
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “!واليت فقيه”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

  1392تير  10،  924شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 و وظايف “ حماسه انتخاباتي رهبري”
 پيش روي جنبش مردمي

رژيم در پي مهندسي موفق انتخابات، اكنـون در    
صدد مهندسي جنبش اصالحات و بـاز تـعـريـف         
خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب هاي مـورد    

 است.  “ رهبري”قبول 
 

با فروكش كردن گرد و خاك انتخابات ريـاسـت   
، موضوع بررسي روند و نتيجه 1392جمهوري سال 

انتخابات و همچنين نتايج كوتاه و دراز مـدت آن      
براي جامعه ما و نيروهاي مترقي و آزادي خـواه        
كشور در مركز توجه بـحـث و بـررسـي هـاي              
كارشناسان داخلي و خارجي قرار گـرفـتـه اسـت.         
مجموعه اي از اظهار نظرهاي جناح ها و نمايندگان 

، از كـيـهـان        “ ذوب واليـت   ” نيروهاي طـيـف     
شريعتمداري تا عسگر اوالدي و ديگـران، ضـمـن      

“ حماسه سياسـي ” ابراز خشنودي كامل از خلق اين 
كه به دست ولي فقيه رژيم مهندسي شده بود، بـر    

و در عين حـال پـايـيـن       “  حماسه اقتصادي” خلق 
آوردن فتيله انتظارات مردم و در واقـع بـه خـانـه         

ميليوني كه در انتخابات با خواست  18فرستادن آن 
تغيير اوضاع به روحاني راي داده بـودنـد، تـأكـيـد        
كردند. علي خامنه اي در پيامي كه در پي برگـزاري  

براي مـردم ايـران        92انتخابات رياست جمهوري 
حماسه حضور شـمـا     ” فرستاد، از جمله مدعي شد:  

پيوند مستحكم ايران و ايراني را با نظام اسالمي به 
رخ همه بدخواهاني كشيد كه با صد ترفند سياسي و 
اقتصادي و امنيتي در پي گسستن يا سست كـردن    

خامنـه اي    “  اين اعتماد و پيوند مقدس اند. 
اكـنـون كـه      ” در ادامه همين پيام افـزود:     

حماسه سياسي و نقطه اوج آن در جـمـعـه    
بيست و چهارم خرداد با پيروزي ملت ايران 
و نظام جمهوري اسالمي بـه سـرانـجـام         
رسيده است، هيجان و التهاب روزها و هفته 
هاي رقابت، بايد جاي خود را به همكاري و 
رفاقت داده و طرفداران نامزدهاي رقيب در   
آزمون بردباري و متانت و دانايي نيز جايگاه 
شايسته خود را به دسـت آورنـد. هـيـچ            
احساسي، چه شادماني و چه نـاشـادمـانـي،     
نبايد كسي را به رفتار و گفتاري دور از شأنِ 
خردمندي و فرزانگي وادار كند.  نـگـذاريـد     
بدخواهـان، احسـاسـات مـردم را ابـزار              

هاي پليد خويش كنند. وحدت ملـي    خواسته
امنيت كشور و خنثي   و رفق و مدارا پشتوانه

 “ترفندهاي دشمنان است.  كننده
برداشتي كه از سوي رهبر رژيم واليـت    
فقيه و ديگر سران ارتجاع در روزهاي اخيـر  
در جريان سخنراني هايشان تبليغ مي شـود  

ميليون راي    18اين است كه در واقع ثبت 
نظام جمهوري ” به آقاي روحاني تأييدي بر 

و به عبارت ديگري تأييـدي بـر     “  اسالمي
ساختار ديكتاتوري و ضد مردمي است كـه    

 6ادامه  در صفحه 

نمايندة كميته مركزي 
حزب تودة ايران در 

نشست حزب هاي 
كارگري و كمونيستي 
 خاورميانه، در آتن

هاي   وظيفه و آماجِ
 -درنگ جنبشِ كارگري بي

 سنديكايي، در مرحله كنوني

 12ادامه  در صفحه 

 سخنراني نماينده كميته مركزي در جلسه حزب هاي كارگري و كمونيستي
 10تا  7قطعنامه نشست حزب هاي كارگري و كمونيستي                           در صفحات 

3و  2با رفيق محمد اميدوار                در صفحات “ اخبار روز”مصاحبه   

 11در صفحه     1392تأملي دقيق تر بر نتايج انتخابات رياست جمهوري سال 

با پايان يافتن انتخابات دوره يازدهم ريـاسـت   
جمهوري، و تبلور روشن خواست مردم ميهن مـا  

فـقـيـه در         بار ولـي  هاي فاجعه به تغيير سياست
هاي اخير، اوضاع سـيـاسـي كشـور دچـار           سال

شده است، و ما مـنـاسـبـات و        تغييرهاي معيني 
را در صحنه سياسي شـاهـديـم.      هايي تازه معادله

درچنين شرايطي، جنبش مردمي با وظـيـفـه و        
ترين و  رو است كه مهم هاي جديدي روبه اولويت
ها حركت آگاهانه و هـدفـمـنـد          ترين آن اصلي

سـازي     درجهت بازسازي بدنه اجتماعي و فـعـال  
هاي مشخص  هاي اجتماعي برپايه مطالبه جنبش

   در اين شمارهدر اين شمارهدر اين شماره
 همبستگي با كارگران و مبارزان 

 5راه آزادي                                            ص 
 13كاهش توليد در بخش كشاورزي    ص 

 شوراي ”نشست هيئت اجرايي 
 14ص “                                      جهاني صلح

زنده باد نلسون ماندال، رهبر ملي و مبارز 
 15بر ضد آپارتايد                                 ص 
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عظيم اجتماعي كه در جريان اين انتخابات، به صحنه آمد و به تغـيـيـر راي      
داده است در صحنه باقي بماند، خود را سازمان دهي كند و بر فشار اجتماعي 

 براي تغيير بيافزايد. 
  

براي علي خامنه اي و شوراي نگهبان قابل تصـور بـود كـه         : اخبار روز
بخشي از مردم از ميان كانديداهاي تائيد شده به چهره اي كه نسـبـت بـه        
سايرين بيشترين فاصله با رهبري حاكميت را بازتاب مي دهد، راي خواهـنـد   

 داد. چرا حسن روحاني را تائيد كردند؟
همانطوري كه قبالً اشاره كردم رژيم با درك بحران عميقـي   م. اميدوار:  

 92كه جامعه ما را فرا گرفته با برنامه ريزي قبلي به استقبال انتخابات خرداد 
كه رهبر خواهان خلق آن بود هنگامي اتفاق افتاد كه “  حماسه سياسي” رفت.  

نيروهاي اصالح طلب و رهبران آن  قبول كردند كه رژيم بـه آنـهـا اجـازه         
شركت در انتخابات را نخواهد داد. صحبت هاي آقاي خاتمي، به عنوان يـك   

سياسي آگاه و از رهبران جنبش اصالح طلبي كه:  مـا       -شخصيت اجتماعي
مي دانيم نمي خواهند ما بياييم و تازه اگر هم اجازه بدهند بياييم حق نداريـم  
بيش از آنچه آنها مي خواهند راي بياوريم، سخنان شجاعانه و دقيقي اسـت    

“ حماسه سياسـي ” كه به روشني پرده از برنامه هاي سران رژيم بر مي دارد.   
رهبري در واقع وقتي به واقعيت پيوست كه جنبش اصالح طـلـبـي سـطـح        
توقعات و مطالبات خود را از اجازه شركت خاتمي، و سپس اجـازه شـركـت        
هاشمي رفسنجاني، در پي رد صالحيت هاشمي، يعني كسي كه ولي فقيه را   

محسوب مي شـد،     “  عمود خيمه نظام” بر كرسي واليت نشانده بود و زماني 
و نماينده ولي فقيه در شوراي “  محافظه كار ميانه رو” به حد قبول يك نامزد 

امنيت ملي كشور تقليل داد. تأييد آقاي روحاني توسط شوراي نگهبان نبـايـد    
براي هيچكس تعجب آور باشد. آقاي روحاني سالهاست نماينده مسـتـقـيـم        
آقاي خامنه اي بوده و هست و لذا روشن بود كه او در ليست تأييد شـدگـان   

 قرار مي گرفت. 
 
آيا آنطور كه تبلـيـغ مـي شـود، آقـاي روحـانـي نـمـاد                     : اخبار روز 

 تغييردرسياست حكومت است؟  
مطلبـي را خـوانـدم دربـاره           “  تايمز” ديروز در روزنامه   منم. اميدوار:   

، وزير سابقه خـزانـه داري     “ نورمن المونت” انتخابات ايران، كه توسط آقاي 
و از چهره هاي مشهور جناح راست حـزب  “  مارگارت تاچر” بريتانيا، در دوران 

روحاني ” محافظه كار بريتانيا، نوشته شده بود. عنوان اين مطلب اين بود كه  
و برداشت كلي و نتيجه گيري مقـالـه    “ مي تواند گارباچف ايران باشد

اين بود كه آقاي روحاني كسي است كه غرب مي تواند و بايد با او به توافـق  
برسد. بديهي است كه بايد انتظار داشت در برخي عرصه هـا، از جـملـه و           
خصوصا سياست هاي خارجي رژيم تغييراتي به سمت عادي سازي روابط بـا  
غرب به منظور تخفيف فشارها و لغو تحريم هاي اقتصادي برداشـتـه شـود.      
بخش عمده اي از كنفرانس مطبوعاتي آقاي روحاني هم بـه ايـن مسـئلـه         
اختصاص داشت. البته ما از هر سياستي كه هدفش تنش زدايي در شـرايـط      
فوق العاده حساس منطقه و لغو تحريم هاي اقتصادي كه فشارش بـيـش از     
پيش بر گرده مردم زحمتكش ميهن ماست، باشد حمايت مي كنيم. بـا روي     
كار آمدن دولت آقاي روحاني و بدون آن فشار سازمان يافته اجـتـمـاعـي از       
پائين نمي توان به تغييرات اساسي و پايه اي در وضعيت كنوني اميدوار بـود.  
ما در گذشته هم با اين چنين پديده هاي رو به رو بوده ايم. دو دوره دولـت     

و عادي سازي روابط با “  اعتدال” ، “ سازندگي” هاشمي رفسنجاني هم با شعار 
غرب تزئين شده بود و در انتها اين دوره نه تنها بحران جامعه ما تـخـفـيـف     
نيافته بود بلكه وضعيت اجتماعي اقتصادي كشور همچنان بـحـرانـي بـود.         
خاصيت عمده اين دوران رشد بي سابقه بورژوازي بوروكراتيك و حاكـمـيـت    
بيش از پيش كالن سرمايه داري تجاري بر حيات اقتـصـادي كشـور بـود.         
بديهي است كه تكرار اين سناريو با همان تيپ شعارها دردي را از جامعه مـا  
دوا نخواهد كرد. حتي در دوران حكومت دولـت اصـالحـات و مـجـلـس              
اصالحات هم، متاسفانه گام هاي اساسي در راه تغيير سمت و سوي سياسـت  
هاي كالن اقتصادي كشور براي حركت به سوي عدالت اجتماعي برداشـتـه   
نشد و اين از جمله موضوعاتي بود كه محمود احمدي نژاد، بـا شـعـارهـاي       
پوپوليستي، تحقق عدالت و گذاشتن پول نفت روي سفره مردم، در جـريـان     

 ، از آن بهره جست.  84انتخابات سال 
   

آيا ما شاهد تغييراتي در جهت تامين حقوق اوليه شـهـرونـدان     : اخبار روز

 “ اخبار روز”مصاحبه 
 با رفيق محمد اميدوار

  3ادامه  در صفحه 

: نظرتان در باره نتايج انتخابات رياست جمهوري چـيـسـت،     اخبار روز
 مي توان انتخاب آقاي روحاني را پيروزي مردم خواند؟

كه اين فرصـت را    “  اخبار روز” با تشكر از هيئت تحريريه  م. اميدوار:  
به من دادند تا نظرات حزب توده ايران را با خوانندگان و مراجعه كنندگـان  

 شما در ميان بگذارم.
ما در ارزيابي شرايط بغرنج و حساس كشور همواره بر اين اعتقاد بوده و 
هستيم كه بدون درك و توجه به مبارزه طبقاتي حادي كه در جامـعـه در     
جريان است، بدون توجه به ساختار طبقاتي حاكميت و همچنـيـن تـوان،      
سطح سازمان يافتگي و نيروي اجتماعي حاضر در صحنه مبارزه نمي توان 
به پاي تحليل حوادث كشور نشست و با تكيه بر اين يا آن شـخـصـيـت       
سياسي اجتماعي ارزيابي واقع بينانه اي را از وضعيت كنوني به دست داد.   
ما، از ماه ها پيش از انتخابات، و هم در جريان برگزاري ششمين كنـگـره،   
در ارزيابي شرايط كشور بر اين نكته تأكيد داشتيم كه بر خـالف هـمـه        
ادعاهاي آقاي خامنه اي و ديگر سران رژيم، ايران در وضعيت فوق العـاده  
بحراني و حساسي به سمت انتخابات رياست جمهوري مي رود. سيـاسـت    
هاي فاجعه بار دولت احمدي نژاد، و سمت گيري هاي كالن اقـتـصـادي    
رژيم جمهوري اسالمي كه مستقيما از سوي ولـي فـقـيـه و مشـاوران            
اقتصادي او به دولت ها ديكته مي شود، در كنار تحريم هـاي مـداخلـه        
جويانه و غير انساني كشورهاي امپرياليستي، در مجموع آنچنان شـرايـط     
دشواري را براي ده ها ميليون ايراني ايجاد كرده بود كه جامعـه مـا بـه        
سمت انفجار اجتماعي جدي سوق داده مي شد. اجراي سياست هايي كـه   
منافع كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك را تأميـن مـي     
كند، استيالي اختاپوس گونه اقتصادي فرماندهان سپاه و ديگر نيـروهـاي   
انتظامي كشور بر شريان هاي حساس اقتصادي، بر خالف منافع اكثـريـت   
عظيم مردم زحمتكش، اثرات مهلكي بر جامعه ما به همراه داشته اسـت.    

ميليوني، زندگي ده ها ميليون ايراني زير خط فقر، تـورم افسـار      3بيكاري 
گسيخته، سقوط ارزش ريال، در مقابل ارزهاي خارجي، كه تأثـيـر فـوري      
روي گراني قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم داشت، ورشكـسـتـگـي     
بخش توليدي كشور، تشديد بي سابقه دره عظيم ميان فقر و ثـروت، و        
ايزوله بودن ايران از نظر بين المللي، از جمله نمادهاي جدي بحراني است 
كه ايران در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري با آن رو بـه رو      

با اين ارزيابي روشن است كه اكثريـت قـاطـع مـردم         بود.  
خواهان تغيير در سياست هاي اعمال شده و شيوه حكـومـت   

سران رژيم با درك اين خطر و در عين حـال    مداري در ايران بودند.  
به توجه به اين نياز كه بايد چاره اي انديشيد به تدارك مهندسي انتخابات 
يازدهمين دوره رياست جمهوري پرداختند. واقعيتي كه بايد به آن تـوجـه      
داشت اين است كه ماهيت رژيم واليت فقيه عوض نشده است. اگر ايـن     
رژيم توانايي و يا خواست قبول راي و اراده مردم را داشت كودتاي خشـن  

آنطوري كه ديديم اجرا نمي كرد. كمـيـتـه      1388و خونين انتخاباتي سال 
مركزي حزب ما در شادباش نوروزي خود اشاره كرد كه رژيم واليت فقيـه  
دنبال برگزاري انتخابات مهندسي شده اي است كه در جريان آن بـتـوانـد    
هم نامزدهاي شركت كننده در آن را كنترل نمايد و هم نتيجه انتخابات را 

 18جلوگيري كـنـد. مـا راي            88و خرداد  76و در واقع از تكرار خرداد 
ميليوني مردم به آقاي روحاني را در شرايطي كه رژيم اجازه نداد هيچ يك 
از شخصيت ها و رهبران جنبش اصالح طلبي و حتي هاشمي رفسنجانـي  
در انتخابات شركت كند، نه راي به شخص آقاي روحاني، بلكه راي بـه      

دليل راي خواست تغييرات جدي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي دانيم.  
را بايد حمـايـت    92آوردن آقاي روحاني در انتخابات خرداد 

رهبران جنبش اصالح طلبي و فاصله گرفتن هوشيارانه او از   
سياست هاي دولت منفور احمدي نژاد در جريان مناظره هاي 

با توجه به ابراز خشنودي ولي فقيه، ديگـر سـران      تلويزيوني دانست. 
رژيم مثل الريجاني و مهدوي كني و نهادهايي مثل سپـاه از نـتـيـجـه          

، 1392انتخابات بايد به اين نتيجه رسيد كه انتخابات مهندسي شده خرداد 
تنها هنگامي مي تواند به پيروزي واقعي مردم تبديل شود كـه نـيـروي        
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مثل آزادي روزنامه ها، زندانيان سياسي، كم شدن تبعيض عليه زنان، اقليـت  
ملي و مذهبي، آزادي نهادهاي مدني ، بهبـود وضـع زنـدگـي         -هاي قومي

 كارگران و آزادي تشكل يابي آنان خواهيم بود؟
خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط همـه زنـدانـيـان       م. اميدوار:   

عقيدتي، پايان دادن به حصر آقاي موسوي، كروبي و خانم رهنـورد،  -سياسي
در كنار به رسميت شناختن حق تشكل براي سنديكاها، اتحاديه ها، ديـگـر     

اجتماعي و پايان دادن به فضاي خفقان، سـركـوب و     –سازمان هاي صنفي 
تبعيض بر ضد زنان، خلق هاي ايران و اقليت هاي مذهبي در ميهن مـا در    
كنار حركت به سمت تخفيف فشارهاي كمرشكن اقتصادي بر گرده كارگران 
و زحمتكشان، بي شك از جمله خواست هاي اساسي جنبش مردمي بوده و   
خواهد بود. تصور تحقق اين خواست ها در چارچوب دولت آقاي روحانـي و     
در شرايط ادامه رژيم واليت فقيه، بدون يك مبارزه وسيع و سازمان يافته و   
از نظر سياسي منسجم توده اي، تصوري كامالً غير واقع بينانه اي است كـه  
دامن زدن به آن تنها به سود ارتجاع و حفظ شرايط كنوني خواهد بود. مـردم   
با تجربه دردناك دهه هاي اخير مي دانند و با پوست و گوشت خود لـمـس     
كرده اند كه اعتبار زيادي براي شعارهاي دولتمردان جمهوري اسالمي نبايـد  
قائل شد. مردم ما مي دانند كه حق گرفتني است و تنها با نيروي سـازمـان      
  يافته اجتماعي مي توان به اين حقوق و آزادي هاي دموكراتيك دست يافت.

 
مردم قادرند رئيس جمهور را در جهت تامين خواست هـا و      :  اخبار روز

انجام تغييرات، تحت تاثير و فشار قرار دهند، وسيله موثر اين تاثيرگـذاري و    
 اعمال فشار چيست؟

ما همواره معتقد بوده ايم و همچنان بر اين اعتقاد پايبنـديـم   م. اميدوار: 
كه مردم موتور اصلي حرك جامعه به پيش هستند. تجربيات تاريخ معـاصـر    
ميهن ما از رشد و نضج گيري نهضت ملي شدن نفت، تـا رشـد جـنـبـش          

، و   57و سپس پيروزي انقالب بهـمـن      1350اجتماعي در سال هاي دهه 
و مبارزات اجتماعي كه در دو دهه اخيـر در     76همچنين حماسه دوم خرداد 

ميهن ما اتفاق افتاده است نشان مي دهد  كه هرگاه مردم سازمان يافتـه و    
منسجم با خواست ها و شعارهاي مشخص مبارزاتي به صحنـه آمـده انـد        

 توانسته اند خواست هاي خود را به مرتجعان حاكمان تحميل كنند. 
جنبش مردمي ما امروز از ضعف سازمان يافتگي، چند پـارگـي و عـدم          

برنامه اي رنج مي برد. تالش در راه تغيير اين وضع نيازمند  -انسجام سياسي
كار آگاهانه همه نيروهاي مترقي،  آزادي خواه و اصالح طلب، بايد بـدور از    
فرقه گرايي هاي تنگ نظرانه و با هدف اعتالي توانمندي جنبش مردمي، و 
نيروهاي اجتماعي شركت كننده در آن باشد. بايد از تجربيات سال هاي اخير  

آرامـش  ” نيز آموخت. در دوراني شماري از رهبران جنبش اصالح طلبي شعار  
نيـروهـاي   ” در چارچوب “  چانه زني در باال” را مي داند، شماري راه را “  فعال

مي دانستند و در مجموع از حضور نيرومند و سازمان يافته جنـبـش   “  خودي
مردمي در صحنه همواره در هراس بودند. نتايج اين سياست ها عقب نشيني  

سال دولت فـاجـعـه بـار          8هاي تحميل شده به جنبش، وضعيت كنوني و 
محمود احمدي نژاد است. ما در تمامي اين سال ها ديده ايم كه چه مـبـارزه    
قهرمانانه و جسورانه اي از سوي جنبش زنان، جوانان و دانشجويي صـورت    
گرفته است. ما در همين دوران شاهد تالش جنبش كارگري كشـور بـراي      
تشكل يابي و پيوند زدن مبارزات عمدتا صنفي كارگران با مبارزه عـمـومـي    
مردم بوده ايم ولي واقعيت اين است كه راه درازي هنوز باقي مانده است تـا  
آنچنان آمادگي و جنبش اجتماعي را پديد آورد كه بتوان با اتكاء به آن بـه      
سمت تحوالت پايه اي در ميهن ما رفت. ديالكتيك حركت اجتماعي به مـا     
مي آموزد كه بايد با واقع بيني، صبر، و دوري از برداشت هاي اراده گرايـانـه   
تالش كرد تا وسيع ترين نيروهاي خواهان تحول را گردهم آورد و با برنامـه  

مبارزاتي به مصاف حاكميت كـنـونـي كـه از           -مشخص و حداقل سياسي
 امكانات گسترده سياسي، اقتصادي و نظامي بهره مند است رفت.    

 
نسبت آقاي موسوي با دولت تازه و نسبت جنبش سبزبا ايـن     : اخبارروز

 دولت چطور تنظيم مي شود؟
بديهي است كه با توجه به وضعيت كنوني آقاي موسـوي و    م. اميدوار:   

در حصر بودن او نمي توان اظهار نظر دقيق و مطمئني در اين زمينـه كـرد.     
آقاي روحاني در پاسخ به سئوالي درباره پايان دادن به حصر آقاي مـوسـوي،   
كروبي و زهرا رهنورد، تصميم گيري درباره اين موضوع را خارج از توان قوه 

مجريه دانست و تحقق آن را به همدلي سه قوه و قاعدتا به تأييد نهايي ولي 
 فقيه موكول كرد. 

آنچه روشن است اين است كه رهبران جنبش اصالح طلبي در روزهـاي      
آخر انتخابات تصميم گرفتند تا از نامزدي حسن روحاني دفاع كنند. و به نظر  
مي رسد كه در كابينه آينده آقاي روحاني نمايندگاني از جنبش اصالح طلبـي  
(خصوصا كساني كه حاكميت حساسيت كمتري نسبت به آنها داشته بـاشـد)    
حضور يابند. البته روشن نيست كه آيا اينگونه نامزدها بدون ايـمـا و اشـاره         
تأييد آميز رهبر بتوانند از سد تأييد صالحيت مجلس شوراي اسالمي كـه در    

  بست در دست گماردگان ولي فقيه و نيروهاي ارتجاعي است بگذرند.
 

بخشي از مردم به اعتراض در انتخابات شركت نكردند، اينهـا   : اخبار روز
چه قدمي بايد بردارند تا اعتراضشان ديده شود و بتوانند در تـحـوالت آتـي        

 تاثيرگذار باشند؟ 
هم بخشي از مردم كه در انتخابات شركت نكردنـد (مـثـال       م. اميدوار:   

ميليوني كه به آقاي روحاني راي  18درصد مردم تهران) و هم   50نزديك به 
دادند، بدون كوچكترين شكي خواهان پايان وضعيت فاجعه بار كـنـونـي و        

ميليون و  ميلـيـون هـا       18تغييرات اساسي هستند. بر اين اساس مبارزه آن  
شهروندي كه در اعتراض به چارچوب هاي تحميلي، تنگ و عميقاً ارتجاعـي  
رژيم در انتخابات شركت نكردند، مبارزه اي جدا از هـم نـيـسـت و داراي           
خواست هاي مشتركي است. من همانطور كه درباال اشاره كردم راه نـجـات      
ايران از فاجعه كنوني، مبارزه مشترك و سازمان يافته همه كساني است كـه    
خواهان حركت به سمت عدالت اجتماعي و تحقق حـقـوق و آزادي هـاي          

 دموكراتيك اند. بايد همه تالش هاي را در اين زمينه به كار بست.
 “اخبار روز”به نقل از سايت 

  
. 

 اخبار روز با رفيق ...”ادامه  مصاحبه 

 ادامه  تأملي بر نتيجه انتخابات ...

هاي ولي فقيه كشته شد. بـر اسـاس       افشين اسانلو، فعال كارگري، در زندان
هاي قضاييِ زيرِ امر و اختيار ولي فـقـيـه، او        هاي وارد شده بر او، مقام اتهام

سال زندان محكومش كرده بـودنـد. بـه           7دانسته شد و به “  نظام” مخالف 
باختن او، خانواده و خويشاوندانش در صدد برآمدند كه مراسـمـي     دنبال جان

هايي، گزمگان زيرِ امر ولي فقيه تـمـامـي      براي او برگزار كنند. بنابر گزارش 
هاي مناسب براي اجراي اين مراسم ختم را در تهـديـد و       مسجدها و مكان

فشار قرار دادند تا مبادا فضايشان  را در اختيار خانواده اسانلو قرار دهنـد. در      
هاي شديد امنيتي به صـورتـي مـحـدود       نهايت اين مراسم همراه با مراقبت

برگزار گرديد. رژيمي كه رهبرش همين چند روز پيش ادعا مـي كـنـد كـه        
اند، در عمل از اجراي مراسم ساده ختـم      كرده ”اعتماد” مخالفانش هم به او 

اي، سبب ترس و هراس شما از     فعالي كارگري در هراس است! آقاي خامنه 
فعاليت مـي كـنـنـد،       “  نظام” و براي     اند ”نظام“كساني كه ادعا مي كنيد با 

نـيـز در جـريـان       “)  عمود خيمه نـظـام    (” چيست؟ حتي هاشمي رفسنجاني 
هايي تـايـيـد      انتخابات رياست جمهوري رد صالحيت شد، و در نهايت مهره

گونه خطري از سوي آنـان بـراي          صالحيت شدند كه در آينده احتمال هيچ
اي   رژيم وجود نداشته باشد و مهارشان مشكلي را همراه نياورد. علي خامنـه   

خبر باشد. انتخابات اخـيـر،     هوشمندتر از آن است كه از زير پوست جامعه بي
نظر از عده كساني كه در آن شركت كردند و كساني كه آن را تحريم    صرف

يـي    كردند، اين موضوع كه ميزان نارضايتي از رژيم واليت فقيه در گستـره   
اي در ايـن      بسيار وسيع وجود دارد را بيش از پيش برجسته كرد. علي خامنه 

هـاي    تـوان بـه خـواسـت        تصور واهي است كه با مانورهايي اين چنيني مي
اي در    شان گرفت. سخنان علي خامنه    اعتنايي كرد و ناديده ها بازهم بي توده

هاي   رابطه با انتخابات اخير رياست جمهوري كه با فرافكني و دروغ پردازي  
گـرانِ حـاكـم       دهد كه هدف اصليِ سركـوب    معمولش همراه بود، نشان مي

هـاي    هاي انباشته شده مردم با وارونه جلـوه دادن واقـعـيـت          مسخِ خواست
طور كه در گذشتـه بـارهـا تـاكـيـد           انتخابات رياست جمهوري است. همان 

هاي مردم بدون فشار     آميز كه ولي فقيه به خواست ايم، اين تفكرِ توهم كرده
هـا اسـت. وظـيـفـه           كند، خاك پاشيدن به چشم تـوده  اجتماعي تمكين مي

نيروهاي مترقي است كه با تكيه بر نيروي اجتماعي و افشاي ترفـنـدهـاي      
ولي فقيه و همفكرانش، مطالبات مشخص مردمي را به حاكميت تحـمـيـل    

 مان است.  هاي بنيادين در ميهن كنند. ولي فقيه سد اساسي تحول
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رفعِ حصر و آزاديِ زندانيـان سـيـاسـي،       
 مان است! درنگ مردم ميهن خواست بي

با پايان برگزاري انتخابات و پيروزي حسن روحانـي،  
هاي مـردم و       ترين خواست ترين و مبرم يكي از جدي

خـواه كشـور آزاديِ        خواه و آزادي همه نيروهاي ترقي
قيد و شرط همه زندانيان سياسي و رفـعِ حصـر از        بي

زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي، و مـهـدي كـروبـي       
است. دراين زمينه بايد اشاره كرد كه، چنين خواسـتـي     

هم در شادماني خياباني پس از اعالم نتيجه انتخابات و 
هـاي آن     فقيه و سياست بزرگ مردم به ولي“  نه“رأي 

شنيده شد، و هم درنخستين مصاحـبـه روحـانـي بـا          
 هاي همگاني داخلي و خارجي نمود يافت. رسانه

خواست آزاديِ زندانيـان سـيـاسـي از زمـره آن              
گـونـه      هـيـچ   موردهايي است كه مردم انتظار دارند بي

عـمـل     شود و جامه درنگي ازسوي دولت جديد برآورده 
بپوشد. چندي پيش مشاور ارشد ميرحسيـن مـوسـوي       

يي يادآوري كرد كـه،      (اردشير اميرارجمند) در مصاحبه  
راي مردم به حسن روحـانـي يـك نـه بـزرگ بـه               

است و يكي از اين  هاي تاكنوني حكومت بوده  سياست
كردن چهره كشور است. او نتيجه   ها نيز امنيتي  سياست

اگر قرار به تغيير باشد اين چهره امنيتي نيـز  “گيرد:   مي
هاي آن نيز رفع حصر از    بايد تغيير كند و يكي از نشانه

سران جنبش سبز خواهد بود... اگر قرار باشد عقالنيـت     
ها تغييـر   بر سياست كشور حاكم باشد و روندها و روش
 “ اسـت.     پيدا كند، اولين چيزي كه بايد تغيير كند اين 

اهللا    آيـت       ازسوي ديگر احمد منتظري از جانب بيـت 
منتظري، ضمن ارسال پيام تبريك به روحاني، از جمله 

اميدوارم شعـار شـمـا بـراي آزادي           ” درخواست كرد:  
گناهان از  عمل بپوشد و اين بي زندانيان سياسي... جامه   

داريد كه زنـدانـيـان      زندان و حصر رهايي يابند... توجه   
هاي معروف و خدمتگـزار   سياسي منحصر به شخصيت

هـا     هاي شهرستان جمهوري اسالمي نيستند، در زندان
زندانيان عقيدتي و سياسي فراواني هستند كه مظلومانه 

 “دربندند و فريادرسي ندارند.
نگـار و     روزنامه 54بنابر آمارهاي منتشر شده، الاقل 

ها تـن از     عالوه، ده برند. به  سر مي نگار در زندان به وب
دليـل دفـاع از        كارگران مبارز و سنديكاليست صرفاً به

حقوق صنفي زحمتكشان و فعاليت علني و قـانـونـي        
انـد.     اند و زندانـي  شده بند كشيده  سنديكايي به -صنفي
دادن به جو سركوب و فضاي امنيتي بدونِ آزاديِ  پايان 

پذيـر   استثناء، امكان همه زندانيان سياسي و عقيدتي بي
دهيِ مردمي پيرامون اين خواسـت و     نيست. با سازمان 

فـقـيـه را وادار بـه            ها، بايد رژيم واليت ديگر مطالبه
 نشيني كرد. عقب

ها و نيروهـاي   ايران، همراه با ديگر حزب حزب توده 
خواه، و مترقي، آزاديِ زنـدانـيـان         دوست، آزادي ميهن

سياسي و رفعِ حصر از رهبران جنبش سبز را خواسـتـار   
تـوان بـه        است. با اتحاد عمل و مبارزه مشترك مـي    

 يافت!  خواست آزادي زندانيان سياسي دست 
 

تورمِ لگام گسيخته، كاهشِ درآمدها، و   
 افزايشِ فقر و فالكت

آمارهاي منتشر شده ازسوي مركزهاي رسـمـي   
فقيه حاكي از اين واقعـيـت دردنـاك       رژيم واليت

 گسترش است. است كه، فقر در سراسر كشور رو به
درجريان كارزار انتخابات اخير رياست جمهوري، 

هاي هـمـگـانـي        ازسوي مطبوعات و ديگر رسانه
برآوردهاي آماري مختلفي از مسئله فقر درجامـعـه   

خردادماه، در گزارشي  18منتشر شد. روزنامه بهار،  
مفصل پيرامون اوضاع اقتصادي كشور و مسـيـر       
صعودي نرخ تورم، ازجمله به شـاخـص فـالكـت       

براساس تعاريف آكـادمـيـك    ” اشاره كرد و نوشت:  
عالوه نرخ بيكاري مسـاوي   اقتصادي، نرخ تورم به

است با شاخص فالكت. باور بر اين است كه تورم  
فزاينده در كنار بيكاري روبه افزايش بـراي يـك       

هاي اقتصادي و اجتماعي دربرخواهـد   كشور، هزينه
داشت... مركز آمار ايران تابستان سال گذشته پس    
از مدتي مناقشه براساس اعالم آمـار اقـتـصـادي       

درصـد و بـانـك           14/  1را  1390كشور و با تاخيري چندماهه، نرخ بيكاري سه ماهه زمستان 
كرد؛ گرچه اين ارقام رسمي ازنـظـر بـعـضـي         درصد اعالم 29/  8مركزي نيز، تورم بهمن ماه را 

كارشناسان اقتصادي واقعي نيستند، اما با فرض دقت و صحت ارقام، شاخـص فـالكـت ايـران         
هاي آينده نيز وضعيـت   رود اين شاخص در سال رسد... بيم آن مي    درصد مي 44به  1391درسال 

 “بدتري را تجربه كند.
هـاي     فاصله اندك زماني پس از انتشار آمارهاي مربوط به شاخص فالكت در ايران، رسـانـه   به

هاي مـركـز آمـار ايـران،            همگاني اعالم كردند كه، بر پايه تجزيه و تحليل جديدترين گزارش
ها افزايشي جدي داشته و با توجه به نرخ واقعي تورم، درآمد خانوارهاي ايراني بـا     شاخص قيمت
هزينه ماهانه يك خـانـواده   ” داد:   خردادماه، گزارش  20است. روزنامه اعتماد،   رو شده  كاهش روبه

چهارنفره در تهران تنها از بابت حداقل مواد غذايي ضروري و نه حداقل مواد غذايي مصـرفـي و     
هزارتومان هزينه ماهانه، نه تـنـهـا       700هزارتومان است. در اين   700هاي ضروري  ديگر هزينه

ونقل، آب، برق، گاز، بنزين، بـهـداشـت و درمـان،            هاي باالي اجاره بهاي مسكن، حمل هزينه
هايـي كـه      آموزش، پوشاك، لوازم منزل، تفريح و كاالها و خدمات متفرقه و انواع و اقسام هزينه

است، بلكه اساساً بسياري مواد غذايي مصرفي  ها روزانه با آن درگيرند، درنظر گرفته نشده  خانواده
رفته سهم مواد غذايي اصلـي از سـبـد         است... در اين شرايط رفته    حساب نيامده  ها نيز به خانواده

 “شود. تر جايگزين مي هزينه تر و كم خاصيت خانوار  كم و با مواد غذايي كم
دهد كه، با افزايشِ نرخ تورم، رشد قيمت كاالها و خدمـات   همچنين آمارهاي رسمي نشان مي

ماندنِ دستمزدها، اكثريت مطلق كارگران و زحمتكشان، روستاييان، كـارمـنـداِن      عمومي، و ثابت
هاي ضروري زندگي را ندارند و در تالش  مان توانِ تهيه نيازمندي جزء و متوسط، و معلمان ميهن

رويند. گسترش فقر و افـزايـش شـاخـص         هايي جدي روبه ها با دشواري براي دست يافتن به آن
اند و در آينده نيز خواهـنـد    ناپذير اجتماعي و فرهنگي داشته فالكت، پيامدهاي ناگوار و گاه جبران

هاي ضدمردمي اقتصادي از قبيـل بـرنـامـه        حال نتيجه اجراي برنامه داشت. گسترش فقر درعين 
ها، يا درواقع آزادسـازيِ اقـتـصـادي،        تعديلِ اقتصادي، اصالحِ ساختار اقتصادي، هدفمنديِ يارانه

روزي كشانده است، و از      لبه پرتگاه فقر و تيره  ها ازسويي مردم ميهن ما را به است. اين سياست 
  عبارت ديگر اليه متمول انگلي، درجامعه منجر شـده    يي قليل، يا به  اندوزي عده ثروت  ديگرسو به

 كند!  فقيه منافع همين اليه غيرمولد و سودجو را تامين و تضمين مي است. رژيم واليت
 

 گرايان، و فشار بر جنبشِ دانشجويي واپس
شده و هدفمند، فشار بر فعاالن دانشجويـي و     يي حساب  گرايان حاكم، در چارچوب برنامه واپس

اند. هدف اصلي حاكميت از وارد آوردنِ     طوركلي جنبش جوانان و دانشجويان را شدت بخشيده به
هـاي ايـن        فشارهاي مختلف به مبارزان جنبش دانشجويي، جلوگيري از بازسازيِ توان و امكان

 كار آن، است. جنبش در وضعيت تازه، يعني پس از تشكيل دولت جديد و آغاز به
پيش از برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و در چارچوب برنـامـه مـهـنـدسـي         

هاي امـنـيـتـي در اقـدامـي              انتخابات و ممانعت از احياي بدنه اجتماعي جنبش مردمي، ارگان
را زودتر از زمان موعد تعطـيـل    هاي دانشجويي مرتبط با آن  شده، كوي دانشگاه و خوابگاه حساب

امسال براساس اطالعيه اين دانشگاه (دانشـگـاه    ” هاي همگاني همان زمان نوشتند:   كردند. رسانه 
تيرماه تعطيل [مي] شوند. تعطيلي زودهـنـگـام          22خرداد تا  20ها از تاريخ  تهران) كليه خوابگاه 

كوي دانشگاه تهران با گذشت مدتي عالوه بر احضار و تهديد بـرخـي مـبـارزان و فـعـاالن               
هاي اسالمي وابسته به حكومت، حراست و بسيج دانشـجـويـي     دانشجويي، رژيم با كمك انجمن

دانشـجـو   “طورمثال، پايگاه خبري    به“  ها و مراكز آموزش عالي را امنيتي ساخت.  فضاي دانشگاه
شدن به انتخابات رياست جـمـهـوري، فضـاي        بانزديك ” ، در آستانه انتخابات گزارش داد:  ”نيوز

است. دانشجويان خوابگاه . .     خود گرفته دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيش از پيش رنگ امنيتي به
هـاي پـس از          هاي مداربسته مشرف بر خوابگاه خود بودند . . . دراعتراض    . شاهد نصب دوربين 

هاي خوابگاه شعار اعتراضي  هاي اتاق ، بسياري از اوقات دانشجويان از پنجره1388انتخابات سال 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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رسد اين اقدام دانشگـاه (نصـب       نظر مي دادند . . . به    سر مي
هايي صورت گرفته  دوربين) براي كنترل كردن چنين حركت 

 “باشد. 
هاي اهواز و ارومـيـه      مشابه اين اقدام در خوابگاه دانشگاه

هـا، احضـار و تـهـديـد               گرفت. عالوه برايـن   نيز صورت 
چه پيش و چه پـس از       -دانشجويان و ايجاد فضاي ترس

هـاي     تر در محـيـط   باشدت هرچه تمام -برگزاري انتخابات
هـا،     اقـدام       گيرد. همه ايـن     دانشگاهي انجام گرفته و مي

شد، باهدف مهار و جلوگيـري از بـازسـازي         كه اشاره  چنان
هاي جنبش دانشـجـويـي اسـت. يـكـي ديـگـر از                   توان

هاي ارتجاع براي تضعيف هرچه بيشـتـر جـنـبـش         سياست
كردن دانشجويان از تحصيل و بـرنـامـه     دانشجويي، محروم 

هاي همگاني، تنـهـا    گزارش رسانه تفكيك جنسيتي است. به 
دانشجو از تحصيـل   1000درطول چند سال گذشته بيش از 

بشـر دفـتـر         دار شدند. كميسيون حقـوق   محروم و يا ستاره
اسـت كـه،        تحكيم وحدت، با ارايه اين آمار تاكيد كـرده      

هاي مرتبط با حـق   دليل فعاليت شماري از اين دانشجويان به
دار كردن و محروميت از  موازات ستاره تحصيل، در زندانند. به 
ها  اجراي تفكيك جنسيتي در دانشگاه  حق تحصيل، سياست

هاي بسيار بـراي دانشـجـويـان و          به نابساماني و گرفتاري
داد:    خردادماه، گـزارش    23است. ايسنا،   استادان منجر شده 

مدير دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيـقـات و فـنـاوري         ” 
  آخرين آمار مراكز آموزش عالي تك جنسيتي كشور را اعالم

مجوز قطعي تـك     15هاي دولتي تاكنون  كرد... در دانشگاه   
است. چهار دانشگاه نيز مجـوز اصـولـي        جنسيتي صادرشده 

دريافت كردند. . . . مدير دفتـر گسـتـرش وزارت عـلـوم                
كنيم تا در هر استان يك  اظهاركرد، ما شرايطي را فراهم مي

 “دانشگاه ويژه دختران و پسران ايجاد شود.
ها بخشي از برنامه تـقـابـل بـا        تفكيك جنسيتي دانشگاه

جنبش دانشجويي است. درچنين اوضاعي جنبش دانشجويي  
هاي خود بپردازد و بـا   كشور بايد با هوشياري به تقويت صف

بيني و طرح شعارهاي صحيح، ضمن بـازسـازي تـوان       واقع
هـا و     خود و تحكيم رابطه با طيف وسيع دانشجويان، برنامه

فقيه را در راستاي نيل به آزادي و    هاي رژيم واليت سياست
گام و مرحله به مرحله بـه چـالـش         به عدالت اجتماعي گام

هاي موجود را در راه احـيـاي تـوان       بكشد. بايد همه امكان 
 كار گرفت! جنبش دانشجويي به

 
 زندگيِ دشوارِ فرهنگيان

برنامه هـدفـمـنـدي      -از زمان اجراي آزادسازي اقتصادي
ها تن از زحمتكشان فكري و يدي كشـور     ميليون -ها يارانه

اند. فـرهـنـگـيـان        هاي جدي معيشتي دچار شده به دشواري
هاي مختلف كار و زندگي با  ويژه در ساليان اخير در عرصه به

اي    اند كه بازتاب گستـرده رسـانـه      رو بوده هايي روبه چالش
خردادماه، بـا انـتـشـار        22اند. خبرگزاري كار ايران،   نداشته

وضعيت معيشتي ناگوارِ آموزگـاران   گزارشي، ضمن اعتراف به
يك فعال صـنـفـي    ” و دبيران سراسر كشور، ازجمله نوشت:  

درصدي حقوق فرهنگيـان   25معلمان ازعدم تناسب افزايش 
شده از سوي بانك مـركـزي كـه       با نرخ تورم رسمي اعالم

است انتقاد كرد . . .          موجب كاهش قدرت خريد آنان شده 
ساعـت تـدريـس در         24ازاي  ميانگين حقوق فرهنگيان به

ساعت تدريس در مقطـع   30مقاطع راهنمايي و دبيرستان و 
هزارتومان است كـه بـا تـوجـه بـه تـورم                  700ابتدايي 

، قدرت خريد آنان را  اي كه دامنگير كشور شده افسارگسيخته
 “دهد. صورت روزانه كاهش مي به

افـزايـش   ” شـود:      دربخش ديگر اين گزارش يادآوري مي
هاي اخير نصـف تـورم        حقوق معلمان و فرهنگيان در سال

است كه قدرت خريد آنان را كـاهـش داده و          واقعي بوده 
سال اسـت   است . . . يك     شان را بدتر كرده وضعيت معيشتي

شـود     هزارتومان مي 120تا  80كه حق مديريتي معاونان و مديران مدارس را كه ماهيانه بين  ادامه  رويدادهاي ايران ...
هاي فرداي ايران  كنندگان نسل اين ترتيب، فرهنگيان كشور ما كه تربيت به“  اند.  پرداخت نكرده

اجتماعي ضدمردمـي، زنـدگـي بسـيـار           -هاي اقتصادي آيند، دراثر اجراي سياست شمار مي به
عالوه، آموزگـاران و     گذراندن آن در زيرخط فقر محكومند. به   كنند، و به دشواري را سپري مي

بر نـظـام       مانده، قشري، و خرافي هاي واپس ها و برنامه دبيران سراسر كشور با تحميلِ ديدگاه
شدت مخالفند.   ساليانه بخش مهمي از بودجه وزارت آموزش و پـرورش صـرف       آموزشي، به

ها و روحانيون وابسته به نهادهايي چون موسسه پژوهشي خمينـي   كارگيري طلبه استخدام و به
هايي چون حق بيمه فرهنگيـان،   است كه مسئله تبليغ كنند. اين درحالي  ها  شود تا در مدرسه مي

ها يا پرداخت نشده و يا با كاهشي بسيار جدي مـواجـه      سطح دستمزد معلمان، و سرانه مدرسه
هرماه مبلغي معادل ” است:   اند. در گزارش مورد اشاره خبرگزاري ايلنا، درهمين رابطه آمده   بوده
كنند كه نصف اين مـبـلـغ     تومان براي بيمه طاليي از حقوق معلمان كسر مي 500هزار و  12

شود. اما يـك    حساب آنان بازگردانده مي (سهم وزارت آموزش و پرورش) بعد از يكي دو ماه به   
گرداند . . . سـرانـه             حساب معلمان باز نمي سال است كه آموزش و پرورش سهم خود را به 

است و در معدود مدارسي كه پرداخت شده، يـك   مدارس در بسياري از مدارس پرداخت نشده 
 500يـي بـا        آموزه [مدرسه  دانش 500است. بنابراين به يك مدرسه    يا دو ميليون تومان بوده

ميليون تومان سرانه (بودجه) اختصاص بگيرد، در بهترين حالت يك يـا     15آموز] كه بايد   دانش
است تا مديران مدارس براي تاميـن    است . . . اين مساله موجب شده    دو ميليون پرداخت شده 

آموزان پول دريافت كنند . . . در مورد     هاي گوناگون از والدين دانش هاي جاري به روش هزينه
انـد،     اين طرح اختـصـاص داده     طرح هوشمندسازي مدارس . . . يك اتاق را در هر مدرسه به  

دهنـد. سـپـس        همراه يك ويديو پروژكتور آنجا قرار مي كامپيوتري قديمي را تعمير كرده و به
اند. آموزش متمركز، قدرت خالقيـت و      هزار مدرسه را هوشمند كرده 7شوند ساالنه  مدعي مي

 “نوآوري را از فرهنگيان گرفته است.
پـرسـت و        كه پيداست، نظام آموزشي حاكم بر كشور به عرصه جوالن مشتي كهـنـه   چنان
انديشِ سودجو بدل شده است و دراين ميان فرهنگيان شريف و زحمتكـش كشـور از        تاريك
 -توانند سنديكايي براي دفاع از منافع صـنـفـي      ترين حقوق خود محرومند و حتي نمي ابتدايي
  شان برپا دارند! رفاهي

 

 همبستگي با كارگران و مبارزان راه آزادي
 هاي سنديكايي در ايران احترام بگذاريد!   آزادي به
شـهـر[كـرج]،       هاي كارگري، با اطالع از شرايط در زندان رجايي فدراسيون جهاني اتحاديه  

هاي دموكراتيك، و احترام به حقوق سنديكائي، همچنـان كـه در        بار ديگر تمكين به آزادي
دليل فـعـالـيـت      كند.  هيچ كارگري را نمي توان به  شود، را تقاضا مي همه كشورها رعايت مي

هـاي     هاي كارگري] به زندان انداخت. ما آزاديِ همه فعاالن اتحاديـه    اي [در اتحاديه   اتحاديه
 هاي ايران را خواهانيم. كارگري و رهايي آنان از زندان

 دبيرخانه فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري
   1392تيرماه  7 -آتن، يونان

 
 اي اهللا سيدعلي خامنه رهبر جمهوري اسالمي ايران، آيت  به:
 )1392تيرماه  6( 2013ژوئن  27
 

 جناب، عالي
مقصود از نوشتن اين يادداشت، اعالم نگراني شديد ما نسبت به مرگ سنديكاليست ايراني، 

شـهـر كـرج در           خردادماه، در حالي كه در زندان رجـايـي   30افشين اسانلو است كه در روز 
 بازداشت و زير مراقبت مسئوالن زندان بود، جان خود را از دست داد.

سال سن داشت، و حتّي ماه پيش از فوتش، گزارش شده بود كـه در     42آقاي اسانلو فقط 
هاي منتشر شده، او از زمان بازداشتش  برد. بر اساس گزارش  سر مي وضعيت سالمتي خوبي به

، چندين بار مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفته است. به همين دليل، مـا     1389در سال 
 جانبه درباره مرگ آقاي اسانلو اقدام كنيد. خواهيم كه نسبت به انجام تحقيقي همه از شما مي

نگراني و دلواپسي عميقي را در جنبش سنديكايي بـريـتـانـيـا         رخدادهايي از اين قبيل، دل
هايي مثل حزب ما را كه خواهان عادي كردن روابط بـا ايـران،      شود و كار سازمان موجب مي

انـد، بسـيـار       ها، و جلوگيري از هرگونه تهديد به دخالت نظامي در ايران پايان دادن به تحريم
كند.اميدواريم كه دولت شما بتواند از راه آزاد كردن همه زندانيان سياسي، و تضمين   دشوار مي

هايي مثل مورد آقاي اسانلو نخواهيم بود، به بازسازي روابطي نويـن   آنكه در آينده شاهد مرگ
 ياري رساند.
 با احترام،

 رابرت گريفيتز، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا
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فاجعه كنوني سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بر ميهن ما تحميل كرده 
براي هميـشـه    92است. رهبران رژيم همچنين مدعي اند كه انتخابات  

زد و اثبات گر حكومت  88مهر ابطال بر نظريه كودتاي انتخاباتي سال 
در ايران است. به گفته مرتجعان حاكم هـمـان      “  مردم ساالري ديني” 

 نيز بودند. 92برگزار كردند مجريان انتخابات  88كساني كه انتخابات 
اساس اين نظريه ارتجاعي و ضد مردمي بر اين پايه استوار است كه 

و يا دقيق تر گفته باشيم شيوه حكومت مداري كنونـي  “  نظام سياسي” 
كشور دچار اشكال جدي نيست، برخي سياست هاي اشتباه بوده اسـت  
كه از سوي رئيس جمهوري قبلي دنبال شده است و آقاي روحاني بـا    

ياري خواهد رساند. به نوشـتـه روزنـامـه        “  نظام” تصحيح آن به ثبات 
از “  دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهـبـري    ” ابتكار، عسگر اوالدي، 

آقاي روحاني، در ميان شش نامـزد حـاضـر در        ” جمله مدعي شد كه:  
..آثار اين انتخاب را در آرامش مـردم و        .انتخابات، خيرالموجودين است

دبيركل سابق حزب “  كشور ديديم. نتيجه انتخابات به مردم آرامش داد.  
تاكنون چنين آثاري از اعالم نتايج يك انتخابات در   ” موتلفه ادامه داد:  

حوادث تلخ سـال  ” عسگراوالدي با اشاره به “  .آورم جامعه را به ياد نمي
عده اي را دشمنان اسالم و انقـالب از روي      ” خاطر نشان كرد:   88”  

نيرنگ و فتنه تشبيه و تحريص به شورش خياباني و سرسپردگـي بـه     
درصدي  85هاي پديد آمده از مشاركت  دشمن كردند. متاسفانه فرصت 

مردم درآن انتخابات را به صورت تهديد عليه امنيت ملي درآوردنـد و      
ها و اهداف مقدس امام(ره) و رهبري انقالب    اجازه دادند دشمنان ارزش

و باالخره در انتها بـه ايـن     “  .هاي خود قرار دهند را مورد هدف نيرنگ
آقاي روحاني فرزند حوزه و يك مجتهد انقـالبـي   ” نكته اشاره كرد كه:  

است. سوابق خدمت او به نظام و همراهي با امام و رهبري بـر كسـي      
پوشيده نيست. همه بايد به او كمك كنيم تا در خلق حماسه اقتصـادي   

هاي سيـاسـي،    نيز موفق شود. ما بايد رئيس دولت منتخب را در چالش 
 8(به نقل از پايگاه اينترنتي، جرس،  ..“  .اقتصادي و فرهنگي ياري كنيم

 )  1392تير 
كه عسگر اوالدي و شركا و “  حماسه اقتصادي” البته روشن است كه 

ديگر نمايندگان كالن سرمايه داري تجاري ايران خواهـان آنـنـد در        
اي است كه ميهن ما  مجموع ادامه همان سياست هاي كالن اقتصادي

ميليون بيكـار، فـقـر و         3را به وضعيت اسفناك كنوني، يعني بيش از 
محروميت شديد كه حتي بر اساس آمار دولتي نزديك به چهل درصـد  

درصدي، تعطيلي بـخـش    34مردم زير خط فقر زندگي مي كنند، تورم 
عمده اي از توان توليدي كشور و در مجموع وضعيت فاجعه بار كنونـي  

 كشانده است.  
اساس اين صحبت ها تأكيد بر ادامه راه تعـيـيـن شـده از سـوي            

اي است كه ما اكنون بـا آن       و در نتيجه تكرار همان فاجعه“  رهبري” 
دست به گريبان هستيم. روشن است كه براي كساني كـه مسـئـول         

“ نظـام ” ميليوني مردم را راي به  18مستقيم وضعيت كنوني اند و راي 
مي دانند موضوع سياست هاي آينده نيز روشن و تبيين شـده اسـت.       

 “. ذوب شدن در واليت”و “ حركت در خط رهبري”
، ضمن اشاره 1392خرداد ماه  26كميته مركزي حزب ما در اعالميه 

به مهندسي انتخابات از سوي رژيم واليت فقيه، همچنـيـن بـر ايـن         
ميليوني مردم به حسن روحاني، كـه     18رأي ” موضوع تأكيد كرد كه:  

اصالح طلبان از او اعالم حمايت كردند، در حقيقت نشانگـر خـواسـت      
مردم براي تغيير وضعيت كنوني، و در عين حال، خارج شـدن از بـن       

اجتـمـاعـي    -بستي است كه، هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي
سال سياست هاي  8جامعه ما را در بر گرفته است، و همچنين به دليل 

فاجعه بار دولت محمود احمدي نژاد و گزينش هاي كالن اعالم شـده    
از سوي ولي فقيه رژيم است. فشار هاي كمرشكن اقـتـصـادي، بـه          
خصوص تحريم هاي كشورهاي غربي و تأثيرهاي مخرب آن و ديگـر  

هدفمند كردن يـارانـه     ” سياست هاي اقتصادي رژيم، از جمله سياست 
آنچنان وضعيت دهشتناك و اسف باري را در ميهن ما پديد آورده   “  ها

اند كه مردم به هر روزنه يي براي رهايي از آن روي مي آورند... ولـي       
مردم ” فقيه رژيم و سران ارتجاعي نه تنها كوچكترين تمايلي به تحقق 

ندارند، بلكه همانطور كه تجربه هشـت سـال دولـت        “  ساالري ديني
اصالحات نشان داد، آماده اند همه امكان هاي شان را به كار گيرند تـا  
با كار شكني و بحران سازي اجازه ندهند تا گامي در مسير دست يابـي  

به خـواسـت هـاي       ادامه  حماسه انتخاباتي رهبري ...
جــنــبــش مــردمــي   
برداشته شود. امـروز   
نيز، با انتخاب شـدن  
حسن روحاني، بدون 
حضور نـيـروهـا و        
جنبش مـردمـي در     
صحنه، بدون حركت 
آگاهانه اجتـمـاعـي،    
بدون وادار كـردن      
دولتمردان به قبـول  

خواست هاي توده هاي ميليوني محرومان و زحمتكشاني كه سال هـاسـت زيـر      
خط فقر زندگي مي كنند، سرنوشت اين شعارها همانند شعارهاي ديگري خواهـد  

اند  بود كه مردم ما در سي سال گذشته از زبان رهبران حال و گذشته رژيم شنيده
 )1392خرداد ماه  26، 923نامه مردم، شماره ”(به نقل از “ و بازهم خواهند شنيد.

هاي كارشناسان خـارجـي ايـن       از صحبت هاي سران رژيم و همچنين ارزيابي
استنباط را مي توان كرد كه وظيفه عمده حسن روحاني در شرايط كنوني تمركـز  
بر سر مسئله عادي سازي روابط با كشورهاي غربي و رسيدن به توافق بـر سـر     
تخفيف و در انتها پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي است، كه به رغـم هـمـه      
ادعاهاي دروغين ولي فقيه و ديگر سران كشور، بنيه اقتصادي كشور را در هـم      

شريعتمداري، شكنجه گر و سردبير كيهان ضمن اشاره به ضرورت شكسته است.  
روحـانـي   ” اي همچنين مدعي شد كـه:        در زمينه سياست هسته“  اعتماد سازي” 

سال پيش است. 10تر از روحاني  شناس تر و دشمن امروز يقينا به مراتب كارآزموده
گونه كه محل وثوق و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و همچنان كه  همان

كنم كه حتي آب در دل  جايي تصريح كرده مطمئن باشيد من به نحوي رفتار مي
 ..“.نظام و رهبري تكان نخورد

بديهي است كه حزب توده ايران مانند هر نيروي ميهن دوست و مردمي ديگر 
از هر ابتكاري كه به كاهش تنش و لغو تحريم هاي مداخله جويانه كشـورهـاي     
امپرياليستي بيانجامد استقبال خواهد كرد ولي موضوع اساسي ايـن اسـت كـه          
وضعيت فاجعه بار كنوني اقتصادي كشور بدون تغيير سياست هاي كالن بهـبـود   
نخواهد يافت و پديده فقر و محروميت گسترده و ميليوني توده هاي كار و زحمت 
همچنان ادامه خواهد يافت. محمد خاتمي، در سخنراني خود، در ديدار با اعضـاي   
شوراي مركزي و هيأت رئيسه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم 

خرداد ماه، نسبت به باال نبردن سطح توقعات مردم از دولـت     29پزشكي تهران، 
مواظب باشيم شتاب زدگي نكنيم كه توقعات ” روحاني اشاره كرد و از جمله گفت:  

بيجا از دولت ايجاد نشود؛ دولت معجزه نمي تواند بكند. فقط مي گوييم اگر مردم  
براي حفظ نظام از تغيير مي گويند، رويكردها تغيير كند و اندك انـدك پـيـش        
برويم. فردا تورم و بيكاري ويران كننده از بين نخواهد رفت و روابـط خـارجـي         
اصالح نخواهد شد. نبايد اين توقعات را داشته باشيم و در آن صورت كساني كـه   

 ..“.  شكست خوردند نماينده مطالبات افراطي و فشارآورنده به دولت خواهند بود.
مسأله اساسي هم در همين جاست كه بدون حضور نيرومند جنبش مردمي در   
صحنه و تأكيد بر خواست هاي جنبش و تغيير سياست و جهت، دولت آينده هـم  

-همچون دولت هاي گذشته در مجموع خدمتگذار ساخـتـار قـدرت سـيـاسـي          
اقتصادي كنوني خواهد بود. تصور اينكه گويا با گنجاندن چند چهره اصالح طلب  

در دولت آينده مي توان معضالت عظيم كنوني را حـل  “  بيت رهبري” مورد تأييد 
كرد خاك پاشيدن به چشم توده ها و ضربه زدن به كار مهم بازسازي جـنـبـش      

 متحمل ضربات سنگيني شد.  88مردمي است كه در جريان كودتاي خرداد 
رژيم در پي مهندسي موفق انتخابات، اكنون در صدد مـهـنـدسـي جـنـبـش          
اصالحات و باز تعريف خواست ها و مطالبات آنها در چارچوب هاي مورد قـبـول     

است. تن دادن به اين برنامه و خواست، اثرات منفي طوالنـي مـدتـي       “  رهبري” 
ها براي استقرار يك حاكميت متكي بر اراده مـردم       براي ميهن ما و تالش توده

خواهد داشت. خواست هاي فوري و عاجلي همچون آزادي بدون قيـد و شـرط        
زندانيان سياسي، پايان دادن به سركوب حقوق و آزادي ها سنديكـايـي، پـايـان       

هدفمند كـردن  ” حصر ميرحسن موسوي، كروبي و رهنورد، لغو سياست فاجعه بار 
، به كار انداختن امر توليد داخلي و ايجاد فرصت هاي شـغـلـي بـراي         “ ها يارانه

تخفيف بيكاري مزمن، از جمله خواست هايي است كه بايد حول ان به سـازمـان   
دهي وسيع پرداخت. همان طور كه اعالميه كميته مركزي حزب ما اشـاره كـرد:      
حركت ميهن ما به جلو، و نجات از وضعيت دهشتناك كنوني، تنها بـا حـركـت        
متحد و سازمان يافته همه نيروهاي اجتماعي و اصالح طلب پيرامون خـواسـت     
هاي مشخص همراه با كنش اجتماعي مشخص، امكان پذير است. بايد در راه به  

 عمل درآوردن اين امر همه تالش ها را به كار گرفت.   
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كليدي توضيح داد و آن را براي دفاع از تماميت ارضي سـوريـه ضـروري        
هايي داشته  هاي اخير نيروهاي دولتي موفقيت دانست. در اين رابطه در هفته 

ويژه آمريكا، انگلستان، و    اند. به موازات اين امر كشورهاي امپرياليستي و به 
هـا و حـمـايـت از              فرانسه سياست خطرناك مداخله مستقيم در درگيري

 اند. نيروهاي اسالمي مرتجع مخالف دولت را در پيش گرفته
هاي  مسئله نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران وسيعاٌ مورد توجه حزب

شركت كننده بود، و تحليل حزب توده ايران در رابطه با شرايط بـرگـزاري     
هاي  گيري ها، موضع آن، بحران اقتصادي و سياسي كشور، اثر مخرب تحريم

طبقاتي كانديداهاي مجاز به شركت در انتخابات، سـيـاسـت رژيـم بـراي          
هـاي     اي مفصل براي نمايندگـان حـزب     تخفيف فشار بحران، در سخنراني

برادر و كادرها و رهبران حزب كمونيست يونان، كـه در اجـالس حضـور          
داشتند، ارائه شد.  اين تحليل مورد توجه زياد قرار گرفت.  گزيده هـايـي از       

 اين سخنراني در اين شماره نامه مردم منتشر شده است.
هـاي   هاي مفيدي با نمايندگان حزب ها و بحث در حاشيه اجالس، مالقات

برادر از تركيه، سوريه، اسرائيل، لبنان، پاكستان، و قبرس انـجـام گـرفـت.        
مسئله نتيجه انتخابات رياست جمهوري در ايران در اين بحث هـا مـطـرح      
شد.  در حاشيه برگزاري همايش، به درخواست رهبري حزب كمـونـيـسـت      
يونان، جلسه تبادل نظر با رفيق مارينو، عضو هيئت سياسي و دبـيـرخـانـه       
حزب برادر، برگزار شد. در اين مالقات كه در محل دفتر مركزي حزب برادر  

هاي حزب كمونيست يونان در رابطه  در آتن برگزار شد، رفيق مارينو سياست
 -با شرايط دشوار يونان، در رابطه با بحران عميق و همه جانبه اقـتـصـادي   

مالي در اتحاديه اروپا كه اقتصاد اين كشور را ورشكسته كرده است، و مسير 
هاي يونان براي سرنگوني حاكميت سرمايه را    استراتژيك مبارزه كمونيست

تشريح كرد. ايشان به طور مشخص در مورد كوشش حزب براي گسـتـرش    
هاي كارگري در حكم نقشه راهي توضيح داد.  نمايـنـده     نفوذش در اتحاديه

به مبارزه حزب در شـرايـط       حزب توده ايران در سخنان و توضيحات خود 
فعاليت حزب در شرايط غيرقانونـي، ضـرورت     ها،   مرحله كنوني تحولويژه 

هاي مبارزه براي تـحـول    مبارزه براي دموكراسي در مسير ايجاد پيش شرط
هاي بنيادين، سياست محوري حزب در رابطه با جبهه واحد ضد ديكتاتوري،  
برگزاري كنگره ششم حزب، تصويب برنامه و اسناد مهم، از جمله در بـاره      

توطئه هاي رژيم براي مختل كردن مبارزه حزب در جامعـه، اشـاره كـرد.         
رفيق جورج مارينوس، عضو دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونـيـسـت    

هـا،     هاي شركت كننده و ارائه نظرهاي آن هاي حزب يونان، در خاتمه بحث
ها به مطالـعـه و      هاي همايش تاكيد كرد كه، اين جلسه بندي بحث در جمع

شـود.     هاي پيچيده منجر مي تري در رابطه با تحول درك بهتر و همه جانبه
وي تاكيد كرد كه، به اين مطالعه و تبادل نظرها بـايـد ادامـه داد تـا بـا              
معيارهاي طبقاتي غني بشود. او افزود: كمونيـسـت هـا در خـط مـقـدم                

داري قـرار دارنـد.           اي براي سرنگوني سرمايـه  هاي توده سازماندهي مبارزه
نمايندگان حزب هاي شركت كننده در اجالس در انتها و پس از بـحـث و     
تبادل نظرهاي ضرور، بيانيه نهايي نشست را به تصويـب رسـانـدنـد. بـه           
پيشنهاد نماينده حزب، مسئله ضرورت همبستگي بـا مـبـارزات مـردم و           

هـاي رژيـم        زحمتكشان ايران و حزب توده ايران و محكوم كردن سياست
هاي كارگري و سنديكائي در اين بـيـانـيـه        واليت فقيه در رابطه با اتحاديه

مورد تاكيد قرار گرفت. بيانيه مصوب همچنين تهديد جـنـگ و مـداخلـه            
خارجي در ايران از سوي امپرياليسم را مردود شمرد، و تعيين مسير مـبـارزه   

 براي آينده كشور را حق مردم ايران دانست.
مان در طول اقامت خود در آتن همچنين  با رفيق  هيئت نمايندگي حزب  

جورج ماوريكوس، دبيركل فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كـارگـري و     
هائي داشـت. در        رفيق ايراكليس، دبير اجرائي شوراي جهاني صلح، مالقات

هاي كارگري، كه بـا هـمـراهـي        ديدار با دبيركل فدراسيون جهاني اتحاديه
هاي كارگران كشور و  عضوي از هيئت اجرائيه فدراسيون برگزار شد، مشكل

از جمله سركوب سنديكاهاي مستقل كارگري و دستگيري فعاالن كارگري، 
هاي گسترده و خصوصي سازي صنايع و كارخانجات تـولـيـدي، و       بيكاري

هاي اقتـصـادي مـورد       همچنين مسئله نياز به مبارزه براي برداشتن تحريم
توجه و تبادل نظر قرار گرفت. در اين نشست كه در فضائي  بسيار رفيقـانـه    

هـاي     برگزار شد، رفيق ماوريكوس حمايت فدراسيون بين المللي اتـحـاديـه   
ها و فعاالن كارگري ايران را مورد تاكيد قرار  كارگري از مبارزه سنديكاليست

داد. در مالقات با رهبري شوراي جهاني صلح، كه در محل دفـتـر شـوراي       
جهاني صلح انجام شد، با دبير اجرائي شورا و همچنين مسئـول كـمـيـتـه        
خاورميانه آن و در رابطه با خطرهايي كه صلح منطقه را تهديد مي كـنـد و     

گـو و       و   ها، گـفـت     راه هاي موثر بسيج افكار بين المللي براي مقابله با آن
 همفكري شد. 

 
 

شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي 
حزب تودة ايران در نشست حزب هاي 
 كارگري و كمونيستي خاورميانه، در آتن

 هاي منطقه! در مخالفت با جنگ، در همبستگي با مبارزه خلق
 حزبگزارش شركت هاي   حزب توده ايران در نشست

 كمونيست خاورميانه
 

هاي اخيـر و بـه        تر شدن بحران سياسي در منطقه در ماه با توجه به عميق
       عدهاي رخدادهاي خطرناك در سوريه و خـطـر شـركـتويژه وسعت يافتن ب

ها، جلسه مشـورتـي      مستقيم نيروهاي كشورهاي امپرياليستي در اين درگيري
 31تـا       30هاي كمونيست و كارگري منطقه خاورمـيـانـه،       اضطراري حزب

خردادماه، در آتن،  پايتخت يونان، برگزار شد.  ميزبانيِ اين همايش با عنـوان:   
شان، مخالفت با جنگ  در حمايت از حق مردم به: انتخابِ مسير توسعه كشور ” 

را حزب كمونيست يونـان بـرعـهـده       “  كشيِ سرمايه داري امپرياليستي و بهره
داشت. برگزاري اين همايش در زماني كه رخدادهاي چشمگير و مهـمـي در       

در حـال       -از خليج فارس گرفته تا شرق مديترانه شرقـي  -منطقه خاورميانه
امپرياليسـتـي،     هاي درونيِ بين اند، از جمله شدت پيدا كردن رقابت شكل گيري

ور شـدن   باال گرفتن شدت تجاوز امپرياليستي برضد سوريه و ايران، خطر شعله
هاي اخير مردم در تـركـيـه و         جنگ امپرياليستي جديد، اعتراض مدني هفته

هاي حاكم، اهميت بحث ها  هاي ضدمردمي محفل كشورهاي ديگر به سياست
 كند.  هاي آن را بيشتر مي و تصميم گيري

يازده حزب كمونيست منطقه در اين اجالس شركت داشتند كـه عـبـارت        
بودند از: حزب توده ايران، حزب كمونيست تركيه، حزب كمونيست لـبـنـان،       
حزب كمونيست سوريه، حزب كمونيست اردن، حزب مردم فلسطيـن، حـزب     
كمونيست فلسطين، حزب كمونيست اسرائيل، حزب دموكراسي و سوسياليسـم  
الجزاير، حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل) و حزب كمونيـسـت يـونـان.         
نمايندگان حزب كمونيست سوريه (متحد) و حزب كمونيست مصر به دلـيـل       

شان نتواستند در اين اجالس شركت كننـد.   شرايط دشوار مبارزه در كشورهاي
هاي آن اعـالم   هائي حمايت خود را از اين نشست و مصوبه ها با ارسال پيام آن

، دبيركل جديد حزب كمونيسـت  “ ديمتري كوتسوبا“كردند.  با سخنراني رفيق  
يونان، كه در نوزدهمين كنگره حزب برادر در اواخر فروردين به ايـن سـمـت      

اش دربـاره       انتخاب شد، همايش آغاز گرديد.  رفيق كوتسوبا در سخـنـرانـي    
هـا در مـنـطـقـه،             امپرياليـسـت   داري،  تضادهاي بين بحران كنوني سرمايه

هاي داخلي كشورهـا، و خـطـر         ها در تحول هاي وقيحانه امپرياليست مداخله
توضيح پرداخـت. او      اي تازه از سوي امپرياليسم، به ور شدن جنگ حهاني شعله

به نقش مهم سنديكاهاي كارگري مستقل و مبارز، و همچنين ضرورت بسيـج  
 جنبش زنان و جوانان در اتحاد با كارگران، اشاره كرد.     

رفيق ماري ناصيف دبس، معاون دبيركل حزب كمونـيـسـت لـبـنـان، در           
سخنانش به تشريح اثرهاي مداخله در سوريه بر اوضاع  لبنـان و از جـملـه          

هاي سوريه از هر دو طرف پرداخت. او بـه    دخالت نيروهاي مذهبي در درگيري
هاي امپرياليستي در منطقه اشاره كـرد   ضرورت تقويت مقاومت در برابر برنامه

هـاي     بـه ايـن طـرح       “   اخوان المسلـمـيـن   ” آور شد كه، قدرت گيري  و ياد
كند. رفيق عاقل طغز، نماينده حزب مردم فلسطين، بـه    امپرياليستي كمك مي

و اسالم سياسي در كشورهاي خـاورمـيـانـه       “  اخوان المسلمين” نقش مخرب 
هـاي مـوسـوم بـه            پرداخت، و گفت كه چگونه اين نيروها در جريان قـيـام  

قدرت رسيدنـد]   هاي برحق مردم [به  بهارعربي، با سوار شدن بر امواج نارضايتي
 هاي امپرياليستي عمل مي كنند.   و اينك در حمايت از طرح

رفيق عمار بگداش، دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست سـوريـه، در       
هاي مختلف مقاومت قهرمانانه مـردم سـوريـه       سخنراني خود به تصوير جنبه

هاي تروريستي اين  پرداخت و به آسيب عظيم ناشي از عمليات مسلحانه  گروه
شوند، و در رابـطـه بـا         ها حمايت و تسليح مي كشور كه از سوي امپرياليست

هاي نوليبرال دولـت   هاي توليدي و اقتصاد كشور اشاره كرد. او به سياست  پايه
هاي سختي به استانداردهاي زندگي مردم از جمله از راه      بشار اسد كه صدمه

افزايش قيمت كاالهاي اساسي وارد آمد، اشاره كرد. رفيق بگداش در رابطه بـا  
شرايط بسيار دشوار مبارزه توضيحاتي داد و اظهار داشت كه، بحـث مسـئلـه      
مرگ و حيات كشور مطرح است. او در رابطه با سياست دولت سوريـه بـراي      

 8ادامه  در صفحه هاي نظامي براي پس گرفتن كنترل برخي شهرها و مـنـاطـق       تشديد فعاليت
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 گزيده اي هايي از سخنراني نماينده حزب توده ايران در: 
 هاي كمونيست و كارگري منطقه خاورميانه نشست حزب

صداييِ آمريكا، اتحاديه اروپا، و تركيه ـ هوادار دموكـراسـي    هم
هاي عربستان و قطر، در حـمـايـت از           با ديكتاتوري -ليبرالي
گراي مذهبي و نيروهاي اسـالمـي    ترين نيروهاي كهنه مانده عقب

منظور سركوب و محو هرگونه نوگرايي، حقوق  سركوبگرِ سلَفي به
 بشر، و حقوق دموكراتيك

 
 رفقاي گرامي،”

كـنـم و از حـزب             از طرف حزب توده ايران، از اين فرصت استفاده مـي   
هـاي   اي حزب  قدم شدن در برگزاريِ نشست منطقه كمونيست يونان براي پيش

كنم. مـا بـه         كمونيست و كارگري خاورميانه، تدارك، و ميزبانيِ آن، تشكر مي
گيريِ حزب كمونيست يونان در دفاع از مبارزه مردم اين منطقـه در راه       موضع

نهـيـم.    صلح، حقوق بشر، حقوق دموكراتيك، و عدالت اجتماعي، ارج فراوان مي
دشوارش در راه صلح و سوسياليـسـم     ما براي حزب كمونيست يونان در مبارزه

 در يونان، آرزوي موفقيت كامل داريم.
خاورميانه اين روزها فصل بسيار حساس و خطـرنـاكـي از تـاريـخـش را             

هـاي     تواند پيامدهاي پراهميتي بـراي مـلّـت      گذراند، و رخدادهاي اخير مي مي
عالوه، تركيه، ايران، و عراق نيز از اثر اين  سوريه و فلسطين دربرداشته باشد. به 

پيامدها بركنار نخواهند ماند. اين نشست مهم در دهميـن سـالـگـرد جـنـگ            
شود. مـا    جنايتكارانه آمريكا و بريتانيا برضد عراق و اشغال آن كشور، برگزار مي

يي را در منطقه شاهديم كه افزايش برخوردهاي نظامي  سابقه همچنين تنش بي
ثباتي در پاكستـان   در سوريه، تهديدهاي آشكار به حمله نظامي برضد ايران، بي

هاي آن اسـت. در          هاي مردمي فزاينده در تركيه از نشانه و عراق، و اعتراض
اواخر فروردين ماه (آوريل)، چاك هگل، وزير دفاع جديد آمريكا، در جـريـان         

كالم آخر اينكه ايران يك عامل تهديد است، ” ديدارش از اسرائيل  اعالم كرد:  
اين گفته بسيار تحريك كننده و خطرناك فقط دو روز پس “  يك تهديد واقعي. 

از زماني بيان شد كه پنتاگون اعتراف كرد كه، در حال نهايي كردن قراردادهاي 
ميليارد دالر است تا توان نظامي اسرائيـل و دو       10فروش تسليحاتي به مبلغ 
را    -يعني عربستان سعودي و امارات متحده عربي -كشور كليدي خصم ايران

تقويت كند. توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه، تـهـديـد ايـران بـه           
اش، يعنـي   ي از سوي آمريكا يا دست نشانده“ ضربه نظامي محدود” اصطالح  به

هاي افراطي امپرياليستـي   راستي اسرائيل، هنوز در دستور كار محفل دولت دست
باقي است، و همين اخيراً هم سناي آمريكا اعالم كرد كه، در صـورتـي كـه          

تنهايي به ايران حمله كند، از آن كشور حمايت خواهد  اسرائيل تصميم بگيرد به
هاي مردمي در كشورهاي  گيري جنبش كرد. در سه سال گذشته، و در پي شكل 

هاي آمريكايي حسني مـبـارك در مصـر و           عربي كه به سرنگون شدن رژيم
ها در خاورميانه را بـه       علي در تونس انجاميد، ما مداخله مستمر امپرياليست بن

آمـيـز و        هاي خشونـت  كارگيري شيوه ايم: از به  هاي گوناگوني شاهد بوده شكل
هاي وكالتي پنهاني در سوريه  نيروي نظامي مستقيم در ليبي و بحرين، تا جنگ

طلبانه هميشه يكسـان بـوده      هاي برتري (تا اين لحظه). پيامدهاي اين سياست   
گـرد بـيـشـتـر در             هاي اين كشورها و عقب است: مرگ و ويراني براي ملّت 

 شان در گذار به مرحله دموكراتيك ملي. مبارزه
 رفقاي گرامي،

ايم كه چند هفته پيش، نمايـنـدگـان     ما زماني در اين كنفرانس گرد هم آمده
هـاي     نشـيـن     ، صنايع تسليحاتي فراملي، و سلـطـان  “ ناتو” هاي  سياسي قدرت

شان  گرانه هاي توطئه ديكتاتوري عرب، در تركيه با يكديگر ديدار كردند تا نقشه
برضد مردم سوريه و آينده آن كشور را تنظيم كنند. رويدادهاي سوريه را بـدون   

توان ارزيابي كـرد. جـان         گذرد نمي ارتباط با آنچه در كل منطقه خاورميانه مي
كري، وزير امور خارجه آمريكا، كه در اواخر فروردين ماه (آوريـل)در نشـسـت        

در تركيه شركت داشت، خيلي صريح گفـت كـه،      “ دوستان سوريه” اصطالح  به
هاي خود به مخالفان دولت سوريه را دو برابر كند. او از   آمريكا قصد دارد كمك

صحبت كرد. در جايي  “  دخالت در برخوردهاي سوريه” مناسب بودن موقع براي 
هاي عربستان و قطر تـا   وسيله ديكتاتوري كه شورشيان ارتجاعي جهادي كه به

اند كه ترور، وحشت، و ويراني را بر  ترين نيرويي اند و عمده بنِ دندان مسلّح شده
شود  آورند، وزير امور خارجه آمريكا خواستار آن مي همراه مي شهرهاي سوريه به

هـا،     هـا، سـعـودي        قطري” اين يعني اينكه “. همه با هم هماهنگ باشند” كه 
همه بايد هدفي يكسان را دنبال كنند. توجه به   “ ها ها و اروپايي ها، ترك اماراتي

طورِتلويحـي بـه      اين نكته مهم است كه اعتراف جان كري به اين موضوع، به
كه همگي هم ظاهـراً هـوادار      -اين معناست كه آمريكا، اتحاديه اروپا، و تركيه

عـربسـتـان        كنند كه حكومت همان هدفي را دنبال مي -اند دموكراسي ليبرالي

ترين نـيـروهـاي       مانده هايي كه عقب يعني حكومت -و قطر هم  سعودي ادامه شركت هيئت نمايندگي حزب  ...
مـنـظـور       گراي مذهبي و نيروهاي اسالمي سركوبگر سلَفي را بـه    كهنه

سركوب و محو هرگونه نوگرايي، حقوق بشر، و حقوق دموكراتـيـك بـه      
درپيِ آنند. اينك كه اتحاديه اروپا تحريم   -كنند كشورهاي ديگر صادر مي

ارسال تسليحات به سوريه را برداشته است تا فروشِ اسلحه به شورشيـان  
ترديد برخـوردهـا و      پذير گردد، بي امكان“  رو ميانه” اصطالح  ضددولتي به

طورِچشمگيري شدت خواهد يافت. هفته پيش، آمريكا اين ادعا را   تنش به
كه دولت سوريه از سالح شيميايي استفاده كرده است دستاويز قرار داد و 

اسلحه خواهـد   “ رزمندگان آزادي” اصطالح  اعالم كرد كه، به نيروهاي به
وزير بريتانيا، نيز از تصميم اوباما به قرار دادن    داد. ديويد كامرون، نخست 

شـان بـه        اسلحه در اختيار شورشيان استقبال كرد. اين شورشيان چشـم  
اي را كه دودستي به نيروهـاي   است تا مشابه همان پيروزي “ ناتو” دست 

ضدقذافي در ليبي تقديم كردند، براي اينان نيز فراهم كنند. توني بـلـر،      
وزير پيشين بريتانيا و يكي از طراحان تجاوز به عـراق، در سـال        نخست
، اظهار داشت كه، بريتانيا بايد شـورشـيـان     خردادماه 25، روز شنبه 1381

سوري را مسلّح كند و درباره برقراري يك منطقه پرواز ممنوع در آسمـان  
جلوگـيـري    “ بار پيامدهاي فاجعه” سوريه تصميم بگيرد تا از اين طريق از 

هاي شيميايي از    وزير پيشين بريتانيا گفت كه، كاربرد سالح شود. نخست 
سوي دولت سوريه و درگير شدن ايران در جنگ داخلي سوريه به معنـاي  

 آن است كه دخالت غرب ضرورت يافته است.
هايي كه آمريكا و مـتـحـدان آن در             واقعيت اين است كه، سياست

وجـود آمـدن        كنند، پشتوانِ بـه    اروپا دنبال مي  كشورهاي عضو اتحاديه
ثباتي و تداوم آن در اين منطقه بوده است. ليبي، مصر، لبنان، و عراق،   بي

زنند، بحـرانـي    وپا مي هايي متفاوت در بحران سياسي دست همه به ميزان
هاي مستقيم امپرياليستي نـاشـي    درازي و دخالت طورِعمده از دست كه به

شده است. اوضاع سوريه به طور مستقيم زير تأثير رخدادهاي كشورهـاي   
آوري است كه از سوي تركيه  هاي ارتجاعي و شرم همسايه آن و سياست

رحمانه و    هاي اقتصادي بي شود. و در ايران، مردم بر اثر تحريم  دنبال مي
اي، زيـر        به بهانه خطر ايران هسته“  تغيير رژيم” منظور  تهديد نظامي به

فشار سنگيني قرار دارند. آمريكا مصمم است كه اجازه ندهد هيچ نيرويي  
هاي تـجـاوزكـارانـه      گرايانه آن يا سياست در اين منطقه، حاكميت برتري

 “متحد راهبردي آن، يعني دولت اسرائيل، را به چالش كشد....
ثبات است كـه     يي بي خواهند، خاورميانه آنچه آمريكا و متحدانش مي” 
نظامي و اقتصادي آمريكا را در      -هاي سال دخالت مستقيم سياسي سال

منطقه توجيه خواهد كرد؛ و هدف ديگر نيز، نظامي شدن منطقه است كه 
نيافته كنوني منطقه خاورميانه را تـداوم     اجتماعي توسعه-وضعيت سياسي

هاي نفت و گاز خاورميانه، بازارهـاي گسـتـرده و         خواهد بخشيد. ذخيره 
نخورده آن، و موقعيت راهبرديِ ژئوپولتيك[جغرافيايِ سياسي] آن،      دست

هاي خود در راستاي  اند كه امپرياليسم اين منطقه را براي طرح سبب شده
 يي حياتي محسوب كند. اش، منطقه تأمين و تضمين تسلط و سركردگي

 رفقاي گرامي،
خواه ايران، با هـرگـونـه     حزب توده ايران، همراه با همه نيروهاي ترقي

اي كـه       ماجراجويي نظامي در منطقه قاطعانه مخالف است، ماجراجويـي 
باري براي همه مردمي دربرخواهد داشت كه در  ترديد پيامدهاي فاجعه بي

كنـنـد. بـه        راه دموكراسي واقعي، پيشرفت، و عدالت اجتماعي مبارزه مي
يي پيشرو و    اعتقاد ما، خدمت واقعي ما به صلح جهاني و ايجاد خاورميانه

طورِعمده از راه تأمين و تضمينِ ايراني مستقل، دموكراتيك،  آميز، به صلح
 آميز ميسر خواهد شد. شكوفا، و صلح

هـاي     هاي گوناگون مداخلـه  سال گذشته ما در برخورد با شكل 34در 
ايم. از زمان پيروزي انقـالب بـزرگ       امپرياليستي تجربه مستقيمي داشته

طورِمداوم با مداخلـه در امـور        تا امروز، ما تقريباً به 1357ايران در سال 
از سوي  1359عراق، كه در سال  -ايم. جنگ ايران  رو بوده كشورمان روبه

سال بـه درازا     8امپرياليسم و به دست صدام حسين به راه انداخته شد و 
جا گذاشت و سبب ويرانـي   كشيد، بيشتر از يك ميليون كشته و زخمي به

ها تن در هـر     خانماني و آوارگي ميليون عظيم زيرساختارهاي كشور و بي
دو كشور شد. آمريكا و متحدان آن از حق ايران در دستيابي به فـنـاوري    

آميز سوءاستفاده كرده و به بروز تشنج در    هاي صلح اي براي هدف  هسته
اند، كه امنيت كشور ما را به خطر انداخته اسـت.   ارتباط با ايران دامن زده

هـا     اين امر خود موجب تقويت ديكتاتوري حاكم بر ايران و انحراف توجه
هـاي     از تضادهاي داخلي كشور شده است. امروزه، مردم ايران با تحريـم  

گرانه و ويرانگر آمريكا دست به گريبانند كه ارمغـان آن     اقتصادي مداخله
روزي    براي مردم عادي كشور چيزي نبوده است جز فقر، بيكاري و تيـره 

ها تن از جمعيت. مردم كشور ما معناي دخالت امپرياليستي را بـا      ميليون
كنند. پيامـدهـاي     تمام وجود درك مي
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روزي    هايي كه مردم از روي ناچاري براي كاهش دادن تـيـره   ناگزير بر شيوه
 ...“ برند، تأثير گذاشته است  تحميل شده بر آنان به كار مي

هاي راهـبـرديِ درازمـدت       مسئله واقعي در رودررويي كنوني، به نقشه”...  
هاي گسترده انرژي آن  منظوركنترلِ خليج فارس و ذخيره امپرياليسم آمريكا به

بيشتر مربوط است. اشغال نظامي عراق، سرنگون كردن رژيم ليبـي، تـالش      
در سوريه، و حضور گسترده نظامي آمريكا در منطقه خليج  “ تغيير رژيم” براي 

هـا،   هاي درازمدت آمريكا. افزون بر اين  اند بر نقشه فارس، همگي گواه روشني
راستي اسرائيل در برابر آرمان فلسطين، كه از سـوي   هاي دولت دست سياست

هاي اصـلـي تشـنـج و          شود، همچنان يكي از علت آمريكا نيز پشتيباني مي
 برخورد نظامي در منطقه ماست.

بنابراين، روشن است كه ادعاهاي آمريكا و متحدانش در مـورد نـگـرانـي       
اي در منطقه، چيزي نيست جز پوششـي    هاي هسته ها از خطر وجود سالح آن

طور كه بـهـانـه       هاي واقعي آمريكا، درست همان از براي پنهان داشتن نقشه
هاي كشتار جمعي در عراق پوششي از براي تجاوز به آن كشور و  وجود سالح

 به زير كشاندن صدام حسين بود.
خواه منطقه، خـواسـتـار     فعاالن صلح در ايران، همراه با همه نيروهاي ترقي

كنند.  اند، و در راه اين هدف مبارزه مي اي  هاي هسته يي بدون سالح خاورميانه
آميـز   اي صلح  اما راه رسيدن به اين هدف اين نيست كه ايران از برنامه هسته

ترين گام در اين راه آن است كه متحدان كليدي  خود دست بردارد، بلكه مهم
هاي اتمي كشتار جـمـعـي خـود را          آمريكا، يعني اسرائيل و پاكستان، سالح

 طورِكامل كنار بگذارند. به
صـراحـت اعـالم         خواه ايران، از جمله حزب توده ايران، بـه  نيروهاي ترقي

اي از سوي ايران، يا اصـوالً از      آميز از انرژي هسته اند كه، استفاده صلح كرده
هاي اروپايي  هاست و به اجازه يا تأييد دولت سوي هر كشوري، حق قانوني آن

رفت از بحران كـنـونـي كـه        يا آمريكا نيازي ندارد. روشن است كه راه برون 
هـا و       تواند تأثيري جدي بر صلح جهاني داشته باشد و بـه مـنـاقشـه           مي

گـوي     و برخوردهاي بيشتري منجر شود، نه تهديد به حمله نظامي بلكه گفت
 المللي، و اعتمادسازي است. واقعي و هدفمند، مذاكره در سطح بين

 رفقاي گرامي،
طـور كـه      ما با هرگونه تجاوز يا جنگ برضد ايران قاطعانه مخالفيم. همان 

هاي جنگ هشت ساله عراق با ايران هنوز بر تـن     تر اشاره شد، اثرِ زخم پيش
 ديگرند.   شدت نگران برخورد نظامي مردم ايران است. مردم ايران به

بار عراق (و به همين ترتيب افغانستان) و    عالوه بر اين، اشغال نظامي فاجعه
روشني  پيامدهاي فجيع آن، از جمله كشته شدن صدها هزار تن غيرنظامي، به

يـي كـه        دهد كه قربانيان اصلي هر جنگي، زير هر پوشش و بهانه نشان مي
 اند.    باشد، مردم عادي و غيرنظاميان

خواه و فعـاالن   همچنين، درك اوضاع پيچيده ايران و مبارزه نيروهاي ترقي
وجود آوردن  عمد در پي به ساالر (واليي)، كه به   دوست با ديكتاتوريِ دين صلح

تنش و در نتيجه آن انزواي كشور است، بسيار اهميت دارد. در سـه دهـه            
گذشته، رژيم حاكم با بهانه تهديد خارجي، از اين سياست در عرصه داخلي و   

بـرداري كـرده        هاي عظيم داخلي بهره ها از دشواري به منظور انحراف توجه
آمـيـز ريـاسـت          است. در چهار سال گذشته، يعني از زمان انتخابات تقـلـب   

نژاد را با اعمال زور و خشونت دوبـاره   كه در آن احمدي 88جمهوري در سال 
بر كرسي رياست جمهوري نشاندند، ما شاهد تشديد نقض حـقـوق بشـر و        

تـوان در       هاي اين سركوب را مي ايم. نشانه  حقوق دموكراتيك در ايران بوده
ايراد فشارهاي امنيتي بر فعاالن سنديكايي مستقل و بر فعاالن حقوق زنـان،  

عـالوه، بسـيـاري از           ها ديـد. بـه        و در حضور نيروهاي امنيتي در دانشگاه
هاي مستقـل   هاي خبررساني، و روزنامه ها، خروجي هاي اينترنتي، رسانه سايت

با پشتيباني ولي فقيه (علـي    -نژاد اند. در دو دوره دولت احمدي  را تعطيل كرده
تـعـديـلِ    ” اصطـالح     المللي پول را براي به الگوهاي صندوق بين -اي)  خامنه

اقـتـصـاديِ    “  درمانيِ شوك” تمام و كمال پياده كردند، و در نتيجه “  اقتصادي
اي شـدنـد.      هاي اساسي ها و تباهي گرايانه، مردم ايران متحمل سختي راست

محصولي،  ايران همچنان داراي اقتصادي است وارداتي همراه با صادراتي تك
شدت به نرخ تبديـل   كه همان نفت خام است. به همين دليل، اقتصاد ايران به 

داري تجاريِ غيرتـولـيـديِ     دالر وابسته است. اقتصاد كشور زير سلطه سرمايه 
سـاالر     شدت فاسدي است، كه در اتحادي نامقدس بـا بـورژوازي ديـوان        به

هاي  هاي باالي قدرت حكومتي جاي گرفته است. جناح  (بوروكراتيك)، در رده  
كنند،  هاي اقتصادي اليگارشي را نمايندگي مي سياسي پرقدرتي كه اين قدرت

كنند، براي كسب نـفـوذ      اي، بيعت مي ، علي خامنه“ رهبر” در عين حال كه با 
شان، با يكديگر رقابت هـم     سياسي بيشتر و تأمين و تضمين منافع اقتصادي

شدت ناعـادالنـه در كشـور سـود            اي به ها از اقتصاد سياسي دارند. همه اين 
شود. نـيـروهـاي      برند كه از راه اعمال زور و خشونت ديكتاتوري حفظ مي مي

اند و برپا كردن سنديكاهاي مستقـل   سختي در هم كوبيده شده خواه به ترقي ادامه شركت هيئت نمايندگي حزب  ...
نحوي بسيار غيردموكراتـيـك    ها اكيداً ممنوع است. انتخابات به  و فعاليت آن
دقت  ماه، به خرداد 24شود. انتخابات رياست جمهوري اخير در روز   برگزار مي

ساالر (واليي) تضـمـيـن         مهندسي شده بود تا ادامه حيات ديكتاتوري دين
هاي بانفوذ و قدرتمند درون رژيم با يكديگر رقابت دارند و گاهي  شود. جناح 

  هاي رژيم حـاكـم بـه        گيرند، اما كنش و واكنش نيز رودررويِ هم قرار مي
هـا در       يي از بلوغ رسيده است كه در تحليل نهايي، عملِ همه جناح مرحله

سـاالر (واليـي)         وحدت با يكديگر و به حفظ و بقاي ديكـتـاتـوري ديـن      
 انجامد. مي

خردادماه در زماني برگزار شد كه ايران بـا   24انتخابات رياست جمهوري 
رو بود. ورشكستگيِ اقتصادي در نتيـجـه     يي روبه سابقه جانبه بي بحران همه

هاي اقتصادي كالني كه از سوي رژيم دنبال شـده اسـت، فسـاد         سياست
سابقه در دستگاه دولتي، كاهشِ ارزش پول مـلّـي، اُفـت تـولـيـد و                بي

هـا كـارگـر، هـمـگـي از              ورشكستگي واحدهاي توليدي، بيكاريِ ميليون
هاي اقتصادي، اقتصاد ايران را بـه زانـو      هاي اين بحرانند. تحريم  مشخصه

روشني كامل اعالم كرد كه تمايلي ندارد، و اجازه هم  درآورده است. رژيم به 
طلب در انتخابات  طورِ واقعي اصالح نخواهد داد، كه نامزدي دگرانديش و به

هاي كليدي رژيم را بـه       شركت كند. هر نامزدي را كه ممكن بود سياست 
اين يا آن طريق به چالش بكشد، پيش از انتخابات از شركت در انتخـابـات   

هاي رأي بـيـايـد،       شان بر برگه بازداشته شد. نامزدهايي كه اجازه يافتند نام 
ساالر (واليي)   اعتماد رژيم دين گذاران آزمون پس داده و قابل همگي خدمت

صراحت اعالم كرده بود كه، هيچ  بودند.  ولي فقيه رژيم پيش از انتخابات به 
كسي كه در برابر او و    خواه يا طرفدار اصالحاتي، يا در واقع هيچ نامزد ترقي
تواند در انتخابات شركت كـنـد.    برانگيز باشد، نمي ساالرش چالش رژيم دين

عالي امنيت ملي بوده اسـت و از         سال دبير شوراي 16حسن روحاني، كه 
تا كنون در مقام نماينده ولي فقيه عضو اين شورا بوده است، بـا   1367سال 

بود. راي مردم بـه   “  مهندسي شده” درصد آرا برنده اين انتخابات  51كسب 
روحاني در شرايط بحراني كشور تبلور خواست تودها براي دگرگونـي  در      

بستي است كه جامعه را چـه   رفت از بن وضعيت كنوني و نيز يافتن راه برون
لحاظ اقتصادي و اجتماعي فراگرفته اسـت. ايـن         لحاظ سياسي و چه به به

نـژاد و       هاي دولت احمدي سال پياده كردن سياست 8وضعيت همچنين از 
هاي كالني ناشي شده كه رژيم بر كشور تحمـيـل كـرده اسـت.          سياست

هاي تحميل شده از سـوي       ويژه تحريم فشارهاي اقتصادي كمرشكن و به
هـاي     بارشان، در كنار سياسـت  كشورهاي غربي و پيامدهاي ناگوار و فاجعه

هـاي انـرژي و كـاالهـاي            ها از حامل اقتصادي ديگري مثل حذف يارانه
اري را در ايران  احوال دهشتناك و اَسفب و اساسي، همه و همه، چنان اوضاع

منظـور رهـايـي از ايـن            اند كه مردم در پي يافتن راهي به به وجود آورده
آوردند. ناگفته روشن است كـه      وضعيت وخيم، به هر روزنه اميدي روي مي

هاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي بنيـادي و     ميهن و ملّت ما به دگرگوني
 -كـار    ، چه محافظه“ اسالم سياسي” هاي گوناگون  اي نياز دارد. شكل   عمده

اند كه به عـمـلـي كـردنِ        اش، نشان داده هاي امروزي ارتجاعي و چه گونه
اقتصاديِ بنيادي توان، ظرفيت، و يا تمايلي ندارنـد، و     -تغييرهاي اجتماعي
هاي اجتماعي و فردي و دموكراسي واقعي مخـالـفـنـد.      در اساس، با آزادي

هاي جهان دقيقاً همين واقـعـيـت را         تاريخ معاصر خاورميانه و ديگر نقطه
توان ديـد.     هايي از آن را در ايران، مصر و تونس مي دهد، و نمونه نشان مي

دموكراتيك تركيه در حكومت حزب عـدالـت و      شبه “ اسالم سياسيِ” حتّي 
توسعه اكنون خصلت حقيقي غيردموكراتيك خود را در كشـوري نشـان           

نوليبـرالـي آن،      “ معجزه اقتصادي” اصطالح  سال پس از به 10دهد كه  مي
هاي موجود ميان فقر و ثروت را در خود دارد و      ترين شكاف يكي از عميق

شود. اشاره به اين نكتـه    تر مي وضعيت عدالت اجتماعي در آن هر روز وخيم
در تركيه، مصر، و تونس، پيوندهاي   “ اسالم سياسي” حائز اهميت است كه، 

اي محكم با كشورهاي امپرياليستي دارد، و براي مقابلـه   اقتصادي و سياسي
 كند. خواه همواره از اين پيوندها استفاده مي با نيروهاي ترقي

وهـوي و     رغم هاي همچنين، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه، به
دهـد،     ساالر (واليي) ايران سر مـي    اي كه رژيم دين شعارهاي ضدآمريكايي

اقتصادي عمده رژيم، از جمله تجاوزهاي اخير  -هاي اجتماعي همه سياست
راستـيِ   هايي ارتجاعي و دست به حقوق كارگران، چيزي نيستند جز سياست

المللي پول. همچنين تأكيد   ديكته شده از سويِ بانك جهاني و صندوق بين
هاي ماجراجويانه و    چندباره بر اين موضوع داراي اهميت است كه، سياست

تـريـن      گـرا    هاي رهبران رژيم فقط به سود راست ها و جار و جنجال لفّاظي
نيروهاي ارتجاعي منطقه ما و امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا تمـام  

هاي شيطاني خود در منطقه استفاده  ها براي توجيه نقشه شده است، و از آن
 كنند. كرده و مي

هايي كه گفته شـد،   با توجه به واقعيت
 10ادامه  در صفحه مردم   ما قاطعانه بر اين باوريم كه مبارزه
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كنيم، و قانوني  زحمتكشان، حقوق مدني و دمكراتيك، پشتيباني مي
 شدنِ فعاليت حزب توده ايران را خواستاريم؛
 كنيم؛ ما همبستگي خود با پيكار مردم اردن  را اعالم مي

هاي كمونيست و كارگري ما بر تحقق منافع طبـقـه كـارگـر و          رويكرد حزب
دهي و  هاي گسترده سازمان يابي به شيوه هاي منطقه استوار است، و بر دست خلق

ها، و مـبـارزه هـمـونـد بـرضـد               هماهنگيِ مبارزاتي طبقه كارگر و حقوق توده
 كنيم؛ داري تأكيد مي كش سرمايه هاي انحصاري و نظام بهره شركت

خوانيم  تا از حق  مردم  هاي كشورها[ي منطقه] را فرا مي   ما توده
هاي زحمت براي برگـزيـدن مسـيـر        توده  سوريه و ايران و همه

شـان     شان، مسيري كه با مـنـافـع      پيشرفت اجتماعي و سياسي
همخوان باشد، مسيري باعملكردي چندسويه چندان كه بتوانـد از    

گيـري   تحميل جنگي امپرياليستي برضد مردم سوريه و ايران پيش
 كند، به دفاع برخيزند؛

هاي كمونيست  آنان بايد غيرقانوني يا محدود بودن فعاليت حزب
هاي مـدنـي و      هاي كارگري، جنبش و كارگري و همچنين اتحاديه

 طلب را محكوم كنند؛ آزادي
جويـي و جـنـگ         ها براي مداخله آنان بايد آن دستاويزهايي را كه امپرياليست

گيرند نپذيرند، بايد پيكار خود با طبقه بورژوازي در هر كشور و مـبـارزه      كار مي به
هاي امپرياليستي و ساخت تسليـحـات    هاي برپايي جنگ براي از بين بردن انگيزه

 سر برند؛ اتمي را، نيرومندتر سازند تا مردم بتوانند در آرامش و آسودگي به
هاي كشورشـان از     برداري از زمين، آسمان، و آب آنان بايد با پيكارشان از بهره

 منظور تهاجم، جلوگيري كنند؛ ها به سوي امپرياليست
هاي بورژواييِ در  هاي مردم در رويارويي با موضع ضد مردمي دولت منافع توده

هاي گزينـشـي    ها در سياست شود؛ و اين توده خدمت توانگران است كه حفظ مي
 .هاي گوناگون دست ندارند دولت

مان را با پيكار مـردم     هاي كمونيست و كارگري، همبستگي ما نمايندگان حزب
نشينيِ نظـامـيـان     و عقب داريم  شان اعالم مي هاي مبارزاتي فلسطين و همه شيوه
هاي اشغالي در فلسطين، سوريه، و لبنان را خـواهـانـيـم.        اسراييل از همه منطقه

، تخليه ايـن   1967  هاي غيرقانوني پس از مي سازي همچنين توقف كامل شهرك
و تأسيـسِ دولـت       ها، هاي ساكن در آن اسراييلي ها از سوي ها و ترك آن شهرك

 ، را خواهانيم.1967فلسطيني با پايتختيِ اورشليم شرقي و با مرزهاي 
به هـزيـنـه مـردم         “  ها معاوضه زمين” اصطالح  ما مخالفت خود را با طرحِ  به

 .كنيم فلسطين، اعالم مي
جويان فلسطيني و بازگشت آنـان،   گشايانه نسبت به مسئله پناه ما رويكردي گره
هاي شوراي امنيت سازمان  ملل  عمومي و قطعنامه مجمع  194بر اساس قطعنامه 
 .متحد، را خواستاريم

درنـگ زنـدانـيـان        ما پايان دادن به محاصره غزه از سوي اسراييل، آزادي بي
  سياسي فلسطيني و زندانيان سياسي از كشورهاي ديگر در اسراييل، را خواهانيم.

ما با پيكار مردم يونان برضد يورش سرمايه، كه هدفش انداختن آوارِ پيامدهاي 
هاي مردم و زحـمـتـكـشـان يـونـان اسـت،              داري بر دوش توده بحران سرمايه

 .داريم همبستگيِ خود را اعالم مي
پشتوانـه در     هاي بي داري و وعده ما با مردم قبرس، كه در برابر بحران سرمايه

كنيم و از پيكـار   اند،  همبستگي خود را اعالم مي معرض آزموني دشوار قرار گرفته
آميز براي حل مسئله قبـرس   آنان در مسير دستيابي به عدالت و راهكاري موفقيت

كه در انتها به پايان يافتن اشغال و يكپارچگي دوباره قبرس بينجـامـد، يـعـنـي        
يكپارچگي در چارچوب فدراسيوني دوبخشي و همگاني با يك مـلـيـت و يـك         

المللي، بدون حضور نيروهاي خارجي و پاسداران حـافـظ صـلـح          موجوديت بين
همـكـاري   ” كنيم. ما با هرگونه طرحي كه به همگني قبرس در نهاد   پشتيباني مي
 ناتو، و در نهايت به عضويت در سازمان ناتو بيانجامد، مخالفيم.  “  براي صلح

كنيم. آنان بـراي    هاي مردم تركيه اعالم همبستگي مي ما با طبقه كارگر و توده
كنند و در شرايطي كه  پيكار طبقـاتـي شـدت       شان مبارزه مي دستيابي به حقوق

انـد. مـا       يابد با خشونت و سركوب دولت بورژوايي تركيـه رو در رو شـده           مي
هاي  حزب كمونيست تركـيـه بـراي       هاي كمونيست و كارگري از كوشش حزب

ها در همبستگي نيروهـا،  و       كارگران، براي دگرگوني كنش  دهيِ مبارزه سازمان
 .كنيم انداز سوسياليسم، پشتيباني مي سوي چشم ارتقاء سطح پيكار طبقاتي به

 
 حزب دمكراسي و سوسياليسم الجزاير حزب توده ايران؛ ♦
 حزب كمونيست يونان حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل)؛ ♦
حـزب  ؛   حزب كمونـيـسـت اردن     ؛ حزب كمونيست اسراييل ♦

 حزب مردم فلسطين؛ كمونيست فلسطين
 حزب كمونيست سوريه ♦
 حزب كمونيست تركيه ♦
 

ايران با استبداد و ديكتاتوري امري است كه دنبال كردن و پـيـش     
شود. به همين دلـيـل،       بردنِ آن فقط به خود مردم ايران مربوط مي

نيروهاي هوادار صلح در ايران هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي 
 كنند. طورِقطع محكوم مي يي كه باشد، به كشور را به هر بهانه

 رفقا،
به اعتقاد ما فقط از راه بسيج افكار عمومي جهان و فشار آن بـر    

توان  انگيز امپرياليسم و متحدان آن است كه مي هاي فاجعه طلبي جاه
از ماجراجويي نظاميِ ديگري در اين منطقه جلوگيري كرد. در ايـن     

اي       خواه مسئوليـت عـمـده      پيكار حساس و حياتي، نيروهاي ترقي
ترين طيف نيروهاي اجتماعي در  عهده دارند، و آن، بسيج گسترده به

جـويـي امـپـريـالـيـسـم، و              گري، مداخله مخالفت با جنگ، نظامي
هاي تجاوزكارانه آن است. تأثيرگذاري ما، و مـؤثـر بـودن          سياست

ها براي دستيابـي   عمل ما، فقط به توان ما در آوردن مردم به خيابان
 به صلح، نان، و كار است.

پيروز باد مبارزه مردم ايران در راه صلح، دموكراسي، 
 و عدالت اجتماعي

پيش به سوي مبارزه در راه صلح و پيشرفت در 
 خاورميانه و در سراسر جهان

 “المللي باد همبستگي بين  زنده
 1392ماه  خرداد 29حزب توده ايران، 

 
هاي كمونيست و  بيانيه مشترك گردهماييِ حزب

 كارگري منطقه خاورميانه 
هـاي   اي حزب به ابتكارِ حزب كمونيست يونان، گردهماييِ منطقه 

كمونيست و كارگري الجزاير، قبرس، يونان، ايران، اسراييـل، اردن،    
در شهر )،   2013ژوئن   20خردادماه (  30فلسطين، سوريه، و تركيه، 

آتن، برگزار شد. اين گردهمايي، پيرامون شرايط خطرناكي كـه در       
وگو و تـبـادل نـظـر        منطقه ما در حال شكل گرفتن است، به گفت

هـا قـرار        وگـو    هايي كه محورِ گفت پرداخت. در گردهمايي، مسئله 
 گرفتند عبارت بودند از: 

شدت يافتنِ تهاجم، رقابت پرتنش امپرياليسم براي در اخـتـيـار        
هاي حمل و نقل، و داشتنِ سهم و سود در  گرفتن منابع سوخت، راه

  بازار؛
هاي كمونـيـسـت و       هاي همونْد و مشترك حزب گسترِش كنش

هاي زحمتـكـش در رويـارويـي بـا             كارگري، طبقه كارگر، و توده
ها و تهديدهاي امپرياليستي، به منظور پيشگيري از جـنـگ      دخالت

 اي ديگر؛ امپرياليستي
كـارگـيـري     ها، هركدام براي سودرساني  به خود، با به امپرياليست

وجود آوردن] كشمكش مـيـان       جويي، و[به  هاي تهديد، مداخله شيوه
 اند؛    گري هاي منطقه، در پي برترجويي و سلطه خلق

اياالت متحده، اتحاديه اروپا، ناتو، و اسراييل، همراه بـا طـبـقـه       
بورژوازي تركيه و كشورهاي پادشاهي خليج فارس، در تكاپو هستند 

 كنند؛ و با داشتن  نقشي منفي، در رويدادهاي منطقه عمل مي
هاي تحميلي امپرياليسم در عراق، افغانستان،  اين رويدادها، جنگ

اند،  هاي فراوان برجا گذاشته و ليبي، هزاران كشته و مجروح، ويراني
هـا،     توانند مايه برانگيختگي بيشتر، خـونـريـزي      و در آينده نيز مي

هاي مردم، و مـوجـب رنـج و             ريختگيِ شرايط زندگي توده هم به
هاي طبقـه   سركوب مبارزه .ناپذير آنان گردند نابساماني جبران

اي در تركيه، يونان، ايـران،     هاي توده كارگر و اعتراض
مصر، و ديگر كشورهاي اين منطقه، نمودهاي ديگري از  

 اند؛   كار گرفته شده ترفندهايِ به
جـويـي    هاي كمونيست و كارگـري، مـداخلـه      ما نمايندگان حزب

هـا در     هاي اياالت متحده، اتحاديه اروپا، و همراهان آن امپرياليست
طورِ قـاطـع      منطقه، و قرباني كردن سوريه و حق حاكميت آن را به

 كنيم؛ محكوم مي
ما با هر گونه دخالت امپرياليستي در ايران و تحمـيـل   

هاي ناعادالنه به اين كشور كه  فقـط شـرايـط       تحريم
كـنـد،    زندگي را براي مردم زحمتكش آن دشوارتر مـي 

ما از پيكار  مردم ايران براي بهبود شـرايـط       .مخالفيم

 ادامه  شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي...
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هزار نفر]، در مقايسه     400ميليون و    4  يعني ]”استان تهران”در انتخابات اخير در
هزار نفر است.   500هزار نفر]، چيزي در حدود   900ميليون و  3[يعني  58با سال 

ميليون نفر اسـت. بـا      75ميليون نفر و اكنون بيش از  35جمعيت آن زمان ايران 
مروري بر آمار رسميِ اعالم شده در ارتباط با انتخابات رياست جمـهـوري، و بـا        
نظر داشت رشد جمعيت، و نيز با حسابي سرانگشتي، به راحتي بـه ايـن نـكـتـه          

تـريـن     توان پي برد كه ميزان آراء شركت كنندگان در استان تهران، پـايـيـن      مي
ميزان در طول موجوديت رژيم جمهوري اسالمي بوده است. آمارهاي موجود بـه     
روشني اين واقعيت را اثبات مي كند. سؤال اساسي از ولي فقيه رژيم ايـن اسـت      

اسـت،  “  نظام” كه، اگر او مدعي است كه دليل شركت مردم نشانه اعتمادشان به   
درصد مردم فقط در استان تهران را چـگـونـه بـايـد             50شركت نكردنِ بيش از 

 توجيه كرد؟ 
آمار شركت كنندگان در استان كردستان، بنابر نمودارِ روزنامه شرق، بـيـش از       

ميليون نفر، بـرآورد شـده     1هزار نفر، و استان سيستان و بلوچستان بيش از  621
 300ميليون و     1هزار نفر در استان كردستان، و بيش از  940، 88است. در سال  

هزار نفر در استان سيستان و بلوچستان در انتخابات شركت كردند. در دو استـان     
نام برده، بيشترين آراي ريخته شده متعلق به حسـن روحـانـي اسـت، و ديـگـر           

انـد. آراء روحـانـي در          ها را به خود اختـصـاص داده      كانديداها سهم كمي از رأي
هزار بوده اسـت. وضـعـيـت        438هزار و در كردستان  770سيستان و بلوچستان 

شدت ضد مردمي رژيـم       هاي به ما، و سياست  حساس اين دو استان مرزي ميهن
دلـيـل سـنـي        هاي گذشته، فشارهاي مضـاعـف [بـه           واليت فقيه در طول سال 

شان] را به ساكـنـان ايـن دو اسـتـان وارد آورده اسـت، و هـمـيـن امـر                          بودن
هاي گسترده را در ميان مردم محروم و زحمـتـكـش ايـن دو اسـتـان            نارضايتي

وجود آورده است. رأي باالي مردم به حسن روحاني [نسبـت بـه نـامـزدهـاي           به
هاي ولي فقيه، چيزي جز ابراز خشم و نارضـايـتـي       ديگر]، بر خالف گزافه گويي 

 تواند باشد. ها نمي هاي تاكنوني برضد مردمان اين منطقه نسبت به سياست
هـاي مـردم در       هايِ جالب ديگر در نمودارِ روزنامـه شـرق، آمـار رأي           از نكته

هاي خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختـيـاري اسـت.       استان
دسـت آورده اسـت. آراي         ها را به محسن رضايي در اين سه استان بيشترين رأي

محسن رضايي در اين سه استان حتي از حسن روحاني هم بيشتر است. تمـايـل      
اي است كه   ها در اين سه استان به رضايي، به دليل مشتركات زباني و قومي رأي

رضايي نيز بدان متعلق است، و اين در جلب راي دهندگان عامل مهـمـي بـوده        
هـاي    بـرده بـا مشـكـل        آوري اين نكته الزم است كه  سه استـان نـام    است. ياد 

توان نتيجه گـرفـت    اقتصادي، معيشتي، و سياسي حادي درگير است، بنابراين مي
ها به نفع يك كانديدا، اميد به يافـتـن راه بـرون         كه، شركت مردم در اين استان

 گريبانند. ها دست به ها با آن هايي است كه مردم در اين منطقه رفتي از معضل
انـد.    در استان يزد هم اكثر شركت كنندگان به نفع حسـن روحـانـي رأي داده      

ها از حمايت محمد خاتمي از روحاني ناشي بوده است. پيش     بدون شك اين رأي
هايي مبنـي بـر نـامـزد         از برگزاريِ انتخابات رياست جمهوري، و به دنبال زمزمه

شدن محمد خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري، هجوم تبليغاتي پلشـتـي در    
خصوص از سوي روزنامه كيهان و حسين شريعتمداري چمـاقـدار       به -اين ارتباط

به راه اندخته شد كه به بازگويي آن نياز نـيـسـت. از ايـن          -مطبوعاتي ولي فقيه
سبب نفوذ خاتمي در آنجا و نـفـرت     منظر، رأيِ مردم در استان يزد به روحاني، به

مردم از ولي فقيه و هوادارانش بايد تلقي گردد. در باره نمودار انتخاباتي روزنـامـه    
هايِ ديگري هست كه با تفصيل بيشتري مي توان تشريح كـرد، امـا        شرق نكته

هاي گوناگون ادعاهاي ولي فقيه را در هـمـيـن حـد بسـنـده          روشن كردن زاويه
اي مدعي است كه، نتيجه انتخابات نشـان داده اسـت كـه        دانيم.  علي خامنه  مي

حتي مخالفان هم به نظام و انتخابات آن اعتمـاد دارنـد. مـا فـرض را بـر ايـن                
هاي او در اين باره صحيح باشند، نخستين سؤالِ برآمده از    گذاريم كه صحبت مي

طـورِمـثـال آيـا        انـد؟ بـه     اين فرض آن است كه، از ديد او، مخالفان چه كسانـي  
اند؟ آيا افشـيـن      “ نظام” رفسنجاني، خاتمي، و اصالح طلبان جزوِ مخالفان يا جزوِ 

از مخالفان است؟ آيـا زنـدانـيـان       -كه هفته گذشته در زندان جان باخت -اسانلو
سياسي و عقيدتي، روزنامه نگاران، وبالگ نويسـان، فـعـاالن حـقـوق زنـان، و             

بـه  “  نـظـام  ” هاي واهيِ براندازي و مخـالـفـت بـا            كنشگران مدني، كه به دليل
هاي درازمدت، تبعيدهاي ناخواسته، و شكنجه هاي روحي و رواني محكوم     زندان

ها مثبت بـاشـد، ايـن         اند؟ در صورتي كه جواب به اين سؤال  شده اند از مخالفان
هـاي    شان با حيلـه      آيد كه، دليل نگهداشتن آنان در زندان، كشتن سؤال پيش مي

هاي آنان بر كدامين بستر در جريان است؟ اخـيـرا      مختلف، و اذيت و آزار خانواده
سـال حـبـس       6سعيد مدني، جامعه شناس، فعال اجتماعي، و استاد دانشگاه، به    

كـنـد     اي اگـر ادعـا مـي        سال تبعيد به بندرعباس محكوم شده است. خامنه  10و
اند، پس هراسـش از كـاسـتـن فشـارهـا و               اعتماد پيدا كرده“  نظام” مخالفان به 

مخالفت با آزاد كردن همه آنان از زندان با چه توجيهي ادامه دارد؟ هفته گذشتـه    
 3ادامه  در صفحه 

تأملي دقيق تر بر نتايج انتخابات 
  1392رياست جمهوري سال 

اي، وليِ فقيه رژيم، هفته گذشته، سخناني را ايراد كرد كه   علي خامنه
شد.   شده رياست جمهوري مربوط مي بخشي از آن به انتخابات مهندسي

دشمنان و مخالفان جمهـوري اسـالمـي تـالش         ” باره گفت:   او در اين
كردند يا انتخابات برگزار نشود و يا با سردي و بي اعتنايي ملت روبـرو      

“ نـظـام  ” و در جايي ديگر، با اشاره به درخواستش از  مخالـفـانِ    “  شود.
دهـد    اين واقعيـت نشـان مـي     ” براي شركت كردن در انتخابات، افزود:  

حتي كساني كه طرفدار نظام نيستند به نظام و انتخابـات آن اعـتـمـاد        
دانند جمهوري مستحكم اسالمي، مثل شير در مقابـل     دارند چرا كه مي

ورزان ايستاده و از كشور، منافع ملي و عزت ملي، بخـوبـي دفـاع         طمع
مـعـنـاي    ” اي در قسمتي ديگر از سخنانش گفت:        علي خامنه“  كند.  مي

مـنـدنـد، بـه نـظـام           حضور مردم اين بود كه به سرنوشت كشور عالقه
جمهوري اسالمي، كه اين انتخابات جـزو اركـان و مـتـون آن اسـت،            

چه مـجـري، چـه        -كننده انتخابات   هاي برگزار مندند، به دستگاه عالقه
اعتماد دارند و اميدوار به حركت مستمر پيشرونده كشورند. ... به         -ناظر

هر حال انتخابات حقيقتاً يك پديده برجسته و مهم بود، ... ايـن فضـل        
الهي بود، لطف پروردگار بود كه دلهاي ملت را هدايت كرد و نيروهـاي   
عظيم وارد صحنه شدند و اين حماسه را به وجود آوردند. انـتـخـابـات           
حقيقتاً حماسه شد، مردم همان چيزي را كه آرزوي خيرخواهان بود كـه  

 “يك حماسه سياسي به وجود بيايد، تحقق دادند.
اي در اين سخنان چند نكته بود: نخسـت ايـنـكـه،         لُبِ مطلب خامنه

اعتـمـاد   “  نظام” حضور گسترده مردم تحقق يافت؛ دوم اينكه، مردم به   
و انتخابـات آن اعـتـمـاد        “  نظام” دارند؛ و سوم اينكه، مخالفان هم، به   

هايِ مهمي اشـاره كـرده     دارند. از ديد ما وليِ فقيه رژيم درست به نكته 
شان مي تواند ادعاهاي او در رابـطـه بـا انـتـخـابـات               است كه بررسي

شده اخير[دوره يازدهم رياست جـمـهـوري] را روشـن سـازد.             مهندسي
خردادماه، جدول نتيجـه انـتـخـابـات ريـاسـت               26همشهري آنالين، 

دهد جمعاً كمي بيـش از      جمهوري در تهران را انتشار داد، كه نشان مي
انـد. امـا روزنـامـه          هزار نفر در انتخابات شركت كرده   860ميليون و  2

تيرماه، آمار تفكيكي نتيجه انتخابات رياست جمهوري را انتشار  1شرق، 
توان يافت. شرق در اين باره      هايِ جالب فراواني مي داد، كه در آن نكته

عصر چهارشنبه نتايج انتخابات ريـاسـت جـمـهـوري بـه            ” مي نويسد:  
ها روي سايت وزارت كشور قرار گرفت، جدولي عريـض      تفكيك استان

ها به تفكيك  ها و شهرستان و طويل با اعداد و ارقام ريز از بخش استان
هر نامزد كه در دريافت درك مفهومي از تركيب آراء و اقبال مـردم بـه     
هر نامزدي كمكي نمي كرد. ... در اين شرايط براي دستيابي بـه يـك            
شمايِ كلي از ميزان آراء مجبور به جمع كردن تك تك آمار شديم. ...         

ها از انجام آن   كاري كه وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و استانداري
بنابراين با استناد به همين مطلب روزنامه شرق، بايد  “  دريغ كرده بودند. 

به اين نتيجه رسيد كه حتي در ارايه آمار هم در عمل مهنـدسـي شـده     
همراه اين توضيح، نموداري را انتشار داده اسـت    است. روزنامه شرق، به 
هاي ريخته شده براي هر كدام از كانديداها نـيـز        كه در آن ميزان رأي

هايِ ريخته شده در استـان تـهـران       مشخص شده است. جمع كل رأي 
هزار نفر اعالم شده است. در مقايسه بـا     400ميليون و   4كمي بيش از 

آمار اعالم شده همشهري آنالين، بايد به اين نتيجه رسيد كه آن آمـار     
 ”استان تهران “و آمارِ روزنامه شرق مربوط به  “ شهر تهران“مربوط به 

اي كه اعالم گرديد، عده شركت كنـنـدگـان در         بنابر آمار رسمي است. 
ميـلـيـون و       8، [”استان تهران”[در   88انتخابات رياست جمهوري سال 

هزار نفر بود. بنابراين، طبقِ آمارِ انتشاريافته، و بر خالف ادعاهـاي    796
ترين و    كه از نظر سياسي مهم   -“استان تهران“اي، فقط در  علي خامنه

درصـد از مـردم در        50الاقـل    -شود ترين منطقه محسوب مي حساس
هاي مهم اين مسئله بيشتـر   اند. براي اينكه جنبه انتخابات شركت نكرده

رسـد. در      نـظـر مـي      مشخص شود، نگاهي به آمارهاي گذشته الزم بـه 
 3، بـيـش از      1358نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري در سـال    

هزار نفر در تهران رأي دادند. عده واجدين شرايطي كـه     900ميليون و 
 92ميليون نـفـر و در سـال            21] رأي دادند نزديك به  58در آن سال[

ميليون نفر اعالم شده است. تفاوت آمار شركت كننـدگـان       50بيش از 
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 است. بينانه منطبق بر مرحله كنوني  و واقع
مثابه جنبشي فراگير و تاثيرگذار، درايـن     جنبش كارگري ميهن ما به

ميان نقش و مسئوليت خطيري را برعهده دارد. در واقع باتـوجـه بـه       
هاي قدرت و روابط بغرنج و سـيـال    هاي صحنه سياسي، معادله تحول

هايي هوشيارانه و    توان با سلسله اقدام فقيه، مي كنوني در رژيم واليت
دهيِ جنبش اعتراضيِ پـراكـنـده كـارگـران و           سمت سازمان دقيق به

درنگ طبقه  هاي فوري و بي كرد، و باطرح خواست زحمتكشان حركت 
هاي جنبش كارگري  تقويت صف كارگر و ديگر زحمتكشان از سويي به

 رساند.  و سنديكايي ياري
تـريـن      ترين و فوري اكنون زحمتكشان ميهن ما برخي از مهم از هم
دارنـد و پـاسـخـي          هاي مختلف بيان مي شكل شان را به هاي خواست
ها از دولت جديد خواستارند. الغاي قـراردادهـاي       را پيرامون آن  روشن

موقت و سپيدامضاء، احياي حقوق سنديكايي، حق برپايي سنديكاها و   
هاي مستقل كارگري، آزادي كارگران زنداني و ديگر زندانـيـان    تشكل

سياسي، و افزايش دستمزد متناسب بانرخ واقـعـي تـورم، از زمـره             
عـالوه،     اند.  بـه   درنگ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان هاي بي خواست

زحمتكشان با اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي زير عنوان هدفمنـدي  
ها، در طول ساليان اخير، امنيت شغلي و قدرت خـريـد خـود را         يارانه

شدت با اين برنامه ضدمردمي مخالفند. ازاين روي،   اند و به ازدست داده
مخالفت با اصالح قانون كار و اصالح قانون تامين اجتماعي مستتر در 

ها، از محورهاي مبـارزاتـي جـنـبـش         بطنِ برنامه هدفمندسازي يارانه
است. بنابراين، مشاركت مستقـيـم جـنـبـش          اعتراضي كارگران بوده 

سنديكايي موجود و سنديكاهاي مستقل كارگري در تهيه و تـدويـن       
مسايلي همچون تغيير و اصالح قوانين كار و تامين اجـتـمـاعـي، و         

ترين  داران، از مبرم سود كالن سرمايه جلوگيري از اصالح قانون كار به
جهت نبود كه بالفاصـلـه    گردد. بي  هاي زحمتكشان قلمداد مي خواست

هـاي     پس از اعالم نتيجه انتخابات و رأي حسن روحانـي، واكـنـش     
هاي دوران انتخـابـات    وعده زحمتكشان و فعاالن سنديكايي نسبت به 

يك فعال مسـتـقـل    ” خردادماه، در گزارشي نوشت:   26آغاز شد. ايلنا،  
كارگري با يادآوري اينكه اظهارات مستقيم آقاي روحاني در خصـوص  

عنوان رييس جـمـهـور     شدن او به بودن مزد كارگران در انتخاب   پايين
صورت  است گفت، كارگران از دولت آينده انتظار دارند كه به  موثر بوده
سو كارفرمايان  شود . . . ازيك     مطالبات قانوني آنها پاسخ داده  جدي به

دولتي و خصوصي به عناوين مختلف به نفع خـود از اجـراي مـواد          
كننـد و از سـوي          كليدي قوانين كار و تامين اجتماعي خودداري مي

ديگر نهادهاي مجري و نظارتي درصدد هستند تا با اصالح قـوانـيـن      
حمايتي از تعهدات و وظايف قانوني خود بكاهند . . . هـيـچ دولـتـي          

هاي صنفي براي  رسميت شناختن حق آزادي تشكل تواند بدون به نمي
بـودن مـزد        كارگران درخصوص معضل تورم، بيكاري و پـايـيـن          

خـردادمـاه، در گـزارش           22عالوه براين، ايلنا، “  گيري كند.  تصميم
بـود:     ديگري ازقول رييس اتحاديه كارگران قراردادي، يادآوري كرده 

هاي بسياري به كارگران داده شده، ازجمله سهـام عـدالـت و         وعده” 
كارت اعتباري ولي هيچكدام محقق نشد بنابراين نامزدهاي ريـاسـت   
جمهوري بدانند كه تمام وعده و وعيدهاي آنان ثبت و ضبط خـواهـد   
شد و اگر شعار بدهند و جامه عمل نپوشانند درقبال مـردم و كشـور       

هاي همگاني خبر دادند  مسئول و پاسخگو خواهند بود. همچنين رسانه 
اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور از دولت حسـن روحـانـي        
خواسته است كه به موضوع قراردادهاي موقت و رواج آنها كه سـبـب   

ها كارگر شده، رسيدگي كرده و خـواسـتـه     نابودي امنيت شغلي ميليون
خردادماه، دراين بـاره     27ايلنا همچنين در  ”كارگران را درنظر بگيرد. 

وري در      ايجاد اشتغال پايدار، رونق توليد، بـهـره    ” داد:   چنين گزارش 
صنايع و كشاورزي و جلوگيري از اخراج و تعديـل نـيـروي كـار از           

هاي كارگري است كه رييس دولت يازدهم بايد بـه     مهمترين خواسته
 “باشد. آنها توجه جدي داشته  

ها نشانگر نارضايتي ژرف طبقه كـارگـر و        گيري تمامي اين موضع

هـاي اقـتـصـادي        ديگر زحمتكشان از وضعيت موجود و اعمال و اجراي سياست
طـوركـلـي       ها و بـه  گيري ضدمردمي است. نكته پراهميت در واكاوي اين موضع 

جنبش اعتراضي كارگران كشور، تاكيد بر حقوق سنديكايـي و حـق بـرپـايـي            
هاي سـنـديـكـايـي،         هاي مستقل است. بدون وجود سازمان  سنديكاها و تشكل

ها  ساختن خواست  صداي اعتراض زحمتكشان رسا نخواهد بود، و توانِ به برآورده
شان را نخواهند داشت. گرچه حسن روحاني در جريان كارزار انتخابـاتـي     و منافع

اي كـه   اندازه دستمزد كارگران بايد طبق قانون كار به” بود:    باصراحت اعالم كرده
خـردادمـاه]، امـا بـدونِ مـبـارزه                 19ايلنا، ]“ تورم وجود دارد، افزايش پيداكند

و وعده تبليغاتي انتـخـابـات     “ قول” اين  توان صرفاً به  يافته كارگران نمي سازمان
هـا و       هاي مسلم برگرفت. آنچه تاكنون از گفته  كرد و چشم از واقعيت  خوش دل

هاي نزديكان و مشاوران روحاني انتشار يافته است، اين واقعيـت را     گيري موضع
ترين  اش، ادامه اصلي دارد كه، سياست اقتصادي دولت جديد در خط كلي بيان مي

شكل و شيوه برنامه تعديل اقتصادي دولت رفسنجاني اسـت، كـه در اوضـاع          
تدوين و اجـرا       -ها و اثرهاي ناشي از آن با درنظر گرفتن تحريم -واحوال جديد

خواهد شد. بنابراين، آنچه براي كارگران و زحمتكشان ميهن ما در اولويت قـرار     
گيرد، پافشاري و تاكيد ورزيدن بر احياي حقوق سنديكايي و حق ايـجـاد و        مي

ها، زحمتكشان  احياي سنديكاهاي كارگري است، يعني حقوقي كه درچارچوب آن
يافـتـه    طورفعال و سازمان حال، بتوانند به كنند، و درعين شان دفاع  بتوانند از منافع

هاي مختلف حضور پيدا كنند، و براساس پيوند ميان منافع خود و منافـع   درعرصه
تقويت بدنه اجـتـمـاعـي و        خواهانه، از هرباره به  عام جنبش دمكراتيك و آزادي

رسانند. منافع كارگران و زحمتكشان ميهن ما جداي از منافـع    بازسازي آن ياري 
هاي پراهميت كه ضروري است  تواند باشد. ازديگر نكته  عام جنبش نيست و نمي

آن توجه كـنـنـد،       اي به  فعاالن و مبارزان جنبش سنديكايي همراه با دقت ويژه
هاي مستقل، و حفظ ماهيت و    است از: استقاللِ عملِ سنديكاها و تشكل  عبارت 
فـقـيـه، بـا          طوركلي رژيـم واليـت     گرايان، و به گيريِ طبقاتي آن! واپس  جهت

اند، و خواهنـد   درنظرگرفتن ميزان، بعدها، و ژرفاي نارضايتي زحمتكشان، كوشيده
كارانه جنبش اعتراضي كارگران را منحرف سازند يـا   كوشيد، تا با مانورهاي فريب

 بر آن مهار بزنند. 
رياست حسن روحاني قرارداريم. جنبـش    اكنون درآستانه تشكيل دولت جديد به

هاي خود، ضمن استفاده مدبـرانـه و      بايد با تقويت صف سنديكايي مي -كارگري
هـاي پـراكـنـده          هاي موجود، اعتراض ها، و امكان ها، شكاف هوشيارانه از روزنه

خـود،     به اي تاثيرگذار و متكي كنوني را سازمان دهند و در قامت نيروي اجتماعي
هاي صحنه سياسي و اجتماعي كشور حضور يابد و از حقوق و منافع  در رويارويي

يافته و متشكل، شـرط     طيف گسترده زحمتكشان دفاع كند. مسيرِ مبارزه سازمان 
تامين، تضمين، و حفظ حقوق و منافع طبقه كارگر دراين مـرحلـه حسـاس و          

منـظـور    كارگيري حد اعالي احساس مسئوليت و مبارزه به ساز است. به  سرنوشت
اي صحـيـح و      هاي فوري زحمتكشان در چارچوب ارزيابي يابي به خواست دست
بينانه از صحنه سياسي و تعادل قوا، وظيفه و آماج جنـبـش سـنـديـكـايـي           واقع

 است! زحمتكشان ميهن ما در مرحله كنوني 
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نارضايتي گسترده دهقانان سـراسـر كشـور از سـيـاسـت واردات               
هاي گونـاگـون    هاي اخير به شكل محصوالت كشاورزي از خارج، در ماه

است. همزمان با پايان انتخابات و متبلور شدن خواست مـردم      بروز يافته
نژاد، خبرگزاري  فقيه و دولت احمدي هاي ولي به سياست“  نه” به تغيير و 

نارضايتي ژرف روستايـيـان،     خردادماه، در گزارشي با اشاره به 21ايسنا، 
خيز مشغول برداشت  هاي گندم درشرايطي كه استان” خاطرنشان ساخت:  

هزار تن گندم از منطقه درياي بالتيك  600دسترنج يكساله خودهستند، 
است... در زمان برداشت محصول داخلي، واردات       و آلمان خريداري شده

قانوني نيست و وزارت جهاد كشاورزي هيچ مجوزي براي واردات نـداده  
مـعـاون   ” خردادماه، اعتراف كرد:    20همچنين خبرگزاري فارس،  “ است.  

قرنطينه سازمان حفظ نباتات گفت، آلمان در فهرست كشورهاي مـجـاز   
براي واردات گندم قراردارد... هر محموله ازجمله گندم كه وارد كشـور         

شود و در مورد گندم  شود، قبالً مجوز ورود با شرايط قرنطينه اخذ مي مي
است و بنابراين هركشوري ازجمله آلـمـان كـه در          اين كار انجام شده

توانند محصول گندم را وارد      ليست كشورهاي مجاز باشد، بازرگانان مي
كن محصوالت كشاورزي خـارجـي در        آسا و بنيان واردات سيل “ كنند. 

فقيه با زور و تهديد و تملك  كشور سرازير است كه رژيم واليت  حالي به
خرها، گندم توليد داخلي را با نرخ پايين و ناعـادالنـه از      ها و سلف دالل

ربايند. دراين زمينه خبرگزاري كشاورزي ايـران    دست دهقانان ايراني مي
هزار تـن   450خريد بيش از ”بود:  خردادماه، يادآوري كرده  21 –ايانا  –

گندم و جو در فارس... معاون بهبود توليدات گياهي سـازمـان جـهـاد            
هزينه باالي توليد و     كشاورزي استان فارس گفت، كشاورزان باتوجه به

 “ قيمت جهاني اين محصول، از قيمت خريد تضميني آن رضايت ندارند. 
كند. براي نمـونـه،     هاي گوناگون خودنمايي مي شكل اين عدم رضايت به

چندي پيش يكي از اعضاي كميسيون عمران مجـلـس بـا صـراحـت          
 15درصدي اراضي زيـركشـت و اُفـت             20داشت كه، كاهش  اعالم

شده مـحـصـوالت     درصدي قيمت تمام 30درصدي محصول و افزايش 
كار در چنين  كشاورزي، فضاي دلسردي كشاورزان و عدم عالقه آنان به

 دهد. وضعيتي را نشان مي
روزيِ دهقانان بـا   خرابي و تيره كشور و خانه آسا به موضوع واردات سيل

هايي مانند آزادسازي اقتصادي ارتبـاط مسـتـقـيـم دارد.           اجراي برنامه
درحقيقت افت و تنزل توليد دربخش كشاورزي و گسـتـرش فـقـر در         

هاي اقتصادي بيش از دو دهـه       روستاهاي ايران نتيجه اعمال سياست
آفرين، آزادسازيِ اقتصادي زيـر   هاي فاجعه اخير است. يكي از اين برنامه 

يـا     -هاست. از زمان اجراي برنامه هدفمندي  نام قانون هدفمندي يارانه
الـمـلـلـي      هاي صندوق بين مطابق نسخه -ها تر حذف يارانه بيان دقيق به

اسـت.   وخامت بيشتري گراييده  جهاني، وضعيت كشاورزي به پول و بانك
گيرد كـه در       حذف يارانه در بخش كشاورزي ايران درحالي صورت مي

هاي كالن و گسترده در اخـتـيـار     داري يارانه كشورهاي پيشرفته سرمايه
خردادماه، در گزارشي پژوهشي درايـن   23گيرد. ايسنا،   كشاورزي قرارمي

هاي كشـاورزي   ها قيمت نهاده باحذف يارانه” باره، با صراحت تاكيد كرد:  
درصد افزايش داشته... در كشورهاي پيشرفته هـمـچـون          300بيش از 

 60آمريكا و ژاپن (همچنين اتحاديه اروپا و استراليا) كشاورزان بعضاً تا     
هـا     كنند اما درايران خبري ازاين حمـايـت   ها استفاده مي درصد از يارانه

در ارتباط با تاثـيـر ويـرانـگـر اجـراي            “ شود.  نيست و يارانه حذف مي
ها دربخش كشاورزي، گزارش روزنامه  آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه

خردادماه، يعني پيش از برگزاري انتخابات و پيـروزي حسـن      12شرق، 
ها راه نفـوذ مـنـاسـبـات         طرح هدفمندكردن يارانه” بود:   روحاني، نوشته

مناطق دوردست ايران هموارتر  شده) را به   جهاني  اقتصاد جهاني (سرمايه 
اسـت. بـنـابـرايـن            كند؛ راهي كه قبالً گشوده و تردد در آن جاري مي

توليدكنندگان كشاورزي را بيش از پيش در برابر هجوم رقابت ناخواستـه  
هـاي     ها يكي از طـرح      دهد. طرح هدفمندكردن يارانه  و نابرابر قرارمي

مناقشه برانگيز در تاريخ اقتصاد ايران است... آثـار بـلـنـدمـدت طـرح              
ها درجامعه روستايي و اقتصـاد دهـقـانـي بسـيـار            هدفمندكردن يارانه

داليلي موجب انزواي بيشتر اقتـصـاد    حايزاهميت است... اين طرح دربلندمدت به   
دهقاني، تجزيه طبقاتي دهقانان، كاهش توليد و برگشت جامعه به اشكال ماقبـل  

داري غيرتوليدي (عمـدتـا شـبـه         داري (شبه فئودالي) و گسترش سرمايه   سرمايه
رفاهي، غارتگر و تخريب) در مناطق روستايي خواهدبود... طرح هدفمـنـدسـازي        

هاي توليد (كود، سم، بذر و همچنين قيمت   دليل گراني عوامل و نهاده ها به يارانه
شده محصول خواهـدشـد...      كاالها و خدمات عمومي) موجب افزايش قيمت تمام 

دليل نقدينگي محدود بخش كشاورزي و عدم تامين حـداقـل    ها، به باحذف يارانه
خواهدخورد... نتيجه آنكه به دلـيـل          نقدينگي ازطرف سيستم بانكي، توليد ضربه

رفتن مزيت نسبي تـولـيـدات     شده توليدات كشاورزي، ازدست افزايش قيمت تمام
پذيري آنان  هاي توليدي جامعه و رقابت كشاورزي... موجب ضعف دوچندان بنيان   

تـوان     هاي منتشر شده، مـي    با مراجعه به بسياري خبرها و گزارش  “ خواهد بود. 
المللي پول و    تر نتيجه و تاثير مخرب اجراي دستورهاي صندوق بين بهتر و دقيق

كرد.   بانك جهاني را درمجموعه اقتصاد ملي و خصوصاً بخش كشاورزي مشاهده
يكي از بـزرگـتـريـن       ” خردادماه، در گزارشي اعتراف كرد:   21خبرگزاري فارس، 

ها براي دريافت تسهيالت مـالـي اسـت...         مشكل كشاورزان ارايه وثيقه به بانك
همچنين ايسنا درگـزارش    “  سيستم حمايتي مناسبي براي كشاورزان وجود ندارد. 

بـازار يـا هـمـان         ” پيرامون وضعيت دهقانان در هنگام درو محصوالت، نوشت:  
فضاي كسب و كاري كه قراراست همه توليدكنندگان سهم يكساني ازآن داشتـه  

اسـم     باشند، براي كشاورزان چندان آشنا نيست چرا كه دالالن و سودجويان بـه  
شـده تـا      گردانند... رقابت نابرابر و ناسالم باعث     كام خود مي توليدكننده بازار را به

كشاورزان محصوالت خود را [نه] در بازار بلكه سرِ زمين و باغ بفروشنـد و بـه         
دهد قـنـاعـت       ها را نمي گفته خودشان كفاف دخل و خرج آن سود ناچيزي كه به 

كننده به جيب سودجـويـانـي     تنها سودتوليد بلكه حق مصرف كنند. دراين ميان نه 
“ زنـنـد.      رود كه هيچ نقشي در توليد ندارند و بازار مصرف را هم برهـم مـي     مي

روزي زحمتكشان روستا و نابوديِ بنيه تـولـيـديِ     درگزارش ديگري از فقر و تيره
بـا  ” بـود:           خردادماه، خاطرنشان سـاخـتـه    3بخش كشاورزي، خبرگزاري ايلنا، 

گسترش دامنه مشكالت مالي و بيكاري، كشاورزان هرسال مـخـتـصـر بـنـيـه          
مشاغل كاذب و    دهند... تعداد زيادي مهاجرت كرده و به     شان را ازدست مي مالي

نـقـش    “ انـد.     نشيني رو آورده و دچار مشكالت اجتماعي ناشي از فقر شده حاشيه
خرها، كه از حمايت آشكار و پنهان حكومـت بـرخـوردارنـد، در          ها و سلَف دالل
شـالـيـكـاران     ” خردادماه، نوشـت:      22روزي دهقانان چشمگير است. ايسنا،   تيره
توانند نان خود را از شاليزار تامين كنند اما يك دالل با موبايلش سـودهـاي      نمي

صرفه نيست... ارز مـرجـع       ها به كند... كشت گندم بااين قيمت    جا مي ميليوني جابه
گـنـدم ايـرانـي          تـومـان بـه      200دهند اما  هاي خارجي مي گندم (ارز دولتي) به  

كرد؟ اين بخشي از  توان يكسال زندگي ميليون تومان مي 2دهند... چگونه با     نمي
شان  است كه از حاصل كار و تالش يكساله  كاران و شاليكاراني هاي گندم درد دل

ناراضي هستند و معتقدند كاشت برنج و گندم برايشان صرفه اقتصـادي نـدارد...       
كننده اصلي برنج كشور بود با پيشنهادهـاي   شاليزارهايي كه تا پيش از اين تامين

  روستاييان) تخريب و به ويالهاي رنگارنگ تبديل شـده   ها (و اندك پولي به  دالل
 “است.

خردادماه، با ارايه آمـارهـايـي رسـمـي، گـزارش تـلـخ و                  21روزنامه بهار، 
اي از وضعيت بخش كشاورزي را انتشار داد. دراين گزارش چـنـيـن        دهنده تكان
ميليارد دالر براي واردات گـنـدم و      6/  2در سال توليد ملي بيش از ” است:    آمده
شد و براي اولين بـار     ميليارد دالر براي واردات محصوالت كشاورزي صرف  16

رويـه     دنبال واردات بي خود اختصاص داد... به     گندم رتبه اول واردات كشور را به
شد. صنعت صد ساله قـنـدوشـكـر در           شكر، توليد قند و شكر در كشور متوقف 

باتالق متعفن واردات و سودهاي ناشي از آن غرق و نابود شد. درسال گـذشـتـه     
سـال گـذشـتـه        60ترين ركود سطح زيركشت و باالترين واردات پنبه در  پايين

كشـي     گرفت... بيكاران بخش كشاورزي پنبه پاكني و روغـن         دركشور صورت 
عالوه، بنابر آمار خبرگزاري كشاورزي ايـران   به“  است.  هزارخانوار بوده  40حداقل 

درصـد     30   -هاي شيـري  فرآورده -توليد صنايع لبني” گردد:   مي  ايانا]، تصريح  [ 
 75” خردادماه، نـوشـت:       19درهمان حال، خبرگزاري مهر،  “ است.   كاهش يافته

نتيجه كاهش تولـيـد و      “ شدن است.  ميليون هكتار اراضي كشور در حال بياباني 
است از: فقر و مهاجرت به حاشيه شـهـرهـا!        تضعيف توليدات كشاورزي عبارت 

صرفه نبودن كشاورزي بـاعـث      نبود درآمد و به” داد:   خردادماه، گزارش 26ايسنا، 
 “شده كشاورزان به حاشيه شهرها مهاجرت كنند. 

هاي اقتـصـادي    اين وضعيت ناگوار و دهشتناك نتيجه مستقيم اجراي سياست
ها و آزادسازي اقتصادي است. براي مقابله با اين   اي مانند حذف يارانه ضدمردمي

رساندن به بازسازي جنبش دهقاني، و    ها، يگانه راه ممكن و موجود ياري  برنامه
  فقيه در چارچوب جبهـه  هاي اقتصادي رژيم واليت يافته با برنامه مخالفت سازمان

اي وسيع و فراگير است! سرنوشت و آينده دهقانان زحمتكش ميهن   ضداستبدادي
 ما در گروِ اين مبارزه است!

كاهشِ توليد در بخش كشاورزي: 
 شوند! دهقانان فقيرتر مي
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هاي مبارزه براي صلح از سـراسـر        نمايندگان جنبش
جهان، گسترش مبارزه و مخالفـت فـعـال بـا ادامـه            

هاي  امپرياليسم در سوريه را تنها راه جلوگيري از  دخالت
عيار در خاورميانه  دانسـتـنـد.     ور شدن جنگي  تمام شعله

خواهان جهان،  در اينكه ادامه  هاي همايش صلح سخنران
تواند در حـكـم      ها و جنگ داخلي در سوريه  مي درگيري

تخته پرشي براي تهاجم نظامي برضد ايـران از سـوي       
 سخن بودند. امپرياليسم مورد استفاده قرار گيرد، هم

شـوراي  ” با ميزبانـي    “  شوراي جهاني صلح” همايش هيئت اجرائيِ 
خرداد ماه، در ليسبون، پايـتـخـت     12تا  10، “ صلح و همكاري پرتغال

زيبا و تاريخي پرتغال، برگزار شد. با توجه به ژرفش بحران خاورميانـه   
هاي نظامي در سوريه و تصميم اخير اتحاديه اروپا براي  بر اثر درگيري

هاي سنگين مدرن به نيروهاي اپوزيسـيـون    سرازير كردن علني سالح
ريـزيِ     گيري براي برنامـه  ارتجاعي اسالمي، و ضرورت بحث وتصميم

كارزاري موثر، دبيركل شوراي جهاني صلح از نماينـدگـان چـنـديـن        
جنبش ضد جنگ در كشورهاي منطقه براي شركت در اين همـايـش   
دعوت كرده بود. معاون دبير كل  كميته دفاع از حقوق مردم ايـران (    

، به نمايندگي از طرف مبارزان صلح در ايران و در مـقـام         “) كودير“
 مهمان در اين همايش با اهميت شركت داشت.    

شـوراي  ” ، صدر ملـي    “ ايلدا فيگوئريدو” اجالس با سخنراني خانم  
، كه تا دو سال پيش عضو پارلمان اروپا بـود،  “ صلح و همكاري پرتغال

آغاز شد. رفيق پرتغالي ضمن خوش آمد به شركـت كـنـنـدگـان در           
هـاي     همايش، با اشاره به شرايط بسيار خطرناكي كه به دليل سياست

تجاوزگرانه و تهاجمي امپرياليسم در خاورميانه و آمريكاي التين شكل 
آور شـد.       گرفته است، اهميت تبادل نظرها را در ايـن اجـالس يـاد       

، عضو پارلـمـان يـونـان و         “ تناسيس پافيليس” سخنران بعدي رفيق 
دبيركل نهاد بين المللي صلح بود، كه ضمن ارائه گزارشي از عملكـرد  

از برگزاريِ كنگره آن در كاتماندو، پـايـتـخـت      ”شوراي جهاني صلح“
هاي فعاليت آن كه  نپال، در تيرماه گذشته، تا به امروز، به برخي عرصه

به بازنگري دقيق و راه گشايانه نيازمند است، اشاره كـرد. هـمـايـش        
هاي پنجگانه خـود   گاه به گزارش كميسيون آن “ شوراي جهاني صلح“

از: آمريكاي التين، آفريقا، آسيا، اروپا، و خاورميانه گوش كرد، و پـس     
ها در اجالس، همراه  از بحث درباره كاركرد هر مورد گزارش كميسيون

ها را به تصويب رسانيد. رفيق دكتـر    با ارائه پيشنهادهايي مشخص، آن
عاقل طغز، رهبر جنبش صلح فلسطين و مسئول كميسيون خاورميانه، 

هاي دو ساله اخير در منطـقـه و      در گزارش خود به  همايش به تحول
گيري از اوضاع به نفع خود و تحكيم  هاي امپرياليسم براي بهره تالش

هاي اخير در فلسـطـيـن،     اش در خاورميانه و از جمله به تحول هژموني
لبنان، سوريه، مصر، و ايران اشاره كرد. رفيق سكورو گـومـز، رهـبـر        

شـوراي جـهـانـي       “هاي اخير رياست  جنبش صلح برزيل، كه در سال
را به عهده داشته است، در روز اول همايش از شرايط كـنـونـي     “ صلح

هاي اخير كشورهاي سرمـايـه    جهان، پيامدهاي بحران اقتصادي سال
هـاي     داري، رشد ميليتاريسم و جنگ طلبـي، و سـيـاسـت ارگـان           

تجاوزگري نظير ناتو، و ضرورت گسترش مبارزه براي صلح، تحليـلـي   
 جامع ارائه داد.

هاي صلح در ايران و ونزوئال پس از ارائه گزارش نمايندگان جنبش 
هايي شرايـط كـنـونـي و          در سخنراني -كه مهمان اجالس بودند -

خطرهايي كه صلح در اين دو كشور را تهديد مي كند، مورد بـررسـي   
قرار دادند. رفيق ونزوئالئي كه از رهبران حزب كمونيسـت و عضـو        

هاي  پارلمان ونزوئال است، در سخنراني دقيقي، پس از اشاره به تحول
چندساله اخير در ونزوئال، نقش ويژه و برجسته رئيس جمهوري فقـيـد   

هـاي     اين كشور، هوگو چاوز، در طرح، برنامه ريزي، و اجراي سياست

راديكال به نفـع  
زحمـتـكـشـان     

كشور را مـورد    
توجه قرار داد و   
آن ها را پـايـه     
محبوبيت وسيع 

او ارزيابي كـرد.   
يــول ” رفــيــق   

در ادامه، “  جابور
هـاي   به سياست

ــي   ــاعـ ــجـ ارتـ
اپــوزيســيــون   

راستـي و     دست
ــدار  ــرفـــ طـــ
امپرياليسـم در    
رابـــطـــه بـــا    
انتخابات رياست 
جـــمـــهـــوري 

فروردين ماه ونزوئال پرداخت، انتخاباتي كه در آن رفيق نيكالس مودرو، رهـبـر     
سنديكايي و از نزديك ترين حاميان و دستياران چاوز، پيروزِ آن گرديد. بـررغـم      

المللي روند برگزاري انتخابات  را سالم و شفاف و فـارغ     اينكه تمامي ناظران بين
از دستكاري اعالم كرده اند، و همه كشورهاي آمريكاي التين  دولت جديد را به 

ها، از قبول نتـيـجـه     اند، نيروهاي راستگرا و حاميان آمريكايي آن رسميت شناخته
بين المللي سعي  -انتخابات خودداري كرده اند و به دامن زدن به بحراني سياسي
 دارند تا به اين وسيله دخالت خارجي را در كشور توجيه كنند.

در فـراهـم      “ شوراي جهاني صلـح ” ، پس از تشكر از رهبري ”كودير“نماينده 
كردن امكان شركت در اين بحث ويژه و توجه بـه شـرايـط بسـيـار حسـاس             
خاورميانه، در سخنان خود به بررسي شرايط منطقه و وضعيت حاد مبارزه مـردم    
براي صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي در ايران پرداخت. محورهاي اسـاسـي    

عبارت بوند از: تشريحِ شرايط تهديدآمـيـز مـنـطـقـه،          “  كودير” سخنان نماينده 
اقتصادي در خاورميانه و  -هاي محوري امپرياليسم براي هژموني سياسي سياست

تثبيت كنترل بال منازع خود بر منابع اوليه سرشار و بـي رقـيـب مـنـطـقـه،                
ستيز رژيم تئوكراتيك  شدت ارتجاعي و مردم هاي اقتصادي و اجتماعي به سياست

هـاي     حاكم، و ضرورت گسترش كارزار براي دموكراسي و حـقـوق و آزادي          
هـاي اسـاسـي         دموكراتيك در ايران در حكم عامل فراهم آورنده شرايط تحول

اجتماعي. او تهديدهاي اياالت متحده و متحدان اتحاديه اروپـايـي و      -اقتصادي
اي برضد ايران را مـحـكـوم       اش به دست زدن به هر گونه اقدام نظامي اسرائيلي

كرد، و گفت كه، حمله نظامي به ايران، چه محدود و چه گسترده، تمامي منطقـه  
“ كـوديـر  “وسيع خاورميانه و غرب آسيا را به بي ثباتي خواهد كشيد. نمـايـنـده       

همچنين به شرايط اسفبار اقتصادي و فشارهاي توان فـرسـا بـر كـارگـران و            
زحمتكشان اشاره كرد، و بعدهاي فاجعه بيكاري، تورم، و فقر در كشور را  ترسيم 

 كرد. 
همچنين از مبارزه كارگران كشور براي حقـوق صـنـفـي و         “  كودير” نماينده 

سنديكايي خود كه از سوي رژيم فقاهتي مورد تهاجم وحشيانه قرار مي گـيـرنـد    
سخن گفت، و همبستگي با زحمتكشان ايران و نيروهاي مترقي ايران را خواستار 

هاي تحميلي ويرانگر اقتصـادي از سـوي        شد. او با برشماري پيامدهاي تحريم 
امپرياليسم براي زحمتكشان كشور، شوراي جهاني صلح و همه نيروهاي مترقـي  

ها را در دستور كار قرار دهنـد.    جهان را فراخواند تا مبارزه براي الغاي اين تحريم
هـاي     ها را جنگي اعالم نشده برضد زحمتكشان دانست، و سـيـاسـت      او تحريم

ها را زير عالمت سئـوال قـرار      عقاليي رژيم حاكم در رابطه با آن متناقض و غير
هاي مختلف برنامه كار و فـعـالـيـت          داد.  در خاتمه دو روز بحث پيرامون جنبه 

شوراي جهاني صلح و پس از تصويب برنامه كار سال آتي آن، تنظيم قـرارهـاي   
الزم، و بررسي سندها و از جمله بيانيه نهايي همايش، اجالس به كار خود پايـان  

بـنـدي    داد. در بخشي از بيانيه نهايي همايش دبيرخانه شوراي جهاني صلح، جمع 
اين ارگان مبارزان صلح در سراسر گيتي در رابطه با مسايل خاورمـيـانـه، آمـده       

هاي اصولي خود در مخالفـت   گيري شوراي جهاني صلح مجدداً بر موضع” است:   
با هر نوع دخالت خارجي در سوريه و بر اينكه مردم سوريه تنها مرجع مسئول و   

 “ورزد. اند، تأكيد مي شان محق براي تصميم گيري در رابطه با آينده

 15ادامه  در صفحه 

 نشست هيئت اجرائيِ 
 “شوراي جهاني صلح”
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اش را در مخالفت  گيري دبيرخانه شوراي جهاني صلح مجدداً موضع” 
هاي اقتصادي  تحميل شده از سوي اتحاديه اروپا و آمريكـا   با: تحريم 

اند، و همچنين در قبال  برضد ايران را، كه تنها قربانيان آن مردم عادي
يـي، اعـالم        هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي ايران به هر بهانه

دارد. ما همبستگي خود را با مردم ايران، براي مبارزه آنان در راه       مي
دموكراسي، حقوق و مطالبات اجتماعي و مردمي، و حق انـحـصـاري      
آنان براي تعيين آينده و سرنوشت و مسير توسعه كشورشـان، اعـالم     

 “  داريم. مي
خـواهـانـه       بيانيه نهايي همايش، در رابطه با راستاي نگرش تـرقـي  

گويد:  شوراي جهاني صلح حمايتش را از     ، مي”شوراي جهاني صلح“
مبارزات مردم براي حق حفظ حاكميت ملي خود و بـرضـد مـداخلـه       
خارجي، برضد سلطه و تهديدهاي امپرياليستي و همچنين  دفـاع از      
اصول منشور سازمان ملل متحد، كه از سوي امپرياليسم در حكم يك 

هاي خود مورد سوء استفاده قرار گـرفـتـه       منظور نيل به هدف ابزار به
تاكيد مي كند كه،  ”شوراي جهاني صلح” دبيرخانه  كند.  است، تائيد مي

هـاي جـنـگ طـلـبـانـه             با وجود موازنه منفي نيروها به نفع سياست
امپرياليسم، شرايط چنان نيست كه بشريت به نشستن و تماشايِ روي 

هـاي   هاي جديد امپرياليستي محكوم باشد. مردم و سازمان  دادنِ جنگ
هاي  هاي كارگري، سازمان شان (جنبش صلح، اتحاديه  اي متشكل توده

جوانان و زنان) نيرويِ بالقوه و ظرفيت كشف و پـرده بـرداشـتـن از          
وجـود     هاي واقعي امپرياليسم در برپايي جـنـگ، بـه      هدف  ها و برنامه

كشي از آنان را داراست. تالش   ها، و بهره آوردن شوربختي براي انسان
المللي از سـوي   اي، و بين متحد و هماهنگ، در سطح كشورها، منطقه

برده در باال، مي تواند همچون عاملي توازن قوا را برقـرار   نيروهاي نام
ها براي مبارزه در مسير منافع و    كند، و در بسيج و گردهم آمدن توده

حقوق اكثريت قريب به اتفاق مردم بر روي كره زمين، موثـر بـاشـد.      
، تمام نيرو و توانش را در ارتباط با اين وظيـفـه   ”شوراي جهاني صلح“

 خود بسيج خواهد كرد.

خـوانـده   “  خائـن ” نيست كردنِ او. ادوارد اسنودن، با اشاره به   حتّي سربه
شدنش از سوي ديك چني، گفت كه، برايش مايه افتخـار اسـت كـه        

 چنين آدمي او را خائن بداند.
هـاي     هاي ديگري دست بـه افشـاگـري        پيش از اين نيز آمريكايي

نـيـنـگ، هـزاران سـنـد              مشابهي زده بودند. سه سال پيش، برَدلي مـ
يـي]     شده بندي از جمله [سندهاي طبقه  -بندي شده ارتش آمريكا طبقه

درباره حمله نيروهاي نظامي به غيرنظاميان در عراق و افغانستان و نيـز  
طورِعلني منتشر شـدنـد.      ليكس داد كه به را به ويكي -زندان گوانتانامو

سال  70  –  60ميالدي (  1950و  1940هاي  ها نيز، در دهه پيش از اين
پيش)، جاسوسي درباره نيروهاي مترقي از جمله فعاالن صلح و حقـوق   

وسيله پليس فدرال آمريكا بسيـار رايـج      ها، به ويژه كمونيست بشر، و به
نيز ادامه يافت. امروزه عـمـلـيـات         1970و  1960هاي  بود كه در دهه

ويـژه     تنها خارجيـان و بـه       هاي اطالعاتي آمريكا نه جاسوسي سازمان
اند، بلـكـه    تبارها، و مسلمانان را هدف قرار داده تبارها، عرب اي  خاورميانه

جنـبـش   ” ، شهروندان عادي و از جمله فعاالن اجتماعي  طور گسترده به
گيرد. نگراني دولت آمريكا شـايـد       را نيز در بر مي “ استريت تسخير وال

هاي خارجي باشد، از جـوش   بيش از آنكه از دخالت خارجي و تروريست
و خروش و خيزش مردم آمريكاست كه بايد به هر وسيله ممكن آن را   
         كنترل كرد. جاسوسيِ الكترونيكي در زندگيِ خصوصـيِ مـردم، جـزء

هـاي     ها و محـل  هاي امنيتيِ نصب شده در خيابان كامل كننده دوربين
هـا و       پـردازي    وآمد مردم در شـهـرهـاي آمـريـكـا و دروغ                 رفت

منظور  پيكر به هاي غول هايِ زيرِكنترلِ شركت هاي رسانه پردازي داستان
نـگـاه   ” هدايت افكار عمومي است. حتّي از استفاده از پهپادهـا بـراي        

بسا  امنيتي به شهروندان آمريكايي هم صحبت شده است، و چه “ كردنِ
 عملياتي هم شده باشد.

 ادامه  نشست هيئت اجرايي ...

 ادامه  شهروند آمريكايي...

 زنده باد نلسون ماندال، رهبر ملي
 و مبارز بر ضد آپارتايد

ساله جنبش مبارزه با ديكـتـاتـوريِ     94وضعيت جسماني نلسون ماندال، رهبر 
رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي، به علت بيماري ريوي و عفونت ريـه، رو بـه       

 27وخامت گذاشته است. اين قهرمانِ سالمند مبارزه در راه آزادي، كه بيش از      
 “ جزيره روبـن   “اش در زندان  هاي مردمي سال از عمرش را با پايداري بر هدف

گذراند، در رويارويي با بيماري و براي ادامه حيات نيز صحنه مبارزه را به آسانـي  
خصوص  كند. ابراز نگراني همه نيروهاي مترقي در سرتاسر جهان، و به  ترك نمي

ابراز احساسات عميق مردم آفريقاي جنوبي، نسبت به سالمت نلسون مـانـدال،     
هاي آفريقاي جنوبي و درجه محبوبيـت   نقش ويژه اين رهبر جنبش انقالبي توده

دهد. نلسون ماندال در زندان و در رها بودن از زندان، با رهـبـري       او را نشان مي
، توانست طـيـف   “ كنگره ملي آفريقاي جنوبي” كردنِ ماهرانه و شجاعانه تشكل 

گون نيروهاي ملي، كمونيست، سنديكاليست، مذهبي، و قومي را بـرضـد        گونه
   ديكتاتوري نژادپرست به صحنه مبارزه بكشاند. اين جبهه متنوعِ سياسي و نفـوذ

ترين عـامـل در روبـنـايِ            معنويِ نلسون ماندال بر آن، هنوز هم در حكم مهم
طور در پهنه مـنـاسـبـات        كند. همين  قدرت عمل مي سياسي آفريقاي جنوبي به

جهاني، حتي با وجود تركيب نظريِ متفاوت نيروهاي شركت كننده در درونِ اين 
درمجموع در مبارزه با امپريـالـيـسـم وزن       “  كنگره ملي آفريقاي جنوبي” جبهه، 

چشمگيري دارد. رهبريِ سياسي قاطعانه نلسون ماندال و نقشِ حياتي او در مقام  
هاي سرزمين آفريقاي جنوبـي در     حركت درآوردنِ خلق اي ويژه در به نماد ذهني

دموكراتيك، نمونه پراهميـتـي     –سويِ مرحله ملي  راستاي گذار از ديكتاتوري به
اهللا    رهبريِ ويژه آيـت    تواند باشد؛ زيرا  پيشِ رويِ نيروهاي سياسي ميهن ما مي

هـاي     ، و با زيرپا نهـادنِ خـواسـت     “ اسالم سياسي” خميني در هدايت نيروهاي 
بار به نيروهاي مترقي و ملي در مسير متوقف  گري، و هجوم خون مردم، سركوب

، در نقطه مقابل رهبريِ 1357شكست كشاندن انقالب مردميِ بهمن  كردن و به
هاي كنونيِ مرتبط  ها و چالش گيرد. با وجود مشكل  موفق نلسون ماندال جاي مي

دموكراتيك در آفريقاي جنوبي، مردم و نيروهاي سياسي مـدافـع    -با مرحله ملي
كـه     منافع زحمتكشان هم اكنون فعاالنه در صحنه سياسي حضور دارند. درحالي 

سه دهه پس از انقالب در كشور ما، نقش و حضورِ مردم در صحنه سـيـاسـي،      
هـاي     هايشان، به ابزاري در دست ولي فقيه و رقـابـت   آنان، و خواست  هاي رأي
هاي قدرت در درونِ هرمِ حاكميت تبديل شده است، و نيروها و فـعـاالن      جناح

اند. نلسون مانـدال    رحمانه رانده شده سياسيِ راستين و مردمي به زير سركوب بي
اي  “ انتخابات دموكراتيك واقعي” ، در “ اصلي مردم” در مقام نامزد  1373در سال 

ها و حمايت نيروهاي پيشـرو، تـوانسـت قـدرت          با پشتوانه اكثريت عظيم توده
هـاي     انـتـصـاب   ” دست گيرد. ميان اين فرايند دمـوكـراتـيـك و           سياسي را به
در كشور ما تضادي آشكار وجود دارد، از   “  شده انتخابات مهندسي” و “  استصوابي

روي، ابرازهاي دستگاه رژيم واليت فقيه در تمجيد از نـلـسـون مـانـدال و           اين
شكست ديكتاتوري نژادپرست آقريقاي جنوبي را نمي توان واقعي و حـقـيـقـي       
دانست.   حزب توده ايران، همراه با ديگر نيروهاي مترقي ايران و جـهـان، بـه       

ديـده     نقش ويژه و آموزنده اين مبارز ملي در شكست ديكتاتوري آپارتايـد بـا       
نگرد.  ما اميدواريم كه رهبر برجسته مردم آفريقاي جنوبـي    تحسين و احترام مي

 سالمت كامل خود را بازيابد.         
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اوايل خردادماه خبري در روزنامه انگليسي گاردين مـنـتـشـر شـد كـه           
سرعت توجه همگان را به خود جلب كرد. ادوار اسنودن، كارمند فـنّـي و       به

آژانس ” هاي پيمانكار  كارشناس كامپيوتر و فناوري اطالعاتي يكي از شركت
كرد، از طريـق روزنـامـه       كار مي “ سيا” آمريكا، كه در سازمان “  امنيت ملي

گاردين فاش كرد كه: دولت اياالت متحد آمريكا به طور پنهاني و پوشيده از  
هاي اينترنتـي   ميلي، و فعاليت هاي اي هاي تلفني، ارتباط چشم مردم، مكالمه

زودي    كند. به  باني مي ها تن از مردم آمريكا را ضبط و كنترل و ديده  ميليون
هاي ديگري در اجراي اين برنـامـه و      اين پرسش مطرح شد كه، چه دولت

هاي مشابه دست دارند؟ و مردم چه كشورهاي ديگري در مـعـرض        برنامه
 “دفتر مركزي ارتباطات دولتي”اند؟ از جمله صحبت از اين شد كه  جاسوسي

بريتانيا (كه يكي از سه دستگاه امنيتي و اطالعاتي بريتانياست) ممكن است   
امـكـان    “ پريـزِم ” يي به نام  درگيرِ اين برنامه بوده باشد كه از طريق سامانه

هاي اطالعاتي آمريكا به نُه شركت معروف اينترنتـي   دسترسي آسانِ سازمان
كـنـد.      ها تن از مردم را فراهم مـي  دنيا، و نيز آمار و اطالعات تلفني ميليون

، كه از عاقبـت  “ بوز الن هميلتون” ادوارد اسنودن، كارمند شركت پيمانكاري 
كنگ رفت تا در زمـان اعـالم        افشاگري خود باخبر بود، از آمريكا به هنگ

هاي امنيتي آمريكا دارد، از      عمومي اطالعاتي كه در باره جاسوسيِ دستگاه
هاي امنيتي آمريكا در امان باشد. بنابر آخرين خبرهـا، او      تهديد و فشار مقام

هاي آمريـكـا فشـار       كنگ به روسيه رفته است، و در حالي كه مقام از هنگ
آورند تـا او را         زيادي به روسيه و اكوادور و نيز به خانواده اسنودن وارد مي

به آمريكا بازگردانند و به جرم جاسوسي برضد آمريكا محاكـمـه    “ داوطلبانه” 
بـه   “ لـيـكـس      ويكي” كنند، او همچنان در صدد است با كمك گردانندگان 

 اكوادور پناهنده شود.
آقاي اسنودن در نخستين صحبتي كه با خبرنگار نشريه انگليسي گارديـن  

ها دست يافته است متأسـف و     داشت، گفت كه: از افشاي اسراري كه بدان 
گونـه گـردآوري نـامـحـدود و             پشيمان نيست و چون معتقد است كه اين

هاي مدني شهروندان  نشده اطالعات، نقض كننده و تباه كننده آزادي كنترل
توانستم اجازه دهم كه  نمي” است دست به اين افشاگري زده است. او گفت:   

دولت آمريكا به حريم زندگي خصوصي مردم تجاوز كند، و آزادي اينترنت و 
هاي بنيادي را تباه كند. تنها انگيزه من، اطالع دادن به عامـه مـردم       آزادي

او اضـافـه    “ گيرد.  درباره كاري است كه به نام آنان و برضد آنان صورت مي
كرد كه، بارها نگراني خود نسبت به اين تجاوز به حريم خصوصي مـردم را    
با مسئوالن شركت خود مطرح كرده بوده است، اما وقتي آنان چنين چيـزي  

طورِعلني مطرح كند. چندي بـعـد،       را رد كردند، تصميم گرفت موضوع را به
كنـگ، مـوضـوع       هاي هنگ يي با يكي از روزنامه ادوارد اسنودن در مصاحبه

)            تالش مكرر مأموران آمريكايي در زمينه دست ك كـردنِ اندازي بـه (هـ
هاي كامپيوتري چين را مطرح كرد. اين در حالي اسـت كـه دولـت          سامانه

) سامانه   آمريكا بارها چين را به دست هاي آمريكـايـي    اندازي به (هك كردنِ
من فـكـر      ...” متهم كرده است. به گفته لوني اسنودن، پدرِ ادوارد اسنودن،  

بندي شـده   كنم او خيانت كرده باشد. او از اين لحاظ كه اطالعات طبقه  نمي
خواهند او را    را علني كرده است، قانون آمريكا را نقض كرده است... اگر مي   

خيانتكار تلقي كنند، در واقع او به دولت خيانت كرده است. اما من معـتـقـد     

 “نيستم او به مردم آمريكا خيانت كرده است.
هاي اخيـر   تجاوز به حقوقِ مدني و زندگيِ خصوصيِ مردم آمريكا، در سال

خصوص پـس از     جمهوري جورج بوش (پسر) و به   رياست  ويژه در دوره و به
سپتامبر و به بهانه تأمين امنيت شهروندان، اوج و    11هاي تروريستي  حمله

گسترش يافت. زماني كه باراك اوباما به رياست جمهوري آمريكا انتـخـاب    
 “ ضد ترور” پايان  و جنگ بي “ جنگ مداوم” شد، قول داد كه آن كشور را از 

بيرون ببرد، زندان امنيتي گوآنتانامو در خاك كوبا را برچيند، اسـتـفـاده از        
نگاران  پهپادها [هواپيماهاي بدون سرنشين] را كاهش دهد، و امنيت روزنامه  

و آزادي بيان آنان را تضمين كند. اما افشاگري ادوارد اسنودن نشان داد كـه   
هاي فردي به بهانه تـأمـيـن       اندازي به حريم خصوصي مردم و آزادي دست

امنيت، هنوز با تمام قوا ادامه دارد. آقاي اوباما در واكنش به افشاگري اخيـر  
[اسنودن] درباره گردآوري اطالعات شخصي مردم گفت كه، مردم آمريـكـا     
نبايد نگران اين قضيه باشند چون شهروندان آمريكا مشمول اين بـرنـامـه      

شوند، اگرچه اينك بر همگان روشن است كه مأموران امنيتي آمـريـكـا     نمي
هايي مثل گوگـل دسـتـرسـي        راحتي به اطالعات موجود بر روي سامانه به

و سـازمـان      “ آژانس امنيـت مـلّـي     ” دارند. ادوارد اسنودن مدعي است كه،  
هاي مايكروسافت، يـاهـو،    ي آمريكا به اطالعات شهروندان در سامانه“ سيا” 

انـدازي    ها، دسـت  بوك، پالتاك، يوتيوب، و امثال اين گوگل، اسكايپ، فيس
كنند. آقاي اوباما از اين گردآوري اطالعات دفاع كرد، و گـفـت:       [هك] مي  

[مـردم]       100توان هم  نمي”   100درصد امنيت داشت و هم حريمِ خصوصيِ
هـاي     درستي از رشد فزاينده برنامـه  مردم آمريكا به“[!].  درصد مصون باشد

ي “ تغييـر ” گويند اين آن  هاي پهپادها نگرانند، و مي جاسوسي دولت و حمله
هاي امنيتـي   نيست كه ما به آن رأي داديم. گفتني است كه، همه اين اقدام 

كه در زمان جورج بوش[پسر] به تصـويـب     “  پرستي قانونِ وطن” دولت بنابر 
 پذيرند. قوت خود باقي است، صورت مي رسيد و هنوز هم به

اي كه اخيراً با روزنامه گاردين  زنده اينترنتي  وگوي ادوارد اسنودن، در گفت
و خوانندگان آن داشت، جزئياتي از عمليات جاسوسي برضد شهـرونـدان را     

هاي الكترونـيـكـي     شرح داد، از جمله اينكه: دسترسي اطالعاتي به سيگنال 
گيرد، و ايـنـكـه       ها) چگونه صورت مي  ميلي، اينترنتي، و جز اين (تلفني، اي 
هاي فناورانه در دسترسي به اطالعات وجود ندارد، و اگـر هـم          محدوديت

هـا هـم        هاست كه غالباً آن   محدوديتي باشد، به صرف رعايت دستورعمل
هاي منظمي هم در كـار نـيـسـت.        شوند. كنترل و بازرسي  ناديده گرفته مي

هاي بـعـدي      منظور كنكاش هاي طوالني و به اطالعات به دست آمده مدت
وگوهايش گفت كـه، بـه        هاي ديگري از گفت شوند. او در بخش  ذخيره مي

ترسد كه دولت آمريكا بـراي سـاكـت       گرم است، اما مي حمايت مردم پشت
يي متـوسـل    كردن او به هر وسيله

شود، از جمله زنداني كـردن يـا       

شهروند آمريكايي فاش كرد: تجاوز 
پنهاني به حريم خصوصي مردم به بهانه 

 تضمين امنيت !

 15ادامه  در صفحه 


