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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 دست امپرياليسم از سوريه كوتاه!

* حزب تودة ايران هرگونه مـداخـلـة          
هايِ سوريه را با قـوت        نظامي در درگيري  

كند، و آن را بـرضـد         و شدت محكوم مي   
آيندة صلح، رعايت حـقـوق بشـر، و            
دموكراسي در اين كشور و خاورمـيـانـه         

 داند! مي
* سياست خارجيِ اياالت متـحـده و          

و “  اتـحـاديـة اروپـا      ” متحدانِ آن در      
هايِ مرتجعِ خاورميانه، در مسير       حكومت

و عملـي   “  خاورميانة بزرگ ” پيشبرد طرح   

روريِ         كردنِ آن، و استوار داشتنِ سـ
جانبة امپرياليسم در اين منطـقـة         همه

 استراتژيك جهان است. 
 

* حمله نظامي اياالت متحـده بـه          
سوريه زير هر پوششي مـي تـوانـد          
منطقه  خاورميانه را به درگيري هـاي        
وسيع، مخرب و خونين  نظامي  جديد        

 بكشاند.

 6ادامه  در صفحه 

 تأملي بر بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

 به ياد آر!

 3ادامه  در صفحه 

 8و  7و سياست وزير جديد كار        در صفحات  ،فقيه راهبرد اقتصادي رژيم واليت
 11توسعة اقتصاديِ ويتنام، همچنان ادامه دارد                                             در صفحه 

  2ادامه  در صفحه 

مراسم گرامي داشت خاطره هـزاران      
جان باخته فاجعه ملي كشتار زندانيـان       
سياسي ايران، با شركت شـمـاري از         
نيروهاي مترقي ايران و ديگر كشورهـا       

 در لندن برگزار شد. 
در اين مراسم، نخست نمايش كوتاه ويديويي       
از گلستان خاوران و مبارزات پيگـيـر خـانـواده            
زندانيان سياسي و جان باختگان خلق به نمايش        
گذاشته شد و در پي آن يكي از  زنـدانـيـان                
سياسي، از سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)،         
كه در زندان هاي اوين و گوهر دشت از نزديك          

سازمان مجاهدين انقالب اسـالمـي بـا انـتـشـار              
هايش در ارتـبـاط بـا          شهريورماه، ديدگاه   7يي،    بيانيه
و نقش اصالح طلبـان در         -هاي سياسي ايران    تحول

را تشريح كرد. بيانيه سازمان مجاهـديـن         -اين فرآيند 
هـاي     انقالب اسالمي ازآن روي كه در آن با تناقـض       

 روييم، نيازمند واكاوي است.  گوناگون روبه
بيانيه به فشارهاي وارد شـده پـيـش از شـروع                

خصوص بـر اصـالح          انتخابات به فعاالن سياسي، به    
طلبان، با هدف برگزاري انتخاباتي مهندسي شـده و        

كند،   سپس رد صالحيت هاشمي رفسنجاني، اشاره مي      

هايـي دانسـتـه        و اين فشارها را از جمله دليل      
است كه اين سازمان را به گزيـنـة شـركـت             
نكردن در انتخابات رياست جمهوري كشانيـد.       

اما نقش آفرينـي    ”  بيانيه در ادامه آورده است:       
اي عوامل و رخدادها طي آخرين روزهـاي          پاره

گيري، كـه بـررسـي آن            منتهي به روز رأي   
نيازمند مجالي ديگر است، به تغييـر مـوازنـه           
صحنه رقابت و ناكامي تالش اقتـدارگـرايـان         
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تحرير در      بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، بر بستر چنين سياستي به         
ايـن  ” نـويسـد:         از جمله مـي      -در چندين مورد    -آمده است. براي مثال، بيانيه     
تر شدن شكاف و روند جدايي اصول گرايان معتـدل   انتخابات همچنين  از عميق    

طلبان از    هاي افراطي حكايت داشت. ... حاكميت قادر به حذف اصالح                 از جريان 
طلبان فاقد  تـوان الزم           عرصة سياسي كشور نبوده و نخواهد بود، اما اصالح          

براي وادار كردن حاكميت به پذيرش رسميت و مشاركت خويش در سـاخـتـار                
گـرايـان (شـامـل          قدرت هستند. ... او[روحاني] خواهد كوشيد قشر عاقل اصول              

هاي نزديك به سپاه، كيـهـان، و جـبـهـه                غير از گروه    گرايان به   اكثريت اصول 
پايداري) را با خود همراه كند. ... در شرايط حاضر كه كشور در سطح مـلـي بـا               

طلبان بايـد     هاي سختي مواجه است، اصالح        مشكالت، تهديدها و آسيب پذيري    
هاي   هاي داراي تعهدات و انگيزه      در جهت ائتالفي ملي ميان همه احزاب و گروه        

آيـا ديـد     “  گرايان معتدل و معتقد به منافع ملي تالش كنند.           ملي از جمله اصول   
وجود آمدنِ همكاري بيـن       ، كه پيشبرد روندهاي مورد نظر را در به          “ بيانيه” كليِ  
شان چند گروه را مستنثي       هاي مختلف حكومتي جستجو مي كند (و از بين           طيف
هـاي     ها در منـاسـبـات جـنـاح           كند)، اتفاقي است و يا اشتباه در ارزيابيِ آن           مي

حكومتي است و يا اينكه بر اساس تفكري تنظيم شده است كه بـازگشـت بـه                  
كند؟ جالب    را تداعي مي  “  آرامش فعال ” يي همچون     هاي شكست خورده    سياست

هاي اجتماعي مبتـنـي       اينكه، در بيانيه به رويكردي كه بر تكيه كردن به جنبش          
اش از      باشد اشاره نگرديده است، و به همين دليل است كه بيانيه در ارزيـابـي         

شـان     طلبان، آنان را در واداشتنِ حاكميت به پذيرشِ رسميت و مشاركت            اصالح
گرايـانِ   متناوب، بر نقش اصول   طورِ  داند، و به    در ساختار قدرت فاقد توانِ الزم مي      

طورِمستقيم از شخصـيـت و گـروه            ورزد. هرچند كه بيانيه به         معتدل تاكيد مي  
گرايانِ معتـدلِ   معيني نام برده نشده است، اما به نظر مي رسد كه از جمله اصول     

اند. اين جريان سياسي متحجـر و           مورد نظر آن، نيروهاي فعال در هيئت موتلفه       
ورزد، بـلـكـه در          طلبي آشكارا دشمني مي     تنها با جنبش اصالح       ضدمردمي، نه 

نيز نقشي مهمي را ايفا كـرده اسـت.        57انحراف كشاندن انقالب شكوهمند     به
، القاي اين نظريه است كه، روحاني بـه اصـالحـات             “ بيانيه” نكته ديگر در اين     

هـا و       سياسي و اقتصادي به نفع توده هاي محروم  اعتقاد دارد، اما بـا مـانـع                 
رو است. ما براي اينكه اين ارزيابي را بررسي كنيم، بـه          هاي بسياري روبه    مشكل

يـي     پردازد اشاره   قسمتي از بيانيه كه به رويكردهاي اقتصادي دولت روحاني مي         
، بـا اشـاره بـه          “ بيانـيـه  ” مي كنيم تا درستي يا نادرستي اين ادعا را بسنجيم.         

هاي محـروم و فـرودسـت           هاي طبقه   هاي گذشته كه در آن به خواست        تجربه
محوريت اقتصـاد  ” نويسد:   هاي نوليبرالي، مي توجهي شد و در انتقاد از سياست   بي

نوليبرالي از يك سو و تالش افراطيون حاكم در جلوگيري از توسعه سـيـاسـي،         
تواند زمينه را براي بازگشت پوپـولـيـسـم         فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر مي      

هـاي اقـتـصـادي و            طي ساليان آينده فراهم كند. دولت روحاني در سياسـت          
در بيانيه، به   “  اي داشته باشد.     اجتماعي خود بايد به اين آسيب پذيري توجه ويژه        

اي نه از منظر انتقادي بلكه با نوعي ابراز نگـرانـي              اتخاذ چنين رويكرد اقتصادي   
شود. اينكه اين قسمت از بيانيه در چه شرايطي تنظيم شده است بر مـا     توجه مي 

يي كه بخواهيم آن را بررسي كنيم، دغـدغـة            معلوم نيست، اما از هر ديد و زاويه       
هـاي     خصوص در اين عرصه [رويكرد اقتصادي] با خـواسـت        دولت روحاني به 

هاي آشكـار و نـهـان           عنوان تناسبي ندارد، و سياست      هيچ  زحمتكشان ميهن به  
مداران جديد پيرامون يورش به منافع زحمتكشان تنظيم گرديده و در حال              دولت

شهريـورمـاه،    1پياده شدن است. فرشاد مومني، اقتصاددان، در مصاحبه با ايسنا،    
هاي تاريخي است. او       كند، و آن، توجه نكردن به تجربه        به نكته جالبي اشاره مي    

هاي تاريـخـي      با اين توضيح كه، تاريخ همانند آيينة عبرت است و بايد از تجربه            
طـي  ” گـويـد:        گيري حال و آينده استفاده كرد، مي        براي اصالح و بهبود تصميم    

و  1353پژوهشي كه در مقايسه و بررسي اولين و آخرين شوك نفتي سال هاي              
درصد اشتباهاتي كـه در دور اول             90انجام داديم نشان داد كه حدود         1384

شوك افزايش قيمت نفت ايجاد شد در دور دوم نيز تكرار شد. ... بايد امـيـدوار                      
هـمـو، در     “  ها متوقف شـود.       اعتنايي  بود كه الاقل در دولت جديد اين روند بي        

در چارچوب برنامه تـعـديـل       ” گويد:     شهريورماه، مي   3وگو با روزنامه شرق،       گفت
اجرا درآمـد     آفرين در ايران هم به      بار و واقعاً فاجعه     طرزي خسارت   ساختاري كه به  
ها به چالش كشيده شده و چون منطق بازار از كـانـال بـرنـامـه             انسانيت انسان 

تعديل ساختاري سيطرة اجتماعي هم پيدا كرد و هركس صرفاً به اندازه پـولـي                
حساب آمد و در دستور كـار قـرار گـرفـت،              كه در جيب داشت صاحب حق به      

ها بـه     ها دست داد. وقتي خاتمي آمد براي انسان          احساس تحقيرشدگي به انسان   
گيرد بـعـد      حكم انسان بودن منزلت قايل شده پس بسيار مورد استقبال قرار مي           

اين نكته را گوشزد كردم كه اگر جناب آقاي خاتمي و همفكرانشان گوهر ايـن                
هايي كه ما داشتيم كشوري كـه          ها و تحليل    مساله را درنيابند و به اعتبار تجربه      
شود انگار كه وارد باتالقي شده كه هـر چـه               درگير برنامه تعديل ساختاري مي    

بيشتر دست و پا بزند بـيـشـتـر فـرو             
رود. هشدار داده بودم اگـر آقـاي             مي

حـركـت      يكباره به     انجاميد. جامعة نااميد اما مستأصل از وضع موجود، به         
نفع تنهـا كـانـديـداي          درآمد و در محدودة تنگ انتخاب، رأي خود را به           

، از   “  تحليل وضع مـوجـود    ”  بيانيه  در     “   تغييرخواه به صندوق ريخت.    
لحاظ اجتماعي، اقتصـادي، سـيـاسـت        كشور ايران به ” جمله آورده است:     

تـريـن شـرايـط         ترين و حساس    داخلي و سياست خارجي يكي از بحراني      
هـاي     بيانيه با تشريح نابساماني   “   كند.   دوران پس از انقالب را تجربه مي      

نـويسـد:     هاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي، در ادامه مي         عديده در زمينه  
نتايج انتخابات رياست جمهوري يازدهم نه حاصل اراده اقـتـدارگـرايـان             ” 

هاي گذشته، بلكه نتيجة تحرك جـامـعـة            حاكم به تجديد نظر در روش     
مستأصل و نگران از آينده، ابتكار عمل اصالح طلبان، و اشتباه محاسباتي            

 “  اقتدارگرايان حاكم بود.
حزب توده ايران، از هنگام برگزاري انتخابات رياست جمهوري تاكنون،          

ها و نظرهايش را در اين ارتباط بيان كرده است، و مـعـتـقـد                  گيري  موضع
نيست كه برگماري حسن روحاني به دليل اشتباه محاسباتيِ رهبري رژيم           

واليت فقيه بوده است. جالب است كه بيانيه ضمن اشاره به اين نـكـتـه         
كه، حذف رفسنجاني از صحنه انتخابات، اين سازمان[مجاهدين انـقـالب            
اسالمي] را مجبور كرد تا به گزينة تحريم انتخابات روي آورد، اما از بيان               

آورد.   ميان نمي   اين نكته كه چرا روحاني تاييد صالحيت گرديد، سخني به         
المللي، اين نظر  بيانيه با تشريح اوضاع وخيم كشور در عرصة داخلي و بين        

شرايط موجود حاصل هشت سال رياست جمهوري       ” را طرح مي كند كه:       
ما برعكس معتقديم كه وضعيت موجود، حاصـلِ    “  احمدي نژاد بوده است.    

خصوص از هنگام رياست جمهـوري       هايي است كه به     ادامة همان سياست  
طورِرسمي آغاز شد. تناقض بيانيه در          هاي اجراييِ آن به     رفسنجاني مرحله 

“ نـه ” ، و    76همين نكتة كليدي نهفته است. خيزشِ مردم در دوم خرداد            
تاريخي آنها به رژيم واليت فقيه اتفاقا در واكنش به سياست هشت ساله             
دولت رفسنجاني روي داد، يعني سياستي كه با ورشكستگيِ سيـاسـي و              

المللي توأم بود. افرادي كه در آن زمان بـاعـث              هاي بين   اقتصادي و تنش  
به وجود آمدن آن چنان وضعيتي گرديدند، هم اكنون در كابينه روحـانـي              

هايي پايبندند كـه      هاي كليدي را در اختيار دارند و به همان سياست           پست
 نتايج آن بر همگان روشن است. 

بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي هم از دوم خـرداد حـمـايـت               
كند، و هم رفسنجاني و نحلة [آموزة] فكري وابسته بـه او را جـزوِ                      مي

كند. جريانِ وابسته به رفسنـجـانـي، در             جريان اصالح طلبي ارزيابي مي    
طول دوران رياست جمهوري خاتمي، مخالفت آشكاري را  بـا جـريـان                

نمايش گذاشت، كه انحالل شوراي شـهـر تـهـران از                 اصالح طلبي به  
مدير مسئول روزنـامـة    -هاي زنده آن است. سخنان الياس حضرتي        نمونه

هاي نزديك به رفسنجاني، و مخالف اصالح طلـبـان در              اعتماد، از مهره  
 12روشنگر اين واقعيت است. بـه گـزارش اعـتـمـاد،                   -دوران خاتمي 

هـاي اسـالمـي         شهريورماه، الياس حضرتي در نشست اتحاديه انجمـن       
ما در مسايل كالن اشتراكات داريـم،       ” دانشجويان مستقل، از جمله گفت:       

اما در موضوعات فرعي و تاكتيكي اختالف داريم. اجراي حاكميت دينـي،        
اجراي قانون اساسي، اعتقاد به واليت فقيه جزو اشتراكات ما است. اما به              
عنوان مثال وقتي مي خواهيم همه بندهاي قانون اساسـي اجـرا شـود،                

آيد و گاهي در اختالفات كـه عـمـدتـًا در                تر مي   صداي آنها كمي پايين   
پـيـش      88رود. ... حادثه تلخي در سال             هاست، صداها باالتر مي     تاكتيك

آمد و ضرر سنگيني به نظام زد و دودش به چشم اين مـردم رفـت. بـا                     
ها به اميد و شور و        فضاي جديد ملت وارد فضاي جديدي شدند، نا اميدي        

خاطر منافع ملي و اعتبار اين ملت بـايـد              نشاط تبديل شده، يك جايي به     
نحله فكـري وابسـتـه بـه         “  ها صلوات بفرستيم و تمام بكنيم.        بر گذشته 

شان هم    جريان رفسنجاني اعتقادي به اصالحات ندارد، وعملكرد تاكنوني       
اين نكته را ثابت كرده است. در بازيِ تصاحب قدرت، اين نحله فـكـري         
معموالً با مانور بين نيروهاي سياسيِ درگيرِ با يكديگر، مـوقـعـيـتـش را                 

كند. در دوران رياست جمهوري محمد خـاتـمـي،             مستحكم و يا حفظ مي    
بـه  “  آرامـش فـعـال     ” حجاريان و گروهي ديگر از اصالح طلبان، نظريه         

اجرا درآمد كه از جـملـه           به  “  چانه زني در باال   ” عنوان تاكتيك مبارزاتي    
عواقب مخرب عقب نشيني مداوم اصالح طلبان در مقـابـل فشـارهـاي               
نيروهاي ارتجاعي و پايمال شدن حقوق و خواست هاي توده هاي مدافع            

رسد اين سياست آزموده شده و شكست خـورده،        نظر مي   اصالحات بود. به   
“ زياده خواهـي  ” در شكل و شمايلي جديد، به عنوان راه حل جلوگيري از            

 توده ها و كمك به دولت جديد مطرح مي شود.

 ادامه  تأملي بر بيانيه سازمان  ...

  10ادامه  در صفحه 
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شاهد جنايات رژيم واليت فقيه بوده است، بـه سـخـنـرانـي پـرداخـت.                    
سخنران ضمن اشاره به وضعيت دشوار زندانيان سياسي در سياه چال هاي            
رژيم واليت فقيه، از تالش مشترك همه نيروهاي مترقي در زندان بـراي             
مبارزه متحدانه بر ضد جالدان سخن گفت. سخنران در بخش ديگري از              
سخنانش، به برنامه ريزي مشترك مبارزان دربند، از جمله رفقاي توده اي            
و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در آن شرايط دشوار اشاره كرد و گـفـت               
اين درسي است كه امروز همه ما بايد از آن بياموزيم. سخنران در بخـش                
ديگري از صحبت هايش به بازديد مهاجراني، وزير وقت دولت رفسنجاني،           
از زندان ها اشاره كرد و گفت كه در آنجا زنداني جواني از او پرسيـد كـه                   
چرا ما را به عنوان زنداني سياسي به رسميت نمي شناسيد و بـراي مـا                   
حقوقي قايل نيستيد. به گفته سخنران مهاجراني در پاسخ به اين سـئـوال               

و سپس در مقابـل اعـتـراض         “  ما در ايران زندانيان سياسي نداريم     ” گفت  
 انبوه زندانيان به سرعت زندان را ترك گفت. 

سخنران بعدي اين نشست  نماينده كميته مركزي حزب توده ايران بود            
كه در سخنان خود به بخش هايي از اعالميه كميته مركـزي حـزب بـه             

مين سالگرد فاجعه ملي اشاره كرد. پس از نمـايـنـده حـزب        -25مناسبت  
دكتر بيژن حيدريان، يكي ديگر از زندانيان سياسي رژيم خميني دو قطعـه             
شعر زيبا، كه يكي از آنها سروده خود او بود قرائت كرد كه با استقبال گرم                

 حاضران رو به رو شد. 
در جلسه يابود خاطره جان باختگان فاجعه ملي، نيز شماري از شخصيت            
ها و رهبران احزاب كارگري حضور داشتند. از جمله رفيق سـالم عـلـي،                 
عضو رهبري حزب كمونيست عراق بود  در سخنان پرشوري به خـاطـره               
جان باختگان راه آزادي و رفقاي توده اي كه در اين فاجعه تكان دهـنـده                

جنايت تـكـان    ” جان خود را از دست دادند، درود فرستاد و  از جمله گفت:               
زنداني سياسي از چنان ابعادي برخـوردار         5000دهنده قتل عام نزديك به      

رفيق سالم علي ضمـن     “  است كه آن را بايد جنايت عليه بشريت دانست.         
سال عمر خود را در         25اشاره به مبارزه و پايداري قهرماناني كه بيش از          

زندان هاي رژيم شاه سپري كرده بودند و سرانجام به دست رژيم واليـت              
فقيه به قتل رسيدند همچنين اشاره كرد كه رژيم جنايتكار صدام حسـيـن              

، حمله نظـامـي مـعـروف         1988در عراق نيز در پي پايان جنگ، در سال          
دهكده كرد نشين سازمان دهي كه در جـريـان آن               4000را به   “  انفال” 

شمار زيادي بر اثر استفاده از سالح هاي شيميايي جان خود را از دسـت                 
 “  دادند و ده ها هزار تن به قتل رسيدند.

رهبران طرف، از   از جمله سخنرانان ديگر اين نشست، آقاي عزيزي بني          
عزيزي بني طرف سخنان اش را با اين شعر حافظ          جنبش خلق عرب بود.      

جرم اش اين بود كـه اسـرار           -ان يار كزو گشت سر دار بلند        ” آغاز كرد:      
در پنهاني تـام      67فاجعه اعدام هاي تابستان     ” وي گفت   “ .  هويدا مي كرد  

و در هاله اي از سكوت و پرده پوشي انجام شد، اما مگر مي شود چـنـيـن     
سال هنـوز هـمـه       25پس از ” وي افزود:  “  جنايتي را تا ابد پنهان ساخت.     

آشكار نشده واين كار وقتي ممكن اسـت         ابعاد مختلف اين تراژدي بزرگ      
كه آزادي بيان وامكان دسترسي به همه اسناد و مدارك قضايي آن دوره              

حاكميت تهران، سركوب نيـروهـاي   ” بني طرف افزود:   “  وجود داشته باشد.   
شركت كننده در انقالب بهمن را از كشتار واعدام ملت عـرب در شـهـر                  

دو سه سالي است كه بيشترين ميزان اعدام در ايران           خرمشهر آغاز كرد و     
ومي دانيم كه خود ايران از اين نـظـر در      از آن مبارزان خلق عرب است.      

فعاالن فرهنگي و مـدنـي        وي به دو گروه      “  جهان مقام دوم را داراست.     
عرب اهوازي اشاره كرد كه حكم اعدام آنان به تصويب ديوان عالي كشور             
رسيده است وهم اكنون در انتظار اجراي حكم خود هستـنـد وخـواسـتـار             
كوشش براي جلوگيري از اعدام اين هموطنان عرب مان شد. بني طـرف         

كانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب   ” در پايان سخنان اش درودهاي خود و        
را نثار همه جان باختگان راه دموكـراسـي و آزادي و               “  ستيزي در ايران  

  برابري در ايران نمود. 
شركت كنندگان در نشست همچنين پيامي از سوي آقاي فرزاد حكمت،           
نماينده حزب دموكرات كردستان، در انگلستان  دريافت كردند كه در آن           

ميـن  25دوستان و رفقاي محترم شركت كننده در مراسم يابود          ” آمده بود:    
سالگشت كشتار جمعي هزاران زنداني سياسي توسط  رژيم حاكم. بسـيـار              
مايل بودم كه حضوراٌ در اين جلسه شركت داشته باشم وليكن به دلـيـل                
يك قرار اضطراري كه گريزي از اجراي آن نبود، مجبور به مسافـرت بـه                
 خارج از لندن مي باشم و قادر به حضور در اين گردهمايي شما نمي باشم.

 ادامه  به ياد آر ...

قبل از هرچيز از دعوت حزب دموكرات كردستان براي شـركـت در ايـن                  
 مراسم تشكر مي كنم.

واحد حزب دموكرات كردستان در انگلستان همانگونه كه در آغـاز تـدارك              
اين برنامه اعالم كرده بود از اهداف و برنامه اين گردهمايي حمايت كامل مي              
كند.  حزب ما جنايات رژيم خونريز حاكم در تهران را و از جمله جنايـت بـي                    

را قوياٌ محكوم مي كند.  ما ضمن           1367سابقه و تاريخي آن در تابستان سال        
اعالم همبستگي با خانواده هاي قربانيان اين جنايت تاريخي از همه كوشـش             
هايي كه براي اعاده حقوق طبيعي آنان و اعالم رسمي اسامي قربانيان، تاريـخ              
و محل اعدام آن ها، تصميم گيرندگان و مجريان اين فاجعـه و بـه دسـت                    

 “عدالت سپردن آن ها حمايت مي كنيم.
از جمله سخنرانان ديگر اين نشست رفيق استيو جانسون، از اعضاي كميتـه             
اجرايي حزب كمونيست بريتاينا، و رفيق الشيخ، از اعضـاي رهـبـري حـزب                 
كمونيست سودان بودند كه در پيام هاي پرشوري ضمن ابراز هـمـدردي بـا                 
خانواده جان باختگان اين فاجعه هولناك همبستگي كمونيست هاي بريتانيا و            

 سودان را با مبارزات آزادي خواهانه مردم ايران ابراز داشتند.  
“  كميته دفاع از حقوق مردم ايـران   ” رفيق ليز پين،  از سوي شوراي اجرايي     

كه در آن اتحاديه هاي كارگري، و نيروهاي مترقي بريتانيا  حضور نيرومنـدي              
دارند، آخرين سخنراني اين جلسه يادبود بود. رفيق پين ضمن ابراز تسليـت و                 
گرامي داشت خاطره مبارزان راه آزادي كه در جريان فاجعه ملي جان خـود را                
از دست دادند، اشاره كرد كه كشتار زندانيان سياسي ايران به همه نـيـروهـاي                
مترقي در ايران، از جمله سازمان مجاهدين خلق، فدائيان اكثريت، حزب تـوده             
ايران، راه كارگر و ديگران لطمات جدي را وارد آورد. رفيق ليز پين اشاره كـرد               

مين سالگرد اين جنايت  25(كودير)، در   “  كميته دفاع از حقوق مردم ايران”كه  
هولناك خواهان رسيدگي و روشن شدن همه زواياي تاريك و افشاي هـمـه               

 سازمان دهندگان اين قتل عام تكان دهنده است.  
رفيق پين همچنين اشاره كرد كه براي همه نيروهاي طرفدار حقوق بشر و              
آزادي خواه، كه خواهان يافتن پاسخ به اين سئوال ها هستند، نگران كـنـنـده                
است كه در سالگرد اين جنايت هولناك يكي از سازمان دهندگان و مجـريـان               

 “اين قتل عام در كابينه آقاي روحاني بر مسند وزارت دادگستري نشسته است.
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پايان دادن به سانسور، و تأميـنِ حـقـوق           
 نويسندگان، مترجمان، و ناشران

شـده     هاي قشري اعمال    مخالفت و مبارزه با سياست    
فقيـه درعـرصـة        ازسوي نهادهاي مختلف رژيم واليت    

هاي فعاليت روشنفكران و       از ويژگي ،  فرهنگي و هنري  
است. در        دگرانديشان ميهن ما طي سه دهه اخير بوده       

نـژاد،     طول هشت سال گذشته در دوران دولت احمدي       
هاي بسـيـار      وزرات ارشاد به ارگاني در زير سلطة چهره       

طورِعـمـده وابسـتـه بـه            انديش و به    قشري و تاريك  
شد، و جلـوگـيـري از          نظامي تبديل     -نهادهاي امنيتي 

ريزي شـده     هاي گوناگون و فشارهاي برنامه نشر كتاب 
نگاران، نويسنگان، هنرمندان، و ناشـران، در          بر روزنامه 

ستيز ساليانِ اخير اين ارگـان        هاي فرهنگ   زمرة سياست 
كارآمدن دولـت جـديـد، يـكـي از             بود. اينك با روي 

هاي اصـلـي نـويسـنـدگـان، مـتـرجـمـان،                    خواست
طورِكلي كـوشـنـدگـان         نگاران، و ناشران، و به      روزنامه

عرصة فرهنگي و هنري كشور برچيدنِ بساط سانسـور         
كه علي    و فشارهاي امنيتي از اين عرصه است. هنگامي        

جنتي، وزير ارشاد دولت حسن روحانـي، در ابـتـداي             
داشت كه قصد دارد سانسور پـيـش از            فعاليتش اعالم   

نشر كتاب از سوي وزارت ارشاد را به خـود نـاشـران               
واگذار كند، با واكنش انتقادي و مخالفت قاطع ناشـران          

رو شـد. وزيـر ارشـاد            و نويسندگان سراسر كشور روبه    
در بـخـش    ” بود:     دولت يازدهم جمهوري اسالمي گفته      

اي از ناشران كـه خـودشـان           توان به مجموعه    نشر مي 
هاي الزم     شود كه بررسي      نظر هستند، اختيار داده     اهل  

خبرگزاري ايلنا،  ) “ [بخوان: سانسور] را آنها انجام بدهند        
 مردادماه). 28

روي تـازگـي      هيچ    درمخالفت با اين طرح، كه البته به      
ندارد و نخستين بار هم نيست كه از سوي حـكـومـت             

شود، دبير اتحاديه ناشران و كتابفـروشـان، در            ارائه مي 
مردادماه، خاطرنشان سـاخـت:        29وگويي با ايلنا،      گفت

هاي اخير اعتراضاتي را ازسـوي        مساله مميزي در سال   ” 
ترين خواسـتـه ايـن         همراه داشته. ... منطقي         ناشران به 

اصل آزادي بيـان در قـانـون              است كه اوال با اتكا به     
اساسي، قوانين و ضوابط نشر اصالح شـونـد. فضـاي             

داند   مميزي همچنان فضاي موهومي است و ناشر نمي       
استفاده از چه كلماتي درست است و يا چه كلماتـي را             

خواهنـد    بايد با چه كلماتي جايگزين كند... ناشران نمي          
شود... تا زمـانـي كـه             ها سپرده   آن  مسئوليت مميزي به  

كـنـد     اصل قانون و ضوابط اصالح نشود، چه فرقي مي        
كه مميزي قبل از چاپ باشد يا بعد از چاپ؟ بـعـالوه              
يكي از كارگردانان با سابقه سينماي ايران با اشاره بـه            
مواضع وزير ارشاد به موضوع سانسور (مميزي) اعـالم          
داشت، با عملكردي كه از مديران و مسئوالن فرهنگي         

هاي اخير ديديم، روشن است كـه         وزارت ارشاد در سال   
آقايان ابداً سينما، ادبيات، تئاتر، موسـيـقـي و سـايـر               

اند. به اعتقاد مـن         هاي هنري را دوست نداشته      گرايش
ي رسيدن به قـدرت و          ي موجود، دغدغه    تنها دغدغه 

 ”است.  سازي براي اهالي فرهنگ و هنر بوده حاشيه

درخصوص طرح وزير ارشاد دولت جديد، بايد تاكيـدكـرد          
كه، كوشش براي سپردن سانسور كتاب به ناشـران، و در             
حقيقت تحميلِ مميزي به ناشران، نخستين بار در دولـت            

شد. در دولـت         رفسنجاني در دهه هفتاد خورشيدي عنوان       
نژاد نيز اين طرح براي مدتي ازسوي وزارت          ضدملي احمدي 

ارشاد پيگيري شد، اما مخالفت قاطع و يكپارچه ناشـران و            
نشيني كند و طرح      گرديد كه دولت عقب         نويسندگان باعث 

شد. همان زمان گروهي از كوشـنـدگـان            به بايگاني سپرده    
بـودنـد        عرصه فرهنگ و هنر و دگرانديشان يادآوري كرده       

كه واگذاري امر سانسور به ناشران به معنـي آنسـت كـه               
ناشران به كارمندان اداره سانسور تنزل مقام پيـدا كـنـنـد!              

هرروي، لغوِ سانسور و تأمينِ حقوق نويسندگان و ناشـران        به
هاي جدي كوشندگان عرصه فرهنگ و هنـر از            از خواست 

معـنـاي پـايـمـال         است. سانسور در اساس به       دولت كنوني   
كارگيري آن از سوي      كردن آزادي بيان و انديشه است، و به       

وسطايـي    هاي پوسيده و قرون     ستيزي و رواج و تقويت انديشه       فقيه در راستاي فرهنگ     رژيم واليت 
است. هدف سانسور در جمهوري اسالمي رويارويي با فرهنگ و هنر مترقي، مردمـي، و مـلـي                     

 ميهن ماست!
 
 نجات درياچة اروميه: كدام راهكار و برنامه؟  

اي    نهد، و اين نـگـيـن فـيـروزه        وخامت مي وضعيت درياچه اروميه هر روز بيش از پيش رو به       
شود. در چندسال اخير، و پـس    رو مي كننده و خطرناك روبه طبيعت ايران با سرنوشتي بسيار نگران  

هاي غير كارشناسانه و مخرب سپـاه پـاسـداران             كه سدسازي   -از آغاز روند خشك شدن درياچه     
تاكنون نهادهاي مختلـف      -آن است     علت

جمهوري اسالمي عمـلـي در راسـتـاي           
جلوگيري از نابودي درياچه اروميه هـيـچ         

اند و گامي در ايـن جـهـت            اقدامي نكرده 
هاي پرطمطراق از    اند. انواع طرح    برنداشته

ربـط    هاي ذي   سوي دولت و ديگر دستگاه    
ارايه گرديده است كه همگي فقط و فقـط         

انـد.     كارانه داشـتـه     جنبه تبليغاتي و فريب   
شـد    اخيراً با آغاز فعاليت دولت جديد اعالم      

اي براي نجات درياچـه       كه كار گروه ويژه   
است. خبرگزاري مهر،      اروميه تشكيل شده    

شدن درياچه ارومـيـه را در        بود كه، حسن روحاني مقابله با خشك  داده مردادماه، نيز گزارش    28
من در سـفـرهـاي        ” بود:   است. خبرگزاري مهر از قول روحاني نوشته    هاي خود قرار داده       اولويت
ام به مردم اروميه قول دادم كه اگر رييس جمهور شدم در اولين جلسه هيات دولت مسالـه                    استاني

درياچه اروميه را پيگيري كنم و درجلسه ديروز (جلسه هيات وزيران) وزير نيرو موظف شد يـك                    
كار گروهي را براي رسيدگي به اين مساله تشكيل دهد و ظرف دو الي سه ماه گزارشي از رونـد                     

هاي همـگـانـي گـزارش        به فاصله اندك زماني پس از آن، رسانه       “  كند.     كار به هيات دولت ارايه    
هاي آينده بـه مـورد اجـرا         زيستي دولت يازدهم تدوين و در هفته         هاي محيط   دادند كه، سياست    

مردادماه، به دو سياست اصلي و فوري محـيـط زيسـتـي        31گذاشته خواهد شد. روزنامه اعتماد،       
جـزيـرة   “ويـژه       هاي زيست محيطي بـه    كرد: خصوصي سازيِ منطقه        دولت حسن روحاني اشاره   

دولت جديد بـر    ” ساخت:     ريزي براي نجات درياچه اروميه[!]. اعتماد خاطرنشان              ، و برنامه  “ آشوراده
بـاشـد،      است، دولت يازدهم، دولت تدبير و اميد، دولت اعتدال، هر اسمي كه داشته                 سركار آمده   

زيست كـه ريـيـسـش           است كه حوزه محيط زيست هنوز متولي ندارد. سازمان محيط          مهم اين   
است. ... در غـيـاب           حال خود رها شده     سكاندار به   شود، هنوز بي    معاون رييس جمهور محسوب مي    

او [رييس محيط زيست] اولين موضوع محيط زيستي در هيات دولت بررسي شد... خـبـر آمـده                         
شود [دولت روحاني ازايـن طـرح حـمـايـت                است جزيره آشوراده به بخش خصوصي واگذار مي         

ساله به بـخـش خصـوصـي           99ساله يا     30اي كه قراراست دريك طرح        كند]، [يعني] جزيره       مي
منتقل شود. ... مشاور عالي سازمان حفاظت از محيط زيست با تاييد اين خبر، شـركـت طـرف                          

هاي لبني معرفي كرد... او گـفـت             قرارداد با سازمان حفاظت محيط زيست را يك شركت فرآورده         
دهند تا سازمان حفاظت محيط زيست تجربه موفق ديگر كشورها در همكاري              ها اجازه نمي    رسانه

آوري است كه، جزيـره آشـوراده واقـع در دريـاي                  ياد    الزم به   ”باشد.   بخش خصوصي را داشته     
شـمـار      هاي محيط زيستي ايران و منطقه آسياي ميانه و قفقـاز بـه               ترين منطقه   مازندران از مهم  

رود و محل زندگي و پناهگاه حيات وحش نظير آهو، گوزن و انواع پرندگان كمـيـاب اسـت.                      مي
كند كه تمامي كارشنـاسـان و          دولت روحاني درحالي از طرح واگذاري جزيره آشوراده حمايت مي         

است كه، آيـا   اند. حال پرسش اين      صورت قاطع مخالفت كرده     مدافعان محيط زيست ايران با آن به      
تـريـن،      هايي قرار است پي نجات درياچه اروميه بـرخـاسـت؟ آسـان         با چنين راهكارها و برنامه 

ترين راه نجات درياچه اروميه، پذيرش نظر كارشناسان ارشد محيط زيسـت             صرفه  ترين، و به    علمي
ايران ازجمله دكتر اسماعيل كهرم است كه شكستن سدهاي غيراستاندارد براي ورود آب كـافـي                

گذر از وسط درياچه را خواستارند. تخريب سدهـا بـه               به درياچه و نيز برچيدن و تخريبِ راه ميان        
شده است، و اين طـرح از           هاي علمي درچند كشور جهان ازجمله آمريكا با موفقيت انجام             روش

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هاي علمي و دانشگاهي ايران و منطقه هـم بـرخـوردار               حمايت محفل 
وسيله سپاه    شده به   است. بايد توجه كرد كه سدهاي غيراستاندارد احداث        

االنـبـيـاء سـپـاه           اند. قرارگاه خـاتـم       پاسداران اغلب خاكي و غيربتوني    
پاسداران، وزارت نيرو در دولت احمدي نژاد، و بنياد مستـضـعـفـان، از                

 مخالفان طرح شكستن و برچيدن سدها بودند.
هاي زيست محيطي تنهـا يـك          سخن: خصوصي سازي منطقه      كوتاه

نتيجه دربرخواهد داشت، و آن، نابوديِ محيط زيسـت كشـور اسـت.            
ويژه سياست واگذاري جزيره آشـوراده بـه            روي، اين سياست، به     ازاين

بخش خصوصي، با مخالفت همه نيروهاي مترقي و مدافعان مـحـيـط          
 رو است!   زيست روبه

 
 تجاري  بزرگ  ها، و سود بادآورده سرمايه تحريم

نژاد و آغـاز كـارِ دولـت            همزمان با پايانِ كار دولت ضدملي احمدي      
هاي همگاني از افزايش چشمگـيـر واردات كـاالهـاي               يازدهم، رسانه 

 كشور خبرهايي را منتشر ساختند. لوكس به
  مردادماه، در گزارشي خـاطـرنشـان        13روزنامه آرمان روابط عمومي،     

اي اين روزها بـا        رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه عده       ” ساخت:   
اسـم     كشتي خودرو و كاالي لوكس را بـه          75خواستند    كاري مي   شلوغ

كننـد   دارو و كاالي اساسي واردكنند... [گفت] اينها يك مقدار شلوغ مي          
الي دارو و كـاالهـاي            و قصد دارند كاالهاي غيراساسي راهم البـه     

تومان ترخيص كنند و بعد در بازار آزاد بـا نـرخ          1226اساسي با نرخ  
 “تومان بفروشند. 3170تا  3000

يابد كـه، بـرخـالف ادعـاهـاي              گيري زماني انتشار مي     اين موضع 
شده درخصوص مقابله بانك مركزي جمهوري اسالمي و گـمـرك     طرح

آسـاي    رويه، تمامي آمار و ارقام از ورود سيل         با قاچاق كاال و واردات بي     
خصوص از تـركـيـه،        به  -كاالهاي خارجي لوكس، بنجل، و غيراساسي     

دهـد.     به بازارهاي داخلي خبر مـي        -جنوبي، چين، و اتحاديه اروپا      كره
كه با اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي، زيرِ نـام هـدفـمـنـدي                 درحالي
انـد و      ها، صنايع و كشاورزي كشور در تنگناهايي جدي قرارگرفته          يارانه

براي ادامه فعاليت خود نـيـازمـنـدنـد،            -ويژه ارز   به  -به تسهيالت مالي  
هاي ريزودرشـت     هاي وابسته به حكومت، و شركت       تاجران عمده، دالل  

ترين مانعي، و بـا        پاسداران و بنيادهاي انگلي، بدون كم         متعلق به سپاه  
هاي حـكـومـتـي، بـه          برخورداري از تسهيالت مالي هنگفت و حمايت      

مشـغـولـنـد.       -صورت قاچاق   ازجمله به   -هاي گوناگون   واردات به شكل  
دراين زمينه، سخنان رييس سازمان توسعه تجـارت، در پـاسـخ بـه                 

اسـالمـي،      هاي رييس كل پيشين بانك مركزي جمهوري        گيري  موضع
واقعيت قاچـاق   درواقع اعترافي نيز به      برانگيز است،   عالوه بر اينكه تامل   

هاي بـانـفـوذ        داخل كشور از سوي محفل      گسترده كاالهاي لوكس به     
كشتي حـامـل      75حكومتي است. رييس سازمان توسعه تجارت درباره         

است كه، هيچ       نام دارو، اعالم داشته     واردات خودرو و كاالي لوكس زير       
بندي و ثبت سـفـارش    نياز به تقسيم 10گروه كااليي خارجي از اولويت  

نـام دارو و        معناي تاييد ورود كاالهاي لوكس به       نيست. اين سخنان به    
ايـن     هاي اساسي است. واردات كاالهاي لوكس و بنجل به              ديگر قلم 

هـاي     ويژه پس از شدت پيدا كردن تـحـريـم           شكل و به اين ميزان، به     
هـا    تر، تحريم   عبارت دقيق   است. به      امپرياليستي، رشد چشمگيري داشته   

داري    هاي انگلي و غيرمولد سـرمـايـه          آن شده است كه، اليه      منجر به 
سمت واردات كاالهاي لوكس بروند و ازايـن راه            ايران بيش از پيش به    

ثروت اندوزي و سودجويي بپردازند. مطابق آمار منتشر شده از سـوي               به
معاون كل سازمان توسعه تجارت جمهوري اسالمي، كلِ ارزشِ تجارت          

شود كه كـاهشـي    ميليارد دالر برآورد مي   75خارجي براي امسال حدود     
دهد. باوجود اين، واردات كاالهاي لوكس افـزايـش             شديد را نشان مي   

پيمايد. اين بدان معـنـاسـت       داشته است و همچنان روندي صعودي مي      
كه، شبكه توزيع داخلي كه در چنگ سرمايه بزرگ تجاري است، بيـش            
از پيش به فروش كاالهاي خارجي وابسته شده اسـت، و بـازرگـانـي                 

فقيـه،    هاي ضدملي رژيم واليت     دليل سياست   داخلي و خارجي كشور، به    
خصـوص كـاالهـاي         بـه   -در دايره واردات و فروش كاالهاي خارجي      

كـنـد، يـعـنـي كـاالهـايـي كـه                   فعاليت مـي    -اروپايي و آمريكايي  
ِ تركيه، دوبي، قطر، كويت، و پاكستان به بـازار             طورِغيرمستقيم از راه    به

كـنـنـد و ورشـكـسـتـگـي                شوند و آن را تسخير مي       داخلي وارد مي  
شوند. با تسلط سرمـايـه    توليدكنندگان و صنعتگران داخلي را موجب مي 

گراييِ كاذب، بازار داخـلـي ايـران زيـرِ سـلـطـه                   بزرگ تجاري و رشد مصرف     ادامه  رويدادهاي ايران ...
رود.       است و همچنـان مـي          هاي فراملي رفته    كشورهاي امپرياليستي و شركت   

همـيـن     -دولت حسن روحاني    -رسد دولت جديد    نظر مي   كه پيداست، به    چنان  آن
شكلي ديگر، ادامه خـواهـد        سياست را درعرصه بازرگاني خارجي و مصرف، اما به        

شـده از       هاي اقتصادي اعالم    هاي سياست   داد. اعضاي هيئت وزيران و سرفصل      
 كند. سوي اين دولت، اين نظر و واقعيت را تأييد مي

 
هدفمـنـدي   ” افزايشِ نرخ بيكاري، رشد تورم، و اجرايِ فاز دوم          

 “ها يارانه
خـود راحـل         ترين آماج   دولت حسن روحاني از نخستين روزهاي فعاليت، مهم       

هاي اقتصادي، مقابله با اثرهاي تحريم، و كوشش براي بهبود زنـدگـي و             مسئله
شده، و نيـز تـركـيـب           است. راهكارهايِ تاكنون ارايه      معيشت مردم عنوان كرده     

  نشـان   -هاي اقتصاد، بازرگاني، نفت، و نيرو       خصوص وزارتخانه   به  -هيئت وزيران 
اجتـمـاعـي دولـت         -هاي اقتصادي   دهد كه، برخالف تبليغات رايج، سياست         مي

تواند باشد. بنابـرايـن،       جدايِ از راهبرد كلي رژيم در زمينه اقتصادي نيست و نمي          
هاي اقـتـصـادي، در          هاي معيشتي مردم، با توجه به برنامه        موضوع حل معضل  

كـنـد كـه، اجـراي            يي از ابهام است، زيرا تجربه ساليان اخير ثابـت مـي                هاله
يا هـمـان آزادسـازيِ       -ها اي مانند قانون هدفمندي يارانه      هاي اقتصادي   سياست
تنها به بهبود زندگي و افزايش قـدرت خـريـد               سازي، نه   و خصوصي   -اقتصادي

مردم منجر نگرديده است، بلكه سبب بيكاري، افزايش تورم، و در نتيجه، فقر و               
است. آيا دولت جديد صرفًا با تغيير بـرخـي                فالكت در بعدهايي دهشتناك بوده    

ايـن     بار اقتصادي را تغيير دهد؟ پاسخ به          تواند وضع فاجعه    ها مي   ها و شيوه    روش
فقـيـه،     هاي ضدمردميِ رژيم واليت     پرسش منفي است. زيرا رئوس كلي سياست       

 28اند. روزنامـه دنـيـاي اقـتـصـاد،               هاي اقتصاديِ دولت    ترين برنامه   جزوِ مهم 
اسـت كـه        دولت يازدهم درحالي كار خود را آغاز كرده          ” داد:     مردادماه، گزارش 

بيشترين اقبال را در كسب راي اعتماد نمايندگان به وزراي اقتصادي خود تجربه             
كرد، چه اينكه برنامه اقتصادي روحاني پيش و پس از انـتـخـابـات ريـاسـت                     

است. ...          هاي مهم دولت مطرح بوده      جمهوري همواره به عنوان يكي از اولويت      
  هزار ميليارد توماني تنظيم شـده    210براساس درآمدهاي  92قانون بودجه سال    

هـزار     210گونه محرز شده كه درآمـدهـاي             ماهه اين   4است و طبق گزارش     
ايـن گـزارش درادامـه        “  ميليارد توماني در اين برنامه تحقق نخواهـد يـافـت.            

ها گفت و      معاون رييس جمهور از ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانه        ” افزايد:     مي
طرح نيست، بلكه يك قانون است كه         ها يك     تاكيد كرد، اجراي هدفمندي يارانه    

 “ازسوي دولت با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد.
در رابـطـه بـا        ” كـرد:        نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم، اعالم         همچنين طيب 

ها بعد از اينكه تـوانسـتـيـم در بـازار                چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه     
صورت منطقي تصميم [به اجراي آن] خواهيم گرفـت. ...                آرامشي ايجاد كنيم به   

كند اما بايد بـه        كند در مسير مقابله با تورم به شكل جدي عمل             دولت سعي مي  
مدت قـابـل درمـان         اي نيست كه در كوتاه      اين نكته توجه داشت كه تورم پديده        

رسـد     نظر نمي باشد... اينكه تورم را بتوان در يك دوره كوتاه مدت درمان كرد به   
اقتصادي دولـت را        وزير اقتصاد سپس محورهاي اصلي برنامه “ كه عملي شود.   

هـاي     پذيريِ فـعـالـيـت        سازي، ارتقاي رقابت    بايد با توسعة خصوصي   ” برشمرد:   
اقتصادي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب و كار، تاكيد بر اجراي صـحـيـح                

هاي دولتي به بخـش خصـوصـي           در واگذاري بنگاه    44هاي كلي اصل      سياست
هـاي     ها و بـيـمـه       واقعي، توسعه نهادهاي حقوقي، مالي و قانوني [بخوان: بانك          

خصوصي] و سيستم نظارت و تحكيم مالكيت فردي بتوان اقتـصـاد كشـور را                  
شود   هايي مي   گيري  هاي اقتصادي چنين موضع     درحالي در زمينه  “  ساماندهي كرد.  

هايي چون آزادسـازي اقـتـصـادي            هاي ويرانگرِ اجراي برنامه     كه اثرها و نتيجه   
زدايي، در برابـر چشـمـان مـا             سازي، و مقررات    ها)، خصوصي    (هدفمندي يارانه  

ها را با پوست و گـوشـت خـود        هاي محروم جامعه آن كنند و توده  خودنمايي مي 
/  5نرخ تورم تيرماه       ” داد:     مردادماه، گزارش   29كنند. خبرگزاري مهر،       لمس مي 

تـريـن گـزارش        تازه “ درصد است.    44شد. تورم نقطه به نقطه         درصد اعالم     37
كند: در طول يك سـال         قلم كاال حكايت مي     41بانك مركزي از افزايش قيمت      

/  3درصد، چـاي     15/   7درصد، گوشت مرغ     42/   7اخير، قيمت گوشت قرمز     
اسـت.        درصد افزايش يافـتـه      63/   2هاي تازه     و ميوه   69/   4درصد، برنج     101

درهمان حال سطح دستمزد كارگران، كارمندان، آموزگاران، پرستاران، و تمـامـي          
هـاي     مانده و يا درحال سقوط مداوم است. بنـابـر گـزارش                 مزدبگيران، يا ثابت  

درصدند. اين آمـار     10اي باالي     شهر كشور داراي نرخ بيكاري      281منتشر شده،   
هايي است كـه وزيـر          هاي حاصل از اجراي برنامه      رسمي نشانگرِ اثرها و نتيجه    

با تغييرهـايـي انـدك در روش و               -شان را   اقتصاد دولت جديد بارديگر اجرايِ    
 دهد!  به مردم ميهن ما وعده مي -ها شيوه
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تر شدن اوضاع و       خاورميانه در آستانة چرخشي تند به سمت وخيم          
احتمال روي دادنِ جنگي جديد، و تجاوزِ كشورهاي امپرياليسـتـي بـه              
سوريه قرار گرفته است. رئيس جمهوري اياالت متحده، باراك اوبـامـا،             

پـتـرزبـورگ       در سـن   “  20گروه  “در جريان نشست سران كشورهاي      
روسيه، قصد اياالت متحده براي حمله نظامي به سوريه و تغييرِ رژيـمِ              

فقـط در     گيريِ نه صراحت اعالم كرد. اين موضع     قانوني اين كشور را به    
پذيرفته نشد، بلكه با موج مخالفت افكارعمومي در        “  20گروه  “اجالس  

رو گرديده است. در حال حاضـر، دولـت             اياالت متحده و اروپا نيز روبه     
يـي     منظورِ انجام حمله اياالت متحده مصمم است تا هرطوركه شده، به     

دسـت آورد. نـيـروهـاي            نظامي به سوريه حمايت كنگرة آمريكا را به       
انـد     ه   دوست جهان، در طول روزهاي گذشته، كوشيد        خواه و صلح    ترقي

ويژه در اياالت متـحـده و اروپـا،             افكارعمومي مردم را در جهان، و به      
اي از سوي امپريالـيـسـم در مـنـطـقـه                 برضد جنگ تجاوزكارانه تازه   

خاورميانه بسيج كنند. شوراي جهاني صلح، هفته گذشته، بـا انـتـشـار                
هاي جنگ طـلـب در آمـريـكـاي              ِ محفل   الحن، تالش   يي شديد   بيانيه

اي جـديـد كـه          شمالي، اروپا، و خاورميانه در مسير ماجراجويي نظامي       
 تواند سراسر منطقه را به آتش بكشد و ويران كند، محكوم كرد. مي

شده به مردم سـوريـه در           آميزِ جنگ داخليِ تحميل     هاي فاجعه   دامنه
اي   سابقه  طول دو سال ونيم گذشته و در هفته هاي اخير، گستردگي بي           

هـاي گـونـاگـونِ          بر اساس گزارش    -پيدا كرده است. در شرايطي كه      
هاي مسلـح     نيروهاي دولتي موفق شده بودند گروه       -گران مطلع   تحليل

سلفي و جهاديِ مرتبط به القاعده را، كه از سوي مرتجعانِ حـاكـم در                
شونـد، از بـرخـي          عربستان سعودي و قطر حمايت مالي و نظامي مي        

ها بيرون برانند و تناسب قوا را به نفع ارتـش سـوريـه                 شهرها و روستا  
هاي شيميايي كه بـر اثـر آن            تغيير دهند، انتشار خبرِ استفاده از سالح      

نفر و از جمله عدة زيادي زن و كودك كشتـه شـدنـد،                 1400بيش از   
حاضـر،    زمينه مداخله خارجي در اين كشور را فراهم آورده است. درحال           

شده از سوي دولت آمريكا و برخـي از     هاي اعالم گيري و بر پاية موضع  
هاي جنگ طلب     ويژه دولت   به  -اش در اروپا و خاورميانه      متحدانِ مرتجع 

خطرِ حـمـلـة        -در انگلستان، فرانسه، تركيه، قطر، و عربستان سعودي       
كه افكارعمومي در جهان و    نظامي به سوريه بسيار جدي است. درحالي   

از جمله در اياالت متحده و اتحادية اروپا با مداخلة نظامي در سـوريـه                
طـورِرسـمـي،       هاي اياالت متحده و فرانسه، به       شدت مخالفند، دولت    به

هاي خونيـن   منظور تغيير موازنة نيروها در درگيري      اند كه، به    اعالم كرده 
هـا    جا گذاشته است، ميليون     سوريه كه تاكنون بيش از صدهزار كشته به       

انـد،     شان مجبور به مهاجـرت شـده         تن از مردم عادي از محل زندگي      
اند، و اقتصاد كشـور بـه شـدت             چندين شهر عمدة كشور ويران گشته     

اند تا برضد ارتش و نيروهاي نظامي         صدمه ديده است، همچنان مصمم    
 سوريه وارد عمل بشوند.  

سـابـقـه       دولت سوريه اين اتهام را كه نيروهايش در اين جنايت بـي           
شدت رد كرده است، و با درخواست سـازمـان            و      اند با قوت    دست داشته 

منظور بررسيِ مـيـدانـي در بـارة             ملل براي اعزام هيئتي متخصص به     
هـا،     كاربرانِ اين سالح    هاي شيميايي و مشخص كردن به       كاربرد سالح 

هاي هيئت ويژه سازمـان مـلـل         برداري  موافقت كرد. تحقيقات و نمونه     
پـايـان رسـيـد، و            آگـوسـت] بـه       31شهريورماه [  9شنبه    متحد روز   

تـحـلـيـل           و   ها، و تجزيه       حاضر كارِ آزمايشگاهي روي نمونه      درحال
شده، در خارج از سوريه، درجريان است. نتيجة ايـن       آوري  اطالعات جمع 

هـاي    ها هنوز اعالم نشده است. از سويي ديگر، خبرها و گزارش             تحقيق
پرشماري در اين باره كه گويا نيروهاي مسلح اسالمگرايِ سـلـفـي و               

هاي شيميايي در مـنـطـقـة      مرتبط با القاعده مسئوليت استفاده از سالح  
 غوطه در حاشية دمشق را بر دوش دارند، منتشر شده است.

آن چه مشخص است اين است كه، دولت  اياالت متحده بـه وارد                
شدن در جنگ و تغييرِ رژيم سوريه ، يعني اقدامي كه در تضاد آشكار با               

 المللي و منشور سازمان ملل قرار دارد، مصمم است.     قوانين بين
جان كري، وزير امور خارجه آمريكا، در كوشش براي جلب رضـايـت             

يعني جنگـي كـه      -كشورهاي اروپايي براي شركت در جنگ با سوريه       
دهند اكثر مردم جهان بـا آن           ها در سراسر جهان نشان مي       نظرسنجي

 ادامه  دست امپرياليسم از سوريه ...

كنـد. دو       در روزهاي اخير از پايتختي به پايتخت ديگر در اروپا سفر مي             -مخالفند
گويند. نمايندگان مجلس سـنـايِ     اند و مي   گفته“  نه“ها به جنگ      سوم از آمريكايي  

آمريكا با حمله نظامي دولت آمريكا به سوريه بدونِ رأيِ مثبت شوراي امـنـيـت                 
درصد مردم در بريتانيا  نيز با حمله نظـامـي             75سازمان ملل مخالفند. نزديك به       

 -به سوريه مخالفند، و همين مخالفت مردم است كه باعث شد پارلمان انگلستـان     
به شركت نيروهاي نظامي انگلستان و دولت اين كشور در             -سابقه  در حركتي بي  

 جنگ برضد سوريه رأي مخالف دهد. 
گـروه  ” تالش رئيس جمهوري آمريكا، باراك اوباما، در نشست اخير كشورهاي           

در هفته گذشته براي بسيج نيرو براي حمايت از طرح حمله نـظـامـي بـه                    ”20
اش را در جـنـگ          كه آمادگي شركت عملي   -سوريه تنها از طرف دولت فرانسه     

هاي افكارعمومي    رو شد. آخرين نظرسنجي      با پاسخ مثبت روبه     -اعالم كرده است  
دهند كه اكثر مردم فرانسه با حمايت فرانسـوا اوالنـد از               در فرانسه نيز نشان مي    

تواند كل    دانند كه مي    طرح اوباما براي حمله به سوريه مخالفند و آن را اقدامي مي           
 منطقه را به آتش بكشد.

ريزي آن اسـت، از نـظـر            اي كه باراك اوباما درحال برنامه       ماجراجويي نظامي 
المللي بدون حمايت شوراي امنيت سازمان مـلـل مـتـحـد از آن،                     قوانين بين 

 3غيرقانوني است. همان گونه كه در بيانيه كميته مركزي حزب تـوده ايـران،                   
تنها جـنـگ      يي نه     شهريورماه، آمده است، چنين اقدام غيرمسئوالنه و جنايتكارانه       

داخلي در سوريه را كه باعث درد و رنجي چنين عظيم براي مردم سوريـه شـده                  
طور كه در افغانستان، عراق، و ليبي شـاهـد            است تخفيف نخواهد داد، بلكه همان     

ورتر شدن آتش جنـگ در     ها و شعله آن بوديم، به زجر و بدبختي مردم اين كشور 
كشورهاي منطقه خواهد انجاميد.   آنچه در سوريه به آن نياز است، ويـرانـي و                    

هاي نابودكـنـنـده     هاي كروز و  بمباران مرگ بيشتر و گسترده تر با پرتاب موشك 
هاي سـوريـه را بـا           گيري  نيست. حزب توده ايران هر گونه مداخلة نظامي در در          

كند، و آن را برضد آينده صلح، و دموكراسي در اين كشور           شدت محكوم مي    و  قوت
يي را در مسير پـيـشـبـرد            داند. ما چنين ماجراجويي غيرمسئوالنه       و خاورميانه مي  

هاي امپرياليسم آمريكا، در مقام حامي استراتژيك منافع  انـحـصـارهـاي                سياست
دانـيـم،      هدف پياده كردن طرح خاورميانه جديد مـي         نفتي و تسليحاتي جهاني، به    

اقتصادي و استراتژيك اياالت متحده تـامـيـن           -طرحي كه در آن، آقاييِ سياسي     
يـي،     خواهد شد. حملة نظامي اياالت متحده به سوريه، زير هر پوشش و بـهـانـه                

منطقه  خاورميانه را در دوزخي از آتش و خون فروخواهد برد، و احتـمـالِ جـديِ        
المللي را در ارتباط با كنترل استراتژيك منطقـه مـمـكـن                اي بين   درگيري نظامي 

اي از    شدت نگران آن است كه، چنين ماجراجويي  خواهد كرد. حزب توده ايران به      
ها،  سوي اياالت متحده و مرتجعان منطقه، بتواند با كشيدن پاي ايران به درگيري            

درعمل، صلح و امنيت ايران را تهديد كند و مردم كشورمان را نـاخـواسـتـه بـا                     
 هاي سوريه درگير سازد. بارِ تحول انگيز و هالكت پيامدهاي مخاطره 

كه پيش از اين هم اعالم كرده است، تنها و تنها، قطـِع               حزب تودة ايران، چنان   
ها از سوي كشورها و نيـروهـاي          درنگ مسلح كردنِ دو طرف درگيري       كامل و بي  

آورندة بحران    موجود و پديد      هاي  فصل مسئله   و  خارجي و خاتمه دادن به آن، و حل       
 گو، راه حلِ اين بحران است.     و با گفت

هـاي     حزب توده ايران، هر گونه مداخلة نظاميِ خارجي و مسلح كردنِ طـرف             
آميز، برقراريِ دموكراسـي،      كند، و آن را مغاير با آيندة صلح         درگيري را محكوم مي   

دانـد، و از راه           و رعايت حقوق بشر در كشور سوريه و كشورهاي خاورميانه مي          
هاي صلح طلبانة مبتني بر ديپلوماسي واقعي و شـفـاف، و هـمـچـنـيـن                        حل
 كند.  وگوهاي مشترك در چارچوب منشور سازمان ملل حمايت مي گفت



 929شمارة   1392شهريور ماه  18شنبه دو   7 

، وضعيت مجموعه صـنـعـتـي     “ مشكالت مالي، سوء مديريت و تغيير ساختار     
هم اكنون تـعـداد بسـيـار         ” افزايد:     كند، و مي    شيشدار را بحراني توصيف مي    

زيادي از واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرك صنعتـي شـيـشـدار         
همانند شركت فجر ايالم، گويا نخ، زرين بافت، كارتن سازي، دنيا نـخ، آرام             

هـاي     نخ، صابون سازي كوير، فراز شيمي، گوني بافي، نخ ايـالم، فـراورده             
فر، شركت    جات ساجي   گوشتي سالم، حوله قائم، كيك مهنا، معراج نخ، ترشي        

ها واحد توليدي و صنعـتـي ديـگـر             شيميايي رفاه، پروفيل پارس غرب و ده      
اند... هم اكنون بيش     تعطيل و يا نيمه تعطيل شده و كارگران آنان بيكار شده     

اند... نـرخ      درصد واحدهاي صنعتي استان تعطيل و يا نيمه تعطيل شده         40از  
 ا “درصد است. 25بيكاري استان ايالم بيش از 

كـارگـر شـاغـل در          300تاخير چهار ماهه حقوق   ” ماه، از     مرداد  16ايلنا،  
كـارگـر     50حدود  ” خبر داد، و اضافه كرد:       “  كارخانه ذوب آهن آلياژي مالير    

شان، در خرداد ماه...    ي شغلرموقت اين كارخانه [كه] با وجود ماهيت استمرا     
تعديل شدند... عالوه بر چهار ماه حقوق، عيدي، پاداش و سنوات يك سـال                 

مـردادمـاه،      15ايـلـنـا،      “  ] كارگران نيز پرداخت نشده است.  1391گذشته [  
كارگر شاغل در كارخانه ماشين آالت تـراكـتـور سـازي               310” گزارش داد:    

  و چند نـمـونـه     “  اند.   تبريز از ارديبهشت ماه سال جاري حقوق دريافت نكرده        
مـاه اسـت كـه           3حقوق نزديك به صد خبرنگار روزنامه خورشيد        ” ديگر:   

مـاه اسـت      3كارمند موسسه آتيه نيز    100پرداخت نشده است... نزديك به         
كياوش ” كارگر شركت پيمانكاري      130” ؛  “ اند  كه حقوقشان را دريافت نكرده    

در اهواز كه تحت نظارت آبفاي اين شهر فعاليت دارند از فـرورديـن               “ جنوب
اند... كارفرماي ايـن شـركـت... در                   ماه سال جاري حقوقي دريافت نكرده     

روزه بـه       50تـا       20سالهاي گذشته هر ماه حقوق كارگران را با تاخيـر            
نفر از نيروهاي خـدمـاتـي     20” مردادماه)؛   15(ايلنا، “  كرد  حسابشان واريز مي  

مرد و زن بيمارستان امام خميني زابل كه با وجود مـاهـيـت اسـتـمـراري                   
ماه گذشت... حقـوقـي          16اند... در        شان به صورت موقت استخدام شده       شغل

سال]، بيمه كارگران نيـز واريـز           5ها [    اند... در طول اين سال         دريافت نكرده 
هزار تومان در ماه]... هر مـاهـه بـا           180نشده است... حقوق اين كارگران [        

 ماه).  مرداد 16(ايلنا،  “شده است ساعت پرداخت مي 180ساعت كار،  210
 19خدمت در وزارت اطالعات (خبرگزاري تسنيم،             آقاي ربيعي كه سابقه   

را دارد، و در زمان تصدي پست دبيريِ شوراي عـالـي              60    ماه) در دهه     مرداد
امنيت ملي از سوي آقاي روحاني، مسئول اجرايي دبيرخانه و رياست كميتـه             

عالي امنيـت مـلـي را           سياستگذاري تبليغات و كميته امنيت داخلي شوراي      
هاي اول انقالب عضو شـاخـه كـارگـري حـزب                در سال ” عهده داشت،     به

 “ جمهوري اسالمي و عضو كميسيون تدوين قانون كار در دهه شصت بـود            
هاي خود در حـوزه رفـاه      ماه). آقاي ربيعي در تشريح برنامه    مرداد 13(ايسنا،  

اي و كاهش وابستگي آنها       هاي بيمه   تقويت منابع صندوق  ” اجتماعي، درباره:    
كـارگـران   ” اي در مـورد           اصالحِ مقررات بيمه  ” ،  “ به منابع عمومي دولت   

، “ متناسب با مقتضيات شغلي و درآمـدي آنـان           “  واحدهاي كوچك صنفي  
تسهيل در مقررات تأمين اجتماعي در جهت كاهش فشارهاي بوروكراتيك          ” 

هـايـي كـلـي        مردادماه)، اشاره  16ايلنا، “( هاي توليدي  بر كارفرمايان و بنگاه   
گـويـد:      ، مـي   “ هـا    هدفمند سـازي يـارانـه      ”     كند؛ و در ارتباط با برنامه       مي

ها در نـظـام         ريزي براي جذب منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه          برنامه” 
حمايتي... حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحلـه اول و                 

آقـاي  “  پياده سازي مرحله دوم آن... بجاي پرداخت غيرهدفمند يارانه نقدي.          
ماه، در رابـطـه بـا           مرداد  19ربيعي، در نشستي خبري در خبرگزاري تسنيم،      

ها نظر    در مورد شكل پرداخت يارانه    ” ، گفت:    “ ها  قانون هدفمند سازي يارانه   ” 
ماه پيـش   4ام اين است كه تغييري بكند... فاز بعدي هدفمندي بايد                شخصي

“ خاطر تحميل نشدن گراني، تصميم گرفتند اجرا نشـود.           شد ولي به    انجام مي 
تداوم مرحله اول و پـيـاده سـازي مـرحلـه دوم آن                   ” وزير كار جديد از     

صـحـبـت    “  ها... بجاي پرداخت غيرهدفمند يارانه نقدي          هدفمندسازي يارانه 
 كند.    مي

نقل از جزئيات برنامه ربيعي براي     مردادماه، به   15خبرنگار خبرگزاري مهر،    
بر اساس تنها مطالعات انجام شده در        ” نويسد:     وزارت تعاون، كار و رفاه، مي     

ها تحت پوشش وزارت تـعـاون در             سهم ارزش افزوده تعاوني     1375سال  
درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگيري بعدي سـهـم               2/  8اقتصاد حدود   

توان برآورد نمود كـه       اين بخش در اقتصاد دقيقاً مشخص نيست ليكن... مي           
تـريـن     بين  درصد است... خوش       5سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور حدود        

علي ربيعي ، با راي اعتماد مجلس به او، در مقام وزير كار، تعاون و رفـاه          
اجتماعي كار خود را در دولت يازدهم آغازكرد. پيش از آن، او خطوط كـلـي                 

بـود، كـه           هاي وزارت كار در دولت حسن روحاني را منتشر كرده           سياست
بالفاصله مورد تأييد و تعريف و تمجيد مسئوالن تشكيالت زرد كـارگـري               

هاي ربيـعـي در حـوزه رفـاه              مشروح برنامه ” قرار گرفت. بندهاي مختلف      
، “ فـقـدان  ” ،   “ عـدم ” هايي مثـل:        هاي آن با لغت     ، كه اكثر جمله   “ اجتماعي

شوند، در حين نشان دادن وضعيـت         آغاز مي “  تقويت” ، و   “ اصالح” ،  “ كمبود” 
ويرانِ اقتصاد كشور و مشكالت كمرشكنِ كارگران و زحمتكـشـانِ ايـران،              

وچهار سال گذشته است.      بار حاكميت واليت فقيه در سي       گوياي ميراث رقت  
ها ربيعي فهرستي طوالني را، بدون اشاره به جزئيات چگونگيِ            در اين برنامه  

هـايـي هـمـانـنـد            دهد: از جمله سـرفصـل       ها در آينده، ارائه مي      انجام آن 
و “  كاهش مداخله دولت در روابط كـار ” ، “ ساماندهي قراردادهاي موقت كار  ” 
هاي برآمده از حـاصـل         ، كه همگي معضل   “ شاگردي  -توسعه نظام استاد    ” 

 آيند. شمار مي فقيه به اجتماعي رژيم واليت -هاي اقتصادي اجراي برنامه
 19آقاي علي ربيعي در نشست خبري خود در خـبـرگـزاري تسـنـيـم،                   

هاي اقتصادي    هاي باطني و طرز تفكر خود در ارتباط با برنامه           مردادماه، نيت 
كرد. ربيعي در جواب سوالي دربـاره قـانـون              مورد نظرِ دولت جديد را اعالم       

قانون كار بسيار پيچيـده اسـت.     ” داد، و گفت:  “  روشن و واضح”كار، جوابي  
، عبـارتـي مـرسـوم در         “ كارآفريني” عبارت “  من به كارآفريني اعتقاد دارم.     

، در زمـان ريـاسـت          “ تعديل اقتصـادي  ” هاي    هاي اول اجراي برنامه     سال
جمهوري رفسنجاني بود. ولي در جواب به سئوالي در رابطه بـا بـيـكـاري،                  

هاي صد روزه خودم حل مشكالت برخي صـنـايـع              جزو برنامه ” جواب داد:    
براي حفظ سطح اشتغال موجود است... آمار دروغ بزرگ اسـت... هـركـس                     

به عبارتي ديگر بـر     “  شود.   يك ساعت در هفته كار كند، شاغل محسوب مي        
فكـر   هستيم و به “ حفظ سطح اشتغال موجود” اين نظر است كه، فعالً در فاز    

 “ شـاگـردي     -توسعه نـظـام اسـتـاد       ” نخواهيم بود. در مورد       “ كارآفريني” 
جزئيات ” مردادماه، گزارشي از    13پيشنهاديِ آقاي وزير كار، خبرگزاري مهر،       

دليل براي ابـطـال        10” و  “  شكايت جديد كارگران به ديوان عدالت[اداري]       
شاگردي   -استاد” نويسند:     داد، كه در آن كارگران مي     “  شاگردي  -طرح استاد 

در ادوار   “  ارباب و رعيتي”به عنوان شُبهه بازتوليد نظام منسوخ و غيرشرعي  
 “ كند. سياه و منحط تاريخ گذشته ايران را فراهم مي

هاي اقتصادي رئيس جمهوري، نظرهايي كه در دو ماه اخير ارائـه               ديدگاه
هاي اقـتـصـادي        است، تركيبِ تيم اقتصادي منتخب ايشان، و ديدگاه           داده

شده رژيـم مـانـنـد آزادسـازي              وزير كار، همان سياست اقتصاديِ شناخته     
زدايـي اسـت، و در چـهـارچـوب                 سازي، و مقـررات   اقتصادي، خصوصي 

هـم   ”تامين اجـتـمـاعـي    “و قانون “  كار”هاي  ها نيز اصالحِ قانون برنامه  اين
ماه، در گـزارشـي بـا           مرداد  10ي دنياي اقتصاد،      اند. ، روزنامه     گنجانده شده 

كارشناسان را به    ...” ، نوشت:    “ زني از مفهوم اعتدال در اقتصاد       گمانه” عنوان:   
اين باور رسانده است كه روحاني يك روحاني بوروكرات است... آيا روحانـي                
هاشمي كوچك است؟... دانستن رويكرد هاشمي در مسائل براي دانسـتـن                
رويكرد روحاني نه تنها الزم، بلكه شايد كافي باشد... تقريباً از ابتداي دولـت                 
هاشمي به تدريج نفوذ تفكر اقتصاد آزاد در دولت شكل گرفت... دو دولـت                   
هاشمي آغاز نگرشي نوين به اقتصاد در ايران بودند، هر چند شـعـارهـايـي                 

آغاز شده    68مبني بر توانمندسازي بخش خصوصي و تمايل به بازار از سال            
بود... به عنوان مثال بسته تعديل اقتصادي در زمان وزارت نوربخـش... بـه                  

 “هيات دولت رفت.
شـكـاف   ” آقاي رئيس جمهوري باعث          گفته  هايي كه به    بايد ديد سياست   

در زنـدگـي   ” اند، پيامدهاي ديگري نيز  شده “ ي گذشته   دهه  دستمزدي در سه  
هـاي     سيـاسـت      اند؟ براي تشريح اثرهاي ويران كننده       داشته “ روزمره مردم 

تعديـل اقـتـصـادي،       ” هاي مختلف     قبل زيرِ نام      دهه  در خالل سه      اقتصادي
تعديل ساختاري، آزادسازي اقتصاد، شوك درمانـي، و اصـالح سـاخـتـار                 

 كنيم: اند، به چند نمونه اشاره مي به اجرا گذاشته شده “اقتصادي
  8ادامه  در صفحه افزايـش  ” مردادماه، به سبب      15وگويي با ايلنا،      آقاي علي غياثي، در گفت    

و  ،فقيه راهبرد اقتصادي رژيم واليت
  سياست وزير جديد كار 
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افراد دستيابي به هدف رشد و توسعه بخش تعاوني و افزايش سـهـم آن در                  
دانـنـد و        درصد را تا پايان برنامه پنجم امكان پذير نمي 25اقتصاد به ميزان  

حتي معتقدند برپايه واقعيات ميداني و با استمرار روند فعلي، امكان كـاهـش               
ركود و توقف   ” آقاي ربيعي مثًال علت     “  سهم تعاوني در اقتصاد نيز وجود دارد.       

هاي توليدي كوچك و متوسط را... افزايش قيمت تمـام    تعداد زيادي از تعاوني 
دانـد، امـا در          مـي “  هاي انرژي...    شده محصوالت، ناشي از باال رفتن هزينه 

احكام برنامه پنجم توسعه در جهت اصالح ساختار و توسعه نظـام            ” مقابل، به   
برنامه پنجم توسـعـه     ” كند.     هاي مكرر مي    اشاره“  جامع رفاه و تأمين اجتماعي    

هاي اقتصادي ديكته شده از سوي  ، براساس برنامه “ در جهت اصالح ساختار...      
تنظيم گرديده است، و در ديـدار مسـئـوالن و               “  المللي پول   صندوق بين ” 

صندوق ” كارگزاران رژيم با ولي فقيه، آقاي احمدي نژاد با افتخار اعالم كرد:              
ها را بهترين روش معرفي و بـه          المللي پول، روش ايراني هدفمندي يارانه       بين

تيرماه). يكي از     31(خبرگزاري مهر،  “ديگر كشورها اجراي آن را توصيه كرد 
رونـد  “منظور تغييـر       هاي روشن و صريح آقاي ربيعي به منابع مالي، به           اشاره
گيري از احكام اسالمي نظير انفـال، وقـف، و...                امكان سنجي بهره  ” ،  ”فعلي

 است.“ جهت تامين منابع الزم براي ارائه خدمات اجتماعي
 19وزيركار دولت حسن روحاني همچنين در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم،           

انجمن بايد صنفي باشد حتماً، نبايد انجمن صنفي تبديـل   ...” مردادماه، گفت:    
هاي امنيت ملي و منافع ملـي   هايي كه حوزه به حزب شود... حتماً در چارچوب     

و رهبر معظم انقالب ترسيم كردند حركت كند... اگر دولت بخواهد سرمـايـه                 
نهـاد    هاي مردم   ها و سازمان    هايش تشكل   اجتماعي را افزايش دهد يكي از راه      

است. منتهي به باغباني نياز دارد و به مهندسي از نوع باغباني نياز دارد... مـن                 
عاريه گرفتم كه بسيار تـعـبـيـر            اين تعبير باغباني را از مقام معظم رهبري به        

دراين زمينه انتشار نامه كارگران نانوا گويا اسـت. انـجـمـن          “  قشنگي است. 
هاي مريوان و سروآباد كردستان، با انـتـشـار             صنفي كارگران خباز شهرستان   

آوردن ” اند كه حاصل وعـده          يي خطاب به رئيس جمهوري، اشاره كرده        نامه
بوده است؛ و     “ تر كارگران   بوي نفت گرفتن سفره تهي    ” ،  “ نفت به سفره مردم   

عالي كار را هـيـچ وقـت           ما نمايندگان انتصابي در شوراي    ” كه    با تاكيد بر اين   
مـا  ” اند:      ، اضافه كرده  “ دانيم  صداي حق طلبي و عدالت خواهي كارگران نمي       

دانيم و خواستـار      هاي مستقل كارگري را حق قانوني خود مي         كارگران، تشكل 
 “به رسميت شناختن تشكالت مستقل كارگري از سوي دولت هستيم.

هـاي كـارگـري،         اش در ارتباط با تشكـل         آقاي ربيعي در بخشي از برنامه     
اعتماد و حسن ظن ميان كارگر و كارفرما نه فقط روبه افـزايـش              ” نويسد:     مي

نيست بلكه هر روز اخباري از... كوشش براي خراب كردن توليدات شـنـيـده                  
شود... كارگر و كارفرما، بجاي تقويت روابط، هر يك به نقد ديگر پرداخته                  مي

) “ نمـايـي اشـكـاالت...           پذيرند بلكه با بزرگ     و نه فقط اشكاالت خود را نمي      
ي فعاالن كارگري، و    مرداد). آقاي ربيعي زندان و شكنجه  15مهر، خبرگزاري  

 “ نمايي اشـكـاالت      بزرگ” سنديكاهاي مستقل كارگري را         سركوب وحشيانه 
كنيم كه ويراني صنـايـع تـولـيـدي و اخـراج                  كند. ما فكر نمي      توصيف مي 

ماه ايلنا آمده اسـت را بشـود          مرداد 15جمعي كارگران، كه در گزارش       دسته
 توصيف كرد.“ نمايي اشكاالت بزرگ”

در آبان ماه سال قبل، شيخ االسالمي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتـمـاعـي،                
تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه جمـهـوري           “ قانون كار “تكميلِ اصالح   

).  91مـاه       آبان  11اسالمي و ارسال آن به مجلس را خبر داد (دنياي اقتصاد،             
شدت ضدكارگري داشت و بر اسـاس راهـبـرد             اين اصالحيه كه محتوايي به    

هـاي     تهيه شده بود، اعـتـراض      “ آزاد سازي اقتصادي  ” اقتصادي ضد مردمي    
هاي صنفي كـارگـري       شديد كارگري را موجب گرديد. در بيانيه كانون انجمن         

ها و شعـارهـاي       برخالف وعده ” بود:       استان آذربايجان شرقي خاطرنشان شده      
عدالت محوري، شاهد ارايه اليحه اصالح قانون كار هستيم كه بـعـضـي از                
بندهاي آن تهديد كننده امنيت شغلي و اجتماعي و عدالت و توسعـه كشـور                

ماه). سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و           ارديبهشت  11(ايلنا،    “ هستند
هـاي     ضمن اعتراض شديد و رد پيش نـويـس         ” حومه در بيانيه خود نوشت:       

مطروحه قانون كار و تامين اجتماعي خواستار تدوين قانون كـار و تـامـيـن                  
اي است كه استانداردهاي حقوق بنيادين كار مصوب سازمان جهاني            اجتماعي

ها و حق تـجـمـع و           كار نظير حق تشكيل سنديكا، فدراسيون و كنفدراسيون       
مندي از دستمزدي براي داشتن زندگي        اعتراض، اعتصاب و راه پيمايي و بهره      

 18(ايلنا،     “ شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و كم و كاست تضمين گردد            

،  در رابطه با اصالحيه ارسالي دولـت بـه            91آذرماه    21). ايلنا،     91ماه    بهمن
كـار  ” وزير كار ايران، جهان را به رعـايـت            “مجلس، در گزارشي با عنوان:       

تغييرات مورد نظر دولت در اليحه ارسـالـي         ” ،  نوشت:     ”دعوت كرد “  شايسته
به مجلس شامل تسهيل شرايط اخراج كارگران، رسميت بخشيدن به انعقـاد            
قراردادهاي موقت براي مشاغل دائمي، تسهيل شرايط خاتمه قرارداد موقـت           
پيش از اتمام، افزودن شرايط اقتصادي كشور به معيارهاي تعيين دسـتـمـزد              
كارگران، افزودن چندين مقام دولتي به شوراي عالي كار كه در قانون فعلـي              

اش تعيين دسـتـمـزد سـاالنـه            ترين وظايف   ماهيتي سه جانبه دارد و از مهم      
پس ” خردادماه، گزارش داد:       2خبرگزاري مهر،   “   شود.   كارگران است و... مي      

اي از دولت     سال بحث و گفتگو درباره اصالح قانون كار و ارسال اليحه            8از  
رسد اين پرونده نيمه كاره نيز راهي جز پيگـيـري در               به مجلس، به نظر مي    

اش، در رابطه     آقاي ربيعي در نشست خبري    “  دولت يازدهم را نخواهد داشت.     
تـك     معتقدم كه بايد براي تك     ...” با قانون كار و موضوع اصالح آن، گفت:          

كارآفرينان احترام و ارزش قائل شويم... اگر چه در موضوع اصالح قانون كار                
شود كه يكي از موانع كسب و كار نبود حق اخراج كارگر است، امـا                 گفته مي 

در اين رابطه هنوز يك مطالعه علمي صورت نگرفته است. از جانب ديگر در               
هايي كه به قانون كار اضافه شده است، اخراج كـارگـر               حال حاضر با تبصره   

مردادماه). محمد عطاريـان، دبـيـركـل          19(ايلنا،   “ كار چندان سختي نيست   
جاي خوشحالي اسـت    ” مردادماه، گفت:      21كانون عالي كارفرمايان، به ايلنا،      

كه موضوعاتي چون واگذاري امور مردمي به تشكلهاي صنفي فراگير بخشي           
هاي وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتمـاعـي دولـت اسـت...                    از برنامه 

 “ها محقق شوند. اميدواريم كه [با] چراغ سبز نمايندگان مجلس اين وعده
ها، يك فعال كارگري درباره شرايط نامناسب كارگران شاغل           عالوه بر اين  

طي سالهاي متمـادي اجـراي       ” نويسد:     در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه مي     
هاي مورد توصيه بانك جهاني در خصوص تعديـل سـاخـتـاري و                  سياست

هاي مادر    خصوصي سازي بر كار و زندگي نيروي كار شاغل در ساخت پروژه           
ها در نهايت بـاعـث         تاثيرات نامطلوبي گذاشته است... بكارگيري اين توصيه         

شـود... شـرايـط           نابودي صنايع و كشاورزي داخلي و وابستگي اقتصادي مي        
براي زندگي و كار كارگران شاغل در چنين مناطقي به انـدازه حضـور در                  

هاي علمي سـازمـان        اردوگاه كار اجباري سخت و طاقت فرساست... بررسي          
ساعت در     8دهد كه انجام كار روزانه بيش از          بهداشت جهاني كار نشان مي    

دراز مدت اثرات رواني و جسمي غير قابل جبراني بر نيروي كـار بـه جـا                     
تـا     12اي بايد روزانه      گذارد... در مناطق ويژه اقتصادي يك كارگر پروژه            مي
مندي از مزاياي قانـون كـار فـعـالـيـت                ساعت متوالي آنهم بدون بهره      16
 مردادماه). 21(ايلنا، “ كند
، در شرايطي كه در خيـلـي        “ قانوني” هزارتومان حداقل حقوق      487رغم    بر

كـنـنـد       هزار تومان دريافت مي     180موردها كارگران حتي حقوقي در سطح       
خط فقر واقعي در كشور يك ميلـيـون و       ” تيرماه)، و با وصف اينكه         4(ايلنا،   
شـوراي عـالـي      ” ماه)، در نشست       مرداد  22(ايلنا،   “  هزار تومان [است]      500
هزار توماني... را مشروط بـه پـس       25كارفرمايان موافقت با افزايش ”، “ كار

 19كردند (خبرگزاري مهر،      “  گرفتن شكايت كارگران از ديوان عدالت اداري      
كه پيداست، برخالف تبليغات فريبنده، سياست وزيركار جديد          ماه). چنان     مرداد

گيـرد.    فقيه قرارمي   اجتماعي رژيم واليت    -كامالً درچارچوب راهبرد اقتصادي   
هايي جـديـد       سياست دمساز با مناسبات صحنه سياسي، باروش و شيوه          اين  

 -ما و جنبش كـارگـري   ُ فوري براي زحمتكشان ميهن اجرا خواهد شد. مسئله   
سنديكاييِ موجود، احياي حقوق سنديكايي و امكانِ فعاليت سنـديـكـاهـاي             
مستقل برپايه منشورِ جهاني حقوق سنديكايي مصوبه فدراسيـون جـهـانـي              

المللي كار اسـت. درايـن          هاي سازمان بين    نامه  سنديكاهاي كارگري و مقاوله   
هاي سياست وزير كـار       هاي آينده نخستين نشانه     خصوص بدون ترديد در ماه    
بـاغـبـانـي     ” تـعـبـيـر او           يا به   -هاي كارگري   در چارچوب مهندسي تشكل   

اكنون براي پـذيـرشِ حـق           آشكار خواهد شد. ازهم      -“ هاي كارگري   تشكل
شـد، از         ها آماده   برپايي سنديكاها برپايه هويت طبقاتي و استقالل عمل آن        

گرفت، و در مسيرِ تقويت جنبش سنديكايي هوشـيـارانـه               ها بهره   تمام روزنه 
 كرد.   بايد مبارزه

 

 ادامه  راهبرد اقتصادي رژيم ...
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حزب توده ايران: حملة 
عام در اردوگاه  تروريستي، و قتل

 اشرف، محكوم است! 
، شهرك و پايگاه سـابـق سـازمـان           “ كمپ اشرف ” 

مجاهدين خلق در عراق، كه هنوز هم صـد نـفـر از             
بـرنـد، در روز          سر مـي    اعضاي اين سازمان در آن به     

، بار ديگر مـورد حـملـه      1392شهريورماه   10يكشنبه  
قرار گرفت. بر اساس گزارش هاي سازمان مجاهديـن          

دفـاع     تن از اعضاي غيرمسلح و بـي        50خلق، بيش از    
اين سازمان، در جريـان حـمـلـة روز يـكـشـنـبـه،                   

اند. اين حملة مرگبار، با        قتل رسيده   اي به   طرزِوحشيانه  به
تعهدهاي سازمان ملل متحد و دولت عراق مبنـي بـر            

و “  كـمـپ اشـرف     ” تضمين امنيت و سالمت ساكنانِ      
تن از  2000(محل اسكانِ فعليِ بيش از    “  كمپ حريه “

اعضاي مجاهدين خلق) در تضاد آشـكـار قـرار دارد.              
اعالمية رسمي سپاه پاسداران، كه در آن از شبيخون و          

دفاع در روز يكشنبه گذشته ابراز        هاي بي   عامِ انسان   قتل
شود، عامدانه و همراه با دهـن كـجـي،              شادماني مي 

دخيل بودن و دست داشتنِ اين نيروي سركوبـگـر در            
اين كشتار را افشا كرد. اين جنايت هولناك از سـوي              

هاي مدافع حقوق بشر و دمـوكـراسـي، كـه               سازمان
المللي به اين جنايت را خواستارند،        رسيدگيِ مجامع بين  
 محكوم شده است.

حزب توده ايران، همراه با محـكـوم كـردنِ ايـن               
جنايت هولناك، همچنين ضرورت خارج كردن اعضاي       
باقيماندة مجادهين خلق ايران از عراق و مسـئـولـيـت            

باره را بار ديگر مـورد تصـريـح       رهبري سازمان در اين   
دهد. ادامه استقرار هزاران عضو مـجـاهـديـن             قرار مي 

خلق در عراق، ده سال پس از سقوط حكومت بعـث و       
رژيم ديكتاتوري صدام حسين و به قـدرت رسـيـدنِ             
نيروهايي كه با رژيم واليت فقيه در ايران نـزديـكـيِ             

هائي تنـگـاتـنـگ        ايدئولوژيك و همكاري و هماهنگي    
پذير باشد. حقـيـقـت         تواند توجيه   روي نمي   هيچ  دارند، به 

اين است كه، متأسفانه، رهبريِ سازمان مـجـاهـديـن           
بـا درپـيـش         -در طول سه دهة گذشته      -خلق ايران 

بـار، اعضـاي        آميز و فاجعه    هاي اشتباه   گرفتنِ سياست 
هاي آنان را بارها با خطرهاي مرگبـار    سازمان و خانواده  

انگيزِ مـجـاهـديـن        رو كرده است. سرنوشت تاسف       روبه
و آنچه كه در كمپ اشرف اتفاق افتاده          -خلق در عراق  

آميزِ رهبري    شك از پيامدهاي سياست فاجعه      بي  -است
سازمان مجاهدين خلق ايران در زمينة انتقـالِ شـمـار            
بسياري از اعضاي اين سازمان به عراق اسـت. ايـن              

يي با رژيم ديكتاتوري صـدام        انتقال، بر پاية موافقتنامه   
حسين در حالي صورت پذيرفت كه، ايـن كشـور در              
جنگ با ايران بود. حزب توده ايران، همـراه بـا ابـراز            

اي عميق با بستگان قربانيان كمـپ اشـرف،            همدردي
اقدام تروريستي و ضدبشريِ حمله خونين به اعضـاي          

ماندة سازمان مجاهين خلق در ايـن اردوگـاه را              باقي
كند. حزب مـا، دولـت عـراق را               شدت محكوم مي    به

گيري، شناسايي، و مجازات طراحان، آمران،        مسئول پي 
دانـد.     و ماموران اجراي اين جنايت هـولـنـاك مـي            

مسئوليت حفظ جان اعضاي مجاهدين تا زماني كه در     
هاي سازمان ملل در خـاك عـراق            پوششِ موافقتنامه 

برند، با دولت اين كشور است. حـزب تـوده               سر مي   به
هاي مسئول سازمان مـلـل مـتـحـد را                ايران، ارگان 

خواند تا در ارتباط با حـفـظ امـنـيـت اعضـاي                  فرامي
سـر     مجاهدين خلق مادامي كه در خـاك عـراق بـه            

وجود آوردنِ شرايط انتقال سريع       برند، و همچنين به     مي
هـاي    اعضاي مجاهدين خلق به كشورهاي ديگر، اقدام      

 عمل آورند.   جدي به

 گويد ، از رويدادهاي كنونيِ پاكستان سخن مي“حزب كمونيست پاكستان”

باالخره روند انتخابات در پاكستان به پايان رسيد. انتخابات مجلس و همچنين انتخابات ريـاسـت           
هاي خود را  ها پيش نگراني هاي سياسي از مدت جمهوري، شفاف و بدون تقلب نبودند.  تمامي حزب

حـزب   ” ، و      در مركز و پـنـجـاب      ، به رهبري نوازشريف   “ مسلم ليگ پاكستان  ” قدرت رسيدنِ    از به 
هاي اين انتخـابـات بـا          نتيجه اند.    خيبر پختونخوا اعالم كرده     در ناحيه “  تحريك االنصاف پاكستان  
هـاي   اند. هنگامي كه تباني دو جانبه ديوان عالي كشـور و دارودسـتـه                 تقلب محض به دست آمده    

قدرت رسانيدن نيروهاي دست راستي درپاكسـتـان         آشكار به به   طورِ هاي دولتي به   جهادي در دستگاه  
 .انتخابات رياست جمهوري درست از آب درآمدند  ها در دوره اقدام كردند، اين نگراني

بـا جـهـادگـران        “هايش گفته بود:     پيش از انتخابات، حزب كمونيست پاكستان در يكي از بيانيه     
، و در مورد حضور اكثريتي قاطع از نيروهاي دست راستي در نهادهاي دولـتـي                 “ مذهبي مقابله كنيد  

هاي سياسي مذهبي هميار خود را به        هشدار داده بود كه: آنان با توافق ضمني قصد دارند تا سازمان            
، و فراتر از آن، در روزهـاي            قدرت رسانند كه اين امر بدون ترديد پيامدهاي ناگواري براي كشور          

يي به نـام:     ، حزب كمونيست پاكستان در جزوه      رو خواهد داشت. سپس درست پس از انتخابات         پيشِ
:  اكنون نـيـروهـاي        روشن نوشته بود كه    طورِ ، به “ مه از ديد حزب كمونيست پاكستان       11انتخابات  ” 

دست راستي زمام امور را بدست خواهند گرفت و به طور مسلم قدرت و توان نيروهاي تندرو راسـت    
قدرت يافتن نيروهاي نزديك به طالبان در نواحي مركـزي،           را در سرتاسر كشور باال خواهد رفت. با        

، به طور مسلم دولت بايد در تمام مسائل مربوطه، آنـان را زيـر چـتـر                       ، و پنجاب   خيبر پختونخوا 
همفكري و حمايت بيشتر خود نگه دارد. اين دولت مجبور است بر اساس رهنمودهاي نـهـادهـاي                    

هاي رياضتي بيشتري را درپيش گيرد، كه برآمد آن شتاب يافتـن رونـد            اقتصادي امپرياليستي اقدام  
هاي مـتـزلـزل       آور و گسترش بختك بيكاري خواهد بود. قدم         سازي و سپس تورم سرسام     خصوصي

هـاي گـذشـتـه و          ، بار ديگر تمامي نگرانـي    سابقه قدرت ضربتي طالبان    دولت كنوني و افزايش بي    
حمله فجيـع بـرضـد       29، تنها در ماه ژوئن، طالبان  براي نمونه .اثبات رسانيد هاي حزب را به  تحليل
 .ها انجام دادند كه به كشته شدن صدها تن از مردم بيگناه، كودكان، و زنان منجر گـرديـد                    اقليت

طالبان با حمله  به زندان قديمي صد ساله در شهر ديره اسماعيل خان وارد آن شدند و آن را بـه            
تصرف خود درآوردند و سه ساعت بدون واهمه عرض اندام كردند و با بلندگو دوستان تندرو خود را        

زنداني طالباني را آزاد كرده و همراه خود ببـرنـد، كـه نشـانـگـر از                       300بنام خواندند و توانستند     
تروريست از چه ميزان توانايي تـداركـاتـي       150اين   كارافتادگي شديد دولت و ناتواني محض است.         

تن از ياران تروريست خود را در مسير بيـش    250اند بهره گيرند تا همراه خود كارواني از   توانسته مي
اين را نيز بايد در نـظـر     كيلومتر به سرعت از ديره اسماعيل خان تا وزيرستان انتقال بدهند؟   100از  

داشت كه ديره اسماعيل خان پادگان نظامي بزرگي دارد كه از گرداني از نيروهاي كامالً مسـلـح و                 
هاي متفاوت امنيتي نيز در طول مسير تا وزيـرسـتـان             هاي بازرسي مربوط به سازمان     چندين پاسگاه 

هـاي   دسـتـگـاه   .نظامي متـشـكـل اسـت       شامل خود ارتش، نيروهاي امنيت مرزي و نيروهاي شبه        
واقعه مشابهـي   .قابل انتظار آگاه كرده بودند  اطالعاتي سه روز قبل از آن مسئوالن دولتي را از حمله   

در شهر بانو روي داده بود كه مسئوالن دولتي و نـيـروهـاي          2011يك بار پيش از اين و در آوريل         
امنيتي به بهانه سخيف نزديكيِ وزيرستان به بانو از مسئوليت خود شانـه خـالـي كـرده بـودنـد،                        

بيش از يكصد كيلومتر از محل اين رويداد فـاصـلـه            -كانون شورش طالبان    -كه وزيرستان  حالي در
شدند و  هاي خطرناك در اينجا نگاهداري مي آيد كه: چرا اين تروريست  اين پرسش پيش مي .داشت

فرار از زندان براي طـالـبـان اكـنـون          تري در درون كشور منتقل نشده بودند؟       موقع به نقاط امن    به
گرفت. بـه نـظـر        گونه فراري از زندان صورت نمي صورتي متداول درآمده است. پيش از اين هيچ        به
ازقضا دولت پس از اين اتفاق ويرانـگـر    .اند ها هم در اين رويداد دست داشته رسد كه خود دولتي  مي

تفاوت گرديده است.  روحيه وشهامت اين جهادگران مذهبي           ، و بي   ، الل  حتي بيش از پيش كر، كور     
هـاي   در تـپـه     -اسالم آباد     -پايتخت  محاصره اوت گستاخانه و با پروايي به       4چنان باال رفته كه در      

واحد تـكـاور ويـژه بـراي             30،   هاي شريرانه   پس از آشكار شدن اين فعاليت      مارگاال اقدام كردند.   
ها قصد داشتند در روز عيد فطـر         تحليلگران سياسي، تروريست    گفته به سازي ناحيه اعزام شدند.       پاك

هاي جهنمي از     بايد دردناكانه اعالم كرد كه، باوجود تمام كنش        دست گيرند.     كنترل اسالم آباد را به    
شان كامالً آزادنه در سراسر كشور به فعاليت مشـغـولـنـد و                  هاي سوي تندروهاي جهادي، سازمان   

هـا   ايـن  رسد كه دولت را در كنار خود دارند.     نظر مي كنند: به شان را پياده مي  برنامه عمليات شريرانه 
 .توانند عمليات تمريني طالبان به دستور ارتش پاكستان باشد مي

هاي حزب كمونيست پاكستان را در       هاي پيشين و نگراني    شرايط ياد شده در باال، بار ديگر تحليل       
مهار شدن   كند. اين شرايط به بي      مورد تسليم سريع پاكستان در برابر نيروهاي فاشيستي را ثابت مي          

خونريزي وحشتناك و بربريت افراطي دامن خواهد زد كه هدف اصلي آن در سـطـح گسـتـرده                       
خواه و زنان خواهند بود. بدون ترديد چنين امري بهانه كافي را براي مداخله ايـاالت         نيروهاي ترقي 

چشم پوشيدن از آن يا واهمه داشتن از آن مـهـم             دست خواهد داد.    پيمانانش به  آمريكا و هم    متحده
ها، نيروهاي   هاي ويرانگر وحشتناكي را برضد كمونيست      ، ضربه  نيست، خطر محتمل در هر دو حالت      

بر اين اساس، حزب كمونيست پـاكسـتـان هـمـه               ها وارد خواهد كرد.     خواه، سكوالر، و اقليت    ترقي
خواند تا در اين برهه بسيار حياتي در تاريخ با يكديگر متحد گردند و از                   نيروهاي همفكر را فرا مي    

 .پس رانند وارد آمدن اين ضربه تهديدكننده و نابودساز پيشگيري كرده و آن را به 
اي ديگر   هاي فرقه  هاي غيرمسلمان و از جمله مجمع      كارگران، دهقانان، دانشجويان، زنان، مجمع    

اند، همگي بايـد در       مسلمانان، كه در خطر كشتار همگاني به دست اين جهادگران فاشيست وهابي           
خواهد كه از خواب عميق طوالنـي بـيـدار       تاريخ از ما مي   .يي با هدف وحدت، متشكل شوند       برنامه

 اند.   سرعت در حال تحليل رفتن هاي رويارويي نيز به شويم، زمان در اختيار ما كامالٌ كوتاه و امكان
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 ادامه  تأملي بر بيانيه سازمان مجاهدين انقالب...

تـر   و بسياري از كسان در جنبـش وسـيـع          “  اقدام براي صلح   ” سازمان  
نـوجـوان      -قتل رسيدن تريـوان مـارتـيـن         ، در كنار آناني كه از به       صلح

دانيم كـه     پا خاستند. ما مي     ، به  به خشم آمده بودند     -غيرمسلح در فلوريدا  
ها در جهت تالش براي جدا كردن مـتـحـدان             درصدي يكهاي   سياست

آميز اسـت. مـا         تر و صلح   طبيعي در مبارزه براي جامعه و دنيايي عادالنه       
دانيم كه بايد براي صلح و عدالت هم در كشور و هم در بيرون از آن                  مي

 .مبارزه كنيم
كافي نيرومند كه بتواند      جنبش صلح امروز در ساختن جنبشي به اندازه       

ي و    حق رأي را محدود كنند و يا عـامـل نـژاد             آناني را كه درصددند تا      
هاي مدني قرار دهند به      يي براي نقض آزادي     بهانه شكل ظاهري افراد را     

كوشد موفق شود. جنبش صلح اين امر نه تنها از نـظـر               چالش بكشد، مي  
منظور بـرپـايـي      بلكه به  - كه چنين نيز هست    - داند اخالقي صحيح مي  

تر و نيرومندتر كه توانايي پايان دادن به نظامـيـگـري و               جنبشي گسترده 
برپاييِ روابطي نوين ميان اياالت متحده و بقيه جهان را داشتـه بـاشـد،                

سازمان اقدام براي صلح در پنجاه سالگي راهپيمايـي          .بدان نيازمند است  
، و آزادي، به آناني مي پيوندد كـه   به سوي واشنگتن براي اشتغال، عدالت    

ميراث جنبش حقوق مدني و زندگي دكتر مارتين لوتيركينگ را جشـن              
در واشـنـگـتـن         2013آوريل  24گيرند. سازمان دهندگان راهپيمايي   مي

چه زماني    “ اين يك يادبود نيست، بلكه يك تداوم است.        “اعالم كردند:      
بهتر از اين زمان تا براي برپايي جنبش به تعمق وانديشـيـدن در بـاره                  

 .هاي جنبش سازي نهضت حقوق مدني بپردازيم درس
جنبش صلح بايد به برآوردن رؤياي دكتر كينگ ياري كند... پـنـجـاه                  
سال پس از آن تاريخ، مبارزه بر ضد نژادپـرسـتـي، مـادي گـرايـي، و                     

يكـي از      ”اقدام براي صلح  “ .اين رسالت ماست    نظاميگري، ادامه دارد.   
 .حاميان پنجاهمين سالگرد راهپيمايي در واشنگتن بود

هاي سياست اقتصادي دولـت        گيري  ويژه در جهت    خاتمي به روح اين مساله به     
خود توجه نداشته باشد اين احتمال وجود دارد كه نتواند موفق شود و شما اگـر                

نـژاد     امروز بخواهيد تحليل كنيد كه چرا از دل دولت خاتمي دولـت احـمـدي          
دهنده قضيه همين است كه ما نـگـرش           هاي توضيح   بيرون آمد، يكي از كانون    

 -در همين مدت زمان كـوتـاه         -دولت روحاني “  چندوجهي را فراموش كرديم.    
هاي اقتـصـادي      روشني نشان داده است كه  تمايل و خواستش اجراي برنامه            به

شده است و در اين ميان قربانيان، همچون سابق، زحمتكـشـان              از پيش تجربه  
، دورخـيـزهـا و        “ مسكن مهـر  ” كننده در ارتباط با       هاي نگران   اند. زمزمه    ميهن

هايي ضد مردمي را بـه خـوبـي             ديدگاه هاي دولت جديد را در راستاي برنامه       
شهريورماه، عباس آخوندي با اشاره       5دهد. به گزارش دنياي اقتصاد،         نشان مي 
تداوم مسـكـن     ” است، گفت:    “  مسكن مهر ” درصد تورم به خاطر       40به اينكه   

آن چيزي كه از فـحـواي ايـن          “  ارزان قيمت به اجماع كابينه مشروط است.     
ها تاكنون مشخص گرديده اين است كه، ظـاهـرا دولـت از            تاييدها و تكذيب  

ها ناتوان است. دنياي اقتصاد در تـوصـيـف آخـونـدي                  تامينِ مالي اين پروژه   
نويسد كه، او پيش از آنكه وزير شود به دخالت مستقيم و دستوري دولت در          مي

بازار مسكن هيچ اعتقادي نداشت. ما در اينجا قصد بررسي مشكـل مسـكـن                 
مردم را نداريم، اما براي نشان دادن ديد حاكم بر دولت و اعضـاي آن الزم                   

دهـنـد كـه         خوبي نشان مي    ها به   ديديم به اين موضوع اشاره كنيم. اين گفته        
مسـكـنـيِ       بند هم كه شايد مي توانست التيامي بر زخـم بـي              همين طرح نيم  

ها تن از مردم باشد، امروز در صورت عدم اعتراض هاي مردمـي مـي                  ميليون
 تواند به ضرر زحمتكشان متوقف شود. 

هاي نقدي از جمله ديگر موردهايي است كه قرار است پروژة حذف آن               يارانه
شهريورمـاه، مصـبـاحـي         14به مرحله اجرا درآيد. به گزارش خبرگزاري مهر،          

بعـضـي از     ” مقدم، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:           
توان در اين رابطه به پرداخـت يـارانـه             كند كه مي    ها مردم را تنبل مي      سياست

يارانه نـقـدي را كـه        ” اكبر تركان نيز در اين ارتباط گفت:         “  نقدي اشاره كرد.   
كند و بخشي از ايـن   دهند خيلي به بخشي از جامعه كمك نمي         اكنون دارند مي  

مردادماه). زنگنـه، وزيـر          22روزنامه آرمان،   “ (  ها بر سر سفره نمي روند       يارانه
نفت، در نشست اتاق بازرگاني، با اظهار خشنودي از رشد بخـش خصـوصـي،                

دانـم   ها را تكليف خود مي      رشد بخش خصوصي در تمام زمينه     ” گفت كمك به:     
(دنـيـاي    “  و در هر جايگاهي در دولت كه باشم اين مهم را پيگير خواهم بـود               

شهريورماه، دانشمند، از اعضاي اتـاق        4مردادماه). به گزارش ايلنا،         22اقتصاد،  
هاي گمركي و تثبـيـت نـرخ ارز،             بازرگاني، با درخواست حذف تمامي معافيت     

هاي اقتصـادي خـود در          ريزي  روزه در برنامه    100اگر دولت در مدت     ” گفت:   
هاي مختلف از واردات برنج گرفته تا بحث حمل و نقل صـادراتـي بـه                    حوزه

تواند در تسريع روند تجارت خارجي و    بخش خصوصي اعتماد كند، اين امر مي   
بهمني، رئيس سـابـق بـانـك          “  حل معضالت اين حوزه كمك شاياني باشد.       
مـردادمـاه، فـاش سـاخـت:             12مركزي، در مصاحبه با خبرگزاري تسنيـم،        

در “  كشتي خودرو و كاالي لوكس را به اسم دارو وارد كننـد.              75خواستند    مي“
مردادماه، با يحيي آل اسـحـاق،           5،  “ تجارت فردا ” مقدمه مصاحبه هفته نامه     

بـرانـگـيـزي آمـده اسـت.              يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني، مطلب تأمل       
بعد از يك نشست طـوالنـي بـا چـنـد              ” نويسد:     گر در اين ارتباط مي      مصاحبه

روم. آنها همراه با يكي از وزراي احتمـالـي             كننده سرشناس به ديدارش مي      وارد
دانم چـيـسـت،        اند تا براي رفع موضوعي كه نمي        دولت آينده به دفترش آمده    

گويـد   كنم چيزي نمي سفيدي كند. بعد از رفتن مهمانان، هر چه اصرار مي    ريش
شـوم مـاجـرا         زنم، متوجه مـي  اما وقتي به وزير احتمالي دولت آينده زنگ مي        

اسـحـاق قـول        هاي روغني و كنجاله است كه يحيي آل         مربوط به واردات دانه   
كـنـم و        داده تا انتها دنبالش كند. چند روز بعد دوباره موضوع را پيگيري مـي              

هاي رئيس اتاق تهران مؤثر افتاده و بانك مـركـزي             شوم كه رايزني    متوجه مي 
در حالـي كـه دولـت         “  ميليون دالر ارز اختصاص دهد.       100قول داده روزي    

را به دليل مشكل مالي متوقف كنـد، روزانـه     “  مسكن مهر” مصمم است طرح   
شـود    صد ميليون دالر به يكي از اعضاي نهاد انگلي اتاق بازرگاني پرداخت مي            

طور كه بهمني افشا      همان  -جاي آن   تا در ظاهر كنجاله وارد كند و در نهايت به         
وسيلة اين قشر انگلـي       شاهد واردات كاالهاي لوكس و سود ده به         -كرده است 

هاي حكومتي، هفته پيش،      باشيم. درگيري بر سر غارت منابع ملي در بين جناح          
الرضا ثروتـي،     اي شد. موسي     با تهديد به استيضاح سه وزير دولت روحاني رسانه        

درصد سهم شركت مهاب قدس به آستـان          49نماينده بجنورد، ابطال واگذاري     
دانسـت.     44قدس رضوي را در مغايرت با سياست خصوصي سازي و اصـل              

شهريورماه، بـا اشـاره بـه            7يي در روزنامه شرق،       صادق زيبا كالم، در مقاله    
“ آدام اسميـت ” اگر به مرحوم ” هاي سازمان تامين اجتماعي، مي نويسد:       معضل

ها   گفتيم در كشوري كه از نظر فرهنگ و تمدن يكي از پرافتخارترين             مي
انداز حـاصـل از      اند از پس در دنياست، اتفاقي قريب و نادر افتاده كه آمده   

هـا يـا       گذاري  اند اما خيلي از آن سرمايه       گذاري كرده   ها، سرمايه   حق بيمه 
هاي دولتي، سود ده كه نيستند هيچ، ضررده هم هستـنـد و از                  واگذاري

پرسيديم چرا اينگونه شد؟ يقينا ايشان با خونسردي و اكـراه        جنابشان مي 
كـردنـد:      اي كه بارها و بارها توضيح داده بودند، سوال مـي            از تكرار نكته  

ها يا همان شستا بـا دولـت            گذاري  مگر نگفتيد كه مديريت آن سرمايه     ” 
مگـر  ”گفت  ايشان با عصبانيت مي“ بله”داديم  و وقتي ما پاسخ مي“ است

من بارها و بارها نگفته بودم دولت، تاجر خوبي نـيـسـت؟ شـسـتـا را                     
ديـديـد     سپرديد به بخش خصوصي توانمند و متخصص، آن وقت مي           مي

كه چگونه سازمان به جاي آنكه باري روي دوش دولت تدبير و امـيـد                 
را    بسا دولت تدبير و اميد        شد، امروز درآمدهايش آنقدر زياد بود كه چه         مي

 “بود. جنوبي نمي اساساً نيازي به درآمد نفت و پارس
قدر شيفته و مجـذوب       سخن زيبا كالم بسيار روشن و گويا است. او آن          

نوليراليسم است كه فراموش كرده است اين سازمان به بـيـش از سـي              
شان تعلق دارد، و اگر قـرار         هاي  ميليون نفر از زحمتكشان ميهن و خانواده      

است سايه دولت از سر اين سازمان كم شود چرا اين امر را به صاحـبـان                 
سالي كه نـكـوسـت از بـهـارش             ” اصلي آن محول نكنيم. مي گويند        

دولت تدبير و اميد و سياست هاي اعالم شده از سوي آن، بـه               “  پيداست
نظر نمي آيد كه مأمني براي تحقق حقوق زحمتكشان ميهن باشد. دولت             

هاي الزم براي تقسيم و چپاول منابع ملي را           تدبير و اميد قرار است زمينه     
نفعان آن  در نهادها و بنيادهاي انـگـلـي و               در مسيري قرار دهد كه ذي     

شان هر چه بيشتر بيفزايند. مردم ما در طول            هاي نجومي   غارتگر به ثروت  
سال حكومت رژيم واليت فقيه دريافته اند كه تنهـا مـالك               32بيش از   

واقعي سنجش حكومت مداران كنوني عملكـرد روشـن، آنـهـا و نـه                   
 شعارهايي است كه حضرات با مقتضييات روز مي دهند. 

دهد كـه      بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي به روشني نشان مي        
زنـي بـيـن         گذاران اين سازمان همچنان مجـذوب چـانـه           نگاه سياست 

هاي حكومتي است، و از توجه و بها دادن به نقش نيروي اجتماعـي             جناح
رود. ما بازهم تكرار  مي كنيم: بدون تكـيـه       عمد طفره مي    سهو و يا به     به  

هاي بنيادين و پايدار بـراي         هاي اجتماعي و مبارزه آنها، تحول       بر جنبش 
 تحقق آزادي و حقوق دموكراتيك در ميهن ما غيرممكن است.

 ادامه  بگذاريد زنگ ها به صدا درآيد ...
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توسعة اقتصاديِ ويتنام، همچنان 
 ادامه دارد

مبارزه قهرمانانه خلق ويتنام برضد امپرياليسم آمريكا، و پيش از آن برضـد             
امپرياليسم فرانسه، و در راه بازگرداندن استقالل سياسـي، وحـدت ارضـي               

بخش مـبـارزان      ها الهام   ويتنام، و پايه گذاري سوسياليسم در اين كشور، دهه        
هاي ويتنامي براي بازسازي اقتصاد و        ها بود. مبارزه كمونيست      راه آزادي خلق  

تريـن    ها آماجِ وحشيانه    يي سوسياليستي در سرزميني كه دهه       ريزيِ جامعه   پايه
ها و هدف تخريب تاسيسات زيربنايي بود، از هـمـان نـخـسـتـيـن                    بمباران
هاي پيروزي آغاز شد. شكست تجربه ساختمان سوسياليسم در اتـحـاد          لحظه

هـاي رفـقـاي         شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي، ضربه مهلكي بر تالش        
هاي تكنولوژيـك، عـلـمـي، و            كمك    هايي كه به    ويتنامي وارد آورد، تالش   

اقتصادي اين كشورها بسيار نيازمند بودند. كوشش قهرمانانه رفقاي ويتنامـي      
براي ادامه ساختمان سوسياليسم در شرايط دشوار جـهـانـي، سـاخـتـمـان                 

كننده و پيشاهـنـگ       حال، حفظ نقش رهبري     اقتصادي پويا و مدرن، و درعين     
برانگيز است. حزب توده ايران، همان         واقع تحسين   حزب كمونيست ويتنام، به   

گـري     هاي جنگ برضد تـجـاوزگـري و نـظـامـي             گونه كه در خالل سال    
جانبة خود با خلق قهرمان ويـتـنـام و حـزب                همبستگي همه   امپرياليسم به 

كمونيست ويتنام ادامه داد، در دو دهه اخير نيز روابط بـرادرانـه بـا حـزب                    
 كمونيست و رفقاي ويتنامي را ادامه داده است. 

به بهانه برگزاري موفق هفتمين پلنوم كميته مركزي حـزب            ،”نامه مردم “
هايي از نبرد حياتي رفقـاي        كمونيست ويتنام و انتشار برخي اسناد آن، عرصه       

يي مـرفـه،      هاي اقتصادي، ادامه برپايي جامعه  ويتنامي در راه غلبه بر مشكل     
منـظـور اطـالع        مدرن، و سوسياليستي در دو دهه اخير، گزارش حاضر را به          

هاي موجود در جـهـان بـراي جـويـنـدگـان راه                    رساني و ترسيم واقعيت   
   آورد: سوسياليسم در كشورمان، در زير مي

، در راه        هاي بازسازيِ اقتصادي    ويتنام، پس از بيست سال اجرايِ برنامه      
هاي بلندي برداشته     محور گام   اي سوسياليست   برقراريِ سازوكارِ اقتصاد بازاري   

است، و در نتيجه، منابع خود را به سمت توسعة هرچه بيشتر، نرخِ رشد بـاال،                
هاي شغلي جديد، و افزايشِ سطح عمومـي زنـدگـي              وجود آوردن فرصت    به

كند. كنگرة يازدهم حزب كمونيست ويتنام، پس از ارزيابـيِ     مردم، هدايت مي  
يكنواختيِ در آن، بر اين نظر اسـت كـه:      هاي انجام شده در اقتصاد و نا        اقدام

كـار     اي بر مبناي بازار هنوز چنانكه شايد و بايد بـه             سازوكارهاي اقتصادي ” 
سازوكار اقتصاد بازار بر كار هماهنگ چند بازار در درون يك           اند.     گرفته نشده 

درستي رشد نكرده باشند، بر       اقتصاد مبتني است. اگر هر يك از اين بازارها به          
تـاخـيـر       گذارد و پيشرفت عمومي اقتصاد را بـه    عملكرد ديگر بازارها اثر مي    

كـه در       -كنگره يازدهم حزب كمونيست ويتنام، بر اين واقعيت       “  اندازد.   مي
تاكيد ورزيد. بـر ايـن اسـاس،             -خود را نشان داد     2012بررسي نتايج سال    

شده نيازمنـد     ويتنام خود را به توجه هرچه بيشتر به تكميل اقتصاد بازارِ ايجاد           
اش از كشورهاي منطقه را در        ماندگي  اگر ويتنام بخواهد عقب   ” داند، زيرا :       مي

سازي و رقابت دشوار حاصل از آن جبران كند، الزم است اقتصاد              برابر جهاني 
وجود آورد و شرايطي را تامين كند كه منـابـع در بـيـن                   اي مدرن به    بازاري
هاي بازار و      هاي كشور بر اساس عالمت      هاي مختلف اقتصاد و منطقه      بخش
جا شود. چنين اقدامي اطمينان بـه تـوسـعـه                هاي ميانگينِ سود جابه     نشانه

 “شود. يكنواخت و متعادل اقتصادي را باعث مي
، به بازنگريِ قانون زمين پرداخته تا با برقرار ساختـن  2012ويتنام، از سال  

يي سالم در بخش ساختمان و مسكـن   اين نوع بازارها، شرايط را براي توسعه      
وجود آوردن بازار سهام، توسعة بازار بيمه، و تقويـت بـخـش            فراهم سازد. به   

اند كه در كانون توجه قـرار          آوري در اين زمينه، از ديگر موردهايي        علم و فن  
يك اقتصاد بازار مدرن بـه بـرقـراري           ” دارد:     داشته است. كنگره اذعان مي     

اي عادالنه براي نقش آفرينان بازار نيازمنـد اسـت. رقـابـت،                  محيط رقابتي 
اش   ويتنام بايد قوانين  ” عالوه بر اين:     “  ويژگي اصلي هر اقتصاد بازاري است.      

پذيري و كنترل هرگونه انحصار بر منابع طبيعي را تكـمـيـل             در مورد رقابت    
 “اش را افزايش دهد. هاي معنوي و ظرفيت حمايت از مالكيتكند، 

بايد از شفافيت، اطالع رسانيِ عمومي، و پاسخگوبـودن در           ” بدين منظور:    
اي و نـيـز عـمـلـكـردهـاي              هاي توسعه   هاي مديريتي و پروژه     همه سياست 

هـاي     بازرگاني، اطمينان حاصل شود. همراه شدن با سازوكارِ بازار، سياسـت           
درهاي باز و فرايندهاي ادغام جهاني با ايجاد اقتصـاد چـنـدسـاخـتـاري و                   

هاي مختلفي را باعث شده اسـت.         “ گروه منافع ” وجود آمدنِ     چندمالكيتي، به 
گيري تاثير    توانند به شكلي هدفمند بر فرايند تصميم        ها مي  “ گروه منافع ” اين  

بگذارند. شفافيت و اطالع رسـانـي بـه       
هـاي    وجود آمدنِ فرصت    تنها به   مردم نه 

مساوي در دسترسي به اطـالعـات را          
شود، بلكه شرايطي را نـيـز          موجب مي 

گردد تا در آن شهـرونـدان    ساز مي  زمينه
گـيـرنـدة       هاي تصميـم    بتوانند سازمان 

مديريتي را زير نظارت بگيـرنـد، و در           
ها در    “ گروه منافع ” رويارويي با دخالت    

هـايـي اسـاسـي         ها، اقدام   گيري  تصميم
صورت بگيرد. بايد اطمينان يافت كـه         

هـاي     ها بر اسـاس شـاخـص          تصميم
ويـتـنـام در      ” آيـد:        در ادامـه مـي     “  اند.   عمومي و منافع ملي گرفته شده     

اش    رساني به مردم، و پاسخگوبودنِ نهادهاي دولـتـي          سازي، اطالع   شفاف
پيشرفت چشمگيري داشته است. اما اين هنوز در حدي نيست كه ويتـنـام               
نيازمند آن است. دولت براي اطمينان از رعايـت حـق شـهـرونـدان در                    
دسترسي به اطالعات و بسط انتقاد اجتماعي، درحال نهايي كردنِ قوانينـي            

هاي توسعه بيـن نـهـادهـاي           ها و پروژه    وگو دربارة سياست    است كه گفت  
هـا،     دولتي، متخصصان مستقل، و شهروندان را، نه بعد از گرفتن تصمـيـم   

 “  كند. ها، را تشويق مي گيري بلكه پيش از تصميم
اي مـدرن   سازوكارهاي اقتصاد بازاري”  كنگره بر آن است كه، از سويي:        

تغيير شيوة ارتباط دولت و       المللي وسيع به    سازي و ادغام بين     در عصر جهاني  
بازار نيازمند است. دولت بايد از دخالت مستقيم در فرايندهاي اقـتـصـادي               

كنندة توسعه عمل كند، تا از ثبات اقـتـصـاد          دوري گزيند و در نقشِ سهل     
شرايط مناسب براي بازرگاني اطمينان حاصل كند، و        وجود آمدنِ     بهكالن،  

، و  “ وجود آورد، و خدمات اجتماعي را بهبود بخشد         سازوكارهاي توسعه را به   
سازي، بر توانمندي اقتصادي بخشـي        اقتصاد بازار و جهاني   ” از سوي ديگر:     

دهـد. دولـت بـايـد              افزايد و فاصله غني و فقير را افزايش مي          از مردم مي  
كار بندد تا بر اين جنبة منـفـيِ    هايي را درپيش گيرد و قوانيني را به  سياست

سازي، غلبه شود. بايد اطمينان حاصل شود كه: رشـد              اقتصاد بازار و جهاني   
به هميـن   “ اقتصادي با پيشرفت اجتماعي و عدالت [اجتماعي] همراه است.   

محور، كارِ دولت است. دولت  بايد از سـويـي                توسعة سوسياليست ” دليل:   
دهيِ بازار را تقويت كند، و از سوي ديگر جلو تاثيرهـاي              عملكرد خودسامان 

دهيِ صحيح توسعة اجتماعي اطـمـيـنـان           منفيِ بازار را بگيرد، و از سازمان      
هدف از بـازسـازيِ       ” كنگرة يازدهم حزب كمونيست ويتنام      “  حاصل كند.  

اقتصادي و تغييرِ الگوي رشد را سرعت بخشيدن به تغيير ساختارِ اقتصادي            
، كيفيـت،   و نيز توليد و خدمات براي رسيدن به سطح باالتري از بهره وري    

منظورِ پيوستن به شبكـه و         پذيري در داخل و خارج به       و اثربخشي و رقابت   
دانسـتـه    “ اي و جهـانـي      زنجيرة تأمين همراه با ارزشِ افزودة باالي منطقه       

هاي پـراكـنـده و         بايد تالش شود از سرمايه گذاري     : ”   نظرِ كنگره   است. به  
هايي ضروري و زودبازده و سهل كـردنِ          سراسري اجتناب شود، و بر پروژه     

منـظـورِ    به -هاي توسعه هاي دارايِ قابليت هاي توليد به منطقه     انتقال عامل 
كاهشِ هزينه حمل و نقل و باالبردن سطحِ رقابت پذيري، تمركز صـورت             

اصـالحِ  ” دارد:      كميته مركزي حزب كمونيست ويتنام نيز اعالم مي       “  گيرد. 
نـظـرهـا و         مستمر و اعتاليِ نظام سياسي بايد به نهادينه كردنِ نـقـطـه            

بر اساس سندهاي يـازدهـمـيـن           -ها  آن  هاي حزب و تحكيمِ       گيري  موضع
مربوط   1992بينجامد كه به بازنگري در قانون اساسي          -كنگره ملي حزب  

با حـفـظ ثـبـات       ” اجراي اين برنامه بايد به صورتي انجام شود كه  “ است. 
اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي توسعة ملي در دوران جـديـد،              -سياسي

به استواريِ نقشِ رهبري حزب و اعتبار و كارايي مـديـريـت دولـتـي، و                   
، و عـالوه بـر ايـن،            “ همچنين تقويت حق حاكميت مردم، پايبند بماند      

وجـود آوردن       بـه اصالح و اعتاليِ نظام سياسي بايد كانون توجه را بر            ” 
هايي همگن، همگون، پايدار، و كاربردي، و نـيـز تـربـيـت عـدة                      اداره

اي، همراه بـا       هاي سياسي و حرفه     چشمگيري كادر و كارمند داراي قابليت     
كميته مركزي حزب، برنامه بازسازي     “  حقوق و مزاياي كافي، متمركز كرد.      

هاي مردم  در مـوقـعـيـت      و تقويت نقش رهبري حزب در برانگيختن توده 
در دوران   ” جديد را مورد بررسي قرار داد، و چنين نتيجه گـرفـت كـه:                   

اي    اي و كار توده     هاي توده   انقالب، حزب كمونيست ويتنام هميشه حركت     
يي راهبردي و عاملي مهم براي انقالب به شمار آورده است. ايـن           را وظيفه 

شرطي ضروري براي تضمين رهبري حزب و نقطة پيوند حزب بـا مـردم               
انـقـالب   ” است.  كميته مركزي حزب بر اين ديدگاه تاكيد مي ورزد كـه:                 

وسيله مردم انجام شده است و از آنِ مردم اسـت.              ريشه در مردم دارد و به     
بـرنـد. هـمـه          كار مي   شان را به    مردم بر آن سروري دارند و با آن، سروري        

هـاي     هاي حزب و دولت بايد در آرزوها و خـواسـت              راهكارها و سياست  
مشروع مردم ريشه داشته باشد. به حركت درآوردن مردم، كارِ سـراسـري               

 “حزب و نظام سياسي است.



 929شمارة    1392شهريور ماه  18شنبه دو   12

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 929 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

9 September 2013 

به مناسبت پنجاهمين سالگشت سخنراني تاريخي مارتيـن        
رؤيايي ” با عنوان:     لوتر كينگ رهبر جنبش سياهپوستان آمريكا       

اش را با اين جمله آغاز كرد:        او سخنراني “  كه من در سر دارم.     
 “  صدا درآيند. ها به بگذاريد زنگ”

 
پوست  ايِ رهبر سياه   دقيقه  17، نام سخنرانيِ    “ رؤيايي كه من در سر دارم     ” 

جنبش مدني آمريكا در گردهمايي بـزرگ طـرفـداران تسـاوي حـقـوق                
 28( ] 1342شهريورماه     6پوستان در شهر واشنگتن[روز       پوستان و سياه   سفيد

) است. اين جنبش، و همچنين آن تظاهرات بزرگ مرتبط بـا              1963آگوست  
خشن و عـريـان بـرضـد             نةهاي نژادپرستا  آن، كه در اعتراض به تبعيض     

سياهان برگزار شد، شركت كنندگان در آن، كار، عدالت اجتماعي، و حقـوق             
مساوي را براي همگان خواستار شدند. مارتينگ لوتر كـيـنـگ  در ايـن                    

بارها در آن تكرار    “  رؤيايي كه من در سر دارم     ” سخنراني معروف كه عبارت     
شد، از آرزوهاي خود سخن گفت، و ابراز اميدواري كرد كه زماني فرارسد تـا      
در آمريكا، دمساز با مرام و آرمان خويش، زندگي كند و دست يـافـتـن بـه                   

چشم خويش ببيند.   مارتين لوتركينگ در ايـن              ها را به   برابريِ ذاتيِ انسان  
رؤياها و     او“  رؤيايي كه من در سر دارم.        ” سخنراني چندين بار گفت:      

هـاي واالي     آرزوهايش را در زمينة آزادي، برابري، برادري، و ديگـر ارزش          
تـريـن و      انساني را با همگان در ميان گذاشت. اين سخنـرانـي، از قـوي                

شـمـار    خواهانه در تاريخ آمريـكـا بـه         هاي عدالت  ترين سخنراني  بخش الهام
در جهان   ”رؤيايي كه من در سر دارم     ” آيد، و پس از آن به نام سخنراني          مي

، زير 2004، در سال “ كتابخانه كنگره آمريكا” مشهور شد.   اين سخنراني را       
، به فهرست گنجيـنـة مـلـي          “ اثر برجستة فرهنگي و تاريخيِ ماندگار     ” نام:   

آمريكا افزود. مارتين لوتر كينگ پنج سال پس از ايـن سـخـنـرانـي، در                     
 ) ترور شد.1968آوريل  4( 1347ماه  فروردين

هزار تـن از      در مراسم پنجاهمين سالگشت اين سخنراني تاريخي، صدها       
پيمايي كردند، كه در خالل آن،        مردم آمريكا، هفته گذشته، در واشنگتن راه      

هـاي   رئيس جمهوري   -و جيمي كارتر   باراك اوباما، و همچنين بيل كلينتون     
  بــديــن مــنــاســبــت ســخــنــرانــي كــردنــد.            -ســابــق آن كشــور    

مارتين لوتركنيگ رؤياي مشهورش را دربارة خاتمه دادن به تبعيض نـژادي            
بگذاريد ” با جمله:      -پنجاه سال پيش    -آوردن به عدالت اجتماعي را     و روي 
شت.، “صدا درآيند ها به زنگ دا   بيان 

مناسبت پنجاهمين سالگشت سخنراني تاريخي مـارتـيـن          به ،“ نامه مردم ” 
، از رهبران جنبـش صـلـح و           “ جوديت لو برانك  ” يي از    لوتر كينگ،  مقاله   

اقـدام  ” از رهبـران     “  جوديت لو برانك  ” آورد.    عدالت اجتماعي، را در زير مي     
ترين گروه صلح مردمي در اياالت متحده ] و نـيـز از                  بزرگ “ [ براي صلح 

 اعضاي رهبري حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا است.
   رؤيايي كه من در سر دارم!

فراتـر   ” پس از سخنراني تاريخي و حماسي دكتر مارتين لوتركينگ با نام:             
، كه در آن با جنگ اياالت متحده در آسـيـاي              1967، در سال     ”از ويتنام 

هـاي    جنوب شرقي مخالفت كرد، با موجي از انتقاد از سوي هيئت تحريريـه            
،  دهندگان، و حتي ديگر رهبرانِ مبارزة حقوق مـدنـي     ، كمك مالي   ها نشريه

 .روبرو گرديد
 1950صلح نوبل را در سـال       ، نخستين رنگين پوستي كه جايزه      رالف بانچ 

كينگ بايد بداند كه نبرد او بـرضـد          ” دريافت كرد، به نيويورك تايمز گفت:        

جنگ ويتنام، بسياري از دوستان و پشتيبانان جنبش حقوق مدني را از آن               
آمـيـز بـه رهـبـر            يي تعقيـد   كنايه  -“ شدت تضعيفش خواهد كرد    رانده و به  

 يي براي حقوق مدني. مبارزه
كنفرانس رهبران مسيحي جنوب اياالت متحده، سازماني كه كينـگ بـه           

تنها به امـور     ” و“  پا را از گليم خود درازتر كردن      ”    سببِ آن تعلق داشت، به     
 .رو گرديد بسنده نكردن، با پيامدهاي مالي و سياسي روبه  “حقوق مدني

ها ضرورت دفاع جنبش صلح از برابري نژادي را زير عالمـت             امروز برخي 
  تريـوان مـارتـيـن      “  كه، خواست عدالت براي    پرسند   اند. آنان مي    سؤال برده 

، )جوان رنگين پوستي كه در فلوريدا به قتل رسيد و ضارب او تبرئه گرديد            ”( 
، چگونه بـه      ، و پايان دادن به آزار افراد بر اساس ظاهر آنان           حقوق مهاجران 

 كند؟ تغيير سياست خارجي اياالت متحده كمك مي
آموختگيِ آنان از ميراث دكتر مارتين لوتر كـيـنـگ را               ها كم  اين پرسش 

 دهد.    روشني نشان مي به
در را در مرتبـط    1967توانند شجاعت كينگ در سال  اگر فعاالن صلح مي 

را تحسـيـن   “  گرايي مفرط، و نظاميگري سه غول نژادپرستي، مادي ” ساختن  
توانند ضرورت آن را دريابند؟ متـأسـفـانـه امـروز              كنند، پس چرا امروز نمي    

بسياري در جنبش صلح توانايي ديدن دورنماي پيوند حياتي ميان بـرابـري              
طـور كـه      هـمـان   .انـد  ،  و صلح را از دسـت داده          نژادي، عدالت اقتصادي  

ند، نظاميـگـري و       نژادپرستي و تعصب جزئي از سامانه حفظ قدرت و امتياز         
 اي نيز از اجزاء آنند.      سياست خارجيِ مبتني بر تهديد نظامي و نابودي هسته        

طور كه نظاميگري    نژادپرستي تصادف و يا رويدادي در تاريخ نيست، همان         
وريِ يـك     نژادپرستي همچنين در پيوند با حفـظ بـهـره          .  نيز چنين نيست  

مجتمـع  “كه رييس جمهوري پيشين، پرزيدنت آيزنهاور، آن را             -ها درصدي
 .شود  و تحكيم گرديده است اجرا مي –خواند  ”گري صنعت نظامي

تابناكيِ رهبريِ دكتر كينگ در آن است كـه او جـداسـازي نـژادي و                    
شـان را در       هاي سامانه ثروت و قدرت ديد و توانايي        گاه تكيه  نژادپرستي را 
 دانست تا هنگامي كه اكثريت عظيم مردم       او مي  .، اساسي يافت   حفظ قدرت 

متفرق باشند، صاحبان قدرت و ثـروت،          - % مي خوانيم   99آنچه اكنون    -
، در كنترل خود     هاي اقتصادي، و آيندة ما را      گيريِ سياست دولت، اهرم    جهت

 .خواهند داشت

 ها به صدا درآيند! بگذاريد زنگ

 10ادامه  در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده

يورو 50رفيقي از هامبورگ                                                   


