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سياست خارجي رژيم: 
تهديدي جدي براي 

 منافع ملي

 حركت به سمت غير دولتي كردن سيستم آموزشي 

 شانزدهم آذر در شرايط حاكميت نظاميان
 وظايف مبرم جنبش دانشجويي در مرحله دشوار كنوني!

     3ادامه در صفحه 

     2ادامه در صفحه 

شانزدهم آذرماه، روز تاريخي تولد جنبـش   
اتحاد، مـبـارزه،   ” دانشجويي كشور، روز شعار 

، سالروز مبارزه متحد دانشجويان، با “ پيروزي
انديشه هاي متفاوت، بر ضد اسـتـبـداد، در      
شرايط حاكميت نظاميان و تشديد جو فشار و 

 اختناق فرا مي رسد.
مير حسين موسوي در پيـامـي كـه بـه         

آذر فرستاد ضمن اشاره به بيش  16مناسبت 
از پيش محدود شدن پايگاه مستبدان حاكـم  
در زمينه وظايف جنبش دانشجويي در شرايط 

ياد و يادآوري مبارزان در ” كنوني اعالم كرد:  
بند از زن و مرد و آگـاه كـردن مـردم از            
ايستادگي زندانيان سياسي و رسيـدگـي بـه      
خانواده هاي شهدا و آسيب ديـدگـان جـزو      
وظايف همه ماست. در اين ميان جا دارد در    

، از دانشجويان در بنـد  “ ماه دانشجو” ماه آذر، 
ياد شود؛ دانشجوياني كه راه سـه شـهـيـد         

آذر را فراموش نكرده و نشـان       16اهورائي 
داده اند كه در راه نيل به جامعه اي عادالنـه  
و آزاد و متعلق به همه ايرانيـان، از هـيـچ        
خطري نمي هراسند و دليرانه مقاومت مـي    
كنند. و سرانجام آن كه چه كسي است كـه     
نداند سه ميليون دانشـجـوي آگـاه كشـور         
بزرگترين سرمايه جنبش سبز است؟ جنبشي 
كه همراهان آن بي شمارند و هـريـك بـه      
نوعي رهبر اين جريان عـظـيـم مـردمـي          

 “هستند.
با نزديك شدن روز دانشجوارتجاع حاكم و 
دولت ضد ملي كودتا به نحو چشم گيري بـر  
ميزان اعمال فشار خود بر جنبش دانشجويي 

عضو دفتر تحكيم وحدت  4افزوده اند. بازداشت 
طي هفته هاي اخير، يكي از نمونه هاي بـارز    
اين امر قلمداد مي شود. اخبـار و گـزارشـات         
متعدد نشان مي دهد كه، هيچ دانشگاه و مركز 
عالي آموزشي يي از عواقب توطئه كودتاچـيـان   
در امان نيست، و نهادها و ارگان هاي مختلـف  
از قبيل بسيج دانشجويي، كميته انضـبـاطـي،      
حراست و جز اين ها، محيط دانشگـاه را بـه       
عرصه تاخت و تاز خود بدل ساخته انـد و بـه       
گمان خود مانع بروز واكنش و اقدام دانشجويان 

 مي شوند. 
از هنگامي كه نماينده ولي فـقـيـه درامـور       
دانشگاه هاي سراسر كشور اعالم كرده بود كه، 

اظهارات و عملكرد هاي ناسنجيده و در بعضـي  
موارد مخاطره انگيز سران رژيم در عرصـه بـيـن      
المللي، در هفته هاي اخير، گرچه در داخل كشـور  
باز تاب وسيعي نداشته اسـت، امـا بـه دلـيـل              
پيامدهايي  كه مي توانند بر روند تـحـوالت آتـي      
ميهن داشته باشند نمي توانند عكس العمل مناسب 
نيروهاي سياسي مترقي و مردمي را بر نيانگيـزنـد.    
به نظر مي رسد كه محافل مشخصي در باالتريـن  
سطوح تصميم گيري رژيم واليت فقيه، آگاهانه و   
عمدا، تمامي كوشش هاي خود را به وارد كـردن    
ايران به يك ماجراجويي بين المللي و تـحـريـك    
محافل جنگ طلب مسلط در جهان سرمايه داري   

 به يك رودررويي متوجه كرده اند.
شكايت رسمي دولت نيجريه به شوراي امنـيـت   

كانتينر اسلحه   13سازمان ملل در رابطه با كشف 
كه از ايران به مقصد آفريقا صادر شـده بـود، در       
شرايطي كه فشارهاي ديپلماتيك از سوي ايـاالت  
متحده  در رابطه با پرونده هسته اي ايـران بـه         
دنبال تغيير موازنه در كنگره آمريـكـا بـه نـفـع          
راستگرايان جمهوري خواه گسترش يافته، اعتراض 
رسمي دولت هندوستان در رابطه با اظهارات كوته 
انديشانه و مداخله جويانه ولي فقيه رژيم در رابطـه  
با اوضاع كشمير، آزمايش موشك بـه اصـطـالح      

آبـان     28باليستيكي ساخت سپاه پاسداران در روز 
ماه و درست در زماني كه سران ناتو در رابطه بـا    
تصويب سند راستاي استراتژيـك ايـن پـيـمـان          
تجاوزگر  در ليسبون در بحث و مذاكره بودند، نمي 
تواند تصادفي باشد.  اقدام سران رژيم در اعـالم       

مجلس شوراي اسالمي اخيرا طرحي را به تصويب 
رساند كه بر اساس آن دانشگاه هاي دولـتـي مـي        
توانستند شعبه هايي خودگردان در داخـل و خـارج       
كشور تاسيس كنند و در آنها از داوطلبان شـهـريـه      
بگيرند. بر اساس اين مصوبه، پذيرش دانشـجـو در      
شعب دانشگاه هاي مذكور در داخل كشور، خارج از   
آزمون سراسري انجام مي گيرد. بنا به گزارش سايت  

آبان، شوراي نگهبان در بررسي مصوبـات   24، “الف”
مجلس شوراي اسالمي در باره اليحه برنامه پنجـم،  
مصوبه پذيرش دانشجوي پولي در دانشـگـاه هـاي      
دولتي بدون آزمون را خالف قانون اساسي تشخيص 
داد. بنابر همين گزارش، مصوبه مذكور براي اصـالح   
و رفع مشكل مذكور به مجلس بازگشت داده مـي      

 شود.
به هنگام بحث و بررسي اين مصوبه در مجلـس،   

مخالفت هايي از سوي شخصيت هاي شناخته شـده  
اي همچون توكلي و نادران صورت گـرفـت كـه        
نيازمند بررسي است. نكته قابل ذكر اينـكـه، ارايـه       
چنين پيشنهادي در اصل از سوي دولت احمدي نژاد 
و در قالب برنامه پنجم به مجلس ارايـه شـد. بـا           
بررسي بيشتر اين اليحه ، در ارتبـاط بـا مسـايـل         
آموزشي كشور مي توان دورخيزهاي مشترك جنـاح  
هاي مختلف حكومتي را براي به قـهـقـرا بـردن         
سيستم آموزشي كشور را به خوبي تشخـيـص داد.     
چنين دورخيزهايي منحصر به دانشگاه هاي كشـور    
نمي شود و  عرصه آموزشي مقطع پيش از دانشگـاه  
را آهسته و خزنده مورد هدف نيز قرار داده است. به  
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يا اينكه مثالٌ،  در زمانـي كـه اكـثـر         ”   خاورميانه حكومت خواهد كرد. ...     
نيروهاي مترقي جهان در رابطه با نتايج انتخابات ميـان دوره اي ايـاالت         

آبان ماه، و پيروزي جمهوري خواهان اظهار نگراني مـي     11متحده در روز 
در    -روزنامه كيهـان     -كنند، بلندگوي تبليغاتي سياست هاي رسمي رژيم 

هم وزن و هم راه و ” سرمقاله اي هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه را 
در آمريكا هـر دو    ” ارزيابي كرده و مطرح مي كند:   “  هم بازي” هم محور و 

سال يك بار انتخابات كنگره و هر چهار سال يكبار انـتـخـابـات ريـاسـت         
جمهوري برگزار مي شود. در اين دوره هاي انتخاباتي، بازي برد و بـاخـت        
جمهوري خواهان و دموكراتها نه فقط براي مردم اين كشـور، كـه بـراي          
جهانياني كه اخبار و رويدادهاي اياالت متحده را رصد مي كنند، مانند باال و 

اين چنين ارزيابي هائي ريشه در   ”   پايين رفتن كفه هاي االكلنگ است. ... 
اين واقعيت فاجعه بار دارد كه كساني سكان هدايت سياست هـاي عـمـده      
خارجي كشور را در دست دارند كه به ارزيابي دقيق ظرافت هاي بسيار موثر 
در كار  دنياي سياست و تاثير آن ها بر جهت سياست هاي عمل كننـده در    
رابطه با ايران از سوي سياست گذاران اياالت متحده و ديگر كشورها قـادر    
نيستند.  آيا حقيقتاٌ فروپاشي قدرت اياالت متحده در رابطه با خاورميانه قريب 
الوقوع است و با آنچه در عمل در عراق و افغانستان و فلسطين شاهد آنـيـم   
اندك نزديكي يي  دارد؟  و يا اينكه به قدرت رسيدن نيروئي كه هم آهنـگ  
ترين سياست ها را با محافل صهيونيست و دست راستي در دولت اسرائـيـل   
دارد، براي تنظيم سياست گذاري به منظور  تامين امنيت كشـورمـان،  در       
شرايط خطرناك امروزي حاكم بر جهان، تفاوتي ندارد؟  هيچ تحليلگر جدي 
يي نمي تواند تصور كند كه رهبران رژيم ايران نمي دانند كـه  سـنـاتـور         
گراهام، مشاور امنيت ملى سابق جورج بوش، كه در سـال هـاي اخـيـر             
شديدترين حمله ها را بر ضد  باراك اوباما كرده است  در سـخـنـان درون      

ترين رئيس  تواند نزديك حزبى خود اخيراٌ مدعي شده است كه وى (اوباما) مى
جمهورى دموكرات به جمهورى خواهان باشد به شرط آنكه به يك معـاملـه   

هم چيزى نيست جز همراهى جمهورى خواهان بـا   ”معامله“تن دهد.  اين  
هاى اوباما در كنگره، و در عوض آن،  مقاومت سرسختانه باراك  طرح تمامى 

 اى اين كشور.    اوباما در برابر  ايران و پرونده هسته
ترين رونمايى از    چاپ لندن، اخيراٌ در تازه  در شرايطي كه روزنامه گاردين،

نويسد: بوش به پنتاگون دستور بررسى   اى جورج بوش مى صفحه 497كتاب 
حمله به ايران و سوريه را داده بود، و  بوش در خاطرات رسمـي خـود بـه         

هاى موجود براى حمله  من از پنتاگون خواستم كه طرح”  صراحت مي گويد:  
، اينكه چرا سران رژيم از به قدرت رسيدن دوبـاره    “  به ايران را بررسى كند

جمهوري خواهان چندان نگراني يي ندارند ريشه در اين واقعيت دارد كه آنان 
در واقع  سياست هاي راست گرايان افراطي جنگ طلب در آمريكا را بيشتـر  
به نفع تالش هاي خود براي ادامه سياست هاي سركوبگرانه خود در داخـل  
كشور مي بينند.  جالب است كه سياست هاي رژيم حتي در داخل كشور بـه   
صراحت از سوي تحليلگران رسمي نيز مردود شمرده مي شود.  دكتر سـيـد    
علي محمودي، استاد دانشگاه و تحليلگر مسايل سياست خارجي ايران، اخيراٌ 

اى آمريكا را نزديك كنـنـده    در يادداشتي شرايط پس از انتخابات ميان دوره
و شـادخـواري      “ دست افشـانـي  ” ابرهاى سياهى به آسمان ايران دانست و 

را  “ پيروزي جمهوري اسـالمـي  ” و  “ شكست اوباما” افراطيون جناح راست از 
 نشان از بي اطالعي، ساده نگري و خوش خيالي آنان دانست.

بر پايه چنين برداشتي از سياست خارجي كشور است كه نيرو هاي ملي و   
ترقي خواه كشور نگراني هاي جدي يي در رابطه با پيامد هاي عـمـلـكـرد       
دستگاه ديپلوماسي رژيم حاكم ابراز كرده اند.  آنان  معتقدند كه، دولت كودتا 
در عوض اينكه به طور جدي در مورد تضمين منافع ملي كشور در ارتباط  با 
آينده بهره برداري از منابع سرشار درياي خزر عمل كند، و يا در فكر چـاره    
اي عملي و موثر به منظور خنثي كردن، و در نهايت معكوس كردن، مواضع 

كه همگي به طور بي سابقه اي از طـرح   -خصمانه كشورهاي همسايه مان 
باشد، با صرف بـودجـه      –هاي استراتژيك اياالت متحده حمايت مي كنند 

هاي هنگفت در آفريقا و در آمريكاي التين اداي فعاليت ديپلوماتيك در مي 
 آورد.   

حقيقت اينكه،  در مقايسه با دولت هاي آقاي خاتـمـي در سـال هـاي           
بـيـت   ” ،  با اينكه سياست گذاري عمده خارجـي از سـوي         1384 -1376
سال اخير، ضمن ايـنـكـه       5هدايت مي شد، دولت احمدي نژاد در “ رهبري

هزينه هاى زيادى را به كشور تحميل كرده است، دستاوردهاى بسيار كمـى  
را در پى داشته است.  به عنوان مثال، به اجالس هم انديشى ايران و آفريقـا  
كه در شهريور ماه در تهران برگزار شد و تعداد زيادى از كشورهاى درجه دو 
و سه آفريقا را، با سر و صدا و تبليغات وسيع در صدا و سيما و رسانه هـاى    

آزمايش موشك دورپروازي كه رژيم ادعا مي كند برپايه تكنولوژي مـوشـك   
روسي اختراع شده، در روزي كه سران ناتو پيرامون تعـريـف    “ 200اس.اس.  ” 

دوباره اي از تهديدهائي كه تمامي كشورهاي عضو اين پيمان در ارتباط  بـا    
از جمله حمله موشكي از سوي كشورهائي  -آن ها ملزم به عكس العمل اند 

جلسه داشتند، در واقع هديه اي غيبي به محافل ميليـتـاريسـت     -نظير ايران 
 جهان بود.

اينكه چرا و به چه دليلي سران رژيم واليت فقيه در شرايطي كـه ايـاالت     
متحده و متحدان آن حساسيت ويژه اي در رابطه با عملكرد اين رژيم نشـان  
مي دهند و در سال هاي اخير بارها آن را متهم به صـدور تـروريسـم بـه            
كشورهاي خاورميانه و آفريقائي كرده اند، مخفيانه به صدور تسليـحـات بـه      

ند، سئواالتي است كه نمي توان با كم توجهي از كـنـار   نآفريقا اقدام مي ك
آن گذشت. آنچه مربوط به مصالح ملي ميهن مان است ايـنـكـه،  كشـف          
محموله سالح ايرانى در نيجريه چنان جنجالى را به پا كرد كه منوچهر متكى، 

پرست، سخنـگـوى    وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران، و رامين مهمان
وزارت امور خارجه، مجبور شدند سراسيمه به ابوجا، پايتخت نيجريـه، سـفـر      

آمده بـر      هاى پيش اى را قانع كنند كه از حجم تنش كنند تا مقامات نيجريه
ها بكاهند و به آن دامنه بيشتري ندهند. بر اسـاس گـزارش       سر اين محموله

روزنامه نيجريه اي كومپاس، دولت نيجريه ، توضيحات وزير خارجه ايران و   
رئيس جمهوري گامبيا، در باره اينكه مقصد اين تسليحات گامبيا بوده است را 

 13آبان گزارش رسمي خود در مورد توقيف كشتي حامل  22نپذيرفته، و روز 
كانتينر سالح غيرقانوني جمهوري اسالمي تسليم شوراي امنيت سازمان ملل 

آبان  21متحد كرده است. اودن اجوموگوبيا، وزير امور خارجه نيجريه، در روز  
ماه، به صراحت اعالم كرد كه،  ورود غيرقانوني اين سالح ها نقض مصوبات 
شوراي امنيت است،  و اينكه محموله هاي سالح: بر اساس تائيد اين امر از    
سوي منوچهر متكي، وزير خارجه رژيم، بدون هيچ ترديـدي از ايـران بـه          
نيجريه آمده است،  مسئله يي است كه مي تواند به تيره تر شدن رابطه بيـن  

   ايران و شوراي امنيت بينجامد.  
سياست خارجي جمهوري اسالمي،  در تمامي دوره   حقيقت اين است كه،  

بيش از سه دهه گذشته،  از پرهزينه ترين و در عين حال مخاطـره آفـريـن      
ترين عرصه هاي عملكرد رژيم واليت فقيه بوده است.  به دلـيـل چـنـيـن         
سياست هائي، كه هيچ مناسبتي با مصالحِ ملي و منافعِ زحمتكشان ميهـن و    
منطقه نداشته اند، نه فقط ايران از زمره منزوي ترين كشورهاي جهان بـوده    
است،  بلكه همچنين منافع زحمتكشان جهان و صلح جهاني نيز در خطر قرار 
گرفته است.  نيروهاي مترقي و دموكراتيك ميهن مان فراموش نكرده اند كه  

(نوامبر  1359چگونه در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريكا، در آبان ماه 
)، عملكرد آگاهانه رژيم در قبال زمان بنديِ آزادسازي گروگـان هـاي      1980

آمريكائي در ماجراجوئي سفارت آمريكا در تهران، باعث پيروزي رونالد ريگان 
و قدرت گيري سياست هائي شد كه زحمتكشان جهان در ايران، افغانسـتـان،   
نيكاراگوئه، لبنان، ليبي، پاناما، و كشورهاي سوسياليستي سال ها سـت كـه        
بهاي آن را پرداخته و مي پردازند.  سياست خارجي رژيم در اين سـال هـا،        

و در “  مستضعفان جهان” پنهان شدن زير شعارهاي دروغيني چون حمايت از 
عمل همكاري و همراهيِ پشت پرده با تبهكارانه ترين  عملكردها بوده است.  

 ”ساندينيست“اين همان رژيمي است كه در حالي كه در پشتيباني از مبارزان 
، در   “ ايـران گـيـت     ” نيكاراگوئه شعار مي داد، پشت پرده در قرارداد ننگين   

كه بر ضد  “ كونترا” هماهنگي با دولت ريگان، مبالغ هنگفتي به ضدانقالبيون 
دولت ساندينيست مي جنگيدند كمك مالي كرد.  حمايت رژيم از طرح هـاي   
تجاوز آمريكا به افغانستان و عراق و اشغال اين دو كشور نيز در زماني صورت 

“ امپرياليسم“گرفت كه رژيم در حرف مدعي مخالفت سرسخت با طرح هاي 
در منطقه بود.  اين سياستي است كه امروزه نيز با همان شدت و عـالقـه از      
سوي سران رژيم در رابطه با اين دو كشور همسايه دنبال مي شود.  مـهـم        
ترين نكته در اين رابطه اين حقيقت است كه، طراحان ديپلوماسي خـارجـي     
رژيم دركي مغشوش و  ماجراجويانه از تحوالت بين المللي و چـگـونـگـي         
تاثيرگذاري  بر آن ها دارند.  روزنامه كيهان، كه مقاالت آن خطوط  كـلـي        

آبان مـاه، در     13ارزيابي هاي سياسي سران رژيم را ترسيم مي كند،  در روز
بنابر پيش بـيـنـي هـاي         ” مقاله اي در رابطه با اياالت متحده عنوان كرد:   

انديشمندان اقتصادي غرب، سقوط قريب الوقوع امپراطوري آمريكا و عـقـب   
نشيني از جهان، سريعتر از آنچه تصور مي كنيم محقق خواهد شد و آنگـونـه   

 2025كه جورج بوش، رئيس جمهور سابق آمريكا اعالم كرد زمان آن سال   
نخواهد بود؛ در آن روز ملت آمريكا خواهان جدايي از نفت و جايگزيني آن بـا  
انرژي ديگري هستند، در آن روز قدرتي خارج از سلطه اياالت مـتـحـده بـر       

 ادامه سياست خارجي ...

     5ادامه در صفحه 
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در برنامه پنجم، وزارت آموزش و پرورش را مكلف مي  26عنوان مثال، ماده 
سازد تا ساز و كار اداره امور مدارس در مجتمع هاي آموزشي در استان ها و 

قانون مديريت خدمات كشوري به  16و  13مناطق خود را در چارچوب مواد 
صورت غير دولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه (پنجم) به تايـيـد     

درصـد و     3معاونت برساند، به نحوي كه از سال دوم برنامه، ساالنه حداقل 
درصد مدارس دولتي به صورت غير دولتي اداره    15در طول برنامه حداقل 

شوند. گنجاندن چنين موادي در برنامه مذكور به خوبي هدف هاي آشكار و  
نهان حكومتيان را براي غير دولتي كردن كامل سيستم آموزشي ميهن مان، 
از مقطع دبستان تا دانشگاه، را به خوبي برمال مي كند. با اينـكـه مصـوبـه        
مذكور با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شده است، اما با توجه به ديدگـاه  
كلي جناح هاي حاكم كه مبناي آن بر اساس پياده كردن چنين روندهـايـي   
است، مخالفت مذكور را بايد در چارچوب منازعات حكومتيان بر سر تقسيـم  
غنايم ارزيابي كرد، و بايد شاهد تصويب همين طرح با اندكي تغيـيـرات در     
آينده باشيم. مخالفت هايي كه در مجلس نيز از سوي نمايندگـان صـورت      
گرفت از دلسوزي آنان نسبت به قشرهاي زحمتكش ناشي نمي شود، بلكـه  
به منظور ايجاد زمينه و بسترهايي است كه منافع جناح هاي درگيـر را در      
حال و آينده تامين كند. مثال توكلي و نادران، به عنوان مخالفان، درتوجـيـه    
مخالفت خود با اين ماده در مجلس اعالم كردند كه، اين طرح باعث ضرر و 
زيان موسسات و در نهايت به ضرر بخش خصوصي است. آنها اعالم كردند  
كه، دولت در ليبراليسمي كه دنبال مي كند استراتژي منسجمي ندارد. بدين  
ترتيب مشخص مي شود نارضايتي نادران و توكلي در اين باره از آن بـابـت   
است كه سوق دادن دانشگاه هاي دولتي مبني بر پذيرش دانشجويان پولي، 
منابع مالي آن بخش خصوصي را كه آنان نمايندگي اش را مي كـنـنـد بـا       

، كه ديدگاه هاي تـوكـلـي و      “ الف” محدوديت مواجه خواهد ساخت. سايت  
آبان در همين ارتباط  11همفكرانش را منعكس مي كند، در گزارش خبري 

اصرار دولت به پولي كردن دانشگاه هاي دولتي در حالي صـورت    “   نوشت: 
مي گيرد كه در حال حاضر سيستم دانشگاه هاي آزاد، غير انتفاعي و ... نيـز     
در كشور وجود دارد و افرادي كه از طريق آزمون سراسري نمي توانند وارد   
دانشگاه هاي دولتي شوند، با پرداخت شهريه مي توانند از ايـن سـيـسـتـم        

واقعيت آن است كه، عرصه، آموزش، همان طور كه “  گسترده استفاده كنند. 
كشمكش بر سر تصاحب دانشگاه آزاد نشان داد، منابع مالي بسيار بااليي را   
نصيب هر نيرويي خواهد كرد كه بتواند تسلط بر آن را به دسـت آورد. آن       
چيزي كه در اين ميان نمود عيني و برجسته خواهد داشت اين واقعيت است 
كه فرزندان زحمتكشان ميهن مان كه فراهم آورنده اكثريت استـعـدادهـاي    
كشورند، به دليل سياستي كه هدف آن از آموزش، كسب سود حـداكـثـري    
براي منافع شخصي گروهي خاص در راس حاكميت است، و نيز به سـبـب   
نداشتن توان مالي در پرداخت هزينه هاي آموزشي، الجرم از ادامه تحصيـل  
و آموزش محروم مي گردند كه اين امر پيامدهاي فاجعه بار ي  در كـوتـاه     
مدت و بلند مدت در جامعه خواهد داشت. سخنان موافقان و مخالفان ايـن     
طرح، چه از سوي دولت و چه از طرف مجلسيان، را بايد از ديد چانـه زنـي     
براي تامين منافع جناحي آنان ارزيابي كرد. در اين ميان الزم است به يـك   
واكنش ديگر هم بپردازيم، و آن واكنش دانشجويان نسبت به اين مصـوبـه   
اخير مجلس بود. بايد متذكر شد كه، دولت احمدي نژاد با استفاده از همـان   
سياست رياكارانه، سعي فراوان داشت و دارد كه خود را حامي طبقات محروم 
و مخالف غارتگران نشان دهد. متاسفانه اين حربه تا حدود زيادي چـه در       
عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي توهماتي را در بين نيروهاي معيني 
به وجود آورده است كه احمدي نژاد و همفكرانش از آن در جهـت اجـراي     
برنامه هاي خاص خودشان استفاده مي كنند. چنين تـالـشـي در بـيـن             

 دانشجويان بايستي مد نظر بوده باشد. 
ما در حالي كه هر روزه شاهد دستگيري و فشار بر جنبش دانشـجـويـي      
هستيم و تعداد زيادي از دانشجويان به دليل مخالفت با سركوب گـران در    
زندان بسر مي برند، انجمن ها و ارگان هاي دست سازِ در خـدمـت رژيـم،      
سعي دارند جايگاه نمايندگان واقعي دانشجويان را تصاحب كنند. در جريـان   
مصوبه اخير، تمامي هم و غم اين ارگان هاي در خدمت رژيم، كه وظيـفـه   
اي جز توجيه سياست هاي ضد مردمي دولت در بين دانشجويان نـدارنـد،     
تالش سازمان دهي داده شده اي داشتند تا دولت را از زير ضربه هاي انتقاد 

، انـجـمـن اسـالمـي          “ شبكه خبر دانشجـو ” خارج كنند. به گزارش سايت  
دانشجويان مستقل دانشگاه تهران، در بيانيه اي ضمن رد اين مصوبه آورده 

نقطه مشترك گفتمان هاي توسعه اقتصادي و توسـعـه سـيـاسـي،        “  است: 

مشرب ليبرالي و مرعوبي در قبال غرب و گفتمان نظام سلطه بود كه با طرح  ادامه غير دولتي كردن ...
پيشنهاداتي از اين دست اين دولت نيز در همان خط جاي مي گيـرد و مـا       
دوست نداريم اقدامات عدالت طلبانه دولت تحت الشعاع چنين طرح هـا و      

آبـان،   15، “ جهان نيوز” به گزارش سايت ”  اعمالي از اين دست قرار بگيرد.  
دانشگاه، بيانيه اي را منتشر كرده و در آن ضمن نـقـل      8بسيج دانشجويي 

سخناني از خميني و خامنه اي مبني بر حمايت شان از مـحـرومـان، آورده      
بدانيد كه جنبش دانشجويي ساكت نمي ماند و براي دفاع از حـقـوق   “  است: 

سـايـت   “  مستضعفين به صحنه آمده و تا آخرين نفس مبارزه خواهند كـرد.    
آبان، در گزارشي مفصل اعتراضات تاكـنـونـي     8خبرنامه دانشجويان ايران، 

انجمن هاي دانشجويي در نقاط مختلف كشور را منتشر كرده كه در هـمـه     
آنها به اين مصوبه دولت و مجلس حمله شده است. بيانيه دانشجويان استان  
يزد اين سوال را مطرح مي كند كه، آيا تصويب چنين قانوني نـمـي تـوانـد       
شائبه منفعت گرايي شخصي نمايندگان و وابستگـان شـان را در اذهـان            
عمومي مردم ايجاد كند؟ دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان طـرح و    
تصويب چنين مصوباتي را حضور تفكرات ليبرالي كه بي رحمانه بر امـاكـن     
عمومي و آموزشي هم رحم نكرده و موجب شده تا مهد توليد علم به عنوان 
يك بنگاه اقتصادي در نظر گرفته شود را مورد اشاره قرار داده است. انجمن  

دولتي كه داعيه دار عدالت “  اسالمي دانشجويان دانشگاه سمنان آورده است: 
محوري و مجلسي كه برچسب اصولگرايي بر خود زده اند، به جاي مخالفـت  

 ”  با اين طرح، خود پيشنهاد دهنده، مصوب كننده و مجري طرح اند. 
آبان، در گزارشي متن كامل سـخـنـرانـي        19خبرنامه دانشجويان ايران، 

چندي پيش احمدي نژاد در جمع دانشجويان دانشگاه امير كبير را چاپ كرده 
و در آن سعي كرده احمدي نژاد را از زير ضرب خارج سازد. اين خبرنامه در    

بازخواني مواضع روشن دكتر احمدي نـژاد  “  توضيح اين سخنراني مي نوسيد: 
سابـقـه جـذب       84و  83در جمع دانشجويان دانشگاه امير كبير كه در سال 

دانشجوي پولي را داشته است، مشخص مي كند كه رئيس جمهور به شدت 
با اين امر مخالف است. متاسفانه بخشي از بدنه دولت بدون توجه به نـظـر      
رئيس جمهور به قانوني كردن جذب دانشجوي پولي پرداخته و مجلس هـم  

الزم به “ در حركتي عجيب و سوال برانگيز اين اليحه را تصويب كرده است.
توضيح است كه، احمدي نژاد به هنگام تصويب بـودجـه سـال جـاري و           
همچنين بررسي اليجه يارانه ها با حضور در مجلس و فشار بر نماينـدگـان   
توانست خواسته هاي خويش را به نمايندگان تحميل كند. بر خالف نوشـتـه    
خبرنامه دانشجويان، بدون شك و ترديد، گنجاندن چنين ماده اي در قـالـب   
برنامه پنجم با آگاهي و حمايت كامل وي و هفكرانش صورت گرفته اسـت.  
تالش سايت مذكور استتار ماهيت رياكار احمدي نژاد است. در هر صـورت،     
به نظر نمي رسد چنين ترفندهايي توانسته باشد بدنه دانشجويـي و حـتـي        
همان اقليت متوهم را متقاعد كرده باشد. سخنان محمد دهقان، عضو هيئت  

شبكه خـبـر   “  رئيسه مجلس، بازگوكننده اين واقعيت است. به گزارش سايت 
آبان، وي در مصاحبه با اين سايت، ضمن مخالفت خويش بـا     22، “ دانشجو

اين مصوبه ، در قسمتي از سخنان خويش در رابطه با اعتراضات دانشجويـي  
هيچ اعتراضي از سوي دانشجويان تاكنون نسبت به اين مصـوبـه   “ مي گويد: 

دولت نبوده و اين موضوع چندين ماه است كه در اليحه دولت پيش بيـنـي   
شده اما اعتراضي از سوي دانشجويان صورت نگرفته لذا اين امر كه بعـد از    
مصوبه مجلس، دانشجويان دست به اعتراض زدند، اين شائبه را ايجاد مـي    
كند كه نكند اقدام صورت گرفته از سوي دانشگاهيان در اعتراض به مصوبه 

دهقان در هراس از هرگونه اعتراض، به “  مجلس، رنگ و بوي سياسي دارد. 
خصوص از سوي دانشجويان، همچون همفكرانش در دولت و مـجـلـس و      
ارگان هاي سركوب، روش تهديد و ارعاب اختيار كرده تا خللي در اجـراي      

 چنين برنامه هايي به وجود نيايد.
با وجود  رد مصوبه مذكور از سوي شوراي نگهبان، به داليل متعدد و از     
جمله بينش حاكم در ميان مسئوالن رژيم واليت فقيه، كه مـبـتـنـي بـر          
گسترش خصوصي سازي وسيع است، نبايد انتظار داشت كه اين اليحه بـه    
بايگاني فرستاده شود. اجراي سياست هايي كه هدف آن چپـاول و ثـروت        
اندوزي و خالي كردن جيب مردم به نفع قشري خاص در حاكميـت اسـت،     
اصلي نهادينه شده در رژيم واليت فقيه گرديده است. تنها نكته مثبت چنين  
روندهايي، افشاي ماهيت رياكار دولت احمدي نژاد و ايجاد نارضايتي بيشتـر  

 در جامعه براي ايجاد تغييرات بنيادي در ميهن است.
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 بازي هاي آسيايي و دولت بي كفايت
 

طي مراسم افتتاحيه شانزدهمين دوره بـازي      
هاي آسيايي در شهر گوانجو، چين، حادثه اي رخ 
داد كه نمي توان آن را يك اتفاق ساده و يا يك 

 تصادف غير عمدي تلقي كرد.
در مراسم مذكور از نام جعلي ساخته و پرداخته 
استعمار براي خليج فارس استفاده شد كه در نوع 
خود و با توجه به تدارك و برنامه ريـزي هـاي     
دقيق در چنين مراسمي، كه اتفاقا چين به دليـل  
برگزاري بازي هاي المپيك در آن تجربه كافـي   
دارد، حادثه اي نادر و كم سابقه در سطح بـيـن     
المللي بوده و در عرف ديپلماتيك حركتي با بـار  
سياسي معين است. اما نكته شـگـفـت آور در         
مقابل اين حركت كامال مغاير با روح و فرهنـگ  
ورزش و در عين حال تخاصم طلبـانـه، دور از       
انتظار و غير دوستانه برگزار كنندگان بازي هـاي  
آسيايي به ويژه مسئوالن چيني، رفتار و واكنـش  
مسئوالن بلند پايه دولت كودتا نسبت بـه ايـن       

 حادثه غير قابل پذيرش است.
دولت ضد ملي احمدي نژاد در برابر اين اقـدام  
عمدي و ضد ورزشي نخست دسـت بـه دروغ       
پردازي زده و اعالم داشـت، مـعـاون ريـيـس          
جمهوري يعني سعيد لو و رييس كميتـه مـلـي      
المپيك جمهوري اسالمي، علي آبادي، ضـمـن     

فرهنگي بـه   -برخورد با اين جعل نام جغرافيايي
نخست وزير چين اعتراض كرده و نخست وزيـر  
چين نيز عذر خواهي كرده است. البته بالفاصلـه   
اين دروغ زشت برمال شد و روشن گرديـد كـه     
اصوال هيچ اعتراضي از سوي مسئـوالن ارشـد     
دولت كه در چين براي بازي هاي آسيايي حضور 
دارند، صورت نگرفته و فقط سفارت ايـران در      
چين يك يادداشت اعتراضي به وزارت خـارجـه     
جمهوري خلق چين ارسال كرده است. پـايـگـاه     

آبان ماه، در خصـوص دروغ         23خبري آفتاب،
هر چند ” پردازي دولت احمدي نژاد، گزارش داد:  

برخي عوامل سازمان تربيت بدني ساعاتي پس از 
اين واقعه، در خالل افتتاحيه بازي هاي آسيايي، 
خبري را از گوانجو به برخي رسانه هـا ارسـال       
داشتند و در آن مدعي شدند كه نخسـت وزيـر     
چين براي اين موضوع از مقامات ايرانـي عـذر     
خواهي كرده كه آنها اقدام به ترك مراسم نموده 
اند! اما حقيقت امر اين است كه چيني ها هـيـچ    
نوع عذر خواهي نداشته و حتي به شهادت اعالم 
سفارت كشورمان در چين، هيچ يك از مسئوالن 
ايراني قصد ترك مراسم را نداشته و تنها درايـن  
ميان سفارت كشورمان اعتـراضـي بـه وزارت        

 ...“خارجه چين ارسال داشته است. 
عدم واكنش ضرور به جعل نام خليج فارس در 

يك مراسم رسمي توسط باالترين مقامات دولـتـي،   
آيا نشانه روشن بي كفايتي دولت ضد ملي كـودتـا     
نيست؟! آيا مقامات ديگر كشورهاي جهان در موارد  
مشابه چنين رفتاري كه نامي جز بي لياقتي و بـي      

 مسئوليتي ندارد، انجام مي دهند؟
حادثه عمدي و پرسش برانگيز در مراسم افتتاحيه 
بازي هاي آسيايي بارديگر اين واقعيت را كـه بـا         
تداوم فعاليت و حيات دولت احمدي نژاد منـافـع و     
جايگاه كشور در سطح بين المللي در خطر قرار مـي  
گيرد را برجسته مي سازد. دولت كودتا نه مايل و نه  
قادر به تامين و تضمين حقوق ومنافع ملـي ايـران     

 است.
 

اليحه ضد خانواده، مجلس، و شـوراي    
 نگهبان 

 
مطابق گزارش رسانه هاي همگاني، كميـسـيـون    
حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمـي بـرخـي      

اليحه حمايت  24و  23، 22تغييرات را در سه ماده 
از خانواده اعمال كرده است. ايلنا در اوايل آبان مـاه   

 24و      23،   22تغييرات در سه ماده   ” از قول موسي قرباني، عضو كميسيون قضايي مجلس، نوشت:  
ايجاد شده و در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شده و آماده به راي گذاشته شدن در صحن علني 

 “مجلس است.
درخصوص تغييرات انجام پذيرفته تاكنون خبر دقيق و موثقي انتشار نيافته و صرفا به مطالب كـلـي   

اليحه حمايت از خانـواده   23ماده ” اشاره گرديده است. به طور مثال، ايلنا در اين رابطه يادآوري كرد:   
نيز تغيير چنداني نكرده و مرد درصورت رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر به ايـفـاي وظـايـف         

نيز  24زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر ... مي تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد ... ماده       
حذف شده و به جاي آن ماده ديگري اضافه شده كه عبارت است از اينكه در صورت ازدواج مـجـدد     

 ...“زوج چنانچه عسر و حرجي بر زن حاصل شود زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طالق كند. 
اما نكته ديگري كه در رابطه با اين اليحه ضد ملي درحال حاضر در رسانه ها مورد تـوجـه قـرار        
گرفته، نقش شوراي نگهبان است. يكي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين مورد به  

فضاي مجلس سنگين است و احتماال دوباره به اين مـواد    ” آبان ماه، گفته است:   10خبرگزاري ايسنا، 
انتقاد مي كنند و تغييرات را خالف شرع معرفي مي سازند. اكثريت اعضاي كميسيون قضايي نيز بيشتر 
شكل قبلي اليحه را قبول دارند. احتماال مجلس مجددا نسبت به تغييرات واكنش نشان داده و قـانـع     

و تغييرات جزيي مشكل داشته و ايراداتي بـه آن وارد       23نشود. شوراي نگهبان نيز همچنان با ماده  
خواهد كرد. تعدادي از فقهاي شوراي نگهبان از حاال بر مواردي مثل اعتراض زوجه (زن) بـه شـغـل         

 “همسر و حق طالق براي زنان در صورت وارد آمدن عسر و حرج انتقاد داشته اند.
در همين حال و در فضايي كه تاريك اندشان پديد آورده اند تا اين اليحه ارتجاعي و ضد ملي را به 
 27تصويب نهايي برسانند، مبارزه و مخالفت جنبش زنان با حمايت فزاينده اجتماعي جريان دارد. ايلنـا،  

مهر ماه امسال، متن اعتراضيه دبير كل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان را منتشر ساخت كه در آن   
اليحه حمايت از خانواده و تجويز خشونت عليه دختر بچه ها، با تصـويـب   ” از جمله يادآوري مي شود:  

اليحه حمايت از خانواده و الزم االجرا شدن آن خشونت عليه دختر بچه ها قانوني مي شـود.   51ماده 
ازدواج هاي زود هنگام واجباري يكي از موارد خشونت عليه دختر بچه ها در خانواده است ... به راستي    

”... دراين مطلب تاكيد مي گردد:  ...“  در پي حمايت از كدام خانواده چنين موادي به تصويب مي رسد؟ 
با تاسف فراوان در هياهوي ناشي از دستكاري دولت در اليحه حمايت از خانواده، اين ماده و بعضا مواد 
مشابه ديگر گم شد ... به نظر مي رسد چندان كه بايد و شايد اين موضوع حياتي (حق دختر بچه هاي     

نيست، توجهات را به خود جلب نكرد. ايـنـك     23و  22معصوم) كه پيامدها و عواقب آن كمتر از مواد  
مانده ايم با مصوبه اي كه به صراحت و در روز روشن مجوز جنايت و خشونت عليه دختر بچه هـا را    

مبارزه همه جانبه و خستگي ناپذير با اليحه ضد ملي و زن ستيز حـمـايـت از        ...“  صادر كرده است.  
خانواده وظيفه تاخير ناپذير كليه نيروها، احزاب ترقي خواه و ملي كشور تلقي مي شود. بايد مـانـع از        
 تصويب اين اليحه قرون وسطايي شد و در اين راه از سالمت و شكوفايي جامعه به دفاع  برخاست.

 
 مطالبات دستخوش تاخيرِ پرستاران 

 
از ابتداي سال جاري خورشيدي خانه پرستار ايران ، در مقام نهادي كه خـواسـت هـاي صـنـفـي           
پرستاران كشور را پيگيري مي كند، خواستار روشن شدن سياست دولت احمدي نژاد در قبال حقوق و   
منافع اين قشر زحمتكش جامعه است.  در اوايل امسال معاون رييس جمهوري مدعي شده بـود كـه      

بـه  “  خدمتگذاري” تمهيدات متعددي براي رفاه حال پرستاران انديشيده شده و دولت خود را موظف به 
اين زحمتكشان مي داند! تمامي اين وعده ها با گذشت هشت ماه از آغاز سال جديد، كماكان عمـلـي    

 نشده و درحد حرف و بر روي كاغذ باقي مانده است. 
چندي پيش خانه پرستار ايران با انتقاد صريح از سياست هاي دولت، به ويژه وزير بهداشت، خواستار 

مهر ماه، دراين باره گزارش  28پرداخت مطالبات عقب افتاده پرستاران شد. پايگاه اطالع رساني كلمه،  
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

دبير كل خانه پرستار گفت وزارت بهداشت به اسم پرستاران اعتبار مي ” داد:  
ميليارد تومـان   86گيرد و در جاي ديگر خرج مي كند. از سوي دولت حدود  

به وزارت بهداشت داده شده تا اضافه كاري ها را پرداخت كند، امـا وزارت      
بهداشت مي خواهد چاله هاي خود را با اين اعتبار پر كند. در واقع به اسـم     
پرستار اعتبار مي گيرند و به كام ديگران خرج مي كنند ... سياسـت وزارت       
بهداشت بسيار نا درست است چرا كه تنها وعده مي دهد و اجرا نمي كـنـد.   
بايد پرسيد چرا زماني كه نمي توانيد اعتبار را به پرستاران بدهيد مي گوييـد  
پايان مهر ماه واريز مي شود؟ اين مساله همانند وعده استخدام پـرسـتـاران    
مشكل را از دوش خود برداشته و به جاي ديگري مي گـذارد ... جـامـعـه            
 “پرستاري به اين روند و وعده ها عادت كرده و به تحقق آن اميدوار نيست.

پرستاران كشور از نبود امنيت شغلي نگران و به آن معترض هستنـد. بـه      
عالوه، مخالفت با آزاد سازي اقتصادي و مقابله با خصوصي سازي كـامـل     
بخش درمان و سالمت، دركنار خواست هايي چون افزايـش دسـتـمـزدهـا        
مطابق نرخ واقعي تورم، طرح طبقه بندي مشاغل و پرداخت مطالبات معوقه 
مدت هاست از سوي پرستاران كشور پيگيري مي گردد. اضافه كاري هـاي   
پرداخت نشده موضوع تازه اي نيست و سال هاست هزاران پرستار از دريافت 
حقوق ومزاياي خود در زمان مقرر محرومند و امنيت شغلي ندارند. هنوز نيـز   
وضعيت شغلي هزاران پرستار روشن نيست و به رغم وعده هاي دولت كودتا 
اكثر پرستاران با قرارداد موقت مشغول به كار هستند. به عالوه، دولت كودتا  

هزار پرستار مخالفت كرده است و  23برخالف قول و وعده خود، با استخدام 
 20اين امر نارضايتي و واكنش پرستاران را برانگيخت و منجر به التيماتومي 

 روزه از سوي پرستاران گرديده است. 
سياست كنوني وزارت بهداشت در قبال مطالبات معوقه پرستاران جدايِ از 
سياست هاي كلي دولت ضد ملي كودتا نيست. مبارزه پرستاران براي تامين  
حقوق و منافع خود بخشي از پيكار جنبش سنديكايي زحمتـكـشـان ايـران       

 قلمداد مي گردد.
 

 برنامه پنجم توسعه، و ايجاد صندوق بازنشستگي خصوصي
 

در راستاي برنامه آزاد سازي اقتصادي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني 
براساس نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، مجلس شوراي 
اسالمي درادامه رسيدگي به اليحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسـالمـي     

اين برنامه را به تصويب رسانيد. برپايه اين مصوبه، در طول برنامـه    32ماده 
 پنجم صندوق هاي بازنشستگي خصوصي تشكيل مي شود.

نمايندگان ملت با تصـويـب   ” آبان ماه، گزارش داد:   12خبرگزاري فارس ، 
اليحه برنامه پنجم اجازه تشكيل صندوق هـاي بـازنشـسـتـگـي          32ماده 

خصوصي ... را تصويب كردند ... به منظور فراهم آوردن شرايـط رقـابـتـي             
[برپايه بازار آزاد]، افزايش كارآمدي بيمه هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد   
هر گونه انحصار با امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي خصوصـي ...      

سال براساس آيين نامه اي كه بـه تصـويـب       10صندوق مربوطه به مدت 
 ....“هيات وزيران مي رسد ايجاد شود 

تشكيل صندوق هاي بازنشستگي خصوصي در اوضاعي كه يك سيسـتـم   
فراگير وموثر تامين اجتماعي در كشور وجود ندارد و بازنشستگـان تـامـيـن       
اجتماعي با برنامه هاي دولت كودتا از كمترين امكانات برخوردار هسـتـنـد،    
لطمه اي جدي به جامعه وارد مي آورد. درعين حال روشن نيست چـگـونـه     
صندوق هاي خصوصي قرار است حقوق بيمه شدگان خود را تـامـيـن و          
تضمين كنند و اصوال مكانيزم فعاليت آن ها چيست؟ مجلس با تصويب اين 
ماده گام ديگري به سوي اجراي نسخه ها و فرامين نهادهاي قـدرتـمـنـد       
سرمايه داري به جلو برداشت. در حالي كه با سياست هاي رژيم واليت فقيه، 
سازمان تامين اجتماعي به نهادي ضعيف و بي اثر تبديل مي شود، شـكـل     
گيري و ايجاد صندوق هاي بازنشستگي خصوصي چه معنا و مفهومي خواهد 
داشت؟ چندي پيش كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران، 
در نامه اي به رييس سازمان بازرسي كل كشور، خواستار برخورد اين ارگـان  

درصدي مستمري هاي سازمان تـامـيـن       6به بخشنامه غيرقانوني افزايش 
ميليون و سـيـصـد هـزار            1اجتماعي شد. تامين اجتماعي تهران بيش از  

بازنشسته دارد كه وزارت رفاه دولت كودتا حقوق آنها را ناديده و پايمال كرده 
است. حال بايد پرسيد با كدام معيار، ضوابط و قوانيني قرار است حقوق بيمه  
شدگان صندوق هاي خصوصي كه خارج از نظارت نيز هستند تامين شـود؟    

وقتي وزرات رفاه اين گونه غير مسئوالنه رفتار و اقدام مي كند، وضعيـت  
عملكرد صندوق هاي خصوصي در چارچوب رژيم واليت فقيه از پـيـش     
روشن است! خصوصي سازي بيمه ها، حذف تعرفه بيمه هاي درمانـي و     
ايجاد صندوق هاي بازنشستگي خصوصي به زيان ميليون ها مـزدبـگـيـر     
كشور بوده و منافع آنها را در بر نمي گيرد. كارگران و زحـمـتـكـشـان،           
كارمندان بخش هاي دولتي و خصوصي و به طور كـلـي مـجـمـوعـه           
مزدبگيران از اجراي چنين برنامه هايي متضرر شده و آينده خود و خانواده 

 هايشان در معرض دستبرد كالن سرمايه داران قرار مي گيرد.
 

 تهديد، توهين و نقض حقوق اقليت هاي مذهبي
 

اعمال فشار براقليت هاي مذهبي كشور بخش تفكيك ناپذير سياسـت  
دولت ضد ملي احمدي نژاد بوده و در ساليان اخير به موازات سركـوب و    
اختناق به اجرا در آمده است.  اخيرا محافل قشري و تاريك انديش كه از  
حمايت همه جانبه دولت نامشروع كودتا نيز برخوردار هستند، با بـرپـايـي    

، پيروان مذاهب ديـگـر را مـورد        “ فرقه هاي انحرافي” نشستي با عنوان 
توهين و تهديد قرار دادند. دراين نشست كه با امكانات دولتي سـازمـان      

معرفي و به “ فرقه انحرافي”دهي شده بود، دين زرتشت و پيروان آن يك 
طور مستقيم مورد تهديد قرار گرفتند. اين مساله، اعتراض هم ميـهـنـان     
زرتشتي ما را برانگيخت و نماينده زرتشتيان در مجلس با انتشار نامه اي   
سرگشاده ضمن محكوم كردن چنين حركاتي خواستار توقف تبـلـيـغـات     
دروغين و تهديد آميز بر ضد زرتشتيان و ديگر اقليت هاي مذهبي كشـور  
شد.  اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس، در نامه خود خـاطـر    

شنـاخـت اديـان      ” برگزاري همايشي تحت عنوان ”...  نشان ساخته است: 
همان گونه كه بارها قبل از اجراي “ ...  الهي و بررسي فرقه هاي انحرافي

آن تذكر داده شد، قرار گرفتن اديان الهي در كنار فرقه هاي انحرافـي ...      
توهيني است به اديان مورد تاييد قانون اساسي ... انتظـار آن اسـت در            
كشوري كه در طول تاريخ، با توجه به بستر فرهنگي و تمدن كهـن آن،    
جايگاه امن اديان بوده است، اين منش توسط افرادي با اهـداف خـاص     

 ...“مورد تعرض قرار نگيرد. 
عالوه بر هم ميهنان زرتشتي، طي ماه هاي اخير پيروان اهل سنت در   
استان هاي سيستان و بلوچستان و كردستان تحت فشار قرار داشـتـه و       
رژيم واليت فقيه در امور داخلي انجمن ها و عبادت گاه هاي آنها مداخله 
مي كند. همچنين هم ميهنان بهايي و مسيحي نيز به انحا گوناگون مورد  
آزار و اذيت قرار دارند. اقليت هاي مذهبي كشور بخشي جدايي ناپذير از    
فرهنگ و هويت ملي ايران را تشكيل مي دهند. نقض حقوق آنها، نقـض   

 حقوق همه افراد جامعه و تك تك ايرانيان است.

ديگر و به هزينه ايران به تهران آوردند، بايد اشاره كرد. رژيم بـا چـنـيـن        
نمايش ها و بذل و بخشش هاي بي حساب و برنامه از سرمايه هائي كـه    
بايد براي رفع  نياز هاي مردم اختصاص پيدا كند، سعي در تقويت مواضـع  
نيروهاي مسلمان، شيعه،  در اين كشورها و آن دسته از روحانيوني دارد كه 
سال ها در حوزه هاي علميه قم و ديگر مراكز مذهبي كشورمان تعليم ديده 
اند.  اينكه وزير خارجه دولت كودتا هر از چندگاهي در صدر هيئتي عريض  
و طويل با تعداد انبوهي همراه به سفرهاي نمايشي چند ساعته بـه پـنـج      
شش  كشور آفريقائي كوچك كه حتي نامشان براي مردم كشورمان آشنـا  
نيست، دست مي زند را نمي توان كار ديپلوماتيك موثر دانست.  ظرفـيـت    
اقتصادي اين كشورها در حد چند ده ميليون دالر هم نيسـت كـه رژيـم        
مدعي باشد مي خواهد با آن ها روابط اقتصادى برقرار كنـد. مـجـمـوعـه         
 فعاليت هاي اقتصادي ايران با آفريقا به نيم ميليارد دالر هم نمي رسد.   

اينكه چرا دولت كودتا و رژيم واليت فقيه  ديگر بار به داغ تر كردن تنور 
مشاجرات بين المللي در رابطه با ايران كمر بسته و حتي برخي گـام هـا       
براي محدود كردن روابط ديپلوماتيك ايران با كشورهاي اروپائي و آسيائي 
قدرتمند برداشته شود، مي تواند ريشه در ابعاد گسترده بحران سياسي يـي    

ماه پس از شروع جنبش اعتراضي مردم ايـران     18داشته باشد كه رژيم را 
به بن بست رسانده است.  سران رژيم بر اين بـاورنـد كـه اوج گـيـري             
مشاجرات بين المللي مي تواند توجه مردم را از تحوالت داخـلـي كشـور        
منحرف كرده و شرايطي را به وجود آورد  كه سركوبگران بـر پـايـه آن          

 سياست تشديد سركوب را بتوانند توجيه كنند.

 ادامه سياست خارجي ...
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بيش از صد دفتر نمايندگي ولي فقيه در مراكز دانشگاهـي ايـجـاد      
خواهد شد، ابعاد فشار و سركوب در مراكز آموزش عالي گسترش بي 
سابقه اي يافته است. در هفته هاي اخير ده ها دانشجو بـراسـاس      
احكام كميته هاي انضباطي از حق تحصيل محروم و يا حكم تعليق 

آبان مـاه، در       11دريافت داشتند. پايگاه اطالع رساني دانشجونيوز، 
دانشگـاه  ”...  گزارشي از دانشگاه بين المللي قزوين، از جمله نوشت:  

بين المللي قزوين كه تنها دانشگاه سراسري استان قزوين مي باشد 
نيز با آغاز سال تحصيلي جديد عرصه تاخت و تاز مجدد نيـروهـاي   
امنيتي و مسئولين بعضا غير دانشگاهي قرار گرفـتـه اسـت. ايـن          

و نـيـز      88دانشگاه كه در جريان انتخابات رياست جمهوري خرداد 
حوادث پس از آن يكي از فعال ترين دانشگاه هاي كشور بوده است 
هم اينك به يكي از مراكز اصلي سركوب تـبـديـل شـده اسـت،          
بطوريكه دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه تـحـت شـديـدتـريـن           

 ...“فشارهاي ممكن قرار دارند. 
آبان ماه ، گزارش داد كـه،  12اين پايگاه اينترنتي  درخبرديگري، 

شوراي صنفي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به داليـل  
جو دانشگاه فـردوسـي   ”...  سياسي منحل شد. درگزارش آمده است: 

(مشهد) به شدت امنيتي است و درهر گوشـه ي ايـن دانشـگـاه             
نيروهاي حراست و انتظامات به وفور درحال گشت زني هستند كـه  
اين فضاي امنيتي از زمستان سال گذشته تاكنون بي سابقـه بـوده     
است ... در مهر ماه سال جاري، احكام انضباطي جـديـدي صـادر           
گرديد كه جهت مشخص نبودن راي تجديد نـظـر از اعـالم آن          

حكم محروميـت از     30قريب به  88خودداري مي شود ... در سال    
 88حكم انضباطي در جريان اعتراضات سال  20تحصيل و بيش از 

به منظور كنترل  89صادر شده است ... بطور كلي از ارديبهشت ماه    
، 88بيشتر دانشگاه و پس از پشت سر گذاردن ناآرامي هاي سـال      

مسئولين قصد داشتند با حربه هاي مختلف، ضمن اعـمـال فشـار      
بردانشجويان منتقد، زمينه را براي اعمال سلطه و پيشگيري از هـر    
نوع حركت اعتراضي آماده كنند ... در آغاز سال تحصيلي جديد در      
كمال ناباوري، دانشجويان شاهد تفكيك جنسيتي بـرخـي كـالس      
هاي درس براي ورودي هاي جديد بودند كه اين عمل مسئـولـيـن    
دانشگاه، با اعتراض گسترده دانشجويان همراه بود ... دراين بـيـن        
بسيج و جامعه اسالمي دانشگاه نيز بيكار ننشسته و با راه انـدازي      
جنگ رواني، سعي كردند اين اعتراضات به خشونت كشيـده شـود.     

“... 
مشابه همين وضع در دانشگاه هاي اصفهان، تبريـز، سـنـنـدج،       
رشت، يزد، دانشگاه ملي (شهيد بهشتي تهران)، دانشگـاه عـلـم و         
صنعت تهران، شيراز و اهواز جريان داشته و دارد. دفترهاي انجمـن   
هاي اسالمي در دانشگاه هاي اصفهان، شيراز و مازندران پلمـپ و    

 فعاليت اين تشكل ها زير فشار ارگان هاي امنيتي قرار دارد. 
آبان بخش اصلي واحدهاي نظـامـي و      13كودتاچيان در سالروز 

امنيتي را در مجاورت دانشگاه ها و در برخي از مراكز تحصيلي و در 
محوطه آن ها متمركز و مستقر كردند. اعالم حكومت نظامي پنهان  
در دانشگاه ها در سيزدهم آبان ماه با اعتراض جنبش دانشـجـويـي    

افزايش فشارها بر ”آبان ماه، يادآور شد:  12همراه بود. دانشجو نيوز، 
آبان ماه. چندين تن از دانشجويان دانشـگـاه     13دانشگاه در آستانه 

آبان به دادگاه انـقـالب      13اميركبير (پلي تكنيك تهران) درآستانه   
تـعـداد   ” دانشجو نيوز همچنين با تاكـيـد نـوشـت:          “  احضار شدند.

نامعلومي از فعالين دانشجويي دانشگاه امير كبير در آستانه سـالـروز   
تسخير سفارت آمريكا به همراهي فعالين دانشجويي چپ گـرا بـه     
دادگاه انقالب اسالمي احضار شده اند ... اين احضارها به مـنـظـور       

آبـان و       13ايجاد جو ترس و رعب در ميان دانشجويان درآستانه   
 ....“آذر صورت گرفته است  16همچنين پيشاپيش مراسم 

در اين زمينه بايد به اعتراضات به حق و دليرانه دانشـجـويـان و      
گروهي از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايران اشاره كرد كه در پـي  
اعالم انحالل اين مركز آموزشي صداي اعتراض خود را بلند كرده و 

 دولت ضد ملي كودتا را عامل اين حركت مي دانند. 
آنچه مورد اشاره قرار گرفت، جو حاكم بر دانشگاه هاي كشـور و    
توطئه هدفمند كودتاچيان براي مهار و سركوب جنبش دانشجويي را 

نشان مي دهد. درچنين وضعيتي ادامه مبارزه جنبش دانشجويي و تقويت صفوف  
 آن از اهميت اساسي برخوردار است. 

كليه اخبار و گزارشات حاكي از آن است كه به رغم اعمال فشار و پيـگـرد و     
سركوب، فعاالن و مبارزان پرشور جنبش دانشجويي، با تكيه بر تجربيات چـنـد     
سال اخير و سنت هاي تاريخي درخشان اين جنبش، به پيكار بـا اسـتـبـداد و         
ارتجاع ادامه داده، و روحيه مقاومت و مبارزه در مجموعه جنبش دانشجويي بـا    
وجود فشارها ، زندان و شكنجه دانشجويان در بند، بسيار باالست. بي شـك بـا      

شاهد انواع توطئه ها از سوي تـاريـك      -آذر 16 -نزديك شدن به روز دانشجو
انديشان خواهيم بود. هدف كودتاچيان ايجاد تفرقه و پراكندگي درصفوف جنبش  
دانشجويي و حذف آن از صحنه مبارزه است. يكي از مهم ترين و اصلي تـريـن    
وظايف مبارزان جوان در لحظه كنوني، پرهيز از اين دام و تاكيد بـر اتـحـاد و        

سياسي است. به عـالوه، تـاثـيـر           -همبستگي ميان طيف هاي مختلف فكري
گذاري، جذب و فعال ساختن توده هاي وسيع دانشجو، به ويـژه دانشـجـويـان       
جديد، با تنظيم و اعالم برنامه و اهداف صنفي و سياسي واقع بينانه ومنطبق بـر  

 اوضاع و خواست جوانان، از نكات مهم در دوران فعلي مبارزه است. 
يكي ديگر از مقاصد كودتاچيان درافزايش اعمال فشار بردانشگاه ها، تحميـل  
انزوا و گسستن پيوند ميان مردم با جنبش دانشجويي است. جنبش دانشجـويـي    
فقط با تكيه بر توده ها و برقراري پيوند عميق با آنان قادر خواهد بود فشارها و   
سركوب را تحمل و به مبارزه خود ادامه دهد. بنابر اين، با استناد بـه تـجـربـه          

، و مبارزه دليرانه توده ها با كودتاي انتخاباتي، تحكـيـم    88جنبش سبز در سال 
رابطه و پيوند با توده هاي محروم جامعه از اولويت هاي انكار ناپذير جـنـبـش      

 دانشجويي در وضعيت سركوب و اعمال فشار شديد ارتجاع است. 
جنبش دانشجويي به عنوان يك گردان تاثير گذار و موثر اجتماعي، بخشي از   
جنبش مردمي ست در برابر  استبداد واليي. تجربه چند سال اخير گواه بر ايـن     
واقعيت است كه، جنبش دانشجويي زماني مي تواند به ارتقاء نـقـش خـود در        
مجموعه مبارزات سراسري مردم موفق گردد كه با حفظ ويژگي ها و مختصـات  
خاصِ خود، توان ، امكانات و نيروي خويش را در چارچوب جـنـبـش مـردمـي        
ارزيابي و ارائه كند. به بيان دقيق تر، جنبش دانشجويي ضمن پرهيز از افتادن در 
دام نيرنگ هاي ارتجاع حاكم، مي بايد همواره به دور از واكنش هاي شتابزده و 
يا اقدام هاي زود هنگام، انطباق با جنبش مردمي، سطح، توان و امكانات آن را   
در مركز توجه خود قرار دهد. عالوه بر اين ها، تحكيم و تقويت رابطه با جنبـش   

رمز كاميابي در اوضاع  -خصوصا زنان ، كارگران و زحمتكشان -هاي اجتماعي 
 دشوار كنوني است.

در همين رابطه انتشار بيانيه تحليلي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحـدت، در    
اواخر آبان ماه امسال، پيرامون راهبرد جديد فعاليت هاي دانشجويـي، اقـدامـي      
درست و الزم  در وضعيت كنوني به شمار مي آيد، به ويژه اينكه بر نكاتي مهـم  

هزينه زماني بايـد  ”...  در آن پافشاري مي شود. دراين بيانيه از جمله آمده است:   
پرداخت شود كه در چارچوب اهداف آرمان گرايانه، منافع و نتايج فعالـيـت هـا،      
ارزش الزم را داشته باشد و منجر به تغييرات مثبت و ملموس گردد ... استفاده از  
پتانسيل شبكه هاي غير رسمي (منظور از شبكه هاي غير رسمي در اين بيانـيـه    
مجموعه روابط موجود در زندگي روزمره نظير شبكه روابط افراد يك خوابگاه بـا  
هم، گروه هاي كوهنوردي، ورزشي، هنري، روابط دانشجويان سال هاي مختلف 
با هم و نظاير آن است) ... شبكه فعاالن دانشجويي هر دانشگاه بـايسـتـي بـر           
تقويت هر چه بيشتر شبكه هاي غير رسمي موجود در دانشگـاه هـا اهـتـمـام          
ورزند ... عالوه بر شبكه هاي غير رسمي موجود در دانشگاه ها، دانشجويـان از       
طريق خانواده، محل زندگي، دوستان ... با شبكه هاي متنوع و كالن اجتمـاعـي      
ديگر از قبيل فرو دستان، كارگران، اقوام و حاشيه نشينان در ارتباط هستند. ايـن   
ارتباط ها ... با شبكه هاي متنوع اجتماعي مي تواند پل هاي ارتباطي ... با ديگر       
گروه هاي اجتماعي باشد ... دانشجويان نشان داده اند كه فرزند زمـانـه خـود           
هستند ... استفاده از تمام ظرفيت هاي دانشگاه ها ... جهت متشكل شدن بيشتر       

اين موارد و به طور كلي راهبردها و رويكردهاي ارايه شـده در    ...“  دانشجويان.  
جنبش دانشجويي، بيانگر زنده بودن و خالقيت اين جنبش پرتوان اجـتـمـاعـي     

 است. 
به رغم تالش مزدوران تاريك انديشي، جنبش پرتوان دانشجويي همان گونه 

با افتخار و سربلندي ثابت كرد، در صحنه مبارزه حضـور جـدي      88كه در سال 
داشته و خواهد داشت. با زور، شكنجه، اعدام و سركوب نمي توان طـنـيـن پـر        

 را از فضاي ميهن ما زدود. اتحاد، مبارزه، پيروزي شكوه شعار

 ادامه شانزدهم آذر ...
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اعالم همزمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و اصالح قانـون  
كار، موضوع پر اهميت چگونگي تامين حقوق صنفي و سياسي طـبـقـه    

 كارگر و ديگر زحمتكشان را به بحث روز بدل كرده است. 
در اوايل آبان ماه سال جاري، هنگامي كه وزارت كار دولت ضد ملـي  
كودتا از نهايي شدن قريب الوقوع طرح اصالح قانون كار پرده برداشت، 
دبير كل تشكل حكومتي خانه كارگر با تاكيد بـر نـارضـايـتـي ژرف            
زحمتكشان از چنين برنامه اي، در جريان همايش ساالنه نمايـنـدگـان    
كارگري، كارفرمايي و دولت در هيات هاي تشخيص و حل اخـتـالف     

هدف اصلي از اصالحيه قانون كـار  ” ادارات استان تهران يادآوري كرد:  
قانون است كه مربوط به نحوه اخراج كارگران مـي شـود ...          27ماده 

قانون كار براي حمايت از كارگران است بنابر اين نبايد براي اصالح آن 
 ...“در اتاق هاي در بسته تصميم گيري شود. 

اصالح قانون كار بخش جدايي ناپذير جراحي بزرگ اقتصادي قلمداد 
كه در “ اصالحات”مي گردد، اما تشخيص اينكه محتوي و مضمون اين 

پشت درهاي بسته صورت مي گيرد، چيست، چندان دشوار نخواهد بود. 
آنچه امروزه وزير كار دولت كودتا پيرامون اصالح قانون كار عنوان مـي  
سازد، جدايِ از تغييرات اعمال شده قبلي نيست. تصويب قـانـون رفـع       
موانع توليد، كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس به تصويب رسيـد،  

قانون كار را تغيير داد و بر مبناي آن مـنـافـع     24، و  21،  10،  7مواد 
زحمتكشان پايمال گرديد. به عبارت ديگر، حق فسخ يك طرفه قرارداد  
كار به كارفرمايان اعطا شد، كه در واقع زمينه وبستر براي حذف مـاده    

 را فراهم كرده است. 27
آبان ماه، ضمن يادآوري چند نوبت پيشـنـهـادات     8در اين باره ايلنا ، 

پس از چند نوبـت  ”...  اصالح قانون كار طي سال هاي گذشته، نوشت:  
پيشنهادات اصالحي قانون كار كه بخش قابل توجهي از حقوق كارگران 
را تضييع كرد از جمله حق فسخ يك طرفه قرارداد كار را به هر بهـانـه   
اي برابر سليقه كارفرما اجرايي كرد. درحالي كه چيزي از قـانـون كـار       
نمانده امروز مي بينيم قانون بيمه بيكاري را مي خواهند با هـدف كـم     
كردن حمايت هاي كارگراني كه توسط همين قانون بيكار مي شـونـد     
تغيير دهند. وزارت كار اعالم مي كند اصالحات قانون كار را مي خواهد  
به مجلس ببرد و همه اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه كـارگـران     
كوچكترين دخالتي در مسير تغييرات آن ندارند و فقط بايد منتظر عواقب 

 ...“آن باشند. 
يكي از نمونه هاي مشخص تضييع حقوق كارگران و زحمتكشـان و    
نابودي امنيت شغلي آنان حذف بيمه اجباري كارگران ساختماني اسـت    

با  -كه شوراي شهر تهران، وزارت كار، و وزارت رفاه و تامين اجتماعي 
آن را پيگيري مي كنند. مدافعان حذف بيمـه    -حمايت مستقيم مجلس 

كارگران ساختماني مدعي اند كه، هزينه باالي ساختمان سـازي ايـن       
صنعت را تهديد مي كند و بنابر اين بايد از هزينه ها كاسـت! صـرفـه       
جويي يا كاستن از هزينه ها نيز فقط شامل حال كارگـران بـي پـنـاه         
ساختماني مي شود.  عالوه بر اين ها، معضل جدي ديگر مـربـوط بـه       
سطح درآمد، ميزان حقوق و به طور كلي قدرت خـريـد كـارگـران و           
زحمتكشان است.  با در نظر گرفتن جهش قيمت ها دراثر اجراي قانون  
هدفمند سازي يارانه ها، ميليون ها كارگر ميهن ما قادر بـه تـامـيـن         
مايحتاج اوليه خود نخواهند بود. از هم اكنون قيمت كاالها وخـدمـات      
عمومي در آستانه حذف يارانه ها افزايش چشم گير يافته و اين موضوع 
چالش بزرگي را در برابر زحمتكشان و خانواده هايشان پديد آورده است. 
آزاد سازي اقتصادي به معني يك فاجعه براي كارگران است. بـه ايـن      
معنا كه، از يك سو برتعداد بيكاران كشور به عـلـت ورشـكـسـتـگـي          
واحدهاي توليدي افزوده مي شود، و از ديگر سو سطح درآمد كـارگـران   
شاغل با جهش قيمت ها كاهش چشم گير مي يابد. خبـرگـزاري كـار       

مهرماه،  با اعتراف به شكاف ژرف مـيـان دسـتـمـزد           6 -ايلنا -ايران
جيب كـوچـك   ” زحمتكشان  و هزينه هاي زندگي، از جمله نوشته بود:  

كارگران و وزن زياد هزينه ها. به نظر مي رسد در نتيجه ادامه نابساماني 
ماه گذشته برگستره  دهانه اين شكاف افزوده  6هاي اقتصادي در مدت 

ماه اخير مطالبات مزدي كارگران برمبناي  6شده است ... درحالي كه در تمام    
هزار تومان درماه پرداخت شده است. گـزارش هـاي بـانـك           303مزد پايه 

مركزي نشان مي دهد كه هزينه متوسط برخي اقالم ضرور (لبنيات، تـخـم      
ريال درهفتـه   270هزار و  703مرغ، قند، شكر، چاي و روغن نباتي) از حدود  

 1) به  89(شبِ تعيين حداقل دستمزد براي سال  88اسفند سال  21منتهي به 
ريال در هفته منتهي به آغاز مهر ماه افزايش يافته  310هزار و  250ميليون و 
دراين گزارش سپس با مقايسه ميزان دستمزده ها با نرخ تـورم و      ...“  است.  

مبنا قرار دادن تعاريف جهاني مصرف حداقل كالري براي يك انسان تاكـيـد   
واحد  179هزار و  2حداقل كالري روزانه مورد نياز براي هر فرد ”... مي گردد: 
واحد) است. مي توان با يك تناسب ساده نـتـيـجـه          370هزار و  65(ماهانه 

 96گرفت كه هر ايراني براي رفع گرسنگي ماهانه خود بايد مبلغي در حدود   
هزار تومان هزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يـك    
كارگر ساده است. اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمـزدهـا    

هزار تومان را براي يك خانواده چهار نفري تعيين كـرده اسـت،        303مبلغ 
بديهي است با اضافه شدن تعداد اعضاي خانواده فرد مزدبگير اين هزينـه از    

 ...“ثلث حقوق فراتر خواهد رفت. 
اين مقايسه آماري را مي توان با افزودن هزينه هاي مسكن، دارو و درمان، 
هزينه تحصيل فرزندان و جز اين ها، كامل تر كرد تا مشخص شود كه، دولت 
ضد ملي احمدي نژاد با سياست هاي خود چه وضعيت تلخ و دردناكي را براي 
ميليون ها كارگر و خانواده هايشان رقم زده است. ماجرا به همين جا خاتـمـه    
نمي يابد. موضوع حياتي ديگر، اصالح قانون كار و حذف كليه مواد و تبصـره   
 -هاي حمايتي آن درچارچوب طرح تحول اقتصادي است. سخنـگـوي كـار      

گروه طرح تحول اقتصادي، ماه گذشته، ضمن توضيحاتي پيرامون چگونگـي  
اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، با صراحت تاكيد كرده بود كه، دستمزد 
زحمتكشان و به طور كلي مزدبگيران هنگام اجراي ايـن قـانـون افـزايـش          
نخواهد يافت. همچنين وزير كار دولت كودتا بارها خاطرنشان ساخته  كه ، در 
اصالح قانون كار ماده مربوط به افزايش ساليانه دستمزدها براساس بـرنـامـه    
اصالح ساختار اقتصادي و آزاد سازي اقتصادي حذف مي گردد. به اين ترتيب  
هيچ دورنماي روشني در برابر كارگران وزحمتكشان براي انطـبـاق مـيـزان       

 دستمزدها با نرخ واقعي تورم وجود ندارد.
به اين موضوعات بايد سياست چوب حراج زدن برصنايع كليدي و مادر بـر  

را بيفزايم. با اين اوضاع چه راهي پيش پاي طبقه كارگر  44پايه ابالغيه اصل 
ايران وجود دارد؟! چگونه مي توان در اين اوضاع بسيار نامساعد از حـقـوق        

سياسي زحمتكشان دفاع كرده و مانع يورش هاي پي درپي ارتجاع و  -صنفي
اليه هاي غير مولد سرمايه داري ايران به منافع زحمتكشان شـد؟! امـكـان       
واقعي مبارزه در لحظه حاضر، تقويت جنبش سراسري ضد استبدادي اسـت،    

 كه به رغم همه فشارها، كماكان در صحنه سياسي كشور حضور دارد. 
آزاد سازيِ اقتصادي و اصالحِ قانون كار به سود كالن سرمايه داران، وسيع 
ترين يورش به منافع و حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران تلقي مي 
گردد. تمام امكانات ارتجاع حاكم و نيروي سركوبگر آن درخدمت اين هـدف   
سازمان دهي شده است. پيگرد و بازداشت اعضاي سنديكاي كارگران شركت  
واحد اتوبوس راني، تقويت بسيج كارخانجات، تشديد فضاي پليسي در محيـط  
هاي كارگري، همه و همه، جلوه هايي از اين سياست ضد كـارگـري رژيـم      

 واليت فقيه اند.

كارگران و زحمتكشان و پيامدهاي 
 آزاد سازي اقتصادي
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 قوه قضاييه و اعمال فشار 
 بر وكالي مستقل

دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه در همدسـتـي آشـكـار       
باكودتاچيان، حمالت برنامه ريزي شده اي را بر ضد وكـالي  
شجاع و مستقل دادگستري سازمان داده است. اين اقدام ها، 
نقض خشن استقالل قوه قضاييه و تبديل آن به زايده ارگـان  

نظامي محسوب مي شود  و اوج بي قانوني در    -هاي امنيتي
 جمهوري اسالمي را آشكار مي كند. 

بازداشت نسرين ستوده، وكيل پرونده گروهي از زندانيان سـيـاسـي، و      
پيش از او دستگيري و زندان محمد اوليايي فرد، وكيل فـعـاالن دربـنـد         

سال حبس براي محمد سيف زاده،  9جنبش كارگري، و اخيرا صدور حكم 
وكيل دادگستري و عضو موسس  كانون مدافعان حـقـوق بشـر ايـران،         

آبان مـاه   22وهمچنين بازداشت سه وكيل دادگستري در بامداد روز شنبه 
در فرودگاه تهران، هنگام بازگشت به كشور، و نيز بازداشت دو وكيل ديگر 
در شهر تهران به دستور شعبه امنيت دادسراي شهيد مقدسي، عـمـلـكـرد     
سيستم قضايي جمهوري اسالمي و خصوصا شخص صادق الريـجـانـي،      

 رييس قوه قضاييه، را در كانون توجه قرار داده است.
در اوايل آبان ماه سال جاري، با حكم دادگاه بدوي، محمد سيـف زاده،    
وكيل دادگستري و از اعضاي بنياد گذار كانون مدافعان حقوق بشـر، بـه       

سـال   10سال زندان و  9علت آنچه اقدام عليه امنيت ملي خوانده شد، به 
محروميت از شغل وكالت محكوم گرديد. اين حكم ناعادالنه بخـشـي از      
سياست رسمي واپس گرايان در برابر  وكالي شجاع و مستقل و كـانـون     
مدافعان حقوق بشر قلمداد مي گردد، و هدف اصلي آن تضعيف وسـپـس     
حذف كامل نقش وكالي مستقل در محاكم قضايي، خصوصا دادگاه هاي 
انقالب اسالمي، است.  در جريان مبارزه مردم با كودتاي انتخاباتي و پـس   
از پيگرد، سركوب و بازداشت هاي گسترده طي سال گـذشـتـه، وكـالي       
شجاع و نيز كانون مدافعان حقوق بشر نقش برجسته و فوق العاده ارزنـده    
اي در دفاع از جان و حقوق زندانيان سياسي، حمايت از خـانـواده هـاي        
مبارزان دربند و افشاي شكنجه و نمايشات مشمئز كننده اعترافـات ايـفـا      
كردند، كه همين امر را سبب حمله هاي سيستماتيـك و حسـاب شـده          
كنوني به وكالي دادگستري ارزيابي بايد كرد. اعمال فشار بر وكال از سال  
گذشته و ابتدا با رد صالحيت گسترده  داوطلبان انتخابات هيـات مـديـره      
كانون وكالي دادگستري آغاز شد. مطابق طرح و نقشه كودتاچيان، قـوه     
قضاييه با مشاركت عناصر بدنامي چون اژه اي، رييسي و رازيني، آيين نامه 
جديد قوه قضاييه را تدوين كرد كه برپايه آن، كانون وكالي دادگستري و 
اتحاديه سراسري كانون وكالي دادگستري ايران استقالل خود را از دست 
داده و به زير مجموعه سيستم قضايي مبدل مي شدند. با برگماري صادق  
الريجاني، عالوه بر ادامه اين سياست، يعني ميان تهي كردن كانون وكال، 
بازداشت و محروميت از اشتغال به وكالت نيز به اين برنامه افزوده شد كـه  
نتيجه آن وضعيت كنوني و دستگيري كامال غير قانوني تعدادي از وكـال    
بوده است. حكم سنگين براي محمد سيف زاده، حاوي نكته پراهـمـيـتـي      
است كه بايد به دقت به آن توجه كرد و آن را عالمت وابستگـي شـديـد      
سيتسم قضايي به نهادهاي امنيتي، در دوره رياست صـادق الريـجـانـي،       
دانست. بي دليل نبود كه رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايـران، در       
واكنش به حكم سنگين و ناعادالنه براي محمد سيف زاده، اعالم داشـت:  

براي نخستين بار يك وكيل دادگستري به علت فعاليت هاي دفاعـي و    ” 
حقوق بشري محكوم مي شود ... تنها نهادي كه مي تواند وكيل را به طور    
دايم و يا موقت از وكالت محروم كند، دادگاه انتظامي وكالست و نه دادگاه 

 ...“انقالب. 
در حال حاضر معاونتي  زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل شده اسـت    
كه وظيفه ظاهري آن پيشگيري از جرم اعالم گرديده، ولي همين معاونت 
به پرونده سازي، شناسايي و اعمال فشار بر فعاالن سياسي و اجتماعي مي 
پردازد و برخي پرونده سازي ها به ضد وكالي مستقل تـوسـط هـمـيـن        
معاونت صورت پذيرفته است. محسني اژه اي، دادستـان كـل كشـور و          

آبان ماه خود، با اشاره به ايـن     10سخنگوي قوه قضاييه، در نشست خبري 
يكي از مواردي كه براي دستگاه قضايي لحاظ شده ...  ”... معاونت گفته بود: 

مقوله پيشگيري از جرم است. آيت اهللا آملي الريجاني در ايـن خصـوص          
اهتمام ويژه دارد و در اين راستا معاونتي زير نظر رياست دستگاه قضـايـي     
تشكيل شده و مسئوليت آن نيز برعهده آقاي ذوالقدر [پاسدار ذوالقدر!] است. 
وي با انگيزه بسيار بااليي با دستگاه ها درحال برگزاري جلساتي هستند، هم 
چنين با بخش هايي از دولت و خود قوه قضاييه نيز جلساتي را برگزار كـرده  
اند ... سالمت، آرامش و آينده جامعه دراين رابطه در اولويت قرار مي گيـرد.      

بر پايه ...“ اگر در يك جامعه امنيت نباشد نمي توان هيچ كاري را انجام داد. 
چنين برنامه ريزي هايي است كه بازداشت وكال و صدور احكام سنگين غير 
قانوني براي آنان صورت گرفته و مي گيرد. همزمان با انتقاد و اعتراض بـه     
نقش دادگاه هاي انقالب اسالمي، به ويژه در صدور احكام بـراي وكـالي     
مستقل، مسئوالن ارشد قوه قضاييه از تقويت اين دادگاه ها در آينده نزديك 

آبان ماه، از قول رييس كل دادگستري  12خبر مي دهند. خبرگزاري فارس،  
دادگاه انقالب [اسالمي] يكي از محاكم مهم   ” استان خوزستان، گزارش داد:  

و حياتي در سيستم قضايي است كه مورد توجه جدي است ... مـبـارزه بـا        
گروهك ها، معاندان انقالب اسالمي و ... از جمله مهم ترين اهداف دادگـاه     
انقالب است كه تاكنون كارنامه بسيار موفقي داشته است ... در سـه دهـه        
گذشته هر گاه انقالب اسالمي مورد طمع دشمنان قسم خورده قرار گرفـت،  
دادگاه انقالب با قاطعيت وارد عمل شده و اين توطئه ها را در نطفه خـفـه     

ضرورت بيش از پيش وجود دادگاه انقالب اسالمـي را     88كرده است. فتنه 
 ...“آشكار كرد. 

آبان  ماه، ضمن حمله به  22همچنين صادق الر يحاني، طي ديداري در 
وكالي مستقل اعالم داشت كه، برخي اظهار نظرهاي وكال در خصـوص      
اقدامات دستگاه قضايي و نيز مصاحبه با رسانه هاي بيگانه مـوجـب وهـن      
جامعه وكالت است.  به اين ترتيب سيستم قضايي جمهوري اسالمي تا حـد   
يك كارگزار نهادهاي امنيتي و نظامي تنزل مي يابد و محاكم آن، از جملـه  

به ابزاري بـراي     ،1360همچون دهه خونين دادگاه انقالب اسالمي، 
سركوب بدل مي گردند. درگرماگرم اين اوضاع، علي رازيـنـي، يـكـي از            
جنايتكاران بدنام و بد سابقه ارتجاع و از مجريان اصلي فاجعه ملي كشـتـار     

، كه اكنون به عنوان معاون حقوقي رييـس قـوه     1367زندانيان سياسي در 
قضاييه انجام خدمت مي كند، با دفاع از عملكرد دادگاه انقالب اسالمـي و    
تاييد بازداشت وكالي مستقل طي ديداري با تعدادي از نمايندگان مجـلـس   

آبان ماه، با رد لزوم تدوين اليحه جرم سياسي، اعـالم   16شوراي اسالمي، 
فعال تدوين اليحه جرم سياسي را در دستور كار نداريم. معتقـدم   ”...  داشت:  

قوه قضاييه با كمك قواي مقننه و مجريه بايد اين اليحه را تدوين، تصويب 
رازيني درهمين ديدار با صراحت از محدود كردن فعـالـيـت    ...“  و اجرا كند.  

دادگاه هاي انقالب اسالمي و ضرورت حضور هيات منصفه هنگام رسيدگي 
 به جرايم سياسي انتقاد كرد. 

دقيقا به همين دليل  برخي وكالي مستقل، با عدم پذيرش راي دادگـاه    
بدوي درباره يكي از موسسين كانون مدافعان حقوق بشر، خاطر نشان مـي    

قانون اساسي دادگاه هاي انقالب اسالمي  172و  159مطابق اصول ” كنند:  
از اساس غير قانوني اند و اگر موضوع دادگاه رسيدگي به پرونده سيف زاده   
جرم بود كه نيست، محاكمه بايد در محاكم كيفري با حضور هيات منصفـه  

 “واقعي و نه حكومتي و به صورت علني انجام مي شد.
در خصوص اعمال فشار بر وكالي مستقل و مدافعان حقوق بشر، شيرين 
عبادي اخيرا در بيانيه مشتركي به همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايـران  
و كارزار بين المللي حقوق بشر درايران، با محكوم كردن حمله هاي هدفمند 

اين حكم غير عادالنـه  ” به فعاالن حقوق بشر و وكال، از جمله نوشته است:  
نشان از اين دارد كه قوه قضاييه هر روز بيشتر از گذشته استقالل خود را از 

 ...“دست مي دهد. 
ايراد اتهام به وكالي شجاع دادگستري، همان گونه كه قبال نيـز اشـاره     
كرديم، بخشي از سياست سركوب و برقراري آرامش گورستاني اسـت كـه     
كودتاچيان با هدايت ولي فقيه آن را دنبال مي كنند. روند دادرسـي هـاي        
ناعادالنه، برپايي دادگاه هاي غير علني، تنظيم كيفر خواست دروغـيـن، و       
پيگرد وكالي دادگستري نشانگر سيماي قرون وسطايي قوه قضـايـيـه و        
ضرورت ايجاد دگرگوني بنيادين در آن با حذف قوانين ارتجاعي و محـاكـم   
غير قانوني خصوصا دادگاه هاي انقالب اسالمي است. دراين مبارزه بايد بـه   

 طور جدي وموثر از وكالي مستقل حمايت كرد.



1389آذر ماه   1شنبه  دو   9   856شمارة  

نظام پولي و بانكي درهر كشوري، به دليل نقش تعيين كننده پول دراقتصاد، 
از عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب مي گردد. سياست هاي پولـي بـانـك       

اجتـمـاعـي     -مركزي جمهوري اسالمي كه در چارچوب سمت گيري اقتصادي
رژيم تدوين، تنظيم و به مورد اجرا گذاشته مي شود، نتايج و اثـرات نـاگـواري      

صنعتي  ميهن ما، به همـراه داشـتـه       -براي اقتصاد ملي، به ويژه بنيه توليدي
است.  طبق آخرين گزارش رسمي معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهـبـردي       
رياست جمهوري، بانك مركزي و به طور كلي سياست گذاري هاي پولـي نـه     
تنها موفقيت آميز نبوده، بلكه كاهش توان توليدي و افزايش نقدينگي را نـيـز     

عملكـرد  ” آبان ماه، با درج اين گزارش، توضيح داد:   15موجب شده است. ايلنا،  
سياست هاي پولي  كشور در دهه اخير (خصوصا سال گذشته) در كنترل رشـد     

درصـد     20نقدينگي توفيقي نداشته و متوسط رشد آن (رشد نقدينگي) بيش از   
گزارش شده است، طبق مطالعات انجام گرفته يكي از عمـده تـريـن داليـل         
افزايش تورم، افزايش نقدينگي بوده است ... بنابه پيشنهاد معاونت برنامه ريزي    
و نظارت راهبردي، بانك مركزي بايد براي بهبود شرايط اقـتـصـادي كشـور،       
عالوه بر كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد، نـرخ سـود     

 ...“بانكي را با توجه به عملكردها و سياست هاي كنترل تورم كنترل كند. 
پرواضح است كه با سياست هاي اقتصادي دولت ضد ملي احمدي نـژاد و      
اجراي آزاد سازي اقتصادي و خصوصا نظام پولي و بانكي موجود، امكان هدايت 
نقدينگي براي تقويت فعاليت هاي توليدي امكان پذير نيست. بررسي مـيـزان      
بدهي بنيادهاي انگلي و شركت هاي وابسته به سپـاه پـاسـداران و بـخـش            
خصوصي غير مولد به نظام بانكي، و حجم و ميزان نقدينگي در دست آن هـا،    
نشانگر رشد نقدينگي و نيز انتقال و حركت اعبتارات بانكي و تسهيالت كـالن  
به سوي فعاليت هاي پرسود تجاري و داللي است، و دراين ميان دولـت ضـد     
ملي كودتا بدون كوچك ترين نظارت جدي يي بر اعتبارات پرداختني بانك هـا  
به بنيادها، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و كميته امـداد و از ايـن قـبـيـل              
موسسات، عمال به فربه تر شدن اليه هاي غير مولد سرمايه داري ايران يـاري  
مي رساند. مقايسه سهم بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات از اعتـبـارات    
بانكي، به ويژه در دوران دولت احمدي نژاد، خود گويا وبي نيـاز از هـرگـونـه         

 توضيح و تفسيري است. 
افزايش اعتبارات بانكي به شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي، و   
     توزيع نامناسب اين اعتبارات در بخش هاي عمده اقتصادي، آن هم در نـبـود
نظارت و عدم وصول ماليات متناسب، از يك سو فعاليت در امور تجاري، داللي، 
سفته بازي بر روي كاال و ساختمان را تشويق و رواج داده، و از ديگر سـو بـه     

و    -كشاورزي و صنـعـتـي   -علت كمبود سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي
افزايش نقدينگي وضعيت حاد تورمي را پديد آورده كه با اجراي قانون هدفمنـد  
سازي يارانه ها و مقررات زدايي، به مراتب بدتر و فاجعه بارتر خواهد شد. نكتـه   
مهم دراين زمينه، يعني تورم و افزايش قيمت ها، سياست دولت ضـد مـلـي        
احمدي نژاد است. اين دولت براي جلو گيري از افزايش بهاي كاالها و خدمات  
به واردات به عنوان عامل ايجاد تعادل و مهار قيمت ها روي آورده و آن را         
سياست رسمي خود اعالم داشته است، اما اين سياست به طور كلي نتوانسـتـه   
عدم تعادل در بازار مصرف و افزايش قيمت ها را حتي التيام بخشد. حاصـل و     
نتيجه اين سياست حمايت از واردات براي حفظ تعادل در بازار، فشار بـرگـرده     
زحمتكشان و اكثريت مطلق جامعه است، زيرا افزايـش قـيـمـت هـا بـراي             
مزدبگيران برخالف اليه هاي متمول و صاحبان سرمايه و مشاغـل آزاد، بـه       
معناي باال رفتن هزينه زندگي و در نتيجه كاهش قدرت خريد شان است. ايـن   
ها، بخش هايي از اثرات ناگوار سياست هاي پولي اتخاذ شده و در حال اجرا يِ 
دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد كه مسئوالن اقتصادي عوام فريبانه سعي در 
پنهان ساختن آن دارند. از ديگر نكاتي كه در اين خصوص شايسته توجه جدي  
است، موضوع كاهش پي درپي حساب ذخيره ارزي كشور و انتشار آمارهاي غير 

 واقعي و ساختگي پيرامون ميزان بدهي هاي خارجي كشور است. 

مـهـر      28برپايه آخرين اطالعات منتشره از جمله درخبرگزاري ايسنا، 
نسبت به سال پيش  1387ماه امسال، حساب ذخيره ارزي كشور در سال 

درصد كاهش يافته است. ايسنا نوشته بود كه، مـوجـودي       43/  3از آن، 
 23خورشيدي رقمي مـعـادل      1386نقدي حساب ذخيره ارزي در سال 

ميليارد  13به  1387ميليون دالر بود كه اين رقم در سال  175ميليارد و 
 10ميليون دالر كاهش يافته، يعني در مدت يك سال مـعـادل      143و 

 ميليارد دالر از اين حساب برداشت گرديده است. 
تشكيل داد    1379حساب ذخيره ارزي را دولت محمد خاتمي در سال 

كه زير  نظر هيات امنايي به همين نام (حساب ذخيره ارزي) اداره مـي      
سپاه، در مرداد ماه  -شد. با روي كار آوردن احمدي نژاد توسط ولي فقيه 

هيات امناي حساب ذخيره ارزي در شوراي عالي مديريت و    1386سال 
برنامه ريزي ادغام و سپس به كميسيون اقتصادي دولت منتقل و بعد از   

انحالل آن اعالم گرديد: از آن زمان تا   1387آن در ارديبهشت ماه سال 
امروز دولت تحت هيچ عنواني حاضر به انتشار آمار موجودي اين حساب 
استراتژيك ملي نشده و آخرين بار رييس كل بانك مركزي جـمـهـوري    
اسالمي در پاسخ به پرسشي پيرامون مبلغ موجودي آن، تاكيد كرد اعالم 

با انتشار خـبـر   “.  به صالح نيست” اينكه ميزان موجودي چه مبلغي است 
ميلياردي موجودي اين حساب، بسياري از كارشناسان و حتي  10كاهش 

تعدادي از نمايندگان يادآوري مي كنند كه، عدم اعالم مـبـلـغ حسـاب       
ذخيره ارزي به علت  كاهش آن و برداشت هاي مكرر و نـامشـخـص        
دولت از آن است! پيامد اين كاهش شديد و شگفت آور موجودي حساب  
ذخيره ارزي كشور عبارت خواهد بود از: تضعيف توان اقتصادي كه درپي  
خود تضعيف امنيت ملي را به همراه دارد و نيز تنزل جايگاه و مقام ايران 
و كاهش تاثير گذاري در واردات و صادرات و فعاليت هاي بازرگاني بيـن  
المللي به عالوه تضعيف نفوذ و اعتبار كشور در مبادالت اقـتـصـادي و      
معادالت سياسي جهاني! در كنار اين ها، بايد به مسالـه بـدهـي هـاي         
خارجي اشاره كرد. دولت كودتا با انتشار آماري غير واقعي و بدون در نظر 
گرفتن بهره هاي كوتاه مدت و بلند مدت وام هاي خارجي و بدون ذكـر  
اين نكته مهم كه ميزان بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت چه مـقـدار   

 18است، مدعي است كه كل بدهي خارجي جمهوري اسالمي در حدود 
ميليارد دالر است. بي شك اين آمار ساختگي و نادرست نيز مانند ديگـر   

 آمارهاي دولت كودتا قابل اتكا نبوده و نيست.
به هر روي، نظام پولي و بانكي رژيم واليت فقيه وسياست هايي كـه    
دولت ضد ملي احمدي نژاد در چارچوب آن دنبال مي كند، تنها و تنها به 
سود كالن سرمايه داران و به شدت به زيان منافع اكـثـريـت جـامـعـه         
خصوصا زحمتكشان شهر و روستا بوده و دشواري هاي جدي، خطرنـاك  
و غير قابل پيش بيني يي را براي اقتصاد ملي و رشد و سـامـان يـابـي       

 اقتصادي كشور پديد آورده و مي آورد.

كاهش حساب ذخيره ارزي، و سياست 
 هاي پولي رژيم واليت فقيه

مسكو در قبال ايران دستخوش تغيير شده و به اعتقاد عده اي از صاحب 
نظران، اين اقدام به معناي گردش روسيه به سوي طرح هاي پرسودتـر  

 “است.
ضعف دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي در مورد درياي خزر ، بـر    

است كه بـه دلـيـل      ”  رژيم واليت فقيه ” گرفته از سياست هاي كنوني 
عدم توانايي در حل مشكالت سياسي  و اقتصادي ، با موضـع گـيـري      
هاي غير منطقي و تشنج آفرين،  و با قرباني كردن منافع ملي ، چه در   
عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي ، تالش مي كند تا  بـحـران       
هاي روز افزون  داخلي را با حربه  دامن زدن به مشكالت  بين المللـي،  

 از نظرها پنهان بدارد.
سياست هاي غير مسئوالنه سران رژيم،  و عدم شركـت فـعـال در        

” شعارهاي ” حيطه  تامين منافع مردم ميهن مان، و نيز بسنده كردن به 
عوام فريبانه ، در عمل صحنه را براي  حضور رقيبان در قلمرو مـنـافـع    
ايران باز مي گذارد، و ثروت هاي ملي را در معرض تاراج قرار مي دهند. 
چنين سياست هايي  منافع ميهن مان را چه در عرصه ملي و چـه در        

 عرصه بين المللي به خطر انداخته است .

 ادامه شكست سياست خارجي ...
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شكست سياست خارجي رژِيم در رابطه با 
 تدوين رژيم حقوقي درياي خزر

حل مسئله تعيين رژيم حقوقي درياي خـزر، مـي       
  بايست بر اساس  ديپلوماسي يي فعال، با نظر داشـت
واقعيت هاي موجود  بين المللي و امكانات قـانـونـي      
تامين كننده منافع كشورمان ، استوار باشد. در عـمـل    
اما سياست هاي غير اصولي، سـهـل انـگـارانـه و            

واليـت  ” بندوبست گرايانه و مصالحه جويانه رژيـم      
سبب شده است تا نقش ميهن مان در عـرصـه   “  فقيه

مسايل مربوط به آينده بهره برداري از منابع دريـاي    
 خزر هرچه كم رنگ تر شود.

پس از كنفرانس دوروزه  تهران در مـورد تـدويـن      
رژيم حقوقي درياي خزر ، آنچه كه مشخـص شـده،     
عدم توافق بر سر چگونگي تقسيم درياي خزر و بستر 
آن است كه بار ديگر همچون دو دهه گـذشـتـه بـه       
كنفرانس هاي آتي محول شده است. با طوالنـي تـر      
شدن زمان تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، ايران در   
عمل، توان و امكان تاثير گذاري بر اين روند را بـه      
دليل منفعل بودن سياست خارجي اش از دست مـي    
دهد، و اين در زماني است كه كشورهاي ديـگـر بـه      
فعاليت هاي اقتصادي و سياسي خود در اين زمينه مي 
افزايند. پس از فرو پاشي اتحاد شوروي، سران رژيـم     
واليت فقيه با ناديده گرفتن قرار دادهاي سال هـاي    

درصدي  50، كه به ايران حق مالكيت 1940و  1921
 20خزر را مي داد، مسئله تقسيم خزر را بـر اسـاس       

درصد براي هر كشور پذيرفتند. اما با گذشت زمان و    
، رفته رفتـه  ” واليت فقيه ” سهل انگاري ها ي  رژيم 

مسئله تقسيم درياي خزر بر اساس وسعت ساحل هـر  
كه بر مبناي آن سهم ايران برابـر   -كشور دانسته شد 

و از سوي روسيه مختـومـه     -درصد خواهد بود 12با 
اعالم شد. البته سران رژيم، براي سرپوش گذاشتن بر  
اين شكست سياسي و اقتصادي مهم، در رسانه هـاي  

را مـطـرح   “  درصدي از درياي خزر 50ادعاي ”داخلي 
مي كنند، كه در شرايط كنوني و با در نظر گـرفـتـن      
ضعف سياسي رژيم در عرصه بين المللي، در عـمـل     

 غير ممكن و غير عملي مي نمايد.
در همين رابطه ، محمد مهدي آخوند زاده، مـعـاون    
حقوقي و بين المللي وزير امور خارجه ، در مصـاحـبـه    

حـفـظ   اي با رسانه هاي كشور،  در پاسخ به مسئله 
مـا  ” گفـت:       درصدي ايران در خزر، 20سهم 

بحثمان فراتر از اين است ... بر اساس قـرار دادهـاي     
حق جمهوري اسالمي ايران در درياي  1940و  1921

(واحد مركزي خبر صدا  “  درصد است 20خزر بيشتر از 
 آبان).  19و سيما، 

منطقه خزر از نظر سياسي و اقتصـادي، در سـال       
هاي اخير به يكي از مناطق مهم جهان تبديل شـده    
است، و از همين رو مورد توجه جدي قـدرت هـاي       
بزرگ قرار گرفته است . منابع عظيم نفتي درياي خزر  
و تالش براي بهره برداري از آن ها سبب شده اسـت  
تا  مسئله تقسيم سطح و بستر آن ، به يكي از مسايل 
مهم  ميان كشورهاي حاشيه آن تبديل شود و با وجود 
انجام نشست ها و مذاكرات متعدد، هنوز توافقي كامل 

 در مورد آن نتوانسته است صورت بگيرد. 
همچنين اين منطقه در آينده اي نزديك به يكي از 
مهم ترين مراكز استخراج و صدور نفت و گاز تبديـل  
خواهد شد و به همين دليل به توافق نامه يي مشترك 
در مورد  تعيين رژيم حقوقي آن نيازمند است. در ايـن  
ميان  رژيم واليت فقيه ، به دليل ضعـف دسـتـگـاه       
ديپلماسي  و عدم شركت فعال در گفت و گـوهـا ي     
منطقه اي، عمال در حل مشكالت درياي خزرنتوانسته 
است نقش الزم را ايفا كند. نتيجه چنين سـيـاسـتـي      
سبب نا تواني ايران در تعيين چگونگي تقسيم دريـاي  
خزر و كاهش سهم بهره برداري كشورمان از منـابـع   

 موجود در آن شده است. 

طي چند سال اخير كشورهاي اطراف ساحل خزر، به غير از ايران، با انعقاد قرارداد ها و تـوافـق   
نامه هاي دو و يا چند جانبه توانسته اند به جذب سرمايه هاي خارجي دست زده و نقش فعالي را   
در زمينه  انتقال نفت و گاز به اروپا و آسيا را بر عهده گيرند. به دليل اهميت منطقه نيز، كشورهاي  
ساحلي درياي خزر تالش مي كنند تا با تقسيم بندي هاي جديد هرچه بيشتر به سهم خود بيفزايند 

 و در مقابل، سهم ايران را به حداقل برسانند.
در مورد چگونگي تعيين رژيم حقوقي خزر اختالفات بسيار جدي يي وجود دارد كه  به نظر مـي  

الكسي ” رسد با موضع گيري هاي كنوني دولت احمدي نژاد قابل حل نخواهد بود. در همين مورد،  
مديرمركز مطالعات سياسي در مسكو، نيز معتقد است كه، اختالفات شـديـدي مـيـان          ، ” موخين

گويد كه، تـاكـنـون       روسيه و ايران بر سر مشخص شدن مرزها در درياي خزر وجود دارد. وي مي 
كنـد   ايران تالش مي” مرزهاي ملي به دليل اختالف نظرها مشخص نشده است، و ادامه مي دهد:  
جانبه  تواند توافق همه مبناي تاريخي را مطرح كند تا سهم بيشتري از دريا بگيرد، ولي اين مبنا نمي

 آبان). 24(دويچه وله، “ را كسب كند
در بحبوحه چنين اختالفاتي، همراه  با انفعال مخرب و ناكارايي جمهوري اسالمي، كشـورهـاي   

 ديگر به فعاليت هاي مشخص اقتصادي و سياسي خود ادامه داده اند.
كشور ديگر ساحل خزر، بدون حضور ايران، و پيشنهادهـاي   4اقدام هاي صورت گرفته از سوي 

اعالم شده از سوي اين كشورها، به ويژه روسيه، در عمل دست ايران را از درياي خزر، منـابـع و     
امكانات ژئوپليتيك آن كوتاه مي سازد. اقدام هاي ايران طي دو دهه گذشته در رايطه با مسـايـل      
درياي خزر تنها در چارچوب دادن بيانيه ها و اعتراض نامه بوده است و هيچ گونه اقدام عملـي و    
موثري در مورد حل مشكالت تعيين رژيم حقوقي خزر صورت نداده است. همزمان، كشـورهـاي      
ديگر نشست ها ي بسياري داشته اند و توافق نامه هاي فراواني به امضا رسانده اند  كه در حـال    
حاضر بر اساس آن ها ، به بهره برداري از منابع خزر و يا ايجاد امكانات ارتباطي و تجاري با آسيـا  
و اروپا اقدام كرده اند. چند نمونه از از قرار داد هايي كه به امضاي كشورهاي حوزه درياي خزر، به  

 استثناي ايران، رسيده است، به شرح زيرند:        
، كليات قرار دادي در مورد تعيين حدود بستـر قسـمـت      1998قزاقستان و روسيه،  در ژوئيه  -

شمالي درياي خزر را با هدف اعمال حق حاكميت براي استفاده از منابع قعر دريا را مطرح كردند، و 
 نيز سند نهايي آن را به امضا رساندند.  2002در ماه مه 

آغاز توليد نفت روسيه در مراسم ويـژه اي بـا         ارديبهشت،  10، در “  اكو نيوز“ بنا به گزارش -
حضور والديمير پوتين نخست وزير روسيه انجام شده است.... قزاقستان و آذربايجان نيز با جـذب        
سرمايه گذاري خارجي شركت هاي اگزون موبيل و بريتيش پتروليوم و شورون قصد دارند هر چـه  
سريع تر توليد نفت از درياي خزر را آغاز كنند. تركمنستان و ازبكستان نيز توليـد نـفـت بسـيـار           
ناچيزي را از درياي خزر دارند و ايران نيز هنوز توليد نفت در درياي خزر را آغاز نـكـرده اسـت....         
منطقه درياي خزر سومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان را در اختيار دارد و از اين نظر جايگاه مهم 

 و برجسته اي در بازار جهاني انرژي دارد.
، در خصوص  2003و فوريه  2001نوامبر  29توافق نامه يي ميان  قزاقستان و آذربايجان،  در -

 تعيين حدود بستر درياي خزر و سند نهايي آن، به امضا رسيد. 
، در   2003همچنين  توافق نامه سه جانبه يي بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان، در ماه مه    -

 مورد تعيين مرزهاي آبي به امضا رسيد. 
عالوه بر اين ها، و با در نظر گرفتن افزايش اهميت اين منطقه از نظر منابع نفتي و راه هـاي      
انتقال نفت و گاز روسيه به اروپا و آسيا،  اين كشورها توانسته اند از طريق برگزاري مناقصه هـاي  
چند ين ميليارد دالري با شركت هاي بزرگ نفتي و گازي دنيا، نقشي جدي تر از ايران ايفا كنند و 

 در عمل ايران را از صحنه رقابت خارج سازند. 
به بـهـره    2009در حال حاضر تركمنستان  از طريق خط لوله  تركمنستان به چين، كه در سال 

دالر به ازاي هر هزار متر  195ميليارد متر مكعب گاز طبيعي  و با قيمت  30برداري رسيد، ساالنه 
مكعب به چين صادر مي كند. توافق هاي ديگري نيز در مورد خطوط نفتي و گازي صورت گرفته  

 است كه آخرين آنها شكستي بزرگ براي ايران در رابطه با فروش گاز به هند است. 
، گاز ايـران از طـريـق        “ صلح” طي سال هاي طوالني قرار بود تا از طريق خط لوله موسوم به 

، كه گاز تركمنستان را از     “ ترانس افغانستان” پاكستان به  هند منتقل شود، اما با احداث خط لوله 
، ايران “صلح”طريق افغانستان و پاكستان به هند مي رساند، و نيز امتناع روسيه از احداث خط لوله 

ريـا  ” خـبـرگـزاري      در عمل از بازار هاي رو به رشد كشورهاي چين و هند محروم خواهد شـد.       
 -ايـران ” روسيه از شركت در احداث خط لوـلـه گـاز        ” مهرماه، گزارش داد:   30روسيه،  “ نووستي
سفير روسيـه در    “  آندره بودنيك” امتناع ورزيده است.  “  صلح” موسوم به خط لوله “  هند -پاكستان

هيچ كمپاني روسي به اجراي طرح ميان پاكستان و ايران تمايلي از خـود  ” پاكستان اعالم كرد كه 
به اعتقاد برخي از كارشناسان امتناع روسيه نشان دهنده آن است كه سـيـاسـت    “.  نشان نمي دهد

 9ادامه در صفحه 
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و تالش براي  “گروه بيست“كشورهاي
 !جلوگيري از جنگ ارزي

، قدرتمندترين اقتصادهاي جهان، در روز “بيستگروه “پنجمين اجالس 
نوامبر)، در شرايطي در سئول، پايـتـخـت كـره         12و  11( 21و  20هاي 

جنوبي، برگزار شد كه نشانه هاي جدي يي از وخامت بحـران جـهـانـي       
كنوني آشكار شده است. در هفته گذشته خبر ورشكستگي كامل اقتـصـاد    
ايرلند، كه تا دو سال پيش به عنوان يك نمونه موفق از عملكرد اقتـصـاد   
نوليبراليستي ارائه  مي شد، و ضرورت مداخله اتحاديه اروپا براي جلوگيري 
از سقوط آن، عنوان اصلي روزنامه هاي جهان بود.  در ايـن اجـالس،          

كشور عمده سرمايه داري جهان به همـراه  “  گروه هفت” كشورهاي عضو 
روسيه، و همچنين تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مانند چين، هنـد،  
كره، برزيل، آفريقاي جنوبي، كه اقتصادهاي قدرتمندي دارند، براي چـاره  
جويي هماهنگ به منظور رويارويي با بحران مالي و اقتصادي،  شـركـت   

براي غلبه بر پيـامـدهـاي     2008در سال “  گروه بيست” داشتند.  اجالس  
بحران بي سابقه اقتصادي و مالي و جلوگيري از همه جانبه شدن ركـود    
اقتصادي و سقوط سيستم بانكي جهاني فراخوانده شد، و در سـال هـاي     

 پيش تر، در واشنگتن، پيتسبورگ و لندن برگزار شده است.
گروه ”آنچه كه در طول دو سال گذشته در رابطه با بحث هاي  اجالس 

به مرور مشخص تر شده اينست كه، به دليل ماهيت ذاتيِ سرمايه “  بيست
داري عمده كشورهاي شركت كننده در آن پنانسيل اتخـاذ پـيـش بـرد         
سياست هاي دردآور هماهنگ كننده را ندارند، بلكه سعي دارند كه بر پايه 
به زير كشاندن اقتصاد هاي رقيب خود را از مخمصه بيـرون بـكـشـنـد.        
اختالف رشد يابنده بين موضع گيري هاي اباالت متحده و متحدان اصلي 
اروپائي آن از يك سو، و دولت چين از سوي ديگر، يكي از مظاهر چينيـن  
وضعي است.  يك مشخصه بارز بحث هاي  اجالس سئول، اختالف نظـر  
ميان دو قدرت اقتصادي برتر جهان، يعني چين و اياالت متحده، در رابطه 
با راه حل براي غلبه بر پيامدهاي  مهلك بحران كنوني، سياسـت هـاي     
ارزي و نظم نوين اقتصادي آتي جهان بود.  اياالت متحده و كشـورهـاي    
سرمايه داري مي كوشند تا بار كمرشكن بحران را به دوش كشـورهـاي     
درحال توسعه و اقتصادهاي با رشد باال نظير چين، هند، برزيل، روسيه و   
ويتنام بگذارند.   در اين راستا،  اياالت متحده در ادامه كارزار چند سـالـه    

، واحد پول چين، است و مـدعـي   “ يوآن” اخير خود خواهان افزايش ارزش 
سعي در حـفـظ    “يوآن”است كه چين با پائين نگهداشتن مصنوعي ارزش 

سطح باالي صادرات اقتصادي خود دارد.  اياالت متحده در سـال هـاي      
تريليون دالر كسري موازنه تجاري با چين داشته است،  2اخير نزديك به 

كه در صورت تصميم دولت چين به بيرون كشيدن اين حجم باالي دالر، 
ثبات اقتصادي اين كشور ( آمريكا)مي تواند مورد تهديد قرارگيرد. چين در    

 600مقابل، اخيراٌ از تصميم غير مسئوالنه دولت آمريكا به چاپ و پخش   
ميليارد دالر در بازار و اثرات منفي آن بر ارزش برابري دالر كه نـتـيـجـه     
منطقي آن جذاب تر كردن كاالهاي صادراتي ساخـت آمـريـكـا سـت،          

ايـن  “  گروه بيست” نارضايتي خود را ابراز كرده است.  بحث هاي اجالس  
حقيقت را كه قدرت اقتصادي اياالت متحده و متحدان آن روز بـه روز        
بيشتر تحت الشعاع نرخ رشدهاي باالي اقتصادي كشورهائي نظير چيـن،  
هند، روسيه، برزيل و ويتنام قرار مي گيرد را به نمايش گذاشت.  اجـالس   
سئول به وضوح از يك سو ضعف ذاتي سيستم سرمايه داري و از سـوي    

از كارزار “  گروه بيست” ديگر بحران زاييِ ذاتي آن را آشكار كرد.  اجالس  
اياالت متحده براي وادار كردن چين به افزايش نرخ واحـد پـول خـود          
حمايت نكرد، و از اين طريق كاهش نفوذ بين المللي دولـت مـقـروض        
واشنگتن را به طورچشمگيري فاش كرد. يك خبرگزاري اروپايي در ايـن   

رئيس جمهوري چين، هو جين تائو، گفت كه كشور او ” رابطه اشاره كرد :  
 “فشار خارجي را در جهت  تغيير سياست هاي خود نمي پذيرد.

هو جين تائو در جريان بحث هاي اجالس اظهار داشت كـه، بـهـبـود       
شرايط اقتصادي [ پس از بحران كنوني] يكدست و باثبات نـيـسـت، و          
كسري بودجه باعث ايجاد عدم اطمينان به آينده مي شود. وي اضـافـه        

وضعيت اشتغال در كشورهاي توسعه يافتـه اسـف بـار اسـت و             “ كرد: 
اقتصادهاي نو در حال رشد با فشارهاي تورمي و متزلزل بودن قـيـمـت      

رئيس جمهوري چين، بر پايه موقعـيـت مـمـتـاز        “  سهام روبه رو هستند. 

اقتصادي اين كشور اعالم داشت كه، اجالس سئول در مورد ادامه تقويت رونـد  
هماهنگي سياست هاي كالن اقتصادي در بين كشورهاي جهان، در رابطه با به 
پيش راندن اصالحات در نظام مالي بين المللي، تقويت نظارت بر بازار مالي بين 
المللي و افزايش تعداد نمايندگان كشورهاي در حـال تـوسـعـه،  و امـكـان               
تاثيرگذاري آنان بر موسسات مالي بين المللي، و همچنين در رابطه با در پـيـش   
گرفتن راه حل براي توسعه نامتعادل بين كشورهاي توسعه يافتـه و در حـال         
توسعه، و حمايت سياسي از تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، بايـد  

 اقدام كند.
كشورهاي غنـي و در      “  گروه بيست” در پايان اين نشست دو روزه ، رهبران 

از جمله رئيس جمهوري چين و همتاي آمريكائي او باراك اوبامـا   -حال توسعه 
كـاهـش   ” با صدور بيانيه يي اعالم داشتند كه، آن ها فقط توافق كردند كه از  -

ارزي خودداري كنند. اين در حالي است كه دولت آمريكا به طـور   “  ارزش رقابتي
ارزش رقابتي ارزي  “مصنوعي”صريح خواستار توافق بر سر خود داري از كاهش 

بود. اگرچه واشنگتن مدعي است كه چين با ضعيف نگه داشتن مصنوعي ارزش  
سعي در به دست آوردن مزيت هاي تجاري دارد، با اينهمه،  موضع خود  “ يوان” 

آمريكا  به دليل چاپ اسكناس براي ضعيف نگهداشتن ارزش دالر و بنا بر ايـن  
كسب مزيت براي صادرات اياالت متحده در بازار جهاني به شدت مورد انتـقـاد   

در اجالس سئول  اسـتـدالل     “  بيستگروه “قرار گرفت.  تعدادي از كشورهاي  
ميليارد دالر يك طرح بي  600كردند كه، طرح بانك مركزي آمريكا براي چاپ 

 مالحظه و خودخواهانه براي اشباع بازارها از دالر است.
در ادامه كار خود توافق كرد كه، كشورهاي در حـال      “  بيستگروه “اجالس 

توسعه يي كه با افزايش ناگهاني ورود سرمايه از خارج به اقتصادهاي خـود بـه     
دليل افزايش مقدار ارز (مثالٌ چاپ بي پشتوانه دالر) روبه رو مي شوند مجاز بـه      

 اتخاذ اقدامات نظارتي به منظور غلبه كردن بر اين امر باشند.   
در حقيقت كوششي بود براي اعـاده    “  گروه بيست” موافقتنامه نهايي اجالس 

وحدتي كه دو سال پيش در اوج بحران مالي  در رابطه با آن با اميدواري اقـدام  
شده بود، ولي اختالف عميق بين سران اقتصادهاي عمده جهان عمالٌ بـه ايـن     
معني است كه آن ها نتوانسته اند به توافقي فراتر از آنچه كه يك ماه پيـش از    

 شروع اجالس بين وزراي ماليه آنان به دست آمده  بود، برسند.  
موافقتنامه اجالس در واكنش به شرايط دشوار كنوني اظهار مـي دارد كـه،          

“ ذخيره ارزي كافي و نرخ ارز فزاينده و باالتر از ارزش واقعي”  كشورهاي داراي 
استفاده كنند .  ”  اقدامات كالن محتاطانه و با دقت طراحي شده ”  مي توانند  از 

اين چراغ سبزي است  براي كشورهايي مانند برزيل،  كه در حال حـاضـر در       
جستجوي راه هاي قطع جريان عظيم سرمايه به داخل كشور ند تـا بـتـوانـنـد        
اقدامات تدافعي ضرور را اتخاذ كنند.  در بيان عدم موفقيت آمريكا و كشورهـاي   
سرمايه داري به اعمال سياست هاي مورد نظر خود در جريان اجالس سـئـول،   

در مورد چگونگي تعيين اينكه “   گروه بيست” كافي است اشاره كنيم كه،  سران 
در چه زماني عدم تعادل مالي جهاني تهديدي براي ثبات اقـتـصـادي اسـت ،         

در مورد طـيـف    ادامه بحثنتوانستند به توافق دست يابند ، و خود را صرفا به 
گـروه  ” متعهد دانستند. اجـالس      2011وسيعي از شاخص ها در نيمه اول سال 

در سئول شاهدي ديگر بر شكل گيري جبهه پرقدرتي از كشـورهـاي       “  بيست
درحال رشد صنعتي و به چالش كشيدن سياست هاي اياالت متحـده، ژاپـن و       

از    -كه اقتصادهايشان كامالٌ درچنگال بحران كنوني قرار دارد    -اتحاديه اروپا 
 سوي آنان است.  

هاي دشـواري پـيـش رو         توان گفت كه خانم روسف چالش جمهوري لوال، مي
خواهد داشت كه كم كردن فاصله درآمدها و ارتقاء سطح زندگي در جامعه شايد 

اش    برزگ ترين آن ها باشد. به همين دليل بود كه خانم روسف در سخنـرانـي   
پس از پيروزي در انتخابات اعالم كرد كه، اولويت اصلي براي دولت او، بيـرون  

ميليون برزيلي از فقر است. افزايش كارآمدي دستگاه دولتي، توسـعـه     20آوردن 
هايي مثل نفت و معدن، و بهسازي زيرساختـار كشـور از        نقش دولت در بخش

هايي است كه خانم روسف دنبال خواهد كرد. توسعه صنعت نفـت    ديگر سياست
هـاي     برزيل، در پي كشف ذخاير بسيار بزرگ نفت در دريا، اكنون جزو برنـامـه  

كشـور بـزرگ        10تواند برزيل را به يكي از   اساسي دولت برزيل است كه مي
صادر كننده نفت تبديل كند. مردم برزيل انتظار دارند كه خانم روسف اصالحات  
و دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي پرزيدنت لوال را كه در راستاي ارتقاي ثروت 

 ها بوده است، ادامه دهد. كشور و كاهش نابرابري

 ادامه تا زماني كه يك برزيلي ...



هاي سياسي، او در سال  كنگره فعاليت كرد. در ادامه همين فعاليت 
به  “حزب كارگران”جدا شد و به  “حزب دموكراتيك كار”از  2001

هـايـي در        هاي مختلف به سمت رهبري لوال پيوست. او در زمان 
هاي استاني دست يافت و در نخستـيـن    هاي شهر و دولت انجمن

دوره رياست جمهوري لوال، به مدت دو سال در مقام وزيرمعادن و 
رئـيـس    2005انرژي و ارتباطات خدمت كرد، و سرانجام در سال 

دفتر رياست جمهوري شد، كه تا هنگام انتخابات اخير در همـيـن   
 سمت باقي ماند.

با انتخاب شدن خانم روسف به عنوان رئيس جمهوري برزيـل،  
گروه “اكنون تعداد زن هاي رئيس دولت در كشورهاي موسوم به 

سابقه بوده است. آنگال   ، به چهار تن رسيده كه تا كنون بي”بيست
مركل، جوليا جيالرد، و كريستينا كرچنر، به ترتـيـب از آلـمـان،         
استراليا و آرژانتين سه زن ديگر رئيس دولت در كشورهاي گـروه    
بيست هستند. اگرچه خانم روسف در ژانويه آينده به طور رسـمـي    

هـاي     رئيس جمهوري خواهد شد، اما در نشست اخير سران دولت
گروه بيست در سئول، پايتخت كره جنوبي، رئـيـس جـمـهـوري        

 را همراهي كرد. -لوال داسيلوا  -كنوني برزيل 
خانم روسف اعالم كرده است كه، براي ارتقاي نقش زنـان و      
پيشبرد امر حقوق و برابري زنان در جامعه، انتخاب كـردن يـك     

وزير) از ميان زنـان،    34وزير از  11اش (يعني   سوم اعضاي كابينه
هايش است. در حال حاضر نيز شماري از اعضـاي      يكي از برنامه

كليدي تيم خانم روسف براي انتقال قدرت به ايشان، زن هستنـد.  
از لحاظ سياسي،  اعضاي قبلي كابينه در دوران رياست جمهـوري  
لوال، از احزاب گوناگون: از حزب كمونيست گرفته تا سـبـزهـا و       

هاي ميانه، متشكل بودند، كه در دوره خانم روسـف نـيـز         راست
احتماالً تركيب مشابهي خواهد داشت. با توجه به برآمدنِ برزيل در 
مقام  يك قدرت بزرگ اقتصادي در جهان و در كنار كشورهـايـي   
مثل هندوستان و چين و روسيه از يك سو، و فقر و نابرابري نسبتاً 
گسترده در آن با وجود بهبودهايي اساسـي در دوران ريـاسـت          
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ساله رياست جمهوري لوييس ايناسيو لـوال     4در پي به پايان رسيدن دومين دوره 
 80ميليوني بزريل بـه حـدود          190داسيلوا، كه اين اواخر محبوبيتش بين جمعيت 

مـهـرمـاه     11درصد رسيد، رأي گيري براي انتخابات رياست جمهوري جديد در روز 
نامزد حزب كارگران، و آقاي خوزه سرا، از حـزب        ،برگزار شد كه خانم ديلما روسف

سوسيال دموكرات، دو رقيب اصلي در آن بودند. تا پيش از ورود در انتخابات رياست  
جمهوري، ديلما روسف كه در رشته اقتصاد درس خوانده است، رئيس دفتر ريـاسـت   
جمهوري و ارشدترين عضو كابينه پرزيدنت لوال بود. خوزه سرا كه خود از بنيادگذاران 
حزب سوسيال دموكرات است، تا آستانه انتخابات استاندار استان بزرگ سائوپولـو و    

هايي مانـنـد    هاي پيش از لوال سمت پيش از آن نيز شهردار سائوپولو بود. او در دولت 
وزارت كشور، وزارت بهداشت و وزارت برنامه را برعهده داشـت. خـوزه سـرا در             

به عنوان رقيب لوال داسيلوا شركت كرده بـود   2002انتخابات رياست جمهوري سال 
كه در دور دوم شكست سختي از لوال خورد. در انتخابات امسال، خانم روسـف در       

درصد آرا را به خود اختصاص دهد،  46/9درصد آراي خوزه سرا توانست  32/6مقابل 
كه در نتيجه انتخابات به دور دوم كشيده شد. خانم روسـف بـه عـلـت سـوابـق              

هاي ديكتاتوري سابق برزيل، خدماتش در دوران رياسـت   اش بر ضد  دولت مبارزاتي
جمهوري لوال، و اينكه از جانب خود پرزيدنت لوال نيز حمايت شده بود، از پشتيبانـي  

گران بخت زيادي بـراي پـيـروزي او در           اي برخوردار بود و تحليل مردمي گسترده
شد كه حمايت او از حق سقط جـنـيـن زنـان،        انتخابات قائل بودند، اگرچه گفته مي

آبـان     9موجب از دست دادن آراي مذهبيون خواهد شد. دور دوم انتخابات در روز    
درصد آرا توانست برنده انتخابات شود،  56برگزار شد كه در آن خانم روسف با كسب 

به عنوان نخستين رئيس جمهوري زن برزيل كار خود را  2011و از اول ژانويه سال 
 آغاز خواهد كرد.

اش، در برابر  پس از اعالم پيروزيخود، خانم روسف در نخستين سخنراني عمومي 
هزاران نفر از حاميانش در شهر برازيليا، پايتخت بزريل، اعالم كرد كه،  در راه ريشه 

هـاي     تا بـرزيـلـي   ” كردن فقر در برزيل از هيچ كوششي فروگذار نمي كند، و افزود:  
توانيم آرام بنشينيم...من متواضعانه خواستار حمايت همـه      گرسنه وجود دارند، ما نمي

ها و ارتقاي ما به يك ملت توسعـه   توانند به از ميان بردن فاصله آناني هستم كه مي
خانم روسف تأكيد كرد كه، احترام فراواني براي زنان برزيلي قائل  “يافته كمك كنند.

است و چه در بيرون يا درون دولت، تالش خواهد كرد كه مسئله حقوق زنان را در     
المللي بگذارد. او گفت اميدوار است پيـروزي او      دستور كار ملي برزيل و مجامع بين

شان نگاه كنند و بـگـويـنـد:      پدران و مادران بتوانند در چشم دختران” باعث شود كه 
 “تواند! آري، يك زن هم مي
سالگي، و زماني كه دانشجوي اقتصاد بود به يك گروه چـپ   19ديلما روسف، در 

گراي ماركسيست پيوست كه به مبارزه چريكي بر ضد خونتاي نـظـامـي بـرزيـل          
هاي رژي دبره فرانسوي با ماركسيسم آشـنـا    برخاسته بود. ديلما از راه خواندن كتاب 

شده بود. در آن زمان نظاميان حاكم بر برزيل، پس از سـرنـگـون كـردن دولـت             
دموكراتيك و چپ گراي جوآئو گوالرت در كودتايي با پشتيباني آمريكا، قدرت را بـه  

جنـبـش    “ ژاندارك” سال فعاليت مخفي، ديلما با عنوان  3دست گرفته بودند. پس از  
چريكي به دام افتاد و دستگير شد، و سه سال حبس و شكنجه را تحمـل كـرد. در        

، در شرايط تضعيف نسبي حكومت ديكتاتوري در بـرزيـل، خـانـم       1970اواخر دهه 
هاي سياسي روز شد و براي انتخاب همسرش به نمايندگي  روسف مجدداً وارد جريان

22 November 2010  
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تا زماني كه يك برزيلي گرسنه است، 
 آرام نخواهم نشست

  كرون 800  از دانمارك      به ياد رفيق شهيد مرتضي كيوان
 كمك مالي جمع آوري شده در جشن سالگرد حزب 

  دالر 150              در تورنتو                                     

 كمك هاي مالي رسيده 

     11ادامه در صفحه 


