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 6ادامه در صفحه 

ارتجاع حاكم، و تهديد و 
 ارعاب فعاالن جنبش زنان 

سخنراني نماينده كميته مركزي  حزب توده ايران در نشست 
 مهم گروه چپ پارلمان اروپا

 معترض و تشديد فشار“ مرجعيت”تهاجم  ولي فقيه به 
 “اسالمي”كودتاچيان براي كسب مشروعيت 

     3ادامه در صفحه 

 7انقالب اكتبر، راهگشاي تاريخ نوين بشريت                        در ص 
 12در همبستگي با مبارزه باشكوه زحمتكشان اروپا!            در ص 

     2ادامه در صفحه 

سفر ده روزه علي خامنه اي به قم وابعـاد  
تبليغاتي آن كه از هفتـه   -گسترده تداركاتي

انتظامي و -ها پيش تمامي نهادهاي نظامي
“ بيت رهبري” همچنين مزدوران وابسته به 

در قم را درگير كرده بود، حاكي از اهمـيـت   
اين سفر و اهداف آن براي كودتاچيان است. 
يكسال و نيم پس از تقلب بزرگ و پايمـال  
كردن آراي ميليون ها ايراني، و بـا وجـود       
سركوب خشن و خونين جنبش اعـتـراضـي    
توده ها فعل و انفعاالت سـيـاسـي كشـور       
حاكي از ادامه بحران رژيم واليت فقيـه و    
تزلزل و بي اعتباري بيش از پيش ولي فقيه 
به عنوان رهبر اصلي كودتاي انتـخـابـاتـي     
است. بي شك سفر خامنه اي به قم را بايد  

مـراجـع   ” در ارتباط با مخالفت روز افـزون    
با موضع گيري ها و سياسـت هـاي     “  تقليد

 اعمال شده حاكميت كودتايي ارزيابي كرد. 
پيش از سفر ولي فقيه به قم مدافعـان و    
مداحان دولت كودتا و طيف هاي ارتـجـاع     
حاكم هر يك با داليل و انـگـيـزه هـاي         
سياسي متفاوت در خصوص اين سفـر بـه     
موضع گيري پرداختند. علـي الريـجـانـي،        
رييس مجلس كه از همراهان ولي فقيه در   
سفر قم است ابتدا طي ديداري با اعضـاي    
شوراي مركزي جمعيت حاميـان انـقـالب      

مهر مـاه     24اسالمي (جبهه حاميان واليت)،  
واليت فقيه ركن اساسي ” خاطرنشان ساخت:   

نظام جمهوري اسالمي است ... براي وحـدت     
يك مالك و محور وجود دارد كه اين مـالك  
مقام معظم رهبري است و ساليق مخـتـلـف    

وي در   ...“  بايد خود را با اين ميزان بسنجند 
مهر ماه، درگفت و گـو بـا      25جاي ديگري، 

خبرنگاران ضمن اعتراف به وجود اخـتـالف     
“ علماي طـراز اول     ” ميان ولي فقيه و برخي 

سفر رهبر انقالب به قـم در      ” يادآوري كرد:  
عداد سفرهاي متعارف محسوب نمي شـود و    
جنبه ملي و فراملي آن بر وجه اسـتـانـي آن      
غالب است ... درباره القاي اختالف ميان رهبر    
معظم انقالب و مراجع تقليد ... قبال هم گفته    
ام كه دراين زمينه دو دسته سخن گفته مـي    
شود كه هر دو اشكال دارد ... واليت فـقـيـه       
ميوه درخت مرجعيت است و كسي نمي تواند 
بگويد كه يكي از دو وجه را قبول ندارد ... مـا     
حركت هميشگي حوزه ها را مبناي اصـولـي     
مي دانيم كه نتيجه آنها تئوري واليت فقـيـه   
است و راه درست آن است كه هم مرجعيت و 
هم واليت فقيه را مبناي عمـل خـود قـرار        

اين سخنان علي الريـجـانـي بـه       ...“  دهيم 

اتحاد چپ اروپـا  ”به دعوت گروه 
“ و گروه سبز و چپ شمـال اروپـا    

GUE/NGL    نماينده كمـيـتـه ،
مركزي حزب ما در اجـالس ايـن     
گروه مهم پارلماني اروپا، در قبرس 
حضور يافته و در جلسه ويـژه اي      
كه به بررسي وضع ايران اختصاص 
يافته بود، سخنراني كـرد. ديـگـر       
سخنران اين نشست مهـم خـانـم      
كورنيال ارنست، عضو حزب چـپ    
اروپا، از آلمـان و از مسـئـوالن          

 در پارلمان اروپا بود.“ هيئت ايران”
در اين جلسه كه به رياست آقاي 

با وجود آنكه دولت كودتا تمامي امكانات خود را 
براي نهادينه كردن تبعيض و نابرابري جنسـيـتـي    
براساس اليحه حمايت از خانواده بـه كـار بـرده        
است، مقاومت و ايستادگي تحسين بـرانـگـيـز و       
فعاليت خستگي ناپذير مبارزان دلير جنبش زنان در 
جلب حمايت افكار عمومي، سبـب گـرديـده تـا          
مخالفتي همگاني و سراسري در درون جامعه بـر    
ضد سياست ارتجاع حاكم در خصوص حقوق زنان 
به ويژه در رويارويي با اليحه ضد مردميموسوم به 

 شكل بگيرد. “ حمايت از خانواده”
پس از آنكه فعاالن جنبش زنان به طور مشترك 
و هماهنگ با جمع آوري امضاء و ثبت آن در دبير 
خانه مجلس شـوراي اسـالمـي، تـالش هـاي            
كميسيون قضايي مجلس را براي نهايـي كـردن     
اليحه حمايت از خانواده به چالش گرفتند، ارگـان  
هاي امنيتي برميزان اعمال فشارهـاي خـود بـر        
جنبش زنان با هدف به سكوت وادار كـردن آن        
افزوده اند. در اين زمينه و هماهنگ با ارگان هاي  

 -امنيتي، اوج گيري يك جـنـگ روانـي      -نظامي
تبليغاتي هدفمند و برنامه ريزي شـده را شـاهـد        

 هستيم. 
مهر ماه،  در راستاي ايـن   19خبرگزاري فارس، 

تبليغاتي، با انتشار گزارشي تحريـك   -جنگ رواني
آميز، سعي در ترساندن فعاالن جنبش زنان كـرد.    
اين خبرگزاري با تهديد زنان مبارز ميهن مـا، از      

طي روزهاي اخير عده اي از زنـان    ” جمله نوشت:  



1389آبان ماه   3شنبه  دو   2   854شمارة  

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، را منتشر ساخت كه در خصوص اليحه ضد 
خانواده موسوم به اليحه حمايت از خانواده، با دفاع از منافع و خواست اليـه  
هاي متمول انگلي جامعه كه اين اليحه براي آنان تنظيم شده، از جـملـه       

ازدواج موقت امر مشروعي است، الزامي شدن ثبت ازدواج موقت ”تاكيد كرد: 
برخالف قانون اساسي است و ثبت آن يعني ايجاد محدوديت در اين موضوع 

 ...“كه اين كار خالف شرع است. 
با چنين ديدگاهي است كه اليحه حمايت از خانواده تنظيم و تدوين شـده  
 و نيروهاي تاريك انديش سعي در تصويب و تحميل آن به جامعه را دارند. 

اين اليحه جداي از ديگر برنامه هاي رژيم واليت فقيه و خارج از اصول و 
سياست هاي كلي آن نيست. دراين اليحه بخش مـهـمـي از حـقـوق و             
دستاوردهاي تاريخي يك صد ساله مبارزات زنان مورد حمله و دستبرد قـرار  
گرفته است، از جمله خواست  بحق زنان در به رسميت شناخته شدن نـظـام   
تك همسري و حمايت از اصل نهاد خانواده بر پايه تساوي حقوق ميان زن و 
مرد در همه عرصه ها. اكنون ارتجاع حاكم، همان گونه كه بـا تـدويـن و         
اجراي سياست هاي ضد مردمي اقتصادي منافع اليه هاي انگلي و غير مولد 
جامعه را تامين مي كند، با تدوين لوايحي چون اليحه حمايت از خانواده كه 
در واقع تخريب و نابودي خانواده است، در جهت خواست و امـيـال آنـان          

 حركت مي كند. 
بي جهت نبود كه مبارزان شجـاع  
و هوشيار جنبش زنان ميهـن مـان     
اين اليحه را بـدل سـازي بـراي        
خانواده به سبك رژيم واليت فقيـه  
توصيف كرده اند. بدلي كـه در آن       

 است!“ خدمتكار”زن فقط يك 
مخالفت نمايندگان ارتجاع حاكـم  
با مواردي چون ثبت ازدواج موقـت،  
به نوبه خود افشاگر بوده و نشان مي 
دهد كه اين اليحه ضـد مـردمـي      
چگونه با تشديد تبعيض و نابرابـري  

طبقاتي، در خدمت منافـع   -جنسيتي
و اميال كالن سرمايه داران به ويژه 
اليه هاي غير مولد انگلي آن قـرار    

 دارد.
مبارزه با اين اليحه درحـقـيـقـت     
مبارزه با تحجر، واپس مانـدگـي و     
تاريك انديشي است. اين خـواسـت     
بحق ، يعني پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، كه از سـوي    
زنان ترقي خواه ميهن مان  طرح و پيگيري مي شود، مورد پشتيباني هـمـه   
نيروهاي انقالبي، ملي و آزادي خواه كشور است. همچنـان كـه تـجـربـه           
مخالفت متحد با طرح اين اليحه در مجلس نشان مي دهد، راه مقابله با اين 
اليحه زن ستيز و فوق العاده مخرب براي حال و آينده جامعه، سازمان دهيِ 
مبارزه اي متشكل و متحد با حضور همه گرايشات و تعلقات فكري، سياسي 
و عقيدتي است. در اين خصوص،  زهرا رهنورد، در مصاحبه اي با پـايـگـاه       

شهريور ماه، به درستي به اهميت اتحاد عـمـل و        20اطالع رساني جرس، 
زنان در اين خصـوص    ”...  مبارزه يكپارچه اشاره كرده، و يادآوري كرده بود:  

تجربه عظيمي كسب كرده اند از اتحادشان. همه زناني كه اتفاق نظر داشتند  
تا اين اليحه از دستور كار مجلس خارج شود، الزاما همشكل و هم لباس و   
يا همه عقيده درهمه زمينه ها نبوده اند اما همه وحدت نظر داشتيم و موفق 
هم شديم. همين كه اليحه به كميسيون قضايي مجلس بازگشت و از دستور 
كار خارج شد، نشان مي دهد كه اتحاد و توافق زنان برسر مطالبات مشترك 

 ...“ مي تواند به نتيجه اي روشن دست يابد. 
اين سخنان نشانگر تجربيات موثر مبارزه متحد با برنامه هـاي ارتـجـاع        
است.  بنابر اين، فقط در پرتو مبارزه مشترك و پا فشاري بر فصل مشتـرك   
ها مي توان با اليحه زن ستيز و نهادينه كردن  تبعيض و نابرابري جنسيتـي 

 طبقاتي مقابله كرد. -
 

معرفي مي كنند، دراماكن عمومي محل تجمع “ فعاالن حقوق زن”كه خود را 
اليحه حمايت از خانواده، امضاء  23بانوان از آنها درخصوص مخالفت با ماده 

جمع مي كنند ... اين زنان مدعي هستند كه تاكنون توانسته اند هزار [بخوان     
هزاران] امضاء را جمع آوري كنند ... اين وضعيت درحـالـي اسـت كـه در               

اليحه حمايت از خانواده درحال بـررسـي    23كميسيون قضايي مجلس، ماده 
 ...“است. 

دركمـيـسـيـون     “  حمايت از خانواده” بررسي اليحه ضد مردمي و زن ستيز 
قضايي مجلس، همان گونه كه پيش بيني مي شد، با بـحـث هـاي داغ و          
كشمكش هاي حاد ناشي از فضاي اعتراضي جامعه همراه گـرديـده اسـت.      
درچنين اوضاعي و زير فشار نيرومند مخالفت اجتماعي، كه ثمره فـعـالـيـت       
دليرانه و خستگي ناپذير مبارزان جنبش زنان است، كميسيون قضايي مجلس، 
با هدايت رياست مجلس، مي كوشد اين فشار اجتماعي را از دوش مجـلـس   
بردارند، به ويژه آنكه در اوضاع حساس كنوني جناح هاي معيني از طـيـف       

 ارتجاع حاكم از تمركز نارضايتي ها روي مجلس سود مي برند. 
مخالفت جدي و قاطع زنان ميهن ما با اين اليحه ارتجاعي بـر زمـيـنـه         
اجتماعي نيرومندي استوار است. زنان با گرايشات مختلف سياسي و اجتماعي  

يك صدا مخالفت و نارضايتـي  
خود را از اليحـه مـذكـور و        
محتوي واپس مانده آن اعالم 
داشته اند. حضور نمايـنـدگـان     
زن ادوار مجلس همزمـان بـا     
بررسي اين اليحه درمجلس، و 
موضع گيري هاي زنان وابسته 
به جناح هايي از طيف ارتجـاع  
حاكم در مخالفت با آن، دركنار 
مبارزات افشاگرانه زنان مترقي 
و آزاديخواه، ژرفاي تقابـل بـا     
اين اليحه زن ستيـز و ضـد       
مردمي را به خوبي آشكار مـي  

 سازد. 
مطابق آخرين گـزارشـات،     
تاكنون كميسيون قضايي نظـر  

، 22نهايي خود را پيرامون مواد 
اعالم نكرده است، و  24و  23

مهر ماه،   26بحث دراين خصوص كماكان جريان دارد. روزنامه دنياي اقتصاد، 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تصويب مجدد ماده ” گزارش داد:  

اليحه حمايت از خانواده در اين كميسيون مبني بر ثبت ازدواج موقت بـا   22
از    24تغييرات جزيي خبر داد و گفت: نظر اكثر اعضاي كميسيون حذف ماده  

 “اين اليحه است.
هنگام بحث درباره اليحه حمايت از خانواده در جلسات علني مـجـلـس،      
برخي موضع گيري ها از سوي نمايندگان جناح هاي مختلف طيف ارتـجـاع   
حاكم، ماهيت واقعي اين نيروها و جريانات را بيش از گذشتـه در مـعـرض        
داوري همگاني قرارداد. به طور مثال، سخنگوي فراكسيون زنـان مـجـلـس        
هشتم، الله افتخاري، ضمن دفاع از دولت ضد ملي احمدي نژاد، در واكنـش  

ما نبايد آنچه را كه ”...  به اعتراضات بحق زنان، از جمله خاطر نشان ساخت:  
مجامع بين المللي مي خواهند بگوييم زيرا براساس حكم خدا و شرع مقـدس  
هيچ شرطي مبني بر الزام رضايت همسر اول براي ازدواج مـجـدد نـيـامـده        
است ... زنان مي توانند شرايطي را جزو  شروط ضمن عقد خود قرار دهـنـد،      
ولي اينكه اين شروط در قانون آورده شود صالح نيست ... ائتالف اسـالمـي        
زنان و مخالفان اين اليحه معموال از يك طيف هستند. اكثـريـت آنـهـا ...            
حداقل اصول گرايي را دارند. البته اصول گراياني بسيار رقيق هم در ميان آنها 

 “هست. زنان مجلس (هشتم) با اليحه حمايت از خانواده موافقند.
شهريور ماه، نقطه نظرات غالمرضا مصباحي مقدم،  7همچنين خبرآنالين، 

 ادامه ارتجاع حاكم و تهديد ...
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نيكوس چيونتس، عضو پارلمان اروپا، از يونان برگزار مي شد، شماري از نمايندگـان  
پارلمان اروپا، از جمله از قبرس، پرتغال، اسپانيا، يونان، جمهوري چك، آلمان، هلند، 

 دانمارك، و فرانسه حضور داشتند.
نماينده كميته مركزي حزب مان در سخنراني خود ضمن اشاره به شرايط دشـوار  

 3/5% بيكاري كه بيش از    17زندگي زحمتكشان در زير خط فقر و با اشاره به نرخ 
ميليون نفر را به صف بيكاران رانده است و همچنين سياست هاي مخرب، ضد ملي 
و نوليبرالي دولت احمدي نژاد در خصوصي سازي لجام گسيخته و حمله به حـقـوق   
كارگران و زحمتكشان ميهن مان، به تشريح حوادث ايران، كودتاي انتخاباتي رژيـم  
واليت فقيه، به رهبري علي خامنه اي و نقش روز افزون نظاميـان و نـيـروهـاي         
انتظامي در اداره امور كشور پرداخت. نماينده حزب ضمن اشاره به مبارزه حمـاسـي    
ميليون ها ايراني بر ضد كودتاي انتخاباتي رژيم، جنبش اعتراضي را جنبشي مردمي  
و ضد استبداي ارزيابي كرد. نماينده حزبمان ضمن ارائه تحليل طبقاتي از حاكميـت    
به قشرهاي اجتماعي مختلف شركت كننده در جنبش اعتراضي اشاره كرد و اضافـه  
كرد كه يكي از تالش هاي نيروهاي مترقي و پيشرو ارتقاي نقش طبقه كارگـر در    
اين جنبش بوده و هست. نماينده حزب ما در ادامه همين سخنـان بـه جـنـبـش           
قهرمانانه زنان ميهن ما كه به رغم دشواري ها و فشارهاي شديد و سركـوبـگـرانـه     
رژيم به مبارزه خود ادامه مي دهد و همچنين جنبش دانشجويي كشور پرداخـت و    

 نمايندگان پارلمان اروپا را در جريان خواست هاي مبارزاتي آنها قرار داد. 
نماينده حزب سپس ضمن اشاره به دخالت هاي امپرياليستي در ميهن ما مخالفت 
شديد حزب توده ايران را با هرگونه دخالت خارجي اعالم كرد و با انتقاد از بـرخـي     
نيروهاي سياسي كه خواهان اعمال و تشديد تحريم هاي اقتصادي بر ضـد ايـران     
هستند، اعمال تحريم اقتصادي را به ضرر منافع مردم ايران اعالم كـرد و گـفـت        
همان طور كه تجربه عراق نشان داد اين تنها جكومت ديكتاتوري اسـت كـه از         
اعمال اين تحريم ها براي تشديد سركوب و ارعاب مخالفان بهره برداري خـواهـد     

 كرد. 
نماينده حزب ما در بخش مفصلي كه به پرسش و پاسخ با نمايندگان پارلمان اروپا 
اختصاص داشت به سئواالت گوناگوني، از جمله پيرامون ادامه تنش ها و تشنج در   
زمينه سياست هاي هسته اي ايران پاسخ داد و از جمله گفت كه حزب توده ايـران    
مدافع حق ايران در بهره وري صلح آميز از انرژي هسته اي است و هيچ كشور و يا 
نيروي خارجي اجازه نفي اين حق طبيعي ايران را ندارد. نماينده حزب ما سپس بـا     
اشاره به انباشت سالح هاي هسته اي در منطقه، از جمله در اسرائيل و پاكسـتـان،   
گفت كه نيروهاي مترقي و آزادي خواه خواهان منطقه اي عاري از سـالح هـاي       

 هسته اي هستند. 
نماينده حزب ما در بخش ديگري از پاسخ هاي خود ضمن اشاره به وضـعـيـت      
دشوار زندانيان سياسي و فشارهاي شكنجه گران براي درهم شكستن مخالفـان از    
نمايندگان پارلمان اروپا خواست كه تالش هاي خود را براي فشار بر دولت ايران در 

 زمينه آزادي بدون قيد و شرط زندانيان سياسي تشديد كنند.  
سخنران بعدي اين نشست خانم كورنيال ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و 

در پارلمان اروپا بود كه در سخنان خود ضمن اشاره بـه    “  هيئت ايران” از مسئوالن 
وضعيت متشنج منطقه گفت كه گروه چپ در پارلمان اروپا مخالف هرگونه مداخلـه  
نظامي در ايران است. خانم ارنست با اشاره به سخنان نماينده حزب گفت ما هم بـا   
تشديد و اعمال تحريم بر ضد ايران مخالفيم و موافقيم كه اين چنين تحريم هايـي  
نتيجه مشابهي همچون تحريم ها بر ضد دولت صدام را خواهد داشت. خانم ارنست  
همچنين تأكيد كرد آنها از جنبش دموكراتيك مردم ايران حمايت مي كننـد و در      
زمينه سركوب حقوق بشر نگراني ها و مخالفت هاي خود را به دولت ايران اعـالم    

 كرده اند.
بخش انتهايي نشست به اظهار نظر نمايندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت كـه  
در آن همه شركت كنندگان ضمن تشكر از حضور نماينده كميته مركزي حزبـمـان   
در اين نشست مواضع اعالم شده حزب را روشنگر و براي درك دقيق تـر حـوادث     

 ايران مفيد دانستند.
شركت كنندگان در اين نشست، از جمله نماينده كميتـه مـركـزي حـزبـمـان،            
همچنين به ديدار آقاي نيكوليس سيليكياتس، عضو كميته مركزي حزب كمونيست 

آكل و وزير امور داخله قبرس رفتند و درباره مشكالت مهاجران سياسي بـه  -قبرس
 اروپا و سياست هاي پارلمان اروپا در اين زمينه به تبادل نظر پرداختند. 

 ...سخنراني نماينده كميته مركزي حزب ادامه 

اثبات برساند، سپس دعاوي مالي مربوط به حقوق خويش را مطرح 
 شهريور). 4(جام جم آنالين، ” و مطالبه كند 

اين يكي از مشكالت اوليه چنين ازدواج هايي است كه عـمـال     
هيچ گونه حقوق و امكان انتخابي براي زنان وجود ندارد .آنان بـه     
منظور دستيابي به مطالبات خود نيازمند زمان و امـكـان مـالـي            
فراواني هستند، كه با در نظر گرفتن شرايط نابسامان اقـتـصـادي      
زنان ميهنمان و سيستم قضايي كشور، همچون امري نا مـمـكـن    
است. يكي ديگر از پي آمدهاي ازدواج موقت، افزايش فاجعـه بـار      
بيماري ها، و  به طور عمده بيماري هاي آميزشي خواهد بود. بـه     
دليل كوتاه و موقت بودن ازدواج ها و تماس وسيع و غيـر قـابـل      
كنترل رابطه جنسي بين افراد، بيماري هاي آميزشي، به ويژه ايدز/
اچ.آي.وي، به سرعت منتشر خواهند شد و شمار بسياري  را مبتـال    
خواهد كرد، كه طبيعتا بسياري از زناني را نيز كه تنها با همـسـران   

خود ارتباط داشته اند، قرباني اين بيماري هاي دهشتناك ”  عقدي” 
خواهد كرد.  با باال گرفتن بحث ها در مورد ازدواج موقت، سـايـت    

، با اشاره به اين موضوع، در مورد آن اخطار  88آذر   24، ”تابناك“
در يك ماه گذشته بحث ازدواج موقت ورد زبان ” داده و مي نويسد: 

بسياري از مسئوالن و كارشناسان شده است.  اما در حـالـي كـه        
برخي از مسئوالن انتظامي و قضايي صورت هاي مختلـف ازدواج    
موقت را پيشنهاد مي دهند، كارشناسان اداره ايدز و بيماري هـاي    
آميزشي وزارت بهداشت مي گويند كه ازدواج موقت باعث افزايش 

درتاييد ايـن امـر، دكـتـر         “ ايدز و بيماري هاي آميزشي مي شود.
بـيـمـاري    ” عباس صداقت، رييس اداره ايدز وزارت بهداشت گفت:  

ايدز با الگوي رفتاري در ارتبا ط است، به طوري كه روش انتـقـال   
اين بيماري  از طريق سرنگ مشترك به سمت انتـقـال ايـدز از        
 طريق رفتارهاي پر خطر جـنـسـي كشـيـده شـده          

ارديبهشت). دكتر مينو محرز، نايـب ريـيـس         19آفتاب، ” (  ستا
مـوارد  ”انجمن حمايت از بيماران عفوني كشور، نيز اضافه مي كند: 

طريق تمـاس  جديد حاكي از ابتال به ويروس اچ . آي . وي  از   
است. بررسي ها نشان مي دهد كه مي  جنسي محافظت نشده

هزار مبتال به اچ . آي .وي  در كشـور داشـتـه         120تا  83بايست 
 “هزار مورد آنها را كشف كرده ايم. 20باشيم كه فقط 

تـا        1388افزايد كه،  از نيمه اول سـال         همين گزارش مي
آمارها از رشد حدود  پنج درصدي علل ابـتـال از       1389فروردين 

كند. اين پي آمدها  بخش   طريق روابط جنسي پر خطر حكايت مي
هاي ابتدايي و اوليه يك  موج عظيم از نابساماني و اضـمـحـالل      
اجتماعي خواهد بود كه  به دنبال آن معضل هاي اجتماعي ناشي از 

به صورت يك فاجعه  نمايان خواهند ”  اجتماعي” اين روند  روابط 
شد . دولت احمدي نژاد با اشاعه و ترويج چنين سيـاسـت هـايـي        
تالش مي كند تا عالوه بر فشار هاي بيشتر اجتماعـي بـه زنـان        
ميهنمان و ايجاد مانع در برابر  جنبش رو به رشد و قدرتمند آنـان،  
با از هم پاشيدن بنيان هاي اجتماعي و ايجاد فضاي لمپنيسم، بـي  
بند و باري ، دروغ و تزوير و بي نظمي اجتماعي ، به حكومت خـود  

 ادامه دهد. 
ازدواج موقت  يك مقوله كامال غير انساني در جامعه امـروزيـن    

است كه بايد از نظر حقوقي مذموم و به طور كامل غـيـرقـانـونـي      
اعالم شود. اين قانون به طور كلي بر ضد زنان، حقوق اجتـمـاعـي    
آنها و كامال غير انساني و ارتجاعي است. تصويب چنين اليـحـه      
هايي نه تنها نمي تواند قانوني باشد، بلكه در تضاد با تمامي  بنيان 
هاي  انساني و اجتماعي قرار دارد. حكومتي كه بسيج و كميته آن    
همه روزه به بهانه عدم تناسب پوشش زنان با امر عفاف، زنـان را    
در معرض  شديد ترين فشار هاي اجتماعي قرار مي دهنـد و بـه       
ضرب و شتم آنها مي پردازند،  و پايبندي به خانواده و اخـالق را      
شعار مي دهد ، در عمل شرايط را براي  زير پا گذاشتـن اخـالق،     

 خانواده و اصول انساني و اجتماعي  به وجود آورده است.
  

 ادامه ازدواج موقت ...
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

ممنوعيت تجديد چاپ آثارِ آفرينـنـده   
 رمان همسايه ها

 
سياست فرهنگي يا در واقع ضد فـرهـنـگـي       
دولت كودتا، مرزهاي سانسور را درنورديده و بـه  
عرصه تخريب و متوقف كـردن كـامـل رونـد         
آفرينشگري هنري، ادبي و روزنـامـه نـگـاري         
مستقل وارد شده است. در ادامه توقيف روزنامـه   
ها و نشريات مستقل و دستگيري و زندان كردن 
روزنامه نگاران شجاع و مردم دوسـت، و نـيـز        
ممانعت از كار فيلم سازان سينماي مستقل و يـا  
جلوگيري از اكران ساخته هاي آنان و زنـدانـي     
كردن و تهديد كارگردانان، در مـورد چـاپ و         
تجديد چاپ آثار داستان نويسـان و شـاعـران        
هنرمند و مردم گرا نيز همين شيوه اعمال مـي    
شود. تلنبار شدن صدها آفرينش هنري در ادارات  
بررسي وزارت ارشاد، و در انتظار اخذ مجوز نشـر  
و توزيع ماندن آن ها، راز سر به مهري نيـسـت.   
سرگذشت تلخ و ديرپاي هزار توي دريافت اجازه 
نشر كتاب اين بار، در دوران نكبت بار دولت دوم 

شامل حال كتـاب    –دولت كودتا   –احمدي نژاد 
هاي چندين و چند بار تجديد چاپ شـده نـيـز      

 25گرديده است. در خبري از خبرگزاري ايسنا،    
مهرماه، از قول فرزند زنده ياد احمد محمود مـي  

در صحبتي كه با ناشر آثار پدرم داشتم، «خوانيم: 
به من گفتند كه فعال دست نگه داريد ... بر ايـن     
اساس، فعال انتشار چاپ هاي مجدد كتاب هـاي  
پدر متوقف شده است و تعدادي نيز در انـتـظـار    

 »مجوزند.
رمان همسايه ها از بعد از انقالب تـا كـنـون      
اجازه نشر مجدد پيدا نكرده است. اما به صـورت   

چندين بار چاپ شده و به شـكـل   »  جلد سفيد« 
نيمه پنهاني به فروش مي رسد. رمان ديگر ايـن   
نويسنده پر ارج به نام داستان يك شهر پـس از    

ديگر اجازه انتشار نيافت، همين  60چاپ در دهه 
وضعيت براي رمان زمين سوخته او تكرار شد. از  
خبر ايسنا چنين بر مي آيد كه بايد در انتظار در   
محاق ماندن رمان هاي مدار صـفـر درجـه و          
درخت انجير معابد نيز بود. مطابق خبر رسانه ها،  
مثنوي بانگ ني سروده ه.الف.سايه نيز در سـال     

 گذشته اجازه انتشار نيافت.
 

زندگي دشوار بـازنشـسـتـگـان و          
 سالمندان 

خبرگزاري ايلنا، در اواسط مهر ماه، با انتـشـار   
گزارشي، با اشاره به وضعيت كارگران بازنشستـه  

كارگران بازنشستـه  ” تامين اجتماعي اعالم كرد:  
تامين اجتماعي از ابتدايي ترين حـقـوق خـود        

موضوع باز نشستگان سـازمـان     ...“  محروم اند.  

تامين اجتماعي پس از روي كـار      
آوردن دولت احمدي نژاد، به يـك    
بحث حاد اجتماعي بدل شده است. 
كليه كارگران بازنشستـه تـامـيـن       
اجتماعي سال هاست از مـزايـاي       
جانبي از جمله سبد كاال و كـمـك   
هزينه سفر محروم بوده و با افزايش 
نرخ تورم قادر به تامين مايـحـتـاج    

 اوليه خود نيستند.
 6همچنين در سال جاري تنهـا    

درصد به حقوق بازنشستگان افزوده 
گرديده است كه به هيچ رو منطبـق  
با نرخ واقعي تورم نيست، و هميـن  
امر نارضايتي زحمتكشان بازنشستـه  

 را برانگيخته است.
عالوه براين، به مناسبت هـفـتـه    
سالمندان گزارشي منتشر شـد كـه     
ابعاد زندگي ناگوار ميليون ها سالمند 
كشور را در معرض افكار عمـومـي   
قرار داد. در بخشي از اين گـزارش     

يـكـي از اعضـاي        ”...  آمده است: 
مركز تحقيقات سالمندي دانشـگـاه   
علوم بهزيستي مي گويد، بـه طـور     
حتم مساله و بحران سالمنـدان در    
سال هاي آينده خود را نشان مـي    
دهد ... با توجه به تغييرات جمعيتـي   

و هرم سني، اولويت اصلي و در معرض خطر ما، سالمندان هستند كه بايد براي اين قشر برنامه ريـزي  
و تمهيداتي انديشيده شود ... بايد بطور جدي نسبت به نبود خدمات جامع سالمندان دركشور هشدار داد 
و ابراز نگراني نمود، بطور مثال خدمات مربوط به مراقبت در منزل، خدمات روزانه وسايرخدمات تحـت  
پوشش بيمه نبوده و هزينه هاي سرسام آور را بر دوش سالمندان مي گذارد ... متاسفانه بيمه ها نـيـز        

 ...“توجهي به اين مساله ندارند. 
در اين گزارش تصريح شده كه، اوضاع وخيم اقتصادي منجر به فقر اغلب سالمندان كشور گـرديـده   

ميليون و نيم سالمند در كشور وجود دارنـد      6، بيش از 1385است. مطابق آخرين سرشماري در سال  
ميليون نفر زير پوشش يكي از سازمان هاي حمايتي هستند. در ايـن      2كه از اين تعداد فقط در حدود 

مشكالت تامين مالي درمان و بهداشت، مسايل بازنشستگي، كافـي نـبـودن      ” گزارش تاكيد مي شود:  
مستمري براي امرار معاش، ناكار آمدي نظام خدمت رساني، پيچيدگي مقررات، از مشـكـالت حـاد        
سالمندان به شمار مي آيند ... جاي ترديدي وجود ندارد كه سونامي سالمندي ايران در راه اسـت امـا        

 ...“برنامه شفافي در برابر مسايل اجتماعي آينده وجود ندارد. 
ميليون ها بازنشسته و سالمند كشور در اثر سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه زندگي را بـه  
سختي مي گذرانند. آنها كه با كار فكري و يدي خود نعمات مادي و معنوي ديروز و امروز ايـران را       
پديد آورده اند، اينك بدون يك برنامه حمايتي اغلب در تامين ابتدايي ترين  مايحتاج روزانه نـاتـوان     
هستند. زندگي سالمندان و بازنشستگان گواه ديگري بر ماهيت واپس گرا و ضد مردمي رژيمي اسـت     

 كه تنها به غارت ثروت ملي ايران مشغول است!
 

 كودكان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شيريارانه اي 
 

بر اثر سياست هاي ويرانگر اقتصادي دولت ضد ملي كودتا، توزيع شير يارانه اي در مدارس كشـور    
 همچنان معلق باقي مانده و هنوز اعتبارات الزم براي آن پرداخت نشده است. 

ايسنا، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، در اين مورد با اشاره به عدم تخصيص اعتـبـارات الزم     
ميليارد تومان اعتبـار نـيـاز       300تا  200تاكيد كرده بود كه، امسال براي يارانه شير مدارس به حدود 

ميليون نفر جامعه هدف شير يارانه اي باشند. همچنين دبيـر    14هست و پيش بيني مي شود قريب به 
كميته ملي شير مدارس ايران خاطر نشان ساخته بود كه، قرار است امسال عالوه بر توزيع شير در مهد 
كودك ها، مراكز پيش دبستاني، مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ها، معلمان مدارس نـيـز زيـر      
پوشش مصرف شير يارانه اي قرار بگيرند. وي تصريح مي كند كه با توجه به افزايش جمعيت تـحـت    

 پوشش، طرح ميزان اعتبار شير براي سال تحصيلي جديد افزايش قابل قبولي پيدا كند. 
با گذشت يك ماه از آغاز سال تحصيلي هنوز قطره اي شير توزيع نگرديده و طبق آخرين خبـرهـا،   
دولت درصدد توزيع شير يارانه اي از اواسط آبان ماه است. همچنين برخالف برنامه اي كه كميته ملي  

بار در هفته شير  3يا  2شير مدارس تهيه ديده بود، دولت كودتا اعالم كرده كه، تنها قادر است حداقل 
 يارانه اي توزيع كند. 

در همين حال طرح توزيع نان غني شده در مدارس سراسر كشور نيز مسكوت باقي مـانـده اسـت.      
تاكنون اعتباري براي توزيع نان غني شده مدارس تعيين نشده ” مهر ماه،  نوشت:   14دراين باره ايسنا، 

 “است.
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

مصرف شير، ويتامين ها و مواد پروتين دار براي سالمت و رشد كودكان و 
نوجوانان مساله اي حياتي است. از اين رو توزيع شير و نان غني شده بـراي   
كودكان در مدارس حائز اهميت بوده و مي تواند بخشي از فقر غـذايـي را       
برطرف سازد. اما دولت ضد ملي كودتا با سياست هاي خانمان برانداز، توزيع  
شير در مدارس را با مشكالت و نابساماني هاي جدي روبه رو ساخته اسـت.  
با در نظر گرفتن طرح تحول اقتصادي و اجراي قانون هدفمند سازي يارانـه  
ها، بي شك اين وضعيت وخيم و نابسامان بدتر نيز خواهدشد. مقابله با سوء  
تغذيه، فقر غذايي، و برنامه ريزي براي سالمت جامعه به ويژه نسل جوان و   
كودكان مي بايد در سرلوحه برنامه هاي هر دولت متكي بر اراده مردم قـرار  
داشته باشد. دولت كودتا با سياست هاي ضد مردمي خود مانع از دستـرسـي    
كودكان ونوجوانان طبقات محروم جامعه به حداقل ها از جمله استـفـاده از     
شيرو نان غني شده است. توزيع روزانه و همراه با كيفيت مـطـلـوب شـيـر         

اجتماعي دولت احمدي نژاد در مغايرت قرار  -درمدارس با سياست اقتصادي
دارد،  و از اين روست كه اين دولت مايل به اختصاص اعتبارات الزم بـراي  

 تهيه وتوزيع شير درمدارس كشور نيست!
 

 جهش قيمت ها، و ذخيره سازي كاالهاي ضرور
 

دولت ضد ملي احمدي نژاد در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يـارانـه   
ها برابعاد ذخيره سازي كاالهاي ضرور به نحو چشم گيري افـزوده اسـت.       
علت اين امر را مسئوالن اقتصادي دولت كودتا، مقابله با گراني و مهار تورم 

 عنوان مي كنند. 
طي هفته هاي اخير مدير كل تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت بازرگاني، 
رسما از ذخيره سازي گوشت قرمز، گوشت مرغ، شيرخشك صنعتي، پـنـيـر،    
كره، برنج، عدس، لوبيا، نخود، ماكاروني، ميوه، روغن نباتي، قند، و شكر خبر 
داده بود. اينك عالوه براين اقالم، به دستور معاون اول رياست جمـهـوري،    
 ذخيره سازي يك ميليون تن نهاده دامي و اقالم پروتيني نيز آغاز شده است. 
به اين ترتيب دولت كودتا مقدمات به زعم خود ضرور را بـراي جـراحـي      
بزرگ اقتصادي و حذف يارانه ها كه به طور مستقيم زندگي مـردم را زيـر       
تاثير مخرب خود قرار خواهد داد، فراهم مي سازد. نكته پراهميت در ذخيـره   
سازي كاالها، مشاركت تجار عمده و بخش خصوصي غير مولد دراين برنامه 
راهبردي است. وزير بازرگاني با تاكيد اعالم كرده كه، ذخيره سازي كاالها با 
كمك و دخالت اصناف [بخوان تجار عمده] و امكانات آنها صورت مي گيرد   
و اصناف به عنوان شريك دولت در تمام جزييات ذخيره سـازي حضـور و       

 مشاركت دارند.
اين برنامه نه تنها نخواهد توانست مانع افزايش قيمت ها شده، بلكه بيش 
از پيش شبكه توزيع كشور را در چنگ سرمايه بزرگ تجاري قرار خواهد داد. 
اما پرسشي بحق كه اين روزها در جامعه دهان بـه دهـان مـي چـرخـد،            
عبارتست از اينكه اگر به قول دولت احمدي نژاد شرايط عادي است و قيمت 
ها افزايش پيدا نمي كند، چرا بايد ميليون ها تن كاال ذخيره سـازي شـود؟     
شخص احمدي نژاد بارها اعالم داشته كه با اجراي قانون هدفمنـد سـازي     

مي شود. آيا بهتر شدن مـعـيـشـت      “  وضعيت مردم بهتر از گذشته”يارانه ها 
 مردم نيازمند اين ذخيره سازي عظيم است؟

تبليغات بي پشتوانه حكومتي درخصوص قانون هدفمندسازي يارانه ها در   
حالي جريان دارد كه معاون وزير بازرگاني رسما اعتراف مي كند كه با اجراي 
هدفمند سازي يارانه ها، قيمت ها افزايش اساسي مي يابد. در اين ميان، از    

مهر ماه، طرح سهميه بندي گاز مايع در سراسر كشـور و     20روز سه شنبه، 
ليتر سوخت اعالم شد. اين اقدام پيش درآمد حـذف    45تعيين سهميه روزانه 

 -يارانه حامل هاي انرژي است كه براساس آن قيمت هفت حامـل انـرژي    
بنزين، گازوييل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي و برق، افزايش 

 خواهد يافت. 
بايد منتظر جهش قيمت ها همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمند سـازي    
يارانه ها بود. اين جهش با ذخيره سازي كاالها، آن هم با مشاركت تـجـار      

 عمده بازار، به هيچ وجه مهار نخواهد شد!
 

 دولت احمدي نژاد، عامل رواجِ فساد مالي
 

موضوع معوقات بانكي، يكي از بحث هاي داغ در جريان كشمكش هـاي  
 درون حكومتي است. 

چندي پيش يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ناگفته هايي 
را برزبان آورد كه از حيث شناخت روابط فساد آفرين درون رژيم واليـت    
فقيه و نقش دولت كودتا در اين فساد مالي گسترده و ژرف حائز اهمـيـت   

 فراواني است. 
هشت ميليـارد  ”مهر ماه، در گزارشي با عنوان:  3روزنامه دنياي اقتصاد، 

عضو ستـاد  ” ، از جمله چنين نوشت:  “  نفر 84دالر معوقه بانكي در اختيار 
هزار ميليارد تومان از معـوقـات    6مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 

نفر در كشور است، اظهار داشت، همچنين از مـيـزان    43بانكي در اختيار 
 “نفر قرار دارد. 41هزار ميليارد تومان نيز در اختيار  2معوقات بانكي كشور 

هشت هزار ميليـارد  ”...  روزنامه مذكور در ادامه اين گزارش مي نويسد:  
تومان معادل هشت ميليارد دالر، به اندازه يك چهارم نقدينـگـي كشـور      
معوقه بانكي است و هيچ نظام اقتصادي نمي تواند اين بار سنـگـيـن را      
تحمل كند ... در بررسي معوقات بانكي مشخص شد بسياري از اين افراد    

نفر] باهمكاري مسئوالن [دولت] و كارمندان [ارشد] بانك ها وثيقـه        84[ 
ميليارد  120ها را به قيمت هاي غير واقعي ارزش گذاري كرده اند. فردي 

تومان به نظام بانكي كشور بدهكار است، اما مشخص شد او در نظر دارد، 
 300هزار ميليارد تومان سرمايه داير كند ...         50يك بانك خصوصي با 

هزار هكتار زمين دولتي به صورت تعارفي [!] واگذار شده است ... ايـن            
زمين ها چون مدارك و مستندات نداشتند به آشنايان و افراد وابسته بدون 
هيچ دليلي واگذار شده و در واقع تعارف شده است ... فردي به عـنـاويـن       
مختلف زمين هاي دولتي را دريافت كرده و آن را به عنوان وثـيـقـه در      
بانك گرو گذاشته و وام هاي ميلياردي دريافت كرده اسـت ... زمـيـن             
خواري، فرارهاي مالياتي، واردات قاچاق از گمركات ومعوقات بانكي كه از 

 ...“مصاديق فساد مالي هستند، رشد كرده اند. 
ميليارد دالر بـدهـي بـه       8نفري كه بيش از  84البته نام و مشخصات 
هزار هكتار زمين را به گفتـه ايـن مـقـام          300بانك ها دارند و حداقل 

مسئول تعارفي به چنگ آورده اند، برده نشده تا مشخص شود كه  ايـن      
افراد چه كساني هستند و با تكيه به كدام اهرم هاي حكومتي چنين بـه    
غارت و دزدي مشغولند. رژيم واليت فقيه به ويژه بـا روي كـار آوردن         
دولت احمدي نژاد غرق در فساد مالي است. يكي از مظاهر ايـن فسـاد        
مالي فوق العاده وسيع، حمايت هاي آشكار و پنهان دولت و اصوال رانـت  

نام مشـخـص      84دولتي درخدمت سپاه پاسداران است. آيا در ميان اين  
حقيقي وحقوقي نبايد به دنبال نام فرماندهان سپاه، مسئوالن قرارگاه خاتم 

 االنبياء در كنار نام آقازاده ها گشت؟!
 

 بدرود رفيق بينا
در نهايت  تأسف اطالع يافتيم كه يكـي از هـواداران صـادق حـزب              

سالگي پس از بيماري طوالني در    هامبورگ در    70داريوش بينا در سن 
گذشت. زنده ياد داريوش به ويژه در دوران اقامت طوالنيـش در آلـمـان         
همواره با تمام وجود و از صميم قلب از حزب و مواضـع آن در مـقـابـل           
دشمنان و مخالفان رنگارنگ دفاع ميكرد و تا آخرين لحظات زندگي اش به 
اين ميثاق وفا دار ماند.  رفيق داريوش هميشه با غروري افتخار آمـيـز از        
شركت خود از اوان كودكي درفعاليت هاي حزب در ايـران ازجـملـه در             
ميتينگ ها و راه پيمايي هاي با شكوه نام ميبرد و تجربيات و ياد بود هـاي  
خود را براي هوا داران جوان تر باز گو ميكرد.  نه خيانت تاريك انديشان به  

، نتوانستند خللي در 88و نه كودتاي انتخاباتي  57آرمان هاي انقالب بهمن 
روحيه قوي و خوش بيني داريوش نسبت به روند مبارزاتي خلقهاي ميهن ما 
و حزب توده ها  وارد آورند. او همواره حتي در بستر بيماري و به رغم ضعف 
شديد جسمي به فرداي نويد بخش جنبش ضد استبدادي و مـردمـي، كـه      
پيش شرط آنرا، تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري ميدانست، ايماني راسـخ  
داشت. آخرين يادمان زنده ياد رفيق داريوش به عنوان نموداري از پيوند نـا   
گسستني اش با حزب، واگذاري كتابخانه شخصي او ، شامل منجمله برخي 

 از انتشارات حزب در چندين دهه گذشته، به رفقاي حزبي بود. 
 خاطره اش زنده  و راهش پر رهرو باد 
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روشني مخالفت شماري از مراجع تقليد را با شيوه حكومت مـداري    
 خامنه اي و دولت برگمارده او را آشكار مي سازد. 

از ديگر سو گروهي از مدافعان شناخته شده كودتاي انتخاباتي و   
سركوب مردم نيز پيرامون سفر ولي فقيه به قم به موضـع گـيـري      
پرداختند. از جمله مصباح يزدي، طي گفت و گويي با خـبـرگـزاري     

بزرگي تمامي نعمت هاي خـداونـد در       ” مهر ماه، گفت:   25فارس 
است ... يكي از نـعـمـت هـاي            “ صفر”قبال واليت فقيه در حكم 

بزرگي كه اگر ساليان دراز تمام وقتمان را صرف كنيم كه شكر خدا 
كنيم، حقش ادا نمي شود برقراري نظام اسالمي، حاكميت واليـت    

مصباح “  فقيه و بخصوص وجود شخص مقام معظم رهبري ...است.    
يزدي همچنين با تاكيد برسركوب هر صداي اعتراضي روز دوشنبـه  

رهبر سايه اي از ائمه در همه ابعاد است ...   ” مهر ماه اعالم كرد:   26
) با توجه به مديريت  88رفتار رهبري دراين جريانات (انتخابات سال  

كالن جامعه، همانند رفتار حضرت امام در خصوص اولين ريـيـس     
جمهور كشور بود ... برخي از خواص در عرصه هاي فقهي، سياسـي    
و مديريتي صالحيت اظهار نظر را نداشته و گاهي تـحـت تـاثـيـر        
دوستان و نزديكان خود قرار مي گيرند. هيچ توجيهي براي حمايـت   

 ...“ از تفكرات اين گونه افراد وجود ندارد 
مواضع مصباح يزدي زمينه هاي مختلف مخالفت با خامنه اي را   

، با 1388روشن مي كند. مقايسه وضعيت پيش آمده بعد از انتخابات 
وضعيت اولين رئيس جمهور نيز در واقع تهديد آشكـاري بـر ضـد        

 مخالفان و مراجعي است كه از موسوي حمايت كرده اند.  
سخنان خامنه اي در روز ورود به قم و روحانيوني كه به استقبـال  

اسالمي است كـه  -او آمده بودند نشانگر بحران مشروعيت سياسي 
ولي فقيه و دولت كودتا با آن رو به رو هستند. به گـزارش رسـانـه       
هاي همگاني در مراسم خوش آمد گويي به خامنه اي هيچيـك از    
مراجع تقليد و روحانيون ارشد حضور نداشتند و در شب نخست ايـن  
سفر نيز فقط روحانيون مرتجع حكومتي نظير نوري هـمـدانـي بـا       
خامنه اي ديدار كردند. سخنراني روز نخست ولي فقيه تـهـديـدات،     
عبارات و جمالت بكار رفته در آن معنايي جز هراس از توده هـا و    
سرزندگي وخالقيت جنبش مردمي به رغم سركوب شديد و خونيـن  
آن ندارد.  ولي فقيه در سفر به قم هدف هايي چند را دنـبـال مـي       
كند، خامنه اي مي كوشد با تطميع و تهديد بخش هاي ناراضـي و    
آن گروه از محافل و مراكز روحاني و مذهبي كه زبان به انتقـاد از    
كودتاي انتخاباتي گشوده و عدم رضايت خود از دولت كودتا را بيان 
و اعالم كرده اند، به حمايت از دولت احمدي نژاد وادار سازد و يـا      
آنها را در موضع انفعال قرار دهد. اين مانور سياسي با توجه به قطب  
بندي حاد در حاكميت به معناي تقويت نيروهاي سياسي بـه سـود     
دولت كودتاست. عالوه بر اين با توجه به بحران مشروعيت و رشـد   
نارضايتي از سياست هاي دولت برگمارده ولي فقيه، يكي از هـدف    
هاي اصلي سفر مذكور، نوعي هويت مذهبي بخشيدن به خامنه اي 
حتي فراتر از ولي فقيه يعني بركشيدن وي به عنوان مرجع تقـلـيـد    
است تا در سلسله مراتب مذهبي براي رژيم و دولت كودتا سـپـر و     

تراشيده شود، به اين منظور ولي فقيـه بـرنـامـه       “  مطمئن” محافظ 
كنترل اداري، مالي، امنيتي ويژه اي را تدارك ديده كه در صـورت    
كاميابي سفر در حوزه ها و مراكز مذهبي نظير حوزه هاي علميه قم 
اعمال خواهد شد تا از اين طريق جايگاه ولي فقيه تحكيم و تثبيـت  

 شود. 
وحدت ” در اين زمينه تاكيد خامنه اي در سخنراني روز نخست بر 

چنين محتويي را مد نظر دارد، ضمن آنكه بدين وسـيلـه     “ كل ملي
منتقد، رفسنجاني و ديگر منتقدان كودتاي انتخاباتي “ اصول گرايان”

مورد انتقاد قرار داده و بر حمايـت تـام و       “ خواص”را تحت عنوان 
 تمام از دولت كودتا و سياست هاي اين دولت پافشاري مي نمايد. 

مقدمات اين سفر يا حركت و مانورسياسي از ماه ها پيش با حمله 
خـرداد امسـال و        14به دفاتر آيت اهللا منتظري و صانعي، حوادث 

بازداشت هاي گسترده فراهم شده بود. اين سفر به رغم تبليغات وسيع حكومتي  
و مقدمات بسيار كه از سوي سپاه پاسداران تدارك ديده شده بود، يـك قـدرت     
نمايي از سر ضعف و درماندگي ارزيابي مي گردد. نظامي كه تكيه گاه اصلي خود 
را همواره مراكز مذهبي و روحانيت تعريف مي كرد، اكنون با ژرفش شكاف هاي 
ترميم ناپذير، چنان در بحران مشروعيت دست و پا مي زند كه بـه تـهـديـد و         

 تطميع روحانيون روي آورده و پايگاه خود را سست و ناپايدار مي بيند. 
اوضاع پيچيده وحساس ميهن ما و مرحله دشوار و سرنوشت سازكنوني، حـد    
اعالي مسئوليت پذيري و هوشياري همه مدافعان راستيـن آزادي و عـدالـت          
اجتماعي و تامين حق حاكميت مردم را مي طلبد. مبارزه اجتماعي در كنار ادامـه   
بحران حاكميت همچنان از دغدغه هاي جدي سران رژِيم است. اين تحوالت با  
اجراي پاره اي از سياست ها خصوصا حذف يارانه ها كه زندگي ميليون ها ايراني 
را زير تاثير ناگوار خود مي گيرد، برشتاب حوادث خواهد افزود. جنبش مـردمـي      
براي حضور فعال و تاثيرگذار با هدف بركناري دولت كودتا، توقف سياست هاي 
ويرانگر داخلي و خارجي و سپس حركت به سمت طرد استبداد واليي بيـش از    
هر زمان ديگري به اتحاد عمل، نزديكي و تعامل، تفاهم و هماهنگي وسيع ملي 
ميان همه احزاب و سازمان ها و چهره هاي ضد ديكتاتوري حاكم نيازمند است. 
تاكتيك كنوني ولي فقيه درعرصه سياست روز كشور و سفر به قم براي تحكيـم  
موقعيت خويش، آخرين پرده از مانورهاي كودتاچيان و مرتجعان حاكم نيست. از  
اين رو بايد از آمادگي الزم براي مقابله با رخ دادهاي آينده و ناكام ساختن برنامه 
هاي ارتجاع و استبداد برخوردار بود. اين آمادگي تنها و تنها در پرتو وحـدت و       
اتحاد عمل بر پايه توافق برسر برنامه و سياست هايي واقع بينانه امكان پـذيـر     

 است.

 ادامه تهاجم ولي فقيه ...

 تحريم ها، و نقش ويرانگر سپاه پاسداران در اقتصاد كشور 

عمليات اجرايي بزرگ ترين طرح راه سازي كشور توسط سپاه پاسداران، بـا    
حـرَم بـه     ” حضور محمود احمدي نژاد، آغاز شد.  اين طرح كه آن را بزرگـراه     

نام داده اند، شهر قم را به شهر مشهد متصل مي سازد. ايـن بـزرگـراه         “  حرَم
هزار ميليارد تومـان   15تا  13كيلومتر طول دارد و هزينه ساخت آن بين  1100

برآورد شده است.  اين طرح عظيم و پرهزينه درحالي به مرحله اجرا گذاشته مي 
شود كه بسياري از كارشناسان احداث اين بزرگراه را غير ضرور و غير اقتصادي 
ارزيابي و معرفي مي كنند. درحالي كه راه هاي مواصالتي ميـان شـهـرهـاي        
بزرگ، مراكز صنعتي و بنادر مهم ايران در سواحل شمالي و جنوبي از وضعيـت  

هيچ گونه توجـيـه   “  حرم به حرم” مطلوب برخوردار نيست، طرح احداث بزرگراه 
اقتصادي ندارد.  به عالوه، توسعه راه آهن كشور و تجيهيز آن بـه فـن آوري        
هاي نوين به منظور رشد و شكوفايي اقتصادي از اولويت برخوردار است ولـي    
كمترين اعتبارات به آن تعلق مي گيرد و هيچ گونه برنامه مدوني براي آن تهيه 
و تدوين نشده است. احداث بزرگراه قم به مشهد (حرم به حرم) يكي ديگـر از       
عرصه هايي است كه سپاه پاسداران با حمايت مستقيم دولت احمدي نژاد بـه    
چنگ آورده و سود سرشاري از آن به دست مي آورد. بي جهت نبود كه تنها دو  
روز پس از آغاز عمليات اجرايي بزرگ ترين طرح راه سازي ايـران، پـاسـدار        
قاسمي، فرمانده قرار گاه خاتم االنبياء سپاه، در سخناني درجمع مديران اين قرار 

پيشتازي و پيشروي دركار سازندگي كشور و تربيت نيروي ”گاه، اعالم مي دارد: 
انساني كار آمد به اين منظور، از وظايف اصلي قرار گاه سازندگي خاتم االنبيـاء  
است ... پروژه هاي در دست اجراي قرارگاه خاتم االنبياء نشان از اعتماد ناشـي     
از سابقه خوب و عملكرد مثبت قرارگاه در اجراي پروژه هاست. امروز قـرارگـاه    
توان بااليي در انجام كارهاي بزرگ در كشور دارد. تحريم هاي دشمن نشانگر  

 “نقش موثر قرارگاه است.
افزايش نقش سپاه پاسداران در حيات اقتصادي، نه تنها سبـب رواج فسـاد       
مالي بي نظير در كشور شده، بلكه پايه هاي اقتصاد ملي را متزلزل ساخته و مي 
سازد. واگذاري بزرگ ترين، مهم ترين و پرسود ترين طرح ها به سپاه پاسداران  
به معناي غارت ثروت ملي و چپاول دارايي هاي كشور توسـط ارگـان هـاي        

مالي خود را در خدمت قدرت سيـاسـي    -نظامي است كه نفوذ و توان اقتصادي
 قرار مي دهند. كودتاي انتخاباتي سال گذشته مؤيد اين ادعاست.
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در پايان دهه اول سده بيست و يكم، انديشه جستجوگـر بشـر     
براي يافتن راه برون رفت از بحران فراگير و عالج ناپذير ناشي از 
تسلط نظام سرمايه داري و در جهت تامـيـن آزادي واقـعـي و           
تضمين شان و منزلت انسان در جهان كنوني، بـه داده هـا و           
تجربيات گذشته از جمله انقالب اكتبر، دستاوردها و نـتـايـج آن      
تمركز و توجه ويژه اي دارد. اين توجه به رغم تبليغات زهرآگـيـن    
امپرياليسم خبري و دروغ پردازي هاي هدفمند مبلغان فريـبـكـار    

 سرمايه داري، بي هيچ رو تعجب برانگيز نبوده و نيست. 
انقالب اكتبر، آرمان، انديشه و نتايج آن، سيماي جهـان را در      
ابتداي سده پيشين دگرگون ساخت و تحوالت جامعه بشري را به 
مسيري نوين هدايت كرد. اين تغيير بنيادين و بازگشت ناپذير بـر   
اثر بزرگ ترين و موثرترين حادثه تاريخ تا به امروز نيز موضوعيت 
و علميت خود را حفظ كرده است. رشته مقوالت و مفاهيمي كـه     
انقالب اكتبر در بطن رويدادهاي تاريخ بشر طرح كـرده اسـت،       
هنوز با اهميت تلقي مي گردند. براي نخستين بار بـا پـيـروزي         
انقالب اكتبر، قدرت حاكمه به دست طبقه بالنده يعنـي طـبـقـه       
كارگر و متحدان آن افتاد و مسير پايه گذاري و ايجاد جامعـه اي    
نوين گشوده شد. انقالب اكتبر را نبايد فقط يـك انـقـالب در           
چارچوب ملي روسيه تزاري ارزيابي كرد. در حقيقت اين انـقـالب    
نقطه تحولي در تاريخ جهان بود كه با آن بشريت نظم سـرمـايـه    
داري را در گوشه اي از جهان برچيد و دورنماي زندگي نويـن را    
شناساند. لنين در اين باره با دقت علمي ويژه خود تاكـيـد كـرده       

اكتبر در تاريخ جهاني به مثابه تعـويـض دو دوران وارد         ” است:  
 “گرديده است.

دوراني كه اكتبر آغاز گر آن به شمار مي آيد، به رغـم عـقـب      
گردهاي تاريخي، ادامه داشته و دارد. برخالف تبليغات گسـتـرده      
امپرياليسم جهاني، مضمون عصر ما و حركت قانونمند تاريـخ بـا     
همه فراز و فرودهايش در آن جهت و مسيري قراردارد كه انقالب 
اكتبر راهگشاي آن بوده است! يكي از دستاوردها و نتايج انقـالب   
كبير اكتبر، تغيير توازن در سطح جهاني و در نتيجه امكان رهايـي  
خلق ها و ملل اسير و مستعمره از قيد زنجيرهاي اسـتـعـمـار و         
امپرياليسم بوده است. در واقع با پيروزي انقالب اكتبـر، بـحـران       
سيستم مستعمراتي امپرياليسم آغاز مي گردد. ايـن دگـرگـونـي          
سرنوشت بسياري از كشورها وخلق ها از جمله ميهن ما را تغيـيـر   
داد. دركشور ما تحوالت مترقي يك صد سال گذشته تحت تاثيـر   
مستقيم فعل و انفعاالت جهاني ناشي از انقالب اكتبر قرار داشـت.  
ميهن ما كه در آستانه انقالب اكتبر به مناطق نفوذ بين روسـيـه     
تزاري و امپرياليسم انگليس تقسيم شده بـود، بـراثـر پـيـروزي          

از خطر نابـودي   -انقالب اكتبر -كارگران و زحمتكشان در روسيه
و اضمحالل  نجات يافت، و استقالل خود را حفظ كرد. فرامـوش   

يعني دو سال پس از انقالب اكتبـر،     1919در سال ” نبايد كرد كه 
درصـد كـل        7/67درصد مناطق مسكوني كره زمين با    6/  65

ساكنين اين سياره در وضعيت مستعمره ونيمه مستعمره بسر مـي  
ميالدي و پس از پايان جنگ جهانـي دوم،     1960بردند، در سال 

بيش از يك ميليارد و نيم از ساكنين كره زمين از غارت و چپـاول  
استعماري تنها در پرتو انقالب اكتبر و دستاوردها و مـولـود آن         
امكان پذير گرديد. اين حقيقت تابناك را با هيچ دروغ و تـئـوري      

هاي شبه علمي نمي توان پنهان ساخت. بنابراين با قاطعيت وسربلندي  
مي توان تاكيد كرد كه، خصوصيت اصلي و بنياديـن انـديشـه هـاي         
انقالب اكتبر يعني ضرورت تغيير جهان به سود نيروهاي پيش رونده و 
بالنده تاريخ و مفاهيم و مقوالت علمي نظير امپرياليسم، مبارزه طبقاتي، 
ماهيت طبقاتي دولت، انقالب اجتماعي و جز اين ها، همچنان معتبر و   
علمي باقي مانده اند و انديشه پوياي بشر در كار تكامل و غني سـازي  

 آن هاست. 
لنينيسم كه انقالب اكتبر زير پرچم آن به پيروزي رسيد،  -ماركسيسم

مي آموزد كه،  واقعيت تمام نشدني، بغرنج و بنابراين داراي جـوانـب       
مختلف و پيچيده است،  و براين پايه سير قانونمند تاريـخ بـه سـوي        
تكامل را نمي توان مسدود و محدود به شمار آورد، و نظام سـرمـايـه      

 داري را ابدي جلوه داد.
سرمايه داري پايان تاريخ نيست. آن راهي را كه انقالب كبير اكتـبـر    
در دل تاريخ گشوده است، بشريت مترقي با گام هاي استوار و آگـاهـي   
علمي همچنان مي پيمايد، از خيابان هاي پاريس و آتن تا دروازه هـاي  
هاوانا، كاراكاس، پكن و شهرهوشي مين طنين اين مارش پيروزمند بـه  

 گوش مي رسد!

 انقالب اكتبر، راهگشاي تاريخ نوين بشريت 
 به بهانه سالروز انقالب كبير سوسياليستي اكتبر
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تنش و ناآرامي در غرب كشور، خطري 
 كه بايد آن را جدي گرفت!

سلسله حوادث خونين در مناطق غربي كشور به ويژه مناطق كردنشـيـن،   
نگراني ژرف همه نيروها و شخصيت هاي ملي و ميهن دوست را برانگيخته 

 است. 
نـظـامـي       -با واحدهاي امنيتـي “  ناشناس” درگيري مسلحانه ميان افراد 

درشهر سقز، دراواخر شهريور ماه، انفجار يك بمب قوي در مـراسـم رژه         
نيروهاي نظامي به مناسبت سالگرد جنگ ايران و عراق در شهر مـهـابـاد،    
درگيري مسلحانه خونين در اواسط مهر ماه در سطح شهر سنندج، مـركـز     
استان كردستان، ناآرامي درشهرهاي كاميـاران و مـريـوان، و نـزاع و               
برخوردهاي فيزيكي در دانشگاه اروميه، به بهانه توهين به اقوام و اقـلـيـت    
هاي ملي و مذهبي، به خوبي نمايانگر فضاي سنگين و متشنج حاكـم بـر     
استان هاي غربي كشور است. اين رويدادها كه بدون شك اتفـاقـي و از        
مسير حوادث جاري ميهن ما جدا نيست، تاكنون با قاطعيت از سوي احزاب 
و سازمان هاي ملي و منطقه اي محكوم و مردود شناخته شده اسـت. بـه      
عنوان نمونه،  پس از انفجار مرگبار در شهر مهاباد، احزاب ملي كردسـتـان   
ايران با انتشار بيانيه هايي اين اقدام تروريستي را محكوم و استفاده از چنين 
روش هايي را مغاير با سياست و مواضع خود اعالم داشتند. در بـيـانـيـه          

جنبش رهايـي  ” مشترك احزاب كردستان ايران، با صراحت تاكيد مي شود:  
بخش كردستان و نيروهاي سياسي آن، هرگز در مبارزه عادالنه خـود بـه       
بمب گذاري در اماكن عمومي متوسل نشده و جمهوري اسالمي خـود بـا     

 ...“ اغراض مشخصي در طراحي و اجراي چنين اقداماتي سابقه دار است. 
در ميان فعاالن كرد و مبارزان جنبش ضد استبدادي كـنـونـي، كـه در         
كردستان و ديگر استان هاي غربي زندگي مي كنند، اين اتفاق نظر وجـود    
دارد كه تروريسم كور و حوادث اخير نشانه هايي از تمايل كودتاچيـان بـه     
تشديد فضاي امنيتي در غرب كشور و تسري آن به سراسر ايـران اسـت.       
چندي پيش سخنگوي سازمان دفاع از حقوق بشر كردسـتـان پـيـرامـون        
رخدادهاي خونين، از جمله درگيري مسلحانه در شهر سنندج، خاطر نشـان  

اين حركت در جهت تحقق خواسته ها، منافع و مطالبات كـردهـا   ” ساخت:  
نبوده و نيست و صرفا درجهت ميليتاريزه كردن كردستان اسـت ... ايـن            

 “حركت نيز در راستاي حوادث اخير مهاباد است.
گسترش خشونت در غرب كشور، به ويژه مناطق كـردنشـيـن، ارتـبـاط        
مستقيم با سياست هاي تبعيض آميز و اعمال ستم ملي دارد. حضور سـپـاه    
پاسداران و فضاي امنيتي حاكم در منطقه، زندگي هم ميهنان كـرد مـا را       
تحت تاثير مخرب خود قرار داده است، و اين امر در پيوند با فقر اقتصادي و 
عدم دسترسي مردم به امكانات آموزشي، بهداشتي و فرهنگي و نظاير آن،   
كردستان را به منطقه اي متشنج و بستر مناسبي براي فـعـالـيـت هـاي          
تروريستي كور و تنش آفرين بدل ساخته است. اين را هم بايد افـزود كـه،      
درسايه فضاي امنيتي و سركوب احزاب ترقي خواه، زمينه مناسـبـي بـراي      
رشد جريانات ارتجاعي مذهبي فراهم آمده است، و تبليغات مذهبي رژيم در 
اين مناطق و اعمال فشار بر اهل سنت و ناديده گرفتن حقوق آنان، پيدايش 
جريانات مذهبي واپس گرا و جنايتكار را سبب شده است. در طول سالـيـان    
اخير،  سپاه پاسداران و وزارت اطالعات همواره داراي روابط معيني با ايـن    
جريانات بوده اند و كوشيده اند تا از آنان به ضد نيروهاي مـلـي، مـيـهـن        
دوست و ترقي خواه استفاده كنند. سياست احزاب ملي كردسـتـان دريـك       
سال گذشته و همراهي مسئوالنه آن ها با جنبش مردمي بر ضد كـودتـاي   
انتخاباتي، به هيچ وجه خوشايند كودتاچيان، خصوصا سپاه پاسداران، نيست، 
و از اين رو يكي از اصلي ترين ترفندهاي ارتجاع ايجاد تنش درمـنـاطـق      
كردنشين است (مشابه آنچه كه در ابتداي انقالب اتفاق افتاد، و منجـر بـه      

 جنگ برادر كشي گرديد). 
بي گمان حوادث خونين اخير و اقدام هاي تروريستي در شهرهاي مهاباد 

 و سنندج را از اين چارچوب جدا و مستثني نبايد ارزيابي كرد. 
تحكيم رابطه و پيوند ميان جنبش هاي ملي با جنبش سـراسـري ضـد      
استبدادي مي تواند سياست تنش آفريني كودتاچيان و نيروهاي مرتجـع و    

 ضد ملي را خنثي كرده و ناكام سازد!

ازدواج موقت، اليحه اي بر ضد حقوق 
 زنان و ثبات خانواده 

است، بـنـا بـه        “  ازدواج موقت” كه در رابطه با “  اليحه خانواده”   22ماده 
گزارش خبرگزاري ها در مجلس به تصويب رسيد. اين اليحه در شرايطي بـه   
تصويب مي رسد كه در سال هاي اخير مخالفت هاي بسيار جدي يي از سوي  
زنان ، كارشناسان اجتماعي و حتي متخصص هاي امور بهداشتي ودرماني بـا  
اين اليحه و مواد آن صورت گرفته است. پيش از تصويب اين اليحه ، بنا به  

هاي فراواني در رابطـه بـا آن در         “  بحث” گزارش مفصل جام جم آنالين، 
هيچ گونه مجلس صورت گرفته بود. البته بنا به اين گزارش مفصل، نه تنها  

از سوي نمايندگان مجلس با اصل وجودي اين اليـحـه صـورت      مخالفتي 
نگرفته است، بلكه تمامي بحث ها درباره  چگونگي اجراي آن و اينكه آيا اين 

نيز قانوني هستند، مي بايست به ثبت برسند  شرع گونه ازدواج ها، كه از نظر
يا نه؟ در همين رابطه، خباز، نماينده كاشمر، ضمن مخالفت با ثـبـت ازدواج     

ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري و اغتشاشات خـانـوادگـي      ” موقت مي گويد:  
(جـام جـم      “  است و نه تنها مفيد نيست بلكه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد

 شهريور). 4آنالين، 
آقاي خباز در اينجا نگران خيانت، عدم تعهد و پي آمدهاي اجتماعي ايـن    

بر سـر چـنـيـن        ”در گيري و اغتشاشات خانوادگي” اليحه نيست،  بلكه  از 
خيانتي ترس و وحشت دارد و مانند سايرين كه به اين اليحه راي مثبت داده 

به اجرا درآورد. ” بي سرو صدا ”كند تا آن را مخفي نگهداشته و  اند، تالش مي
” قـانـونـي   ” در واقع هدف واقعي از ازدواج موقت، نوعي دادن اجازه رسمي و 

براي مردان است تا بتوانند به دور از چشم خانواده، با زنان بسيـاري آزادانـه     
رابطه جنسي داشته باشند،  و البته چنين موضوعي اگر ثبت نشود، كسي بـه    

” در گيري و اغتشـاشـات خـانـوادگـي       ”باعث ” طبيعتا”آن پي نخواهد برد و 
نخواهد شد، و در اين ميان آنچه كه اهميت ندارد پايبندي به خانواده و تعهـد  
انساني و حقوقي به همسر است. تصويب اين اليحه ارتجاعي و ضد اجتماعي  

براي كـثـافـت كـاري هـاي             ”  شرعي” و ”  قانوني” در واقع  نوعي پوشش 
وابستگان حاكميت و مزدوران آن است كه نتيجه اي به غير از بـي ثـبـاتـي       

نخواهد داشت. ايـن اليـحـه       اجتماعي، در گيري هاي خانوادگي و اجتماعي 
ارتجاعي، ضداجتماعي و واپس گرا، كه  حركتي بر ضد تمامي جامعه، به ويژه 
زنان ميهنمان است، در شرايطي به تصويب مي رسد كه از سوي زنان، جامعه 
شناسان و كارشناسان بهداشت در باره آن به طرزي بسيار جدي اخطار شـده  

و امثال آن، كه با پافشاري مرتجعان صورت مي ”  ازدواج موقت” است. اليحه  
گيرد، پيامد هاي بسيار وسيع و فاجعه آميز و جبران ناپذيري را بـه هـمـراه        
خواهد داشت كه در آينده اي نه  چندان دور به يك نا بساماني اجتماعي بدل 
خواهد شد. تحقير مقام زن در جامعه و ايجاد فشارهاي اجتماعي و اقتصـادي   
بيشتر بر آنان، ايجاد تزلزل و نا امني در روابط خانوادگي، نا بساماني و آواره     
كردن زنان و فرزندانشان  كه حاصل ازدواج هاي موقت اند، گسترش بيماري 
هاي مقاربتي و ايدز/ اچ.آي.وي، از جمله پيامد هاي جدي يي هستند كه  اين 

، “ ازدواج موقت” اليحه مي تواند هرچه بيشتر بدان ها دامن زند. بنا به اليحه  
زن از شوهر ارث نمي برد، امكان جدايي و فسخ ازدواج موقت براي زن وجود 
ندارد، مگر آنكه زمان آن به پايان برسد و يا شوهر مدت بـاقـي مـانـده را           

[برده داري نوين]. ثبت ازدواج موقت در شناسنـامـه زن و مـرد             “  ببخشد” 
” مشـروع ” هـا    ”  ازدواج” اجباري نيست. فرزندان به دنيا آمده از اين گونه       

حساب مي شوند، اما به دليل عدم ثبت ازدواج ها، زنان در ارتباط با گرفـتـن   
شان، مسايل حقوقي و مالي با مشكالت پـرشـمـاري      شناسنامه براي فرزندان

 روبه رو مي شوند كه در بسياري موارد به سرانجامي نخواهد رسيد.
درهمين باره، محمد رضايي، قاضي يكي از شعب دادگاه هاي خانـواده، در    

چنانچه مدركي اعم از عادي يا رسـمـي در     “ انتقاد به اين وضعيت مي گويد:  
دست زوجه نباشد، براي مطالبه هر يك از حقوق مالي، اجتماعي خود، ابـتـدا   
مجبور به طرح دعواي اثبات زوجيت و حقانيت خويش است، يـا چـنـانـچـه        

زوج رو به رو گردد، مجبـور اسـت بـا         انكارفرزندي از وي متولد شود و با 
صرف وقت طوالني و هزينه بسيار، ابتدا زوجيت خود را با طرف مقـابـل بـه      

     3ادامه در صفحه 
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موضوعي كه اين روز ها در بحث هدفمند كردن يارانه ها مورد توجـه قـرار     
گرفته است صنعت و سرنوشت صنايع داخلي به هنگام و پس از اجراي قـانـون   
هدفمند سازي يارانه ها است. دراين خصوص ولي فقيه نيز طي سخنانـي كـه      

شهريور ماه امسال ايراد كرده بود، بر اجراي سريع طرح تحول اقتصادي  16روز 
بهبود فضاي كسب و كار ... و اجراي كامل، دقيق، همه ”و لزوم توجه دولت به: 

تاكيد ورزيده و خواهان شتاب بخشيدن  ”44جانبه و مستمر سياست هاي اصل 
به برنامه خصوصي سازي شد. همزمان با سخنان خامنه اي، رييس سـازمـان      

فني جمهوري اسالمي نيز طي يـك     -سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي
شهريور ماه) ضمن اشاره به اهميت اجراي ابـالغـيـه      14كنفرانس مطبوعاتي ( 

،  يادآوري كرده بود كه، با همكاري وزارت اقتصاد و معاونت راهبردي  44اصل 
رياست جمهوري موانع عمده ورود سرمايه گذاران خارجي از پيش پا برداشـتـه   
مي شود و جمهوري اسالمي در آستانه يك تحول بزرگ اقتصادي قـرار دارد.    
وي با برشمردن موضوعاتي نظير اصالح سيستم بانكي با محوريت تـقـويـت      
بانك هاي خصوصي و حضور بانك هاي خارجي دراقتصاد ايران و تصـويـب       
معافيت هاي مالياتي برسرمايه هاي خارجي ونيروي كار ارزان، چـارچـوب و         

 محتوي تحول بزرگ اقتصادي مورد نظر رژيم واليت فقيه را ترسيم كرد.
درهمين حال، پس از تصويب و ابالغ اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه 
ها، وزارت صنايع و معادن طي دستور العملي به مديران كارخانجات و واحدهاي 
توليدي اعالم داشت كه، هر چه سريع تر در ليست واحدهاي آسيب پذير، يعني 
واحدهاي توليدي كه هنگام اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دچار بـحـران   
خواهند شد، ثبت نام كنند. دولت احمدي نژاد علت چنين اقدامي را جلوگيري از  
ورشكستگي صنايع در اثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعـالم كـرده       
است. تاكنون صنايع نساجي، چيني سازي، چوب و كاغذ، مس، آلـومـيـنـيـوم،       
سرب، روي، ريخته گري، سيمان، كاشي و سراميك، صنايع قند و شكر، روغن، 
صنايع شيميايي و داروسازي، صنايع شير و فرآورده هاي شيري، شيشه، آجـر،    
گچ، سنگ و پوالد و فروآلياژ از جمله صنايعي اند كه در ليست وزارت صنايع و   

 . معادن قرار گرفته اند
چندي پيش نتايج بررسي و پژوهشي در خصوص پيامدهاي حـذف يـارانـه      

منتشر شد. تهيه كنندگـان   “  اقتصاد كالن، صنعت، بودجه و خانوارها“ سوخت بر
اين گزارش پژوهشي از مدافعان دو آتشه طرح تحول اقتصادي و به طور كلـي  
برنامه هاي نوليبرالي در ميهن ما هستند و نام گروهي از تدوين كنندگان برنامه 
تعديل اقتصادي در ميان آنها به چشم مي خورد. اما همين افـراد بـه نـاچـار          
اعتراف مي كنند، پيامد حذف يارانه ها براي صنايع و اصوال بخش تـولـيـدي      

مرداد ماه، با انتشار اين  6بسيار سنگين تمام خواهد شد. روزنامه دنياي اقتصاد،  
درصد از    33درصد از گاز طبيعي،  27بخش صنعت با مصرف ”گزارش نوشت: 

درصد نفت كوره يكي از مصرف كنندگان اصلي حامل هاي انـرژي     38برق و 
تا  1384است، از طرف ديگر، ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سال هاي 

درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده  18سهمي حدود  1387
است و به همين داليل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بـركـاركـرد ايـن       
بخش بسيار اثر گذار است ... صنايعي كه شدت مصرف انرژي بااليي دارند در      
ابتدا با يك شوك در هزينه ها مواجه مي شوند. اين صنايع شـامـل صـنـايـع         
سيمان، سراميك، پوالد، مس، آلومينيوم، مواد شـيـمـيـايـي اسـاسـي، مـواد             
پالستيكي، كودشيميايي و تركيبات ازت و بخش قابل توجهي از صنايع غذايـي  
و منسوجاب هستند كه در صنعت به عنوان اليه اول توليـد مـحـسـوب مـي          
شوند ... در نتيجه اصالح قيمت بنزين موتور، نفت و گاز در كوتاه مدت تـاثـيـر       

 ....“قابل توجهي بر هزينه اين صنايع است 
انرژي بري (يـعـنـي       ”...  در ادامه اين گزارش پژوهشي تاكيد گرديده است:  

نسبت هزينه انرژي برارزش توليد) بسيار باالست. سهم بزرگي از مصرف انرژي   
درصد) ... است. درعين حال توليد       7/28صنعت، مختص صنايع فلزات اساسي ( 

فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي در كارگاه هاي (واحدهاي توليدي) دولتي با   
نفر نيروي كار صورت مي گيرد. همچنين ميزان انرژي صـنـايـع      500بيش از 

نفر نيـروي   500اصلي عمومي به ويژه در كارگاه هاي صنعتي با بيش از 
درصد است. دركوتاه مدت كارگاه هاي (واحدهـاي تـولـيـدي)          75كار 

صنعتي كم يا بيش ماشين هاي فرسوده خود را تعطيل مـي كـنـنـد و         
تقاضاي انرژي و تقاضاي نيروي كار كاهش مي يابد. اين اوليـن اقـدام      
صنايع در برابر افزايش هزينه هاست و منجر به تعطيلي برخي ماشين ها 
و افزايش بيكاري در صنعت مي شود. درغير اين صورت و در مـواردي     
كه به علت قوانين كار ... امكان تعديل نيروي كار وجود ندارد، فشار بـه      

 ...“كسري بودجه افزايش مي يابد. 
بنابر اين در گام نخست، ضمن ورشكستگي صنـايـع دراثـر قـانـون          
هدفمند سازي يارانه ها، امنيت شغلي ميليون ها كارگر شامل كـارگـران   
ماهر صنايع، تكنسين ها و مهندسان و متخصصان از ميان مي رود. دقيقا 
مطابق با اين برنامه است كه وزارت كار دولت نامشروع كودتا، سيـاسـت   
اصالح قانون كار در راستاي منافع كالن سرمايه داران و تامين امنـيـت   

 سرمايه را به اجرا گذاشته و پيگيري مي كند. 
يم كه،  مطابق برنامه دولت ضد ملي احـمـدي     ياين نكته را نيز بيفزا

هـزار     7درصد و يا به عبـارتـي      30نژاد، سهم توليد از يارانه ها حدود 
ميليارد تومان است. اگر سخنان شمس الدين حسيني، وزير اقتـصـاد، را      

درصد به بـخـش صـنـعـت           20مالك قرار دهيم كه از اين مبلغ تنها 
اختصاص خواهد يافت، آنگاه مي توانيم تصويري روشـن از افـزايـش        

شهريور ماه، درگزارشي از    18دردناك نرخ بيكاري به دست دهيم. ايلنا،  
بحران عميق صنعت كشـور را فـرا         ” شاخص اشتغال در كشور نوشت: 

گرفته و سهم صنعت در اشتغال مرتب كاهش مي يابد، تنـهـا بـخـش       
 “خدمات در روند اشتغال رشد نشان مي دهد.

 31/  7، بخش صنعت و تـولـيـد         1385بر پايه آماري ديگر در سال 
درصد از اشتغال كشور را در اختيار داشت، اما در سه ماهـه اول سـال       

 درصد كاهش پيدا كرده است.  31/ 1) اين سهم به 1389جاري (
اين در حالي ست كه مركز آمار ايران در آخرين گزارش رسمي خـود    

درصد اعالم كـرده و بـر رشـد             14/  6نرخ بيكاري در بهار امسال را 
روزافزون تعداد بيكاران كشور صحه گذارده است. در گزارش مركز آمـار   

 24  -  15بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جـوانـان     ” ايران آمده است:  
ساله كل كشور نشان مي دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه 

 “درصد افزايش يافته است. 7/ 2در سال گذشته 
اجراي برنامه خصوصي سازي توسط دولت احمدي نژاد و حمايت بـي  
دريغ از حضور نهادهاي امنيتي در حيات اقتصادي كشور با فـروپـاشـي      
صنعت و تضعيف بنيه توليدي و همزمان با آنها بيكـاري گسـتـرده در        

 جامعه رابطه و پيوند مستقيم وجود دارد. 
و جراحي بزرگ اقتصادي يا همان قانون هدفـمـنـد     44ابالغيه اصل 

اجتماعي رژيم واليـت    -سازي يارانه ها چارچوب اصلي راهبرد اقتصادي
فقيه را نشان داده، ثابت مي كنند كه تمام توان و امكانات دولت احمدي 
نژاد درخدمت اليه هاي انگلي و غير مولد طبقه سرمايه دار ايران و نـيـز   
اقتصاد داللي است. روزهاي دشواري براي بخش صنعت و هـمـراه آن      
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و يدي با اجراي قانون هدفمـنـد   

 سازي يارانه در پيش است. 
مهر ماه، با انتشار نارضايتـي   19درست به همين دليل است كه ايلنا ، 
ركود اقتصاد ايران را فراگرفته ” گسترده توليد كنندگان داخلي نوشته بود:  

است و هرچه بيشتر مي گذرد دايره بيشتري از صنـايـع و واحـدهـاي         
توليدي را در بر مي گيرد كه حاصل آن چيزي جز كاهـش تـقـاضـاي       
صاحبان واحدهاي توليدي و فعاالن اين بخش براي تسهيالت نيـسـت.   

“... 
صنايع توليدي با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و دركـنـار آن     

كه صنايع راهبردي و مادر را در بر مي گيرد، با چالـش   44ابالغيه اصل 
هاي عمده و خطرناكي روبه رو هستند كه نبايد نسبت به آن بي تفـاوت  

 بود، اين چالش ها تاثير مستقيم بر سرنوشت ميهن ما داشته و دارند.
 

 اثرِ جراحي بزرگ اقتصادي برصنايع كشور:
 تضعيف بنيه توليدي و افزايش بيكاري
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اعتراضات كارگري در ايتاليا در واكنش  به سياست هاي نـولـيـبـرالـي      
كاهش بودجه خدمات اجتماعي و آموزش و پرورش  است.  دولت سيلويو  

ميليارد يورو از بـودجـه      25برلوسكوني، براي خشنود كردن سفته بازان، 
دوسال آينده را قطع كرده است.  كاهش بودجه اعالم شده از سوي دولت  

ميليارد يورو از بودجه آموزش و پرورش و بيكاري هفتـاد   4/1باعث قطع 
هزار نفر از كارمندان آموزشي شده است.  مديران كارخانه اتومبيل سازي  
فيات، با تهديد اتحاديه ها به منظور پذيرش  شرايط جـديـد كـاري و          

 ، نارضائي گسترده اي  را موجب شده اند.  “قابل انعطاف”قراردادهاي 
در سخنراني خود در گردهمايي عظيم كارگران در مركز روم، موريـزيـو   

، “) FIOM-CGIL“لنديني، رهبر سنديكاي كارگران فلزكار ايتاليـا، (    
با روياروئي و مقاومت در برابر  يكي از بزرگ ترين يورش هـاي    ”  گفت:  

تاكنوني به حقوق كارگران ، ما بايد از قراردادهـاي كـار، اشـتـغـال و            
دمكراسي دفاع كنيم ... ما بايد به اين مبارزه ادامه دهيم؛ و بـراي ادامـه        

 “مبارزه، بايد طرح ريزي يك اعتصاب عمومي را آغاز كنيم.
لمو اپيفني، رهبر سرشناس اتحاديه هاي كارگري ايتـالـيـا (       -گوگليه

“CGIL  (“ از بحران اقتـصـادي بـراي      ”  ،  گفت كه دولت برلوسكاني
تضعيف حقوق كارگران استفاده مي كند.... شرايط اجتماعي بسيار سخـت      
است؛ بيكاري رو به افزايش است؛ و دولت هيچ گونه طـرح بـازسـازي        

استراتزي سياسي”او از كارگران خواست كه شالوده يك “   معتبري ندارد.
را پايه ريزي كنند “ اقتصادي جديد، و يك طرح نو براي يك كشور تازه -

آقاي اپيفني گفت “   ما بايد به مبارزه يي متحد دست بزنيم. ” و تاُكيد كرد:  
كه، اگر دولت از جوابگوئي به نيازهاي كارگران سرباز زند، بعد از تظاهرات 

 آذر ماه)، كارگران را به  اعتصاب عمومي فراخواهيم خواند.  6نوامبر(  27
مهرماه، در    28ليبرال، روز  -دولت ائتالفي محافظه كار انگلستان در

اعالم طرح بودجه چهار ساله آتي، كاهش بودجه هاي رفاه اجـتـمـاعـي،     
حفاظت ازمحيط زيست، پروژه هاي توسعه منابع انرژيِ جايگزينِ سوخت 
هاي فسيلي، بازنشستگي، آموزش و دانشگاه ها و موسسسـات آمـوزش     
عالي را اعالم و از تهاجم همه جانبه دولت دست راستي به زحمتكـشـان   
اين كشور پرده برداشت.  تحليلگران بي طرف و مطلع اين ادعاي نخست  
وزير اشراف زاده و ميليونر انگليس، ديويد كامرون، مبني بر اينكه: هـمـه    
قشرهاي اجتماعي در طرح كاهش كسري بودجه و بدهي هاي عـظـيـم    

كه دو سال قـبـل      -در جريان نجات بانك هاي عمده انگليس  -دولت 
اجرا شد سهيم خواهند بود ، رد كرده و با ارائه آمار و اطـالعـات دقـيـق       
اثبات كرده اند كه كم درآمد ترين بخش جامعه كارگري بيشترين فشار را 
از رهگذر اين طرح متحمل خواهد شد.  در گردهمايي يي كه از سـوي       

مهرماه  فـراخـوان داده      27كنگره اتحاديه هاي كارگري انگليس در روز 
شده بود، در مقابل پارلمان انگليس كه در آن رهبران همه اتحاديه هـاي  
كارگري انگلستان و اعضاي مترقي و چپ پارلمان از حزب كارگر در آن   
شركت داشتند، برندان باربر، رهبر جنبش سنديكائي انگليس، اخطـار داد    
كه، دولت اگر سياست بودجه خود را تغيير ندهد، با موج اعـتـصـابـات و       
اعتراضات كارگري روبه رو خواهد شد.  بر طبق طرح بودجه،  قرار اسـت   

ميليارد پوند كاهش يابد.  پيش بيني مي شـود      75كه هزينه هاي دولت 
كارمند دولت در سه سال آينده بيكار شوند.  صاحب   500/000كه حداقل 

نظران اقتصادي معتقدند كه،  با توجه به ضعف اشتغال زايي در بـخـش     
خصوصي انگلستان، اين گونه كاهش وسيع و سريع بودجه مـي تـوانـد        

 كشور را براي الاقل يك دهه در ركود اقتصادي فرو ببرد.  
در هفته هاي اخير ده ها هزار كارگر فقرزده در روماني، در اعتراض به  

سطح نازل دستمزدها و براي افزايش رسمي حداقل دستمزد در كشـور،      
تظاهرات كرده اند.  دولت روماني كه سال گذشته براي مقابله بـا اثـرات     

ميليارد پونـد   17در صدي اقتصاد كشور مجبور به دريافت  1/7سوء ركود 
از صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانك جهاني شد، سعـي دارد    

در    25هزينه سياست هاي مخرب اقتصادي خود را از طريق كـاهـش       
درصد  بـه     19صدي حقوق كارمندان دولت و افزايش ماليات مستقيم از 

، جـيـورجـي      بوخـارسـت  درصد  به دوش زحمتكشان بيندازد. در   26
مهرماه، با عقب نشينـي   22، پنجشنبه رومانيايلوميتيانو، وزير امور مالي 

در برابر  تظاهرات توده اي و كارگري در اعتراض به طرح هاي رياضـت  
كشانه اقتصادي دولت، آمادگي دولت را براي دادن امتيازاتي به اتحـاديـه   
هاي كارگري اعالم كرد. آقاي ايلوميتيانو، سياستمداري كه با قبول كردن  
طرح هاي پيشنهاديِ مسئوالن اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پـول،    

باعث كاهش يك چهارم حقوق كارمندان دولتي و لغو پاداش هـاي آنـان       
شده است، سعي داشت كه تظاهر كنندگان را آرام كند.  او بعد از مذاكره بـا   
رهبران اتحاديه ها، به تظاهر كنندگان مبارزه جو كه آمدگي خود براي ادامه 
و گسترش جنبش اعتراضي را اعالم كرده اند، قول داد كه پاداش ماه هاي 

 اگوست و سپتامبر به آنان  پرداخت خواهد شد.
در اقدامي كه موضع نهاد هاي اصلي سرمايه داري جهان را به طور كامل 
افشاء مي كند، جفري فرانكس،  يك مقام عالي رتبه صندوق بين الملـلـي   

مهرماه به منظور بررسي سياست هاي دولت رومـانـي از        28پول كه روز 
بخارست بازديد مي كرد، دولت اين كشور را به مقاومت در برابر  خـواسـت   

 هاي كارگران، و كاهش دادن دستمزدها تشويق كرد. 
 

 يورش به حقوق كارگران توجيهي ندارد! 
به قلم آرتور سكوئيرا، معاون صدر اتحاديه بين المللي 

 سنديكاهاي كارمندان دولت
به نقل از : نشريه فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري 

)“ WFTU ( “ 
 

پارلمان اروپا با سوءاستفاده از بحران اقتصادي جاري، كه يكي ديگـر از    
داري است، و با حمايت صندوق بين المللي پـول  هاي ادواري سرمايه بحران

رحمانه خدمات اجتـمـاعـي را بـر          كاهش بي -اين غارتگر مالي جهاني -
كند. هدف مسـتـقـيـم و         كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحميل كرده و مي

هاي نوليبرالي كه توسط احزاب راستگرا و سوسيـال   اصلي اين گونه سياست
شود كه يكي پس از ديگري قدرت را در دسـت         دموكرات هايي اجرا مي

ناپذير براي  هايي اجتناب هايي را به عنوان سياست گيرند و چنين سياست مي
برند، چيزي نيـسـت جـز       كنند و به پيش مي رفت از بحران مطرح مي برون

سيستم تامين اجتماعي و سازوكارهاي آن كه از دستاوردهاي بزرگ مبـارزه  
 كارگران هستند.

هاي گوناگون اروپا، اگر چه  به درجات مختلف، دست به اصالحاتي  دولت
اند كه هدف آن ها از ميان بردن خدمـات   در خدمات اجتماعي همگاني زده

دولتي و همگاني، گسترش و تعميق خصلت طبقاتي آنها و قرار دادن ايـن    
المللي است كه طمع زيادي بـراي دسـت      خدمات در اختيار انحصارات بين

هاي پرسودي مثل آموزش، تأمين اجتماعي، بهـداشـت و      اندازي به بخش
 درمان و نظير آن ها را  دارند.

ها به شكل يورش به حقوق كارگران و زحمتكشان  در عمل، اين سياست
آيد. اما   ها به طور كلي، به اجرا در مي شاغل در بخش دولتي، و ديگر بخش

هاي اروپايي براي تسهيل اجراي اين تجاوز به حقـوق كـارگـران و         دولت
كنند به مردم اين طـور     كاركنان بخش دولتي، به هر ترتيب شده سعي مي

نشان بدهند و آنها را متقاعد كنند كه كاركنان دولت قشري بـرخـوردار از       
امتيازهاي خاص و انحصاري و مجرم  اصلي در كسري بودجه دولـت هـا     

برند تا مردم را متقاعد كننـد كـه      هستند. آنها تمام سعي خود را به كار مي 
توان از راه كاستن و باز  كاهش كسري بودجه دولت را، در همه كشورها، مي

پس گرفتن حقوق صنفي و اجتماعي كاركنان دولت تأمين كرد. به دنـبـال    
دهند، حـداقـل سـن         همين سياست است كه ناامني شغلي را افزايش مي

هاي بازنشسـتـگـي     برند، موجب كاهش ارزش حقوق بازنشستگي را باال مي
كنند  دهند، دستمزدها را كم مي شوند، قدرت خريد كارگران را كاهش مي مي

هاي شغلي را از ميان  شوند، فرصت ها مي يا مانع افزايش دستمزدها و حقوق
برند، پاداش و مزايا و عيدي و حق مرخصي را قطع يـا بسـيـار كـم            مي
كنند، و به طور كلي حقوق اجتماعي زحمتكشان و عامه مردم را تـار و     مي

 كنند. مار و تباه مي
هاي بـزرگ   جويانه تدوين شده توسط دولت هاي انتقام هدف اين سياست

بورژوايي، يورش و تجاوز به حقوق كارگران و محرومان و حفاظت از منافع 
و حقوق قدرتمندان است. جنبش سنديكاييِ دارايِ سمت گيري طبقاتي بـه   

هاي اعتراضي بزرگي را در سـراسـر اروپـا           اين وضع آگاه است و جنبش
هاي عمومي گـرفـتـه تـا تـظـاهـرات و                 سازمان داده است: از اعتصاب 

ها دفـاع از       ها. هدف از اين فعاليت  هاي هزاران كارگر در خيابان پيمايي راه
سازي و دادن  حقوق كارگران و موقعيت اجتماعي آنهاست در برابر خصوصي

زده صورت  داري بحران ها كه به منظور حمايت از سرمايه پول مردم به بانك
زده اسـت كـه خـود           زا و بحران داري بحران گيرد. همين نظام سرمايه  مي

شود و خود از آن براي توجيه يورش و تجـاوز بـه      موجب اختالل مالي مي
كند. واكنش شديـد اجـتـمـاعـي كـنـونـي               درآمدها استفاده مي حقوق كم

 گيرد.   جا نشأت مي زحمتكشان از همين

 ادامه در همبستگي با مبارزه  ... 
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 اوج بشردوستي
سي و سه معدنچي يي، كه در پي فروريختن معدن مـس و       

طالي سن خوزه، واقع  در منطقه آتاكاما در شمال كشور شيـلـي،   
روز، چند  69زمين محبوس مانده بودند، باالخره پس از  اعماقدر 

روز پيش نجات يافتند و همگي به سالمت به سطح زمين آورده   
ترين عملـيـات    شدند. شايد بتوان اين عمليات نجات را برجسته 

آميز غيرنظامي به حساب آورد. در صنعتي كه آن را   نجات موفقيت
دانند، تا كنون چنين موفقيتـي   مترادف با حادثه و تلفات جاني مي

سابقه نداشته است. موج احترام و تحسيني بحق نسبت به ايـن   
عمليات نجات و همه آناني كه در آن سهيم بودند، و از جمله خود 

 معدنكاران محبوس، در سراسر جهان به راه افتاد.
چگونگي سازمان دادن گذران روزمره زندگي خود از سوي اين سي و سـه      

روز نخست و پيش از آنكه مأموران  17ويژه طي  معدنچي در اعماق زمين، و به
نجات بتوانند آنان را پيدا كنند و با آنها تماس بگيرند، به واقـع سـتـودنـي و           
نمايانگر بشردوستي در حد اعالي آن بود. اين معدنچيان توانستند با تقسيـم و     

روز نخسـت   17ساعت كافي بود، خود را در  48اي كه فقط براي  مصرف جيره
زنده نگاه دارند. تغذيه معدنچيان در روزهاي بعد از سوي مأموران نجات، و نيـز   
زير نظر داشتن دائمي شرايط جسماني و روحي معدنچيان گرفتـار، از ديـگـر        

وار اين عمليات بود كه نه تنها فكر و ذهـن       برانگيز و نمونه هاي ستايش جنبه
 ملت شيلي، كه توجه همه دنيا را به خود مشغول داشته بود.

 –منظره رسيدن هر يك از معدنچيان به سطح زمين  در كپسول نـجـات       
شد، پيش از  وسيله يي كه از آن براي باال كشيدن آنها به نقطه امن استفاده مي

واقـعـاً تـكـان دهـنـده،            -شان بپيوندند  آنكه به خانواده و دوستان و عزيزان
بخش، و شاهدي بود بر اينكه جان و زندگي انسان تا چه حد ارزشمنـد و     الهام

گرانبهاست، و بشريت تا چه حد توانايي و آمادگي دارد تا براي حفظ آن بكوشد. 
يرا، رئيس جمهور شيلي، در سر دهانه تونل نجات حضور يافت  ني سباستيان پي

تا هنگام به سطح زمين آمدن هر يك از معدنچيان نجات يـافـتـه، شـخـصـاً         
هاي شادماني و هيجاني كه در پـي       شان و به آنها خوشامد بگويد. صحنه ببيند

شد، واقعاً تكان دهنده بود.  رسيدن هر يك از معدنچيان به سطح زمين ابراز مي
يرا يك ميلياردر است به طور موقت فـرامـوش      ني همگي اين واقعيت را كه پي

كرده بودند، اما مرداني كه در حال نجات يافتن بودند، در ازاي كار در معـدنـي   
گرفتند. در   كه همگان از ناايمن بودن آن آگاه بودند، دستمزد ماهانه ناچيزي مي

چند روز پاياني عمليات نجات، تنها چيزي كه اهميت داشت حرمـت زنـدگـي      
انسان و تالش براي نجات دادن سي و سه معدنچي يي بود كه در اعماق زمين 

هـا و       هاي آنـان چـالـش        به دام افتاده بودند. اما اكنون اين مردان و خانواده 
هاي رواني ناشي از محبوس ماندن در  مشكالت زيادي در پيش رو دارند. آسيب

متري  زير زمين براي مدتي طوالني، به احتمال قوي پيـامـدهـاي     620عمق 
دراز مدتي خواهد داشت. به عالوه، اكنون اين عده شهرت زيادي در ميان مردم 

اند و مورد توجه زيادي قرار دارند كـه خـود      شيلي و در سراسر جهان پيدا كرده
تواند ايجاد فشار روحي كند. تطبيق دادن خويش با روال زندگي عـادي، و       مي

 اي نخواهد بود. پس از نجاتي اين چنين، كار ساده
ها دشوار باشد، احتماالً با زندگي كارگري و كار در  اما هر چقدر هم اين چالش

اعماق زمين در معادن مس شيلي قابل مقايسه نخواهد بود. كار در مـعـدن را      
تر از هر حرفه ديگـري   هميشه در سطح جهان به عنوان كاري پرخطرتر و شاق

اند، كه آمار و ارقام ساالنه حوادث و تلفات آن خود نمايانگر اين واقعيـت   دانسته
است. معدن سن خوزه كه مدفن موقت معدنچيان شيليايي شد، نمونه بارز ايـن   
واقعيت است. مالك اين معدن، امپرزا مينرا سن استبان،  شركتـي اسـت كـه         

هاي اخير، چندين معدنچي در    كارنامه سياهي از لحاظ ايمني كار دارد. در سال 
بار به  علت نـقـض      42اند، و اين شركت  اين معدن جان خود را از دست داده

، پس از آن كه اقوام يكـي  2007مقررات ايمني كار جريمه شده است. در سال  
از معدنچيان كشته شده از اين شركت شكايت كردند، معدن به طـور مـوقـت       

، و به رغم آنكه صاحبان شركت هنوز شـرايـط    2008تعطيل شد. اما در سال   
الزم ايمني را به عمل نياورده بودند، معدن بازگشايي شد. و با همه اين احـوال،   
به علت محدوديت بودجه  دولتي، در زمان وقوع اين حادثه ناگوار دو ماه پيش، 

معدن موجود در منطقه آتـاكـامـا       884تنها سه بازرس ايمني و بهداشت براي 
مناسبي بـراي بـه جـريـان           ترديد زمينه وجود داشت. مجموعه اين شرايط بي 

 تواند باشد. انداختن تحقيقات جنايي در مورد حادثه اخير مي
معدنكاري و استخراج معدن در شيلي يك صنعت عمده است، اما مثـل هـر     

افتد، در اينجا نيز ايمني كار   صنعت ديگري كه جان كارگران در آنها به خطر مي
يـرا،     نـي    شود. پـي   و كارگر در برابر كسب سود ناديده گرفته شده و قرباني مي

فريب شيلي، كه هيچ فـرصـتـي را بـراي            رئيس جمهور راستگرا و عوام
اي هـمـراه آن از          برداري تبليغاتي از عمليات نجات و پوشش رسانه بهره

هاست ايـن     دست نداد، نماينده نابرابري تاريخي و عظيمي است كه مدت
كار، در  يرا، يك ديپلمات كهنه ني منطقه معدني شيلي را فلج كرده است. پي 

دوران حكومت سبعانه ژنرال پينوشه در بين قشر نخبگان ممتاز شـيـلـي      
پرورش يافت. او تحصيالتش را نخست در مدارس خصوصي در آمريكا پي 
گرفت (پدرش در آن زمان سفير شيلي در سازمان ملل متحد بود)، و سپس 
در شيلي ادامه تحصيل داد؛ به دنبال آن، مدرك فوق ليسانس اقتصاد خود 
را از دانشگاه هاروارد گرفت، و دست آخر به شيلي بازگشـت و از سـال         

به شغل تدريس پرداخت. اگرچه هيچ مدرك و سـنـدي دالّ بـر            1976
شركت مستقيم او در رژيم پينوشه يا حمايت او از آن رژيم وجود ندارد، اما 
اين واقعيت كه او صاحب بزرگ ترين ايستگاه تلويزيوني شيلـي بـه نـام        

بوده است، كه اين روزها در صدد فروش آن بـه غـول         “  ويزيون شيلي” 
تـوجـهـي     است، و نيز داشتن مقدار قابل“  تايم ورنر” اي آمريكا يعني  رسانه

المللـي بـزرگ،      هاي ملي و بين سهام در خطوط هواپيمايي و ديگر شركت
يرا در صف مخالفان نيز نبوده است. بـرخـالف       ني نشان از آن دارد كه پي

 1988پرسي سراسري سال  كاران كاتوليك، او در همه رويه جاري محافظه
بود كه سرانجام رژيم پينوشه را   “ نه”داد. همان كارزار “ نه”در شيلي رأي 

يرا مسئوليت كارزار انتخاباتي  ني ، پي1989از قدرت بركنار كرد. اما در سال 
هرمان بوچي، نامزد رياست جمهوري، را به عهده گرفت كه پيش از آن در 

هاي  يرا، نيز در فاصله سال ني دولت پينوشه وزير دارايي بود. خوزه، برادر پي 
در مقام وزير كار و تأمين اجتماعي، و پس از آن به مـدت   1980  –  1978

دو سال به عنوان وزير معادن [جالب است!] در هيأت وزيران پـيـنـوشـه          
شركت داشت. برادر رئيس جمهور كنوني شيلي اكنون در آمـريـكـا در           

كند كه يك انديشگاه راستـگـراي    ) كار مي Catoاي به نام كاتو (  مؤسسه
يرا، كه مخالفانش در شيلـي   ني بازار آزاد مستقر در واشنگتن است. خود پي 

در جريان يك رسوايي  1982خوانند، در سال  شيلي مي“  برلوسكوني” او را 
مالي افشا شد، و در نتيجه حكم بازداشت براي او صادر شد. انتخاب او در    

، نـخـسـتـيـن      2009مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري در اواخر سال 
سال گـذشـتـه بـود.          52انتخاب يك رئيس جمهور راستگرا در شيلي در 

هايش است. او   يرا، عالقه به تكرار ذكر نام خدا در سخنراني ني مشخصه پي
هايي برگزار كرد كه در آنها به برندگان  كشي اش قرعه در مبارزات انتخاباتي

داد، و همچنين به فرودستان قول داد كـه در صـورت            لوازم خانگي مي
انتخاب شدن، مبلغي پول به عنوان پاداش به آنان پرداخت كند. اگـر بـه      

 69خاطر شرايط اضطراري محبوس ماندن سي و سه معدنچي به مـدت      
يرا كاري بـه   ني رسيد كه آقاي پي روز در اعماق زمين نبود، بعيد به نظر مي

كار معدنچيان داشته باشد. اينك كه رئيس جمهور ميـلـيـاردر سـوار بـر           
اش راهي كاخ رياست جمهوري در سانتياگو شده است،  هواپيماي خصوصي

معدنچيان نجات يافته از مرگ در فكر اين هستند كـه آيـنـده آنـان و           
ها هزار معدنچي در شـيـلـي و         هايشان چه خواهد شد. امروزه، ده  خانواده

سراسر دنيا براي گذران زندگي، در اعماق زميـن از جـان خـود مـايـه              
كنـنـد، و      ها را استخدام مي هايي كه اين معدنچي گذارند. براي شركت  مي

كنند، زندگي  گذاري مي ها سرمايه براي ثروتمنداني كه در اين گونه شركت
بـازد و       و سالمت اين كارگران در مقابل آزمنديِ  كسب سود، رنگ مـي 

 شود. قرباني مي
روز فراموش نشدني و عملياتي كه به نـجـات    69با اين وجود، به مدت 

روز مـا       69ها تغيير كرد. در آن   جان سي و سه معدنچي انجاميد، اولويت
بخت و افتخار آن را داشتيم كه شاهد اوج بشردوستي در عمل باشيم، كـه  

ترديـد، چـنـيـن        بي“.  دنياي ديگري كه ممكن است”نگاهي كوتاه بود به 
 دنيايي ارزش مبارزه براي رسيدن بدان را دارد.



افزايش سن بازنشستگي به صراحت اعالم كردند.  ايجاد مانع در جاده هاي  
منتهي به فرودگاه ها و در مقابل توقفگاه وسايل نقليه  توزيع بنزين و مـواد    

اداري و از    -سوختي موجب تعطيلي بسياري از فرودگاه ها، مراكز اقتصادي
كار افتادن وسايل نقليه عمومي شده و دولت و كارفـرمـايـان فـرانسـه را          
مضطرب كرده است.به دليل اعتصاب در مراكز تصفيه بنزين، كمبود بنزيـن   
در حال گسترش است، و باعث بسته شدن هزاران پمپ بنزين در سرتـاسـر   

 كشور گرديده است.
 379مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش فرانسه، در هفته گذشـتـه،     

دبيرستان در سرتاسر كشور عمالٌ تعطيل و يا كارشان مختل شده است.  ژان
،  ”)    UNEF(”  بپتيست پريووست، رهبر اتحاديه دانشجويان يـونـيـف       -

راه حـلٌ    ” اتحاديه سراسري دانشجويان فرانسه، گفت كه، دانش آمـوزان      
 بجز ادامه تظاهرات ندارند.“ ديگري

، مبارزه جـويـي   “ ث.ژ.ت.   ” جورج سگوي، رهبر پيشين سازمان سنديكائي 
توده اي هفته هاي اخير را با قيام دانشجويان و كارگران فرانسه در سـال      

مقايسه مي كنـد،   1968
و درس هاي فراگرفـتـه   
شده از آن تـظـاهـرات      
توده اي تاريخي را بازگو 
كرده و خواهان اتـحـاد     
عمل بخش هاي مخلف 
جنبش مـردمـي شـده      

 است.  
يك ميليون نـفـر از       
اعضاء اتحـاديـه هـاي      

، روز   ايتالـيـا  كارگري 
مهرماه،  در      24شنبه، 

تظاهراتي براي دفاع از   
حقوق و مزاياي كـاري    
خــود، كــه دولــت         
ــي و        ــون ــك ــوس ــرل ب
كارفرماهاي فيـات بـه     
بهانه و زير پوشش اقدام 

تقلـيـل كسـري      ” براي 
سعي در قطع آنها دارند، در رم تظاهرات و راه پـيـمـايـي كـردنـد.          “  بودجه

كارگران صنعت فلزكاري و ساير بخش هاي صنـعـتـي، دانشـجـويـان و           
سياستمداران مخالف دولت ( اپوزسيون)،  كه زيرپرچم هاي سرخ و عالمـت    

، راه پيمايي مي كـردنـد،   “)  FIOM-CGILهاي اتحاديه هاي كارگري (
 “ اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب.”فرياد مي زدند: 
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تظاهرات حق طلبانه ميليون ها سنديكاليست و فـعـال       
كارگري در فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، يونان، بلژيك، انگلستان 
و روماني بر ضد تهاجم سرمايه داري براي گذاشـتـن بـار      
بحران اقتصادي كنوني بر دوش زحمتكشان ، و در دفاع از   
دستاوردهاي جنبش، فصل نويني در مبارزه ترقي خـواهـان   

 براي يك جايگزين مردمي است!  
 

در هفته هاي اخير كارگـران  
و زحمتكشان اروپا در عـكـس   
العملي قـاطـع و از طـريـق           
اعتصاب ها، راه پيمائي هـا و      
تظاهرات هـاي مـيـلـيـونـي،         
سياست هـاي دولـت هـاي          
ــع         ــداف ــه داري م ــاي ــرم س
انحصارهاي فـرامـلـي را در        
يورش به دستمزدها، شـرايـط     
كاري و حـقـوق و مـزايـاي         
بازنشستگي به چالش كشـيـده   

روز هفتم مـهـرمـاه، در      .    اند
كـارگـران   اعتصاب عمومي   

ميـلـيـون     10بيش از  اسپانيا
كارگر و زحمتكش اسپانيـايـي    
در اعتراض به سياسـت هـاي     
تهاجمي دولت بـه حـقـوق و        
شرايط كاري خود و افـزايـش     
سن بازنشستگـي دسـت بـه        

تظاهرات زدند. اين حركت اعتراضي از سوي كنفدارسيون سنديكـاهـاي    
% 75كارگري و اتحاديه عمومي كارگران اسپانيا فرا خوانده شده بـود و      

 اعضاي سنديكاها در آن شركت داشتند.
مبارزه فعاالن اتحاديه هاي كارگري در شكل تظاهـرات و    در يونان 

اعتصابات كارگري سياست هاي دولت سوسيال دموكرات را براي اجراي 
نسحه هاي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول به چالـش كشـيـده      

 است.  
پس از شش اعتصاب فراگيرِ سازمان دهي شده از سـوي     فرانسه در

مردم حمايـت    %69كميته هماهنگي اتحاديه هاي كارگري، كه از سوي 
مي شود، دولت نيكالي ساركوزي، رئيس جمهور نو ليبرال فرانسه، سخن 

، در   “ ث.ژ.ت.   ” از شرايط اضطراري مي كند.  به گزارش مركز سنديكائي  
ميليون نفر شركت داشتند.  در خيابان هـاي      5/3اكتبر،  22اعتصاب روز 

شهر ديگر، زحمتكشان فرانسه، از كارگر كـافـه تـريـاي        277پاريس و 
مدارس گرفته تا كارگران راه آهن، از رانندگان كاميون گرفته تـا دانـش     
آموزان دبيرستان ها، از حقوق بگيران تا دانشجويان، همگي مخالفت خود 
را با طرح پيشنهادي دولت سركوزي براي كاهش مزاياي بازنشستگي و   

25 October 2010  

در همبستگي با مبارزه باشكوه 
 زحمتكشان اروپا!

 دالر 500    مين سالگرد حزب ، پرويز                 69به مناسبت 
 دالر 500                    مين سالگرد حزب، چمني 69به مناسبت 

 دالر 260                                    هواداران حزب از نيوجرسي
 دالر 100به ياد رفيق شهيد مرتضي كيوان، از مشهد                  

 كمك هاي مالي رسيده 

 10ادامه در صفحه 


