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مبارزه با ديكتاتوري حاكم و بي عدالتي  
 تعطيل بردار نيست

در روزهاي اخير نامه سرگشاده خانم فـاطـمـه           
كروبي درباره رفتار وحشيانه مزدوران ولي فقيه بـا         
شوهرش و همچنين نامه سرگشاده مصطفي تـاج        

از ديد سران   “  نرمش قهرمانانه ” زاده درباره مفهوم    
ارتجاع بارديگر ماهيت رژيم و مانورهاي آن را در         
معرض قضاوت افكار عمومي ميهن ما قـرار داد.          

اينجانب قصـد    ” خانم كروبي در نامه اش نوشت:        
باز كردن فجايع و رفتارهاي نامشـروع و غـيـر             

سال گـذشـتـه را          4قانوني ماموران حكومت در     
ندارم اما مگر مي توان فراموش كرد كه آقـايـان            
بنام حفظ و بقاي حكومت در اين سال هـا چـه              

 “كردند؟
و مصطفي تاج زاده در باره مانـورهـاي اخـيـر             
سران رژيم در نامـه سـرگشـاده اش نـوشـت:               

سخنگوي قوه قضائيه با اظهارات اخـيـر خـود            ” 
معناي واقعي نرمش قهرمانانه را روشن كرد. بـه           
اين ترتيب كه قرار است در سطح بين الملل بازي          

برد در پيش گرفته شود اما در عرصه داخلـي          -برد
باخت حاكم بمانـد. نـرمـش         -هم چنان بازي برد   

قهرمانانه در روابط خارجي يعني تالش براي لغـو         
تحريم ها و تهديدها ولي در داخل بـه مـفـهـوم              
تداوم حبس ها و حصرها خواهد بود. بـه بـيـان               
ديگر سياست خارجي قلمرو لبخند و گفتگو خواهد       
شد. اما با معترضان داخلي با همان چهره و زبـان            
و ادبيات عبوس و آمرانه و تهمت آلود سخن گفته          

 “خواهد شد....
با گذشت نزديك به چهار ماه از جايـگـزيـنـي            

هاي رژيم واليت فقيـه       تالش  ،“ گرا  دولت اعتدال ” 
وجود آوردن و حفظ نوعي تعادل نسـبـي            براي به 

هاي مطرح در درون هـرمِ           ميان نيروها و جناح   

هاي معيني همراه بـوده        قدرت، كه با موفقيت   
هاي اصليِ    كانون  تر شده است.     مشخص  است،

اي، با موفـقـيـت        قدرت، مخصوصا علي خامنه   
بحران پيرامون مسئله انتخابات را رفع كردند،       

هاي واقعي اصالح طلبي را هـرچـه            و مؤلفه 
جـنـاحِ   در بـرابـر       بيشتر به حاشيه راندند، و       

منتسب به رفسنجاني توانستند هوشيـارانـه و         
شان را در روبنايِ سياسي       هاي  سرعت موضع   به

هاي اصليِ قـدرت      كشور بازسازي كنند. كانون    
اي، با درك خـطـرِاتـي كـه            به رهبريِ خامنه  

حيات رژيم را تهديد مي كرد و تشديد فشـار           
توده ها از پايين به باال، كه برآمده از تضـاد             

ناپذيرِ مردم با ديكتاتوري حاكم است، به         آشتي
اجرايِ تغييرهاي حساب شده و مـحـدودي          

شده   دست زنند. اين پيرايشِ تاكتيكي و كنترل       
نشينـيِ    تنها عقب   در تركيب روبناي سياسي، نه    

ديكتاتوري حاكم نبود، بلكه در بطنِ خـود در          
واقع دربردارندة تهاجمي سنگـيـن بـر ضـد            

خصـوص اعـمـالِ        طلب و به    نيروهاي اصالح 
ها بود. بـا مـهـار           مديريت نظري و عمليِ آن    

هـا و      طلبان و مهندسيِ خواست     كردن اصالح 
شان، رژيم واليت فقيه با تـلـفـيـقِ            شعارهاي

ها بـر     بحران خارجي و فشار كمرشكن تحريم     
، “ كشور در معرضِ خطر است    ” مردم با مسئلة    

ي را در قالـب   “ آلترناتيو قابل كنترل  ” توانست  
وجود آورد. از همان       به“  تدبير و اعتدال  ” دولت  

ابتدايِ كليد خوردن مهندسيِ انتخابات، اساس      
سياست حاكـمـيـت ايـن بـود كـه كـف                 

 7و 6ادامه  در صفحات 

پيام تشكيالت دموكراتيك زنان ايران * 
به فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان و 
ديگر نهادهاي جهاني پيرامون  تصويب 

اليحه ارتجاعي رژيم درباره قانوني كردن 
 ازدواج با فرزند خوانده!

* پيام فدراسيون جهاني دموكراتيك 
زنان به سازمان هاي زنان در سراسر 

 جهان: به اين كارزار مهم بپيونديد!

سخنراني نماينده كميته مركزي حزب تودة ايران در سمينار نيروهاي چپ در 
 10و  9در صفحات “         رو در رويِ جنگ و مداخله، در خاورميانه”پارلمان اروپا: 

 3و   2ادامه  در صفحات 

 منتشر شد
انتشارات حزب توده ايران خرسند اسـت كـه           

،  اثر رفيق شهيد فرج اهللا        “ اقتصاد سياسي ” كتاب  
ميزاني (جوانشير)، را در اختيار عالقمندان، به ويژه         

 پويندگان انقالبي جوان مي گذارد.
 

 در اين شماره
 5«وگوها با كشورهاي  دورِ تازة گفت

، و دورنمايِ حلِ مسئلة »1عالوة  به
 11اي                               در صفحه   هسته

تعطيلِ دولت! : فازِ جديدي از كودتا، 
 16سبك آمريكايي              در صفحه  به
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هاي عضو متعهد و موظف مي شوند با اقدامات ضرور و اتخاذ سـيـاسـت هـا و               
تدبيرهاي الزم، با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشور خـود بـه                  
صورت ريشه اي با معضالت و مشكالت كودكان برخورد كرده و با اسـتـفـاده از                  
تمام منابع ملي موجود خود، حقوق پذيرفته شده مندرج در پيمان نـامـه حـقـوق                   

 كودك را تحقق بخشند.
در مورد قانون ارتجاعي فوق مي توان اضافه كرد كه قانوني كردن حـق ازدواج               
سرپرست با فرزند خوانده، درعين حال كودك آزاري و تجاوز به حقوق كـودكـان                

 13سال را قانونيت مي بخشد، زيرا كه طبق قوانين مدني ايران، دختران از             18زير  
سـال    9سالگي اجازه ازدواج داشته و حتي كودكان باالتر از            15سالگي و پسران از     

با اجازه ولي و راي دادگاه وادار به ازدواج مي شوند. آمارهائي كه در اين زمـيـنـه                     
منتشر مي شوند بيان كننده حقايق هولناكي اند كه معضالت بيشمار اجتماعـي از               
اعتياد گرفته تا فحشا و فرار كودكان از خانه، تبعات آن را تشكيل مي دهد. طـبـق                   

سال در  18دختر كمتر از  831هزار و  39مجموعا ، 1391آمارهاي دولتي در سال      
تا   10مورد آن را دختران       827هزار و     29كل ايران ازدواج كرده اند. از اين ميان              

سال بودند كه بـا اذن         10مورد آن دختران زير       1537سال تشكيل مي دادند.        14
وادار به ازدواج شدند، به طور كـلـي          “ به شرط مصلحت يا تشخيص دادگاه     ” ولي و   

فقر اقتصادي خانواده ها نقش مهمي در اين روند داشته است، در مورد كودكان بي               
كه خود قربانيان بي دفاع سياست هاي اقتصادي ضـد             -سرپرست يا بدسرپرست    

مـكـلـف اسـت از         ” دولت درحالي كه طبق قانون اساسي         -مردمي حاكميت اند    
اما رژيم فقها چاره را در تصويب قوانين ضـد        “ كودكان بي سرپرست نگهداري كند    

به جاي مصالـح و       “ رعايت شرعي ” حقوق بشري و ضد انساني و اولويت دادن به          
بيند كه در تضاد كامل با پيمان نامه حقوق كودك      منافع مادي و معنوي كودك مي     

خانواده واحد ساختاري جامعه و مكان رشـد و           ” است كه در مقدمه آن به درستي        
تعريف شـده     “ پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شكل دهنده شخصيت كودكان          

 است.
 رفقا و دوستان گرامي!

كودكان سازندگان فردا هستند و بي شك تالش براي تحقق و پيشبرد حـقـوق               
كودكان، تالش براي ايجاد جهاني شايسته و بهتر است كه زنان نقشي مـوثـر و                  
مهم در كنار ساير نيروهاي مترقي در ساختن آن دارند. در ايـران مـبـارزه بـراي                     
تحقق حقوق كودكان و زنان، مبارزه نابرابري است كه فعاالن  اين دو عرصه مانند            
ساير عرصه ها با تمام محدوديت ها و سركوب نهادهاي مدني آنـان، آن را در                    
شرايطي بسيار دشوار به پيش برده و مي برند و به همين دليل بسياري از آنان بـه                  

در زندان ها به سر مي برند. در اين رابطه اعتراض به نـقـض          “  جرم”  خاطر همين   
خشن حقوق كودكان و لغو  قانون پيش گفته در ميهن ما، نياز به حمايت نيروهاي                
مترقي جهان و در راس آنان فدراسيون جهاني دمكراتيك زنان و افشاي سيـاسـت               
هاي ضد انساني و زن ستيزانه رژيم جمهوري اسالمي دارد تا زندگي كـودكـان و                

 نوجوانان كشور ما به بهانه هاي شرعي بيش از اين آسيب نبيند.
تشكيالت دمكراتيك زنان ايران نگراني به حق خود را از نقض خشن حـقـوق                
كودكان در ايران اعالم داشته و همراه با همه نيروها و سازمان هاي مترقي ايران،               

براي لغو همه قوانين ضد انساني و زن ستيزانه رژيم واليت فقـيـه،              در كنار مبارزه    
كه زندگي كودكان بي دفاع را تهديد مي كند، خواهان حمايت فعال فـدراسـيـون                 
جهاني دمكراتيك زنان و ديگر سازمانهاي مترقي جهاني، از حقوق پايمـال شـده               
كودكان ايراني و رساندن صداي مبارزاتي نيروهاي مترقي عليه اين سيـاسـتـهـاي            

 بيمارگونه و ارتجاعي حكومت ايران به گوش جهانيان است.
 

 با درودهاي گرم
 تشكيالت دمكراتيك زنان ايران
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پيام تشكيالت دموكراتيك زنان ايران به فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان 
و ديگر نهادهاي جهاني پيرامون  تصويب اليحه ارتجاعي رژيم درباره قانوني 

 كردن ازدواج با فرزند خوانده!
 رفقا و دوستان گرامي!

يكي از قديمي ترين اعضاي       –تشكيالت دمكراتيك زنان ايران     
ضمن درودهاي گرم، مايل است توجه شما را بـه    –اين فدراسيون   

حوادث روزهاي اخير و سياست ارتجاعي و زن ستيزانه اتحاذ شـده            
همان طور كه استحضار داريـد      از سوي حكومت ايران جلب كند.          

از طـرف     “ روز جهاني دخـتـران    ” اكتبر به عنوان      11با تعيين روز    
،  به منظور توجه به وضـعـيـت          2011سازمان ملل متحد، در سال      

دختربچه ها و در حقيقت تالشي در جهت رفع و حل ريشـه اي                
خشونت و ستم مضاعف جنسيتي كه بر زنان جهان و به خصـوص             
زنان در كشورهاي جهان سوم اعمال مي شود اقدام شـده اسـت.              
اين در حالي است كه حكومت ايران به جاي استـقـبـال از ايـن                  
موضوع، دست به تائيد و تصويب يكي از فاجعه بارترين قـوانـيـن              
نقض حقوق كودك و به ويژه در مورد دختربچه ها يازيده اسـت.              
قانوني كه به سرپرست يا پدرخوانده اجازه مي دهد كه بـا حـكـم                

در قوانيـن ايـران پـدر         خود ازدواج كند.     “  فرزند خوانده ” دادگاه با   
حكم سرپرست را دارا مي باشد و به همين جهت اين ماده از يـك               
طرف امنيت دختربچه ها (دخترخوانده ها) را به خطر مي اندازد و               

 از طرف ديگر ستمي ديگر بر زنان ايراني خواهد بود.
اليحه ارتجاعي كه در هفته هاي اخير موجي از تشـويـش و                
نگراني در اذهان عمومي و در ميان فعاالن زن و كودك در ايـران              
را برانگيخت و حقوق دانان به درستي آن را نه تنها تضييق حقـوق        
قانوني زنان، بلكه نقض فاحش حقوق انساني كودكـان ارزيـابـي             
كردند، با بي اعتنائي رژيم به همه اين واكنش ها و اعتراضات، در            

رعايـت حـقـوق      ” و   “ شرعي” آستانه روز جهاني دختران، با توجيه       
از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رژيم ارتجاعي و           “ فقهي

زن ستيز ايران گذشت تا در جهان نمونه اي بارز از خشونت قانوني          
عليه كودكان و نيز فاجعه جدا نبودن دين از حكومت  را به نمايش              

 گذارد. 
كشورهاي عضو پـيـمـان      ” پيمان نامه كودك      34بر اساس ماده    

موظف به حمايت كودكان در مقابل هرگونه استثمار جنسي و سوء           
پيمان (كـنـوانسـيـون)         1و نيز طبق ماده    “ استفاده جنسي هستند  

كودكان به علت عدم بلوغ جسمي و رواني نيازمند رعايت حقـوق            ” 
، جمهوري  “ ويژه و حمايت از سوي دولت هاي عضو پيمان هستند         

به اين كنوانسيون پيوستـه اسـت      1994اسالمي ايران كه از سال     
آن كـه       21بارها با زير پا گذاشتن مفاد اين پيمان به ويژه ماده             

كشورهائي كه سيستم فرزندخواندگي را مـجـاز         ” تصريح مي كند:     
مي دانند بايد منافع مالي و مادي و معنوي كودك كه داشتن حـق              
حيات، حق رشد، حق امنيت، حق بهداشت و آموزش كودك اسـت            

با تصويب اين قانون ضد انساني درعيـن      “ را مورد توجه قرار دهند.     
حال كه سبب سلب امنيت رواني از كودك شده، زمينه قانوني سوء            

را براي پـدر      “ بد سرپرست ” يا   “ بي سرپرست ” استفاده از كودكان    
 خوانده (سرپرست) فراهم مي آورد.

 رفقا و دوستان گرامي!
همان طور كه كنشگران حقوق زن و كودك در ايـران اعـالم               

و رفـتـاري        كرده اند، اين قانون يادآور قوانين منسوخ برده داري        
است كه برده داران با كنيزهاي خود انجام مي دادند نه منطبق بـر              
قوانين و پيمان نامه هاي عصر حاضر كه نتيجه جان فشاني ها و              
مبارزات پيگير زنان و نيروهاي مترقي جهان درطي قرن گـذشـتـه      
حاصل شده و بر اساس اين پيمان نامه ها است كه امروزه دولـت               
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ترقي خواهان جهان مصوبه 
 ارتجاعي رژيم را محكوم كردند!

مفصلي در رابطـه بـا ايـن          
 15اليحه در شـمـاره روز         

نسبت به عـواقـب      اكتبر خود 
آن براي سالمتي و امـنـيـت        
كودكان بي سزپرست اظهـار     
نگراني كرد و آن را در تضـاد      
با كوشش برخي مـحـافـل        
سياسي پرقـدرت در ايـران        
براي معرفي  دولت جديد بـه       
رهبري آقاي روحـانـي بـه         

اعـتـدال   ” عنوان يك دولت     
در  “ اصـالح طـلـب     ”و  “ گرا

 سطح جهان قلمداد كرد. 
كميته دفاع از حقوق مردم     

 11، در روز      “ كودير” ايران،  
اكتبر حمايت خود از كـارزار       
تشكيالت دموكراتيك زنـان    
ايران  را اعالم كرد و متعهـد        
شد كه تمامي امكانات خـود      
را براي افشاء ايـن اليـحـه         

 ارتجاعي بسيج كند.
رفيق ليز پـيـن، عضـو          

شوراي اجـرائـيـه  مـلـي            
، با انـتـشـار نـامـه          “ كودير” 

افشگرانه اي در روزنـامـه         
مورنينگ استار در رابطه بـا       
اليحه ارتجأعي، نـيـروهـاي      
مترقي انگلستان را فرا خواند     
كه با اعتـراض بـه دولـت          
جمهوري اسـالمـي ايـران        
خواستار توقـف اجـراي آن        
شوند. او خاطر نشان كرد كه       

در حالي اين قانون فاجعه بـار       
از سوي شوراي نگهبان تاييـد      

شد كه سازمان ملل روز يازدهم ماه اكتبر را روز دختر نام گذاري كرد تا توجه دنيا را بـه               
حقوق دختران و مشكالت مشخصي كه پيش روي آن ها هسـت جـلـب كـنـد. او                        

قانون جديد به وضوح به داشتن رابطه ي جنسي با فرزند ظاهر قانوني ميدهد و               “ نوشت: 
دختربچه ها يي را كه بسيار ضربه پذير هستند زير فشار مي گذارد تا آن هـا را بـراي                      
ازدواج اجباري زودرس آماده كنند. اين به طومار دراز قوانين تضييقي عـلـيـه زنـان و                     

 “  دختران است كه توسط استبداد مذهبي جمهوري اسالمي به اجرا گذاشته شده است.

خبر تصويب اليحه ارتجاعي و زن ستيزانه رژيـم          
واليت فقيه، با عكس العمل و محكوميت گسترده بين         
المللي روبرو گرديد. در كشورهاي مختلـف جـهـان            
بيانيه تشكيالت دمكراتيك زنان ايران در رابطـه بـا           

تـرجـمـه        اين اليحه ارتجاعي، كه به زبان انگليسي   
شده بود در ميان سازمان هاي دمكراتـيـك زنـان،            
اتحاديه هاي كارگري وسازمان هاي حـقـوق بشـر           

 پخش گرديد.  
  خانم مارسيا كمپوس، صدر فدراسيون دموكراتيـك جـهـانـي           

زنان، در پاسخ به كارزار زنان ايران، با افزودن امضائ خـود بـه               
بيانيه تشكيالت دموكراتيك زنان ايران و اعالم حمايت خـود از            
آن، بيانيه را به سازمان هاي زنان عضو فدراسيون ارسال داشـت            
و آنها خواست تا از كارزار براي لغو اين اليحه ارتجاعي و ضـد               

 انساني حمايت كنند.
ماري ناصيف دبس، رهبر سازمان زنان دمـوكـرات           خانم دكتر 

لبنان در پيامي خطاب به تشكيالت دموكراتيـك زنـان ايـران              
ما در اين مبارزه دشوار با شما همراهيم. در لبنان ما نيـز             ” نوشت:   

خانم “   اين مشكل را داريم زيرا ... ما داراي حقوق مدني نيستيم             
دبس ضمن اشاره به مشكالت فرقه گرايانه در لبنان قوانين ضـد      
انساني و ارتجاعي جمهوري اسالمي و سركوب حقوق زنـان در            

 ايران را محكوم كرد. 
رفيق آنا راجا، دبيركل اتحاديه زنان دموكرات هند، كه ميليـون          
ها عضو دارد، در نامه اي خطاب به تشكيالت دموكراتيك زنـان            

ابراز نگراني شـديـد        ايران از تبعات تصويب و اجراي اين اليحه       
كرد و ارگان هاي مسئول رژيم واليت فقيه را در رابـطـه بـا               
تصويب چنين طرح ارتجاعي اي محكوم كرد.  خانم راجا در نامه             

واقعاً تكـان دهـنـده       ” خود به تشكيالت از جمله يادآور شد كه:          
است كه چنين تبصره اي در قانون گنجاده شده است. ايـن بـه                
اين معناست كه كودك دايماً در خطر حمله و آزار جنسـي قـرار               

رهبر زنان دمـوكـرات     “  دارد. اين حركت به راستي محكوم است.        
هند سپس مطرح مي كند كه دولت هند نيز قطعنامه ي سازمان             
ملل عليه ازدواج كودكان را امضا نكرده است و اين در حـالـي                
است كه در هند قانوني در منع ازدواج كودكان وجود دارد... ايـن                
ها نشان گر اين نكته اند كه مبارزه براي حقوق زنان همچنان با             

 “دشواري رو به رو است.
، ضـمـن     “ مجمع ملي زنان انگلستـان    ” رفيق آنيتا رايت، رهبر     

محكوم كردن مصوبه رژِيم تعهد سازمان خود را در رابـطـه بـا                
 كارزار افشاگرانه در محافل مترقي انگلستان اعالم كرد. 

در “  يـونـيـسـون    ” اتحاديه كارگران و كارمندان بخش عمومي       
 1300000انگلستان، با انتشار يك اعالميه اعتراضي كه به تمام          

عضو خود فرستاد، اقدام رژيم به تصويب اين بيانيه ارتجاعـي را             
محكوم كرد. اين اتحاديه خطاب به دولت ايران خـواهـان لـغـو               
تبصره ي قانون كه ازدواج پدر خوانده را با دختر بچـه بـا راي                 

 دادگاه مجاز ميداند است.  
خانم جين بوچر صدر كميته ي بين المللي اتحاديه كـارگـران            

براي ما اين تفكر كه دختران كوچك مـمـكـن           ” يونيسون گفت:    
است توسط مردي كه به پدري مي شناسند به همسري گرفـتـه             

 “شوند بسيار تكان دهنده است.
كميته اجرايي شواري منطقه اي جنوب غـرب يـونسـون در              
جلسه ماه اكتبر خود در شهر بريستول، پس از دريافت گـزارشـي             
درباره ماهيت ارتجاعي اين اليحه، با انتشار بيانيه اي اين اقـدام            

 قرون وسطايي رژيم حاكم را محكوم كرد.
روزنامه مترقي چپ مورنينگ استار چپ لندن با انتشار مقالـه            

 مقاله روزنامه مورنينگ استار

 ادامه  حوادث كار ...

هايي، هر چند كوچك، براي جلوگيري از اين حوادث برداشته شود، كه بايد منتـظـر     قدم
هاي روزنامه گاردين در رابطه بـا         هاي آن را مشاهده كرد. افشاگري        شد و اثرها و نتيجه    

ترين كشورهاي جهان، نمونه      وضعيت كارگران مهاجر در قطر، در حكم يكي از ثروتمند         
هاي غيرانساني متوقـف      ها، اين شيوه    و مثال ديگري است از اينكه با درخواست از دولت         

شوند. هنگامي كه توجه افكارعمومي به اين بربريت جلب شـود، بـه دنـبـال آن                    نمي
يابد. در اينجا نقش نيروهاي مترقـي و مـدافـع                فشارها هم از سوي مردم افزايش مي      

شود. خوشبختانه در بين نيروهاي سياسي در           حقوق كارگران و زحمتكشان برجسته مي     
هاي پراكنده در ايـن راسـتـا،       ها غالبند، اما با حركت     داخل و خارج از كشور اين گرايش      

گردد. چنانچه در اين ارتبـاط مـا شـاهـد                هاي مورد نظر حاصل نمي      دستيابي به هدف  
مردان حاكم در ايـن         هاي هماهنگ و همسو باشيم بايد انتظار داشت كه دولت           حركت

هايي مجبور گردند، در غير اين صورت ما باز هم بـايـد حـوادث                   نشيني  عقب  عرصه به 
شود و در طـرف     تاسف باري را شاهد باشيم كه در آن از يك طرف يك نفر قرباني مي          

شان به درة فقـر       دليل از دست دادن تامين كننده ماليِ معيشت         ديگر چندين نفر ديگر به    
هـاي     كنند. شايسته است نيروهاي مترقي در اين ارتباط تـالش            و تنگدستي سقوط مي   

اي و آگاهي بخش را هرچه بيشتر افزايش دهند تا از رهگذر آن نسبت به كاهـش       رسانه
 اين حوادث دستاوردهاي ملموسي حاصل شود.
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و حقوقِ  ،قوة قضاييه، اليحة جرمِ سياسي
 شهروندي

نگرشِ قوة قضاييه به اليحة جرمِ سياسي با واكنشِ          
منفي و مخالفت آشكار وكالي شجاع و متعهد                

  رو شده   دانان مترقي كشور روبه      دادگستري و حقوق   
است. همچنين موضوع حقوق شهروندي نيز در خالل         

هاي اخير به محل اختالف ميان وكال و                   هفته
ها و مسئوالن     سو، و مقام    دانان مستقل از يك        حقوق

قوه قضاييه و وزارت دادگستري ازسوي ديگر، تبديل          
 گرديد.

كه رئيس و معاونان قوه قضاييه، و نيز برخي            درحالي
اعضاي كميسيون حقوقي مجلس، با صراحت اعالم          

كنند كه، اليحة جرمِ سياسي در ماهيت خود مقابله            مي
هاي مخالف حكومت است و       با نيروهاي برانداز و گروه    

وگويي با    رييس كميسيون قضايي مجلس نيز در گفت       
كند كه، طرحِ جرمِ سياسي به          ها يادآوري مي     رسانه

مهرماه، در    8اي نياز دارد، روزنامه شرق،        اصالحِ اساسي 
هاي مسئوالن قضايي كشور،        گيري  انتقاد از موضع   

جرايمي نظير تبليغات برضد نظام، تشويش         ”نوشت:  
هاي غيرقانوني يا عضويت      اذهان عمومي، تشكيل گروه  

  هايي، كه باهمين عبارت در قوانين آمده         درچنين گروه 
است، هرچند داراي ابهام هستند و موارد و مصاديق            
آنها دقيقاً روشن نيست، جرم سياسي محسوب               

شوند... جرم سياسي مفهومي است نسبي و هيچ             مي
عملي در حقيقت و ماهيت خود جرمِ سياسي محسوب          

شود... در ايران [جمهوري اسالمي] اعضاي هيات          نمي
طورِثابت از طرف      منصفه براي يك مدت محدود به       

شوند و اين در تضاد با اصلِ          مقامات دولتي تعيين مي   
ازديگرسو، رييس سابق    “طرفي هيات منصفه است.     بي

هاي وكالي دادگستري ايران      اتحاديه سراسري كانون  
رعايت حقوق شهروندي    ”داشت:    اعالم –اسكودا   –

لطف به مردم نيست، بلكه وظيفه است. احترام به              
هاي مشروع و حقوق شهروندي... درگرو اقدامات         آزادي

صحيح و عادالنه مسئوالنِ قضايي، انتظامي و               
پندارند اگر مأموري با      اطالعاتي كشوراست. بسياري مي   

كند...   زند در واقع به آنها لطفي مي         چماق آنها را نمي   
بايد با نقض كنندگان حقوق مردم در هر سطحي و              
هرمقامي برخورد قانوني شديد و جدي داشت. مقاماتي         
كه مسئول رعايت و اعمال و اجرايِ حقوق شهروندي          
هستند اوالً بايد با جزييات قضايا آشنا شوند و ثانياً               

است و رعايت آنها نه لطف و          بفهمند اين قضايا جدي   
 “احسان به مردم، بلكه انجام وظيفه است.

درخصوص نقضِ حقوق مردم و توهين و تحقير آنان         
هاي انقالب اسالمي و همچنين            از سوي دادگاه    

هاي پرشمار نيروي انتظامي و ديگر ضابطان            گشت
مهرماه، از قول يك      8قضايي كشور، خبرگزاري ايسنا،     

قوانين جامع و مشخص نيستند     ”دان گزارش داد:      حقوق
هاي مشروع و حفظ حقوق        و قانونِ احترام به آزادي     

شهروندي از ضمانت اجرايي            
برخوردار نيست. حقوق شهروندي       

كه افراد      محدود به مجموعة حقوقي   
در زمينه دادرسي قضايي دارند،          

شود. حقوق ديگري مانند رفاه         نمي
اجتماعي، حقوق اقتصادي و حق         

هاي   برخورداي از شغل، زيرمجموعه    
حقوق شهروندي هستند و اين قانون      
هم يعني حقوق قضايي در بستر          
دادرسي عادالنه يكي از                

هاي حقوق شهروندي        زيرمجموعه
 “است و درنتيجه جامع نيست.

هاي تنظيم شده     ها و اليحه    قانون
فقيه   از سوي مسئوالن رژيم واليت     

هاي مرتبط با حقوق      در زمينه مسئله  
هاي فردي و اجتماعي، و         و آزادي 

طورِكلي دادرسي و محاكم،            به
اند و با دستاوردها و       شدت ناعادالنه   به

هاي معتبر و مترقي قضايي          قانون
جهان در مغايرت قرار دارند. صادق        
الريجاني، رييس قوه قضاييه، در         
پاسخ به انتقادهاي وكالي متعهد و       

ها و    جاي پذيرش كاستي    مستقل، به 
در مورد شبيخون فرهنگي بايد بگويم اين بحث بسيار بسيار مهم است...            ”كند:    ها، اعالم مي    ابهام

ها تاثيرگذاري بر زندگي مردم را دارند...         تجدد هم اكنون نيز درحال نفوذ به كشور است و غربي           
نظر   صرف “هاي مدرنيته به مشرق زمين هستند.       كشورهاي غربي عامدانه درحال گسترش انديشه     

است كه هر وكيل      معناي آن   كرد كه اين سخنان به      از سطح آگاهي رييس قوه قضاييه، بايد تصريح  
وسطاييِ حاكم بر قوه قضاييه مخالفت كرد يا زبان به             داني با تفكرهاي پوسيده و قرون       و حقوق 

 “مهرة غرب و عامل نفوذ و شبيخون فرهنگي است.”ها گشود  انتقاد ازآن
كرد كه، مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري، كه از             اشاره    است به اين نكته       درپايان الزم 

در  –فاجعه ملي    –نشدنيِ كشتارِ دستجمعي زندانيان سياسي        عامالن و مجريان جنايت فراموش    
است كه، مردم براي گرفتن حق خود بايد           است، اخيراً در مقام وزير دادگستري گفته           67سال  

گناه را در     كه هزاران انسان شريف و بي        وكيل بگيرند. بايد ازاين عنصر جنايتكار پرسيد زماني           
ها بود، آيا     هاي اصلي اين هيئت     كردند و او نيز از چهره       اصطالح محاكمه مي    هاي مرگ به    هيئت

ها،   فريبانه الريجاني   زندانيان سياسي از امكان داشتنِ وكيل برخوردار بودند؟ سخنان عوام               
وسطاييِ قضايي رژيم     ها، در راستاي تحكيم نظام ضدانساني و قرون           ها، و پورمحمدي    رييسي
خواه از مبارزه و تالش وكالي شجاع و            پرست و ترقي    فقيه است. همه نيروهاي ميهن       واليت
 كنند. دانان متعهد در برابر قوه قضاييه حمايت كرده و مي حقوق

 
 هاي صنفي خواست فرهنگيان، افزايشِ دستمزدها، و آزاديِ تشكل

هاي نخستين بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي          با آغاز سال تحصيلي و سپري شدن هفته         
اجتماعي ضدمردمي    -هاي اقتصادي   شان، بار ديگر برنامه     هاي  كشور، فرهنگيان با طرحِ خواست    

هاي مهرماه، در گزارشي، با اشاره به         رژيم واليت فقيه را به چالش كشيدند. خبرگزاري مهر، ميانه         
 1جامعه فرهنگيان با     ”وضعيت نامطلوب معيشتيِ آموزگاران و دبيران سراسر كشور، نوشت:              

هزار فرهنگي بازنشسته بزرگترين مجموعه كاركنان دولت را          600ميليون كادر رسمي و بيش از       
است، در    دهد، اما آنچه كه تا امروز در حوزه معيشتي و حقوقي فرهنگيان انجام شده                  تشكيل مي 

هاي مختلفي همچون هزينه       است... معلمان و فرهنگيان هزينه       شأن اين قشر تاثيرگذار نبوده       
مسكن، درمان، اقالم مصرفي، سفر و... دارند كه قطعاً اين ميزان حقوق دريافتي به رغم همه                    

 “دهد. ها، كفاف اين همه هزينه را نمي افزايش
ميزان بسيار    فرهنگيان كشور، در چندسال اخير، با افزايش نرخ تورم، قدرت خريد خود را به                 

هاي   روي، افزايش دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم از خواست            اند. ازاين   زيادي از دست داده    
آيد. اكنون ميزان دستمزد معلمان كفاف زندگي خانواده           شمار مي   اساسي آموزگاران و دبيران به     

افزايش حقوق  ”داد:      مهرماه، گزارش   8دهد. روزنامه آرمان روابط عمومي،          چهارنفره را نمي   
كنند كم و      معلمان نسبت به حقوقي كه اساتيد دانشگاه و ساير مراكز آموزشي دريافت مي                  

است، زيرا درحال حاضر دريافتي معلمان كمتر از نصف حقوق اساتيد                        ناعادالنه بوده     
شود كه    هزارتومان نمي   300ميليون و     1هاست... حقوق معلمان در شرايطي بيش از            دانشگاه

ويژه درمقطع ابتدايي بسيار دشوار بوده         هاي درس به    وضعيت كاري و تالش آنها در كالس        
 “[است].

حال بايد خاطرنشان ساخت كه، بخشي از فرهنگيان كشور داراي قرارداد دايم نيستند، و                درعين

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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شوند   التدريسي محسوب مي    گروه چشمگيري از آموزگاران نيز حق     
اند. ميزان و     بهره  شده و قانوني بي     و الجرم از برخي مزاياي شناخته     

ميليون تومان    1تر از     سطح دستمزد اين گروه از فرهنگيان پايين       
شود. حضور نهادهايي چون امور تربيتي، و دخالت               برآورد مي 

ها و روحانيون در امر آموزش، نه تنها سبب كاهش و تنزل                طلبه
سطح علمي و آموزشي مدارس گرديده است، بلكه امنيت شغلي            

است. بنابراين،    آموزگاران و دبيران را نيز نابود و پايمال ساخته             
براي دفاع از امنيت شغلي، فرهنگيان كشور خواستار حق برپايي            

ها بدون    هاي مستقل خود و آزاديِ فعاليت اين تشكل             تشكل
 اند.   هاي امنيتي  مداخله و تهديد ارگان

سنديكايي فرهنگيان با        -هاست كه فعاليت صنفي         مدت
هايي جدي و ازجمله پيگرد و سركوب نهادهاي امنيتي                 مانع

رو است، و     خصوصاً شعبه اطالعات سپاه و وزارت اطالعات روبه         
دستگيري، اخراج از كار، و زنداني كردنِ معلمان فعال در امور                

 يي رايج شده است. سنديكايي و صنفي، شيوه
براي معلمان از حقوق       -سنديكا  -حق برپاييِ تشكل صنفي    

هاي   بديهي و قانوني آنان است. فقط با برپايي و احياي تشكل             
توانند به دفاع از منافع       ها، فرهنگيان مي    صنفي و آزاديِ فعاليت آن    

 شان برخيزند. خود و جلوگيري از پايمال شدن امنيت شغلي
 

گرايي و سودجويي، عاملِ تخريبِ محيط  واپس
 زيست

كه   -همزمان با انتخاب رييس سازمان محيط زيست كشور           
مصوبة   -كند  درمقام معاون رييس جمهوري انجام وظيفه مي          

هاي سراسر كشور،     هيئت وزيران دربارة نحوة مديريت زيست بوم       
هاي همگاني      شد. درهمين حال، رسانه            تصويب و ابالغ    

اي از ميزان و وسعت تخريبِ محيط            دهنده  هاي تكان   گزارش
هاي جانوري و گياهي انتشار دادند.              زيست و نابودي گونه      

مهرماه، ازقول يك كارشناسِ ارشد حيات           8خبرگزاري ايسنا،    
طي دو سه سال اخير      ”كرد:    وحش و زيست محيط ايران، اعالم      

كلي ازبين رفته و حتي در        جمعيت حيات وحش در مناطق آزاد به       
درصد از جمعيت      10تا    5برخي مناطق حفاظت شده نيز تنها          

هزار رأس    10هاي    است. اكنون از گله     حيات وحش باقي مانده      
هاي فارس، بوشهر،     كَل، بز، قوچ، ميش، و آهوي وحشي در استان        
 “است.  و آذربايجان شرقي و غربي، چيزي باقي نمانده

اين گزارش دامنة فاجعه تخريبِ محيط زيست كشور توسط             
دهد. عالوه براين، از نابوديِ       خوبي نشان مي    فقيه را به    رژيم واليت 

شده خبرهاي متعددي     هاي ملي و حفاظت      هايي از پارك    بخش
زيست       است. پايگاه خبري فضاي سبز و محيط          منتشر گرديده   

صد در  ”ايران (سبزپرس)، در اوايل مهرماه، در گزارشي نوشت:            
صد پوشش گياهي پارك ملي خبر به آفت... آلوده شده است. صد             

هاي (منحصر بفرد) كيكم و بادام كوهي در پارك ملي         در صد گونه 
اند. متاسفانه تاكنون اقدام خاصي در زمينه كنترل           خبر آلوده شده  

 31سبزپرس،   “اين آفت ازسوي مسئوالن صورت نگرفته[است].      
احداث جاده  ”بود:      كرده    شهريورماه، نيز در گزارش ديگري اعالم     

كره گنو در استان هرمزگان آغاز شد و باعث            گاه زيست   در ذخيره 
شده گنو كه     تخريب بخشي از اين منطقه شد... منطقه حفاظت           

فرد در منطقه خاورميانه و حوزه درياي          كره منحصر به    يك زيست 
گردد، بهترين زيستگاه قوچ و ميش الرستاني           خزر محسوب مي  

هاي   هاي با آب زالل شهرت دارد. گله        دليل وجود چشمه    است و به  
ترين گونه قوچ و ميش در جهان          قوچ و ميش الرستاني كوچك     

  “هستند.
همچنين كانال خورموج در استان خوزستان، كه از خليج فارس           

هاي خاص خود در منطقه از          دليل ويژگي   شود و به    منشعب مي 
موقعيت ممتازي برخوردار است و در حفظ اكوسيستم نقش بسيار           

رود.   كند، با تخليه مواد شيميايي رو به نابودي مي            حياتي ايفا مي  
خورموسي با  ”داد:    مهرماه، گزارش   3دراين زمينه سبزپرس،      

 ادامه  تأملي بر رويدادهاي ايران ...

شده و    فارس و جنوب خوزستان واقع      فرد در ساحل شمالي خليج      اكوسيستمي منحصربه 
فارس   ريزي بسياري از ماهيان خليج       زيستگاه بسياري از پرندگان نادر و مكان تخم         

شده است) كه     است... با تخليه نوعي مواد شيميايي خطرناك ازنوع استايرن... (آلوده           
 “هزار ماهي شد. 20تا  15موجب تلف شدن 

ويژه درياچه اروميه، بر دامنة        هاي كشور، به    در اين ميان، وضعيت اسفناك درياچه      
شدن درياچه اروميه عالوه برآنكه آب        افزايد. با خشك    فاجعة تخريب محيط زيست مي    

و هواي بخش بزرگي از ميهن ما تغيير منفي كرده است، و در آينده شورزارهاي                     
 3جاييِ الاقل     بود، كوچ و جابه     پهناوري در شمال غربي و غرب كشور را شاهد خواهيم           

گردد. نماينده اروميه در مجلس، در اواخر شهريورماه،          ميليون نفر سكنه را نيز سبب مي      
متاسفانه ”بود:    برنامگي حكومت در خصوص نجات درياچه اروميه، گفته           با اشاره به بي   

تخصيص اعتبارات به درياچه اروميه وضعيت نامناسبي داشته و تاكنون هيچ پولي                 
وضعيت محيط زيست ايران، در سايه        “است.    براي احياي آن اختصاص پيدا نكرده      

شود، و ما     فقيه، هر روز بدتر از روزِ پيش مي           گرايانة رژيم واليت    هاي واپس   سياست
تنها   يي كه نه      رو خواهيم بود، فاجعه      يي واقعي روبه    لحاظ محيط زيست با فاجعه       به

جهت   كند. بي   هاي امروز و فرداي كشور را نيز تهديد مي            محيط زيست، بلكه نسل    
نيست كه شوراي مركزي كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست                  

هشدار به تساهل و تسامح در برابر عوامل تهديد كننده           ”يي با عنوان:      ايران، در بيانيه  
هاي   تداوم تخريب تاالب   ”سازد:    ، ازجمله خاطرنشان مي     “محيط زيست كشور   

ها تاالب ارزشمند ديگر      استراتژيكي كشور نظير درياچه اروميه، هامون، گاوخوني، و ده        
هاي ارزيابي اثرات     مطالعه و فاقد طرح     هاي بي   دراثر تبلور توسعه ناپايدار و سدسازي      

زيست محيطي... سرانجامي جز نابودي و زوال عاجل اين منابع ارزشمند ملي نخواهد              
 “داشت.

هاي رژيم    حمايت از فعاالن و مدافعان محيط زيست، و افشاگري پيرامون سياست            
 خواه است! درخصوص محيط زيست كشور، وظيفه همه نيروهاي ملي و ترقي

 
 

گذاريِ  مناسبت سالگرد پايه برگزاريِ مراسم جشن، به
 سوئد -حزب توده ايران، در شهر گوتنبرگ

اكتبـر،    11روز  
ــت   ــداش ــزرگ ب
هفتادو دوميـن   
سال تاسـيـس    
ــوده     ــزب ت ح
ايران در شـهـر    
گوتنبرگ سوئد  
بــرگــزار شــد.   
سالن جشن بـا    
ــا و      ــاره ــع ش

هــاى    عــكــس
هاى جشن پس از يك دقيقه سكوت بـه            رفقاى جانباخته تزيين شده بود. برنامه      

خواهى كشورمان، با سرود حـزب آغـاز           احترام جانباختگان حزب و جنبش آزادى     
 ، سرودة رفيق احسان طبرى، ادامه يافت. “اميد”شد و با شعر 

پس از خواندن فرازهايي از اعالميه كميته مركـزى حـزب، رفـقـاى حـزب                   
مناسبت اين روز خواندند، و بر پيوند عـمـيـقِ دو               كمونيست عراق پيام خود را به     

شان در رويارويي با حاكمان ايـران         هاى مبارزه   هاى تاريخى روش    حزب و شباهت  
يافت، و سپس در بخشي       و عراق، تأكيد كردند. مراسم جشن با شعر خوانى ادامه            

ديگر از اين مراسم فيلمي از تاريخچه مبارزات مردم ايران از انقالب مشروطيـت              
به نمايش در آمـد كـه بـا             88تا جنبش مردمي بر ضد كودتاي انتخاباتي سال         

 رو شد.  كنندگان در مراسم روبه استقبال شركت
سازِ حزب در تاريخ معاصر كشور، گفتاري ارائـه           پس از آن درباره نقشِ فرهنگ     

در آخـريـن    .پايان رسيد گرديد. برنامه بزرگداشت حزبمان با سرود انترناسيونال به  
 هاي محلي ازجمله آذربايجاني، كردي، و لري اجرا شد. قسمت مراسم، رقص
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هاي چند هفته اخيـر در         هاي جامعه بسيار پايين باشد. تحول        ٰ◌ خواست
هاي اصلي قدرت در هـرمِ       دهند كه چگونه كانون  اين رابطه نشان مي   

انـد، و       رژيم واليي، چارچوبِ معيني را براي دولت روحاني بنا كـرده           
دهـنـد.      يي بن بست سوق مي      طلبان را به سوي كوچه      زمان اصالح   هم

هـاي كـيـهـان و           ، و روزنامه  “ رهبر” براي مثال، واكنش صريح سپاه،      
رسالت نسبت به تماس تلفني بين روحاني و اوباما نشان داد كه حـتـي               

كه تنها دليل مقبوليت شخص       -المللي  در عرصة حلِ بحران روابط بين     
است، نيز اين قبيل ابتكارهاي ضروري اما خارج        “  رهبر” روحاني در نزد    
طور بايد توجه داشت كـه،         اند. همين    شده غيرقابل قبول    از برنامه تعيين  

 10حملة خونين اخير به اعضاي مجاهدين خلق در كـمـپ اشـرف (           
) و دفاع و تمجيد سريع و صريح سپاه از قتل عام بيـش               92شهريورماه  

نفر افراد غيرمسلح آن هم بالفاصله بعد از بر سر كار آمدنِ دولت               50از  
روحاني، امري تصادفي نبوده، بلكه پيام صريحي به نيروهاي          “ اعتدالِ” 

هاي سياسي كشور و خط قـرمـزهـا           مخالف در رابطه با چارچوبِ تحول     
است. اين پيامي روشن با اين مضمون بود كه: سپاه پـاسـداران، ايـن                  

امنيتي رژيم هنوز بسيار نيرومند و قهرآميز عمـل          -كانون قدرت نظامي  
دارِ مصـطـفـي         شده و مـعـنـي      كارگيريِ حساب طور به كند. همين   مي

هـاي آلـوده در          شده بـا دسـت     اي شناخته  پورمحمدي، عنصر امنيتي  
هاي اصـلـي       سركوب و قتل نيروهاي دگرانديش، نشان داد كه كانون        

               نـرمـش  ” قدرت و ماهيت عملكردشان تغيير ناپذيراند و بـا وجـود “ ،
وجه از سهم سياسي و اقتصادي خود نخواهند گذشت. اينكه آيـا               هيچ  به

ها دخيل بوده است يا اينكه ايـن        شخص حسن روحاني در اين تصميم     
اي نيست، چـرا   اند، فاكتور مهم و تعيين كننده     موردها به او تحميل شده    

كنـنـده قـدرت        كه در رژيم ديكتاتوري مسئله اصل واليت فقيه تعيين        
لـب     هاي اصلي قدرت از ترس قيام مردم جان به        است. اينكه آيا كانون    

رسيده به دولت روحاني اجازه عمل وسيع خواهند داد و يا اينكه روحاني      
هاي مردم در برابر سپـاه        و رفسنجاني در مقطعي براي منافع و خواست       

نظـر    كنند، هردويِ اين سناريوها بعيد به       قاطعانه ايستادگي مي   “ رهبر” و  
زودي آن را مشخص خواهد كرد. البـتـه            هر حال آينده به     به  –رسند    مي

صورت مسئله از سوي برخي نيروها به شكل ديگري نيز مطرح شـده              
امنيتي، يعـنـي      -اند كه اين دو كانون قدرت سياسي        ها مدعي   است: آن  

، “ رهـبـري  ” اند و يا الاقل       دستگاه ولي فقيه و سپاه، تغيير ماهوي كرده       
تندروها را مهار كرده است. اين هم پذيرفتني نيست، زيرا قدرت مطلقِ             

هم تافته با سپاه و همـان تـنـدروهـا              برآمده از روابط به    “ نمايندة خدا ” 
هـاي     هاي اخير در رأس حـركـت           در سال  “ رهبري” است، و اصوالً    

هاي خارجي ويرانگر و ماجراجويانه رژيـم در           گرايانه و سياست   سركوب
 قرار داشته است.        “استكبارِ جهاني”رويارويي با 

هاي اخير درون روبناي سياسي كشورمان،        واضح است كه در پيرايش    
داريِ بوروكراتيك و سنتيِ نزديـك        هاي سرمايه   اكبر رفسنجاني و جناح   

هـاي قـدرت       ها نزد كانون    اند و مقبوليت آن     ها بوده   به او، يكي از برنده    
آوري    وجود آوردنِ تعادل در نظام و تداومِ آن، مسئله تـعـجـب              براي به 

يـي از       هم پـيـوسـتـه       نيست. رژيم در يك سال گذشته با مجموعة به         
رو شد، و بـنـابـرايـن،          هاي بسيار خطرناك داخلي و خارجي روبه        بحران

ناپذيري براي آن     دست زدن به تغييرهايِ مشخص امري حياتي و گريز        
هاي اصـلـي در        بوده است. بايد توجه داشت كه ديالكتيك رابطه جناح         

ها با وجود  رژيم واليي به آن درجه از پختگي رسيده است كه اين جناح         
زمان براي بقاي كـلِ        هاي سنگين با يكديگر، هم      ها و رقابت    رودررويي

ها را با هم و همـزمـان در            نظام با هم متحد شوند. آنچه كه اين جناح         
تافتگيِ پيچيدة مـنـافـع       دهد از يك سو به درهم    پيوند و تقابل قرار مي    

اي ضد رشد و      ها در چارچوب زيربناي اقتصادي      مادي عظيم طبقاتي آن   
شان در روبناي سـيـاسـي         توسعه و فاسد است، و از سوي ديگر، وحدت        

گرايِ واليـت فـقـيـه.          است در پيرامون محورِ غيردموكراتيك و واپس      
بنابراين، مادامي كه ساختار نظام بدين صورت باقي بماند، انتظارِ تغييـرِ            

ها   يعني طبقه   -خصلت آن و رو كردن آن به سمت منافع اكثريت مردم          
انتظاري غير منطقي است. پيـرايـش          -و قشرهاي كار و زحمت و توليد      

روبناي سياسي در رژيم حاكم را نبايد با تغييرِ ماهيت آن اشتباه گرفت،             
خصلت اين رژيم هنوز استبدادي و رودررويِ منافع مردم است. تجربـه             
عملي نيز مؤيد اين نظر است. براي مثال، شكل و تركـيـبِ روبـنـاي                  

سال دوره اصالحات خاتمي، با شكل و    8سياسي نظام واليي در طولِ    
سال دورة احمدي نژاد تفاوت داشت، ولي در هـمـة               8تركيبِ آن در    

هاي كليدي ايـن دو        مقطع ادامه  مبارزه با ديكتاتوري ...
هشت سال، ماهيـت ضـد       
دموكراتيك و ضد عـدالـت      
اجتماعي نظام واليي عامل    
مسدود كننده پيشرفـت و      

 ترقي بوده است.    
روي، نـيـروهـا و         از اين 
هـاي سـيـاسـيِ         شخصيت

دولــت ” اكــنــون هــوادارِ     
كه تا پـيـش از         -“ اعتدال
امنيتي ارزيابي    -شرايط كشور را خفقان همراه با سركوبگري نظامي         1392خرداد  

حاال بـا     -دانستند  مي“  تغيير” كردند و دستگاه واليت و سپاه را عامل بازدارندة            مي
انـد     ها قبول كرده    رويند. اگر آن     اي روبه   هاي بسيار اساسي    يك پارادوكس و سؤال   

خورده و ضعيف است،      كه دستگاه ديكتاتوري تغيير ماهيت داده است و يا شكست         
ها سد در برابر پيشرفت سست و يا شكسته شده است، پـس                و يا اگر به تعبير آن     

اند و آشـكـارا از      هاي دموكراتيك خود را تا حد صفر پايين آورده    چرا كف خواست  
كنند تا از دولت جديد خواستي نداشته بـاشـنـد؟ ايـن نسـخـة                    مردم دعوت مي  

افزا جز تعطيل كامل مبارزه در برابر نظام ديكتاتوري حاكم، پذيرشِ اوضاعِ           بيماري
هاي اقتصادي خانمـان      غايت ناعادالنة اجتماعي، و سكوت در برابر ادامه تعديل          به

تواند باشد. آيا كشورمان تا آن درجه در خطر بوده اسـت                برانداز چيز ديگري نمي   
مان را به ايـن     اي كه ميهن بايد از رژيم و رهبر ديكتاتوري    كه براي نجات آن مي    

اند دوباره حمايت كرد و الگوي ويرانگر نو ليبراليسم را بـه بـهـانـه                   وضع انداخته 
عادي سازي شرايط در تعامل با بازارهاي جهاني موجه دانست؟ بايد گفت كه اين              
درك و دريافت از وضعيت كنوني بر برخي از نيروها و فعاالن سياسي موثر واقـع                

ها را واداشته است تا اين استداللِ بي پايه را بپذيرند: هزينة الزم                شده است، و آن   
ح)، و خـارج         “  نجات كشور ” برايِ   صلـتسليم شدن در برابرِ ولي فقيه (ديكتاتورِ م

ها! در اينجا بايد از خود اين          شان از همة معادله     هاي  كردنِ هم مردم و هم خواست     
سؤال را پرسيد: نجات كشور از كدام خطر و روانه كردنِ آن به كدام سو؟ يكي از      
بانيان اصلي و پدر فكري اين نسخه، اكبر رفسنجاني بـوده اسـت، و اشـاعـه                     

هاي ليبرالِ    توان در بين نحله     دهندگان پركار و پرسروصدايِ اين كارزار را هم مي        
ها پيش    ها يافت كه از مدت      ها و محمد قوچاني     اي از قماش زيبا كالم      راستي  دست

وجود   اي به   اند براي اين نسخه جوِ گسترده       هاي وسيع مالي توانسته     بركت امكان   به
 -توان بدين صورت جمع بندي كـرد: نـخـسـت               اين غزل را مي       بيت  آورند. شاه  

اي تغيير كرده است و اصوالً مبارزه براي گذر از ديكتاتوري             شرايط به صورت پايه   
نبايد از دولت روحاني تقاضايي كرد كه مـوجـب رم كـردنِ                 -لزومي ندارد؛ دوم  

اعـتـدال   ” گراها) بشود، زيرا وظيفة اصلي اين دولت           (رهبر و اصول    “ طرف مقابل ” 
در    -ها است؛ سـوم     نجات ايران از شر احمدي نژادها و تحريم         ”تدبيرِ“و   “ گرايي

، دستور كار اصلي دولت روحاني بايد بر راه برون رفـت از             “ نجات كشور ” راستايِ  
شود] فقط بـا       نجات كشور[اين ديكته مي      -بحران اقتصادي متمركز باشد؛ چهارم    

 “ بـازارِ آزاد   ” هاي اقتصادي با گرايش به سـوي           تعميق و گسترشِ بيشتر تعديل    
هـاي     پذير است. شأنِ نـزولِ ايـن آيـه             تجديد روابط با كشورهاي غربي امكان     

شـونـد:     ها، اين گونه مستدل مي      گرا و توجيه آن     شده از سوي نيروهاي راست      نازل
و بهبود نسبيِ وضع معيـشـتـي،     “ طرف مقابل ” و ناراحت نكردنِ     “ اعتدال گرايي ” 

با انـتـخـاب      “ انتخابات دموكراتيك ” را در     خواست اكثريت مردم است و مردم آن        
 اند!  حسن روحاني بيان كرده

ها به زبان روشنفكرانـه،       هاي مرتبط با آن     ها و استدالل    متأسفانه اين نوع توجيه   
هـايـي از        اند بر بـخـش      و استفاده از احمدي نژاد در مقام كيسة بوكس، توانسته         

اي    مذهبي و چپ تأثيرهاي بسيار منـفـي     -اصالح طلبان، برخي از نيروهاي ملي     
هاي سيـاسـي بـر اثـرِ ايـن             بگذارند. درجه دگرديسي برخي نيروها و شخصيت   

رسـد     راستي اعجاب انگيز است و به آن حد مي         گرا به   پسند و راست    نظرهاي عامه 
و  “ چپ گرايـي  ” را    1392كه حتي انتقاد به غيردموكراتيك بودنِ انتخابات خرداد         

شود! اوج اين فاجعة نظري را زمـانـي بـه          لمس نكردنِ شرايط ميهن قلمداد مي     
اش در انتخابات     كسي كه نامزدي    -توان درك كرد كه اكبر رفسنجاني       درستي مي 

را    آن انـتـخـابـات          -صريح از سوي شوراي نگهبان رد شد    طورِ  به  1392خرداد  
انتخابات جهان ناميد، و در عمل آب تطهير نيز بر كـودتـاي               “ ترين  دموكراتيك” 

بـا   “ اعتدال گـرا   ” ريخت، و اين هوادارانِ نوپايِ دولت منتخب و  1388انتخاباتي  
اي كه تا پـيـش از           ها و فعاالن سياسي     سكوت از كنارِ آن گذشتند. برخي جريان       

، “ انتخابـات آزاد   ” اي مانند:      هاي تك بعدي    خرداد ماه، از گفتمان دوآتشه خواست     
و اجرايِ قانون اساسي سـرِمـويـي كـوتـاه        “  مردم ساالري” ،  “ جمهوري خواهي ” 

هر شكلي كه بتواننـد       كوبيدند، حاال به    احمدي نژاد را مي     -آمدند، و خامنه اي     نمي
پندارند.   را حركتي مهم مي “ رهبري” پيوندند و تدبيرِ       مي  ”گرايي  اعتدال” به كاروانِ   
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هـاي     هاي نظري و بـنـيـاديِ مـؤلـفـه             لحاظ نظري تا مرز محو زمينه       از آن، به  
را در    “ اصالحـات ” تواند كلِ مقولة  بوده است. اين فرايند مخرب مي “  اصالحات” 

خواهانة اصالح طلبي را محـو        هاي ترقي   ذهنيت جامعه از محتوا تهي سازد و جنبه       
مـطـرح      1376هايي كه در  كند. در اينجا بايد پرسيد: كو و كجا رفت آن خواست      

را در صدر گفتمان خود قرار داده        “ هاي اجتماعي   آزادي” و   “ جامعة مدني ” شدند و   
و براي نجات رژيـم واليـي         “ رهبري” بودند؟ آيا غير از اين است كه بنا به ارادة           

جـاي     از ذهنيت جامعه حذف شوند و به      “  اصالحات” قرار شده است مباني اصليِ      
و قناعت به وضع موجود ترويج داده شود؟ ريزش و آشفتگي نظـري   “ اعتدال” آن  

طلب را در مصاحبه اخير روزنامه اعتماد بـا هـادي              هايي از طيف اصالح     در بخش 
توان ديد، كـه      خانيكي (مشاور رئيس جمهوري در دوره رياست محمد خاتمي) مي           

اما در خالل ، “ مباني اصالحات تفاوت چنداني با گذشته نكرده است      ” معتقد است:    
گويد كه، اصالح طلبان حتي بدون در دست داشـتـن قـدرت                مصاحبه، وقتي مي  

هاي بسيار آشـكـاري را در زمـيـنـة                 توانند اصالحات را جلو ببرند، تناقض       مي
ويژگي مهم اصالحات اين است كه تنـهـا     يك” توان در آن ديد:        طلبي مي   اصالح

بيند و بيش و      روند پاسخگويي به نيازهاي زمانه را در تسلط بر قدرت سياسي نمي           
طـلـبـان       انديشد... آقاي خاتمي و اصـالح          پيش از آن به تقويت جامعه مدني مي       

نيامدند كه پيروز انتخابات باشند بلكه آمدند تا از موقعيت انتخابات استفاده كنـنـد      
ها بـه قـدرت        تا جامعه مدني تقويت شود اگر چه نتيجه انتخابات اين بود كه آن            

دهد كه، داشتنِ قدرت سياسي بـراي          تر، خانيكي توضيح مي     البته پيش “  رسيدند. 
تـا     1376سال گـذشـتـه [از          16اصالحات ضروري است. با توجه به اينكه در    

را اصالح طلبان در حكومت بودند و نيم ديـگـر را               ] كه نيمي از اين مدت        1392
تـوانـد نـهـاد          خارج از حكومت، شايسته بود پرسيده شود: آقاي خانيكي آيا مـي            

طورِ مثال نام ببرد؟ متأسفانه درجـه          اي مشخص، چشمگير، و پايداري را به        مدني
هـاي گـنـگ        طلبان را در اين جمله      هايي از اصالح    اغتشاش و ريزش نظري اليه    

گونه تعـريـف    نهايتاً اينكه من رابطه بين اصالحات و اعتدال را اين       ” توان ديد:      مي
كنم: اعتدال يعني اصالحات بوروكراتيك. اعتدال اصـالحـاتـي اسـت كـه                     مي

آيا واقعاً هـادي خـانـيـكـي           “  تمركزش را بر وظايف درون دولت گذاشته است.        
انـد و بـديـن          دو چيز متفاوت   “ اصالح” و   “ اعتدال” داند كه در عمل زندگي        نمي

جا كرد؟ اين دسته از اصالح طلبان بـهـتـر              ها را دلبخواه جابه     توان آن   شكل نمي 
پـارچـة نـقـشِ         اي چنين با كلمات و حذف يك        است توجه داشته باشند كه بازي     

ها بـر     گيري  اثريِ اين موضع    مردم از روند اصالحات، عبث و خطرناك است، و بي         
زودي آشكـار خـواهـد         وجود نياوردنِ تغييري در وضعيت مردم به        ديكتاتوري و به  

 شد. 
 ”ايِ تغييرها به     عميق، پايدار، و مداوم، فرايندي الزم در روند مرحله        “  اصالحات

وجود آمدنِ كيفيتي نو، يعني: گذر از ديكتاتوري به دموكراسي در كشـور        سوي به 
ها با هدف هموار شدن بسيج نيروهاي      ما است. از اين روي، همواره از روند رفورم         

اجتماعي و تغييرهاي بنيادي از پايين به باال، بايد حمـايـت كـرد. در شـرايـط                      
مشخص كنوني، مطرح كردن اصالحات جسورانه و مؤثر با هدف طـرد نـقـش                 

وسيله بسيج افكار عمومي، و تكيـه         مطلق ولي فقيه از راه اصالحِ قانون اساسي به        
طلبي باشـد. در غـيـر ايـن               كردن بر پشتيباني مردم، بايد در دستور كار اصالح        

هايي كه در باال از آن نام برده شد،        اي بدونِ خصيصه    صورت، هر حركت اصالحي   
داري كه ريشه در عـمـل و          گاه تغييرِ معني خنثي خواهد شد، و بدتر از آن، هيچ    

ها و نيروهاي اجتماعي داشته باشد، صورت نخواهد گرفت، و بـه جـدا        نقش توده 
طلبان منجر خواهد شد. با ادامة بيـانِ           هاي زحمتكش از رهبري اصالح      شدن توده 

ها، اين خطر وجود دارد كـه اصـالح طـلـبـان                  گيري  اين نقطه نظرها و موضع    
طـلـبـي       طورِعملي از شعارهاي ضروري خلع سالح شوند، و جنبـشِ اصـالح              به
سال گـذشـتـه      16كننده در اين برهه تسليم گردد. تجربة        اي تعيين   نشيني  عقب  به
شان از متن جامـعـه آب          دهد كه، تنها آن اصالحاتي كه ريشه        وضوح نشان مي    به
ها و فعاليت آزاد نيروهاي اجتماعي پيوند ارگانـيـگ دارنـد               خورد، و با خواست     مي
كار و ارتجاعي در امان بمانند. و           اندازيِ نيروهاي محافظه    توانند از گزند دست     مي

تواند با مشورت،     اند. اصالحات مؤثر و با ثبات نمي         تنها خط دفاعي در اينجا، مردم     
قطره از باال به گلوي مردم چكانده شود. تجـربـة                اجازه، و لطف ديكتاتور و قطره     

بند، و از باال به پايينِ دورة حاكميت سلطنت پهلوي مؤيـد              اصالحات سطحيِ، نيم  
نشـان داد كـه        “ طلبيِ حكومـتـي   اصالح” سالة 8طور دورة  اين نظر است. همين 

دار كـنـنـد، و بـنـابـرايـن،                 ها را ريشه    طلبانِ حكومتي نتوانستند رفورم     اصالح
سالـه، نـظـريـة        8سهولت از بين رفتند. در اين دورة         دستاوردهايي هم داشتند به   

طلبي بر چانه زدن در بـاال،         پردازان اصالح   طلب و نظريه    غالب بين رهبرانِ اصالح   
پشت درهاي بسته، و دوري جستنِ عامدانه از نيروهاي اجتماعي بنا شـده بـود.                 
اجتناب از تكيه كردن بر نيروي مردم و روي كردن بـه بـرنـامـة اقـتـصـاديِ                       

طـلـبـانِ       توانسـت اصـالح      نوليبراليستي در خالف جهت منافع زحمتكشان، نمي      
طلبانِ حكـومـتـي، درعـمـل،           حكومتي را از حمايت مردم برخوردار سازد. اصالح        

توان گفت كه، در زمينة آزادي و دموكراسي زيرپاية نظريِ            بنابراين، مي 
 و هواداران آن توخالي است.  “گرا اعتدال”دولت 

يِ “ گـرا    اعـتـدال  ” بايد توجه داشت كه پشتوانة تبليغيِ ايـن خـط             
هاست از   اند كه سال    هايي  راستي در عرصة سياست خارجي، نظريه       دست

انـد     شوند، و مدعـي     سوي كساني چون زيبا كالم و قوچاني ترويج مي        
كه، چيزي با نام امپرياليسم وجود ندارد، و سياست خارجي جمـهـوري             

هـا    هاي پس از انقالب برضدغرب، زيرِ تأثير ارثيه چپ          اسالمي در سال  
ويژه حزب توده ايران، دچار انحراف بوده است. امتداد اين نظـريـه                و به 

هايش، نيز مدعي است كـه،         در عرصة اقتصادي و در سببِ ناهنجاري      
ادعـاي شـاخ دارِ          باز هم حزب توده ايران مقصر است، و حتي بنا به          

دلـيـل اجـرايِ        هاي بنياني اقتصاد ايران به      موسي غني نژاد، ناهنجاري   
است كه حزب ما سه دهه پيش در اوايـل           “  داري  راه رشد غيرسرمايه  ” 

را در حكم راه رشد اقتصادي مطرح كرد! تبلور نهايي ايـن                  انقالب آن 
كه صورت مسئله و      -“ گرا  اعتدال” گرايِ حامي دولت      خط نظري راست  

ايـن     -كشـد    مي  شكلي غيرواقعي پيش    را آخوندمĤبانه و به     راه حل آن    
داري جهانـي   بايست با سياست درهاي باز در برابر سرمايه     است كه، مي  

تر به سـوي تـعـديـلِ            تر و وسيع    تسليم شد و در اين راه هرچه سريع       
برانگيز آنكه،    اقتصادي بر محورِ بازار آزاد، اقتصاد را بازسازي كرد! توجه          

در چند سال اخير كه فضاي آزادي بيان در ايران بسيار محـدود بـوده                
نظراني مانند زيبا كالم، قوچاني، ليالز، غني نـژاد، وجـز              است، صاحب 

گرايانه از راه انتشـار       هاي راست   اينان، براي جا انداختنِ اين گونه نظريه      
انـد، و حـتـي           ، مصاحبه، و سخنراني در سطح جامعه آزاد بـوده           مقاله
مانند خبرگزاري فـارس   -هاي نزديك به نهادهاي امنيتي و سپاه    سايت
هـا     هاي پروپاقرص و نشر كنندگان ايـن نـظـريـه             از مشتري   -و مهر 
هايي از نـيـروهـا و            گرا بر بخش    اند. تأثير اين خط فكري راست        بوده

لحاظ طبقـاتـي      كه به  “ گرا  اصول” كار موسوم به      هاي محافظه   شخصيت
اند نـيـز عـامـل          هاي نوليبراليسم اقتصادي    طبيعتاً مستعد جذبِ نظريه   

حسـاب     مهمي در تغييرهاي روبنايي سياسي اخير رژيـم واليـي بـه             
 آيند. مي

گفتمان راست نوليبرالي بر پاية هجوم به تاريخِ چپ و تحريف آن، و             
ازجمله به تاريخ حزب ما و انكارِ موجوديتش، و القاي اينـكـه ديـگـر                 
اصوالً چيزي با نام ماركسيسم، و حتي ايـدة عـدالـت اجـتـمـاعـي،                   

هـايـي از        وسيله بخش   هاي مختلف، و به     شكل  موضوعيت ندارد، و به   
انـد، و      ها بازتعريف شده    فعاالن چپ سابق در خارج كشور، اين گرايش       

اند. خاطره نويسي، توبه از مـاركسـيـسـت              طورِوسيع رواج داده شده     به
، “ چـپ چـيـسـت      ” اي مانـنـد        اي  هاي دوره   بودن، و برپا كردنِ بحث    

بازتعريف ماركسيسم از طريق رد مـبـارزة          ” ، و   “ سوسياليسم چيست ” 
ها و فعاالن چپ نيز از زمره اثرهـاي           ، در بين برخي از سازمان     “ طبقاتي

يافتة آموزة نوليبراليسم در ايران است.        جنبيِ فشار قويِ تبليغات سازمان    
هـا     ها و قوچانـي     هاي كساني مانند زيبا كالم      ردپاي پررنگ نفوذ بحث   
هـاي     را در بـيـن جـريـان         “ ديكتاتوريِ بازار ” مبني بر لزومِ تسليم به      

وار و      هـا، طـوطـي        توان يافت. اين جريـان       نيز مي   نما  مشكوك چپ 
هاي حزب ما در بحـبـوحـة         اي مبتذل، با درهم آميختنِ سياست       گونه  به

گرايانة اقتصادي، و    هاي كنونيِ راست    هاي نخست انقالب با نظريه      سال
تمكين به ديكتاتورِمصلح، در عمل همان نسخة تسـلـيـم در بـرابـر                 
نوليبراليسم و ديكتاتوري حاكم را زير پوشش دفاع يكپارچه و هـمـه               

دارند. جالب توجه اسـت        بيان مي  “ اعتدال” جانبه از رفسنجاني و دولت      
طورِمستقيم و يا غيرمستقيم زيـرِ        هايي كه به    كه، طيف نيروها و جريان    

انـد كـه        اند، مدعي گرايِ رفسنجاني قرار گرفته  تأثير خط نظريِ راست   
اند، و سرآخر، با ادبيـاتـي    هاي بكر و ناب رسيده      خود آنان به اين نظري    

هـا     كنند. برخي از اين جريـان        را بازتوليد مي    ليبرالي، ديني، يا چپي آن      
هاي دولـت      وظيفه اصلي كنوني خود را دفاع يكپارچه از همه سياست         

كنند، و نقشِ كارگذار رژيم را براي خود در نـظـر                روحاني تعريف مي  
 دانند. ها را مخرب مي گرايي توده ها هرگونه مطالبه اند. آن گرفته
هرحال، در شرايط مشخص كنوني، مسئله مهم تأثير مخرب ايـن             به
طلـبـان اسـت،       گرايِ نوليبرالي بر طيف وسيع اصالح   هاي راست   نظريه

اند كـه     طلبان نيرويي   ترين نحلة نظري، و اصالح      طلبي مهم   زيرا اصالح 
انـد، و در بـرابـر             در سطح جامعه در حكم يك آلترنتيو شناخته شده        

نشينيِ فاحـش   اند. واقعيت اين است كه، عقب  استبداد حاكم مطرح بوده  
  8ادامه  در صفحه تنها از سنگر مبارزه با استبداد، بلكه بدتر          طلبان، نه   هايي از اصالح    بخش
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خـود را، و هـمـچـنـيـن              “ طرف مقابـلِ  ” صحنة مبارزه با    
دستاوردهاي اصالح طلبي را، در برابر هجوم نيروهاي ضـد           

برانگـيـز آنـكـه، هـادي           مردمي، بدونِ دفاع گذاشتند. توجه   
گفته، اتفاقاً به اين اشتـبـاه اشـاره            خانيكي، در مصاحبة پيش   

گر دولت تدبير و اميد بخواهد درسي را        ا“گويد:     كند، و مي    مي
از دولت اصالحات بگيرد اين است كه به نهـادهـاي مـولـد             

كننده روزمره اجرايي   انديشه فكر كند و كار را در چرخه كسل        
محدود نكند. تشكيالت و احزاب جزو كوچك اين نهادهـاي           

كند دولت هـم      مولد هستند. وقتي جامعه پويا باشد كمك مي        
   ”پويا باشد.

در دوره اصالحات حكومتي، انتقادهاي مكرر نـيـروهـاي           
ِ مماشـات بـا        مترقي، و از جمله حزب توده ايران، از سياست        

دستگاه ديكتاتوري، و همچنين مخالفت اين نيروها با اجرايِ         
گرايي دانستـنـد. در         هاي اقتصادي را، تندروي و چپ       تعديل

طلبانِ حكومتي جنبشِ مردمي را        مقابلِ اين انتقادها، اصالح   
فراخواندند! پذيرشِ اين اشتباه استراتژيـك    ”آرامشِ فعال “به  

طلبانِ حكومتي از سوي كساني مانند هادي خانيـكـي           اصالح
طورِمسلم مفيد است، اما درس آموزي از اين خـطـايِ بـا                به

شده متأسفانه هنوز شروع نشده اسـت. ايـنـك              تأخير كشف 
جاي مبارزة واقعي و مقاومت از درونِ سنگرهاي جـنـبـشِ              به

 ”اعتدال گرايـي و تـدبـيـر         “سبز، قرار است همراه با شعارِ       
دفـاع     هاي مردم بي    ديگربار صحنه دفاع از حقوق و خواست      

رها شود. آنچه كه در اين بار فاجعه بارتر است اين است كه،              
طلبان حـكـومـتـي در دوره             حاشيه رانده شدنِ اصالح     با به 

طلـبـانِ     احمدي نژاد و سركوب رهبرانِ جنبش سبز و اصالح        
دگـرديسـيِ    “ نماينده خـدا   “اراده و فشارِ      مبارز، حاال ما بنا به    

      و تـغـيـيـرِ          ”گرايي  اعتدال“برخي اصالح طلبان به صورت
   را شاهديم. ايـن دگـرديسـي           ”طلبي  اصالح“ماهيت تعريف

طلبان چيزي نيست جز تن در دادن بـه ارادة              برخي اصالح 
از “  طلبي  اصالح“ديكتاتوري، و درنتيجه، آنان با تهي ساختن        

اش و گيج و گمراه كردن جامعه، خواستـه   جوهر و مايه اصلي  
گردند كه    هاي مصنوعي دروغيني مي     يا ناخواسته اسير ارزش   

ها را شاهـديـم. پـرچـم ايـن            هرروزه توليد آن 92از خرداد   
نه، گفتة مزورانة اخير رفسنـجـانـي اسـت:             گرا  گفتمان خدعه 

خـطـر   “  ترين انتخابات دنيا را برگزار كرد.        ايران دموكراتيك ” 
بزرگ تن در دادن به ديكتاتوري و پذيـرشِ ايـن قـبـيـل                 

ها است. براي نجات ميهن تنها راه در پيـشِ رو،               گري  خدعه
يي وسيع در برابر ديكتاتوري و بـاال بـردنِ             برپا داشتن جبهه  

 سطح آگاهي جامعه است.
روشن است كه دوران پرچالشي در برابر مردم و نيروهـاي           

خواه قرار دارد، و صحنة سياسي كشـورمـان            مترقي و آزادي  
شك مرحله جديدي را شاهد خواهد بود. نحوة حلِ مسئلة             بي

گريِ رژيم در اوضاع كشـورهـاي          اي و مداخله    پرونده هسته 
اي اثرگذار خواهند     هاي داخلي و منطقه     منطقه، در روند تحول   

هاي برآمده از اين پـيـرايـشِ روبـنـايِ               لرزه  بود. در اثرِ پس    
شوند و ناپديد خواهنـد       سياسي، برخي نيروها دچار ريزش مي     

گرايي خواهند گـرايـيـد و          شد، و برخي ديگر به سوي راست      
عبارتي ديگر، به ولي فقيه و     دچار دگرديسي خواهند شد، يا به     

تسليم خواهـنـد شـد.       “ بازار آزاد” رحم  ديكتاتوريِ اقتصاد بي 
حزب توده ايران و ديگر نيروهاي مردمي، پـرچـم مـبـارزة            

عدالتيِ نولـيـبـرالـيـسـم          و بي “  استبداد واليي ” شان با     برحق
گاه بر زمين نخواهند گذاشت، زيرا ما مدافـع          اقتصادي را هيچ  

هاي مرتبط با كـار و     سرسخت آزادي و منافع قشرها و طبقه 
توليديم. مبارزة جنبشِ مردمي در راستاي گذر از ديكتاتـوري           

طلبـانِ    و دستيابي به پيروزي، ادامه دارد و ما معتقديم اصالح         
مبارز و پايبند به مباني واقعي اصالحات، در جبـهـة پـيـروز               

هاي ترقي كشورمـان      ريزيِ شالوده   هاي آينده براي پي     مبارزه
بخش مهمي خواهند بود. در اين راستا، مناسب اسـت كـه               

بـر ايـن     ” ياد آوريم:     گفته زيباي زنده ياد احسان طبري را به       
   .“زمين عبث مرو، بيافرين، بيافرين
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، خبرگزاري مـهـر گـزارش داد كـه،           1392كارگري و ارتجاعي، باالخره روز دوم تيرماه  
رسد ايـن      به نظر مي  ” سالة اصالحِ قانونِ كار شكست خورد، و در ادامه افزود:              8مذاكرات  

دولت يـازدهـم       “   كاره نيز راهي جز پيگيري در دولت يازدهم نخواهد داشت.            پرونده نيمه 
[حسن روحاني] نيز تا امروز دربارة اليحة اصالحية قانونِ كار سكوت معناداري را در پيش                 

كوشد در فرصت و فضايي مناسب بارديگر مسئله تغييرِ قانـونِ كـار را                  است، و مي    گرفته  
 ارائه كند.

ربيعي، وزيرِ تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پيش از آغازِ كار خود و در بـيـانِ مشـروحِ                       
هايي كه پرداخت نكـردنِ       بيني كرد كه، با ادامه روند موجود، تعداد بنگاه          هايش، پيش   برنامه

بـرسـد.      4000بـه       1393شود، در سـال       ها] تجربه مي  موقعِ حقوقِ كارگران [در آن    به
تريـن    دهند كه دو ماه بعد از آغازِ كارِ دولت روحاني، كوچك            شاهدهاي عيني نيز نشان مي    

وجود نيامده است. براي نشـان          موقعِ حقوقِ كارگران به     تغييري در روند پرداخت نكردنِ به     
هاي توليـديِ     هاي نوليبرالي و وضعيت موجود در بنگاه        كارگيريِ سياست   دادن پيامدهايِ به  

ماه حقوق    3كارگر شهرداري زابل      1000” كنيم:     ايران، به چند نمونة خبريِ اخير اشاره مي       
؛ “ انـد  ماه مستمري دريافت نكرده 4كارگر بازنشسته فوالد در سوادكوه  5000”؛ “اند  نگرفته

 5تأخيـر    ” ؛ “ ماه حقوق معوقه طلبكارند  33كارگران [كارخانه] قند و تصفية [شكر] اهواز            ” 
كارگر شاغل در كارخانه ذوب آهن آلياژي مالير و حـركـت           240ماهه در پرداخت حقوق     

نزديك به دو ماه است كه كارگران اخراجي فوالد زاگـرس        ” ؛  “ اين واحد به سمت تعطيلي    
اجازه خروج امـوال    ” و  “  دهند  جمعي و در سه نوبت از كارخانه نگهباني مي          به صورت دسته  

هاي استان (البرز) به دليل مشكل نقدينگـي            اكثر كارخانه ” اند؛    را به كارفرما نداده   “  كارخانه
به دليل آنكه بيـشـتـر كـارگـران اسـتـان            ” ؛ “ كنند درصد ظرفيت توليد فعاليت مي     30با  

اند همزمان بـا      ماه و كمتر استخدام شده      (كهگيلويه و بويراحمد) با قراردادهاي موقت شش        
هاي اين كارگران از بيـكـاري افـزوده شـده               شروع سال تحصيلي جديد بر ترس خانواده      

 “  سال. 8درصد واحدهاي توليدي چهار محال و بختياري ظرف  80تعطيلي ”؛ “است
)     غير از ويران كردنِ توليد ملي، نابود كردن امنيت شغلي كارگران، بهره             به (استثمـارِ كشيِ
هاي نوليبرالـي رژيـم      ها كارگر ايراني، سياست   از كارگران و بيكار كردنِ ميليون         رحمانه  بي

هاي ضدملي احمـدي      خصوص در دورانِ دولت     واليت فقيه قدرت خريد كارگران را نيز، به       
هـاي     بايست به سـفـره      وضع فجيعي كاهش داده است. در زماني كه پول نفت مي             نژاد، به 

اند. براي نمونـه،       هاي مردم ناپديد شده     تدريج از سفره    مردم راه يابد، مواد غذاييِ مختلف به      
نـيـز   “  خروجِ تدريجي شير پاستوريزه از سبد [خريد] كـارگـران      ” ، از 1392مرداد    29ايلنا،  

در رژيم واليت فقيه، هميشه پـائـيـن         “  كاهشِ نرخ تورم  ” گزارش داد. روشِ معمول براي       
 21/  5نگاه داشتن دستمزد كارگران بوده است. براي نمونه، با وجود اعالم نـرخِ تـورمِ                    

وزير كار دستور اكيد    ” ، احمدي نژاد به     1390درصدي از سوي بانك مركزي رژيم در سال           
درصد دستمزد كارگران را به دليل بـارِ تـورمـي در                10داده بود كه اجازة افزايش باالي       

، در گزارشي ويژه زيرِ عنوان اصـلـي آورد:     92مردادماه  29خبرگزاري مهر، “  جامعه ندهد.  
برابـريِ    13خرج  ”، و در ادامه زير عنوان فرعيِ      “ برابر شد   10اختالف درآمد خانوار ايراني     ” 

بررسي متوسط هزينه دهك اول و دهـك           ”    نوشت:   ،“ دهك دهم نسبت به دهك اول     
كه حداقل دستمزد كارگـران   81نشان مي دهد در سال  90تا  81سال    10دهم در فاصلة    

هـزار و       64تومان بوده است متوسط هزينة دهك اول جامعه در هر ماه              846هزار و     69
در [كارگران و زحمتكشـان]      تومان بود و، در همين دوره، متوسط هزينة دهك دهم             939

خـانـوار دهـك         81تومان بوده است. به عبارت ديگر، در سال            209هزار و     891هر ماه   
برابر يك خانوار دهك اولي در ماه هزينه داشته است.            13دهمي [كارگري] كشور بيش از        

، با وجود تعيين حداقل دستمـزد         90طي شده و در سال        80هاي دهه     همين روند در سال   
هـزار   293توماني براي كارگران، متوسط هزينة دهك اول در هر ماه به  300هزار و  330

 956ميليـون و       2تومان رسيد و، در همين مدت، متوسط هزينة دهك دهم نيز به            52و  
 “تومان افزايش يافت. 72هزار و 

هـاي مـعـيـشـتـي،            در اين شكي نيست كه هنگام خريد مواد غذايي و پرداخت هزينه  
كنند.  طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهـن            ها دريافت نمي    كارگران تخفيفي از فروشگاه   

هاي اقتصادي مخالفند. حضورِ سنديكاهـاي         شده قانون كار و سياست      ما با اصالحيه تدوين   
مستقل كارگري و حقِ برپاييِ تشكل مستقل كارگري، زحمتكشان را قادر خواهدساخت تا             

سازي و آزادسازي اقتصادي، در هيئتي مـتـحـد و         هاي مبتني بر خصوصي   در برابر برنامه  
متشكل، مقاومت و مبارزه كنند. براي پايان دادن به تاخت و تازِ سـرمـايـة انـگـلـي و                         

دهـيِ     هايِ موجود براي سـازمـان       ها و همة امكان     داريِ تجاري، بايد از تمام روزنه       سرمايه
دهـنـد كـه دولـت           صراحت نشان مي    طبقة كارگر ايران استفاده كرد. شاهدهاي عيني به        

المللي پول و بانك جـهـانـي          هاي مورد عالقة صندوق بين      برد سياست   روحاني نيز به پيش   
بالمنازع سرمـايـه اسـت،      “  آزادي” نظر دارد. براي پايان دادن به هرج و مرجي كه نتيجة             

اسـت، بـا     “  بـازارِ آزاد   ” و   “  تعديلِ اقتـصـادي   ” اي كه نتيجة      براي پايان دادن به ويراني    
هايِ فـعـاالن    بهايِ جنبش كارگري و سنديكايي ايران، تجربه هايِ گران  كارگيري تجربه   به

هـايِ مسـتـقـل         اند، تشكل   هاي موفقِ كارگري را رهبري كرده       آزمودة كارگري كه مبارزه   
وجـود آوردنِ       هاي پراكندة كارگري را براي بـه         كارگري و فعاالن كارگري بايد اعتراض     

 نفعِ طبقة كارگر ايران سازمان دهند.   تغييرهاي بنيادي به
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در رابطه بـا راه حـل            اش  رفيق قبرسي در ادامة سخنراني    “   كند.   است، تبديل مي  
بـراي  رويه   قطب نماي هدايت و اساس      جهت  ” د:   كرتصريح    ،  بحران در خاورميانه  

هاي مربوطه سازمـان مـلـل و حـقـوق                قطعنامهسوي  حل اين مشكالت بايد به      
و اعالم خاورميانـه      ،اي و شيميايي    هاي هسته   الملل باشد... ممنوعيت تمام سالح         بين

گام قاطـع بـه      نخستيناي و شيميايي  هاي هسته عاري از سالح يي منطقه  در حكم 
 .“  استسوي اشاعه صلح در منطقه 

رفيق معتز الحفناوي، عضو هيئت سياسي و مسئول شعبه امور بين المللي حـزب               
مـاهـه      30هاي    جانبه از روند تحول     همه  يخود شرح   شدر سخنان   ،كمونيست مصر 

حفظ دستـاوردهـاي      منظور  بهاخير اين كشور و راستاي مبارزه نيروهاي دموكراتيك         
مـنـجـر    كه به سرنگوني رژيم ديكتاتوري حسني مبارك        “  1390ماه    انقالب بهمن ” 

“ المسلمين  براي بركنار كردن محمد مرسي و اخوان      1392انقالب تيرماه   ”   نيز  شد، و 
رژيـم  ”   :  رفيق الحفناوي خطاب به شركت كنندگان در سمينار اعالم كرد           ارائه داد.    

واقعي براي مصر،     يتهديد  ،المسلمين  رهبري اخوان   گراي مذهبي فاشيستي به     راست
حزب كمونيست مصـر       ،او در ادامه توضيح داد كه     “   و جهان بود.     ،كشورهاي عربي 

زيـر     اصلي در بـه       ندةده  كه نيروي سازمان    -اي  (نافرماني) توده   “  تمرد” در جنبش   
شركت داشته و  -بودالمسلمين  در نيمه اول تيرماه         گراي اخوان   كشيدنِ دولت اسالم  

با “  اتحاد انقالب دموكراتيك  ” عنوان    زيردر حال حاضر در ائتالفي با نيروهاي چپ           
و    ،خواه، ملي  نيروهاي سوسياليست، سازمان جوانان انقالبي مصر  و نيروهاي آزادي         

دموكرات در راستاي اهداف خاص براي تكميل انقالب و به سـرانـجـام رسـانـدن                  
 كند.    سرنگوني كامل جناح راست فعاليت مي

توضيحِ وضعيـت دشـوار      به    طورِعمده  بهسخنراني نماينده حزب كمونيست لبنان      
ها و حمله     ممانعت از گسترش درگيري     منظور  ي به هاي  ايجاد شده در سوريه و راه حل      

نقطه نظـر  ” شد:   يادآوربود.  رفيق لبناني از جمله      متوجهنيروهاي نظامي امپرياليسم    
مشخص تصـريـح شـده       “  نه” ما در رابطه با جنگ در سوريه، از همان ابتدا در سه             

و نه به     ،اي  محورهاي فرقه   پيراموناست: نه به راه حل نظامي، نه به تجزيه سوريه            
راه حل بايد  ،كند كه دخالت خارجي. بر اين اساس حزب كمونيست لبنان تصريح مي          

اي باشد) و نقش اصلي را در آن نيروهـاي مـلـي،            هاي سوريه   مشخصهدارايِ  ملي (  
هـاي     ما از سياسـت     ،و بر اين اساس     ،و كمونيست سوريه ايفا كنند      ،دموكرات، چپ 
كنيم: توقف جنگ در سوريه، اتحاد و اتفاقِ ملي براي جلوگـيـري و            زير حمايت مي  

مقاومت در برابر يك حمله امپرياليستي به سوريه، و ارائه برنامه تغييرهاي راديكـال              
و دموكراتيك    ،واحد، ملي   يي  سوريهيعني  ،  آن  و توافق بر سر     ملي براي آينده سوريه   

 “و مقاوم.
سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران كه در دو بخش در سمينار ارائه              

هاي اقتصادي،     بار رژيم واليت فقيه در ايران در عرصه         عملكرد فاجعه   بارةدركه  شد،  
، اسـت و تهديدي كه از سوي رژيم متوجه مردم زحمتكش ميهن       ،سياسي، اجتماعي 

كـه مـورد        اش،   مان در سخنرانـي  نماينده حزبرا دربرداشت.     اي جانبه  تحليل همه 
هاي سياسي كشور در جريان       به تحول   ،استقبال شركت كنندگان سمينار قرار گرفت     

هاي اقتصادي بر زندگي مـردم        انتخابات رياست جمهوري، اثرهاي فاجعه بار تحريم      
هاي سياست خارجي دولـت جـديـد و              و مسير و آماج     ،زحمتكش و اقتصاد كشور   

سخنراني نماينده حزب توده ايران در ايـن            متنهاي موثر در آن اشاره كرد.          عامل
 سمينار با اهميت در اين شماره نامه مردم منتشر شده است.     

 
 فرازهايي از سخنراني نماينده كميته مركزي حزب

 
 رفقا و دوستان گرامي،

/GUE “و سبزها درپارلـمـان اروپـا (           “ چپِ متحد “در ابتدا از گروه نمايندگان      
NGL  (“ شان از حزب تودة ايران به سخنراني در اين كنفرانس تشكـر             براي دعوت

هاي مبتني بـر      حل  هاي شما در امر تبليغ و ترويجِ درپيش گرفتنِ راه           مي كنم. تالش   
ها درگيرنـد، از       هاي خاورميانه با آن     يي كه ملّت    هاي پيچيده   وگو دربرابر مسئله    گفت

 نظر ما بسيار ارزشمند است.
حزب توده ايران همچنين از رهـبـريِ حـزب           

اش در       هاي ارزنده   در رابطه با كمك    “ آكل“برادر  

سخنراني نماينده كميته 
مركزي حزب تودة ايران در 

سيمنار نيروهاي چپ در 
 پارلمان اروپا

و سـبـز در         ،به ابتكارِ گروه پارلماني نمايندگانِ چپ، كمونيست      
و در پاسخ به پيشنـهـاد رهـبـري آكـل (حـزب                    ،”پارلمان اروپا “

)اكتبر  16 (   مهرماه  24در روز چهارشنبه      ،زحمتكشان مترقي قبرس)   
هاي مداخله جويانـة      مخالفت با جنگ و سياست      هدف  بهسميناري    ،

پـارلـمـان    “در      ،كشورهاي امپرياليستي و متحدان آن درخاورميانه     
 ،”پارلمان اروپـا  “برگزار شد.  رهبري گروه چپ          ، در بروكسل،  ”اروپا

هاي كمونيست و كارگري در ايـران، لـبـنـان،               از نمايندگان حزب  
و تركيه دعوت كرده بـود        ،اسرائيل، سوريه، فلسطيبن، قبرس، مصر    

و در رابطه با تهديد جنـگ         كنند،  در اين سمينار با اهميت شركت       تا
 ،سفانـه أرا ارائه دهند. مت  شان هاي تحليل ،و مداخله نظامي در منطقه 

صـادر  به دلـيـل        ،هاي كمونيست سوريه و لبنان      هاي حزب   نماينده
نماينده كميته    كنند.   شركتدر سمينار     نتوانستند  ،موقع ويزا   به  نشدنِ

و در آن        حضور يـافـت    سمينار  اين  مركزي حزب توده ايران در      
در شركت نـزديـك       ،سميناراين  سابقه از     سخنراني كرد. استقبالِ بي    

 بـازتـاب داشـت.     نفر در سالن مجلل محل برگـزاري آن       150به  
هـاي كشـورهـاي عضـو            هاي سمينار عالوه بر تمامي زبان       بحث

هـمـزمـان       طـورِ    عربي و تركي نيز به    هاي    زبانبه    ،”پارلمان اروپا “
اعضاي رهبريِ و ، “ پارلمان اروپا“شد.  شركت نمايندگان        ترجمه مي 

اين سميـنـار    حضور در   كه براي     -هاي كمونيست و چپ اروپا      حزب
نمـايشـگـر اهـمـيـت و           در اين سمينار،      -بودند  آمدهبه بروكسل   
ـ     آنمطرح در     هاي  مسئلهموضوعيت   تـدارك گـروه چـپ           ابود. ب

يي كـه در سـمـيـنـار             هاي مدعو   از سوي حزب    و ”پارلمان اروپا “
 سنـدهـاي    دربردارندة  يي  در سمينار پوشه    حاضران  سخنراني كردند، 

ه دريافت داشتند. در اين پوشه عالوه بـر مـتـن كـامـل                شدمنتشر
بـولـتـن    [ “ تـوده نـيـوز     ” مان، آخرين شماره      حزبنمايندة  سخنراني  

هاي حـزب در     موضع گيري ، مشتمل برالمللي حزب توده ايران   بين
قـرار       ] با مسايل سياسي و اجتماعي كشور به زبان انگليسي          ارتباط

 داده شده بود.   
پـارلـمـان    “رفيق كرياكوس تريانتافيليدس، نماينده قبرس در          
عـهـده      را بـه     سميناركه رياست     ،و عضو رهبريِ گروه چپ     “ اروپا

و    ،هاي مدعو خوش آمد گـفـت   در شروع جلسه به سخنران  ،داشت
مثابة ابزار اصـلـي       به  وگو  گفتدموكراسي و   ” اميدواري كرد كه      ايراز

“  براي حل مشكالت و مسائل در منطقه  مورد استفاده قرار گـيـرد.              
هايي است كه متوجه    تمركز اصلي اين سمينار بر كوشش     ”  او گفت:    

ويژه با    در خاورميانه، به    گرانه  مداخلههاي    مخالفت با جنگ و سياست    
در نظر گرفتن شرايط فعلي در سوريه و هـمـچـنـيـن در ديـگـر                    

   ”.استاصطالح بهار عربي،  كشورهاي به
از آلمان و رئيـس      “ پارلمان اروپا “برجسته    وخانم گابي زيمر، عض   

مناسبت افتتاح سـمـيـنـار        اي كه به    در سخنراني   ،گروه پارلماني چپ  
مشكالت و مسايلي كه در ايـن نشـسـت             “شد:     يادآورايراد كرد،   

هاي بزرگ در چند      ، به لطف عملكرد قدرت    شوند  گذاشته مي بحث    به
دهه اخير در قرار دادن منافع خود باالتر از منافع و مصـالـح مـردمِ                 

 “و نو نيستند. تازهوجه  هيچ به ،منطقه
رفيق استفانوس استفانو، عضو هيئـت        ،سخنران سمينار   نخستين 

بود كه در     ،پيشين قبرس   يسياسي آكل و سخنگوي رئيس جمهور     
خاورميانه نزديـك بـه     ها،  برپاية آنداليلي كه به  سخنان خود ابتدا    

 پيـدا كـرده    براي امپرياليسم اهميت استراتژيك     است كه   يك قرن   
منابع سرشار نفت و گاز منطقه و همچنين          او وجود   اشاره كرد.  است  

مثابه پل ارتباطي سه قاره آسيا، اروپـا و             موقعيت استراتژيك آن به   
اين دو   ”   را نيز از داليل توجه به اين منطقه دانست. او گفت:        آفريقا

الزم و ضروري براي هـر         يويژگي كنترل منطقه را به پيش شرط      
  10ادامه  در صفحه قدرت بزرگي كه به دنبال گسترش و حفظ منافع ژئوپليتيـك خـود             
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 تدارك اين نشست مهم،  تشكر مي كند.
شـود.     نشست امروز در برهة بسيار حساسي از تاريخ خاورميانه برگزار مـي           

اي در خاورميانه در حال رخ دادن است كه دنـيـا بـا                 سابقه  هاي بي   دگرگوني
كند. كشورهاي همساية ايران، يـعـنـي           ها را دنبال مي     نگراني و اضطراب آن   

هاي تـروريسـتـي، مـداخـلـة            عراق، افغانستان، و پاكستان، در چنگال حمله      
بـار، و      اند. جنگ ويرانگر و فاجعه       شدت آسيب ديده    خارجي، و نبود امنيت، به    

ريزيِ وحشيانه، در حال از هم گسيختنِ شالودة كشور سوريـه             همچنين خون 
اي اسـت     زانو در آوردن آن است. مصر درگيرِ رخدادهاي سياسي پيچيده      و به 

 راهه بكشاند.  تواند جنبش تغييرخواهي مردم در آن كشور را به بي كه مي
هايِ مبتني بر تجاوزگري از سوي اسرائيل و البيِ پرنفـوذ آن               گيري  جبهه

بر سـر     ”1عالوة    به  5“وگوهاي آتيِ     در آمريكا، در مسيرِ منحرف كردنِ گفت      
يي نظـامـي    كند، و اين كشور آشكارا به حمله        ايِ ايران عمل مي     مسئلة هسته 

هـاي    كند. در ايران، تحريم      ايِ غيرنظامي ايران تهديد مي      به تأسيسات هسته  
ها تـن از     زندگيِ ميليون“  غرب“اقتصادي ويرانگرِ آمريكا و ديگر كشورهاي       

كننده   هاي اقتصاديِ فلج    مردم و زحمتكشان را تيره و تباه كرده است. تحريم          
اند. رژيم واليـيِ       هاي اقتصادي منجر شده     به بيكاريِ گسترده، فقر، و مشقت     

هاي خـارجـي       هاي جديِ داخلي، در قبال سياست       ايران، رودررو با نارضايتي   
كـه چـيـزي         -هاي اقتصادي ويرانـگـرش      زيانبار و ماجراجويانه و سياست    

اي ديكتـه شـده از سـوي صـنـدوق                 هاي نوليبرالي   اند  جز سياست     نبوده
منظورِ حفظ و بقاي بيشتر خود در آيـنـده،            به  -المللي پول و بانك جهاني      بين

به چرخشي جدي و تغييري ماهرانه در سياست خود متوسل شد. نـخـسـت                 
يي   انتخابات رياست جمهوري را مهندسي كرد كه به رياست جمهوري چهره          

اي در شوراي امنـيـت مـلّـي          يعني آقاي روحاني (نمايندة خامنه         پراگماتيك،
بـر سـر رفـع         “ غرب“وگو با     ايران) انجاميد، و سپس نشان داد كه به گفت         

كه در آستانة سفر      -ها مايل است. اين چرخش و تغيير و سياست تازه            تحريم
نـرمـشِ   “به نام سياست       -اي اعالم شد    روحاني به نيويورك از سويِ خامنه     

 به مردم ايران اعالم گرديد.... “قهرمانانه
 رفقاي گرامي،

واقعيت اينكه، زير فشار امپرياليسم آمريكا و متحدانش در اروپا و منطقـة،             
             نقشة سياسيِ منطقة خاورميانه در آستانة تغييري عمده و اساسي است. غـلـو

ايم اگر بگوييم كه رخدادهاي چند سال گذشته، به آمريكا در تدوين و               نكرده
ي كمـك كـرده      “ خاورميانة جديد “اش در برپاييِ      برد سياست راهبردي    پيش

هاي انفجارآميزِ مردمي در تونس، مصـر،          است. اگرچه دو سال پيش خيزش      
بحرين، و شماري ديگر از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در آنچه كـه               

تـوان    رو شد، اما مي     درستي با استقبالِ مردمي روبه      ناميده شد، به  “  بهارِعربي“
جويانة آمريكا و متحدان كليدي آن در اتحاديـة    هاي مداخله   گفت كه سياست  

انگيز به منطقه آورده است. آمريكا و اتحادية اروپـا،             اروپا و منطقه، خزاني غم    
با كمك [مالي] و همياريِ تركيه، قطر، و عربستان سعـودي، از راه تـرور،                   

هـاي     سابقه، در پيِ سركوب كردن اين جنبش   اي بي   ريزي  ويرانگري، و خون  
وجـود آوردنِ       شان به   هايي كه هدف    اند، يعني سركوبِ جنبش     مردمي برآمده 

تغييرهاي اجتماعي و سياسي، و تأمينِ حقوق بشر و حقوق دموكراتيك بـوده             
انگليسي در مـردادمـاه       -است.... امسال شصتمين سالگرد كودتاي آمريكايي         

خورشيدي بود كه در نتيجة آن دولت منتخب دكتر مصدق سرنـگـون    1332
سال ديگر در قدرت نگه داشته شد. ديكتاتـوري         25گرديد و ديكتاتوريِ شاه     

هاي نفتي را تأمين و تضمين كرد و          شاه نيز در عوض آن كودتا، منافع كارتل       
ترين خريداران و مشـتـريـان پـروپـاقـرصِ               ايران را در زمرة يكي از عمده      

تسليحات نظامي غرب وارد كرد. مداخلة آمريكا در اقتصاد ايـران در زمـان              
هـاي كشـاورزي        شاه، ايران را به وارد كنندة كاالهاي مصرفي و فـرآورده           

تبديل كرد. وارثان از اين ارثية ويرانگر در اقتصاد كشور تا امروز نيز همچنان               
گذشته، رژيم ديكتاتوري والييِ ايـران،          برند، و در واقع، در سه دهة        بهره مي 

 وضعيت را از آن هم بدتر كرده است.  
گرانة امپرياليستي    هاي مداخله   هاي جانبي و ويرانگر سياست      يكي از عارضه  

شدت معيوب و ارتجاعي  در        اي به   گيريِ ساختارِ اقتصادي    در خاورميانه، شكل  
هاي انگليِ    سراسر منطقه بوده است. سببِ اصلي اين وضع، رشد سريع شكل           

هـا و سـيـاسـتـمـداران            اي است كه دست در دست بوروكرات      داري  سرمايه
هاي الـيـگـارشـي در           هاي اخير، اين گروه     كنند. در دهه     رتبه عمل مي    عالي

مـنـظـورِ مـداخـلـة           خاورميانه، ابزارِ عمدة زدوبندهاي سياسي و اقتصادي به       
داري در اوضاع منـطـقـه     هاي بزرگ سرمايه   هاي امپرياليستي و شركت     دولت
اند. توجه به اين نكته مهم است كه اين الگوي توسعه، اكنون حتّـي در                   بوده

 -رغم جنگ لفظي نمايشي و ظاهري رژيم واليي با آمـريـكـا              به  -ايران هم 
 “ تعديل اقتصاديِ “كند. در واقع، ايران يكي از اجراكنندگانِ مشتاق            عمل مي 

المللي پول بوده است. اينكه ايـران،          هاي صندوق بين    همسو با دستورالعمل  
اجـمـاعِ   “هـاي       از ديدگاه اقتصادي، اكنون تا حد زيادي همسو با تصميم         

ِ    رياست  ست. اعضاي دولت جديد ايران، به        عمل كرده، واقعيتي    1“ واشنگتن
روحاني، متشكل از اجراكنندگانِ بنام الگوي اقتصادي نوليبرالي اسـت. در             

رغم جار و جنجال لفظي رژيم واليي، ايران براي مداخلة            هاي اخير، به    سال
شديد اقتصادي آمريكا و اتحادية اروپا آمادگي زيادي پيدا كرده است. ايـن              

اي قدرتمند را در كف دسـت آمـريـكـا و                 وضعيت، اهرم فشارِ اقتصادي   
كند. بنابـرايـن، يـك          ها عمل مي    متحدانش قرار داده است كه به سود آن       

هاي سياسيِ موجود ميان آمريكا       وفصلِ مناقشه   سناريويِ محتمل براي حل   
تواند سازش گسترده بر سر منافع اقتصادي مـلّـي            و رژيم واليي ايران، مي    

تـريـن     توان گفت كه، اين شيوة عمل، قدرتمندترين و ژرف          ايران باشد. مي   
شكل مداخلة امپرياليستي در ايران است كه براي روندهاي مشابه در ديگر            

 تواند الگو شود.   كشورهاي منطقه، مي
در اينجاست كه ما بايد تأكيد كنيم كه، حزب تودة ايران از        
هر تغييرِ مثبت واقعي در سياست خارجي از سـوي رژيـم               

ويژه در ارتباط با ايران      و به   -ايران، كه بتواند تنش در منطقه     
سال    كند.   را كاهش دهد، استقبال مي      - در  ر،       ما  ــ ــي خ ــاي ا ه
هاي غيرمسئوالنه و نابخردانة رژيم انتـقـاد          طورِقاطع و مكرر، از سياست      به

فقط امنيت ايران را به خطر انداخته، بـلـكـه بـه                 ايم، سياستي كه نه     كرده
زيانِ كشور نيز منجر شـده اسـت.           هاي اقتصادي گسترده به     اعمالِ تحريم 

حزب تودة ايران آشكارا اعالم كرده است كه، از هر سياستي           
هـاي     زداييِ واقعي در منطقه و رفعِ تحريـم         كه هدفش تنش  

هايي كه بارشان بـيـش و          اقتصادي باشد، يعني رفعِ تحريم    
پيش از همه، بر دوش زحمتكشان كشور اسـت، حـمـايـت              

ه  كند.     مي شني گفته   البته ما ب ــادي     رو ع ه  م كه هرگون ي ــازي    ا س
وجـه   هيچ روابط ميان ايران و آمريكا بايد به روالي شفّاف صورت گيرد، و به           

 دار شدنِ استقالل و حاكميت ملّي ايران تمام شود. نبايد به بهاي خدشه
سال گذشته نشان داده است كه در نظر رژيم مذهبـي ايـران                35تاريخ  

فقط يك قانون مقدس وجود دارد، و آن باقي ماندن در مسند حاكميت بـه               
اند كه حكايت از آن دارنـد          اي در دست    هر بهايي است. شاهدهاي فزاينده     

) نمايندگان رسمي دولت ايران در پشت صحنـه          1389(   2010كه، از سال    
اي از براي رژيم سـرگـرم مـعـاملـه               با آمريكا بر سر تأمين نقشي منطقه      

اند، نقشي كه پس از خروجِ رسمي نيروهاي نظامي فعال آمـريـكـا از                  بوده
هـاي     افغانستان، با منافع آمريكا در منطقه نيز همسو و سازگار باشد. نشانه            

محكمي وجود دارند حاكي از آن كه، آمريكا و اتحادية اروپا مخالفتـي بـا                
هاي اياالت متحده و اتحاديـه        اين امر ندارند كه ايران در راستايِ مصلحت       

اروپا در اوضاع آتيِ افغانستان نقش مشخصي داشته باشد، و عالوه بر اين،             
دليلي هم ندارد كه فرض كنيم چنين قراري، فقط منحصر به افغـانسـتـان               

وگوهاي سطح بـاال، آيـنـدة حـقـوق بشـر،                 است. از اينكه در اين گفت      
دموكراسي، و عدالت اجتماعي براي مردم ايران منظور شده باشـد، هـيـچ               

 شود.  يي ديده نمي نشانه
 رفقاي گرامي،

منظـورِ    آمريكا و متحدان آن در اتحادية اروپا، از اوضاع سياسيِ منطقه به           
آماده كردنِ زمينه و توجيه دخالت نظامي مستقيم در بحرين،  لـيـبـي، و                 

با اسـتـفـاده از          -اند. مداخلة نظاميِ غيرمستقيم      برداري كرده   سوريه، بهره 
وجـود     شيوة مؤثري بـراي بـه        -ديده  نيروهاي بنيادگراي اسالميِ آموزش   

بوده اسـت. جـالـب         “ ناتو“يي براي تجاوز نظامي       ثباتي و زمينه    آوردنِ بي 
را كه چيزي جز مزدوراني مسلّـح        “ هاي بنيادگرا     رزمنده“اينجاست كه، اين    

كنند، و سپس استفـاده از         معرفي مي “  مبارزانِ راه آزادي  “نيستند، در مقام    
هاي كروز را در حكم ابزارهايـي الزم بـراي        هاي هوشمند و موشك     بمب

 كنند. برقراريِ دموكراسي[!] تبليغ مي
در دولت جورج بوش و        2001نقشة خاورميانة بزرگ، كه در اوايل سال        

طورِرسمي اعالم شد، هنوز هم برنامة اصـلـي            كاران به   از سوي نومحافظه  
طلبانه در خاورميانه، و كنتـرل        براي آيندة منطقه است. نفوذ سياسيِ برتري       

اش، دسـتـوركـاري       وسيلة آمريكا و متحدان كليدي      اقتصادي اين منطقه به   
ا                    م تا كنون تغيير نكرده اسـت. امـبوده است كه از پايان جنگ جهاني دو

سال گذشته، ظهور     35يكي از تغييرهاي كليدي [در كشورهاي منطقه] در           
بوده است كه توانسته قدرت دولتي را نيز در دست           “ اسالم سياسي “و رشد   

گيرد. طيف نيروهاي اسالمي حاكم در كشورهاي منطقة، از رژيم واليـيِ              
المسلـمـيـن در        ايران گرفته تا دولت حزب توسعه و عدالت تركيه و اخوان          

گيرد. نكته با اهميت       را در بر مي    “ اسالم سياسي “مصر، تنوعي از نيروهاي     
هاي مهم بين ايـن نـيـروهـا،            در اينجا آن است كه، با وجود برخي تفاوت        

، “ اسالمِ سـيـاسـي   “هاي غالب در   شاخه
هـاي كـلـيـدي مشـتـرك              مشخصه

 ادامه  سخنراني نماينده كميته مركزي ...

  15ادامه  در صفحه 
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 5«وگوها با كشورهاي  دورِ تازة گفت
 اي ، و دورنمايِ حلِ مسئلة هسته»1عالوة  به

اي ميان جمهوري اسالمي ايـران        وگوها دربارة مسئلة هسته     دورِ تازة گفت  
اكتـبـر)    16و  15مهرماه (  24و   23در روزهاي     ،”1عالوة    به  5”و كشورهاي 

در ژنو برگزار شد. اين نخستين ديدار رسمي پس از نشـسـت نـيـويـورك                    
وگـوهـاي ژنـو         ِحال، گـفـت     وگوي تلفني روحاني و اوباما بود. درعين         وگفت

اي    نخستين دورِ جديِ گفتگوي دولت حسن روحاني بر سر پرونده هسـتـه             
اي در      هاي مقابل است، كه در آن ديپلماسيِ جديد هسـتـه             كشور با طرف  

 شود. چارچوبِ يك طرحِ پيشنهادي انجام مي
از جـملـه ديـدار عـبـاس             -در طول دو روز مذاكره و ديدارهاي دوجانبه       

اش خـانـم ونـدي           عراقچي، معاون وزير خارجه ايران، با همتاي آمريكايي     
سرپرستيِ محمد جواد ظريف، وزير امـور         هيئت جمهوري اسالمي به     -شرمن

هاي گوناگون طرحِ پيشنهادي خود را در كـنـار رايـزنـي در                   خارجه، جنبه 
هاي سياسي مانند رويدادهاي منطقه و بحران سـوريـه            خصوص ديگر مسئله  

شده از سوي هيئت جمهوري اسـالمـي عـنـوانِ               مطرح ساختند. طرحِ ارايه    
را برخود دارد. مايكـل مـان،         “  پاياني بر بحرانِ غيرضرور و آغازِ افق جديد       ” 

سخنگوي خانم كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديـه اروپـا، در              
وگويي در حاشية روز نخست مذاكرات، به خبرنـگـاران اعـالم كـرد:                  گفت

ها [ايران] با پيشنهادات ملموس و واقـعـاً           فضاي نشست مثبت بود... اگر آن        ” 
هايشان عمل كنند، آنگاه [اين مذاكرات] مي تواند يك نقطه              سازنده به حرف  

عطف باشد... اين يك پروسه بسيار دشوار خواهد بود، زيرا كاري كه در اينجا        
از سوي ديگر، عباس عراقچي، معاون محمـد        “  كنيم بسيار پيچيده است.      مي

اي جمهوري اسالمي، نيز ياد آوري         جواد ظريف و مذاكره كنندة ارشد هسته      
جلسه در فضاي مثبت برگزار شد و هر دو طرف در بيان مطالب خـود               ” كرد:   

جديت داشتند... بخش مهمي از اين جلسه [جلسة روزِ نخست] به ارائة بستة                  
ايران گذشت و كليات آن ارائه شد... طرح ايران محرمانه خـواهـد بـود و                     

هم   1+   5ماند تا مذاكرات به نتيجه برسد و اين مساله با             [محرمانه] باقي مي    
توافق شد... عالوه بر اين ما معتقديم كه مذاكرات بايد داراي مـحـدوديـت                   
زماني باشد. طرحِ ايران مشتمل بر هدف مذاكرات، گام اول، و گام پـايـانـي                 
است، و اگر دو طرف بر سر اين سه موضوع توافق كنند، اجراي اقدامـات را                 

هايي از     وگوها در روز دوم و طرحِ پرسش        پس از پايان گفت   “  آغاز مي كنيم.   
) ايـن              ،”1عالوة    به  5”سوي كشورهاي  و نيز همداستان نبودنِ (عدم اجمـاعِ

كشورها بر سر واكنشي واحد به پيشنهادهاي ايران، و مشـخـص نشـدنِ                 
] بحث راجع به پروتكل الحاقي و ميزان و سطحِ غني             سازي، ابـتـدا      [سرانجامِ

ادامه مذاكرات چند هفته ديگر     ” ظريف، وزير امور خارجه، خاطرنشان ساخت:        
فرصت خواهند داشـت در        1+   5در ژنو خواهد بود، و در اين فاصله اعضاي          

مورد جزئيات طرح ايران و اقداماتي كه بايد انجام دهند آمـادگـي الزم را                  
كسب كنند... مذاكره و رسيدن به راه حل دشوار است، و مذاكره در جزئيـات                  
نيازمند زمان و وقت فراوان[است]... يكي از شـرايـط تـوفـيـق مـذاكـرات               

المللي حفظ ماهيت محرمانه آنهاست و معموالً هـر مـقـدار مـذاكـره                    بين
كنندگان كمتر خبر به بيرون درز بدهند، بيشتر نشان جدي بودن مذاكرات و    

پس از وي، عباس عراقچي نيز، در مصاحبـه         “  امكان رسيدن به توافق است.     
هاي داخلي[ايران]، در پاسخ به پرسشي مبني برايـنـكـه، مـوضـوع                   با رسانه 

سازي و اجرايِ پروتكل الحاقي در پيشنهاد ايـران،            مذاكره بر سر سطحِ غني    
هيچ يك از اين مباحث در گام اول پيشنهاد ايران نيست، اما            ” ياد آوري كرد:     

بخشي از گام پاياني پيشنهاد ايران است... ما در طرف مقابل تغيير لحن بـه             
 5      ايم، اما رويكرد آنها هنوز تغيير نكرده است. ما به          سمت مثبت شدن ديده   

تواند تغيير كند. ايـن    ايم، بلكه يك پيشنهاد و طرح است و مي    بسته نداده   1+ 
هـرروي،     به“  توانم االن وارد جزئيات آن شوم.        پيشنهاد محرمانه است و نمي    

سال، بـر يـك         10وگو، نخستين بار پس از نزديك به          پس از دو روز گفت    
كه به امضـاي       -بيانية مشترك پاياني، توافق صورت پذيرفت. در اين بيانيه         

وزير امور خـارجـه   ” شود:    از جمله قيد مي     -ظريف و اشتون انتشار يافته است     
جمهوري اسالمي ايران بر پايه فضاي مثبت نخستين ديدار وزيران خـارجـه             

مهرماه] در نيويورك برگزار شده بود، كليات طرحي را             4سپتامبر[   26كه در   
به عنوان مبناي پيشنهادي مذاكرات ارايه داد كه به عنوان پيشنهادي مـهـم              

هـاي     در حال بررسي است. سپس اعضاي هيات         1+   5به دقت توسط گروه     
هـاي     هاي دوجانبه و چندجانبه عميقي در مـورد جـنـبـه              نمايندگي مشورت 

وگـوهـاي      براساس متنِ اين بيانيه مشترك، گفـت      “  مختلف رويكرد داشتند.   
هـاي     بعدي چند هفته ديگر در ژنو برگزار خواهد شد، و پيش از آن كميـتـه               

 ”1عـالوة     به 5”اي ايران و كشورهاي  هاي هسته   كارشناسيِ تحريم و مسئله   

هـاي     وگو كنند و به طراحيِ گـام  ها گفت  كنند تا در مورد اختالف      ديدار مي 
عملي بپردازند. نكته ديگر اينكه، بر خالف ميل جمهوري اسالمي و اصرارِ             

با ارتقاء سطحِ مذاكرات مخالفت كردند. بـا            ”1عالوة    به  5”آن، كشورهاي 
اين وجود، بيانيه مشترك پاياني و نيز قرارِ مالقات بـعـدي و تشـكـيـل                   

هاي   اي براي طراحيِ گام     هاي هسته   هاي كارشناسيِ تحريم و مسئله      كميته
بست و    اي از بن    خود نشانگر خروجِ مذاكرات هسته      خودي  عملي در آينده، به   

فصل مسايل است. پـيـش از آغـاز          و پيداييِ فضاي اطمينان بيشتر به حل    
پنجره ديپلماسـي بـا     ” مذاكرات، جان كري، وزير خارجه آمريكا، گفته بود:    

هايي   دور تازه مذاكرات با تدارك و پيش زمينه       “  ايران رو به باز شدن است.      
اي، همراه بود و از    در چند عرصه، از جمله عرصة اقتصادي و روابط منطقه  

وگوهاي ژنـو،     گفت“  مفيد بودنِ ” گيريِ كاخ سفيد مبني بر        اين روي موضع  
معنا و بارِ سياسي معيني دارد. رژيم واليت فقيه همچون گذشتـه تـالش                

هـاي     يي براي حل مسئلـه      اي همچون وسيله    كند تا از مذاكرات هسته      مي
 خود با غرب، اما اين بار با راهبردي مشخص، استفاده كند.

هاي جـدي و       حال، چالش   وگوهاي ژنو و دور تازه مذاكرات، درعينِ        گفت
احوال   و  اي و عبور از اوضاع      فصل معضل هسته    و  دشوار ميهن ما در روند حل     

هاي ضد ملي و ماجراجويانة ولي        كند. سياست    خطرناك كنوني را اثبات مي    
ايِ دولت برگماردة رهـبـري،        فقيه ـ سپاه پاسداران، كه در ديپلماسيِ هسته       

يعني دولت احمدي نژاد، متجلي بود، و در حكم رويكـرد ايـران اعـمـال                  
چنان وضعيتي را سبب گرديد كه عبور از آن بـراي رژيـم                  گرديد، آن   مي

بدون عقب نشيني از مواضع گذشته دشوار و پر چالش است. رژيم واليـت               
فريبانه و زير هدايت شخصِ ولي فقيه با شعـارهـاي             فقيه كه تا ديروز عوام    

اي را به روابط با آمريكا        ماجراجويانه و تبليغات دروغين مسئله انرژي هسته      
و اتحاديه اروپا گره زده بود و از آن همچون اهرمي براي حفظ منافع خـود                

يي قرار گرفـتـه       برد، اينك در تنگنايِ مرحله      زيان منافع ملي سود مي      اما به 
حتي بـيـش از         -هاي آمريكا و اروپا     كه ناچار است به بسياري از خواست      

گردن نهد، و در خصوص پيوستـن بـه            -المللي  شدة بين   تعهدهاي شناخته 
سازيِ اورانيوم از موضعي بسيار ضـعـيـف و              قرارداد الحاقي و سطحِ غني    

منظورِ يافتن راه برون رفت از بحران،         شكننده در مذاكرات حضور يابد، و به      
جويـانـه، قـدرت مـانـور و              هاي مداخله   ويژه فشارهاي ناشي از تحريم      به

بـهـايِ      زنيِ ديپلماتيك ضرور را نداشته باشد. رژيم واليت فقيـه، بـه       چانه
نابودي توليد و اقتصاد ملي، فقر گسترده، و پايمال ساختن منافـع كشـور،               

وفصل مسـايـل      اي همچون ابزاري براي حل      همواره از مسئله انرژي هسته    
كـنـد. ايـن          برداري كرده است و مـي        خود با آمريكا و اتحاديه اروپا بهره      

اند كه چنين وضعـيـت        هاي خائنانه ولي فقيه ـ سپاه پاسداران بوده         سياست
هـاي     اند، و ميزانِ اثرگذاريِ امپرياليسم در معـادـلـه          دشواري را پديد آورده   

جـهـت     اند. بي    افزايش داده   -اي  واسطة پرونده هسته    به  -سياسي كشورمان 
شـان اصـرار        نيست كه سرانِ رژيم بر محرمانه بودنِ طرح پيشـنـهـادي           

ترين ارزش و    ورزند. گويي افكارِعمومي و وجدانِ ملي در اين زمينه كم   مي
هـاي مـاجـراجـويـانـة            جايگاهي ندارد. مردمي كه بارِ پيامدهاي سياست       

آيند.   حساب مي   اند، نامحرم و غيرِخودي به      دوش كشيده   ايِ رژيم را به     هسته
وگوهاي مربوط به مسـئـلـة          محرمانه بودنِ طرحِ پيشنهاديِ رژيم در گفت      

اي، در واقع حركتي حساب شده براي عـلـنـي نـكـردنِ يـكـبـارة                   هسته
پذيرفتن است. در ايـن          پذيرفته و درحالِ انجام     انجام  هاي پشت پرده    توافق

ها مفيد و افشاگـر اسـت.          هاي برخي خبرگزاري    گيري  باره، توجه به موضع     
افكارعمومي كشـور  ” نويسد:   مهرماه، مي 25براي نمونه، خبرگزاري فارس،     

دهد صبوري پيشه كرده و        بايد در خصوص آنچه روي داده و آنچه رخ مي         
اي به تيم سـيـاسـت خـارجـي             از بازخوردهاي هيجاني بپرهيزند... توصيه       

رسد. اين درست است كه قرار شده پيشنهـاد            نظر مي   كشورمان ضروري به  
هاي منتسـب بـه        اي نشود، اما نبايد ترديد كرد كه رسانه         ايران فعالً رسانه  

رژيم صهيونيستي... به آن دست خواهند يافت. ... الزم است كـه وزارت                      
الـمـلـلـي       خارجه كشورمان در خصوص مديريت افكارعمومي داخلي و بين        

 “  تدبيري بينديشد.
نياز از     گيريِ خبرگزاريِ وابسته به سپاه پاسداران روشن و بي          معناي اين موضع  

پـرسـت، مـلـي، و           ها و نيروهاي ميهن     توضيح و تفسير است. براي تمامي حزب       
اي همراه با حفظ حقوق راستينِ مردم ايران در           خواه كشور، حل مسئله هسته      ترقي

آميزِ آن، اولويت و اصلـي        اي و كاربرد صلح     آوريِ هسته   دست يابي و استفاده از فن     
هاي ويرانگر و همـچـنـيـن          شود. تالش براي رفع تحريم       ناپذير دانسته مي    خدشه

 تامينِ منافعِ ملي در اين موقعيت خطير پراهميت بوده و هست. 
رابطة عادالنه، علني، و مبتني بر احترامِ متقابل با همة كشورهاي جـهـان، و                 

مـنـظـورِ       دوري جستن از ماجراجويي، و جلوگيري از قرباني كردنِ منافعِ ملي بـه            
وجود آوردنِ پيوند با آمريكا و اتحاديه اروپا، خواست ملي و همگاني است. رژيم                 به

ماهيتش، توانِ تامينِ  كه تجربه نشان داده است، بنا بر          همچنانواليت فقيه،   
هاي آن را نه داشته است و نه دارد.           منافع ملي كشور در همة بعدها و زاويه       

اي در راستايِ تامينِ منافع ملي، خواستي ملي و مـردمـي             حل مسئله هسته  
 است!
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قانون «، اصالحية »موقت«قراردادهايِ 
 كشانِ ميهن ما و خواست زحمت ،»كار

هايِ جنبشِ كارگري و      ترين مسئله   ، به يكي از جدي    “ قانون كار “اصالحية  
اي    گـيـري    است. دولت جديد تاكنون موضع       سنديكاييِ ميهن ما تبديل شده      

شفاف دراين خصوص نداشته است، و با تاكيد بر ادامه بـرنـامـه آزادسـازيِ                 
كـنـد.      را در چارچوب اين برنامه تعريف مي      “ اصالحية قانونِ كار  “اقتصادي،  

اقتصـاد  ” زدائي در توليد و روابط كار يا          نگرشِ جديد به اقتصاد، يعني مقررات     
با شعارهـايـي مـبـنـي بـر            ” كه از ابتدايِ دولت هاشمي رفسنجاني         -“ آزاد

آغاز شـد... و           1368توانمندسازيِ بخشِ خصوصي و تمايل به بازار از سال          
 -“ بستة تعديلِ اقتصادي در زمان وزارت نوربخش... به هيات دولـت رفـت        

خصوص در دهة اخير، به ويراني كشانده است، و وضـعـيـت               توليد ملي را، به   
هـايِ     شغلي و معيشتيِ طبقة كارگر را به فالكت سوق داده است. شـركـت               

ي، نيروي انسانـي      هاي واسطه   اي، از نوع وطني و خارجيِ آن [شركت            واسطه
كنند] نابوديِ كامـلِ    هاي دولتي و بخشِ خصوصي استخدام مي        براي دستگاه 

شرايط كار در مناطق آزاد را بـه           “ اند، و   امنيت شغلي كارگران را باعث شده     
اند. كارگرانِ مناطقِ آزاد و ويژة اقـتـصـادي      تبديل كرده“  اردوگاه كار اجباري  

با مشكل آلودگي هوا، كار سخت و طاقت فرسا، محروميت از حق مرخصي             ” 
و استراحت، عدم دسترسي به امكانات رفاهي و ايمني و بهداشت مناسـب و         

در اين مناطق ويژة اقتصادي، كارگرانِ خارجي بنابر شرايط         “  اند.   درآمد مواجه 
كارگرانِ ايرانـي بـايـد       ” كه    كنند، در حالي    ساعت كار مي    8قانون كار روزانه    

ساعت كار كنند و توقع دريافت اضافه حقوق هم نـداشـتـه               16تا    12روزانه  
دالر، يعني معادل حقوق ماهـيـانـة     800كارگرِ سادة فليپيني ماهيانه    “  باشند. 

شركت ” كه  كند، در حالي يك مهندس ايراني از كارفرماي واسطه دريافت مي       
هزار دالر از دولـت        10اي دايلم بابت استخدام هر مهندس ايراني مبلغ           كُره

در اين شكي نيست كه كارگرِ فليپيني نبايد بيـش از    “  كند. ايران دريافت مي 
دالر   800طورِقطع حقِ دريافت مزدي بيش از         ساعت در روز كار كند، و به        8

در ماه را نيز دارد، ولي منظور از طرحِ ايـن نـكـتـه نشـان دادن درجـة                         
) از كارگرانِ ايراني در زمـامـداري رژيـم                گري در بهره    وحشي كشي(استثمارِ

واليت فقيه است. ايران و ايراني فقط زمانـي بـراي ايـن كـارفـرمـايـان                     
 ارزش دارند، كه منبع سودي كالن باشند.“!) كارآفرينان(”

اي وطني، خبرگزاري       هاي واسطه   ديگري از عملكرد شركت       در حكم نمونه  
نفر از كارگران قراردادي و        800صدور حكم اخراج    ” شهريورماه، از     25ايلنا،  

سازي شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) تا پـايـان               رسمي در واحد كشتي   
شهريورماه، با انـتـشـار     31گزارش داد؛ و همين خبرگزاري روز “  شهريور ماه 
در شركـت  ” ، نوشت:  “ مانده در اين شركت     كارگر باقي   700اخراج  ” خبري، از   

كارگر قراردادي و رسمي تـحـت    1500صنعتي دريايي ايران (صدرا) بيش از  
نظر چندين شركت پيمانكاري همانند: فرا ساحل، آريا صنعت، صادق صنعت            

هاي دريايي فعاليت دارند. اخيـراً ركـود كـار بـاعـث                   و... در ساختن پروژه      
هاي پيمانكاري و ورود پيمانكاران جديد در بخش كشـتـي              جابجايي شركت 

نفـر   1500سازي اين شركت عظيم دريايي شده است و به تبع اين تغييرات،  
از اين كارگران كه در چهار ماه گذشته نيز حقوقي دريافت نكرده بودنـد بـا                 

شان تا پايان شهريورماه تـعـديـل [بـخـوان:               پايان يافتن دوره قرارداد كاري    
 “  شوند. اخراج] مي
، “ فرا ساحل، آريا صنعت، صادق صنـعـت...          ” هاي انگليِ پيمانكاري      شركت

اند، و با مكيدن خونِ كـارگـران و        هاي اخير همانند قارچ روئيده   كه در سال  
انـد، در حـكـم           اي دست يافتـه     ها به سودهاي كالن و افسانه       فرزندان آن 

يـي        آيا پديده “  اقتصاد آزاد و تعديلِ اقتصادي    ” هايي بارز از پيامدهايِ       نمونه
شده از سوي كارگـزاران       ريزي  هاي اقتصادي طرح    اند، يا نتيجة برنامه     تصادفي

هايند؟ براي روشن     فقيه از اين برنامه     رژيم واليت فقيه و حمايت شخصِ ولي      
كنيم. بنا به گـزارشِ سـوم مـهـرمـاه              اشاره مي     شدن مطلب، به يك نمونه    

در دو دهه اخير تعداد قراردادهاي كاري دائم كه بـيـش از        ” خبرگزاري مهر:    
درصد تقـلـيـل       15درصد كل قراردادها در بازار كار كشور بوده است، به             80

اي عـوض     يافت و دقيقاً جاي قراردادهاي دائم با قراردادهاي موقت و سليقه   
يكي از شعارهاي دولت دهم در حوزه بازار كار     ” افزايد:     اين گزارش  مي   “  شد. 

نيروي انساني از ايـن       گري    كشور، ساماندهي قراردادهاي كار و حذف واسطه      
بازار بوده است. .... اما نكته حائز اهميت در موضوع نيروهاي شـركـتـي و                       

هـاي دولـتـي         ها و زيرمجموعـه     ساماندهي قراردادها اين است كه سازمان     
گري هستند و تقريباً تمام قراردادهـاي         هاي واسطه   بزرگترين مشتري شركت  

هـاي     هاي واسطه و زيرمجـمـوعـه        منعقد شده در اين بخش، بين شركت      
سئوال مهم اين است: آيا دولت روحاني نيت تغيير در نگرشِ          “  دولتي است!  

                  اقتصادي، حمايت و حفاظت از توليد و منابع ملي، كـوتـاه كـردنِ دسـت
سوداگرانِ وطني و خارجي از نيرويِ كارِ كارگران، پايان دادن به اين هـرج              

 و مرج و آوردنِ آرامش به زندگي طبقة كارگر ايران را دارد؟
حسن روحاني، در خالل سفر خود براي شركت در نشست سازمان ملـل             

الملـلـي پـول، در          در نيويورك، با كريستين الگارگرد، رئيس صندوق بين       
هاي گسترش روابط بـا صـنـدوق            هاي اقتصادي و راه     خصوص سياست ” 

المللي پـول، آقـاي         كرد. سخنگوي صندوق بين    “  وگو  الملل پول گفت    بين
درخواست دولت ايـران انـجـام           جري رايس، اعالم كرد كه، اين ديدار به       

هيات ايراني درباره گسترش روابط با اقتصاد جـهـانـي... و بـر                   ” گرفت و   
آقاي رايس يـادآور    “ المللي پول تاكيد كردند. افزايش روابط با صندوق بين 

بررسي براي اعزام گروهـي بـه        ” المللي پول در حالِ       شد كه، صندوق بين   
ايران است، تا براي بازگشت هيات اقتصادي ايـران بـراي شـركـت در                  

المللي پول و بانك جهاني كه در واشـنـگـتـن               جلسات آينده صندوق بين   
ها، يك هيـئـت       در تعقيب اين فعاليت   “  شود، از آنها دعوت كنند.       برگزار مي 

نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايـران، و          سرپرستي علي طيب    اقتصادي به 
، “ متشكل از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونان وزارت اقتصـاد          ” 

المللي پول بـه     براي شركت در نشست ساليانة بانك جهاني و صندوق بين 
با اقتصادانـان ايـرانـيِ بـانـك           ” مهرماه    20آمريكا سفر كردند، و در روز       

توان گرفـت كـه، دولـت           ديدار كردند. بنابراين، اين نتيجه را مي       “  جهاني
هـايـي مـانـنـد آزادسـازيِ اقـتـصـادي و                    حسن روحاني اجراي برنامه   

سازي را ادامه خواهد داد. پرسش اينجاست كه بـا ادامـه ايـن                    خصوصي
هايي مانند قراردادهـايِ مـوقـت، كـاهـشِ سـطـح                  ها، آيا معضل    برنامه

 ترديد منفي است. ها، حل خواهند شد؟ پاسخ بي دستمزدها، و جز اين
درصد موارد به سمت      85انعقاد قراردادهاي كاري در     ” با اشاره به اينكه:      

درصد قراردادها    25موقت و غيردائم رفته است... و از همين ميزان حداقل              
درصـد از       30كامالً يكطرفه و صرفاً تامين كنندة منافعِ كارفرما است... و  

كلِ شاغالن بازارِ كار اصالً قراردادي ندارند[!] و به صورت شفاهي مشغول               
بهسازيِ ” ، روز هفتم مهرماه خبرگزاري مهر از جزئيات طرحِ          “ كار هستند   به

 كار گزارشي را داد، كه در آن، فتح اهللا بيـات اظـهـار               “  قراردادهاي موقت
كه از زمان فعاليـت مـجـلـس       “  طرح بهسازي قراردادهاي موقت”داشت:  

قرار است از طريق همكاري كميـسـيـون         ” شد،    ششم در مجلس دنبال مي    
اگر اين موضوع بتواند به سرانجـام       ” دنبال شود. بيات اضافه كرد:        “  مجلس

سال سابقه نـوعـي        10برسد براي كارگران و مشموالن قانون كار باالي         
هـاي     ربيعي، وزير كار، جزو مشروح برنامه     “  امنيت شغلي ايجاد خواهد شد.     

نظارت بر اجراي دقيق قوانين كار و تأمين        ” خود در حوزة روابط كار، وعدة       
هاي قانوني و حقوقي در بـرابـر بـيـكـاري و               اجتماعي... اعمالِ حمايت 

را داد. ، براي تحميلِ تغييرهاي بنيـادي         “  ساماندهي قراردادهاي موقت كار   
تـر بـراي        وجود آوردنِ شرايط كاريِ بهتر و انساني      نفعِ طبقة كارگر و به      به

كارگران و زحمتكشان به كارگزاران رژيم واليـت فـقـيـه و مـجـلـسِ                    
يـي بـراي سـازمـان دادنِ                 سرسپردگان به واليت، بايد از هـر روزنـه         

هاي كارگري استفاده كرد. با اصالحية قانونِ كـار، قـراردادهـاي                اعتراض
 يابند. مي “قانونيت”موقت در چارچوبِ برنامه آزادسازي اقتصادي 

تسهـيـلِ اخـراجِ كـارگـران،          ” اليحة اصالحِ قانون كار، كه دربردارندة       
رسميت بخشيدن به انعقاد قردادهاي موقت براي مشاغل دائمي، تسهـيـلِ            

منظورِ] خاتمه [دادن به] قرارداد موقت پيـش از اتـمـام [آن]،               شرايط [به 
“ افزودنِ شرايط اقتصادي كشور به معيارهاي تعيينِ دستمزد كـارگـران...               

بـه     1391بود، از سوي دولت ضدملي احمدي نژاد تدوين شد و در اواخر              
، 1391مجلسِ سرسپردگان به واليت ارسال گرديد. روز دهـم اسـفـنـد                 

اي    اراده” عليرضا حيدري، در كنگره مقدماتي خانه كارگر مركز، گـفـت:               
، و اضافـه كـرد:       “ جدي براي تصويب اليحه اصالح قانون كار وجود دارد        

هـاي    اعتراض“  گرداند.   هاي كارگري باز مي     ها را به محيط     اين طرح تنش  ” 
گرايانه بسيار شديد و قاطع بـود.         كارگران به اين طرح ضدكارگري و واپس      

براي نمونه، افزون بر نامة اعتراضيِ فعاالن كارگري شـركـت واحـد بـه                 
هزار كارگر شركت واحد به كميسيـون اجـتـمـاعـي               2نمايندگي از سوي    

 18، سنديكايِ كارگران شركت واحـد در روز            91ماه    دي  27مجلس در   
يي در مخالفت با اليحة اصالحِ قانونِ كار منـتـشـر                نيز بيانيه   91ماه    بهمن

استانداردهاي حقوق بنيادين كار مصوب سـازمـان        ” كرد، و در آن، تضمينِ      
ها و حق تجمع و اعـتـراض،            جهاني كار نظير تشكيل سنديكا، فدراسيون     

را خواستـار    “  مندي از دستمزدي... شرافتمندانه        پيمايي و بهره    اعتصاب و راه  
هاي شـديـد      دنبالِ اعتراض   شد. به  

           8ادامه  در صفحه كارگران به ايـن اليـحـة ضـد 
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حوادث كار و ادامه بي توجهي 
 مسئوالن حكومتي

هنـگـام كـار        دنبال آن، ايمني كارگران به      بحث ايمني در محيط كار، و به      
هايي است كه از ابتدايِ پيدايش نظام سرمايه داري تاكـنـون             كردن، از مقوله  

يكي از دغدغة اصلي كارگران و حاميان آنان بوده است، و باوجود مـبـارزات               
كارگران در اين زمينه، و دستاوردهاي بسيار مهمي كه تاكنون از رهگذرِ اين             
مبارزات نصيب زحمتكشان در كشورهاي گوناگون گرديده است، متاسـفـانـه           
اين روند مخرب هنوز در اقصي نقاط جهان جان هزاران نفر از كسانـي كـه                

هاي خـطـرنـاك و         شان مجبورند در محيط     هاي  براي معيشت خود و خانواده    
هاي خبـري     طورِمتناوب در گزارش    بدون ايمني كار كنند را مي گيرد، و ما به         

از وقوع اين حوادث تلخ آگاه مي شويم. نوليبراليسم هار و سودجـو كـه در                   
داري توان آن را ندارد كه استانداردهاي ايـمـنـي             كشورهاي پيشرفته سرمايه  

اش به كشورهاي كـمـتـر         محيط كار را ناديده بگيرد، با انتقال مراكز توليدي        
اش را در شكل و شمايل جديد بـه مـرحلـه               يافته، مقاصد سودجويانه    توسعه

هاي مرگبار در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم            آورد. حادثه    عمل درمي 
خصوص آمريكا و در نيويورك، آن چـنـان             داري، و به    در كشورهاي سرمايه  

داري در      كارزارهايي را به وجود آورد كه در نهايت به عقب نشيني سرمايـه            
وجود   اين كشورها منجر شد. در توصيف اين مبارزات بايد گفت كه، امكان به             

آمدن چنان شرايط وحشتناكي كه ما در قرن گذشته در اين كشورها شـاهـد               
بوديم بسيار بعيد است، اما بايد اذعان كرد كه مبارزه براي حقوق زحمتكشان             

رو اسـت.       هاي بزرگي روبه    ها و چالش    در ديگر نقاط جهان هنوز با دشواري      
حوادث مرگباري كه چندي پيش در بنگالدش اتفاق افتاد، نشـان داد كـه                

هيچ صورتي تغيير نكرده، بلكه شـكـل و            داري به   ماهيت ضد انساني سرمايه   
ترين قشرهاي جامعـه در كشـورهـايـي             شمايل آن با قرباني كردن محروم     

بلعيدن قربانيانش مشغول است. حادثـه كشـتـه             همچون بنگالدش، هنوز به   
شدن بيش از هزار نفر از زحمتكشان بنگالدشي شباهتي نزديك به حـوادث      

افتاد. بعـد از        مرگباري داشت كه در نيويورك در اوايل قرن بيستم اتفاق مي          
هاي شـغـلـي در         داري  با اين ادعا كه هدف، ايجاد فرصت          صد سال سرمايه  

 دهد.  كشورهاي فقير است، به انباشت سرمايه ادامه مي
يي نو و كم اهميت نيست. در طول چندين            اين حوادث در ايران هم پديده     

خصوص، روند نگران كننده آن باعث گرديده كه هشدارها و             سال گذشته به  
هـاي داخـلـي ايـران            خبرهاي مداومي در اين زمينه حـتـي در رسـانـه             

يي انتشار يابند. نكته تاملبرانگيز در اين ميان اين اسـت كـه،                  طورِفزاينده  به
بررغم افزايش حوادث كار و اذعان مسئوالن و مطبوعات بـه وقـوع ايـن                  

يي مبني بر اينكه در اين زمينه تدبيري انديشيـده شـده               حوادث، هيچ نشانه  
باشد و يا اصوال كاري انجام گرفته باشد در دست نيست، و تنها چيزي كـه                 

 افزايش اين حوادث است. به توان در اين باره با قاطعيت گفت، روند رو مي
ارديبهشت ماه، به نقل از عليرضا حيدري ، رئيس اسبق          18روزنامه آرمان،   

درصدي مرگ ناشي از حـوادث        19شوراي اسالمي كار، در اشاره به افزايش        
هاي دايـم و       كار و آمار كشته شدگان ثبت شده، به اضافه نقص عضو شدن           

موقت، كه زحمتكشان ميهن در معرض آن قرار دارند، به نقش وزارت كار در            
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتـمـاعـي و           ” نويسد:     اين ارتباط مي پردازد، و مي     

هـا و       اند كه بر حسن اجراي بهداشت و ايمني كـارگـاه             بازرس كار، موظف  
ها نظارت داشته باشند. اما بازرسان كار به وظـايـف خـود عـمـل                      كارخانه

كنند. بنابراين به دليل عدم ايفاي بازرسي در وزارت كار، شاهد درسـت                 نمي
 “اجرا نشدن قوانين كار هستيم.

تعداد بازرسان كم است. اما با تـوجـه بـه             ” حيدري همچنين اضافه كرد:       
اهميت اين شغل بيشترين نيروهاي آموزش ديده بايد در اين بـخـش كـار           

بينند و زماني هـم        هاي الزم در اين زمينه را نمي        كنند. بازرسان كار آموزش    
كننـد. بـنـابـرايـن          كه در پستشان حاضرند وظايف خود را به خوبي ايفا نمي    

شـود تـا بـه           كند و گزارش نمـي      ها تغييري نمي    وضعيت غير ايمن كارگاه   
هـا از       تخلفاتشان رسيدگي كنند. حتي بازرسي موردي كه از طريق بنـگـاه            

شود كـه بـه        شود كه ورود كنند، ديده مي       ها براي نظارت خواسته مي      بازرس
 “شود. ها دقت الزم نمي بهداشت ايمني كارگاه

تيرماه، با اعالم اينكه در هر ماه دو كـارگـر در          26روزنامه جهان صنعت،    
دهند، از مهدي مـوذن، رئـيـس           حوادث ساختماني جان خود را از دست مي       

نظام كارداني ساختمان، در پاسخ به اينكه در حوادث اين چنيني چه سازماني             

در اين حوادث به اين نتيجـه رسـيـديـم كـه               ” مقصر است، آورده است:      
دهـد     طورِعام سازمان نظام مهندسي مقصر است زيـرا اجـازه نـمـي                 به

ربط تصميم اصولي درستي بگيرند و عوامل اجرايي داراي          هاي ذي   دستگاه
 “ساز كنند. و صالحيت را وارد عرصه ساخت

هاي اخيـر سـازمـان         شاهد مثال اين ادعا مخالفت    : ”   وي در ادامه افزود   
هاي فني ساختمان است. ايـن         نظام مهندسي با مصوبه حق نظارت كاردان      

واقعيت وجود دارد كه وقتي مهندس ناظر تنها پنج بار به پروژه سر بـزنـد                 
تواند از تمامي تحوالت كارگاهي مطلع شود و آنها را رصد كند.              چگونه مي 

اين در حالي است كه بايد در تمامي مراحل  تخريب و گودبرداري كه يك               
كشد يك ناظر فني در كارگاه حضور داشته بـاشـد كـه                 ماه هم طول مي   

درصورت عدم رعايت اين موارد و ادامه روند فعلي همواره شـاهـد بـروز                 
 “چنين حوادثي خواهيم بود.

موذن با بيان اينكه براي پيشگيري از اين حوادث پيشنهاد داديـم كـه                
هاي فني ساختمان به عنوان رييس كارگاه و ناظر مقيم در كـارگـاه         كاردان

توانند در صورت وجود خطـر بـه           اين افراد مي  ” حضور داشته باشند، افزود:      
پيشگيري از حوادث بپردازند اما متاسفانه با وجود موافقت شهرداري، ايـن             

 “پيشنهاد با مخالفت سازمان نظام مهندسي مواجه شد.
تيرماه، آمار حوادث كار در دو ماه اول امسال را انتـشـار               25خبر آنالين،   

نفر اعالم شده است. اين بدين معني است كه در هر ماه كمي   265داد كه   
 4نفر جان خود را از دست مي دهند و روزانه كمي بيش از                  130بيش از   

نفر از ايـن        127برانگيز در اين گزارش اينكه، علت مرگ          نفر. نكته توجه   
قربانيان سقوط از بلندي ذكر شده است كه قاعدتا بايد  كارگران ساختماني             

تيرماه، نيز از قول عيد علي  18باشند كه شرح آن در باال آمده است.  ايلنا،            
كريمي، دبير خانه كارگر قزوين، در باره علت حوادث ناشي از كار، با بيـان               

بـعـضـي    ”نويسد:  احتياطي نيست، مي اينكه حوادث ناگوار لزوماً ناشي از بي 
ها، كارگران را بدون طـي شـدن دوره              كارفرمايان براي كاستن از هزينه    
ها و ماشين آالتي كه بسيار پـرخـطـرنـد        كامل آموزش براي كار با دستگا     

هاي ايمـنـي و        او به نقش دولت در نظارت بر آموزش       “  كنند.   استخدام مي 
نظارت جدي بـازرسـان كـار         ” تخصصي به كارگران تاكيد كرد، و گفت:         

زند را از       هايي كه به سالمت كارگران صدمه مي        فرصت چنين سودجويي  
 “گيرد. كارفرمايان خاطي مي

دهد كه دولت، در       خوبي نشان مي    نگاهي به مطالب بيان شده در باال به       
مقام مسئول اصلي براي تنظيم قوانين مربوط به حفظ ايمني در مـحـيـط               

هـاي     كار، نه تنها هيچ اقدامي صورت نداده است بلكه در هـمـان انـدازه          
گونه اقدام الزمي را بـه مـورد اجـرا               محدود كه وجود دارد در عمل هيچ      

گذارد. با توجه به مناسبات مافيايي در رژيم واليت فقيه، اين موضـوع                نمي
رسد. سردمداران حاكم در شكل و شـمـايـل             نظر نمي   چندان هم عجيب به   

تنها موارد    هاي كاري نه    خانواده هزار فاميل با چنگ انداختن بر اكثر محيط        
كنند، بلكه از تصويب قوانيني كه كارفرمايـان را بـه               حفاظتي را اجرا نمي   

گـاه بـراي      رعايت موارد ايمني ملزم كند نيز مانع مي شوند. البته گاه و بي           
هـا     شود كه بيـان آن       خالي نبودن عريضه وعده و وعيدهايي هم داده مي        

هايي پوچ و توخـالـي بـراي فـرار از فشـار               دهد طرح   خوبي نشان مي    به
اند. براي مثال، علي ايماني، مدير كل تعـاون، كـار و رفـاه                    افكارعمومي

اجتماعي استان البرز، با بيان اينكه بسياري از حـوادث كـار نـاشـي از                    
پـيـشـي    ” شهريورماه، مي گويد:  5وگو با ايلنا،  اند، در گفت خطاهاي انساني 

گرفتن سهم علل انساني بر علل فني و دستگاهي حاكي از نياز ضروري به              
فرهنگ سازي و آموزش صحيح كارگر و كارفرما در حوزه پيشگـيـري از               
حوادث ناشي از كار است كه اجراي سيستم الكترونيكي اعالم وضـعـيـت          

او “  رود كاهش خطاهاي انساني را به همراه داشته باشـد.            ايمني، انتظار مي  
طي يكسال گذشته جلسات زيـادي بـا حضـور             ” در همين رابطه، افزود:      

شناسان و صاحب نظران امر تشكيل شد و پس از بـحـث و تـبـادل                    كار
نظرهاي فراوان، چك ليست الكترونيكي ايمني، تنظيم وراه انـدازي شـده      
است كه بازرسي حين انجام كار و قابليت رصد كارگاههاي ساختمانـي را              

 “  سازد. ميسر مي
جز ياوه گويـي مـي         ها بينداريم. آيا چيزي به       نگاهي دوباره به اين گفته    

توان كارگري را بـه     ها برداشت كرد؟ مشخص نيست چطور مي        توان از آن  
گونه امكان و وسيلـة       باالي ساختماني چندطبقه فرستاد، آن هم بدون هيچ       

ايمني، و از او خواست و نصيحت كرد كه بايد مواظب باشد از باال به پايين                
“ خطاي انسانـي ” هاي بربرمنشانه را هم   سقوط نكند؟ و بعد اسم اين شيوه     

گذاشت؟  حوادث اخير در بنگالدش موجب گرديد كه افكارعـمـومـي در               
جهان نسبت به شرايط غير انساني زحمتكشان در اين كشور حسـاسـيـت               

نشان دهد، و خوشبختانه همـيـن       
 3ادامه  در صفحه امر موجب گـرديـده اسـت تـا            
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چين با تكيه بر بخشي دولتي، و 
تواند  اي قدرتمند،  مي ريزيِ مركزي برنامه

 ها را پشت سر بگذارد دشواري
وجود آوردنِ  ترين چالش در حال حاضر، به مهم

 پذير، دموكراتيك، و كارآمد است سيستمي مسئوليت

دبير پيشين حـزب      -”بو شيالي “سروصدا و جنجالي كه پيرامون محاكمة       
تـدريـج بـه        پا شد، به    به  -كينگ  شَهر چونگ   كمونيست چين در منطقة كالن    

شود. با وجود اين، نشاني از كُندي و فروكـش             يي از گذشته تبديل مي      خاطره
پينگ براي مبارزه بـا فسـاد ديـده             هاي پرزيدنت شي جين     كردن در تالش  

يي است كه در آن افتضاح يكي ديگر از سران بلندپايـه              شود. كمتر هفته     نمي
 -معاون اُستاندار پيشين آنوهي     -”ني فاكه “ترين رسوايي، به      افشا نشود. تازه   

اي    گيري از كار بركنار شد. تحقيق و بررسي          شد. او به اتهام رشوه       مرتبط مي 
پيكـرِ دولـتـي بـه نـام:              پرهياهو دربارة سوء مديريت در شركت نفت غول       

) همچنان ادامه دارد، و در ادامة آن شمـاري       PetroChina(    “ پتروچاينا“
هاي ارشد در معرض صدورِ حكم زندان قرار دارند. يكي از كساني كه                از مقام 

است كه در مـقـام    ”مين جيانگ جي“در معرض صدورِ حكم زندان قرار دارد        
هـا، در يـكـي از             رياست كميسيون دولتيِ نظارت و مـديـريـت دارايـي           

هاي اقتصادي كشور جاي گرفته بود، و عـمـالً ادارة                قدرتمندترين منصب 
عهده داشت، يعني بخشي كه بيش از نيمي از توليد            بخش دولتيِ كشور را به    

وزيـر     -”ژون   ليـو جـي    “چين را زير پوشش خود دارد. حكم تعليقي اعدام           
ها صادر شد. او نيز يكـي ديـگـر از                هم به دنبال همة اين      -آهن  پيشين راه 

هاي دولـتـي      ترين بخش   هاي رسمي كشور بود كه كنترل يكي از بزرگ          مقام
كن كردنِ فساد اداري و دولتي در چين، همـراه بـا               را در اختيار داشت. ريشه     

شود. اين كـارزار، تـالش          حزب كمونيست دنبال مي     ”اي  مشي توده “كارزارِ  
اي است به منظور احيايِ فعاليت پيكارجويانة مردمي، رها شـدن از                گسترده

، و بازگرداندنِ   ”گذراني، و ولخرجي    تشريفات صوري، بوروكراسي، خوش   “شرّ  
  اش يعني جنبـشِ مـردمـي         ترين حزب سياسي دنيا به خاستگاه اصلي        بزرگ
راني بر مردم چين، در مرتبة پيشاهنگ و رهبر آنان            جاي حكم   اي، كه به    توده

هايي در دست است كـه ايـن        قرار گيرد. البته هنوز اول كار است، اما نشانه      
ويژه اگر فريادهاي نارضايتي و اعـتـراض          مشي نوين اثربخش بوده است، به     

داري را معيار بگيريم كه شاهد اُفتي ناگـهـانـي             داري و رستوران    صنعت هتل 
 شان بوده است. هاي بادآورده هاي رسمي از ثروت هاي مقام ولخرجي
يي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه، به سببِ گرايش به تمركـز         نكته

هاي اصليِ معضل فساد و برطـرف         جاي شناختنِ علّت    بر مجازات گناهكار به   
اند. بـه      هاي پيشينِ مبارزه با فساد در مجموع ناموفق بوده          ها، طرح   كردن آن 

همين دليل است كه اكنون همة نظرها به پلنوم سوم كميتة مركزي حـزب               
هاي دولتي هـر روز         دوخته شده كه قرار است ماه آينده برگزار شود و مقام          

هاي سوم معموالً همايشـي اسـت          كنند. پلنوم    دربارة اهميت آن صحبت مي    
هـاي اول و دوم           هاي راهبرديِ عمده، زيرا پـلـنـوم          براي گرفتن تصميم  

پردازند. معموالً تغييرهاي اساسي و عـمـده در             ها مي   طورِعمده به انتصاب    به
گذارند. در چين همه       عهدة پلنوم سوم مي     طورِمعمول به   ها را به    گذاري  سياست

 -بـرگـزار شـد      1357كه در روزهاي آخر آذرماه     -ياد دارند كه پلنوم سوم      به
لـي  “قرار داد. اكـنـون نـيـز               ”اصالح و گشايشِ درها   “كشور را در مسيرِ     

كند كه قـرار       اي اشاره مي    وزير چين، به اصالحات عمده      ، نخست ”چيانگ  كه
 ] كميتة مركزي اعالم شود. 2013است در نشست ماه نوامبر[

اي كه در دستورِ كـارِ [نشـسـت] اسـت،                 هاي اساسي   حلِ يكي از معضل   
ريزان چيـنـي ايـنـك پـيـرامـونِ               شهرنشينيِ فزاينده در چين است. برنامه      

چـرخ “ميليون نفري و ساختارهاي شهري  40تا  30“ شهرهاي عظيم كالن“
رّه]            ”اي پرّه  - يك شهر بزرگ (توپي) و شهرهاي اَقـمـاريِ [پـ با مركزيت
كنند. تغيير جهت اقـتـصـادي           ميليون نفريِ آن صحبت مي      10تا    5“  فقط“

وسـيـلـة       محور به الگويِ مصرف داخليِ بيشتـر بـه     عمده از الگويِ صادرات   
شـود يـكـي ديـگـر از              شان روز به روز بهتر مي       شهرونداني كه وضع مالي   

هاي مورد بحث است. اما آنچه بيشتر از همه با طرح مبارزه با فسـاد                  موضوع
 ارتباط نزديك دارد، اصالحِ بخش دولتيِ اقتصاد است.

پرهـيـجـان       ”بو شيالي “آهن، به اندازة محاكمة       ، وزير راه  ”ليو“محاكمة  

نبود. نه دفاع از خود آتشيني در كار بود، و نه جمعـيـت هـواداران پشـت                     
] ”لـيـو  “هاي او [      درهاي دادگاه جمع شده بودند. ولي اتفاقاً بعضي از اتهام          

خواري و    جرمِ رشوه به “ بو شيالي “هم مثل    “ ليو“اهميت بيشتري داشتند.     
هـاي    سوءاستفاده از قدرت گناهكار شناخته شد، و دادگاه او را مسئول زيان           

به پول مردم دانست. اما شكايت شاهدان اين بود كه اين روند و                “ عظيم“
   ] آهن به  پذير شد كه، وزارت راه ]  تنها به اين دليل امكان ”ليو“حكم دادگاه

اي گسترده تـبـديـل     و به دستگاه بوروكراسي ”اي براي خودش  امپراتوري“
ها از    سال “ ليو“شده بود كه حتّي پليس و دادگاهي ويژة خودش را داشت.         

ا دولـت                  ادغام وزارتخانه  اش در وزارت ترابري جلوگيري كـرده بـود، امـ
]، اين دو وزارتخانه را در هم ادغام كرد تا           1392مركزي پكن، در اسفندماه[    

هـاي     آهن را محدود كند. نسبت به ديگر سازمان          حدوحصر راه   اختيارات بي 
 -بـود “  پتروچـايـنـا   “اش شركت نفت  ترين نمونه   كه تازه   -پيكرِ دولتي   غول

 هاي مشابه كم نبود. شكايت
ها همه پيامدهاي منفيِ  صنايع بزرگ با ساختار بوروكراتيك اسـت               اين

شوند، و تنها هم  پذيري مناسب اداره مي    كه بدون پاسخگوبودن و مسئوليت    
، رهبر حزب   ”رابرت گريفيتز “مختصِ چين و منحصر به اين كشور نيست.          

بريتانيا به مالكيت عـمـومـي       “يي كه با عنوان:        كمونيست بريتانيا، در جزوه   
مـورنـيـنـگ     “، كه براي نشر در      ”طرحِ ملّي كردنِ دموكراتيك     –نياز دارد   

هاي مشابه [با چين] در بخش دولتيِ    تهيه كرده است، دربارة كاستي    “  استار
 بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم، به تفصيل توضيح داده است.

به اين ترتيب، اكنون بيشتر سياستمداران چيني بر اين امر توافق دارنـد              
كه بخشِ دولتي به اصالح نياز دارد، اما سؤال اين است كـه: چـه نـوع                     
اصالحي؟ نمونة اصالحات انجام شده در بريتانيا، و تـبـديـلِ صـنـايـع                   

هاي سـودجـويـي كـه          هاي صنعتي] دولتي به انحصارها يا كارتل         [شركت 
شان را هم تا سرحد امكـان         همراه با غارت پول از صندوقِ دولت، مشتريان       

چاپند، روشن است كه الگويِ مطلوبي نيست. به همين علت هم اسـت                مي
    عبارت هـاي     ، لرزه بر اندام سوسيالـيـسـت    “ اصالحِ بخش دولتي  “كه خود

اصالحات در چين با آنچه كه در بريتانيا وجـود       اندازد. اما زمينة     بريتانيا مي 
داشت، بسيار متفاوت است. اين افسانة ساختگي در غرب بسيـار رايـج و                 

خورشيدي به اين سو، بـه اصـالحـات           1357شايع است كه چين از سال       
اقتصادي دست زده است، ولي به اصالحات سياسي نپرداخته است. بـايـد               

يي بيش نيست. از زمان استقرارِ جمهوري خلق چين در              گفت كه اين ياوه   
وقـفـه      م)، در اين كشور اصالحات سياسي تقريباً بـي          1949(   1328سال  

صورت گرفته است. ادعاي نپرداختن به اصالحات سياسي تا حدي نـاشـي              
نگار و تـحـلـيـلـگـر            طور كه لورِتا ناپوليوني، روزنامه      از ناداني است. همان    

) نوشـتـه    Maonomics“ ( اقتصاد مائويي “ايتاليايي، در كتابش به نام:       
غربي به گسترش عظيم دموكـراسـي مـحـلـي و                 “ ناظران“است، بيشتر   

انـد.     م) توجه نـكـرده     1990(   1370انتخابات رقابتي در چين از اوايل دهة        
منشانه از    سبب تعريف محدود و ليبرال      مطرح كردن آن ادعا، بخشي هم به      

خود واژة سياست است. به همين علت است كه بهبود عظيمي كه در دورة               
در ده سال گذشته در زمينة حقوق كارگران         ”تائو  هو جين “جمهوري    رياست

هـاي     كنند. چين در دهه  تلقي نمي  “ سياسي“و قانون كار صورت گرفت را       
كنـد در      اخير مسيري بسيار متفاوت با مسيري كه غرب در آن حركت مي           

شان را بـه        پيش گرفته است. در حالي كه واشنگتن و لندن بخش دولتي           
برندة رشـد      اش همچون موتور پيش     اند، چين از بخش دولتي      حراج گذاشته 

ها قربانگاه بازار آزاد را پـرسـتـش             اقتصادي استفاده كرد. در حالي كه آن       
هـا     ريزيِ دولتي شـد. در حـالـي كـه آن                 كنند، چين پيشگامِ برنامه     مي

اي بـراي       زدايي كردند، چين مقررات تازه      هايي از اقتصاد را مقررات      بخش
اجـرا     اي همچون مالي و انـرژي بـه          هاي] اساسي    صنايع كليدي و [بخش    

ها تيشه به ريشة حقوق كارگران زدند، چيـن          گذاشت، و نيز در حالي كه آن      
 شرايط كار و دستمزدها را بهتر كرده است.

در غرب، تقريباً هميشه، يعني وخامت و بدتر شدنِ اوضـاع،           “  اصالحات“
 -توان  مي“ها بيشتر حالت      ها و دشواري    در حالي كه رويكرد چين به معضل      

بريتانيا براي مسئلة پير شـدنِ       “  حلِ  راه“طورِنمونه:     بوده است. به   “  شود  مي
جمعيت، دربردارندة كاهشِ حقوق بازنشستگي و مطرح كردن اين است كه           
خدمات ملّي بهداشتي ديگر مقرون به صرفه نيست، در حالي كه همين ماه          

را رونمايي كـرد كـه          ”نظام مراقبت جامع از سالمندان    “پيش، چين طرحِ    
وجـود     سال ديگر به مرحلة اجرا درآيد. اين طرح شامل بـه     7قرار است تا    

و تعـهـد    -هاي ويژه نياز دارد كه به مهارت -ميليون شغلِ جديد 10آوردنِ  
هـاي     پرستاريِ روزانه، مراقبت درماني، مشاورة رواني، و كمـك      “به تأمينِ   
مـيـلـيـون        250به     ”اضطراري

 15ادامه  در صفحه بازنشسته است. به اين تـرتـيـب،         
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پرواي آنان اصالً حمايت وال استريت و مـردم             هاي بي   باوجودي كه اين تاكتيك   
نـظـر      همراه ندارد، ولي اين گروه مكار در عزم خود مصـمـم بـه                عادي را با خود به    

سـرعـت نـزديـك          در حالي كه مهلت مقرر در مورد سقف بدهي دولت به           رسد.   مي
راستي و رهـبـري حـزب            هاي افراطي دست    توان حدس زد كه گروه      شود، نمي   مي

دانـد     يي كه كسي نـمـي        خواه آيا كشور را به سوي پرتگاه منتهي به ورطه           جمهوري
 پيامد آن چه خواهد بود، خواهند كشانيد يا خير.

خواه آن، جان بـيـنـر،       و نيز رهبر جمهوري  در كنگره  “ تي پارتي “اگر به متعصبان    
وگو، سازش، و حتي تأمينِ بـودجـه          گوش كنيد، چنين مي شنويد كه آنان براي گفت        

مصوبة بيـمـة      –استثنايِ بزرگي است      و اين به    -استثنايِ  هاي دولت به    تمامي فعاليت 
آنان در روزهاي اخير، در حـكـم           اند.   خدمات درماني براي قشرهاي كم درآمد آماده      

ي    مـدي “هايي مبني بر كسر بودجه خدمات درمان عمومي            پشتوانه، خواست  ر   كـ “ 
(برنامه تـامـيـن و        “ د كي مدي“هاي پزشكي) و     هاي اجتماعي و مراقبت     (برنامه بيمه  

كند) را      رفاه اجتماعي كه خدمات پزشكي عمومي براي كودكان و سالمندان ارائه مي           
شـان در     هايشان افزوده اند: گامي در راستاي دستيابي به هدف ديرينه          نيز به خواست  

“ پيـشـنـهـادهـا     ” تاكنون دولت اوباما از تن دادن به اين          ها.     حذف هستة اين برنامه   
ها، دعوت آنان به تقاضـاهـا و           داند كه پذيرش آن     خوبي مي   سرباززده است، چه او به    

اين، درعمل، پايانِ رياست جمـهـوري او      تري در آينده خواهد بود.      هاي افراطي   اقدام
يـي     خواهد بود، دمكراسي كشور را فلج خواهد كرد، و به حـاكـمـيـت دارودسـتـه                   

 گرا، و نژاد پرست مشروعيت خواهد بخشيد. ضددمكراتيك، ضد كارگر، نظامي
خواه خود پاي ميز  پرزيدنت اوباما گفته است كه، آماده است تا با مخالفانِ جمهوري          

مذاكره بنشيند، اما نه در شرايطي كه اسلحه بر باالي سرش، يا تهديـد بـه حـذف                    
هاي معمولِ دولت، و ممانـعـت از           بودجه برنامه خدمات درماني، بلوكه كردنِ فعاليت      

گـيـريِ      هر موضـع   برداشتن سقف بدهي دولت، چارچوبِ اين مذاكره را تعيين كند.          
وجـود    به” زيرا كه آن فقط      معناي خودكشي سياسي خواهد بود.       ديگري براي اوباما به   

خواهان را تشويـق      ديگري از سوي جمهوري   “  هايي براي اعمالِ فشار     آوردنِ وضعيت 
تر برند، حقوق را از درون تـهـي             خواهد كرد تا به اين وسيله، سطحِ زندگي را پايين         

هاي بسيار بيشتر كنند، و        صورت  كنند، محيط زيست را زهرآلود سازند، نابرابري را به        
 تر كردن جو زمين چراغ سبزي عطا نمايند. به غوالن نفتي براي گرم

هـا     خواه بـر آن       هاي جمهوري   راستي  و اندي ايالتي كه دست      25با اضافه كردن    
و برده داران در    اي همچون طرفداران جدايي نژادي حاكمند، و ذهنيت تجزيه طلبانه  

كنند، در حالي كه از هرگونه حقوق اجتماعي و دسـت             تر را نمايندگي مي     دوران پيش 
كنند و با هنجارها، سـاخـتـارهـا، و              شده در قرن بيستم ابراز بيزاري مي        آورد حاصل 

توان گفت كه سرشت دمكراتيك كشور        شدت درستيزند، مي    هاي دمكراتيك به    ارزش
رو است كه واترگيت، ايران گيت، و حتي مك كارتيسم، در بـرابـر                با تهديدهايي روبه  

تـي  “گيريِ استوار خود در بـرابـر      رنگ خواهند بود. رئيس جمهوري در موضع  آن بي 
شـان، سـزاوار        راستي و از جمله پشتيبانان ماليِ مرتجـع         هاي دست   و افراطي  “ پارتي

در پافشاري بر ضـد هـرگـونـه           هاي معقول است.   پشتيباني كامل تمامي امريكايي   
هـاي     (برنامه بـيـمـه    “  ر كي مدي“شدة دولت براي      هاي تصويب   كاهش بودجه برنامه  
(برنامه تامين و رفاه اجتماعـي كـه          “  د  كي  مدي“هاي پزشكي) و       اجتماعي و مراقبت  

كند)، در حكمِ جزئـي از          خدمات پزشكي عمومي براي كودكان و سالمندان ارائه مي        
يي كه در واشنگتـن در     راه حل بحران، بانگ بلندي بايد بركشيد. ماجرايِ پرمخاطره       

 جريان است، خط مقدمِ مبارزه براي حفظ و گسترش دمكراسي است.
 
جمهـوري    زمامداري رئيس     اين انتخابات، به دليل اينكه در نيمه دوره چهارساله            . 1 

گيري   منظور راي   شود، و به    ناميده مي “  اي  دوره  ميان” طورِاصطالحي    شود، به   برگزار مي 
گذاريِ اياالت متحـده) اسـت.          مجلس نمايندگان و سنا، دو نهاد قانون        براي كنگره (   

كـرسـي      435انتخابات كنگره هر دو سال يك بار برگزار مي شود، كه در آن، همة               
 130از مجموع      -“ مجلس سنا “هاي    سوم كرسي   ، و حدود يك   “ مجلس نمايندگان “

سـال ، و         2براي  “  مجلس نمايندگان “اعضاي    .به راي گذاشته مي شود      -كرسي
 شوند.  سال، انتخاب مي 6براي  “مجلس سنا“

)،  قوانيني ايالتي و محلي بودند كـه    ”Jim Crow laws“قوانين جيم كرو(     . 2
هاي قـوانـيـن       در اياالت متحده به تصويب رسيدند. برخي نمونه          1965و    1876بين  

جيم كرو عبارتند از: جداسازي نژادي مدارس دولتي، اماكن عمومي و حمل و نـقـل            
ها براي سفيـدهـا و         ها و آبخوري    ها، رستوران   عمومي، و جداسازي نژادي دستشويي    

 .سياهان بود. ارتش اياالت متحده هم جداسازي شده بود
 

 ادامه  بستن دولت ...

اشارة اين هفتة يك اقتصاددان ارشد چيني به اينكه پلـنـوم سـوم               
اصالحات اقتصادي، مالياتي و مالي، و اصـالح در          “كميتة مركزي   

شـاهـد      ”گذاري منابع، بهزيستيِ اجتماعي، و توزيع درآمدهـا    قيمت
اي بـاشـد كـه          آيد كه آن يورش نوليبرالي      خواهد بود، به نظر نمي    

لـي  “ويـژه وقـتـي كـه             كنند، به   بيني مي   پيش   ”چپ“برخي در   
هاي كليـديِ     كند كه ايجاد كار يكي از موضوع        اعالم مي  چيانگ  كه

 نشست كميتة مركزي خواهد بود.
دنـگ  “به قول     -گذاري  آميز در امر سياست    رويكرد بسيار احتياط  

ها[يِ بسـتـرِ        تك سنگ   گذر از رودخانه با لمسِ تك     ““:  شيائوپينگ
كنند كـه     بيني مي بدين معناست كه بيشتر تحليلگران پيش    -“ رود] 

اصالح ساختاري در بخش دولتيِ چين به كُندي پيش خواهد رفت.           
پـذيـري      اما چالش پيشِ رو، يعني برقراري سيستـم مسـئـولـيـت        

دموكراتيك و كارآمد، بسيار خطير و پـراهـمـيـت اسـت، و اگـر                   
تواند چين را پيشگامِ واقعيِ دموكراسي        آميز باشد، بالقوه مي     موفقيت

اقتصادي كند. البته ممكن است خالف آن صورت بگـيـرد. البـيِ                
اندازي به صنايع دولتـي و         صبرانه منتظر دست    بخش خصوصي بي  

انحصارهاي منابع طبيعي است، كه به ايـن وسـيلـه، سـودهـاي                
تـوانـد      گران قماري [بورس و جز آن] مي          اي براي معامله    اي  افسانه

دست آيد. بايد صبر كرد و ديد. اما كارنامة تاكنونيِ چين بـه مـا                    به
 بين بود. توان خوش گويد كه مي مي

 ادامه  چين با تكيه بر بخش  ...

 ادامه  سخنراني نماينده كميته مركزي ...

توجهي به عـدالـت       اهميت دانستنِ دموكراسي و بي      شان، بي   همگي
وچرا و مسلّـم در        چون  ها تعهدي بي    اجتماعي واقعي است. همة آن     

هاي الگوي اقتصادي نوليبرالـي كـه          ترين شكل   كارگيري خشن   به
 شان دارند. حافظ منافع ثروتمندان و قدرتمندان است، در كارنامه

گرانة   از لحاظ برنامة عملِ مداخله      -هاي آيندة خاورميانه    دگرگوني
هـاي     بر اثر روابط سياسي و اقتصادي غرب با شاخـه           -امپرياليسم
احتمالِ قوي    اي كه دست باال را دارند، به       “ اسالم سياسي “گوناگونِ  

هـا،     بازبيني و بازسازي خواهد شد، و رژيم ايران در اين دگرگونـي           
اي خواهد داشت. در اين سناريو، كه هدفش تبلـيـغ و                نقش عمده 

نوليبرالي است، نقشِ مردم در شـكـل دادنِ        “ اقتصاد بازار“ترويجِ  
شان، بايد كـاسـتـه         هاي اقتصادي   آيندة خاورميانه و تأمينِ خواست    

مـعـنـايِ ادامـة         طورِكلي حذف شود. اين به       تر آنكه به    شود، يا اولي  
تباهيِ عدالت اجتماعي، همراه با برقراري و حـفـظ سـيـسـتـم                  

منظورِ حفظ منافع نخبگان اسـت. و           اي غيردموكراتيك، به    سياسي
البته اگر و هرگاه الزم باشد، مداخلة نظامي مستقيم از سوي آمريكا        

كار گرفته خواهد شـد.        و متحدانش نيز براي تغيير نقشة سياسي به       
اين، تكرارِ تاريخ تيره و تار و خونين خاورميانه است. تنـهـا از راه                  
اقدام متحد و مشترك نيروهاي پيشرو در منطقه، ايـن تـكـرار را                

توان متوقف كرد. حزب تودة ايران نقش روشني را در چـنـيـن                 مي
هايش را     هايي براي خود تعيين كرده است، و انرژي و امكان           اقدام

 گيرد. كار مي براي دستيابي به اين هدف به
 رفقاي گرامي،

به اعتقاد ما، فقط از راه بسيج و رودررو قرار دادنِ افكار عمومـي              
بار امپرياليسم و متحدان آن است كـه          هاي فاجعه   طلبي  جهان با جاه  

توانيم آيندة صلح در منطقه را تأمين كنيم و پشتوان باشيم. در                مي
اي در     اين پيكارِ حساس و حياتي، نيروهاي پيشرو مسئوليت عمده        

ترين طيف نيروهاي اجتماعي بـرضـد جـنـگ،              امر بسيج گسترده  
هاي تجاوزكارانة امپرياليـسـم       جويي، و سياست    گري، مداخله   نظامي

برعهده دارند. قدرت و اثرگذاريِ ما صرفاً وابسته به تـوانِ مـا در                 
 ها براي مبارزه در راه صلح، نان، و كار است. آوردن مردم به خيابان

پيروز باد مبارزة مردم ايران براي صلح، دموكراسي، و عـدالـت              
 اجتماعي

پيش به سويِ مبارزه در راه صلح و ترقي، در خاورميـانـه و در                 
 سراسرِ جهان

 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي
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فـراكسـيـون       از جانب  آنان با چكمه نيامدند، اما تعطيل كردنِ كارِ دولت        
خواه تنها مي تواند مرحله جديدي از كـودتـايـي             گرايِ حزب جمهوري    افراط

هـا     بربرهاي راست افـراطـي دمِ دروازه          سبك آمريكايي توصيف شود.      به
 يي، در محاصره است.  گونه مبالغه اند. دمكراسي ما، بدون هيچ آمده

شليك آغازين اين يورش، وسواس خارج از كنترل اين فـراكسـيـون در                
 اختصاص ندادنِ بودجه الزم براي اليحه ارائه خدمات درماني بود.

 2[در       1اي   تر با پيروزي در انتخابات ميان دوره         خواهان پيش   جمهوري
] اميد داشتند بتوانند اين دستاورد قانون گذاري اوبـامـا را در          2010نوامبر  

خواهان   اما هنگامي كه در ميان تعجب و حيرت جمهوري         كنگره فسخ كنند.   
راًي دهندگان بار ديگر باراك اوباما را براي بار دوم انـتـخـاب كـردنـد و                    

 ها را در كنترل سنا باقي نگاه داشتند، اين گزينه منتفي گرديد. دمكرات
خـواه     با اين گردش رويدادها، افراطي ترين فراكسيون حزب جـمـهـوري           

كار شد و به اين نتيجه رسيد كه آنها           براي يافتن ترفندهاي ديگري دست به     
، دور بعدي انتخابات رياست جـمـهـوري، بـراي              2016نمي توانند تا سال     

]    2016مدفون كردن قانون بيمه درماني اوباما صبر كنند. تا آن هنـگـام [      
ممكن است محبوبيت اين بيمة خدمات درمانيِ ارائه شده از سـويِ اوبـامـا                

پذير نباشد و حتي بـتـوانـد           آنقدر افزايش يافته باشد كه لغوِ آن ديگر امكان        
نامزد   -پال ريان، معاونِ ميت رامني     شان را نيز تخريب كند.         جايگاه سياسي 

و عضوِ ايـن   - 2012خواهان در كارزار انتخاباتي رياست جمهوري       جمهوري
تـي  “نفرة كنگره (فراكسيوني كه فراتر از كميـتـة حـزبـيِ                  90فراكسيون  

در كنگره است) اين گرايش را، در اواخر سپتـامـبـر،               [“ حزب چاي ““ [ پارتي
ها با گذشتـه      علت اينكه اين مبارزه در زمينة سقف بدهي       ”  چنين تكرار كرد:   

تفاوت دارد اين است كه انتخاباتي در پيشِ رو نيست تا ما بتوانيم در آن اين         
(بيمه خدمات درماني كم هزينة اوباما) را خودمان اصالح كنيم. ... مـا سـه                      

با رودررو شدن با اين      “ گريبان خواهيم بود.     سال ديگر با اين دولت دست به      
مصوبة بيمه درمـانـي     “يي براي باطل كردنِ       راه تاكتيكي تازه      واقعيت، كوره 

 .خواه گرديد هاي جناح افراطي حزب جمهوري موضوع داغ بحث “هزينه كم
اينكه چنين برخوردي مستلزمِ تخلف از هسـتـه اصـلِ دمـكـراتـيـك                   
فرمانرواييِ اكثريت، برهم زدن نتيجة انتخابات گذشته، بازي با وقوع فاجعـة            

وجـود آوردنِ بـحـران          رمقِ وضع  كنوني، و به       اقتصادي در ميانة بهبود بي    
آيـد كـه ايـن           نظر نـمـي      اي پردامنه ممكن است همراه باشد، به        سياسي
 افروزانِ راست را رنج دهد. آنان آمادة انداختن تاس بودند. آتش

شـان در      وگو با مخالفان    جاي گفت   شدني بود. به     بيني  آنچه پيش آمد پيش   
كنگره و رئيس جمهوري، سـيـاسـت رويـارويـي تـا مـرزِ فـاجـعـه را                         

جـدل   پروا سپـرد.     هاي بي   انسداد پارلماني جايش را به ماجراجويي      برگزيدند. 
هـاي     فريبي، به توهم    ها، بي حد يقفي، به عوام       بر زمينة حداقل شبه واقعيت    

] ، نويسنده انگـلـيـسـي      هاي اُروِلي[جرج اُروِل     آخرزماني، و به عبارت پردازي    
هاي دولت و      اي همچون تأمين بودجه فعاليت      عادي  و روندهاي  بدل گرديد.  

    ــرداشــتــن ســقــف ب
ها تا بـه ايـن          بدهي

وسيله دولـت فـدرال      
بتوانـد تـعـهـدهـاي        

اش را بـپـردازد،        مالي
چنانكه ديـديـم بـه        

رويدادهاي همراه بـا    ” 
“ زور[از سوي دولـت]     

بدل گرديدند تا دولت    
اوباما را از امتيازهـاي     

اي كه براي         هاي اقتصادي و سياسي     اش تهي سازند، بي آنكه دشواري       عمده
 آورند در نظرگيرند.   وجود مي ها ميليون نفر به ده

و در   “  تي پـارتـي   “اين تصميمي خلق الساعه از سوي گروهي معيوب از          
 -يي در اوايـل سـال     عرضِ يكي دو هفته گذشته نبود، بلكه آن را در جلسه         

 توان رديابي كرد. مي -گزارشش را منتشر كرد “نيويورك تايمز“كه نشريه 
اد “دهـد كـه:           دهنده [از اين ماجرا] به مـا نشـان مـي                گزارشي تكان 

دادستان كل متعصب پيشين در دولت ريگان و فعالِ دست راستي) و             “( ميس
هـاي     شان دارايـي     (كه برخي  “  كار  ائتالف غيرمنسجمي از فعاالنِ محافظه    ” 

چشمگيري در نفت و گاز دارند) مدت زماني كوتاه پس از انتخـاب مـجـدد              
ديگر ديدار كردند و به اين نتيجه رسيدند كـه        رئيس جمهوري [اوباما]، با هم      

تنها راه تأمين نكردنِ بودجه براي برنامه خدمات درماني اوباما تعطيل كردنِ            
ايـن طـرح،       دولت در پاييز امسال است، و تصميم به اجراي آن گرفـتـنـد.              

راسـتـي     هايي آمادة حمله در اعضاي افراطي دست        مخاطباني مشتاق و گروه   
آنان آماده بـودنـد تـا         ، و چند تن ديگر در سنا، يافت.        “ تد كروز “در كنگره،   

 .”طورِكلي بسوزانند را به  براي حفظ ده، آن”
ايِ   اين براي هر كس كه با آنچه در واشنگتن از زمان انتخابات ميان دوره             

 گذرد آشنايي داشته باشد، نبايد مايه تعجب باشد. حال مي تا به   2010سال 
سياست كـه در ايـاالت          اي از   گر در هيچ طيف معمولي      اين باند تخريب  

لحاظ خُلـق و خـو،          تواند قرار گيرد. آنان به       متحده در نظر گرفته شود، نمي     
بينش، و طرزِ عمل، اقتدارگرا، نژادپرست، مردساالر، بيگانه هـراس، و زن              

جـمـهـوري سـفـيـد         ” ستيزند. آنان از كارگران نفرت دارند، و به بازسازي            
متعهدند. در اين جمهوري، غير سفيد پوستان در سلسلـه مـراتـب               “  پوستان

سيستم جديدي از نظامِ كاست قرار گيرند، سيستمي نه عـيـن آنـچـه در                
بود، اما از هر لحـاظ بـه هـمـان انـدازه راديـكـال،                  2“ قوانين جيم كرو  “

اي    هـزاره “  آخـر زمـانـي     ” برخي از آنان عقايـد        استثماركننده، و ظالمانه.   
هاي راكـي هـم        هاي مركزي و كوه     بيشترشان از جنوبند، اما از ايالت      دارند. 
شان هست. مخالفان خـود را غـيـر مشـروع و غـيـرآمـريـكـايـي                           بين
ناپذيـر بـه       خيالي(پارانويا) و وحشت زدگي، كه از گرايشِ چاره             كج دانند.   مي

آمادگـي آنـان      زند، تا حد زياي     اكثريتي كه سر به افراط مي         يي اقليتي   سكنه
با وسائلي ضددمكراتيك و خالف قانون اسـاسـي را              ُبرد سياست   براي پيش 
 دهد. توضيح مي

تعطيلِ دولت! : فازِ جديدي از 
 سبك آمريكايي كودتا، به

 15ادامه  در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده
 كرون                  500مين سالگرد حزب، يك هوادار  از استكهلم       72به مناسبت 


