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، سودهاي كالن و ”محرومان“دولت مدافع 

 صندوق هاي سرمايه گذاري 

  6ادامه در صفحه    

 !يك سئوال و پاسخ ما به يك دروغ آشكار  

 3ادامه در صفحه    

چندي پيش با ابتكار دولت احمدي نژاد، 
پذيره نويسي صندوق هاي سرمايه گذاري 
به عنوان نهاد جديدي در بازار سـرمـايـه    
جمهوري اسالمي آغاز شد، رييس سازمان 
بورس، تاسيس اين صندوق ها را يـك      
امكان استثنايي براي افرادي كه سرمايـه  
اندك دارند و مي خواهند در بازار بـورس    
: فعال باشند، قلمداد كرد و متـذكـر شـد     

يكي از مزيت هاي اساسي اين صنـدوق  “ 
ها پول هاي خرد را جمع كرده و اقدام به 
خريداري سهام شركت هاي مختلف مـي  
كنند و سبد سهام خود را مرتب متنوع مي 
كنند و بنابر اين ريسك را كـاهـش مـي      

،  در     ” دنياي اقـتـصـاد   “ روزنامه ”  . دهند
گزارشي از تاسيس اين صـنـدوق هـاي      

 20روز دوشنبـه    “ :  سرمايه گذاري نوشت
اسفند ماه در ساختمان جـديـد سـازمـان       
بورس و اوراق بهادار، پنج كارگـزار بـازار     
سرمايه مجوز تاسيس صندوق سـرمـايـه    

شركت .  گذاري در سهام را دريافت كردند
هاي سهم آشنا، حافظ، نهايت نگر، بانـك  
صادرات وخبرگان سهـام، جـزو اولـيـن         
شركت هايي هستند كه مـجـوز پـذيـره       
نويسي براي صندوق هاي سرمايه گذاري 

سال به آنـهـا تـعـلـق         2درسهام، براي 
 ”.گرفت

بر اساس گزارش رسانه ها، حداقـل و    
 500حداكثر سرمايه اين صنـدوق هـا       

ميليارد تـومـان اسـت كـه          5ميليون و 
شوراي بورس جمهوري اسالمي بر پايـه  
يك برنامه راهبردي قرار است تا چـنـد     
سال آينده صندوق هايي بـا سـرمـايـه       

 . ميليارد تومان، تاسيس كند 50بيشتر، تا 
اخبار مربوط به پذيره نويسي صنـدوق  
هاي سرمايه گذاري و فعاليت پر تـب و    
تاب سازمان بـورس و اوراق بـهـادار          
درحالي انتشار مي يابد كه مقامات رسمي 
دولت ارتجاع  با صراحـت از افـزايـش        
شگفت آور حجم و ميزان نقدينـگـي در     

داود دانـش    .  كشور سخن مي گـويـنـد   
جعفري، وزير اقتصاد و دارايي، مدتي قبل 
در جريان نشست نخبگـان جـمـعـيـت        

بودجه ”  : ايثارگران خاطر نشان ساخته بود
 60حـدود       1386عمومي دولت درسال 

نقدينـگـي در     .  هزار ميليارد تومان است
برابر بـودجـه      2اختيار بخش خصوصي 

غفلت از منابع و امكانـات  .  عمومي است

راهبرد امپرياليسم، خطوط 

 انتقال گاز و منافع ملي ايران

همزمان با سفر ديك چني به منطقه خاور ميانه وحوزه خليج 
فارس و ديدارها و گفتگوي وي با مقامـات بـلـنـد پـايـه           
كشورهاي اين منطقه موضوع چگونگي احداث شاه لـوـلـه      
هاي استراتژيك نفت و گاز بارديگـر در صـدر اخـبـار و             

 .گزارشات رسانه هاي بين المللي قرار گرفت
بر پايه گزارشات انتشار يافته، مقامات رسمي پـاكسـتـان و      
تركمنستان اعالم كردند كه برنامه ساخت شاه لوله انتـقـال   
گاز از طريق مسير پاكستان كه دردوران طالبان از سـوي      
برخي انحصارات فراملي طرح ريزي شده بود، بار ديگـر در    
دستور كار سه كشور تركمنستان، افغانستان و پاكستان قـرار  
گرفته و اين كشورها با تشويق انگلستان و آمريكا خواسـتـار   

 .احداث آن هستند
فروردين ماه مدير عامل طرح احداث شاه لوله  2به عالوه در

معروف به ناباكو، طي يك كنفرانس مطبوعاتي در آنـكـارا     
پايتخت تركيه خاطر نشان ساخت كه اين طرح با سرمـايـه   

ميالدي آغاز به كار خـواهـد      2013گذاري مناسب در سال 
 . كرد

مطابق طرح ناباكو، كه هدف آن عرضه گاز به اروپا بـدون    
مشاركت روسيه است، گاز كشورهاي ايران، تركمنـسـتـان،    
جمهوري آذربايجان، قزاقستان از راه تركيه به اروپـا صـادر     
مي شود و در مرحله دوم كه بالفاصله آغاز خـواهـد شـد،        
كشورهاي عراق و مصر نيز به اين طرح مي پيوندند و مصـر  
با مشاركت اسراييل در پروژه راهبردي ناباكو سهـيـم مـي      

 .شود
فروردين ماه  مطبوعات منطقه خـبـر    6در اين خصوص در 

  2ادامه در صفحه    

بار جنگ ايران و عراق و در سال هاي اخـيـر  در       
طرح و توضيح سياست ضرورت طرد رژيم واليـت    
فقيه، مخالفان ما  همواره تالش كرده اند تا با دروغ 
پردازي و تحريف سياست هاي حزب توده ايران بـه  
اعتبار سياسي و نفوذ معنوي آن در طيف گسـتـرده     
نيروهاي اجتماعي، از طبقه كارگر تـا جـوانـان و          

در هفته هاي اخير  .   دانشجويان و  زنان، لطمه بزنند
ضمن سئوال كردن ”  نامه مردم“ برخي از خوانندگان 

در زمينه اين تهاجمات تبليغاتي و  با اشاره به مطالب 
سراسر كذبي كه در يكي از سايت هاي اينـتـرنـتـي     
درباره سياست حزب ما منتشر شده است خواسته اند 

 .كه با اين دروغ پردازي ها  برخورد كنيم
به بهانه انتشار بيانـيـه   ”  دنياي ما“ سايت اينترنتي 

تحريف و دروغ پردازي درباره مواضع و سيـاسـت   
در طي .  هاي حزب توده ايران مسئله تازه اي نيست

بيش از شش و نيم دهه تاريخ حزب تـوده ايـران،       
حزب ما همواره از سوي ارتجاع و امـپـريـالـيـسـم،        
نيروهاي راست گرا و ماوراي چپ مـورد تـهـاجـم       

از دروغ پـردازي    .   تبليغاتي وسيعي قرار داشته است
مرداد، به دست امپرياليسم  28درباره كودتاي ننگين 

و عوامل دست نشانده آن در ايران، تـا تـحـريـف         
سياست هاي روشن بينانه حزب ما دربـاره رفـورم       

، و سـپـس   1340هاي بورژوازي رژيم شاه، در دهه 
ارزيابي هاي حزب ما درباره انقالب آينده ايران، در   

،  و همچنين سياست هاي حزب ما 1350اوايل دهه 
پس از انقالب بهمن و  بعد از آن درباره  ادامه فاجعه 
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بـر  . توافق ميان مصر و اسراييل در زمينه صادرات گاز را منتشر كردند
پايه اين گزارشات، وزير مشاور در امور پارلماني مصر امضاي تفـاهـم   
نامه صادرات گاز از سوي مصر به اسراييل را تاييد و ياد آوري كرد كه 

 . اين طرح توسط شركت هاي خصوصي مصر به اجرا در خواهد آمد
از ديگر سو و به موازات اين اخبار، وزارت نفت عراق اعـالم داشـت،     

هزار بشكه در روز    400صادرات نفت اين كشور به تركيه به بيش از 
رسيده است كه اين ميزان صادرات به تركيه، باالترين حـد پـس از       

همچنين مقامات وزارت نفت عـراق  .  اشغال عراق محسوب مي گردد
هزار بشـكـه      18خاطر نشان مي كنند، در حال حاضر در هر ساعت 

نفت از كركوك به بندر جيهان تركيه صادر مي شود و عراق خـود را    
 .براي پيوستن به طرح عظيم ناباكو آماده مي كند

در مقابل طرح فوق العاده عظيم ناباكو و طرح انتقال گاز تركمنستـان  
از راه پاكستان با طراحي و تشويق انحصارات فراملـي، فـدراسـيـون       

) آلـتـرنـاتـيـو     ( روسيه بر تالش خود براي احداث شاه لوله جايگزين   
 . افزوده است” جريان جنوبي”معروف به

مسئوالن گاز پروم روسيه ضمن مخالفت با طرح ناباكو تاكـيـد مـي      
كنند، احداث همزمان دو شاه لوله استراتژيك انتقال گاز به اروپـا، از    
آنجا كه گاز كافي براي پر كردن هر دو شاه لوله مـوجـود نـيـسـت،        
ماهيت صرفا اقتصادي ندارد، ولي دراين رقابت، پـروژه اي پـيـروز          
. خواهد شد كه ساخت واحداث آن زودتر آغاز و سريع تربه پايان برسد

گـاز روسـيـه از راه          ”  جريان جنـوبـي  ” در طرح عظيم روسيه به نام
بلغارستان، مجارستان و صربستان به اروپا صادر شده و صربستان بـه  

روسيه اميدوار .  يكي از مراكز انتقال گاز به اتحاديه اروپا بدل مي گردد
همچنين روسيه . آغاز به كار نمايد 2011است اين طرح زودتر از سال 

با طرح لهستان درزمينه انتقال گاز به اروپا به شدت مخالفت كرده و   
” ريسك سياسي باالي آن” پيشنهاد لهستان را به دليل غيراقتصادي و

 .غير قابل اجرا ناميد
لهستان ضمن دفاع از طرح ناباكو، خواستار احداث شاه لوـلـه اي از       

و لـهـسـتـان بـه        )  استوني، لتوني و ليتواني( مسير كشورهاي بالتيك 
 .اتحاديه اروپا شده بود تا گاز روسيه از اين طريق به اروپا صادر شود

ميهن ما نيز در اين رقابت ها از بازيگران اصلي به شمار مي آيد، ولي 
به دليل سياست نابخردانه ارتجاع حاكم و فشارهاي حاد امپرياليـسـم   
. جهاني، قدرت مانور و ميزان نفوذ آن با چالش هاي جدي روبرو است
در اين خصوص جمهوري اسالمي با تاييد طرح ناباكو ابتـدا قـرارداد     
صدور گاز با سوييس را به امضاء رساند كه بخشي از طرح ناباكو و در 

به موازات امضاء اين قـرارداد، ايـران       .  پيوند با آن ارزيابي مي گردد
پيشنهاد تاسيس يك ترمينال گازي را براي انتقال گـاز ايـران بـه          

در طرح ايران، كرواسـي  .  سوييس و اتريش از مسير كرواسي ارايه داد
به   يكي از مراكز انتقال گاز طبيعي ايران به اتحاديه اروپا تبديل مـي  

 .شود 
عالوه بر اين، مقامات رسمي شركت ملي نفت ايران از گفتگو و تهيه 
مقدمات تشكيل كنسرسيومي متشكل از آلمان، سوييس و چين براي 

ميدان بزرگ گـازي پـارس جـنـوبـي           18و  17راه اندازي فازهاي 
اين قرارداد، در صورت نهايي شدن بالـغ  .  اطالعاتي را منتشر ساختند 

همچنين ايران از مواضع اخير وزير نفت .  ميليارد يورو خواهد بود 4بر 
هند دراين خصوص كه، اين كشور مذاكرات تعليق شده در باره احداث 

 . خط لوله صلح را با پاكستان از سرخواهد گرفت، استقبال كرد
همه اين مسايل و رقابت هاي سخت و تنش آفرين، بارديگر اهميـت  
دفاع قاطع از منافع ملي كشور را در اين مقطع حساس و پـر خـطـر      

ايران از مزيت ژئوپلتيكي مـنـحـصـر بـفـرد         .  تاريخي برجسته  سازد
مهين ما از سويي عضوي از مجموعه كشورهاي خاور .  برخوردار است

ميانه قلمداد مي گردد و در عين حال بخشي از زير مجموعه آسـيـاي   
جنوب غربي و نيز عضوي از كشورهاي حوزه خليج فارس و دريـاي    
مازندران است و درتعريف ژئوپلتيكي بخشي از آسياي ميانـه بـزرگ     

به اين دليل ايران مفصل دو منطقه فوق العاده با اهميت جهاني . است

 .است ...ادامه  راهبرد امپرياليسم  
درست به علت چنين موقعيت ممتاز و استثنايي، كشور ما بايد بتواند از تمام ظرفـيـت   

فرهنگي و تاريخي خود در جهت تامين صلح، دوسـتـي و         -اقتصادي-هاي سياسي
گسترش رابطه متقابال سودمند اقتصادي دراين مناطق استراتژيك و در راستاي تامين 

اصوال تامين منافع ملي ايران در اين مـنـاطـق    .  امنيت و منافع ملي خود استفاده كند
فوق العاده با اهميت جهان، بدون تامين صلح و ژرفش روابط احترام آمـيـز مـيـان         

 .كشورها دور از دسترس خواهد بود
سياست تقويت همگرايي ميان ايران و كشورهاي منطقه و نيز قاره آسيا در چارچـوب  
توافقاتي مانند پيمان شانگهاي، اكو ونظاير آن كامال در جهت تامين امنيت و منـافـع   

 .ملي ايران است
فراموش نبايد كرد، اهداف راهبردي امپرياليسم آمريكا در اين مناطق كه احداث شـاه  
لوله هايي غير اقتصادي و تنش آفرين بخشي ا زآن به شمار مي آيد، امر خطير صلح 
و گسترش روابط دوستانه و متقابال سودمند اقتصادي را به خطر انداخته و در نقـطـه   

 .مقابل منافع ملي ايران قرار دارد
ميهن ما به دور از شعار زدگي پوچ و ماجراجويي و انفعال بايد ضمن تقويت همگرايي 
منطقه اي، در رقابت هاي موجود بر سرچگونگي انتخاب مسيرهاي انتقال نفت و گاز 
از حوزه درياي مازندران و آسياي ميانه با تاكيد برحقوق مشروع هـمـه كشـورهـاي       
منطقه ضمن فاصله گرفتن از سياست انفعالي كنوني و جانبداري هاي ناسنجـيـده و     

تاكيد مي كنيم بي چون و چـرا،    ( زيان بار مانند پذيرش بي چون و چراي طرح ناباكو
زيرا مي توان با توجه به موقعيت جغرافيايي ممتاز كشور، به شكل مدبرانه و آگاهانـه  

نقشي درجـه    )  از ظرفيت هاي انكار ناپذير ايران در تنظيم و اجراي طرح ها بهره برد
اول در اين رقابت ها درجهت مثبت و مترقي و مغاير با راهبرد امپرياليسم آمريكا و به 

ايران اين توانايي را داراسـت      .  سود صلح و حقوق مسلم و انكار ناپذير خود ايفا كند
ولي مشكل، رژيم واليت فقيه و مجموعه سياست هاي غير اصولي و مغاير با منافـع  

اكنون امپرياليسم به ويژه امپرياليسم آمريكا براي . ملي و حقوق حقه مردم ايران است
 .اجراي نقشه هاي سلطه طلبانه خود در اين مناطق سخت فعال و در تكاپو است

خنثي سازي اين نقشه و برنامه هاي شوم و توسعه طلبانه فقط و فقط با اتخاذ يـك    
سياست خارجي فعال و مبتكرانه كه تامين حقوق مردم ايران در مركز آن قرار داشتـه  

 . باشد، امكان پذير است
تجربه ثابت مي كند، رژيم سركوبگر و واپس مانده واليت فقيه تـوان و ظـرفـيـت         

 !تاريخي اجراي چنين وظيفه خطير ملي را ندارد
 

نشين را همچنان ادامه  دهد به نحوي كه هنگام توافـق نـهـائـي جـاي           يهودي 
هيچگونه ادعائي بر زمين هاي فلسطيني باقي نماند، پست هاي بازرسي را بـرپـا       

خود را اثبات كند، و اجازه مي دهد ”  نيت خير“ ميكند و در همان روز برمي چيند تا 
تا كودكي يك ساله بميرد، زيرا كودك بدشانس و فلسطيني مريضي  بـود ازنـوار        

اين سياست تاثير عميقي بر آينده اسرائيلي هـا و    ”  : وي در خاتمه مي گويد .   ” غزه
 .”فلسطيني ها خواهد داشت

 2008آوريل  1( تجاوزات اسرائيل از زمان آناپوليس به زبان آمار : شمارش وقايع 
 )2007نوامبر  28 -

 حمالت نظامي اسرائيل
 1502: مجموع 

 703: كرانه غربي 
 799: نوار غزه 

 كشته شدگان فلسطيني
 )كودك 39( 344: مجموع  

 37: كرانه غربي 
 307: نوار غزه 

 مجروحان فلسطيني 
 )كودك 76( 1194: مجموع 

 397: كرانه غربي 
 797: نوار غزه 

 ...ادامه  مذاكره بي معني است 

  3ادامه در صفحه    
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بلندي هاي جوالن و ضرورت تشديد فشار بر دولت تجاوزكـار اسـرائـيـل و         
همبستگي با مردم سوريه به احزاب مختلف براي حمايت و امضاء فرستاده شد 

 كه حزب توده ايران از امضاء كنندگان اين بيانيه است
نشست فوق العاده احزاب كارگري و كمونيستي كشورهاي جنوب و شرق  •

مديترانه، درياي سرخ و خليج فارس، كه در هنگام تچاوز دولت اسرائيـل بـه     
نماينده كميته مركزي حزب ).  2006اوت ( لبنان و  نوار غزه در آتن برگزار شد 

توده ايران از سخنرانان اصلي اين نشست و تنظيم كنندگان قطعنامه مهم اين 
نشست در محكوميت سياست هاي تجاوزكارانه امپرياليسم و دولت اسرائيل در 

متن سخنراني نماينده كميته مركزي حزب ما به طور كـامـل در     .  منطقه بود
 . روزنامه حزب كمونيست يونان به چاپ رسيد

قطعنامه همبستگي با مردم فلسطين كه در پي نشست احزاب كارگري و   •
 .منتشر شده است” ساليد نت“كمونيستي در آتن با امضاء حزب توده ايران در 

افزون بر همه اين نشست ها و بيانيه هاي مشترك  انبوهي از صفـحـات   •
به همبستگي و توضيح مبارزات قهرمانانه مردم فلسطين و بر ضد ” نامه مردم“

هـمـچـنـيـن       .  سياست تجاوزاكارانه امپراليسم در منطقه اختصاص يافته است
رهبـران جـنـبـش مـردم          با تنظيم مصاحبه هاي اختصاصي با ”  نامه مردم“ 

، عضو هيئت سياسي حزب ”نضال مديه“: فلسطين، لبنان و اردن  از جمله رفقا
، عضو هيئت سـيـاسـي حـزب مـردم            ” هنا اميره“ كمونيست اردن ،  رفيق 

خالد “ فلسطين، و عضو شوراي رهبري سازمان آزادي بخش فلسطين و رفيق 
، دبير كل حزب كمونيست لبنان، مردم ميهن ما را در جريان مبـارزات  ” حداده

 .قهرمانانه مردم فلسطين و لبنان قرار داده است
مهمتر از همه بخش هاي مهمي از گزارش هاي كميته مركزي حزب ما، •

در سال هاي اخير ،  پيرامون مسايل و تحوالت جهان همواره بـا  مسـئلـه        
سياست هاي تجاوزكارانه امپرياليسم و سياست ضد انساني دولت اسـرائـيـل      
برخورد كرده است و همبستگي خود را با مبارزات مردم فلسطين اعالم كـرده  

    .     است
ما قضاوت درباره علل دروغ پردازي و تحريف مواضع حزب تـوده ايـران       
توسط اين سايت و سايت هاي مشابه اينترنتي را به بينندگان و خوانندگان اين 

حزب توده ايران در طول تاريخ طوالنـي مـبـارزه      .  سايت ها واگذار مي كنيم
پرشورش پيگير ترين نيروي سياسي ضد امپرياليست و ضد سرمايه داري در     
ايران بوده و هست و در شرايطي كه در پي فروپاشي كشورهاي سوسياليستي 

” نـو آوري   “ شمار زيادي از نيروها مدعي چپ به  راست روي، زير پـوشـش     
رفتند و سوسيـال  ”  سرمايه داري با چهره انساني“ كشانده شدند و  به استقبال 

كشف كردند حـزب تـوده     ”  پيشرو“ و ”  نو“ دموكراسي را به عنوان انديشه اي 
ايران همچنان به مثابه يگانه سازمان راستين طبقه كارگر ايران به پيكار خـود  
در جبهه جهاني احزاب كارگري و كمونيستي، به عنوان يكي از گردان هـاي    
اساسي و پيگير آن، ادامه داده و مي دهد و هيچ تحريف و دروغ پـردازي در      

 .  اين زمينه  نمي تواند بر اين حقيقت پوشش گذارد

برخي از احزاب كارگري و كمونيستي درباره مبارزات مردم فلسطين از 
متاسفانه چند سالي است كه حزب تـوده  “ :  جمله مي نويسـد 

ايران، در مواردي كه به تهديدات امـپـريـالـيـسـم در         
خاورميانه و بويژه مسئله فلسطين مربـوط مـي شـود،        
حساب خود را از احزاب كمونيست و كارگري جهان جـدا  
كرده و اعالميه ها و بيانيه هاي مشترك آنها را امضا نمـي  

 ”.در زير تازه ترين نمونه اين سياست آورده مي شود.كند
ادعاي گرادنندگان اين سايت اينترنتي كذب آشكار و نشانگر عـدم    

كافي است كـه بـه     .  پايبندي آنان به حداقلي از اخالق سياسي است
در سال هاي اخير و گزارشات متعـدد  ” نامه مردم“آرشيو  شماره هاي 

شركت نمايندگان كميته مركزي حزب ما در نشست هـاي احـزاب       
كارگري و كمونيستي،  بيانيه هاي مشترك اين نشست ها، سخنرانـي  

نـامـه   “ هاي نمايندگان حزب، انبوهي از نوشته هاي چاپ شـده در      
بر ضد سياست هاي امپرياليسم و خصوصاٌ در همبستـگـي بـا      ”  مردم

بـا  ”  نـامـه مـردم     “مصاحبه هاي اختصاصي ,  مبارزات مردم فلسطين
نمايندگان واقعي مبارزات قهرمانانه مردم فلسطين و مهم تر از هـمـه   

رجوع كرد تا ابـعـاد   اسناد رسمي نشست هاي كميته مركزي حزب ما 
كه گزارش (ما در زير تنها به چند نمونه . اين دروغ پردازي روشن شود

اشاره مـي    )   ” منتشر شده است”  نامه مردم“ هاي مفصل آن قبالً در 
 :كنيم
نشست احزاب كارگري و كمونيستي كشورهاي جنوب و شـرق      •

در آتن  2008مديترانه، درياي سرخ و خليج فارس، كه در پنجم ژانويه 
برگزار شد، و حزب ما از شركت كنندگان فعال و سـخـنـرانـان ايـن        
نشست و امضاء كننده بيانيه مطبوعاتي اين نشست بـود بـه شـدت        
مداخالت امپرياليسم در منطقه خاورميانه و سياست هاي تجاوزكارانه 

 .  دولت اسرائيل بر ضد مردم فلسطين را محكوم كرد
نشست مهم احزاب كمونيست چپ و ترقيخواه اروپا و مديـتـرانـه     •

در نـيـكـوزيـا     )  2007(   1386اسفندماه  27و  26اروپا كه در روزهاي 
ضمن محكوم كردن سيـاسـت   )  761شماره ”  نامه مردم“( برگزار شد 

هاي تجاوزكارانه امپرياليسم آمريكا همبستگي خود را با مبارزات مردم 
در اين نشست كه نمـايـنـده    .    فلسطين و همچنين ايران اعالم كرد

كميته مركزي حزب ما، از جمله سخنرانان اصلي آن بـود، در ايـن         
تضمين كـنـتـرل      ”  طرح خاورميانه بزرگ“ هدف اصلي “ :  زمينه گفت

منطقه از نظر سياسي، اقتصادي و نظامي توسط امپرياليسم آمـريـكـا    
تجاوز به نوار غزه و لبنان و جنگ هاي فاجعه بـاري كـه در         .  است

خرداد ماه بر فلسطين و متعاقباٌ در تيرماه بر لبنان تحمـيـل شـد، و        
فشارهاي اخيري كه بر ضد ايران اعمال مي شود، اجزاء بهم پوسـتـه   

امروز ديگر روشن شده است كـه  .  طرح اياالت متحده براي منطقه اند
دولت اسرائيل در هماهنگي با دولت آمريكا، و حمايت ضمني تعدادي 
از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا، تجاوز غيرقانوني به لبنان را به مثابه 
يك تمرين آزمايشي براي حمله به ايران و يا سوريه طراحـي و بـه       

 ” .مرحله اجرا در آورد
ديدار نماينده كميته مركزي حزب ما با هيئت هاي رهبري جبهـه  •

و جبهه دموكـراتـيـك    )  پي. ال. اف. پي(مردمي براي آزادي فلسطين 
و ابراز همبستگي رهبري حزب )   پي. ال. اف. دي( براي آزادي فلسطين 

حـزب چـپ     “ ما با مبارزات مردم فلسطين در جريان دومين كنگـره    
 ”اروپا
قطنامه فوق العاده مهم نشست احزاب كارگري و كمـونـيـسـتـي      •

نـوامـبـر       12تا  10در )  در پرتغال( جهان كه در نشست مهم ليسبون 
نماينده كميته مركزي حزب ما از سخـنـرانـان    .  شركت داشتند 2006

در ايـن نشـسـت      .  اصلي و تنظيبم كنندگان قطعنامه اين نشست بود
بـه  ”  همبستگي با مردم فلسطين و لبنـان “ قطعنامه ويژه اي با عنوان 

همچنين در پي ايـن نشـسـت         .   امضاي احزاب شركت كننده رسيد
بيانيه اي از سوي حزب كمونيست پرتغال، به نمايندگي از سوي رفيق 
حنين نمير، دبير اول حزب كمونيست سوريه، درباره ادامـه اشـغـال        

 ...ادامه  يك سئوال 

 ...ادامه  مذاكره بي معني است 

 
 دستگير شدگان فلسطيني

 )كودك 24( 2175: مجموع 
 1852: كرانه غربي 
 323: نوار غزه 

 
 15: كشته شدگان اسرائيلي   

 
  1:  23نسبت كشته شدگان فلسطيني به اسرائيلي  

مورد مرگ بيماران غزه اي در نتيجه عدم دريـافـت اجـازه مـراقـبـت            
 121: پزشكي   

 
 پست هاي بازرسي

 پست دائمي 580:  2008فوريه 
 پست دائمي 549:  2007متوسط ماهانه در سال 
 پست دائمي 519:  2006متوسط ماهانه در اسل 
 پست دائمي 472:  2005متوسط ماهانه در سال 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

محمود صالحي در پي اعـتـراض و       
كارزار هاي وسيع بين المللي از زنـدان    

 آزاد شد
 

باالخره پس از  تحمل يـك سـال، آزار و            
شكنجه در زندان هاي رژيم و در پي اعتـصـاب   
غذا و همبستگي گسترده اتحاديه هاي كارگـري  
در سراسر جهان رژيم واليت فقيه نـاچـار شـد      

در ايـن    .  محمود صالحي را از زندان آزاد كـنـد  
زمينه پيام هاي گوناگوني از سوي اتحاديه هـاي  
كارگري جهان منتشر شد كه از جمله مي تـوان  

. تـي (  كنگره سنديكاهاي انگلـسـتـان      به پيام  
، كه بزرگترين تشكل سنديكاي كارگري ) سي. يو

در اين بيانيه كـه در    .  انگلستان است اشاره كرد
آوريل، منتشر شده است از جـملـه آمـده       6روز 
رهبر سنديكاي نانوايان ايران، مـحـمـود    “ :  است

بعدازظهر از زندان مركزي  3صالحي ، در ساعت 
او قريب دو هـفـتـه پـيـش،            .  سنندج آزاد شد

محكوميت يك ساله خود را به دليل فـعـالـيـت     
هاي سنديكايي ، به پايان رسـانـده بـود، امـا           
مقامات مسئول از آزاد كـردن وي خـودداري         

آزادي محمود صالحي به دنبال تظاهرات .  كردند
نانوايان و ساير كارگران ، و مبارزات بين المللـي  
براي آزادي او ، از جمله اختصاص يك روز در     
جهان، در ماه گذشته، در پشتيباني از تـمـامـي      
فعاالن سنديكايي زنداني شده در ايران و بسيـج  
عمومي در فرستادن انبوه عظيمي از نامه هـاي    

 ”  يو سي. تي“. الكترونيكي در چند روز اخير بود
بار ديگر خواست خود را از دولت ايـران بـراي       
آزادي منصور اسانلو ، رهبر سنديكاي اتـوبـوس     
راني ، از زندان مخوف اوين در تهران و آزادي     
تمام فعاالن سنديكايي ايران تكرار مي كند ، و   

به قوانين كارگـري بـيـن      )  دولت ايران( اين كه 
 ” .المللي احترام بگذارد

چوب حراج بـر    
 اموال عمومي 

 
دولت ضـد مـلـي        
احمدي نـژاد درايـام       
نوروز دست به اقدامـي  
فريبكارانه زد و اعـالم  
داشت، ويالهاي دولتي 
و عمـومـي واقـع در        
ــان       ــت ــل اس ــواح س
مازندران بـه بـخـش      
خصوص واگذاري مـي  

 .شود
ــگــاه خــبــري     پــاي

فرورديـن   6، ”رجانيوز“
ــاره        مــاه، در ايــن ب

دبـيـر سـتـاد       ” : نـوشـت  
تسهيالت نوروزي استان 

 42تاكـنـون     ) عمومي(مازندران اعالم كرد، در اجراي مصوبه دولت بر وا گذاري  ويالهاي دولتي و 
. قرار گرفته است]  بخوان دالالن و پاسداران[ ويال در ساحل درياي خزر دراين استان درخدمت مردم 

درهر يك از اين ويالها يك نفر از سازمان گردشگري بر كار قيمت گذاري و تعيين نـرخ نـظـارت      
اين اقدام دولت با تبليغات فراوان دررسانه هاي همگاني بازتاب يافت و فريبكارانه خدمت بـه  .  ” دارد

ولي واقعيت اينست كه بخش بزرگي از اماكن تفريحي و   .  مردم در ايام تعطيالت نوروزي نام گرفت
ويالهاي عمومي و دولتي به اين تربيت و در راستاي برنامه خصوصي سازي در صنعت گردشگـري،  

اين ويالها با قيمتي پايين تراز نرخ رسمي و بـه      .   به چنگ بخش خصوصي غير مولد و دالل افتاد
صورت ضربتي به گروهي از پاسداران، افراد بسيج و نظاير آن واگذار گرديده و به منبع درآمـد ايـن     

مطابق گزارشات رسمي با واگذاري ويالهاي دولتي به عناصري از   .   افراد و جريانات بدل شده است
سپاه و بسيج، مبالغي هنگفت از درآمد گردشگري كشور در استانهاي گيالن، مازندران و گلستان از   

دراستان ”: در اين باره مي نويسد” رجانيوز“پايگاه خبري . اين پس به جيب دالالن سرازير خواهد شد
ويالي خصوصي ساماندهي شده است و بر آوردها حاكي از وجود بـيـش از      300هزار و  6مازندران 

ويـالي     500هـزار و         2هزار ويالي خصوصي در اين استان است، تاكنون با ابتكار دولـت،     10
معاون سياسـي و    .  ” مركز رزرواسيون و مشاوران امالك سامان دهي شده است 80خصوصي توسط 

امنيتي استان مازندران نيز با حمايت از حراج اموال عمومي خاطر نشان ساخت، راهبرد اصلي نظام را 
تحقق ] بخوان پاسداران و دالالن[مقام معظم رهبري ترسيم كرده اند و واگذاري ويالها به اشخاص 

درآمد ناشي از اجاره اين ويالها در ايام نوروز در برآوردهاي اوليه بيش از . شعار نوآوري و تحول است
حراج اموال عمومي و واگذاري ويالهاي دولتي به دالالن سـرآغـاز       .  ميليارد تومان بوده است 100
 ! ارتجاع حاكم درسال جديد  است”نوآورهاي“

 
 سرگرداني مردم و گراني قيمت دارو

 
تامين دارو و برخورداري از چتر بيمه درماني به يكي از دغدغه هاي مردم ميهن ما بدل شده و در 

در اوايل فروردين ماه .  مقابل آن هيچ يك از ارگان ها و نهادهاي دولتي حاضر به پاسخگويي نيستند
” بيماران همچنان در انتظار بيمه داروهاي جديد“ در گزارشي با عنوان ”  مهر“ سال جاري خبرگزاري 

طي سـال    ” :  به وضعيت نا بسامان تهيه و تامين داروهاي مورد نياز بيماران اشاره كرده و مي نويسد
قلـم آن تـحـت         60قلم دارو به فهرست دارويي كشور اضافه شد اما كمتر از  600گذشته بيش از 

اين وضعيت باعث شده كه بيماران در تهيه دارو، مشكالت عـديـده اي     .  پوشش بيمه ها قرارگرفت
داشته باشند و به رغم اينكه براي دراختيار داشتن دفترچه بيمه، هر ماه هزينه اي متقبل مي شوند اما 

 ”.از داشتن دفترچه بيمه گاليه داشته و آن را ناكافي مي دانند
هزاران خانواده كارگري و ديگر زحمتكشان جامعه با اينكه  ماهيانه حق بيمه پرداخت مي كنند اما 
از دريافت دارو و امكانات پزشكي محروم هستند و قادر به تامين بديهي ترين امكانات بهداشتـي و    

چندي پيش معاون غذا و داروي وزارت بهداشت درحاشيه افتتاح يك داروخانه دولتي . پزشكي نيستند
سال اخير سازمان هاي بيمه سخت گـيـري      6طي ”  : با انتقاد ازعملكرد سازمان هاي بيمه گر گفت

قلم دارو به جـز   4000هايي را به لحاظ تحت پوشش قراردادن داروهاي جديد صورت مي دهند، از 
اين بدان معناست كه اغلب داروهاي كشور از پوشش بيمه و ”  . قلم آن، مابقي يارانه اي نيستند 100

 .يارانه دولتي خارج و امكان تهيه و تامين آن براي طبقات محروم جامعه وجود ندارد
: ،  خاطر نشـان سـاخـت       ” مهر“در اين زمينه رييس انجمن علمي داروسازان ايران به خبرگزاري 

ميزان مسئوليت سازمان هاي بيمه گر براي تحت پوشش قراردادن داروها متناسب با اعتبارات مورد ” 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

نياز آنها نيست، بيمه به عنوان يك نهاد همواره پرداخت كمترين قيمت دارو   
 ”.را در نظر دارد و اين ناشي از سياست نظام تجارتي دولت در اين زمينه است

به اين ترتيب دولت با حمايت از بيمه ها كه طرح خصوصي سازي آن تهيه 
و بزودي به مرحله اجرا درخواهد آمد، با تحت پوشش قرار نـدادن داروهـاي     

سياست .  حياتي، سالمت مردم كشور را فداي تجارت و سود جويي كرده است
رژيم در عرصه بهداشت خطري جدي براي آينده كشور و سالمتي عمـومـي   

 !مردم ميهن ماست
 

 !صنايع مونتاژ به جاي فن آوري ملي و بومي
 

برخالف تبليغات پر سروصداي رژيم واليت فقيـه در خصـوص ايـجـاد           
و ”  نوآوري“ تكنولوژي ملي و بومي، درست در سالي كه ولي فقيه آن را سال 

ناميده، رسانه هاي همگاني اعالم داشتند شركت هـاي بـزرگ       ”  شكوفايي“ 
خودرو سازي اروپا از طريق واسطه ها و دالالن خود در كشور تركيه و چـنـد   
شيخ نشين حوزه خليج فارس، خودروهاي اروپايي را در ايران مونتاژ خواهـنـد   

فروردين، در گزارش خود دراين زمينـه تـاكـيـد        7، ” آفتاب“ خبرگزاري .  كرد
 .خودرو سازي تركيه در ايران، رنومگان در ايران مونتاژ مي شود” :كرد

مدير عامل جديد شركت بزرگ اوياك رنو تركيه گفت بر اسـاس تـوافـق      
هزار دستـگـاه در      15انجام شده با ايران خودرو، خودروي رنومگان تا سقف 

كه )  رنومگان( برخي از قطعات خودرو.  كارخانه پارس خودرو مونتاژ خواهد شد
در شهر بورساي تركيه توليد مي شود به صورت مونتاژ به ايران ارسال شده و 

ساعت و سـاالنـه در      6تا  5دركارخانه پارس با ظرفيت مونتاژ هر خودرو در 
هم .  هزار دستگاه از نوع سدان به بازار عرضه خواهد شد 15مجموع قريب به 

اكنون مجوزهاي الزم از طرف ايران صادرو مونتاژ بزودي در خـاك ايـران       
 ”.شروع مي شود

جالب اينجاست كه اين صنايع مونتاژ با واسطه گري تركيه وارد ايران شده 
و همزمان تركيه از قبول خريداري خودروهاي سمند ايران شانه خالي كرده و 

 .مانع حضور آن در بازار اين كشور مي شود
رشد و گسترش صنايع مونتاژ درست در نقطه مقابل راهبرد ايجاد و پـايـه     

 .گذاري تكنولوژي ملي و بومي قرار دارد
آنچه ميهن ما در عصر حاضر، در دوران جهاني شدن به آن نيازمند اسـت،  
ايجاد فن آوري ملي و بومي و رشد و پرورش متخصصان و كـارشـنـاسـان         

گسترش صنايع مونتاژ آن هم با واسـطـه     . درخدمت اين فن آوري ملي است
گري كشورهايي چون تركيه نه تنها به صنايع ملي و داخلي و توليد كنندگان 
صنعتي كشور لطمه وارد مي سازد، بلكه يك مانع بزرگ بر سر راه ايجاد فـن  

 .آوري بومي در خدمت شكوفايي اقتصاد ملي قلمداد مي شود
صنايع مونتاژ در رشته هايي همچون خودرو سازي با نـيـازهـاي واقـعـي        
كشوردر تقابل قرار دارد و فقط و فقط به سـود كـالن سـرمـايـه داران و              

 !انحصارات امپرياليستي است
 

 فرمان جديد فرمانده سپاه پاسداران
 

پس از آنكه پاسدار جعفري از سوي خامنه اي به فرماندهي سپاه پاسـداران  
برگمارده شد، درپي تغيير و تحوالتي، فرماندهي نيروهاي بسيج نيز بـه وي      

 .واگذار گرديد
درآخرين حلقه از تصميمات فرماندهي سپاه پاسداران، براساس دستورالعمل 
جديد، مسئوليت ايجاد بازرسي هاي خياباني از نيروهاي بسيج بـه نـيـروي        

 .انتظامي انتقال پيدا كرد
بر پايه اين فرمان نظامي، مسئوليت ايست و بازرسي خياباني و دستگـيـري   
افراد از اين پس برعهده ناجا يعني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي خواهـد  

 .بود
فروردين مـاه،  درايـن مـورد چـنـيـن                  6، ” شهاب نيوز“ پايگاه خبري 

سردار سرلشگر محمد علي .  بسيج ديگر ايست بازرسي نخواهد داشت” : نوشت
جعفري از زمان برعهده گرفتن مسئوليت فرماندهي كل سپاه در شهريور مـاه  

، واحدهاي مختلف سپاه را به سمت ماموريت هاي تخصصي و افـزايـش     86

سردار جـعـفـري      .  كار آمدي در انجام وظايف محوله هدايت كرده است
 ”.مستقيما فرماندهي نيروي مقاومت بسيج را هم برعهده دارد

انتقال وظايف بسيج به نيروي انتظامي در اوضاعي صورت مي گـيـرد   
كه اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروهاي سركوبگر از جمله بسيج 
و نيروي انتظامي يك نفرت و خشم همگاني را در شهرهاي بزرگ كشور 
بر ضد اين دو نهاد برانگيخته است، به ويژه آنكه مجري اين طرح سردار 
پاسدار زارعي، فرمانده پليس تهران، خود مرتكب اعمال خالف قـانـون     

 .گرديده و حكم جلب براي او صادر شد
به اين ترتيب فرماندهي سپاه از يك سو مي كوشد پاي بسيج را از اين 
ماجرا بيرون كشيده و از نفرت و خشم بسيار ژرف همگاني در امان بماند 
و از ديگر سو با توجه به تغيير آرايش سياسي در حاكميت، سـپـاه مـي        
كوشد مناسبات خود با ديگر ارگان ها را از نو و برپايه ايـن تـحـوالت        

 .تعريف كرده و سازمان دهد
مسئوليت هاي بسيج در زمينه دستگيري افراد و اعمال خشونت نسبت 
به زنان، جوانان و دانشجويان، با تغيير وظايف آن در زمـيـنـه ايسـت           

اين .  بازرسي هاي مهم شهري تغيير نكرده و گوياي تحولي مثبت نيست
 !ارگان كماكان يك اهرم فشار و اعمال زور در برابر مردم ميهن ماست

 
 رونق اقتصادي، با سرمايه ايران

 
در گرماگرم بحث پيرامون كمبود سرمايه و نبود نقدينگي براي فعاليت 

” فارس“ صنايع توليدي كشور،  به ويژه در عرصه نفت و گاز، خبرگزاري 
ايران در حـال    “ :  گزارش داد”  ميد“ ، به نقل از نشريه  86اسفند ماه  26

مذاكره با مسئوالن بورس دوبي است تا يك شركت سرمايه گذاري نفتي 
. ميليارد دالر در اين بورس بين المللي به ثبت بـرسـانـد    90را به ارزش 

درحال حاضر مذاكرات سازمان خصوصي سازي جمهوري اسالمي ايران 
 ”.با مقامات بورس دوبي دراين زمينه جريان دارد

اين مذاكرات درست زماني درحال انجام است كه امارات متحده عربي 
با حمايت پيدا و پنهان امپرياليسم جهاني، موضوع جزاير سه گانه ايرانـي  
واقع در خليج فارس را با پيگيري در دستور ديپلماسي خود قرارداده و بـا  
ادعاهاي واهي و غير منطقي و مغاير با موازين حقوق بين الملـلـي بـه      
.  مالكيت قانوني و غير قابل ترديد ايران دراين زمينه اتهام وارد مي سـازد 
عالوه بر اين،  با اعمال تحريم هاي سازمان ملل بر ضد ايران، خـروج    
سرمايه از كشور شتاب نگران كننده اي به خود گرفته و يكي از مناطقي 
كه سرمايه هاي ايراني را جذب مي كند، دوبي واقع در امارات مـتـحـده    

آخرين آمار ارايه شده از سوي مسئوالن ارشد رژيم واليـت    .  عربي است
ميليارد دالر سرمايه فعال ايرانـي در دوبـي        100فقيه حاكي از بيش از 

 .است
: ،  در اين باره تاكيد كرد1386اسفند ماه  25، ” دسترنج“ پايگاه خبري 

سـرمـايـه هـاي       .  گرمي بازار اعراب از محدوديت هاي اقتصادي ايران“ 
بسياري به دليل بي اعتبار شدن بانك هاي داخلي در عرصه بين المللـي  
كه حاصل درگيري هاي سياسي است، به سوي امارات متحده عربـي و    

ارزش اين سرمايه ها درسـال  .  بطور متمركز به دوبي درحال انتقال است
ميليارد دالر و معادل بيش از نـيـمـي از         120ميالدي بيشتر از  2007

بانك هايي كه در مجادالت سياسـي مـرعـوب      .  بودجه دوبي بوده است
شده اند، ديگر توان گشايش اعتبار براي شركت ها و بازرگانان را نـدارد،  
. دراين شرايط براي ادامه حيات اقتصادي بايد راه ديگري را به كار گرفت
انتخاب نقطه سوم يا واسطه، هر چند پر هزينه تر است، اما ادامه فعاليت 

 ”.هاي اقتصادي و صنعتي را امكان پذير مي كند
به اين ترتيب ميلياردها دالر سرمايه و ثروت كشور به امارات متـحـده   
عربي، خصوصا دوبي، منتقل مي شود و اين كشور با پشتوانه چنين نفـوذ  
اقتصادي و مالي و حضور پر رنگ در حيات اقتصادي ايران دعاوي بـي    
پايه و خطر ناك خود درمورد جزاير ايراني خليج فارس را بـا قـدرت و       

اقتصاد دوبي و امارات متحده با سـرمـايـه    .  جرات بيشتري طرح مي كند
مـيـلـيـارد      90ايراني رونق گرفته است، حال بايد پرسيد سرمايه گذاري 

دالري سازمان خصوصي سازي جمهوري اسالمي دربورس دوبي به سود 
 !ميهن ماست؟
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بخش خصوصي نه تنها باعث كندي رشد اقصادي مي شود بلكه اين حـجـم     
نقدينگي اگر به هر بخشي وارد شود و استفاده درستي از آن صورت نـگـيـرد      

 ”.مشكالت عديده اي را به وجود مي آورد
اين نقدينگي اينك به يكي از مهمترين مسايل اقتصادي بدل گرديده و مهر 

درخصوص مـيـزان   .  اجتماعي كوبيده است  -و نشان خود را بر روابط اقتصادي
نقدينگي در دست بخش خصوصي و عمدتا بخش خصوصي غير مولد، روزنامه 

پول، هم هست هم “: ، در مطلبي تحت عنوان86اسفند ماه  7، ”دنياي اقتصاد“
با شتابـي دهشـتـنـاك       )  نقدينگي( اقيانوسي از پول “  :  از جمله نوشت”  نيست

درايران به حركت درآمده و مي رود تا بنيان كسب و كار و معيشت شهرونـدان  
را در كام اژدهاي تورم بيندازد، برخي برآوردها حاكي از اين است كه اگر رشـد  

هزار ميليارد تومان  250نقدينگي مهار نشود، درپايان اسفند ميزان نقدينگي به 
 ”.است 1387درصد كمتر از بودجه كل كشور در سال  17مي رسد كه فقط 

اين آمار بدان معني است كه نفوذ سياسي، قدرت اقتصادي و امكانات بخش 
خصوصي غير مولد ايران گسترش چشمگيري يافته است و قدرت مالي آن بـا  

به هيچ ”  اقيانوس پول“ اين !  برابري مي كند) با اندكي فاصله(بودجه كل كشور
وجه در امور توليدي و شكوفايي اقتصاد ملي به كار نمي رود بلكه كـامـال در     

 .خدمت سود جويي و توسعه فعاليت هاي داللي قراردارد
،  بانك مركزي در گزارشي از بازده سرمـايـه   1386در اوايل اسفند ماه سال

گذاري در بازارهاي مختلف دارايي كشور، ژرفاي رشد اقتصاد داللي را نشـان    
دنياي “ در گزارش بانك مركزي منتشره در روزنامه .  داده و به آن اعتراف كرد

مـاهـه      12ماهه و  9در دوره هاي “ :  ،  تصريح شده86اسفند ماه  6، ” اقتصاد
بازده واقعي همه دارايي ها به جز مسكن منفي بـوده     1386منتهي به آذر ماه 

درصد و متوسط بازدهي ماهـانـه آن در        3/  9است، بازدهي مسكن درآذرماه 
پـس از    .   درصد اسـت    2/   7دوره هاي سه ماهه و شش ماهه منتهي به آذر 

يعني خريد و فروش سكه و معاملـه ارز و      [ مسكن، بازدهي سكه بهار آزادي 
 1/   5رتبه دوم را در يك سال منتهي به آذر مـاه بـا       ]  داللي در اين زمينه ها

 ”.درصد در ماه به خود اختصاص داده است
روزنامه مذكور پس از درج گزارش بانك مركزي در نتيجه گيري خود تاكيد 

مـعـرفـي       86درتازه ترين گزارش بانك مركزي برندگان اصلي اقتصاد “ : دارد
 ” .تنها بازدهي مثبت دارايي ها در ايران نصيب دالالن مسكن شده است. شدند

دالالن و به طور كلي سرمايه بزرگ تـجـاري در اوضـاعـي         
برندگان اصلي اقتصاد سال گذشته معرفي مـي شـونـد كـه           
صنعتگران و توليد كنندگان داخلي و ملي بزرگ  ترين بازندگـان  

 . به شمار مي آيند
، در گزارشي با اشاره به آمارهاي رسمـي  86اسفند ماه  9، ” سرمايه“ روزنامه 

تولـيـد     86و 85طي سال هاي “ :  بانك مركزي و وزارت اقتصاد يادآوري كرد
سال اخير تولـيـد    2طي .  كاالهاي استراتژيك و اساسي با كاهش رو به رو شد

. دربسياري از شاخه هاي صنعتي با كاهش نگران كننده مواجـه شـده اسـت       
 ”.تاكنون بسياري از كاشناسان صنعتي نسبت به اين موضوع هشدار داده اند

آمارهاي موثق حكايت از كاهـش  “ :  سپس اضافه مي كند”  سرمايه“ روزنامه 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي دركشور از زمان روي كار آمدن دولت احمدي 
نژاد و كاهش توليد و صادرات كاالهاي استراتژيك همچون نـفـت، پـوالد،        

درصد  7/ 1با  86توليد پوالد خام كشور در شش ماهه اول . دارد....آلومينيوم و 
درحالي كه طي اين مدت واردات پـوالد از    .  ميليون تن رسيد 9/   4كاهش به 
 5/   4توليد آلومينيوم كشور نيز با كاهش   .  درصدي داشته است 70خارج رشد 

توجه كنيد صـنـايـع    [ درصدي رو به رو بوده به نحوي كه دراثر نبود نقدينگي 
و افت توليد كارخانه هاي بزرگ و استراتژيك آلومينيوم ]  كمبود نقدينگي دارند

 . پارس و آلومينيوم اراك دچار مشكل هستند
درصد كاهش  7/   2و  4/  7استخراج ذغال سنگ و سنگ آهن نيز به ترتيب 

درصـنـايـع    .  درصد كاهش يافـت  7حدود  86توليد شمش روي درسال .  دارند
كارخانجات توليد كننده .  درصد افت پيدا كرد 3/   2شيميايي توليد پودر شوينده 

شكر و صنايع غذايي وشيريني به دليل واردات گسترده با ورشكستگي رو به رو 

 ...”  محرومان“ادامه  دولت مدافع 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

. هزار كشاورز و چغندركار به خطر افتاده است 25هستند و اشتغال حدود 
يعني نزديك به نيمي از ( درصد كاهش  45توليد كاميون و كامينونت  با 

دستگاه  18  601دستگاه به  33  241از  84نسبت به سال )  توان توليدي
 260دستگـاه بـه        2  600توليد كاميون كشنده سنگين از حدود .  رسيد

 1/   3دستگاه تنزل پيدا كرده و سرانجام توليد و صادرات نـفـت ايـران        
 ”.درصد كاهش يافته است

،  با انـتـشـار آمـار         86اسفند ماه  14، ” كارگزاران“ به عالوه روزنامه 
ماه امسال  11تراز تجاري صادرات غير نفتي در “ :  گمرك ايران خبر دارد

ميليون دالر رسيد براساس گـزارش آمـاري      800ميليارد و  27به منفي 
در )  1386( گمرك تراز تجاري صادرات غير نفتي كشور در بهمن مـاه      

 4گـذشـتـه      ]  مـاه  1يعني فقط [مقايسه با تراز تجاري ايران در دي ماه 
مقايسه حجم و ميـزان  ”   . ميليون دالر منفي تر شده است 275ميليارد و 

نقدينگي بخش خصوصي غير مولد،  انگلي و سودهاي سرشار و افسانـه  
اي آنان از بازار مسكن و احتكار كاالها، با كاهش شديد توليد كاالهـاي  
استراتژيك و كمبود شديد نقدينگي در توليد و صنايع، به خوبي ماهـيـت   
عملكرد رژيم واليت فقيه و دولت واپس گرا و ضد مردمي احمدي نـژاد  

در اين ميان، و درسـت  .  اجتماعي را آشكار مي سازد-در عرصه اقتصادي
در زماني كه صنايع كليدي و توليد ملي با ورشكستگي و بي پولي مواجه 
اند، شركت هاي سرمايه گذار و يا صندوق هاي سرمايه گذاري در اوج     
. شكوفايي قرار دارند و بازار آنها با رونق حيـرت آوري مـواجـه اسـت          
گرداننده يكي از اين شركت هاي به اصطالح سرمايه گذاري به خبرنگار 

 1طي يك سال گذشته، حدود “: ،  مي گويد86،  اوايل اسفند ماه ”ايسنا“
كار .  ميليون تومان 50ميليارد تومان جذب كرده ايم، يعني تقريبا هر ماه 

ما فعاليت در بازارهاي مختلف و كسب سودهاي چشمگير است، ما  در   
 ”.بازار ارز، ساختمان و مسكن و جز اينها فعاليت مي كنيم

يكي از همين دالالن و يا گردانندگان شركت هاي سرمـايـه  گـذار        
ما در بازار ارز سرمايه گذاري مي كنيم و ماهيانه “ :  خاطر نشان مي سازد

در بازار . درصد سود به سرمايه گذاران خود را تضمين مي كنيم 25تا  15
درصد سود مي كنيم و تعداد روزهاي معامالتي را اگر  2ارز مثال هر روز 

در .  درصد سود كسب كـرده ايـم     64روز حساب كنيم، در پايان ماه  25
برابر سرمايه اوليه خود اعتبار داشـتـه    100بازار ارز هر كس مي تواند تا 

درصد سود در روز با اين اعتبار راحت و امكان پـذيـر      2باشد، بنابر اين 
 ”....است

در چنـيـن   ”  اقيانوس نقدينگي“ به اين ترتيب نقدينگي بزرگ يا همان 
عرصه هايي به كار گرفته مي شود و فعاليت مخرب و زيان بار آنها نـه    
تنها بنيه توليدي را به نابودي كشانده، بلكه بنيان هاي فـرهـنـگـي و         

شركت هايي بـا    .  اخالقي جامعه را نيز فرسوده و از ميان برده و مي برد
حمايت قانوني دولت و محافل حكومتي ماهيانه بدون كوچكترين زحمت 
و تالش ميلياردها سود مي برند، و در مقابل صنعتگران و توليد كنندگان 

رشـد  .  كشور حتي از تامين نقدينگي الزم براي فعاليت خـود عـاجـزنـد      
سرطاني پديده كسب سود هنگفت بدون كار و زحمت، پيـامـد سـمـت       

اجتماعي رژيم واليت فقيه و اجراي دستورات صنـدوق  -گيري اقتصادي
 .بين المللي پول و بانك جهاني است

گسترش اقتصاد غير مولد و داللي فقط و فقط به سود سرمايه بـزرگ  
تجاري و متحد آن در رژيم، يعني سرمايه داري بوروكراتيك، است و اين 
دو نيروي اهريمني سد راه تقويت توليد و سالم سازي اقـتـصـاد مـلـي        

 !هستند
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 اميد دستيابي به صلح در قبرس
 برگردان از نشريه ورلد رپورت

انتخاب ديميتريس كريستوفياس به مقام نخستـيـن ريـيـس       
جمهوري كمونيست قبرس يك فرصت تاريخي را براي صلح و   

 .يكپارچگي اين كشور فراهم آورده است
تقسيم شـده   1974من به تازگي از سفر به قبرس، كه از سال 

است و رييس جمهوري جديد آن با محمد علي طلعـت، رهـبـر      
بخش ترك نشين شمال قبرس در روز آدينه مقدس مالقات كرد 

مالقات در روز آدينه مقدس و سپس برداشتـن راه    .  باز گشته ام
بند برپا شده در طول خط سبز كه از سوي نيروهاي سازمان ملل 
مراقبت مي گردد بيشتر يك اقدام نمادين است ولي به هـرحـال   
كميسيون مالي اروپا حمايت خود را از آن اعالم كرده اسـت و      
شايد نشانه  ي كوششي تازه از سوي اتحاديه اروپا بـراي ادامـه     

رويدادهاي خوش آيند و شادي آفرين .  روند صلح در قبرس باشد
در قبرس اگر چه در نزد گردشگران انگليسي از محبوبيت زيادي 
برخوردار هستند ولي اخباري كه از اين جزيره گزارش مي شونـد  
اغلب در باره بدرفتاري سربازان انگليسي مستقر در اين مستعمره 

انتخاب كريستوفياس به مقام تنها ريـيـس     .  پيشين برينانيا است
جمهوري كمونيست در اتحاديه اروپا، بن بست روند صلح از زمان 

محمد علي طـلـعـت بـي درنـگ          .  را شكسته است 2004سال 
پيروزي كريستوفياس را تبريك گفت و تمايل خود را بـراي از      

بخش يوناني جـزيـره در       .  سرگرفتن گفتگوهاي صلح ابراز كرد
با وجود مخالفت با پيشنهاد سازمان ملل براي اتحـاد   2004سال 

درصـد بـخـش       65در حالي كه .  قبرس به اتحاديه اروپا پيوست
درصـد از راي         75ترك نشين به اتحاد قبرس آري گفـتـنـد      

. دهندگان بخش يوناني با پيشنهاد سازمان ملل مخالفت كـردنـد  
پس از راي مخالف به پيشنهاد سازمان ملل براي يكـپـارچـگـي     
قبرس و پذيرش عضويت بخش يوناني قبرس در اتحاديه اروپـا    
به كدورتي با بخش شمالي جزيره انجاميده است و كريستوفياس 
مصمم به در پيش گرفتن رويكـردي مـتـفـاوت از تـاسـوس             
پاپادوپولوس، رييس جمهور پيشين كه در انتخابات ماه گذشـتـه   
حذف شد و بسياري او را به اشكال تراشي براي از سـرگـرفـتـن     

 1960قبرس كه تا سال   .  گفتگوهاي صلح متهم مي كنند، است
هنگامي كه نيروهاي تركـيـه    1974مستعمره بريتانيا بود از سال 

در واكنش به تالش براي پيوستن اين جزيره به يونان بـخـش     
شمالي اين جزيره را اشغال كردند به دو بخش ترك نشين شمال 

 .و يوناني جنوب جزيره تقسيم شده است
اين رويداد، يورش يونانيان قبرسي و آزادسازي از سوي تـرك  

پس از آن سازمان ملل براي جدا نگـاه  .  هاي قبرسي ارزيابي شد
داشتن دو بخش در آنجا مستقر شد و تا كنون رونـد صـلـح و        

 .يكپارچگي قبرس به بن بست كشيده شده است
مالقات در روز آدينه مقدس چالشي است در برابر اتحاديه اروپا 
كه رهبري خود را با اين ابتكار صلح نوين نشان دهد و رويـكـرد   
عادالنه تري را در برخورد با بخش هاي يوناني و ترك نشـيـن     

 .قبرس اعمال كند
هفته گذشته هنگامي كه در پست بازرسي لدرا پاالس يكي از   
پنج محلي كه دو بخش شهر نيكوزيا را بهم وصل مي كـنـد از     

 .خط سبز مي گذشتم آفتاب مي درخشيد
ناحيه حفاظتي بين پست هاي بازرسي تركي و يوناني خلوت و 
از .  كم رفت وآمد بود و من از كنار چند نفر انگشت شمار گذشتم

ميان چند ساختمان شامل هتل لدرا پاالس كه اكنون پـايـگـاه      
نيروهاي سازمان ملل است و سوراخ هاي اصابت گلوله بر آنـهـا   

هنگام مراجعتم از جنوب به ناحيه حفاظتي متـوجـه يـك      . نمايان بود عبور كردم
. تبليغ ديواري كهنه و رنگ باخته اي از زمان جنايت ترك ها عليه يوناني ها شدم
. خط سبز دو دنياي نا همسان را  از نظر دين، زبان و فرهنگ از هم جدا مي كنـد 

كريستوفياس و .  آنها هرگز با هم ادغام نشده اند و ازدواج بين اين دو اندك است
طلعت از اين چالش هاي مهم آگاه هستند اما شدت تـمـايـل بـراي تـحـقـق            

رهبر بخش تركي نشين قبرس .   يكپارچگي مجدد قبرس در هر دو همسان است
بر اين اعتقاد است كه شمال قبرس كه بخش فقيرتر جزيره بشمار مي رود مـي    

بخش تركي نشين تا كـنـون   . توانست از ياري بيشتر اتحاديه اروپا بهره مند گردد
به رسميت شناخته نشده است، نبود موافقت نامه اي رسمي براي استرداد، تـبـه     
كاران را از سرتاسر اروپا به اين بخش مي كشاند، پرتقال ها بـه سـبـب عـدم           
برداشت و ماندن بروي درخت ها از بين مي روند و صنعت گردشگـري شـامـل      
و .  پرواز مستقيم هواپيما از اروپا كه بخش جنوبي از آن برخوردار است كمبود دارد

ليكن مناظر طبيعي بخش شمالي اين جزيره با دشت هاي سرشار از گـل هـاي     
بهاري خيره كننده شامل اركيده هاي وحشي با وجود كمبود آب در سراسر قبرس 
به وفور در جنگل هاي پردرخت كناره هاي شمالي آن مي رويند از زيـبـاتـريـن     

 .مناطق اين جزيره بشمار مي روند
مالقاتي كه در روز آدينه مقدس انجام گرفت ممكن است نخستين گـام بـه       
سوي يكپارچگي دوباره قبرس و بهترين فرصت، در طول تمام سال هاي تاكنون، 

 . براي آوردن صلح براي همه شهروندان اين جزيره باشد

 مذاكرات بي معنا است

تا زماني كه اسرائيل ساختن شهرك هـاي يـهـودي        :  برقوتي 
نشين، ديوار آپارتايد و محاصره غزه را پايان ندهد، مذاكرات بـي    

 معنا است
 

ابتـكـار   “ ، مصطفي برقوتي، دبير كل  ) فروردين ماه 15(   2008آوريل  3راماال، 
تا زماني كه  قدم هاي اوليه حاكي از تعهـد جـدي     :   امروز  گفت”  ملي فلسطين

 .براي صلح برداشته نشوند، مذاكرات با اسرائيل بي معنا است
او امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي در راماال، يك روز بعد از اعـالم دولـت       

مسكنـي كـه در        9432مسكن ديگر عالوه بر   1900اسرائيل مبني بر ساختن 
 . آناپوليس تصويب شد، بيانيه اي صادر كرد 2007نوامبر  27اجالس 

اسرائيل در آناپوليس اعالم كرد كه خواهان صلح اسـت،    “ :  دكتر برقوتي گفت 
برابر قبل از اجالس آناپوليس  20در حاليكه شهرك هاي يهودي نشين با سرعت 

ضمنا، اسرائيل همچنان به ساختن ديوار آپارتايد خـود ادامـه     .  گسترش مي يابند
مسئله به اندازه كافي روشن است، اسرائيل از روند صـلـح بـه عـنـوان          .  ميدهد

سرپوشي براي طرح هاي توسعه طلبانه خود استفاده مي كند، با هدف واگـذاري    
 .”)گتو(تنها نيمي از كرانه غربي به فلسطيني ها و ايجاد  بانتوستان 

مارس بـه   30وي همچنين به ادعاي رياكارانه دولت اسرائيل اشاره كرد كه در 
پست بازرسي  50”  كاهش زجر مردم فلسطين“ كاندوليزا رايس قول داد به منظور 

دكتر برقوتي يادآور شد كه از زمان آناپوليس تعداد پسـت هـاي     . را برخواهد چيد
مارس به مسخره گـرفـتـه     30افزايش يافته اند، و وعده  580به  521بازرسي از 
اشاره كرد، كـه روز       ”  تولكارم“ در منطقه ”  باال“ او به  مورد دهكده  .   شده است

مارس  اسرائيلي ها در آنجا يك پست بازرسي برقرار كردند و سپس هـمـان    31
 . روز پس از دعوت خبرنگاران به عنوان شاهد آنرا برچيدند

به دنبال گزارش سازمان بهداشت جهاني در اول آوريل مبني بر مرگ بيمـاران  
غزه اي  كه براي دريافت كمك هاي پزشكي ضروري اجازه خروج از غـزه را        

، دكتر برقوتي گزارش داد   ” تراژدي كه مي توانست و بايد جلوگيري شود“ نيافتند 
بيمار از نوار غزه بدينگونه جان خـود را از         121تا بحال  2007كه از ماه ژوئن 

 2او به مورد مرگ بايان ابو هيلو، كودك يك ساله بيمار كليوي ،  در . دست دادند
 . اجازه خروج از غزه را نيافت  اشاره كرد”  داليل امنيتي“مارس كه  بنا به 

دولت اسرائيل براي جلوگيري از هر گونه امكاني در راه   “  :  دكتر برقوتي گفت 
توسعه شهرك هـاي  .  پويا و همسايه تالش مي كند   تاسيس يك دولت مستقل،

  2ادامه در صفحه    



تـنـهـا عـدم       .  را به كار ببرند]  پيروزي[ كردند اين واژه  جرأت نمي
گري بـه     شباهت عراق با رويدادهاي تاريخي آن دوران، در وحشي

كار رفته در ابزارهاي مورد استفاده، و پيش از هر چـيـز در ايـراد        
دار به نـفـع    هاي سازمان يافته، يا در قراردادهاي نان و آب شكنجه
شـود كـه بـرادر           نظامي ديده مـي   –هاي بزرگ صنعتي  شركت
خصوصي سازي بـي  .  شان در كاخ سفيد جاخوش كرده است خوني

بـا  .  شـود    سابقه اي در عرصه هاي مختلف در اين جنگ ديده مي
هاي از دست رفته و سودهاي مـيـلـيـارد        شماري جان توجه به بي

دالري ناشي از جنگ، عراق از اين لحاظ هم با ويتنام تفاوت دارد   
كه پس از پنج سال حتي كمترين نشاني هم از آغازي بر پـايـان     

 .كه البته دليل آن هم روشن است –شود  جنگ يا اشغال ديده نمي
شود، در مورد كل منطقـه هـم صـدق         آنچه در عراق ديده مي

هاي آن آمـاده   آيا ايران به سوي رهايي اجتماعي كه زمينه.  كند مي
كـه    –تراشي ساختگي و جنگ زرگري    رود؟ دشمن است پيش مي

دوسـتـان   “ هاي سودجويانه اينجا و آنجا ميان    مانعي در راه توافق
كاران را در تـهـران تـقـويـت         اردوي محافظه –نيست ” متخاصم

] مجلـس هشـتـم     [ طور كه در همين انتخابات اخير  كند، همان مي
آيا اوضاع در افغانستان بهتر شده است؟ پاسخ در خـود      .  ثابت شد

ترين بنيادگرايي ممكن را    گسترش جنايتكارانه:  سؤال مستتر است
آيا بحران در خاور نزديك گامي به سوي .  به درون پاكستان ببينيد
هـاي     گـيـري     وگو، جلو رفته است؟ موضـع  مصالحه، يا حتي گفت

اندازي  گران مافوق ارتجاعي در اورشليم از يك سو و دست حكومت
حماس بر نوار غزه از سوي ديگر، كه نسخه مشابه يكديگرند، خود 

 .آشكارا جوابگوي سؤال است
اما آيا ما بايد تماشاگر باشيم و منتظر نتيجه انتخابات مقدمـاتـي   
حزب دموكرات و انتخابات رياست جمهوري آمريكا بمانيم؟ البـتـه   
هر دوي اين انتخابات مطمئناً، خوب يا بد، بر اوضاع آينده تـأثـيـر    

در پـي مـخـالـفـت             2003فرانسه كه در سال .  خواهند گذاشت
اش با جنگ سر و صداي زيادي به پا كرد، اگر همان راه را    رسمي

اما در حال حاضر اين همان راهـي    .  بود داد سربلندتر مي ادامه مي
نيست كه رئيس جمهوري فرانسه و وزير امورخارجه آن كشور در   

اند، چه در عراق، چه در افغانستان و چـه در خـاور            پيش گرفته
نيكوال ساركوزي در پي آن است كه با رساندن فرانسه به .   نزديك

اش از خود  رياست اتحاديه اروپا، برگ درخشاني در كارنامه سياسي
تر كردن موضع فرانسه بـا مـواضـع       آيا او در نزديك.  به جا بگذارد

هاي نظامي در امارات عربي، و    گرايانه ناتو، در ايجاد پايگاه نظامي
در تخفيف بار گران و خونيني كه آمريكا در كـابـل بـه دوش            

كشد، شتاب به خرج خواهد داد؟ يا اين كه فرانسه و اتـحـاديـه     مي
تر بـازي كـنـد؟       اروپا را به راهي خواهد برد كه نقشي شرافتمندانه

ها و مواضع سياسي او و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ايـن   اقدام
  .معيار سنجيده خواهد شد
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سـربـاز      4000از نخستين روز تهاجم آمريكا و متحدانش تا كنون بـيـش از       
امروز، پنج سال پس از آغاز .  اند آمريكايي در خاك عراق جان خود را از دست داده
هاي آمريكايي و انگليسي از يك  دومين جنگ خليج، كه در آن به طور عمده تانك

سو به بغداد و از سوي ديگر به بصره وارد شدند، چه تغييرات مثبتي در عـراق و      
گـاهـش؟      منطقه صورت گرفته است؟ بيرون آوردن صدام حسين از سوراخ مخفي

اعدام كـردن او كـه         
تبديل به خوراك خبري 

آوري    وقيحانه و چندش
هـا شـد؟        براي رسانـه 

كشته شـدن هـزاران       
ــي در        ــام ــظ ــرن ــي غ

هـاي كـور و          بمباران
هدف؟ تـكـه پـاره         بي

شدن كشوري كـه از      
يك سو تركيه به بهانـه  

طلبان كُرد  تعقيب جدايي
به مرزهاي آن تـجـاوز   

كند، و از سوي ديگر  مي
در پـايـتـخـت آن از         

ــر   “  ــي ” شــيــطــان كــب
نـژاد، تـحـت         احمدي

حفاظـت مـتـجـاوزان       
آمريكايي اسـتـقـبـال       

 شود؟ مي
بازي،  كني در راه دموكراسي جان مي فكر مي: با بهره از تعبيري از آناتول فرانس

هاي نفتي از دسـت   و شركت”  برتون هالي“ در حالي كه در حقيقت جانت را در راه 
 .دهي مي

اكنون پس از پنج سال، عراق هنوز كشوري با ثبات نشده است كه دموكراسـي  
اند، قـحـطـي       برعكس، مردم بيش از پيش دچار تفرقه شده. در آن جا افتاده باشد
. دهـنـد     برند، و كُشته مي كشند، در وحشت و ترور به سر مي است و گرسنگي مي

اي بـراي بـرخـوردهـاي            القاعده، كه بهانه مداخله در افغانستان بود، پايگاه تازه
جورج بوش .  ثباتي شده است اش در عراق يافته است، و كل منطقه دچار بيٍ خونين
در اين مورد بـحـث     “ :  اسفند ضمن سخناني در پنتاگون گفت 29طلب، روز  جنگ
كنند كه آيا اين جنگ ارزش جنگيدن داشت، آيا اين پيكار ارزش پيروز شـدن     مي

او سـپـس     ”  . كنـم  توانيم برنده آن باشيم؟ و من اين را درك مي دارد، و آيا ما مي
پايين كشيدن صدام از قدرت : ها براي من روشن است پاسخ به اين پرسش“: افزود

تواند و بايد در آن پـيـروز          تصميم درستي بود؛ و اين جنگي است كه آمريكا مي
 پيروز؟” ...شود
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