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معضل بي اعتباري بيش از پيش دولت كودتا، ادامه مبارزه 
 جنبش مردمي و راهكارهاي موثر در اوضاع كنوني

بي اعتباري بيش از پيش دولت  احـمـدي   
نژاد، و تنش هاي شيوه دولتمداري او با ديگر 
جناح هاي حاكميت، از جمله بخش هايي از   

 22نيروهايي كه در جريان كودتاي انتخاباتي 
سازمانده برگماري او به مـقـام    1388خرداد 

رياست جمهوري بودند، به يك معضل جدي 
براي رژيم واليت فقيه تبديل شـده اسـت.     
سخنان علي خامنـه اي طـي ديـدار بـا             
فرماندهان سپاه پاسداران و مسئوالن حـوزه    

پرهيز ” نمايندگي ولي فقيه در سپاه، مبني بر 
“ از دميدن و مشتعل كردن فضاي اخـتـالف  

ضمن اشاره آشكارا به شدت گيري نزاع هـا    
درحاكميت، در عين حال بيانگر هراس ولـي  
فقيه از پيامدهاي غير قابل پيش بيني ايـن    
روند است.  دراين خصوص موضع گـيـري      
احمدي نژاد، و اشاره او به نقش سپاه و ديگر 

امنيتي در قاچاق كاال بـه     -نيروهاي نظامي
كشور، از طريق اسكله هاي غير مـجـاز و       
مخفي، و واكنش سريع فرمانده سپاه، نشـان  
مي دهد كه براثر تحول ها و فعل و انفـعـال   
هاي ماه هاي اخير در صحنه سياسي كشـور  
و به ويژه تداوم جنبش مردمـي، بـر رغـم        
سركوب سيستماتيك خشن، دامنه اخـتـالف   
در گروه هاي سازمان ده  كودتاي انتخاباتـي  

به آن درجه از حـدت       1388خرداد ماه  22
رسيده است كه تالش رژيم را براي ترميم و 
بازسازي روبناي سياسي به منظور گـذر از      
بحران حاد كنوني با دشواري و چالش هـاي  

 معيني روبه رو ساخته است. 
در درون   “  رخنه جريان انـحـرافـي   ” طرح 

دولتي كه با كودتاي سازمان يافته ولي فقيـه  
و انصار او بر اين مسند گمارده شد در عـيـن   
حال نشانگر ناتواني بيش از پيش سـيـاسـي    

رژيم و تشديد بحران اقتصادي يي اسـت كـه       
كشور ما را با دشواري هاي جدي رو به رو كرده 
است. نقش روز افزون نظاميان در عرصه هـاي     
گوناگون كه در دوران دولت احمدي نـژاد بـه       
شدت گسترش يافته است خطري جدي بـراي    
آينده ميهن ماست كه بايد با دقت و هوشياري با 

 آن مقابله كرد. 
محمدعلي جعفري، فـرمـانـده كـل سـپـاه           
پاسداران، كه اين روزها مداخله آشكار او و ديگر 
فرماندهان سپاه در همه عرصه هـاي حـيـات        

اقتصادي كشور، نشانگر نفوذ و نـقـش     -سياسي
كليدي و روز افزون نيروهـاي سـركـوبـگـر و          
انتظامي در حيات سياسي ميهن ماست طي گفت 

تـيـر      13و گويي اختصاصي با خبرگزاري مهر، 
با توجه به اينكه سپـاه  ” ماه، خاطر نشان ساخت:  

ضابط قوه قضاييه است و همچنين بـه دلـيـل        
اينكه پرونده برخورد با جريان انحـرافـي داراي     
پيچيدگي هاي خاصي است بر اين اسـاس بـه     
صالحديد قوه قضاييه سپاه اقدام به دستگيري و 

 “بازداشت اين افراد نموده است.
دراين مصاحبه، فرمانده سـپـاه بـه عـنـوان          
سازمانده اصلي كودتاي انتخاباتي پيرامون همـه  
مسايل مبرم كشور موضع گيري كرده است. اين  
موضع گيري ها در اوج كش مكش و درگـيـري   
حاد جناحي درآستانه انتخابات آينده مـجـلـس،      
حركتي با هدف تحكيم موقعيت سپاه در مـقـام     
يكي از مهم ترين كانون هاي انگلي قـدرت و      
ثروت به شمار مي آيد. فرماندهان ايـن نـهـاد         
ارتجاعي فعال در سركوب و چپاول ثروت ملـي،  
با توجه به تحول هاي سياسي ماه هاي اخـيـر،     
مي كوشند موضع هاي مسلط خود در حاكميـت  

  2ادامه در صفحه 

نو ليبراليسم اقتصادي: رژيم مجري طرح هاي 
 صندوق بين المللي پول

در پي  رقابت ها و ، روند چند پاره شدن رژيم واليي
اقتصادي انگلي تريـن     –تقابل مستقيم منافع سياسي 

سرمايه هاي كالن و جناح هاي نماينده آن هـا در        
درون  رژيم حاكم، به شدت ادامه دارد. دامنه اختالف  
ها بدان حد است كه هيئت حاكمه هنوز هم نتوانستـه  

است تعادل الزم خود را بر قرار سازد. سپاه، در مـقـام     
يكي از كانون هاي تمركز سرمايه هاي كـالن، بـه       
عنوان  دفاع از حكومت واليي هر روز به طور مستقيم 
تري  در عرصه سياسي شكاف جناحي را تشديد مـي    
كند. ولي در مقابل، اعمال خشـن بـرنـامـه هـاي             
نوليبراليسم اقتصادي دولت احمدي نژاد با سـركـوب     
كنشگران عرصه حقوق صنفي، خصـوصـي سـازي        

وسيع، حذف يارانه ها به  منظور آزاد سازي قيمـت  
ها، و تحميل برنامه رياضت كشي به  زحمتكشان،  
با همداستاني و همكاري تمام و كمال جناح هـاي  

 رقيب، به پيش برده مي شوند. 
درعرصه مسائل خارجي، با وجود شـروع دور       

ديگري از مشاجره بر سر مسئله اتمي، تحريم هاي 
كشور هاي غربي، و دامنه گيري اخـتـالف هـاي      
سياسي با رژيم  به بهانه  دخالت دربحران سوريـه،  
مي بينيم كه پي آمدهاي  ضد انسـانـي بـحـران       
اقتصادي ايران بندرت مورد اشاره قرار مي گـيـرد،   
چرا؟ چون زير بناي اقتصادي سرمايه داري ايـران  

قوه قضاييه جمهوري اسالمي، 
 اهرم فشار و سركوب ارتجاع

جديدترين حكم قضايي كه از سوي 
نهادهاي قضايي رژيم واليت فقيه 

دررابطه با حوادث كوي دانشگاه تهران 
تن از دانشجويان  14صادر شد و طي آن 

به حبس، جريمه، و شالق محكوم 
گرديدند، سيما و سرشت قوه قضاييه را 
به عيان درمعرض داوري افكار عمومي 
قرار مي دهد. اين نهاد فاقد استقالل، 
بيش از پيش به اهرم اعمال فشار و 

 سركوب ارتجاع حاكم بدل گرديده است

 
همان گونه كه پيش بيني مي شد، دادگاه هاي          

تن   14انقالب اسالمي با صدور احكامي ناعادالنه       
از دانشجويان را در پرونده مربوط به حوادث كوي          
دانشگاه تهران محكوم شناختند. انتشار وسيع اين        
احكام غير قابل پذيرش و مردود درست در دومين         
سالگرد يورش گزمگان مسلح ولي فقيه به كوي          
دانشگاه، نشانگر اين واقعيت است كه قوه قضاييه         

 -همچون ارگاني در خدمت نهادهاي نظامي           
امنيتي فعاليت كرده و هيچ گونه پايبندي يي  به            

 قانون ندارد و از استقالل نيز برخوردار نيست. 
كافي است براي شناخت بهتر مكانيزم هاي           
حاكم بر دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه به             
سخنان كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران،         

تير ماه، دراين باره گزارش        10اشاره كرد. ايسنا،     
خطيب نماز جمعه اين هفته تهران گفت،          ”داد:  

ملت ايران خدمات قوه قضاييه در بحران هاي            
بسيار خطرناك را فراموش نخواهند كرد ... دراين         
مملكت از روزي كه انقالب شد قوه قضاييه              
درخاموش كردن آتش نفاق و جريانات وابسته به         

  3ادامه در صفحه 



1390تير ماه   27شنبه  دو   2   873شمارة  

هم اكنون بر پايه نسخه هاي صندوق بين المللي پول، به سرعت و بـا    
در راستاي محوري كـردن    “  شوك اقتصادي” اعمال خش ترين  برنامه 

گام بر مي دارد. گزارش اخير هيئـت صـنـدوق       “  بازار بي نظارت” نقش 
خرداد مـاه     19تا  7،  كه از “دومينيك گيوم”المللي پول، به رياست  بين

از ايران ديدار كرد، در تمجيد از حذف  يارانه ها، نشان دهـنـده         1390
رژيم واليـي و    “  دگرگون سازي” توجه سرمايه داري جهاني به سياست 

حمايت مستقيم از عملكرد آن است. دستگاه تبليغاتي رژيم واليي ايـن     
گزارش به موقع و بسيار مثبت و گرم صندوق بين المللي پـول را بـه         
عنوان موفقيت سياسي دولت و لزوم رياضت كشي مي داند، و به صورت 
وسيع در سطح جامعه تبليغ مي كند. اين در حالي است كه شـعـارهـاي     

استكـبـار   ” ، در هر فرصت، غرب را “ رهبر” فرصت طلبانه احمدي نژاد و 
و نظام سرمايه داري را ورشكسته  اعالم مي كننـد، و حـتـي          “ جهاني

اقتصادي جهاني هم مي شوند. قابل  –مدعي حل مشكل هاي اجتماعي 
توجه آنكه، رژيم واليي از ديدار گزارشگر ويژه شـوراي حـقـوق بشـر         

لوگيري مي كند و آن را دخالـت  جسازمان ملل براي ايران، احمد شهيد، 
و توطئه از خارج مي داند، اما دست راستي ترين نسخه هاي اقتـصـادي   

چـراغ راهـنـمـاي       “  مكتب شيكـاگـو  ” سرمايه داري ساخته و پرداخته  
) و تمجيد سخاوتـمـنـدانـه      1390اقتصادي آن است و ديدار (خرداد ماه  

 گزارشگر صندوق بين المللي پول بسيار مهم دانسته  مي شود.
نكات درج شده در گزارش اخير صندوق بين المللي پول، ميزان تعهـد  

و حمايـت  “  اقتصاد بي نظارت” برنامه هاي رژيم واليي به اجراي نسخه 
از ثروتمندان، انگيزه سرمايه گذاري خصوصي  و انتقال هزيـنـه هـاي      
اقتصادي به دوش زحمتكشان را به وضوح نشان مي دهد. حذف يارانـه   
ها(سوبسيد) يكي از مهم ترين عامل هاي تعديل اقتصادي يي است كه   
صندوق بين المللي پول بر آن تاكيد دارد، و از اين جهـت ايـن نـهـاد         

به منظور حـفـظ   “ بدرستي برنامه دولت احمدي نژاد را تحسين مي كند:  
آوردهاي  اصالح سوبسيد ها و همچنين ثبات اقتصاد كـالن در       دست

هاي پولي و مالي انقباضي هماهنـگ امـري      ميان مدت، اعمال سياست
قسمت ديگري از گزارش در  تمجيد از برنـامـه هـاي       “ ضروري است. 

عملكـرد  “ رژيم در تكوين بنياد هاي سرمايه داري و بازار آزاد مي گويد:  
هـاي   خوب بازار سهام در سالهاي اخير عمدتاً ناشي از رشـد قـيـمـت        

سازي ايران است كه به رشـد   المللي كاالها و برنامه وسيع خصوصي بين
فرهنگ خريد و فروش سهام كمك كرده است. هيئت همچـنـيـن بـر        

سالـه   اهميت ادامه برنامه اصالحات بخش بانكي كه در قالب برنامه پنج
 “پردازد، تـاكـيـد كـرد.        توسعه پنجم به تقويت سالمت بخش مالي مي

فرهنگ خـريـد و     ” و  “ خصوصي سازي وسيع” استفاده از كلماتي مانند 
مكانيزم  ترويـج نـقـش         به مهم ترين   اشاره يي صريح “ فروش سهام

محوري بازار دارند. شايد مضحك ترين قسمت اين گزارش ـ كه چهـره   
كنوني سرمايه داري در رژيم واليي را نشان مي دهد ـ در بخشي اسـت  
كه مي گويد:  اين نهاد بين المللي كه سرمايه  هاي مالي فرامـلـي در      

هيـئـت هـمـچـنـيـن          ”   سياست آن نفوذ مستقيم دارند اعالن مي كند: 
تحوالت بخش مالي ايران را كه محرك اصلي رشد اقـتـصـادي بـوده       
است، مورد بررسي قرار داد. ايران با داشتن بخش بانكداري نسبتاً قوي و 
بازارهاي مالي درحال رشد، بزرگترين بخش مالي اسالمي جهان را در     

زيرا صندوق بين المللي پول نهادي است كه سرمايه  هاي “  اختيار دارد. 
مالي فراملي  در سياست آن نفوذ مستقيم دارند، و دانسته، از امثال خـود  
يعني  بورژوازي هاي مالي بغايت فاسد و غير توليدي حمايت و تمجيـد  

نـامـيـدن     “  اسـالمـي  “مي كند و بي شرمانه، با تقليد از رژيم واليي با 
بر سوداگري  انگلي اين بخش سرمايه داري بر آن كـاله  “  بخش مالي” 

 شرعي مي گذارد.
المللي پول مهم ترين ركن نظام سرمايه داري جـهـانـي     صندوق بين

اقتصـاد  ” است كه وظيفه آن ترويج مدرن ترين شيوه سوداگري بر پايه  
است، بنابراين، تامل برنتايج گزارش اين نهاد در بـاره شـرايـط          “  بازار

كنوني ايران بسيار مهم است. چون  برخي ارزيابي ها در داخل و خـارج   
كشورمان تا به حال، دانسته يا ندانسته، با استناد به شعار ها و طرح هاي 
پوپوليستي و قول هاي انتخاباتي (عمل نشده)، برنـامـه هـاي دولـت           

در اقـتـصـاد       “  كنترل و دخالت دولت” احمدي نژاد  را  مبتني بر الگوي 
مي دانند. چرايـي   “ اقتصاد دولتي” قلمداد مي كنند و حتي ايران را داراي 

رسيدن برخي از تحليل ها به اين نتيجه اشتباه را مي توان  درك كـرد:  
فعاليت هاي ديپلماتيك در كنار تبليغات گسترده رژيم  در خارج و داخل 

كشور، احمدي نژاد را در مرتبه  چهره يي  ضد سرمايه داري نشان داده انـد. و     
قابل توجه آنكه، احمدي نژاد هيچ گاه در نطق هاي آتشـيـن خـود رويـكـرد            

مشخص ديگري را در مقابل سرمايه داري عرضه نكرده است. بدين تـرتـيـب        
تعجب آور نيست كه  دولت  روابطي  صميمانه  با صندوق بين المـلـلـي پـول       

ي  او نمره خوبي از استاد دريافت كـنـد.     “ اصالح يارانه ها” داشته باشد و پروژه 
ناب، با زيركـي و    “  بازار آزاد”البته  تحليل گران راست گرا و هواداران دو آتشه  

بـازار  ” به منظور سوق  دادن هر چه بيشتر برنامه هاي اقتصادي  دولت به سوي 
به استدالل هاي بي پايه  اما پر هياهو متوسل مي شوند. مثالً  با  استـنـاد    “  آزاد

به رابطه نزديك احمدي نژاد با دولت هاي ونزئال و بوليوي، سياست هاي او را   
حتي چپ گرايانه معرفي مي كنند. در صورتي كه حتي با نگاهي گذرا به برنامـه   
هاي اقتصادي دولت هاي ونزوئال و بوليوي، كه هيچ گاه مورد تمجيد سرمـايـه   
داري جهاني قرار نگرفته و نمي گيرند،  درمي يابيم كه دقيقا به سبب گـرايـش   
ضد نوليبراليستي برنامه هاي ونزوئال و بوليوي است كه هـدف شـديـدتـريـن          
فشارهاي برنامه ريزي شده از جانب دولت جورج بوش قرار مي گرفتند. با وجود  
اينكه چاوز و مورالس با آراي آزاد مردم و در جريان انتخاباتي دموكراتيـك بـه     
قدرت رسيده اند، به نقض آزادي متهم مي شوند و برنامه اقتصادي دولت تقلبي 
و  سركوبگر احمدي نژاد تمجيد مي شود. روابط نزديك ونزوئال و بولـيـوي بـا       
ديكتاتوري واليي صرفا به دليل دشمنِ مشترك آن ها يعني آمريكا اسـت، كـه     

دشـمـنِ   ” البته رويكردي است مردود و مبتني بر نظريه اشتباه و ساده انديشانه   
 “دشمنِ من، دوست من است.

البته گزارش اخير دومينيك گيوم از جانب بسياري از كارشناسان اقتـصـادي،    
بسيار سبك، عجوالنه و غيرمستند ارزيابي شده است. زيرا گزارش قبلي صندوق  

با استناد به آمار نظر بسيار منفي يي را ابراز كرده بـود كـه       1390فروردين  11
%  1رشد اقتصادي سال قبل را صفر و رشد امسال را بسيار ضعيـف، و حـدود         

اعالن كرد. در صورتي كه گزارش اخير صندوق با استناد به انگشت شمـار داده    
هاي اقتصادي رسمي رژيم، در مدت كوتاهي آينده بسيار مثبتي را تصويـر مـي     
كند.  طبق روال معمول صندوق بين المللي پول گزارش هاي آن بدون توجه و    
دقت به شاخص كارشناسي مربوط  به  شاخص توسعه انساني، اندازه گيري فقـر  
و نابرابري (مانند ضريب جيني)، بيكاري و نيمه كاري ساختاري  تنظيم  شـده        
است.  براي مثال، گزارش در مورد وضع مردم بدون درك واقعيت زندگي مادي  

از ” زحمتكشان و بدون كوچك ترين سند به اين پاراگراف اكتفـا مـي كـنـد:            
ها  ديگرسو، توزيع مجدد وجوه نقدي از محل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت

ها، بهبود استانداردهاي زندگي و پشتيبانـي   در ميان خانوارها، در كاهش نابرابري
از تقاضاي داخلي در اقتصاد كشور موثر بوده است. افزايش قيمت حـامـلـهـاي        

گزارش صنـدوق    “ رويه و اتالف آنها انجاميده است.  انرژي به كاهش مصرف بي
را حتي با معيارهاي معمول در عرف نظام سرمايه داري  مي توان تنها يك دروغ 

%  در حال حركـت صـعـودي       16/ 7نامه مزورانه  دانست. زيرا تورم  هم اكنون  
هزار تومن را به سرعت بي ارزش مي كند. بـا در      45است و يارانه نقدي ماهي 

نظر گرفتن نرخ تورم،  ارزش  واقعي و قدرت خريد يارانه نقدي هم اكنـون بـه     
هزار تومان سقوط كرده است. طيف مختلف مردم توان پرداخت هزينه   39حدود 

% باال رفته  20گاز و برق را ندارند و متوسط  اجاره مسكن طي يك سال گذشته 
%  نيز در حال رشد است   14/    6است. بنا به گزارش هاي مختلف، نرخ بيكاري  

و با در نظر گرفتن روند ورشكستگي صنايع، ميزان  بيكاري كم نخواهد گشـت.  
شواهد و گزارش هاي متعدد و معتبر گوياي  رشد سريع فقر ساختاري، اختـالف  
شديد بين درآمد ها و قيمت ها و تشديد  سوء تغذيه است. جامعه كشورمان بـا     

حتي شكل مخدوشي از برنامه نوليبراليسم اقتصادي، همان پي “  عملياتي شدن” 
آمدهاي بسيار مخرب و منفي يي  را تجربه مي كند كه اين فرمول اقتصادي در 
پهنه جهاني با محوري كردن نقش سرمايه كالن خصوصي و سوداگري زندگـي  

اقتصادي “  جراحي بزرگ” مردم را تباه كرده است. واقعيت اين است كه با شروع  
احمدي نژاد قشرهاي وسيع زحمتكشان شاغل و نيمه كار و بيكار بدون پناه  بـه  

ي  بازار سپرده شده اند. اين يكي از اركان پـايـه    “ عرضه و تقاضا” قانون مقدس 
اي اين فرمول اقتصادي است كه فشار بر نيروي كار را عامل الزم در تـرويـج     

بـازار  ” رقابت هاي فردي زحمتكشان تا پايين ترين مخرج مشترك براي ايجاد   
 مي داند. “  كار انعطاف پذير

واقعيت اين است كه دولت كودتايي احمدي نژاد مدت ها است كه از نشـر      
آمار مربوط به اقتصاد كالن جلوگيري مي كند و يا ارقام متفاوت و ضد و نقيضي 
را انتشار مي دهد. زيرا بسياري از هدف هاي  كليدي  برنامه  مونيتوريسـتـي و      
انضباط مالي آن  كامال نقض شده اند و از قرار معلوم خزانه نقدي دولت خـالـي   
شده است. در كشور ما همه  مي دانند كه ارقام و آمار رسمي كامال غير قـابـل      

بسـيـاري از       –اطمينان اند و اصوال  ابزار تبليغات و رقابت هاي جناحي  است   
مقامات عالي رتبه و گزارش هاي مجلس، ارقام  و شاخص هاي رسمي دولت را 
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فاقد ارزش اعالن كردن  مي دانند. بنابراين  شايد مهم تـريـن       
قسمت اين گزارش صندوق بين المللي پول كه درستـي آن را       

در “  صميمـانـه  ” زير سوال مي برد و  فاقد ارزش مي كند، كلمه 
هيئت از مقامـات ايـرانـي      ” جمله نهايي آن است كه مي گويد:  

اين به نوبه  “ نمايد.  بخاطر مذاكرات سازنده و صميمانه تشكر مي
خود نشان دهنده ميزان  بي صداقتي اين نهاد است كه تـنـهـا      

اش هل دادن هرچه بيشتر ديكتاتوري حاكـم بـه      هدف محوري
است. در اينجا صندوق بين الملـلـي    “  اقتصاد بازار” سوي پروژه  

پول، دولت تقلبي احمدي نژاد را يك نوكر دروغگو ولي شـاگـرد   
مستعد با نمره قابل قبول در اين پروژه  مي داند. براي درك بي  
صداقتي صندوق بين المللي پول بايد توجه داشت كه، اين همان 

اتحاد اقتصادي ” نهادي است كه براي توجيه ورشكستگي پروژه 
و تحميل  هزينه ها و رياضت كشي آن به تـوده هـا در       “  اروپا

يونان، به يكباره اين كشور را به اختالس و دروغين بودن  ارقام  
و آمار اقتصادي اش متهم  مي كند. در حالي كه  در دو دهـه        

،  “ جهانـي شـدن    ” و “  بازار آزاد” طاليي اخير، در راستاي اشاعه  
انواع قانون شكني ها و آمار هاي مالي تقلبي دولت ها  و شركت 

و ”  ارزش آفـريـنـي        -ابتكـار    ” هاي مالي  و بانك ها زير نام 
ناديده گرفته مي شدند و حتي مورد تشـويـق     “  ريسك پذيري” 

قرارمي گرفتند. از اين رو، هدف هاي  سياسي  ايـن گـزارش        
المللي پول در باره  ايـران       عجوالنه و غير واقعي  صندوق بين

بسيار  سوال برانگيز است.  زيرا كه  ديكتاتوري واليي با مشكل  
و    -هاي روزافزون سياسي داخلي و خارجي روبه رو اسـت         

مخصوصا  اينكه،  برنامه هاي اقتصادي خشن آن در انظار عموم 
كامال بي اعتبار گشته اند، و  تنها مي تواند با شدت بخشيدن به 

 –امنيتي و با سركوب و خدعه گـري مـذهـبـي           –جو نظامي 
خرافي اعتراض ها و خواسته هاي مبرم مادي مردم را جـواب      
دهد. واضح است كه هدف اين گزارش تشويق و اعتبار بخشيدن 
به كوشش رژيم واليي  به منظورعملياتي كردن برنـامـه هـاي      

است. در شرايطي كه رژيـم     “  اقتصاد آزاد” استراتژيك به سوي 
واليي با بحران سياسي عميقي روبه رو است و از هر زاويه يـي     
زير فشار قرار دارد، سرمايه داري جهاني  با همراهي و پشتيباني 
از برنامه هاي اقتصادي رژيم در صدد تـقـويـت و تـعـمـيـق            
نوليبراليسم اقتصادي در ايران است، و وجود جو سـركـوب در       
ايران يك مزيت به حساب مي آيد. اين گزارش آمـيـخـتـه بـا         
تحسين در عمل كمك به تداوم ديكتاتوري است،  و به وضـوح  
نشان مي دهد كه نوليبراليسم اقتصادي ربطي به دموكراسـي و    
آزادي ندارد. شايان تذكر است كه آزمايش اين الگوي اقتصـادي   

در شيلي به  “ فردريك هايك” و  “ ميلتون فريدمند“به سرپرستي 
ايـن دقـيـقـا        شد.  “  عملياتي” بركت[!] قدرت سركوب و كودتا    

خطري است كه حزب ما سال هاست كه  به آن در حكم يكـي  
از مهم ترين حربه هاي دست اندازي امپرياليستي به ميهن مان 
مدام اشاره مي كند. ما تاكيد مي كنيم  كه،  هدف مـحـوري و      
دليل وجودي امپرياليسم به منظور هموار كردن سوداگـري، بـه     
وسيله نفوذ سرمايه هاي كالن، دستيابي به منابع طبيعي و بـازار  

، “ جهاني شـدن ” مصرفي در كشورهايي مانند ايران است. فرايند  
دموكراسي صـوري و      ” ، و ترويج “بازار آزاد”اشاعه و يا تحميل 

به جاي مؤلفه هاي واقعي دموكراسي در تضمين عدالت “  بازاري
اجتماعي، هم اكنون از ابزار اصلي امپرياليسم اند. از اين رو است  

كه  طي دو دهه گذشته، حزب توده ايـران گـرايـش دائـمـي           
سياست هاي رژيم واليي به سوي نوليبراليسم اقتصادي ـ كـه    
هم اكنون از سوي دولت كودتايي احمدي نـژاد بـه صـورتـي         
پينوشه وار در حلقوم مردم فرو داده مي شود ـ را زميـنـه سـاز      
تهديدي بزرگ  برضد منافع ملي و منافع زحمتـكـشـان ايـران       
ارزيابي  كرده است. بنابراين  بسيار مهم است كه مبارزه  جنبش  
مردمي براي دموكراسي و بر ضد ديكتاتوري حاكم،  طرد كامـل  
برنامه هاي اقتصادي مبتني بر نسخه هاي صندوق بين الملـلـي   

 پول را  آشكارا  در دستور كار خود قرار دهد. 

اجانب، شمشير تيز نظام بوده ... حمايت هاي مقام معظم رهبري، مسئوليت قضات ما را               
 “سنگين تر مي كند.

 7همچنين عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقالب تهران، عصر روز               
تيرماه، وظيفه و يا بهتر گفته باشيم وظايف سيستم قضايي را در مرحله كنوني در                     

نظام ”چارچوب دو ركن اقتدار و اعتماد ترسيم كرد، و پيرامون اين دو ركن اعالم داشت: 
با اقتدار در برابر ظلم بزرگي كه عده اي با بهانه تقلب درانتخابات به نظام روا داشتند                    
برخورد كرد و آنها را سرجايشان نشاند ... تمام عوامل فتنه دستگير شده اند و بيشترشان                
محاكمه شدند و تنها تعداد كمي در انتظار محاكمه هستند و اين درحالي است كه                     
تعدادي پس از قطعي شدن احكامشان امروز در زندان به سر مي برند و منتظر پايان                    

اعالم   88درصد احكام پرونده هاي مربوط به          80دوره محكوميتشان هستند ... حدود       
شده و قطعي شده است ... تا پايان شهريورماه به پرونده تمام افرادي كه مرتبط با فتنه                  

 “بودند رسيدگي مي شود. 88
صدور حكم هاي  سنگين و ناعادالنه، شكنجه و اعتراف گيري، و صدور حكم دادگاه                
بر اساس اقرارهاي اجباري و نيز تهديد همه مخالفان و منتقدان، اينست اقتدار و اعتماد                

 به عنوان دو ركن اساسي قوه قضاييه رژيم واليت فقيه.
دانشجو در پرونده مربوط به       14درگرماگرم صدور حكم هاي  ناعادالنه به ويژه براي          

حوادث كوي دانشگاه تهران، جمعي از مدافعان حقوق بشر و وكالي دادگستري درايران             
با انتشار نامه يي افشاگرانه خطاب به دادستان تهران تاكيد كردند كه، مرگ هدي صابر                
و هاله سحابي جرم مشهود است و بنابر اين دادستاني بايد به اين پرونده ها رسيدگي                   
كند. نه دادستان تهران، نه رييس قوه قضاييه و معاونان او، هيچ يك تاكنون حاضر به                  

 پاسخگويي به نامه مذكور و رسيدگي به آن نشده اند. 
مذهبي يادآوري گرديده است:      -دربخشي از اين نامه درارتباط با مرگ دو فعال ملي          

وقايع دردناك و تكان دهنده مرگ هاله سحابي و هدي صابر مصداق بارز جرم مشهود               ”
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و         4ماده    1و بند     21ماده    1است كه براساس بند     

انقالب درامور كيفري، رسيدگي به آن نيازي به شاكي خصوصي ندارد و از جمله وظايف       
 ....“بديهي مقام دادستان است 

اصوال تاكنون سيستم قضايي جمهوري اسالمي به هيچ رو از خود استقالل راي و                 
عمل نشان نداده و كامال همسو و موازي با نهادهاي امنيتي و نظامي فعاليت كرده است. 
درتمام دوران دهه شصت خورشيدي قوه قضاييه با تمام نيرو و امكانات درخدمت                   
سركوب و خون ريزي بود.  وجود چهره هاي منفوري چون اسداهللا الجوردي و آيت اهللا                
گيالني در اين نهاد تصادفي نبوده و نيست. چنانچه كه امروز نيز اغلب مسئوالن و                    
معاونان ارشد قوه قضاييه عنصرهاي جنايتكاري اند كه در قتل عام زندانيان سياسي در               

نقش داشتند. بر كسي پوشيده نيست كه سخنگوي قوه               -فاجعه ملي    -1367سال  
قضاييه و دادستان كل جمهوري اسالمي از متهمان اصلي قتل هاي زنجيره اي در دهه               
هفتاد خورشيدي است.  قوه قضاييه به رياست عنصر واپس گرايي چون صادق                      
الريجاني، و مسئوليت اشخاصي مانند رييسي، اژه اي، رازيني، مبشري و اين قبيل افراد،          
نه تنها پاسخ گوي مطالبات به حق و پرسش هاي اصولي و حقوقي مدافعان حقوق بشر                

“ شمشير تيز نظام  ”و وكالي شجاع و مستقل دادگستري نيست، بلكه همچنان چون              
 عمل مي كند و يكي از عامل هاي اصلي بي قانوني و بي عدالتي در كشور است.

تاكنون روسا و مسئوالن متعدد قوه قضاييه درخصوص فاجعه ملي كشتار زندانيان                
سكوت اختيار كرده و حاضر به ارايه پاسخ نيستند. پرونده قتل هاي              67سياسي در سال    

زنجيره اي، جنايات كهريزك و ديگر پرونده هاي مهم ملي از سوي  قوه قضاييه ناديده                 
گرفته شده و مي شوند. در مورد كوي دانشگاه هم كار وقاحت به آنجا كشيد كه به جاي 

 دانشجوي مورد تعرض قرار گرفته و محكوم شدند. 14مزدوران مسلح بسيج و سپاه، 
صدور حكم هاي سنگين براي وكالي شجاع دادگستري مانند محمدعلي دادخواه و              
محمد سيف زاده، جلوه ديگري از بي عدالتي و قانون شكني سيستم قضايي جمهوري                

 اسالمي را به نمايش گذاشت.
در چنين اوضاعي فقط از عنصر هايي چون وزير دادگستري دولت كودتا مي توان                  

انتظار داشت كه از عملكرد قوه قضاييه بر خود ببالد و آن را نشانه سالمت سيستم                     
دادرسي معرفي كند! بي جهت نيست كه دادستان عمومي و انقالب اسالمي تهران در                
پاسخ به پرسشي در باره سفر گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تاكيد مي كند 

تير ماه، در گزارشي نوشت:       7كه، با حضور او در ايران مخالف است. خبرگزاري فارس،            
دادستان تهران جعفري دولت آبادي گفت، غربي ها بعد از آنكه در موضوع هسته اي                 ”

موفقيت هاي الزم را به دست نياوردند به دنبال راهكاري بودند تا جبران خسارت هاي                
خود را كرده باشند. سياست ما پذيرش گزارشگر ويژه نخواهد بود زيرا معتقديم هدف از                

برخالف چنين تبليغاتي، “ ورود اين نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور كشورمان است.
مخالفت با ورود گزارشگر ويژه حقوق بشر هراس از بازتاب بين المللي وسيع وضعيت                 
ناگوار و تكان دهنده زندان ها و به طور كلي اعمال غير انساني و ماهيت غدارانه و                      
واپس مانده سيستم قضايي جمهوري اسالمي است. دستگاه قضايي درچارچوب                  
ديكتاتوري حاكم بر كشور، ابزاري در دست ارتجاع براي سركوب، پيگرد، و محو هر                  

 صداي حق طلبانه، عدالت جويانه، و آزادي خواهانه يي  است.

 ادامه قوه قضائيه جمهوري اسالمي ...
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

هراس ارتجاع از اجراي مـرحلـه دوم       
 قانون هدفمند سازي يارانه ها 

سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت ضد مـلـي   
احمدي نژاد، طي مصاحبه يي اعالم داشـت كـه،       
اجراي مرحله دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها، به 
بررسي اوضاع اجتماعي بستگي دارد. روزنامه دنياي  

سخنگـوي طـرح     ” تيرماه، گزارش داد:   11اقتصاد، 
تحول اقتصادي دولت از احتمال اجـراي فـاز دوم       
هدفمندي يارانه ها در سال جاري خـبـر داد، امـا        
عملياتي شدن اين موضوع را وابسته بـه شـرايـط        
اجتماعي دانست. محمـد رضـا فـرزيـن گـفـت،              
درهدفمندي يارانه ها، فاز يك انجام شده و بايد فاز 
دو را نيز عملياتي كنيم كه البته ممكن است امسال 
يا سال آينده باشد و اين بستگي به شرايط اجتماعي 

 “دارد و رسانه ها بايد زمينه آن را فراهم كنند.
انتشار اين خبر همزمان بود با خبري كـه درآن      
پيشنهادي مبني بر توقف پرداخت يارانه هاي نقدي 
اعالم شده بود. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس،  
طي پيشنهادي، يادآوري كرد كه، پرداخت يـارانـه     
هاي نقدي از مرداد ماه متوقف گرديده و به جـاي    
آن كارت انرژي در اختيار شهروندان قرار خـواهـد     
گرفت. اين نماينده رژيم در مجلس خـاطـر نشـان       
ساخت كه، جايگزين شدن كارت هاي انـرژي بـه     
جاي يارانه نقدي، از تـورم مـوجـود در كشـور             
جلوگيري خواهد كرد و اجراي اين طـرح مـوجـب      
مديريت مصرف انرژي از سوي مردم نيز خـواهـد     
شد. به عالوه، با اجراي مرحلـه اول آزاد سـازي          
اقتصادي، شاهد افزايش مرتب قيمـت كـاالهـا و        
خدمات عمومي هستيم. به عنوان نمونه، روزنـامـه      

براي دومين بـار    ” تير ماه، نوشت:   2دنياي اقتصاد، 
در شش ماه گذشته، نرخ كرايه ها افزايش يافت ...     
اين افزايش شامل نرخ كرايه اتـوبـوس، مـتـرو و         
تاكسي مي شود كه در مورد تاكسي ها نرخ افزايش 

درصد اعالم شده است. در متـرو بـه گـفـتـه            15
تومان و در اتـوبـوس    50مسئوالن حداكثر افزايش 

تومان به ازاي هر واحد بليـت   25هاي دولتي مبلغ 
افزوده شده و در اتوبوس هاي خصوصي هم رقـم    

 “تومان بوده است. 100تا  50افزايش، بين 
با نظر داشت اين واقعيت هاي مبرهن و مسـلـم،   
مي توان علت اينكه چرا مسئوالن ريـز و درشـت       
رژيم واليت فقيه، خصوصا مسئوالن دولت ضد ملي 
احمدي نژاد، اجراي مرحله دوم طرح ضد مـردمـي     

وابسته “  شرايط اجتماعي” آزاد سازي اقتصادي را به 
مي دانند دريافت! نارضايتي ژرف اجتماعي از برنامه  

اجتماعي يي نظير طـرح تـحـول       -هاي اقتصادي
اقتصادي سبب شده است تا ارتجاع حاكم در هراس 
از اعتراض هاي مردمي و پيوند آن با جنبش پويا و 
زنده ضد استبدادي، با برنامه يي زمان بندي شده و 
مرحله اي، آزادسازي اقتصادي بر پايه فرمان هـاي  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را به مـورد  
اجرا درآورد. به عالوه، تشديد رويـارويـي و كـش         
مكش درحاكميت و بين كانون هاي انگلي قدرت و 
ثروت، از ديگر دليل هاي اجـراي مـرحلـه اي و          

حساب شده تر برنامه هاي اقتصادي است كه حقوق و منافع اكثريت جامعه را پايمال مـي سـازد.     
برنامه آزاد سازي اقتصادي، چه به صورت مرحله اي و زمان بندي شده و با شيب ماليم و چه بـه  

 صورت ضربتي و آني، كامال به زيان مردم به ويژه زحمتكشان و مجموعه مزدبگيران كشور است.
 

 نشست هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
فعاليت تشكل ها و سنديكاهاي مستقل كارگري، به رغم دشواري هاي ناشي از سـركـوب و         
پيگرد فعاالن سنديكاليست، تاثيرهاي مثبت و اساسي يي  بر جنبش كارگري كشور و نيز فضـاي    
سياسي جامعه به جا گذارده است. مبارزه اين تشكل ها نقش غير قابل انكاري در رشـد و قـوام         
جنبش اعتراضي زحمتكشان به همراه داشته است،  و از اين رو ادامه مبارزه سنديكاهاي مستقل در 
مرحله كنوني از اهميت بسيار برخوردار است. دراين زمينه چندي پيش نشسـت هـيـات مـديـره           
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه برگزار شد. براساس اطالعيه يي كه دراين زمينه انتشار يافت،  

با موفقيت توام بوده اسـت.  “  بر جايگزين كردن كار جمعي”  برگزاري نشست هيات مديره با تاكيد 
اين نشست بـا  ” دراطالعيه هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه تصريح گرديده است:  

شركت كليه اعضا هيات مديره برگزار شد ... پس از بحث و بررسي وضعيت كنوني سـنـديـكـا و          
مشكالت فوري موجود، از جمله مساله بازگشت به كار اعضاي اخراجي هيات مديره، جلسـه وارد    
مبحث انتخابات هيات مديره شد ... در جريان مباحث مربوط به انتخابات، پيشنهادي مبني بر تغيير    
رويكرد هيات مديره و جايگزين كردن كار جمعي به جاي انتخاب رييس هيات مديره طـرح شـد.     
روش پيشنهادي جديد به هيات مديره سنديكا امكان ميدهد كه با وحدت و همدلي بيشتـري بـه     
امور پرداخته و امكان مشاركت و مسئوليت پذيري را به طور يكسان براي كليه اعضا هيات مديـره  

در پايان “  فراهم نمايد. اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيات مديره سنديكاي هفت تپه رسيد.  
هيات مديره سنديكاي هفت تپه ... اميدوار است بتواند در شـكـل      ”اطالعيه خاطر نشان مي شود: 

جديد موثرتر و نيرومندتر در جهت تامين منافع كارگران شركت نيشكر هفت تپه گـام بـردارد و         
در اوضـاع    “  همچنين با توان بيشتري به وظايف خود در قبال جنبش كارگري ايران عمل كـنـد.     

حساس كنوني و با توجه به موضوع آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه ها و تاثير اين سياست ضـد  
مردمي برحقوق ومنافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، وظيفه سنديكاهاي كـارگـري بـه ويـژه         
درعرصه سازمان دهي اعتراض هاي ناهماهنگ و پراكنده كارگران، اهميت فراواني دارد. توضيح و  

اجتماعي، به ويژه حذف يارانه ها، از سوي تشكل -افشاگري درباره طرح هاي ضد مردمي اقتصادي
هاي مستقل و واقعي كارگري از جمله سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه مي تواند به باال بـردن   

سنديكايي موجود در كشور ياري رسـانـد.      -سطح سازمان يافتگي و همبستگي درجنبش كارگري
حزب توده ايران، از مبارزه خستگي ناپذير تشكل ها و سنديكاهاي كارگري قاطعانه پشتيباني مـي  
كند، و همراه و همدوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در راه تامين منافع سياسي وصنفي آنـان  

 رزميده و مي رزمد.
 

 افترا زدن، و دروغ پردازي در باره دگر انديشان 
طي هفته هاي اخير، جعل، دروغ پردازي، و افترا نسبت به نيروهاي ترقي خواه و به طور كـلـي     

تيرماه خود، در مـطـلـبـي        2دگرانديشان، دامنه گسترده اي يافته است. روزنامه اعتماد، در شماره  
، كانون نويسندگان ايران “ شبكه اطرافيان فرح پهلوي چه كساني بودند” سراسر كذب كه با عنوان:  

را مورد اتهام قرار داده و تاريخچه آن را تحريف كرده است. دراين رابطه، كانون نويسندگان طـي     
بيانيه يي اين دروغ پردازي هاي هدفمند را افشا كرده است. دربخشي از بيانيه فوق آمـده اسـت:      

براي نسل جواني كه به سبب حاكميت فضاي سانسور و اختناق برجامعه در معرض وارونه نمايـي  ” 
و دروغ پراكني امثال نويسنده روزنامه اعتماد قرار دارد، اشاره اي به چند فراز از تاريخ خونبار كانون 

درست برخالف ادعاي ” سپس در بيانيه يادآوري مي شود:  “  نويسندگان ايران را ضروري مي دانيم. 
اين كانون همچون  “ راه افتادن كانون نويسندگان با كوشش فرح” نويسنده روزنامه اعتماد مبني بر 

نهاد دفاع پيگير از آزادي بيان ومبارزه با سانسور در تقابل با رژيم ستم شاهي از جمله اعوان وانصار 
فرح پهلوي شكل گرفت. تاريخ گواهي مي دهد شأن نزول و فلسفه وجودي كانون مقابله با تالش  

بـود ... در سـال             “ كنگره نويسندگان و شاعران”رژيم شاه براي راه اندازي جريان دولت فرموده 
، چند تن از اعضاي كانون از جمله داريوش آشوري، محمود اعتمادزاده (به آذيـن)، بـهـرام        1349

بيضايي ... و سعيد سلطان پور بازداشت و يا به ساواك احضار شدند. كانون به اين بازداشت هـا و        
احضارها اعتراض كرد، اما باتشديد اختناق و سانسور و سركوب ستم شاهي فعاليت كانون عـمـال     

مهر ماه به همت كانون نويسندگان گردهمايي بزرگ و    27تا  18، از 1356متوقف شد ... در سال 
درمحل انجمن روابط  “شب هاي شاعران و نويسندگان”تاريخي نويسندگان و شاعران ايران به نام 

فرهنگي ايران و آلمان (انستيو گوته) برگزار شد. استقبال مردم از اين اقدام كانون و حضور پر شور    
به سهم خود سكوت گورستاني چندين ساله ي استبـداد  “  ده شب” و انبوه آنان در برنامه هاي اين 

سلطنتي را درهم شكست و فضا را براي حضور و فعاليت جريان ها و نيروهاي سياسي اپوزيسيـون  
با صداي بلنـد  ” تيرماه خود اعالم مي دارد:   7كانون نويسندگان ايران درپايان بيانيه ...“  آماده كرد 

اعالم مي كنيم كه اگر اين روزنامه (اعتماد) دراين پندار به سر مي برد كه با چاپ اين گونه مطالب 
و سم پاشي بر ضد نهاد آزاديخواهي چون كانون نويسندگان ايران مي تواند رضايت سانسورچيـان  
را تامين كند و براي خود حاشيه امنيتي بسازد، بايد بداند كه درخطا و توهمي محض و مهلك بـه    
سر مي برد. قاعدتا تجربه سي و اندي سال زندگي در فضاي سانسور و اختناق بايد به اهل قلم بـه   
طور عام و اهل مطبوعات به طور خاص نشان داده باشد كه آن چه آزادي بيان، از جمله انـتـشـار    
آزادانه ي مطبوعات، را تضمين مي كند نه تمكين و كرنش و باج دادن به سانسورچيـان بـلـكـه       

هـمـه حـزب هـا و           “  مقاومت پيگير در برابر سانسور و دفاع استوار و راسخ از آزادي بيان است. 
نيروهاي راستين مدافع آزادي و عدالت اجتماعي در كنار كانون نويسندگان ايـران، افـتـرا، دروغ        
پردازي، و جعل تاريخ، از جمله جعل تاريخ فعاليت كانون نويسندگان ايران را محكوم كرده و مـي    

 كنند.
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انگليسي ها عليه دولت ملي دكتر محمد مصدق، مـجـبـور    
شده بود براي حفظ جان دوستانش، مجموعه بي شماري از 

آن مرد مردستـان و انسـان        -نامه هاي مرتضاي كيوان 
را كه به افشار نوشته بـود در     -شريف تاريخ معاصر ايران 

در ادامه اين مطلب، با اشاره بـه    “  چاه آب منزلشان بريزد. 
در همين دوره بـعـد از         ” اوضاع كنوني، تاكيد مي گردد:  

سقوط سلطنت، يعني در بيست سال اخير، اولياي محـتـرم   
حضرت عبدالعظيم (به صرف گذشت سي سال و رفع مانع  
فقهي) قبر بديع الزمان فروزانفر، بزرگترين استاد در تاريـخ   
دانشگاه تهران و يكي از نوادر فرهنگ ايران زمين را، بـه    

ميليون تومان (درآن زمان قيمت يك اتـومـبـيـل         1مبلغ 
پيكان دست سوم) به يك حاجي بازاري فروختنـد. هـيـچ        
كس اين حرف را باور نمي كند. من خودم نيز باور نـمـي      
كردم تا نديدم  ... تا خودم رفتم و به چشم خويش ديـدم.       
در كجاي دنيا چنين واقعه اي ... امكان پـذيـر اسـت؟ از        
چنين ملتي چگونه بـايـد تـوقـع حـافـظـه تـاريـخـي                 

[شفيعي كدكني، منبع گزارش ميراث، به نقـل از     “  داشت؟
]. چنانكه پيداسـت،    1390تير ماه،  9خبر آنالين، پنجشنبه، 

ستيز با فرهنگ، ارثيه معنوي، و هويت ملي ايران از سوي 
رژيم واليت فقيه زواياي گوناگون و متنوعي را در بـرمـي   
گيرد و به شكل هدفمند و سيستماتيك اجرا مي گردد. در    
سال هاي اخير اين برنامه عالوه بر آنكه به بنيادهاي ملي 
و جايگاه بي بديل كشور در جهان آسيب وارد آورده، بهانـه  
يي به دست تعدادي از دولت هاي نو بنياد داده است تا بـا  
استناد به سياست و برنامه جمهوري اسالمي به زيان ايران 
براي خود سابقه و هويت تاريخي بتراشند.  پايگاه اطـالع     

تيرماه، با انتقاد از حكم دادستاني انقـالب   6رساني جرس، 
اسالمي شهر ياسوج براي پايين آوردن مجسمه آريوبـرزن  

دردنياي امروز داشتن سابقه تاريخي براي ملت ها ” نوشت:  
و كشورها يك مزيت است. دولت هاي جديد التاسيس كه  

هـزار   6فاقد تاريخ ديرين هستند به كشوري مانند ايران با 
سال پيشينه تاريخي رشك مي برند و به صورت مصنوعي 

بـه ايـن     “   در پي ايجاد سابقه تاريخي براي خود هستنـد.  
ترتيب، سياست رسمي رژيم واليت فقيه در سـتـيـز بـا           
فرهنگ و هويت ملي ايران كه دستاورد تمام خلـق هـاي     
ساكن آن است، به سود مطامع توسعه طلبانه استعمـار در    

 دوران كنوني است. 
سياست شوم هويت زدايي از سوي رژيم واليت فقيه آن 
روي ديگر سكه ي سياست رژيم سرنگون شده سلطنـتـي   
است كه زير عنوان تمدن بزرگ شاهنشاهي به هويت خلق 
هاي ساكن ايران تعرض مي كرد و به اين ترتيب فرهنگ 
ملي مشترك همه ايرانيان را پايمال مي ساخت. ذكر نكتـه  
يي درخصوص سياست واپس گرايان خالي از فايده نيست. 
همزمان با بحث هاي داغ پيرامون فرهنگ و ارثيه معنـوي  
تاريخي ايران، خبرگزاري فارس، كه به سپـاه پـاسـداران      

يـهـودي   ” تيرماه، نـوشـت:       12وابسته است، در گزارشي، 
سازي قدس كامل تر مي شود ... رژيم صهيونيستي قصـد     
دارد طرحي را بررسي كند كه در صورت تصويب نام اماكن 
و راه هاي مختلف در شهر قدس از جمله نام ايـن شـهـر      

اگر تغـيـيـر نـام       “  مقدس به اسامي عبري تغيير مي كند. 
اماكن از سوي اسراييل به هدف هويت زدايي صورت مـي  
گيرد، به اقدام هايي نظير برچيدن تنديس افتخارات ملي و 
حذف ارثيه معنوي غني فرهنگ ملي و تاريخي ايـران از      
سوي رژيم واليت فقيه چه نامي بايد داد؟ آيا سـتـيـز بـا       
هويت و فرهنگ ملي مشترك همه ايرانيان هويت زدايـي  
نيست؟ و اصوال چرا اسراييل محكوم بوده ولي جمـهـوري   
اسالمي به خاطر ستيز با هويت ملي محكوم نيست؟ مردم 
ميهن ما در طول تاريخ طوالني و پرفراز و نشيب خـود از    
فرهنگ، ارثيه معنوي، و هويت ملي خود در برابـر هـمـه      
غارتگران، زورگويان و مستبدان داخلي و خارجي به خوبـي  
و شايستگي تمام دفاع و حفاظت كرده انـد. جـمـهـوري          

 اسالمي از اين قاعده و تجربه تاريخي مستثني نيست.

مبارز استوار  ادامه واپس گرايان و ستيز با فرهنگ ...
آرمان بهروزي 
مردم، طبقه كارگر، 
و زحمتكشان ميهن 
 مان درگذشت.

ــي       تــالش و ب
قراري مدام او به حضور در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي، جلوه 
يي از اشتياق رفيق اصغر به عدالت اجتماعي و آرمان هاي طـبـقـه    

تيرماه، قلبي كه همواره در آرزوي سعادت  18كارگر بود. روز شنبه،  
مردم و زحمتكشان ميهن مان مي طپيد، از طپش باز ماند؛ رفـيـق     

سالگي در بيمارستاني در تهران درگذشت. رفيق شكوري از سـال        87اصغر شكوري در سن 
هاي آغازين بنيانگذاري حزب توده ايران به عضويت حزب در آمد، و از فعـاالن پـر تـالش        
مبارزات سنديكايي دهه هاي بيست و سي خورشيدي در تشكل شوراي متحده كارگري بـود.  

، در دامنه هاي سبالن، در خانواده يـي از تـبـار        “ گنزق” در دهكده  1303رفيق اصغر كه در 
زحمت متولد شده بود هنوز نوجواني بيش نبود كه به صف رزمندگان فرقه دمكرات آذربايجان 

مرداد و به خاك و خون  28به هدف مبارزه با ستم ملي پيوست. رفيق شكوري پس از كودتاي 
كشاندن حزب طبقه كارگر و تشكل هاي كارگري نيرومند آن زمان كه در برابر بـي حـقـوق      
نگهداشتن توده هاي زحمت، و در نتيجه، براي غارت منبع هاي سرشار ميهـن و در درجـه         
نخست طالي سياه نفت، مانع هاي جدي و اساسي يي به حساب مي آمدند، و دو سال پس از 

، بار ديگر همراه رفقاي نستوهي هـمـچـون     1338تيرباران ستاره اميد، خسرو روزبه، يعني در 
هاشم بني طرفي، دستگير و زنداني شد. به زندان افكنده شدن هاي رفيق اصغر شكـوري تـا      
سال هاي دهه شصت (پس از انقالب) همچنان ادامه داشت. رفيق شكوري بيش از هـفـت          

ي  “به فردا”سال از عمر خويش را در زندان ها سپري كرده بود. زنده ياد محمد زهري در شعر 
 خود گويي از زبان مبارزان استواري از سنخ رفيق اصغر شكوري است كه مي سرايد: 

 طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد كارا ”
 كسي از ما

 نه پاي از راه گردانيد
 “و نه در راه دشمن گام زد

رفيق اصغر شكوري يا (عسگر عمي)  چنان كه دوستدارانش از سر محبت مي ناميدنش ـ      
از احترام گسترده اي در بين زحمتكشان و روشنفكران مردمي برخوردار بود. روح او ماالمال از  
شور مبارزه بود. مبارزات او به طيف رنگين كماني مي ماند از عاطفه ها، مهرباني ها، همـدلـي    
ها، و ياري ها با مردم، دوستان، و رفقا، تا مبارزه سنديكايي و حزبي. تالش و بي قراري مـدام   
او به حضور در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي، جلوه يي از اشتياق رفيق اصغر به عـدالـت     
اجتماعي و آرمان هاي طبقه كارگر بود. حزب توده ايران، درگذشت رفيق اصغر شكوري را بـه   
همسر و خانواده، به ياران و رفقاي او، به همه زحمتكشان، هواداران و اعضاي حزب تسلـيـت   

 مي گويد.  يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

بدرود رفيق اصغر 
 شكوري(عسگر عمي)، 

در طول آن سه روز 
  شورانگيز

 “  دوران ما” جشن دو ساالنه نشريه 
(اوتســت)، ارگــان مــركــزي حــزب         
كمونيست آلمان، در پـارك بـزرگ         

شهر دورتموند، در خـالل   “ ويشلينگن” 
 26تا  24روزهاي سوم تا پنجم تيرماه (

، “ نامه مـردم   ” ژوئن) برگزار شد. غرفه   
بنا به دعوت حزب برادر، در اين جشن 
برپا بود. با وجود هواي نامساعد، ديـدار   
كنندگاني از شهـرهـا و كشـورهـاي         
مختلف در اين جشن شـركـت كـرده      

نـامـه   ” بودند. رفقاي اداره كننده غرفه  
از ديداركنندگـان، و نـيـز از          “  مردم

هموطنان و دوستداران حزب با چاي و 
شيريني پذيرايي مي كردنـد. آخـريـن       

، بيانيه هايـي  “ نامه مردم” شماره هاي 
به زبان هاي انگليسي و آلماني در باره 
موضع هاي حزب، و همچنين كـتـاب   
هاي تازه منتـشـر شـده حـزب بـر            
پيشخوان غرفه چيده شده بـودنـد. در      
سراسر پارك، عالوه بر غـرفـه هـاي      

، چادرهاي نشـريـه     “ دوران ما” متعدد 

هاي ارگان حزب هاي برادر برافراشته بودند. دو    
سوي ميزهاي طوالني كتاب، كه آثار مـاركـس،   
انگلس، و لنين، و همچنين ديگر آثار كالسيك و 
مدرن ماركسيستي ـ لنينيستي بـه زبـان هـاي        
آلماني و انگليسي، در غرفه هاي مختلف، بر آن   
ها چيده شده بود، همواره مملـو از خـريـداران        

، تـئـاتـر    “ دوران ما” بودند. در يكي از غرفه هاي  
گفت و گوي ماركس(شباهت بـازيـگـر نـقـش         
ماركس با ماركس واقعي حيرت انگيز بـود) بـا        
خانمي مصاحبه كننده(با لباسي قرن نوزدهمـي)،    
همراه با بازي ميميك كمديني كه اوضاع كنوني 
جهان را به سخره مي گرفت، بسيار جالب توجـه  
بود. در نقطه ديگري از پارك، بر صحنه وسيع و  
بلندي، اركسترهاي گوناگون آلماني، و همچنيـن  
اركستري نيويوركي همراه با كُر مردان و زنـان،    

هنرنمايـي مـي     
 6ادامه در صفحه 
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را حفظ كنند. به عالوه، سياست سپاه پاسداران همسو و هماهنگ بـا     
برنامه هاي بيت رهبري و ولي فقيه صورت مي گيرد، و در عـمـده       
ترين خط هاي خود در حال حاضر، كامل كننده سياست هـاي ولـي     
فقيه است. حوادث هفته هاي اخير در عين حال نشانگر تالش بخـش   
هايي از حاكميت براي تخفيف بحران سياسي كنوني و تالش براي به 
ميدان آوردن بخش هايي از نيروهاي اصالح طلب براي شـركـت در     
انتخابات مجلس آينده است. علي الريـجـانـي، درگـفـت و گـوي              

نفي اصالح طلبان، نـفـي     ” تيرماه، تاكيد كرد:   14اختصاصي با ايسنا، 
اين مانور سياسي كه آن را بايد حركتي درجهت فضـا    “  واقعيت است. 

سازي براي انتخابات آينده مجلس و پس از آن انتخـابـات ريـاسـت       
جمهوري ارزيابي كرد، با سخنان معاون امور بين المللي هيات موتلفـه  
كامل مي شود كه طي سخناني در اردوي جامعه اسالمي دانشجويـان  

نتايج انتخابات مجلس تاثير عميقي بـر  ” تيرماه، گفته بود:   15زنجان، 
ساخت سياست و معادالت سياسي داخلي بويژه درانتخابات ريـاسـت     
جمهوري آينده خواهد گذاشت ... همه تالش خواهند كرد تا انتخابات    
به هم افزايي گروه ها براي نمايش حماسه ديـگـري از مشـاركـت         
حداكثري مردم بيانجامد ... ادبيات انتخاباتي جريان هـاي سـيـاسـي          
كشور بايد از بلوغ بيشتري برخوردار شده ... اصالح طلبان معـتـدل و        
معتقد به اصول و آرمان هاي انقالب يك ضلع رقابـت انـتـخـابـات        

چنين مانورهايي كه در چارچوب سياست محوري رژيـم  “  خواهند بود. 
واليت فقيه، يعني ترميم و بازسازي روبناي سياسي براي رهـايـي از     
بحران، در پيش گرفته شده و مي شود، هدف ديگري را نيز دنبال مي 
كند كه عبارت است از: تحميل تفرقه و چند پارگي بـه صـف هـاي        
اصالح طلبان، و ايجاد شكاف در جنبش مردمي، كه اصلي ترين مانع 
در مقابل ارتجاع حاكم در اجراي برنامه ترميم روبناي سـيـاسـي در        
مواجهه با تحوالت داخلي و منطقه اي است. هنگام بررسي علت ها و  
نتيجه هاي مانورها و سياست هاي طيف ارتجاع حاكـم، اشـاره بـه        
مانورهاي دولت ضد ملي احمدي نژاد و ماهيت واقعي اين گونه اقـدام  
ها، به منظور تشخيص صحيح صحنه سياسي و سرشت و مضـمـون     
تحول هاي جاري كشور، با اهميت تلقي مي گردد. مخالفت احـمـدي    
نژاد با طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها و بازخريد و بـازنشـسـتـه     
ساختن استادان يكي از مهم ترين مانورهاي اين باند ماوراء راسـت و    
قشري در هفته هاي اخير بود، كه زمان آن نيز به طور دقيق انتخـاب  
شده بود. تاريخ معاصر ميهن ما با چنين اقدام هاي فـريـبـكـارانـه و         
سالوسانه از سوي هيات حاكمه، نيروهاي واپس گرا، و وابسـتـگـان        
استعمار و امپرياليسم بيگانه نيست. اكنون نيز ارتجاع حاكم، طراحان و  
مجريان كودتاي انتخاباتي، و بيش از همه، دولت ضد ملي احـمـدي     
نژاد، با مانورهاي چند وجهي خود صرفا بسط دامنه نفوذ خـويـش را     
دنبال مي كنند و براي آنان مردم، اراده توده ها، و خواست هاي آنان، 
از جمله مسايلي چون تفكيك جنسيتي در مراكز آموزش عالي و جـز    
اين ها، فاقد كم ترين ارزش و اهميت است. به گواهي تاريخ و تجربه  
هاي سه دهه اخير، واكنش هاي متقابل كانون هاي قدرت در بـرابـر   
يكديگر در اوضاع كنوني، به طور مثال مخالفت احمدي نژاد با برخـي  

فرهنگي، داراي محتوي مثبت، مـتـرقـي، و       -سياست هاي اجتماعي
 مردمي نيست و نخواهد بود.

در هفته هاي اخير، به موازات فعل وانفعال ها در حاكميت، تامل در 
باره ارايه راهكارهاي موثر براي غلبه بر خودكامگي، و هـمـچـنـيـن        
معضالت كنوني جنبش مردمي و ضرورت تدقيق برنامه هاي مبارزاتي 
نيروهاي مخالف استبداد، از موضوعات مورد توجه طيف هاي گوناگون 

 نيروهاي آزادي خواه كشور بوده است. 
مخالفت قابل تامل و فزاينده با سياست هاي ناسنجيده بخشـي از    
اصالح طلبان، نظير نامه سرگشاده جمعي از دانشجـويـان دانشـگـاه       
تربيت مدرس به رسول منتخب نيا و مصطفي كواكبيان، و رد نـقـطـه    
نظرهاي اين افراد و اصوال اين نحله فكري اصالح طلبي، و نيز انتشار 
نامه دربردارنده پرسش گروهي از جوانان فعال در ستادهاي انتخاباتـي  
ميرحسين موسوي و كروبي از علي شكوري راد، كه درآن موضع هاي 
اخير آقاي خاتمي مورد انتقاد شديد قرار گرفته است، نشانگر آن تب و 
تاب جدي و ريشه دار در جامعه امروز ايران است كه درك و تشخيص 

 آن چندان دشوار نمي نمايد. 
گرچه موضع هاي اعالم شده از سوي برخي ديگر از چهـره هـاي     
اصالح طلب، مانند موضع گيري مصطفي تاج زاده در مـقـايسـه بـا         
سخنان خاتمي، مزروعي نشانگر تفاوت هاي جدي و پختگي بيشـتـر   

 . مبتني بر تجربيات دردناك جنبش اصالح طلبي در سال هاي اخير است ادامه معضل بي اعتباري بيش از پيش ...
آنچه بايد در مركز و كانون توجه قرار گيرد عبارتست از اين واقعيت كه، به دليـل  
تضاد اكثريت جامعه با حاكميت رژيم واليت فقيه، و گسترش اختالف ها بين جنـاح  
ها، سران ارتجاع، و در رأس آن ولي فقيه، مترصدند تا با مانورهاي حساب شـده و    
ايجاد اختالف در صفوف نيروهاي اصالح طلب، تا حد دادن برخي امتيازات بسـيـار   

، فضـاي  “ اصالح طلبان معتدل” محدود در زمينه اجازه شركت در انتخابات آينده به 
، و به عبارت ديگر فرونشاندن آتش مـخـالـفـت     “اعتدال”سياسي كشور را به سمت 

هاي گسترده مردمي با استبداد كشانده و با تغيير برخي مهره هاي سوخته، از جملـه  
احمدي نژاد و بخشي از كارگزاران اصلي دولت او، شرايط مناسب تري را براي ادامه 
حاكميت واليت فقيه مهيا كنند. جنبش مردمي ميهن ما از تجربيات گرانبهايـي در     
شانزده سال، اخير، يعني از شروع جنبش اصالح طلبي تاكنون، برخوردار است كـه    
مي تواند با اتكاء به آن راهكارهاي موثر مقابله با توطئه هاي نيروهاي ارتجاعي را   
تنظيم كند. تجربيات سال هاي اخير نشان مي دهد كه نيروهاي ارتجاعي نه تنـهـا    
خواهان اصالح شيوه حكومت مداري در ميهن ما نيستند بلكه همه امكانات خود را 

-براي از بين بردن جنبش مردمي و متوقف كردن روند اصالح حاكميت سياسـي    
اقتصادي كشور به كار برده اند. بي اعتقادي به نقش توده ها و نيروهاي اجتماعي و  
قرباني كردن منافع توده ها در سازش هاي مقطعي، چشم اسفنديار جنبش اصـالح  
طلبي و رهبري سياسي آن بوده است كه به گواهي برخي موضوع گـيـري هـاي        
همين رهبران زمينه ساز بي باوري بخش هاي وسيعي از مردم ميهن ما نسبت بـه    
برنامه اصالحات بوده است. تكرار اين تجربيات، آنهم در شرايط كنوني كشور و بـي   
اعتباري روز افزون ولي فقيه و دولت برگمارده و شيوه حـكـومـت مـداري او، و             
همچنين در شرايطي كه تأثير توفان جنبش هاي مردمي منطقه دير يا زود به ميهن 
ما خواهد رسيد،  نه تنها براي مبارزه بر ضد استبداد مضر خواهد بود بلكه مي توانـد  

 به مثابه خودكشي سياسي نيروهايي كه به دام ارتجاع به غلتند تلقي شود.     
تصور تغيير، اصالح، و تحول، بدون حضور مردم و ناديده انگاشتن خواست هـاي  
آنان، تصوري نادرست و فوق العاده زيانبار است كه بايد قاطعانه با آن مقابله كـرد.    
انگلس، در زمينه نقش توده ها در تحول هاي اجتماعي، سخن پرمعنايـي دارد. او       
تصريح مي كند كه، براي هر نوسازي وتغيير و تحول توده ها بايد خـودشـان درآن     
شركت ورزند و خودشان بايد دريابند كه براي چه مبارزه مي كنند و جان شان را فدا 
مي سازند. راهكار واقع بينانه در شرايط كنوني نه در سازش مقطعي با بخش هايـي   
از ارتجاع بلكه ادامه مبارزه با شيوه حكومت مداري كنوني، سازمان دهي جـنـبـش    

مشترك مبارزاتي و بهـره  مدني، رسيدن به چارچوب هاي واقع بينانه و -هاي اجتماعي
 فقيه است.  جويي موثر از تضادهاي دروني حاكميت و مواضع تضعيف شده رژيم واليت 

كردند. غرفه كوبا همچون سال هاي پيش بيشترين ديدار كنندگـان را در خـود          
داشت. اركستر كوبايي در تمام روز مشغول نواختن بود، و نسيمي خوش و صميمـي  
از ساحل هاي كارائيب با خود به همراه مي آورد. به هنگام اجراي ترانه مـعـروف      

حاضران در غرفه از شور خاصي به هيجان درمي آمدند. منظره   “ فرمانده چه گوارا” 
، منظره يك جشن خانـوادگـي را داشـت: كـودكـان،             “ دوران ما” عمومي جشن 

نوجوانان، جوانان، دختر و پسر، در جنب و جوش بودند. زنان، مردان، پير و جـوان،     
سياه، سرخ، زرد، و سفيد، كه معناي ژرفي از پيوند انترناسيوناليستي را تداعي مـي    
كرد، از اين غرفه به آن غرفه سر مي زدند. در چادر كـنـفـرانـس هـا، هـمـواره             
ديداركنندگاني در خالل اين سه روز حضور داشتند كه با عالقه و كنـجـكـاوي از      
وضعيت مردم و حزب هاي كمونيستي و كارگري كشورهاي مخـتـلـف خـبـر و          
اطالعات مي خواستند، خبر و اطالعاتي كه معموالً در چارچوب برنامه هاي ديداري 
و شنيداري تراست هاي رسانه اي بين المللي ويا فرا ملي بازتابي پيدا نمي كنـنـد.   
آگاهي از وضعيت سياسي، اقتصادي، و اجتماعي ميهن ما ايران، به ويـژه پـس از       
انتخابات همراه با تقلب دوره دهم رياست جمهوري، از مورد هايي بوده است كـه    
شركت كنندگان در جشن، و حاضران در چادر كنفرانس ها، همـواره بـدان ابـراز        
عالقه كرده اند، كه از سوي نمايندگان حزب در اين باره توضيح داده شده اسـت.    
امسال چند و چون خيزش هاي مردمي شمال آفريقا مورد سؤال و بحث بود.  در      

، و به منظور بررسي  خيزش هـاي مـردمـي        “ دوران ما” ميز گردي كه به دعوت 
دركشور هاي عربي  شمال افريقا  و منطقه خاورميانه برگزار شد،  نماينده حزب مـا  
ضمن برشمردن دليل هاي اين خيزش ها كه  موجب در هم ريختن  حكومت هاي 
ديكتاتوري در اين منطقه ها شده است، خاطر نشان كرد كه،  اين خيزش ها تنـهـا   
تغييراتي روبنائي را در اين كشورها باعث گرديده است، و ساختار هاي ديكتاتـوري  
در آن ها  همچنان پا بر جا مانده اند، و خطر بازگشت ديكتاتوري و سركوب جنبش 

دور از انتظار نمي تواند باشد. تا زماني كه تشكل هاي مستقـل و دمـكـراتـيـك            
كارگران، زنان، و دانشجويان، و آزادي كامل مطبوعات و رسانه هاي همگانـي در    
اين كشور ها  نهادينه  نشده اند،  ادامه مبارزه هوشيارانه  نيروهاي مترقي  با حفظ 

 آمادگي كامل در برابر خطرهاي احتمالي، ضروري اند.            
 

 ادامه در طول آن سه روز  ...
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يكي از بنگاه داران، در حالي كه به تاثير حذف يارانه ها در   
قيمت هر آجر سفالي كـه  “ اين مورد اشاره مي كند، نوشت:  

تومان، تيرآهـن   250تومان بود در حال حاضر به  140قبال 
ميليون تومان افزايش  7هزار تومان و آزمايش خاك به  50

درمورد مسكن مهر، همين بنگاه دار، مي گويد: “ يافته است.
تا آنجا كه ما سراغ داريم بسياري از متقاضيان مسكن مهر “ 

انصراف داده اند و حاضر هستند اجاره نشين باشند امـا بـه     
خارج از تهران و شهرري كه نه آب و برق درست و حسابي 

 “ و نه حمل و نقل مناسبي دارد، بروند.
واقعيت آن است كه در داخل شهرهاي بزرگ، و تهـران،  
زمين هاي بسيار مناسبي وجود دارد كه پروژه مسكن مهر را 
مي شد در آنجا ها اجرا كرد، اما درهم تنـيـدگـي مـنـافـع         
سركوب گران به خصوص در رابطه با مسكن، كه بـه آن      
فقط و فقط با ديدي سودجويانه نگريسته مي شود، بـاعـث     
گرديده است تا پروژه مسكن مهر در تمامي شـهـرهـا در        
منطقه هاي دور افتاده شهري به مرحله اجرا در آيد. بر هيچ  
كس پوشيده نيست كه زمين هاي مرغوب شهري تـنـهـا      
نصيب كساني مي شود كه در مرتبه هاي باالي حكومـتـي   
مشغول به كارند، و با سوء استفاده از مقام خود و از طـريـق   
زد و بند، اين زمين ها را در اختيار مي گيرند و بـه نـفـع          
خويش در اين راستا عمل مي كنند. چنانچه چنيـن فسـاد      
گسترده و آزمندانه يي وجود نمي نداشت، هـمـيـن طـرح       
مسكن مهر مي توانست از مشكل هاي مسكن زحمتكشان 
ميهن تا حدود زيادي بكاهد. براي داشتن  تصويري واقعـي   
از اين فساد آشكار و گسترده، به دو مورد استناد مي كنيـم.  

خرداد ماه،  مصاحبه يي  با اسداله عسگر  21روزنامه شرق، 
اوالدي داشت كه وي در قسمتي از آن، در اشاره به محـل  
نمايشگاه بين المللي تهران كه قرار بود به فروش بـرسـد،     

مسئله نمايشگاه كه پيش آمد، نمايشگاه را واگـذار      “ گفت:  
كردند به يك نهاد دولتي و اين واگذاري نبـود، كـه مـن        
اعتراض داشتم و گفتم نمايشگاه را بايد بدهيد به بـخـش     
خصوصي. آقاي رحيمي به اتاق بازرگاني آمد و گفـت كـه      
شما بخر و من هم گفتم مي خرم. من نگفتم چـك مـي        
كشم، گفتم مي خرم. پولش را مي دهم. من چـك بـلـد          

تيرماه، در رابطه با پرونده  23روزنامه اعتماد، “ نيستم بكشم.
زمين خواري شهرام جزايري، از قول نمـايـنـده دادسـتـان        

رسيدگـي بـه پـرونـده         “ عمومي و انقالب كرمان، نوشت:  
و ايـن  “  مربوط به اراضي هفت باغ همواره مورد توجه است.

بدان معناست كه زنداني شدن شهرام جزايري نه در ارتبـاط  
با مبارزه با مفاسد اقتصادي، بلكه در رابطه با نـزاع جـنـاح      
هاي حكومتي صورت گرفته است، و نمونه نمايشگاه بـيـن   
المللي تهران هم به خوبي نشان مي دهد كه معامله فروش 
به هر طرف كه سوق پيدا كند، زحمتكشان ميهن نصيبي از 
آن نخواهند برد و تصادفي نيست كه پروژه هاي مسـكـن     
مهر در منطقه هايي اجرا مي شود كه حتي از آب و برق بـه  
عنوان يك نياز اوليه محرومند. حاكمان كنـونـي در ايـن         
دوران از هر طريق ممكن در صـدد چـپـاول و غـارت               
زحمتكشان ميهن مان هستند. منابع مالي بانك ها كه بـه     

طور عمده از سرمايه هاي مالي ميليون ها ايرانـي فـراهـم       
شده اند، در واقع به غارت مي روند. درآمدهاي حـاصـل از      
فروش نفت به غارت مي رود. طرح ضد مردمي حذف يارانه  
ها فشار هاي طاقت فرسايي را به ميليون ها ايراني تحميل 
كرده است. افزايش قيمت مسكن و اجاره بها از آن رو بـا       
اهميت است كه پيامدهاي اجتماعي آن مي تواند فوق العاده 
مخرب باشد. در صورت ادامه اين روند، ما بايد شاهد يـك     
بحران عميق اجتماعي باشيم، بحراني كه حتي در صـورت    
سرنگوني اين رژيم مي تواند تا سال هاي متمادي مشـكـل   

 ها و مصيبت هاي  بي شماري را به دنبال داشته باشد.
 

در اين فالت كوهستاني آفتاب زده، طي زمان هاي دراز، انسان هاي بزرگي زيسته اند كه 
هر يك در كالبد مادي و معنوي عصر خود، با شراره اي ناب بخاطر آنچه كه آنها عدالت و 
فضيلت مي شمرده اند، سوخته اند. براي خود من آشنايي با كارنامه خونين و سوزان حيات 

معنوي آنان يك بيداري، يك غرور و يك احساس وظيفه ژرف بود و تصور مي كنم براي همه 
كساني كه سود يا مقام يا استغراق درهستي بهيمي، خرد و آگاهي آنها را كدر نساخته، چنين 

 خواهد بود! 
 احسان طبري

[ بر گرفته از: پيشگفتار كتاب برخي بررسي ها در باره                        
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موضوع پايين آوردن مجسمه يكي از قهرمانان مـلـي   

از ميدان مركزي شهر ياسـوج، بـه      -آريوبرزن   –ايران 
دستور دادستاني انقالب اسالمي و با تـقـاضـاي سـپـاه        
پاسداران، و روبه رو شدن با مخالفت مردمي و تشكـيـل   
حلقه هاي خود جوش جوانان به گرد اين مجسمه بـراي  
حفاظت از آن، در صدر خبر و گزارش هاي چند هـفـتـه    
اخير قرارداشت. دادستان انقالب اسالمي ياسوج عـلـت      

ترويج نمادهـاي  ” حكم پايين آوردن مجسمه آريوبرزن را 
ذكر كرده است. همچنيـن   “  ارزشي از جمله شهدا و علما

فرمانده سپاه فتح، لشگر سـپـاه پـاسـداران دراسـتـان           
كهگيلويه و بويراحمد، كه به تحريك آن حكم پـايـيـن      
آوردن مجسمه صادر شده، با انتقاد از نصب مـجـسـمـه     
آريوبرزن، قهرمان مقاومت و يكي از سرداران ملي تاريخ 

امروز دم اسب آريوبرزن را مشرف بـر    ” ايران، گفته بود:  
 “تمثال مبارك شهيدان كرده اند و ضروري است دادستان دستور تخريب آن را بدهد.

تخريب تنديس ها، پايين كشيدن مجسمه هاي مفاخر ملي و چهره هاي نامدار تاريخـي، از    
همان نخستين روزهاي حيات جمهوري اسالمي وجود داشته و در سال هاي اخير تـخـريـب      
مجسمه ها و پايين كشيدن شبانه آن ها به ويژه در تهران به صورت سازمان يافـتـه صـورت      
گرفته است، كه مي توان به تخريب تنديس هاي ستارخان، باقرخان، سرداران ملي، شـهـريـار    

ساله آرش تيرانداز، در ميدان مـركـزي    50غزلسراي نامدار، نابودن كردن شبانه مجسمه هاي 
شهر ساري، اشاره كرد. عالوه بر اين ها، واپس گرايان طي چند ماه اخير در ستيز با فرهـنـگ،    
ارثيه معنوي، و هويت ملي اقدام هاي تخريبي ديگري نظير نابود ساختن نقاشي هاي ديـواري  
مربوط به شاهنامه فردوسي در شهر مشهد، برنامه تخريب آرامگاه نادر شاه به بهانه تـوسـعـه      
حريم حرم رضوي، انهدام بافت قديمي و به لحاظ معماري منحصر به فرد شهر شيراز به بهانـه  
توسعه امام زاده ها، احداث مراكز مذهبي درمجاورت معبد آناهيتا در كنگاور، و تخريب بقايـاي  
اين اثر باستاني پر اهميت، تعرض به محدوده بي ستون، و تخريب شهرباستاني بغـسـتـان، و      

 تخريب پل باستاني گرگر، در شهرستان شوشتر، انجام داده اند. 
همه اين مسايل گوياي روش سيستماتيك امحاء آثار ملي كشور است كه بر پايه ديدگاهـي  
شديدا قشري و واپس مانده صورت گرفته و مي گيرد. نابودي و محو ارثيه معنوي و نشـانـه        
هاي بارز هويت ملي و اصوال ستيز با فرهنگ ملي ايران از ويژگي هاي ارتجاع حاكم است. در  
اين زمينه فعاليت هاي هدفمند تخريبي فقط به پايين كشيدن تنديس هاي ستارخان، آريوبرزن 
يا آرش كمانگير محدود نمي شود. واپس گرايان دركليه زمينه ها به نابودي هرگونه اثـري از     
فرهنگ و هويت ملي كمر بسته اند. دراين خصوص چندي پيش استاد گرانمايه شفيعي كدكني  

، با اشاره به نمـونـه   “ از چنين ملتي چگونه بايد توقع حافظه تاريخي داشت” درمطلبي با عنوان: 
در كجـاي جـهـان،      ” خاطر نشان مي سازد:   -سلطنتي و واليي  -هايي در دو رژيم استبدادي

درقرن بيستم، اگر فرخي يزدي (غرض شخص او نيست، بلكه منظور شاعري آزاده و مـيـهـن     
دوست و شجاع از طراز اوست) كشته مي شود، از گور جاي او بي خبر مي ماند؟ نمي دانم شما  
تاكنون به اين نكته توجه كرده ايد كه هيچ كس نمي داند جاي به خاكسپاري فرخـي يـزدي     

شايد ” كجا بوده است؟ ... چرا هيچ كس نمي داند كه قبر فرخي يزدي كجاست؟ خواهيد گفت،    
در آن صورت اين پرسـش   “ در فالن گورستان بوده است كه اينك تبديل به پارك شده است. 

تلخ تر به ميان خواهد آمد كه چرا ما اين چنين ناسپاس و فراموش كاريم كه محلي كه فرخي 
يزدي درآن مدفون شده است تبديل به پارك شود و يك سنگ يادبود براي او درآن پـارك        
نگذاريم؟ ... شاعري كه مانند آرش كمانگير، تمام هستي خود را در تير شعر خود نهاده است و    

او را    “ آمپول هوا” با ديكتاتوري بي رحم زمانه به ستيز برخاسته است و درزندان همان نظام با 
كشته اند، چرا بايد محل قبر او را هيچ كس نداند؟ ... ايرج افشار ... يكي از نوادري بود كه در         
همين كشور ما و در همين روزگار ما، با هزينه شخصي براي تمام مسايل فرهنگي و تاريخـي  
آرشيو داشت ... افشار هميشه اظهار تاسف مي كرد و با دريغ به ياد مي آورد كه بعد از كودتاي    

 واپس گرايان، و ستيز با فرهنگ، ارثيه معنوي، 
 و هويت ملي
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 طرح هاي پرطمطراق، 
 عملكردهاي مخرب

محمود احمدي نژاد اخيراً طي اظهاراتي اعالم كرد كه، در صدد اجـراي    
طرحي است كه بر اساس آن به هر نفر ايراني هزار متر زمين داده خواهـد  
شد تا به ساختن باغ شهرها در آن ها اقدام كنند. البته اين اولين بار نيست  
كه احمدي نژاد چنين وعده هاي توخالي،  و در خوشبينانه ترين حالت، غير 
كارشناسي يي، به مردم مي دهد. او در دوره اول رياست جـمـهـوري اش       
اعالم كرد كه، نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد، و مبارزه با مفـسـدان   
اقتصادي را با جديت پيگيري خواهد كرد. الزم به يادآوري نيست كه هيـچ   
كدام از اين قول هاي داده شده تاكنون صورت تحقق به خود نگرفته انـد.  
حتي اخيراً،  در پي تشديد اختالف بين جناح هاي حـكـومـتـي كـه بـه           

يي از افراد نزديك به او منجر گرديده است، با اشـاره بـه        دستگيري عده 
اسكله هاي غير مجاز ، تهديد كرد كه نسبت به فعاليت هاي غير قانـونـي   
آن ها افشاگري خواهد كرد. اما ايده دادن هزار متر زمين به هـر ايـرانـي       
براي ساختن باغ  شهرها چنان سروصدايي بر پا كرد كه حتي علي خامـنـه   

من جداً از اين طرح “  اي را نيز به واكنش واداشت،  و طي اظهاراتي گفت: 
باغ شهرها نگرانم. آقاي رئيس جمهور هم چند بار با من مطرح كردند، بـه   
ايشان هم گفتم، من نمي دانم چه پيش مي آيد، سوء استفاده چي ها چـه    
كار خواهند كرد. با اين ديد نگاه كنيد كه راه را باز نكنيد. يك عده اي سوء  

 تير).  20مهر، “(استفاده چي اند
ميليون خانوار در    20خبرگزاري مهر، در همان تاريخ، با اشاره به وجود  

ايران، اجرا شدن اين طرح را نيازمند دو ميليون هكتار زمـيـن دانسـت و        
بنابراين چاره اي به نظر نمي رسد جز اينكه از منابع طبيعـي و    “ ...  نوشت:

مهر در ادامه از قـول    “  فضاهاي محيط زيست براي اين امر استفاده شود. 
رئيس جمهور در ابـتـدا     “ شعباني، عضو كميسيون عمران مجلس، نوشت:  

متري مسكن مهر را مي دهد و بعد به زمين هاي هزار  70طرح خانه هاي 
وي در ادامـه،     “  متري مي پردازد كه اين ناشي از عدم برنامه ريزي است. 

هزار نفر اعالم كـرد و       700ميليون و  4متقاضيان مسكن مهر را بيش از 
هزار واحد مسكن مهر   500دولت تنها توانسته است يك ميليون و “ گفت:  

بسازد كه اغلب اين واحدها هم با مشكل تامين زير سـاخـت هـا روبـرو         
 “هستند، پس بر چه اساسي موضوع زمين هزار متري مطرح شده است.

تيرماه، در    20روزنامه ايران كه در نظارت  دولت احمدي نژاد قرار دارد، 
سه سال پيش زماني كه رئـيـس   “ حمايت از اين به اصطالح طرح، نوشت:  

جمهوري ايده مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد را اعـالم      
كرد، بسياري از سر غرض ورزي سياسي يا كم اطالعي، اجرايي شدن آن   
را غير ممكن مي دانستند اما مرور زمان به خوبي نشان داد كه اين طرح با 
عزم دولت به بزرگ ترين طرح عمراني كشور تبديل و در حال حاضـر بـه     
سوي موفقيت كامل نزديك شده است. امروز كه رئيس جمهور ايده يـك     
هزار متر زمين به هر خانوار را مطرح كرده به نظر مي رسد تاريخ در حـال  

“ تكرار شدن است. طرحي كه گفته مي شود مكمل مسكن مـهـر اسـت.       
ايران در ادامه مقاله، سخنان مير محمد غراوي، معاون معماري و شـهـر       
سازي،  را آورد كه ضمن اشاره  به فضاي اختصاص داده شده براي احداث 
باغ در اين طرح، معتقد است كه مردم مي توانند نيازهاي كشاورزي خويش 
را نيز از اين راه تا حدودي تامين كنند؛ او همچنين  به مسئله هزينه هـاي  

بر اساس آمـار    “  شهري و معضل هاي موجود مرتبط  با آن نيز اشاره كرد: 
هر فرد ساكن كالن شهر تهران ساالنه حدود يك ميليون تومان هـزيـنـه    
بابت زندگي در پايتحت به شهرداري مي پردازد كه با اجراي ايـن طـرح       

 “ جديد اين هزينه ها به صورت قابل توجهي كاهش مي يابد.
به نظر مي رسد طرح مذكور عالوه بر اينكه مشكل مسكن را حل خواهد 
كرد، مشكل كمبود محصوالت كشاورزي را نيز رفع خواهد كرد. اما سـوال   
اساسي اين است كه پس اجرا و ادامه طرح مسكن مهر چه ضرورتي داشته 
و دارد؟ اگر قرار است طرح باغ شهرها به مرحله اجرا در بيايد پـس طـرح     
مسكن مهر با هزينه هاي بسيار باال نمي تواند معنايي داشته باشد. در هـر   
صورت آن چيزي كه كامال مشخص است همين طرح نيم بند مسكن مهر 

تيرماه، از قـول ايـرج      21نيز با اما و اگرهاي فراواني روبه رو است. فرآرو،  
رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان كشور، در ارتباط با توقف خط اعـتـبـاري      
مسكن مهر به دليل نبود نقدينگي، و با اشاره به دستور رئيس جـمـهـوري    

هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي به مسـكـن      7مبني بر اختصاص 
تا اين لحظه اين پرداخت صورت نگرفته است و در اين زمينـه  “ مهر، نوشت:  

جاي شگفتي است كه چرا مسئوالن اقدامي براي پرداخت اين ميـزان خـط     
اين سخنان در حالي بيان شد كه وزير مسكن، در   “  اعتباري انجام نداده اند. 

خرداد ماه، با اشاره به اينكه مشكل مسكن تـا سـال        22مصاحبه با فارس، 
هزار ميليارد تومان تسهـيـالت    14پرداخت “  حل مي شود، گفته بود:   1392

براي ساخت و ساز واحدهاي مسكوني مهر در هيچ جاي تاريخ نظام بانـكـي   
تيرماه، خـبـر    19در يك گزارش ديگر، خبرگزاري مهر، “   كشور سابقه ندارد. 

 112ميليون توماني خريد مسكن نه تنها با گذشت    20داد كه، پرداخت وام 
 5روز از سال جاري در بالتكليفي به سر مي برد، بلكه پرداخت وام جِعـالـه     

 ماه است كه متوقف شده است.  6ميليون توماني هم حدود 
تيرماه، در يك گزارش اقتصادي، به موضوع مطـالـبـات     25روزنامه شرق، 

معوق بانكي مي پردازد، و ازقول هادي مقدسي، رئيس كميسيون اجتمـاعـي   
هـزار     80هزارميليارد تومان بـه     50مجلس، آورده است كه اين مطالبات از

ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. بنا بر همين گزارش، اين مطالبات در    
هزار ميلـيـارد    5، رقمي در حدود  1384آغاز كار دولت احمدي نژاد در سال 

تومان بوده است. ما در اينجا قصد بررسي مطالبات معوقه بانكي را نداريم، اما 
براي باز كردن اين بحث، اشاره به يكي از بدهكاران بانكي جالب توجه است. 

ميليـارد تـومـان       1200فروردين ماه، در اين باره ادعا كرد كه،  26رجا نيوز، 
درصد سهام بانك تـازه     30بدهي به شبكه بانكي، متعلق به فردي است كه 

را داراست. هـر دو        “ سامان“درصد سهام بانك  34و  “گردشگري“تأسيس 
اين بانك ها به نزديكان مشايي تعلق دارند. آن چيزي كه در وراي اين طرح  
هاي توخالي و دهان پركن از سوي احمدي نژاد و همفكرانش با وقاحت تمام 
بيان شده اند، انعكاس عملكرد فوق العاده مخرب، انگلي، و ضـد مـردمـي        
كساني است كه هم اكنون در ايران مصدر امورند. حاصل ايـن چـپـاول و         
غارتگري آشكار، فقر و فالكت هر چه بيشتر مردم است. واقعيت آن است كه  
معضل مسكن به چالش جدي زندگي زحمتكشان ميهن تبديل شـده اسـت.     
اين معضل كه مي تواند به انفجار يا فروپاشي يي اجتماعي تبـديـل گـردد،      
سركوب گران حاكم را مجبور كرده است تا به مانورهايي دست بزنند. گزارش 
هاي هر روزه در روزنامه ها و سايت هاي مجاز داخلي اين معضل را در قالب 
بحران افزايش اجاره مسكن به خوبي نشان مي دهد. دولت احمدي نـژاد در     
هراس از اين وضعيت، با صدور بخشنامه يي مقرر كرده است كـه مـيـزان        

درصد فراتر نرود. دولتي كه ادعا مي كنـد تـا حـدود          9افزايش اجاره بها از 
زيادي مشكل مسكن مردم حل شده و تا يكي دو سال ديگـر هـم هـمـه         
صاحب خانه مي شوند، با ابالغ چنين بخشنامه يي،  عملكرد ضـد مـردمـي      

تيرماه، در گزارشي نوشـت:   19خويش را نزد همگان آشكار مي سازد. فرآرو،  
در شرايطي كه دولت سوداي ويال دار كردن تمام ملت ايران را در سر مـي  “ 

پروراند، مردم در بحران وضعيت اجاره بها دست و پا مي زنند. بحراني كه از    
آغاز شده است و طبق معمول تمام اقدامـات دولـت بـراي         90ابتداي سال 

بر اسـاس    “ و در ادامه آورده است:  ”  كنترل آن با شكست مواجه شده است.  
درصدي اجاره ممنوع شد اما روز گذشـتـه    9بسته اجاره بها افزايش بيش از  

تهران “روزنامه “  درصدي اجاره بها خبر داد.  20يكي از نمايندگان از افزايش 
بررسي ها نشـان  “ تيرماه، در رابطه با گشت سيار مسكن، نوشت:   20، “ امروز

مي دهد كه تعزيراتي كردن نرخ قيمت مسكن در چنين شرايطي نه تنها بـه  
“  حل مشكالت كمكي نمي كند كه بر پيچيدگي هاي آن هم مـي افـزايـد.      

تيرماه، از قول سيد ناصر موسوي، نماينده مجلس، نوشت:  19روزنامه شرق، 
سازمان دهي نرخ اجاره بها به صورت دستوري و فرمايشي انجـام شـدنـي      “ 

نيست. با ورود به فصل نقل و انتقال، قيمت اجاره بها در منـاطـق شـهـري        
خرداد ماه، به نقل  21خبرگزاري مهر، ”  درصد افزايش يافته است.  20حداقل 

درصد گران شد. آمار افزايـش    7از مركز آمار ايران نوشت كه، قيمت مسكن 
درصدي قيمت مسكن در حالي انتشار مي  7درصدي اجاره بها و افزايش  20

ماه از طول سال را طي كرده ايم. ابـوالـفـضـل       4يابد كه ما تنها نزديك به 
خرداد ماه، در رابطـه   21صومعلو، معاون وزير مسكن، در گفتگويي با فارس، 

دولت براي كنترل اجاره بهـا،  “ با سياست دولت براي كنترل اجاره بها، گفت:  
سياست توليد مسكن، سياست پولي و سياست تشويقي و تنبيهي را در دستور 

خرداد ماه، در گزارشي از آخرين تغييرات بـهـاي    21خبرآنالين، “   خود دارد. 
مسكن و اجاره بها، به نقل از سامانه مديريت معامالت امالك و مستـغـالت   
كشور از سوي مركز آمار ايران، افزايش اجاره بها نسبت به سال گذشـتـه را     

تيرماه، در گزارشي با عـنـوان    5درصد اعالم كرده است. فارس،   34بيش از 
، به نقل از “ درصدي قيمت مسكن در تهران، كاذب يا واقعي 30تا  15رشد ” 
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رسوايي عظيم ترين 
 امپراتوري رسانه اي غرب

افشاي دامنه اقدام هاي غيرقانوني عظيم ترين امپراتوري رسانه اي 
جهان كه در سه قاره جهان داراي نشريه ها و روزنامه هاي عمـده و    
صاحب كمپاني هاي تلويزيوني است، بحران سياسي همه جانبه اي را 

نـيـوز   ” در انگلستان ايجاد كرده است.  با فاش شدن دامـنـه نـفـوذ         
(اخبار بين الملل) متعلق  به روپرت مرداك، سوپر ميلياردر   “  اينترنشنال

آمريكايي استراليايي نسب، در دولت انگلستان و پليس اين كشـور، و    
اين حقيقت كه نخست وزير انگلستان با آگـاهـي بـه اقـدام هـاي            

در  (“ اخبار جـهـان    ” ) “ نيوز آو د وورلد” غيرقانوني خبرنگاران روزنامه 
اقدام به شنود غيرقانوني مكالمات تلفني و دستيابي به پيام هاي ضبط 
شده تلفني قربانيان جنايت، هنرمندان، و سياستمداران، روابط نزديكي 

داشتـه   “ نيوز اينترنشنال” با سردبيران و گردانندگان روزنامه و كمپاني 
است، سالمت سياسي ديويد كامرون و سياست هـاي او را را زيـر           
عالمت سئوال جدي برده است. يكي از ابعاد مهم اين افتضاح اينست  

براي مدت هاي طوالني بـه     “ نيوز آو د وورلد” كه گردانندگان نشريه 
برخي پرسنل پليس براي همكاري در طرح هايشان رشوه مـي داده      
اند، و اينكه تعدادي از بانفوذ ترين فرماندهان پليس انگـلـسـتـان در       

بوده اند.  نيـروهـاي    “  نيوز اينترنشنال” استخدام رسمي و غير رسمي  
سياسي چپ انگلستان در تحليل هاي خود مهم ترين مشخصه ايـن    
افتضاح را عملكرد هماهنگ و فاسد سه بخش اصلي طبقه حـاكـمـه      
يعني: دولت، پليس، و قوه قضائيه در حمايت از عملكرد سرمايه داري    

مـيـالدي،      1843در  “ اخبار جهان” نوليبرال معرفي كرده اند. روزنامه  
در  “ كاغذ اخـبـار   ” يعني شش سال پس از اولين روزنامه ايران به نام 

 دوران محمد شاه قاجار، پدر ناصرالدين شاه، تأسيس شد. 
پرونده مسئله استفاده از شنود غيرقانوني توسط خبرنگاران وابسته به 

سال قبل در داگاه هاي انگلستان مطرح بـوده     4از  “ نيوز آو د وورلد” 
است، ولي آقاي مرداك به كمك دوستان خود در دولت انگلـيـس و     

همچنين در پليس، از افشاء دامنه واقعي اين افتضاح ممانعت مي كرد.  
اخيراٌ فاش شده است كه مكالمات تلفن هاي همراه بيش از چـهـل       
هزار  نفر و از جمله اعضاي خانواده سلطنتي، سياستمداران برجسـتـه،   

نيوز آو د ” قربانيان جنايات و خانواده هاي آنان، توسط خبرنگاران ويژه 
مورد شنود غير مجاز قـرار  “  اخبار داغ” به منظور دست يابي به  “ وورلد

، “ نيوز آو د وورلـد   ” گرفته اند. اينكه آقاي اندي كلسون، سردبير فاسد  
مسئول مطبوعاتي ديويد كامرون بوده است، و اينكه نخـسـت وزيـر      
انگلستان بر رغم آگاهي از تحقيقات پليس در مورد خالف كاري هاي 

در ماه هاي گذشته، با شخصـيـت هـاي اصـلـي          “  نيوز اينترنشنال” 
گرداننده اين امپراتوري عظيم رسانه اي جلسه هاي رسمي و ديدار و   
نشست هاي خصوصي داشته است، افكار عمومي را به شدت تـكـان     
داده است.  انتشار عكس هاي مهماني هاي خصوصي با حضور ديويد  

نيوز آو د   ” كامرون و سياستمداران راست گراي انگلستان و سردبيران 
در اينكه  اين كـمـپـانـي        “ نيوز اينترنشنال” و مديران عامل “   وورلد

مافيائي مخوف در باال ترين سطوح سياسي انگلستان تاثيـر مـخـرب      
 داشته است، هيچ شكي را باقي نمي گذارد. 

، دستيار رئيس پلـيـس   “ جان ييتس” اكنون مشخص شده است كه 
لندن، پايتخت انگلستان، آگاهانه سعي در جلوگيـري از بـازگشـائـي         

كرده است، و    2009تحقييات در مورد شنود مكالمات تلفني  در سال 
به طورعمد مدارك گمراه كننده يي را براي فريب هيئت تـحـقـيـق       

 كميسيون ويژه پارلمان انگلستان ارائه كرده است.
پيتر كالرك، معاون قبلي رئيس پليس، كه بازرسي اصلي او در سال 

موفق به كشف  “نيوز او د وورلد ”در رابطه با اعمال غيرقانوني   2005
حقيقت نشد، مدعي شده است كه بعد از دستگيري كاليـو گـودمـن،      

در دربار، و گلن مولكير، كارآگاه خصوصي، در  “نيوز آو د ورلد”خبرنگار 
رابطه با شنود غيرقانوني، به توجيه استفاده از كاركنان الزم به منظـور  

مدارك ضبط شده، قادر نبوده است.  به عقيده “ تجزيه و تحليل جامع”
كالرك، فشار دائمي بر امكانات موجود، كه تهديد حمالت تروريستـي  

موجب آن شده بـود،    
فعاليت سرسري پليس 
  در مواردي كه صدمـه
بدني يي  به مردم وارد 
نشده بود را توجيه مي 

 كرد.
ــف،       ــن وص ــا اي ب
مديران اجرائي موسسه 

 “ نيوز اينتـرنشـنـال    “ 
آزادانه و بـه طـوري       
هدفمند، دائماٌ تبـلـيـغ    

مي كردند كه شنود مكالمات تلفني يك پديده همه گير نبوده و صرفاٌ كار يـك    
 گزارشگر عادي و دون پايه بوده است.  

اگر ديدگاه ييتس و كالرك ساده لوحانه به نظر مي رسد، در مورد عـمـلـكـرد     
، دستيار قبلي رئيس پليس پايتخت، كه تمام مسئوليت ها در رابطه “ اندي هيمن” 

را برعهده داشت، چه مـي تـوان      2006با بازرسي شنود مكالمات تلفني در سال 
گفت. آيا آقاي هيمن آنقدر ساده لوح است كه امكان رسوائي خـود بـه سـبـب          

، صرفا چند هـفـتـه بـعـد از          “ نيوز اينترنشنال” تصميم شان به شروع به كار در 
سـاده  ” بازنشسته شدن از اداره پليس را، نتواند درك كند؟ هيمن به ميزانـي از      

را هم انكـار مـي      “ نيوز اينترنشنال” خود اقرار مي كند، ولي وابستگي به “  لوحي
در تالش براي غلبه بر ابعاد بحران كه سـرمـايـه     “نيوز اينترنشنال”كند. موسسه 

گذاري هاي گسترده آن در عرصه رسانه اي در اياالت متحده، انـگـلـسـتـان و        
استراليا را به خطر انداخته است، در اقدامي كامالٌ حساب شده  انتشـار روزنـامـه      

ميالدي به طور مداوم منتشر مي شده است  1843، كه از سال “ نيوز آو د وورلد” 
از “  سـان ” را براي هميشه متوقف كرد. اين نشريه و همزاد هاي ديگر آن نظيـر    

مطبوعات دست راستي و جنجالي انگلستان محسوب مي شوند و تيـراژ هـايـي      
بسيار باال دارند. كارزار بر ضد مهاجران و اقليت هاي قومي، حمايت از جـنـگ        
هاي امپرياليستي، افتضاحات مالي و جنسي و روابط خصـوصـي خـوانـنـدگـان،         

و “  سـان “  هنرپيشگان، ورزشكاران معروف، از عرصه هاي اصلي پوشش خبـري 
محسوب مي شوند.  در جريان تدارك حمله به عراق در سـال      “ نيوز آو د وورلد” 

با انتشار گزارش هاي  “نيوز اينترنشنال”نشريات وابسته به   2003و   2002هاي 
يك جانبه و دادن پوشش رسانه اي  به نظرات دولت به عنوان فاكت هاي اثبات 

 شده، نقش كليدي يي را براي آماده كردن افكار عمومي ايفاء كردند. 
سال گذشته، اكثر قريب به اتفـاق   30مسئله مهم سياسي ديگر اينست كه، در 

نخست وزيران انگلستان با حمايت نشريات پرتيراژ اين موسسه مقتدر رسانه اي   
را بـه     “ تاج بخـش ” به قدرت رسيده اند.  در انگلستان آقاي مرداك اساساٌ  لقب  

خود اختصاص داده است، و اعتقاد عمومي بر آن است كه در انتخابات پارلمـانـي   
آن حزبي پيروز مي شود كه رهبر آن مورد حمايت آقاي مرداك و امـپـراتـوري      

 پرقدرت رسانه اي  او باشد.  
، “ نيوز اينـتـرنشـنـال    ” به دليل نظرات و سياست هاي ضد سنديكائي موسسه  

جنبش كارگري بريتانيا از دير باز مخالفتي يكپارچه با سياست هاي اداره كنـنـده   
 25توليد و خط سياسي مطبوعات وابسته به امپراتوري آقاي مرداك داشته است.  

، آقاي مرداك بدون هيچ مذاكره و توافـقـي بـا      1986سال قبل، در ژانويه سال 
سنديكاي كارگران مطبوعات و ژورناليست ها، مركز توليد مطبوعات وابسته بـه    

، منطقه سـنـتـي تـولـيـد         “ فليت استريت” را شبانه از  “ نيوز اينترنشنال” موسسه 
منتقل كرد، و “  واپينگ” مطبوعات انگليس، به تاسيسات كامپيوتري و فوق مدرن 

كارگر را يكباره از كار بيكار كرد.  اين مسئله موج اعتراض هاي شديدي    5500
را دامن زد كه در آن تعداد زيادي از فعاالن و رهبران سنديكائي كارگران توليد و 

، “ ساندي تايمـز ”، “تايمز”پخش مطبوعات زخمي و دستگير شدند.  روزنامه هاي 
در تاسيسات جديد آن   “  نيوز اينترنشنال” كه از سوي “  نيوز آو د وورلد” و  “ سان” 

در واپينگ توليد مي شدند، از سوي سنديكاهاي كارگري و جنـبـش كـارگـري       
 انگلستان مورد تحريم قرار گرفتند. 

كامالٌ اعتماد توني بلر را به خود “  روپرت مرداك” ، 1997قبل از انتخابات سال 
جلب كرده بود و انتظار داشت كه قدرت سياسي او تاييد شود و زير سئوال نـرود.  

، محرم راز و يكي از كارگزاران رهبري حزب كارگر در دوره توني “ النس پرايس”
بلر، مرداك را به عنوان بيست و چهارمين عضو كابينه توني بلر توصيف مي كرد، 
و معتقد بود كه نفوذ اين شخص مهم به تمام جلسه هاي كابينه راه مـي يـابـد.      
گوردون براون، نخست وزير سابق انگليس از حزب كارگر، به داشتن تماس هاي 

اقرار مي كرد؛ او اعالم مـي   “ نيوز اينترنشنال” منظم با صاحب و شخصيت اصلي 
مسئله غير عادي يي در صحبت كردن نخست وزير با روپرت مرداك ” داشت كه 
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، به منظور ” خوش آمديد به فلسطين ” فعاالني كه با دعوت گروه 
آويو، پايتخت اسرائيل، بودند،  ديدار از سرزمين فلسطين عازم تل

 يافته دولت اسرائيل رو به رو شدند. با ممانعت سازمان
هاي امنيتي اسرائيل و چند كشور اروپايي، به منظور جلوگـيـري از      اخيراً مقام

هاي خود  آويو، در فرودگاه پرواز مسافران هوادار آزادي و استقالل فلسطين به تل
از صدها “  خوش آمديد به فلسطين”اقدام مشتركي را آغاز كردند. گروهي به نام 

تن از معترضان به اشغال فلسطين در سراسر جهان دعوت كرده بود تا در روز     
تيرماه، با هواپيما و از طريق اسرائيل به كرانه غربي سفر كننـد. امـا       17جمعه، 

هاي هوادار فلسطين و مخالف اشغال، با همان واكنشي از سوي  اين ابتكار گروه
دستگاه تبليغاتي اسرائيل روبه رو شد كه پيش از اين در ارتـبـاط بـا نـاوگـان          

رساني نيروهاي مردمي جهان به غزه شـاهـد آن بـوديـم:          هاي كمك  كشتي
دسـت بـه     “  خوش آمديد به فلسطـيـن  ” دستگاه تبليغاتي اسرائيل بر ضد گروه 

ريزي بـراي     هاي شديدي زد، و شركت كنندگان در اين ابتكار را به برنامه حمله
آويو، و باز كردن راه به  ، واقع در حومه تل“گوريون بن“ايجاد اختالل در فرودگاه 

آويو بـه   توانند از طريق تل غزه متهم كرد. اما اينكه چگونه اعضاي اين گروه مي 
غزه برسند، خود جاي سؤال دارد چرا كه طي كردن چنـيـن مسـيـري بـراي          

تيرماه، كميته تشـكـيـالتـي        16ها عمالً محال است. روز پنجشنبه،   فلسطيني
گونه كه در نخستين اطـالعـيـه       همان” اعالم كرد:  “  خوش آمديد به فلسطين” 

هاي آنـان را دعـوت        مطبوعاتي ما آمده بود، ما مهمانان دعوت شده و خانواده
كنيم كه به ديدار ما در فلسطين بيايند... ما اميدواريم و انتظـار داريـم كـه            مي

المللي و روابط ديپلماتيك معمول، امكـان   هاي اسرائيلي، مطابق قوانين بين مقام
دردسر و مطمئن را براي مهمانان ما فراهم آورند. ما تهديدهاي دولـت      عبور بي

اسرائيل مبني بر بازگرداندن فعاالن صلح را از سر مرز، و تالش براي توجيه اين 
انـد، مـردود و        هايي كه پخش كـرده  اقدام غيرقابل توجيه را با توسل به شايعه

تن از بريتانيا، بلژيك، ايتاليا، فرانسه، آلمان و    600در حدود “  دانيم.  محكوم مي
آمريكا به دعوت ديدار از فلسطين پاسخ مثبت دادند. برنامه اين سفر قـرار بـود      
دربردارنده  ديدار از چندين شهر و روستاي فلسطيني در كـرانـه غـربـي، و             

نهاد محـلـي از جـملـه در            هاي مردم هاي داوطلبانه به همراه سازمان فعاليت
خوش آمـديـد   ” هاي پزشكي، باشد. مسئوالن گروه   هاي آموزش و مراقبت زمينه

بودند كه مقصود آنان از اين اقدام رساندن پيام صلح و   اعالم كرده“  به فلسطين
كنند. بـه گـفـتـه         عدالت است، و آنان هرگونه خشونت و ارعاب را محكوم مي

آميز در راه ايجـاد   ميهمانان ما با رويكردي مسالمت” دهندگان اين گروه،  سازمان
صلح و حل و فصل مناقشه، و با احترام كامل به اعالميه جهاني حقوق بشر بـه  

نگاران امكان  خواهيم كه به روزنامه هاي اسرائيل مي آيند. ما از مقام  فلسطين مي
كنندگان در اين طرح را بدهند تا آنان بتواننـد   و اجازه مالقات و گفتگو با شركت

 “را بازگو كنند.“ خوش آمديد به فلسطين”روايت حقيقي 
اي را بر ضد گروه مزبور به  با اين همه، دولت اسرائيل كارزار تبليغاتي گسترده

نام برد (با اشاره ضمنـي   “  ناوگان پروازي به غزه” راه انداخت و از آنان با عنوان 
رساني يي كه چندي پيش قصد عزيمت به غزه را     هاي كمك به ناوگان كشتي
كنندگان در اين طرح را آشوبگر و خرابكار خواند. بـنـيـامـيـن        داشتند) و شركت 

همه كشورها حـق دارنـد از ورود         “ نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، اعالم كرد: 
نتانياهو پيش از پرواز بـه سـوي        “ عوامل تحريك و اغتشاش جلوگيري كنند. 

تيرماه، از بخش حفاظت و امـنـيـت فـرودگـاه             15روماني، در روز چهارشنبه 
بازديد كرد تا اين توهم و تصور غلط را در ذهن مردم تقويت كند  “ گوريون بن“

آمـيـز    دربردارنده تهديدي خشـونـت    “  خوش آمديد به فلسطين” كه طرح گروه 
ها بوده است. وزير امور خارجه اسرائيل نيـز گـروه       نسبت به اسرائيل و اسرائيلي

خواند، و وزير گردشگري هم اعالم كرد كـه،   “ خوشامد به تجاوز” مزبور را گروه 
هاي اين وزارتخانه را به منظور جلوگيري از اختالل در برنامه گردشگران  تالش

خوش ” هاي گروه  كه در واقع هيچ خطري از جانب برنامه  -“ عادي” و مسافران 
دو چندان خواهد كرد. بايد گفت آنچه كه   -متوجه آنان نبود“  آمديد به فلسطين

بيش از هرچيز موجب خشم دولت اسرائيل شد اين بود كه ميهـمـانـان گـروه       
همگي پذيرفته بودند كه در هنگام ورود به فرودگـاه  “  خوش آمديد به فلسطين” 
در پايتخت اسرائيل، به جاي آنكه خود را به عنوان گردشگر براي  “ گوريون بن“

ديدار از اسرائيل معرفي كنند، آشكارا اعالم كردند كه به دعوت گروه مزبـور و    
، يكي از زنان فعال فـرانسـوي،     “ اوليويا زيمور“اند.   براي ديدار از فلسطين آمده

هاي اسرائيلي  است كه مقام  نمايش تمام و كمالي  واقعاً كه اين معركه”گويد:  مي
كنند...هدف اين گروه آن       اند و ما را به عنوان جنايتكار معرفي مي به راه انداخته

است كه نشان دهد در حقيقت فلسطين از دو سو در محاصره است، هم از سوي 

براي  “ غزه و هم از سوي كرانه غربي. 
در كرانه غربـي،   “اللحم بيت“رفتن به 

يي نيست جز اينكه مسـافـران       چاره
در  “ گوريون بن“نخست وارد فرودگاه 

آويو بشوند، چرا كه تنها فـرودگـاه    تل
سـال پـيـش از         10فلسطيني حدود 

سوي اسرائيل ويـران شـده اسـت.          
سابين حداد، سخنگوي وزارت كشـور  
اسرائيل، با بيان اينكه دولت اسرائيـل  
براي هر مورد معين تصميم معـيـنـي    

تـوانـد بـه       گيرد كه چه كسي مي مي
كرانه غربي وارد شود و چه كسي نمي 
تواند، در عمل واقعيت محاصره كرانه 
غربي از سوي اسرائيل را پذيرفت و بر 
درستي معتقـدنـد    ها مصرانه و به آن تأييد كرد. روشن است كه فلسطيني 

خواه از حقوق اساسي بشر است كـه   كه پذيرش ميهمان معمولي و صلح
، “ كارزار حـقِ ورود   ” شود. سام باهور، از گروه   طبيعتاً شامل آنان نيز مي

در ارتباط با اجازه ورود يا ممانعت از ورود كساني كه مايلند به ” گويد:  مي
بخواهي از  هاي اشغالي وارد شوند، يك سياست خودسرانه و دل سرزمين

 “شود. هاي اسرائيل اعمال مي سوي مقام
هاي فعاالن صـلـح،    اندازي در كوشش اسرائيل، در تالش براي سنگ

توانست بسياري از خطوط هواپيمايي را متقاعد كند كه از سـوار كـردن     
كساني كه براي ديدار از فلسطين دعوت شده بودند خودداري كـنـنـد،      

گونه كه چندي پيش يونان را وادار كرده بود كه حدود مـحـاصـره     همان
غزه را تا بندرهاي آن كشور اروپايي امتداد دهد و از حـركـت نـاوگـان       

رساني به غزه از بندرهاي آن كشور جلوگيري كند. ميكـي    كشتي كمك
روزنفيلد، سخنگوي پليس اسرائيل، با تبختر و افاده تمام اين عـمـل را     

هاي هواپيمايي نگذاشتند آنان سوار هواپيماها  شركت” تأييد كرد و گفت:  
بشوند چون ما خيلي رك و راست و قاطعانه به آنها گفتيم به آن افـراد    

 “دهيم. اجازه ورود به كشور نمي
با وجود اين ها، و با وجود آنكه  فرانسه و مجارستان ممنوعيتي كلـي  
در اين مورد اعمال كردند، اما بلژيك به همه مسافران اجازه پـرواز بـه     

مـيـك   “اسرائيل را داد. بريتانيا فقط از پرواز يك نفر جلوگيري كـرد:        
 .“ كارزار اسكاتلندي همبستگي با فـلـسـطـيـن       ” ، رئيس سازمان “ پير نه
ي را بـه  “ فهرست سياه” گويد كه  ، از فعاالن فرانسوي، مي“ فيليپ آرنو“

 “مالف”كساني در آن بود كه هواپيمايي مجاري   او نشان داده اند كه نام
اجازه پرواز به آنان نداده است، و البته نام خود او نيز در آن فهرست بوده 
است. براي اين فعال فرانسوي، به عنوان يك كنشگر خواهان تحـريـم    
كاالهاي اسرائيلي، و با توجه به اينكه سابقه بازداشت از سوي نيروهـاي  
اشغالگر اسرائيلي در كرانه غربي را هم داشته است، جاي تعجب نبود كه 
نامش در اين فهرست سياه باشد. اما تعجب او از آن بود كه بسياري از    

الورودها بود، قبالً هرگز پا بـه ايـن      آناني كه نامشان در فهرست ممنوع
اين امر مايه نگراني ماست. چطـور   ” گويد:   منطقه نگذاشته بودند.  او مي 

 “اند؟ آن ها براي اين افراد پرونده درست كرده
الي ييشايي، وزير كشور اسرائيل، نيز در اين ميان موضع خود را اعالم 

را متهـم كـرد كـه        “  خوش آمديد به فلسطين” كرد، و ميهمانان گروه 
كنند،  را دنبال مي “هدفي غيرقانوني براي برگزاري تظاهراتي غيرقانوني”

سخنان وزير كشور، و سر  “ جلو آنان را خواهيم گرفت. ” و هشدار داد كه 
و صدا و تنشي كه ديگر سياستمداران ارشد اسرائيلي به راه انـداخـتـنـد،     

تأثير هم نبود. زماني كه نخستين ميهمانان اروپايي، در حالي كه   البته بي
گوريون شـدنـد،    هاي فلسطين را در دست داشتند وارد فرودگاه بن پرچم

تر آنان را بازداشت كـرد، و مـتـأسـفـانـه            پليس با خشونت هرچه تمام
هاي حاضر در فرودگاه نيز به آنان فحاشي كردند و بـه روي         اسرائيلي

شان تف انداختند، كه البته پليس هم مانع اهانت كنندگـان نشـد. بـه         
مردم عادي اين سه معـتـرض   ”، خبرنگار اسرائيلي، “ژوزف دانا“گزارش 

وارد را مورد حمله و آزار و اذيت قرار دادند و بر سر آنان داد و فرياد  تازه 
يـديـعـوت    ايتان هابر، از نويسندگان روزنامه پرتيراژ اسرائيلي    “ كشيدند.

تـيـرمـاه، بـا         16، روز پنجشنبه (“ترين خبرها تازه”أحرونوت (به معناي 
دولت اسرائيل عقلش را از دست داده است. مـا   ” احتياط تمام نوشته بود:  

شوند اسـرائـيـل را در         ايم كه موفق مي بازيچه دست چند آشوبگر شده
آنچه هابر نوشت البتـه درسـت اسـت،         “ چشم جهانيان بد نشان دهند. 

كنندگـان   ها با نظر او در اين مورد كه آشوبگران و تحريك  اگرچه خيلي
 اند، موافق نيستند. واقعي چه كساني
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گرا (چه نيروهايي كه خواستار دخالت بين المللي بودند و چه كساني كه به دليل  
شركت در دولت هاي پي در پي،  تن به سازش دادند) در برابر آنچه كه تاكنون  

 روي داده است و يا روي خواهد داد، مسئول اند؛
ضمن پافشاري بر بيان واقعيت و پيگرد مجرمان از يك سو، و جلوگـيـري از     

از سـوي    “)  جامعه جهـانـي  “تسليم لبنان به بيگانگان (زير پوشش به اصطالح  
ديگر، بجز بازگشت به مسير منطق برپايي ثبات سياسي و دستيابي به عـدالـت     
راهي به نظر نمي رسد، هر چند كه ممكن است كه اين امر با نظـارت جـهـان      
عرب و با در نظر گرفتن تمامي احتمال ها، و بي چشم پوشي از هر گونه رخـداد  
مورد نظر لبناني ها و غير لبناني ها، صورت گيرد؛ ما در مقام حزبي كه به ويـژه  
كشف واقعيت ترور رهبر مقاوم خود(جورج حاوي) را خواهان است، اصرار داريـم    
 كه سيستم قضايي لبنان و دولت لبنان به پاسخ گويي به اين خواسته اقدام كنند. 

ما همچنين سقوط  كابينه پيشين را، به دليل ساختار فرقه گرايانه آشكـاري    
كه در اين قبيل كابينه ها مشاهده مي كرديم،  خواستار بوديم؛ با اسـتـعـفـاي       
كابينه، از رئيس جمهوري كه يگانه فرد قابل اعتماد بـراي يـكـپـارچـگـي و             
موجوديت كشور است، خواستيم تا چارچوبي براي تشكيل كابينه آينده در نـظـر   
بگيرد كه در آن نجات ميهن و مردم از اين وضعيت در اولويت باشد و از نـظـام   

 سياسي فرقه گرا كه بيشترين  خطرها را براي ميهن دربردارد  دوري كند؛
از اينكه فريادهاي ما و هزاران جوان به جنبش درآمده كه خواهان بـرچـيـدن    
نظام سياسي فرقه گرا بودند، نزد آنان كه چشم هاي شان در آزمندي كـاسـب     
كارانه و مشتري مدارانه كور و گوشهاي شان در سهم خواهي كـر شـده بـود        
توجهي بر نيانگيخت، نوميد نشديم؛ اينك بعد از پنج ماه درگيري براي سـهـم     

 خواهي، شاهد تشكيل و اعالم كابينه جديد هستيم؛
نحوه برخورد ما  با اين دولت ها از موضع صرفاً آرماني و طبقاتي، به عـنـوان   
تنها شيوه تعامل، نخواهد بود، همان گونه كه با دولت هاي پيشين نيز سعي مـا  
بر ارزيابي مثبت و واقعي از عملكرد سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن هـا بـوده     
است. برخورد ما با دولت ها بر اساس تاييد و پشيباني از آنچه كه مثبت است و    
نفي و برخورد با آنچه كه منفي است بوده است. معيار ما براي ارزيابي عملـكـرد    
اين دولت ها از نظر اقتصادي و اجتماعي، جهت گيـري و هـمـسـويـي ايـن             
عملكردها با منافع توده هاي مردم و ازنظر سياسي نيز براسـاس هـمـسـويـي        

 سياست هاي آن ها با منافع ملي و اصالحات خواهد بود.
اما با توجه به اولين گام هاي دولت فعلي(اعالم اسامي وزرا)، هيچ چيز مـانـع     
اعالم نگراني و نوميدي ما از عملكرد آن نخواهد بود، مگر آنكه عكس آن به ما 

 ثابت شود.
روش بر گزيده دولت در چارچوب قانون انتخابات، نگـرانـي بـحـق مـا را            
درخصوص فرقه اي كردن انتخابات و سمت گيري آن به سود نظام فرقه اي بر 
مي انگيزد. به همين دليل ضرورت واكنش سريع در مقابل آن ، با هـمـكـاري       
تمامي نيروهاي خواهان اصالحات، امري اجتناب ناپذير است ـ اصالحاتي كه بر 
اساس روش نسبي وحوزه انتخاباتي واحد و دور از فرقه گرايي باشد. اجتنـاب از     
هر گونه اظهار نظر وانتقاد از گذشته انتخاباتي در گفتمان دولت فعلـي، بـحـث      
تجديد نظر و دوري جستن از انتخابات فرقه گرايانه را امري غير قابل دستـرس  

 مي نماياند.
اضافه برآن، نبود هر گونه اظهار نظر در خصوص قانوني مدني بـراي ثـبـت      
احوال، و دوري جستن از التزام واقعي به حقوق زنان را بايد به اين دولت نسبـت  

اجتماعي ، صرف نظر از بعضي عبارت هاي  پراكنـده،   -داد . دربخش اقتصادي 
نه تنها نشاني از برنامه ريزي براي تعديل زير ساخت ها و سمت گيري به سوي 

و “  3پـاريـس  “اقتصاد مولد در آن ديده نمي شود، بلكه اصرار بر روش هـاي        
است، شيوه يي  بر اساس شراكت بخش دولتي و بخش خصـوصـي،   “  1بيروت“

آن هم نه براي بازپس گرفتن آنچه كه بخش خصوصي به واسطه دولت هـاي    
گذشته از دست بخش عمومي (دولت) خارج كرده (براي نمونه: مواد سوخـتـي)،        
بلكه براي شريك كردن بخش خصوصي در آنچه كه از حقوق مردم در بـخـش   
دولتي باقي مانده است. بد تر از آن در بخش سياست مالياتي، كه افكار عمومـي   
به ضد آن به پا خاستند ( بدون آنكه بتوانند تغييري در ماهيت آن به وجود آورند، 

 سمت گيري ماليات متوجه امالك و سودهاي كالن نمي شود؛
در بخش خدمات اجتماعي و حقوق كارگران نيز توجهي به حق فعاليت صنفي 
و سنديكايي و ضرورت اعاده سازمان دهي آن ها نگرديده است، و در خصـوص  
خواسته ديرينه مردمي براي تعيين دوره ايِ حداقل دستمزد نيز برنامه يي ديـده  
نمي شود. در زمينه آموزش نيز مسئوليت هاي دولت را از ياد نبريم، زيرا دولـت     
تعهدهاي خود در مورد بهبود و باالبردن كيفيت آموزش رسمي و دانشـگـاهـي      
لبنان را از ياد برده است، و شعار برابري مسئوليت(با بخش خصـوصـي) را در          

 مقابل آموزش عمومي، و براي فرار از انجام  تعهدهايش، سر مي دهد.
اما در خصوص عمده ترين وظيفه اين دولت، يعني موضع گيـري در    
قبال مسئله مقاومت و موضوع فلسطين وموضوع هاي ديگر، نكاتي چند 
قابل توجه اند. در برابر مثلث مردم، ارتش، و مقاومت، ما همچـنـان بـا       

قـطـعـنـامـه      “رويكرد تمسك به قطعنامه هاي سازمان ملل و از جمله   
روبه روييم كه راه را براي تمركز نيروهاي نظامي بين المللي در  ”1701

دفاع از متجاوز و نه قرباني،  باز كرد و به حاكميت لبنان آسيب جـبـران   
 ناپذيري  وارد  ساخت.

در اين ميان حقوق پناهندگان فلسطيني در لبنان مدنظر قرار نگرفته  
و آزادي اسيران از زندان هاي اسرائيل وبـازپـس گـيـري جسـدهـاي            
شهيدان  نيز در محاق فراموشي رفته است. با تاييد بند مربوط به تعييـن   
تكليف ناپديد شدگان در داخل و خارج، به اين اميديم كه بخش مربـوط  

از مبارزان  [”جورج عبداهللا“به خارج در اين بند، موضوع اسارت ظالمانه 
از سوي پليس فرانسه دستگير و با  1984مقاومت لبنان و فلسطين كه در

در       1987و   1986دخالت مستقيم آمريكا تاكنون دوبار در سال هاي 
دادگاه هاي فرمايشي و با اتهام هاي ساختگي به حبس ابد محكوم شده 
است] در زندان هاي فرانسه را پيگيري كند. مهم ترين مـوضـوع ايـن        

 ”المبادره العربيه”معروف به: “اتحاديه عرب“بخش، پايبندي به پيشنهاد 
كه در سياه ترين روزگار جهان عرب، از جانـب حـاكـمـان زيـر          است 

سرپرستي آمريكا، به منظور حمايت از منافع دشمن صهيونيست، عرضـه  
گرديد. در اين شرايط كه بوي تعفن نهادهاي رسمي جهان عرب به فضا  
برخاسته است و نابودي نظام  حاكم بر آن در افق مشاهده مي شود، مـا  
در مقام نيروهاي چپ و دمو كرات، هيچ گونه دليلي نمي بينيم كـه در    
موقعيت فعلي خود در اپوزيسيون دموكرات، ملي، مستقل و مـقـاوم، از     

 موضع هاي خود عدول كنيم.

 ادامه درباره  درگيري ميان دولت و ...

متاسفانه، واقعيت براي مردم زحمتكش انگـلـسـتـان امـر        “   نمي بيند. 
نـيـوز   ” ديگري است. روابط سياسي تنگاتنگ متقابل ميـان دولـت و          

، از شركت مشتاقانه در جنگ هاي طراحـي شـده و زيـر          “ اينترنشنال
فرماندهي آمريكا در بالكان، عراق، افغانستان و ليبي، تـا اقـدام هـاي        
مالياتي بر ضد زحمتكشان و در راستاي منافع كمپاني هاي عـظـيـم و      

 ثروتمندان گسترش داشته است.
و  “  نيوز آو د وورلـد   ” افشاي دامنه اقدام هاي بزهكارانه گزارشگران 

اين ادعا را كه در “ نيوز اينترنشنال”دست اندركاران امپراتوري رسانه اي 
كشورهاي غربي رسانه ها آزادند به وضوح زير عالمت سئوال قرار داد.     

امروز همه نيروهاي آگاه و زحمتكشان انگلستان در رابطه با اين امر كه 
افكار عمومي چگونه از سوي سرمايه داري حاكم و دولت ها هدايت مي 
شوند، به درستي نكته مهمي را مطرح مي كنند:  آري اين حقيقت دارد    
كه مطبوعات زير نظارت مستقيم دولت نيست، اما در عـوض، رسـانـه      
هاي همگاني تقريباٌ به طور انحصاري زير سلطـه امـپـراتـوري هـاي          

 مطبوعاتي يي قرار دارند كه  داراي دستور كار ويژه خود اند.
 26، در روز “ نيوز اينترنشنال” دستگيري خانم ربكا بروك، مدير عامل 

تيرماه، و همچنين استعفاي رئيس كل پليس لنـدن و مـعـاون او و            
اظهارات آنان درباره روابط و عملكرد نخست وزير انگلستان نمـايشـگـر    
عمق بحراني جديي يي است كه دامنه آن لحظه به لحظه گسترش مي 

 يايد.  
نيروهاي پيشرو، و سنديكا ها، اين مسئله را مطرح مي كنند كـه، راه    
جلوگيري از تكرار چنين افتضاح هايي به رسميت شناختن عـمـلـكـرد       
سنديكاهاي كارگري در تمامي نشريه ها، و سازمان دهي تمام روزنامـه  
نگاران در اتحاديه هاي صنفي خود است.  حمايت يك چنين اتحـاديـه    
يي از روزنامه نگاران، از قلدرمĤبي مديران نشريات و فشـار آنـان بـر          
روزنامه نگاران به هدف  انجام اعمال غيرقانوني كه در جريان افتـضـاح   

 شاهد آن هستيم، جلوگيري خواهد كرد.“ نيوز آو د وورلد”آميز 
ضرورت جلوگيري قانوني از اينكه امپراتوري هاي مطبوعاتي قدرتمند 
عمالٌ مهار رسانه هاي اصلي كشور ها را منحصراٌ به دست گيرند، و يـا    
اينكه روزنامه هاي مستقل و ترقي خواه را به تعطيلي بكشانند، اكـنـون   

 سر فصل مباحثه هاي جنبش كارگري انگلستان قرار گرفته است.  

 ادامه رسوايي عظيم ترين امپراتوري ...



 خاص مد نظر قرار مي دهد؛
 .نقطه شروع نه ترور حريري بوده اسـت و نـه دادگـاه آن             

شوراي امنيت سازمان ملل، نقطه آغاز اين ماجرا  ”1559قطعنامه ”
است. اين قطعنامه در پس زمينه شرايط نا بهنجار منطقه ناشي از  

“ جامعه جـهـانـي   ” اشغال عراق، لبنان را به آنچه كه به اصطالح 
خوانده مي شود، وابسته كرد. اين اصطالح در واقع پوششي بـراي   
سلطه اياالت متحده آمريكا بر شوراي امنيت سازمـان مـلـل و        
نهادهاي تبعيت كننده از آن است. اين قطـعـنـامـه، افـزون بـر            
تجاوزهاي اسرائيل، نقطه آغاز تجاوز به حاكميت ملي و در نهايت 
تماميت ارضي كشور(لبنان) گرديد. در ارتباط با قطعنامه مـذكـور،      
اگر همزماني را هم درنظر بگيريم، موج ترورها آغاز گـرديـد: از        

تا ترور نخست وزير(حريري) و تمامي “ مروان حماده“اقدام به ترور
شهداي ديگر؛ به همين دليل همگان چه در داخل و چه در خارج، 
خواستار برپايي دادگاه ويژه اي براي رسيدگي به اين رويـدادهـا     
شدند؛ در همان هنگام هشدار داديم كه لبنان در دامي گـرفـتـار      

آغـاز و بـا          ”1559قطعنـامـه     “خواهد شد كه با چنگال هاي 
سياسي بسته شده با خارج ادامه مي يابـد.   -قراردادهاي اقتصادي

امنيتي و اقتصادي، با تدارك گسـتـرده يـي         -وابستگي سياسي
استقالل قضايي لبنان را نقض و آن را تاحد يك صندوق پسـتـي   
تنزل داده است و در نهايت، روند نابودي حاكميت ملي را تكميـل  
خواهد كرد. با احساس مسئوليت در جهت رسيدن بـه واقـعـيـت        

چرايي ترورها، ما تشكيل دادگاهي لبناني مركب از قاضي هـاي     
مورد اعتماد خانواده هاي شهدا و با نظارت جهان عرب، و با نظـر  
داشت حق كامل صاحبان حق در عدم پذيرش هر كدام از قاضي 
ها، را خواستار شديم؛ پيشنهاد ما بر اساس استقالل كامل قاضـي  
ها از دستگاه سياسي، و در نهايت، رسيدن به واقعيت، و عـمـلـي    
گرديدن عدالت، و جلوگيري از وابستگي سياسي لبنان به ايـاالت  

بود ـ طرحي كه قصـد     “  خاورميانه جديد“متحده آمريكا و طرح 
 داشت لبنان را از مقاومت در برابر تجاوزهاي اسرائيل تهي سازد. 

در شرايط كنوني، بار ديگر تاكيد مي كنيم كه:  نيروهاي فرقـه   
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هنگامي كه  از تباهي و رو به زوال بودن سيستم سياسي حاكم بر لـبـنـان و از        
اثرهاي مخرب آن بر حاكميت ملي سخن مي گفتيم، احساس مي كرديم به زبـانـي   
سخن مي گوييم كه براي ديگران نامفهوم است؛ در بحث هاي دروني در خصـوص  
اين پيش فرض، ضمن بازنگري داده ها، از غلتيدن به تئوري هاي ايدئولوژيكي كـه  
به تجديد نظر در خصوص نظام سياسي فرقه گراي موجود با خصوصيات فعلي اش   
منجر گردد، نگران بوديم. ويژگي اين نظام، مقاومت آن در برابر هر گونه تـغـيـيـر        
دموكراتيك در طول دهه هاي اخير و در نتيجه تسليم در برابر تسلـط نـيـروهـاي       
بورژوازي بر سرنوشت ميهن در برابر حقوق توده ها و مردم محروم است؛ آري،  اين 
نظام با ابزارهاي سياسي و قانوني، مقاومت در برابر هر گونه تغيير دموكراتـيـك را     
سازمان داد. قانون انتخابات با نگاهي فرقه گرايانه بر اساس از هم پاشيدن كشور و    
توده ها پايه ريزي شد، و هم پيماني نيروهاي فرقه گرا را براي دوره چـنـد مـاهـه       

انتخابات را تضمين كرد. قوانين ثبت احوال  به عنوان عاملي بر ضد خصوصيت هاي  
شهروندي تنظيم شده است، و هر گونه شانسي براي وابستگي ملي را از بين بـرده    
است؛ اضافه بر اين دو قانون، قانون احزاب و مطبوعات و نظام تربيتي نيز بر هميـن  
سياق است. بر پايه همين سياست ها، آنچه نصيب توده ها مي شود، فقر و گرسنگي  

است. اين خصـوصـيـت       “  رهبر” و وابستگي سرنوشت و آينده آنان به تصميم هاي 
نماي كلي نظامي است كه بر اساس سهم خواهي  و مشتري مداري كاسبكارانه بنـا  

 نهاده شده است.
در وضعيت كنوني لبنان، ما با واهمه و نگراني، بيش از گذشته به واقعيت خـطـر     
ساز و نابود كننده اين سيستم حكومتي براي بقاي كشور پي برده ايم، چرا كـه هـر     
مسئله يي ولو در يك مرحله همداستاني و وحدت نظر فرقه هاي مختلف را بـاعـث   
گردد،  در مرحله و زماني ديگر همچون بمبي آماده انفجار، سر نوشت و آينده ميهن 
و يكپارچگي آن را تهديد مي كند؛  براي نمونه، قرار اتهـامـي صـادره از دادگـاه           

، و همزماني آن را با تشكيل كابينه جديد در نظر بگيريـم؛  “ حريري“ رسيدگي به ترور
اين قرار، با محتوايي متضاد با شرايط كنوني(نخست وزيري ميقاتي)، مجددا موضوع   
دادگاه رسيدگي به ترور رفيق الحريري را به نقطه شروع بازمي گرداند و لبناني ها را 
مجددا به چند دستگي و در نهايت به بحران و در گيري فرقه اي ـ مذهبي خـواهـد   
كشاند. اين شرايط بار ديگر نگاه طرف هاي در گير را به سمت عامل هاي خارجـي   
برمي گرداند. اما در اين ميان، آنچه كه مايه نگراني است آن است كه، عامل هـاي    
خارجي، خود نيز درگير مشكل ها و بحران هاي خويشند، و نگاه آن ها به لبنان فقط 
در حدي است كه در منازعه ها و جنگ هاي خاص مورد نياز در كشور به كـارشـان   
مي آيد؛ مهم ترين خطر ناشي از اين تصميم دادگاه، محتواي قانوني آن نيست، زيرا 

 كه ما در خصوص قانوني بودن يا نبودن آن وارد مناقشه نمي شويم.
آنچه كه از حاصل اين برخوردها براي ما مهم است، اصرار ما بر روشـن شـدن       
واقعيت قتل نخست وزير(حريري) و هدف از آن است، همان گونه كه موضع ما در     

كسي كه واقعيت دفاع او از   “( جورج حاوي” مورد ترور كليه شهداي ديگر مانند ترور 
مقاومت مردم لبنان، فلسطين، و تغيير دموكراتيك، بر كسي پوشيده نبود) نيز چنيـن   
است. نگاه ما به شرايط فعلي، كه كشور از نوعي استقرار سياسي و امنيتي بهره مـي   
برد، نگاهي است كه زمان بندي و محتواي قرار اتهامي داد گاه را در اين وضعـيـت   

18th July 2011  

 در باره درگيري ميان دولت و دادگاه، 
 جايگاه حقوق ميهن و شهروند و  

 “]الندا“[سرمقاله نشريه

 كمك مالي رسيده
 

 يورو 120طهمورث از رشت                                     

 11ادامه در صفحه 


