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 “تدبير و اميد”كارنامه يكساله دولت 
شعارهاي توخالي، پيگيري همان سياست هاي فاجعه بار 

 اقتصادي و ادامه جو اختناق و سركوب!

اي، معمارِ كودتايِ علي خامنه
و مهندسيِ  88انتخاباتي 

 92انتخابات 

 6ادامه  در صفحه 

  8و  7ادامه   در صفحات 

يكسال از روي كار آمدن دولت حسن روحانـي         
زنـده  ” مي گذرد. در پي فروكش كردن هياهوي         

تمام توان در دفاع از دولت تدبير و         ” ، و با    “ بادها
آنچه جامعه ما در عمل تجربه كرده اسـت    “  اميد

پيگيري همان سياست هاي مخرب اقـتـصـادي         
گذشته، از سوي دولت نو ليبرال روحـانـي و در             
نتيجه ادامه بيكاري و فقر مزمن بـراي ده هـا              
ميليون ايراني است. در عرصه حقـوق و آزادي            
هاي دموكراتيك نيز ما شاهد تشديد جو خفقـان،         
باال گرفتن موج اعدام دگرانديشان، يورش هـاي        
دستگاه هاي امنيتي به فعاالن و كـنـشـگـران             
اجتماعي، فعاالن كارگري و جـنـبـش زنـان و             
تعرض خشن به زندانيان سياسي و ادامـه حصـر           

 رهبران جنبش سبز، در سال گذشته بوده ايم.
نكته جالب ديگر آنكه در سال گذشته اسـنـاد           
جالبي از سوي وابستگان نزديك خامنـه اي، از           
جمله رهبري سپاه و نمايندگان او درباره كودتاي        

 92و مهندسي انتخابات سال        88انتخاباتي سال   
منتشر شده است كه مهر باطلي است بر بـرخـي           

 تئوري هاي رايج در روزهاي بعد از انتخابات.
در واقـع    ” ارزيابي ما در آن روزها اين بود كه:          

بايد گفت كه ولي فقيه رژيـم، بـا مـهـنـدسـي            
انتخابات، توانست حداكثر استفاده را از اصـالح          
طلبان و رأي آنان بكند بي آنكه در برابر خواست          
آنان عقب نشيني اي جدي انجام دهد. ارزيـابـي           
خاتمي از وابستگي نداشتن روحاني بـه اصـالح          
طلبان درست است.  حسن روحاني كسي اسـت           

سال نماينده علي خامنـه اي و           16كه به مدت    

 “بوده است...“ شوراي امنيت ملي”دبير 
حسن روحاني، در پيامي كـه پـس از            
پيروزي در انتخابات بـراي مـردم ايـران           

رهـبـر مـعـظـم        ” فرستاد، ضمن تشكر از     
انقالب، مراجع عظام تقليد، روحانيت معـزز       
و استادان فرهيخته كشور كه با درايـت و          

“ شجاعت روح اميد را در مردم دميـدنـد...           
قول داد كه ايران را به سمت اعـتـدال، و            
بحران زدايي در عرصه بين المللي خواهـد        

گـمـان ايـن حضـور           بي” برد. به گفته او      
آور آرامـش     عزتمند در صحنه سياسي، پيام    

و ثبات و اميد در عرصه اقتصاد نيز خواهـد          
بود و چشمه خروشان هـمـت كـارگـران،           
كشاورزان و كارآفرينان، موج حـركـت و          
بركت را در توليد و اشتغال به راه خـواهـد           

 “انداخت...
حزب ما در پاسخ به اين شعارهاي حسن      

 :روحاني با روشني اعالم كرد
آنچه مسلم است اين است كـه، ولـي          ” 

فقيه و سران رژيم خواهان ادامه سيـاسـت         
هاي كالن تعيين شده شان، بهبود روابـط        
با كشورهاي غربي، به منظور پايـان دادن         
به تحريم هاي اقـتـصـادي و كـاهـش              
فشارهاي بين المللي، و در نتيجه تـأمـيـن          

كنوني اند. ولي   “  نظام سياسي ” بقاي حيات   
فقيه رژيم و سران ارتجاعـي نـه تـنـهـا              

بازيِ ”آغازِ جشنوارة 
 در برزيل! ،“زيبا

 2ادامه  در صفحه 

بيستمـيـن دورة     
جــام    هــاي   بــازي

جهاني فوتبال  از      
 22پنجشنبـه    روز  

ژوئـن  12خردادمـاه[  
]  در كشـور       2014

برزيل آغـاز شـد.        
ــن دورة    ــام    اي ج

جهاني فوتبـال در     
از   يي  جشنوارهقالب  

هـا و شـورِ          رنگ و نور، سرزندگـيِ حـركـت        
يي نمايشگـرِ     گشايش يافت، جشنواره    موسيقايي
غني و متنوع كشور وسيـع و          و فولكلُرِ   فرهنگ

رئيس جمهـور   وسف،  رخانم ديلما     . پهناور برزيل 
اين جشنواره و برگـزاريِ     ميزبان  مردمي برزيل،   

جـام  هاي     بازي.  بود“  ريودو ژانيرو “در شهر   آن  
آن    بـه كه بسياري      [در برزيل]،     جهاني فوتبال 

دهي و مديريت     جشنوارة باشكوه نمايشِ سازمان   
نـام  و خالقيت تكنيكي      ،گروهي، قدرت فيزيكي  

ا ز   پ ي ا م د ه ا ي   س ي ا س ت   
    :“ ج ن گ   ب ا   ت ر و ر ”آ م ر ي ك ا ي ي   

 ت ا خ ت   
 د ر   ع ر ا ق   “ د ا ع ش ”

 16د ر   ص   

تـريـن      يكي از مـهـم       ،در چنين روزهايي    ،پنج سال پيش  
حـالِ  دربـاشـتـاب      هايِ مردميِ تاريخ معاصر كشور ما         جنبش

هاي ديـكـتـاتـوريِ         پايه  ،بود، جنبشي كه  رفت    حركت و پيش  
لـرزه     به كودتايِ انتخاباتي بـه  هايش اعتراضبا واليت فقيه را  

واليي را هـدف       ديكتاتوريِاي و     درآورد و شخصِ علي خامنه    
 از   پس  ،“ ؟يِ من كجاست  أر“. جنبشِ سبز كه با شعارِ        دادقرار  
 شـده آغـاز      1388انتخابات خرداد     هاي  در شمارشِ رأي    تقلب
ي فـراتـر، يـعـنـي          هاي  تخواس  ي براي به بستر   زودي  به  ،بود

 -اقتـصـادي  وضعيت   هاي اجتماعي، و بهبود  آزادي  دستيابي به 
در    آشـكـارا  . مسير حركت جنبش سبـز         شدتبديل    ،اجتماعي

مـخـرج      بر مـحـورِ   هاي اجتماعي     جهت بسيج قشرها و طبقه    

از پیامدهای سیاست
آمریکایی »جنگ با ترور«:
 تاخت و تاز تروریست های

»داعش« در عراق
در ص ۱۶
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را بـه       -ويژه جـوانـان     به  -مردم جهان و عالقة همة    توجه  دهند،    مي
، و به مدت يك ماه ادامه خواهـد داشـت و              كشانده است خود  سوي  
فـوتـبـال    و از جمله تيـم مـلـي             -كشور جهان   32هاي فوتبال     تيم

بـازي هـاي     بيني مي شود كه        حضور دارند. پيش   در آن     -كشورمان
توجه ميلياردها انسـان كـره          ،فوتبال اين دورة جام جهاني در برزيل      

هـم  كه اين جشـنـواره        اين  حقيقت  ، زيرا خود جلب كند    خاكي ما را به   
بـراي     ورزشمند به     تواند در راه ترغيب ورزشكاران و مردم عالقه         مي
و هـم      گيرد  روجود آوردنِ محيطي سالم و انساني مورد استفاده قرا          به

با هدف گرفتن امتيازهـاي سـيـاسـي و              ناسيوناليسميدر راه تهييج    
ها قـبـل    كشورهاي مختلف از سال  شود.استفاده  ءسواز آن اقتصادي  

هـاي     امـكـان  با تدارك همه جانبه و بسيج          ،از برگزاريِ جام جهاني   
هـاي     تـيـم  صعـود    در تضمينِ     ،انساني، تكنيكي، آموزشي و ورزشي    

بـاشـكـوه و          هـاي    جشنواره  چنين  [فينال]  مرحلة نهايي   به  شان  ملي
در اين عـرصـه      از ورزش كشورشان    سطح موفقي   نمايش درآوردنِ     به

هاي حاكم در كشورهاي ديـكـتـاتـور      . البته  رژيم    كنند  مي  بسيار  سعي
سياسي از پتانسـيـل   گيريِ  براي بهره  ،اي مانند ايران در اين رابطه       زده

 -هاي انساني و اجتماعي فوتبـال       گونه توجهي به ارزش     هيچ  بيورزش  
  ورزند. تالش مي -“بازيِ زيبا”

هاي برگزاري جام جهـانـي فـوتـبـال بـراي                در رابطه با دستاورد   
اين اظهارنظرهاي گوناگون و متضادي شده است.          ،كشورهاي ميزبان 

جـام  هـاي       بازيدو دورة اخير      ،در نظر داشته باشيم كه    را  مهم  نكته  
يعني   -جهاني فوتبال در كشورهاي آفريقاي جنوبي و اكنون در برزيل         

هـاي     از نسـخـه    شـان      هاي اقتصادي   ريزي  كشورهايي كه در برنامه   
و    ،المللي پول ، بـانـك جـهـانـي            تحميل شده از سوي صندوق بين     

اند. آنـچـه كـه         برگزار شده   -سازمان تجارت جهاني تبعيت نمي كنند     
جـام  هاي     برگزاري بازي ، چه در زمان       هاي غربي   سبب شده تا رسانه   

هـاي     حملـه   لبة تيزِ ،  برزيل  دراكنون  آفريقاي جنوبي و چه       در  جهاني
هـايـي      دولتدرحكم    -هاي اين كشورها    دولتبر ضد   را    شان  تبليغاتي
بلكـه سـعـي در        ،  ها  دولتاين  يِ  ناكارآمدكنند، نه   متوجه    -ناكارآمد
و استفاده از   سياسي  لحاظ    هاي اين كشورها به     تبليغاتي دولت   تخريبِ  
 يرضايـتـ  پيرامون نا نمايي    . بزرگ  ِ اين گردهمايي ورزشي است      فرصت

در اين كشـورهـا،        ها  بازيبرگزاري    بههاي گوناگون     مردم و اعتراض  
و    ،ها در تأمين امنيت ورزشكاران و مـردم           اين دولت   ادعايِ ناتوانيِ 

ها در تكميل تأسيسـات ورزشـي،          آن  مضمون پردازي دربارة كوتاهيِ   
گسترده است. در حالي كه ايـن          تبليغاتيِ  هاي  حملهتنها بخشي از اين     

و تـدارك       شـان،   و طبيعي   ،ملي، انساني هاي    امكانكشورها با بسيج    
بستري مـنـاسـب بـراي        اند تا     ريزيِ دقيق تالش كرده     وسيع و برنامه  

ها سعي    اين دولت كنند.     فراهم  ماندني    ياد  پرشور و به    هايي  انجام بازي 
هـاي غـربـي، بـرگـزاريِ             هاي رسانـه    پردازي  رغم دروغ   اند به   داشته
در راسـتـايِ بـيـشـتـر كـردنِ             حال    درعينرا  هاي جام جهاني      بازي
هـاي    موقعيت  وجود آوردنِ   به  ،جذبِ سرمايه ،  زير ساختاري هاي    امكان
كـه     هـايـي     گيرند، يعني سرفصل  كار    به  ،اقتصاد ملي   رونقِو    ،شغلي

 .شوندناديده گرفته شان  ليبرالنو هاي “منتقد”عمد از سوي  به
 

 هايِ انحصاري ها، و شركت ورزش، دولت
هـاي     كنند تا با شـيـوه       واقع تالش مي    ها در   حكومت  ،كهاين  حقيقت

گيري كنند و با كنترل و جـهـت           هاي ورزش بهره    گوناگون از ظرفيت  
 شان  هاي اقتصادي و اجتماعي     افكارعمومي، كارآمديِ سياست  دادن به   

خواه و هـم   هاي ترقي دولتمورد  اين هم دربه رخ جهانيان بكشند.     را  
 . كند مي صدق ،در كشورهاي ميزبان مرتجعحكام در مورد 

 يـي    وسـيلـه  همچون   ويژه فوتبال،  در حال حاضر دنياي ورزش، به  
گيرد. ورزش عالوه بـر         قرار مي بسيار  تجاري و سياسي مورد استفاده      

كند، در  عمل ميصورت كسب و كاري با درآمد هنگفت          بهخود      اينكه
 هاي تجاري و بازگاني نيز درآميخته است.   فعاليت ديگركنارِ خود با 

در مـقـام     ،   گـر تـمـاشـا      طرفدار و پـر       هاي پر   ورزشكارانِ رشته  
هـاي     ، سهام باشگاه  شوند  ظاهر مي   ها]   [در رسانه  كنندگان كاالها   تبليغ

شوند و حق امـتـيـاز پـخـش              ورزشي در بازارهاي بورس معامله مي     
شـود.     رويدادهاي بزرگ ورزشي به صدها ميليون دالر بـالـغ مـي              

مليتي بر سر گرفتنِ حقِ امـتـيـاز بـراي تـبـلـيـغ                     هاي چند   شركت

هاي مالي نجومـي      هاي ورزشي به رقابت     فعاليت  و درخالل   از طريق   شان  كاالهاي
ها سـود     بندي  بندي هرساله ميلياردها دالر از شرط       هاي شرط   زنند و بنگاه    دست مي 

هـاي     بانـد  وجود آمدنِ بههاي فساد مالي و  زمينه طبعاًكه چنين شرايطي      ،برند  مي
ايـن   .شـونـد.      سبب مي   در سطح جهاني    ، را ويژه در فوتبال    مافيايي در ورزش، به   

اسـت     يي  بلكه پديده   شود،  محدود نمي به چند كشور در اروپا و آمريكا          پديده تنها 
 و در كشور ما نيـز       شود،  مشاهده مي   وبيش  كم  داري  كه در همه كشورهاي سرمايه    

تجارتي كردنِ ورزش در        در زمينة   مشخصجدي و     هايي  فعاليت  ها پيش   از سال 
جريان بوده است. البته با درنظر گرفتن شرايط ويژة سياسي حاكم در ايـران، و                   

س نهادهاي ورزشي، فساد در ورزش      أدليل نقش و حضور قاطع سران سپاه در ر          به
تا آن    ما  فساد در فوتبال كشور     كند.   پرواتر عمل مي    تر و بي    ما بسيار لجام گسيخته   

نيز بـه آن        نددر خدمت رژيم  هايي كه       نشريهاندازه گسترش يافته است كه حتي       
 25  ،جام جم آناليـن     ،اند. در همين زمينه      برخاستهفغان    ناله و   و به   اند  اعتراف كرده 

ـ     فساد در فوتبال؛ محرز اما اثـبـات     ”   : عنوان  زيردر مطلبي     ،91ماه    دي  ،“ ينشـدن
غلظت فساد موجود در فوتبال ايران بيشتر شده و اين غلظت همچنان به             ”   نوشت: 

رود. فساد در فوتبال ايران تنها به يك مـوضـوع خـاص         حالت تصاعدي باال مي 
شود. فساد فوتبالي تنها به معناي مشكالت اخالقي نيست، تبـانـي و                 مربوط نمي 

رود، پولشويي و ابـهـامـات          شمار نمي   عنوان تنها معناي فساد به      بندي هم به    شرط
بديل فساد در فوتبال نيست، در واقع معناي فسـاد در     مالي نيز معناي خاص و بي    

تر از آن است كه در يك واژه يا يك مـوضـوع خـاص                  تر و عريض    فوتبال طويل 
گنجانده شود. فساد موجود در فوتبال ايران آنقدر پروبال گرفته كه مـوضـوعـات                 

شود و چهار موضوع مالي، اخـالقـي، تـبـانـي و دالالن                    مختلفي را شامل مي   
 “ترين موضوعات مرتبط با اين فساد هستند. مهم

        رژيم واليت فقيه با آگاهي از واقعيت  بسـيـج   نيـرويِ    پتانسيل مردمي و      وجود
كند تا اين عرصه را در اختيار كـامـل            ژه فوتبال، تالش مي   يو  ورزش و به    گيِكنند

تـريـن،      يقين پربيينـده  عنوان يك رشتة ورزشي، به خود نگهدارد. امروزه فوتبال به 
بـراي     ي،رو   و ازهمـيـن     ،ترين رخداد دنياي ورزش است      و پرحادثه   ،سازترين  پول

را دارد. برهمين اساس نيز در كشور مـا،           باالترين جاذبه   گذاري و تبليغات      سرمايه
حاضر نيستند چنين موقعيـتـي بـراي           شان،  سران كنوني و سابق سپاه و اطرافيان      

 دهند. باز دست  را درآمدهاي نجومي
، كه از سوي سران سـپـاه و           شان  جانبه  و عملكرد همه    هاي مافيايي   وجود باند  

و در اين     ،به قهقرا سوق داده است      را  شوند، ورزش ايران    كنترل مي   آناناطرافيان  
ايـن در       را شاهـديـم.    رفت    و پس   ،بحران، شكست   روزه  ورزش همه يا آن زمينة    

شرايطي است كه در صورت وجود سيستمي  كارآمد و مردمي در مديريت ورزش         
جهاني با قدرت حضـور پـيـدا           سطحدر    توانستند  ميمان    كشور، ورزشكاران ميهن  

هـا و       سـلـيـقـگـي        رغم همة كـج     به  -همچنان كه   ،كنند و افتخار آفرين باشند    
در    آنان را    درخشان هاي پيروزي -هاي مسئوالن كشور   ها و كارشكني    توجهي  كم

 .  ي شاهديمورزشهاي  رشتهبرخي 
جنبه ديگر حضور سپاه در فوتبال ايران را بايد در زمينة سياسي آن بررسي كرد.            

كنترل خـود     بههاي اصليِ اقتصاد كشور را        سپاه كه توانسته است بسياري از شاخه      
در راستاي كنترل هرچـه     اجتماعي،    لحاظ  به  گرِ ورزش   درآورد، با درك نقش بسيج    

، و ورزش كشور را نـيـز بـا           است  قدم برداشته از اين راه    جامعه    هاي  تحولبيشتر  
و    مسئوالناست. اسامي     سپاه، به زير سيطره خود درآورده        برگماريِ سران سابقِ  

تـر،     ردة پـايـيـن    هاي    ليگو حتي     ،“ ليگ برتر ” هاي بزرگ و كوچك       مديران تيم 
   ست.ها اين تيم  سپاه بر فعاليت مطلق سلطةگوياي 

نخستين نشست شوراي مركزي اتحادية فوتبال در محل باشـگـاه مـقـاومـت                
 1377در سـال        ،نظارت سپاه پاسداران اسـت       زيرِكه وابسته به بسيج و        ،تهران

 كنـتـرل  درطورِكامل    سرانِ سپاه به  هاي آن را      بخش همة  80و از دهة      ،برگزار شد 
  كـنـنـدة      و تـعـيـيـن         عمـده و اعضاي     ها  ئيسنيز ر   اند، و از آن پس      گرفته  خود

 بـيـن  و طرح و برنامة اين اتحاديه نيز از           ،هاي فني، اقتصادي، فرهنگي     كميسيون
شـونـد و اصـوالً افـراد            رژيم انتخاب مي    بهو وابستگان     ،اعضاي سپاه، روحانيت  

 آن كه بـه      به  رسدقرار گيرند چه      يتوانند در اين اتحاديه مصدر كار       مستقل نمي 
، فرماندة كمـيـتـه    ،“ محمد رويانيان” . از جمله اين افراد  راه يابند   فدراسيون فوتبال 

، فرماندة پليـس    110فرماندة نيروي انتظامي نور و استان مازندران، فرماندة پليس          
كـه در       ،و پس از آن مديرعامل باشگاه پرسپوليس اسـت           ،راهنمايي و رانندگي  

هاي فراواني در اين باشگـاه بـزرگ           هاي مالي و نابساماني     تخلف  شدوران فعاليت 
بـالـغ     اي  يبا اختالس مال    ارتباطداد. رويانيان در ارديبهشت امسال در          رويكشور  

مـيـلـيـارد       100  يي  ساعت با وثيقه    24پس از     اماميليارد تومان، بازداشت      173بر  
دليلِ نـامشـخـص        توماني آزاد شد. جالب اينكه رويانيان در باشگاه پرسپوليس به          

مـاه     ولي در بـهـمـن    ،مجبور به استعفا شد   1392هاي مالي در سال       بودنِ فعاليت 
رياست بازرسيِ ويژة معاونـت سـتـاد       همان سال از طرف سرلشگر فيروزآبادي، به     

 3ادامه  در صفحه 
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 “...بازي زيبا”ادامه  آغاز جشنواره 

 كل نيروهاي مسلح برگمارده شد.
 

 “ها گل بزنيد! بچه”
تيـم مـلـي كشـورمـان            ،شرايط نابساماني   در چنين   

در    ،برانگيـز   و جنجال   ،تداركي ناكافي، پرمسئله  دنبال    به
جام جهاني برزيل حضور يافته است. تـيـمـي             هاي  بازي

، كننده در جـام جـهـانـي            شركتتيم    32كه در جمع    
 ،. بـا ايـن حـال          داردترين شانس را براي پيروزي        كم

 يـي    نتيجـه دست آوردن     احتمال موفقيت نسبي و يا به       
تواند در جامعه سبب تهييـج و شـادي             غيرمنتظره، مي 

هـاي     و سـرورهـاي      جشنبرپاييِ    ،و در پيِ آن     ،مردم
بر پاية تـجـربـه        -هميشههايي كه     خياباني شود. جشن   

در بيـزاري  با سردادن شعارهاي سياسي      -هاي اخير   سال
چنيـن  از حكومت واليي همراه بوده است.        مردم  جستن  

، نـيـسـت   نبـوده و      امري خوشايند سران رژيم و سپاه       
پـرشـورونشـاطـي       هـاي    حركـت كنترل چنين     بنابراين

در دستوركار نيروهاي امنيتي و انتظامي قـرار           ترديد  بي
كه در جريان پيـروزيِ     خواهد داشت، يعني همان چيزي      

تيم ملي ايران در برابر تيم كرة جنوبي رخ داد. دولت كه      
خواستار كنترل كامل جشن شادي و پايكوبي مردم بود،         

هزار نفري را براي استقبال از بازيـكـنـان            صد  استاديوم
تيم ملي فوتبال اختصاص داد و همزمان نيز اعالم كـرد           

اين اعـالم    كه حضور زنان در اين مراسم ممنوع است.          
از سوي زنان و مردان       اي را   اعتراضي  تحركممنوعيت،  

غـربـي   دروازة   در   و تجمع آنان   با حضور سبب شد، و    
از سـوي مـأمـوران       با سركوب     ،طبق معمول ،  استاديوم

شد. اين رخداد بار ديگر نشان داد كـه رژيـم                 رو  روبه
هـاي مـردمـي و           تا زماني كه حركـت    “  واليت فقيه ” 

هاي رژيم بـاشـد        در چارچوب سياست    آنانهاي    فعاليت
ها از ايـن      هرگاه كه اين حركت     ،كند  ها را تحمل مي     آن

 مي شوند. رو روبهچارچوب خارج شوند با سركوب 
بسـيـار      يي  فساد مالي در فوتبال كشورمان به مسئله      

رد پايِ بسياري از مديـران        ، و دار تبديل شده است     دامنه
هاي اقتصـادي   هاي كشور و شركت     هاي تيم   و سرپرست 

شود (سـران سـابـق سـپـاه و                ديده مي در آن   آشكارا  
).  شـان    هاي اقتصادي وابسته به سپاه و اطرافيان        شركت

نه تنها كوششي در جهت جلوگيري از آن           ،با وجود اين  
بـه     -بلكه مافياي دولتي و غيـردولـتـي        ،شود  نميديده  

آزاد و با فراغ بال به كـار          -كمك دستگاه قضايي كشور   
هاي   رشتهديگر  . براي رشد فوتبال و       دهند  ميخود ادامه   

كن كردنِ فسـاد مـالـي و            ورزشي در كشورمان، ريشه   
 متخصصـان و برگماري     ،از يك سو    آنمافيايِ پشتيبان   

“ سرپرستـان ” و “  مديران” و كارشناسان ورزشي به جاي  
ضـروري     اقدامينااليق و غيرمتخصص از سوي ديگر،     

توان براي سالـم      تنها در اين صورت است كه مي        است. 
سازيِ ورزش كشور و رشد عمومي و تخـصـصـي آن،             

 برداشت.هاي نخست را  گام
 

ماه از قـرارداد كـارشـان در زمـانِ               6حداقل  “كه    پذيرفته شوند عضويت شوراي اسالمي كار     
 نايب رئيس فعلي شوراي اسالمي كار كارخانه سيمان صـوفـيـان،              “ تشخيص باقي مانده باشد.    

نفرِ ديگر از داوطلبان شـركـت در دورة          15خود و   صالحيتخبر رد   خردادماه، با اعالم      9روزِ  
درصد ساختار پرسنلي كارخانه سيمان صوفيان        90“، با اشاره به اينكه      جديد شوراي اين كارخانه   

شـود،     بسته مـي    ”هاي مختلف قرارداد كار    مرحله در ماه    4قراردادي بوده... و در طول سال در           
كند تا هر كس را كه نخواهد بـه عضـويـت               مديريت واحد توليدي اين اجازه را پيدا مي       “  : افزود

 “شوراي اسالمي كار در بيايد قرارداد كارش را يكساله نبندد.
: اعالم كـرد   ،  92مردادماه    19، روز   با حمايت از توليد ملي و افزايش اشتغال، ربيعي          ارتباطدر  

هاي صدروزه خودم حل مشكالت برخي صنايع براي حفظ سطح اشتغال مـوجـود                 جزو برنامه “
در “:  گـفـت   ،93ماه  ارديبهشت  13روز  در  ،  “ تدبير و اميد  “گوييِ دولت     راست  برتأكيد    و با  “ است

 كـه    حالـي در    “ توان به رعايت كرامت كارگران نيز اميدوار بود.          كنار تالش دولت راستگويان مي    
 24سال را به مـيـزان        24تا  15جوانان گروه سني “نرخ بيكاريِ  ماه،خرداد  7  ،خبرگزاري مهر 

مـاه    ارديبهشت  8روز    ،ربيعي  . اعالم كرد  “ درصد  43رقم نجومي   “و نرخ بيكاريِ زنان را       “ درصد
هـزار   200برنامگي در كشور  واسطة بي به“:  گفتاش،  پشتوانه ماه بعد از آن تعهد بي 9يعني  ،93

: اعالم كرد   ي،پشتوانة ديگر   تعهد بي   همچون،  ماهخرداد  17و روز     ”. شغل در خطر تعطيلي داريم    
“ اهتمام جدي براي رفع موانع توليد و خروج از ركود و ايجاد اشتغـال دارد.                  93دولت در سال    “

رئيس مـجـلـسِ      خردادماه، علي الريجاني،      17همان  گزارش خبرگزاري مهر،    بنا به     كه  درحالي
قوانين مادري كه بتواند بستر توليد را فراهم و زمينه جهش اقتصـادي را               “:  اعالم كرد   ،اسالمي

 “  محقق كند تا كنون از سوي دولت به مجلس داده نشده است.
ي پيگيـر   ي  هاي فوري و پايان دادن به اينهمه ستمِ طبقاتي، مبارزه           تتنها راه دستيابي به خواس    

بر مجتمع كشـت و         هزار كارگر فصلي ني   2مبارزة  در راه تأمين حقوق كاري كارگران است. به          
كـارگـران   يي از مبـارزة     شان، در مقام نمونه  صنعت كارون شوشتر در ارتباط با بيمه بازنشستگي       

ها   بيمه بازنشستگي آن  “:  نقل از ربيعي نوشت     خرداد ماه، به  7  ايلنا،  در اين باره،  كنيم.     مي  يي  اشاره
گيري كـنـد...         توانست براي آن تصميم     سال به مشكل برخورده بود و هيچ كس نمي          10حدود  

بران حل شد... در شبي كه مشكل كارگران حـل شـد                  خوشبختانه موضوع بيمه بازنشستگي ني    
حاال بايد ديـد      “ دانند... ما در كنارشان و خادمشان هستيم.            خواب راحتي داشتم. ... كارگران مي         

نـفـر از        200حدود    93  ماه  ارديبهشت  27روز  در  سخنان وزيرِ واپسگرا تا چه حد واقعيت دارد.          
بر براي پيگيري مطالبات خود و همكارانشان در مقابل ساختمان سازمان تـأمـيـن                  كارگران ني 

چندين سـال    “:  اجتماعي در تهران تجمع كردند. يكي از كارگران حاضر در تجمع به ايلنا گفت              
اي، اجـراي     بر از كارفرما و مسئوالن استاني خواستار پرداخت معوقات بيمه           است كه كارگران ني   

قانون مشاغل سخت و زيان آور و طرح طبقه بندي مشاغل هستند كه تا به امروز خواسته آنهـا                   
بطور كامل بر آورده نشده است... در سال گذشته نيز به همراه گروهي از هـمـكـاران بـراي                          
پيگيري همين مطالبات صنفي به تهران آمده بوديم. ... به تازگي مجتمع كشـت و صـنـعـت                         
مراحل كاشت و برداشت ني را به يك پيمانكار جديد سپرده است كه اين پيمانكار نيز با جـذب         

 يپيمـانـكـار     كارگيري  بهعبارت ديگر، با      به “ نيروهاي جديد به كار در مزارع مشغول شده است.         
ر   پايان دادن به مشكل كارگرانِ ني “تدبير و اميد“، دولت “جذب نيروهاي جديد به كار“تازه و   بـ

ها در محوطة سـازمـانِ تـأمـيـن              داشت. بعد از چهار روز تجمع و سپري كردنِ شب          درنظرِ  را  
بر عازمِ شهر خود شـدنـد.    ي ديگر از مسئوالن دولتي، كارگرانِ نيي اجتماعي، بعد از گرفتنِ وعده    

ي به گذشته نزديك مبارزات اين كارگران، صحت ادعايِ ربيعي به حمايـت از مـنـافـعِ                    ي  اشاره
. سالِ قبل، عالوه بر سفر گروهي از كارگران به تهران بـراي پـيـگـيـري         آزمايد  ميكارگران را   

به تجمع خـود     “ اثبات حسن نيت خويش   “براي    ،92آذرماه    5روز  بر    كارگرانِ ني مطالبات خود،   
نفر از كـارگـران        650،  “ هاي كارفرما   محقق نشدن وعده  “ولي در اعتراض به       ،پايان داده بودند  

نفـر از كـارگـران در            650آذرماه،    30آذرماه نيز دست از كار كشيدند. روز           18و    17روزهاي  
عدم بازنگري در   “، 91هزار تومان پاداش سال   600اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و         

 : ماه ايلـنـا نـوشـت         بهمن  14كارخانه تجمع كردند. روز      محوطة  ، در   “ طرح طبقه بندي مشاغل   
هاي مهر، آبان، آذر و دي حـقـوق            كارگر نگهبان مزارع كشت و صنعت كارون در ماه     400“

اند... كارفرما براي انصراف نمايندگان كارگري از پيگيري مطالـبـات كـارگـران،                    دريافت نكرده 
كند... چهـار       ها را با تاخير بيشتري از سايرين پرداخت مي          ها را تعليق يا حقوق آن       قراردادهاي آن 

كارگر نـگـهـبـان... در             400اند...       تن از نمايندگان كارگران به مدت يك ماه از كار تعليق شده           
“ انـد.     ماه تعويق حقوق از امضاي قراردادهاي جديد خـودداري كـرده       4اعتراض به تعليق... و    

 شان  اي پيگير براي دستيابي به حقِ بيمة خود، با گوشت و پوست             سال مبارزه   10كارگران بعد از    
دولـت روحـانـي         . ندطبقاتيِ آنان   ةرژيم واليت فقيه دشمنِ قسم خورد       كارگزارانِاند كه     دريافته

قصـد  تازه به منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان           يبراساس راهبرد رژيم واليت فقيه با يورش      
 ي،امپرياليستي پرسود و جذاب جلوه گر سازد. ازايـن رو             هايدارد بازار ميهن ما را براي انحصار      

نيروي   تقديمداران،    سود منافع كالن سرمايه     در مقطع زماني كنوني با حذف بسياري از قوانين به         
ي پيـگـيـر بـراي        ي  قراردارد. تنها مبارزه     اش  هاي اقتصادي   كار ارزان و مطيع در اولويت سياست      

و اتحاد در مـبـارزه،       شان،    احيايِ حقوقِ سنديكايي، سازماندهيِ كارگران در سنديكاهاي مستقل       
 هاي فوري و منافعِ طبقاتي را ميسر خواهد كرد.  دستيابي به خواست

 

 ادامه  دور تازه اي از يورش به منافع  
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هايِ زنان    جنبشِ زنان و لزومِ طرح خواست     
 محروم جامعه

“ مشكالت زنـان   ” چندي پيش ميزگردي با موضوع      
در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشـگـاه تـهـران             

از   يي  عدهطلب و     طيف اصالح   فعاالنبرگزار شد. برخي     
ل اجتماعي در ايـن مـيـزگـرد در              ئكارشناسان مسا 

هاي مختلف جامعه     خصوصِ ارتقاء نقش زنان در عرصه     
 هـاي   نكتهپرداختند. يكي از       نظر و ارائة راهكار     به تبادل 

ظلم به زن، چرا    ” عنوانِ    زيرمورد بحث در اين نشست      
شناسـان    آن يكي از جامعه     در جريان بود كه   “  و چگونه 

پس از دوران جـنـگ         ” كرد:     حاضر در ميزگرد اعالم   
هاي مـخـتـلـف (در           هاي متفاوتي را در دولت      گفتمان

خصوص جايگاه زنان) داشتيم و هر دولت با شعارها و            
مفاهيم متفاوتي بر روي كار آمد، اما هيچگاه، شـاهـد            
تغيير چشمگير در وضعيت زنان و ميزان مشاركت زنان         

ل زنـان   ئعنوان مسا   موضوعاتي كه امروزه به     ... ايم  نبوده
ل زنـان طـبـقـه         ئشود بيشتر مسا    كشور ما مطرح مي   

شـده بـايـد         كه مطالبات مطـرح         متوسط است درحالي  
 “.ميانگيني از مطالبات زنان تمامي اقشار جامعه باشد

گـذارِ  اثـر هـاي      يكي از گردان    ، در مقامِ  جنبش زنان 
ثري را بـراي     ؤدر ساليان اخير تالش م      ،جنبش مردمي 

هاي مبتنـي بـر        با رژيم استبدادي و سياست      رويارويي
است. بسياري از مطالبـات        تبعيض جنسيتي انجام داده     

ترديـد خـواسـت        زنان بي     شده در خصوص حقوقِ     طرح
همگاني زنان و بخشي از حقوقِ عام دمكراتيك جامعه         

 .شوند ميقلمداد 
حجابِ اجباري، تبعيض در اشـتـغـال، حـقِ              مسئلة

بـا     رويـارويـي  ت فرزند، حقِ ارث و      ناضطالق، حقِ ح  
از زمـره       ،آمـيـز     ستيز و تبعيض    و قوانين زن    ها  اليحه
و فارغ از موقعيـت       طورِكلي  بههاي تمامي زنان      خواست

هايي   موضوعاجتماعي و طبقاتي آنان است. اما يكي از          
كـمـتـر    و پيرامون آن    شده  كه در اين ميان كمتر طرح       

و بـازتـاب     كـردن    طرح  م،  است  فعاليت صورت گرفته  
هـاي مـحـروم        ها و اليه    هاي زنان طبقه    خواست  دادنِ

 در راه  هاي مبارزه    جامعه و جلب و جذبِ آنان به صف    
تامينِ حقوق برابر و مخالفت با استبداد و ارتجاع اسـت.     
زنانِ محروم و زحمتكش خصوصاً زنان كارگر و زنـان           

زنان اثـرهـاي      ديگرمراتب بيش از      به  ،سرپرست خانوار 
ناگوار و مخرب تبعيض جنسيتي را در زندگـي و كـار            

هايي دراين زميـنـه    نمونه آوريِ ياد.  كنند تحمل ميخود  
مـاه،     ارديبـهـشـت     8  ،ايلناخبرگزاري  مفيد خواهد بود.     

 ،نقل از مديركل امور بانوان استـانـداري مـازنـدران             به
درصد در سال     33نرخ بيكاري در ميان زنان از       : ” گفت

وقـتـي      ... است رسيده  90درصد در سال  40به  1384
شـود،     يك بنگاه اقتصادي دچار مشكالت مالـي مـي         

بانوان كارگر با وجود آنكه غالباً سـرپـرسـت خـانـوار               
زنـان     ... گيرند  هستند، بيشتر در معرض اخراج قرار مي      

هاي كاري فراوان، از بسـيـاري          كارگر عالوه بر مشغله   
 ،هـمـچـنـيـن ايـلـنـا          “  امتيازات محـروم هسـتـنـد.        

تـريـن     كارگران زن، ارزان  ” بود:     نوشته    ،ماه  ارديبهشت7

قوانين اشتغـال زنـان        ؛نيروي كار كشور  
شوند، طـوري      صورت حداقلي اجرا مي     به

كه واحدهاي توليدي و صنعتي كمتر بـه        
هل رغبت دارند و در       أاستخدام زنان مت  

 [بـه]  برخي موارد زنان مجرد را با تعـهـد        
كار   ازدواج و بارداري به     [ماندن از]   محروم

ايلنا در گزارشي از وضعـيـت       “  گيرند.   مي
كه بـيـشـتـرشـان         ،كار زنان دستفروش  
بـا صـراحـت         نـد، سرپرسـت خـانـوار     

يـكـي از زنـان        : ” كـنـد    خاطرنشان مي 
دليل به    كس بي   گويد، هيچ   دستفروش مي 

اين كار روي نياورده و همه ما گرفتـاري         
 ...داريم و بايد كرايه خانه و قسط بدهيم       

در ميان اين دستفروشـان از دخـتـران           
جوان گرفته تا زنان بسيار مسـن ديـده          

شوند. اين كار شرايط بسيار سخـتـي           مي
اغلب زنان دستفروش، زنان كارگر     “  دارد. 

 انـد   يشده يا دختران جوان     و كارمند اخراج  
و    نـد حاشية شـهـرهـاي بـزرگـ        كه از   
 .است در چنگال فقر گرفتار  شان زندگي

ــان    ــن زن ــم و          ،اي ــه ــخــش م ب
كه جلب    ندزنان كشور   نشدنيِ  پوشي  چشم

كيفـي  لحظ    بهمقابله و مبارزه با ارتجاع و استبداد را         سطحِ  هاي جنبش زنان،      و جذبِ آنان به صف    
درحكم بايد    هاي زنان محروم و زحمتكش جامعه مي        خواست  كردنِ  طرحم  ي،رو  ازاينبرد.     باال مي 

جنبش زنان در دستور كار قرار گيرد. اكنون با اجراي برنامه ضـد                 فعاالنهاي اصلي     يكي از آماج  
را بـر       هـاي آن      ثرهاي محروم جامعه ا     طبقه  انزنتن از   ها    ميليون  ،مردميِ آزادسازي اقتصادي  

در تقابـل   و قانونمند     طورعيني  كنند و به    با پوست و گوشت حس مي     هايشان    زندگي خود و خانواده   
 ناپذير است. درنگ يي وظيفهها  اعتراضها قرار دارند. سازماندهيِ اين  با اين برنامه

 
 طراحيِ مدل جديد تعيين دستمزد كارگران به چه معناست؟

، وزارت كـار،     “ ها  هدفمنديِ يارانه ” عنوانِ    زيرپس از اجراي فاز دوم برنامه آزادسازي اقتصادي         
وري و دسـتـمـزد        نام كميتة بهره    ي دراين وزارتخانه به   ي  كار كميته   تعاون و رفاه اجتماعي از آغاز به      

عالي نمايندگان كارگـران  يس كارگروه مزد مجمعئماه امسال ر در اوايل ارديبهشت است.   خبر داده   
، كـه    كـرد    مطبوعاتي اعـالم    وگويي  گفت  در  -است  هاي وابسته به حكومت     كه يكي از تشكل     -

كند تا از اين طريق       مي  كار  بهتشكيل و آغاز      93ماه    وري و دستمزد از ارديبهشت      كميتة جديد بهره  
وري نيروي كار مرتـبـط و          ة تعاريف و استانداردهايي، پرداخت حقوق و دستمزد به بهره         ئارا” و با   

 “ه شود.ئارا-تعيين دستمزد -مدل جديدي دراين خصوص
گرفتـه   طبق توافق صورت” گزارش داد:   ،ماه ارديبهشت 17  ،خبرگزاري مهر ،پس از اندك زماني 

چارچوب تعيـيـن    ] وري و تعيين مدل جديد دستمزدها       كميته بهره [ عالي كار، اين كميته       در شوراي 
بار مشخص خواهد كرد، موضوعي كه تاكنون تنهـا از طـريـق                   را براي اولين    94دستمزد سال   

تشكيل كميته به پيشنـهـاد    . ... است زني و صرف زمان زياد در نيمه دوم هر سال دنبال شده   چانه
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور تدوين مدل و روش جديد تعيين حـداقـل دسـتـمـزد                      

علت تعيين روش جديد دسـتـمـزدهـا      ،در ادامه اين گزارش  “  . ساليانه كارگران تشكيل خواهد شد    
هايي را براي تعيـيـن دسـتـمـزد         اين كميته تالش خواهد كرد تا مدل: ” است چنين بيان گرديده 

روشي بـراي     . ... ه كند كه بتوان از طريق آن رضايت كارگران و كارفرمايان را داشت            ئكارگران ارا 
رضايت كارفرمايان را نيز به هـمـراه خـود             ... شود كه   افزايش حداقل دستمزدها درنظر گرفته مي     

 “.باشد داشته 
هاي  با شركت تشكل و  از سوي وزارت كاركميته    اين  نخستين پرسشي كه درباره علت تشكيلِ     

چرا بالفاصـلـه پـس از           اينكه،است از     ، عبارت   شودتواند مطرح     كارگري وابسته به حكومت مي    
وري و تعيين مدل جديد دستمزد        ها، تشكيل كميتة بهره     اجراي فاز دوم برنامة ويرانگرِ حذف يارانه      

كه كارگران سراسر كشور با مصوبة حداقل دستمزد          ؟ در حالي  كند  ميپيدا  و رسميت   شود    مياعالم  
را در جهت خـالف مـنـافـع و          و آن  اند مخالفت برخاسته عالي كار قاطعانه به     سال كنوني شوراي  

كنند، وزير كار ناگهان موضوع لزوم طراحي مدل جـديـد تـعـيـيـن                   ارزيابي مي   شان  امنيت شغلي 
 كند؟ دستمزد را طرح و تبليغ مي

هـاي     را بايد در چارچـوبِ بـرنـامـه           فقيه در قبال آن       دستمزدها و سياست رژيم واليت      مسئلة
ويـژه   و ازجمله و بهالمللي پول و بانك جهاني        هاي صندوق بين    اجتماعي بر پاية نسخه     -اقتصادي

مورد توجه، دقت و ارزيابي قرار داد. روش تعيين دستمـزد سـالـيـانـة                  برنامة آزادسازيِ اقتصادي    
 آن جـدا      گيريِ اقتصادي   هاي كلي و سمت     از سياست   ،كارگران و سياست دولت در ارتباط با آن       

هاي اقتصادي رژيم است كه قـالـب و            اين ماهيت برنامه    ،طريق اولي   تواند باشد. به     نيست و نمي  
  بايد با صراحت اعـالم     ،دهد. بنابراين    عالي كار شكل مي     روش تعيين دستمزد را هرساله در شوراي      

وري و تعيين مدل جديد دستمزد در وزارت كار ارتباط مسـتـقـيـم و                   كميتة بهره   كه تشكيل كرد  
كـه از     -هاي اين برنامه يكي از جنبه ها دارد.  ارگانيك با برنامة آزادسازيِ اقتصادي و حذف يارانه    

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

جراحـيِ بـزرگ     ”   عنوانزير  نژاد تا به امروز از آن         زمان دولت ضدمليِ احمدي   
شود، آزادسازيِ دستمزدها در بطنِ برنامة هدفـمـنـديِ            نام برده مي  “  اقتصادي

همـراه   هاست. اصالح و تغييرِ قانون كار به  موازات آزادسازي قيمت   ها و به    يارانه
تغييرِ قوانين تامين اجتماعي دقيقاً در چارچوب اين برنامه در دستوركـار قـرار               

موضوع دستمزدها نيز طرح و حركت به سـمـت آزادسـازي               ي،رو  دارند. ازاين  
هـاي     نيروي كار ارزان و مطيع براي شركتمهيا كردنِ كه جز   ست  دستمزدها

گـام     بـه    آغاز و گـام   كه  ندارد،  معنايي  فراملي    هايخصوصي داخلي و انحصار   
 آيد. مرحلة اجرا درمي به

بخشي از بـرنـامـه        ،در تعيين دستمزد  “  نو” هاي    طراحي مدل جديد و روش    
شدت در تقـابـل بـا          گردد و به    ها قلمداد مي    آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه    

 خواست و منافع كارگران و زحمتكشان قرار دارد.
 

 هايِ غيرنقدي، و منافعِ مردم سياست دولت، يارانه
مـردم     زيـانِ   هر شكل به    اجرايِ برنامة آزادسازيِ اقتصادي به    

 است
حـذف  يعـنـي       -ها  ماه از آغاز فازِ دوم هدفمنديِ يارانه        2با گذشت بيش از     

رد     دولت كماكان درصدد تبديل يارانة نقدي به غيرنقدي و پيـش            -ها  يارانه بـ
 ت.هاس ها و آزادسازيِ قيمت سياست حذف يارانه

آن    بنا بـر  دولت ابتدا طرح كارت اعتباريِ سوخت را تدوين و ارايه كرد كه             
يـك كـارت       ،مصرف“  استانداردهاي” هر ايراني بر پاية معيار        گويا قراربود به    

هاي اعتباري بـتـوانـنـد         نوع كارت   و دارندگان اين    ،اعتبار انرژي اختصاص يابد   
خريد بنزين، نـفـت و        براي  و نيز     كنندآب، برق و گاز را پرداخت         هاي  قبض

كـارت  : ” تنوش ،ارديبهشت ماه 7 ،باشند. خبرگزاري مهر داشته اعتبار گازوييل  
تـوانـد آن        اي طراحي شده كه فرد دارندة آن، تنها مي          گونه  اعتباري انرژي به  

شده از سوي دولت، مصرف  بخش از هزينه مصرفي قبوض كه با الگوي تعيين        
كند و چنانچـه مـازاد بـر الـگـوي                  صورت اعتباري پرداخت    است را به    شده  
صـورت     هاي مازاد مصرف را بـه        شده مصرف شود، بايد پرداخت هزينه       تعيين

شركت ملي نفت ايران طرحـي را بـه اتـاق                ... نقدي و با قيمت آزاد بپردازد     
است كه بر مبناي آن، هر خانـوار      بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارايه  كرده          

هاي انرژي در اختيار      منظور پرداخت هزينه    ايراني يك كارت اعتباري انرژي به     
 ”  . ...خواهد گرفت

پس از مدت كوتاهي كه از انتشار اين خبر گذشت، مسئوالن دولت رسـمـاً        
هاست و در اين      خدشة هدفمندي يارانه    ، طرح دولت اجراي بي    كه  كردند    اعالم

شود. مديرعامـل شـركـت          تبديل مي “  يارانه نقدي به يارانه غيرنقدي    ” مرحله  
خاطـرنشـان    ،ماه ارديبهشت 14 ،سازي مصرف سوخت به خبرگزاري مهر  بهينه
تواند در قالب قـانـون         طرح كارت اعتباري انرژي، طرحي است كه مي       : ” كرد

ها اجرا شود و مشكالت و پيامدهاي منفيِ پرداخـت يـارانـه                هدفمندي يارانه 
درصـد   50بايست  ها، مي مطابق قانون هدفمندي يارانه ...باشد نقدي را نداشته  

هزينه شود. اما بـا        ... از منابع ناشي از آزادسازيِ قيمت كاالهاي مشمول يارانه        
دليل حجم نقدينگي تزريق شده مشكالتـي         هاي گذشته، به    توجه به روند سال   

ميليارد تومـان     300است كه ازجمله آن مشكل تامينِ منابع (حدود            پديد آمده   
كـنـد،     بر اساس آنچه اين مقام مسئول اعتراف مي       “  . در ماه) براي دولت است     
هـاي     و طـراحـيِ كـارت     “  يارانه نقدي به غيرنقدي” طرح دولت براي تبديلِ   

تـورمِ   با اصطالح مقابله   اعتباري سوخت، صرفاً كسريِ بودجه دولت است نه به        
 .كند بر زندگي مردم ما سنگيني مي اش كه سايه و مهارِ آن افسارگسيخته

برنـامـة       ،هاي كليِ نظام    در چارچوبِ سياست    ،مسئوالن ريز و درشت رژيم    
هـاي     برند. براي آنكه دولت بخشي از هزينه  پيش مي آزادسازيِ اقتصادي را به  

و “  يارانه نقدي به غيرنقـدي ” اصطالح تبديلِ     جويي كند، طرحِ به     خود را صرفه  
 .است  كردهتدوين را كارت اعتباري 

گيري تورم كسريِ بودجة دولت نه        دليلِ اصليِ اوج    ،برخالف تبليغات رسمي  
ها، بلكه اجراي خود برنامه ضدمردمي آزادسازي اقتصادي          پرداخت نقدي يارانه  

المللي پول و بانك جهـانـي         ها به دستور صندوق بين      است. برنامه حذف يارانه    
يارانه ” علت واقعي و اصلي تورم در ميهن ماست. تغيير شكل و روش و تبديلِ         

هـا دارد.       تاثيري بسيار جزئي بر فرايند تورم و گـرانـي           “  نقدي به غيرنقدي  
يـعـنـي       ،هم برپاية معيار اتاق بازرگاني        طراحي كارت اعتباري آن     ي،رو  ازاين

تواند و نـخـواهـد تـوانسـت              داري انگلي و غيرمولد ايران، نمي       النة سرمايه 
حتي نسبي در معيـشـت        اي  و بهبودي كند  هاي اقتصادي كنوني را حل        معضل
وزير اقتصاد دولت روحـانـي در       كه  جهت نبود     هاي محروم پديد آورد. بي       توده

بـا     ،مـاه    ارديبهشـت  16  ،جريان سي و ششمين همايشِ افقِ رسانه در تهران  

نـيـا      طـيـب     ]. ![ “كاهش تورم به معناي ارزاني نيست”بود:  صراحت گفته  
ها و اصـالح قـيـمـت           باوجود اجراي برنامه هدفمندي يارانه    ” تصريح كرد:    

ها نيست بلكه منظـور       معنيِ كاهش تورم، كاهشِ قيمت      ... هاي انرژي   حامل
كـه     يهـاي تـلـخـ         چنين است واقعيت  “  . ... كاهش نرخ رشد تورم است    

هاي رنگارنگ به     مسئوالن و گردانندگان رژيم با دروغ و ترويز و در پوشش          
هاي اقتصادي رژيم خصـوصـاً       برنامه  ،كنند. عاملِ تورم و فقر       مردم ارايه مي  

 !برنامة ضدمردميِ آزادسازيِ اقتصادي است
 
 

و تشـديـد       ،سازي  قوة قضاييه، حمايت از برنامة خصوصي       
 سركوب در جامعه

دفـعـات از        بـه   هاي اخير،   ، در طول هفته   قوة قضايية جمهوري اسالمي   
بـراي     ويـژه    بـه كمك به دولت در تامينِ امنيت و آرامش در جـامـعـه           

 .است گذاران سخن گفته و اعالمِ موضع كرده  سرمايه
، تمامي مسـئـوالن   كه عالي كشور اعالم داشت يس ديوان ئچندي پيش ر  

خصوصاً مسئوالن قوة قضاييه مكلف به حمايت از دولت هستند و بـايـد                
عمل كـنـنـد.      “  ها  مددكارِ دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه      ” عنوان    به
در جـلـسـة       ،يس قوة قضاييه  ئر  ،گيري، صادق الريجاني    دنبالِ اين موضع    به

قـوة قضـايـيـه از         ” گـفـت:         ،قضايي سراسر كشور    رتبة    مسئوالن عالي 
اميدواريم دولت و بخش خصوصي  ... كند  گذاريِ قانونمند حمايت مي     سرمايه

دست هم بدهند تا وضع توليد و         به  شدن اقتصاد مقاومتي دست     براي اجرايي   
فراموش نكنيم كـه هـمـه          . ... اشتغال، بهتر و انتظارات مردم برآورده شود      

كارها را نبايد به دولت سپرد، بلكه بخش خصوصي نيز نقشي اسـاسـي در                
است كه در امور اقـتـصـادي           اقتصاد مقاومتي دارد، زيرا تجربه نشان داده        

 . ...كـنـد    مديريت بخش خصوصي معموال بهتر از مديريت دولتي عمل مي         
گـذار را      شود كه سرمايه    اي عمل     گونه  در حمايت از حقوق كارگران نبايد به      

حمـايـت     ... گذاري  قوه قضاييه از سرمايه     ... از فعاليت اقتصادي منصرف كند    
 ].93ماه  ارديبهشت 10  ،مهرخبرگزاري “ [كند مي

و   ،زدايي  سازي، مقررات   هايي مانند خصوصي    حمايت قوة قضاييه از برنامه    
جلب و جذبِ سرمايه به بهاي نيروي كار ارزان و مطيع درحالي بـا قـوت                

هـاي     تا برخي از مجـازات      ندگيرد كه مسئوالن اين قوه در تالش        انجام مي 
هدف احيايِ روابـط بـا         اسنگين و غيرانساني را در چارچوبِ راهبرد رژيم ب        

و از   كنـنـد     “  آرايش”   خود،م  عهايي فريبكارانه به ز     امپرياليسم، در پوشش  
 اي   هاي ضـدانسـانـي      ميزان فشار داخلي و خارجي در مورد اجراي مجازات        

دبير ستاد  ،مانند قصاص و اعدام بكاهند. دراين رابطه محمد جواد الريجاني      
، گزارش كاملي را در مـورد         كه  است    اعالم كرده   ،حقوق بشر قوة قضاييه   

كند كه در آن به نقشِ دادستـانـي           هاي سنگين ارايه مي     قصاص و مجازات  
مسئوالن ريز و درشت قوة       ،ها  گيري  زمان با اين موضع     شود. هم    پرداخته مي 

جوِ   به پراكندنِ و  گشودند  اجتماعي    -قضاييه زبان به تهديد فعاالن سياسي     
قـوة قضـايـيـه         ،تر  عبارت دقيق   رعب و وحشت در جامعه مشغول شدند. به        

سازي، اقتصاد مـقـاومـتـي كـذايـيِ             همزمان با حمايت قاطع از خصوصي     
هاي خارجي در     دادن عزم خود براي تامين امنيت سرمايه        و نشان     ،فقيه  ولي

افـزوده     ها  و تهديد آن    هاي اجتماعي   جنبشبر  داخل كشور، بر شدت فشار      
[روز جـهـانـي        اول ماه مه  در خالل روز    است. برخورد اين نهاد با كارگران          

فقط   ،هاي اخير   دانشجويي در هفته    فعاالنو تهديد دانشجويان و       كارگران] 
دفـعـات     چنين به   آيند. قوة قضاييه هم      شمار مي   هايي از اين سياست به      نمونه

گيري و بـر آن پـافشـاري         در خصوص نشرِ كتاب و اعمالِ سانسور موضع 
قوة قضاييه همواره اهرمِ فشار و همـدسـت    كه، است. فراموش نكنيم  ده  كر

هـا     و همگام و هماهنگ با آن  است هاي امنيتي رژيم بوده      نهادها و ارگان  
 هايشان،  حزبطلبان و     يعني وضعيت برخي اصالح     ،كند. مورد اخير     اقدام مي 

 ،ماه در اواخر فروردين ،م مقام وزير كشورئخوبي گواه اين واقعيت است. قا       به
مشكل احـزاب مشـاركـت و سـازمـان              ” بود:     با صراحت يادآوري كرده     

وزارت كشور با دو حكم قضايي  ... مجاهدين انقالب با دستگاه قضايي است     
توان به اعدام زنـدانـيـان          ازجمله مي “  است.   در ارتباط با اين احزاب مواجه       

بـرقـراريِ   هاي قوة قضاييـه بـراي           سياسي اشاره داشت كه از ديگر اقدام      
 .هاي اخير است رعب و وحشت در ماه فضاي

فاقد استقالل    است كه   كرده    ثابتهايش    اقدامها و     قوة قضايي با سياست   
رد     فقيه و نهادهاي امنيتي در سركوب و پـيـش            و همدست و همراه ولي     بـ

هاي ضد مردمي است. اينك نيز اين نهـاد كـامـالً در خـدمـت                      سياست
 .زيان منافع و حقوق مردم قرار دارد هاي آن به هاي رژيم و سياست هدف
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ندارند، بـلـكـه     “  مردم ساالري ديني  ” كوچكترين تمايلي به تحقق     
همانطور كه تجربه هشت سال دولت اصالحات نشان داد، آمـاده            
اند همه امكان هاي شان را به كار گيرند تا با كار شكني و بحـران   
سازي اجازه ندهند تا گامي در مسير دست يابي به خواست هـاي              
جنبش مردمي برداشته شود. امروز نيز، با انتخـاب شـدن حسـن                
روحاني، بدون حضور نيروها و جنبش مردمي در صحـنـه، بـدون              
حركت آگاهانه اجتماعي، بدون وادار كردن دولتمردان بـه قـبـول             
خواست هاي توده هاي ميليوني محرومان و زحمتكشاني كه سال          
هاست زير خط فقر زندگي مي كنند، سرنوشت اين شعار ها همانند            
شعارهاي ديگري خواهد بود كه مردم ما در سي سال گذشـتـه از               
زبان رهبران حال و گذشته رژيم شنيده اند و بـازهـم خـواهـنـد                  

نامه ” (به نقل از اعالميه كميته مركزي حزب تودة ايران،           “  شنيد....    
 )  1392خرداد  26،  923، شماره “مردم

، روشـن    1392نگاهي به آمارهاي رسمي رژيم در پايان سـال           
است كه وضعيت اقتصادي كشور با افت و خيز همان سير گذشتـه             
را طي مي كند. به گزارش خبرگزاري فارس، در انـتـهـاي سـال                 

توانمند سـازي مـددجـويـان       ” ، نماينده مجلس، در همايش 1392
ميليون نفـر     15خراسان، اعتراف كرد كه حداقل      “  كميته امداد امام  

از جمعيت كشور زير خط فقر هستند. بر اساس آمار بانك مركـزي              
، ميران تورم تا انـتـهـاي    1393منتشر شده در ارديبهشت ماه سال   

درصد بوده است مـيـزان بـيـكـاري              32/5فروردين ماه معادل      
درصد عبور كرده و فـاجـعـه            24خصوصاً در ميان جوانان از مرز       

 اجتماعي جدي اي براي ميهن ماست.
“ عـرصـه مـوفـق      ” بر اساس اظهار نظر هاي طرفداران دولت         

 فعاليت روحاني موضوع مذاكرات با غرب و آمريكا بوده است.
دولت حسن روحاني درحالي وارد دومين سال فـعـالـيـت خـود               

 “1عالوه  به5”اسالمي با كشورهاي  شود كه مذاكرات جمهوري مي
 وارد شـده  جدي و نهايي        يي  مرحله  بهاي    ل هسته ئدرخصوص مسا 

ترين نـهـادهـاي        نظارت و كنترل عالي   با  كه    ،است. اين مذاكرات     
هـاي     گيرد، در كنارِ سيـاسـت       فقيه صورت مي    رژيم و شخصِ ولي   
هـاي مشـخـص آزادسـازي اقـتـصـادي،                 اقتصادي و برنـامـه    

در كانونِ راهبرد رژيم در دهـه           ،زدايي  و مقررات   ،سازي  خصوصي
گيرد. پس از پايان دور چهارم مـذاكـرات            چهارم حيات آن قرار مي    

، بـه دنـبـال       “ توافق جامع نهايي  ” اي در وين،  براي تدوين         هسته
ديدار ظريف و اشتون در استانبول مذاكرات دوجانبـة جـمـهـوري         

وگوها درحالي انجـام      اسالمي و آمريكا در ژنو برگزار شد. اين گفت         
پايان خود نـزديـك       ماهه براي مذاكرات به     شود كه مهلت شش     مي
مثـابـة    ترين خطوط به جويانه در عمده هاي مداخله  و تحريم شود    مي

مـوازات     قوت خـود بـاقـي اسـت. بـه               ميهن ما به    براهرم فشار   
روابط تجاري و اقتصـادي       ،اي  مذاكرات هسته   اب  مرتبط  هاي  تحول

گستـرش اسـت.       اتحادية اروپا و آمريكا با جمهوري اسالمي رو به        
ازقول كارشناسان آمريكايي نوشـتـه     ،خردادماه  20  ،خبرگزاري مهر 

وارد كردن ايران به بازارهاي جهـانـي فـرصـتـي بـراي                  كه،  بود
گذاران آمريكايي خواهد بود. پيش از اين و در             ها و سرمايه    شركت

در حمـايـت از        ،پاسدار فيروزآبادي   ،هاي جناحي   جريان كشمكش 
ما انتخاباتـي  ” بود:   سخناني گفته  در  ،فقيه هاي ولي دولت و سياست 

جـمـهـور       يـس ئساالري ديني و يك ر      برگزار كرديم با روش مردم    
در   ... جمهور ما روحاني و تحصيالتش ديني است        شد، رييس     تعيين

ساله بعد از انقالب در سـنـگـرهـاي            35دوران مبارزات انقالبي و     
اسـت.    دفاعي و سياستگذاري كشور خدمت كرده         -حساس امنيتي 

جمهور افتخار و شكرگزار وجود ايشان باشيـم          يس  ئاين ر   ما بايد به    
مان را بگذاريم در پشتيباني دولت كه بتـوانـد در      و بايد همه همت 

هاي كلـي     سياست  ... اين شرايط حساس كشتي كشور را پيش ببرد       
كنند. سياست كلي يعني منشـاء         را امروز در نظام، رهبري ابالغ مي      

هـا    رسانه  ... وحدت مساله بسيار مهمي است      . ... همه كارهاي ديگر  
انگـيـز     ارزش و تفرقه    ها را بگيرند. بعضي اخبار بي        بايد جلوي تفرقه  

هايي كه به نوعي به نيروهاي مسلح مرتبطنـد   حتي رسانه ... هستند
كنند بـايـد      كنند، برابر مشي و منويات رهبري حركت نمي         خطا مي 

شان را اصـالح كـنـنـد واال مـا بـا آنـهـا بـرخـورد                             روش

 .]93ماه  ارديبهشت 29 ،[خبرگزاري مهر“ كنيم مي “  ...تدبير و اميد”ادامه  كارنامه يكساله دولت 
 ،ديدار از ستاد فرماندهي نيروي هوافضاي سپاه پاسـداران  خاللاي در   علي خامنه 

من همواره طرفدار ابتكار در سياست خارجي و مذاكره بوده و هستم و         ” كرد:       اعالم
بوده كه در سياست خـارجـي و مـبـادالت               توصيه هميشگي من به مسئوالن اين       

 ويـژه    بـه   ،گـرايـان     واپس“  كار بندند.    المللي هرچه تالش و ابتكار وجود دارد به         بين
ضمن احيايِ مناسبات با    تا  تالش دارند     ،فقيه و نيروهاي وابسته به بيت رهبري        ولي

هاي فرهنگي و اجتماعي شاهد كمترين تغييـر و            غرب، در عرصة داخلي و سياست     
هـا،     پـيـمـايـي       مانند راه    ،هاي اخير   تحول باشند. ايجاد هياهوي تبليغاتي در هفته       

 -ل فرهنگيئجماعت از بازگشت و احيايِ مسا  جمعه و   ها و ابراز نگرانيِ ائمة        نشست
دقيقاً در چارچوب   ،از اين قبيل  هايي    حركتاصطالح دورانِ اصالحات و       اجتماعيِ به   

 گيرد. فقيه و محور سپاه قرار مي سياست و تاكتيك ولي
هاي رژيم مخالف راهبرد احيايِ مناسـبـات      يك از جناح    هيچ  كه  بايد توجه داشت    

گردد، نزاع بر سـر سـهـم            با امپرياليسم نيست. آنچه سبب چالش و كشمكش مي         
صحنه سياسي و آرايش سيـاسـي         هاي  انفعالو    ها از فعل      ها و جناح    هريك از كانون  

و درپيوند بـا     ،نهايي  اي و توافقِ جامع       ، مذاكرات هسته  كه  است. فراموش نبايد كرد    
فقيه، تاثير مستقيم     اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   سياست  عِآن اجرايِ مجمو  

هاي حاكميت و ميزان نفوذ هر جـنـاح در قـدرت دارد.                  بندي  واسطه بر صف    و بي 
هـاي     اي و توافق نهايي منافع سرشار مالـي كـانـون      آنكه مذاكرات هسته    عالوه  به

 ،اخير در مـجـلـس       هاي  انفعال  دهد. فعل و     قدرت و ثروت را نيز تحت تاثير قرار مي        
در گزارشـي در     ،ماه ارديبهشت 15  ،. روزنامة شرق استي بارز از اين واقعيت      ي  نمونه

و    هـا    سئـوال خصوص هياهوي تبليغاتي جبهة پايداري در مجلس و افزايش تعداد           
فراكسيون رهروان واليت بـه  ” بود:   ازجمله نوشته  ،اخطارها به وزيرانِ دولت روحاني    

رياست علي الريجاني بنا دارد مواضع اعتدالي درپيش بگيرد اما برخي خـطـاهـاي                
هايـي    استراتژيك حاال باعث شده اين فراكسيون از انسجام برخوردار نبوده و زمزمه           

جـبـهـه       ... نام اعتدال در مجلس به گوش برسـد         گيري فراكسيون جديد به     از شكل 
علي الريجـانـي و        . ... ها شده و تهديدي براي دولت       پايداري پاشنه آشيل رهرواني   

اي در      دانند كه نبايـد صـداي تـازه           خوبي مي   ديگر عقالي فراكسيون رهروان به    
 “ بهارستان شكل بگيرد.

ها در صحنة سـيـاسـي         شدن به انتخابات مجلسِ آينده، كنش و واكنش         با نزديك 
خواهد شد. اما آنـچـه         هاييكشور و توازن قوا در حاكميت بي شك دستخوش تغيير         

هاي رژيـم بـاقـي         كانونِ مركزي سياست  همچون  جايگاه پراهميت خود را حفظ و       
 است.“ نظام”ماند، راهبرد احيايِ مناسبات با امپرياليسم بر محورِ برنامة حفظ  مي

سـيـاسـت     ،فقيه سِ آن وليأشده، رژيم و در ر سال پس از انتخابات مهندسي   يك  
مشخص و معين خود را براي حفظ ديكتاتوري واليي، در پيوند با امـپـريـالـيـسـم                   

 ويـژه    بـه برند. اين سياست ناقضِ منافع ملي، حقوق مردم مـا                پيش مي   جهاني به 
سـركـوب      ،اين مـدت     ولطكه در   كرد      هاي وسيع مردم است. نبايد فراموش        توده

كارگري، زنـان و        فعاالنمبارزان و     برجنبش مردمي و اعمال فشارهاي گوناگون       
هم پيوسته   بخشي به   ،اعمالِ فشار كه  د  كرو بايد تاكيد    است  دانشجويان ادامه داشته    

 راهبرد رژيم براي احياي مناسبات با امپرياليسم است.از و معين 
اوين، يورش به زندانيـان سـيـاسـي            350فجايع بند     ،برخورد با زندانيان سياسي   

سنـديـكـايـي،       فعاالنزندان گوهردشت، پيگرد سيستماتيك سنديكاهاي مستقل و        
فريبانه براي كنترل جنبش كارگري، افـزايـش         عوام  يپوشش  زيرِكوششِ هدفمند و    

بدون كـمـتـريـن تـرديـد          ،ها و از آن جمله اعدام زندانيان سياسي و عقيدتي         اعدام
دهند. اصـوالً مـهـنـدسـي            ريزي شده راهبرد رژيم را تشكيل مي        هاي برنامه   بخش

فـقـيـه       ولـي   ويژه  بهجمهوري سال گذشته در راستاي توافق سران          انتخابات رياست 
منظور احياي مناسبات با غرب براي حفظ رژيم و آيندة آن صورت گرفت. نزاع و            به

 يِهاي جناحي در چارچوب و بطن اين راهبرد جريان دارد. انتشارِ ويـدئـو                كشمكش
دقيقاً اقـدامـي       ،جمهوري  هاي فرمانده سپاه در آستانه سالگرد انتخابات رياست         گفته

س حاكميت در دوران حساس كـنـونـي          أجدي در ر    هاي  انفعالو    با فعل     سياسي و 
 قرار دارد.درپيوند 

، وظيفه اصلي جنبش مردمي نه تـوسـل بـه        كه داد سال اخير نشان  تجربه يك   
اين يا آن جناح، بـلـكـه       اميد بستن به   هاي ذهني و چشم   پندارهاي باطل و تحليل   

مبارزة خستگي ناپذير و هوشيارانه براي بازسازي خود و احياي بدنـة اجـتـمـاعـي                  
فقيه براي احياي مناسبات با امـپـريـالـيـسـم،               جنبش است. در برنامة رژيم واليت      

هاي دمكراتيـك     لي چون بهبود معيشت مردم، عدالت اجتماعي، حقوق و آزادي         ئمسا
فردي و اجتماعي، حفظ حق حاكميت ملي، تضمين استقالل ملـي و سـرنـوشـت                  

هـا و      . حفظ رژيم محور اصلي و هسته مركزي سياست         ندارندكشور، كمترين جايي    
 دهد! راهبرد حاكميت و دولت را تشكيل مي
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هايي از    بخش  ،كروبي)   -و رهبريِ جنبش (موسوي      ،ها بود   مشترك
اين بود    -دندكرمنعكس   “ منشورِ جنبشِ سبز  ” ها را در      تاين خواس 

گناه بزرگ رهبريِ جنبش سبز: همراهي با مردم و مبـارزه بـراي               
 ،هايِ مردم بدونِ مماشات با وليِ فقيه پشت درهايِ بستـه            تخواس
رحـمـانـه و         بـي جنبشِ سـبـز را          ،ديكتاتوريِ حاكم   ي،رو  ازاين
رهـبـران و     و   د،   كرخون كشيد و سركوب       بهترين شكل     خشن  به

، گـري    فتنه“  هاي  نام  درآورد.  پس از آن زيرِ      اسارت    به  را  مبارزانش
ي ثرؤانتخابات آزاد و هر شكلِ م       خواست  در برابرِ   ،”گران، فتنه   فتنه
، خط قرمز پررنگي از قهر      دخالت مردم در تعيينِ آيندة كشورمان       از

تبلـورِ    1392كشيده است. مهندسيِ انتخابات   و خشونت و سركوب   
حركت رژِيم بوده است كه     كشي [سياست] و        خطمرحلة بعديِ اين    

 ،هـاي قـدرت       دستگاه واليي و جناح     ،تثبيت آن   پذيراندن و   براي
از جـنـبـشِ    ،  كه  دانند  ميالزم    ،همراه برخي نيروهاي اپوزيسيون     به

رهـبـرانِ      ، و اينكـه،   دكرمحو    را  اش  بايد گذشت و خاطره     سبز مي 
اي بـه       علي خامنـه    كنند، و ديگر اينكه،   توبه  بايد    ميجنبش سبز   

 ، و تبديل گردد بايد    ميگران    فتنه  عفوكنندةو  ”  وحدت ملي   ” محورِ  
پـيـروزيِ مـردم و          منزلة  بايد به   ميدولت حسن روحاني    برآوردنِ  
 تلقين گردد!  به افكارِعمومي  آزاد انتخابي ددستاور

درادامـة     واليـي سالة اخير رژيم      چندينعملكرد    اينكه،حقيقت  
است كه بـر پـايـة           هاي مشخصي   راستايِ سياست در  و    تضرور

مصـوبـة پـس از          -گنجاندنِ اصلِ واليت فقيه در قانون اساسي      
وپنـج سـال       ممكن شده است. بيست      -مان  انقالب بهمن در ميهن   

عنصرهايِ اصلـيِ     ،توان گفت كه    اهللا خميني، مي    پس از مرگ آيت   
هـا،     تخـواسـ  دربـردارنـدة     رژيم ديكتاتوريِ حاكم       هاي  سياست
 پاية عملكـرد هاي او بر    و توصيه   اويند،ها و تفكرات بنياديِ       تصميم

كارا بوده انـد. در ايـن            ”نظام واليي “براي تداومِ   زور و سركوب    
مندرج در اصلِ پنـجـم       ) “ نقشِ محوري و مطلقِ ولي فقيه     “ميان  

       منظورِ استفـادة  به“  كردن خدعه“قانون اساسي) و ديگري ضرورت 
سـاالريِ     مـردم ”   : شكلِ كنوني آن    و يا به    -“ نقشِ مردم ” ابزاري از   

عـلـي     ،از اين لحاظ  اند.    “  ارثية امام “ترين عنصرهايِ     مهم  -“ ديني
خميني   ،“ سالگرد ارتحال امام  ”   وپنجمين    بيستاي، در مراسم      خامنه

، 93خردادماه     13،  طور در بيانية سپاه     همين  ناميد. “  معمارِ كبير ” را  
تفكرِ امام (ره) و معماريِ هوشمندانه و          ” به    ،نيز به همين مناسبت   

 شده است. او اشاره “ خالقانه...
گفتة سـپـاه،      و بيانية پيش    اي  نكتة مهم در سخنرانيِ علي خامنه     

البته تـا  .  است “ مردم ساالريِ ديني  ” ها به پديدة      اشارة هر دويِ آن   
مـردم  ” اين پديدة    هرچند كه     ،در طول عمر رژيم واليي    و    حال  به

و  موهوم و مجعول  يي فرضيه صورت به  طوِركامل  به“  ساالريِ ديني 
در مراسم سالروز مرگ      ،اي  خامنه  ، اما مانده است   نيافتني باقي   دست
پـيـشـرفـت     ” چندين بار به مسئله انتخابات و ارتباط آن با           ،خميني

 ”مردم سـاالري    [و]  شريعت اسالمي   “در بسترِ    “ جمهوري اسالمي 
مـدعـي      ،و برخالف واقعيـت     ش،معمول  ِگري  د و با خدعه   كراشاره  
سال پس از رحلت رهبر كبير انقالب اسالمي، قشرهاي           25 ” شد:   

مختلف بويژه جوانان و فرزانگان دنياي اسالم كـنـجـكـاوانـه و                
مشتاقانه بدنبال آگاهي بيشتر از پديده مردمساالري ديني، نظـريـه           

در ايـن      “ واليت فقيه و ديگر مسائل انقالب اسالمي هسـتـنـد.            
هاي هوادارِ دولت     اخيرا برخي از روزنامه     اينكه،  برانگيز  توجه  ارتباط،

هـاي    گران سياسيِ داخل و خارج ايران، اين اشاره         روحاني و تحليل  
را نشـانـة دگـرديسـي و           “ ساالريِ ديني   مردم“به    اي  علي خامنه 

آرا به    گذاشتن  احترامو حركت او در جهت      “  رهبري” اندازيِ    پوست
 تمايز  هاي  و آن را يكي از وجه       بينند  انتخابات و حقوق مردم مي    در  

 يا اشـاره    كردن و   اشاره  دانند.   مي “ تندروها” اي  با      علي خامنه   ميان
مـالك     ها  در اين قبيل سخنراني    “ مردم ساالريِ ديني  ” به    نكردن

و اسـت    به حقوق مردم نبـوده       پيدا كردنِ سخنران      تعهدتوجه و   
و گر     سركوب  ينيروي  در مقام   -زيرا سپاه پاسداران    . تواند باشد   نمي

 هـمـيـن   بر اسـاس       اش،  گفته  در بيانية پيش    نيز  -ضد دموكراتيك 
سـاالريِ ديـنـي اشـاره          به مردم ،گريِ رايج در رژيم واليي      خدعه
امروز الگوي نظام واليت فـقـيـه و           ”   ها:   كند، و با اين عبارت      مي

 .“ساالري ديني به مثابه بزرگترين رهاورد انديشه و تفكر امام مردم

ها،  يزدي بغايت متحجرانة ذهنِ قرون وسطاييِ كساني مانند مصباح       تراوشات  غير از   
، “ اسـالم سـيـاسـي      “هاي گوناگونِ     در گفتمانِ نحله   “ مردم ساالريِ ديني  ” اشاره به   
بوده اسـت. اصـوال در         سكة رايجي   “  نظام“هاي ريزودرشت     ها، شخصيت   تئوريسين

هـاي   اهللا خميني اين قبيل صحبت ساختار سياسي كشور ما از همان دورة رهبريِ آيت    
اقتصـاد  ”   : براي مثال اند.     معمول بوده   ،هايِ غيرواقعي   دروغين، دوپهلو بر اساس پديده    

(تظـاهـر بـه        “ استكبار ستيزي “داري)،     ضد سرمايه   گيري  (تظاهر به موضع    “ اسالمي
هاي اقتصادي و سيـاسـيِ رژيـم           در روند سياست  كه    ،ضد امپرياليستي)    گيري  موضع
 آغـازيـنِ  هـاي       بانه در سال  Ĥم  انقالبيو  گرانه    خدعه  هاي  اين گفتمان اند.     نشده  عملي

 هـايِ    ارزيابـي بروزِ برخي   كه بين نيروهاي مترقي متاسفانه به         1357انقالب مردمي   
عدالـت  و  تعهد رهبريِ روحانيت حاكم به منافع مردم        مبني بر   آميز    غيرواقعي و اغراق  

از آن بسـيـار          بـايـد     توان و مي ميكه  ،بها گران ست  يي  تجربه  منجر شد،   اجتماعي
در   ،“ مردم ساالريِ ديني”   يعني ،نيز عنوان كردن اين پديدة غيرواقعي       اكنونآموخت.   

در   مـطـلـق    “ رهبـريِ ” گردد كه او نقشِ       مياي بدان اشاره      علي خامنه حالي از سوي    
و سركوبِ جنبش سبـز و         1388معماريِ كودتاي انتخاباتي      ،مردم  هاي  يأدزديدنِ ر 

 ،كند. براي مـثـال     نميهم را كتمان اين عهده داشته است و  بررا ناميدنِ آن “ فتنه“
مرگ خميني، بار ديگر به مشروعيت انتخـابـات           داي در همان سخنراني سالگر      خامنه
 گويد:   كند و مي    مياشاره    -گران  فتنه“به زعم او      يا  -مخالفانو لزومِ سركوبِ      1388

قدرتي كه از تقلب و اعمال زور حاصل شده باشد مورد قبول نيسـت، امـا اقـتـدارِ                     “
برخاسته از انتخاب مردم معنا دارد، در مقابل قدرت مشروع نبايد كسي سينـه سـپـر                  

كه در  “  مردم ساالريِ واقعي  ”   ،عبارت ديگر   به ”. كند. اگر چنين كرد اسم او فتنه است        
 “ نماينده خدا بر زميـن  “در نظرِ     ،مردم و نيروهاي اجتماعي بود      تخواس  1388خرداد  

 دصـد درگراني كـه        تحليل  [ناگفته نماند كه،   گري و گناه بزرگي است        هنوز هم فتنه  
از اين نوع  اند، و موافقِ مردم ساالري“  غيرتندرو“  يي چهره  صورت  به“  رهبري“ترسيمِ  
عـكـس   بـر و يا كامال       كنند  يا سانسور مي    شانهاي  تحليل  دراي را     خامنه  هاي  گفتمان
  كنند]. مي شتعبير

، حزب  1388  ماهخرداد  22در  در آستانة انتخابات رياست جمهوري        ،پنج سال پيش  
به دخالت دستگاه واليت نسبت    درستي  به  ،ديگر نيروهاي مردمي    همراه  به  ،توده ايران 

 23،   اعالمية كميتة مركزي حزب     داد.   هشدار مي   ،نژاد  نفعِ احمدي   فقيه در انتخابات به   
را يك كودتايِ انتخابـاتـيِ        انتخاباتنتيجة    ،انتخاباتاز  روز بعد     ، يك 1388خردادماه  

انديشي بر ضد ارادة      كودتايِ رژيمِ تزوير و تاريك     “  : كرد، با اين تيتر   ضد ملي ارزيابي    
: نِ كودتايِ انتخاباتي بـود    او مامور   اناعالميه بر آمر    تاكيد اين “  ها ايراني!    مليِ ميليون 

اي در تأييد نتايج اعالم شده بار ديگر نشانگر اين واقعيت اسـت               اعالمية علي خامنه  “
گرانِ اصلي خشونت دولتـي       مسلحش، سازمان   كه وليِ فقيه رژيم و انصارِ مسلح و نيم        

مقدس بين عـلـي       ما معتقديم اين پيوند نا      ”. ها ايراني هستند    بر ضد ارادة مليِ ميليون    
 بر ضد ارادة مـلـي     كننده    تعيين  يعامل  ،ها  آزادي  ضد  هو سرانِ سپاه و بسيج ب       اي  خامنه

در ويديويي كه از سخنرانـيِ        ت خود باقي است.    قو  به  ي كه هنوز هم   پيوند  ،بوده است 
نمايندگان ولـي  “در جمعِ فرماندهان سپاه و       ،فرماندة كل سپاه پاسداران، عزيزجعفري    

مستقيم به دخـالـت     طورِ به او -كه اخيراً در فضاي مجازي انتشار يافته است    -” فقيه  
فرمانده   ،در اين ويديوكند.   ميو سركوبِ جنبش سبز اعتراف  1388سپاه در انتخابات    

جلوگيري از بازگشت فـرايـنـد      1388هدف اصليِ دخالت در انتخابات        ،كهگفت    سپاه
 ،بود و اين يك خط قرمز براي رژيم بوده است. در اين سـخـنـرانـي                  “ اصالح طلبي ” 

مردم در انتـخـابـات        گستردةيعني شركت     ،سردار سپاه با تشريحِ سخت شدنِ اوضاع      
باشد، يعني امري كه نـه        مردم ساالريِ واقعي    يي براي   زمينه  پيش  كه بنابرقاعده بايد  ( 

نيست) به نقشِ محوري و      به هيچ روي نبوده و      مورد قبولِ رژيم    درذهن و نه درعمل     
كـودتـايِ      رويارويي با حضورِ پردامنة مردم [كه بـا اهـرمِ            اي در     كنندة خامنه   تعيين

هـا سـخـت و          جا يك مقداري، تحليل     ز اين ا “كند:       مياشاره    عملي شد]،    انتخاباتي
دانيد كه باالتريـن مـيـزانِ          تنورِ انتخابات حسابي داغ شد و مي      ...  شرايط پيچيده شد  

هاي نمازِ جـمـعـه         مشاركت در انتخابات هم در همين دوره بود. تا رسيديم به خطبه            
گيرند و در آن         ها مشخص بود كه حضرت آقا موضع مي         حضرت آقا. در اين خطبه     

خطبة تاريخي كه خواندند و درواقع بحث اعتراضات و تظاهرات خيابانـي را نـهـي                  
ما   ها گذاشتند.  عهدة خود آن   كردند و تبعاتش را هم به      بعد از آن ديگر طبيعي بود كه 

م    قولِ خودشان آرام هـم      نبايد بگذاريم حتي اين تظاهرات به      ا ــ ج ــ ن ، ا
ـ   كه در باال آمد،     گفتة سپاه   پيش  ، بيانية كه  ست  يادآوري  الزم به   ”. بگيرد كـيـد بـر      أبات
پذيريِ سپاه نسـبـت بـه           الهيِ خميني، درجة اهميت و اطاعت       -نامة سياسي   وصيت

رهنمودهايِ مقام مـعـظـمِ       “كند:       اي را گوشزد مي     واليت فقيه وشخصِ علي خامنه    
      ظلهدمواضـع و       رهبري و فرماندهيِ كل قوا (م حكماتالعالي) همواره نقشة راه و از م

همـراه    به  -كساني مانند حسن روحاني و يا اكبر رفسنجاني         ”. عملكرد سپاه بوده است   
خواهند براي مشروعيت بـخـشـيـدن بـه             مي  -نِ داخل و خارج   گرا  لشگري از تحليل  
، كـودتـايِ     “ وحـدت مـلـي     “  خاطرِ دليل يا به به  ،) 1392اخير( شدة    انتخابات مهندسي 

اقل نقشِ الو يا  كنندپاك  وضعيت موجوداز صورت مسئلة  كلي بهرا    1388انتخاباتيِ  
امـا    كـنـنـد،   مالي    را در آن ماست   “  رهبري“

عـلـي      ،واقعيت انكارناپذير اين اسـت كـه       

 ادامه  علي خامنه اي معمار  ...

 8ادامه  در صفحه 
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 ادامه  علي خامنه اي معمار  ...

بـود و بـا          1388اي معمار و رهبرِ كودتايِ انتـخـابـاتـيِ              خامنه
 بر اين واقعيت پرده كشيد. توان  نمي گري سفسطه

از شركت محمد خـاتـمـي در            جلوگيريتأمل كردن بر مسئلة     
يـك     و  كارنامة عملي   بانظر انداختن به    همراه  ،92انتخابات خرداد   

در اي     هاي مكررِ خامنه    تاكيدويژه مكث بر      بهسالة دولت يازدهم و     
و “  گري فتنه” و  ”فتنه“با “  آزادي و مردم ساالري”   همسان دانستنِ 

جنبشِ سبز   شكنجه و زندان مبارزان   ادامة حصر رهبران و     همچنين  
از مقامِ سوگليِ بيت]    ”ساكتانِ فتنه “اصطالح    [و حتي تنزلِ شأنِ به     

طـرد  ممنوعيت انتخـابـات آزاد و           ،كه  دهند  ميروشني نشان     به،  
ادامه دارد.  از سوي وليِ فقيه و رژيم همچنان        اصالح طلبي   گرايشِ  

با وجود پيرايشِ روبنايِ سياسيِ برآمده از مهندسـيِ           ،عبارت ديگر   به
  كه وجه قرار نيست  هيچ به ،92انتخابات           تغـيـيـري در سـيـاسـت

داشـتـنِ      نگه  بيرونو خط قرمزِ    وجود آيد،     بهراهبرديِ رژيم واليي    
. اسـت برجا  پاهمچنان پررنگ    صورت  بهسياسي    هايِ  معادلهمردم از   

مـعـمـار و رهـبـرِ             اي در مقامِ    خامنهدر اينجا نيز نقشِ بارزِ علي       
 ،تداوم رژيـم واليـت فـقـيـه             در راستايِ   92مهندسيِ انتخابات   

يـكـي از        -امـيـر مـحـبـيـان        زمينـه،    در اين     . پذير است ناانكار
بـه نـقـشِ         -گرانِ نزديك به دستگاه واليي تحليل “ ترين  خودي“

گـويـد:      ، مي دستگاه واليت در مديريت ظهورِ دولت حسن روحاني       
 ةشـده را در حـوز            قصد داشت حركتي حساب     سيستمگمانم      به“

المللي انجام دهد... طبعاً روحاني با سوابقِ خود و نـگـاه                  تعاملِ بين 
... واليـتـي        .  امنيتيِ خاص تبحرِ الزم را در اين زمـيـنـه داشـت             

اي، تدبير را در      كاتاليزوري بود كه با نقد جليلي در مذاكرات هسته        
از    مـحـبـيـان      مقصود  واضح است كه   ”. شعارِ روحاني معنادار كرد   

 ،اي اسـت    سِ آن علي خامنه   أدستگاه واليت فقيه و در ر      ”سيستم“
 .اسـت  ”سـيـسـتـم    “بخشي از همين     هم  و فرماندهيِ ارشد سپاه     

كـردنِ  مطرح    و“  اعتدال“دولت    ظهورِبراي    92مهندسيِ انتخابات   
 حـوزة “در چارچـوبِ      “ نرمشِ قهرمانانه “  -سياستدر واقع     -شعارِ
بـدونِ     ،رژيم واليـي    ] از سوي آمريكابا تعامل [ “  المللي بين  تعاملِ

غيرقابل تصور    ،هماهنگي و توافقِ اصولي با فرماندهانِ ارشد  سپاه        
 است.  

گـران و       چرا و با چه هدفي برخي از تحليل         آنكه،برانگيز    سئوال
بر اساسِ سخنـانِ      ،هايِ سياسي (حتي بخشي از اپوزيسيون)         جريان
اي و با اسـتـنـاد       علي خامنه “  گرانة  خدعه“آشكارا    شده و   چين  دست

تمامِ فرماندة سپاه، درصدد جـدا كـردنِ           گزينشي به سخنرانيِ نيمه   
در اين قـبـيـل        اند؟ ”ولي فقيه “حسابِ  از   “ سپاه و تندروها  “حسابِ  
كه بدونِ ترديد از      -سپاه  تاشود    مشخص تالش مي  طورِ  به  ها  تحليل
 -هاي اخير بـوده اسـت        هاي سال   تحولدر  كننده    هاي تعيين   عامل

دسـتـگـاه    ويـژه       بهفراتر و قدرتمندتر از مجموعة هيئت حاكمه و         
سـردار  به گفتمان و ادبـيـات         تكيهحتي با     . واليت نشان داده شود   

 گيري نتيجه  گرايانه، ذهني  يي  شيوه  او به و روانكاويِ تفكرات    جعفري  
و    ،دانـد    مـي  “ كارِ نظـام    صاحب“فرماندة سپاه خود را       ،شود كه   مي

قدرت سياسـيِ  با درعمل قدرت سياسيِ او گيري،    درادامه اين نتيجه  
 دسـت از   ايـن    مسيـرِ    در    شود.   ميهمسان دانسته   اي    علي خامنه 

داده دولت هشـدار     ضدها، نسبت به احتمالِ كودتاي سپاه بر      تحليل
كه در مقامِ نهـاد و         -كه دولت روحاني    شود  مي  ادعايعني  شود،    مي

هـاي     درشت  و دانه “  رهبري“حمايت    درعمل از حكومتي    ساختاري
! شـود كودتايِ سپاه ساقـط      با  تواند    ميعمالً    -برخوردار است   رژيم
و  “ رهبري“و  ،بد) طرف و تندروها يك طرف (  ديگر، سپاهعبارت   به

پس مسـئلـه       اند.   خوب) طرف  ( طرف ديگر گرا    ل  دولت يازدهمِ اعتدا  
مـردم و    شود، بدين معنا كه در جواب به اين سئوال كـه         ميساده  

مـعـلـوم    پاسـخ      حمايت كنند، كدام طرف   از  نيروهاي سياسي بايد    
بـر اسـاسِ        هـا    گيري  ها با همين نتيجه     سنخ تحليل است! همين    

نـژاد و       شخصيت پيچيدة احمدي    ي از همين دست از    هاي  روانكاوي
 ، و جـعـلـي      فراجناحي  ،العاده غيرواقعي   فوق  ياز او قدرت    ،گفتمانش

مشايي را رقـيـبـي        -نژاد  حتي باند احمدي    ، تا آنجا كه   ساخته بودند 
، هـا    گـيـري    موضع  گونه! اين    دانستند  مي“  رهبر“خطرناك در برابرِ    

ادامة همان خط سياسيِ اشتباهي است كه معتـقـد بـود در هـر                  
هايِ درونِ رژيـمِ       اقل يكي از جريان   البايد    توان و مي    شرايطي مي 

ديكتاتوري واليت فقيه را مورد پشتيباني قرار داد، زيرا انقالب شكست نخورده است.             
زودي    رود تا به    ميجايي رسيده است كه اين بار         حاضر به   اين فرمول درحالِ    گسترشِ

و نـهـاد        ،اي   علي خامنه يعني  و حتي شخصِ ديكتاتور،       ،واليت فقيه   عظمايِمقامِ  
هاي مثـبـت بـراي         درحكمِ عامل   رارهبري،    بغايت ضد دموكراتيك مجلسِ خبرگانِ    

بـر     هـا كـه     گيري  ها و موضع  تفكر  گونهمنطقيِ اين     سيرِ.  دهددرخود جاي     ،“ تغيير“
“ تررسواو    رسواانتخابِ بين   “ورطة  به  ها را     آن  است، ”انتخابِ بين بد و بدتر    “اساسِ  
 است.  كشانده

هـا،     همراه با آن  و    ،بازي با افكارعمومي    در شعبده ها    زني  و گمانه   ها  جوسازيچنين  
از ديكتاتـور  استحاله فقيه در حالِ  اينكه وليِوانمودنِ اي و  اصرار بر تطهيرِ علي خامنه  

 در  -مبارزة جنبشِ مردمـي     منظورِ بازداشتنِ   به  درعمل،است،  “  تندروها”   كنندةطردبه  
طراحي   -آزادي و دموكراسي  دستيابي به     به سوي از ديكتاتوريِ واليت فقيه       گذارِ آن 

 نخـسـت  است كه خاكريزِ  “ جنبشِ سبز “دانسته در مسيرِ عبور از        يقدم  ،اند. اين    شده
حصرِ رهبران جنبـش سـبـز        سپس  و  ناميدنِ جنبش   “  فتنه“با  آن را دستگاه واليت     

حكومتـي در      يجريان  رساندنِ  ظهور  بهبا    حال نيز   تا به و از يك سال پيش      آماده كرد   
، درحالي كه زيرِ اين شكل و     برد  پيش مي   آن را به    ، طرح دولت اعتدال   شكل و شمايلِ  
باقي مـانـده    مضمون و خصلت ضد مردمي رژيمِ واليي دست نخورده          شمايلِ جديد،   

 است.  
دفاع از ادامة     ،سياست درست در اين شرايط      ،حزب تودة ايران بر اين باور است كه       

و تالش همه نيروهاي      ،جويانة جنبشِ سبز    طلبانه و عدالت    شعارهايِ اصليِ دموكراسي  
خواه كشور براي تشكيلِ جبهة متحد ضد ديكتـاتـوري در              و ترقي   ،ملي، دموكراتيك 

 .استمسيرِ طرد رژيم واليت فقيه 

 ادامه گردش به چپ در آمريكاي التين ...

شان بتوانند ميزان مبادله و بازرگاني با          طوالني    هدف كه با استفاده از خط ساحلي       
در برابر بلوك   “ بازار آزاد ”آسيا را افزايش دهند. اين ائتالف خودش را بديلي از نوع             

كند كه معتقد است سازماني        (بازار مشترك جنوب) معرفي مي     “ مركوسور”تجاري  
 گرا (حمايت از توليد داخلي). است بيش از حد حمايت

تر است.    فرهنگي، تفاوت ميان چپ و راست نامشخص      -در عرصة مسائل اجتماعي   
كار و سنّتي جامعه، هم برخي از         هاي محافظه   رغم انتقاد كليسا و بخش      براي مثال، به  

هاي راست (مكزيك     هاي چپ (اوروگوئه، آرژانتين، برزيل) و هم برخي از دولت           دولت
اند. در شيلي،     ها را به رسميت شناخته      خواه  و كلمبيا) زندگي مشترك مدني همجنس     

(كه قبالً به پينوشه     “اتحاد دموكراتيك مستقل  ”را در     رغم مخالفت متحدان پينيه     به
را تنظيم كرده بود،      نزديك بودند) از اليحة زندگي مشترك مدني كه سباستين پينيه          

خانم باشله از اين اليحه حمايت كرد. در مورد حقوق زنان در توليد مثل، خيلي از                   
ها، چه در راست و چه در چپ، موضع بسيار سرسختي دارند. رافائل كورِرا،                    دولت
جمهور اكوادور، اخيراً تهديد كرد كه اگر مجلس مجازات سقط جنين را بردارد،                رئيس

از سمت خود استعفا خواهد داد. سقط جنين فقط موقعي مجاز است كه زندگي مادر                 
در خطر باشد، يا وقتي كه زني كه معلوليت ذهني دارد مورد تجاوز قرار بگيرد و                     
حامله شود. در نيكاراگوئه، دانيل اورتگاي ساندينيست از ممنوعيت كامل سقط جنين            

جز در كوبا، اوروگوئه و مكزيك، در آمريكاي             حمايت كرده است. سقط جنين به       
خواه در تغيير دادن اين وضع موفقيتي         شدت محدود است، و نيروهاي ترقي       التين به 
اند. ديلما روسف و خوزه سرا، دو نامزد اصلي رقيب در انتخابات                            نداشته
جمهوري چهار سال پيش برزيل، كه هر دو قبالً از حق سقط جنين حمايت                  رياست

ها عليه آن موضع       كرده بودند، در آن انتخابات هر دو براي جلب رأي كاتوليك              
گرفتند. البته اين بدان معنا نيست كه اكنون ديگر مرزهاي ميان چپ و راست به هم                

شناسايي نيستند. اولويت و اهميت نسبي مسائل            ريخته است و از يكديگر قابل       
اجتماعي در كشورهاي آمريكاي التين، كه چپ تالش دارد آن را تحكيم و تقويت                

اي   اي از تاريخ را ورق بزنند و جاي تازه     خواهند برگ تازه كند، عناصر راست را كه مي 
هايي بيفتند كه     براي خود پيدا كنند، مجبور كرده است كه به فكر آزمودن خط مشي             

 هايشان جايي نداشت.  پيش از اين هرگز در برنامه
ها به معناي انقالب        ها و تجربه     شود نتيجه گرفت كه اين آزمون          البته نمي 

ايدئولوژيكي در جبهة راست است، يا چيزي ورايِ مانورهاي استراتژيك است.                 
و پاراگوئه در     2009طور كه در كودتاهاي فراوان موفق (هندوراس در سال              همان
، اكوادور در   2008، بوليوي در سال      2002) و ناموفق (ونزوئال در سال        2012سال  
شود، اشتباه خواهد بود اگر فكر كنيم كه نيروهاي سنّتي                ) ديده مي   2010سال  

 اند. اقتدارگراي راست تسليم شده و كنار نشسته
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پيش از مذاكـرات  و   در هفته گذشته    ،ايراني و آمريكايي  هاي    مقام  ميان
ديداري رو در   اي كه قرار است در هفته جاري در وين برگزار شود،              هسته

اي    انجام گرفت. اين مذاكرات مستقيم، ادامة روند مذاكرات مخفيانـه            رو
بـا  دستـور و        و به   ،از روي كار آمدن حسن روحاني       پيشها    كه مدت   بود

ولي فقيه، در كشور عمان انجام گرفته بـود.            ،اي  نظارت سيد علي خامنه   
 هـاي    مـقـالـه   رسمي و همچنين انتشار      هاي    مقام  هايبررسيِ اظهارنظر 

كـه     كسـانـي    وسـيـلـة      بههاي داخلي     در همين ارتباط در رسانه      پرشمار
نـدة  گيـر   اجرايي و تصميم    هاي  مقامبا    يدور و نزديك  هاي    ارتباطكمابيش  

را تـا حـدودي روشـن         در اين عرصه    دارند،  فرآيندهاي پيشِ رو        كشور
  كند. مي

در گـزارشـي كـه          ،وزير خارجة وقت    ،، صالحي 91در اسفند ماه سال     
داد.   خبر  ها  از رفعِ تحريم    آن را منتشر كرد،   ،  91اسفند  20خبرگزاري مهر،   

اطالعاتي دارم كه در حال حاضر قـابـل بـيـان              “:  در اين زمينه گفت     او
نيست ولي سال آينده سال نويدبخشي در خصـوص رفـع تـدريـجـي                  

ها خواهد بود. ... دفعه گذشته نيز كه اين مطلب را عنـوان كـردم                      تحريم
 ”براساس اطالعاتي كه در اختيار دارم گفتم كه اكنون قابل بيان نيسـت.             

ـ           هاي صالحي،   گفتهاز اين     پسچهار ماه     يحسن روحاني در انـتـخـابـات
. در آن زمان اگر كسـي     تكيه زد شده بر مسند رياست جمهوري        مهندسي

 ايبـر ديـگـر     اما اكنون      ،توجه كافي نكرد  هايي كه در باال آمد        گفتهبه  
نـه در دسـت         اي  هستهمذاكرات    گشايشهمگان روشن است كه كليد      

حسن روحاني بلكه در دست ولي فقيه رژيم بوده است. با روي كار آمدن               
اين مهم بر عهدة كارگـزاران ولـي         كردن  وظيفة اجرايي     ،حسن روحاني 

ي كه از   . يك سال بعد از انتخابات      گذاشته شد فقيه در دولت حسن روحاني      
چندين دور مذاكـره بـر سـر          نيز پس از    و    شدمهندسي    ولي فقيه   سوي

در بسيار   ايراني و آمريكايي با حساسيت      هاي    مقاماي، ديدار     برنامه هسته 
ة، بعد از مـذاكـر      ماهخرداد20اي رصد شد. خبرگزاري مهر،         فضاي رسانه 

گفتگوهـا  “:  نوشت ،نقل از عراقچي    به  ،ايراني و آمريكايي  هاي    مقام  [اخير]  
فشرده و سخت بود و در فضاي مثبتي صورت گرفت. ... تبادل نظرهـاي                  
خوبي انجام شد كه در آستانه دور بعدي مذاكرات در وين مفيد بـود. ...                    

ها ادامه پيـدا خـواهـد          اختالفات هنوز به قوت خود باقي است و مشورت        
كه شنبه هـفـتـة        اش  در آخرين مصاحبة مطبوعاتي     ،حسن روحاني   ”كرد. 
جـمـهـوري    “در همين ارتباط  گفت:          ،برگزار گرديد   خردادماه] 24[ جاري

اسالمي معتقد است تا پايان تير ماه مسائل قابل حل و فصل است. البتـه                
هنوز در مذاكرات اختالفاتي جدي داريم. ... ايران غني سازي را ادامـه                   
خواهد داد كه اين موضوع بين ايران و غرب محل اختالف نـيـسـت. ...               

اش نيايد كه غني سازي در ايران قابل توقف است. دوم               كسي در مخيله  
يـكـي از        ،ها بايد برداشته شود اينكه اگر توافقي ايجاد شود حتماً تحريم     
مـاه     6هاست كما اينكه در اين        بندهاي توافق نامه برداشته شدن تحريم     
 “نيز مقداري از تحريم ها لغو شده است.

بنـابـرايـن    “آن، گفت:    ادامه  و در   روحاني در قسمتي ديگر از سخنانش       
نظر ما اگر طرف مقابل اراده الزم و حسن نيت داشته بـاشـد تـوافـق                    به

اما اگر بـه     ،توانيم طي چند هفته آينده به نتيجه برسيم شدني است و مي 
   ”افتد. دهيم، فاجعه بزرگي اتفاق نمي نتيجه نرسيديم به مذاكره ادامه مي

رسمي و درگير در اين پرونـده       هاي    كالم مقام آن چيزي كه از فحواي      
اختالف بر سر     ،ها  بيني  رغم تمامي خوش  براست كه   توان دريافت، اين      مي

 . باقي استتدوينِ قرارداد نهايي همچنان 
كه در آن     منتشر كرد از علي بيگدلي را     را  روزنامه آفتاب يزد يادداشتي     

پـس از    “نويسد:     مي  بيگدلي.  شود  موجود اشاره مي  هاي    اختالفبه موارد   
اي كه در وين برگزار شد نامـوفـق بـود              آنكه دور چهارم مذاكرات هسته    

از جمله وزير خارجه آلمان اعـالم كـرده بـودنـد                1+5برخي از اعضاي    
مشكل ايران تنها آمريكاست و ما نقش آنچناني براي حل اين مشـكـل               

مـقـالـه در ادامـه         نويسندة    . ) ماهخرداد  20  ،المللي  (اطالعات بين  ”نداريم

پس مذاكرات دو جانبه خواهد بود تا اختالف عمده بيـن ايـران و                “  : گويد  مي
 ”آمريكا كه بر سر يكسري انتظارات جديد اياالت متحده اسـت حـل شـود.                 

اين انـتـظـارات غـيـر از           “نويسد:     بيگدلي در تشريح اين انتظارات جديد، مي      
توان به درخواست مـتـوقـف كـردنِ        محتويات توافق سوم آذرماه است كه مي   

هاي با برد باال و عدم دخالت ايران در منطقه اشاره كرد. اين در                  توليد موشك 
حالي است كه تمام اين انتظارات در توافق ژنو نيامده است. ضمن اينكـه مـا                  
بارها اعالم كرديم بحث در خصوص توليد موشك با برد باال خط قـرمـز مـا                  

 ، در  كه قبال سخنـگـوي وزارت خـارجـه بـود           نيز،  رضا آصفي حميد ”است. 
با   او.  كند  ميبه موارد اختالف اشاره       ماه،خرداد  19يادداشتي در روزنامه آرمان،     

اشاره به مهم بودنِ حضورِ افرادي چون نيكالس برنز و ساليوان در مـذاكـرات               
بنابراين اين افراد با چنين     ” نويسد:     مي  ،دو جانبه با نمايندگان رژيم واليت فقيه      

خـوبـي      هـا را بـه        توانند خطوط قرمز ايران را درك و حساسيت         اي مي   سابقه
هاي آمريكا كم شـود و         بفهمند. بنابراين با اين تركيب اميدواريم زياده خواهي        

در رفتار خود انعطاف نشان دهند و يك انتخاب ساده يعني پذيـرش حـقـوق                 
مـوجـود را      هاي    اختالفاز  يادداشت آصفي يكي      ”ايران را در پي داشته باشد.      

هايي   بنابر گزارش   ،داند. الزم به يادآوري است كه        ها مي   بنديِ رفع تحريم    زمان
هـاي     مـقـام  كـه       دهـنـد    مينشان    اند  ن در اين ارتباط منتشر شده     تا كنو كه  

ها مد نـظـر قـرار           بسيار طوالني را براي رفعِ تحريم       اي  بندي  آمريكايي زمان 
در اشاره به چراييِ مذاكـرات دو          ماه،خرداد  20اند. روزنامه مردم ساالري،        داده

نـاظـران   ” نـويسـد:         مـي   ،ي در هفتة گذشته   يايراني و آمريكا  هاي    مقامجانبه  
جواد ظريف در استانبول تركيـه   معتقدند كه در سفر اخير دكتر محمد       يالملل  بين

و ديدار وي با خانم اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي، طرفين بر             
صحبت نمـوده و     4يك توافق جامع در وين  [به]  ابعاد مشكالت عدم دستيابي 

هاي طرف آمريكايـي مـواجـه          يهاي عميق و كارشكن     يايران را با ابعاد نگران    
ها را تشويق به مـذاكـره بـا            اند و بر همين توصيه طرف اروپايي، ايراني         نموده

بنابراين بايد    ،در باال صحيح باشند     آمدههاي    اگر داده   ”آمريكايييها نموده است.   
نهايي بـراي     يبه اين نتيجه رسيد كه مذاكرات دوجانبه اخير بيش از آنكه گام           

كه شروع آن را   خواهد بود گير  نفس يباشد ماراتن اي هستهحل و فصل برنامه     
هـاي     صـحـبـت   بـه    بايد در مذاكرات وين در هفته جاري مشاهده كرد. اگر       

سطرهاي شد و در      اي  رسانهآمريكايي  هاي    مقامعراقچي كه بعد از مذاكرات با       
اقل ال  -كه  نسبت به مذاكرات درپيشِ رو        آيد  كنيم، چنين برمي  استناد    آمدباال  

  بين بود. توان خوش نمي -در مقطع كنوني
هـاي     مقـام از زبان   گاه    گههاي ارسالي كه      ها و سيگنال    در اين راستا، تالش   
شود را بايد مـد نـظـر قـرار داد. ايـن                     مي  نشراي    رسمي در فضاي رسانه   

تا در ورايِ      شوند  مياي    شده بر اساسي تنظيم و رسانه       ريزي  دورخيزهاي برنامه 
را    -آمـريـكـا      طورِمشخـص   بهو در اينجا      -كننده  تاثير بر طرف مذاكره     ها  آن

 ،نتيجه برساند. در ايـن زمـيـنـه             به  ها  موضعدر    هايي را   و تعديل گردد  موجب  
الـبـتـه    “گفت:     اوروحاني بسيار روشن است.          خردادماه] 24[   سخنان روز شنبه  
نفع ما و هـم         برد خواهد بود يعني هم به       -ام مذاكرات ما برد     من از ابتدا گفته   

باخـت    -نتيجه نرسيد به معني باخت      خواهد بود و اگر اين توافق به        1+5نفع    به
نفع آنها است. من فكر مي كنـم آنـهـا بـراي             نفع ما و نه به      نه به   ،خواهد بود 

هر حال ادامه  توافق رسيدن بيش از ما نيازمند باشند چرا كه ما راه  خود را به            به
گذاري در ايـران و        هاي سرمايه   با اشاره به جاذبه     ،در ادامه   ،روحاني  ”دهيم.   مي

گـذاري    ميليارد دالر سرمايه    200راحتي    اكنون ايران كشوري است كه به       اينكه

اولويت نيروهاي  اي در مذاكرات هسته
 منافعِ ملي و زحمتكشان است! ِمترقي، حفظ
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سـيـاسـي و        -رفت از بحرانِ اقتصـادي      براي برون رژيمِ واليت فقيه،    
هـاي     ترِ برنـامـه     خشن  هرچهبرد    ديكتاتوري واليي، با پيش     يِتضمينِ بقا 

ها از زمـان ريـاسـت جـمـهـوري                كه اجراي آن    -اش  اقتصاد نوليبراليِ 
هاي كشورهاي امپريـالـيـسـتـي و            جذبِ سرمايه -رفسنجاني آغاز گرديد  

هـاي     دارد. عنوان اين برنامه    درنظر  را   “ اقتصاد جهاني “پيوستنِ كامل به    
و به اسارت كشيدن طبقة كارگـر         نيرويِ كار اقتصادي، كه با ارزان كردنِ      

اقـتـصـاد    “،   جلبِ كند امپرياليستي را     هايِتوجه انحصار   قصد دارد ايران،  
بـراي  “  : خردادماه، بارِ ديگر تأكيد كـرد        4روزِ    اي،  خامنهاست.      “ مقاومتي

 او؛   “ اجراي اقتصاد مقاومتي تمجيد و ستايش لفظي كـافـي نـيـسـت               
تصويبِ قوانينِ مناسب براي اقتصاد مقاومتي و حذف قوانينِ مزاحم... را              “

مجلسِ سرسپردگان بـه واليـت نـيـز در             “  از وظايف مجلس برشمرد.    
واپسگرايانه و ضدملي و همراهـي بـا          “ قوانينِ“در تصويبِ   هاي اخير     ماه

  گـزارش     بنابـر نمونه،    براي، بسيار فعال بوده است.       “ تدبير و اميد  “دولت
در   ،خردادماه  7محمود حجتي، روز      ،خبرگزاري مهر، وزير جهاد كشاورزي    

 :گفـت   ،جمع صاحبان صنايع و فعاالنِ اقتصادي بخش كشاورزي فرانسه        
دولت جمهوري اسالمي ايران با تصويبِ قانون حـمـايـت و تشـويـق           “

گذاران خارجي  سرمايه گذارانِ خارجي... بسترهاي الزم براي ورود سرمايه         
 “را فراهم ساخته است.

از تصمـيـمِ دولـت حسـنِ          خرداد ماه، در گزارشي،       7،  خبرگزاري مهر 
خـبـر    “ گذارانِ خارجـي    آماده كردنِ ايران برايِ سرمايه    “  منظورِ  بهروحاني  

هايِ عظيمِ نفتي و خودروسازي آمريـكـا از زمـان         شركت“  : و افزود  ،داد
 “ انـد.    روي كار آمدن حسن روحاني سرگرم مذاكره و گفتگو با ايران بوده           

و   ،سفرِ اخير بازرگانان آمريكايي، كانادايي      كنندة  هماهنگگزارشِ،  اين  در  
گـذارانِ     اي براي سرمايه العاده هاي فوق فرصت“  : گفت  ،انگليسي به ايران  

رضا مرعشي، مدير تحقـيـقـات       “  . آمريكايي در ايران وجود خواهد داشت     
هـا     شمار زيادي از آمريكايـي    “  :  آمريكايي نيز گفت    -شوراي ملي ايراني  

چه در درون دولت آمريكا و چه در بيرون از آن ارزش تشويق بازرگـانـان       
و باالخره، براي تشـويـقِ    ،“ كنند گذاري در ايران را درك مي براي سرمايه 

 :به سفر به ايران، وزارت امور خارجه آمريكا به او گفته بـود             “ جيم ريدل ” 
 “ سفر شما به ايران در راستاي منافع ملي آمريكا خواهد بود.“

           تدبير “حاال بايد ديد قوانينِ مصوبِ مجلسِ اسالمي و تدبيرهاي دولت
اند. با وصف ايـنـكـه          امپرياليستي چگونه   هايبراي جذبِ انحصار   “ و اميد 

 15   -گفتـة روحـانـي       بنا به   -1392حداقل دستمزد كارگران براي سال      
 مـاه اسفـنـد   23و  21گزارشِ  بنا بهدرصد زيرِ نرخِ تورم تعيين شده بود و  

هزينة سبد معيشت خانوار براساس خط فـقـر يـك      “  : ايلنا خبرگزاريِ  92
بانك مركـزي   از سويو نرخِ تورمِ اعالم شده  “ هزارتومان 800ميليون و  

        مزد ونـيـم   36ونيم و      33“:  ترتيب  به  93و مركزِ آمار در زمانِ مذاكرات” 
زرد كارگـري،   هاي    تشكلنمايندگانِ   “ همدلي و همنشينيِ  “درصد بود، با    

براي اجراي فرمانِ مقـامِ     “وزيرِ كارِ دولت تدبير و اميد،         ،گفتة ربيعي   بنا به 
 25، بـا افـزايـشِ         “ معظم رهبري... و نيز اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي          

تومـان،    900هزارو  608درصديِ پاية دستمزد كارگران، شوراي عالي كار        
تصويب كـرد.   93مزد  درحكمرا  ،يك سومِ خط فقربا يعني مبلغي معادل  

قانون كار، حداقل مزد كارگران بايد براساس نرخِ تـورم و              41مادة    بنا بر 
گزارشِ خبرگزاري    بنا به ارگري تعيين گردد؛ با اين وصف،       كهزينه خانوار   

با   خردادماه، بعد از گذشت بيش از يك سال، ديوانِ عدالت اداري            10مهر،
ها... نظرِ مخالف ديوان عدالت دربارة           ترين آن   مهم“دليل، كه     8استناد به   

بود، شكايت تشـكـيـالت       “ افزايشِ الزاميِ حداقل مزد به ميزان نرخِ تورم       
 را رد كرد. 92مستقل و رسمي كارگري به مزد 

يكي از كمترين   “  -يك سوم خط فقرِ   معادلِ  مزد    ،واقعيت اين است كه   
براي   . كند  نمي  يتكفا “ نمايندة خدا روي زمين   “براي    -در دنيا   مزد  “ ارقامِ
مريكـايـي،   آامپرياليستي  هايصارحان نزدتر كردنِ نيرويِ كارِ ايران       جذاب
  كارگران آغاز كرده اسـت.            يورشِ تازه  “ تدبير و اميد  “دولت اي را به مزد

 هـاي مهيا ساختن نيروي كار ارزان و مطيع براي جلب نـظـر انـحـصـار                

هاي رژيم و دولت روحاني است كه بايد آن را دورِ               امپرياليستي يكي از هدف   
د. ايـن يـورش        كـر از يورش به حقوق كارگران و زحمتكشان ارزيابي          اي  تازه

گـزارش     بنابه  . واپسگرايان در اتاقِ فكر وزارت كار است      هاي    مباحثهمحصولِ  
تعييـن   “ وري بر اساسِ بهره“قرار است دستمزد كارگران  ،92ماه  اسفند  20ايلنا،

تا كنون، فعاالن كارگري مخالفت شديد خـود          92اسفندماه    20از تاريخ   گردد.   
متشكـل    ”وري  كارگروه مزد و بهره   “  اند.   را با اين طرحِ واپسگرايانه اعالم كرده      

دولتي   ةاصطالح كارگري، سه نمايندة كارفرمائي و يك نمايند         از سه نمايندة به   
 فـعـاالنِ  يكي از       ،توفيقي  فرامرز،  ماهخرداد11خواهد بود. بنا به گزارشِ ايلنا،        

دفاع از ايـن      با ، ”وري  كارگروه مزد و بهره   “و رئيس     زرد كارگري   هاي  تشكل
كاهشِ قيمت مواد اوليـه و    “وري  هدف نخست كميته بهرهكارگروه، گفت كه  

 كـه   درحالي  است،“  افزايش سود كارفرما  “براي   “ باال بردنِ سهم نيروي انساني    
 :نوشـت   ، معاونِ وزير كار،   تن  نقل از  سيد حسن هفده       به  ،92ماه  اسفند  11  ايلنا،

سهم مزد در هزينة تمام شدة توليد از حـدود     90تا   76هاي    در (فاصله) سال    “
توفيـقـي،   همين آقاي فرامرز “  . درصد كاهش يافته است 5درصد به حدود     13

در ايران ما “  : ترتيب اعالم كرد به ماه،خرداد 11و  ماه ارديبهشت 29در روزهاي   
مشـكـالت   “  ، و  داريـم  “ گريِ نابجاي مواد خام     درصد هزينة واسطه    63تا    35

هـاي     استفاده  ءموجب رانت خواري، سو     تواند به   قيمت تمام شدة مواد اوليه مي     
درصد  5باشد. با كاهشِ سهمِ مزد كارگران به   “ هاي بيش از حد  مالي و واسطه  

تـعـيـيـن       واپسگرايان به جايِ  كند كه     هزينة تمام شدة توليد، منطق حكم مي      
 ءرانـتـخـواري، سـو      “به فكرِ از ميان برداشـتـنِ           وري،  دستمزد براساسِ بهره  

كـه،  . بايد توجـه داشـت          باشند“  هاي بيش از حد     هاي مالي و واسطه     استفاده
وري امري انتزاعي و جدايِ از مناسبات حاكـم در كشـور مـا و               مسئله بهره 

 هاي ديكته شده از سوي نهادهاي امپرياليستي نيست. كلي برنامهطور به
تـفـاهـم    “بـراسـاسِ     الزم است يادآوري شود كه، ، “ها واسطه“با  ارتباطدر  
، از   “ اي با نمايندگانِ مجلس و نمايندگانِ كارگرانِ مخابرات روسـتـايـيِ              نامه

به استمرار بيمـه و قـرارداد         “، مخابرات ايران متعهد     93  ماه  فروردينِ  1تاريخ  
 27  ايـلـنـا،      كه بـنـا بـه گـزارشِ           در صورتي . شده بود “مستقيم با كارگران 

 هـزار 10نمايندگي از طرف حدود    نفر از كارگران، به 400، حدود ماه  ارديبهشت
هاي لرستان، خوزستان، زنجان، آذربايـجـان         كارگرِ مخابرات روستايي از استان    

در اعتراض به وضعيـت قـرارداد،      ،براي پنجمين بار ،و كرمان   ،غربي، خراسان 
 هـاي    گزارشبنا به   مخابرات ايران تجمع كردند.        برابردر    ،بيمه و دستمزدشان  

 300تا    200شركت مخابرات با كارگرانِ مخابرات روستايي قراردادهاي        “ايلنا:   
پيمانكاران ” و  ماه]،     ارديبهشت  28[   كند  منعقد مي   [دستمزد ماهانه]     هزار توماني 

صورت روزمـزد و        كارگران بلوچ با مدرك تحصيلي ديپلم را به         ،پارس جنوبي 
كنند. ... كارگران بلوچ بـدونِ             اي استخدام مي    ترين كارهاي پروژه    براي سخت 

بيمه، بدونِ قرارداد كار، بدونِ خوابگاه و بدون سه وعدة غذايي و بـه صـورت                 
شـود     ها پرداخت نمي    شوند ولي هرگز روزانه مزدي به آن        روزمزد استخدام مي  

كنند... پيمانكارها هـر روز        بلكه پس از چندين ماه، يك ماه حقوق دريافت مي        
هاي مختلف كارگران را جريمه كرده و با كسرِ ساعت كـار، بـخـش               به بهانه 

از ديدگاه واپسگرايـانِ   خردادماه].      4[ “ كنند  مهمي از حقوق آنان را پرداخت نمي      
هاي بـيـش    واسطه“رژيمِ واليي، عملكردهاي پيمانكاران در رژيمِ واليي هنوز       

وري، بـه      به جاي تعيينِ مزد براساسِ بهره     وگرنه،  ،  شوند  نميمحسوب   “ از حد 
 افتادند.        ها مي فكرِ از ميان برداشتِن واسطه

وزيـرِ     حجتـي،  گفتة به نمونة ديگري از قوانيني كه رژيم واليت فقيه، بنا به          
 ،كـنـد    تصويب مي  “ گذاران خارجي   حمايت و تشويقِ سرمايه   “كشاورزي، براي   

مـعـاونِ   تـن،      هفدهنقل از     و به   ماه،خرداد  1  ايلنا،  كنيم. بنا به گزارشِ      اشاره مي 
درصد قراردادهاي كار در سال گذشته مـوقـت بـوده               90بيش از   “  ،وزير كار 

براساس دو گزارشِ مختلف از ايلنا، نمايندگانِ مجلسِ سرسپردگان بـه            “ است. 
طرح اجازه به وزارت صنـعـت، مـعـدن و             “با    ماه،  ارديبهشت  30واليت، روز   

قرارداد موقت] با بازرسـان شـاغـل در            [ تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين       
بـه ايـن     “خردادماه نـيـز         5؛ و روز    “ حوزة نظارت بر بازار كار موافقت كردند      

نفر از اين بازرسان قرارداد       3500وزارتخانه اجازه دادند براي مدت يك سال با         
بـراي ارتـقـاء      “نيز    وزير كار، ،ربيعي “ منعقد كنند. [قرارداد موقت]      كار معين   

ها   هاي كار تجديد نظر و برخي از بازرسي         در يازرسي رضايتمندي كارفرمايان...      
ي ي . نمونه ماه]  ارديبهشت 27و 7هاي ايلنا،  [گزارش   كرده است  “ را برون سپاري  

صورت رسمي، آزمايشـي و        وزارت بهداشت... به كارگيري پرستاران به        “  : ديگر
هـزار    30ساعتي  “استخدام پرستار كه      به جاي كرده است و     “ پيماني را ممنوع  

هزار تومان هـزيـنـه        5ساعتي  “از دانشجوي پرستاري كه      “ تومان هزينه دارد  
 .خردادماه] 6[ايلنا، كند  استفاده مي “دارد

، از جـملـه       “ گـذاران خـارجـي      حمايت و تشويقِ سرمايه” ديگري از     نمونه
بخشنامه داخلي وزارت كار است، كه      

توانند بـه      بر اساس آن كارگراني مي    

 :اي از يورش به منافعِ كارگران تازه دورِ
براي جلبِ  ،نيرويِ كارِ ارزان و مطيع

 فراملي هايانحصار

 3ادامه  در صفحه 
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پسندي   هاي مردم   گراي آمريكاي التين نام     احزاب راست 

كنند، و    گذارند، شعارهاي خود را معتدل مي        روي خود مي  
كنند كه براي مردم كوچه و خيابان جالب و            طوري رفتار مي  

گيرا باشد. اما با وجود همة اينها هنوز رأي زيادي ندارند. در            
وكارهاي خصوصي براي اينكه      ها و كسب    همين حال، شركت  

هاي چپگرا در      هاي دولت   بتوانند در چارچوب سياست     
كشورهاي آمريكاي التين كار كنند، در صدد يافتن و               

 آيند. هاي نويني برمي آموختن راه و روش
هايش در ماه      ) چاپ برزيل در يكي از شماره         Veja) “وِجا”مجلة  

در  “كار وجود ندارد.     در برزيل احزاب محافظه     ”نويسد كه      آوريل مي 
[حزب خانم ديلما روسف،     “حزب كارگران ”كشوري كه دولت چپ ميانة      

ميليون نفر را از فقر نجات دهد،          40جمهور كنوني] توانسته است       رئيس
كنند.   گرا معرفي نمي    حزب برزيل خودشان را راست      27يك از     ديگر هيچ 

مثل    -ظاهر مترقي     هايي به     ترين آنها هم نام          حتّي� ارتجاعي  
گذارند. و البته برزيل از اين لحاظ منحصر           روي خود مي   -“ها  دموكرات”

( 1990هاي دهة     راستي، كه در سال      هاي دست   به فرد نيست. حزب    
ش) بر سراسر آمريكاي التين مسلّط بودند، اكنون به هم ريخته و             1370

گردند تا بتوانند كارپاية انتخاباتي منسجمي        اند و دنبال راهي مي      سراسيمه
هاي چپگراي مردمي تدوين و ارائه          را به عنوان بديلي در برابر دولت        

كنند. با نگاه مختصري به نتايج انتخابات امسال در آمريكاي التين اين             
از آمريكاي التين رخت بر بسته        “راست”آيد كه آيا      سؤال به ذهن مي   

 است و برچيده شده است؟
هنوز سنگرهايي اينجا و آنجا دارد، از جمله در            “راست”بايد گفت كه    

 15پاناما (كه خوان كارلوس وارِال با مواضع راست ميانه در روز                     
ارديبهشت به رياست جمهوري انتخاب شد) و در كلمبيا (كه دو نامزد                

هاي انتخاباتي    گرا و راست ميانه بخت خود را در دور دوم رقابت              راست
كنند) و در مكزيك كه بيشترين مقاومت را در برابر گردش به              امتحان مي 

اند. اما از ميان هفت انتخابات رياست جمهوري امسال در            چپ نشان داده  
آمريكاي التين، به غير از دو مورد پاناما و كلمبيا، در پنج مورد برتري با                
نمايندگان چپ يا چپ ميانه بوده است. در اسفند ماه، جنبش چريكي                

) FMLN) “بخش ملّي فارابوندو مارتي     جبهة رهايي ”پيشين موسوم به    
حزب ”در انتخابات السالوادور به پيروزي رسيد. در فروردين ماه امسال،             

كه يك حزب چپگراست، در انتخابات كاستاريكا پيروز         “ اقدام شهروندان 
رود كه انتخابات در برزيل و بوليوي و اوروگوئه در پاييز               شد. انتظار مي  

امسال هم نتايج مشابهي داشته باشد. در سال گذشتة ميالدي هم كه               
 در شيلي و اكوادور بوديم. “ چپ”شاهد پيروزي چشمگير و قاطع 

گراي نوليبرال به علّت سابقة خراب آنها در              چهرة نيروهاي راست   
هاي اقتصادي، بيكاري و سختي زندگي مردم، به               ارتباط با بحران   

كاران   گردد، و بسياري از محافظه      ش) بازمي 1370( 1990هاي دهة     سال
هاي نظامي    ماندة آمريكاي التين هنوز براي مردم يادآور ديكتاتوري         باقي
ش) هستند. وابستگي     1360( 1980ش) و     1350( 1970هاي      دهه

گرا حمايت كرده     كه همواره از نخبگان راست      -اقتصادي كمتر به آمريكا   
است (از خاندان سوموزا در نيكاراگوئه تا آگوستو پينوشه، ديكتاتور شيلي)           

يي تازه كه آمريكا در آنها جايي           هاي منطقه   و شكل گرفتن سازمان      -
)، UNASUR“ (هاي آمريكاي جنوبي       اتحادية ملّت  ”ندارد، مثل     

گرا به وجود     هاي راست   موانعي جدي در راه فعاليت و جلو رفتن حزب          
 آورده و كار آنها را دشوارتر كرده است.

گرا تدوين بديلي موفق در       هاي بزرگ نيروهاي راست     يكي از دشواري  
هاي مترقي    هاي چپگرا بوده است. جنبش      هاي مردمي دولت    برابر سياست 

اين كشورها از       
درآمدهاي حاصل   
از رشد اقتصادي     
براي تأمين مالي     

هاي اجتماعي    طرح
اند و    استفاده كرده 

از اين راه           
اند ميزان      توانسته

فقر را تا حد          
چشمگيري كاهش  
دهند. همين روند،   

هاي           حزب
راستي را        دست

مجبور كرده است    
كه مواضعي        

روتر بگيرند و     ميانه
مثالً ادعا كنند كه     

هاي مبارزه با     طرح
فقر را ادامه          
خواهند داد، يا       
اينكه مثل          

وِز،    يو نه     سي  آيه
جمهور كنوني برزيل، ادعا كنند        جمهوري و مخالف اصلي رئيس       نامزد رياست 

ها را گسترش هم خواهند داد. مورد جالب توجه ديگر در                   كه اين طرح   
مخالفان دولت ونزوئال    “رو  ميانه”ونزوئالست كه انريكه كاپريلس، رهبر جناح        

تر   اي كه اخيراً با لوموند داشت سعي كرد مواضع خود را حتّي چپ               در مصاحبه 
نشان دهد. او در اين مصاحبه        “سوسياليست چاوزي ”از مواضع حزب حاكم      

كرد و ادعا كرد كه         “بورژوازي شدن ”دولت كنوني ونزوئال را متهم به           
پرزيدنت نيكوالس مادورو، برخالف سلَف خودش هوگو چاوز، هرگز پا را از               

جلب نظر طبقة متوسط     ”گذارد. او افزود:       كاخ رياست جمهوري بيرون نمي     
هاي تنگدستان نيز توجه داشته باشيم؛ و براي          كافي نيست؛ ما بايد به خواست     

هاي   آنچه در شعارها و گفته        “آبادها شروع كنيم.     اين كار، بايد از حلبي       
تر كردن خدمات   “كارآ”وِز كنار گذاشته شده است، تعهد آنها به            كاپريلس و نه  

سازي است، ولي البته لحن آنها هم اندكي ماليم             اجتماعي از راه خصوصي    
 شده است.

كند، اميدوار    كار مي  “دفتر اتحاد دموكراتيك  ”ائتالف كاپريلس كه زير نام       
هاي   جويانه و تمركز بر موضوع       بود كه با در پيش گرفتن يك رويكرد آشتي          

را شكست دهد. او اگرچه در       “چاويسم”اي مثل اقتصاد و ميزان جنايت،         عمده
جمهوري پس از مرگ هوگو چاوز        اين امر موفق نشد، اما در انتخابات رياست        

درصد رأي براي پيروزي كم آورد. پس از نتايج           1/5فقط    1392در اسفند ماه    
ها در دي ماه گذشته       ضعيفي كه مخالفان دولت ونزوئال در انتخابات شهرداري       

تري در ميان رهبران مخالفان جا باز           هاي افراطي   داشتند، امروزه شخصيت  
 -آميز  اند كه سعي دارند از راه تظاهرات خياباني و اقدام مستقيم خشونت              كرده

جمهور منتخب    رئيس  -اند  [از چاويسم] نام گذاشته    “خروج”راهبردي كه آن را     
 مردم را سرنگون و از كار بركنار كنند.
وكارهاي خصوصي براي كار      ها و كسب    اما از سوي ديگر، زبدگان شركت      

اند، كه البته منجر به        اي را پيدا كرده     هاي تازه   هاي چپگرا راه    كردن با دولت  
وكارهاي خصوصي از مخالفان سياسي شده است. اين           جدايي صاحبان كسب  

اند.   ترين حاميان خود را از دست داده         گرا مهم   بدان معناست كه احزاب راست    
جمهور مبارز بوليوي كه از بوميان آن كشور است، در                اوو مورالس، رئيس   

داران پرقدرتي    اش با طغيان و شورش زمين       جمهوري  هاي آغازين رياست    سال
گردان در استان سانتاكروز را زير        روبرو شد كه كشتزارهاي وسيع سويا و آفتاب       

رغم   داران متوجه شدند كه مورالس به         كنترل خود داشتند. اما وقتي زمين       
هاي   اش بودجة متوازني را تنظيم و اجرا كرده است، يارانه             شعارهاي راديكال 

تر، در      مالياتي به صادركنندگان كشاورزي داده است، و از همه مهم                  
هاي ثروتمند شرقي دست به اصالحات ارضي نزده است (و در عوض،          سرزمين

هاي بزرگ غيرمولّد در ناحية شمال كشور را از صاحبان آنها گرفته است)              زمين
هاي كشاورزي    ، نتيجه اين شد كه مخالفانِ دولت در ميان صاحبان شركت             

گراي بوليوي    نشيني كردند. احزاب راست     خصوصي اخيراً از مواضع خود عقب      
جمهوري به دست     سوم آرا را در انتخابات امسال رياست         احتماالً كمتر از يك   

گردش به چپ در آمريكاي التين و 
آشفتگي و سراسيمگي احزاب 

 گرا راست

 12ادامه  در صفحه 
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 خواهند آورد.
وكارهاي خصوصي كه به      ها و كسب    در پرو، زبدگان قدرتمند شركت     

آهن فعاليت    سنگ و سنگ    طور عمده در صنايع معدني طال، مس، زغال        
جمهور پرو) و     هاي مالي نوليبرالي اوالنتا هوماال (رئيس        دارند، از سياست  

هاي معدني جديد رضايت دارند، در حالي كه رافائل كورِرا،            گسترش پروژه 
) 85(دي ماه     2006جمهور اقتصاددان چپگراي اكوادور كه از سال          رئيس

به اين مقام انتخاب شد، بر اثر ايجاد ثبات سياسي، رشد اقتصادي،                  
كاري مالي، توانسته     سازي جديد و در پيش گرفتن محافظه        هاي راه   پروژه

است با تيزبيني و هوشمندي حمايت قشر متوسط را جلب و حفظ كند. در         
هاي   وكارهاي خصوصي از سياست     ها و كسب    برزيل نيز صاحبان شركت   

اند كه براي رشد اقتصادي تالش كرده            راضي بوده “ حزب كارگران ”
است، سطح زندگي مردم را باالتر برده است، مصرف داخلي را افزايش               

وكارهاي برزيلي گسترش     داده است، و بازارهاي داخلي را براي كسب         
ميليون نفر از مردم حساب بانكي باز            42،  1380داده است (در دهة       

ميليون نفر براي نخستين بار مسافرت هوايي كردند)، بدون           15كردند، و   
اينكه ساختار اجتماعي نابرابر جامعه را به طور بنيادي تغيير داده باشد. با              

هنوز ميدان مانور محدودي دارد،        “كارگران”وجود اينها، حزب حاكم       
است. متحد عمدة اين     “راست”چون در مجلس كشور وابسته به حمايت        

) است كه نمايندگاني از      PMDB) “جنبش دموكراتيك برزيل  ”حزب  
 “حزب كارگران ”بخش خصوصي كشاورزي در آن حضور دارند. موفقيت         

وِز (رقيب    يو نه   سي  كم اين مزيت را داشته است كه اكنون آيه             دست
جمهور كنوني) براي تعيين يك بديل روشن و             انتخاباتي اصلي رئيس  

حزب سوسيال دموكراسي    ”وِز، صدر      مشخص با مشكل روبروست. نه      
است كه يك سازمان سياسي قشر متوسط است كه از درون                 “برزيل

مخالفت با ديكتاتوري نظامي رشد كرد ولي به نوليبراليسم تن در داد.                
ترين تفاوت ميان اين احزاب سياست خارجي آنهاست: حزب                 بزرگ

سوسيال دموكراسي منتقد نزديكي برزيل به ونزوئال و مخالف تشكيل             
هاي آمريكاي    اتحادية ملّت ”ويژه از طريق       يي مستقل، به    بلوك منطقه 

 ) است.UNASUR) “جنوبي
خانم ديلما روسف    “حزب كارگران ”ها محبوبيت     اگرچه در نظرسنجي  

بيشتر از بقية احزاب است، ولي رشد اقتصادي كُند و خواست قشرهاي               
مياني و پاييني براي خدمات عمومي بهتر و هزينة كمتر در برگزاري جام             

تواند فرصت مغتنمي را براي          مي  2016جهاني فوتبال و المپيك        
وِز فراهم كند. اين امر نشان دهندة ضعف الگوي چپ در             هاي نه   مخالفت

سرتاسر آمريكاي التين است كه به عوض ايجاد تنوع اقتصادي يا                 
تواند زبدگان قدرتمند بخش خصوصي را تهديد         اصالح ساختاري، كه مي   

كند، به رشد اقتصادي سريع از راه افزايش قيمت كاالهاي راهبردي                
ها با عزم     دهد كه دولت    (نفت، سويا، مس، گاز) اتكا دارد. همين نشان مي        

شان را بهتر كنند،      توانند زندگي فقيرترين شهروندان     و ارادة سياسي مي   
زده. ولي در ضمن نشان       كه خود درس مهمي است براي اروپاي رياضت       

هاي قيمت كاالهاي     دهندة محدوديت سياستي است كه در برابر نوسان        
 پذير است. راهبردي آسيب

اين الگو در شيلي ممكن است ديگر از كار افتاده باشد. انديشة اقتصاد              
هاي اجتماعي را ائتالف چپ ميانة           نوليبرالي همراه با اجراي برنامه      

به   1367ابداع كرد كه پس از سرنگوني پينوشه در اسفند           “كُنسرتاسيون”
را، ميلياردر صاحب      مدت بيست سال در قدرت بود. سباستين پينيه            

از خانم ميشل     1392جمهور پيشين كه در اسفند ماه         وكار و رئيس    كسب
كرد كه تفاوت     اي را دنبال مي     هاي اقتصادي   باشله شكست خورد، سياست   

هاي اقتصادي كُنسرتاسيون نداشت و باالخره هم با            چنداني با سياست  
هاي اقتصادي    تظاهرات دانشجويان برضد آموزش خصوصي و نابرابري        

هاي او منجر به اين شد كه هرنان          روبرو شد. با وجود اين، همين سياست      
بوشي (وزير دارايي و امور مالي شيلي در زمان پينوشه) جان بگيرد و                  

ها و موانعي كه      جرئت كند صداي اعتراضش را نسبت به افزايش ماليات         
وجود دارد بلند    “براي حفاظت از محيط زيست     ”گذاري    در راه سرمايه  

هاي رفاهي براي كارگران كه         اقدام”كند، و ضمنِ اعتراض به ادامة          
ما الزم نيست مثل     ”بگويد كند كه      “هاي فردي است    تجاوز به آزادي  

خانم ميشل باشله سوسياليست در        “خجالتي رفتار كنيم.   “ راست”يك  
قول داد كه اگر انتخاب شود،        1392اش در سال      جريان كارزار انتخاباتي  

ها هزينة آموزش دانشگاهي رايگان را          از محل افزايش ماليات شركت     

هاي دورة    تأمين و قانون اساسي دورة پينوشه را اصالح خواهد كند، و اقدام              
هاي دورة اولش باشد (خانم باشله در          تر از اقدام    اش چپ   جمهوري  دوم رياست 
جمهور بود، و     را، نيز رئيس    ، پيش از پينيه    2010تا    2006هاي    فاصلة سال 

جمهور شيلي شد). دو حزب       امسال نيز با شكست دادن او، براي بار دوم رئيس         
جمهوري اخير    گراي شيلي پس از آنكه در انتخابات رياست             عمدة راست 

شكست سختي خوردند، دچار پراكندگي و تفرقه شدند، و اكنون صحبت از اين        
را تشكيل شود. از سوي       است كه يك حزب جديد راست ميانه با هدايت پينيه          

هاي راديكال خانم باشله خشم نيروهاي راست          ديگر، احتمال دارد كه برنامه     
ها را برانگيزد و اتحادي ميان آنها به وجود            افراطي طرفدار پينوشه و نوليبرال    

در  “گردش به چپ  ”آورد. شيلي و برزيل را غالباً دو نمونة معتدل و حد وسط              
يي و پيش     هاي نوين منطقه    دانند. برزيل با تقويت سازمان      آمريكاي جنوبي مي  

هاي سياسي اين منطقه به چپ، از لحاظ سياسي در اين منطقه               راندن گرايش 
نقش چشمگيري بازي كرده است. همچنين، از راه تشويق كردن اعضاي                

هاي مشترك، به يكدست و همگون         يي به يافتن زمينه      هاي منطقه   سازمان
يي كمك كرده است. اوليويِر دابِن، استاد          هاي منطقه   شدن برخي از سياست   

جامعة ”به اين نكته اشاره كرد كه             2012دانشگاه در پاريس، در سال         
) را سه كشور رهبري       CELAC“ (كشورهاي آمريكاي التين و كاراييب      

كنند: كشوري كه رياست اين سازمان را به عهده دارد، رئيس پيشين آن، و                مي
گفت كه    رئيس بعدي آن (به ترتيب: ونزوئال، شيلي و كوبا در آن سال). او مي              

آيد كه در كار كردن با يكديگر هيچ مشكل خاصي            اين سه كشور به نظر نمي  ” 
داشته باشند... اين امر نشان دهندة توان (به نسبت تازة) كشورهاي آمريكاي              

ها براي دستيابي به آرمان مشترك است. آنچه          التين در كنار گذاشتن اختالف    
پذيري است، كه     گرايي و انعطاف    گرايي و عمل    امروز رايج شده است، مصلحت    

يي در منطقة آمريكاي التين و كاراييب           موجب پيشرفت در مسائل منطقه     
 “شود. مي

جمهور كلمبيا، كه از يكي از بانفوذترين              خوآن مانوئل سانتوز، رئيس     
ناپذيري   هاي بوگوتا پايتخت كلمبياست، معتقد است كه انعطاف               خانواده

هاي او در راه تجديد       تواند مانعي در راه داد و ستد باشد. تالش          ايدئولوژيكي مي 
پيوند با ونزوئال، داد و ستد دوجانبه ميان دو كشور را كه پيش از اين به علّت                  
موضع تخاصمي آلوارو اوريبه نسبت به ونزوئال افول كرده بود، تقويت كرده               

ميليون دالر    600ميليارد و     2هاي تجاري ميان اين دو كشور از           است. مبادله 
كاهش يافت، كه     2010ميليون دالر در سال       800به كمتر از      2008در سال   

 ضربة بزرگي به درآمد بورژوازي كلمبيا بود.
پردة كلمبيا است كه با كمك        برخالف اوريبه، كه از تندروهاي صريح و بي        

هاي نيروهاي    اي عليه چريك    مالي آمريكا دست به تهاجم نظامي گسترده        
اي   باز كاركشته   زد، خوآن مانوئل سانتوز سياست     “فارك”مسلّح انقالبي كلمبيا    

هاي اروپايي را     جوآنا، دل ليبرال    است كه با اعالم خواست قانوني شدن ماري        
نيز به دست آورده است. او خوب متوجه است كه براي كاستن از حمايت مردم               

ها، تنها راه، انجام دادن اصالحات اجتماعي است. او سه سال پيش               از چريك 
هاي دهقانان آواره به آنها پس        قانوني را در مجلس به تصويب رساند تا زمين         

را نيز آغاز كرد. دشواري      “فارك”هاي    داده شود، و گفتگوهاي صلح با چريك      
نظامي آنها    داران محلي و متحدان شبه       كار او اين است كه بسياري از زمين         
 اند. مخالف هرگونه دادن زمين به دهقانان

داند كه گرايش آمريكايي اوريبه موجب انزواي كلمبيا           سانتوز همچنين مي  
در آمريكاي التين شد. سانتوز تالش كرده است كه رابطه با آسيا و با                      

مكزيك، پرو و       همسايگان كلمبيا در آمريكاي التين را بهبود بخشد. كلمبيا،         
را تشكيل دادند، با اين     “ ائتالف پاسيفيك ”شيلي دو سال پيش بلوك تجاري       

 ادامه گردش به چپ در آمريكاي التين ...

 8ادامه  در صفحه 
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 “رستاخيز”جهانِ عرب، در انتظار 
و “ رئيس”كشورهايي بدون 

 “كشور”سايي بدون ؤر
 ]238شمارة  ، چاپ بيروت،“الندا”نشرية  :برگردان از[

 
در شرف بازساي كشور تاريخي خويش با        “ مصر”در حاليكه مردم    

كشورهايي ديگر در جهان عرب         اند،انتخاب رئيس جمهور جديد       
در نابساماني، ويراني و خطر از بين رفتن روز گار مي                هستند كه    

 گذرانند.
 

 تقسيم گرديده   بخشپاره پاره و به چندين      سوريه  درحالي كه كشور    . 1
شمال   خود است. جمهور در تالش تجديد رياست            ”رئيس“ است،

هاي   تاخت و تاز وغارت از جانب تركيه است. گروه              عرصةسوريه  
و   ها  هدفبا  ” اسالم سياسي   ” مختلف  هاي  جبههوابسته به   نظامي    شبه
هاي گوناگون در اين سو فعاليت دارند. در جنوب و آنجا كه                   پرچم

تجاوزهاي   ابراي رودررويي و مقابله ب       “ پايداري”روزگاري جبهه    
تشكيل شده بود اينك  به        ،كشور  و به درون خاك     اسرائيل به مرزها  

هاي شبه    گروهديگر   دگاهي براي مبارزه بين ارتش دولتي و            ردوا
حمايت پادشاهي سعودي و تحت نظارت         زيرِ  نظامي اسالمگرايِ    

ها در تداوم بحران       مريكا تبديل گرديده است. ماموريت اين گروه         آ
گونه اي است كه در ظاهر مسئوليتي در چند پارگي و تجزيه              كنوني به 

كشور متوجه آنان نيست. در شرق كشور عراق مقاومت در برابر                 
به هدفي  ،  “القاعده” هاي اسالمي منشعب شده از           تروريسم گروه 

چه در بغداد و چه در دمشق        “ حكومت مركزي ”مشترك براي هر دو     
اين هدف    يهر دو نظام حاكم از پ        ،. در اين ميان    شده است  تبديل

اهللا، امنيت    حزباند.    دهكرپيدا  هم  اضطراري اتفاق نظر    طور  مشترك به 
هاي خونين كه از       ي از درگيري  ي  غرب كشور لبنان را پس از رشته        

، هاي حمص منتهي شد     مرزي با سوريه شروع و به دروازه        هاي  منطقه
د. امنيت شاهراه بين المللي بين دمشق و سواحل سوريه نيز            كرتامين  

هاي   و در پاسخ به كمك     “ مبارزه با تروريسم اسالمي    ”در چارچوب   
هاي اشغالي در     زمينسربيرون راندن اسرائيل از       برايسوريه در مبارزه    

وارة لبناني در جنگ    آو ميزباني صدها هزار       2000و سال     1978سال  
اهللا تامين گرديد. در       حزب، از سوي     2006با اسرائيل در تابستان       

نظير   شرايطي كه نيروهاي جبهه مقاومت در لبنان با مقاومتي بي              
نشيني كامل    ناپذيرِ اسرائيل را به قبول شكست و عقب          ارتش شكست 

صورت اين ميزباني    ،دوادار كر لبنان  قلمرو  هاي اشغالي در      از سرزمين 
شكار و  آگرفت. هشت سال پيش جبهه مقاومت در لبنان اين پيروزي            

 د.كرنظامي  را بر ارتش اسرائيل تحميل  ناپذيرترديد
كه اين كشور به        توان ديد     مي“ عراق”با نگاهي به نقشه        . 2

هايي تقسيم شده است. در شمال، رهبران كرد درتالش براي             “اقليم”
پوشش    زيرها      . اين تالش    ندبراي خود  از   ساختن كشوري     

گيرد. رهبران كرد     صورت مي ] بغداد[“ مركز”رهبريِ    به“ كنفدراليسم”
 مركز را هر از گاهي    “ المالكي  نوري” از سوي   ديكتاتورياعمالِ  بهانة   به

 ،از جانب ديگر    كنند.  ميتهديد  كشور مستقل خود      برپاييِبه جدايي و    
 سوي  بهو    نوردد  درميها مرزهاي سياسي را       شيعيان وسني هاي    اختالف

ي ديگر براي تقسيم و تجزيه       ي  و بهانه   سپرد  ميگام  “ بزرگيي    فتنه”
ها    . به اين    گردد   مي“ مذهب”بر پايه           ]عراق[ “رافدين”كشور   
هاي مذهبي و     اقليت  ديگرو  “ كرد”و  “ عرب”هاي نژادپرستانة     زمينه

 افزود. نيز بايد قومي را
حاضر در عراق     درحال  اي  “حكومت مركزي ”گونه    نكه هيچ آخالصه  

رامش در زماني    آ استقرار  وجود ندارد. بازسازي اين كشور و امكان         
. اين وضعيت    آوردتصور    توان به   سختي مي   را در عراق به     كوتاه  

مريكا آ از سوي ترين رهاورد اشغال اين كشور        ترين و زشت    وحشتناك
 .است“ صدام حسين”بهانة سرنگوني ديكتاتوري  ن هم بهآ

با نگاهي به يمن    .  3
در دورترين سوي شرق    

هاي   جنگ  ،جهانِ عرب 
كه    يي   خواهانه   جدايي

وري تازه تولد      تامپرا”
مورد ادعايِ   “  يافته

حكومت مركزي را        
هدف قرارداده و در        

آن است   حال دريدنِ     
ديد.   توان  آساني مي   به

همزمان، اين كشور در     
معرض تضادها و         

اي و    هاي قبيله   جنگ
. اين     استمذهبي     

ها در واقع نمود       جنگ
هاي      اجراي پروژه    

از متضاد      اي   سياسي
هاي     حكومت    سوي

ايران و پادشاهي         
است و   سعودي بوده     

براي جهان عرب در       
ترين كشورِ جهان عرب هم       بزرگ  در مقام توان يافت. كشور مصر      ها نقشي نمي  نآ

درجهان بزرگ    شايفاي نقش   به و  اش است   داخلي  هاي  مشكلاكنون درگيرِ    
 نيست.قادر “ عرب”

گذرا به بقيه كشورهاي    هرچند  نگاهي    ،بپردازيم“ مغرب عربي ”نكه به   آپيش از   
 نمايد. ضروري مي“ جهان عرب“شرقي

يي   ، مرحله ها در هيئت حاكمه   “پست” عوض كردن كشور پادشاهي سعودي با     
 وجود آوردنِ   به ،اين مرحله انتقالي    نتيجةترين    گذراند. مهم   ميرا از سر  “ انتقالي”

ها و    در پست   ،“سعود  لآعبدالعزيز”، يعني   سسِ اين كشور  ؤتعادل ميان بازماندگانِ م   
به كاهشِ قدرت و نفوذ         ،. حاصلِ اين فرايند     استهاي نظام حاكم        موقعيت

فهد(پادشاه)، سلطان(وزيردفاع)،   : [يعني صاحبان بالمنازع قدرت      “ السديريين”
در   جز اينان] سلمان(حاكم پايتخت)، نواف(حاكم منطقه شرقي) و       ،نايف(وزيركشور)

 بيانجامد.تواند  ميپيش از اين مرحله 
را برگزيد. اين   “پيمان  هم”ترين    كشور امارات متحده عربي بزرگ      ،در اين ميان  

شوراي همكاري  ”را با پادشاهي سعودي در خارج از چارچوبِ              شكشور روابط 
در اين روند، سفرِ اخير        برانگيز  توجه  هاي  نكتهد. از   كرمستحكم    “(فارس)  خليج

مشترك با مضموني متفاوت      يي  و صدور بيانيه  “ امارات”الفيصل به     شاهزاده سعود 
را نقطة تالقي   “ مصر” ،هاي شوراي همكاري خليج(فارس) بود. اين بيانيه        با بيانيه 

و گويي زمينه را براي پيماني سه         كند  ميهاي دو كشور معرفي       يگانگيِ سياست و  
 ماده مي كند.آ” ابوظبي “و ،“رياض”، “قاهره”گانه ميان 
نچه آتر از     د. اين كشور در ميداني وسيع      كررا انتخاب   “ استقاللِ نسبي ”كويت  

 ده است.كراختيار “ محافظه كارانه”ي ي حاشيه ،دكرتعيين “ شوراي همكاري”
باقي “ اتحاديه عرب ”موضع متزلزل   در  ها و     خليجي“ خانواده”قطر اما خارج از     

جامعه ”همراه با   هم  و  “ قرضاوي    شيخ يوسف ”ماند. اين كشور هم از طريق         
، در مصر وارد عمل گرديد      “ اخوان”كه پس از شكست مفتضحانه          ]![“جهاني

 دهد. ادامه مي“ المسلمين اخوان”روابطش را با 
مشرق ”پيش از پايان دادن به بررسي وضعيت        “ اردن”نگاهي به موقعيت كشور     

تنها يك كشور در شرقِ جهان      كه  رسد    مي  نظر  بهخالي از اهميت نيست.       “ عربي
ن هم  آمريكا، غرب و اسرائيل برخوردار است و        آعرب از حمايت تضميني و مطلق       

جز پادشاهيِ سعودي، امارات، قطر و     [. اردن همزمان از حمايت نفتي         استاردن  
به هر  شود،  درگير جنگ در سوريه       طورِمستقيم  بهنكه  آ بيو    است  مند  بهره  ها]  اين

 .كند ارائه مي“ خدمات”دو طرف جنگ 
نمايد: لبنان بدونِ حكومت و       وضعيت شرقِ جهان عرب چنين مي       ،نتيجه آنكه 

تعليق   حالت  بهانتخابات پارلماني و رياست جمهوري در اين كشور           ؛“رئيس”بدونِ  
كه در  وجود دارد    بدونِ كشوري    “ رئيس جمهورِ ”مده است. در سوريه          آدر  

نقش   يايفا    شثر در جهان پيرامون   ؤبسته و مقتدر و م    دور،همچندان    ي نه ي  گذشته
، عراقيعني  در شرايطي كه اين كشور تاريخي       ، عراق بدونِ حكومت است كرد.  مي

به سوي بحراني     ،مي برد   سر  به“ نژاد“و“ مذهب”در خطر تجزيه و تقسيم بر پايه        

 14ادامه  در صفحه 
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 ادامه  جهان عرب، در انتظار  ...

 اينبرداران از اين بحران از قربانيان         بهره  رود، زيرا   ميپيش    ناپذير  كنترل
 ترند. قويبحران 

 نظر  بهنگاهي به منطقه غربي جهانِ عرب، آرايش صحنه  را چنين              
به نوسازي و     -دار  اين كشور تاريخي و ريشه       -“مصر”ورد: جامعة   آ  مي

 نيازمند است. شماري    بيهاي    امكانمهم به   امر  دارد. اين   نياز  بازسازي  
را نخست از كشورهاي خليج      هايي    امكانچنين  كه    دارد  انتظارمصر  

مشخص از پادشاهي سعودي و امارات متحده عربي و          طور  به(فارس) و   
المللي   المللي (بانك جهاني، صندوق بين      از نهادهاي بين    ها  با آن   همزمان

هاي   موسسهورد. تمامي اين نهادها و        آ دست  بهپول و اتحادية اروپا)      
مريكا آهاي    تابع سياست   ،المللي و از جمله كشورهاي خليج (فارس)        بين

شوند. مصر در     ق نمي قها بدون هزينه مح   انتظاركدام از اين      هستند. هيچ 
ملزم سنگين سياسي     هايها به پرداخت هزينه و تعهد       مقابل اين كمك  

 هاي  مشكل دليل  بهحاضر    مصر درحال   از سوي “ نقش”ايفاي  گردد.    مي
نمايد. اين امر     دشوار مي   ،داخلي و كمبود توان در برآوردنِ نيازهاي مردم       

   دارد. مشغول مي خود بهمصر را براي مدتي نه چندان كوتاه 
و “ شرق“و سپس جنگ بدون جبهه در       “ جنوب”با جدايي     :سودان

نفت حاميان زيادي     خاطر  بهطلبي كه     با نيروهاي جدايي  سودان  “ غرب”
اين كشور در حال حاضر پاره پاره است. بدين ترتيب                اند،  پيدا كرده 

نيز ، بايد تاوان اوضاع سودان را       اش  داخلي  هاي  مشكلاضافه بر   ،  “مصر”
جاي   اين دو كشور به     “ نيل”بپردازد. در خصوص مشكل رودخانة          

 تراشند. همكاري در سود و زيان براي همدگر مشكل مي
هراسناك تر از آنست  كه از نظر دور         “ ليبي”ميز كشور   آ  اوضاع فاجعه  

 ،شد  ي كه در يك شخص (قذافي) خالصه مي         ي  بماند. فروپاشيِ جامعه  
ژئوپوليتيك[جغرافياي نفتي و    هاي    امكانتقسيم نيروهاي نظامي و       

. داشت دنبال  را به هايي ناپاك     دستها در كف       و گذاشتن آن   سياسي]
ن آكه در اختيار اين كشور بود از نيازهاي بالفعل و بالقوه                  يي  اسلحه

و به دست نيروهايي افتاد كه ترجيح       شد  ، غارت   ها  سالحفراتر بود. اين    
. نيروهاي سياسي    برند كار  بهرا در خارج از كشور           ها  دهند آن   مي

دارند. نيروهاي  “ سمبليك”گرا) حضوري      نيروهاي اسالم   استثناي  به(
اين   اند.  ترين نيروي پخش كننده سالح در منطقه         گرا خود مهم    اسالم

را در مصر از راه صحراي        “ اسلحه” شان، اين   نيروها با تمام توانايي    
ن در سوريه و    آبر    عالوهغربي و با گذر از سودان به صحراي سينا و             

ه      كنند.    لبنان توزيع مي   ران شوبگ ت آ شور، وضعي خل ك دا در 
   طلبي  هاي جنگ   زوزه  كند.  و الجزائر را تهديد مي    “ تونس”اسلحه، امنيت 

رسد. طبيعي    گوش مي   شوب در ليبي هردم به    آ دليل  بهدر اين دو كشور     
ن آريختگي نظامي براي همسايگان        است كه اين نابساماني و درهم       

و آرامش پيش از    “ تونس”جنبش در   هاي درون     اختالف است.خطرساز  
 هاي  مرحلهو به   است  ده  كراز مرحلة سياسي تجاوز       ،“الجزائر”وفان در   ت

ناتواني كه در   “ رئيسِ”گردد. در اين ميان الجزائر با          نظامي نزديك مي  
را كه امكان     اي  هاي سياسي   ماجراجويي  ،انتخابات اخير بر مسند نشست    

وجود در هر لحظه    نظامي(زير نظر آمريكا)      هاي  درگيريبه    ها  نآتبديل  
 .كندتحمل  ، قادر نخواهد بود كهدارد
 

و “ بدونِ رئيس ”هاي عربي به كشورهايي       گونه است كه كشور     بدين
اند. در شرايطي كه هركدام از        بدونِ كشور، تقسيم گرديده   “ هايي  رئيس”

شده و يا درپيشِ رو          هاي داخليِ اعالم     اين كشورها با خطرجنگ     
زير ساختارهاي اجتماعي محكم و همبستگيِ الزم را براي             اند،  مواجه
 دراختيار ندارند.   هايشان معضلحل 

و    ها   مشكلاست. باهمه     “ بيداريِ مصر  ”تنها اميد باقي مانده         
 هاي  مشكلها    آن  رأسو در   اين كشور،   عدم توانايي     هاي بسيار بر    دليل

. مصر هم    ش قادر خواهد بود    بديل  ايفايِ نقشِ بي     هاقتصادي، مصر ب   
و “ تاريخي”كشوري كه مشروعيت      ،  است“ سرانجام”و هم    “ آغاز”

 است. ناپذيردر طولِ تاريخ  انكاراش  رسيدهاثبات  هاي به خصيصه
در كشورهاي عربي بايد گفت: جز واگذاريِ       “ دموكراسي”در خصوصِ   

بر “ برحق”و  “ واقعي”هايي    كه در اين كشورها حكومت      يي  ن به آينده  آ
 نيست   يي آيند، چارهسركار 

 ادامه در مذاكرات هسته اي ...

سرمايه گذاري كـه بـراي       “تصريح كرد:      ،تواند بپذيرد   در داخل كشور را مي    
كشور ما رونق خواهد بود و براي آنها سود عادالنه خواهـد داشـت. آنـهـا                    

هاي جغرافيايي، مـنـابـع     دانند. ما داراي جايگاه  استعداد و جايگاه ايران را مي     
فيزيكي و فرهنگ گذشته و ملت بزرگ هستيم كه قابل تغيـيـر نـيـسـت.                  
شرايط منطقه و جهان براي خود آنها نيز روشن است، ايران يك كشور مهمِ         

اند و بنابـرايـن    تاثيرگذار در منطقه است و آنها نيز اين واقعيت را لمس كرده          
معناي پايان كار با دنيا نيست        به  1+5طور كه من اشاره كردم توافق با          همان

توانيم قدمهـاي     معناي آغاز است، يعني قدمي است كه پشت آن مي           بلكه به 
 ”فراوان برداريم كه قدمهاي فراوان بعدي نيز باري همه برد برد خواهد بود.             

هايِ تصويب شدة رژيم واليت فقيه را بـيـان    كه ديدگاه -را  سخنان روحاني 
در يـران    اتضمينِ بقايِ رژيم در برابر همكـاري           برايِدرخواست    -دارد    مي

تلقي كرد. در اين راسـتـا،        بايد    ،تامينِ منافع آمريكا و غرب در منطقه        جهت
بـا     كـنـد،    نوعي خلع سالح رژيم را عملي       به  ي كه هاي در حال تكوين     پروسه

  هـا،    سـطـح  رژيم واليت فقيه در باالترين        ندةگير  تصميمهاي    مقاممخالفت 
هاي موجود در رابـطـه بـا           خواهد شد. با توجه به دغدغه و نگراني رو  روبه

هنوز ديد غالب بـراي       : بايد به اين نتيجه رسيد كه       ،نتيجه مذاكرات پيشِ رو   
در   [در منطقه]،   منافع اياالت متحده آمريكا     كنندة      تامين  درحكمقبولِ ايران   

 است. رو روبههاي زيادي  با دشواري واشنگتن
ايـن    هنيز ب “  واشنگتن پست “روزنامة  انتشار مقاله محمد جواد ظريف در        

كه ترجمة ايـن       ماه،خرداد  23  ،ها دامن زده است. خبرگزاري تسنيم        نگراني
 نسـبـت بـه       اوخوش بينـي     ابرازِ    بازتابِضمن    منتشر كرده است،  مقاله را   

تواند ساعت را به      كس نمي   هيچ“نويسد:     مي  او،به نقل از      ،مذاكرات پيشِ رو  
اي    صورت گسترده   ها به   ها داده شده است. توانمندي       عقب بازگرداند. قرباني   

يـك    توان بازگشت هيچ    اند. نمي    اند. دانش و تخصص كسب شده        تغيير كرده 
از اين موارد را خواست و يا دربارة آن مذاكره كرد. امروز مـن و رئـيـس                      

ايم و تعهدمان بـر تـعـامـل            جمهور روحاني دوباره به ميز مذاكرات برگشته      
هاي مبني بر ماهـيـت        سازنده تغييري نكرده است. ما حاضر به ارائة تضمين         

اي خود هستيم. تمهيدات پيشـنـهـادي مـا              آميز برنامه هسته    منحصراً صلح 
هاي تكنولوژيكي و  كند. اما ما پيشرفت  جدي است و تفاوتي واقعي ايجاد مي     

نفـع    يا دانشمندانمان را رها نخواهيم كرد كه البته اين كار خردمندانه و يا به             
 ”منع اشاعه نيز نيست.

 مـاه آذر   29،   858شمـاره  -“ نامه مردم“  -اش اُرگان مركزي  حزب ما در   
و   تكيه داشت نژاد بر مسند رياست جمهوري        ، يعني در زماني كه احمدي     89

 مـذاكـراتـي   و قرار بود  كامالً فرق داشتفعلي با تيم اي  تيم مذاكرات هسته 
... آن چيزي كه در اين ميان بايستـي مـورد تـوجـه                   “، نوشت:    گيردانجام  

نيروهاي مترقيِ مخالف رژيم واليت فقيه قرار گـيـرد ايـن اسـت كـه،                    
تـوانـد      اي نبايد و نـمـي        ل هسته ئهاي اين نيروها در باره مسا       گيري  موضع

نـژاد اتـخـاذ        منحصراً بر اساس مخالفت آنها با رژيم واليت فقيه يا احمدي          
هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي از طرف كشورهـاي           گردد. اجراي تحريم   

هاي ضد مردمي گردد، بدين معنـي         خارجي حتي اگر منجر به تضعيف رژيم      
يابد. ... هر چـنـد             نيست كه اين فرآيند در نهايت به نفع توده ها خاتمه مي           

اظهار نظر قطعي     1+5هنوز زود است كه دربارة مذاكرات آتي ايران با گروه           
اي كه در نهايت تضمين كنندة منافع ملي          كرد، اما حركت به سمت مصالحه     

گيري مسئوالنه از طرف اين نـيـروهـا           و مردم ايران باشد، بايستي با موضع      
  ”مواجه شود.

تـغـيـيـر و       روي دادنِ    و     حزب، گيريِ  سه و نيم سال پس از اين موضع       
ـ   وجود آمـدنِ       بهو    ،گسترده در صحنه سياسي ايران      هاي  تحول  يرونـدهـاي

هـاي     ساية سياه تحـريـم      ،اي ايران   كامال متفاوت در رابطه با پرونده هسته      
خواه، وضعيت بغرنج و خـطـرنـاك          اقتصادي، ادامة سركوبِ نيروهاي آزادي    

ادامـه     درپيش گرفتنِ وزحمتكشان و  زيان  منطقه، ورشكستگيِ اقتصادي به   
دولت روحاني فضاي تـنـفـسـي        از سوي هاي اقتصادي ضد مردمي       سياست

رونـد     ،محدودي را براي جنبش مردمي رقم زده است. حزب تـوده ايـران              
ايران كه در آن حفظ منافعِ        اي  هستهمذاكرات آتي براي حل و فصل برنامه        

 را با حساسيت و نگراني دنبال مي كند. گيردملي در اولويت قرار 
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ها را در برخي از مناطق عقب بنشانـنـد و مـواضـع                  تروريست
 تصرف شده توسط آنها را بازپس بگيرند.

انيه هيئت سياسي حزب كمونيست عراق       اي    در بي
خرداد و در ارتباط با تهاجم داعش به موصل منتشر            21كه روز   

استان نينوا و چند شهر و استان ديگـر عـراق     ” كرد، نوشت كه   
هـاي     گذرانند. تروريست    روزهاي بسيار سخت و حساسي را مي      

هاي استراتژيك و مهمي را        اند كنترل موقعيت    جنايتكار توانسته 
[در موصل و استان نينوا] به دست بگيرند، و اكنون بـه طـرف        

اند. صدها خانواده در ايـن          ديگر شهرهاي امن عراق در حركت     
شرايط وخيم و وضعيت حساس مجبور به ترك خانه و كاشانـة            

بيانـيـة هـيـئـت         “ اند.   تر پناه برده    هاي امن   خود شده، به محل   
 “ غـدة سـرطـانـي      ” هاي   سياسي حزب برادر در ادامه به هدف      

تروريسم همة ما را هـدف       ” نويسد:     كند و مي    داعش اشاره مي  
قرار داده است، و هيچ دين و مذهب و مـلّـيـتـي نـدارد، و                     

خواهد روند سياسي جاري در كشور ما [به سوي بـرقـراري           مي
آرامش] را بر هم زند و بار ديگر كشور ما را به روزهاي استبداد               

يـي و       هاي منطقه   انديشي بازگرداند... داعش و قدرت         و تاريك 
جهاني حامي آن قصد دارند وحدت ملّي ما را بر هم زنند و بـه     

نظرانة ناسيوناليستي    هاي تنگ   يي و گرايش    هاي فرقه   كشمكش
در پايان بيانيه، حزب بـرادر هـمـة         “ و شوونيستي دامن بزنند.    

بـيـايـيـد     ” خواند كه:      نيروهاي سياسي و مردمي عراق را فرامي      
همه با هم در برابر تروريسم و نيروهاي بربرمنش آن بايستيـم            

 “تر شكست دهيم. و آن را هرچه سريع
هـاي جـهـان،         ها و رسانه    هاي خبرگزاري   بر اساس گزارش  

وزير عراق عدم مقابلة نيروهاي انتظـامـي          المالكي نخست   نوري
خواند، كه البته هنوز   “ توطئه” شهر موصل با نيروهاي داعش را       

چند و چون اين مسئله روشن نشده است. اخبار منتشر شده در           
خردادماه حاكي از اين است كه نيرو هاي تـروريسـت              23روز  

مناطق آزاد شـده     “ نفره  20شوراي فرماندهي   ” حاكم بر موصل    
فرمانده نظامـي بـعـثـي          13از كنترل دولت عراق را باشركت       

خواه عـراق      تشكيل داده اند. برخي از تحليلگران سياسي ترقي        
معتقدند كه از هم گسيختگي نيروهاي انتظامي عراق و عـدم        
مقابلة آنها با داعش، آن طور كه در موصل ديده شد، ناشـي از           

به عـراق، ارتـش        1381انگليس در سال    -اين واقعيت است كه پس از تجاوز آمريكا        ادامه  از پيامدهاي سياست آمريكايي ...
كشور بخشي از سيستم سياسي كشور شده است كه در آن تقسيم قدرت بـر پـايـة                    

شود، و همين عاملي شده است براي نـبـود             يي انجام مي    هاي قومي و فرقه     وابستگي
هاي اسالمگـراي     يي گروه   هاي فرقه   يكپارچگي در ارتش و نيروهاي انتظامي. سياست       

هـاي     جويي بـخـش    اي در ناخشنودي و كناره      شريك در قدرت دولتي نيز عامل عمده      
هـاي اسـالمـگـراي         بزرگي از مردم شده است كه خود زمينة مساعدي را براي گروه           

 افراطي و تروريست فراهم آورده است. در روز 
نيروهاي داعش و متحدان بعثي آن پس از آنكه كنترل شهر موصل را بـه دسـت           

به طرف جنوب حركت كردند و براي مدتي شهر تكريت را نيز به تصرف خود                   آوردند،
درآورند، و سپس يورش خود را به سوي شهر سامره ادامه دادند. تهاجم تـازة داعـش              

ارتباط با جنگ داخلي خونين در سوريه نيست. سيل پول و اسلـحـة آمـريـكـا و                        بي
عربستان و قطر كه در سه سال و اندي گذشته از طريق تركيه به سوريه و با مقـصـد                    
نيروهاي جهادي مخالف حكومت سوريه سرازير شده است، به دست نيروهايي مـثـل              

رحمـانـة     اند (و دارند). كشتار بي         داعش نيز افتاده است كه در سوريه هم فعاليت داشته         
هاي اين گـروه بـه آن         “ مجاهد” هاي اين كشور، كه       مردم عراق در شهرها و خيابان     

گذارند، نشان دهـنـدة قسـاوت ايـن          كنند و با وقاحت آن را به نمايش مي افتخار مي 
هاي   هاي ويرانگر قدرت    ثباتي و آشفتگي ناشي از دخالت       كشان وحشي و حاصل بي      آدم

غربي در اين منطقه از اين جهان است. مشابه همين وضعيت را پس از تجاوز به ليبي                  
ايم و هسـتـيـم، كـه        ومرج در اين كشور آفريقايي شاهد بوده      و ايجاد اغتشاش و هرج    

وتاز نيروهاي واپسگرا و تروريست كرده اسـت. در      بخشي از قارة سياه را عرصة تاخت     
مورد عراق، شواهدي نيز وجود دارد حاكي از آنكه نيروهاي مسلّح بعثي و مـأمـوران                 

هاي كـركـوك،       امنيتي رژيم صدام نيز در حملة نيروهاي شورشي به موصل و استان           
 اند. الدين (كه مركز آن تكريت است) و دياله شركت فعال داشته صالح

بينند، و تنـهـا       روشن است كه تنها مردم اين كشورها از اين وضع زيان و آسيب مي             
جويان و غارتگران ثروت كشورها هستند كه از چنين وضعيت نابساماني بـهـره                سلطه
انديش و تروريستي مثل داعش كـه     وتاز نيروهاي تاريك    گيري و تاخت    برند. شكل    مي

جنگد، و وضعيت نابسامان كنوني در خاورميانـه و            در دو سوي مرز عراق و سوريه مي       
است كه بيشتر از ده سـال           “ جنگ عليه ترور  ” اصطالح    آفريقا، يكي از پيامدهاي به    

پيش توسط آمريكا و متحدانش به راه انداخته شد. روندي كه با ايجـاد طـالـبـان و                      
براي مقابله با نيروهاي سـكـوالر و      1360در افغانستان در دهة   “مجاهدين اسالمي” 

خواه آغاز شد، و در يوگسالوي و چچن و سودان و مصر و سوريه و ليبـي... بـا                         ترقي
بـار و       هاي گوناگون دنبال شد، همچنان ادامه دارد. اين وضـعـيـت فـاجـعـه             شكل
جـوي     هاي سلطـه  هاي بيشتر قدرت   آفرين، همواره زمينة مناسبي را براي دخالت        تنش

دهـد، و      هاي خونبار بيشتر را افزايش مي       كند، خطر درگيري    منطقه و جهان فراهم مي    
هايي در رسانه هاي      كند. در روزهاي اخير گزارش       زندگي مردم را نابسامان و ناامن مي      

خبري جهان منتشر شده است كه حاكي از احتمال مداخلة مستقيم آمريكا و بريتانيا و               
حتّي ايران در عراق براي متوقف كردن پيشروي تروريست هاي داعش و مـتـحـدان                
بعثي آنان است. از سوي ديگر حزب توده ايران مقابله با روند واپسگرايي و تروريستي                
كنوني در عراق و ديگر كشورهاي جهان و بازگرداندن صلح و آرامش و نـظـم بـه                     

خواه جهان مي دانـد. در           هاي آسيب ديده، را وظيفة همة نيروهاي ترقي         زندگي ملّت 
عراق، حزب كمونيست از همة نيروهاي سياسي كشور در درون يا بـيـرون از دايـرة                  

هاي الزم براي بـه كـار           قدرت دولتي خواسته است كه به منظور گفتگو و يافتن راه          
ها، هرچه زودتر گرد هم       بستن هر تالش ممكن براي مقابله با مسئلة تجاوز تروريست         

آيند تا بتوان امنيت شهروندان را تأمين كرد، وضعيت پايداري را در كشور ايجاد كـرد،                
هاي مردم در زمينة عدالت اجتماعي رسيدگي كـرد. بـه               هاي برحق توده    و به خواست  

اعتقاد حزب برادر، كه در برنامه و سندهاي آن حزب نيز به كرّات آمده است، تنها راه                  
پايان دادن به بحران سياسي جاري در ادارة كشور، پايان دادن به سيستم تـقـسـيـم                   

قومي و بنياد گذاشتن يك دولت دموكراتيك مدني است. نـيـروهـاي              -يي  قدرت فرقه 
ها هميشه از نخستين قربانيان ناامني و از هـم               سياسي مترقي و از جمله كمونيست     

 اند. گسيختگي و ترور بوده
 

حزب تودة ايران كشتار وحشيانة مردم عراق و يورش لگام گسيختة           
هاي داعش را به شدت محكوم و همبستگي كامل خود را بـا        تروريست

مردم و نيروهاي مترقي اين كشور و به ويژه حزب كمونيسـت عـراق               
 كند. اعالم مي
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عراق، كشور همساية ما، كه از زمان تجاوز نيروهاي آمريكايي و انگليسي            
) تا  2003(مارس     1381در آخرين روزهاي سال      “ جنگ عليه ترور  ” به بهانة   

كنون رنگ آرامش و صلح و زندگي عادي را نـديـده اسـت، بـار ديـگـر                      
هـاي     وتاز شده است. در دو هفتة گـذشـتـه، تـروريسـت                دستخوش تاخت 

(داعش) و     “ دولت اسالمي عراق و شام    ” انديش اسالمگرايان افراطي      تاريك
اند و دسـت بـه           متحدان بعثي آنان به شهرهاي شمالي عراق حمله كرده        

نظامي، در همان يك      اند. اين گروه شبه      اي زده   گسيخته  كشتار و ويراني لگام   
سال اول جنگ عراق به عنوان يك گروه بنيادگراي اسالمي طرفدار القاعده            
شكل گرفت. بنيادگرايان داعش در هر دو طرف مرز عراق و سوريه فعاليـت               

اند كه با دولت سـوريـه        دارند، و در سه سال گذشته هم جزو نيروهايي بوده         
هاي داعش پس از آنكه در اوايل سال جاري ميـالدي             جنگند. تروريست    مي

(حدود شش ماه پيش) در شهر فلوجة عراق دست به شورش زدند و اعـالم                 
هايي از آن كشور، از جمله در شهـر           حكومت اسالمي كردند، اخيراً در بخش     

موصل، در شمال عراق، در نزديكي مرز ايران، دست به ويرانگري و كشتـار              
هاي بنـيـادگـراي اسـالمـي         اي زدند. داعش نيز مثل بيشتر گروه      رحمانه  بي

هـاي     گـذاري    گذاري، ترور افراد و بـمـب         هايي مثل بمب    افراطي، از روش  
، از شيعه و مسيحي گـرفـتـه تـا ديـگـر                “ دشمنان” انتحاري براي كشتن    

كند. از سوي ديگر، نيروهاي كُرد در اسـتـان            هاي مذهبي، استفاده مي     فرقه
كركوك كنترل شهر كركوك را به دست خود گرفتند. به اين ترتيب عـراق           

ومرج و چنددستگي قدرت و اعمال فشـار بـراي             اين روزها در معرض هرج    
 ايجاد چندپارگي آن قرار گرفته است.

هـاي     گـذاري   چند هفته پيش، در آستانة انتخابات سراسري عراق و بمب         
هاي افراطي در شهرهاي آن كشور، مصاحبه با رفيقِ عـراقـي سـالم                 گروه

نامة مردم منتشر كرديم كه در آنجا رفيق سالم علي            946علي را در شمارة     
يـي دارد و         كـارانـه     شهر موصل جو سياسي محافظه    ” اشاره كرده بود كه     

هـاي     گرا پايگاه   هاي سياسي فرقه    هاي سنّتي و افراطي و گروه       ناسيوناليست
محكمي در آنجا دارند. عالوه بر اين، اين شهر نسبتاً نزديك به مرز سوريـه                
است. مناقشة جاري در سوريه و حضور پررنگ القاعده و داعش در آنـجـا                  

هاي افراطي و ديـگـر        تر و فعاليت شديدتر اين گروه     موجب حضور گسترده  
هـا     گـذاري   هاي مسلّح مشابه در موصل و حوالي آن شده است... بمب               گروه
تـر كـردن كشـور و           ثبات براي بي  ترديد بخشي از كارزار ايجاد وحشت   بي

اند تا روند گذار كشور به سوي يـك سـيـسـتـم                  يي  هاي فرقه   تشديد تنش 
رفـيـق    .“ دموكراتيك را به طور كامل به شكست بكشانند و متوقف كـنـنـد        

هايي نام بـرد   به عنوان يكي از گروه “داعش”عراقي ما در همان مصاحبه از  
كنند. او در ارتباط با ترور رفيق مهدي مصطفي            كه چنان هدفي را دنبال مي     

فروردين) در شهر موصل (در استان نينوا) به دسـت                31آوريل (    20در روز   
هـاي     انديش و تروريست، بار ديگر به فعاليت گـروه           نيروهاي مسلّح تاريك  

هـاي     اشاره كرد كه در آن شهر و حوالي آن پايـگـاه            “ داعش” افراطي مثل   

شنبة هفتة پيش با حمله به شهر موصل، بـار             محكمي دارند. همين گروه سه     
بار و كشتار زد. حمله به شهر موصل و كشتـار    ديگر دست به عمليات خشونت    

اين دومين شهر بزرگ عراق (بعد از بـغـداد)،              “ فتح” شهروندان غيرنظامي و    
كشيدة عراق شد. تا زمان        مصيبت بزرگ ديگري بود كه دامنگير مردم سختي       

تهية اين مطلب، درگيري براي بيرون راندن نيروهاي داعش از موصل ادامـه             
داشت. موقعيت ناروشن دولت عراق پس از انتخابات سراسري اخير كه نتيجة             
نهايي آن هنوز اعالم نشده است، نبودن نظم در ساختار دولتي كشور، شـيـوة            

يـي، در كـنـار از             هاي قومي و فـرقـه        بندي  تقسيم قدرت بر اساس گروه    
گسيختگي نيروهاي نظامي اين كشور در نتيجة تجاوز آمريكا و انگليس و              هم

هاي پنهان و آشكار نيروهاي بعثي با نيروهاي داعش (به هر علّت و                همكاري
اي را در اين كشور بـه وجـود       منظوري كه باشد)، وضعيت حساس و شكننده       

آورده است. حكومت عراق در امر مقابله با بنيادگرايان مسـلّـح داعـش بـا                    
هايي جدي روبروست. براي نمونه، در واكـنـش بـه درخـواسـت                     دشواري
وزير عراق) از پارلمان آن كشور براي اعالم وضـعـيـت               المالكي (نخست    نوري

اضطراري، حتّي پارلمان كشور نيز در گرد آوردن تعداد نمـايـنـدة كـافـي و            
گيري در مورد وضعيت اضطراري بـا          تشكيل يك جلسة رسمي براي تصميم     

الـعـادة      به نوشتة خبرگزاري فرانسه، در نشست فوق      مشكل روبرو بوده است.      
نماينده به مجلس رفتند؛ بنابراين جلسـه         325نفر از     128خرداد فقط     22روز  

ائـتـالف   ” هاي بـلـوك         ! گفتني است كه برخي از حزب       به حد نصاب نرسيد   
هاي اسالمگراي شيعه، با اعالم وضعيـت   اي است از حزب   ، كه مجموعه  “ ملّي

اند چون آن را ترفندي براي حفـظ اقـتـدار نـوري                 اضطراري مخالفت كرده  
دانند. برخي از احزاب ديگر نيز معتقدند كه نوري المالكي قدرت و              المالكي مي 

گيري در مورد وضعيت امنيت كشور دارد، و نـيـازي             اختيار كافي براي تصميم   
هـا در زمـان        ترين گزارش به اعالم وضعيت اضطراري نيست. بر اساس تازه      

تهية اين مطلب، در پي فتوي آيت اهللا سيستاني، مبني براي سالح به دسـت               
به سوي بغـداد  “ داعش”گرفتن شيعيان و حمايت از دولت، پيشرفت نيروهاي  

انـد     هايي از ارتش عراق تـوانسـتـه    متوقف شده و نيروهاي عشايري و بخش  

ا ز   پ ي ا م د ه ا ي   س ي ا س ت   آ م ر ي ك ا ي ي   
   :“ ج ن گ   ب ا   ت ر و ر ”

 د ر   ع ر ا ق “ د ا ع ش ” ت ر و ر ي س ت 

 15ادامه  در صفحه 

 مالي رسيده  كمك
دالر 300كي منش  از رشت                                               

از پیامدهای سیاست آمریکایی
»جنگ با ترور«: تاخت و تاز

تروریست های »داعش« در عراق




