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    6ادامه در صفحه 

عوام فريبي هاي رژيم واليت فقيه، 
سياست هسته اي و توافق نامه سه 

 جانبه ايران، تركيه و برزيل

فرا رسيدن سالگرد كودتاي انتخاباتي و  برنامه هاي 
 ارتجاع براي مقابله با جنبش ضد استبدادي

     3ادامه در صفحه 

خرداد ماه و سالگرد كودتاي ولـي     22
فقيه و سپاه پاسداران رژيـم تـاريـك        
انديشي براي نفي آراي ميليون ها تن از 

رژيم ضـد  .  هم ميهن نان ما فرا مي رسد
مردمي پس از نزديك بـه يـك سـال        
سركوب خشن و خونين جنبش مردمـي،  
دستگيري هاي گستـرده، اعـتـرافـات       
قربانيان شكنجه و در هفته هاي اخـيـر     

ــدام  اعــ
زندانيـان  
. سياسـي 

براي زهر 
ــم  چشــ
گيري از   
جنـبـش   

مــردمــي، 
همچنـان  
در هراس 
ــوان    از ت
ــن  ايــــ
جنبش در 
ــران  ــح ب

 .جدي به سر مي برد
تمام اقدامات امنيتي مزدوران رژيم و   
تهديدات سران جنبش سبز به محاكمـه  
و زندان بيش از آنكه نشانه قدرقـدرتـي   
كودتاچيان باشد، نشانه هاي ضعف جدي 

آنها در كنترل جنبش عميق مـردمـي   
يي است كه با وجود يك سال حمالت 
پياپي به حيات و مبارزه خود همچنان 

حفظ، ادامه و گسترش .  ادامه مي دهد
اين جنبش تنها در چارچوب مـبـارزه   
متحد و سازمان يافته همه نيـروهـاي   

سياسي و آزادي خـواه         -اجتماعي 
 .ميهن ما ميسر است

در 
اواســــط 

ارديبهشت ماه، محمد علي جعفري فرمـانـده   
كل سپاه پاسداران در جـمـع پـاسـداران و         
بسيجيان استان ايالم بار ديگر زبان به تهديد 
مردم گشوده، تاكيد كرد سپاه با همـه تـوان     

     8ادامه در صفحه 

دولت كودتا، و فعاليت 
 هاي اقتصادي مافيايي 

جانشين فرمانده نيروي انتظامي، از آغاز عـمـلـيـات     
 400شناسايي و دستگيري سران و اعضاي بـيـش از       

 30روز پنج شنبه  16دفتر شركت هاي هرمي از ساعت 
به گزارش خبرنـگـار مـهـر،       .    ارديبهشت ماه خبر داد

سردار احمدرضا رادان در نشست خبري يي كه عصـر    
پنجشنبه در محل فرماندهي تهران بزرگ برگزار شد، با 

اميدواريم با شناسايي و “  :   اعالم اين خبر اظهار داشت
برخورد با اين شركتها از اين پس هيچ كس بـه خـود     
اجازه ندهد در جمهوري اسالمي با چنين روشـهـايـي      

 ”.مطامع خود و بيگانگان را تامين كند

وي فعاليت شركت هاي هرمي را نوعـي گـروگـان      
گيري، گروگان كشـي و بـاج خـواهـي نـامـيـد و                  

ماحصل فعاليت اين شركتها خروج ميلـيـاردهـا    ”: افزود

تومان از جمهوري اسالمـي ايـران اسـت كـه           
اميدواريم با اطالعاتي كه مردم از سراسر كشور از 
اين شركتها اعالم مي كنند ديگر شاهد فعالـيـت   

 30خبرگزاري مـهـر،       ( ” قارچ گونه آنها نباشيم
 ).ارديبهشت

فروردين، در گـزارشـي از        17خبرگزاري ايلنا،
مراسم تقدير از فعاالن تنظيم بـازار، سـخـنـان         

وي .  احمدي نژاد را در اين باره مخـابـره كـرد        
اگر گسترده ترين تـولـيـدات در         ”: اظهار داشت

كشور صورت گيرد اما شبكه توزيع مناسبي وجود 
نداشته باشد تا اين توليدات بـه دسـت مصـرف        
كننده برسد قطعا بايد بدانيم كه آن توليد ضـايـع   

وي با ذكر اينكه توزيع در سـراسـر      ”.خواهد شد
كشور بايد به طور هماهنگ و منظم باشد تا بتوان 
نوسانات موجود در قيمت ها را كنترل كرد، ادامـه  

ما مي دانيم كه مسير توزيع يـك مسـيـر        ”  : داد
هموار نيست، چرا كه پيش از آن اندازه اي كـه      

. براي توزيع بايد هزينه شود، هزينـه مـي شـود       

در حالي كه خبرگزاري هاي جهان از توافق 
همه كشورهاي عضو شوراي امنيت، از جملـه  
چين و روسيه درباره تصويب تحـريـم هـاي      
جديد بر ضد رژيم واليت فقيه خبر مي دادند، 

ارديبهشت ماه درتهـران   27صبح روز دوشنبه 
توافق نامه اي با حضور رييس جمهور برزيـل  
و نخست وزير تركيه به امضاء رسـيـد كـه        
مطابق آن جمهوري اسالمي معاوضه اورانيوم 

سيستم قضايي، اعترافات اجباري، 
 حقوق و آزادي هاي دمكراتيك

سيستم قضايي جمهوري اسالمـي بـا     
اعدام پنج زنداني سياسي و نيز با تشديد 
شكنجه براي اعترافات اجباري در زندان 
ها و همزمان با آن تـبـرئـه حسـيـن            
شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان 
ثابت كرد، قوه قضاييه نه تنها از استقالل 
برخوردار نيست، بلكه به يك بخش مهم 
ماشين سركوب كودتاچيان بـدل شـده     

     2ادامه در صفحه 
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 !است
درست يك روز پس از انتشار اطالعيه دادسراي عمومي و انـقـالب   

 76اسالمي تهران مبني بر اعدام وحشيانه پنج زنداني سياسي، شعبـه    
دادگاه كيفري استان تهران حسين شريعمتداري پاسدار شكنجه گـر و    

 . مدير مسئول روزنامه كيهان را از اتهامات وارده مبرا داشته، تبرئه كرد
ارديبهشت ماه در خصوص چگونگي  20در گزارش خبرگزاري فارس 

: تشكيل دادگاه حسين شريعتمداري و راي صادره از جمله مي خوانيـم 
جلسه رسيدگي به كيفر خواست مطروحه عليه مدير مسئول روزنـامـه   “ 

 . برگزار و حسين شريعتمداري از اتهامات وارده تبرئه شد... كيهان
هيات منصفه در مورد شكايت خانم شيرين عبادي، موضوع افتـرا،  ...  

انتشار مطالب خالف واقع و توهين، هيات منصفه مطبوعات به اتـفـاق   
در مـورد    ...  متهم را مجرم نـدانسـت    )  خوب توجه كنيد اتفاق آراء( آرا 

شكايت خانم شادي صدر مبني بر انتشار مطالب خالف واقع، هـيـات     
در مـورد شـكـايـت         ...  منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم نـدانسـت  

عمادالدين باقي هيات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم تشـخـيـص    
 .”...نداد

عالوه بر مدير مسئول روزنامه كيهان، هيات منصفه مطـبـوعـات و      
دادگاه كيفري، مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي جوان، تهـران  
امروز، خبر و ماهنامه بسيج فرهنگيان را از كليه اتهامات وارده تـبـرئـه    
ساخت و به اين ترتيب تقريبا آن دسته از اشخاص و روزنـامـه هـاي      
مدافع كودتاي انتخاباتي و متعلق به ارتجاع حاكم كه با شكايت هـاي  
مطروحه از سوي چند شاكي در برابر دادگاه قرار گرفته بودند، تبرئه و   

قوه قضاييه زماني ايـن چـنـيـن         .  مورد تشويق و قدرداني واقع شدند
مدافعان كودتاي انتخاباتي و وابستگان رژيم از جناح ذوب در واليت را 
مورد تفقد قرار مي دهد كه كليه اخبار و گزارشات حاكي از تشديد فشار 
و شكنجه بر زندانيان سياسي براي امضاء توبه نامه و اعتراف اجـبـاري   

 . است
مطابق اخباري كه فعاالن حقوق بشر منتشر ساخته اند، تعداد قـابـل   
توجهي از زندانيان سياسي و بازداشت شدگان رخ دادهـاي پـس از         
كودتاي انتخاباتي، تحت فشارهاي شديد براي اعتراف و نـمـايشـات        
تلويزيوني مي باشند كه قرار است در آستانه سالروز كودتا از صـدا و        

اين گزارشات حاكي از آنست كه فيلم هاي متعـددي  . سيما پخش شود
از قربانيان شكنجه تهيه گرديده و سپاه و وزارت اطالعات قصد پخش 

در اين خصوص حتي زنده .  خرداد دارند 22آن را در روزهاي منتهي به 
ارديبهشت به همراه چهار تن ديـگـر    19ياد شيرين علم هويي كه روز 

اعدام شد، تا ساعاتي قبل از اجراي حكم زير شكنجه بـراي اعـتـراف      
اجباري قرار داشت كه زير بار نرفته و با سربلندي برنامه شكنجه گران 

برخي زندانيان سياسي مانند زينب جالليان، محـبـوبـه    .   را خنثي نمود
كرمي، رسول بداغي، محمد داوري، بدرالسادات مفيدي و چند تن ديگر 

 . به شدت زير فشار براي اعتراف  به جرم هاي نكرده هستند
اين فشارها چنان ابعاد وحشتناك و گسترده اي يافته است كه مهدي 
كروبي طي نامه اي با شجاعت به آن اعتراض نمـوده و دسـت بـه          

كروبي در نامه به دادستان تهران عباس جعـفـري   .  افشاگري زده است
دولت آبادي با صراحت نوشته است، سردبير سايت سحام نيـوز بـراي     

كروبي در نامه خود مـي  .  اعتراف اجباري و دروغين زير فشار قرار دارد
مدتي بود كه اخباري متواتر در باب تحت فشار قراردادن آقاي “ :  نويسد

محمد داوري سردبير سايت سحام نيوز كه بيش از هشت ماه است در   
بازداشت به سر مي برد، براي اعتراف گيري عليه اينجانب و پـرونـده     

تا اينكه چند روز پيش در خبرها . تجاوزهاي پس از انتخابات مي شنيدم
به نقل از خانم مينا جعفري وكيل آقاي داوري نيز خواندم كه مـوكـل     
شان را تحت فشار قرار داده اند تا عليه من اعتراف كند و مـاجـراي       
تجاوزهاي پس از انتخابات در زندان ها را دروغ بخواند و مستندات آن 

اي عجب از كساني كه مي خواهند آن لـكـه   ...  تجاوزها را تكذيب كند
ناپاك را با دروغي پاك كنند، و چه خوش خيال كه انگار بـا چـنـيـن       
ترفندها و اعتراف گيري هايي مي توان عقل از مردم بـرد و آفـتـاب        

حقيقـت را زيـر        ...ادامه سيستم قضايي، اعترافات اجباري 
من از ... خاك كرد

شما بـه عـنـوان      
دادستان تـهـران   
مي خـواهـم بـه      
حكم وظيفه تـان  
پيگيري كنيـد و    
آگــاه شــويــد از     
رفتارهايي كه بـا    
ايشان شده اسـت  
و اقرارهايي كه از 
ايشان خواسته اند 
بلكـه پـيـش از        
نمايش احتمـالـي   
آن اعترافـات، از    
پشت پرده نيز بـا  

آقاي ...  خبر باشيد
دادســتــان چــرخ   
تواب سـازي را      

 .”...متوقف كنيد
مساله اعترافات 
اجباري كه اينـك  
با نزديك شدن به 
سالروز كـودتـاي   

انتخاباتي بارديگر در دستور كار واپس گرايان قراردارد و مي خواهند بـا پـخـش      
تبليغاتي حساب شده را -چندين فيلم مختلف از قربانيان شكنجه يك جنگ رواني

. به جنبش مردمي تحميل كنند، سابقه اي به طول عمر جمهوري اسالمـي دارد   
اين شيوه پليد و ضد انساني بويژه در دهه شصت خورشيدي برضـد نـيـروهـاي       

براي آشنايي بـيـشـتـر بـا          .  مترقي و چپ و در راس آنها حزب ما بكار برده شد
وضعيت آن زمان نامه هاي سرگشاده ي رفقاي توده اي، احمد دانش و هوشنـگ  
قربان نژاد دو عضو رهبري حزب ما در دسترس قرار دارد و گواهـي بـر رفـتـار         
وحشيانه و خارج از توصيف شكنجه گران و دستگاه امنيتي و قضايي رژيم واليت 

اعتراف گيري هاي امروز ادامه و نتيجه مستقيم همان برنامه هـاسـت   .  فقيه است
 . كه اينك طيف گسترده تري از نيروهاي سياسي را دربر گرفته است

عالوه بر موضوع اعترافات اجباري دروغ، نبايد از خطر ادامه اعدام ها غافل شد، 
ارديبهشت ماه، با تاييد حكم اعدام محمد عـلـي      20به گزارش نداي سبز آزادي 

حاج آقايي، جعفر كاظمي و عبدالرضا قنبري در دادگاه تجديد نظر، خطر اجـراي    
 . احكام اين سه نفر در روزهاي آينده افزايش يافته است

دو تن از اين افراد يعني محمد علي حاج آقايي و جفعر كاظمي از زنـدانـيـان        
سياسي دهه شصت مي باشند و صرفا به دليل همين سابقه سيـاسـي در اواخـر        

از .  شهريور ماه سال گذشته توسط شعبه اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شدنـد 
ارديبهشت ماه نيز درگزارشي نسبت به انـتـقـال       20سوي ديگر خبرگزاري هرانا 

برخي زندانيان سياسي به زندان گوهر دشت و مكان هايي نامعلوم هشـدار داده      
همه اين اقدامات دركنار همكاري و همدستي گسترده و همه جانبه دادگاه .   است

هاي انقالب اسالمي و دادستاني ها با سپاه و وزارت اطالعـات در پـيـگـرد و           
سركوب و نقض خشن حقوق بديهي مردم، نشانگر ماهيت عميقا واپـس مـانـده      

 . دستگاه فضايي رژيم واليت فقيه است
در اين سيستم ناعادالنه و ارتجاعي، حسين شريعتمداري ها تـبـرئـه شـده و         
افرادي مانند محمد اوليايي فر كه وكيل مدافع تعدادي از مـبـارزان و فـعـاالن         
كارگري و دانشجويي است، دستگير و به اتهامات دروغين و ساختگي بـه بـنـد        

نمي توان و نبايد در مقابل اين ظلم و تعددي و بي عدالتي زبان .  كشيده مي شود
 . به اعتراض نگشود و خواستار مبارزه اي پيگيرانه و متحد با ارتجاع حاكم نگرديد

سيستم قضايي رژيم واليت فقيه به عنوان بخشي از ماشين اهريمني سركوب، 
در پايمال ساختن حقوق و آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي نقش عمده و 

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، افشا و خنثي نمودن توطئـه  .  برجسته اي دارد
اعترافات اجباري، جلوگيري از اعدام ها بدون افشاگري درباره ماهيت عملكرد اين 

 !سيستم قرون وسطايي امكان پذير نيست
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 ...ادامه عوام فريبي ها رژيم واليت فقيه 

ماده اي كه به امضاء  10در بيانيه .  را پذيرفت)  تركيه( خارج از خاك ايران در كشور ثالث 
رهبران ايران، تركيه و برزيل رسيده، جمهوري اسالمي تعهد كرد ذخيره اورانيوم كشور را 

 . براي معاوضه دراختيار تركيه قرار دهد
سياست اتخاذ شده از سوي دولت ضد مردمي احمدي نژاد، چيزي جـز يـك مـانـور         
سياسي مزورانه براي خارج كردن رژيم از زير تشديد فشارهاي خارجي، در حـالـي كـه        
بحران عدم مشروعيت داخلي آن با وجود ماه ها سركوب خونين و خشن جنبش مردمـي  

حزب توده ايران و ديگر نيروهاي متـرقـي و آزادي       .  همچنان ادامه دارد، نبوده و نيست
خواه كشور در تمام اين سال ها كه رژيم سياست تنش آفريني را در اين زمينـه دنـبـال      
كرده، همواره ضمن دفاع از حق بالمنازع ايران در زمينه بهره وري صلح آميز از انـرژي    
هسته اي، هرگونه دخالت خارجي و فشارهاي كشورهاي امپرياليستي را در زمينه محروم 
كردن ايران از اين حق و دخالت در امور داخلي ميهن ما را به شدت محكوم كرده و مي 

مانورهاي اين چنيني از سوي رژيم واليت فقيه سابقه طوالني دارد و سـيـاسـت        .  كنند
هسته اي در دوران دولت برگمارده احمدي نژاد همواره به عنوان ابزاري براي مانورهـاي  
داخلي و خارجي و نه به خاطر دلسوزي رژيم پيرامون منافع ملي، بلكه براي حفظ پـايـه     

 .هاي رژيم ضد مردمي و ديكتاتوري ميهن ما به كار گرفته شده و مي شود
توافق نامه امضاء شده در تهران عكس العمل هاي وسيعي را در ميان رسـانـه هـاي      
گروهي و شماري از نيروهاي سياسي كشور برانگيخت، از جمله پايگاه اطـالع رسـانـي      

عقب نشينـي  “ :  كلمه كه بيانگر ديدگاه هاي ميرحسين موسوي است، در مطلبي با عنوان
: ارديبهشت متذكر شد 28، به تاريخ ” آشكار از شعارهاي گذشته، توافق نامه يا تعهد نامه؟

به نظر مي رسد آنچه كه سرانجام توسط دولت احمدي نژاد پذيرفته شد، همـان طـرح     “ 
دول غربي بدون هيچگونه امتيازي مي باشد و تنها بيم كارشناسان و دلسوزان منافع ملي 

. اين است كه يا درمقابل اين توافق هيچ امتيازي درراستاي منافع ملي كسب نشده باشـد 
و يا اين توافق حق السكوتي به دول خارجي براي سكوت درمقابل رفتار داخلي حاكمـان  

و در نهايت اين سوال باقي مي ماند كه چه كساني هزينه اي كـه ايـن هـمـه             .  باشد
ماجراجويي بي حاصل درسال هاي اخير بركشور تحميل كرده است را بايد بردوش كشد؟ 

 ”.شايد مردم
بلندگوهاي تبليغاتي رژيم و گروهي از وابستگان ارتجاع درمجلس شوراي اسالمي بـا    

درصـد كـل        70حرارت وهياهوي تبليغي مدعي شدند، توافق نامه سه جانبه و  انتقال   
هـوشـمـنـدي و       “ ذخاير اورانيوم غني شده به خارج از كشور سياستي جديد و حاكي از   

: ارديبهشت ماه، در يادداشت روز خود نوشـت  28كيهان، .  دولتمردان كنوني است”  درايت
حاوي نـكـاتـي اسـت كـه از              ...  ماده اي ايران تركيه و برزيل  10بيانيه مشترك و “ 

اگر گروه ويـن  ...  هوشمندي طرف ايراني درچالش هسته اي پيش روي حكايت مي كند 
مفاد بيانيه سه جانبه تهـران  )  آژانس بين المللي انرژي هسته اي، روسيه، فرانسه، آمريكا( 

مي توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه اين   -كه بعيد به نظر مي رسد–را بپذيرد 
 .”...بيانيه اميدوار بود 

بر خالف بلندگوهاي تبلغاتي رژيم، سياست اتخاذ شده از سوي دولت احمدي نژاد،  نه 
تنها حاكي از درايت و هوشمندي و دلسوزي سران ارتجاع براي منافع ملي ميـهـن مـا      
نيست، بلكه نشانه آشكار عقب نشيني خفت بار در مقابل فشارهاي خارجـي و داخـلـي        

 .   است
نكته ديگري كه بايد دراين توافق نامه از منظر منافع ملي و حقوق حقه مردم ايران به 

گر چه در توافق سه جانبـه  .  دقت و با حساسيت مورد توجه قرار بگيرد، نقش تركيه است
. نام برزيل زياد به گوش رسيد اما درحقيقت  نقش تركيه در اين توافق نامه اساسي است

انتخاب تركيه، كه عضو پيمان ناتو است،  به عنوان محل مبادله سوخت و نـگـهـداري      
اورانيوم غني شده ايران را نيز بايد بخشي از مانور سياسي و عقب نشيني ذلت بار رژيـم    

البته نكته قابل تأكيد ديگر اين است كه با وجود عقب نشيني رژيم تاكـنـون   .   تلقي كرد
نشاني از تغيير موضع گيري اتحاديه اروپا و آمريكا و تخفيف خطر تحريم هاي مـداخلـه   
جويانه با اين توافق نامه رفع نگرديده است و پيش نويس قطعنامه چهارم از سوي آمريكا 

 . به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شده است
دولت كودتا با سياست هاي خود به حقوق حقه مردم و منافع ملي ايـران لـطـمـات         

ارتجاع حاكم قادر به تامين منافع ملي ايران از جمله حـق  .  سنگين وارد آورده و مي آورد
مسلم و غير قابل انكار دستيابي كشور به انرژي هسته اي در تعامل سازنده و مثبـت بـا     

راه اصولي اعتماد سازي برپايه منافع ملي و برقراري رابطه سالم و متقابـال  .  جهان نيست
 .  سودمند و احترام آميز با همه كشورهاي جهان است

حزب ما ضمن تاكيد برحقوق انكار ناپذير ايران در دستيابي به انرژي هسته اي، همراه 
با ديگر نيروهاي ملي و ميهن دوست از هر توافقي كه بر پايه منافع ملي ايران اسـتـوار     

 ... ادامه فرا رسيدن سالگرد كودتاي انتخاباتي

دانشـجـوي      20هرانا نيز خبر احضار . اخراج و تبعيد مواجه شدند
دانشگاه تهران توسط اداره پيگيري وزارت اطالعات را منـتـشـر    

جنبش كارگري و مهار آن جاي ويژه اي را در بـرنـامـه      .  ساخت
عالوه بر تقويت بسـيـج   .  كودتاچيان به خود اختصاص داده است

كارخانجات و تقويت مالي و تداركاتي حراست كارخانجات، كميته 
هاي انضباطي و انجمن هاي اسالمي در كليه واحدهاي صنعتي، 
پيگرد و اعمال فشار بر فعاالن سنديكايي افزايش چشم گير يافته 

بعنوان نمونه تعدادي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت .  است
واحد اتوبوس راني تهران كه برخي از آنان قبال اخراج شده بودند 

به مرور با حكم اداره كار به محل كـار خـود        1387و در سال 
بازگشتند، از دريافت حقوق و مزاياي ماهيانه خود محـروم مـي     
باشند بسيج و حراست شركت واحد با كمـك انـجـمـن هـاي          
اسالمي اين دسته از كارگران را در آستانه سـالـگـرد كـودتـاي        
انتخاباتي زير فشار شديد گرفته اند تا به زعم خويش كارگران را   

اين كـارگـران عضـو      .  از پيامدهاي اعتراض و اعتصاب بترسانند
سنديكا چندين ماه است كه حقوق نگرفته اند در حاليكه ديـگـر     

بعالوه در مـراكـزي     .  زحمتكشان حقوق خود را دريافت كرده اند
مانند ذوب آهن، پوالد مباركه، پااليشگاه تهران و ايران خـودرو    
تعدادي از فعاالن كارگري احضار و يا از طريق تلفن مورد تهديد 

درعين حال طرح عفاف و حجاب نيز براي مـهـار   .  قرار گرفته اند
همچنين مسئولين و فعاالن جبهه .  جنبش زنان پيگيري مي شود

مشاركت اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در مراكـز  
استان ها از سوي وزارت اطالعات احضار و براي امضاء تـعـهـد    

. تحت فشار و آزار و اذيت هستند”  عدم فعاليت“ نامه اي مبني بر 
امنيتـي بـراي     -علت اين اقدام حساب شده تالش ارگان نظامي

هدف .  توقف كامل فعاليت هاي اين دو جريان اصالح طلب است
كودتاچيان مهار كامل اين دو نيروي سياسي خصوصا در آستانـه  

 .  كودتاي انتخاباتي است
اجـتـمـاعـي و       -به همه اينها بايد پيگرد دايمي فعاالن صنفي

مادران عزادار، مـادران صـلـح، كـانـون            .  دگرانديشان را افزود
نويسندگان، كانون وكال و هر نهاد و انجمن مردمي و مستقل زير 

 . فشار شديد سپاه، وزارت اطالعات و دولت كودتا قرار دارد
بي جهت نبود پاسدار نقدي فرمانده بسيج در همايش فصـلـي   

 22فرماندهان گردان ها و پايگاه هاي بسيج ناحـيـه هـمـدان         
: ارديبهشت ماه با اشاره به نزديكي بيست و دوم خـرداد گـفـت     

تهاجم به بنيان هاي فكري و نظام مقدس اسـالمـي پـس از        “ 
دفاع از واليت در فتنه هاي پس ...  جريان فتنه شدت گرفته است

از انتخابات از مهمترين فعاليت هاي بسيج بود و پايـگـاه هـاي      
بسيج بهترين جايگاه براي آماده و مهيا شدن افراد براي روزهاي 

) برجريان فتـنـه  ( دشوار و آزمايش هاي سخت به منظور پيروزي 
 ”.هستند

در اين اوضاع حساس وظيفه مقدم و مبرم هـمـه احـزاب و        
نيروهاي مهين دوست، انقالبي و آزاديخواه، تـقـويـت صـفـوف        

مـواضـع اخـيـر       .  جنبش ضد استبدادي و تشديد مبـارزه اسـت    
ميرحسين موسوي و تاكيد  برژرفش مطالبات مردم و همگـامـي   
او، رهنورد و كروبي با اين خواست ها و مطالبات كه خود نشانگر 
عميق تر شدن جنبش اعتراضي و پايگاه اجتماعي نيرومـنـد آن     
است، كودتاچيان و ارتجاع حاكم را به هراس افكنده و مـاهـيـت    
برنامه هاي توطئه گرانه آنها را پيچيده تر و خطرناك تـر مـي       

امري كه نبايد لحظه اي نسبت به آن ترديد به خـرج داد    .  سازد
افشاندن تخم نفاق و تفرقه در صفوف مبارزات، كوشـش بـراي     
حفظ وحدت جناح هاي مختلف و حفظ پشتيباني و جلب نـظـر     
مراكز و مراجع پر نفوذ مذهبي با شايعه پراكني و ايراد تهمـت و    
دروغ به موسوي و كروبي، و جز اينها بخش هاي از اين توطـئـه   

مي توان با وحدت و اتحاد عمـل  .  چند وجهي محسوب مي شوند
 !برنامه هاي كودتاچيان را خنثي و عقيم ساخت
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

شوراي نگهبان از رد صالحيت تا ايراد 
 !اتهام و دروغ پراكني

 
روزنامه كيهان ارگان تبليغاتي كـودتـاچـيـان       
درادامه سياست پرونده سازي عليه چهره هـا و    
شخصيت هاي موثر مخالف و منتقد كـودتـاي     
انتخاباتي با درج سخنان  غالمحسين الهام عضو 
حقوق دان شوراي نگهبان به تهديد ميرحسـيـن   

اين اقدام بي شك بـا هـدف     .  موسوي پرداخت
معيني صورت گرفته و بايد نسبت به ايـنـگـونـه     
اتهامات و پرونده سازي ها بويژه در آسـتـانـه        

 !سالگرد كودتاي انتخاباتي فوق العاده هوشيار بود
ارديبهشت از قول غـالم حسـيـن       21كيهان 

الهام كه ازچهره هاي شناخته شده واپس گرايان 
و نيروهاي قشري هوادار احمدي نژاد است مـي  

براي كساني كـه هـنـوز طـرفـدار          ....  “: نويسد
موسوي هستند متاسفم چرا كه وي باعث برهـم  
زدن نظم كشور، ترورهاي خياباني و مسايلي از   
اين دست شده است، زماني كه موسـوي بـراي     
تاييد صالحيت رياست جمهوري كانديدا شد، بـه  

اما امروز مـن  ) براي تاييد صالحيت(او راي دادم 
او را يك محارب عليه نظام مي دانم، البته ايـن  
نظر من يك نظر حقوقي است و التزام عـمـلـي    

 .”ندارد
اين سخنان تهديد آميز در اوضاعي بيان مـي    
شود كه كليه ارگان هاي امنيتي و نظامي خود را 

خرداد و حوادث احتمالي آن آماده مـي   22براي 
كنند و شاهد طراحي انواع برنامه هـا از سـوي       

بـعـالوه   .  سپاه، بسيج و نيروي انتظامي هستـيـم  
تقارن اين پرونده سازي با موج فشار برزندانيـان  
سياسي براي اعترافات اجباري نمي تواند ونبايـد  

 . تصادفي تلقي گردد
الهام عالوه بر تهديد موسوي با تاكيد از نقش 
و جايگاه شوراي نگهبان دفاع كرده و درحقيقـت  
با گستاخي اعالم مي دارد كه از اين پـس ايـن     
نهاد زايد و واپس مانده در خصـوص نـظـارت        
استصوابي و رد صالحيت افراد با شدت بيشتـري  

 . اقدام خواهد كرد
درحال حاضر هـم    ...  “ :  وي خاطر نشان نمود

درايـن  .  گرايش مردم به سمت اصولگرايان است
بخوان ( راستا صحيح نيست زماني كه نظر مردم 

از اصـالح طـلـبـان         )  ارتجاع حاكم و ولي فقيه
... برگشته ما، شوراي نگهبان را زير سوال ببريم 

شوراي نگهبان به عنوان خط كش بايد بر قوانين 
بايد تمام مصوبات مجلس ...  نظارت داشته باشد 

نفره اين شورا بررسي شود تا مغايـر   12دركميته 
نظارت برقانون انتخابـات  ...  قانون و شرع نباشد 

برعهده شوراي نگهبان است و اين شورا درتمـام  

 .”...نظارت دارد ) بدون استثناء(مراحل انتخابات 
با اين سخنان الهام كه يكي از اعضاي حقوق دان فعال شوراي نگهبان به شمار مي آيد، اين نـهـاد   
عالوه براينكه با اعمال نظارت استصوابي درانتخابات دخالت آشكار كرده و راي و اراده مردم را ناديـده  
و پايمال مي سازد، اخيرا درقامت قضاوت و داوري نيز ظاهر شده وبرحسب اراده ولي فقيه و درست در 
مقابل قوانين جاري به ايراد اتهام به افراد و سازمان ها و احزاب مي پردازد و چون يك محكمه قضايي 

 !فرد يا افرادي را محارب، مفسد و جز اينها لقب مي دهد
به هر روي مفهوم واقعي سخنان غالم حسين الهام و ماهيت سياه و عملكرد شـوراي نـگـهـبـان        

 !برهمگان روشن است

 

سپاه غارت مي كند، رييس مـجـلـس    “ -حمايت علي الريجاني از سپاه پاسداران 
 ”حمايت مي كند

 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي واز چهره هاي طيف ارتجاع حاكم در اوج كشمكـش  
دولت و مجلس و باال گرفتن اختالفات در ميان مرتجعان ذوب در واليت، در ديدار با فـرمـانـدهـان       
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه يعني مركز و ستاد اصلي فعاليت هاي اقتصادي اين ارگـان ضـد       

نام سپـاه  “ :  او متذكر شد.  مردمي به تعريف و تمجيد از نقش و حضور سپاه درعرصه اقتصادي پرداخت
درهر عرصه اي كه وارد شده با فداكاري و ايثارگري عجين بوده است و هر جا كه مشكلي داشته ايـم  

داشتن يك تحليل درست در سپاه ...  سپاه با همه هستي خود ورود كرده و باعث رفع موانع شده است 
پاسداران بسيار مهم است تا بداند حريف درچه موقعيتي و ما بايد درچه زمينه هايي فعاليت كنيم، امـا    

يكي از اين ) اقتصادي(اينها دليلي براين نيست كه سپاه برديگر بخش ها توجه نكند و بخش سازندگي 
كار قرارگاه خاتم از جنس كارهاي پيمانكاري معمولي نيست و نشانه هايي از حال و   ...  بخش هاست 

سپاه از جنس مردم است و قرارگاه سازندگي خاتم ... هواي دفاع مقدس در اين پروژه ها ديده مي شود 
مي ) سپاه پاسداران(نمي خواهد جاي كسي را بگيرد و با شركت هاي كوچك رقيب شود، بلكه قرارگاه 

ما درمجلس شوراي اسالمي نيز به شما ...  خواهد بستر را فراهم كند و به بخش خصوصي كمك كند 
كمك مي كنيم و اميدواريم در مسير سازندگي كشور حركت هاي خوبي صورت بگيرد، توسعه كشـور  

 .”صورت نمي گيرد) كالن سرمايه داران و بنيادهاي انگلي(بدون مشاركت عامه مردم 
علي الريجاني كه خود زماني از مسئولين ارشد سپاه بود و دردوران دولت خاتمي از چـهـره هـاي        
اصلي برنامه ريزي عليه اصالحات و اصالح طلبان، هنگامي به دفاع از سپاه برخاسته كه ايـن ارگـان     
سركوبگر به يك غول اقتصادي بدون رقيب در اقتصاد كشور بدل شده و ميهن ما را به سمت فاجـعـه   

حمايت عناصري مانند الريجاني و باندهاي تاريك انديش اين جناح از سپاه و فعاليـت  .  سوق مي دهد
ديدار اخير ميان علي الريجاني و قـرارگـاه خـاتـم       .  مخرب اقتصادي آن بي علت و يا تصادفي نيست

االنبياء، سياستي جزء معامله اين جناح با سپاه براي بدست آوردن امكان بيشتر براي مانور در صحـنـه   
ايـنـان   .  علي الريجاني و جناح واپس گراي او آگاهانه به دفاع از سپاه مشغول هستنـد  . سياسي نيست

ولي فقيه و باندهاي هوادار احمدي نژاد داراي   -درغارت ثروت ملي و سركوب توده هاي مردم با سپاه
گرچه در ديدگاه و منافع اقتصادي، عملكرد و سليقه اختالفاتي .  نكات مشترك و منافع همسان هستند

علي الريجاني و جناح او مطلقا عاليق ملي و ميهني نداشته و نسبـت بـه     .   را داشته و خواهند داشت
 .سرنوشت مردم و كشور احساس مسئوليت نمي كنند

 
 

 !افزايش جمعيت حاشيه نشين در كشور
 

پديده دردناك حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ كشور به يك معضل عمده اجتماعـي بـدل شـده        
مطابق آخرين آمار رسمي رژيم واليت فقيه، جمعيت حاشيه نشين شهرهاي بزرگ چون تهـران،  .  است

ارديـبـهـشـت مـاه         15خبرگزاري مهر .  ميليون نفر رسيده است 8مشهد، اصفهان و تبريز به نزديك 
معاون دبيرخانه ستاد ملي توانمند سازي و سامان دهي سكونت گاه هاي غـيـر رسـمـي       ” : گزارش داد

هزار نفر درمنـاطـق حـاشـيـه اي           500كشور گفت، براساس برآوردهاي انجام شده، هفت ميليون و 
وي ادامه داد حاشيه نشيني با مشكالت اجتماعي و اقتصـادي بـويـژه      .  شهرهاي كشور ساكن هستند

درصد سكونتگاه هاي غير رسمي در محدوده شهرهاي كشور واقع اند  91.  مشكل اشتغال همراه است
 .”...سال دارند  15درصد آنها قدمت بيش از  85كه 

اقتصادي و فرهنگي است به مـوازات  -مساله حاشيه نشيني كه همراه با معضالت بي شمار اجتماعي
كوچ روستاييان فقر زده از روستاها به شهر و معضـل  .  رشد فقر دركشور پيدايش و گسترش يافته است

 .خدماتي موجبات اصلي حاشيه نشيني درشهرها هستند-بيكاري و تعطيلي واحدهاي توليدي
حاشيه نشينان فقير از ابتدايي ترين امكانات آموزشي، بهداشتي و فرهنگي محروم بـوده و اغـلـب        
كودكان ونوجوان ساكن دراينگونه مناطق به مدرسه نرفته و يا درهمان دوران ابتدايي ترك تحصـيـل   

اجتماعـي رژيـم     -آنچه در دو دهه اخير حاشيه نشيني را گسترش داد، برنامه هاي اقتصادي.  مي كنند
خصوصا سياست تعديل اقتصادي و اصالح ساختار اقتصادي بود كه موجب فقر اغلب زحمتكشان شهر 

اينك با توجه به برنامه دولت ضد ملي احمدي نژاد يعني قانون هدفمند سازي يارانه ها . و روستا گرديد
نبايد گذاشت پديده حـاشـيـه      .  بدون ترديد برآمار فقر و به موازات آن حاشيه نشيني افزوده خواهد شد

راه حل اين معضل بزرگ اجتماعي، تدوين .   نشيني گسترش يافته و ابعاد خطرناك تري به خود بگيرد
اجتماعي به سود اكثريت مردم و توقف برنامه هايي چون خصوصي سـازي و    -سياست هاي اقتصادي
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

 !طرح تحول اقتصادي است

 
 خانواده ها و معضلي به نام شهريه مدارس

 
دركنار تخريب نظام آموزشي و سـقـوط سـطـح و         
كيفيت علمي مدارس و دبيرستان هاي سراسر كشور از 
زمان روي كار آمدن دولت ضد مردمي احمدي نـژاد،    
مساله شهريه مدارس و افزايش ساليانه آن بـه يـك       
مشكل جدي براي خانواده هاي طبقـات مـحـروم و        

 . زحمتكش جامعه بدل گرديده است
اكنون تقريبا تمام دبستان ها و دبيرستان هاي كشور 
هنگام ثبت نام دانش آموزان مبالغي به عنوان شهريـه  
از خانواده ها طلب و اخذ مي كنند كه درصورت امتناع 
از پرداخت آن نام نويسي دانـش آمـوزان درسـطـوح         

اين شهريـه هـا     .  مختلف تحصيلي امكان پذير نيست
طي چند سال اخير مرتب افزايش يافته و تا به آنـجـا     
رسيد كه امروزه عمال تحصيل را براي ميـلـيـون هـا       

 . نوجوان و جوان دشوار ساخته است
به گزارش ايسنا دراواسط ارديبهشـت مـاه، مـديـر         

آموزش و پـرورش اسـتـان      (!!!)  مشاركت هاي مردمي
تهران با تاكيد برلزوم اخذ شهريه تـوسـط مـديـران         

شهريه مـدارس نـوعـي      “  : مدارس از جمله يادآور شد
مشاركت مردمي است و خانواده ها بطور داوطلب آن را 

شهريه مدارس هر ساله تغيير مي كـنـد،   ... مي پردازند 
زيرا نظام آموزشي به كمك هاي مـردمـي مـتـكـي          

عالوه براين شهريه كالس هـاي درسـي را       ...  است 
براساس جمعيت و ساعات كـالس، هـر سـالـه بـه            

 .”...آموزشگاه ها ابالغ مي كنيم 
شهريه آموزشگاه هاي خصوصي جدا از شهريـه اي    
است كه خانواده هاي دانش آموزان به مـدارس مـي     

به هر روي اينك مساله شهريه باعث پـديـد     .   پردازند
شدن معضلي جدي براي تحصيل فرزندان طـبـقـات      

درمنـاطـق كـارگـري، در         .   محروم جامعه شده است
شهرك هاي صنعتي ساليانه هزاران دانش آمـوز بـه       
دليل مخارج سنگين آموزش از قبيل شهريه مـدارس،    
هزينه كتاب و نوشت افزار، از ادامه تحصيل باز مانده و 

مخالفـت بـا     .   نمي توانند مدارج تحصيلي را طي كنند
برنامه خصوصي سازي آموزش و لغو شهريه در مدارس 
دولتي دركنار حمايت از حقوق و منافع فرهنگيان كشور 
وظيفه اي است كه نبايد آن را به دسـت فـرامـوشـي       

 . سپرد
 

 رشد نرخ بيكاري در ميان زنان كشور
 

با آغاز سال نو هزاران كارگر ميهن ما شغل خود را از 
. دست داده و به صف طويل بيكاران رانده شـده انـد      

زنان كارگر بخش قابل توجهي از ايـن بـيـكـاران را         
خدماتي كه تعديل -درهر واحد توليد.  تشكيل مي دهند

نيروي انساني يعني اخراج صورت مي گيرد زنان كارگر 
. نخستين قربانيان بوده و در صـف اول قـرار دارنـد         

درعين حال با انتشار آمارهاي جديد بيكاري، اين فقـط  
زنان كارگر نيستند كه بيكار شده و درمعرض فـقـر و     

 .تيره روزي قرار دارند
مطابق ارزيابي وزارت رفاه، آمار بيكاري درميان زنان 
شاغل رو به افزايش است و سال به سال برابـعـاد آن     

 . افزوده مي گردد
ارديبهشت ماه درگـزارشـي بـا         17خبرگزاري مهر 

سـال     5با اعتراف به بيكاري فزاينده زنان بويـژه در   ”  مرور برقانون برنامه چهارم توسعه“ عنوان، 
درجدول كمي برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود تا نرخ مشـاركـت     ...  “ :  گذشته، مي نويسد

اين درحالي است كه بنابر آخرين آمـار  . درصد برسد  16/  20به  84درصد درسال  12/  94زنان از 
/ 4زنان با كاهش به )  دارا بودن شغل( اعالم شده توسط مركز آمار ايران، نرخ  مشاركت اقتصادي 

 . رسيده و درواقع اين نرخ رشد منفي ادامه دارد 12
هزار فرصت شغلي  232همچنين براساس برنامه چهارم توسعه بايد نرخ بيكاري زنان با ايجاد ... 

درصد درسال پاياني كاهش پيدا مي كرد، درحالي كه اين رقم نه تـنـهـا     9/  3درصد به  17/  8از 
 ”.درصدي رسيده است 23/ 3كاهش نيافته بلكه به عدد 

عدم تعادل جنسيتي در بازار كار موجب شده تا نرخ بـيـكـاري    “ :  درادامه اين گزارش تاكيد شده
نـرخ  .  فارغ التحصيالن دانشگاهي زنان درطول برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر مـردان شـود    

ارديبهـشـت    19از سوي ديگر ايسنا ”  . درصد مي باشد 16/  7بيكاري زنان تحصيل كرده بيش از 
رييس سازمان نظام پزشكي استان تهران درمراسم تجليل از ماماهاي نـمـونـه      “ :  ماه اعالم نمود

استان هاي تهران، قم، زنجان وقزوين با انتقاد از بيكاري رو به گسترش فارغ التحصيالن رشـتـه   
مهم ترين مساله كه يك فارغ التحصيل رشته مامايي را درگير مـي    “ :  مامايي خاطر نشان ساخت

هزار نفـر بـيـكـار        30هزار ماما وجود دارد كه از اين تعداد  50كند بازار كار است كه دركشور ما 
هستند كه خود رقم قابل توجهي است كه اين مشكل به نظام سالمت و بهداشت فعلـي بـرمـي      

 .”...گردد 
افزايش شمار زنان بيكار از جمله زنان تحصيل كرده ارتباط مستقيم و مشخص با سمت گيـري  

، خصـوصـي   44اجراي برنامه هايي چون ابالغيه اصل .  اجتماعي رژيم واليت فقيه دارد-اقتصادي
سازي، هدفمندسازي يارانه ها و مقررات زدايي بردامنه و ژرفاي بيكاري بويژه بيكاري زنان خواهد 

 !افزود

 

 طرح امنيت وانضباط اجتماعي يا سلب امنيت و آسايش مردم 
 

هرچه به سالروز كودتاي انتخاباتي نزديكتر مي شويم، ارتجاع خصوصا دولت ضد ملي احـمـدي   
دسـتـگـاه    .  نژاد برتعداد طرح ها و برنامه هاي خود براي مقابله با اعتراضات مردمي مي افـزايـنـد   

سركوب رژيم واليت فقيه و ازآن جمله نيروي انتظامي جايگاه ويژه اي در اين طرح هـاي ضـد       
 .مردمي دارند

خود را به ”  توان و اقتدار“ فرماندهان نيروي انتظامي از ابتداي امسال درهر فرصتي، مي كوشند 
 17دراين باره خبرگزاري مهر . رخ كشيده و از تسلط بي چون و چراي خود برامور سخن مي گويند

با ورود به برنامـه  “ :  ارديبهشت ماه از قول پاسدار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي گزارش داد
پنجم توسعه، پايدار سازي امنيت و انضباط اجتماعي و برقراري نظام امنيت از جمله امنيـت نـرم     

آينده پژوهي و رصد مداوم تـحـوالت   .  است)  برنامه پنجم(افزاري هدف اصلي پليس دراين برنامه 
امنيتي و انتظامي همراه با توسعه اشراف اطالعاتي موجب آمادگي عمليـاتـي پـلـيـس        -اجتماعي

ايجاد امنيت پايدار درقالب طـرح  .  درمقابله با بحران هاي مختلف و خصوصا فتنه سال گذشته شد
هايي درهفته هاي آينده به اجرا درخواهد آمد كه از ناامني جلوگيري كرده و انضباط اجتماعـي را    

آنچه فرمانده نيروي انتظامي به عنوان پايدار سازي امنيت اجتماعـي و ارتـقـاء        ”  . ارتقاء مي دهد
پليس با سازماندهي گشت هـاي  .  انضباط اجتماعي طرح مي كند، مطلب و موضوع جديدي نيست

متعدد با عناوين مختلف در مراكز و محالت شهر حضور يافته و درخصوصي ترين جنـبـه هـاي      
برخورد با زنان به بهانه هاي واهي مانند بدحجابـي، اذيـت و آزار         .  زندگي مردم دخالت مي كند

جوانان دختر و پسر، دستگيري هر جواني كه برخالف تمايل حضرات رفتار كند، شناسايـي افـراد     
مخالف درمحالت از زمره اين برنامه ها هستند كه فرمانده نيروي انتظامي از آن با نـام ارتـقـاء        

پرسيدني است چگونه مي توان به ادعاي ارتقاء امنيت اجتماعي باور .  انضباط اجتماعي نام مي برد
كرد، در صورتيكه درسطح كالن شهري چون تهران و زير نگاه و كنترل ماموران نيروي انتظامـي  

آيا سرقت تنديس و كابل مخابـرات  . ده ها مجسمه و ده ها متر كابل مخابرات به سرقت مي رود 
 امنيت فردي و اجتماعي مردم را خدشه دار نمي سازد؟

در فرهنگ گزمگان مسلح رژيم امنيت و انضباط اجتماعي فقط سركوب زنان و جوانان وتعقيـب  
سال هاست نـيـروهـاي    .   و پيگرد دگر انديشان و تعطيلي روزنامه و نشريات منتقد و مخالف است

سپاه، بسيج و ماموران نيروي انتظامي و اوباش لباس شخصي با صرف ميليارد ها تومان از ثـروت  
 .ملي با اجراي طرح هايي ضد مردمي، امنيت و آسايش مردم را سلب كرده اند

مردم دلير ميهن ما خصوصا زنان آزاده و مبارز هرگز زيربار چنين طرح هايي نرفته و نخواهـنـد   
امنيت واقعي اجتماعي زماني تحقق مي يابد كه پليس درچارچوب قانون و پاسخگو دربرابـر  .  رفت

امنيت واقعي در پرتو احترام به حقوق مردم و آزادي هـاي  .  قانون از جان و مال مردم حفاظت كند
 .دمكراتيك فردي و اجتماعي صورت واقعيت به خود مي گيرد
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تجهيزات و بكارگيري امكانات مختلف آماده مقابله با تـهـاجـمـات     
هر چند سپاه ماهيتي نظامي “ :  وي تصريح كرد.  جديد دشمنان است

. دارد، اما وظيفه اش تنها مقابله با تهديدات فيزيكي دشمن نيـسـت  
مراقبت و .  تهديد نرم دشمنان بايد شناسايي و با بصيرت خنثي گردد

حفاظت از انقالب تنها وظيفه رهبر نيست و به ويژه پـاسـداران و       
 .”بسيجيان در اين حوزه مسئوليت دارند

اين موضعگيري فرمانده كل سپاه پاسداران نشـانـگـر تشـديـد          
اقدامات امنيتي در ابعادي گسترده و چند وجهي است كـه شـامـل      
اعدام زندانيان سياسي، انتشار كتاب عليه جنبش ضد اسـتـبـدادي،      
پخش اعترافات تلويزيوني، ترور و شايعه پراكني و اتـهـام بـرضـد       

پـس از    .  ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي مي شود
آنكه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي به عنوان شخصيت هـاي    
شاخص و تاثيرگذار رهبري جنبش اعتراضي كنوني با موضعگـيـري   
محكم اعدام هاي اخير را محكوم كرده و خانم زهرا رهنـورد طـي     

ارديبهشت ماه منتشر شد خـاطـر نشـان       21يادداشتي كه در كلمه 
آيا اين اعدام هاي شتاب زده براي زهرچشم گرفـتـن از     “  :  ساخت

مردم در سالگرد بيست و دوم خرداد بوده است؟ من زهرا رهـنـورد     
بعنوان عضو كوچكي از ملت، در اينجا به تمام مادران داغدار و زناني 
كه فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند يا دركف خيابان هـا بـه       
دست مزدوران كشته شده اند پيام مي فرستم، اي زنـان دلـيـر و        
شجاع، در اين غم و اندوه عظيم، در كنار شما هستم و بدانيـد كـه     
اين خون ها به بار مي نشيند و پاداش هزينه سنگين داغ جـوانـان،   
صبح آزادي و دمكراسي خواهد بود اما دريغ و افسوس از اين همـه  

 .”.ظلم حاكميت بر ملت
دستگاه سركوب كودتاچيان بر ميزان فعاليت خدعه گرانه و توطئه 

ارديبهشت ماه، در مطلبي تحـت   22روزنامه كيهان .  آميز خود افزود
گزارش مستند كيهان از همكاري سران فتنه با تـروريسـت   “ عنوان، 

به دنبال اعدام پنج تروريست سران فتنه هـمـراه بـا        “ :  نوشت”  ها
گروهك تروريستي منافقين و چند گروهك معاند ديگر به حمايت از 

. تروريست ها پرداخته و برخورد با چنين عناصري را محكوم كردنـد 
موسوي با انتشار اطالعيه اي، اعدام اين تروريست ها را مـحـكـوم    
كرد، آنها را مظلوم خواند و به طور تلويحي بر ارتباط معنوي و حتي 
مكانيكي جنبش مورد ادعايش با عناصر تابلودار معاند نظـام مـهـر      

 . ”تاييد زد
پيش از اين، غالمحسين الهام عضو حقوق دان شوراي نگهبان و 
از چهره هاي اصلي باندهاي قشري حامي دولت كودتا، مير حسيـن  
موسوي را مرتد خوانده و خواهان برخورد دستگاه قضايي با او شـده  

در همين اثنا و با تهديد آشكار رهبران جنبش اعتراضي، ناگهان . بود
در سطحي بسيار وسيع در بـازار      )  كامپيوتري( يك بازي رايانه اي 

در اين بازي ميرحسين موسوي و مهدي كروبـي بـه     .  توزيع گرديد
 21جـرس،    .  عنوان سران فتنه مورد هدف نابودي قرار مي گيـرنـد  

ارديبهشت ماه، در خصوص اين بازي رايانه اي كه بي شك توسـط  
خبرگـزاري  “ :  ارگان هاي امنيتي تهيه و توليد گرديده يادآوري نمود

رسمي دولت از تهيه و توزيع بازي رايانه اي موسوم به مـبـارزه بـا      
به گزارش ايرنا، در اين بازي رايانه اي كه هـم  .  سران فتنه خبر داد

اكنون در استان اصفهان توزيع و در اختيار مردم قرارداده شده، يك 
هواپيماي جنگي اهدافي را مورد اصابت قرار مي دهد كه به شكـل  

 ”.صورت موسوي، كروبي و خاتمي طراحي شده است
ارديبهشـت مـاه      22همزمان پايگاه اطالعاتي نداي سبز آزادي، 

خبرگـزاري  “ :  قسمت ديگري از توطئه ارتجاع را افشاء كرده، نوشت
با اتهـام  )  كودتاچيان و مرتجعان حاكم( هاي وابسته به اقتدارگرايان 

ارتداد به مهندس موسوي و دكتر رهنورد اعالم نمودند و نمـايـنـده    
شهرستان سروستان در مجلس هم مدعي شد، موسوي با اعتـراض  
نسبت به اجراي حكم تروريست ها نشان داد كه از بني صدر هـم    

سخنان موسوي با اسـالم  .  بدتر شده و ديگر جايش در ايران نيست
مخالف است و مهندس موسوي از اسالم خارج شده و طبق نـظـر     
مراجع فردي كه مخالف نص صريح قرآن سخن بـگـويـد، مـرتـد        

 ”.محسوب مي شود

به دنبال اين جو سازي هاي هدفمند كه از يك مركز واحد هدايت مي گـردد،    
ارديبهشت انگشت اتهام را به سوي زهرا رهنورد نشانه  22پايگاه خبري جوان نيوز 

اظهارات در حد ارتداد همسر ميرحسين رهنورد روز گذشتـه  “ :  گرفت و گزارش داد
در حمايت از اظهارات وقيح همسرش در خصوص حق جو بودن بـمـب گـذاران      
تهراني و حسينيه شيراز، قانون شرعي قصاص را زير سوال برد  الزم به ياد آوري   
است كه سال هاي ابتداي انقالب كه جبهه ملي قانون شرعي قصـاص را زيـر         

 . ”سوال برده بود از سوي حضرت امام مرتد شناخته شدند 
حمله همسر موسوي به نـص    “ :  از ديگر سو پايگاه اينترنتي رجا نيوز نيز نوشت

صريح قرآن، رويه جديد ميرحسين موسوي و نزديكانش مقابله آشكار بـا بـرخـي      
پس از آنكه مهدي كروبي نيز اعدام هـاي  ”  . احكام صريح قرآن ارزيابي شده است

 23وحشيانه را محكوم كرد، حمله به او نيز با شدت آغاز شد و پايگاه جهان نيـوز    
پس از  خانواده موسوي، كروبـي  “ : ارديبهشت ماه با توهين به كروبي اعالم داشت

سرانجام نوبت به دادستـان  .   ”هم به جمع حاميان انفجار در حسينيه شيراز پيوست
 25انقالب اسالمي تهران رسيد كه در گفتگويي تفسيري با خبرگـزاري فـارس       

بهتر بود نخست وزير سابق به پرونده خود اين اتهام را “ :  ارديبهشت ماه يادآور شد
حمايت و اظهارات اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظـهـار   ...  اضافه نمي كرد

روزي كه وقت محاكمه آنها برسد به همه اين مـوارد تـوجـه      ...  نظرها جرم است
نماينده مجلس براي برخورد با موسوي و  175هم چنين نبايد به نامه . ”خواهد شد

برنامه كودتاچيـان فـقـط      .  كروبي چشم فرو بسته و به سادگي از كنار آن گذشت
محدود و منحصر به ايراد اتهام و پرونده سازي خطرناك براي رهبران جـنـبـش      

در اين زمينه عالوه بر بازي هاي رايانه اي و آماده سازي .  اعتراضي كنوني نيست
فيلم هايي از اعترافات دروغين قربانيان شكنجه، شاهد انتشار كتـاب و جـزوات       
گوناگون در تيراژي وسيع و توزيع مجاني آن در شهرهاي بزرگ و كوچك سراسر 

به همت خبـرگـزاري   “ : ارديبهشت گزارش داد 22خبرگزاري فارس . كشور هستيم
اين كتاب حاوي مـتـن كـامـل         .   فارس كتاب دادگاه هشتاد و هشت منتشر شد

متهمان وقايع پس از ) بخوان اقارير اجباري(كيفرخواست هاي دادستان و دفاعيات 
باز خواني توطئه بزرگي كه براي براندازي و زير سوال بردن حرمت . انتخابات است

و آبروي نظام مقدس جمهوري اسالمي توسط سران فتنه و عوامل و ايادي داخلي 
و خارجي آن ها تدارك ديده شده بود، حق بزرگي است كه تاريخ انقالب اسالمـي  
بار آن را بر دوش نهادها و دستگاه هاي فرهنگي، صاحب نظران و آگاهـان مـي     

مردم حق دارند بدانند در اتاق هاي جنگ نرم مخالفين عاقل و مخالفين معاند . نهد
كتاب دادگاه هشتاد و هشت سند كيفر خواست مردم انقـالبـي   . انقالب چه گذشت

ايران اسالمي عليه سران فتنه، ايادي بازي خورده و ناآگاه، همراهان داخـلـي و       
 .”حاميان خارجي آن هاست

دومين كتاب از اين نوع سند سازي هاي كذب و مشمئز كننده توسط روزنـامـه   
تـوسـط   ”  گذر از فتنه هشتـاد و هشـت      “ كتاب . كيهان معرفي و توزيع شده است

ارديبهـشـت در      22روزنامه كيهان .  معاونت سياسي سپاه پاسداران منتشر گرديده
-معاون سياسي سپاه–سردار جواني “ :  معرفي اين محصول سپاه چنين مي نويسد

در مقدمه كتاب مي نويسد، كتاب حاضر كوششي است براي تحليل و بـررسـي       
حوادث قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه با هدف بصيـرت  

اين كتاب سه جلد خواهد بـود كـه     .  ” افزايي در شرايط فتنه كنوني انتشار مي يابد
تبلـيـغـاتـي     -در كنار اين جنگ رواني.   تاكنون تنها جلد اول آن انتشار يافته است

هدفمند و برنامه ريزي شده و پرونده سازي عليه موسوي، رهـنـورد و كـروبـي،         
جنبش هاي اجتماعي و گردان هاي اصلي جنبش مردمي يعني جنبش كـارگـري،   

در واقع به همراه جنگ .  زنان و جوانان و دانشجويان مورد يورش سنگين قرار دارد
. تبليغاتي پيگرد، بازداشت و شكنجه و زندان با شدت و قوت جـريـان دارد    -رواني

جرس در اواسط ارديبهشت ماه گزارش داد، يك ماه مانده تا اولـيـن سـالـگـرد          
اين پايگاه .  ولي فقيه موج جديد احضارها آغاز شده است-انتخابات و كودتاي سپاه

در روزهاي اخير بسياري از كساني كه به ويـژه در مـوج         “ :  اطالعاتي تاكيد كرد
بهمن بازداشت شده و پيش از عـيـد        22بازداشت هاي بعد از عاشورا و پيش از 

نوروز با قرار وثيقه يا كفالت آزاد شده بودند، برگه هاي احضار به دادگاه دريـافـت   
به نظر مي رسد با توجه به هزينه سنگين بازداشت هاي گسترده بعد از ...  كرده اند

بهمن، عوامل كودتا تصميم گرفته اند اين بار بـراي مـهـار       22عاشورا و پيش از 
اعتراضات مردمي در خرداد ماه، كه ميرحسين موسوي در بيانيه اخير خود آن را     
ماه آگاهي و حق جويي خواند، از حربه احضار به دادگاه استفاده كنند تا خطر صدور 
احكام سنگين باعث شركت نكردن فعاالن جنبش سبز در اعتراضات خـرداد مـاه     

در اين چارچوب و برپايه برنامه كودتاچيان در روزها و هفته هاي گذشتـه  .  ” ... شود
. ده ها دانشجو به كميته هاي انضباطي فراخوانده شده و مورد تهديد قرار گرفتـنـد  

دانشجو نيوز گزارش داد تعدادي از دانشجويان دانشگاه شيراز با احكام سـنـگـيـن     

 ...ادامه فرا رسيدن سالگرد كودتاي انتخاباتي  

    3ادامه در صفحه 
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همبستگي جنبش كارگري و كمونيستي 
 جهان با مبارزات مردم ايران

همبستگي نيروهاي مترقي جهان، با جنبش مردمي ميهـن مـان، و در         
» واليت فـقـيـه   « زنداني سياسي توسط رژيم جنايتكار  5اعتراض به اعدام 

در راس اين جنبش همستگـي اتـحـاديـه هـاي          .   ابعاد وسيعي يافته است
كارگري جهان قرار داشـتـه     -كارگري كشورهاي مختلف، احزاب كمونيست

پس از انتشار اطالعيه حزب توده ايران در رابطه با اين اعدام هـا كـه     .   اند
ترجمه آن به انگليسي در اختيار جنبش كارگري جهان قرار گـرفـت و در         

انعكاس يافت، ده ها حزب كمونيست كارگري »  سوليد نت« شبكه اينترنتي 
جهان با انتشار بيانيه ها و مقاالتي در نشريات ارگان هاي خود اين جنـايـت   

محـكـومـيـت     .   مدهش را تقبيح كرده و رزيم واليت فقيه را محكوم كردند
، » كنگره سنديكاهاي كارگري بـريـتـانـيـا       « اقدام رژيم تئوكراتيك توسط 

و ده ها اتحاديه كارگري »  كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري« 
زنداني كرد نمايش موفقيت جنبش همبسـتـگـي     5در روز هاي بعد از اعدام 

عالوه بر اين فعاليت .   كارگران جهان با مبارزان حق طلب در ميهن ما است
هاي افشاءگرانه سازمان هاي همبستگي بين المللي با مردم ايـران افـكـار      

.  عمومي جهان را در دفاع از حقوق زندانيان سياسي و آزادي آنان بسيج كرد
انتشار دو بيانيه مطبوعاتي مفصل و يك مقاله توضيحي در رابطه با اعـدام    

انـعـكـاس    )  كـوديـر  ( »  كميته دفاع از حقوق مردم ايران« هاي اخير توسط 
چاپ لندن و هفته نـامـه   »  مورنينگ استار« روزنامه مترقي .   وسيعي داشت

، ارگان حزب كمونيست آمريكا، مقاله كودير تحت عـنـوان     » جهان مردم« 
. را تماماٌ به چاپ رساندنـد »  هاي اخير در ايران  محكوميت گسترده اعدام« 

در اين مقاله با اشاره به اطالعيه حرب توده ايران كودير متذكر مي شود كه 
” ... ها را محكوم كرده اسـت    جنبش چپ و مترقي ايران قاطعانه اين اعدام“ 

در ادامه متن بيانيه ها و موضع گيري هاي تعدادي از احـزاب    
زنداني سياسـي   5كمونيست كارگري جهان در رابطه با اعدام 

 .    ارديبهشت ماه منتشر مي شود 19كرد در 
 

به حـزب تـوده     )  حزب زحمتكشان مترقي قبرس( پيامِ آكل 
 ايران، درباره اعدامِ زندانيانِ سياسي در ايران

 
 19( مـه       9آكل، اعدام پنج زندانيِ سـيـاسـي در روز           

اين زندانيان . كند را در زندانِ اوين تهران محكوم مي) ارديبهشت
هايي كه به آنها زده شده بود، بدونِ بـرپـايـيِ يـك        به رغم رد كردن اتهام

اساس و جعليِ شركـت در     هايِ بي دادگاه علني و عادالنه، و بر اساسِ اتهام
آنچه جاي .  به دار آويخته شدند”  گذاري هاي تروريستي از قبيل بمب فعاليت“

ها تـوسـط    نگراني بيشتري دارد، اين واقعيت است كه، زمانِ انجامِ اين اعدام
آيد با نخستين سالـگـرد    رژيم ايران طوري انتخاب شده است كه به نظر مي

هـاي     انتخابات بحث برانگيز پرزيدنت احمدي نژاد و واكنشِ احتمالي تـوده 
از جانبِ حزب زحمتكشان مـتـرقـي      .  مردم نسبت به آن ، بي ارتباط نيست

قبرس، ما خواهانِ پايان دادن به اعدام زندانيان سياسي در ايران هستيم چرا 
هاي تمام بشري، جانِ انسان بايد از اولويت برخوردار  كه به نظر ما در ارزش

ما همچنين خواستار آزاديِ تمام زندانيان سياسي هستيم چرا كه آزاديِ . باشد
ناپذيري از سيستمِ هر كشور دمـوكـراتـيـك      بيانِ سياسي بايد بخش جدايي

خواه كـه در     در پايان، ما بار ديگر همبستگي خود را با نيروهاي ترقي.  باشد
كنيم و    كنند اعالم مي راه دموكراسي، حقوق بشر و صلح در ايران پيكار مي

هاي جـهـان،      آرزومنديم كه اين اصول توسط دولت ايران، و نيز همه دولت
 .پذيرفته و اجرا شود

  2009ماه مه  19المللي كميته مركزي آكل،   دفتر روابط بين
 

حزب كمونيست استراليا، اعدامِ زندانيانِ سياسي در ايران را 
 كند محكوم مي

 
حزب كمونيست استراليا، اعدام اخير پنج زندانيِ سياسي را در زندان اويـن  
تهران، كه فرزاد كمانگر معلم و فعالِ سنديكايي در ميان آنها بود، به شـدت  

خانم شيرين علم :  ديگر قربانيانِ اين جنايت عبارت بودند از.  كند محكوم مي
، ارگانِ گارديننشريه (هولي، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و مهدي اسالميان 

ارديبهشـت حـزب      19اطالعيه :  رسميِ حزب كمونيست استراليا، به نقل از
ها بود كـه   بعضي از اين زندانيان سال).  توده ايران، در رابطه با اين اعدام ها

ايـن  .  بردند و در معرضِ آزار و شكنجه قـرار داشـتـنـد       در زندان به سر مي
مـا  .  زندانيان هرگز از حقِ داشتنِ يك دادگاه علني و عادالنه برخوردار نشدند

مطلع شديم كه، اين جنايت دهشتناك در آستانه نخستين سالگرد انتخاباتـي  
صورت گرفته است كه در آن، و با توسل به تقلبِ گسترده انتخاباتي، احمدي 

آن انـتـخـابـات در رونـدي            .  نژاد به عنوان رئيس جمهور منصـوب شـد    
غيردموكراتيك برگزار شد كه مانعِ تحققِ خواست مردم شـد، و بـه مـوج          
ديگري از سركوبِ مخالفانِ سياسي منجر شد، و جوي از رعب و وحشـت      

پيونديم كه خواستارِ پايان دادن به اعـدامِ   ما نيز به همه آناني مي.  ايجاد كرد
ما به هـيـچ   .  زندانيان سياسي و آزاديِ همه زندانيان سياسي در ايران هستند

كنيم، ولي با تمـام وجـود از        وجه از دشمنان و غارتگرانِ ايران حمايت نمي
اي بـه     نيروهاي مترقي آن كشور كه در راه حقوق بشر و صلح و براي آينده

 .كنيم كنند، پشتيباني مي واقع دموكراتيك براي مردم كشور پيكار مي
 

، جنايت دولـتـيِ رژيـم      ] پ .  ك .  د[  حزب كمونيست آلمان 
جمهوري اسالمي ايران در اعدامِ پنج زندانـيِ سـيـاسـي را         

 !محكوم مي كند
 

همراه با اعتراضات جهاني بر ضد رژيم جمهوري اسالمي در اعدام پنج تن 
از زندانيان سياسي در ايران، حزب كمونيست آلمان نيز با انتـشـار مـقـالـه        
مبسوطي، نسبت به اين امر واكنش نشان داد و اعدامِ وحشيانه اين زندانيـان  

 :در اين مقاله از جمله مي خوانيم. را محكوم كرد
دستگاه قضاييِ ايران، در ابتداي هفتة گذشته، با اعدام پنج زنداني سياسي 

در نخستـيـن   .  بارِ ديگر طبيعت غير دمكراتيك و ضد خلقي خود را نشان داد
،  آموزگار و سنديكـالـيـسـت فـرزاد        ) ماه مه 9(  ارديبهست  19ساعات روز 

كمانگر، شيرين علم هولي، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و مهدي اسالميـان،  
اين زندانيان .  در خفا و بدونِ آگاهيِ وكال و خانوادة آنان، به دار آويخته شدند

با اتهامِ  به مخاطره انداختنِ امنيت كشـور و       2008و  2006در سال هاي 
دشمني با خدا دستگير شدند، و بي آنكه از حد اقلِ مراحلِ دادرسيِ عادالنـه  

 .برخوردار شوند ، به اعدام محكوم شدند
مقاله، پس از شرحِ وضعيت دستگيري و دادرسيِ فرزاد كمانگر و شيـريـن   

حكومتگران ظاهرا با انجام اين اعدام ها در تالشند تا  : علم هولي، مي افزايد
پيش از سالگرد انتخابات اخير رياست جمهوري، جنبشِ اعتراضي و همراه با 
آن  مردم را مرعوب سازند، چرا كه نارضايتي عمومي در هـمـة قشـرهـايِ       

هنوز صدها نفر از اپوزيسيون، روزنامه نگارانِ زن .  جامعه  قابل مشاهده است
و مرد، دختران و پسران دانشجو و ديگر مخالفان، بدونِ هيچ گونه حـكـمـي    

مقاله سپس به گسترشِ همبستگي در ميان قشرهايِ گونـاگـونِ   .  زنداني اند
همبستگي در ميان جـامـعـه      :  جامعة ايران مي پردازد، و در ادامه مي نويسد

هم اكنون به طور فزايـنـده   .  ايران بر ضد رژيم تئوكراتيك گسترش مي يابد
اي مردها از حقوق زنان دفاع مي كنند، تحصيل كرده ها از حقوق كارگـران  

 .و كارگران از حقوق اقليت هاي مذهبي و ملي دفاع مي كنند
كنفدراسيونِ بين الـمـلـلـيِ       :  مقاله سپس از اعتراضات جهاني مي نويسد

سنديكاها ، كنگره اتحاديه هاي كارگريِ انگلستان، و بسياري از سـازمـان       
هايِ ديگر در سطح جهان ،از مردم دعوت مي كنند تا  اعتراض خود را بـه    

 . سردمدارانِ حكومت ايران اعالم كنند
مقاله همچنين ياد آور مي شود كه، حزب تودة ايران نيز اين اعدام هـا را    
محكوم كرده است و خواستارِ اقدامِ مشترك بر ضد رژيم جمهوري اسالمـي  

 .شده است
 

 !دست از جنايات برداريد -ايران : حزب كمونيست فرانسه
  

تـن از       5و خشم خود را از اعدامِ    حزب كمونيست فرانسه، غم و اندوه 
در بين قربانيان اين جنايت، چـهـار   .  زندانيانِ سياسي در ايران اعالم مي كند

اين باج گيريِ حكومت مذهبي و رياسـت   .  نفر از جمله يك زن، كُرد هستند
حـكـومـت ايـران از          .  جمهور آن يك جنايت سياست مدارانه واقعي است

. تظاهرات مردمي در آستانه سالروزِ انتخابات رياست جمهـوري بـيـم دارد       
سر كار آمدن مجدد احمد نژاد و تشـديـد    كه منجر به  انتخاباتي انكار شده، 
مسئوالن حكومت در تهران سعي مـي كـنـنـد تـا          .  سركوب ها شده است

دارند از ايـن     دمكرات هاي ايراني كه قصد رساندن صدايشان به همگان را
بدين سان، ده ها زنداني سياسي در دهليزهاي مرگ، در  .  كار منصرف كنند

دمكرات هـا و      .  گروگان و در آستانه اعدام با يك تصميم ساده حكومت اند
نيروهاي پيشرو در جهان بايد صدايشان را بلند كنند تا اين جنايات وحشيانـه  

حزب كمونيست فرانسه، به پشتيباني از مردم ايران، و از همـه   .  متوقف شود
دمكرات ها يِ اين كشور كه براي آزادي و حقوقشان مبارزه مي كنند، ادامه 

 .مي دهد
 ماه مه  11پاريس ، حزب كمونيست فرانسه،  



1389خرداد  ماه  3شنبه  دو   8   843شمارة  

اينكه شبكه توزيع در كشور راه اندازي شود ايده خوبي است كه دولت هـم    
 ”.كامال از اين ايده حمايت مي كند

نقش مشـايـي در     ” ارديبهشت، در تيتري با عنوان  21سايت جهان نيوز، 
در حـالـي كـه وزارت        ”  : مي نويسد”  ارايه مجوز به  يك فعاليت غيرقانوني

اطالعات در سالهاي اخير مبارزه با رشد قارچ گونه شركت هاي هرمي را در 
دستور كار خود قرار داده است، وزارت بازرگاني با حمايت ضمني رئيس دفتر 

 ”.رئيس جمهور، به يك شركت هرمي مجوز فعاليت داد
سايت جهان نيوز در ادامه مي نويسد كه، طرح افرادي در قـالـب پـروژه      
فروشگاه هاي زنجيره اي در جهت اصالح شبكه توزيع كاال و خدمات، پس 
از گذراندن مراحل تئوريك و نرم افزاري و اجراي آزمايشي و موفق، مـورد    
تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است و رئيس دفتر رئيس جمهور نـيـز از       

جهان نيوز، ضمن ارايه سـنـدي در     .  طرح آنان استقبال به عمل آورده است
چگونه برخي افراد با استفاده از رانـت    ” : اين باره، با طرح پرسشي مي نويسد

هاي عملياتي از سوي افرادي نظير آقاي رحيم مشايي، مجوزهاي الزم براي 
ايجاد يك شركت غيرقانوني و غير اسالمي را كسب كرده انـد و ديـگـر          

 ”نهادهاي نظارتي واكنشي در اين خصوص نشان نمي دهند؟
بانك در طـرح   20مشاركت “ ارديبهشت، با تيتر خبريِ  22روزنامه ايران، 

سامانه خريد اعتباري كاركنان دولـت    ” :  مي نويسد”  خريد اعتباري كاركنان
ارديبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدريج با تحت پوشـش قـرار      12كه 

. ميليون كارمند دولت، به بازنشستگان و كارگران نيز تعميم داده شود 6دادن 
بر اساس اين طرح، يك كارت خريد اعتباري با اعتبار يك و نيم مـيـلـيـون     
تومان در اختيار كاركنان دولت قرار مي گيرد و آنها مي توانند با مراجعه بـه    

) كه تعداد آنها به تدريج در حال افزايش اسـت   ( فروشگاه هاي عضو سامانه 
 ”.نسبت به خريد اعتباري اقالم مورد نياز خود اقدام كنند

صمد سليماني، در مقام  مسئول اجراي اين طرح، در مصاحبه با ايران، در 
جواب اين سوال كه آيا بانك ها توان تامين مالي چنين اعتباري را دارند، مي 

دولت عزم جدي دارد براي اجراي اين طرح و به بانك ها قول داده   ” :  گويد
وي در مورد بازپرداخت كـارت  ”  . اعتبار الزم براي اجراي طرح را تامين كند

كارمندان رسمي، طبيعتـا بـه     ” :  هاي اعتباري توسط استفاده كنندگان، گفت
دليل تداوم اشتغالشان با دستگاه تابعه، امكان كسر اقساط از حقوق ماهيانـه  

ايده شركت هاي زنجيره اي، ايده جديدي نـيـسـت كـه       ”  . شان وجود دارد
احمدي .  احمدي نژاد و همفكرانش در صدد هستند آن را در ايران پياده كنند

نژاد و همفكرانش  با كپي برداري از نمونه غربي و انحصار آن در دسـت        
 .خويش، قرار است انحصار بازار مايحتاج عمومي مردم ايران را قبضه كنند

اما آن چيزي كه در اينجا مورد بررسي قرار گرفته است نحوه اجراي ايـن  
مسلما اجرايي كردن اين طرح نيازمند سرمايه بسيار زيادي است .  طرح است

سوال اساسي اين است كه، ايجـاد  .  كه مبلغ هاي ميلياردي را طلب مي كند
كنندگان اين پروژه چه كساني هستند؟ افراد مزبور سرمايه احداث چـنـيـن      
طرحي را از كجا و چگونه تامين كرده اند؟ داليل اينكه افراد مزبور بايـد از    
صافي وزارت اطالعات بگذرند چيست؟ نقش احمدي نژاد و همـفـكـرانـش     

هزار  50همچون مشايي در اين پروژه چيست؟ بانك هاي كشور هم اكنون 
آيا افرادي كه قرار است اين طرح را به مورد . ميليارد بدهي هاي معوقه دارند

اجرا بگذارند، جزو كساني هستند كه بدهي هاي معوقه به بانك ها دارنـد؟    
چرا اسامي افرادي كه به بانك ها بدهي هاي هنگفت دارند اعـالم نـمـي        

به نفع قشر و   -در واقع انحصار سازي  -شود؟ آيا اين به اصطالح آزاد سازي
گروهي خاص نيست؟ مسلما حتي  با اجرايي شدن اين طرح امكان ايـنـكـه    

 .جواب اين سواالت داده شود نيز بعيد است
اما مسئله مهم ديگري كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد مـوضـوع     

احـمـدي نـژاد و        .  تامين اعتبارات مالي براي كارت هاي اعتبـاري اسـت    
همفكرانش باز هم قرار است از منابع مالي بانك ها كه عمدتا جزو سرمايـه  

هاي ملي هستند و بيشتر آنها دولتي هستند براي پر كـردن جـيـب خـود          
بانك در ايـن     20صمد سليماني با اشاره به اينكه قرار است .  استفاده بكنند

طرح شركت بكنند، اما اين را هم اضافه كرد كه در مرحله اول، اين طرح بـا  
در صورت اجرايي شدن اين طرح مبـالـغ   .  مشاركت بانك ملي آغاز مي شود

هنگفتي از اموال عمومي در قالب كارت هاي اعتباري در اختيار كـاركـنـان    
اما نكته اصلي اين است كه بنا بر طرح مذكور، كـارت    .  دولت قرار مي گيرد

هاي اعتباري فعال فقط در فروشگاه هايي كه با احمدي نژاد و همفكـرانـش   
اما همان طـور كـه       .  در ارتباط هستند، مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند

تجربيات در ديگر كشورها نشان داده است، استفاده از اين كـارت هـا در         
با توجه به وضعيت ضعيف .  نهايت منجر به بدهكاري دارندگان آن مي گردد

حقوقي كارمندان در ايران، امكان بازپرداخت اين بدهي ها از طرف استفاده 
اما آن چيزي كه احمدي نژاد و .  كنندگان با مشكالت مواجه خواهد گرديد

همفكرانش در صدد هستند به كسب آن نايل آيند، همان كسب سودهـاي  
آنان قصد دارند از طريق اين كارت هاي اعتبـاري، قـدرت     .  نجومي است

خريد قشري وسيع از جامعه را كه شامل كاركنان دولت است، بـه طـور       
مصنوعي باال ببرند، و تمامي اين برنامه ها با استفاده از منابع ملي اما بـه    

پي آمدهاي خـطـرنـاك ايـن       .  نفع قشري خاص در حال اجرا شدن است
 .برنامه مسلما باز هم دامنگير سيستم بانكي خواهد شد

چنين برنامه ريزي هاي به اصطالح اقتصادي و به نفع گروهي خاص در 
. داخل حاكميت، پيش زمينه هاي پيوند با سرمايه داري جـهـانـي اسـت        

موضوع پيوند با سرمايه داري جهاني و به خصوص آمريكا، هميشه نقـطـه   
هر گروه و جناح مترصد . اصلي اختالفات در ميان سركوب گران بوده است

است با پيش دستي در اين امر منافع كالني را تحت اختيار خويـش قـرار     
جناح هاي درگير هميشه سعي مي كنند با متهم كردن طرف مقابـل  .  دهد

به رابطه با آمريكا، طرف مقابل را از صحنه خارج و خود جانشـيـن آنـهـا       
حمالتي كه به طور متناوب به رحيم مشايي و دفاع همـه جـانـبـه       .  شوند

جـام  .  احمدي نژاد از وي مي شود را نيز در همين ارتباط بايد ارزيابي كـرد 
هوشنگ امير احمدي ”: اسفند، به نقل از روزنامه رسالت مي نويسد 22جم ،

كه به دالل ناكام ميان اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي معـروف  
و در ادامه از قول امير احـمـدي آورده     ”  . است بار ديگر به ايران سفر كرد

است كه، از شش ماه تا يك سال آينده تحوالت مهمي در مناسبات آمريكا 
. با ايران اتفاق خواهد افتاد كه هم مي تواند جنگ باشد هم برقراري رابطه

ارديبهشت، نوشت كه دختر هوشنگ امير احـمـدي، دالل      6خبر آنالين ،
رابطه ايران و آمريكا، مديريت ساخت بزرگترين هتل و سالن به مـنـظـور      

در منطقه آزاد  2012برگزاري اجالس سران كشورهاي غير متعهد در سال 
هوشنـگ امـيـر      ”  : خبر آنالين در پايان مي نويسد.  كيش را بر عهده دارد

احمدي چندي پيش بعد از ده سال كه ممنوع الورود به ايران بود با كمـك  
محمود احمدي نژاد به ايران آمد و با برخي مقامات براي برقراري رابـطـه   

 ”.ميان ايران و آمريكا ديدارهايي داشته است
چندي پيش حسين شريعتمداري در دادگاهي كه شكايت رحيم مشايـي  
از وي را بررسي مي كرد، در دفاع از اتهامات و در قسمتي از سخـنـانـش    

جناب مشايي در دعوت اخير چند صد نفر از ايرانيان مقـيـم خـارج      ” : گفت
كشور، شماري از مجرمان فراري را با هزينه هنگفت از بيت المال مسلمين 
به ايران اسالمي دعوت كرده بود كه معلوم نيست چه كسي و كدام مرجع 

و ” قانوني بايد پي گير اين ماجرا و احقاق حقوق از دست رفته مردم باشـد؟ 
در جايي ديگر با اشاره به آنچه وي  اسناد غير قابل انكار رابطه هوشـنـگ   

سال قبـل در     9كيهان از ”  : امير احمدي و سازمان سيا مي نامد، مي گويد
باره هويت امير احمدي و ماموريت او عليه جمهوري اسالمي ايران هشدار 
داده بود و تاسف آور است كه امروزه با واسطه گري افراد مشكوك و يا بي 
خبر، شاهد حضور و ارتباط وي بـا مـقـامـات بـرجسـتـه كشـورمـان                  

 ).88اسفند  4سايت الف، (” هستيم
هوشنگ امير احمدي كه چـنـد روز       ” :  اسفند، نوشت 26جوان آنالين، 

پيش وارد ايران شد، به زادگاه خود در روستاي شيخ نشين شاندرمن رفتـه  
اگر اظهارات حسين شريعتمداري را بخواهيم در اين بـاره تـايـيـد       ”  . است

كنيم، اين سوال مطرح مي شود كه چگونه است هر روز تعداد زيـادي از      
آزادگان ميهن به داليل واهي رابطه با امريكا به زندان و حبس و شكنجـه  
محكوم مي شوند، اما شخصي كه همه سركوب گران وي را متـهـم بـه      

همـيـن   .  رابطه با سيا مي كنند آزادانه در ايران به رفت و آمد مشغول است
كه وي چنين آزادي عملي دارد نشان دهنده اين است كه جـنـاح هـاي        

كه همان رابطه با آمريكا   -سركوب گر در محاسبات خود براي آينده شان 
به افرادي چون امير احمدي احتياج دارند، اما در حال حاضر براي    -باشد 

بيرون راندن حريف از صحنه كه همان احـمـدي نـژاد و مشـايـي و                
همفكرانش اند ، احتياج دارند ماسك دروغين ضد آمريكايي را به صـورت  

آقاي رادان كه برجستگي مهر جنايت ِ كهريزك هنوز بر پشاني اش .  بزنند
نمايان است، سعي دارد با مصاحبه هاي نمايشي ، افكار عـمـومـي را از        
واقعيت هاي موجود منحرف سازد، اما  توده ها به خوبي دريافته اند كه در 
پسِ تمامي اين جنايات هولناك، اقداماتي در جريان است كه هـدف آن      

بدون شك و به داليل كامال ملموس، در .  چپاول هر چه بيشتر مردم است
ميان جناح هاي حكومتي، احمدي نژاد و هفكرانش بيشترين اشتـيـاق را     

سركوب گران حاكم سعي دارند با ترفنـدهـاي   .  براي رابطه با آمريكا دارند
تاريخ معاصر ميهن ما در هيـچ  .  گوناگون تمامي منابع ملي را به يغما ببرند

زماني چنين سطح گسترده اي از فساد و چپاول را به جز دوره كنوني شاهد 
 .  نبوده است

 ... ادامه دولت كودتا، و فعاليت هاي 
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كمونيسم، نيكوترين و واالترين 
 آرمانِ نوع بشر

    11ادامه در صفحه 

سخنراني رفيق جين ترنر، عضو رهبري حزب 
كمونيست انگلستان، و دبير انجمن همياري در 

مطالعات روسيه و شوروي، به مناسبت صد و نود و 
 دومين سالزاد كارل ماركس

 
ارديبهشت ماه، به دعوت هئيت اجرائيه حزب          26طبق سنت هر ساله، روز      

كمونيست بريتانيا، هئيت هاي نمايندگي احزاب كارگري و كمونيست و                 
سفارتخانه هاي كشورهاي سوسياليستي و مترقي در مراسمي بر سر مقبره               

نمانيدگان احزاب  . لندن جمع آمدند  ” هاي گيت “كارل ماركس، در گورستان      
كارگري و كمونيستي جهان هر، از جمله حزب توده ايران با گذاشتن دست                
گلي بر مزار كارل ماركس ياد اين آموزگار بزرگ زحمتكشان جهان را گرامي              

 .  متن زير سخنراني رفيق جين ترنر است كه در اين مراسم ارائه شد. داشتند
در اواسط سده نوزدهم، دو اثر پراهميت در شناخت چگونگيِ تحولِ نوع بشر      

اثر مانيفست حزب كمونيست     و منشأ حيات بر روي زمين منتشر شد، يكي             
نوشته   منشأ انواع م، و ديگري    1848كارل ماركس و فردريك انگلس در سال        

هر دوي اين آثار در نوع خود نوآور و سنّت             . م1859چارلز داروين در سال      
هايِ تجربي، تحليلي علمي      گيري از روش    شكن بودند چرا كه در ضمن بهره       

ارائه دادند كه مفاهيمِ مذهبي وفلسفيِ پيشين را درباره جهاني كه در آن                   
 -اين دو اثر، ديالكتيك طبيعي را     . كنيم، به چالش كشيد و رد كرد         زندگي مي 

با  -كه بيانگر پيكار دائمي همه انواع بر روي كره زمين براي بقا و رشد است               
ديالكتيك تاريخي و ماترياليسمِ ديالكتيك پيوند دادند، كه از ديد آن، نوع بشر             

ايِ اوليه، تا مالكيت اشتراكيِ زمين، و تا جوامع طبقاتي متحول              از جوامعِ قبيله  
ديدگان برضد ستمگران، استثمار      شود كه در آن مبارزات محرومان و ستم          مي

ها و   )فرماسيون(بندي    شوندگان برضد استثمار كنندگان، منجر به شكل          
ترديد تأثيري به جا ماندني بر        اين دو اثر، بي   . شود  نهادهاي اجتماعي نويني مي   

اين دو اثر، به    . المللي بعدي داشتند    آموزش جهاني و رخدادها و تحوالت بين       
كشند، هنوز هم مورد       سبب آنكه سياست و مذهبِ متعارف را به چالش مي           

با اينكه اكنون بيشتر از . داري حاكم قرار دارند حمله بنيادگرايان و طبقه سرمايه
گذرد، هنوز محتوايِ حقايقِ علميِ آنها به          سال از انتشار اين دو اثر مي         160

 .اند قوت خود باقي
آالت صنعتي پيشرفته    داري كه مالك ماشين در عصر ما، زايش طبقه سرمايه

از جمله منابع    -كند و در پي كنترل منابع        است و صرفاً براي سود توليد مي       
برده مزد بودن،   : داري به وجود آورده است      در جهان است، نوعي برده     -انساني

خانمان   وران و توليد كنندگان كوچك را بي        كه نه تنها خرده كشاورزان و پيشه      
شامل   -اي از كارگران صنعتي شده است    كرده است، بلكه منجر به ايجاد طبقه

كه بر اثر فقر و فقدان زمين به سوي شهرهايي              -زنان و مردان و كودكان     
 .شوند شوند كه روز به روز بزرگ تر مي رانده مي

ماركس و انگلس   . به اين ترتيب، طبقه نوين پرولتاريا شكل گرفته است           
نقشِ تاريخيِ اين طبقه را در گردآوريِ نيرو به منظور جايگزين كردن نظام                

دانند كه در آن توده مردم، از كارگرانِ     داري با شكل نويني از جامعه مي سرمايه
كنند كه در خدمت رفع       يدي و فكري، و از زن و مرد، وسايل توليدي ايجاد مي

احتياج هستند و نه فقط براي كسب سود؛ و اشكال نويني از نهادهاي اجتماعي 
كنند متناسب با نيازهايي كه دارند، از جمله نياز به حفظ محيط                   ايجاد مي 

بومي بر روي زميني كه آنها، يعني اكثريت نوع             زيست و توازنِ پايدار زيست     
. ناميدند  كمونيسمماركس و انگلس اين نظام را    . كنند بشر، روي آن زندگي مي

اي، در سال     نخستين تالش در تاريخ جهان در راه تشكيل چنين نظام و جامعه           
در روسيه صورت گرفت، كه كشوري عقب مانده و نيمه فئودالي بود با                1917

. نيرويِ پرولتارياييِ كوچك ولي نيرويِ دهقانيِ بزرگي كه خواهان زمين بود            

لنين، نه تنها         
مضمون و منطق     
 مانيفست كمونيست 

را به درستي درك     
كرد، بلكه مفهومِ     
شكلِ نويني از       

داري، يعني    سرمايه
سرمايه مالي، يا      

، را نيز   ”امپرياليسم“
به آن افزود،         
سرمايه مالي يي      
كه چيزي توليد       

كند و فقط از       نمي
راه صدور سرمايه     
در صدد كنترل       

حزبِ . جهان است  
لنين، حزبِ         

ها، با درك     بلشويك
موقعيت آشفته و      

باري كه      فالكت
نخستين جنگ      

امپرياليستي جهاني به دنبال آورده بود، و استفاده از آن فرصت، مردم                
هم بقايايِ  : روسيه را در مسيري رهبري كرد كه با يك تير دو نشان بزنند     

داريِ نوظهور و در حالِ رشد را         فئوداليسم را از ميان بردارند و هم سرمايه       
هايي كه    به رغم همه تالش   . بود” نان، زمين و صلح   “شعار آنها . بر اندازند

از منزوي و محصور     -ها صورت گرفت      براي تضعيف پيروزيِ بلشويك   
كشور   14كردنِ آن گرفته تا تحريم و گرسنگي دادن و مداخله مستقيم              

نخستين دولت    -” گارد سفيد “در حمايت از نيروهاي ضد انقالبي            
. سوسياليستي جهان، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، تشكيل شد           

ترين پرولتاريايِ جهان     ماركس و انگلس بر اين تصور بودند كه پيشرفته         
چنين جامعه نويني را تشكيل خواهد داد، كه آنها به آن نام ديكتاتوريِ                
پرولتاريا داده بودند، اما اين بخت نصيبِ كشورِ پهناوري شد كه شالوده               

 .توليدي كوچكي داشت
در حالي كه نظام نوبنياد در انزوايِ دنيايي متخاصم قرار داشت، ژوزف             
استالين، كه پس از مرگ لنين رهبري را به دست گرفت، مسير ساختمانِ             
سوسياليسم در تنها يك كشور را دنبال گرفت، كه ايده جديدي در تحولِ             

سوسياليسم، كه مفهومِ آن مالكيت همگاني بر       . ايدئولوژيِ كمونيستي بود  
اي مياني و     وسايل توليد و توزيع و مبادله است، هميشه به عنوان مرحله           

طبقه و بدونِ دولت، در نظر گرفته          گذرا، پيش از رسيدن به كمونيسمِ بي       
كه گاهي   -به توجه به ضرورت رشد سريعِ صنعت و كشاورزي          . شد  مي

دولتي توانمند شكل     -عواقب ناگواري هم براي افراد و جوامع داشت           
گرفت و رشد كرد كه توانست در برابر كشتار جمعي فاشيسم از سال                  

طوري بايستد كه هيچ كشور ديگري در سرزمين اروپا را ياراي آن              1941
شكست آلمان نازي در جنگ جهاني دوم به طور عمده حاصل                . نبود

هاي   هاي اتحاد شوروي بود كه در عين حال متحمل خسارت               تالش
سنگيني هم شد، چه از لحاظ نيروي انساني و چه از لحاظ                          

اما اين كشور توانست خود را بازسازي كند و به عامل             . زيرساختارهايش
فروپاشيِ اين نخستين    . پرقدرتي در عرصه سياست جهان تبديل شود         

، دولتي كه سنگري در برابرِ امپرياليسم       1991دولت سوسياليستي در سال     
گرايي   بود اما آن را به رقابت با امپرياليسم در عرصه تسليحات و مصرف             

المللي داشته    داري كشاندند، تأثيري قطعي بر صلح و ثبات بين             سرمايه
اي شد براي همه نيروهاي       با وجود اين، اتحاد شوروي الگو و نمونه       . است

اي كه بايد آن را بررسي كرد و شناخت، از آن             انقالبي در همه دنيا؛ نمونه    
واقع بزرگ    انتقاد كرد، و آن را بهتر كرد، ضمن آنكه براي دستاوردهاي به           

امروز، زماني كه همه     . آن، بايد به آن احترام گذاشت و آن را ستود              
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انتخابات پارلماني انگلستان 
 ائتالف محافظه كارانِ جديد 

 در قدرت
ارديبهشت ماه گرچه هـمـان    16انتخابات پارلماني انگلستان در روز       

گونه كه پيش بيني مي شد شكست حزبِ كارگر را رقم زد ، با اينهمه  از     
سوي ديگر اين واقعيت را به نمايش گذاشت كه مردمِ انگلستـان طـرفـدار      

در عمل، هم محافـظـه   .   سپردنِ قدرت دولتي به حزب محافظه كار نيستند
 258بـا كسـبِ         -و هم حزب كارگر     -كرسي  306با تصاحبِ   -كاران 

از كسبِ حداقلِ كرسي هايِ ضرور براي پيروزي در انتخابـات و      -كرسي 
كه صـاحـبِ     -موافقت حزب ليبرال دموكرات .    تشكيلِ دولت عاجز ماندند

به تشكيلِ يك دولت ائـتـالفـي بـا            -كرسي در پارلمان جديد است  57
محافظه كاران، در اساس شرايط سياسي جديدي را در اين كشـور حـاكـم       

ميليونر در تركيبِ كابينه و وزارتخانه هاي دولـت جـديـد       23.   كرده است
تركيبِ دولت جديد از نظر سهم ثروتمندان و فارغ التحصـيـل   .   حضور دارند

سال اخيرِ انگلستـان   80هايِ مدارس اختصاصيِ ثروتمندان، در دولت هايِ 
 . بي سابقه است

سوايِ اين مسئله كه خط مشْيِ حزبيِ انتخاباتيِ ليبرال دموكرات هـا در    
برخي عرصه هايِ كليدي به موضعِ حزب كارگر نزديك تر بود  تـا  بـه         
محافظه كارانِ راست گرا، سئوال اصلي اي كه در محافل سياسي مطرح مي 
   نسل جـديـد مسائل مهمي همچون تعهد به خريد شود اينست كه، در مورد

، حضورِ نيروهاي انگليسي در افغانسـتـان،   ” ترايدنت“ زير دريايي هايِ اتمي 
نقش و سهمِ انگلستان در اتحاديه اروپا، برخورد با مسئله مهـاجـرانِ غـيـر       
اروپايي،  و محيط زيست كه دو حزبِ ا ئتالفي دارايِ سياست هاي كـامـالٌ   

فعاالن و .  متفاوتي اند، دولت جديد چگونه مي تواند تصميم گيري موثر كند
تحليلگران سياسيِ چپ و مترقي مطرح مي كنند كه، ليبرال دموكرات هـا    
عمالٌ در مقابلِ مقام تشريفاتيِ معاونت  نخست وزير و پنج وزارتخانه، عمالٌ 
سرنوشت كشور و جهتگيريِ آينده اقتصادي آن را دو دستي به مـحـافـظـه     

رهبريِ حزب ليبرال دموكرات براي .   كاران و راست افراطي پيشكش دادند
سال ها اعالم كرده بود كه فقط به شرط اينكه سياست هاي كليديِ آن در 
رابطه با تغييرِ سيستمِ انتخاباتيِ كشور، ماليات هاي مستقيم، مسئله نـحـوه     
عمل براي كاهشِ بودجه و معضلِ مهاجرت از كشورهاي غير اروپايي مورد 

مسئله جالب در اينـجـاسـت    .  قبول قرار گيرد، وارد دولت ائتالفي خواهد شد
كه، حزب محافظه كار در مذاكرات خود براي تشكيل دولت ائتالفي هـيـچ   
يك از اين سياست ها را قبول نكرد، و عمالٌ نقشِ پادو را به لـيـبـرال هـا       

محافظه كاران با دادنِ سهمي غير تعيين كننده  بـه حـزب     .   واگذار كردند
ليبرال دموكرات، در واقع اين زمينه را فراهم كرده اند كه در صورت ادامـه    
بحران و يا انتخاباتي  زودرس در آينده ، بارِ همه تصميم هاي ضد مردمـي  

پيش بيني مي شود كه بخش مـهـمـي از        .   خود را به دوشِ آنان بگذارند
هواداران حزب ليبرال دموكرات در اعتراض به تغيير موضعِ رهبريِ راسـت    

 .  گرايِ حزب و ترك مواضع مشخصِ اعالم شده آن، به آن پشت كند
سال كنترلِ دولت، در شرايط بحرانِ همه  13شكست حزب كارگر پس از 

جانبه وعميقِ اقتصاديِ سرمايه داري جهاني، چالش هاي عمده اي را در       
اولين پـي آمـد       .   مقابل مردم و نيروهاي سياسي انگلستان قرار داده است

نتيجه انتخابات، و تشكيلِ دولت ائتالفي كه در آن پنج چهره اصليِ حـزب    
ليبرال دموكرات حضور دارند، استعفايِ فوريِ گوردون براون،  رهبر حـزب    

از هم اكنون فعاليت هـا بـراي     .   كارگر و نخست وزير سابق انگلستان، بود
انتخاب رهبرِ جديد حزب كارگر، كه در ماه سپتامبر نتيجه آن مشخص مـي  

تن از چهره هاي شناخته شده حزب كارگـر، و از       6.  شود، آغاز شده است
نماينده جناحِ چپِ آن، تاكنون نامزديِ خود را برايِ اين مقام اعـالم   3جمله 

يكي از عمده ترين مسئله  هاي مطرح در مقابـلِ نـامـزدهـاي        .   كرده اند
رهبريِ حزب كارگر ، موضع و نقشِ آنان در رابطه با آن دسته از سيـاسـت   
هائي است كه در دهه اخير به افولِ قدرت سياسيِ اين حزب  انـجـامـيـده     

با يك پيروزي قاطع بـه   1997اينكه چگونه حزب كارگر كه در سال.   است
قدرت رسيد، در شرايط كنوني در برابرِ حزب محافظه كارِ نه چندان منسجم 
و از نظر سياسي فاقد برنامه دقيق و حساب شده ، شكست خورد و نزديـك  

از دست داد، به عوامل  -كه بي سابقه است -كرسي پارلماني خود را 100به 
اجرايِ سياست هاي اقتصاديِ نوليبرالي، خصـوصـي   .   متعددي مرتبط است

سازيِ وسيعِ بخش خدمات، تضعيف رابطه تاريخي و سنتي با اتحاديه هـاي  
كارگريِ كشور كه نقشِ كليدي در حمايت سياسي، مالي و معـنـويِ حـزب      
كارگر داشته اند، رشد بي سابقه فاصله ميانِ ثروتمندان و زحـمـتـكـشـان،        
حمايت از سياست نظامي گريِ امپرياليستي و حمله و اشـغـالِ عـراق و            
افغانستان، تهاجم به آزادي هاي مدني از طريق تصويبِ قوانـيـن سـئـوال       

جناحِ چپِ حزب كارگر و   .   برانگيز،  از جمله چنين عواملي شمرده مي شوند
جرمي كوربين، توني بن، جان :  نمايندگان برجسته چپِ پارلمان انگليس نظير

كروداس، جان مك دونالد، ديانا ابوت، سال هايِ سال  در مورد نتايجِ حاكـم  
شدنِ سياست هاي راست در حزبي كه در ابتداي قرن بيستم ميـالدي بـه     
عنوانِ بازويِ سياسي اتحاديه هاي كارگري و از سوي آنان پايه گذاري شده 

كوشش رهبريِ حزب كارگر به .   بود، اظهار نگراني كرده و اخطار داده بودند
جلب حمايت پايگاه اجتماعي خود در ميان زحمتكشان، از طريق فـاصـلـه      
گيري با سياست هاي دولت توني بلير، در يك سال قبل از انتخابات و بـه      
خصوص ماه هاي آخر، تا حدي در عقيم گذاشتنِ برنامه انتخاباتي محافظـه  

 . كاران براي دستيابي به اكثريت پارلماني بي اثر نبود
ديويد كامرون، نخست وزير دولت ائتالفي و رهبر حزب محافظه كـار، از    
همان روز هاي اول كارزار انتخاباتي ، در رابطه با جهت اقتصادي دولت خود 
مبني بر كاهشِ شديد بودجه خدمات اجتماعي، باال بردن ماليات هاي غـيـر   

كه عمدتاٌ به نفع سرمايـه داران و        -مستقيم، كاهش ماليات هاي مستقيم 
ميليارد ليره استرلينگ از  6اعالمِ كاهشِ .   اخطار كرده بود -ثروتمندان است

ماليات بيمه ملي كه بايد توسط سرمايه داران پرداخت مي شد، و در مقابـل،  
اعالمِ كاهشِ شديد بودجه بخشِ عمومي و خدماتي، ياد آورِ روز هاي سيـاه  

مـيـزانِ   .   بر ضد  زحمتكشان  اسـت  1980تهاجمِ دولت خانم تاچر در دهه 
بيكاري در كشور در حال حاضر از مرز دو ونيم ميليون گذشته است و نشانه 

آقاي باب كرو، دبيركل اتـحـاديـه    .  اي از توقف افزايشِ آن ديده نمي شود 
: ، در رابطه با معضل بيكاري گـفـت    ” تي. ام. آر“ كاركنان بخش حمل و نقل 

نرسد، اتحاديـه هـاي      1980براي اينكه بيكاري به سقف سال هاي دهه “
كارگري بايد يك دفاع همه جانبه و بي سابقه در رابطه با اشتغال را سازمان 

اين به دفاعِ همه جانبه و در مقياس توده اي از “  :  او در ادامه افزود  ”. دهند
سويِ اتحاديه هاي كارگري و مردم انگليس نيازمند است تا بـه رسـيـدنِ        

گراهـام  ”  . بيكاري به سطح زمان دولت هاي محافظه كار سابق را مانع شود
اسميت، دبيركل اتحاديه هاي كارگري اسكاتلند ،دولت  ائتالفي جـديـد را       
فاجعه اي براي اقتصاد لرزانِ كشور تلقي كرد، و اضافه كرد كه، مـردم در      
انتخابات به طور مشخص از احزابي حمايت كرده بودند كه مخالف كاهـشِ  

بسياري از فعاالن سياسي، دولت ائتالفي را دولـت  .  بودجه در سال جاري اند
بازندگانِ انتخابات مي دانند، و معتقدند كه به دليل عدم همخواني سيـاسـت   
هاي كالنِ دو حزب ، و همچنين چالش هاي جديِ اقتصادي و بين المللـي  
كه در مقابل آن قرار دارد، نمي توان براي اين دولت آينـده اي طـوالنـي        

واقعيت اينست كه، دولت جديـد بـه دلـيـل مـاهـيـت              .   محتمل دانست
ايدئولوژيك آن، براي پائين بردن ميزانِ بدهي هاي دولت كه صدها ميليارد 
ليره استرلينگ است،  راهي جز كاهشِ بودجه خدمات عمومي و حـقـوق و     

اين امر در مـيـانْ       .   مزايايِ كارمندان و كارگرانِ بخش دولتي نمي شناسد
مدت باعث تشديد عصبانيت زحمتكشان، باال گرفتنِ مبارزات سنـديـكـائـي     
براي مقابله با سياست هاي دولت دست راستي ، از جمله اعتصاب ها و جـز  

رهبرانِ جنبش سنديكائي انگليس معتقدند كه، در صورت .   آن ها،خواهد شد
تهاجم همه جانبه دولت به زحمتكشان، احتمالِ شروع اعتصاب هاي گسترده 

تعـداد قـابـل      .   و  فلج كننده و راه پيمايي هاي اعتراضي بسيار جدي است
توجه نمايندگانِ حزب كارگر در پارلمان، و احتمالِ جديِ انشقاقِ اليه هائـي  

از دو حزبِ حاكم در شرايط بحراني، اين امر را كه  دولت ائـتـالفـي را در         
آينده نزديك  در برابرِ راي اعتمادي قرار دهد كه نتواند در آن اكثـريـت را     

البته دولت جديد سعي دارد كـه  بـا       .    كسب كند، بسيار محتمل  مي كند
تصويب اليحه جديدي ميزانِ رايِ پارلمان براي تصويبِ رايِ عدمِ اعتماد به 

درصـد     50دولت، ودر نتيجه  به سقوط كشاندن آن را، از سطحِ كـنـونـيِ      
درصد افزايش دهد، و اين  خود ريشه در چـنـيـن     55نمايندگان پارلمان، به 

با توجه به عدم محبوبيت حزب ليبرال دموكـرات، پـيـش      .   نگراني اي دارد
بيني از همين اكنون اينست كه در صورت سقوط دولت ائتالفي در ميانْ تـا  
طوالني مدت، احتمالِ  به  قدرت  باز گشتنِ حزب كارگر را، در صورتي كـه  

اجتماعيِ بسيجگرانه، سازمـان دهـيِ       -بتواند مسئله تدوين برنامه اقتصادي
مجدد، ترميمِ رابطه سنتيِ خود با اتحاديه هاي كارگري و انتخاب رهبرِ جديد 

 . خود را با موفقيت به پايان برساند، جدي است
تمامي بحث ها در بين طبقه كارگر انگلستان و جنبش كـارگـري ايـن        
كشور، در هفته هاي اخير، متوجه ضرورت سازمان دهي جنبشِ مقاومتي در 

بدونِ چنين سازمان دهيِ موثري، آيـنـده   .    مقابل دولت سرمايه داران است
 . دشواري در انتظارِ زحمتكشان انگلستان است
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وزارت كار تايلند، .  كه نمي توانند نقش موثري را در مبارزات كنوني ايفا كنند
و    2008اعتصاب را در سـال هـاي         6مورد مذاكره كارگري و  133تنها 

حدود يك چهارمِ كلِ نيروي كار شهري تايلـنـد در     .  ثبت كرده است 2009
يا به عبارتي ديگر، آناني كه داراي يك شغل ثـابـت،     –” بخش غير رسمي“

به كار گرفتـه شـده       -قرارداد كاري، دستمزد منظم و بيمه اجتماعي نيستند
حتي در بخـش هـاي     .  آمار در مناطق روستايي از اين هم بدتر است.  است

 22/  1حياتي يي مانند توليد صنعتي و ساختمان سازي، كارگرانِ غير رسمي 
در صنايع هـتـل و     .  كارگرانِ بخشِ صنايع را تشكيل مي دهند%     47/  8و 

 51، آمار به ترتيب به ) كه براي صنعت توريسم تايلند بسيار مهم است( نقليه 
از كارگران تايلندي از بـيـمـه      %     65در مجموع، حدود .  مي رسد%     73و 

با وجودي كه تايلند كشوري با دستـمـزد هـايِ      .  اجتماعي برخوردار نيستند
پائين است، بخش اعظم كارگران مهاجر از كشـورهـاي هـمـسـايـه بـا              

در تايلـنـد    .  دستمزدهائي حتي پائين تر از تايلندي ها به كار گرفته مي شوند
، و شـايـد يـك          ) رسمي ( ميليون كارگر مهاجر به ثبت رسيده  1/  6حدود 

اين باعـث كـاهـش      .  وجود دارند)  غير رسمي( ميليون ديگر به ثبت نرسيده 
دستمزد مي شود، تشكيل سنديكا را در بين اين كارگران آسيب پذير مشكل 

با اينكه اقتصاد كشاورزي از   .  در روستاها، اوضاع از اين بهتر نيست.  مي كند
بازدهي باالئي برخوردار است، ولي كشاورزان به سختي مايحتـاج خـود را       

ميليون خانواده صـاحـبِ زمـيـنِ          5/  8،  2003در سال  .   تامين مي كنند
هكتار زمـيـن      0/   8ميليون از آنها كمتر از  1/  4كشاورزي وجود داشت، اما 

در نتيجه، خانواده هاي روستائي غالبا به وام و يا كمك خـويشـانـي      .  داشت
مناطق روستايي هم  به كمبـود  .  كه به شهرها مهاجرت كرده اند، وابسته اند

امكانات و ارتباطات و همچنين عدم دسترسيِ قابل اطمينان به آمـوزش و      
 . بهداشت مبتال هستند

اين نكته قابل توجه است كه،  نخست وزيرِ بركـنـار شـده، تـاكسـيـن           
شيناواترا، با ارائه بهداشت ارزان به اكثريت تايلندي ها، از پشتيبـانـي آنـان      

تـا ايـن     .  و اين مهم ترين دليل تقويت پايگاه انتخاباتي او بود.  برخوردار شد ...ادامه جنبش ضد ديكتاتوري
اواخر، فقط ثروتمندان و كساني كه در شهرها زندگي مي كردند به  بهداشت  

در تايلند  2006بنابر آمارِ سازمان جهاني بهداشت، در سال .  دسترسي داشتند
و    12پزشك وجودداشت، در حالي كه در فيليپين  4تنها  10/000براي هر 

حتي در ويتنام سوسياليست كه درآمد ناخـالـصِ   .  پزشك بود 15در سنگاپور 
.  پزشك وجود داشـت  6نفر  10/000مليِ پائين تري از تايلند دارد، براي هر 

در .  پزشكان به طور غير متناسبي در مناطق ثروتمندتر متمركـز شـده انـد       
براي ”  لوئي“ نفر يك پزشك، و در منطقه كوهستاني  850بانكوك براي هر 

اولين دولت تـاكسـيـن در سـال         .   نفر يك پزشك وجود دارد 14/159هر 
، طرح بيمه درماني همگاني، درمان با هزينه كم، را به  تايلنـدي هـا     2001

ميليون  66ميليون نفر از كل جمعيت  63/  2، تعداد 2007در سال .  ارائه داد
ميليون نفر كارگر  8حدود . نفري، به نحوي تحت پوششِ درماني قرار داشتند

ميليون نفر به عنوان كادرِ دولـت،   6در سيستم تامين اجتماعي قرار داشتند، 
ميليون نـفـر از      1/  4كارمندان دولت يا اعضاي خانواده و يا بازنشسته ها،  

ميليون نفر ديگر از طرق مختلف تحت پوشش قرار  0/ 6طريق شركت ها و 
ميليون نفرِ باقيمانده به بهداشت، باعث تغييـر    48/  4اما، دستيابيِ  .   داشتند

به اين بخشِ محروم جمعيت تايلند كارت هاي بيمه درمـانـي     .   اوضاع شد
بـات  “    30دادند كه با آن براي ويزيت دكتر و يا مراجعه به بيـمـارسـتـان       

 2007اين مبلغ پرداختي بعدا در سـال    .  پرداخت مي كردند)  دالر 1حدود ( “ 
ميليون نفر از تايلـنـدي هـا       1بنا بر نظر پژوهشگران، با اين اقدام .  لغو شد

امكان يافتند در بااليِ خط فقر زسمي قرار بگيرند و پايگاه سياسي تاكسيـن  
 . تحكيم شود

كـامـال   .  اين شكاف اجتماعيِ در حالِ گسترش، مركز بحران كنوني است
آشكار است كه اين مسئله به بخش غير قابل انكار درگيري تبديل شده، و   

اكنون مبارزه طبقاتي . ورايِ كارزار براي بازگشت تاكسين به مقام خود  است
 .و دمكراتيك تايلند عمال در هم تنيده شده اند

 
 

 ...ادامه كمونيسم نيكو ترين 

هاي اتحاد شوروي پيشين و اروپا، شصت و پنجمين سالگرد شكست                خلق
گيرند، ما در بريتانيا      كُش را جشن مي     گرا و نسل    ايدئولوژيِ نژادگرا، جنسيت  

لنين، در اثر معروف خود نوشت      . بايد به كُنكاش در نقاط ضعف خود بپردازيم       
يك گام به پيش، دو گام به       “ ها و در جريان تحولِ احزاب،  كه، در تاريخِ ملت

 .دهد، و اين اساس و ماهيت ديالكتيك است رخ مي” پس
جاييِ قدرت ميان احزاب بورژوايي در عرصه حكمراني بر            كشاكش و جابه  

المللي را نمايندگي     شان صرفاً منافع سرمايه مالي بين       كشور، احزابي كه همه   
همان گونه كه بارها در      . كنند، حلّالِ مشكالت طبقه كارگر نخواهد بود         مي

داري نه تنها طبقه كارگر را        توصيف شده است، سرمايه     مانيفست كمونيست 
صاحبان حرفه هاي   -كه مشتمل بر اكثريت مردم است، بلكه خرده بورژوازي

هايي از بورژوازي و       و گاهي حتي بخش     -كوچك و كشاورزان خُرده پا        
وضعيت در بريتانيا االن به     . دهد  دستگاه دولتي را هم در برابر خود قرار مي         

 .همين صورت است
اين وظيفه  . خطر اينجاست كه، اين نارضايتي به كجا منجر خواهد شد            

خواهان است كه از راه راهبريِ سوسياليستي و مقاومت            ها و ترقي    كمونيست
داري از طريق      پايدار در برابر فشارهايي كه براي حل معضالت سرمايه            

نوايي و نابود كردن توانِ اين        كشاندنِ طبقه كارگر و زحمتكشان به فقر و بي        
شود، همه تالش خود را به كار بندند كه            هاي آن اعمال مي     طبقه و سازمان  

اين نارضايتي به فاشيسم منجر نشود، آن طور كه در آلمان پيش از جنگ                 
ها امروز يك     شكست دادن و ناكام گذاردنِ نسلِ جديد فاشيست        . اتفاق افتاد 

 .اولويت سياسي است كه نياز به هشياري دائمي دارد
وارِ امپرياليسم به سوي جنگ با        و باالخره اينكه، ما بايد به خيزشِ ديوانه        

اش نياز    هدف در اختيار گرفتن و كنترل كردنِ منابعي كه براي ادامه هستي            
كنند، و امروز     ها حمايت نمي    اكثريت مردم از اين جنگ     . دارد، پايان دهيم  

بومِ حساس و شكننده كره خاكي ما  ها با آسيبي كه به زيست رابطه اين جنگ
اش را  كشوري كه بخش بزرگي از بودجه. شود شود، دارد شناخته  مي وارد مي

كند، نه فقط موجب رنج و انهدام              صرف تسليحات كشتار جمعي مي       
ناپذيري در سراسر جهان شده است، بلكه رفاه و بهزيستي اجتماعي را               وصف

 .كند ها به آن وابسته است، تباه كرده است و مي نيز، كه زندگي توده
مان را به آرمانِ دنياي بهتر، آن طور كه           زمانِ آن فرا رسيده است كه توجه    

زمانِ آن است كه    . توصيف شده است، معطوف كنيم      مانيفست كمونيست در  
 منشأ انواع به زمينِ زيبا و شكوهمندي كه در           ” تازه وارد “نوع بشر، اين     

داروين تصوير شده است، وظيفه حفاظت و حراست از خود در برابر آن                   
 .خردانه را بر عهده  بگيرد انگارانه و تباهيِ بي ويرانيِ سهل

صداهايي . اي مهم به پايان برم       هايم را با اشاره به نكته         مايلم صحبت 
اي ديگر، كه ادعا دارند       هستند كه آرزو دارند براي حفظ و حمايت از گزينه          

. بيشتر خوشايند مردم است، نامِ كمونيسم را از صفحه روزگار پاك كنند                
كمونيست بودن مستلزم بر دوش گرفتنِ مسئوليتي سنگين است، مستلزمِ             

لنينيسم در هر وجهي از وضعيت         -بهره گيريِ همواره ازنظريه ماركسيسم     
در عين حال،   . ها  روز، و رفتار كردن در مقامِ   قلب، مغز و رهبر پيشگام توده             

ها و زندگي مردم، در همه اشكال متنوع آن، جدا             هرگز نبايد خود را از توده     
ماركس و انگلس گرچه زندگي يي  به  لحاظ  فرهنگي غني داشتند،                . كرد

هاي سياسي داشتند     ها و همه جنبش     ولي همواره ارتباط نزديكي با اتحاديه      
كه طبقه كارگر، مبارزه در راه حقوق زنان و استقالل ملي را نمايندگي                   

آنها هرگز نظريه و عمل را از يكديگر جدا نكردند، و هميشه                 . كردند  مي
 .بودند) دگماتيسم(انديشي  مخالف جزم

كنند،   شان پيكار مي    ها در راه عقيده     در بسياري از نقاط جهان، كمونيست      
فرستم و    به آنها درود مي   . دهند  كشند، و جان خود را از دست مي           رنج مي 

ها نمايندگان    كمونيست. ها دارم   براي آنها آرزوي موفقيت در همه زمينه         
صلح، برابري و زندگي     : هايِ نوع بشر يعني      نيكوترين و واالترين آرمان    

 .شايسته و شادمان براي همه، هستند



 . تايلند داشته اند
در نظر داشتنِ اين مشخصه ها براي درك صحيحِ تحوالت در تايلند 

در مطلب زير به زمينه هاي اجتـمـاعـيِ ايـن       .  و آينده آن، مهم است
 .  جنبش اشاره مي شود

 
 فاصله طبقاتي در تايلند

 
نابرابري اجتماعي در كشـور      .  تايلند جامعه اي است عميقا طبقاتي

حتي در مقايسه با كشورهاي  همسايه در منطقه،  واقعيتـي مشـهـود      
 .است

از %    20آخرين آمارِ برنامه توسعه سازمان ملل نشـان داد كـه،           
ثروت كشور را در اختيار دارنـد، در      %  56ثروتمندترين جمعيت تايلند 

%   25جمعيت، كمـتـر  از         %    60حالي كه كم درآمد ترين ها، يعني 
اين نابرابري، هسته اصليِ درگيري هاي . ثروت كشور را در اختيار دارند
 . اخير تايلند را تشكيل مي دهد

 23/60كه مـعـادل       -ميليون تايلندي زير خط فقرِ رسمي  5حدود 
ميلـيـون    1/  3در حالي كه .  زندگي مي كنند  –است )  استرلينگ( پوند 

محنت زده در مناطق شمال و شمال شرقي،  فقراي شهري را تشكيل 
سال گذشته، بـه سـبـبِ مـهـاجـرت            20شهر نشيني در .   مي دهند

و “  چيانگ ماي“ و “  بانكوك“ روستانشين ها به شهرهاي بزرگي چون 
در جست و   ”  كوساموي“ و “  فوكت“ همچنين دهكده هاي بين الملليِ 

 . جويِ كار، سرعت يافت
نيروي كارِ كشور روستا نشين بود، كـه     %   70، حدود 1980در سال 

 . است%  40اين رقم  امروزه كمي بيش از 
اما اين شهر نشيني به ايجاد يك طبقه كارگرِ منسجم نيانجاميد، و   
در نتيجه، جنبش كارگريِ سازمان يافته در مبارزه كنـونـي  حضـورِ        

ميليون كارگر در بخش خصوصي، كمتر  11طبقِ آمار، از .  ضعيفي دارد
جنبش سنديكائي به بيـش از    .  تحت پوششِ سنديكا قرار دارند%   3از 
سنديكاهاي بخش خصوصي .  سازمان سنديكايي تقسيم شده است 10

عموما فقط در سطحِ كارخانه  تشكيل مي شوند، بنابراين تعداد اعضاي 
نقر است، يعني سازمان كوچك غير منسجـمـي    200سنديكا در حدود 

1389خرداد  ماه  3شنبه  دو   12  843شمارة   
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ارديبهشت، با حمله به منطقه مـركـزيِ      29نظاميان حاكم، روز چهارشنبه     
جبهه متحد دموكراسـي  “ بانكوك، كه هفته ها محل تحصنِ اعتراضي طرفدارانِ 

مي شناسـنـد،    ”  سرخ جامگان“ بود، كه بسياري آنان را به نام ”  و ضد ديكتاتوري
در يورش هاي نيـرويِ  .  سعي به در دست گرفتن كنترل در پايتخت تايلند كردند

تظاهر كننده  80نظامي كه دستور تير مستقيم به تظاهر كنندگان داشتند، بيش از 
در ميان قربانيان خبرنگـاران بـيـن      .  نفر مجروح شدند 2000كشته و نزديك به 

نظاميان حاكم، در   . المللي، كودكان و سران جنبش اعتراضي به چشم مي خورند
 .  شهر تايلند اعالم حكومت نظامي كرده اند 20

تحوالت اخير تايلند را از چندين منظر مي توان با آنچه كه در يك سال اخيـر  
عملـكـرد رسـوايِ      .  در ايران مي گذرد، داراي تشابه هايي نزديك به هم دانست

اجتماعي دولت ديكتاتوري، مخالفت حاكمانِ كنوني بـا هـر گـونـه             -سياسي
اصالحات، اعتراضِ مردمِ از جان گذشته، فقرِ توده اي، حمايت دانشـجـويـان و      

طبقـاتـي     -جوانان، عدم وجود رهبريِ هماهنگ و كالسيك، طيف وسيعِ سياسي
مهم .   قشر هايِ شركت  كننده در جنبشِ اعتراضي از مظاهرِ اين تشابه ها است

ترين وجه اعتراضِ مردم تايلند، و به ويژه زحمتكشان روسـتـاهـا و مـنـاطـق           
كشاورزي، به كودتائي است كه چهار سال قبل در تايلنـد صـورت گـرفـت و           
نظاميان، با توافقِ دربارِ سلطنتي، نخست وزيرِ سـابـقِ كشـور را كـه اجـرايِ              

مردم .   اصالحات اجتماعيِ مشخصي را در برنامه خود قرار داده بود، ساقط كردند
خواستارِ انحالل پارلمان كنوني و  برگزاريِ انتخابات قانوني هستند، انتخـابـاتـي     

ديكتاتوري، بـحـرانِ     .   كه نظاميانِ حاكم مي دانند در آن شكست خواهند خورد
و سقوط اقتصادهاي موسوم  1990اقتصادي يي عميق  از سال هاي انتهائي دهه 

كه كشور را فلج كرده، و عدم آمادگيِ دربار و نـخـبـگـانِ     ”  ببر هاي آسيائي“ به 
نظامي به قبولِ دموكراسي و اصالحات سياسي در كشور، برخي مشخصه هـاي    

 . برجسته تحوالت در اين كشور وابسته به امپرياليسم است
دولت، نيروهاي نظامي، ثروتمندان و سرمايه داري وابسته كشور، و سيـسـتـم    
قضائي تايلند در سال هاي اخير با توسل به اختيارات فراقانوني، سعي به تمـركـز   

، 1976،   1973نظاميان در سال هاي .   قدرت و سركوب اكثريت مردم كرده اند
نيروهاي مخالف و طرفدار دموكراسـي را     2010و اكنون در سال  2009، 1992

 .سركوب كرده اند
يك دليل مهم اينكه چرا دولت كودتائي تايلند، همانند همتاي ايـرانـي خـود،      
حاضر به قبول راه حل مصالحه آميز و مبتني بر خواسته هاي اكثريت نبود، ايـن  
است كه نظاميان حاكم مي دانند كه در جريان يك انـتـخـابـات قـانـونـي و              

حقيقت اينست كـه دولـت حـاضـر           .   دموكراتيك شانسي براي پيروزي ندارند
هيچگاه مشروعيت نداشته است، زيرا منتخب مردم نبوده و از طريق يك كودتاي 

 4نظاميان و قوه قضائيه در طـول    .  به قدرت رسيده است 2006نظامي در سال 
سال گذشته به طور سيستماتيك سعي در عقيم كردن خواسته هاي برحق مـردم  
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