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نمودار هاي اقتصادي هشدار 
رشد نقدينگي، : مي دهند

ژرفش شكاف طبقاتي و 
 !فروپاشي بنيه توليد

طي ساليان اخـيـر بـا اجـراي           
سياست هاي ضد مردمي تـوسـط     
دولت احمدي نژاد، صنايع داخلي و   
توليد از نفس افتاده و در اثر ركود و 
افزايش نرخ بيكاري و در كنـار آن    
تورم لگام گسيخته فاصله طبقاتـي  

اقتصاد .  در جامعه ژرفش يافته است
ملي در يك بحران همه جانبه دست 
و پا مي زند و اين امر آينده ميهن ما 
را با خطرات جدي روبرو سـاخـتـه    

 . است

اعالم خبر صدور احكام اعدام براي شماري 
از دستگير شدگان اعتراضات مردمي ماه هاي 
اخير و تشديد فشارهاي تبليغاتي و سياسي بر 
اصالح طلبان نشانگر آغاز دور تـازه اي از        
مانورها و حمالت رژيم واليت فقـيـه بـراي      
درهم كوبيدن و نابودي جنبش مـردمـي در       

 .ميهن ماست
سران ارتجاع خوب مي دانند كه بـا وجـود     
همه تالش هاي سركوبگرانه آنها، بـه رغـم     
كشتار هاي خياباني و دستگيري هزاران تـن    
از هم ميهنان آزادي خواه، جنبش مردمـي و    
اعتراضات توده اي همچنان به مثابه جنبـش  
نيرومندي در بطن جامعه ما به حيـات خـود     
ادامه مي دهد و از هر فرصتي بهره مي گيـرد  
تا رژيم ضد مردمي و استبدادي واليت فقيـه  

 . را به چالش بكشاند
سران رژيم خوب مي دانند كـه بـه رغـم        
برگزاري دادگاه هاي فرمايشي هفـتـه هـاي      

قربانيان ”  اعترافات“ اخير و  با وجود نمايشات 
شكنجه سربازان گمنام ولي فقيه، نه تنهـا از    
اعتبار جنبش اصالح طلبي و نيروهاي اصالح 
طلب در ميهن ما كاسته نشده است بلكه اين 
سران ارتجاع و دولت كودتاچيان هستند كـه    
به عنوان مشتي تاريك انديش جـنـايـتـكـار       
بيش از پيش مورد نفرت و انـزجـار افـكـار         

دامـنـه   .  عمومي ايران و جهان قرار مي گيرند
بي اعتباري رژيم ورشكسته واليت فقيه، كـه  

امروز بايد آن را يك رژيم شبه نظامـي ـ    
امنيتي ارزيابي كرد، حتي در بـرخـي از         
كشورهاي خاورميانه، كه زماني پـايـگـاه      
نيرومند آنها به شمار مي رفت به خـوبـي   

 .ديده مي شود
حوادث ماه هاي اخير ويژگي جـديـدي   
نيز داشته است كه توجه بـه آن بـراي         
تعيين راه كارهاي مناسب مبارزاتي حـائـز   

براي نخستين بار در تاريـخ  .  اهميت است
سي ساله حكومت جمـهـوري اسـالمـي       
بخش مهمي از روحـانـيـت طـراز اول           
حكومت، يعني كساني كه نـفـش هـاي      
كليدي يي در رهبري حكومت اسـالمـي     
پس از انقالب بر عهده داشته اند، در پـي  
مخالفت با عملكرد رسواي خامنـه اي و      
همراهان او و همچنين دخالت بي سابقـه  
نظاميان در همه امور كشور، بـه شـدت       
مورد هجوم نيروهاي امنيتي و سركوبـگـر   
قرار گرفته اند، به حاشيه رانده شده اند و   
به مخالفت با سياست هاي رژيم واليـت    

 .   فقيه برخاسته اند
به عنوان نمونه محمدباقر ولدان، رييس 
شوراي سياستـگـذاري ائـمـه جـمـعـه            

هاي فارس و كهكيلويه و بويراحمد،  استان
از كارگزاران خامنـه اي، در اظـهـارات          

اهللا صانعي و   اي آيت سابقه آميز و بي توهين

جان زندانيان سياسي  در خطر است                                            
 پاداش بسيج با چپاول منافع ملي

 4در صفحه                                             
العاده احزاب  نشست فوقبرگزاري 

 كمونيست و كارگري در دمشق
 5در صفحه                                              

موضعگيري در باره حوادث اخير اسـتـان     
كردستان كماكان در ميان اعضـاي دولـت       
كودتا و برخي از مقامات بلند پـايـه رژيـم        

وزير كشور چـنـدي     .  واليت فقيه ادامه دارد
پيش در حاشيه مراسم هفته دفاع مـقـدس     
اظهار داشت، عامالن حوادث كردستان عـده  
اي عناصر افراطي وهابي بودند و مامـوريـت   
داشتند با ترورهاي هدفمند و ايجاد ناامـنـي   

در همين حال پـاسـدار رادان       .  اختالف افكني كنند
جانشين فرمانده نيروي انتظامي و يكي از عـنـاصـر    
فعال در شكنجه و قتل جـوانـان دربـازداشـتـگـاه           

مـهـر مـاه       6كهريزك در گفتگو با خبرگزاري مهر، 
يادآور گرديد، همانطور كه وعده داده بوديم، هـمـه     
عوامل ترورهاي اخير در ستان كردستان با همكاري 
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، صورت پذيرفته و از سوي محافل معين و شناخته شـده اي    ) خورد
موضوع روز قرار مي گيرد، موضوعي كه مرتب درباره آن تبليغ مـي  

 !شود؟
به گمان ما با درنظر گرفتن اين چارچوب مشخص و با ارزيـابـي   
صحيح از صحنه سياسي مي توان پي برد كدام نيرو و جريانـات از    
جو امنيتي و ترور و خشونت سود برده و با توسل به چه روش هايي 
درصدد رواج آن دركشور بويژه مناطق ملتهب و حسـاسـي چـون        

 . استان كردستان هستند
در اين حوادث نقش اصلي را سپاه پـاسـداران و ارگـان هـاي           

وضعيت ملتهب استان كردستان و .  انتظامي و امنيتي برعهده داشتند
مناطق كردنشين استان آذربايجان غربي، زمينه مناسب براي رواج   
خشونت، ترور و ايجاد فضاي امنيتي است كه مي توان به راحـتـي   

 .آن را به سراسر كشور درلحظه حساس كنوني گسترش داد
تجربه اوايل انقالب و حوادث كردستان و جنگ بـرادركشـي آن     
سال ها ثابت مي كند، نيروهاي واپس گرا و ارتجاعي مي توانند، بـا  
شعله ور ساختن آتش درگيري و خصومت دريك منطـقـه خـاص      
مانند كردستان، مسير طبيعي و روند مبارزات حق طلبانه را كـنـد،     

عمليات سپاه پاسداران و ديگـر اقـدامـات      .  منحرف ومسدود سازند
نهادهاي امنيتي و انتظامي در كردستان در جهت برقراري آرامش و 

همين نيروهاي واپس گرا يـعـنـي      .  فضاي تفاهيم و برادري نيست
كودتاچيان بيشترين منفعت را در خشونت و فضاي امـنـيـتـي دارا       

با ترور وخشونت دم ”  مقابله“ هستند و اتفاقا همين جريانات مدام از 
حضور عناصر جنايتكاري چون پاسدار رادان در كردستـان  .  مي زنند

) طـرح ( و مسئوليت او در پيگيري ترورها، خود بخشي از سناريوي   
كودتاچيان براي به دست فراموشي سپردن ماجراي قتل و جنـايـت   

بـا  .  در بازداشتگاه كهريزك است كه رادان درآن عامل اصلـي بـود    
ايجاد فضاي امنيتي دركردستان سپاه كودتاچي درنقش مدافع كشور 
و برقرار كننده امنيت و آرامش ظاهـر مـي شـود و پـاسـداران              

 .جنايتكاري چون رادان قهرمان مبارزه با ترور مي شوند
درگيري و خشونت به داليل معين، پديده هايي گذرا درمـحـيـط    

تبعيض، ستم ملي، فقر، نابرابري و   .  كنوني استان كردستان نيستند
 . اختناق از اين منطقه بشكه باروتي خطرناك ساخته است

كودتاچيان، و بويژه سپاه، با تشخيص اين موضـوع در تشـديـد        
خصومت وخشونت در اين منطقه نقش دارند و از آن براي مقابله با 

اين برنامه را نبايد لحظـه اي از      .  جنبش مردمي استفاده مي كنند
 . ذهن دور داشت

پيدايش فضاي امنيتي، نظامي گري و خشونت به هيچ رو به سود 
جنبش دمكراتيك سراسري و جنبش ملي براي الغاي ستـم مـلـي      

 . نيست
در مرحله كنوني بايد با تمام توان توطئه كودتاچيان را براي ايجاد 

با پرهيـز از دام      .  ناامني وخشونت دراستان كردستان ناكام گذاشت
هاي ارتجاع و با هوشياري و شهامت درجهت پيوند مبـارزه مـلـي      
براي لغو ستم ملي با مبارزه همگاني عليه كودتاي انتـخـابـاتـي و       

مبارزه ملي براي رفـع سـتـم و        .  بركناري دولت كودتا حركت كرد
تبعيض و برابري حقوق خلق هاي ساكن ايران بدون استثناء، فقـط  

جنبش مـلـي   .  و فقط به پشتوانه مبارزات همگاني به دست مي آيد
تكيه گاه مطمئن مبارزه سراسري است و مبارزه سراسري عـامـل     
. بنيادين كاميابي جنبش ملي براي الغاي ستم ملي قلمداد مي گردد

 !اين درس و تجربه تاريخي را از ياد نبريم
 

عالوه بر اين دو پاسدار .  دستگاه هاي امنيتي و انتظامي دستگير شدند
كه اكنون بنابه موقعيت خود از مسئوالن رسيدگي به حوادث كردستان 
و ترورهاي انجام شده به شمار مي آيند، ناصر سراج معاون سياسي و   
امنيتي دادستاني كل كشور نيز در مصاحبه اي با آرام خواندن فضـاي    
استان هاي كردستان و آذربايجان غربي خاطر نشان كرد، پيگيـري و    
تحقيقات الزم در باره ترورهاي اخير تا دستگيري تمامي عوامل ادامـه  
دارد و نهادهاي مسئول قضايي و انتظامي بايد به صورت قاطعانـه بـا     

 . عوامل اين اقدامات تروريستي برخورد كنند
به دنبال اينگونه موضع گيري ها، ارگان مطبوعاتي كودتاچيان يعني 

با متالشي شدن يـك  “ مهر ماه، درخبري با عنوان،  7روزنامه كيهان، 
تيم تروريستي درسنندج عوامل اصلي ترور ماموستا شـيـخ االسـالم        

به تشريح عمليات وزارت اطالعات و سپاه پـاسـداران     ”  دستگير شدند
دستگاه هاي انتظامي و امنيتـي پـس از       “ :  پرداخته و از جمله نوشت

حادثه ترور به صورت شبانه روزي براي شناسايي و دستگيري عوامـل  
ترور نماينده مجلس خبرگان رهبري تالش كردند و در نهايت يكشنبه 

خانه تيمي عوامل ضد انقالب ... شب عوامل اصلي ترور دستگير شدند 
قبال توسط نيروهاي اطالعاتي استان كردستان شناسايي و با عمليـات  
نيروهاي نظامي و انتظامي استان متالشي شد كه طي اين عمـلـيـات    

 ”.مقدار زيادي مهمات و سالح هاي جنگي نيز كشف شد
پس از كيهان و باند كودتاچيان، نوبت به رييس مـجـلـس عـلـي          
الريجاني رسيد تا تنور مقابله با ترور و تـروريسـت هـا در اسـتـان            

 8به گزارش روزنامه اعتماد   .  كردستان و سراسر ايران را داغ نگهدارد
ستايـش  “ مهر ماه امسال، علي الريجاني در اين باره با اشاره به نقش 

سپاه و وزارت اطالعات و نيروهاي انتظامي درحفـظ كـيـان      ”  برانگيز
حـوادث  “ :  تصريح كـرد   ”  گروهك هاي ضد انقالب“ نظام و مقابله با 

كردستان صرفا يك عمليات تروريستي نبوده و هدف آن جلوگيري از   
الزم است هم كميسيون امنيت ...  توسعه شتابان عمراني كردستان بود

ملي و سياست خارجي و هم وزارتخانه هاي كشور و اطـالعـات بـا        
 ”.جديت ريشه هاي اين مساله را پيگيري كنند

پرواضح است آنچه درماه ها و هفته هاي اخير دراستان كردستان و   
ديگر مناطق كرد نشين درشمال غرب كشور اتفاق افـتـاده، صـرفـا         

درعين حال برخالف .  اقدامات كور و بي هدف نبوده و نمي تواند باشد
دروغ پردازي علي الريجاني ما دراستان كردستان با رشد و تـوسـعـه      
شتابان اقتصادي روبرو نيستيم كه نيرويي بيگانه با انجام يك رشـتـه     
. اقدامات تخريبي و ايضايي مانند ترور سعي درتوقف آن داشته بـاشـد  
زندگي سخت و غرق در فقر و تيره روزي هم ميهنان ما در مـنـاطـق    

 . مرزي خود بهترين گواه براين مدعا است
از زمان انجام ترورهاي اخير بويژه چهارمين ترور، دستـگـاه هـاي      
تبليغاتي دولت كودتا و همه مدافعان كودتاي انتخاباتي بي وقـفـه بـر      
طبل خشونت در مناطق كردنشين زده و سعي در برجسته سـاخـتـن      
ترورها داشته و دارند كه نمونه آخر آن را در صفحات روزنامه كيـهـان   

براي ريشه يابي رخ دادهاي اخير كردستان و ترورهـاي  .  شاهد هستيم
انجام شده، بايد ديد كدام نيرو يا نيروها از پيدايش فضاي امنيتي و جو 
خشونت سود مي برنند و چرا ترورها در اين لحظه خاص زماني يعنـي  
دردوره اي كه جنبش سراسري مردم ايران برضد كودتاي انتخابـاتـي   

ايـنـك تـمـايـل        ( پايه هاي رژيم استبدادي را به لرزه درآورده است، 
اميدوار كننده اي از سوي مبارزان راه الغاي ستم ملي و برابري حقوق 
همه خلق هاي ساكن ايران به نزديكي، هماهنگـي، هـمـسـويـي و          
حمايت و پشتيباني متقابل با جنبش سراسري همگاني به چشـم مـي     

 ...ادامه پيدايش فضاي امنيتي
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در اواسط شهريور ماه امسال رييس كميسيون صنـايـع و مـعـادن         
مجلس طي گفت و گويي با روزنامه اعتماد از وضعيت وخيم بـخـش     
صنعت و توليد پرده برداشته، اعالم كرد، بخش توليد براي رهايـي از    

نقدينگي فوري   -ميليارد دالر10-هزار ميليارد تومان  10مشكالت به 
وي .  و عاجل نيازمند است كه دولت بايد براي آن چاره انديشي نمايـد 

مـجـلـس       88در قانون بودجه سال   “ :  دراين گفت و گو اعتراف كرد
تصويب كرده تا سه ميليارد دالر درسال جاري به بخش توليد كشـور    
تسهيالت ارايه شود، اما با گذشت شش ماه از سال، توليد گران كشور 

از كل درامـدهـاي     ...  دالر هم از اين ميزان دريافت نكرده اند 1حتي 
ميليارد دالر مي شـود،     850نفتي كشور از ابتدا تاكنون كه نزديك به 

ميليارد دالر دربخش صنعت و معدن سرمايه گـذاري     23تنها كمتر از 
هر روز تاخير در پرداخت تسهيالت صنعت را زمينگير مي ...  شده است

 ”.كند و باعث مي شود اين بخش همچنان در جا بزند
پيش از اين، بانك مركزي جمهوري اسالمي بـراسـاس گـزارش        
نماگرهاي اقتصادي اعالم داشت، با وجود افـزايـش قـابـل تـوجـه           
درآمدهاي نفتي در كشور در چهار سال گذشته، سرمايه ثابت تشكيـل  
شده طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه در مقايسه با رشد تـولـيـد    

در اين زمينه روزنـامـه     .  ناخالص داخلي روند نزولي را طي كرده است
شهريور ماه با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي بـانـك      17سرمايه 

درصدي نسبت سرمايه ثابـت بـه      2/ 8كاهش سهم “: مركزي نوشت
اين نسبت معكوس رشد به معناي آن است كه ...  توليد ناخالص داخلي

سرمايه گذاري هاي كشور به سمت ساختمان و مستغالت گرايش پيدا 
 .”...كرده و اين حركت به كاهش رشد صنعتي منجر شده است

وضعيت بحراني و ركود و اضمحالل بخش صنعت و توليد ارتـبـاط   
مستقيم با سياست هاي دولت احمدي نژاد در تقويت اقتصاد انگلي و   

در حاليكه مطابـق  .  دالل و حمايت از منافع سرمايه بزرگ تجاري دارد
آمار رسمي، درآمد حاصل از فروش نقت خام به عنوان منبـع اصـلـي      

 735)  از زمان تاسيس جمهوري اسـالمـي  ( درآمد، طي سي سال اخير 
ميليارد دالر بوده و اين درآمد افسانه اي مي توانست زندگي ميليون ها 
ايراني را دگرگون و شالوده يك اقتصاد ملي نيرومند را پي بريزد، فقـر  
در ايران افزايش يافته و آخرين بقاياي صنعت و توليد نيز در حـال از    

شهريور ماه درگزارشي با ارزيابـي   25روزنامه سرمايه .  بين رفتن است
بررسي درآمـد    “ :  درآمدهاي نفتي درسي سال اخير از جمله يادآور شد

حاصل از فروش نفت خام نشان مي دهد متوسط درآمد سـاالنـه در       
برابر متوسط درآمد ساالنه دوره خاتمـي،   2/   5دوره دولت احمدي نژاد 

دوره مـيـرحسـيـن     -برابر 4/   8، ) رفسنجاني( برابر دوره هاشمي  4/    3
بـا  .  ” ... ساله آخر حيات پهلوي بوده اسـت       9برابر دوره  5موسوي و 

چنين درآمدي كشور مي توانست درجايگاه شايسته اي به لحاظ قدرت 
اقتصادي و رفاه و بهروزي مردم قرار داشته باشد، ولي اكنون -سياسي

عالوه بر اينها محمود بهـمـنـي    .  ما باعكس اين موضوع روبرو هستيم
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي درمصاحبه اي با ايلنا اول   

هزار ميلـيـارد    200نقدينگي به بيش از “ :  مهر ماه خاطر نشان ساخت
تومان رسيده و هر چه ميزان نقدينگي افزايش يابد، تورم نيز افزايـش  

وي همچنين اعتراف كرد كه اين حجم عظيم نقدينگي در   ”  . مي يابد
 ! جايي غير از توليد، مصرف مي شود

پرواضح است بخش اعظم اين نقدينگي دردستان آزمند، سودجـو و    
خون آلود سرمايه بزرگ تجاري قرار دارد و شعارهاي عوام فـريـبـانـه     
دولت نامشروع كودتا صرفا پرده استتاري براي چپاول بيشـتـر ثـروت      

بي جهت نبود محمود احمدي نژاد در نشست خبري !  ملي كشور است
خط فقر يـك  “ :  چندي پيش خود با وقاحت ويژه دالل ها اعالم داشت

” ...بستگي دارد شما خط فقر را چه چيز تعريف كنيد. چيز نوساني است

در حقيقت رييس دولت كودتا بايد هم منكر فقر و نابرابري در كشور 
سياست هاي چهار سال اخير، عالوه بر آنكه توليد ملي را بـه  .  باشد

نابودي كشانده، موجب ژرفش شكاف طبقاتي در جامعـه گـرديـده      
برپايه آخرين برآوردهاي منتشر شده توسـط رسـانـه هـاي         .  است

همگاني كه براساس گزارش مركز آمار جمهوري اسالمي تنـظـيـم    
. درصد درآمد جامعه در اختيار يك سوم ايـرانـي هـاسـت       58شده، 

نسبت تعداد خانوارهاي فقير به كل جمعيت كشور افزايـش قـابـل      
درصـد از     40بيش از  1386مالحظه يافته، باتوجه به اينكه درسال 

 407( خانوارهاي شهري ماهانه مخارجي كمـتـر از خـط فـقـر              
مي توان نتيجه گرفت اكثريت مزد بـگـيـران    .  داشته اند)  هزارتومان

. كشور قادر به تامين مايحتاج ضرور خود و خانواده هايشان نيستـنـد  
شاخص فقـر  ... “: مرداد ماه دراين باره گزارش داد 4روزنامه سرمايه 

. افزايش داشته است 1383هم درشهر و هم درروستا نسبت به سال 
هرچند اين افزايش درجوامع روستايي بسيار بيشتر از جوامع شهـري  

چهار درصد افزايش درنرخ فقر شهرنشينان معادل فقير شـدن  .  است
اسـت،  )  1383-86( دو ميليون نفر دريك دوره زماني چهار سـالـه     

تعداد فقيرشدگان روستايي نيز دراين دوره معادل يك ميـلـيـون و      
شاخص شكاف فقر برمنابع مالي مورد نياز براي . نهصدهزار نفر است

افزايش اين شاخص بيانگر افزايش عمق فقر .  حذف فقر تمركز دارد
در عين حال و براي تاكيد بر روي واقعيت دردناك افزايـش  ”  . است

فقر و افشاي ماهيت عوام فريب دولت ضد ملي كودتا، تـوجـه بـه      
برآورد اخير بانك مركزي از سرجمع هزينه مصرفـي خـانـوارهـاي       

 . ايراني درچهار سال گذشته، اهميت دارد
دراين برآورد كه در مطبوعات انتشار يافته اعالم مي شود، افزايش 

درصدي قيمت خدمات مورد نياز خانوار طي چهار سال، باعـث   180
براساس .  شده مردم عمال از هزينه بخش هاي ديگر مصرف بكاهند

) درمنـاطـق شـهـري      (   1387آمار رسمي، خانوارهاي ايراني درسال 
هـزار     385هزار تومان و ماهانه    624ساالنه بالغ برچهار ميليون و 

تومان صرف خريد خدمات كرده اند و اين به معناي فشـار بسـيـار      
شديد مالي به خانوارهاي ايراني است و سبب سقوط سطح زندگي و 
كاهش قدرت خريد آنان است، همچنين به گزارش روزنامه سرمايـه  

هزار تومان كمتر  50شهريور ماه امسال، دخل خانوارهاي ايراني  30
چكيـده  “ :  از خرج آنهاست، در گزارش مذكور در اين باره آمده است

نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روسـتـايـي        
توسط مركز آمار درسال گذشته نشان مي دهد متوسط كل هزيـنـه   

هزار ريال بـوده   421ميليون و  94خالص ساالنه يك خانوار شهري 
اين درحالي است كه متوسط درآمد اظهار شده ساالنه يـك  ...  است 

درسال گذشـتـه   ...  هزار ريال بوده  219ميليون و  88خانوار شهري 
 20بود اما حداقل دستمزد با نـرخ      )  آمار دولتي( درصد  25/   5تورم 

حتي اگر فرض كنيم قانون درست اجرا شده، ...  درصد افزايش يافت
دركشور به طور  87تا  84دستمزد كارگران و كارمندان درسال هاي 

 24/   5درصد رشد كرده درحالي كه هزينه ها  16/   5متوسط ساالنه 
درصد افزايش يافته و اين اختالف به معناي آن است كه هر سـال    

كـارگـران و     ( درصد بيشتر از درآمـد خـانـوارهـا          30هزينه حدود 
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مـي تـوان       ”  . بوده است)  كارمندان

تاكيد كرد، عملكرد ساليان اخير دولت ضد ملي و ضـد مـردمـي          
احمدي نژاد، نتايج فوق العاده فاجعه باري را براي كشور درعـرصـه   

 . هاي مختلف بويژه عرصه اقتصادي به همراه داشته است
كليه آمار و ارقام و نمودارهاي اقتصادي از يك وضعيت وخيـم و    

ادامه اين سياست ها توسط دولت كودتا زندگي . ناگوار خبر مي دهند
و منافع اكثريت جامعه را تهديد مي كند و چالش هاي خطرناكي را   

 !پديد آورده و مي آورد

 ...ادامه نمودارهاي اقتصادي 



1388 مهرماه  20شنبه  دو   4    827شمارة  

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

جان برخي زندانيـان سـيـاسـي       
دگرانديش از جمله دكتر محمد ملكي 

مذهبي و منصور اسـالـو     -مبارز ملي
سنديـكـايـي    -فعال جنبش كارگري

كودتاچيان با .  درخطر جدي قرار دارد
علم به وضعيت نامطلوب جسمي اين 
مبارزان مردمي از رسـيـدگـي بـه         
درخواست معالجه و آزادي آنـهـا       

 .امتناع مي كنند
 

مهر ماه، خانـواده دكـتـر       13روز دوشنبه 
محمدملكي فعال سياسي و از شـخـصـيـت     

مذهبي سرشناس، با انتشار نـامـه   -هاي ملي
اي سرگشاده نسبت به وضعيت وي درزندان 

دراين نـامـه خـانـواده       .   ابراز نگراني كردند
بعـد از    “ :  محمدملكي خاطر نشان ساخته اند

روز از بازداشت دكتـر مـحـمـد        45گذشت 
ملكي و درحاليكه كماكـان وي درسـلـول        
انفرادي نگهداري مي شود، اكنون نشانه هـا  
حكايت از آن دارد كه حـال وي درزنـدان       
وخيم است و از اين رو خـانـواده را دربـي        

امروز دوشنبه، .... اطالعي مطلق گذاشته اند، 
قرار بود كه طبق نامه كـتـبـي    )  مهر ماه13( 

) دكتر ملـكـي  ( قاضي پرونده، خانواده با وي 
درزندان اوين مالقات داشته باشد، اما درپـي  
مراجعه خانواده اعالم شـد، بـازجـو اجـازه         
مالقات نمي دهد و وي ممنوع الـمـالقـات      

اعالم مي كنيم كه مقامـات عـالـي      ...  است
نظام ظاهرا با شيوه نرم و تدريجي و با علـم  
به بيماري هاي تهديد كننده سالمتي محمد 
ملكي، قصد حذف فيزيكي ايشان را دارند و   
از اين رو مسئول هر گونه اتفاق ناگوار بـراي  

همچنين بـهـروز   ”  . سالمتي وي خواهند بود
جاويد تهراني دانشجوي دربنـد كـه سـال        

 18به دنبال ماجراي كوي دانشگاه در  1378
تيرماه دستگير و در زندان بسـر مـي بـرد          

اكنون وي دهمين سال زندان خود را سپري (
باخطر مرگ دست و پنجه نرم مي )  مي سازد

بنابه گزارش فعاالن حقوق بشر، بهـروز  .  كند
جاويد تهراني به لحاظ جسمي دروضـعـيـت    
نگران كننده اي قرار دارد و اخيرا درزنـدان    
گوهردشت به بند زندانيان دچـار بـيـمـاري       

خانواده او طـي  .  رواني حاد منتقل شده است
هفته هاي اخير موفق به مالقات حضـوري    

فعاالن حقوق بشر و دمـكـراسـي      .  نشده اند
وضعيت اين فعال دانشجوي در بند را فـوق    

عالوه براين بهزاد نبوي از اعضاي رهبري سازمان مـجـاهـديـن     .  العاده وخيم اعالم كرده اند
.  انقالب اسالمي از زندان به بيمارستان انتقال يافته و تحت عمل جراحي قرار گرفـتـه اسـت     
بهزاد نبوي دربيمارستان ممنوع المالقات شده و خانواده او از وضعيت جسمي اش بويژه پـس  

منصور اسالو رييس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد نيز .  از جراحي اطالعي ندارند
 . عليرغم وضعيت جسمي نامناسب و تشخيص پزشكان درزندان و دراوضاعي سخت قرار دارد

مقامات قوه قضاييه از پاسخ به درخواست خانواده او شانه خالي مي كنند و مطابق گزارشات 
 .سالمتي اين فعال جنبش كارگري درخطر قرار  دارد

مبارزه براي نجات جان زندانيان سياسي بويژه افرادي كه به لحاظ جسمي درشرايط دشـوار  
قرار دارند و وادار كردن كودتاچيان به آزادي اين افراد و پاسخ به درخواست خانواده و پزشكان 

كودتاچيان به رهبري ولي فقيه مسئول مستقيم هرگونه اتـفـاق     !  وظيفه اي است تاخير ناپذير
 !ناگوار براي سالمتي اين مبارزان دربند هستند

 
 آزادي فوري همه زندانيان سياسي و توقف دادگاه هاي نمايشي

 
تـن از       20مهر ماه اعالم داشت، براي حـداقـل     7رييس دادگستري تهران روز سه شنبه 

وي تصريح كرد ايـن احـكـام      .  بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات حكم صادر شده است
اين مقام قضايي ضمن تاييد .  قطعي نيست و متهمان حق اعتراض و تجديد نظر خواهي دارند

برپايي دادگاه نمايشي يادآوري كرد، جلسات بيشتري باقي نمانده و شايد يك يا دو جـلـسـه        
عالوه براين دادستان تهران، عباس جعفري دولت آبادي طي دومـيـن     .   بيشتر تشكيل نگردد

نشست شوراي معاونان دادگستري تهران به توضيح موضع دادستاني در قبال حـوادث اخـيـر      
روزنـامـه   .  كشور پرداخت و دستگاه قضايي را مجري رهنمودهاي ولي فقيه معرفـي سـاخـت     

دادستان تهران تاكيد كرد، راه نجات در عمل به قانون اسـت،    “ :  مهرماه گزارش داد 8اعتماد 
دستگاه قضايي بي تجربه نيست كه در كنار بحران ها ساكت بنشيند، بايد از مسير انـتـقـام،      
انتقاد و انفعال خارج شويم و وارد مسير ابتكار عمل به قانون شويم، چه عده اي خوش شـان    

اگر اين چارچوب اجرا شود رهنمودهاي مقام معظم رهـبـري اجـرا شـده و           ...  بيايد يا نيايد 
ادامه برپايي دادگاه نمايشي آنگونه كه دادستان تهران ”  . متخلفان سرجاي خودشان مي نشينند

تاكيد مي كند و صدور حكم براي حداقل بيست تن از زندانيان سياسي، حـاكـي از آنسـت          
دستگاه قضايي به عنوان بخشي حامي كودتا، كماكان به اعمال فشار خود درجهت تـثـبـيـت     

 . دولت كودتا ادامه مي دهد
اينك صدها تن آزاديخواه درزندان ها بسر برده و با آنها رفتاري دور از شان انسان و مغـايـر   

دستگاه قضايي به جاي رسيدگي به چنين تخلفات گسترده اي، خـود  .  قوانين صورت مي گيرد
راه نجات برخالف ادعـاي دادسـتـان      .   به عاملي در تشديد سركوب و اختناق بدل شده است

دركنار .  تهران، آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه بازداشت شدگان و زندانيان سياسي است
اين مهم مي بايد برپايي دادگاه نمايشي را متوقف ساخت وعوامل جنايت و شكنجه و اعتـراف  

چرا مسئوالن قضايي كشور از جـملـه ريـيـس       .  گيري هاي اجباري را معرفي و مجازات كرد
دادگستري تهران به تخلفات صورت گرفته در زندان ها رسيدگي نمي كنند؟ اگر مـبـنـا بـر         
عدالت و عمل به قانون است، چرا به وضعيت دستگير شدگاني چون محمد ملكي، مصطـفـي   
تاج زاده، بهزاد نبوي، احمد زيد آبادي، پيمان عارف، كيوان صميمي و برخي زندانيان سياسـي  

به عنوان مثال فـعـاالن   .  قديمي تر مانند منصور اسالو و عاليه اقدام دوست رسيدگي نمي شود
حقوق بشر و دموكراسي در ايران گزارش داده اند، وضعيت جسمي منصور اسالو رييس هيـات  
مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهران براي تحمل زندان مناسب نيست و خطر او را     
تهديد مي كند، او و خانواده اش تاكنون بارها بوسيله نامه درخواست رسيدگي كرده انـد، امـا     

علي رغم سه بار تاييد پزشك قانوني، مـنـصـور    .   هيچ مرجع و ارگاني به آنها پاسخگو نيست
اسالو همچنان در زندان و دربند معرف به آخر خطي هاي زندان گوهر دشت بسر مي بـرد و      

 . بارها و بارها از سوي مسوالن زندان تهديد به مرگ شده است
آيا رسيدگي به درخواست اين زنداني سياسي و پاسخ به نامه هاي خانواده وي عـمـل بـه        

صدور حكم براي بازداشت شدگان حوادث اخير، ادامـه  !  قانون و حركت درمسير قانون نيست؟
برگزاري دادگاه نمايشي و اعمال فشارهاي ضد انساني به زندانيان سياسي اقدامات غير قانوني 

شرط عـمـل   .  است كه مسئوالن سيستم قضايي با دروغ پردازي نمي توانند آن را كتمان كنند
به قانون آزادي فوري همه زندانيان سياسي، توقف دادگاه هاي نمايشي، رسيدگي به مسـالـه     
شكنجه و اعتراف گيري اجباري در زندان ها و بطور كلي استقالل عمل دستـگـاه قضـايـي       

 !درراستاي قانونيت و دفاع از حقوق مردم است
 

 پاداش بسيج يا چپاول ثروت ملي 
دولت برآمده از كودتا براي سپاسگزاري از نهادهاي سركوبگر و درراستاي برنامه آزاد سازي 

پايگاه خـبـري   .   اقتصادي، يكي از بزرگترين و غني ترين معادن كشور را به بسيج واگذار كرد
يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مـجـلـس      “ :  مهرماه دراين باره نوشت 7-جرس-راه سبز

درگفت و گو با روزنامه اعتماد اعالم كرده كه تباني  سه شركت خريـدار مـعـدن انـگـوران          
درمزايده براي ديوان محاسبات كشور محرز شده و اين نهاد احتماال راي به ابطال مزايده ايـن  
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 ...ادامه نگاهي به 

چندي پيش موسسه مهر اقـتـصـاد      ” .معدن خواهد داد
ايرانيان متعلق به بسيج دريك مزايده خصوصي سـازي  
بزرگترين معدن سرب و روي قاره آسيا يعنـي مـعـدن      

معدن انـگـوران يـكـي از           .  انگوران را به چنگ آورد
بزرگترين و استثنايي ترين معادن سرب و روي شناخته 
شده جهان به شمار مي آيد كه به لحاظ غناي خود بالغ 

بسياري از مسـئـوالن   .  بر ده ها ميليارد دالر ارزش دارد
بازار بورس اعتقاد دارند، بسيج با حمايت و تباني دولـت  
. توانسته اين معدن مرغوب و سودآور را تصاحب كـنـد  
دراين زمينه پايگاه خبري راه سبز از جمله تاكيد كـرده  
است، سه شركت توسعه معادن روي ايران، پاسارگاد و   
بازرگاني روي ايران تباني كرده اند تا بزرگترين معـدن  
سرب و روي آسيا را با كمترين قيمت به اختيـار خـود     

ميليـارد   750اين معدن دوسال پيش به قيمت .  درآورند
تومان قيمت گذاري شده بود كه درمزايده اخير قيمـت  

سه شركـت  .  ميليارد تومان معامله شده است 153كف 
مذكور درواقع يك شركت هستند، صد درصـد سـهـام      

درصد سهام شركـت   70شركت بازرگاني روي ايران و 
پاسارگاد و صددرصد سهام شركت توسعه معادن روي   
ايران دراختيار موسسه مهر اقتصاد ايرانيان و صـنـدوق   

 . قرض الحسنه نيروي مقاومت بسيج است
پاسدار مسيح رضايي مدير عامل موسسه مهر اقتصاد 
ايرانيان رييس هيات مديره شركت توسعه معاون روي   
ايران نيز هست و پاسدار ابراهيم فروزنده، مدير قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا سپاه مدير عامل شركت توسـعـه   

سه شـركـت نـامـبـرده        .  معادن روي و پاسارگاد است
درجريان انتخابات رياست جمـهـوري دوره دهـم از          

فراموش نبـايـد كـرد      .  حاميان مالي احمدي نژاد بودند
پاسدار مسيح رضايي مديرعامل موسسه مهر اقـتـصـاد    
ايران و معاون رييس هيات مديره بازرگاني روي ايـران  
از جمله فرماندهان سپاه پاسداران است كه دراسـكلـه     
هاي غير قانوني فعال بوده و چندي پيش دربازار بورس 

شركت تـايـد واتـر      .  شركت تايد واتر را خريداري كرد
بزرگترين و ثروتمندترين و فعال ترين شركت ايـرانـي     
درزمينه خدمات دريايي و كشتي راني است و بـخـش     
اعظم خدمات بندري ايران درجنوب و شمال از دريـاي  
عمان تا خليج فارس و درياي مازندران دراختيـار ايـن     
شركت قرار دارد كه اكنون زير مجمـوعـه بسـيـج و         

پايگاه جرس دراين .   درحقيقت سپاه محسوب مي گردد
موسسه مالي مهر اقتصاد ايـرانـيـان    “ :  باره نوشته است

حدود يكسال است كـه در بـورس       )  وابسته به بسيج( 
ايران فعال شده و طي اين مدت شركت هاي مهـمـي   
چون تكنوتار، توسعه صنعتي ايران، پـوالد مـبـاركـه،         
شركت اعتباري سينا، توس گستر، توسعه آذربايـجـان،   

، داروسازي حيـان و شـركـت        ) ايرالكو( آلومينيم ايران 
به عنوان مثـال  .  دريايي تايدواتر را خريداري كرده است

شركت تايدواتر عمال مديريت بخش اعظـم خـدمـات      
. بندري، دريايي و كشتي راني كشور را بـرعـهـده دارد     
سردار مسيح رضايي پس از خريداري تايدواتر گفته بود، 
درجهت حفظ امنيت و حفظ نظام وتامين امنيت دروازه 
هاي دريايي نظام همه تالش خود را بـراي خـريـد          

واگذاري معدن بسـيـار     .  ” ... تايدواتر به انجام رسانديم 
مرغوب و منحصر بفرد انگوران كه بالغ بر ميلـيـاردهـا    
دالر ارزش دارد، به بسيج درحقيقت پاداش دولـت بـه     
سپاه و بسيج قلمداد مي شود و معنايي به جز غـارت و    

 . چپاول ثروت ملي ندارد

العاده احزاب كمونيست و  نشست فوقبرگزاري 

 كارگري در دمشق

الـعـاده      نشست فـوق 
احزاب كمونـيـسـت و      
كارگري جـهـان روز       

مهـرمـاه در      6دوشنبه 
دمشق، سوريه، كار خود 

در ايـن    .  را آغاز كـرد   
نشست كه به مدت سه 

 52روز ادامـه داشـت       
حــزب كــمــونــيــســت   

كشـور     43كارگري از   
. جهان شركت داشتـنـد  

هاي اصلي ايـن   موضوع
نشست عبارت بودند از   

بررسي اوضاع وخيم ناشي از ادامه محاصره نـوار غـزه از سـوي اسـرائـيـل،               
هاي اسرائيل در اورشليم اشغالي و فشاري كه عليه مردم اين منطـقـه    تجاوزگري
شود و همبستگي با مبارزه مردم فلسطين و ديگر خلق هاي منـطـقـه     اعمال مي
به پيشنهاد احزاب كمونيست از كشورهاي اردن، لبنـان و سـوريـه        .   خاورميانه

يوسـف  .  ميزباني اين نشست فوق العاده به حزب كمونيست سوريه داده شده بود
فيصل، صدر حزب كمونيست سوريه در سخنانش در مراسم گشايش اين نشست 
ضمن اداي احترام نسبت به پيكار قهرمانانه مردم فلسطين و اسـتـواري مـردم        

ايـن  “ بلندي هاي جوالن در برابر اقدامات اسرائيل اشغالگر، اظهار داشـت كـه       
هاي عادالنه  نشست بيانگر حركت جنبش كمونيستي به جلو و حمايتش از آرمان

 –مناقشه اعراب   “ حزب كمونيست سوريه يك سند سياسي تحت عنوان ”  .است
هاي نشـسـت      تهيه كرده بود كه پايه بحث”  راهكردها و امنيت منطقه:  اسرائيل

شركت كنندگان در اين نشست همچنين حمايت خود را از مـبـارزه     .  قرار گرفت
اي كه در برابـر غصـب      مردم فلسطين و ثابت قدمي سوريه، و مقاومت و مقابله

 . گيرد، بيان كردند هاي منطقه خاورميانه صورت مي ثروت
خالد حداد، دبير كل حزب كمونيست لبنان در اظهارات خود در كنفرانـس بـر     

او در   .  اهميت نشست دمشق تأكيد كرد كه حامي آرمان فلسطين و اعراب است
تـوانـد      ها اشاره كرد كه مي سخنراني خود به اهميت و ضرورت وحدت فلسطيني

شان را تضـمـيـن     حصول به آرمان فلسطين و بازپس گرفتن حقوق از دست رفته
، دبير كل حزب كمونيست آفريقاي ) Blade Nzimande( بليد نزيمانده .  كند

شود  جنوبي نيز در سخناني گفت كه اهميت اين نشست از اين واقعيت ناشي مي
شـان بـراي        كه مروج و خواهان همبستگي با مردم فلسطين در پيكار عادالنـه 

استقرار يك دولت مستقل، بازگشت پناهندگـان بـه مـيـهـن خـود، اجـراي                
هاي عربـي از     هاي سازمان ملل متحد، و پايان دادن به اشغال سرزمين قطعنامه

اش، مانند برپـا كـردن      سوي اسرائيل نژادپرست است كه با اقدامات غيراخالقي
مـنـيـر    .  ديوار حايل، روي رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي را سفيـد كـرده اسـت       

الحمارنه، دبير كل حزب كمونيست اردن به اهميت تشكيل اين نشست در خاك 
المللي آن، و      سوريه اشاره كرد كه نشان دهنده نقش مهم سوريه و موقعيت بين

رفـيـق   .  المللي است بيانگر تأثير اين نشست در ارتقاي آرمان عرب در سطح بين
ما اگرچـه  “ :  علي محيبل، نماينده حزب كمونيست الجزاير نيز چنين اظهار داشت

را از سوي حـمـاس     ]  اسرائيل و فلسطين[ مردود دانستن راه حل وجود دو دولت 
پذيريم و نه از مـوضـع        پذيريم، ولي نه امر خنثي و عقيم كردن فتح را مي نمي

كنند و صرفاً به  كنيم كه مقاومت را رد مي حمايت مي”  اسلو“ هواداران موافقتنامه 
 ” .طرفه متمايل به اسرائيل اتكا دارند اروپايي يك-هاي آمريكايي مذاكرات و طرح

شركت كنندگان در اين نشست به اتفاق از سازمان فتح و حماس خواستند كـه  
براي دستيابي به وحدت ملي فلسطين به عنوان تضمين اصلي تـأمـيـن حـق       “ 

 ”.فلسطينيان براي خودمختاري، از هيچ تالشي خودداري نكنند
از سوي حزب كمونيست سوريه از حزب توده ايران براي شـركـت در ايـن          

گزارش مشروح اين كنفرانس و مصوبـات آن و هـم         .   نشست دعوت شده بود
چنين متن بيانيه كميته مركزي حزب خطاب به نشست در شماره هـاي آيـنـده       

 . منتشر خواهد شد” نامه مردم“
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اهللا سيد علي محمد دستغيب، نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان را بـه     آيت
هايـي   با حرف“ :  و گويي با ايرنا اضافه كرد وي در گفت .  اختالل رواني متهم كرد

آورند مـا شـك      كه آقايان يوسف صانعي و سيد علي محمد دستغيب به زبان مي
ولـدان   ” . كرديم كه شايد آنها از لحاظ روحي و رواني دچار اختالالتي هسـتـنـد     

اهللا دستغيـب را     و مواضع اخير آيت”  شرم آور“ اهللا صانعي را  همچنين بيانات آيت
بدنه روحانيت امروز بايـد  “ :  توصيف كرده و اظهار داشته است”  بنيان سست و بي“ 

 ”.انزجار و نفرت خودشان را از اين مواضع سخيف و ناصواب ابراز كند
همچنين در ديداري كه در روزهاي اخير ميان ميرحسين موسـوي و مـهـدي        
كروبي برگزار شد، مير حسين موسوي در زمينه حذف بسياري از نيروهاي اساسي 
يي كه در انقالب نقش رهبري جنبش اسالمي را برعهده داشته انـد از جـملـه        

در اين چهار سال اخير رفتارهاي نادرستي صورت گرفته است كه هـمـه     “ :  گفت
شما نگاه كنيد و   .  اند يا رغبتي براي كار ندارند نيروهاي انقالب يا به حاشيه رفته

حاشيه انقالب ما .  اند ببينيد كه چه تعداد وزير و وكيل و نيروي انقالبي حذف شده
چندين وزيـر  .  چند رييس جمهور داريم. االن بزرگتر و مهمتر از متن آن شده است

نمايندگان، مديران و نخبگان طراز اولي داريم كه همه در حـاشـيـه قـرار       .  داريم
 ”چرا بايد اين استعدادها همه حذف شوند؟. اند گرفته

همان طور كه در باال اشاره شد حوادث روزهاي اخير نشانـگـر تـالش هـاي         
سازمان يافته سران رژيم براي ضربه زدن بيش از پيش به جنبش اصالح طلـبـي   

ما از يك سو شاهد ادامه محاكمات فرمايشي و صـدور احـكـام      .  در ميهن ماست
جابرانه اعدام و تشديد فشارهاي امنيتي بر نيروهاي دگرانديش هستيم  و از سوي 
ديگر مي توان تالش هاي رژيم را براي شكستن صفوف نيروهاس اصالح طلـب  

در اين زمينه  مصاحبه  اخير غفوري فرد با خبرگزاري .  و متحدان آنها مشاهد كرد
 .جالب توجه است) ايسنا(دانشچويان 
غفوري فرد كه ديدگاههاي خود را در باره مسائل پـس از      ”  ايسنا“ به گزارش 

داند، ضمن تاكيد بر اينكـه   انتخابات نزديك به ديدگاههاي هاشمي رفسنجاني مي
هاي بعد از انتخابات گرچه كم شده اما  درحال حاضر مشكالتي وجود دارد و تنش

تمام كساني كه واليت فقيه و شخص ولي فقيـه  ” : گويد هنوز تمام نشده است، مي
يعني مقام معظم رهبري را به عنوان مصداقي بي بديل قبول دارند، را در دايـره    
وحدت قرار مي دهم، اگر اين دايره را آنقدر مضيق بگيريم كه هر كس كه با مـا    
مخالف است خارج از اين دايره قرار گيرد كه نمـي تـوان نـام آن را وحـدت               

در اين وحدت كه من مي گويم، آقاي هاشمي كه جزء ذخاير انـقـالب   ...  گذاشت
هستند حتما در اين دايره مي گنجند، اما در شرايط كنوني به نظـر مـن، آقـاي        

چون يك مقدار . خاتمي، آقاي كروبي و آقاي موسوي در اين محدوده نمي گنجند
: و سپس مـي افـزايـد      .تنش هاي بعد از انتخابات نتيجه كارهاي آنها بوده است

فكر نمي كنم آقاي كروبي و موسوي و خاتمي در محدوده وحدت بگنجند، امـا    ” 
بلكه اگر مستندي در خصـوص    .  اين به معناي اين نيست كه با آنها برخورد كنيم

دخالت آنها در اين اغتشاشات وجود داشته باشد، بايد با استناد با آنها يا هـر فـرد     
آقايان هاشمي، مـهـدوي كـنـي،       “ و نتيجه مي گيرد كه   ” . ديگري برخورد شود

ناطق نوري و الريجاني كساني هستند كه مي توانند محور وحدت در شـرايـط       
 ”.كنوني باشند

بدون شك ارتجاع حاكم و نيروهاي نظامي و انتظامي پشتـيـبـان آن هـمـه          
امكانات و توان خود را براي نابودي جنبش مردمي به كار گرفته و مصمم اند تـا    

مقابله .  پاي رژيم را در خود فرو كشيده است، پايان دهندابه بحران كنوني، كه سر
با اين برنامه هاي رژيم تنها با حركت به سمت برپايي يك جنبش اجـتـمـاعـي       

پيوند نزديك نيروهاي جـبـهـه    .  منسجم، متحد و با برنامه واحد امكان پذير است
اصالح طلبي، با نيروهاي سياسي ملي و آزادي خواه كشـور و سـازمـان دهـي           

كارگران و زحمتكشان، در كنار دانشجويان آزادي خواه و زنان :  نيروهاي اجتماعي
مبارز ميهن راه كار ادامه جنبش با وجود همه فشارها و دشـواري هـاي پـيـش         

تظاهرات ميليوني توده هاي معترض در تهران و شهرهاي ديگـر كشـور     .  روست
نشان داد كه مي توان توده هاي معترض را حول شعارهاي مشخص و واحد بـه    

هدف رژيم خاموش كـردن    .  ميدان مبارزه آورد و ارتجاع حاكم را به چالش كشيد
تنها با خـامـوش   .  آتشي است كه مبارزه توده ها در ماه هاي اخير برافروخته است

ادامـه  .  كردن اين آتش است كه رژيم مي تواند بر بحران عميق كنوني فايق آيـد 
مبارزه با استفاده از همه امكانات موجود و درگير كردن نيروهاي اجتـمـاعـي راه      
اساسي غلبه بر توطئه هاي رژيم واليت فقيه و مزدوران نظامي و شبه نـظـامـي    

 .آنست

 ...ادامه مارش پيروزمند چپ  

بيسكي، عضو رهبري حزب چپ آلمان و صدر گروه پارلمانـي  
چپ، كمونيست در پارلمان اروپا در رابطه با نتيجه انتخـابـات   

چپ در اروپا اكنون دليل مشخصي بـراي جشـن و         “ :  گفت
اين حزب .   حزب چپ آلمان در حال رشد است.   پايكوبي دارد

نيروي اجتماعي اي برضد قوانين ضد اجتماعي، قطع سياسـت  
هاي اجتماعي، حزبي براي صلح و مخالف اقدامات نظامي در   

بيسكي اضافه كرد كـه    ”   . جهان در پارلمان آلمان خواهد بود
يك حزب چپ قدرتمند در آلمان، نشانه اي مثبت براي يـك    

حزب چپ بـا دقـت فـراوان          “ .  اروپاي اجتماعي خواهد بود
مـا بـه     .   سياست هاي اروپايي را زيرنظـر خـواهـد داشـت        

مخالفتمان با جهت گيري طرفداري افراطي از بازار آزاد توسط 
و برنامـه عـمـل      )  صدر كميسيون اتحاديه اروپا( آقاي باروسو 

 ”.دولت آلمان ادامه مي دهيم
در انتخابات ايالتي در دو منطقه آلمان كه بطور همزمان بـا  
انتخابات پارلماني كل كشور برگزار شد، حزب چپ در ايـالـت   
براندنبورگ در مقام دومين حزب قدرتمند قرار گـرفـت و در       

هولستاين براي اولين بار وارد پـارلـمـان          -ايالت شولسويك
من به ويژه خوشحالم كه راسـت    “ :  بيسكي گفت.   ايالتي شد

نژاد پـرسـتـي و      ...  افراطي در براندونبورگ از صحنه محو شد
افراط گري دست راستي هيچ حقي به حيات ندارنـد، نـه در       

 ”  .آلمان و نه در هيچ جاي ديگري در اروپا
مـهـرمـاه        13در روز  يوناندر انتخابات پارلماني زودرس 

با شكست سـنـگـيـنـي      ”  دمكراسي نوين“ حزب دست راستي 
جنبش “ روبرو شد و قدرت دولتي به حزب سوسيال دموكرات، 

كـوسـتـاس    .   ، منـتـقـل گـرديـد       ” هلنيست پان  سوسياليستي 
كارامانليس، رهبر حزب دموكراسي نوين كه با فـرا خـوانـدن      
انتخابات زودرس، دو سال پيش از موعد، سعي داشت موقعيت 
متزلزل نيروهاي راست در قدرت را تثبيت كند، بالفاصلـه از    

حزب كمونيست يونان بر رغم كـارزار  .   مقام خود  استعفا كرد
% 7.54همه جانبه نيروهاي راست و مرتجع توانست با كسب   

كرسي پارلماني در مقام سـومـيـن حـزب          21آرا و تصاحب 
بـا  ”  ائتالف نيروهاي چـپ   “ حزب .   پرقدرت يونان باقي بماند

كرسي پارلماني در مقام پنجمين حزب  13آرا و %  4.59كسب 
رفيق آلكا پاپاريگا، دبـيـركـل حـزب       .   اين كشور قرار گرفت

كمونيست يونان در سخناني در پايان انتخابات برنامه حزب را 
جبهه متحـد كـارگـران،        “ براي ادامه مبارزه براي ايجاد يك 

كه مشخصاٌ بر ضد سيـاسـت   ”  دهقانان، صاحبان مشاغل آزاد
هاي نيروهاي راست سنتي و سوسيال دموكرات هاي مـدافـع   
سياست هاي نو ليبرالي مدافع امپرياليسم موضع خواهد داشت، 

دبيركل حزب كمونيست يونان با توجه دادن بـه    .   اعالم كرد
سياست هاي مدافع بازار آزاد سوسيال دموكرات ها، با هرگونه 
خوش بيني نسبت به سمت و سوي سياست هاي دولـت در      

به نظر ما، نه در “:  به گفته او.  رابطه با زحمتكشان هشدار داد
نـه  .  سياست دولت، بلكه در دولت تغيير صورت گرفته اسـت   

 ”.ي آن تغيير كرده است”ناخدا“مسير كشتي، بلكه 
رفيق پاپاريگا با تشكر از اعضاء و هواداران و دوستان حزب 
كمونيست كه در انتخابات از برنامه انتخاباتي كمونيسـت هـا     
حمايت كردند، در اشاره به تاثير تهاجم تـبـلـيـغـاتـي ضـد            

هايي كه تصميم داشتنـد بـه      آن  ما با “ :  كمونيستي اشاره كرد
حزب كمونيست يونان رأي بدهند، اما در آخريـن لـحـظـات       

تبليغات همه جانبـه دولـت ايـن گـام             نتوانستند تحت تأثير 
رهبر ”  .شجاعانه و اساسي را بردارند، ارتباط برقرار خواهيم كرد

حزب كمونيست يونان اطمينان داد كه حزب و سازمان جوانان 
پر تالش آن در خط اول مبارزه، براي بسيج نيـروهـا، بـراي      

براي جلوگيري از بدتري كه انتظار آن مـي        اتحاد در مبارزه، 
هايي كه به مردم كمك كند، استـوار   حل رود و مبارزه براي راه

  .و پيگير عمل خواهند كرد
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هاي مختلف به طور خالصه چنين تـعـريـف     عرصه
در عرصه اقتصادي، چين يـك نـظـام        :  شده است

دولـتـي،   ( اقتصاد بازار مبتني بر مالكيت مخـتـلـط      
كند كه در آن مالكيت  را دنبال مي) تعاوني، خصوصي

 دست باال و نقش تعيين كننده دارد؛) دولتي(مردمي 
در عرصه سياسي، چين نظام مبتني بر كنگره خلق را 

كند، كه نظامي است بر اساس همكاري و    دنبال مي
همفكري سياسي چند حزبي، و خودمختاري قومي و 
ملي در مناطق مختلف است؛ و در عرصه فرهنگـي،  

هاي سوسـيـالـيـسـتـي را در مـركـز                چين ارزش
دارد، در حـالـي    هاي اجتماعي منظور مي گيري سمت

هـاي     گـذارد و عـرصـه        ها احترام مي كه به تفاوت
سال گذشـتـه   دهد؛  مشترك فرهنگي را گسترش مي

اداره ملي آمار چين طي گزارشي اعالم كرد كـه در    
هـاي     ظرف سي سال پس از اجـراي سـيـاسـت          

اصالحات اقتصادي توانايي ملي چـيـن و قـدرت          
المللي چين دچار تحول عظيمي شده  تأثيرگذاري بين

در اين گزارش همچنين آمده اسـت كـه در       .  است
سال اخير، بر اساس معيار توليد ناخـالـص    30مدت 

ملي، چين از جايگاه دهم در جهان به مقام چهـارم،  
سهـم  .  پس از آمريكا، ژاپن و آلمان، ارتقا يافته است
درصد  1/8فعاليت اقتصادي چين در اقتصاد جهان از 

افـزايـش    2007درصد در سال  6به  1978در سال 
طبق همين گزارش، درآمد سرانه ملي چين از .  يافت
الر در سـال      د  2360به  1978دالر در سال  190
به اين ترتيب، طبق استانداردهاي .  ارتقا يافت 2007

بانك جهاني، چين از رده كشورهاي كم درآمد وارد   
بديهي و   .  رده كشورهاي با درآمد متوسط شده است

ناپذير است كه كشور چين در مسير اجـراي     اجنتاب
اين اصالحات با عوارض و پيامدهاي منـفـي نـيـز       

بايست راه حلي براي آنـهـا    رو بوده است كه مي روبه
هاي بسياري  امروزه چين با مسائل و چالش.  پيدا كند

از جمله افزايش فاصله رفاهي بين شهرها و روستاها، 
ناكافي بودن انرژي در جايي و اسراف در مصرف آن 
در جايي ديگر، و حتي در مواردي آلودگي مـحـيـط    

با اين وجود مردم و دولت چيـن  . رو است زيست روبه
اند كه همچنان در راه اصالحات و درهاي باز  مصمم

شـان را حـل        پيش روند و در مسير توسعه، مسائل
تواند از جهان جدا شود و  امروز چين ديگر نمي  . كنند

هو جين تائـو، ريـيـس      .  جهان نيز به چين نياز دارد
جمهوري خلق چين در سخنراني خود در مـراسـم       
باشكوه بزرگداشت شصتمين سـالـگـرد تـأسـيـس         

هاي آتي  جمهوري خلق چين تأكيد كرد كه موفقيت
. چين منافع بيشتري براي جهان فراهم خواهد كـرد 

سـال     60پيشرفت و ترقي چين نوين در   “ :  او گفت
ترديد نشان داد كه فقط سوسـيـالـيـسـم       گذشته بي

تواند چين را نجات دهد، و فقط اصـالحـات و        مي
مـردم  ...  درهاي باز تضمين كننده توسعه چين است

چين براي سازندگي بهتر كشور خود و نيـز انـجـام      
خدمات شايسته براي جهان اعتماد و توانايي كامـل  

 ”.دارند

المللـي راهـبـرد       چين درباره برخورد با جامعه بين
مشاركت براي يافتن راه پيشرفت را در پيش گرفتـه  
و ضمن اجراي وظايف خود در قبال جامعه جهانـي،  

ضمن اين كشور . حفظ حقوق خود را نيز مد نظر دارد
اش در پـيـونـد و       هاي اجتماعي و ملي حفظ ويژگي

المللي، مصممانه حركت در مسير  ارتباط با جامعه بين
هاي چـيـنـي ادامـه          سوسياليستي را با خصوصيت

 .دهد مي

  مارش پيروزمند چپ اروپا ...ادامه شصتمين سالگرد انقالب  
 نتايج چشمگير كارزارهاي انتخاباتي احزاب كمونيست و چپ پرتغال، آلمان و يونان

با بسيـج و    حزب كمونيست پرتغال *  
هدايت مبارزه زحمتكشان، جوانان و نيروهـاي  

جـبـهـه وحـدت       “ پيشرو كشور در چارچوب   
توانست در انتخابات پارلماني بـا  ”  دموكراتيك
درصد به آراء خود و تصـاحـب        0.3افزايش 
 .كرسي را بدست بياورد 15درصد آراء  7.88
در انتخابـات  حزب كمونيست يونان *  

درصد آراء و در  7.54ودرس اين كشور با ز
كرسي پارلماني نـقـش      21كنترل گرفتن 

سيـاسـي   –خود را به مثابه سومين نيروي 
 كشور حفظ كرد    

با جلـب حـمـايـت       حزب چپ آلمان *  
درصد آراء مردم آلمان به نيروي 12نزديك به 

نماينـده   76سياسي مهم كشور تبديل شده و  
 . به پارلمان اين كشور مي فرستد

در حاليكه مداحان سرمايه داري انحصاري و 
عوامل رنگارنگ سرمايه داري نولـيـبـرال در      
تدارك هياهوي تبليغاتي به مناسبت گـذشـت   
دو دهه از گسستن ديوار بـرلـيـن و شـروع         
فروپاشي كشورهاي سوسياليستي در اروپـاي    
شرقي مي باشند، نتايج انتخاباتي در گروهي از 
كشورهاي اروپائي و اوجـگـيـري مـبـارزه            
زحمتكشان در مقاومت برضد سرمـايـه داري     
نوليبرال در ايرلند و روماني در هفته هاي اخير 
بيانگر گسترش مبارزه طبقاتي همه جانبه اي   

 .در قلب اروپا است
 5در روز        پرتغالدر انتخابات پارلماني   

حزب كمونيست پرتغال )  سپتامبر 27( مهرماه  
و متحدان آن با سازمانـدهـي يـك كـارزار         
انتخاباتي موثر و بسيج كارگران، جـوانـان و       

جـبـهـه    “ نيروهاي پيشرو كشور در چارچوب   
با حزب طرفدار مـحـيـط    ”  وحدت دموكراتيك

موفق شد كه تعـداد  )  سبزهاي پرتغال( زيست 
رفـيـق   .   درصد افزايش دهـد  0.3آراء خود را 

، دبيركل حـزب بـرادر، در       ”جرومينو د سوزا“
بيانيه مطبوعاتي اي در رابطه با مـوفـقـيـت       
نيروهاي مترقي در حفظ موقعـيـت خـود در        
پارلمان كشور نتيجه آراء را شاهدي جديد بـر    

جبهـه وحـدت     “ موفقيت و رشد تداوم يابنده  
فاكتـوري بـا     “ قلمداد كرد و آنرا ” دموكراتيك

او نتيجه حاصل .   خواند” اهميت غيرقابل انكار
محركي مهم در پايه ريزي پيشرفتـي  “ شده را 

” بزرگتر و وسيعتر در انتخابات محلي پيش رو  
مهرماه انجام  19دانست كه قرار است در روز 

او ده ها هزار راي جديدي را كـه در    .    بگيرد
به ثبت ”  جبهه وحدت دموكراتيك“ حمايت از 

رسيد را جزئي محكم و ثابت از اعتـقـاد راي     
دهندگان به مبارزه بر ضد سياست هاي نافـي  
عدالت اجتماعي و حمايت از سياستي جـديـد     
قلمداد كرد و گفت اين پـايـگـاه تـوده اي           

مبارزات سياسي و انتخاباتي آينده ما “ پشتيبان 
براي يك پرتغال عادالنه تر، حامي برابري و   

در ”  . برخوردار از حاكميت ملـي مـي بـاشـد        
انتخابات اخير حزب سوسياليست پرتغال كـه    
كنترل دولت را در دست دارد با از دست دادن  

آراء خود عمالٌ اكثريت مطلق را از دست %  8.4

حزب كمونيست پرتـغـال ايـن عـدم         .   داد
عاملي با اهـمـيـت      “ موفقيت حزب حاكم را 

بسيار زياد در چارچوب مبـارزه بـر عـلـيـه          
سياست هاي دست راستي براي اينكه حيات 
” سياسي كشور را كامالٌ تغيير بدهند دانسـت 

و در اين رابطه خاطر نشان شد كه اين امـر    
محصول مقاومت وسيع مردم و مبارزه آنان “ 

براي حقوقي است كه مورد تهاجم دولت قرار 
 ”        .گرفته است

در آلـمـان     مهرماه    6در انتخابات روز 
نيروهاي راست سنتي و سوسيال دمـوكـرات   

راي .  ها بخشي از آراء خود را از دست دادنـد 
دهندگان به ويژه حزب سوسيال دموكرات را 
كه در انتخابات قبل در ائتالفي نامقدس بـا    
نيروهاي دموكرات مسيحي دولت را تشكيل 

حـزب سـوسـيـال       .   داده بودند، تنبيه كردند
.  آرا خود را از دسـت داد         %  11.2دمكرات 

سقوط آراء سوسيال دموكرات ها محـصـول   
حمايت آن ها از سياست هائي بود كه شرايط 
زندگي و كار طبقه كارگر آلمان را در دهـه      
.  گذشته به شدت تحت تهاجم قرار داده است
ميزان راي حزب سوسيال دمـوكـرات كـه        
بسياري از هواداران سابق آن در اتـحـاديـه      

” حزب چـپ   “ هاي كارگري آلمان اكنون از 
حمايت مي كنند، در اين انتخابات به پائـيـن   
ترين حد خود در دوره پس از جنگ جهانـي  

سال حضور در    11پس از .   دوم سقوط كرد
دولت، اكنون حزب سوسيال دمـوكـرات، در     
مقام اپوزيسيون رسمي در پـارلـمـان قـرار       

 .  خواهد گرفت
حزب چپ آلمان كه به طور رسـمـي دو       

حـزب  “ سال پيش از وحدت تشـكـيـالتـي       
آلـتـرنـاتـيـو      “ و   ”  سوسياليسم دموكراتيـك 

ايجاد شـد،   ” انتخاباتي براي عدالت اجتماعي
موفق شد كه در انتخابات پارلماني اين كشور 

% 8.7در اوايل مهرماه ميزان راي خود را از   
درصـد   12نزديك به   2005آرا در انتخابات 

رويگرداني فزاينده زحمتكـشـان و     .   برساند
اعضاي اتحاديه هاي كارگري در غرب آلمان 
از حزب سوسيال دموكرات و راديـكـالـيـزم       

حول ”  حزب چپ“ برنامه مبارزاتي و تبليغاتي 
شعار هاي محوري صلح، عدالت اجتماعي و   
رد نوليبراليسم اقتصادي از مولفه هاي ايـن    

حزب چپ در   .   موفقيت چشمگير مي باشند
سال هاي اخير كارزار حساب شـده اي در      
 -مخالفت با كاهش بودجه هـاي رفـاهـي       

تامين اجتماعي كـه بـه ويـژه            -اجتماعي
كارگران بيكار را تحت فشار قرار مي دهد، به 

حزب چپ آلمان همچنيـن  .   پيش برده است
نقش برجسته اي در سازمـانـدهـي كـارزار       

 65مخالفت با باال بردن سن بازنشستگي از   
سالگي در حالـي كـه بسـيـاري از            67به 

ساله به باال نمي توانند كار پيدا  50كارگران 
كنند، و همچنين سياست كاهش مـالـيـات      
براي ثروتمندان به موازات افزايش مالـيـات   

لـوثـار   .    هاي غير مستقيم داشـتـه اسـت       

     6ادامه در صفحه 



 .تأكيد و سازندگي اقتصاد ملي به عنوان رويكرد كار دولت تعيين شد
ميالدي دن شيائو  1979تا فوريه  1978در مدت يك سال، از ژانويه 

پين رهبر چين از كشورهايي مانند برمه، نپال، كره شمـالـي، ژاپـن،      
اين فعاليت ديپلمـاتـيـك    .  تايلند، مالزي، سنگاپور و آمريكا ديدار كرد

طليعه باز شدن درهاي چين به عنوان يك كشور باستاني شرقي بـه    
روي جهان و برداشتن گام به سوي جهان و پيوستن اين كشـور بـه     

ميالدي كه ميزان  1978در مقايسه با سال .  خانواده بزرگ جهان بود
ميليارد دالر در سال بود، در سـال       20تجارت خارجي چين كمتر از 

دو هزار ( ارزش كل واردات و صادرات چين از رقم دو تريليون  2007
در سي سال اخير چين، كه عضـو دائـمـي      .  دالر فراتر رفت)  ميليارد

هاي اقتصادي، فرهنگي  شوراي امنيت سازمان ملل است، به سازمان
و اجتماعي جهاني بسياري پيوسته و در گفتگوهاي سياسي چند جانبه 

هاي سـازمـان مـلـل        ها و اقدام گيري اي، فعاالنه در تصميم و منطقه
ميالدي بـه سـازمـان       2001اين كشور در سال .  شركت كرده است

هاي سياسي، اقتصادي و  اكنون چين در زمينه.  تجارت جهاني پيوست
المللي شده و بـه       هاي ديگر فعاالنه وارد جامعه بين امنيتي و عرصه

از جملـه، چـيـن      .  المللي تبديل شده است عضو مهمي در جامعه بين
نقش ايـن    .  است 20امروز يكي از اعضاي پرقدرت كشورهاي گروه 

كشور در سمت دادن به راهكارهايي كه پيرامون مسئله انرژي، صلح، 
شـود،     المللي مـطـرح مـي      هاي بين و حفظ محيط زيست در نشست

رهبران حزبي و دولتمردان چـيـن بـا        .  اي دارد اهميت تعيين كننده
هاي بناي سوسياليسـم در     ها و موفقيت بندي و بررسي شكست جمع

خود اين كشور و در ديگر كشورهاي سوسياليستي، با درس گرفتن از 
هاي كشورهاي در حال رشد، و نيز با تـحـلـيـل        ها و اشتباه پيروزي

رو    بـه    هايي كه كشورهاي پيشرفته دنيا با آنها رو وضعيت و دشواري
اند براي حل مسائل كليدي  هايي بوده اند، پيوسته در پي يافتن راه بوده

در مسير حركت چين به سمت سوسياليسم با توجه به شرايط خـاص  
هاي استراتژيكي را كه حزب  اين كشور، و وظايف بنيادي حزب و گام

در اسـنـاد حـزب        .  انـد    بايد در اين راه بردارد تعريف و تعيين كرده
كمونيست چين اين راه ويژه چين به سوي سوسياليسـم بـا هـدف        
ساختن يك كشور مرفه، دموكراتيك، مدرن، متوازن و متـمـدن، در     
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امسال مردم و دولت جمهوري خـلـق چـيـن         )  اول اكتبر( مهرماه  9شنبه  پنج
اي تحت رهبري حزب كمونيست چـيـن در آن          شصتمين سالگرد انقالب توده

مائو تسه دون     1949شصت سال پيش در روز اول اكتبر .  كشور را جشن گرفتند
رهبر فقيد چين در تيان آن من، مركز شهر پكن خطاب به جهانيـان تـأسـيـس       

اي چين در كشوري به پـيـروزي    انقالب توده.  جمهوري خلق چين را اعالم كرد
 -رسيد كه به رغم تاريخ و فرهنگي با قدمت زياد و پربار، از لحاظ نظام اجتماعي 

يـك كشـور      زد و اقتصادي به طور عمده زير سلطه نظام فئودالي دست و پا مي
وقفه مـردم     سال تالش بي 60اما .  عقب مانده فقر زده و متكي بر كشاورزي بود

زحمتكش چين و اداره كشور توسط نمايندگان مردم و زيـر رهـبـري حـزب             
كمونيست اين كشور، به رغم فراز و فرودها و مشكالت مشخص در روند تعييـن  
سياست و برنامه ريزي براي پيشبرد سوسياليسم در شرايط مشخص چين، ايـن    

چين بـر رغـم     .   كشور را به يك ابرقدرت اقتصادي در جهان تبديل كرده است
در ”  انقالب فرهنگي“ فصل هاي دردناك و سئوال برانگيزي از قبيل سازماندهي 

ميالدي كه هزينه بزرگي را به لحاظ انساني، فرهنگي و اجتماعي به  1960دهه 
اين كشور وارد كرد، و جدا كردن همراه با مخاصمه راه خود از اردوگاه كشورهاي 
سوسياليستي، بر پايه نيروي كار زحمتكشان چين و سياست هاي اقتصادي موفق 
آميز حزب كمونيست اين كشور امروزه به يكي از تأثيرگذارترين اقـتـصـادهـاي     

اگـر در    .  ترين كشورهاي صنعتي دنيا تبديل شده اسـت  بزرگ و يكي از پيشرفته
مائو تسه دون فراهم آوردن شرايطي كه هر شهروند چيـنـي   آستانه انقالب چين 

بتواند روزي يك پياله برنج براي تغذيه داشته باشد، امروزه در آمد سرانه هريـك  
ميليارد شهروند چيني بر مبناي قيمت هاي ثابت در مقايسه با اولين سـال   1.2از 

چندي پـيـش هـنـري         .     هاي پس ار انقالب صدها برابر افزايش يافته است
هاي هفتاد ميالدي، ضمن اذعان بـه     ل كيسينجر، وزير امور خارجه آمريكا در سا

سال گذشته، گذار چين به وضعيت  60مردم چين در ”  دستاوردهاي باورنكردني“ 
به  1971اگر در سال “ :  خواند و گفت”  العاده رويداد تاريخي خارق“ كنوني را يك 

بـيـنـيـم،        چنين خواهد بود كه امروز مـي  2009گفتند كه چين در سال  من مي
اما مردم چين اين رويا را به واقعيت تبـديـل   ... بينيد گفتم كه خواب و رويا مي مي

امروز رقباي ديرينه چين، مانند آمريكا، از زبان افرادي مثل كيسينـجـر   ”   . كردند
ضرورت توجه به قدرت اقتصادي چين در معادالت جهاني و نقش هر چه بزرگتر 

كنند و به ضرورت خواستار تجديد نظـر   چين در دنياي امروز را به عيان بيان مي
 .شوند در نحوه همكاري و روابطشان با اين كشور مي

اجتماعي   -كشور چين در راه رسيدن به آنچه امروز نمونه يك نظام اقتصادي 
، فـراز و      ) درصـد    10با ميانگين رشد سـاالنـه     ( با رشد مداوم و فزاينده است 

هاي زيادي را پشت سر گذاشته است اما رهبران آن همواره راهنماي عمل  نشيب
و هدف خود را يافتن راه هاي مناسب با شرايط فرهنگي و اقتصادي اين كشـور    

كه چيـن   1978از سال .  اند براي ساختمان جامعه سوسياليستي در چبن قرار داده
دست به اصالحات اقتصادي زد، حزب كمونيست اين كشور بـه تـالش بـراي        

رهـبـري   .  تطبيق اصول بنيادي ماركسيسم با شرايط واقعي چين ادامه داده است
هاي چـيـنـي     سال گذشته، از سوسياليسم با ويژگي 30ويژه در  چين از جمله و به

اي سوسياليسم علمي را با واقعيت ساخـتـمـان     اصول پايه“ سخن گفته است كه 
درتاريخ معاصـر چـيـن      ”  . كند سوسياليسم مختص و ويژه شرايط چين تلفيق مي

در .  شـود    سال بسيار مهمي محسوب مي)  خورشيدي1356( ميالدي  1978سال 
اين سال سومين پلنوم يازدهمين كميته مركزي حزب كمونيست چين تصميم به 
در پيش گرفتن سياست اصالحات و درهاي باز گرفت كه ورود چين به دورانـي    

هـا     در اين پلنوم بر آزادي انديشه و ارزيابي عيني واقعيت  . جديد را در پي داشت

Monday 12 October 2009 
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 به مناسبت شصتمين سالگرد انقالب در چين

 چين مصمم به ادامه بناي سوسياليسم

 كمك  مالي رسيده

 مين سالگرد  68به مناسبت   مزدك جوان از انگلستان
 پوند 500                                               حزب توده ايران 


