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 5ادامه  در صفحه 

هاي حكومتي و  هاي جناح اوج گيريِ اختالف
 خطر مماشات طلبيِ اصالح طلبان

 درباره تجاوزِ تازه اسرائيل  شورايِ جهانيِ صلحبيانيه 
 فلسطين در به نوارِغزه

هاي حكـومـتـيـان در        اوج گيري اختالف
باالترين سطح، در طول چند هفته گذشته در 
نهايت  با واكنش خشمگينانه سـيـد عـلـي       

اي مواجه شد، و او در سخنانـي ادامـه      خامنه
ها به صورت علني را خـيـانـت       اين اختالف

قلمداد كرد. به نظر مـي رسـد كـه ايـن              
شـان   خصوص با در هم تنيدگي ها، به اختالف

با انتخابات رياست جمهوري،  بـه صـورت       
علني و  غيرعلني هر چه عميق تر خـواهـد     
شد و به گسترش بيشتر رو خواهد گـذاشـت.   

ها، رژيم واليت فقيه با تشديـد   به عالوه اين
اي كـه بـا آن        ها و بحران اقتصادي تحريم

دست به گريبان است با نگراني به آينده نگاه 
ها، همچنـيـن    مي كند. در ورايِ اين اختالف 

هايي را شاهديـم كـه نشـان         تغيير و تحول
هاي جديدي اسـت كـه        دهنده صف بندي

حذف آرام و بي دردسر احمدي نژاد نـقـطـه    
يـي در     مركزي آن است. اگرچه چنين پديده 

 88كه در انتخابات سال   “  اصولگرايان” بين 
مـان،   هاي مردم ميهن تمام قد برضد خواسته

به پشتيباني از احمدي نژاد پرداختند، تعجـب  
كسي را بر نمي انگيزاند، اما به نظر مي رسد 
كه اصالح طلبان را نيز به نوعي وارد دعواي 
اين دو جناح ارتجاعي و ضد مردمـي رژيـم     
حاكم كرده است. اين پديده در صورتي كـه     
دستاوردهاي مثبتي را نصيـب مـردم رنـج        

مان بكند نمـي تـوانـد مـورد           كشيده ميهن
حمايت نيروهاي مترقي قرار نگيرد.اما پديـده   

اي كـه در       خطرناك و فوق العاده هشدار دهنده
اين ميان بايستي با دقت ارزيابي شود اين اسـت  

هاي حكومـتـي    هاي جناح كه، استفاده از اختالف
هـايـي كـه         به سود حمايت از جريان يا جريان

شـان     هاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعـي  برنامه
هـاي     ها و مطالبه هيچ گونه سنخيتي با خواست

مردم ندارند، خاك پاشيدن به چشم مردم اسـت.  
جنبش مردمي داراي توان عظيمي است كه در   

هاي اجتماعي آن تجلي يافته اسـت.   قالب گردان
توجه نكردن به اين نيروهاي اجـتـمـاعـي در         

خصوص در دوراني كه اصالح طلبان  گذشته و به
هاي كليدي را در دست داشتند، نشان داد    پست

زني در بـاال، پـيـامـدهـاي           كه مماشات و چانه
ها پس از    هاي آن سال باري دارد كه نتيجه زيان

آن دوران، هم اكنون ميهن ما را در آسـتـانـه        
يي بزرگ قرار داده است. به نظر مي رسـد    فاجعه

هاي آزموده شده از سوي اصـالح     كه اين شيوه
هاي  گر بار ديگر در شكل و شيوه طلبان مماشات

تازه در حال پياده شـدن اسـت كـه دود آن            
 هاي ميليوني مي رود. مستقيما به چشم توده

يي ميان حسين شريعتمداري و ابراهيم  مناظره
در دو هفته گذشته، كه به طور زنده از  ،اصغرزاده

شبكه سه تلويزيون پخـش گـرديـد. سـايـت           
آبان، مطلبي را انتشار داد كـه    12جمعه  ،“كلمه”

يي بر خـود نـدارد،      با توجه به اينكه نام نويسنده
بايستي آن را انعكاس ديدگاه اين سايت ارزيابـي  

 6ادامه  در صفحه 

سركوب، شكنجه و اعدام نماد 
روشن شيوه حكومت مداري 

 در رژيم واليت فقيه!

 2ادامه  در صفحه 
 7سوداگران مرگ در خليج فارس!   ص

 گرايان برضد حقوق  برنامه واپس
 9و اشتغال زنان                                   ص 

دوست جـهـان،    شوراي جهاني صلح، همراه با مردم صلح
اش را به  و نيروي نظامي تجاوز اخير و مداوم رژيم اسرائيل

كند. در مـدت     و مردم آن، محكوم مي در فلسطين نوارِغزه
از    -طور عمده غيرنظامـي  و به -زماني كوتاه، صدها هدف

اند كه به ويراني  سوي نيروهاي نظامي اسرائيل كوبيده شده
هاي سـوء     و مرگ مردم فلسطين منجر شده است. پيشينه 

هـاي   اسرائيل در زمينه جنايت برضد بشريت مملو از هجوم
واقـع     كـس بـه       مرگباري مشابه اين است. در باورِ هـيـچ   

نـويـس، در      كارگر و وبالگ ،مرگ ستار بهشتي
هاي جمهوري اسالمي، بارديگـر مـوضـوع       زندان

و “  نظام نمـونـه جـهـان      ” شكنجه در زندان هاي 
شيوه رايج رژيم واپس گـراي و ضـد مـردمـي           
جمهوري اسالمي، در برخورد بـا مـخـالـفـان و          

 دگرانديشان  را در صدر خبرها قرار داد.
قتل ستار بهشتي، توسط شكنجه گران رژيم در 
شرايطي رخ مي دهد كه رژيم واليت فـقـيـه بـا       

-بحران فزاينده اي در زمينه هـاي اجـتـمـاعـي       
اقتصادي روبه روست، برخوردها در درون جـنـاح     

هاي مختلف حاكميت تشديد گـرديـده اسـت و         
حكومت با دشواري هاي فراواني رو بـه روسـت.     
قتل ستار بهشتي توسط شكنجه گـران  پـديـده        

جديدي در حيات رژيم جنايتكار ولي فقيه نيسـت.   
در دهه هاي اخير شمار زيادي از مـبـارزان راه         
آزادي، از جمله تعدادي از رهبران حـزب مـا، از         
جمله رفيق قهرمان رحمان هاتفي و تـقـي كـي        
منش، از اعضاي هيئت سياسي كميتـه مـركـزي      
حزب ما و رفيق قهرمان فاطمه مدرسي ( سيميـن   

11در ص اسالمي سازي رژيم پاكستان!                  “ كمونيست”حزب   
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 ادامه سركوب، شكنجه و اعدام ...

فردين) عضو مشاور كميته مركزي حزب زير شكنجه هاي وحشيانه مزدوران جـان     
 باخته اند.

ما همچنان در دهه هاي اخير شاهد كشتار جمعي هزاران زندانـي سـيـاسـي در         
بوده  1367جريان فاجعه ملي قتل عام دگرانديشان اسير بندهاي رژيم فقها در سال 

ايم. ترور داريوش و پروانه فروهر،  مختاري و پوينده در كنار اعزام گروه هاي مرگ  
به خارج از كشور و قتل مبارزاني همچون زنده ياد، دكتر قاسمـلـو، رهـبـر حـزب          
دموكرات كردستان و در پي او قتل دكتر شرفكندي و يارانش از جمله نمونه هـاي    
روشني از  شيوه حكومت مداري رژيم واليت فقيه و عملكرد ضد انسانـي رژيـمـي      

 است كه براي حفظ پايه هاي لرزانش آماده است تا به هر جنايتي دست يازد.
هاي ضدانساني  در هفته هاي اخير ما همچنين شاهد افزايش صدور و اجراي حكم

ها تن در  هاي جمهوري اسالمي بوده ايم. طي چندماه اخير ده  ازسوي دادگاه“  اعدام” 
خصوص زندان گوهردشت (رجايي شهر)، قزل حصار، و      هاي سراسر كشور، به زندان
هاي مختلف، به دار آويـخـتـه         هاي زاهدان، اهواز، مشهد، و اروميه، به اتهام زندان

هاي منتشر شده  و گزارش “ مدافع حقوق بشر” هاي  اند. مطابق آمارهاي سازمان  شده 
در امور حقوق بشر ايران، درسال گـذشـتـه،      “  گزارشگر ويژه سازمان ملل” از سوي 
“ گزارشگر ويژه سازمان ملـل ” اند. درعين حال،   تن در ايران اعدام شده 300بيش از 

 كند. ها حكايت مي صراحت گفته است كه، برخي شواهد نيز ازشمار بيشتر اعدام به
در گزارشـي خـاطـرنشـان        ،“ كلمه” درهمين باره، روز دوم آبان ماه، پايگاه خبري 

سـال     5شدن حكم اعدام    ساخت كه، بنا به آمار رسمي قوه قضاييه متوسط اجرايي
سال زير شكنجه روحي پـيـش از      5طور ميانگين هر محكومي مدت  است، يعني به

 گيرد.   اجراي حكم اعدام قرار مي
زيـر   “ زندان گوهردشـت ” انسان در  1117شود كه، الاقل  دراين گزارش اعالم مي

آمار افرادي كه زير حكم اعدام قراردارنـد  ” نويسد:   حكم اعدام قرار دارند. گزارش مي 
نفر از آنان محكوم به قصاص بوده و باقي ايـن   734نفر است كه دراين ميان  1117

نفر از اين افراد با اتهاماتي سياسـي و     14نفر محكوم به اعدام، كه  383تعداد يعني 
اند . . . آنچه كه بيش از همه چيز حساسيت برانـگـيـز        امنيتي محكوم به اعدام شده

است عدم رعايت دقيق آيين دادرسي عادالنه براي افرادي است كه برايشان حـكـم   
هاي حـكـومـتـي از جـملـه            شود. به  خصوص افرادي كه به اعدام  اعدام صادر مي

شوند غالباً حتـي از در       هاي سياسي، امنيتي، مواد مخدر يا امثالهم محكوم مي اعدام
هاي عـادالنـه    اختيار داشتن وكالي اختياري، حق دفاع آزادانه مطالعه پرونده، دادگاه

هاي مربوط به قصاص نيز ميزان نفـوذ شـاكـي و         و . . . محروم هستند. در پرونده    
متهم در نوع و سرعت و اجراي حكم تاثير زيادي دارد . . . باآنكه [زنـدان رجـايـي          

هزار  5است، نزديك به   شده  گوهردشت] با ظرفيتي كمتر از هزار نفر ساخته   –شهر 
 “است. زنداني را در خود جاي داده 

فقيه درصدد ايجـاد فضـاي      ها رژيم واليت به هرروي، اينك با افزايش آمار اعدام
رعب و وحشت درجامعه است. قوه قضاييه تحت رياست صادق الريجاني به مثـابـه    

افـكـنـي بـا          كند. سياست هراس بازوي ارتجاع و ايجاد جو ترس درجامعه عمل مي
كارگيريِ خشونت عريان، مانند اعدام در مال عام، سنگسار، قطع عضو، شـالق و       به

هاي ضدانساني و قرون وسطايي، شيوه و روش شناخـتـه شـده       ازاين قبيل مجازات
فقيه در بحران داخلي و خارجي  است. در اوضاعي كه رژيم واليت   گرايان حاكم واپس

هاي انقالب اسالمي بـا صـدور و اجـراي           زند، قوه قضاييه و دادگاه دست و پا  مي
هاي اعدام، تالش دارند با مستولي كردن فضاي ترس و وحشت بر جامعـه بـا      حكم

ترين ارزش و اهميتي بـراي   هاي مردمي مقابله كنند. جان و شأن انسان كم  اعتراض
 ارتجاع ندارد.

كند، سياست ايجاد رعب و وحشـت   هاي اخير اثبات مي همان گونه كه تجربه دهه
ها هـرگـز      در مبارزه و اراده توده ،“ اعدام” كارگيري خشونت و  در كشور به وسيله به

ها، نيروها، و نهادهاي مترقـي   تواند خللي وارد آورد. حزب ما، همانند ديگر حزب  نمي
دوست، ضمن محكوم كردن جنايت اخير شكنجه گران و قتل ستار  و مردمي و ميهن

بهشتي، كه تنها جرمش افشاگري رژيم ضد مردمي حاكم بود بار ديگر همـچـنـيـن     
از  “ اعدام” به هر دليلي است، و لغو مجازات  “ اعدام” اعالم مي كند كه مخالف حكم 

 هاي حقوقي و مدني كشور را خواستار است.  قانون
طور كلي سياست برپا نگه داشتن فضاي رعب و وحشت بر  هاي اخير و به ما اعدام

 كنيم. ميهن به وسيله، شكنجه، ترور و اعدام را به شدت محكوم مي

بهداشتي كه در كشور ارائه مي شود، توليد ملي مـي شـود كـه        
اميدواريم اين دستاورد و خدمات رضايت مقام معظم رهبـري را    

“ توليد ملـي ” سخنان وزير بهداشت مبني بر “  در پي داشته باشد. 
واضح است. اين بدان معني است كه سياست وارد كردن دارو از    
خارج بايد محدود شود و بيماران از داروهاي توليـد داخـل كـه        

رضايت ” ها معلوم نيست بايستي استفاده كنند تا  ميزان كيفيت آن
تامين شود. در همين ارتبـاط بـه گـزارش         “  مقام معظم رهبري
مهرماه، رحيـمـي، مـعـاون اول رئـيـس             24خبرگزاري فارس، 

درصد داروها در داخل توليـد  97جمهوري، نيز گفت كه، بيش از  
مي شود. نيروهاي مترقي بايستي در اين زمـيـنـه خـبـرهـا و              
رويدادهاي مرتبط با تحريم هاي اقتصادي را با دقت كافي دنبال 
كنند تا از اين بابت در دام ترفندهاي دو نيروي ارتجاعي گرفـتـار   
نگردند. كمبود داروهاي حياتي در ايران كه اخيرا در چند هـفـتـه     

هاي زيادي منتشر گرديده است، بيـش   گذشته در باره آن گزارش
از آنكه ناشي از امتناع كشورهاي غربي براي صدور اين داروهـا    

هـاي   به ايران باشد در درجه اول به سياستي ارتباط دارد كه مقام
رده باالي رژيم جمهوري اسالمي در اين باره اجرا كرده انـد و      

اند. حتي اگر   هاي خود قرار نداده تامين سالمت مردم را در اولويت
كشورهاي غربي در اين زمينه فشارهايي را وارد مي كننـد مـي     

ها را به عقب نشـيـنـي       توان با استفاده از فشار افكار عمومي آن
وادار كرد، منتها اين در صورتي عملي است كه عزمـي در ايـن       
رابطه بين سردمداران جمهوري اسالمي وجود داشته بـاشـد. بـا       
توجه به داده هاي باال، مشخص است كه چنيـن عـزمـي هـم         
اكنون وجود ندارد، و اتفاقا با توجيه تحريم هاي اقـتـصـادي در      
صددند تا از زير بار مسئوليت خود هم شانه خالي كنند. روزنـامـه    

هزار 6مهر ماه، گزارش داد كه بخش سالمت از درآمد 6خراسان، 
ميليارد توماني يارانه ها بي نصيب مانده است. اين گزارش اجـرا     

 30نشدن اين مهم را افزايش سهم هزينه هاي درمان مردم از     
مهرماه، خبر داد كـه  16داند. تهران امروز،   درصد مي 54درصد به 

صنف پزشكان بار ديگر خواستار افزايش تعرفه ها براي نيمه دوم 
” مهرماه، در همين ارتباط    19سال گرديده است. روزنامه ايران،  

را نگران كـنـنـده    “  زنگ خطر افزايش مجدد تعرفه هاي پزشكي
علي شهرياري، رئيس كـمـيـسـيـون         ارزيابي كرده است. حسين 

مهرماه، آن را 23بهداشت مجلس، در سخناني كه جهان صنعت، 
در شرايطي قرار داريم كه وضـعـيـت دارو      ”  گزارش كرد، گفت:  

اسفبار است. ... قانون برنامه پنجم توسعه در دو سال گـذشـتـه          
كامال اجرا نشده است. ... نگراني ها در خصوص عـدم اجـراي           

خصوص حوزه سالمت آن همـچـنـان ادامـه دارد...            قانون و به
بـرابـر      20تـا     10متاسفانه تاسيسات پزشكي در چند وقت اخير 

گران تر شده است ضمن اينكه در حال حاضر كشور مـا بـراي       
تامين مواد اوليه داروها با مشكالت عديده اي روبه رو است. در    
حالي كه براي برخي از وسايل و امكانات از جمله ماشيـن هـاي     
لوكس پول داده مي شود اما براي تامين تجهيزات و مواد اولـيـه   
داروها براي بيماران سرطاني و صعب العالج پول قابل توجـهـي   

وي در ادامه، با توجه به شرايط فـعـلـي، بـا       “  تزريق نشده است. 
هـا     اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مخالفت كرد. در اين گفته

هم بيشترين انتقاد به سياست هاي در حال اجرا از جملـه طـرح     
هاي درمان و دارو در  حذف يارانه ها متوجه گرديده است. مشكل 

ايران بيش از آنكه از تحريم هاي اقتصادي متاثر باشد، از برنامـه  
هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه نـاشـي اسـت.         ها و سياست

وظيفه نيروهاي مترقي است كه درباره اين ترفند جنايـتـكـارانـه     
برضد توده هاي زحمتكش ميهن افشاگري كنند و اين بـرنـامـه    

 هاي ضد مردمي و ضد انساني را با شكست مواجه سازند.   
 

 ادامه تأثير تحريم هاي فزاينده اقتصادي و ...
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تأثير فزاينده تحريم هاي اقتصادي و 
 وضعيت اسفبار دارو و درمان در كشور

با تصويب و اجراي فشارهاي اقتصادي بيشتر بر مردم ايـران از    
كه اخيراً جايزه صلح نـوبـل   ]”اتحاديه اروپا“طرف كشورهاي عضو 

اند كـه در آن         اند] گزارش هايي منتشر شده  را هم دريافت كرده
مـان را       وضعيت سالمت و نيازهاي دارويي مردم زحمتكش ميهن

اي را در بيـن   اند و نگراني هاي فزاينده بيش از پيش برجسته كرده
كساني كه دل در گرو عشق به اين مردم دارند برانگيخته است. به  
نظر مي رسد كه هر دو طرف متخاصم، يعني دو نيروي ارتجاعـي:  
رژيم واليت فقيه و تحريم كنندگان غربي، در اين مـيـان قصـد        

شان از برجسته كردن اين امر مهم حياتي را براي رسيدن به  اصلي
اند،  و از ايـن       هاي جنايتكارانه شان در دستور كار قرار داده هدف

مان بايد تاوان چنين سيـاسـت    رهگذر، توده هاي زحمتكش ميهن
اي را پرداخت كنند. ما بدون اينكه بخواهيـم اثـر       هاي ضد انساني

تحريم هاي اقتصادي را  كم اهميت ارزيابي كنيم، بايد بـر ايـن       
خصـوص   نكته تاكيد كنيم كه، سيستم درماني از مدت ها قبل و به

، يعنـي  ”بانك جهاني“و  “ صندوق بين المللي پول“با اجراي طرح 
دو نهاد ضد مردمي سرمايه داري، مبني بر حذف يارانه ها كه بـه    
وسيله دولت برگُمارده احمدي نژاد پياده شده است، به وضـعـيـت      

مهرمـاه،  24فالكت بار كنوني گرفتار آمده است. به گزارش فارس،  
وحيد دستجردي، وزير بهداشت، در همايشي در تشريح وضـعـيـت    

تا هفت و نـيـم      5حدود ”  سالمت، در قسمتي از سخنانش گفت:  
درصد مردم ساالنه به دليل ابتال به بيماري هاي صعب العالج بـه  
زير خط فقر مي روند كه بايد نحوه تامين منابع جهـت بـرقـراري      

آن چه در اين سخنـان آشـكـار      “  عدالت در سالمت اصالح شود. 
است اين است كه، اين معضل نه ناشي از تحريم هاي اقتصـادي،  
بلكه سلب مسئوليت دولت در تامين هزينه هاي درمـانـي مـردم        
است. با اينكه آمار اعالم شده از سوي وزير بهداشت به احـتـمـال     
زياد نمي تواند واقعي باشد، اما حتي استناد به همين آمار نشان مي 

گيرد. ايـن بـدان       ميليون نفري را دربر مي 5تا  4دهد كه جمعيت 
معني است كه، وضعيت سالمت در ايران در رديف فـقـيـرتـريـن        
كشورهاي جهان در حال تنزل است، و اين در حالـي اسـت كـه        
درآمدهاي ايران از فروش نفت فقط نصيب مهره هاي قدرتمند و   

هاي وزير بهداشت در همين همايـش،   فاسد رژيم شده است. گفته 
دولـت  “تاييد كننده اين نتيجه گيري است، آنجا كه وي مي گويد:  

درصد هزينه هاي حوزه سالمت كشور را مـي     45و بيمه ها فقط 
درصـد تـامـيـن       70پردازند در حالي كه دولت هاي اكثر  كشورها 

وي در قسمتي ديگر از سخنـانـش در     “  سالمت را بر عهده دارند. 
متاسفانه بر اثـر بـار       ” اشاره به اجراي طرح حذف يارانه ها، گفت: 

ميليارد تومان هزينـه بـر      965هزينه هاي هدفمندسازي يارانه ها 
دوش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشورآمده است كه هنوز جبـران  

يـي بـه        گونه اشاره جالب اينكه در اين سخنراني هيچ“ نشده است. 
اثرهاي تحريم هاي اقتصادي نشده است. وزيـر بـهـداشـت در            
ارديبهشت ماه با پيش بيني اينكه در سال جاري سال سختي را در 
پيش رو داريم اذعان داشت كه، با توجه به كمبود بـودجـه بـايـد       
برخي بودجه ها را براي دارو و تجهيزات پزشكي ذخـيـره كـرد.        

امسال ”  ماه،  به نقل از وي نوشت:   ارديبهشت17روزنامه خراسان، 
سخت ترين سال كاري را در طول سال هاي گذشته در پـيـش       
داريم و بايد تمام تالش خود را براي اجراي برنامه هاي سنگيـنـي   

توجه شود كه، تشديد فشارهـاي  “  كه بر دوش داريم به كار گيريم. 
هـا در       هفته گذشته به تصويب رسيد، و اين گفته “ اتحاديه اروپا“

اوايل سال جاري ايراد شده است! روزنامه خراسان در ادامـه ايـن      
در “  پرسـد:   هاي دكتر ايرج فاضل را آورده است كه مي گزاش گفته

كدام قسمت از بيمارستان ها مي توان صرفه جويي كرد[؟] طـبـق     
درصد از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه هـا بـايـد بـه         10قانون، 

بخش سالمت اختصاص پيدا كند ولي معلوم نيست اين پول كجاست. ... امـروز بـه           
دليل وجود مسايل مختلف از جمله اجراي قانون هدفمندي يـارانـه هـا، افـزايـش            
روزافزون هزينه هاي پزشكي، كسري ساالنه بودجه نظام سالمت، سهل انگاري  و     
كم كاري صندوق هاي بيمه و پرداخت نكردن مطالبات بيمارستان ها با مشـكـالتـي    

تمامي اين اظهارات به خوبي نشان مي دهد كه بحران در سيـسـتـم    “   مواجه هستيم. 
سالمت ميهن ناشي از بي توجهي و بي عملي دولت ضد مردمي است، و تحريم هـا    

ماه، به مـوردي اشـاره      ارديبهشت18اين وضعيت را تشديد كرده است. روزنامه شرق،  
انتقال بيماران و مصـدومـان تـوسـط           ”  دارد كه قابل تامل است. شرق مي نويسد:   

آمبوالنس به يكي از مراكز درماني خاص در مقابل دريافت وجه نقد و يا هديه هـاي    
نقدي تبعات ناگواري براي بيمار داشته و بي شك با وجود آگاهي مسئـوالن از ايـن       
پيامدها اين كمبود نظارت و نبود اعمال قانون است كه موجب گسترش و عدم كنترل 

گزارش شرق همچنين به موضوع دريافت پـول    “  اين رخداد زشت اجتماعي مي شود. 
هاي زير ميزي به واسطه شرايط اقتصادي نيز اشاره دارد، و آن را يكـي از دغـدغـه        
هاي بيماران و عاملي تهديد كننده براي سالمت جامعه محسوب مي كند. موردهايـي   

گونه ارتباطي با تـحـريـم هـاي اقـتـصـادي             كه تاكنون به آن اشاره شده است هيچ
اند، با وجود يك دولت مردمي و بـا       اند، و چنانچه از اين وضعيت تاثير پذيرفته نداشته

كفايت، به هيچ عنوان امكان وقوع آن نمي رفت. يكي از موردهاي ديگر كه در رابطه  
با سيستم درماني موضوع بحث و مجادله بوده است، تعيين تعرفه هاي درماني بود. در  

درصـد  30ارديبهشت ماه امسال سازمان نظام پزشكي كشور تعرفه ويزيت پزشكان را 
درصد افزايش داد. بـه گـزارش        20و حق الزحمه جراحي، بيهوشي، و متخصصان را 

ماه، محمد رضا نوروزي، نايب رئيس شوراي عالي نظام  ارديبهشت21روزنامه خراسان، 
متاسفانه تا امروز تعرفه هاي پزشكي بـخـش     “ ...  پزشكي، در باره اين افزايش گفت: 

غير دولتي اعالم نشده است و اين مسئله با توجه به تغيير قيمت انرژي و رشـد صـد     
برابري هزينه هاي انرژي، غذا، پوشاك و موارد مشابه در برخي بيمارستان ها و مراكز 

اظهارات نوروزي بار ديگر به خوبـي نشـان     “  غير دولتي غير قابل قبول و تحمل بود. 
مي دهد كه افزايش تعرفه در ارتباط مستقيم با قانون حذف يارانه ها بوده است و بـه    

هاي دولتي در اظهاراتي اين  تحريم هاي اقتصادي ارتباطي نداشته است. هر چند مقام 
افزايش را غير قانوني اعالم كرده اند، اما اين هزينه هاي اعالم شده به اضافه مبـالـغ   
زير ميزي كه به صورت غير رسمي از مردم دريافت مي گردد، اين تعرفه ها را حـتـي   

مـاه، گـزارشـي از           خرداد28درصد هم مي رساند. روزنامه تهران امروز،  50به باالي 
درصد تخت هاي بيمـارسـتـانـي     85وضعيت بيمارستان هاي فرسوده داد و نوشت كه 

بيمارستان مسـيـح دانشـوري تـنـهـا           “ اند. تهران امروز در اين رابطه نوشت: فرسوده
بيمارستان تخصصي بيماري هاي ريوي و سل در تهران است كه بيشتر از يك قـرن  

حال بايد پرسيده شـود كـه، در       “  تخت بيمارستاني دارد.  300از عمر آن مي گذرد و 
طول سال هايي كه ما با تحريم هاي اقتصادي حتي در هـفـت سـال از ريـاسـت            
جمهوري احمدي نژاد مواجه نبوده ايم، به چه دليل تهران با جمعيت عظيم ميليـونـي   
بايد داراي چنين بيمارستاني باشد؟ آيا مي توان توجيه تحريم هـاي اقـتـصـادي را           

تيرماه، گزارشي از وعده عملي نشـده دولـت       18پذيرفتني دانست؟ روزنامه خراسان، 
در ارديبهشت ماه ”  براي تامين هزينه داروي بيماران صعب العالج  دارد و مي نويسد:  

قلم داروي بيماران سرطاني  202امسال رئيس جمهور دستور و وعده پوشش بيمه اي 
و صعب العالج را داد و اين وعده با دستور العمل وزارت بهداشت و ابالغ آن، شـكـل     
جدي به خود گرفت. ... اما هنوز شادي اين خبر خوش در دل اين گروه جـا خـوش           
نكرده بود كه خبرهاي بعدي از اجرا نشدن اين دستورالعمل به دليل تامـيـن نشـدن      

خراسان در ادامه ازقول عضو كميسـيـون بـهـداشـت        “  اعتبارات آن حكايت مي كند. 
قلم داروي بيماران صعب الـعـالج را        202مجلس آورده است كه، دولت اعتبار بيمه 

تامين نكرده است. سايت كلمه، در اشاره به گزارش هاي منتشر شده مبني بر كمبـود   
مـهـرمـاه، از         22، “ تجارت نيوز” دارو، فهرست داروهاي ناياب در كشور را به نقل از 

قلم در حال حاضر اعالم كرده اسـت، و     90قلم در پنج ماه گذشته  به  30نزديك به 
به نقل از همين روزنامه ، تاثير تحريم هاي غرب بر فرآيند دارو و مواد اولـيـه را از         

هاي اصلي نايابي اين داروها در ايران ذكر كرده است. اينكه ما هم اكـنـون در         دليل
روييم هيچ شكي نيست، اما جرياني آگاهـانـه و      ميهن با كمبود دارو هاي حياتي روبه

ناآگاهانه در صدد است اين وضعيت را به دليل تحريم هاي اقتصادي بداند. تـمـامـي       
هاي دولتي، به خوبي نشان مي دهد كه معضل اصلي در    هاي فوق از سوي مقام گفته

شود. بـراي      زمينه كمبود دارو به سلب مسئوليت دولت در اين زمينه حياتي مربوط مي
اثبات بيشتر اين موضوع، سخنان وزير بهداشت در اين زمينه مي تواند روشن كنـنـده   

تمام خدمات درمـانـي و       ”  اين مهم باشد. به گزارش روزنامه خراسان وي مي گويد:   
 2ادامه  در صفحه 
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هاي زودبازده، يا چپاولِ ثـروت     طرحِ بنگاه
 ملي از سوي سپاه و بنيادهاي انگلي

 
 -هاي كوچك زودبـازده  طرح ايجاد و گسترش بنگاه

تـعـديـل    “كه از زمان اجراي سياست خـانـمـانسـوز         
هـاي مـخـتـلـف           در كشور از سوي دولت “ اقتصادي
اسالمي حمايت شده است، از زمان برگمـاري   جمهوري

تري  فقيه، دامنه گسترده نژاد به وسيله ولي دولت احمدي
آن اختصـاص   هاي هنگفتي به  به خود گرفت و سرمايه

 يافت. 
نژاد اين طـرح را     گراي احمدي دولت قشري و راست

هـا، دو طـرح بـزرگ           هدفمندي يارانه در كنارِ برنامه 
 نامند. خود مي “راهگشاي”اجتماعي  -اقتصادي

برنامه چهارم “ساله 6اينك با انتشار گزارش عملكرد 
شده است كه اين طرح نه تنها مـوفـق     روشن ”توسعه

نبوده و نتوانسته به ايجاد اشتغـال در كشـور يـاري          
برساند، بلكه حيف و ميل مـيـلـيـاردهـا تـومـان از              

 است. هاي كل كشور را هم سبب شده  بودجه
هـاي   آبان ماه، ضمن درج بخش5  ،”مهر“خبرگزاري 

درصـد اهـداف     60 ” اصلي اين گـزارش، خـبـر داد:           
زنـي و       نشد. پس ازچند سال گمانه  ها محقق  زودبازده
ها درباره نتايج عملكرد اشتغالي  نظر بين دستگاه اختالف
ساله برنامـه چـهـارم تـوسـعـه           6ها، گزارش  زودبازده
درصد اهداف ايجاد اشتغال اين طـرح    60دهد  مي نشان

  است . . . عالوه بر گـزارش بـانـك           به انحراف رفته 
ها از اهداف اولـيـه و        مركزي درباره انحراف زودبازده

شدن تسهيالت دريافتي با نام زودبازده درسـايـر    هزينه 
ها ازجمله مسكن (و واردات كاال)، برخي ديگر از    بخش
ها مانند سازمان بازرسي و پليس نـيـز . . .              دستگاه

گزارشاتي را مبني بر انحراف قابل توجه تسـهـيـالت      
ها منتشركردند . . . انـتـشـار          پرداخت شده به زودبازده

ساله برنامه چهارم تـوسـعـه نشـان       6گزارش عملكرد 
ها به آنچه كه گـزارشـات    دهد كه عملكرد زودبازده مي

شدن   هاي ديگر درباره منحرف بانك مركزي و دستگاه
 “تر است. كنند نزديك طرح مطرح مي

آبان ماه، نيز دراين 6  ،”آرمان روابط عمومي“روزنامه 
ساله برنامه چهارم توسعه 6درگزارش ” خصوص نوشت:  

هاي كوچك اقتصادي زودبازده  دربخش گسترش بنگاه
درصد انحراف وجـود  60و كارآفرين كشور . . . بيش از    

دارد. درهمين رابطه بايد به نسبت قراردادهاي منعـقـد    
كـرد    ها اشاره هاي تاييد شده توسط بانك شده به طرح

درصد و در پايان 87به ميزان  88كه اين نسبت درسال 
است. بـه عـبـارتـي           درصد بوده86به ميزان  89سال 
هـاي     توان گفت درصد بسيار بـااليـي از طـرح          مي

ها تاييد شدنـد.   ها در قالب زودبازده شده به بانك معرفي

بااين حال اشتغال ايـجـادشـده . . .            
 “چندان قابل توجه نيست.

هـاي     اين ترتيب، طرح بـنـگـاه      به
نژاد  زودبازده كه دولت ضدملي احمدي

زايـي و     تقويت كارآفريني، اشتغال”آن 
نـامـد،    مي “ هاي شغلي افزايش فرصت

فقط و فقط به چپاول ثروت ملي و در   
واقع دزدي ثروت مردم و كشـور از        

هـاي     يي خاص و شـركـت   سوي عده
سپاه پاسداران و بنيـادهـاي انـگـلـي        

 است. شده  تبديل
هـاي     كه به اهـرم “  اي خاص عده” 

هـاي دولـتـي         حكومتي و حـمـايـت   
هاي سپـاه   پشتگرمند، همراه با شركت

نـام طـرح           و بنيادهاي انگلـي بـه    
زايـي،     هاي زودبازده و اشـتـغـال    بنگاه

ميلياردها تـومـان تسـهـيـالت، وام          
بالعوض و اعتبارات مالي بـا بـهـره        
بسيار نازل دريافت كردند، و به جـاي    

هاي غيرمولد ماننـد   اشتغال، در فعاليت
  طورعمده از تركيه و چين، اقدام خريدوفروش زمين و مسكن، سكه و واردات كاالهاي بنجل، به

اند. نكته پراهميت اينكه، سيستم بانكي كشور نيز دربست در خدمت ايـن عـنـصـرهـا و            كرده
است. نام كميته امداد خميني، بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي، بنيـاد     ها قرارداشته شركت

النبياء سپاه پاسداران، شركت متروي تهران، و افرادي مانند پـاسـدار عـبـاس        نور، قرارگاه خاتم
آبـادي،   لقدر، محمد جهرمي، محسن رفيقدوست، صادق محصولي، محمد علي محتاج، پاسدار ذوا

هاي زودبازده قرار  واعظ طبسي، و دري نجف آبادي، درصدر سوء استفاده كنندگان از طرح بنگاه
هاي پرنفوذ مالي و سـيـاسـي         داري ايران و كانون هاي انگلي سرمايه اين شيوه، اليه  دارند. به 

 برند! ثروت ملي را به غارت برده و مي
 
 

 هاي مذهبي تعرضِ ارتجاع به حقوقِ اقليت
ميهنان بهايي درچند شهركشور، احضار و تهديد گـروهـي از دراويـش         پيگرد و بازداشت هم

گنابادي، اخراج از كار و ممانعت از استخدام و تحصيل تعدادي از پيروان اهل حق (يارستان)، و     
ميهنان زرتشـتـي و ديـگـر            ها و حقوق اهل سنت، و تهديد و ارعاب هم توجهي به خواسته بي

هاي امنيتي و دستگاه قضايـي   هاي اخير، به روال عادي عملكرد ارگان هاي مذهبي، درماه اقليت
 است.  فقيه بدل گرديده رژيم واليت

هـاي دايـمـي         دهه گذشته يكي از وظـيـفـه    نيست كه، طي سه  اين واقعيت بركسي پوشيده
هاي مذهبـي   گرايان حاكم، نقض حقوق اقليت هاي تبليغاتي واپس هاي سركوب و دستگاه ارگان

هـا و       است. اين سياست ضدملي و مغاير با سـنـت    ها بوده  تراشي در زندگي آن و پيگرد و مانع
اند، در    گيري و اعتالي آن نقش جدي داشته هاي مذهبي در شكل فرهنگ ملي ايران كه اقليت

ويژه بايد يادآوري كرد كه، در يك سال گذشتـه   است. به  طول ساليان اخير شدت بيشتري يافته 
نژاد و بـيـت        جانبه دولت احمدي هاي همه پرست قشري با حمايت گرا و كهنه هاي واپس محفل

ميـهـنـان زرتشـتـي،         رهبري برنامه سركوب هدفمند را برضد بخشي از جامعه ايران، يعني هم
آشوري، ارمني، كليمي، بهايي، اهل سنت، پيروان اهل حق، دراويش، و ديگر دگـرانـديشـان و      

 اند. هاي گوناگون به اجرا درآورده هاي مختلف و در سطح هاي مذهبي به شكل اقليت
از قول رهبران مذهبي اهل سنـت   ،”جرس“رساني  دراين خصوص، چندي پيش پايگاه اطالع

است كه در هـمـه      بزرگترين خواسته جامعه اهل سنت ايران آن ” داد:   استان بلوچستان، گزارش
شئونات مذهبي، اداري و حاكميت برسرنوشت خويش و مشاركت در اداره امور كشور به رسميت 

است، اما درعمل اهـل     شوند . . . اگرچه قانون اساسي اهل سنت را به رسميت شناخته     شناخته 
ها و واگذاري پستها و مناصب حضور يكساني ندارند و مورد تبـعـيـض واقـع        سنت در استخدام

شوند . . . مدارس و مساجد اهل سنت نبايد تحت پوشش علما و روحانيت شيعـه [بـخـوان           مي
ريزي براي اداره مدارس و مساجد اهل سنت به خود  فقيه] باشد، بلكه برنامه  دفاتر نمايندگي ولي

 “آنان واگذارشود.
هاي اخـيـر، گـروهـي از            هاي آذربايجان غربي و كردستان نيز، طي ماه عالوه، در استان به

هاي مذهبي و فكري خود از تـدريـس در      آموزگاران و دبيران متعهد كشور صرفاً به دليل تعلق
گيـري   كردن اين آموزگاران موجب شكل اند. ممنوع التدريس   ها محروم شده دبستان و دبيرستان

ها شده است كه فقط و فقط نيروهاي مرتجع و وابسته بـه   اعتمادي و نارضايتي دراين منطقه بي

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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   ميهنان زرتشـتـي نـيـز در          كنند. هم  استفاده مي بيگانگان (امپرياليسم) ازآن سوء
انديش و قشري مذهبي شامل  هاي تاريك هاي اخير به دفعات از  سوي محفل ماه

هاي يزد و كرمـان،   فقيه در استان هاي ولي پاسداران و نمايندگي وابستگان به سپاه
هـاي زرتشـتـي بـا            هاي فرهنـگـي انـجـمـن        مورد تهديد قرارگرفته و فعاليت

 است. روشده  هايي روبه محدوديت
هاي كرمانشاه و ايالم پيروان اهل حـق ازسـوي نـيـروي          همچنين در استان

يـي از ايـن        انتظامي، اطالعات سپاه و وزارت اطالعات زير فشار قراردارند و عده
 اند. ميهنان ما صرفاً به دليل تعلق مذهبي ازكار اخراج شده هم

اسـت.        ميهنان بهايي متمركز بـوده  هاي اخير بيشترين فشار برروي هم در ماه
خانه  20ريزي شده به بيش از  درمهرماه امسال ماموران امنيتي دريك اقدام برنامه

ميهنان بهايي را بدون دليل بازداشـت و     تن از هم17كرده و   درشهر گرگان حمله
هاي وسيعي نيز در شهرهاي تبريز،  روانه زندان ساختند. عالوه بر گرگان، بازداشت 

ها پـيـرو    مشهد، اصفهان، رشت، و سمنان صورت گرفته است كه در خالل آن ده
هـا،     آيين بهايي دستگير و مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند. مطابق آخرين گزارش 

ميهنان بهايي در دادگاه انقالب اسـالمـي مشـهـد          نفر از هم 11آبان ماه،  9در 
 محاكمه شدند.

تن از پيروان دراويش گنابـادي را     4همزمان، دادگاه انقالب اسالمي شيراز نيز 
ماه قبل بود كه دادگاهي در شهر گناباد براي تـعـدادي از      1احضار كرد. كمتر از  

فقيه در    بود. سياست خائنانه رژيم واليت  دراويش حكم شالق و حبس صادركرده 
يي هولناك به خالقيت و پويـايـي حـال و         هاي مذهبي كشور، ضربه قبال اقليت

آميز و نفرت انگـيـز ارتـجـاع        آينده جامعه ايران است. بايد با اين سياست تبعيض 
 كرد! هاي مذهبي حمايت قاطعانه مبارزه و افشاگري كرد و از حقوق اقليت

 
 هاي محروم! بهداشت و درمان، دور از دسترس توده

هـاي     ترين چالـش  معضل گراني و هزينه سنگين دارو و بهداشت يكي از جدي
است. ايـن مشـكـل از زمـان اجـراي بـرنـامـه                     مردم طي ساليان اخير بوده 

هـا، دامـنـه         و شدت يافتن تحريم -آزادسازي اقتصادي -ها هدفمندساختن يارانه
است. درحالي كه مسئوالن ريزو درشت رژيم    خود گرفته كننده به گسترده و نگران

ها جان مبتاليان بـه   اند كه، براثر تحريم هاي اخير اعالم كرده فقيه در هفته واليت
هاي كليوي، و ريوي درخطراست، وزيـر   هاي خاص مانند سرطان، بيماري بيماري

نژاد با صراحت تمام اعتراف كـرده اسـت كـه         ستيز احمدي بهداشت دولت مردم
هاي درمان زير خط فقـر قـرار      درصد مردم كشور به علت هزينه7ساليانه بيش از 

 گيرند. مي
مرضيه وحـيـد     ”مهرماه، در گزارشي نوشت: 24، (“ايلنا“(”كار ايران“خبرگزاري 

انـدكـاران نـظـام          دستجردي [وزير بهداشت] در سومين گردهمايي بزرگ دست  
هاي سالمت را از جيب خود  درصد هزينه 54 /9سالمت گفت، مردم ساالنه حدود 

درصد و دولـت   3/  7هاي خصوصي  درصد، بيمه 18/  6ها  كنند و بيمه پرداخت مي
درصد مردم جامعه  7/  5تا  5كنند . . .     درصد هزينه سالمت مردم را تامين مي20

زير خـط فـقـر         العالج و خاص به  هاي صعب هاي بيماري هرساله به علت هزينه
 “روند. مي

درصد جمعيت مـا از       16 /83 ” وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد:  
باشند و    درصد مردم بيمه مي83اي برخوردار نبوده و تنها حدود  هيچ پوشش بيمه

يا چند دفتر بيمه پايه برخوردار هستند . . . بـودجـه وزارت               2درصد از 5حدود 
 “بهداشت سير صعودي ندارد.

هـاي     هاي وزير بهداشت معيار مناسبي براي قضاوت درباره سـيـاسـت    اعتراف
عالوه،  نژاد است. به  فقيه و عملكرد ضدمردمي دولت احمدي اجتماعي رژيم واليت

هاي اقتـصـادي    برده، ماهيت و محتواي برنامه آمارهاي ارايه شده ازسوي وزير نام
اقـتـصـاد    “فقيه و طرح بـه اصـطـالح         ويژه ولي حاكميت، نگرش سران رژيم به

 دهد. او را به خوبي نشان مي “مقاومتي
عـدالـت   ” فريبانه و مدعياتي پوچ نظيـر:      نژاد كه با شعارهاي عوام دولت احمدي

امنيتي بر كرسي قوه مجـريـه    -فقيه و نهادهاي نظامي ، و با حمايت ولي“ محوري
سابقه را سبب گـرديـده    زد، با عملكرد مخرب خود، رواج فقر در بعدهايي بي تكيه 

هـاي مـحـروم، بـه            خصوص طبقه نداشتنِ اكثريت جامعه، به است كه دسترسي
هـاي سـنـگـيـن و           يي از آن است. درباره معضل هزينه  بهداشت و درمان نمونه

شدنِ امور مربـوط بـه سـالمـت،          كمرشكن دارو و بهداشت، و طبقاتي ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران ...
هاي گروهي از پزشكان و متخصصان ميهن مـا شـايـان         گيري موضع

بيستمين كنگره انجمن جراحان ارتـوپـدي   “است. درجريان   توجه جدي 
هـاي درمـانـي و           يي از پزشكان جراح به افزايش هزينـه  عده ،”ايران

نداشتنِ مردم به دارو و پزشك اعتراض و ابراز نگراني كردنـد.   دسترسي
بيستمين كنگره جراحـان  “مهرماه، در گزارشي از 24  ،”مهر“خبرگزاري 

دبير بيستمين كنگره انجمن جراحان گـفـت،   ” كشور، نوشت:   ”ارتوپدي
هاي درماني در ايران بسيار باالست . . . اگر فـردي      درحال حاضر هزينه

است تمام هزينه سفر او   بخواهد براي درمان به هندوستان برود ممكن
دالر 3000دالر صورت بگيرد اما اين درمان در ايران نزديك به 2000با 

هـا     هزينه خواهدداشت... حقوق كارمند و كارگر با درآمد بيـمـارسـتـان       
تناسبي ندارد ... اين افراد[كارگر و كارمند] چندان قدرت خـريـدي در            

ها بايد هـزيـنـه بـااليـي           جامعه ندارند اما براي مراجعه به بيمارستان
 “آورند. وجود مي ها مشكالت فراواني را به بپردازند. اين هزينه
درصد جامعه در سال به زير خط فقر فقط به دلـيـل   7سقوط بيش از 

يـي بـه تـمـام            هاي سنگين درمان و بهداشت، فاجعه پرداخت هزينه
معناست. مطابق آمارهاي منتشر شده درچندسال اخير، يعني از زمـان       

نژاد، فقر در كشور افزايش يافته است، و  برگماري دولت ضدملي احمدي
درصد از جمعيت كل كشور زير خـط فـقـر زنـدگـي          35اكنون الاقل 

عدالتي و شكاف طبقاتي، دسترسي به درمان و    كنند. با گسترش بي  مي
هاي محروم بيش از گذشته دشوار و حتي ناممـكـن    بهداشت براي توده

هاي سنگيـن درمـان، تـغـيـيـر            گردد. يگانه راه حل معضل هزينه  مي
 است. اجتماعي ضدمردمي -هاي اقتصادي برنامه

 ادامه  شوراي جهاني صلح ...

از اين بخش از فلسطين عقب كشـيـده    نگنجيده بود كه اسرائيل
گـرِ     خصوص در اين روزها كه ماشين نظامي سـركـوب   است، به

يي به منظور تجاوزي دوبـاره   اسرائيل در حال فراهم آوردن زمينه
كنيم كه، رژيم اسرائيل همچنان بـه اشـغـال       است. يادآوري مي 

هاي بزرگي از كرانه غربي و اورشليم شـرقـي، و ايـجـاد          بخش
سازِ ديـوار حـائـل ادامـه            و نشين] و ساخت  هاي يهودي شهرك

دهد. شوراي جهاني صلح، بدين سبب كه: اين باال گرفتـن و       مي
دهد كـه   يي روي مي گسترشِ تجاوزگريِ اسرائيل در خالل دوره

متحدان كلـيـدي و      - و  اياالت متحد آمريكا “ ناتو” تجاوزگريِ 
در منطقه در حال افزايـش   - محافظان نيروهاي اشغالگر اسرائيلي

دارد. ما همچـنـيـن      است ، خشم و نگراني ژرف خود را اعالم مي
هـاي   اش با جنايت را در همدستي سكوت تبهكارانه اتحاديه اروپا

هاي اسرائيل بـه   كنيم. ما توقف فوري حمله  اسرائيل، محكوم مي
 نوارِغزه فلسطيني را خواستاريم!

ما مداخله نظامي و سياسي در امور داخلي سوريه را مـحـكـوم    
 كنيم! مي

ما از برقراري و شناساييِ دولت مستقل فلسطـيـن، در درون       
طـور كـامـل         و به پايتختيِ اورشليم شرقي، بـه  1967مرزهاي 

 كنيم! حمايت مي
 

 دبيرخانه شورايِ جهانيِ صلح
 ).1391ماه  آبان 25( 2012نوامبر  16آتن، يونان 

حزب توده ايران همراه با همه نيروهاي مترقي و انساندوست 
جهان حمالت جنايتكارانه دولت اسرائيل بر ضد مردم غير 
نظامي و بي دفاع غزه را به شدت محكوم كرده و بار ديگر 

حمايت خود را از حق مردم فلسطين در تشكيل دولت مستقل 
 شان را اعالم مي دارد
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آن مي نـويسـد:   “  چكيده” در قسمتي از اين مطلب و “  كلمه” كرد.  
اصغرزاده بعد از مدت ها سكوت ديشب براي حدود دو سـاعـت       ” 

صداي مردمي شد كه حكومت براي آنها سخنگويي باقي نگذاشتـه  
در سرتـاسـر   “  كلمه” سايت “  است و اين موقعيتي قابل تقدير است. 

چين كردن سخنان اصغرزاده در مـنـاظـره بـا          اين مطلب با دست
يي مردمي و طرفـدار خـط      شريعتمداري، سعي مي كند از او چهره

امام و اصالحات و پشتيبان خاتمي و رفسنجاني ارائه دهد، و از اين 
منظر اتفاقا كمبودي در اين مطلب نيست. در قسمتـي از مـقـالـه          

بسياري از بييندگان مناظره ديشـب، مـي     ” سايت كلمه آمده است:  
ديدند باالخره پس از مدتها دوباره نگاهي متفاوت به رسانه ملي راه 
يافته و اجازه طرح پيدا كرده است. در اين مناظره ابراهيم اصغرزاده  
در برابر شريعتمداري سخنان خوبي را مطرح كرد كه بـخـشـي از      

در اين مقاله با گزينـش  “  كلمه” سايت “ دغدغه افكار عمومي است.
هـاي     هـاي دولـت     صحبت هاي اصغرزاده كه  به مقايسه سياست

رفسنجاني و خاتمي  با دولت احمدي نژاد پرداختـه اسـت اشـاره        
ها را مـتـوجـه       ، تيغ تيز حمله“ ولي فقيه” شود، و بدون اشاره به  مي

احمدي نژاد كرده است. به نظر مي رسد كه هر دو طرف منـاظـره     
هدفي ديگر از اين خيمه شب بازي را نيز برنامه ريزي كرده بودنـد،  

اي بود براي راه كارهاي عملي به منظور مذاكره با  و آن بسترسازي
 آمريكا. 

هـاي     هاي صورت گرفته در بـيـن مـقـام         صرف نظر از تالش
حكومتي براي ارتباط با آمريكا، مسئله مهم و كليدي در اين بحـث  

در صدد است نسبت به ابراهيم “  كلمه” نوع نگرشي است كه سايت 
اصغرزاده به خواننده القا كند. به نظر نمي رسد كه گـردانـنـدگـان        

از ماهيت ضد مردمي نقطه نظرهاي ابراهيم اصـغـر   “  كلمه” سايت 
زاده اطالع نداشته باشند. اصغر زاده در دوران اصالحات تمام سعـي   

اي به روند اصالحـات وارد     هاي جدي خويش را به كار برد و ضربه
هاي مخرب وي، نقشي بود كـه در انـحـالل           كرد. از جمله اقدام 

ايفا كرد. وي در رابطه با انحالل   81در سال “  شوراي شهر تهران” 
، گـفـت:     81دي ماه 25در مصاحبه با ايسنا، “  شوراي شهر تهران” 
كشورمان با بحران بزرگ اقتصادي تحت عنوان افزايش قـيـمـت    ” 

زمين و مسكن روبه رو است و شهرداري تهران به دليـل گـردش     
مالي بسيار گسترده كه در تهران دارد و به دليل اين كه ما با يـك    
سازمان بسيار مهم در عرصه ملي روبه رو هستيم، نظارت، و دقـت  
و دخالت مردم تنها از طريق نهادهاي مدني امكان پذير است. بـه     
دليل اتفاقات اخير تبريك مي گويم، به خاطر سازمان دهي دقيقـي  
كه كردند و تاثيري كه بر نهادهاي تصميم گير گذاشتنـد و يـك       
شوراي شهر را از عرصه تصميم گيري خارج كردند، اصالح طلبـان  

ابراهيم اصغـرزاده  “  و دولت خاتمي بايد پاسخگوي اين اتفاق باشند. 
هاي برجسته طرفداران هاشمي رفسنجاني است، در آن    كه از مهره

زمان همراه با ديگر همفكرانش همچون عطـريـانـفـر و اشـرف          
بروجردي، زير لواي اصالح طلبي چنان وضعيتي را موجب شـدنـد     

را به انحالل كشاند. به نظر مي  “  شوراي شهر تهران” كه در نهايت 
رسد كه ابراهيم اصغر زاده اين نقش را بار ديگر به شكل و شمايـل  
جديد به عهده گرفته است و البته موضوع نگران كننده اينكه ايـن    
عنصر ضد مردمي و در خدمت ارتجاع مورد پشتيباني سايتي قـرار    
مي گيرد كه ادعاي اصالح طلبي و حمايت از مردم را دارد. حـزب     
توده ايران در آن مقطع به افشاي چهره فرصت طلب وضد مردمـي  

 ،“ نـامـه مـردم     ” يي نيز  در      اصغر زاده پرداخت، و مقاله افشاگرانه
، يعني نزديك به ده سـال پـيـش،      1381ماه  بهمن15، 653شماره 

هاي امير محبيان در “  پيش بيني” منتشر كرد. در اين مقاله ابتدا به  
انتخابات ريـاسـت   ” رابطه با اصالح طلبان اشاره شده كه مي گويد:  

نقطه عطفي در ساختار تشكيالتي و نيز جهت گيـري   80جمهوري 
هاي آتي جناح دولتي خواهد بود. از اين پس نگراني هـاي سـران      
دوم خرداد دروني خواهد بود نه بيروني و جناح منتقد، آرام و صبـور  
مي تواند شاهد شكل گيري، تكثر سازماني و عقيدتي درون جبهـه  

 ادامه  اوج گيري اختالف هاي حكومتي ...

  10ادامه  در صفحه 

دوم خرداد باشند. آن زمان صف بندي جديدي انجـام   
خواهد شد كه ياران تازه اي را براي جناح منتقـد بـه     

امـيـر مـحـبـيـان، رسـالـت،             “( ارمغان خواهد آورد  
 ).1380ماه  ارديبهشت18

در آن تاريخ سپس به تشـريـح     “  نامه مردم” مقاله 
شيوه هاي گوناگون رژيم واليت فقيه براي مقابله بـا    

پاخاستنِ توده ها پرداخته است و از    جنبش مردم و به
جمله با اشاره  به اين تالش ها، توسل به ترفند حزب 
سازي را مورد بررسي قرار داده است و در اين ارتبـاط  

وضعيت جنبش اصالحي و حـركـت     ” اشاره مي كند:  
عظيم كه در داخل جامعه ايران شكل گرفـتـه اسـت      
عالوه بر آنكه نشانگر تحوالت عميقي در زيرين ترين 

اليه هاي اجتماعي است، مرتجعان حاكم را نيز مجبور كرده بر رغم ميل باطني نيـز  
دم از اصالحات بزنند. از نمونه اين تحول مي توان به رشد احزاب رژيم ساختـه اي     
استناد كرد كه در طول چند سال اخير با ادعاي مردم ساالري و حمايت از اصالحات 

 “از هر گوشه و به طور ناگهاني و يك شبه به وجود آمده اند.
هاي ضد مردمي  در آن تاريخ اتفاقا موضوع كليدي اش  به اقدام“  نامه مردم” مقاله 

و ضد اصالح طلبانه ابراهيم اصغر زاده اختصاص دارد و در ادامه با اشـاره بـه ايـن        
از همين مقوالت است اما با شـكـل     “  همبستگي” حكايت حزب ” ترفند، مي نويسد:  

 “ويژه و كامال حساب شده كه به تدريج نيات واقعي آن نشان داده مي شود.
“ حزب همبسـتـگـي   ” هايي كه در  در آن مقطع به روند تغيير و تحول“  نامه مردم” 

اولين نكته اي كه در مورد اعضاي حزب همبستـگـي   ” اتفاق افتاد، پرداخت و نوشت:  
بايد خاطر نشان كرد اين است كه افراد حاضر در مجموعه فعلي در اوايل اقـدام بـه     

كه اعضـاي بـه اصـطـالح           “  جبهه اصالح طلبان” تاسيس جبهه يي كردند به نام 
موسس آن مركب از كواكبيان، و حكيمي پور مصاحبه يي مطبوعاتي نـيـز بـرگـزار       

آن را مخابره كرد. بر رغم اين اعالم، كمتر كسـي    80ارديبهشت  22كردند كه ايرنا، 
از وجود و نام اين جبهه ياد و نامي به خاطر دارد. به اين خاطر بود كه تـرفـنـدهـاي      
جديد قرار شد با شيوه اي كامال جديد به اجرا درآيد. روزنامه و حزب همبستگي قبل  
از اين تغيير و تحوالت هم مدير مسئول و هم دبير كل ديگري داشت. محمد رضـا     
راه چمني دبير كل سابق حزب همبستگي در يك حركت برنامه ريزي شده و به طور 
آرام و بي سر و صدا از اين حزب خارج و عهده دار پست رياست سازمان بهزيسـتـي   

جـبـهـه    ” به كساني داد كه قرار بـود    “  حزب” كشور گرديد و جاي خويش را در اين 
را تشكيل دهند. در رژيمي كه ايجاد تشكل هاي خارج از كـنـتـرل       “  اصالح طلبان

حكومت به آساني ميسر نيست افرادي همچون كواكبيان و حكيمي پـور وارد يـك       
حزب قبال تشكيل شده مي گردند و اصغر زاده دانشجوي خط امامي سابقي كـه در    
تسخير سفارت آمريكا نقش داشت نيز يكشبه به دبير كلي اين حزب برگزيـده مـي     

هاي صورت گرفتـه از سـوي        در ادامه افشاگري  به اقدام“  نامه مردم” مقاله “  شود. 
چندي پس از اين اقدامـات  ” مي پردازد و ادامه مي دهد: “ حزب همبستگي”اعضاي 

ما شاهد هستيم كه روند حركت هاي اخير از جانب حزب همبستگي با اعضاء و دبير 
كل جديد چه اهدافي را به دنبال دارد. از چندي پيش كه دامنه اختالفات در شـوراي   
شهر تهران باال گرفت و در نهايت به انحالل اين شورا انجاميد را بايد آغاز پروژه اي 

پيش بيني “  نگراني هاي دروني سران دوم خرداد” ارزيابي كرد كه امير محبيان آن را 
كرده است. اخيرا الياس حضرتي در مصاحبه اي كه انجام داده در ارتباط با انتخابـات   

حزب همبستگي در ابتدا آماده همكاري و ائتالف بـا  ” شوراها و مساله ائتالف، گفت:  
خانواده بزرگ دوم خرداد است و در جهت تقويت اين ائتالف حركت مي كـنـد كـه      
البته بر مبناي صاحب اختياري يك حزب خاص براي ليست موجود نيست، بلكه هـر  

نـامـه   “  بهـمـن).    1همبستگي، “( حزبي بايد در اين ليست ائتالفي سهمي داشته باشد
مردم در اشاره به اين صحبت ها، اين سوال را مطرح مي كند كه، بـا تـوجـه بـه           

هاي اصغرزاده و همفكرانش با اصالح طلبان، اصرار آنان به ائتالف با جريان  اختالف
نكته جالب آنكه اصغـر  “  چه معنايي مي تواند داشته باشد، و مي نويسد: “  دوم خرداد“

زاده و همفكرانش در حالي به اين مانورها ادامه مي دهند كه اخيرا در جلسـه گـروه     
هاي جبهه دوم خرداد براي ائتالف در انتخابات شوراها شركت كرده اند. اگـر ايـن        
جريان معتقد است كه انتقادهاي جدي به روند حركت هاي تاكنوني ديگـر اصـالح     
طلبان وارد است پس نقطه مشترك آنها در جريان انتخابات پيش رو در رابـطـه بـا      
ائتالف چه مي باشد؟ مگر سطح اختالفات آنها به جايي نرسيد كه باعـث انـحـالل      
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 سوداگران مرگ در 
 خليج فارس!

يي از    ديويد كامرون، نخست وزير دست راستي انگلستان، به همراه عده
عار از صاحبان صنايع انگلسـتـان، در      اش و جمعي بي وزيران اصلي كابينه

نيمه آبان ماه، از كشورهاي حاشيه خليج فارس و منطقه خاورميانه بـازديـد   
راستي انگلستان سعي كردند كه هدف واقعـي   كرد.  گرچه مطبوعات دست 

كار انگليـس   اين بازديد مهم رئيس دولت ائتالفي حاكم بر امپرياليسم كهنه
در اين كشـورهـا جـلـوه        “ بشر گسترشِ دموكراسي و حقوق” را حمايت از 

دهند، اما واقعيت به كلي چيز ديگري بود. در اين سفر، آقـاي كـامـرون         
همراه با تالش براي گسترش نفوذ ديپلوماتيك، اقتـصـادي، و نـظـامـي          
انگلستان، در صدد تقويت جبهه كشورهاي مرتجع خاورميانه در جـنـگ       

به نيابت از امپرياليسم جـهـانـي و در         -اي بود كه اين كشورها اهريمنانه
هاي حـاكـم    در به راه انداختن آن مصممند. دولت  -هماهنگي با پيمان ناتو

اند، و    بر بيشتر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، ديكتاتوري و ارتجاعي
خيز، كـه     در مقام حافظان منافع استراتژيك امپرياليسم در اين منطقه نفت

داري است، عمل مي  مسير راه صدور نفت و گاز به بازارهاي جهان سرمايه
روزه نخست وزير انگلستان از كشورهاي حاشيـه خـلـيـج        ديدار سهكنند.   

طور عمده با هدف بهبود روابط انگلستان، بازگرداندنِ  فارس و خاورميانه، به
دادهاي خاورمـيـانـه، و       نقش سنتي و قديمي امپرياليسم انگلستان در روي

به ويـژه فـروشِ      -سازي اين كشور هاي اسلحه فروش محصوالت شركت
فروند هواپيماي جنگندة تايفون به امارات متحده عربي و يا هـركشـور     60

صورت گـرفـت. ايـن ديـدار در               -ها باشد ديگري كه مايل به خريد آن
طـلـب نـگـران          از نيروهاي مترقي و صلح بسياريشرايطي انجام شد كه 

ديـويـد   اند.   ور شدن جنگي فراگير در منطقه هاي اخير و احتمال شعله تحول
سي، در ارتباط با كوشش بـراي امضـاي        بي يي با بي كامرون، در مصاحبه

قراردادهاي فروش اسلحه به كشورهاي عربي خليج فارس، گفت كه، بابت 
مذاكره براي فروش اسلحه و گسترش روابط  انگلستان با امارات متـحـده   
عربي و عربستان سعودي هيچ پوزشي نخواهد خواست. او ابراز نظر كـرد:     

ها براي امنيت ما مهم است و اين بـراي ايـجـاد شـغـل در               امنيت آن”
انگلستان و امارات متحده عربي، در طول بـازديـد   “   انگلستان حياتي است. 

دفـاعـي         دو روزه ديويد كامرون از امارات متحده عربي، قرارداد همكاريِ
يي را امضا كردند.  كامرون سعي دارد كه صدها مـيـلـيـارد دالر           دوجانبه
گـذاري درصـنـايـع        هاي ارزي كشورهاي عربي را به منظور سرمايه ذخيره

انرژيِ جايگزين در انگلستان، جلب كند و موقعيت ممتاز گذشته استـعـمـار    
 كبير در خاورميانه را دوباره زنده كند. فرتوت بريتانياي

بشري بسياري از كشورهاي حاشيه خـلـيـج     حقيقت اينكه، كارنامه حقوق
بار و وحشتـنـاك اسـت.       خصوص عربستان سعودي، بسيار اسف فارس، به

حضورِ نظامي انگلستان در بحرين، مقارن بوده است با دو سال سـركـوب     
وحشيانه، بازداشت، و زنداني كردن گستردة مبارزان راه دمكراسي و آنـانـي   
  كه خواهان پيرويِ دولت از قانون اساسي زمان استقالل اين شيخ نشـيـن    

يك ماه قبل از سفر كامرون، سفير عربستان سعودي در لندن در  اند.    بوده
سخناني بسيار دور از انتظار گفت كه، كشور متبوعش گزارشِ تـحـقـيـقِ       
كميسيون امور خارجي مجلس عوام انگليس در مورد روابـط عـربسـتـان         
سعودي و بحرين را توهين به عربستان تلقي كرده است. يك سال پيـش،   

شـوراي  ”ترين كشور در ميان كشـورهـاي عضـو        عربستان سعودي، قوي
، نيروهاي نظامي خود را براي حـمـايـت از امـيـر          “همكاري خليج فارس

بحرين در رويارويي با قيام مردمي، به بحرين فرستاد. سفير عربستـان در     
لندن در ادامة سخنان خود ادعا كرد كه، كميسيون امور خارجي پـارلـمـان    
انگلستان زير نفوذ آپوزيسيون بحرين قرار گرفته است، و بـدون ايـنـكـه         

هاي ايران در منطقه تـبـديـل     متوجه باشد، به ابزاري براي پيشبرد سياست
اي خـود   شده است.  در حقيقت دولت انگلستان هميشه بهبود روابط لحظه 

هاي حاكم بر اين كشورها و حفظ منافع بالواسطه خود را بر مصالح  با رژيم
صلح جهاني، ثبات اوضاع سياسي در منطقه، و منافع واقعـي مـردم ايـن        

كند كـه از     كشورها ترجيح داده است. دولت انگلستان در حالي كه ادعا مي 
كنـد، در واقـع        حمايت مي “ بهارِعربي“جنبش مردم خاورميانه موسوم به 

و قـدرت     “ شوراي همكاري خليـج فـارس    ” همراه با آمريكا، براي تقويت 
تواند در هر جنگي برضـد ايـران      نظامي عظيم آن در خليج فارس، كه مي

 كار برده شود، در حال مانور بوده است. به

بشر جلوه مـي دهـد، در        دروغ خود را مدافع حقوق دولت انگلستان كه به
هاي ديكتاتوري حاكم بر كشورهاي عربي  عمل همواره يكي از حاميان رژيم

هاي نفتي جهان را در زير خـاك   ترين ذخيره فارس بوده است كه بزرگ خليج
طور صريح حقوق بشر را در كشورهايشان ناديـده   خود دارند، و همواره نيز به

مي گيرند. دولت عربستان سعودي كنترل بسيار شديد و همه جانبه اي را در  
هاي عمومي اعمـال مـي      رابطه با هرگونه تظاهرات مردمي و فعاليت رسانه

هزار كارگر مهاجر در اين كشور در شرايطي بسيار دشوار كـار و       كند. صدها 
هاي دولتي تبعيض نسبت به زنان و شهروندان اقلـيـت    كنند. مقام  زندگي مي
برانگيز اينكه، در تابسـتـان    كنند. توجه  طور سيستماتيك ترويج مي شيعه را به

امسال، پس از فشارهاي همه جانبه ديپلوماتيك و تهديد به ايـنـكـه اگـر         
هاي المپيك لندن گـنـجـانـده      ورزشكاران زن در تيم شركت كننده در بازي

ها مـنـع      نشوند، به دليل نقض منشور المپيك اين كشور از شركت در بازي
سعودي جـاي داده     خواهد شد، دو ورزشكار زن در گروه اعزامي از عربستان

، عربستان سعـودي را    2011در سال  “ نهاد اطالعاتي اكونوميست” شدند.    
قرار داده بود.  161كشور در رتبة 167در رابطه با شاخص دمكراسي در ميان 

 “ كشورهاي نگران كننـده ” عربستان از نظر كارنامه حقوق بشر، در فهرست 
وزارت خارجة انگلستان قرار دارد. با وجود اين، وزارت دفاع انگـلـسـتـان از        

اي كـه   امضاي قراردادي با عربستان سعودي در مورد پروژة نيروهاي نظامي
كارمندان نظامي و غيرنظامي را هم در انگلستان و هم در عربستان سعـودي  

 استخدام خواهد كرد، بسيار شاد و راضي است.   
سعودي مسئله جديدي نـيـسـت.     البته رابطه نزديك انگلستان با عربستان

خانم مارگارت  تاچر، نخست وزير نوليبرال و جنجالي انگلسـتـان در دهـه        
را كه از همان ابتدا بـا اتـهـام        “  اليمامه” ، قرارداد هنگفت تسليحاتيِ 1980

هاي باالي دولتي عربستان در رابطه بـا آن       هاي كالن مقام گيري پورسانت
“ اليمامـه ” مورد انتقاد بود، تصويب و امضا كرد.  در آن مقطع زماني، قرارداد  

ترين معاملة تسليحاتي انگلستان بود و از همان آغاز در رابطه با فسـاد   بزرگ
جنگندة اروپائـي  ” خصوص بر سر خريد هواپيماهاي  خواري در آن، به و رشوه
هاي ماليِ جدي انـگـلـسـتـان،       ، مورد سوءظن بود. دايره ويژه تقلب “ تايفون

هاي انگـلـسـتـان بـه         دهي اي پيرامون مسئله رشوه تحقيق قضايي گسترده
ها نـزديـك    هاي عربستان سعودي را آغاز كرد. در زماني كه اين تحقيق  مقام

وزير وقت انگلستان، توني بلر، در سـال     به پايان و اعالم نتيجه بود، نخست
هـا را       سعودي، تـحـقـيـق     هاي عربستان ، به دليل اظهار نگراني مقام2006

وجـه     سعودي اطمينان داد كـه بـه هـيـچ         متوقف كرد و به رژيم عربستان
و در    2009يي از پيامدهاي قضايي آن به خود راه ندهد. انگلستان در   واهمه

را به عـربسـتـان سـعـودي         “ جنگندة اروپايي تايفون” تاريخ مقرر دو فروند 
 تحويل داد. 

ديدار اخير كامرون از كشورهاي عربي خليج فـارس در اسـاس ادامـه            
كردند. واقعيـت ايـن       نيز از آن حمايت مي “ بلر“و “  تاچر“سياستي است كه 

بـا  “  نـاتـو  “است كه، سفر نخست وزير انگلستان، به مـوازات هـمـكـاري         
، را بايد در رابطه با تشويق و “ شوراي همكاري خليج فارس“ كشورهاي عضو
امپرياليسم در منطقه ارزيابي كرد كـه نـيـروهـاي       “  متحد” تقويت نيروهاي 

هايي را كه در تالش تـدارك جـنـگ بـا          مخالف دولت كنوني سوريه و آن
هاي غربي به درستي به نقضِ  بسياري از دولت گيرد.    ايرانند را نيز دربر مي

كنند، اما هرگز توازني بيـن   حقوق بشر از سوي ايران اشاره و از آن انتقاد مي
شود. خـطـر      اين انتقاد و انتقاد از عربستان سعودي و يا بحرين مشاهده نمي

هـاي     هاي اخير تيترهاي نخسـت گـزارش     يي نظامي به ايران در ماه حمله
دهيِ ايـن اقـدام      خبري بوده است. دولت انگلستان سعي دارد كه در سازمان 

جنايتكارانه بر ضد مردم ايران نقشي كليدي داشته باشد. اين مسـئلـه كـه         
در ديدار خود از كشورهاي منطقه سعي كرد پايگاه جديدي  “ ديويد كامرون“

دست آورد، يا به عبارتي، پايـگـاهـي كـه        براي نيروهاي نظامي انگليسي به
برانگيـز   براي بخشي از تدارك حمله به ايران بتوان از آن استفاده كرد، توجه

است! دولت دست راستي انگلستان تالش كرد تا با تقويت حضور خـود در       
هاي آينده در ارتباط  گيريِ تحول منطقه خاورميانه و در خليج فارس در شكل

با كشورهاي منطقه، منابع عظيم نفت و گازش، و بازارهاي گسترده و آمـاده  
آن، نقشي تعيين كننده داشته باشد. سفر نخست وزيـر انـگـلـسـتـان بـه             

سعودي و امارات متحده عربي  بار ديگر ثابت كرد كه كشـورهـاي    عربستان
امپرياليستي در خاورميانه فقط و فقط به دنبال حفظ و گسـتـرش مـنـافـع          

هـاي مـحـروم         هاي برحق توده بشر و خواست امپرياليستي خودند، و حقوق
هـا جـايـي نـدارنـد.             هـاي آن    كشورهاي ديكتاتور زده منطقه در محاسبه

ها براي دموكراسي و  كننده مبارزه خلق گاه نمي تواند حمايت امپرياليسم هيچ
عدالت اجتماعي باشد.  اين حقيقت را دگرباره و صدباره به آنـانـي كـه در         

“ آلترناتيـو “استكهلم، بروكسل، واشنگتن، و پراگ، در تالش به وجود آوردنِ 
هاي كشورهاي قدرتـمـنـد     ها و امكان براي رژيم واليت فقيه بر پايه حمايت

آباد ختم مي شـود.     اند، بايد گوشزد كرد. اين راه به ناكجا  داري جهان سرمايه
 ها جدا كنند.     نيروهاي صادق بايد تا دير نشده راه خود را از اين كوشش
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 هاي كليدي:  بحران در صنعت

 هاي رويارويِ جنبشِ كارگري چالش
انـد   هايي افتاده از جمله موضوع هاي عقب روند بيكاري، اخراج، و حقوق

كه ما در طول يكي دو دهه گذشته به تناوب در رابطه بـا كـارگـران و        
هاي اقتصـادي و     ايم. به دنبال اجراي تحريم  زحمتكشان شنيده و خوانده

ها در طول يكي دو ماه گذشتـه از سـوي        شديد شدن هر چه بيشتر آن
انـد، و       اين روندها نيز سرعت بيشتري گرفتـه  ،”اتحاديه اروپا“آمريكا و 

مان را به لبه يا بـه بـه درون        ها نفر از زحمتكشان ميهن زندگي ميليون
العاده نگران كننده در رابطه با  ورطه فروپاشي كشانده است. موضوع فوق 

وضعيت كارگران اينكه، اين روندها آرام آرام دامن كارگراني را نيز كه در 
رود كه در  گيرد، و بيم آن مي كنند مي هاي كليدي و بزرگ كار مي صنعت

ادامه اين وضعيت هزاران هزار نفر از آنان به طور مستقيم و غير مستقيم 
 ،”ايـلـنـا   “رو شوند. براي مثال، در خبري كه     يي فالكت بار روبه با آينده

ماه، مخابره كرد، بهروز نعمتي، نماينده مجلس، در رابطه با تعويق  آبان21
هـزار نـفـر از        88اعالم كرد كه،    ،”صنعت فوالد“ماه حقوق كارگران 2

اند. بر   شان محروم شده از دريافت حقوق “ صنعت فوالد“كارگران كارخانه 
اساس اين گزارش، وي از وزير اقتصاد و صنعت معدن و تجارت خواستار 

تنها مورد نگـران كـنـنـده        ”صنعت فوالد“رسيدگي به اين موضوع شد. 
نيست؛ در طول شش ماه گذشته تاكنون خبرهاي بسياري را دريـافـت       

ايم كه نشان دهنده بحران واقعي در صنعت اتومبيل سـازي ايـران      كرده
بدين سبب با اهميت است كـه    “   صنعت اتومبيل سازي“است. وضعيت  

عده كارگران شاغل در آن بسيار پرشمار است، و همين امر نـه تـنـهـا         
موجب نگراني در بين زحمتكشان شده است، بلكه از سـوي مـقـامـات         

مـاه،     آبان14، “ ابتكار“شود. روزنامه   حكومتي نيز با حساسيت پيگيري مي
پرداخته، نوشته است كه  “ ايران خودرو“يي كه به بررسي فعاليت  در مقاله

موفق به كسب رتبه اول اشتغال زايي در كشـور     89اين شركت در سال 
شهريورماه منتشر كرد، به نقل از   8، در گزارشي كه “ انتخاب” شد. سايت  

نادر قاضي پور، عضو كميسيون مجلس، اعالم كرد كه، تعداد كارگـرانـي   
در معرض بيكـاري قـرار دارنـد         “ صنايع خودرو سازي“كه در ارتباط با 

، كه در واقع به وام ميلياردي “ انتخاب” حدود دو ميليون نفرند. خبرِ سايت  
اختصاص دارد، به نقـل   “ سايپا“و  ”ايران خودرو“به صنايع خودرو سازيِ 

مـيـلـيـارد     500اختصاص دو وام   “از همين نماينده مجلس آورده است:  
توماني به دو شركت بزرگ خودرو سازي براي جلوگيري از بـيـكـاري        

هاي قطعه سازي صورت گرفته است. ... در صورت ادامه      كارگران شركت
ركود دو شركت خودرو سازي سايپا و ايران خودرو حدود دو ميليون نـفـر   

، “ دنياي اقـتـصـاد     “به گزارش روزنامه “  شد.  به بيكاران جامعه اضافه مي
بر اساس توافقي به تازگي انجام شده، وزارت نـفـت و         ”...  ماه:   آبان10

اند تا يك و نيم ميليارد يورو از پـول نـفـت         بانك مركزي موافقت كرده
هاي تأمين كننده قطعات و مواد اوليه مـورد     صادراتي به اروپا، به شركت

كسانـي كـه     “ نياز صنايع خودرو سازي و ماشين سازي ايران تعلق گيرد.
كنند به خوبي واقفند كه در رابـطـه بـا         هاي كارگري را دنبال مي مسئله
گونه واكنـش مـثـبـتـي         هاي كوچك و كم اهميت، حكومت هيچ كارگاه

دهد، و به همين دليل بـا اخـراج        نسبت به وضعيت كارگران نشان نمي
هاي توليدي كه با تعداد كمتري كارگر مشغـول بـه      كارگران اين كارگاه

گيرند كه از سوي هيچ نهاد حكومتي و يا  كارند، آنان در وضعيتي قرار مي
طـور     هاي كليدي، همان شوند. اما در عرصه صنعت  رسمي پشتيباني نمي

كنند، به دليل پيامدهايي كه ركـود   هاي تاكنوني مشخص مي كه گزارش
هايي را شـاهـديـم     ها براي رژيم به همراه خواهد آورد، اقدام يا تعطيل آن
تواند ثبات و دوام داشته باشد و حكـم داروي     ها قاعدتاً نمي كه نتيجه آن

اند. از هنگام آغاز بحران در صنعـت خـودرو       مسكن و موقت را پيدا كرده
ها را شاهـديـم.    سازي ما همچنين افزايش سرسام آور قيمت توليدات آن

كارهايي است كه براي جلوگيري از وخامت رو به افزايش  اين از جمله راه
ماه، در خبري گزارش  آبان16، “ فرآرو”اين صنعت انجام شده است. سايت 

در پي مشكالت ناشي از فقدان تسهيالت بـانـكـي و افـزايـش          ”  داد:  

درصدي مواد اوليه قطعه سازان، شركت پارس خودرو بار ديگر قيمت بـرخـي   300
از محصوالت خود را افزايش داد. اين در حالي است كه وزير صنعت روز گذشـتـه    

فرآرو “  از خودرو سازان به خاطر عدم پايبندي به شروط افزايش قيمت انتقاد كرد. 
هاي خودروهاي توليد شده اشاره كرده اسـت     در ادامه همين خبر به ليست قيمت

از  ”ماكسيما“و  خودرو  ،”پارس خودرو“از شركت  “ تيانا“كه بر اساس آن، خودرو 
به نقـل   ،”فرآرو“اند.   ميليون تومان افزايش قيمت داشته20، تقريباً ”شركت سايپا“

وزارت صنـعـت و سـازمـان حـمـايـت،              ” نويسد:   از غضنفري، وزير صنعت، مي
پذيرد و اگر گزارش تـخـلـفـي      هاي مصوب خودرو را نمي هاي بيشتر از نرخ قيمت

فـرآرو  “  ات حكومتي با خودرو سازان متخلف برخورد خواهد كـرد.   ارائه شود، تعزير
از قول احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازي، در رابطه با توافق يك و نيـم  

و اختـصـاص    “ صنعت و معدن“، و “ وزارت نفت“، “ بانك مركزي“ميليارد يورويي 
مركز مبادالت ارزي تاكنون حتي يـك    ” نويسد:   مي ،”صنعت خودروسازي“آن به 

گويند ما  دالر به خودرو سازان نداده و هر موقع خودرو سازان تقاضاي ارز كنند مي
درصد افـت  66وي در ادامه اظهار داشت كه، به دليل كمبود نقدينگي “  ارز نداريم.

گير خودرو سازان گرديـده اسـت.      توليد در شهريورماه نسبت به سال گذشته دامن
كه از يك منبع آگاه كسب   -“ عصر امروز” ، به نقل از سايت “ ملي مذهبي“سايت 

، “ خـودرو  ايران“هاي توليد  درصدي خط50با اشاره به تعطيلي  -اطالع كرده است
كند و در سـايـت      هم اكنون سايت تبريز ديگر وانت پيكان توليد نمي” نويسد:   مي

بينالود خراسان نيز به علت نبود قطعه، توليد خودروي سوزوكي مـتـوقـف شـده         
هـا پـيـش         از مدت” در رابطه با وضعيت كارگران شاغل نيز آورده است:  “  است. 

و    60ساعت، سـپـس     80ها كاهش پيدا كرده به طوري كه ابتدا به  اضافه كاري
خـودرو     ايـران ” در ادامه آمده است:  “  ساعت و هم اكنون به صفر رسيده است. 30

هاي پيمانكار طـرف قـرارداد        فارس نيز اقدام به تعديل نيرو كرده است و شركت
پردازند و بـه مـرور در        اي مي خودرو نيز حقوق كاركنان را با تأخير دو هفته ايران

نكته جـالـب در ايـن          “  حال حذف مزاياي كارگران و نيروهاي خدماتي هستند. 
كـنـد و        جاست كه، به افزايش حقوق مديران اين صنعت اشاره مـي    گزارش آن

كند كه با كمبود منابع مواجه است و به  خودرو اعالم مي در حالي ايران” نويسد:   مي
درصد به 40همين دليل اقدام به كاهش مزاياي كاركنان كرده است كه به تازگي 

پايه حقوق مديران اضافه كرده و به تمامي مديران يك دستگاه رانا و يك ويـال    
ايـن گـزارش بـه        “  در شهرك سمند رامسر به صورت رايگان اهدا كرده اسـت.  

خـودرو تـوان        الدين اشاره دارد كه اظهار داشته است كه، ايران سخنان جواد نجم
، “ فـرآرو “هاي دولـتـي را نـدارد.            مديريت اين مجموعه بدون حمايت و كمك

بر اساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجـارت، در    ” ماه، نوشت:   آبان20
دستگاه انواع خودرو در كشور توليد  846هزار و 69مهر ماه سال جاري در مجموع 

دستگاهي مهر سـال گـذشـتـه،        16هزار و 159شد كه اين مقدار نسبت به توليد 
هاي حكومتي  حساسيت اين موضوع نزد مقام“  دهد.  درصد كاهش نشان مي 56/  1

مـاه، گـزارش داد كـه،           آبان21آن چنان باال گرفته است كه  خبرگزاري فارس، 
هاي خـودرو     براي توضيح افزايش قيمت“  خودرو ايران“و  “ سايپا“هاي  مديرعامل

برده، عدم اختصاص ارز را  مجلس حاضر شدند. مديران نام  ”كميسيون صنايع“در 
ماه، با توجه به بحران  آبان21ها عنوان كردند. روزنامه اعتماد،   علت افزايش قيمت

ميليون تومان و روال كاهشي تولـيـد   20ها تا سقف  خودرو سازان و افزايش قيمت
درصد هم خواهد رسيد، به نقل از حسيـن  70كه احتماالً در مهر ماه و آبان به مرز 

متأسفانه خودروسازان داخلي ” نويسد:   گروسي، عضو كميسيون صنايع مجلس، مي
هاي گذشته به جاي توجه به برندهاي داخلي و وابستگي به توليد داخل بـه     سال

اند و كـار را     سمت وابستگي بيشتر به خودرو سازان خارجي و فرانسوي پيش رفته
به جايي رساندند كه با خروج پژو از ايران نيمي از خطوط توليد كشور بال استفـاده  

هـاي     صـحـبـت   “  باقي ماند و موجب شد كه توليد روال كاهشي به خود بگيـرد.  
هـاي     اي اين نماينده مجلس نكته جديدي دربر ندارد و تكرار صـحـبـت      كليشه

هاي اين چنيني به ياد تولـيـد    اي است كه به هنگام بحران كارگزاران ضد مردمي
خـودرو،   ، نشريه گروه صنعتي ايران“ كارآمد” افتند. نشريه   ملي و عدم وابستگي مي

خودرو، را در مراسـم هـم      الدين، مدير عامل ايران ، سخنان نجم 1388مهرماه  18
سازان بـراي تـحـقـق        تمامي قطعه“گويد:   سازان را آورده كه مي انديشي با قطعه

سازان را  كمر همت ببندند و ما دست تمامي قطعه 206خودكفايي و افزايش توليد 
در اين حوزه مي فشاريم. بر اساس توافق ايران خودرو و پژو تا پايان ارديبهـشـت    

سه سال پـس  “  درصد خودكفايي خواهد رسيد. 85به  206، توليد پژو 89ماه سال 
كند كـه، دولـت ارز        خودرو در مجلس اعالم مي از اين سخنان، مدير عامل ايران
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 گرايان برضد حقوق  برنامه واپس
 و اشتغال زنان

فريبانه ارتجاع حاكم در راستاي حذف  هاي هدفمند و عوام * برنامه
جايگاه اجتماعي زنان ميهن ما و جلوگيري از اشتغال آنان در تمامي 

 است! هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي عرصه
 

جمهوري و در گرماگرم بـحـران      شدن زمان انتخابات رياست بار ديگر، با نزديك
اي را پيرامون حقوق و جايگاه زنان كشـور   اقتصادي، ارتجاع حاكم تبليغات گسترده

نژاد و باندهاي هـوادار   ويژه دولت ضدملي احمدي است. دراين زمينه به   داده  سازمان
آن گوي سبقت را از رقبا ربوده است، و سنگ دفاع از زنان و منافع آنان را به سينه 

شود و ازهرگـونـه    هاي سياسي گرفته مي زنند. اين گونه تبليغات به خدمت هدف  مي
 مضمون و محتواي واقعي و صادقانه خالي است.

بنابراين، شناخت اين ترفند و افشاي آن به منظور خنثي ساخـتـن مـانـورهـاي        
 گرايان در لحظه كنوني از اهميت اساسي برخوردار است. فريبكارانه واپس

نژاد در ابتدا به تبليغات وسيع پيرامـون لـزوم      ستيز احمدي دراين زمينه، دولت زن
مهرماه، در گزارشي به نـقـل از     9  ،”ايلنا“توجه به منافع زنان دست زد: خبرگزاري  

اليحه كـاهـش     ” جمهوري، نوشت:   نهاد رياست ”مركز امور زنان و خانواده“رييس 
است و در جلسه آينده ستاد ملي زن و   ساعات كاري بانوان تقديم هيات دولت شده

شود، بررسي خواهدشد . . . با وزارت تـعـاون       خانواده كه دريك ماه آينده برگزار مي
است تا زناني كه تحت پوشش وزارت كار هستند، از تسهيالت   شده تعامالتي انجام 

هاي مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش،  زنان شاغل برخوردار شوند . . . دستگاه   
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و صداوسيما وظايفي را برعهده دارند كه در سـتـاد   

بيني شده تا در بودجـه سـال      است، البته پيش آنها ابالغ شده  ملي زن و خانواده به 
 “آينده به اين اقدامات ملي در جهت تحكيم خانواده توجه بيشتري شود.

نـام     رسيد تا بـه       ”تعاون، كار و رفاه اجتماعي“پس ازاين نوبت به مشاور وزير 
را طرح و تبليغ كند. خبرگزاري   “ حمايت از زن و خانواده” نژاد موضوع  دولت احمدي

مشاور وزير تعاون، كار و امور اجتماعي با بـيـان     ” داد:   مهرماه، گزارش30  ،”فارس“
اينكه نقش زنان در فرهنگ اقتصاد و بحث اشتغاالت خانگي بسيار موثر و كـارآمـد   

هاي اقتصادي و كار و تالش از گذشته در زنـدگـي زنـان       است توضيح داد فعاليت
اي دركسـب     هاي اخير ضمن اينكه از اهميت ويژه است. اشتغال زنان در دهه  بوده 

آيد، فاصـلـه     رو هم به حساب مي هاي پيش زندگي جديد برخوردار بوده اما از چالش
نـام     اي به  وجود آمد كه منجر به پديده فيزيكي ميان خانه و نقش اجتماعي زنان به

هاي زيادي را به همراه داشت . . . به داليل مختـلـف       باري نقش شد و آسيب گران
باشد. دركشور ما بـه شـكـل        همراه داشته  هاي زيادي به تواند مزيت كار خانگي مي
شاگردي مشاغل خانگي پيشينه طوالني داشته و با توجه به سـهـم    -سنتي و استاد

 “برداري قرارگيرد. تواند مورد بهره باالي زنان به عنوان جمعيت فعال مي
سخنان و موضع اين مقام مسئول كه به نيابت از وزير صحـبـت كـرده اسـت،         

سازد. درنـظـر     هاي واقعي و پنهان آن را به خوبي آشكارمي ها و انگيزه ماهيت طرح
هاي خانگي آن هم برپايه شيوه منسوخ و  گرايان حمايت از زنان فقط به شغل واپس

 شود.  شاگردي محدود و منوط مي -قرون وسطايي استاد
كند كـه، اشـتـغـال زنـان در               مشاور وزير تعاون و كار باصراحت يادآوري مي

هاي مختلف براي رژيم و محيط فرهنگي و اجتماعي مـوردنـظـر ارتـجـاع         عرصه
داري و كارهاي خـانـگـي       آفرين بوده است و بنابراين زنان بايد فقط به خانه چالش

 ”مركز امور زنان و خانـواده “مشغول باشند. اين سخنان را بايد دركنار موضع رييس  
نهاد رياست جمهوري گذاشت تا سطح و درجه درك سران و مسـئـوالن رژيـم          

 گردد. فقيه از اشتغال زنان كشور روشن واليت
رييس مركز امور زنان و خانواده نـهـاد     ” مهرماه، خبر داد:  10  ،”ايسنا“خبرگزاري 

رياست جمهوري در خصوص حمايت از خانواده اظهارداشت، مصوباتي را شـوراي      
عالي انقالب فرهنگي براي تشويق فرزندآوري[توليد نسل] دارد و قراراست درايـن      
زمينه در جلسات ستاد ملي زن و خانواده بحث شود . . . تحكيم خانواده و تـربـيـت     
فرزندان در فرهنگ اسالمي ما اولويت دارد و وظيفه اصلي زنان حـفـظ خـانـواده         

 “است.
اين تـرتـيـب،     به

مفهوم و مـعـنـاي    
هايي را كـه       طرح
گرايان با نـام   واپس

 “ حمايت از زن    “
كنـنـد را      تبليغ مي

توان بـهـتـر و       مي
تر شنـاخـت.    واضح

دنبال به اصطالح  به
اليــحــه كــاهــش   
ــاري      ــت ك ــاع س
بــانــوان، مصــوبــه   

ــي    “ ــال ــوراي ع ش
 ،”انقالب فرهنگـي 

براساس مصوبه شوراي عالـي  ” آبان ماه، نوشت:  2  ،”ايسنا“خبرگزاري 
توانند بـا   فرزند و بيشتر نيز مي3انقالب فرهنگي، مادران شاغل داراي 

كار، عالوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هـر       داشتن هر ميزان سابقه
فرزند با يك سال افزايش سنوات بازنشسته شوند[.] همچنين مـادران     

  كار باهمان ميزان سنوات بازنشستـه  توانند باهر ميزان سابقه شاغل مي
شوند. طبق مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنـگـي امـكـان حضـور           
منعطف و كاهش ساعات كار موظف، ايـجـاد امـتـيـازات خـاص و             

هـاي     تسهيالت الزم در طرح دوركاري و نيمه حضوري و ساير شيوه
سـال     5مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زيـر      

شود . . . در راستاي اعمال پرداخت پاداش اوالد به صـورت      فراهم مي
ماهانه و به صورت پلكاني در كليه قوانين و مقررات استخدامي كشـور  

ريال براي فرزند پـنـجـم       735000ريال براي فرزند اول  147000از 
هاي جمعيتي افزايش مـدت مـرخصـي         است. دراين مصوبه سياست 
 “است. بيني شده استعالجي زايمان . . . پيش

دار مطرح و دولـت   همچنين بالفاصله بار ديگر طرح بيمه زنان خانه
 قول اجراي آن را در آينده نزديك داد.
ها نه در دفاع از حقوق زنـان،     شايان ذكراست كه، تمامي اين اقدام

تقويت جايگاه و موقعيت اجتماعي آنان، بلكه در راستـاي پـيـشـبـرد        
فقيه و نيز حذف زنان از  سياست ازدياد جمعيت برپايه رهنمودهاي ولي

كشيدن  هاي مختلف حيات اجتماعي است. ارتجاع حاكم با پيش  عرصه
هايي مانند كاهش ساعت كاري بانوان، افزايش مدت مـرخصـي      طرح

كوشد از  دار، مي استعالجي زايمان، افزايش حق اوالد و بيمه زنان خانه
هاي دمكراتيـك   هايي از خواسته شده  بخش سويي با مانورهاي حساب
الشعـاع   ويژه زنان محروم و زحمتكش، را تحت و مترقي زنان كشور، به

قرارداده و جنبش زنان را دراين زمينه خلع سالح كند، و ازديـگـرسـو،    
ستيز خود را زيرپوشش چـنـيـن     هاي ارتجاعي و زن ها و سياست برنامه
گرايـان، در     هايي اجرا و سپس در جامعه تثبيت كند. هدف واپس  طرح

تحليل نهايي، همان گونه كه در سطرهاي پـيـشـيـن مـورد اشـاره           
قرارگرفت، حذف زنان از حيات اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعـه  

جـهـت      وسطايي است. بـي   نشين كردن آنان با معيارهاي قرون و خانه
مركز مطالعات و “گرايان،  هاي واپس نيست كه در يكي از آخرين اقدام

كـرد كـه، از           اعالم ”هاي راهبردي وزارت ورزش و جوانان پژوهش
هاي حوزه جـوانـان و ازدواج        هاي دانشگاهي كه با موضوع نامه پايان

آبان مـاه، در     1  ،”ايسنا“گيرد.   شوند، حمايت مالي صورت مي تهيه مي
هـاي   هيچ محدوديتي براي تعداد حمايت از طرح” اين باره نوشته بود:  

هـاي     ها دراين زمينه وجود ندارد. برخي عـنـوان    نامه پژوهشي و پايان
هـاي ازدواج از         هاي تحصيلي عبارتند از مالك نامه پيشنهادي پايان

هاي دانشجويي، ترغيـب   هاي همسرگزيني، ازدواج ديدگاه اسالم، شيوه
 .“جوانان به ازدواج . . . 

هاي ارتجاعي و زيانبار براي جامعـه،   همزمان با ارايه اين گونه طرح
در راستاي ارتقاي بيشتـر فـرهـنـگ       ” داد:   مهرماه، گزارش29 ،”ايلنا“

  10ادامه  در صفحه عفاف و حجاب در جـامـعـه،    

عمق درك ارتجاعي و ضد انساني سران رژيم از 
 حقوق زنان
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نظر از وابستگي صـنـايـع خـودروسـازي بـه            كند. صرف  نمي
كشورهاي سرمايه داري، واقعيت مهم اين است كه از بـركـت   

هاي نجومي به دسـت     وجود چنين وضعيتي درآمدهايي با رقم
ها به جيـب چـه      اند كه مشخص نيست سود حاصل از آن آمده

بررغـم ايـن      -كساني رفته است. اما چيزي كه مشخص است 
ما با ادعاي مشكل كمبود نقديـنـگـي در       -درآمدهاي نجومي

، “ جـهـان صـنـعـت       “ايم. روزنامـه      صنايع خودروسازي مواجه
شش وارد   ” ماه، در رابطه با درآمدهاي ميلياردي، نوشت:   آبان7

كننده خودرو با سوء استفاده از شرايط نابسامان ارزي، خودرو را 
ها در انبارها در بازار آزاد بـه     با ارز دولتي وارد و با نگهداري آن

 -امور مطالعات و برنامه ريزي استراتـژيـك  “  رسانند.  فروش مي
ساپكو، وابسته به شركت طراحي مهندسي و تأمين قـطـعـات      

جـايـگـاه    ” كه بـه      “  هاي راهبردي يادداشت” خودرو، در  ايران
“ 1386خودرو در بين صد شركت برتر ايـران در سـال          ايران
فروش رتبه دوم، سـود رتـبـه سـوم،         ” پردازد، آورده است:   مي

دارايي رتبه يازدهم، صادرات رتبه يازدهم، و از نـظـر تـعـداد         
را كسب كرده است. بر اساس همين آمـار،   “  كاركنان رتبه دوم

هاي  هاي خودروسازي در شركت عده كاركنان شاغل در صنعت
هـزار  90نزديك بـه     ،”خودرو پارس“و  ،”خودرو ايران“، “ سايپا“

دست آمـده از       نفرند. نكته جالب در اين آمار، رقم سودهاي به 
ايـران  “سوي اين سه شركت خودروسازي است كه به ترتيب:    

ميـلـيـارد ريـال، و           8149 “ سايپا“ميليارد ريال،  5602“ خودرو
انـد. روزنـامـه          ميليارد ريال، سود داشتـه  1258 ”خودرو پارس“
ماه، در گزارش خود در ارتبـاط بـا صـنـعـت           آبان14  ،”ابتكار“

بـرانـگـيـز      خودرو، به آمارهاي توليد خودرو اشاره دارد كه تأمل
دهـد     آمار و ارقام موجود نشان مـي ” نويسد:   مي “ ابتكار“است.  

هزار دستگـاه خـودرو      82صرفاً  87تا  83 افزايش توليد از سال 
توليد محصوالت ايران خـودرو بـه      88بوده است . ... در سال     

ركورد تـولـيـد       89هزار دستگاه رسيد. در بهمن ماه سال  680
دستگاه خودروي سبك به ثبت رسيد. ... در پـايـان          755555

دستگاه  777772ات ايران خودرو به بالغ بر  تيراژ توليد 90سال 
هاي بعد كه در  و سال 86مقايسه آمار سال “  انواع خودرو رسيد. 

باال آمده است، به خوبي نشانگر ميزان توليد بسيار باال است. با  
افزايش ميزان توليد خودرو، طبيعتاً بـايـد كسـب سـودهـا و            
درآمدهاي بيشتري را هم شاهد باشيم. با توجه به اينكه ما هم  

ايم و اخبار مربوط  را سپري كرده 91ماه از سال  8اكنون حدود 
به بحران در صنايع خودرو سازي از همان اوايل سال انـتـشـار    

آيد كه: اين درآمدهاي نجـومـي در       يافت، اين سؤال پيش مي
هايي رفته  هاي خودروسازي به جيب چه كسان يا ارگان صنعت

است؟ با درآمدهاي نجومي خودروسازان كه تا همين چند مـاه    
اند بعيد بتوان باور كرد كه بـه نـاگـهـان        پيش هم ادامه داشته

مشكل نقدينگي به وجود آمده است. واقعيت اين است كه، اين  
ساز كه حاصل رنج و زحمت هزاران زحمتكش  هاي پول صنعت

ميهنمان است تنها منبع درآمدي شده براي سركوبگران حاكـم  
ها. چيزي كه در اين ميان مشخص   هاي زير كنترل آن و ارگان
اي كه  هاي ارزي هاي اقتصادي و مشكل به دليل تحريم -است

منابع مالـي حـاكـمـان        -اند گريبان رژيم واليت فقيه را گرفته
رسد  هايي مواجه گرديده است، و به نظر مي كنوني با محدوديت

چپاولگران حاكم براي تأمين منافع حياتي خويش، هـمـچـون      
روال سابق، كارگران و زحمتكشان را در صف مقدم قربـانـيـان    

اند.  بنابراين، بر نيروهاي مترقي است تا نسـبـت     خود قرار داده
تـوانـد      هاي كليدي و بزرگ، كه اتفاقاً مـي  به بحران در صنعت

بيشـتـري     هايي جدي رودررو كند با حساسيت رژيم را با چالش
هايي مـؤثـر    توجه كنند، و در جهت آگاهي جنبش كارگري گام

 به نفع زحمتكشان بردارند.     

 ادامه بحران در صنعت هاي كليدي ...

اين طرح، يعني فرهـنـگ بـه      “  پوشش چادر براي كاركنان شهرداري آبادان الزامي شد. 
شود، ابـتـدا در      اصطالح عفاف و حجاب در شهرهاي مختلف به زنان شاغل تحميل مي

اي نيابند و سپـس نـوبـت بـه          هاي زنان بعدهاي گسترده شهرهاي كوچك، تا اعتراض
يي مدون  ها گوياي برنامه شهرهاي بزرگ و كالن شهرها خواهد رسيد. همه اين سياست 

شان و تبديل زنان شاغـل بـه زنـان         شده براي حذف زنان از جايگاه اجتماعي و حساب
است، درحالي بـه اجـرا        هاي هنگفت نيز همراه  ها كه با بودجه دار است. اين برنامه  خانه

آيند كه، مطابق آمارهاي رسمي، ميزان بيكاري زنان بسيار بيشتر از مـردان     درآمده و مي
زنان بـه نسـبـت      ” مهرماه، در گزارشي نوشت:  19  ،”فرارو“تحليلي  -است. پايگاه خبري 

تري برخوردارند و به عبارتي امكان كمتري بـراي   مردان به مراتب از دامنه بيكاري وسيع
ورود به بازار كار دارند. عدم وجود زمينه ورود زنان به برخي مشـاغـل . . . دركـنـار                 

شود تا زنـان   باالتربودن شانس مردان در مقايسه با زنان براي ورود به بازار كار باعث مي
 “برابر مردان . . . گرفتار بيكاري باشند. 2

هاي وابسته يا همسو با حكومت، وضعيـت زنـان كـارگـر          عالوه، به اعتراف تشكل به
در واحـدهـاي تـولـيـدي         ” بود:   مهرماه، گزارش داده  14  ،”ايلنا“العاده ناگواراست.   فوق

هاي فاحش ميان دستمزد، ساعات كاري وضعيـت كـار      نفر] تفاوت  10كوچك [كمتر از  
 “است وجوددارد. زنان با آنچه كه قانون مشخص كرده 

زنان در اغلب واحدهاي توليدي و ديگر مركزها، با دستمزد كمتر نسبت به كار مشابـه  
ها در صف نخست قراردارند. زنان سـرپـرسـت      با مردان مشغول كارند، و درتمامي اخراج

هاي خودند، در طول بحران ارزي اخير و كاهـش   آور خانواده خانوار و زنان شاغل كه نان
هايشـان   اند و سطح زندگي آنان و خانواده هاي جدي متحمل شده ارزش پول ملي صدمه

جانبه در صدد  يي همه فقيه با برنامه مانده واليت است. رژيم واپس  شدت تنزل پيداكرده  به
اسـت.     نشين كردن زنان كشوراست، و اينك زنان شـاغـل را هـدف قـرارداده                خانه

خصوص زنان كارگر و كارمند و زنان سرپرست خـانـوار، گـام         رساني به زنان، به آگاهي
گرايان برضد اشـتـغـال زنـان        يي متحد با برنامه واپس ه دهيِ مبارز نخست براي سازمان

بينانه ازسوي جنبش زنـان درايـن      ميهن ماست. اهميت توجه و ارايه شعار و برنامه واقع 
 مرحله از پيكار با استبداد و ارتجاع، انكارناپذير است!

 ادامه برنامه واپس گرايان براي اشتغال زنان 

شوراي شهر تهران گرديد؟ آيا حضور در جلسه مذكور اجراي سناريوي مشـابـه بـراي        
شوراي جديد نخواهد بود؟ اگر چنين قصدي وجود ندارد، با توجه به اينكـه امـكـانـات       
رسانه يي و تبليغي آنها از هر گروه و سازمان بيشتر است، چرا ايـن حضـور خـارج از          

 “  ائتالف مذكور انجام نمي گيرد؟
هاي سياسي ايران را پيگيري مي كنند آگاه هستند كه بـا بـيـرون       كساني كه تحول

راندن اصالح طلبان از مجلس و تسخير جايگاه رياست جمهوري از سوي احمدي نـژاد،  
و نـه    “  همبستگي” ماموريت اصغرزاده و همفكرانش نيز پايان يافت. ديگر نه از روزنامه  

ها بود كه از خود اصغرزاده هم خبـري   همبستگي سخني نيست، و مدت“  حزب” از خود 
هاي سياسي نبود. حضور دوباره اصغرزاده در كنار مهره منفـور و شـنـاخـتـه            در محفل

اي همچون حسين شريعتمداري قطعا با زد و بندهاي پشت پرده همراه بوده اسـت.   شده
در حالي كه ما شاهد تشديد فشارها به زندانيان سياسي و محدود كردن هر چه بيشـتـر   

“ كلمه” آزادي ها از جانب سركوب گران هستيم، حضور اصغر زاده بر خالف نظر سايت 
نه تنها دغدغه مردم را كاهش نمي دهد، بلكه با توجه به موضع گيري “  رسانه ملي” در 

در اين ارتباط، و نيز برخي خبر ها از تالش براي ايجاد يك ائـتـالف از     “  كلمه” سايت 
اي را دامن زده  گرايان و جناح راست اصالح طلبان حكومتي، نگراني هاي جدي تماميت

است. بر تمامي نيروهاي مترقي و فعاالن سياسي است كه با رصد كردن اقدام هائي كه  
به منظور نجات رژيم از بحران سياسي حاد صورت مي گيرد، در راستاي افشاي ماهيـت  
افرادي همچون اصغر زاده و ترفندهاي جديد ارتجاع براي مسخ دوباره حـركـت هـاي      
مردمي حركتي متحد و هماهنگ را در پيش بگيرند. در ضمن اين هشدار را بـايـد بـا         
تاكيد دوباره تكرار كرد كه: نبايد اجازه داد اصالح طلبان مماشات طلب بار ديگر با زد و    

هـاي     بندهاي سياسي و در جهت خالف منافع مردم وضعيت جنبش مردم را با مشكـل 
رو سازند. دغدغه رفسنجاني حفظ ساختار واليت فقيه و تسويـه حسـاب بـا          جدي روبه

احمدي نژاد است. وارد شدن به زمين بازي رفسنجاني دستاورد مثبتي بـراي جـنـبـش        
 مردمي به همراه نخواهد داشت.

 

 ادامه تشديد اختالف هاي حاكميت  
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هاي   آشكار شده است. سفيرهاي دولت      
همراه    عضو دائم شوراي امنيت، به         

نماينده سازمان ملل متحد، در پيامي به         
رئيس جمهوري لبنان و نيروهاي            

اي (بازيگران اصلي)، اعالم كردند       منطقه
كه براي جلوگيري از كشانده شدن لبنان       

هاي نظامي توافق حاصل        به درگيري 
شده است. معناي اين پيام اينست كه:          

به اين زودي به لبنان       “ بحران سوريه ”
منتقل نخواهد شد، و اين بررغم              

هاي   هاي پديد آمده و درگيري        مشكل
هاي نظامي مخالف      پراكنده بين گروه   

وابسته به سعودي و مخالف رژيم سوريه        
هاي زيرنفوذ    با ارتش سوريه (در منطقه     

سعد ”اي به رهبري           جريان سياسي  
است. اين اوضاع متزلزل        “) الحريري
در   -اما نه در وضعيت انفجاري       -امنيتي

لبنان، ممكن است تا زماني (نه چندان          
 كوتاه ) ادامه داشته باشد.

بديهي است كه تدارك نظامي دو           
صورت مانورهاي    قطب درگير، چه به     

صورت  تدارك نظامي بر       نظامي و چه به   
ها   هاي جنگي و زيردريايي      عرشه كشتي 

از هر طرف ادامه خواهد يافت. همزمان        
هاي منطقه      ها، دولت     با اين تدارك    

 (“اسرائيل”و   “ايران”طور مشخص      (به
هاي خود (مانع     نيز دائماً از موفقيت برنامه    

شدن ايران از دستيابي به سالح اتمي از         
سوي اسرائيل، و يا واكنشِ طرف مقابل        

 در دفاع از خود) سخن خواهند راند.
و  “ منطقه عربي  ” خالصه اينكه،       

به ديگ   “  خاورميانه” همراه با آن         
مانند. اين غليان و جوشش        جوشاني مي 
هاي گذشته و در        سياست”در نتيجه    

طور كلي    و به “ جريان تجديد امپرياليسم  
هاي بزرگ        نتيجه رقابت دولت       

و به  “ نظم جديد جهاني  ”داري در     سرمايه
هاي    منظور بازي كردنِ نقش قطب        

وجود   تازگي به   دوران گذشته است كه به     
اند.  در اين ميان و در مبارزه بين              آمده
، نقشِ طبقه    “داري  سرمايه”هاي    قطب

هاي سياسي آن،     كارگر به رهبري حزب    
در سايه ابهام است. آيا طبقه كارگر و            

هاي آن خواهند توانست با          پيمان  هم
  پروژه جديد در پهنه جهان و منطقه           

(منطقه عربي) رودررو شوند؟ آيا طبقه         
كارگر خواهد توانست نقش پيشاهنگ در      

در  -“تغييرِ سوسياليستي “ارائه راه حل      
را  -“ها  جنگ“مقام تنها راه نجات بشر از     

 بازي كند؟
[اين مقاله به پيشنهاد و درخواست           

رفيق دكتر ماري   ”از   “حزب توده ايران  ”
نامه ”براي انتشار در      “ الدبس  -ناصيف
نگاشته شد. ترجمه انگليسي اين        “مردم

براي  “حزب توده ايران   ”مقاله از سوي     
در  “مورنينگ استار ”انتشار در روزنامه      

اختيار تحريريه اين نشريه قرار گرفته          
 است].

 بيانيه هيئت سياسي حزب كمونيست پاكستان ادامه جنگ داخلي سوريه....
حزب ”پاكستان براي به وجود آوردنِ  تالشِ بيهوده دولت

 آموز!  ي دست“كمونيست

، اقدام “حزب كمونيست پاكستان”
عنصرهاي مرتجعِ حمايت شده از سوي 

به منظور گمراه كردنِ مردم، و “ دولت”
ها و كارگران جهان، را  ويژه كمونيست به

 كند! شدت محكوم مي به
حزب كمونيست پاكستان از زمان آغاز فعاليتش در        

)، همواره در راه     1326(اسفند    1948ماه مارس    
كارگر پاكستان و انقالب          دهيِ طبقه   سازمان

پرولتاريايي تالش كرده است. براي رسيدن به           
حزب كمونيست پاكستان با جديت در          اين هدف، 

هاي گوناگون جامعه كوشيده       دهيِ بخش   سازمان
اند: برپاييِ سنديكاهاي      است، كه از آن جمله       

هاي    هاي دهقاني، كانون          كارگري، سازمان  
هاي دانشجويي،          روشنفكري، فدراسيون    

ها، شوراهاي صلح و فعاالن         هاي اقليت   ائتالف
سياسي. هدف راهبردي ما عبارت بوده است از:           
گردآوردن نيرويي با انگيزه مناسب در زير يك           
چتر، به منظور به وجود آوردن و به حركت                

 واداشتن جنبشي مردمي.
 1954رژيم طرفدار امپرياليسم پاكستان، در سال        

را غيرقانوني   “حزب كمونيست پاكستان  “)،  1333(
اعالم كرد. پيش از آن، حزب ما در همه                  

ها، شركت فعال داشت.      در همه سطح      ها،  انتخابات
( 1954پس از اعالم ممنوع بودن فعاليت حزب در       

) و بازداشت شمار زيادي از اعضاي حزب،          1333
از جمله برخي از رهبران آن، حزب سياست              
ائتالف را در پيش گرفت. بر پايه اين سياست كه           

ها ادامه داشت، اعضاي حزب يا در مقام              سال
هاي انتخاباتي،    نامزدهاي مستقل، و يا در ائتالف      

  ها شركت كردند. در فاصله        فعاالنه در انتخابات   
)، حزب  1367تا    1333( 1988تا    1954هاي    سال

گري دولت پاكستان،     ما زير فشار دستگاه سركوب    
فعاليتش را از سر گذراند. دبيركل          ترين دوره   سخت

حزب و بسياري از اعضاي حزب بارها به مهاجرت         
از كشور مجبور شدند. شماري از اعضاي حزب در         

ها يا جان خود را از دست دادند يا دچار            گاه  شكنجه
 هاي جسمي و رواني شدند. معلوليت

ديكتاتوري و حكومت نظامي          در پايان دوره   
)، حزب ما دوره       1367( 1988در    ،”ضياءالحق“

علني را به طور آزمايشي        اي نيمه   فعاليت سياسي 
) تصميم گرفت     1370( 1991آغاز كرد، و در         

حزب “فعاليت خود را به صورت علني زير نام             
)، 1387( 2008تا    1991ادامه دهد. از    ،”كمونيست

نامزدهاي حزب ما در مقام نامزدهاي مستقل در          
هاي گوناگون شركت كردند. در چهار           انتخابات

در انتخابات بسياري از نهادهاي          ايالت پاكستان، 
محلي، مانند شوراهاي شهر، اعضاي حزب كه           

با     همچون نامزدهاي مستقل شركت كرده بودند،      
توانستند حتّي به     “ حزب“پشتيباني و حمايت       

هايي چون رياست يا نايب رئيسي شوراها نيز          مقام
 برگزيده شوند.

اصطالح   به  ي”حزب“اخيراً با خبر شديم كه          
در كميسيون انتخابات پاكستان ثبت      “كمونيست“

 ،”دارودسته“نام كرده است. سخنگوي اين             
خود     ما را متهم كرده است كه به گذشته         “حزب“

 ”)1381( 2002سال      كنگره“پشت كرده است، و از       
اي بورژوايي را در پيش        هاي انتخاباتي   خود سياست 

بنديِ    اين گروه        گرفته است. رئيسِ خودخوانده      
ارتجاعي ادعا كرده است كه، اين گروه[مرتجع] ادامه         

است. اما   “حزب كمونيست پاكستان   “دهنده فعاليت    
واقعيت اين است كه، اين آقا[سخنگوي اين                

) به دليل حمايت        1384( 2005در      [”دارودسته“
دولت بنيادگرايِ اسالمي    “قوانين شرعيِ ”آشكارش از   

اخراج شده بود.    “حزب“، از   “خيبر پختونخوا “در ايالت   
سازمان ساختگيِ او هيچ پيشينه مستند سياسي ندارد،         

هاي ايالتي يا      كجاي كشور، داراي كميته      و در هيچ   
 محلي نيست.

ماركسيست “ دليلِ”به    ”كميسيون انتخابات پاكستان  ”
يعني پايه نظريِ اعالم شده حزب ما        -لنينيست بودن 

از پذيرش و ثبت نام حزب ما خودداري كرده است.            -
كشور پاكستان، كه كشوري        “قانون اساسي  “در   

اسالمي است، حاكميت نه به مردم، بلكه به خدا تعلق          
خواهيم از سوي     دارد. به ما فشار آوردند كه اگر مي         

ثبت نام شويم و در        “كميسيون انتخابات پاكستان   “
روند سياسي كشور شركت كنيم، بايد پايه                  

مان   ايدئولوژيكيِ ماركسيست لنينيستي را از اساسنامه      
حذف كنيم. حزب ما اين پيشنهاد سخيف را رد كرد.            

اين برخورد لجوجانه و       ،”حزب كمونيست پاكستان  “
شدت محكوم    غيردموكراتيك دستگاه دولتي را به       

 كند. مي
حزب كمونيست  ”اصطالح    جالب اينجاست كه، اين به    

كه هيچ بنياد ايدئولوژيكي ندارد، آشكارا           “پاكستان
كند، و به      ماترياليسم ديالكتيك را طرد و رد مي          

هايي روشن، باورهاي بنيادي اسالمي را ترويج           دليل
كند، اكنون امكان و اجازه ثبت نام در انتخابات را             مي

به دست آورده است. اين گروه، پس از آنكه در                 
نام كرد، به تبليغات دروغين خود در           انتخابات ثبت   

حزب كمونيست   “يعني         مسير بدنام كردنِ ما،      
، شدت بخشيد، و ما را به تدارك جنگ              “پاكستان

چريكي متهم كرد، كه دروغي آشكار است. حزب ما           
دقت و صراحت، اعالم       اش، به   بارها در اسناد كنگره    

  كرده است كه در راه رسيدن به هدف انقالب از همه           
هاي موجود استفاده خواهد كرد. براي ما،              امكان

شركت در روند انتخاباتي بورژايي هم هميشه يكي از          
هاي مورد استفاده بوده است. براي حزب ما            تاكتيك

كامالً روشن است و ما در اين باره هيچ ترديد و                 
توهمي نداريم كه اين مسير به انقالب منتهي نخواهد         

دهيِ جنبش مردمي بسيار مؤثر و         شد، اما در سازمان   
مفيد است. موردهايي در گذشته وجود داشته است كه         

هاي دهقاني، برخوردهاي فراواني با       در جريان جنبش  
نيروهاي انتظامي و دفاعي دولتي صورت گرفته است.        
اما شعار ما هرگز اين نبوده است كه انقالب را فقط              

 تفنگ صورت داد.  توان از طريق لوله مي
به معرفيِ نامزدهاي     “ حزب كمونيست پاكستان    ”

مستقل و فعاليت آنان براي رقابت در انتخابات آتي            
 ادامه خواهد داد.
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فارس) سلطه كامل خودرا     
 “امپرياليسم”اعمال كنند.    

هاي   در اين راه از حكومت     
مرتجع عربي كمك مي       

هايي كه برخي     گيرد؛ كمك 
كه به    -از حاكمان جديد   

-هاي مالي     لطف ياري  
ها در      نظامي امپرياليست  

جلوگيري از قوام گرفتن       
 -اند  يافته  هاي مردمي در كشورشان به حكومت  دست         هاي جنبش   هدف

كنند. در مقابل،     ها مي   يابيِ به حكومت، به امپرياليست      به پاسِ اين دست   
“ سوريه”و   “ايران”نيز در برپايي پيمان جديدي با مشاركت           “ روسيه”

بخشي از نقش ايفا شده       ِورزد. اين پيمان سعي در باز آفريني         تالش مي 
در منطقه دارد، بي آنكه مانند گذشته، به            “اتحاد شوروي ”در دوران    

كمكي كند. بر عكس،    “ آزادي و توسعه  ”يافتن به       ها براي دست    خلق
ها در تقسيم مجدد منابع       اين پيمان فقط به منظور باال بردن سهم روس        

در جهان و تثبيت رهبريِ قطب دوم برپا شده است، همان طوري كه                
رودر رويي با سلطه يك جانبه      ”دليلِ تشكيل اين پيمان، به طور صريح         

هايي كه در باال ارائه شد را         اعالم گرديده است. دليل   “ واشنگتن بر جهان  
بحران ”هاي عيني آشكاري براي بين المللي كردنِ              مي توان نمونه   

صورتي آشكار از     هاي باال به    افزون بر اين، دليل   به شمار آورد.    “ سوريه
دارد.   داري براي سلطه بر منطقه، پرده برمي        هاي نظام سرمايه    ادامه طرح 

“ خاورميانه جديد ”ها، همزمان، بر ادامه پروژه        ها و دليل    وجود اين زمينه  
ها و    شيعي (با اضافه كردن علوي       -هاي مذهبي سني    برپايه اختالف 

زيبگنيو ”يي كه     ها) تأكيد دارد، يعني پروژه      هاي مذهبي به آن     ديگر اقليت 
صفحه ”در كتابش به نام     “ سرمايه داري ”پرداز نظام     ، نظريه “برژينسكي

، وزير خارجه    “احمد داود اُوغلو   ”بيان داشته است و       “ بزرگ شطرنج 
تركيه، نيز در ترسيم سياست خارجي فعلي تركيه به آن استناد كرده                 

          در برخورد با    “ اخوان المسلمين ”است. بر اساس اين ديدگاه، حركت
در برخي از كشورهاي مسلمان(از پاكستان گرفته تا تونس) و            “ ارتش”

“ هاي آمريكايي   عرب”همچنين پشتيبانيِ گروهي از كشورهايي كه به          
ها) از اين نيروي       ي“قطر”ها و   “سعودي”( به طور مشخص          معروفند

ما نيز از اين ديدگاه، آنچه را كه براي           سياسي را مي توان ارزيابي كرد.     
ريزي شده است، پيگيري مي كنيم:        هايي در منطقه پي     راه اندازي جنگ  

هايي كه قراراست به وسيله تركيه و اسرائيل شروع شوند. به نظر                جنگ
ها در بهار سال آينده و پس از آنكه دولت جديد               آيد كه اين جنگ     مي

 آمريكا پس از انتخابات اوضاع خود را سامان ببخشد، شروع خواهند شد.
  

 طرح جديد”در  “لبنان”وضعيت“ 
 نقش لبنان در طرح جديد چه خواهد بود؟

رسد كه، در حال حاضر لبنان در اين طرحِ جديد               چنين به نظر مي     
نقش محوري ندارد. اين وضعيت پس از توافق اخير اعضاي دائم شوراي            

، مسئول امنيتي لبنان) كامالٌ     “وسام حسن ”امنيت (به دنبال ترور ژنرال       
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 الدبس -نوشته: دكتر ماري ناصيف
 “] حزب كمونيست لبنان”[مسئول روابط خارجي و معاون دبيركل 

 
 2011، دسامبر   “كميته مركزي ”، در گزارشِ سياسيِ      “حزب كمونيست لبنان  ”
در باره بحران سوريه را ارائه داد. ديدگاه حزب در          “ حزب”، نظر    )1390دي    -(آذر

وارد شده  “ تنگنا”بحران در سوريه به مرحله      ” مورد بحران در سوريه چنين بود:       
است. جنگ در سنگرها جاي تظاهرات مسالمت آميز مردم را گرفته است. در                 

شده مردم براي تغيير(تغييرهاي      هايِ فرياد   همه جا، گسيل و پخشِ سالح خواست      
هشدار حزب  ”يك سال پس از      “سياسي) را در خود محو كرده است.         -اجتماعي

روشني   ، امروز در مورد آنچه كه در سوريه مي گذرد مي توان به             “كمونيست لبنان 
اش همراه با دامن زدن به          المللي  جنگ داخلي با بعدهاي بين      ”چنين گفت:    

نظامي رژيم    -هاي امنيتي   اي ادامه يافته است. همزمان راه حل        هاي فرقه   اختالف
هاي مسلحِ درگير با      نظامي خارجيان از گروه     -حاكم بر سوريه، و پشتيباني مالي      

كارگيريِ انواع    دادنِ همه گونه فاجعه و به       خود و با نظام در اين جنگ، زمينه روي        
هاي اين  مدعا را مي توان           دليل“ ها برضد مردم را فراهم كرده است.          قساوت

وگوهايي كه به منظور پايان دادن به            چنين بيان داشت: نخست اينكه، گفت       
در سوريه صورت مي گيرد بين كساني است كه اهل              “ هاي خونين   درگيري”

، چه از جانبِ نظام حاكم و چه از سويِ خارج آن            “سوريان”سوريه نيستند. حضورِ    
وگوهايي كه قرار است سرنوشت مردم سوريه و            وگوها، يعني گفت    در اين گفت  

 شود؛ مشاهده مي“ ندرت”كشورشان را تعيين كند، به 
كردنِ بحران سوريه نشان از طوالني شدن مدت             “المللي  بين”دوم اينكه،    

بحران در اين كشور دارد. طوالني شدنِ زمان بحران به معنايِ كشتار، نابودي، و               
شان به كشورهاي عربي و ديگر كشورهاي مجاور             آوارگيِ مردم، و پناه بردن     

ست به آمار آوارگاني كه به لبنان وارد شده اند               خواهد بود. در اين مورد كافي      
هاي   هزار نفر رسيده است. نهاد       پنجاه  و  كنيم. عده اين آوارگان به دويست          اشاره

 اند؛ نيمي از اين آمار را تأييد و بدان اعتراف كرده “سازمان ملل متحد”
هاي   جنگ”هاي مذهبي ما را به ياد         ها و فرقه    سوم اينكه، تقسيم مردم به گروه     

هايي كه به تجاوزِ      ) در لبنان مي اندازد، يعني جنگ       1976تا    1975از  “(دو ساله 
نظامي اسرائيل و تجزيه لبنان انجاميد(پديد آمدنِ آنچه كه به نام نوار مرزي                  

“ آزمنديِ”هاي آن جنگ بود). در اين رابطه، به              معروف گرديد يكي از پيامد     
تركيه به  “ تمايلِ شديد ”از يك سو، و      “ جوالن”اسرائيل براي باقي ماندن در        

بازگشت ”هاي ديرينه اين كشور براي      “آرزو”در حال حاضر و     “ تسلط بر كردها  ”
از سوي ديگر، بايد اشاره كرد. اين وضعيت،         “ به شرق مسلمان از گذرگاه دمشق     

هايش از يك طرف، و روسيه و         پيمان  بنديِ جديد جهاني، يعني آمريكا و هم        قطب
 هايش از طرف ديگر، را روياروي همديگر قرار داده است. پيمان هم
  

 ، در رويارويي با جايگاه امپرياليستي“روسي”پيمان جديد 
شان، يعني    و بازويِ نظامي  “ اتحاديه اروپا “و همراه با آن    “ آمريكا”امپرياليسم  

دهيِ   شان، به سازمان    اقتصادي“ عالج ناپذير ”، به منظور حلِ بحران      “پيمان ناتو ”
هاي انرژي(در درجه اول) و شيوه انتقال آن (در درجه             ديگربار سلطه خود بر منبع    

ها سعي دارند تا بر منطقه عربي (از اقيانوس اطلس تا خليج               آن    دوم) در تالشند.  

11ادامه در صفحه   

 :“نظمِ جديد جهاني”، و “سوريه”جنگ داخلي در 

شده براي منطقه  بيني هاي پيش طرح
 كدامند؟ -ويژه لبنان به -عربي 

 كمك مالي رسيده
  يورو 100                                                               از كهلند    كاوه


