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دولت حسن روحاني و بحثي در رابطه با امكان 
 تحقق آزادي  به سويتغييرها 

تدوين قراردادهاي نفتي  يا 
 چوب حراج به منابع ملي

 7و  6ادامه  در صفحات 

  7ادامه   در صفحه 

هركه نامخت از گذشت روزگار  نيـز        
 [رودكي] ناموزد ز هيچ آموزگار

 
بـا   ايـران    دولت   وگوهاي    گفتموازات روند     به

 مسـئـلـة   بـر سـر          “ 1عالوة     به  5” كشورهاي  
درخالل هفته هاي   موضوع ديگري كه      اي،  هسته
و دولـت    قرار داشته اسـت      در صدرِ خبرها    اخير  

شخصِ حسن روحـانـي و         خصوص    و به   يازدهم
بدان تـوجـه ويـژه       “  تندروهايِ مخالفين دولت  ” 

فرهنگي    -اخالقي  هاي  مسئله  هدهند، ب   نشان مي 
 مرتبـط “  اسالمي شئونات” برپاية قرائتي خاص از     

به بحث و جـنـجـال هـاي              ،است. براي مثال   
 يـا   كـردن “  دخـالـت  ”   پيرامـون   جاري  هاي  هفته

[بـا   در امور شخـصـيِ مـردم          نكردن  “  دخالت” 
توان به زور مردم را به بـهـشـت             نمي“مضمون:   

با اظهارات خود جاده جهنـم را بـراي           ” يا     “ برد
  .اشاره كردمي توان  “]كسي صاف نكنيد

مشخص شده است كه براي باندهاي        تا كنون 
امـكـانِ   “  تندروهايِ مخالفين دولـت   ” موسوم به   
مـذاكـرات     مربوط به     گذاري در امورِ  اثردخالت و   

هـاي     و مهـره    ،است  بودهاي بسيار محدود      هسته
درشت رژيم واليي (علي الريجاني، قـالـيـبـاف،           
سرلشكر فيروز آبادي) قاطعانه از حسن روحاني و         

كـه  انـد      ورزيدهتاكيد    اند و   كردهحمايت  او  دولت  
اي نـه       حرف آخر با رهبري است و علي خامنـه        

مذاكـرات    روندتنها پشتيبان دولت است، بلكه در         
 معنـا   –اي نقشِ هدايت كننده داشته است         هسته

 ،اين است كـه      ها  اصليِ سخنان اين مهره   و پيام   
 نيست.“ دلواپسي”لزومي به 

شـخـصِ      خصـوص    ، بـه   رژيم واليـي  
اي و      در روند مذاكرات هسـتـه       ،اي  خامنه

 چـنـان     آن  يامكان  ،تعامل با آمريكا    ويژه  به
رفـت     برونراه  گرد ندارند، زيرا      عقببراي  

 -جانـبـة اقـتـصـادي         رژيم از بحرانِ همه   
و منافعِ حياتيِ بخـشِ       ،سياسي، بقايِ رژيم  

نتيجة اين  هاي اقتصادي به      اليگارش  عمدة
بستگي دارد. آمريكا از مـوضـعِ            مذاكرات

اقتصاد ملـي     درآوردنِاسارت    به  قدرت و با    
 در   جويـانـه]،     هاي مداخله   وسيلة تحريم   [به 

عيان و نهان با نمايـنـدگـان          وگوهايِ  گفت
قـرار  كنـنـده       در مقامي تعيين  رژيم واليي   

در    ،توان گفت كه    واقع مي   گرفته است. به     
مخالف دولـت   “  تندرو”اين عرصه باندهاي  

انـد و       تعيين كـنـنـده نـداشـتـه            ينقش
ريِ    هدف سـهـم      هها ب   هاي آن   سروصدا بـ 

تعامـل بـيـن        رونداقتصادي و سياسي در     
آمريكا و رژيم واليي است. در تائيـد ايـن           

گـران     از تـحـلـيـل        ،واقعيت، اميرمحبيان 
در مصـاحـبـه بـا          ،شاخصِ جناح اصولگرا  

بـيـان   ، با ماه ارديبهشت 30  ،روزنامه اعتماد 
و “  تندروهـا ” گذاريِ  اثربارِ سياسي و    كردن  

متـاسـفـانـه     “:  شود مي يادآور  ،“ ها  دلواپس” 
اينچنيـن    يها  گروه  يآنها كه نگران تندرو   

هستند معموال بيش از حد آنها را بـازتـاب          
بيش از    يهم وزن [تندروها]      دهند و آنها    يم

در ايـن     “ شوند.   يخود قايل م    يواقعيت برا 
هاي   داليلِ تحرك دربارة  محبيان    ،مصاحبه

سازمان تأمينِ اجتماعي، 
و  ،منافعِ زحمتكشان

 هايِ دولت سياست

 2ادامه  در صفحه 

زدايي در محيط و روابـط كـار و              با مقررات 
آزاد ” اصـطـالح        هـاي بـه      سياست  كارگيريِ  به

 هـايِ انـحـصـار      ،، در دو دهة اخـيـر      “ اقتصادي
 بـه داريِ كـالن         امپرياليستـي و سـرمـايـه        

وردهاي طبقة كارگر در نقاط مختلف جهان       ادست
بـه  “  نظامِ” اند. براي حفظ       برده    يورشي وحشيانه 

غايت واپسگرايانه و فاسد، تجاوزِ بـه مـنـافـعِ             
داريِ كالن و      سرمايهاز سوي   طبقاتي كارگران   

اي نـيـز      با سركوبِ وحشيانه    انگلي در كشور ما،   
بوده است. چپاولِ امـوالِ كـارگـران و             همراه  

نـژاد در       هـاي احـمـدي       زحمتكشان در دولت  
زيـاد انـجـام      “  تـدبـيـر   ” بدونِ و سطحي وسيع  

هاي فـكـر و         گرفت؛ ولي با استفاده از اتاق       مي
همĤهنگي با بيت رهبري، دستـگـاه قضـايـي،           
          نيروهاي امنيتي، و مجلـسِ اسـالمـي، دولـت

“ قانونـي ” سعي به دادنِ ظاهري     “  تدبير و اميد  ” 

حزب تودة ايران اعدام غالمرضا 
خسروي و احكام جابرانه زندان بر 

ضد فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
 مجازي را شديداٌ محكوم مي كند!

10در ص  

يـكـي از        ،از هنگام روي كار آمدنِ دولت حسن روحاني       
موضوع آن مانور بيشتري داده شده است       درهايي كه     عرصه

كه است    هايي    تبع آن اجرايِ سياست     افزايشِ توليد نفت و به    
هـاي گـذشـتـه          . در طول هفتـه     شودبه اين افزايش منجر     

الـب  قـ ايم  كه در       بودههايي را شاهد      تحولهمچنين تغيير و    
ها، خيزهاي مدنظر حكومتيان در ايـن          سمينارها و سخنراني  

هاي پيشِ    كرده است. چالش     تر  عرصه حياتي ميهن را روشن    
عالوه بر نابساماني در افزايش       ،رو در برابر صنعت نفت ايران     

دربـر  ايـران را هـم           ضدهاي اعمال شده بر       توليد، تحريم 
در ايـن    هاي اعـالم شـده          سياست  ،. در اين راستا    گيرد  مي

اي بيشتر آشـكـار        هاي آن در فضاي رسانه      كه زمزمه زمينه،  
كـه  بـا          اند  ريزي گرديده   بر اساسي طرح و برنامه      ،شود  مي

در درجه نخسـت    المللي    نفع غارتگران بين    حراج منابع ملي به   
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خردادماه با دست رد زدن       4مردم و زحمتكشان اروپا در روز       
 ،دموكـرات حـاكـم       كار و سوسيال    هاي محافظه   به سينة حزب  

اقتصاد رياضتي، انتقـال    هاي مبتني بر      از سياست   را  شان  خشم
هاي اخير بر     سابقه سيستم مالي و اقتصادي سال       بارِ بحران بي  

 ،داري   هاي سرمايـه    هاي دولت   شكني  دوش زحمتكشان و عهد   
اخيـر  .  آنچه بيش از هر چيز در نتايج كارزار   گذاردندنمايش    به

كند، رايِ بااليِ راسـت        انتخابات پارلمان اروپا جلب توجه مي     
 58بيش از نيمي از راي دهـنـدگـان(        نكردنِ  افراطي و شركت  

) در آن است كه از خشم و نااميـديِ شـهـرونـدان از          درصد
اسـت. در       شده  ناشيهاي حاكم     هاي نوليبرالي دولت    سياست

در    امـا   ،ناراضيان به نيروهاي مترقي روي آوردنـد        ،چند كشور 
تـا     انـد    فرانسه هنوز شهروندان در جستجـوي راهـكـاري         

 خشمشان را به اميد پايدار تبديل كنند. 
 

در اكثر كشورهاي اروپا و از جمله يونان، پرتغال، ايرلند، هلند،  قبرس و              
بـررغـم شـرايـط         ،را  شان  نيروهاي چپ و راديكال توانستند موقعيت       ،آلمان

آن را   و حتي در مواردي به شكل قابل توجهي          كنند  حفظ    ،سياسي پيچيده 
.  گرچه نيروهاي راست افراطي در فرانسه و انگليس مـوفـق               بهبود بخشند 

گـران     تـحـلـيـل    اما   هاي حاكم سنتي را پشت سر بگذارند،  شدند كه حزب 
گيريِ   كنندة واقعيت جهت    اي و نه منعكس     ها را لحظه    خواه اين پيروزي    ترقي

و محيالنة    آگين  زهر. كوشش    دانستندزحمتكشان وطبقه كارگر اين كشورها      
تصوير غيرواقعي و ترسناك صحنه سيـاسـي در          درداري    هاي سرمايه   رسانه

     نتيجه واقعيِ اين انتخابات و     بر    سرپوش گذاشتن كشورهاي اروپايي با هدف
مشخص از سوي راي دهندگان     طور  بههاي نوليبرالي     اين حقيقت كه سياست   

المـلـلـي      هاي خبري بين    است.  آژانس     برانگيز بوده   مردود اعالم شدند، توجه   
اي    شـيـوه     بـه در شرايطي كه موذيانه نتيجه انتخابات را        “  سي  بي  بي” مانند  

كردند و براي گمراه كردن افكارعمومي با صداي بلند           گزينشي بازخواني مي  
نيروهاي فاشيست و راست افراطي      “ حامي” كردند كه طبقه كارگر       اعالم مي 

شده و پابرجاي نيروهـاي چـپ          دهي  شده است، از اعالم اينكه راي سازمان      
بـاال     پرشمـاري براي تغييرهاي سياسي دموكراتيك و پيشرو در كشورهاي         

اند، خـودداري      رفته است، و در واقع نيروهاي نوليبرال حاكم شكست خورده         
كردند. قابل توجه است كه در انگلستان حزب كـارگـر كـه از طـرف                      مي

شود و در اپوزيسيون قرار دارد، تـوانسـت          هاي كارگري حمايت مي     اتحاديه
كـرسـي     20را به     شهاي  خود بفزايد و تعداد كرسي      يدرصد به آرا    9بيش از   

كارِ حاكم، كه در انتخابات       هاي حزب محافظه    تعداد كرسي   ،برساند. در مقابل   
هاي اصلي انگلستان داشت، با از دسـت            گذشته مقام اول را در ميان حزب      

يافت كرسي كاهش   19به هايش   كرسيخود    يدرصد آرا   4دادن نزديك به    
هاي حزب ليبرال دموكرات (متحـد    و در مقام سوم قرار گرفت.  تعداد كرسي  

كرسي كـاهـش    به يك     كرسي  10محافظه كارها در دولت ائتالفيِ حاكم) از         
 يافت. 

لرزش   93  ماهخرداد  4انتخابات پارلمان اروپا در روز يكشنبه         درحقيقتالبته  
اي را در      فرانسه و جنجال تبليغاتي گسترده    در  اي را     سابقه سياسي   شديد و كم  

. نظري به نتايج انتخابات در فرانسه، عمق بحران سيـاسـي             برپا كرد انگستان  
دموكرات حاكم از     كند. حزب سوسيال     در اين كشور مهم اروپايي را نمايان مي       

شكنانة آقاي فرانسوا     هاي نوليبرال و عهد     خاطر سياست   سوي راي دهندگان به   
شركت كنندگان در انتخـابـات در      درصد)  42( الند مجازات شد. يك چهارم  اُ

راي دادند. حزب سوسيالـيـسـت     “جبهه ملي”فرانسه، به حزب راست افراطيِ  
شهروندان)  دهم درصد 5و  6  زي كمتر ان( يع  درصد 14حاكم در فرانسه فقط     

آرا را         درصـد  10درصد و     20  راست و ميانه هريك به ترتيب       هاي  حزبو  
و   6خود اختصاص دادند. جبهه چپ (چپ راديكال) تنها تشكلي است كه با                به
)  راي قبلي خود را حـفـظ كـرد.             1388( معادل انتخابات سال      دهم درصد   5

ناراضيانِ غيرمتشكل، چون سابق، يا در انتخابات شركت نكردند و يـا بـراي               
 ابراز خشم خود به راست افراطي راي دادند.  

نتايج انتخابات از عدم اعتماد شهروندان فرانسه و اروپا به ساختار سيـاسـي              
اين مطلب تازگـي نـدارد.      حكايت داشت، هرچند كه   واقتصادي اتحاديه اروپا    

دير زماني است كه شهروندان با عدم شركت و يا با راي اعتراضي به حـزب                 
دارند: در دور اول انتخابات ريـاسـت            شان را ابراز مي     راست افراطي نارضايتي  

)  فرانسه، حـزب راسـت افـراطـي از حـزب               1381( 2002سال جمهوري  
سوسياليست راي بيشتري آورد و نخست وزير وقت سوسياليست و كانديـدايِ            

در مقام سوم قرار گرفت وحذف شد. در انتخابات دو مـاه                 ،رياست جمهوري 
حزب سوسياليست شكست سختي خورد. دير زماني اسـت            ،ها  پيش شهرداري 

 يك اروپاي ديگر ممكن است!   
انتخابات اروپا:  زمين لرزه اي براي 

 حزب هاي حاكم

 15ادامه  در صفحه 

 مالي رسيده  كمك
دالر 300كيومرث از رشت                                                    
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هـاي راسـت        هـاي لـيـبـرالـي دولـت             كه مردم به سياست 
اند. پس از شـروع بـحـران              داده “ نه“دمكرات راي     وسوسيال
) و سياست رياضتي دوران رياست       1387(   2008سال  اقتصادي  

تـر شـد و درصـد            جمهوري سركوزي، در فرانسه وضع وخيم     
هاي اميدواركننـده،     الند  با قول   اُبيكاران افزايش يافت. فرانسوا      

و از جمله بازنگريِ قرارداد اروپا در مسير منافـع اجـتـمـاعـي،                
اري در   ذگـ    نهادهاي مستقل مالي با هدف سـرمـايـه           برپاييِ

رياست جمـهـوري دسـت يـابـد.             توليدات صنعتي، توانست به   
هايش،   الند در جريان آن انتخابات در يكي از سخنراني        اُفرانسوا  

خـواران را       هاي كازينوئي ورانت    هاي مالي با فعاليت     حتي نهاد 
بايست مهار شوند، ولي پس ازرسيدن بـه           دشمن خواند كه مي   

هايش را زير پا گذاشت وحتي بدتر از گذشـتـه             قدرت تمام قول  
هاي بزرگ را از مجلـس        ميليارد يورويي به كمپاني     50  يي  هديه

از نمايندگان حزب او (حزب حاكم سوسياليست)          يي  عدهگذراند.   
به او راي ممتنع دادند. در چنين شرايطي در انتخابات پارلـمـان        

شد. در      بيني مي   اروپا شكست سخت تري براي اين حزب پيش       
شكل حاد آن بروز كرد.  بيني به واقع اين پيش

درصـد،     43در سطح اروپا، درصد پائين شركت كنندگان (         
كمي بيش از انتخابات قبلي)، نشان آنست كه شهرونـدان         يعني  

هـاي     ويژه، همچون گذشته از سياست      در كل و زحمتكشان به    
اتحاديه اروپا ناراضيند. ولي هنوز راست و راست ميانـه دسـت              

هاي راست ميانه اروپـا بـا           : گروه نمايندگان حزب    دارندباال را   
گـروه     . در راس قـرار دارد          ،نمايـنـده    751نماينده از     211
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هاي نـژادپـرسـت و         كرسي (در نتيجه درصد باالي آراي حزب       
هـا     راست افراطي از جمله در فرانسه)، اتحاد ليبرال ودمكـرات          

 58كرسي، طرفداران مـحـيـط زيسـت             74(اي دي ال آي)       
كرسي، به ترتيـب      47كرسي و چپ متحد اروپا (جي يو اي) با            

جـي يـو     ” آوردند.  گروه پارلماني        دست  بهمقام دوم تا ششم را      
كه عضوهاي كمونيست و چپ راديكال پارلمان اروپا را در           “ اي

 6خود بـه       يدرصديِ آرا   30با باالبردن     ،كند  خود متشكل مي  
 كرسي را دركنترل دارد. 47درصد اكنون 

* در يونان كه بيش از ديگر كشورها نتايج بحران اقـتـصـاد               
)لمس كـرده بـود،       1387(   2008از سال   خصوص  را به رياضتي  

نتايج انتخابات اميدوار كننده است. حزب سيريزا بـه رهـبـري              
آرا  مقام اول را كسب كرد دهم درصد   8و    27  الكسي سيپيرا با  

حـزب   .(“ دمكراسي جديد” بيش از حزب محافظه كار درصد   5( 
بـيـش از     درصـد       2(   درصـد    9با  “  بامداد طالئي ” فاشيستي  

) پـيـشـي       درصـد 8انتخابات قبلي) از حزب سوسيالست يونان (     
ورد.  آ  دسـت    بـه آرا را      درصد  6  گرفت. حزب كمونيست يونان    

تخابـات پـارلـمـان       نسيريزا اعالم كرده است كه برپايه نتيجه ا  
اروپا، دولت يونان بايد انتخابات پارلماني قبل از موعد بـرگـزار             

شود كه در چنين انتخاباتي نيروهـاي چـپ            بيني مي   كند. پيش  
 ورند.آ دست بهبتوانند اكثريت پارلماني را 

تـوان از حـزب          نتايج اميدواركننـده مـي       ديگر* از جمله     
آرا  درصد  10سوسياليست هلند(معادل جبهه چپ در فرانسه) با          

 4آرا(    درصـد   17فن در ايرلند با       افزايش)، حزب شين     درصد  3( 
 12  افزايش) نام برد. در ايرلند حزب راست افـراطـي بـا             درصد  
آرا، از جايگاه اول به ردة چهارم سقوط كرد. درصد 

* در آلمان با وجود راي باالي حزب مخالف اروپـا(اي اف                
دمكرات(اس پي دي)، حزب محافظه كار          دي) و حزب سوسيال    

ال مركل در راس قـرار دارد:       گنآرهبري خانم  به “ سي دي يو” 
 37آرا(    درصد  36  سي اس يو) با      -محافظه كاران (سي دي يو     

) از حزب سوسيال دمـكـرات     2009در سال   درصد آرا     دهم  9و  

) پـيـشـي       2009در سال دهم درصد 8و  20(   دهم درصد آرا 5و    27  (اس پي دي) با     ادامه  يك اروپاي ديگر ممكن  ...
و   6  بود با     هتشكيل شد   2013گرفتند.  حزب جديد ضد اروپا(اي اف دي) كه در بهار               

5     8  )  بـا    هآرا به پارلمان اروپا راه يافت. حزب چپ (دي لينك           دهم درصد    آرا    درصـد
 خود را حفظ كند.  2009سال  يِتوانست آرا

در * در انگلستان حزب مستقل انگلستان (يو كي آي پي) كه مخالف عضـويـت                     
آرا دهم درصد   4و    25كرسي در صدر، حزب كارگر با         24با كنترل     استاديه اروپا   حات
 كرسي در مقام دوم قرار گرفت.    20و 

جبهه متحد چپ با محوريت حزب كـمـونـيـسـت             )“ ايز كيردا يونيداد  ” * در اسپانيا     
اضافه كرد. دو حزب اصلي اسـپـانـيـا حـزب           اش  قبليكرسي به دو كرسي       6اسپانيا)   

در حكومت است و حزب سوسياليـسـت          2011مردمي(پي پي)  راست گرا كه از سال           
 هـاي    حـزب   ويژه بهكوچك  هاي حزبگيري در انتخابات اروپا در مقابل  شكل چشم   به

 16اروپائي، حزب راست گرا (پي پي)  فقط         ةنمايند  54اند. از مجموع       چپ، نزول كرده  
 23كرسـي از       14و حزب سوسياليست (نوليبرال) تنها         اش  قبلي  كرسي  24كرسي از   

مـاه پـيـش از           3، كه “ پودموس” آورد. حزب چپ گراي   دست بهرا  اش قبلي  كرسي
 8ب   سـ ثبت رساند  با ك       آمد و رسماٌ خود را به       وجود  به“  ها  جنبش خشمگين ” صفوف  
  انتخابات پارلمان اروپا در اسـپـانـيـا           يافتنماينده به پارلمان اروپا راه        5آرا و     درصد .

 هاي كارگري است. و اتحاديه لنمايشگر تقويت نيروهاي جپ راديكا
آرا دهم درصـد        8و    40* در ايتاليا حزب دمكرات چپ ميانه دولت ماتئو رنزي با             

و    21با آراي   ستاره مخالف اروپاي بپ گريو (  5  شورد و از جنبآ  دست  بهرتبه اول را    
در يـونـان،     بازنده اين انتخابات بـود.      برلوسكونيپيشي گرفت. حزب  دهم درصد)   1

 و هلند نيروهاي چپ سوسياليست و كـمـونـيـسـت             اسپانيا، ايرلند، بلغارستان، آلمان   
 آورند كه بسيار اميدوار كننده است. دست بهتوانستند نتايج مثبتي 

گيرند   * در فرانسه، رهبران جبهه چپ از نتايج نگران كننده اين انتخابات درس مي              
تـر     و مصمم به پيگيري مبارزه و آماده گسترش بيشتر جبهه چپ و همكاري وسـيـع               

دهـد كـه در        ها نشان مي . نظرسنجي اند تر با ديگر نيروهاي چپ ودمكراتيك  ومحكم
را دربين جوانان، همگرائي بيشتر نيروهاي دمكرات وچپ          ويژه  بهشرايط كنوني، مردم    

 خواهانند.   
 واكـنـش بـه     ساعاتي پس از انتخابات در        ،رهبر حزب كمونيست فرانسه     ،پير لوران 
نتايج امشب هشداري است براي همه      : ” گفتراست افراطي،    “ جبهه ملي ” راي باالي   

جانبه، در روزهـاي       همه  يها  و در ادامه به نياز و تمايل در افزايش تماس          “ ها  دمكرات
مـا واقـعـا      : ” كردهاي دولت همراه نيستند تاكيد        آينده، با همه كساني كه  با سياست       

مـجـمـوع نـيـروهـاي چـپ،               ... بـا ...  هسـتـيـم     وگو  گفتآرزومند فرايند اين كار و      
و در ادامـه     ا“  . ها، طرفداران محيط زيست، جنبش زنان، فعاالن اجتماعي         سوسياليست

او گفـت كـه،      “  . بايد در مورد اشكال اين همكاري صحبت كنيم       : ” كردچنين تشريح   
ينـده در    آدوشنبه  ” كند كه     بهه چپ پيشنهاد مي   جحزب كمونيست فرانسه به اعضاي      

هاي اروپائي و رويداد انتخابات را بررسي كرده و اهـداف             يك گردهمائي نتايج سياست   
 “ كنند.سياسي را مشخص 

پس از بررسي نتايج انتخابات ما مصمم هسـتـيـم كـه              ” پير لوران چنين ادامه داد:       
ديناميك جبهه چپ را تقويت كنيم. ما بيش از هر زمان مصمم به ادامه راه با جبـهـه                    

در راه  گسترش جبهه چپ بـرداريـم.    ... اي هاي تازه ايم گام   مادهآچپ هستيم، ما حتي     
حاضريم براي بازسازي سياست چپ كه بتواند جايگزين سياست كنوني باشد، با تمـام              

تواند در مسير سياسـت   نمياست كه   واضح دمكرات تماس بگيريم. اين مهم    ينيروها
شد كـه     يي منجر   كه به فاجعه    [يعني مسيري]     الند و مانوئل والس باشد    اُآقاي فرانسوا   
 .آنيمامشب شاهد 

رهبر حزب چپ(عضو حبهه چـپ)          ،در اين كنفرانس مطبوعاتي، ژان لوك مالنشن      
چنيـن    ،يكي ديگر از رهبران جنبش چپ       ،نيز اين مطلب را تائيد كرد. كريستيان پيكه        

ما بايد از اين بحران سياسي درس بگيريم، نيروهاي فعال، چپ بايد مـتـحـد             : ” گفت
 “راديكال ارائه دهند. يي برنامه شوند و

(آنسامبل)چنين هشـدار      “  با همديگر ” هاي اصلي جنبش چپ       يكي ديگر از تشكل   
خواهيم تا تمام كوشش خـود را در             ما امشب از  همه اعضاي جنبش چپ مي        : ” داد

براي به صحنه آوردن شهرونـدان، احـتـرام بـه               ها  امكانبازسازي جنبش و گشودن     
گيرند... بايد دست همكاري فـعـاالن             كار  بهنظرات سياسي، اتحاد وسيع و دمكراسي       

هاي دولت نيستند را فشرد. زمان آن رسيـده اسـت كـه                  اجتماعي كه همراه سياست   
 “  آورد. وجود بههاي مخرب كنوني  براي جايگزيني سياسترا جبهه وسيع چپ 
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 ها دارد. چپاولگرياين به تمامِ 
هاي خود در     ، كارگران شاهد وسعت تجاوز به اندوخته      92در آذر ماه    

نمونه، به بخـشِ كـوتـاهـي از          برايفقيه بودند.    دولت برگماردة ولي  
كنيم. عضو كميتـة       گزارشِ كميتة تحقيق و تفحص مجلس اشاره مي       
هاي   ، طي سال  كه  تحقيق و تفحص، سيد حسين دهدشتي اعالم كرد       

به سـازمـان تـامـيـن          شركتي كه   شركت شستا،     178، در   92تا    88
جايگاه عضويت هيات مديـره       100چهار هزار و    ” ،  تعلق دارد   اجتماعي

ها بيـن يـك        و مدير عامل تعريف شده (بود)، درحالي كه اين جايگاه           
نفر خالصه شده بود... هر نفر سه جايگاه را تصرف كـرده   500هزار و  
“ درصد از افراد بيش از سه جايگاه را اشغال كرده بـودنـد.               71(بود) و     

مديرة پتروشيمي فـنـاوران      هيئتپنج عضو  ،دهدشتي توضيح داد كه 
ميليون تومان، يعني نفري تقريباً       2267، مبلغ   91تا    88هاي    بين سال 

اند. فقط دريافتيِ پاداشِ يك عضـو           ميليون تومان پاداش گرفته     453
سال حقوقِ يـك       60مديره از اندوختة كارگران، تقريباً براير با          هيئت

ارگر تجاوز به اموالِ كارگران در سازمانِ       كخانه  ببينيد  حاال  كارگر بود.    
در خانه كارگر،   .  دهد  ميتأمين اجتماعي را چگونه به كارگران توضيح        

متأسفانه ديگران بـه     ” :  مناسبت روز جهاني كارگر، نوشت      به  اش  بيانيه
هر از چند گاهي دندان طمـع بـه            [!] داليلي كه براي ما معلوم نيست     

 .“  كنند] [تيز مياين سازمان و منابع آن دارند
      تجاوزِ به اموالِ كارگران در       “ تدبير و اميد  ” حاال بايد ديد در دولت ،

 گيرد. چگونه انجام مي“ قانوني”سازمان تأمين اجتماعي به صورت 
 شـان،    دستمزد مـاهـانـه     درصد از     30با پرداخت   هر ماه     كارگران،

انـد؛ و       كـرده “  خريد پيش” خدمات درمانيِ سازمان تأمين اجتماعي را    
 100از صفـر تـا        ” مطابق قانونِ سازمان تامين اجتماعي ملزم  است         

درصد خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان را بصورت رايگان تأمين           
هاي اخير، مسئوالن كانون عالي كارگران بازنشـسـتـه،            در سال “  كند. 

هاي بـيـمـه       بدون مراجعه به آراء اعضاي اين كانون، رأساً با شركت” 
انـد... و          خصوصي تفاهم نامه بيمه تكميلي درماني را امضـا كـرده            

مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي... بر اين اقدام غيرقانوني مهر تاييـد              
بـه ايـن اقـدام        گستردة كـارگـران      هاي    اعتراضبا وصف   “  اند.   زده

سرانه تعرفه ارائـه     ” درصدي،    100نمونه، با افزايشِ      براي،  غيرقانوني
 21، به   91تومانيِ سال     200هزار و    10“  خدمات بيمه درماني تكميلي   

هاي علـمـي و        انجمنافزايش يافت.      92تومان در سال      300هزار و   
هاي پزشكي و ادغـام       تخصصي پزشكي شديداً خواهانِ افزايش تعرفه     

بـراي  بخشِ درمان سازمان تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت بودند.           
درصد از پزشكان شـاغـل        90”   : نوشت  ماه،  ارديبهشت  30،  نمونه، ايلنا 

اي نيستند و آنان تمام تالش خود را در جهت            در تأمين اجتماعي بيمه   
الحاقِ بخش درمان تأمين اجتماعي به سمت بيمه سـالمـت انـجـام           

اين ادغام    شان را با  در سه ماه اخير كارگران مخالفت شديد      “  دهند.   مي
تدبير و   ” ، دولت   “ قانوني” اند. براي يافتنِ راه حلِ         نمايش گذاشته   را به 
هـا)    ها (قانونِ هدفمند كردنِ يارانه       با اجرايِ فازِ دومِ حذف يارانه     “  اميد

 75افـزايـشِ     درصديِ قيمت آب، برق و گاز و            24تا  20و افزايشِ   
معيشـت كـارگـران و          رمخربي ب هاي  كه اثر   -درصديِ قيمت بنزين  

تـولـيـد،    ” و  درآمدهاي حاصله قرار بود به    -زحمتكشان خواهد داشت  
هزار ميليارد تومان     10تعلق بگيرد؛   “  اشتغال، سالمت، و محيط زيست    

از درآمد حاصله را به حوزه سالمت اختصاص داد. حاال بايد ديد ايـن                
ربيعـي،  هزار ميليارد تومان واقعاً به كدام قشر تعلق خواهد گرفت.              10

سازمانِ تأمين اجـتـمـاعـي و         ” در نشست     ،ماه  ارديبهشت  5وزير كار،   
هاي علمي و تخصصي پزشكي كشور با اشـاره بـه ايـنـكـه                   انجمن

، “ شـود    اي به موفقيـت مـنـجـر نـمـي           پاشيدن پول در هيچ زمينه” 
را اعـالم كـرد.      “  هزار ميليارد تومان به حوزه سالمت       10اختصاصِ  ” 

درصد از اين مبلغ نيز بـه بـخـش تـولـيـد                 30حتي  ”   : ربيعي افزود 
جامعه پزشـكـي بـا       ،در همان نشستربيعي، “  اختصاص نيافته است. 

ترين جامعه تخصصـي كشـور         بزرگ” هزار نيروي متخصص را       200
كاركـرد ديـگـر      ”   : و در جهت تشكيلِ اتاقِ فكر جديدي گفت       “  خواند
هـا دورهـم       هاي علمي كنشگري اعضاست. ... در اين انجمن             انجمن

نشينيم و پيرامون مسائل مشترك بخشي از جـامـعـه گـفـتـگـو                   مي
 “  كنيم. مي

طرح تـحـولِ نـظـامِ         ” است در     رشده در باال قرا     اشارههزار ميليارد تومان      10
نـقـل از        و بـه    ماه، ارديبهشت 15، گزارشِ ايلنا بنابربرده شود؛ و  كار به“ سالمت

آنـان بـا     ” هاي مردم در بخشِ سالمت كاهش يافته و            روحاني، قرار است هزينه   
 13،   ايـلـنـا   “  احساسِ كرامت بيشتر شاهد تحوالت در بخش خدمات بـاشـنـد.             

در ”   گزارشِ داد:    نقل از محمد شريف مقدم، دبيركل خانه پرستار،         به  ماه،  ارديبهشت
پزشكان) ديده شده است و با داليل واهي و      از  اين طرح منافع گروهي معدودي (      

هزار ميليارد تومان كه به وزارت بهداشـت          10غيرواقعي سعي شده است كه مبلغ       
اختصاص داده شده است به شكل مستقيم و غيرمستقيم صرف همين گروه كـه               

طـرح  ” شريف مقدم    “  خود اختصاص داده بودند شود.       در گذشته منابع وزارت را به     
 يـا “  هـا    طرحِ ظالمانه نوين خودگرداني بيمارستان” را يادآورِ “  تحول نظامِ سالمت 

دريافتي پزشكـان  ”   اينكهبر مبناي  1374دانست كه در سال      ،“ كارانه” اصطالح    به
درصد درآمد بيمارستان به پـزشـكـان           70  يرو  از همين ” عملي شد و    “  كم است 

ميلـيـون    30متوسط كارانه پزشكان... تا    ”   : شريف مقدم افزود“  هيات علمي رسيد.  
در واكنش به ادعايِ رئـيـس        “  برابر يك پرستار است.      150تومان هم ميرسد كه     

، ، ايلنـا  “ كنند  جراحان زير خط فقر زندگي مي     ” جامعه جراحان ايران مبني بر اينكه       
بدون در نظر گرفتن درآمـد جـراحـان از بـخـش                 ”   : نوشت  ماه،  ارديبهشت  21

ها در ازاي ساعات كاري محدود در بخش دولـتـي              خصوصي، درآمد (ماهيانة) آن     
 “ميليون تومان است. 60تا  50

هزار مـيـلـيـارد         10مبلغِ  ” ادعاي شريف مقدم مبني بر اينكه         آياحاال بايد ديد    
پزشكـان خـواهـد شـد،         “  تومان... به شكل مستقيم و غيرمستقيم صرف همين          

 26  ايـلـنـا،      گـزارشِ    بـه صحت دارد؟ در رابطه با طرح تحول نظامِ سـالمـت،        
هـاي     در اجالسِ روساي دانشـگـاه       ،حسن هاشمي، وزير بهداشت     ماه،  ارديبهشت

رغم تـغـيـيـر      ها در بخش جراحي علي      در چهار سال گذشته تعرفه    ”   : پزشكي گفت 
نرخ ارز و تورم هيچ تغييري نكرده بود ولي دولت در قدم اول نگاه مثبت خـود را                   

درصد نسبت به سال  25به بخش خصوصي نشان داد. ... امسال تعرفه اين بخش     
اقتصاددانـان  ”   : در رابطه با تورم، نوشت      ماه،  ارديبهشت  28ايسنا،    “ تفاوت دارد.    92

ها از اقشـار فـرودسـت جـامـعـه            نامند كه دولت ترين مالياتي مي   تورم را ظالمانه  
هزار تومان در حـال         19به    1389هزار توماني آذر      45ستانند... ارزش يارانه         مي

كارگزارانِ رژيمِ واليت فـقـيـه       ادعا كرد كه    احتماالً  توان    مي“  حاضر رسيده است.   
بـه  در سه ماه اخـيـر،        هزار تومان،   45گرفتن وجه نقدي      هنگام صحبت از بازپس   

يـي     اشـاره سالِ اخيـر     3هزار تومان در مدت  19هزار تومان به    45كاهشِ ارزشِ   
هزار تومان به يـك سـوم         19توان ادعا كرد كه از كاهشِ         ميحتماً    اما  ،اند  نكرده

انـد. ولـي در           نكرده  صحبتيكاهشِ ارزشِ پولِ ملي در مدت سه سال           خاطرِ  به
هاي جراحان، وزيرِ ارتجاعي حسن هاشمي، نه فقـط از اثـرِ            توجيه افزايشِ تعرفه  

كند. مـديـر دفـتـر           ها نيز ياد مي   تورم، بلكه از اثرِ كاهشِ نرخِ ارز روي تعرفه آن         
مـاه     ارديبهـشـت    27روز  هاي سالمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز            بيمه

بـا  “  درصد افزايش يافت.     44هاي بخش دولتي      براي اولين بار، تعرفه   ”   : اعالم كرد 
 4، ايـلـنـا،       هاي پزشكان و جراحان، برخالف ادعاي روحاني        وصف افزايشِ تعرفه  

بيمارستان و مراكز   ” :  نقل از يك فعال كارگري در قزوين، گزارش داد          به  ماه،  خرداد
شدگان تأمين اجتماعي است به علت كمبـود پـزشـك              درماني كه متعلق به بيمه    

متخصص و تجهيزات در بخش دندانپزشكي خدماتي به بيـمـه شـدگـان ارائـه                  

 3ادامه  در صفحه 

ادامه  سازمان تأمين اجتماعي...
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ادامه  سازمان تأمين اجتماعي...
كنند... شاغلين و بازنشستگان براي دريافت خدمات دندانپزشـكـي بـه                  نمي
اي زياد... مـتـحـمـل            كنند كه هزينه    هاي بخش خصوصي مراجعه مي      مطب
 “  شوند. مي

براي تجاوز به امـوالِ      “  تدبير و اميد  ” تازه از ترفندهاي دولت       يي  به نمونه 
 24كنيم. بنابر گزارش خبرگزاري مهـر،        سازمانِ تامين اجتماعي نيز اشاره مي     

محمود عسگري آزاد، جانشين معاونت توسعه مـديـريـت و              ،  92اسفندماه  
درصد از نـيـروهـاي        15” ، دولت   كهاعالم كرد     ،منابع انساني رئيس جمهور   
و در راستـاي      باال،در تضاد آشكار با ادعاي      “  كند.   قراردادي را ساماندهي مي   

المللي پول مبني بر آزاد        صندوق بين   از سوي هاي ديكته شده      اجراي برنامه 
         بـرون  ” ، بـه     “ تدبير و اميد  ” سازيِ اقتصاد، دو وزارتخانة كار و صنعت دولت

هزار نفر از بازرسانِ سازمان حمايت از مصرف كنندگـان و     3شغلِ  “  سپاريِ
انـد. در        گرفتـه تصميم  توليد كنندگانِ سراسر كشور، و بازرسانِ وزارت كار         

نفـر از بـازرسـانِ وزارت            150مخالفت با تصميم وزارت صنعت، بيش از        
، هاي همدان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، يزد و مـازنـدران           صنعت از استان  

در مـقـابـل      ماه، براي چهارمين بار در مدت يك مـاه،              ارديبهشت  14روز  
 مـاه،    ارديبهشـت   30گزارشِ ايلنا،   بنابر  مجلس تجمع كردند. با اين وصف،        

انعقاد قرارداد كار معين (موقت) با بازرسان شـاغـل در حـوزه                  ” مجلس با   
كرد. چون نمايندگانِ مجلسِ سـرسـپـردگـانِ بـه             “  نظارت بر بازار موافقت   

اند، پس بنابرايـن   واليت با انعقاد قراردادهاي موقت با بازرسان موافقت كرده      
سيد محمد جـنـانـي،       ماه،    ارديبهشت  27گزارشِ ايلنا،   بهباشد.   “  قانوني” بايد  

بـراي    هاي رسمي سازمان تأمين اجتماعي نيز،       مديركل دفتر امور كارگزاري   
واگذاري فرايند بـازرسـي از دفـاتـر            ” از    ،“ ارتقاء رضايتمندي كارفرمايان  ” 

مـاه،    ارديبهشت  29،  هاي تأمين اجتماعي خبر داد. ايلنا        به كارگزاري “  قانوني
دفاتر كارگزاري تأمين اجتماعي بنگاههـاي      ”   : نوشت  ،در دو گزارش مختلف   

تواند زمينه سـاز       اي هستند... واگذاري وظيفه بازرسي به اين مراكز مي             بيمه
هـاي مـالـي         بازرسي از حسـاب     ” ؛  “ بروز فساد بيشتر در اين فرايند باشد      

رود...      شـمـار مـي        كارفرمايان شاه كليد درآمد سازمان تامين اجتماعي بـه        
هاي رسمي اعتمـاد كـنـد و            تواند به بازرسي كارگزاري     سازمان چگونه مي  

فسـاد تـمـامِ      واقعيت اين اسـت كـه         “  هاي آنان را تأييد كند؟  حسابرسي
هاي رژيم واليت فقيه را فرا گرفته است و هر روز دامنة آن گستـرش                ارگان
 يابد.  نيز مي
 اش   رژيم واليي در روزِ جشنِ كارگران تمامِ نيروهاي امنيتي        حالي كه   در  

ها فعالِ مستقلِ سنديكايي و كـارگـري را        دهآورد و     به ميدان مي  و    را بسيچ 
كند بايد ديد با چپاولگران اموالِ مردمي چگـونـه بـرخـورد                روانة زندان مي  

گـزارش  كنيم.      كند. براي روشن شدنِ مطلب، به دو نمونة آن اشاره مي             مي
ارديبهشت، براي اثبات برائت خود در        29در نشست خبري روز     ايلنا، توكلي،   

، “ تدبير و امـيـد     ” ميليون يورويي وزارت صنعت دولت        650رابطه با مصوبة    
هاي مبارزه با فساد خـودشـان مـرتـكـب فسـاد                 زماني كه دستگاه  ”   : گفت
ها براي مبارزه با مفـاسـد اقـتـصـادي              شوند بايد دستگاهي فراتر از اين       مي

در رابـطـه بـا         اي، اژه  ماه، ارديبهشت 29  ايلنا، گزارشِ بنا بر“  تشكيل شود.  
نفر داراي مـعـوقـات       820حدود  91در اوايل سال ”   : گفت    ،تخلفات بانكي 

تعداد كساني كه معوقات باالي       92ميليارد تومان بودند... در سال           10باالي  
نفر رسيد و مجموع معوقات بانكي        980به    820ميليارد تومان داشتند از       10

هزار ميليارد تومان افـزايـش         62هزار ميليارد تومان به       45نيز در نهايت از     
ميليارد تومان را نيز حساب كنيم مـعـوقـات     10يافت... اگر معوقات كمتر از    

بسيـاري  ”   : اي تاكيد كرد اژه“  بانكي بسيار بيشتر از آمار ذكر شده خواهد بود.    
؛ و در جوابِ سئـوالـي كـه آيـا             “ از بدهكاران كالن ممنوع الخروج نيستند     

 :اي جـواب داد       اي نداشته باشند؟ اژه     ها واقعاً مايل هستند هيچ معوقه       بانك
 “شويد؟ گفتند كه شما چرا وارد اين مسائل مي آنها رسماً به ما مي”

ها، تهديدها، با نشـان دادنِ چـنـگ و              ها، تشويق   با انواع و اقسامِ حيله    
هزار تـومـان   45كردند دندان، دو ماه تمام، تمامِ دستگاه حاكمة واليي سعي  

هاي انرژي و مواد غذايي به مـردم          وجه نقدي كه بابت افزايشِ قيمت حامل      
تخلفات بـانـكـي       با حجم اين  در صورتي كه    پس بگيرند.    وعده داده بودند،    

 . كنندنقديِ تمامِ جمعيت كشور را پرداخت هاي  يارانهساليانِ سال توانند  مي
اي   و تضمينِ زندگي    شان  تنها راه كارگران براي دستيابي به منافعِ طبقاتي       

حقوقِ سنديكايي و سازماندهيِ تشكيـالت        يِشرافتمندانه، مبارزه در راه احيا    
 مستقل و مبارزِ كارگري است.

پروفسور دكتر بهروز شكوريبه ياد 

بر اساس گزارش پايگاه اينتـرنـتـي        
پـروفسـور   فرقه دموكرات آذربايجان     

دكتر بهروز شكوري محقق و دانشمند      
بزرگ كشورمان و يار ديرين و فداكار       

. فرقه دمكرات آذربايجان در گذشت
 در ادامه همين يادنامه مي خوانيم:  

 
اين انسان پاكدل و بزرگ، تـمـام        ” 

عمر خـود را در راه سـعـادت و                
خوشبختي بشريت فدا كرد بدون آنكه      
كوچكترين چشمداشتي داشته باشد. و      
تا آخرين لحظه حيات خود از تحقيـق        
و تفحص از آموختن و آمـوزش بـاز        
نايستاد. او با عشق به وطن و عشـق           
به مردم عمر خود را سپري كرد و در          

آزاده اي سرفراز بود كه از احترام دوسـت و دشـمـن                   عين ساده زيستي  
و اعتبار علمي كافي است گفته شود كه وي عضـو              برخوردار بود. از مدارج    

 12اصلي آكادمي بين المللي اكوانرژيك و عضو اصلي آكادمي نيورك بود.     
سال با دانشگاه دولتي مسكو در زمينه مسائل ژئوشيمي خاكها و تـغـذيـه                
گياهان كشاورزي همكاري گسترده داشت. با آكادمي هاي علوم جمهـوري          
هاي روسيه ، گرجستان، ارمنستان، ليتواني، ليتوني، استوني، مـولـداوي و              
اوكراين در زمينه مسائل مختلف خاك شناسـي، ژئـوشـيـمـي خـاكـهـا،                   

كشاورزي، مسائل اكولوژيكي، زيست محيـطـي و اگـروشـيـمـي              شيمي
بخش هاي حاصلخـيـزي     سال رياست 45وي   همكاري تنگاتنگ داشت.   

خاكها، ژئوشيمي، بيابان زائي، اگروشيمي در انستيوي فرسايش و آبـيـاري             
سال  35وزارت كشاورزي جمهوري آذربايجان را به عهده داشت. و بيش از         

معاونت بخش شيميزاسيون كشاورزي جمعيت شيميدانان مندلف را داشت.         
در يك خانواده نسبتا مـرفـه اي در        1308اسفند    14بهروز شكوري در    ...

شهر آستارا بدنيا آمد. پدرش غالمحسين شكوري مـردي مـردم دوسـت،             
دانش پرور بود. او مصدر امور كارهاي مربوط به آبادي شـهـر، تـاسـيـس                   
مدارس و .. بود. و از احترام عميق همشهريانش بـرخـوردار بـود. پـدرش              
عالقه عميقي به دانش و تحصيل فرزاندانش داشت و تالش مي كرد آنهـا              
را در يك محيط سرشار از احترام به فرهنگ، تمدن، علم و دانش پـرورش               
دهد. او فرزندانش را به تحصيل علم، فراگرفتن موسيقي و زبان تشـويـق                
مي كرد. ارتباط فرزندان اين خانواده با مردان فاضل، دانشمند و شخصيـت              
هاي برجسته كشوري و لشكري و ميهن پرست كه به وفور به خانه آنـهـا           
رفت و آمد داشتند، از همان كودكي آنها را به امور كشور و امور سـيـاسـي                  

 عالقه مند كرده بود.
رفيق شكوري ضمن خدمات بزرگي كه بـه عـلـم و دانـش بشـري                    

يكي از فعالين سياسي كشورنيز بود. او كه از نوجوانـي فـعـالـيـت           داشت.   
سياسي خود را با تشكيالت فرقه دمكرات آذربايجان و حزب تـوده ايـران               
آغاز كرده بود تا آخرين لحظات عمرش بعنوان رفيقي وفادار به آرمانـهـاي              

با كمال تاسف روز دوشنبـه       حضور فعالي داشت.      فرقه دمكرات آذربايجان    
سالگي چشم از جهان بست. طبق خواست او            85ارديبهشت و در سن       29

اين شـهـر     به شهر آستارا منتقل و در ميان اندوه مردم             پيكر بي جانش را   
 “خاك سپردند.

 به نقل از پايگاه اينترنتي فرقه دموكرات آذربايجان
http://www.adfmk.com/  

حزب تودة ايران درگذشت رفيق شكوري را به خانواده و بازماندگـان او،              
رفقاي فرقه دموكرات آذربايجان، همه ترقي خواهان ميهن  و  جـامـعـه                 

 علمي كشور تسليت مي گويد. يادش گرامي باد!

 948شمارة  1393خرداد ماه  12دوشنبه    14 

پيامدهاي جنگ   كودتا و ترور:
 در ليبي“ ناتو”

را امـروز در      “ غـرب ” پيامدهاي شوم مداخله نظامـي       
ترابلس (ليبي) و در سراسر قاره آفريقا  از مالي تا نيجريه             

 توان ديد. مي -
 

 “گاردين”نوشتة شيموس ميلن برگرفته از نشرية انگليسي 
 

اي خونبار و افغانستان ناكامي سياسي و          ديده بوديم كه عراق فاجعه    
گفتند كه ليبي فـرق       فرسايي بود (و هست) ولي به ما مي           نظامي طاقت 

در ليبي و سرنگون كردن سرهنگ قذافـي         “ ناتو” خواهد داشت. جنگ     
خواهـانـه نشـان       اي آزادي م) را مداخله  2011(اوت  1390در شهريور  

هاي غربي مفهوم و معناي       بخش بود! قدرت     دادند كه اقدامي نتيجه     مي
قطعنامة سازمان ملل متحد دربارة حفاظت از غيرنظاميان را به مـيـل              
خود تعبير و تفسير كردند، شهر سرت را به خرابه تـبـديـل كـردنـد،                   
پاكسازي قومي در مقياسي گستـرده صـورت گـرفـت، و هـزاران                  
غيرنظامي كشته شدند؛ اما همة اينها را به نام يك آرمان شـريـف و                 

انجام دادند. اين بـار       “ ناتو” البته بدون خسارت وارد شدن به نيروهاي        
هـايـي      ديگر جورج بوش و توني بلر نبودند كه دست به چنين اقـدام             

اصـطـالح      زدند؛ اين بار اوباما بود و كامرون و ساركوزي. مردم بـه              مي
شدند، ديكتاتور كشته شد، و از يك كشتار جدي جلوگيري شد،            “ آزاد” 

ظاهراً بدون اينكه سربازي پا به خاك ليبي بگذارد. حتّي سال پـيـش،               
كرد كه آنچه در لـيـبـي صـورت             وزير انگلستان هنوز ادعا مي      نخست

در  “ هر گام از اين راه     ” گرفت ارزشش را داشت، و اينكه انگلستان در         
ها خواهد بود. اما سه سال پس از آن پـيـروزي ادعـايـي                   كنار ليبيايي 

، ليبي امروز بار ديگر به سوي يك جنگ داخلي كشـيـده شـده      “ ناتو” 
است. در چند روز گذشته ژنرال حفتَر، ژنرال ليبيايي كه پيوندهايي بـا               

دارد، براي دومين بار در سه ماه گذشته دست به كودتا زد تا بـه                “ سيا” 
و اسالمگرايان نـجـات      “  ها  تروريست” قول خودش كشور را از دست       

دهد. نيروهاي زير فرمان او دو روز پس از آنكه در يـك عـمـلـيـات                    
نظاميان در بنـغـازي دسـت بـه          هاي شبه  نظامي تهاجمي عليه پايگاه   

شنـبـه اول خـرداد بـه             قرباني گرفت، روز پنج     80كشتاري زدند كه    
مجلس ملّي كشور در ترابلس (پايتخت ليبي) حمله كردند. پس از ايـن   

نـظـامـي       حمله، رئيس ستاد مشترك ارتش ليبي از نيروهـاي شـبـه            
اسالمگرا خواست كه در آستانة انتخابات پيشِ رو، از دولت آن كشـور            

نظاميان است كه     دفاع كنند. در ليبي، كه اكنون كشوري در اشغال شبه          
هاي مـلّـي و        تر از نيروهاي رسمي كشورند، انواع تفرقه        بسيار پرقدرت 

هاي خارجي قـرار      كند، و مدام در معرض مداخله       قومي در آن بيداد مي    
سرعـت افـزايـش        دارد، احتمال بروز يك مناقشة تمام عيار هر روز به         

اي است كه از زمـان          رحمانه  يابد. اينها برخوردهاي وحشيانه و بي        مي
ناتو در ليبي ، همين اواخـر رخ داده           “  آزادسازي” اصطالح    عمليات به 

است، و الّا در اين سه سال ويراني و كشتار كم نبوده است؛ از جـملـه:                 
هاي نفـتـي    وزير، تصرف پايانه ها، ترور افراد، ربودن نخست    گذاري  بمب

هزار ليـبـيـايـي از خـانـه و                40ساالران، بيرون كردن      توسط جنگ 
پوست بودند، و فقط در يك مـورد،          شان كه بيشترشان هم سياه      كاشانه
هايي كه    هاي ترابلس، كه البته دولت      تظاهركننده در خيابان    46كشتن  

كل بـر     در ظاهر براي حفاظت غيرنظاميان به جنگ ليبي رفته بودند به          
در واقع از فرصت مداخله در ليبي براي مهـار          “  غرب” آن چشم بستند!     

در حمايت از    “ ناتو” كردن بهار عربي سود جست. قدرت نظامي هوايي          
ها ده برابر شود، ولي الـبـتـه     شورشيان ليبي موجب شد كه شمار كشته  

اي در جنگ داشت، به طوري كه هـيـچ            اين مداخله نقش تعيين كننده    
اي نبود كه بتواند خأل قدرت را پس          پارچه  نيروي نظامي يا سياسي يك    

از سرنگوني قذافي پر كند. سه سال بعد از آن روزها، اكنـون هـزاران                 
برند، هرگونه صداي مخالفـي       تن بدون محاكمه در بازداشت به سر مي       

كنند، و نهادهاي دولتي در مرز از هم پاشيدگي           شدت سركوب مي    را به 
قرار دارند. اما آمريكا و بريتانيا همچنان مشغول آموزش دادن نيروهاي            

نظامي ليبي هستند تا اوضاع را كنترل كنند. ژنرال حفتَر پيش از سرنگوني قذافـي                
پشتيبـانـي   “  سيا”بود كه از سوي سازمان  “جبهة رهايي ملّي”رئيس شاخة نظامي  

ترين اقـدام حـفـتـر بـه كـودتـا، دولـت                     شد. درست پيش از تازه       و تغذيه مي  
  (يعني آمريكا) تفنگداران دريايي خود را به شهر سيسيلي (در ايـتـالـيـا)          “  دوست” 

فرستاد كه آماده بودند در صورت لزوم در اوضاع پس از كودتا مداخله كنند. جـان     
امنيت و مبارزه بـا    ” كري وزير امور خارجة آمريكا نيز قول داده است كه در زمينة       

عربستان و امارات متحـد         به ليبي كمك خواهد كرد. از سوي ديگر،         “ گرايي افراط
طور كه از ژنرال سـيـسـي،           كنند، همان   عربي هر دو آشكارا از حفتر پشتيباني مي       
كنند. اسالمگرايان مصر كه شمار زيادي         رهبر كودتاي نظامي در مصر حمايت مي      

اند، و نيز سيسي و پشتيبانانش        از آنها در خود مصر سركوب و زنداني و كشته شده          
گيري قدرتي يكپارچه در    اند كه از شكل در كشورهاي خليج فارس، همگي مصمم   

هايي وجود دارد مبني بـر آنـكـه            كشور سرشار از نفت ليبي جلوگيري كنند. نشانه        
پس از سـرنـگـونـي قـذافـي             “ غرب” اش اين است كه       ژنرال سيسي، كه شكوه   

نتوانست اوضاع ليبي را مهار كند، در صدد است كه از بحران ليبي استفاده كند و                 
نيروهاي خودش را به آنجا گسيل كند. ولي بايد گفت كه امروزه فقط ليبي نيست                

زند. پيامدهاي منفي جـنـگ         دست و پا مي    “ ناتو” كه در منجالب ناشي از مداخلة       
ليبي اكنون به سراسر آفريقا گسترش يافته است، و همة كشورهـاي روي نـوار                  

 “ نـوار سـاحـل     ” )ثبات كرده اسـت.         و فراسوي آن را نيز بي     “  ساحل” موسوم به   
كيلومتر كه از شـرق تـا      5400كيلومتر و درازاي      1000اي است به پهناي       منطقه

غرب آفريقا در شمال شاخ آفريقا امتداد دارد.) افراد قوم طَوارِق كه براي قـذافـي                   
جنگيده بودند، پس از سرنگوني قذافي به كشور مالي بازگشتند و مـقـدار زيـادي                 
تسليحات را از ليبي با خود به مالي بردند. چند ماه بيشتر از ورود اين قبايل مسلّـح   

هاي شمالي اين كشور جوالنگاه جهادگران اسالمي         به مالي نگذشته بود كه بخش     
اي شد بـراي       هاي مسلحانة تمام عيار شد. همين وضع بهانه          و دستخوش شورش  

مداخلة نظامي نيروهاي فرانسوي در سال گذشته كه آمريكا و بريتانيا نيـز از آن                 
پشتيباني كردند. اما تأثير آنچه در ليبي اتفاق افتاد از اين بسيار فراتر است. يكي از                  

هاي سـنـگـيـن        هاي مسلّحي كه از غارت گستردة تجهيزات نظامي و سالح           گروه
است. اسم اين گروه تـنـدرو          “ بوكو حرام ” قذافي بهره برد، همين گروه معروف به        

 “ بوكو حرام ” است و شعار آنها     “  جماعت اهل سنّت براي دعوت و جهاد      ” اسالمي  
هـاي     است. يكي از عـلّـت         “ آموزش نوين حرام  ” است كه به زبان محلي يعني       

دخـتـر      200اي، كه ماه پيـش         گرايش به اين فرقة بنيادگراي تروريستي نيجريه      
نفر را كشته است، فقـر و     1500يي را ربود و در شش ماه گذشته بيشتر از       مدرسه

نشين شمال نـيـجـريـه          سركوب وحشيانة دولتي و خشكسالي در منطقة مسلمان       
جاي ديگر در آفريقا و خاورميانه، هرگونه مداخلة خارجي فقط            است. ولي مثل همه    

جنگ عـلـيـه      ” اصطالح   تر شدن حيطة جنگ و ترور، يا تكرار به          منجر به گسترده  
منـجـر   “  بوكو حرام” ربايي جنايتكارانة  شود. در اين مورد نيز مقابله با آدم    مي “ ترور

خـيـز      به آمدن نيروهاي نظامي آمريكايي و بريتانيايي و فرانسوي به منطقة نفـت            
طور كه بحران سال پيش در كشـور مـالـي بـه                نيجريه شده است، درست همان    

 استقرار پايگاه پهپاد نظامي آمريكا در نيجر، در همسايگي مالي منجر شد.
هاي استعماري كهن فـرانسـه و           اكنون نيروهاي مسلّح آمريكا همراه با قدرت      

كشور آفريقايي درگير مداخله و سرگرم زير و رو كردن            54كشور از     49بريتانيا در   
اند. آنها در مقابله با رشد سريع اقتصادي چين، دنبال تأمين منـابـع                 دوبارة اين قاره  

طبيعي و گسترش نفوذ خود هستند، و حضور نظامي گسترده و فزايندة آنها بـراي               
شان، موجي از ترور و ناآرامي را در اين قاره دامـن زده اسـت.                   محافظت از منافع  

هاي خاص خود را به دنبـال       ضربه  طور كه در ليبي رخ داد، چنين وضعي پس          همان
 خواهد داشت.
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كشيدنِ سبد كاال ها و پيش حذف يارانه 
اجرايِ فاز دوم برنامه آزادسازي اقتصادي (هدفمنديِ        

ها) از همان ابتدا، افزايش قيمت برخي كاالهـاي            يارانه
، دنبال داشت و برخالف تبلـيـغـات رژيـم            اساسي را به  

مستقيم بر قدرت خريد اكثريت مردم ميهن مـا            طور  به
 است.  منفي و مخرب برجاي گذاشته اثري
هاي سوخت و افزايـش       زمان با حذف يارانة حامل      هم

قيمت بنزين و گازوييل، بانك مـركـزي جـمـهـوري             
فـروشـي    اسالمي با انتشارِ گزارشِ ميانگينِ قيمت خرده    

دليلِ اجـرايِ      به  -بر گراني كاالها    ،برخي مواد خوراكي  
صحه گذاشت. خبرگـزاري    -ها يارانهفاز دوم هدفمندي    

براساس گزارش بانك   ” نوشت:     ،ماه  ارديبهشت  10  ،مهر
 ،ميوه و سبزي گران شد. براساس اين گزارش          ،مركزي

 17/   7تـا         0/  6ها افزايش قيمت بين        در گروه ميوه  
 ،جـات    سبزيجات و صيـفـي       است. در گروه     درصد بوده   

درصـد و         5/   42  درصد، بادمجان 2/  1گوجه فرنگي،   
 “اند. درصد افزايش قيمت داشته  17/ 4كدو 

اين گزارش درحالي انتشار يافت كه بالفاصله پس از         
عـالوه بـر مـواد           ها،  يارانه  اجراي فاز دوم هدفمندي   

مسكن، پوشاك و هزينة حمل و نـقـل          قيمت  خوراكي،  
نـداشـتـنِ    بود. دسترسي      افزايش پيداكرده   نيز  همگاني  

هاي ابتداييِ    نيازمندياكثر زحمتكشان شهر و روستا به       
است كه براثرِ افزايش نرخ كاالها، سبب گرديده         زندگي

مـتـوسـل    “  طرح سبد كـاال   ” دولت روحاني بارديگر به     
كه بـا اجـرايِ       است چنان گسترش يافته  شود. فقر آن   

 -هـا   و در پيِ آن آزادسازيِ قيمت       -آزادسازي اقتصادي 
است.     گرديده  رو  روبهامنيت غذايي جامعه با خطر جدي       

معـاون  ” داد:     گزارش  ،ماه  ارديبهشت  13  ،خبرگزاري مهر 
 2400كرد، امسال دولت      وزير تعاون، كار و رفاه اعالم       

ميليارد تومان يارانه امنيت غذايي درنظر گرفته كه قرار         
نوبت سبد كاال بين جـامـعـه     5است اين مبلغ در قالب    

حـدود    –تحت پوشش بهزيستي و كميتة امداد خميني        
 ،انگيز اينكه نكتة شگفت“  توزيع شود.   –ميليون نفر     11

خـاصِ     ي كـه   معاونِ وزير كار دولت روحاني با وقاحت      
بـايـد بـه      ” گويد:     مي  است  مسئوالن رژيم واليت فقيه   

هاي موجود به عنوان فرصتـي كـه           مساله فقر و آسيب   
  اين  [!] “ تواند تحولي در جامعه ايجادكند، نگاه كنيم.         مي

بـا فـقـر و        كننـده      ضد انساني و مشمئز     برخوردگونه  
توان در ميان رهبـران       را فقط و فقط مي      آن  هاي  آسيب

و مسئوالن رژيم جمهوري اسالمي سراغ گرفت. اگـر           
و    اش   خـانـواده  است، چرا معاون وزير،     “  فقر فرصت ” 
سـتـيـز       گرا و مـردم     كلي گردانندگان رژيم واپس   طور  به

حد كمال بـهـره        از آن به    هايشان    و خانواده   فقيه  واليت
برند؟ آيا معاون وزير حـاضـر اسـت دسـتـمـزد                  نمي

كند و آن         را با دستمزد يك كارگر عوض       اش  نجومي
عـنـوان      فقـر بـه      مسئلهبه    : او بگويد   به    فرضيكارگرِ  

ايجاد كـنـد، نـگـاه         “  تواند تحول كه مي  [ي]  فرصت” 
طرح سبد كاال با رشـد فـقـر در              ،هرروي  كنيم؟ به   مي

جامعه بر اثر اجراي برنامـة ضـدمـردمـيِ آزادسـازي              

دارد. ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ            اقتصادي  
مـحـصـولِ       ،كلي رشد پديدة فقر   طور  به

اجتماعيِ رژيـم و       -هاي اقتصادي   برنامه
هاي مختلف جـمـهـوري         عملكرد دولت 

بيش از دو دهة اخـيـر          در طول اسالمي  
 شـرمـي    بيكه با     ،است. معاونِ وزير كار    

كنـد    خواند، اعتراف مي    فقر را فرصت مي   
در ميليون نـفـر        50كه سال گذشته به     

 160به ارزش تقـريـبـاً        سبد كاال   كشور  
عـلـت     ، كه است    شده    ميليارد تومان داده  

ـ          هم  آن   عـدهـاي پديدة فقر در بـ يرشد 
كننده است. اينك بارديگـر طـرح           نگران

ريـزي     نوبت برنامه   5سبد كاال در قالب     
هـايـي      ترديد چنين طـرح     است. بي    شده  

در جهت    يحل  پاسخگويِ نياز جامعه و راه    
تواند باشد. بـراي       فقرزدايي نيست و نمي   

در درجـه       ،با فقرِ روزافـزون      رويارويي
نخست بايد برنامة آزادسازيِ اقتـصـاديِ       

المللـي    هاي صندوق بين    نسخهبا  مطابق  
پول و بـانـك جـهـانـي مـتـوقـف و                 

شـود.     از دستوركار خـارج       طورِكامل    به
تقويت سازمان تامين اجتماعي و پوششِ      

 تواند دانسته شود. ميهاي مقابله با پديدة فقر  سراسريِ آن يكي از راه
عامل اصلي فـقـر و          ،اجتماعيِ رژيم   -هاي دولت روحاني در چارچوبِ راهبرد اقتصادي        برنامه

 بوده و هست! -زحمتكشان شهر و روستا خصوص به -كاهشِ قدرت خريد مردم ميهن ما
 

 رژيمِ واليت فقيه و دستمزد زحمتكشان
ها و انظارِ عمومي، كارگزارانِ رژيم واليت فقيه، به ويژه روحاني و ربيعي وزيرِ كار،                 در سخنراني 

روز   ربيعي،نمونه،    برايكنند.     روزانه بارها بر بهبود وضعيت معاش و دستمزد زحمتكشان تاكيد مي          
ولي “  كرامت كارگر بايد از بهبود وضعيت پرداخت دستمزدها آغاز شود.          ”   : گفت  ،ماه  ارديبهشت  13

منافع طبقاتي كارگران و زحمتـكـشـان     برخالفعملكرد اين وزير ارتجاعي، بغايت ضدكارگري و     
   تشكل 93بوده است. تصويبِ مزد شكايت هاي مستقل و رسمي كارگـري بـه      گارگران و عاقبت

هاي قبلي رژيم واليت فقيه از سـوي          دولتواپسگرايانِ  با  ، نمونة بارزي از عملكرد مشابه       92مزد  
 است.“ تدبير و اميد”دولت 

قانونِ كار، حداقل مزد كارگران بايد بر اساس نرخ تورم و هـزيـنـه خـانـوارِ                 41مطابقِ ماده   
هزينه سبد معيشت خانوار براساس خط ”   92  ماه  اسفند  21  ايلنا،  كارگري تعيين گردد. بنابر گزارشِ     

بـانـك   ”   92  مـاه اسـفـنـد      23  ايلنا،    است؛ و مطابقِ گزارش   “  هزار تومان 800فقر يك ميليون و     
درصد اختالف به ترتيـب       3مركزي و مركز آمار... آخرين نرخ تورم در زمان مذاكرات مزدي را با                 

، شوراي عالي كـار  92  ماهاسفند 23روز گفتة ربيعي،   بنا به كردند.   “  درصد اعالم   36/    5  و  33/    5
،  دستـمـزد پـايـه         “ با اجماع تمام و راي مطلقِ اعضا و ناظران تشكلهاي كارگري و كارفرمايي            ” 

تومان، يعني مبلغي معادلِ يـك سـومِ        608900درصد افزايش،  25را با  93كارگران براي سالِ  
مزد كارگران در ايران يكي از       ”   ماه،  ارديبهشت  7گزارشِ خبرگزاري مهر،    بهخط فقر تصويب كرد.      

توماني امسـال    608900قدرت خريد حداقل مزد       ” ، و   “ شود  كمترين ارقامي است كه پرداخت مي     
در انظارِ عمومي و براي فريبِ كـارگـران، تـعـدادي از                “  روز اول ماه خواهد بود.       10حداكثر تا   

شركت فعال داشتند، از پايين بودنِ مـزد          93مسئوالن تشكيالت زرد كارگري كه در تصويبِ مزد         
مصوبه دستمزدهـاي   ” ،  92اسفندماه    25گزارشِ ايلنا،   بهزنند؛ در صورتي كه       كارگران حرف مي    93

مورد تاييد اعضاي اصلي و ناظر گروه كارگري (بصورت كتبي توافق كـردنـد) شـوراي                     93سال  
مناسـبـت     اش به   ، در بيانيه  ، حزبِ اسالمي كار   ماه  ارديبهشت  10  ايلنا،  گزارش  بنا بر “  عالي كار بود.   

اين درك و از خود گذشتگي و تعامل را در تعيين دستمزدهاي سـال              ”   : نوشت  روزِ جهاني كارگر،    
 “  انديشي نمايندگان جامعه كارگري با كارفرمايان و دولت شاهد بوديم. جاري و نحوه تعامل و هم

بـه     92مصوبه مـزد       در مخالفت با    ،  92ماه    ، فروردين شش تشكل مستقل و رسمي كارگري     
 92ديوانِ عدالت اداري شكايت كردند. باالخره بعد از يك سال، جلسه بررسي شـكـايـت مـزد                      

دبير كانون همـاهـنـگـي         . ظريفي آزاد از طرف وزارت كار حضور داشت       در اين جلسه    برگزار شد.    
مايه اصلي دفاعيات آقـاي       جان”   : گفتماه،    فروردين  10  شوراي اسالمي كار استانِ تهران به ايلنا،      

ظريفي آزاد اين بود كه نه مصلحت كشور بر افزايش دستمزدها است و نه در قانون كـار هـيـچ                      
 6نـيـز روز        خود ربيعي“  اي شده كه دستمزد كارگران بايد به اندازه نرخ تورم افزايش يابد.        اشاره

يكي از شاكيان   “  ن دستمزدها هستند و تغييري نخواهد داشت.       ميدستمزد ه ”   : گفتماه    ارديبهشت
 :نـوشـت     اش   در نامة سـرگشـاده   92  ماه اسفند 21، روز 92افزايشِ غيرقانوني دستمزدهاي سال  

اميدواريم ديوانِ عدالت اداري با تاخير انداختن شكايت كارگران عدالت را ناديده نگـيـرد و بـه        ” 
نقل از محـمـد جـعـفـر         بهماه،  ارديبهشت 9خبرگزاري مهر، “   قولي ديوان مصلحت اداري نشود.    

هفته آينده به عنوان هديه به كارگران رسيدگي بـه  ”   : منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، نوشت   
اهللا كرمي، نايب رئيس كمـيـسـيـون      نبي“  گيرد.  ها در دستور كار قرار مي ) آن 92هاي (مزد     پرونده

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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قطـع منظوربهدرياييمحاصرهدريايي،  -هواينبرددردوممرحله
آسـيـا  وخاورميـانـه  بهچيندريايينقلوحملحياتيهايراهكردن
مـاالكـا  تنـگـه  مانند “ حساسنقاط” كردنمسدودباتواندميكهاست
از،“ دورراهازمحاصـره ” عنوانزير ”CBSA“  سندپذيرد. در  انجام
تـرابـري  كـل كـردن مسدود” وسيله بهچيندرياييتجارتكردنخفه

 درازمـدت جنگيكصورتدر،“چينبنادرازخارجوداخلبهدريايي
مـتـحـده   اياالتنظامينيروهايكار،اينانجامشود. براي  ميصحبت

عـمـلـيـاتـي     چنينبرايشدهفراهمهاي  امكانكارگيري بهباتوانندمي
هـاي كشـتـي  عمق،كمهايآبدرجنگمناسب،جنگيناوهايمانند
درعـمـل  كـه -آراماقـيـانـوس   غـرب مـنـاطـق   ازها،ناوچهوگشتي
-كـنـنـد   مـي تـعـيـيـن    راچـيـن  درياييتجارتترددآبيهايگذرگاه
وارداتـي انرژيواوليهموادازچيناقتصاد،نتيجه. در  كنندبرداريبهره

راهـبـردي   بـرنـامـه   كـه استهدفيچنينباگردد. احتماالٌ  ميمحروم
سـاحـلـي   جـنـگ  ناوفروندچهاراستقرارشاملمتحدهاياالت“ محور” 

سـال مـاه       ارديبهشتدرفروند. نخستين  بوده است سنگاپوردرجديد
.شدسنگاپوردر“ چانگي”درياييپايگاهوارد1392

پـيـدايـش   نشانگر“ آسيابهمحوريچرخش” خالصه،طور  بهبنابراين
مـتـحـده   اياالتدرازمدتهايسياستدرخطرناكاي  راهبردي   برنامه
ناموفقهايسياستبهواكنشيتواند    يي مي سو. از  استچينمهاربراي

فضـاي كـردن بازبراي“ نرمقدرت”نظريهپيشبردبركهباشدگذشته  
بـه اسـت پاسخـي ديگرسويازوبودمتكيچيناقتصاديوسياسي
دركشـور ايـن ترفعالمراتب بهنقشِوچيناقتصاديپيشرفتمقياس
ومـركـزي  يعضـو مقامدر“ بريكس” اتحاددرويژهبهجهاني،عرصه
.كنندهتعيين
رفـت.  نخواهـد پيشمتحدهاياالتخواستبامطابقچيزهمهالبته
استمجبوراغلبمتحدهاياالتكهدهدمينشانشرقيآسيايتاريخ
،مـنـطـقـه    درشنامتحدتريننزديكبرايرازياديديپلماتيكفعاليت
وگـو    گفـت بهيكديگربادو  اينتابرَدكار  ، به جنوبيكرهوژاپنيعني

پـارك و،ژاپنوزيرنخستآبه،شينزوكه شدمجبورخودبنشينند. اوباما  
شـهـر  درخودميان  نشستنخستين  بهرا،نوبيجكرهرهبرهي،گيون
روي انـكـارِ  بـه ژاپـن رهبـران وادارد. تمايل ،1392ماه    اسفنددر،  هاك
جهانـي جنگطولدرژاپنسربازانوسيلة  بهجنگيهاي    جنايتدادنِ
.استآميزتوهينپكنبراي هموسئولبرايهمدوم،

انـكـار  غيرقابـل منطقهكشورهايديگربرايچيناقتصادياهميت
ولـي ،اسـت كشـور اينكشاندنانزوابه ”TPP“ هدفآنكهاست. با  
همسايگـانـش  وكشوراينبينتجارتميزانواقتصاديوسيعحجم  
دالر،ميليـارد 334ازبيش1391سالدرژاپنوچينبازرگاني(حجم 
ودشـواري بـدون كهاستدالر) چنان ميليارد256جنوبيكرهوچين
.كندمقاومتآنبرابرِدرتواندميراحتي به

بـه كـه استمصممچينرهبريكهرسدمينظربهحاضرحالدر
يـي    [مسـابـقـه    آنهـاي نشـود. چـالـش      كشيدهتسليحاتييي  مسابقه

در مـقـابـل     واكـنـش  ازروي  ، ازاين استروشنچينبراي  تسليحاتي] 
اينبهييبيانيهدرتازگي  چين به جويد.   ميدوريآميزتحريكشعارهاي
هـر از گـاهـي       الـمـلـلـي،    بـيـن  عرصهدر: ” استكردهاشارهخطرها
سـازمـان  منشـور نقضِدرقدرتسرِبربازيسياستوگراييجانبه  يك
ازيـابـد. بـرخـي       مـي نمودالملليبيناولية قوانين اصولِومتحدملل

بهالمللي،بينهايقانونتغييرباكنندميتالشداريسرمايهكشورهاي
وسيلـه   بهراسوسياليسمگفتمانِوپيشرفتفضايتايابنددستبرتري
مـحـدود  ،غيـرعـادالنـه   مقرراتوضعِوغيرمنطقينظمِنابرابر،رقابت
سـر    بـه يكديگـر بهوابستهيجهاندرمااما”  :  افزايدميدرادامه  .“ كنند
مشتـرك  سرنوشتيبايي  جامعهبهاي فزايندهطور بهكهجهاني،بريممي

نيروهـاي همهنوين،تاريخيدورانايندر.  شدن است تبديلدرحالِ  
حـفـظ  بـراي ،هماهنـگ كارِودادن هم دستدردستبابايد  مترقي
اجتماعـي پيشرفتبهدستيابيو،مشتركتوسعةوترويججهاني،صلح

.“بكوشند
 

 مؤيد   مجيد امينادامه سياست هاي خطرناك و تنش زاي  ...
 مبارزِ سياسي و مترجم پيشكسوت، درگذشت

، مبارز سـيـاسـي و مـتـرجـم           ] 1393 -1309مؤيد [ مجيد امين 
هـنـريِ      -[تشكلِ فرهنگي  “  انجمن ادبي صابر  ” پيشكسوت، عضوِ   

خـردادمـاه     6، روز   “ كانون نويسندگان ايران  ” آذربايجانيان] و عضوِ     
هـمـيـن       ، بـه   “ كانون نويسندگان ايران  ” درگذشت. در همين روز      

يي منتشر كرد. پس از سركـوبِ خـونـبـارِ خـلـق                   مناسبت، بيانيه 
وسيلة رژيم وابستة شـاه و بـا حـمـايـت                  به]  1325آذربايجان [  
ها، فرزندان آزادة اين ديار قهرمانان، به مبارزة مخـفـي             امپرياليست

مؤيد جوان نيز به تحريرية روزنامة    روي آوردند. در اين زمره،   امين        
كه مخفيانـه نشـر        -ارگانِ فرقة دمكرات آذربايجان     -“ آذربايجان” 

مؤيد به اين سبب در       ياد امين   خود را از سر گرفته بود، پيوست. زنده        
مرداد] دستگير و به يـك سـال         28پس از كودتاي ننگين [1333

، در اوج شرايط اخـتـنـاق      1338زندان محكوم شد. او ديگر بار در         
كودتايي شاه، همراه با گروهي از مبارزانِ كُـرد و             -رژيم آمريكايي 

آذربايجاني دستگير شد. با شكسته شدنِ حكم اعدامش و تـبـديـل              
1356مؤيد در سـال          مجيد امين   ،   1339آن به حبس ابد در سال     

سال در زندان، از بـنـد         18آستانة خيزش مردمي] و سپري كردنِ        [ 
 رهايي يافت. 

مؤيد در دوران طـوالنـيِ اسـارت در زنـدان، بـا                   ياد امين     زنده
از راه ترجمة آثار برجستة نـويسـنـدگـان               هايي روشنگرانه   كوشش

اي را در اسارت تداوم بخـشـيـد،           مترقي و مردمي، مبارزة اجتماعي    
عرصه درآمـده و        تالشِ ارجمندي كه، براي بسياري از جوانانِ به       

، رهنموني فرهنگـي   زده مشتاقِ اثرگذاري بر سرنوشت ميهنِ اختناق     
 و هنرآفرين دربر داشت. 

عيِ       مؤيدعالوه بر ترجمة اثر ارزشمند          ياد امين   زنده ما ت تاريخ اج
د هاوزر و       هنر ول رن شتة آ ة   رابطة هنر و واقعيت   نو ــ ــت ش و ن

     آثاري هاي برتولت برشت سيري در انديشهچرنيشفسكي، و تأليف ،
سي، تنسي ويليامز و آرتور ميلـر بـه فـارسـي                اُكي  از برشت، شون  

 برگرداند.
مؤيد، مـبـارز      حزب تودة ايران، درگذشت مجيد امين     

سياسي و مترجم پيشكسوت را به خانواده، دوستان او          
و همچنين به مترجمان، نويسندگان و هنرمندان ايـران         

 گويد. يادش گرامي باد.  تسليت مي
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قطـع منظوربهدرياييمحاصرهدريايي،  -هواينبرددردوممرحله
آسـيـا  وخاورميـانـه  بهچيندريايينقلوحملحياتيهايراهكردن
مـاالكـا  تنـگـه  مانند “ حساسنقاط” كردنمسدودباتواندميكهاست
از،“ دورراهازمحاصـره ” عنوانزير ”CBSA“  سندپذيرد. در  انجام
تـرابـري  كـل كـردن مسدود” وسيله بهچيندرياييتجارتكردنخفه

 درازمـدت جنگيكصورتدر،“چينبنادرازخارجوداخلبهدريايي
مـتـحـده   اياالتنظامينيروهايكار،اينانجامشود. براي  ميصحبت

عـمـلـيـاتـي     چنينبرايشدهفراهمهاي  امكانكارگيري بهباتوانندمي
هـاي كشـتـي  عمق،كمهايآبدرجنگمناسب،جنگيناوهايمانند
درعـمـل  كـه -آراماقـيـانـوس   غـرب مـنـاطـق   ازها،ناوچهوگشتي
-كـنـنـد   مـي تـعـيـيـن    راچـيـن  درياييتجارتترددآبيهايگذرگاه
وارداتـي انرژيواوليهموادازچيناقتصاد،نتيجه. در  كنندبرداريبهره

راهـبـردي   بـرنـامـه   كـه استهدفيچنينباگردد. احتماالٌ  ميمحروم
سـاحـلـي   جـنـگ  ناوفروندچهاراستقرارشاملمتحدهاياالت“ محور” 

سـال مـاه       ارديبهشتدرفروند. نخستين  بوده است سنگاپوردرجديد
.شدسنگاپوردر“ چانگي”درياييپايگاهوارد1392

پـيـدايـش   نشانگر“ آسيابهمحوريچرخش” خالصه،طور  بهبنابراين
مـتـحـده   اياالتدرازمدتهايسياستدرخطرناكاي  راهبردي   برنامه
ناموفقهايسياستبهواكنشيتواند    يي مي سو. از  استچينمهاربراي

فضـاي كـردن بازبراي“ نرمقدرت”نظريهپيشبردبركهباشدگذشته  
بـه اسـت پاسخـي ديگرسويازوبودمتكيچيناقتصاديوسياسي
دركشـور ايـن ترفعالمراتب بهنقشِوچيناقتصاديپيشرفتمقياس
ومـركـزي  يعضـو مقامدر“ بريكس” اتحاددرويژهبهجهاني،عرصه
.كنندهتعيين
رفـت.  نخواهـد پيشمتحدهاياالتخواستبامطابقچيزهمهالبته
استمجبوراغلبمتحدهاياالتكهدهدمينشانشرقيآسيايتاريخ
،مـنـطـقـه    درشنامتحدتريننزديكبرايرازياديديپلماتيكفعاليت
وگـو    گفـت بهيكديگربادو  اينتابرَدكار  ، به جنوبيكرهوژاپنيعني

پـارك و،ژاپنوزيرنخستآبه،شينزوكه شدمجبورخودبنشينند. اوباما  
شـهـر  درخودميان  نشستنخستين  بهرا،نوبيجكرهرهبرهي،گيون
روي انـكـارِ  بـه ژاپـن رهبـران وادارد. تمايل ،1392ماه    اسفنددر،  هاك
جهانـي جنگطولدرژاپنسربازانوسيلة  بهجنگيهاي    جنايتدادنِ
.استآميزتوهينپكنبراي هموسئولبرايهمدوم،

انـكـار  غيرقابـل منطقهكشورهايديگربرايچيناقتصادياهميت
ولـي ،اسـت كشـور اينكشاندنانزوابه ”TPP“ هدفآنكهاست. با  
همسايگـانـش  وكشوراينبينتجارتميزانواقتصاديوسيعحجم  
دالر،ميليـارد 334ازبيش1391سالدرژاپنوچينبازرگاني(حجم 
ودشـواري بـدون كهاستدالر) چنان ميليارد256جنوبيكرهوچين
.كندمقاومتآنبرابرِدرتواندميراحتي به

بـه كـه استمصممچينرهبريكهرسدمينظربهحاضرحالدر
يـي    [مسـابـقـه    آنهـاي نشـود. چـالـش      كشيدهتسليحاتييي  مسابقه

در مـقـابـل     واكـنـش  ازروي  ، ازاين استروشنچينبراي  تسليحاتي] 
اينبهييبيانيهدرتازگي  چين به جويد.   ميدوريآميزتحريكشعارهاي
هـر از گـاهـي       الـمـلـلـي،    بـيـن  عرصهدر: ” استكردهاشارهخطرها
سـازمـان  منشـور نقضِدرقدرتسرِبربازيسياستوگراييجانبه  يك
ازيـابـد. بـرخـي       مـي نمودالملليبيناولية قوانين اصولِومتحدملل

بهالمللي،بينهايقانونتغييرباكنندميتالشداريسرمايهكشورهاي
وسيلـه   بهراسوسياليسمگفتمانِوپيشرفتفضايتايابنددستبرتري
مـحـدود  ،غيـرعـادالنـه   مقرراتوضعِوغيرمنطقينظمِنابرابر،رقابت
سـر    بـه يكديگـر بهوابستهيجهاندرمااما”  :  افزايدميدرادامه  .“ كنند
مشتـرك  سرنوشتيبايي  جامعهبهاي فزايندهطور بهكهجهاني،بريممي

نيروهـاي همهنوين،تاريخيدورانايندر.  شدن است تبديلدرحالِ  
حـفـظ  بـراي ،هماهنـگ كارِودادن هم دستدردستبابايد  مترقي
اجتماعـي پيشرفتبهدستيابيو،مشتركتوسعةوترويججهاني،صلح

.“بكوشند
 

 مؤيد   مجيد امينادامه سياست هاي خطرناك و تنش زاي  ...
 مبارزِ سياسي و مترجم پيشكسوت، درگذشت

، مبارز سـيـاسـي و مـتـرجـم           ] 1393 -1309مؤيد [ مجيد امين 
هـنـريِ      -[تشكلِ فرهنگي  “  انجمن ادبي صابر  ” پيشكسوت، عضوِ   

خـردادمـاه     6، روز   “ كانون نويسندگان ايران  ” آذربايجانيان] و عضوِ     
هـمـيـن       ، بـه   “ كانون نويسندگان ايران  ” درگذشت. در همين روز      

يي منتشر كرد. پس از سركـوبِ خـونـبـارِ خـلـق                   مناسبت، بيانيه 
وسيلة رژيم وابستة شـاه و بـا حـمـايـت                  به]  1325آذربايجان [  
ها، فرزندان آزادة اين ديار قهرمانان، به مبارزة مخـفـي             امپرياليست

مؤيد جوان نيز به تحريرية روزنامة    روي آوردند. در اين زمره،   امين        
كه مخفيانـه نشـر        -ارگانِ فرقة دمكرات آذربايجان     -“ آذربايجان” 

مؤيد به اين سبب در       ياد امين   خود را از سر گرفته بود، پيوست. زنده        
مرداد] دستگير و به يـك سـال         28پس از كودتاي ننگين [1333

، در اوج شرايط اخـتـنـاق      1338زندان محكوم شد. او ديگر بار در         
كودتايي شاه، همراه با گروهي از مبارزانِ كُـرد و             -رژيم آمريكايي 

آذربايجاني دستگير شد. با شكسته شدنِ حكم اعدامش و تـبـديـل              
1356مؤيد در سـال          مجيد امين   ،   1339آن به حبس ابد در سال     

سال در زندان، از بـنـد         18آستانة خيزش مردمي] و سپري كردنِ        [ 
 رهايي يافت. 

مؤيد در دوران طـوالنـيِ اسـارت در زنـدان، بـا                   ياد امين     زنده
از راه ترجمة آثار برجستة نـويسـنـدگـان               هايي روشنگرانه   كوشش

اي را در اسارت تداوم بخـشـيـد،           مترقي و مردمي، مبارزة اجتماعي    
عرصه درآمـده و        تالشِ ارجمندي كه، براي بسياري از جوانانِ به       

، رهنموني فرهنگـي   زده مشتاقِ اثرگذاري بر سرنوشت ميهنِ اختناق     
 و هنرآفرين دربر داشت. 

عيِ       مؤيدعالوه بر ترجمة اثر ارزشمند          ياد امين   زنده ما ت تاريخ اج
د هاوزر و       هنر ول رن شتة آ ة   رابطة هنر و واقعيت   نو ــ ــت ش و ن

     آثاري هاي برتولت برشت سيري در انديشهچرنيشفسكي، و تأليف ،
سي، تنسي ويليامز و آرتور ميلـر بـه فـارسـي                اُكي  از برشت، شون  

 برگرداند.
مؤيد، مـبـارز      حزب تودة ايران، درگذشت مجيد امين     

سياسي و مترجم پيشكسوت را به خانواده، دوستان او          
و همچنين به مترجمان، نويسندگان و هنرمندان ايـران         

 گويد. يادش گرامي باد.  تسليت مي



 948شمارة  1393خرداد ماه  12دوشنبه    12 

ازتـري بـزرگ سـهـم  طـرح ايـن را دربر دارد.   چين  ايهستهونظامي
 ،كـنـد  ميجا  جابهآراماقيانوسسويبهرامتحدهاياالتنظامينيروي
آوردنِوجـود    بـه و      ،دهـد مـي افزايـش راراهبرديهايپايگاهشمارِ
را الزم   هدفمند   تمركزيباوايمنطقههايقدرتديگرباهاييپيمان
/دريـايـي  نبردمانندتاكتيكي،هايدرگيريبرايريزيبرنامهداند، و   مي

بـراي دريـايـي  قـدرت ازگيريبهرهواي،هستهدرگيريبدونهواييِ
شـرح دقت  بهراچينتجارتعمدهمسيرهايدرگرهيهاينقطهمهار
.دهدمي

كنفرانـس دراش  سخنرانيدر،  متحدهاياالتدفاعوزيرهيگل،چاك
اياالتهاي  تالشگسترةبه،1392ماهخرداد،“ الشانگريوگوي  گفت” 

تـمـامـي   بـا بـيـش  وكـم   -نظاميوسياسيروابطتحكيمدرمتحده
همكـاري دربارهد.  او   كراشاره-آراماقيانوسوآسيامنطقهكشورهاي

كـره ژاپـن، بـا نـظـامـي   ترِگستردههاي  ارتباطمواردبيشتردروفراتر
ويـتـنـام،   برمه،مالزي،بروني،سنگاپور،اندونزي،استراليا،هند،جنوبي،
.دادتوضيحسخن گفت و تايوانوتايلندنيوزيلند،فيليپين،
بهنزديكداردقصدمنطقهدرنيروهايشتقويتبرايمتحدهاياالت

نـيـروهـاي   وكـنـد،  گسيـل [به اين منطقه]   راشنظامياننفر از هزار10
 جا كـنـد،     جابهآراماقيانوسغربمنطقهبهجنوبيقسمتازراديگري

كـره بـه رانفـر 500هزار و 28دارد،نگهژاپندررانظامينفرهزار40
پايگاه كند. منتقلآراماقيانوسدرگوامجزيرهبهراهزار تن5وجنوبي
داد،خواهـد جايخوددرراآمريكاييتفنگدار2500استراليادرداروين
خـود خـاك دررامـريـكـايـي    آسربـاز 5000نوبتبهبارهرفيليپين

تـوانـايـي   كـه جنگـي ناو4برايساحليپايگاهيسنگاپوروپذيردمي
اخـتـيـار   دردارنـد راساحلبهنزديكوعمقكمهاي  آبدردرگيري
دردريـايـي  هايپايگاهازسربازهزار  16داد.   خواهدقرارمتحدهاياالت
تـوان    مـي ،1399سـال تا،  بود. درجمع  خواهندانتقالبرايآمادهژاپن
جملهازمتحدهاياالتهواييودريايينيرويمنابعازدرصد60گفت
مـتـحـده،   ايـاالت دريايينيرويرزمناوهاياكثروهواپيمابرناوشش

وسـاحـلـي   عـمـق  كـم هـاي آببـراي ويـژه رزمناوهايها،ناوشكن
افـزايـش  باآمادگياينشوند.   مستقر مي آراماقيانوسدر،هازيردريايي

اقيانوسبندرهايدرپهلوگيريونظاميهايتمرينگستردگيوشمار
درمـتـحـده   اياالتنظامينيروهاياكنون. هم شدخواهند تقويتآرام

پهلـوگـيـري   250ودهندميانجامسالدرنظاميتمرين170،منطقه
هـاي تـمـريـن   ،هـا    آناز. يكي  شود  بندرها انجام مي  درجنگيناوهاي
ماه   ارديبهشتدرجنوبيكرهومتحدهاياالتميانآميزتحريكنظامي
درآنهـاي افـكـن  بـمـب  ومريكايـي آسربازهزار 10حضور با1392
شـمـالـي    كرهدولتسويازرا  يمتقابلواكنشكهبودكرهجزيره  شبه

نظـامـي  مضمونِتقويتدرحالِمتحدهاياالت،همزمان.گرديدموجب
سـركـار  بـا كهژاپنمورددرويژه  به. اين  استاش  ايمنطقهاتحادهاي

وزيـريِ نـخـسـت      هبناسيوناليستينهايت  بهراستيِ و   دستدولتآمدن
بـا  “  قـدرتـمـنـد    ژاپنـي : ” استدادهقولكه1391آذرماهدرآبهشينزو

هـزيـنـه   [ژاپـن]      كنونـي . دولت كند  ميصدقبسازد  “ قدرتمندارتشي” 
سنكاكوجزايرقبالدرترخصمانهموضعياست،دادهافزايشرانظامي

درپيش گـرفـتـه   شوند) ميشناختهچيندرآن گونه كه  ،ديايوجزاير(يا 
اساسيقانونجويانة  صلحهايمحدوديتازارتشكردنِآزادبهواست
اسـت كـرده تشويقراآبهشينزودولت متحدهاست. اياالت مصممژاپن

درسكنهازخاليهايجزيرهسربرموجودهاياختالفپيرامونژاپنتا  
دولـت .  كـنـد  برخـورد چينباترتهاجميموضعيبا  شرقيچيندرياي
بـراي رو گرديـد،    روبهواشنگتنتأييدو  خشنوديباكهدر حركتي   ژاپن

اياالت    عالوه،  به. كردتوافق  كشورنظاميبودجهدرصدي2/9افزايش
رادارگريزپروازِ  عمودجنگندهفروند1396،42سالتاداردقصدمتحده

گـردان دوو   F-35B كوتـاه مسيردربرخاستونشستقابليتبا
 كـه دهداسكانژاپندررا MV-2222 عمودپروازِترابريهواپيماي
ارتشتادهدميامكانژاپنسناكو به جزايردردرگيريبروزدرصورت

.داردگسيلآنجابهسرعت بهراخود
وخـود حضـور گسـتـرش  درحـال متحدهاياالتنيزجنوبيكرهدر

مجتمعاست. چينبرضدمرزيادعاهايپيش كشيدنِ به  آن كشور تشويقِ  
پانامـا آبراهاحداث زمان ازساختمانيمحوطةترين بزرگكهاي نظاميپايگاه
ساخـتـمـان   دردستدالرميليارد11هزينهبااكنونهماست،  شدهشناخته

ايـن درمسـتـقـر   نظاميـان بيشترپايگاه،اينساختمان  تكميلازاست. پس  
شد. اين خواهندمنتقلآنجابهشود،  بالغ مي نفر500هزار و   28هبكهكشور
شـدن اضـافـه  دارد. بـا    قـرار ] سـئـول  [ پايتختجنوبمايلي40ِدرمجتمع
خوددررانفرهزار44جديدپايگاهاين،يشانهاخانوادهوغيرنظاميكاركنان

آسـيـا  درنـظـامـي   پايگاه  ترينبزرگبهآن را درنتيجه،كه  دادخواهدجاي
هـاي جزيرهتااستشدهتوصيهجنوبيكرهبههمچنين.كردخواهدتبديل
كشورجنوبمايلي100ِدر    ”Jegu”جزيرهويژه  به-چينمجاورتدرخود
كـره ارتـش . كـنـد  نظاميتجهيزرا-چيندرشانگهايشهرمايلي300ِو

درگانگجيانـگ دهكدهدراي  دريايينيرويپايگاهساختمانحالدرجنوبي
 جـنـگـي   ناو20ازبيشوزيردرياييجايگاهكهاستبرده  نامجزيرة  جنوب
كـره نـظـامـي   نيروياستفادهبرايپايگاهاينكهشودميگفتهاگرچهدارد. 

هـاي زيردريـايـي  برايكهدهدمينشانآنمهندسياما،بودخواهدجنوبي
پيـمـان  بنا براست.  شدهطراحيمتحدهاياالتهواپيمابرناوهايوايهسته
متـحـده  اياالتدريايينيرويمتحده،اياالتوكرهجمهوريمشتركدفاع
خودهايناوشكنوهواپيمابرناوهايشكاري،ايهستههايزيردرياييبراي
.داشتخواهددسترسيپايگاهاينبه

دوبـارة گستـرش درحالِمتحدهاياالتتهاجمي،ديدگاهاينچارچوبدر
مـورد درفـيـلـيـپـيـن      ادعاهـاي ازپشتيبانيوفيليپيندراش نظاميحضورِ
.است Spartly نزاعموردهايجزيره

هوايـي نبرد” ،دهدميتشكيلرااتحادهااينبنيادكهينويننظاميآموزة
 راهـبـردي  برنـامـة  راآموزهايندارد.  پنتاگون   نام ”ASB“ يا“  دريايي  -

سـويِ ازكـه    كـنـد  ميترسيمييمنطقهبهاي  اندازيضددستوپيشگيرانه
.كندميتهديدرا  ،قدرتشازاستفادهبرايمتحدهاياالت “حقِ“،كشوري
دستراهبردسـوي ازقـدرت نـمـايـش   ازجلوگيـري هدفبا،اندازيضد
مـتـحـده   ايـاالت بـرتـريِ  وضعيـت بدون  است: منطقهدرديگركشورهاي

يهـا    هـمـكـاري   ومريكاآاتحادهاي“ حقانيت“ “قدرتش،  تحميلمنظورِ  به
كـاهـش  رامـتـحـد   ايـاالت نفوذوامنيت،گيرندميقرارسئوالزيرامنيتي

 -هوايينبرد” كلينظريه.دادخواهدافزايشرابرخوردهااحتمالودهدمي
وحمايتبا  ”CSBA“  طرحاساسبربارنخستين ]،”ASB”[يا“ دريايي
چـهـار  دفاعـي برنامهبرايرسميطور  بهسپسوده شد پرورپنتاگونبودجه
.گرفتقرارتأييدمورد2010سالدرساله

ي مفهومتوسعهدرحاليكديگرباشان  همكاريدردرياييوهوايينيروي
هـمـه  دردشـمـنـان   ومهاجمانشكستمنظورِ  به  مشتركنبردبراينوين
ضـد هـاي       امـكـان  بهكهدشمناني،جملهازاند، نظاميعملياتهايعرصه

مـفـهـوم،   ايـن .  مـجـهـزنـد    پيشرفتهييمنطقهبهاندازيدستوپيشگيري
درزمـيـن،  رويهوا،درنظاميعمليات هاي امكانهمهدرآميختنچگونگيِ

بـرابـر  درفزايـنـده  هايچالشبامقابلهبرايمجازيفضايوفضادردريا،
شـرايـط  درجـهـان  سـراسـر  درعملياتادامهوحفظومريكاآعمِلآزاديِ
.كندميبررسيرابحرانوآرامش
ايـاالت نيروهايآندركهشودميآغاز“  سهمگين” ي  كارزاربانبردطرح
قـرار حـملـه  مـورد راچينكننترلوفرماندهياطالعاتي،مركزهايمتحده

ازمريـكـايـي   آنيروهايدادنقرارهدفامكانازراچينارتشتادهندمي
چـيـن  درونبـه رانبردمريكاآبعد،مرحلهدرسازد. فلجخودسواحلطريق
قـرار حـملـه  مـورد راچـيـن  ايماهوارهضدودوربردهايموشكوبردمي
ديـگـر  وفرمـانـدهـي   وكنترلمركزهايهوايي،دفاعهاي  سامانهدهد،مي

.كندميمختلرااندازيدستضدهايسالح
 عملياتطرحِ نبرد و    چين، “ آميزِصلحخيزشِ” راهبرديِبرنامهچارچوبدر

بـراي تـالش است. هـرگـونـه    تهاجميبسياريپاسخآمريكا كه در باال آمد،  
در حـكـم  كشوراينرهبريسويازآسانيبهتواندميچيندرونبهحمله

به،نبردگردد. طرح قلمدادآنايهستهمركزهاي بردنبينازبرايكوشش
بـدون هـاي افكـن بمبشاملدوربردتهاجميِهايموشكهاي    امكانتوسعه

مـورد راچـيـن  ايهستـه  مركزهايبتوانندكهترپيشرفتهرادارِضدسرنشينِ
.داردنيازدهندقرارحمله

ادامه سياست هاي خطرناك و تنش زاي  ...

 13ادامه  در صفحه 
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

مـاه،     ارديبهشـت  16روز   ،تخصصي كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري   
دهد و هـيـچـگـاه          ديوان عدالت اداري فقط بر مبناي قانون حكم مي        ”   : گفت

اگـر دسـتـمـزد       ”   : ؛ ولي كرمي اضافه كرد“ مصلحت انديشانه راي نخواهد داد 
هاي كوچك وجود     كارگران افزايش يابد امكان پرداخت اين دستمزد در كارگاه        

گزارش خبرگزاري مهر،     به“  ندارد يا ممكن است كارگران بيشتري بيكار شوند.        
 ،اكبر بختياري، رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداري         ماه، علي   ارديبهشت  22

در هـيـئـت         92شكايت كارگران نسبت به تعيين دستمزد سال        ”   : اعالم كرد 
بـنـابـر    “  تخصصي ديوان عدالت بررسي و از سوي هيئت تخصصي رد شـد.             

 يـي    از نمايندگانِ كارگري در نامه      يي  عده  خردادماه،4  گزارش خبرگزاري مهر،  
اعتراضي به ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و           

 93، شكايت از مزد   92به موازات پيگيري شكايت از مزد ”   : اند وزير كار نوشته 
بارِ ديگر، بعد از گذشت بيش از يك سال، قوة مجريه           “  را نيز كليد خواهيم زد.     

ماهيت ضدكارگري    اي با هم،      در تباني   و قضائيه رژيم واپسگراي واليت فقيه     
را به نمايش گذاشنتد.شان  و ارتجاعي

بر نظامِ بـهـداشـت و           ها  يارانه  مخربِ برنامه هدفمندي  اثرِ  
 سالمت

در گرماگرم تبليغات پر سروصداي دولت روحاني در خصوص ايجاد پوشـش          
بيمه براي تمامي افراد جامعه، رييس سازمان نظام پرستاري تهران با انتـشـار              

توزيع نـامـنـاسـب       نسبت به     ،هاي وزارت بهداشت    به برنامه   اعتراضي  يي  نامه
ها در حوزه سالمت و عواقب آن بر زندگي مردم هشدار             منابع هدفمندي يارانه  

داد. پيش از او، گروهي از پزشكان و متخصصان سراسر كشور ضمن انتقاد از                
هاي وزارت بهداشت نسبت به اثرهاي ناگوار اجراي برنامه هدفمنـدي             سياست
 11  ،. خـبـرگـزاري مـهـر         ندبود    ها بر سالمت جامعه واكنش نشان داده        يارانه

 ؛هاي سـالمـت     افزايش سهم مردم در هزينه    ” بود:       گزارش داده   ،ماه  ارديبهشت
ميزان سهم پرداختي از جيب مـردم را           1387آمارهاي رسمي مربوط به سال      

سال شواهدي وجـود دارد        4يا    3كند، ولي در طول اين        درصد عنوان مي    53
 “است.  درصد رسيده 70كه اين عدد افزايش پيدا كرده و تا نزديك 

پرداخت هزينه دارو و پزشك     كه  دهند    آمارهاي رسمي ديگري نيز نشان مي     
شـود. افـزايـش          مـي منجـر    زير خط فقر  درصد مردم به 5به سقوط   هرساله

سـازي     با برنامه خصـوصـي       ،مردم  از سوي هاي درمان و دارو       پرداخت هزينه 
 دارد.ارتباط مستقيم  در بخش سالمت  ويژه به

هاي خصوصـي بـيـمـه        با تضعيف سازمان تامين اجتماعي و حضور شركت     
درصـد بـزرگـي از كـارگـران،              ،و ازاين قبيل    ،مانند بيمه دي، بيمه طاليي    

طـورعـمـده از         را بـه     هاي درمان     هزينه  ندكارمندان و معلمان كشور مجبور    
هاي خصـوصـي در بـخـش          پرداخت كنند. اكنون حضور اين بيمه       شان  جيب

جدي براي كارگران، بازنشستگان، مستمـري بـگـيـران و           يدرمان به معضل  
اسـت.        و نارضايتي ژرف آنان را برانـگـيـخـتـه      شده  تبديلآموزگاران كشور  

اجـتـمـاعـي و بـرنـامـه              -هاي كلي اقتصادي در چارچوب سياست    ،عالوه  به
سازي، دولت روحاني طرح اصالح قوانيـن تـامـيـن           زدايي و خصوصي    مقررات

هاي بيمه خصوصي خارجي و داخلي را  تدوين           سود حضور شركت    اجتماعي به 
بهداشت و سالمت جـامـعـه         مسئلةها،    است. با اجراي اين طرح       كرده  و آماده   

ها ازجمله قـيـمـت       بازهم بيشتر و بيشتر روبه وخامت خواهد گذاشت و هزينه         
. معاون وزير بهداشت دراين زمينه اعتراف        خواهند يافت دارو و پزشك افزايش     

يك بيماري پرهزينه مثل سرطان به يك خانواده يا شخص تحميـل  ” كند:    مي
زير خط فقر برده و آنها را متحـمـل            تواند مردم را به     شود، اين شاخص، مي     مي

بـار در كشـور مـا در              هاي مصيبت   عدد هزينه   ... بار كند   هاي مصيبت   هزينه
مـاه     ارديبهـشـت    11  ،[خبرگزاري مهر  “  است  هاي اخير متاسفانه باال رفته      سال
بـه مـعـنـاي رشـد          ها    يارانهدرچنين اوضاعي اجراي برنامة هدفمندي   . ] 93

طيف گسـتـرده       ويژه  بهها و تحميل مصيبت بيشتر بر جامعه          آور هزينه   سرسام
 زحمتكشان فكري و يدي است.

گردي جدي در حوزه سالمت       اخير عقب   هاي  سال  ، در آمارهاي رسمي   بنا بر 
هاي عفوني و مهلك در سراسـر         و بسياري از بيماري   است  داده      و بهداشت رخ  

اند. در يكي از آخرين آمارها، انجمن فيزيوتراپي ايران بـا              كشور گسترش يافته  
پزشكي مناسب  هاي    امكانبه    شان  هشدار نسبت به فقر مردم و عدم دسترسي       

درصد در كشـور افـزايـش          80هاي اسكلتي     ، بيماري كه  كرد  موقع اعالم     و به 
هاي جنوبي و جـنـوب          كشور ازجمله استان    هاي  منطقهاست. در برخي       يافته  
كننـده بـراي       نگران  يي  پديده    هاي حاد تنفسي و ريوي به       انواع بيماري   ،غربي

 است. شده  تبديلآينده جامعه 

پيوسته هزينة دارو و   طورِ بهها  از زمان آغاز اجراي برنامه هدفمندي يارانه     
  كـرده    رو   روبـه امر سالمت مردم را با خطر           و اين   اند  درمان افزايش داشته  

با خواست مردم ميهن ما براي        روياروييها در     است. برنامه هدفمندي يارانه    
 پزشكي و رايگان قرار دارد.هاي  امكاندسترسي به 

 
هايِ كشور ها و تاالب نابوديِ جنگل

يس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رييس جمهـور          ئكه ر   در حالي 
ها و مقابله با ريـزگـردهـا     ميليارد ريال براي احياي تاالب 700از اختصاصِ   

كند كه موضوع احيايِ دريـاچـة ارومـيـه و               خبر داده و ابراز اميدواري مي     
كار قرار دارند، مديركـل مـحـيـط            هاي بختگان و هامون در دستور       درياچه

درصد از آب درياچة ارومـيـه      7، تنها   كه  زيست آذربايجان غربي اعالم كرد    
: نـوشـت  در گزارشـي     ،ماه ارديبهشت 10 ،است. خبرگزاري مهر باقي مانده  

ميليارد متر مكعب آب درياچه اروميه باقـي مـانـده و         283درحال حاضر ” 
 93،   [كـه]      اين معناسـت      خود اختصاص داده كه به      درصدي را به    7سهم  

شده و ميزان شوريِ آب در دريـاچـة      درصد از آب اين سرماية ملي خشك  
گرم در هر ليتر است كه تقريباً دو برابر ميزان اسـتـانـدارد آن                  400اروميه  

حالت فوقِ اشباع رسيده و اين نشانگر روند سريع خشـك شـدن                بوده و به  
زمـان بـا        هـم “  درياچه اروميه و افزايشِ ميزان غلظت نمك در آب است.          

از قـول      ،ماه  ارديبهشت  14  ،دهنده، خبرگزاري ايسنا    انتشار اين برآورد تكان   
بـا  ” نـوشـت:         ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و نمايندة اروميـه         

خشكي درياچه اروميه و وزش بادهاي نمك، مردم منطقه بـا مشـكـالت         
هاي زيادي براي رفع مشكـل ايـن دريـاچـه               شوند. پول    تنفسي روبرو مي  

درستي براي دريـاچـه        شده وليكن هيچكدام ازاين منابع به         تخصيص داده 
عالوه بر درياچة اروميه، وضعيت درياچة هامون       “ است.     اروميه هزينه نشده  

در استان سيستان و بلوچستان، درياچة بختگان در استان فـارس، تـاالبِ        
الـعـاده      فـوق   ،و تاالبِ انزلي در استان گيالن       ،گاوخوني در استان اصفهان   

و    انـد    وخيم است. برخي مانند درياچة بختگان و هامـون خشـك شـده               
است. ها را گرفته  هايِ سپاه آخرين نفس اين درياچه سدسازي
 اش،   برانگيز اينكه، سپاه با تاكيد بر منافعِ مالي و سودجويـانـه             ملأنكتة ت 
تخريبِ سدهاي اطراف درياچه اروميه و هامون و بـخـتـگـان               با  كماكان  
از قول نماينـدة ارشـد       ،ماه  ارديبهشت  15  ،است. چندي پيش ايسنا      مخالف

هـاي     المللي حفاظت از تاالب     هنگام ميزگرد تخصصي بين   به  سازمان ملل   
تـر     با صراحت نظر كارشناسان ايراني مبني بر تخريب هرچه سريـع            ،ايران

تخريـب سـدهـا بـراي         : ” نوشتو  ،ها را تاييد كرد    سدهاي اطراف درياچه  
“حلي است كه بايد با مشورت دولت انجام شود. ها راه احياي تاالب

النبيـاء سـپـاه در اطـراف             قرارگاه خاتم   وسيلة  بهها سد غيراستاندارد      ده
كه همگي از عوامل نابوديِ       اند  ها و رودهاي مهم كشور احداث شده        درياچه
هـاي     ها، جـنـگـل    عالوه بر تاالب.ندهاي كشور ها و رودها و جنگل  تاالب

هزاران اصله درخت در جنگل اَبر واقـع           اند.   كشور با سرعت درحال نابودي    
تنـهـا     ،هاي زاگرس و چندصدهزار درخت بلوط در جنگل  ،در استان گلستان  

اند. به اين وضعيت بايد تصرف غيرقانونـيِ      سال اخير نابود شده     يكدر طول   
و كوير را افزود تا ژرفاي فاجعـه          ،حصار  جير، سرخه فهاي ملي     اراضي پارك 

 در گزارشي يادآوري كـرد     ،ماه  ارديبهشت  16  ،تر شود. خبرگزاري مهر      روشن
هـاي     هزار متر مربع اراضي پـارك    18شش سال اخير حدود  در طول،  كه

تصـرف     شـدة جـاجـرود بـه           حصار و منطقة حفاظـت      ملي فجير و سرخه   
سپاه پاسداران، بنيادهاي انگلي، و     متعلق به   هاي    شركت  : خواران(يعني   زمين
بود كـه ايـنـك بـا             اصطالح سازندة مسكنِ مهر) درآمده         ها شركت به    ده

.شوند مي  كوشش مدافعان محيط زيست بازپس گرفته
گفتة معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست كشور، در             بنا به 

قـيـمـت       و بسـيـار گـران         فرد  به  منحصرهاي درياييِ     خليج فارس مرجان  
عالوه بـر      ،در درياي خزر    ،و در شمال كشور     اند  درحال نابودي   طورِكامل  به

و جمعيت ايـن      اند  ياب، هزاران فُك خزر نابود شده       انقراضِ انواع ماهيان كم   
هـزار قـالده        110هزار بـه     700ميليون و  1تنها پستاندار درياي خزر از  

.ندا كاهش پيدا كرده
هاي جانوري و گياهـي و زوال و            تخريبِ محيط زيست و نابوديِ گونه     

هـاي رژيـم        دليلِ عملكرد و سـيـاسـت         ها در درجه اول به      خشكيِ تاالب 
است. اين روند كماكان ادامه دارد!  فقيه رخ داده واليت
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سياستمحوريچرخشِ” كهبودكلينتونهيالريخانمبارنخستين
در1390مـاه    در آبانييمقالهدررا“ آسيابه[نسبت]      آمريكاراهبرديِ
پيشيـن امورخارجهوزيرمقامدر اود.كرتعريفالملليبينمسائلنشرية
مـتـحـده   ايـاالت بـراي آسـيـا  درآزادبازارهاي” :نوشت،اوباماباراك
آخـريـن  بهدسترسيوتجارتگذاري،سرمايهدرسابقهبيهاييفرصت

دروندرمـا اقـتـصـادي   بهبودآورند.   پديد مي راآوريفنوردهايادست
ازبـرداري بـهـره  بهآمريكاييهايشركتتواناييوصادراتبه،كشور
ديـد دارد. از بستگيآسيادركنندگانمصرفرشديابندهوگستردهمنابع

هـر آراماقيانوسحوزهوآسياسراسردرامنيتوصلححفظراهبردي،
امـنـيـت   ازدفـاع درچـه گردد،ميحياتيجهانيرشدبرايبيشترچه

هـاي    سالحگسترشبامقابلهدرچهچين،جنوبدريايدركشتيراني
هـاي فعاليتشفافيتبرقراريدرچهوشمالييكرهسويازايهسته
.“منطقهآندراصليبازيگراننظامي
كهبوداينآرامحوزة اقيانوس نو بر از  تأكيد  اينازاوبامادولتقصد

 يدورخاورمـيـانـه   دربوشدولتخوردةشكستنظاميهاي  مداخلهاز
پيوندخارجيسياستبهرااقتصاديوضعيتبهبودساننيهموجويد
نبايـد ايناماداخلي. مصرفبرايسياسيييبيانيه:  ديگرسخني به. زند
خارجـه اموروزارتاريِذسياستگتداومِوتنيدگي  درهممشاهدةازراما

سـال دربـوش جورججمهوريرياستزمانبازدارد. در  متحدهاياالت
بـه مجهززيردرياييناوگانازدرصد60انتقالبهمتحدهاياالت،1384
معـنـاي   بهسياستد. اين كراقدامآراماقيانوسحوزهبهاش   اتميسالح
تـأمـيـن   راسـتـاي  درمتـحـده  اياالتهايتعهدميزانازشدنكاسته

جـايـگـاه   جابجـايـي  وكوچندگيتنهابلكه،نبودخاورميانهدرمنافعش
هايپايگاهيعنيهند،اقيانوسبهبيشترنزديكيقصدبهآنجغرافيايي
جـزيـره  وكـنـيـا   يـمـن،  سومـالـي،  بهجيبوتي،كشورهايدرپهبادي

ازبـيـش  سياستـي آسيا،سويبهچرخشيچنيناما.بودگوگارسياديه
در    مـتـحـده   ايـاالت تلويحـيِ عزمسياستاست. اين  خطرناكاندازه
برمالرامنطقهدريابندهگسترشحضورازچينبازداشتنبرايگذشته

يـي كشورهايعني منطقه،ديگرهايقدرتدنكردرگيرپيِدروكندمي
 ”revanchism“بـه    ي شـديـد    گرايشداراي  دولتيباژاپنمانند

رفـتـه)،      دستازهايسرزمينگرفتنبازپسبرايتوزانهكين(ديدگاهي 
،دارد   اساسـي جنبهدوسياستاين.استسياستيچنينپيشبردبراي
سـيـاسـتـي    ،آن  اقتصاديجنبه.استنظاميديگريواقتصادييكي

چيندرثباتيبيوجود آوردن   منظورِ به   بهمتحدهاياالتكه  استديرينه
بـر اميدشان1380و1370هايسالدهد.  در  ميادامهرا، آن دروناز
واقـتـصـاد   بـازار شـدن بـاز خارجـي، گذاريسرمايهحجمكهبودآن

،جهانـي تجارتسازماندرتعضويپاگيرِ  و  دستضوابطوهامحدوديت
گردد.را باعث   كمونيستحزبحاكميتتضعيفودولتيبخشسقوط
گريبانگـيـر  كهبحرانيبرابردرباالنرخيباچينرشدآن،جاي  بهولي

شـد 1390و1387هـاي سـال زمـانـي  بـازه درجهانـي داريسرمايه
 رشـد وتـوسـعـه   درمـدت، ايـن دراست. چـيـن    يافتهادامههمچنان

اجـالس دركـه “  ايمـنـطـقـه    فـراگـيـر   اقتصاديمشاركتسازمان” 
اسـت.  بـوده پيشگـام ،گرديدآغاز1390سالدر“ آنآسه”كشورهاي

عضـو 16اقتـصـادي  گروهسوياز“  گستردهمشاركت” سازمان  هدف
كشورهايبهكهاستاي   تجاريآزادمنطقهايجادآرام،اقيانوسمنطقه
.كنندحفظراخوداقتصاديچرخهاستقاللتادهدمياجازهعضو

پس1390سالدرسازمان،اينفعاليتبهواكنشدرمتحدهاياالت
 “ آراماقيانـوس سويدوميانمشاركت” بهموسومگروهيتشكيلاز

اسـتـرالـيـا،    متـحـده،  اياالتداد. كشورهاي  قرارآنرهبريِدرراخود
وويتنامسنگاپور،پرو،نيوزيليند،مكزيك،مالزي،شيلي،كانادا،برونئي،

هـم بـا كشـورهـا  ايندهند. ميتشكيلراگروهايناعضايژاپنتازگيبه
، كـه دارنـد اخـتـيـار   درچيـن بدونراجهانياقتصادازدرصد40تقريب  به
شـده  شـنـاخـتـه    “ چينبدونهمهپيمان” به  كارانسياستمياندر،طنز  به

.است
وصـادرات افـزايـش     “آراماقيانوسسويدوميانمشاركت”گروه هدف

آن را  مخـالـفـان،   است. متحدهاياالتاقتصاديچرخهدرآوردنتحرك  به
بـه [در نتيجة آن]    كهشناسندميبزرگهايشركتسويازجهانيكودتايي
ورخـنـه  بـا راشـان          قـدرت هـا    و شركت شودميدادهبهاكمدمكراسي

د. هـرچـنـد     كرخواهنداعمالمردم،زندگيهايعرصهتماميدرگيري  جاي
راهاطـالعـات  ازامـا ،اسـت گرفتـه صورتدرپنهانكامل  طورِ  بهوگوها  گفت
ازتـوانـنـد     ميبزرگهايشركتكهشودميهدريافتطور  اينبيرونبهيافته
مـقـررات  كههاييدولتازگذارانسرمايهوهادولتمياندعاويحلطريق

راكشـاورزان وكـارگـران  ازحـمـايـت   هـاي قانـون ياغذاييموادسالمت
وجـود آمـدنِ       بهباعثكهشوندمدعيوكنندشكايترسانندميتصويب  به

انـد.     ه   شـد احتمـالـي  سودهايفرآيندبهرساندنزيانياتجارتبرايمانع
هـاي قـانـون  حـداقـل،  دستمزدميزانكار،آتيوكنونيهايقانون،بنابراين
[هـا]  دادگـاه درتوانندميزيستمحيطحفظمقرراتو،تندرستيوسالمتي

.شوندكشيدهچالش به
ازترفزون،طرحاينهدف  [ طـرح ايناست.   بازرگانيوتجارت[سودبريِ

فـراهـم  فرامليتـي هاي  شركتترينپرقدرتوترينبزرگبرايراتسهيالتي
باوقانونينهادهايزدنِدورباتوانند]   [بر پاية اين تسهيالت مي     كه  آورد  مي

اي   سياسـي سامانهدركهكننداقدامهاييقانونتدوين  وگو به   گفتومذاكره
، نـمـونـه   برسانند. براي  تصويب  بهها را     آن  توانستنخواهندهرگزدمكراتيك

نامدارداروهايدرازمدتثبتباكههستندآنپيدرداروسازيهايشركت
تـر ارزانبسيـار اماهمترازومشابهداروهايتوليدامكانتجارتي،دار]  [مارك 

كـنـگـره   ازاوبامادارند. نگاهباالراداروهاقيمتوكنند  سلبهادولتازرا
اقيانوسدوسويمشاركت” اليحة  سريعتصويببهخواهدميمتحدهاياالت
واصـالح وارسـي، وظـيـفـه   ،   شودتصويباگراليحهاين. دردهدتن“  آرام

كنگـره ايِاساسنامهوظيفهازرابرده  نامنامهپيمانمفاداجرايدرتجديدنظر
.كردخواهدسلبمتحدهاياالت
جـداسـازي  وسـازي محـروم كهنامهپيمانايناصليهدفمورددرنبايد
راهـدف اين  اوباماداشت.   ترديديهيچاستجهانياقتصادسامانهازچين

چـيـن  بـجـز  كشورهـا همهباراخودتجاريروابط” د:   كربيانگزارهاينبا
فشـار الـمـلـلـي    بيناستانداردهايرعايتمورددرچينتاكنيمميبازسازي
هـاي شركـت سويازطورآشكار بهاستانداردهااين“.كنداحساسرابيشتري
فـراهـم  نيـز راها  آناجرايقانونيابزارواندشدهتعريفامريكاييفرامليتي

پـيـشـنـهـاد     وطرحهرنهاييهدف،  كلسيجينپروفسورگمان  اند. به  آورده
 “يـكـم  وبيسـت سدهدرنويننسلنامهپيمان”اين درمتحدهاياالتعمده
وبـازداري ،رايـت]    [كُپي تاًليف  حقِازترسختگيرانهحمايتويژه  به،استچين

بـراي هـايـي  قانـون وهاروشو  “ رقابتيضد” دولتي  هاي  همؤسسخودداري
.“پاگيرودستاندازهازبيشوتوجيهقابلغير”مقررات بهدادنپايان

محاصرهبرايپيشينهايبرنامهشدت بخشيدن به  طرحايننظاميجنبه

سياست هاي تنش زا و خطرناك 
  اياالت متحده در حوزة
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گـويـد:      اين تندروهايِ مخالفين دولت روحاني مـي         يِپرسروصدا
ها منـافـع      يبعض  يبرا  يترديد نكنيد كه پشت هر شعار تند سياس       ” 

ارزيابيِ محـبـيـان، در       اين  بر پاية     “ . نهفته است   يفراوان  ياقتصاد
دولت و تحليل     مورد هـا،    آندر كنـارِ       و  -گرانِ هوادارِ آن    تبليغات 
بـايـد     -بخشي از اپوزيسيـون  همراه بههايي از اصالح طلبان      بخش

ارزيابـيِ  اين  “  هاي اينچنينِ   گروه” توان در     ميها را نيز      گفت كه آن  
مذاكرات بسيارمحرمانه با آمريكـا  ،كهآن  برانگيز  توجهمحبيان يافت.    

طرفـي   يعني  ترين طرف مقابل رژيم واليي،        مهم  آمريكا در مقام    -
بيـش از      -استناميده  “  كدخدا”   درستي  بهكه حسن روحاني آن را      

هـاي     و شـخـصـيـت      اسـت    در جريـان بـوده        يك سال پيش    
مـانـنـد       ،اي   بسيار نزديك بـه عـلـي خـامـنـه               يِ“ گرا  اصول” 

ايـن     دهـنـدگـانِ      از سازمـان    ،اكبر واليتي   عليصالحي و   اكبر  علي
مـيـنـان    طكه مورد ا  است  اكبر واليتي كسي      اند[علي   بوده  مذاكرات

كاتاليزوري بود كه     واليتي”   : گفتة اميرمحبيان   است و بنا به   “  رهبر” 
اي، تدبير را در شـعـار روحـانـي              با نقد جليلي در مذاكرات هسته     

درونِ دوايـر    در  اظهار نظرهاي اخير      ارتباط،در اين   .  ] “ معنادار كرد 
اند كـه      بسيار جالبي   هاي  مدرك  دربردارندةديپلوماتيك آمريكا نيز    

 ،آمريكا و نمايندگان رژيـم       مياندهند مذاكرات محرمانه      نشان مي 
وفصلِ مسئلـة     و حل است  خاكريزِ اصلي و عنصرِ تعيين كننده بوده        

بـه گـزارش     ” اسـت:     بوده  به آن     وابستهاي بخشي از آن و        هسته
از يـك    نـقـل        بـه [ ژورنال  ) از وال استريت      93ماهخرداد  2ايسنا (  

ديپلومات آمريكايي] كاخ سفيد سال گذشته نيز پيش از دستيـابـي             
 2013كه در نـوامـبـر سـال            1+   5به توافق اوليه ايران و گروه       

يـك  . ...  دست آمد، از مذاكرات محرمانه دو جانبه استفاده كـرد            به
كنم در نهايت الزم است به        ديپلمات آمريكايي گفته است: فكر مي      

  وگوهاي دو جانبه باز گرديم و هرگونه توافق در وين نتيـجـة              گفت
 “.بودمواضع تهران و واشنگتن خواهد 

گذاري در مذاكرات با    اثرهاست كه  فضاي       مدت  يياز سو   چهاگر
 ، امـا  كدخدا (آمريكا)  براي باندهاي مخالف دولت بسته شده است           

فرهنـگـي و       -در عرصة مسائل اخالقي   اين باندها   از سوي ديگر    
، انـد   داشتهتر و موثرتري      اسالمي داراي فضايِ عمل وسيع      اتشئون

. علي   ندبرخوردار“  رهبري” چشمگير  زيرا در اين عرصه  از حمايت        
در مورد فرهنگ و لزوم مبارزه با آنچه در           اش را   “ نگراني”   اي  خامنه

  انحراف از اخالق و فرهنگ اسالمي است بارها عـنـوان             اوديدگاه
 شـئـونـات   ” و    فرهنگ،  قاخال  هاي كنوني دربارة    بحثده است.    كر

حكومتي، و   هاي    بين جناح   هاي  مجادلهپوششي است بر    “  اسالمي
شود تا با توسل به اين سالح كهنه ارتـجـاع             حال تالش مي    درعين
و حقوق اجتمـاعـي      و    ها  آزادي  در مسير دستيابي به     جنبش  مبارزة
با سد هماهنـگـي از سـوي          “  ديني” راندن عقايد ارتجاعي      عقب

 رهبري رژيم مواجه گردد.  
كـنـد كـه بـراي حـفـظ               احساس مي   طورِمشخص  بهروحاني  

رژيم افتـاده     دست  بهشده    ابتكارعملي كه پس از انتخابات مهندسي     
طلبان حـكـومـتـي و          حمايت اصالح جلبِ  كه محصولِ آن      -است

بايد در    -قشر متوسط جامعه بوده است      هاي متعلق به    محفلبرخي  
هاي محدود شخصي و      فرهنگي و برخي آزادي     هاي  مسئلهرابطه با   
و موفقيتي داشته بـاشـد. او           يحركت  ،خطر براي حاكميت    نسبتاٌ بي 

به   ،محسوس در اين عرصه     ياحساس كرده است كه بدونِ پيشرفت     
انـد    وحوش او گرد آمده     قوامِ نيروهايي كه پس از انتخابات در حول       

پروژة موردنظرِ حـاكـمـيـت         يتموفقهمراه با   ادامة    همچنين به   و
رسـيـدن بـه      ي است كه    ي  مطمئن باشد. البته اين عرصه     تواند    نمي

در    ،براي مـثـال     نيست. در آن چندان ساده و سر راستي         موفقيت
مـانـنـد دسـتـرسـي بـه              يفرعيِ جنجال آفرين    هاي  مسئلهزمينه  
، ورزد   مـي تاكـيـد     بر آن     طورِمكرر  دولت يازدهم به  بوك كه     فيس

اي    ما كم كم بـه نـقـطـه        : ” كند اعالم ميروحاني محضي كه     به
رسيم كه جايي براي استبداد پيام نباشد. ديگر دوران پـيـام از                 مي

 ،“ سر آمده است    طرفه به   هاي يك   طريق بلندگوها، منبرها و تريبون    
 آشكاراو    طورِسريع،  بهقضائيه،    قوة  مرتجعصادق الريجاني، رئيس    

هاي امنيتـي و امـكـانـات            حفره” شود:     مي  يادآور  ،اوبه  در جواب   
جاسوسي از طريق همين ارتباطات اينترنتي و تلفنِ همراه با امنيت           

ها، چه از زاويـة خـواسـت           شك اين نوع صحبت بي...“ . ملي ما ارتباط وثيق دارد ادامه  دولت حسن روحاني و بحثي ...
 فريبي]  [عوام پوپوليسمچه بر پاية    باشد و   “  آزاديِ شخصي ” واقعي و تعهد صادقانه به      

 معينـي ها و انتظارهاي    اميدها، خوشبيني به    ،هرحال  به،  سياسي باشد   هاي  محاسبهو  
 هايي از جامعه نسبت به شخصِ روحاني دامن زده است.   در بخش

بـا     ،“ تدبير و اميد” زايي براي شخصِ حسن روحاني و دولت         اين فرايند محبوبيت  
گـفـتـمـانِ        هـا بـا       طلبان و رقيق كردنِ آن    اصالحشعارهاي دورة       از  گيري  بهره

كسـي كـه      يعني نژاد به كيسة بكس،  احمدي كردنِبا تبديل    ويژه  به  -گرايي  اعتدال
بـه  خواستـه      يك سال گذشته خواسته يا نا     طول  در    -مردم را خس و خاشاك ناميد     

ـ      هـاي انتظارهاي مشخصي نسبت به امكانِ تغيير      در جـهـت كسـب           يحـداقـل
 است.ميدان داده “ هاي شخصي آزادي”

با امكان    ارتباطدر    يازدهمهاي دولت     و اقدام   ها  تحولو سير     ها  احتمالدر بررسيِ   
و    هاي اجتماعـي  آزادي ي در امرگشايش وجود آمدنِ سوي به    بهتغييرها  گيريِ    سمت

 .  پاسخ دادبايد  ميمهمي  هاي سئوالبه  ها، فرايند چگونگيِ آن
تواند اين شعارها و    خواهد و يا اصالً مي    واقعاً مي   يازدهمآيا دولت   نخست اينكه،     

هاي واقعيِ قانونمند تبديل      را به رفورم  “  هاي شخصي   آزادي” ها در تمجيد از       گفتمان
]       اصوالً درجة پايداري  دوم اينكه،   ؟  كند هاي از    اين نوع رفورم    [يا توانِ نهادينه شدنِ

آيا سوم اينكه،   باال به پايين در چارچوبِ حكومت واليت فقيه تا چه حد خواهد بود؟              
 دست يافتن بهكه براي خواهد   ميتر اينكه اصوالً آيا       قادر است و مهم     يازدهمدولت  

هاي اجتماعي و  آزادي” ترِ  آن را به عرصة وسيع،    و دفاع از آن     “ هاي شخصي   آزادي” 
 حـاضـرنـد   و هوادارانش      يازدهمآيا دولت   و چهارم اينكه،    گسترش دهد؟    “ سياسي
با ارتجاع ديـنـي     در رويارويي به نيرويِ مردم كردن با بسيج و تكيه    “ آزادي” براي  

 ؟ كنندحقوق دموكراتيك مردم مبارزه و در راستاي اي  رهبريِ علي خامنه به
ي را دربر خواهد داشـت       ي  هم پيوسته   ي از مسائلِ به   ي  ها مجموعه   سئوالپاسخ اين   

 ها پرداخت. بدان يكديگر اب شان منطقي ربط در نظر گرفتنِ توان بدون كه نمي
 پـيـرامـونِ     جـدل مبارزة نرم و محتاطانه در عرصة بحث و يـا             ،لحاظ منطقي   به

هاي   با جناح   اش  “ اسالمي  هاي  مصداق” و اخالق و فرهنگ و      “  هاي شخصي   آزادي” 
پرنفـوذ آن      هوادارانِكارانِ ديني، براي دولت حسن روحاني و          و محافظه “  تندروها” 

شـرطـي كـه         در پيوند با افكارعمومي، عرصة  مهم و سـودمـنـدي اسـت، بـه                  
هـا و       رسانـه   شان نكند.    رويو دستگاه واليت رودر     اي  با علي خامنه    طورِمستقيم  به

و    هـا    از بحث اندمملو هر ساعت و هر روز  ،در داخل و خارج كشور    ،فضاي مجازي 
اجتماعيِ فرعي و گذرايِ پـرسـروصـدا كـه            هاي    اتفاقدر مورد مسائل و       هاتفسير
را    هـا    طـرف خاصـيـت       درعمل بي اما    هاي سياسي و شعارهاي ضدونقيص      كنش

(خوشحال) و     “  هپي”دستگيريِ گروه موسيقي  گستردة بازتابِهمراه دارد،  مانند:   به
فضلي) نيـز      يوزير كشور (رحمان     يا اينكه   نيستند! “  خوشحالي” اينكه تندروها موافق    

هاي زيرزمـيـنـي       از ناجا در برخورد با خواننده     ”   ه است كه  نظر داد   اين گروه در مورد   
اي مرد غيرتت كـو،  ” حجابي:   بي بارةدر“  ها دلواپس” و يا دلواپسيِ      “ كنيم  حمايت مي 

هـا     وانـفـعـال      و فـعـل      ها  گفتمان  دستاين    گستردة  بازتابِ“ حجاب همسرت كو؟  
هاي اينترنتي، دانسته و      طور بي بي سي فارسي و سايت        هاي داخلي و همين     دررسانه

عظيم در    يزند كه گويي نبرد چنان جوي را دامن مي آن ،با آب و تاب   ويا نادانسته   
دفاع از آزادي و دموكراسي بين دولت و تندروها در جريان است. بسـيـار بـعـيـد                      

پـيـرامـونِ       هاي تكراري و دايره وار      كه دستاوردهاي نهايي اين نوع بحث     نمايد    مي
         بـه مـبـارزة      “  اسالم سـيـاسـي   ” در   رودررواخالق و فرهنگ و دين بين دو ديدگاه

بـتـوانـد از نـزاع در            حالت،و در بهترين  ،ل گردديتبد اي عيارِ نظري و عملي   تمام
بعد اجتماعي، مانند دسترسيِ آزادانه بـه       لحاظ    بههاي سياسي فرعي (ولي مهم         زمينه
آپ) فـراتـر       بوك، تويتر و يا واتس ، فيساي  و ماهوارهخارجي   هاي  رسانههاي    برنامه

از باال به پايين، خطري براي استبداد        “ هاي شخصي   آزادي” اين شكل     يِبرود. اعطا  
هم اكنون اسـتـفـاده        كه  داند  كند مي   حاكم ندارد و هر كس كه در ايران زندگي مي         

فضـاي  قشر جوانان از     هاي ماهواره در سطح جامعه  بسيار گسترده است و             ازشبكه
فضـاي   “ آزاديِ دستـرسـي بـه      ” . البته    كنند  مياستفاده  اي    طورِ گسترده     بهمجازي  
و مـهـم      ماهيتي دارند،تفاوت  ،فضاي مجازي “ آزاديِ كالم  و عمل در”  بامجازي  

اين است كه معلوم شود دقيقاً كداميك از اين دو نوع آزادي، هدف مورد نظرِ دولت                
بـه فضـاي      “ آزاديِ دسـتـرسـي   ” مند شدنِ   . قانون  است  هودارانشحسن روحاني و    

هـاي     افكارعمومي بدونِ تضمـيـن      اثرگذاري بر   با مزيت تبليغاتي در   همراه  مجازي  
، در راستاي افزايشِ توانِ  نيروهاي امنيتيِ        از اين فضا    قانوني براي استفاده كنندگان   

هاي غيـرخـودي در فضـاي           سياسي و دگرانديش    فعاالندن  كررژيم در امر رصد     
هاي   د. در اين مورد كافي است به گزارش        كرعمل خواهد   و دستگيري آنان    مجازي  

مريكا) در مـورد امـكـان           آسازمان امنيتي     سابق  (كارمند   اسنودنافشاگرانة ادوارد   
مريكا در فضاي مجازي توجه     آفعاليت جاسوسي و حضور وسيع سازمان امنيت ملي         

با دقـت و    “   آزاديِ شخصي” بايد نسبت به    دهد چرا و چگونه مي      شود كه نشان مي   
هم براي رژيم و هـم بـراي نـيـروهـاي                نكته  د. البته اين     كرحساسيت برخورد   

 7ادامه  در صفحه 
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ادامه  دولت حسن روحاني و بحثي ...
در صـورتـي كـه           -اپوزيسيون روشن است كه  دسترسيِ آزادانه به فضاي مـجـازي            

تواند بر مـبـارزه       ، نمي باشديافته    سازمان  يي  هوشيارانه و مخصوصاً بر اساس كار و برنامه       
 باشد.    بدون تاثير عمل نيروهاي  اجتماعي  باال بردن سطحبراي گسترش آزادي و 

هـا    آن  نخواهد توانست   يازدهمدولت   “ هاي شخصي   آزادي” در عرصة   كه  اگر بپذيريم   
جـز  هاي صوري و يا سطحي         آزادي    همچنين بپذيريم كه  و    كندمند    نهادينه و قانون  را  

داشته تواند    ديگري نمي پايه در افكارعمومي هدف       مقبوليت بي وجود آوردنِ     بهدر راستاي   
  در مسـيـر   كننده هاي تعيين گامگاه به    باشد، روشن است كه امتداد منطقي اين روند هيچ        

 واضح است كـه   منجر نخواهد گشت.   “هاي اجتماعي و سياسي آزادي” به سوي وتغيير  
عقب راندنِ تاريك انديشان، به توازنِ        بهو   “ ها  آزادي” مبارزه براي كسب        مطلوب  نتيجة

دارد و شرايط كنوني كشور ما نيز از ايـن قـاعـده              بستگي مستقيم   نيرو در سطح جامعه     
درحالي كه در يك سال گذشته، دولت اعتدال و هوداران آن عـامـدانـه            .  مستثنا نيست 

و حتي او را در        كنند  را تطهير مي    -اي  علي خامنه   -رژيم ديكتاتوري و شخصِ ديكتاتور    
، مسلـم   دهند  مي  يارتجاع و تحجرِ ديني جا      ضدبرو  “  براي تغيير ” از نيروي مبارز      صفي

 شـد، نخواهد منجر تغيير  و خواهي نفع آزادي   به توازنِ نيرو به   نه تنها     اين فرايند   است كه 
. كـرد خواهـد    كند و     حركت مي آن     جهت بينيم برخالف   در عمل مي  كه  طور    بلكه همان 

طيفي از نظريه پردازان و هواداران دولت حسن روحاني در داخـل و                 برانگيز آنكه،   تأمل
كـه  ورزنـد      اصرار مي بر اين     ،” چپ  ” اصطالح    نيروهاي به   از  جمله برخي از  خارج ايران،   

خـواهـي     قبول آزادي   به سوي اي تغيير كرده است و يا         هاي علي خامنه    خصلت و ديدگاه  
او را از صف تندروها و         نگاري  كه با پند و اندرز و نامه        اند  سعيتغييرپذيرند. اينان بر اين      

 هـاي    مسـئلـه  در مورد   “  نماينده خدا بر زمين   ” البته هر بار كه       كنند! ارتجاع مذهبي جدا    
و   شـان    هاي خام و توهـمـات       استداللپوچ بودن   گشايد،    اجتماعي يا شخصي دهان مي    

 عيان مي گردد. نگاري  همچنين عبث بودنِ پند و اندرز و نامه
از    بـيـرون  كـه      ،نيستنيز  و در ماهيت آن       ،تواند  ازدهم نمي ياگر بپذيريم كه  دولت      

بـراي  كسـب       از   مستـحـكـم        اي  مباني  برپاييِ  كارواليت فقيه به    “  نظام” چارچوبِ  
و   ،دولتمردان،  كه چرا حسن روحاني     دريافتتوان    مي، در اين صورت       بپردازد“  ها  آزادي” 

صحـنـه     بههاي اقتصادي حاميِ او مايل و يا قادر به آوردن مردم              اليگارش  و  قشر ممتاز 
بسيج مردم و تكيه بر با   تنهادهد كه  كشورما نشان مي  در  تجربه عملي   .  باشندتوانند    نمي

و از ايـن         تـغـيـيـر داد      خواهي    نفع آزادي   توازنِ نيرو را به     توان  مينيروهاي اجتماعي   
دليل نيست كه  جنبش سبز براي دستگاه رژيـم واليـي               مندي گريزي نيست. بي      قانون

نامـنـد و       مي“  فتنه” را    اين جنبش چرا  كه  است و قابل درك است        شدهكابوس وحشت   
صحنه لزومـاً   بهمنظور از آوردنِ مردم  اينكه،اند. توضيح     در حصر نگه داشته     را  شرهبران
هاي انقالبي و براندازانه  نيست، بلكه منظور پشتيبانيِ عملي براي همكـاري بـا                  حركت

كه حكومـت واليـي        ، يعني نيروهايي  استها    و رشد و حمايت از آن       نيروهاي اجتماعي 
واقعيت اين است كه نزديك به  يـك سـال              ماند.   ها غافل نمي    ي از سركوب آن   ي  لحظه

 ي در فضاي اجتـمـاعـي مـوجـود و            ترين گشايش   پس از انتخاب حسن روحاني كوچك     
مانند زنان، دانشجويان و       اي  نيروهاي اجتماعي كليدي  براي    عملآزادي    اي از   پشتيباني

اتـفـاقـا رونـد       توان مشاهده كرد.        يي ملموس نيز نمي     و نمونه   توان يافت   نمي  انكارگر
 بوده است. برعكسبراي نيروهاي اجتماعي  ها تحول

 بتوانـنـد  و    بخواهند  يازدهمفرضِ محال آقاي روحاني و دولت         حتي اگر بپذيريم كه به    
فراهم آورند دراين صورت بايد پرسيد تكـلـيـف           “ ها  آزادي” ريزيِ مبانيِ     در پي   يگشايش

شـود؟ آيـا        عدالتيِ اقتصادي وسيع و درحالِ گسترش در كشور ما چه مـي             اين همه بي  
نـدارد؟ آيـا     هيچ ارتباطي    تغييرها در راستاي آزادي و دموكراسي         اب“  عدالت اجتماعي ” 

گيريِ اقـتـصـادي        هاي آقاي روحاني به جهت      حاميان نظرية حمايت از دولت و سياست      
 اند؟ داشته هيچ توجهي “تدبير و اميد”دولت 

 ،كـه رساند    اثبات مي را بهدر كشورهاي جهان اين واقعيت عريان       پرشمارهاي    تجربه
“ ثـروت آفـريـنـيِ      ” درحالي كـه        اقتصاد نوليبراليستي،   به  با گرايش   اي  اقتصاد سياسي 

تـوانـد      وجه نمـي   هيچ  هاي كالن خصوصي  موتور رشد اقتصادي در آن است، به            سرمايه
ايـن     ،دانيـم كـه     مينيز طور  دستوركار خود داشته باشد. همين در را “  عدالت اجتماعي ” 

     بـافـتـة       ودهـنـدة  تـار          ، تشكيل “ هاي خصوصي   ثروت” الگوي مبتني بر انباشت پـود
زيـرا انـگـيـزة رونـقِ          ،   اسـت    يازدهمهاي اقتصادي كالن دولت       و اقدام   ايدئولوژيك

هاي عيني، كليه  سـامـانـة          در پرتو واقعيت  بنابراين،  .  شاندانند  هاي اقتصادي مي    فعاليت
 يازدهمهاي بالقوه دولت      گفته در مورد توانايي     پيش“  محالِ  هاي  فرض  به” و  “  اگرها” اين  
آزادي و دموكراسي زير عالمت       در جهت تغييرها    ي براي گشايشوجود آورن     بهامكانِ  در  

منطقي و علمي پرواضح است كه درجة احتـمـالِ ايـن          يگيرند. در نگاه     قرار مي   سئوال
عدالـت  ” آل، يعني بدون درنظر گرفتن مقولة  حتي در شرايط ايده“  ها فرض به” و  “  اگرها” 

از    دور  بههاي خوشبينانة     ها و احتمال    ، بسيار قابل بحث است. اين قبيل فرض        “ اجتماعي
ماننـد    اي  فرعي  هاي  مسئله  آور پيرامون   هاي هيجان   و جوسازي   هاتاثير هياهو   زيرِمنطق،  

“ دسـتـرسـي بـه      ” خاصيت بين دولت اعتدال و تندروها (بر سر حـجـاب،                هاي بي   نزاع
گيري سامانه نـظـري و        در شكل را  )، عنصر مهمي     ها  جز اين و    اينستاگرامبوك و     فيس

تبليغاتي بسياري از هودارانِ دولت و شخص حسـن روحـانـي           
مبانيِ آزادي و  برپاييِدر اين سامانه نظري، به احتمالِ         دربردارد. 

مده از مبارزة نـرم بـيـن حسـن روحـانـي                 آرب  اي  دموكراسي
كـه از       آنانيشود.     وزن بسياراغراق آميزي داده مي    “  تندروها“ و

“ بـازار آزاد   ” روانة سياسي و هواداري از ايدئولوژيِ         موضعِ راست 
ايـن نـوع  از            ،ورزنـد    به لزوم حمايت از دولت اصرار مـي        

 كـنـنـد. آنـان،          خواهيِ سطحي و يا صوري را مطرح مي   آزادي
هاي فرارويِ دولـت      در برنامه “  مقولة اجتماعي ” ،  اصوالًو  طبيعتاً  

دانند. ولي بـراي    نمييي ضرور و ممكن     را مسئله “  تدبير و اميد  ” 
سياسي كه در تحليل شرايط موجود منـافـع و             و فعاالن نيروها  

حقوق  قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگر (اكثريت مردم) را در              
هاي بدون پشـتـوانـه و           دهند، اين نوع ارزيابي     قرار مي   اولويت

 به سـوي  اجتماعي    هايامكان تغيير   پيرامونبينانه    بغايت خوش 
 .ندا غيرواقعي، “ها آزادي”

طور كه در برنامه نوين مصوب كنگره        حزب توده ايران، همان   
 بر آن است كـه مـيـان      ورزد، ) تاكيد مي1391ماه  ششم (بهمن 

سازيِ جامعـه بـا      تغييرهاي روبنايِ سياسي در جهت دموكراسي 
ريزي و گسترشِ     پي  منظورِ  بهها  در زيربنايِ اقتصادي        دگرگوني

وجـود  يي قانونمند و حساس و اورگانيك         رابطهعدالت اجتماعي   
تكيه بر يكي از اين دو، بـدونِ درنـظـر               ،دارد. ما معتقديم كه    

         ميهن ما از     گذارِگرفتنِ ديگري، خطايي است جدي كه بر روند
تـوانـد      مـي دموكـراتـيـك        -مرحلة ديكتاتوري به مرحلة ملي    

داشته باشد. از دست رفتنِ دستاوردهاي       تاثيرهايي بسيار مخرب    
سال دورة اصالح طلبان حكـومـتـي و            8هاي    برآمده از رفورم  

حـكـومـت يـك       ” ضد دموكراتيـك       شدت  به  يظهور رويكرد 
) گرايـان   اصولنژاد و     تندروهاي امروزين و احمدي   يعني  “ ( دست

 اين واقعيت.  ، مهرِ تأييدي است بر“رهبري”با پشتيبانيِ كاملِ 

ادامه  تدوين قرار دادهاي نفتي ...

هاي نفتي كه با خريد و عرضه نفت خام در جهان سر و               شركت
از اين رو اگر يك شركت نفتـي در     .شود كار دارند مديريت مي 

تواند همزمان بازار را هـم بـراي           ميدان حضور داشته باشد مي    
تر از آن است كه نـيـازمـنـد             مسئله روشن “  كشور فراهم كند.   

 اي،  هستهتوضيح بيشتر باشد. در صورت حل و فصل مذاكرات           
. اسـت هاي نفتـي     گام بعدي رژيم واليت فقيه تمركز بر پروژه      

هـاي     توقف همكاري نفتي با ونزوئال و حذف تدريجي شركت        
هـاي     هاي گوناگون سـيـگـنـال         بهانه  چيني در ميدان نفتي به    

جايگاه   اش  هاي نفتي   آشكاري است كه رژيم در تدوين سياست      
مشخصي براي انحصارهاي فراملي اروپايي و آمريكايي مدنظر        

قرارداد مشخصة اصلي آن   “  جذابيت” كه در آن    است  قرار داده   
. قرار است در     اندازيم  ميشده    . نگاهي ديگر به مطالب بيان      است

كشـور،  هاي نفـتـي        صورت حضور انحصارهاي نفتي در پروژه     
بـه  تـا      شـود    مـي داده  ها اجازه     به اين شركت    ،عالوه بر توليد  

بازاريابـي اسـمِ رمـزِ          ،. در واقع امر    كنندبازاريابي هم مبادرت    
. در    اسـت هـا       اين شركت   وسيله  بهخريد و فروش نفت ايران      

قـاعـدتـاً       ،غايت ضد مـلـي       صورت اجراي اين قراردادهاي به    
باشيم كه    را بايد شاهد    بازگشت وضعيتي در صنعت نفت ميهن     

مشـابـه   از جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران           پيشدوران  با  
شركـت انـگـلـيـسـي         در آن،   دوراني كه     ، يعني باشد  تواند  مي

را و فروش نفت ايران       ،توليد، استخراج اختيارِ  بريتيش پتروليوم   
به دولت ايـران      اندكو از اين بابت تنها سهمي       برعهده داشت   

نيروي   كنوني،  اين وضعيت، مشابه وضعيت   در  كرد.     پرداخت مي 
قـانـونـيِ       كار نيز از هيچ حق و حقوقي برخوردار نبود و در بـي         

حقوقيِ نـيـروي       بود. بي     محض شاهد چپاول منابع ملي ميهن     
نـظـر     ها پيش عمال به مرحله اجرا درآمده است و به           كار از سال  

 اي   رسد تدوين قراردادهاي جديد فاز آخر سياست ضد ملـي   مي
است كه در نهايت حاكميت ملي بر منابع نفتي از مردم ايـران              

 شود.   كامال سلب مي
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“ تدبير و اميد  ” نزديك به يك سال از روي كار آمدن دولت          
حسن روحاني مي گذرد و هيچ نشانه مثبتي از تحقق قـول             
هاي حسن روحاني درباره تغيير جو  خشونت و سركوب،  بر            
ضد فعاالن جنبش مدني، رفع حصر و آزادي زنـدانـيـان              

“ در بر همان پاشـنـه  ” عقيدتي به چشم نمي خورد.       -سياسي
سركوب مخالفان مي چرخد و چوبه هاي اعدام، زنـدان و             

 شكنجه دگرانديشان همچنان بيداد مي كند.
 

غالمرضـا خسـروي، زنـدانـي         بر اساس گزارش رسانه هاي گروهي       
سياسي و از هواداران سازمان مجاهدين خلـق ايـران، سـحـرگـاه روز                  

، در زندان رجايي شهر تهران به چوبـه دار           1393خرداد ماه     11يكشنبه،  
 سپرده شد.

 60بر اساس اعالميه دادسراي تهران، غالمرضا خسـروي در دهـه               
سال به جرم ارتباط با سازمان مجاهدين خلـق در             5خورشيدي به مدت    

مجددا مورد تعقيـب قضـايـي       1386زندان به سر برده بود و در زمستان      
دادسراي تهران مدعي شد كه غالمرضا خسروي به سازمـان    .قرار گرفت 

كرده و همچنين اسناد مكتوب و تصويـري از            مجاهدين كمك مالي مي   
مراكز مهم و تاسيسات نظامي ايران تهيه كرده و در اختيار اين سـازمـان               

غالمرضا خسروي نخست در شهر رفسنجان، در اسـتـان             .گذاشته است 
كرمان، بازداشت و به گفته نزديكانش و فعاالن حقوق بشر، در ابتـدا بـه             

سال حبس تعليقي محكوم شده بود، ولي  3سال حبس قطعي و      3تحمل  
دستگاه هاي امنيتي رژيم با برگزاري دو دادگاه تجديدنظر، و طرح اتهـام             
محاربه عليه او در نهايت غالمرضا خسروي را به جـوخـه هـاي مـرگ          

به گزارش رسانه هاي گروهي او از مدت ها پيش به زندان اوين               .سپردند
زنـدان     350در تهران منتقل شده بود، اما پس از رويدادهاي اخير بنـد              

 بودند.  شهر منتقل كرده اوين،  او را به زندان رجايي
همسر غالمرضا خسروي، پيش از اعدام او، در مصاحبه اي با پـايـگـاه               

درباره وضعيت همسرش و فشارهاي گزمگـان رژيـم از            “  روز” اينترنتي  
همسرم در كرمان بازداشت شد و در دادگـاه انـقـالب              ” جمله گفته بود:     

رفسنجان محاكمه اش كردند، رئيس دادگاه انقالب رفسنجان، قـاضـي            
پرونده بود و به همسرم سه سال حبس تعزيري و سه سال حبس تعليقي              

روزه اعتراض به حكم گذشته بود اما اداره    20داد. با وجودي كه از مهلت        
اطالعات كرمان اعتراض كرد و پرونده را گرفت و به تهـران فـرسـتـاد.        

خود غالمرضا را هم فرستادند تهران و ما بي خبر بـوديـم تـا                  87بهمن  
 26اينكه خودش زنگ زد و گفت كه تهران است. بعد هم كه شـعـبـه                    

 “دادگاه انقالب او را محاكمه كرد و قاضي پيرعباسي حكـم اعـدام داد.                
به گفته همسر غالمرضا خسروي قاضي پرونده همسرش در پـرونـده او             

به قاضي گفتم شـمـا     ” نوشته اين پرونده قابل تجديدنظر خواهي نيست:        
كه كار را بدتر كرديد نوشتيد قابل تجديد نظر خواهي نيست گفت من به              
اينها كاري ندارم تقاضاي عفو بنويسد شايد فرجي شود. اما همسرم مـي             
گويد كه ندامت نمي نويسم و حاضر به مصاحبه تلويزيوني هم نيستم اما             
اگر آزاد شوم به هيچ عنوان فعاليت سياسي نميكنم و عليه نظام فعاليتـي              
نخواهم كرد. قاضي ديوان عالي كشور هم كه پرونده همسرم دسـت او        
بود، آخرين بار كه با او صحبت كردم گفت اگر ندامت بـنـويسـد و از                    
كميسيون عفو و بخشودگي تقاضاي عفو كند شايد تاثيري داشته بـاشـد.             
اما همسرم حاضر به نوشتن ندامت نامه و تقاضاي عفو نيست و مي گويد              
ديگران كه نوشتند هيچ تاثيري نداشت و اعدام شدند و تقاضاي عفوشان            

 “هم رد شد براي همين من نمي نويسم.
افزون بر اعدام غالمرضا خسروي، كه با اعتراض گسترده سـازمـان هـاي               
حقوق بشر و نيروهاي سياسي و مترقي ميهن رو به رو شد، در هفته هاي اخير                
بيدادگاه هاي دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه احكام جابرانه، ضد انسانـي و              
تكان دهنده اي را بر ضد فعاالن مدني فضاي مجازي صادر كردند كه نشانگر              
ادامه سبعيت رژيم واليت فقيه و بي اعتنايي كامل آن به حداقلي از حـقـوق             

 انساني شهروندان ميهن ماست.
دادگاه انقالب اسـالمـي، بـه         28، شعبه   “ كلمه” به گزارش پايگاه اينترنتي     

رياست قاضي مقيسه، با صدور حكمي براي هشت تن از فعاالن شبكه هـاي               
اجتماعي مجازي كه اواسط سال گذشته توسط واحد سايبري اطالعات سـپـاه             

سـال حـبـس        123پاسداران بازداشت شده بودند، آنان را مجموعا به بيش از           
محكوم كرده است. اين هشت نفر با اتهاماتي همچون اجتماع و تباني عـلـيـه                 
امنيت ملي، توهين به رهبري، توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام، توهين بـه               
مقدسات و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به زندان هاي طويل المـدت        

 20محكوم شدند. بر اساس احكام دادگاه انقالب، رويا صابري نژاد نوبخت به               
 19سال و يك روز حبس، مسعود قاسم خانـي             20سال حبس، امير گلستاني     

روز حبس،  91سال و  18)  1368روز حبس، فريبرز كاردارفر (متولد   91سال و  
سال و يك روز حبس، امين (فريـد)    15)  1372سيد مسعود سيد طالبي (متولد       

سال حبس و نـغـمـه         11سال حبس، مهدي ري شهري به         13اكرمي پور به    
 اند. روز حبس تعزيري محكوم شده 91سال و  7شاهي سوندي شيرازي به 

 
صدور اين حكم ها، از سوي بيدادگاه هاي قضايي حكومت واليت فقيه بـار              
ديگر به روشني ماهيت اصلي و ضد مردمي رژيمي را نشان مي دهد كه آماده               
  است براي حفظ حيات خود به هر جنايت و سركوبي دست بزند. مـحـاكـمـه                  

پشت درهاي بسته و بدون حضور وكيل، شكنجه و آزار متهمان براي اعتـراف              
و حتي زير پا گذاردن قوانين ناقص الخـلـقـه قضـايـي        “  گناه هان ناكرده  ” به  

كشور، شيوه رايج عملكرد حاكميت سياسي كنوني است كه آنرا نمي توان بـا               
بـه  “  نگاه غيرامنيتـي ” ، “ تدبير و اميد  ” شعارهاي توخالي و پوپوليستي همچون:       

 ، تغيير داد.“حقوقِ شهروندي”هاي ساكن ايران، رعايت  مليت
 

حزب تودة ايران اعدام جنايتكارانه غالمرضا خسروي و صدور         
سال زندان براي فعاالن شبكـه هـاي           123احكام ضد انساني    

اجتماعي را به شدت محكوم مي كند و از همه نيروهاي انسـان              
دوست و ترقي خواه ايران و جهان مي خواهد تا صداي اعتراض            

 خود را بر ضد اين بيدادها بلند نمايند.
پايان سركوب و خشونت بر ضد دگرانديشان و مبـارزان راه             
آزادي و عدالت اجتماعي، در ميهن ما، نه بـا دل بسـتـن بـه                   
شعارهاي عوام فريبانه اين يا آن دولت مورد تأييد ولي فـقـيـه              
رژيم، بلكه با مبارزه موثر، هماهنگ و يكپارچه همه نـيـروهـاي              

 مترقي و آزادي خواه امكان پذير است.

حزب تودة ايران اعدام غالمرضا 
خسروي و احكام جابرانه زندان بر ضد 
فعاالن شبكه هاي اجتماعي مجازي را 

 شديداٌ محكوم مي كند!
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هاي سيـاسـي      هاي بسيار پراهميت درميان نيروها و حزب        يكي از بحث  
ـ هاي مردم و ارا       ميهن ما، چگونگيِ ادامة مبارزه براي تحققِ خواست        ة ئ

 ثر در اوضاع حساسِ كنوني است.ؤراهكارِ م
و    “  1عالوة    به  5”   جمهوري اسالمي با كشورهاي     گوهايِ  و  گفتمسير  

هاي اقتصادي   سياست  آن،در كنارِ     و  سمت تدوينِ  توافقِ جامع      حركت به 
ـ     بر سرِ   سال پس از      يك    در طول اجتماعيِ دولت روحاني      -  ش،كار آمـدن

ها با حرارت جريان      كه بحث پيرامون آن     اند  هايي  مسئلهترين    زمرة مهم در  
 -ها، صحنة سياسي و آرايـشِ سـيـاسـي         موازات اين گونه بحث  دارد. به  

هايي هـمـراه      با تغيير و تحول     -هاي سيال در حاكميت     بندي  صف  ويژه  به
. با درپيش بودنِ انتخابات      شودآن توجه و دقت كافي          بايد به   است كه مي  

هـاي مـخـتـلـف         سياسي، جناح هاي وانفعال آيندة مجلس و بر بستر فعل    
 هـايِ . تـغـيـيـر       انـد   دست زده   شان  حكومتي به بازسازي و تجديد آرايش     

هـاي     طـيـف     بـيـنِ  گرايان و موجِ جديد تنش        دار در جريان اصول     دامنه
در كـنـارِ      -راست پايداري   ءگرا و ماورا    جريان واپس   ويژه  به  -گوناگون آن 

تـريـن     مهم  جملهاز    ،برنامة نوسازي و بازسازيِ حزب كارگزاران سازندگي      
آيـنـد.      شمار مي   هاي اخير به    هاي صحنة سياسي ميهن ما در هفته        تحول
پيرامونِ جنبش سبـز   -فقيه از نزديكانِ ولي -حداد عادل   هاي  گيري  موضع

فقيه و     ي گويا از راهبرد رژيم واليت     ي  نمونه  ،و حاميانِ ميرحسين موسوي   
 وجود آوردنِ   بهبراي    ها  آنجنبش مردمي و سياست       برابرِهاي آن در        جناح

از بـازسـازيِ بـدنـة          مانع شدن و    [جنبش مردمي]   هاي آن   تفرقه در صف  
هـاي     شدة تحول   زواياي كمتر ديده    ،حال  و درعين   ،اجتماعيِ جنبش است  

. حـداد     كـنـد       آشكار مي نيز  وسويِ طبقاتي آن را       صحنة سياسي و سمت   
، شرايط كشـور سـخـت        كهكرد      اعالم  ،در استان يزد    يسخناندر    ،عادل

ي دادند، بيايند و بـراي آبـادانـي           أاست و حتي آنهايي كه به موسوي ر         
 گـيـريِ      كه بايد موضع    ،گيري  كشور كمك كنند. در واقع او با اين موضع         

ازسويي بر عملكـرد دولـت         ،شود  دانستهپرنفوذي    هاي  و كانون   ها  محفل
در صـف   تا  كند    گذارد و از ديگرسو تالش مي       روحاني و اعتدال صحه مي    

و    وجـود آورد      بـه طلبان و حاميانِ ميرحسين موسوي شـكـاف            اصالح
هاي جنبش مردمي را مـنـزوي و             تطلبانِ مقاوم و مدافعِ خواس      اصالح
هـوادارانِ رفسـنـجـانـي           ،ماه امسـال    فروردين هاي ميانه. از  كندمنفرد  
 ،انـد. كـربـاسـچـي           معيني را براي بازسازيِ خود آغاز كرده        هاي  تحرك

ترميمِ شوراي مركزي اين حزب را نخسـتـيـن گـامِ               ،دبيركل كارگزاران 
در شرايط فعلي نـيـز     ” بود:    ي گفتهي مصاحبه دركرد. او   بازسازي توصيف  

لـحـاظ      لحاظ ذهني و  هم به       شود فضا براي فعاليت و كار به        احساس مي 
در تالش  هسـتـيـم كـه          ...  عملي در جامعه بيش از پيش فراهم است.          

ها منسجم كنيـم و احـتـمـاالً             نيروهاي همسو با كارگزاران را در استان      
هـاي     از چند نفر از خانـم       ... شوراها و دبيران استاني حزب را ترميم كنيم       
اي، از     نگاران و فعاالن رسانه     فعال سياسي و كارآفرين، چندتن از روزنامه      

ها و يكي از اعضاي سابق دفـتـر           در شهرستان   حزباهل سنت و چندتن     
هـاي     در ادامه اقـدام      ”ايم به حزب بپيوندند.      تحكيم وحدت دعوت كرده   

       روزنامه اعـتـمـاد     “ همه جانبه ” حزب كارگزاران براي بازسازي و فعاليت ،، 
گزارشِ نخستين جلسه شوراي مركزي كـارگـزاران را             ماه،  فروردين  23

تقويت ارتباط دولت و جامعه استراتژيِ جـديـد         ” د:   كرمنتشر كرد و تاكيد     
 “.كارگزاران است

هاي صحنة سياسي و توازنِ       بازسازي و تالش براي اثرگذاري بر تحول      
قوا در حاكميت، پس از رويدادهاي اخير ميهن ما و در بطنِ راهبرد رژيـم               

اين رونـد      ،براي احيايِ مناسبات با امپرياليسم، دور از انتظار نبود. درواقع          
پرشتاب و جدي در صحنة سياسي ميهن مـاسـت.            هاي  وانفعال  تداومِ فعل 

هـايـي از        بـخـش  عـيـنـي،        هاي  هاي اخير و برپاية الزام      پس از تحول  
گاه حـكـومـت تـلـقـي             بوروكراتيك ايران كه تكيه   -دارِي انگلي   سرمايه

حـال هـم        درعـيـن    ،در حاكميـت  شان  شوند، به موازات تقويت نقش      مي
 مـنـظـورِ      بهرا  شان ساختارهاي متناسب و هماهنگ با منافع  تا  كوشند  مي

ايـن     محـتـوايِ    عالوه،  بهيا احيا كنند.     و    ندوربياپديد    شان  استمرارِ قدرت 
هـاي     متعلق به كـانـون       يجريان  كارگزاران در مقام    -سياست كارگزاران 

كـامـالً   “  تقويت ارتباط دولت و جامـعـه      ” يعني    -معينِ ثروت و قدرت در رژيم     
مـتـعـدد       هـاي    جذب و يارگيري از جـريـان           به  ،مشخص است. اين راهبرد    

اسـت.     معطوف  ها به سمت سياست معينِ رژيم       دادنِ آن   طلبي و سوق      اصالح
و جـلـب و          -طلبان  اصالح  ويژه  به  -هايي از جنبشِ مردمي     جدا كردنِ بخش  

از )،    اعتدال( يا:   در چارچوبِ اصالحات بوروكراتيك   شان    و گنجاندن   آنانجذبِ  
دست دادنِ چنـد   بههاي معينِ ثروت و قدرت است.    هاي مورد توجه كانون     آماج

پراهميت اسـت. روزنـامـه          ،هاي كنوني   براي درك تحول    ،در اين زمينه  نمونه  
تـقـويـت    ” و  “  آرايشِ سياسي ” درخصوصِ    ارزيابيچند    ماه،  فروردين  30  ،شرق

كرد كـه    منتشر    يازدهم]   انتخابات رياست جمهوري  [تاريخِ   خرداد    24“  ائتالف
در واقع، شرايط سياسيِ موجود مـاحصـلِ   ” شود:   ها اعالم مي در يكي از ارزيابي   

 ...اسـت    76ساله در عرصة سياسي ايران پس  از دوم خـرداد                16اي    تجربه
اندكي پيش از يازدهمين دورة انتخابات رياست جمهوري بنا به اقتضائاتي كـه             
بيان آن در حوصلة اين يادداشت كوتاه نيست، گشايشِ مجدد فضا موجب شـد   

هاي اجـتـمـاعـيِ         كاران با اتكا به ظرفيت      طلبان و محافظه    اصالح  ... تا ائتالف 
بتوانند قدرت اجرايي و دولـت را در             88آزادشده در ماجراهاي پس از خرداد       

خوشِ تغيير نماينـد و ايـن           اختيار بگيرند و توازنِ قوا را تا حدود زيادي دست         
طلب الزم اسـت     نيروهاي اصالح   ... تحولِ سياسي را آغازِ دورانِ اعتدال بنامند      

تا اطالعِ ثانوي آهنگ جديد حركت خود را مبتني بر تجارب گذشته بـا ايـن                  
 30  ،در مطلـب ديـگـري (شـرق          “  فاز نگاه دارند.     الگويِ عملي، همساز و هم    

نقل از يـكـي ديـگـر از              ، به“ آرايشِ دوقطبيِ پايدار”   :عنوان باماه)   فروردين
: ويـد گـ    مـي    ،چرا از دولت روحاني     و  چون  ضمن لزومِ حمايت بي     ،طلبان  اصالح

هاي اصالحات را دارد بـا ايـن            گيري همان سويه    لحاظ سمت   اعتدال هم به  ” 
صورت بوروكراتيك و نه بصورت الـزامـاً          تفاوت كه بيشتر مايل است خود را به       

توان اعتدال را نوعي اصالحات بوروكراتيـك         اجتماعي تعريف كند. در واقع مي      
است كه از طريقِ رسمـي و از            اين رويكرد درصدد آن       ،بيان ديگر   دانست. به  

آن    گام و تـدريـجـي بـه             به  صورت گام   طريقِ فرآيندهاي دولتي و اجرايي به     
در    مـاه،    فروردين  30  ،همچنين شرق “  گرايانه جواب دهد.     مطالبات اصالحات 

طلبان و منتقـدانِ      اصالح    وظيفة  ،“ خرداد  24تقويت ائتالف   ”   : ي با عنوان  ي  مقاله
نوعي سـال      در سالي كه قرار داريم و به      ” كند:     بندي مي   فقيه را چنين جمع     ولي

رود، اين ائتالف بايد ادامه پيداكند     شمار مي   تدارك انتخابات مجلس دهم نيز به     
 “].رو طلب و ميانه گرا، اصالح ائتالف اصول[

بـه نـيـروي         تـكـيـه   منافعِ اكثرِ مردم ميهن ما و لزومِ  ،هايي چنين ارزيابي 
ي اعـتـقـاد    و اند  منظور نكردهروي  هيچ به  هايشان  ههاي مردم را در محاسب      توده

بايد بيش از هر موضوع ديگري        ،در ارزيابيِ آرايشِ سياسي     ها ندارند.    هم به آن  
به منافعِ طبقاتي و نقشِ هر طبقه و الية اجتماعي توجه داشت. نيروهايي كـه                

گويند و     هاي دولت روحاني سخن مي      سياست  باوچرا    چون    ياز لزومِ همراهيِ ب   
 هـاي   خواستي كه   هيچ خواست اجتماعيِ معين، روشن و شفاف      بر    برابر آن، در  
، ورزنـد    تأكيـد نـمـي      كند و نمايندگي  دهد      بازتابمردم را     گوناگونهاي    اليه

و    زنـد، سـا    مـي تهـي      اطلبي را از محتو     درواقع جنبشِ مردمي و روند اصالح     
گاه اجتماعيِ جـنـبـش و       تكيه گسترش و استوار شدنِاز شان  هراسزمان،   هم

بـراي  .  كنـنـد    سياسي را آشكار مي     هاي  ها در معادله    تودهآفرينيِ    و نقش حضورِ  
يكي از اعضاي جبهه   ،راد  يرسخنان شكو به    ،ي ديگر در اين زمينه    ي  نمونه  ارائة

اشـاره  تـوان       مي  ،ماه  ارديبهشت  14،  ايلنا  اش با   مشاركت اسالمي در مصاحبه   
گـويـد:      و مي كند  معرفي مي“  اصالحات” را همان “  اعتدال” . او باصراحت  كرد

هـا و حـمـالت           دولت تاكنون در برابر هجـمـه        ... كشور به آرايش نياز دارد    ” 
است و اين درحالـي اسـت كـه افـراطـيـون                  داري كرده     افراطيون خويشتن 

در كنند، ولي     فضاي آرايش در كشور، دولت را از راه به          زدن    خواهند با برهم    مي
 “دولت بايد نبض جامعه را همواره رصد كند. ...دولت بايد آرام باشد

و دشوارِ    وخم  توان در مسير پرپيچ     با چنين ارزيابي و سياست و راهكاري نمي       
 .ب شدمردم كاميا يها خواست عملي شدنِ مبارزه براي 

ايِ جنبش كه برآيند و       مرحلههاي    الزامبينانه و مبتني بر       واقع  يي  بدون برنامه 
هـاي     هـا و اليـه         هاي طيف وسيع طـبـقـه        فصلِ مشترك منافع و خواست    

هاي بينابيني، كسـبـة       كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، اليه     اي كه     اجتماعي
 هاي مدافعِ توليد ملي     پا، توليدكنندگان و صنعتگران خُرد و متوسط و اليه          خرده

 را دربـر دارنـد،    واردات خارجي و حضور امپرياليسم،  آسايِ سيلِهجوم در برابرِ  
را بـه          هـا    گرايي، استبداد و ارتجاع غلبه كرد و يـا آن              توان بر واپس    نمي
هـاي    تحول  ويژه  به  ،اخير كشور ما    رويدادهايمعين واداشت.      يهاي  نشيني  عقب

گيريِ روحاني و شماري از مسـئـوالن دولـت گـرديـد،                 اخير كه سبب موضع   
ـ    چشم اميد داشتن “ اصالحات بوروكراتيك ” به  كه  كند    بارديگر ثابت مي    هو  ب
ثمر، ستَرون و      بي  ، راهكارِ توجه بودن   بي  ها در صحنة سياسي     لزومِ حضورِ توده  

انفعال   ،زيانِ جنبش و پيامد آن      آن به   درپيش گرفتنِ اي است كه      خورده  شكست
 و ركود است!

يا  ،حمايت از اصالحات بوروكراتيك
 ؟ارادة مردم رمتكي ب هايِتغيير
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 شـريـك  و در درجه دوم بـا          برده شود هاي تحريم را از بين        زمينه
هاي رژيم    هاي استحكام پايه    انحصارهاي غارتگر نفتي زمينه     كردنِ

. اجراي اين    ه شود حراج منابع ملي فراهم آورد      بهايِ  واليت فقيه به  
دولت ضد مردمي و ضد  وسيلة  بهغايت ضد ملي قرار است        پروژة به 

 را آغاز كند.  اش اجرايي هاي مرحلهملي حسن روحاني 
 

 هايِ ضد ملي سياست
روزنامه دنياي اقتصاد، ارگان غيررسميِ اتاق بازرگاني و كـالن            

، با اشاره به نشـسـت       ماهخرداد  4داران غيرتوليدي و انگلي،       سرمايه
، نوشت:  “ هم انديشي بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران       ” 
ايران در     ينفت  يجديد قراردادها   يالگو  يبررس  يانديش  ديروز هم ” 

 يدر شرايـطـ   يانديش محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. اين هم   
جـديـد بـرگـزار          ينفت  يو اعالم ابعاد قراردادها     يمنظور بررس   به
از اين قراردادها در لندن و با حضور          يزود  شود كه قرار است به      يم

كارشناسان معتقدنـد     يشود. برخ    يگذاران بزرگ دنيا رونماي     سرمايه
 ي، انقالب يايران  يجديد تحت عنوان قرارداد نفت      يقراردادها  يمعرف

 يهـا  تواند زمينه يشود كه م يدر صنعت نفت كشورمان محسوب م   
گذاران در صنعت نفـت ايـران      حضور سرمايه   يرا برا   يالزم و كاف  

كار آمـدن دولـت         ياست كه با رو     يفراهم سازد. اين در شرايط     
در    يگـذار  برنامه افزايش سرمايه   ] تزوير و ريا    : بخوان[ تدبير و اميد  

 ينـفـتـ      ياستراتژ  يبندها    ترين  از مهم   يصنعت نفت به عنوان يك    
و در اين راستا وزير بارها در جلسات            زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته    

 يخـارجـ     يگـذار    ضرورت جذب سرمايه    يرو  يالمللي متعدد   بين
روزنامه دنياي اقتصاد در اين گزارش سخنان شركـت         “  تاكيد كرد.  

در  اي موارد كلي ها كه در آن  است  كنندگان در اين سمينار را آورده       
هـاي     هنگام قرارداد با شركـت      هاي نفتي ايران به     رابطه با سياست  

خارجي تبيين شده است. هر چند خواندن همين گـزارش عـمـق               
انـدازه     را بـه    روي دهد منابع ملي ايران      دركه قرار است      يي  فاجعه

تر كردن اين فرآينـد الزم         اما براي روشن    ،كند  كافي مشخص مي  
. زنگنه، وزيـر     گيردنيز مورد اشاره قرار         پيشين آن هاي    است زمينه 

، در شـهـريـورمـاه سـال          يدر مصاحبه با همشهري اقتصاد      ،نفت
با كمك همه مجموعـه نـفـت،         ” گويد:     در اين ارتباط مي     ،گذشته

مطالعه براي تغيير و اصالح ساختار قراردادهاي نفتي با استفاده از            
نخبگان و كارشناسان داخلي و خارجي را در دستوركار قرار خواهـم   
داد. اين قراردادها بايد جاذبه كافي براي پيمانكاران و شركت ملـي             

شـده بـراي        نفت داشته باشد؛ استفاده از قراردادهاي نفتي اصالح       
بعد از ايـن      “  هاي با عمر باال دارد ضروري است.         ايران كه ميدان  

در خبري بـا     ،  92ماه  مهر  8اظهارات بود كه روزنامه تهران امروز،       
، نـوشـت:     “ هاي نـفـتـي      برنامه ايران براي بازگشت غول    ”   : عنوان

دست گرفتـن     بيژن زنگنه وزير نفت در اولين اقدام خود پس از به          ” 
منظور   سكان هدايت وزارت نفت، اصالح قراردادهاي بيع متقابل به        

گـذاران بـخـش         افزايش جذابيت اين قراردادها براي سـرمـايـه         
تهران امروز در جايي “  خصوصي و خارجي را در دستوركار قرار داد.        

ديدگاه كادر جديد مديريتي وزارت نفت      ” نويسد:     ديگر همچنين مي  
عنوان نمونه    دهد كه بايد الگو و تيپ قراردادهاي نفتي به          نشان مي 

براي توسعه يك ميدان نفتي در درياي خزر با خليج فارس يا غربِ           
ترين هدف از تدوين و رونمايـي از     كارون تفاوت داشته باشد. مهم  

مـنـظـور بـازگشـت           سازي به   نسل جديد قراردادهاي نفتي، زمينه    
هاي بزرگ نفتي اروپايي و آمريكايي به صنعت نفت ايـران             شركت
هـاي ايـن        شود با تشريح ويژگـي  بيني مي طوري كه پيش بوده به 

هـاي    المللي امكان بازگشت شركت     قراردادها در چندين كارگاه بين    
روشـنـي      گزارش روزنامه تهران امروز به    “  بزرگ نفتي فراهم شود.    

مـردان كـنـونـي بـازگشـت             دهد كه هدف اصليِ دولت      نشان مي 
است   آوري  ياد. الزم به     ست  هر قيمتي   هاي نفتي به ايران به      شركت

هاي بزرگ نفـتـي در ايـران            شركت  ،ها  قبل از اعمال تحريم     ،كه
را    شانهاي  فعاليت مشغول بودند و در اثر فشارهاي وارده فعاليت          به

تـوقـف      كـه    دهـد   خوبي نشان مي    متوقف كردند. اين وضعيت به     
ها نه به واسطه قراردادهاي موجود بـلـكـه بـه          فعاليت اين شركت  

 10  ،صورت گرفته است. سايت بي بي سي فارسـي           ها  دليلِ تحريم 

، در اشاره به تمايل توتال و شل براي بازگشت به بازار ايـران، نـوشـت:                   92مهرماه  
تـا     1373[ ميالدي    2004تا  1995هاي  شركت توتال متهم شده بود كه بين سال  ” 

ميليون دالر     60هاي ايراني حدود      هايش، به مقام    از طريق واسطه    خورشيدي]   1383
 “  دست آورد. رشوه پرداخت كرده تا قرارداد توسعه چند ميدان نفت و گاز را به

خرداد سال جاري نيز بر فاسد بودن زنگنه صحه گذاشـتـه              5حتي سرمقاله روزنامه رسالت     
است. با اين اوصاف شركت هايي كه براي حضور در پروژه هاي نفتي حتي حاضر به رشـوه                    
دادن مي باشند قاعدتا نبايستي دغدغه اي در رابطه با قراردادهاي جاري كه به اندازه كافي بر 

ضد منافع ملي مي باشد، داشته باشند.
  

 حقوقِ كارگران
غايت ضد مردمي دولت كنوني و كارگـزاران آن كـه               براي پي بردن به ماهيت به     

 3بازبينيِ دو گزارش الزم است. روزنـامـه آرمـان،                اند،  رفسنجاني  هاي  پروردهدست  
، از جمله بـه   “ اي سياست نفتي ايران     درجه  180چرخش  ” ، در اشاره به     92  ماهشهريور

در اين ميان، درحالي كه مسئـول       ” نويسد:     كند و مي    حضور كارگران خارجي اشاره مي    
هـاي     جنوبي از سوابق خود در همكاري با شركـت          پارس  16و    15اندازي فازهاي     راه

رسد كه نيروهاي ايراني جايگزيـن بـرخـي            نظر مي   خوبي ياد كرده است، به      ايراني به 
بـرداري و مـديـريـت            عامل شركت بهـره  مدير“ اند. نيروهاي چيني و فيليپيني شده 

هـاي پـارس       اندازيِ پااليشگاه   راه  ،پتروپارس با اشاره به پرورش نيروهاي متخصص      
ها، داليل تاخير در       جنوبي در كشور و جايگزينيِ نيروهاي هندي و فيليپيني با ايراني          

ها   ها و فيليپيني    قبالً هندي ” ها را تشريح كرد. مهرزاد صفوت گفت:            برداريِ پروژه   بهره
كردند و كل كساني كه  ماه كشور را ترك مي 10آوردند كه بعد از    را براي اين كار مي    

رسيدنـد و عـمـدتـاً نـيـز               نفر نمي   50در ايران توانايي انجام اين كار را داشتند به          
اين سياست ضد ملي كه نيروهاي بـومـي و     “  هاي شركت ملي نفت بودند.       بازنشسته

مـرحلـه      كساني بـه     وسيلة  بههاي نفتي حذف كرد اتفاقا        متخصص داخلي را از پروژه    
حاال براي اينكه مشـخـص شـود چـه              ند. عمل درآمد كه هم اكنون در مصدر امور       

بـه گـزارش        ،انـد   كساني نيروهاي خارجي را جايگزين كارگران بومي و ايراني كرده         
، يعني بيش از   1380  ماهشهريور 20  ،617كنيم. نامه مردم، شماره   ديگري استناد مي 
در ها    اعتراضين  اخبر اعتراض كارگران در عسلويه را منتشر كرد.            ،دوازده سال پيش  

مصـدر كـار        ،زماني اتفاق افتاد كه دولت خاتمي و كارگزاران فعلي در وزارت نـفـت        
نابرابري كاري و تبعيض و عدم پـرداخـت            و اعتراض كارگران،    بودند. علت درگيري   

 ،همان سـال    ماهشهريور  14  مورخة  نقل از روزنامه نوروز     به  ،دستمزدها بود. نامه مردم    
حقوق كارگران ايراني به ريال و حقوق كارگران خارجي به دالر پـرداخـت              “  : نوشت
كه مضمـون آن      يي در مقاله ،1380  ماه بهمن 30، 628نامه مردم شماره  ”گرديد.  مي

نكته قابل تامل ديگر ايـن       ” از جمله نوشت:     بود،  گذاري در صنايع نفت و گاز         سرمايه
است كه بر پايه توافقات انجام گرفته بين رژيم واليت فقيه و انحصارهاي فراملي در               

ها از حمايـت قـانـون كـار             پروژه پارس جنوبي، كارگران ايراني درگير در اين پروژه        
تر از كاركـنـان خـارجـي        صورت موقت و با دستمزدي پايين   ور نيستند و فقط به      بهره
اند. همچنين دولت جمهوري اسالمي در مذاكره با مقامات اروپايي تعهد         كار مشغول   به

 “ كرده است كه كاركنان خارجي در ايران را از پرداخت ماليات حقوق معاف كند.
 

 هاي نفتي بازگشت غول
بزرگي بوده است كه در طول تمامـي          هايكوچك از امتياز    يي  اين چند مورد گوشه   

بـه     -دولت فعـلـي  اكنون و از سوي از جمله   -هاي گوناگون هاي گذشته، دولت  سال
 ،تاكنونـي  هايِ گزارشتمامي  اساسالمللي داده شده است. بر   هاي غارتگر بين   شركت

آشـكـار      ي كه در اين زمينـه     بلكه دورخيزهاي   است،  تنها متوقف نگرديده    اين روند نه  
هموار كردنِ راه بـراي غـارت      ،رساند كه اثبات مي كننده را به    نگران  نكتةاين    اند  شده

ند هاي نفتي ايران  فعاليت در پروژه    كه حاضر به    اي  هاي نفتي   شركت  وسيلة  بهمنابع ملي   
در خبـري   ،92  ماه بهمن 12گرديده است. خبرگزاري مهر،  تبديل انكارناپذير   به امري 
همزمـان بـا     ” ، نوشت:  “ هاي نفتي پيشنهادهاي جديد ايران روي ميز غول  ”   : با عنوان 

منظور تدوين نسل جديد قراردادهاي نفت و گـاز ايـران،                آغاز شمارش معكوس به   
تر   هاي نفتي جهان همچون توتال فرانسه از دريافت پيشنهادهاي جذاب           برخي از غول  

بـراي  “  انـد.    از گذشته توسط مسئوالن نفتي ايران در حاشيه اجالس داووس خبر داده           
ادامـه  در  مهر    خبرگزاري  ،قراردادهاي جديد بيشتر روشن شود      شدن  “ تر  جذاب” اينكه  
ترين احتمالي كه در نسل جديد قـراردادهـاي بـخـش                در اين بين تازه   : ” نويسد  مي

باالدستي نفت ايران گنجانده شده واگذاريِ بازاريابي بخشي از نفت توليد ميدان بـه               
المللي همچون شل انگليس، اني ايتاليا و          هاي معتبر بين    پيمانكاران خارجي و شركت   

 ،و در جـايـي ديـگـر      “  يا توتال فرانسه در صورت امضاي قرارداد با ايران خواهد بود. 
در قراردادهاي نسل سـوم    ” نويسد:   نقل از علي كاردر، معاون شركت ملي نفت، مي     به

آزاد شد ضمن آنكه بخشي از افزايش هزينـه فـعـالـيـت               “  capex” سقف قرارداد   
را هم عمالً شركت نفت پرداخت كرد يعني تغييراتي           cost over runها    شركت

و در ادامه بـا     “  به نفع پيمانكاران اعمال شد.     
بازار فروش تـوسـط     ” گويد:     مي  دوبارهتاكيد  
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