط ویژه خود را دارد که ناشی از تاریخ متفاوت و واقعیت
ـهای ـسـیاـسی  آن ـها اـست.»  رـفـیق کیپرـیاـنو آنگاه پس از اراـئه ـتوـضـیح ـجاـمـعی در راـبـطه
و و اـت االت ـمـتـحده، ـن ادی اـی ـشـنـه ای پـی ررـسی ـطرح ـه ای آن، ـبه ـب ـشه ـه رورـیـسم و رـی ا ـت ـب

اـتـحـادـیه اروپا ـبـرای
ـــــضـالت ـحـل ـمــع
اـسی ـی مـاـعی- ـس اـجـت
یـاـنه در سـال خـاورـم
ر پرداـخت. ـهای اـخـی
تــذکر شــد که او ـم
ا رح ـه اـمی اـین ـط ـتـم
در اـساس ـبه ـنوـعی ـبا
هم ـمرتبط بوده و در
ــت یک ـخـــــــدـم
اســتــراتژی عــمــده
د. اـشـن وری ـمی ـب ـمـح
ـــــــرای ــتکار ـب «اـب
ــــــــا ـهـــمکاری ـب
ـاـنه» که در ـی ـاورـم ـخ
ـیـر از ـسـال ـهـای اـخ

سوی وزارت

ال شـده، در اسـاس ـهمـان طـرح ـب طـرح و دـن ـتحـده ـم خـارـجه ایـاالت ـم
اـنه ـبزرگ» اـست که ـخود ـبر پاـیه ـتـصـمـیم گـیری ـهای ـمـشـترک «ـخاورـمـی
گروه 8 کـشور ـبزرک ـسرـمایه داری جـهان،ـتـنـظـیم ـشده اـست.  در «اـبتکار
ـبرای ـهمکاری...» ـبرـخی اـصالـحات ـمورد ـتوـجه ـقرار گرـفـته اـست که ـبر
ازار آزاد و اد ـب دل اـقـتـص اء ـم د: ارـتـق اـشـن رکز ـمی ـب اـسی ـمـتـم ور اـس دو ـمـح
رـبی. اـین دو ـمـحور ـعـمال ً  درـهم ر پاـیه ـمدل ـغ ـبـته ـب وکراـسی، اـل اء دـم ارـتـق
ان اـین ـطرح اـمـی راـحان و ـح و ـمـتذکر ـشد که ـط اـن ده اـند.»  رـفـیق کیپرـی ـتـنـی
ا ً ـبه شکل رـیـب ازار آزاد ـتـق اد ـب د که یک اـقـتـص ر اـین گذاـشـته اـن ـفرض را ـب
اد رـیق اـیـج د، و آن ـهم از ـط د ـش واـه ر ـخ وکراـسی ـمـنـج اـتیک ـبه دـم وـم اـت
یک ـطـبـقه اـجـتـماـعی ـیی که در راـسـتای دـموکراـتـیزه کردن ـحـیات ـجاـمـعه
ـعـمل ـخواـهد کرد.   اـین اـلـبـته ـفرض را ـبر قـبول و اتـخاذ یک ـسری ارزش
ـها و ـبرـخوردـهای اـیدـئوـلوژیک ـمی گذارد که از ـمداـخـله ـغرب در اـین

جوامع حمایت کرده و آن را مشروع و قابل قبول می داند.»
ان ـخود ـبه ـنـقش ـهای کـلـیدی و، در ـبـخش ـبـعدی ـسـخـن اـن رـفـیق کیپرـی
اره اـنه اـش ـی اورـم رای ـخ ریکا ـب راتژیک آـم رح اـسـت راـئـیل در ـط رکـیه و اـس ـت
کرد.  «ترکیه، به ویژه به عنوان یک کشور اسالمی با یک سیستم دولتی
رـفی ـمی ـشود.  در اـین چارچوب اـست که ـمی سکوالر دـموکراـتیک ـمـع
اـست هـای ـین ـتـحـمل ـسـی رکـیه را  و ـهمچـن ـبه ـبه ـت وان کمک ـهـمه جـاـن ـت
رکـیه از ـسوی آـمریکا را درک کرد.  ـبـخاـطر ـتـحریک آـمـیز اـسراـئـیل و ـت
اـیت و اـمی وزـنش را در ـحـم ده ـتـم االت ـمـتـح اـین ـنـقش ویژه اـست که اـی
ـین واـنـین ـب ا ـق د، ـحـتی اگر آن ـه رار ـمی دـه ور ـق اـنی از اـین دو کـش ـب ـی پـشـت

المللی و تصمیم های اتخاذ شده توسط سازمان ملل را نقض کنند.»
االت ـصه هـای طـرح هـای اـی ـشـخ ررـسی ـم و پس از ـب اـن ـیق کیپرـی رـف
ـمـتـحده و اـتـحادـیه اروپا ـبه ـضرورت اـینکه اـتـحادـیه اروپا ـموـضـعی ـمـسـتـقل
ادـیه اره کرد و گـفت: «کـشورـهای اـتـح د، اـش اذ کـن االت ـمـتـحده اـتـخ از اـی
اروپا ـمستقـیماٌ از ـتبعات ـمـسأله خاورـمیانه و ـشمال آـفریـقا مـتاثرـند.  بـناـبراین
رای ا ـمـعـتـقدـیم که ـب راه ـحل ـهای ـنـظاـمی در ـمـنـطـقه ـبه ـنـفع اروپا ـنـیـست. ـم
ـصـادی و ـت ـمت ـتـوـسـعه اـق ی که ـبه ـس ـمـرار و اـثـرـبخــشی ـقـدم ـهـاـی ـت اـس
رط ود، ـسه پـیش ـش رداـشـته ـمی ـش زرگ ـب اـنه ـب اورـمـی زه ـشدن ـخ وکراـتـی دـم
ـباـید ـبرآورده ـشود: ـحل ـمـساـله فـلـسـطـین، ـخاـتـمه اشـغال ـعراق و حل ـمـساـله
ـقـبرس.»  رـفـیق کیپرـیاـنو در اـنـتـها ـنـقـطه ـنـظر آکل در راـبـطه ـبا ـخاورـمـیاـنه را
ـبه شکل زـیر ـفرـموـلـبـندی کرد: «ـما مـعـتـقدـیم که اـحزاب چپ و ـمـترـقی ـمی
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ر اـی ر روی اـسـتخـراج و ـقـیـمت آن، ـحـتی ـس رل کاـمل ـب ـت ا کـن د ـب واـن ریکا ـمی ـت و از اـین رو آـم
کشورهای امپریالیستی رقیب خود را نیز تحت فشار قرار دهد.» 

در اداـمه کـنـفراـنس ژاک ـفـتح، از ـمـسـئوـلـین ـعاـلی رـتـبه ـحزب کـموـنـیـست ـفراـنـسه، در ـسـخـنراـنی
اکـید ـقرار داد، او ـضـمن ـتـحـلـیل ـمـشـخـصه ـهای ـسـیاـست آـمریکا و وـیی را ـمورد ـت ـخود نکات ـن
اـنه اورـمـی رـقی پرداـخت.  ـبه گـفـته او: «ـخ ای ـمـت روـه اـیف ـنـی رـیح وـظ ـش دان اروپاـیی آن ـبه ـت ـمـتـح
ـبزرگ» پروژه ای است که در واقع ـبرای اعـمال اسـتراتژی آـمریکا در رابطه ـبا مـنطقه یی ـبسـیار
اـبع، ـتـعـهدات و ـمشکالت ـقاـبل ـمالـحـظه ای دارد، اـست.»  رـفـیق ـفـتح ـمـهم، ـجاـئیکه واـشنگـتن ـمـن
وژیک وـل دـئ ر رـغم پوـشش اـی دی کرد: «1. ـب رـتـیب   ـجـمع ـبـن ود را ـبه اـین ـت ای ـخ ر ـه ـظ ـطه ـن ـنـق
دی اـین ـسـته ـبـن وکراـسی، ـصـلح، و ...) که در ـب ریکاـیی، دـم ای آـم ر ارزش ـه ـظـی ده ای (ـن ـبـن رـی ـف
اـست ـسـتـیم. 2. ـسـی اـنه ـه اورـمـی ا در ـخ اـست ـه اـهد رد اـین ـسـی روز ـش ا اـم رده ـشده، ـم پروژه بکار ـب
«ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ» ـعـمدـتاً ـمـتوـجه دـفاع از ـمـناـفع آـمریکا اـست. ـخاورـمـیانه ـبزرگ ـمـنـطـقه ـمورد
عالـقه آـمریکا ـجـهت ـمداـخـله در دـفاع از اـین «ـمـناـفع» اـست. 3. چه اـیده ـهاـیی ـمی ـتواـند ـبه ـمـثاـبه
کارپاـیه ـمـشـترک کـموـنـیـست ـها، ـترـقی ـخواـهان و ـهـمه آن ـنـیروـهاـیی که ـمی ـخواـهـند در ـمـسـیر
ا ـسوـمـین ـمـحور او د، در ـنـظرگرـفـته ـشود.  در راـبـطه ـب اـیـجاد دگرگوـنی ـهای ـمردـمی ـعـمل کـنـن
أـله ـس راق، ـم ال ـع ـسـطـین، ـجنگ و اـشـغ راـئـیل و ـفـل ری اـس أـله «ـمـحوری» درگـی ـس ـضرورت ـحل ـم
ازدارـنده، در اـسی و ـب رـتری اـقداـمات ـسـی ا ـمـفـهوم اـمـنـیت ـبر پاـیه ـب ـترورـیـسم، و ـتفکر در راـبـطه ـب

مقابل سیاست های مبتنی بر استفاده از زور و تاکید بر قدرت را مورد توجه قرار داد.»
اـیت ـمی ـطـقه گـفت: « در ـنـه ـن وکراـسی در ـم رای دـم ارزه ـب ـب ا ضـرورت ـم ـطه ـب رـفـیق ـفـتح در راـب
اـنع ـحرکت ـنـیروـهای اٌ ـم اـلـب ـخواـهم ـخـیـلی ـصرـیح بگوـیم که اگر ـمی ـخواـهـیم ـبر ـمشکـلی که ـغ
ود، و ایگزـین واـقـعی ـمی ـش ـسـتـجوی یک ـج ا و ـهم دیگران، در ـج ـست ـه وـنـی رـقی، ـهم کـم ـمـت
حرکتـمان را کند و بطـئی می کند، فایق آـئیم، باید از ـخودمان حـساسیت نـشان دهیم.  من فکر
رات داـخـلی، ـتـحت رای ـتـغـیـی وکراـسی، ـب رای دـم ارزه ـب واـنـیم از ـعرـصه ـمـب ا ـنـمی ـت ـمی کـنم که ـم
ـعـنوان ـبرـتری مـقابله ـبا ـسـیاـست ـهای امپرـیالـیـسـتی دولت آـمریکا، غـفلت کـنـیم و ـیا اـینکه اـهمـیت
ـوری، ـاـت ـای دیکـت م ـه ی که رژـی ـاـی ـورـه م، ـبخــصـوص در کـش ـی ـداد کـن ـم ـل ـا را کم ـق آن ـه
ـای ـروـه ـی ـمه ـن ی ـه مگراـی ـا ـبه ـه ـد. ـم ـن ـاـش ی ـب ـاکم ـم ـنه گرا ـح ـا کـه یک و ـی ـوکراـت ـددـم ـض
اـیه داری ـتشکـیل رـم اـبل ـس ایگزـیـنی در ـمـق د ـج اـی اـیـلی که ـمی ـب ـس اـمی ـم ـسـتی در ـتـم اـلـی ـضدامپرـی
دـهد، ازجـمله نـیاز به دـموکراـسی که ـباـید ـبا تـمام ـقدرت در همه کشورـها ـطاـلب آن ـباشـیم، نـیاز
اـست ا» که ـسـی ادم ـتـمدن ـه ز «ـتـص ا ـت ر ـب وـث ور ـم د ـبـط واـن رـخوردی اـست که ـمی ـت دارـیم.  اـین ـب
آـمریکا ـبـطور ـخـطرـناکی آن را ـتـغذیه ـمی کـند، مـقابـله کـند. به ـنـظر ـمی رـسد که اـین دـید ـمدافع
اـبل ا را در ـمـق د ـم واـسـتـن اـیی که ـمی ـخ رد.  آن ـه اال را ـمی گـی روز دـست ـب ارزه اـم ـهمگراـیی ـمـب
ا اـتوری و ـی ا ـطرـفداری از ـصدام و دیکـت یک اـنـتـخاب که ـفـقط دو ـموـلـفه کاـمالٌ ـمـتـضاد دارد، ـی
دـفاع از ـبوش و دـموکراـسی ـقرار دـهـند، ـتوـسط یک ـجـنـبش ـتوده ای که ـمـفـهوم ـقدرـتـمـندـتر و
ـته ـهـای ـصـلح، آزادی و ـبـارزه ـبـرای رـهـاـیی و آزادی را در وـحـدت ـبـا ـخـواـس پاـیه ای ـتـر ـم
ر را رـصه اـین اـم ا ـع د.  وـلی ـمـهم اـین اـست که ـم د، شکـست ـخورده اـن داـلت، ـتـحـمـیل ـمی کـن ـع
ـطه ـست که حـسـاـسـیت مـا در راـب ـن ـته ـبه اـی ـس بـار مـا واـب ـت ـیم. اـع مـداد نکـن ـمحـدود و نـاچیـز ـقـل
دن ـبه ـهـمه ـشـی رای ـجـمع آوردن و اـتحـاد ـبـخ ط، و در کوـشش ـب وکراـسی در ـهـمه شـراـی ادـم ـب
ـنـیروـهاـیی که ـماـنـند ـما ـمی ـخواـهـند، ـشراـیط مـلی و ـبـین اـلمـلـلی را ـبرای تـغـیـیر واـفـعی ایـجاد کـنـند،

حفظ شود.»
ا ـمردم ـفـلـسـطـین» و «ـهـمـبـستگی ـبا اـمه در «ـهـمـبـستگی ـب اـنی کـنـفراـنس دو ـقـطـعـن در ـبـخش پاـی
ـمردم ـعراق» به ـبـحث گذاـشته ـشد و به ـتـصوـیب رـسـید.  به پـیـشنـهاد ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـمان
اکـید ـقرار گرـفت. اـین ـبـخش ارزه ـمردم ـمـیـهن ـمان ـمورد ـت اـله ـمـب اـمه ـمـس در ـبـخـشی از اـین ـقـطـعـن
ردم رـحق ـم ارزه ـب ـب اـیت از ـم وازات  ـحـم ا ـبه ـم ان ـمی دارد:  «ـم ـی راـنس ـب اـمه ـمصـوـبه کـنـف ـن ـطـع ـق
ـفـلـسـطـین ـبرای ـتاـسـیس دوـلت ـمـسـتـقل ـخود ـبه پاـیـتـخـتی ـبـخش ـشرـقی ـبـیت اـلـمـقدس (اورـشـلـیم)،
ران را ـمحکوم ـمی ر ـضد ـسورـیه و اـی االت ـمـتـحده ـب داـلـلـحن و پرـخاشگراـنه اـی دـی اـنـیه ـهای ـش ـبـی
کـنـیم.  کـنـفراـنس مـخالف ـهرگونه تـهدـیدی از ـسوی امپرـیاـلـیـسم آـمریکا در ـمـنطـقه، ـماـنـند ـموارد
ـبـارزه ـمـردم اـین کـشـورـهـا ـبـرای ـحـقـوق ـستگی ـخـود را ـبـا ـم ـب ـم ـسـورـیه و اـیـران ـبـوده، و ـه

دموکراتیک، صلح و عدالت اجتماعی اعالم می کند.»                 

 

ا ر ـمخـاـلـفت ـب ـظـی واـضع اصـوـلی ـن ر پاـیه ـم د ـعـمل خـود را ـب ـن واـن ـت
وـجه ا ـت ـطـقه ـب اـمی ـمـن ـسـتی، رواج ـصـلح در ـتـم اـلـی ای امپرـی ـجنگ ـه
الزم ـبه ـمـسأـله ـفـلـسـطـین، و دـفاع از ـقواـنـین ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـمـثاـبه ـتـنـها
رای داـمی ـب رگوـنه اـق ا ـه اـلـفت ـب ات، و ـمـخ چارچوب ـحل اـخـتالـف
اـنه ـبزرگ» ـسازـمان دـهی ا، ـنـظـیر ـطرح «ـخاورـمـی ـسرکوب ـخـلق ـه

کنند.»
ـته مـرکزی حـزب مـان پس از ـی نـده کـم مـاـی نـراـنی ـن در ـسـخ
اـنی اـین زـب دـهی و ـمـی اـن ازـم ای آکل در ـس درداـنی از کوـشش ـه ـق
رـسی در ـحمـاـیت از ـب ر رـفقـای ـق تکار و ـهمچـنـین کارزار پیگـی اـب
ـمـبارزه ـبرحق ـمردم ـفـلـسـطـین، ـمـحوری ـترـین ـنـقـطه ـنـظرـهای ـحزب
ـتوده اـیران ـمـطرح گردـید. ـنـماـیـنده ـحزب ـمان در چارچوب ـنـقد
رو ـتـحـمـیل ای اـخـی ال ـه اـیه داری در ـس رـم ای ـس ورـه اـست کـش ـسـی
ـسم در ـی اـل وـسـی روپاـشی ـس اـنی» در دوره پس از ـف وـین ـجـه ـظم ـن «ـن
ده ای ـعـم ـشـخـصه ـه رـقی، «یکی از ـم وروی و اروپای ـش اد ـش اـتـح
ای اـمه ـه رـن وـجه ویژه و ـب ر را ـت ای اـخـی ال ـه ان در ـس ـتـحوالت ـجـه
ـطـقه ـن بـال ـم ـتحـدان نـاتـوـیی آن در ـق ـتحـده و ـم ـنه ایـاـلت ـم پرداـم
اـمـین رای ـت از در ـتالش ـب رـب ـسم از دـی اـلـی اـنه داـنـست.  امپرـی اورـمـی ـخ
ان که در اس ـجـه ـطـقه ـحـس ـن ازع اـین ـم ـبه و ـبالـمـن اـن رل ـهـمه ـج کـنـت
ورده ـمی ای دـست ـنـخ ازارـه ز ـب ـی رژی و ـن اـبع ـمـهم اـن ـن ده ـم ردارـن ـب
روپاـشی اـتـحاد ـشوروی که وده اـست.  در دوره پس از ـف اـشد، ـب ـب
ـماـنـعی ـجدی و اـسـتراتژیک ـبرای ـموـفـقـیت ـبرـناـمه ـهای امپرـیاـلـیـسم
دان آن ده و ـمـتـح االت ـمـتـح ای اـی ود، کوـشش ـه ـطـقه ـب در اـین ـمـن
وـقـعـیت اـنه ـبه دـلـیل ـم ـی اورـم ـته اـست. ـخ اـف دی ـی دـی اٌ ـج ـت ـی اد کـیـف اـبـع
اـسـتراتژیک ـمـهم آن، اـهـمـیت ـفراواـنی ـبرای ـطرح ـهای امپرـیاـلـیـسم
اـمه رـن از ـب رـب اکم در واـشنگـتن از دـی ـظه کاران ـح اـف داراـست.  ـمـح
ـته اـنـد. ـظـر داـش ـیـاـنه را ـمـد ـن ـیـاـسی ـخـاورـم ـیـای ـس ـیـر ـجـغـراـف ـی ـتـغ
ـبرگزاری اوـلـین کـنـفراـنس ـمـنـطـقه ای ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی در
ـرح ـود. ـط ـب ی ـن ـادـف ـص ـال 1994 ـت ـتـخت اردن) در ـس ـان (پاـی اـم
نـده و دربـر ـیـقت بـایـد اداـمه دـه یـاـنه بـزرگ» را در ـحـق «خـاورـم
دارنده نکات محوری این کوشش های امپرـیالیستی برای کنتزل
زی اـمه رـی رـن ای ـب ـطـقه داـنـست.  ـهدف ـتالش ـه اری اـین ـمـن اـسـتـعـم
ـشده امپرـیاـلـیـسم آـمریکا ـبر ـخالف ـمدـعـیات ـسران اـیاالت ـمـتـحده
شـر»، ر  «گـستـرش دمـوکراـسی و ـحقـوق ـب ـنی ـب ـب در رسـاـنه هـا ـم
تـضمـین کنـترل ـسـیاسی اـین مـنطقه ـحـساس ـبرای اـین کـشور و بـهره
و در آوردن رای ـبه زاـن ـطـقه ـب ار ـنـفـتی ـمـن رـش اـبع ـس ری آن از ـمـن گـی
رـقـبای اـقـتـصادی ـخود اـست. آنچه که درک آن در ـحال ـحاـضر
اـهـمـیت دارد، اـیـنـست که اـیاالت ـمتـحده ـتوجه ـخود را ـمشـخـصاً ـبر
ـطـقه و ـبه ـن مـرکز کرده اـست، چرا که اـین ـم ـت اـنه ـم ـی روی خـاورـم
ـتی اـبع ـنـف ـن ارس دارای ـم ـیج ـف ـخصـوص کشـورهـای حـوـضه ـخـل
ـعـظـیم اـند و اـیاالت ـمـتـحده ـنـشان داده اـست که ـبه ـسادگی دـست
رـخی از کشـورهـای رل ـب ـت رـنخـواهـد داـشت. کـن ـطـقه ـب ـن از اـین ـم
ـمـنـطقه ـتوـسط اـیاالت ـمـتـحده، از ـسوـیی دـسـترـسی به ـمـناـبع ـنـفـتی را
اـیی ـی راـف ر ـجـغ ـظ وـیی دیگر از ـن ازد و از ـس دور ـمی ـس رای آن ـمـق ـب
ـتـسـلـطی ـحـیاـتی را ـبر روی امکاـنات ارـتـباـطی ـبـین کـشورـهای اـین
رای وـقـعـیت را ـب رـین ـم ا ـبـهـت ورـه د. اـین کـش اد ـمی کـن ـطـقه اـیـج ـن ـم
اـنتـقال ذـخاـیر ـنـفت و گاز اـین کـشورـها به ـغرب ـفراـهم ـمی ـسازـند

ادامه شرکت هیئت نمایندگی حزب ...



دادند تا اقتدار این ملت بزرگ و ریشه دار را به اقتدارگرایان بین المللی نشان دهند و
ـبر ـهدفـها و آرـمانـهای بلـند ـخود پای ـبـفـشرـند .سـخـنان رـئـیس جـمـهور مـحـترم، ـحرف دل
ش اـی ـم ان ـمـلت و دوـلت را ـبه ـن ـی اـطـفی ـم د ـفکـری و ـع وـن ار دیگر پـی ود و ـیـکـب ردم ـب ـم
گذاـشت.» اـحـمدی نژاد ـنـیز در پـیام ـمـشابـهی از ـجمـله ـمدـعی ـشد که: «مـلت اـیران دـیروز
رژى ز از اـن ره ـمـندى ـصـلح آـمـی راى ـبـه در ـسراـسر ـکـشور ـبه ـصراـحت ـخواـسـته ـخود را ـب
ردارى از ـهـمه ـظرـفـیت ـهاى اـنـیان اـعالم ـکرد و ـمـصراـنه ـخواـهان ـبـهره ـب ـهـسـته اى ـبه ـجـه
یـرو و تـى، ـن ـنـع ـنه هـاى، پزـشکـى، ـص ـی ـته اى در زـم ـس یـز از انـرژى ـه ـتفـاده ـصـلح آـم اـس
ـکـشاورزى ـشد.» اـحـمدی نژاد در سـخـنانی که روز چـهارشـنبه از ـسوی خـبرگزاری اـیسـنا
ـمـخاـبره ـشد ـهمچـنـین اـفزود: «گاـهی اوـقات ـمـسـیر ـحرـکت ـیک ـمـلت ـبه ـسوی ـتوـسـعه و
پـیـشرـفت همچون کالف ـسردرگمی اـست که اـنـسان را از تحـقق اـهداف ـنااـمـید می ـکـند
اـما به ـیکـباره ـبا گـشوده ـشدن یک گره ـهمه اـین کالف گـشوده و ـباـعث تـحول در ـهمه
ـسـته ـیی ـسـبب ز ـه ران ـبه داـنش ـصـلح آـمـی وـفق ـمـلت اـی اـبی ـم ا ـمی ـشود ... دـسـتـی ـعرـصه ـه
ارت د.» ـبه ـعـب اـب ا ـبه ـتـحول و پـیـشرـفت دـست ـی ا ـکـشور در ـهـمه ـعرـصه ـه ـخواـهد ـشد ـت
رار گرـفـته ـسـته ـیی ـق ران ـه اع ـبـح ـشـع ور ـتـحت اـل اـیل و ـمشکالت کـش ـس ر ـهـمه ـم روـشن ـت
ای اه ـه اـسـتی که رژـیم در ـم اـهـیت واـقـعی ـسـی اـتی پرده از ـم دـعـی أـمل در چـنـین ـم اـست. ـت
اره کرده اـیم که ا اـش ارـه ر ـب ای اـخـی ا در ـهـفـته ـه ر ـمی دارد. ـم ال کرده اـست ـب ر دـنـب اـخـی
سـیاست اـخـیر رژـیم نه در راسـتای حـفظ مـنافع مـلی کـشور بلکه در راه ـحفظ ـمـنافع رژـیم
اـسـتـبدادی و ـبه ـمـنـظور ـتـثـبـیت آن در پـیش گرـفـته ـشده اـست. در پس  پرده دود ـتـبـلـیـغاـتی
اـمه ـبـهره وری از ـتـشـنج ـبـین رـن ران» ـب رـبـلـندی اـی ران» و «ـعزت و ـس اـفع ـمـلی اـی اع از ـمـن «دـف
اـلـمـلـلی ـبه ـمـنـظور ـتوـجـیه ـسـیاـست ـهای ـمـخرب داـخـلی ـیی اـست که در ـماه ـهای اـخـیر ـبه
ای ردـمی و ـتالش ـه ای ـجـنـبش ـم اـمی دـست آوردـه د ـتـم دـی ـسرـعت از ـسوی دوـلت ـج
ات اری واـقـعـی وـشـی ا ـه د ـب اـی رار داده اـست. ـب ور را ـهدف ـق ای ـمـیـهن دوـست کـش روـه ـنـی
ور ـمـنـحرف کردن ـظ ریکاـیی رژـیم را که ـبه ـمـن د آـم اـنه ـض ـب رـی وام ـف ای ـع ارـه پـشت ـشـع
افکار عـموـمی اـیران و ـجـهان به کار گرـفته می ـشود، اـفـشاء کرد و ـتأکـید نـمود که رژـیم
ان اـید. ـهـم ا را ـحـفظ ـنـم اـفع ـمـلی ـمـیـهن ـم واـند ـمـن رکوبگر ـنـمی ـت ردـمی و ـس اٌ ـضد ـم ـعـمـیـق
ـطور که ـما به دـفـعات اـشاره کرده اـیم ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه ـسران رژـیم ـعمالٌ ـتنـها
اـفل ـجنگ ـطـلب در واـشنگـتن و ـسم و ـمـح ـی اـل اـنه امپرـی ـب ای ـجنگ ـطـل اـست ـه ـبه ـنـفع ـسـی
اروپا ـعـمل ـمی کـند. اـفـشای اـین ـسـیاـست ـها و مـبارزه ـبا آن دـفاع از ـمـنافع ـملی ـمـیـهن ـما و
ـمـبارزه در راه ـجـلوگـیری از یک ـفاـجـعه دیگر ـنـظاـمی در ـمـنطـقه ـخاورـمـیانه اـست. ـنـظاـمی
ر ضـد ـشن ـب وج سـرکوب ـخ ـتن ـم اال گرـف ار ـب ات کشـور  در کـن ـسی کردن ـحـی ـی و  پـل
ـمـخاـلـفان  که از ـنـمونه ـهای اـخـیر آن ـمی ـتوان ـبه ـیورش وـحـشـیاـنه ـمزدوران ـمـسـلح رژـیم
ـبه ـفـعاالن ـجـنـبش ـسـندیکاـیی و کارگران ـشرکت واـحد و ـهمچـنـین ـحـمـله روز 25 ـبـهـمن
ـماه ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی به دروـیش ـهای ـنـعـمت الـلـهی و ـمردـمی که ـبه ـحـماـیت از آـنـها در
ری ار اداـمه ـموج دـستگـی د، در کـن ودـن ان ارم در گرداگرد ـحـسـیـنـیه ـمـتـحـصن ـشده ـب اـب ـخـی
ـها، ـفـشار و ـتـصویه  فـعاالن جـنـبش داـنـشـجوـیی و ادامه ـیورش به ـمـطـبوـعات ـمـسـتقل اـشاره

کرد.
ران 27 ـسال پس از پـیروزی اـنـقالب ـبـهـمن 57، در ـبـحران واـقـعـیت اـین اـست که اـی
ـعـمیق ـسـیاـسی - اـقـتـصادی دـست و پا ـمی زـند. شکـست ـبرـناـمه اصالح رژـیم والـیت فـقـیه
اـیج ا ـنـت ا ـخاـتـمه رـیاـست ـجـمـهوری ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی ـب از درون که پس ـهـشت ـسال ـب
ـشانگر اـین واـقـعـیت ـعـیـنی اـست که رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمـعـضل د، ـن ان رـسـی اچـیزی ـبه پاـی ـن
رـبه رار دارد. ـتـج ا ـق ور ـم اـسی کـش ای ـسـی روـه ـی ردم و ـن ر ـم راـب اـسی ـیی اـست که در ـب اـس
ـهـشت ـسال اـخـیر ـنـشان داده اـست که بـلیه اـنـشـقاق و چـند دـستگی ـنـیروـهای آزادی ـخواه
رـین اـعی ـمـهـمـت روـهای اـجـتـم اـفتگی ـنـی ان ـی ازـم ار ـضـعف ـجدی ـس و اـصالح ـطـلب، در کـن
معضلی است که ـجنبش مردمی میهن ما با آن روبه روست. ارتجاع به خاطر نبود یک
ـحایگزـین ـعـمـلی، ـمـترـقی و ـمـلی ـتواـنـسـته اـست ـبا اـنواع ـماـنورـها ـبر ـبـحران ـهای ـسـیاـسی -
د. شکـست ـبن ود اداـمه دـه ات ـخ د و ـبه ـحـی دت) ـغـلـبه کـن اه ـم د کوـت رچـن ادی (ـه اـقـتـص
ا ا ـب ردـمی ـتـنـه وا ـبه ـسـمت ـجـنـبش ـم وازن ـق ر ـت اـیی ـبه ـسـمت ـتـغـیـی وـنی و راه گـش ـبـست کـن
ـمـبارزه ـسازـمان ـیاـفـته و ـمـتـحد ـهـمه ـنـیروـهای آزادی ـخواه و گردان ـهای اـجـتـماـعی ـمـیـسر
اـست.  درس ـبزرگ اـنـقالب ـبـهـمن 57 اـین ـبود که ـنـیروی ـمـنـسـجم و ـسازـمان ـیاـفـته ـتوده
ـها ـتوان درـهم شکـسـتن ـماـشـین ـنـظاـمی ـسرکوب را دارد. ـبه کاری گـیری اـین ـتـجرـبـیات

گرانبها در این روزهای سخت و بحرانی بیش از پیش حائز اهمیت است.
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ادامه منابع نفت و گاز ایران ...ادامه  سیمای ایران 27 سال ....
ایگان ـس رای ـهـم و ـمـیالدی ـقـیـمت گاز ـب ال ـن دای ـس ان از اـبـت ال ازبکـسـت ـمـث
ـخود، از جـمله ـتاـجیکـسـتان را اـفزاـیش داده اـست. ـمـسـئوالن دوـلت ازبکسـتان
درـست ـبر ـخالف دـست اـندرکاران و ـمـسـئوالن ـجـمـهوری اـسالـمی که داـئـماً
ـبر اـثر ـضـعف و ـناـتواـنی ـناـشی از ـعـملکرد و ـسـیاـست ـهای رژـیم چوب ـحراج
را ـبه ـمـنابع ـحـیاـتی ـنـفت و گاز ـمی زـنـند، اـعالم داـشـته اـند:   ـباال رـفـتن ـقـیـمت
زاـیش ان روـندی ـطـبـیـعی و ـمـنـطـقی اـست که در پی اـف گاز از ـسوی ازبکـسـت
رـین وـجـیه اـست. یکی از آـخ اـبل ـت ان ـق وـخـتی در ـجـه واد ـس ـقـیـمت ـنـفت و ـم
ـنـموـنه ـها ـقرار داد ـصادرات گاز ـبه ـشـیخ ـنـشـین اـمارات ـمـتـحده ـعرـبی اـست،
ال ، رـیـیس کل ـس اه اـم ارـیخ 10 ـبـهـمن ـم ا ـبه ـت ـسـن رگزاری اـی ـبه گزارش ـخـب
رار وـعاـتی اـعالم داـشت:  «ـق دـیوان ـمـحاـسـبات کـشور ـطی یک ـنـشـست ـمـطـب
رف ور ـظ ارد دالری کـش ـی ـیـل رر 21 ـم وـجب ـض ارات ـم ادرات گاز ـبه اـم داد ـص
25 سال می شود... قرار داد صادرات گاز ایران به امارات با سرمایه گذاری

600 میلیون دالری منعقد شده است.»
ن قـرار داد در 7 سـال اول بـا نـرخ ـنـفت 18 دالر ـبق اـی ـمت گاز ـط ـی    ـق
ده ارات ـمـتـح ده، اـم رخ 40 دالر ـتـعـیـین ـش دت ـبه ـن د از اـین ـم اـسـبه و ـبـع ـمـح
مـجـموـعاً از اـین ـقرار داد 8 ـمیـلـیارد دالر ـسود ـمی ـبرد،که 4 ـمـیـلـیارد دالر آن

نصیب شرکت دالل و بی نام و نشان کرستت می شود.»
رـیـیس کل دـیوان ـمـحاـسـبات کـشور سپس اـفزود:  «اـصوالً ـقراردادـهای نـفت
رارداد یک ا در اـین ـق ود، اـم اء ـمی ـش ـض والن دو دوـلت اـم ـسـئ و گاز ـبـین ـم
ات سـاب اـست، یکی از ـتـخـلـف ازی شـده و طـرف ـح شـرکت دالل وارد ـب
ـموـجود در اـین ـقرار دادثاـبت نگاه داشـتن قیـمت ـفروش گاز به اـمارات است،
ـشرکت کرسـتت ـهیچ گونه ـسابـقه فـعاـلیت در زـمـینه ـهای نـفت و گاز ـنداـشته
ا گاز »که رارداد ـنـیز ـتـمام ـمراـحل اـنـجام را ـبه ـشرکت « داـن و پس از ـعـقد ـق
اـسـیس ـشده واگذار کرده اـست، ـتـنـها ـفردی از راـنی و ـعرب ـت ـتوـسط چـند اـی
ارد ـسـهام داـشت ـظرف ـمدت 5 ا گاز) 1 ـمـیـلـی اـیران که در اـین ـشرکت ( داـن
ول، ـسـئ ام ـم اـبه گـفـته اـین ـمـق ـن ود کرد...«  ـب ارد دالر ـس ـی اه، ـبـیش از 5 ـمـیـل ـم
ـسال گذـشـته رـیـیس ـجـمـهور وـقت ( ـمـحـمد ـخاـتـمی) در ـشورای اـمـنـیت ـبرای
ر د. ـب رارداد ـفـسق نگردـی ا اـین ـق ـسه داد، اـم رار داد ـتشکـیل ـجـل ررـسی اـین ـق ـب
اـساس ـبرـخی گزارـشات، در اـین ـقرارداد ـضد ـمـلی پای سپاه پاـسداران، ـبـنـیاد
زـعـلی و ی، ـخ اـن ـنـج ـس ی، رـف ـت ـن ر ـج ـی ـظ ران رژـیم ـن ر که گروـهی از ـس دـی ـغ
ان اـست و ـبه د، در ـمـی ور دارـن رـیت آن ـحـض دـی اء و ـم ات اـمـن زدی... در ـهـی ـی
ود. از ده ـب ـش رارداد ـن ودن اـین ـق ادر ـبه ـمـنـتـفی ـنـم ـهـمـین دـلـیل دوـلت ـقـبـلی ـق
ا وـضـعـیت وـخـیم ـصـناـیع ـنـفت و گاز اـیران ، واردات دیگر ـمـساـیل در راـبـطه ـب
ـبـنزـین و ـهزـیـنه ـهنگـفت آن اـست که ـبه ـجـیب ـبرـخی اـنـحـصارـها و دوـلـتـهای
اروپاـیی ـسرازـیر ـمی ـشود. ـبه گـفـته ـمدـیر ـعاـمل ـشرکت ـمـلی پـخش ـفرآورده
ر ارد دالر اـست که ـب زـین 4 ـمـیـلـی ده واردات ـبـن ال آـیـن ودـجه ـس ای ـنـفـتی، ـب ـه
اـساس واردات روزانه 34 ـمـیـلـیون ـلـیـتر پـیش ـبـیـنی و در الـیحه ـبودجه دوـلت
اـحـمدی نژاد گـنـجاـنده ـشده اـست.  ـبه اـین ـترـتـیب در آـمد کـشور از ـصدور و
ـفروش ـنـفت و گاز دوـباره ـتوـسط رژـیم والـیت ـفـقیه ـبرای وارد کردن ـبـنزـین
دگان اـصـلی رـن ا ـب از ـمی گردد و در واـقع آـنـه اـلـیـسـتی ـب ـبه اـنـحـصارـهای امپرـی
ار رـش اـبع ـس د. وـضـعـیت ـمـن ـسـتـن اـنی ـه ازارـجـه ای ـنـفت در ـب زاـیش ـقـیـمت ـه اـف
ـنفت و گاز ـبا ـتوجه به سـیاـست ـهای ـضد ملی ـمرتجـعان ـحاکم ـبسـیار نگران
رـصت ا ـف ـنـه ود ـنه ـت رب ـخ اـست ـمـخ ا ـسـی ده اـست، رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب کـنـن
ده، وده، ـبلکه ـسـبب گردـی ا رـب ـیـهن ـم اـیی را از کف ـم ـن ـث ـت زرگ و اـس ای ـب ـه
ازیگران اـصـلی اـنرژی ـفـسـیـلی در اـیران ـموـقـعـیت ـخود را ـبه ـعـنوان یکی از ـب
ی، ـحق اـن اع ـجـه وـجه ـبه اوـض ا ـت ـته از دـست داده و ـحـتی ـب ـته رـف ان رـف ـجـه
ـصـارـهـای ـیـز ـبه اـنـح ن ـنـفت و گاز را ـن ـیـادـی ـیت و ـمـالکـیت ـبـر ـم ـحـاکـم
امپرـیالـیسـتی وا ـمی گذارد. آـنان که شـعار ـنفت ـبر ـسر سـفره ـمردم را ـسر ـمی
دادـند، ـظاـهراً ـبـیش از گذـشـته ـسـفره ـشرکت ـها و اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی را ـبا

نفت و گاز ایران رنگین ساخته و می آرایند!
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ا درـصد ز گذـشـته که در آـنـه اـنون اـساـسی پاـیـی ۀ 2006) و ـهـمه پرـسی ـق وـی (ژاـن
ـشرکت کـنـندگان ـبه ـترـتـیب 58 و 63 درـصد ـبود، در اـنـتـخاـبات اـخـیر درـصد
رأی دـهـندگان ـبه 70 درـصد اـفزاـیش ـیاـفت. اـین یکی از مـهم ـترـین جـنـبه ـهای
ر در ـجـهت ـسـتـم دِ ـم ود یک روـن انگر وـج اـی ـم ود که ـن ات ـب اـب ـتـخ ـمـثـبت اـین اـن
اـیی که اـسی کـشور اـست. گروه ـه راـیـند ـهای ـسـی دۀ ـمردم در ـف زاـیـن ـشرکت ـف
د و ـتـصـمـیم ر روش دادـن ار ـتـغـیـی د اـین ـب ودـن ات ـقـبـلی را ـتـحرـیم کرده ـب اـب اـنـتـخ
ر أـثـی ازـسازی کـشور و ـنـهاد ـهای دوـلـتی ـعراق از داـخل ـت ر ـفراگرد ـب گرـفـتـند ـب
ای دـه ـن راـی داز ـف رـسـیم چـشم اـن سـزاـیی در ـت د. اـین ویژگی اـهـمـیت ـب بگذارـن
ـسـیاـسی کـشور و ـحل و ـفـصل ـمـساـئل ـعـمده ای داـشت که ـعراق ـبا آـنـها رو ـبه

روست.
به رغم خشونت گسترده و تقـلبی که روند انتخابات را خدشه دار کرد،
ـشرکت گـسـتردۀ ـمردم در روز اـنتـخاـبات یک ـبار دیگر ـعزم اکـثرـیت کوـبـندۀ
اـیـشان ـبه شکـلی دـموکراـتیک ـنـشان داد. ـهـنوز رای ـبـیان ـخواـست ـه ـمردم را ـب
راـیـند ـسـیاـسی ـبه ـعـنوان ـتـنـها راه ـممکن ـبرای ـبـیرون ـمی ـتوان اـمـید زـیادی ـبه ـف
ای ادـه رار ـنـه ازی و اـسـتـق ازـس ات، ـب ـب اـبی ـبه ـصـلح، ـث ـی ـت رـفـتن از ـبحـران و دـس

دموکراتیک داشت.
وـنـیـست ـعراق ـجزو اـئـتالف «ـلـیـست ـمـلی» وال:  ـحزب کـم ـسـئ
ده ای که اـین اـسی ـعـم ـی وـضع ـس رکت کرد. ـم ات ـش اـب ـتـخ در اـن
ـنـیروـها را در اـئـتالف «ـلـیـست مـلی» ـمتـحد ـمی کرد چه ـبود؟ دیگر
مدعیان عمدۀ قدرت سیاسی چه کسان یا گروه هایی بودند؟

اـتی ـتخـاـب وک اـن رای اـیجـاد یک ـبـل راق ـب ـست ـع ـی وـن پاـسخ:  حـزب کـم
ر اـساس یک رال، ـب روـهای چپ و ـلـیـب ا ـشرکت ـنـی رـمذـهـبی دـموکراـتیک ـب ـغـی
ات اـب ۀ اـنـتـخ راواـنی کرد. ـتـجرـب اـنه و دـموکراـتیک، ـتالش ـف اـمۀ ـمـیـهن دوـسـت رـن ـب
قـبلی (10 بـهمن 84) ـمؤـید ـتأـثـیر مـنفی  چـند پارگی و تـفرـقۀ ـنسـبی در ارودگاه
دـموکراـتیک ـبر ـنـتـیـجۀ [اـنـتـخاـبات] ـبود. ـبررـغم کـمـبودـها و ـبرـخی ـمـحدودـیت
ـهای گروه ـهای ـشرکت کـنـنده، اـین ـتالش ـما به ـطور ـعـمده ـبا ـهدف از ـمـیان
ـبردن ـقـطب ـبـندی ـقوـمی ـ ـفرـقه ـیی در ـحـیات ـسـیاـسی کـشور ـبود که ـخـطری
اـست مـهلک ـبرای چـشم اـنداز آـیـندۀ دـموکراـسی در ـعراق. در ـنـتـیـجۀ ـبـحث و
راـنس وـحدت ان کـنـف رـی ا، ـبه ویژه در ـج اری از اـین گروه ـه ـسـی گـفتگو ـبـین ـب
اـتی] ـمـلی ـعراق ـمـلی در ـبـغداد در اواـخر ـسال ـمـیالدی گذـشـته، ـلـیـست [اـنـتـخاـب
شکل گرـفت. اـین ـمـجـموـعه ـشاـمل 15 گروه و 4 ـلـیـست ـبود که در اـنـتـخاـبات
ـزب ـری ـح ـب ـاد ـخـلق» ـبه رـه ـمـله «اـتـح ـد (از ـج ـودـن ـرکت کرده ـب ی ـش ـبـل ـق
ده در ـن اـسی ـعمـدۀ شـرکت کـن ـی وک هـای ـس ـست عـراق). دیگر ـبـل ـی کمـوـن
مـدۀ کُرد و تـان (دو حـزب ـع ـتالف کردـس بـارت بـودنـد از: اـئ ـتخـابـات ـع اـن
ـمـتـحداـنـشان)، ـجـبـهۀ وـفاق ـمـلی (ـشاـمل ـحزب اـسالـمی ـعراق و دو گروه دیگر
ا اـسالـمی سُـنّـی)، و ـشورای ـمـلی گـفـتـمان (ـمـلی گراـیان؛ از ـقراری در ارـتـباط ـب

بعثی های سابق).
ات ـمی اـب ـتـخ رگزاری اـن ـته از ـب اً 4 ـهـف ـب رـی ون ـتـق وال: اکـن ـسـئ
در وده اـست؟  اـئـتالف «ـلـیـست ـمـلی» چـق ۀ آن چه ـب ـتـیـج گذرد. ـن
رای ات ـب اـب ـتـخ ـتـیـجه ای که اـن ا از ـن رأی آورده اـست؟ ـتـحـلـیل ـشـم

حزب کمونیست عراق داشت چیست؟ 
ا و پاـسخ:  ـبه ـعـلت اـعـتراض ـهای ـشدـید ـعـموـمی ـنـسـبت ـبه ـبی ـنـظـمی ـه
اـندـهی أـخـیر زـیادی اـنـجام ـشد. ـسازـم ا ـت ـخـشوـنت ـها، اـعالم ـنـتـیـجۀ اـنـتـخاـبات ـب
ر ر چـت ام ـشد که 50 گروه را زـی رکزی اـنـج وـسط ـم وده ـیی ـت راض ـهای ـت اـعـت
ـخود داـشت. یک تـیم بـین الملـلی که در آن لیگ ـعرب و ـسازـمان ملل ـمتـحد

ـشرکت داـشـتـند ـبرای اـنـجام ـتـحـقـیق در اـمر اـنـتـخاـبات ـبه ـعراق اـعزام ـشد. گزارـشی
که اـین ـتـیم ـمـنـتـشر کرد، اـتـهام ـخدـشه دار ـبودن اـنـتـخاـبات ـبه ـعـلت ـتـقـلب گـسـترده و
ده ای در ات که ـضـعف ـعـم اـب ون اـنـتـخ ـسـی ات کرد. کـمـی ـبی ـنـظـمی را ـبه روـشـنی اـثـب
ـسازـمان و کارکردش وـجود داـشت، ـمـجـبور ـشد ـنـتاـیج 227 ـصـندوق رأی را ـباـطل
کـند. اگرچه که اـین اـبـطال ـتـفاوـتی در ـنـتـیـجۀ ـنـهاـیی اـنـتـخاـبات ـنـمی کرد، وـلی  اـین
راق ا در ـع روـه اـسی ـنـی وازن ـسـی ازـتاب ـحـقـیـقی ـت اـبات ـب اـیج اـنـتـخ ـشان داد که ـنـت اـمر ـن
اـبراـین، ـنـمی ـشود در اـمر ـتشکـیل  دوـلت اـتـحاد ـمـلی  آـتی، ـتـنـها اـین ـمـعـیار ـنـیـست و ـبـن
اـمل اـصـلی اق ـمـلی ـع شـرد که وـف ر اـین خـواـست پای ـف د ـب اـی ظـر گرـفت؛ ـب را در ـن
ا آـنـجاـیی که ـقـطـعی ـشده اـست را ـمی اـیی  ـت اـیج ـنـه اـشد. ـنـت راـیـند ـب دیگری در اـین ـف

توان به صورت زیر جمع بندی کرد:
ائتالف متحد عراق: 47 درصد - 128 کرسی

ائتالف کردستان: 19 درصد - 53 کرسی
جبهۀ آشتی ملی: 16 درصد - 44 کرسی
لیست ملی عراق: 9 درصد - 25 کرسی

شورای گفتمان ملی: 4 درصد - 11 کرسی
روـشن ـبود که ـعملکرد ـلـیـست مـلی ـعراق پاـیـین ـتر از ـحد اـنـتـظار ـبود، که عـلت
ان رگزاری و در ـجرـی وّ ـمـنـفی در روز ـهای پـیش از ـب اد ـج ا اـیـج اـصـلی آن ـبه ـنـظر ـم
راق ر گروه دیگری ـبه ـلـیـست ـمـلی ـع ر از ـه ـشـت وّ ـبـی ود. اـین ـج ات ـب اـب رگزاری اـنـتـخ ـب
ا ـحـضور داـشت و رـقـیب اـصـلی اـئـتالف ـمـتـحد ان ـه ام اـسـت ـصدـمه زد چرا که در ـتـم
رـقه ای وـمی و ـف اـهـیت ـق ر ـم ـشـت ـی اـتی دیگر، ـب اـب ـتـخ ای اـن د. ـلـیـست ـه ـمـحـسوب ـمی ـش
ام ای اـنـج رآوردـه د. ـب اـصی پایگاه و ـحـضور داـشـتـن اـطق ـخ ا ـمـلی، و در ـمـن د ـت داـشـتـن
ات ر اـساس ـعـملکرد گروه ـهای ـتشکـیل دـهـندۀ ـلـیـست ـمـلی ـعراق در اـنـتـخاـب ـشده ـب
ود که اـین ـلـیـست دـست کم 15 درـصد اکی از آن ـب وـیه) گذـشـته ـح اه ـبـهـمن (ژاـن ـم

آرا به دست خواهد آورد.
ـسـئوال:  به ـنـظر ـشـما ـبرآـمد تـحوالت از لـحاظ شکل ـقوۀ اـجراـیی و

دولت جدید چگونه خواهد بود؟
رار یک دوـلت ان اـسـتـق واـه ات ـخ اـب ـتـخ ا پـیش از اـن دت ـه ا ـم زب ـم پاـسخ: ـح
ـصل چاـلش هـای ـعمـده و رای  ـحل وـف ـنهـا راه ـممکن ـب وان ـت ـن وحـدت ـمـلی ـبه ـع
اره ان گوـنه که در پاـسخ ـبه پرـسش اول اـش ور ـشد (ـهـم ر کـش اـلب ـب رم ـغ اـئل ـمـب ـس ـم
ر نکاـتی ـمـخـتـلف، در کل د ـب أکـی ا ـت راـتی و ـب ا ـتـغـیـی ر، اگرچه ـب ـظ روزه اـین ـن ـشد). اـم
ـمورد پذـیرش ـبازیگران ـعـمدۀ ـسـیاـسی ـقرار گرـفـته اـست. ـبرـخی ـمـثل اـئـتالف ـمـتـحد
در ـعوض تکـیه ـبر اـصل  وـفاق ـمـلی ، ـخواـسـتار ـتشکـیل دوـلـتی ـمـبـتـنی ـبر “ـمـشارکت´
ـشدـند. اـین ـهم ـباز ـتالـشی اـست ـبرای کارـبرد ـمـعـیارـهای ـقوـمی ـ ـفرـقه ـیی ـبه ـعـنوان
ۀ آـشـتی ای سُـنّـی (ـجـبـه وای گروه ـه اکـتیک اـغ دفِ اـین ـت اـساس ـتشکـیل دوـلت. ـه
ـمـلی) اـست، در ـحاـلی که گروه ـهای دـموکراـتیک ـغـیر ـمذـهـبی را ـمـسـتـثـنا ـمی کـند و
به حاشیه می راـند. موـضوع قابل ـتوجه این است که ائتالف مـتحد دیگر دارای آن
وع آرای اـین وـمی ـقـبـلی داـشت. ـبه ـعالوه، ـمـجـم رـیت ـنـیـست که در ـمـجـمع ـعـم اکـث
شکـیل دوـلت تِ دو ـسـومِ الزم ـبـرای ـت ـتـان در ـحـد اکـثـرـی ـتالف کردـس گروه و اـئ
ر زون ـب ر الزم اـست. اـف شکـیل دوـلت یک اـئـتالف وـسـیع ـت رای ـت راـین ـب اـب ـن ـنـیـست. ـب
اـین، اـئتالف کردـسـتان به ـشرکت دادن ـهر چـهار ـلـیـست اصـلی، از جمـله لـیست مـلی

عراق، تمایل نشان داده است.
ر دارد، ـی أـث اـسی ـت ای ـسـی رـخی از گروه ـه وـضع ـب ر ـم اـمل ـمـهم دیگری که ـب ـع
ده ای اـست که دوـلت اـین کشـور در دـی شکالت ـع ریکا و ـبه ویژه ـم اـست آـم ـسـی
اـنی ۀ جـدول زـم سـاـل راق] و ـم راتژی خـروج [از ـع ا آن رو ـبه روـست. اـسـت داـخل ـب
ای اه ـه د که در ـم ـسـتـن اـیی ـه وـضوع ـه ۀ ـم اـمی از ـجـمـل ـظ ای ـن روـه دن ـنـی رون کـشـی ـبـی
اـسی ـعـمدۀ ـعراق چاـلش ـهای روـهای ـسـی اـفت. ـنـی آـیـنده ـشدت و ـحدت ـخواـهـند ـی
دـشواری در پـیش رو دارـند و ـمدتی ـطول ـخواـهد کـشـید ـتا ـسرانـجام دوـلت ـتازه ای

به منصۀ قدرت برسد.

ادامه  مصاحبه «نامه مردم» با رفیق سالم ....
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مصاحبه نامه مردم با رفیق سالم علی، سخنگوی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

«ما به مبارزه خود برای تشکیل یک دولت وحدت
ملی ادامه خواهیم داد»

مطبوعات جهان، روز جمعه 21 بهمن ماه، از قول عادل الالمی، رئیس کمیسیون
مستقل انتخاباتی عراق، نتایج نهایی و تائید شده انتخابات پارلمانی این کشور را که
در آذرماه انجام شده بود، انتشار دادند.  با توجه به اهمیت نتایج این انتخابات در
تحوالت آتی کشور همسایه و همه منطقه و همچنین برای اطالع خوانندگان «نامه

مردم» از روند برگزاری این انتخابات، در جریان مصاحبه ای با رفیق سالم علی، عضو
شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، برخی از سئوال های

کلیدی مطرح مورد بحث قرار گرفتند.  در ادامه پاسخ های رفیق سالم علی به سئوال
های مطروحه منتشر می شوند.  ما عالوه بر این مصاحبه توجه خوانندگان نامه مردم را
به ترجمه متن «نامه سر گشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق به احزاب برادر»
در رابطه با تحوالت این کشور که در سایت اینترنتی حزب توده ایران منتشر شده

است، جلب می کنیم.

داـمی وان اـق اه)، در ـسـطح ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـعـن ر (دی ـم اـمـب اه دـس ات ـم اـب وال-  اـنـتـخ  ـسـئ
وـضوع ـهای ورد ـم اٌ در ـم ـطـف اـبی گردـید. ـل راق ارزـی ـمـهم در راـسـتای ـتـحوالت آـتی ـع

کلیدی متأثر از نتیجۀ این انتخابات توضیحاتی بدهید؟
پاـسخ:  اـنـتـخاـبات اـخـیر (24 دی ـماه 84) در ـعراق اـهـمـیـتی ـحـیاـتی ـبرای ـتـحوالت ـسـیاـسی ـجاری
در ـعراق داـشت، زـیرا  نـقـطۀ پاـیاـنی ـبر ـمرحـلۀ [دولت] اـنتـقالی ـبود و ـبر اـساس ـقاـنون اـساـسی یی ـبرگزار
ـمی ـشد که در ـهـمه پرـسی دو ـماه پـیش به ـتأـیـید اکـثرـیت ـمردم ـما رـسـیده ـبود. اـین اـنتـخاـبات گام ـبـسـیار
ـنـیت ورای اـم ای ـش اـمه ـه ـن ـطـع ا ـق اـبق ـب ـط راق ـم ای کاـمل اـسـتـقالل ـمـلی ـع ای اـحـی ـمـهـمی اـست در راـسـت
ـسازـمان ـمـلل. ـمـجـلس ـجدـید و دوـلـتی که در چـند ـهـفـتۀ آـتی ـتشکـیل ـخواـهد ـشد وـظاـیف ـخـطـیری در
پـیش رو ـخواـهـند داـشت. عالوه ـبر ـمـساـلۀ ـعـمدۀ مـقابـله ـبا پـیاـمدـهای اشـغال، ـموـضوع ـهای ـحاد دیگری
ر زـندگی روزـمرۀ ـمردم دارد. در وـهـلۀ اول و ـمـهـمـتر از ـهـمه، ـبه ـسـتـقـیم ـب أـثـیری ـم ـنـیز وـجود دارد که ـت
اـمـنـیت، ـخدـمات پاـیه ـیی (آب، ـبرق، ـبـهداـشت و درـمان...)، ـبیکاری، ـفـساد گـسـترده، و ـسـیاـست ـهای
اـید ـتوـجه ـشود. ـبه ـعالوه، ـمـجـلس ـباـید ـبه ـمـساـئل ـبه ـجا ـماـنده از ـجرـیان پیچـیدۀ ـتـهـیۀ پـیش اـقـتـصادی ـب
ـنوـیس ـقاـنون اـساـسی رـسـیدگی کـند. ـهمچـنـین ـبر اـساس ـتواـفق اـنـجام ـشده ـقرار اـست که در چـهار ـماه
اول کار مـجـلس، ـبرـخی از ـموـضوع ـهای بـحث انگـیز ـمرـبوط به ـبـندـهای ـخاـصی از ـقاـنون اـساـسی (ـمثل
رکت ردم ـبه ـش وـیق ـم ـش رای ـت واـفق ـب ول اـین ـت د. ـحـص رـن رار بگـی ررـسی ـق ورد ـبـحث و ـب ـسم) ـم ـی دراـل ـف
گسترده تر در انتخابات و نیز ایجاد فضایی مناسب برای به پیش راندن روند سیاسی تحوالت کشور

نقشی حیاتی داشت.
ـسـئوال:  ـبا ـتوـجه ـبه دو ـمـساـلۀ اـشـغال و ـترورـیـسم که ـبر ـعراق ـساـیه افکـنده اـند، آـیا

مقام های کشور توانستند نظام انتخاباتی رضایت بخشی را سامان بدهند؟
اـتی از گزـند ارـعاب، ـحـمـله ـهای ـخـشوـنت آـمـیز و ـحـتی ـترور و پاـسخ: دورۀ کارزارـهای اـنـتـخاـب
ات ـصورت گرـفت در اـب ـتـخ اـیی که پـیش از روز اـن وـنت ـه ـش ود. ـخ ون ـنـب اـسی ـمـص االن ـسـی ار ـفـع کـشـت
ر و زرگـت ار ـب ـسـی اـسی ـب د در ـمـقـی ده ـش ات در 10 ـبـهـمن دـی اـب ـتـخ ـسـتـین اـن ان ـنـخ رـی ا آنچه در ـج ـسه ـب اـی ـمـق
ـسازـمان ـیاـفـته ـتر ـبود. آن ـطور که چـندـین گروه ـغـیر دوـلـتی (اِن ـجی او) و گروه ـهای ـناـظر ـبی ـطرف

(در ـشراـیـطی که ـنـظارت ـبـین اـلـملـلی ـتـقرـیـباً وـجود ـنداـشت)
اـتی اـب ـتـخ رـست اـن راق» (ـفـه د ـع د، «اـئـتالف ـمـتـح ا کردـن ـش اـف
اـنی که در دوـلت اـمل آـن روـهای ـعـمدۀ اـسالـمی ـشـیـعه، ـش ـنـی
ا داراـنش در اـین ـخـشوـنت ـه ـنـیروی ـغاـلب ـهـسـتـند) و ـطرـف
دـست داـشـتـند. در کـنار اـین ـخـشوـنت ـها، کارزار ـتـبـلـیـغاـتی
ـتفـاده از ـشعـارهـای ا اـس مـرداـنه ای ـب اجـواـن ز و ـن ـی را آـم ـت اـف
ـمذـهـبی ـبه راه اـنداـخـته ـشد ـتا ـمردم ـعادی را ـعـلـیه ـمـخاـلـفان
ـسـیاـسی ـبـشوراـنـند. در ـطول ـمدت کارزارـهای ـتـبـلیـغاـتی، در
اـجواـنـمرداـنه در ـحوـمۀ ـشـهر اـلـثوره در ـجرـیان یک ـحـمـلۀ ـن
ا کـشـته ـشدـند. در ـحواـلی ـبـغداد، دو ـتن از ـفـعاالن ـحزب ـم
روز پـیش از اـنتـخاـبات، دـفـتر ـمرکزی ـحزب ـما در ـناـصرـیه،
ـیـان آـنـهـا ـنـوب کـشـور، از ـسـوی اوـبـاـشی که در ـم در ـج
ورد ـحـمـله د ـم دـن ده ـش ای اـمـنـیـتی ـمـحـلی دـی روـه اـعـضای ـنـی
قرار گرفت و به آتش کشیده شد. گروه های غیر مذهبی
دـموکراـتیک دیگر ـنـیز ـمورد ـهدف چـنـین ـحمـله ـهاـیی ـقرار
ر رأی ـنـفی ـب ری ـم أـثـی اب ـت رس و ارـع د. اـین جـوّ ـت ـتـن گرـف
وـبی داـشت، ـبه رکزی و ـجـن ان ـم دـین اـسـت دگان در چـن دـهـن
ت. ـی ـراکز پر جــمـع ـداد، و دیگر ـم ـغ ـتخـت، ـب ویژه در پاـی
ط گروه هـای فـرـقه گرا و ـسـل هـدف اـین بـود که ادامـۀ ـت
ار ود. اـین ـب ـضـمـین ـش راق ـت اـسی ـع دۀ ـسـی ودکاـمه در آـیـن ـخ
اـمه رـن واـنـست ـبه روـشـنی ـب اـتی ـنـت از کارزار ـهای اـنـتـخاـب ـهم ـب
ـهای ـسـیاـسی ـلـیـست ـهای اـنتـخاـباـتی رـقـیب را ـبرـجـسـته کـنـند
ش از ـهم گراـی رار دهـد. ـب و در ـمعـرض افکار ـعمـوـمی ـق
رای ا ـب د و از آـنـه ریک ـش وـمی ـتـح اـنه و ـق رـقه گراـی ای ـف ـه
رسـیدن به ـخواـست ـهای تنگ ـنـظرانه بـهره ـبرداری به ـعمل
ای اـست ـه وری ـبه ـعالوۀ ـسـی اـت ا دیکـت راث دـهه ـه د. ـمـی  آـم
اـشـغال گران آـمریکاـیی، زـمـیـنۀ ـمـناـسـبی ـبرای ـخودـنـماـیی و
رـشد اـین ـتاکـتیک ـها ـفراـهم کرده اـند. ـبرای ـنـیروـهای ـغـیر
مذهبی و دموکراتیکی که هدفشان بنا کردن عراقی مدرن
ـمـده ـبـوده و ـشی ـع و دـمـوکراـتیک اـست، اـین وـضع چاـل
د ـبه شکـست ـتن در ـن واـن ا ـنـمی ـت روـه ـی ود. اـین ـن د ـب خـواـه
ـدادی و ـب ـت ت اـس ـد چرا که در آن صــورت حکوـم ـن دـه
د واـهـن از ـخ ر آن ـب ا ـغـی ذـهب ـی ر پوـشش ـم وری زـی اـت دیکـت
ـنه ـهـای ـی ـتالف ـهـای درون ـجـاـمـعه را در زـم گـشت و اـخ
ـقوـمی و ـفرـقه ـیی ژرف ـتر ـخواـهـند کرد. اـین وـضع ـنه ـتـنـها
ـطـقه و در ـسـطح ـبـین اـلـمـلـلی رای کل ـمـن راق ـبلکه ـب رای ـع ـب
اـفـظه کاران وـمـح اری ـخواـهد داـشت. ـن اـجـعه ـب ای ـف دـه اـم پـی
ـتـفـاده ـیـز از اـین ـتـفـاوت ـهـا و ـتـفـرـقه ـهـا اـس آـمـریکاـیی ـن
ـخواـهـند کرد ـتا ـحـضور ـنـظاـمی ـخارـجی را ـتداوم ـبـخـشـند و
راق راـبه کـشوری ور، ـع اـست کـش ر اـقـتـصاد و ـسـی وذ ـب ا ـنـف ـب
اه ات ـبـهـمن ـم ـتخـاـب ا اـن ـسه ـب اـی د. در ـمـق دـیل کـنـن ـب ـسـته ـت واـب
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