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  هر ها  بدهي الک همين   ه اصطهت کار باشد ج
�.  ميليارد يورو احتياج دارد۱ /۲  هفته به

ضمن تاکيد بر  " لوال " ، کارگرانحزبی کانديدا
اجرای تعهدات دولتهای پيشين به ويژه در  

ی ضمن بازگذاشتن   خارجی ها بدهي رابطه با 
 امکان مذاکره برسرنحوه پرداخت آن رئوس 

 فوق را معضالتا برنامه خود در مواجه ب.
�. براقداما ت زير قرار داده است

  وابستگی اقتصاد برزيل به سرمايهاز کاستن
 پس انداز،تقويت سيستم تشويقهای خارجی، 

 رشد اقتصادی از بردن باالبازار داخلی و 
 وطريق افزايش سطح حقوق اقشار کم درآمد  

 بر قدرت خريد آنها،کاستن از شمار   افزودن
 بردن فقر و بين  از ميليون، ده رقمبيکاران تا 

 نقش دولت در پروژه های  افزايش االخرهب
 فرودگاه اتوبان، بزرگ عمرانی چون راه آهن ،   

�.  شبکه برق رسانی و

ی می تواند ضمن مشارکت در خصوص بخش
درساير   ،   کنترل دولت تحتی ها همين بخش 

 از باز    عرصه های توليد که حضور دولت
 داشته حضورکامل برخوردارنيست،دهی الزم 

�. باشد

 مشترک متشکل از کشورهای بازار تقويت
 برزيل موسوم و پاراگوئه اروگوئه،آرژانتين، 

، مخالفت بانابرابری " مرکوسور"به 
درمناسبات تجاری کنونی درسطح حهان     

 تامين تعادل در تعيين تعرفه های بويژه
گمرکی و تابع قرار دادن حجم واردات در 

دراتی و مخالفت با روند ی صاکاالهامقابل 
جهانی شدن ليبرال از جمله رئوس عمده  

�.  کارگران می باشدحزبسياست خارجی 

 چنين برنامه ای از هم اکنون با       انجام  اما
سئوالت و ابهامات متعددی رو بروست   

ی راست در سطح بين     نيروها که ليدرحا
 را به صدا   خطری  هاالمللی و داخلی زنگ   
  تندروانهی هاه سياست  درآورده اند و نسبت ب

 نيروهای چپ از  درميان ،  دهند هشدار مي 
جمله در درون حزب کارگران نسبت به گرفتن  

�. شود داده مي  هشدارقدرت به هر قيمتی 

در " لوال"  بيم و اميدهای فوق پيروزی  از خارج
 گزاردور دوم انتخابات که يکشنبه آينده بر 

به ی شود و انتخاب وی از هم اکنون قطعی  م
 جديدی خواهد بود از آزمون رسدنظر مي 

بکارگيری قالبها وايده های کامال نوين 
 با حمايت ميليون ،کهدرصفوف نيروهای چپ 

ها رای دهنده برزيلی به محک تجربه گذاشته   
 . ميشود 

�

  ...نقشه های جنگی آمريکا
�۲ادامه از صفحه 

  را خير مطلق می داند و هر مخالفی  کابينه اش  
 بايد از ميان     به هر وسيله ای   شری که

�. برداشته شود

�

جمهوری اسالمی در مقابل جنگ آمريکا 
درعراق، در مجموع سياست سکوت و تن دادن   

هر چند . قدر را درپيش گرفته است به قضا و
برخی از محافل درگيری لفظی با آمريکا را    
برای مصارف داخلی ضروری می دانند و     

 جزو اين   بر حکومت اسالمی هخامنه ای ر 
دسته است، اما اکثريت حکومتيان از جمله   
رفسنجانی از تن دادن به اين قبيل ماجراجوئی  

و اصالح طلبان حکومتی هر   . ها اکراه دارند 
 مرگ بر «برگ گونه تالش برای بازی با 

.  را در لحظه کنونی خطرناک می دانند»آمريکا
جناح های اما آن چه که واضح است همه 

 با آمريکا و سياست جنگی  برخوردحکومتی 
آن در منطقه را از زاويه منافع خود در  
حکومت و حفظ اين نظام فاسد و مستبد  
ارزيابی و تحليل می کنند و منافع ملی مردم       
ايران کم ترين جايگاهی در ارزيابی ها و     

�. تصميمات متلون آن ها ندارد 

سران حکومت اسالمی در برخورد به يک 
ه می تواند امنيت نه   چنين خطری در منطقه ک

فقط منطقه ما، بلکه صلح جهانی را به مخاطره        
بيندازد، يا سکوت می کنند و يا به دنبال        
تسويه خرده حساب های خود با همديگر  

محمد خاتمی در آخرين مصاحبه خود   . هستند
با خبرنگاران خارجی در مادريد، فقط به اين    

ما از تماميت ارضی «بسنده کرد که بگويد، 
ق دفاع می کنيم و در عين حال همواره   عرا

گفته ايم که رژيم عراق بايد به مقررات و  
هنجارهای بين المللی و قطعنامه های شورای     

تاکيد   تنها وی  » .امنيت سازمان ملل تن بدهد 
ما معتقديم که اگر قرار است در  «:  کهکرد

عرصه بين المللی کاری صورت گيرد بايد با 
  ».اع جهانی باشد  محوريت سازمان ملل و اجم 

خاتمی از ابراز مخالفت صريح با هر گونه 
�.جنگی در منطقه خودداری ورزيد

 هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه    در مقابل 
دوباره به بازی با کارت آمريکا در      نماز جمعه 

اصالح اختالفات داخلی حکومت پرداخت و 
طلبان طرفدار مذاکره با آمريکا را عده     

يکا را از اميد بستن به معدودی دانست و آمر
اين عده معدود بر حذر داشت و اضافه نمود 
که حکومت عمدا به آن ها اجازه اين حرف ها      

رفسنجانی در واکنش به سخنان     . را داده است 
وزير دفاع آمريکا در آرزوی سرنگونی 
حکومت، اميد بستن به اين قبيل اظهار نظر ها   

انه از طرف آمريکا را بيهوده دانست و در آست
برای نشان   سالگرد اشغال سفارت آمريکا، 

مزورانه به دادن قدرت ايران  در مقابل آمريکا  
اظهار مباهات هم      ساله ايران   ۲۵۰۰تاريخ 
تاريخی که چندان رابطه ای با حکومت     . نمود

بنيان حکومت اسالمی  اصوال اسالمی ندارد و  
 و آن و هويت ملی و تاريخی ملت ايرانبر نفی 

�.  شده استاستوار آن  ته ازفرهنگ برخاس

 جنگ  همهجمهوری اسالمی در کنار اينسران 
 عمال به دنبال کانال های       با آمريکا، لفظی

مطمئن برای جلب نظر دولت آمريکا و همکاری 
همانگونه که گزارشات حاکی    . هستندبا آن  

است هم اکنون اين همکاری در کنترل   
 قايق محاصره دريائی عراق جاری است و 

موتوری نيروهای مسلح ايران با گشت   های 
های آمريکائی در خليج فارس همکاری نزديک 

در جريان جنگ اين همکاری ها   قطعا . دارند
حتی اگر . جديد آمريکا هم ادامه خواهد يافت    

 همچنان زينت بخش   نيزشعار مرگ بر آمريکا
همه اين   . نماز جمعه های حکومتی باشد   

 پنهان دو     از خاصيت های ديپلماسی   »نعمات«
جانبه بين حکومت اسالمی از يک طرف و 

�. دولت بوش از سوی ديگر است

منافع ملی ما در آن است که در عين اعالم        
مخالفت صريح با ماجراجوئی های نظامی و      
توسعه طلبانه اياالت متحده آمريکا، به جنبش    

 در برابر آن پيوسته و  بين المللیمقاومت
 منطقه را در  اهداف واقعی اياالت متحده در

برابر افکار عمومی افشا و از استقالل و حق 
حاکميت ملی تمامی کشور های منطقه دفاع  

خواستار به رسميت شناختن اراده   . کنيم
آزادانه ملل برای تعيين تکليف با ديکتاتوری 
های حاکم بر کشورهای منطقه شده و از 

 خواستار شويم به جای صدور شورای امنيت
مه ای برای فشار به اين مجوز جنگ، قطعنا

قبيل ديکتاتوری ها برای برگزاری انتخابات  
آزاد تحت نظارت بين المللی ، و فراهم نمودن    
همه شرائط چنين انتخاباتی تصويب کند و  
رعايت قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل را   
اجباری و شرط ادامه عضويت در سازمان    

آن گاه نه کسی اجازه خواهد      . ملل اعالم کند 
  بساطافت که بر خالف اراده ملتش   ي

وری برقرار کند و نه چنين حکومتی به تديکتا
مثابه خطر عمومی، بهانه سازماندهی جنگ و 
�.کشتار محافل ميليتاريستی قرار خواهد گرفت


