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 بازي هاي خطرناك ارتجاع و امپرياليسم در منطقه

 تأملي بر حوادث تروريستي در بلوچستان

    9ادامه در صفحه   3ادامه در صفحه 

  2ادامه در صفحه 

، ”اسالمي“سرمايه داري 

زحمتكشان و گسترش فقر 

 !در كشور
 .”...رابطه كاري انجام نشده است 

موسوي در همين مصاحبه مطبوعـاتـي    
هاي بحران سياسي از  ضمن تشريح ريشه

تا هنگاميكه مساله بحران و “ :  جمله گفت
مشكل دركشور قبول نشود، تا هنـگـامـي    
كه مردم كثير و اكثريت مردم اغتشاشگـر  
ناميده بشوند، تا موقعي كـه مـردم بـه          
حساب نيايند، تا موقعي كه حـق مـردم       
قبول نشود براي تـعـيـيـن سـرنـوشـت          
خودشان، راه حل جامعي براي رفع مشكل 

 “.پيدا نخواهد شد

بر اساس گزارش رسانه هـاي مـجـاز        
كشور، طرحى كه پيـش از ايـن اكـبـر           

طـرحـى   “ هاشمى رفسنجانى به عنـوان    
از آن ”  براى برون رفت از وضعيت كنونى

ياد كرده بود از سوى طراحان آن به  ولي 
 .فقيه رژِيم  تحويل داده شده است

مصباح يزدي از گردانندگان انـجـمـن      
حجتيه و نظريه پرداز قتل و جنايت هـاي  
اخير طي ديداري با جمعي از فرمانـدهـان   
سپاه پاسداران با اشاره به طرح آشـتـي و     
وحدت ملي و ضمن حمله به ميرحسـيـن   
موسوي تاكيد كرده بود مـحـور وحـدت        
واليت فقيه است و چگـونـگـي حصـول       
اتحاد ومحور وحدت از جمله مسايلي است 

او تصريـح  .  كه بايد از آن ابهام زدايي شود
وحدت با هر كسي مـطـلـوب    “ :  كرده بود

 :در اين شماره 
-اعمال فشار به فعاالن جنبش كارگري

 4در ص !                    سنديكايي محكوم است
 طرح تحول اقتصادي و منافع 

 5توده هاي محروم جامعه                    در ص 

 7مبارزه دلير جنبش دانشجويي         در ص  

 12قرن بيست ويكم  سده  سوسيالسم    در ص 

اوج گيري درگيري هاي خطرناك نظامي در پاكستان و يورش گسترده ارتش اين كشور به مـنـطـقـه       
وزيرستان و پناهگاه هاي طالبان، در كنار تشديد درگيري هاي نظامي در افغانستان، نمي تواند با آنچـه  

 .  در مناطق شرقي كشور ما مي گذرد بي ارتباط باشد
ترور اخير شماري از فرماندهان سـپـاه پـاسـداران در           
بلوچستان، كه به ادعاي برخي از رسانه هـاي گـروهـي       

صورت گرفت به نظر مي ” جنداهللا“توسط گروه مشكوك 
رسد كه خارج از مرزهاي ايران طراحي و به مرحله اجـرا  

اين عمليات به شدت تحريك آميز و   .  گذاشته شده است
جنايتكارانه هنگامي رخ داد كه معاون فرماندهي نـيـروي   

توجه به اخبار پراكنده اي كه از داخل ايران 
به بيرون درز مي كند و يا توسط خبـرگـزاري   
هاي مجاز داخلي اجازه انتشار مي يابد نشـان  
از حدت فشاري دارد كه بر زحـمـتـكـشـان        

اين فشار بخـصـوص   .  ميهنمان وارد مي شود
در اين روزها كه حذف يارانه هاي دولتي بـه    
صورت عملي در حال اجرا اسـت دشـواري       
مضاعفي را به توده هاي كار و زحمت تحميل 

 . مي كند
دست و پنجه نرم كردن با چنين مشكالتي 
يك معضل جديد و نا آشنا براي زحمتكشـان  
ميهنمان نبوده و نيست چرا كه با توجـه بـه     
دليل وجود چنين فشارهايي بود كه احـمـدي   
نژاد در دور اول انتصابش به رياست جمهوري 
سعي وافري كرد تااز اين مسئلـه بـه نـفـع         
مقاصد سياسي خويش بهره برداري كـنـد و     
شعار بردن پول نفت بر سر سفره هاي مـردم  
را مي توان از جمله چنين سـيـاسـت هـاي       

در واقع امر مـنـظـور    .  مزورانه اي عنوان كرد
خود وي و همفكـران  “ مردم ”  احمدي نژاد از

چپاولگرش بوده است كه معتقدند سالها ايـن  
بساط چپاول براي او و ديگران فراهم نبوده و 
عده اي خاص بر سر اين سفره نشسته بودنـد  
و اكنون نوبت آنها است كه سفره هايشان هر 

طرحي كه سران جنبش اصالح طلبي، در تهيـه  
آن  دستي نداشته و از محتوي آن بي اطـالع  
اند نمي تواند در راستاي خواست هاي جنبـش  

 ! مردمي باشد
 

ولي  فقيه و سران ارتجاع مي كوشند بـا  
مانور هاي حساب شده، شكافي تـرمـيـم    
ناپذير در ميان مخالفان و منتقدان كودتاي 
انتخاباتي ايجاد كنند و صف ميـرحسـيـن    
موسوي، خاتمي و كروبي را از  ديـگـر     

 .اصالح طلبان جدا سازند
 
 

طرح وحـدت    “ در هفته هاي اخير موضوع 
بازتاب گسترده يي در مطبوعات كشـور  ”  ملي

 . داشته است
ميرحسين موسوي، نامزد مـعـتـرض بـه         

خرداد ماه،  در نخستين  22كودتاي انتخاباتي 
 27ي تصويري خود، كه روز دوشنبه  مصاحبه

او   رسـانـي     مهر در سايت كلمه، سايت اطالع
وحدت “ منتشر شد، نظراتش را در مورد طرح 

 آقـاي مـوسـوي ضـمـن         .  مطرح كرد”  ملي
ي اين طرح با  يادآوري اين موضوع كه درباره

وگويي نداشته است، تلويحا ترديد  كسي گفت
در كارساز بودن چنين طـرحـي ابـراز        خود را
تماس مستقيمي درايـن  “ :  موسوي گفت.  كرد

با بنده گرفته نشـده  )  طرح وحدت ملي( رابطه 
و نه نامه نگاري صورت گرفته و نه مـذاكـره   

كال درايـن    .  رسمي دراين رابطه گرفته است
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-زميني سپاه به همراه تني چند از ديگر فرماندهان اين نهاد نظـامـي  
امنيتي، پنجمين نشست تامين امنيت منطقه با حضور عشاير را تدارك 

نشست مذكور كه درشهرستان پيشين از توابع سرباز استان . ديده بودند
سيستان و بلوچستان قرار بود برگزار شود با انفجاري مهيب به خـاك    

 . وخون كشيده شد
عمليات تروريستي توسط نيروهاي مرتجع و وابسته به القاعده، نـمـي   

درمجاورت استان سيستان .  تواند اقدامي كور وصرفا نظامي تلقي گردد
وبلوچستان يعني دركشور پاكستان درگيري سختي ميان ارتـش ايـن     
كشور با باندهاي ارتجاعي طالبان والقاعده جريان دارد، ناامني درايـن    
مناطق با حساب و برنامه اي دقيق به مرزهاي ميهن ما سرايـت داده    

 . مي شود
دراين ميان سياست هاي ضد ملي دولت كودتا و اصوال سياست مبتني 
برستم ملي رژيم واليت فقيه نيز بستر مناسبي را بـراي فـعـالـيـت          
. باندهاي تروريستي درخدمت بيگانه مانند جنداهللا فراهم آورده اسـت   

تبعيض، فقر، تحقير هم ميهنان اهل تسنن و رواج تعصبات كـور بـه     
شدت خطرناك مذهبي درمنطقه در كنار سركوب واعمال فشار ارگـان  
هاي نظامي و امنيتي به مردم بي پناه وگرسنه، درمجموع اوضـاعـي     

 .بحراني و انفجاري پديد آورده است
بديهي است كه عملياتي از اين دست در شرايط بحراني كنوني كشـور  
. به ابزاري به دست نيروهاي سركوب براي تشديد جو ارعاب بدل شود

اكنون نيز به دنبال عمليات تروريستي اخير كودتاچيان سعي مي كننـد  
از آن دستاويزي ساخته و حمالت خود به فعاالن جنبش مردمي و از     

به عـنـوان   .  جمله ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را افزايش دهند
مهر مـاه     26مثال پايگاه خبري رجانيوز وابسته به كودتاچيان يكشنبه 

سكوت خاتمي، كـروبـي ومـوسـوي       “ :  درمطلبي تحريك آميز نوشت
طي ماه هاي اخيرخاتمي، كروبي ...  دربرابر فاجعه ترور فرماندهان سپاه

و موسوي بارها سپاه پاسداران انقالب اسالمي را مورد هجوم قرار داده 
و با ادعاهاي دروغين، نظام جمهوري اسالمي را به سركوب و شكنجه 

 ”.متهم ساختند
همچنين همين تارنگاشت در گزارش ديگري عمليات تروريستي را به 
مخالفت هاي رو به گسترش با سپاه درداخل كشور نسبت داد واعـالم  

امنيت منطقه شرق كشور از چندي قبل به سپـاه پـاسـداران      “ :  داشت
واگذار شده بود و اين درحالي است كه درماه هاي پس از انتـخـابـات،    
حمله به سپاه پاسداران به يكي از سوژه هاي اصلي برخي جـريـانـات    

 ”...داخلي تبديل شده است 
نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه انتشاز اخباري درباره مالقات هاي 
مخفي سران سپاه با نيروهاي نظامي آمريكا و فرماندهان پاكسـتـانـي    
براي كنترل منطقه در شرايط تشديد درگيري هاي نظامـي كـنـونـي       
است كه مي تواند يكي از داليل حمالت نيروهاي وابسته به القاعده و 

سياست هاي امپرياليسم و ارتجاع در .  طالبان در بلوچستان ايران باشد
سال هاي اخير، كل منطقه خاورميانه و خصوصا كشورهاي همسايگي 

 . شرقي ايران را با بي ثباتي و خطرات جدي رو به رو كرده است
ماضمن محكوم ساختن عمليات تروريستي و به قتل رسيـدن افـراد،     
نسبت به رواج خشونت و درگيري هاي قومي و مذهبـي درمـنـاطـق       

 !مرزي شرق و غرب كشور هشدار مي دهيم

 ...ادامه بازي هاي خطرناك 

نفت خليج فارس با تصويب اين اليحه واحد پول ملي ضعيف تـر  
آثـار  .  مي شود و اقتصاد بين المللي به اقتصاد ملي حاكم مي شود

 ”...تورمي اين اليحه مشهود است 

همچنين يكي ديگر از نمايندگان مجلس درمخالفت با اين طرح 
با اليحه هدفمند كردن يارانه ها كـارخـانـه هـا         “ :  يادآوري كرد

ورشكسته مي شوند، با اين اليحه كه به آزاد سازي قيمت حامـل  
هاي انرژي مي پردازد، وضعيت اقتصادي بدتر مي گردد، آيا مردم 
توان پرداخت قيمت حامل ها با نرخ خليج فارس را دارنـد؟ آيـا       
هزينه فرسودگي سيستم پااليشگاهي و سيسـتـم تـوزيـع بـرق          
دركشور را بايد از مردم بگيريم؟ با اين طـرح امـكـان رقـابـت            
كاالهاي ايراني و واحدهاي صنعتي كشور با كشورهاي خارجي به 

 ”....كلي از ميان مي رود 
و بايد افزود درمتن طرح هيچ گونه تاكيد مي كنيم هيچـگـونـه    
. ماده و يا تبصره حمايتي درخصوص منافع مـردم وجـود نـدارد       

اصالح قانون كار، حذف تعيين ساليانه حداقل دردستمزدها مطابق 
نرخ تورم و تغيير سيستم تامين اجتماعي از اجزاي اصـلـي طـرح      

درايـن  .  تحول و اليحه هدفمند سازي يارانه ها به شمار مي آينـد 
طرح براي افزايش متناسب دستمزد كارگران و همه زحمتكـشـان   
فكري و يدي با افزايش سرسام آور هزينه هاي ناشي از اجـراي    
هدفمند سازي يارانه ها چاره انديشي نگرديده و اصـوال بـه آن       

طرح تحول اقتصادي و اليحه هدفمند سازي !  پرداخته نشده است
يارانه بخشي از راهبرد رژيم واليت فقيه براي پيوستن بـه ارابـه     
جهاني سازي و درراستاي تعامل و همكاري و هـمـاهـنـگـي بـا         

امنيتي و   -سرمايه داري جهاني دركليه عرصه ها از جمله سياسي
بي جهت نبود هنگام تصويب آن درمجلس اعالم .  اقتصادي است

با طرح تحول كشور درمسير اصالح ساختارهاي اقتصادي “ : گرديد
و يا نماينده دولت كودتا با شادماني خـاطـر نشـان        ”  . قرار گرفت

 44طرح اليحه هدفمند كردن يارانه ها با ابالغيه اصل   “ :  ساخت
انطباق دارد و درجهت اجراي آن بايد بخش خصوصي تقويـت و    
سرمايه گذاري هاي الزم را صورت دهد، تا ماداميكه قيمـت هـا     
دستوري تعيين مي شود، انگيزه سرمايه گذاري و جلب سـرمـايـه    

 “.... كمتر مي گردد
طـي    -محمود احـمـدي نـژاد     -عالو براينها رييس دولت كودتا

مهر ماه با حمايت از طـرح تـحـول       19گفتگوي زنده تلويزيوني 
ما به ضرورت اجراي اين طـرح بصـورت     “ :  اقتصادي اظهارداشت

قطعي رسيده ايم و دولت دراين زمينه محكم است و كار را بـه      
نگاه ما از ابتدا همين بود و از ابتدا اعالم كرديـم  .  پيش خواهد برد

كه اقتصاد دولتي به تاريخ پيوسته و يك تجربه شكسـت خـورده     
بـايـد اداره     )  بخوان كالن سرمايه داران  ( است و اقتصاد را مردم 

 .”...كنند 
طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه دراوضاع كنوني به شدت به 

ايـن طـرح     .  زيان اقتصاد ملي و حقوق و منافع زحمتكشان اسـت 
بخشي از برنامه اي است كه كودتاچيان و همراهان سياسي آنـان  

رژيـم  .  براي معامله و زدو بند با امپرياليسم از آن سود مي جوينـد 
واليت فقيه با اجراي اين طرح ماهيت واقعي خود را آشكارتر مـي  

 . سازد
 

 ...ادامه طرح تحول اقتصادي 
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زحمتكشان ميهنمان به خوبي آگاه هستـنـد   .  چه بيشتر رنگين تر شود
كه همچون سياق گذشته فقر و بدبختي همچنان دامنگير ميليون هـا  

 .   نفر ازآنها است و هر روز بر ابعاد فاجعه بار آن اضافه مي شود
نگاهي به گزارشات منتشر شده موجود ابعاد اين فاجعه را به خـوبـي   

مهر در گزارشي از اين وضعيت فالكت بـار   29ايلنا .   نمايان مي سازد
به تشريح وضعيت جويندگان كارو ميزان دستمزدهاي دريافـتـي مـي      

ساعـت   12جويندگان كار مجبور هستند در قبال ” : پردازد و مي نويسد
. هزار تومان سر تسليم فرودبيـاورنـد   200تا  180كار با حقوق ماهيانه 

هزار تومـان   140تا  120ساعت كار  12فروشنده تازه كار براي حدود 
هـزار     250تـا       200حقوق دريافت مي كند و فروشندگان با تجربه 

ايلنا در اين گزارش مـي نـويسـد كـه           .  تومان حقوق خواهند گرفت
هـزار     8كارگران ساده در چنين وضعيتي با حقوق روزمزدي، حدود    

تومان دريافت مي كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلي ماهيانه،حقوق 
ايلنا در ادامـه آورده        .  هزار تومان خواهد بود 208ماهيانه آنها ماهي 

هزار تومـان   10ساعت كار  12است كه، كارگر چسب زن كفش براي 
مهر در گزارشي ديگـر،   20همين خبرگزاري .   حقوق دريافت مي كند

يكـي از كـارگـران در          .  به وضعيت كارگران ايران خودرو مي پردازد
 500مصاحبه با ايلنا مي گويد كه درآمد ماهيانه اش با اضافه حقـوق    

كـارگـر   .  سال عنوان شده است 13سابقه اين كارگر . هزار تومان است
 600سال كار مي كند ماهيانه    14ديگري كه در اين شركت با سابقه 
سال در  8كارگر ديگري كه مدت .  هزار تومان حقوق دريافت مي كند

اين شركت به صورت قراردادي كار مي كند با همين ميزان حـقـوق     
ماه يكبار تمديد مـي     6قرارداد اين كارگران هر .  مشغول به كار است

سال كار و بدون اضافه كار حقوقي برابر  14كارگر ديگر با سابقه .  شود
 . هزار تومان دريافت مي كند 450با 

اگر بخواهيم اين آخرين آمارهاي حقوقي را توسط خبرگزاري ايلـنـا   
كه اخيرا منتشر كرده است را با آمارهاي خط فقر در چـنـدي پـيـش       
مقايسه كنيم ميزان فالكت و بدبختي كه بر زحمتكشان ميهنمان مـي  

 .رود بيشتر روشن مي شود
ماه پـيـش در        7يعني كمي بيشتر از  87اسفند  21روزنامه رسالت 

خبري از خط فقر از قول زارعي، اقتصاد دان مي نويسد كـه، بـانـك      
هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشـور   780مركزي رقم 

اعالم كرد كه با اين حساب رقم خط فقر براي شهر بزرگ  87در سال 
تهران كه قيمت ها باالتر از ساير شهرهاي كشور است قـطـعـا رقـم       

وي پيش بيني كرده است كه خط فقر در سـال  “  .  باالتري بوده است
 .هزارتومان شود 850رقمي باالتر از ) 88(جاري

يعني يكسال پيش در گزارشي مشابه كـه   87مهرماه  10سحام نيوز 
تاييد كننده آمارهاي باال است از قول راغفر عضو هيات علمي دانشگاه 

در طول سه سال گذشته هر سال دو درصـد بـه         ” : الزهرا مي نويسد
اين گزارش در ادامه از قول ثروتي با “  .  جمعيت فقرا افزوده شده است

ميليوني كـه در       10عنوان نماينده در مجلس آورده است كه جمعيت 
. ميليون نفر افزايش يافته انـد  14زير خط فقر بودند در حال حاضر به 

نكته جالب در اين گزارش قسمتي از بيانات اسحاق صالحي مـعـاون     
هدفمندي يارانه ها و فقر زدايي وزارت رفاه در رابطه با آمارهايي است 

با اسـتـنـاد بـه       .  است 84كه وي اعالم كرده است و مربوط به سال 
درصد جمعيت  11سخنان صالحي يك و نيم درصد جمعيت شهري و 
بنابر اين گزارش، .  روستايي در آن سال در زير خط فقر بسر مي بردند

هـزار نـفـر از           500ميـلـيـون و         7چنيني درصدي از ميزان فقر، 
البته اذعان به چنين آمـاري بـه     .  هموطنانمان را شامل مي شده است

هيچ وجه ازاابعاد فاجعه كم نمي كند اما در گزارش سحـام نـيـوز در        
يعني  83همان تاريخ آمده است كه كه ، آمار رسمي خط فقر در سال 

سحام نيوز در ادامـه    .  ميليون نفر اعالم شده است 10يكسال قبل تر 
همين گزارش نظر پژوهشگران را درج كرده كه معتقدند جمعيت فقيـر  

 .ميليون نفر هم رسيده است 20ايران به مرز 
هر چند دولت احمدي نژاد در طول چهار سال گذشته و هم اكنـون  
سعي در كتمان واقعيت ها دارد اما اگر اين آمارهاي وحشتناك را بـا      

ميزان متوسط حقوق زحمتكشان ميهنمان مقايسه كنيم اوج فاجعـه  
الزم به تذكر است كه در دوران رياست جمـهـوري   .  آشكار مي شود

احمدي نژاد قيمت جهاني نفت به يك ركورد تاريخي رسيد و ميزان 
درآمدهاي دولت در اين چند سال به نحو بي سابقه اي افـزايـش       
يافت اما زحمتكشان ميهنمان هيچ نصيبي نبرند كه هيچ ،بلكه بـر    

 .ميزان فقر و بدبختي آنها نيز بسي افزوده شد
البته ما تاكنون آمارهاي مقايسه اي مزبور را در رابطه با كسـانـي   
عنوان كرده ايم كه حداقل داراي شغلي هستند و مـنـبـع درآمـد           

امـا  .  ناچيزي دارند كه بتواند آنها را چند صباحي كوتاه سرپا نگه دارد
اوضاع در رابطه با كساني كه داراي هيچ شغلي نيستند و يا به طـور  
فزاينده اي شغل خويش را از دست مي دهند و قادر به هيچـگـونـه    
كار ديگري نيستند قاعدتا بايستي بسيار مشكل تر و فاجعـه بـارتـر      

در چنين وضعيتي كه حقوق بخور و نـمـيـر كـارگـران و              .  باشد
زحمتكشان حتي آن حداقل نيازهاي اوليه و روزانه اشـان را هـم         
تامين نمي كند، رژيم سركوب گر واليت فقيه همچنان چهار نعل به 
قلع و قمع كارخانه ها و كارگران در جهت اهداف شوم اقـتـصـادي    

 15بيهوده نيست كه ايلـنـا     .  خويش همچون گذشته ادامه مي دهد
فقـط  ” : از قول يك كارفرماي صنعت نساجي مي نويسد 88مهر ماه 

درصد نيروي كار صنعت نساجي تعـديـل    30در نيمه نخست امسال 
 ”  .شده است
مهرماه در گزارشي با عنوان سونامي بيكاري كشور در  26تابناك 

درصد شروع كار دولت  10/ 9نرخ بيكاري از  ” :راه است، مي نويسد
درصد در انتهاي كار اين دولت رسيده اسـت و ايـن        3/11نهم به 

 ”.هشداري است براي دولت دهم
سايت تابناك در اين گزارش به شكل موذيانه ضمن ارايه آمارهـا  
در مورد بيكاري و رشد آن در آينده با تعدادي از دست انـدركـاران،     
علت رشد بيكاري را جويا شده كه در آن مثال از سـوي ولـي اهللا       

نـرخ  ”  : صالحي نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار مي نـويسـد  
منوچـهـر   ”  . بهره بانكي و شكل بانكداري عامل اصلي بيكاري است

اقبالي نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار علت را نبود سرمـايـه   
خليلي يكي ديگر از نمايـنـده هـاي      .  گذاري و نبود امنيت مي داند

درصدي حداقل دستمزد  20كارفرمايي در شوراي عالي كار افزايش 
نايب رئـيـس كـانـون       .  كارگران براي سال جاري را علت مي داند

هماهنگي شوراهاي اسالمي كار كشور بحران مالي جهاني را دليـل  
 . افزايش بيكاري در ايران مي داند

در تمامي اين اظهارات هيچگونه اشاره اي در رابطه بـا سـمـت        
گيري هاي اقتصادي گفته نمي شود و خواننده را به نـحـو بسـيـار       

اما انتشار همين گزارش گـمـراه     .  موذيانه و هدفمند گمراه مي كند
كننده نشان مي دهد كه چنين معضلي قاعدتا بايستي نگراني هايـي  

 .را در بين مقامات حكومتي به وجود آورده باشد
تصور وضعيت كساني كه به دليل سياست هاي خانمان بـرانـداز     
اقتصادي به نيستي و نابودي كشانده مي شوند زياد مشكل نيـسـت   
اما به نظر مي رسد ما بايد در آينده نيز  شاهد ادامه  چنين فجايعـي  

واقعيت اين است كه مـردم  .  در رابطه با زحمتكشان ميهنمان باشيم
مبارز ميهنمان با رژيمي روبرو هستند كه هچگونه حـق حـيـاتـي         

رژيمي .  مستقل ار اراده و خواست حكومتيان نمي توانند داشته باشند
كه در تمامي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي ، ورزشـي،       
هنري و غيره تمامي آحاد جامعه را مجبور مي كند به تبعيت از آنهـا  
تمكين كنند، در ارتباط با فعاليت هاي مايشايي نيز همين شيوه را به 

امروز رژيم واليت فقيه به تبعيت از صندوق .  مورد اجرا گذشته است
بين المللي پول و همگام با سرمايه داري جهاني قصد دارد با نـابـود   
كردن آخرين سنگرها و خاكريزهاي زحمتكشان ميهنمـان سـفـره      
چپاول خويش را از طريق نابودي زندگي ميليون ها نفر از توده هاي 

گزارش هاي روزانه اي كه در رابطه بـا    .  رنج و زحمت پربارتر سازد
ابعاد گراني كه بدون شك در ارتباط با خيزش رژيم واليت فـقـيـه      
براي حذف يارانه  در تمامي سطوح هر روز به طرق گوناگون منتشر 
مي شود ابعاد فاجعه بيشتري را در روزها و ماه هاي آينده در پـيـش   

 .روي ما مي گذارد

 ...”  اسالمي“ادامه سرمايه داري 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اعمال فشار به فعاالن جنبش كارگري
 !سنديكايي محكوم است-

 
دادگاه تجديد نظر استان خوزستان دراقـدامـي   
غير قانوني احكام حبس براي پنج تن از كارگران 

 . مجتمع نيشكر هفت تپه را تاييد كرد
به اين ترتيب تعدادي از كارگران ميـهـن مـا      
صرفا به دليل دفاع از حقوق و منافـع صـنـفـي       
زحمتكشان و فعاليت درچارچوب يـك تشـكـل      

سنديكايي كارگران نيشكر هفت -علني و قانوني
خبرگزاري .   بار ديگر روانه زندان مي شوند  -تپه

مهرماه ضمن اعالم اين خبـر از قـول        20ايلنا 
يكي از اعضاي سنديكاي كـارگـران شـركـت         

به تازگي دادگـاه  “ :  نيشكر هفت تپه، گزارش داد
تجديد نظر احكامي كه پيش تر دردادگاه بـدوي  
براي پنج نفر از كارگران اين شركت صادر شـده  
بود را تاييد كرد، براين اساس دادگاه علي نجاتي، 
فريدون نيكوفر، قربان علي پور و جليل احمـدي  

ماه حبس تعزيري و هشـت مـاه          6به تحمل 
ايـن احـكـام      .  حبس تعليقي محكوم كرده است

صادر  86درارتباط با اعتراض هاي كارگري سال 
سال گذشته كارگران هفت تپه  50در.  شده است

هيچگاه درسود اين كارخانه شريك نبوده اند اما 
سال گذشته به اجبار در زيان اين كارخـانـه    2در

 ”.سهيم شده اند
تاييد احكام حبس توسط دادگاه تجديد نظر و   
اعالم آن دراين مقطع خاص زمـانـي، از يـك        

 . برنامه حساب شده حكايت مي كند
با توجه به نارضايتي عميق زحمتـكـشـان از      
برنامه و سياست هاي ضد مردمي دولت كودتـا،  
ارتجاع براي مهار اين نارضايتي و جلوگيـري از    
اعتصاب و تظاهرات كارگري، فعاالن سنديكايي 

ديـگـران از     “ را به بند كشيده تا به زعم خـود    
 ”.سرانجام مبارزه درس عبرت بگيرند

فراموش نكنيم حكم دادگاه تجديد نظر استان 
ساعت پس از اعـتـصـاب       24خوزستان درست 

كارگر قهرمان كارخانه واگن پارس  1700غذاي 
. صادر و در رسانه ها بازتاب گسـتـرده يـافـت        

درحقيقت كودتاچيان براي مـرعـوب سـاخـتـن        
جنبش كارگري و ترساندن فعاالن سنديـكـايـي    
حكم زندان را براي فعاالن سنديكا و كـارگـران   

با اين .  آگاه نيشكر هفت تپه صادر و تاييد كردند
اقدام دستگاه سركوب كودتا پيام روشـنـي بـه        

مـبـارزه   !  سنديكايي ارسال كرد-جنبش كارگري
زحمتكشان عليه دولت كودتا و براي تامين منافع 
به حق خود، با چنين ترفندهايي متوقف نخواهـد  

بازداشت، شكنجه و حبس فعاالن كارگـري  .  شد

جنبش كارگري قايم بـه  .   درگذشته و امروز سبب عقب نشيني و يا انفعال مبارزات كارگري نمي گردد
افراد و اشخاص نيست و ريشه عميق اجتماعي داشته و از حمايت سراسري كارگران كشور بـرخـوردار   

حزب ما ضمن محكوم كردن احكام ناعادالنه وغير قابل پذيرش زندان براي فعاالن جـنـبـش      .  است
-سنديكايي زحمتكشان ايران، بار ديگر به اهميت تشديد مبارزه براي تامين حقوق و منافع صـنـفـي     

 . سياسي كارگران و پيوند آن با جنبش همگاني برضد كودتاي انتخاباتي تاكيد مي كند
ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي و از آن جمله كـارگـران دربـنـد       

 !هستيم

 

 
 ايجاد فضاي امنيتي درمدارس و دبيرستان ها

 
ارتجاع حاكم كه از نخستين روز بازگشايي مدارس دراول مهر ماه درنگراني بسرمي برد، درهـفـتـه    
هاي اخير بردامنه اقدامات خود براي مهار اعتراضات فرهنگيان و دانش آموزان به نحو چشم گـيـري     

بنابه دستور العمل كودتاچيان، مديران مدارس و دبيرستان ها موظف هستند درجلـسـات   .   افزوده است
شوراي دبيران تاكيد نمايند، هرگونه بحث و بررسي مسايل سياسي و اجتماعي بويژه موضوع انتخابات 
رياست جمهوري دركالس هاي درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعايت آن موجب پـيـگـرد      

همچنين بسيج دانش آموزي درمدارس تقويت گرديده و وظيـفـه حـفـظ آرامـش          .   قانوني مي شود
مهر ماه، مراسم توديـع و     20به گزارش خبرگزاري ايسنا.  درفضاي تحصيلي به آنان واگذار شده است

معارفه فرماندهان پيشين و جديد بسيج دانش آموزي و بسيج فرهنگيان استان تهران با حضور فرمانده 
سپاه رسول اهللا تهران كه مسئول سركوب مردم تهران است، برگزار شد و طي آن پـاسـدار عـراقـي       
فرمانده لشگر مستقر درتهران زبان به تهديد فرهنگيان و دانش آموزان گشود و اعالم داشت دربـرابـر   

: وي از جمله خاطر نشـان كـرد      .  هر گونه نارضايتي و اعتراض درمدارس با شدت برخورد خواهد شد
االن دردنيا طوري تبليغ مي كنند كه بسيج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و كشتند و توانستند جامعـه  “ 

آبان، دانشگاه هـا   13هر روز آمار خود را ارايه مي دهند و مي خواهند اين اتفاقات را به ... را آرام كنند 
و ساير مناسب هايي كه داريم متصل كنند، براساس اسناد اثبات شده پشت اين حركت، دگرانـديشـان   

ما امروز به ايجاد وحدت درجامعه نياز داريم و بايد چهره بسيج را بازسازي كنيم و اين امـر    ....  هستند 
 .“... آبان و هفته بسيج دانش آموزي صورت پذيرد  13مي تواند درهفته بسيج، 

سازماندهي واحد هاي بسيج دانش آموزي ومانور هر روزه اين واحدها درمدارس بطور كلي فضـاي    
حاكم درمدارس و دبيرستان ها را به شدت امنيتي كرده و مساله تحصيل و سواد آموزي را تحت شعاع 

آبان تهديد فرهنگيان ابعاد گسترده اي پيـدا كـرده و        13درعين حال درآستانه .   خود قرار داده است
بسياري از آموزگاران ودبيران تلفن هاي تهديدآميز داشته و حتي برخي فعاالن صنفي نيـز از سـوي       

دربرخـي از مـدارس،       .   دادگاه انقالب اسالمي و وزارت اطالعات احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند
تعدادي از آموزگاران و دبيران از سوي وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طي آن   
به آنان اخطار گرديده از بحث سياسي و حمايت از جنبش مردمي خودداري كنند، درغير اين صـورت    

 . شغل خود را از دست خواهند داد
از موارد ديگر، اعزام گروهايي از طلبه ها و هيات هاي قرآن خواني به مدارس از سوي نـهـادهـاي    

وظيفه اين هيات ها شستشوي مغزي نوجوانان و تبليغ آشكار به سود دولت احمدي نـژاد  .  معيني است
هرگونه مخالفت فرهنگيان آگاه و متعهد به اين قبيل اقدامات با واكنش شديد مسئوالن آموزش .  است

در يك كالم، ارتجاع درهراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبيرستان . و پرورش روبرو مي شود
درمقابل فرهنگيان شجاع .  ها و مدارس، فضايي از رعب و وحشت و خرافه پرستي به راه انداخته است

 . و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امكاني به مبارزه خود ادامه مي دهند
 !اين مبارزه اي است به حق و مرتبط با جنبش سراسري ضد كودتاي انتخاباتي

 
 دولت كودتا و برنامه خصوصي سازي آموزش و پرورش

 
با آغاز به كار دولت دهم يعني دولت ضد ملي كودتا، بارديگر بحث خصوصـي سـازي آمـوزش و          
پرورش وسپردن امور آموزشي به بخش خصوصي دراولويت وزارت آموزش و پرورش قرار گـرفـتـه و      
طرحي دردست تهيه است كه مطابق آن برخي مساجد، حوزه هاي ديني و مراكز و بنيادهاي خصوصي 
اجازه تاسيس مدارس تا سطح دبيرستان را پيدا مي كنند، سرپرست وزارت آموزش و پـرورش طـي         

” شـكـوفـايـي    “ سخناني درروز اول مهر ماه با تاكيد براينكه يكي از سياست هاي دولت احمدي نژاد   
آموزش و پرورش با سپردن امر آموزش به مردم و نيكوكاران مومن است، سپس افزود بايد تـفـسـيـر     

يكي از راه دست يافتن به تحول اساسي بـا فـراهـم      .  قانون اساسي داشته باشيم 30جديدي از اصل 
بخوان بنيادهاي انگلي، مراكز مذهبي، سازمان اوقاف و بـرخـي   ( كردن زمينه فعاليت بخش غير دولتي 

 . درآموزش و پرورش است) مساجد
درعين حال عليرضا علي احمدي وزير پيشين آموزش و پرورش هنگام مراسم توديع خـطـاب بـه        

سي سال است كه مي گوييم آمـوزش و    “ :  مخالفان خصوصي سازي آموزش با صراحت اعالم داشت
پرورش بايد دركشور رايگان باشد، اما من نمي دانم اين حرف از كجا آمده است و نتوانستم بفهم اصل 

 ”.قانون اساسي از كجا پيدا شده است 30
اصل سي قانون اساسي كه دولت احمدي نژاد با آن مخالفت مي كند، مربوط به آموزش و پـرورش  
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 ...ادامه نگاهي به 

رايگان است و درآن قيد شده وسايـل آمـوزش وپـرورش        
رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه وظيفه دولـت  

 . است
به نظر مي رسد  دولت كودتا در پي خصـوصـي سـازي      
كامل نظام آموزشي برآمده و از هم اكنون زمزمه گسـتـرش   
. مدارس ودبيرستان هاي خصوصي به گـوش مـي رسـد         

درنخستين گام معاون وزير آموزش و پرورش خاطر نشـان    
بايد به سمتي حركت كرد كه وزارت آمـوزش و        “ :  ساخته

پرورش به جنبه اداري و خدماتي محدود شود تا از بار هزينه 
 ”.هاي دولت كاسته گردد

وزارت آموزش و پرورش و اصوال نظام آموزشي يكـي از    
اولين عرصه هاي مورد نظر ارتجاع ونيروهاي واپـس گـرا     
پس از انقالب بود كه درآن تغييرات منفي و زيان بـار بـه       

نظام كهنه، ناكار آمد و به شدت عقب . سرعت صورت گرفت
افتاده آموزشي و پايمال شدن حقوق ومنافع فـرهـنـگـيـان      
دستاورد سلطه نكبت بار ارتجاع برنظام آموزشي ميهن ما به 

اين نظام فرسوده و عقب مانده با خصـوصـي   .  شمار مي آيد
سازي فاجعه خواهد آفريد و بايد درانتظار تنزل باز هم بيشتر 

آموزش درژريم واليـت    .  سطح علمي و فرهنگي كشور بود
فقيه طبقاتي و همواره با تبعيض همراه بوده است، اصل سي 
قانون اساسي هرگز به درستي اجرا نگرديده و پس از پايـان  
جنگ با اجراي برنامه تعديل اقتصادي جنبه شديد طبقـاتـي   
يافته، ساختار نظام آموزش ناكار آمد و متزلزل است و بنابـر  
اين راه برون رفت از آن بازبيني و تغيير اسـاسـي بـرپـايـه        

بايـد  .  آموزش رايگان و اجباري براي همه بدون استثنا است
پيگيرانه با برنامه خصوصي سازي آموزش و پرورش مبـارزه  

 .  كرد و مانع از ژرفش عقب ماندگي علمي و فرهنگي شد
 

تاسيس منطقه آزاد تجاري مشترك جمـهـوري   
 اسالمي و تركيه 

 
محافل تجاري تركيه و شركت هاي  خصوصي اين كشور 
از ايجاد يك منطقه آزاد تجاري مشترك با رژيم واليت فقيه 
كه ابتكار آن از سوي آمريكا و اتحاديه اروپـا ارايـه شـده،        
استقبال كرده و تاسيس چنين منطقه اي را بسيار سـود آور    

درجمهوري اسالمي نيز طرح ايجاد منطـقـه   .   ارزيابي كردند
آزاد تجاري با تركيه از سوي دولت كودتا مورد تاييـد قـرار     

مهر ماه، درگزارشي بـا عـنـوان،         5روزنامه كيهان، . گرفت
تاسيس بزرگترين منطقه آزاد خاورميانه ميان ايران و تركيه “ 

ايران و تركيه با هدف توسعه روابط تجاري مـيـان   “ :  نوشت
تـجـاري را     -خود در نظر دارند يك منطقه آزاد اقتـصـادي  

تاسيس كنند، طرح تاسيس اين منطقه درمرز دو كشـور بـا     
 ”.تاييد وزير صنعت و تجارت تركيه است

ايجاد منطقه آزاد تجاري بخشي از سياست امپريالـيـسـم    
جهاني درخاور ميانه و حوزه درياي خزر بوده و هـدف آن        

سياسـي و نـظـامـي         -شكل دهي يك همگرايي اقتصادي
بي جهت نيست وزير صنعت و تجارت تركيه .  درمنطقه است

اعالم مي دارد، اين كشور با حمايت همه جانبه اتحاديه اروپا 
. و پشتيباني آمريكا براي اين طرح اهميت ويژه قايل اسـت   

مطابق طرح فوق براي مقابله با روسيه و گسـتـرش نـفـوذ       
امپرياليسم درقفقاز و حوزه درياي خزر و نيز حوزه خـلـيـج      

فارس و مهمتر از همه ايجاد يك تكيه گاه مطمئن براي ناتو درافغاستان با ايجاد مناطق 
هـمـگـرايـي     )  يعني ميان دولت باكو و گرجسـتـان  ( آزاد تجاري درايران، تركيه و قفقاز 

سياسي و درنتيجه نظامي تحت قيموميت امپرياليسم شكل مي گـيـرد كـه        -اقتصادي
درنهايت به تحكيم نفوذ سياسي و مالي سرمايه داري جهاني دراين منطقه حساس منجر 

 . خواهد شد
روزنامه كيهان با استقبال از طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري مشترك با تـركـيـه مـي       

زير ساخت هاي حقوقي و نظام انگيزشي ما، راه را براي چنين پروژه اي همـوار  “ :  نويسد
مي كند، درضمن منابع انرژي، گاز و ديگر منابع طبيعي ايران مي تواند نقش مـهـمـي      

وزير صنعت و تجارت تركيه نيز تاسيس اين منطقه آزاد را     ...  دراين زمينه داشته باشد 
براي تركيه بسيار مهم دانست و گفت، ما اهميت بسياري براي اين پروژه قايل هستيـم  
از آن جهت كه آن را به بزرگترين و مهمترين كانون صنعت و توليد درخاورميانـه بـدل     

تركيه عالوه برتسهيل مبادالت و فعاليت هاي اقتصادي -منطقه آزاد تجاري ايران.  كنيم
ميان دو كشور با ارمنستان و جمهوري خود مختار نخجوان هم مرز است ايـن پـروژه       

ايجاد اشتغال مي كند و )  مجموعه قفقاز و خاور ميانه( براي مردم ارمنستان و نخجوان و 
را رو به عـادي  )  گرجستان( ارمنستان و ميان آذربايجان و ارمنستان و -روابط بين تركيه
 .”...شدن مي برد 

اين طرح هنگامي درصفحات مطبوعات منتشر شد كه وزير اقتصاد و دارايـي دولـت     
سياست هاي كلي “ :  نامشروع كودتا درجمع اعضاي جامعه اسالمي مهندسان اظهار كرد

چند محور دارد كه تحقق آن نياز به تدوين نقشه راه و برداشتـن گـام هـاي         44اصل 
منظم و وارسي آن است، اين واقعيت است كه تازماني كه دولت كوچك نشود، بـخـش   
خصوصي بزرگ نمي شود، تاكيد مقام معظم رهبري مبني بركاهش تصدي گري دولـت  
و زمينه سازي براي حضور حقيقي بخش خصوصي است، تاسيس بانك هاي خصوصي، 
ايجاد مناطق آزاد تجاري و واگذاري سهام مراكز بزرگ دربورس از زمره سياست هـاي    

 ”.آينده ما هستند
درسرلوحه اين سياست ها، تاسيس منطقه آزاد تجاري مشترك با تركيه قرار دارد كـه  

دراين منطقه كه قـرار اسـت يـك        .  مقدمات آن توسط اتحاديه اروپا فراهم آمده است
شكل بگيرد، انواع معافيت هاي مالياتي براي سرمايه گذاران وجود دارد ”  قطب صنعتي“ 

و مانند ديگر نقاط جهان انحصارات فراملي و شركت هاي خصوصي از هر نوع قانون و   
ميزان استثمار و بهره كشـي  .  قاعده از جمله قوانين كار، بهداشت و ايمني مستثنا هستند

و بي قانوني درمناطق آزاد تجاري همچون مناطق آزاد تجاري دوبي، مكزيك، آفريقـاي  
جنوبي و جز اينها، خارج از توصيف بوده و فقط بايد گفت اين گونه منـاطـق بـهـشـت        
سرمايه خارجي و جهنم زحمتكشان و نيز محل نابودي توليد و صنعت ملـي كشـورهـا      

 . است

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

مشحص نيست رژيمي كه هر روز با بوق و كرنا در رسانه هاي تبليغي خويـش   
مي زند و ادعا مي كند جامعه را به سوي دوري از     ”  ارزش هاي اسالمي“ دم از 

ضد ارزش هاي غربي رهنمون مي سازد، چگونه است كه در رابطه بـا مسـايـل      
اقتصادي بيشترين همراهي و همفكري را با جرياني در غرب دارد كه معتقد است 
تنها راه سعادت بشريت همراهي و همگامي با شيوه هاي اقتصادي اسـت كـه       
نتايج تاكنوني آن ثابت كرده هيچگونه دستاوردي براي توده هاي عادي به جـز    

تنها دستاورد چنين سياستي ميلياردها دالر درآمـد  .  بدبختي و نكبت نداشته است
هاي بادآورده است كه نصيب حاميان و اجرا كنندگان اين سياست هاي اقتصادي 
. كرده است آن هم به قيمت به بدبخت كشاندن ميليون ها نفر از آحاد جـامـعـه     

مبارزه دشواري كه مردم ميهنمان در عرصه هاي گوناگون بر عليه رژيم واليـت  
مبارزه و   . فقيه شروع كرده اند بايستي توجه ويژه به اين امر مهم نيز داشته باشد

افشاگري بر عليه سياست هاي اقتصادي رژيم كه به تبعيت از صـنـدوق بـيـن       
المللي پول و سرمايه داري جهاني در حال به اجرا درآمدن است جزيي از مبـارزه  
براي احقاق حقوق زنان،دانشجويان،خلق هاي تحت ستم، روزنـامـه نـگـاران،         

 .آزادانديشان و ديگر فعاالن سياسي و مدني است
 

 ...”اسالمي“ادامه سرمايه داري 
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درصد قيمت ها را مصوب كـرده ايـم،      20شيب افزايش 
اجراي اين طرح به افزايش درآمدها و افزايش هزينه هـا  

 .”...منجر مي شود 
برپايه اين موضعگيري افزايش حداقل بيست درصـدي  
قيمت ها اجتناب ناپذيراست، الـبـتـه گـفـتـنـي اسـت             

درصـد     60تـا     50كارشناسان افزايش قيمت ها را بين 
پيش بيني كرده اند و حتي معاون وزير اقتـصـاد دولـت      
كودتا و نيز وزير نفت اين دولت چنين جهشي درقيـمـت   

به هر روي افزايش .  ها را دور از انتظار ارزيابي نمي كنند
قيمت ها و تورم لگام گسيخته يكي از نتايج فاجعـه بـار     
اجراي طرح تحول اقتصـادي اسـت، امـا درخصـوص           
افزايش درآمدها و افزايش هزينه ها كـه سـخـنـگـوي        
كميسيون ويژه به آن اشاره مي كند، بايد ديد درآمد كدام 
قشرها و طبقات افزايش مي يابد و افزايش هزينه هـاي    
زندگي و امنيت شغلي كدام قشر و طبقات را درگـرداب      

يكي از اصلي تريـن مـوارد طـرح        !  خود غرق مي سازد
مذكور يا همان اليحه هدفمند سازي يارانه هـا، حـذف     
يارانه سوخت حامل هاي انرژي ومحاسبه آن به قيـمـت   

فوب خليج فارس، يعني قيمـت تـحـويـل روي         (واقعي 
 . است) عرضه كشتي

مفهوم آن نيز آزاد سازي نرخ ارز و تضعيف پول مـلـي   
است، بنابراين مجموعه مزدبگيران كشور، كـارگـران و       
زحمتكشان فكري و يدي چون دستـمـزد خـود را بـا           
محاسبه پول ملي دريافت مي كنند، قدرت خريـد آنـان     
نسبت به گذشته تنزل كرده و درواقع بـا اجـراي طـرح        
تحول اقتصادي و حذف يارانه ها سطح كنوني دستمزدها 

به .  سقوط كرده و معيشت ميليون ها تن به خطر مي افتد
همين علت درصحن مجلس وقتي كليات اليحه تصويب 
مي شد، درمخالفت با آن عليرضا محجوب كـه نـگـران      
اعتراضات كارگري و متزلزل شدن پايه هاي رژيم واليت 

من امروز براي فقرا و افرادي كه “ :  فقيه است، هشدار داد
قـيـمـت    .  از فقرا حمايت مي كنند اعالم خطر مي كـنـم  

حامل هاي انرژي براساس ارزش پول ملي تنظيم شـده    
است و تا به امروز واحد پول ملي عامل تعيين كـنـنـده      
قيمت بوده است اما امروز دراين اليحه قيمت بـراسـاس   
فوب خليج فارس پيش بيني شده است كه به مـعـنـاي      
تغيير واحد پول است با اين كار و به ايـن صـورت بـه        
اقتصاد بين المللي گره زده مي شويم، درحـالـيـكـه از         

كارگران و كارمندان ...  مزاياي آن هيچ سودي نمي بريم 
ايراني براساس ريال حقوق دريافت مي كنند نه براسـاس  

 طرح تحول اقتصادي و منافع 

 توده هاي محروم جامعه 

اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازي يارانه هـا بـرزنـدگـي       “ 
 ”!اكثريت مردم ميهن ما غير قابل انكار است

 
مهرماه سرانجام پس از هماهـنـگـي     19مجلس شوراي اسالمي روز يكشنبه 

الزم با دولت كودتا كليات اليحه هدفمند سازي يارانه ها و يا همان طرح تحول 
راي ممتنع بـه تصـويـب       6راي مخالف و  45راي موافق،  188اقتصادي را با 

رساند و به اين ترتيب دولت نامشروع و ضد مردمي احمدي نژاد بـراي اجـراي     
به سود كالن سرمايه داران و اليـه هـاي     ”  اجتماعي-جراحي بزرگ اقتصادي“ 

را بـه دسـت     ”  قانوني“ انگلي مطابق با نسخه هاي بانك جهاني پشتوانه ضرور 
را بـه  )  هدفمند سازي يارانه ها( سال گذشته مجلس اليحه حذف يارانه ها !  آورد

علت نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري و نيز به دليل نگرانـي از اثـرات       
اينك به دنـبـال رايـزنـي و         .   اجتماعي آن از دستور كار خود خارج ساخته بود

هماهنگي ميان مجلس و دولت برآمده از كودتا و با تغييرات اندكي كه ربطي به 
محتوي طرح ندارد، برنامه هدفمند سازي يارانه ها درمجلس از تصويب گذشـت  

سه تغيير داده شده دراليحه كنوني عبارتند از .  و راه براي اجراي آن گشوده شد
كاهش مـيـزان و       -افزايش دوره اجراي طرح از سه سال به پنج سال، ب-الف

حجم پولي كه قرار بود به بخش هايي از جامعه به صورت نقدي پرداخت گـردد  
جلوگيري از تشكيل صندوقي كه به دولت اجازه مي داد، يارانه هاي نقدي -و ج

جوانب اصلي طرح كه به شـدت بـه       .  را هر گونه كه تمايل داشت هزينه نمايد
زيان مزدبگيران كشور و توده هاي محروم جامعه است به قوت خود باقي مانده 

يكي از اعضاي كميسيون طرح تحول عـلـت     .  و برآن تاكيد ويژه گرديده است
مهر مـاه     20اصلي تغييرات در اليحه قبلي را طي مقاله اي در روزنامه سرمايه 

سه تغيير در واقع سه ضلع مثلث، اجراي هدفمند كردن “ :  چنين توضيح مي دهد
يارانه ها را دربرمي گيرد و باعث مي شود شيب تند افزايش قيمت ها به شيبـي  

 80بديهي است يك پنجم شدن ميزان تزريق نقدينگي از     ...  ماليم تغيير كند 
هزار ميليارد تومان با توجه به ساختار جامعه ما، باعـث مـي      15هزار ميليارد به 

كمتري روبه رو شـود    )  خوب توجه كنيد صدمه اقتصادي(اقتصاد با صدمه . شود
 15تـا       10پيش بيني آن است كه حداكثر تورم ايجاد شده درسال اول اجرا      

اين تورم را نيز به ناگزير بايد تحمل كرد چرا كه وقتي جـراحـي   ...  درصد است 
 ”... .اقتصادي انجام مي دهيم بايد ميزاني از هزينه را نيز بپذيريم 

البته پرسش مهم اينجاست چرا مردم محروم و زحمتكشان بايد هزينه جراحي 
اقتصادي مطابق نسخه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را بپـردازنـد؟ و     
چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور كلي كالن سرمايه داران درطـرح تـحـول          
اقتصادي مورد مهرورزي قرار گرفته و از پرداخت هزينه معاف هستند؟ آنچنانكه 
پيدا است تغييرات اعمال شده صرفا براي كاستن از موج نارضايتي اجـتـمـاعـي     

 . است و مضمون طرح تغييري نكرده است
يكي از موارد بسيار منفي طرح كنوني حذف يارانه گندم، برنج، روغن، شـيـر،   
دارو، خدمات پستي، نهاده هاي كشاورزي مانند بذر، كود و نهال و نيز خـدمـات   

دركنار حذف يارانه هاي سوختي است و بي گمان با توجـه بـه     )  راه آهن(  ريلي
ركود توليد و سطح نازل دستمزدها حذف يارانه موادي چون نان، روغن و گنـدم  
فشار فوق العاده سنگيني را بردوش ميليون ها زحمتكش شهر و روسـتـا وارد       

 .خواهد ساخت
ماليم ساختن شيب افزايش قيمت ها با زمان بندي پنج ساله به جـاي سـه      

 . سال نيز دردي از مردم را دوا نخواهد كرد
هنگام راي گيري اليحه درمجلس سخنگوي كميسيون ويژه طـرح تـحـول      

  2ادامه در صفحه ما درتصويب اين اليحـه،  “ :  اقتصادي درخصوص اثرات تورمي طرح اعتراف كرد
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زمستان سال گذشته مشاور قضـايـي     ...  فيلتر شده است 
ميليـون   5دادستان كل كشور اعالم كرد درايران بيش از 

وب سايت اينترنتي به دليل مطالب غير اخالقي و ضـد      
اجتماعي مسدود شده است كه البته وجود سايـت هـاي     

امـا  ...  خبري و اطالع رساني نيز درهمين آمار مي گنجد 
 10براساس آمارها بيـش از      )  1388درپاييز سال (اينك 

البته بخشي از آنها غير اخالقي هستند و   ( ميليون سايت 
اما .  فيلتر شده است)  درمسدود شدن شان اختالفي نيست

افزايش سهم سايت ها و وبالگ هاي خبري و اطـالع      
رساني از ابتداي امسال نسبت به سال گذشته افـزايـش     

دراين گزارش با تاكيد بـر    ”  ... قابل توجهي داشت است 
ميليارد تومان براي تشديد اخـتـنـاق و         7هزينه بالغ بر 

سركوب به چگونگي فيلتر كردن تارنگاشت هاي خبـري  
دراين خصوص نبايد از نـقـش   .  و سياسي اشاره مي شود

 . سياه پاسداران و وزارت اطالعات غافل شد
امنيتي آن، بطور مرتب -سپاه، و بوِيژه بخش اطالعاتي

گزارش درباره تارنگاشت ها و وبالگ هـاي خـبـري و        
سياسي را تهيه كرده و به كميته تعيين مصاديق فيـلـتـر    

درحقيقت يك تعقيب و مراقبت جـدي و    .  ارايه مي كنند
پيگيرانه درفضاي مجازي توسط سپاه و وزارت اطالعات 
برنامه ريزي شده و هدف آن شكار و حمله به تارنگاشت 

اين اقدامات . ها و وبالگ هاي سياسي و روشنگرانه است
معنايي جز سركوب و نقض آزادي انديشه و بيان ندارد و 

فيلتـر كـردن     .  ادامه و مكمل اعمال فشار درجامعه است
خبري و تحليـلـي   -تارنگاشت ها و پايگاه هاي اطالعاتي

احزاب و سازمان هاي سياسي شناخته شده ملي و مترقي 
صرف ميـلـيـاردهـا     .  درصدر اين اعمال سانسور قرار دارد

تومان سرمايه كشور براي تشديد اختنـاق و سـركـوب        
آزادي بيان، قلم و انديشه، اثرات فاجعه بار بـر حـال و       

كودتاچيان بـراي تـقـويـت         .  آينده جامعه خواهد داشت
موضوع خود عالوه برسركوب فيزيكي و اعمـال قـهـر،      
مروج سانسور نيز هستند، درواقع سانسور و پايمال كردن 
حقوق روزنامه نگاران روي ديگر سكه قتل و تـجـاوز و     
خون ريزي به شمار مي آيد و دولت ضد ملي برآمـده از    
كودتا با اعمال سانسور درپي تحكيم و تثبيت موقـعـيـت    

 . متزلزل خود است
موج فشار بر مطبوعات و روزنامه نـگـاران، ضـرورت      
مبارزه خستگي ناپذير براي تامين حقوق دمكراتـيـك از     
. جمله آزادي بيان و انديشه و قلم را برجسته مـي سـازد    

فقط با ايستادگي و مبارزه و مقاومت مي توان سد اختناق 
و سانسور را شكست و اهداف كودتـاچـيـان را نـاكـام          

 !گذاشت
 

 

 موج فشار برمطبوعات و روزنامه نگاران 

از توقيف نشريات تا فيتلر تارنگاشت ها و 

 بازداشت نويسندگان 

طي هفته هاي گذشته با توقيف چند نشريه ديگر و احضار و بازجويي گروهي 
از دست اندركاران عرصه مطبوعات و نيز بيكاري تعداد قابل توجهي از روزنامـه  
نگاران وخبرنگاران، فرآيند سركوب، اختناق و سانسور وارد مرحله تازه اي شـد،  
بويژه آنكه توقيف نشريات واعمال فشار به نويسندگان تارنگاشت ها و وبـالگ    

 11روز شنبـه    .  ها همزمان با فعاليت اعضاي جديد هيات منصفه مطبوعات بود
مهرماه پس از آغاز بكار هيات منصفه جديد مطبوعات، اين هيات درنخسـتـيـن    
اقدام خود كه درراستاي سياست كودتاچيان قرار دارد، سه روزنامه را تعطيـل و    

 . حكم لغو امتياز آنها را صادر كرد
از زمره ”  تحليل روز“ و ”  آرمان روابط عمومي“ ، ” فرهنگ آشتي“ روزنامه هاي 

نشريات منتقد كودتاي انتخاباتي بودند و از سياست و مشي مستقل و جداي از   
به عنوان نمونه . ارتجاع حاكم و دولت ضد مردمي احمدي نژاد پيروي مي كردند

روزنامه فرهنگ آشتي، پيش از لغو امتياز طي گزارشي فهرست يارانه پرداخـتـي   
وزارت ارشاد اسالمي به مطبوعات سراسر كشور را انتشار داده بود كه درآن بـا    
صراحت اعالم مي شد، روزنامه ها، تارنگاشت ها و نشريات حامي دولت احمدي 

روزنامه فـرهـنـگ آشـتـي          .  نژاد بيشترين يارانه مطبوعات را دريافت كرده اند
درگزارش خود نشان مي داد فقط درسه ماه نخست سال جاري، روزنامه كيهـان  
وابسته به ولي فقيه با سردبيري شكنجه گر رسواي رژيم، حسين شريعتمداري با 

ميـلـيـون     470ميليون تومان و روزنامه ايران ارگان دولت كودتا با  529دريافت 
خبرگزاري .  تومان يارانه درصدر فهرست كمك يارانه اي وزارت ارشاد قرار دارند

فارس، رجانيوز، بصيرت، ثانيه نيوز، صبح صادق، وطن امروز و ده ها نشريـه و    
تارنگاشت ديگر نيز از جمله دريافت كنندگان يارانه هاي كالن هستند و همگي 
به شكل هماهنگ از دولت كودتا و قتل و جنايت ماه هاي اخير پشتيباني كـرده  

 . و مي كنند
كه با اقدام مرتجعان به مغاك تعطيلي كشـانـده شـد،        ”  تحليل روز“ روزنامه 

پرتيراژترين روزنامه مستقل مناطق جنوبي كشور بود كه درشهر شيراز منـتـشـر    
علت اصلي لغو امتياز اين روزنامه مستقل، مخالفت آن با كـودتـاي     .  مي گرديد

اطـالعـاتـي    -پايگاه خبري.   انتخاباتي و حمايت از مردم وخواست هاي آنان بود
از ”  تحليل روز  “ مهر ماه با اشاره به توقيف روزنامه  14-جرس -جنبش راه سبز
روزنامه دركمتر از    3رسانه اي، توقيف   -آغاز كودتاي مطبوعاتي“ :  جمله نوشت

به اين ترتيب همزمان با حذف چهره هاي معتدل از هيات منصفه ...  ساعت  24
مطبوعات و شدت گرفتن توقيف روزنامه ها از سوي هيات نظارت كه تركـيـب   
 3اصلي آن دراختيار دولت برآمده از كودتاي انتخاباتي است و توقيف همزمـان    

رسـانـه اي جـنـاح حـاكـم             -روزنامه شواهد حاكي از آغاز كودتاي مطبوعاتي
 ”....است 

به اين ترتيب از زمان آغاز كارزار انتخابات رياست جمهوري و به دنـبـال آن     
كودتاي انتخاباتي تاكنون دست كم شش نشريه توقيف شده اند، نشرياتي مانند 

متعلق به جبـهـه   ”  ياس نو“ به صاحب امتيازي ميرحسين موسوي، ”  كلمه سبز“ 
نتيجه اين توقيف شدن ها، بازداشت ده ها روزنـامـه   .  ” روزنامه آريا“ مشاركت و 

عالوه بر اينهـا، صـدهـا      .  نگار و خبرنگار و نابودي امنيت شغلي آنان بوده است
تارنگاشت و وبالگ درماه هاي گذشته مورد حمله كودتاچيان قرار گرفته و فيلتر 

طي مدت پنج ماه گذشته با دستور مستقيم شوراي عالي امنيت مـلـي   .   شده اند
سرعت اينترنت درايران كاهش يافته و بسياري از تارنگاشت ها فيلتـر شـده و       

 .اعمال سياست مسدود ساختن اينترنت دسترسي به آن را دشوار كرده است
دراين خصوص عالءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي مـجـلـس      
چندي پيش خاطر نشان ساخت، اطالع رساني از طريق تارنگاشت ها خـطـري   
براي امنيت كشور است و تدوين و اجراي برنامه اي براي فيلـتـرشـدن آنـهـا        

مهرماه درگزارشي تكان دهنده از ابعاد و ژرفاي  8روزنامه سرمايه .  ضرورت دارد
سياست ارتجاع براي تشديد سانسور و اختناق پرده برداشت، دراين گزارش آمده 

ميليون سايت و وبـالگ   10ميليارد تومان، بيش از  7باهزينه اي بالغ بر “ :  است
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به رغم تالش همه جانبه ارتجاع و تمهيدات كودتاچيان، دانشگاه ها و مـراكـز     
.  آموزش عالي صحنه مبارزه و مقاومت دليرانه جوانان و دانشجويان ميهن ما است

اعتراضات نخستين روزهاي بازگشايي دانشگاه ها كه بازتاب گسترده و مـثـبـت      
درجامعه داشت، ارگان هاي سركوبگر را به تشديد فشار به جنبش دانشـجـويـي      
وادار ساخته است بنابه گزارشات منتشره، مديريت دانشگاه صنعتي اصفـهـان بـا      

ــج       ــي ــت بس ــاي ــم ح
دانشجويي و حـراسـت   
دســت بــه تصــيــفــه     
ــن      ــان اي ــوي ــج دانش

 . دانشگاه زده است
 20خبرنامه اميركبير   

مهر ماه درايـن بـاره       
 100گزارش داد، حدود 

تـن از دانشـجــويــان       
دانشــگــاه صــنــعــتــي   
اصفهان به كـمـيـتـه       
انضباطي احضار و براي 

دانشجو حكم يـك   30
ترم مـحـرومـيـت از         

نفر  16تحصيل و براي 
ديگر نيز حكم دو تـرم  
محروميت با قرار درج   
در سنوات تحـصـيـلـي     
. صادر گـرديـده اسـت     
 1درهمين حال طـي      

ماه اخير تعـداد قـابـل      
توجهي از دانشجـويـان   
دانشگاه مـذكـور بـه        
وزارت اطــالعــات و      
شعبه دادگاه انـقـالب     
اسالمي احضار و مـورد  
 . بازجويي قرار گرفته اند

ــاه رازي      ــگ دردانش
كرمانشاه حداقل چهـار  
فعال دانشجويي از ورود 
به محوطـه دانشـگـاه      

بـراي  .  محروم شده اند
دوتــن ديــگــر از         

هزار تومان جريمـه   500دانشجويان حكم اخراج از خوابگاه دانشجويي و پرداخت 
صادر گرديد، عالوه براين ها درهفته هاي اخير ده ها دانشجو به كمـيـتـه هـاي       

دانشگاه اهواز نيز شاهد برخورد بسيـج دانشـجـويـي،       .  انضباطي فراخوانده شدند
تن  15.  حراست و وزارت اطالعات با دانشجويان و فعاالن جنبش دانشجويي بود

از دانشجويان اين دانشگاه پس از احضار به كميته انضباطي، احكام محـرومـيـت    
 . مقطعي از تحصيل دريافت داشتند
تـن از       17مهرماه امسال، پس از بازداشـت     21به گزارش خبرنامه اميركبير، 

تن و انتقال دو  15اعضاي شوراي مركزي و عمومي دفتر تحكيم وحدت و آزادي 
نفر به زندان اوين، احضار و بازجويي از اين دانشجويان همچنان ادامه دارد، دفتـر  

پي گيري يكي از ساختمان هاي معروف وزارت اطالعات 
كه درچهار راه ولي عصر تهران واقع شده، محل احضار و 
بازجويي از دانشجويان است به تصريح خبرنامه اميركبير، 
دراين احضارها فشار بازجويان بيشتر بـرروي دخـتـران        
دانشجوست و بازجويان جلسات بازجويي را طـوالنـي و     

در دانشگاه صنعتي شريف تهران نيز ده .  پيوسته مي كنند
ها دانشجويي معترض احضار و تهديد شده و براي چـنـد   
. تن از آنان حكم تعليق از تحصيل صـادر شـده اسـت       

دردانشگاه نوشيرواني مازندران نيز چند دختر دانشجو كـه  
از زمره فعاالن جـنـبـش      
دانشجويي محسوب مـي    
شوند توسـط مـعـاونـت       
دانشجويي از خـوابـگـاه      
اخراج و زمينه اخراج آنهـا  
از تحصيل هم آماده مـي    

درمشهـد نـيـز دو        .  شود
دانشجوي چپ از سـوي    
دادگاه انقالب اسالمي بـه  

سال حبس مـحـكـوم     10
 . شدند

درچنين فضايي و علـي  
رغم موج سركوب، جنبش 
دانشجويي به مبارزه خـود  
ادامه مي دهد كه نمـونـه   
هاي اخير آن بـيـانـيـه         
گروهي از دانشـجـويـان      
دانشگاه تهران و تـاكـيـد    
آنها برادامه مـبـارزه تـا        

 . تحقق آزادي است
همچنين بايد به تجمـع  
اعتراضـي دانشـجـويـان       
دانشگاه آزاد مركز اشـاره    

مهر  21كرد كه صبح روز 
برگزار شد و درآن دو هزار 
دانشجو شركت داشتـنـد،   
اين گردهمايي با يـورش    
گارد ويژه سپاه و نـيـروي   
انتظامي به خشونت كشيد 
وعده اي از دانشـجـويـان    
پس از ضـرب و شـتـم        

با تـداوم    .  بازداشت شدند
مبارزه و پـيـونـد آن بـا         
زندگي روزمره مردم مي توان از سويي به ارتقاء سـطـح     
مبارزه دردانشگاه ها ياري رساند و از سوي ديگر امكان و 

 ! توان جنبش مردمي را دررويارويي ارتجاع تقويت كرد
به هر روي همبستگي و همگامي با جنبش دلـيـرانـه      
جوانان و دانشجويان وظيفه همه نيروهاي ضد استبدادي 

 ! است
 

 مبارزه دليرانه جنبش دانشجويي
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 ”.نيست
احمد جنتي عضو فقهاي شوراي نگهبان و يكي از حاميان اصـلـي كـودتـاي         

مهر ماه به تهديد مردم و اصالح طلـبـان بـويـژه        24انتخاباتي نيز در نماز جمله 
فتنه گران بـايـد بـه        “ :  ميرحسين موسوي ومهدي كروبي پرداخته، اعالم داشت

هوش بيايند، توبه كنند واز گذشته خود ابراز پشيماني كنند تا رافت اسالمي شامل 
اكنون مساله براندازي اسـت،  ...  حال آنها شود، زيرا قبل از آن رافت معنايي ندارد 

سال جهاد، شهادت، رزمندگي وسختكوشي را مي خواهند پايمال كنـنـد    30يعني 
 ”....واسالم را به دوران طاغوت برگردانند 

چنين مواضعي و دركنار آن، تهديد دايمي اصالح طلبان، حمالت فيـزيـكـي و      
ضرب و شتم مهدي كروبي، در كنار تهديد او به پيگيري قضـايـي و بـرخـورد           

سال زنـدان   5دادسراي ويژه روحانيت و نيز صدور احكام ناعادالنه، از جمله حكم 
سال حبس تعليقي براي  5تعزيري براي هدايت آقايي و شهاب طباطبايي و حكم 

سعيد حجاريان، نه تنها نمي تواند طرحي براي وحدت باشذ بلكه نشان از تـالش  
هاي كارگزاران ارتجاع براي درهم كوبيدن جنبش مردمي و خالصـي رژيـم از       

در روزهاي اخير يكي از مسايل طرح شده در روزنامه هـا و    .  بحران كنوني است
” طرح وحدت يا آشتي ملي“ رسانه هاي گروهي موضوع چگونگي تدوين واجراي 

 . بوده است
محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي درگفت و گـويـي بـا          

طرح هايي از ايـن دسـت بـراي        “ :  مهرماه، دراين باره گفت 25خبرگزاري ايلنا، 
ايجاد وحدت ميان گروه ها و چهره هاي سياسي بايد به دور از فضاسازي رسـانـه   

، طرح خوبي خواهد شد و بـه  ) رفسنجاني( اي دنبال شود، ان شااهللا طرح هاشمي 
 ”.براي اعالم جزييات اين طرح عجله نكنيد. نتيجه مي رسد

بعد از باهنر، نوبت به عسگراوالدي رسيد تا به عنوان يكي از اعضاي كمـيـتـه    
دراين ”  طرح هاشمي رفسنجاني“ موسوم به ”  طرح وحدت ملي“ شش نفره تدوين 

مهـر مـاه، در        26وي درنشست خبري عصر يكشنبه . زمينه مطالبي را بيان كند
تعدادي از اعضـاي    “  دفتر جامعه اسالمي مهندسين، از جمله خاطر نشان ساخت 

محمع تشخيص مصلحت به اين فكر افتاديم كه خدمت آقاي هاشمي رفسنجاني 
برسيم و از ايشان بخواهيم دررابطه با موضوعاتي با صراحت بيشتر اعالم نـظـر     

آقاي هاشمي رفسنجاني خطاب به ما گفتند كه اگر ايده اي بـراي حـل     ....  كنند 
ايشان نيز درمورد مساله ...  مسايل پس از انتخابات داريد، طرح خود را ارايه دهيد 

واليت و وحدت بخشي حول محور واليت تاكيد داشتند و طرح تـقـديـمـي مـا        
خدمت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر به اين شد كه گـزارش ايـن     
طرح را نيز خدمت رهبري بدهيم و امروز نيز منتظر هدايت ها و ارشادهاي ايشان 

اين بود كه من دولت را مشروع مـي    )  رفسنجاني( حرف آقاي هاشمي ...  هستيم 
اين سخن ايشان برخالف سخن خيلي ها بود كه مشروعيت دولـت را بـه       .  دانم

عسگراوالدي با اشاره به موضع ميرحسـيـن مـوسـوي،       ”  . رسميت نمي شناختند
وحدت ما حول محورواليت حاصل اسـت و اگـر         “ :  خاتمي و كروبي يادآور شد

كساني خود را از آهنگ نظام كنار نگه مي دارند نمي شود به آنها گفت كه بياييد 
) موسوي و خاتمي( و همگام با آهنگ نظام شوند، من سوالي از اين دوستان دارم 

نظام ما قانون اساسي و واليت دارد، شما .  چه كسي شما را درانزوا قرار داده است
نمي خواهيد با واليت هيچ ارتباطي داشته باشيد و اگر با واليت ارتبـاط نـداريـد      

 ”.وحدت داشت... خارج از نظام هستيد، مگر مي شود با خارج از نظام 
كيهان ارگان تاريك انديشان حاكم و مدافع كودتاچيان دريادداشت روز خـود،      

: نـوشـت  ”  احياي ناكام پروژه فشار و چانه زنـي   “ مهر ماه، درمطلبي با عنوان  25
يك بازانديشي دوباره درحوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهـم نشـان     “ 

مي دهد بخشي از جريان اصالح طلب درواقع هدفي جز سرپا كردن دوباره ايـده    
برخي از اداره كنندگان جـريـان     .  كهنه از طريق ترميم راس و بدنه نداشته است

تصور مـي    -مشخصا همان طيفي كه سند تامالت راهبردي را نوشت  -اصالحات
كرد، اين انتخابات فرصتي منحصر بفرد براي رفع نواقص استراتژي فشار از پايين 

درزمينه بازسازي سرمايه اجتماعي هم نهايـتـا نـقـش       ...  و چانه زني در باالست 
اصلي به ميرحسين موسوي واطرافيان او واگذار شد تا بـا بـه خـيـابـان آوردن            
هواداران خود آرزوي برباد رفته اصالح طلبان درمورد حمايت فعال بـخـشـي از        

شورش براي امتياز گيري اين ترجمه استراتـژي بـه     ...  مردم از آنها محقق شود 
كيهان سپس نتيجه مي گيرد، تمام اعتـراضـات مـردمـي       .  “ ...  بود 88زبان سال 

برنامه ريزي چندين ساله طرف هاي خـارجـي بـراي        “ 
تضعيف ايران از درون با استفاده از برخي خـواص درون    

بوده است و حتما ” حكومتي با هدف تجزيه اقتدار رهبري
 ! بايد سران اعتراضات دستگير، محاكمه و مجازات شوند

آنچه مسلم است اين است كه حوادث اخـيـر ضـربـه       
جبران ناپذيري به حيثيت ولي فقيه و رژيم اسـتـبـدادي    

براي نخستيـن بـار در تـاريـخ           .  حاكم وارد آورده است
حكومت سي ساله جمهوري اسالمي، بخش مهـمـي از     
رهبران انقالب و بخش عمده روحانيت طراز اول مملكت 
در ماه هاي اخير ضمن مخالفت با سياست هاي بيش از   
پيش انحصارگرايانه خامنه اي و وابستگان نـظـامـي و        

حـكـومـت    “ انتظامي او نگراني خود را از سـرنـوشـت        
اعالم داشته و با تشديد فشارها و تهديـدهـاي   ”  اسالمي

رژيم بـا درك      .   ارگان هاي امنيتي رژيم رو به شده اند
ابعاد بحران مشروعيتي كه با آن رو به روست بـرنـامـه      
هاي گوناگوني را براي به دست گرفتن كنتـرل اوضـاع     

 . دنبال مي كند
ولي  فقيه و سران ارتجاع مي كوشند با مـانـور هـاي      
حساب شده، شكافي ترميم ناپذير در ميان مخالـفـان و     
منتقدان كودتاي انتخاباتي ايجاد كنند و صف ميرحسيـن  
موسوي و خاتمي و كروبي را از  ديگر اصالح طلبان جدا 

 .سازند
طرح وحدتي كه اساس آن به رسميت شناختن دولـت    
كودتا و تأييد سركوب و خون ريزي هاي اخير مـزدوران    
ارتجاع باشد نمي تواند طرحي مورد قبول جنبش مردمي 

 . و نيروهاي آزادي خواه كشور باشد
ايستادگي برخواست مشروع و به حق توده ها، از جمله 

خرداد مـاه،    22ابطال نتايج دروغين اعالم شده انتخابات 
محاكمه احمدي نژاد و ديگر مسببان سـركـوب هـاي        
خونين اخير و سازمان دهندگان محاكمـات فـرمـايشـي       
شماري از رهبران جنبش اصالح طلبي از جمله خواسـت  
هاي اكثريت قاطع مردم ميهن ماست كه بدون رسيدگي 
به آنها نمي توان به آينده تحوالت و پـايـان بـحـران         

تاكيد ميرحسين موسوي برحق حاكـمـيـت    .  خوشبين بود
مردم به لحاظ سياسي اعتباري درخور را بـراي وي بـه       
منظور رويارويي با تحوالت و فعل و انفعاالت پيش رو به 

تمام قدرت ميرحسين موسوي و ديـگـر     . همراه مي آورد
. اصالح طلبان مقاوم درهمين اعتبار خالصه مـي شـود      

نيروي مردم و به رسميت شناختن حق حاكميت و اعمال 
 !اراده آنها درسرنوشت كشور

بجاست همصدا با ديگر نيروهاي ملي و مترقي كشـور،  
بارديگر بر ضرورت اتحاد عمل و سازماندهي يك رهبري 
منسجم و واحد براي جنبش مردمي درمبارزه با استـبـداد   

 . كه از مراحل مختلف مي گذرد، تاكيد كنيم
ميهن ما لحظات حساس و سرنوشت سازي را از سـر    

وظيفه عاجل و مبرم همه نيروهاي مـيـهـن    .  مي گذراند
دوست در اين لحظات تشديد مبارزه برضـد اسـتـبـداد،         
تقويت جنبش سراسري مردمي همراه با برنامـه عـمـل      

 .واحد است

 ...ادامه هدف ارتجاع 
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حمايت احزاب كمونيست جهان از مبارزه 

 مردم فلسطين 

همانطور كه در شماره قبل نامه مردم گزارش شد، اجالس فـوق الـعـاده        
كشـور     43حزب  از    52احزاب كمونيست كارگري جهان با شركت نمايندگان 

.  مهرماه در دمشق پايتخت سوريه  برگزار شـد  8الي  6جهان در فاصله روزهاي 
اين كنفرانس فوق العاده  كه دستور كار عمده آن همفكري و تبادل نـظـر در       
رابطه با جنبش همبستگي با مبارزه مردم فلسطين و ديگر خلق هاي مـنـطـقـه     
خاورميانه بود، به درخواست احزاب كمونيست اردن،  لبنان و سوريه در پايتخـت  

هونين نيمير، دبير اول حزب كمونيست سـوريـه، كـه        .  كشور سوريه برگزارشد
رياست اجالس را به عهده داشت، از آغاز نشست دررابطه با ضرورت دست يابي 
به توافق هائي بر برداشتن گام هاي عملي در همبستگي با مردم فلسـطـيـن و      

عمده سخنراني ها و بحث هاي اجالس كمونيـسـت   .  مردم منطقه تاكيد داشت
هاي جهان متوجه ارائه تحليل هاي جامع در رابطه با سياست هاي امپرياليسـم  
جهاني و متحدان منطقه اي آن براي تامين هژموني همه جانبـه اقـتـصـادي،        
سياسي و نظامي بر خاورميانه و طرح راه حل هاي كارآ بـراي سـازمـانـدهـي          

در .  سياسي كشورهاي منطقه بـود   -مقاومت خلق ها و تامين استقالل اقتصادي
تروريسم دولتي و تجاوز اسرائيل به حقوق بشر در “ سخنراني ها به كرات مسئله 

نمـايـنـدگـان     .  مورد اشاره و محكوم گرديد”  تمام مناطق تحت اشغالي فلسطين
فلسطين و ديگـر اراضـي عـربـي، و             احزاب شركت كننده ادامه اشغال خاك 

هـا را       آن   ” پاكسـازي قـومـي     “ هاي صهيونيستي ايجاد ديوار حايل، يا  سياست
يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث اجالس پـيـشـنـهـاد        .  محكوم كردند

.  بود”  حزب مردم فلسطين“ از سوي ”  اعالم يك جانبه كشور فلسطين“ ضرورت 
هنا اميره، عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين، و عضو هيـئـت اجـرائـيـه        

استراتژي “ :  سند حزب مردم فلسطين در رابطه با ” سازمان آزاديبخش فلسطين“ 
در اجـالس    ”  تاُسيس كشور مستقل فلسطيني و دستيابي به حقوق مردم مـان، 

بر طبق اين سند تاُسيس كشور فلسطين در تمامي سـرزمـيـنـهـاي      .   ارائه كرد
، با اورشليم شرقي بعنوان پايتخت آن و مطابق يـك    1967اشغال شده در سال 

برنامه زماني معين، يا بعنوان پي آمد يك روند سياسي جدي و يا از طريق يـك  
اعالميه يك جانبه از طرف سازمان آزاديبخش فلسطين، مي تواند يك آزمـون    
واقعي درباره آمادگي جامعه بين المللي براي تاسيس يـك كشـور مسـتـقـل            
فلسطيني و برسميت شناختن مرزهاي آن براساس مصوبات تصويب شده توسط 

و يا روبرو قرار دادن جامعه بين المللي در برابـر يـك     .  سازمان ملل متحد باشد
واقعيت جديد كه تا خاتمه دادن به اشغال نظامي در سـرزمـيـن هـاي كشـور          
فلسطيني، تا تحصيل برسميت شناختن دوطرفه بين دو كشور، تا تعريف قانونـي  
ماهيت رابطه بين دو كشور، و تا دستيابي به يك راه حلٌ عادالنه بـراي آرمـان     

، به تمام تعهدات قبلي حـكـومـت خـودگـردان        194فلسطيني براساس مصوبه 
 .فلسطيني در مقابل اسرائيل پايان دهيم

سازمان ملل  242نامه شماره  قطع“ شركت كنندگان در كنفرانس با اشاره به 
شده   پيرامون خروج اسرائيل از تمام مناطق اشغال هاي مربوطه  نامه و ديگر قطع

اشغال صـهـيـونـيـسـتـي         سازمان ملل در باره رد  197نامه  ، قطع1967در سال 
هاي صهيونيستـي در     هاي جوالن، و در باره برچيدن فوري تمام شهرك بلندي
خواهان به اجرا در آمدن فوري قطعنامه هاي سازمان ملـل  ”  اراضي اشغالي  تمام 
در رابطه با پيشنهادهاي عملي در رابطه با همبستگي با مردم فلسـطـيـن       . شدند

ابتكار برگزاري  يك روز كنش بين المللي توسط بليد نزيمانده، دبيركل حـزب    
كمونيست افزيقاي جنوبي، پيشنهاد شد كه با موافقت همه جانبه اجالس روبـرو  

نمايندگان چند حزب كمونيست طرح كارزار براي معلق كردن موافقتنـامـه   .   شد
طـرح بـرگـزاري روز        .   تجاري بين اسرائيل و اتحاديه اروپا را پيشنهاد كردنـد 

همبستگي با مردم فلسطين به باور تعدادي از نمايندگان حـاضـر در اجـالس        
فرصتي براي آگاهي دادن به جنبش همبستگي وسيعتر، به لزوم همبستگي بـا    
مردم لبنان و سوريه و مطالبات آنها براي باز پس گرفتن زمينهاي اشغال شـده    

 .ميباشد 1973و  1967توسط اسرائيل در مقطع جنگ هاي 
در خاتمه اجالس فوق العاده احزاب كمونيست و كارگري جهان، بـيـانـيـه       
مطبوعاتي اي كه توسط حزب كمونيست سوريه تهيه شده بـود بـا حـمـايـت          

 .اكثريت شركت كنندگان به تصويب رسيد

 بيانيه مطبوعاتي
با توجه به شرايط متشنج موجود در خاورميانه ناشي از 
ادامه امتناع اسرائيل و صهيونيسم، به پشتيباني آمريكا، از   
پذيرش و به رسميت شناختن حقوق مردم فلسطـيـن در     
تعيين سرنوشت خويش و استقرار دولت مستقل ملي خود، 

شان؛ به دليـل ادامـه      و حق بازگشت پناهندگان به موطن
هاي اسرائيل عليه اين مردم؛ به سبب ادامه اشغـال   جنايت
هايي از جنوب لبنان و  هاي جوالن در سوريه، بخش بلندي

عراق توسط اسرائيل؛ و به خاطر تهديدها و فشارهايي كه 
شود، احزاب كمونيست و كارگـري   عليه سوريه اعمال مي

اي را در سوريه فراخـوانـدنـد تـا        العاده جهان نشست فوق
درباره موارد ذكر شده به بحث و گفتگو بنشينند و موضـع  

 .مقتضي اتخاذ كنند
مهرماه  8تا  6در پي برگزاري اين نشست در روزهاي 

 50، كه نمايندگان بيشتر از ) 2009سپتامبر  30تا  28(   88
حزب در آن شركت داشتند، به منظور طرح و تنظيم يـك  

هاي مشترك در همبستگي  برنامه عملي براي اتخاذ اقدام
با مردم فلسطين و ديگر مسائل اعراب، شركت كنندگـان  

 :در اين نشست بر سر موارد زير موافقت كردند
حمايت از حقوق مردم فلسطين و تنها نماينده برحـق   .1

، براي اعالم يـك    ) سازمان آزاديبخش فلسطين(  آن 
جانبه تشكيل و برپايي يك دولت فلسطيني مستقل و 
ملي در كرانه غربي و نوار غزه، به پايتختي اورشلـيـم   

شركت كنندگان در اين نشست سازمان ملـل  .  شرقي
متحد و ديگر كشورهاي جهان را به شناسايي كامـل  

 .خوانند اين دولت فرا مي

، ) نوامـبـر   29( آذر  8هاي مشترك در روز  برپايي اقدام .2
هـا   اين اقدام.  روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين

توانند شامل راهپيمايي، تـحـصـن در مـقـابـل            مي
هاي اسرائيل در كشورهايـي كـه روابـط         سفارتخانه

ديپلوماتيك با اسرائيل دارند، راهپيمايي و تحصن در   
هـاي     برابر دفاتر سازمان ملل متحد، يا سفارتـخـانـه   

آمريكا، در حمايت از حق مسلّم و قانوني بـازگشـت     
پناهندگان، حق تعيين سرنوشت، و حق برپايي يـك    

سازي اورشليـم،   دولت خودمختار ملي، و عليه يهودي
هاي يهودي نشين، و برضد  ايجاد و نگهداري شهرك

 .ديوار حايل

تحت فشار گذاشتن كشورهايي كه روابط دوجـانـبـه       .3
ويـژه كشـورهـاي         ممتاز و ويژه با اسرائيل دارند، به

 .اتحاديه اروپا، براي قطع كردن چنين روابطي

 25( ماه مه  15هاي گوناگون در روز  سازماندهي اقدام .4
جانبه از مردم  هر سال براي پشتيباني همه)  ارديبهشت
 .فلسطين

(دسامبـر     14هاي گوناگون در روز  سازماندهي اقدام .5
هر سال براي همبستگي با شهروندان سوري )  آذر 23

هاي جوالن اشغالي، فراخواندن همه كشـورهـا    بلندي
براي تقبيح و محكوم كردن تصاحب اين مـنـطـقـه       
توسط اسرائيل، و براي بازگرداندن آن به سـرزمـيـن    

 .اش، يعني سوريه مادري

تنظيم يك برنامه عملي به منظور ايجاد و تدوين يك  .6
اي مشترك براي احزاب كمونـيـسـت و       پايگاه رسانه

 .كارگري جهان

برگزاري همايشي از وكال و كارشناسان حقوقي براي 
كشاندن جنايتكاران جنگي آمريكايي و اسرائيلي به دادگاه 

هاي صورت گرفته در صـبـرا،    و رسيدگي كردن به جنايت
هاي صورت گرفته  و ديگر جنايت... شتيال، قانا، جنين، غزه

عليه غيرنظاميان در فلسطين، لبنان، سـوريـه، و نـيـز           
 .هايي كه عليه مردم عراق صورت گرفته است جنايت
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هاي مشابه براي تغيير در اين  واكنش به خواست
كشور به روي كار آمد، به اقدامـات مـحـدودي      

هاي كلي دولت گذشـتـه بـه       نسبت به سياست
در هر دو   .  وزيري هاوارد دست زده است نخست

دمـكـراسـي     مورد روشن است كـه سـوسـيـال      
داري را به چالـش   خواهد سرمايه تواند و نمي نمي

دولت جديد استراليا در ارديـبـهـشـت        . بكشاند
امسال برنامه دفاعي خود را در پيروي از ايـاالت  

ي نيروي دريايي  متحده،كه با افزايش بي سابقه
ترين  و هوايي اين كشور به همراه است و بزرگ

گسترش ارتش استراليا از زمان جنگ جـهـانـي    
اين اقدام بـرخـالف    . دوم خواهد بود اعالم كرد
هـا اسـت، كـه در           خواست اكثريت استراليايي

 70نشان دادنـد كـه           2008نظرخواهي سال 
گـري   درصد مردم با هزينه بيشتر براي نظـامـي  

دولت راد مشخص ساخته است كه هم  . مخالفند
پيماني با اياالت متحده در مركزيت سـيـاسـت      

بردي نظامي استراليا قرار دارد و      خارجي و راه 
قدرت نظامي جديد استراليا متوجـه چـيـن در        

هاي دراز مدت اياالت متحـده   پشتيباني از برنامه
 .باشد مي

استراليا هم اكنون  با ربودن از منابـعـي كـه      
براي تأمين نيازهاي انساني و اجتماعي و رشـد    
اقتصادي در رويارويي با ركود عميق الزم اسـت  

ميليـون دالر را روزانـه صـرف              70در حدود 
سرمايه داري در استراليا .  گري خواهد كرد نظامي

كشـان زن و       با ستاندن بهاي گزافي از زحمت
هاي هردو دولت نو لـيـبـرال و       مرد در سياست

هـاي   نظام.  سوسيال دموكرات  تبلور يافته است
بهداشت و آموزش همگاني ما بشدت از كمبـود  

چرخه حـمـل و نـقـل            برند بهسازي رنج مي
همگاني ما در حال فرسودگي و بطور ناپيـدا در    

مزايا و   .سازي قرار گرفته است معرض خصوصي
بـرد دايـم      شرايط كارگران در مـعـرض دسـت     

گسيخته در همه جا  سازي لجام خصوصي.هستند
مناطق روستايي و كناري استراليا  .حكمفرماست
سيـسـتـم رفـاه       .اند انگاري قرار گفته مورد سهل

مـردم بـومـي         .اجتماعي در حال نابودي است
حـقـوق   .گردنـد  استراليا از حقوقشان محروم مي

دمكراتيك و سنديكايي كارگران در مـعـرض       
محيط زيست مـا در بـرابـر         .يورش قرار دارند

ناپذير قرار گرفتـه   هاي گسترده و بازگشت آسيب
 .است
 

 سوسياليسم
اي داشته بـاشـيـم ايـن          اگر قرار است آينده

هايي كـه   تنها نظام .توانند ادامه يابند شرايط نمي
سـال    200هاي اقتصادي در      اند بحران توانسته

هايي با اقـتـصـاد       گذشته را برطرف نمايند نظام
توليد سوسياليستي اسـيـر     .  اند سوسياليستي بوده

و     هاي آشفـتـه   داري و دوره اقتصاد بازار سرمايه
هـاي تـجـارتـي،        آميز رقابـت، آگـهـي      شرارت
هـدف  .  گرايي و اسراف گرفتار نـيـسـت    مصرف

سوسياليسم تأمين نيازهاي انساني با اقـتـصـاد      

 .ريزي شده است برنامه ...ادامه قرن بيست و يكم 

ريزي شده كوبا در    اقتصاد برنامه.  كوباي سوسياليستي داراي پايدارترين اقتصاد دنيا است
جهت  تأمين نيازهاي انساني و نه سودهاي انحصاري توانسته است نتايج حـيـرت آوري     

توان گفت كـه بـه        البته بالندگي اقتصادشان يكدست و آسان نبوده است؛ نمي . پديد آورد
. سازند روبرو هستـنـد   هايي كه خود را نمايان مي اند و با دشواري اقتصاد آرماني دست يافته

اما سوسياليسم ثابت كرده است كه نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي برتري نسبـت بـه     
هـاي   سوسياليسم متعهد به برآورد كردن نيازهاي مردم و نه خواسته.  باشد سرمايه داري مي
هاي شغلي؛ تأمين حقـوق   در نظام سوسياليستي توليد فرصت.  كشان است خودخواهانه بهره

دمكراتيك واقعي، مالكيت عمومي، حفظ محيط زيست، شرايط برتر آموزشي و درمـانـي،     
خدمات بيشتر براي جوانان و برابري واقعي اقتصادي و اجتماعي براي زنان اهداف  اساسي 

 .روند به شمار مي

هـا در سـراسـر         انداز حزب كمونيست استراليا و كمونيست چنين گزينه اجتماعي، چشم
شركت  .ي سرمايه داري است جهان، نمونه واقعي واثبات شده در برابر مدل شكست خورده

براي دگرگوني، تغييرات گرايـش بـه     ، 2008دهندگان اياالت متحده، در نوامبر  وسيع رأي
كـار هـاوارد،      چپ و پيشرو در امريكاي مركزي و جنوبي و شكست دولت فـرامـحـافـظـه     

گر خواست عميق مردم براي دگـرگـونـي، بـراي        وزير پيشين استراليا، همگي بيان نخست
در سـراسـر    . باشد دهند مي هايي كه نياز مردم را مقدم بر سودورزي قرار مي اجراي سياست

اكـنـون   .  كـنـنـد    داري و جنگ امپرياليستي مبارزه مـي  هاي سرمايه دنيا مردم عليه سياست
شماري بيش از هر زماني مورد چالش و بازبـيـنـي     داري در كشورهاي بي هاي سرمايه نظام

 .اند قرار گرفته

بـخـش و مـردمـي بـه             رهايي هاي اند و جنبش هاي ارتجاعي به زير كشيده شده دولت
ي  اي از كره سازي در هر گوشه مبارزات ضد جهاني.  اند گيري دست يافته هاي چشم پيروزي

مبارزه براي صلح و عليه جنگ و غارت امپـريـالـيـسـتـي       .  گيري است زمين در حال شكل
براي پايان دادن و در آن جا كه ممكن باشد مـقـابلـه بـا         .  ها را پوشانده است تمامي قاره

درنـگ   هـايـي بـي      داري بر محيط زيست اقـدام  سازي سرمايه كشي و تخريب تأثيرات بهره
 .ضرورت دارند

اي جـنـگ      هاي پايه گردد كه علت صلح پايدار همراه با عدالت تنها هنگامي تضمين مي
هـاي   يابي به سود شخصي، نژادپرستي، ناسيوناليسم، فقر و سـتـم       هاي دست مانند انگيزه

هايـي   ما در استراليا بايد براي سياست . ناشي از تأثير گرايشات سودورزانه از بين برده شوند
مبارزه نماييم و از مبارزاتي حمايت كنيم كه بتوانند خطر جنگ را به ميزان زيادي كاهـش  

هاي  ميليون دالر در روز را براي پروژه  70ي نظامي كنوني بالغ بر  دهند و بخشي از بودجه
 .محيط زيست و نيازهاي اجتماعي آزاد سازند

 

 پيكار مشترك
دوران پيش رو توان قابل توجهي براي گشايش راديكال و حتا انقالبي در مبارزه بـراي    

هاي بـيـشـتـري بـراي           امكان.  تر و دمكراتيك و سوسياليسم دارد رشد اقتصادي عادالنه
ها خواهان تغيير وضعيت موجود و تـغـيـيـر      توده . مقاومت و پيشرفت اجتماعي وجود دارند

ي  و براي اين تغيير از نيرويي كه در طبقه.  خواهند آنها جهاني بهتر مي.  بنيادين آن هستند
ما براي استفاده از اين توان و   .  كارگر همراه با متحدينش نهفته است بهره خواهند جست

يابي به تغيير الزم شرايط زندگي خود بايد جنبشي مردمي و دمكراتيك، متنوع، متحد  دست
 .ي توده اي برپا داريم و متعهد به مبارزه

كند در  ريزي و هماهنگي الزم فعاليت مي كه با برنامه”  حقوق شما در محيط كار“ كارزار 
حضـورطـيـف    .  اي از توانايي مبارزه متحد جـنـبـش اسـت       مخالفت با دولت هاوارد نمونه

دهد كه همكـاري   هاي سياسي در آن كارزار نشان مي ي نيروهاي اجتماعي و گروه گسترده
هنگامي كه مردم با .  نهايت اثربخش است پذير است بلكه بي پيرامون مسائل نه تنها امكان

دهند تا بـه   هاي متفاوت سياسي، مذهبي، قومي و شغلي دست به دست يكديگر مي پيشينه
باشند، به نيروي قدرتمندي تبديل مـي   آو مي هدفي دست يابند كه همگي در مورد آن هم

شوند كه بايد آنرا به حساب آورد و آن را همچو اهرمي براي تضمين تغيير اجتماعي مثبت 
مندي ايجاد شكل  توانايي براي پيدايش  يك نيروي سياسي با توان . در استراليا بكار بست

هاي بزرگ را پياده نمايد و حقـوق   يابي شركت هاي مهار  قدرت نويني از دولت كه سياست
اي  هدف حزب كمونيست استراليا برپايي جامعه .دمكراتيك مردم را افزايش دهد وجود دارد

ي كنونـي   تر و هرچه بيشتر بارور ساختن مردم از جامعه تر، دمكراتيك تر، همكارانه منصفانه
بحران ژرف نظـام   .ي سوسياليستي باشد تواند يك جامعه اي تنها مي  چنان جامعه. باشد مي

 .سازد اي را فراهم مي اي تغييرات ريشه داري شرايط الزم و پايه سرمايه

. داري بـاشـيـد    ما شما را فرا مي خوانيم كه بخشي از مقاومت روز افزون در برابر سرمايه
را بـه سـده       21اين مقاومت در تكامل خود به  جنبشي انقالبي فراخواهد روييد كه سده  



 گرايش به جنگ
هـا   هاي بـزرگ، دولـت     به منظور حفظ غارت و سود شركت

هـاي   منابع هنگفتي را بجاي تأمين نيازهاي انساني براي برنامه
نيروهاي عظيم نظامي كه دائم در حال .  كنند نظامي  هزينه مي

داري را تشكيـل   سازي سرمايه رشد هستند بازوي نظامي جهاني
 .دهند مي

تريليون دالر آمريكايـي هـزيـنـه        1هر سال رقمي در حدود 
اين رقم از درآمد نيمي از كـل      .  گردد جنگ افزار در جهان مي

ي نظامي اياالت متحـده   بودجه.  جمعيت روي زمين بيشتر است
از كل اقتصاد استراليا بيشتر است در حالي كه فقر جـهـانـي و      

اياالت متحده هم اكنون در .  باشد نابرابري درحال بدترشدن مي
كشور پايگاه نظامي در اختيار دارد، موضوعي كـه    100بيش از  

استقالل و حق حاكميت تمامي كشورها را بدون استثناء مـورد    
ي بشريت  داري تهديدي براي آينده سرمايه . دهد تهديد قرار مي

 .است

 
 ها براي دگرگوني خواست

گير اوباما در انتخابات رياست جمهوري ايـاالت   پيروزي چشم
متحده با حمايت  رأي دهندگاني كه خواهان تغييـر هسـتـنـد       

ها و كاهـش بـرخـي       ممكن است به جابجايي برخي از اولويت
بردي امپرياليسم ايـاالت   ها بيانجامد ولي سياست كلي راه تنش

متحده در گسترش كنترل بر تمامي جهان ادامه پيـدا خـواهـد      
وزيري كوين راد در استراليا كـه در     دولت جديد با نخست . كرد
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، دبيـركـل   ” هانا ميدلتون“ ي سخنراني دكتر  متن كوتاه شده
حزب كمونيست استراليا، در مراسم گشايش كنگره حزب در 

 مهرماه   10تاريخ 
نظامي اسـت    .  ي زمين است داري در حال نابودي بشريت و كره سرمايه

خـانـمـانـي در        ها از گرسنگي تلف شوند و با بي دهد انسان كه ترجيح مي
ها به سر برند ولي از ميزان سودها به منظور تأمين نيازهاي زندگي  خيابان

ي بشريـت و     آينده . و اين براي همگان آشكار گرديده است.  مردم نكاهند
هاي سياسـي و     ي زمين نياز به يك دگرگوني بنيادي در جهت برنامه كره

اي است كه مسائل سرشـتـي    هدف ما بناي جامعه.  ها دارد تعيين خطمشي
كشي، نابودي محيط زيست، سـتـم، فـقـر،          جنگ، بهره  --داري  سرمايه

و اين در حـالـي     .  را رفع نمايد  -عدالتي  كاري، ناداني، نژادپرستي و بي بي
است كه چين، كوبا و ويتنام سوسياليستي در پيشبرد وظـايـف انسـانـي،         

داري در    اند و نظام كهنه سرمايـه  گام بوده اقتصادي و محيط زيستي پيش
سوسياليسم براي بقاي ما،  . ها بارها و بارها شكست خورده است اين زمينه

براي همين است كه ما حزب كمونيسـت را     . براي آيندة ما ضروري است
 .ناميم مي” حزب آينده“

 
 داري ي سرمايه هزينه

داري ما نه تنها با بحران جهاني اقتصـادي و نـتـايـج          در نظام سرمايه
اجتماعي آن روبرو هستيم، بلكه با بحران غذايي كه حيات و سـالمـتـي      
هزاران ميليون از مردم را مورد تهديد قرار داده، با بحران محيط زيست كه 

هـاي   ي ما را به خطر انداخته و احتمال جـنـگ   ي حيات بر روي كره آينده
نزديك به يك ميليارد نفر از گرسنگي مزمـن رنـج      . باشيم نوين روبرو مي

ي  مي برند و روزي يك صد هزار نفر بطور مستقيم و غيرمستقيم در نتيجه
ها نفر را كه  دهند و بايد ميليون كمبود مواد غذايي جان خود را از دست مي

به آب آشاميدني سالم، خدمات درماني، آموزش و ديگر خدمات ضـروري    
  .دسترسي ندارند بيافزاييد

سال پـيـش از ايـن در            160بحران كنوني را آنچه ماركس و انگلس 
ها  شرايطي كه در آن انسان  -نمايد  مانيفست كمونيست نگاشتند تأييد مي

هـا   با رنج و فالكت روبرو هستند و اين به هيچ وجه براي كـمـونـيـسـت     
ناپذير براي كسب سود بيشتر و باز هـم     عطش پايان . بخش نيست مسرت

ي  بيشتر، چنگ انداختن به منابع جديد سود و انباشت آن به هـر وسـيلـه     
رحمانه به هرج و مرج اقتصـادي و     ممكن از جمله جنگ و ديكتاتوري بي

   .رنج انساني در ابعاد هولناكي انجاميده است

سال گذشـتـه بـه        20كشور رشد نيافته در   70درآمد سرانه در بيش از 
ثروت در دست كساني چنان انباشته گرديده كـه  .  شدت سقوط كرده است

درصد تمامي مـردم    40تن از ثروتمندترين افراد روي زمين بيشتر از   200
 .دنيا ثروت در اختيار دارند
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