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بيانيه كميته مركزي حزب توده ايران در رابطه با 
 يورش ارگان هاي امنيتي به فعاالن كارگري كشور

بازچيني عناصر سياست آمريكا در خاورميانه بر محور 
 تعامل با ديكتاتوري واليت فقيه

 6ادامه  در صفحه 

يك ماه پيش از روزِ جهاني كارگر، كارگـزارانِ         
رژيم واليت فقيه با استفاده از تهديد و نمـايـشِ           

هـاي اقـتـصـاديِ          حال كه برنامـه     نيرو، درعين 
شدت ضد كارگري و ضد مـردمـي اجـرايـي              به
كارگيريِ تزوير و ريا براي فـريـب           كردند، به   مي

اي ارتقاء دادند. هـمـراه بـا          مردم را به ترازِ تازه   
كارگيري ترفندهاي مـتـنـوع بـراي اجـراي              به

هاي اقتصاديِ ديكـتـه شـده از سـوي               برنامه
المللي پول و تضمين كردنِ منـافـع          صندوق بين 

دارانِ داخلي و خـارجـي،          طبقاتي كالن سرمايه  

 12تا  7ادامه  در صفحات 

گفتار پيش
 

از زمان شروع گفتگوهاي علني دربـارة پـرونـدة           
اي ايران، ميان نمايندگـان رژيـم واليـي و               هسته

(پنج عضو دائمي شوراي امـنـيـت            5+ 1كشورهاي  
سازمان ملل، يعني آمريكا، بريتانيا ، روسيه، چيـن و           

اي در      هاي پردامـنـه     عالوة آلمان) بحث     فرانسه، به 
گيري وضعيت كنونـي      ارتباط با عوامل مؤثر در شكل     

و سرانجام آن، در جريان بوده است. بسياري از ايـن            
پوشـي   ها بدون توجه به شرايط عيني و با چشم     بحث

بر نحوة عملكرد نيروهاي مؤثر در حاكميت كشـور          
شوند. بسياري از تحليلگـران داخـلـي و              مطرح مي 

در حـاكـمـيـت        “ تندرو” خارجي معتقدند كه عوامل     

خصـوص رابـطـة        ايران سرانجام اين گفتگوها و به     
بست خواهند كشاند. تـا    ايجاد شده با آمريكا را به بن     

براي بـه    “ تندروها” امروز نگراني از عزم و توان اين        
خصوص   به  -بست كشاندن روند گفتگوهاي رژيم      بن

مورد از آب در آمده است. حقيقت ايـن        بي  -با آمريكا 
است كه در ميهن ما شعارها به طور عـمـده پـردة           
دودي است براي پوشاندن آنچه به دور از چشـم             

گيـري اسـت، و بـراي            جامعه واقعاً در حال شكل    
پوشاندن اين واقعيت است كه محافل فشار از رهبـر          

هاي   گيرند و در تحليل نهايي مجري تصميم        خط مي 

بر اساس گزارش هاي منتشر شده نـيـروهـاي         
امنيتي و سركوبگر رژيم امروز، با نقض آشـكـار           

در حـالـي كـه          قانون كار و موازين بين المللي،     
كارگران و فعاالن سنديكايي كشـور در جشـن           
بزرگ خود شركت جسته بودند، شماري از آن ها         

.را دستگير و به بازداشت گاه ها روانه كردند
نيروهاي امنيتي رژيم در حالي بـه فـعـاالن             
كارگري كشور يورش آوردند كه رئـيـس دولـت        

، با عوام فريبي از زميـنـه سـازي           “ تدبير و اميد  ” 

هاي مدني، مردمي و       ايجاد تشكل ”  براي  
هاي خاص در ميان كارگران، آزاد و         انجمن

بدون مشكل باشد تا آنها بتوانند از طريـق         
هـاي آزاد خـود          ها و جـمـعـيـت        تشكل

صــدايشــان را بــه گــوش مســئــوالن         
سخن مي گفت. عملكرد رژيـم          “ برسانند. 

در روزهاي اخير، از جملـه نـدادن اجـازه            

 -* صداي تار در آغوش خاك  
 14به ياد  استاد محمد رضا لطفي   در ص  

 * منشور زن ستيزي رژيم 
 15در ص “  واليت فقيه”                                

* روز جهاني كارگر، نماد مبارزه 
 18زحمتكشان براي زندگي بهتر     در ص 

با رفيق سالم علي، “ نامه مردم”* مصاحبه 
عضو رهبري حزب كمونيست عراق درباره 

 20انتخابات اين كشور                       در ص 

هاي اقتصادي رژيم  مقابله با برنامه
واليت فقيه و ضرورت اتحاد عملِ در 

 سنديكايي -جنبشِ كارگري

 2ادامه  در صفحه 

نقدي بر گفتمانِ كنونيِ اصالح طلبان 
حكومتي: انقالبِ بهمن، جمهوريت، و 

 13در ص “           رژيم واليت فقيه”
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ارديبهشت ماه و در حاليكه در هفته هاي گدشـتـه            10مردم عراق در روز     
موج خونريزي تروريستي در كشور باال گرفته بود، در جريان اولين انتخابات            

راي خود را     2011پس از خروج نيروهاي نظامي آمريكا ازين كشور در سال           
براي انتخاب پارلمان و  دولت آينده به صندوق ها ريختند.  در سال هـاي                  
اخير تحول هاي سياسي در اين كشور همسايه به شكل پررنگي متـاثـر از                
شرايط سياسي در ايران بوده است و دولت اين كشور عمدتاٌ در هماهنگي با              
سياست هاي رژيم واليي در ايران موضع گيري هاي منطقه اي خـود را                 
تنظيم كرده است. با توجه به اهميت اين انتخابات در تعيين مسير تـحـول                 

در  “ نامه مـردم  ” هاي سياسي آتي عراق، همزمان با برگزاري اين انتخابات،          
، عضو  كميته مركزي حزب كمونيست عـراق         “ سالم علي ” نشستي با رفيق    

و از مسئوالن شعبه روابط بين المللي حزب برادر، گفتگويي در رابـطـه بـا             
شرايط سياسي عراق و پالتفرم انتخاباتي كمونيست هاي عراقي انجام داد.            

در ادامه جهت اطالع خوانندگـان نـامـه          سالم علي   مشروح مصاحبه رفيق    
 مردم منتشر مي شود.   

 
آيا انتخابات پارلماني اخير از لحاظ فراهم بودن فـرصـت و             

گيري، انتخاباتي آزاد و      امكان تبليغات و كارزار انتخاباتي و رأي      
 دموكراتيك بود؟

كارزار انتخاباتي اخير در عراق در شرايطي به راه افتاد و جلو رفـت كـه                  
كشور در بحران سياسي عميقي قرار داشت (و دارد)، روابط ميان نيـروهـاي                

هاي تروريسـتـي    سياسي حاكم و بانفوذ رو به تيرگي گذاشته است، و فعاليت   
آيد كه برآمـد      افزايش يافته است. بنابراين، به طور كلي اين طور به نظر مي            

فقط بر شكل دولت آينده، بلكـه بـر           اين انتخابات تأثير بسيار چشمگيري نه     
(زمان تجاوز آمريكا به عـراق) تـا              2003اصولي خواهد داشت كه از سال       

كنون بر عرصه و روند سياسي كشور حاكم بوده است. اين تأثير، به نـوبـة                  
خود، بر قوانين حاكم بر تقسيم قدرت تأثير خواهد گذاشت كه تعيين كننـدة              

عـالوة     نحوة تشكيل دولت است. همة اين مسائل و مخاطرات جـدي، بـه             
ها،   زمينه، و ناامني فزاينده در برخي از استان         وضعيت سياسي پرتنش در پس    

شرايط نامساعدي را براي كارزار و تبليغات انتخاباتي نيروهاي سياسـي بـه              
الدين، و در      ها، مثالً در االنبار و صالح       وجود آورده است. در بعضي از استان       

هاي نينوا و دياله، امكان پيشبرد يك كارزار انتخابـاتـي             هايي از استان    بخش
شدت محدود بوده است، و حتّي در مواردي، فعاليت انتخاباتي            علني و آزاد به   

رغم خشونتي كـه     تقريباً مخفي و زيرزميني بوده است. اما در بقية كشور، به      
اند، به طـور كـلـي رونـد كـارزار             نظامي اعمال كرده    هاي مسلّح شبه    گروه

انتخاباتي آزادانه صورت گرفته است. متأسفانه عالوه بر ترورهاي سـيـاسـي              
هاي انتخاباتي گوناگون هـدف        صورت گرفته، شماري از نامزدهاي فهرست     

 عمليات تروريستي نيز قرار گرفتند.
 

هاي سياسي شركت كننـده       بندي  ها يا گروه    ترين گروه   عمده
در اين انتخابات كدام بودند؟ آيا عرصة سياسي كشور عـراق           

هاي مذهبي و     مثل چند سال گذشته همچنان دستخوش تفرقه      
 يي و قومي است؟ فرقه

فهرست انتخاباتي در اين انتخابات شركت كردند كه          107نامزدها در قالب    
هاي حزبي،    هاي گوناگون، يا فهرست     هايي از اتحادها و ائتالف      شامل فهرست 

هـا نـيـز هـمـان             هاي سياسي بود. در اين فـهـرسـت         يا افراد و شخصيت   
يـي ديـده        هاي قومي و فرقـه      هاي سياسي عمدة مبتني بر هويت       بندي  گروه
انـد و       شوند كه در سراسر دهة گذشته بر صحنة سياسي عراق غالب بوده  مي

اند. ولـي      يي ميان خود تقسيم كرده      فرقه-هاي قومي   قدرت را بر اساس هويت    
يي نيـز بـه چشـم           هاي تازه   نبايد ناگفته گذاشت كه در اين انتخابات ويژگي       

 خورد. مي
هاي قومي    يي كه بازتابگر تفرقه     بندي سياسي عمده    نخست اينكه سه گروه   

هاي سـنّـي و        هاي شيعه، عرب      و مذهبي در جامعة عراق هستند، يعني عرب       
يي وارد انتخـابـات       هاي انتخاباتي متفاوت و جداگانه      فقط با فهرست    كُردها، نه 

هايي جدي داشتند. اين       ها و مناقشه    شدند، بلكه در ميان خودشان نيز اختالف      
 شود. بندي عمده ديده مي ويژگي كمابيش در ميان هر سه گروه

هاي اسالمگراها    دوم اينكه توجه به اين نكته اهميت دارد كه همة فهرست          
يا خنثي (يعني غيرمذهبي      “ مدني” هاي    ها و عنوان    هاي گوناگون با نام     و فرقه 

كميسيون ” ائتالف انتخاباتي كه      36اند. از ميان       يا قومي) خود را معرفي كرده      
ها هم واژة اسـالم       تأييد كرد، حتّي در عنوانِ يكي از فهرست        “ عالي انتخابات 

عـالوه، تـعـداد         شـود. بـه        يي و قومي ديده نمي      يي به هويت فرقه     يا اشاره 
هاي مذهبي در ميان نامزدها به طور چشمگيري كاهش يافته است             شخصيت

 خورد. و در ميان نامزدها فقط شمار اندكي از آنها به چشم مي
هاي سياسي مدني دموكراتيـك، از جـملـه حـزب                بندي  سوم اينكه گروه  

انـد كـه        يي شده   كمونيست عراق، موفق به تشكيل ائتالف بزرگ و گسترده        
 “ ائتالف دموكراتيك مدني  ” خودش را در يك فهرست انتخاباتي واحد به نام          

دهندگان معرفي كرده است. اين تحول بسيار مهم و چشـمـگـيـري                  به رأي 
هاي سيـاسـي سـكـوالر          بندي  است، زيرا كه اين نخستين بار است كه گروه        

ها در     اند در يك فهرست يگانه متحد و مؤتلف شوند. اين گروه             مدني توانسته 
هاي جداگانه شركت كردند و بعضي از آنـهـا بـه                 انتخابات قبلي با فهرست   

هاي قومي پيوستند. اما اين بار، به خاطر اين فهرست جديد، نيروهـاي            ائتالف

 مصاحبه نامه مردم با رفيق سالم علي عضو رهبري حزب كمونيست عراق:
كمونيست ها براي استقرار حاكميت توده 

 ها در عراق مبارزه مي كنند! 

 19ادامه  در صفحه 

 مالي رسيده  كمك
 يورو      155از هامبورگ                                                         
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توانند ادعا كنند كه گزينة سياسي معتـبـري بـا            مدني دموكراتيك مي  
كنند. ايـن      دموكراتيك روشن و فراگيري را نمايندگي مي      -برنامة ملّي 

طور كه در كارزار سياسي ماه پيش ديديم، اين ائتالف گسترده تأثـيـر             
اميدبخش و نيروبخشي بر روي انتخاب كنندگان داشـتـه اسـت و                
تحرّكي به وجود آورده است كه اميدواريم به نـتـايـج انـتـخـابـاتـي                   

 نويدبخشي منتهي شود.
 

هاي اخير در آستانة انتخابات بخشي از          گذاري  آيا بمب 
يك كارزار جديد ايجاد وحشت در روزهـاي قـبـل از               
انتخابات بود، يا ادامة همان ترورهاي گذشته بـود؟ چـه            

زنند و چه هدفي را        ها مي   هايي دست به اين جنايت      گروه
 كنند؟ دنبال مي

بـراي        ترديد بخشي از كارزار ايـجـاد وحشـت            ها بي   گذاري  بمب
اند تا رونـد گـذار          يي  هاي فرقه   تر كردن كشور و تشديد تنش       ثبات  بي

كشور به سوي يك سيستم دموكراتيك را به طور كامل به شكـسـت              
بكشانند و متوقف كنند. بايد توجه داشت كه اين روند گذار، خـودش               

گـاهـي      يي است پر از تضادهاي داخلي، و وجـود گـاه             فرآيند پيچيده 
هاي متضاد و مخالف در ميان نيروهاي سياسي تشكيل دهندة            گرايش

تـر ايـن        نظرانة آنها دارد. هدف فـوري         آن، خود نشان از منافع تنگ     
آفرين جلوگيري كردن از شركت مردم در         عميات تروريستي و وحشت   

هايي كه به طـور عـمـده            ويژه در مناطق و استان      انتخابات است، به  
(شـامـل     “ دولت اسالمي عراق و شـام     ” نشين هستند. القاعده،     “ سنّي” 

سوريه، لبنان، فلسطين، اسرائيل، اردن و قبرس)، اعضاي نـيـروهـاي             
هـاي مشـابـه،         ويژة امنيتي و نيروهاي مسلّح صدام، و ديگر گـروه          

هاي مادي، مالي و تداركاتي از كشورهاي همسايـه           امكانات و حمايت  
هـا و       كنند، چه به طور مستقيم و چه از طـريـق گـروه           دريافت مي 

(ان جي او). آنها عوامل محلي و            “ نهاد  مردم” اصطالح    هاي به   سازمان
هاي داخـلـي مـيـان          اي نيز دارند كه هرگاه مناقشه و درگيري         داخلي

شود، فعاليت اينها نيز تشـديـد و            نيروهاي پرقدرت حاكم تشديد مي    
 شود. تر مي گسترده

 
هاي اسـالمـگـرا        هاي گروه   هاي كليدي برنامه    سرفصل
هاي عراق كـدام اسـت؟ چـه            وفصل دشواري   براي حل 
شود؟ و بـاالخـره       ها ديده مي    هايي ميان اين برنامه     تفاوت

 گيرند؟ هاي اسالمگرا از كجا نيرو و حمايت مي اينكه گروه
 
 -به غير از استثناهـايـي نـادر          -يي و قومي و مذهبي      هاي فرقه   حزب

دهنـد    اهميت چنداني براي برنامة سياسي قائل نيستند. آنها ترجيح مي          
سياست هويت را دنبال كنند، يعني حمايت مردم را از راه تـحـريـك                
احساسات مذهبي و ملّي جلب كنند. بنابراين، قصد و هدف واقعي آنها             

كنند، بلكه آن را بايد از روي          آن چيزي نيست كه در ظاهر اعالم مي       
هايي كه در قدرت بودنـد،        ها و كاركردهاي واقعي آنها در دوره        سياست

 اجتماعي آنها دريافت.-و از روي خصلت منافع سياسي و اقتصادي
انـد و       هاي حاكم ثروت زيادي انباشتـه       در چند سال گذشته، حزب    

هاي   طور عمده در بازرگاني و فعاليت       هاي برتري در اقتصاد، به      موقعيت
هاي مالي، بانكي و امـالك بـه دسـت                پيمانكاري، و نيز در بخش    

رغم آنكه در ظاهر و رسماً حـكـومـت       اند. به اين ترتيب، آنها به       آورده
كـنـنـد،      يي و قومي را محكوم مي       موجود مبتني بر تقسيم قدرت فرقه     

ساالر يـا تـرغـيـب و            هيچ تمايلي به حركت به سوي حكومت مردم       
هاي توسعة پايدار در اقتصاد ندارند. منافع آنها در ايـن              پيشبرد سياست 

باشد، و ايـن       “ باز” است كه درهاي اقتصاد كامالً و به طور نامحدود          
وقفة واردات ديـد       توان در افزايش سريع و بي       روشني مي   رويكرد را به  

زننـد. در       ميليارد دالر تخمين مي     50كه ميزان آن را در سال گذشته        
ماهيت رانتي اقتصاد     -اگر نگوييم گسترش    -واقع اين به معناي حفظ    

 عراق است.
انگـيـز تـجـربـة          از سوي ديگر، در نتيجة شكست فاحش و حيرت        

ها در نه سال گذشتـه، و      هاي اسالمگرا در قدرت در همة عرصه        گروه
هـاي     ها در برنامه    خواست روزافزون مردم براي ايجاد تغيير، اين گروه       

اند، و گفتماني را تنظيم و دنـبـال             هايي براي تغيير گنجانده     شان قول   انتخاباتي ادامه مصاحبه نامه مردم با رفيق  ...
كننـد    اند كه مدعي تعهد آنها به برقراري يك دولت مدني است، و انكار مي               كرده

اند يك دولت مذهبي برقرار كنند، دولتي كه حتّي خودشـان هـم                خواسته  كه مي 
 اكنون اذعان دارند كه مناسب شرايط عراق نيست.

 
عوامل خارجي مؤثر در فراگردهاي (تحوالت) سيـاسـي عـراق             

 كدامند؟
يي در صحنـة      طور كه اشاره كرديد، عوامل خارجي همچنان نقش عمده          همان

توان گفت كه همة كشورهاي همسايه        جرئت مي   كنند. به    سياست عراق بازي مي   
كنند. بـازيـگـران         به نوعي و به ميزان متفاوتي در امور داخلي عراق دخالت مي           

يي كه در امور داخلي عراق و صحنة سياست عراق نـفـوذ زيـادي              خارجي عمده 
دارند، آمريكا و ايران هستند كه بايد بگويم نفوذ ايران، هم در عرصة سياسي و                
هم در عرصة اقتصادي، رو به افزايش دارد. تركيه و برخي از كشورهاي حاشيـة                

هـاي سـيـاسـي          واسطة روابط نزديكي كه با برخي از گـروه          خليج فارس نيز به   
گـذاران و       كنـنـد. سـرمـايـه          توجهي اعمال مي    يي عراق دارند، نفوذ قابل      فرقه

 ويژه در كردستان عراق دارند. يي در عراق و به هاي تركيه نفوذ گسترده شركت
 

نحوة شركت نيروهاي چپ در اين انتخابات چگـونـه بـود، و               
 ويژه رويكرد حزب كمونيست عراق به انتخابات چگونه بود؟ به

تـر     طور كه پيشتر اشاره كردم، حزب كمونيست عراق با برنامة گستـرده             همان
هاي سياسي ديگر در انتخابات شركت كرد. حزب مـا در         كردن ائتالفش با گروه   

بـود،   “ جريان دموكراتيـك  ” انتخابات استاني پارسال، كه جزو فهرست انتخاباتي        
ائتالفي بود متشكل از حزب      “ جريان دموكراتيك ” موفقيتي نسبي به دست آورد.       

هاي دموكراتيك. از ميان آن فهرست، يـازده           ها و حزب    ما و شماري از شخصيت    
نامزد براي شوراهاي استاني گوناگون انتخاب شدند، كه پـنـج نـفـر از آنـهـا                     
كمونيست بودند. از اين گذشته، قانون انتخابات طوري است كه براي آنكه بخت              
مساعدي براي برنده شدن داشته باشيد، الزم است كه با ديگران ائتالف كنـيـد.               
به اين ترتيب، به هر دو دليل سياسي و عملي، حزب ما از هيچ تالـشـي بـراي                    

جريـان  ” تر در انتخابات پارلماني اخير كوتاهي نكرد.           تشكيل يك ائتالف گسترده   
يـي درآن       آزمون مؤثري بود كه حزب ما نقش عمده و جلوبرنـده           “ دموكراتيك

 داشت.
 

يي فوري حزب كمونيست عراق در ارتبـاط بـا             هاي برنامه   هدف
 هاي جامعة عراق كدامند؟ ترين خواست مبرم

ترين هدف ما اصالح بنياديِ زيربنايِ فرآيند سياسـي كشـور (شـيـوة                   اصلي
انتخابت و تشكيل دولت) و تالش پيوسته براي ايجاد يك حكومت دموكراتيـك              
و مستقل در عراق است. به اعتقاد ما، تغيير سيستم تقسيم قـدرت بـر اسـاس                    

قومي در حكومت، ضرورتي مبرم اسـت. ايـن شـيـوة               -يي  هاي فرقه   بندي  گروه
ها در نظام سياسـي عـراق          تقسيم قدرت دولتي سرچشمة اصلي همة ناهنجاري      

است. اكنون ديگر مسلّم شده است كه اين شيوة تقسيم قـدرت و حـكـومـت،              
هاي قومي و      ساز است. اين شيوة تقسيم قدرت بر اساس ويژگي           يي بحران   شيوه
يي و مذهبي، در زمينة تشكيل يك دولت پايدار و كارآمد، تحقق امنيـت و                  فرقه

ثبات، بازسازي و توسعة اقتصادي كشور و مبارزة مؤثر با فساد، كامـالً نـاتـوان                 
هاي مشخص در راه تـغـيـيـر           مان خواستار برداشتن گام     است. ما در برنامة عمل     

يي تقسيم قدرت و حركت به سوي حكومتي مبتني بر آراي        سيستم قومي و فرقه   
يي هسـتـيـم.       عموم شهروندان، به دور از هر گونه تبعيض قومي، مذهبي و فرقه           

هدف ما تحكيم ساختار دموكراتيك فدرالي دولت و ارتقاي گفتگـو، مشـاوره و           
هايي است  ها و دشواري  حل براي معضل    رويكردهاي صبورانه به منظور يافتن راه     

 اند، يا در آينده ممكن است پيش بيايند. كه يا هنوز حل نشده باقي مانده
هايي كـه در       هاي اقتصادي و اقدام     تهيه و تنظيم و اجراي قوانين و و سياست        

خدمت عدالت اجتماعي و تأمين و تضمين حقوق كارگران و زنان باشد، در صدر              
 هاي ما قرار دارد. اولويت

در ارتباط با مسئلة امنيت و مبارزه با تروريسم، ما طـرفـدار يـك رويـكـرد                     
تنهايي كافي و مـؤثـر        جانبه و يكپارچه و جامع هستيم. حل مسئلة امنيت به            همه

هـاي سـيـاسـي،          نيست، و برخورد ما با اين معضل حتماً بايد همراه بـا اقـدام              
يـي    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشخص باشد. مورد ديگري كه اهميت ويژه           

هاي مشخص در راه مصالحة ملّي و بـرطـرف كـردن               دارد، نياز به برداشتن گام    
 هاي موجود در بافت اجتماعي عراق است. تفرقه

 -هـاي تـولـيـدي         در عرصة اقتصادي، ما بر تقويت بخش توليد و فعالـيـت           
هاي اقتصادي تأكيـد      و ايجاد تنوع در بخش      -خصوص در صنعت و كشاورزي      به

 3ادامه  در صفحه داريم. در بخش نفت، مـا خـواسـتـار             
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    تدبير و اميد  ” رئيس جمهورِ دولت  “  ش را به كارگران     “ معتدلِ” ماهيت
مـاه، در       فرورديـن   30و زحمتكشانِ كشور نشان داد. روحاني در روز          

در بـحـث     ” همايشِ سراسريِ فرماندهان نيروهاي انتظامي، گفـت:          
؛ و در روز اول   “ ها نيروي انتظامي بايد به ياري دولت به پا خيزد  يارانه

ماه، در نشستي با وزير و معاونان ارشد وزارت كشـاورزي               ارديبهشت
اي از ايـن         مردم بايد مراقب باشند تا در گوشه و كنار عـده   ” گفت:   

ها سوء استفاده نكرده و با تبليغات غيردقيـق مـوجـبِ               افزايش قيمت 
ها نخـواهـد داشـت...         ترس مردم نشوند چرا كه آثاري بر روي قيمت   

هاي انرژي تورم بسيار محدودي را در پي خواهد           افزايش قيمت حامل  
 “اشت... اين اقدام در كل به نفع، خير و صالحِ ملت ايران خواهد بود.

در چند ماه اخير، روحاني، اسحاقِ جهانگيري، معاون اولِ روحـانـي،            
محمد شريعتمداري، معاون اجراييِ روحاني، محمد بـاقـر نـوبـخـت،              

صدا بـا      هم  -نيا، وزيرِ اقتصاد    سخنگويِ دولت، ربيعي، وزيرِ كار، طيب     
افزايـش  “  شيبِ ماليمِ ” طورِمكرر بر     به  -ديگر مسئوالن دولت روحاني   

هـا) تـأكـيـد         ها (هدفمند كردنِ يارانه  ها در فازِ دوم حذف يارانه  قيمت
يعـنـي     -هزار تومان 609كارگران    93اند. با وجود اينكه دستمزد         كرده

 -هـزار تـومـان     800مبلغي معادلِ يك سومِ خط فقرِ يك ميليون و           
در زمينـة   ها    افزايش قيمت “  شيبِ ماليمِ ” تصويب رسيده است، اين       به

درصـد [در        24تا    20هاي اخير     ها در هفته    قيمت آب، برق و جز اين     
درصدي صـادر     90تا    32هاي برقِ خانگي با افزايشي        وهلة اول قبض  

ربيعي در     درصد بوده است.     75اند] و در مورد بهاي بنزين حدود           شده
ماه، در همايش كارگر، سالمت و رفاه اجـتـمـاعـي،         ارديبهشت  6روز  

روند حمايت دولت تدبير و اميد از كارگران هميشگي اسـت...         ” گفت:   
دولت يازدهم از رنج كارگران در رنج است و سعي دارد تا بـه جـاي                  

بخشي كه بر زندگي كارگران هـيـچ           ظاهر رضايت   شعارهاي پوچ و به   
اثري ندارد، خنده را بر لبان كودكان كارگران بنشاند و رونـق را بـه                 

 “  هاي كارگران بازگرداند. سفره
هزار تومان  45در طولِ دو ماه پيش از ثبت نامِ دوباره براي دريافت            

هاي واپسگرا در رژيم واليت فقيه، با توسـل           ها، مقام   وجه نقدي يارانه  
كارگيري انواع و اقسـام         به باورهاي ديني و ملي زحمتكشان، و با به        

ترفند، تشويق، و تهديد، سعي كردند مردم را بـه انصـراف دادن از                 
هايي كه رژيم بـراي       دريافت يارانة نقدي متقاعد كنند. با تمام مشكل        

، معاون  وجود آورد، محمد شريعتمداري     ثبت نامِ دوباره در برابر مردم به      
آنچه از اين ثبت نام [دوباره] تا كـنـون             ” اعالم كرد:    اجراييِ روحاني،   

هـا     مشخص شده است نشانگر اطالعات خوشايند در برخي زمـيـنـه           
سـخـنـگـوي     نوبخت،   ماه].      [خبرگزاري مهر، اول ارديبهشت    “  نيست

درصد از جمـعـيـت     9حدود [تنها]   ” ماه، نيز گفت:    ارديبهشت  3دولت،  
نـقـل از       ماه، به   ايسنا، اول ارديبهشت  “  ايران ثبت نام [دوباره] نكردند.       

هاي خـاص درآمـدي        دولت دهك ” محمد شريعتمداري، نوشت: نظرِ      
ها از صدا و سيما جز اينـكـه           ها و بيننده    بود ولي شنونده    10و    9بويژه  

تـوضـيـح    “[  ها مدنظر دولت است چيزي برداشت نكردنـد.   همه دهك 
هاي ايران، متوسط درآمد سـاالنـه دهـك             اينكه: بنا به نوشته رسانه     

ميليون تومان و درآمد سـاالنـه در           25درآمدي شهري در گروه نهم      
 ميليون تومان است]. 43دهك دهم شهري بالغ بر
      نظرِ خود از اجراي فـازِ دوم         “  تدبير و اميد  ” در چند ماه اخير دولت

ها را كمك بـه       رحمانة قيمت   ها و افزايشِ دوباره و بي       هدفمندي يارانه 
فـرورديـن     20توليد و ايجاد اشتغال اعالم كرده بود. براي نمونه، روز            

هـزار     45ماه، اولين روز ثبت نام دوباره براي دريافت وجه نـقـدي               
اي كـه يـك        خانواده سه نفره  ” توماني يارانه، ربيعي، وزير كار، گفت:        

هزار توماني از محـل هـدفـمـنـدي را             135ميليون در آمد دارد اگر      
دريافت كند ارزشمندتر است يا اينكه از محلِ در آمد آن خانـواده بـه                

زاده، وزير صنعـت،      اما محمدرضا نعمت  “  اشتغالِ يك فرد كمك شود؟    
ماه، پس از پايانِ مهلت ثبت نامِ دوبـاره،           فروردين  30معدن و تجارت،    

دولت بناي پرداخت يارانه نقدي [به توليد را] نـدارد و                ” اعالم كرد:    
تصميم دارد كه يارانه سود تسهيالت بانكي به متقاضيـان پـرداخـت              

ارديبهشت ماه، دربارة اختصاصِ يارانه به بخش توليـد  5ربيعي،  “  كند. 
هـاي     انـجـمـن   ” هاي نمايندگان    در سخناني در واكنش به خواست       -

هاي پزشـكـي و      كشور كه افزايشِ تعرفه“  علمي و تخصصي پزشكي   
ادغامِ بخش درمانِ سازمان تأمين اجتماعي در وزارت بـهـداشـت را            

خواستـارِنـد   
(البـتـه در      
غــــيــــابِ 
ــانِ   ــب صــاح
اصــــلــــي 
ــان  ــازمـ سـ
تـــأمـــيـــن 
اجتمـاعـي،   

ــنـــي  ــعـ يـ
  (  -كارگـران
از ” گفـت:     

زمـــــــان 
تصدي بـر    
وزارت كــار   

هاي پزشكي جلو رفتيم، اگـرچـه افـزايـش             يك گام به سمت واقعي كردن تعرفه      
هزار ميليارد تومان به حـوزة        10” ؛ و با اعالمِ خبرِ اختصاص دادنِ        “ مطلوب نيست 

درصد از اين مبلغ به بخش توليد اختصاص نـيـافـتـه               30حتي  ” ، افزود:    “ سالمت
الريجاني، رئيس مجلس، در واكنش به اختصاص نيافتنِ يارانه به بـخـش           “  است. 

درصد سـهـمِ تـولـيـد، كشـاورزي،              50توليد ( با وصف اينكه با پرداخت نشدنِ          
سالمت، دارو، كاالها و مواد غذاييِ اساسي از درآمدهاي اجرايِ فاز اولِ هدفمندي             

نژاد] مشكلي نداشت و خود او يكي از مسئوالنِ ويـرانـي               ها[در دورة احمدي     يارانه
ها كارگر بوده است) بـا انـتـقـادي شـديـد از                   هزاران كارخانه و بيكاري ميليون    

فروردين مـاه،      31اش، روز     منظورِ تضمينِ منافعِ جناحي     زاده و به    محمدرضا نعمت 
زاده] نگران شـدم، شـمـا           من از مصاحبه اخير شما[يعني محمدرضا نعمت       ” گفت:   

شود در حالـي كـه         فرموديد كه سهمي به توليد از درآمدهاي هدفمندي داده نمي         
وزارت صنعت ملزم به اجراي قانون است و طبق قانون بايد سـهـم تـولـيـد و                      
كشاورزي از بخش هدفمندي پرداخت شود وگرنه چرخة گذشته تكـرار شـده و                

 “  يابد. مشكالت توليد ادامه مي
، تصـمـيـمِ      “ تدبير و اميد  ” هاي اخير، كارگزارانِ واپسگراي دولت        بار، در ماه    اين
ها و منابع مالي كارگران و زحمتكشان در سازمـان تـأمـيـن                 اند به اندوخته    گرفته

اجتماعي به تجاوزي ديگر  دست بزنند، و آن: ادغامِ بخشِ درمانيِ سازمان تأمين               
اجتماعي در وزارت بهداشت است. براي انجام اين تجاوز، براي نمونه، با تـرفـنـد                 

غير از رنج بيماري نـگـرانـي          بيمار به ” ايجاد بيمه همگاني و اجتماعي، طوري كه        
در موضوع بيمـه  ” ماه اعالم كرد:   فروردين 20، ربيعي، روز “ديگري را تحمل نكند 

نياز به اصالح ساختارها داريم و براي اين منظور شوراي راهبريِ اصالحِ ساختارها            
نـوربـخـش،    “  ايـم.   هاي بهداشت... و كار... طراحي كرده        [ي] بيمه را در وزارتخانه      

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، در ديدارش با اعضاي اتاق بازرگاني، سازمـان   
دانست. عليرضا محجوب، دبيركل خـانـه         “  زائيدة كارفرمايان ” تأمين اجتماعي را    

فـرورديـن مـاه، بـا          24كارگر، در ديدار با معاونِ حزبِ سوسيال دمكرات آلمان،         
توصيف كردنِ اختالف نظرهاي تشكيالت خانه كارگر با دولت روحاني و           “  جزئي” 

قصد دولت روحاني   ” ، گفت:    “ هاي كلي دولت روحاني     سياست” تأكيد بر حمايت از     
زميـنـة بـيـمـه          براي بيمه درماني همه مردم ايران در قالبِ بيمه سالمت... پيش             

تجاوزِ دوبارة رژيم واليت فـقـيـه بـه امـوالِ            “  اجتماعي همه مردم ايران[است].      
هاي اخير به همراه داشـتـه اسـت.             كارگران، مخالفت شديد كارگران را در هفته      

كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي شهرسـتـان            
ما با ادغام سـازمـان تـأمـيـن           ” ارديبهشت ماه،  نوشت:        6تهران، در بيانية خود،     

ها مخالفت و آن را به شدت محكوم نمـوده            اجتماعي با بيمه سالمت و ساير بيمه      
مورد “  باشيم.   و خواستار استقالل ساختار درماني و مراكز ملكي درمان سازمان مي          

ديگر اينكه، يك مسئول كارگري از نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي،            
به جاي همراهي كردن با حاميان نظامِ بيمه سالمت در صـدد وصـول          ” خواست:   

هاي شديد كـارگـران،       متعاقبِ مخالفت “  هزار ميليارد توماني دولت باشد.     95بدهي  
رسد واپسگرايان رژيم واليت فقيه در اين رابطه، الاقل در وهلة كنوني،              نظر مي   به

ارديبهشت ماه، عليرضا محجوب، دبيركل       6طورِمثال، روز     اند. به    نشيني كرده   عقب
ترين   مهم” خانه كارگر،  ادغامِ بخشِ درماني تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت را             

برشمرد، و از نمايندگان به اصطالح كارگري خواست كـه     “  دغدغه جامعه كارگري  
علي الريجاني، رئيس مجلس، نيز در روز       “  نسبت به اين مسئله روشنگري كنند.      ” 
به موجب قانون برنامه توسعه، همـه اركـان سـازمـان         ” ارديبهشت ماه، گفت:   7

، و   “ انـد    شـده    ◌ٰاي مستثنـي    هاي بيمه   تامين اجتماعي از ادغام در ساير صندوق      
مـاه،     ارديبـهـشـت     8باره، روز     گيري جديدش در اين     محجوب، بار ديگر در موضعِ    

خواهند آنـرا      بينند و مي    سازمان تأمين اجتماعي را گوشت قرباني مي      ” اعالم كرد:    

 6ادامه  در صفحه 

 ادامه  مقابله با برنامه هاي اقتصادي ...
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هاي مترقي چپ نيست، چرا كه موضوع بحث ما نيست، اما نگاهي دوبـاره                وجه دفاع از انديشه     هيچ  ما در اينجا به   
دهد كـه   روشني نشان مي دهد به ارائه مي“  ها]   نظامِ مطلوب خودشان[يعني چپ    ” به سخنان باال و توصيفي كه از        

وضعيتي كه نحله فكريِ همسو با محمد خاتمي با تنفر از آن ياد مي كند دقيقاً همان وضعيتي است كه مـا در               
داند؟ مگر تفكر ولـي        جز خود را ارتجاعي نمي        رژيم واليت فقيه شاهد آنيم. مگر رژيم واليت فقيه همه چيز به            

داند؟ مگر رژيم واليت فقيه و كارگزارانش حـركـت و نـظـام              فقيه خود را انحصاردارِ تفكر و عمل انقالبي نمي        
خوانند؟ مگر دمكراسي در بينش ولي فقيه جايي دارد؟ آيا رژيم واليـت فـقـيـه                     شان را دمكراتيك نمي     مطلوب

شناسد؟ اين در واقع رژيم واليت فقيه بوده است كه با زور و سركوب سعي كرده اسـت           جز خشونت مي    ابزاري به 
تنها از    كه نظر خود را تحميل كند و ديگران را از صحنه خارج كند. نمونه آن هم خود محمد خاتمي است كه نه   

دهند. اقاي     اش براي رياست جمهوري مانع شدند، بلكه حتي اجازه خروج از ايران را هم به او نمي                  نامزديِ دوباره 
ها بتواند جريان چپ را منكوب كند، اما در هـمـان    كند كه از طريق آن خاتمي از يك طرف مباحثي را مطرح مي  

مداريِ آن بر اساسي بنا نهاده شده اسـت كـه مـورد         هاي حكومت   پردازد كه شيوه    حال، به دفاع از حكومتي مي     
نظر هستيم كه تفكر چپ در آن زمان تفكر غالب بود             قبول اين طيف فكري نيست. ما با آقاي محمد خاتمي هم           

هاي يكي دو دهه گذشته صاحب نقش اساسـي           رغم فراز و نشيب     و همچنين اعتقاد داريم اين تفكر هنوز هم به          
جا خواهد بود اگـر         رسد كه اين امر خوشايند ايشان نباشد. به          نظر مي   اي در تحوالت فكري جامعه  ماست، اما به        

در آينده با روشن كردن بيشتر اين بحث مشخص كنند كه كدام بخش از تفكر چپ به مذاق اين نحله فـكـري                       
رو شوند.  محمد خاتمي در        هاي آتي اين طيف روبه      تري با موضع گيري     آيد تا مخاطبان با ديد روشن       خوش نمي 

كند و معتقد اسـت       سخنانش از اينكه نسل جوان و فرهيختگان جامعه از انقالب رويگردان شوند ابراز نگراني مي              
دامـن زده    “  هايي كه احساس كردند اين انقالب به منافع نامشروع آنهـا آسـيـب زده                  قدرت” اين امر از سوي     

ها ديگر وجود ندارند، و اگـر          اند كه آن    ها كشورهاي سوسياليستي    شود. اگر منظور محمد خاتمي از اين قدرت          مي
منظور كشورهاي غربي و آمريكا است، بايد اذعان كرد كه دست باال پيدا كردنِ نيروهاي اسالمي در مـقـطـع                     

هاي غربي و آمريكا بود كـه         هاي نهايي روند انقالب، بنابر شواهد، حاصلِ توافقِ همين قدرت           انقالب و در مرحله   
هاي خـونـيـن       دست آمد. پس از سركوب  شان از رشد موقعيت نيروهاي چپ در رهبري انقالب، به    برپاية نگراني 

هاي بزرگ برقرار بوده است و منافـع اقـتـصـادي و                 دهة شصت، بسط مناسبات علني و غيرعلني با اين قدرت         
همواره تامين شده است. اما براي ايـنـكـه      -برخالف نظر آقاي خاتمي -ها شان در طول تمامي اين سال      سياسي

هاي ميليوني مردم دارد، ضرورت دارد كه ايشـان           مشخص شود كه چه جرياني سعي در تخطئة انقالب و حركت          
دانند و بـدون       هايي بيندازند كه اتفاقاً گردانندگانشان خود را به جريان فكري ايشان نزديك مي              نگاهي به نشريه  

  يـازنـد. نشـريـه          هاي انقالبي دست مـي  ترس و واهمه از دستگير شدن هر هفته به لجن پراكني برضد حركت      
هاي مـردمـي      ها بوده است كه در مذمت حركت        الحالي همچون مهرنامة محمد قوچاني از آن دست نشريه          معلوم

بايد بيندازند تا   -كه ايشان از آن حمايت كرد        -“ تدبير و اميد  ” يد طواليي دارد. نگاهي اجمالي به اعضاي كابينة          
پردازند كه محـمـد       هايي مي   شان به تعريف و تمجيد از قدرت        متوجه شوند كه آنان در اظهارات علني و غيرعلني        

دارد.  محمد خاتمي در قسمتي ديگـر از سـخـنـانـش دربـارة                      ها برحذر مي    هاي آن   خاتمي مردم را از وسوسه    
ايشان جـداً    ” گويد:     كند و با اشاره به ديدگاه خميني در اين ارتباط، مي            جمهوريت در رژيم واليت فقيه بحث مي      

سازي و گذاشتن در دهان مردم گفتنـد         به جمهوريت اعتقاد داشت، قبل از آنكه اين آقايان بگويند كه براي ظاهر            
كاري جـامـعـه و          نكرده متهم به فريب     اند و به امام اهانت كنند و امام را خداي           جمهوري و به آن اعتقاد نداشته     

گـرا هسـتـنـد،          هاي تروريستي ظاهرگراي خشـونـت   هاي جريان  تاريخ كنند، قبل از اينها كساني كه پدرخوانده       
گفتند ما كجا در اسالم جمهوري داريم؟ جمهوري بدعت است! امام فرمودند كه بدعت نيست و از هـمـان                         مي

كنند بگويند امـام   شنويم؛ اما چون جرأت نمي اي نيست كه امروز ما مي وقت هم با امام بد شدند. اينها حرف تازه         
گويند امام اصالً جمهوريت را قبول نداشت! نخير؛ جمهوريت جدي بود؛ خيلي خيلـي جـدي                    كرد، مي   اشتباه مي 

عنوان كساني كه دلبسته به اين انقـالب و     كنم ما به بود؛ بدعت نبود. جمهوريت يك اصل بود و بنده عرض مي     
كنيم؛ با همه لوازمي كه جمهوريت دارد. مـا انـقـالبـي           اسالم هستيم با همه وجود از جمهوريت نظام دفاع مي     

فهميم منجر به نظام جـمـهـوري           گوييم و مي    نامند. انقالبي كه ما مي       هستيم؛ مهم نيست ديگران ما را چه مي       
سال در مسند رياست جمهوري بـود و     8محمد خاتمي به مدت “  اسالمي شد و امروز هم بايد از آن دفاع كنيم.      

دادنـد. مـحـمـد         چهار سال از اين دوران همراهي مجلسي را داشت كه اكثريت آن را اصالح طلبان تشكيل مي         
خاتمي در آن زمان سخناني را با اين مضمون ايراد كرد مبني بر اينكه نقش وي در مسند رياسـت جـمـهـوري           

كرد بر همگان آشكار است كه حاصل اين هشت           همانند يك تداركاتچي است. حتي اگر اين سخنان را بيان نمي           
منجر شـود. سـوال       “  نظام” نظر از عملكرد مثبت يا منفي او، فرآيندي نبود كه به تقويت جمهوريت                سال، صرف 

خواهد دفاع  مي“  جمهوريت نظام” اصلي اين است كه: چگونه و با چه ابزارهايي محمد خاتمي اين طور مصمم از      
كنند. عملكرد     اند و مي    كند. محمد خاتمي و طيف وسيعي از نيروهاي اصالح طلب از حسن روحاني حمايت كرده               

هاي فعـلـي    معني و در چارچوب در عمل بي “  جمهوريت نظام” تاكنوني دولت روحاني ثابت كرده است كه بحث     
هاي امنيتي و جناياتشـان بـر          عالوه، در بين اعضاي كابينه افرادي وجود دارند كه پيشينه           غيرقابل اجرا است. به    

گر حـاكـم      ضد مردم  بر همگان آشكار است. در واقع امر كابينه حسن روحاني محصول توافق نيروهاي سركوب                 
بيني و تكيه به نيروهايي كـه         است كه حاكميت واقعي مردم، يعني جمهوريت واقعي، خط قرمزشان است. خوش            

هاي مردم دارند، براي نيروهاي سياسي معتقد به حاكميت مردم امـري              كارنامه مشخصي در رويارويي با خواست     
هاي سيـاسـي در        قصد گشايش   آفريني به   ستيزي و توهم    ناخوشايند و مذموم است. بر بستر چنين فرآيندي، چپ         

اش باشد بدون شك و ترديد هيچ دستاوردي براي جـنـبـش                كننده  چارچوب ساختارهايي كه واليت فقيه تعيين     
همراه نخواهد داشت. نحله فكري همسو با محمد خاتمي و مشخصاً شخص ايشان در اين مـيـان بـا               مردمي به 

ارزيابي اشتباه از ماهيت واقعي نيروهاي قدرتمند كه ابزارهاي سركوب را تمام و كمال در اختيار دارند كمكي بـه            
تحلـيـل    حاصل، به آفريني بي كند. توانِ جنبش مردمي را با مماشات، چانه زني در باال و توهم         جنبش مردمي نمي  

 نبريم.

 ادامه  مصاحبه با رفيق سالم..  ادامه  نقدي بر گفتمان كنوني اصالح طلبان ...

هاي مـلّـي       توسعه و گسترش ظرفيت   
براي استخراج مستقيم ثروت نـفـتـي         
عراق هستيم. ما همچنين بر ضـرورت        
رسيدن به يك اتفاق نـظـر در مـورد            

 ابالغ رسمي قانون نفت تأكيد داريم.
هاي عـمـدة      حزب ما يكي از اولويت    

خـود را بـهـبـود سـطـح زنـدگـي                 
هاي جامعه از راه      ترين بخش   دست  تهي

هاي ضروري  يي از اقدام    انجام مجموعه 
ها عبارتـنـد      داند؛ برخي از اين اقدام      مي

گذاري اجتماعي بيشـتـر در         از: سرمايه  
امر مسكن، آموزش و بهداشت بـراي        
برآورده كردن نيازهاي فوري جامعه، و      
برقراري يك نظام تأمين اجـتـمـاعـي         

 (رفاه) جامع.
در عرصة حقوق دمـوكـراتـيـك و           

هـاي     هاي مدني، يكي از هـدف       آزادي
عمدة ما تأمين و تضمين آزادي تشكل       
در سنديكاها براي همة كـارگـران، از         
جمله كاركنان بخش دولـتـي، و دور          
ريختن قانون كار دورة صدام و سرعت       
بخشيدن به تصويب و ابالغ يك قانون      

 كار عادالنه.
 

توانـد    آيا حزب كمونيست مي   
آزادانه در جامعه و در مـيـان          
مردم كار كند؟ خبـر تـرور و          
كشتن رفيق مهدي مصـطـفـي       
وادي (ابوشعيب) ما را بسـيـار          
متأثر و متأسف كرد. انگيزة اين       
 قتل چه بود و عامل آن كه بود؟

ترور رفيق مهدي مصطفي در روز        
فـرورديـن) ضـربـة           31آوريل (     20

سنگيني بود به حزب ما و رفقاي ما در         
شهر موصل (در استان نينوا). رفـيـق             
شهيد ما مبارز بسيار فعالي بـود و در           
مقابل همة تهـديـدهـا و خـطـرهـا،             
شجاعانه در كارزار تبليغاتي بـه نـفـع          

ائـتـالف   ”    -ائتالف انتخـابـاتـي مـا       
كرد. او     فعاليت مي   -“ دموكراتيك مدني 

كمونيست شناخته شده و هـنـرمـنـد          
خالقي بود، و به همين سـبـب هـم            

هـاي مسـلّـح         هدف سوءقصد گـروه   
 انديش و تروريست قرار گرفت. تاريك

شــهــر مــوصــل جــو ســيــاســي        
ــظــه  ــحــاف ــه   م ــاران ــي دارد و         ك ي
هاي سنّتي و افـراطـي و          ناسيوناليست

هـاي    گرا پايگاه   هاي سياسي فرقه    گروه
محكمي در آنجا دارند. عالوه بر ايـن،      
اين شهر نسبتاً نزديك به مرز سـوريـه         
است. مناقشة جاري در سوريه و حضور        

دولـت اسـالمـي       ” پررنگ القاعده و     
در آنجا موجـب حضـور        “ عراق و شام  

تر و فعاليت شـديـدتـر ايـن             گسترده
هـاي     هاي افراطي و ديگر گـروه       گروه

مسلّح مشابه در موصل و حـوالـي آن          
شده است. رفيق شهيد مـا قـربـانـي             

 اعمال جنايتكارانة اين عده شد.
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روز جهاني كارگر، نماد مبارزة 
 زحمتكشان جهان براي زندگي بهتر

سال گذشته، زحمتكشان جـهـان در روز             125امسال نيز مثل    
ارديبهشت و اول ماه مه، براي بزرگداشـت ايـن            11جهاني كارگر،   

روز، نشان دادن همبستگي خود با يكديگر، بيان روشن خـواسـت             
خود براي زندگي عادالنه و شايسته و حفاظت از دستاوردهاي خود،           

ها آمدند. در       شان، به خيابان    و عليه رياضت و تضييق حقوق بنيادي      
تـريـن      فقط بنيادي   ها سال است كه نه      كشور ما ايران، متأسفانه ده    

حقوق كارگران و زحمتكشان در زمينة تأمين معاش و بـرخـورداري            
از امنيت شغلي و دستمزد و مزاياي شايسته و شرايط كاري امن و              

هاي آنهـا بـراي        انساني زير پا گذاشته شده است، بلكه همة تالش        
هاي صنفي    ايجاد تشكل و همبستگي و فعاليت متحدانه در سازمان        

و سنديكايي مستقل نيز به شديدترين وجهي سركوب و مـحـدود              
شده است، و حتّي اجازة برگزاري آزادانة روز جهاني كارگر نيـز بـه               

طور كه در خبرهـا آمـد، امسـال             شود. همان    زحمتكشان داده نمي  
پيمايي و تجمع مستقـل       فقط به كارگران ايران اجازة برگزاري راه        نه

داده نشد، بلكه تعدادي از كارگران و فـعـاالن كـارگـري را كـه                   
ترين وجهي مراسم بزرگداشت روز جـهـانـي             خواستند به ساده    مي

كارگر را برگزار كنند، دستگير و به زندان بردند. درسـت در روزي                
كه كارگران بايد بتوانند آزادانه دور يكديگر جمع شوند و همبستگي           
خود را به نمايش بگذارند، مخالفان اين همبستگي براي خفه كردن           

شوند. دردآور اسـت    صداي كارگران بار ديگر به خشونت متوسل مي    
كه در اين روز، حكومتيان حرف زدند، ولـي حـرف زدن بـراي                  
صاحبان روز كارگر ممنوع بود! اما مبارزة زحمتكـشـان ايـران در                

شان نشان داده است      نزديك به صد سال گذشته براي احقاق حقوق       
كه كارگران و زحمتكشان ايران همواره و در هر شرايطي از تـالش          

ترين حـقـوق خـود دسـت            براي به دست آوردن و دفاع از بنيادي       
اند، حتّي اگر به قيمت زندان و شكنجه و مرگ بوده است،              برنداشته

يي جز وحـدت و     خوبي آگاهند كه براي تحقق اين هدف، چاره  و به 
تشكيالت ندارند. امسال برادران و خواهرانِ زحمتكشان ايـران در           

هاي ويـژه و       ديگر كشورهاي جهان، عالوه بر بيان آشكار خواست       
ملّي خود، بر همبستگي خود با ديگر زحمتكشان جهان نيز تـأكـيـد       

يـي جـهـانـي         كردند، زيرا كه مبارزه براي زندگي انساني را مبارزه        
كنند و هـر      دانند. هر سركوبي را در هر جا كه باشد، محكوم مي             مي

 دانند. موفقيتي را در هر جا كه باشد، موفقيت خود مي
ترين مراسم روز جهـانـي كـارگـر امسـال، در                 يكي از باشكوه  

ويژه هاوانا برگزار شد. زحمتكشان كوبا در هاوانا           شهرهاي كوبا و به   
ها آمدند تا ضمن حمايت از دولت حزب كمونيـسـت بـه                به خيابان 

وري و     رياست رفيق رائول كاسترو، خواستار بهبود كارآمدي و بهره        
نظم اقتصادي كشور بشوند تا حفظ و توسعة دستاوردهاي اجتماعي          
سوسياليستي خود را تضمين كنند. يوليسس گـيـارتـه، دبـيـركـل                

پيمايي و تجمع كـارگـران        فدراسيون كارگران كوبا تنها سخنران راه     
بود كه پرزيدنت رائول كاسترو نيز در آن شركت داشت. دبـيـركـل               

هـاي    فدراسيون كارگران كوبا در سخنان خود گفت كه حضور توده         
پيمايي روز كارگر، اعالم حمايت صادقانه از دولـت، و              مردم در راه  

رساندن اين پيام به گوش جهانيان است كه مردم كوبا متحدانه از             
هـاي     كنند. فدراسيون كارگران كوبا از اصالح        انقالب خود دفاع مي   

 اخير دولت رائول كاسترو حمايت كرده است.
در تركيه، دولت آن كشور تجمع مردم در روز جهاني كارگر را در             

هزار پليس بـه      30ميدان تقسيم قدغن كرده بود و به همين منظور          
رغم ممنوعيت دولت بـراي     ها اعزام كرده بود. مردمي كه به        خيابان

هاي استانبول آمده بودنـد، بـا          بزرگداشت روز جهاني كار به خيابان     
آور پـرتـاب        خشونت پليس روبرو شدند كه به سوي آنها گاز اشك    

كرد. ميدان تقسيم از اين لحاظ براي زحمتكشان تركيه اهـمـيـت               
سال پيش در چنين روزي در هـمـيـن            37نمادين فراواني دارد كه     

پيمايان روز كارگر آتش گشوده شد كه منجر به           ميدان، به سوي راه   
نفر شد. برگزاري روز جهاني كـارگـر امسـال در            34كشته شدن   

تركيه، فرصت ديگري بود براي زحمتكشان آن كشور كه نارضايتي          

خود را از وضعيت اقتصادي و سياسي كشور و دولت حاكم نشـان دهـنـد، كـه                     
متأسفانه پليسي آن را به خشونت كشيد. به گفتة نمايندة سنديـكـاي كـاركـنـان              

آميز] نشان دهندة دلبسـتـگـي          اين فاشيسم است. اين [برخورد خشونت       ” پزشكي،  
 “آميز اردوغان به قدرت است و بس. وسوسه

سـال در      23در روسيه، امسال در حدود صد هزار نفر براي نخستين بار پس از              
ميدان سرخ مسكو جمع شدند تا مراسم بزرگداشت روز جهاني كارگر را بـرگـزار                 

دهـي شـده بـود. حـزب               كنند كه توسط سنديكاهاي كارگري روسيه سازمـان       
پيمايي جداگانه ديگري را تدارك ديده بود كه هـزاران      كمونيست فدراسيون نيز راه   

نفر در آن شركت داشتند و عالوه بر مطرح كردن شعارهايي در مـورد مـبـارزة                    
كارگران براي احقاق حقوق و همبستگي جهاني، نسبت به عملكرد ضعيف دولـت             
نيز اعتراض كردند. در ديگر شهرهاي روسيه، از جمله در كـراسـنـويـارسـك در                   

 پيمايي مشابهي برگزار شد. سيبري نيز تظاهرات و راه
در جمهوري صربستان، شماري از سنديكاهاي كارگري تظاهراتي اعتراضـي را         

هاي رياضتي اعالم شـده        در بلگراد برگزار كردند تا نگراني خود را نسبت به اقدام          
 توسط دولت جديد صربستان اعالم كنند.

در اوكراين، حزب كمونيست آن كشور تظاهراتي را براي روز جهاني كارگـر در           
اسلوويانسك در مقابل ساختماني كه مجسمة لنين بر باالي آن برپا شـده اسـت،                

هايي در دست داشتند مبني       نوشت  تدارك ديده بود. حاميان حزب كمونيست پارچه       
 جمهور كنوني غاصب و قاتل است و بايد از آن مقام استعفا دهد. بر آنكه رئيس

در فرانسه، مطابق سنّتي ديرينه، زحمتكشان براي اعالم همبستگي طـبـقـاتـي              
ها آمدند. در يك تظاهرات در مارسي در            هاي رياضتي به خيابان     خود و عليه اقدام   

 .“نه به ديكتاتوري بازار”شد به اين مضمون:  يي ديده مي جنوب فرانسه، نوشته
ها آمدند تا در روز جهاني كارگـر          ها هزار تن در شهر آتن به خيابان         در يونان، ده  

هاي ريـاضـتـي دولـت و ضـربـه زدن بـه                     صداي اعتراض خود را عليه اقدام     
 دستاوردهاي اجتماعي زحمتكشان را بلند كنند. 

ها هزار تن به دعوت سنديكاهاي كـارگـري در              در جمهوري دومينيكن نيز ده    
ها آمدند تا ضمن بزرگداشت روز جهاني كارگر، خـواسـت             شهر دومينگو به خيابان   

 خود براي زندگي بهتر و عليه و فقر و نابرابري را اعالم كنند.
تظاهرات مشابهي در كلمبيا و السالوادور و ونزوئال و شيلي و برزيل نيز بـرگـزار                

 شد كه در مواردي به خشونت نيز كشيده شد، از جمله در كلمبيا.
در كواالالمپور، پايتخت مالزي، تظاهرات بزرگي به مناسب روز جهاني كـارگـر             

هاي روز در مالزي، مسئلة افزايش شـديـد            ترين موضوع   برگزار شد. يكي از عمده     
ها بر موادي مثل شكر است. نارضايتي مردم از اين وضعيـت    ها و قطع يارانه   قيمت

 شد. روشني در تظاهرات كواالالمپور ديده مي اقتصادي، به
در لندن، پايتخت انگلستان، ده هزار فعال سنديكايي و كارگري و اجـتـمـاعـي                
مراسم روز جهاني كارگر را در ميدان ترافالگار برگزار كردند كه در آن از دو رهبـر                 
برجستة سنديكايي و سياسي چپگراي آن كشور، توني بن و باب كرو، كـه چـنـد                  
هفته پيش درگذشتند، تقدير شد. حضور بي سابقه فعاالن سنديـكـايـي در ايـن                   
تظاهرات با توجه به اينكه روز اول ماه مه در انگلستان تعطيل عمومي نـيـسـت،                  

مبـارزه  ” قابل توجه بود.  پيام زحمتكشان انگليسي به دولت آن كشور اين بود كه                
 “براي احقاق حقوق كارگران ادامه دارد.

پيمايي روز جهاني كارگر در شهرهاي كشور برگزار          در اسپانيا نيز تظاهرات و راه     
، و حـزب      UGTو      CCOOهاي كارگري بزرگ آن كشور،        شد كه سازمان  

دهندگان آن بـودنـد. در          كمونيست و سازمان جوانان كمونيست اسپانيا از سازمان       
بـدون  ” پيمايان بود نوشته شـده بـود:           هايي كه در دست راه نوشت يكي از پارچه  

اشتغال عادالنه، بازيابي اقتصادي ممكن نيست. يكپارچگي اجتماعي بيشتر بـراي            
 .“دموكراسي بيشتر
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واستار صلح است؟خآيا اسرائيل 
هاي سازمان ملل از سوي رهـبـران       پس از پذيرش و تصويب توافقنامه     

و بـه قصـد      اين اقدام   ين، در هفته گذشته اسراييل به تالفي        طملت فلس 
دست بـه     ،  سخت و بيدادگرانه    يهاي  ين، با تحريم  طفلسدادن به   گوشمالي  
 حمله زد.

يك مقام مسئول اسراييلي گفت كه براي پرداخت بدهي از پول ماليات            
 اينكهو ديگر     شد،اسراييل استفاده خواهد      وسيلة  بهها    ينيطجمع شده فلس  
هاي اسراييل محدود     در بانك   شاناندازهاي  به پس را  ها    ينيطدسترسي فلس 

 خواهد شد.
  اينكـه با توجه به       ،اين مقام گمنام نموداري از چگونگي و تأثير تحريم        

كه برابر است بـا دو سـوم            پاوندميليون    59,5اسراييل مبلغي در حدود       
ين، حق ماليات  بابت محصوالتـي كـه عـازم             طبودجه مالي دولت فلس   

 كند، ارائه نداد. دريافت مي اند ينطفلس
بـرداري    از طرح استخراج و بهره    انصراف  هاي اسراييل همچنين      تحريم

 .شود ميرا شامل هاي نوار غزه  گاز زير دريا در نزديكي كرانه
ين در   طگفت كه فلس    ،ينيطمقام ارشد فلس  ياسر عبدربو،     ،با وجود اين  

ايـن  ” برابر زورگويي غيرقانوني سر فرود نخواهد آورد. او اظهار داشـت:        
ها نشانگر اين است كه اسرايـيـل          هراساند. اين تحريم     ها ما را نمي     تحريم

يك دولت اشغالگر نژادپرستي است كه به سالح تنبيه جمـعـي شـامـل                
ترين حـقـوق      نشين و انكار و نپذيرفتن ابتدايي       هاي يهودي   توسعه شهرك 

هفته گذشته بان كـي مـون،         “  يك خلق دست يازيده است.     در مقام   ما  
درخواست دولت فلسطين براي پيوستن بـه اجـراي            ،رييس سازمان ملل  

د كـر نامه و مصوبات سازمان ملل را پذيرفت. كشور سويس اعالم               پيمان
المللي جنگ    نامه ژنو، كه شرايط بين      تواند به پيمان    كه اكنون فلسطين مي   

يل در رابطه بـا      ئكند بپيوندد. اسرا     ها را تعيين مي     و اشغال و پيامدهاي آن    
هـاي     نامه كه اشغال استعماري سرزمـيـن        فلسطين، با مقررات اين پيمان    

كند و مدعي است كه اين مقررات نبايد          كند  مخالفت مي     ديگر را منع مي   
زيرا همه دنيا آن را به شـكـل يـك              ،برده شوند   كار  بهدر مورد فلسطين    

 .شناسند نميدولت مستقل 
مـيـالدي بـا         2012اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در سـال            

 عـنـوان     بهراي، به عضويت فلسطين در اين مجمع   9راي در مقابل 138
يل، ئهاي مخالف از كشورهاي اسرا      يك دولت قانوني ناظر اقدام كرد. راي       

اياالت متحده، كانادا، جمهوري چك، جزاير مارشال، ماكرونيزيا، نـارواوو،          
 و پاالئو  بود. ،پاناما

تهديد   ،يل، نافتالي بِنت  ◌ٔ از سوي ديگر، وزير دست راستي اقتصاد اسرا       
هاي زنداني اقدام كند      كرده است كه اگر اين دولت براي آزادي فلسطيني        

نام دارد از دولت ائتـالفـي بـيـرون            “ حزب خانه يهود  ” حزب خود را كه     
نشين غيرقانوني در      هاي يهودي   خواهد كشيد. او همچنين الحاق شهرك      

شد و  را به اسرائيل خواستار     اشغال شده كرانه غربي رود اردن         هاي  منطقه
تزيپي ليوني، سرپرسـت      اند.   بست رسيده   گفتگوهاي صلح به بن   كه،  گفت  

رفتار آقاي بـنـت     ”   : در اين مورد گفت     ،گروه اسراييل در گفتگوهاي صلح    
او در ادامـه گـفـت:      “  شباهت دارد. “  انگيز    كودك تحريك ” به رفتار يك      

اگر قصد داري به يك حماقت كامل برسي، به همين ترتيب ادامه بده تا        ” 
ها) برسيم و همه دستاوردها را نـيـز            ديگر نتوانيم به سازشي (با فلسطيني      

  “ تباه سازيم.
نيروهاي مترقي فلسطيني معتقدند كه توافقي كـه بـيـن سـازمـان                 

بخش فلستين و حماس در هفته گذشته در غزه امضاء شد در واقـع          آزادي
و قرارهاي پس از آن در        1390آغاز اجرايي كردن معاهدة قاهره در سال        

هـا و       توان آن را به معناي دستيابـي بـه تـوافـق             بدوحه بود، تا اينكه     
ها مطرح مي كنند كه شـرايـط مـوجـود              دستĤوردهاي نوين دانست.  آن     

يني به برداشتن چـنـيـن       طباعث شد كه اين دو جريان سياسي عمده فلس        

 گردند.وادار گامي 
شـوراي  ” و از رهبـران       “ شوراي صلح فلسطين  ” رفيق دكتر عقل تقز، رهبر      

در اين رابطه  اظهار داشت: پس از تغيير رژيم در مصر، حمـاس    ،“ جهاني صلح 
المسلمين در    در موقعيت بسيار دشواري قرار گرفت. از دست دادن قدرت اخوان           

المسلمين يك گروه     مصر، به تنش در مناسبات حماس و مصر دامن زد؛ اخوان          
در صحراي سينـا      ويژه  بهتروريستي اعالم شد، حماس به دخالت در امور مصر          

گرديد. دسترسي غزه به     متهم  هاي تروريستي در مصر       رساني به فعاليت    و ياري 
فشار از سـوي      عالوه،  بهها بسيار محدود شد.        دنياي خارج پس از تخريب تونل     

هـايـش بـه         كمـك به ديگر كشورهاي خليج فارس بر قطر براي پايان دادن          
در سـوريـه        خصـوص    بـه المسلمين و كم شدن نقش قطر در منطقه            اخوان

آمـدن شـرايـط         وجـود    بهديگري در     هاي  عامل(شكست طرح تغيير رژيم)،       
حماس خود را در موقعيت بسيار دشواري يافت كه تنها            ،. بدين ترتيب   ندموجود

و آشتي ملي با امكانِ بهبود موقعيت در شـرايـط           “  درون” راه خروج رويكرد به     
 ين از طريق ايفاي نقش سياسي بود.طداخلي فلس

سال مذاكره    20كه پس از      دارنددر سوي ديگر، الفتح و محمود عباس قرار         
اسرائيل در اين مـدت       ند، اما ا  ، هيچ دستاوردي براي فلسطين نداشته     اسرائيلبا  

 در مقام رسميت شناخته شدن اسراييل       ، به است  ها ادامه داده    به ساختن شهرك  
هاي سازمان ملـل      و از پذيرش قطعنامه   است،  بوده  را خواستار   يهودي    يكشور

فلسطيني از خـارج      بازگشت مهاجرانو مسئلة   1967در مورد مرزهاي   ويژه  به
امتنـاع    فلسطين،  -اسرائيلاي براي حل مسئلة       پايه  يعنصربه وطن در حكم     

داخلي درسازمان الفتح ميان عباس و       هاي    اختالف  ،ورزيده است. عالوه بر آن     
گويد مـحـمـود        اگر ادعاي اسرائيل را كه مي       اند.   تأثير نبوده   محمود دهالن بي  

پذيرفتني باشد، در واقع    ها را در مذاكرات ندارد        ينيطعباس نمايندگي همه فلس   
 .ها است اختالفبه همين يي  اشاره

اند كه ايـن تـوافـق تـغـيـيـري در                 اسرائيل و اياالت متحده اعالم كرده 
هـاي    راه  مسدود كردن شان نخواهد داشت در حالي كه اسرائيل با           هاي  سياست

براي تـنـبـيـه تشـكـيـالت            گام نخست   ها،    ها به بانك    انتقال پول فلسطيني  
ميـان    تاخودگردان فلسطين را برداشته است و از محمود عباس خواسته است            

د كـر اعـالم    نيز يكي را انتخاب كند. اياالت متحده  “  صلح” اتحاد با حماس و     
 نخواهد كرد. “روند صلح ”كه اين توافق كمكي به 

تا اين لحظه تغيير چشمگيري در موضع اياالت متحده           ،ما بر اين باوريم كه    
شان در اين     هاي  هايي كه در پياده كردن برنامه       با وجود دشواري    -در خاورميانه 
روي نداده است. ما اعتقاد داريم كه دليل شكست ايـن رونـد،                  -منطقه دارند 

 يند است.ادر اين فر طرف نبودنِ آن بيپشتيباني اياالت متحده از اسرائيل و 
رغم حركت مصر به سمت روسيه، بهبود روابط عراق         بر  ،اوضاع در خاورميانه  

توان گفت تغـيـيـري در          و شرايط سوريه، هنوز با ثبات نيست و نمي          ،با ايران 
 توازن نيروها صورت گرفته است.
ين كمك خـواهـد      طبه جنبش فلس    ،ها  ينيطوحدت و يكپارچگي دوبارة فلس    

 ،المللي  هاي بين   در گردهمايي   يكپارچه  اي  رهبريحضور  با  و ممكن است      ،دكر
ـ             اسـاسـي، جـامـعـه           ياثري مثبت داشته باشد. اما براي دستيابي به راه حـل

الملـلـي و       المللي بايد با نقشي بسيار فعال اسرائيل را به اجراي قوانين بين             بين
وادار   [اسرائيل و فلسطين]    دو كشور [وجود]  هاي سازمان ملل و راه حل         قطعنامه

 -نقش سازمان آزاديبخش فلسطين به موضع و نقش حماس در سازمـان             . كند
و نيز   نتايج انتخابات و برآيند نـيـروهـا               -در صورت مشاركت در تركيب آن     

به نفع تشكيـالت خـودگـردان         “ ساف“دارد، چنانكه در كاهش نقش      بستگي  
ديم. آيا حماس در دولت سهيم خواهد شد و يا فـقـط در                كرفلسطين مشاهده   

 تركيب ساف وارد خواهد شد و نقش اپوزيسيون را بازي خواهد كرد؟
ها نسبت به موفقيت اين توافق چندان         بخاطر تجربه منفي گذشته، فلسطيني    

اكثر تحليلگران سياسي بر اين باورند كه تشكيل دولـتـي از               خوشبين نيستند.  
اما بايد گفـت كـه         است،پذير    طرف امكان   هاي بي   ها و يا شخصيت     تكنوكرات

همچون انتخابات شـوراي مـلـي         “ ساف“هايي جدي در سازمان   هنوز مسئله 
وجـود     ها جز ايندر غزه، قانون انتخابات و  ويژه بهفلسطين، نيروهاي انتظامي  

 دارند كه بايد به آن توجه شود.

 ادامه حل مسئله فلسطين ...
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فقيه، حـمـايـت       هاي فرهنگي ولي    سياست
دولت و اجراي طرح امنيت اخالقي

كه حسن روحاني خطـاب بـه مـنـتـقـدانِ                درحالي
اش اعالم مي كند كه اهالي فرهنـگ گشـت         حكومتي

ويژه در شهرهـاي      مردم ميهن ما، به   خواهند،    ارشاد نمي 
سـت كـه اجـراي           هاي متـمـادي     بزرگ كشور، سال  

اي چـون       گرايـانـه و ضـدانسـانـي          هايي واپس   طرح
هاي ارشاد، امنيت اخالقي، و ساماندهيِ فضـاي           گشت

هـا بـا        اند. تمامي ايـن طـرح         اجتماعي، را شاهد بوده   
پـرواي حـقـوق         خشونت، اهانت، و نقض خشن و بي      

اند. نـتـيـجـة         دمكراتيك فردي و اجتماعي همراه بوده  
هاي گوناگون    هايي، رشد ناهنجاري    اجراي چنين برنامه  

فرهنگي، اخالقي، و اجتماعي بوده و اسـت. پـس از            
روي كار آمدن دولت حسن روحاني در انـتـخـابـاتـي              

شده، از سوي برخي مشاوران و نـزديـكـان              مهندسي
حضـورِ  “  تـعـديـلِ   ” رئيس جمهور جديد در زمـيـنـة           

بـا    -هاي امنيت اخالقي و موردهاي مشابه با آن         گشت
هـاي جـنـبـشِ          هدف و در راستاي مهندسيِ خواست     

 شد.  داده “ هايي قول” -ها مردمي و كنترل اعتراض
، وزارت   “ و قـرارهـا       قول” اصطالح    رغم اين به    اما بر 

كشور و نيروي انتظـامـي و بسـيـج كـمـاكـان در                   
  گرايانه را ادامه هاي واپس   هاي مختلف اين طرح     پوشش

خصوص با زنان و دختـران        دهند، و با شهروندان، به      مي
آميز و سركوبگرانـه      و پسران جوان، برخوردهايي توهين    

هاي بسياري را مـيـان مـردم             كنند كه نارضايتي    مي
است. چندي پيش، با حمايت مستـقـيـم و                برانگيخته
معروف و نهـي      فقيه، اليحة حمايت از امر به         فعال ولي 

از منكر در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمـي   
كوشـنـد     ها مي   يي كه برخي جناح     تدوين گرديد، اليحه  

 22يي قانوني تبديل كنـنـد. ايسـنـا،               را به مصوبه    آن  
نـايـب ريـيـس       ” فروردين ماه، در گزارشي نـوشـت:          

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با اشاره بـه         
اينكه به دنبال ارائة طرح حمايت از امر به مـعـروف و                

نهي از منكر هستيم گفت، قطعاً اين مـوضـوع را بـا               
كـرد و بـا             تصويب مجلس به قانون تبديل خواهيم     

كردن بـرخـي        دنبال برطرف     رايزني شوراي نگهبان به   
شـود:     درادامه اين گزارش افزوده مي    “  نقايص هستيم.  

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمـي  ” 
كه جوانان بـا      با اشاره به سخنان...  رهبري مبني براين          

جديت نسبت به مسائل فرهنگي اهتمام داشته باشـنـد          
گفت، مردم بايد از مسئوالن مسائل فرهنگي را مطالبه         
كنند... با احياي امر به معروف و نهي از منكر... ديـن                    

 “شود. زنده مي
هاي اخير ميلياردها     برانگيز آن كه، در طول سال       توجه

تومان از درآمد كشور و بخش چشمگيري از بـودجـه            
ساليانه كشور زير عنوان هزينة مسائل فـرهـنـگـي و             

موردهايي چون حمايت از امر به معروف       
شـود و       و نهي از منكر حيف و ميل مي       

هاي مذهبـي و       بنيادهاي انگلي، موسسه  
 رود. يغما مي روحانيان حكومتي به

گرايان درصددند تا بر      كه واپس   درحالي
طرح ضدانساني حمايت از امر به معروف       
و نهي از منكر جامه قانون بپـوشـانـنـد،           
پاسدار رادان، جانشين فرمانده نـيـروي        

چـاك     انتظامي و يكي از مدافعان سينـه      
هاي ارشـاد،     طرح امنيت اخالقي و گشت    

درخصوص نقش نيروي انـتـظـامـي در          
و خـيـزش        88سركوب مردم در سال     

فقيه  مردمي برضد كودتاي انتخاباتي ولي    
هـيـچ   ” نژاد، اعالم كرد:   احمدي  -سپاه  -

 88زمان از عملكرد خودم در فـتـنـه             
پشيمان نيستم و اگر بازهـم بـاشـم و            

اي باشد دوباره برخورد قاطـع        بازهم فتنه 
كنم... من براي حـمـايـت از ولـي                 مي

ــام                 ــج ــا را ان ــاره ــن ك ــان... اي زم
مـاه     فرورديـن   25[روزنامه شرق،    “  دادم

]. پيش از او فـرمـانـده نـيـروي              1393
با مـردم و    “  برخورد قاطع” هاي مختلف در سطح شهرها و         انتظامي نيز باتاكيد بر ادامة كار گشت      

بود كه، نيروي انتظامي وظايف ذاتي و دايمي در طـرح              هرگونه حركت اعتراضي، يادآوري كرده      
صورت   هاي مختلف ازجمله گشت ارشاد] به        امنيت اخالقي دارد. اين طرح [امنيت اخالقي و گشت          

ماه،   فروردين  18شود. پاسدار احمدي مقدم، بنا به گزارش روزنامه شرق،             مستمر در كشور اجرا مي    
هـاي     شده] و برداشتن گـام       با ايجاد يك حماسه سياسي [بخوان: انتخابات مهندسي         ” اعالم كرد:    

ها و مذاكـره بـا غـرب]            اوليه براي تحقق حماسة اقتصادي [بخوان: اجرايِ فاز دوم حذف يارانه            
اي در تامين نظم و امنيت نقش داشته باشنـد... اقـدامـات                   نيروي انتظامي توانسته با نمو شايسته     

چون سامانـدهـي      است... برخي اقدامات هم          در طرح امنيت اخالقي انجام شده       92خوبي در سال    
هاي بسـيـج و نـيـروي             دريا در تابستان در دست بررسي است... طرح امنيت اخالقي [و گشت               

مهوري جنتظامي  ايروي  نانتظامي در سطح شهرها] موسمي نيست. اين طرح ماموريت ذاتي ناجا [              
ست.ا ن] ا را ي  “سالمي ا

هـاي ارشـاد ادامـه           مانده و قرون وسطايي امنيت اخالقي و گشـت          اين ترتيب، طرح واپس     به
خواهند داشت و از اين رهگذر بازهم حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي مردم بيـش از پـيـش                

هـاي ضـدمـردمـي در زمـره               گردد. تعطيلي كامل و هميشگي چنين طـرح   نقض و پايمال مي 
  هاي جنبش مردمي است! خواست

 
 

هاي نقدي، ميزان دستمزد كارگران و مانورهاي وزارت كار يارانه
نام براي دريافت يارانه نقدي و هياهوي تبليغاتي هدفمند پيرامـون ضـرورت                در گرماگرم ثبت    

هاي وابسـتـه بـه         ها و خبرگزاري هاي متعددي در رسانه     انصراف از دريافت يارانه نقدي، گزارش     
نقل از مسئوالن وزارت كار، تـعـاون و        رژيم درخصوص سطح دستمزد كارگران و زحمتكشان به 

 رفاه اجتماعي انتشار يافت.
هزار تـومـان      724حداقل حقوق امسال كارگران     ” داد:     ماه، گزارش   فروردين  16خبرگزاري مهر،   

هاي جديد حـقـوقـي        هاي حقوقي، از پايان فروردين ماه جاري افزايش         افزايش جديد فيش    5شد.   
 30هزار تومان، بن نقدي       10حق مسكن ماهيانه هر كارگر        براي مشموالن قانون كار اعمال و به      

 “هزارتومان... افزوده خواهد شد.6هزار تومان، حق سنوات 
همراه وزير اقتصاد و معاون رئيس كل بانك مركزي جمهـوري             پيش از اين، معاون وزير كار به      

بود كه، مطابق برنامه دولت امسال سطح دستمزد كارگران مشمول قـانـون                 كرده    اسالمي، اعالم 
كار افزايش قابل توجه داشته و عالوه بر مصوبه شوراي عالي كار درخصوص حداقل دستمزدهـا،                

امـر        اي مانند حق مسكن، بن كارگري و حق اوالد و غيره افزايش داشته و ايـن               مزاياي جانبي 
 است! سبب درآمد بيشتر خانوارهاي كارگري 

تن از زحمتكشان ميهن ما را           ها  تواند واقعيت زندگي ميليون     اي نمي   چنين مانورهاي فريبكارانه  
شده روي افزايش ناچيز مـزايـايـي          را نيز بايد بيفزاييم كه، مانور حساب          كتمان و پنهان سازد. اين     

گيرد كه پس از مصوبه شوراي عالـي كـار و               روي صورت مي    چون حق مسكن و بن نقدي ازآن      
اي بسيار ژرف درميان طبقه كارگر و ديـگـر             تعيين حداقل دستمزدها براي سال جاري، نارضايتي      

هـاي كـارگـري اسـت،            زحمتكشان پديد آمده است و رژيم نگران رشد و گسترش اعـتـراض             
طـورِجـدي رژيـم         توانـد بـه      ها، مي   هايي كه درپيوند با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه          اعتراض

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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واستار صلح است؟خآيا اسرائيل 
هاي سازمان ملل از سوي رهـبـران       پس از پذيرش و تصويب توافقنامه     

و بـه قصـد      اين اقدام   ين، در هفته گذشته اسراييل به تالفي        طملت فلس 
دست بـه     ،  سخت و بيدادگرانه    يهاي  ين، با تحريم  طفلسدادن به   گوشمالي  
 حمله زد.

يك مقام مسئول اسراييلي گفت كه براي پرداخت بدهي از پول ماليات            
 اينكهو ديگر     شد،اسراييل استفاده خواهد      وسيلة  بهها    ينيطجمع شده فلس  
هاي اسراييل محدود     در بانك   شاناندازهاي  به پس را  ها    ينيطدسترسي فلس 

 خواهد شد.
  اينكـه با توجه به       ،اين مقام گمنام نموداري از چگونگي و تأثير تحريم        

كه برابر است بـا دو سـوم            پاوندميليون    59,5اسراييل مبلغي در حدود       
ين، حق ماليات  بابت محصوالتـي كـه عـازم             طبودجه مالي دولت فلس   

 كند، ارائه نداد. دريافت مي اند ينطفلس
بـرداري    از طرح استخراج و بهره    انصراف  هاي اسراييل همچنين      تحريم

 .شود ميرا شامل هاي نوار غزه  گاز زير دريا در نزديكي كرانه
ين در   طگفت كه فلس    ،ينيطمقام ارشد فلس  ياسر عبدربو،     ،با وجود اين  

ايـن  ” برابر زورگويي غيرقانوني سر فرود نخواهد آورد. او اظهار داشـت:        
ها نشانگر اين است كه اسرايـيـل          هراساند. اين تحريم     ها ما را نمي     تحريم

يك دولت اشغالگر نژادپرستي است كه به سالح تنبيه جمـعـي شـامـل                
ترين حـقـوق      نشين و انكار و نپذيرفتن ابتدايي       هاي يهودي   توسعه شهرك 

هفته گذشته بان كـي مـون،         “  يك خلق دست يازيده است.     در مقام   ما  
درخواست دولت فلسطين براي پيوستن بـه اجـراي            ،رييس سازمان ملل  

د كـر نامه و مصوبات سازمان ملل را پذيرفت. كشور سويس اعالم               پيمان
المللي جنگ    نامه ژنو، كه شرايط بين      تواند به پيمان    كه اكنون فلسطين مي   

يل در رابطه بـا      ئكند بپيوندد. اسرا     ها را تعيين مي     و اشغال و پيامدهاي آن    
هـاي     نامه كه اشغال استعماري سرزمـيـن        فلسطين، با مقررات اين پيمان    

كند و مدعي است كه اين مقررات نبايد          كند  مخالفت مي     ديگر را منع مي   
زيرا همه دنيا آن را به شـكـل يـك              ،برده شوند   كار  بهدر مورد فلسطين    

 .شناسند نميدولت مستقل 
مـيـالدي بـا         2012اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در سـال            

 عـنـوان     بهراي، به عضويت فلسطين در اين مجمع   9راي در مقابل 138
يل، ئهاي مخالف از كشورهاي اسرا      يك دولت قانوني ناظر اقدام كرد. راي       

اياالت متحده، كانادا، جمهوري چك، جزاير مارشال، ماكرونيزيا، نـارواوو،          
 و پاالئو  بود. ،پاناما

تهديد   ،يل، نافتالي بِنت  ◌ٔ از سوي ديگر، وزير دست راستي اقتصاد اسرا       
هاي زنداني اقدام كند      كرده است كه اگر اين دولت براي آزادي فلسطيني        

نام دارد از دولت ائتـالفـي بـيـرون            “ حزب خانه يهود  ” حزب خود را كه     
نشين غيرقانوني در      هاي يهودي   خواهد كشيد. او همچنين الحاق شهرك      

شد و  را به اسرائيل خواستار     اشغال شده كرانه غربي رود اردن         هاي  منطقه
تزيپي ليوني، سرپرسـت      اند.   بست رسيده   گفتگوهاي صلح به بن   كه،  گفت  

رفتار آقاي بـنـت     ”   : در اين مورد گفت     ،گروه اسراييل در گفتگوهاي صلح    
او در ادامـه گـفـت:      “  شباهت دارد. “  انگيز    كودك تحريك ” به رفتار يك      

اگر قصد داري به يك حماقت كامل برسي، به همين ترتيب ادامه بده تا        ” 
ها) برسيم و همه دستاوردها را نـيـز            ديگر نتوانيم به سازشي (با فلسطيني      

  “ تباه سازيم.
نيروهاي مترقي فلسطيني معتقدند كه توافقي كـه بـيـن سـازمـان                 

بخش فلستين و حماس در هفته گذشته در غزه امضاء شد در واقـع          آزادي
و قرارهاي پس از آن در        1390آغاز اجرايي كردن معاهدة قاهره در سال        

هـا و       توان آن را به معناي دستيابـي بـه تـوافـق             بدوحه بود، تا اينكه     
ها مطرح مي كنند كه شـرايـط مـوجـود              دستĤوردهاي نوين دانست.  آن     

يني به برداشتن چـنـيـن       طباعث شد كه اين دو جريان سياسي عمده فلس        

 گردند.وادار گامي 
شـوراي  ” و از رهبـران       “ شوراي صلح فلسطين  ” رفيق دكتر عقل تقز، رهبر      

در اين رابطه  اظهار داشت: پس از تغيير رژيم در مصر، حمـاس    ،“ جهاني صلح 
المسلمين در    در موقعيت بسيار دشواري قرار گرفت. از دست دادن قدرت اخوان           

المسلمين يك گروه     مصر، به تنش در مناسبات حماس و مصر دامن زد؛ اخوان          
در صحراي سينـا      ويژه  بهتروريستي اعالم شد، حماس به دخالت در امور مصر          

گرديد. دسترسي غزه به     متهم  هاي تروريستي در مصر       رساني به فعاليت    و ياري 
فشار از سـوي      عالوه،  بهها بسيار محدود شد.        دنياي خارج پس از تخريب تونل     

هـايـش بـه         كمـك به ديگر كشورهاي خليج فارس بر قطر براي پايان دادن          
در سـوريـه        خصـوص    بـه المسلمين و كم شدن نقش قطر در منطقه            اخوان

آمـدن شـرايـط         وجـود    بهديگري در     هاي  عامل(شكست طرح تغيير رژيم)،       
حماس خود را در موقعيت بسيار دشواري يافت كه تنها            ،. بدين ترتيب   ندموجود

و آشتي ملي با امكانِ بهبود موقعيت در شـرايـط           “  درون” راه خروج رويكرد به     
 ين از طريق ايفاي نقش سياسي بود.طداخلي فلس

سال مذاكره    20كه پس از      دارنددر سوي ديگر، الفتح و محمود عباس قرار         
اسرائيل در اين مـدت       ند، اما ا  ، هيچ دستاوردي براي فلسطين نداشته     اسرائيلبا  

 در مقام رسميت شناخته شدن اسراييل       ، به است  ها ادامه داده    به ساختن شهرك  
هاي سازمان ملـل      و از پذيرش قطعنامه   است،  بوده  را خواستار   يهودي    يكشور

فلسطيني از خـارج      بازگشت مهاجرانو مسئلة   1967در مورد مرزهاي   ويژه  به
امتنـاع    فلسطين،  -اسرائيلاي براي حل مسئلة       پايه  يعنصربه وطن در حكم     

داخلي درسازمان الفتح ميان عباس و       هاي    اختالف  ،ورزيده است. عالوه بر آن     
گويد مـحـمـود        اگر ادعاي اسرائيل را كه مي       اند.   تأثير نبوده   محمود دهالن بي  

پذيرفتني باشد، در واقع    ها را در مذاكرات ندارد        ينيطعباس نمايندگي همه فلس   
 .ها است اختالفبه همين يي  اشاره

اند كه ايـن تـوافـق تـغـيـيـري در                 اسرائيل و اياالت متحده اعالم كرده 
هـاي    راه  مسدود كردن شان نخواهد داشت در حالي كه اسرائيل با           هاي  سياست

براي تـنـبـيـه تشـكـيـالت            گام نخست   ها،    ها به بانك    انتقال پول فلسطيني  
ميـان    تاخودگردان فلسطين را برداشته است و از محمود عباس خواسته است            

د كـر اعـالم    نيز يكي را انتخاب كند. اياالت متحده  “  صلح” اتحاد با حماس و     
 نخواهد كرد. “روند صلح ”كه اين توافق كمكي به 

تا اين لحظه تغيير چشمگيري در موضع اياالت متحده           ،ما بر اين باوريم كه    
شان در اين     هاي  هايي كه در پياده كردن برنامه       با وجود دشواري    -در خاورميانه 
روي نداده است. ما اعتقاد داريم كه دليل شكست ايـن رونـد،                  -منطقه دارند 

 يند است.ادر اين فر طرف نبودنِ آن بيپشتيباني اياالت متحده از اسرائيل و 
رغم حركت مصر به سمت روسيه، بهبود روابط عراق         بر  ،اوضاع در خاورميانه  

توان گفت تغـيـيـري در          و شرايط سوريه، هنوز با ثبات نيست و نمي          ،با ايران 
 توازن نيروها صورت گرفته است.
ين كمك خـواهـد      طبه جنبش فلس    ،ها  ينيطوحدت و يكپارچگي دوبارة فلس    

 ،المللي  هاي بين   در گردهمايي   يكپارچه  اي  رهبريحضور  با  و ممكن است      ،دكر
ـ             اسـاسـي، جـامـعـه           ياثري مثبت داشته باشد. اما براي دستيابي به راه حـل

الملـلـي و       المللي بايد با نقشي بسيار فعال اسرائيل را به اجراي قوانين بين             بين
وادار   [اسرائيل و فلسطين]    دو كشور [وجود]  هاي سازمان ملل و راه حل         قطعنامه

 -نقش سازمان آزاديبخش فلسطين به موضع و نقش حماس در سازمـان             . كند
و نيز   نتايج انتخابات و برآيند نـيـروهـا               -در صورت مشاركت در تركيب آن     

به نفع تشكيـالت خـودگـردان         “ ساف“دارد، چنانكه در كاهش نقش      بستگي  
ديم. آيا حماس در دولت سهيم خواهد شد و يا فـقـط در                كرفلسطين مشاهده   

 تركيب ساف وارد خواهد شد و نقش اپوزيسيون را بازي خواهد كرد؟
ها نسبت به موفقيت اين توافق چندان         بخاطر تجربه منفي گذشته، فلسطيني    

اكثر تحليلگران سياسي بر اين باورند كه تشكيل دولـتـي از               خوشبين نيستند.  
اما بايد گفـت كـه         است،پذير    طرف امكان   هاي بي   ها و يا شخصيت     تكنوكرات

همچون انتخابات شـوراي مـلـي         “ ساف“هايي جدي در سازمان   هنوز مسئله 
وجـود     ها جز ايندر غزه، قانون انتخابات و  ويژه بهفلسطين، نيروهاي انتظامي  

 دارند كه بايد به آن توجه شود.

 ادامه حل مسئله فلسطين ...
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

هاي وابستـه   همين دليل، وزارت كار و رسانه بطلبد. به      فقيه  را به چالش      واليت
راه    به حكومت، تبليغات پرسروصدايي دربارة افزايش سطح درآمد كارگران بـه          

 اند. انداخته
 -فريبي عنصرهايي چون عـلـي ربـيـعـي        بايد تاكيد كرد كه، برخالف عوام 

و هياهوي تبليغاتي پوچ و ساختگي، حتي با اندك افزايشي در ميزان              -وزيركار
كه درجـاي خـود         -حق مسكن، حق اوالد، بن كارگري و از اين قبيل مزايا          

نحو كامالً روشـن سـطـح درآمـد             هنوز و به    -براي كارگران با اهميت است    
عـالوه،     تر از آن اسـت. بـه            كارگران از نرخ واقعي تورم فاصله دارد و پايين        

خواست افزايش دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم، مطالبة فـوري و جـدي                
كارگران و زحمتكشان است. اين خواست با افزايش مزايايـي مـانـنـد حـق                   

آيد، تفـاوت دارد و       شمار مي پوشي به   مسكن، كه حق بديهي و غيرقابل چشم      
يكسان نيست. كارگران ايران خواهان افزايش دستمزدها با حضور نمايندگـان            

 -و نه مزاياي جنبي را       -واقعي خودند، و اين افزايش، دستمزد ماهيانه آنان را        
هاي معتبر و نيز منشور جهاني حقـوق          نامه  بايد دربرگيرد. مطابق تمامي مقاوله     

سنديكايي، افزايش دستمزدها و افزايش مزايا دو چيز متفاوتند. بنابـرايـن، بـا                
تـوان     فريبانه پيرامون افزايش اندك حق مسكن و نظاير آن نمي           مانوري عوام 

طورِكلي جنبش سنـديـكـايـي مـوجـود             طبقه كارگر، فعاالن سنديكايي، و به     
كارگران را فريب داد و گمراه كرد. براي درك درست بودنِ اين نظر، توجه به                 

بود كـه، يـارانـه          گيري وزير كار الزم و مفيد است. ربيعي اعالم كرده          موضع
مشـاور  ” ماه، نوشـت:        فروردين18كارگران قطع نخواهد شد. خبرگزاري مهر،        

عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران اظهار داشت، وزير كار به نمـايـنـدگـان         
كرد به كارگران بگوييم يارانه آنها در فاز دوم هدفمندي قطـع              كارگري اعالم   

 “نخواهد شد.
اند، باالرفـتـه و        چنان كه رژيم و دولت مدعي       اگر سطح درآمد كارگران، آن    

اي    پشـتـوانـه      بـي “  قول” افزايش داشته است، چرا وزير كار نگران و شتابان          
 دهد؟ كارگران مي درخصوص يارانه نقدي به 

مبارزه براي افزايش دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم، در حكم خـواسـتـي         
فوري، در اولويت جنبش كارگري و سنديكايي ميهن ما قرار دارد. اين مبـارزه               

اجـتـمـاعـي       -هاي اقتصادي   حال در پيوند با مخالفت گسترده با برنامه         درعين
 فقيه قرار داشته و دارد! رژيم واليت

 
 

 زدايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مقررات
هـا) و        همزمان با اجراي فاز دوم آزادسازيِ اقتصادي (هدفمنـدي يـارانـه             

افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، مسئوالن ارشد رژيم واليت فقيه در راستـاي             
زدايي براي پيوستن بـه        احياي مناسبات با امپرياليسم، برنامه ضدملي مقررات      

 سازمان تجارت جهاني را آغاز كردند. 
مـاه     فقيه به اياالت متحده در فـرورديـن         با سفر هيئت بلندپايه رژيم واليت     

ها و مسـئـوالن صـنـدوق            سال جاري و ديدارهاي متعدد اين هيئت با مقام        
داري آمريكا، وزارت صـنـعـت،           المللي پول، بانك جهاني و مديران خزانه        بين

هاي الزم بـراي اجـراي           طورِرسمي اعالم كرد كه، زمينه      معدن و تجارت به   
هـا تـدويـن و         موازات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه      زدايي به   برنامه مقررات 

ماه، در گـزارشـي         فروردين  24شود. خبرگزاري مهر،       مورد اجرا گذاشته مي     به
زدايي جايگزين يارانه صادرات در فاز دوم هدفمـنـدي،            مقررات” يادآوري كرد:    

او). مـعـاون         –تي    –خيز ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني (دبليو           
زدايي جايگزين پـرداخـت        وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مقررات        

است، گفت، بـا         ها شده   يارانه نقدي در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه        
سازي بـراي     ها در سال جاري، دولت درحال زمينه        كاهش سطح عمومي تعرفه   

زدايـي     زدايي [مـقـررات      الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت است. مقررات  
سود تقويت بـنـيـه تـولـيـدي و               است از: حذف تمامي قوانيني كه به           عبارت

اقتصادملي و حمايت از توليد داخلي و حقوق كارگران است و جايگزين كـردنِ       
سرمايه مالي و انحصـارهـاي          هاي گوناگون به    آن با اهداي امتيازات و معافيت     

گذاري و صدور كاال به كشور و استفاده از نـيـروي كـار                 فراملي براي سرمايه  
است كه وزارت صنعت، معـدن و تـجـارت              ارزان و مطيع] مهمترين اقدامي       

هاي مخـتـلـف در         ها در بخش    ... انجام خواهد داد... متوسط تعرفه           93درسال  

است كه راه را براي پيـوسـتـن      يافته و هدف دولت اين سال جاري كاهش   
يافتـه   سازمان تجارت جهاني هموار كند. امسال نيز اين روند ادامه       ايران به   

تـر، بـخـش         عبارت دقيق   به“  است.   ها كاهش يافته      و سطح عمومي تعرفه   
هـا،     مـوازات حـذف يـارانـه           ديگري از برنامه آزادسازي اقتـصـادي بـه         

ها تدوين و     هاي آزاد تجاري، آزادسازي قيمت      سازي، ايجاد منطقه    خصوصي
شدن است. نتيجه اين برنامه، همان گونه كه تجربـه ديـگـر                 درحال پياده   

دهد، نابوديِ توليد ملي، فروپاشيِ اقتصاد ملي، وابستگـي           كشورها نشان مي  
 بيشتر به امپرياليسم، و رشد فقر و نابرابري اجتماعي خواهد بود.

المللي پول و بـانـك          شده ازسوي صندوق بين     هاي ديكته   اجراي برنامه 
اسـت.        جهاني تاكنون در كشور ما اثرهاي ويرانگر بسياري بر جاي نهاده          

 24نقل از روزنامه اعتماد،       المللي پول، به    مطابق آخرين گزارش صندوق بين    
ميالدي [همزمان بـا    2012ماه، توليد ناخالص داخلي ايران درسال   فروردين

ها و جراحي بزرگ اقتصادي] كاهش داشته است، و            آغاز اجراي حذف يارانه   
عالوه، روزنـامـه      اند. به    درصد افزايش داشته    20هاي دولت     در مقابل، بدهي  

هاي  تعداد بنگاه 92تا  88هاي  در سال” داد:   ماه، گزارش  فروردين 19شرق،  
آن    است. ايـن بـه              درصد افزايش يافته    750دار كشور     اقتصادي مشكل 

معناست كه در كنار تمام مشكالت تاريخي و مزمن اقتصاد ايـران مـوارد                
است كه بايد ديد آن مشكالت چـيـسـت. بـراسـاس                   جديدي پديدار شده  

رقم خروج سرمايـه از        91تا    84هاي    گزارش بانك مركزي در فاصله سال     
هزار ميليارد دالر سرمايه نـيـروي         150است... ساالنه        برابر شده     50كشور  

است... كسري بودجه خانوار ايراني طـي سـال                انساني از كشور خارج شده    
درصـد     32است...       دهم  برابر افزايش يافته        4و    5حدود    90تا    85[هاي]    

 سابقه فقر عمومي مواجهيم. تغذيه دارند. با گسترش بي جمعيت سوء“ 
است كه: باوجود چنين اوضاع وخيمـي،          حال پرسش كليدي و اصلي اين       

ها، و ناتوانيِ توليدملي در رقابت با مـحـصـوالت            زدايي، حذف يارانه    مقررات
ها، چه برسر اقتصاد مـلـي و زنـدگـي مـردم                   خارجي در اثرِ حذف يارانه    
زدايـي،     ها و مـقـررات      ويژه هدفمندي يارانه    ها، به   خواهدآمد؟ آيا اين برنامه   

داران بر مقـررات     سببِ تسلط كاملِ سرمايه خارجِي درپيوند با كالن سرمايه        
 كشور، و در نتيجة آن، فقر و تيره بختيِ همگاني نيست؟  

 ادامه  منشور زن ستيزي  ...

، بـا  1376هاي او زدند. زنان، در جنبشِ مردمي سال         و سياست  ”ولي فقيه “
تر، عرصة سـيـاسـي را بـر              شده  دهي  حضوري گسترده، و اين بار سازمان     

حكومت تنگ كردند و همگام با ديگر نيروهاي مترقي و خواهانِ تـغـيـيـر،         
 لرزه درآوردند.   هاي رژيم حاكم را به پايه

شـده را       دهـي    مند زنان آگاه و سازمـان       رژيم كه حضورِ اجتماعيِ قانون    
بيند، تالش دارد تا با تحميلِ قوانين فقـهـي و           خطري جدي براي خود مي    

ارتجاعي، آنان را محدود كند و از تحرك و تالش براي دست يافـتـن بـه                 
اي نيز تالش ديگـري       شان مانع شود. سخنان خامنه       حقوق انساني و قانوني   

هـاي     نشين كردنِ زنان و ممانعت از حضور آنان در عرصـه   در راستايِ خانه  
يـافـتـن و           سياسي، اقتصادي، و اجتماعي است تا به اين وسيله از سازمان          

طلـبـانـة      فعاليت آنان جلوگيري شود و از اين راه به جنبش اعتراضي و حق            
مردم ضربه وارد شود. تالش سران رژيم اما در نهايت عبث خواهد بود، چرا              

مان همواره، حتي در بدترين شرايط سياسي و اجتماعي، در             كه زنان ميهن  
اند و آگاهانه و قـهـرمـانـانـه در راه                  عرصة مبارزه حضوري فعال داشته    

اند و در آيـنـده         شان مبارزه كرده    حق و قانوني    هاي به   يابي به خواست    دست
نيز به مبارزه ادامه خواهند داد. مبارزة زنان ايران، همچون هـمـيـشـه، بـا                   

تـريـن و        و در مقام يكي از اصلي       -مبارزة ديگر نيروهاي مردمي و مترقي     
 در پيوند باقي خواهد ماند. -هاي كشور اثرگذارترين جنبش

رفت از جهنمِ رژيمِ ترور و خفقان و    مان، براي برون   جنبشِ مردمي ميهن  
يـي مشـتـرك         اش، و در مبارزه     وسطايي  مبارزه با قوانين ارتجاعي و قرون     

منظورِ طرد رژيم واليت فقيه و استـقـرار           هاي مبارز به    همراه با ديگر گردان   
جو، به شركت فعال زنان       خواه و صلح    جايگزيني دموكراتيك، سكوالر، ترقي   

مان در اين مبارزه، ابـتـكـارِ تـدويـن               در اين مبارزه نياز دارد.  زنان ميهن        
هـاي     حق در صـف     هاي مختلف آن، به     شعارهاي مناسب، و رهبريِ مرحله    

 مقدم جاي دارند.
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هاي   ) تحول  2014هاي گذشته و از ابتداي سال جاري مسيحي (           در ماه 
فلسطين در جـريـان اسـت كـه             مسئلهمهمي در خاورميانه در رابطه با       

ها را از نـظـر دور      آن شانهاي توانند در تحليل  نيروهاي سياسي ترقي نمي   
هـا چـه       اين تحول   دهندة  شكلبدارند. در رابطه با اينكه عامل محركه و          

متضادي مطرح  گاه  هستند نقطه نظرهاي متفاوت و        هايي  محفلنيروها و   
اين اسـت  هم نظر بود توان  ميترديد در رابطه با آن      آنچه كه بي    شود.   مي
در راسـتـاي پـيـشـبـرد طـرح               ،دولت اياالت متحده و متحدان آن       كه
و تضمين هژموني مطلق امپرياليسم بر منابع سرشار و           “ خاورميانه نوين ” 

 كنند.  و هدفمندانه عمل مي اند مصمم ،بازارهاي دست نخورده اين منطقه
جاري) دولـت خـودگـردان          ماه  در ابتداي آوريل (هفته دوم فروردين        

در ساختار جنبي سازمان ملل        15فلسطين تصميم خود براي پيوستن به       
يك كشور مستقل را به مرحله اجرا گذاشت كه از سوي اسرائيل بـا              مقام  

شد. اياالت متحده نيز در رابطه با چـنـيـن              رو  روبه  يمنفي شديد واكنش  
اقدام يك جانبه از سوي دولت خودگردان فلسطين اظهار نـاخشـنـودي              

ماه  ارديبهشت  3  كرده بود.  به دنبال اين اقدام، دولت خودگردان در تاريخ           
، بـراي   ) “ حماس” ( اعالم كرد كه با جنبش اسالمي فلسطين        ) آوريل  23  ( 

و اينكه در آيـنـده نـزديـك              ،اتحاد و آشتي ملي به توافق رسيده است       
فراگيـر بـراي     و  واحد    يدولت  برپاييانتخابات سراسري در فلسطين براي      

غربي و نوارغزه برگزار خواهد شد. اين مسئله با توجه بـه ايـنـكـه                    كرانه
بـه دنـبـال      و   المسلميـن     با اخوان اش  به دليل نزديكي    -جنبش حماس 

هاي سياسي يك ساله اخير در مصر و سرنگوني متحد آن، دولـت                تحول
تواند دربر دارندة     و مي چشمگير است   زير فشار بوده است،       -مرسيمحمد  

اين پيام باشد كه نوعي آرايش جديد  نيرو در خاورميانه در جريان اسـت.               
ترين رهبـران     ، از مهم  “ جبرئيل رجوب ” در همين راستا بايد توجه كرد كه        

در نيمه اول بهمن ماه از تـهـران             ،و دولت خودگردان فلسطين    “ ساف” 
.  اين حقيقت كـه       تهاي رسمي رژيم به مذاكره نشس       و با مقام  كرد    ديدار

توجهيِ رژيم واليي در     براي نزديك به سه دهه مورد حمله و بي         “ ساف” 
كه كالٌ سياست حل مسئله فلسطين از طـريـق            يعني رژيمي   -تهران بود 

 برپـايـيِ  را در رابطه با راهكرد        شو خصومت آشكار    كرد  ميمذاكره را رد    
 -بـود يك كشور فلسيني مستقل در همسايگي اسرائيل اعـالم كـرده               

رژيـم در     ك در سياستاستراتژي يتوانست از سوي تحليلگران تغيير  نمي
رابطه با مسئله فلسطين تلقي نشود.  پس از سفر رجوب سران سـازمـان                

و ديگرنيروهاي فلسطيني به تهران مسافرت كردند تا در          “ جهاد اسالمي ” 
 جريان سياست جديد خارجي ايران در مورد فلسطين قرار بگيرند.     

 9  ،ييـ    در بيانيه (“ ساف“شوراي مركزي سازمان آزاديبخش فلسطين (      
مين اجـالس آن كـه در           شش و بيستاعالم كرد كه  در       ،ماه  ارديبهشت
مسـئلـه      ،بـرگـزار شـد       ) آوريل  27و    26ماه (    ارديبهشت  7و    6روزهاي  

زندانيان سياسي ، پايان انشقاق در جنبش مردم فلطسين و تصميم رئيس            
دولت خودگردان فلسطين، پرزيدنت محمود عباس، مبنـي بـر امضـاي              

به تصويب رسيده است.  بر طبق          ،“ حماس” موافقتنامه با جنبش اسالمي     
در    ،“ سـاف ” سازمان آزاديبخش فلسطين، شوراي مركزي        ،اين اطالعيه 

نظر دارد كه با توسل به مجمع عمومي سازمان ملل و  شوراي امـنـيـت                 
 هـاي    منطقـه هاي شهرك سازي در       المللي فعاليت   مسئله محكوميت بين  

المقدس به    دولت اسرائيل، و كوشش براي تبديل يكپارچه بيت         وسيلة  بهاشغالي  
االقصي را     ويژه مسجد   كليساها و مسجدها و به      هتماماً يهودي، حمله ب     يشهر

همچنين  خواهان مـحـكـوم         “ ساف” مطرح و به پيش ببرد.  شوراي مركزي          
هاي دولت اسرائيل از سوي همه كشورهاي عضو سازمان ملـل و               كردن اقدام 

هايي شد كه در سيـاسـت         ها و كمپاني    سازمان  ضداعمال تحريم و بايكوت بر      
از  “ سـاف ” شهرك سازي و تجاوز به فلسطين دخالت دارند. شوراي مركـزي              

و از تصميـم    اند    شناختهرسميت    تمامي كشورهايي كه حق مردم فلسطين را به       
 يساختـار برپايي  با  همراه  به انشقاق   دادن  دولت خودگردان فلسطيني به پايان      

  مستقر در غزه حمايت كرده اند، تشكر كرد.
ويژه حق استقالل، حاكميـت       حقوق كامل كشور فلسطين و به      “ ساف” بيانيه  

هـا و       المللي و الحاق به كنوانسيون      هاي بين   ملي، نمايندگي كامل در سازمان    
المللي را مورد تاكيد و تصريح قرار داد.  بيانيـه شـوراي مـركـزي            منشور بين 

و  اسـت    اشغال نظامي      دردولت فلسطين     ،فلسطين همچنين  اذعان دارد كه     
   حق دارد براي تغيير اين وضعيت  مبارزه كند.

در بـرابـر نـيـروهـاي           “ سـاف ” شوراي مركزي  ،بيانيه تصريح مي كند كه    
ويژه روسيه، جمهوري خلق چين، اتحاديه اروپا، سازمان مـلـل              المللي و به    بين

و  بسياري از كشورها در جـهـان كـه از                ،“ بريكس” متحد، كشورهاي گروه    
 كند.  اداي احترام مي ،اند سياست  آشتيِ ملي در فلسطين استقبال كرده

با توجه به اينكه دولت تـجـاوزگـر           ،و دولت خودگردان   “ ساف” هاي    تصميم
ها مخالف است و همچنين موضع عـمـلـي             اسرائيل اساساٌ با همه اين تصميم     

دولت اياالت متحده كه اصوالٌ از هيچ تحولي مگر اينكه مورد توافـق افـراط                
، نمايشگر رويـكـرد      كندگرايان ارتجاعي حاكم در اسرائيل باشد، حمايت نمي         

 جديدي در منطقه است. 
 

حل مسئله فلسطين: واقعيت 
   “سراب”و يا 

در رابطه با آشتي دولت خودگردان فلسطين 
 “حماس”و 

 17ادامه  در صفحه 
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 ولي فقيه!  “زن ستيزيِ”منشورِ 
، زنان ميهن ما در عرصـة  “ واليت فقيه” پس از روي كار آمدن رژيم       

شان همواره و پيوسـتـه در          حقوق انساني ، اجتماعي ، سياسي و فردي       
هايي كه    اند، هجوم   هاي متحجرانه و قرون وسطايي بوده       معرض هجوم 

ها افزوده شده است. نكتة مـهـم           با گذشت زمان بر سبعيت و دامنة آن       
، از جمله خود رهـبـر، از          “ واليت فقيه ” ترين سران رژيم      اينكه، اصلي 

 اند. هايِ زن ستيزانه بوده گردانندگان و كارگزارانِ اين سياست
زنان فرهيخته و   ” ، در ديدار اخيري كه با      “ ولي فقيه ” اي،    علي خامنه 

كه زير پوششِ     -اش  هاي زن ستيزانه    داشت، بار ديگر بر سياست    “  نُخبه
تاكيد ورزيد، و چـارچـوب         -ارائه شد ”  دفاع از مقامِ زنان     ” سخناني در   

هاي آتيِ رژيم را در مورد زنان ترسيم كرد. سخناني كه مطمئناً               سياست
هاي بيشتر در عـرصـة    ها و محروميت كار گرفتن محدوديت    مفهومِ به   به

 حقوق زنان ميهن ما در آينده خواهد بود.
اي در سخنانش ضمن توجيه ايدئولوژيك نابرابري بين زن و              خامنه

مرد و طبيعي جلوه دادنِ اين نابرابريِ (برخاسته از اين ايـدئـولـوژي)،                 
هاي اجتماعي، اشتغال، و حتي كـوشـش           خانه نشيني، دوري از فعاليت    

براي تحصيل را براي زنان منطقي و طبيعي خواند، و غيـر از آن را                   
و فريبكاري ناميد. او در بخشي از سخنان خـود گـفـت:               “  متحجرانه” 
به ظرفيت زنان در مسائل اقتصادي از جمله اشتغال         كارانه    نگاه كاسب ” 

مباني   اي  و تنزل دادن او به وسيله     و نگاه تحقيرآميز به زن      
ديگري است براي اطفاي شهوات مردان، كه تفكرات غربي را دربـارة             

[پايگاه اطالع رسـانـي       “  زنان، كامالً ظالمانه و متحجرانه ساخته است      
 ماه]. فروردين 30دفتر رهبري، 

شود كـه   اين سخنان از سوي رهبر رژيم واليي در شرايطي رانده مي   
، اسالمگرايان حـقِ    “ شرعي” در ايران بر اساس قوانين جاري و قوانين         

طورِهمزمان دارند و در كـنـارِ آن نـيـز                داشتنِ چهار زنِ عقدي را به     
، از سوي روحانـيـت حـاكـم       “ صيغه” ساعته) و      هايِ موقت (چند     ازدواج

شود. اين است نظرِ رژيم واليت فقيه دربارة زنـان و               تبليغ و ترويج مي   
و بر    ”خواست“نگاه به آنان. زنان در هر شرايطي تنها بايد در چارچوبِ             

هاي مرد عمل كنند، و از داشتنِ هر حـق ديـگـري جـز                  “ نياز” پاية  
صـراحـت      بـه كـه    اي   هاي مرد، محرومند.  خامنه ”نياز“و    ”خواست“

و البته بنـابـر       -كند كه اعتقادي به  برابريِ زن و مرد ندارد           اعتراف مي 
آميزي نيز دور از انـتـظـار          قوانين جاري در كشور چنين سخنان تبعيض      

با كدام منطق بايد زنان، كه خداوند آنان “گويد:     نبايد باشد، در ادامه مي    
اي از زنـدگـي آفـريـده        را از لحاظ جسمي و عاطفي براي منطقة ويژه        

هايي وارد كنيم كه آنها را دچار رنج و سـخـتـي مـي                   است در عرصه  
به           كند؟... برخالف برخي ديدگاهها،         بوط  مر اشتغال از مسائل اصلي 

ة            زنان نيست  ــ ــل ــئ س ا م م كه ب دا ت  ما ري دي غال و م شت البته ا
 همانجا].] ”اصلي يعني خانواده منافاتي پيدا نكند، ايرادي ندارد

مـان از       او با دادنِ چراغ سبز براي محدود كردن بيشتر زنان ميهـن           
ها، اضافه مـي       شان و اشتغال در آن      هاي مورد عالقه    تحصيل در رشته  

هاي تحصيلي دانشگـاهـي...         دربارة تحصيل زنان در برخي رشته     “كند:   
چـرا    اگر در اين مسئله تفاوتي هم باشد ضدعدالت نيسـت         

نان                رشتهكه نبايد    عت ز هاي  تحصيلي و مشاغلي كه متناسب با طبي
به آنان تحميل شود... اينكه زنان برخي مشاغل را بـرعـهـده               نيست

نگيرند هيچ ننگ و نقصي نيست بلكه آن چيزي غـلـط اسـت كـه                   
شد. طبيعت الهيِ زن   متناسب با  ”نبا

علي الريجاني ، رييس مجلس شوراي اسالمي، نيز يك روز پس از             
و “  رهـبـر  “اي، در جلسه علني مجلس، در تأييد سخنان           سخنان خامنه 

تدوينِ قـوانـيـن جـديـد        “   دستورِ“طورِصريح،   آهنگيِ با آن، به  در هم 
بايد بيش از   “ستيزانه را به مجلس صادر كرد. او در اين مورد گفت:                زن

ها تالش كـنـنـد        گذشته در تدوين قوانين و مقررات توجه كرد و رسانه         
گـذاري    هاي مختلف باعث عدم توجه و وقت        كه حضور زنان در فعاليت    

تواند پر كنـد      آنها در خانواده نشود كه هيچ چيزي جاي اين خأل را نمي           
درستي رهبر مـعـظـم     هاي اجتماعي است... به       و نتيجة آن برخي آسيب    

كه  شان اين موضوع را متذكر شـدنـد             انقالب در سخنان روز گذشته    
جايگاه زن و سبك زندگيِ زنان بايد منبعث از سنت فكري       

ه كپي   اسالمي وه        ن ــ ــي ش ز  دي ا ــ ــي ــل ق ت ريِ  ردا ــي       ب رب ــ غ ــاي  ه
 ماه].   فروردين 31[خبرگزاري ايسنا، “ باشد.

هـاي ارتـجـاعـي،          اي در مسيرِ ادامه دادن به روند سياست        سخنان خامنه 
هاي اول انـقـالب         ستيزانة رژيم است. رژيم از همان سال         فريبانه، و زن    عوام

ها،   آن “ شرعيِ” و اجراي    “ ناب اسالمي ” تالش كرده است تا با تدوينِ قوانين        
وجود آورد. رونـد        مان به اي را براي زنان ميهن    هاي هر دم فزاينده     محدوديت

ويژه در چند سال اخير و         هاي مختلف براي زنان، به      وجود آوردنِ محدوديت    به
، از سوي احمدي نژاد     “ اليحة خانواده ” برانگيز و ارتجاعيِ      با ارائة طرحِ جنجال   

و پشتيباني از آن توسط ولي فقيه اوج بيشتري يافته است، يعني طرحي كـه                
در پيِ آن فشارهاي اجتماعي و اقتصادي بر زنان ميهنمان باال گرفته است و               

هاي شغلي و تحصيلي      هاي بيشتري در مورد دستيابي زنان به موقعيت         تبعيض
زن در مـحـيـط        ” گويـد:       اي كه مي    كار برده شد. برخالف سخنان خامنه        به

 اسالمي رشد علمي مي كند، رشد شخصيتي مي كند، رشد اخالقي مي كنـد،              
كند، در اساسي ترين مسائل اجتمـاعـي در            رشد  سيا سي مي    

.   صفوف مقدم قرار مي گير     . [سخنراني در اجالس جهانـي زنـان و           “  د.
]، نرخِ مشاركـت زنـان مـيـهـن مـا در                  1391ماه    تير  21بيداري اسالمي،   

 -مـاه امسـال      براساسِ گزارش ايرنا در اول ارديبهشت       -هاي اقتصادي   فعاليت
تـر     هاي ديگر آمار از اين هم پائين        دهم درصد است، و در زمينه       7و    12تنها  

هاي مهم و تأثيرگـذاري چـون          ، زنان در عرصه   ”فقاهتي“است. بنا بر قوانين      
كانديداتوري در رياست جمهوري، قضاوت، شركت در نهادهاي مـربـوط بـه              

هاي وزارت و ارتش، يا كالً حـق شـركـت و                گذاريِ خارجي و پست     سياست
 4رنگ است، از جمله حـدود           حضور ندارند و يا حضورشان نامحسوس و كم       

و يـك دهـم          5،    درصد مديرانِ رده باال     3درصد نمايندگان مجلس، حدود     
درصد اعضاي    15درصد اعضاي شوراهاي شهرها و روستاها در كل كشور، و           

هـا و       هايي چون رياست دانشگاه     شوراهاي شهرهاي بزرگ، زنانند. در عرصه      
رغـم     در آموزش و پرورش (به         مراكزعالي[آموزشي] كشور و مديريت رده باال       

دهند)، حضور     ها را دختران تشكيل مي      درصد ورودي دانشگاه    60آنكه بيش از    
اي و      اثر است.  اين است حاصل ديدگاه خـامـنـه              رنگ و بي    زنان بسيار كم  

زن، ديـدگـاهـي     “مقام وااليِ”و  “سعادت”متحجران حاكم بر كشور در مورد  
مانده، و قرون وسطـايـي، كـه در آن زنـان بـه                     ، واپس   غايت ارتجاعي   به
 اند.  كشانه تبديل شده هاي بهره و خدمتگزارِ هدف “هاي توليد مثل ماشين”

هرچند اين ديدگاه از تحجر و عقب ماندگي فكري رژيم در مـورد زنـان                  
هاي اصليِ رژيم در هرچه بيشتر محدود كـردنِ            گيرد، اما هدف    سرچشمه مي 

مان را نبايد از نظر دور بداريم: زنان ايران، در مقام نيمي از جمعيت            زنان ميهن 
كنند، در رونـد      فعال كشور، هرچند كه با ستمي مضاعف دست و پنجه نرم مي           

اند. ايـن نـيـروي          هاي چند دهة اخير كشور فعال و اثرگذار بوده          تمامي تحول 
هـاي     عظيم، باوجود تمامي فشارهاي ارتجاع حاكم، در بسياري از عـرصـه             

اقتصادي، سياسي، و اجتماعي، توانسته است مدعي باشد، خود را مطرح كنـد،             
       و خواستار تغييرهاي بنيادي شود. اين نيروي عظيم، يعني زنان ايران، در راه

، 57انجام رساندنِ انقالب شكوهمـنـد بـهـمـن               سرنگونيِ رژيم گذشته و به    
همدوش با مردان رزميدند، به خاك و خون درغلتيدند، و حماسه آفريدند. اين              
زنان، با استفاده از هر روزنة ممكن، تاثيري جدي در آفريدنِ حـمـاسـه دوم                  

شان دست رد به سينة نمايندة بـرگـزيـدة             هاي  ] داشتند و با فعاليت     76خرداد[ 
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براي راهپيمايي اول ماه مه و يورش امروز مزدوران دستگاه هـاي            
به هيچ روي پـذيـرنـده      “  واليت فقيه” امنيتي، نشان داد كه رژيم    

جاري شدن مقاوله نامه هاي جهاني نيست و شعارهـاي پـس از               
و  “ تـدبـيـر   ” ،   “ اعتدال” در رابطه با حاكم شدن 92انتخابات خرداد   

روحاني و   در واقع براي گول زدن افكار عمومي بوده است.        “ اميد” 
كه سنگ آزادي اجتمـاعـي را بـه        “  دولت تديبر و اميد  ” هواداران  

نمي توانند از مسئوليت خود در قـبـال           سينه مي زنند به هيچ وجه     
نمايند و آنرا بـه         وقوع اين سركوب هاي حساب شده شانه خالي       

براي ايجاد تشنج و چالش در مـقـابـل            “  تندرو” حساب نيروهاي   
.دولت و يا رئيس جمهور بگذارند

رهبران و فعاالن سنديكاي كارگران شركت واحد امروز در حالي          
دستگير شدند كه مشغول پخش كردن شيريني، به مناسـبـت روز            
كارگر، اين عيد بزرگ زحمتكشان جهان، بين همكاران خود بودنـد   

گناه     و هيچ بهانه اي براي توجيه دستگيري آن ها وجود نداشت.           
آن ها در حقيقت اين است با وجود همه تضييقات اعمال شـده از               

رسميت شناختـن و رعـايـت         ” سوي رژيم اعالم كرده اند كه به        
حقوق سنديكايي همچون، تجمع، راه پيمايي، اعتصاب، گـردهـم           
آيي و ديگر اشكال اعتراضي و پايان بخشيدن به هر نوع سركـوب             
فعاالن حقوق كارگري توسط دستگاه هاي رنگارنگ مـخـتـلـف              

آزادي همه كارگران زنداني مدافـع      ” هستند و    “ اطالعاتي و امنيتي  
را  ” حقوق كارگري و اعاده همه ي حقوق پايمال شده ي آنـان               

.خواستارند
حزب توده ايران يورش نيروهاي امـنـيـتـي رژيـم واليـي و                  
دستگيري فعاالن سنديكايي را شديدا محكوم مي كند. ما معتقديم           
كه دستگيري فعاالن كارگري كه دو هفته پس از ضرب و شـتـم               

اوين صورت مي گيرد، حركت هـاي         350بي رحمانه زندانيان بند     
حساب شده ديكتاتوري حاكم براي جلوگيري از رشد و گسـتـرش            

و     مبارزه نيروهاي اجتماعي در دفاع از حقوق اجتماع، اقتـصـادي          
يكـي    سياسي شان است. ايجاد سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل،         

به    از آزادي ها و حقوق دموكراتيك بنيادين است و تجربه جهاني          
همراه تاريخ معاصر ميهن ما به وضوح نشان مي دهـد كـه ايـن                 

به نوبه خود به عنوان مهمترين گـردان هـاي               نهادهاي مردمي 
رزمنده در راه تعميق و دفاع از آزادي و دموكراسـي و گسـتـرش          

.عدالت اجتماعي در هر جامـعـه اي عـمـل مـي نـمـايـنـد                     
حزب توده ايران بار ديگر همه نيروهاي مترقي، دموكرات و ميهن           
دوست را به دفاع قاطعانه و متحد از جنبش كارگري كشورمان فرا            
مي خواند. ما معتقديم كه در شرايط كنوني كه نيروها و فـعـاالن                
سنديكائي مورد هجوم ماشين سركوب رژيم ديكتاتوري حاكم قرار         
گرفته اند، اتخاذ موضع انفعالي، توجيه و سكوت از جـانـب هـيـچ           

و نيروي سياسي در كشور به هر بهانه اي نمي تـوانـد                 شخصيت
قابل قبول باشد. آزادي فوري تمامي دستگير شدگان مراسـم روز             

را مي بايد با مبـارزه         جهاني كارگر و ديگر فعاالن كارگري زنداني      
عملي موثر و پيگير براي تحقق دموكراسي و آزادي در كشـور                
تلفيق كرد و آن را به رژيم واليت فقيه و توجيه گران آن تحميـل               

.نمود

پيش به سوي كارزارمتحد براي آزادي فوري و بدون 
قيد و شرط براي همه فعاالن كارگري دستگير شده در 
روز جهاني كارگر، ديگر فعاالن كارگري زنداني و و 

!عقيدتي-همه زندانيان سياسي
دست در دست هم براي از بين بردن محروميت و فقر، 
براي تحقق عدالت اجتماعي، و دست يابي به حقوق 
سنديكايي و تشديد مبارزه بر ضد رژيم استبدادي 
!واليت فقيه
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 ادامه  مقابله با برنامه هاي اقتصادي ... ادامه  بيانيه كميته مركزي حزب...

باالخره اسحاق جهانگيري هم از كارگران خواست تـا نسـبـت بـه                “  تكه تكه كنند.   
هايي كه در ارتباط با تامين اجتماعي و مسائل كارگري وجـود دارد                 مسائل و دغدغه  

چرا كه دولت تدبير و اميد مصلحت [كارگران] را بر هـمـه مسـائـل                 ” نگران نباشند   
 “  دهد. ترجيح مي

طور ِمقطعي در مورد ادغـامِ بـخـشِ             رژيم واپسگراي واليت فقيه ممكن است به      
درماني سازمانِ تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت عقب نشيني كرده باشد، امـا در                

المللي پول، يورشي تازه به حقـوقِ         يي ديگر، براي اجراي دستورات صندوق بين          جبهه
كارگران و زحمتكشان را آغاز كرده است، و آن، افزايشِ سن بازنشستگي كـارگـران                
است. نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، كه سازمان تامين اجتمـاعـي را               

را از مشكالت سـازمـان   “  كاهشِ سن بازنشستگي” دانسته بود و “  زاييدة كارفرمايان” 
اميد بـه  ” ارديبهشت ماه، در پاسخ به سئوال خبرنگاري، گفت:    5عنوان كرده بود، روز     

هنگامي كه اميد به زندگي افزايش يابد،       ” است و   “  زندگي در ايران افزايش پيدا كرده     
بـاره     ماه، در ايـن     ارديبهشت  6    ربيعي نيز، “  يايد.   سنِ بازنشستگي نيز طبعاً افزايش مي     

صندوق درماني خدمات كشوري منفي شده است بنابراين اين رويه نيـاز بـه               ” گفت:   
 “ها، افزايش سن بازنشستگي است. بازنگري دارد و يكي از راه

هايِ رزمجويانه و      هاي كارگزارانِ رژيم واليت فقيه در واكنش به اعتراض          سياست
ربـيـعـي،    “  مهندسي از نوع باغبانيِ   ” خصوص سياست     گستردة سالِ پيش كارگران، به    

تر كرده است. رژيمِ واليت فقيه عالوه بر           هاي كارگري را فعال     وزير كار، اين اعتراض   
اصطـالح    برجسته كردنِ موقعيت خانة كارگر، تشكيالت زرد كارگري، و نمايندگانِ به          

هاي فكر و تـقـويـت تشـكـيـالت              وجود آوردنِ اتاق    فعال درصدد به    طورِ  كارگري، به 
مـاه، از احـزاب          ارديبهشـت   3نيز است. براي نمونه: هاشمي رفسنجاني،       “  مطمئن” 

گيرِ نظـام در انـتـقـادهـا و               ضربه” هايي نظيرِ كارگزارانِ سازندگي] همچون         [حزب 
ماه نيز، خانـه كـارگـر را            ارديبهشت  7، و روز    “ هاي احتمالي مردم ياد كرد      نارضايتي

مـاه، رژيـم بـراي           ارديبهـشـت   6توصيف كرد. روزِ     “  مدافع واقعيِ حقوق كارگران   ” 
 92جلوگيري از برپاييِ هرگونه حركت اعتراضيِ كارگري، حتي به در خواست آذر ماه              

زاده،    مناسبت روز كارگر جوابِ رد داد. موالـي          خانه كارگر براي برگزاري راهپيمايي به     
امسـال قصـد     ” ماه،  گفت:       معاونِ امور فرهنگي و اجتماعي وزيرِ كار، اولِ ارديبهشت        

نـفـر از        30هاي گذشته برگزار كـنـيـم...           تر از سال    داريم تا هفته كارگر را متفاوت     
اي نيز    شوند و جوايز ارزنده     هاي كاري نمونه در هفته كارگر تقدير مي         كارگران و گروه  

هداياي كـارگـران     ” زاده حتي اضافه كرد:  موالي“ براي آنان در نظر گرفته شده است. 
 “ ها خواهد شد. ها داده نشده، به زودي تقديم آن اي كه در سال گذشته به آن نمونه

در نخستين نشست سالِ جـاري بـا         ماه، ربيعي     فروردين  23    بنابر گزارش ايلنا،      
توسعه ارتـبـاطـات    ” هاي فكر،  هاي زرد كارگري، و در ارتباط با اتاق  نمايندگانِ تشكل 

را الزمه حركت در مسير توسعه تـوصـيـف           “  هاي كارگري و كارفرمايي     ميان تشكل 
هاي كارگري... و نيز درك متقابل از مسـائـل                مشاركت بيشتر تشكل  ” كرد، و گفت:     

جامعه، دولت را در حل مشكالت كمك خواهد كرد... حضور نمايـنـدگـان جـامـعـه                    
هاي فكر، سهم موثري در اين فرايند خواهند داشت... اميدواريم اتاق                كارگري در اتاق  

هـاي     هاي نمايندگان تشكـل  زودي راه اندازي شده و از ظرفيت      فكر روابط كار نيز به    
يي ديگر از تالش رژيم براي برپا  در حكم نمونه“  كارگري در اين بخش استفاده شود.      

ماه، در نشسـت سـازمـان تـأمـيـن               ارديبهشت  5هاي فكر، علي ربيعي،       داشتنِ اتاق 
هاي علمي و تخصصي پزشكي كشور، ضـمـنِ دادنِ وعـده بـه               اجتماعي و انجمن  

هـزار نـيـروي      200هاي پزشكي، با اشاره به فعاليت بيـش از              افزايشِ بيشتر تعرفه  
اشاره كـرد،  “  نهادهاي ميانجي” متخصص در حوزة پزشكي، بر اتكاء دولت يازدهم به     

در ايـن    ” و گـفـت:        “  شمار آورد هاي علمي را يكي از اين گونه نهادها به        انجمن” و  
نشينيم و پيرامون مسائل مشترك بخشي از جامـعـه گـفـتـگـو                  ها دورهم مي    انجمن

 “  كنيم. مي
هاي فكر، به همسراييِ تبـلـيـغـيِ           يي از محصوالت اين اتاق      نمونهبراي ارائة        

از سوي كارگزارانِ دولت يازدهم، و استفـادة        “  ها  شيبِ ماليمِ افزايشِ قيمت   ” برگردانِ  
از سـوي عـلـيـرضـا           -“ عدم خودباوري كارگران  ” دليل    به  -همزمان از اين برگردان   

 توان اشاره كرد.      هاي زرد كارگري مي محجوب و ديگر مسئوالنِ تشكل
تر كردنِ نـيـروي        تنها راه رويارويي با ترفندهاي كه رژيم واليت فقيه براي ارزان          

هـا، چـپـاولِ        ها و آزادسازيِ قيمت     هاي كار، حذف يارانه     زدايي در محيط    كار، مقررات 
زنـد،     هـا دسـت مـي          اموالِ كارگران و اموالِ ملي به اسمِ خصوصي سازي بـدان           

دهيِ طبقة كارگر و مبارزه در راه احيايِ حقوقِ سـنـديـكـايـي و تشـكـيـلِ                  سازمان
سنديكاهاي مستقل و واقعي كارگري است. دراين زمينه اتحادعـمـل گسـتـرده در                  
جنبشِ سنديكايي موجود زحمتكشان و تاكيد بر استقاللِ عمل و هويت طبقاتي خـود              

 بايد نقش عمده داشته باشند. مي
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اي در عـمـل تـا كـنـون مـحـدود بـه                       او هستند. مخالفت با گفتگوهاي هسته      
هاي پرسر و صداي امثال حسن شريعتمداري و نمايـنـدگـانـي مـانـنـد                    جاروجنجال

ها در مجلس اسالمي بوده است كه بيشتر مصرف تبليـغـاتـي               ها و رسايي    زاده  كوچك
ها در جريان گفتگوها طراحـي        زني  برداري در چانه    اند و به طور عمده براي بهره        داشته
بخش هايي از طيف نيروهاي اصالح طلب و هـمـچـنـيـن              اند. نكته مهم اينكه        شده

شماري از نيروهاي اپوزيسيون، بدون توجه به ماهيت اصلي اينگونـه بـرخـوردهـاي                
تندروهـا و راسـت       “  حمله” كه بايد در مقابل   به اين نتيجه گيري مي رسند         تبليغاتي

البته واقعيت ايـن اسـت كـه             . افراطي از دولت روحاني حمايت بي چون و چرا كرد         
گفتگوهاي آشكار و پنهان نمايندگان رژيم واليي و آمريكا نزديك به چهار سال است          

اي را در دستور كـار        شك مسائلي بسيار فراتر از مناقشة هسته        كه در جريان بوده و بي     
هاي كليدي و پيچـيـدة        لوحانه است اگر تصور شود كه موضوع        خود داشته است. ساده    

بين آمريكا و رژيم واليي صرفاً محدود به جوانب فـنـي مسـئلـه                  پنهانيگفتگوهاي  
اي (مانند تعداد سانتريفيوژها يا سرنوشت تأسيسات آب سنگين اراك) و حـتّـي                  هسته

جـمـهـور       اي ايران باشد كه رئيس ادعاي اسرائيل در مورد تهديد بالقوة توانايي هسته    
 15آميز تكرار مي كند. روزنامة واشنگتن پست در روز             اسرائيل آن را به صورت اغراق     

بـيـن      هاي آمريكايي خـوش      ) گزارش داد كه مقام     2014آوريل    4(   93فروردين ماه   
ژوييه) كـه مـوعـد           20تيرماه (    29نامة نهايي مورد نظر، تا قبل از          هستند كه توافق  

تعيين شده براي پايان گفتگوها بود، حاصل خواهد شد. البته محافل راسـتـگـرا در                   
توانند روند اين گفتگوها را با        هاي پرنفوذ اسرائيل در واشنگتن مي       آمريكا به مدد البي   

رسد كه بتواننـد      كُندي يا با مشكل روبرو سازند، ولي در تحليل نهايي بعيد به نظر مي             
آن را متوقف كنند. گزينة ارائه شده از جانب اين نيروها در خارج از ايـران، احـيـاي                  
همان خط مشي شكست خوردة دوران جورج بوش است كه محور آن تجاوز نظامـي               

ايران است. سران ديپلوماسي      ”تغيير رژيم “جانبه، و مقابلة مستقيم براي        وسيع و يك  
اياالت متحد آمريكا در حال حاضر اين گزينه را براي تأمين و حفظ منافع اين                 كنوني

هـاي     دانند. روشِ مورد نظرِ نيروهاي راستگـرا و البـي              كشور عملي و عاقالنه نمي    
عمالً يعني شروع جنگ نظامـي        -اند  كه مخالف ايجاد رابطة آمريكا با ايران        -اسرائيل

توانـد   تواند منطقه را به آتش بكشد، و تجربه نشان داده است كه مي سهولت مي كه به 
منافع راهبردي (استراتژيك) جهاني آمريكا در منطقه را نيز با خطر روبـرو كـنـد. از               

داران كالن آمريكا، حملة نظامي به ايران، كه مي تواند مـوجـب               ديدگاه منافع سرمايه  
تشنج در منطقه و نوسان قيمت نفت شود، حركتي ريسكي و پرخطر است و در عمـل          

نشـان     5+ 1كاهد. تحوالت اخير در پيرامون گفتگـوهـاي           از توان جهاني آمريكا مي    
هـاي اسـرائـيـل و            دهد كه درجة استقالل عمل يا ميزان نفوذ و تأثير مخالفـت     مي

بست كشاندن روند تجديد رابطة ايران با آمريكـا و             عربستان سعودي، با هدف به بن     
متحدانش و ادامة گفتگوها با رژيم واليي، در برابر عزم دولت آمريكا و متحـدان آن                 

مـجـبـور     92اسفند   29آميز بوده است. براي مثال، وزير دفاع اسرائيل در تاريخ              اغراق
خوانده بود، رسـمـاً    ”ضعيف“شد به خاطر اينكه دولت آمريكا را در برابر رژيم واليي           

هاي اين و آن        از آن دولت پوزش بخواهد. دولت عربستان سعودي نيز بعد از غُرولند            
نـامـة     اي، سرانجام در يك اعالمية رسمي از توافق         شاهزاده در مورد خطر ايران هسته     

طـلـبـي در        هاي سالوسانه و فرصت     ژنو حمايت كرد. دولت فرانسه نيز بعداز مخالفت        
ابتداي گفتگوها، بعد از چند روز مجبور شد با خط مشي دولت آمريكا در مورد آيـنـدة                  

توان گفت كه در شرايط مشخص كنونـي          روابط غرب با ايران هماهنگ گردد. لذا مي        
اين دولت اوباما است كه در مورد گسترش رابطه و تعامل كشورهاي غربي بـا رژيـم        

 زند.  المللي مي واليي حرف آخر و تعيين كننده را در عرصة بين
آنچه از حدود يك سال گذشته به صورت فعال با شروع گفتگوها و روابـط فـوق                   

اي با ميزباني سـلـطـان     محرمانه بين نمايندگان دولت آمريكا و نمايندگان علي خامنه     
ريزي شده توسط آمـريـكـا در           قابوس عمان در جريان بوده است، يك حركت برنامه        

و در جهت برقراري نظمي نوين در خاورميانه اسـت.    “ خاورميانه نوين ” چارچوب طرح   
هاي اصلي دولت آمريكا در گفتگوها ، تعريف حدود مشخـصـي بـراي                 يكي از هدف  

حيطة نفوذ و عملكرد رژيم واليت فقيه در منطقه همخوان با منافع حياتي آمريكـا و                 
ها قبل (حتّي در       اش) است. رژيم واليي نيز از مدت          اش (استراتژيك    متحدان راهبردي 

هاي الزم در ارتباط با آمادگي شركتش در اين فرايند را بـروز               نژاد) نشانه    دورة احمدي 
داده بود. ما بر اين باوريم كه طراحي دورة جديد تنظيم روابط رژيم بـا كشـورهـاي            

آغاز شد،  يعني در كنفرانس امـنـيـتـي            2009فوريه    6ويژه آمريكا از روز       غربي و به  
هـاي     مونيخ، در لحظه اي كه علي الريجاني در حضور با نفوذتـريـن شـخـصـيـت                  

ده و تصميم گيرنده در سياست خارجي كشورهاي امپرياليستي، از جمله آقـاي              سازمان
هاي خـراب      ضرورت بازسازي پل  ” خاوير سوالنا و رابرت گيتز (وزير دفاع آمريكا)، از            

 هاي بعد از انقالب بهمن سخن گفت.   در سال “شده بين دو طرف
زدايي و متوقف شدن ماجراجويي رژيم واليي امـر بسـيـار                روشن است كه تشنج   

مهمي براي كشورمان است. تجربه ثابت كرده است كه شـعـارهـاي تـبـلـيـغـاتـي                      
آمريكاستيزانه و در بسياري مواقع تظاهر دستگاه ديپلوماسي رژيم واليت فقـيـه بـه                

خواهانـه و      گاه بر پاية دفاع از يك كارپاية ترقي         آمريكاستيزي هيچ 
مردمي، در طلب آزادي وعدالت اجتماعي و حفاظت از منافع ملّـي،            

گرايي آمريكا و متحدانش نبوده است. ريشة ايـن             و مبارزه با سطله   
كـارانـه و        از بسياري جهات زاييدة ديدگاه محافظه    “ ستيزي  غرب” 

حاكم در كشور بوده است كه     “ اسالم سياسي ” ماندة    متحجر و عقب  
شدت از مدرنيسم و تجددگرايي اجتماعي، و برخي فرايـنـدهـاي              به

دستاوردهاي بشر و ايجـاد     فرهنگ امروزي غرب كه بازتاب دهندة       
در هراس اسـت. از          ،  اند  بنيادهاي نوين اجتماعي، سياسي، حقوقي    

هـاي     اكنون در مورد رابطة رژيم واليي با قـدرت          اين رو، آنچه هم   
غربي در حال وقوع است، نقطه عطف و تغيير بسيار بزرگي اسـت              

از يك طرف نياز رژيم واليي بـه پـايـان               -كه نيروي محرّكة آن   
و از طرف ديگر بازچيـنـي        -بار  هاي اقتصادي فاجعه    دادن به تحريم  
هـاي     هاي كالن آمريكا در منطقه است كه جنـبـه           عناصر سياست 

 گوناگون سياسي و اقتصادي مهمي دارد.
هاي به    كاري در گفتگوها و توافق      ما معتقديم كه با وجود پنهان      

ويژه از    هاي اخير و به     دست آمده بين آمريكا و رژيم واليي در سال        
هاي موجود در مـورد         ، بر اساس داده   1392زمان انتخابات خرداد    

توان به تصوير نزديك به واقعيت و معيني          تحوالت كليدي اخير مي   
در مورد ماهيت و محتواي عيني رابطة ايجاد شده بين آمريـكـا و               

رهـبـري رژيـم در رونـد           رژيم واليي رسيد. براي درك  برنامه         
چيست، بـايـد    پيشبرد اين سياست هاي نوين امريكا و متحدين آن     

هاي گوناگـون واكـاوي و         روند تحوالت يك سال اخير را از جنبه       
بررسي كرد. روشن است كه در اين روند ما با متغيرهاي متـعـددي              

كاري طرفين نيز امكان شناسـايـي بـرخـي             روبرو هستيم و پنهان   
توانيم و بايد بـر اسـاس آنـچـه              كند، ولي مي    عوامل را دشوار مي   

هاي كليدي را شـنـاسـايـي           هاي اساسي و حلقه     دانيم مشخصه   مي
كنيم. در اينجا بايد به دو سؤال بسيار كليدي جواب داد، و مـفـيـد       

خواه به صورت     است كه همة نيروهاي سياسي ملّي، مردمي و ترقي        
 شفاف نظر خود را در اين دو مورد بيان كنند:

) جايگاه رژيم واليي در بازچيني عناصر سياست نوين آمريـكـا             1
در منطقه چيست و چرا و چگونه رژيم واليي ايـن جـايـگـاه را                   

 پذيرفته است؟
) تعامل بين آمريكا و رژيم واليي، يا به عبارت ديگر جاسـازي              2

اي    اقتصـادي   -براي نقش تازه رژيم واليي، چه پيامدهاي سياسي       

  8ادامه  در صفحه 

 ادامه باز چيني عناصر سياست ...
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 صداي تار در آغوش خاك 
 به ياد استاد محمد رضا لطفي

 پيش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم
 كه زباني چو بيان تو ندارد سخنم

 ره مگردان و نگه دار همين پرده ي راست
 تا من از راز سپهرت گرهي باز كنم

 صبر كن اي دل غمديده كه چون پير حزين
 عاقبت مژده ي نصرت رسد از پيرهنم

 چه غريبانه تو با ياد وطن مي نالي
 من چه گويم كه غريب است دلم در وطنم

 همه مرغان هم آواز پراكنده شدند
 آه از اين باد بالخيز كه زد در چمنم
 شعر من با مدد ساز تو آوازي داشت

 كي بود باز كه شوري به جهان در فكنم
 ني جدا زان لب و دندان چه نوايي دارد؟
 من ز بي همنفسي ناله به دل مي شكنم

 “لطفي”ندارد  “سايه”بي تو آري غزل 
 باز راهي بزن اي دوست كه آهي بزنم

 هوشنگ ابتهاج (سايه)
 

سالگي بدنبال بيماري سرطان اسـتـخـوان،          68با درگذشت محمد رضا لطفي در       
مردم ميهن مان  يكي از برجسته ترين اساتيد نوانديش موسيقي اصيل ايرانـي در                
چهار دهه اخير را از دست دادند. لطفي با هنرمندي اعجاز انگيزش، با عشقش بـه                  
آموختن و آموزش و گسترش موسيقي اصيل، با نگرش ترقيخواهانه خود به مسايل             
اجتماعي يكي از سرشناس ترين چهره هاي هنر معاصر ميهن ايران به شمار مـي                
آيد.  در سوگ او بزرگترين چهره هاي ادب و هنر ايران گوشه هايي از زندگي او را                   

 به تصوير كشيدند. 
فـقـط   “  ، مي گويـد:    “ هيچ واژه اي پيدا نمي كنم     ” كيهان كلهر با اشاره به اينكه،       

مي توانم همان را بگويم كه چند ماه پيش در سوگ شهناز بزرگ نوشتم، موسيقـي                
 “مان تنهاست، از هميشه تنها تر.

من با محمد رضا لطفي از سـال    “ محمد علي مهر آسا در رثاي لطفي مي نويسد:      
در سنندج آشنا شدم و آشنائي به دوستي انجاميد. او بـا ديـپـلـم                    1345و يا   1344

متوسطه به عنوان سپاهي دانش به كردستان منتقل شده بود. به هنگام آمدنش بـه                
سنندج و آگاهي اداره آموزش و پرورش و لشكر كردستان از استعـداد و هـنـر او                  
موضوع فرستادنش به دهات براي تدريس منتفي شد و هنرش سبب شد كه او را                 
در مركز استان نگه دارند و راهي روستا نشود. اداره فرهنگ و هنر استان به رياست                 

به همراهي و همكاري زنده ياد حسـن كـامـكـار(پـدر                “ همايون خاكسار “ زنده ياد 
برادران و تنها خواهر كامكارها) كار خيري انجام دادند و كالسـي بـراي آمـوزش                   

 “.موسيقي در سنندج تأسيس كردند
انـقـالب     “ مهر آسا در اشاره به سركوب هاي خونين اوايل انقالب مي نـويسـد:               

پيش آمد و سهم محمد رضا لطفي و گروه چاوش بيش از همه بود و چه زحمـتـي                   
براي ارائه ي سرودهاي ميهني و هيجاني كشيدند و چه دسته گلهاي خوش عطر و            
بوئي پيشكش مردم و انقالب كردند. اما حيف... دستگاه حـاكـم تـوان پـذيـرش                       
دگرانديش را نداشت و رفقاي لطفي راهي زندان شدند. از آنجمله آقاي هـوشـنـگ                 
ابتهاج سايه شاعر بزرگ و گرامي ما. حاصل اين كه همه پرواز كرديم و راهي ديـار             

 “غربت شديم.
محمد رضا شجريان در پيامي به مناسبت درگذشت محمد رضا لطفي مي گويـد:              

درآمد بود. حيف و صد حيف كه زود درگذشت و ما              همواره دلسوز طبقه كارآمد كم    ” 
 “را سوگوار كرد.

در راديو دو گـروه       “ هوشنگ ابتهاج در باره همكاري با لطفي از جمله مي گويد:           
شيدا و عارف را داشتيم؛ محمد رضا لطفي سرپرست گروه شـيـدا و عـلـيـزاده و                    

كـه از       57شهريور    17مشكاتيان مشتركا سرپرست گروه عارف بودند. روز بعد از  
راديو استعفا كرديم چاووش را درست كرديم. گروهي متشكل از گروه عارف و شيدا         

به اضافه يكي دو نفر ديگر. مي خواستيم به موسيقـي ايـران كـه                  
مدتي بود طرف بي اعتنايي قرار گرفته بود جان تازه اي بـدهـيـم.                
چاووش شد پرچمدار موسيقي ايران؛ هنوز هم وقتي از مـوسـيـقـي               
امروز حرف مي زنند گوشه چشمي هست به كـارهـاي عـارف و                 

 “شيدا.
با درگذشت محمد رضـا لـطـفـي،           ” محمود خوشنام مي نويسد:      

موسيقي سنتي ايران يكي از پيروان سرسخت ولي نوانديش خود را            
از دست داد.  نخستين موسيقيدان از نسل جديدتـر كـه انـديشـه                  
دگرگونسازي در سر داشت، محمد رضا لطفي بـود. او عـالوه بـر              

هاي تازه، قطعات مختلف موسيقي نـيـز          تار به شيوه    نواختن تار و سه   
هـاي     براي اركسترهاي كوچك و بزرگ آفريده و بر روي سـروده       

شاعران كهنه و نو آهنگ نهاده است. شمـاري از دسـتـاوردهـاي                 
آهنگسازي او غالبا در پيوند با شعر سايه اين هاست: سپيده، هميشه             

 “ در ميان، بهانه از توست، و چهارگاه.
تصـنـيـف      -سرود” امير رستاق در باره كارهاي لطفي مي نويسد:          

اي    قطعه  -را بايد معروفترين اثر محمدرضا لطفي لقب داد       “  سپيده” 
كه با صداي محمدرضا شجريان و شعر هوشنگ ابتهاج (سايـه) در               
همان روزهاي نخست انقالب ساخته و آنچنان كـه لـطـفـي در                 

خود آن را شب پيـروزي انـقـالب          “ يادداشتي خاطرنشان كرده است   
اين قطعه در دستگاه مـاهـور   ” ايران به راديو برد و آن را پخش كرد         

 “با صداي شجريان عرضه شد.”  6چاووش ”ساخته و ابتدا در آلبوم 
من “  محمود دولت آبادي در تشييع مراسم خاكسپاري وي گفت:          

قلندري را همواره در وجود او ديدم كه براي نو كردن دوستـي هـا                
تالش هاي زيادي كرد. لطفي ديرهنگام به كشور بازگشت، اما بـه              
رغم برخوردن هنجارها و دريافتن نابهنجاري هايي كه كم نبود، او            
آمد و سرانجام وظيفه نهايي خود را انجام داد، وظايفي كه با آموزش             
دانشجويان نگران هنرنمايي آنها بوديم، آغاز شد و تا آخرين لحظات           
زندگاني او ادامه پيدا كرد.تالش لطفي براي آمـوزش مـوسـيـقـي،                
تالشي فراموش نشدني است، گرچه او به سالمت خود زياد اهميـت            
نمي داد و آن را رعايت نمي كرد، اما شايد اين يك راهي از قلندري               
او بود كه مي خواست به اين شكل باشد. قلندري كه آزادگي اصلـي               

 “ترين مولفه آن بود.
در مطلبي به ديدگاه لطفي در مورد بي تـوجـهـي            “  زمانه” سايت   

ارديبهـشـت     18محمد رضا لطفي در     ” مسئوالن به موسيقي نوشت:      
براي اجراي كنسرت به استان خوزستان رفته بود. او در ايـن               1392

سفر بر مسئوالن فرهنگي كشور خرده گرفت كه به موسيقي توجـه            
من تاكنون نديدم كه يكي از مسـئـوالن          ” كنند. او گفته است:         نمي

درباره موسيقي حرف بزند. پس ارتـبـاطـي بـيـن مسـئـوالن و                     
دانان وجود نداشته و اگر هم وجود داشته، خيلي خصـوصـي              موسيقي

 “بوده است.
 14مراسم تشييع پيكر زنده ياد استاد محمدرضا لطفي يكشنبـه             

ارديبهشت ماه با حضور تعداد زيادي از مردم و هنرمندان در تـاالر              
 وحدت برگزار شد.

حزب توده ايران خاطره اين هنرمند برجسته و ترقيـخـواه مـردم              
 ميهن مان را گرامي مي دارد.
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هاي مختـلـف      شود از زاويه    اكنون از سوي محمد خاتمي، بيان شده است و مي           هم
نظر ما ادامه منطقي چنيـن تـفـكـر و               هاي مختلفي را ارائه داده است.  به          تحليل

هـا     گويي بـه آن      شان از پاسخ    كنندگان  هايي دربر دارد كه توجيه      باورهايي  تناقض  
 57روند. ما همچون محمد خاتمي معتقديم كه انقالب شكوهمند بهمن               طفره مي 

ها و از رخدادهاي بزرگ       ترين انقالب   ترين و شورانگيزترين و مردمي      يكي از بزرگ  
هاي   دليل عملكرد و سياست     به  -قرن بيستم در جهان بود. با وجود شكست انقالب         

نبايد در اين نكـتـه شـك       -گران فعلي شده از سوي خميني و سركوب      كارگرفته  به
ها بوده است. مشـكـل         كرد كه رويدادي تابناك و درخشان در تاريخ مبارزات ملت         

شود كـه هـرگـونـه حـركـت              محمد خاتمي و همفكران ايشان از آنجا ناشي مي        
كنند و در حد فـاجـعـه           وجود آورد نفي مي     اجتماعي مردم كه وضعيتي مشابه را به      

خداي نكرده جمهوري   ” گويد اگر     دانند، و به همين دليل است كه با نگراني مي           مي
اگر منظـور مـحـمـد        “  اسالمي را از دست بدهيم وضعيت سياهي خواهيم داشت.         

تواند باشد كه در آن حاكمان كنوني امكـان           وضعيتي مي “  وضعيت سياه ” خاتمي از   
هاي مـيـلـيـونـي         شان را از دست بدهند، بدون شك با استقبال توده           گري  سركوب

روخواهد شد. اما اگر نگراني ايشان در ارتباط با مردم باشد، اين سوال پـيـش                    روبه
تـوان     را در تمامي سطوح در حال حاضر آيا مـي   “ وضعيت سياه”آيد كه وجود   مي

، پس از كودتاي انتخاباتي، حضور ميـلـيـونـي مـردم در                88منكر شد؟ در خرداد     
پيماييِ جمعيت    اعتراض به اين اقدام را در سراسر كشور شاهد بوديم. در تهران راه             

هاي دوران انقالب بود. اينـكـه ايـن             پيمايي  عظيمي را شاهد بوديم كه ياد آور راه       
هاي آن  پيمايي حركتي براندازانه بود يا نه موضوع بحث ما نيست، اما اگر تحول              راه

رسيد بدون شك وضعيت سياسي ايران و شيـوة           زمان به نفع مردم به سرانجام مي      
ايـم     اي  كه در طول سي و پنج سال گذشتـه شـاهـد آن بـوده                     مداري  حكومت

اي كه از صاحبان اين گونه تـفـكـر و از         شد. سوال اصلي  طورِكلي دگرگون مي    به
جمله محمد خاتمي بايد پرسيد اين است كه: گزينه مورد نظر آنان كدام يك از دو                 

شده است؟ مشكل نحله فكريِ همسو با محمد خاتمي اين است كـه،                وضعيت ياد 
شماري كه از بدو تاسيس جمهوري اسالمـي بـرضـد نـيـروهـاي                   هاي بي   فاجعه

كنند و نيروهاي     اجتماعي برپا شده است را كم اهميت، كوچك، و ناچيز قلمداد مي           
وجود آمدنِ هر تغييري در خارج از دايـره          اجتماعي را با اين نظر كه در صورت به        

يي هولناك در انتظار كشور خواهد بود، به انفعال، سكوت، و              حاكميت كنوني آينده  
 كنند.  عملي ترغيب مي بي

محمد خاتمي در ادامه سخنانش در تبيينِ اسالمي بودن اين انقالب، به چـنـد                
يكي اينكه اكثر كساني كه انقالب كردند مسلمان        ” گويد:     كند و مي    مورد اشاره مي  

تـريـن      باشند، دوم انگيزه ديني اگر نگوييم، انگيزه منحصر به فرد بلكه از مـهـم               
هاي حركت مردم باشد يعني مردم با انگيزة ديني و احساس مسئوليت ديني               انگيزه

محمد خاتمي در اين سخنان آشكارا سـعـي         “  براي تغيير و تحول به عرصه بيايند.       
در القاي اين تفكر دارد كه علت اصلي حضور مردم در تـظـاهـرات مـيـلـيـونـي                      

هاي ديني و اسالمي بوده است، اما در ادامه سخنان خويش باز هم دچـار                  دغدغه
در قرن گذشته هژموني يا استيالي ذهني متعلق بـه          ” گويد:     تناقض مي شود و مي    

جريان چپ بود كه در انقالبيون، مسلمانان و روشنفكران و حتي در قانون اساسـي               
محمد خاتمي از يـك       “  هايي خيلي تاثير گذاشته است.       آن گفتمان چپ در بخش    

هاي ديني مـردم      طرف انقالب بهمن را تا حد اقدامي با انگيزة ديني و رفعِ دغدغه            
دهد و بالفاصله به موضوع برتري تفكر چپ در برهه وقوع انقالب كه در                تنزل مي 

كـنـد.      سطح وسيعي از جامعه و حتي قانون اساسي نفوذ كرده بود اعـتـراف مـي                
گويـد:    برانگيز است كه در مذمت تفكر چپ مي         سخنان محمد خاتمي آنجايي تامل    

خصوص در كشورهاي پيراموني نظير كشـور مـا            يك جرياني وجود داشت كه به     ” 
گفت تئوري    دانست يعني مي    دار و صاحب رويكرد انقالبي مي       خودش را تنها طاليه   

انقالب نزد من است و آن تئوري انقالب هم چيزي نبود جز ماركسيسم و جز آن                 
دانست. جريان چپ خـودش را          هر چه بود را ارتجاعي، بورژوازي و نظير اينها مي         

دانست و معتقد بود جز بر اساس اين تـئـوري             دار تفكر و عمل انقالبي مي       انحصار
گراست. اين     عمل انقالبي تحقق نخواهد يافت و هرچه رخ بدهد ارتجاعي و واپس           

زد؛ با عناوين توده، فدايي خلق، مجاهدين خلق و نظـيـر    جريان دم از خلق هم مي  
كسي نبود جز هسته رهبري كه خودشان را نمايـنـده            “ خلق” اينها آشناييد اما اين     
هاي اساسي خـبـري نـبـود.            دانستند. در بينش آنها از آزادي        خودخوانده خلق مي  

خواندند ولـي اصـالً         حركت خودشان و نظام مطلوب خودشان را دموكراتيك مي        
دموكراسي به معناي علمي كلمه در اين بينش انقالبي جايي نداشت حتي آشكـارا              

گذار از بـورژوازي يـا قـبـل از آن بـه                    عنوان مرحله     از ديكتاتوري پرولتاريا به   
در عمل نيز ابزار و روشي جـز خشـونـت      ” افزايد:   و مي  “ بردند.   سوسياليسم نام مي  

شود و با زور       گري اين بود كه با تهاجم وارد عرصه مي          شناختند. شأن انقالبي     نمي
 “كند نظر خود را تحميل كند و ديگران را از صحنه خارج بكند. سعي مي

ما معتقديم كه اتفاقاً محمد خاتمي به نكتة بسيار مهمي اشاره كرده است. بحث               

ماه، با چاپ عكسي از رئيس جمهـور          فروردين  31روزنامه شرق،   
با همه وجود از جمهوريت نظام دفـاع    ” سابق، محمد خاتمي، و تيتر      

ايراد شده “  بنياد باران” ،  سخنان او كه در نشست ماهانه      “ مي كنيم 
روي حـائـز      است را منتشر كرد. تامل بر سخنان محمد خاتمي ازآن          

اي كـه وي آن را             اهميت است كه نحوة نگرشِ نحلة فكـري       
هاي سـالـيـان اخـيـر، بـا              كند، بررغم فراز و نشيب      نمايندگي مي 

رسـد آن      نظر مي   رويكردهاي گذشتة آن تفاوت چنداني نكرده و به       
اند. پيش از آنكه وارد     رويكردها بر اين نحوة نگرش همچنان غالب  

دانيم به يك ترفند مـوذيـانـه رژيـم              مبحث اصلي شويم الزم مي    
واليت فقيه اشاره كنيم كه متأسفانه گريبان نيروهاي سياسي، حتي          

طور ِمكرر از      اپوزيسيون رژيم، را گرفته است. رژيم واليت فقيه به           
كند. ما در     براي هويت بخشيدن به خود استفاده مي    “  نظام” كلمة  
هاي برده داري، فئودالي، سرمايه       هاي اجتماعي با نظام     بندي  صورت

بـراي  “  نـظـام  ” داري، و كمونيستي آشنايي داريم. استفاده از كلمة          
دليل مناسبات زيربناييِ متفـاوت،       هاي اجتماعي، به    بندي  اين صورت 

توجيه منطقي و علمي دارد. رژيم واليت فقيه  با استفاده از كلـمـة                
گر خويش، درصدد القاء ايـن فـكـر           براي حكومت سركوب  “  نظام” 

است كه ماهيت و مناسبات حاكم در اين رژيم با ديگـر كشـورهـا              
متفاوت است، و با اين ترفند مصمم است تصويري متفاوت از رژيم            
نزد ديگران ارائه دهد. رژيم واليت فقيه هيچ تفاوتـي بـا ديـگـر                  

داري    هاي ديكتاتوري ندارد، و در چارچوب نظامي سـرمـايـه             رژيم
بايد. بر اساس گزارش روزنـامـه شـرق،              مورد تجزيه و تحليل مي    

هـاي     اش، همچون ديـگـر مـقـام          محمد خاتمي نيز در سخنراني    
براي بحث دربارة  آينده ديكتاتوري حاكم       “  نظام” حكومتي از كلمة    

استفاده كرده است. به گزارش شرق، محمد خاتمي، با اشـاره بـه                
اگر خداي نكرده جمهوري اسلالمي را از دسـت دهـيـم               ” اينكه  

توانيم   وضعيت خيلي سياهي خواهيم داشت و بايد بدانيم كه ما نمي          
بعد از   ”...  گويد:     ، مي “ اين انقالب را با آن عظمتش فراموش كنيم       

امان   علت تبليغات وسيع و بي      سال از پيروزي انقالب اسالمي به       35
هايي كـه احسـاس        كساني كه از اين انقالب آسيب ديدند و قدرت        

زده، بـا زشـت          كردند اين انقالب به منافع نامشروع آنها آسيب          
دادن انقالب و تالش براي بد تفسيركردن آن تعبيرات سويـي             جلوه

اي از      كه بوده و هست و باز هم خواهد بود و نيـز در اثـر پـاره              
انـدركـاران      ها و رويكردهاي غلطي كه ما دسـت         ها و نقص    كاستي

هايي كه با اصل انقالب و         خاطر بعضي قرائت    امور داشتيم و نيز به    
نظام ما سازگاري ندارد، رايج شده است اينها همه سبب شده اسـت       

خصوص فرهيختگان جامعه و بـاالخـص           به  –كه در بعضي افراد     
گـردانـي از        نكرده حتـي روي      نوعي ترديد و خداي       -نسل جوان 

انقالب عظيم ملت ايران و از جمهوري اسالمـي پـيـدا شـود و                  
گسترش پيدا كند كه اين خطر بزرگي است كه الاقل براي ما كـه              
همه حيثيت و هويت خودمان را در اين انقالب ديديم، به عظـمـت       
آن اعتراف داريم و به كار بزرگي كه صورت گرفته اسـت اذعـان                

كند و در نتيجه جا دارد بيـش          داريم، اين وضعيت نگراني ايجاد مي     
از گذشته درباره انقالب و جمهوري اسالمي و جايگاهي كه داشتـه            

نظر مـا     و دارد صحبت كنيم و در واقع روشنگري كنيم و نيز اگر به            
هـايـي وجـود دارد           ها و كـژتـابـي       آيد كه مشكالت، انحراف     مي

روشنگري يعني راهنمايي كنيم و راهكار اصالحي را عرضه بداريم          
خـواهـم      كه اصالحات هم چيزي جز اين نيست و من اجازه مـي            

اجمال درباره انقالب اسالمي و جمهوري اسـالمـي و             مطالبي را به  
كند و عظمتي كه داشته، صـحـبـت            خطراتي كه آنها را تهديد مي     

 “كنم.
دفعات، در برخورد با چـنـيـن         حزب توده ايران، پيش از اين و به       

طورِعمده از سوي اصالح طلبان حكومتي، و          طرز تفكرهايي كه به   

نقدي بر گفتمانِ كنونيِ اصالح 
طلبان حكومتي: انقالبِ بهمن، 

 “رژيم واليت فقيه”جمهوريت، و 

 3ادامه  در صفحه  
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 ادامه باز چيني عناصر سياست ...

 دهد؟ خواهد داشت و آيندة مردم و كشور را به كدام جهت سوق مي
در جواب به اين دو سؤال، تحليل حزب تودة ايران در شرايط مشـخـص               
كنوني بر اين پايه قرار دارد كه آنچه در حال انجام است عمالً در راسـتـاي                 
تضمين بقا و تداوم ديكتاتوري واليي، حتّي به قيمـت فـدا كـردن حـق                   
حاكميت ملّي و وابستگي اقتصادي به امپرياليسم، و بازدارندة امكـان گـذار       
ايران از ديكتاتوري به سوي مرحلة دموكراتيك و ملّي تحول اجـتـمـاعـي                

است. ما معـتـقـديـم         “ عدالت اجتماعي ” خواهد بود، و از اين رو، در ستيز با          
كننـده،    هاي فلج   هدف اصلي رئيس جمهور جديد در اساس برداشتن تحريم        

سازي روابط و پيوندهاي ديپلماتيك با آمريكا و تضمين بقـاي رژيـم                عادي
كـارش     ◌ٔ واليت فقيه به هر قيمتي بوده است. روحاني در اعالم بـرنـامـه              

اختيـار  ” در رابطه با ايجاد تعامل با آمريكا به او  “ رهبر”آشكارا فاش كرد كه  
 داده است. “كامل

بندي را به منظور توضيح مواضع حزب تـودة           با اين پيش زمينه، اين جمع     
ايران و با هدف ارتقاي مبارزه در راه گذر از ديكتاتوري حاكم و دفـاع از                   

 دهيم. حاكميت ملّي ايران، در اختيار جنبش مردمي كشور قرار مي
 
) شرايط مشخص كنوني برآمده از پيروزي آمـريـكـا در              2

 “جنگ اقتصادي”
 

هاي مالي آمريكا از حدود دو سال و نيم پيش وارد مرحلة بسـيـار          تحريم
ترين ركن اقتصـاد      شديدتري شد و سرانجام توانست فروش نفت را كه مهم         

محصولي و دالري ايران است عمالً مختل كند (براي مثال، تـحـريـم               تك
مالي ايران از طريق تعطيل سيستم انتقال ارز توسط سيستم بانكي سوئيفت            

، با هدف قطع انتقال ارز حاصل از فروش نفت به ايـران ،        1390در اسفند   
ضربة بسيار كاري و مخربي بر اقتصاد ملّي بود). سقوط ارزش ريال تا حـد                  

از    -مخصوصاً دالر -درصد از يك سو، و عدم دسترسي به ارز خارجي 300
عليه اقـتـصـاد       “ هاي مالي   سالح تحريم ” سوي ديگر، نشان داد كه كاربرد       

هاي گسترده و مـداخلـه         ايران بسيار كارآ بوده است. تبعات ديرپاي تحريم        
اروپا، در سال هاي اخيراقـتـصـاد          ◌ٔ جويانه  آمريكا و متحدانش، در اتحاديه      

هـا را       كشور را فلج كرده است، كاركرد عادي واحدهاي توليدي و كارخانه          
مختل كرده، و موجي از بيكاري و گراني كاالها به دنبال آورده است. اكثـر                

هاي جهان از خاور دور تا اروپا، از بيم تهديدهاي وزارت دارايي آمريكا               بانك
كه آنها را در فهرست سياه محروميت از معامالت قرار دهد، از مبادلة دالر               

هـاي     روي از تـحـريـم        با ايران خودداري كردند. اتحادية اروپا نيز با دنباله         
هاي عمدة ايران را تحريم كرد.  عامل اصلي وجود اين نقطـه                آمريكا، بانك 

هاي اقتصادي رژيم واليي است كه عامدانه در طـي    ضعف ساختاري، برنامه  
سال گذشته الگوي اقتصاد وارداتي را جايگزين توليد مـلّـي كـرده و                   20

هاي غيرتوليـدي     گرايي كالن و فعاليت     زيرپاية اقتصاد ملّي را به سوي مالي      
سوق داده، و در نتيجه اقتصاد كشور را به يك هـدف آسـان در بـرابـر                      

 هاي آمريكا تبديل كرده است.  تحريم
هاي خارجي ماجراجويانه در دورة احمدي نژاد عمالً فرصت الزم            سياست

المللي جنگ اقتـصـادي تـمـام           را براي آمريكا فراهم كرد تا در عرصة بين        
جويانه عليه اقتصاد ضعيـف و         هاي دخالت   عياري را از طريق اعمال تحريم     

غيرتوليدي ايران آغاز كند. به اين ترتيب، از يك سال پيش براي هـر دو                  
هاي مالي اعمال شده تـوسـط    طرف كامالً روشن شده بود كه سالح تحريم 

 “ جنگ اقـتـصـادي     ” اي در عرصة     وزارت دارايي آمريكا نقش تعيين كننده     
دانسـتـنـد كـه ادامـة            امپرياليسم آمريكا عليه ايران دارد. هر دو طرف مي         

هـاي اصـلـي        تواند ضربة مهلك و نهايي را به شريان         هاي مالي مي    تحريم
اقتصاد ايران وارد آورد و به نوبة خود موقعيت داخلي رژيم واليي را در برابر               

هاي مردمي با خطري مهلك روبرو كند. اكـنـون              گسترش تهديد اعتراض  
روشن است كه دولت باراك اوباما با ارزيابي دقيق موضعِ ضعيف و شرايـط               

هـاي راهـبـردي         برداري از آن به نفع برنـامـه         دشوار رژيم و با هدف بهره     
(استراتژيك) خود گزينة گفتگوهاي بسيار محرمـانـه در سـطـح بـاالي                   

اي (واليتي و صالحي) در عـمـان     ديپلوماتيك با نمايندگان ارشد علي خامنه 
 دهي و پيگيري كرد.  را طراحي، سازمان

رژيم واليي نيز در اين فرايند، و با تضمين مخفـي بـودن آن، بسـيـار                    
هدفمندانه و فعاالنه شركت كرد. اشتباه نخواهد بود اگر بگوييم كه برگزاري       
اين گفتگوها به شيوه و روند انجام شده، قـبـول شـكـسـت راهـبـردي                     
(استراتژيك) رژيم واليي در برابر آمريكا بوده و حـاصـل عـمـلـي ايـن                      

ريزي شدة طوالني، معاهدة ترك تخاصم ميان دو          گفتگوهاي محرمانة برنامه  
هاي اصلي بوده است. اميرمحبيان، از تحليلگران نزديك بـه              طرف در جبهه  

بـه  ” بدين شكل بيان كـرد:          “ تر  نرم” دستگاه واليي، اين روند را به صورت        
الملـلـي    شده را در حوزة تعامل بين  گمانم سيستم قصد داشت حركتي حساب    

انجام دهد... طبعاً روحاني با سوابق خود و نگاه امنيتي خاص تبحر الزم را در          
اين زمينه داشت... واليتي كاتاليزوري بود كه با نقد جليلـي در مـذاكـرات                    

 “اي، تدبير را در شعار روحاني معنادار كرد. هسته
تا همان هفتة آخر قبل از انـتـخـابـات خـرداد                1391از پيش از فروردين     

حاكميت يكدست متشكل از دستگاه رهبري، اصولگرايان و جـبـهـه               1392
جويانة  هاي دخالت   پايداري در وضعيت بحراني و نامتعادلي قرار داشت. تحريم         

نژاد و مـخـصـوصـاً          هاي اقتصادي دولت احمدي     سو، و تعديل    آمريكا از يك  
ها از سوي ديگر، دائماً جامعه        جراحي بزرگ دردناك، يعني حذف عملي يارانه      

ها و خيزش وسيع      را به سوي ايجاد شرايط عيني و ذهني براي رشد اعتراض          
اي و هيئت حاكمة دستگاه واليت فـقـيـه از              داد. علي خامنه     مردم سوق مي  

به اين واقعيت آگاه بودند كه در          92خرداد ماه     22ها پيش از انتخابات       مدت
اند   هاي مالي آمريكا عمالً نبرد را باخته        عرصة اقتصادي در برابر سالح تحريم     

نشـيـنـي وسـيـع           اند و مجبور به عقب      و در موضع بسيار ضعيف قرار گرفته      
هستند. بايد توجه داشت كه هيئت حاكمة دستگاه واليت فقيه از حـدود دو                

، محدود كردن عـرصـه عـمـل          92سال پيش از انتخابات رياست جمهوري       
خـوبـي      تر اينكه آنها بـه      نژاد و كنار گذاشتن او را آغاز كرده بود. مهم            احمدي

المللي ضـعـيـف       دانستند كه ادامة بحران اقتصادي در ايران و موضع بين      مي
هاي اعتراضي وسـيـع      تواند به حركت رژيم در برابر آمريكا و متحدان آن مي 

مردم كشيده شود. در چنين وضعيتي، پديد آمدن دوبارة شرايطي كه در آن                
ناپذير بين منافع مردم و       ديگري از زير خاكستر داغ تضاد آشتي       “ جنبش سبز ” 

شدت براي رژيـم   رژيم واليي بيرون بيايد و ابتكار عمل را به دست بگيرد، به    
انگيز خواهد بود. سران رژيم آگاهند كه جنبشي پردامنه هـمـچـون                 مخاطره

تـر بـا        تواند در سطحـي وسـيـع         ، در شرايط كنوني مي    1388جنبش سال   
هاي مبرم اقتصادي قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگـر (اكـثـريـت                 خواسته

مردم) ادغام، و بستر مبارزه براي تغييرهاي وسيع سياسي و اقـتـصـادي در         
 راستاي شعارهاي مردم شود. 

گيري اين سناريو كابوس وحشتناكـي بـود كـه              براي رژيم واليي، شكل   
نشيني راهبردي (استراتژيك) در برابر آمـريـكـا را               نوشيدن جام زهر و عقب    

توانـد از      ضروري كرد؛ در صورت وقوع اين سناريو، كل نظام و بقاي آن مي            
سوي جنبش مردمي تهديد شود. در چنين شرايطي، كليت رژيم واليـي بـا         

ح   وجود تضادهاي مشخص   جنا ن  ن،       بي ستي آ راد ف شرهاي  ق ها و 
هاي راهبردي خود در ارتباط با        ضرورت ايجاد تغييرهاي مشخص در سياست     

اي و سياست خارجي را با هدف اصلي تضمين بقاي رژيم قبول              پروندة هسته 
انتظاري نبود و حـزب مـا از             كرد. اين حركت، به اعتقاد ما حركت غيرقابل        

هاي خود در مورد خصلت رژيم واليي از لحاظ سياسـي             مدتي قبل در تحليل   
ش،       و اقتصادي و توانايي آن در تطبيق دادن خود با شرايط براي ادامة بـقـايـ

روبناي سياسي و هرم قدرت در رژيـم          ” آن را بدين صورت بيان كرده بود:         
هـاي     و واكـنـش          يافته است كه ديالكتيك كنش      حاكم، بدان درجه رشد     

هاي سنگـيـن، در        ها و رودررويي    هاي حاكم با يكديگر، با وجود رقابت        جناح
كند. به عبارت ديـگـر،          نهايت در راستاي وحدت و حفظ كلِ رژيم عمل مي         

طورِ همـزمـان، در        اقتصاديِ درون رژيم، به     -هاي سياسي   هاي قدرت   كانون
هـاي     تضاد و در وحدت با يكديگر حولِ ولي فقيه، در رويارويي با خـواسـت              

 .)1391بهمن ماه  9، 913(نامة مردم، ”كنند. واقعي مردم عمل مي
هاي وسيع در كشور، آن هـم در     امكان پيدايش شرايط اوجگيري اعتراض   

هاي مـردمـي مصـر،         حالي كه منطقه هنوز عميقاً تحت تأثير پژواك خيزش        
تونس، يمن و بحرين قرار دارد، چيزي نبود كه مـورد پـذيـرش مـحـافـل                    

درسـتـي      امپرياليستي آمريكا و ديكتاتوري حاكم در كشور باشد. از اين رو به            
ناپذير ميان مردم كشور با رژيم واليي تا          توان گفت كه تشديد تضاد آشتي       مي

هاي دموكراتيك و عدالـت اجـتـمـاعـي،             حد اعتالي جنبش مردمي با آماج     
هاي كليدي رژيم واليت فقيه پديدة خـطـرنـاك و              قدر كه براي جناح     همان

تحملي است، براي منافع راهبردي آمريكا و متحدان آن در منطـقـه               غيرقابل
 طور نيز خطري جدي است.  همان

جويانة آمريكا علـيـه       هاي دخالت   روشن است كه از يك سال پيش، تحريم       
ايران نتيجة الزم و فرصت مناسب را براي اجراي مرحلة بعدي بـازچـيـنـي                 
عناصر سياست آمريكا در منطقه فراهم آورده بود. تشديد وخامت پيامدهـاي             

مـهـار و       توانست به تحوالت غيرقابل     هاي مالي آمريكا مي     ضدانساني تحريم 

 9ادامه  در صفحه 
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هايي از جانب مردم ايران منجر گردد؛ وارد شدن نقش مـردم در                 واكنش
معادالت سياسي، آنهم باخواستهاي اقتصادي در جهت عدالت اجتـمـاعـي            

وجه بخشي از برنامة آمريكا نبوده است. به هـر صـورت، اعـمـال                    هيچ  به
جويانه توانسته بود تحوالت دروني ايران را تا حد زيادي          هاي دخالت   تحريم

هاي آمريكا قرار دهد. به عـبـارت ديـگـر،               ها و برنامه    تحت تأثير خواست  
صحنة سياسي در حال تغيير بود و مسئلة تداوم رژيم واليت فقيه، آن هـم               

هاي آمريكا در منطقه، به اهرم        از موضع بسيار ضعيف و در چارچوب برنامه       
بسيار مفيدي در دست آمريكا تبديل شده بود. جلـوگـيـري از تـعـيـيـن                     
سرنوشت كشور به دست مردم چه از طريق ترفندهاي كـودتـايـي و يـا                  
مهندسي انتخابات، نه تنها خواست ارتجاع حاكم در ميهن ماست بـلـكـه               
بخشي از برنامه هاي امپرياليسم در منطقه نيز مي باشد. لذا از اين منـظـر                 

توان استدالل كرد كه فصل مشترك بسيار مهمي بين منافع آمريكا و               مي
 رژيم واليت فقيه گشوده شده است. 

نامة چندالية ژنو در آذرمـاه          توان گفت كه امضاي توافق      درستي مي   به  
عطفي تاريخي در فراهم آوردن امكان ادامة ديكتاتوري واليي           نقطه  1392

هاي نوين آمريكا در منطقـه اسـت. بـه اسـارت                  در كنار اجراي سياست   
درآمدن اقتصاد ملّي ايران و عمالً توقف رشد اقـتـصـادي در نـتـيـجـة                    

هاي هوشمندانه و مخرّب وزارت دارايي آمريكا،  شرط برون رفت از              تحريم
اقتصادي ايران بر اساس ادامه گسترده تر      “ رشد” بحران اقتصادي و امكان     

يي براي ايجاد تعـامـل بـيـن            پايه  الگوي اقتصادي نوليبراليسم را به سنگ     
هـاي   “ تـعـديـل   ” آمريكا و رژيم واليي تبديل كرده است. اين يعني ادامة             

دهي اقتصـاد ايـران        هاي دردآورتر براي جهت     تر و جراحي    اقتصادي خشن 
كه اهرم بسيار مهمي در  (“ بازار آزاد” اصطالح    نظارت (به    سوي اقتصاد بي    به

 هاي كالن كشورهاي غربي است. دست آمريكا و سرمايه
اكنون پيوستن كامل و عـلـنـي            اي، هم   در زير ساية گفتگوهاي هسته     

است، از راه به اسـارت        “ اجماع واشنگتن ” رژيم واليي به آنچه معروف به       
محصولي و وارداتي ايران و مديـريـت فـروش             درآوردن كامل اقتصاد تك   

ذخاير نفت خام آن در شرف انجام است. دراين ارتباط، بايد گفت كه پيوند               
داري جهـانـي،      محصولي و وارداتي ايران به سرمايه       دادن كامل اقتصاد تك   

كه در دوران دولت هاشمي رفسنجاني در ميهن ما آغاز شد اينك به نـظ                
مي رسد در چارچوب گسترده تري بخشي كليدي سياست راهبردي رژيـم            

دهـد    اقتصادي است. تجربة جهاني نشان مي       “ رشد” و دولت يازدهم براي     
به نوبة خود فرايند  “ اجماع واشنگتن” كه تسليم شدن علني رژيم واليي به    

هـاي     بسيار پرسودي براي قشرهاي فوقاني مافوق ثروتمند و سـرمـايـه        
ترين شيوة استثمار نـيـروي        تجاري و بوركراتيك كشور است، زيرا پيشرفته      

كار و منابع طبيعي را با پشتيباني مادي و سياسي آمريكااز طريق صنـدوق              
دهد. براي هواداران ريز و درشـت          بين المللي پول در دسترس آنها قرار مي       

صورت فراجناحي بر تعداد آنها افـزوده         كه هر روز به    “ اعتدال و اميد  ” دولت  
شود و خواهد شد اين فرايندي بسيار دلپسند و جذّاب اسـت. از ايـن                     مي

خصوص   توان تركيب به وجود آمده در دولت يازدهم (به           منظر است كه مي   
هاي نوليبرالي آن را توضيح       تيم اقتصادي متصل به اتاق بازرگاني) و برنامه        

هـاي     توان ديد كه چرا و چگونه نيروها و شـخـصـيـت              طور مي   داد. همين  
هاي گوناگون در درون هرم قدرت به صورت فراجناحي، و            سياسي از طيف  

هـاي     خواهند از اين قافله و معامله       هايي از اپوزيسيون كه نمي      حتّي بخش 
پرمنفعت عقب بمانند، بالفاصله با ظهور دولت حسن روحاني با تـابـلـوي               

خـود   1392ميليوني مردم در انتخابات خرداد  18از رأي    “ احترام و تبعيت  ” 
 اند. پرست با اين توازن جديد نيروها همسو كرده را مانند آفتاب

 
، و نـقـش       “ خاورميانة نوين ” گري آمريكا، طرح      ) نظامي  3

 ايران
 

در شرايط مشخص كنوني و با توجه به پيامدهاي سياسي يـك دهـه                
گري آمريكا در منطقه، گزينة استفاده از نيروي نظامي اياالت متحد             نظامي

آمريكا عليه رژيم واليي براي اعمال سلطه و سركردگي سياسي مؤثـر بـا             
هاي مشخصي روبرو است. دولت اوباما دريافته است كه گـزيـنـة                دشواري

تواند به صورت بهينه در خدمت منـافـع راهـبـردي و                 تهاجم نظامي نمي  
حياتي امپرياليسم در منطقه عمل كند. از يك سو، توان نظامي آمـريـكـا                 

ها و منافع كالن امپريالـيـسـتـي           هاي سياست   تنهايي جوابگوي ضرورت    به

نيست، و از سوي ديگر، هر حركت بزرگ نظامي و تهـاجـمـي آمـريـكـا                   
پيامدهاي سنگين سياسي و مالي دارد كه توجيه آن در چارچوب مـنـافـع                

برانگيـز اسـت.       گذاران آمريكا چالش    راهبردي جهاني آمريكا براي سياست    
تا كنون هزينة مالي تجاوز نظامي غيرقانونـي و            2003براي مثال، از سال     

ويـژه     ضدانساني آمريكا به عراق بيش از يك تريليون دالر بـوده، و بـه                
پيامدهاي سياسي بسيار منفي در سطح منطقه به همراه داشته اسـت كـه               

خصوص سـران   ترين آن فرادستي و نفوذ وسيع رژيم واليي ايران، و به   مهم
سپاه، به عنوان يك نيروي تعيين كننده در عراق است. دولت جورج بـوش                

در دهـة     “ دشمن آمـريـكـا    ” با استفاده از نيروي نظامي براي حذف كامل         
گذشته، عمالً دو دشمن اصلي ايران، يعني صدام و طالبان را از صـحـنـة                 

طور، نيروهاي متـرقـي و         معادالت سياسي منطقه حذف كرده است. همين       
اند با برپايي مـداوم تـظـاهـرات             المللي توانسته   دوست در صحنة بين     صلح
را به نيروي “  جنبش ضدجنگ ” دوستانه و ضدجنگ در سطح ميليوني،         صلح

مادي و اهرم سياسي مهمي تبديل كنند. اين عـامـل تـوانسـتـه اسـت                     
جانبة نظامي آمريكا و متحـدان        هاي يك   طلبانه و حركت    هاي جنگ   سياست
هاي سازمان ملل را شديداً زير ضربه ببـرد و     نامه اش برخالف توافق   ناتويي

ويژه در كشورهاي غربي،      سازي افكار عمومي جهان، به      با روشنگري و آگاه   
هزينة سياسي اين نوع تجاوزهاي نظامي كشورهاي اميرياليستـي را بـاال             

 “ دشمن آمريكا ” توان گفت كه سياست از بين بردن          درستي مي   ببرد. لذا به   
الزم بـوده    “ ظرافت” با استفاده از حملة نظامي وسيع، فاقد         “ تغيير رژيم ” يا  

 است.  
ترين مسئله در برابر دولت آمريكا جواب دادن به ايـن سـؤال                شايد مهم 

بوده است كه: سه دهه پس از به شكست كشيده شدن انقـالب مـردمـي                  
، با شناخـتـي     “ تقابل با جمهوري اسالمي   ” و بيش از سه دهه        1357بهمن  

هاي پرقدرتي نظير     سياسي مهره -هاي اقتصادي   كه دولت آمريكا از گرايش    
 “ اسالم سياسـي  ” رفسنجاني و الريجاني دارد، آيا هنوز هم تداوم حكومت          

در ايران براي منافع راهبردي آمريكا خطر كردن است يا فرصـتـي اسـت                
مغتنم؟ براي جواب به اين سؤال بنيادي، الزم است به اين واقعيت اشـاره               

ها پيش روشن شده بـود كـه        گذاران آمريكا از مدت   كرد كه براي سياست   
هاي آلترناتيوسازي با برگمـاري       در ايران از طريق انواع پروژه      “ تغيير رژيم ” 

هايي از اپوزيسيون خارج كشور، به دليل افشاگري و مخالفت قاطعانة             بخش
 برانگيز شده بود.  جنبش مردمي امري چالش

هاي مـالـي       در پي به اسارت درآمدن اقتصاد ملّي ايران در چنبرة تحريم          
در ايران در چارچوب تغـيـيـرهـاي          “ اسالم سياسي ” آمريكا، ادامة حكومت    

تـر و       اي (آلترناتيـوي) بسـيـار جـدي             سياسي مشخص، به عنوان گزينه    
برداري از آن درمنطقه، در برابر آمريكا و متحدانش مطرح شد. از منظر           بهره

در ايران ديگر به عـنـوان       “  تغيير رژيم ” منطقي، در اين شرايط نوين اصوالً       
توانست مطرح باشد. شواهد نشـان         هاي آمريكا نمي    يك ضرورت در برنامه   

هاي موجود    دهد كه سياست آمريكا در منطقه بر اساس استفاده از تنش            مي
ها، و تركيبي از تقابل و تعامل با اين يا آن نيرو بـراي            ميان نيروها و دولت   

مديريت توازن نيرو در سطح كالن، در حال تغيير است، و اين سـيـاسـت                 
شود. آمريكا با دخالت مستقيم و غيرمستقيم در     حتّي شامل اسرائيل نيز مي   

قدرت اصلي منطقه (اسرائيل، ايران،        5هاي بيروني و تحوالت داخلي        كنش
تواند ناكارايي و پي آمد هاي منفـي حـركـت              تركيه، مصر و پاكستان) مي     

هاي نظامي تهاجمي وسيع آنرا در خاورميانه  را جبران كند و تـحـوالت                 
در راستاي استراتژي كالن جهانـي        -از افغانستان تا شاخ آفريقا      -منطقه را 

 خود هماهنگ كند.
روشن است كه در اينجا اشاره به ضعف ساختاري نظامي آمـريـكـا بـه                 
معناي عدم توانايي حمله و تجاوز ويرانگرانة نيروهاي نظامي آمريكا همراه           

پـايـة      هاي بـي  گويي با نيروهاي پيمان ناتو نيست. برخالف قلدري و گزافه     
فرماندهان سپاه پاسداران، هنوز هم نيروهاي نظامي آمريكا و مـتـحـدان            

هاي نظامي از نظر كيفيت فناوري پيشرفته و از             ناتويي آن در تمام عرصه    
اند و توانايي تخريب ساختاري عميق و وسـيـع            رقيب  لحاظ كميت كامالً بي   

را دارند. در اين ارتباط، گفتني است كه مخارج نظامي ساالنة آمريـكـا در                 
درصد تـولـيـد       4/4تريليون دالر و معادل    645، رقمي برابر با     2013سال  

ناخالص ملّي آن كشور، يعني بيش از مجموع بودجة نظامي چين، روسيـه،             
بريتانيا، فرانسه و هندوستان بوده است. هزينة نظامي چين، به عنوان يكـي      

در 2013از كشورهاي بالقوه رقيب اقتصادي و نظامي آمريكـا، در سـال                
درصد توليد ناخالص ملّي آن كشـور         2/2تريليون دالر و معادل       166حدود  

بود. اما نكتة مهم و ظريف در اينجا اين است كه غول مهيب قدرت نظامي        
آمريكا تا كنون نتوانسته است و در آينده هم نخواهد توانست بـه صـورت                

قاطع و مستمر بسـتـرهـاي الزم         

 ادامه باز چيني عناصر سياست ...
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گرايي اقتصادهاي ملّي اين كشور ها و          در نتيجة مالي   “ ثروتمندساالري” 
رشد اقتصاد رانتي به صورت قانوني شدت يافته است. اين دقيقاً هـمـان                

تا كـنـون تـوسـط سـرداران              1370الگوي اقتصادي است كه از دهة       
تدبير و  ” طلبان حكومتي، و اصولگرايان مهرورز و دولت          سازندگي، اصالح 

هايي مشخص، در كشـور   وقوس ، با حمايت دستگاه واليت و با كش“ اميد
ما نيز شكل گرفته است و پيامدهاي مشابهي نيز داشته است . طـراحـان                

هاي راهبردي (استراتژيك) آمريكا و حاكميت دسـتـگـاه رژيـم                 سياست
هاي كـالنِ     واليي به اين وجوه مشترك بسيار مهم، يعني تمركز سرمايه         

هاي كـارگـري    خصوصي و ندادن آزادي عمل و امكان فعاليت به اتحاديه  
هـاي     براي بسيج زحمتكشان و كارگران و مقاومت در برابر آن سياسـت           

خوبي آگاهند. دو طرف به اهميت بورژوازي قـدرتـمـنـد               برانداز به   خانمان
پاية همزيستـي رژيـم واليـي بـا              مالي و تجاري ايران به عنوان سنگ      

اند. به عبارت ديگر، رژيـم واليـي            خوبي واقف   كشورهاي امپرياليستي به  
،  “ استكبـارسـتـيـزي    ” برخالف ادعاي دفاع از حاكميت ملّي در چارچوب         

فقط سرانجام اقتصاد ملّي را عمالً در اسارت آمريكا قـرار داده اسـت،                  نه
بلكه ماهيت اقتصاد سياسي كشورمان را در دو دهة گذشته بـر اسـاس                

المللي پول در جهت اجراي الگوي اقتصادي مورد          هاي صندوق بين    نسخه
داري سوق داده است، الگـويـي         نظر آمريكا و كشورهاي قدرتمند سرمايه     

هاي عظيم فراملّـي      نظارت) شركت    (بي  “ آزاد” كه در آن بر اساس اقتصاد       
داري كمپرادور محلي قادر به استثمار نيروي كـار            همراه با كالن سرمايه   

گردنـد. بـه        ارزان و غيرمتشكل و مطيع، و تاراج منابع طبيعي محلي مي          
اين ترتيب، كشور ما در چارچوب يك اقتصاد غيرتوليدي و واراداتي قـرار             

يابد. لذا از ايـن         گيرد، و ساية ديكتاتوري واليي بر سر مردم ادامه مي           مي
توان ديد كه چرا و چگونه پيرايش گريزناپذير و مديريت شـدة               منظر مي 

براي بازيابي تـعـادل و          1392روبناي سياسي از طريق انتخابات خرداد       
              متثبات رژيم واليي تدارك ديده شد كه نتيجة آن توازن قدرت را به س

داري كـالن     مسلّط شدن و فرادستي نمايندگان سياسي آن بخش سرمايه        
كه اكبر رفسنجاني و رؤساي اتاق بازرگاني از اركان آنند سـوق داد. در                 
شرايط مشخص كنوني، كه شريان اصلي اقتصاد ملّي ايران كت بسته بـه     

داري كالن مستعدترين     اسارت آمريكا در آمده است، اين بخش از سرمايه        
بخش براي اجراي اين تغييرهايِ ناگزيرِ فرارويِ رژيـم واليـي اسـت.                

توانند طي دورة      داري ايران مي    هاي سياسي اين بخش از سرمايه       نماينده
نسبتاً كوتاهي به صورت كامل به بورژوازي كمپرادور (وابسته) مسلّط در              

بينيم كه از بدو انتخابـات        روبناي سياسي كشور تبديل شوند، و اكنون مي       
اند پشتيباني تضمينـي عـلـي          و با ظهور دولت يازدهم توانسته       92خرداد  
اي را نيز به دست آورند. از اين طريق است كه فعالً رژيم واليـت                   خامنه

هاي اخـيـر (از          فقيه توانسته است از بحران بسيار خطرناكي كه در سال         
گير آن بوده است، عبور كند و تعادلي نسبي را            به بعد) گريبان     1388سال  

ايجاد و حفظ كـنـد. چشـم             -بر محور ولي فقيه     -هاي رقيب   بين جناح 
اسفنديار اين آرامش موقتي، شروع رودررويي و رقابت سـنـگـيـن ايـن           

خواهي از ثروت عظيمي است كـه بـه حـراج                ها در راستاي سهم     جناح
 گذاشتن اقتصاد ملّي براي آنان به ارمغان خواهد آورد.
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روشن است كه در بطن گفتگوها و روند برقراري رابطه بين آمريكـا و               
رژيم واليي، آنچه در شرف تكوين است، تضمين كنندة بـقـا و تـداوم                 
ديكتاتوري حاكم است. به عبارت ديگر، آمريكا در شرايطي كه توانسـتـه              

هاي مالي بـه اسـارت در           است اقتصاد ملّي كشور ما را در چنبرة تحريم        
آورد، حاضر شده است در تعامل با ديكتاتوري واليت فـقـيـه، عـنـاصـر            
سياست خود را در منطقه بازچيني كند. امتداد منطقي همزيستي آمريكا با             
رژيم واليي اين است كه آمريكا گزينة جديد خود در منطقه را بر اسـاس               
نقش و جايگاه جديد و مشخصي كه براي عملكرد رژيم ايران در نـظـر                

هـاي    رسد كه آمريكا پروژه     رو به نظر مي     شود تعيين كند. از اين       گرفته مي 
به كمك طيـفـي از نـيـروهـاي             “ تغيير رژيم ” را براي   “  آلترناتيوسازي” 

و بردن دمـوكـراسـي،        “ هاي بشردوستانه   كمك” سياسي ايراني به بهانة     

توان گـفـت      درستي مي   حداقل در مقطع مشخص كنوني كنار گذاشته است. به         
لرزة بزرگي است كه صحنة سياست در ارتباط با معامالت رژيـم               كه اين زمين  

كـلـي      هايي از نيروهاي سياسي كشورمان بـه         واليي و آمريكا را براي بخش     
زيرورو كرده است. روشن است كه در اين شرايط، دليل عينـي بـراي تـداومِ            

و “  حقوق بشـر    –دموكراسي” هايي از اپوزيسيون كه زير پوشش         فعاليت بخش 
گيري از امكانات مستقيم يا غيرمستقـيـم          با تبليغات پرسروصدا قرار بود با بهره      

اي تغييري در ايران ايجاد كنند، ديگر وجود نخواهـد            هاي غربي و منطقه     دولت
هـاي     شده و با استـفـاده از تـحـريـم              صورتي بسيار حساب    داشت. آمريكا به   

جويانه توانسته است بر روند تغييرهاي ناگزير در روبناي سياسي كشـور              دخالت
ما تأثيرهاي معيني بگذارد. دولت آمريكا و كشورهاي اتحادية اروپا بـه طـور                 

)1392ترين انتخابات (خرداد       عمده و در عمل بر نتيجة يكي از غيردموكراتيك        
اند. جـالـب        روحاني صحه گذاشته   “ تدبير و اميد  ” ، يعني روي كار آمدن دولت       

و دستگاه واليت و اكبر رفسنجاني نيز اين انتخـابـات را      “رهبري”توجه آنكه  
 دموكراتيك اعالم كردند. 

 1392دهي روبناي سياسي ايران در پي انتخابات خرداد            فرايند كنوني شكل  
ها پـيـش بـيـن        اي است كه از مدت     در پيوند تنگاتنگ با گفتگوهاي محرمانه     

آمريكا و رژيم واليي آغاز شد. بازچيني عناصر سياست نوين آمريكـا بـاعـث                 
داري    هايي از سـرمـايـه        هاي سياسي و بخش     تقويت مواضع و فرادستي جناح    

هاي اقتصادي و پيـونـد بـا      “ تعديل” ايران شده است كه از هوداران سرسخت       
دهـي     اند. تبلور نهايي فرايند شكل  داري جهاني در چارچوب سرمايه “ بازار آزاد ” 

روبناي سياسي و ادامة تغيير توازن قوا موجب تسريع رشد و انباشت عـظـيـم                 
هاي متعلق به بورژوازي كمپرادورِ نوپا خواهد گشت و روبناي سيـاسـي     سرمايه

هاي راستگرايانة  ضدملّي در زيـر          را هرچه بيشتر و سريع تر به سوي سياست        
هاي كليدي    ساية ديكتاتوري واليت فقيه سوق خواهد داد. اكثريت غالب جناح          

در هرم قدرت رژيم واليت فقيه، از جمله منتقدان ماوراي راسـت، تـنـدرو و                  
، از لحاظ ذهني و نظري و نيـز در           “ دولت تدبير و اميد   ” هاي رقيب     ديگر نحله 

هـاي     مادي آنها در اقتصاد سياسي كشور) گرايش           بري  عمل (يعني شكل بهره    
دارند (منجمله سپاه، باند احمدي نژاد        “ نظارت  اقتصاد بي ” راستگرايانه به سمت    

زودي تحت تأثيـر      و اصولگرايان در كل). لذا اين طيف نيروهاي راستگرا نيز به            
هاي كالن وابسته قرار خواهند گرفت و خواسـتـه            نيروي جاذبة انباشت سرمايه   

هاي گوناگون، در فرايند دگرديسي به سـوي بـورژوازي             يا ناخواسته، به ميزان   
 وابسته (كمپرادور) كشيده خواهند شد.

هـاي كـلـيـدي بسـيـار             توجه به اين رابطة وحدت ديالكتيكي منافع جناح       
دهد كه چگونه فرايند بازچيني عناصر سيـاسـت           پراهميت است، زيرا نشان مي    

آمريكا در منطقه و تعامل با رژيم واليي، در حالي كه اقتصاد ملّي ايـران بـه                   
زمان موجب تقويت پيوند اُرگانيك مـيـان ايـن              اسارت گرفته شده است، هم    

ها و تشديد رودررويي آنها بر سر منافع مادي شده است. بر اسـاس ايـن          جناح
تحليل است كه حزب تودة ايران از همان ابتداي مـطـرح شـدن ريـاسـت                    

گيري كه بايد از      ، قاطعانه با اين نتيجه    1392جمهوري حسن روحاني در خرداد      
هاي تندرو و اصولگرا دفاع كرد مخالف بوده است.           دولت يازدهم در برابر جناح    

نيز مطرح  “ بد و بدتر” به اعتقاد ما، در شرايط مشخص كنوني، حتّي گزينة بين     
نيست و نخواهد بود، و بازچيني و تقسيم منافع مادي، دير يا زود و به اقتضاي                

تواند باعث بازچيني درجة نفوذ سيـاسـي مـجـمـوعـة                تداوم رژيم واليي، مي   
هاي قدرت در هرم قدرت رژيم واليي گردد. اگرچه در حـال حـاضـر                     جناح

ها و جايگاه آنـهـا در      جزئيات دقيق و برآمد اين بازچيني دروني نيروها و جناح         
بيني و بـيـان كـرد، ولـي              توان به صورت دقيق پيش      روبناي سياسي را نمي   

توان گفت كه اين روندي است ناگزير، و آنچه رونـد تـحـوالت                 درستي مي   به
سياسي كشور را رقم خواهد زد، شكل و شدت رقابت ميان ايـن نـيـروهـا و                    

اي   ها براي كسب جايگاه بهتر و باالتر و حداكثر قدرت در اقتصاد سياسي              جناح
 محور آن است. “اندوزي خصوصي ثروت”است كه 

خواه كشور بايد به اين مسئله توجه داشته باشند كـه             نيروهاي پيشرو و ترقي   
اين بازچيني عناصر سياست آمريكا در منطقه، بـه مـعـنـاي تـداوم رژيـم                     
ديكتاتوري واليت فقيه و گسترش و تعميق الگوي اقتصادي نولـيـبـرالـي در                

عدالتي اجتماعي را براي تـأمـيـن          ايران است، الگويي كه آگاهانه و عامدانه بي       
زند. ما معتقديم كه در شرايط كنـونـي،            هاي فوقاني جامعه دامن مي      منافع اليه 

دفاع از حق حاكميت ملّي و مبارزه عليه ديكتاتوري براي گذار به دموكـراسـي               
رو، مبارزه براي حاكميت ملّي و        در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. از اين         

مبارزه در راه دموكراسي و عدالت اجتماعي در مسـيـرِ پـيـشِ رو، اجـزاي                     
 دوست كشورند.   خواه و ميهن ناپذير مبارزة عمومي نيروهاي ترقي جدايي

 ادامه باز چيني عناصر سياست ...
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و كنش  “  تسليم اقتصاد ملّي به آمريكا    ” ) جادة يك طرفة      5
 هاي قدرت حاكم براي بقاي رژيم واليي   جناح

 
توان گفت كه منبع اصلي درآمد اقتصاد ايـران، يـعـنـي                 ترديد مي   بي

فروش نفت خام را دولت اوباما و كشورهاي اروپايي در عمل به گروگـان              
اند. براي اثبات اين وضعيت اسارتبار و مخرّب كافي است بـه ايـن        گرفته

ميليارد دالر از دارايي ملّي ايـران حـاصـل از           100نكته اشاره شود كه     
فروش نفت، در عمل زير نظارت وزارت دارايي آمريكا به گرو گرفته شده             

صـورت قسـطـي و           ميليارد دالر بـه     4/    2است، و طي شش ماه فقط       
 مشروط و با تصميم نهايي دولت آمريكا آزاد خواهد شد.

ها قبل، و با توجه بـه شـكـسـت               توان گفت كه از مدت      درستي مي   به
هاي مـالـي آمـريـكـا و ديـگـر                 آشكار رژيم واليي در مقابله با تحريم      

المللي   هاي ماجراجويانة بين    هاي غربي، عمالً تاريخ مصرف سياست       قدرت
رژيم واليي به پايان رسيـده بـود. رژيـم              “ استكبار ستيزي ” و تظاهر به    

هاي كليدي رژيم كـه خـود          واليت فقيه و نمايندگان بخش اعظم جناح      
 هاي كالن پرقدرت هستند،   نمايندگان سرمايه

گرايي اقتصادي و پـيـامـدهـا           اند كه الگوي درون     به اين اجماع رسيده   
هـاي     خواهد انجاميد. اليگـارش     “ نظام” سياسي آن سرانجام به فروپاشي      

دانند كه گسترش پيـونـد        اقتصادي پرنفوذ در هرم قدرت رژيم واليي مي       
داري جهاني به معناي بـاال         جانبة زيربناي اقتصادي كشور با سرمايه       همه

هـايـي      هاي مالي و تجاري است كه ثروت        رفتن درجة سودآوري سرمايه   
 نجومي را به ارمغان خواهد آورد. 

ت رژيـم                حزب ما مدت   ها پيش اين تحليل را مطرح كرده بود كه كليـ
گرا يكي را انتخاب كند،       گرا يا برون    واليي بايد سرانجام بين اقتصاد درون     

ترين   و ما معتقديم كه اين شامل فرماندهان ارشد سپاه به عنوان پرقدرت           
منافع عظيم اقتصادي سپاه يا بايد : ” شود  داران بوروكراتيك نيز مي     سرمايه

داري جهاني هماهنگ سازد، و در حال حاضر ايـن بـا                خود را با سرمايه   
شكل نمادي و موقعيت سياسي سپاه در تضاد است، يا اينكه سپاه بـراي               

گـرا و      حفظ موقعيت انحصاري خود اجباراً ايران را به سوي اقتصاد درون          
انزواي هرچه بيشتر سوق خواهد داد. اين راهبرد به موازات تبعات مخرّب             
اقتصادي به همراه سياست خارجي ماجراجويانة رژيم و تهديدهاي نظامي          
آمريكا و اسرائيل بر ضد كشورمان، باعث باال رفتن خطر جنگ خـواهـد               

   .)1388آذرماه  837(نامه مردم ”شد.
اظهار نظر واعتراض هاي اخير پر سر و صدا برخي فرمانده هاي ريز و              
درشت سپاه در مورد مذاكرات دولت روحاني با آمريكا را بدرسـتـي مـي                
توان مانور براي سهم خواهي و تثبيت منافع اقتصادي ايـن بـخـش از                 

 بورژوازي بوركراتيك ارزيابي نمود.  
هاي قدرت بـه      هاي سنگين جناح    هاي مادي نزاع سياسي و تقابل       ريشه

هاي قدرتمند در زيرپاية اقتصـادي        طور عمده در منافع كالن مادي جناح      
هـاي     كشور نهفته است. لذا در آينده شاهد تشديد تقابل و رقابت جـنـاح              

هاي نجومي از طريق به حراج گذاشتن         قدرت براي دستيابي به اين ثروت     
اقتصاد ملّي خواهيم بود و پرسروصداترين انتقادها نسبت به دولت يازدهم           

هايي مطرح خواهد گرديد كه از گردونة گفتگو با آمريكا و              از جانب جناح  
اند(منجـملـه      خواهي، به دور افتاده     ها، و در نتيجه از روند سهم        بستان-بده

باند احمدي نژاد و با دارو دسته مصباح يزدي). به هر صورت، ادامة بقاي                
رژيم و ايجاد تعادل نيرو در داخل هرم قدرت ديكتاتوريِ حاكم نسـبـت               
مستقيمي دارد با چگونگي تقسيم ثروت حاصل از به حـراج گـذاشـتـن            

 داري جهاني.   اقتصاد ملّي در حيطة سرمايه
اي و مجموعة هيئت حاكمة رژيم براي ادامـة   در اين ارتباط علي خامنه    

هـاي     بقاي رژيم از راه تسليم كردن اقتصاد ملّي به آمريكا و ديگر قدرت            
  فقط كنش   كنند كه نه    اي حركت مي    طرفه  داري غرب در جادة يك      سرمايه

تراز آن، تضـاد بـيـن رژيـم             هاي كليدي، بلكه مهم     هاي جناح   و واكنش 
واليت فقيه و قشرهاي زحمتكش، طبقة كارگر و بورژوازي ملّي (اكثريت            

 مردم) را نيز تشديد خواهد كرد. 
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 همزيستي رژيم واليي با آمريكا 

 
داري غـرب بـه        الگوي اقتصاد سياسي آمريكا و كشورهاي قدرتمند سرمايه       

نـاپـذيـر بـا          شكلي است كه منافع كالن آنها در سطح جهاني در تضاد آشتي           
هاي بنيادي اقتصادي با      هاي مردمي براي اجراي دگرگوني      هاي جنبش   خواست

ترين نـيـروي مـحـركـه در              گيرد،زيرا مهم   گرايش عدالت اجتماعي قرار مي    
داري، مبتني بر صيانت از        مجموعة اقتصاد سياسي كشورهاي پيشرفتة سرمايه     

منافع مادي عظيم قشرهاي فوقاني بسيار كوچك بورژوازي پرقدرت در سطـح            
درپـي     هـاي پـي       جهاني و گسترش آن است. طي سه دهة گذشـتـه، مـوج              

ويژه در آمريكا و بريتانيا، موجب تشـديـد            هاي اقتصادي نوليبرالي، به   “ تعديل” 
در حجمي عظيم، و تصاحب اين ثروت توسـط          “ اندوزي خصوصي   ثروت” روند  

هاي فراملّـي شـده اسـت.           داران و شركت    قشرهاي بسيار كوچكي از سرمايه    
گرايي وسيعِ در اين اقتصادها به نوبة خود منجر به نفوذ تـعـيـيـن              فرايند مالي 

هاي اقتصادي و سياسـي       گيري  هاي تصميم   هاي كالن در عرصه     كنندة سرمايه 
داري شده است. در چنين شرايط جهاني و بـا در                كشورهاي پيشرفتة سرمايه  

هـاي     نظر گرفتن ژرفش و گسترش فاصلة طبقاتي در نتيجة اجراي تـعـديـل             
اقتصادي در كشورهاي در حال رشد، از در جمله ايران، خواه ناخـواه مـقـولـة                  

خـواهـانـة       هاي هر حركت سياسي تـرقـي         در صدر برنامه   “ عدالت اجتماعي ” 
وجه بـا مـنـافـع          هيچ  هاي مردمي عليه ديكتاتوري قرار مي گيرد كه به          جنبش
رو،    گـنـجـد. از ايـن            هاي كالن جهاني و محلي در يك ظرف نمي          سرمايه

هاي مردمي كشور هاي در حال رشد با امپرياليسـم            رودررويي و تصادم جنبش   
 ناپذير است. اجتناب

دهه حكومت واليت فقيه نيز در عـمـل           3اقتصاد سياسي برآمده از بيش از       
نشان داده است كه نيروي محركة آن مبتني بر منافع مادي نـجـومـي قشـر                  

هاي كالن خصوصي اسـت،       كوچك بورژوازي پرقدرتي است كه صاحب ثروت      
دهد   هاي كالن را تحت كنترل بورژوازي بوروكراتيك قرار مي          و تمركز سرمايه  

كند. اين همان الگـوي شـبـه            و آنها را از مالكيت و نظارت عمومي خارج مي         
قـانـون اسـاسـي،          44سازي است كه در پي تغيير تفسيـر اصـل              خصوصي

فرماندهان ارشد سپاه و وابستگان به دستگاه واليت و از جمله بيت رهبري را               
هاي اقتصادي پرقدرتي تبديل كرده است كه به هيـچ مـرجـعـي                 به اليگارش 

خواري و دخـالـت         پاسخگو نيستند. در اين ارتباط بايد افزود كه فساد و رانت           
ساالري و مقام دولـتـي،        استفاده از ديوان    مستقيم بورژوازي بوروكراتيك با سوء    

هاي كالن بوده است كـه بـرخـالف            بخشي از يك فرايند عام تمركز سرمايه      
هاي انحرافي، ربطي به عدول از اخالق و مسائل معنوي نـدارد و                برخي بحث 

 نژاد نيست.  مختص به دورة احمدي
اهللا    در دورة حيات آيـت  1357از همان روزهاي اول پس از پيروزي انقالب       

ر    محافظه ” هاي گوناگون، از      خميني، تا كنون طيف    گـرفـتـه تـا        “ كار متحجـ
وضـوح   حاكم در كشور ما به “ اسالم سياسي”  “ متجدد و رفورميست ” هاي    نحله

 “عدالت اجتماعي”با هدف تحقق  “اصالحات كليدي بنيادي”اند كه  نشان داده
اند و بـه        فقط در دستور كار آنها نبوده است، بلكه فعاالنه آن را مسخ كرده              نه

تـجـاري   –هاي سنّتي   نمايندگان سرمايه   60اند. از دهة خورشيدي        حاشيه رانده 
متصل به روحانيون، به مخالفت با آماج ايجاد مبانـي عـدالـت اجـتـمـاعـي                    

هـاي تـعـديـل         توان در برنامه    برخاستند، و امروزه تبلور نهايي آن را رسماً مي        
ساالري و ضديت بـا عـدالـت            ثروت” اقتصادي رژيم واليي ديد كه بر محور        

 كنند. به مردم ما تحميل مي “اجتماعي
اگرچه اقتصاد سياسي ايران در مقايسه با اقتصـاد سـيـاسـي كشـورهـاي                  

هاي فاحشي دارد، ولي در اينجا اشـارة مـا بـه              داري تفاوت   پييشرفتة سرمايه 
اي است كه بين آنها وجـود دارد و       ماهيت مشترك بسيار مهم و تعيين كننده    

قشرهاي فوقاني بسيار ثروتمند و پرقدرت است كه تشـكـيـل               آن منافع كالن  
دهندة محور اقتصاد سياسي در همة اين كشورها است. اين ماهيت مشـتـرك،          

ترين پل وصل كنندة اقتـصـاد         ناميد، مهم  “ ثروتمندساالري” توان آن را      كه مي 
داري جهاني در چارچوب همزيستي آمريكا و رژيـم واليـتـي               ايران به سرمايه  

تجاري ايران و كشورهاي امپرياليستي بـه        –است. پيوند منافع بورژوازي مالي     
حاكم  “ اسالم سياسي ” عنوان دريچة اطمينان آمريكا نسبت به مديريت و مهار          

 در ايران عمل خواهد كرد. 
هـاي     در سه دهة گذشته، در آمريكا و بريتانيا كه پيشگام اجراي تـعـديـل               

انـد، ايـن مـاهـيـت             بـوده  “ نـظـارت     بـازار بـي    ” اقتصادي وسيع به سمت     
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هاي راهبردي آن كشور را ايجاد كند، و هـر حـركـت                براي تأمين هدف  
نظامي بزرگ آن، بالفاصله تضادهاي مشخصي را پديد آورده اسـت. در              

هاي كـالن     يك دهة گذشته، و تا امروز، وضعيت خاورميانه براي سياست         
حالت سيالـي     -با وجود حضور گسترة نظامي آنان       -آمريكا و متحدان آن   

هاي كالن جهاني آمريكا      فقط كمكي به پيشبرد سياست      داشته است، و نه   
اي در      نكرده است، بلكه در بسياري از موارد، عامل پرهزينه و بازدارنـده           

ثبات و  هايي كم هاي تهاجمي با نتيجه     اين راه بوده است. اين نوع سياست       
بـلـنـدمـدت      “ منـافـع مـادي     ” بيني نشدني در خاورميانه، برخالف        پيش

هاي سياسي آمريكا در      داري جهاني بوده است، و از اين رو، برنامه          سرمايه
حمايت از اين منافع اقتصادي برتر، ناگزير از ايجاد نوعي ثبات نسبي در              

گذاران تعيين كنـنـده در آمـريـكـا،              منطقه خاورميانه است. لذا سياست     
هاي ديگري را در كنار تهديد نظامي مورد نظر و اسـتـفـاده قـرار                   گزينه
 -اكنون در دولت اوباما، در پي ايجاد رابطه با رژيم واليـي     اند كه هم    داده

 -ها اسير شده اسـت       در حالي كه اقتصاد ملّي كشورمان در چنبرة تحريم        
به مرحله اجرا گذاشته شده است. اين تغييرعملكرد آمريكا در منطـقـه و                

موازات وارد    كاهش اولويت تجاوز نظامي و جايگزيني آن با ديپلوماسي، به         
آوردن ضربات شكنندة اقتصادي به اقتصاد ملّي ميهن ما، نه بـه دلـيـل                

يـا   “ الـمـلـلـي       جامعة بـيـن    ” نرمش در سياست آمريكا يا خشنود كردن        
هاي شخصي بـارك       دوستي آن است، و نه مربوط به تفاوت ديدگاه          صلح

هاي) دارودستة جورج بوش است. حضور          كاران (نئوكان    اوباما با نومحافظه  
داري جـهـانـي بـا        آمريكا در منطقه برآمده از مرحلة امپرياليستي سرمايه       

داري پيشرفته    سياسي كشورهاي سرمايه  –هدف صيانت از منافع اقتصادي    
گرايـي    نظر از اينكه شكل نظامي      است. حضور آمريكا در خاورميانه، صرف      

هاي ضدانساني بـه خـود          خشن يا تمركز بر ديپلوماسي يا اعمال تحريم       
 بوده است وخواهد بود. آفريني  بگيرد، هميشه عامل تنش
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 راهبردي (استراتژيك) جهاني آمريكا 
 

ترين تهديد مسـئـلـة     هاي راهبردي جهاني آمريكا، بزرگ     در افق برنامه  
در ايران نيست، بلـكـه       “ اسالم سياسي ” خاورميانه يا خطر ادامة حكومت      

امكان رشد اقتصادي و به دنبال آن نفوذ سياسي كشورهاي بريـكـس (              
BRICS       برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آفريقاي جنوبي) و در صدر ،

توانند به صورت يك قطبِ قدرتمند مـخـالـف در              آنها چين است كه مي    
برابر آمريكا قرار گيرند. ادامة فرايند تغيير توازن اقتصاد جهاني به سـوي               
افزايش حجم انباشت سرماية توليدي و رشد تولـيـد نـاخـالـص مـلّـي                   

هاي بريكس، در حالي كه اقتصاد آمريكا و اروپا نزديك بـه شـش                 كشور
هنوز نتوانسته كامالً از ركـود        2008داري مالي     سال بعد از بحران سرمايه    

دهد. شايـان    شديد خارج شود، چالش خطرناكي را در برابر آمريكا قرار مي        
سال   5ترين سناريوي بهبود وضع اقتصادي در         بينانه  توجه است كه خوش   

بـيـنـي       درصدي پيش   2آينده در آمريكا و اتحادية اروپا در حد يك رشد           
داري جهاني   شود. از دست رفتن تسلّط آمريكا بر اركان اساسي سرمايه            مي
نظامي آمريكا را در سطح جهان در        –تواند هژموني سياسي    سهولت مي   به

داري امر قابل قبولـي       سايه قرار دهد كه براي كشورهاي پيشرفتة سرمايه       
عالوه، اگر برخي از اقتصادهاي نوظهور بر اساس بديل ديگـري   نيست. به 

اجـمـاع   ” به غير از چارچوب الگوي نوليبراليسم اقتصادي، يعني خارج از            
بتوانند به رشد مداوم نيروهاي مولد و تـغـيـيـرات بـنـيـادي                  “ واشنگتن
اجتماعي دست يابند، اين نيز براي ادامـة تسـلـط جـهـانـي                 –اقتصادي
اقتصاد ” برانگيز خواهد بود، زيرا نبود        هاي مالي كالن بسيار چالش      سرمايه
همانا به معناي كاهش شـديـد فضـاي عـمـل بـراي               “  نظارت  بازار بي 
 هاي مالي كالن است.  سرمايه

تـوان     روند ايست نوليبراليسم اقتصادي يا كُند كردن عمدي آن را مي          
كشورهايي مانند چيـن و      “  توسعه و رشد  ” هاي مدون راهبردي      در برنامه 

ويتنام و برخي از كشورهاي آمريكاي جنوبي ديد. لذا آمريكا سـيـاسـت                
ويژه چيـن     گفته و به    ظريفي مبتني بر تأثيرگذاري بر رشد كشورهاي پيش       

فقط منـافـع كشـورهـاي          در دستور كار قرار داده است ، به طوري كه نه          
تر از آن، بتواند امثال چين و          داري پيشرفته تأمين شود، بلكه مهم       سرمايه

داري جهاني مهار كنـد. بـايـد           ويتنام را در سيستم به هم پيوستة سرمايه       
توجه داشت كه براي مثال كشوري مانند چين، به عنوان يك ابـرقـدرت              

داري جهاني، وقـتـي در      اي از استقالل نسبي از مدار سرمايه     اقتصادي با درجه  
اجتماعي خود را به صورت مستقيـم در         –هاي اقتصادي   اي بتواند برنامه    مرحله

اي    ريزي و تدارك گذار به سوسياليسم اجرا كـنـد، ايـن فـاجـعـه             جهت پي 
داري خواهد    ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي براي آمريكا و كشورهاي سرمايه        

توان به اين نتيجه رسيد كه به دليل مرحلة رشد صـنـايـع و                  بود. در اينجا مي    
توليد اقتصادهاي نوظهور (كشورهاي بريكس)، كارآترين وسيلة مهار آنها براي            
آمريكا و متحدانش همانا كنترل منابع انرژي و منابع مواد خام كليـدي اسـت                

گـذاران     كه در نتيجه اهميت راهبردي (استراتژيك) خاورميانه را براي سياست           
.  بازچيني عناصر سياست آمريكا در خـاورمـيـانـه و                 كند  تر مي   آمريكا برجسته 

تعامل آن با رژيم واليي، آن هم از موضع قدرت و در برابر موضع ضـعـف و           
و از راه مسـدود كـردن            (“ نرمش قهرمانانـه  ” استيصال رژيم ايران (همان      

چيني نوين وسيعي است كه       هاي اقتصاد ايران، همانا شروع فرايند مهره        شريان
ترين منبع نفت جهان با استراتژي        سرنوشت منطقة خاورميانه را به مثابه بزرگ      
سازد. تأثيرگذاري بر منابع و توزيع         كالن آمريكا در عرصة جهاني هماهنگ مي      

داري جـهـانـي و تـداوم             نفت و گاز خاورميانه در راستاي حفاظت از سرمايه        
سركردگي (هژموني) آمريكا، از راه مهار كردن و تاثيرگذاري بـر رونـد رشـد                   

تـريـن ركـنِ       ، مهم“ بريكس” ويژه كشورهاي  صنعتي اقتصادهاي نوظهور و به  
 سياست راهبردي (استراتژيك) كنوني آمريكا است.

در اين زمينه توجه به رقابت جدي و مشهود ميان سـه كشـور اسـالمـي                  
هـاي     منطقه، يعني ايران، تركيه و عربستان سعودي، و چگونگي فعل و انفعال    

هاي اخير اهميت دارد. در دورة پس از انقـالب         مرتبط با اين سه كشور در سال      
، و از بين رفتن نقش ژاندارمي رژيم شاه در منطقه به نماينـدگـي             1357بهمن  

از سوي امپرياليسم، آمريكا به تركيه و پاكستان، دو كشور ديگر عضو پيـمـان               
روي آورد. در دو دهة اخير و با توجـه بـه بـحـران                   “ سنتو” اي    نظامي منطقه 
ثباتي سياسي و اجتماعي در پاكستان، آمريكا و اتحادية اروپا بـر               سياسي و بي  

روي نقش تركيه به مثابه يك كشور بزرگ اسالمي و بـانـفـوذ عضـو نـاتـو            
رغم نقشي كه تركيه در دو دهة گذشته در تـرغـيـب                گذاري كردند. به     سرمايه

نشينِ جنوبِ اتحاد شـوروي سـابـق بـه عضـويـت در                    كشورهاي مسلمان 
ساختارهاي تحت كنترل كشورهاي عضو ناتو و همچنين در رونـد كـنـتـرل                
جريان نفت و گاز به سوي اروپا ايفا كرده است، نفـوذ ايـران در تـحـوالت                     

تـر     توجه  دهي تحوالت در منطقه بيشتر و قابل        سياسي و امكان آن براي شكل     
خيز و ثروتمند حاشية خـلـيـج           بوده است. عربستان سعودي و كشورهاي نفت       

هاي سياسي مـورد     شان، و بنابراين تغذية مالي پروژه  رغم قدرت مالي    فارس به 
نظر آمريكا، و نيز امكان كنترل جريان نفت و گاز به سود غرب، تـا كـنـون                    

هاي راهبردي تعيين كننده در تثبيت شرايط سياسـي           اند در مقام مهره     نتوانسته
خاورميانه به نفع امپرياليسم عمل كنند. در مقابل، جمهوري اسالمي در جريان             
حمله و تجاوز آمريكا به افغانستان و عراق نشان داد كه داراي چه امـكـانـات        

اش بـا     هاي سياسي   اي در منطقه است، كه در صورت حل شدن دشواري           بالقوه
هاي آمريكا به كار گرفـتـه شـود. آمـريـكـا و                    تواند به نفع برنامه     آمريكا مي 

پيمانان آن در ناتو از نفوذ مشخص جمهـوري اسـالمـي در بـرخـي از                       هم
و ضـرورت     -از جمله در افغانستان، عراق، لبنان، سوريه        -كشورهاي خاورميانه 

هاي آمريكا در سراسر خاورمـيـانـه     كارگيري اين نفوذ در مسير پيشبرد پروژه     به
كامالً آگاهند. فصل جديد مناسبات آمريكا و رژيم واليي كه در اساس متوجـه               

است (آن گونه كه علـي   “  هاي خراب شده بين دو طرف     ضرورت بازسازي پل  ” 
، طلب كرده بود) در چنين  2009فوريه    6الريجاني در كنفرانس امنيتي مونيخ،      

 اي آغاز شده است.  زمينه
كنند كه در صورت حل شدن       اياالت متحد آمريكا و اتحادية اروپا پنهان نمي       

ها، براي ايران نقشي راهبردي (استراتژيك) در ايجاد ثبـات در                نهايي اختالف 
افغانستان پس از خروج نيروهاي نظامي آمريكا و انگلستان در نظر دارند. نفوذ              
ايران در عراق و سوريه نيز براي ايفاي نقش در اين دو كشـور و تـعـيـيـن                      

هاي سياسي موجود در آنها مورد توجه جدي دو طرف (ايـران               سرنوشت بحران 
هاي تركيه و عربستان از بهبود سريع روابط بين آمريكـا             و آمريكا) است. دولت     

دانند. بـرخـي خـبـرهـاي             و رژيم واليي ناخشنودند و آن را به ضرر خود مي          
هاي اخير در مورد اختالف نظر بين قطر و عربستان سعودي در ارتباط بـا               هفته

بحران سوريه را كه منجر به تيره شدن روابط بيـن آن دو كشـور شـد، و                       
همچنين در مورد بحران سياسي كنوني در تركيه را بايد در اين زميـنـه ديـد.            
اينكه دولت اردوغان در تركية عضو ناتو در شرايط كنوني سعـي در تـدارك                 

تـوانـد     حملة نظامي به سوريه و تشديد دوبارة بحران در اين كشور را دارد، مي             
حاكي از رقابت دولت تركيه  با رژيم واليي به منظور تـخـريـب مـوقـعـيـت                    
جمهوري اسالمي ايران در مذاكره با آمريكا و بر هم زدن شرايط به ضرر رژيم         
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