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 6ادامه در صفحه 

استقالل ملي، عدالت اجتماعي و دموكراسي در مبارزه با 
 ديكتاتوري، الزم و ملزوم يكديگرند

 مبارزه خستگي ناپذير با استبداد واليي، 
 و وظايف مبرم جنبش مردمي

سال ديگري با همه فراز و نشـيـب     
هاي خود به تاريخ پيوسـت و مـردم       
ميهن ما با ره توشه يـي از درس و        

 1390تجربيات نو گـام بـه سـال            
خورشيدي گذاردند.  از همين ابـتـداي    
سال مي توان در افق سياسي كشـور    
پيچيدگي و بغرنجي روند تحـوالت را    
تشخيص داد. در عين حال سال جديد  
در فضايي از اميـد و دلـهـره هـاي           
ملموس آغاز شده است. از يـك سـو      
حضور توده ها در ميدان مبارزه پس از 
بيست و پنج بهمن ماه و تاثيرات آن بر 
تحوالت كشور، در كنار هـوشـيـاري،      
واقع بيني و پايداري مردم، امـيـدواري   
هاي فراواني را بر مي انگيزد، به ويـژه  
آنكه با موج خيزش هاي مـردمـي و       
انقالبي در منطقه شاهد آغـاز دوران      
تحول جديدي در اين منطقه حساس و 
استراتژيك هستيم، اما از سوي ديـگـر   
مداخله و تجاوز گري امپرياليسـم بـه     
منظور تاثيرگذاري و سمت دادن بـه      
خيزش هاي منطقه ضمن آنـكـه بـا        
مخالفت قاطع  نيروهاي ملي، انقالبي، 
مترقي و آزادي خواه مواجه است، بيـم  
و نگراني هايي را موجب مـي گـردد،     
زيرا استبداد، خودكامگـي و بـرتـري        
طلبي و دخالت امپرياليسـم هـمـواره      
چون دو تيغه قيچي سبب انقياد، عقـب  
ماندگي و فقر و بي عدالتـي بـوده و       

 هستند. 
به هر روي، در چنين فضايي جنبش 

مردمي به استقبال وظايف تاريخي و فوق العاده حساس 
ملي خود مي رود.  در خصوص تحوالت داخلي كشـور   
آنچه اهميت اساسي دارد اينست كه از مقطع بيست و   
پنج بهمن ماه به اين سو، رژيم واليت فقيه بارديگر و   
اين بار جدي تر، درك كرد كه جنبش مردمي بر ضـد    
استبداد واليي به آن درجه از رشد و تكامل رسيده كـه  
آماده مقاومت در برابر ماشين اهريمني سركوب است و 
نارضايتي ژرف اجتماعي ابعاد گسترده تري يافته اسـت.  
گسترش و ژرفش شكاف در ميان جناح هاي حكومتـي  
و نيز طيف ارتجاع حاكم، و مانورهاي ولي فـقـيـه و        
حاميان كودتاچي او به سمت انحصار بيش از پـيـش       
قدرت سياسي، از ويژگي هاي مهم لحظه كنونـي بـه     
شمار مي آيند كه در عين حال به حاكميـت كـنـونـي       
شكل و قالب نظامي داده است. اين وضعيت با بركناري  
رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان نمودي آشكـارتـر   
يافت، به بيان دقيق تر، اين مساله اوج گـيـري رونـد        
دگرديسي رژيم واليت فقيه و تبديل بيش از پيش آن   

   در اين شمارهدر اين شمارهدر اين شماره
ايجاد فضاي رعب و وحشت، زير پوششِ 
 7مبارزه با مواد مخدر                   در ص 
 8به بمباران ليبي پايان دهيد!      در ص 

 5ادامه در صفحه 

تاملي بر زمينه هاي عيني و 
 ذهني مبارزه در راه ارتقاء
سطح رزمندگي جنبش 

 كارگري

 3و  2ادامه در صفحه 

جنبش مردمي بر ضد ديكتاتوري حاكم، بر خـالف    
تبليغات كر كننده رژيم، اعمال سركوب وحشيانـه بـر     
بدنه آن، و حصر خانگي موسوي ها و كروبي ها، بـه    
شكل هاي مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، 
و از هر روزنه يي به صورت خودجوش بروز مي كنـد.  
انتشار ويراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاكتيكي 
مهمي در مقابله با  ترفند هاي تبـلـيـغـاتـي و ضـد           
اطالعاتي دولت كودتا بود. از نظر محتوا، اين منشور با  
وجود محدوديت هاي مشخص، به صـورت بسـيـار        
واضح تبيين نقض ابتدايي ترين آزادي ها و حـقـوق       
فردي و اجتماعي قشرهاي مختلف مـردم از سـوي       
حكومتي خودكامه است. همين طور، ايـن مـنـشـور          
گوياي داستان دردناك به انحراف بردن سـيـاسـي و      

تبديل ارزش به ضد ارزش در يك انقالب بـزرگ    
مردمي است كه استبداد واليي غاصب اهرم هـاي  
رهبري آن، در انظار اكثر مردم شديداً بي اعتبـار و    
منفور است. طبقات مختلف جامعـه و قشـرهـاي         
وسيع زحمتكشان به اين ذهنيت رسيده انـد كـه       
رژيم واليت سد راه پيشرفت كشورمان اسـت. از       
تونس، ليبي و مصر تا كشور ما، توده هاي وسـيـع   
مردم پايه هاي قدرت ديكتاتورها و محاسـبـات و     
منافع امپرياليسم را به شكل هاي گوناگون بـهـم     
    ريخته اند. آنچه كه انكار ناپذير است وجود جـهـت
مترقي و طبيعتاٌ پر پيچ و خم تغييرات كنوني در اين 
كشورهاست. فرايند امتزاج خواسته هـاي مـادي        

 9تصميم شوراي عالي كار مبني بر افـزايـش       
درصدي ميزان حداقل دسـتـمـزد كـارگـران و            
زحمتكشان در سال كنوني، بازتاب گسترده اي در   
ميان فعاالن سنديكايي و توده هـاي كـارگـر در        
كارخانه ها و كارگاه هاي سراسر كشور داشـت و    
همراه خود نارضايتي ژرفي را نيز برانگيخت. ايـن     
موضوع در پيوند با اخراج هاي وسيع در ابتداي هر 
سال، به فضاي اعتراض در محيط هاي كـارگـري   

 دامن زده است.
امسال با توجه به اجراي بـرنـامـه آزادسـازي         
اقتصادي و تاثيرات آن بر زندگي و امنيت شغـلـي   
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، تنش بسيار جدي 

توليدي مشاهده مـي     -يي در اغلب مراكز صنعتي
گردد. اعتراض هاي كارگران جان به لب رسـيـده    
كه به طور عمده تدافعي، پراكنده و ناهـمـاهـنـگ     
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انسان ها و خواست آزادي آنان از زنجير ديكتاتورها، و رشد سريـع آگـاهـي      
اجتماعي براي گذر به چارچوبي دموكراتيك، نيروي محرك جنـبـش هـاي      
مردمي كنوني است. اين روند را حتي در كشور هاي پيشرفته سرمايـه داري     
نيز مي توان ديد كه هزينه غلبه بر بحران مالي جهاني كنوني را بـه دوش      
زحمتكشان  گذاشته اند. در بسياري از كشورهاي اروپايي قشرهاي مختـلـف    
جامعه، و در صدر آن ها اعضاي اتحاديه هاي كارگري، به صورت همزمـان،  
براي دفاع از حقوق مادي و دموكراتيك به مقابله با سرمايه داري برخاسـتـه   

 اند. 
در تونس زندگي مادي مشقت بار، پايمال ساختن حقوق دموكراتيك و در   

، يك جوان  تحصيل كرده دسـت  محمد البوعزيزي انتها تراژدي خود سوزي 
فروش نيمه بيكار، جرقه آغازين  خيزش توده مردم در منطقه شد. زنـدگـي      

گوياي داستان اسفناك انسان هاي بـي شـمـاري       ساله 26روزانه اين جوان 
است كه  در دايره يي بي انتها به دنبال يك لـقـمـه نـان روزانـه، رژيـم             

آنان را از ابتدايي ترين حقوق  دموكراتيك به منظور اعتراض بـه    ” ديكتاتور”
وضع بد زندگي مادي خود محروم  كرده است. در تونس و مصر، تا آخـريـن    

بود كه خود را مـدعـي   ” سيستمي ” مورد حمايت “ديكتاتور”لحظه، مشروعيت 
مطلق احترام و ترويج دموكراسي مي دانست و بنابراين به خود حق مي داد تا 

فرو كـنـد.      البوعزيزيرا به حلقوم محمد ” بازار آزاد ” نسخه الگوي اقتصادي 
ديكتاتور مدعي بود اين نسخه عالج تمام مشكالت و احـتـيـاجـات مـادي،        
معنوي و دموكراتيك اين  جوان تحصيل كرده و ديگر شهروندان مانـنـد او     
است و اينكه آنان   درد ناشي از اجراي آن را به خاطر مصلحت خـود بـايـد      

با پشتيباني قاطعانـه از نـيـروي        ” ديكتاتور ” قبول و تحمل كنند. بدين سان  
خارجي و تكيه به  نظريه پرداز هاي داخلي و خارجيِ هوادار نوليـبـرالـيـسـم      

البوعزيزي اقتصادي،  حق اعتراض و امكان جايگزيني هر بديل ديگري را از 
بـه  ” بازار بي نـظـارت     ” زيرا برپايه موعظه هاي تئوري   –سلب كرده بود  ها

، حذف خدمات عمومي ومحوري كردن ” انعطاف پذير ” بركت ايجاد بازار كار 
سوداگري در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شـدن اليـه انـدك          

بازار ” نيز بهتر مي شد. فرمول   البوعزيزيشماري، در انتها گويا زندگي محمد 
مـحـمـد    حتي با اطمينان كامل پيش بيني مي كرد كـه اگـر         ” بي نظارت 
زرنگ باشد و روحيه و خواست پولدار شدن داشته باشد مي تـوانـد    البوعزيزي

مي گفت آن دسته از   ” بازار مقدس ” روزي برنده و ميليونر هم بشود. فرمول  
برنده نمي شوند  (اكثريت مردم) احتماال بـه دلـيـل بـي           البوعزيزي ها كه  

بـازار بـي     ” عرضگي و نداشتن روحيه پول بازي اند. بخش فرهنگي فرمول    
مي گفت بازنده ها براي آموزش زرنگ بودن و داشـتـن اخـالق          ” نظارت 

فردگرايانه مي توانند به برخي از فيلم هاي هاليوودي و بيوگرافي ميلياردرهـا  
رجوع كنند. اين فرمول در مورد دموكراسي مي گفت كه  بر حسب الـگـوي      

اين آزادي فردي مقدس  البوعزيزي ها حداقل، جامعه به  امثال “ اقتصاد آزاد” 
را مي داد كه روزي ميليونر شوند. البته مي دانيم كه اين فرمول آنقدر دروغ از 

بـه     –را از زندگي اش بيزار كـرد     البوعزيزيآب در آمد تا  جايي كه محمد 
دنبال او قشرهاي مختلف زحمتكشان  كشور هاي منطقه هم با بـه خـطـر        
انداختن زندگي خود اعالن كردند كه اين فرمول  اقتصادي خانمان برانداز را   

 نمي خواهند و براي آزادي خود  با ديكتاتورها رودررو شده اند.  
در كشور ما نيز زندگي مادي فالكت بار توده عظيم جوانان بيكار، نـيـمـه      
بيكار و زحمتكشان به موازات پايمال شدن حقوق دموكراتيك و آزادي فردي 

، دور باطلي را طي مي كـنـنـد. در ايـنـجـا            “ ديكتاتور” شان از سوي يك  
مدعي است كه مشروعيت سياسي اش الهي است و بنا به حـكـم   ”  ديكتاتور” 

مطلق او مقوله دموكراسي، يا به عبارت ديگر حقوق فردي و اجتماعي  و حق 
و ”  مضـر ” ،   “ دست ساز خارجي” اعتراض توده ها براي تغيير شرايط زندگي، 

ضد دين است. ديكتاتور واليي و دولت كودتايي آن نيز شـكـلـي از         ”  فتنه” 
همان نسخه خانمان برانداز نوليبراليسم اقتصادي را كه در حلقوم زحمتكشان 

جـراحـي بـزرگ و شـوك           ” شمال آفريقا فرو كرده بودند در كشورما با نام 
با ”  ديكتاتور واليي” و به بركت نبود دموكراسي  تجويز مي كنند.   ”  اقتصادي

قريب الـوقـوع     ” سپاه پاسداران، دولت تقلبي اش، با توسل به ريش، تسبيح، 
در صدد فرو كردن همان نسخه اقتصادي انـد كـه       ”  بودن ظهور امام زمان

در حلقوم خلق هاي مصر و تونس فرو مي كرد. طبيعتاٌ نهـادهـاي    ”  استكبار” 
سرمايه داري جهاني حداقل در مورد برنامه اقتصادي مشوق و راهنماي رژيم 

بـا  ”  اقتـصـاد آزاد    “ و”  دموكراسي بازار” ديكتاتوراند.  در اينجا نيزمجيزگويان  
ديكتـاتـور   ” سخنان روشنفكرمابانه، دانسته يا ندانسته به مددكاران و مداحان 

 تبديل شده اند.  ” واليي

سال در مبارزه سياسي و اجتماعي يي پر فـراز   100كشور ما نزديك به 
و نشيبب با استبداد و ارتجاع و در راستاي پيشرفت  و آزادي درگير بـوده  
است. با اينهمه اما بايد پذيرفت كه هنوز مقوالت دموكـراسـي و آزادي        
هاي فردي و اجتماعي  در  كشور ما مسائل تازه اي اند كه بـه عـنـوان      
ارزش هاي پايه اي در آگاهي اجتماعي عميقاٌ ريشه ندوانده اند. داليل و    
عوامل تاريخي اين ضعف بزرگ جامعه ما موضوع بسياري از پـژوهـش     
هاي ارزشمند ، كتاب ها، و رساله هاي جالب بوده است. ولي براي كـار     
سياسي موثر در ميان توده ها در جهت ارتقاء جنبش و گذر جامـعـه بـه      
مرحله دموكراتيك ملي، مهم شناخت  شرايط و عوامل منطقي  در مقطع 
كنوني است. انعكاس درجه آگاهي جامعه  نسبت به دموكراسي به وضوح  
منجر به  درك و تبيين متفاوتي از اين مقوالت درمـيـان نـيـروهـا و            
شخصيت هاي سياسي  كشورمان شده است. براي مثال، جالـب تـوجـه       
است كه منشور اخير جنبش سبز موسوي وكروبي حتي يك بار هم كلمه 

را به كار نمي برد. در حالي كه بخش هايي از منشور داراي  ” دموكراسي ” 
اجتماعي در مقابله با ديكتـاتـوري حـاكـم         –مرزبندي مشخص سياسي 

است. از سوي ديگر مي بينيم كه طيفي از نيروها و فـعـاالن سـيـاسـي         
اپوزيسيون در راستاي افشاگري ارتجاع حاكم در مقاالت متعدد اينترنتـي  

و  ” دموكراسي و آزادي     ” وسخنراني هاي خود همواره  بر تكرار  كلمات 
بحث هاي تجريدي جامعه شناسانه تمركز مي كنند. بسياري از  ايـن         
مقاالت و نظرات تمام سعي خود را به اثبات امر بديهي اصل جدايي دين 
از سياست معطوف مي كنند و آن را مولفه تعيين كننده دمـوكـراسـي و      
شكل جمهوري آينده كشورمان قلمداد مي كنند. ولي اين خـط فـكـري       
نشان نمي دهد كه به چه نحو اين شعار وهدف را بين قشرهاي مختلـف  
جامعه مي توان برد، و با درنظر گرفتن نفوذ عامل مذهب چگونه مي توان 
توده را در مبارزه با ديكتاتوري واليي  سازمان داد. از سوي ديگر بـرخـي    
 -نيروها و فعاالن سياسي مشغول بحث هاي عميقاٌ تجريدي اخـالقـي     
معنوي با هدف امتزاج اسالم و دموكراسي اند. اين نظريات نيز نشان نمي  
دهند كه چگونه مي توانند در ميان توده ها تاثير مثبت بگذارند وآيا اصوال 
آن ها مي خواهند اين را روشن كنند كه رژيم واليـي چـگـونـه بـراي           
حفاظت از منافع مادي و سياسي خود  در طول حيات اش ايمان مذهبـي  
توده ها را شديداٌ مورد سوء استفاده قرار داده است؟ در مقابل كسانـي از    
قماش مصباح يزدي، رژيم واليي اسالمي را يك فرمول كامل مـطـلـق    

را در مقام يك ” دموكراسي ” هاي خرافه آميز  آنان  شطحالهي مي دانند و 
محصول فكر بشري امري مضر و مردود مي شمارند.  به مـوازات ايـن        
نظرات پر طمطراق ماوراء چپ و جريان هاي آنارشيستي اصوال گذر بـه    
مرحله دموكراتيك را مسئله يي انحرافي و سازش طبقاتي مي دانند. آنان  
نيز با ذهنيت جزم گرايانه بر پايه برداشت مكانيكي و مبتذل از ماركسيسم 
تصور مي كنند كه فرمول مطلق و كاملي را در دست دارند و دموكراسـي  

 را براي كارگران مضر و حقه يي از سوي بورژوازي مي دانند. 
مذهبي، ناسيونـالـيـسـتـي       -قشرهاي مختلف جامعه با گرايشات ملي 

وهمين طور طيفي از خرده بورژوازي و روشنفكران با گرايش هاي چـپ،  
به دليل كارنامه سياه رياكارانه امپرياليسم در ادعاي دروغينش در بـاره      
احترام به اشاعه دموكراسي در كشور ما و منطقه، طبيعتا با سوء ظن بـه    
مقوالت دموكراسي و آزادي برخورد مي كنند. عكس العمل مـزورانـه و       
گزينشي كشورهاي غربي در قبال خيزش هاي دموكراتيـك اخـيـر در        

ايـجـاد   ” عربي، يا فاجعه عراق به بـهـانـه        –كشورهاي آفريقاي شمالي 
در كنار تهديدات نظامي كشور ما در دوره جـورج    -”  دموكراسي و آزادي

بوش ازمثال هاي بارز زمينه ساز ذهنيت نا مساعد نسبت به دموكـراسـي   
در مقابل، شماري از نظريه پردازان كشور ما (برخي اصالح طلبان و    اند.  

جهانـي   -بازار آزاد ” به  ”)  راه سوم آنتوني گيدنز ”چپ هاي سابق هوادار 
به عنوان پديده يي اجتناب ناپذير و خود جوش و حتـي مـثـبـت       ”  شدن

  و ذوب  ”  امپرياليسم” برخورد مي كنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود
الزم و   ” ، هر نوع دگرانديشي در باره نظريـه    “ دهكده جهاني” در فرضيه 

و رد اين نظريـه را    ”  اقتصاد آزاد و جهاني شدن -ملزوم بودن دموكراسي
عقب ماندگي و كهنه پرستي چپ گرايانه قلمداد كرده اند. البته واقعـيـت    
هاي انكار ناپذير در سطح جهاني نشان دهنده بي ثـبـاتـي زنـدگـي و          

” بازار بـي نـظـارت     ” پيامدهاي  بسيار مخرب اقتصادي وسياسي فرمول 
 است. 

بر خالف برخي تصورات اشتباه، مقوله امپرياليسم پديده يـي نشـأت       
گرفته از تخيل چپ ها، و يا يك كميته و يا يك هيئت حاكمه نيست كه 
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بتوان آن را منحل كرد يا فاقد موضوعيت اش دانست. بلكه  سـيـاسـت         
امپرياليستي، رفتار مشخص سرمايه داري جهاني در مرحله مشخصي است 
كه براي  سود آوري و تداوم نظام سرمايه داري ضروري است. مسـلـمـا       
شكل عملكرد امپرياليسم منطبق با شرايط جهاني دچار محدوديت هـايـي    
مي شود.  ولي مضمون و داليل وجود سياست هاي امپرياليستي سرمـايـه    
داري جهاني نسبتا ثابت مانده اند. زيرا هنوز هم  زير پايه اقتصادي  كشور  
هاي پيشرفته سرمايه داري مبتني بر دسترسي به منابع عظيـم انـرژي ،       
نيروي كار ارزان، و گسترش دائمي بازار هاي جهاني براي باال بردن نسبت 
سود بريِ سرمايه است. در جهان كنوني در كنار اوج گيـري و يـا اُفـت           
امكانات حمالت  امپرياليسم، شاخص هاي اصلي مرحله امپريـالـيـسـتـي      
سرمايه داري بنا به تعريف لنين كامال قابل وضوح اند: تمركز سرمايه ها در 

رشد اليگارشي سرمـايـه هـاي        -سطح بسيار باال و در حال تشديد است 
مالي كالن، رشد سرطاني حجم سرمايه هاي موسسات و بانك هـاي در      
حد تريليون دالري كه به بحران مالي كنوني منجر شده است مويـد ايـن     

صدور سريع سرمايه ها از طريق بازار هاي مالي نيويـورك و     -روند است 
و يا پول با وجود بحران اعـتـبـار       “ مشتقات“ لندن به صورت كاال مانند 

  –مالي هنوز بخش مسلط و بسيار بزرگ فعاليت اقتصادي جهـان اسـت       
قدرت و تسلط بالمنازع انحصارات غول پيكر در تمام زمينه هاي سرمايـه  
گذاري، توليد و توزيع كاال ها و تصاحب مارك هاي تجاري اختصاصي كه 

تقسيم بـنـدي     –هركدام با  ارزش ميليارد دالري قيمت گذاري مي شوند 
جديد اقتصاد جهان به وسيله كشور هاي پيشرفتـه سـرمـايـه داري در           
چارچوب اتحاديه هاي منطقه اي (البته اقتصاد عظيم چين پارامتر جديدي  
را در مقابل سرمايه داري قرار داده است). در دو دهه گذشته فعاليت هـاي    
سرمايه هاي مالي كالن بر پايه برنامه هاي نوليبراليسم اقتصادي زمـيـنـه    
اصلي دست اندازي سياست هاي امپرياليستي بوده اسـت. مـتـاسـفـانـه            
امپرياليسم نه تنها هنوز وجود دارد بلكه در حال حاضر بر پايه سرمايه هاي 
كالن فراملي بسيار پرقدرت با مدرن ترين شيوه هاي سوداگري بهره كشي 
مي كند. امپرياليسم براي سوداگري هر جا الزم باشد مولفه دموكراسي را    

به شكل صوري در مـي آورد و        ” بازاري ” نقض، حذف و يا آن را در راه 
بمباران مي كند. عـمـلـكـرد        ”دموكراسي ”براي حفاظت از سرمايه به نام 

امپرياليسم پيرامون  مقوله دموكراسي و آزادي هوشمندانه و سـالـوسـانـه       
است، و از سويي نيروهاي مترقي را با پيچيدگي و موضع تدافعـي رودررو    
مي كند. ولي ما در دوراني زندگي مي كنيم كه با ورشكستگـي جـهـانـي        

آن، رشد آگـاهـي   ” دموكراسي صوري بازار ” الگوي اقتصادي نوليبراليسم و 
جنبش هاي مردمي را شاهديم. شرايط كنوني به همراه تضاد ها و چالـش   
ها نيز فرصت هاي جديدي را در اختيار نيروهاي مترقي چپ  قرار مي دهد 

را به ” دموكراسي صوري ” كه مي توان براي مقابله با امپرياليسم ، مسقيما 
چالش كشيد و بحث عدالت اجتماعي بر پايه دموكراسي واقعي و عملي را   
به ميان مردم برد. نيروهاي مترقي چپ هميشه در ارزيابي خود با خطر كم  
يا زياد وزن دادن به مقوالت دموكراسي و امپرياليسم روبـه رو بـوده و           
خواهند بود. در نهايت هر كدام از اين ارزيابي هاي غير واقعي مي تواند به  

، و يا از سوي ديـگـر بـه        “ ديكتاتوري” لغزش، به تحمل، و حتي دفاع از 
تا حـد هـمـكـاري بـا            ” دموكراسي صوري ”خوش باوري و غلطيدن در 

امپرياليسم منجر شود. در كشور ما اين مسئله بسيار حساسي است و تاريخ  
ايران و منطقه مملو از اشتباهات طيف هاي گوناگون نيروهاي سياسي در    

 مورد عدم درك و تمايز بين تضادهاي اصلي و فرعي است.       
در ”  دموكـراسـي بـازاري     ” طبيعا  سوء استفاده سرمايه داري جهاني از  

راستاي سوداگري نيز به نوبه خود به بدبيني نسبت به مقوالت دموكراسـي  
و آزادي دامن مي زند. اين فرايند سوء استفاده خرابكارانه امپريالـيـسـم از      
دموكراسي به طور وسيع مورد استفاده تبليغاتي رژيم واليـي و  طـيـف          

 است.” ديكتاتور مصلح”متفاوت نظريات معتقد به حكومت 
انعكاس و امتداد تاريخي اين سوء ظن و يا بدبيني را نـيـز    بايد گفت كه

مي توان به شكل سازمان يافته در بسياري از نوشتارهاي مهم چپ مترقي 
” دموكراسي”ديد. مي توان درك كرد چرا چپ مترقي با حساسيت به كلمه 

برخورد مي  كند و آن را با احتياط خاص و مشروط در قالب كلماتي ماننـد  
به كـار    ”  ملي، دموكراسي مردمي خلقي، ضد امپرياليسم، عدالت خواهانه” 

مي برده است. البته تبلور نهايي اين حساسيت و رويكرد تدافعي نسبت بـه   
اهميت مولفه هاي دموكراسي و آزادي هاي  اجتماعي، به قول حبيب اهللا   

در ”  درك انتزاعي” پيمان، در مهم ترين مقطع انقالب بهمن منجر به يك 

ميان نيروهاي مترقي نسبت به اين مقوالت شد. درعمل ضعف جنبش مردمي 
(از جمله حزب ما به عنوان يكي از نيروهاي مهم جنبش) در مورد ضـرورت      
ايجاد چارچوب دموكراتيك، وعدم حمايت قاطعانه تمام نيروهاي سيـاسـي از     
مولفه هاي واقعي دموكراسي و آزادي ها در مقابل تعرضات ارتجاع مذهبي، به 
اشتباهات سياسي جدي درمورد انقالب بهمن منجر گشت. بايد توجه داشـت     
كه رويكرد منفعالنه نيروهاي سياسي به اهميت مولفه هاي دموكراسي را بايد 
در شرايط ملي و جهاني آن مقطع تاريخي ويژه در نظر گرفت. مـخـصـوصـا       

خورشيدي هنوزخاطره دردناك تجربه و پيامدهاي مخرب و  50اينكه در دهه 
در سـرنـگـونـي        1332انگليسي مرداد  –ضد دموكراتيك كودتاي آمريكايي 

نهادهاي موجود دموكراتيك كشورمان بسيار زنده بود. از اين رو، در آن دوره    
مبارزه جنبش مردمي با ديكتاتوري سلطنتي برخالف شرايط كنوني، به دليـل  

اقتصادي آمريكا درتمام  شـئـون اصـلـي        -حضور و دخالت مستقيم سياسي 
كشورمان، مشخصاٌ مضمون مبارزه ملي و آزادي بخش داشت. در شـرايـط        

، بحث 1357و انقالب  1332اختناق پليسي و سركوب بين سال هاي كودتاي 
و تجزيه و تحليل پيرامون اهميت مولفه هاي دمكراسي و آزادي اجتماعي در 
تمامي طيف هاي اپوزيسيون ضعيف و ناپخته باقي ماند. نـيـروهـاي چـپ          
بدرستي تضاد جنبش مردمي با امپرياليسم حامي رژيم ستم شاهي و بورژوازي 
كمپرادورِ بغايت وابسته آن را، تضاد اصلي و عامل سد راه تغييرات مترقـيـانـه     
كشورمان مي دانستند. در آن دوره، ذهنيت ضد امپرياليستي در بـخـشـي از       
نيروهاي چپ تا حدي بود كه بر پايه  فعاليت هاي چريكـي چـپ روانـه و          
ماجراجويانه اين نيروها مستقيماٌ پرسنل آمريكايي مستقر در ايران را هـدف      
سوء قصد مسلحانه قرارمي دادند. در آن برهه  حزب ما نيز تضاد با امپرياليسم  
را محور مبارزه با ديكتاتوري شاه مي دانست. ولي حزب بدرستي شكل مبارزه  
با شاه و امپرياليسم را مبارزه يي توده اي و مضمون آن را در راستاي انقـالب  

 دموكراتيك با هدف تغييرات بنيادي كشورمان ارزيابي مي كرد. -ملي 
نتوانست دستاورد هاي عظيم اوليه خود يـعـنـي    بهمن انقالب به هر حال،  

اجتماعي را در يـك چـارچـوب          –امكانات بالقوه تغييرات بنيادي اقتصادي 
دموكراتيك  تلفيق و تثبيت كند. رهبري مذهبي و قشرهاي اجتماعي سنـتـي    
مرتبط با روحانيت با محدود كردن انقالب به تغييرات روبناي سياسي توانستند 
تغييرات اقتصادي را به نفع سرمايه داري تجاري غير توليـدي و بـورژوازي       

در مراحل اوليه انقالب، يكي از پـيـامـدهـاي       بوروكراتيك نيز محدود كنند.  
مـحـو شـدن اصـل         مهلك و بسيار منفي عدم وجود مباني دموكراتـيـك،     

مشروعيت حكومت مشروط به راي مردم و جايگزيني آن با اصل ارتـجـاعـي    
بود. در عمل با محدود شدن حيطه عمل نيروهاي اجتماعي و    ” واليت فقيه ” 

تحليل رفتن نقش مترقي توده زحمتكشان، و به عوض آن، ميدان دار شـدن    
بـه جـاي      1357، سرنوشت انقالب ملي و دموكراتيك بهمن “ امت اسالمي” 

رقم خورد. شايان تذكر ”ارزش هاي اسالمي ”دموكراسي و آزادي اجتماعي، با 
است كه منشور سبز با وجود ويراست دوم هنوز هم در مورد اصل بغايت ضـد  

در قانون اساسي دچار ضعف اساسي است. اين از    ” واليت فقيه ” دموكراتيك 
سويي مؤيد پيچيدگي و ناهمگوني درك جنبش سبز از مبانـي دمـوكـراسـي       

مهاجراني (وزير سابق دولت  است. از سوي ديگراظهارات اخير اشخاصي مانند  
محمد خاتمي) در لندن، نشان دهنده تداوم جرياني از اصالح طلبان حكومتـي   
است كه  رويكرد ابزاري به دموكراسي و آزادي دارند. اين جريان سياسي بـا     

تكرار نـظـرات و        در مورد روانشناسي و جامعه شناسي بابحث هاي انتزاعي 
تجربيات شخصي، امكان جهش و تغيير كيفي جامعه ما را به آينده دراز مدت 
موكول مي كند.  آن ها نقشي براي امكان ايجاد اتحادها در سطح قشرهـا و     
طبقه هاي زحمتكش در ارتقاء جنبش مردمي قائل نيستد. متاسفانه به نـظـر      
مي آيد كه اين خط فكري  بر خالف تجربه و اهداف جنبش مردمي هنوز در   

اين بارشايد در پستوي درهاي بسـتـه     –صدد معامله از باال با ولي فقيه است 
اصـالح  اين جريان امتداد همان سياست اشتـبـاه      -“! اتاق هاي فكري سبز”

طلبان حكومتي است  كه بدون اتكاء به بسيج قشرهاي زحمتكشان و ترس از 
گسترش جنبش، با خودداري آگاهانه از انعكاس خواسته هاي مادي اليه ها  و 
نيروهاي اجتماعي، فقط در صدد تغييرات روبنايي سياسي محدود و كم عمـق  
بودند. اظهارات شخصيت هايي مانند عطااهللا مهاجراني و همفكران او، يـادآور   
همان سياستي است كه در دوره اصالح طلبي ايجاد دموكراسي و آزادي را به 

” آرامـش فـعـال     ” وابسته مي نمود، و مردم را به   ” بازار آزاد ” رشد تدريجي  
دعوت مي كرد. بي اعتنايي  به منافع مادي زحمتكشان، وارائه محافظه كارانه  
دموكراسي از باال و پاستوريزه شده از واقعيت ها و الزام هاي مادي زنـدگـي     
زحمتكشان يكي از ضعف هاي اصلي اصالح طلبان حكومتي بود كه بشـدت  

خيزش هاي موفق مردم مصر و   احمدي نژاد قرار گرفته است.   مورد استفاده 

 6ادامه در صفحه 

 ادامه در مبارزه با ديكتاتوري ...
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

افزايش اعمال فشار بـه جـنـبـش         
 دانشجويي

از هنگام طرح موضوع بازنـگـري سـرفصـل       
دروس دانشگاهي، ارتجـاع حـاكـم جـنـبـش           
دانشجويي را مورد حمالت پي درپي خود قـرار    
داده، مي كوشد توان و قدرت مانور اين گـردان    
تاثيرگذار اجتماعي را به تحليل برد. فـعـال تـر       
شدن كميته هاي انضباطي، تفكيك جنسيتي در 
مراكز آموزش عالي، بازداشت و صدور احـكـام     
تعليق و اخراج از دانشگاه از زمره مواردي هستند 
كه جنبش دانشجويي با آن مواجه گرديده است. 

، 89اسفند مـاه       22پايگاه خبري دانشجو نيوز، 
احضارهاي فله اي بـه كـمـيـتـه        ” گزارش داد:  

انضباطي و بازداشت دو تـن از دانشـجـويـان           
دانشگاه سمنان، ... كميته انظبـاطـي دانشـگـاه          
سمنان در هفته منتهي بـه پـايـان سـال بـه            
احضارهاي فله اي و صدور احكـام سـنـگـيـن        
انظباطي دست زده است. ... بعد از تـظـاهـرات          

بهمن ماه فشارها بـر   25نسبتا گسترده مردم در 
روي دانشجويان سراسر كشور به شكل گستـرده  
 90اي افزايش پيدا كرده است، بطوريكه بيش از 
 “دانشجو در يك ماه اخير بازداشت شده اند.

دردانشگاه هاي علم و صنعت، صنعتي شريف، 
دانشگاه تهران، شيراز، تبريز و دانشـگـاه آزاد         
سنندج، دانشكده نفت آبادان و دانشگاه هـا ي      
آزاد واحد جنوب تهران ده ها دانشجو به كميتـه  
هاي انضباطي فراخوانده شده و جو پليسـي بـر     
 اين مراكز آموزش عالي حكمفرما گرديده است.
به عالوه ، در پي ابالغ آيين نامه هـايـي در       
خصوص حجاب و پوشش دانشجـويـان، وزيـر      

بـار     1389علوم دولت كودتا در اواخر اسنفد ماه 
ديگر بر طرح دانشگاه هاي تك جنسـيـتـي در      
راستاي اسالمي شدن دانشگاه ها تاكيـد كـرد.     

، در ايـن بـاره         89اسفند ماه  21دانشجو نيوز، 
كامران دانشجو وزير علوم دولـت  ” يادآوري كرد:  

احمدي نژاد مي گويد آنچه كه مد نظر مـاسـت،   
بحث دانشگاه تك جنسيتي است ... اختالط در      
دانشگاه ها يعني مناسبات با الگوي غربي (كـه)   
مورد پسند هـيـچ يـك ... از خـانـواده هـا                    
ودانشجويان نيست. ... گفتني اسـت مـوضـوع            
تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها در سـال هـاي     
اوليه پيروزي انقالب مطرح و در برخي دانشگـاه  
ها نيز اجرا شده بود اما بعد از مدتي به كـنـاري     
گذاشته شد تا اينكه پس از انتخابـات [بـخـوان       
انتصاب] محمود احمدي نژاد به عنوان ريـيـس      
جمهوري، موضوع تفكيك جنسيتي در دانشگـاه  
هاي ايران بار ديگر مورد توجه مسئوليـن قـرار     

طرح تفكيك جنسيتي، ابالغ آيين نامـه  “  گرفت. 
هاي حجاب، احضار به كميته هاي انضباطـي و    
نيز طرح بازنگري سرفصل دروس دانشـگـاهـي    

همگي حلقه هاي به هم پيوسته يك سياست واحد بر ضد جنبش دانشجويي و جوانان كشور به شمـار  
مي آيند. اين طرح ها نامي جز تشديد فشار و سركوب ندارند. هدف اين سياست نيز تحكيم موقعـيـت     

 استبداد واليي و حكومت خود كامه بوده و هست! 
 
 

 وضعيت نگران كننده زندانيان سياسي
با تشديد جو سركوب در كشور اعمال فشار به زندانيان سياسي ابعاد تازه اي به خود گرفتـه اسـت.     
رژيم واليت فقيه زندانيان سياسي را به مثابه گروگان در چنگ خود گرفته و مـي كـوشـد ضـمـن            
مانورهاي فريبكارانه از اين زاويه جنبش مردمي را تحت فشار قرار دهد. در آستانه نوروز و فرارسـيـدن   
سال نو نامه افشاگرانه خانواده زندانيان سياسي زن زندان گوهر دشت (رجايي شهر) بار ديـگـر لـزوم        
پيگيري حقوق زندانيان و مبارزه براي آزادي آنان را برجسته ساخت. در اين نامه كه خطاب به رييـس   

اين نامه را در حالي براي شما مي نويسيم كه ماه هاست ” قوه قضاييه نگاشته شده يادآوري مي گردد:  
پيگيري هاي ما براي بهبود وضعيت عزيزان زنداني مان، بي نتيجه و بي پاسخ مانده است .... دربـنـد      
زنان زندان رجايي شهر ... با وجود جمعيت باال، تنها يك سرويس بهداشتي و يك حمام براي استفـاده    
زندانيان وجود دارد ... زندانيان زندان رجايي شهر، به طور روزانه، تنها يـك سـاعـت از آب گـرم                  
برخوردارند. مساله ديگر كه موجب نگراني بسياري از خانواده هاي زندانيان سياسي شده است، وجـود     
زندانيان شرور دراين زندان است، كه در مواردي در زندان دست به كشتار ديگر زندانيان زده اند .... آيا     
عزيزان ما، كه به جرم داشتن انديشه هاي متفاوت محكوم به حبس و تبعيد شده اند، درايـن زنـدان،     
محكوم به مرگ تدريجي اند؟ آيا آنچه در بند زنان زندان رجايي شهر اتفاق مي افتد، يـك فـاجـعـه         

، گزارش داد كه وضعيت شنبم مدد زاده در    89اسفند ماه  27در همين رابطه جرس، “  انساني نيست؟
بند زنان زندان گوهر دشت نگران كننده است. اين فعال دانشجويي مدت هاست تحت فشار جسمي و  
رواني قرار دارد.  عالوه بر اين، در اواسط اسفند ماه سال گذشته عده اي از زندانيان سياسي محبـوس   
در زندان گوهر دشت (رجايي شهر) دراعتراض به عدم رسيدگي به سالمتي مبارزان دربنـد از سـوي          

ده تن از زندانيان ” مسئوالن زندان دست به اعتصاب غذاي محدود زدند. خبرگزاري هرانا گزارش داد:   
سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج با نوشتن بيانيه اي در اعتراض به عدم رسيدگي پزشكي به 

اسفند ماه دست به اعتصاب غـذا زدنـد ....           13و 12يك زنداني سياسي مبتال به سرطان در روزهاي 
يكي از زندانيان سياسي طبق تشخيص پزشك قانوني به تازگي به سرطان پانكراس از نوع بدخيم آن 

 ...“مبتال شده است .... عدم مداخله فوري پزشكان موجب تسريع و پيشرفت سرطان خواهد شد. 
فرورديـن مـاه در زنـدان           8اين زنداني سياسي بيمار محسن دگمه چي نام دارد  كه روز دوشنبه 

درگذشت. همچنين وضعيت سالمتي منصور اسالو، مجيد دري و زهرا جباري ناگوار بوده و زندانبانان از  
بهمن مـاه     25برآوردن نياز فوري پزشكي براي آنان امتناع مي كنند. با افزايش دستگيري ها پس از  

سال گذشته، گزارشات بسياري حاكي از امكانات نامناسب زندان ها وخطري است كه از اين مـوضـوع   
سالمتي زندانيان سياسي را تهديد مي كند. مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و توجه دايمي به ايـن   
موضوع مي بايد در اولويت شعارها و خواسته هاي جنبش ضد استبدادي قرار داشـتـه بـاشـد. خـبـر            
خوشحال كننده آزادي برخي زندانيان سياسي در آستانه نوروز و مانورهاي رژيم در اين خصوص نبايـد  

 اين وظيفه مهم را به تاخير اندازد.
 
 

 تاييد اخراج كارگران از سوي شوراهاي اسالمي كار
 

به موازات گسترش اعتراضات پراكنده كارگري، برخي تشكل هاي زرد و ارتجاعي در خدمت رژيـم  
همانند شوراهاي اسالمي كار، بيش از گذشته از سوي كارگران و زحمتكشان طرد و افشا مي شـونـد.   

سنديكايي از محدوده همدستي با  -وضعيت اين تشكل و نقش منفي و بازدارنده آن در مبارزات صنفي
كالن سرمايه داران در زمينه موضوعات حساسي چون تعيين ميزان حداقل دستمزدها به تاييد اخـراج    

درحالي كه به موجب ”، گزارش داده بود:  1389اسنفد ماه  17كارگران گسترش پيدا كرده است.  ايلنا، 
قانون كار، شوراهاي اسالمي كار وظيفه دفاع از حقوق صنفي كارگران را برعهده دارنـد، در بـرخـي        
واحدهاي توليدي اعضاي شورا (شوراي اسالمي كار) اخراج كارگران را تاييد مي كنند. برخي شوراهاي    
اسالمي كار برخالف رسالت صنفي خود با كارفرمايان همسو شده و براي اخراج كارگران فعاليت مـي  

در تازه ترين اقدام اين تشكل ارتجاعي، شوراي اسالمي كار كارخانه هنكل پاكوش بر اخـراج    ” كنند.  
شركت هنكل پاكوش تحت ليسانس هنكل آلمان ” كارگر مهر تاييد زد.  ايلنا در اين زمينه نوشت:    57
كارگـر   528درصد سهم آن متعلق به هنكل آلمان و مابقي بخش خصوصي است و با بيش از  65كه 

) مبادرت به 1389رسمي و قراردادي در زمينه توليد انواع مواد شوينده فعاليت دارد، در بهمن ماه سال (
نفر از كارگران زحمتكش آن شركت در واحد چاپخانه وخط توليد صابون نموده ... كارگـران      57اخراج 

 ...“سال مي باشند.  21تا  12اخراجي داراي سوابق خدمتي 
در مـعـيـت      ” شوراي اسالمي اين واحد توليدي دراين ماجرا كامال در خدمت كارفرما قرار داشت و 

مراجعه و اخراج كارگران را تاييد كرد.  اين فقط يك نمونه افشا شـده از     ” مديران شركت به اداره كار 
عملكرد شوراهاي اسالمي كار است.  اليحه شوراهاي اسالمي كار در پشت درهاي بسته، تـدويـن و      

در اوج سركوب جنبش كارگري، سنديـكـاهـاي     1363پس از تاييد شوراي نگهبان در بهمن ماه سال 
از تصويب مجلس گذشت. اين تشكل خالف تمامـي    -حزب توده ايران  -مستقل و حزب طبقه كارگر

مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار و منشور جهاني حقوق سنديكايي تاسيس شده و حق تشكيل 
سنديكاهاي مستقل را از كارگران سلب و حق مشاركت آنان در مديريت و نظارت بر واحد كار را نقض 
مي كند. شوراهاي اسالمي كار نه تنها در زمينه اخراج ها، بلكه در مساله خطير بيمه هاي درماني نيـز   

 همچون اهرم دولت جمهوري اسالمي و كالن سرمايه داران عمل كرده و مي كنند.
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 ادامه تاملي بر زمينه هاي عيني و ذهني ...

صورت مي گيرد، در فضاي سياسي معين و در عين حال متفاوت بـا سـال     
هاي گذشته است. به عنوان يك نمونه با اهميت، مي توان بـه واكـنـش         
اعتراضي طيف گسترده جنبش سنديكايي به مصوبه شوراي عالي كـار در      

درصدي حداقل دسـتـمـزدهـا اشـاره كـرد.              9خصوص افزايش فرماليته 
، با انعكاس ديدگاه هاي معين در اين باره 89اسفند ماه   24خبرگزاري مهر، 
نمايندگان كارگران عضو شوراي عالي كـار بـايـد در مـورد           ” گزارش داد:  

 90عملكرد خود وعدم اجراي درخواست كارگران در نشست هاي تعيين مزد 
به هر روي اقدام دولت كودتا در ممانعت از افزايش عادالنه ” پاسخگو باشند!  

دستمزدها كه بخشي جدا يي ناپذير راهبرد آزاد سازي اقتصادي اسـت در      
 لحظه كنوني بيشترين نارضايتي هاي كارگري را سبب شده است. 

كارگران و زحمتكشان و طيف وسيع فعاالن جنبش سنديكايي به چشـم    
خود ديده و با پوست و گوشت خود پيامد آزاد سازي اقتصادي و سـيـاسـت      

 هاي رژيم واليت فقيه و دولت كودتا را حس كردند. 
به اين ترتيب سياست گستاخانه دولت ضد ملي احمدي نژاد كه نـمـونـه      

درصدي حداقل دستمزدها فقط يكي از مظاهر آن به شمار مـي     9افزايش 
آيد، محيط هاي كارگري و مراكز صنعتي، توليدي وخدماتي را با تنش هاي 
جدي روبه رو ساخته و بي گمان اگر ضعف عمومي جنبش كارگري ايـران،    
مانند نبود سنديكاهاي مستقل و سطح سازمان دهي نامناسب وجود نـمـي     
داشت، هم صحنه سياسي ميهن ما در اوضاع حساس كنوني شاهد تحوالت 
اساسي به زيان ديكتاتوري و خودكامگي بود و هم دولت كودتا قادر نـبـود     
چنين بي مهابا حقوق زحمتكشان را پايمال كند! به رغم اين ضعف اساسي و 
مجموعه عوامل عيني و ذهني بازدارنده و منفي، امكانات متعدد كنوني براي 
تقويت و قوام جنبش اعتراضي زحمتكشان و پيوند آن بـا جـنـبـش ضـد          

 استبدادي را نبايد دست كم گرفته و يا ناديده انگاشت. 
در هفته هاي اخير گزارشات گوناگوني از اعتراض ها و اعتـصـاب هـاي      
پراكنده كارگران و زحمتكشان در رسانه هاي همگاني و مطبوعات انـتـشـار    
يافته است. حركت هوشيارانه كارگران شركت پـارسـلـيـوان لـرسـتـان و             
پالكاردهاي اعتراضي آنان هنگام سفراستاني رييس دولت كودتا نشانگر آن   
محمل ها و زمينه هايي است كه بايد به دقت مورد توجه و استـفـاده قـرار      
گيرند. به عالوه، بايد به اعتراض هاي سازمان يافته كارگران كيـان تـايـر       
اشاره كرد. اين كارگران با اعتصاب، تحصن و در يك مورد تجمع و مسـدود   

بزرگ راه آزادگان تا ميدان جـهـاد،    -ساختن موقتي جاده محور اسالم شهر
رژيم واليت فقيه و دولت نامشروع كودتا را به چالش طلبيند. شعارهاي ايـن   
تجمع كارگري از آن رو با اهميت تلقي مي شود كه نشانگر ژرفاي نارضايتي 
زحمتكشان و در عين حال قدرت تاثيرگذاري جنبش كارگري است. كارگران 

مـرگ بـر     ” ، “ اي مردم با غيرت حمايت حمايت” كيان تاير شعار مي دادند:  
اين “.  مرگ بر دروغگو” و ” هرگز نديده ملتي اين همه بي عدالتي ”، “ستمگر

گونه شعارها و واكنش پرمعناي زحمتكشان مي بايست از سوي شبكه هـاي  
اجتماعي، جنبش هاي اجتماعي و نيروهاي مخالف كودتاي انتخاباتي مـورد  
توجه دقيق قرار گيرد و بازتاب شايسته خود را در تعيين شعارهاي جـنـبـش    
سراسري ضد استبدادي يافته و زمينه هاي فرارويي جنبش به سطح عالي تر 

 را فراهم آورد!
پيش از كارگران كيان تاير اين كارگران دلير پتروشيمي تبريز بودند كه بـا  
 9برپايي يك اعتصاب موفق رودر روي استبداد واليي ايستـادنـد. از روز          

تن از كارگران قراردادي مجتمع پتروتشيمي تبريـز   1800اسفند ماه بيش از 
.  انعقاد قرارداد دسته جمعي  1با سه خواسته مشخص اعالم اعتصاب كردند:  
. افزايش دستمزد متناسب  2و حذف شركت هاي دالل و پيمانكار خصوصي، 

. رفع تبعيض ميـان   3با نرخ تورم و افزايش قيمت كاالها و خدمات عمومي، 
كاركنان رسمي كارخانه و برخورداري همه كارگران از امكانات رفـاهـي و       
بيمه اجتماعي. اين اعتصاب موفق و يكپارچه انعكاس اميدوار كننده اي در    
ديگر مراكز كارگري از قبيل پااليشگاه نفت و ماشين سازي تبريز داشت و   
مي توان به جرات مدعي شد يكي از موفق ترين حـركـات كـارگـري در         
كارخانجات مادر و راهبردي به لحاظ سطح همبستگي، سازمان دهي تعييـن  

و اعالم خواسته هـاي    
مشخص در چند سـال  
 اخير محسوب مي شود. 
اعتصاب هايي چـون  
پتروشيمي تـبـريـز و        
سلسله اعتراض هـاي     
ايران خودرو را نـبـايـد    
صرفا از زاويه صنـفـي   
مورد بررسي و ارزيابـي  
. اين واقعـيـت     قرار داد
كه بخش مـهـمـي از      
حـركـات اعـتـراضـي        
جنبش كـارگـري بـه      
صــورت تــدافــعــي و     
پراكنده پيرامون مسايل 
صنفي نظير افـزايـش     
دستمزدها، مخالفت بـا  
قراردادهاي موقت و جز 

اين ها دور مي زن،د نبايد منجر به آن گردد كه مضمون اين مبارزه صـرفـا   
صنفي انگاشته شود. اين مبارزات ماهيت و خصلت سياسي روشنـي را دارا       
هستند. در نمونه هايي چون پتروشيمي تبريز طبقه كارگر ايـران بـاهـمـه          
دشواري هاي موجود از مبارزه در راه خواسته هاي صنفي به منظور ارتقـاي  
سطح سازماندهي و مبارزه جويي خود بهره مي گيرد. در يك محيط استبداد  
زده و خفقان پليسي اين حربه اي موثر و كارآمد است كه ريشه در سـنـت     
سنديكايي زحمتكشان ايران دارد. اين واقعيت را بايد به دقت مـورد تـوجـه      

 قرارداد. 
پااليشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نيز شاهد اعتراض ها و اعتصاب 

كارگر از پـااليشـگـاه     300هاي پراكنده بود. با انتشار خبر اخراج نزديك به  
آبادان (اغلب كارگران قرارداد موقت) موجي از نارضايتي كارگران و تكنسين   
هاي اين پااليشگاه قديمي و معتبر را فراگرفته است. عالو بـر آبـادان، در        
شهر اهواز نيز كارگران لوله سازي و نورد با ابراز نارضايتي از پايمال شـدن    
امنيت شغلي خود و سطح پايين دستمزدها در ماه هاي اخير چندين اعتصاب 
و تحصن را سازمان داده اند. با همه اينكه به دستور مستقيم شوراي عـالـي    
امينت ملي خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب هاي كارگري در رسانه هاي 

به مراتب كمتر از قبل بازتاب  -ايلنا  –همگاني به ويژه خبرگزاري كار ايران 
مي يابد، خبرها حاكي از افزايش قابل تامل نارضايتي و اعتراض در محـيـط   
هاي كارگري است. نكته پراهميت ديگر اينكه اعتراضات در شـمـاري از          
كارخانه ها و واحدهاي بزرگ و تاثيرگذار رو به افزايش است كه نمونه هايي 
نظير پتروشيمي تبريز، پااليشگاه آبادان و كارخانه واگن پـارس در اراك،        

 ايران خودرو، نورد اهواز و پوالد مباركه اصفهان از آن جمله اند. 
جنبش كارگري ايران باهمه ضعف ها، دشواري ها و كمبودهاي مـوجـود   
همچنان نيروي موثر و غير قابل انكار در مبارزه با استبداد واليي و دولـت      
كودتاست. ترفندهاي عوام فريبانه دولت كودتا، فشار سنگـيـن پـلـيـسـي،          
سركوب خشن و جز اين ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم كـارگـران     
كشور براي تامين منافع صنفي و سياسي خود خللـي وارد آورد. مـرحلـه           
حساس كنوني در پيكار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان 
يافته و گسترده تر طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را برجسته ساخته اسـت.  
اين ضرورت با فعاليت پيگير و خستگي ناپذير مي تواند صورت تحقق يافتـه  
 و موجب تقويت صفوف جنبش مردمي در مصاف با استبداد واليي شود!
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به حكومتي مبتني بر خليفه گري و فاقد حتي كم ترين نشانه هايي 
از جمهوريت و احترام به حق حاكميت مردم تلقي مي گردد. انحصار 
قدرت سياسي و حاكميت شبه نظامي تا آنجا پيش رفته است كـه    
هراس جناح هايي از طيف ارتجاع حاكم را نيز برانگيخته و آن ها را 
به واكنش هاي پيش گيرانه وادار كرده است. سخنان محـمـدرضـا     
باهنر، دبيركل جامعه اسالمي مهندسين و از چهره هاي شـاخـص     
واپس گرايان در آستانه سال نو در جريان اجالس دبيران اسـتـان     
هاي سراسر كشور حزب موتلفه، گواه اين واقعيـت اسـت. او در          
تحليل آرايش سياسي براي انتخابات آينده مجلس، ضـمـن ابـراز      

فتنه آينده كه در حـال اوج    ” نگراني هاي خود و همفكرانش گفت:  
گيري است، فتنه اي است كه مي خواهد از درون اصـول گـرايـي      
درآيد و بگويد اصول گرا است اما حوزه هاي علميه و شريـعـت را     
قبول ندارد ... اگر واليت، مرجعيت، شريعت و روحانيت را بگيـريـم      
چيزي براي واليت نمي ماند، كساني كه به بهانه دفاع از واليت بـا  

به نقل ”( روحانيت و مرجعيت مشكل دارند آنها را محكوم مي كنيم 
 ).89اسفند ماه  21از ايلنا، 

ولي فقيه با علم به اين شكاف رو به گسترش است كـه در روز      
ممكن است مسـئـوالن از       ” اول فروردين در مشهد اعالم داشت:  

همديگر گاليه داشته باشند اما گاليه از اول انقالب كه مـا دسـت     
اندر كار مسايل بوده ايم، بوده است ... ممكن است گاليه هايي كه    
به وجود مي آيد به حق هم باشد، اما نبايد آن را در عرصه افـكـار     
عمومي بياورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مايوس كننـد  

 “بلكه بايد بين خودشان موضوعات را حل كنند.
خامنه اي با درك تنگناهاي جدي رژيم  به نكته اي مهم نـيـز     
اشاره كرد كه مانوري فريبكارانه به سود تحكيم و تقويت موقعيـت  

يكي از نقـشـه   ” خود و انصارش است. ولي فقيه با تاكيد يادآور شد:   
هاي بزرگ دشمنان ... ايجاد تفرقه و شكاف در داخل بوده است ...      
مسايل جزيي اهميتي ندارد و مي توان آنها را از طريق گفت و گـو    

اين گونه مانورهاي سياسي حساب شده و هدفمند بـه    ”  حل كرد.  
معناي دعوت همه جناح هاي طيف ارتجاع حاكم و مـجـمـوعـه         
حاكميت به مقابله با جنبش مردمي است. در چنين اوضـاع فـوق        
العاده حساس و بغرنجي، جنبش مردمي وظايف مبرم و خـطـيـري    
پيش رو دارد. يكي از مهم ترين اين وظايف عبارت است از تقويـت  
و تحكيم صفوف جنبش و پرهيز از تفرقه و پراكندگي. طـي مـاه        
هاي اخير شواهد غير قابل انكاري از تالش برنامـه ريـزي شـده        
تاريك انديشان كودتاچي براي ايجاد تفرقه در دست است. مبارزه با  
اين توطئه رژيم با حفظ هوشياري، تعيين دقيق شعار و تـاكـتـيـك     
هاي مبارزاتي امكان پذيراست. برجسته كردن نكات مشـتـرك در      
جنبش با وجود تنوع نظر و تكثر، زمينه هاي تعامل را تقويت و در     
نتيجه سطح مبارزاتي توده ها را افزايش مي دهد. تلفيق خـواسـتـه     
هاي كارگران و زحمتكشان و خواسته هاي دمكراتيك عام از مبرم 
ترين اولويت ها در مرحله حاضر محسوب مي شوند. فراموش نكنيم 
كه شعارهاي تاكتيكي وقتي مي تواند موثر و بسيج گر باشند كه بـا  
منافع و خواسته هاي اكثريت جامعه خصوصا زحمتكشان و طبقـات  
محروم همسان و هماهنگ و تلفيق گردد. تنها با تغيير توازن قوا به  
نفع جنبش مردمي مي توان استبداد واليي را به عقب نشـيـنـي و      
سپس تسليم واداشت. مساله گرهي در جنبش مردمي فراهم كردن  
زمينه حضور همه طبقات و قشرهاي اجتماعي ناراضي از سياست و 

اقتصادي و اجتماعي رژيم واليت فـقـيـه و         -برنامه هاي سياسي
جذب فعاالنه آن ها در رويارويي با استبداد واليي است. در اوضـاع   
فعلي عدم تطابق حجم عظيم نارضايتي ها با وسعت شركت طبقات 
و اليه هاي مختلف جامعه، چشم اسفنديار جنبش ضد اسـتـبـدادي    
است كه بايد با پافشاري بر اتحاد عمل و تعامل در وسيـع تـريـن      
شكل ممكن بين همه مخالفان استبداد هر چه سريع تر برآن فايـق  

 آمده و اين مشكل را حل كرد.
نكته پراهميت ديگر كه در پيوند سرشتي با مسايل پيش گـفـتـه    
قرار دارد، دوري گزيدن از دام هاي رژيم و توطئه هاي رنگـارنـگ   

اطالعاتي  -آن است. در اين زمينه كودتاچيان و مراكز اصلي امنيتي 
مانند وزارت اطالعات و شعبه اطالعات سپاه پاسداران مي كوشنـد  

جنبش مردمي را وادار به رويارويي زودرس و نا به هنگام ساخته و از اين طـريـق    ادامه مبارزه خستگي ناپذير ...
ضمن ايجاد شكاف در رهبري و بدنه، جنبش مردمي را مهار و سركوب كـنـنـد.      
همان گونه كه حزب ما بارها تاكيد كرده است، جنبش به داليل معين از مـراحـل   
مختلف عبور مي كند تا به پيروزي نهايي نايل آيد. هر يك از اين مراحل ويژگـي   
هاي خود را دارد و نيازها و امكانات معيني را مي طلبد. روشن ساختن چـارچـوب    
تاريخي و اجتماعي مبارزه كنوني، تشخيص صحيح و عيني روندهاي موجود، نقش 
هر يك از طبقات و قشرها در اين مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسايلي از ايـن  
دست، براي در پيش گرفتن  سياست درست و تاكتيك كارآمد در راستـاي دوري    
جستن از اقدام هاي نا به هنگام از ضروريات انكار ناپذير و بخش مهمي از وظايف 
مبرم جنبش بوده و هست. تدارك پرحوصله و دقيق به همراه انتـخـاب لـحـظـه         
مناسب در تعيين سياست و تاكتيك موثر شرط هر نوع كاميابـي در مصـاف بـا          
ارتجاع تا بن دندان مسلح رژيم واليت فقيه است. ارزيابي واقع بينـانـه نـيـرو و          
امكانات هم جنبش و هم تاريك انديشان مدافع استبداد، از چنان اهميتي برخوردار 
است كه به درستي مي توان آن را شرط ضرور پيشروي و حركت جنبش مردمـي  
نام داد. بايد با معيار قرار دادن خواسته هاي مردم و تكيه به نيروي فناناپذير آنـان   
از هر گونه شعار و تاكتيك غير منطبق با توان و ظرفيت مرحله كنوني، پرهيز كرد. 
اين امر به مفهوم تعيين سياست اصولي بدون گرفتار شدن به تسليم طلبي، انفعال، 
ذهني گرايي و اراده گرايي است. همچنين گام مهمي كه از آن مي توان به عنوان  
يك وظيفه حساس ياد كرد، ارتقاء سطح جنبش ضد استبدادي در پرتو اتحاد عمل 
و به بحث و بررسي  گذاشتن خواسته ها و شعار ها به عالوه ارايه يك برنامه عمل 
موثر است كه در آن با تاكيد بر فصل مشترك منافع و خواسته هاي طـبـقـات و      
قشرهاي مختلف اجتماعي به سوي سازمان دهي وسيع ترين جبهه ضد استبدادي 
حركت كرد.  نكته ديگر اينكه جنبش مردمي براي عملي كردن حق حـاكـمـيـت      
مردم، همواره مدافع استقالل كشور، منافع ملي و تعامل سازنده با همه كشورهاي 
جهان بدون استثناء بوده و در عين حال با هر گونه مداخله خارجي مخالفت، مقابله 
و مبارزه مي كند. تجربه تاريخي ثابت كرده است كه نـفـوذ و مـداخلـه هـاي             
امپرياليستي در منطقه به هيچ رو به سود مبارزه مردم كشورهاي منطقه بـر ضـد     

 خود كامگي، فساد، فقر، و بي عدالتي نبوده و نيست.
سال كنوني كه در آغاز راه آن هستيم، مبارزه يي خستگي ناپذير بـا اسـتـبـداد       
واليي را در دستور كار جنبش مردمي قرار داده است. مي توان با غلبه برمشكالت  
و چالش هاي موجود و استفاده از همه ظرفيت هاي حاضر، با اتحاد عمل كـلـيـه    
نيروهاي ميهن دوست و ملي، همه نيروهاي معتقد به استقالل و سربلندي ايـران،  
بختك استبداد را از خانه رانده، آزادي و عدالت اجتماعي را در كشور پايـه ريـزي     

 كرد.

تونس در به زير كشيدن ديكتاتورها نشان دادند كه مردم و تضاد هاي جـامـعـه،    
نيروي بالقوه تغييرات كيفي در راستاي ترقي جوامع اند. اصالحات ناپـايـدار، يـا       

به اميد تـغـيـيـر رفـتـار           ” نماينده خدا در روي زمين ” تمجيد و نصيحت كردن 
و اصالح استبداد، تغييري ايجاد نكردند و نخواهند كرد. اصالح طلبان  ” ديكتاتور ” 

حكومتي با محدود كردن اصالحات به تغييرات روبنايي سياسي در حفاظت از زير 
بناي اقتصادي به نفع سرمايه هاي كالن، حتي نتوانستند از ابتدايي ترين مبـانـي   
جامعه مدني حفاظت كنند. اين تجربه بسيار ارزنده يي براي جنبش مردمي كشور  
مان است كه  نشان مي دهد عنوان كردن مقوله دموكراسي  در مـبـارزه بـا            
ديكتاتوري، بدون مطرح كردن مباني عدالت اجتماعي نمي تواند پشتيباني ضـرور  
قشرها و طبقات زحمتكش از جنبش را سازمان دهد. همين طور هم بايد پذيرفت  
كه تجربه جهاني معاصر نشان مي دهد كه تغييرات زيربناي اقتصادي بـا هـدف     
اجراي عدالت اجتماعي بدون مولفه دموكراسي واقعي و آزادي هاي اجتماعي نيـز  
ناپايداراست. بدون عدالت اجتماعي، دموكراسي در خالء ناپايدار خواهـد بـود و        
گرايش آن به سوي دموكراسي بازاري و صوري مورد استفاده هيئت حاكمه قـرار  
خواهد گرفت. دموكراسي و آزادي مقوالتي عيني اند و در خالء يا تنها بر مبـانـي    
معنوي و ذهني ايجاد نمي شوند. به عبارت ديگر، دموكراسي اهرم الزم عـمـلـي     
كردن تداوم عدالت اجتماعي است. نيروهاي مردمي ضمن رعايت موازيـن يـك      
مبارزه متحد توده اي بايد به موازات طرح مسائلي از قبيل: انتخابات آزاد، تغيير، و  
الزام به رعايت قانون اساسي، شعارهاي مشخص خود را بر پايه ارائه هـمـزمـان    
منشور دموكراسي و برنامه اقتصادي مردمي به ميان اليه هاي مختلف توده هـا    

 ببرند.  
 

 ادامه در مبارزه با ديكتاتوري ...
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ايجاد فضاي رعب و وحشت، زير 
 پوششِ مبارزه با مواد مخدر

اين اظهارات بعد از ” پزشكي از طريق فرودگاه امام خميني وارد كشور كرد. 
آن بيان شد كه قبال گزارش هايي از كشف يك محموله بزرگ مواد مخدر 
در فرودگاه امام خميني انتشار يافته بود. اظهارات مسئول فوق بدون شـك   
سرپوش گذاشتن بر يك رسوايي بزرگ مرتبط  با مواد مخدر بايد تـلـقـي      
گردد، كه به احتمال زياد دامن مقاماتي بلند پايه در رژيم واليت فقـيـه را     
مي گرفته است. نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در جمهوري 
اسالمي، اخيراً در مصاحبه يي مطبوعاتي، در اشاره به اين مهـم، گـفـت:      

سازمان هاي جنايي با داشتن فرمانروايي هاي قاچاق مواد مخدر در برخي ”
از موارد تبديل به نيروهاي سياسي با قدرت و صاحب اختيار در موسسـات  
قانوني شده اند و همان موسسات كه جهت كنترل و سركوب قاچاق مـواد  

اما ادعاي  “ مخدر تاسيس شده اند نيز از طريق فساد به سازش مي رسند. 
اينكه مواد مخدر ذكر شده در باال براي مصارف پزشكي مورد احتياج بـوده  
تا چه حد مي تواند واقعيت داشته باشد خود نيز سوال برانگيز اسـت. بـر        
اساس گزارش هاي زيادي كه به تناوب از طريق رسانه هاي داخلي و بـه  
نقل از مقامات حكومتي منتشر مي شوند، به طور مرتب مقدار بسيار زيادي 
مواد مخدر كشف مي شوند كه خود همين كشفيات مي تـوانـنـد بـراي         
مصارف پزشكي مورد استفاده قرار گيرند تا ديگر نيازي  به اين خريدهـاي  

، از قول وزير كشور مي  89اسفند   11نمايشي هم نباشد. به گزارش ايرنا،  
تُن مواد مخدر در يك هفته در كشور كشـف و ضـبـط         110نويسد كه، 

، نيز دوباره از قول وزير كشور  89اسفند  16گرديده است. خبرگزاري مهر،  
تُن مواد مخدر توسط پليس كشف و   400آورده است كه، در سال گذشته 

ضبط شده است. بنا بر همين گزارش، نجار، وزير كشور، اظهار داشته است  
كه، جهان و محافل بين المللي بايد بدانند با اقدامات بسياري كه ايران مي 
كند و هزينه هاي سنگيني كه مي پردازد ديگر نمي توان مواد مخدر را بـه  
راحتي وارد ايران كرد. تمامي اين اظهارات و ادعاهاي پوچ در حالي بـيـان    
مي شود كه ما واقعيت هاي اسف بار ديگري را در جامعه شاهديـم. ايـن      
وضعيت نه به چند ماه گذشته و نه حتي به چند سال گذشته مربـوط مـي     
شود. اين معضلي است كه جامعه ما در طول همه سال هاي حاكميت رژيم 
واليت فقيه با آن روبه رو بوده است. به عنوان مثـال، طـاهـا طـاهـري،           
جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اعتراف به نگراني مردم در باره شيوع 

  92نتايج يك پژوهش نشـان مـي دهـد          ” مصرف مواد مخدر مي گويد:  
درصد مردم مهمترين نگراني خود را از تهديدات امنيت اجتماعي شـيـوع     

و در اظهاراتي ديگـر، كـه      “ مصرف مواد مخدر و گسترش آن مي دانند. 
، آن را گزارش كرده است، وي همچنين مي گويد كـه     89اسفند 12ايلنا، 
 10درصد مردم دسترسي به مواد مخدر را آسان مي دانند. سايت فردا،    75

، بـه    “ اينجا فرحزاد است، باور كـنـيـد     ” ، در گزارشي با عنوان   89اسفند 
وضعيت اين محل پرداخته كه در آن به شرح خريد و فروش مواد مـخـدر   
مي پردازد. اين گزارش همچنين به وضعيت مصرف كنندگان كه در ميـان   
آنان كودكان هم وجود دارند پرداخته كه عمق اين بحران اجتماعي را بـه    

، در گزارشـي بـا ايـن         89اسفند 10خوبي نشان مي دهد. روزنامه ايران،  
عنوان كه ايران تنها كشور مصرف كننده كراك در دنيا است، از قول يـك  
كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر، به خانواده ها هشدار مـي    
دهد كه مواظب جوانان خويش در اين ارتباط باشند. در اين گزارش كوتـاه   
هيچ گونه اشاره يي به مسئوليت دولت در اين ارتباط نشده است. در حالـي   
كه رژيم واليت فقيه نحوه تعيين و صالحيت نمايندگان مجلس و ديـگـر     
نهادهاي انتخابي را به عهده شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه گـذاشـتـه    
است و معتقد است كه اين مهم از سوي مردم نبايد صورت بگيرد، استاندار 
تهران با اشاره به اينكه وضعيت اعتياد و مواد مخدر در تهران متفـاوت از    

دشمن پايتخت نظام جمهوري اسالمي را بـا      ” ساير استان هاست، گفت:  
مواد مخدر هدف قرار داده است. اگر پيشگيري از سوي نهادهـا و مـردم        
ايجاد نشود، قطعا اين مسئله خارج از توان و ظرفيت دولت است كه بتوانـد  

). تمدن، استاندار تـهـران، در       89اسفند 8(ايسنا،  ”  با اين تهديد مقابله كند
هزار معتاد ولگرد در اردوگـاه نـگـهـداري          40اظهاراتي ديگر گفت كه،  

). استناد به هميـن    89اسفند 8معتادان پذيرش مي شوند (خبر گزاري مهر،  
يك مورد، ابعاد وحشتناك اين معضل را به خوبي نشان مي دهد. تمدن در  
حالي اين سخنان را ايراد كرده است كه گزارش هاي ديگري در رابطه بـا  

، نـوشـت:        89اسـفـنـد    5اين اردوگاه ها داده مي شود. خبرگزاري مهر،  
وضعيت بحراني در برخي مراكز ترك اعتياد بدون مجوز عالوه بر اينـكـه   ” 

موجب ايجاد مشكالتي براي معتادان و مردم شده است زمـيـنـه ظـهـور        
هـمـيـن    ”  تجارتي جديد در زير لواي ترك اعتياد را فراهم آورده اسـت.      

بنا به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، در آخريـن روزهـاي     
نفر از زندانيان عادي متهم به حمل و فروش مواد مخدر در  10سال گذشته،  

زندان وكيل آباد مشهد اعدام گرديدند. به گفته اين كارزار، اعـدام ايـن ده          
مانند صدها زنداني ديگر كه در زندان وكيل آباد مشهد اعدام شـده     -زنداني 
بدون اعالم رسمي آن از سوي مقام هاي قضايي و حكومتي ايران بوده  -اند 

است. اين اعدام ها در حالي انجام مي گيرد كه هم رئيس قوه قضاييه و هـم   
رئيس ديوان عالي كشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و مـحـتـوايـي       
مشابه، اعالم كردند كه حكم هاي اعدام در كمتر از ده روز به مورد اجـرا در    

  2010، آمار اعدام در سال    89اسفند ماه  26مي آيد. به گزارش راديو زمانه،  
  60مورد، و باالترين رقم پس از اعدام هاي سال هاي دهـه      546ميالدي، 

 89بهمن   –خورشيدي بوده است.  بنابر همين گزارش، تنها در ماه هاي دي  
نفر در ايران اعدام شده اند. اجراي چنين حـكـم هـاي         85)،   2011(ژانويه  

 -وحشيانه يي در مورد كساني كه خود قرباني سيـاسـت هـاي اقـتـصـادي          
اجتماعي حاكم و وضعيت موجود ند، عالوه بر اينكه گستره  عملكـرد غـيـر      
انساني رژيم را نشان مي دهد، در عين حال اين موضوع را به اثبات مي رساند 
كه هدف حاكمان سركوبگر، بدون داشتن برنامه هايي واقع بينانه به منـظـور   
ريشه كن كردن اين معضل بزرگ اجتماعي و ادامه همان شيوه هاي وحشيانه 

 و آزمايش شده قبلي، هدف هاي ديگري را مد نظر دارند.
معضل اعتياد و مواد مخدر در ايران  پديده يي تازه و ناشناخته نيست، اما با 
اعمال چنين سياست هايي، ابعاد آن نسبت به گذشته روز به روز بزرگ تر مي 
شود. نگاهي به آمار، گزارش ها و سخنان مقامات مسئول و يا درگير در ايـن   
معضل، گوشه هايي  هر چند كوچك را به خوبي آشكار مي سازد. به گـزارش   

، دكتر مجيد ابهري، آسيب شناس و متخصص علـوم   89اسفند ماه   22مهر، 
بر اساس آمار منتشره از سوي پزشكي قانوني در ده مـاه        ” رفتاري، گفت:    

نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را   633] دوهزار و  1389امسال [
 7به گزارش جهان نيوز، “ نفر زن هستند.  129از دست دادند كه از اين تعداد 

، جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدراظهار داشت كـه     89ارديبهشت 
معضل مواد مخدر به جز ايجاد آسيب هاي اجتماعي و امنيتي، كشور را زمين 
گير كرده است. نكته ديگري كه در همين اظهارات بايد به آن اشـاره كـرد،      
موضوع حمل مواد مخدر از طرف كساني است كه قصد مسافرت به خارج از   
كشور را دارند. طاها طاهري ، جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در  

امروزه كشورهاي مالزي و اندونزي كـه در گـذشـتـه           ” اين باره مي گويد:  
تصورشان به ايران به عنوان يك كشور اسالمي و انقالبي بود اكنون به ايران 

امـا  ”  به عنوان توليد كننده شيشه و صادر كننده مواد صنعتي نگاه مي كننـد.  
كاروان هاي مواد مخدر بيمه ” ، در گزارشي با عنوان  89اسفند  9جهان نيوز، 

، در قسمتي از آن به موضوعي اشاره مي كند كـه    “ شده وارد ايران مي شوند
تاييد كننده همكاري مسئوالن حكومتي در توزيع و فروش مواد مخدر اسـت.  

در اين ميان البته از نقش مافياي جهاني مواد مخدر ” اين گزارش مي نويسد:  
نير نبايد غافل ماند. مافيايي كه بر اساس اخبار ما، در اثر بي مسئوليتي و عمد  
استكبار و كشورهاي استكبار تا آن اندازه گستاخ شده اند كـه بـه پـلـيـس          
جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد دريافت مبالغ كالن در ازاي عبور مواد مخدر 

، در      89ارديبهـشـت       31جالب توجه اينكه همين سايت، در ” را مي دهد.  
گزارشي مشابه از قول سرگرد محمد شيري، رئيس اداره آموزش هـمـگـانـي     

ساالنه مافياي مواد مـخـدر   ” نيروي انتظامي در آذربايجان شرقي، مي نويسد:  
در جهان به ايران پيشنهاد مي كنند تا با دريافت مبالغي كالن اجازه سـرازيـر   
شدن مواد مخدر را به كشور صادر كنند كه مسئوالن كشور همواره بـا ايـن     

براي بررسي اين ادعاها و پي بـردن بـه     ” تقاضا مخالفت و مبارزه كرده  اند.  
واقعيت، به گزارشي كه اخيراٌ در رسانه هاي گروهي ايران منتشر گرديده است  

، از قول حيدري، رئيس پليس فرودگـاه  89اسفند   11استناد مي كنيم. ايسنا،  
حدود يك ماه قبل، وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش    ” هاي كشور، گفت:  

پزشكي با هماهنگي وزارت بازرگاني، پليس، گمرك، دستگاه قضايي و هيـات  
بين المللي كنترل و نظارت بر مصرف دارويي مواد مخدر، محموله اي به وزن 
 8ادامه در صفحه هفده و نيم تُن مواد مخدر خالص از نوع ترياك به منظور مصارف دارويـي و    
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 در حمايت از جنبش مردم ليبي براي دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي

، از قول حميد صرامي، مـديـر     89اسفند 8خبرگزاري،  به بمباران ليبي پايان دهيد!
كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مـخـدر،   

هزار سايت بـراي تـرويـج         16آورده است كه حدود 
اعتياد در ميان جوانان در حال فعاليت اند. در حالي اين 
سايت ها به فعاليت مشغولند كه رژيم واليت فقيه بـا    
فيلترينگ شديد سايت هاي سياسي و ديگـر سـايـت      
هاي آگاهي بخش نشان داده است اگر مي خـواسـت،   
قادر بود دسترسي جوانان را به اين سايت هاي ترويج 
كننده اعتياد مانع گردد. اينكه چگونه چنيـن سـايـت       
هايي مي توانند به فعاليت ادامه دهند خود نيز سـوال    
برانگيز است. با تمامي اين احوال، اين معضل با وجود  
همه  جاروجنجال ها، فروكش كه نكرده هيچ، بلـكـه   
ابعاد آن هر روز نيز گسترده تر مي شود. نكته قـابـل      
تامل ديگر اينكه، هيچ گونه برنامه يي از سوي دولـت  
براي نجات جوانان ميهن از اين معضل نـمـي تـوان      
سراغ كرد. مثال دولت اگر عزمي جدي براي حل ايـن   
معضل مي داشت، مي توانست با يك سازمان دهـي    
واقع بينانه و بر اساس برنامه و با اختصاص منابع مالي 
و تخصصي ضرور، و همراه با حساسيت و قبول اينكـه  
تعداد زيادي معتاد در جامعه ما وجود دارند كه متاسفانه 
در سنين خيلي پايين عمر خودند، اقدام هاي گوناگوني 
را به مرحله اجرا دربياورد تا  ازابعاد آن در جـامـعـه        
بكاهد. منتها آن چيزي كه ما شاهديم تكرار هـمـان      
اقدام هاي خشونت آميز است. رئيس كل دادگستـري   
اردبيل، با اعالم اين خبر كه حكم هاي چند سـوداگـر   
مرگ به زودي در اين استان در مالء عام اجرا خواهـد  

دستگاه قضايي با تمام اقتدار، با جـرايـم     ” شد، گفت:  
 4ايسـنـا،     “( مرتبط با مواد مخدر مبارزه خواهد كـرد   

).  رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي نيز   89اسفند
متاسفانه وقتي مجـرمـان   ” در همين ارتباط مي گويد:  

مواد مخدر اعدام مي شوند خانواده هايشان جمع مـي  
شوند و مي گويند چرا فرزندان ما را اعدام كرديد؟ من 
مي پرسم كه آيا اين بچه هاي مردم، براي خـانـواده     
هايشان عزيز نيستند كه فرزندان شـمـا ايـنـگـونـه           

 ).89اسفند 14(ايسنا، “ معتادشان كرده اند؟
همين دو اظهار و ديگر اظهارات مشابه كه متاسفانه 
در عمل هم اكنون به نحو بي سابقه و در ابـعـادي          
وسيع به مرحله اجرا در مي آيند، به خوبي نشان مـي    
 -دهد كه هدف از اين سياست نه مبارزه با مواد مخدر 
كه ريشه اش در وجود خود اين رژيم ضد مردمي است 

بلكه ايجاد فضايي از رعب و وحشت در جامعه، بـا     -
توجه به افزايش نارضايتي هاي عمومي، است. رژيـم     
واليت فقيه و دستگاه سركوبگر قوه قضايـيـه بـراي      
دست يافتن به مقصود خويش يعني ايجاد رعب، و بـا  
اين برداشت كه افكار عمومي نسبت به زندانيان مـواد  
مخدر داراي حساسيت كمتري است، قربانيان خويـش  
را از بين آنان  انتخاب مي كند. ايـن بـرداشـت، بـا          

فرهنگي رژيم همخواني دارد،  -سياست هاي اجتماعي
و تاكنون نيز اقدام بايسته اي در جهت  تـوقـف ايـن      
جنايات صورت نگرفته است. حتي اگر چنين مقصودي  
نيز از سوي رژيم  مد نظر نبود، باز هم در وحشيانه و   
غير انساني بودن اين شيوه عمل شك نـمـي تـوان        
داشت. بر تمامي نيروهاي مترقي در رويارويي با ايـن     
سياست رژيم به منظور ايجاد رعـب و وحشـت در         
جامعه، بايد توقف اين اقدام هاي وحشيانه را خواستـار  
گردند. نگذاريم قربانيان ديگري  به جـمـع بـه دار           

 آويخته شدگان، اضافه گردد.
 
 

 6در روز     ”  اجـدابـيـا   ” با عقب نشيني نيروهاي مخالف دولت ديكتاتوري معمر قذافي از شهر 
فروردين ماه، كه پس از بمباران هوايي شديد مواضع آن ها در روز هـاي اخـيـر از سـوي               
هواپيماهاي جنگنده فرانسوي و انگليسي اتفاق افتاد، تحوالت ليبي وارد مرحله تازه اي شد.  در   
اين مرحله نيروهاي ائتالف كشورهاي امپرياليستي سعي دارند با موشك باران شديد با موشـك  

، و بهره گيري از برتري نيروهاي هوايي خود، نيرو هاي وابستـه بـه     “ تام هاوك” و ” كروز” هاي 
دولت ديكتاتوري قذافي را از شهرها عقب برانند و سپس كنترل آن ها را به دست نـيـروهـاي      
مخالف دولت بدهند و عمالٌ بخش شرقي و منطقه هاي نفت خيز را از بقيه خاك ليبي كـه در      
 864كنترل دولت مركزي است، جدا كنند.  حزب توده ايران، در مطلب تحليلي يي كه در شماره 

منتشر شد، نظر خود  درباره ماهيت و گرايش هاي استبدادي دولت قذافي،  بافـت  ”  نامه مردم“
ناهمگون نيروهاي مخالف قذافي، و حضور نيروهاي ارتجاعي و واپس گرا در ايـن بـافـت، و          
همچنين نيت كشورهاي امپرياليستي از مداخله نظامي در ليبي، ارائه داده است.  ما به درسـتـي    

هاي مردمي جاري در راه دمـوكـراسـي           تظاهرات اعتراضي در ليبي را در حكمِ بخشي از قيام
مشاركتي و بهبود فضاي دموكراتيك، مورد تائيد قرار داده ايم.  حزب توده ايران از اين مبـارزات  

اي برحق در راه استقرار دموكراسي در ليبي پشتيباني مي كند، و بمباران غيرنظـامـيـان از       توده
شدت محكوم مي داند. اما آنچه مشخص است اينكه، ارتباط ها،  سوي ارتش ليبي را قاطعانه و به

عملكرد و منابع حمايتي نيروهاي مسلحي كه در هفته هاي اخير در برخي شهرهاي ليبي ظاهـر  
 شده اند، قوياٌ زير عالمت سئوال اند. 

مالقات هاي سخنگويان اين نيروها با نيكال ساركوزي، رئيس جمهوري راست گراي فرانسه، 
و نيز با رهبران اتحاديه اروپا و همچنين هيالري كلينتون، وزير خارجه اياالت متحده، و اظهارات 
آنان در حمايت از اقدام نظامي كشورهاي امپرياليستي بر ضد دولت مركزي و حتي حمـايـت از     

  1973بمباران طرابلس، شديداٌ سئوال برانگيزند. در همين راستا، ما تصويب و اجراي قطعنـامـه      
بر فراز ليبي را در   ” منطقه پرواز ممنوع ” شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد تحميل يك 

اساس آغاز جنگ با اين كشور از سوي كشورهاي امپرياليستي كه خواستار تصـفـيـه حسـابـي        
قرن گذشته ميالدي  80و  70تاريخي با معمر قذافي در رابطه با مواضع اين كشور در دهه هاي 

اند، قدمي بسيار منفي وجانبدارانه از سوي كشورهاي امپرياليستي مي دانيم كه هـيـچ گـونـه         
احساس مسئوليت و عالقه يي نسبت به سرنوشت مردم ليبي در آن وجود ندارد، بلكه پيش از هر 

ها به نفت ليبي است. اين قطـعـنـامـه در         چيز ديگر در جهت آزمندي و طمع ورزيِ امپرياليست
هاي جهاني بدون اسـتـفـاده از       المللي براي حل و فصل بحران اساس برخالف تعهد جامعه بين

مداخله نظامي است. كشورهاي امپرياليستي بر پايه بده بستان هاي مشخص با سران كشورهاي  
رئيس اين اتحاديه كه برنامه مشـخـصـي      ”  عمرو موسي” ، و در راس آن “ عرب اتحاديه” عضو 

براي نامزدي انتخابات آتي رياست جمهوري در مصر دارد، و بر پايه اين ادعا كـه كشـورهـاي      
مرتبط با اوضاع ليبي را در شـوراي     1973عربي خواستار اقدام نظامي اند، توانسته اند  قطعنامه 

امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسانند، يعني امري كه اكنون با اعتراض شديد كشورهـاي  
عربي و فاصله گيري آن ها  از اين ماجراجويي خطرناك روبه رو شده است.  محافل مترقـي و     

توانسـتـه انـد از ايـن            ملي در خاورميانه به درستي اظهار مي دارند كه، نيروهاي امپرياليستي 
برداري كنند. اينكه باراك اوباما، رئيس    قطعنامه براي پيشبرد عالقه ها و منافع خاص خود بهره

 89اسفند مـاه     29جمهوري آمريكا، و ديويد كامرون، نخست وزير انگلستان، در سخنراني هايِ 
كشورهاي خود بدانند وآن را مشـروع      ”  منافع حياتي” خود، حمله  نظامي به ليبي را در راستاي 

 اعالم كنند، در واقع افشاء كننده اين عالقه ها و منافع خاص است. 
كند و براين باور است  حزب توده ايران، مداخله نظامي امپرياليستي بر ضد ليبي را محكوم مي

كه، بايد به مردم ليبي اين فرصت داده شود كه خود مسير آينده و سرنوشت تحوالت كشور خود 
از سوي نيروهاي وابسته ”  تغيير رژيم” را بي هرگونه مداخله امپرياليستي تعيين كنند. ما سياست  

به امپرياليسم را در تضاد با منافع عاليه مردم ليبي و مردم منطقه خاورميانه مي دانيم، و آن را     
محكوم مي كنيم. در حقيقت، حتي اگر نيروهاي مخالف دولت ديكتاتوري معمر قذافي بتـوانـنـد     
مهار كشور و يا بخش هاي قابل توجهي از آن را با حمايت نظامي و در پوشش جنگنده بـمـب     
افكن ها و موشك هاي مخرب كشورهاي امپرياليستي به دست گيرند، حاكميت آنان چه گونـه  
مي تواند داراي مشروعيت مردمي باشد؟  آيا اين چنين حكومتي براي هميشه وام دار و مديـون  
كشورهاي امپرياليستي نخواهد بود؟  نمونه هاي تاريخي، از جمله دولت كرزاي در افغـانسـتـان،    

 شاهد خوبي براي اين مدعاست.
حزب توده ايران، خواهان توقف فوري هرگونه عمليات نظامي در ليبـي، از جـملـه قـطـع            

هاي دولت ليـبـي بـه       ها از سوي فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده آمريكا، و توقف حمله بمباران
هاي سياسي و بر  شهروندان غيرمسلّح اين كشور است. ما از حل و فصل مسائل در ليبي، با شيوه 

پايه مذاكره با ميانجي گري كشورهايي كه در برخوردهاي نظامي اخير دخالت نداشتـه انـد، از       
جمله كوشش هاي اتحاديه آفريقا، طرفداري مي كنيم. حزب توده ايران، به حمايت خود از پيكار  

هاي مردم ليبي در جهت دموكراتيزه كردن  ها در راه دموكراسي، از جمله تحقق آرمان برحق ملت
 آن كشور، ادامه خواهد داد.

 ادامه ايجاد فضاي رعب و وحشت ...



1390فروردين ماه   8شنبه  دو   9   865شمارة  

 مبارزه يي اساسي در راه اصالحات سياسي در بحرين
 “ خواه دموكراتيك بحرين جمعيت ترقي“ با رفيق حسين العريبي، مسئول امور بين المللي  “ نامه مردم“ مصاحبه 

ورود نيروهاي مسلح عربستان سعودي به بحرين، و اعالم شرايط 
اضطراري در بحرين، آغاز مرحله جديدي را در تحوالت مـنـطـقـه     
خاورميانه و مبارزه جنبش هاي مردمي كشورهاي عربي كليـد زده     

در راستاي تالش براي ارائه تصويري دقيـق از    ”  نامه مردم” است.   
اين تحوالت، مصاحبه هايي با برخي از رهبران حزب ها و نيروهاي 
مترقي، چپ و كمونيست، كشورهاي منطقه انجام داده است، كه بـه  
مرور منتشر خواهند شد.  درزير، متن مصاحبه با رفـيـق حسـيـن          

خـواه   جـمـعـيـت تـرقـي        ” العريبي، مسئول دايره روابط بين المللي 
، در رابطه با آخرين تحوالت بحرين، همسـايـه   “ دموكراتيك بحرين

 ميهن مان در خليج فارس، مي آيد.
  

) تـا     2011(اواسط ماه فوريـه   89از بهمن ماه   س ـ
اي  امروز، بحرين شاهد تظاهرات اعـتـراضـي تـوده        

اي بوده است. عوامل اصلي مؤثر در شـكـل         سابقه بي
  گرفتن و اوج گيري اين مبارزه كدامند؟

 1379دانيد، مردم بحرين در بهمن مـاه       طور كه مي همانج ـ 
منشور ”يا ” منشور ميهني”گيري درباره  ) به منظور رأي2001(فوريه 
درصد آرا ايـن   98/4هاي رأي رفتند و با  به پاي صندوق”  اقدام ملي

منشور را تأييد كردند. اين منشور در حكم ابتكار و طرحي سيـاسـي    
براي حل آن بحران سياسي يي در بحرين بود كه در پي مـنـحـل      

)، يعني فقط دو سال پـس از       1975(   1354در” شوراي ملي”شدن 
هم اين بود كه ” شورا ” تشكيل آن، به وجود آمده بود. علت انحالل  
هايي كـه بـراي انـجـام          حكومت در عمل كردن به تعهدها و قول

تحولي واقعاً دموكراتيك داده بود، صداقت نداشت و كوتاهي كـرد.    
چيزي نگذشت كه بحرين وارد دوران دشواري از سركوب، پيـگـرد،   

” منشور ميهنـي ” بگير و ببند و كشتار و اخراج از كشور شد؛ تا اينكه 
مطرح شد كه بر اساس آن، قرار بود كه بحرين بـه صـورت يـك        
مشروطه سلطنتي اداره شود، شبيه به آنچه در كشورهاي سلطنـتـي   

شود. قرار بود كه در تاريخ بحرين، صفـحـه     مشروطه ديگر ديده مي
اي ورق بخورد كه در آن رابطه ميان حاكمان و مردم بر  سياسي تازه

پايه اصول دموكراتيك قانون اساسي تعريف و تنظيم شود. اما زماني  
 1381جانبه قانون اساسي  كه حكومت وقت به طور خودسرانه و يك

منشور ” ) را تحميل كرد، و از زير بسياري از تعهدهايي كه در  2002(
و از همه مهم تر تعهد به اصالح قوه مجـريـه و      -منظور شده بود” 

شانه خالي كرد، اين بناي سياسي خيلي -انتخابي كردن مسئوالن آن
يا پارلمان، به ”  شوراي ملي” زود فرو ريخت. در قانون اساسي جديد، 

دو مجلس تقسيم شده است. اعضاي يكي از ايـن دو مـجـلـس            
كند. همين امـر    اند و اعضاي مجلس دوم را شاه انتصاب مي انتخابي

هاي مردمي  يكي از داليل خشم مردم شد. عامل ديگر، موج خيزش 
در دنياي عرب بود كه از تونس و مصر آغاز شد. مردم بحـريـن از      

به نحو احسن استفاده كردند ” منشور ميهني”فرصت دهمين سالگرد 
هاي فراموش شده شاه را به او  تا تعهدهاي زير پا گذشته شده و قول

ها آمدند و خواستار اصالح  يادآوري كنند. اين شد كه مردم به خيابان
 رژيم شدند.

 
س ـ ممكن است در مورد زمينه اجتماعي و طبقـاتـي   

 ها توضيح دهيد؟ نيروهاي شركت كننده در اين اعتراض
اين جنبش در آغاز از سوي جوانان به راه افتاد كه با استفاده  ج ـ

بوك با يكديگـر   هاي اجتماعي مثل فيس از امكانات موجود در شبكه
هاي  ارتباط داشتند، اما بعد همه قشرها و نيروهاي اجتماعي با زمينه

گوناگون اقتـصـادي و     
اجتماعي به آن پيوستند. 
تظاهرات از سوي همـه  
نيروهاي مخالف: چـپ،   

گـرا و اسـالمـي         ملـي 
حمايت شد. اما به علت  
تركيب خاص جمعيتي و 

گوني فرهنـگـي و      گونه
سنتي جامعه بـحـريـن،    
هاي  بخش غالب حركت

اعتراضي چهره و ويژگي شيعي دارد، كه حكومت سخت در صدد تبليغ اين نكته و 
منحصر كردن جنبش مردمي و تصوير كردن آن در قالب جنبـشـي گـروهـي و         

 اي است. فرقه
 

س ـ نقش مشخص جوانان، زنان و سنديكاها در اين جـنـبـش    
هاي اجتماعي در بحرين سـازمـان يـافـتـه         چيست؟ آيا اين گروه

 هستند؟ موقعيت جنبش اسالمي در اين مبارزه چيست؟
ترين مؤلفه اين جـنـبـش     طور كه پيش تر اشاره كردم، جوانان عمده همانج ـ 

اعتراضي بودند، كه البته داراي تشكيالت و سازمان خاصي نبودند. در جريان عمل، 
هاي گوناگوني را بـراي سـازمـان       آنها تظاهرات خياباني را هدايت كردند، و كميته

دادن تظاهرات در ميدان لُؤلُؤ (ميدان مرواريد) تشكيل دادند، از جمله كميته زنـان،    
هاي گروهي، كميته تداركات، و جز اين ها. در كنار ايـن بـخـش از          كميته رسانه

هاي سياسي به  هاي سياسي در ارائه و اجراي ابتكارها و اقدام جنبش، نقش سازمان
هايي براي بحران، و نيز نقش سنديكاها اهميت شايان توجهي  حل منظور يافتن راه

داشت و دارد، از جمله در وارد آوردن فشار به حكومت به منظور عـمـلـي كـردن       
هاي همگاني كارگران با هـدف ايـراد        هاي معترضان. نمونه آن، اعتصاب  خواست

هاي مردمي بود كه در ميدان لؤلؤ تحصن كرده  فشار به رژيم و رسيدن به خواست
هـاي   هاي غيرمذهبي (سكوالر) جوانان نيز نقش بسزايي در اعتراض   بودند. سازمان 

ويژه از راه برگزاري سمينارهاي گـونـاگـون،       ميدان لؤلؤ بازي كردند، از جمله و به
پيمايي، مرور تاريخ جنبش ملي بحرين براي مردم، و  خواني، راه سرودخواني و ترانه
 هاي تحصن در ميدان مركزي شهر منامه. توضيح هدف

 
خواه دموكراتيك بحرين) در پـي    (جمعيت ترقي  “ المنبر  “ س ـ 

د  ” )، يعني زماني كه  1999(   1377تحوالت سياسي سال  مـك حلم
گذاري شد. كارنامه ملك حمد را از   كنوني جانشين پدرش شد، پايه” 

 كنيد؟ ) به اين سو چگونه ارزيابي مي2000( 1378سال 
توجهي زد، امـا   ) دست به اصالحات قابل 2001( 1379رژيم حاكم در سال  ج ـ

پيشبرد آن اصالحات دموكراتيك را ادامه نداد. در چند سال بعد، حـكـومـت، بـا          
تدريج شانه از زير انجام اصالحات خالي كرد و حتـي   هدايت شخص ملك حمد، به

هاي سياسـي   برخي از دستاوردهاي اصالحات را نيز بازپس گرفت. ترفندها و بازي 
ها و پيشنهادهاي مخالفان و منتقـدان   شروع شد، و حكومت ديگر هرگز به خواست

براي ادامه اصالح سيستم سياسي كشور توجهي نكرد. و نتيجه همين اسـت كـه      
هايـي كـه      اكنون شاهد آنيم. اشكال اين رژيم اين است كه در برخورد با دشواري 

مردم با آن ها روبه رويند، به عوض برآوردن نيازهاي مردم و تأمين حقوق طبيعـي  
شود. رژيم و شخص مـلـك       و اجتماعي آن ها، به شيوه اعانه و خيريه متوسل مي

المللي نشان دهد كه در حال اجـراي     حمد بيشتر به فكر اين بود كه به جامعه بين
اصالحات است، تا اينكه واقعاً اصالحاتي به سود مردم خودش انجـام دهـد. بـه         

توان گفت كه آنچه حكومت بحرين براي مدت كوتاهـي بـه آن        همين دليل مي
دست زد، صرفاً به منظور ظاهرسازي بوده است و در باطن امر توجهي به محتواي 

 10ادامه در صفحه 
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 ادامه مبارزه يي اساسي در ...

 اصالحات سياسي ضرور براي كشور نداشته است.
 

توانيد بگوييد؟ آيا ميان  بحرين چه مي”  دولت” در مورد   س ـ
و دستگاه سلطنتي ملك حمد تمايـزي  ”  وزير نخست” و ”  دولت” 

 وجود دارد؟
كنيم، منـظـور ايـن       وقتي ما از يك پادشاهي مشروطه صحبت مي ج ـ

طرف باشد و در كـار آن     است كه شخص شاه بايد نسبت به قوه مجريه بي
وزير، عموي شاه كنوني،  دخالت نكند. مسئله در بحرين اين است كه نخست 

از حمايت مطلق دربار برخوردار است و طبق قانون اساسـي جـواب گـوي        
وزير در برابر نمـايـنـدگـان      كس بجز شاه نيست. به اين ترتيب، نخست  هيچ

مجلس پاسخ گو نيست. به عبارت ديگر، اشكال سيستم حـكـومـتـي مـا،         
وزير است، و البته نه شخص او. بنابراين، هرگونه اصالحـات    موقعيت نخست

حل واقعي براي اين معضل خاص ارائه ندهد،  سياسي در بحرين، اگر يك راه
 نتيجه خواهد بود.  معنا و بي بي
 

چرا ملك حمد روز چهارشنبه تصميم گرفت وضعيـت     -س 
اضطراري در بحرين اعالم كند و كشور را در چنين بـحـران     

 اي فرو ببرد؟ سابقه بي
هاي حكومتي بحرين با حماقتي آشكار با اين بحران بـرخـورد      مقام ج ـ
ها، حكومت از هـمـان روز      عوض تالش براي آرام كردن اعتراض كردند. به 

اول به سوي مردم تيراندازي كرد، كه در عرض سه روز منجر بـه كشـتـه      
آميز شـد. آن        تن از معترضان شركت كننده در تظاهرات مسالمت 7شدن 

فـرورديـن) رقـم          3برخورد جنايت آميز هنوز هم ادامه دارد و تا كنـون (    
تن رسيده است. به عالوه، صدها تن مجروح و مفـقـود     21شدگان به  كشته

اند. در  اين ميان وليعهد اعالم كرد حاضر به مذاكره مستقيم است،  االثر شده
اطميناني براي موفقيت گفتگوها  گونه تضمين قابل اما او هم حاضر نشد هيچ

بدهد. در نتيجه، رژيم تصميم گرفت طبق معمول به زور مـتـوسـل شـود:        
شماري از عنصرهاي مسلح به سالح سرد خود را با لباس شـخـصـي بـه         
دانشگاه و مناطق مختلف شهري در بحرين فرستاد تا با دامن زدن به تفرقه 
و ايجاد آشوب، زمينه را براي اعالم وضعيت اضطراري آماده كنند و ارتش را 

 به كشتار غيرنظاميان بكشانند.
 

س ـ نقش دولت آمريكا در رخدادهاي جـاري بـحـريـن         
هاي نـظـامـي در         چيست؟ در جايي كه آمريكا داراي پايگاه

بحرين است و كشور شما مقرّ ناوگان پنجم آمريكاست، آيا آن 
تواند استقرار يك حكومت دموكراتيك را در بحريـن   كشور مي
 بپذيرد؟
دولت آمريكا در موضع گيري هاي تا كنوني اش ، از اعالم مـوضـع    ج ـ

در اين مورد طفره رفته است و هنوز به وضوح حكومت بحرين را محـكـوم   
نكرده است. اين طور كه روشن است، آمريكا حاضر نيست يكي از نـزديـك    
ترين متحدان خودش در منطقه را محكوم كند. دولت آمريكا تنها بـه ايـن      

كند كه مخالفت خود را با خشونت اعالم كند و به طور جـدي از       اكتفا مي
طرفين بخواهد رفتار خود را كنترل كنند و از اعمال خشـونـت مـتـقـابـل         

ايم كه منظور آمريكا از خشونت متقابل  بپرهيزند. ما هنوز اين را متوجه نشده 
شود كه فقط يك طرف  روشني ديده مي هاي جاري، به چيست؟ در كشمكش

 كند. است كه نسبت به مردم خودش اعمال خشونت مي
س ـ نظرتان راجع به تهاجم نيروهاي عربستان سعودي به 
بحرين چيست؟ چه كسي اين تصميم را گرفت؟ آيا پـادشـاه   
بحرين نيروهاي عربستان را به دخالت فراخواند؟ آيا آمريكا از 
آن ها خواست وارد بحرين بشوند؟ بقيه كشورهاي حوزه خليج 

 فارس چه موضعي دارند؟
نيروهاي عربستان سعودي با اين هدف وارد بحرين شدند كه پيامي  ج ـ
هاي ديگر دنيـا   هاي عرب منطقه خليج فارس به طور خاص، و ملت به ملت

به طور كلي، بدهند: در هم ريختن اوضاع در هر يك از كشورهاي خـلـيـج     
فارس اين طور نيست كه فقط بر همان رژيم اثر بگذارد، بلكه روي هـمـه       

هاي خليج فارس تأثير خواهد گذاشت. بر همين اساس بود كه عربستان   رژيم
سرعت متوسـل   هاي سياسي در آن كشور، به سعودي به محض وقوع ناآرامي
ها به كشورهاي ديگر منطقه را متوقف كنـد.   به زور شد تا گسترش اعتراض

هاي كشورهـاي خـلـيـج        كنم و به همه ملت جا از فرصت استفاده مي همين
فارس كه در بحران كنوني از ما حمايت كردند و با دخالت نيروهاي مسـلـح   

فرستم. و امـا در      كشورهايشان در اين پيكار نابرابر مخالفت كردند، درود مي
مورد دولت آمريكا بايد بگويم كه واكنش آن نسبت به آنچه در بحـريـن در     

 گرانه بوده است. جريان است، قطعاً توطئه
 

س ـ در شرايط كنوني خواست و كانون اصلي مبارزه سازمان 
 چيست؟ المنبر
اين وظيفه را براي خود تعيين كرده است كه براي دستيابي به  المنبر  ج ـ

هاي برحق مردم بحرين تالش كند. به   يك اتفاق آراي ملي پيرامون خواست
هاي رژيم  هاي برخي از جناح كنيم تا برنامه همين دليل، ما سخت تالش مي

حاكم براي ايجاد تفرقه گروهي (مثالً ميان شيعه و سني) و به راه انداخـتـن     
از روشنفكران محافل حـاكـم      المنبرجنگ داخلي بين مردم را خنثي كنيم.  

خواهد كه از دست زدن به هرگونه اقدام و ماجراجويي نظامي خـودداري     مي
شود. ما از     كنند، چرا كه منجر به كشته شدن و آسيب ديدن غيرنظاميان مي

خواهيم كه سر عقل بيايند و با توسل به راهكردهـاي سـيـاسـي        آن ها مي
 قانوني به اين بحران پايان دهند.

 
و هـواداران    ”  نامه مـردم ”  س ـ آيا پيامي براي خوانندگان 

 حزب توده ايران داريد؟
پيام من به خوانندگان نشريه وزين شما اين است كه مـردم مـا از        ج ـ

هاي مربوط به نفـوذ و     كنند. به شايعه  حقوق عادالنه خود است كه دفاع مي
دست داشتن ايران در اين جنبش باور نكنيد. جنبش مردم بـحـريـن يـك          

هاي سكوالري در آن حاضرنـد   جنبش غيرمذهبي و سكوالر است و سازمان
مـا  اند.   هاي مختلف جامعه بحرين برخاسته كه اعضاي آن ها از ميان بخش

شـان   از رفقايمان در حزب توده ايران به خاطر ابراز همبستگي
كنيم.  همبستگي و حمايت شما نشان از رفاقت   با ما تشكر مي

دار شمـا   المللي دارد كه حزب سابقه و آن اصول همبستگي بين
بر اساس آن شكل گرفته و رشد كرده است.در پايان، دسـت     

فشارم. ما هر دو در مسير يكساني به سوي  شما را به گرمي مي
داريم و مـبـارزه    عدالت، برابري و دموكراسي واقعي گام برمي

 كنيم.  مي
 

 درود بر شما رفقا و زنده باد مردم آزاد و آزاده جهان.
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واگذار كند كه نهادي مستقل از طرفداران و مبلّغـان  ”  اي كميسيون ايمني هسته” 
در يـك       “ ئي كـازوئـو   شي” نيروي اتمي در دستگاه دولتي و حواشي آن است.  

كه نهاد كنونـي  ”  اي و صنعتي آژانس ايمني هسته” كنفرانس مطبوعاتي گفت كه، 
اي است، سازماني وابسته به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت  مسئول حوادث هسته

اي است، و رسيدگي و تحقيق از  است كه خود طرفدار پر و پا قرص صنعت هسته
سوي آن ممكن است جانبدارانه باشد.  تجربه و فاجعه ژاپن براي كشور ما نـيـز      

آنچه در ايران امروز موجب نگراني است، در درجه اول عـدم      حائز اهميت است.  
سنجي و طراحي و اجرا و پيمانكاري و نهادهاي  شفافيت حاكمان در مرحله امكان
شود ملتي را از  اي در شرايط كنوني است. هرچند نمي  مسئول ايمني نيروگاه هسته
آميز و تأمين انرژي مـورد نـيـاز       اي براي مقاصد صلح برخورداري از انرژي هسته

كشور محروم كرد، اما ضرورت ايجاد آن بايد در محيطي فارغ از خفقـان، و بـا       
دار آن ها صورت بگيرد،  مشاركت آزادانه مردم و كارشناسان و نمايندگان صالحيت

اي از يـك     نه اينكه به شيوه حاكمان ضدمردمي كنوني ايران، توليد انرژي هسته
آفرين در منطقـه و جـهـان         امر فني و اقتصادي به يك موضوع سياسي و تشنج

ها و كارشناسان مستقل ناظر بر فناوري و توليد انـرژي     تبديل شود. نبود سازمان 
برنامگي و عدم شفافيت در قراردادهـا و خـريـدهـاي          ومرج و بي اي، هرج هسته

اي (نمونه  خارجي و پيمانكاري و نظارت بر اجراي مراحل فني پروژه نيروگاه هسته
هاي اقتصادي تحميل شده بر ايران در نتـيـجـه     ويژه در شرايط تحريم بوشهر)، به 
گري گسترده در دسـتـگـاه       آفرين رژيم واليي، فساد و نظامي هاي تشنج سياست

دولتي و نهادهاي فرا قانوني حاكم بر ايران، روشن نبودنِ تمهيدات در نظر گرفته 
كم مطابق استاندارهاي موجـود و     دست -شده براي مقابله با خطرهاي احتمالي 

رساني شفاف به مردم، از عواملي هستند كه نگرانـي   و عدم آگاهي -شناخته شده 
به دنبـال   -ويژه در پي فاجعه اخير در ژاپن  به -جدي مردم و نيروهاي مردمي را 

 داشته است.
 

  زلزله، سونامي و فاجعه هسته اي: ضربه يي سه گانه به ژاپن
 

 Hidekatsu”( ئـي       كـاتسـو يـوشـي       هيده” 
Yoshii    عضو حزب كمونيست ژاپن و نمايـنـده ،(

اي در حـزب       پارلمان ژاپن و مسئول پرونده هسته
كمونيست ژاپن، معتقد است كه نخـوت و رفـتـار        

تپكو ” شركت خصوصي ”( شركت برق توكيو ” آمرانه 
 ]”TEPCO [ ( موجب عدم آمادگي هر چه بيشتر در

اسفند مـاه   27برابر اين حادثه طبيعي بود. او در روز  
،  “ اومـانـيـتـه    ” يي  با     مارس) در مصاحبه  18(    89

 نظرات خود را در اين باره  بيان كرد:
هاي ناشـي از     تا االن ميزان خسارت:  اومانيته

 زلزله و سونامي در چه حدي بوده است؟
از لحاظ جغرافيايي، ايـن فـاجـعـه         ئي:  يوشي

بيست درصد سرزمين كشور را در بر گرفتـه اسـت.     
ها و  اند. و شمار كشته  جا شده خانمان و جابه نزديك به پانصد و بيست هزار نفر بي

ناپديدشدگان يازده هزار و پانصد تن برآورد شده است (آمارها در اين باره بسـيـار    
 ).“ نامه مردم “  -متفاوت اند. 
 آيا دولت ژاپن به طور سريع و متناسب با وضعـيـت اقـدام كـرد؟         :اومانيته

 وجه در حد انتظار مردم نـبـود. نـه          هيچ هاي دولتي به بسيج مقام :ئي يوشي
كند، و  برداري مي بهره”  فوكوشيما” هاي  ، شركت برق توكيو، كه از نيروگاه” تپكو“

وجـه   هيچ آميز را تصور نكرده بودند. آن ها به  نه دولت، سناريويي تا اين حد فاجعه
كرد كـه   ادعا مي” تپكو ” آمادگي الزم  را به منظور مقابله با چنين وضعي نداشتند. 

اند. اين شركت  اش صددرصد مورد اطمينان برداري اي مورد بهره هاي هسته نيروگاه
واري از ايمني مطلق داشت. اين چنين نـخـوتـي، عـدم           چندمليتي، تصورافسانه

 . آمادگي در مقابله بـا ايـن فـاجـعـه طـبـيـعـي را تشـديـد كـرده بـود                             
 كـنـيـد؟      وخامت اين فاجعه طبيـعـي را چـگـونـه ارزيـابـي مـي                  اومانيته:
درجـه ريشـتـر، هـمـه           9لرزه با قدرت نزديك به  پس از اين زمينئي:   يوشي

طور خودكار متوقف شدند. اما بعـد از      تأسيسات اتمي از كار افتادند، و رآكتورها به
كـه  ” فوكوشـيـمـا دا ايشـي           ” ويژه در نيروگاه  ها آغاز شد، به اين، تازه دشواري

و    2و  1مشكالت كنوني را به وجود آورد. وقتي زلزله روي داد، فقط رآكتورهاي  
هـاي     در دست تعمير بودند، ولـي مـيلـه      6و 5و  4كردند. رآكتورهاي   كار مي 3

دهند. در چنين   اي حتي در حالت توقف هم به پخش گرما ادامه مي سوخت هسته
حالتي، اگر كاري نشود، درجه حرارت باز هم همراه با خطر ذوب شـدن هسـتـه      

توان به سيستم خنك كننده دسترسي  رود؛ آنگاه ديگر نمي رآكتور باال مي ادامه آيا فاجعه هسته اي در ژاپن...
كن  پيدا كرد، چون از يك طرف زلزله پمپي را كه آب الزم را براي خنك

كرد از كار انداخت، و از طرف ديگر جريان بـرق الزم     مركزي تأمين مي
براي كاركرد سامانه ايمني نيز بر اثر سونامي از كار افتاد: موتور كمكي از 
كار افتاد و با متوقف شدن آن، سيستم كمكي تزريق آب نيز متوقف شد. 

هاي سوختي كه خارج از آب قرار داشتند، داغ شدند و فشار  درنتيجه، ميله
با آنچه در  چـرنـوبـيـل     “  فوكوشيما” باال رفت. فناوري مورد استفاده در  

استفاده شده بود، بسيار متفاوت است. اما در هر صورت، به حـال خـود      
ايِ در حال انفجار در قـلـب رآكـتـور          هاي سوخت هسته گذاشتنِ ميله

 اي منجر شود. تواند به نتايج غيرقابل محاسبه مي
توانند موجب اين فـاجـعـه     تنهايي مي آيا زلزله و سونامي به :اومانيته
هـا)     برداران (از اين نيروگاه  اي باشند؟ و آيا عمل به مسئوليت بهره هسته
 تواند زير عالمت  سؤال باشد؟ مي

ها  لرزه شناسي، ما در امر زمين از لحاظ جغرافيايي و زمين :ئي يوشي
كاررفته در سـاخـتـمـان          تجربه داريم. بنابراين، شايستگي و توانايي به 

، همانند دولـت    “ تپكو” گيرد.   هاي هسته اي مورد سؤال قرار مي نيروگاه
راضي  كاررفته كامأل مطمئن و  كرد كه از برتري فناوري به ژاپن، ادعا مي

اي ژاپن را  بوده است. آن ها همه با هم، افسانه ايمن بودن فعاليت هسته 
كردند. برعكس ، حزب كمونيست ژاپن همواره نسبت به خطـر    تكرار مي
داد.    اي هشدار مي لرزه و اثرات مخرب احتمالي آن بر ايمني هسته زمين

و دولت ژاپن همواره به سـتـودن   ” تپكو ” در مقابل اين داليل و هشدار، 
د. ولي زير فشار سونامي، همه  نرساني موجود مي پرداخت سيستم كمك

ها بود كه اين حادثـه   ها در هم ريخت. رشته يي از عدم اطمينان  تضمين
 اي را به همراه آورد. هسته

اي دارد.  سابقه يي  طوالني در كتمان حوادث هسته” تپكو” :اومانيته
 آيا اين شركت چندمليتي نفع خود را مقدم بر ايمنـي قـرار داده بـود؟         

، در يـك  1999اي گذشته در سا ل  در حادثه هسته”  تپكو”  :ئي يوشي
يـي اسـرار،       مورا، بدون شك به منظور حفاظت از پاره -رآكتور توكايي

كاري غالب  بـر     بسيار دير اقدام كرد. اين عدم شفافيت و فرهنگ پنهان 
سپتامبر به بعد زيـر نـام      11اي مذكور، از زمان واقعه  شركت برق هسته

در دادن اطالعات به ما تأخيـر  ”  وتپك. ” تشديد شد”  مبارزه با تروريسم” 
كرد. وقتي فشار در داخل رآكتور باال رفت، يعني امري كه تخليه بـخـار    

تا مدتي از ترس اينكه مبادا يك  “ تپكو“ كرد،  راديواكتيو را ايجاب مي
تابش راديواكتيويته غيرعادي آشكار شود، چيزي نگفت و كاري نكرد. به  
اين دليل بود كه گذاشت تا بخار (راديواكتيو) به آخرين حد مجاز متراكم   

از همان ابتدا كوشيـد  ”  تپكو” شود، و همين باعث وقوع انفجارهايي شد.  
هاي خنك كننده را پنهان بدارد. دومين مشكل ايـن      تا ناكارايي سيستم

بود كه در آغاز، براي خنك كردن مواد سوختي، در تزريق آب دريا ترديد 
بـيـان   ”  تـپـكـو   ” هاي  ها و سكوت كردن كرد. تمام اين كج و كوله رفتن

كننده ترس اين شركت از كاهش سودبري اش بود. در هر پيشامدي، در  
هر اتفاقي، همواره به مردم دروغ گفته شد. ولي اين بار راه گريـزي بـاز     
 نيست. مسئوليت اين پيمانكار مستقيمأ زيـر عـالمـت سـؤال اسـت.            

تا اينجاي كار، پيامدهاي اين فاجعه براي مردم و مـحـيـط         :اومانيته
 زيست چه خواهد بود؟

اي ... جامعه بشري امروزه با     زلزله، سونامي، فاجعه هسته :ئي يوشي
گانه يي روبه رو است. ما تجربه هيروشيما و ناكازاكي را داريم .  بالي سه

هاي اتمي روي انسان، طبيعـت و كشـاورزي را          ما آثار اسفناك تابش
شناسيم. بر اساس چنين داليلي است كه حزب كمونـيـسـت ژاپـن،         مي

اي و جانشينـي انـبـوه آن بـا            كارگيري انرژي هسته حذف تدريجي به
 .كـنـد     هاي تجديـد شـونـده را تـبـلـيـغ و تشـويـق مـي                       انرژي

هـايـي بـيـرون        تواند خود را از چنين ويراني ژاپن چگونه مي :اومانيته
 الـمـلـلـي يـي  نـيـاز دارد؟                  بكشد؟ و به چه همبـسـتـگـي بـيـن        

چيز خود را از دست  بايد به ياري صدها هزار نفري كه همه :ئي يوشي
المللـي بـا      شان. هم اكنون جامعه بين  اند شتافت: با بازسازي زندگي  داده

ارسال تجهيزات نجات و پزشكي، همبستگي عظيمي را از خـود نشـان     
داده است. ما از اين بابت بسيار سپاسگزاريم. پس از آن الزم است كـه      

به منظور تأمين   هايي تازه اي همراه با سياست اقتصاد ژاپن بر شالوده تازه
ريزي شود، كه چنين سياستي مسـتـلـزم مـهـار كـردن              پايه”  انرژي” 

جويي حداكثري، به هر  يي است كه به هدف  بهره  هاي چندمليتي شركت
 زنند. كاري دست مي

 



ژاپن، و از جمله 
در طـراحـي و     
ســـــاخـــــت 

هـاي     نيروگـاه 
اي و      هســتــه

تمهيدات ايمني 
آن ها، قـدرت    

لرزه اخيـر   زمين
چنان بود كه با 
وجود ابزارهـاي   
بسيار و جـاري  
بــودنِ اصــول   
ايمني در مهـار  

هـاي     فعالـيـت  
اي در      هستـه 

داخل رآكـتـور،   
كارشناسان در   

نهايت مجبور شدند حتي از آب شور دريا براي خـنـك كـردن        
تا از خوردگي تجهيـزات  اي استفاده كنند  هاي سوخت هسته ميله
هـاي سـوخـت         هاي مـيلـه     كننده و مخزن ها و پوشش خنك

جلوگيري كنند. به اعتقاد كارشناسان، حتي در صـورت مـهـار         
اي، بجـز تـخـريـب نـيـروگـاه             آميز خطر انفجار هسته موفقيت
يي نيـسـت.    كه ديگر قابل استفاده نخواهد بود، چاره ” فوكوشيما 

همه اين خطرها، موجب جلب توجه مردم ژاپن و جهانيان به امر 
هـاي   پژوهش و بررسي، طراحي و اجراي دقيق ساختمان نيروگاه

سـنـجـي (ضـرورت،           اتمي در سراسر جهان شده است. امكـان  
هاي كلي كشور  هاي درازمدت و سياست ها، كارآيي، برنامه هزينه

اي، و      و جز اين ها)، و مطالعه دقيق شرايط ايجاد نيروگاه هسته 
از جـملـه در      -اي  اي مزايا و معايب چنين پروژه بررسي مقايسه

امري اسـت     -مقايسه با ديگر انواع انرژي جايگزين: نفت و گاز  
حياتي كه حضور كارشناسان خبره از يك سو، و شـفـافـيـت در       

طلبد. بـراي      ها و رعايت منافع ملي را از سوي ديگر مي سياست
مثال، در همين فاجعه اخير در ژاپن، از دولت ژاپن انتقاد شد كـه  
چرا به مسئوليت خود عمل نكرده است و خبرهاي انـفـجـار را        
چندين ساعت پس از وقوع انفجار به مردم داده است. همچنيـن،   

تر مـردم    از دولت خواسته شده است كه هرچه سريع تر و شفاف
هاي نوبتي را  را در جريان امور قرار دهد، از جمله اينكه خاموشي

رساني مرتب به مردم انجام دهد كه بـتـوان    درستي و با اطالع به
هـا،     ريزي كرد، چرا كه به جريان كار بيمارستـان  براي آن برنامه

ها، آبرساني، و حتي عمليات نجات ممكن است لـطـمـه     كارخانه
بزند؛ يا اينكه كار تخليه ساكنان را به سرعت و نظم انجام دهـد،  

هاي راديواكتيو بـر   هاي يد را به منظور مقابله با اثر تابش و قرص
بدن و غده تيروييد هرچه زودتر در اختيار مردم قـرار دهـد. در        
زمينه بررسي بحران، حزب كمونيست ژاپن خواستـار آن شـده       

اي كنوني را بـه     است كه دولت وظيفه رسيدگي به بحران هسته
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لـرزه در       اسفند، بزرگ ترين زميـن  20دقيقه بعدازظهر روز جمعه  46و  2ساعت 
را لرزاند. ايـن     ” كانتو ” و ” توهوكو ” ريشتر ، منطقه هاي  8/9تاريخ ژاپن و با قدرت 

هاي مادي و تلفات جاني عظيمي در منطـقـه    لرزه و سوناميِ متعاقب آن، زيان زمين
ديده به همراه آورد كه بر زندگي مردم در سراسر كشور ژاپن عمـالً اثـر      هاي آسيب

هزاران كشتـه و    هاي خبري منتشر شده، از  عميقي داشته است. تصويرها و گزارش 
 خانمان، و ويراني كامل شهرها و روستاها حكايت مي كند. زخمي، صدها هزار بي

هاي مجاور و  بالفاصله پس از وقوع اين فاجعه، نيروهاي مردمي و دولتي در استان
رساني تشكيـل   هاي ياري سراسر كشور براي كمك به قربانيان بسيج شدند و كميته

شد. عمليات نجات ساكنان جان به در برده، يافتن كساني كه احتماالً در زيـر آوار       
زنده مانده بودند، بيرون كشيدن جنازه جان باختگان، تأمين پناهگاه و خـوراك و        
هـا،     پوشاك و دارو و درمان براي نجات يافتگان، آغاز به عمليات پاك سازي ويرانه

سوزي و  روزي براي پيش گيري از خطر آتش رساني، تالش شبانه خبررساني و آگاهي
طلبيـد   هاي مالي، و جز اين ها، نيروي عظيمي مي آوري كمك اي، جمع فاجعه هسته

يي كه  كه مردم ژاپن از آن دريغ نكردند. از جمله، حزب كمونيست ژاپن، در اطالعيه 
ديده و ديگر منـطـقـه هـاي        منتشر كرد، از تمام اعضاي خود در منطقه هاي آسيب
ديدگان و برآوردن نيـازهـاي    كشور خواست تا تمام تالش خود را در كمك به آسيب

مادي و معنوي آنان به كار گيرند. نمايندگان اين حزب در مجلس ملي كشور نـيـز،    
مضـايـقـه دولـت در            همگام با ديگر نيروهاي سياسي، اقدام سريع، روشن و بـي   

، “ ئي كـازوئـو   شي“ ديده را خواستار شدند.   رساني به مردم منطقه هاي آسيب ياري
يِت) اين كشـور، از دولـت           صدر حزب كمونيست ژاپن و نماينده مجلس ملي (دي 

لرزه و سونامي را در اولويت كار خـود قـرار      رساني به قربانيان زمين خواست تا ياري
دهد، و حتي بدين منظور، انتخابات سراسري كشور را نيز تا مدتي به تأخير اندازد. با  

نـهـاد و        هاي مردم هاي سازمان وجود بسيج همگاني در ژاپن، و نيز تالش و كمك
ديدگان فاجعه شرق ژاپـن، آنـچـه         دولتي از كشورهاي ديگر براي كمك به آسيب

نگراني فزاينده جهانيان، و بيش و پيش از همه نگراني مردم ژاپن را موجـب شـده     
اي مستقـر در مـنـطـقـه           هاي هسته است، آثار زيانبار اين فاجعه طبيعي بر نيروگاه

 -اي يا حتي انفجار هسته -هاي راديواكتيو آفرين نشتي تابش زده، و خطر فاجعه زلزله
اي براي ايمني و امنيت مردم ژاپن، منطـقـه، و      و نقصِ كاركرديِ رآكتورهاي هسته

كه با وجود  -كل جهان است. با وجود تالش شجاعانه كارگران و كارشناسان ژاپني  
هـاي     خطرهاي جاني از هيچ كوششي براي به دست گرفتن مهار كـارِ نـيـروگـاه        

يي ديگر فروگذار نكردند، و به عمليات نجات فني در   اي و جلوگيري از فاجعه هسته
اي وجود دارد. عالوه  هنوز اما احتمال خطر يك فاجعه هسته -نيروگاه ها ادامه دادند 
و نـيـم      3، در ساعت “ فوكوشيما“   1در نيروگاه شماره  1بر انفجار رآكتور شماره 
اسفند،  23آن در روز دوشنبه  3اسفند، و انفجار رآكتور شماره  21بعدازظهر روز شنبه 

، و چـنـد     4اسفند نيز انفجاري در رآكتور شماره  24شنبه  صبح روز سه 6در ساعت 
همان نيروگاه رخ داد، كـه در       2دقيقه پس از آن، انفجار ديگري در رآكتور شماره 

نتيجه آن بخش بزرگي از كاركنان شركت برق توكيو در نيروگاه، بجز شماري اندك 
 از كارشناسان ضروري، مجبور به ترك نيروگاه شدند.

الجزاير ژاپن همواره در معرض خطر زلزله بوده اسـت، و       با توجه به اينكه مجمع
قرار داشتن آن در كنار دريا، كه اين مجمع الجزاير را همواره  در معرض سـونـامـي    

جايي آب دريـا، از جـملـه بـر اثـر               ايِ ناشي از جابه (امواج عظيم و ويرانگر كرانه 
لرزه) قرار داده است، طبيعي است كه ژاپن تمهيداتي را براي مقابله با اين گونه   زمين

فاجعه هاي  طبيعي طرح كرده و در نظر داشته است. به رغم سطح باالي فناوري در 
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