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  مرگ بر امپرياليسم
 !و سگهاي زنجيريش

 

  

  !!""پرونده هسته اي"جمهوري اسالمي و 
 و قـدرتهای   جمهوری اسالمی فی مابين اين رژيـم " پرونده هسته ای"در هفته های اخير به دنبال مذاکرات در مورد 

در رابطـه بـا   " ه نظامیگزين"بزرگ امپریاليستی، بار ديگر تهديد به گسترش تحريم های اعمال شده تاکنونی و وجود    
قـدرتهای بـزرگ در شـورای امنيـت         .  شيوه برخورد با جمهوری اسالمی به تيتر اخبار خبرگزاريهای جهـان تبـديل شـد              

سازمان ملل  يعنی امریکا، روسيه، انگلستان، چين، فرانسه به اضافه  آلمان با توجه بـه عـدم پـذيرش تعليـق غنـی                 
المی مشغول بررسی اقدامات بعدی خود در ارتباط با باصطالح جلـوگيری            سازی اورانيوم از سوی رژيم جمهوری اس      

دور جدید مذاکرات هـسته ای در مـورد ایـران قبـل از هـر      . از دسترسی این رژیم به سالح های هسته ای می باشند   
" دهپرونـ "پرونده هسته ای، این     " خاتمه"چيز نشان می دهد که برغم ادعاهای پوشالين جمهوری اسالمی مبنی بر             

همچنان باز است و اربابان جهانی این رژیم وابسته همچنان تحت لوای مقابله با دستيابی حکومت به سالح هـسته                    
در ایـن   . ای در حال رقابت و زد و بند با یکدیگر بر سر تقسيم و تجدید تقسيم بازار غنی ایران فيمابين خود می باشند                      

ثابه قدرتمند ترین بازیگر این صحنه در حالی که در تبليغـات خـود              چارچوب است که ما می بينيم مقامات آمریکایی بم        
را به مثابـه شمـشير داموکلـسی بـر          " جنگ"می کوشند با گرم نگه داشتن تنور جنگ و حمله نظامی به ایران، خطر               

سر رقبای امپریاليست خویش و مقامات مزدور جمهوری اسالمی  نگـه دارنـد، درسـت در همـان حـال، بـا فرسـتادن                  
البتـه ايـن جـدا از همـه          . لماتهای بلند پایه شان نظير ویليام برنز به ژنو، رسما در مذاکره با رژيم شرکت مـی کننـد                  دیپ

امريکـائی هـا  در      . مذاکرات پنهانی شان با جمهوری اسالمی است کـه گـاه خبـرش بـه مطبوعـات نيـز درز مـی کنـد                       
در تهران خبر می دهند اما همچنـان تاکيـد مـی            " ریکاگشایش دفتر حفاظت از منافع آم     "حاليکه از آمادگی خود برای      

 ٢ادامه در صفحه                                                                             . را کنار نگذاشته اند" گزينه نظامی"کنند که 

عراقتحويل پايگاه مجاهدين به
! توسط ارتش آمريكا   

بر طبق اخبار منتشره اخيـرا نيروهـای اشـغالگرآمریکایی در عـراق             
توافق کرده اند که کنتـرل شـهرک اشـرف کـه محـل اسـتقرار نيـرو                  
های سازمان مجاهدين در عراق می باشد را بـه نيروهـای عراقـی           

 بـا اشـغال عـراق کنتـرل         ٢٠٠٣ارتـش آمریکـا در سـال        . واگذار کننـد  
آنها با ضبط تمـامی سـالح هـا و          . رف را به دست گرفت      شهرک اش 

ادوات نظامی مجاهدین وخلع سالح آنها  خود راسا امـر حفاظـت و              
بــه مــوازات ایــن امــر . کنتــرل پایگــاه مجاهــدین را در دســت گرفتنــد

 ژنو به عنـوان     ٤مجاهدین مستقر در این پایگاه بر طبق کنوانسيون         
ــر حفاظــت از   ــده شناســایی شــده و ام ــده   پناهن ــر عه ــا ب  جــان آنه

اما اخيرًا نيروهای امریکائی طرحـی      .  نيروهای اشغالگر قرار گرفت   
مبنی بر انتقال کنترل و حفاظت پایگاه های مجاهدین توسط دولـت        

از آنجـا کـه جمهـوری اسـالمی همـواره           . عراق را پيش کـشيده انـد      
خواهان برچيـده شـدن پايگـاه مجاهـدين و تحويـل آنهـا بـه آن رژیـم            

ست و بـا توجـه بـه روابـط حـسنه دولـت عـراق بـا جمهـوری                    بوده ا 
اسالمی بدون شک انتقـال کنتـرل پايگـاه اشـرف بـه دولـت عـراق،                 
امکان دادن امتيـاز بـه رژیـم جمهـوری اسـالمی و پاسـخ دهـی بـه                   

در واقع، بـا    . خواست اين رژيم از طرف دولت عراق کامًال وجود دارد         
 نـشانده عـراق و      توجه به ماهيت ضد خلقی و تبهکار دولـت دسـت          

روابط بسيار نزدیک آن با رژیم جمهوری اسالمی نگرانـی در رابطـه             
. با سرنوشت نيروهای مستقر در پايگاه مذکور  فزونی یافته اسـت           

ايــن وضــع کــه سرنوشــت نيروهــای مجاهــدین چنــين بازيچــه زد و   
بندهای قدرتهای ارتجاعی قرار گرفتـه، بـدون شـک نتيجـه اجتنـاب              

ادرســتی اســت کــه ســازمان مجاهــدین خلــق ناپــذير سياســتهای ن
اگر چه این یک واقعيـت اسـت،اما نبايـد          . سالهاست در پيش گرفته   

اجازه داد که حقوق دمکراتيک افراد مستقر در شـهرک اشـرف  بـه               
مثابه پناهنده در زد و بندهای امپریاليـستی و قـدرتهای منطقـه ای              

مـذکور  پايمال گردد و بر این اساس نقـض حقـوق پناهنـدگی افـراد            
  .عملی مذموم ومحکوم است

 

   اقتصاديِسازِ هاي ويران سياست
  !دولت احمدي نژاد

  
تحــت حاکميــت رژیــم جمهــوری اســالمی و در پرتــو سياســتهای
اقتصادی ضد خلقی ایـن رژیـم کـه تمامـا در جهـت تـامين منـافع

 و سرمایه داران دزد و غارتگر وابسته تنظـيم شـده،امپریاليستها
وضــعيت کــشاورزی ایــران روز بــروز وخيمتــر گــشته و حيــات و
هستی ميليونها تن از کشاورزان زحمتکش و کارگران کـشاورزی

ــه اســت   ــرار گرفت ــابودی ق در شــرایطی کــه ســران. در معــرض ن
ــه ــات عوامفریبان ــر روز در تبليغ ــوری اســالمی ه ــوی جمه دروغگ

"خودکفــایی"و " افــزایش توليــدات کــشاورزی"ویش فریادهــای خــ
سر می دهنـد، دولـت تبهکـار احمـدی نـژاد بـا  واردات بـی رویـه
محصوالت کشاورزی منجمله گندم و پنبه و شکر، از یکسو منافع
بــــورژوازی وابــــسته بــــه امپریاليــــسم و دولتهــــای ســــودجوی

م خریــدامپریاليــستی را بــرآورده مــی کنــد و در همانحــال بــا عــد 
محصوالت داخلـی و یـا بـا ارائـه ارزانتـر محـصول خـارجی زنـدگی
زحمتکشان و دهقانان فعال در این عرصه ها را به ورطـه نـابودی

بـر طبـق آخـرین آمـار منتـشره، رژیـم جمهـوری. سوق می دهد  
 ميليون تن گنـدم در سـال جـاری از٦سالمی در صدد وارد کردن      

با خرید یک ميليون تـنخارج است  و مقامات جمهوری اسالمی        
 ميليــون دالر در فــصل جــاری بــه٣٥٠گنــدم از آمریکــا بــه قيمــت  

بــه. بزرگتــرین وارد کننــده گنــدم از ایــن کــشور تبــدیل شــده انــد  
گزارش نشریات حکومتی در حالی که جمهـوری اسـالمی بـرای

 ميليـارد٢ ميليون تن گندم مجبور به پرداخـت         ٦واردات نزدیک به    
مـــی باشـــد، کارشناســـان و پژوهـــشگران ميليـــون دالر ٥٠و 

کشاورزی کشور تاکيـد کـرده انـد کـه الزمـه توليـد همـين مقـدار
گندم در داخل کـشور بـا قيمتهـای تـضمينی، تنهـا یـک ميليـارد و

  . ميليون دالر خواهد بود٤٠٠
   ٣صفحه 



  

  1ازصفحه    ...جمهوري اسالمي و
البته تا آنجـا کـه بـه نيـات توسـعه طلبانـه              
مقامات آمریکایی بـاز مـی گـردد، در مـورد           
ایـــن مقاصـــد و برنامـــه هـــای دراز مـــدت  

ریکـا بـرای گـسترش      امپریاليسم آم 
مناطق نفـوذ خـود کمتـر شـبهه ای          
ــرای افکــار عمــومی مــردم جهــان    ب

حتی با توجه به    . باقی مانده است  
روند فزاینده سياست هـای جنگـی     
دولت بوش و طبقه حاکم در آمریکـا        
در سالهای اخير و تعرض نظـامی و        
اقتصادی ای که این قدرت بـزرگ بـا         
بهانه های مختلف بمنظـور توسـعه       

 نفوذ خویش در تقریبا سراسر      حوزه
ــارگران و خلقهــای    ــه ک ــر علي ــا ب دني
تحت ستم و همچنين منافع رقبـای    
امپریاليست خویش سازمان داده و     
ــن    ــدن ایـ ــاده شـ ــه پيـ ــه بـ ــا توجـ بـ

سياســـت ضـــد خلقـــی در افغانـــستان و  
عراق، در ميان رقبا و شرکای امپریاليـسم        
آمریکـــا نيزکمتـــر تردیـــدی در مـــورد عـــزم 

ی در تحقق اهداف توسعه     مقامات آمریکای 
البتـه بـا بهانـه      (طلبانه ایـن قـدرت جهـانی      

ــر پـــروژه هـــسته ای   هـــای مختلـــف نظيـ
چــه از راه نظــامی و ) جمهــوری اســالمی

بــه . چــه غيــر نظــامی بــاقی مانــده اســت
همين اعتبار است که ما شاهد آنـيم کـه          
بــرغم تمــامی مخالفتهــای گــاه و بيگــاه     
ــا    ــان و فرانـــسه بـ ــين و آلمـ ــيه و چـ روسـ

يدات آمریکا بر استفاده از حربه نظامی       تاک
ــرغم آن کــه مقامــات مــزدور جمهــوری    و ب
اسالمی روشن سـاخته انـد کـه تنهـا بـه            

از آمریکـا   " تضمين امنيتـی  "صرف در یافت    
از هيچ اقدامی برای قبول شـرایط سـلطه         
بار و استثمارگرانه اربابان خـویش مـضایقه      
نمی کنند، اما بازهم دولت آمریکا مایل به        

و " حملـه نظـامی   "و  " چماق"ف عامل   حذ
از محـور   " تعـویض رژیمهـا   "اصوال سياست   

سياستهای خود در مـورد منطقـه و ایـران          
چــرا کــه بمــوازات تــشدید بحــران . نيــست

اقتصادی در جهان سرمایه داری و در راس   
آن آمریکا، مدتهاسـت کـه دولتمـردان ایـن          
کـــشور اتکـــا بـــه سياســـتهای جنگـــی و  

 برنامــــه هــــای  ميليتاریــــسم را در راس
قرار " قرن آینده "استراتژیک خویش در یک     

توسـل بـه سـالح جنـگ یکـی ار           . داده اند 
اساسی ترین ابزارهای امپریاليسم امریکا     
بــرای تخفيــف بحرانهــای مرگبــار اقتــصادی 
نظام خویش می باشد و اگر تحقق برنامه      
های کالن آنها در هـر مرحلـه نيازمنـد فـدا            

باشـد از آن    کردن رژیمهای خدمتگزارشـان     
  .دریغ نخواهند کرد

  
ــا چنــين شــرایطی در ســالهای   مواجهــه ب
اخير وحشت و زبونی سران جنایتکار رژیم       
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی     

مقامـات  . را بيش از پيش برانگيخته اسـت      
این رژیم در حالی که در چارچوب تبليغـات         

بـا سـردادن    " بحران هـسته ای   "مربوط به   
ــوچ  ضــد صهيونيــستی و ضــد  فریادهــای پ

آمریکایی هيچ فرصتی را برای ریخـتن  آب         
به آسياب سياستهای جنگ طلبانه آمریکا      
از دست نمی دهند، در همان حـال مرتبـا          

از کانالهای مستقيم و غير مستقيم بـرای        
اربابان امریکایی خود پيام می دهند که با        
وجود حاکميت این رژیم وابسته و جنایتکار     

ه آنها در ایران و منطقـه هـر       منافع غارتگران 
در . چــه بهتــر و بيــشتر حفــظ خواهــد شــد

پيــشبرد چنــين سياســت ضــد خلقــی ای  
ــذاکرات     ــيه  م ــرا و در حاش ــه اخي ســت ک

سيد محمـد    ،   ١+٥هسته ای با دولتهای     
مرندی، مدیر مطالعـات آمریکـای شـمالی        

 چيــزی کــه "مــی گویــد  دانــشگاه تهــران
آمریکایی ها متوجه اش نيستند ایـن       

 کـه ایـران بـسيار بيـشتر از هـر            است
ــده در    ــاالت متحـ ــدان ایـ ــک از متحـ یـ

هـيچ دليلـی    و  . منطقه، با ثبات است   
نيـست کــه شـک کنــيم در اینکـه ایــن    

 سـال بيـشتر هـم     ٥٠ یـا    ٤٠،  ٣٠وضع  
   ."دوام خواهد داشت

  )٢٠٠٨  سپتامبر ٢لوموند دیپلماتيک، (
  

در  سخنان این مقام ضد خلقی جمهوری        
. ادی نهفتـه اسـت    اسالمی حيله گری زیـ    

ــر و در    ــاهر امـ ــه در ظـ ــت کـ ــت اسـ درسـ
ــزء     ــران ج ــات رســمی ای ــدین"تبليغ " متح

امریکا در منطقه به حساب نمی آید، ولی      
اگر معيار عمل باشد و نه ادعـا مـی تـوان            
با بر شمردن مـوارد حتـی برجـسته ای از           
خــدمتگزاری رژیــم جمهــوری اســالمی بــه 
امپریاليسم امریکا در منطقه نشان داد که    
ــواردی حتـــی بيـــشتر از   ایـــن رژیـــم در مـ
متحــدین علنــی امریکـــا بــه منــافع ایـــن     
امپریاليسم در منطقه خدمت کرده و هنوز       
. هم این نقش را به نفع آنها ایفا می کنـد          

اگر از مواردی نظير  خدمات رژیم به دولـت         
آمریکا در جریان اشغال افغانـستان، ایجـاد        
تـــسهيالت بـــرای نيروهـــای امریکـــایی در 

 اشـــغال عـــراق و نقـــشی کـــه    جریـــان
جمهوری اسالمی هم امـروز در شـعله ور      
نگاه داشتن آتش جنگ در عراق دارد و یـا          
باالخره کمکهای اخير حکومت به آمریکا در 
انتقال سربازان گرجی از عـراق بـه جبهـه          
های جنگ با روسيه از طریق خاک ایران و         

بگذریم، خود عملکردهـای ایـن رژیـم در         ...
ــافع   ــه من ــا در خــدمت ب امپریاليــسم آمریک

ایران بهترین فاکتها را در ارتباط با حقيقـت         
  .فوق به نمایش می گذارد

 واقعيت این است که جمهوری اسـالمی        
در طول سه دهه اخير و از اولين روز  روی           
کــار آمــدنش توســط امپریاليــستها از هــيچ 
خـــدمتی بـــرای تـــامين منـــافع اربابـــان     

زیــده امپریاليــست خــود در ایــران دریــغ نور 

و " متحــد"ایــن رژیــم بــه عنــوان    . اســت
خــــدمتگزار امپریاليــــسم، بــــا ماموریــــت  
 -ســــرکوب انقــــالب ضــــد امپریاليــــستی

دمکراتيـک مـردم مـا بــر سـر کـار آمــد و در      
 ســـال گذشـــته بـــا توســـل بـــه ٣٠طـــول 

وحشيانه ترين روشـها در راه      
تحقق اين امـر گـام برداشـت        
تا شرايط الزم برای باز سازی 

ــورژوازی وا  ــام ب ــه  نظ ــسته ب ب
ــود ــا شــ . امپریاليــــسم مهيــ

جمهـــوری اســـالمی در ايـــن 
سالها  با سـرکوب وحـشيانه       
جنبش های دمکراتيک و ضـد      
امپریاليستی خلقهـای تحـت     
ــحرا،   ــرکمن صــ ــتم در تــ ســ
کردســـــــتان، خوزســـــــتان، 
آذربایجـــان و بلوچـــستان؛ بـــا 
سرکوب وحشيانه اعتراضـات    
ــی    ــبش انقالب ــارگری و  جن ک

 بـا بـه بنـد       طبقه کارگر، زنان ، دانشجویان    
کشيدن و کشتار و قتـل عـام ده هـا هـزار             
ــویژه     ــارز و ب ــواه، مب ــدان آزادیخ ــن از فرزن ت
نسلی از کمونيستها ؛ بـا آتـش بيـاری در           

 سال جنگ امپریاليـستی ایـران و        ٨جریان  
عراق؛ بـا پيـشبرد مـستقيم برنامـه هـای           
ویرانگــر نهادهــای امپریاليــستی همچــون  

ول در  بانک جهانی و صندوق بين المللی پ      
ایران؛ با حراج منـابع طبيعـی کـشور نظيـر           
نفــت و گــاز در آســتان کمپــانی هــا و دول  
امپریاليــستی؛ بــا همکــاری مــستقيم  بــا  
ــستان و    ــه و اشــغال  افغان ــا در حمل آمریک

ــراق و  ــرای   .... عــ ــدامی بــ ــيچ اقــ از هــ
خدمتگزاری به امپریاليستها و در راس آنها    
آمریکــا در ایــران و منطقــه کوتــاهی نکــرده 

به این اعتبار جمهوری اسـالمی را       . است
ــشبرندگان     ــی از پيـــ ــع یکـــ ــد بواقـــ بایـــ
ــه و   ــسم در منطقـ ــتهای  امپریاليـ سياسـ

امــا آنچــه کــه مقامــات . آن ناميــد" متحــد"
تبهکار جمهوری اسالمی و نمایندگان آنها      
نمی فهمند عبـارت از ایـن واقعيـت اسـت           
ــر عليــه    ــات ب ــرغم تمــامی ایــن جنای کــه ب

ــشان  ــارگران و زحمتک ــای تحــت  ک  و خلقه
ستم ما، روزی نيست که جنبش کـارگران        
ــارزات و    ــا مبـ ــتمدیده بـ ــای سـ ــوده هـ و تـ
شورشهای خویش در گوشه ای از کشور       
زمين را در زیر پای سـرمایه داران وابـسته          
  .حاکم نلرزاند و ثبات آنرا به چالش نکشند

  
ــر حاکمـــان جمهـــوری   از ســـوی دیگـ
اسالمی ایـن چـاکران سـرمایه هـای         

ــدل  ــانی ب ــاریخی  جه ــد ت ــدان دی يل فق
فراموش کـرده انـد کـه سـلف برحـق         
آنهــا یعنــی رژیــم مــزدور شــاه نيــز در  
حاليکـــــه آشـــــکارا خـــــدمت گـــــزار 
امپریاليست ها بوده و در جهت تأمين 
منافع آنان و سـرمایه داران وابـسته،        
دستانش تا مرفق بخون مـردم تحـت        
ســتم مـــا آغــشته بـــود و در مقابـــل   

ــه ع  ــران ب ــان خــویش، از ای ــوان ارباب ن
بــــرای " جزیــــره ثبــــات و امنيــــت  "

امپریاليستها نام مـی بـرد و حتـی در          
 سـاله   ٢٥٠٠سودای تـداوم حکومـت      

شاهنــشاهی جــشن هــای آنچنــانی 
برپا می کرد؛ غافل از آن بود که مدت         



  

بسيار کوتاهی پـس از آن ادعـا هـا و           
ــردم و    ــبش م ــه جن ــات فريبکاران تبليغ
ــوده هــا  بــساط ننگــين او و    انقــالب ت

ته اش را بــه زبالــه دان  رژیــم وابــس 
  . تاریخ افکند

  
در نتيجه این گونه قدرقدرتی هـا از سـوی          
جمهــوری اســالمی را بایــد اساســا بــه     

حساب تالش برای خوشرقصی بيـشتر در     
شرایط بحرانـی در مقابـل اربابـان جهـانی          

واقعيـت ایـن اسـت کـه  رژیـم           . رژیم گذارد 
ــالمی در آســـتان     ــوری اسـ ــزدور جمهـ مـ

. ط بحرانی ای قرار دارداربابانشان در شرای
ایـــن رژیـــم بـــرغم تمـــامی تـــالش هـــای  
ــارزات     ــرکوب مب ــرای س ــه اش ب جنایتکاران
ــی      ــر دائمـ ــا خطـ ــسو بـ ــا از یکـ ــوده هـ تـ

خيزشــــهای انقالبــــی و جنــــبش هــــای 
اعتراضی وسيع مردمی مواجه اسـت و از        

گـاه رقابتهـا و توسـعه     سوی دیگـر در گـره   
طلبی های امپرياليستها ئـی قـرار گرفتـه         

ل حيات خود نشان داده انـد کـه         که در طو  
وقتی موضوع منافع استراتژیک آنها پـيش        
می آید، به راحتی منافع چاکرمنش تـرین        

  . دوستان خود را نيز زیر پا می گذارند

  
  ...سياست هاي ويران سازِ اقتصادي

  1ازصفحه 
امـــا همانگونـــه کـــه اشـــاره شـــد دولـــت 
احمدی نـژاد بـا اتخـاذ سياسـتهای خانـه           

دی و ازجمله واردات بی رویـه       خراب اقتصا 
محصوالت کشاورزی تنهـا در صـدد تـامين         
ــرمایه داران    ــرای سـ ــالن بـ ــودهای کـ سـ
. غارتگر وابسته و اربابـان آنهـا مـی باشـد        

درست به همين دليل است که دولـت او         
بجـــای تـــشویق و حمایـــت کـــشاورزان    
زحمتکش و خرید محصوالت آنان بـا ایجـاد         

ــرای واردا   ــشتر ب ــسهيالت هــر چــه بي ت ت
کاالهــا و محــصوالت امپریاليــستی قــدرت  
رقابــت توليــد کننــدگان خــرد و زحمــتکش  
داخلی را از آنها گرفته و قدرت و امتيـازات          
دولتی را در جهت تشدید وابـستگی دراز        
مـدت بـه امپریاليــستها و تـسهيل حرکــت    
سرمایه های امپریاليـستی در کـشور مـا         

تحـت تـاثير ایـن واقعيـت        . قرار داده اسـت   
  که ما شاهدیم در تمام طول می باشد 

  

  
حاکميت رژیم وابسته جمهوری اسـالمی      
هر بار که ضـرورت تـامين بيـشتر منـافع و            
سياســتهای ســرمایه داران حــاکم ایجــاب 
کرده دولتهای حاکم ، با ایجـاد تـسهيالت         
بــــرای بخــــشی از ایــــن ســــرمایه داران 
ــدودیتها و     ــاد محـ ــا ایجـ ــا بـ ــسته و یـ وابـ

حيـات توليـد    کنترلهای ضد خلقی بر کار و       
کننــدگان خــرد، کــشاورزان و زحمتکــشان  
ــصادی    فعــال در عرصــه هــای مختلــف اقت
ــصاد     ــر اقت ــذیر ب ــران ناپ ــربات جب باعــث ض
کشور و در راس آن بـر وضـعيت اقتـصادی           
وخيم ميليونها تن از کارگران و توده هـای          

در چـارچوب همـين     . تحت ستم شده انـد    
سياستهاســت کــه مــا مــی بينــيم بطــور  

 دولــت احمــدی نــژاد ١٣٨٥مثــال در ســال 
ــصادی ورود     ــه اقت ــه توجي ــيچ گون ــدون ه ب

سـيب زمينـی ای     " (سيب زمينی بـذری   "
را ) که از آن بعنوان بذر استفاده می شود       

ممنوع کرد و در نتيجه همـين سياسـت و        
نــزول ســطح کــشت و برداشــت نــه تنهــا  
ضــربات جبـــران ناپــذیری بـــه کـــشاورزان   

  زحمتکش وارد شد بلکه باعث گردید که 

  
پس از ده سال ایران از یـک کـشور صـادر            

 هـزارتن   ٢٤٠بميزان  (کننده سيب زمينی    
به وارد کننده این محصول تبدیل      ) در سال 

شود و در عوض جيب مشتی از سـرمایه         
ــه   ــسته بـ ــفت و دالالن وابـ ــو صـ داران زالـ

تجلـی  . حکومت هر چـه بيـشتر پـر شـود         
همين سياست مخرب در سـالهای اخيـر        

ــوان در ورود بـــ  ــکر را مـــی تـ ــه شـ ی رویـ
وارداتی توسط سرمایه داران وابـسته بـه        
دولت نيز دید کـه چگونـه باعـث سـقوط و            
ورشکستگی کارخانه های توليـد شـکر و        
کـــشاورزان توليـــد کننـــده چغنـــدر قنـــد و 
بيکــاری هــزاران کــارگر زحمــتکش در ایــن  

  . ارتباط شد
  

ــار     ــشاورزان چایک ــورد ک ــر در م ــه دیگ نمون
ا سـيل   است که در زمان دولت خـاتمی بـ        

ــان    ــن از آن ــدگی هــزاران ت واردات چــای زن
بخاطر برآوردن طمـع ورزی سـرمایه داران         
ذی نفع در ورود چای خارجی به زیـر خـط           

 .فقر سقوط کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  !ضرب و شتم خانواده هاي زندانيان سياسي در خاوران و سنندج
  

بار دیگر مزدوران رژیم جمهوری اسالمی در تهران و سنندج به سرکوب توده های آگاه و مبارز مبادرت کرده و در سالگرد ننگين تـرین                   
 ستم ما اینبار خانواده های زندانيان سياسی قهرمان و جانباختگان قتل عام سـال               جنایات جمهوری اسالمی بر عليه خلقهای تحت      

  . در تهران و سنندج مورد هجوم و ضرب و شتم اوباشان جيره خوار حکومت قرار گرفتند٦٧
  

  ٦٧ال  در تهران رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی امسال از فرط وحشت و هراس حتی از تجمع خانواده های داغـدار اعـداميان سـ                       
مزدوران رژیم جمهوری اسالمی قبل از این تاریخ در تماسهای تهدیـد آميـز تلفنـی خـود بـا                    . بر سر مزار آنان در خاوران جلوگيری کرد       
کوشيدند تا با ایجاد رعب و وحشت مانع از تجمع خانواده های قربانيان اعـدام هـای سـال       ٦٧خانواده های عزیزان جانباخته در سال       

 شـهریور  ٨اما این حربه کارگر نيفتاد و بستگان جانباختگان و خانواده های زندانيان سياسی وقتيکه روز جمعـه        . ند در خاوران شو   ٦٧
ماه، با ماشين و دسته های گل مطابق رسم نيکوی هر سال به خـاوران رفتنـد، بـا مـزدوران و چمـاق بدسـتان جمهـوری اسـالمی                       

در خاوران، وحشيانه به ضرب و شتم آنان پرداختـه عـده            ٦٧ جانباختگان سال    مواجه شدند که ضمن جلوگيری از حضور خانواده های        
در خاتمه خانواده هـا بـا پایـداری و بـرغم تمـامی تـشبثات               . ای را دستگير نموده و به ماشينهای حامل این افراد خسارت وارد کردند            

هرا جمـع شـده و در زیـر فـشار هـای چمـاق                بهشت ز  ٣٣جمهوری اسالمی در فاصله ای دورتر از خاوران و همچنين در محل قطعه              
  .بدستان حکومت یاد و راه عزیزان خود را پاس داشتند

  
 تـن از خـانواده هـا و         ٢٠٠در سنندج نيز بدنبال اعتصاب غذای جمعی زندانيان سياسی کرد و در حمایت از خواسـتهای آنـان، حـدود                     

نی شـدن و رسـاندن پيـام فرزنـدان و عزیـزان خـود در مقابـل دادگـاه                     اردیبهشت به قصد اعتراض به زنـدا       ١١نزدیکان این زندانيان روز     
اما نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی که تحمل کمترین اعتراض هر چند مسالمت آميز توده ها به                . انقالب این شهر تجمع کردند    

آزار و ضـرب و شـتم خـانواده هـای           دیکتاتوری حاکم را ندارند با سازماندهی قبلی در محل حاضر شده و با قساوت تمام بـه اذیـت و                     
بدنبال این اقدام وحشيانه تعدادی از شرکت کنندگان در این تجمع مسالمت آميز مورد ضـرب                . بيگناه زندانيان سياسی کرد پرداختند    
 مـزدوران رژيـم از    . برخـی از مجروحـان ایـن هجـوم جنایتکارانـه بـه بيمارسـتان منتقـل شـدند                  . و شتم نيروهای سرکوب قـرار گرفتنـد       

شایان ذکر است که زندانيان سياسی کرد در سالگرد قتـل عـام             . معترضين فيلمبرداری کرده و سر انجام تعدادی نيز دستگير شدند         
در آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی به اعتـصاب غـذا   " قالتان"و " قارنا" و در اعتراض به قتل عام وحشيانه مردم کرد در ٦٧سال  

  . مبادرت کرده اند
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یکی از بزرگترین جنایات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهـوری          
اسالمی در طول قریب به سه دهه حکومت سـياه خـویش بـر           
کــــشور مــــا اســــتقراض وام هــــای وحــــشتناک خــــارجی و  

در چنگـال انحـصارات و      تشديداسارت حلقهای تحـت سـتم مـا         
ابعــاد ایــن سياســت . بانکهــا و دول امپریاليــستی بــوده اســت

جنایتکارانه پس از پایان جنگ ارتجاعی ایران و عراق و تـشدید            
هجوم سرمایه های امپریاليـستی بـه ایـران در دوران ریاسـت             
. جمهوری رفسنجانی مزدور گسترش هر چـه بيـشتری یافـت          

ــه نيابــت از  در طــول چ" ســردار ســازندگی"دولــت  ــد ســال ب ن
سرمایه داران زالو صفت و سـود جـوی وابـسته، بـا حـراج بـی                 

ــران و عقــد قراردادهــای   ناصــرالدین "ســابقه منــابع طبيعــی ای
بــا امپریاليــستها، مــردم مــا را تــا خرخــره در اســارت  " شــاهی

ناشــی از وامهــایی بــا بهــره ســنگين گرفتــار ســاخت و ضــمن  
کارگران و زحمتکشان مـا      نابودی حيات و معاش ميليونها تن از        

ایران را هر چه بيشتر از قبل به یک بازار پرسود وارداتـی بـرای              
آثــار مخــرب ایــن . ســرمایه داران خونخــوار جهــانی تبــدیل نمــود

سياست تا آنجا بود که در مدت بسيار کوتاهی ایران بـه یکـی              
از وامــداران بــزرگ نهادهــای غــارتگر جهــانی در منطقــه تبــدیل 

  .گشت
  

رابطــه اخيــرا نــشریه اکونوميــست گــزارش داده کــه  در همــين 
بــدهی هــای خــارجی جمهــوری اســالمی بــه نهــاد هــا و دول 

 ميليـون دالری    ٣٠٠امپریاليستی در سال جاری با یک افزایش        
 ٣/٦این رقـم کـالن معـادل        .  ميليارد دالر خواهد رسيد    ٢١برقم  

  . درصد توليد ناخالص ملی ایران است
  

شار می یابد که همه مـی داننـد بـا         ارقام فوق در شرایطی انت    
توجه به باال رفتن بی سابقه قيمت نفت در یک سـال گذشـته    

 دالر جمهوری اسالمی موفـق بـه کـسب          ١٠٠و گذر آن از مرز      
نفـت و گـاز     _ بخوان حراج _ميلياردها دالر اضافه از محل فروش       

اما با توجه به ماهيت وابسته جمهوری اسالمی        . مملکت شد 
خلقــی ایــن رژیــم و ســرمایه داران حــاکم، و سياســتهای ضــد 

درآمدهای اضافه نه تنها منجر به کاهش بدهی های خـارجی           
و افزایش ذخایر ارزی نـشده و مـشکلی از مـشکالت بيـشمار              
اقتصادی توده های تحت ستم ما حل نکرده بلکه با رشد تورم            

فشارهای کمرشکن اقتـصادی بـر تـوده    ... و گرانی و بيکاری و    
و بویژه ميليونها تـن از رنجبرانـی کـه زیـر خـط        های تحت ستم    

  .فقر زندگی می کنند هر چه بيشتر افزایش یافته است
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