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اي هستهدارِ اصليِ مذاكرات  وليِ فقيه، سكان

ارديبهشت ماه، سالگرد تيرباران  21به مناسبت 
 رفيق خسرو روزبه، قهرمان ملي ايران 
 مشعل فروزان پيكار و اميد

 6ادامه  در صفحه 

  3ادامه   در صفحه 

تعيين مباني اصلي مذاكرات ”واليتي: 
جزو اختيارات مقام معظم رهبري است 
و مادامي كه اين كار تحت نظارت مقام 
معظم رهبري انجام مي شود ما نگراني 
نداريم براي اينكه مراقبت هاي كافي از 
نحوه مذاكرات صورت مي گيرد؛ شما هم 

نبايد نگران باشيد كه عده اي ممكن 
است اظهارنگراني كنند ...اگر در داخل 
كشور عده اي اظهار دلواپسي و نگراني 
كنند اين مي تواند به نفع تيم مذاكره 

كننده نيز تمام شود زيرا به طرف مقابل 
مي گويد در داخل كشور ما يك چنين 

حساسيت هايي در بين مردم ما 
 ...“ است 

ضمن اشاره به “ نامه مردم”
درباره “ برخوردهاي ظاهراً جناحي”

غيرقابل ” نوشت:  “ مذاكرات با غرب
كه پاي ميز نشستنِ كساني تصور است 
اكبر واليتي   اكبرصالحي و علي مانند علي

هاي  وگو با مقام هاي گفت در جلسه
تائيد مستقيم، پشتيباني آمريكايي بدونِ 

بوده باشد... “ رهبر معظم” و راهنمايي
خامنه اي هم پيش و هم پس از 

مذاكرات تمام كارهاي تيم ديپلماسي 
(به نقل از   ايران را تأييد كرده است.

 )1392دي ماه  23، 938نامه مردم، 
 

اي ايران و گروه       هستهمذاكرات    دورِ چهارم 
 جامع  توافق  منظورِ   به  ]  4[وين”1عالوة   به 5“

بدون توافق نهايي به پايان رسيد. بر           -اي  هسته
اساس گزارش رسانه هاي بين المللي يكي از           

موارد دشواري در جريان مذاكرات وين          
و ادامه برنامه     “ صنايع موشكي ايران    ”

ايران در زمينه توسعه موشك هاي دور          
 برد خود است.

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه          
توافق ”در توئيتر خود نوشت:          رژيم،   
اي] امكان پذير است، اما توهمات         [هسته

 2005بايد بر طرف شوند. نبايد مثل سال         
فرصت را از دست داد. اشاره  ظريف به            

بويژه به پانزده روز اول ماه          2005سال  
آن سال بر   ) 1384مرداد    25تا    10اوت ( 
اي به محمد      گردد كه ايران در نامه        مي

المللي   برادعي، مديركل وقت آژانس بين      
اي را    انرژي اتمي خبر داد كه برنامه هسته      

هايش را از     از تعليق خارج كرده و فعاليت      
سر خواهد گرفت.  اين نامه دو روز قبل از           
تنفيذ حكم رياست جمهوري محمود           

ايران پيش از آن با      .احمدي نژاد ارسال شد
تعليق غني سازي اورانيوم موافقت كرده         
بود و در افغانستان هم براي سرنگون            
كردن طالبان با كشورهاي غربي همكاري      

 كرده بود.
در هفته ها و روزهاي پيش از برگزاري         

داخلي   سياسيمذاكرات وين ما در صحنة       
بوديم كه در اجتماع        را شاهد   تحركاتي

اظهار وجود  “ دلواپسان” زير نام هايي    گروه
 فضاي  توجه خاصِ  ،گردهمايي  اينكرد.  

اي در داخل و خارج از          رسانه  مجازي و 
 پيشكشور نسبت به اين اقدامِ از               

سياست   باعث گرديد.  راشده    ريزي  برنامه
منافعِ بر   كه      هنگاميخارجي ايران      

ياد رفيق بابيس آنگوراكيس، 
كمونيست برجسته، دوست 

زحمتكشان و انسان شريف، گرامي 
 7باد!   در ص 

شعارهاي توخالي دولت 
درباره حقوق كارگران، آزاد 

سازيِ اقتصادي و رواجِ 
 قراردادهاي موقت

 2ادامه  در صفحه 

به سبب تلقين هاي گروه هايي كه خفتگي و سستي ”
جامعه را به سود خود مي يابند، هنوز بسيارند كساني كه 

مردان و زنان سترگ را به درستي نمي شناسند و از زندگي 
ها و مرگ هاي درخشان آنان درست درس نمي گيرند ... 

درست شناختن بزرگ مردان از لحاظ اجتماعي كاري ضرور 
است. بايد تاريخ آفرينان را چنان كه بوده اند، به عنوان 
كوشندگان خستگي ناپذيري كه در پرتو همت و كار و 

پشتكار خود (و نه به موهبت موروثي يا مساعدت روزگار) 
فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي بشريت را به سود انسان 
ها، به پيش برده اند ... شناسانيد ... بخواهيم و بكوشيم كه 
جامعه انساني به بركت كار قهرماني مردم بيش از پيش 

كـه بـا اجـراي فـاز دوم               درحالي
هـا قـدرت خـريـد         هدفمندي يارانـه  

زحمتكشان بيش از پيش تنزل يافتـه      
است، ديوان عدالت اداري شـكـايـت        
كارگران از ميزان حداقل دستمزد سـال       

و رد كرد. تگذشته را مردود شناخ
كه كارگران در سرتاسر دنيا       بار ديگر، در حالي   

گرفتند، مـزدورانِ     روزِ جهاني كارگر را جشن مي     
ها نـفـر    دهبا يورشيِ وحشيانه،   رژيم واليت فقيه    

مستقلِ كارگري و سنديكايي در ايران        فعاالنِاز  
را بازداشت و روانة زندان كردند. در حينِ اينكـه           
مزدورانِ رژيمِ واليت فقيه مشغولِ ضرب و شتم        

   روز   2كـارگـري بـودنـد،            فعاالنو بازداشت
 :گفت  ،ربيعي، وزير كار    ،ماه  ارديبهشت  9تر،    پيش

يابي هـمـه نـيـروهـاي            وزارت كار به تشكل   ” 
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اين مقاله اختصاصي به در خواست نماينده حزب توده ايران از رفيق حنا 
عميره، عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين، عضو برجسته كميتة 
اجرايي و مسئول دايره امور اجتماعي سازمان آزاديبخش فلسطين در 
چارچوب تبادل نظر در رابطه با تحول هاي سياسي اخير در خاورميانه 

 تحرير شده است.  
 
 

افكار عمومي جهان بايد اسرائيل را به مثابه طـرفـي كـه               
و شـكـسـت       “ دولت خـودگـردان   ” مسئوليت كامل فروپاشي    

   مذاكرات را به دوش دارد، بشناسد!
 

بخش  ارديبهشت) امسال هيئت نمايندگي سازمان آزادي      3آوريل (    23روز  
قبولـي    فلسطين كه براي مذاكره به غزه آمده بود موفق شد به سازوكار قابل            

نامة وحدت ملّي و پايان دادن به هفت سال           براي تنظيم و اجراي يك توافق     
تفرقه در ساختار سياسي فلسطين دست يابد. توافقِ وحدت در كـنـفـرانـس                
مطبوعاتي مشتركي در غزه اعالم شد كه هيئت نـمـايـنـدگـي سـازمـان                   

اسماعيل هنيه، مـحـمـود       -و رهبران حماس “ساف”بخش فلسطين   آزادي
متشـكـل    “ ساف” در آن شركت داشتند. هيئت نمايندگي          -الزهار و ديگران  

بود از اعظم االحمد (عضو كميتة مركزي الفتح)، بسام الصالحي (دبـيـركـل                 
نـيـب                     حزب مردم فلسطين)، مصطفي برغوتي (دبيركل ابتكـار مـلّـي)، مـ
المصري (شخصيت مستقل) و جميل شحاده (دبـيـركـل جـبـهـة عـرب                     

 فلسطيني).
نامة اخير، محمود عباس در طول پنج هفتة آيـنـده يـك                به دنبال توافق  

جمهوري و    دولت متحد يا وحدت ملّي تشكيل خواهد داد، و انتخابات رياست          
نيز در شش ماه آينده برگزار خواهد  “ ساف” پارلماني و انتخابات شوراي ملّي      

از گفتگوهاي صلح  “ كنار كشيدن” شد. واكنش دولت اسرائيل به اين توافق،        
[وزير امور خارجة آمريكـا] بـود.           “ ابتكارِ جان كري  ” و پايان دادن به نُه ماه       

هـاي     البته بايد گفت كه اين توافق نخستين توافق از اين نوع ميان جـنـاح              
هاي ديگري نيز صورت گرفته بود كـه           فلسطيني نيست. پيش از اين توافق      

(در قاهره و دوحـه)،           2012نتيجه ماندند، از جمله توافق سال         متأسفانه بي 
 .2005(در مكّه)، و پيش از آن در سال  2007(در قاهره)، سال  2011سال 

ما اميدواريم كه توافق اخير برآمدهاي مثبتي داشته باشد، هرچقدر هم كه            
ها را بـه       ناچيز باشند. رخدادهاي تازه در خاورميانه، مصالحه ميان فلسطيني         

بايد گفت كـه    “  ابتكار جان كري  ” ضرورتي مبرم تبديل كرده است. در مورد         
هاي سيـاسـي      اگرچه حزب مردم فلسطين همراه با بخش بزرگي از سازمان         

اصـطـالح      جز الفتح، به    ، به   “ ساف” كميتة اجرايي     اكثريت  فلسطينيِ ديگر و  
و گفتگوهايي را كه به دنبال آن صـورت گـرفـت رد                “ رهمنودهاي كري ” 

كردند و نپذيرفتند، اما با وجود اين، پرزيدنت محمود عباس تصميم گـرفـت              
ثمر را دنبال كند. واقعيت اين است كه مخالفت ما با ايـن   كه اين رويكرد بي 

تحرّك و انـفـعـالـي اسـرائـيـل كـه                  گفتگوها، واكنشي بود به موضع بي     
المللي در مورد مسئلة فلسطين را ناديده گرفت و از رعايت             هاي بين   قطعنامه

سازي و به رسميت شناختن مرزهـاي         آنها خودداري كرد، و از توقف شهرك      

به عنوان مرزهـاي      1967
ميان دو كشور مسـتـقـل،       

 سر باز زد.
دولت اسرائيل طي نُـه      
ماهي كه گفتگوها ادامـه      

فلسطيـنـي را      61داشت،  
هزار  14كُشت، به ساختن    

ــي در        ــون ــك ــد مس واح
هاي اسـرائـيـلـي        شهرك

 55براي اسكان بيشتر از      
هزار مهاجر اسرائيلي تـازه     

 4500ادامه داد، بيشتر از      
عمليات نظامي در درون      
سرزمين فلسطيـن اجـرا      

خانة فلسطينـي    196كرد،  
را ويران كـرد، و چشـم         

 660خود را بر بيشتر از        
حملة تروريستي مهاجران   

هـا     اسرائيلي به فلسطيني  
بســت. از زمــان ادامــة        
هـا     يورش و حملة نظامي عليه فلسطيـنـي         4500گفتگوها تا كنون، اسرائيل     

فلسطيني را بازداشت كرده است. بر اسـاس آمـار               3674انجام داده است و     
(  2013ش) تا سـال       1346(   1967وزارت كشور اسرائيل، اين دولت از سال        

فلسطيني در اورشليم شرقي را لـغـو كـرده             14٫309ش) اجازة اقامت     1392
عالوه، بازتاب اين سياست بر سر ميز مذاكره، گذاشتنِ يـك شـرط                است. به  

دولـت  ” ها بايد اسرائيل را به عـنـوان يـك                تازه بود، و آن اينكه فلسطيني     
به رسميت بشناسند. از اين گذشته، صالحيت پرزيدنـت مـحـمـود                “ يهودي

عباس در مقام نمايندة همة مردم فلسطين (از جمله، هم در كرانة غـربـي و                  
هاي اسرائيلي بارها قابلـيـت و          هم در نوار غزه) مورد سؤال قرار گرفت. مقام          

قدرت پرزيدنت عباس براي برقراري صلح با اسرائيل را زير سـؤال بـردنـد.              
ها تا كنون هر بار كه رهبران كشورهاي جهان از آن كشـور ديـدن                  اسرائيلي

دانيم بايد با كـدام        اند كه: ما [اسرائيل] نمي         اند، اين سؤال را مطرح كرده       كرده
صلح كنيم، با غزه يا با كرانة غربي؟ اسرائيل، كه در درجة اول خـودش از                   

برد، هميشه تالش زيادي كـرده         تفرقة ميان اين دو بخش فلسطين سود مي       
ا اكـنـون                     است كه اين تفرقه از ميان نرود و به همين صورت باقي بماند. امـ

هاي اصـلـي سـاخـتـار         نامة مصالحة اخير و اتحاد بخش    پس از اعالن توافق   
اش    سياسي در فلسطين، اسرائيل با دورويي موضعي متناقض با موضع قبلـي           

گرفت و مدعي شد كه به علّت اين اتحاد [و به بهانة حضور حماس] صـلـح                    
 پذير نيست، و از دور گفتگوها كنار رفت. امكان

هاي اصلي شـكـسـت         طلبانة اسرائيل هميشه يكي از علّت       سياست توسعه 
گفتگوها بوده است و اين بار هم به همين دليل گفتگوهاي صلح با اسرائيـل               

 هاي بيشتري را متحمل شدند. ها خسارت بست كشيده شد و فلسطيني به بن

وضعيت كنوني روند مصالحه و 
 مذاكره در فلسطين

 11ادامه  در صفحه 

 مالي رسيده  كمك
 يورو      155رفيق بهزاد از هامبورگ                                            
 يورو 500رفقا از برلين به مناسبت اول ماه مه                             
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روحانـي اعـالم       ماه،  ارديبهشت  11؛ و روز    “ گذارد  اجتماعي احترام مي  
هاي خـاص در     هاي مدني، مردمي و انجمن گيري تشكل شكل” :  كرد

 بايد باشد. “ ميان كارگران آزاد و بدون مشكل
طبقِ معمول، كارگزارانِ رژيم واليي در حينِ صـحـبـت از آزادي               

هاي ضـد     هاي كارگري در انظار عمومي، براي پيشبرد سياست         تشكل
المللي پول جـهـت آزاد          صندوق بين   از سوي كارگري و ديكته شده     

سازي اقتصاد، يعني يورش به منافعِ طبقاتي كـارگـران از طـريـقِ                  
تر كردنِ نيروي كار و بـه          مقررات زدايي در محيط و روابط كار، ارزان       

اسارت كشيدن كارگران از طريق قراردادهاي موقت و سفيد امضـاء،            
چپاولِ اموالِ ملي به اسمِ خصوصي سازي، چنگ و دندان به كارگران            

كـارگـزارانِ دولـت         ،دهند. طبقِ معمول، در انظارِ عمومـي         نشان مي 
پشتوانه به كارگران و زحمتكشـان        نيز هزاران وعدة بي   “  تدبير و اميد  ” 

 بـر   اش   روحاني و تقريباً تمام اعضاي كابيـنـه       اند. در ضمن       ايران داده 
 تأكيدهاي قبل     با دولت “  تدبير و اميد  ” خود و فرقِ دولت     “  راستگويي” 

در كـنـار تـالش       ”   : ربيعي گفت   ماه،  ارديبهشت  13؛ مثالً روز    كنند  مي
“ توان به رعايت كرامت كارگران نيز اميدوار بود.          دولت راستگويان مي  

      راستگويي دولت را “  تدبير و اميد، و راسـتـگـويـان        ” حاال بايد صحت
خبري بـا   يدر رابطه با اشتغال، در نشست       ربيعي،  مورد بررسي قرار داد.    

 :گفـت ،  92مرداد    19روز    وابسته به سپاه پاسداران،     ،خبرگزاري تنسيم 
هاي صد روزه خودم حل مشكالت برخي صنايـع بـراي              جزو برنامه ” 

، يـعـنـي      93  مـاه   ارديبهشت  8روز  “  حفظ سطح اشتغال موجود است.     
 :كار، ربيعي گفت    وزيردر سمت     ششش ماه بعد از پايان صد روزه اول       

هزار شغل در خطر تـعـطـيـلـي            200برنامگي در كشور      واسطه بي   به” 
در    اي   ، در سخنـرانـي    ماه  ارديبهشت  13روز  در  ؛ پنج روز بعد،     “ داريم

هاي در معرض تعطـيـلـي         حمايت كارخانه ”   : ربيعي گفت   ،استان مركز 
هاي حمايتي اين اسـتـان       هاي توليد در برنامه     استان، و تقويت ظرفيت   

ربيـعـي اعـالم        ماه،  ارديبهشت  14؛ و باالخره روز     “ قرار خواهد گرفت  
هـاي     برخي فرصتهاي شغلي در صنايع پايه و بزرگ هـزيـنـه     ”   : كرد

گـيـري      ها امسال جهـت  سنگيني دارد و به دليل باال بودن اين هزينه        
ايم... حجم قابل توجهي نـيـز            ايجاد شغل را به سمت حوزه ديگر برده       

مـاه     آبان 6روز “  در حوزه گردشگري و فنĤوري نوين تعهد شده است.         
هـا در مسـيـر درسـت            اگر هدفمندي يارانه”   : ، ربيعي اعالم كرد   92

شد امروز مشكالت    درصدي هم داده مي     50گرفت و سهم      صورت مي 
هاي انرژي قرار بود تـولـيـد راه            اينگونه نداشتيم زيرا با اصالح حامل     

 5در هـمـيـن رابـطـه در نشـسـت                 “  بيفتد نه اينكه متوقف شود.     
هـاي عـلـمـي و            سازمان تامين اجتماعي و انجـمـن        ماه  ارديبهشت

هاي پـزشـكـي و         تخصصي پزشكي كشور كه خواستارِ افزايشِ تعرفه      
ادغام بخش درمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت هسـتـنـد، بـا               

هزار ميليارد تومان به حوزه سالمت، ربـيـعـي       10اشاره به اختصاص  
درصد از اين مبلغ نيز به بخش توليد اختصاص نيافته  30حتي  ”   : گفت
در ” :  ايسنا، ربيعي ادعـا كـرد       ماه ارديبهشت 14بنا به گزارش “ است. 

؛ “ حال حاضر دو ميليون شغل سخت و يدي در كشور داوطلب نـدارد             
هاي صنفـي     گزارشِ ايلنا، رئيس انجمن     بنابركه همان روز،      در صورتي 

نسبت به تشديد بحرانِ بـيـكـاري         ” كارگران ساختماني استان تهران     
 “كارگران ساختماني در اين استان هشدار داد.

ي از پيامدهاي ويرانگر آزاد سازي اقتصـادي، بـه           ي  نمونهبراي ارائة   
تـوان اشـاره كـرد.           ترويج قراردادهاي سفيد امضاء و موقت كار مي       

در واقع يكي از بانيانِ اين پديدة مخرب جهـت بـه               ،ربيعي، وزيرِ كار  
اسارت كشيدن كارگرانِ ايران است. عليرضا محجوب، دبير كل خانـه            

درصد از كارگران كشـور       70”   : اعالم كرد ماه    ارديبهشت  7روز    ،كارگر
؛ و علت ترويج قراردادهاي موقت كـار را          “ قراردادي و پيماني هستند   

در دو   مـاه،     فروردين 26  ،عنوان كرد. ايلنا “  عدم خودباوري كارگران” 
در شـرايـط   ” نوشت:   ،هاي مازندران و همدان گزارش مختلف از استان 

حدود   ... درصد نيروي كار فاقد امنيت شغلي هستند        90كنوني بيش از    
درصد از كارگران استان همدان بصورت استخدام موقت شـاغـل              90

عـدمِ خـودبـاوري      ” بخشِ دوم ادعايِ محـجـوب كـه           در  “  هستند. 
جز   ، به كرده بود راردادهاي موقت كار عنوان     قرا علت ترويجِ    “  كارگران

يابـي    ممانعت از تشكل    وپنهان كردنِ دشمنِ واقعي و اغفالِ كارگران        
تـوان بـراي آن         شان، قصد ديگري نمي     در سنديكاهاي مستقلِ     انآن

براي روشن شـدنِ      تصور كرد.  
مطلب به يك گزارش اشـاره       

 3،   كنيم. خبرگزاري مـهـر       مي
در ” گزارش داد:       ،  92مهرماه  

دو دهه اخير تعداد قراردادهاي     
 80كاري دائم كه بـيـش از          

درصد كل قراردادها در بـازار        
 15كار كشور بوده است بـه         

درصد تقليل يافت و دقـيـقـاً         
جاي قـراردادهـاي دائـم بـا          

اي    قراردادهاي موقت و سليقه   
گــزارش ايــن   “  عــوض شــد.   

يكي از شعـارهـاي     ”   : افزايد  مي
دولت دهم در حوزه بازار كـار        
كشور ساماندهي قـراردادهـاي     

نيروي انساني از اين بازار بوده است... اما نكـتـه حـائـز                    گري    كار و حذف واسطه   
اهميت در موضوع نيروهاي شركتي و ساماندهي قـراردادهـا ايـن اسـت كـه                    

گـري     هاي واسطـه    هاي دولتي بزرگترين مشتري شركت      ها و زيرمجموعه    سازمان
هـاي     هستند و تقريباً تمام قراردادهاي منعقد شده در اين بخش، بيـن شـركـت               

حاال بايد ديد آيا اين روشِ مـخـرب در           “  هاي دولتي است!     واسطه و زيرمجموعه  
  ربيعي،   ،يا وزير كار آن     يا نه؟   عوض شده است  “  تدبير و اميد، و راستگويان    ” دولت

بخـشـي از       ربيعي، درحكم   ؟دارددر نظر   اي را كه آغاز كرده بود         تكميلِ پروژه آيا  
هـاي   سازماندهيِ بازرسي” )  92  ماهمرداد 16در حوزه روابط كار (ايلنا،     شهاي  برنامه

نظارت بر اجرايِ دقيق قوانين كار و        موثر و مستمر جهت صيانت از نيروي كار...            
هاي قانوني و حقوقي در بـرابـر بـيـكـاري و                   تأمين اجتماعي... اعمالِ حمايت      
بـا    يوگوي  داده بود؛ و همزمان در گفت     وعده  را  “  ساماندهيِ قراردادهاي موقت كار   

، در   ربيعي و روحانـي “  .ام براي امنيت شغلي كارگران آمده” ه بود:ايسنا اعالم كرد 
خواهم   من مي ” به ترتيب اعالم كردند:      ماه،    ارديبهشت  11انظار عمومي، دوباره در     

اوليـن قـدم در       ” و “  نظارت وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي را افزايش دهم 
در واكنش به گفـتـة      ماه،    ارديبهشت  6  ايلنا،“  . اشتغال، امنيت شغلي كارگران است    

از اين پس وظيفه بررسي اصالت قـراردادهـاي          ” ربيعي كه اخيراً اعالم كرده بود:        
در دو گزارشِ مختلف و به نقـل        ،  “ كار به كارشناسانِ دادگستري سپرده شده است      
طبق قانون كار بررسي شكايات     ”   : از دو مسئولِ كارگري از تهران و قزوين نوشت        

اگر بازرسي وزارت كار تقويـت شـود         ”   و  “ كارگران تنها بر عهده وزارت كار است      
ديگر نيازِ چنداني به كارشناسان دادگستري براي بررسي اصالت قراردادهاي كـار             
نيست... اميدواريم كه وزير كار براي ساماندهي قراردادهاي سفيد امضـا دسـتـور                  

ربيعي، “  هاي گذشته قراردادهاي موقت كار را نيز صادر كند.           بازنگري در بخشنامه  
از نظر قانوني چيزي بـه  ”   : اعالم كرد   ماه  ارديبهشت  7ها، روز     اين مخالفت   با وجود 

عنوان قرارداد سفيد امضاء نداريم و اگر در اين باره گزارشي داده شود از طـريـق                  
در ”   : و بالفـاصـلـه اضـافـه كـرد           “  . محاكم قضايي به آن رسيدگي خواهيم كرد      

بعد از   “  . ها را برون سپاري كرديم      هاي كار تجديد نظر و برخي از بازرسي         بازرسي
، محمد جعفر منتظري، رئـيـس        92گذشت بيش از يك سال از شكايت دستمزد         

هفته آينده به عنوان هديـه      ”   : اعالم كرد ماه    ارديبهشت  9روز    ،ديوان عدالت اداري  
، اينكه  اوالً“  گيرد.   ها در دستور كار قرار مي       هاي آن   به كارگران رسيدگي به پرونده    

بازرسانِ وزارت كـار،   وسيلة بهداران  جاي رسيدگي فوري به تخلف كالن سرمايه      به
هاي كـارگـران، احـتـمـاالً، بـعـد از                 دهد رسيدگي به شكايت     ربيعي ترجيح مي  

مـورد بـررسـي      “  كارشناسانِ دادگستري ”   وسيلة  به“  هديه” صورت    دوسال، به   يكي
ايـن  ادامـة    از   قصد مانع شدن      ،اين عنصرِ مرتجع  ربيعي،  ،  اينكه  قرار گيرند. ثانياً   

را ندارد، چون خود او كارِ بازرسانِ ادارة           ،پديدة شوم، يعني قراددادهاي موقت كار     
تدبير و امـيـد، و     ” حمايت دولت    بركند. براي تأكيد       مي“  برون سپاري ” كار را نيز    
بـه سـه        دالالن و سوداگرانِ نيروي كـار،      داران و     از كالن سرمايه  “  راستگويان

ماه ايلنا، دبير اجـرايـي        ارديبهشت  9گزارش    بنابركنيم.     گزارشِ ديگر نيز اشاره مي    
در دولت قـبـل بـا         ”   : گفت  ، با انتقاد از قراردادهاي موقت كار،        خانه كارگر تبريز  
رفت كه بساط اين پيمانكاران بسته شـود،           اي از سوي دولت، مي      صدور بخشنامه 

اما متاسفانه با شروع كار دولت جديد و با بخشنامه جديد معاونت راهبردي نيروي              
انساني نهاد رياست جمهوري مجدداً شاهد حذف كارگران شركتي از وضـعـيـت               

در    مـاه،   ارديبهشت  14روز  آن:   نمونة زندة   “  تبديل استخدامي به شركتي هستيم.     
نفر از بازرسان سازمان حمـايـت از           3000اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي      

مصرف كنندگان و توليد كنندگان سراسر كشور از قرارداد مستقيم به شـركـتـي،                
نفر از همدان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، يزد، مازندران... براي چهارمـيـن                 150
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در مورد حماس بايد توجه كرد كه بركناري محمد مرسي از            
هاي حـمـاس در         جمهوري مصر، از دست رفتن پايگاه       رياست

ها و متحدانـش      سوريه، كاهش حمايت ايران، بدگماني سعودي     
و بسـتـه        المسلمين دارد،   نسبت به هر چيز كه ارتباطي با اخوان       

هاي آمدوشد ميان غزه و مصر توسط مصر، همگـي            شدن تونل 
سبب افزايش فشار سياسي، نظامي و جغرافيايي بر ايـن گـروه            
اسالمگرا و در تنگنا قرار گرفتن آن شده است. با توجه به همة              

نـامـه در ايـن          اين رويدادها و فشارها، امضا كردن اين توافق       
هـاي     مقطع زماني ضرورتي مطلقاً مبرم براي هـمـة طـرف            

فلسطيني بود، و از لحاظ تأمين منافع ملّي فلسطين اهـمـيـت              
يي حياتي براي بقاي فلسطـيـن         فراواني داشت و در واقع وسيله     

بود. اكنون همة مردم فلسطين بخت اين را خواهند داشت كـه             
 مند شوند. نامه بهره از اجراي اين توافق
ها براي وحدت، و حقانيتي كـه از پـايـان               آرزوي فلسطيني 

يافتن تفرقه و از انتخابات جديد نصيب آنها خواهد شد، همـراه            
-با اثر تقويت كنندة موضع اتحاديه اروپا برخالف موضع آمريكا      

اسرائيل، قاعدتاً بايد به مردم فلسطين نشان دهد كـه دولـت              
وحدت ملّي فلسطين بايد در روند و شيوة گفتگوها تجديد نظـر            
كند؛ شكست در مذاكرات قبلي و ميانجيگري جانبدارانة آمريكا         

يي را تنظيم كند و به پيش ببرد.          را ببيند و بپذيرد، و راهبرد تازه      
ردي كـه بـيـرون از دايـرة                     البته روشن است كه هر راهـبـ

را بـا    “  سـاف ” سويه و جانبدارانة آمريكا باشد،        ميانجيگري يك 
فشارهاي عظيمي از سوي آمريكا و اسرائيل روبرو خواهد كـرد.         

هـاي     مجبور خواهد شد با اين فشارها و نيـز چـالـش         “ ساف” 
ديگري كه در پيش خواهد داشت، مقابله كند. اما اين وضعيت،            

دهد، به اين معنا كـه         فرصتي را نيز در اختيار فلسطين قرار مي       
دولت وحدت ملّي فلسطين در مسير كسب استقالل عـمـل از             

تواند از حمايت ديگر بازيگران صـحـنـة            آمريكا و اسرائيل، مي   
جهاني برخوردار شود و بهره بگيرد. اكنون زمان آن فرارسـيـده             

هايي را كه پيـش از         گزينه “ ساف” است كه پرزيدنت عباس و      
تـر     اين فقط به منظور تهديد اسرائيل مطرح كرده بودند، جدي         

دنبال كنند. از جمله، اكنون كه فلسطين در مجمع عـمـومـي               
(اگرچه ناظر) شناخته    “ كشور” سازمان ملل متحد به عنوان يك      

 15فـقـط بـايـد آن            نه “ ساف” شده است، پرزيدنت عباس و   
يي را كه تا كنون اعالم شده است پيگيري و امضـا               نامه  توافق

نامه و پيمان     توافق  63كنند، بلكه بايد خواستار پيوستن به همة        
المللي وابسته به سازمان ملل بشوند. اكنون بـار             و سازمان بين  

ديگر روشن شد كه اسرائيل از مذاكره به عنوان تـاكـتـيـكـي                
سازي خود را ادامه      هاي شهرك   كند تا پروژه    تأخيري استفاده مي  

دهد، و ابداً قصد آن را ندارد كه امكان و اجازة بـرپـايـي يـك                 
دولت فلسطيني مستقل و پايدار را بدهد. اكنون پـس از طـي            

بيست و يك ساله، بايـد گـفـت كـه              “ روند صلح ” شدن يك   
هايي راديكال، بلكه نيـازهـايـي         هاي جديد، ديگر نه ايده      گزينه

حياتي براي موجوديت فلسطين هستند. صحبت كردن دربـارة           
و بحث دربـارة يـك         “ حكومت خودگردان فلسطين  ” انحالل  

دولتي (يك كشور براي هر دو ملّت فلسطـيـنـي و                حل تك   راه
دولـتـي شـود، و        -حـل دو      تواند جايگزين راه    اسرائيلي) نمي  

جايگزيني براي حق تعيين سرنوشت و حاكميت خـودمـخـتـار            
هاي كنوني اسرائيل اگر به همين        فلسطين نخواهد بود. سياست    

حكومت خـودگـردان     ” روال ادامه پيدا كند، منجر به فروپاشي        
خواهد شد، و مسئوليت اين امر به گردن اسـرائـيـل        “ فلسطين

خواهد بود. عقب راندن و شكست دادن اين تهديد، و مـجـبـور           
المللي، نياز به     ها و قوانين بين     كردن اسرائيل به رعايت قطعنامه    

همبستگي و حمايت واقعي دنياي عرب و ديگـر كشـورهـاي              
 جهان دارد.

 
 حنا عميره

 بخش فلسطين عضو كميتة اجرايي سازمان آزادي
 

ادامه  وضعيت كنوني روند مصالحه ...

نازي در ضرب و جرح غيرنظاميان معترضان به دولت كودتا و           -نيروهاي فاشيستي و نو   
نفـر   100به آتش كشيدن ساختمان سنديكاهاي كارگري در اودسا و سوزاندن بيشتر از  

هاي ضدكمونيستي و غيرقانوني پارلمـان اوكـرايـن عـلـيـه                 در آن ساختمان، و اقدام    
كند. عدم اعتراض آمريكا و اتحاديـة          شدت محكوم مي    نمايندگان حزب كمونيست را به    

توان در راسـتـاي دفـاع          ترديد نمي   هاي وحشيانه و جنايتكارانه را بي       اروپا به اين اقدام   
ادعايي آنها از دموكراسي و رفاه و سعادت مردم اوكراين دانست، بلكه اين موضع آنهـا                

هايي است كه در صـورت   ها از نيروهاي فاشيستي و اقدام     حاكي از جانبداري اين قدرت    
تواند صلح جهاني را بـه طـور         يي مي   شدت و گسترش يافتن به جنگ داخلي يا منطقه        

 جدي به خطر اندازد.
مردم اوكراين و نيروهاي مردمي و مترقي آن كشور خواهان بـرقـراري آرامـش و                  

جمهوري چهار سال پـيـش        عدالت اجتماعي و دموكراسي هستند و در انتخابات رياست        
داران كـالن و         نارضايتي و اعتراض خود را به نحوة ادارة كشور تـوسـط سـرمـايـه                

خوارها و غارتگران دولتي و مافيايي نشان دادند. متأسفانه دولت جديد (يانوكويـچ)                رانت
نتوانست به اين خواست مردم جامة عمل بپوشاند. اين خواست مردم در جريان بحـران           

هـاي     هاي خارجي سركوب شد و جاي آن را منـاقشـه            اخير و كودتاي دولتي و مداخله     
 فاشيستي گرفت. “خودسر”داخلي و آشوب و تفرقه و ويراني و تروريسم نيروهاي 

نيروهاي چپ و كمونيست در اوكراين خواهان اجراي قانون اساسي فدرالي هستـنـد              
هاي مردم اوكرايـن      كه در چارچوب آن، همة حقوق ملّي، اجتماعي و زباني همة بخش           

اند كـه   هاي شرقي اوكراين نيز تا كنون نشان داده تأمين و تضمين شود. ساكنان بخش      
همين خواست را دارند. تجزية اوكراين و جنگ داخلي در آن كشور به هر شكل، خطـر            
بزرگي است كه از هر راه ممكن بايد جلوي آن گرفته شود. اينكه دولـت كـودتـايـي            

طـلـب      اوكراين معترضان غيرنظامي مناطق شرقي آن كشور را تروريست و جـدايـي             
كند و به عوض انجام گفتگوهاي سازنده با آنها و حفظ يكپارچگي سرزميـن             معرفي مي 

ها كـمـك    زند، فقط به تشديد مناقشه هاي تنبيهي عليه آنها مي اوكراين، دست به اقدام  
كند. اكنون وضع به صورتي شده است كه نيروهاي چپ و كارگري و كمونيست و                   مي

اند كه به سـوي        حتي نيروهاي دولت سرنگون شدة قبلي زير چنان فشاري قرار گرفته          
نـازي  -شوند، در حالي كه نيروهاي فاشيست و نـو    فعاليت مخفي و زيرزميني رانده مي     

 اند. بندي و ارعاب و تجاوز و كشتار مردم مشغول خودسرانه به قداره
 

ارديبهشت ماه خطاب به حزب       22حزب توده ايران در پيامي در روز        
كمونيست اوكراين حمايت و همبستگي فعال خود را كارزار قهرمانانه و           
دشوار حزب برادر اعالم كرد. همچنين نمايندگان حزب توده ايران بـه             
همراه اعضا و هواداران حزب كمونيست بريتانيا و سـازمـان جـوانـان               
كمونيست اين كشور هفته گذشته در مخالفت بـا سـيـاسـت هـاي                 
ارتجاعي دولت كودتا در كيف، كشتار سنديكاليست ها در اودسـا و               
محدوديت هاي اعمال شده بر ضد حزب كمونيـسـت اوكـرايـن در                

 تظاهرات اعتراضي در مقابل سفارت اوكراين  در لندن شركت كردند.
 

ادامه  اوكراين همچنان در آتش   ...
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هاي آتش ارتجاع  اوكراين همچنان در شعله
 سوزد! داخلي و مداخلة خارجي مي

رويدادهاي اخير در اوكراين موجي از نگراني را نسبت به خـطـر              
حاكميت فاشيسم و جنگ داخلي و تجزية اين كشـور دامـن زده          

نازي جديـد در ايـن          هاي فاشيستي و شبه     هاي گروه   است. فعاليت  
از پاييز سال گـذشـتـه        “ ميدان اروپا ” كشور كه در جريان تظاهرات      

آغاز شد و اوج گرفت، از زمان روي كار آمدن دولـت كـودتـايـي                  
شـدت     اولكساندر تورچينوف در اسفند ماه گذشته در اوكرايـن بـه           

هـا،    گسيختة اين گروه    بار و لگام    افزايش يافته است. فعاليت خشونت     
هايي دارند، بـه       كه اعضاي آنها اكنون در دولت اين كشور نيز مقام         

جايي رسيده كه در روز جمعه دوازدهم ارديـبـهـشـت امسـال بـا                  
كم برخورد تماشگرانه و انفعالي نيروهاي انتظامي،         پشتيباني يا دست  

دست به كشتاري وحشيانه زدند و ساختمان دفتر سـنـديـكـاهـاي              
كارگري شهر اودسا را به آتش كشيدند. اين عمل فجيع كه فقط از              

آيد، منـجـر بـه زنـده            عهدة نيروهاي فاشيستي و ضدانسان برمي     
سوختن عدة زيادي شد كه در داخل ساختمان و پشت درهاي بستة            
ساختمان به دام افتاده بودند. در اين فاجعة دهشتناك، به گـزارش              

نفر در آتش سوختند و جان خـود را از              100ها بيش از      خبرگزاري
آيد كـه      سختي مجروح شدند. به نظر مي        ها نفر به    دست دادند و ده   

خواستند قدرت ويرانگري خود و       نيروهاي فاشيستي با اين عمل مي     
ميزان نفرت خود از نيروهاي هوادار يكپارچگي اوكراين و فدراليسم          

ها را نشان دهـنـد. روز           هاي كارگري و كمونيست     ويژه سازمان   و به 
هـاي     ارديبهشت نيز نيروهاي ارتش اوكراين به خيـابـان         19جمعه  

ماريوپول (در جنوب شرقي اوكراين در كنار درياي آزوف) آمدنـد و            
همراه با نيروهاي راستگراي فاشيستي بار ديگر دست بـه كشـتـار              

هـا، از       مردم عادي و غيرنظاميان زدند كه بنا بر برخي از گـزارش           
جـا     كشـتـه بـه       20كم    جمله گزارش وزارت كشور اوكراين، دست     

هاي شرقي اوكراين (دونتسـك        گذاشت. اين در حالي بود كه استان       
 21پرسي در روز يكشنبـه         و لوهانسك) خود را براي برگزاري همه       

كردند، چـون     ها آماده مي    ارديبهشت دربارة خودمختاري اين منطقه    
هاي خود اعتماد ندارند.    “ استان” به دولت مركزي كنوني براي ادارة       

گزارش داده بود كـه شـمـار زيـادي             “ بيلت” اخيراً روزنامة آلماني    
كارشناس نظامي و امنيتي آمريكايي و نيز پيمانـكـاران نـظـامـي               

براي ياري رسـانـدن بـه        “  بلَك واتر ” خصوصي آمريكايي از قبيل     
 اند. نيروهاي ارتش و امنيتي اوكراين در اين كشور مستقر شده

طلبي   ساخته در اوكراين كه نشان از توسعه      “ ناتو” بحران آمريكا و    
بـر   “ سـلـطـه   ” آمريكا و متحدان ناتويي و اروپايـي آن پـس از                

كشورهاي اروپايي شرقي مثل لهسـتـان و جـمـهـوري آلـمـان                  
طلبانـة   هاي توسعه  آيد بخشي از طرح     دموكراتيك دارد، و به نظر مي     

ها براي چنگ و دندان نشان دادن به روسيه و چين باشد              اين قدرت 
هستند (در كنـار    “ بريكس” كه عضو مجموعة كشورهاي موسوم به       

آفريقاي جنوبي و هندوستان و برزيل)، متأسفانه روز به روز شديدتر            
شود و بيش و پيش از هرچيز، زندگي روزمرة مـردم عـادي و                  مي

كـنـد.      هاي فراواني روبرو مـي      زحمتكشان اين كشور را با دشواري     
خطر تجزيه و جنگ داخلي از نوع آنچه در لبنان در ربع آخر قـرن                

ميالدي شاهـد آن       1990بيستم ميالدي و در يوگسالوي در دهة        
 كند. ايم، اوكراين را تهديد مي بوده

هـا    هاي تجاري ميان اوكراين و روسيه كه سال         اختالل در مبادله  
برقرار بوده است نيز عامل ديگري است كه تأثير آني و درازمـدت              
در وضعيت اقتصادي اوكراين و زندگي مردم خواهد داشت. كاهـش           
يا قطع فروش تجهيزات صنعتي و نظامي اوكـرايـن بـه روسـيـه                 
(احتماالً با تشويق آمريكا و اتحادية اروپا)، كاهش و احتمال قـطـع               

هاي با بهرة سنگـيـن        قيمت روسيه به اوكراين، وام      صدور گاز ارزان  
المللي پول به اوكراين و در قبال آن كاهش يا قـطـع                صندوق بين 

هاي انرژي و مواد غذايي، بيكاري ناشي از بسـتـه             هاي حامل   يارانه
شـده    شان به روسيه صادر مي      هايي كه كاالي توليدي     شدن كارخانه 

شود، و بـه طـور كـلـي              است و اينك آن كاالها از اروپا وارد مي        
توانـد    ترديد مي   ورشكستگي اقتصادي اوكراين در بحران جاري، بي      

سبب شديـدتـر شـدن       
تر شـدن     بحران و وخيم  

زنــدگــي مــردم شــود.     
آمريكا و كشـورهـاي       

گر اتحادية اروپـا      مداخله
هـاي     با منافع و هـدف    

مدت و درازمـدت       كوتاه
گاه مشـتـرك و گـاه          
متفاوت، سـعـي دارنـد       
روندهاي سـيـاسـي و        
اقتصادي و اجتـمـاعـي      
اوكـــرايـــن را بـــه       

وسويي هـدايـت       سمت
شـان را       كنند كه منافع  

 تأمين كند.
در يـــك اقـــدام       

زا   ضددموكراتيك بحران 
آميز ديگر، بـر      و تحريك 

اساس اعالميـة حـزب      
كمونيـسـت اوكـرايـن       

نمايندگان راستـگـراي    ” 
مجلس قـانـونـگـذاري       

 16شنبه    اوكراين روز سه  
ارديبهشت در تصميمـي    

سابقه قانوني را عليـه       بي
كـه     -ها تصويب كردند كه مطابق آن همة نمايندگان حزب كمونيست           كمونيست

هاي غيرعلني پارلمان محروم      از ورود به جلسه     -ميليون اوكرايني را دارند     30رأي  
دهند كه قاطعانه     ها جناحي از نمايندگان پارلمان را تشكيل مي         شوند. كمونيست    مي

شدت مخالف فاشيسم در اوكراين و مدافع سرسخت يكپارچگي كشور است...               و به 
هاي پارلمان خواستار رسيـدگـي        پس از آنكه پترو سيموننكو رهبر جناح كمونيست       

سوزي در اودسا در جلسة علني شد تا مردم مستقيماً از             به كشتار غيرنظاميان و آدم    
ها مطلع شوند، نمايندگان هوادار فاشيسم پارلمان برخالف          چند و چون اين جنايت    

هاي داخلي، تصميم به بيرون كردن نمايندگان كمونيـسـت از صـحـن              نامه  آيين
-دولت كودتايي نـو   ” در اعالمية حزب كمونيست آمده است كه “  مجلس گرفتند.  

نازي كنوني اوكراين كه دستش به خون صدها نفر از مردم عادي اوكراين اسـت،               
هايي است كه به دست نيروهاي خودسر فاشيستي و اربـابـان               ريزي  مسئول خون 

آنها در كاخ سفيد و بروكسل صورت گرفته است. اين آن واقعـيـتـي اسـت كـه                      
خواهند در پشت درهاي بستة جلسة غيرعلني پارلـمـان از              نمايندگان راستگرا مي  

مردم پنهان كنند. آنها حتي خواست نمايندگان كمونيست براي اداي احتـرام بـه                
حزب كمونيست اوكـرايـن      “ سوخته شدگان و كشته شدگان اخير را نيز رد كردند.          

در اين اعالمية خودر آنهايي را كه مانع حضور نمايندگان كمونيست در جـلـسـة                 
آميـز    هاي تحريك   داند كه با اقدام     طلبان واقعي مي    اند جدايي   غيرعلني مجلس شده  

انـد و ايـنـك           خود استقالل سياسي و حاكميت ملّي اوكراين را زير ضربه بـرده           
 اند. قرار داده“ بالكانيزه شدن”اوكراين را در معرض خطر 

ارديبـهـشـت در       21پرسي روز يكشنبه      ها، در همه    بر اساس گزارش خبرگزاري   
اين دو منطقـه     “ خودمختاري” هاي دونتسك و لوهانسك، اكثريت مردم به          منطقه

هاي مـحـلـي     هاي انتصابي دولت كودتا در دولت عوض مقام   رأي مثبت دادند تا به    
 اين دو منطقه، نمايندگان انتخابي خود مردم منطقه ادارة آن را به عهده بگيرند.

پترو سيموننكو، رهبر حزب كمونيست اوكراين از پارلمان آن كشور خواست كـه             
گيري دربارة تغيير سيستم دولتي كشور را هرچه زودتر آغاز كند. او               بحث و تصميم  
اريبهشت در شوراي مصالحة مجلس قانونگـذاري اوكـرايـن             22كه روز دوشنبه    

دربارة تغييرهاي ضروري در قـانـون اسـاسـي           ” گفت، پيشنهاد كرد كه       سخن مي 
كشور و نظام فدرالي ادارة كشور تصميم فوري گرفته شود تا يكپارچگي اوكرايـن              

او  “ هاي لوگانسك و دونتسك جزو اوكراين باقـي بـمـانـنـد.                حفظ شود و منطقه   
درنگ متوقف كنـنـد     هاي كشور خواست كه عمليات نظامي را بي         همچنين از مقام  

زيرا اوكراين ممكن است دو منطقة ديگر را از هـم دسـت بـدهـد. از ديـگـر                         
هايي است كه در چند روز اخير عليه مـردم             هاي او، تحقيق دربارة جنايت      خواست

 عادي صورت گرفته است.
حزب تودة ايران اقدام دولت كودتايي اوكراين در گسيل نيروهاي نظـامـي بـه                

هـاي     هـا، اقـدام       زبان و كشتار مردم عادي آن منطقه        هاي مناطق روسي    خيابان

 11ادامه  در صفحه 
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انسان هاي بزرگ بيافريند و خود به پاي مردي آن بزرگان، آفرينشي نو يابد و آفريننده 
 سعادت همگان شود! 

[زنده ياد رفيق فقيد امير حسين آريان پور]
 

، پنجاه و شش سال از تيرباران رفيق خسرو روزبه،          1393ارديبهشت ماه     21با فرا رسيدن    
 21قهرمان ملي ايران و عضو كميته مركزي حزب توده ايران مي گـذرد. درسـحـر گـاه                       

، رژيم كودتا آمريكايي با تيرباران خسروروزبه تالش كرد تا بـا درهـم               1337ارديبهشت ماه   
شعله هاي رزم و پـيـكـار را        “  آخرين” كوبيدن و به خاك و خون كشيدن مبارزان توده اي   

خاموش ساخته و سكوتي گورستاني را برميهن ما حاكم كند. اما تاريخ نشـان داد، آنـكـه                     
درگورستان فراموشي با ننگ ابدي به خاك سپرده شد، رژيم ضد ملي شاه بود و آنكه تا بـه                   
امروز درانديشه و اراده جويندگان راه حقيقت زنده و مژده بخش است، خسرو روزبه، حزب و                

 آرمان ها و آرزوهاي شريف و انساني اوست!
براي نسل جوان كه پاي در ميدان دشوار مبارزه گذاشته است، نام و خاطره خسرو روزبـه                 
همچون نسل هاي پيشين الهام بخش و ارجمند است. نسل هاي پي درپي آرمان خـواهـان                  
ميهن ما به حق روزبه را تجسم اصولي و بي خدشه مبارزه انقالبي مي دانـنـد، از او مـي                    
آموزنند و راه پرفراز و نشيب نبرد براي سعادت توده هاي كار و زحمت را با گام هايـي كـه                    
استواري آن از روزبه به ارث رسيده طي مي كنند. نقش و تأثير زندگي و پيكار رفيق شهيـد                    
خسرو روزبه درجنبش مردمي كشور ما، به ويژه درميان مدافعان سوسياليسم و رهايي طبقـه               
كارگر، تا به آن پايه است كه تحريف شخصيت و جايگاه تاريخي خسرو روزبه درنوشته هـا،                 
جزوات و تاريخ نگاري هاي وابستگان به امپرياليسم و رژيم واپس گراي واليت فقيه، جـاي      

 ويژه اي را به خود اختصاص داده است.  
خسرو روزبه در دفاعيات خود مسير زندگي خويش را كه منجر به پيوستن بـه صـفـوف                    
حزب توده ايران و مبارزه در راه سعادت و خوشبختي توده هاي محروم شد بـا كـلـمـاتـي                      
آتشين و پرشور بيان مي كند، كلماتي كه هنوز نيز پس از ساليان دراز انگـيـزه بـخـش و                       

اگر عاشـق و     ” شورآفرين است. روزبه دربيدادگاه نظامي خطاب به دادرسان اعالم مي دارد:              
شيفته سوسياليسم هستم، با تمام عقل و شعور و منطق و درايت خود برتري اصـول آن را                    
برساير رژيم ها احساس كرده ام و محرك من درهر عملي كه انجام داده ام، آرزوي تحقـق                  
اين اصول و بالنتيجه ايجاد بناي نوين براي جامعه ايران و سرانجام تامين سعادت و رفاه و                  
سربلندي و آزادي و شرف ملت عزيزم بوده است ... من به اقتضاي آتشي كه بـه خـاطـر                         
خدمت به خلق هاي ايران دردرون سينه ام شعله مي كشد راه حزب توده ايران را برگـزيـده          
ام و بايد اذعان كنم كه جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تارو پود وجودم ايـن                
راه را، راه مقدسي شناخته است و تمام سلول هاي بدن من وتمام ذرات وجـودم تـوده اي                   

 ” است ... 
آياچنين كلمات شورانگيزي درباره مبارزه براي خوشبختي انسان وتوده ي محروم را مـي              
توان با تحريف و دروغ پردازي از ذهن جستجوگر و تشنه حقيقت نسل جديد مبارزان آرمان                

 گراي امروز ايران زدود؟! پاسخ بي ترديد منفي است. 
با بررسي مسـالـه     “  هدف زندگي چيست؟” زنده ياد رفيق احسان طبري در مطلبي به نام       

هدف زندگي كنوني ما آفريـنـش،       ” سعادت انسان به عنوان هدف زندگي و با تاكيد براينكه:            
درخصـوص  “  كار و پيكار براي به پا داشتن كاخ پيروزي و سعادت وعظمت انسانيت اسـت.              

انساني كه پاي در راه مبارزه مي گذارد و سعادت را درنبرد اجتماعي به سود عدالت و برابري                  
كسي به سعادت نبرد اجتماعي دست مي يابـد كـه داراي              ” مي بيند، از جمله نوشته است:        

عقل واقع بين، روح انساني و اراده نيرومند انقالبي است. به ويژه اراده قوي نقش درجه اول                  
دارد زيرا عصرما هنوز عصر مشكالت و موانع است. براي آنكه خوب بكوشيم و نيـكـو بـه                     
رزميم بايد قوي االراده باشيم. اشخاص ترسو، بي پشتكار، متزلزل، مردد، بدبين، ناتـوان در                 
مقابل كوه دشواري ها خرد مي شوند. ولي اراده اي كه با عقل واقع بين و روح انسـانـي                        
همراه نباشد نيروي اهريمني است. لذا بايد تربيت نسل معاصر بر روي اين سه محور (عقـل                 
واقع بين، روح انساني و اراده نيرومند انقالبي) و به ويژه محور تربيت اراده قوي متكي شود.                  
بايد روح قهرمانان انسان دوست و واقع بين را درنسل معاصر رخنه داد. اين است مـحـمـل                    

-جـلـد اول    -[هدف زندگي چيست، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي        “  معنوي حركت به جلو.    
 ]322صفحه  -1386چاپ سوم  -احسان طبري

بايد اضافه كنيم براي رخنه روح قهرمانان انسان دوست و واقع بين و براي تربيـت اراده                  
نيرومند انقالبي نسل جوان كنوني در مبارزه براي خوشبختي، خسروروزبه از جمله نـمـونـه         

 هاي برجسته اي در تاريخ معاصر ميهن ما است!
 گل سرخ نو مي كند ياد دوست

 كه رنگ گل سرخ از خون اوست 
 بهارا، گل تازه را ياد ده

 ز سرو كهن، خسرو روزبه 
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ادامه  آزاد سازي اقتصادي ..  ادامه مشعل فروزان پيكار و اميد ...
بار در يك ماه گذشته در مقابل مجلسِ اسالمي در تـهـران       

، دبيرِ خـانـة      ماه  ارديبهشت  15تجمع كردند. و باالخره روز       
از ده سال گذشته تـاكـنـون    ”   : كارگر كرمانشاه به ايلنا گفت    

“ . هيچ كارگري به صورت رسمي استخـدام نشـده اسـت            
عـلـت تـرويـج       “  عدمِ خـودبـاوريِ كـارگـران        ” بنابراين،  

 عنـصـرِهـاي     ، بلكه قراردادهاي موقت و سفيد امضاء نيست     
و    ،، حـامـيـان     مـروجـان  ربيعي، بانيان،     همچونمرتجعي  

هاي اقتصادي واپسگرايانه و ضـد     چنين برنامه   مجريانِ يك 
   اند. كارگري

   اداري، نـمـونـة     مسئوالنِعملكرد و ديدگاه ديوانِ عدالت
رژيـم     كارگـزارانِ بارزي از ديدگاه واپسگرايانه و زورگويانة       

را از اين عـمـلـكـرد          اشاره به دو مورد     .  واليت فقيه است  
رسيـدگـي بـه      ” قدر مسلم اين است كه        دانيم.   ضروري مي 

عــدالــتديــوانِ      مســئــوالنِوظــيــفــه      “  هــا   پــرونــده
آن انجام  عدالتي] رژيم واليت فقيه است و بابت           بي[بخوان:  

كنـنـد.     هاي كالني نيز از خزانة ملي دريافت مي         حتماً حقوق 
 هـمـچـون   را     شان  وظيفهاين زورگويان و تبهكاران، انجام      

. حاال به عاقبـت      دهند  نمايش مي ي به مردمِ ايران     ي “ هديه” 
اداري اشـاره    عـدالـت     يك شكايت ديگر به اين ديـوان         

شـش مـاه     ، 92اسفندماه  20گزارشِ   ايلنا،       بنا به كنيم.     مي
درصـدي     4علت عدم دريافت سهـم         قبل از آن تاريخ، به    

شركت پيمانكاري فعال در      11مشاغل سخت و زيان آور از       
هـا     كارگرِ شاغل در اين شركت 1200معادن البرز مركزي،    

از اداره تامين اجتماعي شهرستان سواد كـوه بـه ديـوان               
عدالت اداري شكايت كرده بودند. بعد از گذشت شش مـاه،            
           اداري هنوز راي خود در رابطه بـا شـكـايـت ديوان عدالت

، كـه    اضافه كـرد    ايلناكارگران را صادر نكرده بود. گزارشِ        
، دالالن و سوداگـرانِ     ندچون پيمانكاران دائماً در حال تغيير     

“ شانه خـالـي    ” درصدي    4نيروي كار از واريز كردن سهم       
ديگر، با تبانيِ قوه قضائيه رژيـمِ كـالن      عبارتي بهكنند.   مي

سازمان تامين اجتمـاعـي دولـت          مسئوالنِداران با     سرمايه
، سوداگرانِ نيروي كار مـوفـق       “ تدبير و اميد، و راستگويان    ” 

شوند. در صورت رسيدگي       هاي كالن مي    به دستيابي به پول   
درصـد    50” ديوان عدالت اداري به شكايت كارگران، حدود        

. شـونـد  توانستند بازنشسته  مي“  از كارگران معادن سواد كوه    
اهللا كرمي، نايب رئيس كميسيون تخصصي كار و تامين           نبي

اعالم كرد    ماه،  ارديبهشت  16،  اجتماعي ديوان عدالت اداري   
قاضي مورد بررسي     90با حضور   ”   92شكايت عليه مزد      ،كه

عدالت اداري فقط بر مبناي قانـون       ” افزود:   و  “  گيرد  قرار مي 
قاضي حكم خـود را       90ولي قبل از اينكه “ .دهد حكم مي 

اگـر  ”   : را اين گونه توصيف كـرد “  قانون”، كرمي كنندصادر  
دستمزد كارگران افزايش يابد امكان پرداخت اين دستـمـزد          

هاي كوچك وجود ندارد يا ممكن است كارگـران           در كارگاه 
 مـاه،    ارديبهـشـت    22روز    ،در نهايت “  بيشتري بيكار شوند.   

              علي اكبر بختياري، رئيس حوزه رياسـت ديـوان عـدالـت
شكايت كارگران نسبت بـه تـعـيـيـن           ”   : اعالم كرد   ،اداري

... از سوي هيئت تخصصي رد شد... هيئت         92دستمزد سال   
“ تخصصي اين مصوبه را خالف قانون تشـخـيـص نـداد.             

بايد ارتباط  سنديكايي و كارگران پيشرو ميهن ما مي        فعاالن
مورد را  هاي اقتصادي و رواج قراردادهاي موقت       ميان برنامه 

تاكيد قرار دهند. قراردادهاي موقت و رواج آن پيامد اجـراي        
 فقيه است.هاي اقتصادي رژيم واليتبرنامه

تنها راه دستيابي به امنيت شغلي و شغلي شرافتمـنـدانـه،            
حقوق سـنـديـكـايـي و تشـكـيـل                 يِمبارزه در راه احيا   

سنديكاهاي مستقلِ كارگري و مبارزة متحد كارگران بـراي         
 است.   شان تضمينِ منافع طبقاتي
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اند. كشور به بخش خصوصي واگذار شده
هاي بـازار     ها و خواست    در همگامي با سياست   و  ،  هادر پي اين تغيير   

روز ايـن       كاريك اولويت در دستور   در حكم   ها    بورس، كاهش هزينه  
ها در بخش ايمنـي و         ها قرار گرفت كه باالترين صرفه جويي        شركت

سـپـتـامـبـر        30در    ،حفاظت كارگران صورت گرفت. در همين رابطه       
 ، با افتخـار “ حريت” با روزنامه     يي  ، در مصاحبه  “ آلپ گوركان ”    ،2012
 ي كهها در اين معدن نسبت به زمان     آميز هزينه   از كاهش موفقيت    تمام

هاي استخـراج ذغـال        اين گزارش، هزينه    بنابرخبر داد.      د،دولتي بودن 
كاهش يافتـه   سنت 80و دالر  23دالر به  130سنگ براي هر تن از      

. بود
داري    هاي جهانـي سـرمـايـه         بخشي از سياست    ،در تركيه   هاتغيير

 هـا    آناز   است كه هـدف         نوليبراليهاي    تحميل سياست   منظور  به
سـت. كـاهـشِ       از زحمتكشـان ا    ها    ترين شيوه   وحشيانه  اب  كشي  بهره

، بحران و  بيكاري عمومي و        اقتصادي  يثبات  بيدستمزدها در شرايط    
هـاي   “ هـزيـنـه   ” رقابت كارگران براي دست يابي به كار، كـاهـشِ             

و تسهيالت اجتماعي   ها    امكانضروري براي ايمني كارگران، كاهشِ      
بـخـشـي از ايـن            هـا،   جزاينو  ،و درماني، افزايشِ سن بازنشستگي    

تـركـيـه نـيـز         يو كارگران كشته شده در معدن سوما        هايند  سياست
   اند. داري بخشي از قربانيان سيستم سرمايه

روشنـي نشـان دهـنـده           آنچه كه در معدن سوما رخ داده است به        
بـه  “  ثروت آفريني ” رحم فرايند خصوصي سازي در راستاي         منطق بي 

شيوه بـرخـورد       ،طور  بهانه بهينه سازي و رشد اقتصادي است. همين        
بـه مـردم و          نسـبـت  غيرانساني و ضد دموكراتيك دولت اردوغان       

طبقه كارگر تركيه، نمايانگر خصلـت واقـعـيِ مـديـنـه                 خصوص  به
هـاي     در رسـانـه    “  موفقِ تركـيـه   ” مدلِ    در مقام اي است كه      فاضله

توي بوق گذاشته شـده     كشور ما   در  جمله  ازداري و     كشورهاي سرمايه 
و مورد توجـه     است كه   ويژه    تمثيليالگوي    اردوغانتركية  شود.   و مي 

  قرار دارد و پـيـروي از        و بانك جهاني    پول  المللي  صندوق بين التفات
و يا تحمـيـل     شود    ميجمله ايران  توصيه     ازبراي ديگر كشورها و       آن
كه در كشور ما كم نيستند كساني از سـنـخِ            آن  برانگيز  توجهگردد.   مي

[يـا آگـاهـانـه]        كه كوركورانـه     “  نظارت  اقتصاد بي “ دوآتشة  هواداران
اند. براي اين دسته از       “ هاي اقتصادي و سياسي تركيه      پيشرفت“ شيفتة

آلـي     معجون ايـده     اردوغاندولت    ،سياستمداران حاكم در كشورمان   
كه تـوانسـتـه        ،و معتدل   ،دموكراتيك، مدبر “  اسالم سياسيِ ” است از   

سـال     10خـالل    هاي اقتصادي نوليبرالي در         تعديلوسيلة  بهاست  
. نزديك به يك  دست زندبراي تركيه   اي  “ معجزةاقتصادي”   بهگذشته  

سرابِ دمـوكـراسـي و       بارةمشخص در   صورتي  بهسال پيش، حزب ما     
د.كررفت عدالت اجتماعي در تركيه اشاره  رشد اقتصادي بر پايه پس

هاي   وسيله فعاليت   ميالدي به   1990اسالم سياسيِ تركيه، در دهه      ” 
و با  “  عدالت ورزي ” با شعارهاي   “  رفاه” گراي    يافتةحزب اسالم   سازمان
ايِ محلي با پوششِ مذهبي ظـاهـر          دهيِ وسيع خدمات خيريه     سازمان

به عملياتـي شـدن      “  عدالت و توسعه  ” شد، و سرانجام در قالب حزب       
نـفـعِ      بـه “  اقـتـصـاد بـازار      ” الگوي بغايت ناعادالنه و ضداجتماعيِ       

هاي كالن داخلي و خارجي و قشرهاي بورژوازي مرفه جامعه            سرمايه
تبلور يافت. نكتةكليدي در اينجا آن است كه، وابستگيِ طـبـقـاتـي،                

  اسالم سياسي ” خصلت “            آن درباره ماهيت و شكل تـولـيـد و ديدگاه ،
اجتماعي و تقسيمِ ثروت اجتماعي در تركيه، آن را در چـارچـوبـي                 

نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجـتـمـاعـي و در قـالـبـي                     تنگ
دارد.    دموكراتيك نسبت به آزادي و دموكراسي، محصور نگه مـي    شبه

بـازارِ  ” اقتصاد تركيه، به تداومِ نيروي كارِ ارزان و مطيع در چارچوبِ             
هاي خارجيِ سيال و تأمـيـنِ         منظور جذب سرمايه    به“  پذير  كارِ انعطاف 

طورِموقت   توانند به   هايي مي   درجةبااليي از سود تكيه دارد، و تنها اليه       
چـنـگ      باال ببرند كه از امكـان بـه        در آن   سطح پايين درآمد خود را      

آوردن اعتبار بانكي برخوردار باشند. اقتصاد سياسي كنونـي تـركـيـه               
هاي فوقاني و ثروتمندان است، و برپايي و دوامِ             پشتيبان منافع اليه  

يي آزاد و دموكراتيك كه در آن قشرهاي كار و زحمت بتواننـد               جامعه
سازد. نـيـروي        پذير نمي   مند شوند را امكان     شان بهره   از حقوق صنفي  

حاكم در تركيه، براي حفظ اين اقتصـاد سـيـاسـي             “  اسالم سياسي ” 
مسئلةعدالت اجتماعي را در دستور كار خود ندارد، و به همين دلـيـل              

(نامه مـردم، شـمـاره          ”ش به دموكراسي و آزادي ناپايدار است        تعهد
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ادامه  فاجعه انفجار معدن ...

اي مطرح شود، آيا وضع اقتصادي و          بيفتد و حتي قبل از اين كه موضوع هسته         
است كه بايد براي افكار عمومي در          سئواليفرهنگي ما وضع خوبي بود؟ اين        

پاسخ داده شود. به هر حال ما در           ها  سئوالجامعه به روشني باز شود و به اين          
بلكه بيش از سه دهه از انقالب اسالمي گذشته است.             ،دهه اول انقالب نيستيم   

هاي متفاوت، هر آن چه       گيري  هاي متعددي نيز با گرايش، ساليق و جهت         دولت
هاي آن اعم از       خواستند را در اين كشور به نمايش گذاشتند. همه ما خروجي             

ايم. بايد خوب فهم كنيم       هاي اقتصادي و فرهنگي را در زندگي خود ديده          خروجي
جا تاخت و تاز به انقالب          كه اگر امروز تحريم اتفاق افتاده و دشمن از اين             

اسالمي را شروع كرده است، بايد يك درس بزرگ بگيريم. گذشته نشان داده                
 ،الحلقوم نفت، نه با يك مديريت صحيح و درست            مدد پول راحت    است كه به  

و در ضمن   او  اما    ،ما با سخنان قاليباف كامالً موافقيم      “ جامعه را اداره كرديم.    
 شود  ميسردمداران حاكم غارت      از سوي كه درآمدهاي نفتي      مسئلهاين    ،عمد  به

، ياد  كه ناصحيح بوده است     يعنوانِ مديريت   زيرو از آن    گذاشته است   را مسكوت   
من بارها اشاره   ”گويد:    مي  هايش  اعترافدر قسمتي ديگر از        قاليباف. كند  مي

شاهد هستيم    ]13[80ام كه در مقايسه قيمت نفت در ابتداي و انتهاي دهة              كرده
قيمت   80دالر بود و در پايان دهه         12 - 10قيمت نفت      80كه در ابتداي دهة     

برابر شده    10دالر شده است. اين بدان معني است كه قيمت نفت                100نفت  
است اما در موضوعات مختلف از جمله بيكاري و... اتفاقي نيفتاده است. تحريم               
به ما نشان داد كه دشمن از اين نقطه در حال تاختن بر انقالب اسالمي و عزت                  
ما است. بايد بدانيم كه تغيير رويكرد دشمن از تهاجم نظامي به جنگ اقتصادي               
به معناي مذاكره كردن با ما نيست. هنوز انديشه دشمن، انديشه فروپاشي نظام              

گويد:   مي  از سخنانش،   در جايي ديگر    قاليباف“ اسالمي است اما به روشي ديگر.     
فرض آن كه فردا نيز        وقتي تحريم نبوديم مگر مشكالت ما حل شده بود؟ به           ”

دهيم قابل حل     بگويند تحريم نيست، مگر مشكالت ما كه به مردم وعده مي             
كنند اما آيا     است؟ اگر قابل حل نبود، در اين شرايط مردم احساس نا اميدي مي             

دشمن نيست؟ اين نشان دادن ناكارآمديِ دين در           [خواست]اين نااميدي خواسته  
كند،   اداره امور جامعه نيست؟ اين همان فروپاشيِ نظام كه دشمن آن را دنبال مي             

 “نيست؟
اين سخنان  كه،  قاليباف بايد يادآور شد         سخناناز    بخشاين    بارةدر

هاي رده    اعتراف يكي از مهره     نكتة تازه،   اما  ،اي نيست   تازه  هاي  نكتهندة  داردربر
در   مانده  ناگفته. نكتة   استغارتگريِ همفكرانش در حاكميت       بهباالي حكومتي   

با مشابه    [اقتصادي]هاي  گيري  به سمت   اواست كه      آنسخنان قاليباف    
ابتداي و انتهاي   در“[هاي گذشته     سال  هاي دولت حسن روحاني در      گيري  سمت
 -او. دغدغه    آورد  نميزبان    يي بر   كند و كلمه     يي نمي   هيچ اشاره  [”80دهة  

 باري است كه     نكبت“ حفظ نظام ” -هاي رده باالي رژيم      مقام  همچون ديگر 
و رنج را نصيب مردم ايران        آوارِ عظيمي از محروميت    ازايِ درآمد هنگفت ملي،     به

بايد ابراز نظري    داشت  ميهاي قاليباف صداقتي وجود       كرده است. اگر در صحبت    
تغيير رويكرد دشمن از تهاجم     “يا ارائة راه حلي براي      ”مشكالت“دربارة رفعِ اين    

هاي   برنامه     بارةدر  اوسكوت  داشت.    را دربر مي   ”نظامي به جنگ اقتصادي    
نفعِ   اقتصادي دولت حسن روحاني كه اتفاقاً چوب حراج به منافع ملي ايران به               

الزم به    تواند داشته باشد؟    مي يتوجيه  چهزند    غارتگران داخلي و خارجي مي     
ها به گروه موسوم به       هاي سياسي براي فريب توده      يادآوري است كه اين شيوه    

از هنگام روي كارآمدن دولت حسن       شود.    منحصر نمي  و حاميانشان “ دلواپسان”
نژاد مسبب اصلي     اين سخنان را شنيده ايم كه دولت احمدي         طورِ مكرر   روحاني به 

 . نظارت و رهبريِ مذاكرات    بوده است  كشورچنين وضعيتي براي    وجود آمدن     به
ولي فقيه    وسيلة  بهشدة تاكنوني     هاي اعمال   اجرايِ سياست   همچنين  و  اي  هسته
 . شوند و پياده مي اند شده تدوين

مسبب اصليِ    بنابراين،از اين قاعده مستثني نبوده است.       هم  نژاد    دولت احمدي 
كه . بايد انتظار داشت      در كشور ولي فقيه رژيم است       كنونيبارِ    وضعيت فالكت 

نفعِ اقليتي    به  كه  -اي  هاي ضدملي و ضدمردمي     بارِ چنين سياست    زيان  پيامدهاي
چنين ادامة حاكميت   با  و  تا ساليان سال       -شود  تمام مي   گر  مرتجع و سركوب  

 هاي  گيري  موضعطور كه در        . همان باشدرژيمي دامنگير جامعه و مردم          
كه    المللي  هاي بين   طورِاصولي رفعِ تحريم    به  ، ما هم اعالم كرده ايم   مان    گذشته
مردم ميهن وارد مي كند        ررا ب   ها  ون بر فشارهاي پيش از تحريم       فزا يفشار

از هر گونه      ،مان نسبت به دولت كنوني        و صرف نظر از ديدگاه        خواهانيم،
كنيم كه    بر اين نكته نيز تأكيد مي     . اما   يمكن  گشايشي در اين زمينه استقبال مي     

بهبود   معنايِوجه نبايد دچار اين توهم شد كه گشايش در اين عرصه به                 هيچ  به
هاي حكومتي براي     خواهد بود. تالش جناح     مان  زحمتكشان ميهن وضعيت  كيفي  
  كه قربانيان اصلي آن      است  گرديده    يي  ديكتاتوري وارد عرصه    اين رژيم حفظ

  اند.   مردم زحمتكش
 

ادامه  ولي فقيه سكان دار  ...
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ها: تضعيف بـنـيـة         اجرايِ هدفمنديِ يارانه  
 توليديِ كشور  

نـام     زيربا اجراي فاز دوم برنامه آزادسازي اقتصادي     
 ويـژه    بـه   ،ها، سرنوشت بخش توليدي     هدفمندي يارانه 

 است.  ي از ابهام قرار گرفتهي در هاله ،صنايع كشور
و همـزمـان بـا       ،ها  پيش از آغاز فاز دوم حذف يارانه      

براي ايجاد شرايط   زدايي    گام طرح مقررات    به  اجراي گام 
پيوستن به سازمان تجارت جهاني، وزير صنعـت،        ضرور  

معدن و تجارت با تشريح جزييات برنامة هدفمندي در          
آنچه تا  ” بود:       با صراحت اعالم كرده     ،قبالِ بخش توليد  

نامة اجـرايـي       حال در دولت تصويب شده، تهيه آيين        به
هاست كه در قـانـون          فاز دوم قانون هدفمندي يارانه    

آمده و بسيار كلي در خصوص اجـراي           93بودجه سال   
بيـنـي    در قانون پيش ... است اين فاز قانون توضيح داده  

هزار ميليارد تومان از مجـمـوع درآمـدهـاي             10شده  
ها در اخـتـيـار         حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه     

بخش توليد، صنعت و حمل و نقل عمومي قرار گـيـرد.    
تفكيك اين منابع و مشخص شدن سهم هر     ،اولين گام 

بـه  [ دولت بناي پرداخت يارانه نـقـدي        ... بخش است 
        صنايع و توليد] را ندارد و تصميم دارد كه يارانـة سـود

صنايع توليدي كشـور]     [ تسهيالت بانكي به متقاضيان     
الـبـتـه    ماه).    فروردين 31  ،روزنامه رسالت ( پرداخت كند   

         يارانة ” اين وزير دولت روحاني توضيح نداد كه پرداخت
يعني چه و چگونه و مـطـابـق          “  سود تسهيالت بانكي  

به بخش توليـد اخـتـصـاص         “  مبالغ” كدام برنامه اين    
! پيش از وزير صنعت، روزنـامـه دنـيـاي            خواهنديافت

نـوشـتـه      ،از قول وزير اقتصاد     ،ماه  فروردين  30  ،اقتصاد
است كه بتوانيم     ها تنظيم شده      اي از سياست    بسته” بود:     

آثار احتمالي ناشي از اجـراي مـرحلـه دوم قـانـون                 
بـراي آن      ... ها و تورم را كاهش دهيم       هدفمندي يارانه 

دسته از توليدكنندگاني كه در جهت كاهـش مصـرف           
انرژي در كشور گام بردارند، تسهيالت درنظر گـرفـتـه           

هايـي را      رو صندوق توسعه ملي طرح      خواهد شد، ازاين  
كه درجهت كاهش مصرف انرژي اجرا شود، مشـمـول          

سازمان   ... اعطاي تسهيالت با نرخ ترجيحي خواهد كرد      
گـذاري در       است، سـرمـايـه      امور مالياتي موظف شده     

هايي را كه به كاهش مصرف انرژي بـه صـورت              طرح
اين ترتيب وزيـر       به“.  مستهلك كند   انجامد]   [مي شتابان

اقتصاد دولت حسن روحاني نيز صرفاً به كـلـيـات در              
خصوص چگونگي حمايت از توليد هنگام اجـراي فـاز           

هـاي    ها برپايه نسخه    دوم برنامه ضدمردمي حذف يارانه    
كنـد.    المللي پول و بانك جهاني بسنده مي        صندوق بين 

كه پيداست، بخش توليد بازهم بدون حمايـت          آن چنان 
شـود.     رهـا مـي    “  امان خـدا   ” جدي، موثر و ضرور به      

زمان شـدنِ اجـرايِ فـاز دوم             همكه،فراموش نكنيم   
زدايي براي مهيا     ها با آغاز طرح مقررات      هدفمندي يارانه 

يـك     ،كردن شرايط پيوستن به سازمان تجارت جهاني      
تواند باشد. اين دو برنامـه         اتفاق و تصادف نيست و نمي     

و در يك جهت مشخص يعنـي بـه          ند  مكمل يكديگر 
ترِ رژيـم بـا        و مطمئن ،تر تر، شفاف  سمت پيوند محكم  

. كـنـنـد      حركت مي داري جهاني     سرمايه
طبيعي است كه در چارچوب آزادسـازي        

توليد مـورد حـمـايـت قـرار             ،اقتصادي
هاي بانك جهانـي      مطابق نسخه  نگيرد.   

با آزادسـازي      ،المللي پول   و صندوق بين  
هـاي     اقتصادي، صنايع و ديگر بـخـش      

 باو    شوند،  مي“  پذير  رقابت” اقتصاد كشور   
  يعني    -مقرراتحذف  هـاي    حمايتحذف

 -قانوني و الزم براي تقويت توليد مـلـي        
فراهـم  “  بازار جهاني ” در  “  رقابت” امكان  

ست كـه    معنااين    آيد. اين سياست به      مي
كشور به بازار مصرف كاالهاي خـارجـي        

و توليد داخلي نـابـود و        گردد    ميتبديل  
 شود. ورشكسته مي

هياهوي تبليغـاتـي رژيـم و دولـت            
“ پـذيـريِ     رقـابـت  ” روحاني در خصوص    

وصل يعني    ،اقتصاد دقيقاً براي اين هدف    
داري جـهـانـي         به ارابة سرمـايـه      شدن

بـا    ،ايـن تـرتـيـب         گيرد. به    صورت مي 
 ويژه  به  -صنايعبه      پرداخت نكردنِ يارانه  

صنايع كشور   -صنايعهاي كليدي   بخش
قدرت برابري و رقابت واقعي با كاالهاي       

  كاالهاي    خصوص  به  ج،خارساخت  و   دهد  مي    را از دست    ،اتحاديه اروپا كشورهاي  آمريكا و   ساخت
گيرد. اين فرايند در ديـگـر كشـورهـاي              بازارِ كشور در كنترل سرماية مالي و امپرياليسم قرار مي         

و پيامدهاي شوم آن به نابوديِ تـولـيـد      شده است جهان ازجمله برخي همسايگان ايران نيز اجرا  
كشورهاي عـمـده      واردات از و تبديلِ بازارهاي داخلي به جوالنگاه       مردم  داخلي، فقر و محروميت     

    و نـخـواهـد بـود.         است   است. ميهن ما از اين قاعده مستثني نبوده            شده  منجر    ،داري  سرمايه
 ،سـرنـوشـت مـردم      تعيين  و    ملي،  سياستي مغاير با منافع ملي، حق حاكميت        ،آزادسازي اقتصادي 

فـقـر و     گسـتـرش     و اثر اصلي آن         وسيلة خودشان است،    ما، به هاي محروم كشور      توده  ويژه  به
 داري جهاني است! سرمايههاي  دامدر تار و پود پا زدن كشور  و و دست در جامعه ماندگي عقب
 

 و كاهشِ درآمد روستاييان ،تضعيف بخشِ كشاورزي
نـرخ خـريـد تضـمـيـنـي            معضلِ   ،  استگريبانگير دهقانان ميهن ما       ي كه هاي  يكي از معضل  

 هـاي    ميانهدر    ،هاي وابسته به رژيم     هاي همگاني و خبرگزاري     رسانه محصوالت كشاورزي است.   
شـده      تامين  93الزم براي خريد تضميني گندم درسال         هاي، اعتبار كه  گزارش دادند   ،ماه  فروردين

و بانك سپه متولي و مسئول پرداخت بهاي خريد گندم تضميني به كشاورزان در سـراسـر                  است  
اعتـبـار بـه       ونيم ميليارد دالر]  [حدود سه  هزار ميليارد ريال 110  ها،  اين گزارش   بنابركشور است.    

دهقانان زحمتكش نسبـت بـه         ،است. باوجود چنين تبليغاتي      خريد تضميني گندم اختصاص يافته      
هـاي    كنند. تاكنون دولت     ها و نرخ خريد تضميني با ترديد و اعتراض برخورد مي            شدنِ وعده     عملي

همواره نسـبـت بـه آيـنـده و               -هاي كلي رژيم    در راستاي سياست    -مختلف جمهوري اسالمي  
هـا    اند. از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه         اعتنايي رفتار كرده    سرنوشت زحمتكشان روستا با بي    

شرايط زندگي و كار دهقانان       ،المللي پول و بانك جهاني تا به امروز         صندوق بين   هاي  فرمانبرپايه  
روستاهاي كشور رشد و      ،است. در يك كالم      پائين آمده بدتر شده و قدرت خريد آنان       طورِمرتب    به

در    ،مـاه    فـرورديـن    27  ،. خبرگزاري ايسنا   شاهدند  راكننده    گسترش فقر در بعدهاي بسيار نگران     
  خاطرنشان ساخته   ،روزيِ دهقانان و سيل مهاجرت از روستا به شهر          گزارشي با اشاره به فقر و تيره      

 ...سياستگذار بايد اثر هر سياستي را روي توليد و قيمت دريافتي توليدكننده درنظر بـگـيـرد                ” بود:   
روستاييان] كه بر قيـمـت خـريـد           و اعتراض   مخالفت    : بخوان[ براي نمونه با وجود تمام ايراداتي       

 ...تضميني وارد است، سياست اجرايي در كشور ما خريد تضميني است نه قـيـمـت تضـمـيـنـي                     
روستاييان] در بـخـش      [ توان به اين نتيجه رسيد كه توليدكنندگان          اي مي   براساس ميانگين منطقه  

عدم پـرداخـت     ” بود:    دهشيادآور    ماه،  فروردين  26  ،ايلنا  عالوه،  به“  كشاورزي درحال زيان هستند.    
موقع در اين باره      اند اما پرداختي به     موقع غرامت به كشاورزاني كه محصوالت خود را بيمه كرده           به

 ...است، دغدغه كشاورزان در شهرستان سراب در استان آذربايجـان شـرقـي اسـت                    انجام نشده 
باتوجه به اينكه اين شهرستان قطب توليد سيب زميني در كشور است، هيچ فعاليت حمايتي قابل                

بـه  و خراسان نـيـز        ،وضعيت كشاورزان استان فارس، گيالن“  توجهي در اين رابطه نشده است. 
. چندي پيش كشاورزان توليدكننده ذرت در استان فارس نسبت به پـرداخـت               همين صورت است  

بـودنـد. گـنـدم كـاران                 اعتراض كرده شان، موقع غرامت بهنكردنِ و دريافت     شان  طلبنشدنِ  
هاي مشخـص     حمايت  ،هاي همدان و كردستان نيز ضمن اعتراض به قيمت خريد تضميني            استان

را خواسـتـار    هاي انرژي     ها و افزايش قيمت سوخت و حامل        حذف يارانه   ةهنگامدر  از سوي دولت    
هـاي     قيـمـت نـهـاده        ها]   يارانه  هدفمنديِ[يا:    از هنگام اجراي برنامه آزادسازيِ اقتصادي        بودند. 

آالت افزايش يافته و اين امر سبب كاهـش درآمـد روسـتـايـيـان                    كشاورزي، بذر، كود و ماشين    
كن بخش كشاورزي را به آستانه فروپاشي كامل رسانده اسـت.           است. بعالوه واردات بنيان      گرديده

 اسـت.     بود، افزايش قيمت كود فسفات به دليل واردات آن از خارج بـوده              ايلنا چندي پيش نوشته   

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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اند. كشور به بخش خصوصي واگذار شده
هاي بـازار     ها و خواست    در همگامي با سياست   و  ،  هادر پي اين تغيير   

روز ايـن       كاريك اولويت در دستور   در حكم   ها    بورس، كاهش هزينه  
ها در بخش ايمنـي و         ها قرار گرفت كه باالترين صرفه جويي        شركت

سـپـتـامـبـر        30در    ،حفاظت كارگران صورت گرفت. در همين رابطه       
 ، با افتخـار “ حريت” با روزنامه     يي  ، در مصاحبه  “ آلپ گوركان ”    ،2012
 ي كهها در اين معدن نسبت به زمان     آميز هزينه   از كاهش موفقيت    تمام

هاي استخـراج ذغـال        اين گزارش، هزينه    بنابرخبر داد.      د،دولتي بودن 
كاهش يافتـه   سنت 80و دالر  23دالر به  130سنگ براي هر تن از      

. بود
داري    هاي جهانـي سـرمـايـه         بخشي از سياست    ،در تركيه   هاتغيير

 هـا    آناز   است كه هـدف         نوليبراليهاي    تحميل سياست   منظور  به
سـت. كـاهـشِ       از زحمتكشـان ا    ها    ترين شيوه   وحشيانه  اب  كشي  بهره

، بحران و  بيكاري عمومي و        اقتصادي  يثبات  بيدستمزدها در شرايط    
هـاي   “ هـزيـنـه   ” رقابت كارگران براي دست يابي به كار، كـاهـشِ             

و تسهيالت اجتماعي   ها    امكانضروري براي ايمني كارگران، كاهشِ      
بـخـشـي از ايـن            هـا،   جزاينو  ،و درماني، افزايشِ سن بازنشستگي    

تـركـيـه نـيـز         يو كارگران كشته شده در معدن سوما        هايند  سياست
   اند. داري بخشي از قربانيان سيستم سرمايه

روشنـي نشـان دهـنـده           آنچه كه در معدن سوما رخ داده است به        
بـه  “  ثروت آفريني ” رحم فرايند خصوصي سازي در راستاي         منطق بي 

شيوه بـرخـورد       ،طور  بهانه بهينه سازي و رشد اقتصادي است. همين        
بـه مـردم و          نسـبـت  غيرانساني و ضد دموكراتيك دولت اردوغان       

طبقه كارگر تركيه، نمايانگر خصلـت واقـعـيِ مـديـنـه                 خصوص  به
هـاي     در رسـانـه    “  موفقِ تركـيـه   ” مدلِ    در مقام اي است كه      فاضله

توي بوق گذاشته شـده     كشور ما   در  جمله  ازداري و     كشورهاي سرمايه 
و مورد توجـه     است كه   ويژه    تمثيليالگوي    اردوغانتركية  شود.   و مي 

  قرار دارد و پـيـروي از        و بانك جهاني    پول  المللي  صندوق بين التفات
و يا تحمـيـل     شود    ميجمله ايران  توصيه     ازبراي ديگر كشورها و       آن
كه در كشور ما كم نيستند كساني از سـنـخِ            آن  برانگيز  توجهگردد.   مي

[يـا آگـاهـانـه]        كه كوركورانـه     “  نظارت  اقتصاد بي “ دوآتشة  هواداران
اند. براي اين دسته از       “ هاي اقتصادي و سياسي تركيه      پيشرفت“ شيفتة

آلـي     معجون ايـده     اردوغاندولت    ،سياستمداران حاكم در كشورمان   
كه تـوانسـتـه        ،و معتدل   ،دموكراتيك، مدبر “  اسالم سياسيِ ” است از   

سـال     10خـالل    هاي اقتصادي نوليبرالي در         تعديلوسيلة  بهاست  
. نزديك به يك  دست زندبراي تركيه   اي  “ معجزةاقتصادي”   بهگذشته  

سرابِ دمـوكـراسـي و       بارةمشخص در   صورتي  بهسال پيش، حزب ما     
د.كررفت عدالت اجتماعي در تركيه اشاره  رشد اقتصادي بر پايه پس

هاي   وسيله فعاليت   ميالدي به   1990اسالم سياسيِ تركيه، در دهه      ” 
و با  “  عدالت ورزي ” با شعارهاي   “  رفاه” گراي    يافتةحزب اسالم   سازمان
ايِ محلي با پوششِ مذهبي ظـاهـر          دهيِ وسيع خدمات خيريه     سازمان

به عملياتـي شـدن      “  عدالت و توسعه  ” شد، و سرانجام در قالب حزب       
نـفـعِ      بـه “  اقـتـصـاد بـازار      ” الگوي بغايت ناعادالنه و ضداجتماعيِ       

هاي كالن داخلي و خارجي و قشرهاي بورژوازي مرفه جامعه            سرمايه
تبلور يافت. نكتةكليدي در اينجا آن است كه، وابستگيِ طـبـقـاتـي،                

  اسالم سياسي ” خصلت “            آن درباره ماهيت و شكل تـولـيـد و ديدگاه ،
اجتماعي و تقسيمِ ثروت اجتماعي در تركيه، آن را در چـارچـوبـي                 

نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجـتـمـاعـي و در قـالـبـي                     تنگ
دارد.    دموكراتيك نسبت به آزادي و دموكراسي، محصور نگه مـي    شبه

بـازارِ  ” اقتصاد تركيه، به تداومِ نيروي كارِ ارزان و مطيع در چارچوبِ             
هاي خارجيِ سيال و تأمـيـنِ         منظور جذب سرمايه    به“  پذير  كارِ انعطاف 

طورِموقت   توانند به   هايي مي   درجةبااليي از سود تكيه دارد، و تنها اليه       
چـنـگ      باال ببرند كه از امكـان بـه        در آن   سطح پايين درآمد خود را      

آوردن اعتبار بانكي برخوردار باشند. اقتصاد سياسي كنونـي تـركـيـه               
هاي فوقاني و ثروتمندان است، و برپايي و دوامِ             پشتيبان منافع اليه  

يي آزاد و دموكراتيك كه در آن قشرهاي كار و زحمت بتواننـد               جامعه
سازد. نـيـروي        پذير نمي   مند شوند را امكان     شان بهره   از حقوق صنفي  

حاكم در تركيه، براي حفظ اين اقتصـاد سـيـاسـي             “  اسالم سياسي ” 
مسئلةعدالت اجتماعي را در دستور كار خود ندارد، و به همين دلـيـل              

(نامه مـردم، شـمـاره          ”ش به دموكراسي و آزادي ناپايدار است        تعهد
).1392خردادماه  13، 922

ادامه  فاجعه انفجار معدن ...

اي مطرح شود، آيا وضع اقتصادي و          بيفتد و حتي قبل از اين كه موضوع هسته         
است كه بايد براي افكار عمومي در          سئواليفرهنگي ما وضع خوبي بود؟ اين        

پاسخ داده شود. به هر حال ما در           ها  سئوالجامعه به روشني باز شود و به اين          
بلكه بيش از سه دهه از انقالب اسالمي گذشته است.             ،دهه اول انقالب نيستيم   

هاي متفاوت، هر آن چه       گيري  هاي متعددي نيز با گرايش، ساليق و جهت         دولت
هاي آن اعم از       خواستند را در اين كشور به نمايش گذاشتند. همه ما خروجي             

ايم. بايد خوب فهم كنيم       هاي اقتصادي و فرهنگي را در زندگي خود ديده          خروجي
جا تاخت و تاز به انقالب          كه اگر امروز تحريم اتفاق افتاده و دشمن از اين             

اسالمي را شروع كرده است، بايد يك درس بزرگ بگيريم. گذشته نشان داده                
 ،الحلقوم نفت، نه با يك مديريت صحيح و درست            مدد پول راحت    است كه به  

و در ضمن   او  اما    ،ما با سخنان قاليباف كامالً موافقيم      “ جامعه را اداره كرديم.    
 شود  ميسردمداران حاكم غارت      از سوي كه درآمدهاي نفتي      مسئلهاين    ،عمد  به

، ياد  كه ناصحيح بوده است     يعنوانِ مديريت   زيرو از آن    گذاشته است   را مسكوت   
من بارها اشاره   ”گويد:    مي  هايش  اعترافدر قسمتي ديگر از        قاليباف. كند  مي

شاهد هستيم    ]13[80ام كه در مقايسه قيمت نفت در ابتداي و انتهاي دهة              كرده
قيمت   80دالر بود و در پايان دهه         12 - 10قيمت نفت      80كه در ابتداي دهة     

برابر شده    10دالر شده است. اين بدان معني است كه قيمت نفت                100نفت  
است اما در موضوعات مختلف از جمله بيكاري و... اتفاقي نيفتاده است. تحريم               
به ما نشان داد كه دشمن از اين نقطه در حال تاختن بر انقالب اسالمي و عزت                  
ما است. بايد بدانيم كه تغيير رويكرد دشمن از تهاجم نظامي به جنگ اقتصادي               
به معناي مذاكره كردن با ما نيست. هنوز انديشه دشمن، انديشه فروپاشي نظام              

گويد:   مي  از سخنانش،   در جايي ديگر    قاليباف“ اسالمي است اما به روشي ديگر.     
فرض آن كه فردا نيز        وقتي تحريم نبوديم مگر مشكالت ما حل شده بود؟ به           ”

دهيم قابل حل     بگويند تحريم نيست، مگر مشكالت ما كه به مردم وعده مي             
كنند اما آيا     است؟ اگر قابل حل نبود، در اين شرايط مردم احساس نا اميدي مي             

دشمن نيست؟ اين نشان دادن ناكارآمديِ دين در           [خواست]اين نااميدي خواسته  
كند،   اداره امور جامعه نيست؟ اين همان فروپاشيِ نظام كه دشمن آن را دنبال مي             

 “نيست؟
اين سخنان  كه،  قاليباف بايد يادآور شد         سخناناز    بخشاين    بارةدر

هاي رده    اعتراف يكي از مهره     نكتة تازه،   اما  ،اي نيست   تازه  هاي  نكتهندة  داردربر
در   مانده  ناگفته. نكتة   استغارتگريِ همفكرانش در حاكميت       بهباالي حكومتي   

با مشابه    [اقتصادي]هاي  گيري  به سمت   اواست كه      آنسخنان قاليباف    
ابتداي و انتهاي   در“[هاي گذشته     سال  هاي دولت حسن روحاني در      گيري  سمت
 -او. دغدغه    آورد  نميزبان    يي بر   كند و كلمه     يي نمي   هيچ اشاره  [”80دهة  

 باري است كه     نكبت“ حفظ نظام ” -هاي رده باالي رژيم      مقام  همچون ديگر 
و رنج را نصيب مردم ايران        آوارِ عظيمي از محروميت    ازايِ درآمد هنگفت ملي،     به

بايد ابراز نظري    داشت  ميهاي قاليباف صداقتي وجود       كرده است. اگر در صحبت    
تغيير رويكرد دشمن از تهاجم     “يا ارائة راه حلي براي      ”مشكالت“دربارة رفعِ اين    

هاي   برنامه     بارةدر  اوسكوت  داشت.    را دربر مي   ”نظامي به جنگ اقتصادي    
نفعِ   اقتصادي دولت حسن روحاني كه اتفاقاً چوب حراج به منافع ملي ايران به               

الزم به    تواند داشته باشد؟    مي يتوجيه  چهزند    غارتگران داخلي و خارجي مي     
ها به گروه موسوم به       هاي سياسي براي فريب توده      يادآوري است كه اين شيوه    

از هنگام روي كارآمدن دولت حسن       شود.    منحصر نمي  و حاميانشان “ دلواپسان”
نژاد مسبب اصلي     اين سخنان را شنيده ايم كه دولت احمدي         طورِ مكرر   روحاني به 

 . نظارت و رهبريِ مذاكرات    بوده است  كشورچنين وضعيتي براي    وجود آمدن     به
ولي فقيه    وسيلة  بهشدة تاكنوني     هاي اعمال   اجرايِ سياست   همچنين  و  اي  هسته
 . شوند و پياده مي اند شده تدوين

مسبب اصليِ    بنابراين،از اين قاعده مستثني نبوده است.       هم  نژاد    دولت احمدي 
كه . بايد انتظار داشت      در كشور ولي فقيه رژيم است       كنونيبارِ    وضعيت فالكت 

نفعِ اقليتي    به  كه  -اي  هاي ضدملي و ضدمردمي     بارِ چنين سياست    زيان  پيامدهاي
چنين ادامة حاكميت   با  و  تا ساليان سال       -شود  تمام مي   گر  مرتجع و سركوب  

 هاي  گيري  موضعطور كه در        . همان باشدرژيمي دامنگير جامعه و مردم          
كه    المللي  هاي بين   طورِاصولي رفعِ تحريم    به  ، ما هم اعالم كرده ايم   مان    گذشته
مردم ميهن وارد مي كند        ررا ب   ها  ون بر فشارهاي پيش از تحريم       فزا يفشار

از هر گونه      ،مان نسبت به دولت كنوني        و صرف نظر از ديدگاه        خواهانيم،
كنيم كه    بر اين نكته نيز تأكيد مي     . اما   يمكن  گشايشي در اين زمينه استقبال مي     

بهبود   معنايِوجه نبايد دچار اين توهم شد كه گشايش در اين عرصه به                 هيچ  به
هاي حكومتي براي     خواهد بود. تالش جناح     مان  زحمتكشان ميهن وضعيت  كيفي  
  كه قربانيان اصلي آن      است  گرديده    يي  ديكتاتوري وارد عرصه    اين رژيم حفظ

  اند.   مردم زحمتكش
 

ادامه  ولي فقيه سكان دار  ...
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

يس اتحاديه بذرفروشان ارومـيـه نـوشـت:           ئاز قول ر    ،ماه  فروردين  27  ،ايسنا
بذرهاي عقيم را جايگزين بذرهاي بومي نكنيد، واردات بـذرهـاي خـارجـي               ” 

جايگزين بذرهاي بومي شده و بايد براي بذرگيري از محصـوالت كشـاورزي      
جات آذربايجان غربي كيفيـت بـااليـي دارنـد،              بذر صيفي   ... بومي اقدام شود  

توان در بازار يافت چـراكـه         را نمي   ... متاسفانه بذر محصوالت بومي مانند خيار     
شده و واردات جايگزين شـده (واردات بـذر                بذر محصوالت كشاورزي خارج   

گيرد و اعتراض روستاييان را درپـي         عمدتاً از تركيه و امارات عربي صورت مي       
ها، نرخ تضميني     آسا، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه       واردات سيل  است).    داشته

پايين خريد محصوالت كشاورزي وضعيت را براي دهقانان زحمتكش ميـهـن            
اسـت. بـرنـامـه            و اعتراضات پراكنده را موجب شده       كردهتر از پيش      ما تنگ 

 آزادسازي اقتصادي سبب كاهش درآمد روستاييان بوده و هست!
 

و خيزِ بلند سرماية بزرگ       ،ايران  شدة  هاي بلوكه   توافقِ ژنو، پول  
 تجاري

نامه ژنو در خصوص انتقال دارايي و          بحث و جدال بر سرِ اجراي مفاد توافق       
جويـانـة     هاي مداخله   شده ايران به داخل كشور و نيز لغوِ تحريم          هاي بلوكه   پول

درحالي باشدت جريان دارد كه منابع رسميِ جمهوري اسالمي و            ،امپرياليستي
هـاي     به حسـاب   قسط  3تاكنون   ،توافق ژنوكه بر پاية اند    آمريكا اعالم كرده  

و قسط چهارم و پنجم نـيـز           ه است بانك مركزي جمهوري اسالمي واريز شد     
  گيرد. و در اختيار بانك مركزي قرار مي شود مي  به كشور انتقال داده زودي به

كالن از درآمدهاي ملي كه متعلق به مـردم مـيـهـن                هاي  مبلغاما آيا اين    
و رونـق و         ،ماست درخدمت بازسازيِ اقتصادي ملي، بهبود معيشت مـردم         

گيرد يا همچون گـذشـتـه بـه جـيـب كـالن                    تقويت توليد داخلي قرار مي    
يـعـنـي    سرماية بزرگ تجاري و متحد آن در حاكمـيـت              ويژه  بهداران    سرمايه

 ،پاسخ روشن به اين پرسش    دادنِ  گردد؟ براي     سرازير مي   ،سرماية بوروكراتيك 
گيريِ دولت حائز اهميت اساسـي اسـت.           توجه دقيق به چند گزارش و موضع      

بانك مـركـزي جـمـهـوري          ” گزارش داد:      ،ماه  فروردين  29  ،خبرگزاري مهر 
شده در ژنو،     كرد، هدف از انتقال منابع باتوجه به تفاهمات انجام            اسالمي اعالم 

اند] براي تامين كاالهـاي        هاي ايران كه آزاد شده      پول[يعني   گيري از آنها      بهره
كشور است. براساس تفاهم ژنو، بانك مركزي مجاز است از منـابـع                ... اساسي

صورت نامحدود براي واردات كـاالهـاي اسـاسـي             حاصل از صادرات نفت به    
صرفاً برايِ واردات] و دارو و واردات كـاالهـاي مـورد نـيـاز                 :توجه كنيد[ 

نوشته بودند:    ،ماه  فروردين  27  ،هاي ايسنا و مهر     خبرگزاري  ،تر  پيش “ كند.   اقدام
يس مجمع واردكنندگان با تشريح سرنوشت بازار و واردات كاالها بـعـد از              ئر” 

ها گفت، تعرفه واردات برخي كـاالهـاي         اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه     
گندم، كاالهاي لوكس، لوازم آرايش، گوشت قـرمـز،           : بخوان[ حساس و ضرور    

توانـد بـا      دولت مي ... خودروهاي آمريكايي و اروپايي] بايد پلكاني كاهش يابد        
ريزي براي كاهش پلكاني تعرفه واردات برخي كاالها همراه با كـاهـش              برنامه
زدايي در فضـاي       هاي مدون مقررات    سازي برنامه   گري خود و نيز پياده      تصدي

هـاي اقـتـصـادي          هاي بنگاه   كند كه هزينه      اي عمل   گونه  تجارت خارجي، به  
 “كاهش پيدا كند.
معناي اعطاي تسهيالت به تجـار عـمـده و              به  ،هايِ واردات   كاهشِ تعرفه 

هاي دولت براي واردات انواع كـاالهـا خصـوصـاً               گيري آنان از حمايت     بهره
 كاالهاي مصرفي و لوكس است.

رغـم وجـود        بـه   ،گزارش گمرك جمهوري اسالمـي      بنابر  ،ها  عالوه بر اين  
مواد خوراكي و مصـرفـي افـزايـش             ويژه  بهكنِ واردات     ها، سيلِ بنيان    تحريم
 دهكـر تاكيد     شاست. گمرك جمهوري اسالمي در گزارش        انگيز داشته     شگفت

ميليـارد و     2خودرو،  [دالر]  ميليون  620ميليارد و     1، در سال گذشته،     است كه 
است كه در        وارد ايران شده    ،ميليون دالر موز    352و    ،ميليون دالر برنج    300

كند. فقط در مقايسـه        از افزايش چشمگيري حكايت مي      1391مقايسه با سال    
 74و اروپـايـي)         ،واردات خودرو (خودروهاي آمريكايي، ژاپني     ،  1391با سال   

اين فهرست بايد واردات لوازم آرايشـي از            دهد. به    درصد افزايش را نشان مي    
ينات از كشورهاي اروپايي و آمريكا، وسايل و   ئاتحادية اروپا، انواع مبلمان و تز  

لوازم شكار و ماهيگيري از اروپا و استراليا و ازاين قبيل كـاالهـا را افـزود.                    
مذاكرات ايران با   كه،  داد      گزارش  ،ماه  ارديبهشت  22  ،همچنين خبرگزاري مهر  

 است.  غرب شرايط خوبي در بخش تجارت و واردات كاال فراهم كرده
هاي رژيـم     در ساية سياست    ،داريِ انگلي و غيرمولد در كشور ما        رشد سرمايه 

گرا و متكي به واردات       پيدايش يك الية اجتماعيِ كوچك مصرف     ،  فقيه  واليت
از نفوذ و قدرت سياسي و    اش،  كوچكي  با وجود است كه     شده  را سبب   خارجي  

روحيه و انگيزة ملي و ميهـنـي        از  تنها    اقتصادي برخوردار است. اين اليه نه      
هـاي رژيـم      . سياست  استگرا و ضدملي      شدت واپس   بلكه به   ،استبهره    بي

سرمايـه  يعني فقيه درخدمت منافعِ سرماية بزرگ تجاري و متحد آن       واليت
هـاي ضـدمـلـي و ضـدمـردمـي                 اين اليه .  كنند  عمل مي بوروكراتيك  

هايي نظير آزادسازيِ اقـتـصـادي و            از اجراي سياست  داريِ ايران،     سرمايه
 آوردند. چنگ مي و سودهاي كالن به شوند مند مي زدايي بهره مقررات

 
يي بر سخنان روحاني در سفرِ به استان سيستان و             حاشيه

راني و شعار     بلوچستان: مسئلة ملي و تبعيضِ مذهبي، با سخن        
 شوند! حل نمي

 
 دردادهاي اخير در مرزهاي شرقي كشور، حسـن روحـانـي                 پس از رخ  

در نخستين روز      اوراهيِ سيستان و بلوچستان شد.         اش  سومين سفر استاني  
سيستان و بلوچستان  ” كرد:       در شهر زاهدان اعالم   اي    راني  در سخن   ش،سفر

پـيـروان   ا   يشيعه]   [ بيت    اهلِ    پيرواناعم از قوم بلوچ يا سيستاني و اعم از          
تمام مـردم     ند...   و اسالم عزيز هست     اهل سنت، همه و همه زير پرچم ايران       

“ ايران زمين تحت لواي قانون اساسي از حقوق شهروندي برابر برخوردارند.           
طـبـق      ... ما دراين كشور شهروند درجه دو نداريم      : ” گفتروحاني در ادامه    

تالش ما  ... قانون اساسي تفاوتي بين مذهب و اقوام و جنسيت قابل نيستيم          
سمت   اين است كه در دولت يازدهم گازرساني از منطقه ايرانشهر آغاز و به              

سازي مـجـتـمـع        اكنون كار براي آماده     ازهم  ... زاهدان و خاش خواهد رفت    
و ايجاد منطقه ويژه و        ... پتروشيمي در ايرانشهر با سرمايه بخش خصوصي      

توسعه بندر چابهـار جـزو         ... شود  آزاد براي پتروشيمي در ايرانشهر آماده مي      
 “هاي اين دولت خواهدبود. برنامه

هاي حسن روحاني در جريان سفر به         اين سخنان و نيز ديگر موضعگيري     
ملـي    كه ستم شود    ميتبليغ    ها  در رسانه استان سيستان و بلوچستان درحالي      

انگيزِ مذهبي دراين منطقه پيامدهاي ناگـوار و دردنـاكـي               و تبعيض نفرت  
اسـت     يفعاليت باندهاي مسلح جنايتكار     ،. يك نمونة آن    ندا  برجاي گذاشته 

اي رژيم و ارتجاع و امپرياليسم هدايت و كنتـرل            منطقه  رقيبان  از سوي كه  
و   اند  گرا امكان عرض اندام يافته      هايي واپس   شوند. اين واقعيت كه گروه       مي

ارزيـابـي   “  مسـاعـد  ” چون سيستان و بلوچستان را         هايي  منطقهفعاليت در   
هاي ضدملي رژيم و اعـمـالِ         در سياست   كنند، بيش از هرعامل ديگري      مي
با تبليغات دروغين دولـت     كامل  دارد و در مغايرت     ريشه  ملي و تبعيض      ستم

مذهب و اقوام و جنـسـيـت            تفاوتي بين ”   مبني بر اينكه  فقيه    و رژيم واليت  
است. اتفاقاً وضعيت حاكم بر زندگي مردم اين بخش ميهـن            “  ل نيستيم ئقا

. تبعيضِ مذهبي همراه بـا       استملي    تبعيض و ستم  وجود  ما گواه روشني بر     
  عمالِسياستوضعيتي حاد و بحراني در استان سـيـسـتـان و                ،ملي  ستم  ا

ميهنان و برادران و خواهـران        و نارضايتيِ ژرف هم     اند  بلوچستان پديد آورده  
هـاي     امكانهاي صنعتي و      لحاظ زيرساخت   . به  ندا  بلوچ ما را موجب گرديده    

 سطحـي   در  ش،رغم موقعيت و وسعت     براستان سيستان و بلوچستان       ،رفاهي
ملـي و      ميزان زيادي ناشي از ستم      قرار دارد و اين امر به     ناپذيرفتني  ناچيز و   
گـرايـان بـا       واپس از سوي   ،ملي  اين ستم   ،عالوه  شود. به    مي  دانستهتبعيض  

م گرديده و اوضاعي بسيار دشـوار و         أانگيزِ مذهبي تو    تبعيضِ زشت و نفرت   
 است.  كننده را سبب شده نگران

  ستم وجود و رژيـم       ،انكارناپـذيـر   ست يواقعيت در كشور ما،    ملي  سياست
اين سياست را      اش،  دليلِ ماهيت قرون وسطايي و ضدمردمي       فقيه به   واليت

و اسـت    اجـرا گـذاشـتـه          ملي و قومي با زور و خشونت به         هاي  منطقهدر  
آنچه بيش ازهمه استان سيستان       ،گذارد. برخالف سخنان حسن روحاني       مي

نه اقدام بـانـدهـاي        است  ثباتي مواجه ساخته    و بلوچستان را با ناآرامي و بي      
فقيـه    ملي رژيم واليت    هاي مبتني بر ستم     مزدور مسلح جنايتكار كه سياست    

پيشتـوانـه    توان با مانورهاي فريبكارانه و شعارهاي بي . نمي ندو هست  اند  بوده
هاي كـنـونـيِ        رفت از معضل    د. راه برون   كراين واقعيت را كتمان و پنهان       

ملي و تـبـعـيـض          استان سيستان و بلوچستان در درجة نخست الغايِ ستم        
مذهبي درحق مردم اين بخش كشور و اختصاصِ بودجه براي آبـادانـي و               

هـم     با هزاران رشته بـه     همگي،    ،هاي ساكن ميهن ما     رفاه آن است. خلق    
ملي از سوي رژيم      اند. ستم    آميخته  گون درهم   هاي گونه   از جنبه و    اند  پيوسته
نـاگسـسـتـنـيِ         هـاي    و درآميختگي فقيه در واقع انكار اين پيوندها   واليت

اعـمـالِ      بـا مبـارزه      ي،رو  و فرهنگي است. ازاين      ،هويتي  –تاريخي، ملي   
وظيفة همه مدافعانِ سربلندي و پيشرفت ميهن         ،ملي و تبعيضِ مذهبي     ستم

 است!
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از خصوصي سازي صـنـايـع        مبتني بر   هاي    سياستادامة
كارفرمايان به اصول ايمـنـي در        اعتناييِ      بيو    ،دولت  سوي

   در تركيه فاجعه آفريد. ،محيط كار
بـيـش از      “ سوما” در آتش سوزي و انفجار معدن زغال سنگ در شهر           

 عـدةقـربـانـيـان     شود كـه       اند.  پيش بيني مي   معدنچي كشته شده    300
از اين رقم هم باالتر باشد. هنوز از سرنوشت بـيـش ازصـد                   سومافاجعة

نيست. اين فاجعه    در دست   اند خبري     كارگر كه در معدن مشغول كار بوده      
ايـن     است. مهم اينست كه انفجـار      تركيه  بارترين سانحةمعدن در تاريخ     

ي ي  ، بلكه حادثه  روي نداده است  ترقبه  مغير    يحادثه و يا اتفاق     اثربر    معدن
 رويـداد . ايـن       ه اسـت حال قابل پيشگيري بود  و درعين     شدني  بيني  پيش

داري،    ناپذير و بديهي سيستم توليد و مديـريـت سـرمـايـه               نتيجةاجتناب
و زندگي  ،آنبر اثر و كوتاهي دولت است كه       اعتنايي  بي  ،خصوصي سازي 

شان، قرباني تـامـيـن      ايها كارگر و زحمتكش و خانواده    ميليونسرنوشت  
 شود. هاي چند مليتي مي داران بزرگ و شركت منافع سرمايه

، چند هفته پيش از ايـن  ماه]  ارديبهشت  26[ مه  16  ،به گزارش اشپيگل  
ويژه   حادثه، هشدارهاي فراواني در مورد شرايط خطرناك ايمنيِ معدن، به         

وزارت    مسئوالنمسئول داده شده بود. اما       هاي    مقامآن، به     قسيستم بر 
گـونـه مشـكـل و            مارس] اطالع دادند كه هيـچ  گذشته[ماه كار در ماه  

 اند.   نيافته شان هاي را در بازرسي اي خرابي
كه معدن سوما را در اختيار دارد در        “  سوما هولدينگز ”     شركت خصوصي 

تاكنـون،    ه است كه معدن به آن واگذار شد       2005از  يعني  هاي اخير،     سال
هزينه توليد يك تن زغال سنگ را         ،در بازار   شبراي باال بردن توان رقابت    

درصد تقليل داده است. آقاي آلپ گوركان، مدير اجرايي كمپانـي، در       85
حاصل شـود     ياگر قرار نبود از كار در معدن سود”گفته بود:  2012سال  

توانست وارد اين بـخـش         شركت ما و يا هر شركت خصوصي ديگر نمي        
شوند كه ايـن سـود در            آور  يادالبته ايشان فراموش كردند كه      “   گردد. 

ه آورد   رقابت در بازار پـايـيـن            منظور  بهزماني كه قيمت تمام شدةتوليد      
 ، فقط از طريق كاهش هزينه توليد و از جمله كاهش دسـتـمـزد               شود  مي

ـ به ايمنيِ محيط كار و ادامـه تـولـيـد بـا ا             اعتنايي    بيو    واقعي زار و   ب
شده است. بسـيـاري از           حاصلفرسوده و از دور خارج شده         هاي  ماشين
نظير سالمت و امنيت كـارگـران،          هايي  مسئلههاي بخش معدن      كمپاني

ر و فشـار       پيشگيري از وقوع سوانح كاري در معدن را هزينه       غـيـر      يبـ
حـال    دليل باال رفتن سود ودرعين    گفت كه،   دانند. او در ادامه        مي  يضرور

بـخـش    “ ريـزي    برنامـه ” و  “  مديريت” هاي    كاهشِ هزينه توليد را مزيت    
كه نمايندگان اپوزيسيون تركيه در     يادآور شد   . البته بايد     داند  ميخصوصي  

به امـور     اش  پارلمان اين كشور بارها از عملكرد اين كمپاني و بي توجهي          
آقاي اوزگول    ،اند. يك ماه قبل از اين فاجعه         ايمني محيط كار انتقاد كرده    

در حالي كه يـك كـاله ايـمـنـي               ،اوزال، نمايندةاپوزيسيون در پارلمان   
رسمي در مورد سطح باالي سوانح        يتحقيق  ،در دست داشت  را  معدنچيان  

بنا به گزارش ديگري  شده بود.  را خواستار   و حوادث كاري در معدن سوما       
در سـال       ،منتشر شد ماه]،  ارديبهشت 26[   مه 16  ،كه در روزنامه گاردين 

جـدي     يهاي تركيه، هشدارهاي و آرشيتك مهندساناز طرف دفتر  2010
و استـحـكـامـات          ،در مورد سيستم تهويه، مكانيسم هشدار دهندةخرابي      

(مدير  “  آلپ  گوركان  ”   ها،   آن هاي معدن داده شده بود كه در جوابِ         ديواره
هاي فـراوانـي      هزينه” اجرايي  و صاحب معدن سوما) بر اين ادعا بود كه           

براي اطمينان از ايمني كارگران مصرف شده است و... اينكه مقدار زيادي         
از درآمد (معدن) براي بهتر شدن شرايط كارگران و در راه پيشگيـري از                 

 “.كار گرفته شده است ي بهي هر گونه حادثه
 

   خشمِ طبقةكارگرِ تركيه
 -“ ايـس  -ترك”  -هاي كارگري تركيه ترين كنفدراسيون اتحاديه  بزرگ

اي را در        كارگر، اعتصـاب يـك روزه       هزار  800به نمايندگي از حدود     
اي از      محكوم كردن مسببان اين فاجعه اعالم كرد كه طيف گسـتـرده            

هاي كارگري تركيه از آن حمايت كردند.  تظاهرات اعتراضي  از                اتحاديه
و ازمير در رابطه با مرگ و مـيـر و                ،روز چهارشنبه در استانبول، آنكارا    

سراسر كشور كه در دهه گذشته شـاهـد            هاي  معدنبار ايمني در      شرايط  اسف  
، آغاز شد. سنديكاهاي كارگري در سراسر تركيـه در     ندا هاي بزرگي بوده   فاجعه

توجهـي دولـت و         ماه) در اعتراض به بي       ارديبهشت  25شنبه گذشته (     روز پنج 
خشم جـنـبـش      هاي اخير  دست به اعتصاب زدند.           ادامه سوانح كاري در سال    

فاجعه با سخنراني رجب طيـب اردوغـان،     اين كارگري تركيه در رابطه با ابعاد     
كه در آن او اظهار داشت كه حوادث مـعـدن              ،در روز چهارشنبه    ،نخست وزير 

است كه در بسياري از كشورهاي ديگر نـيـز رخ            “  ي عادي و معمول   ي  مسئله” 
. رسيـد به اوج    ،بريتانيا  19  قرندر  هايي از حوادث معدن       داده است و ارائةنمونه   

تركيه با اظهار اينكه  كار در مـعـدن شـغـل                مرتجعگرا و     نخست وزير اسالم  
كردند  ميخطرناكي است و كارگران معدن زماني كه كار در اين صنعت را آغاز              

ا و   مـ از حقوق كار و وظايف كـارفـر       را    اش  دانستند، درك ناقص    مياين امر را    
 نمايش گذاشت.    بهآشكارا  21دولت در قرن 

 هـزار    240هاي كارگران بخش عمومي كه نمايندگيِ    كنفدراسيون اتحاديه 
هاي خصوصي سازي ادامـه       كه به سياست    انيآن” گفت:     ،عهده دارد   كارگر را به  

تـهـديـد       در معرض كاهشِ مخارج توليد      راهزندگي كارگران را از     و  دهند،    مي
هـاي     عام سوما هستند و بايد پاسخگو باشند. مقام          دهند، مجرمان قتل    قرار مي 

هاي اخيـر در       خصوصي سازي   ،مسئول اين اتحاديه كارگري اظهار داشتند كه      
  اند. مراتب خطرناك كرده بخش معدن، شرايط كاري را به

 ،“ هاي كارگري انقالبي تركـيـه       كنفدراسيون اتحاديه ” آرزو سركزاوقلو، رهبر    
اعتصاب از طرف چندين اتحاديه بزرگ مورد حمـايـت    ،به خبرنگاران گفت كه  

قرار گرفته است. او شهروندان تركيه را تشويق كرد كه لباس سياه بپوشنـد و                 
 . كننددر مقابل وزارت كار در آنكارا راه پيمايي 

با ابراز همدردي و سوگواري نسبت به قـربـانـيـان               ،حزب كمونيست تركيه  
دولت اردوغان مسئول ايجاد شـرايـط       ” كه    دانستمعدن سوما، آن را كشتاري      

. سـازد آنچه كه رخ داده است را پنهان         كند تا     آن بوده و هم اكنون تالش مي      
...   كارند  چه كساني جنايت    داند كه   بسيار شفاف و واضح مي    وجدان و فهم مردم     

ها (دولت) به مردم دروغ گفتند و حتي حق بستگان قربانيان براي آگـاهـي                   آن
پايمال شده است و آزادي دسترسي به اطالعات مسـدود      امر،  از واقعيات   يافتن

رسمي اسـتـخـدام        طورِ    بهكه    در معدن حضور داشتند   است. كارگراني    گرديده  
و روشـن     شوند  نمياجرا    اند  ضروري  ايمنيبراي حفظ     ي كه اقدامات  . نشده بودند 

سازمان يـافـتـه.       ي است اين جنايت   اند...     كامالً قالبي   ها  است كه فرايند بازرسي   
كار در صحنه است كه با مشت بـه           ترين و مشهودترين جنايت     افراطي  اردوغان

 “بستگان يكي از كارگران حمله كرد.
زير را مـورد   هاي مسئلهحزب كمونيست تركيه در بيانه خود در هفته گذشته          

رساني فوري در مـورد     : اطالع  خواستار شد   را  هاي الزم   اقدام  بررسي قرار داد و   
تلفات برادران كارگر... صاحبان و كارفرماهاي معدن كه آن را به گـورسـتـان              

جرم قتل با قصد قبلي دستگير و مـحـاكـمـه               بايد به   جمعي تبديل كردند، مي   
و است ده كرمرگ دخمةمل صدها نفر را روانةأت يي شوند... دولتي كه بدون ذره    

ايـن  كه در رهبري      يشخصهمچنين  و    كند  برخورد مي   شبا خصومت با مردم   
بايد سريعاً    هاي ذغال سنگ مي     ندارند... معدن      يقرار دارد ديگر مشروعيت     دولت

 “ مورد بازرسي قرار گيرند. متخصصانكارگران و  وسيله بهملي شوند و 
 

به ايمنيِ كارگران  اعتنايي  بينوليبراليسم و 
و سـپـس        2005هاي    اقتصادي رجب اردوغان در سال    “  اصالحات“ پس از 

و در راسـتـاي          پول  المللي  ، كه در هماهنگي با دستورات صندوق بين       2010
ي در   پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا صورت گرفت، قـوانـيـنـ         هموار كردن راه  

حق واگذاري معادن و برخي ديگر از نهادهاي دولتـي بـه بـخـش                   ارتباط با 
خصوصي به تصويب رسيدند كه  در حال حاضر بيش از يك سوم معادن ايـن                

پيامد  :فاجعه انفجار معدن در تركيه
 داريِ نوليبرال! سرمايه هاي سودجويي

 9ادامه  در صفحه 
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 رو  روبههاي    با عكس العمل    شود  اثرگذار مي هاي حكومتي     جناح
براي كه دربرگيرندة منافعِ ملي نيست. بازي با منافعِ ملي            گردد  مي

جمهوري اسالمي    آغاز پيدايش به    اش    پيشينه ،منافعِ جناحي   حفظ
 ي. موضوع فتواي قتلِ سلمان رشدي بيش از آنكه فتواي           رسد  مي

هاي آن روز با        هاي خط امامي     مذهبي باشد بازتاب اختالف     
همچنين گرايان امروز بود. در دوران هاشمي رفسنجاني و             اصول
هايي از سوي طيف نزديك به اين دو براي           با اينكه تالش    ،خاتمي

اما درنهايت به سرانجامي        ،نزديكي به آمريكا صورت گرفت       
نيز در    نژاد]  [در دورة احمدي   . حمله به سفارت بريتانيا        ندنرسيد

همين رابطه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. اما در پسِ تمامي اين               
در عرصة    خصوص  به -ها، روابط  آشكار و پنهان          جاروجنجال
صورت   به  -هاي بزرگ آمريكايي     حتي با شركت   و  اقتصادي  

 مستقيم و غيرمستقيم برقرار بوده است.  
با هماهنگي قبلي     اً و كه اخير   -“دلواپسان” زير نام گردهمايي  

كند.   روندهاي تجربه شده در اين زمينه را تداعي مي           -برگزار شد 
در وضعيت بسيار حساسي است كه        قبل،هاي  باربا  بار  تفاوت اين   

 اي  هستهمذاكرات  نسبت به   با اينكه     روست.  روبهميهن ما با آن      
 ههاي مذاكر   از سوي طرف     و به نتيجه رسيدنِ آن     [در دورِ تازه]    

 محتمل نيست كه    غيراما    ،شده است   ابراز هاي بسياري   بيني  خوش
وجود   بهرا     بسيار پيچيده   يوضعيت  اي  نشدني  بيني  روندهاي پيش 

 ]”دلواپسان“[آن چيزي كه در پسِ اين گردهمايي          با اينهمه،  آورد.
مشخص بود اين است كه عكس العمل نسبت به اين اجتماع  با               
برخورد تقريبا مشابه افرادي مواجه شد كه هر كدام جريان                  

اين    كنند.   را نمايندگي مي    وابسته به حكومت          اي   فكري
مذاكره  كه براي   دهند  ميخود نشان      خودي  ها به   العمل  عكس

هاي حكومتي و در      در بين جناح    اي و ادامة آن]     [مذاكرات هسته 
با   -ها  توافق وجود داشته است، و آن     ها طيف بيت رهبري       س آن أر

گيري اين مذاكرات     در شكل   -اي از پيش    ريزي  آگاهي و برنامه  
 در مقام و دولت حسن روحاني تنها         ،اند  نقشي تعيين كننده داشته   

اتفاقاً اين  “ دلواپسان”كند. نمايشِ      مجريِ اين توافق عمل مي      
 مبتني بر ادعاي كساني را كه رويكردهاي        كه  مزيت را داشت     

روي كارآمدنِ دولت حسن روحاني       محصولرا  “ نرمش قهرمانانه ”
  اشارهو اين ارزيابي كه روندهاي        كردتر    رنگ  كردند كم   ارزيابي مي 

[تن دردادن به    براي توافق بر سر برنامة اتمي             در باال شده  
ها قبل از روي كار آمدن حسن روحاني           مدت  اي]  مذاكرات هسته 

 هاي  سخنان و واكنش  . كردتقويت  ازپيش    بيششروع شده بود را     
كه هر كدام نمايندة طيفي نيرومند در           اي  هاي سياسي   شخصيت

كه   داردديگري را نيز دربر     برانگيز  ملأنكتة ت   اند  رژيم واليت فقيه  
گر   اين رژيم سركوب     تداومدلمشغولي براي حفظ و         و نگراني
  شان است. اصلي محتواي

اخطار ” :با عنوان در گزارشي   ،  ماه  ارديبهشت  15 ،روزنامه ايران 
نقل از علي      ، به “رئيس مجلس به مخالفان مذاكره هسته اي          

كنندگان بدون همگرايي داخلي قادر به        مذاكره”نوشت:    ،الريجاني
هاي كشور بايد از مذاكرات       دفاع از منافع ملي نيستند. تمام بخش      

الريجاني كه در   ”: ايران در ادامه گزارش آورد      روزنامه“ دفاع كنند. 
گفت، يادآور شد كه تالش       جمع نمايندگان ادوار مجلس سخن مي     

براي رونق اقتصادي يكي از وظايف ملي همه افراد است و يكي از         
نكات مهم در اين موضوع توجه به همگرايي در كشور است. به               

پردازي درست    گفته وي كشور در شرايط عادي نبوده و حاشيه           
بينيم   گاهي مي “نيست. به گزارش خانه ملت الريجاني افزود:           

كنند كه با اين اقدام مسائل        برخي دوستان اشكاالتي را بزرگ مي     
شوند، بطور مثال در مذاكرات سياسي نياز به             تر ديده نمي     مهم

همگرايي داخلي داريم زيرا در صورت نبود همگرايي،                    
الريجاني   ”توانند از منافع كشور دفاع كنند.        كنندگان نمي   مذاكره

،  واگذاريِ    92با سالنامه شرق       يي  در مصاحبه   نيز  چندي پيش 
و   ندانستاي به وزارت خارجه را مهم            مسئوليت پرونده هسته   

اي، مهم اين است كه ساختار         هرشكل در بحث هسته      به: ”گفت
مطرح نباشد كه     اي  مسئلههماهنگ باشد و خارج از منافع ملي          

به   مصاحبه  در همان   حال  او درعين “ ضرري متوجه كشور كند.    
كه   دادرا    [!]اين نويد   طورِتلويحي  بهو    كردوضعيت خاورميانه اشاره    
گاهي امن براي حفظ منافع آمريكا در            رژيم واليت فقيه تكيه    

خاورميانه مانند ديگ جوشان است.          : ”او گفت  . استمنطقه   

خوبي رصد كند اما اين       خواهد مديريت صحنه بكند بايد شرايط را به         كشوري كه مي  ادامه  ولي فقيه سكان دار ...
، شهردار  سخنان محمد باقر قاليباف   “ روزها وضعيت آمريكا در منطقه پايدار نيست.      

 هايي است كه در سخنان الريجاني       با نكته   مشابه  هايي  نكته دربردارندةنيز    تهران،
رويكردهاي غالب در سيستم حكومتي را بيشتر           سخنان او با اين تفاوت كه        بود،

بپذيريد كه  ”: با عنوان در مطلبي   ،  ماه  ارديبهشت  19 ،ايسناخبرگزاري    كند.  عيان مي 
مقام ”نويسد:    مي  قاليبافاز قول     ،“شود  اي با نظر رهبري اداره مي        مذاكرات هسته 

اي نظارت دقيق و عميق دارند و در حقيقت اداره              معظم رهبري بر پرونده هسته     
اي كه به     اولين نكته “: گويد  مي صراحت  بهقاليباف در ادامه    “ كنندة موضوع هستند.  

همه بايد به آن توجه داشته باشيم، آن است كه مقام معظم رهبري            [و] رسد نظر مي 
بر اين پرونده مهم، نظارت دقيق و عميق دارند و در حقيقت اداره كننده اصلي                    
موضوع هستند. بدون شك ايشان خط قرمزهايي كه بايد رعايت شود را از هر                   
كسي و در هر جايگاهي مطالبه خواهند كرد. اعتقاد راسخ ما بر اين است كه ايشان                

دار   كس اجازه نخواهند داد كه عزت ملت ايران و نظام اسالمي را خدشه                 به هيچ 
كنند و در     ل با هيچ چيز، هيچ كس و هيچ دولتي معامله نمي        ئكرده و بر سر اين مسا 

فرهنگ تشيع و نظام واليي نيز چنين چيزي وجود ندارد. بنابراين مهم است كه                 
قاليباف در  ”شود.  باور كنيم و كامالً بپذيريم كه اين پرونده، اين گونه اداره مي               

مقام ”گويد:    كند و مي    قسمتي ديگر از سخنان خود به تيم مذاكره كننده اشاره مي           
معظم رهبري با صراحت تمام در بيانات خود از تيم اعزامي حمايت كرده و                      

“ هاي خود ما هستند.      هاي انقالب و بچه      فرمايند كه تيم مذاكره كننده بچه         مي
ما نبايد  ”به اين نكته كه       با اشاره   ات،مذاكر  مرتبط با   قاليباف در تشريح رويكردهاي   

در موضوعات مهم و حياتي كه سرنوشت جامعه اسالمي در گرو آن است، به                    
گويد:   مي  ،“اي رفتار كنيم كه جامعه اسالمي را در اين زمينه دو قطبي كنيم                گونه

اندازد كه تبعات     هاي قدرت را به خطر مي       لفهؤاين امر امنيت ملي، اقتدار ماست و م  ” 
آن به نظام، ملت و كشور اسالمي ما آسيب خواهد رساند. بايد توجه داشت منافع                  

ها نيست بلكه اين موارد كيان نظام         ها و دولت   براي اشخاص، افراد، گروه مسئلهاين  
 “  اسالمي است.

شيوه تيم فعلي   ”گفت:    ،ماه  ارديبهشت  24آرمان  به گزارش     علي اكبر واليتي نيز،   
اي حكايت از تجربه آنها در مذاكرات دارد و جمهوري اسالمي              كننده هسته   مذاكره

نيز اشراف كامل     او“ كنندگانش مطمئن است.    ايران هم از كار خود و هم مذاكره         
اي از افرادي     كننده هسته   تيم مذاكره ”و گفت:     ،ييد كرد أولي فقيه بر مذاكرات را ت     

مجرب و پايبند به منافع و مباني جمهوري اسالمي ايران تشكيل شده كه هر كدام                
المللي دارند و افرادي      از آنان سابقه طوالني كار ديپلماتيك و مذاكره در صحنه بين           

اي دارد كه اصول آن توسط رهبر معظم انقالب             اند. ... مذاكرات مباني      كارآزموده
روزنامه “ كننده بايد در اين چارچوب مذاكره كنند.         مشخص شده و دوستان مذاكره    

كه است  روزنامه ايران را آورده       يي از   ، مقاله ماه  ارديبهشت  18المللي،    اطالعات بين 
اين نوع نگرش و عملكرد      : ”در اين مقاله نوشته است      ،علي شكوهي   ،نويسندة آن 

نيروهاي سياسي خاص، جاي دلواپسي دارد. آنها بايد بدانند كه دولت روحاني در                
اي نماينده كل نظام است و تقويت تيم مذاكره كننده، منجر به                  مذاكرات هسته 

شود و شكست احتمالي مذاكرات و پيامدهاي غيرقابل               تامين منافع ملي مي     
زيان همه مردم كشور و انقالب تمام خواهد شد. همچنين بايد                بيني آن، به    پيش

بدانند كه عدم توفيق دولت در عرصه اقتصادي و دامن زدن به مطالبات مردم                   
 ،زيان پايگاه اجتماعي دولت تمام شود       صورت غيرمنطقي، شايد در كوتاه مدت به        به

 “ اما درنهايت به مشروعيت مردمي نظام صدمه وارد خواهد كرد.
هاي   طرف هاي  گفتهبر  بناو    ،در وين انجام گرفت     اي  هسته  آخرين دور مذاكرات  

. قرار است اين مذاكرات در          دست نيامده است     بهتوافق مشخصي    مذاكرات،  
يك ديپلمات آگاه ايراني در گفتگو با خبرگزاري        [دوباره از سر گرفته شود        ماهخرداد
صحبت هاي اوليه درباره برگزاري مذاكرات       ” :ماه، اعالم كرد      ارديبهشت  27مهر،  

ژوئن) در وين     19تا    16خرداد ماه (    29تا    26 در تاريخ   1+  5آتي ميان ايران و      
 . صورت گرفته است، اما هنوز تاريخ جلسه بعد از اين زمان، مشخص نشده است]

حكومتي براي ادامة   هاي    مقامدر بين   اين است كه     مشخص است     آنچه 
 اقداماما بزرگ نماييِ       ،وجود دارد اي همداستانيِ [اجماعِ] كامل         هستهمذاكرات  

تنها   هاي داخلي و خارجي نه      رسانه  سويهاي حكومتي از      گروهي كوچك در جناح   
كه   استمهم و حياتي      هاي  مسئلهبلكه نوعي پوشاندن ديگر       ،منطقي ندارد   يتوجيه
. رژيم واليت فقيه در طول چند سال         دارندقرار    در اولويت   هاي ميليوني   تودهبراي  

 است تا اين نكته را در ذهنيت جامعه جا بيندازد كه                 اخير سعي وافر داشته       
و   -هايند  از آن     و برآمده شده    هاي اعمال   تحريمدليلِ    كشور به عمدة    هاي  مشكل

كفايتي   اعتراف قاليباف به بي     كوبد.  اتفاقاً دولت حسن روحاني هم بر همين طبل مي        
درد و رنج   كه  دهد    روشني نشان مي    هاي تاكنوني به    و ضد مردمي بودن سياست     

وگرنه ما در دوران      ،است  شدت پيدا كرده  ها    ها ايراني با اعمالِ اين تحريم        ميليون
در عرصه اقتصادي     خصوص  به يبار  رقت  واحوال  ها هم اوضاع    يش از اعمال تحريم   پ

اصلي اين است كه آيا       سئوالاما  ”گويد:    قاليباف در همين ارتباط مي      ايم.  قرار داشته 
ما قبل از تحريم در اين كشور هيچ مشكلي نداشتيم؟ قبل از اين كه تحريم اتفاق                 
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ياد رفيق بابيس آنگوراكيس، 
كمونيست برجسته، دوست زحمتكشان 

 و انسان شريف، گرامي باد!
با خبر شديم كه رفيق بابيس آنگوراكيس، كمونيست برجستة عضـو           
حزب كمونيست يونان، و عضو پارلمان اتحاديةاروپا از اين حزب، و از             
كوشندگان برجسته روند باز سازماندهي نشست هـاي حـزب هـاي               
كمونيست جهان در سال هاي پس از پايان جنگ سرد دوشنبـه شـب         

ارديبهشت در بيمارستاني در شهر آتن، پايتخت يونان، درگـذشـت.             22
در بوخارست پايتخت رومانـي و در           1330رفيق آنگوراكيس در سال     

اي به دنيا آمد كه پـدر و مـادر هـر دو كـادر حـزبـي و                            خانواده
بـه  1347پناهندةسياسي (از يونان) بودند. او به همراه خانواده در سال               

در رشتةمـهـنـدسـي        1352آلمان دموكراتيك مهاجرت كرد و در سال        
التـحـصـيـل      كامپيوتر و فناوري اطالعاتي از دانشگاه فني درسدن فارغ       

اش    بـه او و خـانـواده            1358هاي پياپي يونان تا سـال     شد. دولت  
دادند. او پس از دريافت مدرك دكـتـرا در              اجازةبازگشت به يونان نمي   

تا  1351علوم كامپيوتر از دانشگاه درسدن و كار در آن دانشگاه از سال        
به يونان بازگـردد. او پـس از            1358، باالخره توانست در سال      1358

بازگشت به يونان نخست عضو سازمان جوانان كمونيست شد و سپس           
 به عضويت حزب كمونيست يونان درآمد. 1367در سال 

وم                  م و سـل و دورفيق بابيس آنگوراكيس در سه كنگرةپياپي او
سازمان جوانان به عضويت شوراي مركزي آن انتـخـاب شـد. او در                  
دوران عضويتش در سازمان جوانان، در كميتةهماهـنـگـي جـنـبـش               
دانشجويي در كشورهاي سوسياليستي و اروپاي غربي، در بخش روابط          

دهـي     المللي و در كميتةايدئولوژي سازمان جوانان، و در سـازمـان            بين
 هاي پيشاهنگي همبستگي با نيكاراگوئه شركت فعال داشت. گروه

هاي حزب كمونيـسـت       رفيق بابيس پس از آغاز فعاليتش در سازمان       
هاي اطالعات و پژوهش و فـنـاوري            يونان، مسئوليت بخش سياست   

م حـزب در     12حزب را به عهده گرفت. او براي نخستين بار در كنگرة           
به عضويت كميتةمركزي انتخاب شد و تا زماني كه فـوت             1367سال  

ها به عضويت كميتةمركزي برگزيده شـد. رفـيـق              كرد، در همةكنگره  
الـمـلـلـي        مسئول شعـبـةروابـط بـيـن        1388تا    1371يوناني از سال    

 كميتةمركزي حزب كمونيست يونان بود.
نـمـايـنـدةحـزب         1388تا    1376رفيق بابيس آنگوراكيس از سال      

هاي آتن در پارلمان يونان بود، و در سـال      كمونيست در يكي از بخش    
از سوي حزب نامزد نمايندگي در پارلمان اتحاديةاروپا شد كه بـا    1388

موفقيت به اين مقام انتخاب شد. رفيق عزيز يوناني ما، همةعمر فعـال              
خود را براي مبارزه در راه حقوق زحمتكشان و طبقةكارگر، براي يـك              
آيندةبهتر و زندگي شايسته براي همةمردم يونان، و براي رسيـدن بـه           

 سوسياليسم وقف كرد.
م 24مراسم تشييع جنازةرفيق بابيس آنگوراكيس در روز چهارشنبـه           

ارديبهشت در آتن برگزار شد كه سفير كوبا در آتن، هيئت نمايـنـدگـي               
سفارت فلسطين در آتن، نمايندگاني از حزب آكـل قـبـرس، حـزب                 
كمونيست تركيه، حزب كـارگـران بـلـژيـك و شـمـار زيـادي از                      

هاي سياسي و اجتماعي يونان و ديگر كشورهاي اروپايي در             شخصيت
 آن شركت داشتند.

ارديبهشـت    23به مناسب درگذشت رفيق بابيس آنگوراكيس در روز         
پيامي از جانب حزب توده ايران براي كميتـةمـركـزي حـزب بـرادر                 

 فرستاده شد. 
كميتةمركزي حزب تودةايران از شـنـيـدن         ” در اين پيام آمده است:       

خبر غيرمنتظرةمرگ ناگهاني رفيق بابيس آنگوراكيس بسيار متأثر و متأسف           
هاي انترناسيوناليسم طبقةكارگر و      شد... رفيق آنگوراكيس نماد بهترين سنّت        

اش در راه صـلـح و              المللي بود... او در مبارزةفـداكـارانـه            همبستگي بين 
مبارزي پيگيـر، پـرانـرژي و          -اش را وقف آن كرد      كه زندگي   -سوسياليسم

 1388تـا      1371هاي    هوشيار بود. نمايندگان حزب تودةايران در فاصلةسال       
المللي حزب كمونيست يـونـان        كه رفيق آنگوراكيس مسئول شعبةروابط بين     

هـاي اخـيـر كـه رفـيـق              هاي نزديكي با او داشتند. در سال         بود، همكاري 
نمايندةپارلمان اتحاديةاروپا و در ضمن يكي از كادرهاي برجسـتـةجـنـبـش              

 صلح در يونان بود، ما ديدارها و گفتگوهاي فراواني با او داشتيم.  
رفيق آنگوراكيس يكي از دوستان ديرين و وفادار حزب مـا            

هاي   بود و ياري او در پيشبرد و به ثمر رسيدن شماري از طرح            
مهم حزب ما بسيار كارساز بود... درگذشت رفيق آنگوراكيـس             

المللي طبقةكارگر اسـت. جـاي           اي جدي بر جنبش بين      لطمه
توان پر كرد. كميتةمركزي حزب تـودة          سختي مي   خالي او را به   

ايران درگذشت رفيق آنگوراكيس را به حزب كمونيست يونان،         
به خانواده و دوستان آن رفيق، به طبقةكارگر يـونـان، و بـه                

شناختند و دوست داشتند، صـمـيـمـانـه             همةآنها كه او را مي    
 “گويد... تسليت مي


