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باتالق سازش با نيروهاي مدافع استبداد واليي و ضرورت 

 دستيابي به زبان مشترك براي جنبش مردمي

بررسي انقالب هاي دو قرن اخيـر، كـه     
توانستند جهش كيفي اجتماعي را به همراه 
داشته باشند، نشان مي دهـنـد كـه ايـن         
انقالب ها در مرحله هاي نخست خود  حل 
مجموعه مشخصي از مبرم ترين مسـئلـه     
هايي را در دستور كار خود قرار دادنـد كـه     
توانست زبان مشتركي بين قشرها و طبقـه  
هاي اجتماعي شركت كننده در جنبش هـا  
ايجاد كند. براي مثال، انقالب كبير فرانسـه    
و انقالب هاي  بعدي آن به  روشني نشـان  
دهنده وجود اين زبان مشترك  بين تـوده    
هايي بود كه  در هر مرحلـه تـوانسـتـنـد        
تغييرهاي كيفي يي در جامعه فرانسه ايجاد 
كنند. خواسته هاي مشخص مترقي از اولين 

كه در هم شـكـسـتـن      1879برهه انقالب 
سلطنت مطلقه و برچيدن اشرافيت فئودالـي  
در دستور كار آن قرار گرفت، وجود داشـت.  
امتداد اين تغييرات مترقي و باال بردن سطح 
خواسته هاي اين جنبش ها را در انـقـالب   

و همين طور انقـالب   1892تا  1848هاي 
هاي قرن هاي هجدهم و نـوزدهـم اروپـا       

 مي توان ديد.
در مرحله اول انقالب مشروطـه ايـران      

نيز، تا زمان تشكيل مجلس شوراي مـلـي،   
اليه هاي اجتماعي شركت كنـنـده داراي     
زبان مشتركي شده بودند كه بنا بر شرايـط  
عيني و ذهني موجود  تغييرهاي مشخصـي  
را در دستور كار خود قرار داده بـود. زبـان      
مشترك در جنبش  مشروطيت كشـورمـان   
نيز خواسته هاي مشخصي را در دستور كار 
انقالب قرار مي داد  كه مبارزه بـا نـفـوذ        

استعمار روس و انگليس،  مهار كـردن قـدرت       
مطلقه شاه، و مدرن سازي كشـور و شـئـون          

اجتماعي را شامل مي شد. در برهـه     –اقتصادي 
نيز مي بينيـم كـه        1357انقالب بزرگ بهمن 

قشرها و طبقه هاي  گوناگون شركت كننده در   
انقالب زبان مشترك خود را پيدا كرده بـودنـد.     
بسياري از سندهاي موجود و نظريـه هـاي آن       
مقطع زماني و گفتمان  شخصيت ها، گروه هـا،    
سازمان ها، و حزب ها  منعكس كننده وجود اين 
زبان مشترك توده هاي مردم در اين انـقـالب     
است. اين ها عبارت بودند از: تامين اسـتـقـالل      
ملي و آزادي، مبارزه با سلطه و نفوذ امپريا ليسم، 
در هم شكستن قدرت استبدادي و اليـه هـاي     

و مخصـوصـا    -اُليگارش (عضو جرگه ساالري)   
ايجاد عدالت اجتماعي در مرتبه محور تغييرهاي 

اقتصادي. قابل توجه اسـت        –بنيادي اجتماعي 
كه عدالت اجتماعي مخرج مشترك  خواسته هـا  
و شعارهاي توده شركت كننده در انـقـالب و         
همين طور نيز گفتمان اكثر نيروها و شخصـيـت   
هاي سياسي، مذهبي،  و الئيك  بود. در مرحلـه   

، تضادهاي برآمده از عامل هـاي    1357انقالب 
مادي و ذهني جامعه به طور مشخص مـقـوـلـه     
عدالت اجتماعي را   به يكي از مخرج مشـتـرك   
 –ها در زبان مشترك توده ها تبديل كرده بود   

زيرا ايجاد تغيير اساسي در راستـاي تـقـسـيـم        
عادالنه ثروت ملي خواسته مبرم اكثريت جامعـه  
يعني قشرهاي گوناگون زحمتكشـان شـهـر و        
روستا و از جمله اليه هايي از خـرده بـورژوازي     
توليد كننده بود. نقش و اهميت خواستـه هـاي      
مادي توده ها و رابطه ارگانيك آن  با فـرايـنـد      

  2ادامه در صفحه 

 طرح تفكيك جنسيتي، 

 پيش زمينه يي براي شديد تر كردن فضاي اختناق
زمزمه هايي مبني بر جدا كردن دختران و پسران در 

“ طرح تفكيك جنسيتي” دانشگاه هاي كشور با عنوان 
كه از مدت ها قبل در رسانه هاي جمعي انتشار يافتـه  
بود، با به پايان رسيدن سال تحصيلي جاري و شـروع  
روند تدارك كنترل همه جانبه مراكز آموزشي از سوي 
رژيم پس از بازگشايي آن ها در دوم مهرماه، شدت و   
حدت بيشتري يافته و همين امر بحث و جدل هـاي    
گسترده اي را به همراه داشته است كه بدون ارتباط با 
روندهاي سياسي موجود در ميهن مان نمي تواند مورد 
 4ارزيابي قرار بگيرد. به گزارش خبرگـزاري مـهـر،         

خرداد، در تجمع بيست هزار نفري سـوم خـرداد در       
دانشگاه تهران، كه براي حمايت از مـردم بـحـريـن       
برگزار شده بود، طوماري به امضاء رسيد كـه در آن      

دانشجويان خواستار اجراي تفكيك جنسيـتـي در     
دانشگاه ها شدند. اينكه اجتماع مذكور بيست هزار  
نفري بوده يا فقط يك بزرگ نمايي، نمي توان بـا    
قاطعيت رد يا تاييد كرد، اينكه بر فرض تاييد ايـن  
تعداد شركت كننده، آيا تمامي افراد مزبور دانشجـو  
بوده يا جيره خوران حاكمان سركوب گر، نيز نمـي  
توان تاييد يا رد كرد، اما اينكه اجتماعي را با عنوان 
حمايت از مردم بحرين ترتيب داد و در آن نسبـت  
به اجرا نشدن طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه هـا    
طومار تهيه كرد، سئوال هاي متعددي را در ذهـن  

 به وجود مي آورد. 
كامران دانشجو، وزير علوم، بهمـن مـاه سـال        

ضرورت مبارزه مشترك، براي آزادي 
 3زندانيان سياسي                                     ص 

 -مبارزه زحمتكشان، مطالبات صنفي
 8سياسي، و حقوق سنديكايي                 ص  

 با پرچم هاي برافراشته 
 12در دفاع از زحمتكشان يونان              ص 

 من و توبسته يك زنجيريم
 

 نگران    اي به فردا 
 من به همدستي تو محتاجم 

 تا كه پيوند شوند 
 بنشينند به بر 

 سرخ رگ هاي تمنايِ دو دست من و تو 
 تا نبينند خسان

 صبح پيكارِ شكست من و تو 
 دست هايي كه گره خورده به هم 

 چون سپيدار كهن خواهد شد
 ريشه در عمق زمين خواهد كرد

 هيچ موجي نه كَنَد بنيادش
 هيچ طوفان ندهد بر بادش 

 من به همراهي تو محتاجم 
 ننشينم از پاي 

 تا تو همراه نگردي با من  
 من و تو بسته يك زنجيريم

 اين غمم كُشت كه سردي با من 
 من به دنبال رهايي هستم
 كوله باري ز تمناست مرا 

 حال برخيز كه فردا دير است
 بشكن اين كُند كه برپاست مرا! 

 ايرج



1390تير ماه   13شنبه  دو   2   872شمارة  

مـي گـويـنـد       “  گذشته، در باره تفكيك جنسيتي، طي سخناني گـفـت:   
توهين به دانشجو  و استاد است. آيا حق انـتـخـاب       “  تفكيك جنسيتي”

دادن به دانشجو توهين است؟ اگر دانشجوي دختري مي خـواسـت در     
يك درس عمومي در گروهي ثبت نام كند كه فقط خانم ها هسـتـنـد      
اشكال دارد؟ اگر فرد بخواهد در كالس درس راحت تر باشد و خـودش  
برود در كالسي ثبت نام كند كه فقط دختران هستند اين توهين اسـت؟  
از آنها مي پرسم كه آيا قانون الزام كرده كه دانشجويان دختر و پسر بـا  
هم سر يك كالس باشند. اگر قانون اين را الزام كرده پس ما هم برويم  
قانون بگيريم كه اگر خواستند با هم نباشند. آيا قانوني نداريم كه دختر و  

 “پسر در كالس بايد در هم بنشينند؟
در همين زمينه حجت االسالم قرائتي، كه از ابتداي انقالب تاكـنـون   
مسئوليت نهضت سوادآموزي را به عهده داشته و تاكنون نه تنهـا ايـن     
معضل را حل نكرده بلكه بر آمار بيسوادان ميهن نيز افزوده شده اسـت،   

مدرسه دختر و پسر از هـم جـداسـت.      “  در حمايت از اين طرح ، گفت: 
راهنمايي ها كه هنوز شهوت ندارند، از هم جداست. دبيرستاني ها كـه     
شهوتشان شكوفا مي شود، آنها هم از هم جداست. دانشجو كه شهوتش  
گر مي كشد، مختلط است. آن وقت خنده دار اين است كه يك مشـت     
دكتر در يك اتاق نشستند، من از اين دكترها خنده ام مي گيرد. اسمش  
را اسالمي كردن دانشگاه مي گذارند. دختر و پسر را قاطي هم كردند در  

 تير). 10سايت جهان، “(اتاق نشستند موز مي خورند
مي خواهند دانشگاه “ وي در قسمتي ديگر از افاضاتش، ادامه مي دهد: 

را اسالمي كنند. راست مي گوييد يا دروغ؟ آخر زشت اسـت كـه آدم          
خودش را سر كار بگذارد. آدم مردم را سركار بگذارد بد نـيـسـت. ايـن         
آقايان خودشان، خودشان را سر كار گذاشتند. صبح دخترها بيايند و عصر 

 “پسرها بيايند. چه مي شود؟
از ديد كامران دانشجو و قرائتي و همفكران شان، هدف  دانشجويـان  
از وارد شدن به  دانشگاه ها و مراكز عالي آموزشي رفع نيازهاي جنسـي  
است و نه كسب علم و دانش و آگاهي. به تعبير قرائتي، اگر اين تفكيك  
صورت بگيرد حتماً ما شاهد كيفيت آموزشي در بين دانشجويان خواهيم 
بود. آقاي قرائتي در حالي به تفكيك جنسيتي در مراكز پايين آمـوزشـي    
اشاره مي كند كه بنا به اعتراف خود مقامات مسئول، مثال اعتياد به نحو 
فزاينده اي در بين دانش آموزان حتي در سنين پايين وجود دارد. تـرك     
تحصيل و ديگر ناهنجاري هاي شناخته شده  نيز از ديگر معضل هايـي  
است كه ما در سطح مدارس با آن رو به روئيم. به طوري كه خبرگزاري  

خرداد، نوشت، بر اساس آمار رسمي مركز آمار، ده ميليون بي  23فارس، 
سواد و ده ميليون كم سواد در كشور وجود دارد. اين سـوال از آقـاي          

دانش آموزان را   “  جنسي” قرائتي بايد پرسيده شود كه ، حاال كه معضل 
حل كرده ايد پس اين آمار بيست ميليوني بيسوادان و كم سوادان چـه    
معنايي مي تواند داشته باشد؟ چگونه است كه پس از سي و دو سـال      
حكومت رژيم واليت فقيه نزديك به بيست ميليون نفر از جمعيت هفتاد 
و چند ميليوني ايران بيسواد هستند؟ هدف كامران دانشجو، قـرائـتـي و      
همفكران شان در رژيم واليت فقيه، نه بهبود كيفيت آموزشـي كشـور،     
بلكه به قهقرا بردن آن است. ما در سطح جهان دانشگاه هايي را سـراغ   
داريم كه  دانشجويان دختر و پسر به صورت مختلط با هم تحصيل مي 
كنند و از جمله معتبرترين دانشگاه ها هستند و از كـيـفـيـت بـااليـي         
برخوردارند. در هيچ يك از دانشگاه هاي جهان اُفت تحصيلي از اختالط  
دانشجويان پسر و دختر ناشي نشده است. وانگهي تقريبا بر هيچ كـس     
پوشيده نيست كه بسياري از فرزندان مقامات حكومت هم اكنون و يـا    
قبال به تحصيل در كشورهاي خارجي كه تفكيك جنسيتي نداشته انـد    
اقدام كرده اند. از كامران دانشجو و قرائتي و همفكران شان كه بر طبل  
جدايي جنسيتي مي كوبند بايد پرسيد چگونه اجازه داده شـد فـرزنـدان      
سران حكومت نمونه اسالمي در كشورهاي خارجي به تحصيـل ادامـه     

 دهند و منحرف شوند؟
خرداد، علي كريمي فيروز جـانـي، عضـو       30به گزارش خبر آنالين، 

وزير علوم اعالم كـرد  “ كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نيز گفت:  
كه در تابستان كه فصل تعطيلي دانشگاه هاست تحقيقي انجام مي شود 
تا ظرفيت دانشگاه ها براي تفكيك جنسيتي مشخص شود و دانشـگـاه   
هايي كه امكان جدا شدن كالس ها را داشته باشند از مهرماه تفكـيـك   

به دنبال اين مقدمه چيني ها، رضا روستا آزاد، رئيس دانشگاه “ مي شوند.

در ايـن    “ شريف، با اشاره به برنامه وزارت علوم براي تفكيك جنسيتي، گفـت:     
راستا دانشگاه شريف برنامه هايي را براي تفكيك جنسيتي در نـظـر گـرفـتـه          

تير).  وي در توجيه اين طرح، به همان مواردي اشاره مـي     7(راديو فردا،  “  است
زمـانـي كـه      ” كند كه دانشجو و قرائتي به آن استناد كرده اند، و مي گـويـد:        

دانشجويان از محيط دبيرستان وارد محيط دانشگاه مي شوند، شوكي به آنها وارد 
مي شود كه اين امر موجب مي شود كه بسياري از خانواده ها براي حـل ايـن       
مشكل به ما مراجعه كنند. از اين رو به منظور عادي سازي محيط، برنامه هايـي   

تير،  8به گزارش خبرگزاري مهر، “  براي دانشجويان سال اول در نظر گرفته شد. 
دانشگاه هاي “وزير علوم بار ديگر با تاكيد بر تفكيك جنسيتي دانشگاه ها، گفت: 

تك جنسيتي از رشد علمي بيشتري برخوردارند و آرامش رواني دختران و پسران 
تير، با اين  10به گزارش مهر، “  دانشجو در اين دانشگاه ها بهتر فراهم مي شود. 

، از قول رئـيـس ايـن        “ دانشگاه مازندران هم تفكيك جنسيتي شد” عنوان كه 
اگر تعداد دروس تخصصي به حد نصاب الزم بـرسـد و         “ دانشگاه، مي نويسد:  

امكانات وجود داشته باشد، كالس هاي اين دروس هم تفكيك مي شود. سايـر   
دروس و واحدها نيز در دستور كار اجراي اين طرح قرار دارند. طرح تـفـكـيـك      

 1خبرآناليـن،    “ جنسيتي براي تمامي دانشجويان جديد الورود نيز اجرا مي شود.
تير، در گزارشي جواب روحانيون مرتجع و مدافع سركوب را آورده كـه در آن،      

قطعا هر گاه ضرورتي ايجاب نكند هر كدام با جنس “  مكارم شيرازي، مي گويد: 
خود مشكالت تحصيلي و علمي را حل كنند اولويت دارد و اگر بيم فسادي باشد 

و نوري همداني، يكي ديگر از مرتجعان، گفته است كه، اقدام بسيار “  حرام است. 
خوبي است و مقدمه و فوائد و محسنات بسياري خواهد بود. صافي گلپايـگـانـي     
اظهار داشته است كه، هزينه اجراي تفكيك جنسيتي هر چقدر هم سنگين باشد 

 قابل تحمل است.
اگر نگاهي دوباره به اظهارات بيان شده از سـوي مسـئـوالن حـكـومـتـي،            
دانشگاهي و مرتجعان روحاني بيندازيم، و شباهت هاي كالمي و گفتاري آن ها 
را مورد بررسي قرار دهيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه تمامي اين گفتـه هـاي     
مشابه نه از روي تصادف بلكه طبق توافقي از قبل برنامه ريزي شده بيان شـده  
است. واقعيت آن است كه جنبش دانشجويي ميهن مان چه قبل و چه بـعـد از      
انقالب و به خصوص در جريان خيزش هاي چند سال  گذشته بر ضـد رژيـم       
واليت فقيه، نقش برجسته و انكار ناپذير داشته است. در طول تمامي اين سـال   
ها، دغدغه دانشجويان اعتراض كننده ، معطوف به نهادينه كـردن رونـدهـاي        
دمكراسي خواهانه بوده است. اگر به تعداد دستگيري هاي انجام شده  نگـاهـي    
دوباره بيندازيم، دانشجويان در اين ميان سهمي عمده دارند. هم اكنون تـعـداد      
زيادي از دانشجويان در زندان به سر مي برند و تشـكـل هـاي مـرتـبـط بـا              
دانشجويان زير شديدترين فشارها قرار گرفته اند. بعد از تقلب انتخاباتي دو سال  

تير، با هجوم به دانشگاه، بار ديگر با  18پيش نيز مزدوران حاكم، همچون حادثه 
اجراي عمليات وحشيانه در صدد ايجاد فضاي رعـب و وحشـت در مـيـان               
دانشجويان برآمدند. رژيم واليت فقيه كه هميشه تمامي سعي خويش را بـراي     
پرونده سازي بر ضد فعاالن سياسي به كار برده است، اتهام هـايـي كـه بـه           
دانشجويان دستگير شده وارد كرده است، عمدتا سياسي بوده اند. بازبيني دوبـاره   
جنبش دانشجويي به خوبي نشان مي دهد كه اگر بخواهيم واقع بينانه مسايل را 
مورد برسي قرار دهيم اتفاقا موردي كه سركوب گران و مرتجعان حاكم بـر آن    
تاكيد دارند، داراي كم ترين احتمال در بين دانشجويان است. به عبارتي خيـلـي    
روشن تر، آن چيزي كه در پس پرده اين اظهارات توهين آميز و مشمئز كنـنـده   
پنهان داشته شده است،  در واقع امر ايجاد فضاي رعب و وحشـت و شـدت           
بخشيدن به فشارها، و استيالي هر چه بيشتر فضاي اختناق است.  همزمان بـا     
اين اقدام هاي رو به  گسترش، طرح هاي ديگري همچون فشار بيشتر بر زنـان  
در قالب طرح حجاب و عفاف را نيز شاهد هستيم. جناحي از حاكميت كه دسـت   
باال را در كنترل نيروهاي نظامي، انتظامي، و امنيتي دارد، به دليل درهم تنيدگي 
منافعش با روندهاي سياسي موجود در ميهن، شديد تر كردن فضاي اختناق را به 
نفع خويش ارزيابي كرده و  همچون گذشته سعي دارد زير لواي طرح هايي كـه  
قبال نيز آزمايش شده و به شكست انجاميده اند، اقتدار سياسي خويش را به رخ   

 مردم بكشند. 
عالوه بر اين ها، سياست هاي زن ستيزانه را نبايد در اين طرح ها از نظر دور 

تير، نوراهللا حيدري، عضو كميسيون آمـوزش و     4داشت. به گزارش خبرآنالين،  
تحقيقات مجلس، در اين باره اظهاراتي بيان داشته است كه پشت پـرده ايـن       

اگـر  “ سياست هاي زن ستيزانه را به خوبي آشكار مي كند. وي مـي گـويـد:            
تحصيل به عنوان يك نقطه كمال براي دختران در نظر گرفته شود، اين ايرادي 
ندارد اما نكته اينجاست كه همزمان با ادامه تحصيل زنان، ميل به اشتـغـال در     

اگر اين نماينده مجلس “  آنان ايجاد مي شود و به جايگاه خانواده آسيب مي زند. 

 3ادامه در صفحه 

 ادامه طرح تفكيك جنسيتي  ...
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واقعا معتقد است كه اشتـغـال زنـان بـه         
جايگاه خانواده آسيب مي رسـانـد، ايـن        
سوال به وجود مي آيد كه وجود تعدادي از 
زنان در مجلس، كه جيره خـوار ارتـجـاع       
حاكم اند، چه توجيهي دارد؟ چـرا دولـت     
احمدي نژاد يك زن را به عـنـوان وزيـر      
بهداشت خويش انتخاب كرده است؟ چـرا  
پست هاي رسمي دولتي در اختيار كساني 
قرار مي گيرد كه نـظـرهـاي شـان بـا            
تفكرهاي ارتجاعي يكسان است؟ مـثـال     
طيبه صفايي، يكـي ديـگـر از اعضـاي           
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، كه 
خود نيز از جنس زن است، در اظهـاراتـي   

به عنوان يك هـيـئـت    “  مشابه مي گويد: 
علمي وقتي در كالس مي بـيـنـيـم كـه        
اكثريت كالس با دختران است و تنها دو   
پسر در سر كالس مي نشينند، در عـيـن     
حال كه از اينكه دانشجويان مدارج علمـي  
و تحصيالت عاليه دارند خوشـحـال مـي      
شويم اما دچار يك نگراني هم هستيم كه 
توازن و تعادل جامعه نـيـز بـهـم مـي            

تيرماه). بسيـاري از زنـان        1مهر، “(خورد
آزاده ميهن ما، به رغم تمامي ترفنـدهـاي   
به كار گرفته شده از سوي  رژيم واليـت    
فقيه، مصدر امور مهمي در كشورنـد بـي     
آنكه  به جايگاه خانوادگي آنان آسـيـبـي      
برسد. اتفاقا عكس اين واقعيت دارد، يعني  
به دليل مشاركت زنان در امور اجتمـاعـي   
ميزان آگاهي آنان نيز باال رفته و همـيـن   
امر به طور مستقيم و غير مستـقـيـم بـر       
تحكيم خانواده آنان مي افزايد. هم اكنون  
بر طبق آمارهاي منتشر شده، چند ميليون 
نفر از هم ميهنان ما با سرپرسـتـي زنـان       
اداره مي شوند. اين زنان كه جزو فقيرترين 
قشرهاي جامعه محسوب مي شوند، از كم 
ترين امكان ها و پشتيباني بـرخـوردارنـد.    
بسياري از اين زنان مايلند در صورتي كـه  
دولت نمونه اسالمي امكان مـالـي بـراي      
شان فراهم كند، دست از كار كشـيـده و     
وقت خويش را به تربيت فرزنـدان شـان     
بگذرانند. سئوال از دو نماينده مذكور ايـن   
است كه، دولت اسالمي تـاكـنـون چـه         
اقدامي را در اين جهت به نفع ايـن قشـر     
ميليوني انجام داده است؟ مرتجعان حاكـم  
در حوزه هاي علميه كه براي هـر طـرح     
ارتجاعي پشت در پشت اعالميه و بيانـيـه   
مي دهند، براي تحكيم بنيان هـاي ايـن     
خانواده هاي محروم چه توصيه يي را تـا    
حاال به حاكمان كنوني ارايـه داده انـد؟       
تمامي اين شاهدها نشان مي دهنـد كـه     
هدف از اين طرح هاي ارتـجـاعـي نـه         

كه اتفاقا در -حمايت از بنيان هاي خانواده 
طول سي و دو سال حاكميت رژيم واليت 
فقيه هر روز نسبت به روز پيش شكننده تر 

بلكه در واقع به اجرا درآوردن    -مي شوند
برنامه هاي سركوب گرانه است. در ايـن     
ميان، همچون گذشته، زنان و دانشجويان 
 هدف اصلي اين هجوم هاي مرتجعانه اند.

 

 ضرورت مبارزه مشترك، براي آزادي زندانيان سياسي 

وضعيت زندانيان سياسي طي هفته هاي اخير 
در صدر خبرها و گزارش هاي رسـانـه هـاي        
همگاني داخلي و خارجي قرار داشـت. مـرگ        
هدي صابر و افشاگري هاي پس از آن، موضوع 
حمايت از حقوق و مبارزه همه جانبه و مشترك 
براي آزادي زندانيان سياسي به يـك اولـويـت      
جدي بدل كرده است، و كمتر حزب و نـيـروي   
مسئول و متعهد مترقي و آزادي خواهي را مـي  
توان يافت كه در اين زمينه خواهان كـارزاري    
متحد نباشد. اهميت اين موضوع، يعني سازمان  
دهي كارزار گسترده ملي و بين الـمـلـلـي در         
اوضاع حساس فعلي دو چندان اسـت. آنـچـه         
امروز در زندان هاي جمهوري اسـالمـي مـي      
گذرد نگراني نسبت به وقوع فجايعي نظير مرگ 

 هدي صابر را افزايش داده است. 
در خصوص اين نگراني بايد به شهادت نامـه  

زنداني سياسي اشاره كرد كه ابعاد و ژرفـاي   64
خطر را در معرض ديدگان قرار داده و برجستـه  
مي سازد. دراين شهادت نامه كه در پـايـگـاه       

خرداد ماه، انتشار يافته  23اطالع رساني كلمه، 
مـا  ”  زنداني سياسي مي نـويسـنـد:        64است، 

شهادت مي دهيم هدي صابر در هشتمين روز   
اعتصاب غذاي خود دچار درد در ناحيه سينه و   
اختالل در سيستم گوارشي شد كه در سـاعـت   

خرداد ماه براي نخستيـن   20چهار بامداد جمعه 
بار به بهداري مستقر در زندان اوين جنب بـنـد   

منتقل شد اما دو ساعت بعد  در حالي كـه   350
از درد به خود مي پيچيد به بند باز گردانده شـد  
و از صداي فرياد او هم اتاقي هايش بيدار شده 
و دور او حلقه زدند. در اين هنگام صابر گـفـت،    
در بهداري نه تنها هيچ رسيدگي به وضعـيـتـم    
نشد بلكه مورد ضرب و شتم و توهـيـن قـرار      
گرفته ام و توسط ماموراني در لباس پـرسـنـل    
“ بهداري از اتاق درمان بيرون انداخته شده ام.   

اين ترسيم آن وضعيت هولناكي است كـه در      
زندان هاي رژيم واليت فقيه حـاكـم بـوده و        
هست.  از ديگر سو، پايگاه اطالع رساني كلمه،  

خرداد، در يادداشتي افشاگرانه، با تاكيد بـر     23
اين مساله كه سالمت زندانيان سـيـاسـي بـا         
ديدگاه و سياست حاكم بر قـوه قضـايـيـه و           
دادستاني در خطر جدي قرار دارد، مي نـويسـد:   

زندانيان سياسي عموماً از لحاظ جسمي و نيـز  ” 
محيط حاكم بر زندان در شرايطي هستند كـه    
بيماري هاي زيادي بر آنـان عـارض و يـا            
بيماريشان تشديد مي شود ... از اين گـذشـتـه،       
رسيدگي به وضعيت سالمتي زندانيان كـمـتـر      
شناخته شده يا بعضاً زندانياني كه شايد بيشـتـر   
مغضوب مسئولين فعلي قوه قضاييه هسـتـنـد،      
گويا با كراهت بيشتري انجـام مـي شـود ...            
تصميمات لجوجانه درخصوص وضعيت زندانيان 
اما تنها در به تعويق انداختن خدمات درمـانـي     
مورد نياز زندانيان نيست. چه اينكه يـكـي از        
زندانيان اين بند كه بيماري اش به واسطه بـي  
توجهي مسئولين زندان تا حـد غـيـر قـابـل            
بازگشتي پيش رفته بود و ديگـر امـيـدي بـه         
درمانش وجود نداشت نيز، بعد از معـايـنـات و      
قطع اميد پزشكان از امكان درمان، مجددا بـه    
زندان باز گردانده شد و حتي در آخرين روزهاي 

ــي از      ــدگ زن
هــمــراهــي   
ــواده  ــانــ خــ
محروم بود تـا  
نــهــايــتــاً در   
اسفند ماه سال 
گذشته از پاي 

آنچـه  “  درآمد. 
پايگاه اطـالع  
رساني كلـمـه   
به صورت يـاد  
داشت منتشـر  
ساخته نشانگر 
اوج تــوحــش   
ــاه  دســـتـــگـ
ــي و      ــاي قض

ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه است. درچـارچـوب    
برنامه و عملكرد قوه قضاييه و نهادهـاي امـنـيـتـي و          
دادستاني انقالب اسالمي، جان و زنـدگـي زنـدانـيـان          
سياسي فاقد كم ترين ارزش بوده و بـرخـالف تـمـام         
موازين انساني حتي زنداني بيمـار در حـال مـرگ از            
همراهي با خانواده محروم مي ماند. در تمام فجايعي كه  
در زندان هاي رژيم واليت فقيه رخ داده و مـي دهـد،       
رهبران بلند پايه حكومت از جمله ولي فقيه، رييس قـوه  
قضاييه، دادستان كل جمهـوري اسـالمـي و ديـگـر            
مسئوالن ارشد مسئول شناخته مي شوند. به همين علت  
نيز فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقـوق بشـر، در       
بيانيه يي مشترك با جامعه دفاع از حقوق بشر در ايـران،  
به درستي و بر پايه موازين معتبر حقـوقـي، مسـئـوالن       
جمهوري اسالمي را مسئول مرگ هدي صابر و ديـگـر   

 زندانيان سياسي معرفي كرده است. 
همزمان با تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران 
در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعـيـت در     
 زندان هاي جمهوري اسالمي روز به روز بدتر مي شود. 

مزدوران تاريك انديشي با مانورهاي مختلـف و بـه       
كارگيري انواع شيوه ها از جمله شدت بخشيدن به فشار 
در زندان هاي سراسر كشور، مي كوشند تا در برابر ايـن  
خواست به حق حزب ها و نيروهاي ملي، مـتـرقـي و        
آزاديخواه كشور، يعني پايان دادن به سركوب، شكنجـه،  
اعدام، بازداشت هاي خودسرانه و آزار و اذيت زندانـيـان   
سياسي، و مهم تر از همه آزادي بي قيد و شرط كـلـيـه    
زندانيان سياسي بدون استثاء، مقاومت كرده و به اعمـال  
وحشيانه خود ادامه دهند. بر پايه گزارش هـاي مـوثـق       
يكي از زندانيان سياسي به نام كمال شريفي، كـه بـه       
صورت تبعيد در زندان ميناب استان هرمزگان بسر مـي    
برد، در اعتراض به انتقال خود به سلول انفرادي دست به 

 اعتصاب غذا زده بود. 
خانواده اين فعال در بند، طي نامه يي به مقـام هـاي     
مسئول قوه قضاييه، خواستار رسيدگي به وضعيت او شده 
و نسبت به وخامت وضع جسمي اين زنداني سياسي ابراز 

 نگراني كردند. 
خرداد ماه، گزارش  11همچنين پايگاه اينترنتي نوروز، 

زنداني سياسي شكايت كننده از سـپـاه        26همه ” داد:  
پاسداران و وزارت اطالعات به دادسراي اويـن احضـار     
شده و مورد بازجويي قرار گرفتند ... آنها از سوي مقامات    
تهديد شده اند كه در صورت عدم تكذيب ايـن نـامـه        

 5ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

شكاف طبقاتي، و افزايش قـيـمـت      
 مسكن 

خرداد ماه، در يك گزارش  14خبرگزاري مهر، 
سبد هزيـنـه   ” اختصاصي، با تاكيد يادآوري كرد:  

اقشار مرفه و فقير مشخص شد. مسكن همچنان  
 ركورد مي زند. 

براساس گزارش صنايع و معادن (پيش از طرح 
موضوع ادغام وزارتخانه ها) اقشار كم درآمد و پر  

درصـد     25/  8و    46/  5درآمد جامعه به ترتيب 
درآمدشان را براي تامين مسكن هـزيـنـه مـي       
كنند ... گزارش وزرات صنايع و معادن نشان مي    
دهد قشر آسيب پذير جامعه [بخوان كـارگـران،      

درصـد   46/  5زحمتكشان، معلمان، و كارمندان]  
درآمد خود را به مسكن اختصـاص مـي دهـد،        

درصد هزينه هاي اين دهك  35/  7ضمن اينكه 
[قشرهاي آسيب پذير] براي تامين مواد خوراكي   

درصـد   3/3از قبيل نان، لبنيات، روغن و شكر و 
 “ براي پوشاك اختصاص دارد.

انتشار اين آمار در حالي صورت مي گيرد كـه    
قبال محمود احمدي نژاد مدعي حـل مـعـضـل       
مسكن در كوتاه مدت شده بـود. خـبـرگـزاري        

ريـيـس   ” خرداد ماه، گزارش داده بود:     6فارس، 
جمهور اعالم كرد مسكن در نگـاه مـا مـحـل         
خوابيدن در شب نيست، بلكه محل زنـدگـي و       
تربيت، آرامش و رشد و كمال انساني اسـت ...        
طرح هاي دولت براي شهرسازي هاي جديد بـه  
سرعت در حال آماده شدن است و با طرح هـاي  
جديد دولت ... مدل زندگي شهري و روستايي ما    

 “ متحول شود.
به اين ترتيب، با معيار قرار دادن اسـتـدالل       
احمدي نژاد، با گران شدن قيمت مسكن و اجاره 
بها و مقايسه آن با درآمد اكثريت جامعـه، مـي     
توان تاكيد كرد كه،  سياست هاي رژيم واليـت  
فقيه و خصوصاً عملكرد دولت ضد ملي كودتا به 
مانعي اساسي در راه دستيابي مردم ميهن ما بـه  

محل زندگي، آرامش و رشد و   ” مسكن به مثابه 
بدل شده است. عالوه بر اين هـا،   “  كمال انساني

بايد تاكيد كنيم كه معضل مسكن نتيجه مستقيم 
اجتمـاعـي جـمـهـوري         -برنامه هاي اقتصادي

اسالمي و سياست گذاري هاي اقـتـصـادي آن      
است. علت گراني قيمت مسـكـن و افـزايـش          
سرسام آور اجاره بها را بايد در بطن برنامه هـاي  
رژيم واپس مانده واليت فقيه جستجو كرد. هيچ  
يك از دولت هاي جمهوري اسالمي بـه ويـژه       
دولت ضد ملي كنوني يعني دولت احمدي نـژاد    
حاضر به پذيرش مسئوليت خود در مورد پاسخ به 
زحمتكشان و همه طبقات محروم جامعه كه فاقد 
سرپناه اند، نبوده و نيستند. در اوضاعي كه عـدم   
رشد متناسب مزد و حقوق با افزايش قيمت هـا،  

دسترسي اكثريت مردم به مسكن مناسب را ناممكن ساخته است، چگونه مي توان از حل اين معضـل  
در كوتاه مدت به شيوه احمدي نژاد سخن گفت؟ در مورد نارسايي و معضل مسكن درعين حال مـي    

 توان به سياست هاي اعتباري سيستم بانكي اشاره كرد.
مشتي نو كيسه و كالن سرمايه دار با ساختن خانه هاي تجملي، برج هاي مختلف در شـهـرهـاي      
بزرگ بيشترين سهم را در تصاحب اعتبارات بانكي به خود اختصاص مي دهند. اكثريت مردم قادر بـه   
سكونت در اين نوع خانه ها نيستند و در نتيجه به صورت ادواري با فروش نرفتن خانه هـاي گـران       
قيمت و تجملي، ركود مسكن بروز مي كند و دولت هاي جمهوري اسالمي و از جمله  دولت احمـدي  
نژاد برميزان وام بانكي براي خريد و ساخت خانه مي افزايند. به دنبال اجراي اين شيوه، بهاي خـانـه      
افزايش مي يابد و خانه سازي مجدداً براي يك دوره كوتاه ديگر رونق پيدا مي كند، ولي دوباره ركـود  
آغاز مي شود و به اين ترتيب خريد خانه و هجوم سرمايه به مستغالت براي سود جويي صـورت مـي     

 گيرد.
سفته بازي بر روي زمين، مسكن، مواد و مصالح ساختماني به معضل مسكن بعدهاي وسيـع تـري     
مي بخشد و دراين ميان فقط و فقط مشتي كالن سرمايه دار و به طور كلي سرمايه غير مولد و انگلي 

 فربه تر مي شود.
 
 

 واپس گرايان و طرح گشت هاي امنيت اخالقي
 ايجاد فضاي ارعاب، با نقض خشن حقوق بديهي زنان

 
با گذشت چند هفته از آغاز اجراي طرح گشت هاي امنيت اخالقي، دليل هاي تدويـن و عـمـلـي         
ساختن آن از سوي واپس گرايان بيش از گذشته آشكار مي شود. مسئوالن بلند پايه نيروي انتظـامـي،   

يـادآوري  “  امنيت اخـالقـي    ” در اواسط خرداد ماه، با اعالم سازمان دهي گشت هايي به منظور تامين 
كرده بودند كه با حضور اين واحدهاي گشتي در تهران و برخي از ديگر شهرهاي بزرگ بـا مـظـاهـر       

برخورد خواهند كرد. در اين زمينه حسين طائب، فرمانده سابق بسيج  “  پوشش نامناسب” و “  بدحجابي” 
جرياني در جامـعـه   ” و يكي از افراد متهم به كشتار هاي پس از كودتاي انتخاباتي، خاطرنشان ساخت:  

وجود دارد كه مي خواهد بد حجابي و بعضاً بي حجابي را در جامعه به صورت سازمان يافته رواج دهد . 
علي الريجاني، رييس مجلس، نيـز بـا     “  رگه هايي از آن را هم در جريان انحرافي مشاهده مي كنيم. 

مي ” حمايت قاطع از طرح گشت هاي نيروي انتظامي براي مقابله با به اصطالح بد حجابي، گفته بود:  
گويند چه اشكالي دارد چند تار موي زن بيرون باشد، اگر كسي فكر مي كند مرد يا زن در يك مدينـه  

به عالوه، گشت هـاي    “  غير فاضله ترقي مي كند، اين فرد دچار سوء تفاهم در اداره كشور شده است.
مذكور با صرف هزينه هاي هنگفت در اغلب محله هاي تهران مستقر شده و با دخالت در خصـوصـي   
ترين زاويه هاي زندگي شهروندان، فضايي از رعب ايجاد كرده اند. براساس گزارش نيروي انتظـامـي،    

محله شهر تهران گشت هاي فعال هستند. در كنار اين گشت ها برخي ائمه جماعت شهرهاي   375در 
بزرگ نيز با برنامه يي از پيش تنظيم شده به جوسازي پرداخته و فضا را براي ارعاب گشت هاي بسيج 

خرداد ماه، از قول نماينده ولـي   27و نيروي انتظامي فراهم مي آورند. به طور مثال، خبرگزاري فارس،  
يكي ازمصوبات شوراي عالي انقـالب  ” فقيه دراستان آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز، گزارش داد:  

فرهنگي در سال هاي گذشته طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بود كه با گذشت چند سـال از      
تصويب در مقام اجرا موفقيت چنداني نداشته است. متدينين از وضع فرهنگي كشور و وضعيت عفاف و  
حجاب بسيار ناخرسند هستند و شرايط حاكم بر خيابان هاي شهرهاي بزرگ بسيار نـگـران كـنـنـده        

اين گونه جوسازي و وارونه جلوه دادن حقايق به صورت هدفمند و براي ياري به سـيـاسـت      “   است. 
 ايجاد فضاي ارعاب در جامعه صورت مي گيرد. 

موجب سلب آرامش و امنيت مردم به ويژه زنان و دختران و “  امنيت اخالقي” هم اكنون گشت هاي 
خانواده ها شده اند. اثرهاي مخرب اجتماعي، فرهنگي و رواني اين سياست ها بركسي پوشيده نيسـت.    
همزمان با اجراي عمليات اين گشت ها و برقراري جو امنيتي در سطح شهرها، گـزارش گسـتـرش        

اخالقي ناشي از سيطره ارتجاع بركشور، در قالب خبر تجاوز  -خشونت و ابعاد ناهنجاري هاي اجتماعي
گروهي از اوباش به زنان در يك ميهماني خانوادگي در همايون شهر انتشار يافت. هنوز مركـب ايـن      
خبر خشك نشده بود كه خبر ديگري منتشر شد و اين بار در كاشمر خراسان حادثه يي مشابه همايون 

 شهر(خميني شهر) اصفهان رخ داد.
 حوادثي كه رييس پليس اصفهان در كمال شگفتي همگاني، آن را طبيعي ناميد.

همه اين حادثه ها گوياي اوضاع ناگوار و دردناكي است كه نتيجه مستقيم تحميل افـكـار قـرون        
وسطايي و عقب افتاده به جامعه از سوي رژيم واليت فقيه است.  طرح گشت هاي سركوب با عنـوان   
هاي مختلف، ضمن نقض حقوق دمكراتيك افراد جامعه، در خدمت آماج هاي سياسي قرار دارد. واپس 
گرايان با سازمان دهي گشت هاي مخصوص و نقض حريم خصوصي افراد، خصوصاً خانواده ها، زنان، 

 و دختران كشور، در پي ايجاد فضاي امنيتي و قدرت نمايي بوده و هستند. 
 

 حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم نيست
از ابتداي سال جاري ميليون ها كارمند كشوري و لشگري و كاركنان بخش هاي دولتي و خصوصي 
در انتظار افزايش حقوق خود از سوي دولت اند. انتظاري كه ظاهراً براي آن پاياني متصور نيست.  در     
اواخر اسفند ماه سال پيشين، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اعالم كرده بود 

درصد افزايش  10تا  6احتماالً [خوب توجه كنيد: احتماال!] بين      1390كه، حقوق كارمندان براي سال 
درصد نارضايتي شديدي  10تا  6خواهد يافت. گرچه افزايش ناچيز دستمزد كارمندان آن هم تا حداكثر 

 10ماه از آغاز سال نو خورشيدي و بر رغم اينكه دولت افزايش    4برانگيخت، اما با گذشت نزديك به 



1390تير ماه   13شنبه  دو   5   872شمارة  

 ادامه رويدادهاي ايران ...

درصدي را دوهفته قبل اعالم كرد، هنوز به روشني معلوم نيست آيـا    
دستمزد كارمندان افزايش خواهد يافت يا نه! هنگام بـحـث دربـاره         
افزايش حقوق كارمندان و معافيت هاي مالياتي آنان، خبرگزاري مهر، 

در اليحه بودجه كـل كشـور       ” ارديبهشت ماه، گزارش داده بود:   20
بطور مشخص براي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگـان دولـت     

اليحه بودجه كه  2و  1رشدي درنظر گرفته نشده است، اما در فصل 
درصد رشد مي  6براي حقوق و مزايا احكامي ديده شده است، داراي 

باشد ... تاكيد بر اين سهم الزم است كه در لوايح بودجه سنواتي رشد    
حقوق و مزايا ديده نمي شود و نبايد بي دليل انتظاري براي دولت در   

در اواسط خرداد ماه، پس از كش و قوس هـاي    “   اين زمينه تراشيد. 
درصـد   10ـ  1390فراوان، سرانجام اعالم گرديد كه درسال جاري ـ 

به حقوق كارمندان افزوده خواهد شد. با اعالم اين خبر، سخـنـگـوي     
كارگروه هدفمند سازي يارانه ها، با صراحت از غير قابل قبول بـودن  

درصدي حقوق كارمندان در قالب اجراي طـرح تـحـول       10افزايش 
نهايي شدن تصـيـم   ” اقتصادي سخن گفت، و معاون وزير اقتصاد نيز 

درصدي حقوق كارمندان را منوط به آخرين بررسـي هـا      10افزايش 
سرانجام پس از بحث هاي طوالني در هيئت دولت، احـمـدي     “ كرد.

درصد حقوق كارمندان را با ذكر قيدهايي  10نژاد دستورالعمل افزايش 
 ابالغ كرد. 

نماينده سمنان و مـهـدي     ” خرداد ماه، نوشت:   25دراين باره ايلنا، 
شهر در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد، افزايش حقوق كارمندان 
متناسب با تورم نيست، بنابر اين دولت خالف قانون برنامه عمل كرده 

درصـد     10است. دولت چند روز پيش تصميم گرفت امسال فـقـط      
قانـون اسـاسـي       67حقوق كارمندان را اضافه كند ... براساس اصل    

 “درصدي حقوق كارمندان متناسب با تورم نيست. 10افزايش 
علي الريحاني رييس مـجـلـس    ” در پايان گزارش ايلنا آمده است:  

شوراي اسالمي در پاسخ ... گفت، كميسيون برنـامـه و بـودجـه و              
محاسبات مجلس بررسي كند تا تخلفي از قانون بـرنـامـه صـورت         

آيا در چنين آشفته بازاري مي توان به واقعيت پي برد؟ “  نگرفته باشد. 
درصدي حقوق كارمندان، باز هم ايـن   10به هر روي حتي با افزايش 

سطح دستمزد نمي تواند پاسخگوي نيازهاي خانواده هاي كارمـنـدي   
درصد بسيار پايين تر از نرخ واقـعـي    10كشور باشد. اين ميزان يعني  

 تورم است.
كارمندان به حق خواستار افزايش دستمزد خود متناسب بـا نـرخ       
واقعي تورم و تامين امنيت شغلي هستند. دستمزد كنوني كـارمـنـدان     
رده هاي پايين و متوسط بخش هاي مختلف دولتـي و خصـوصـي        
كفاف هزينه هاي زندگي آنان را نمي دهد. در شرايط كنوني با اجراي  
برنامه آزاد سازي اقتصادي كه به افزايش قيمت كاالها و خـدمـات       
عمومي منجر گرديده، كارمندان و خانواده هاي آنان بيش از گذشـتـه   

 در بيم و نگراني از آينده و چگونگي تامين معيشت بسر مي برند.
 

 حذف يارانه ها، اعتبارهاي بانكي، و كشاورزان بي پناه
چندي است موضوع بازپرداخت وام هايي كه قبال وام بـالعـوض     
خوانده شده بود اعتراض گروهي از كشاورزان به ويژه چـاي كـاران     

 كشور را برانگيخته است. 
شش سال پيش دولت زير عنوان حمايت از كشاورزان و كشـت و    
توليد چاي، تصميم به واگذاري تسهيالت بانكي از نـوع بـالعـوض      
گرفت. اما همين تسهيالت به ظاهر بالعوض اكنـون بـالي جـان         
كشاورزان تهيدست و بي پناه گرديده و دولت و سيستم بـانـكـي بـا       
اعمال فشار خواستار بازپرداخت اصل و بهره هاي آن پس از شـش      

 سال هستند.
مدير عامل اتحاديـه  ” خرداد ماه، گزارش داد:   27خبرگزاري فارس، 

تعاوني چايكاران با اشاره به اينكه چايكاران مكلف به بازپرداخت وام   
بالعوض بانك ها با سود آن شده اند، گفت كشاورزان بعد از چـنـد       
سال از دريافت تسهيالت از بانك كشاورزي و ديگر بانك هاي دولتي 
به يك باره با بدهي دو يا چند برابري به بانك ها مواجه شدند. علـي   
رغم انعكاس اين مشكل به مسئوالن اجرايي متاسفانه شـكـوايـيـه       
كشاورزان به نتيجه نرسيد و بنابر تكليف تمامي آنها مكلـف شـدنـد      

 “بدهي خود به بانك را بپردازند.
با ورود بخش خصوصي به بازار چاي متاسفـانـه   ” در ادامه گزارش تصريح شده:  

قيمت چاي چند نرخي و عمال چايكاران به حال خود رها شـدنـد ... كشـاورزان             
متناسب با سطح زيركشت از بانك تسهيالت بالعوض (به دستور دولت) دريـافـت     
كردند. تسهيالتي كه به ظاهر بالعوض به كشاورزان و چايكاران پرداخت شده بود، 

سال به لحاظ اصل و فرع سود و معوقات، محاسبه و تكليف بر  2بعد از طي حدود 
اخذ آن از كشاورزان شد ... بحث بدهي به بانك ها موضوعي با قدمت شش سالـه     

گفتني است كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، فشار به كشاورزان “  است. 
بي پناهي كه حتي قادر به تامين مايحتاج اوليه خود نيستند براي بازپرداخت وام ها 
تشديد شده است، و اين درحالي است كه چاي كاران به لحاظ معيشتي در وضعيت 
نگران كننده اي بسر مي برند كه براساس ارزيابي مدير عامل تعاوني چاي كـاران    

 “ كشاورزان فقير و ورشكسته شده اند.”بايد گفت: 
سيستم بانكي جمهوري اسالمي در شرايطي خواستار باز پـرداخـت وام هـاي          
بالعوض از سوي كشاورزان است كه به تصريح معاون رييس كل بانك مركـزي،  
بانك ها قادر به وصول بدهي هاي خود از كالن سرمايه داران نيستند. به عـالوه،   
اعتبارات و تسهيالت بانكي با بهره هاي كم كماكان به نوكيسه ها، شركت هـاي    
وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي، آقازاده ها، تجاربزرگ بازار و دالل هاي عـمـده   
تعلق مي گيرد. اما نوبت كه به كشاورزان و زحمتكشان روستايي مي رسـد، آنـان      

 را نيز به هر قيمت پرداخت كنند!“ وام هاي بالعوض”حتي بايد اصل و فرع 
عملكرد سيستم بانكي جمهوري اسالمي و موضع حاكميت در قبال كشـاورزان    

تحت هر شرايط، نمونـه كـامـالً      “  وام هاي بالعوض” بي پناه مبني بر بازپرداخت 
روشن از محتوي و سمت و سوي برنامه هاي رژيم واليت فقيه است، و نشان مي 
دهد كه  برنامه هاي اين رژيم واپس گرا در خدمت كدام اليه و طبقه اجتـمـاعـي    

 قرار دارد.

 “دوباره بازجويي خواهند شد و پرونده هاي جديدي براي شان تشكيل مي شود.
خرداد، نيز گزارش داد كه، علي معـزي، از     25عالوه بر اين، خبر گزاري هرانا، 

زندانيان سياسي دهه شصت، و تعدادي ديگر در يورش هـاي مـامـوران وزارت        
اطالعات در نقاط مختلف تهران دستگير و روانه زندان شده اند. به تصريح فعاالن  
حقوق بشر و دمكراسي، وضعيت اين افراد در سلول هاي انفرادي به شدت نگـران  
كننده است. مطابق همين گزارش ها، اعمال فشار به بهاييان بازداشت شده نـيـز      
شدت پيدا كرده و برخي از اين هم ميهنان در معرض شكنجه و آزارهاي جسمي و 
رواني قرار دارند. همچنين خانواده بهنام ابراهيم زاده، از فعاالن كارگري در بـنـد،    

سال زندان براي او نسبت به سالمتـي ايـن      20طي نامه يي با اعتراض به حكم 
فعال سنديكايي ابراز نگراني كردند. مخالفت مستمر مسئوالن دستگاه قضايي بـا     
ورود  گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران، ناشي از هـراس از      

 افشاي همين واقعيت ها و بازتاب داخلي و خارجي آن است. 
در اين زمينه شيرين عبادي، در گفت و گويي كه پايگاه اطالع رساني جـرس،    

مجموعه اين عوامل نشان مـي  ” خرداد، منتشر ساخته است، يادآوري مي كند:   30
دهد كه حكومت در سنوات مختلف قصد جان سياسي را مي كند. يعني وقتي كـه   
 يك زنداني سياسي حاضر به تمكين و مصاحبه و اقرار دروغين نمي شود به انحاء
مختلف سعي مي كنند او را بشكنند و يكي از اين انحاء آزار و اذيت جسمي اسـت  
كه در برخي موارد منجر به فوت مي شود ... در حقيقت سيستماتيك است و يـك     
سهل انگاري سهوي نيست و فقط توسط چند مامور دون پايه زندان اتفاق نـمـي   
افتد ... در اينجا به خاطر مي آورم افرادي كه در زندان كهريزك به دست جالدان    
رژيم كشته شدند. اين ها نشان از يك حركت سيستماتيك و منظم براي از بـيـن    

 “بردن مخالفين سياسي است.
بر پايه تمامي اين واقعيت ها، مبارزه براي نجات جان زندانـيـان   
سياسي يك وظيفه مبرم و تأخير ناپذير به شمار مي آيد! بايد دست  
در دست يكديگر به ياري زندانيان سياسي  بشتابيم و نـگـذاريـم      
ارتجاع با ادامه سياست ضد انساني، هدفمند، و سيستماتيك خـود،  
فاجعه هاي بيشتري بيافريند. مبارزه متحد و مشترك در دفـاع از       

عقيدتي بدون استثناء، و مهم تر از  -جان و حقوق زندانيان سياسي 
همه، آزادي فوري آنان وظيفه تأخير ناپذير كليه نيروهاي مـيـهـن      

 دوست ايران است. 

 ادامه ضرورت مبارزه مشترك  ...
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تغييرات روبناي سياسي، يك واقعيت قانونمند عيني گريز ناپذير  است 
و نه برآمده از نظريه ها يا ايدئولوژي نيروهاي چپ. تجربه انقـالب    -

بهمن و ساير انقالب هاي بزرگ مردمي مويد اين واقعيت است. حتي  
نظريه پرداز مذهبي يي مانند علي شريعتي، در يكي از نوشتـه هـاي     
خود، از نيرو هاي چپ گله مي كند كه به جاي پرداختن به نـظـريـه      
هاي فلسفي، چرا در مقابل، كتاب سرمايه را در اولويت ترجمـه خـود     
قرار نمي دهند. همين طور نظريه جامعه بي طبقه توحيدي سـازمـان      
مجاهدين خلق، و يا جامعه خدا مالكي مرتضي مطهري. حتي وعـده     
هاي مادي بلند پروازانه در سخنراني هاي اوليه آيت اهللا خميني دقيقا 
به دليل محوري بودن عدالت اجتماعي در  سطح جامعه پيش كشيـده  
مي شد.  تاريخ معاصر نشان مي دهد كه مبارزه بـا بـي عـدالـتـي             

اجتماعي و ديكتاتوري، در راستاي ايجاد تغييرهاي مترقي   –اقتصادي 
بنيادي و جهش انقالبي جامعه به شركت آگاهانه  و خيزش توده هـا    
وابسته است. از اين رو، در هر مرحله مشخص، جنبش مردمي بـايـد       
خواسته هاي مبرم مادي و دموكراتيك طـبـقـه هـا و قشـرهـاي               
زحمتكشان شهري و روستايي را در خود جاي دهد. در غـيـر ايـن           
صورت بسيج، سازمان دهي، و تداوم يك جنبش فراگير مـتـكـي بـر       
نيروي توده ها امكان پذير نخـواهـد بـود. دفـاع از آزادي هـاي                 
دموكراتيك به زبان مبهمي كه طيف وسيع تـوده هـا از درك آن           
عاجزند  به موازات تاييد و دفاع از برنامه هاي اقتصادي يي كه زندگي 
روزمره مردم را به خاك سياه مي نشاند، به هيچ وجه زبان مشترك با 
توده هاي كار و زحمت نيست.  با در نظر گرفتن اين رابطـه بسـيـار       
حساس در ديالكتيك فرايند تغييرهاي مترقي اجتماعـي، مـي تـوان        
سوال هاي مشخصي را به منظور ارزيابي منطقي و تاريخي وضعـيـت   
كنوني جنبش  ضد ديكتاتوري كشورمان مطرح كرد. آيـا جـنـبـش          
مردمي  در حال حاضر به آن چنان زبان مشترك شفافي دست يافتـه  
است كه بتواند بيان كننده خواست هاي  طيف وسيع قشرها و طبـقـه   
هاي ذي نفع در مبارزه بر ضد ديكتاتوري حاكم باشد؟ آيا برنامه هاي 

كه در دوره اصالح طلبي بـا نـمـاد      “  تعديل اقتصادي” خانمان برانداز 
اجرا شد، توانست زبان مشتـركـي بـيـن       “  دگرگون سازي اقتصادي” 

قشرهاي زحمتكشان شهر، روستا و خرده بورژوازي ايجاد كـنـد؟ آيـا      
ادامه اين قبيل برنامه هاي اقتصادي با گرايش بارزش به سوي نقـش  

و تضمين منافع سـرمـايـه هـاي       “  بازار بي نظارت” محوري داشتن  
كالن، مي تواند تغييرهاي بنيادي يي كه جامعه ما دهه ها در انتـظـار   
آن بوده است ايجاد كند؟ آيا تاييد ضمني و حتي دفاع از برنامه هـاي  

تعديل يا دگرگـون  ” نوليبراليسم اقتصادي دولت كودتا كه ادامه همان 
بر مبناي نسخه هاي  صندوق بين اللملي پول است “  سازي اقتصادي

و به صورت شوك درماني و خشن، ثروت هاي ملي را به جيب قشر  -
شماري از انگلي ترين  اليه هاي سرمايه داري سرازير مي كند مي  كم

تواند وجه يا زبان مشتركي با زحمتكشان پيدا كند؟ آيا قانوني كـردن    
امضا، و آوردن فشارهاي تنزلي عمـدي بـر      قرار دادهاي موقت سفيد 

، در كـنـار       “ بازار كار انعطاف پذيـر ” ارزش نيروي كار در لواي ايجاد 
اخراج هاي وسيعي كه راه را براي بهره كشـي  بـي رحـمـانـه از              
زحمتكشان هموار مي كند، مي تواند به ايجاد زبان مشترك در جنبش 

 مردمي منجر شود؟
برخي از تحليل ها در باره  مبارزه مردم مصـر و تـونـس در          در  

سرنگوني ديكتاتورها، پيروزي آنان با عدم موفقيت گذر جنبش مردمي 
كشورمان از ديكتاتوري واليي مقايسه مي شود ـ و در بررسـي خـود     
عامل هاي  فرعي يي مانند شكل سازمان دهي تـظـاهـرات، لـزوم         
استقامت بيشتر مردم در عرصه خيابان ها،  و يا حتي نحوه استفاده از   
فضاي مجازي را، به اشتباه، از جمله مولفه هاي تعيين كننده مـبـارزه   
قلمداد مي كنند. اين تحليل گران بايد اين حقيقت را بپـذيـرنـد كـه        
نيروهاي اجتماعي  شركت كننده در خيزش هاي مـردمـي مصـر و        
تونس با موفقيت توانستند  زبان مشتركي را براي جنبش مردمي خود 

و در عين حال، جوانان اين كشورها توانستند اين زبـان     -ايجاد كنند 
مشترك را به وسيله فضاي مجازي به طور گسترده و بسيار موثـر در    
عرصه هاي  محلي و جهاني پوشش دهند. اين زبان مشتـرك بـيـن       
توده ها توانست با شعارهاي مشخص، قيام بر ضد ديكتاتور و اعتراض 
به  وضع  بحراني اقتصاد ملي كه برآمـده از اجـراي دسـتـورهـاي            

در مصر و تونس بـود،      ”صندوق بين المللي پول“اقتصادي نوليبرالي 

به همديگر مرتبط سازد. اين زبان مشترك، رابطه بين پيامدهاي  مخرب سياسـت    ادامه باتالق سازش با نيروهاي  ...
اقتصادي، منافع ثروتمندان، و سركوب وسيع سياسي به منظور جلوگيري از امكان 
اعتراض، را براي اكثريت مردم تونس و مصر قابل لمس كرد. به عبـارت ديـگـر،       
زبان مشترك توانست شرايط ذهني يي براي درك رابطه الزم و مـلـزوم بـودن        
عدالت اجتماعي با آزادي هاي دموكراتيك را در آگاهي قشرها و طـبـقـه هـاي         
اجتماعي  ايجاد  كند. رشد سريع فعاليت هاي سنديكايي و اعتصاب هاي طـبـقـه     
كارگر و اليه هاي مختلف زحمتكشان در مصر و تونس از همان مرحله  نخـسـت   
اين خيزش ها و تاكنون، با استفاده از حداقل دستاوردهاي آزادي دمـوكـراتـيـك        
موجود بوده است. مهم تر اينكه، نيروهاي اجتماعي كار و توليد هـم اكـنـون از         
مبارزان  راه ايجاد و گشايش هر چه بيشتر مولفه هاي  دموكراتيك در مصـر و        

را در دستور كـار  “  بازار آزاد” تونس اند، و در اين راستا، طرد برنامه هاي اقتصادي 
خود دارند. پيوستن كارگران و زحمتكشان شهري مصر و تونس به جنبـش هـاي      
مردمي بر ضد ديكتاتوري به صورت نيروي اجتماعي و بنا به درك آگاهانه منافـع  
طبقاتي  آنان است، و اين با شركت جستن زحمتكشان در مـقـام مـجـمـوعـه              
شهروندان تفاوت دارد، زيرا رويكرد اولي، امكان ايجاد اتحادهاي سياسي و بسيـج  

 هدفمند بر پايه شعارهاي مشخص را ميسر مي سازد.
بايد توجه داشت كه زبان مشترك جنبش مردمي يا يك انقالب را نمي تـوان     

اختراع كرد و يا آن را تنها بر محور مبحث هاي معـنـوي، كـرامـت انسـان، و            
دموكراسي انتزاعي بنا كرد. بلكه با درايت و هوشياري مي توان آن را از درونِ          
شرايط عيني و ذهني مشخص وضع جامعه شناخت، و آن را در جهت ترقي و يـا    
عقب گرد به كار گرفت. شرايط عيني در هر جامعه نيز به نوبه خـود بـرآمـده از         
مرحله معين رشد مادي و معنوي  در بطن چارچوب مناسبات اجتماعـي مـوجـود      
است. عامل ها و شرايط عيني با ميل و اراده اين حزب و يا آن شخصيت سياسـي   
ايجاد يا محو نمي شوند، ولي مي توان عامل ها و شرايط ذهني را هوشمندانه،  در 
راستاي مبارزه براي پيشرفت،  مديريت كرد. كارل ماركس مثال جالبي در ايـن       
مورد عنوان مي كند و مي گويد، كسي كه دماسنج را مي سازد، اول بايستي نقطـه  
هاي انجماد و انبساط را بشناسد، و آن نيز كشف يك قانونمندي طبيعي است كـه  

 به اراده و يا خواست دماسنج ساز و دماسنج فروش هيچ ارتباطي ندارد.
در كشور ما  گام اساسي بعدي جنبش مردمي در شدت بخشيدن به مبـارزه بـا     
ديكتاتوري واليي، ايجاد جبهه وسيعي است كه به منظور عملي شدن آن بـايـد        
قشرها، طبقه ها، و نيروهاي اجتماعي  را به يك زبان مشترك مسلح كند.  برخـي   
از شخصيت هاي اصالح طلب و آقاي خاتمي، در هفته هاي اخير، نظرهـايـي را     
ارائه داده اند كه به سختي مي توان نشانه مشخصي از شرايط عيني و وضع مردم 
را در آن ها يافت. در حالي كه جنبش مردمي با وجود سركوب، به شـكـل هـاي       
مختلف ديكتاتوري حاكم را به چالش مي كشد و مبارزه در زندان ها تا حد جـان    

در شرايطي كه  پيامدهاي مخرب ريـاضـت كشـي و         -فشاني پيش رفته است 
جراحي اقتصادي دولت كودتا همه اليه هاي زحمتكشان را با مشكالت عمـيـقـي    
روبه رو كرده است و اقتصاد ملي و توليد به سير قهقرايي ادامه مي دهند ــ آيـا       

با ديكتاتور كه  فـاقـد انـدك      “  آشتي ملي” و “  ظلم به رهبري”بحث هايي مانند 
ارتباطي  با دغدغه هاي مردم و جامعه است،  مي تواند كمكي به ايـجـاد زبـان        

بكند؟ اين نوع گفتمان كه عامدانه و بدون توجـه بـه     “  مردم ساالري” مشترك و 
خواسته ها و دغدغه هاي توده ها  عنوان مي گردند، بي ترديد با تجربه جـنـبـش    

كروبي و مـنـشـور     -مردمي در دو سال گذشته مغاير است  و  با نظريات موسوي 
هاي آنان در تناقض است. علي مزروعي، يكي از چهره هاي اصالح طلب،  عضـو   
شوراي مركزي جبهه مشاركت، تمايل خود را در مورد بحث [گفتگـوي] اصـالح       
طلبان با مخالفان احمدي نژاد در جناح هاي رژيم واليت فقيه، پيش كشيده است. 

بين رژيم واليت فقيه و مخالفان را عنوان مي كند، و   “  آشتي ملي” محمد خاتمي 
مزروعي پا را فرا تر گذاشته و مي گويد كه هاشمي رفسنجاني در مقام واسطه اين 
گفتگو منصوب شود. آقاي خاتمي و مزروعي، كه به درستي به اقتدارگرايي و عـدم   
مشروعيت دولت كودتا معترض اند، با كدام مشروعيتي از جانب جامعه يي كه زيـر  
سلطه استبداد واليي قرا دارد نسخه وساطت مي پيچند؟ آيا مي تـوان بـا رژيـم        
واليت فقيه از طريق گفتگو و اندرز و نصيحت به توافق رسيد، آن هم از مـوضـع     
ضعف و تكرار  سياست اشتباه و شكست خورده مماشات [چانه زني] در باال؟ واضح 
است كه  طبق روال گذشته، مردم در هيچ  سوي اين گفتگو حضور ندارنـد. زيـرا      
ريشه شكاف ها و رقابت هاي هاي سياسي ـ اقتصادي ميان جناح ها  به نزاع بين 
سرمايه هاي كالن انگلي مربوط مي شود، سرمايه هاي كالني  كه بـر خـالف       
منافع مردم عمل مي كنند. واضح است كه  آوردن مردم در اين معركه كل روبناي 
سياسي را با خطر بزرگي روبه رو مي كند. كساني كه دانسته يا ندانستـه از ايـن        
نظريه هاي مماشات گرايانه  حمايت مي كنند، در مورد سياست اقتـصـادي ايـن      
رژيم و مخصوصا به خصلت طبقاتي و ريشه هاي مادي در گيري بين جنـاح هـا      
بي توجه اند، و در نتيجه،  دچار سر در گمي  مي شوند. شايان توجه اسـت كـه،        

 7ادامه در صفحه 
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 ادامه با پرچم هاي برافراشته ...

آورد و اقتصادي را به وجود خواهد آورد    تملك عمومي درمي
كه جواب گوي نيازهاي مردم است، نه سودآوري سـرمـايـه.    

هاي مديريتي آزمايش شده است، و ثابت شـده     حل همه راه
هاي  است كه همه آن ها دشمن منافع طبقه كارگر و خانواده

 اند. توده مردم
 

نامه مردم: هدف راهبردي حزب كمـونـيـسـت      
هـاي   يونان در اين مرحله از مبارزه بـا نسـخـه       

مالي اتحاديه اروپا چيست؟ آيا هـدف     -اقتصادي
فروپاشي دولت كنوني يونـان   كمك بهشما مبارزه 

و پايان دادن به حضور يونان در اتحاديه اروپـا و    
اينكه مبارزه [منظور مـبـارزه     حوزه يورو است؟ يا

گرفتن بستـه يـي از        عمومي مردم است] براي 
اتحاديه اروپاست كه بيشتر به نـفـع كـارگـران       

 باشد؟
هدف حزب كمونيست يونان ديگرگون كردن مارينوس:  

روابط ميان نيروها، آزاد كردن شمار هرچه بيشتري از نيروها 
از زير نفوذ ايدئولوژي بورژوايي، نيرومنـدتـر كـردن حـزب         
كمونيست يونان، و افزايش سطح تشكيالتي و مـبـارزاتـي        
كارگران است. هدف ما تمركز فعاليت نيروهاست بـا هـدف      

هاي ضـد مـردمـي،         يي كه مقابله با گزينش  تشكيل جبهه
، و اتحاديه اروپا را شدت دهد، و مسئله قدرت، موضوع “ ناتو” 

 قدرت طبقه كارگر و قدرت مردم را پيش بكشد.
 

نامه مردم: لطفاً در باره تأثير مبازرات كنوني در  
يونان بر طبقه كارگر يونان تـوضـيـح دهـيـد.          

هايي از مبازرات حساس و    زحمتكشان چه درس
حادي كه در سال گذشته در جريان بوده است، از 

 اند؟ هاي سراسري، گرفته جمله اعتصاب
 

يي بـدون     هيچ چرخ دنده ” شعارهايي مانند:   مارينوس: 
كارگر، تو بدون كـارفـرمـا هـم       ” ، “ كارگران نخواهد چرخيد

نـيـرنـگ كـافـي سـت!           ” و    “ تواني كار را پيش ببري مي
، كه در دوره مذكور، در   “ تواند انساني شود داري نمي سرمايه

صـورت   اي يـافـتـنـد، بـه        تظاهرات مختلف بازتاب گسترده
دهند كه به لطف مبارزات طبقاتي چـنـد      مشخص نشان مي
تظاهرات همگاني سـراسـري، شـمـار        20وجهي (بيشتر از  

ها و در سـطـح          ها در سطح شركت چشمگيري از اعتصاب
هاي گوناگون اقتصاد و صنعت، تظاهرات مـخـتـلـف،      بخش

هـاي ديـگـر) كـه           هاي دولتي و ساختمان اشغال ساختمان
ها در آن ها نقش پيشاهنگ را بـازي كـردنـد،           كمونيست

هاي مهم سياسي از اين  توانند نتيجه ها و درس كارگران مي
گيرند. اين امر، واقعيـتـي اسـت كـه           مبارزات بگيرند، و مي

دارد، و [در       دستگاه اطالعاتي رسمي آن را پنهان نگاه مـي 
را برجسته و تـرويـج        “ ها جنبش ميدان” اصطالح  مقابل] به 

هاي بـزرگ،   كند كه هدف حمله شعارهاي آن ها سرمايه مي
راهبردهاي ضد مردمي، و اتحاديه اروپا نيست، بلكه خود را   

طور دربست سرگرم شعارهاي كور و ارتجاعي يي مانـنـد    به 
 كند.  مي “خواهيم سنديكا نمي”و  “خواهيم نمي حزب ”

هاي ضد مردمي به پارلمـان، مـبـارزه       با آوردن اين اقدام
هـاي   پايان نخواهد يافت. در دوره پيشِ رو، مبارزه در محـل  

هـاي مـردمـي و         زندگي و كار مردم، در راه تقويت كميتـه 
سنديكاهايي كه گرايش طبقاتي دارند، و به منـظـور آمـاده      

 شدن براي انتخابات زودرس احتمالي، ادامه خواهد يافت.
 

جناح هاي سنتي ـ اصول گرا و از جمله شخص خامنه اي، از با سابقه ترين بخش نيروهـاي  
واپس گراي درون ساختار رژيم واليت فقيه اند كه از ابتداي انقالب بهمن، با همه تـوان، از    
ژرفش انقالب و ايجاد  تغييرهاي بنيادي جلوگيري مي كردند، و همينان سرانجام انقالب را   

اعدام هـاي    به شكست كامل كشاندند. خامنه اي در كنار ديگر رهبران رژيم، بفرمان خميني، 
دهه شصت را سازمان دهي كردند، و در راستاي گسترش كهنه ترين بينش هـا و روابـط         

خرافي و شيوه هاي سركوب بهره برداري كـردنـد و        -اجتماعي، از انواع خدعه گري ديني 
هنوز هم  مي كنند. آنان در خالل تحول هاي چند سال گذشته، براي مبارزه بـا جـنـبـش          
دمكراسي خواهي، از كودتاي انتخاباتي و روي كار آوردن يكي از ماجراجوترين و سـركـوب     

اين نيروهاي سنتي ـ اصول گرايي  كه از تفاهم بـا  گرترين جناح ها  مستقيما حمايت كردند.  
آن ها صحبت به ميان آمده است، از نظر طبقاتي داراي پيوند هاي ديرينه مادي و معنوي بـا  
واپس گرا ترين طيف روحانيت اند. آنان نمايندگان كالن سرمايه داري تجاري اند كه ساالنه  
ده ها ميليارد دالر واردات كشور را به طور انحصاري در اختيار مي گيرند و به همين دلـيـل     
مانند آفتي كشنده  به جان بخش توليد ملي و زندگي زحمتكشان افتاده اند. بـا شـكـسـت          
انقالب، تمركز هرچه بيشتر اين سرمايه هاي كالن غيرتوليدي، در اتحادي نـامـقـدس بـا         
بورژوازي بوروكراتيك (ديوانساالري دولتي) بغايت فاسد و رانت خوار، شئون اصلي اقتصاد را     
در چنگ خود داشته اند. روشن است كه  ظهور نقش پر قدرت اقتصادي ـ سياسي سپـاه در     
مقام سرمايه داري بوروكراتيك نوكيسه در بطن و يا در كنار بانـد اكـنـون بـه اصـطـالح             

احمدي نژاد، ديگر در يك چارچوب نمي گنجند. از اين رو، حزب ما در تـحـلـيـل      “  منحرف” 
رژيم واليي براي گذر از بحران در صـدد تـرمـيـم       ” شكاف هاي درون رژيم تاكيد مي كند:  

روبناي سياسي است و مجددا با برنامه ريزي قبلي جنبش مردمي را هدف قرار خـواهـد داد.     
رژيم مجبور به جلوگيري از گسترش مبارزه در سطح جامعه مي باشد زيرا مي داند در غير اين 

هرنوع مصالحه موضعي خامنه اي و جناح پر قدرت اصـول     “ صورت نابودي آن حتمي است. 
گرايان در مورد اجازه ارائه ليست انتخاباتي از جانب برخي از اصالح طلبان حكومتي، با همين 

 هدف مبارزه با جنبش مردمي و حذف عملي نقش مردم از تحول روبناي سياسي است.
كواكبيان (نماينده كنوني مجلس و  دبير كل حزب مردم سـاالري) در      اظهارات مصطفي  

بخشي از اصالح طلبـان نـيـز      تيرماه،  نشان مي دهد كه  9مصاحبه با روزنامه هاي تهران، 
نقش مردم را فقط در حد انتخاباتي بسيار مخدوش و غير دموكراتيك رژيم واليي جايز مـي    

كروبي و  محكـوم   -خود با موسوي “  فراكسيون” كواكبيان،  در تبيين مرزبندي صريح دانند.  
)، درجه درك ناقص خود و عدم تعهد اش را به نقش و    1388كردن تظاهر كنندگان (خرداد  

مي نامدش، نشـان داد:    “  خط امامي” اراده مردم كشورمان، در اين طيف از اصالح طلبي كه 
كرديم و تا مادامي كه انتخابات انجام نشده بود  بله، ما در انتخابات از نامزدهايي حمايت مي” 

حمايتمان هم باقي بود اما بعد از آن كه انتخابات تمام شد و آن حوادث رخ داد حمايت ما هم 
اين طيف از اصالح طلبان حتي حاضرند با اصول گرايان ليست مشترك بدهند. “  پايان يافت. 
ما ممكن است در يك مقطعي همكاري انتخاباتي كنيم و حتي ممكـن اسـت     ” او مي گويد:  

جالب است كه كواكبيان در مورد تشكيل جبهه بـا اصـول        “ يك ليست مشترك هم بدهيم.
منظور ايـن  ”   گرايان حامي كودتا و سركوب مردم، كمي  وسواس بخرج مي دهد و مي گويد: 

نيست كه مثال بخواهيم در يك جبهه قرار بگيريم. نه آنها مايلند به جبهه ما بيايند و نـه مـا      
مايليم به جبهه آنها برويم ولي همكاري انتخاباتي احتمالش خيلي زياد است و ممكن اسـت    

واقعيت اين است كه جامعه ما در مجموع ديگر تاب تحمل اين بند بازي هاي “[!].  پيش بيايد
سياسي و انتخاباتي را ندارد . سطح آگاهي جامعه و جنبش مردمي با تجربه دوره اصالح طلبي 

ايـجـاد   ” و مخصوصا تحول هاي دو سال گذشته بدان درجه رسيده است كه وقتي صحبت از 
او “  اصالح طلبي خط امـامـي  ” مي شود، در اين مورد امثال كواكبيان ها و فراكسيون “  جبهه

واپس گرا مد نظر جامعه قرار نگيرند. روشن است كه  كساني مانند كواكبيان  “  اصولگرايان“ و
و اين نحله از اصالح طلبي، از عرصه زبان مشترك  با توده ها بسيار دورند، و حتي دانسته يا 

 ندانسته،  بر خالف آن و در جهت ترميم روبناي سياسي ديكتاتوري در تالش اند. 
مسئله مبارزه با ديكتاتور و كسب آزادي و دموكراسي  به هر صورت با نفي واليت فقيه و  

مقابله با رژيم  حاكم حل خواهد گشت. در اين مسير، سرانجام توازن نيروي مادي بر پـايـه      
ايجاد جبهه وسيع متشكل از قشرها و طبقه هاي اجتماعي، عامل تعيين كننده است. در اينجا، 
زبان مشترك توده ها وابسته به عملكرد هوشمندانه نيروهاي سياسي يي است كه بيان كننده 
خواسته هاي مبرم جامعه اند: در جهت نفي كهنه و برپا داشتن آنچه كه جامعه ما بيش از صد 
سال است براي آن مبارزه مي كند. ريشه هاي اين زبان مشترك  توده ها در قلب و آگـاهـي   
جامعه است، و سرانجام جنبش مردمي كشور ما نيز آن را كشف مي كند و به كار مـي بـرد.     
اين زبان مشترك در آينده، طيف متنوع  و شديدا پراكنده  جريان ها و فعاالن سياسي كنوني 
كشورمان را پيرامون  شعارهاي مشخص، سازمان ها، حزب ها، و اتحادهاي معيني بـرضـد     
ديكتاتوري واليي متمركز خواهد كرد. براي تشخيص نقطه هاي مشترك و باال بردن  سطح   
مبارزه، مهم آن است كه  نيروهاي سياسي كشورمان با بسيج كردن و هماهنـگ سـاخـتـن       
نظرهاي فعاالن خود، تحليل ها و برنامه هاي مشخصي را  در سطح جنبش مـردمـي ارائـه      
دهند. حزب توده ايران، با هدف ايجاد تغييرهاي بنيادي مترقي در كشورمان، تمام نيروي خود 

 را در اين مسير به كار گرفته است.      
 

 ادامه باتالق سازش با نيروهاي  ...
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 -مبارزه زحمتكشان، مطالبات صنفي
 سياسي، و حقوق سنديكايي

مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما براي دست 
يابي به مطالبات به حق صنفي و رفاهي، و احياي حقوق 

سنديكايي، به ويژه آزادي هاي سنديكايي، جداي از پيكار با 
برنامه آزاد سازي اقتصادي، خصوصي سازي، و استبداد و 

 خودكامگي نبوده و نيست
 

با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشيدي، و به رغم ارعـاب، ايـجـاد      
خدماتي، و نيز سركوب و -فضاي امنيتي در كارخانه ها و واحدهاي توليدي

پيگرد فعاالن سنديكايي، تنش، نارضايتي و مبارزه زحمتكشان با سيـاسـت   
 هاي دولت ضد ملي احمدي نژاد به قوت خود باقي است. 

در عين حال نشانه هاي جدي يي از ژرفش نارضايتي ها و اوج گـيـري   
اعتراض ها در مركزهاي كارگري به چشم مي خورد. اين واقعيت با در نظر  
داشت برنامه هاي رژيم واليت فقيه در خصوص آزاد سازي اقتصادي، كـه  
اصالح قانون كار در بطن آن قرار دارد، وضعيت حساس و به طور كلي پـر  
تنشي را پديد آورده است. كارگران و زحمتكشان با اجراي نسـخـه هـاي       
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ـ كه حذف يارانه ها و طرح تحول 
اقتصادي نام گرفته ـ بيش از هر زمان ديگري به لحاظ سياسي و صنـفـي   
زير فشار و در تنگنا قرار گرفته اند. از سويي برنامه آزاد سازي اقـتـصـادي     
وضعيت معيشت، امنيت شغلي، و آينده آنان را در معرض نابودي و تهـديـد   
قرار داده است، و از ديگر سو از حق اعتراض و برخورداري از تشكل هـاي  

سنديكايي و نيز حزب سياسي خود محرومند. خودكامگي و استبداد  -صنفي
واليي بازور و تهديد سياست هاي خود را به زحمتكشان تحميل مي كند. با 
توجه به تحوالت سياسي كشور و شكل گيري و تـداوم جـنـبـش ضـد            
استبدادي پس از كودتاي انتخاباتي، رژيم از اوج گيري و گسترش اعتراض 
هاي كارگري بيم و هراس دارد، و از اين روي، عالوه بر سياسـت زور و      
سركوب، در تالش براي فريب زحمتكشان از هر راه و  وسيله يـي نـيـز        
استفاده مي كند. در اين زمينه كافي است به تبليغات و ترفندهـاي دولـت      
ضد ملي احمدي نژاد پيرامون مسايلي چون سهام عدالت و موردهـايـي از     
اين قبيل اشاره كرد. در هفته هاي اخير اما به موازات گسترش نارضايـتـي    
ها در مركزهاي صنعتي و كارگري، واكنش هايي معنادار و البته تـوام بـا       
هراس جريان ها و جناح هاي مختلف حكومتي در قبال حقوق و مـنـافـع      
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را شاهد هستيم. در گرماگرم اعتراض هاي  
پراكنده كارگري، و طرح خواسته هايي نظير پرداخت به موقع دستمـزدهـا،   

عملكرد مجلس هشتم ” خرداد ماه، در گزارشي نوشت:   17خبرگزاري ايلنا، 
در رابطه با كارگران رضايت بخش نبوده است. نمايندگان مجلس شـوراي   
اسالمي بايد نسبت به كارگران كشور حساس تر باشند و از منافع اين قشر 
حمايت كنند ... در طرح ها و لوايح مربوط به جامعه كارگري اثر گذار باشند    
و از حقوق كارگران دفاع كنند ... در حال حاضر كارگران فقط يك نماينـده    

 “در مجلس دارند، جايگاه جامعه كارگري در مجلس بايد تقويت شود.
خرداد ماه، از قول يـكـي از      27پس از گذشت مدت زماني كوتاه، ايلنا، 

افزايش مجدد مزد كارگران در دستور كار ” نمايندگان مجلس، گزارش داد:  
هزار توماني كارگـران جـوابـگـوي        330قرار گيرد. واضح است كه حقوق  

هزينه هاي زندگي نيست ... با درآمد هنگفت موجود در كشور و بـودجـه          
هاي كالني كه در اختيار دولت است وضع معيشتي كارگران نبايد اينگونـه  

در همين حال نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره و “ باشد.
اعتراف به افزايش قيمت ها بر اثر برنامه هدفمند سازي يارانه ها و مقررات 

 28زدايي، طي گفت و گويي اختصاصي با خبرگزاري كار ايران( ايـلـنـا)،        
وزير كار پاسخگوي وضع معيشت كارگران باشد. ” خرداد ماه، اعالم داشت:  

تاكيد شده كـه   90ساله توسعه و هم در قانون بودجه سال  5هم در برنامه 
حقوق ها براساس نرخ تورم افزايش يابد. وزراي مربوطه در مورد تعـيـيـن     
قانوني حقوق ها به مجلس فراخوانده شده اند، به خصوص وزير كـار كـه     

 “بايد در مجلس حاضر و پاسخگوي وضع معيشتي كارگران باشد.
البته ظاهراً نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس فراموش كرده اسـت  
كه بر پايه برنامه آزاد سازي اقتصادي كه اتفاقاً مواد و تبصره هاي آن در     
مجلس و با رأي افرادي نظير او به تصويب رسيده است، موضوع دستمزدها 

كامـالً حـل     ” و افزايش سنواتي آن زير عنوان آزاد سازي و مقررات زدايي 

، افزايش ساليانه دستمزدها در چارچوب جراحي بزرگ اقتصـادي قـرار     “ شده
افـزايـش   ” خرداد ماه، خاطر نشان ساخت:   28دارد.  در گزارش ديگري ايلنا،  

سال گذشته كارگران براساس مقررات نبوده است ... با توجه به تورم     10مزد 
هزار تومانـي   330سرسام آور و گراني هايي كه در كشور وجود دارد دستمزد 

 “جوابگوي كارگران نيست.
با انتشار مرتب و پيوسته اين گونه خبرها، موضع گيري ها، و گزارش هـا،    
كه در چند هفته اخير افزايش داشته و گاه در صدر خبرها نيز قرار گرفته انـد،  
اين پرسش منطقي طرح مي گردد كه چه اتفاقي رخ داده است كه ناگـهـان   
همه به ياد كارگران و حقوق آنان افتاده اند؟ علت اين همه تبليغات چيست؟! 
بي گمان پاسخ به اين پرسش را در مهم ترين برنامه در حال اجراي كشـور    
يعني: آزاد سازي اقتصادي بايد جستجو كرد. ماه هاي آينده همزمان بـا اوج      
گيري رقابت هاي جناحي براي حضور در انتخابات مجلس نهم و تـالطـم       
هاي سياسي ناشي از آن، برخي از وجوه ديگر طرح تحول اقتصادي، به ويژه 
اصالح قانون كار، به مرحله عمل در خواهد آمد. اين موضوع، از آنـجـا بـا         
نارضايتي شديد زحمتكشان از اجراي اين گونه برنامه ها توام است، هـراس    
ارتجاع را برانگيخته و از اين روي،  ارتجاع درصدد مانورهاي پيش گـيـرانـه    
برآمده است. برخالف تبليغات پوچ و دلسوزي هاي رياكارانه بـراي حـقـوق       

اجتماعي رژيم واليت -كارگران و زحمتكشان، آنچه در برنامه هاي اقتصادي
فقيه محور است و در مركز قرار دارد، در جهت سود و در راستـاي مـنـافـع       

، كه اكـنـون   “ رجانيوز“زحمتكشان كشور ما نيست. براي مثال پايگاه خبري  
خـرداد     29سينه مي زند، در گزارشي، ” بيت رهبري ” زير علَم سياه و خونين 

اصالح وضعيت كسب ” ماه، با تاكيد بر اجراي برنامه تحول اقتصادي، نوشت:  
و كار تسهيل كننده فعاليت كار آفرينان است. اگر بتوانيم فضاي كسب و كار  
را ارتقاء دهيم، شاهد فعاليت دو چندان كار آفرينان در جامعه خواهيم بود ...     
ابتدا بايد قانون كار و سرمايه گذاري و قانون رقابت و سياست هـاي كـلـي      

همچنين “  را اصالح كنيم ... فضاي كسب و كار بهبود پيدا مي كند. 44اصل 
خرداد ماه، از قول مشاور معاونت اشتغـال وزارت كـار،        28خبرگزاري مهر، 

يادآوري كرد كه، تدوين اليحه سازمان نظام كارآفريني به پايان رسيده و بـا  
تصويب آن امور اقتصادي از صدر تا ذيل به بخش خصوصي واگذار خـواهـد   

اسـت.   44شد. محور اصلي اين اليحه، خصوصي سازي بر پايه ابالغيه اصل 
خرداد ماه، نيز با تاكيد نوشت كه، دولت تمام عزم خود را    30به عالوه، ايلنا، 

در آينده شاهـد  ” براي اصالح قانون تأمين اجتماعي و قانون كار جزم كرده و 
به اين ترتيب بايـد شـاهـد      “  رونق كسب و كار و جذب سرمايه خواهيم بود. 

وخيم تر شدن زندگي كارگران باشيم و اين امر به معناي گسترش نارضايتـي  
ها در ابعاد بسيار جدي تر از پيش است. در چنين اوضاعي وظـيـفـه فـوري        
مبارزان جنبش كارگري و فعاالن سنديكايي مبارزه خستگي ناپـذيـر بـراي      
سازمان دهي اعتراض هاي پراكنده و تقويت و ارتقاء سطح همبستـگـي در     
ميان كارگران و زحمتكشان است. نكته پر اهميت در اين مـبـارزه، افشـاي       
پيگيرانه سيماي فريبكارانه رژيم و تاكيد بر پيوند گسست ناپذير مـطـالـبـات     
صنفي با منافع و خواسته هاي سياسي است. در مرحله كنـونـي مـبـارزه و          
رويارويي توده ها با استبداد واليي، جنبش كارگري ايران نه تنها منفعل نبوده 
و نمي تواند باشد، بلكه در اين مصاف و رويارويي حساس و تاريخـي داراي    

 منافع و انگيزه بوده و هست. 
رسيدن به حقوق و منافع صنفي بدون تلفيق آگاهانه و خالق مبارزه صنفي

رفاهي با مبارزه سياسي، امكان پذير نيست. منافع آني و آتي طبقه كارگـر    -
حكم مي كند كه ضمن پيوند زدن ميان خواست هاي صنفي و سـيـاسـي،        

 حضور هر چه پررنگ تر در جنبش ضد استبدادي داشته باشد. 
زمينه هاي عيني اين حضور پررنگ از هر جهت فراهم است، و مي بايد با 
افشاندن بذر آگاهي و تقويت عامل ذهني براي حضور متشـكـل جـنـبـش        
كارگري در مبارزات همگاني ضد استبدادي تالش كرد. در عين حـال ايـن      
نكته را هم از ياد نبايد برد كه نيروها و جريان هاي حاضر در جنبش مردمـي  
نيز وظيفه دارند به نوبه خود با طرح شعارهايي كه منافع زحمتكشان را بازتاب 
مي دهند،  در جهت جلب و جذب جنبش كارگري گام هاي عملي و ملموس 
به پيش بردارند. تجربه دو سال مبارزه با استبداد واليي و جنبش سبز بر ايـن   

 حقيقت داللت دارد.
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 بزرگ ترين سنديكاي كارگري انگلستان
از مبارزه در راه تأمين حقوق بشري و دموكراتيك 

 در ايران حمايت مي كند

در تداوم جنبش همبستگي جهاني با مبارزات مردم ايـران، در روز      
اتحاديه كاركنان بخش دولتي بريتـانـيـا ـ      اول تيرماه، كنگره ساالنه 

) ـ  كه يك ميليون و سيصد هـزار نـفـر       UNISON(   ”يونيسون“
عضو دارد،  قطعنامه مهمي را در رابطه با حمايت همه جانبـه اش از      
جنبش اعتراضي مردم ايران به تصويب رسانيد.  بخش مـهـمـي از         
قطعنامه امسال  اين كنگره كه به مسائل بين المللي مي پـردازد، در    
رابطه با تحول هاي اميدبخش در كشورهاي خاورميانه تنظيـم شـده     
بود، و به مبارزات اعتراضي مردم ايران و به ويژه فعاالن اتحاديه هاي 
كارگري اختصاص داشت. اين دومين سال متوالي اسـت كـه ايـن           
اتحاديه پرقدرت انگلستان حمايت از جنبش مردمي، و به ويژه جنبش 

 سنديكائي، و تحوالت ايران را در كنگره خود به بحث مي گذارد.  
در    ”يونـيـسـون   “طرح اين قطعنامه مهم از سوي شعبه سنديكاي 

كميتـه دفـاع از حـقـوق مـردم              ” استان سامرست، كه عضو فعال 
(كودير) است، به منظور مورد  بحث قرار گرفتن در كـنـگـره        “  ايران

مطرح شده بود، و از سوي چندين كميته منطقـه اي اتـحـاديـه، و           
 همچنين شوراي اجرائيه آن، حمايت شده  بود. 

در بحث همه جانبه اي كه در اجالس كنگره در رابطه با ضـرورت    
حمايت جنبش سنديكائي انگلستان از جنبش مبارزاتي كـارگـران و       
فعاالن كارگري در ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه صورت گرفـت،  
سخنرانان ضرورت دفاع از دموكراسي و حقوق بشر، و از جمله حقـوق  
سنديكائي، را در حكم شرط الزم براي مبارزه يي موثر در راه صلح و   

 ترقي، از زوايه هاي مختلف مورد توجه قرار دادند. 
نمايندگان حاضر در كنگره ضمن استقبال و اظهار شادماني از انتشار 
خبر آزادي منصور اسالو،  بر مصمم بودن خود در ادامه كارزار هـمـه     
جانبه براي آزادي فعاالن زنداني اتحاديه هاي كارگري ايران، تاكـيـد   
كردند. سخنرانان در كنگره اعالم كردند كه، اوالٌ آزادي اسالو مشروط  

همكاران او، رضا شهابي و ابراهيم مـددي، در      ” است، و ديگر اينكه:  
نمايندگان كنگره از شوراي اجرائيـه مـلـي      “  بازداشت باقي مانده اند. 

عضويت افتخـاري بـراي     ” سنديكاي خود خواستند تا موضوع اعطاي 
 را مورد توجه جدي قرار دهد. “ آقاي اسالو

قطعنامه مصوب كنگره، كه شوراي اجرائيه جديد موظف به اجـراي  
نگران آن اسـت كـه         ” مفاد آن است، از جمله مي گويد:  كنفرانس  

هاي مختلف، براي  هاي شماري از كشورهاي خاورميانه، به روش دولت
سركوب و خاموش كردن جنبش مردمي به منظور تحقق دموكراسي و 

شـاهـد   ” و اينكه:  “   كنند؛ تأمين حقوق بشري و دموكراتيك تالش مي
تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران و تالش رژيم ايران بـراي     وخيم

رحمانه و حمله بـه     ادامه حكومتش از راه توسل به زور و  خشونت بي
از سوي ديگر، كنـگـره بـه      “  تشكل هاي كارگري و سنديكايي است.

شـاهـد   ” توده اي بودن جنبش اشاره كرده است، و متذكر مي شـود:     
اي و گسترده جوانان، زنان، كارگران، قشرهاي ميـانـي و      شركت توده

ملي در جنبش اجتماعي در راه دستيابي به دموكـراسـي، حـكـومـت        
 “مسئوالنه، و عدالت اجتماعي است؛

در بخش ديگري از اين قطعنامه به سركوب جنبش سنديكائي ايران 
 توجه شده است، و اظهار مي گردد:  

هاي سركوبگرانه  شده استفاده از اقدام .دولت ايران سياست حساب  1
هاي پرشمار از ماه ژانويه تـا كـنـون       را در پيش گرفته است، از اعدام

خواه،  هاي دموكرات و ترقي گرفته تا دستگير و زنداني كردن شخصيت
هاي زنان و جوانان و دانشـجـويـان كشـور.          از جمله رهبران جنبش

 شوند. سنديكاها سركوب و رهبران سنديكايي زنداني مي
هـاي   .دولت ايران، از راه بازداشت، زنداني، شكنجه، و اعدام كردن 2

دهد.  پر شمار، به سركوب جنبش سنديكايي مستقل در ايران ادامه مي
صورت “ محاربه”ها به جرم ادعايي  اغلب ديده شده است كه اين حمله

يي براي اعدام فـعـاالنـي      گيرد. از اين جرم ادعايي به عنوان بهانه  مي
 مثل فرزاد كمانگر (آموزگار مدرسه) استفاده شده است.

ويژه از سنديـكـاي    اند، به .رهبران سنديكايي به زندان انداخته شده 3
تپه و سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني  كارگران نيشكر هفت

تهران و حومه كه صدها تن از فعاالن آن ها بـازداشـت و زنـدانـي         
اند. زماني بود كه بيشتر اعضاي هيأت مديره اين سنديكاها زنداني  شده

 بودند.
ترين فعال سنديكايي زنداني، منصور اسالو، رئيس هيأت مـديـره    شده .شناخته 4

دستگير و شكنجـه   2006و  2005هاي  سنديكاي شركت واحد، است كه در سال
 سال پيش تا كنون زنداني بوده است. 4شد، و از 

به دليل بيماري، و خودداري رژيـم از       “ منصور” .در تمام دوران زندان، جان  5
تأمين مراقبت و مداواي پزشكي كافي براي بهبود شرايط جسمي وخيـم او، در      

نمـاد وضـعـيـت فـعـاالن           “  اسالو” خطر بوده است. به اعتقاد اين كنگره، مورد  
سنديكايي است. او نماد فعاالن سنديكايي در ايران و سراسر جهان است كه مورد 

رسند، صرفاً به اين دليـل   هايشان قرار دارند، و حتي به قتل مي اذيت و آزار دولت
اند. وظيفه وجداني ماست كه بـا      كه دست به تشكيل يك سنديكاي مستقل زده

 آنان اعالم همبستگي كنيم و در كنار آنان بايستيم.
از اين رو، كنگره خواستار آن است كه اتحاديه دستور عـمـل الزم را بـراي          

به پاس تعهد و ايمان او به فعالـيـت    “ منصور اسالو” اعطاي عضويت افتخاري به 
سنديكايي به تصويب برساند، و از اين طريق، پيام حمايت و همبستگي تـمـامـي    

 اعضاي سنديكا را نسبت به مبارزه تمام فعاالن سنديكايي ايران به آنان برساند.
اتحاديه يونيسون . . . از همه آناني كه در    ” قطعنامه در ادامه اشاره مي كند كه 

هاي استبدادي و    سراسر آن منطقه با هدف پايان دادن به ديكتاتوري و حكومت
شـمـول    خودكامه، و دستيابي به يك دموكراسي واقعي، باز، غيرمذهبي و هـمـه    

هـاي   كند . اين كنفرانس از خواست برقـراري آزادي     كنند، حمايت مي مبارزه مي
هاي مبارزان... براي پايان دادن به تـجـاوز بـه حـقـوق              دموكراتيك و خواست

ويـژه، از     كند. مـا، بـه        ها به طور كامل، حمايت مي سنديكايي و توقف سركوب
تشكيل سنديكاهاي مستقل استقبال كرده، و از نقشي كه اين سنـديـكـاهـا در       

 كنيم. حمايت از خواستاران اصالحات اصيل و واقعي دارند، پشتيباني مي
خواهد تـا در كـارزار        مي “ شوراي اجرايي ملي“قطعنامه مصوب در كنگره، از 

 ها و سنديكاهاي ديگر شركت كند، و:   و اتحاديه “كنفدراسيون جهاني سنديكاها”
. از مبارزه مردم خاورميانه و آفريقاي شمالي در راه دستيابي به حقوق بشـري   1

 و دموكراتيك پشتيباني كند؛
. از خواست آزادي فوري همه زندانيان سياسي و پايان دادن قـطـعـي بـه            2
 ها پشتيباني كند؛ اعدام
. به كارزار دفاع از حقوق كارگران در كشورهاي خاورميانه و در راه ايـجـاد        3

 98و    87هاي  سنديكاهاي مستقل و با مديريت خود كارگران ـ مطابق با معاهده
ـ بپيوندد، كه حق مـذاكـره جـمـعـي بـراي           “)  ILO  “(   ”سازمان جهاني كار“

هاي صنفي و سنديكاهاي مستقـل از سـوي        قراردادهاي كار و تشكيل اتحاديه
 كند؛ كارگران را تضمين مي

خواهانه در راه تحقق صلح، دموكراسي، حـقـوق      . فعاالنه از پيكارهاي ترقي 4
بشر، عدالت اجتماعي، و حقوق سنديكايي، در كشورهاي خاورميانه و از جـملـه       

 ايران، پشتيباني كند.

هاي كوچك تر را جلب  بيشترين اميد آبيسيت اين است كه بتواند حمايت حزب
كند، يا ارتش را وادارد تا آن ها را بترساند، و وارد ائتالف شوند؛ امـا نـتـيـجـه          

و  “ زردجـامـگـان   ” هـاي مـيـان         ها چندان به سود او نيست. اختالف  نظرسنجي
ها بسيار عميق و آشكارا تبديل به دشمني و رويـارويـي شـده اسـت.          دموكرات
اند كه از رأي دادن خودداري كنند.  دهندگان خواسته از رأي “ زردجامگان” رهبران 

سـال     80البته ارتش هم هميشه در اين ميان نقشي به عهده داشته و دارد. در    
كودتاي نظامي در تايلند رخ داده است و احتمال زيـادي دارد كـه          18گذشته، 

اي شود براي كودتاي نوزدهم. چند هـفـتـه پـيـش،           النك انگيزه پيروزي يينگ
اوچـا، نـطـق تـلـويـزيـونـي              فرمانده كل قواي ارتش تايلند، ژنرال پرايوت چان

اگر بگذاريد كه نتايج اين انتخابـات  ” انگيزي كرد كه در آن از جمله گفت:   هراس
يي از آن    اي به دست نخواهيد آورد و هيچ بهبودي مثل دفعه قبل شود، چيز تازه

حاصل نخواهد شد... مردم بايد سهم خود را در كمك به حفظ سلطنت ادا كنند...      
كشم تا تهديدي كرده باشـم، يـا      ام را به رخ مي فكر نكنيد كه من قدرت نظامي

هاي سركوبگرانه خـواهـم      ها دست به اقدام هاي رسانه اينكه براي بستن خروجي
است، و نـه      “  انقالب مردم” نه به معنا و منزله پيروزي “  تاي -فو” پيروزي “  زد. 

هاي اجتماعي راديكال سوق خواهد داد، اما تجلّي دلـيـرانـه     تايلند را به راه تحول
و  “ بـرگـزيـدگـان    ” يي سهمگين خواهد بود بـه      قدرت مردمي خواهد بود؛ ضربه

ها تايلندي نه مرعوب نـيـروي    اشراف تايلندي، و نشانه اين خواهد بود كه ميليون
طلبـان را     آميز سلطنت شوند، و نه فريب سخنان پوچ و توخالي و تفرقه نظامي مي

 خورند. مي
اي در تايلند گشوده شود.  اين احتمال وجود دارد كه فضاي باز دموكراتيك تازه

تـيـر ايـن         12ساز و پراهميت پس از انتخابات  اگر چنين شود، مسئله سرنوشت
 خواهد بود كه طبقه حاكمه تايلند چه واكنشي نشان خواهد داد؟

 ادامه ضرورت رويارويي جنبش مردمي تايلند ...
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تحول هاي دو ساله اخير تايلند، و مبارزه جنبش اعتراضي تـوده  
اي با كودتاچيان حاكم، هم به لحاظ صف بندي هاي مـوجـود در     
جامعه، و هم به دليل مشكل هايي كه بر سر راه سازمان دهـي و    
تشكل طبقه كارگر و فعاليت هاي نيروهاي سياسي قـرار دارد،      
براي فعاالن سياسي ميهن مان آموزنده است. پيروزي شكنـنـده    
نامزد مورد حماين جنبش اعتراضي توده ها در انتخابات عمومـي  

تيرماه برگزار شد، نمـايشـگـر تـوان        12تايلند كه روز يكشنبه 
 مبارزات توده اي سازمان دهي شده مي ياشد.

روند تا برنده انتخابات را  هاي رأي مي تير مردم تايلند به پاي صندوق 12روز  
وزيـر     ، نـخـسـت   “ آبيسيت وِجاجيوا” از ميان دو رقيب سرسخت برگزينند، يكي 

، خـواهـر     “ الك شيناوات يينگ” دار كشور، و ديگري  كنوني و سياستمدار سابقه
 وزير خلع شده سابق اين كشور. تاكسين شيناوات، نخست

رقابت بسيار شديد است و منافع بزرگي در ميان است. اوايل سال مـيـالدي      
هاي خياباني ميان ارتش تايلند و معترضان ضد آبيسيت به  گذشته، در كشمكش

، كه جـنـبـشـي طـرفـدار         “ جبهه متحد دموكراسي بر ضد ديكتاتوري” رهبري 
نفر كشته و بـيـش از        90است، بيشتر از “  جامگان سرخ” تاكسين و معروف به 

نفر زخمي شدند. دولت آبيسيت كه پس از كودتاي نظامـي بـه قـدرت          2000
هـاي     نشانده شد، اينك در وضعيت ناگوار و دشواري قرار دارد. همه نظرسنجي 

(بـه    “ تـاي    -فـو ”  او از حزب  “ حزب دموكرات” دهند كه  اعالم شده نشان مي
تجربگي سـيـاسـي و         رغم بي الك، عقب است. به  يينگ (“ براي تايلند” معناي 

الك توانسته است موجي از حمايت مردمي را جلب  نداشتن سابقه سياسي، يينگ
تواند براي آبيسيت ـ سياستمداري كه در نيوكاسل انگلستان به دنيـا   كند كه مي

هاي آكسفورد و كمبريج است ـ به شـكـسـت     خوانده دانشگاه آمده است و درس
ها  كنند كه كشمكش باري منجر شود. برخي از مفسران اين طور وانمود مي خفّت

شـرق     سواد شمال و شمـال  ماهيت و ريشه محلي دارند، و كشاورزان فقير و بي
اند. ترديدي نيـسـت     كرده شهري قيام كرده كشور بر ضد مردم پولدار و تحصيل
هاي نيرومند حـمـايـت از       شرق كشور پايگاه كه نواحي روستايي شمال و شمال

اند و هستند، اما اگر تصور شود كه اين نواحي تنها نـواحـي    بوده “ جامگان سرخ” 
هستند، اشتباه است. در انتخابات هاي ده سال و پـنـج     “ تاي -حزب فو” هوادار 

هاي مجلس  )، تاكسين با كسب تمام كرسي2005و  2001هاي  سال پيش (سال
كرسي در انتخابات دوم 37كرسي از  32]، و  2001در پايتخت در انتخابات اول[

]، توانست با اكثريت مطلق يا اكثريت بزرگي برنده انتخابات در بانكـوك   2005[ 
هـا و       شود. اگرچه با ترس فزاينده طبقه ها و قشرهاي شهري مرفه از برنـامـه  

طور كه تـظـاهـرات       هاي تاكسين، حمايت از او كاهش يافت، اما همان سياست
ها هوادار در پايتخت دارنـد.     هنوز ميليون“  جامگان سرخ” نشان داد،  2010سال 

فو” درصدي مردم بانكوك را از حزب  51هاي اخير، حمايت  برخي از نظرخواهي
الك به نوعي در اين انتخابات به نمايـنـدگـي از       دهند. يينگ نشان مي “تاي -

برادرش نامزده شده است كه پس از كودتاي نظامي يي كه به ضد او در سـال    
برد. در ظاهر،   صورت گرفت، اكنون در خارج از كشور در تبعيد به سر مي 2006

        علت جنبشي كه برضد تاكسين به راه افتاد، معامله غيرقانوني سـهـام و سـوء
بـرداري و     استفاده او از مقامش براي كسب و افزايش ثروتش بود. تقلب و كاله 

اي در دستگاه سياسي تايلند نيست. واقعيت معامالت بـورسـي و       فساد امر تازه
هاي  مالي مشكوك تاكسين هرچه باشد، شماري از هواداران او معتقدند كه اتهام

مطرح شده به ضد تاكسين انگيزه سياسي داشته اند. تاكسين نخستيـن رهـبـر       
سياسي امروزي تايلند بود كه دستگاه سياسي مؤثر و كارآيي به وجود آورد كـه    

مـهـري و      مستقل از پادشاه و نفوذ ارتش بود، و نسبت به جمعيتي كه مورد بي
 “ تايلندي دوستدار تايلنـدي ” توجهي قرار گرفته بودند، توجه نشان داد. شعار   بي

او، مهر و نشان سياسي زيبا و گيرايي بود كه بين مردم به خوبي ارزيابي شده  و 
اش چندين نقـطـه    وزيري رواج پيدا كرده بود. تاكسين در كارنامه دوران نخست 

سياه از لحاظ نقض حقوق بشر هم دارد، از جمله اينكه دست نيروي پليس را در 
مـورد   2000عمليات برضد تبهكاران مواد مخدر كامالً باز گذاشت كه منجر به 

طلبان مسلمـان جـنـوب       اعدام فراقانوني شد، و نيز به ارتش در سركوب جدايي
هاي اقتصادي تاكسين نيز گرايش بنيادي مثبت و    چراغ سبز نشان داد. سياست 

هاي بزرگ  دهند. او حامي كمك مالي دولت به شركت  چشمگيري را نشان نمي
هايي را به اجرا گذاشت كه در همه جـزئـيـات مشـابـه           ها و برنامه بود و طرح

هاي بزرگ تايلندي بـود. تـحـمـيـل          هاي پيشينيان خود و حامي شركت برنامه
خواهرش به عنوان رهبر حزب، با وجود سياستمداران باتجربه و خبره در حـزب،  

وزيـري در     ساوات، براي نخست و نيز حمايت از شوهر خواهرش، سوماچي ونگ

، در ميان هوادارانش به منزله عدم اعتقاد و اعتـمـاد او بـه        2007سال 
بازي و تـبـارگـمـاري      هاي دموكراتيك و تمايل روشن او به فاميل شيوه

 تلقي شد.
هاي شخصي تـاكسـيـن     با وجود اين، تناقض در اينجاست كه انگيزه

اي شده است  هرچه باشد، او اينك موجب به راه افتادن يك جنبش توده
تر  تر است، و هم از هر لحاظ راديكال كه هم از حلقه پيرامون او گسترده

و داراي آگاهي طبقاتي يي  بيشتر از بينش خود تاكسين است كه هوادار 
 هاي بزرگ است. ها و كسب جدي شركت

اش بخشي از بـودجـه دولـت را بـه                تاكسين در دوران زمامداري
هايي براي بهداشت و درمـان     روستاهاي محروم اختصاص داد، و برنامه
ها تن از تنگدستان تايلنـدي از     تدوين كرد و به اجرا گذاشت كه ميليون

هاي تاكسين او را در چشم بسـيـاري از      مند شدند. اين اقدام  آن ها بهره
 شرق كشور، قهرمان كرد. ويژه در شمال و شمال مردم، به

تـايـلـنـدي     ” ، شعار   2001در انتخابات سراسري ده سال پيش، سال 
درصد آرا را بـه   40باعث شد كه حزب تاكسين بتواند  “ دوستدار تايلندي

هاي مجلس را نيز به خـود     دست آورد، كه كم مانده بود اكثريت كرسي
درصد آرا مجدداً انتخاب  56/4با  2005اختصاص دهد. تاكسين در سال 

ها (حزب آبيسيـت)    شد، و حزب او، بجز در جنوب كه در اختيار دموكرات
هاي كشور به دست آورد.  بود، توانست اكثريت عظيمي را در بقيه استان

يي فقيرنشين اما داراي تاريخ   ، كه منطقه“ايسان”شرقي  در منطقه شمال
تايلنـدي  ” پرباري از مبارزه سياسي است، حزب تاكسين توانست با شعار 

 كرسي مجلس را در اختيار بگيرد. 136كرسي از  126“ دوستدار تايلندي
اي كه بر ضد او بـه راه       تاكسين در واكنش به كارزار قانوني گسترده

انتخابات مجددي را بـرگـزار      2006افتاد، تصميم گرفت در آوريل سال 
اعـتـبـار       كند، اما اين انتخابات از سوي مخالفان تحريم شد. در پي بـي  

، پادشاه تايلند، پيروزي شعار “ پال بومي” خواندن نتيجه انتخابات از سوي 
زيباي حزب تاكسين باطل اعالم، و انتخابات ديگري براي شش ماه بعد 
تعيين شد. اما يك ماه مانده به انتخاباتي كه ممكن بود پيروزي ديگري  

شوراي نظامـي  ”را براي حزب تاكسين و شعار گيراي او به دنبال بياورد، 
قدرت را قبضه و انتخابات سراسري پيش رو را لغـو كـرد.      “ امينت ملي

تـن   100ممنوع اعالم شد و در حدود  “ تايلندي دوستدار تايلندي” شعار 
از رهبران ارشد حزبي به مدت پنج سال از داشتن هرگونه مقام سياسـي  

، زماني كه سـرانـجـام    2007كشوري منع شدند. چهار سال پيش، سال  
حزب قدرت ”انتخابات برگزار شد، بقاياي هواداران واجد شرايط تاكسين، 

 165را تشكيل داده بودند كه در آن انتخابات توانست در بـرابـر      “مردم
حزب قـدرت  ” كرسي مجلس را به دست آورد.   233ها،  كرسي دموكرات

مدت شود،  هاي كوتاه توانست با چند حزب كوچك تر وارد ائتالف “ مردم
اما شرايط كشور به طور روزافزوني غيرقابل مهار شده بود. يك نهضـت   

دست به بسيج گسترده  “ زردجامگان” راستي هوادار پاشاهي به نام  دست
زد كـه   “ حزب قدرت مردم” هاي  ثباتي در دولت مردم به منظور ايجاد بي

به ترتيب يكي پـس از    “  ساوات سومچاي ونگ” و “  ساماك سونداراوج” 
مسـمـاي      ديگري رياست آن را به عهده داشتند. گروهي كه با نام بـي    

شد، كه نام رسمي همـان   شناخته مي “ ائتالف مردمي براي دموكراسي” 
بود، در نهايت توانست موفق شود، چرا كه از پشتيـبـانـي     “ زردجامگان” 

تر دربار پـادشـاهـي       نهان و آشكار ارتش و حمايت زيركانه و محتاطانه
را از   “  حزب قدرت مـردم   ” رهبران “  اساسي ديوان قانون” برخوردار بود.  

قدرت بركنار و چندي بعد هم خود حزب را غيرقانوني اعالم كرد. فشـار   
وارد “  حزب قدرت مردم” مستقيمي از سوي ارتش به ائتالف كنندگان با 

شد تا ائتالف را ترك كنند و آن را بر هم زنند، و از دولت جديد حـزب    
 دموكرات آبيسيت حمايت كنند.

در يك دهه گذشته، هيأت حاكمه تايلند هر ترفندي را به كار بسـتـه   
 -از مانورهاي سياسي گرفته تا كشتارهاي جمعي از سوي ارتش  -است 

گيري واقعي توسط اكثريت  تا از قدرت گرفتن هر دولتي كه در يك رأي
نماينـده دارد،     500شود، جلوگيري كند. مجلس تايلند   مردم انتخاب مي
هر ”هاي محلي و به روش  كرسي در انتخابات حوزه 375كه از آن ميان 

نظر از اينكه چند درصد آراي آن حوزه باشد)  (صرف  “ كه بيشتر رأي آورد
هاي انـتـخـابـاتـي         كرسي بقيه برندگان فهرست 125شود، و  تعيين مي

رسـد كـه در          هاي شركت كننده در انتخابات هستند. به نظر مي  حزب
الك در هـر دو     (براي تايلند) يينگ“ تاي -فو”انتخابات پيش رو، حزب 

ها) در صدر قرار خواهد گرفت و     ها و فهرست حزب رده انتخابات (حوزه 
به احتمال زياد اكثريت مطلق را به دست خواهد آورد. آخرين باري كـه     

سـال     19(   1992حزب دموكرات برنده يك انتخابات شده بود، در پاييز 
 كرسي بود. 2پيش) و آن هم فقط با برتري 

 رويارويي جنبش مردمي تايلند 
 با رژيم كودتا

 9ادامه در صفحه 
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هماهنگ با هدف اتحاديه اروپاست كه در پي كاهش بيشتر بهاي نيـروي كـار     
 است.

براي رسيدن به اين هدف، دستمزدها و حقوق بازنشستگي را تا حـد زيـادي     
درصـد افـزايـش         23درصد بـه     13دهند؛ ماليات غيرمستقيم را از  كاهش مي

دهند؛ خدمات اجتماعي (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعي،   مي
كـنـنـد     تر مي كنند؛ شرايط و مناسبات كار را وخيم و جز اين ها) را خصوصي مي 

(افزايش زمان كار روزانه بدون پرداخت مزد اضافي، فسخ قراردادهاي جـمـعـي     
ها، و  رساني، بندرها، فرودگاه ها، خدمات آب ها، زمين كار، و جز اين ها)؛ و شركت 

كنند. و منظور از هـمـه ايـن          اند خصوصي مي جز آن ها، را كه متعلق به دولت
كنند، يعني: تأمين سرمايه و پـول    ها، آن چيزي نيست كه خودشان ادعا مي اقدام

ها؛ بلكه برعكس، هـدف آن اسـت كـه           براي خزانه دولت و بازپرداخت بدهي
داران  هاي تازه ايجاد شده اقتصاد [خصوصي] را به سـرمـايـه        خواهند بخش مي

 واگذار كنند تا آنان  بتوانند سرمايه انباشته شده و خوابيده خود را به كار اندازند.
 

بسـتـه    “در مبارزه كنوني حزب كمونيست يونان با    نامه مردم: 
پيشنهادي اتحاديه اروپا به يونان، چه نيروهايي متـحـد    ”رياضتي

 اند؟ حزب كمونيست هستند، و كدام نيروها پشتيبان دولت
 

اند كـه از دو حـزب بـزرگ             امروزه هزاران كارگر اعالم كرده مارينوس: 
و حـزب    “PASOK“ دموكراتيـك     -بورژوايي كشور، يعني حزب سوسيال

اند. آنان به پيشنهادها و موضع هـاي    ، نااميد شده“ دموكراسي نوين” كار  محافظه
دهند. حزب ما راهبـردي    سياسي حزب كمونيست يونان توجه بيشتري نشان مي

هاي ضد مردمـي   انقالبي تدوين كرده است، و فقط در راه طرد و پس زدن اقدام
خواند تا توازن نيروهاي سـيـاسـي را          كند، بلكه كارگران را فرا مي مبارزه نمي

دهي بزنـنـد، و در        معكوس كنند، در محل كار و زندگي خود دست به سازمان
اتـحـايـه    “و  ”ناتو“مبارزه براي هموار كردن راه به منظور جدا كردن كشور از 

 شركت كنند. ”اروپا
كند كه، حل مشكل هـاي مـردم        حزب كمونيست يونان به مردم اعالم مي

ريزي مركزي اقتصاد، و بـه     اي توليد، برنامه مستلزم اجتماعي كردن وسايل پايه
دست گرفتن مهار امور از سوي كارگران و مـردم اسـت. بـرطـرف كـردن                 

هاي مردم، به نظام اقتصادي متفاوتي نياز دارد كه فقط به دست قدرتي  دشواري
ها، اين قـدرت هـمـانـا        تواند تأمين و تضمين شود. براي كمونيست  متفاوت مي

يي متحد با   كمونيستي است. با اين حال، ما خواهان مبارزه -قدرت سوسياليستي
انداز سوسياليستي باوري ندارند،  آن نيروهايي نيز هستيم كه گرچه هنوز به چشم

اما حاضرند با انحصارها و امپرياليسم مقابله كنند، و با برنامـه بـرقـراري يـك         
ايـم،   اقتصاد و قدرت مردمي كه ما جزئيات آن را به مردم يـونـان ارائـه كـرده        

 -هاي اجـتـمـاعـي     بندي ها و دسته هاي اخير، يك رشته ائتالف موافقند. در سال 
جبهه مـبـارز   ” اي پراهميت در راه ايجاد اتحادها شكل گرفته است:   سياسي توده

هاي صنفي كشـور   ، كه سنديكاها و اتحاديه“) PAME  “(   ”سراسري كارگران
اسـت و بـا        اند در صف هاي خود گرد آورده    هاي طبقاتي را كه داراي گرايش

هـاي رهـبـري سـازشـكـار            دولت، سرمايه و اتحاديه اروپا، و نيز برضد هيـأت 
 “(   ”مجمع مبارز سـراسـري دهـقـانـان       ” كند؛  مبارزه مي “رسمي”سنديكاهاي 

PASY (“هاي دهقاني را گرد هـم آورده اسـت كـه           ، كه شماري از انجمن
مجمع سراسري ضدانحـصـاري   ” كنند؛  حال را نمايندگي مي دهقانان فقير و ميان

هـاي آزاد،     كه صـاحـبـان شـغـل          “ وران كوچك صاحبان مشاغل آزاد و پيشه
و كارهاي كوچك را كه از رقابت انحصارها آسيـب   وران، و صاحبان كسب  پيشه
(  ”جبـهـه مـبـارز دانشـجـويـان           ” بينند، در صفوف خود جمع كرده است؛  مي

“MAS“ هاي دانشجويي را متحد كرده است و بـا     ) كه دانشجويان و اتحاديه
 “(   ”فدراسيون زنان يونـان ” كند؛ و  سازي آموزش و پرورش مبارزه مي خصوصي
OGE  .(“نظر از ايـنـكـه         صرف -هاي اخير اين نيروها اين واقعيت كه در ماه
در صف مقدم تظاهـرات   -كنند يا نه  اي مي هاي بورژوايي به آن ها اشاره رسانه
اند، امر بسيار مهمي است. هدف حزب كمونيست يونان   اي زحمتكشان بوده توده

تشكيل يك جبهه متحد است كه همه نيروهاي اجتماعي و سـيـاسـي را كـه         
گـيـرد و      خواهان هموار كردن راه براي برقراري قدرت مردم هستند، در بر مـي 

 كند. متحد مي
 

نامه مردم: با توجه به گرايش طبقاتي نيروهاي حاكم در يونان و  
در اتحاديه اروپا، به نظر شما اين ادعاي سياستگذاران اتحـاديـه   

آن ها نجات يـونـان از        “ بسته پيشنهادي” اروپا كه هدف 
ورشكستگي اقتصادي است، تا چه حد قابل اعتنا و اعتـبـار   
است؟ آيا اصالً چنين امكاني وجود دارد كه اگر يونان عضـو  
اتحاديه اروپا باقي بماند، اقتصاد آن بـتـوانـد در بـرابـر          

 بار اين بسته پيشنهادي محافظت شود؟ پيامدهاي فاجعه
 

اتحاديه اروپا، اتحاد و كلوپ سرمايه است، و مـالك و       مارينوس: 
كنـنـد،    نيروهايي كه حكومت دولتي را در درون آن اداره مي معيار اصلي 

هم در يونان و هم در خود اتحاديه اروپا، چيزي نيست جـز تضـمـيـن       
هاي كشورهاي عضـو اتـحـاديـه اروپـا،             سودآوري سرمايه. در دولت 

دموكرات و ليبرال به نوبت حكومت را در دسـت       -هاي سوسيال دولت
هايي كـه   گيرند. اصل قضيه اين است كه محورهاي اساسي سياست  مي

طور مشتـرك   از سوي اين نيروهاي سياسي در چارچوب اتحاديه اروپا به
شود، يكسان و برضد منافع طبقه كارگـر و ديـگـر         تدوين و ترويج مي

هاي رياضتي  قشرهاي مردمي است. در اين چارچوب، هدف بسته و اقدام
قصد اجراي آن را دارد، آن   ”   PASOK”  پيشنهادي كه دولت كنوني 

نيست، بلكه تضمين و تـقـويـت    “  نجات يونان” شود  طوري كه ادعا مي
سودآوري و قدرت رقابت سرمايه از راه كاهش بهاي نيروهـاي كـار و       

 نقض حقوق است.
جنگد و مبارزه بـا   ها مي حزب كمونيست يونان قاطعانه با اين سياست

ها سال است كه حزب مـا     دهد. ده  هاي ضد مردمي را سازمان مي اقدام
باري را كه شركت كشور ما در اين ائـتـالف      پيگيرانه پيامدهاي فاجعه 

براي كارگران دارد افشا كرده است، و در راه      -اتحاديه اروپا  -چپاولگر
رزمد. با اين حال، ما خـواهـان     جدايي يونان از اين اتئالف رزميده و مي

بازگشت به وضعيت پيش از پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا (اتحـاديـه    
اروپا) نيستيم. حزب ما اين پيشنهاد جدايي از اتحاديه اروپا را با مبارزه در 

داري و ساختن جامعه يي نو، رهـا از       راه سرنگوني وحشيگري سرمايه 
يي است كـه    كند. جامعه نو جامعه  بهره كشي انسان از انسان، تلفيق مي

در آن طبقه كارگر، در اتحاد با قشرهاي مردمي شهر و روستا، قدرت را   
مـردم،  ”كنيم كه  به دست خواهد داشت. ما براي اين تالش و پيكار نمي

بلكه  -كنند  ها بيهوده ادعا مي آن طور كه برخي -باشند “  مقدم بر سود
كـنـيـم كـه در آن سـودهـاي                يي پيكار مي  براي رسيدن به جامعه

 كنيم. داري وجود ندارد؛ ما براي رسيدن به سوسياليسم پيكار مي سرمايه
 

اند كه در صورت عـدم تـوافـق       نامه مردم: برخي مدعي 
يونان با بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا و عدم اجراي آن از 
سوي دولت و پارلمان يونان، اين كشور نخواهد تـوانسـت   

هاي خود را بپردازد، كه اين به معناي بيرون رفتن آن  بدهي
خواهد بود و پيامدهاي خطيري براي آن در    “ يورو” از نظام 

بر خواهد داشت. ممكن است در مورد پيامدهاي احتمـالـي    
ها در شرايط كنوني، تا آنجا كـه بـه        عدم پرداخت بدهي

 شود، توضيح دهيد؟ اقتصاد يونان مربوط مي
 

اگر بحران عميق شود، آن گاه شايد سرمـايـه اروپـايـي        مارينوس:
طور كلي اتحاديه اروپا را كوچك تر كند. با اين حـال،    و به “ حوزه يورو” 

براي مردم يونان چاره كار فقط در خارج شدن كشور از اتحاديه اروپا و   
يي از اين گزينش و برقراري قـدرت      حل، آميزه نيست، بلكه راه “ يورو” 

               )7(ادامـه در صـفـحـه            مردم است كه انحصارهـا را بـه            

 ادامه با پرچم هاي برافراشته ...



بحران بـيـانـگـر     
شـدت يــافـتــن      
تضاد اصلي ميان 
خصلت اجتماعي 
توليد و كـار از      
ــو، و        ــك س ي
تصاحب و تملك 
محصول آن از     
ــب  ــانــــ جــــ

ــه  ــاي ــرم داري  س
ــي از      ــوص خص
سوي ديگر است. 
اين بحران پيامد 
تشديد تضادهاي 
نــــــظــــــام  

داري، و    سرمايـه 
و  حاصل هـرج      

مرج و نابـرابـري   
يي است كه در    

داري وجود دارد: انباشت بيش از حد سرمايـه    سرشت توليد سرمايه
ـ كه در دوره رشد اقتصادي و در نتيجه بهره كشي از نيروي كـار  

شود؛ و در شرايط وخامت نسبي و مطلـق وضـعـيـت        انباشته مي
تـوانـد    طور كلي مردم، ديگر نمي هاي كارگران و به زندگي خانواده

راهي براي به دست آوردن سود بيشتر پيدا كند. مـوضـع حـزب       
دموكراتيك و فـرصـت    -كمونيست يونان با موضع هاي سوسيال

و ديگران تبلـيـغ و      “ حزب چپ اروپا” اصطالح   اي كه به طلبانه  
كنند، در تعارض است. اين نيروها با پـنـهـان كـردن           ترويج مي

هاي بـحـران را بـه           كاركرد قانون هاي نظام بهره كشي، علت
هـا   دهند، و اين امر را كـه: بـحـران       مديريت نوليبرالي نسبت مي

دموكراتيـك نـظـام رخ         -مستقل از مديريت ليبرالي يا سوسيال
 دارند.  دهند، پنهان مي مي
 

پـيـشـنـهـادي       “ بسته رياضتي” نامه مردم: ماهيت  
   اروپا به يونان چيست؟ پيامدهاي اين بسـتـه اتحاديه
پيشنهادي در ارتباط با وضعيت اشتـغـال مـردم و        

 شرايط خدمات اجتماعي در يونان چه خواهد بود؟
 

حزب سوسيال دموكرات يـونـان     هاي دولت  : اقدام مارينوس
PASOK)  ،(ها و  و حزب هاي بورژوايي، كه دنباله همان روش

رحمانه دوره پيش است، حاصل حـكـم      هاي ضد مردمي بي اقدام
روايي يك قدرت اشغالگر خارجي بر يك دولت فرمان بردار محلي 

ها كامالً در راستاي منافع بورژوازي يـونـان و        نيست. اين اقدام 
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 ، “گيورگوس مارينوس”با رفيق “ نامه مردم”مصاحبه اختصاصي 
الـمـلـلـي حـزب         عضو هيأت سياسي و مسئول شعبه روابط بيـن 

 كمونيست يونان، و عضو پارلمان يونان
 

هاي اخير، و اعالم حتـمـي و       با ژرفش و گسترش بحران اقتصادي يونان در ماه
نزديك بودن ورشكستگي اقتصادي اين كشور، مبارزه طبقه كـارگـر يـونـان، بـه          

داري  جانبه سرمايـه  پيشاهنگي حزب كمونيست يونان، براي بازپس زدن تهاجم همه
نوليبرال اتحاديه اروپا به دستاوردها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان، بعدهاي تازه و 

 اي پيدا كرده است.   ويژه
هاي تجويز شده از سوي سران  كارگران و زحمتكشان يوناني با درك اينكه نسخه

طور عمده و جدي متوجه دستبرد  داري يونان به نوليبرال اتحاديه اروپا و دولت سرمايه
ها هزار  هاي گسترده، سرازير كردن ده سازي هاي ملي كشور، خصوصي زدن به ثروت

كارگر و زحمتكش به صف بيكاران، تهاجم به حقوق كاري زحمتكشان، افزايش سن 
بازنشستگي، و بهره كشي هرچه بيشتر، و همزمان كاهش هرچـه بـيـشـتـر رفـاه           
اجتماعي همگاني و ضعيف كردن جنبش كارگري است، مبارزه طبقاتي تاريخي خود 

ويژه  هاي شهرهاي مختف يونان، و به هاي اخير، خيابان اند. در هفته  را شدت بخشيده
داري جـهـانـي و         پايتخت آن آتن، صحنه مبارزه رزم جويانه زحمتكشان با سرمايه

نمايندگان و عامل هاي اروپايي آن بوده است. حضور پررنگ كارگران كمونيست و    
هاي سرخ حزب كمونيست يونان را در صف هـاي   جوانان سلحشور يوناني، كه پرچم

برانگيز و برجسته  اند، بيانگر نقش تحسين هاي اعتراضي برافراشته نخست راه پيمايي
بـيـنـي و       حزب كمونيست در اين مبارزه است. حزب كمونيست يونان، بـا روشـن       

دهي دقيق، توانسته است شعارهاي اصلي خود را بـه درون صـف هـاي             سازمان
كننده در جنبش ببرد، و بر اعتبار اين حزب پرسابقه و انقالبـي نـزد      كارگران شركت

تـيـرمـاه،       8و      7افكار عمومي يونان و جهان بيش از پيش بيفزايد. در روزهـاي     
روزه يـي در       2سابقه  زحمتكشان يونان به طور گسترده، به اعتصابي همگاني و كم

هاي همگاني جهاني، ميزان شركت مردم  سراسر كشور دست زدند. به گزارش رسانه 
 سابقه بوده اند. و راديكاليسم شعارهاي طرح شده در اين كارزار، بي

داري يونان، و در  در ارتباط با مبارزه كارگران و مردم يونان در بحران اخير سرمايه
بـا رفـيـق      “  نـامـه مـردم     ” خالل روزهاي برپايي اعتصاب سراسري هفته گذشته، 

، عضو هيأت سياسي كميته مركزي و مسئول شعبه روابـط  گيورگوس مارينوس
يي انـجـام داد        المللي حزب كمونيست يونان، و نماينده پارلمان يونان، مصاحبه بين

 خوانيد. كه متن كامل آن را در زير مي
                                            * 

اين روزها رخدادهاي يـونـان در صـدر اخـبـار و                 نامه مردم: 
هاي جهان قرار دارد.  تظاهرات بسيار   ها و رسانه هاي روزنامه گزارش
جويانه كارگران و فعاالن سنديكايي نشـانـگـر     يافته و مبارزه سازمان

عزم راسخ طبقه كارگر يونان براي مقاومت در برابر پيامدهاي بحران 
خواهند بـار آن را بـر دوش            داري است كه مي ساختاري سرمايه

هاي بحران كنونـي در     كارگران بگذارند. لطفاً در مورد منشأ و ريشه 
 يونان توضيح دهيد.

 
داري، كه اكـنـون مـردم         : از همان لحظه آغاز بحران كنوني سرمايه مارينوس

يونان با آن دست به گريبانند، حزب كمونيست يونان بر اين نكته تأكيد كرد كه، اين 

4th July 2011  

 با پرچم هاي برافراشته 
 در دفاع از زحمتكشان يونان

 كمك مالي رسيده
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