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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

دشواري هاي تكان دهنده اقتصادي و 
 كارنامه سياه دولت برگماردة ولي فقيه!

با نزديك شدن پايان كار هشت ساله دولت             
برگمارده ولي فقيه، هيئت دولت احمدي نژاد، به           
ديدار علي خامنه اي رفت. خامنه اي در سخناني            
كه قبول آن بايد قاعدتاً حتي براي مجلس                
سرسپردگان به واليت و شماري از سردمداران            

 8در  ”رژيم نيز مشكل باشد، از جمله مدعي شد:           
سال اخير همه احساس و درك كردند كه رئيس            
جمهور محترم و همكاران ايشان، با تحمل سختي         
ها، نسبت به همه دولتها و دوره هاي ديگر،                
كارهاي بسيار پرحجم و پرشتابي انجام مي دهند          
كه اين واقعيت، نكته برجسته و قابل تقديري              

وي در همين سخنان همچنان مدعي شد        “  است...
اهداف، «احساس شرم نكردن در بيان            ”كه:   
، »ها و شيوه هاي انقالبي در مجامع جهاني          انگيزه

 “از جمله كارهاي بزرگ دولت است...
ادعاي بي پشتوانه اي نخواهد بود اگر بگوييم كه         
دوران هشت ساله دولت احمدي نژاد، يكي از سياه          
ترين دوره هاي دولت مداري در بيش از سه دهه            

بوده است. دولتي     57پس از پيروزي انقالب بهمن      
محبوب ترين  ”كه زماني علي خامنه اي، مدعي بود        
بوده است، در   “  دولت ها پس از انقالب مشروطيت     

هشت سال گذشته آنچنان سياست هاي مخربي را         

با تأييد و هماهنگي با ولي فقيه رژيم به              
مرحله اجراء گذاشت كه اثرات شوم آن براي         
سال هاي طوالني در ميهن ما باقي خواهد           

 ماند.
نژاد، كه به وسيله اعمال زور،        دولت احمدي 

تقلب هاي گسترده انتخاباتي و پايمال كردن        
خشن و خونين راي ميليون ها ايراني در             

كنترل   1388و    84جريان هر دو انتخابات       
امور كشور را به دست گرفت، از نظر منافع            
طبقاتي، كارگزار سرمايه داري بوروكراتيك        
تنومند شده در دستگاه فاسد دولتي و خصوصاً        
فرماندهان سپاه و دستگاه هاي انتظامي كشور       
بود كه در هشت سال گذشته به ميمنت              
حاكميت اين دولت همچون اختاپوسي بر          
حيات اقتصادي كشور چنگ انداخته و ميليارد        
ها دالر سرمايه كشور را به تاراج برده اند.             
كسر بودجه بي سابقه، ارائه بودجه كشور بر           
اساس آمارهاي دروغين درآمد ها و خرج ها،         
ناپديد شدن صدها ميلياردها تومان درآمد          
ارزي، فساد بي سابقه دستگاه دولتي و              

 6ادامه  در صفحه 

 با :“ نامه مردم”گويِ  و گفت 
رفيق صالح  

 عدلي 
[دبير كل حزب 
 ] كمونيست مصر

در سوگ مبارزي 
مادر ”خستگي ناپذير و 

 بدرود رفيق شهال!“: صلح

 3ادامه  در صفحه 

 3اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران       در صفحه 
 11حاصلِ كارنامه هشت ساله دولت احمدي نژاد             در صفحه 

ــق   ــي رف
ــال   ــهـ شـ
فـــرجـــاد، 
مـــبـــارز  
خستـگـي   
ــر    ــذي ــاپ ن
ــوق  ــقـ حـ
زنـــان و    
ــردان  مـــ
زحمتكـش  
ميهن مـا    
پـــس از    

تيـرمـاه    16جدالي ناكام با سرطان، سرانجام روز 
سـالـگـي       65در بيمارستان آتيه تهران، در سن 

چشم از جهان فرو بست. رفيق شهال مـبـارزي      
خستگي ناپذير بود كه به خاطر پايبندي و اعتقاد 
خلل ناپذيرش براي رهايي ميهن از چـنـگـال        
استبداد و واپس گرايي، هـم در دوران رژيـم           
پهلوي و هم در دوران رژيم واليت فـقـيـه بـه       
زندان و شكنجه گاه كشانده شد. بـا پـيـروزي         
انقالب بهمن و رهايي از زندان، رفيـق شـهـال      
فعاليت هاي خود را متوجه پيشبرد امـر مـبـارزه      
حقوق زنان ميهن كرد و  ضمن كار در صـفـوف   
تشكيالت دموكراتيك زنان ايران به عضويت در 
كميته ايالتي حزب توده ايران در گـيـالن نـيـز       
انتخاب شد. رفيق شهال در عين حال در مـقـام      
پزشكي متعهد و مردمي در شهـر گـيـالن بـه         

رفيق صالح عدلي: نخست، ضمن درود به حزب توده  
ايران، براي اين حزب آرزوي موفقيت دارم. به نشريه  

نيز براي فرصتي كه در اخـتـيـار مـن         “  نامه مردم” 
كه در مصـر در        رويدادي تاريخيدرباره گذاشت تا 

  9و  8، 7ادامه  در صفحات  فرستم. جريان است توضيح دهم، درود مي

 با رفيق كمال اُكويان، رهبر حزب كمونيست تركيه “نامه مردم”گويِ  و گفت
 15و  16جنبشِ اعتراضي: پاسخِ مردم تركيه به اردوغانِ ديكتاتور!                     در صفحات 
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توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، اكنون ببينيم سرانجام و عـاقـبـت ايـن       
كه نه به توليـد تـعـلـق        -ها را آورِ حاصل از هدفمنديِ يارانه درآمدهاي سرسام

در كجا و بـه وسـيلـه چـه          -گرفت و نه موجب بهبود زندگي زحمتكشان شد
خردادماه، اعالم كردنـد:   28هاي همگاني،  كساني مصرف گرديده است؟ رسانه

كانتينر قطعـات لـوازم      1200گذارد. واردات   مافياي واردات قانون را زير پا مي” 
محمد رضا دياني، رئيس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي، “  خانگي به كشور. 

هـاي خـاص      برخي واردكنندگان با استفاده از رانت” به خبرگزاري ايسنا گفت:  
نسبت به واردات قطعات لوازم خانگي در حجم وسيع... اقدام كردند و اين امـر       

با خروج ارز بـديـن شـكـل           ” او اضافه كرد:  “  شود.  قاچاق نويني است كه مي
روز    20بيند... حدود     مونتاژكاران تقويت و توليد ملي بيش از گذشته صدمه مي

كند، لذا توليـد   است كه مركز مبادالت ارزي به توليد كنندگان ارز پرداخت نمي
كنندگان(صنعتگران خرد و متوسط) با چالـش مـواجـه شـدنـد. از ايـن رو                   
واردكنندگان در حالي كه كشور كمبود ارز دارد از ارز مـركـز مـبـادالت ارزي         

كنند... با واردات قطعات ضمن خروج     استفاده و قطعات لوازم خانگي را وارد مي
پرسش مهم اين است كه، چگونـه بـدون     “  شوند.  ارز، كارگران ايراني بيكار مي

“ قاچـاق ” كانتينر  1200هاي امنيتي، ورود  اطالع و مشاركت حاكميت و دستگاه
هايي چون هـدفـمـنـدي      به داخل كشور امكان پذير است؟ درآمدي كه از منبع

تـهـيـه و فـراهـم           -برود“  سر سفره مردم” كه مي بايد  -ها و پول نفت يارانه
هاي ويژه اقتصادي چون سيرجان و سلفچگـان   اند، در روز روشن در منطقه شده

به واردات پر حجم و غير قانوني كاال اختصاص مي يابد! در اين واقعيـت كـه      
هاي امپرياليستي اثرهاي بسيار مخربي بر اقتصاد كشورمان داشته اسـت   تحريم

هـاي   ها و اثرهاي ناشي از سياست هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما بر پيامد
ها نـبـايـد       اجتماعي رژيم واليت فقيه مانند برنامه هدفمنديِ يارانه -اقتصادي

شان داد. كارگران و     چشم فرو بست و آن را ناديده گرفت و يا كم اهميت جلوه
انـد.     مـردمـي   هاي ضد زحمتكشان ايران قربانيان اصلي و نخستين اين سياست

خواست هاي زحمتكشان ميهن ما از دولت آينده مشخص است: تضمينِ امنيت  
ها، لغوِ قراردادهاي موقت، تقويت بنيه توليدي صنعت  شغلي، جلوگيري از اخراج

هاي مستـقـل را      كشور، و احيايِ حقوق سنديكايي و برخورداري از حقِ تشكل
ماه، در گزارشـي   خرداد 28حق خواستارند. بي جهت نبود كه، خبرگزاري ايلنا،   به

، از “ خواهند كارگران از رئيس دولت يازدهم تضمينِ امنيت شغلي مي” با عنوان:  
متأسفانه بسياري از اين كارگران پس از گذشت چندين سال از   ” جمله نوشت:  

اشتغال مستمر در يك واحد توليدي همچنان به صورت قراردادهاي چند ماهـه  
گونه مزايا از جمله داشتـن بـيـمـه بـه           زير نظر پيمانكار خصوصي بدون هيچ

 “  همكاري خود ادامه مي دهند.
در حـال    ” خرداد ماه، تأكيد كـرد:        28در گزارش ديگري، خبرگزاري مهر، 

درصد كارگران با قراردادهاي موقت مشغول بـه فـعـالـيـت           86حاضر قريب 
بنابراين، آنچه زندگي زحمتكشان ميهن ما را به چـنـيـن وضـعـيـت          “ هستند. 

هاي فاجعه باري همچون تعديـلِ اقـتـصـادي،        ناگواري كشانده است، سياست
هاست. از اين روي، كـارگـران بـا        اصالحِ ساختارِ اقتصادي، و هدفمنديِ يارانه

كنند. در ايـن    اند و مي هايي مخالفند و با آن مبارزه كرده چنين سياست و برنامه
ميان موضوع افزايش سطح دستمزدها و حداقلِ مزد به نياز مبرم طبقه كـارگـر   

تفـاوت  ” بدل شده است. حسن روحاني، در جريان تبليغات انتخاباتي، گفته بود:   
درصدي بين نرخ تورم و دستمزد كارگران باعث مشكالتي براي اين قشـر     15

اكبر تركان، از نزديكان و مشاوران اصلي حسن روحاني نيـز،  “  عزيز شده است. 
دولت آينده بهبود معيشت را با رويكرد توسعـه در    ” يي، تأكيد كرد:   در مصاحبه

تـريـن و        اولويت قرار مي دهد... ايجاد ثبات در فضاي اقتصادي كالن مـهـم     
 “ترين دغدغه سياسي و مديريتي دولت آينده است. فوري

هاي خود را خواستـارنـد. ايـلـنـا،          زحمتكشان ميهن ما، عملي شدنِ خواست
دولت يازدهم بايد نشـان دهـد كـه          ” ماه، در اين زمينه گزارش داد:   خرداد26

خواهد دستمزد كارگران را متناسب با نرخ تورم افزايـش دهـد... از           چگونه مي
يكسو كارفرمايان دولتي و خصوصي به عناوين مختلف به نفع خود از اجـراي    
مواد كليدي قانون كار و تامين اجتماعي خود داري مي كنند و از سوي ديـگـر   
نهادهاي مجري و نظارتي در صدد هستند تا با اصالح قوانين حـمـايـتـي از         

 “تعهدات و وظايف قانوني خود بكاهند.
كارگران، پايان يافتنِ روابط داللي و اقتصاد انگلي و غيرمولد را خواستارند، و 

عالوه، طبقه كـارگـر و        دانند. به  اين مناسبات را در نقطه مقابل منافع خود مي
يي مـتـحـد و       اند كه، بدون مبارزه ديگر زحمتكشان ميهن ما به تجربه دريافته

شان از جمله حقِ برپاييِ سنديكا در حكـم بـخـشـي از          هاي مداوم، به مطالبه
ها و حقوق دمكراتيك، دست نخواهند يافت. زحمتكشان با اميد بستن به   آزادي

توانند دسـت   شان نمي ها ماندن، به حقوق واقعي اين يا آن دولت و در انتظار آن
يابند. در اين نبرد سرنوشت ساز، تنها با مبارزه متحد و يكپارچه كارگـران، بـه      

 توان اميد بست!   كاميابي و موفقيت مي
 

تقويت توليد، تضمينِ امنيت شغلي، و افزايشِ 
هايِ دولت يازدهم، و  وعده دستمزدها:

 هاي زحمتكشان خواست

 “ بانك جهانـي ” و  “ المللي پول صندوق بين” اجراي قوانين مورد عالقه 
هـاي     روي از همان برنامـه  در دوران رياست جمهوري رفسنجاني، و دنباله

هاي كشور و  اقتصادي و ادامة آن در دورانِ دولت اصالحات، ركود كارخانه
توليد ملي را باعث گرديد و زمينه رشد و رواج اقتصاد داللي را فراهم آورد. 

هاي اقتصادي در دولت ضد ملي احمـدي نـژاد بـا نـام            اين گونه برنامه
تر ادامه يافت، و اقتصاد ملي را بـه   ها با آهنگي بس سريع هدفمنديِ يارانه

جـويـانـه       هـاي مـداخلـه        ، تحريم عالوه بارِ كنوني انداخت. به وضع فاجعه
هـاي     موازات و همراه با آن، سيـاسـت   هاي اخير، و به امپرياليستي در سال

ضدمردميِ رژيم واليت فقيه، كاهشِ ارزشِ پول ملي، رشد تورم، گسترشِ 
تنها  فقر، و نيز رواجِ وسيع قردادهاي موقت و سپيد امضا را سبب شد كه نه

امنيت شغلي زحمتكشان را پايمال كرده است، بلكه قدرت خريد آنـان را      
ديگرسخن، تضـعـيـف بـنـيـه          يي پائين آورده است. به  سابقه نحوِ بي نيز به

توليدي و فروپاشي صنايع با وخامت زندگي كارگران ارتباط مستـقـيـم و      
تنگاتنگ دارد. اكنون پس از پايان انتخابات، دولت يازدهم وعده حمايت از  

 -ها در چارچوب راهبرد اقـتـصـادي    اما بايد ديد اين وعده دهد.  توليد را مي
 اجتماعي رژيم واليت فقيه عملي و امكان پذير است؟

سال گذشته خبرهاي زيادي در رابطه با ورشكستگيِ صنايع مختلـف از    
جمله صنعت نساجي، چاي، آلومينيوم، و ديگر صنايع انتشار يـافـت. ايـن       
وضعيت  بر زندگي، امنيت شغلي، و سرنوشت كارگران و زحـمـتـكـشـان      

هاي همگاني در سال قبل و سـه       طورِمستقيم تاثير ويرانگر دارد. رسانه  به
هاي كارگري مـنـتـشـر      هاي زيادي از اعتراض ماه نخست امسال، گزارش

ها، تضمينِ امنيت شغلي و خروجِ كارخانه هـا   گزارش  كردند كه در همه آن
و واحدهاي توليدي از وضعيت ركود و ورشكستـگـي خـواسـت اصـلـيِ           

مثال، اين روزها ركود تولـيـد، بسـتـه        طورِ كنندگان بود و است. به  اعتراض
ها، اخراجِ كارگران، و فروپاشيِ تدريجي صنايع خودروسـازي   شدنِ كارخانه

خرداد ماه، در گزارشي، از قول عضو هيئت  21را شاهديم. خبرگزاري ايلنا،  
زماني كـه دولـت[دولـت       “مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، گفت:  

كند، سود خودرو را به جيب  گذاري خودرو دخالت مي نژاد] در قيمت  احمدي
ها براي خودروسازان بـا ضـرر      كند... چرا كه اين قيمت    دالالن سرازير مي

تـاكـنـون    ” خردادماه، همچنين خاطرنشان ساخت:     29ايلنا، “ همراه است.
درصد از  50تا  30سازي تعطيل شده و بين  واحد توليد قطعه 137بيش از 
اند و يا به صورت نـيـمـه وقـت        هاي توليدي نيز تعديلِ نيرو داشته كارگاه

 “كنند. فعاليت مي
هـاي قـبـل، بـه يـكـي از                پرداخت نكردنِ يارانه به توليد، طي سال

هاي جدي صنعت و در نتيجه امنيت شغلي كارگران بدل گـرديـده      معضل
گري، گفـتـه    است. در اين زمينه، سال گذشته، رئيس انجمن صنايع ريخته 

 30هيچ وقت متوجه نشديم كه چرا وزارت صنعت عبارت پرداخـت    ” بود:  
درصد از درآمدها را به يك بسته كمكي تبديل كرد كه عمده پولي كه در   

او در   “  شـد.     آن لحاظ شده بود از طريق وام با نرخ بهره پايين تعريف مي
شركت زيرمجموعه انجمن مـديـران      30از بين ”آوري كرده بود:  ادامه ياد

گري موفق به دريافت وام با بـهـره    شركت از صنعت ريخته 3صنايع، تنها 
[نگاه كنـيـد بـه:       “  اند ها شده يك درصدي از محل درآمد هدفمندي يارانه

 ].  1391مرداد 28دنياي اقتصاد، 
واگذار نكردن درآمدها به بخش توليد چه اوضاع و احـوالـي را بـراي          

گزارش ها و بـرآوردهـاي      وجود آورده است؟ زحمتكشان و خانواده آنان به
درصد كارگران زير خـط فـقـر زنـدگـي             80رسمي حاكي از آنست كه، 

هـمـزمـان بـا       ” كنند. ايلنا، سال قبل، در اين زمينه تصريح كرده بود:      مي
ها به دليل افزايش نرخ سوخت، واحـدهـاي      اجراي قانون هدفمندي يارانه

اند... بدليل عـدم پـرداخـت يـارانـه                توليدي كشور با بحران مواجه شده
واحدهاي توليدي... تاكنون تعداد زيادي از كارگران از واحدهاي تولـيـدي      

ها  بانك” خرداد ماه، گزارش داد:   26روزنامه دنياي اقتصاد، “  اند.  اخراج شده
به بهانه كمبود نقدينگي و بدهي معوقه واحدهاي توليـدي از پـرداخـت        

در گزارش ديگري به تاريـخ  “  تسهيالت به بخش صنعت سر باز مي زنند. 
تسهيالت بانكي در نـظـر   ” خرداد ماه امسال همين روزنامه نوشته بود:   25

(پـارسـال)       91هاي صنعت و كشاورزي در سال    گرفته شده براي بخش
با “  كمتر از نصف سهمي بود كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 
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اطالعيه دبيرخانة كميتة 
 مركزي حزب تودة ايران 

، در   1392تـيـرمـاه         13،   414در شماره “  راه توده” اي  نشريه ضد توده
حجاريان فاش كرد محمدعلي عموئي با خواست ماندال از ” اي با عنوان:   مقاله

، ضمن طرح اين مدعا كـه مـطـالـب       “ مرگ نجات يافت و از زندان آزاد شد
، به ششـمـيـن    “ يك سند تاريخي است” مطرح شده از سوي سعيد حجاريان 

كنگره حزب توده ايران حمله كرده است و با اتكاء به مدعيات حجـاريـان از     
آن كنگره بازي هاي بچگانه كه از درون آن قطعنامه ” جمله مطرح مي كند:   

عليه محمد علي عموئي در مي آيد و زنده ماندن و آزادي او را نه كارزار براي 
دفاع از آزادي او و نه پادرمياني نلسون ماندال، كه توطئه امنيتي حـكـومـت      
معرفي مي كند. ننگ اين نوع قطعنامه بر پيشاني آنها كه آن را تـدويـن و        

 “ اند... منتشر كرده
پايگاه اينترنتي هواداران و راي دهندگان به محمود احمدي نـژاد، بـنـام        

نيز در مطلب بسيار مشابهي كه گويا يك نويسنده دارد، با عـنـوان     “  عدالت” 
هـاي     تـهـمـت   “  آور   هاي چندش نامه كنندگان قطع روسياهي براي تصويب” 

 مشابهي را مطرح مي كند.  
، در ارزيـابـي     “ راه توده” سند ششمين كنگره حزب توده ايران، مورد اشاره 

در ”   ، از جمله تأكيد مي كـنـد:   67فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي در سال 
اين زمينه بايد با قاطعيت گفت كه، در رابطه با اكثريت رهبـران  

هـاي     به جوخـه “  فاجعه ملي” دستگيرشده حزب كه در جريان 
يـك از       مرگ سپرده شدند و يا جان به سالمت دربردند، هيچ

ها و عملكردهاي رژيم اتفاقي نبوده است. اين رويدادهـا    برنامه
رژيـم، و يـا       “  كشيِ مـرگ    خوش شانسي در قرعه” سببِ  به

هاي معروف جهاني، از جـملـه نـلـسـون         پادرميانيِ شخصيت
 (تأكيدها از ماست)“ ماندال... نبوده است

ما بازهم تكرار مي كنيم كه كشتار هزاران زنداني سياسي در جريان فاجعـه  
مرگ بود و نه نجات پيدا كردن افراد از اين مهلكه بـه  “  قرعه كشي” ملي نه 

خاطر پادرمياني نلسون ماندال و يا كسي ديگر. تذكر اين نكته نيز خـالـي از      
، يعني مصـادف بـا     1369بهمن ماه  22اهميت نيست كه نلسون ماندال، روز 

از زندان رژيم آپارتايد آزاد شد. بدين ترتيب نلسون ماندال در   1990فوريه  11
، خود يك زنداني سياسي اسير رژيـم  1988، يعني ماه اوت 1367شهريور ماه 

، بـه خـاطـر        88(ماندال در اواخر سـال     “  پولزمور” آپارتايد بود كه در زندان 
“ ويكـتـور ورسـتـر      ” بيماري سل و شرايط سخت و تاريك سلولش به زندان 

منتقل شد) به سر مي برد.  كشتار وحشيانه زندانيـان سـيـاسـي ايـران در              
آغاز شد و تا شهريـور مـاه      1367هاي رژيم واليت فقيه در مرداد ماه  زندان
ادامه يافت. در جـريـان ايـن كـارزار             1988يعني ماه سپتامبر سال  1367

جنايتكارانه رژيم، كه حزب ما آن را به درستي فاجعه ملي ناميد، هزاران مبارز 
راه آزادي، از جمله صدها تن از كادرها و اعضاي رهبري حزب ما، به قـتـل     
رسيدند. در ميان اين قهرمانان خلق از جمله نام كساني همچون رفقا ابوتراب  
باقرزاده، عباس حجري و ذوالقدر به چشم مي خورد كه بيش از سه دهـه از    

هاي دو رژيم ديكتاتوري شاه و جـمـهـوري اسـالمـي         عمر خود را در زندان
سپري كرده بودند.  چند سال پس از اين كشتار وحشيانه شمـار انـدكـي از         

هاي رژيم آزاد شدند و از ميان آنها مـعـدودي    رهبران سابق حزب ما از زندان
هاي نيروهاي امنيتي به شكـل ديـگـري در         براي مدتهاي طوالني در خانه

اسارت به سر بردند. آزادي اين تعداد انگشت شمار هم بجز با اراده و خواست  
هاي امنيتي رژيم ممكن نبود. بايد توجه داشت كه در تـمـامـي      سران دستگاه

هـا در       تريـن جـنـايـت       دهنده هاي دهه شصت كه رژيم مرتكب تكان سال
، هزاران “ نامه مردم” گواهي اسناد منتشره شده در  هاي ميهن ما بود، به زندان

هـاي     ها تقاضا از سوي دولت هاي مترقي و شخـصـيـت    نامة اعتراضي و ده
جهاني براي آزادي همه زندانيان سياسي، و از جمله رهبران حـزب مـا، بـه        
حكومت جمهوري اسالمي ارسال شد، كه همگي آنها با بي اعتنايي كـامـل     

هاي رهـبـري      رو گرديد. از جمله مي توان اشاره كرد به نامه  به سران رژيم رو

احزاب كارگري و كمونيستي، رهبران جـنـبـش صـلـح و كـارگـري،              
هاي برجسته جهاني و حتي پا درمياني وزير امـور   نويسندگان و شخصيت

خارجه وقت آلمان، هانس ديتريش گنشر، براي نـجـات جـان رفـيـق          
 قهرمان دكتر احمد دانش.  

و پس از شكست سياست فاجعـه بـار      1367خميني سرانجام در سال 
صلح، دستور پـاكسـازي   “  جام زهر” و نوشيدن “  جنگ، جنگ تا پيروزي” 

ــدان ــرد.                          زن ــادر ك ــان را ص ــرم ــه ــان ق ــي ــدان ــا از زن  ه
جالب اينجاست كه بيان اين مدعيات از سوي سعـيـد حـجـاريـان، در          

گيرد كه نلسون ماندال، در حالت اغما در بيمارسـتـان    شرايطي صورت مي
از سوي شخصي كه به گـفـتـه      “  سند تاريخي” برد. طرح اين   به سر مي

خودشان از معماران اصلي سازمان امنيت و اطالعات رژيم جـمـهـوري      
بـوده   60هاي آغازين دهه  و در سال 1357اسالمي پس از انقالب بهمن 

و در زمان دستگيري رهبري وقت حزب ما و به راه انداختـن شـوهـاي      
مشمئز كننده تلويزيوني، از قربانيان شكنجه، از سر بازجويان دسـتـگـاه      
هاي امنيتي رژيم در رابطه با رهبري حزب ما بوده است، و هورا كشيدن 
 حضرات در تأييد مدعيات اين فرد بسيار گـويـا و افشـاگـرانـه اسـت.             

راه ” اي همچون گـردانـنـده         آور نيست كه فرد افشاشده براي ما تعجب
دزديده شده براي ضربه زدن به حزب ما به سخنان معمار دستگـاه  “  توده

امنيتي رژيم و سربازجو، سازمان ده شكنجه رهبران حزب ما استناد كنـد  
معتبر در مقابل سياست كنـگـره   “  سند تاريخي” و سخنان او را به عنوان 

گونه ترديدي رژيم پليسي ايـران در       حزب توده ايران قرار دهد. بي هيچ 
رويارويي و جدال عناصري از اين دست برضد حزب توده ايران بي طرف 

 نبوده و نخواهد بود.
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خدمت به مردم محروم مشغول بود. رفيق شهال، با يـورش گـزمـگـان         
تاريك انديشي و استبداد به حزب توده ايران، در دهه شصت خورشيدي، 
دگربار اسير و روانه زندان هاي رژيم واليت فقيه شد. در زندان استوار و    
پايدار ايستاد و  در پي آزادي نيز همچنان پايبند به انديشه هاي مـردمـي   
حزبش به مبارزه خود ادامه داد.  از دهه هفتاد شمسي، به عنوان پزشكـي   
متعهد و مردمي به كار در كميسارياي عالي پناهندگان سـازمـان مـلـل       
متحد پرداخت و از جمله فعاليت هايش كمك هاي انساني و بي شايـبـه   
به پناهندگان افغاني در ايران بود، كه در شرايط دشوار و غـيـر انسـانـي       
زيست مي كردند. رفيق شهال فرجاد، با وقوع زلـزـلـه بـم، از جـملـه              
شخصيت هاي برجسته اجتماعي بود كه به ياري زلزله زدگان شـتـافـت.    
رفيق فرجاد از جمله بنيانگذاران دانش سراي كشاورزي دختران بود كـه    
كاري ارزشمند و بياد ماندني در راه ايجاد فرصت هاي آمـوزش عـالـي        
براي دختران ميهن ماست. رفيق شهال فرجاد، به رغم ادامه فشـارهـاي      

اجتماعي خود ادامه داد. وي از    -امنيتي همچنان به فعاليت هاي سياسي
، از بنياد گذاران جـنـبـش      “ يك ميليون امضاء” فعاالن سرشناس، كارزار 

، و از فعاالن جنبش زنان در جريان كارزارهاي انتخابـاتـي   “ مادران صلح” 
بود.  در جريان اعتراض هـاي گسـتـرده          88و  84، 80، 76سال هاي، 

مردمي بر ضد كودتاي انتخاباتي رژيم واليت فقيه و سـركـوب خشـن        
جنبش مردمي، رفيق شهال مجددا مورد پيگرد و فشارهاي دستگاه هـاي  
امنيتي رژيم قرار گرفت، ولي همچنان استوار و سربلنـد بـه مـبـارزات         

مدني خود ادامه داد. رفيق شهال فرجاد، خواهر رفيق شـهـيـد      -اجتماعي
، 1367مهرداد فرجاد بود كه در جريان كشتار زندانيان سياسي، در سـال    

 به شهادت رسيد.
رفيق شهال فرجاد، مبارزي متعهد، پيكارگري خستگي ناپذيـر در راه      
حقوق زنان ميهن و رهايي ايران از چنگال استبداد بود. ما درگذشت دكتر  
شهال فرجاد را به خانواده و بازماندگان او، و همرزمان تـوده اي اش و        

 جنبش زنان و صلح خواهي ميهن تسليت مي گوييم. 
 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد! 

 ادامه  سوگ مبارزي  خستگي ناپذير...
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تنزلِ نقش و جايگاه اجتمـاعـي زنـان، و        
 هاي گوناگون زندگي! حضورشان در عرصه

 
اليحه كاهشِ ساعت كار زنانِ شاغل، سرانـجـام از     
سوي دولت به مجلس شوراي اسالمي براي تصـويـب   
نهايي ارسال شد. اين اليحه، كه چارچوب اوليه و كليِ  

شـوراي عـالـي انـقـالب          ” هاي    آن براساس مصوبه
منظور افزايش جمعيت كشور تنظيم شده  و به“  فرهنگي

است، با مخالفت جدي جنبش زنان، فعاالن حقوق زن، 
رو بـوده اسـت.          هاي اجتماعي روبـه    و ديگر جنبش

خرداد ماه، در گزارشـي يـادآوري      29خبرگزاري مهر، 
اليحه كاهش ساعت كار زنان شاغل... در      ” كرده بود:  

دولت تصويب و از سوي رئيس جمهـور بـراي طـي        
تشريفات قانوني تقديم مجلس شد. در مقدمه توجيهـي   
اين اليحه آمده است زنان شاغل سرپرست خانوار يـا    
داراي فرزند زير هفت سال... با توجه به تعدد نقش آنها    
در خانواده(به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظايف   

هاي ياد شده و نظر به اهميـت و     متعدد ناشي از نقش
ها و تـطـبـيـق        ضرورت برقراري تعادل بين اين نقش

شرايط كار با وضعيت خانوادگي و براي ايفاي شايستـه  
وظايف مربوط و در راستاي كاستن از زحمات و آالم     
زنان جامعه، اليحه كاهش ساعت كار زنـان شـاغـل        

شـود...       براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مـي 
آيين نامه اجرايي اين قانون راجع به تعيين مشموليـن،  
نحوه محاسبه ساعات كار يا اعمال تخفيـف در حـق       
بيمه سهم كارفرما و ساير موارد... به تصويب هـيـات        

 “وزيران خواهد رسيد.
چنانكه پيداست، نه حمايت  هدف اصليِ اين طرح، آن

ها زن كارگر، كشـاورز،   از زنانِ زحمتكش، يعني ميليون
معلم، و كارمند، بلكه كاستن و تنزل دادن نـقـش و         

هاي گوناگـون اسـت!      جايگاه اجتماعي زنان در عرصه
گرايان در حالي درباره طرح كاهشِ ساعت كـار     واپس

انـد كـه،        زنان شاغل به تبليغاتي پرسروصدا پرداختـه 
واحـوال زنـان        هايي كه در باره اوضـاع  تمامي گزارش

شود از ناگواري و دشواريِ وضـعـيـت     شاغل منتشر مي
اين زنان زحمتكش در سراسر كشور حـكـايـت دارد.        
زناني كه از دستمزد مساوي در برابر كار مسـاوي بـا       

هـاي اجـتـمـاعـي           مردان برخوردار نيستند، از بيـمـه  
آميز، در كـنـار        ستيز و تبعيض محرومند، و قوانين زن

حجاب و پوششِ اجباري، زندگي و معيـشـت آنـان و        
شان را در تنگناهايي جدي قرار داده اسـت.   هاي خانواده

هـاي   در كارگاه” تيرماه، گزارش داد:   1خبرگزاري ايلنا، 
كوچك كارگران زن در مقايسه با همكاران مرد خود از 

تواننـد هـم      قدرت چانه زني كمتري برخوردارند و نمي
اندازه مردان مطالبات قانوني خود را دريافت كـنـنـد...        

هاي خياطي مشغـول كـار      كارگران زني كه در كارگاه

سـاعـت      14هستند روزانه هشت تـا    
بدون وقفه مشغول كـار هسـتـنـد...           
كارگران زن نه تنها مانند كارگران مرد 
مزد نمي گيرند بلكه ممكن اسـت در      
صورت مادر شدن از هـمـه حـقـوق         

گيرد نـيـز      اي كه به آنها تعلق مي ويژه
 29عالوه، ايلـنـا،      به“  برخوردار نشوند. 

مـحـدوديـت    ” خردادماه، نوشته بـود:       
ويژه كشـاورزان     كارگران كشاورزي به

اي... وسـيـع           هاي بيمه زن از پوشش
است. درآمد روزانه كشاورزان زن، بالـغ   

هزار تومان است و بـا داشـتـن       40بر 
در “  فرسا، بيمه نيسـتـنـد.     كاري طاقت

گـرايـان بـا         چنين وضعيتـي، واپـس    
و  “ قـانـون كـار     “اصطالح اصالحِ    به
، انـدك    ”قانون تأمين اجـتـمـاعـي      “

پوشش حمايتي براي آنان را نيز نـابـود   
اند، و در همان حـال، بـا ارايـه           كرده

طرحي به نام كاهشِ ساعت كار زنـان    
شاغل، براي زنان كشور اشك تمسـاح  

ريزند. رژيم واليت فقيه، از آنجا كه   مي
خصوص بازار كار  هاي مختلف اجتماعي و به توانايي آن را ندارد كه از حضور فعال زنان در عرصه

طورِمستقيم مانع شود، براي فريبِ زنان محروم جامعه، و تضعيف جنبش زنان، با مانـورهـايـي     به
گام زنان از صحـنـه    به از حقوق زنان، برنامه حذف تدريجي و گام“  حمايت” هدفمند و زير پوشش 
برد. طرح كاهشِ ساعت كار زنان شاغل، دقيقاً در چارچوب اين برنامه پيـاده    جامعه را به پيش مي

هـاي زن       كنند و سياست شود. جنبشِ زنان و مبارزانِ آگاه آن، با چنين ترفندهايي مقابله مي  مي
 سازند. ستيزِ رژيم را افشاء و خنثي مي

 
 معضلِ ريزگردها: تخريبِ محيط زيست كشور

هجومِ گسترده ريزگردها، 
ها تـن از     بر زندگيِ ميليون

ويـژه در       ميهنان ما، به هم
هاي غربي، جنوبي، و  استان
غربـيِ كشـورمـان،       جنوب

شـدت مـخـرب       تاثيري به
هــاي    دارد، و فــعــالــيــت    

كشاورزي و صنعتي را نيـز  
رو سـاخـتـه     با اختالل روبه

ــاره            ــن ب ــت. در اي اس
خـرداد   30خبرگزاري مهر، 

ــزارش داد:          ــاه، گـ مـ
سخنگوي كـمـيـسـيـون      ” 

تفاوتي مسئوالن نسبت به نفوذ ريزگردها، از تهيه پيش نـويـس      كشاورزي مجلس با انتقاد از بي
معضل ريزگردها كه منشاء آن   “  هاي مورد هجوم اين پديده خبر داد.  طرحي حمايتي براي استان

اند، اثرهاي ناگوار فراواني بر سالمت  كشورهاي همسايه از جمله عراق، سوريه، عربستان، و كويت
هاي مهلك تنفسـي،   هاي جنوبي و غربي كشور داشته است. رواج برخي بيماري  شهروندان منطقه

عالوه،  ها است. به  ريوي، و پوستي، نتيجه پديده ريزگردها در آسمان شهرهاي مختلف اين منطقه
هـا، و     ها، تاالب ويژه نابوديِ جنگل گسترده شدنِ معضل ريزگردها، از تخريبِ محيط زيست و به

هاي بلوط رشته كـوهـاي      نمونه، بخشي از جنگل طورِ هاي گوناگون ايران است. به  رودهاي نقطه
انـد.     كلي نابود شـده    خواران به ها، و زمين زاگرس در چند سال گذشته از سوي سودجويان، دالل

ها در تلطيف هواي كشور بسيار پراهميت بوده است، و كارشناسان محيط زيست  نقش اين جنگل
كنند. در اواخر خـرداد    هاي پايداري و تعادل زيست محيطي ياد كرده و مي ها در حكم عامل از آن

هاي زرد خوزسـتـان انـتـشـار يـافـت.             هاي بسياري از مرگ و مير گوزن ماه امسال نيز گزارش
معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيسـت از      ” خرداد ماه، نوشت:   30خبرگزاري مهر، 

روز گذشته در اثـر   10هاي دز و كَرخه طي  هاي زرد موجود در جنگل تلفات تعداد زيادي از گوزن
هاي مهاجم... خبر داد. به تصريح مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست، نابـودي       هجوم مگس

ها و كم آبي ناشي از احداث سدهاي غيراستاندارد بر رودهاي كارون و كرخه و شاخه هـاي   تاالب
خـرداد مـاه:        31به گزارش ايسـنـا،     “  آن از علل هجوم مگس و مرگ آهوي زرد ايراني است. 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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واگذاري كارت اعتباري و پرداخت وام به كارگران خبر دادند، شوراي نـگـهـبـانِ     
ارتجاع، با موافقت با قانون بودجه امسال، به حذف بيمه كارگران ساختماني مهـر  

با تاييد قانون بودجه ازسـوي شـوراي       ” خردادماه، نوشت:   21تاييد كوبيد! ايلنا،  
است... قانون رفع موانع اجـرايـي       بندي بيمه كارگران منتفي  نگهبان، رفع سهميه

مـاه سـال گـذشـتـه             هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در دي   قانون بيمه
كرد با منابع حاصل از  بود، سازمان تامين اجتماعي را موظف مي  تصويب رسيده به

ها به صندوق تامين اجتماعي واريـز     فروش پروانه ساخت كه از طريق شهرداري
 700شد، تمام كارگران ساختماني را بيمه كند... اكنون قانون بودجه بيش از       مي

اين پرسش كـه چـرا و          پاسخ به“  كرد.   هزار كارگر ساختماني را از بيمه محروم
هنگام تدوين و تصويب بودجه كل كشور و يا در    چگونه در جمهوري اسالمي به

ها و تسهيالت بانكي، منافع كارگران و زحمتكشـان شـهـر و         زمان اعطاي وام
شود، البته دشوارنيست. توقف پرداخت وام به كارگران و     روستا درنظر گرفته نمي

هايي از  حق بديهي كارگران ساختماني براي داشتن بيمه، تنها گوشه توجهي به بي
 آيد. شمار مي ماهيت كارگرستيز ارتجاع حاكم به

 
 خواري در كشور: ولي فقيه، و گسترشِ زمين

 “ثروت اندوزي با رواجِ خرافه پرستي”
گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص بررسيِ عملكرد قانون بودجه كـل  

ميل گسترده ثروت ملي، در    و كشور در سال هاي گذشته، و مشخص شدنِ حيف
كه در     -“ ستاد اجرايي فرمان امام“حالي انتشار يافت كه بسياري خبرها از نقشِ 

در مـاجـراي        -اي بسيار ثروتمند متعلق به ولي فـقـيـه اسـت       واقع بنياد انگلي
 4هاي مطبوعات درز پيدا كرد. به گزارش خبرگزاري مهر،   خواري به صفحه زمين

ميليارد دالر مـازاد   9تيرماه، ديوان محاسبات كشور اعالم كرده است كه بيش از 
مصرف رسيده است. در همين گزارش تاكيد   درآمد ارزي كشور بر خالف قانون به

ميليارد تومان به بنياد فقه و معارف اهل بيت براي احـداث   15گرديده است كه، 
و بازسازي عتبات، بدونِ نظارت و به صورتي غيرقانوني، پرداخت شـده اسـت.       

پـرسـتـي       مانده و مبلغِ خرافه و كهنه شدت واپس اي به بنياد فقه موسسه مذهبي
شود. همزمـان    است كه زير رياست عاليه هاشمي شاهرودي و ولي فقيه اداره مي

خـواري در سـراسـر         هاي همگاني از گسترشِ زمين با انتشار اين گزارش، رسانه
اي قـرار دارد،     ، كه زير نظر علي خامنه”ستاد اجرايي فرمان امام“كشور و نقشِ 

هزار هكـتـار   3استان كشور، بيش از  7خبرهايي منتشر كردند. اعالم شد كه، در  
 960تصاحب شده است. تنها در استـان قـم        “  ستاد اجرايي...   ” [زمين] از سوي   

ميليارد [تومان] در طول كمتر از يك هفته در اختيار    430هكتار[زمين] به ارزش   
 برده قرار گرفته است. ستاد نام

هـاي فـعـال         از ثروتمندترين و پرنفوذترين بنـيـاد  “  ستاد اجرايي فرمان امام” 
طورِمستقيم به وسيله شخص ولي فقيـه اداره     اقتصادي كنوني ايران است كه به

يي را در حمايت از اين سـتـاد صـادر       شود. چندي پيش قوه قضاييه بخشنامه  مي
بخشنامه رئـيـس     ”خردادماه، گزارش داد:  28كرد. روزنامه آرمان روابط عمومي، 

ستاد اجرايي فرمان امام بـه       . 1قوه قضاييه در مورد اموال در اختيار ولي فقيه...    
   . 2عنوان تنها نهاد مأذون[داراي اجازه] در مورد اموال مربوط به ولي فقيه است،     

المالـك، بـالـصـاحـب، ارث           اموال در اختيار ولي فقيه عبارتند از اموال مجهول
بالوارث، كاالهاي قاچاق بالصاحب و صاحب متواري و اموال رسوب شـده در      
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اموال اعراضي، رها شده، اموال و امالك غائـبـيـن    

قـانـون      49مفقوداالثر، اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل   
ها مكلفنـد در مـورد        دادگاه    . 3اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه است، 

اموال... رسيدگي و نسبت به صدور حكم تكميلي به نفع ستاد اجرايي فرمان امام    
اقدام نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بـر عـهـده روسـاي كـل               

 “رئيس قوه قضايي. -ها است. صادق آملي الريجاني دادگستري استان
سـتـاد   ” هايش در حمايـت از       به اين ترتيب قوه قضايي با تمام توان و امكان

خـواريِ     و ولي فقيه در غارت و چپاول ثروت ملي و زمـيـن   “ اجرايي فرمان امام
دست ولي فقـيـه و     “  قانوني” كند. اين بخشنامه از نقطه نظر   سابقه، عمل مي كم

هاي مرغوب سراسر كشور  بنياد وابسته به او را در تصاحب اموال عمومي و زمين
بـر نـفـوذ و         “ ستاد اجرايي فرمان امام” گذارد. در حقيقت  بيش از گذشته باز مي

ثروت خود افزوده است، و بيش از پيش به اهرم فشار و غارت ثروت ملي متعلـق  
 شود.  به مردم، بدل مي

هـاي اسـتـان         كارشناسان محيط زيست رسماً خواستار احياي تاالب” 
از “  هاي زرد اين استان شدنـد.   خوزستان براي جلوگيري از تلفات گوزن

در دو    ”بنياد مستضعفان“هاي پيمانكار وابسته به  سوي ديگر، شركت
اند. احداث آزاد   هايي جدي رسانده منطقه كشور، به محيط زيست آسيب

صورت مي گـيـرد،    “ بنياد مستضعفان“وسيله  شمال، كه به -راه تهران
هاي چالوس را به شدت تخريب كرده است. همچنيـن بـنـابـر         جنگل

گـونـه      32گزارش ايلنا، ساخت جاده در جـزيـره هـنـدورابـي، بـه             
رسـانـد. در         فرد مرجان حفاظت شده خليج فارس آسيب مي منحصربه

هـاي   برابر اعتراض نهادهاي مدافع محيط زيست و كارشناسان، شركت
وابسته به سپاه و بنياد مستضعفان حاضر به پاسخگويي نيستند، و حتـي  

كنند. وضـعـيـت      فعاالن محيط زيست را به بازداشت و زندان تهديد مي
هاي اخير وخيم گزارش شده است، و بنابـر   درياچه اروميه نيز طي هفته

هاي همگاني، سطح آب اين درياچه با افت شديـد هـمـراه       خبر رسانه
است. همزمان با انتشار اين خبرها، موسسه تحقيقات جنگل و مـرتـع      

 دشت اصـلـي    70متري سطح آب زيرزميني در بيش از  2ايران از افت
هاي ارومـيـه،    در حال حاضر عالوه بر درياچه” كشور خبر داد، و نوشت:  

هاي آبي بسيار بـزرگ     ها و سفره هامون، و بختگان، بسياري از درياچه
ميليون هكتار از كشـور     100اند و بحران آب در  زيرزميني خشك شده

 “پديد آمده است.
هـاي مسـئـول آن درايـن عـرصـه،                رژيم واليت فقيه و دستگاه

انـد و       ترين گامي در جهت حل معضل محيط زيست برنداشته كوچك
هـا     بار جمهوري اسالمي در همه عرصه هاي فاجعه دارند. سياست  برنمي

 فرد ايران است! عامل اصلي تخريب و نابودي محيط زيست منحصربه
 

توقف واگذار كردنِ كارت اعتباري و پرداختنِ وام، بـه      
 كارگران

ترين محورهاي تبليغـاتـي    سو يكي از اصلي ازچند سال پيش به اين 
فقيه درخصـوص زحـمـتـكـشـان، واگـذاريِ             مانده واليت رژيم واپس

هـاي     منظور افزايش قدرت خريد خـانـواده   هاي اعتباري خريد به كارت
كارگري بود. همچنين ارتجاع حاكم در چارچوب سـيـاسـت فـريـبِ           

هـاي     بود كه، براي اجراي عملي واگذاريِ كارت كرده   كارگران، اعالم
توافق رسيده است و بـه تـمـامـي          اعتباري با سيستم بانكي كشور به

ميليون توماني اعطا خواهد كـرد. ايـنـك پـس از            1/  5كارگران وام 
هـاي     سيـاسـت   مردم به  “ نه” كردن هياهوي انتخابات و رأيِ   فروكش

است كه واگذاري كـارت اعـتـبـاري و            فقيه، خبرها حاكي از آن  ولي
طوركامل متوقف شده است، و ايـن طـرح        پرداخت وام به كارگران به

 اجرا گذاشته نخواهد شد. به
 1/  5  واگذاري كارت اعتباري” داد:   باره گزارش  خبرگزاري مهر دراين

داليـلـي    كارگران به هاي دولت به  عنوان يكي از وعده ميليون توماني به
ها و ناتواني در تامين اعتبار يـاد   كه از آن به عنوان عدم همكاري بانك

اين گزارش در ادامـه    “  شود.  شود، عمالً متوقف و راهي بايگاني مي مي
هاي زمـان ارايـه      درسال گذشته و امسال ديگر آن صحبت” افزايد:   مي

مصوبه از سوي مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه در اين بـاره مـطـرح      
گفتـنـد و      نشد و آنها همواره در اين زمينه با احتياط بيشتري سخن مي

اي    ها ربط دادند . . . اينكه وعـده     همكاري بانك هرگونه ادامه كار را به
احترامي به كـارگـران    مرحله اجرا درنيايد، نوعي بي شود و سپس به  داده

گـونـه    شود. درباره واگذاري سهام عدالت به كارگران نيز همين  تلقي مي
عمل شد . . . امروز اقتصاد كشور به يك اقتصاد خدمـاتـي [بـخـوان:           
داللي و انگلي] تبديل شده و افراد زيادي هستند كه منابع مالي خود را  

هر روي، ايـنـك      به“  كنند.  گري وارد مي به بازارهاي خدماتي و واسطه
شـد، بـه        ماجرايي كه چندسال مرتب و پيوسته پيرامون آن تبليغ مـي 

روي كاغـذ هـرگـز       شده است، و دامنه آن از طرحي به  بايگاني سپرده
يي ديگر از اجحاف و پايمال كردن حقوق كارگران و  فراتر نرفت. نمونه 

اسـت.     شدن حق بيمه كارگران ساختمـانـي      زحمتكشان، ناديده گرفته
فقيه از توقف كامل طـرحِ   درحالي كه مسئوالن ريزودرشت رژيم واليت

 ادامه  رويدادهاي ايران ...
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هاي فاجعه بار اقتصادي، متكي بر مدل نوليبرالي و ديكته شده             سياست
از سوي مراكز مالي سرمايه مالي جهاني، از جمله صندوق بين المللي              

اي است كه     پول و بانك جهاني، از جمله دشواري هاي تكان دهنده           
ها شهروند محروم ميهن ما با آن رو به رويند.              دولت آينده و ميليون   

حسن روحاني، رئيس جمهوري  كه در طول هفته هاي آينده پست                
رياست جمهوري و مديريت دولت را از احمدي نژاد تحويل  خواهد                
گرفت، در سخناني كه در جريان جلسه بسته با نمايندگان مجلس ايراد            
كرد، ضمن اشاره به وضعيت فوق العاده بحراني كشور، از جمله گفت:             

البته در حضور نمايندگان كه از آمار و ارقام واقعي باخبرند، نيازي به               ”
ارائه آمار و ارقام نيست و نيازي نيست كه بگوييم شرايط كشور چگونه             
است. اما اين اولين بار است كه پس از دوران جنگ تحميلي در دو                  
سال متوالي، رشد اقتصادي ما منفي است. اين براي اولين بار است كه             
در كنار رشد اقتصادي منفي، كشور با تورم بسيار بااليي مواجه است.              
بيشترين تورم در منطقه و شايد در جهان. اينكه كشور با تورم چهل و               

 “دو درصد و بيكاري مواجه است...
اگر براي حل مشكل بيكاري      ”وي در ادامه همين سخنان افزود:         

هاي آينده بيشتر خواهد شد... ما        نشود، اين مشكل در سال      اقدام فوري 
در يك عمل تاخيري درهاي دانشگاه را به روي جوانان بازكرديم؛                
طبق محاسبات اگر روند به اين شكل ادامه يابد، در چهار سال آينده                

التحصيل دانشگاهي بيكار خواهيم      بين چهار تا پنج ميليون جوان فارغ       
هشت سال    وي با بيان اينكه تعداد كساني كه در طول            “  داشت...

اند، بسيار اندك است، گفت: براساس آمار          گذشته مشغول به كار شده     
هزار نفر بوده     14رقم شاغالن سالي      90تا    85هاي    مركز آمار بين سال   

است. همين ارقام به اختصار كافي است كه شرايط كشور را نشان دهد.        
اضافه “  يارانه ها ”روحاني همچنين درباره سياست دولت آينده درباره          

منابع يارانه با هزينه      دانيد،  در بحث يارانه، همانطور كه شما مي       ”كرد:  
حلي را پيش     يارانه نقدي فاصله دارد. مجلس براي حل اين مشكل راه          

گذاري جديدي شود،     هاي انرژي قيمت    بيني كرد تا براساس آن حامل      
اما قانون اجرا نشد. اين در حالي است كه بايد حداقل از اول تيرماه                  

هاي سريعي انجام     اي حركت   شد، فعال براي صرف منابع هزينه       اجرا مي 
شود. هرچه هم     شود و براي تامين منابع درآمدي قدمي برداشته نمي        مي

به “  دهد.  گويند دولت آينده اين كارها را انجام مي           شود، مي   گفته مي 
ها   مباحث زيادي درخصوص قيمت ارز، مشكالت بانك      ”گفته روحاني:   

ها وجود دارد كه به دليل نزديكي به اذان مغرب، آنها را طرح                 و يارانه 
 “گذارم... كنم و در فرصت ديگر با مجلس در ميان مي نمي

در هفته هاي پيش از برگزاري انتخابات در كشور، برخي گزارش               
هاي افشاگرانه درباره وضعيت اقتصادي و تأثير سياست هاي مخرب            
دولت ولي فقيه رژيم انتشار يافت كه سيماي دقيقي از بحران عميق               

در ”داد:    خردادماه، گزارش   6كنوني به دست مي دهد. روزنامه بهار،          
بيست و سومين همايش پولي و ارزي باعنوان ثبات اقتصادي و حمايت            

 464از توليد، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي، رقم نقدينگي را            
دهد كه در زماني      كند. اين رقم نشان مي      مي  هزار ميليارد تومان اعالم     

ميليارد تومان    300هزار و     3ماه حجم نقدينگي كشور حدود        2كمتر از   
هاي   همزمان با انتشار اين گزارش، مركز پژوهش      “  است.  افزايش يافته   

شود نرخِ تورم     بيني مي   كرد كه، پيش      مجلس، در برآوردي آماري، اعالم    
درصد [البته بر اساس آخرين برآوردها نرخ تورم از             32درسال جاري   

درصد،   4درصد هم فرا تر رفته است]، نرخِ رشد اقتصادي تا منفيِ               42
هاي مجلس    درصد باشد. مركز پژوهش       30و نرخِ رشد نقدينگي       

نوسان شديد  )  1391-1390مشخصه دوسال اخير (   ”ساخت:      خاطرنشان
ويژه كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش           متغيرهاي اقتصاد كالن به    

انضباطي مالي، عدم تعادل منابع و          است... بي     شديد نرخ تورم بوده    
رويه منابع حاصل از      ها و تزريق بي     مصارف قانون هدفمندكردن يارانه   

هاي   انضباطي پولي يعني رشد نقدينگي و تحريم          نفت به بودجه، بي    
اند كه... موجد آثاري از قبيل افزايش نرخ             اقتصادي ازجمله داليلي   

اين برآورد  “  تورم، افزايش نرخ ارز و كاهش رشد اقتصادي هستند.            

آماري درحالي         ادامه  دشواري هاي تكان دهنده ...
منتشر شد كه مركز     
آمار ايران نرخِ تورم     

هاي      در منطقه    
شهري كشور در       

را   92فروردين ماه    
 31/  5بيش از       

درصد و نرخِ تورم       
نقطه به نقطه را نيز      

درصد اعالم    40/  6
ها   بود. به تصريحِ مركز آمار جمهوري اسالمي، شاخصِ گروه اصلي خوراكي            كرده  

 است.    درصد افزايش داشته 57/ 4نسبت به ماه مشابه سال قبل 
دولت بعدي وارث   ”آذرماه، زير عنوان    7،  “ايلنا”به عالوه، خبرگزاري كار ايران،      

دومينوي كسري بودجه . . . هنوز بعد از گذشت          ”، گزارش داد:    “92كسري بودجه   
محقق   91هزار ميليارد تومان درآمد بودجه      50ماه از سال جاري از عدم تحقق         9

نشده است و كسري بودجه و چگونگي تنظيم بودجه سال آينده به يكي از                    
 400هاي اصلي براي پاستورنشينان تبديل شده است... افزايش بدهي                چالش

سال گذشته، كاهش درآمدهاي      8ها طي     درصدي دولت به بانك مركزي و بانك      
گذاري بخش خصوصي و خارجي و همچنين سلب             نفتي، عدم رغبت سرمايه    

اختيار دولت از صندوق توسعه ملي همه و همه بيانگر آن است كه بودجه سال                  
آينده دولت با چالشي به نام كسري آن هم در سطح وسيع مواجه خواهد بود. از                  

 77اي دولت در سال جاري كه بيش از              سوي ديگر، افزايش اعتبارات هزينه     
هاي دولت در سال آينده را          شود، احتمال تداوم رشد هزينه       درصد گزارش مي  

 “دهد. افزايش مي
ميليون بيكار و ده ها ميليون شهروندي را           3اين آمار تكان دهنده بيش از          به 

كه در زير خطر فقر زندگي مي كنند بايد افزود تا ابعاد فاجعه اي كه ولي فقيه                    
 رژيم و دولت برگمارده او به ميهن ما تحميل كرده اند را دريافت.

روشن است كه ادامه سياست هاي كالن اقتصادي گذشته، كه همگي با تأييد              
ولي فقيه رژيم به مرحله اجرا درآمده است، وضعيت كنوني كشور را بيش از پيش               
به سمت فروپاشي كامل خواهد راند. ادامه سياست هاي فاجعه بار خصوصي                 

سازي در ابعاد گسترده، عدم كمك و حمايت از واحدهاي توليدي كشور،  و عدم                 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد از طريق سرمايه گذاري ملي در صنايع و                     
واحدهاي توليدي بر دشواري هاي كنوني خواهد افزود. تكيه و نمونه برداري از               
سياست هاي شكست خورده گذشته، همچون سياست هاي اقتصادي دوران               
دولت هاشمي رفسنجاني و  بي توجهي به وضعيت اسفناك و فاجعه باري كه                  
ميليون ها خانواده ايراني را در دشوار ترين شرايط محروميت و زيستي قرار داده                

 است نيز نمي تواند راه حل برون رفت از بحران كنوني باشد.
نشان دادند، از ادامه      92مردم ما همچنان كه در جريان برگزاري انتخابات سال          

وضعيت كنوني به شدت ناراضي اند و خواهان تغييرات جدي در راه تخفيف                  
فشارهاي كمر شكن اقتصادي و حركت به سمت ايجاد فرصت هاي جديد براي               
بازسازي اقتصادي كشورند.  تأكيد روحاني بر اتخاذ سياست هاي متكي بر                   

اي   نمي تواند نگراني هاي جدي    “  رهبري”و مجلس برگمارده    “  رهبري”حمايت  
را براي نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور به همراه نداشته باشد. به مصداق                  

نمي توان از  ولي فقيه رژيم و مجلس         “  از كوزه همان برون ترواد كه در اوست       ”
برگمارده او انتظار تغيير سياست اقتصادي را داشت. سياست هاي فاجعه بار                  
كنوني، در عمده ترين خطوط نتيجه تراوشات فكري همين گروه مرتجعان و                

اي هم جز آنچه ما در كشورمان شاهد آن هستيم             تاريك انديشان است و نتيجه    
نخواهد داشت. انتظار ميليون ها ايراني كه به پاي صندوق هاي راي رفتند و به                 
خواست تغيير راي دادند و همچنين ميليون ها ايراني كه  در اعتراض به سياست                
هاي فاجعه بار رژيم از شركت در انتخابات خودداري كردند، اتخاذ سياست هايي              
است كه هدف عمده آن كوتاه كردن دست چپاول گران، از جمله فرماندهان سپاه       
و نيروهاي امنيتي از شريان هاي اقتصادي كشور، چرخش به سمت بازسازي                
توليد ملي، حمايت از قشرهاي محروم و عادي سازي روابط و پايان دادن به                   

هاي مخرب امپرياليستي است. چنين حركتي بدون حضور نيرومند           سياست تحريم 
و مجلس برگمارده آن ممكن     “  عنايات رهبري ”جنبش مردمي و تنها با تكيه به         

هاي موجود به سمت سازمان        نيست. بايد با تمام توان و استفاده از همه روزنه           
 دهي جنبش مردمي حول شعارهاي مشخص حركت كرد. 
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ها، در امر سرنگون كردن اين رژيم فاشيستي و خنثـي كـردن پـروژه         توده
 حكومت ديني بود.

تـريـن      تنها بـزرگ  هاي مردم مصر به فراخوان عالي بود، و نه پاسخ توده 
ترين تظاهرات تاريخ جهان را پديد آورد. بر   تظاهرات تاريخ مصر، بلكه بزرگ

هـاي   زمان در استان ميليون نفر هم 27، بيش از “ گوگل ارٍث” اساس تخمين 
ها و قشرهاي گوناگوني در جامعـه   گوناگون به ميدان آمدند كه نماينده طبقه

هزار نفر در ميدان 200مصر بودند. در مقابل اين تظاهرات، جمعيتي كمتر از  
شان  گـرد     و هم پيمانان“  المسلمين اخوان” كوچكي درقاهره به طرفداري از 

و  “ الـمـسـلـمـيـن         اخـوان ” آمدند. به اين ترتيب، مردم مصر در سويي، و      
شان در سوي ديگر و در انزوا، قرار گرفتند. اين واقعيت صحنه در   پيمانان هم

اي و يا هر تـحـلـيـل        روز تظاهرات بود. واقعيتي كه بايد مبناي هر ارزيابي 
 اي از اوضاع باشد. سياسي علمي

ژوئن) روي داد، موج دوم انقالب مصر بود   30 تيرماه(  9به نظر ما آنچه در
بود. اين موج براي تصحيح   2011تر از موج اول در سال  تر و بزرگ كه قوي

گيري آن از چنگ نيروهاي اسـالمـي راسـتـگـراي           مسير انقالب و بازپس
اي به راه افتاد كه براي ربودن انقالب و سوار شدن بر موج انـقـالب    افراطي

هـاي     هاي فاشيستي و ارتجاعي خود و اجراي طـرح    براي رسيدن به هدف
 كردند.  پيمان شده بودند و توطئه مي امپرياليستي هم

 
ميزان مشاركت كارگران و زحمتكشان درايـن    “:  نامه مردم”

اعتراض ها چقدر است؟ به نظر شما كارگران چرا در مبارزه بـا  
   كنند؟ اسالم سياسي به خاطر حقوق دموكراتيك شركت مي

هـا     ] ايـن    2011شعارهاي اساسي انقالب ژانويه[  رفيق صالح عدلي: 
يـي     كرامت انساني. اين انقالب حلقه  -عدالت اجتماعي -آزادي -بودند: نان 

اساسي از روند جنبش دموكراتيك  ملي مردم مصـر اسـت كـه در پـي             
آغاز  1970دهد. اين مرحله از نيمه دهه   يي تاريخي و طوالني رخ مي مرحله

داري بزرگ وابسته، دوره كاملـي از حـركـت         شد كه با حاكم شدن سرمايه
قهقرايي، عقب ماندگي، و استبداد را به دنبال داشت. در اين دوره، نيروهـاي   
ارتجاعي، در هم پيماني با امپرياليسم جهاني و ارتجاعِ عرب، زمينـه بـراي     

را فراهـم آورد و       -“ المسلمين اخوان” ويژه  و به -رشد جريان اسالم سياسي
خانـمـان    تقويت كرد. در اين دوره، نيروهاي چپ تضعيف شدند، كارگران بي 

جانبه از  شدند، و صنايع بزرگ ورشكست شدند تا هرگونه امكان توسعه همه
تا كـنـون در اغـلـب            2006كشور گرفته شود. در واقع، كارگران  از سال  

هاي مردم، و نه بـا   هاي مردمي، در مقام جزئي از توده ها و تظاهرات اعتراض
 سازمان يافتگي طبقاتي، شركت داشته اند و دارند.

هاي سنديكايي قدرتمند نـاشـي    ها و اتحاديه اين وضعيت، از نبود سازمان
هاي صنفـي   ها استبداد و سركوبِ تشكل شده است، كه اين هم ميراث سال

اي در      از سوي حكومت بوده است. اين وضع همچنين از تغييرهاي اساسي 
هاي گوناگون نـاشـي      نقشه طبقاتي و ماهيت تركيب طبقه كارگر در بخش

شده است كه در دوره گذشته رخ داد. بر صنايع كوچك و متوسـط تـكـيـه        
شد كه در سيطره كنترل بخش خصوصي بود، در حالي كه از ايجاد هـر     مي

شد. در انقالب اخيـر، طـبـقـه         گونه تشكل سنديكايي كارگران ممانعت مي
 يي مشخص ظاهر نشد و حضور نداشت. كارگر در قالب طبقه

شان در اينجا ميسر نيست، و در نتيجه نبود اتحادي  هايي كه شرح به دليل
ها، جنبش كارگري متـنـاسـب بـا        مؤثر ميان نيروهاي چپ و نيز ضعف آن

هاي بزرگي كه در انقالب كرد، نـتـوانسـت       ميزان مشاركت خود و فداكاري
 حضور مؤثر و بانفوذي داشته باشد.

توضيح اين نكته حائز اهميت است كه، كارگران و كاركنان بخش دولتـي  
هـاي     دريافتند كه عملكرد و گـرايـش    

 
هاي اخير خـود     در بيانيهحزب كمونيست مصر “:  نامه مردم” 
ژوئيه)]، به اين حـقـيـقـت        3تيرماه(   12طورِمثال در بيانيه [به 

اي دربـردارنـده        اشاره كرده است كه، جنبش اعتراضي توده
 وهـا       طبقـه دهيِ  سازمانها و قشرهاي گوناگون است.   طبقه

ژوئـن)   30تيرماه(  9جامعه مصر  درموج دوم انقالب  قشرهاي
 چگونه صورت گرفت؟

ژانـويـه      25(   1389ماه  بهمن 5از آغاز انقالب در  رفيق صالح عدلي: 
) تا كنون، جنبش هاي اعتراضي مردم آرام نگرفتـه و تـظـاهـرات           2011

ميليوني توده ها  متوقف نشده است.  به اين معني كه وضعيت انقالبي توده  
ها هميشه برقرار بوده است، منتها  گاهي در آرامش نسبي و گاهي شعله ور 
بوده است. اعتراض ها و اعتصاب هاي كارگري نيز در اين مـدت رو بـه          

اخـوان  ” افزايش گذاشت. در اين ميان، پس از پيروزي مرسي و رسـيـدن        
به حكومت، ماهيت استبدادي و خصلت فاشيستي و گـرايـش       “  المسلمين

هاي ارتجاعي و انگلي سرمايه داري و در نـهـايـت عـدم            ها به بخش آن
 شان در اداره  كشوري به بزرگي مصر براي مردم آشكار گرديد. توانايي

شان نسبت به منافع مـلـي كشـور و           گيري خائنانه اضافه بر آن، موضع
(مهم ترين دالل) بـراي    “  واسطه بزرگ“ شان به ايفاي نقش آمادگي و تمايل

 حفظ منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه نيز آشكار گرديد.
بس در غزه، چيزي را بـه آمـريـكـا و            ها با امضاي توافقنامه آتش آن  

هـا نـداده بـود.           اسرائيل دادند كه حتّي� رژيم مزدور حسني مبارك به آن  
ها كه برضد  علم و فرهنـگ و     هاي تاريك انديشانه و فرقه گرايانه آن طرح

دموكراسي و تحمل [دگرانديشان] بود، بر همگان كامالً اشـكـار گـرديـد.           
شـان پـي        تر آنكه، توده هاي مردم  به دروغين بودن شعارهاي دينـي  مهم

هايـي بـراي      داشتن اجراي طرح بردند، يعني شعارهايي كه براي پنهان نگاه
 بردند. كار مي به” هرج و مرج خالق ”و “ خاورميانه بزرگ”پيشبرد پروژه 

بنابراين، در يك سال گذشته، و بنابر اقرار صريح خود محمد مرسي، تعداد 
ها، تظاهرات، و حـركـت هـاي       هاي اجتماعي (اعتصاب ها، تحصن  اعتراض

درصد افزايـش پـيـدا       32رسيد. درصد بيكاري به   7400اعتراضي) به رقم  
 اند.  كرد. اكثر بيكاران داراي تحصيالت عالي و متوسطه

ميليارد دالر رسـيـد. در طـول دوران              45تا  34بدهي هاي خارجي به 
ميليارد پوند مصـري     365حكومت يك ساله مرسي، بدهي هاي داخلي به  

درصد مردم به زير خط فقر سقـوط كـردنـد.       50افزايش پيدا كرد. بيش از  
ها و قشرهاي اجتماعي و نيروهاي سياسي ليـبـرال،    خالصه آنكه، اكثر طبقه

هاي چپ و    هاي جوانان كه بيشترشان گرايش ملي گرا، و چپ، و نيز جنبش
و به خصوص ارتش و قـوه     -هاي عمده دولتي ملي دارند، به همراه سازمان

اخـوان  ” خطر جدي ادامه سلـطـه      -قضائيه و رسانه ها و نيروهاي انتظامي
شان در جهت تماميت خواهي (انحصار   وقفه را به دليل تالش بي“  المسلمين

قدرت) و حذف  نيروهايي كه با آنان همراه نبودند، درك كـردنـد. تـنـهـا            
هاي تروريست، كه از مذهب درحكم پـوشـشـي     شان در ميان گروه متحدان

 ها شريك بودند. كنند، در قدرت با آن براي فعاليت خود استفاده مي
هاي  هاي وسيعي از بورژوازي متوسط و بزرگ فعال در  بخش حتّي بخش

گردشگري، صنعت، تجارت، كشاورزي، و ساختمان نيز ادامـه حـكـومـت         
سازِ هرج و مرج، ناامني، و نـاپـايـداري بـود،        را كه زمينه“  المسلمين اخوان” 

 دانستند. خطري براي  منافع خود مي
مـنـظـور     ميليون امضا به 22(نافرماني)  موفق شد بيش از   “  تمرد” جنبشِ 

سلب اعتماد عمومي از مرسي و فراخوان براي برگزاري انتخابات پـيـش از     
موعد رياست جمهوري، گردآوري كند. اين موفقيت نتيـجـه مشـاركـت و          

آوري امضا  هايي بود كه در جمع ها، سنديكاها، و سازمان همكاري همه حزب
هـا،     هاي شهرهـا، در كـارخـانـه         شركت كردند، و اين كارزار را در خيابان

هاي مصر، بـه  پـيـش         ها، در روستاها، و در تمام استان ها، دانشگاه مدرسه
 بردند.

اهميت بسيارِ اين فراخوان بيشتر بدان جهت است كه شهروندان مصـري  
بـراي بـركـنـاري             را توانست به صورتي فعال در جنـبـشـي انـقـالبـي        

درگير كند. عالوه برآن، خصلـت مسـالـمـت آمـيـز و               “ المسلمين اخوان” 
دموكراتيك اين جنبش انقالبي را  احيا كرد و به نمايش گذاشت، و كـنـار       
زدنِ پوشش مقدس مشروعيت ساختگي براي صندوق انتخابات، در مـقـام     
تنها معيار حقانيت و رژيم دموكراسي، را موجب گرديد. فراخوان براي جمـع   

ژوئن) همراه بـود كـه         30 تيرماه(  9آوري امضا با فراخوان براي تظاهرات 
 8ادامه  در صفحه يي بنيادي براي حقانيت انقالبـي   آزموني مهم براي اعتبار اين كارزار، و پايه

 با  رفيق  صالح عدلي...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 
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هاي رژيم حسني مبارك ندارد و    تفاوتي با عملكرد و گرايش“  المسلمين اخوان” 
در زمـيـنـه ادامـه        “ المسلمين اخوان” هاي  بسا بدتر از آن نيز است. سياست  چه

ها مثل سابق بود، و افزايش حداقل حقوق  خصوصي سازي، و آزاد سازي قيمت
هاي انقالب بود، عملي نـكـردنـد.       كارگران را هم كه يكي از نخستين خواست

سـازي     ها را كاهش دادنـد، خصـوصـي        ها حتّي ماليات بر صاحبان شركت آن
خدمات را ادامه دادند، و از اجراي برنامه بيمه بهداشـتـي خـودداري كـردنـد.          

كه آن را عـجـوالنـه در        -“ قرضه اسالمي” از طريق پروژه “  المسلمين اخوان” 
هـاي مصـر و          دارايـي    -شان به تصويب رساندنـد  مجلس شورايِ زيرِ كنترل

تـر،     از همه خطرناك هاي ملي كشور را يا فروختند يا به گرو گذاشتند.  موسسه
شان در موافقت نكردن با تصـويـب قـانـون آزادي تشـكـيـل                 گيري موضع

هـاي     ] با  همه نيروها و جريان  2011سنديكاهاست كه پيش از انقالب[ژانويه  
كـه   “ اتحاديه كارگران مصـر ” سياسي بر سر آن به توافق رسيده بودند. فقط در  

زير كنترل دولت است،  افراد وابسته به خودشان را با افراد وابسته به حسـنـي     
“ الـمـسـلـمـيـن         اخـوان ” گيري و رفـتـار      جا كردند. همين موضع  مبارك جابه

هاي ديـگـر كـه         و نيروهاي اسالم سياسي، عالوه بر دليل“  المسلمين اخوان” 
تر آورديم، پايه اجتماعي و دموكراتيك گرايش طبقه كارگر بـه انـقـالب         پيش

 آناني كه تصور   و نيروهاي اسالم سياسي بود. “  المسلمين اخوان” برضد حاكميت
هاي اقتصادي يا بر پايه منافع گروهي انـقـالب      كنند كارگران فقط به دليل مي
روانه مـذهـبـيِ     كنند، در اشتباهند. آگاهيِ كارگران از خطرهاي پروژه راست  مي

هاي سياسي،  ها در تمام زمينه افراطي وعملكردهاي راستگرايانه و فاشيستي آن
 اقتصادي، اجتماعي، ملي و دموكراتيك، بيشتر از ديگران است.

 
هـاي خـود        حزب كمونيست مصر در بـيـانـيـه    “:  نامه مردم” 

هاي كنوني را انقالب معرفي مي كند.  دربـاره مـاهـيـت،         تحول
درنگ اين انقالب لـطـفـا     هاي بي هاي پيشِ رو،  و خواست وظيفه

 توضيح دهيد.
آري آنچه اكنون در حال روي دادن است، انـقـالب       رفيق صالح عدلي: 

] اسـت. مـوج        2011است. دقيق تر آنكه، اين مرحله، موج دوم انقالب ژانويه[  
نتيجه ماند. در مرحله   به سرقت رفت،  بي“  المسلمين اخوان” اول، چون از سوي 

هيچ گونه مشاركتي حتّي� در فـراخـوان بـه        “]  المسلمين اخوان” ها[  پيشين، اين
 انقالب و برپايي آن نداشتند.

اين انقالب، انقالبي دموكراتيك است، و آشكارا سمت و سويي ميـهـنـي و      
هاي وسيـع اجـتـمـاعـي و           اجتماعي دارد. انقالب همچنان ادامه دارد و گروه 

ها) در آن شركت دارند.   ها، ملي گراها، و چپ نيروهاي سياسي گوناگوني (ليبرال 
ها و سمت گيري هر كدام از ايـن       با ادامه موج انقالبي، حقيقت موضع گيري

 شان براي ادامه مسير انقالبي آشكار  شده است. نيروها و آمادگي
و       جديد مـدنـي      نخستين وظيفه دموكراتيك انقالب، تدوين قانون اساسي

دموكراتيكي است  كه بر حقوق بشر وحقوق زنان و حقوق اقتصادي و اجتماعي 
هاي زحمتكش جامعه  تأكيد ورزد و حقوق مردم در انتخاب نظام سياسـي   طبقه

و اقتصادي آينده را براساس توازن نيروها نديده نگيرد. به اين ترتيب، وظـيـفـه     
گرا، ارتجاعي، و تحريف شده كنوني، و نه مرمت  دور ريختن قانون اساسي فرقه

خـواه و       يي بنيادي در برابـر نـيـروهـاي تـرقـي           آن، در لحظه كنوني وظيفه
 دموكراتيك است.

ها بدور از دخـالـت        هاي سياسي و جمعيت آزاديِ تشكيل سنديكاها و حزب
ها بر اساس [مباني] دين و مذهب و فـرقـه،          حكومت، نپذيرفتنِ تشكيل حزب
هاي زنان و مردان، برابري در برابر قـانـون، و        برابريِ كامل حقوق ومسئوليت

] دين  و ديگر تبعيض   ها، نـيـز از      جرم دانستنِ هرگونه تبعيض بر اساس[مبانيِ
 هاي انقالب دموكراتيك  است. وظيفه

هاي توليدي و    طرح جامعِ توسعه اجتماعيِ مستقل، با تكيه بر تشويق بخش
توزيعِ عادالنه ثروت و برآمد توسعه به نفع فقرا و زحمـتـكـشـان و بـرآوردنِ          

اسـت.     هـاي اجـتـمـاعـيِ انـقـالب            وظيفههاي اجتماعي مبرم، جزوِ  خواست
ها هستند: تعيينِ حداقل و حداكثر دستمزد با تـوجـه بـه          هاي مهم اين اولويت
هاي] دهقانان و كشاورزان كوچـك، تـجـديـد         ها، بخشيدنِ ديون[بدهي  قيمت

هاي بودجه به منظور افزايش بودجه بهداشت و درمـان و آمـوزش،        توزيع قلم
تأمين مسكن براي افراد كم درآمد، بستنِ ماليات بيشتر بر ثروتمندان، بـازپـس   

 هاي غارت شده دولتي، و مبارزه با فساد.   گيريِ شركت
مخالفت با وابستگي به اياالت متحد آمريكا، طرد هرگونه كرنش در بـرابـر       
سلطه صهيونيستي و اصالح توافقنامه كمپ ديويد، بازيابيِ نقش ملي مصر در   

اي، و [ در سطح]جهاني، و      ، منطقه هاي[كشورهاي]عربي، آفريقايي   دايره مسئله
ايـن     هاي ملـي  وظيفههاي جهان سوم از  ها  با كشورها و خلق ها ارتباط ژرفش

 انقالب است. با  رفيق  صالح عدلي...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 
 
آيا تحول هاي كنوني در مصر بـه مـعـنـاي       “:  نامه مردم” 

به طور كلـي   “ اسالم سياسي” پشت كردنِ مردم به نيروهاي 
  را نمي پذيرند ؟“ المسلمين اخوان”است، يا اينكه مردم فقط 

اثرگذارترين و بانفـوذتـريـن    “  المسلمين اخوان”   رفيق صالح عدلي: 
هـا و       هاي ديگر، از جمله سلفـي  نيروي اسالم سياسي  است. همه گروه 

در دفاع از حكومت بودند، و بـا    “  المسلمين اخوان”ها، هم پيمانان  جهادي
همراهي كردند، چـرا      ها در اين آخرين پيكارشان در دفاع از رژيم اخواني
دانند شكست دراين مرحله معنايي ندارد جـز شـكـسـت        خوبي مي كه به

گرايانه  مورد پشتيبانيِ دولت آمريـكـا در      گراييِ فرقه اساسيِ پروژه اسالم
] رژيم   [آلترناتيوِ هاي اقتدارگراي وابسته و سرنگون شده. در   مقام جايگزينِ

به دلـيـل ارتـبـاطـش بـا             -“ النور” اين آخرين پيكار، فقط حزب سلفيِ 
هـا جـاي نـداشـت، اگـرچـه مـا                   در ائتالف آن   -عربستان سعودي

هـاي    و ديـگـر نـحلـه        “]  النـور [” هاي خصمانه اين حزب  گيري موضع
هاي] اسالمي را نسبت به حقوق زنان، حقوق بشر، و حقوق اقليـت    [آموزه 
شناسيم. در جريان جنايت كشتار دهشتناك شيعـيـان در       خوبي مي ها، به

ماه گذشته و كشيدن جسد آنان روي زمين در يكي از روسـتـاهـا، ايـن       
در روز   “  الـنـور  ” حقيقت به وضوح آشكار گرديد. [ توضيح نامه مـردم:         

را اعالم كرد و خصومت  “ تمرد” تير ماه خروج خود از جنبش  17دوشنبه 
 خود با جهت گيري جنبش مردمي را آشكار كرد. ]   

به نظر ما مبارزه پايان نيافته است. براي درهم كوبيدن مقاومت اينـان   
ها سال، نبردي  وجود آمده[در جامعه] در طول ده   و تغييرِ فضاي عمومي به

 پيش برده شود. سياسي، اجتماعي، و فرهنگي بايد به
كنيم كه، آنچه اكنون در مصـر در       توجه شما را به اين نكته جلب مي
شـان در بـيـن           ها و هم پيمانان حال روي دادن است روياروييِ اخواني

نيروهاي راستگراي ديني تنها با نهادهاي امنيتي دولت نيست، بلكـه در    
ها با  مردم مصر از هر جريان  و قشري و همچنين  حقيقت رودررويي آن

هـا، و نـهـادهـاي          اي مانند قوه قضاييه، رسانه با تمامي نهادهاي دولتي
 فرهنگي است.
هـا و روسـتـاهـا            هاي مردم مصر در مـحلـه     با توده  ها اينك اخواني

هاي مـردمـي      رودررويند، زيرا در دوسال گذشته بخش وسيعي از حمايت
اند. اما ارتش و نيروهاي امنيتي نيز نقش تـعـيـيـن         خود را از دست داده

نظامي تروريستـي   و نيروهاي شبه“  المسلمين اخوان” اي در مقابله با  كننده
 آن خواهند داشت.

خالصه آنكه، به نظر ما آنچه روي داده است، شكستي بزرگ نه فقـط  
، بلكه براي پروژه راستگـرايـيِ مـذهـبـي        “ المسلمين اخوان” براي پروژه 

يي بر رويدادهـاي   طورِكلي است. پيامدهاي اين وضعيت  اثرهاي عمده  به
 آتي منطقه خواهد داشت.

 
در اين باره كه، بركناريِ محمد مرسي كنشي “:  نامه مردم” 

“ قـانـونـي   ” غيردموكراتيك بوده است زيرا او در انتخاباتي   
انتخاب شده بود و قانون اساسي نيز در يك همه پرسي بـه  

نظر شما چيست؟ آيا ارتش مصر محمد   تصويب رسيده بود،
 مرسي را  بركنار كرد؟  

 22آناني كه مرسي را بركنار كردند، بيـش از       رفيق صالح عدلي: 
اند كه سندي را امضا كردند كه در آن نام و شماره مـلـي      ميليون مصري

شان آمده بود و به دست خودشان نه فقـط   (شماره شناسنامه) و نام استان  
اي با آن بـرگـزار        پرسي بي سابقه در اينترنت نوشتند، بلكه در واقع همه

ميليون تظـاهـر كـنـنـده از           27پرسي با خروج بيش از  كردند. اين همه 
تيـرمـاه   9هاي شهرهاي مختلف در روز شان و حضور در ميدان هاي منزل

روز پشت سر هـم ادامـه      4ژوئن) به تثبيت رسيد كه پس از آن نيز   30 ( 
با اعالم قانـون اسـاسـي       2011يافت. اين خود مرسي بود كه در نوامبر  

اش، مشروعيت خود را ازدست باز نهاد. هـنـگـامـي كـه          ديكتاتورمنشانه
طرفداران تروريست او دادگاه قانون اساسي را محاصره كردند، هنگـامـي   
كه به تأييد دفتر دادستاني، ميليشياي او تظاهركنندگان را در برابـر كـاخ     

هـاي او،     اتحاديه (كاخ رياست جمهوري) شكنجه كردند، و زماني كه آدم  
ازادي و عدالت]، بازويِ سـيـاسـي       “[ الحريه و العداله” در برابر مقر حزب 

، و بنابردستور صـريـحِ رهـبـر گـروه و مـعـاونـش                 “ المسلمين اخوان” 
تظاهركنندگان را كشتند و قاتالن در برابر داستان عمومي صريحا به اين 
كشتار اعتراف كردند، اين مرسي بود كه حقوق بشر را پايمال كرد. ايـن     

هـايـش در روز        مرسي بود كه وعده
 9ادامه  در صفحه اش درخصـوص       پيروزي انتخابـاتـي  
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اصالح قانون اساسي و تشكيل حكومتي ائتالفي را زير پانهاد. او و گـروهـش    
تـن دردادنـد و در          “ الملـلـي پـول      صندوق بين” بود كه مصرانه به شرايط 

بدون مشورت با ارتش و كمـيـتـه     -كنفرانسي از نيروهاي جهادي تروريستي
 برضد سوريه اعالن جهاد دادند. -دفاع ملي
حتي حـزب سـلـفـيِ        -ها و نيروهاي سياسي هاي باال، همه حزب به دليل

[مرسي و   “  النور”  از آن بـيـرون      [“ المسلمين اخوان” (كه  پيش از غرق كشتيِ
وجه در    هيچ خواهان برگزاري انتخابات زودرس شدند. اين خواست، به  -پريد) 

حكم كودتا برضد دموكراسي نيست، بلكه ازدرونِ دموكراسيِ مردمي بـرآمـده   
يي كـه بـراسـاس آن           است. هنگامي كه رئيس جمهوري به مردم و برنامه 

 شود. رو مي كند، مسلماً با چنين واكنشي روبه انتخاب شده است خيانت مي
، مسخِ كامل گوهر “ صندوق انتخابات” خالصه كردنِ  آرمان دموكراسي در 

ها براي انقالب برضد حاكمان مستـبـد و      دموكراسي و رد صريح حقوق خلق
اي است كه زير پوششِ دين ماهيت ارتجاعي و گـرايـش    هاي فاشيستي رژيم

 كنند. شان را پنهان مي داري  راستگراي به سرمايه
داري از مرسي، و القايِ ايـن   دفاعِ اياالت متحد آمريكا و كشورهاي سرمايه

مشروعـيـت   ” برضد “  كودتايي نظامي” ذهنيت كه آنچه روي داده است صرفاً 
هـاي     دهده هراس امپرياليسم جهاني از انـقـالب     است، نشان“ قانون اساسي

مردمي و توانايي مردم در فرارفتن از دموكراسي محدود بورژوايي است. ايـن     
هاي انحـصـاري،    اش، در اساس نيازهاي شركت دموكراسي، در بهترين شكل

هـا   داران در امر تسلط بر سرنوشت خلق شان، وبزرگ سرمايه نمايندگان محلي
 كند.  در كشورهاي جهان سوم را برآورده مي

وجه كودتايي نظامي نبود، بلكه كودتايي انقالبي بـود   هيچ آنچه روي داد، به
كه خلق مصر براي رهايي از اين حاكميت فاشيستي دست به آن زد. آنـچـه      

هـاي     ارتش انجام داد، اجرايِ اراده خلق و حفاظت از مردم در برابر تـوطـئـه   
اش بـود كـه قصـد             و هم پيمانان تروريست و مسـلـح   “ المسلمين اخوان” 

هاي قومي و داخلي، تجزيه ارتش مصـر، و نـابـودي         برافروختنِ آتش جنگ
هاي مدني و دولتي كشور براي خدمت به منافع امپرياليسـم   نهادها و موسسه

 و صهيونيسم در منطقه را داشتند.
ها ميليـون نـفـر از مـردم در              اي است كه ده اين چگونه كودتاي نظامي

اي است كه در آن قـدرت     ها حضور دارند؟ اين چگونه كودتاي نظامي خيابان
جـبـهـه    ” شود كه خواست    در اختيار رئيس دادگاه قانون اساسي قرار داده مي

هـاي     يي كه تمامي نيروهاي اپوزيسيون با گـرايـش   (يعني جبهه  “ نجات ملي
هـاي مـردم      جوانان) بود، و توده )“ تمرد” گيرد) و جنبش   گوناگون را در بر مي

اي    مصر هم از اين خواست پشتيباني كرده بودند؟ اين چگونه كودتاي نظامي
ها و با اختـيـارات    زودي حكومتي ملي و مدني  براساس شايستگي است كه به

اي كه بيش از يك سال طول نخواهد كشيد زمامِ امور  كامل در مرحله انتقالي
اي دموكراتيك و مدني را  را دردست خواهد گرفت، و دست آخر قانون اساسي

تدوين خواهد كرد و انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را برگزار خـواهـد     
اي است كه تظـاهـرات    كرد كه همه مشتاق آنند؟ اين چگونه كودتاي نظامي

العاده نـيـز      داند و حالت فوق آميز را حق همگان و حتي مخالفان مي مسالمت
، باالترين مقام ارتش، كه در آن نقشـه  “ السيسي” كند. بيانيه ژنرال   اعالم نمي

گو با نمايندگان خلـق   و راه مرحله انتقالي توضيح داده شده است، پس از گفت
جبهـه نـجـات      ”، نماينده “تمرد”مصر، كه دربرگيرنده نماينده جوانان جنبش 

ها، و يكي از نمايندگان زنان، و كسب موافقت  ، شيخ االزهر، رهبر قبطي“ ملي
آنان اعالم شد. خلق مصر پيروزي عظيم خود و پشتيباني ارتش از مردم را در  

 ها،  محله ها، و روستاها جشن گرفت. ميدان
اند، برمـاسـت كـه       هاي ماركسيستي به ما آموخته همان گونه كه آموزش 

مان را بـا     هاي پيش رويم، و ديدگاه همراه با درك واقعيت عيني و ملموس به
آماده محدود نسازيم. جـالـب       هايي از پيش هايي خشك و جامد و فرمول ايده

هـا     شان را  بر همه ايـن واقـعـيـت       هاي هاي غربي چشم توجه اينكه، رسانه
 اصرار سعي دارند آن[انقالب] را كودتايي نظامي قلمداد كنند. بندند و به مي

با وجود همه آنچه بيان شد، ما همچنان بر ضرورت حـفـظ آمـادگـي و           
منظور تضمين محدوديت نقش ارتـش     ، به مان در مرحله پيشِ روي هشياري

هاي داده    در حفاظت و پشتيباني از مردم و امنيت ملي مصر، و التزام به وعده
اش در خصوصِ دوري از دخالت مستقيم در امور سياسي، و لزوم حضـورِ   شده

شـان    هاي ها  در حكم پشتوانِ عملي شدنِ خواست ها و خيابان مردم در ميدان
 ورزيم. در مرحله انتقالي، تاكيد مي

 
گيريِ ايـاالت مـتـحـده        ارزيابي شما از موضع“:  نامه مردم” 

 هاي اخير مصر چيست؟ آمريكا نسبت به تحول

] بـاعـث      2011[ژانويـه     1389ماه  انقالب بهمن  رفيق صالح عدلي:  با  رفيق  صالح عدلي...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 
شگفتي اياالت متحده آمريكا گرديد. اياالت متحده با درك فرسودگي رژيم  
مبارك، پيش از آن هم در پي تدارك و اجراي سناريوهايي بـراي ايـجـاد        
تغيير در مصر بود. به همين دليل پس از سرنگوني مبارك، آمريكا بالفاصله  

وجود آوردن ائتـالفـي مـيـان شـوراي نـظـامـي سـابـق و                      درصدد به
بـرآمـد.    “ الـمـسـلـمـيـن         اخـوان ” براي انتقال قدرت به  “ المسلمين اخوان” 

متـعـهـد بـه       “  المسلمين اخوان” گيري اين ائتالف پس از آن بود كه  شكل
هـاي     برآورده ساختن منافع آمريكا، تضمينِ امنيت اسرائيل، وادامه سياست

 هاست. اقتصادي نوليبرالي شد  كه در تضاد با منافع توده
در اداره امور “  المسلمين اخوان” اما پس از مدتي اياالت متحده به ناتوانيِ 

هـاي     پيماني با گـروه  حكومت ،  نداشتن افراد صالحيتدار، اصرارشان بر هم
وجود آوردنِ وحـدت     شان در به ها، و همچنين ناتواني جاي ليبرال جهادي به

بين قشرهاي مختلف بورژوازي بزرگ در يك نظام باثبات و ممكن كـردنِ  
انتقال قدرت در درون اين نظام بر مدار اين طبقه و تضيمن حفظ مـنـافـع      
آمريكا، پي برد. در عين حال، اياالت متحده خواهان تأمين و تضمين منافع  

شان بـود. امـا ايـاالت          منظور تضمين وفاداري و امتيازهاي نهاد نظامي به
حال نسبت به ادامه وضعيت انقالبي در مصر و افزايش ميزان  متحده درعين

هـا از حـكـومـت            گردانـي تـوده     ها و باال گرفتن روي و مقياس اعتراض
را بـراي    “  المسلمـيـن   اخوان” نگران بود. به همين دليل  “  المسلمين اخوان” 

انجام اصالحات زير فشار قرار داد. همزمان با آن، آمريكا اپوزيسيون ليبـرال   
كه منافع  -را“  الدستور” ، و “ المصريين االحرار” ، “ الوفد” هاي  ويژه حزب و به

براي تسريع در انجام انـتـخـابـات      -كردند بورژوازي بزرگ را نمايندگي مي
گـردانـدن از        شان با نيروهاي چـپ و روي      پارلماني و برهم زدنِ ائتالف

هاي انقالبيِ جنبش جوانان، زير فشار گذاشت. گفتنـي اسـت كـه          گرايش
هـاي انـقـالب   و               هاي چپ دستيابي به هـدف  جنبش جوانان و حزب

را بدون يك انقالب مردمـي بـزرگ و       “  المسلمين اخوان” سرنگونيِ رژيم 
 تحريمِ انتخابات غيرممكن مي دانستند.

و ايده هوشمندانه آن در پـس گـرفـتـن           “  تمرد” هنگامي كه فراخوان 
هاي عظيمي از مردم و نـيـروهـاي     مشروعيت مرسي موفق گرديد، و گروه

سياسي به آن واكنش مثبتي نشان دادند، همه  بر سر دوراهيِ رد يا قـبـول   
ها و نيروهـا پـايـان       اين راه قرار گرفتند.. اين موفقيت به دودليِ همه حزب  

ها به دنبال گزينه مردميِ بركناري مرسي و برگزاريِ زودهـنـگـام     داد، و آن
انتخابات رياست جمهوري كشانده شدند و از آن حمـايـت كـردنـد. ايـن           

، تغيير در قانون “ المسلمين اخوان” خواست، به فراخوان براي سرنگونيِ رژيم 
اساسي، و تصحيحِ مسير انقالب  از راه ايجاد يك حقانيت انقالبي تـازه و      

 يي درخور و مناسب فرا  روييد.   يك مرحله گذار جديد بر پايه
، نه آمريكا و نه ارتش و حتي جوانان و نـيـروهـاي      “ المسلمين اخوان” نه 

اي از      كردند چنين  واكنش مـردمـي     سياسي اپوزيسيون، هرگز تصور نمي
جنبش تمرد در اين مقياس شكل بگيرد كه همه را وادار بـه پـذيـرش            

 خواست و اراده توده ها وادارد.
ما از فشار جدي اياالت متحده امريكا بر فرماندهان ارتش و نـيـروهـاي    

مرسي و بسـنـده كـردن بـه              جلوگيري از بركناريسياسي ليبرال براي 
اصالحات وسيع، اطالع داريم. اما ديگر زمان اين اصالحات و اين تدبيرهـا   

اند، و  شان را بيان داشته ها خواست سپري شده بود. همگان دريافتند كه توده 
تنها بديل (آلترناتيو) اين وضعيت، جنگ داخلـي، افـزايـش تـروريسـم و              

 اي و باز شدن راه براي دخالت بيگانگان خواهد بود. هاي فرقه درگيري
رسيدن به اين وضعيت بحراني منجر به بركناري مرسي و دخالت ارتـش  

هاي انقالب در اين مرحله باشد. قـابـل     به صورتي شد كه  در خدمت هدف
توجه اينكه، اين نخستين بار بود كه ارتش مصر از دستـورهـاي آمـريـكـا        
سرپيچي كرد چرا كه وضعيت بحراني و خطرهاي عظيمي را كه  پشتيبانـي  
نكردن  از انقالب براي خود او و براي مردم داشت، به خوبي درك كـرده      

 بود.
گيريِ فرماندهان ارتش را در جهت حفظ  نيروهاي دموكرات و ملي موضع

امتيازها و منافع خود و  نيز داشتن نقشي مشخص در حكومت بدون دخالت 
كنند. به نظر ما در اين مرحله، و با   مستقيم در سياست را به خوبي درك مي

تأكيد بر اصالح تدريجي برخي از امور در مراحل بعدي، بايد ايـن مـوضـع      
 فرماندهان ارتش را درك كرد و در نظر گرفت  .

به گمان ما، اياالت متحده آمريكا در هنگامه بـحـرانـي كـنـونـي، بـه            
و هـم    “  الـمـسـلـمـيـن       اخوان” هدف تشويق  چيني با  افروزي و توطئه آتش

و تبديل  “ ومرج خالق هرج” پيمانانش به برپايي هرج و مرج و اجراي نقشه 
تيرماه  14مصر به عراقي ديگر خواهد كوشيد، همان گونه كه در روز جمعه 

 10ادامه  در صفحه 
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خردادماه، درگزارشي از    12اما در حوزه سالمت، روزنامه تهران امروز، 
قول مرضيه وحيد دستجردي، وزير سابق بهداشت و درمان، مي نويسـد  

تخت بيمارستاني براي توسعه فضاهـاي درمـانـي،       800هزار و  17كه، 
هـزار     143خردادماه، با اشاره به تصويب سرانه  5مورد نياز است. ايسنا،  

ريالي براي درمان، در بودجه سال جاري، به نقـل از دكـتـر داريـوش           
سهم مـردم در    ”...  طاهرخاني، عضو شوراي عالي نظام پزشكي، نوشت: 

درصد است. بر اين اساس حـدود      59هاي درماني حدود  پرداخت هزينه
درصد آن نيـز از     20هاي درماني توسط دولت و حدود  درصد هزينه 21

شود. البته بخشي از ارقامي كـه      هاي بيمه گر پرداخت مي سوي سازمان
طورغيرمستـقـيـم از       شود نيز به هاي بيمه گر پرداخت مي توسط سازمان
طاهرخاني در قسمتي ديگر از سخنانـش  “  شود.  ها تامين مي سبد خانواده

هاي اقتصادي نزديك به خط فقـر قـرار      افرادي كه در دهك” گويد:   مي
هاي درماني به زير خـط فـقـر       دارند گاهاً با پرداخت سهم خود از هزينه

كامران باقري لنكراني، وزير اسبق بهداشت در دولـت    “  كنند.  سقوط مي
آمـارهـا   ” خردادماه، گفـت:      7احمدي نژاد، در مصاحبه با روزنامه ابتكار، 

هزار ميليارد تومان در بـخـش      40دهد كه سال گذشته حدود  نشان مي
هزار ميليارد تومان از جيب مردم  25سالمت هزينه شد كه از اين ميزان 

هزار ميليارد تومان آن    15و بخش غيردولتي پرداخت شد و دولت فقط 
 “ را پرداخت كرد.

علي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان، نيز در ايـن   حسين
خـاطـر      شاخص ديگر سالمت بيماراني هستند كه بـه ” ارتباط مي گويد:  

روند. در ابتداي برنامه چهارم ايـن    هاي سالمت به زير خط فقر مي هزينه
درصد جمعيت بود كه قرار بود به زير يك درصد بـرسـد    3ميزان معادل 

درصد بيـمـاران    14درصد رسيده ايم يعني  14اما اكنون به رقم بحراني 
هاي مطرح شده در  مبحث“  شوند.  به خاطر يك بار عمل جراحي فقير مي

حوزه سالمت هم همگي يا از زبان نزديكان فعلي و سابق دولت و يـا      
اند. بنابراين، اگر   نقل از دست اندركاران مسئول در اين حوزه بيان شده به

و “  سـواد ” ،   “ درآمـد ” بخواهيم اين سخن احمدي نژاد را كه مي گويد:    
با توجه بـه     -اند را قبول كنيم هاي مهم در توسعه از شاخص“  سالمت” 

تر شدن به پـايـان      بايد به اين نتيجه رسيد كه، با نزديك -هاي باال داده
يي تمام عيار نيستـيـم.    دولت احمدي نژاد ما شاهد چيزي كمتر از فاجعه

هـاي   روال هشت سال گذشته، در يكي از آخرين نمايش احمدي نژاد، به
نما شده، فاجعـه   هايي نخ روش اش، بار ديگر با دروغ پردازي به تلويزيوني

ها را استتار كرد، و با بزك كردنِ صورت  كنونيِ مستولي بر تمامي عرصه
هـا   اش كه فقر و شوربختيِ ميليون ظاهرِ عملكرد ضد مردمي و ضد ملي

مان را به همراه داشته اسـت، سـعـي كـرد          ميهنان زحمتكش تن از هم
تصويري جعلي از خودش و دولتش نزد افكار عمومي به نمايش بگـذارد.  

هاي بسيار ديگري نيز اشـاره   محمود احمدي نژاد در اين سخنان به مورد
ها چهره فريب كارش را بيش از پـيـش نـمـايـان           كرد كه تأمل بر آن

سازد، اما ما به همين چند مورد كه بيانگر وضعيت فاجعه بار كنـونـي    مي
 كنيم.  است بسنده مي

رسد كه، وجـود چـنـيـن          نظر مي در پايان يادآوريِ اين نكته الزم به
يي عظيم و گسترده بدون پشتيباني بيت رهبري، نيروهاي نظامـي   فاجعه

بـود.     و سپاه، و ديگر تاريك انديشان و سركوب گران حاكم ممكن نمي
باري در بعدهايي چنين  ميهن ما در طول چند دهه گذشته وضعيت فاجعه

وحشتناك را تجربه نكرده بود، و اگر ادعا شود كه، دولت احمدي نـژاد،    
اش از فروش نفت، استثـنـايـي     خصوص با توجه به درآمدهاي نجومي به

بايد اغراق گويي تلقي گردد. با رفـتـن     بسيار تلخ و ناگواربوده است، نمي
هـا و       احمدي نژاد و پايان دولت ضد مردمي او، بدون شـك چـالـش       

هاي رنج و    ساله او دامنگير توده هايي بسيار در پيامد دولت هشت نگراني
زحمت خواهد بود. وظيفه نيروهاي مترقي است كه با استفاده از تمـامـي    

هدف رهـايـي مـردم از ايـن              ها و راه كارهاي موجود مبارزه به امكان
 وضعيت فالكت بار بكوشند.

 
 

گانه آمريكايي تهاجم سه” ژوئيه] شاهد بوديم. جوانان مصري اين توطئه را    5[ 
اند. هدف اين توطئه   برضد مردم مصر نام نهاده“  المسلميني اخوان -اسرائيلي -

عقيم كردن انقالب، به قدرت بازگرداندن مرسي و گسترش هرج و مـرج و        
هـاي الـتـحـريـر           تروريسم از طريق به راه انداختن تظاهرات و اشغال ميدان

وسيله اسلحه و تروريسم بود. بخش ديگر اين توطئه به راه انداخـتـن يـك        به
سابقه بود  تا از اين طـريـق مـيـان        اي بي پراكني و جنگ  رسانه كارزار شايعه

ارتش و مردم و ميان خود ارتش تفرقه انداخته شود. جنبه ديگر ايـن طـرح،        
دستي اسـرائـيـل و         هاي جهادي در سينا بود تا با هم توطئه همراهي با گروه

 هاي اسالمي در غزه آن را منطقه آزاد شده اعالم كنند. گروه
از تروريسم و “  المسلمين اخوان” پس از سخن گفتن رهبر جماعت فاشيستي 

ژوئـيـه] او در مـيـان               5تيرمـاه [     14ارعاب مردم در سخنراني روز جمعه 
در مـديـنـة نصـر در قـاهـره، مصـر                “ رابعه العدويه”طرفدارانش در ميدان 

هايي بحراني را از سر گذراند. اين سخنراني سرآغاز چرخش اين توطئـه    ساعت
“ بي بـي سـي      ” هاي تلويزيوني  ها بود. كانال  بزرگ برضد انقالب و اراده توده

نقش خطرناكي را در اين تـوطـئـه بـازي        ، “ العربيه” و  “ سي ان ان” عربي و 
ها توانستند اين توطئه را در هم بشكنند، و بدين سان،  كردند. اما ارتش و توده 

آشكار گرديد. به مردم و ميهن “  المسلمين اخوان” نقش ننگين آمريكا و خيانت 
هاي آمريكا و امپرياليسم  در منطقـه، و     اين رويداد ضربه سهمگيني بر توطئه

 ها بر نيروهاي ضدانقالب. تأكيد مجددي بود بر پيروزي انقالب و اراده توده
 
عـدلـي      -نظرتان درباره رئيس جمهور مـوقـت  “:  نامه مردم” 

درنگ به اجـرا بـگـذارد       بايد بدون يي كه او مي و برنامه -منصور
 چيست؟

او يك قاضي است كه به درستكـاري و كـفـايـت         رفيق صالح عدلي:  
يي در هيچ مقام سياسي نداشته اسـت و       شهرت دارد و تا كنون فعاليت حرفه

گيري جانبدارانه خاصي  ندارد. سخنان او پس از انجـام    لحاظ سياسي موضع به
مراسم سوگند (تحليف) و به دست گرفتن قدرت در مقام رئيس جمهور مرحلـه    

كه بـه او    “  فقط مردمند” انتقالي،  سخناني نيكو و مثبت بود. او تأكيد كرد كه  
اند. او همچنين هرگونه اختياري را كه در مرحله فعـلـي     اختيار و مسئوليت داده

وزيري است  به او داه شود، افتخاري دانست، و گفت اختيار واقعي از آنِ نخست
مردمي و جوانان به اتفاق آرا برخواهند گزيد و مسـئـولـيـت     -كه نيروهاي ملي

اجراي وظايفي را به عهده خواهد داشت كه نيروهاي اجتماعي و دموكراتـيـك   
ترين وظيفه دولت در مـرحلـه كـنـونـي           كنند. مهم  ملي بر سر آنها توافق مي

درنگ زحمتكشـان و     هاي بي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي و اجراي خواست
 تأمينِ امنيت  است.

ها در پشتيباني از انقالب ضـرورتـي      به نظر ما حضور مداوم مردم در ميدان
بيان شده بود، و ضـامـن   “  السيسي”مبرم است، همان گونه كه در بيانيه ژنرال 

حفاظت از حق تظاهرات است. ضرورت حضور مردم از آن لحاظ است كـه از     
انحراف از آن چيزهايي كه تا كنون بر سر آن توافق شده است جلوگيري شود، 

جز در محدوده آنچه بـراي پـيـروزي       و نيز تضميني باشد براي اينكه ارتش به
 مرحله انتقالي فعلي بر آن توافق گرديده  دخالتي نكند.

 
هاي رودرويِ حـزب شـمـا، و         ترين چالش مهم“:  نامه مردم” 
طورِ مشخص در ارتباط با ديگر نيروهاي سياسي و تشـكـيـلِ     به

 يك جبهه متحد، كدامند؟
قرار دارد در     ترين چالشي كه در برابر حزب ما عمدهرفيق صالح عدلي:  

هاي بـزرگـي    ضرورت  اتحاد نيروهاي چپ براي رويارويي با مسئلهدرجه اول 
هـا     ترين ايـن وظـيـفـه       است كه در  مرحله كنوني با آنها روبرو هستيم. مهم 

 عبارتند از: 
 هاي مرحله انتقالي؛ ها و وظيفه تضمين عملي ساختن هدف  .1
دموكراتيك بـراي     -توافق بر سر يك نامزد واحد از سوي نيروهاي ملي  . 2

 مبارزه در انتخابات رياست جمهوري ؛
هـاي جـوانـان، و           ها، جنبش يي از نيروهاي چپ، ناصري تشكيل جبهه  . 3

هاي  مشـتـرك بـراي  مـبـارزات               هاي سنديكايي، و  تهيه فهرست تشكل
انتخاباتي پارلماني و محلي پيشِ رو، و اعمال فشار به منظور جـلـوگـيـري از       

 نشيني از اصالح مسير انقالب در مرحله انتقالي. هرگونه عقب
. تالش براي تكميل و توسعه ساختارهاي حزبي، جان تازه دادن به حـزب   4

نفس حزبي، و تدوين برنامه حزب به طوري كه بـراي     به كمك نيروهاي تازه
 هاي بزرگي كه در پيش داريم، تناسب داشته باشد. رودررويي با چالش

 

 ادامه حاصل كارنامه هشت ساله ... با  رفيق  صالح عدلي...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 
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 به سطح باالتري از رفاه خواهند رسيد.
براي اينكه مشخص شود سطح سواد و آموزش در طول هشت سال گذشـتـه    

هاي انتشاريافته محك خوبـي بـراي      به چه صورت بوده است، استناد به گزارش
، عـلـي بـاقـرزاده،         92خرداد ماه  1ادعاهاي احمدي نژاد است. به گزارش ايلنا،  

سواد در گـروه     هزار بي 719ميليون و  9”  معاون وزير آموزش و پرورش، گفت:  
 30به گزارش همشهري آناليـن،    “  سني باالي شش سال، در كشور وجود دارد. 

 9”  ، باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سواد آموزي، با اعالم اينـكـه     91ماه  بهمن
ميليـون   10ميليون نفر تحصيالت ابتدايي و  10سواد،  هزار نفر بي 700ميليون و 

ميليون نفر از جمعيـت   30”  اند و بدين ترتيب  تحصيل كرده“  نفر تا سطح سيكل
ايران ” گويد:   ، در كمال تعجب در ادامه سخنانش مي“ سواد و كم سوادند ايران بي

باالترين سرعت توليد دانش در جهان را دارا است و در سي سال گذشته مـيـزان   
برابر شده است، اين در حالي اسـت كـه كشـورهـاي          18توليد دانش در ايران 

 “  برابري داشته اند. 2فرانسه و آلمان تنها رشد 
رئيس نهضت سواد آموزي، معاون وزير آموزش و پـرورش اسـت، و وزيـر            
آموزش و پرورش هم منصوب احمدي نژاد است. بنابراين، اظهاراتي از اين دست  

نبايد سياه نمايي برضد دولت او تصور شود. اما هم رئيس نهضت سواد آموزي و     
هاي چشمگـيـري    كنند كه، از لحاظ علمي پيشرفت هم خود احمدي نژاد ادعا مي

كند كه نزديـك بـه سـي         داده است. وقتي مقام رسمي دولتي اعتراف مي  روي 
توان چـنـيـن     ميليون و يا بيشتر كم سواد و بي سواد در كشور وجود دارد، آيا مي
هاي ضد ملي  ادعاهايي را قبول كرد؟ احمدي نژاد و همفكرانش در ادامه سياست

سوادي و كم سوادي  جز فقر فرهنگي و گسترش بي هاي گذشته، ارمغاني به دولت
پروايي از ايـن     براي نسلي كه بايد آينده ساز باشد به همراه نياورده است، و با بي

 برد. ي نام مي“دستاورد”فاجعه همچون 
آيـد.     نظـر مـي     نيز الزم به“  درآمدها” براي بسط اين بحث نگاهي به موضوع 
 14يي با روزنـامـه تـهـران امـروز،               حسين راغفر، استاد دانشگاه، در مصاحبه

ماه، در جواب اين سئوال كه، آمار دقيق بيكاري و فقر در ايـران چـه      ارديبهشت
دست آمـده   آمار بيكاري كه توسط كارشناسان مستقل به” ميزان است، مي گويد:  

درصد است كه رقم بسيار بااليي است.  22تا  21در خوشبينانه ترين حالت حدود 
... با اين حال آمار فقر را هم اگر با فقر مطلق محاسبه كنيم به ايـن نـتـيـجـه           

تاكنون ساالنـه   ]سال آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد[84رسيم كه از سال  مي
 26خـبـرگـزاري مـهـر،          “  درصد از جمعيت كل كشور زير خط فقر رفته اند.  2

نقـل از     را انتشار داد. اين گزارش كه به  91ماه، آمار بيكاران در زمستان   فروردين
در    91ميليون نفر در زمسـتـان      3دهد كه حدود  مركز آمار ايران بود، نشان مي

استان دو رقمي بوده اسـت.   23هاي كشور بيكار بوده اند و نرخ بيكاري در  استان
برانگيز در اين آمار اين بود كه، آمار شاغالن در بخش خدمات بيش از  نكته توجه

 51درصد و شاغالن در بخش كشاورزي و صنعت بر روي هم كمي بيش از  48
درصد از نيروي كار در ايـران در بـخـش             50درصد است. اشتغال نزديك به  

هـاي     هاي اقتصادي كه شغل خدمات، وضعيت توليد در كشور، گرايش به عرصه
انگلي در آن طبيعتاً بايد فراوان باشد، و همچنين اوضاع  اشتغال واقعي و بيكاري 

 دهد.  خوبي نشان مي نهان و آشكار جامعه را به
با وجود ادعاي دولت در ” نويسد:   تيرماه، نيز در همين ارتباط مي 8سايت فردا، 

دهد نه تنها از تعـداد   سال گذشته مبني بر ريشه كني بيكاري، آمارها نشان مي 8
هزار نفر ديگر نيز  270حدود  91تا  84هاي  بيكاران كم نشد بلكه در فاصله سال

 6اند و به دليل پايين بودن سطح دسـتـمـزدهـا        ميليون بيكار پيوسته 3به صف 
“ كـنـنـد.       ميليون مشمول قانون كار امروز فقط حداقل دستمزدها را دريافت مـي 

مركز آمار ايـران در    ” نويسد:   نكته جالب در گزارش سايت فردا آنجا است كه مي
ميليون بيكار در كشور را تايـيـد مـي       3هاي بيكاري خود در حالي وجود  گزارش

ها و نقدهاي فراوان وجـود   كند كه بر نحوه محاسبه بيكاران با شاغالن نيز بحث
دارد. در حال حاضر، مركز آمار ايران مي گويد با استناد استانداردهاي جهاني هـر   
فردي كه در هفته يك ساعت كار داشته باشد حتي اگر حقوقي نيـز بـابـت آن        

طور كه احمدي نـژاد     حال اگر همان“[!]  دريافت نكند، شاغل محسوب مي شود. 
هاي توسعه انسانـي   ، يكي از شاخص“ درآمد” گويد، قبول داشته باشيم كه  هم مي

تـنـهـا در       دهند كه نه روشني نشان مي است، تمامي شواهد و آمار اعالم شده به
ايم، بلكه وضعيت حتي نسـبـت    طول هشت سال گذشته ما شاهد پيشرفتي نبوده

مـراتـب    هاي قبلي در رابطه با رويكردهاي اقتصادي به به روندهاي مخرب دولت
 اند.   تر هم شده بدتر و نگران كننده

 10ادامه  در صفحه 

 حاصلِ كارنامه هشت ساله دولت
احمدي نژاد: تنزلِ فاجعه بار 

 هاي توسعه انساني! شاخص
اش بـراي       تعبيري، آخرين نمايش تلويزيوني محمود احمدي نژاد، به

ارايه كارنامه هشت ساله دولتش را بر روي صحنه آورد، و در آن تـمـام   
بينانه به دفاع از عملكرد هشـت سـالـه       اي غيرواقع قد و با تصويرگري

تيرماه، با انتشار گزارش  13دولت نهم و دهم پرداخت. خبرگزاري مهر،  
به نقل از او در جواب اين سئوال كه، چـرا در      و اين حضور تلويزيوني،

مـن در    ”...  تواند رئيس جمهوري شود، گفت:   كرد مي فكر مي 84سال 
هاي گوناگون در خدمت انقالب بودم و سطوح مختلف مديريتـي   بخش

ام، از روستاهاي دوردست تا مركز كشور. ... مـن          كشور را تجربه كرده
هـاي     باور داشتم و دارم كه ملت ايران مأموريت تاريخي به سمت قلـه 

شود اداره كـرد و         كمال انساني دارد. ... باور داشتم كشور را بهتر مي    
شود با سرعت بيشتري در مسير رشد و پيشرفت حركت كرد. ... اين      مي

بود كه تصميم گرفتم وارد شوم، احساس تكليف كردم بيايم و آنچه در 
هاي آرمانـي   بينم براي رسيدن ملت به قله توان خود و در توان ملت مي

 “آزاد كنم.
هاي رايج در رژيم واليت فقـيـه، بـه       شيوه احمدي نژاد در ادامه، به 

ش بـه    “ انـتـخـاب   ” تشريح روندهايي كه به كانديدا شدن و در نهايت 
رياست جمهوري منجر گرديد پرداخت، و در جواب به اين سـوال كـه،     
وقتي تصميم شما براي حضور در انتخابات جدي شد چند درصد شانس 

و بـاز در    “  من صد در صد مطمئن بودم. ” براي خود قايل بوديد، گفت:  
جواب اينكه، از كجا به اين اطمينان رسيديد كه رئيس جمهـوري مـي     

باالخره همين توضيحاتي كه دادم پاسخ من است. مـن     “  شويد، افزود: 
خواهي ملت باور داشتم باالخره در داخـل   به عظمت ملت ايران و آرمان

خواهند و ايـن     دانستيم كه مردم سطح باالتري را مي مردم بوديم و مي
 “  دهد. سطوح معمول جواب نمي

احمدي نژاد در اين سخنان سعي وافر داشت انتخابش براي تـكـيـه    
زدن بر مسند رياست جمهوري را نه محصول زد و بندهاي دروني رژيم 

هاي فاحش انتخاباتي، بلكه ناشي از محبوبيتش در ميان مـردم     و تقلب
جا بزند. فعاالن سياسي بعد از هشت سال رياست جمهوري وي و قبـل    
از آن بارها و بارها از نقش نيروهاي امنيتي و سپاه  در مـهـنـدسـي           

هـا،   انتخاباتي كه به روي كار آمدن وي و همفكرانش منجر شد، مطلب
اند، و تقريبا در اين موضـوع   سخنان، و نظرهاي گوناگوني را بيان كرده

من صد در   ”  هيچ شكي باقي نمانده است، و خود همين كه مي گويد:  
دهد كه سپاه و ديگر نيروهـاي   ، به روشني نشان مي“ صد مطمئن بودم

هاي الزم براي مهندسي انتخابات را    سازي امنيتي و بيت رهبري زمينه
هـا و     نظر از اين توجيه ها قبل برنامه ريزي كرده بودند. اما صرف  از ماه

رياست جمهـوري،   ها، نكته اتفاقا نه چگونگيِ انتخاب او به دروغ پردازي
و اين باور كه او معتـقـد   “  هاي آرماني قله” بلكه ادعاهايش در ارتباط با 

“ با سرعت بيشتري در مسير رشد و پـيـشـرفـت    ” توان كشور را  بود مي
هايش از جـملـه    هدايت كرد، مورد بحث است. احمدي نژاد در  صحبت 

اش در بدبختي و فقر و نكبـت   خدا ما را خلق نكرده كه همه” گويد:   مي
كـنـد    و سختي باشيم. ... ما هم از اول معتقد بوديم هر كاري دولت مي    

 اش به مردم برگردد.   بايد نتيجه
بايد منجر به توانمندتر شدن ملت شود، يعني مردم باال بيايند هم بـه  

هـا و       لحاظ رفاهي هم به لحاظ علمي هـم بـه لـحـاظ تـوانـايـي             
احمدي نژاد در جايي ديگر از سخنـانـش بـا      ” هاي شخصي.   توانمندي

بيان اينكه شاخصِ توسعه انساني، درآمد، سواد، و سالمت است،  گفت: 
رسيديم يعني در طبقه متـوسـط    76به  94بندي جهاني ما از  در طبقه” 

“ بوديم كه به باال رسيديم و يك گام ديگر تا طبقه خيلي بـاال داريـم.     
منظور احمدي نژاد اين است كه ما در كشور فقير نداريم، و هـمـه در     

كنند، و در نتيجه عملكرد دولت او در آيـنـده    رفاه و سالمتي گذران مي
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هاي اروپايي نيـز در رويـارويـي بـا            هاي بعدي نشان داد كه ديگر دولت تحول
هاي امنيتي و ديپـلـمـاتـيـك رژيـم          هاي جنايتكارانه و غيرقانوني عامل عملكرد
اي انجام ندادند، كه همين امر باعـث شـد تـا وزارت           هاي مثبت و جدي اقدام

طـورِ     هاي مشابهي را در ديگر كشورها بـه    اطالعات رژيم اسالمي سلسله اقدام
ها  تنها زماني متوقف شد كـه خشـم افـكـار          آزادانه اجرا كند. اين سلسله اقدام 
خصوص پس از ترور دكتر شرفكندي، برانگيخته  عمومي نسبت به اين ترورها، به

هاي اروپايي را عمال به عقب نشيني وادار كرد. ترور ناجوانمردانـه و      شد و دولت
هولناك دكتر قاسملو و پس از او، دكتر شرفكندي، يعني رهبران سرشناس حزب 

هاي رسمي انتظامي و امنيتي در  دموكرات كردستان ايران، و اهمال عامدانه مقام
هـاي     هاي جنايتكار اين ترورها، به روشني ثابت كـرد كـه دولـت        تعقيب عامل

خصوص در اتحاديـه اروپـا، دوسـت مـردم            ها، به امپرياليستي و همپيمانان آن
رسد كه پس از انتخاب آقاي روحاني  كردستان نيستند و نخواهند بود. به نظر مي 

هـاي     ، برخي مـحـفـل   92خردادماه  24براي تصدي مسند رياست جمهوري در 
آميز را در رابـطـه بـا         بينانه، و حتي توهم هايي نادرست، غيرواقع مشكوك، تلقي

گسترانند، و آن اينكه: گويا شرايط   اپوزيسيون، به ويژه چپ، در خارج از كشور مي
هايي منجر گـردد   تواند به صدمه كشور تغييرهايي ماهيتي كرده است. اين امر مي 

ايم.  با توجه به پيشينه آشكـار حسـن       هاي آن را شاهد بوده تر نمونه كه ما پيش
روحاني در مقام نماينده ولي فقيه و عضو ثابت شوراي عالي امنيت ملي(ارگـانـي    

طورِمستقيم مسئوليت داشته است)، و همچنيـن بـا       كه در رابطه با اين ترورها به
هايي همچون كردسـتـان،    خصوص در منطقه توجه به نارضايتي گسترده مردم به

اي شبيه به آنچه كه در ابتداي ريـاسـت      پراكني نيروهاي مترقي با هرگونه توهم
جمهوري هاشمي رفسنجاني نيز جريان يافت، بايد با هشياري برخورد كننـد. در     

زده    ها، شرايط بحـران  هاي مهم ميان شخصيت اين زمينه درنظر گرفتنِ شباهت
بـا دوره       1368ها در    هاي توده كشور، و ناتواني رژيم از پاسخگويي به خواست

ها تأمل كرد.  هم در آن   كنوني ضرورت دارد، و با حساسيتي مسئوالنه بايد بر آن
انـد كـه        هايي سكان اداره كشور را به دست گرفته سال و هم اكنون، شخصيت

شان يافتن راهكارهايي است تا از طريق آن بتوانند رژيم را از بـحـران          دغدغه
كنوني نجات دهند، بنابراين، سرنوشت سياسي و فيزيكي اپوزيسيون واقعي رژيم 
براي آنان محلي از اعراب ندارد.  حسين موسويان، از نمايندگان رفسنجـانـي در     

ها پيش برعهده گرفتـه اسـت.      خارج از كشور، نقش دالل اين جريان را از مدت
اش در ارتـبـاط بـا       حسين موسويان از جمله افرادي است كه نقش جنايت كارانه

وچهارمين سالگـرد   ترورهاي خارج از كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. در بيست 
هـاي     ترور جنايت كارانه دكتر قاسملو، بر تمامي نيروهاي مترقي است كه تحول

جاري و آينده ميهن را با هوشياري كامل دنبال كنند. رژيم واليت فقـيـه بـراي       
هاي گذشته را به كار نبرد، اما ايـن     سركوب نيروهاي مخالف ممكن است شيوه

هاي جنايت كارانه دست برخواهد داشـت نـيـز       توهم كه رژيم از اين گونه اقدام
ساده لوحانه است. حزب توده ايران ضمن محكوم كردن ترور جنايت كارانه دكتر  
عبدالرحمن قاسملو، بار ديگر به تمامي نيروهاي مترقي اعالم مي كند كه تنـهـا   
راه برون رفت از وضعيت فعلي و ايجاد شرايط براي محـاكـمـه كسـانـي كـه           

عهده داشـتـنـد،       ريزي و اجراي چنين اعمال خشونت باري را به مسئوليت برنامه
 اتحاد نيروها و تكيه بر نيروي مردم است.  

 ياد و خاطره زنده ياد دكتر قاسملو گرامي باد.

تيرماه مصـادف اسـت بـا           22روز 
بيست و چهارمين سالگرد ترور دكـتـر   
عبدالرحمن قاسملو، دبير كـل حـزب       
دمــكــرات كــردســتــان، بــه دســت       

كاران اعزامي از سـوي رژيـم        جنايت
جمهوري اسالمي به وين، پـايـتـخـت     
اتريش. ترور دكتر قـاسـمـلـو و دو            
همراهش، نه نخستين و نـه آخـريـن      

گر در كشـتـار    جنايت حاكمان سركوب
دگرانديشان و مخالفان رژيـم واليـت     
فقيه در ايران و خارج از ايـران بـود.       
آنچه اين جنايت هولناك را از ديـگـر     

كند آن است كه، رهبر سازمان اپـوزيسـيـونـي        هايش متمايز مي نمونه
قدرتمند، در ابتداي دوره مشخصي از حيات رژيم جمهوري اسالمي، در 

گو با فرستادگان اين رژيم، در پايتخت كشوري اروپايي، به  و خالل گفت
قتل مي رسد، و دولت اتريش در عمل با طراحان اين فاجعه در دولـت    

كند. نيم نگاهي به تجربه سي و     جمهوري اسالمي ايران، همكاري مي
دهد كه ايـن گـونـه         چند ساله رژيم واليت فقيه به روشني نشان مي

ها، كه در انتها بايد به حذف فيزيكي مخالفان بينجامد، عمليـاتـي    اقدام
ريزي قبلي، تصادفي، و يا از سر اشتباه محاسـبـه    اي، بدونِ برنامه لحظه

 نيست.  
كننـد   هاي مشخص و معيني را دنبال مي هاي امنيتي هدف اين پروژه

ها تضمين بقاي رژيم است. رژيم واليت فقيه پيش   كه هدف نهايي آن
شده عده زيادي از زندانيان سياسـي را     ريزي از آغاز به ترورهاي برنامه

شده، اعـدام كـرد.      تعيين هاي ازپيش و در چارچوب  67در تابستان سال 
رژيم واليت فقيه بهانه اين كشتارها را رويارويي با حـملـه نـظـامـي          

هاي غرب كشور پس از اعالم آتـش     سازمان مجاهدين خلق به منطقه
بس با عراق توجيه و اعالم كرد. همه شواهد بر اين گواهند كه حـتـي    

زدنـد،     اگر هم مجاهدين خلق دست به اين حمله[فروغ جاويدان] نمـي   
اجتمـاعـي تـابسـتـان         -جنايت كشتار زندانيان در شرايط ويژه سياسي

آمد. متاسفانه، چه در گذشته و   از سوي رژيم به مرحله اجرا درمي 1367
گـوهـاي    و شويم كه موضوع گفت رو مي چه هم اكنون، با نظرهايي روبه

غيرعلني دكتر قاسملو  با نمايندگان[فرستادگان] رژيـم را بـيـش از            
خصـوص     كنند. ترورهاي بعدي رژيم، به  موضوع خود ترور برجسته مي

ترور دكتر شرفكندي و همراهانش در رستوران ميكونوس برلين، چـنـد   
سال پس از ترور قاسملو،  به خوبي نشان داد كه حـذف فـيـزيـكـي          

رسيد. رژيم واليت فقيـه ايـن       مخالفان در هر صورت بايد به انجام مي
 برد.  هايي خاص به پيش مي ترورها را نيز با هدف

دليل پيشينه سياسي و مبـارزاتـي و      الرحمن قاسملو، هم به دكتر عبد
اش در بين نيـروهـاي اپـوزيسـيـون و           دليل احترام و نفوذ ويژه هم به

اي وسـيـع، بـراي رژيـم          المللي اش از اعتبار بين همچنين برخورداري
آمد و حذف فيزيكي وي دقيقاً در اين راستا  خطري بالقوه به حساب مي

ناپذيـر بـر      يي جبران به اجرا درآمد. ترور دكتر قاسملو بدون شك ضربه 
رغم دستگيري دو تن از دسـت   پيكره جنبش مترقي ايران وارد آورد. به 

اندركاران اين جنايت، كه در جريان تيراندازي[پاسخ آتـش از سـوي          
روز، 11قاسملو به آنان] زخمي شده بودند، مجريان اين جنايت پس از    

در ميان بهت و ناباوري نيروهاي مترقي، از سوي دولت وقت اتريش به 
هاي مهمي در ايران نـيـز      ايران بازگردانده شدند، كه بعدها مصدر مقام

هاي اروپايي با رژيم واليي در رابطه با  شدند. همكاري و مماشات دولت 
پيگرد و ترور مخالفان رژيم، به دولت اتريش منحصر نبـود، و سـيـر        

به مناسبت سالروزِ جنايت هولناك 
 ترورِ دكتر قاسملو از سوي 

 رژيم واليت فقيه 
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عامل، در كنارِ برنامه خصوصي سازيِ صنعت ملي نفت در چارچـوب آزادسـازيِ     
المللي پـول و بـانـك         زدايي بر پايه دستورهاي صندوق بين اقتصادي و مقررات

اند، و دورنمايِ اقتصاد ملـي   هاي بزرگي را پديد آورده ها و دشواري جهاني، چالش
پـارس  “اند. در اين خصوص، ميدانِ عظيم گازي     يي از ابهام قرار داده را در هاله

يي از اوضاع نابسامان، آشفته، و نگران كننده صنايع نفـت،   مثال و نمونه “ جنوبي
ماه، در گزارشي با اشـاره   خرداد 27گاز، و پتروشيمي ايران است. خبرگزاري مهر،  

وتابِ انحصارهاي فراملي در حاشيه جنوبي خـلـيـج فـارس، و          به فعاليت پرتب
بـا  ” استفاده شيخ نشين قطر از استخراج گاز از پارس جنوبي ازجملـه نـوشـت:         

پـارس   21و  20گذشت بيش از سه سال از آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه فاز 
حلقه چاه اين پروژه گازي  22جنوبي هنوز حتي يك حلقه چاه دريايي از مجموع 

همچنين به گزارش خـبـرگـزاري    “  در خليج فارس حفاري و تكميل نشده است. 
سال هنوز تكميل و آمـاده     7پارس جنوبي پس از 18و  17مهر، توسعه فازهاي 

 100) در فـاصـلـه           18و    17اند. تاسيسات فرا ساحلي اين طرح(فازهاي    نشده
حلقـه   44كيلومتري از ساحل عسلويه شامل چهار سكوي حفاري توليدي شامل 

اينچ انـتـقـال       4اينچ دريايي انتقال گاز، دو خط لوله  32چاه، دو رشته خط لوله 
 اند.    محلول گاليكول است كه هنوز به پايان نرسيده

سازند كه، با  به رغم چنين وضعيتي، مسئوالن رژيم واليت فقيه خاطرنشان مي
روي كار آمدن دولت جديد در جهت جلب و جذب سرمايه خارجي براي توسـعـه   

كنند. براي مثال، خبرگزاري مـهـر، بـه        صنعت نفت، گاز، و پتروشيمي اقدام مي
يك مقام مسئول ” فاصله اندك زماني پس از پايان انتخابات، در گزارشي نوشت:  

هاي نفتي ايران جزييات بازگشت چـراغ   در شركت ملي پااليش و پخش فراورده
شركت بزرگ اروپايي و صاحب دانش فني به صنعت نفت ايـران را       5خاموش 

ها رسماً خواستار مشاركت در يك طرح جـديـد      تشريح كرد و گفت، اين شركت
هاي تمايـل   اوري است كه، يكي از علت الزم به ياد“   اند.  پااليشگاهي ايران شده

هاي فعال نفتي اروپا و آمريكا به حضور  مجدد انحصارهاي فراملي و ديگر شركت
در ايران، خصوصي سازيِ صنعت ملي نفت ايران است كه مقدمات آن از مدتـي  
قبل آماده گرديده است، يعني تغيير قراردادهاي نفتي و پـذيـرش قـراردادهـاي       

هاي نفـت و گـاز اسـت.           ها و ميدان مشاركت در توليد و سهم در مالكيت چاه
همچنين تغييرهاي معنادار در قانون وزارت نفت به وسيلـه مـجـلـس شـوراي          
اسالمي و نيز تصويب كليات طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت، كه در واقـع      
كاهش اختيارات شركت ملي نفت ايران و قانونيت بخشيدن به فعاليت بـخـش     

هاي معـيـن و بـرنـامـه ريـزي              خصوصي داخلي و خارجي است، از زمره اقدام
اند كه از چشم انحصارهاي فراملي پنهان نبوده و نيست. به اين ترتـيـب،     اي شده

ستونِ سياست و برنامه رژيم واليت فقيه براي حل تنـگـنـاهـا و        سنگ بنا و پي
ترين صنعت كشور، يعني صنعت ملي نفت ايـران، روشـن و        هاي كليدي چالش

هاي كنوني صنايع نفت، گاز، و پتروشيمي، و حفظ و    مشخص است. حل معضل 
ارتقاء جايگاه كشور در بازار جهاني انرژي، چوب حراج زدن بر ثـروت مـلـي و          

تواند باشد. صنعت ملي نفت ايران به برنامه همه جانبـه    صنعت نفت نيست و نمي
يـي كـه،        علمي و مبتني بر تأمينِ حق حاكميت ملي نيازمند است، يعني برنامـه 

ضمن جلب و جذب سرمايه ضروري براي توسعه اين صنايع، حقوق و منافع ملي 
هاي مختلف در صـنـعـت       مان را نيز در بر گيرد. خصوصي سازي به روش  ميهن

آور است، بلكه با حـقِ   مان زيان نفت، گاز، و پتروشيمي، نه تنها براي اقتصاد ملي
 حاكميت، استقالل ملي، و حقوقِ راستين مردم ايران در رويارويي قرار دارد.

  

زنـي   همزمان با انتخاب حسن روحاني به رياست قوه مجريه، و گمانه
ها و آينده صنايع  هاي دولت جديد، موضوع رفع تحريم پيرامون سياست

ويژه صنعت ملي نفت ايران، به يكي از اصـلـي تـريـن و              كليدي به
 هاي مختلف بدل شده است. ها بين مسئله ترين مبحث مهم

جويانه آمريكا و اتحاديـه اروپـا،      هاي مداخله هم اكنون بر اثر تحريم
صنعت نفت، گاز، و پتروشيمي كشور وضعـيـت دشـواري را از سـر             

گذراند. از اين روي، همان گونه كه مسئوالن ارشد رژيـم واليـت         مي
هاي اقتصادي، و كاهش و رفع  اند، رسيدگي به موضوع فقيه اعالم كرده

هـاي دولـت        ها از جمله تحريم صنعت نفت، يكي از اولـويـت   تحريم
 شود. يازدهم جمهوري اسالمي دانسته مي

هنگامي كه كارزار انتخاباتي جريان داشت، در اين باره كه تولـيـد و     
هاي امپرياليستي در كنارِ  صدور نفت ايران كاهش يافته است، و تحريم

هاي وابسته به سپاه پاسداران در صنايع نـفـت،      حضورِ ويرانگر شركت
ترين منبع درآمد ارزيِ كشور با تنگناهايي جـدي     اند مهم سبب گرديده

خرداد ماه، گـزارش  2مواجه شود، خبرهايي منتشر شد. خبرگزاري ايلنا،  
توليد نفت ايران كه زماني پس از عربستان سعودي در جـايـگـاه      ”داد: 

هاي يكجانبه آمريكا و اتحـاديـه    دوم اوپك قرار داشت، به دليل تحريم
گذاري روي بخش نفت ايران را دشـوار     اروپا كه فروش نفت و سرمايه

هزار بشكه در روز رسيده  600ميليون و  2ميليون كاهش به  1كرده با 
است... واشنگتن در حال حاضر به دنبال اعمال فشار بيشتر بر ايران و      
رساندن صادرات نفت(ايران) به يك چهارم رقم قبل از اعمال تحـريـم     

سال قبل(يعني زمان جنگ   30ها است كه توليد نفت ايران را به سطح 
ايران و عراق) كاهش خواهد داد. تعديل شدن چنين ظرفيت بـزرگـي       

اين خبرها در حالـي  “  زند.  ميلياردها دالر به درآمد ارزي ايران لطمه مي
هـاي     هاي همگاني داخلي و خـارجـي گـزارش      انتشار يافت كه رسانه

بسياري پيرامون فروش ارزان و زيرقيمت نـفـت و گـاز ايـران بـه              
هاي فراملي  كشورهايي چون: تركيه، كره جنوبي، چين، و برخي شركت 

انگليسي) منتشر ساختند. سخنگوي وزارت نـفـت          -نظير شل(هلندي 
جمهوري اسالمي در اين زمينه واكنش نشان داد كه درواقع به معنـاي  

خصـوص     فروشيِ نفت و گاز ايران در بازار جهاني، بـه    تاييد خبر ارزان
ارزان فروشي به تركيه و كره جنوبي، است. خبرگزاري مـهـر، اواسـط       

سخنگوي وزارت نفت اعالم كرده بازار نـفـت و       “خرداد ماه، نوشت:  
كنيم [و] با اين مديريت[ بخوان: ارزان      هاي نفتي را مديريت مي فرآورده

محموله گاز مايع به كشـورهـاي    فروشي] قراردادهايي براي فروش تك 
عالوه براين، با اعمـال   ”مختلف همسايه و فرامنطقه انعقاد يافته است. 

خـردادمـاه،      22فشار شديد آمريكا و اتحاديه اروپا، خبرگزاري ايلـنـا،     
هاي اعمال شده از سـوي     به دليل اجرايي شدن تحريم” يادآوري كرد:  

تير] خطوط كشتيراني خارجي حـمـل       -آمريكا از اول ماه ژوئن[خرداد 
هـا مـوجـب         اند... تحريـم     هاي نفتي را متوقف كرده كانتينري فراورده

هاي حمل كانتينري شده است و در صادرات و واردات      افزايش هزينه
هـا     اند و هزيـنـه   هزينه تجارت خارجي ما را افزايش قابل توجهي داده

هاي فعال[شركت هاي ايراني] در ايـن         باعث تحميل ضرر به شركت
 “بخش شده است.

موقعيت ضعيف و شكننده صنعت ملي نفت ايران، در حكم مـنـبـع      
اصلي درآمدهاي ارزي كشور، تنها به آنچه در باال مـورد اشـاره قـرار        

هـاي     گرفت، وابسته نيست. درحقيقت يادآوري بايد كرد كه، تـحـريـم    
ويرانگر امپرياليستي از سويي تضعيف صنعت نفت را موجب شده است، 

هاي وابسته به سپاه پاسداران و    اما از ديگر سو به نقشِ مخربِ شركت
بنيادهاي انگلي در اين صنعت مادر و حياتي افـزوده اسـت. ايـن دو           

سياست دولت جديد، 
ها، و دورنمايِ صنعت  چالش

 ملي نفت ايران



 925شمارة    1392تير ماه  24شنبه  دو   14 

 ادامه  گفت و گوي نامه مردم با رفيق  كمال اگويان...

توان گفت كه، جنبش سركوب نشـده اسـت.      ترديد مي زنند. بي  تظاهرات مي
نشيني شـد. از لـحـاظ            توانيم بگوييم كه، اردوغان مجبور به عقب حتّي� مي

سياسي و قانوني، طرح تخريب پاركي كه در آغاز صحبتم به آن اشاره كـردم،  
اي نمادين است. اما ترديدي نيست كه ايـن    كامالً شكست خورد. اين پيروزي 

 ادامه خواهد يافت. “حزب عدالت و توسعه”جنبش تا پايان دادن به دولت 
هاي كوچكي بودند كه از خـيـزش خـردادمـاه            ها، گروه در ميان اسالمي
هـا     ها مشكلي يـا كـاري نـداشـت. آن            كس هم با آن حمايت كردند. هيچ 

ها و فرهنگ سياسي خود در آنجا  ها] با ديدگاه  هاي كوچكي از اسالمي [ گروه 
 حضور داشتند. اما بايد گفت كه، در عمل، تأثيري در جنبش نداشتند.

 “ فرآيند صلـح ” جنبش كُردها هم چون درگير مذاكره با دولت در چارچوب 
اي  وپايش بسته شده بود. آنان[كُردها] بروز خيزش مردمي    بود، در عمل، دست

غيركُرد با خصلت سكوالر(غيرمذهبي) را انتظار نداشتند. رهبري آنان بـارهـا        
ها و كُردها تنها از طـريـق مـذهـب          اعالم كرده بود كه، وحدت ميان ترك

پذير است. البته اين را هم بگويم كه، آنان وقتـي ديـدنـد مـردم در             امكان
آمدند. از   كنند، زياد خشنود به نظر نمي هاي تركيه را حمل مي تظاهرات پرچم

 بودند، بسيـاري  “  حزب عدالت و توسعه” آنجا كه همه تظاهركنندگان مخالف
يي براي بـركـنـاري دولـت        از سياستمداران كُرد اعالم كردند كه هيچ برنامه

شان سعي كردند مردم را سرزنش كنند كه ضدكُردنـد، در     ندارند. حتّي برخي 
طور نبود. البته شمار زيادي از مردم بودند كه احساسـات    صورتي كه اصالً اين

جـرئـت      دادند، اما بـه  اي) از خود نشان مي   و تعصب ملّي (ناسيوناليستي تركيه 
توانم بگويم كه حتّي يك برخورد ضدكُردي يا شوونيستي در تـظـاهـرات     مي

ا           وجود نداشت. شمار زيادي از كُردها در مقاومت مردم شركـت كـردنـد، امـ
رنگ و نـاچـيـز     (حزب كارگران كردستان) بسيار كم   “ پ.ك.ك  “حضورِ حزب 

 بود.
 
به ارتباط خيزش اخير با رخدادهاي سـوريـه و     “:  نامه مردم” 

يي كرديد،  تر اشاره پيش“  عدالت و توسعه“هاي حزب  سياست
 باره بيشتر توضيح دهيد؟ ممكن است در اين

)             آنچه در سوريه مي كمال اُكويان:  گذرد و ناموفق بـودنِ (تـا كـنـونِ
نيروهاي مخالف در سرنگون كردن بشار اسد، روحيه مردم تركيه را هم بـاال    

حزب عدالت ” ها موفقيت انتخاباتي، براي نخستين بار  برده است. پس از سال 
شكست خورد. اگرچه اين پيروزي بـه   [در يك سياست اصلي خود]   “  و توسعه

بيني و اميد مردم تـركـيـه     طور عمده به مردم سوريه مربوط بود، اما به خوش
 نيز كمك كرد.

 
هـاي   هاي اسالمگرا در ناآرامي گيريِ گروه موضع“:  نامه مردم” 

آلـود مـاهـي         اخير چيست؟ آيا سعي بر اين دارند تا از آب گل
 بگيرند؟

اسالم سياسي در تركيه هميشه هوادارِ آمريكا بوده اسـت،   كمال اُكويان: 
اين بدان معناست كه [اسالمِ سياسي] هميشه با كل سيستم درآميخته بـوده      

اي  ها پايگاه اجتماعي جدي و گسترده اصطالح راديكالِ آن هاي به است. گروه 
هـاي كُـردنشـيـن          عمده در منطقه طوِر كه به “ اهللا تركيه حزب“جز  ندارند، به

گري افراطي است. در   اش هم سنّي كند، و قدرت دارد، و ايدئولوژي فعاليت مي
، “ حزب عـدالـت و تـوسـعـه         ” نظر داشته باشيد كه، در طول دوره حاكميت 

دست آوردند، به صـاحـبـان     هاي كالني به هاي مذهبي بودجه بسياري از گروه
وكار بزرگ تبديل شدند، و از قدرت حاكم سود بردند. بنابرايـن، بـايـد        كسب

جوي اصلي هنـوز حـزب      گفت كه در ميان راستگراهاي تركيه، نيروي ستيزه
)، اسـت و نـه          MHP“ ( حـركـت مـلـي      ” افراطي فاشيستي، يعني:   راست

اي كه در رخدادهاي اخير در تركيه شركت نكرد. اين بدان   بنيادگرايي اسالمي
طورِعمده به نيروي پليس بـايـد      معناست كه، اردوغان براي مقابله با مردم به

هاي او براي جلب و برانگيختن هوادارانش برضد  كرد، چرا كه تالش تكيه مي
تظاهركنندگان، هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، شكست خورد. فـقـط    

كنندگاني كه پول خوبي به آنان داده شـده بـود بـه         شمار اندكي از تحريك
هاي اعتراضـي   كار هم حركت هاي خيلي محافظه صحنه آمدند. حتّي در محله 

] هواداران اردوغان    يي صورت گرفت بي بزرگ و گسترده آنكه اصالً با [واكنشِ
 رو شود. روبه
 
تأثير كلّي رخدادهاي اخير بر مردم تركيـه چـه     “:  نامه مردم” 

بوده است؟ اگر ممكن است درباره تأثير رخدادهاي اخير بـر  
 نقشه سياسي تركيه توضيح بدهيد.

اي و تاريخي تغيير   ريشه طورِ موازنه سياسي در تركيه به كمال اُكويان: 
كرده است. مردم تركيه كه به مطيع و آرام بودن معروف بـودنـد، نشـان       
دادند كه چنين نيست. در اين ميان، نيروهاي چـپ عـرصـه عـمـل و              

ويژه براي حزب كمونيست تركيه كـه   محبوبيت زيادي به دست آوردند. به 
تواند بدون در نظر گرفتن  تا كنون چنين بوده است. هيچ سياستمداري نمي 

نَفسِ مردم در جريان ايـن رخـدادهـا       واكنشِ مردم گامي بردارد. اعتماد به 
روز، در  8بازسازي شد و قوت گرفت. يادتان باشد كه، در مدت نزديك به  

هاي اصلي استانبول هيچ قدرت دولتي حضـور نـداشـت. واقـعـاً              بخش
گويم، مطلقاً هيچ! و هيچ جرم و جنايتي هم صورت نگـرفـت، هـيـچ         مي

گذاشتند، و همبستگي در    مشكلي پيش نيامد، مردم به يكديگر احترام مي
كلي تغيير كرده است و ديگر  ميان مردم در حد بسيار بااليي بود. اوضاع به 

 مثل سابق نخواهد بود.
 
هاي مردمي در  تأثيرِ متقابلِ رخدادها و خيزش“:  نامه مردم” 

بينيد؟ معتـرضـان    ديگر را چقدر مهم مي ايران و تركيه برهم
ترك چه نظري درباره جنبش مردم (يا جنبش سبز) در ايران   

 دارند؟
در چشم مردم تركيه، ايران دو چـهـره دارد. يـكـي             كمال اُكويان: 

حاكميت اسالمي است كه بيشتر مردم با آن آشنايي دارند و آن را مذمـوم  
ويژه در ميـان   شمارند، و حتّي از آن بيزارند. اين گرايش را به  و محكوم مي

توان ديد. آنان دربـاره      مردمي كه در جنبش اخير تركيه شركت داشتند مي
گذرد هيچ ترديد و توهمي ندارند. از آنـجـا كـه        واقعيت آنچه در ايران مي

جنبش تركيه خصلت سكوالر (غيرمذهبي) دارد، در آن بـراي مـلّـاهـا و           
 شان جايي وجود ندارد. هاي ضدمردمي سياست

گيريِ ايـران بـرضـد       هائي از مردم تركيه با موضع از سوي ديگر، بخش
دانيم كـه   اياالت متحد آمريكا همراهي و همدلي عميقي دارند. البته ما مي 

اين امري ظاهري است و توهمي بيش نيست، ولي واقعيت در تـركـيـه        
آمـوزنـد و      همان است كه گفتم. از آنجا كه مردم عادي با تجربه خود مي 

هاي حاكم در ايـران   گيرند، بسياري از مردم تركيه وقتي محفل تصميم مي
كنند، كـه     ها به ديده احترام نگاه مي كنند، به آن را با اردوغان مقايسه مي

براين، از آنجا كه ايران از رژيم سوريه حمـايـت    امري طبيعي است. عالوه 
آميز مردم نسبت به ايـران شـده        كند، اين هم موجب گرايش حمايت مي

طور كه گفتم، رويكرد مردم[تركيه] دو جنبه يا دو چهره دارد:      است. همان 
ا در        دانند در ايران چه مي خوبي مي در سياست داخلي، مردم به گـذرد، امـ

 كنند. اي، با موضع رژيم ايران همدلي مي  امور منطقه
حزب كمونيست تركيه، براي جلب حمايت [مردم تركيه] از مبارزه مردم   

اينكه  ايران در راه دستيابي به آزادي و برضد رژيم ارتجاعي آن كشور و بي
يي داده شود، تمام تالش خـود را     براي تجاوز يا دخالت امپرياليستي بهانه

انـد،   هاي ايراني برد. طرف اعتماد ما حزب توده ايران و كمونيست  كار مي به
كـنـيـم. مـبـارزه بـا               ها را دنبال مي هاي آن گيري ها و موضع كه تحليل

هايي كه درباره محور ضدامپرياليستي ايـران  بنيادگرايي، ليبراليسم، و توهم
 ايدئولوژيكي بزرگي است.  شود، مبارزه چين دامن زده مي -روسيه -

 
وسوي رخدادها در تـركـيـه را         آينده سمت“:  نامه مردم” 

 بينيد؟ چگونه مي
داري آمريكا و اروپا، شامل بورژوازي تـركـيـه،       سرمايه كمال اُكويان: 

يـي بـدون        وجود آوردن گـزيـنـه      تالش دارد اين جنبش مردمي را با به
حـزب  ” گرايي، كـه الـگـوي         اردوغان، از راه خود منحرف كند. نوعثماني 

بوده است، در سوريه و اينك در مصر شكسـت خـورده      “ عدالت و توسعه
است. امروز اين الگو در درون تركيه هم در حال شكست خـوردن اسـت.      

داري آمريكا، اروپا، و بورژوازي تركـيـه] در       ها [سرمايه  براي همين هم آن
يي به وجود آورند و جنبش مردم را به بيراهه بكشانند  تالشند تا گزينه تازه

اش را بـراي         و عقيم بگذارند. حزب كمونيست تركيه از سويي فعالـيـت   
متمركز خواهد كـرد، و در         “ حزب عدالت و توسعه” خالص شدن از شرّ 

عين حال نيز تالش خواهد كرد تا همراه با ديگر نيروهاي سياسي، هرچـه  
اي را در پيشگاه مردم قرار دهد. ما اجازه نخواهيم داد     زودتر گزينه مردمي

) بورژوايي يا دولتي از رده       (غيرمذهبي   تا با الئيسيته تـوسـعـه و      ” گراييِ
اما بدونِ اردوغان، دوباره مردم را فريب دهند. اينـك زمـان آن        “  عدالت

 فرارسيده است كه مبارزه را تا پيروزي نهايي ادامه دهيم.
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ها رو به افزايش نهاد و گسترش يافت.  از اوايل پاييز گذشته، اعتراض
در آنكارا زدوخوردي ميان پليس و دانشجويـان رخ داد، و اردوغـان           
مجبور به ترك محوطه دانشگاه شد. اين آغاز كار بـود. در پـي ايـن            

جا به راه افتاد. به   يي در مقياسي بزرگ در همه رخداد، تظاهرات گسترده
همين دليل بود كه حزب ما در اسفند ماه اعالم كرد كه، پـايـانِ كـار        

نزديك است، و از اعضا و هـواداران حـزب         “  حزب عدالت و توسعه” 
طورِموقت كنار بگذارند و    خواست كه كارهاي روزمره عادي حزبي را به
 آمده بپردازند. به فعاليت مطابق با شرايط اضطراريِ پيش

و سرانجام خيزش خردادماه آغاز شد. خراب كردن يك پارك (فضاي   
ور شدن اين خـيـزش،    يي بود براي شعله جرقه “ ميدان تقسيم” سبز) در  

حد و حصر و جمعيِ مردم نسبت به اردوغان و  كه خود برآمد بيزاري بي
 حزب او بود.

 
تركيب اجتماعي نيروهاي شركت كننده در   “:  نامه مردم”

 اين خيزش چگونه است؟
شود و نبايد به تركيب اجتماعي چنين جنـبـش    نمي كمال اُكويان: 

ميليون نفر در    10عظيمي برخورد و ديدي مكانيكي داشت. نزديك به  
 “ ميدان تقسيـم “تظاهرات در سراسر كشور شركت كردند. آناني كه در  

و پيرامون آن در استانبول در برابر پليس ايستادند، در آغاز كار بيشتر از 
حال بودند. اما پس از آنـكـه         كرده و قشرهاي ميانه كارمندان تحصيل

ها گسترش يافت و عده بيشتري وارد تظاهـرات اعـتـراضـي        اعتراض
تر جامعه اكـثـريـت     دست هاي تهي شود گفت كه آنگاه بخش شدند، مي

دادند. كارگران هم در ميان اين جمعـيـت     تظاهركنندگان را تشكيل مي
 “ مقاومت مـردمـي    ” بودند، اما بايد گفت كه اين جنبش كمابيش يك 

 همگاني بود.
 
اين خيزش و جنبش تا چه حد سـازمـان     “:  نامه مردم” 

 يافته بوده است؟ و چگونه؟
طورِعمده خودانگـيـخـتـه بـود.         خيزش خردادماه به كمال اُكويان:

خشونت و ددمنشيِ پليس، و محاسبه غلط دولت، در فاصله چند ساعت 
كشاند. بايد بگويم كه، اين ميدان در     “ ميدان تقسيم” مردم را به سوي 

ها جمعيت زيـادي از مـردم        خصوص جمعه استانبول جايي است كه به
روند. يكـي    هاي فرهنگي به آنجا مي براي خوردن و آشاميدن و فعاليت

هاي گذراندن روز و تجمع مورد عالقه مـردم اسـت. آن روز           از محل
مردم زيادي در آنجا جمع شده بودند و همه هم عصباني و خشمگـيـن   

وقفه پليس بـه مـردم، نـقـش          زمان با حمله بي بودند. در روز اول، هم 
، كـه    “ استـقـالل  ” يافته هم تعيين كننده بود. خيابان   هاي سازمان گروه

خيابان اصلي منتهي به ميدان است، خيابان محوري مقاومت مـردمـي   
جا بود كه حزب ما همراه با چند گروه ديگر تالش زيادي  بود. در همين 

ساعت زير كنترل خود نـگـه دارد. مـردم          8كرد تا خيابان را به مدت 
عادي ديگر ترس نداشتند و خيلي زود بر خود مسلّط شدند و دست بـه  

اي در     ابتكارهاي بسيار جالبي زدند. همان شب، تا صبح تظاهرات توده 
 سراسر كشور در جريان بود.

ها و نيروهايي از همه نوع در    البته پس از به راه افتادن جنبش، گروه
هاي معروف هم آمدند و سعي كردند به  آن درگير شدند. حتّي� هنرپيشه 

ها نتوانستـنـد    اين جنبش تاريخي صورت ديگري بدهند. اما اين تالش 
 ماهيت و سرشت اين جنبش را عوض كنند.

 
هـاي   هاي فوري و درازمدت، يا هدف برنامه“:  نامه مردم” 

 اعالم شده اين خيزش كدامند؟
از همان آغاز كار، مردم با صداي بلنـد خـواسـتـار        كمال اُكويان: 

استعفاي اردوغان شدند. اين خواست هنوز هم پابرجاست و يـكـي از        
هاي مشخص اين خيزش است. شعارهاي فراوان ديگري هم در     هدف

داده شده است، و چند شـعـار هـم       “اسالمي كردن كشور”اعتراض به 
برضد امپرياليسم سر داده شد. بايد بگويم كه، مردم بـدون تـرديـد و         

دهند.  درنگ به شعارهاي انقالبي و سوسياليستي هم پاسخ مثبت مي بي
توانيم بگوييم كه اين خيزش جنبشي خودانـگـيـخـتـه بـر پـايـه              مي

سكوالريزم (جدايي دين از حكومت) است كه بـه سـوي چـپ هـم             

 ادامه  گفت و گوي نامه مردم با رفيق  كمال اگويان...

 گرايش دارد.
 
آيا حزب كمونيست يا هر نيروي سياسي ديگري، “:  نامه مردم” 

 دادن چنين خيزشي را داشت؟ انتظارِ روي
كس انتظار پديده اجتماعي عظيمي در اين مقيـاس را     هيچ كمال اُكويان: 
اي    هاي واقعي فراواني از ناآرامي تر گفتم، نشانه طور كه پيش نداشت. اما همان 

اش آشكارا اعالم كرد   شد. حزب ما در انتشارات  گسترده در ميان مردم ديده مي
تاوان نظر و تفكر احمقانه خود را مبني بـر   “ حزب عدالت و توسعه” كه، امسال 

 پذيرند، خواهد پرداخت. اينكه هرآنچه را دولت انجام بدهد مردم مي
 
هاي اجتماعي و سياسي، بـراي مـثـال         سازمان“:  نامه مردم” 

هاي سياسي مخالف[اپوزيسيون] از چپ، يا سنديكاها، در      حزب
 اند و تا چه حد؟ اين خيزش چه نقشي داشته

توانست اين جنبش را    تنهايي نمي اي به هيچ نيروي سياسي كمال اُكويان: 
هاي بورژوايي حاضر در پارلمان هم هيچ تـالـشـي     راهبري كند. در ميان حزب 

براي هدايت اين جنبش صورت نگرفت. فقط برخي از اعضاي پارلمان از حزب  
 “ خواه مردم جمهوري” سوسيال دموكرات  �در اين جنبش شركت كردند و حتّـي ،

هـا و       مورد ضرب و شتم پليس هم قرار گرفتند. تا جايي كـه بـه سـازمـان         
هاي چپ مربوط است، همگي از كوچك تا بزرگ، در اين خيزش سهيـم   حزب

بودند و در آن شركت داشتند. از آنجا كه توان تشكيالتي حزب كـمـونـيـسـت       
تركيه بيشتر بود، و آمادگيِ حضور در چنين جنبشي را داشت (اضافه كنم كـه،     

 -هاي تركيه است كه بر خـط مشـي سـكـوالر         حزب ما يكي از معدود حزب
تأكيد و اصرار دارد و با اين نظر كه چپ بايد با اسالم  -جدايي دين از حكومت

سياسي ائتالف سياسي كند، مخالف است)، حزب ما تـوانسـت بسـيـاري از            
ها را هدايت كند و ميزان محبوبيت خود را باال ببرد. اما اين تغييري در   اعتراض

دهد. بايد بگويم كه، جنبش كنوني، هنوز جنبشي اسـت    تصوير كلّي اوضاع نمي
 بدون پيشاهنگ.

هـا     برانگيز داشتنـد. آن     سنديكاها هم در جريان اين خيزش حضوري سؤال
نتوانستند اعضاي خود را بسيج كنند، نتوانستند اعتصاب عمومي را سـازمـان       

هاي داخلي خود بودند. يكي از پـيـامـدهـاي           دهند، و همچنان سرگرم رقابت
خيزش خردادماه اين بود كه، جنبشي واقعي در طبقه كارگر بـه وجـود آورد.         
كارگران آگاهي كه به حزب ما پيوستند، از كار با سنديكاهاي موجود پـرهـيـز      
 دارند. البته ناگفته پيداست كه اين خود چالشي پيشِ روي مبارزه ما خواهد بود.

 
هاي اقليت حـاضـر در        گيري ديگر حزب موضع“:  نامه مردم” 

هاي مذهبي و ملّي چه نظري  مجلس چيست؟ كُردها و ديگر گروه
 درباره اين جنبش مردمي دارند؟

وقتي متوجه شـد     “ حزب عدالت و توسعه” حزبيِ  دولت تك كمال اُكويان: 
هاي ديگر متفاوت است، واقعاً هراسان شـد. اردوغـان       كه اين جنبش با جنبش

دستور داد كه بساط معترضان را هرچه زودتر برچينند، اما در اين كـار مـوفـق      
شود، اما مردم در هر فرصتـي   اي در جنبش ديده مي نشد. اگرچه فروكش نسبي 

كنند دوباره و به صورت جمعيتي عظيم، دسـت بـه اعـتـراض و            كه پيدا مي

 14ادامه  در صفحه 

 مراسم پذيرش اعضاي جديد به حزب كمونيست تركيه در استانبول
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طورِدائم گسترنده جنبشِ اعتراضي مردم تركيه كـه از روز         هاي به دامنه
استانبول با ابراز نارضايتي نسبت بـه     “ ميدان تقسيم“خردادماه در 10جمعه 

تصميم دولت در تخريب يك پارك آغاز شد با سرعتي تـمـام شـهـرهـاي        
طـورِعـمـده خـودجـوشِ         بزرگ تركيه را نيز در خود فرو گرفت.  شركت به 

قشرهاي مختلف مردم و از جمله فعاالن محيط زيسـت، دانشـجـويـان و         
هـاي     از سـيـاسـت     ديده جواناني جويايِ كار، كارگران و زحمتكشاني صدمه

آمـده از       تـنـگ     اقتصادي نوليبرالِ دولت، هنرمندان و روشنفـكـرانـي بـه      
، و   “ حزب عدالت و تـوسـعـه       ”هاي سختگيرانه دولت اسالمگرايِ  سياست

هاي خـونـيـن     مخالفاني رودررو با عملكرد دولت تركيه در رابطه با درگيري
يي كارا بخشيدند. دولت تركيه در رويايي بـا    سوريه، به اين جنبش مشخصه

 هاي مشخصي را به نمايش گذارده است.    اي عمالٌ   ناتواني اين جنبش توده
هايي معين ميان بافت جمعيتي، فرهنـگـي، و شـرايـط          به دليل شباهت

هـاي     گيري از تـحـول       اجتماعي دو كشور[ايران و تركيه]، مطالعه و درس  
هاي اخير تركيه را براي خود و هـمـه مـبـارزان راه آزادي،            سياسي هفته

مان ضرورتي انكارنشدني يافتـيـم. در       دموكراسي، و عدالت اجتماعي ميهن
تبادل نظر با نيروهاي مترقي تركيه اهميت بسيار دارد كه شرايط فرا رفـتـنِ   

مـنـد    سريع اعتراضي محدود به سوي جنبشي پيگير، گسترش يابنده، و بهره
 اي وسيع، مورد توجه و تحليل قرار گيرد.  از پايگاه اجتماعي
خردادماه و 11و  10گوها و تبادل نظرهايي كه در روزهاي  و در ادامه گفت

هـاي عـمـده         خردادماه، در ارتباط با مشخصه 31و  30سپس در روزهاي 
رهـبـران      -جنبش اعتراضي در تركيه با رفقا آيدمير گولٌر و كمال اُكـويـان  

هاي تيرماه رفـيـق    صورت گرفت، در ميانه -برجسته حزب كمونيست تركيه
نـامـه   “يي با خبرنـگـار      اُكويان، دبيركل حزب برادر، پذيرفت تا در مصاحبه

 هاي كنوني ارائه دهد. اي در زمينه تحول بندي ، جمع“مردم
هاي حزب كمونيست تركيه  آور شويم كه، فعاالن، اعضا، و سمپات بايد ياد

اند.  در اين جنبش اعتراضي با هدف پيشبرد و تعميق آن شركت فعال داشته
تيرماه، در جريان  19بر اساس بيانيه اخير حزب كمونيست تركيه، چهارشنبه 

يي از كادرهـا و     حمله پليس و نيروهاي امنيتي به تظاهرات صلح آميز، عده
اعضاي فعال حزب، از جمله رفيق اركان باس، عضو كميتـه مـركـزي، و        
كميل تنرك، دبير كميته استانبول حزب كمونيست تركيه و هـمـچـنـيـن        

هاي آكادميك و هنري استانبول، پس از اينكه مورد ضرب و شتم  شخصيت
اند.   حزب توده ايران، همبستگيِ كاملِ خود را بـا    قرار گرفتند بازداشت شده

دارد، و عملكرد سركوبگرانه دولت و    جنبش اعتراضي مردم تركيه اعالم مي
كند. حزب تـوده      هاي انتظامي و امنيتي تركيه را شديداٌ محكوم مي دستگاه

ايران، آزاديِ اعضا، فعاالن، و كادرهاي مركزي حزب كمونيست تركـيـه از     
 ها را خواستار است.        بازداشتگاه

 
رفيق اُكويان، با تشكر از پذيرش انجام ايـن    “:  نامه مردم” 

هاي خـيـزش    كنيم درباره زمينه وگو، در آغاز خواهش مي گفت
مردمي اخير در استانبول و ديگر شهرهاي تـركـيـه، بـراي         

خواننـدگـان   
 “ نامه مردم” 

 توضيح دهيد.
ــال   ــمـ كـ

مـردم   اُكويان: 
تركيه پيـش از    
اين، يعـنـي از     
ــال      ــل س اواي
1 3 8 1

[خــورشــيــدي]،   
نيز بارها خشـم  
خود را نسبت به 
حــزب حــاكــم   
تركـيـه نشـان      

اسـالمـي   ” اند. جنبش مردم، در برخي موردها، واكنشي بوده است بـه      داده
هاي اقتصادي داشـتـه      كشور، و در موردهاي ديگر، ريشه در مسئله “ كردن

ها اين بود كه، به بخش مشخصـي از جـامـعـه          است. مشكل اين واكنش 
آمـوزان     شدند و تداوم هم نداشتند. يـك بـار دانـش        منحصر و محدود مي

كردند، و    زدند، يك بار زنان اعتراض مي پيمايي مي ها دست به راه دبيرستان
كردند. در   بار ديگر كارگران در بخشي معين صداي اعتراض خود را بلند مي

كرد كه  شدت نگران اوضاع بود و تالش مي همه موردهاي پيشين، دولت به
ها رودررو نشود، و هر بار هم توانست اوضاع را آرام كند و زير كنترل  با توده

 نگه دارد.
از زماني كه موضوع سوريه پيش آمد، اوضاع شروع بـه تـغـيـيـر كـرد.           

هاي اردوغان در ارتباط با سوريه هرگز مورد تأييد مردم نبوده اسـت.   سياست
شدت انتقاد داشتند و نگران اوضاع بودند، و حـتّـي طـرفـداران          ها به علوي

هاي مشخص و قـاطـعـي       ) هم اعتراض  (AKP“ حزب عدالت و توسعه” 
بر دخالت در امور داخلي سوريه و “  حزب عدالت و توسعه” داشتند. پافشاري  
تدريج فعاليت خود را به داخل خـاك   كه به -هاي تروريستي حمايت از گروه

اي را در ميان مـردم      ريزي، تحولي ريشه و خون -تركيه هم گسترش دادند
 وجود آورد. عادي به

با بهانه حفظ ثبات اقـتـصـادي       “ حزب عدالت و توسعه” يادمان باشد كه 
خواست مردم را به سكوت وادارد، و اين در حالي است كـه اكـثـريـت          مي

ها بدهكارند. اقدام حزب حاكم براي دخالت و درگير   بزرگي از مردم به بانك
يي بود كه خودش به خـودش     اي، در واقع ضربه  شدن در كشمكشي منطقه

 “ حزب عدالت و توسعه” هاي ديگري هم در كارند.   ها و علت زد. البته عامل 
هاي دولـت     كردن جامعه افزود. اقدام  “ مهندسي” اش براي  آشكارا به تالش

برضد نوشيدن مشروبات الكلي هيچ ربطي به بهداشت و سـالمـت مـردم        
يافته در زندگي اجتماعي مردم بر مـبـنـاي       يي سازمان نداشت، بلكه مداخله
 اصول اسالمي بود.

با رفيق كمال اُكويان،  “نامه مردم”گويِ  و گفت
 رهبر حزب كمونيست تركيه

جنبشِ اعتراضي: پاسخِ مردم تركيه 
 به اردوغانِ ديكتاتور!

 15ادامه  در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده
 يورو 110به ياد رفيق دانش از رشت                                      
 كرون 200به ياد رفيق ايرج جعفري از سوئد                             


