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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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هم میهنان گرامی!
ـبه ـمه جـاـن سـال 1384، سـال  دشـوار یـورش ـه
ر ـسنگرـهای ـجـنـبش ـسـخـی ارـتـجاع ـحاکم ـبه ـمـنـظور ـت
دن ـصدای ردـمی در راه اـصالـحات و درـهم کوـبـی ـم
ود. ا ـب وـیی در ـمـیـهن ـم داـلت ـج واـهی و ـع آزادی ـخ

آغـــاز ســـال 84
ـمـصادف  ـبا ـشروع
ـرگزاری کارزار ـب
ـــمـــیــن دورۀ ـه ـن
اـست ات رـی اـب اـنـتـخ
جمهوری و تالش
ی و ـسـازـمـان ـن ـعـل
ـته ـمــزدوران ـیــاـف
ه ــم ــی ح و ـن ـل ـــس ـم
ــاع ـج مـــسـلح ارـت
ـان دادن ـرای پاـی ـب
ــــــــاـئــلـه ـبـه «ـغ
ـود. اـصالـحـات» ـب
ـــــدی که از روـن
ـبـــــــــــرگزاری

زاران ا ـحذف ـه اـبات ـمـجـلس، در ـسال 1383 ـب اـنـتـخ
ـناـمزد اـنـتـخاـباـتی ـبه ـجرم دگراـندـیـشی، آـغاز ـشده ـبود
ان رـم زدور گوش ـبه ـف ـشـتی ـم دن ـم اـن ـش ا ـبه کرـسی ـن ـب
ـیه و دیگر ـسـران ارـتـجـاع، در ـمـقـام ـقـاـنـون وـلی ـفـق

صـاـحب گذاری کشـور، راه گشـای گام  ـبعـدی  بـرای ـت
کرـسی رـیاـست ـجمـهوری و ـحرکت به ـسـمت ـتـثـبـیت رژـیم
ادی ار زـی ار و ـتـعرض ـبه  ـشـم ـش د.  اداـمه ـف دادی گردـی اـسـتـب
نـدگان و روزنـاـمه ـس ی، نـوـی ـشجـوـی ش داـن ـنـب از ـفعـاالن ـج
نگاران کـشور، ـبـسـتن روزـناـمه ـها و ـیورش به ـمراکز ـخـبری
تگـیـری ـتی و دـس تـرـن ـن اـی
ــــــــــدان و کارـمـــــن
راکز دگان اـین ـم ـسـن وـی ـن
اـتی» در ـمـجـموع «اـنـتـخاـب
ـیل ـم ـیـهن ـمـا ـتـح را ـبه ـم
ـــراـیــط کرد که در ـش
کاـمالٌ ـغـیر ـعادی و ـضد
ـرگزار یک ـب ـوکراـت دـم
ــال 1384، در ـشــد. ـس
ـشت ان ـه ال پاـی ـعـین ـح
ســال سـیــاسـت هــا و
ـاـمه هــای اـصالح ـرـن ـب
ــبـــان حکوـمــتـی و ـل ـط
ت ســیــد ـمحــمــد دوـل
ا زب ـم ود. ـح اـتـمی ـب ـخ
ـیـاـست ـمـواره ـتـأکـیـد کرده ـبـود که ـس در اـین ـسـال ـهـا ـه
اـلـحه و «آراـمش ات، ـمـص اـش رـیق ـمـم ام»، از ـط ـظ اـله «ـن اـسـتـح
فعال» که در واقع  در انتها تنها به حفظ تمامی ساختارها و

*میزان و چگونگی تعیین حداقل
دـسـتـمزدـها ـبرای ـسال 85 ـخورـشـیدی
ی اـست ـبـرای ـیـق ـیـار و ـمالک دـق ـمـع
ـسنـجش ـمدـعـیات دوـلت اـحـمدی نژاد
ـشت ـی ـین ـمـع اـم داـلت و ـت ـنه ـع ـی در زـم
تــوده هــای ـمحــروم،کارگران و
ـد ، ـن ی پرـس ـان ـبه ـحق ـم تکـش ـم زـح
ـته و ـخ ـی ـورم لگام گـس ـوـجه ـبه ـت ـاـت ـب
افزایش سرسام آور قیمت ها با حقوق
وـمان چگوـنه ـمی اـنه 150 ـهزار ـت اـهـی ـم

توان زندگی کرد؟!
اون رواـبط کار ری ـجالـلی ـمـع ـظ راـهـیم ـن    اـب
ـمــاعـی طـی یک وزارت کار و امــور اجــت
مـاً اـعالم داـشت، وعـاـتی رـس ـب ـط گـفتگوی ـم
ـحداـقل دـسـتـمزد ـبرای ـسال آـیـنده 150 ـهزار
ول ـسـئ ام ـم ده اـست. اـین ـمـق ان ـتـعـیـین ـش وـم ـت
ـرنگاران تـصــرـیح کرد: ـب وزارت کار ـبه ـخ
ول ـشـم زد روزاـنه کارگران ـم داـقل دـسـتـم «ـح
ـقاـنون کار، از 4 ـهزار و 86 ـتوـمان و 4 رـیال،
اـفت که زاـیش ـی ان  در روز اـف وـم زار ـت ـبه 5 ـه
یـزان سـال جـاری آن 3 درصـد ـسـبت ـبه ـم ـن
ه اـســت.» وی سپس ـــــزاـیــــش داـشـــت اـف
اـفزود: «ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزد کارگران در
رخ ر از ـن ـشـت ـی ال 85 دـست کم 9 درصـد ـب ـس
ـتـورم اـعالم ـشـده از ـسـوی ـبـانک ـمـرکزی

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران فرا رسیدن نوروز، عید پیروزی نو بر کهنه، جشن دیرینه و خجسته
نیاکان ما و آغاز سال 1385 را به همه هم میهنان عزیر تبریک می گوید و امیدوار است که سال آینده
با همه دشواری ها و خطراتی که پیش روی میهن ما قرار دارد، سال پیروزی مردم، سال دوام صلح در
مقابل نداهای شوم تشنج و ماجراجویی ارتجاع و امپریالیسم و سال چیره شدن بر فشارهای استبداد

برضد جنبش مردمی باشد.

 روز 10 اـسـفـندـماه ( 28 ـفورـیه) از ـسوی ـحزب کـموـنـیـست
ـطه ـبـا مــسـاـئل ـحـاد اـتـریـش ـجلــسه پرسـش و پاـسـخی در راـب
ـیت ـعـراق، ـمی اـیـران، وـضـع ـمـله  ـبـرـنـاـمه اـت ـیـاـنه، از ـج ـخـاورـم
اـنـسـتان، ـتـشـنـجات پـیش آـمده در پی اـنـتـشارکاریکاـتورـها در اـفـغ
داـنمارک و همچـنین اختالفات ـموجود ـمیان فـلسطین و اـسرائیل
ویژه پس از پـیروزی گروه ـحـماس در اـنـتـخاـبات اـخـیر ـبرگزار ـب
اـمه از ـجـمـله ـنـماـیـندگاـنی از ـسوی ـحزب گردـید که  در اـین ـبرـن
ان مـاـن ـسـل ش، اـنـجـمن ـم رـی راق، ـجـنـبش ـصـلح اـت ـست ـع ـی وـن کـم
اـترـیـشی و  ـحزب ـما ـشرکت داـشتـند. اـین جـلسه که ـتوـسط رـفیق
اـیر، ـصدر ـهـیـئت رـئـیـسه ـحزب کـموـنـیـست اـترـیش  اداره واـلـتر ـب
ا اـسـتـقـبال ـخوـبی روـبرو ـشد، ـبه گوـنه ای که ـبرـخی از ـمی ـشد ـب

حاضرین این جلسه مجبور بودند بعلت کمبود جا بایستند.
ـین ـسه ـهمچـن ورد ـبـحث دراـین ـجـل سـاـئل ـمـهم ـم از دیگر  ـم

ـتـعـلق ـبه ا  ـم مـدـنـه رخـورد ـت وری  ـب ـئ ون ـت راـم اظـره پـی ـن ـم
ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز آمریکایی بود.

در اـبـتدای ـبرـناـمه رـفیق ـباـیر ـبه مـعرـفی مـخـتـصری از
اـمه رـن ده در اـین ـب ـن رکت کـن ای ـش اـنـه ازـم زاب و ـس اـح
پرداـخت و پس از آن  ـسـخـنراـنان ـمـطاـلب ـخود را اراـئه
کردند. نـماینده ـحزب کمونیـست، و حزب کموـنیست
ان اـنی از ـجـمـله گـفت:  آنچـن راق در ـسـخـن ان  ـع کردـسـت
راـسـتی اد اـست، که ـب راق زـی اـئل در ـع ـس ـمشکالت و ـم
وار اـست. وی از ـعدم ان دـش ردن از ـهـمه آـن ام ـب ـحـتی ـن
ردم عـراق چه در ا ـم ـمـلـلی  ـب ـین اـل ـستگی کاـفی ـب ـب ـم ـه
زـمان دیکـتاـتوری ـصدام ـحـسـین، و چه در زـمان ـحاـضر
روز داـئـما ا دـی ام ـبرد. او از ـجـمـله گـفت، کـساـنی که ـت ـن
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ـجـمـهوری اـسالـمی اـست. ـبانک ـمرکزی چـندی پـیش ـنرخ ـتورم
ز ـی داـست اـین رـقم ـن ـته پـی اگـف ود و ـن را 13 درصـد اـعالم کرده ـب
ویژه در صـادی رژـیم ـب ـت والن اـق ـسـئ ـست و هـر سـاـله ـم ـی واـقـعی ـن
ور را ورم در کـش رخ ـت اـسی ـن رکزی ـبه دالـیل کاـمالً ـسـی انک ـم ـب
ـنـد. در یکی از ن ـتـر از ـنـرخ واـقـعی اـعالم ـمی کـن ـی ـار پاـی ـی بــس
آـخرـین گزارش ـهای ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول ـنرخ واقـعی ـتورم
ده اـست و ـبه ـهـمـین اـبی گردـی ران ـبـیش از 19 درـصد ارزـی در اـی
ان کشـورهـای ـجهـان پـنـجـمـین ـی ـیل ـجـمهـوری اـسالـمی در ـم دـل
ادی ات اـقـتـص ورم اـست. ـهمچـنـین واـحد اـطالـع رخ ـت ا ـن ور ـب کـش
ـست ـنـرخ ـتـورم در کـشـور را ـنـزدیک ـبه 20 درـصـد ـی اکوـنـوـم
مـداد نگی ـقـل ـته وـعـلت آن را رشـد ـبی وـقـفه ـنقـدـی نـوان سـاـخ ـع
ـصـادی ـت ـیـا ـمـعـاون اـق ـصـوص ـطـیب ـن ـین ـخ ـم کرده اـست. در ـه
اـمه رـیزی ـجـمـهوری اـسالـمی در ـجرـیان رـن ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـب
ـسوـمـین جـلسه ی ـتـشریح الـیحه ـبودجه ـسال 85 و اصالـحاـتی که
در مـجـلس ـبر روی آن ـصورت گرـفته ـبا ـصراـحت اـعـتراف کرد
ـد ـود دارد و رـش تـصــادی وـج ـاضــر رکود اـق ـال ـح که در ـح
ـنـقدـینگی ـسـبب اـفزاـیش ـتورم ـشده اـست. یکی از دـغدـغه ـهای
ار ا ـمـه ا ـهدف دوـلت ـم اً ـتـنـه ـطـع ا ـق ورم اـست، اـم ا ـت ـی ـهـمـیشگی دـن
زاـیش ود، چرا که اـهداف ـمـهم ـتری ـهمچون اـف ورم ـنـخواـهد ـب ـت
د رار خـواـه ظـر ـق د ـن ال کاـمل ـم ـتـغ صـادی و اـیجـاد اـش ـت رشـد اـق
ا ـبیکاری ـصورت ـمی اـبـله ـب ـسـیاری ـبرای ـمـق گرـفت،ـتالش ـهای ـب
گیرد که در کوتاه مدت آثار تورمی بر جای خواهد گذاشت.
ورم رخ ـت ر کار، ـن اون وزـی ر ـخالف ادـعای ـمـع رـتـیب ـب    ـبه اـین ـت
وـسط ده، ـت ـظـیم ـش ـن ودـجه ـت اـهـیت ـب وـجه ـبه ـم ا ـت ده ـب ال آـیـن در ـس
داـقل د داـشت و ـح واـه ودی ـخ ر ـصـع ـسـی دی نژاد، ـم دوـلت اـحـم
ار ـسـی ان، ـب وـم زار ـت اـنه 150 ـه اـهـی زان ـم دـسـتـمزد ـتـعـیـین ـشده، ـبه ـمـی
پاـیـین ـتر از رـقم ـتورم واـقـعی ـقرار دارد. ـبی ـجـهت ـنـبود ـتـعدادی
اـیـجان ـشرـقی در اـعـتراض ـبه اـقدام ـهای از کارگران اـسـتان آذرـب
ان ـش ر ـن اـط ا ـخ رنگار اـیـلـن اه ـبه ـخـب د ـم ارـیخ 9 اـسـفـن ر کار در ـت وزـی
مـزد ـت مـاـعی بـایـد دـس ـت ـته بـودنـد: «وزیـر کار و امـور اـج سـاـخ
کارگران در ـسال آیـنده را ـبر اـساس ـتورم واقعی و ـنه بر ـمبـنای´

تورم سیاسی محاسبه و اعالم کند.»
ـیت که امــسـال ـبـر ن واـقـع ـبـارت اـست از اـی م دیگر ـع نکـته ـمـه
ـخالف سال ـهای گذشته نـمایندگان ـخانه کارگر و کانون ـعالی
ـشوراـهای اسالـمی کار، که ـهر دو در ـخدـمت ـجـناح ـهای مـعـیـنی
در ـحاکـمـیت ـقرار دارـند و ـهـمواره ـبر ـضد ـمـناـفع ـطـبـقه کارگر و
سـات ضـور در ـجـل تکـشـان ـعـمل کرده اـنـد، از ـح ـم دیگر زـح
زد، داـقل دـسـتـم زان ـح ـی ـیـین ـم رای ـتـع اـلی کار، ـب ورای ـع ـش
کـنار گذاـشـته ـشدـند و ـنـماـیـندگاـنی از ـسوی ـجامـعه اـسالـمی
کارگران ـیـعـنی ـتشکل ارـتـجاـعی واـبـسـته ـبه ـباـندـهای ـهوادار
تـور ـشـخص سـات ـبه دـس دوـلت اـحمـدی نژاد در اـین ـجـل
وزـیر کار ـشرکت داده ـشدـند. به ـهـمـین دـلیل ـمـیزان ـحداقل
اـلی کار ـبلکه ورای ـع اـحث ـش ان ـمـب رـی ا ـنه در ـج زدـه دـسـتـم
ـبـیرون از آن ـتـعـیـین ـشده ـبود. ـخـبرگزاری اـیـلـنا در ـتارـیخ 9
اه از ـقول یکی از اـعـضای ـساـبق کاـنون ـشوراـهای اـسـفـند ـم
ون ـعضـو جـاـمـعه اـسالـمی کارگران اـست اـسالـمی که اکـن
گزارش داد: «ـبرـسر رـقم ـنـهاـیی ـحداقل دـسـتـمزد ـسال 85 ـبه
ـتواـفق نـهاـیی رـسـیده اـیم که اـلـبته ـمـقرر ـشده ـتا اـجـماع نـهاـیی
ن ـی ـمـاع ـنـهـاـیی ـتـاـم ن اـج اـعالم نــشـود پر واـضح اـست اـی
ـخواـست ـهای کارـفرـماـیان ـبود .درـست ـبه ـهـمـین دـلـیل پس

زد کارگران، یکی از اـعضـای داـقل دـسـتـم وان ـح اه ـبه ـعـن ان در ـم وـم زار ـت از اـعالم150 ـه
د مـاه اـعالم داـشت: ـن ارـیخ 14 اـسـف ا ـبه ـت ـن رگزاری اـیـل ـب ان ـبه ـخ رمـاـی ارشـد اـنـجـمن کارـف
د اـیـی ورد ـت اـسب و ـم ر ـجـهت ـمـن ال 85 ،از ـه ده کارگران در ـس زد اـعالم ـش داـقل دـسـتـم «ـح
کارـفرـماـیان اـست، رـقم ـبه دـست آـمده (150 ـهزار ـتوـمان ـماـهـیاـنه) ـنـتـیـجه ـسه ـجاـنـبه گراـیی
اـست که دوـلت (ـخوب ـتوـجه کـنـید) در ـمـحورـیت آن ـقرار داـشت، ـمـبـلغ ـتـنـظـیم ـشده ـهـمه
ـجواـنب اـمر را در ـنـظر گرـفـته اـست و ـبه ـنـظر ـمی رـسد ـهمه ـشرکای اـجـتـماـعی ـنـسـبـتاً راـضی
اـیه داران رـم ده و کالن ـس ار ـعـم ات دوـلت اـحـمدی نژاد و ـتـج دـعـی ر ـخالف ـم د.»  ـب ـسـتـن ـه
ده ـبه ـشدت ـمـخاـلف و از آن رخ ـتـعـیـین ـش ا ـن ا ـب ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان ـمـیـهن ـم
کامالً ـناراـضی ـهـسـتـند. یکی از اـعـضای پـیـشـین ـشورای پول و اـعـتـبار ـجـمـهوری اـسالـمی در
ـخـصوص ـحداـقل دـسـتـمزدـها و ـمـیزان آن در ـحال ـحاـضر و ـسال آـیـنده ـبا ـصراـحت ـهر چه
وـجه ـبه ا ـت اـخت : «ـب ان ـس ـش ر ـن اـط اه ـخ د ـم ارـیخ 15 اـسـفـن ا ـبه ـت ـسـن رگزاری اـی ر ـبه ـخـب اـمـت ـتـم
زد ـم داـقل دـسـت زان ـح ر از ـمـی االـت زد واـقـعی 50 درصـد ـب اـمـعه ،دـسـتـم راـیط اـقـتصـادی ـج ـش
رـین اـمـین کـمـت زان دـسـتـمزد از ـت ا اـین ـمـی رـهای ـبزرگ ـنـیروی کار ـب وـنی اـست و در ـشـه کـن

امکانات زندگی ناتوان می باشد.»
راف ـمی ر اـعـت اـمـت رچه ـتـم اـنه کارگر ـبه روـشـنی ـه ر کل ـخ ا ـمـحـجوب دـبـی رـض ـبه ـعالوه ـعـلـی
ا ـتـغـیـیر پاـیه پوـلی، ـقدرت ـخرـید کارگران روز ـبه کـند: «ـطی 16 ـسال گذـشـته و ـهـمزـمان ـب
وان ـمی ـسـته ـبه رژـیم ـعـن راد واـب وـسط اـف ار که ـت ار اـین آـم اـفـته اـست.» در کـن روز کاـهش ـی
گردد،کارگران و ـمـعدود ـنـماـیـندگان آن ـها در ـسـندیکای ـشرکت واـحد و ـبرـخی ـتشکل
رار دارـند، ـضـمن اـعـتراض ـهای ـهای ـصـنـفی ـمـسـتـقل، که اـلـبـته زـیر ـفـشار و پیگرد اـمـنـیـتی ـق
ار اـفزاـیش دـسـتـمزد ـبر ـمـبـنای ـنرخ واـقـعی ـتورم ا ـخواـسـت ـجدی ـبه ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـه
زد داـقل ـم ده اـست: «ـح ادآور ـش اره ـی دگان اـنـجـمن ـصـنـفی دراـین ـب اـیـن د. یکی از ـنـم ـسـتـن ـه
ر ـخالف داـقل ـب د و اـین ـح ده، ـمشکل کارگران را ـحل ـنـمی کـن ال آـیـن رای ـس کارگران ـب
ا ـمشکالت کارگران ا اداـمه وـضـعـیت ـفـعـلی، ـنه ـتـنـه وـعده ـهای دوـلت اـحـمدی نژاد اـست ـب
ان وـم زار ـت ا 150 ـه د ـب واـن ود، چه کـسی ـمی ـت ر ـهم ـمی ـش ـشـت ـی د، ـبلکه ـب د ـش واـه ر ـنـخ کـمـت
درآـمد ـماهـیانه ،یک ـخاـنوار چـهار نـفره را اداره کـند، ـحـتی در ـجـنوب ـشـهر ـنـیز کرایه ـخانه
ا از ـحـماـیت ـتوده کارگران اه ـنـیـست.»  اـین اـعـتراض ـه ا کـمـتر از 100 ـهزار ـتوـمان در ـم ـه
که ـبا پوـست و گوشت ـخود ـناـبراـبری را ـحس ـمی کـند، روـبرو است، به ـهمین ـجهت ـباـید
به نـحوی ـسازـمان ـیاـفته و ـموـثر اـین اـعـتراض ـها را در ـقاـلب یک ـجنـبش ـسـندیکایی ریـخت

و از حقوقی صنفی  رفاهی زحمتکشان در برابر تهاجم گسترده ارتجاع دفاع کرد.
   ـمـیزان ـحداقل دـسـتـمزد 150 ـهزار ـتوـمان در ـماه ـبا ـحداـقل ـهزـیـنه ـها تـفاوت زـیادی دارد.
اتـقاـقاً در ـسال گذـشـته ـجرـیان ارـتـجاـعی ـخاـنه کارگر ـبا پذـیرش اـین ـمـساله که ـطرح ـتـثـبـیت
ـقـیـمت ـها در ـحال اـجرا اـست و ـبـناـبر اـین ـتورم کـنـترل و ـقـیـمت ـها اـفزاـیش ـنـخواـهد ـیاـفت،
ا ا ـشد، ـحال آنکه ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها ـنه ـتـنـه اـنع از اـفزاـیش ـمـنـطـقی ـحداـقل دـسـتـمزدـه ـم
اـنه حـال را در ـی شـرهـای ـم دگی زـحـمتکشـان و ـق ـطح زـن مـود،ـبلکه ـس ـن رل ـن ـت ورم را کـن ـت
اگون از ای گوـن د ـه رـفـن ا ـت دی نژاد ـب ز دوـلت اـحـم ـی ال ـن ـس رار داد و اـم اگوار ـق وـضـعـیت ـن
اـجرای ـخواـست ـبه حق ـمیـلـیون ـها زـحـمتکش کـشور ـمـبـنی ـبر اـفزاـیش دـسـتـمزدـها ـبر اـساس
ـنرخ واـقـعی ـتورم ـسرـباز زد و ـمـبـلـغی را ـتـعـیـین کرده اـست که ارـمـغاـنی ـجز ـفـقر ـبـیـشـتر ـبرای
ای رـصه ـه رـین ـع واره یکی از اـصـلی ـت ا، ـهـم زدـه أـله دـسـتـم ـس واـهئ داـشت. ـم کارگران ـنـخ
روـیاروـیی زـحمتکـشان ـبا رژـیم والیت فقـیه ـبوده وـهـست. ـباـید اـعـتراض ـها در این زـمـینه را
ـسازـماـندـهی کرد. اـین ـعرـصه ای اـست که ـفـعاالن ـسـندیکاـیی ـمی ـتواـنـند ـتوده ـهای وـسـیع

کارگران را در زیر آن سازمان داده و جنبش اعتراضی نیرومندی را پایه ریزی کنند.
ات ـجـنـبش وان و امکاـن ورم ،ـت رخ واـقـعی ـت ا ـن اـبق ـب ا ـمـط زدـه زاـیش دـسـتـم رای اـف ارزه ـب    ـمـب
االن کارگری از امکاـنات و اده ـصـحـیح ـفـع ارا در ـصورت اـسـتـف دیکاـیی کـنون ـمـیـهن ـم ـسـن
اوـضاع ـموـجود اـفزاـیش ـخواـهد داد. به اـین دـلیل ـباـید پیگـیرانه در اـین زـمیـنه تالش و پیکار

کرد!

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !
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م ـنـد که کردـهـا درـتحکـی ـن ـی ـنه ـمی ـب ـی ـبی کردـهـا ـمی دادـنـد، اـمـروز ـبه ـع هــشـدار از ـجـداـئی ـطـل
همبستگی مردم عراق و یکپارچگی کشور نقش درجه اول را ایفا می کنند .

نماینده حزب ما در سخنرانی خود که با استقبال فراوان حاضرین روبرو شد از جمله  چنین
ا آن را کاـبـیـنه اه از ـتشکـیل دوـلت اـحـمدی نژاد، که ـحزب ـم ون ـحدود 7 ـم وان کرد:   ـهم اکـن ـعـن
اـخـتـناق و واپس گراـیی ـناـمـیده اـست ـمی گذرد. ـما از ـمدتـها پـیش از ـتوـطـئه ـهای رژـیم در راـبـطه ـبا
یکدست کردن تمامی ارکانهای قدرت و باز پس گیری برخی آزادیهای نیم بند بدست آمده در

زمان خاتمی پرده برداشتیم.  
ـنـماـیـند ـحزب پس از ـبـیان ـنـظرات ـحزب در راـبـطه ـبا ـسـیاـسـتـهای ـحـساب ـشده دوـلت اـحـمدی نژاد
در پدید آوردن ـبحرانـهای کاذب و تنگـتر کردن ـفضای ـسیاـسی کـشور و همچنین روـشن ساـختن
ـموـضع گـیری ـحزب ـمان پـیراـمون ـبرـناـمه اـتـمی اـیران و زـیاده ـطـلـبی ـهای امپرـیاـلـیـسم در اـین راـبـطه،
اـطـعـیت ـتـمام ـبه ـسـخره گرـفـتن دـین و اـعـتـقادات ـمردم را ـبه ا ـق از ـجـمـله گـفت: ـحزب ـتوده اـیران ـب
اـنه ـنـسـبت ـبه ـمراکز و ـهر ـشـیوه و شکـلی ـمحکوم ـمی کـند. از دیگر ـسو ـما اـقداـمات ـخـشوـنت ـطـلـب
اـمـعه ود  در یک ـج ا، که ـخ زب ـم ارـیم. ـح ردود و ـمحکوم ـمی ـشـم ز ـم ـی ارـجی را ـن ای ـخ اد ـه ـنـه
ا ـبه ارزش ـهای ـمذـهـبی ـموـجود در ـجاـمـعه اـسالـمی ـفـعاـلـیت ـمی کـند، ـهـمـیـشه ـتالش کرده اـست ـت
اـحـترام بگذارد و  از ـهرگونه اـقداـمی در جـهت ـجرـیحه دار کردن اـحـساـسات ـمذـهـبی ـمردم پرـهـیز
اـمـعه را ـتشکـیل ـمی دـهـند. ـتـمـسـخر و رـهنگ یک ـج ذـهـبی ـبـخـشی از ـف ای ـم اورـه د. دـین و ـب اـی ـنـم
ای ان ـخـلق ـه د ـمـی وـن وـیت پـی رـهنگ  دیگران، راه ـصـحـیـحی در ـجـهت ـتـق وه دادن ـف ـمـضحک ـجـل

گوناگون در عصر جهانی شدن نمی تواند باشد.  
رده و پـیـشرـفـته و  ـهمچـنـین ـتـسـهـیل امکان اـطات گـسـت ا، ـبه ـعـلت اـیـجاد ارـتـب اـمروزه ـفرـهنگ ـه
ـجابـجا ـیی در ـعرصه ـبـین اـلملـلی،  ـبـیش از ـهر زـمان دیگر در ـتاریخ ـبـشری، در کـنار یکدیگر ـقرار
گرـفته اـند و از ـهـمـین رو ـنـیز ـبـیش از ـهر زـمان دیگر ـنـسـبت به یکدیگر ـسـنـجـیده ـمی ـشوـند. در اـین
ـعرصه ـبا ـقطـعـیت ـمی ـتوان گـفت که ـقاـئل ـشدن حق ـحـیات ـتنـها ـبرای یک ـفرـهنگ، و آنچـنان که
ادرـست و ـمـخرب اـست. اـین ـبرـخورد اـمروزه ـتروـیج ـمی ـشود ـتـنـها ـبرای ـفرـهنگ ـغرـبی، اـمری ـن
ا ـبه ـمدل تکاـمـلی  وـحدت اـنی ـشدن، ـتـنـه وـجود اـست که در ـعـصر ـجـه اد گراـیی ـم روی دیگر ـبـنـی
وه دـیـشد. اـین ـشـی اگون ـمی اـن رـهنگـهای گوـن اـطات و چاـلش در ـبـین ـف راـیـند ارـتـب دون ـتـنوع  در ـف ـب
رـتر و ـسرچـشـمه گرـفـته از رای ـخود، ـبرـخوردی از ـموـضع ـب ا ـب اـنـیت ـتـنـه اـئل ـشدن ـحـق رـخورد و ـق ـب
دوران اـسـتـعـمار کـهن اـست. ـبر پاـیه اـین ـمدل، ـتـفاوت ـهای ـموـجود در ـمـیان ـفرـهنگـهای گوـناگون
رـبی و پـیش از ـهـمه رـهنگ ـغ ان ـف د ودر اـین ـمـی ا زدوده گردـن اـید ـبه ـنـفع ـهمگون ـسازی آـنـه ـمی ـب
ـفرـهنگ آـمریکاـیی ـمـعـیار اـین ـهـمـسان ـسازی در ـنـظر گرـفته ـمی ـشود. ـفرـهنگ ـهای دیگر ـمی ـباـید
ـخود را ـبا اـین ـفرـهنگ ـتطـبیق دـهـند.  ـنـظرات ارتـجاـعی و مـخرب ـساـموـئل ـهانـتـینگـتون در ارتـباط ـبا
ـحـفظ ـبرـتری اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـنـسـبت ـبه دیگر کـشورـها، ـبه ویژه ـنـسـبت ـبه ـتـمدن اـسالـمی و
چین پس از 11 سپـتامـبر ـسال 2001 میالدی ـتوجه زـیادی را بـخود ـجلب کرده اـست و هم اکـنون

بخشهایی از این نظریات توسط دولت جورج بوش در عمل اجرا می گردد.  
وژیک، که ـبـعـلل وـل دـئ ا اـی ادی و ـی اـئل اـقـتـص ـس ده ـنه ـبـعـلل ـم ای آـیـن ات او ـجنگـه رـی ـظ ر پای  ـن ـب
ا ـتوـسل ـبه ـشـیوه اـخـتالـفات ـفرـهنگی رخ ـخواـهـند داد. از ـهـمـین رو ـتـمدن ـغرـبی، ـحـتی اگر ـشده ـب
ـنـظاـمی، ـنـباـید اـجازه دـهد ـتا ـتـمدـنـهای ـغـیر ـغرـبی، ـهـماـنـند اـسالـمی و ـیا چـیـنی، ـبرای آن ـمـبادا ـحـتی
ـبه ـصورت رـقـیب امکان ـعرض اـندام داـشـته ـباـشـند. ـنـتـیـجه آنکه ـغرب ـمی ـباـید ـهـماـنـند گذـشـته، ـبه
ا ـحـتی ـجنگـهای  پـیشگـیراـنه  ـتوـصـیه ـخرج ـشرق ـبرـتری ـبالـمـنازع ـخود را ـتـثـبـیت کـند. در اـین راـسـت
ـمی گردد. ـنـظرات اـخـیر ژاک ـشـیراک در زـمـیـنه اـسـتـفاده از ـسالح اـتـمی ـبرای ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم
ـنـیز  ـمی ـباـید در ـهـمـین چارچوب ـمورد دـقت ـقرار گـیرد.  در ـشراـیط ـحاـضر دـنـیا ـبویژه ـبرای ـمـلل
ا ـحـقوق ـبـین اـلـمـلل ـتـحت ا اـمن ـتر از گذـشـته گردـیده اـست. اـمروزه ـجنگـهای ـمـغاـیر ـب کوچکـتر، ـن
ـعـناوـین دـفاع از ـحـقوق ـبـشر و گـسـترش دـموکراـسی ـبه پـیش ـبرده ـمی ـشوـند. ـنااـمـنی و ـتـهدـیدـهای
امپرـیاـلـیـسـتی از ویژگـیـهای زـمان ـحاـضر ـمی ـباـشـند. در ـمـخاـلـفت ـبا آن و ـبرای جـهاـنی ـصلح آـمـیز و

همبسته حزب تود  ایران مبارز  خود را به پیش می برد.  
رـفیق واـلـتر ـباـیر پس از پاـیان سـخـنان ـنـماـیـند  ـحزـبـمان، ـمواـضع اـتـخاذ ـشده از ـسوی ـحزب ـتود 
اـیران را ـسـتود و گفت:  ـمواضع ـحزب ـتود  اـیران، ـمواـضع یک ـحزب مـسـئول است. کـموـنیـستـها در
اـمه ـهـسـته ای رـن ا ـمواـضع ـحزـبـمان ـنـسـبت ـبه ـب ـسراـسر ـجـهان اـینگوـنه رـفـتار ـمی کـنـند.   او در راـبـطه ـب
اـیران ـنـیز گـفت:  ـهـمه ـمی داـنـند که ـحزب کـموـنـیـست اـترـیش ـحـتی ـبا اـستـفاده صـلح آـمـیز از اـنرژی
ر آن داـشت که از اـمروز ـبه را ـب ران  ـم ود  اـی واـضع اـصوـلی ـحزب ـت ـسـته ای ـمـخاـلف اـست وـلی ـم ـه

بعد در این رابطه  از این مواضع حمایت کنم. 

ادامه  شرکت نماینده حزب تودۀ ایران ...

نگام ـبـحث و س شـورای اـسالـمی ـه ش ـمـجـل سـات پر ـتـن ـجـل
ـبـررـسی الـیـحه ـبـودـجه کل کـشـور ـبـرای ـسـال 1385، ـبـاردیگر
اـخـتالـفات و درگـیری ـهای درون حکوـمـتی ـبویژه در ـطـیف ـمدافـعان
ذوب در والـیت را در ـمـعرض دـید و داوری افکار ـهمگاـنی ـقرار داد.
اس ـفـعـلی رخ ـمی ـس ا که در وـضـعـیت ـح ا، از آـنـج ری ـه اـین درگـی
دـهد، از اـهـمـیت ـجدی ـبرـخوردار ـبوده و به ـهـمـین دـلیل ـتوـجه ـجدی
اکم رای درک اوـضاع ـح و دـقـیق ـبه ـمـحـتوی و ـسـمت و ـسوی آن ـب
وـیب ـص ال ـت ـب روری اـست.  ـبه دـن ا ـض ـیـهن ـم اـسی ـم ر ـصـحـنه ـسـی ـب
د « و» و ـن ورد ـب ران ـمـجـلس ـهـفـتم در ـم ون ـعـم ـسـی اد کـمـی ـنـه ـش پـی
ودـجه ـسال 85 ـفـضای ـمـجـلس ـبه ـشدت ـمـتـشـنج ـتـبـصره 2 الـیـحه ـب
ـسه د ـجـل ور ـش ادل رـیـیس ـمـجـلس ـمـجـب داد ـع د و ـغالم ـعـلی ـح ـش
ا درـض ـسه ، ـمـحـم د . پـیش از اـین ـجـل اـی ـم ـطـیل اـعالم ـن ـعـلـنی را ـتـع
ار رای واـسـت ود ـخ راـنی ـخ س، ـطی ـسـخـن اـیب رـیـیس ـمـجـل ر، ـن ـن اـه ـب
ـنـماـیـندگان و ـتـصوـیب الـیـحه ـبودـجه ـشده ـبود که در ـنـهاـیت کـلـیات
ات و زـئـی د. در ـبـحث ـج واـفق ـبه ـتـصوـیب رـسـی ا 161 رای ـم الـیـحه ـب
پـیـشنـهادـهای کـمـیـسـیون ـتـلـفـیق مـجـلس اوج درگـیری ـها آشکار ـشد.
مـدی نژاد، ـنهـاد دوـلت اـح ـش اـبه پـی ـن ال در الـیـحه و ـب ـث ـبه طـور ـم
ال ون رـی ارد و 886 ـمـیـلـی ـی ـیـل زار و 901 ـم ار 105 ـه ـب اـخـتـصاص اـعـت
اـیه ـبرای ـتـسرـیع در اـجرای ـعـمـلـیات ـطرح ـهای ـتـملک داراـیی ـسرـم
ای 85 ال ـه اـیی که در ـس ا و پروژه ـه رح ـه اـفـتن ـط اـتـمه ـی ای و ـخ
ون ـسـی ا کـمـی ود، اـم ده ـب ر گرـفـته ـش د در ـنـظ رـسـن ام ـب د ـبه اـتـم اـی 86  ـب
ـیـارد و 286 ـل ـی نگـفت را ـبه 76 ـهـزار و 859 ـم م ـه ن رـق ـیق اـی ـلـف ـت
اراـحـتی و واکـنش ـجـناح ـمداـفع ـمـیـلـیون رـیال کاـهش داد که ـسـبب ـن
د. ـطرـحی از ـسوی اـبل زدـن دام ـمـتـق ان دـست ـبه اـق د و آـن دوـلت گردـی
اـین ـجرـیان اراـیه ـشد که در آن، آـمده ـبود، پـیـشـنـهادـهای کـمـیـسـیون
ـعـمران ـبه ـجای کـمـیـسـیون ـتـلـفـیق در ـمـجـلس ـبه رای گذاـشـته ـشود.
وص ـص دی نژاد را در ـخ دگاه دوـلت اـحـم ر ـبه دـی ـظ اد ـن ـنـه ـش اـین پـی
وـمان ـبه پروژه ـهای ـبه اـصـطالح ـنـیـمه ـتـمام ا ـت اردـه اـخـتـصاص ـمـیـلـی
ران اـین امکان را ـمی داد که ـمـبـلغ ات وزـی اـمـین ـمی کرد و ـبه ـهـی ـت
154 هزارو901 میلیارد و 886 میلیون ریال از طریق حساب ذخیره
ا از پـیش اری از ـمـحدودـیت ـه ـسـی د، ـبه اـین شکل ـب زـیـنه کـن ارزی ـه
پای دوـلت ـبرداـشـته ـمی ـشد و ـسـقف ـبودـجه ـنـیز ـحـتی از ـطرح اوـلـیه
ره اـلـفت چـه اد و ـمـخ ـشـنـه ا رای ـبه اـین پـی رار ـمی گرـفت. ـب ر ـق االـت ـب
ـهاـیی ـنـظـیر ـتوکـلی، کار به ـجـنـجال و اـخـتالف ـجدی کـشـیده ـشد. ـبه
ـسـیون ا رای گـیری ـمـجدد پـیـشـنـهاد کـمـی ا اـعالم اـینکه ـب ـهر ـجـهت ـب
ـتلـفـیق پذـیرـفـته ـشده و ـهـیات رـیـیـسه رای ـقبـلی را ـمـخاـلف آـئـین ـناـمه
ررـسی داـخـلی ـمـجـلس اـعالم داـشت. اـخـتالف و ـتـنش در ـهنگام ـب
ود .در الـیـحه ـفـقط ـمـحدود ـبه ـصـحن ـعـلـنی و ـغـیر ـعـلـنی ـمـجـلس ـنـب
اد از الـیـحه ا اـنـتـق از ـجـمـعه ـب اـنی در ـخـطـبه ـهای ـنـم ـسـنـج اره رـف اـین ـب
ور اـله کـش داز 20 ـس د چـشم اـن ـن ود: «در ـس ـته ـب ـمـله گـف دوـلت از ـج
ون در اکـن ورد آن ـت ده که 15 ـم اظ ـش اـیی ـلـح رط ـه ات و ـش زاـم اـل
ا ررـسی و ـبرـخی از آـنـه ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام در دـست ـب
به ـتـصوـیب رـسـیده اـست ،ـماـنـند داـناـیی ـمـحوری، اصالح ـساـخـتار ـباـید
ود.»  ـبه اـین اـمـین ـش اـیه ـت رـم ادی و اـمـنـیت ـس اـبت اـقـتـص درت رـق ـق
دگان ـن اـی ـم ودـجه دوـلت و ـبـحث ـن اـبل الـیـحه ـب ـیب وی در ـمـق رـت ـت
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هشت مارس،  روز جهانی زن 
و ضرب و شتم زنان

اـنی زن، در ارس، روز ـجـه ـهـفـته گذـشـته 8 ـم
ا ز ـب ـی ا ـن ـیـهن ـم ارز ـم ـب ان ـم ود. زـن ان ـب راسـر ـجـه ـس
راـسم ـمـخـتـلف ـضـمن گراـمی داـشت رگزاری ـم ـب
رای دـست ود را ـب اـنه ـخ ـب دای ـحق ـطـل اـین روز ـص
راـبری ـحـقوق در ـتـمام ـعرـصه اـبی ـبه آزادی، و ـب ـی
ـهای اـجـتـماـعی ـبـلـند کردـند. آنچه که در اـین روز
برای زنان ایران، که در کمال آرامش و خویشتن
داری قـصد داشتـند در کـنار هم اـین روز را ـجشن
اـهـیت ده ـم اء کـنـن ـش ود اـف اد، ـخ اق اـفـت د، اـتـف رـن بگـی
ان در ـیه زـن شـوـنت ـعـل ـسـتمکاراـنه رژـیم اـست. ـخ
م در روز ـجـهـاـنی زن، ـبـا ـشـجـو آن ـه پارک داـن
ار روـبرو ـشد. در اـین ارـتـباط ـسـی زـجار ـب ـخـشم و اـن
ادی ـصورت گرـفت راـضات زـی ا و اـعـت واکـنش ـه
ـبـارزات زـنـان تگی ـبـا ـم ـس ـب ـم که ـمـحـور آن را ـه
ـمـیـهن ـعـلـیه ـبی ـعداـلـتی و ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه آزادی
ادی ـضـمن رـین ـعـب ری ـتشکـیل ـمی داد. ـشـی راـب و ـب
ـمحکوم کردن ـخـشوـنت ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی اـعالم
ـاـسف از واـقـعه که روز   8 ن اـعالم ـت کرد: «ضــم
اد و ـضـمن ـت ـشجـو اـتفـاق اـف مـارس در پارک داـن
ی که در آن روز در ـاـن ـا زـن تگی ـب ـبــس ـم ـراز ـه اـب
پارک گردـهم آـمده ـبودـند، ـبه ـعـنوان یک وکـیل
ـروی ـی ت ـن ـوـن ـدارم ـخــش ـی ـری اـعالم ـم ـت دادگـس
وـنی اـست.   » اـین پاـسخ و اـن د ـمـجوز ـق اـق اـمی ـف ـظ اـنـت
اـنه رـفـته اـست که ـش رادی را ـن راض در واـقع اـی اـعـت
د که اـنه ـمی آورـن ز ـبـه روـهای ـقـشری و زن ـسـتـی ـنـی
ـته داـش وـنی ـن اـن ان در اـین روز ـمجـوز ـق ـتـجـمع زـن
اـنه، ـمی ر اـین ـبـه ا تکـیه ـب ا ـب ر اـین گوـی اـب ـن اـست. ـب
ان و در ـهر اـیی را در ـهر زـم اـمه ـه رـن وان چـنـین ـب ـت
کـجــا که ـبــاـشــد، ـســرکوب کرده و ـشــرکت
ـتم قـرار داد. نـدگان آن را مـورد ضـرب و ـش کـن
ـر ـو ـب ـارس و آنچه در پارک داـنــشـج روز   8  ـم
ا گذـشت، ـیـعـنی ـحـمـله گارد ویژه و ان ـمـیـهن ـم زـن
ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی و ـلـباس ـشـخـصی ـها و ـضرب و
رای ـس زـل وـهـین و ـحـمـله ـبه ـغ ان از ـجـمـله ـت ـشـتم زـن
ـبرـجـسـته اـیران ـسـیـمـین ـبـهـبـهاـنی، که در اـین ـمراـسم
اـست ـهای زن ار دیگر ـسـی ـشرکت داـشت، یک ـب
ان ـش زاـنه و آزادی کش رژـیم را ـبه وـضوح ـن ـی ـسـت
اـبل اـهـمـیت اـست، ان ـق داد.  آن چه که در اـین ـمـی
ـهـماـنا اـعـتراض یک پارچه اـحزاب، ـسازـمان ـها و
ات و داـم ران ـبه اـین گوـنه اـق اـسی اـی ای ـسـی روـه ـنـی
ده رـخـن ا در اـین روز ـف ان ـمـیـهن ـم ا زـن ـستگی ـب ـهـمـب

راـمون آن دـست ـبه اـسی، ـفرـهنگی و داـنـشـجوـیی کـشور  اـین اـقدام را ـمحکوم کرده و پـی اـست. کـلـیه ـنـیروـهای ـسـی
ـشر ـشده وـختگان ـمـنـت ان داـنش آـم ازـم ا که ـتوـسط ـشورای ـمرـکزی ـس ـشاگری زدـند. در یکی از اـین واکـنش ـه اـف
اـلی ـصورت ـمی دام در ـح ده اـست:  اـین اـق وا ـش ان چـنـین رـس وـجـیـهات آـن رکوب گران و ـت ای ـس وـطـئه ـه اـست، ـت
ا ـتـجـمع ـخـشوـنت آـمـیز و ـمروج ـتـنـفر ـکه ـبدون اـخذ راـبر دـهـه اه گذـشـته در ـب گـیرد ـکه ـنـیروی اـنـتـظاـمی ـطی ـیک ـم
رگزار واد آـتش زا ـب اده از ـم ا اـسـتـف ا ـب اـنه ـه ارـتـخ اـبل ـسـف راـجع ذی رـبط در ـمـق ا چراغ ـسـبز ـم ـهیچ گوـنه ـمـجوزی و ـب
ا ـیک اـبل ـب داد و در ـمـق رار ـن وـنی ـق اـن ز ـتـحت پیگرد ـق ـی راد را ـن ود ـسکـوت کـرده و ـهیچ کـدام از اـین اـف ده ـب ـش

گردهمایی مسالمت آمیز زنان با این شدت و حدت برخورد کرد. 

ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل
رـفـین ان ـط ود ـمـی وـج ات ـم ران، و اـخـتالـف ـسـته ای اـی ای ـه اـست ـه ر ـسـی ر ـس ا کـشمکش ـب اه ـه ره پس از ـم االـخ ـب
ورای اـمـنـیت ران ـبه ـش ـسـته ای اـی ده ـه ورد، پروـن ریکا در اـین ـم ای آـم ارـه ـش ا و ـف اـلت ـه ر، ـبه ـخـصوص دـخ درگـی
ـسازـمان ـمـلل ارـسال ـشد. در اـین ـمـیان از ـسوی ـتـعدادی از ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمواـضع ـضد و ـنـقـیـضی ـمـطرح
واـضع ان ـم ا دارد. در اـین ـمـی اـفع ـمـلی ـمـیـهن ـم ـن ا ـبه ـم وـجـهی آـنـه ردرگـمی و ـبی ـت ان از ـس ـش ود که ـن ده و ـمی ـش ـش
اـنه ا ـطرح ـشـعارـهای کـلی و ـعواـمـفرـیـب اـحـمدی نژاد در ـسـخـنراـنی ـهای گوـناگون ـخود ـمـثال زدـنی اـست. وی که ـب
ـقـصد ـفرـیب ـمردم را دارد، در ـظرف روزـهای اـخـیر ـبا ـحـمالت آشکارا ـتـبـلـیـغاـتی ـمواـضع دوـلت ارـتـجاـعی ـخود را
که ـهـماـنا اداـمه بـحران ـسـیاـسی ـموـجود ـمی ـباـشد، ـبـیان کرده اـست. نکته ـمـهم در اـین ـمـیان سـخـنان ـسـید ـعـلی ـخاـمـنه
ـست. ر رژـیم داـن اپذـی ازگـشت ـن اـست رـسـمی و ـب ای او را ـسـی ـته ـه وان گـف ر رژـیم اـست که درواـقع ـمی ـت ای رـهـب
ـخاـمـنه ای در روزـهای گذـشـته یک ـبار دیگر ـضـمن دـفاع از دوـلت و ـشـخص اـحـمدی نژاد، ـسـیاـست ـهای ـمـطرح
ـشده ـتوـسط وی را ـمورد ـتاـیـید ـخود ـقرار داد. ـخاـمنه ای ـبه ـعـنوان رـهـبر ـمذـهـبی رژـیم و ـباـلـطـبع به ـعـنوان کـسی که
ـباال دـست او وـجود ـندارد، ـبا ـتوجه ـبه ـبرـنامه ـهـسـته ای اـیران و ارـسال آن ـبه ـشورای اـمـنـیت، اـعالم کرد که در اـین
اه ـنـخواـهـیم آـمد. اـسـتدالل وی در اـین زـمـیـنه چـنـین ـبود: « اـیران اگر یک ـقدم ـعـقب ـبـنـشـیـند، آـمریکا زـمـیـنه ـما کوـت
د ـعـلی اه ـسـی د ـم د...» ـهمچـنـین روز ـسه ـشـنـبه  23    اـسـفـن و ـمی آـیـن ا ـجـل اـیم آـنـه اه ـبـی د. اگر کوـت و ـمی آـی دم ـجـل ـسه ـق
ـسـته ای رژی ـه اـبی ـبه اـن ون دـسـتـی راـم ران پـی ای اـی اـست ـه ار دیگر اـعالم کرد که ـسـی اـنی یک ـب اـمـنه ای ـطی ـسـخـن ـخ
اپذـیر اـست و اگر چـنـین ـشود ـبه اـسـتـقالل کـشور ـلـطـمه وارد ـمی ـشود. اـین ـسـخـنان ـبدـین ـمـعـنا اـست که ـبازگـشت ـن

رژیم و ولی فقیه آن تصمیم خود را مبنی بر ادامه بحران گرفته اند.
ـبا ـتوجه ـبه این گونه اظـهارات ـسران رژیم و ـهمچنـین ـبا ـتوجه به ـفـشارـهای آـمریکا مـبنی ـبر ـتنـبیه اـیران و وارد
آوردن ـفـشار ـبـیشـتر، ـباـید اـنتـظار داـشت که وضعـیت ـموـجود بـغرنج ـتر ـشود. شکی نـیست که نگراـنی ـهای ـمردم در

این زمینه افزایش یافته و باید گفت که خطراتی میهن ما را تهدید می کند.

فشار بر مطبوعات افزایش می یابد 
اـست ـجـمـهوری و روی کار ات رـی اـب ان اـنـتـخ ات، ـبه ویژه از زـم ـشرـی وـقـیف ـن وـعات و ـت ار ـبه ـمـطـب ـش در اداـمه ـف
رـیه ـش ا، ـن ـن رگزاری اـیـل اـبه گزارش ـخـب ـن د. ـب وـقـیف درآـم اق ـت رـیه دیگر ـبه ـمـح ـش دن دوـلت اـحـمدی نژاد، یک ـن آـم
« ـنوـید آذرـباـیـجان»  ـبه اـتـهام اـقدام ـعـلـیه اـمـنـیت ـمـلی و داـمن زدن ـبه ـمـساـئل ـقوـمی ـتوـقـیف ـشد. ـطی ـماه ـهای گذـشـته
ود. دـست ار آن گرـفـته ـمی ـش ـش ـت وی اـن وـقـیف، ـجـل دور حکم ـت ا ـص اـمه ای اـست که ـب رـیه و روزـن ـش اـین پـنـجـمـین ـن
ر ـبه ـشـت ـی سـوری ـب رخـوردهـا را ـتـحـمـیل خـودسـاـن وعـات یکی از ـعـلت هـای اـصـلی اـین گوـنه ـب ـطـب درکاران ـم اـن
اـمه نگاران ـمی داـنـند. از آن رو که یکی از ـمـهـمـترـین ـمشکالت ـمـطـبوـعات ـعدم اـمـنـیت ـشـغـلی رنگاران و روزـن ـخـب
ا را وادار ـبه سکوت و ـتمکـین ان آن اـست، دوـلت اـحـمدی نژاد، ـقـصد دارد که آن ـه دـست اـندرکاران و کارکـن
کـند. آـخرـین ـقرـباـنی اـین گونه اـقداـمات ـنـیز ـتوـقیف ـنـشریه “ ـنوـید آذرـبایـجان”  اـست. مـهران ـتـبرـیزی، ـمدـیر ـمـسوول
اـمه، اـین رده و ـطـبق اـین ـن اـفت ـک رـیق پـست درـی رـیه را از ـط ـش وـقـیف ـن ان» اـعالم کرد که حکم ـت اـیـج د آذرـب وـی «ـن
ـنـشرـیه ـبه اـسـتـناد ـماده 4 و 5 ـقاـنون ـمـطـبوـعات ـتوـقـیف ـشده اـست ـکه ـماده 4 ـموـضوع ـقوم گراـیی و ـماده 5 ـتـشوـیق
ز اـعالم اد ـشده را ـنـی اـلب ـی وـنه از ـمـط راد ـعـلـیه اـمـنـیت ـمـلی اـست. وی گـفت: ـجاـلب اـیـنـجاـست ـکه ـحـتی ـیک ـنـم اـف
ـنـکرده اـند. وی ـتوـقـیف ـنوـید آذرـبایـجان از ـسوی ـهـیات ـنـظارت ـبر ـمـطـبوـعات را، ـحرـکـتی ـکامال ـشـتاب زده ـخواـند
د ـسـته و ـتـعرـیف گر ـقدرت ـبـکـن ا را ـیـکدـست، واـب اـنه ـه ا رـس ـشرـیات ـی ادر ـنـیـست ـن و گـفت: ـهیچ ـقدرت و دوـلـتی ـق
چون پوـیاـیی ـجاـمـعه ـبه لـحاظ ـبرـخورداری از رـساـنه ـهای نـقاد اـست و ـبرـخورد ـکـنوـنی ـهـیات ـنـظارت ـبر ـمـطـبوـعات
یک ـبرـخورد چـکـشی و ـحذـفی است.  ـنوـید آذرـبایـجان  ـمدت ـهشت ـسال است که اـنـتـشار ـمـیـیاـبد. اـین ـنـشریه عالوه
ـبر ـمـناـطق آذرـباـیـجان در ـشـهرـهای دیگر اـیران از ـجـمـله ـتـهران ـتوزیع ـمی ـشد. ـهم چـنـین ـمـحاکـمه ـمدـیران ـمـسوول
چـهار ـنـشرـیه که ـعـبارـتـند از اـلـبرز ورزـشی، تـجـلی، ـتـمدن ـهرـمزگان، ـهـنر ـهـفـته و ـصـبح در ـجرـیان رـسـیدگی اـست.

ـحزب ـتودۀ اـیران ـهمگام ـبا دیگر ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و دـموکراتیک کـشورـمان ـیورش ددمـنـشانه
گزمگان ارتـجاع و اـسـتـبداد را ـبه ـمراـسم 8 ـمارس، در پارک داـنـشـجو،  به ـشدت ـمحکوم ـمی کـند و ـبار
دیگر هـمـبستگی رزمـجوـیانه ـخود را ـبا زـنان ـشـجاع و آگاه میـهن ـمان در مـبارزه ـشان ـبرای دـست ـیابی

به برابری حقوق و رهایی از چنگال ستم طبقاتی - جنسی اعالم می کند.
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د. اگر اـین طـرح در کنگره ـن ری کـن ـصـمـیم گـی رامـون آن ـت روزهـای آـتی کنگره آمـریکا پـی
اـمدـهای اـجراـیی دارد. اـنوـنی ـخواـهد گرـفت و پـی اورد، در واـقع شکل ـق آـمریکا رای الزم را ـبـی
ردارد. اـین ـطرح اـید در ـجـهت اـجرای کاـمل آن ـقدم ـب ـبدـین شکل که دوـلت اـیاالت ـمـتـحده ـب
اـمه  اـلـحـیات  ـشاـمل آن ـموارد و اـحـتـماالـتی ا ـبه گزارش روزـن اـمـیده ـمی ـشود و ـبـن پروـنده 283     ـن
است که دولت ـبوش در قبال اـیران به کار خواهد گرـفت. در دو هفته گذشته بر اـساس اظهار
وـیت ـشده که ان ـتـق راـسر ـجـه وـعات ـس ـطـب دگاه در ـم ریکاـیی، اـین دـی دپاـیه آـم اـمات ـبـلـن ـنـظر ـمـق
رار گرـفـته اـست. و اـین دوـلت ـهـمه ریکا ـق ور روز دوـلت آـم ران در دـسـت ا اـی رـخورد ـب ـموـضوع ـب
راه ـها را ـبرای پـیـشـبرد ـسـیاـست ـهای ـخود تـعـقـیب ـمی کـند. ـطرح ـهای ـعـمده ای که در ـسـخـنان
ازـتاب پـیدا کرده اـند ـشاـمل ـسه ـمـحور ـعـمده ـمی ـشوـند، و ـمـصاـحـبه ـهای ـمـقاـمات آـمریکاـیی ـب
رـیم اـسـیت ـتـح رش ـس د و گـسـت دـی ـش رد: ـت رـشـم ا را چـنـین ـب وان ـبه شکل ـخالـصه آن ـه که ـمی ـت
اـقـتـصادی و ـهـمه ـجاـنبه اـیران و ـفراـخواـندن کـشورـهای دیگر ـبه ـخـصوص اروپا ـبرای پـیوـسـتن ـبه
این اـقدام. آن ـهم به اـین ـبـهاـنه که ـهدف نـهایی اـیران دـسـتـیابی ـبه سالح ـهـسته ای و ـتـهدـید ـساـیر
کشورها است. همچنین اتهام کمک دوـلت ایران به سازمانهای تروریستی به ویژه در عراق و
ات داـمـنه داری ـبـلـیـغ ول آن ـبه ـت ر ـح ای اـخـی ریکا در روزـه واردی که آـم ان از دیگر ـم ـسـت اـن اـفـغ
دـست زده اـست. ـطرح دیگر ـمـبـتـنی ـبر ـسـیاـست اـنزوای ـبـین اـلـمـلـلی اـیران اـسـتوار اـست. ـبراـساس
ا وی دیگر ـب رده و از ـس زوی ـک ران را کاـمالً ـمـن و اـی ا ـقصـد دارد از ـیک ـس رـیـک رـیه آـم ـظ اـین ـن
ایگزـیـنی دـین شکل ـج وـیت کرده و ـب ا را ـتـق ان رژـیم آن ـه اـلـف ـبه ـبه ـمـخ اـن ای ـهـمه ـج کمک ـه
کـنـترل ـشده و تـحت ـحـماـیت ـخود را ـسازـماـندـهی کـند. ـمـحور دیگر اـقداـمات ـنـظاـمی عـلیه اـیران
ـنـوان یکی از ـیـر اـغـلب ـسـران دوـلت آـمـریکا اـعالم کرده اـنـد که ـبه ـع ـته ـهـای اـخ که در ـهـف
وش، در روز ورج ـب اط ـج رار دارد. در اـین ارـتـب وش ـق ز دوـلت ـب ور روی ـمـی ات اـین کـش داـم اـق
اـخت و اـعالم کرد که ران ـس وـجه اـی ازه ای ـمـت ات ـت اـم اـنی در واـشنگـتن اـتـه گذـشـته ـطی ـسـخـن
گزارـشاـتی در دست اـست که دـخالت ـهای اـیران را در عمـلـیات ـترورـیسـتی در ـعراق ـنـشان ـمی
ا از ـطرف ـسـتـه رورـی ره ـت واد ـمـنـفـج ا ـبـخـشی از ـم ان کرد که گوـی راـنی ـبـی د. وی در اـین ـسـخـن دـه
ریکا در ای دوـلت آـم اـست ـه رکات و ـسـی د ـبه دـلـیل اـین گوـنه ـتـح اـی ود. ـش اـمـین ـمی ـش ران ـت اـی
ـجـهت اـفزاـیش ـفـشارـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبرـضد اـیران اـست که در ـهـفـته ـجاری ـهـشت ـمؤـسـسه ـمـهم
رار ـخواـهـند رـق اـیی ـب ران ـمـحدودـیت ـه ا اـی اـمـله دالری ـخود ـب ا اـعالم ـکردـند که در ـمـع اـلی دـنـی ـم

کرد. 

تحصن و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه شریف
وـطه ام در ـمـح دان گـمـن سپاری ـشـهـی اـک ر ـخ رـهنگی ـمـبـنی ـب ورای ـف ـصـمـیم اـعضـای ـش ـبه دـلـیل ـت
داـنشگاه صنـعتی ـشریف و ـتدارک دـیدن ـبرـنامه ای تـبلیـغاتی در اـین زمیـنه، دانشـجوـیان داـنشگاه
اده شگاه و اـسـتـف ام در داـخل اـین داـن ای گـمـن ا دـفن پیکرـه ود را ـب د ـخ دـی رـیف ـمخـاـلـفت ـش ـش
اـبزاری از اـین گونه اـقداـمات، اـبراز کردـند. داـنـشـجوـیان اـین داـنشگاه ـبا تـعـطیل ـکردن کالـسـهای
درس و ـتـجـمع در ـمـحـلی که ـمی ـباـیـست اـین ـمراـسم ـبرگزار ـشود، ـنـسـبت ـبه اـین اـقدام اـعـتراض
ر ان ـب ـسـیـجی ـهم چـن ان ـب وـی ـشـج اـلی اـست که داـن د. اـین در ـح دـن راـسم ـش اـنع اـجرای ـم رده و ـم ـک
داد ور ـتـع اط ـحـض اـله ـمـهم در اـین ارـتـب ـس د. ـم د دارـن اکـی ا ـت رای دـفن اـین پیکرـه ود ـب وـضع ـخ ـم
کـثـیری از ـعواـمل رژـیم ـیـعـنی ـنـیروـهای ـنـیروی ـلـباس شـخـصی در ـمـحل ـمـسـجد داـنشگاه ـشرـیف

است که برای برخورد فیزیکی با دانشجویان معترض آماده هستند.
ای ـشـکـیل ـحـلـقه ـه ا ـت ده اـست ـب ر اـعالم ـش ا ـنـف دـه ا ـص داد آـنـه ان ـمـعـترض ـکه ـتـع وـی ـشـج داـن
دام ون از اـین اـق اـکـن شگاه ـت رای دـفن در داـخل داـن ده ـب اده ـش ای آـم راف گورـه اـنی، در اـط ـس اـن
ا ـحـمل ـشـعارـهاـیی ـکه در آـنـها ـنـسـبت ـبه اـسـتـفاده اـبزاری از ـجـلوگـیری ـکرده اـند. داـنـشـجوـیان ـب
ـشـهدا اـعـتراض ـشده ـبود، ـخواـسـتار ـبرـکـناری ـمـیرزاـیی ـمـعاون داـنشگاه ـشرـیف و ـمـسـئول اـنـجام
ا دگان ـب راض کـنـن ـطه اـعـت د. در اـین راـب ـسـتـن رـیف ـه شگاه ـصـنـعـتی ـش دـفـین در ـصـحن داـن رح ـت ـط
ـصدور ـقطـعـناـمه ای ـبه تـقـبـیح اـین ـتـصـمـیم پرداـخـته و ـیادآور ـشده اـند که دو روز ـقبل از اـجرای
اـین ـبرـناـمه در ـبـین داـنـشـجوـیان یک ـنـظرـسـنـجی، ـتوـسط اـنـجـمن اـسالـمی داـنـشـجوـیان اـنـجام ـشده
اـست ـکه در آن 82/5 درـصد داـنـشـجوـیان ـمـخاـلـفت ـجدی ـخود را ـبا چـنـین ـطرـحی اـعالم کرده
ان اـست و ـشجـوـی ـتـعـلق ـبه داـن شگاه ـم ده اـست که چون داـن ـین آـم اـمه ـهمچـن ـن ـطـع د. در اـین ـق اـن
ر اـساس اـید ـب رگوـنه ـتـصـمـیم گـیری اـین چـنـیـنی ـب ذا ـه ـشـجو ـصاـحب اـصـلی داـنشگاه اـست ـل داـن
شگاه، اـنـجـمن اـسالـمی وـلـین داـن ـسـئ دگان ـم اـیـن ـم اـمل ـن دگان آن ـش رگزار ـکـنـن دوـمی ـکه ـب راـن رـف
راـضات و رد. اـعـت ام پذـی د، اـنـج اـش وـیی ـمـعـترض ـمی ـب ـشـج ای داـن ان و دیگر گروه ـه وـی ـشـج داـن

تحصن دانشجویان در این دانشگاه هنوز پس از گذشت دو روز ادامه دارد.

اـتـهاـمات اـنـتـساـبی ـبه اـین ـمدـیران ـجراـید ـعـبارـتـند از اـنـتـشار ـمـطاـلب
ـنعکس صـاویـر و ـم زاری از افـراد در ـت ـتفـاده اـب ـخالف واـقع و اـس
ـحــاکـمه ن ـم ه ـتــصــاوـیــر اسـت... ـعالوه ـبــر اـی ن گوـن کردن اـی
ـنـیک آـهنگ ـکوـثر, ـهـنرـمـند ـکارـیـکاـتورـیـست که آـثارش پـیش از
د، روز ـسه ـشـنـبه، ر ـمی ـش ـش ده ـمـنـت وـقـیف ـش اـمه ـت د روزـن اـین در چـن
 ـبـیـست و ـسوم اـسـفـند ـماه در ـشـعـبه 1083 دادگاه ـعـموـمی ـتـهران ـبه
رـیاـست ـقاـضی ـحـسـیـنـیان ـبرگزار ـمی ـشود. اـتـهام ـنـیک آـهنگ ـکوـثر
ـتوـهـین و اـهاـنت به ـمـسـئوـلـین ـنـظام اـست. ـشـکاـیت ـهای ـمـطروـحه از
ـسوی ـعـلی الرـیـجاـنی، رـیـیس وـقت ـسازـمان ـصدا و ـسـیـما, ـمـصـباح
ـیم آن ـمی رود وی ـبه طـرح شـده که ـب دـعی اـلـعمـوم ـم زدی و ـم ـی

محکومیت سنگین محکوم شود. 

روسیه و ایران: بن بست بر سر برنامه هسته ای
اـظـهارات  ـحـمـیدرـضا آـصـفی  ـسـخنگوی وزارت اـمور ـخارـجه
ـمبـنی ـبر اـینکه اـیران ابـتـکار عـمل روسیه را ـنمی پذـیرد و ـقـصد دارد
ـد، ـوم را اـنـجـام دـه ـی ی ـسـازی اوراـن ـن ـرده ای ـغ ـت ـیـاس گـس در ـمـق

نگرانیهای زیادی در داخل و خارج از ایران به وجود آورد.
ار ایـران، ـت ـیه، از رـف  سـرگـئی الوروف،  وزیـر امـور خـارـجه روـس
ـمـبـنی ـبر ـهمکاری دوـجاـنـبه و ـمـشـترک ـبرای ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم،
اـبراز ـتأـسف ـکرد. وی ـبا اـشاره به اـین اـمر که ـهـنوز راه رـسـیدن ـبه
ـتواـفق، ـمـبـنی ـبر فـعاـلـیت ـمـشـترک در زـمـیـنه ـغـنی ـسازی اوراـنـیوم در
ـخاک روسیه ـباز است، ـنوـمـیدی خود را از پـیام ـهای ـمتـضادی که
وان ارـجه روـسـیه ـعـن ور ـخ ر اـم د اـعالم کرد. وزـی ران ـمی رـس از ـتـه
د ـی وـم ار ـن ـسـی رات ـب ذاـک ول اـین ـم ران در ـط ار ـتـه ـت ا از رـف کرد:  «ـم
ز ای ـصـلح آـمـی ال راه ـه ـب اـیی ـکه ـبه دـن ران ـبه گروه ـه را اـی دـیم زـی ـش
ـسـتـند ـکـمک ـنـمی ـکـند. » ـسـته ای اـین ـکـشور ـه رای ـحل ـمـشـکل ـه ـب
مکاری ـرای ـه ـاد ـمـسکو ـب ـنـه ـیت پـیــش ـوـفـق وی اـعالم کرد که ـم
رش رـسـمی دوـلت وط ـبه پذـی ازی ـمـن ـنه ـغـنی ـس ـی رک در زـم ـشـت ـم
ـیه ـبه ـارـجه روـس ـر ـخ ـدی اـست. وزـی مکاری ـج ـرای ـه ـران ـب اـی
ـخـبرگزاری رـیاـنووـسـتی گـفـته اـست که او ـنـمی ـتواـند ـبه ـطور ـقـطع
ران کاـمالً ای اـی رـه ـظ ارـن را اـظـه د، زـی ر کـن ـظ ار ـن اره اـظـه در اـین ـب
ـمتـناـقض اـست و از پذـیرش ـهمکاری ـتا رد همکاری را ـشامل ـمی
ران را حـرکت ـبه ار اـی ـت رخـورد و رـف شـود.   سـرگـئی الوروف  ـب
ـسوی ـبن ـبـست ـبین اـلملـلی ـبر ـسر ـبرـناـمه ـهـسته ای ـخواـند. ـبا اـین ـحال
به گزارش ـخـبرگزاری رـیاـنووـسـتی، ـسـخنگوی سـفارت روـسیه در
ـبه، ذاکـرات دو جـاـن االً ـم ـم دواری کرد که: اـحـت ران اـعالم اـمـی ـتـه
ا چـهارـشـنـبه اـین ـهـفـته در ـمـسـکو ـبرگزار ـمی ـشود و  ـعـلی ـسه ـشـنـبه ـی
ـنـیت ـمـلی ـجـمهـوری ر شـورای عـاـلی اـم ـی اش  ـمعـاون دـب ـنی ـت ـی ـس ـح

اسالمی ایران، ریاست هیأت ایرانی را بر عهده خواهد داشت.

دولت بوش و طرح « آزادی»  ایران
ان ـی دون ـب ریکا،  ـب وری آـم اون رـیـیس ـجـمـه دیک چـنی، ـمـع
وم ازی اوراـنـی ران ـبه ـغـنی ـس ـظر کرد که اگر اـی ار ـن ات، اـظـه زـیـی ـج
ران ـتـحـمـیل اـیج ـمـعـنی داری را ـبه اـی اداـمه دـهد  ـشورای اـمـنـیت « ـنـت
ـخواـهد کرد.» دوـلت آـمریکا در اداـمه پـیـشـبرد ـسـیاـست ـهای ـخود
بـال ایـران، دـست ـبه ـتحـرکات تـازه ای زده اـست. مـواـضع در ـق
ر از طـرح هـای ـب ـتحـده ـخ االت ـم رـسـمی و اـعالم شـده سـران اـی
ـمـخـتـلـفی ـمی دـهد که ـشاـمل ـموارد گوـناگوـنی از اـقداـمات ـنـظاـمی
گرـفته ـتا ایـجاد و تـقوـیت نـیروـهای اـیرانی واـبـسته به ـخود و کمک
ـسـته دارد. آـخرـین اـنی از اپوزـیـسـیون ارـتـجاـعی و واـب اـلی و پـشـتـیـب ـم
ـنـموـنه اـین ـنوع اـقداـمات اراـیه ـطرـحی اـست که ـتوـسط ـشـماری از
ـرار اـست که در ـظـرف ـاده ـشـده و ـق ـریکا آـم ـدگان آـم ـن ـاـی ـم ـن

ادامه  در حاشیه رویدادهای هفته گذشته...



دای کژ ارـیـخی یگاـنه ـیی را ـف د  ـفرـصت ـت اـن اری رـس ای ـقدرت ارـتـجاع ـی رم ـه اـه
نـد خـود را از ـمی تـواـن نـاـفع ـتنگ گروـهی کسـاـنی ـمی کنـد که ـن ـشی و ـم انـدـی
ـحـصارـهای ارـتـجاـعی ـحـفظ «والـیت ـفـقـیه« آزاد کـنـند. اـین ـسـیاـست ـها ـهمچـنـین ـبه
ـسردی ـمردم  ـنـسـبت ـبه روـهای اـجـتـماـعی و دـل ـجدا ـشدن ـبـخش ـهای ـمـهـمی از ـنـی
روـند اصالـحات مـنـجر ـشد. ـبدـین ـترـتـیب اـنتـخاـبات ـنهـمـین دورۀ رـیاست ـجمـهوری
ای روـه ـی ای اـصالح ـطـلب و ـن روـه ـی ان ـن رده در ـمـی ای گـسـت راـیط اـخـتالف ـه در ـش
ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور و ـهمچـنـین کـناره گـیری ـبـخش ـهای ـموـثر ـنـیروـهای
اـجـتـماـعی، از ـجـمـله ـشـمار وـسـیـعی از ـجـنـبش داـنـشـجوـیی کـشور، آنچـنان ـشراـیـطی
ره ا ـبـه اـفـته و ـب ان ـی ازـم رکـتی ـس ا ـح ـست ـب واـن اکم ـت اع ـح راـهم آورد که ارـتـج را ـف
ره اـمی و ـهمچـنـین ـتـقـلب وـسـیع  چـه ـظ ـت اـمی و اـن ـظ ای ـن روـه ـی اـبـقه از ـن ری ـبی ـس گـی
ش از ظـاـمی را، که تـا چنـد مـاه پـی ـت ـته ـبه ـنهـاد هـای اـن ـس ش و واـب تـاریک انـدـی
رون ای رأی ـبـی دوق ـه ود، از ـصـن ده ـیی ـب ـش اـخـته ـن رد ـشـن ات، در ـمـجـموع ـف اـب ـتـخ اـن
ول آورد و ـضرـبه ـجدی ـیی  ـبه روـند اـصالـحات و ـجـنـبش ـمردـمی وارد کـنـند. ـقـب
رـبه اـتـمی، ـض وـسط دوـلت ـخ ات، ـت اـب ـتـخ اع در دورۀ اول اـن رده ارـتـج ات گـسـت ـتـقـلـب
ا در ـتـحـقق ده اـصـلی آـنـه اری دـهـن ا ارـتـجاع و ـی اـبـله ـب رای ـمـق ا ـب زرگی ـبه ـتالش ـه ـب

برنامه هایش بود. 
اـمی ـظ دن دوـلت اـمـنـیـتی - ـن د روی کار آـم ـیـنی ـمی ـش ور که پـیش ـب ان ـط ـهـم
احـمدی نژاد در ـماه ـهای گذشته ـهـمزـمان ـبوده اـست ـبا ـتـشدـید خفـقان،که آـخرین
ـنـموـنه ـهای آن ـیورش وـحـشـیاـنه گزمگان رژـیم ـبه ـتـظاـهرات آرام زـنان دـلـیر ـمـیـهن
وام ای ـع اـمه ـه رـن ان ـمـعـترض ـبه ـب وـی ـشـج ارس،  و ـحـمـله ـبه داـن ـشـتم ـم ا در روز ـه ـم

فریبانه دولت ارتجاعی، است.
ر و رشکن ـفـق ار کـم ـش ای اـقـتصـادی و ـف واری ـه ال اداـمه دـش ال 1384، ـس ـس
ار ـت ود یک سـاـخ ـب ود که در ـن ون هـا ـهم وـطن زـحـمتکش ـب ـی ـیـل ر ـم ـمحـروـمـیت ـب
صحیح و عادالنه تولید و توزیع ثروت ملی همچنان از تأمین یک زندگی حداقل
ا وـجود اـفزاـیش ـشدـید ـقـیـمت ـنـفت و در واده ـشان ـمـحروـمـند. ـب رای ـخود و ـخاـن ـب
ـنـتـیـجه اـفزاـیش درآـمد رژـیم  ـسـطح زـندگی اکـثرـیت ـجاـمـعه ـهمچـنان روـند ـنزوـلی
ـطی کرده اـست.  ـبیکاری ـمیـلـیون ـها اـیراـنی، ـخـصوـصاٌ ـجواـنان کـشور که ـهر ـساـله
ـبه ـبازار کار اـفزوده ـمی ـشوـند،  ـنـبود امکاـنات الزم آـموزـشی ـمـتـناـسب ـبا ـنـیازـهای
اـهـنـجاری ـجاـمـعه، ـتورم ـفزاـیـنده و ـمـحروـمـیت ـشدـید ـهمچـنـین زـمـیـنه ـساز ـتـشدـید ـن
ـهای اـجـتـماـعی، ـخـصوـصاً اـعـتـیاد و ـفـحـشا در اـبـعاد ـبـسـیار گـسـترده و نگران کـنـنده
ـیی در ـسراـسر ـجاـمـعه اـست. در ـمـجـموع اداـمه ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی
ـنـاـفع کالن ـسـرـمـاـیه داری ـتـجـاری و ـسـرـمـاـیـده داری ـتـای ـم ی، در راـس کـنـوـن
اـفـته در ـبدـنه دـستگاه دوـلـتی رژـیم والـیت ـفـقـیه،  ـبی ـبوروکراـتیک - انگـلی رـشد ـی
ور ـمـنجـر ـیه اـقـتصـادی کـش اـن ر، ـمحـروـمـیت و ـبحـراـنه ـهـمه ـج د ـفـق دـی ـش شک ـبه ـت
ران و ر ـطـبـقه کارگر اـی ار ـب ـش د ـف دـی ـش ال ـت ال 1384 ـهمچـنـین ـس د.  ـس د ـش واـه ـخ
رای رگوـنه ـتالش کارگران ـب دن ـه رای درـهم کوـبـی اع ـب ـبه ارـتـج اـن ورش ـهـمه ـج ـی
ـسازـمان دـهی و ـمـبارزه ـمـنسـجم ـبر ـضد اـسـتـبداد ـحاکم ـبوده اـست. تـهاـجم گـسـترده
دـستگاه ـسرکوب و اـمـنـیـتی رژـیم ـبر ـضد اـعـضاء ـهواداران، فـعاالن و ـخاـنواده ـهای
ری و شکـنـجه ر و دـستگـی ـی دیکای شـرکت واحـد در مـاه هـای اـخ ـن کارگران ـس
اـفـته ـطـبـقه ازـمان ـی ارزه ـس انگر ـهراس ـجدی ارـتـجاع از ـمـب ـش ارز ـن ا کارگر ـمـب ـصدـه
ـیـفه ـین بـردن دـست آوردهـاـیی اـست که ـط کارگر ایـران و ـتالش آن بـرای از ـب
کارگر در ـسال ـهای اـخـیر ـبه آن دـست ـیاـفـته اـست. ـما در ـحاـلی به اـسـتـقـبال ـنوروز
ـمی روـیم که ـهـنوز ـشـماری از ـفـعاالن ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد ـتـهران و
اکرده زـیر ـحوـمه ـهمچـنان در شکـنـجه گاه ـهای رژـیم ـبرای «اـعـتراف» ـبه ـجراـیم ـن
ـشدـیدـترین ـفـشارـها ـهـستـند و ـخاـنواده ـهای آـنان در ـتـهدـید داـیمی شکنـجه گران به
ارزان ـب ازی اـین ـم رای آزاد ـس ـمـلـلی ـب د. ـتالش وـسـیع داـخـلی و ـبـین اـل رـن ر ـمی ـب ـس
درـبـند وـظـیفه ـیی اـساـسی و درنگ ـناپذـیر اـست که ـهمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی

خواه باید در صف متحد و هماهنگ در راه تحقق آن بکوشند.  
هم میهنان عزیز!

والت ار ـتـح ال 1385 ـمی روـیم که  در کـن از ـس ال آـغ اـلی ـبه اـسـتـقـب ا در ـح ـم
ـبسـیار نگران کـنـنده داـخـلی، ـمـسایل ـبـین اـلمـلـلی و ـخـصوـصاٌ ـحوادث در کـشورـهای

شماره 6734    پنج شنبه 25  اسفند ماه 1384

منطقه و همسایه ایران مسایل و معضالت مهم و خطرناکی را در مقابل مردم وادامه  پیام نوروزی کمیته مرکزی....
ـسـتان اـن ا ـمـطرح کرده اـست. ـیورش ـنـظاـمی آـمریکا و اـشـغال ـعراق و اـفـغ ـمـیـهن ـم
ـتوـسط اـین کـشور و ـمـتـحدان آن، و در ـهـفـته ـهای اـخـیر ـتـهدـید ـهای دوـلـتـمردان
اـبل آـمریکا، از ـجـمـله ـبوش، ـمـبـنی ـبر ـبرـخورد ـهـمه ـجاـنـبه و اـسـتـفاده از ـهـمه وـسـی
ار ـبـحراـنی را در ـمـنـطـقه ـسـی ران ـشراـیط ـب اـمه ـهـسـته ـیی اـی رـن رای ـمـتوـقف کردن ـب ـب
پدـید آورده اـست. ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیانه ارتـجاع ـحاکم و پـنـهان ـشدن زـیر
اـست اده کردن ـسـی وـجـیه و پـی ریکاـیی ـبه ـقـصد ـت اـنه ـضد آـم رـیـب ارـهای ـعوام ـف ـشـع
اـمه رـن اره ـب ال گزارش درـب ام ـبه ارـس راـنـج ای ـمـخرب و ـسرکوبگراـنه داـخـلی ـس ـه
ـهـسـته ای دوـلت اـیران ـبه ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـمـنـجر ـشد. ـسـیاـست
ـهای ـنابـخرداـنه ـسران رژـیم آنچـنان ـبود که کار را ـبرای ـمـتـحدان اـیران، از ـجـمله
ود، ـبه شـدت سـأـله در چارچوب مـذاکره ـب ـیه که خـواهـان ـحل ـم دوـلت روـس
دـشوار کرده و اـیران را در یک ـموقـعیت ـنا ـمـناسب ـبـین الـملـلی ـقرار داد. ـبررـسی
وـیب رای ـتـص داـنش ـب ریکا و ـمـتـح ورای اـمـنـیت و ـتالش آـم ران در ـش ده اـی پروـن
اـفع ـمـلی اـمه ـیی در ـجـهت اـعـمال ـتـحرـیم ـهای اـقـتـصادی ـبی شک ـبر ـضد ـمـن ـقـطـن
ـمـیـهن ـماـست. ـما در ـماه ـهای اـخـیر ـبارـها ـضـمن اـشاره ـبه ـخـطرات ـجدی ـیی که
ـیـهن مـا ار از سـوی ـمحـاـفل ـجنگ ـطـلب آمـریکا و اروپا ـتهـدیـد ـمی کنـد، ـم
ـهـمواره ـبر اـصل ـتـشنج زداـیی و پرـهـیز از گـسـترده کردن داـمـنه ـبرـخوردـها ـتأکـید
کرده ایم. راه رـسـیدن اـیران ـبه بـهره وری ـصلح آـمـیز از اـنرژی ـهـسته ای کـشاـنده
ـشدن پروـنده آن ـبه ـشورای اـمـنـیت و ـتـشدـید درگـیری ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـنـیـست.
ما بار دیگر ضمن اـبراز نگرانی جدی از روند تحوالت کنوـنی  مخالفت جدی
ـخود را با ـسیاست ـهای مداـخله جوـیانه دولت ـهای امپریالـیستی اعالم ـمی کنیم.
رار زار کـشـته، زـخـمی و ـق ا ـه اـجـعه ده ـه راق و ـف اک ـع وـلـن اک و ـه رـبه دردـن ـتـج
گرفـتن کـشور در آسـتانه ـجنگ داخلی ـخوـنین، در ـشراـیط ادامه اشـغاـلی نـظامی،
ـباـید ـهـشداری ـجدی ـبرای ـهمه ـنـیروـهاـیی ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور ـما ـباـشد.
ـحـماـیت ـبرـخی از ـنـیروـهای اـیراـنی از ـسـیاـست ـهای ـتـهدـید آـمـیز امپرـیاـلـیـسم ـتـنـها

نشانگر بی اعتقادی آنان به حقوق مردم ایران و منافع ملی کشور ماست.
در این شرایط جنبش ـمردمی و نیروهای اجتماعی - ـسیاسی مدافع آزادی
رـبه د. ـتـج رار دارـن وار ـق اس و دـش ـس اـیـفی ـح اـبل وـظ اـعی در ـمـق داـلت اـجـتـم و ـع
ر ال اـخـی اـیی که در دو ـسه ـس ود ـهـمه ـعـقب گردـه ا وـج ال گذـشـته، ـب ـشت ـس ـه
اـضر در ـصـحـنه ـسـجم و ـح ردـمی ـمـن روی ـم ان داد که ـنـی ـش وده اـیم، ـن د آن ـب اـه ـش

مبارزه سیاسی می تواند نقش اساسی یی در تحوالت کشور ایفاء کند. 
ات ـنـهـمـین اـب ـتـخ ار اـن أـسف ـب رـبه ـت دوار اـست که ـتـج اـنه اـمـی ا ـصـمـیـم ـحزب ـم
دن ـبه درک درـست در زـمـیـنه ـضـعف از رـسـی وری زـمـیـنه ـس اـست ـجـمـه دورۀ رـی
دگی و اـعی و پراکـن ای اـجـتـم اـفتگی گردان ـه ـی ان ـن ازـم اـسی ـجـنـبش ـیـعـنی ـس اـس
اـخـتالـفات ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه گردد و راه را ـبرای رـسـیدن به ـبرـناـمه
ـمـشـترک ـمـبارزاـتی و ـتشکـیل یک ـصف واـحد ـضد دیکـتاـتوری در مـقاـبل رژـیم
ارتـجاـعی والیت فـقیه بگـشاـید.  تنـها ـبا یگانگی و اتـحاد ـعمل است که ـمی ـتوان
ا ارزه ـیی که ـهـشت ـسال پـیش ـب وـثر کرد. ـمـب اـبـله ـم ا امکاـنات وـسـیع ارـتـجاع ـمـق ـب
زد اـم رداد و ـنـفی ـن ارـیـخی دوم ـخ دوم ـت راـن ا در رـف وده ـه وـنی ـت ـیـلـی رکت 20 ـم ـش
ارزه  ـبرای ـتـحوالت اـساـسی در ـشـیوه ادار اـصـلح «وـلی ـفـقـیه» رژـیم آـغاز ـشد ـمـب
ود ـهـمه ا وـج رد ـب ود و اـین ـتالش و ـنـب اـمـعه ـب اـعی ـج ادی و اـجـتـم ـص اـسی، اـقـت ـسـی
د واـه ان اداـمه دارد و رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـخ ا ـهمچـن واری ـه ا و دـش ـعـقب گردـه
رار وکراـسی، اـسـتـق رای ـتـحـقق دـم اـمـعه ـب رـیت ـج رـحق اکـث واـست ـب ـست  ـخ واـن ـت
آزادی و ـعدالت را سرکوب نماـید.    حزب ما اعتقاد ـعمیق دارد  که می توان
با تالش سازمان یافته همه معتقدان به رهایی کشور از چنگال استبداد در مقابل
را رـسـیدن ـنوروز و آـغاز ـسـتادگی کرد.  اـمـیدوارـیم که ـف وـطـئه ـهای ارـتـجاع اـی ـت
ـسال 1385، ـسال ـتـجدـید ـقوای ـجـنـبش ـمردـمی و راه گـشاـیی ـبه ـسـمت اـسـتـقرار

آزادی، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد.

نوروزتان مبارک و رزم تان پیروز باد!
کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
25 اسفندماه 1385
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طرح جدید چین برای کاهش فاصله بین 
«شهر و روستا»

وـسـعه ی اـقـتـصادی و اـله ـت اـمه  پـنج ـس رـن ازدـهـمـین ـب ـجـمـهوری ـخـلق چـین،  در ـی
ر و اـصـله ـبـین ـشـه رای کاـهش ـف دی را ـب دـی وط ـج داف و ـخـط ود، اـه اـعی ـخ اـجـتـم
ا اراـیه کرده اـست. در گزارش اراـیه ـشده ـتوـسط دوـلت، ـنـخـست وزـیر چـین، روـسـت
اـنه را ـبرای اـقـتـصاد ـمـلی، در ـفاـصـله ی اـبوا» ، پـیـشـنـهاد 7/5 درـصد رـشد ـساـلـی «ون ـجـی

بین 1996 تا 2010 ارایه کرده است.» ( تایمز پکن  16 اسفند 1384)
«ـبای ـهـجی ن» کارـشـناس اـقـتـصادی و ـمـسـئول ـساـبق ـسازـمان ـتـحـقـیـقات اـقـتـصاد
کالن ـبرای کـمـیـسـیون اـصالـحات و ـتوسـعه ی ـمـلی، در ـهـمـین ـمورد ـتوـضـیح داد که
«ـمـیانگـین رـشد اـقتـصادی در دهـمین ـبرـنامه پنج ـساله، ( 2001 ـتا 2005) ، بـین 8/8 ـتا
9 درـصد ـبود، آنچه که ـنـسـبـتأ رـشد ـباالـیی ـبود. در ـمـقام مـقاـیسه، 7/5 درـصد کم ـبه
وـسـته ا در ـحـقـیـقت ـحاکی از اـمـید داـشـتن ـبه یک رـشد ـمـنـظم و پـی ـنـظر ـمی رـسد، اـم
اـست. » (ـهـماـنـجا)  در اـین ـبرـناـمه، ـهمچـنان ـبر  ـباال ـبردن ـسطح  زـندگی ـمردم ـتاکـید
دان روـن رای ـشـه د ـشـخـصی ـب زاـیش درآـم زان 5 درـصد اـف ده اـست و در آن ـبه ـمـی ـش
ـمـناـطق ـشـهری و روـسـتاـیی، در ـنـظر گرـفـته ـشده اـست. ـهمچـنـین ـبر اـساس اـین ـبرـناـمه
اـیل ای ـمسکن، وـس ا،  در زـمـیـنه ـه ا ـه ا و روـسـت ر ـه ردم در ـشـه دگی ـم ا،  ـسـطح زـن ـه
ـحـمل وـنـقل ـعـموـمی، ـتـحـصـیل، ـبـهداـشت، ـفرـهنگ و ـمـحـیط زـیـست،  ـبـهـبود ـخواـهد
یافت. بنا به اظهار نظر «بای» به  خاطر جلوگیری از بـیشتر شدن فاصله  در آمد بین
اـها و ـشـهرـها اـها، اـین اـفزاـیش در آـمد ـبرای ـساکـنـین روـسـت ـساکـنـین ـشـهرـها و روـسـت
یکسان خواهد بود.»  ( سایت  مردم روزانه  16 اسفند 84). بر اساس یکی از طرح
ـهای ـبرـناـمه، ـقرار ـبر اـین اـست ـتا ـمـیزان ـبیکاری در ـمـناـطق ـشـهری در زـیر 5 درـصد
کنـترل شود و بـیش از 45 میلـیون شغل ـجدید ـبرای کارگران بخش کـشاورزی، در
ال اـطق ـشـهری اـنـتـق واـنـند ـبه ـمـن ا پس از آـموزش ـبـت زـمـیـنه ـهای ـصـنـعـتی اـیـجاد ـشود ـت
ـیاـبـند. اخـتـصاص ـبودجه ی ـجدـید و ـتسـهیالت بـیـشـتر ـبرای مـناطق روـسـتایی و ـحاـشیه

شهرها، از دیگر طرح های این برنامه است. 
دگی در راـیط زـن ود ـش وان صـرف ـبـهـب ارد ـی ـی ـیـل رح، 339/7 ـم اس اـین ـط ر اـس ـب
مـناطق روسـتایی و حومه ـشهرـها خواـهد ـشد که نسـبت به سال گذـشته 42/2 میلـیارد
ـیوان، ـبراـبر ـبا 14/18 درـصد، اـفزاـیش ـنـشان ـمی دـهد. ـهدف از اـین ـطرح، اـفزاـیش
سطح تحصیل و امکانات بهداشتی در ـمناطق غیر شهری است تا بـتوان «مناطق غیر
د»، دـی ر ـشـهری ـج اـطق ـغـی ای «ـمـن رای ـبـن ا کرد.  ـب ـن ـسـتی» را ـب اـلـی وـسـی وـین ـس ـشـهری ـن
ـحزب کـموـنـیـست چـین اـهداف ـمـشـخـصی را، از ـجـمـله اـفزاـیش ـنـیروـهای ـتوـلـیدی،
اـفزایش ـسطح زـندگی، دـست ـیابی به اـصول ـشـیوه ی زـندگی ـمدرن، محـیط زـیست

سالم و تمیز  و نهادهای دموکراتیک را برای این مناطق در نظر گرفته است. 
رای رکزی ـب ودـجه ی ـم ا، دوـلت ـسـهم ـب ر و روـسـت اـصـله ـبـین ـشـه رای کاـهش ـف ـب
ـبـخش کـشاورزی و ـمـناـطق روـسـتاـیی و کـشاورزان را در چـند ـسال گذـشـته اـفزاـیش
اورزی، رای کمک ـبه کـش رکزی ـب ودـجه ی ـم زان ـب ال 2005،  ـمـی داده اـست. در ـس
اـلغ ارد دالر) ـب ـیـلـی وان (36/7 ـم ارد ـی ـی ـیـل اورزان، ـبه 297/5 ـم اـیی و کـش اـطق روـسـت ـمـن
ـشد، که ـنـسـبت ـبه ـسال 2004، 34/9 ـمـیـلـیارد ـیوان و ـنـسـبت ـبه ـسال 2002 ، ـبـیش از
ـطح ود ـس ـب ر ـبه ـبـه ـشـت ـی رای کمک هـرچه ـب زاـیش داـشت. ـب وان، اـف ارد ـی ـی ـیـل 100 ـم
اـلـیات ـهای ـبـخش کـشاورزی ـشـیـنان، اـمـسال ـتـماـمی ـم ا ـن زـندگی کـشاورزان و روـسـت
در ـسراـسر کـشور ـشاـمل ـبـخـشودگی ـمی ـشود و کـسی ـماـلـیات کـشاورزی پرداـخت

نخواهد کرد. مالیاتی که در طول تاریخ چین به طور مستمر در یافت شده بود. 
ا 33/6 ر ـب راـب اـتی ـب ـی اـل ودگی ـم ـش رـیق ـبـخ ان از ـط ـن ـشـی ا ـن زان کمک ـبه روـسـت ـمـی
ا 70 ر ـب راـب د ـب ان پرداـخت ـمی کردـن ـی اـی ارـجی که روـسـت ر ـمـخ اـی وان و ـس ارد ـی ـی ـیـل ـم
ود ـبـخش رای ـبـهـب ز ـب ودـجه دوـلـتی ـنـی وان از ـب ارد ـی وان اـست.  218/2 ـمـیـلـی ارد ـی ـمـیـلـی
اـبد که ـبر اـساس اـین ـبودـجه، در 5 ـسال آـیـنده آـموزش و پرورش اـخـتـصاص ـمی ـی

بیش از 160 میلیون کودک روستایی از آن بهره مند خواهند شد.

ادامه  جنگ قدرت بر سر بودجه ....
ا آن را اح ـه د ـهـمه ـجـن اـی د که ـب ا ـسـخن ـمی گوـی رط ـه ات و ـش زاـم ون آن، از اـل راـم پـی
ارز ـبه اـنـیت ـمـب اـمـعه روـح دم ـسـخنگوی ـج اـحی ـمـق ا ـمـصـب رـض ا ـغالـم د! و ـی اـیت کـنـن رـع
خـبرگزاری اـیـسـنا در ـمورد دـیدگاه اـین نـهاد و ـبودجه کل کـشور ـبرای ـسال 85، ضـمن
ای وق ـه ـش د ـم اـی دی نژاد اـعالم ـمی دارد: «دوـلت ـب اد از دوـلت اـحـم ـتـق گالـیه و اـن
اـیـندگان ـبـخش ـخـصوـصی ـبه ـنـحوی ا ـنـم اـمل ـب ا اـفزاـیش ـتـع ـجدـیدی ـطراـحی کـند و ـب
ازارـیان ـبه ـفـعاـلـیت اـقـتـصادی ـصورت بگـیرد، اـمه رـیزی کـند که ـتـماـیل اـصـناف و ـب رـن ـب
ت ـوی دوـل ـمه کارگران از ـس ـی ی از ـحق ـب ـخــش ت ـب ـون کار و پرداـخ ـاـن اـصالح ـق

راهکارهای مناسبی برای ساماندهی اقتصادی است.»
ای اح ـه ـن اـیی ـج ودـجه، در واـقع زور آزـم ر الـیـحه ـب ر ـس ا ـب ام اـین کـشمکش ـه ـم ـت
حکوـمـتی ـبه ویژه در ـطـیف ذوب در والـیت ـبرای ـتـصاـحب ـبـیـشـتر ـثروت ـهای ـمـلی و
اـید ـفراـموش کرد اـخـتـصاص ـمـبـلغ ـهنگـفـتی در الـیـحه ـبودـجه که درآـمد ـمـلی اـست. ـنـب
ـقرار اـست تحت ـعـنوان ـبودجه ـعـمرانی ـنصـیب سپاه و بـسیج و ـبرـخی نـهادـهای ـخاص
ـشود، در ـتـحـلـیل آـخر ـمنـجر ـبدان ـخواـهد ـشد که ـقدرت و امکاـنات ـجـناح ـهای ـمـعـیـنی
در ـحاکـمـیت اـفزاـیش ـیاـفته و در مـقابل ـتوان و ـقدرت ـتاـثـیر ـجـناح ـها و ـباـندـهای دیگر
ضـعیف و کم رنگ گردد. ماـهیت و مضـمون الیحه ـبودجه دولت اـحمدی نژاد چـیزی
ـیف دیگر ـبخـش هـای ـضـع ـست ـجـز ـتقـوـیت حکوـمت دالالن و پاـسـداران و ـت ـی ـن
اـفع ـخود را از ـحـضور پر ـحاکـمـیت ،ـنـظـیر ـجـناح رـفـسـنـجاـنی و دیگر گروه ـهاـیی که ـمـن

رنگ سپاه و حامیان آن در خطر می بینند.
دـعی ود: «ـم اـخـته ـب ان ـس ـش ر ـن اـط راـحت ـخ ا ـص ر ـب اـهـن ا ـب درـض در اـین ـخـصوص ـمـحـم
ون ـسـی ود د رالـیـحه دوـلت را کـمـی وـج ای ـم اـست ـه د ـسـی االی 90 درـص ـسـتم که ـب ـه
ودـجه ام و اـعداد ـب ده اـست، ارـق اء ـبـخـشـی ا ـمـشورت دوـلت ارـتـق اً ـب ـتـصـحـیح کرده و ـبـعـض
د و دـیل ـش ارد ـتـع ـی ـیـل زار ـم ود که ـبه 190 ـه ان ـب وـم ارد ـت ـی ـیـل زار ـم ور 195 ـه کل کـش
زار زار ـبه 543 ـه وـمی دوـلت ـهم از 590 ـه ودـجه ـعـم د اـست. ـب دد 2 درـص اـخـتالف ـع
ـتـبدـیل ـشد، ـیـعـنی اـخـتالف زـیر 10 درـصد اـست، ـبـیش از 90 درـصد از ـسـیاـست ـهای
داز و ارم و چـشم اـن اـمه چـه رـن ای کـلی ـب اـست ـه ای ـسـی ده دوـلت در راـسـت دوـین ـش ـت
وـیب ا ـتـص ر ـجـهت ـب د.» ـبه ـه ـسـتـن ا ـهم ـمـنـطـبق ـه ای ـمـصوب ـتـلـفـیق و ـب اـست ـه ـسـی
ان اـقـتـصاد ودـجه ـبه زـی ا وـجود ـتـغـیـیرات داده ـشده در آن ـسـمت کـلی اـین ـب الـیـحه و ـب
ال و اـنه ـح ای ـمـی رـه ـش ان ،ـق اـمل کارگران، زـحـمتکـش ای وـسـیع ـش رـه ـش اـفع ـق ـمـلی، ـمـن
د، وـلـید ـمـلی ـسرو کار دارـن ا ـت اـیه داران ـخرد و کوچک که ـب الـیه ـهای ـمـعـیـنی از ـسرـم
اـست و ـبدون کـمـترـین ـتردـید ـباـید ـتاکـید کـنـیم، ـبا اـین ـبودـجه، اـقـتـصاد کـشور ـبـیش از
پـیش در ورـطه بـحران و رکود ـقرار ـخواـهد گرـفت .اـفزاـیش ـتورم ـتوام ـبا رکود یکی از
ـمـهم ـترـین پـیاـمدـهای اـین ـبرـناـمه اـقـتـصادی اـست که از ـهم اکـنون ـنـشانه ـهای آن در
ا، ـبه رـصه ـه ود در کـلـیه ـع وـج ای ـم ار ـه ورد. آـم ور ـبه چـشم ـمی ـخ اـفق اـقـتـصادی کـش
ـخودی ـخود گوـیا ـهـسـتـند. پایگاه ـخـبری اـمروز واـبـسـته ـبه اصالح ـطـلـبان حکوـمـتی، ـبه
زان و ـحـجم واردات و ـی اره ـم ران را در ـب رک اـی اه، گزارش گـم د ـم ـن ارـیخ 11 اـسـف ـت
ر ـنـفـتی ادرات ـغـی ال 1384، ـص اـهه ـس ار در 11 ـم ار داد، ـطـبق اـین آـم ـش ـت ادرات اـن ـص
اـیران در ـحدود 9 ـمـیـلـیارد دالر ـبود و در ـمـقاـبل واردات ـبه داـخل 5 ـمـیـلـیارد دالر ـبوده
اـست. ـبـعالوه در اواـسط اـسـفـند ـماه ـخـبرگزاری اـیـسـنا گزارش ـموـسـسه ـبـیـنوـنس ـماـنـتـیور
ده اـست: «در ران اـین گزارش از ـجـمـله آـم وط ـبه اـی رـب اـخت در ـبـخش ـم ر ـس ـش ـت را ـمـن
ود ران وـج ال در اـی ارد رـی زار و 34 ـمـیـلـی ر 87 ـه اـلغ ـب ودـجه ای ـب ـسال 1385 کـسری ـب
ـخواـهد داـشت که ـمـنـفی 17 درـصد ـتوـلـید ـناـخاـلص داـخـلی و در ـحدود 2 ـبراـبر کـسری
ـبودـجه ـثـبت ـشده در ـسال 1383 اـست.»  در کـنار واردات ـبی روـیه که ـسـبب ـناـبودی
اـید از اـفزاـیش ـتورم ـنام اـبـنده ـشده، ـب و ورشکـستگی ـتوـلـید ـمـلی و ـبیکاری گـسـترش ـی
ار ـسـی اک و ـب ـشـتـن اد وـح دی نژاد اـبـع رد دوـلت اـحـم ـب وـجه ـبه راـه ا ـت رد که ـبه ویژه ـب ـب
دی ـی وـل ـیـلی واحـدهـای ـت ـط رانگری ـبه خـود خـواهـد گرـفت. ورشکـستگی و ـتـع وـی
ـهمچـنانکه اکـنون ـبویژه در ـصـنایع ـنـساـجی، پوالد و ـماـشین و اـبزار ـسازی ـبا آن روـبرو
ـهـسـتـیم، ژرـفش ـخواـهد ـیاـفت و در یک کالم ـبـحران اـقـتـصادی ـبه دوش ـمـیـلـیون ـها

مردم زحمتکش کشور سنگینی خواهد کرد. 
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در جستجوی جایگزینی مردمی و صلح خواهانه
چشم اندازی امیدوارکننده

 روزنامه چپ مورنینگ استار، چاپ لندن، اخیراً گزارشی از سفر جرمی کوربین،
سیاستمدار چپ و ترقی خواه انگلستان، در نیمه اول اسفندماه جاری، به هندوستان در رابطه

با کنفرانس صلحی که در شهر مومبای این کشور،  به ابتکار   تمرکزبرنیمکره جنوبی ،
برگزار شد، منتشر کرد. این کنفرانس همزمان با تدارک سفر جورج بوش به هندوستان،
پاکستان و افغانستان و با حمایت یکپارچه نیروهای ترقی خواه بر گزار گردید.  در این

گزارش سیاستمدار چپ و ترقی خواه انگلیسی به شرح این ابتکار بین المللی که در طی آن
مسائل اقتصادی جهانی سازی، نابودی محیط زیست و نیازهای اجتماعی  در شرایط تهدید
جنگ مورد بررسی قرار گرفتند، می پردازد.  نظر به اهمیت نقطه نظرهای عنوان شده «نامه

مردم» ترجمه بخش هایی از این گزارش و مشاهدات آقای کوربین را  منتشر می کند.  

ـمومـبای (ـبمـبئی ـسابق) شـهری اـست ـبـسـیار ـبزرگ و بی نـظم. ـنـموـنه کامل شـهری ـبا پول ـهای
باد آورده که وسائل ارتیاط جمعی خیلی مشتاق هستند در باره اش حرف بزنند

سراب بالی وود،  با ثروت ناپایدارش، نگاه حسرت بار میلیون ها نفر به یک  زندگی دست
اـفـتـنی،  ـفاـجـعه روزـمره ـشـهرـهای ـهـندوـسـتان از ـتراـفیک ـخـفه کـنـنده و آـلودگی ـهوا ـتا کوـشش ـنـی
سـخت ـصنـعتگران ـبرای کمک به ـصـنایع کوچک را ـبه ـنـماـیش ـمی گذارد.  ـبیکاری و فـقر ـنـشان
اـیـعی که از داـخـته اـست. ـهـمان ـصـن اـیع ـبزرگ را ا زکار اـن ـمی دـهد که اـقـتـصاد ـجـهاـنی ـشده، ـصـن

شهر مومبای در دوران پس از استقالل هند، نمونه ای به مثابه مرکز تولید ساخته بود.
ـفـقر در ـشـهر ـهای ـبزرگ ـهـند وـحـشـتـناک اـست. اـما اوـضاع  د ر روـسـتاـها وـخـیم ـتر اـست،  زـیرا،

دهقانان د رعین تالش برای تهیه مایحتاج خود باید با بازار جهانی هم  رقابت کنند.
اـخـبار ـسرـشاراز داـسـتان ـهاـئی اـست که ـتـعداد ـبی ـشـماری از ـخاـنواده ـهای ـشراـفـتـمـند به دـلـیل
د. رواـیت هـای دیگر، حـاکی از ور ـبه خـودکـشی شـده اـن دگی ـمـجـب از دـست دادن ـمعـاش زـن
وـسـعه دل ـت ر ـم رـس اورزی ـب زرگ  کـش ای ـب رکت ـه ر و ـش ان کوچک و ـفـقـی اـن ارزه ـبـین دـهـق ـب ـم
ـتـحـمیـلی از ـسوی ـموـسـسات ـماـلی ـجـهاـنی اـست. پی آـمدـهای ـسوـناـمی دی ـماه ـسال ـقـبل و اـثرات
ـمـخرب آن ـبر ـشـهرـهای ـساحـلی، ـهـنوز در ـبـسـیاری از ـمـناـطق ـحس ـمی ـشود. ـتـقـسـیم کمک ـهای
اـنه، ـبـسـیاری از ـمردم را ـمـجـبور اـیع ـجذب ـتورـیـست، ـفرـصت ـطـلـب ـماـلی ـمـنـصـفاـنه ـنـبوده اـست. ـصـن
کرد ـتا از ـساـحل ـنـفل مکان کرده و دور ـشوـند ـتا راه  ـبرای ـساـخـتن ـهـتل ـهای ـبزرگ و ـشـهرک
ـهای ـساـحـلی ـهـموار ـشود. کـنـفراـنس ـصـلح ـموـمـبای، اـبتکاری اـست از ـطرف   ـتـمرکز ـبر ـنـیمکره
اـنـند از ـهای اـجـتـماـعی ـم اـنی ـسازی، ـتـخرـیب ـمـحـیط زـیـست و ـنـی ا ـمـساـئل اـقـتـصادی ـجـه ـجـنوـبی  ـت
راـلی و ـیـب وـل اد ـن وم ـبـین اـقـتـص اط ـش ـطـقه-ارـتـب د ـجنگ و ـصـلح در ـمـن دـی ان ـتـحت ـتـه ـمسکن و درـم
ـجنگ- ـمورد ـبررسی ـقرار گـیرـند. در کنـفراـنس که در شب سـفر ـبوش به هـندوـستـنان و پاکـسـتان

برگزار شد،  صدها نفر از فعاالن جنوب و جنوب-شرقی آسیا شرکت داشتند. 
شکوکی اـست ـمل ـم ـتـورـع ـیـقت،  دـس ـیه ـتـرور ، درـحـق س اـعالم کرد که  ـجنگ ـعـل کـنـفـراـن
درجـهت پـیشـبرد مـنافع ـنـظاـمی و ـهسـته ای آـمریکا. کنـفراـنس ـهم چنـین ـتاکـید کرد که  پـیوـندـهای
ـعـمـیق ـفرـهنگی، اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی ـموـقـعـیت ـخوـبی را ـبرای اراـئه یک ـجایگزـین در ـمـقاـبل راه
نـئوـلـیـبراـلی، ـنـظاـمی و ـمالی که دولت ـهای ـمـنطـقه ـبـطور ـفزاـیـنده در پی اـنتـخاب آن ـهـسـتـند، ـبوـجود
ری در دت درگـی زاـیش ـش راق و اـف رج درـع رج وـم رـه س،  ـعالوه ـب راـن ـمی آورد.  ـفضـای کـنـف
افغانستان، تحت تاثیر خطر جنگ در ایران و جدی تر شدن آن با سفر بوش نیز، قرار داشت. 

اـهی  اران  اـشـتـب ورد ـبـمـب ان د رـم اد اـست که دوـلت پاکـسـت ان زـی ریکا آن چـن ـشار از ـسوی آـم ـف
داـنی ان، عکس اـلـعـمل چـن ـسـت اـن روـهای آـمریکاـئی در اـفـغ ان از ـطرف ـنـی اـخـیر دهکده ـهای پاکـسـت
ـنـشان ـنداد. ـمـخاـلـفت ـبا ـسـفرـبوش ـبـسـیار گـسـترده اـست و ـنـیروـهای گوـناگون ـبـسـیاری را گرد ـهم
آورده اـست. اپوزـیـسـیون ـهـند ـعـلـیه ـبوش ـطـیف وـسـیـعی را در ـبرـمی گـیرد، از ـجـناح چپ مـجـلس

ـبه رـهـبری اـحزاب کـموـنـیـست ـتا آـنـهاـئی که از ـتـسـلط ـبی رـحـماـنه
د. ون ـشرکت دارـن ـسـی د، در اـین اپوزـی رـن ازار رـنج ـمی ـب اد ـب ـص اـقـت
دی ـطـقه ـبه ـبـحث ـج ـن وـشت کل ـم رـن ا ـس د ـت اـعث ـش وش، ـب ر ـب ـسـف
دانگ، ـن ش، در کـنفـراـنس ـمعـروف ـب ـته شـود. 50سـال پـی گذاـش
ان، ـتـحت دوـسـت د. ـهـت شکـیل ـش د ـت ـتـعـه ر ـم ای ـغـی ورـه ـجـنـبش کـش
ود، که اـنه ـب واـه رـقی ـخ رو، ـمـحور اـصـلی اـین ـنـهـضت ـت رـهـبری ـنـه
روـئی در راه ـصـلح و ـخـلع وان ـنـی ر را ـبه ـعـن ای ـفـقـی ورـه ر کـش ـشـت ـی ـب

سالح متحد ساخت. 
نگ ـون در دوران پس از ـج ی ـمــسـخـره اـست که اکـن ـیـل ـخ
ان واـه ریکا که ـخ ار آـم ـش ا ـف ر و ـب االـت اـمی ـب ـظ ای  ـن زـیـنه ـه رد، ـه ـس
ان رو ـبه اـشد، ـهمچـن اـبل چـین ـمی ـب رـتری ـنـظاـمی ـسنگـیـنی در ـمـق ـب
د دـی ر ـش ـطـقه ای اـست که از ـفـق ا در ـمـن ـنـه ام اـی زاـیش اـست.  ـتـم اـف
رون ـنهـا راه ـب ـته ـمی شـود که ـت طـور مـداوم گـف رد و ـب رـنج ـمی ـب
ده ی ده و رد ـش ان ـش ـتـح ای  مکرراٌ اـم اـست ـه رای ـسـی رـفت، اـج
«بازار آزاد» است. در کنفرانس، سقوط سریع کشور سری النکا
ـرار ـورد ـبـحث ـق ـز ـم ـی ـته ـن ی دو دـهه گذـش نگ،  ـط ن ـج ـبه داـم
گرـفت. ـنـماـیـندگان نپال، ـنـقش آـمریکا و انگـلـسـتان را دررـساـندن
ـتـسـلـیـحات که ـتا ـبـحال ـعـلـیه ـجـنـبش ـهای ـمردـمی اـسـتـفاده ـشده، ـبه
داٌ درت اـست، شـدـی وحـاـنه در پی ـحـفظ ـق پادشـاه نپال که مـذـب
اـست اذ ـسـی ر اـتـخ اـتـمه، ـب راـنس در ـخ د. کـف رار دادـن اد ـق ورد اـنـتـق ـم
ـنی ـت ـب ـسم، ـبلکه ـم ـی راـل ـب ـی وـل ـئ ازار آزاد و ـن ری ـب اـئی ـنه ـتـحت رـهـب ـه
ـطـقه  بـرای ـحل ـبحـران کشـاورزی و ـن یـاری درسـراسـر ـم ـم بـرـه
ر و ـمشکالت آب اـله کـشـمـی ـس اـنـند ـم اـخـتالـفات  ـبـین دو کـشور ـم
رـساـنی  ـتواـفق کرد. کنـفراـنس،  در ـعـصر ـحرکت ـسرـیع به ـطرف
از ـسرگـیری ـتـسـلـیـحات ـهـسـته ای، ـخواـهان آـسـیای ـجـنوب ـشرـقی
تـان و نـدوـس یکه ـه ـته ای شـد. از آـنجـاـئ ـس آزاد از ـسالح هـای ـه
اـبع د و ـمـن اـشـن ـسـته ای ـمی ـب ای ـه ر دو دارای ـسالح ـه ان ـه پاکـسـت
دـمی راـنس ـق ام کـنـف د، پـی د آن کرده اـن ـی وـل ـظـیـمی را صـرف ـت ـع
ـخوش آیـند ـبه جـلو ـبود. مـلی گرائی در ـمـنطقه نـیروئی ـبـسـیار ـقوی
ا، در عـوض، اشـد. اـم وـشت سـاز ـهم ـمی ـب راٌ سـرـن اـست که اکـث
ای وان   آـسـی رـهنگی ـبه ـعـن وـیت ـف دی و ـه روـن راـنس از  ـشـه کـنـف
ـجـنوـبی ای” که   گوـناگون، چـند ـفرـهنگی و ـمورد اـحـترام ـمـتـقاـبل
اـمی رو ـبه ـظ زـیـنه ـن ار ـسنگـین ـه ا ـب وان ـب د. ـنـمی ـت اد ـمی کـن اـست  ـی
ود اری، کـمـب ـسـی رای ـب رـسی ـبه آـموزش ـب دم دـسـت د، ـمشکل ـع رـش
ان اـنی کارآ را ـحل کرد. ـتالش سـازـم ـسـتم درـم ـی ز و ـس ـمـی آب ـت
اورزی، ر کـش ای ـغـی ارت آزاد کاالـه اـنی در راه ـتـج ارت ـجـه ـتـج
شکالت از طـرـیق درت دوـلت هـای ـمـلی را ـجـهت ـحل اـین ـم ـق
راهـهاـئی ـغـیر از ـخـصوـصی ـسازی و ـخروج ـسود چـند ـمـلـیـتی ـها به
ـشی ای، کوـش ـب وـم راـنس ـصـلح ـم ازد. کـنـف رب، ـمحـدود ـمی ـس ـغ
اـست ـبـسـیار ـجدی ـبرای گرد ـهم آوری اـینگوـنه ـمـسائل ـبا آگاـهی

به اینکه نظامی گری و جنگ جوابگوی نیاز مردم نیست. 
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