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 3ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 4نگاهي به رويدادهاي هفته                   در ص 
 7راي مردم به ادامه اصالحات                در ص 
 7كارزار كمونيست ها در نوار غزه          در ص 
 8انتخابات نيكاراگوئه                               در ص 

 طرح رفع موانع توليد يا نابودي امنيت شغلي زحمتكشان 

رشد نگران كننده نقدينگي و پيش بيني          
درصدي آن در كنار اوج         41رشد بيش از      

گيري قيمت ها، فضاي حاكم بر كشور را در           
بانك . وضعيتي نگران كننده فرو برده است        

مركزي جمهوري اسالمي در يكي از آخرين         
ميزان ” :  برآوردهاي خود اعالم داشت         

 994نقدينگي در پايان تير ماه سال جاري به          
 729هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم  

سال (1384هزار ميليارد ريال تيرماه سال           
درصد را نشان      36/  3رشدي معادل    ) پيش

 “.مي دهد
اين آمار رسمي در زماني اعالم گرديد كه،          
يكي از اعضاي سابق شوراي پول واعتبار            
كشور در مصاحبه اي با خبرگزاري مهر              

افزايش حجم ورشد بودجه در      ”: يادآوري كرد 
، ارايه متمم بودجه و هزينه هاي           85سال  

دولت نرخ رشد نقدينگي را افزايش داده و به          
اقتصاد ايران ظرفيت    ... تورم دامن زده است    

 “.پمپاژ اين ميزان نقدينگي را ندارد
رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم داراي           

. سياسي و فرهنگي است-ابعاد ژرف اجتماعي 
دولت احمدي نژاد سياست واردات بي رويه          
براي مقابله با گراني را اتخاذ كرده و اين با             
توجه به اوضاع وخيم اقتصادي بويژه در             
. عرصه توليد، يك فاجعه به تمام معناست           

مهر ماه امسال      18روزنامه سرمايه در تاريخ      
در اين خصوص از قول يكي از كارشناسان           
اقتصادي، محتوي سياست دولت را خودكشي       
اقتصادي و نابودي توليد ملي ناميد و از جمله          

سودهاي حاصل از فعاليت        ” :چنين نوشت  
اقتصادي صرف امور توليدي واشتغال زا نمي         
شود، دولت نيز كنترل موثري بر بخش              

و اين كه آيا وام     ) غير مولد و دالل (خصوصي 

هاي ميلياردي پرداخته شده به اين بخش واقعا    
در چرخه توليد وارد مي شود، ندارد، يكي از             
عوامل موثر در گراني و گسترش آن اين است          
كه ميزان ماليات اخذ شده از اشخاص و               
نهادهايي كه در امور غير توليدي فعاليت مي          
كنند بسيار كم است،  به طوري كه ميزان              
مالياتي كه دولت از كل حقوق بگيران مي             
گيرد مساوي با ميزان مالياتي است كه از كل           
افراد با مشاغل آزاد مي گيرد اين در حاليست           
كه حقوق بگيران جزو ضعيف ترين و آسيب           
پذيرترين اقشار جامعه هستند ولي رقم               
نقدينگي كه در دست بخش خصوصي است،         

به عالوه بايد اشاره       .“بسيار قابل توجه است    
كنيم كه، گراني سرسام آور كه اينك گلوي            
ميليون ها تن از زحمتكشان و قشرهاي ميانه          
حال جامعه را در چنگ خود مي فشارد به نوبه           

اين . خود ناشي از پديده رانت خواري است           
پديده شامل فعاليت اقتصادي پنهان و نيمه           
پنهان ده ها نهاد و بنياد انگلي و سپاه پاسداران   
و شركت هاي به اصطالح خصوصي مي شود         
كه توسط مقامات درجه اول و درجه دوم رژيم          

اينان . و يا خانواده هاي آنان هدايت مي گردد        
از امتيازات ويژه و يا به عبارتي رانت هاي              
دولتي بهره مند هستند و به دليل عدم كنترل           
قانوني بر عملكرد شان شاه رگ اقتصادي و           
شبكه توزيع كاالها را در اختيار دارند و                
متناسب با موقعيت و شرايط،  بازار را تحت             

اين اليه   . كنترل و هدايت خود مي گيرند          
انگلي و غير مولد از واردات كاال و رواج اقتصاد   
داللي سود مي برد و خواستار حفظ اوضاع             
موجود است در حالي كه اكثريت قريب به             

 6ادامه در صفحه   

هم چنان كه انتظار مي رفت، پس از مدتها بحـث  
و رايزني سرانجام تصميم گيري در باره پيش نويـس  
طرحي تحت عنوان رفع موانع تولـيـد و سـرمـايـه          
گذاري در كميسيون صنايع و معادن مجلس هـفـتـم    

مهم ترين بخش اين طرح كه، در قـالـب       .  آغاز شد
قانون اساسي جمهوري اسالمي بررسي مي  85اصل 

گردد، اصالح و تغيير برخي مفاد قانون كار به زيـان    
زحمتكشان در چارچوب اجراي نسخه هاي صنـدوق  

نكته پر اهميتي كه بـايـد در       .  بين المللي پول است
ابتدا به آن اشاره كنيم عبارتند از اينكه، ارتجاع حاكم 
براي تغيير قانون كار و يورش به حقوق كارگران اين 
بار چنان راهي را به لحاظ حقوقي برگزيده است كـه،  
در كوتاه ترين زمان و از مناسب ترين امكـانـات بـه      

قانون اساسـي   85براساس اصل . هدف خود نايل آيد
كه طرح رفع موانع توليد در قالب آن در حال بررسـي  

است، مجلس شوراي اسالمي در برخي موارد، بحث 
و بررسي طرح هاي معيني را به كميسـيـون هـاي      
خاص واگذار مي كند و مصوبه اين كميسيون ها در 
حكم قانون است كه به طورمستقيـم بـه شـوراي        
نگهبان ارسال و ارجاع مي شود و مجـلـس فـقـط       
ميتواند پيرامون مدت زمان اجرايي مصوبه تصمـيـم   

 .گيري كند
به دنبال آغاز به كار كميسيون صنايـع ومـعـادن      
مجلس آن هم با شتاب قابل توجـه، سـخـنـگـوي        
كانون عالي انجمن هاي صنفي كـارفـرمـايـي بـه        
گرمي از طرح مذكور استقبال و مراتب حمايت خـود  

 .از آن را اعالم داشت
در عين حال يك مقام ديگر كار فرمايي كه نايب 
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران نـيـز بـود، طـي         

 2ادامه در صفحه  
فقر در روستاها، كاهش 

 محصوالت كشاورزي و نابودي 
 زمين هاي زراعي 

اعتراض هاي گسترده برخي تـعـاونـي هـا و           
اتحاديه هاي كشاورزي كشور به برنامه هاي دولت 
احمدي نژاد و هشدار آنان مبني بر تضعيف بيش از 
پيش توليدات بخش كشاورزي و اثـرات آن در          
اقتصاد ملي، بطور جسته و گريخته در رسانه هـاي  

 .همگاني بازتاب يافت
با توجه به سياست دولت احمدي نـژاد كـه بـر        
واردات بي رويه كاال به خصوص در ماه هاي اخير، 

توليد كنندگان بخش .  كاالهاي مصرفي تاكيد دارد
كشاورزي و قشرهاي وسيع دهقـانـان كشـور بـا         

دراواخر مـهـر     .  دشواري هاي بزرگ روبرو شده اند
ماه امسال معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگـانـي   
و مدير عامل شركت بازرگاني دولتي در گفتگويـي  
با خبر گزاري مهر با اشاره به مصوبه هيات وزيـران  
مبني بر واردات گندم توسط بـخـش خصـوصـي،       

 40بخش خصوص در چند ماه نخست .  اعالم كرد
هزار تن گندم وارد كشور كرده اسـت و ايـن در         



بررسي اصـالح    ” :  آبان ماه سال جاري تاكيد كرد 8گفتگويي با خبرگزاري ايلنا به تاريخ 
قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد نوعي حمايت كميسيون صنايع ومعادن مجلس 

زماني كـه وزيـر كـار          .  از اليحه اصالح و بازنگري قانون كار، قانون وزارت كار است
موضوع اصالح و بازنگري در قانون كار را مطرح كرد، مدافعان تغيير قانون كار انتـظـار   
داشتند خواسته شان هرچه زودتر برآورده شود، اما در عمل ثابت شد كه متقاعـد كـردن     
حاميان اين قانون نيازمند شگرد خاصي است كه اين امر از عهـده وزارت كـار خـارج          

اقدام اخير كميسيون صنايع و معادن دقيقا همان شگرد خاصي است كه ارتـجـاع    “است
براي تغيير قانون كار به سود كالن سرمايه داران و دالالن عمده اينك به آن متـوسـل   

بر خالف گفته هاي سخنگوي كانون عالي انجمن هاي صنفي كار فرمايـي  .  شده است
اصـالح  ” :  كه از وابستگان سرمايه داري تجاري كشور محسوب مي شود و مدعي شـده 

قانون كار در قالب طرح موانع توليد و سرمايه گذاري كميسيون صنايع ارتباطي با پيـش  
با مقايسه اين طرح با طرح سابـق وزارت     “ .نويس اصالحيه قانون كار وزارت كار ندارد

كار مي توان با قاطعيت اعالم داشت مواد مهم هر دو طـرح در خصـوص مسـايـل             
كاهـش  : كارگري تقريبا يكسان است، از جمله مي توان به اين نكات مشترك اشاره كرد

حق بيمه سهم كارفرما، حق فسخ يك جانبه قرارداد توسط كار فرما و قانونيت بخشيدن 
به اخراج هاي فردي و گروهي بدون هيچ مانع حقوقي، تعطيلي كارخانه ها و واحدهـاي  
توليدي در قالب برنامه كامال ضد ملي تغيير ساختار واحدها و آزاد كردن سرمايه داران و 
صد البته انحصارات فراملي در اين زمينه، حذف نقش و جايگاه سازمان هاي صـنـفـي      
كارگري مانند سنديكاها و اتحاديه ها در روابط ناظر بر كارگر و كارفرما، قانونيـت دادن    

 .به عقد قراردادهاي موقت و جز اينها
به اين ترتيب برنامه يورش به حقوق كارگران و زحمتكشان در چـارچـوب اصـالح          

يـكـي از اعضـاي        .  قانون كار وارد مرحله نوين و يا به عبارتي اجرايي گرديـده اسـت    
كميسيون صنايع و معادن در خصوص چگونگي روند بررسي و تصويب طرح رفع موانـع  

نبايد يك طرح را در قالب يك مـاده آن     “ : توليد به خبرگزاري كار ايران ايلنا گفته است
تاكنون .  تعريف و يا تخريب كرد، بلكه بايد كارايي و نتيجه نهايي اين طرح بررسي شود

از سـوي     .“ چهار ماده اين طرح بررسي و به تائيد نهايي اعضاي كميسيون رسيده است
ديگر در مخالفت با طرح مذكور كه به شدت ماهيت ضد كارگري دارد، رييـس سـابـق      

در اين طرح رد پاي وزيركار و مـعـاون   ” : كانون عالي شوراهاي اسالمي اعالم مي دارد
طراحان پيش نويس اصالح قانون كار و رفع موانع توليد از يـك    .  او به چشم مي خورد

مكتب هستند و قصد دارند كه امنيت شغلي نيروي كار را به كلي زير سوال بـبـرنـد و        
اقدام كميسيون صنايع و معادن مجلس پيروي از اهداف وزيـر كـار       . اخراج را آزاد كنند

در كشوري كه مي خواهيم اقتصاد صنعتي را محقق بخشيم و عدالت اجتماعي و   . است
اين طرح طيف وسيعي از جامعه .  اقتصادي جاي سازيم اين گونه مباحث جاي تامل دارد
يكي از موارد موجود در طرح رفع “  . را شامل خواهد شد و به نفع كارفرمايان دولتي ست

كمتر از مصوبه شوراي عالـي كـار     %  30موانع توليد، پيشنهاد پرداخت دستمزد به ميزان 
به آن دسته از كارگران به ويژه كارگران جوان است كه به عنوان كارآمـوز در مـراكـز        

اين به معناي آن اسـت كـه در       . توليدي و خدماتي مشغول به كار مي شوند –صنعتي 
صورت تصويب اين طرح هزاران جوان كارگر مجبور خواهند شد با سطح دسـتـمـزدي      
. كمتر از آنچه شوراي عالي كار تعيين مي كند به فروش نيروي كار خود تن در دهـنـد    

بعالوه پيشنهادات ارائه شده در طرح مذكور، اخراج هاي گسترده و گروهي بدون هـيـچ     
گونه،  تاكيد مي كنيم،  هيچ گونه مانع قانوني رواج خواهد يافت و تازه امكان بازگشـت  
. كارگر به كار در صورت شكايت و راي مراجع قانوني به نفع او وجود نخـواهـد داشـت     

از ايـن       1/   3ماه غرامت به كارگر پرداخت كنند كه    24فقط كارفرمايان حداكثر بايد 
ميزان به صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد يعني اينكه كارگران و نه كارفرمايان 

 .اندوخته سرمايه صندوق بيمه بيكاري را مي پردازند
بنابراين، طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري بخشي از برنامه ها و سياستهاي كلي 

اجتماعي خود مطـابـق    –است كه رژيم واليت فقيه در چارچوب سمت گيري اقتصادي 
 . با نسخه ها و فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در حال پياده كردن است

اين طرح به شدت ضد كارگري منجر به نابودي امنيت شغلي طبقه كارگر و ديـگـر       
زحمتكشان ميهن ماخواهد شد و بايد قاطعانه و با استفاده از همه گونه امكانات با آن بـه  

 .مخالفت و مبارزه برخاست

1385آبان ماه  18پنجشنبه   2  751شمارة  

 ...ادامه فقر در روستاها  ...ادامه  طرح رفع منابع توليد
حاليست كه اغلب كارشناسان امور كشاورزي،به صراحت تاكيد مي 
كنند، واردات وسيع گندم، آنهم توسط بخش خصوصـي و بـدون       
كنترل دولت با طرح خود كفايي گندم تـنـاقـض دارد و سـبـب            

عالوه بر ايـن    . ورشكستگي روستاييان توليد كننده گندم مي گردد
مسئوالن اتحاديه مركزي دامداران ايران نسبت به حذف يـارانـه      

ايـن اعـتـراض      . سبوس، كاهش نرخ پايه شير خام اعتراض كردند
 15زماني بيان شد كه، دولت احمدي نژاد پس از حذف تـعـرفـه        

درصدي واردات گوشت قرمز، تعرفه واردات شير خشـك را نـيـز        
مدير عامل اتـحـاديـه    . كاهش داده و درصدد حذف كامل آن است

مهرماه در ايـن     16مركزي دامداران به خبرگزاري فارس به تاريخ 
هيچ كمبودي براي صنايع فـرآوري   “ :خصوص خاطر نشان ساخت

شير از نظر شيرخام وجودندارد و كاهش تعرفه واردات شير خشـك  
درصـدي     15حذف تعـرفـه     .  به ضرر دامداران و روستاييان است

واردات گوشت توليد داخلي را متضرر ساخته، هزينه تـمـام شـده        
هزارتومان هركيلوگرم اسـت   8تا 7گوشت براي كشورهاي خارجي 

 1300ولي براي ضربه زدن به توليد جهان سوم آن را به قيمـت    
بقيه آن از جانب كشورهـاي تـولـيـد       .  تومان وارد كشور مي كنند

درصـد   20قيمت سبوس يك بار ...  كننده  يارانه پرداخت مي شود
درصد افزايش پيدا كرد، بنابر ايـن آيـا مـي           100و براي باردوم 

خواهند توليد كننده به يكباره از صحنه توليد خـارج شـود، حـذف        
يارانه سبوس به عنوان تنها عامل حـمـايـت از دامـداران خـرد              
وكوچك وسنتي ايران به ضرر توليد تمام مي شود و باعث بيكاري 

تـا   30دامداران روستايي مي شود ولي دولت ساالنه مجوز واردات 
هزار تن گوشت قرمز مي دهد واز دامدارداخلي حمايت نـمـي      40
 “...كند

در همين حال نايب رييس اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تـره      
ميليون دالر ميوه وارد  92در شش ماهه نخست امسال “ :بار گفت 

وي تصريح كرد اين امر بـاغـداران و هـزاران         .“كشور شده است
چرا مسئوالن كه .  روستايي را به مرحله نابودي و فقر كشانده است

 92شعار وارد كردن ارز به داخل كشور را مي دهند ولي درعمـل    
ميليون دالر ارز براي وارد كردن ميوه، ميوه اي كه مرغوب تـر از    

همه ايـن اعـتـراض هـا           .آن در كشور به بار مي آيد فرستاده اند
نشانگر نارضايتي عيمق توليد كنندگان بخش كشاورزي و ميليـون  
ها دهقان ميهن ما از سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيـه  

 . و دولت دست نشانده آن است
اين برنامه ها و سياست ها برخالف شعارهاي عوام فريبانـه بـا     

دراين خصوص عضـو كـمـيـسـيـون           .  سرعت در حال اجرا است
كشاورزي مجلس هفتم درگفت وگو با خـبـرگـزاري فـارس بـا            

متاسفانه هر موقع بحث مبارزه با گراني  “:صراحت اعتراف مي كند
وكاهش قيمت ها طرح مي شود، ضعيف ترين اقشار جـامـعـه و        
كساني كه هيچ وقت صدايشان به جايي نمي رسد يعني تـولـيـد      

امـروز  .  كنندگان بخش كشاورزي به مسلخ كشيـده مـي شـونـد        
شاهديم به بهانه هاي مختلف كه قرار است در سازمان تـجـارت     
جهاني وارد شويم و هم اكنون نيز به عنوان ناظر مي توانيم توليـد  
را رقابت پذير كنيم به راحتي مهمترين بخش اقتصادي كشور كـه  
با امنيت غذايي مردم سرو كار دارد را نشانه مي رويم، امروز وقتي 
صحبت از پايين آوردن نرخ برخي كاالها مي شود بالفاصله پـس  
از آنكه محصوالت توليدي ما به بازار فروش برسد مي بينيـم بـه     
راحتي محصوالتي از خارج با تعرفه اي صفر وارد مي شـود، مـا       
نتوانسته ايم فاصله بين بازار مصرف ومـرحلـه پـس از تـولـيـد             
محصوالت كشاورزي را ساماندهي كنيـم، ايـن قسـمـت دچـار            

 3ادامه در صفحه   
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 ...ادامه فقر در روستاها 
 بدرود رفيق علي

، در حـالـي   1324رفيق علي پاشا باقري در سال 
ساله بود، به عضويت حـزب تـوده      15كه كارگري 
و از همان آغاز به خاطر آزاد انديشي، .  ايران در آمد

شجاعت و عدالت خواهي، احترام ياران همرزمـش  
را برانگيخت و مسئوليت هاي مهمي را بـه دوش    

مرداد و سـرنـگـونـي          28با كودتاي سياه . گرفت
حكومت ملي محمد مصدق، ده ها تن از اعضـاي    
حزب توده  ايران به جوخه هاي آتش سپرده شدنـد  
و هزاران تن از آنان روانه زندان ها و تبعيدگاه هـا    

رفيق علي، اين توده اي  جـوان، هـم بـه        .  شدند
او با تحمـل دلـيـرانـه دوران         .  زندان افكنده  شد

.  زندان، سرفراز به جمع ياران مبارز خود بـازگشـت    
در سال هاي دشوار پس از كودتا، لـحـظـه اي از        
روشنگري، ياري  به رفقاي زنـدانـي و خـانـواده         
شهيدان و ترويج  نظرات حزب تـوده ايـران بـاز        
نايستاد و به اين خاطر بارهـا از سـوي سـاواك،          

 .احضار و مورد بازجوئي قرار گرفت
با شعله ور شدن آتش انقالب مردم، در صـفـوف   
خلق رزميد و خود و خانواده اش مـورد تـعـقـيـب        

با پيروزي انقالب، بار .  حكومت نظامي قرار گرفتند
ديگر به حزب توده ايران پيوست و با تمام توان بـه  

 .اين رزم سراسر مخاطره و افتخار گام نهاد
در سال هاي مبارزه علني حزب، خانه او به خانه 

حوزه هاي بسياري در خـانـه او       .  حزب تبديل شد
تشكيل مي شد و رفقاي حزبي خانه او را خانه خود 

اما دشمنان دوست نماي مردم، زودتر از . مي يافتند
آنچه انتظار مي رفت، ماسك از چهره هولناك خود 
برداشتند و سركوب زحمتكشان و سـازمـان هـاي      
آنان ـ از جمله سازمان حزب توده ايران ـ را آغـاز    

اين بار رژيم تجربه تمام  جنايت هاي رژيم .  كردند
پيشين را اندوخته بود و دد منشانه تر از هر زمـان    
ديگر دست به سركوب، بازداشت و كشتار مبـارزان  

 .زد
. رفيق علي و خانه اش مورد هجوم قرار گـرفـت  

او و همسرش را ماموران مسلح در خانه بـازداشـت   
اما او بـيـدي   .  كردند و فرزندانش را به زندان بردند

اين كارگر آگاه توده اي    .  نبود كه ازاين  بادها بلرزد
كه اطالعات وسيعي از تاريخ مبارزات خلق هـا و      
جنبش كارگري داشت، نه تنها از مبارزه بازنـمـانـد،    
بلكه از رفقايي بود كه با آتش درون خود، در شـب  
استبداد و جنايت، راه مقاومت و از خودگذشتگي را   

او دوبـاره بـه       .  به ياران جوان خود نشان مي داد
ياري زخم ديدگان و خستگان شتافت، بار ديـگـر     

و ديگر نشريات مترقي را به خانـه  “  مردم” روزنامه 
ياران برد و با سخنان خود به آنان آگاهي و امـيـد   

رفيق علي يك رزمنده  واقعي راه آرمـان    .  بخشيد
هاي توده ايش بود كه وظيفه تاريخي طبقه اش را 
به خوبي مي شناخت و با تمام وجود در راه پيروزي 

 .زودتر اين امر اجتناب ناپذير مي كوشيد
در او خستگي راهي نداشت و اميد در قـلـبـش      

 . شعله فروزنده اي بود كه خاموشي نمي گرفت
 .يادش گرامي و راهش پررهرو باد

 
 

. اشكاالت اساسي بويژه داللي و واسطه گري گرديده است اين اعتراف صريح يكي از نمايندگـان  “  ..
رژيم در مجلس به خوبي ژرفاي تسلط بازرگانان و دالالن وتجار عمده در اقتصاد كشـور را نشـان       

بر اثر همين واقعيت است كه بخش كشاورزي و ميليون ها دهقان ايراني در وضـعـيـتـي     .  مي دهد
 .وخيم و ناگوار قرار دارند

دولت ارتجاع در حالي كه انواع تسهيالت را براي تجار عمده و دالالن فراهم مي سـازد حـاضـر      
نيست حتي بدهي كشاورزان مناطق دچار خشكسالي را بخشوده و يا تخفيف قابل مالحظه اي براي 

چندي پيش قائم مقام بانك كشاورزي ايران اعالم داشت كه، اغلب كشاورزان اقـدام  .  آن قايل شود
! درصد جريمه دير كرد مقرر كرده اسـت    6به پرداخت بدهي هاي خود نكرده اند و دولت براي آنها 

درصد مطالبات معوق سيستم بانكي، متعلـق بـه      17بالغ بر  1384همين مقام تصريح كرد در سال 
بخش كشاورزي بوده است، اكنون براي جلب نظر دهقانان و وا داشتن آنها به پرداخت بدهي خـود    

اين بدهي ها وجوهي است كه عمدتا به خاطر خشكسالي و سوانح طبيعي مانند سـيـل و     ( به دولت 
زلزله به روستاييان پرداخت شده و با توجه به فقر گريبانگير روستاييان، آنها حتي قادر بـه پـرداخـت      

ماه امسال اقدام بـه     9تصميم گرفته شده، كشاورز اني كه تا پايان ) حداقل اين بدهي ها هم نبستند
بـايـد    .درصد جريمه دير كرد معاف خواهند شد 6بازپرداخت بدهي هاي معوق خود كنند از پرداخت 

گفت دولت عدالت محور ارتجاع چه مهرورزي سخاوتمندانه اي در برابر دهقانان از خود به نمـايـش   
و جالب اينجاست دبير كل اتاق تعاون ايران در جريان نشست مشترك با نـمـايـنـدگـان      !  مي گذارد

فراكسيون تعاون و جهاد كشاورزي اعالم مي دارد كه، ايران يكي از قطب هاي اصلي كشاورزي در 
جهان است و مي توانيم خود را مطرح كنيم، مشكل ميدان ندادن به تشكل هاي موجود و حضـور      
دولت در معافيت هاي اقتصادي است و البته اين مقام مسئول سپس معترف مي شود كـه بـخـش      

مطابق آماري كه در اين نشست ارايه شـد، تـاكـنـون         .  كشاورزي با چالش هاي زيادي روبرو است
هزار تعاوني  25هزار شركت تعاوني و اتحاديه كشاورزي به ثبت رسيده است و حدود  27نزديك به 

امـا ايـن     .  هزار تعاوني تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي هستنـد  2تحت پوشش وزارت تعاون و 
تعاوني ها در برابر واسطه ها و بطور كلي سيستم توزيع كه در چنگ تجار بزرگ قرار دارد، عـمـال       

درارتباط با مساله تعاوني ها ونقش آن در بخش كشاورزي و تامين منـافـع   . كاري از پيش نمي برنند
زحمتكشان روستا، بايد تاكيد كنيم بر خالف تبليغات رژيم واليت فقيه تعاوني هاي موجود قادر بـه    

اجتماعي رژيم و دخالـت    -ايفاي نقش اصلي خود به داليلي از جمله محتوي سمت گيري اقتصادي
. مستقيم در نحوه اداره تعاوني ها و بي توجهي به حضور دهقانان در هدايت اين تعاوني ها، نيستـنـد  

ايجاد شركت هاي تعاوني و يا احياء آنها بر پايه تعاوني هاي موجود بايد بي كم و كاست تحت اداره 
به عالوه، تقويت و گسترش نقش تعاونـي  .  مستقيم خود كشاورزان و با همكاري آنان صورت بپذيرد

ها در روستا و توليد كشاورزي با حل ريشه اي مساله زمين به سود دهقانان بي زمين و كم زمين و   
پايان دادن به وضعيت اسف بار توده هاي دهقاني در پيوند مستقيم قرار دارد و بدون آن امكان پذير 

است  و يـا هـزاران           “  ايران قطب توليد كشاورزي“ به همين جهت، شعارهايي نظير.  نخواهد بود
. شركت تعاوني وجود دارد، سراسر پوچ و در بهترين حالت  به صورت خيالبافي باقي خـواهـد مـانـد      

ساختار توليد كشاورزي تاثير زيادي در گوناگوني تركيب اقتصاد ملي دارد و به همين سبب يكـي از    
 عوامل موثر رشد اقتصادي است، 

اما شاهد هستيم در اثر برنامه هاي مخرب رژيم واليت فقيه و پيروي آن از دستورات صـنـدوق     
بين المللي پول و بانك جهاني، توليد كشاورزي و به دنبال آن زندگي ميليون ها دهقان در بدتـريـن   

فقر در روستاها، كاهش محصوالت كشاورزي و نابودي زمين هاي زراعـي  .  شرايط قرار گرفته است
 ! وباغات، نشانه هاي روشن اين روند روبه اضمحالل و خطرناك است

 

داد كه فاصله ي طبقاتي را كاهش دهد و تحصيالت در سطح كشور را گسترش دهـد تـا بـرزيـل         
موفقـيـت لـوال در        . بتواند در زمره ي كشورهاي پيشرفته در سياست، اقتصاد و بازرگاني قرار بگيرد

پيشبرد طرح هاي مبارزه با فقر ، افزايش حداقل دستمزد ، ايجاد تسهيالت بهتر بـراي تـحـصـيـل          
كودكان و مبارزه با خصوصي سازي بي رويه اي كه پيش از به قدرت رسيدن دولت او وجود داشت، 
از عواملي بودند كه توانستند اعتماد كافي در مورد لوال را در ميان مردم ايجاد كنند و پيروزي او در     

مردم برزيل نشان دادند كه خواستار اصالحات هستند و برغم تـبـلـيـغـات      .  دور دوم را تضمين كنند
منفي بر ضد دولت لوال، آنچه را كه در عمل ديده اند، مالك راي خود قرار مـي دهـنـد و از آن            

آنها نشان دادند كه مي توانند شعارهاي پوچ و بي پشتوانه نيروهـاي راسـت و       .  پشتيباني مي كنند
پيروزي لوال براي دومين دوره ، راه   . عملكرد هاي مثبت و مترقي را تفكيك كرده و تشخيص دهند

را براي پيشبرد اصالحات در عرصه ي داخلي برزيل و همكاري هاي سياسي و اقتصادي با سـايـر     
 .نيروهاي مترقي منطقه باز خواهد كرد

 ...ادامه راي مردم برزيل 
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شركت واحد احضار شده و ساعت ها مورد بازجوئي قرار گرفته و ضمن ايجاد ترس و دلهره نامبردگان                     
پيرو شكايت بسياري از     . رفتارهاي اين گونه مرتبا تكرار مي گردد        . را تهديد به اخراج از كار كرده اند         

كارگران اخراجي، اخيرا نامه مبني بر رعايت حقوق كارگران اخراجي از طرف دادگستري كل استان                     
تهران و دادگاه حقوق شهروندي به قاليباف شهردار تهران به عنوان مديريت عالي شركت واحد                        

سنديكاي . اتوبوسراني تهران ارسال گرديده كه تاكنون نتيجه مثبتي براي كارگران نداشته است                    
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و كارگراني كه بيش از ده ماه است برخالف قوانين و مقررات                    

ابتدا از شما آقاي كاك رافت و از طريق شما از              . بين المللي و داخلي از حقوق خود محروم گشته اند           
آقاي گاي رايدر و ديگر مقامات مسئول حقوق بين المللي كار و ديگر سازمان هاي كارگري مربوطه                     
دعوت مي نمايد جهت آشنايي و رسيدگي به مسائل و مشكالت عمومي كارگران ايران به ويژه                         

 . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران، هيات حقيقت ياب كارگري را به ايران اعزام نمائيد
اقداماتي اين گونه تاثيراتي عميق در رعايت و اجراي استانداردهاي حقوق بين المللي كارگران ايران                  

با اميد به    . و گسترش عدالت اجتماعي و صلح خواهد داشت            ILO 98،  87نظير مقاوله نامه هاي       
 .رعايت حقوق كارگران ايران و جهان و گسترش صلح و عدالت اجتماعي

 
 طلبان هاي وسيع اصالح انتخابات شوراها و رد صالحيت* 

تر شدن زمان انتخابات شوراها موضوع تاييد صالحيت يا رد صالحيت كانديداهاي اين                    با نزديك 
هاي موافق به شركت در انتخابات شوراها شده           هاي نيروها و جناح     ترين بحث   انتخابات به يكي از داغ    

. شود  هاي فزاينده يي ديده مي    طلبان نگراني در اين ميانه، بين نيروهايي وابسته به گرايش اصالح. است
طيفي از اين گرايش نگران اين است كه مبادا شعار شركت و حضور در انتخابات و ارايه ليست و كانديدا   

شكي نيست كه    . شدن براي انتخابات شوراها، تبديل به حضور بدون كانديداها در انتخابات بشود                 
نيروهاي وابسته به استبداد و انحصار طلبان كه پس از تسخير كرسي رياست جمهوري اينك به                        

هاي خود را به كار    انديشند، همه تالش چون مجلس خبرگان و انتخابات شوراها مي نهادهاي ديگري هم
هايي كه تا به امروز        بنابراين براساس گزارش  . هاي ديگر بشوند    ها و جناح    برند، تا مانع ورود طيف       مي

اند،   منتشر شده است، دور از ذهن نيست كه بسياري از كساني كه براي انتخابات شوراها ثبت نام كرده               
ها در اين صورت چه تصميمي خواهند           جا است كه اين نيروها و طيف          سوال اين . رد صالحيت شوند  

گرفت؟ آيا بازهم مايل به شركت در انتخابات خواهند بود يا اين كه موضوع شركت خود را در انتخابات          
شوراها مشروط به داشتن امكان ارايه كانديداهاي خود خواهند كرد؟ اين پرسشي است كه در اين هفته          

زيرا كه برخي از خبرها حكايت از رد صالحيت بسياري از                  . نطر بوده است     مورد بحث و تبادل     
براي نمونه سايت آفتاب با     . كنند  اند، مي   كانديداهايي كه براي حضور در انتخابات شوراها ثبت نام كرده       

اند كه نامزدهاي اصلي      بازتاب برخي از گزارشات نوشته است كه برخي منابع خبري در مشهد ادعا كرده       
رسد كه    اند و به همين خاطر، بعيد به نظر مي              طلبان در انتخابات شوراها ردصالحيت شده         اصالح
هايي   در اين خبر اشاره شده كه چهره       . طلبان امكان شركت در انتخابات اين شهر را پيدا كنند             اصالح

چون محمد رضا حيدري مديركل سابق دفتر سياسي استانداري خراسان، خانم گندمي عضو سابق                     
شوراي شهر، فرزين رييس سابق شوراي شهر و مشاور شهردار مشهد، دري عضو شوراي شهر اول                      

البته تا  . اند  مشهد و سيد جواد حسيني فرماندار سابق مشهد از سوي هيات اجرايي ردصالحيت شده                  
نيروهاي “ درخشان”ولي با توجه به سابقه       . كنون اين موضوع از سوي مقامات رسمي تاييد نشده است          

ها صورت گرفته باشد منتها رژيم از اعالم رسمي              انحصارطلب بعيد نيست كه اين گونه ردصالحيت        
نويسد كه تماس خبرنگار آفتاب براي كسب خبر از            جهت نيست كه آفتاب مي      بي. كند  ها امتناع مي    آن

مساله ديگري كه در اين هفته در محافل         . اي نرسيد   منابع رسمي مربوطه در مشهد نيز به هيچ نتيجه         
دانشجويي بازتاب داشت، اين است كه در برخي شهرها از جمله مشهد تعدادي از نامزدهاي انتخابات به      

اند و به آنها اعالم شده تا براي آنكه با ردصالحيت روبرو نشده و                       هاي اجرايي دعوت شده      هيات
“ لطف”البته اين   . از كانديداتوري خود انصراف دهند    “ داوطلبانه”شان ثبت نشود،     اي در پرونده سوءسابقه

هاي رسيدگي بيشتر نشان از تهديد آن دسته از نامزدهاي مزاحم دارد تا نگراني از                    هيات“ مرحمت”و  
 . موضوع سوء سابقه در پرونده اين افراد

هاي وسيع از پرده بيرون خواهد        شكي نيست كه با نزديك شدن زمان انتخابات جريان رد صالحيت        
ها و گروهاي درگير خاتمه خواهد         هاي جناح   ولي اين بدان معنا نيست كه اختالفات و درگيري          . افتاد
ها چه در انتخابات خبرگان و چه در           دهد كه دعوا بر سر تصاحب كرسي     واقعيت موجود نشان مي. يافت

اهللا به نام     در همين ارتباط يك سايت نزديك به دانشجويان حزب         . انتخابات شوراها ادامه خواهد داشت 
از اختالف و درگيري ميان سران جناح راست با نيروهاي اين گروه براي تهيه فهرست                       “ مطالبه”

كه خود را ارگان جنبش عدالتخواه دانشجويي معرفي          “ مطالبه”سايت  . دهد  انتخابات شوراها خبر مي    
هاي انتخاباتي شوراها باال گرفته است، جناح          ها درباره ليست    در حالي كه رايزني   ”: نويسد  كند، مي   مي

اللهي   راست موسوم به جبهه پيروان خط امام و رهبري از شكاف موجود ميان ايشان و نيروهاي حزب                   
 .“و اقدامات گسترده اي را براي جلب نظر ايشان آغاز كرده است  هراسناك گشته

 

درخواست اعزام يك هيات        *  
 ياب كارگري حقيقت

در ادامه مبارزات كارگران ميهن ما و براي      
المللي با حقوق كارگران      جلب همبستگي بين  

اي   كشان ايران، در هفته گذشته نامه  و زحمت
توسط سنديكاي كارگران شركت واحد            

در . اتوبوسراني تهران و حومه منتشر گرديد       
دبيركل فدراسيون  اين نامه كه مخاطب آن       

جهاني كارگران است، ضمن برشماري موارد       
نقض حقوق كارگران و ادامه فشارهاي وارده        
عليه كارگران و فعالين كارگري از نهادهاي         
كارگري جهان از جمله مقامات مسئول            

المللي كار درخواست شده است         حقوق بين 
ياب به    كه با اعزام يك كميسيون حقيقت        

ايران ضمن همبستگي و پشتيباني از              
كشان با مشكالت و          كارگران و زحمت    

هاي كارگران ازجمله فعالين               دشواري
سنديكاي كارگران شركت واحد از نزديك         

در اين نامه تاكيد شده است كه         . آشنا شوند 
ياب تاثير مهمي     فرستادن يك هيات حقيقت   

در رعايت و اجراي استانداردهاي حقوق بين        
 . المللي كارگران ايران خواهد داشت

هايي از اين نامه ضمن تشكر از          در بخش 
همبستگي نهادهاي كارگري جهان از            
مبارزات كارگران رنج ديده ايراني، آمده            

به آگاهي مي رساند برخالف همه           : است
تالش ها و مراجعات مكرر و ارسال نامه             
هاي متعدد به مقامات مسئول وزارت كار و          
شخص وزير، رسيدگي به شكايت كارگران و     
رعايت حق بازگشت به كار بيش از پنجاه تن     
از فعاالن سنديكايي اخراج شده از كار كه به      
علت دستگيري و زنداني شدن توسط             
ماموران وزارت اطالعات در جريان               

 1384اعتراضات صنفي كارگري بهمن ماه        
انجام گرفت، تاكنون هيچ اقدام مثبتي از           

اين . طرف وزارت كار به عمل نيامده است         
فعاالن سنديكايي فقط به دليل آگاهي به          
حقوق خويش و دفاع از حق آزادي هاي             

تحت  98و  87سنديكايي و مقاوله نامه هاي 
به عنوان  . پيگرد و تعقيب دائمي قرار دارند       

نمونه اخيرا دو تن از رانندگان شاغل در              
شركت واحد و دوستدار سنديكا به دليل            
مهماني دادن افطاري ماه رمضان براي چند        
 5ادامه در صفحه   تن از فعاالن سنديكايي، به اداره ي حراست         

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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چون   هاي واهي هم     ممانعت از برگزاري جلسات نهضت آزادي به بهانه           
به اقدامات وزرات اطالعات و تهديدات       ... و“ حساس يا خطير بودن اوضاع     ”

خطاب اين نامه هرچند وزارت     . مقامات مربوطه به شدت اعتراض كرده است  
اطالعات رژيم  است ولي نهضت آزادي ايران رونوشتي از آن را براي رئيس     

قضاييه و رئيس مجلس جهت رسيدگي ارسال كرده             جمهوري، رئيس قوه   
هايي   منتشر كرده به خوبي گوشه    “ ميزان نيوز ”متن اين نامه كه آن را . است

ما . دهد   از تهديدات امنيتي و تضييقات نيروهاي استبداد را نشان مي                 
كنيم تا    آميز را به عنوان نمونه منعكس مي         هايي از اين نامه اعتراض       بخش
 -آن هم با اعتقادات مذهبي      -چه كه بر نيروهاي دگرانديش        رخي از آن    نيم
توان حديث مفصلي خواند و       بنابراين از اين مجمل مي    . گذرد، نشان دهد  مي

خواه   هاي آزادي   به سياست سركوب وحشيانه و خونين ساير احزاب و سازمان        
و داراي باورهاي ديگر كه در طي بيش از دو دهه گذشته قرباني جنايات                  

در اين  . اند انديشيد   ويژه سازمان امنيتي و وزارت اطالعات آن شده      رژيم و به
 :نامه از جمله چنين آمده است

اخيراً مأموران وزارت اطالعات دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادي                ”
. اند  هاي بسيار محدود آن را، محدودتر ساخته         ايران را افزايش داده، فعاليت     

ربط،   االطالق خالف قانون اساسي و ديگر قوانين ذي          اين گونه رفتارها علي   
 . ازجمله قانون تأسيس وزارت اطالعات است

. وظيفه اصلي وزارت اطالعات گردآوري اطالعات است، نه عمليات امنيتي   
به گفته رئيس جمهور سابق، آقاي سيدمحمد خاتمي، وزارت اطالعات بايد              

در دوران استبداد سلطنتي، ساواك ـ سازمان        . چشم نظام باشد، نه مشت آن   
اطالعات و امنيت كشور ـ تأسيس شد و كارنامه بسيار زشتي، دست كم در                

پس از پيروزي انقالب، ضمن تشخيص ضرورت ايجاد           . بعد داخلي، داشت  
يك نهاد اطالعاتي، به هنگام بحث، بررسي و تصويب قانون وزارت                    
اطالعات در مجلس، به اين نكته توجه شده بود كه وزارت اطالعات                     

در ادامه اين   “ .جمهوري اسالمي به سرنوشت ساواك رژيم شاه دچار نشود          
نامه هشدار دهنده به ذكر موارد فشار و ايجاد مانع بر سر راه فعاليت محدود             

مأموران وزارت اطالعات در تهران و شهرستانها، به          ”: اين نيرو اشاره است    
كنند و آنان را با         طور منظم و مكرر اعضاي نهضت آزادي را احضار مي             

هاي سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادي يا            تهديدهاي مؤدبانه يا تطميع   
 26در زير اصل     .  كنند  همكاري با وزارت اطالعات دعوت و تشويق مي          

توان از شركت در احزاب و          قانون اساسي آمده است كه هيچكس را نمي         
هاي غيردولتي منع كرد و يا به شركت در آنها مجبور                  گروهها و انجمن   

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ     ”قانون اساسي،  23به موجب اصل . ساخت
“ . اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد      كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده

اما مأموران وزارت اطالعات در برخورد با اعضاي نهضت آزادي به قلمرو                
شوند و براساس آن بر سر راه          هاي ديني آنان نيز وارد مي    اعتقادات و انديشه

 .كنند هايي ايجاد مي هاي فكري نيز موانع و محدوديت فعاليت
هاي غيرقانوني مانع تشكيل جلسات         مأموران وزارت اطالعات با شيوه      

به عنوان نمونه، هنگامي كه نهضت آزادي ايران           . شوند  نهضت آزادي مي  
اي داخلي در خانه يكي از اعضا    براي آموزش برخي از اعضاي جديدش جلسه

خانه، او را از       ترتيب داده بود، مأموران اطالعات با احضار و تهديد صاحب            
 . برگزاري آن جلسه ممنوع ساختند

اخيراً نيز، كه نهضت آزادي ايران براي تشكيل يك جلسه داخلي و محدود   
از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه را تكرار كردند و يكي از داليل                 

متأسفانه، از آنجا كه در     . آن را حساس بودن وضع كنوني كشور اعالم كردند   
هاي اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحراني و حساس،               دهه

عمدتاً يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهاي نادرست از سوي دولتمردان حاكم               
حساس يا خطير بودن اوضاع      ”بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه         

اند، در    براي محدود كردن فعاليت احزاب و گروههاي منتقد استفاده كرده             
حالي كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسي، آزادي را حتي به                 

 “.توان محدود كرد بهانه حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور نيز نمي

 باختن كارگران بر اثر سوانح كاري جان* 
بر اساس اخباري كه در برخي مطبوعات منعكس شده است، تنها در               
طي سال گذشته صد كارگر به دليل حوادث ناشي از كار جان خود را از                  

بايد تاكيد كرد كه اين رقم فقط شامل جان باختن كارگراني        . دست دادند
زيرا . ها گزارش شده و به ثبت رسيده است        است كه علت اصلي مرگ آن

هاي منتشر شده رقم واقعي مرگ ومير كارگران كه               بر اساس گزارش  
افتد، در    ناشي از سوانح كاري و عدم برخورداري از ايمني الزم اتفاق مي            

ها و مناطق     اين امر بويژه در شهرستان     . باشد  ايران بيش از اين آمار مي      
دورافتاده كشور، كه كنترلي بر ثبت سوانح كاري وجود ندارد، بسيار بيشتر      

هاي   بدون دليل نيست كه استان     . شوند  است از آماري كه گزارش مي       
تهران و اصفهان به ترتيب داراي بيشترين رقم حوادث ناشي از كار                  

وقوع   ها كنترل و نظارت و ثبت حوادثي كه به           زيرا در اين استان   . هستند
بر طبق گزارشي كه    . هاي كشور است    پيوندند،  بيشتر از ساير استان        مي

دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي آن را         
توان نسبت سوانح و حوادث ناشي از كار را به                منتشر كرده است، مي    

هرچند كه اين آمار كامل و همه جانبه نيست، ولي           . وضوح مشاهده كرد  
كشان ما از     چه كارگران و زحمت      موارد ذكر شده در آن تصويري از آن         

نظر رعايت مسايل ايمني و عدم برخورداري كافي از حقوق خود در اين               
هاي   براي مثال طي بررسي يي كه  طي سال         . دهد  زمينه، به دست مي   

هاي فصل تابستان از    دهد كه ماه صورت گرفته است، نشان مي 84تا  80
ترين سوانح    عمده. آيند  هاي سوانح كاري بشمار مي        ترين ماه   پرحادثه

خوردگي،   كردن از ارتفاع و لغزيدن، ضرب          اند از سقوط     كاري عبارت 
با توجه به نوع صدمات و جراحات  . بريدگي، قطع و شكستگي اعضاء بدن

شود كه برخي از مشاغل مانند كارگران              وارده، چنين برداشت مي     
ساختماني، فلزكاران يا كارگراني كه به نحوي با فلزات سر و كار دارند،                

كنند،   كارگران الكتريك و كارگراني كه در حين توليد با ماشين كار مي              
خطر اين گونه سوانح     . شوند  دچار بيشترين سوانح و حوادث كارگري مي       

شود، كه موارد ايمني مانند، لباس، كفش و كاله               وقتي دوچندان مي   
. اند  ايمني رعايت نشده يا كارگران از داشتن اين موارد محروم بوده                

دهد كه بيشترين حوادث كاري كه منجر          هاي منتشره نشان مي     گزارش
شود، بين ساعات     به مجروح شدن و در بدترين حالت مرگ كارگران مي          

اگر از موضوع   . پيوندند  وقوع مي   كاري به   صبح يا در حين شب      11تا    10
بي احتياطي و عدم رعايت موارد ايمني كار، كه بديهي است درصدي از            

دهد بگذريم، بايد به مواردي اشاره كرد          آمار سوانح كاري را تشكيل مي      
. شود  كه مستقيماً ناشي از شرايط دشوار كار و زندگي كارگران ناشي مي             

اند از طوالني بودن ساعات كار و اضافه كاري            برخي از اين موارد عبارت 
جويي در خريد و عدم ارايه لباس      كشان، صرفه نامحدود كارگران و زحمت

ايمني مناسب به كارگران توسط كارفرمايان، عدم آشنايي و نداشتن                
با نگاهي به    ... گيري از سوانح و       امكان آموزش كارگران براي پيش      

خصوص تالش    ما به     كشان ميهن   فرساي كارگران و زحمت   شرايط طاقت
چنان   توان اين ليست را هم      براي تامين حداقل معيشت و فقر موجود، مي  

تر از هر مورد ديگري همانا نبود               ولي به باور ما، مهم       . ادامه داد 
سنديكاهاي مستقل كارگري است كه بدون ترديد مي توانند نقش جدي         

عالوه براين وجود    . در آگاه كردن كارگران به حقوق خود داشته باشند           
سنديكاهاي مستقل كارگري و نقش آن در سازماندهي كارگران براي              

هاي خود از جمله ايمني شغلي و كاهش ساعات كار و                 پيشبرد خواسته 
كاري در مشاغل پرخطر مستقيما با زندگي و سالمت             ممنوع كردن شب  
 .كشان ميهن ما ارتباط دارد كارگران و زحمت

 
اعتراض نهضت آزادي ايران به فشارهاي امنيتي وزارت    * 

 اطالعات رژيم
اي وزير    نهضت آزادي ايران اخيراً در يك نامه اعتراضي به محسن اژه     

اي از نقض حقوق شهروندي و           اطالعات، با برشمردن موارد عديده       

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي هفته  

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران



1385آبان ماه  18پنجشنبه   6   751شمارة  

 . اتفاق توليد كنندگان داخلي در آستانه ورشكستگي قرار دارند
در اين رابطه ابراهيم رزاقي،  استاد دانشگاه و كارشناس              

 18مسايل اقتصادي، در مصاحبه با روزنامه سرمايه به تاريخ             
هر دولتي كه     “:مهره ماه،  به درستي خاطرنشان مي سازد          

ذهنيت و تفكر نوليبرالي داشته و اقتصادش غير توليدي و               
وابسته به واسطه گري باشد، قادر به كنترل معضل گراني               
نخواهد بود، در حال حاضر قدرت واسطه گران و بازرگانان آن        
چنان در اقتصاد ايران تعيين كننده است كه چشم انداز مثبت             
و روشني درخصوص كنترل گراني ها نمي بينيم چون اين              
افراد بنابه نفع شخصي سعي در حفظ شرايط دارند، سياست             
واردات كاال از محل افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني            
براي مقابله با معضل گراني يك خطاي فاحش است، امسال            

ميليارد دالر افزايش  10نسبت به سال قبل ميزان واردات كاال 
 .“داشته است

اين سياست ضد ملي دولت احمدي نژاد يعني واردات براي         
مقابله با گراني، ثروت ملي كشور را به تاراج مي دهد و باعث            

طبق . گسترش ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي مي گردد           
آمار انتشار يافته از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي كه            

مهرماه آن رامنتشر ساخت، در        23خبرگزاري فارس به تاريخ      
ميليون دالر    789/ 6هزار و     24شش ماهه اول سال جاري       

بابت صادرات نفت خام حاصل شد كه اين مبلغ در مقايسه با              
 247/ 8حدود    85ماهه در قانون بودجه سال         6رقم مصوب   

با توجه به اين مبلغ هنگفت بايد          . درصد تحقق يافته است    
پرسيد، اين ثروت متعلق به مردم چگونه ودر كدام عرصه ها              
هزينه مي شود؟ چرا با وجود چنين درآمدي مردم ميهن ما در          
فقر بسر مي برنند و سطح زندگي و در آمد آنها مرتب و بي                 

بر اساس آخرين گزارش صندوق      ! وقفه با كاهش روبروست؟    
درصد خواهد    15بين المللي پول نرخ تورم ايران به بيش از           

رسيد و اين باالترين نرخ تورم در ميان كشورهاي خاور ميانه             
 .و شمال آفريقا پس از عراق قلمداد مي شود

مسئولين رژيم واليت فقيه، بويژه دولت برگمارده ولي فقيه،      
راه برون رفت از بحران اقتصادي را گسترش خصوصي سازي      

در اين باره در جناح      . و جلب سرمايه خارجي معرفي مي كنند       
بندي هاي رژيم عليرغم تفاوت هايي كه موجود است، اتفاق            
نظر وجود دارد وكشمكش بر سر شيوه ها و تامين منافع اليه             

به عنوان مثال، علي نقي خاموشي،          .  هاي گوناگون است   
 18رييس اتاق بازرگاني ايران، در مصاحبه با ايسنا به تاريخ              

يك تحرك پنج ساله اقتصادي      ”: مهرماه،  از جمله مي گويد      
هر چقدر سهم    .چهره انقالب وكشور را عوض خواهد كرد          

بخش خصوصي در اقتصاد باال رود اين مسايل به مراتب آسان 
تر شده و اينجاست كه بخش خصوصي براي تدوين سياست            

نظام سرمايه گذاري دولت بر اساس       .  ها وارد عمل مي شود     
منابع خارجي است و بنابر اين سيستم بايد در بخش خصوصي    

بعد از انقالب دست بخش       . هم به مورد اجرا گذاشته شود        
خصوصي در دسترسي به منافع و سرمايه خارجي بسته شد              

 “....واين مساله بايد هر چه سريعتر حل شود
بسياري ديگر از مقامات و كارشناسان وابسته به رژيم نيز             
حل معضل اقتصادي را در گرو تامين منافع بخش خصوصي و    

] بخوان حضور انحصارات فراملي   [جذب سرمايه هاي خارجي      
همين گروه عوام فريبانه مي كوشند به اصطالح           . مي دانند 
كه گويا دولت احمدي نژاد حامي آن است را          “دولتي”سيستم 

دولت احمدي نژاد بر      . ريشه اصلي مشكالت معرفي كنند       
خالف تبليغات دروغين، به هيچ روي مخالف خصوصي سازي        

اين دولت نيز نماينده اليه      .  و يا جذب سرمايه خارجي نيست      
معيني از سرمايه داري ايران است و شعارهاي اوليه آن مبني             
بر عدالت طلبي و صرفا و صرفا با هدف خزيدن به قدرت و                

اين اليه غير    . تسلط بر اهرم هاي حاكميت عنوان مي شد          
مولد و دالل سرمايه داري ايران اگر واكنشي نسبت به                  

انحصارات امپرياليستي و نوع رابطه با سرمايه داري جهاني از خود بروز مي دهد، به هيچ                
رو به معناي ماهيت ضد امپرياليستي و ضد سرمايه داري آن نيست، بلكه اين واكنشي                   
دقيق و هدفمند براي دفاع از سرمايه داري مسلط كنوني در ايران است وتاكيد مي كنيم                  

 .به هيچ روي سمت و سوي ترقي خواهانه و مثبت ندارد
ما بارها ياد آوري كرده ايم كه در ارزيابي پديده هاي بغرنج سياسي اجتماعي و                        
اقتصادي كشور بويژه در برخورد با مسايل مبرم اقتصادي و در توضيح ماهيت جناح هاي                 
مختلف حكومتي و برنامه هاي آنان نبايد در سطح پديده ها لغزيد و از ارزيابي طبقاتي                    

به عبارت  . عدول كرد، ماهيت حاكميت نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتي دارد               
اجتماعي رژيم و بخش دولتي و خصوصي و جز    –دقيق تر وقتي از سمت گيري اقتصادي 

اينها سخن به ميان مي آيد نبايد فراموش كرد كه،عملكرد اقتصادي اين يا آن نيرو در                    
خالء و خارج از چارچوب مناسبات معين صورت نمي گيرد، بلكه منافع اين يا آن اليه و                    
طبقه را تامين مي كند، لذا اين خصلت طبقاتي حاكميت دولتي و سمت گيري سياسي آن            
است كه هدف بخش دولتي و طريق نيل به آن و در نتيجه ماهيت تجديد توليد را معين                 

 . مي سازد
دولت احمدي نژاد و سياست هاي       . به اين ترتيب ما با پديده فرا طبقاتي روبرو نيستيم           

اقتصادي آن از اين قاعده مستثني نيست به همين سبب ماهيت اجتماعي و اقتصادي                   
بخش دولتي تحت هدايت اين جريان چيزي جز سرمايه داري دولتي رانت خوار و ضد                   
مردمي و غير مولد نبوده ونمي تواند باشد، بطورمثال برنامه اخير دولت احمدي نژاد كه از                  

در سازمان مديريت و برنامه ريزي ياد مي شود يعني صدور فرمان       “انقالب” آن به عنوان
رييس جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به استانداري هاي                  
كشور كه واكنش هاي مختلف و متفاوتي را در ميان جناح بندي هاي حاكميت برانگيخته،   

اجتماعي ضد ملي    -چيزي نيست جز اقدامي هدفمند در چارچوب سمت گيري اقتصادي           
رژيم واليت فقيه و در راستاي تامين منافع و تحكيم سلطه اليه هاي معيني از سرمايه                   

 .داري كشور
اهميت اين اقدام را وزير كشور دولت ارتجاع، مصطفي پور محمدي چنين بازگو                      

باور كنيم اين قدم دولت نهم قدمي بسيار بزرگ، پر تنش و پر حاشيه است كه                    “:ساخت
اين فرمان جزء اقدامات بزرگ در نظام اداري كشور است        ...در مقام اجرا بسيار سخت است

نيز به دنبال آن بودند ولي نتوانستند به داليلي          ) رفسنجاني و خاتمي  (كه دولت هاي قبل 
 “...به آن عمل كنند

اين اقدامي است كه در سطح برنامه ريزي و اداره كالن كشور ما، سازمان مديريت و                   
برنامه ريزي را با يك چالش ماهيتي روبرو ساخته و رويارويي حاد ميان جناح بندي هاي               

در اين خصوص و در تاييد اين ادعا، مسعود روغني زنجاني            . رژيم را به نمايش مي گذارد   
كه خود از رئيسان سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت هاي پيشين جمهوري                  
اسالمي است، طي مقاله اي با عنوان گروه هاي سياسي به سازمان مديريت نظر دادند كه    

سازمان برنامه محلي    “:آبان ماه در روزنامه سرمايه انتشار يافت، تاكيد مي كند        7به تاريخ 
اجتماعي   –است كه درآنجا منابع كشور تخصيص مي يابد و گروه هاي ذي نفوذ سياسي            

بنابر اين در يك نظام تصميم      . با شيوه تخصيص اين سازمان منتفع و يا متضرر مي شوند        
 “.گيري سياسي همه گروه ها و افراد نسبت به عملكرد آن حساس مي شوند

واقعيت اينست كه با روز كار آمدن دولت دست نشانده ولي فقيه، باندهاي هوادار اين                  
دولت با تكيه بر اهرم هاي حكومتي از همان آغاز برنامه تقويت موقعيت خود را با تضعيف      

تغييرات در  . اجتماعي جناح هاي رقيب با پيگيري دنبال كرده اند             -پايه هاي اقتصادي   
سازمان مديريت برنامه ريزي كشور، اتحاذ يك رشته سياست هاي عوام فريبانه مانند                  
سهام عدالت، تضعيف مالي و اقتصادي جرياناتي مانند خانه كارگر و برخي انجمن هاي                  

در . اسالمي اصناف و ماجراي بانك پارسيان از اين زاويه قابل تحليل و ارزيابي است                   
مساله بانك پارسيان بر خالف تبليغات مرتجعان حاكم، مساله مخالفت با بانك خصوصي               

احمدي نژاد و هواداران او به خوبي درك كرده اند  . و مبارزه با اختالس و رانت خواري نبود
كه براي تضعيف پايگاه اجتماعي جناح هاي ديگر بايد نبض اقتصاد كشور را در دست                    
داشت و از آنجائيكه يكي از اصلي ترين راه هاي كنترل اقتصاد كشور و تسلط كامل بر                     
آن، نفوذ و در چنگ داشتن سيستم بانكي است، بانك پارسيان را نشانه رفته،عليه آن                     

 .دست به اقدام زدند
در ديگر موارد، از جمله واگذاري رسمي سهام عدالت كه همايش سراسري آن با بوق و             

دولت احمدي نژاد   . كرناي بسيار در رسانه ها بازتاب يافت، نيز ماجرا بر همين منوال است          
طي هفته هاي اخير مرحله اول واگذاري سهام عدالت را در قالب همايش رسمي با                       
سخنان رييس جمهور آغاز كردو در اين باره داود دانش جعفري وزير اقتصاد در جريان اين      

قانون   44ابالغ سياست هاي بند ج اصل           “:همايش طي يك سخنراني اعالم داشت       
اساسي از سوي مقام رهبري چراغ راهنماي روشني بوده كه دريچه جديدي را براي                     
اقتصاد كشور باز خواهد كرد، اجراي طرح سهام عدالت با هدف انتقال مالكيت دولتي به                   

 .“....و كاهش اندازه بخش دولتي است .... مردم و تسريع در روند خصوصي سازي  
دولت احمدي نژاد با شتاب و به شكلي پي گيرانه و در چارچوب سمت                  :  كوتاه سخن 

اجتماعي رژيم واليت فقيه به تضعيف موقعيت ديگر جناح ها و تقويت               -گيري اقتصادي 
مواضع اليه هاي سرمايه داري مدافع خود مشغول است، اينست واقعيت پس پرده                     

 ! شعارهاي دروغين و عوام فريبانه واپس گرايان

 ...ادامه رشد حجم نقدينگي 
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 !جنگ را متوقف كنيد! به محاصره غزه پايان دهيد
هاي دائمي نيروهاي اسراييلي، اوضـاع در    در پي بمباران و يورش

رسـانـي   خـدمـات آب    .  اي اضطراري رسيده استنوار غزه به مرحله
تقليل يافته و كمبود برق، مواد دارويي و غذايي بشـدت مشـاهـده        

شود و فقر و بيكاري، تعطيلي مدارس و اخـتـالل در تـأمـيـن            مي
حمالت اخير نـيـروهـاي تـهـاجـمـي          .  ها شدت گرفته اندنيازمندي

-اسراييل، پيامدهاي محاصره نوار غزه از سوي اين كشور و تحريـم 
اگر اين مـحـاصـره    .   هاي تحميلي جامعه جهاني را بدتر كرده است

ها و عوارض كم غذايي و هـرج  ادامه يابد ما بزودي با شيوع بيماري
 .و مرج روبرو خواهيم شد

هـاي صـلـح      جامعه سازمان. به كارزار اعتراض جهاني ما بپيونديد
اسراييل با همكاري در يك كارزار بزرگ و مشتركي خواهان پـايـان   
بخشيدن به محاصره نوار غزه و  شروع گفتگو با نمايندگان رسـمـي   

اسراييل و جامعه جهاني بايد انتخاب سياسي مـردم  . اندفلسطين شده
 .فلسطين را بپذيرند

 !  جنگ را متوقف كنيد. به محاصره پايان دهيد
به اقداماتي از قبيل روشـنـگـري، آگـاهـي        :  در سراسر ماه نوامبر

آوري امضاء، پخش اعالميه دستي و ديـواري دسـت         رساني، جمع
 .بزنيد
 تظاهرات سراسر در دنيا: ماه دسامبر 2

گرايانه و سياسي با ما خواهيم كه در اين اقدامات انساناز شما مي
در روزهاي باقي مانده اين ماه تا دوم دسامبر كه روز .  همراهي كنيد

رسد به روشـنـگـري و        برگزاري تظاهرات سراسري در دنيا فرا مي
آوري طومار به  جمع.  بريد اقدام كنيدآموزش در مناطقي كه بسر مي

هاي پستي و نمابر به نمايندگان منتخب خـود دسـت       و ارسال نامه
ما را از برنامه و اقدامات خود مطلع سازيد تـا بـتـوانـيـم بـا           .  بزنيد

ايـن  .  هاي خود را افزايش دهيمنگارش آنها در تارنماهايمان، توانايي
 .بفرستيد  debbyl@actcom.co.ilاطالعات را به آدرس  

توانيد با ابتكاراتي مانند تهيـه بـرچسـب، پـوسـتـر،           همچنين مي
هاي اطالعاتي، و برگزاري تظاهرات كوچـك در مـقـابـل         اعالميه
هاي كشـورهـاي   وزيري، اتحاديه اروپا، سفارتهاي نخستساختمان

گـذاري  گوناگون، و در مقابل دفترهاي اعضـاي مـجـلـس قـانـون          
اقداماتي در جـهـت     . هاي خود را سازماندهي كنيداسراييل، اعتراض

افزايش آگاهي و خبر رساني انجام دهيد و با گـذاشـتـن فشـار بـر          
هاي امريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپـا و تـوسـل بـه             دولت
 سازان و جامعه مدني اروپا وامريكا، از آنها بخواهيد كه دولـت تصميم

 .هايشان از تحريم دست بكشند
 

 دهندگان اين كارزارسازمان
هـاي   اين كارزار از سوي ائتالف زنان براي صلح كه از سـازمـان    

Machsom Watch  Bat Shalom,  وNew Profile 
هـاي فـعـال ديـگـر          سـازمـان  .  و ديگران تشكيل گرديـده اسـت    

Anarchists Against the Wall, Gush Shalom, 
Hadash, High School Seniors Draft Refusers, 
Rabbis for Human Right, University Student 

Coalition   وYesh Gvul هستند. 
 براي اطالعات بيشتر با 
Debby Lerman 

debbyl@actom.co.il      52  457  -0704   يا تـلـفـن-
 .تماس بگيريد+  972

، ريـيـس     “ لوئيز ايناسو لوال دا سـيـلـوا     ” 
جمهوري برزيل ، در دور دوم انتخابات ايـن  
كشور، به رغم كارزار وسيع نيروهاي راسـت  
و  اتهام هـاي مـتـعـددي كـه از سـوي               
مخالفانش به طرفداران او در مورد خريد آرا   
در انتخابات قبلي نسبت داده شـده بـود،         

درصـد آرا، پـيـروزي         61توانست با كسب 
قاطعي را در برابر رقـيـب خـود از حـزب           
سوسيال دمكرات ، جرالدو آلكمين، به دست 

ميليون نفر در اين انتخابات شركت كردند و نظر سـنـجـي هـاي        126ييش از . آورد
و ديگر “  حزب كارگران برزيل” ، كانديداي ائتالف “لوال”پيش از انتخابات نيز پيروزي 

 .را پيش بيني كرده بودند“  حزب كمونيست برزيل”نيرو هاي چپ و ازجمله 
پيروزي لوال از اين نظر حائز اهميت است كه نشان داده شد كه اصالحـات در راه      
منافع زحمتكشان براي مردم اين كشور ملموس بوده است و بـه رغـم فشـارهـاي           
سياسي و تبليغات وسيع بر ضد دولت او، مردم از روند پيشرفت در زندگي اجتماعي و   
اقتصادي خود آگاه شده اند و تاثير آن را به طور مشخص در زندگي خود لمس كـرده    

نتيجه انتخابات نشان داد كه زحمتكشان برزيل از نيروهائي كه در راه منافع آنهـا  .  اند
بـه پـيـروزي         2003در ژانويه  “ لوال”زماني كه . تالش مي كنند، دفاع خواهند كرد

درصـد از       46.5ميليارد دالر، يعني برابر با  236بدهي هاي خارجي برزيل ”  رسيد، 
، بـنـا    2005در سال .  درصد بود 12توليد ناخالص ملي برزيل، و نرخ تورم نيز برابر با 

ميليارد دالر بود و تخـمـيـن زده       185به گزارش بانك مركزي، بدهي خارجي برزيل 
ميليارد دالر  163به  2007ميليارد دالر و در سال  170به  2006مي شود كه درسال 

 ).2006اكتبر  1خبرگزاري پريسنا، التينا (“ كاهش يابد
لوال همچنين در برنامه هاي خود در مبارزه با فقر و بيسوادي، طرح ارايه ي كمـك  

دالر    30در هرماه   ”  مالي به خانواده هاي خيلي فقير را به اجرا در آورد كه طبق آن 
به خانواده هاي فقير اختصاص داده مي شود كه فرزنـدان خـود را مـايـه كـوبـي               

 2006اكتبر  28. ان. ان. به گزارش سي. كنند و آنها را به مدرسه بفرستند) واكسينه (
ميليون خانواده ي بـرزيـلـي       45ميليون دالر را در ميان  325ماهيانه ] اين طرح[”:  

اين برنامه به ميليونها برزيلي كمك كرده است تا از فـقـر نـجـات           .  تقسيم مي كند
همچنين در برنامه هاي اجتماعي دولت لوال ، حداقل دستمزدها به طور جدي “   .يابند

افزايش يافته است و موقعيت هاي شغلي بيشتري فراهم آمده است، كه سبب شده تا 
 30پريسنا التينا،   . ( درصد كاهش يابد 17درصد در سه سال به  27.3ميزان فقر از ” 

طرح ديگر مبارزه با سوء تغذيه بود كه براي اولين بار در برزيل توسـط  ). 2006سپتامبر
بنا به تحقيقات انجام شده از طرف دولت ، دانشگـاه هـاي     .  دولت لوال صورت گرفت

. ”  ، تاييد شده است كه “سازمان يونيسف”عمومي و  . سوتغذيه در ميان كودكان ، بـه  .
درصـد بـه      17.9ويژه در شمال شرقي كشور كه فقير ترين منطقه ي برزيل است، از 

سياست هاي اقتصادي لوال نه تنها باعث ثبات بيشتر “   .درصد كاهش يافته است 6.6
در برزيل شده است، بلكه همچنين باعث تحكيم روابط با دولت هاي مترقي اين قاره 
و در نتيجه شكست سياست هاي سلطه طلبانه ي اقتصادي آمريكا در منطقـه بـوده     

، در عمـل  “  منطقه ي آزاد تجاري”لوال با عدم پذيرش طرح آمريكا براي ايجاد . است
برزيل در عوض، روابط اقتصادي خـود را بـا         .  اين طرح را با شكست مواجه ساخت

از ديـگـر   .  گسترش داده است...  كشورهايي چون ونزوئال، بوليوي، شيلي، آرژانتين، و 
برنامه هاي دولت لوال ، مبارزه با خصوصي سازي در كشور و حفظ صنايـع مـادر در       

، “ آلكـمـيـن   ”انتقاد شديد او از كانديداي نيرو هاي راست، . مالكيت عمومي بوده است
مبني بر اين كه او در صورت پيروزي در انتخابات تالش خواهد كرد تـا خصـوصـي        

لوال را ملغي سازد، آنچه كـه جـمـعـيـت          “  فقر زدايي“سازي را گسترش دهد و طرح
“ لـوال ” .  وسيعي از مردم برزيل را تحت پوشش قرار مي دهد، نيز در همين رابطه بود

پس از اعالم پيروزيش براي دومين دوره ي رياست جمهوري، در حاليكـه پـيـراهـن       
، بـه    “ اين پيروزي برزيل است“  : سفيدي به تن داشت كه بر روي آن نوشته شده بود

مردم قول داد كه رشد كشور را گسترش دهد، از نابرابري هاي اقتصادي بـكـاهـد و      
در دور دوم     ” :   او گـفـت    .  كشور را در رديف كشورهاي پيشرفته ي جهان قرار دهد

بـنـيـان هـا       ...  رياست جمهوري من ، كار بهتري از دوره ي اول صورت خواهيم داد 
 ).اكتبر 30اسوشيتد پرس، . (آماده هستند و ما بايد كار كنيم

اگر پيروز شـوم ،      ”: او در سخنراني هاي انتخاباتي خود براي دور دوم نيز گفته بود
او قـول    “  . آمريكاي جنوبي واحد پيروز خواهد شد

كارزار كمونيست هاي اسرائيل بر ضد 
 جنگ در نوار غزه  

 راي مردم به ادامه ي اصالحات در برزيل

 3ادامه در صفحه   



مردم نيكاراگوئه، يـكـي از فـقـرزده تـريـن               
كشورهاي جهان، در جايي كه بيش از نيمي از   
مردم آن در زير خط فقر و با درآمدي كمتر از   

 14دو دالر در روز زندگي مي كنند، در روز       
آبانماه به پاي صندوق هـاي راي رفـتـنـد تـا            
سرنوشت خود و كشورشان را تعيين كـنـنـد و      
بتوانند شرايط زندگي خود را به سـوي بـهـتـر       

آبـان، مـردم        14در روز     .  شدن تغيير دهـنـد  
نيكاراگوئه، خسته از وعده ها و قول هـاي بـي     
پشتوانه و بي نتيجه ي دولت هاي راست وابستـه  

سال اخير بر ايـن كشـور        16به آمريكا كه در 
، “ دانيـل اورتـگـا     ” حاكم بوده اند، با برگزيدن 

اميد خود به اينكه دولت چپ بتواند بـر پـايـه        
برنامه عدالت خواهانه خود تحوالت مثبـتـي را     
در نيكاراگوئه سازمان دهد، به صـريـح تـريـن       

، رهبر مشهـور  “ دانيل اورتگا” .  لحن بيان كردند
جبهه انقالبي ساندينيستي، درانـتـخـابـات سـال        

، پس ازجنگ ده ساله ويران كنـنـده اي      1990
كه از سوي شورشيان كنترا، كه مسـتـقـيـمـاٌ از        
طرف آمريكا كنترل، هدايت، پشتيباني و تامين 
مي شدند، بر كشورش تحميل شد، قدرت را از 

جنگي كه نتيجه ي آن كشتـه شـدن     . دست داد
هزار نفر و اضـمـحـالل اقـتـصـادي          30بيش از 

مردم نيكاراگوئه با علم به ايـنـكـه      .   كشور بود
دولت آمريكا تا زماني كه جبهه ساندينيستي بـر  
سر قدرت است، جنگ را ادامه خواهد داد، و     
براي خاتمه دادن به روند نابودي كشـور وبـه       
اميد اينكه اياالت متحده به وعده هايش بـراي    
كمك به باز سازي كشور پس از كنـار رفـتـن      
ساندينيست ها از قدرت عمل خواهد كرد، بـه    
ادامه حمايت از كانديداتوري  اورتـگـا اصـرار      

مردم نيكاراگوئه از جنـگ خسـتـه      .   نورزيدند
پس از آن ، طـي شـانـزده سـال             . شده بودند

گذشته وتحت حاكميت رژيم هاي در خدمـت  
آمريكا، اين كشور به يكي از فقـر زده تـريـن        

به گـزارش  .  كشورهاي جهان تبديل شده است
رقـم  ” :   آبـانـمـاه      12خبرگزاري گراناما، در     

ميليـون   4.2. درصد است 50بيكاري نزديك به 
درصـد     35نفر در فقر كامل به سر مي بـرنـد،     

مردم بيسواد هستند، هشتـصـد هـزار كـودك         
جايي در سيستم آموزشي ندارند و روزانه بيـش  

“  .ميليون نفر در گرسنگي  به سر مي برند 1.5از 
سال حكومـت   16اين ها  مظاهر و ارمغان هاي 

دولت هاي سرمايه داري و وابسته به آمـريـكـا      
نظر سـنـجـي    .  براي مردم نيكاراگوئه بوده است

هاي پيش از انتخابات ، پيروزي دانيل اورتگا و 
سازمان هاي ائتالفي در اطراف او را پيش بينـي  

ائتالفـي كـه در آن جـبـهـه ي                .  كرده بودند

ساندينيستي توانست حـول مـحـور شـعـار هـاي               
مشخصي براي ايجاد رفاه و و اتحـاد مـلـي حـتـي          
بخشي از نيروهاي محافظه كار، و ازجمله جناحي از 
نيروهاي وابسته به كنترا و جناح راست را گرد هـم    

اورتگا با سازماندهي يك برنامه انتخـابـاتـي    .   آورد
درصـد آراء در هـمـان             40حساب شده و كسب 

مرحله اول در حالي كه آراء مخالفانش تقسيم شـده  
ايـاالت  .   بود، نتيجه انتخابات را از آن خـود كـرد      

متحده مايل بود كه انتخابات به دور دوم كشـيـده       
شود كه در جريان آن نيروهاي راست بتـوانـنـد بـا       
يك كاسه كردن آراء خود بار ديگر مانـع تـجـلـي       

سازمـان  .   يافتن اراده زحمتكشان نيكاراگوئه بشوند
هاي بيطرف ناظر بر روند انتخابات نظر يـكـپـارچـه     

آبان ماه  14خود بر اجراي سالم راي گيري در روز 
و شمارش آرا و عادالنه بودن نتايج را اعالم كـرده    

و اين در حالي است كه دولت آمريكا از قبـول  .  اند
نتيجه انتخابات طفره مي رود و به تهـديـدات خـود      

زنـگ  ” نتايج اين نظر سـنـجـي هـا         .  ادامه مي دهد
براي آمريكا شد، و موجب گرديد تا اعزام “ خطري

مهره هاي سياسي و نظامي خود و همچنين با توسل  
به تهديد هاي سياسي و اقتصادي، تالش كند كه از   

بـه گـزارش     .  جلوگـيـري كـنـد      “ اورتگا”پيروزي 
سفيـر آمـريـكـا،       ” :   آبان ماه 7روزنامه آبزرور، در 

پاول تريولي ، به طور رسمي نيكاراگوئه را تهـديـد   
پيروز شـود، پـيـامـدهـاي          ) اورتگا(كرد كه اگر او

در “  . سنگيني براي اين كشور  در بر خواهد داشـت 
: همين حال، بنا به گزارش روزنامه انگليسي گاردين

كاخ سفيد تهديد كرده است كه اگر دانيل اورتگا ”  
پيروز شود، اياالت متحده تمامي سرمـايـه گـذاري      
هاي خود در اين كشور را لـغـو خـواهـد كـرد و            
همزمان وزارت كشـور بـه شـهـر ونـدان خـود                 

 14( نوامبر   5اخطار كرد كه در روز ) آمريكايي ها(
و يا بعد از آن ، در صورت بروز خشونـت  ) آبان ماه

و در گيري ، آنها يي كه در آنجا زندگي مي كنند، 
از خانه خارج نشوند و آنهايي كه قصـد رفـتـن بـه         

به دنبال چنين تهديد هايي و   “  .آنجا را دارند، نروند
، “  اولـيـور نـورث     ” چنين شرايط بود كه، سرهنگ 

مامور ويژه ي آمريكا و افسر عاليرتبه ي اين كشور، 
نـورث  .  وارد ماناگوا، پايتخت نيـكـاراگـوئـه، شـد       

مشاور امنيت ملي دولت ريگان و برنامه ريز عمليات 
جنگ غير قانوني و كثيف دولت آمريكا بـر ضـد       
دولت منتخب و قانوني اورتگا بود كـه سـرانـجـام         
توانست با به خاك و خون كشيدن اين كشـور، از    
طريق تجهيز نظامي و مالي گروه ضد انقالبي كنترا، 
شرايط رواني اجتماعي براي شكست دولت اورتگـا  

سرهنگ اوليور نورث، از طراحـان  .   را بوجود آورد
بود كـه  طـي       “  كنترا -ايران”ماجراي افتضاح آميز 

آن رژيم ايران در مقابل دريافت تسليـحـات مـورد      

نياز خود براي جنگ بـا    
عراق، از طريق اسرائيـل،  
حاضر شد ده ها ميلـيـون   
دالر به ضـدانـقـالبـيـون      
.  كنترا كمك مالي بدهد

ــورث در         ــور نـ حضـ
نيكاراگوئه، مانند سيـلـي   
بر صـورت مـردم ايـن        
كشور است، چرا كه بـر    
اساس طرح هاي او ده     
ها هزار نفـر مـردم ايـن        
كشور كشته شدند و اقتصاد كشور به نابودي كشـيـده     

آبان ماه،  اوليـور نـورث      12، “گرانما”به گزارش . شد
، كـانـديـداي      “ خوزه ريوز” در ماناگوا، در حالي كه با 

حزب حاكـم عـكـس مـي گـرفـت، در سـخـنـان                    
تهديدآميزي خطاب به مردم نيكاراگوئـه گـفـت كـه         

و بـه    “  پاياني براي نيكاراگوئه اسـت   ” پيروزي اورتگا 
من فكر مي كنم كه همه  بايد “ :  طور مستمر تكرار كرد
پيروزي اورتگا ، نه تنـهـا راه     “  .به اين مسئله توجه كنند

گشاي اصالحات و تحوالت مردمي به نفع مـردم ايـن     
كشور خواهد بود، بلكه همچنين در توازن نيـروهـا در     

دانـيـل   ” .  قاره ي آمريكا نيز تاثير خـواهـد گـذاشـت        
در سخنراني اي كه چند روز پيش از انتخابات، “  اورتگا

كيلو مـتـري مـانـاگـوا داشـت،            90در “ لئون”در شهر 
خطوط اصلي سيـاسـت هـاي خـود را، در صـورت                

ساندينيسـت هـا ،       ”  پيروزي، اعالم كرد و قول داد كه 
بودجه ي الزم را براي ايجاد كار ، بهداشت و درمـان      

 “.بهتر و آموزش و پرورش ، تضمين خواهند كرد
برنامه هائي كه در خالف جهت سياست هاي نو ليبرالي 

سال گذشته  16دولت هاي حاكم بر اين كشور در طي 
پيروزي ساندينيست ها در ايـن انـتـخـابـات، و            . است

حضور نيكاراگوئه در كنار ساير كشورهاي منطقه كه با 
سياست هاي نو ليـبـرالـي تـحـمـيـل شـده از سـوي                  
امپرياليست ها ، به ويژه آمريكا و اهرم هاي فشار آنهـا،  

سازمان تجا رت جهاني ، صندوق بين المللي پـول و      ( 
، مخالف هستند و مسير رشد ديگـري را    ) بانك جهاني

براي كشورشان انتخاب كرده اند، در عمل ضربه اي به 
به دنبال عـدم    . طرح هاي اياالت متحده در منطقه است

(“  نـفـتـا   ” موفقيت اياالت  متحده در تحمـيـل طـرح        
NAFTA ( اين بار قرار داد ،”CAFTA    ”  )  قـرارداد

، نيز با خطر شكـسـت   )  تجارت آزاد آمريكاي مركزي
طي يك سال گذشته ، ساندينيـسـت   .  روبرو شده است

ها ، تبليغات وسيعي را در مخالفـت بـا ايـن قـرار داد             
اين قرار داد سال گـذشـتـه از سـوي         (  سامان داده اند 

پيروزي دانيل اورتگا و ).  دولت نيكاراگوئه پذيرفته شد
جبهه ساندينيستي، در ائتالف با ساير نيروها، ادامه مـوج  
نويني است كه در كشورهاي آمريكاي التين و جنوبي 
در برابر سياست هاي نو ليبرالي و ايجاد شرايط ضـرور    
به نفع زحمتكشان و تهي دستان به حـركـت در آمـده        
است كه به دنبال شرايط جديد در مسير ايجاد تحوالت 

 .مثبت و مردمي است
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