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 6ادامه  در صفحه 

 9و  8و  7ادامه   در صفحات 

ساله به مناسبت کشته شـدِن مـحـمـد  همه
حسینی بهشتی، معماِر اصلی قوه قضاییه پـس 

ای در  گـذاری از انقالب، در جریـان بـمـب
ساختمان حزب جمهوری اسالمی در تیـرمـاه 

شـود.  ، هفتٔه قوه قضایـیـه بـرگـزار مـی١٣۶٠
گذاری و تدویِن قوانیـن اسـالمـی، ضـد  پایه

ای که در طول تمامی ایـن  انسانی، و وحشیانه
هـای  اند ازجمـلـه گـام ها به اجرا درآمده سال

ای بـود کـه از سـوی  شـده عملی و حساب
محمد بهشتی و همفکرانش بالفاصله بعـد از 
  استقرار جمهوری اسالمی برداشته شـد و بـه

مرحلٔه عمل درآمد. محمدرضا باهنر در تبییـن 
نـویسـد:  نقِش محمد بهشتـی ازجـمـلـه مـی

هرچند آقای منتـظـری ریـاسـت مـجـلـس “
دانـیـم  خبرگان را بر عهده داشت اما همه مـی

که ادارٔه امور چه به لحاظ فکری و چه ازنظـر 
تشکیالتی در دست توانای شهـیـد بـهـشـتـی 

تـیـرمـاه). حسـن  ٧(روزنامـٔه ایـران، “  بود.
ای که به همین مناسبت  روحانی، در سخنرانی

نقش شهید بـهـشـتـی در “ایراد کرد، گفت: 
ساماندهی و تکمیل ساخـتـار قـؤه قضـایـیـه 
جمهوری اسالمی چه به لحاظ شکلی و چـه 
به لحـاظ مـحـتـوایـی مـمـتـاز و مـتـمـایـز 

تیرماه). هـرچـنـد  ۶(خبرگزاری فارس، “  بود.
حادثٔه انفجار حزب جـمـهـوری اسـالمـی و 

کشته شدن محمد بهشتی به وی این فرصت 
ای که هدف از  را نداد که ماحصل بنای قوه

گذاری آن سرکوب اندیشـٔه مـردمـی و  پایه
کاراِن تـازه بـه قـدرت  امنیت برای جنایت

رسیده را شاهد باشـد، امـا هـمـفـکـران و 
حاکمان در قـدرت، در طـول تـمـامـی 

های پس از کشته شدن او، تـداوم ایـن  سال
هـای  گذاری شـده را بـه شـکـل رونِد پایه

مختلف نهادینه کردند و آن را بـه جـامـعـه 
فقیـه در  اند. رژیم والیت ایران تحمیل کرده

طول بیش از سه دهه و با توجه بـه شـرایـط 
های متفاوتی را در رابـطـه  سیاسی، تاکتیک

های اجرایِی این قؤه سرکوبگر اجرا  باسیاست
کرده است، اما نقطه مشترک تـمـامـی ایـن 

ها بر مبنایی استوار بوده اسـت کـه  سیاست
گونه حقی برای قربانیان درگیر بـا ایـن  هیچ

قوه سرکوبگر را به رسمیت نشناخته اسـت. 
امسال هفتٔه قوه قضاییه در حـالـی دوبـاره 

شود که ابـقـای دوبـاره صـادق  برگزار می
فقیه رژیم را نـیـز بـه  الریجانی از سوی ولی

دنبال داشت. ابقای الریجانی در رأِس قـؤه 
بینی شدنی بود، و از این منظـر،  قضاییه پیش

های ضد انسانـی و ضـد مـردمـی  سیاست
 ادامـه  به

ً
وسیلٔه این قوه در آیـنـده قـاعـدتـا

 3و 2ادامه  در صفحات 

 ۵ای میان رژیم و کشورهای  مذاکرات هسته
، و تالش هـدفـمـنـد بـرای احـیـای ١عالؤه  به

هـای  زمان با تـحـول مناسبات با امپریالیسم، هم
کننده در عـراق کـه بـه  پرشتاب و بسیار نگران

طوِرمستقیم و غیرمستقیم مرتبـط  سراسر منطقه به
گردد، روابط، مناسبات و آیندٔه توازن قوا در  می

حاکمیت را زیر تأثیر خود قرار داده اسـت. بـا 
ماهـه  ، مهلت مذاکرات شش۶پایاِن نشسِت وین 

برای رسیدن به توافق جامع نیز پـایـان گـرفـت. 
تمدیِد مذاکرات برای چهار ماه دیگر، و ادامـٔه 

های دوجانبه رژیم و آمریکا، مـاهـیـت و  تماس
فـقـیـه را در  محتوای سیـاسـت رژیـم والیـت

مقاله ای که در زیر می خوانید 
مقدمه جزوه کارشناسانه ای است با 

درآمدی بر حقوق کار در «عنوان: 
که ما بزودی »ایران و نقد قانون کار

آن را به صورت جداگانه منتشر 
 خواهیم کرد. 

 
بحث "اصالح" قانون کـار و یـا تـغـیـیـر آن 
موضوعی جدید و مربوط به چند سال گـذشـتـه 

ی هـفـتـاد  های نخستین دهه نیست.از همان سال
که هنوز چندان زمانی از تصویـب قـانـون کـار 
نگذشته بود، بحث تغییر و اصالح قانون کـار از 

فـقـیـه در  نفوذ رژیم والیـت سوی کارگزاران ذی

داری انگلـی و  های کالن سرمایه اجرای خواست
 توسط تکنوکرات

ً
های به قـدرت رسـیـده،  عمدتا

 جمـع شـده در 
ً
هوادار دولت رفسنجانی و عمدتا

حزب کارگزاران سازندگی، با جدیت دنبال شـده 
ای که از حمایـت  شده شود. سیاست شناخته و می

المللـی پـول  گسترده بانک جهانی و صندوق بین
داران جـهـانـی  مثابه کارگزاران کالن سـرمـایـه به

حال، عدم حصولِ   برخوردار بوده و هست. با این
صورت عـریـان و  خواست "اصالح" قانون کار به

، وحدت »اعتدال«دولت 
ها و سیاست رژیم  جناح

 فقیه والیت

 مطلب رسیده

ماجراجویی های نظامی و ضد 

انسانی دولت اسرائیل و خطر آن 

 ١٣در ص برای کل منطقه                     

هاي كمونيست و  بيانية مشترك حزب
كشتار جمعي به بهاي كارگري جهان:

درنگ  زندگي ملّت فلسطين بايد بي
 16متوقف شود!                            در ص 
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سازد. احیاِی مناسبات با  تر آشکار می ای بهتر و دقیق مذاکرات هسته
در حـکـِم راهـبـرِد  با هدف تضمین بقـای رژیـم والیـی  امپریالیسم

یی تازه شده است، و طیف  (استراتژِی) حاکمیت، اینک وارد مرحله
های سیاسی، اقتـصـادی، امـنـیـتـی و روابـط  ای از مسئله گسترده
فقیه بـه هـنـگـام  شده ولی گیرد. مانوِر حساب ای را دربر می منطقه

کـیـد بـر روی صـدونـودهـزار سـو ۶مذاکرات ویِن  ، همراه با تـأ
هاِی منـاسـِب  سازی زمینه سازی، اقدامی معین در راستای آماده غنی

داخلی (هم در جامعه و هم بین نیروهای حکومـتـی) بـرای اعـالم 
توافِق نهایی در آینده و ارتباط با غرب بود. درواقع، تمدید مذاکرات 
نشانگر آن واقعیتی است که محمدجواد ظریف آن را چنـیـن بـیـان 

اینک به ارادُه سیاسی برای اعالم تـوافـق کـامـل نـیـاز «کند:  می
یی با کیفیـت  به این مفهوم، مناسبات رژیم با غرب به مرحله»است.

هـای  های آینده زاویـه وسویی نو  وارد شده است، و در ماه و سمت
هرروی، دولت  مختلف آن از سایه به روشنایی کشیده خواهد شد. به

های خـود در  در چارچوب راهبرِد کلی نظام، برنامه»تدبیر و امید«
هـای  کند. راهکارها و سـیـاسـت دو عرصه را کماکان پیگیری می

شده از سوی دولت با شـتـاب بـیـشـتـری  اجتماعی ارائه -اقتصادی
داری جهانی سیر  تر با سرمایه نسبت به گذشته به سمِت پیوند محکم

کند، و پس از اجراِی فاز دوم آزادسازی اقتصادی زیـِر عـنـوان  می
ای و میـزاِن تـوافـق و  ها و نیز براثر مذاکرات هسته هدفمندی یارانه

ها و انحصارهای فراملی حضور خود در بازار  تفاهم با غرب، شرکت
هـا  ها و دستورالـعـمـل یی از الیحه کنند. مجموعه تر می ایران را علنی

های آمریـکـایـی،  منظوِر تصریح در امر بازگشت و فعالیت شرکت به
ژاپنی و اتحادیه اروپایی تدوین گردیده و بـه مـورداجـرا گـذاشـتـه 

 قوانین و مقررات گمرکـی، الیـحـٔه بـه شده
ِ
اصـطـالح  اند. اصالح

ویـژه  زدایـی بـه وکار، مقررات حمایت از تولید و بهبوِد فضای کسب
هایی هنگفت از درآمدهای  درزمینٔه تجارِت خارجی، اختصاِص مبلغ

 -های خصوصی ویژه بانک به -ها ها به بانک حاصل از حذف یارانه
 مقررات برای حضور شرکت

ِ
های بـیـمـه خصـوصـی  و نیز اصالح

های اخـیـر دولـت روحـانـی  خارجی در بازار ایران، ازجمله اقدام
آیند. در عرصٔه سیاست خارجی نیز مـذاکـره فـعـال بـا  شمار می به

اِی آن بـا شـدت  های جهانی و منطقه آمریکا و همسویی با سیاست
های پیدا و پـنـهـان را در  ها و توافق ادامه دارد. حاصل این رایزنی

های مختلف سیـاسـت داخـلـی و  چندان دور در عرصه یی نه آینده
 بود. خارجی شاهد خواهیم 

هـایـی  ناگزیر با چالش ها به دولت روحانی هنگام اجرای این برنامه
کید کرده رو می ها روبه از سوی دیگر جناح ایم کـه  شود. ما بارها تأ

ای از  های مبرم و جدی ها بر سر مسئله نزاع و اصطکاک منافع جناح
ای و آینده روابط با غرب مبناِی اختـالف مـیـان  قبیل مذاکره هسته

 -دهـنـد کننده نشان مـی گونه که برخی تبلیغات گمراه آن -ها جناح
هـا و  هـا از تـحـول نیست. اختالف و درگیری بر سر سهِم جـنـاح

ها در چارچوب سیاست حفـِظ نـظـام  هاست. تمامی جناح سیاست
ای با احیاِی مناسبات با امپریالیسم ندارنـد.  مخالفت اصولی و جدی

وجود آوردِن نوعی تـعـادِل  روی، تالش دولت روحانی برای به ازاین
دیـِد  ها در راستاِی سیاست حفِظ نظام، با صـالح دلخواه میان جناح

ویژه آنکه در آستانٔه انتخـابـات  فقیه، در دستور کار قرار دارد. به ولی
مجلس آینده، ترکیب و کیفیت مجلس و نیز برگزارِی انـتـخـابـاتـی 

وجـود  زیاِن رژیم در فضای سیاسی به که تحرکی به «آرام و مطمئن«

های داخلی  وانفعال ها و فعل نیاَوَرد، اولویِت سران حاکمیت با توجه به دگرگونی
های اخـیـر  های هدفمند در طول هفته ها و برنامه ای است. برخی اقدام و منطقه

ازجمله بررسِی الیحٔه نحؤه فعالیت احزاب در مجلس و تصویب بندهایی از این 
های بدیهی و حق آزادی اجتماع و آزادی بیان درتضاد قـرار  الیحه که با آزادی

دسـت  منظوِر بـه دارد، گرچه برای سه ماه مسکوت ماند، اما با هدِف معین و به
های قانونی برای جلوگیری از هرنوع تحرک و فعالیـت سـیـاسـی در  دادِن اهرم

هـای گسـتـرده اسـت.  ور شدن آتش نارضایتی جامعه و نیز ترس رژیم از شعله
هـا،  ِاعماِل فشارهای جدی در جامعه مانند تفکیِک جنسـیـتـی در شـهـرداری

هـایـی  الله، جزِو مجموعه برنامه های امنیت اخالقی و انصارحزب افزایِش گشت
کوشد افکار عمومی را از نـتـایـج  برای مهار و کنترل جامعه است و رژیم می

که رژیم و امپریالیسم مشغول آنـنـد، دور »بازی بزرگی«قول روحانی  واقعی به
از  »گرایان اصول«دیدار چندی پیش روحانی با جناح ذوب در والیت یا  بدارد.

ها و  ترین مسئله طرح و بررسی است. روحانی در آن دیدار بر مهم این زاویه قابل
هـای دولـت،  گـیـری های نظام انگشت گذارد، و ضمن توضیح موضـع چالش

  تمامی جناح
ً
وفصل  ها و حل را برای مقابله با چالش  »گرایان اصول«ها خصوصا

دهند، به وحـدت فـرا  مشکالتی که کشور و نظام را در معرض آسیب قرار می
دست هم دهیم... اگر همه ما در مـورد فـهـرسـت  به دست «خواند و گفت: 

ها و مشکالت و دشمنان کشور و نیز راهکارها و نقشه راه مواجهه با ایـن  آسیب
نظر داشته باشیم، بسیاری از مشکالت که امـروز پـررنـگ دیـده  مسائل اتفاق

شـود...  تر می شود، کوچک جلوه خواهد کرد و تسامح با یکدیگر نیز آسان می
هـایـی نـظـیـر  های اجتماعی در حـوزه ما باید تالش کنیم از انشقاق و شکاف

روحانی در بخـش دیـگـری از  «های سیاسی بکاهیم. قومیت، مذهب و جناح
هـای سـیـاسـی  ها و گـروه دولت یازدهم از همه جناح «آور شد: سخنانش یاد

گاه در مسـیـر حـل مسـائـل  تشکیل شده است و در یازده ماه گذشته ما هیچ
های مختلفی که در دولـت حضـور دارنـد، شـاهـد  اساسی کشور میان سلیقه

تیرماه، ضمن بازتاب سخنان روحانـی،  ١٣خبرگزاری ایرنا،  »ایم. اختالف نبوده
که در حقیقت این  نـقـل قـول را  -فقیه از نزدیکان ولی -از قول حداد عادل

ای در قبال عملکرد دولت روحانی در این نشـسـت  گیرِی خامنه نوعی موضع به
حداد عادل ضمن اعالم حمایت از رویـکـرد «شمار آورد، گزارش داد: باید به

اعتدال رییس جمهوری، ثبات در مدیریت کشور را محصول اعتدال حقـیـقـی 
ها و نیروهـا فـارغ از  خاطر استفاده از همه ظرفیت خواند و با تشکر از دولت به

سـاز  کارگیری افراد پاک و وفادار به نظام را زمـیـنـه های سیاسی، به بندی جناح
 »وفاق و حل مشکالت دانست.

، امـیـر »گـرا اصـول«جهت نبود که در ارزیابِی نشسِت روحانی با جنـاح  بی
کید یادآوری  -پردازان این جناح و نزدیک به بیت رهبری از نظریه -محبیان با تأ

شود و  گونه جلسات مباحثی فراتر از مباحث جناحی مطرح می در این«کند: می
 بر روی دغدغه

ً
کید می های ملی [نامی برای چالش عموما شود...  های نظام] تأ

ها و نظرات خـود را در  گرا دیدگاه طلب و اصول وقتی دو جریان بزرگ اصالح

 3ادامه  در صفحه 

 ...ها و  ، وحدت جناح»اعتدال«دولت ادامه  
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 ادامه  قوة قضاييه اهرمي براي ...

بـه  اوضاع امنیتی و تخفیـف فشـارهـا“  بهبودِ ” آلودی دامن زده شد که برآمِد آن 
های مستأصل رژیم در سـرآغـاز کـار  های مدنی بود. مقام فعاالن سیاسی و گروه

بـا آزادی  -خـطـر شده و کـم همراه با اجراِی مانورهای هدایت -دولت روحانی
 هم حکم زندانشان به اتمام رسیـده بـود 

ً
شمار اندکی از زندانیان مشهور که اکثرا

سعی داشتند این فضای توهم آلود را گسترش بیشتری دهند. بااینکه هنوز مـدت 
کار اجرایی دولت روحانی به یک سال هم نرسیده است، اما رونِد عملـکـردهـای 

بینانه جایگزین آن  های واقع رنگ شده و دیدگاه شدت کم این فضای توهم آلود به
گردیده است. از هنگام روی کار آمدن دولت روحانی فشار به فعاالن سیاسی در 

هـا، رونـد  های کارگری، دانشجویـی، زنـان، مـطـبـوعـات و جـز ایـن عرصه
کـه آخـریـن  -های سیاسـی ای پیداکرده است. افزایش تعداد اعدام کننده نگران
نشان داد که تداوِم سرکوبگری  -زبان ماست وطنان عرب ها اعدام دو نفر از هم آن

فقیه  ها و نیات ولی های امنیتی و در جهت هدف در هماهنگی کامل با دیگر ارگان
فقیه ازجمله وظایف قطعی قـوه قضـایـیـه بـوده اسـت.  برای حفظ رژیم والیت

ترین لغـزش (ازنـظـر  که با کوچک -ها نگاران، تعطیلی روزنامه دستگیری روزنامه
همچنان ادامـه دارد. اعـدام وحشـیـانـه در  -مانند رژیم) از ادامه انتشار بازمی

ها و در انظاِر عمومی و به بهانه مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر و یـا دیـگـر  خیابان
های اجتماعی، چهره این ارگان سرکـوب، یـعـنـی قـؤه قضـائـیـه، را  ناهنجاری

ازپیش نزد افکار عمومی به نمایش و داوری گذاشته است. دولت روحانی و  بیش
رغم تـمـامـی شـعـارهـا و  همفکران او، در طول نزدیک به یک سال گذشته، به

ای برای تخفیف این فشارها بـه عـمـل  گونه اقدام عملی های توخالی، هیچ وعده
ترین حالت این حقیقت را که در چارچوب ساختاِر  بینانه نیاورده است و در خوش

ها وجود داشته  عدالتی فقیه حتی اگر تمایلی هم برای مبارزه با این بی متکی بر ولی
ناپذیر خواهد بـود، را  های مردمی امری محال و امکان بر جنبش باشد، بدون تکیه

هایی که به حمایت از دولت روحانی  ها و رسانه رساند. بررسی روزنامه به اثبات می
تیرمـاه، بـا  ٧دهد. روزنامه ایران،  برانگیزی را به دست می های تأمل معروفند نکته

ای از باهنر، به تمجید از بهشـتـی  چاپ عکسی از روحانی و فرزند بهشتی و مقاله
گو با فرزند بهشتی هـمـیـن رونـد  و ساالری در گفت پرداخته است. روزنامه مردم

ای بـه قـلـم  تیرماه، در مقالـه ٧گرفته است. روزنامه آرمان،  هماهنگ را در پیش
محمدعلی ابطحی، به شیؤه تفکر و عملکرد بهشتی پرداخته است. روزنامه شـرق 

ای از فرشاد مؤمنـی، بـه  با چاپ عکسی از روحانی در کنار فرزند بهشتی و مقاله
ای با کرباسچی و فرزنـد  خصایل بهشتی توجه داده است. روزنامه اعتماد مصاحبه

ای نزد بهشتـی خـبـر  های دمکراتیک قوی بهشتی انجام داده است که از گرایش
کرده از شخصیت زیرک و مکاری که نقشی مخرب  ای بزک دهد. ارائٔه چهره می

دهـد کـه  در متوقف کردن فرآیندهای دمکراتیک جامعه ایفـا کـرد نشـان مـی
فـریـب،  هـای مـردم ها و عنـوان دلبستگِی طیف هوادار دولت روحانی زیرپوشش

ظاهر متفاوت نزِد افکار عمومی مـنـظـور نـظـر  ای به مشروعیت بخشیدن به چهره
دهـنـدٔه  نما این طیف فکری نزدیک به رفسنجانی نشـان های نخ دارد. اما سیاست

و اینجا در بحث مـا در  -های حکومتی این واقعیت است که انتقاد آنان از ارگان
شود، در حال که در اصِل  تامین منافع جناحی منحصر می به -ارتباط با قوه قضائیه

تواند وجود داشتـه بـاشـد. رونـد  ای نمی سرکوبگر بودن این نهاد بحث و مناقشه
خواهی را بیشتـر روشـن  گویِی این مدعیان آزادی رویدادها در آینده، میزان راست

های مختلف نشان داده است که با تکیه بـه  خواهد کرد. جنبش مردمی در مقطع
تواند دیکتاتوری حـاکـم را بـه چـالـش  های اجتماعی و افکار عمومی، می نیرو

کشیده و وادار به عقب نشنینی کند. الزمٔه این مهم، همبستگِی تمامی نـیـروهـای 
مترقی و توهم زدایی نسبت به نقش اصلی دولت روحانی و درک ایـن واقـعـیـت 

فقیه تغییرهای بنیادی و با ثـبـات، در مسـیـر  است که در چارچوب رژیم والیت
 ناپذیر نیست. تحقق منافع و مصالح مردم، امکان

  

شود که  ارتباط با مسائل مختلف انتقال دهند، این زمینه فراهم می
جمهور و دولت از ظرفیت بزرگ مشورتی نیروهای باتجربه  رییس
جـمـهـور  طلب برخوردار شـونـد... ریـیـس گرا و اصالح اصول
گونه جلسات باعث نزدیکی دو جریان...  تواند با برگزاری این می

). ٩٣تـیـرمـاه  ١۴(ایسنـا،     »حداقل در مباحث اجرایی شوند.
طلـبـان داشـت.  عالوه، روحانی دیدارهایی نیز با طیف اصالح به

باره ازجـمـلـه در گـزارشـی  تیرماه، در این ٢۵خبرگزاری ایسنا، 
عضو بنیاد باران با بیان اینکه وحـدت مـلـی یـکـی از «نوشت:
سالـه  ۵های  نیازهای توسعه کشور و اجرای برنامه ترین پیش اصلی

های کلی مجمع تشخیص نـظـام اسـت، افـزود ایـن  و سیاست
زمـان، عـلـی  هـم »شـود. دیدارها موجب ایجاد وحدت ملی می

یونسی، وزیر پیشین اطالعات و دستیار ویژٔه روحـانـی در امـور 
امـروز در فضـای «های دینی، خاطـرنشـان کـرد: اقوام و اقلیت

طـلـبـان  گرایان و اصالح سیاسی کشور این اتفاق افتاده که اصول
اند و مدام در حال تغییر و  نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته

 »اصالح هستند.
ها برای حفِظ نظام، راهبردی است که با  سیاسِت وحدِت جناح

در صحنه سیاسـی   »اعتدال«مهندسِی انتخابات و تشکیل دولت 
اجرا گذاشته شده است. ممانعـت از بـازسـازِی بـدنـٔه  کشور به

هـای کـارگـری،  اجتماعِی جنبش مردمی، مهار و کنترِل جنبـش
زنان و دانشجویی، حفِظ ثبات سیاسی موردنظر رژیم در اوضـاع 

ویژه برای احیای مناسبات با غرب، از زمره  کنونی و اهمیِت آن به
بیت این راهـبـرد، اصـِل  اند. شاه پیوسته این سیاست هم اجزای به

 وفصِل مسائل با امپریالیسم است. حفِظ نظام و حل
های سیاسی، اقتصادی، اجتـمـاعـی، و  ها و چالش حل معضل

رویند، درگرِو حـرکـت  ای که میهن و مردم ما با آن روبه فرهنگی
گاهانه برای تحقق خواست های مختـلـف  های مردمی در عرصه آ

فقیه و دولـت  ای که رژیم والیت های مردمی است، یعنی خواست
انـد. کـارنـامـه  ها نبـوده روحانی تاکنون درصدد حل و تحقق آن

های اقتصادی، اجـتـمـاعـی و  و سیاست   »دولت تدبیر و امید«
روِی  فرهنگی آن در طول نزدیک به یک سال فعالیِت آن، پـیـِش 

ها حقوِق اسـاسـی  ها و سیاست یک از این برنامه ماست. در هیچ
های دمکراتیک فردی  های مبرمی همچون آزادی مردم و خواست

 -و اجتماعی، عدالت اجتماعی و بهبود زندگی و معیشت مـردم
و نیز دفاع از حق حاکمیت ملـی  -های محروم جامعه ویژه توده به

و منافع ملی کشور پیشرفتی حاصل نگشـتـه اسـت. مـذاکـرات 
جـویـانـه  های مـداخـلـه ای و تالش برای رفع و پایاِن تحریم هسته

که مورد پشتیبانِی همه مردم و نـیـروهـای مـتـرقـی  -امپریالیستی
تجـارِی رژیـم و  -در پیوند با زدوبندهای سیاسی -کشور است

هـا  امپریالیسم قرار گرفته است و از مضمون و مـحـتـواِی تـوافـق
جای حفِظ مـنـافـع  به »نظام«شود. حفِظ  ای دقیق نمی خبررسانی

 رابـطـٔه 
ِ
ملی، مبنای مذاکرات قرار داشته است و در خصوص نوع
هـایـی  رژیم با غرب و سرنوشت استقالل ملی میهن ما، نـگـرانـی

ها و مقابـلـه  جدی وجود دارد. سیاست دولت برای وحدِت جناح
های موجود، بخشی از راهبرِد رژیم در اوضاع کـنـونـی  با چالش

خواه کشور، اولویت، حقوق  و آزادی  است. برای نیروهای مترقی
 های مردم و منافع و امنیت ملی است! و سرنوشِت توده

 ...ها و  ، وحدت جناح»اعتدال«دولت ادامه  
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هـای رژیـم و  جنبش دانشجویی، سـیـاسـت
 دورنمای مبارزه

ای در خصـوص وضـعـیـت  سخنان علی خامنه
ها و مراکز آموزِش عـالـی، و تـأکـیـد بـر  دانشگاه
در مرکزهای دانشگاهـی،  »فضای آرامش«برقراری 

که چندی پیش بیان شد، بار دیگر هراس و نگرانی 
فقیه را از میزان تأثـیـرگـذارِی جـنـبـش  رژیم والیت

داد. جـنـبـش   های آن، نشان دانشجویی و امکان
های خونین و  دانشجویی میهن ما، پس از سرکوب

(کـودتـای انـتـخـابـاتـی)،  ٨٨هـای  خشن سـال
یی از بازبینی و تجدیدقوا را با تنی رنـجـور و  مرحله

گـذرانـد. دولـت روحـانـی در  زخمی از سـر مـی
یـعـنـی مـهـنـدسـی  -چارچوب راهبرِد حاکمیـت

هــای اجـتــمــاعــی و کــنــتـرل و مــهــار  خـواســت
از هـمـان  -های کارگری، زنان و جـوانـان جنبش

کار کوشیـده اسـت جـنـبـش  نخستین روز آغاز به
دانشجویی و فعاالن آن را در حالتی از انـفـعـال و 
انتظار محبوس کند و با پـیـش کشـیـدن بـرخـی 

هـای  ها، ضمن به چـالـش کشـیـدِن آمـاج برنامه
جنبش دانشجویی، سعی دارد تا حـد امـکـان بـر 

صـورت  جنبش دانشجویی کنترل مـعـیـنـی را بـه
مستقیم و غیرمستقـیـم اعـمـال کـنـد. تـاکـنـون 

هـای جـنـبـش دانشـجـویـی  یک از خواسـت هیچ
انـد.  اند و برآورده نشده موردتوجه جدی قرار نگرفته

های کشور، تعیین روسای  روند تغییرها در دانشگاه
جدید برای مرکزهای آمـوزش عـالـی، هـمـراه بـا 

لحاِظ کنـتـرل و  هایی از این دست، بیشتر به اقدام
مـهـنـدسـِی ایـن  -تر گفته بـاشـیـم یا دقیق -مهار

ها صورت گرفته است تا حرکتی جـدی و  خواست
هـای  هـا و هـدف سوِد خواست باداوم درجهت و به

اِی جنبش دانشجویی! نگاهـی بـه اوضـاع  مرحله
اجـتـمـاعـی  -های فرهنگـی ها و سیاست دانشگاه

رژیم در این عـرصـه، گـواِه آن اسـت. گشـایـِش 
های جنبش دانشجویـی کـه  موردنظر برخی طیف

به دولت روحانی به چشم یک امیدی برای تـغـیـیـر 
نگرند، صورت نگرفته اسـت، و  نگریستند و می می

 سیاسِت همراهـی بـا 
ً
سـوِد  ، بـه»اعـتـدال«اصوال

ها و تقـویـِت بـدنـٔه جـنـبـش  وجود آوردِن امکان به
 است. روی نبوده هیچ دانشجویی به

طرح تفکیِک جنسیتی و گسترِش سایٔه سنگیـن 
بسیج دانشجویی و حراست در مرکـزهـای آمـوزش 

پـیـدا و پـنـهـان)،   –عالی (مستقیم و غیرمستقیم 
هـا و دوایـر مـذهـبـی در امـور  مداخلٔه موسـسـه

هـای  دانشگاهی و تدریس، تألیِف مـواد و بـرنـامـه
هـای  دار و نمونه آموزشی، مسئلٔه دانشجویان ستاره

هـا  های صـنـفـی، از امـکـان شماری از معضل بی
درزمینٔه خوابگاه و غذاخوری گرفته تا مشِل تـهـیـٔه 

اند، و در  قوت خود باقی افزار، هنوز به کتاب و نوشت
تقابل با آنچه شایستٔه دانشگاه و دانشجویـان اسـت 

ویـژه وزارت عـلـوم، بـا  بااینکه دولت، به قرار دارند.
هایی در خصـوص بـازگـردانـدن گـروهـی از  اقدام

هـا، کـوشـیـده  دار به سـر کـالس دانشجویان ستاره
ای متفاوت از  گیری است در قیاس با گذشته موضع

نمایش  سوی حاکمیت در برابر جنبش دانشجویی به
اعـتـراف سـران رژیـم و مسـئـوالن  بگذارد، اما بـه

ها، بازگردانـدن گـروهـی از دانشـجـویـان  دانشگاه
 گزینشی و بر اسـاس مـعـیـارهـای  ستاره

ً
دار، کامال

های امنیتی صورت گـرفـتـه  شده از سوی ارگان ارائه
تـر، پـرونـده دانشـجـویـان  عبـارت دقـیـق است. به
دار بسته نشده است و اقـدام دولـت در ایـن  ستاره

 دار نیست. مورد، دربرگیرندٔه همه دانشجویان ستاره
ماهیت خود، بـخـشـی از  جنبش دانشجویی، بنا بر 

جنبش مردمی کشور ما برای نیل به عدالت اجتماعی، آزادی و تضمین حـق حـاکـمـیـت 
تواند با تقویت موقعیتش، نقش بسزایی در مبـارزه بـا  آید. این جنبش می شمار می ملی به

گیـری  دیکتاتوری داشته باشد. در مرحله کنونی، نخستین وظیفه فعاالن دانشجویی بهره
ها با هدف احیای بنیه و بدنه جنبـش دانشـجـویـی و  ظریف و هوشیارانه از تمامی امکان

های صنفی، و  خواست  ویژه در مسئله های آن است. ارائٔه راهکارهای مؤثر، به تقویت صف
هوشیاری در برابر درپیش گرفتِن سیاست کنترل و مهاِر جنـبـش دانشـجـویـی از سـوی 
حاکمیت، سبب خواهد شد تودٔه دانشجو در سراسر کشور تمایل و اراده بیـشـتـری بـرای 

حـِق سـیـاسـی بـا  هـاِی بـه ورود به صف مبارزه از خود نشان دهند. تلفیق این خـواسـت
در افـق  های صنفی، وظیفه عاجل دیگری است که نباید بر آن چشم فـروبسـت. خواست

های پرشتابی پدیدار شده است و جنبش دانشجویی از ایـن  سیاسی میهن ما، لزوم تحول
خوبی برخوردار است که با آمادگی کامل و درمقام گردانی تـأثـیـرگـذار در  زمینه و توان به

های مردم، در رویارویی با استبداد والیی نـقـش و  جنبش مردمی درجهِت تحقِق خواست
 اش را برعهده گیرد! وظیفه تاریخی

 
 بحراِن آب و ضرورت تدویِن یک برنامٔه ملی
های مهم کنونِی بـرای مـردم بـدل شـده  کمبوِد آب در سراسر کشور به یکی از چالش

های پیاپی در یک دهه اخیر، در کنار گرمایِش زمین، به بحران جـدی  سالی است. خشک
های نابخردانه و گاه خائنانه  ها باید سیاست آب در میهن ما منجر شده است. به این عامل

ای مبتنی بر دانش روز برای حل معضـل  گونه برنامه ملی فقیه را نیز افزود. هیچ رژیم والیت
ای مانند بـنـیـاد  آب در ایران، در طول سه دهه اخیر، تدوین نشده است. نهادهای انگلی

مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران، تنها برای سودجویی دست به احـداث 
سدهای متعدد در چهارگوشه کشور زدند که همگی بدون مطالعه و کاِر کارشناسی علمـی 

ها و برخی رودهای مـهـم و  ها، تاالب یی است که دریاچه ها فاجعه بود و حاصِل احداث آن
اند. اینک مشـکـِل آب بـه بـحـران  رود با آن مواجه حیاتی کشور مانند رود کارون و زاینده

رو  کننده روبـه هایی بسیار نگران فراروییده است و سرنوشت مردم و امنیت ملی را با چالش
های فزایندٔه مردم در خصـوص بـحـراِن آب، بـه  است. ارتجاع در برابر این نگرانی  ساخته

روش وارداِت آب در برابر فروِش گاز به بهایی ارزان توسل جسته است. روزنامه اعتـمـاد در 
در چند روز گذشتـه «، ازجمله نوشت: »صدا بحران بی«اوایل تیرماه در گزارشی با عنوان: 

رِب فالت مرکزی شرق و جنوب  ۶٠
ُ
نفر از نمایندگان مجلس طرح تأمین آب کشاورزی و ش

رئیـسـه مـجـلـس اعـالم وصـول شـده اسـت...  اند که در هیئت شرق ایران را تهیه کرده
شود در جهت تأمین آب... بـا اسـتـفـاده از تـوان و  ترتیب به دولت اجازه داده می این به

قـانـون  ١۴٢سازی] با توجه به ماده  های بخش غیردولتی [بخوان بخش خصوصی مزیت
برنامه پنجم نسبت به انتقال آب از سایر کشورها [یعنی وارد کردِن آب از خارج] به داخـل 

شود از مـجـوزهـای  اقدام نماید. برای تأمین اعتبار اولیه این طرح به دولت اجازه داده می
های غیـردولـتـی  جایی در فصل منابع آب مجوز فاینانس خارجی مجوز تأمین و طرح جابه

تواند به خرید آب [بـا  ترتیب دولت با حمایت مجلس می این توسط دولت استفاده کند. به
 »فروش گاز ارزان] از کشورهای همسایه اقدام کند.

هـای  کنندگان آن تـأمـیـن مـنـافـع شـرکـت این طرح ضد ملی، که تنها انگیزه تدوین
نژاد هم ارائـه  ستیز احمدی تر در زمان دولت مردم خصوصی داخلی و خارجی است، پیش

های خصـوصـی انـگـلـی در  ها و مرتبطان با بیت رهبری و شرکت شده بود. برخی آقازاده
 پشت این طرح قرار دارند.  

طـوِرمـتـقـابـل  آوری مدرن، و هـمـکـارِی بـه گیری از دانِش روز، فن که  با بهره درحالی
توان مسئلٔه آب را  های داخلی، می سودمند با دیگر کشورها، و با استفاده از توان و امکان

ان ی ا داد ی  رو  تأم
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حل کرد، واردات آب به چه معناست؟ چه انگیزهیی در پِس آن نـهـفـتـه 
است؟ طرح وارد کردِن آب از خارج، در یک کالم، طـرحـی ضـد مـلـی 
است که اجرای آن فقط از رژیمی پوسیده و ضـد مـلـی مـانـنـد رژیـم 

های داخلـی  ضروری است که با استفاده از ظرفیت آید! فقیه برمی والیت
آورِی نوین، در چارچوِب طرحی ملی، بـحـران آب را  گیری از فن و بهره

طوِر پـایـدار و  سود منافع و امنیت ملی و سرنوشت میهن مان ایران به به
  مطمئن حل کرد!

 
 نامٔه همکارِی بسیج و نیروی انتظامی: تقویِت نقِش بسیج تفاهم

همکارِی گزمگاِن استبداد والیی و اوباش، بـرای گسـتـردِن َجـِو 
 هراس در جامعه

زمان با اجراِی طرح عفـاف و حـجـاب،  در اواسط تیرماه امسال و هم
یـی بـرای  رییس پلیس آگاهی و نیروی انتظامی از امضاِی تفاهم نـامـه

همکاری میان پلیس و بسیج در سطـح شـهـرهـای کشـور خـبـر داد. 
نامه به امضاء و تأیـیـد  این توافق«خبرگزاری مهر در گزارشی یادآور شد: 

فرماندهان هر دو سازمان (نیروی انتظامی و بسیج)... رسید و به همیـن 
عملیاتی  -منظور مقرر شد تا دو کارگروه فرهنگی، اجتماعی و اطالعاتی

دار و  جویی کشف سرقت، کنترل مجـرمـان سـابـقـه تشکیل شود... پی
وتحلیل و پایش این جرم از اقدامات سازمان بسیج است... بسیـج  تجزیه

در ادامـه ایـن  «نقش اطالعاتی مهمی از ابتدای انقالب تاکنون داشته.
رییس پلیس آگاهی با اشاره بـه نـقـش سـازمـان «گزارش آمده است: 

های اجتماعی یادآور شد، نـیـروهـای بسـیـج  بسیج در مبارزه با ناامنی
تـوانـنـد در  دلیل حضور در جغرافیای وسیعی از کشور مـی همچنین به

ایجاد امنیت محالت، معرفی افراد مظنون... کمک شایانی بـه پـلـیـس 
مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پس از  همچنین پاسدار احمدی «کنند.

هـای  داشـت کـه، گشـت  نـامـه، بـا صـراحـت اعـالم امضاِی تـفـاهـم
حجابی فعال خواهند شـد،  الله برای مقابله با بدحجابی و بی انصارحزب

تـریـن  کنند. او مهم سازی دریا همکاری می بسیج و پلیس در طرح سالم
همکاری بـیـشـتـر «نامٔه همکارِی بسیج و نیروی انتظامی را  محور تفاهم

با نیروی انتظامی عـنـوان کـرد. پـاسـدار  «اطالعاتی و فرهنگی بسیج
بسیج در حوزٔه پیـشـگـیـری و هشـدار در مـورد «مقدم گفت:  احمدی
انـدازی  کند و معاونت فرهنگی بسیج راه ها با پلیس همکاری می آسیب

 ].٩٣تیرماه  ١٧روزنامٔه اعتماد، ] «شده است
یی معین از سوی رژیم  تقویت و گسترِش نقش بسیج، با هدف و برنامه

های مختلـف  هایش در عرصه شود. رژیم از پیامدهای سیاست دنبال می
اکـنـون بـرای مـهـار و کـنـتـرل بـروِز  زندگی مردم آگاه است و از هـم

هـا، بـه  گـیـری اعـتـراض های مردمی و ممـانـعـت از شـکـل نارضایتی
دهی دیگربارٔه نیروهای سرکوبگر خـود مشـغـول شـده اسـت.  سازمان

هـای  وجود آوردِن َجِو رعب و وحشت در سطح جامعه و تحمیل برنـامـه به
سازِی  سالم«و  «طرِح عفاف و حجاب«ای نظیر  وسطایی و ارتجاعی قرون
های اصلی طرح  ویژه زنان و جوانان، از آماج و نظایر آن به مردم، به «دریا

نامه میان این دو نـهـاد  همکاری نیروی انتظامی و بسیج و امضاِی تفاهم
فقیه با ایـن اقـدام و واداشـتـِن  سرکوبگر است. از دیگرسو، رژیم والیت

سرکوِب جامعه، برنامٔه احیای مـنـاسـبـات بـا   بخشی از نیروهای خود به
خود پیگـیـری و  «دلخواه«ای معین و  امپریالیسم را در فضای اجتماعی

سازد. تشدید فضای اختناق و تقویِت نقِش بسیج  بـا دیـگـر  عملی می
هـای داخـلـی و خـارجـی،  های حکومت در عرصـه ها و سیاست برنامه

ارتباط  اجتماعی و فرهنگی بی -های اقتصادی سیاست خارجی و برنامه
شـدٔه  جهت نبود که یکی از اوباش شناخـتـه تواند باشد. بی نیست و نمی

امروز ظرفیت «حکومت، پاسدار نقدی، رییس بسیج، اعالم کرده است: 
هـا  تر از گذشته برای اهداف عرضه شده است و هـنـر دولـت بسیج قوی

هـزار پـایـگـاه بسـیـج در  ۴٠استفاده از ظرفیت عظیم بسیج است... 
 ١٧[خـبـرگـزاری فـارس،  «محالت [شهرهای مختلف] فعالیت دارنـد

هـای  مستولی کردِن فضاِی ترس و وحشت و تحمیل برنامـه ]. ٩٣تیرماه 
های اصلی رژیـم بـرای  ضدمردمی و پوسیده به جامعه، همواره از حربه

نامٔه همـکـاری  کنترل مردم و سیطره بر جامعه بوده است. امضاِی تفاهم

 در این چارچـوب 
ً
رسمی و قانونی میان نیروی انتظامی و بسیج دقیقا

مـنـظـوِر کـنـتـرل  تقویت و گسترش نقش اوباش بسیج بـه قرار دارد.
هدِف  وجود آوردِن فضای اختناق به جامعه، جز حاکم کردِن ترس و به

 سرکوب، معنایی ندارد.
 

سـازی و  خصـوصـی هاِی دولت در عـرصـٔه اقـتـصـاد: اولویت
 زدایی! مقررات

جمهور، در اواسط خردادماه امسال، در جـریـان  معاون اول رییس
مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بورس (بهابازار)، بـیـمـه و بـانـک، 
  ضمن تشکر از حمایت اعضای اتاق بازرگانی، خطاب به آنـان اعـالم

داشت که، راهکارهای دولت در امور اقتـصـادی بـرای سـال جـاری 
سـازی و اجـرای طـرح  شتاب بخـشـیـدن بـه بـرنـامـٔه خصـوصـی

زدایی در پیوند با آزادسازی اقتصادی است. او یـادآوری کـرد  مقررات
ریزی بـه  های بزرگ و صنایع کلیدی و سود ده، مطابق برنامه که، طرح

به فاصله اندک زمانی پس از این  بخِش خصوصی واگذار خواهد شد.
گیرِی اسحاق جهانگیری، نشسِت رسمـی هـیـئـت واگـذاری  موضع

های مالی دولتی با حضور وزیـر  ها و مؤسسه ها و کارخانه سهام شرکت
شـرکـِت بـزرگ در  ٧اش،  اقتصاد برگزار شد، و در نخستین مصـوبـه

 ٢٣سازی فوری قرار گرفتـنـد. خـبـرگـزاری مـهـر،  لیست خصوصی
جلسه هیئت واگذاریی که بـا حضـور اعضـا در «خردادماه، نوشت: 

وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیـمـت پـایـه و شـرایـط 
درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران... سهـام  ١٠٠واگذاری 

 ۵١تپه و  سازان... شرکت کشت و صنعت هفت شرکت عمران و مسکن
صورت نقد  درصد سهام شرکت آلومینای ایران... از طریق فرابورس به

شـرکـت  ٧در این نشست درمجموع  «و اقساط (را) به تصویب رساند.
 سازی قرار گرفت. بزرگ در لیست خصوصی

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد، در گزارشی از فعال شـدن بـانـک 
 -خصوصی نفت، خاطرنشان ساخت که با ابتکار بنیادهـای انـگـلـی

بـانـک  -ویژه آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهیـد به
شده است، قرار اسـت بـر   تأسیس ١٣٨٩خصوصی نفت که در سال 

های اقـتـصـاد  های خود افزوده و نقشی جدی در برنامه دامنٔه فعالیت
زدایـی بـر عـهـده گـیـرد. بـرنـامـه  فـقـیـه و مـقـررات مقاومتی ولی

وسیلٔه دولت حسن روحانی درحـالـی بـا سـرعـت  سازی به خصوصی
سازی جمـهـوری اسـالمـی ضـمـن  ادامه دارد که سازمان خصوصی

همکاری با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، چندی پیش لیست اسـامـی 
ها به بخش خصوصی را انـتـشـار  شرکت برای واگذاری سهام آن ١٠٢

داده بود. مطابق برآوردهای رسمی، در صورت عـمـلـی شـدن ایـن 
سازی ایران در سال کنونی انجام خواهـد  ترین خصوصی برنامه، بزرگ

هزار میلیارد تـومـان مـحـاسـبـه  ٨٠ها بیش از  شد. ارزش این شرکت
هـای کشـور در ایـن  تـریـن شـرکـت گردیده است. نام برخی از مهم

هایی مانند: شرکت ملـی حـفـاری  خورد. شرکت چشم می فهرست به
آهـن مـرکـزی  پروری مغان، شرکت سنـگ ایران، کشت و صنعت و دام

ایران، شرکت تولیدی برق آذربایجان، شرکت تولـیـدی بـرق فـارس، 
های نفتـی ایـران،  پاالیش نفت کرمانشاه، شرکت ملی پخش فرآورده

پاالیشگاه نفت بندرعباس، شرکت پـتـروشـیـمـی دمـاونـد، شـرکـت 
پـروری  هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، شرکت کشـاورزی و دام

سنگ البرز مرکزی، شرکت َنَوردولولـه  سازی تبریز، زغال الوان، ماشین
اهواز، شرکت قطارهای مسافربری رجا، نیروگاه برق لوشان و شـرکـت 

سـازی  اند که در لیست خصوصـی هایی مس شهربابک ازجمله شرکت
داران داخلی و خارجی برای تصـاحـب  اند و سرمایه قرارگرفته «بزرگ«
 وتاب هست مشغولند. هایی پر تب فعالیت  ها به آن

اصطالح جـلـب و جـذب سـرمـایـه  این برنامه، بخشی از طرح به
طـورکـلـی رژیـم  خارجی است که در اولویت دولت [یـازدهـم] و بـه

زدایـی  سـازی و مـقـررات بـرنـامـه خصـوصـی فقیه قـرار دارد. والیت
روی سبِب رشد و شکوفایی اقتصادی و رونـق تـولـیـد مـلـی  هیچ به

 -ازپـیـش بـنـیـه تـولـیـدی ها، تضعیف بیـش نخواهد شد. این برنامه
عالوه، بازار داخلی را در خـدمـت و  صنعتی کشور را در پی دارند، و به

 دهند. اختیار انحصارهای امپریالیستی قرار می
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بینی را در این عـرصـٔه بـه وجـود  گونه خوش یابد و جای هیچ می
هـایـی از  آورد. احمد خاتمی، در نماز جمعه تهران، گـوشـه نمی

اقـتـداِر “اهمیِت این قؤه سرکوبگر را تبیین کرد. او ازجمله گفت: 
قوه قضاییه در حقیقت اقتداِر نظام اسالمی اسـت. یـک اقـتـداِر 

زا است که در این رابطه حضرت آقا شش سفارش بـه قـوه  درون
جـمـعـه  تیرماه). خاتمی، امـام ۶خبرگزاری مهر، “قضاییه کردند (

اقـتـداِر “تهران، اقتداِر بیرونِی قوه قضاییه را چنین تـوضـیـح داد: 
بیرونی این است که تمکیـن کـنـیـم بـه قـانـون. قـانـون بـایـد 

الخطاب باشد. نباید قوه قضاییه را متهم کنیم. گـیـریـم در  فصل
کـل قـوه  انصافی است به داده باشد اما بی ای هم تخلفی رخ گوشه

احـمـد خـاتـمـی در ادامـه، دالیـِل “  قضاییه بدوبیراه بگویـیـد.
روشنی بیان کرد و گفت:  های گسترده با قوه قضاییه را به مخالفت

تحسین رئیس قوه قضاییه عـلـیـه  گیری قابل یکی به خاطر موضع“
گران است که مقام معظم رهبـری ایشـان را عـالـمـی  فتنه و فتنه

گاه به مسائل و متعهد خواندند و دوم مبارزٔه قاطـع قـوه  شجاع، آ
بحِث تمکین به قانون مـوضـوع “  قضاییه با مفاسد اقتصادی است.

جدیدی نیست. این بحث حتی در دورانی که محمد خاتـمـی در 
کید احـمـد  رأس قوه مجریه بود بارها از جانب وی مطرح شد. تأ
خاتمی بر این مهم، صحه گذاشتن بر این واقعیت است که قوانیـن 

هـا تـن از  های اصـلـی مـیـلـیـون موجود در مخالفت با خواست
میهنانمان و در موافقت با نفع غارتـگـران حـاکـم قـرار دارد.  هم

کید بر این مسئله نشان می دهد که با تصویب قـوانـیـن  بنابراین، تأ
های اجتماعی برای تمـکـیـن بـه ایـن  ضدمردمی و فشار به گروه

شـان را مسـتـحـکـم  های حکومت اصطالح قوانین نخست پایه به
شان بهانـه در دسـت  کنند و دوم اینکه برای سرکوب مخالفان می

داشته باشند. سخنان احمد خاتمی در تحسین از رئیس قوه قضاییه 
، رسالت حقیقی این نهـاِد “فتنه و فتنه گران“به دلیل مبارزٔه قاطع با 

سازد. سرکوب گسترده فعـاالن  ازپیش عیان می ضدمردمی را بیش
های امنیتی در مقطع پس  سیاسی در هماهنگِی کامل با دیگر ارگان

، نخستین بار نبود که چهرٔه ٨٨از انتخابات ریاست جمهوری سال 
کرد. از ابتدای پیـروزی شـکـوهـمـنـد  کریه این قوه را آشکار می

وسیلٔه مجریان فعـال  تاکنون، استفاده از ابزارهای فشار به ۵٧بهمن 
های شدید دهـٔه  گاه متوقف نشده است. سرکوب در این نهاد هیچ

خورشیدی[فاجعـٔه  ۶٧های وحشیانٔه تابستان  خورشیدی، اعدام ۶٠
ملی]، شدت بخشیدن به فشارهای گـونـاگـون بـرضـد فـعـاالن 

ای  هـا، پـرونـده سیاسی، کارگری، دانشجویی، زنان، و قـومـیـت
نـاپـذیـِر قـوه  دفاع، و توجیـه پرحجمی علیه عملکرِد رسوا، غیرقابل

قضاییه شکل داده است. طرفه آنـکـه، مسـئـوالن درجـه اول و 
اصطالح قضـایـی، بـا کـوچـک شـمـردن  باالی این نهاِد به رده

توجهی به عـمـلـکـردهـای  های عمده در قوه قضاییه و بی نارسایی
طـوری  های تاکنونی ایـن قـوه را بـه بار آن، دفاع از سیاست زیان
ها را تضـعـیـِف  دهند و مخالفت با این سیاست شرمانه ادامه می بی

دانند.  شارالتانیزم موجود در قـوه قضـایـیـه، کـه   قوه قضاییه می
نـام تـریـن و  مجریان مسئـول در آن طـیـف وسـیـعـی از بـد

کارترین افراد را میان خوددارند، برای کنترل افکار عمومی  جنایت
انـد. ایـن  ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را در بوق و کرنا کرده

خسروی محدود شد و   آفرید اصطالح مبارزه با فساد به اعدام مه به
هـای  حتی به پیگرد و بازداشت موقت دیگر افراد که بنا بر گـزارش

های حـکـومـتـی در  افشاگرانٔه تا کنونی، فعاالن اقتصادی و مقام
گیرد نینجامیده است. صادق الریجانـی  باالترین سطح را در برمی

در سخنـانـی کـه  ادامه  قوة قضاييه اهرمي براي ...
 ٢٠روزنامه شرق، 

، انتـشـار ٩٢تیرماه 
داد در اشـاره بـه 
همـیـن مـوضـوع 

 ” گــفــت: 
ً
اخــیــرا

جمعه محـتـرم  امام
مشهد مطالـبـی را 
ــؤه  ــه ق ــت ــف در ه

ــان   ــی ــه ب ــی قضــای
اند که البته بنا ندارم به شخص بپردازم اما محتوای آنـچـه ایشـان گـفـتـنـد  داشته

قضـایـیـه خـارج  بسا از عهدٔه قوه  توقعات خاصی از دستگاه قضایی است که چه
شده مسئله مفاسد اقتصادی است. ایشان بـا  آمیزی که مطرح است. موضوع گالیه

قبول نیست و در دو  اند که این مسئله برای جامعه قابل نوعی تعبیر توبیخ آمیز گفته
شنویـم. بـعـد  سال اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط ما خبر بعد از خبر می

اند که اگر فساد اقتصادی نبود چرا بزرگش کردید؟ اگر فساد اقتصادی بـود  گفته
دست به آن دست، از این دادگاه به آن دادگـاه، از ایـن  تأمل چرا؟ و چرا ازاین

دادسرا به آن دادسرا، از این بازخواست به آن بازخواست؟ بنده در پاسـخ عـرض 
 این می

ً
طور بوده و ما پرونده را از دادسرایی به دادسرایی، از دادگاهی  کنم آیا واقعا

وی درجـایـی “ زنید. های خالف می به دادگاهی دیگر فرستادیم؟ آخر چرا حرف
اقتصادی و مشـکـل  در بدو ورود به بحث مفسده“هایش گفت:  دیگر از صحبت

قضاییه توان برخورد ندارد اما ما برخورد کردیم. در این پرونده   گفتند قوه اخیر می
ای  شان رسیدگی نشده عـده عده زیادی متهم هستند هنوز کارشان تمام و پرونده

حکم قطعی گرفتند و در مسیر اجراست اما صحبت ما ایـن اسـت کـه درسـت 
قضاییه را زیر سؤال ببرنـد   نیست کسانی که باید دلسوزی برای کل نظام کنند قوه

کنیـم. چـرا افـراد  خب ما هم بخشی از این نظام هستیم و به وظایفمان عمل می
یک سال پس از ایـن سـخـنـان ادعـایـی، “  کنید؟ خدوم این کشور را دلسرد می

آفرید خسروی در اقدامی ناگهانی اعدام شد. سناریویی مشابه با اینـکـه افـراد  مه
کنند و متهمان عـمـده  درجه دوم، یا به عبارتی غیرخودی، را از صحنه حذف می

گذارند تا در فضایی دیگر به چپاول ادامه دهـنـد. نـگـاهـی بـه  دیگر را آزاد می
فـقـیـه  ها، دیِد حامیان این نهاد تحت کنترِل ولـی نظرهای ابرازشده در دیگر عرصه

دهد. پرویز کاظمی وزیر اسبـق  نسبت به این قوه و انتظارهایشان از آن را نشان می
بسیـاری وجـود  های ها و پیچیدگی تنیدگی درهم ٨٨در فتنه سال “گوید:  کار می

داشت اما قوه قضاییه توانست تا حد بسیاری این موارد را از هم تمیز دهد. ... قوه 
توانست بهتر و با سرعت و دقت بیشتری عمل کند اما باید این را هـم  قضاییه می

تـیـرمـاه).  ۶خبرگزاری فارس، (  ”ها نبود به این سادگی ٨٨در نظر گرفت که فتنه 
سجادیان، مدیرمسئول سابق روزنامه کارگزاران، در رابطه بـا عـمـلـکـرد صـادق 

 در دوران“گوید:  الریجانی می
ً
تقـدیـری را  ایشان عملکرد بسیار بهتر و قابل قطعا

در قوه قضاییه شاهد بودیم البته روسای گذشته نیز خوب عمل کردند اما مواضع، 
کارها و اقدامات این دوره را مورد ارزیابی قرار دهیم شاهدیم که خیلی بهتر عمل 

االسالم ابراهیمی، عضو شورای  تیرماه). حجت ۶خبرگزاری فارس، (   ”شده است
بـرخـورد  ٨٨قضاییه در فتنه سال  قوه“مرکزی جامعه روحانیت مبارز، نیز گفت: 

تـفـاوت نـبـود امـا  بـی  ٨٨منطقی و جدی انجام داد. قوه قضاییه نسبت به فتنه 
 ”های فتـنـه ادامـه داشـتـه بـاشـد نظام مأموریت این قوه باید تا برخورد با سواره

ماه). حمیدرضا ترقی، از اعضای موتلفه، اظهـار داشـت: تیر ۴خبرگزاری فارس ( 
کمک بسیار شایانـی بـه  های امنیتی توانسته دستگاه قضایی با همکاری دستگاه“

های امنیتی داشته بـاشـد کـه ایـن مـوضـوع از دیـگـر  مند کردن نظارت قانون
تیرماه). فـعـاالن  ۴خبرگزاری فارس، (  ”آید حساب می های دستگاه قضا به ویژگی

فقیه، رسالِت سرکوبگری قؤه قضاییه را برجسـتـه و  سیاسی همفکر با رژیم والیت
روشـنـی  دانند و این نکته در اظهارنظرهای باال نقش اصلی این قوه را بـه مهم می

شـده، از  کند. باروی کار آمدن حسن روحانی، در انتخاباتی مهندسی آشکار می
سوی طیف فکری نزدیک به رفسنـجـانـی 
 3ادامه  در صفحه در داخل و خارج از کشور به فضای توهم 



 952شمارة   1393مرداد ماه  6دوشنبه    7 

تردید، مقاومت جنبش کـارگـری کشـور در  کمال که، بی تمام
ترین نقش را داشته است، مـانـع  ناکام گذاشتن این خواست مهم

از آن نشد که رژیم در مقطع مختلف از طـریـق مـجـلـس بـا 
هـا،  واحـده هـا و مـاده تصویب قوانین ضد کارگـری، مصـوبـه

هـا  گروه کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و دولت گروه
ها مفاد قانون کار را زیر پانهنـد و، بـدتـر از هـمـه،  با بخشنامه

هـا و  نـامـه هـا، تصـویـب نامه "شورای عالی کار" با تصویب آیین
هـای  ها، قانون کار را دور زند . اما، در سال ها و جز این نامه شیوه

اخیر بحث تغییر و اصالح قانون کار، سردمداران رژیم را گرفتار 
شـود  تناقض دیگری کرده است و، این تناقض ازآنجا ناشـی مـی

المللی کار که تمـامـی  سازمان بین ١٩٩٨که  در پی اعالمیه سال 
و  ٨٧های  که به مقاوله نامه نظر از این های عضو را صرف دولت
پیوسته باشند یا نه، موظف کرده است مفاد و اصول مـنـدرج  ٩٨

های بنیادین را در قوانین خـود بـه رسـمـیـت  در این مقاوله نامه
هـا  رو، کشورهایی که تاکنون به این مقاولـه نـامـه بشناسند. ازاین

بایست مطابق با مفاد ایـن اعـالمـیـه گـزارش  نپیوسته بودند، می
پیشرفت خود را درزمینٔه قانونی کردن و اجرایی کردن این مفـاد، 

عالوه، طـبـق  المللی کار ارائه کنند. به طور ادواری به دفتر بین به
الملـلـی کـار و سـازمـان  نامه امضاشده میان سازمان بین تفاهم

های اخیر ، به رسمیت شناختن اصـول و  تجارت جهانی در سال
های مذکور، یکی از شروط عضویت کشـورهـا  مفاد مقاوله نامه

روست که  شده است . هم ازاین در سازمان تجارت جهانی اعالم
ویـژه در  های چهارم و پنجم "توسعه" بـه که مفاد برنامه رغم آن به

های نو  تمامی ملهم از سیاست های اقتصادی و اجتماعی به عرصه
کمال  سازی" تمام لیبرالیستی و مبتنی بر "آزادسازی" و "خصوصی

های مذکور به ترتیب ذیل مواد بندهای الف و ز  است، در برنامه
بـرنـامـه پـنـجـم مصـوب  ٢۴قانون چهارم و ذیل ماده  ١٠١ماده 
 آمده است :"  ١٣٨٨و  ١٣٨٣های  سال

را   کار شایسته  توسعه  ملي  برنامه  است  موظف  ـ دولت ١٠١  ماده
راهـبـرد   ، بـر اسـاس جدید عرصه کار و توسعه  گفتمان  عنوان  به
هـا،  فـرصـت  نفس، بـرابـري عزت  متضمن  که » گرایي جانبه سه«

  باشد و مشتمـل  الزم  با صیانت  کار، همراه  نیروي  و امنیت  آزادي
  تـوسـعـه  چهـارم  برنامه  اول  سال  و تا پایان  تهیه  ذیل  بر محورهاي

  تـقـدیـم  ایـران اسالمي  جمهوري  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي
  کار (آزادي  بنیادین  ـ حقوق  بنماید. الف  اسالمي  شورای  مجلس
  کـار، حـق  روابـط  مدني  های تشکل  از حق  ها و حمایت انجمن
و مرد   زن  مزدها براي  ، تساوي جمعي دسته  و مذاکره  دهی سازمان
  ، رعـایـت و حرفه  در اشتغال  تبعیض  ، منع ارزش کار هم  در مقابل
مـزد   حـداقـل  ، رعایـت کار کودك  کار، ممنوعیت  سن  حداقل
در   و مـقـررات  قوانین  ). ز ـ اصالح معیشت  با حداقل  متناسب
با استـانـداردهـا و مـقـاولـه   ملي  و مقررات  قوانین  انطباق  جهت
  کـار و امـحـاي  جهاني  ، تحوالت ، کنسولي المللي بین  های نامه

ویژه در عرصه روابط کـار  های اجتماعی به در همه عرصه  تبعیض
 و اشتغال."

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثـر    ٢۵" ماده 
تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبـات 

المللی کار و حقوق کـار و حـقـوق کـارگـران و  سازمان بین
کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بـراي بـهـبـود 

هـای کـارگـري و  جانبه و با مشارکت تشکـل روابط کارگر و کارفرما به شکل سه
 کارفرمایی تنظیم نماید".

که رژیم به انواع حیل و زدوبندهای پنـهـان درصـدد دفـع  ترتیب، درحالی این به
الـمـلـلـی خـود کـه ازجـمـلـه  الوقت کردن باهدف سرباززدن از این تعهد بـیـن

هـای  واحـده های بنیادین کارگران کشور است، هـرروز از طـریـق مـاده خواست
هـای  نـامـه هـا و شـیـوه نامـه ها، تصویب نامه ها، آیین ها، مصوبه اصالحی، بخشنامه

اثر کردن همیـن قـانـون کـار  غیرقانونی به ترتیبی که در باال ذکر شد، سعی در بی
ابتری دارد که پیشاپیش و از طریق محروم کردن کارگران از حق بنیادین سندیکا و 

های اجرایی را از خـود سـلـب کـرد. امـا  های سندیکایی مستقل ضمانت سازمان
تر به حقوق کارگران است، بـر  ازآنجاکه هم چنان رژیم درصدد تعرض هرچه بیش

کارگران و فعاالن کارگری است که ضمن پافشاری بر به رسمیت شناخـتـه شـدن 
حقوق بنیادین کار در قانون کار و دیگر قوانین ناظر بر مناسبات کار، با هشـیـاری 

ها و لوایح پیشنهادی "اصالح " قانون کار را باهدف ناکام گذاشتن رژیم  تمام طرح
 در اهداف ضدمردمی زیر نظرگیرند.

های تـوخـالـی بـه  از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی و دادن وعده
گذرد. در اوایل کـه  قشرهای اجتماعی و از حمله کارگران نزدیک به یک سال می

میزان توهم نسبت به این دولت بیشتر نمود داشت ما حتی شاهد مواردی بودیم کـه 
گرایانه به دسـت  های چپ فعالین سیاسی که هویت و اعتبار خود را به دلیل گرایش

های اخیر به ناگهان "تحول فکری" در آنان برجسته گـردیـد  آورده بودند و طی سال
و با سوارشدن بر موج جدید قصد داشتند از این نمد کالهی فراهم کنند، در رابطه 
با کابینه دولت روحانی ازجمله اظهار داشتند:" نقطه مثبت کابینه آقـای روحـانـی 
معرفی تعدادی از مدیران باتجربه و موفق نظیر ابراهیم زنگنه و علی ربیعی اسـت و 

هـای   این نشانه آن است که آقای روحانی قصد دارد از مدیـران کـارآ در بـخـش
 ١٨ای در سایت ملی مذهبی، نوشته مهدی فتاح پور  اقتصادی استفاده کند."(مقاله

این طیف فکری که حتی نام بیژن نامدار زنگنه   را ابراهیم آورده است ).  ٩٢مرداد 
کند این فرآیند در خدمت چـه  کند مشخص نمی و از مدیران "باتجربه" قلمداد می

کسانی به کار گرفته شده است. زنگنه ازجمله وزرای دولت روحانـی اسـت کـه 
پرونده های فساد او بر هیچ کس پوشیده نیست. اما سوای سابقه امنیتی ربیعی کـه 
در آن موارد غیر قابل دفاع وجود دارد عملکرد و سمت گیری های تاکنـونـی وی 
مالک خوبی است برای وزن کشی جریانی که در طول یکسال گذشته نـیـات و 
سمت گیری های واقعی را به روشنی نزد همگان بر مال کرده است. ربـیـعـی در 

، و قبل از رفتن به مجلس برای رأی اعتـمـاد ٩٢مرداد  ٢١مصاحبه با روزنامه شرق، 
و   در رابطه با سابقه امنیتی خویش می گوید:" امنیت از نیازهای بـنـیـادیـن انسـان

پـردازنـد  ها که در چارچوب قانون و اخالق به تامین امنیـت مـی جوامع است و آن
دهند و در همه جوامع محترمند. کسانی که در سطوح ارشد و  کار مهمی انجام می

های تحلیلـی، دانـش  صورت علمی با مقوله امنیت سروکار دارند، معموال توانایی به

 ادامه  تأملي كارشناسانه بر  ...
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نـگـری،  بینـی و آیـنـده مناسب از شرایط اجتماعی، قدرت پیش
شجاعت و قاطعیت دارند." حضور ربیعی در کابینه روحـانـی و 
گرفتن رأی اعتماد از مجلس دقیقا به دلیل سابقه امنیتی و بینـشـی 
است که وی در باال آن را سربسته بیان کرده است. امـا قسـمـت 
مهم صحبت های ربیعی آنجایی است که اتفاقا با بحث اصلی مـا 
در این مقاله مرتبط می شود. وی در جایی دیگر از اظهاراتش در 
مورد اینکه وظیفه وزارت کار نه اشتغال زایی بلکه تنظـیـم روابـط 
کار است، می گوید:" این حرف به جهاتی درست و به جـهـاتـی 
نادرست است. روابط کار میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولـت 

المللی کار نیز همواره بر تعامل این سه  گیرد. سازمان بین شکل می
کید کرده که اصطالحا سه ذی شـود.  گرایی گفته مـی جانبه نفع تأ

ضلع روابط  های زیادی درخصوص سهم سه ... در ایران نیز بحث
ای نـظـیـر  کار در تنظیم روابط وجود دارد. مسـائـل پـیـچـیـده

ای، تعـیـیـن سـطـح  قراردادهای موقت کار، پرداخت حقوق بیمه
دستمزدها و نسبت آن با تورم، تصویری مبهم و پرتنش از روابـط 

ها در بستر شرایـط دشـوار  اند. همه این پیچیدگی کار ترسیم کرده
که مستقیما بـر مـنـابـع  -ها، افزایش بیکاری اقتصادی، اثر تحریم

اند." مروری دوباره به  رخ داده -اجتماعی تاثیر دارد درآمدی تامین
صحبت های وی بیفکنیم. وقتی  قردادهای موقت کار را "مسائـل 
پیچیده" و تعیین سطح دستمزدها را "تصویری مبهم و پرتـنـش از 
روابط کار" ارزیابی می کند به خوبی می توان پی برد کـه نـگـاه 
مزبور نه از زاویه حل مشکالت بلکه از دیدگاه امنیتی حـکـایـت 
گاه است که همین موضوع قـراردادهـای  دارد. ربیعی به خوبی آ
موقت و عدم تعیین دستمزدها با نرخ تورم می تواند چالـش هـای 
سنگینی را بر علیه حاکمیت به همراه داشته باشد و سعی می کند 
از "تجربیات" خویش در این زمینه به نفع حفظ و بـقـای رژیـم 

 فقیه استفاده کند.  والیت
ربیعی در جواب این سؤال که بعد از حذف یارانه ها وضعـیـت 
کارگر و کارفرما یکسان شده و باید به حرف دو طرف گوش داد 
آشکارا به حمایت از کارفرمایان می پردازد و می گوید:" ایـنـکـه 

ای است که بـارهـا  صدای کارفرماها رساتر از کارگران بوده نکته
شود.  ها نیز در روزهای اخیر بیشتر مطرح می گفته شده و در رسانه

های رفـاهـی  ای در سطح جهانی است که باالخره نظام این مناقشه
از ایجاد اشتغال به کمک ایجاد قوانینی جهت حمایت از حـفـظ 

کنند؛ یا  اشتغال کارگران و دشوارکردن مثال تعدیل نیرو استفاده می
دهند بعد از بیکارشدن کارگران از ایشـان حـمـایـت  ترجیح می

کـار  اجتماعی به عمل بیاورند. ترکیبی از این دو سیاست نـیـز بـه
شود. هر یک از این دو رویکرد مزایا و معایبی دارد ولـی  گرفته می

کار گـرفـتـنـد قـادر  ها هر کدام را که به مهم این است که دولت
باشند اقداماتی در پیش بگیرند تا خسارات وارده نـاشـی از آن 

شده را به نحوی جبران کنند." نکته قابل  رویکرد به طرف ضعیف
تامل در این سخنان تضاد آشکار در دو موضع گیری فوق اسـت. 
از یک طرف چالش های موجود در رابطه با دستـمـزد و روابـط 
کارگر و کارفرما  را به نوعی به وضعیت اقتصادی میهن مرتبط می 
داند اما در جایی که حمایت ار کارفرماها را توجیه می کند بحث 
"مناقشه در سطح جهانی" را پیش می کشد. ربیعی در رابـطـه بـا 

ای بـه  حل چنین مـنـاقشـه مناقشه تغییر قانون کار می گوید:" راه
کـیـد  نوعی در آن چیزی که سازمان بین المللی کـار بـر آن تـأ

شود دارای رویکرد جامـعـی  کند وجود دارد. آنچه سند کار شایسته خوانده می می ادامه  تأملي كارشناسانه بر  ...
وگوی اجتماعی مـیـان  تواند این مشکل را حل کند. این سند بر گفت است که می

کید و بـرای ایـن گـفـت وگـو از تـقـویـت  همه شرکای موجود در جامعه کار تأ
اش این است که دولت باید به عنـوان  کند. معنی های مدنی کار حمایت می تشکل

گرایی شرایط تقویت نیروی اجتماعی هر دو طـرف رابـطـه  جانبه یکی از ارکان سه
کار را فراهم و رسیدن به توافق را تسهیل کند. در غیر این صورت مداخله دولت به 

کند." اتفاقا ما  تعادل ساختاری ایجاد می نفع هر کدام از دو طرف، نارضایتی و عدم
با این قسمت از سخنان ربیعی هیچ مشکلی نداریم اما سؤال اصلی این اسـت کـه 
در طول یکسال گذشته کدام تشکل کارگری مستقل توانسته ابـراز وجـود کـنـد. 
معدود تالش های شجاعانه ای که به همت کارگران صورت گرفت بـا سـرکـوب 
شدید حاکمیت مواجه شد. وضعیت رضا شهابی تنها یک نمونه از این ادعـا مـی 
باشد. می شود با صحبت های خوب رفع مسئولیت کرد اما آن چیزی که تـعـیـیـن 
کننده است باید در عرصه عمل امکان بروز و ظهور یابد. جایگاه وزارت تـحـت 
کنترل وی در کدامین سوی این قضیه طی مسیر نموده است؟ خود وی در ایـن 

ها و فعاالن کارگری از اصول مطرح قـانـون  مورد می گوید:" حق اظهارنظر تشکل
هـا  عنوان وزیر پیشنهادی این است که بایـد ایـن تشـکـل اساسی است. نظر من به

هـا جـلـوگـیـری، و  دادن به این تشکل تر شوند، از مداخله دولت در شکل مستقل
ها فراهم شود. اگر مجلـس بـه مـن رأی  آزادی الزم مطابق قانون اساسی برای آن

کنم. سـابـقـه حضـور مـن در  اعتماد دهد، برای تحقق چنین اهدافی تالش می
بـیـن بـاشـیـم و  دهـد. امـا بـایـد واقـع را نشان مـی  های کارگری نیز این تشکل
های کـارگـری  شناختی و تاریخی به مسائل نگاه کنیم. میزان تقویت تشکل جامعه

تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایـران اسـت. در  شدت تحت به
سواالت قبلی هم توضیح دادم که نیروی اجتماعی کارگری تحت شرایط خـاصـی 

گیرند و البـتـه  های قوی در بستر اقتصادی پویا شکل می گیرد. ...تشکل شکل می
تر و پـویـاتـرشـدن اقـتـصـاد کـمـک  تر، به سیاستگذاری عاقالنه های قوی تشکل
کنند." ربیعی با زبانی گویا وعده تشکل های مستقل کارگری را به آیـنـده ای  می

نامعلوم محول می کند. برای پی بردن به دورخیزهای مد نظر طیـف فـکـری کـه 
ربیعی یکی از نمایندگان آن است جواب وی در رابطه با قراردادهای سفیـد امضـا 

کنـم کسـی  کمک کننده این بحث است. وی می گوید:"... مثل شما فکر نمی
درباره شرایط موجود قراردادهای سفیدامضا، قراردادهای سه ماهه یا برخی دیگر از 

کند. سخن بسیار گـفـتـه  گوید یا فکری نمی شرایط نامناسب کارگران سخنی نمی
کنند فکری برای حل مسئله داشته باشند. مسئلـه ایـن  ها سعی می شود و خیلی می

فصل کردن این معضالت فراهم نیست." اما برای اینکه ریـا  و است که شرایط حل
 ۵کاری این چهره امنیتی رژیم را افشا کنیم استناد به گزارش خبرگزاری تسـنـیـم، 

اردیبهشت سال جاری جالب است. وی در مورد همین قراردادهای سفید امضا می 
محض مشاهده قـرارداد  گوید:" این وزارتخانه به بازرسین خود ابالغ کرده است به

سفیدامضا اقدام قضایی انجام دهند" آیا روشن تر از این می توان چـهـره مـزورانـه 
وزاری دولت "تدبیر و امید" را مشخص کرد؟ قسمت اصلی مصاحبه آنجا می باشد 
که وی در جواب سؤال دیگر در رابطه با سیاست اقتصاد لیبرالیستی احمـدی نـژاد 
نعل وارونه می زند و در دفاع از این سیاست های ضد کارگری می گوید:" من بـه 

ای از واژه لیبرالیسم سخـن  گونه جهاتی با دیدگاه شما موافق نیستم. در اصل شما به
فـرض در  خوانید که دو پیش های دولت قبلی را لیبرالیستی می گویید و سیاست می

فرض اول اینکه دولت قبلی برداشت روشنی از لـیـبـرالـیـسـم  آن مستتر است. پیش
داشته، آن را فهم کرده بود و بر بنیان اندیشه و نظریه مشخـصـی از لـیـبـرالـیـسـم 

کنم اصال چنین چیزی وجود نداشـتـه  سیاستگذاری و عمل کرده است. تصور می
ای که بر بنیان فهم دقیقی از  شده ریزی است. احتماال هیچ سیاست مشخص برنامه

های نهم و دهم حاکم نـبـوده  های اقتصادی بنا شده باشد بر اقدامات دولت نظریه
جویی حـاکـم بـوده  کردن زمینه برای رانت سازی و فراهم است. بیشتر اختصاصی
نظر از اینکه چه قضاوتی درباره آن داشته باشید، به معنـای  است. لیبرالیسم، صرف

های تحقق اقتصاد بـازار،  کردن زمینه فراهم
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به ساختار نهادی مناسب نیاز دارد. به قول برخی اقـتـصـاددانـان 
های گذشته بیشتر به تشدید وضعیت نابازار  ایرانی، دولت در سال

کمک کرده است نه خلق مناسبات نهادی الزم بـرای تـحـقـق 
شود." بدین تـرتـیـب  اقتصاد بازار که غالبا لیبرالیستی خوانده می

تمامی اقدامات هشت ساله دولت احمدی نژاد و شـکـسـت آن 
برنامه ها که اقتصاد ایران را به قهقرا بـرد را عـدول از بـرنـامـه 
لیبرالیستی می داند و به نحو آشکار به حمایت از این برنـامـه هـا 
ابراز تمایل می کند. البته ربیعی در این عرصه تنها نیست و اتفاقـا 
رفسنجانی پدر معنوی این طیف فکری جدیدا با حمله به تـفـکـر 
چپ همین توجیهات را در باره ورشکستگی اقتصادی میهن ایـن 

شـد، مـا در رهـایـی  چنین بیان می کند:" اگر درست عمل می
هـای  گری کردن تصدی اقتصاد از درآمدهای نفت و همچنین کم

تنها بـه اهـداف  رسیدیم، ولی نه های خوبی می دولت به موفقیت
ساله نرسیدیم بلکه بـه صـراحـت مسـووالن  ٢٠افق سند توسعه 

 )٩٣تیر  ٣٠ها عقب افتادیم."(شرق  مربوطه در خیلی از بخش
رفسنجانی  با بیان تاثیر ادبیات کمونیست بر کسانـی کـه وی 

اوایل پـیـروزی «ها را "انقالبیون دوران مبارزه" نامیده، گفت:  آن
انقالب بر اساس این ادبیات و احساسات پرشور انقالبی، سپـردن 
کارها و نهادهای دولتی به مردم و بخش خصوصی را انحراف از 

و در پایان از اینکه راه کارهایی که تغـیـیـر  »دانستند. انقالب می
نگری بـرخـی  را موجب شد، اظهار داشت:" با آینده ۴۴در اصل 

ای تـدویـن شـد کـه بـه  گونه از اعضا، صدر و ذیل این اصل به
ها مانع رونق اقتصادی شوند،  تصریح قانون اساسی، وقتی تصدی

هدف از بازگویی این اظهارات بدین معنـا   »اصالح خواهند شد.
است که شرایط با روی کار آمدن حسن روحانی هـیـچ گـونـه 
تغییری نکرده است. جناحی چپاولگر جای خود را بـه جـنـاح 
چپاولگر دیگری داده است. قرار نیست در این پـروسـه حـقـوق 

 ها پس داده شود.یـادآوری کارگران و زحمتکشان بازبینی و به آن
قسمتی از سخنان ربیعی به عنوان یکی از مهـره هـای کـلـیـدی 
دولت حسن روحانی که در طول یکسال گذشته در تجربه عمـل 

ها افشا گردیده  ماهیت آن نزد کارگران و فعاالن سیاسی حامی آن
از آن رو حایز اهمیت است که در فرآیندهای پیش رو،  جنـبـش 
گاهی کامل نسبت به آن تجزیه و تـحـلـیـل داشـتـه  کارگری با آ

گـزارش داد کـه  ٩٢خرداد ماه سال  ۴باشد. خبرگزاری مهر، 
از آن  "اصالح قانون پر حاشیه قانون کار در مجلس متوقف شد".

زمان تاکنون بحث و جدل های مربوط به این تغییرات فـروکـش 
کرده چون با توجه به شرایط جدید، باز کردن دوباره این بـحـث 
بخصوص دولت روحانی را با چالش هایی مواجه خواهد کرد اما 
نباید این تصور را داشت که بحث "قانونـی" کـردن مـواد ضـد 
کارگری متوقف شده است. با توجه به وضعیت جنبش کارگـری 
بطور حتم و یقین کارگزاران رژیم نسبت به این موضوع در اولیـن 
فرصت مناسب سیاست تعرضی خویش را دوبـاره شـروع مـی 

 کنند.
ضعف ها و نواقص سرشتی و بنیادین قانون کار، نباید مـوجـب 
انفعال نسبت به اصالح آن از موضع محدود کردن هرچه بیش تر 
مفاد حمایتی آن از کارگران یا به عبارت بهتر، تهاجم جـدیـد بـا 
هدف زیرپانهادن هرچه بیش تر حقوق کارگـران شـود. بـلـکـه 
برعکس، بحث تغییر و "اصالح قانون کار" فـرصـتـی اسـت تـا 

گـاه و  کارگران آ
فـــــــعـــــــاالن 
سندیکاییِ مدافـع 
ــدیــکــاهــا و  ســن
ــای  ــان ه ــازم س
سندیکایی مستقل 
با بهره گیـری از 
همه ی امکـانـات 
به بازنگـری ایـن 
قانون و لـوایـح " 
اصــالحــی" آن 

گاه گرانه، کارگران  بنشینند و به نقد آن برخیزند؛ با این هدف که، با بحث های آ
را حول برنامه های مطالباتی خود برانگیزند و، چنان نیروی مادی را فراهم آورنـد 
که نولیبرالیسم حاکم برکشور را در دست یابی به اهداف شوم خود، ناکام گـذارد 
و، آن را به عقب نشینی هرچه بیشتر وادارد. به باور ما، رسمیت یافتن موضوعی به 
نام حقوق کار از سوی سرمایه داران و دولت ها در بنیاد خود برآمده از مـبـارزه 
خونین کارگران جهان بیش از طی بیش از دو سده است و، کاستـی هـا نـبـایـد 
موجب انفعال و بی اعتنایی به آن بخش از دست آوردهای حاصل از مبارزه نسـل 

 ها کارگر شود.  
با چنین رویکردی است که در این گفتار ضمن طرح اصول و مفاد نـاظـر بـر 
حقوق کار به نقد کاستی های قانون کار کنونی و، البته هرکجا که الزم باشد، بـه 
نقد کاستی های بنیادین قانون کار در دوران پیش از انقالب ، بـرآمـده ایـم. بـه 
عالوه، هرجا که الزم بود، به چگونگی انعکاس حقوق کار در مـبـانـی حـقـوق 

 در اسناد، مقاوله نامه ها و توصیه نامـه هـای سـازمـان  بین
ً
المللی کار  که عمدتا

المللی کار تجلی یافته است، اشاره کرده ایم. زیرا، به باورما، یکی از شاخصه  بین
های مهم در تبیین حقوق کار و نقد قوانین کار توجه به این اسناد به مثابـه مـهـم 

المللی کار و برتابنده ی کف مطالبات کارگری در مقیاس  ترین مرجع حقوق بین
جهانی است؛ مطالباتی که جمهوری اسالمی نیز، به حکم عضویت در سـازمـان 

المللی کار دست کم متعهد به رعایت این حداقل هاست. به عالوه، ما برآنیم  بین
المللی کار به کارگـران و بـه  که تسلط به مبانی حقوقی کار و ازجمله حقوق بین

ویژه، فعاالن سندیکایی امکان آن را می دهد که با توانایی بیـشـتـری در کـارزار 
گاه گرایـانـه و پـیـشـبـرد آمـوزش هـای  دفاع از منافع کارگران، فعالیت های آ
سندیکایی، مذاکرات جمعی با کارفرمایان و دولتمـردان، حضـور در مـحـاکـم 
قضایی و، حتا "مذاکره" در احضارها و بازجویی های غیرقـانـونـی کـه مصـداق 
تجاوز آشکار به حقوق کارگران و آزادی های سندیکایی است، ظـاهـر شـونـد. 

المللی کار و پـذیـرش مـفـاد  جمهوری اسالمی به حکم عضویت در سازمان بین
اساس نامه آن و ازجمله مفاد پیش گفتار و اعالمیه فیالدلفیا به مثابه جزء جدایـی 
ناپذیر اساسنامه این سازمان، موظف به اجرا و پیشبرد اصول و مـفـاد حـقـوق بـه 

المللی به مثابه حداقل حقوق ناظر بر روابط و شـرایـط  رسمیت شناخته شده بین
کار است. اما بازجویان و قضاِت مأمور ِ معـذور در پشـت درهـای بسـتـه، در 
احضارها، بازداشت گاه ها و محاکم قضایی با استناد به قانون کار و دیگر قوانیـن 
جاری، مدعی هستند که سندیکا و فعالیت های سندیکایی و ازجمله راه پیمایـی، 
تظاهرات اعتراضی و اعتصاب غیر قانونی است. حال آن که، به استـنـاد حـقـوق 

المللی کار وحتا مطابق با آن بخش از قانـون اسـاسـی کـه بـه ازادی هـای  بین
اجتماعی مربوط است، آن چه پیش و بیش از همه، فاقد وجـاهـت حـقـوقـی و 
اجتماعی است، آن قوانین جاری و آن بخش از قانون کار است که این حـقـوق 
مسلم سندیکایی کارگری را نادیده گرفته است؛ قوانین باطلی که باید بـه حـکـم 

 عدم برخورداری از وجاهت حقوقی و اجتماعی، ملغی شوند.
امید که این گفتار باب گفتگوی سازنده ای را در میان فـعـاالن کـارگـری و  

 سندیکایی بگشاید.
��

 ادامه  تأملي كارشناسانه بر  ...



 952شمارة   1393مرداد ماه  6دوشنبه    10 

هايي از تاريخ مبارزات  درس
هاي كارگري در  درخشان جنبش
 مبارزه، پيروزي  جهان:اتحاد،

گیـر و  تاریخ مبارزات کارگری جهان سرشار از نبردهای نفس
اند و  هایی چشمگیر به دنبال داشته شورانگیزی است که پیروزی

انگیز اتحاد و پیگیری در مبـارزه بـرای تـحـقـق  قدرت شگفت
دهند. دستاوردهـای  های بنیادی زحمتکشان را نشان می خواست

های گوناگون، از دستمـزدهـای مـنـاسـب  زحمتکشان در زمینه
های کار و تعطیلی هفتگی و مرخصی و بیمـه و  گرفته تا ساعت

کاری و غیره، درروند پیکارهای طوالنی و ُپـررنـج ولـی  اضافه
های پیروزمند آن را در  آمده است که نمونه دست افتخارآمیزی به

تاریخ مبارزات کارگری کشور خودمان در چند دهـٔه گـذشـتـه 
توان یافت. به پشتوانٔه همین پیشینٔه درخشان است کـه  فراوان می

امروز زحمتکشان جهان، و ازجمله کارگران و زحمتکشان ایران، 
گیری  در برابر تالش اردوی سرمایٔه جهانی و ارتجاع برای بازپس

هـا در  ترین حقوق آن دستاوردهای زحمتکشان، و نقض بنیادی
کـنـنـد. از  های شغلی و سندیکایی، جانانه مقـاومـت مـی زمینه
سو، اردوی سرمایٔه جهانی برای به حداکثر رسـانـدن سـود  یک

کند، و از  ها را سرکوب می ها را متالشی و مقاومت خود زندگی
طور طبیعی برای تأمین یک زنـدگـی  سوی دیگر، زحمتکشان به

کننـد و واکـنـش نشـان  شایسته و شرایط کار انسانی تالش می
دهند. برخورداری از یک زندگی شایسته حـق هـر انسـانـی  می

اندازی در تأمین این زندگی از سـوی هـر نـهـاد  است، و سنگ
خصوصی یا دولتی که باشد، ظلم و ستمی است نابخشودنی بـه 

خـوانـیـد، نـمـونـٔه  های زحمتکشان. آنچه در ادامه مـی خانواده
در انگلستان “  زنجیر سازی” درخشانی است از اتحاد زنان کارگر 

ها، که سرانجاِم شیرین آن پیـروزی  و مبارزٔه جمعی و متشکل آن
 ها بود. کارگران و دستمزدهای بهتر برای آن

*** 
در سدٔه نوزدهم میالدی بیشتر تولیِد زنجیرهای بزرگ دیگر از 
حالت تولیِد کارگاهی درآمده و صنعتی شده بـود. اّمـا تـولـیـد 

برای استفاده در کشـاورزی و وسـایـل “  زنجیرهای کوچک ” 
هـا و  طـور عـمـده در خـانـه خانگی هنوز وجود داشت و بـه

داد.  ها به حیات خـود ادامـه مـی های گوشٔه حیاط خانه اتاقک
طـور دسـتـی  های بسیار کوچک و بـه بیشتِر این تولید در کارگاه

شد که اغلب فاقد تشکـل  توسط زنان و دختران جوانی انجام می
آمـیـز کـار  ای بودند و در شرایطی نامناسب و اجـحـاف اتحادیه

ها، صنعـِت زنـجـیـر سـازی کـوچـک  کردند. درگذر سال می
) Cradley Heath“  ( کرادلی هیـت” تدریج در شهر کوچک  به

ند”در 
َ
 [در انگلستان] متمرکز شد.“ ِوست میدل

شیلـیـنـگ  ٣شد  مزدی که به بسیاری از کارگران پرداخت می
در هفته بود که مبلغی بسیار ناچیز بود. برای مقایسـه، کـارگـران 

شیلینگ در ساعـت  ۶برای دستمزد  ١٨٨٩بارانداز لندن در سال 
اعتصاب کرده بودند. هر کوششی برای بهبود شرایط کـارگـران 

های کوچـک و خـانـگـی، بـا تـهـدیـد  زنجیر ساز در کارگاه
توانست به  شد که می کارفرمایان به ماشینی کردن تولید روبرو می
 قیمت بیکار شدن همٔه کارگران تمام شود. 

، زنـجـیـر سـازان زن در ١٩٠۵در آغاز سدٔه بیستم، در سال 

ــت  ــی ــی ه ــرادل ک
انجـمـن چـکـش ” 

کــاران و زنــجــیــر 
ــی  ــل ــح ــازان م س
کـرادلـی هـیـت و 

را تشـکـیـل “  حومه
ـــد کـــه در  دادن
ــقــت یــک  ــی حــق
اتحادیـٔه واقـعـی و 
ــود کــه  ــل ب اصــی

این  ١٩٠٧شود. در سال  ندرت در تاریخ مبارزاتی این کارگران به این امر اشاره می به
) پیوست و به بخش زنـجـیـر NFWWانجمن به فدراسیون سراسری کارگران زن (

 سازان این فدراسیون تبدیل شد.
ای خـاص  ها بیشتر محلی و متعلق به صنف یا حـرفـه در شرایط آن روز، اتحادیه

های نخسـتـیـن  ای در سال بودند. اما با نیرومندتر و پیکارجو تر شدن جنبش اتحادیه
 های فراگیرتر شتاب گرفت. سدٔه بیستم، روند ایجاد تشکل

کشی شـدیـد در  در کناِر این روند، کارزار عمومی علیه شرایط نامناسب و بهره
ها زن بودند، سرانجام به ایجاد جنبشی در طبقـٔه  بخش صنعت، که اکثر کارگران آن

، در پی انتخاب شماِر اندک اما رو بـه افـزایشـی از ١٩٠٩کارگر انجامید. در سال 
را “  هـای صـنـفـی قانون هـیـئـت” نمایندگان حزب کارگر در مجلس، دولت لیبرال 

ساله در صنعـت زنـجـیـر سـازی  ٧٠-۶٠های کارگری  تصویب کرد که در تالطم
ت دود Black Countyمنطقٔه 

ّ
ٔه فراوان نـاشـی از سـوخـت  [سرزمین سیاه، به عل

سنگ در این منطقٔه بسیار صنعتی] تأثیر چشمگیری داشت. درجـاهـایـی کـه  زغال
ای از صنف یا حرفـه در مـقـایسـه بـا دسـتـمـزد در  نرخ دستمزد رایج در شاخه” 

این قانون امکان  تعیین حداقل دستمزد در “  ازاندازه پایین بود های دیگر بیش بخش
کار، که بـا  ، برای زنجیر سازان دست١٩١٠کرد. در آغاز سال  آن شاخه را فراهم می
ساعت  ۵۵پنی در ساعت، برای  ۵/٢کردند، حداقل دستمزد  چکش دستی کار می

 دو برابر میزان پرداختی رایج در آن زمـان بـود 
ً
کار در هفته، پیشنهاد شد که تقریبا

 ١٢پنی بود) [هر شـیـلـیـنـگ= ۵/٢(برای مقایسه، بهای یک قرص نان در آن زمان 
های زنجیر سازی  پنی]. با نزدیک شدن مهلت اجرای دستمزدهای جدید در کارگاه

کوچک، کارفرمایان اعالم کردند که دستمزدها را مطابق با قانون جدید نخـواهـنـد 
شـده  پرداخت و در ضمن همان شیؤه پیشین پرداخت بر اساس تعداد جنس تحویـل

را ادامه خواهند داد. برخی از کارفرمایان حتی با نیرنگ و فریب زنـان کـارگـر را 
هایی کردند که در آن از حق خود برای دریـافـت دسـتـمـزد  مجبور به امضای برگه

 پوشی کنند. مطابق قانون جدید چشم
وقتی معلوم شد که کارفرمایان تمایلی برای اجرای قانون جدید ندارند، از هـمـٔه 

خواسته شد تـا بـعـدازظـهـر روز “  کارگران زن چکش کار در صنف زنجیر ساز” 
را نصف روز تعطیل کنند و برای شنیدن گـزارشـی دربـارٔه  ١٩١٠آوریل  ١١دوشنبه 

و تأثیر آن بر صنف زنجیر ساز در یک جلسه جمع شوند. “  های صنفی قانون هیئت” 
ای، و آقـای جـی جـی  سخنرانان این جلسه، خانم ِمری مک آرتور، فعال اتحادیه

 بودند.“ اتحادیٔه ضد شرایط نامناسب کار”مالون، رئیس 
های کرادلی و حـومـٔه  کارگر زنجیر ساز در کارگاه ٧٠٠٠در آن زمان در حدود  

نـفـر از  ٨۵٠کردند که دوسوم آنان زن بودنـد. در حـدود  کرادلی هیت کار می
ت نپذیرفتن موضع کارفرمایان در سرپیچی از اجرای قانـوِن حـداقـل 

ّ
کارگران به عل

مزد، دست به اعتصاب زدند، یا اینکه قبل از آنکه اعتصاب کنـنـد، کـارفـرمـایـان 
 ها را پشت درهای بسته گذاشتند. ها گرفتند و آن ها را به کارگاه جلوی ورود آن

-های محوری در ایـن مـنـاقشـٔه کـارگـری  خانم مک آرتور یکی از شخصیت
) در NFWWکارفرمایی بود. او در مقام رهبر فدراسیون سراسری کـارگـران زن (

گـری در مـجـلـس، و  فشار آوردن به صاحبان قدرت و پیش بردن کارهـا، البـی
توانست نقش مهمی بـازی کـنـد. او “  های صنفی هیئت” توجه مطبوعات و  جلب

پـونـد (مـعـادل  ۴٠٠٠های مالی به مبلغ هنگـفـت  آوری کمک همچنین در جمع

 11ادامه  در صفحه 
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پوند به ارزش پول امروز) برای صنـدوق اعـتـصـاب نـقـش  ٣٧٠٫٠٠٠
ای داشت. بـه پشـتـوانـٔه هـمـیـن کـمـک مـالـی بـود کـه  برجسته
کنندگان توانستند مبارزٔه خود را به مدتی طوالنی ادامه دهـنـد.  اعتصاب

شـود  هایی که در این پیکار کمتر به آن پرداختـه مـی یکی دیگر از نکته
ای که در این منـاقشـه انـجـام گـرفـت،  این است که بیشتر کار عملی

ازجمله  وظیفٔه سنگین حفظ اتحاد زناِن کارگر و پشـتـیـبـانـِی فـعـاالن 
م) بود، چون خـانـم ١٩۵٢  -١٨٧١ای مرد به عهدٔه جولیا وارلی ( اتحادیه

 مک آرتور مجبور بود بیشتر وقت خود را در لندن بگذراند.
سالگی در کارخانه پشم و کـامـوای  ١٣اش را در  وارلی زندگی کاری

) در شغل ُرفتگری شروع کرد. در کرادلی هـیـت Bradford بَردفورد (
ای کـه  اوضاع خیلی حاد شده بود. جمع زیادی از زنان از امضای برگه

های صنفی دربارٔه حداقل دستـمـزد  کارفرمایان را از اجرای قانون هیئت
(شهریـور  ١٩١٠اوت  ٢٧کرد، خودداری کرده بودند. در روز  مستثنا می

ها را به روی کارگران بستند و از  ش) کارفرمایان درهای کارخانه١٢٨٩
 ها به محل کار جلوگیری کردند. ورود آن

پیمایی خیابانی  در هفتٔه اول اعتصاب، نشست همگانی کارگران به راه
های شور آور منتهی شد. شعبٔه کرادلی هیـِت  آنان همراه با خواندن ترانه

فدراسیون سراسری کارگران زن همچنان برای تأمین زندگـی کـارگـران 
 ٢١٢کرد. در هفتٔه نخست اعتصـاب،  ها کمک مالی می اعتصابی به آن

کارگر که عضو اتحادیه نبودند هـرکـدام بـه  ٢٠٢کارگر عضو اتحادیه و 
شیلینگ و نیم دریافت کردند. تأثیر این کـمـک  ٢شیلینگ و  ۵ترتیب 

دهنده بود. در هفتٔه دوم، تعداد کارگرانی که از این کـمـک  مالی تکان
کـارگـر غـیـر  ۴٣٠کارگر عضو اتحادیه و  ٢٢۶مالی برخوردار شدند به 

عضو افزایش یافت. در همین هفته، یک تظاهرات رسمی ترتـیـب داده 
) Graingerنفر از مردم در مقابل دبستان محلٔه گرینـجـر ( ۵٠٠٠شد و 

تجمع کردند. صف تظاهرکنندگان، که دستٔه موزیک کواری بـانـک (
Quary Bankکرد، تا کرادلی و دروازٔه کولی  ) پیشاپیش آن حرکت می

 )Colley رفت و دوباره از همان مسیر به محل اّول بازگشت. خیلی از (
پیمایی آورده بودند. هـمـه  تظاهرکنندگان کودکانشان را نیز با خود به راه

مک آرتور که از لندن آمـده   دقت به سخنرانی وارلی و نمایندٔه خانم به
ای شاد داشتند و حتی احسـاس  دادند. زنان کارگر روحیه بود گوش می

آوری کمک مالـی  ای از زنان برای جمع کردند. هر شنبه عده رهایی می
) و سـراسـر Birminghamبه مناطق دوردست و حّتٰی تا بیرمنـگـام (

گشـتـنـد.  رفتند و با دستی ُپر بـازمـی می“  سرزمین سیاه” منطقٔه صنعتی 
آوری پول در خـیـابـان  پرسید که آیا اجازٔه جمع ها نمی کس از آن هیچ

هایشان را به صدا درآورند و نـدا  رادارند یا نه. فقط کافی بود که ظرف
پشتیبـانـی مـردم از “  به اعتصاب دختران کرادلی کمک کنید!” دهند: 

هـای بسـیـار  ها نـیـز گـزارش کنندگان چشمگیر بود و روزنامه اعتصاب
اکسپرس در شمارٔه روز اّول  کردند. روزنامٔه ِدیلی شورانگیزی منتشر می

)، Patience Roundای دربارٔه خـانـم رانـد ( خود مقاله ١٩١٠سپتامبر 
زنجیر ساز اعتصابی که بیشتر از  ١٢و یکی دیگر از “  ساله ٧٩اعتصابِی ” 

 Birminghamسال داشتند منتشر کرد. نشریٔه بیرمنگام دیسـَپـچ ( ٧٠
Despatch سالگی زنجیر سـازی  ١٠) هم دربارٔه این خانم نوشت که از

ها با اشاره به افق زندگی محدود خانم رانـد  کرده است. این گزارش می
گاه از محدودٔه کرادلـی هـیـت خـارج نشـده  اش هیچ در زندگی” که 
، دربارٔه زندگی خصوصی او نوشتند که برای تأمـیـن مـعـاش و “ است

ای نداشته است جـز ایـنـکـه از  هزینٔه نگهداری شوهر معلولش، چاره
ها از قول خانم راند نوشتنـد  طلوع تا غروب آفتاب کار کند. در روزنامه

وقـت فـکـر  این روزها، روزهای خیلی خـوبـی اسـت... هـیـچ” که: 
در آن “  کردم که برای تحقق حقوق زنان زندگی و مبـارزه کـنـم. نمی

تن از  ٣٢٠تن از کارگران زن پشت درهای بسته مانده بودند که  ۶٣٨زمان 
 ٨٠٠ها عضو نبودند. درمجموع  تن از آن ٣١٨ها عضو اتحادیه بودند و  آن

کـردنـد و  کارگر اعتصابی از صندوق اعتصاب کمک مالی دریافت مـی
 
ً
توان گفت که به این دلیل بود که کارگران توانستند بـه  با اطمینان می تقریبا

درصـد از  ۶٠که در عرض یک ماه،  طوری اعتراض خود ادامه دهند، به
کارفرمایان موافقت کردند که حداقل دستمزد قانونی را بپردازند. اکـنـون 
زماِن انتظار بود. در هفتٔه سوم اعتصاب، در یـک روز دوشـنـبـه، یـک 
گردهمایی اعتراضی در برابر تئاتر ِامپایر برگزار شد. در هفتٔه چهارم نیز این 

دار با پـرداخـت دسـتـمـزد  کارخانه ٣۵گردهمایی تکرار شد. تا آن زمان 
م سپتامبر، یعنی در هفتٔه پنجم مـنـاقشـٔه ٢۴کامل موافقت کرده بودند. در 

وفصل منـاقشـه دارد  کارگران و کارفرمایان، دیگر روشن بود که روند حل
تر و  های کوچک رود. صاحبان کارخانه خوبی به سود کارگران پیش می به

اند دستمزدها را بر اساس نرخ مصوب هیئت  واسطه اعالم کردند که آماده
شرط آنکه کارفرمایان عمده موافقت کنند که فقـط بـه  صنفی بپردازند، به

اند جنس سفـارش  هایی که پرداخت با نرخ قانونی را پذیرفته چنین کارخانه
شدٔه قـانـونـی  کارگر عضو اتحادیه با مزد تصویب ۶٠٠دهند. در این زمان 

کارگـر غـیـر عضـو  ٢٨٠کارگر عضو اتحادیه و  ١۴٠کردند، ولی  کار می
هنوز درگیِر مناقشه بودند و به توافق نرسیده بودند. در هفتٔه ششم، در یک 
روز یکشنبه، گردهمایی بزرگ دیگری در تئاتر ِامپایر برگزار شد که این بار 
سخنرانان اصلی آرتور هندرسون، رهبر فراکسیون حزب کارگر در مجلس، 

 نویس مشهور، بودند. )، داستانJohn Galsworthyو جان گالزُورتی (
داران واسطه را رد کـردنـد و اخـتـالف و  کارفرمایان پیشنهاِد کارخانه

شـد.  مناقشه به ماه اکتبر کشیده شد، ضمن آنکه روز به روز حادتر نیز می
ها تـبـدیـل شـد،  کار از گفتگو به تظاهرات ایستاده در برابر تمام کارخانه

 
ً
خوانند. سرانجام تـوافـق  می“  گام بعدی” عملی که امروزه آن را اصطالحا

ای به عمل آمد که نشان از کوتاه آمدن کـامـل کـارفـرمـایـان  غیرمنتظره
ای  داران واسطه داشت. همٔه کارفرمایان موافقت کردند که فقط با کارخانه

کـم  اند معامله کنند. تا آن زمـان دسـت که دستمزدهای جدید را پذیرفته
 دار واسطه دستمزدهای قانونی جدید را پذیرفته بودند. کارخانه ١٣۵

در همان روز، در تجمعی از زنان که در دبستان محلٔه گرینجـر بـرگـزار 
داده است، پـیـروزی  شد، حاضران همگی بر این نظر بودند که آنچه روی

اند. بـه  ها در ده هفتٔه گذشته به دنبال آن بوده قطعی و کاملی است که آن
شماری برای پایان دادن بـه اعـتـصـاب و  این زناِن کارگر پیشنهادهای بی

کـرد، فـقـط و  ها را راضی مـی شده بود، اما آنچه آن بازگشت به کار داده
 چیز دیگر. هایشان بود و نه هیچ فقط دستیابی به همٔه خواست

نکتٔه جالب دیگر اینکه در این نبرد حّتٰی یک کارفرما ورشکست نشـد، 
ای هـم بـه خـارج از  هیچ زنی کارش را از دست نداد، و هیچ کارخانه

 کشور منتقل نشد.
 انگلیسی مورنینگ استار، به نقل از 

ٔ
(برگرفته از نشریه

، از انتشارات حزب “تاریخ ما: بیداری زنان”جزؤه 
 کمونیست بریتانیا)

 ادامه  درس هايي از تاريخ مبارزات  ...
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چپِ اروپا نيرومندتر 
 شود مي

حزب كمونيست يونان كه هنـوز از     »كشور اميدواركننده و براي اروپا مثبت است.       
، پـس     درصد آراء را از آن خود كرد. سيريزا          6زند نيز       همكاري با سيريزا سرباز مي    

از كسب اين آرا، بالفاصله درخواست انتخابات زودهنگام را كرد كه از سوي آتـن               
 اما ائتالف حاكم ممكن است ديگر نتواند براي مدتي طوالني پابرجا بماند.  رد شد.

تا   1353حزب دمكراسي نوين و پاسوك از زمان بازگشت به دمكراسي در سال             
 80پاي  هم بر يونان حكومت كردند  و درمجـمـوع                پيش از بحران رياضت، پابه    

اند  درصد آرا را توانسته   30كردند، اما اكنون درمجموع تنها        درصد آرا را دريافت مي    
 به خود اختصاص دهند.

ميليارد يورو بدهكاري بانكي      130در اسپانيا با بيش از شش ميليون بيكار و               
درصد افزايش يـافـت.       18بابت كمك مالي دولت، رأي چپِ غير سوسياليست به     

رأي به آراي خـود  هزار 900شود  ها پشتيباني مي چپ متحد كه از سوي كمونيست 
درصد آرا افزايش داد كـه        10ميليون يا     1/5اضافه كرد و مجموع آراي خود را به         

رود. چـپ        بهترين پيامد انتخاباتي براي چپِ متحد بشـمـار مـي        1375از سال  
باالتـريـن آراي       1310خواه در استان كاتالونيا براي نخستين بار از دهه            جمهوري

انگيزترين پيروزي    اين ناحيه ثروتمند شمال شرقي را نيز به دست آورد. اما شگفت            
نصيب حزب اينديگنادوس شده است كه سه ماه پيش از درون جنبـشِ اشـغـال                 

اي اندك اما كـارزاري     موس برآمد و تأسيس شد. اين حزب توانست با بودجه           پوده
ساله علوم سيـاسـي و مـجـري             35پرسروصدا با رهبريِ پاپلو ايگلسياس، استاد       

اي چشمگير دست يابد. هـر       درصد آرا را از آن خود سازد و به پيروزي           8تلويزيون،  
هاي عمده، توقـف بـيـرون       در لغوِ بدهي  »پوده موس«و  »چپ متحد«دو حزب  

هاي پرداخت يارانه و پايان دادن بـه          هايشان، ملي كردنِ بانك     راندن مردم از خانه   
فـهـم بـود كـه پـس از                 اند،  بنابراين قابل ها باهم دمساز بوده     سازي  خصوصي
برآيد .اما ممكن است كه          »پوده موس «درپي ائتالف با        «چپ متحد   «انتخابات،

رو شـود كـه         اين حركت با مقاومت برخي از هواداران جنبش اشغال اسپانيا روبه          
اعتـبـارشـده در نـاحـيـه             هاي بي   نسبت به همكاري ائتالف چپ با سوسياليست      

 اند.   آندالوسيا بدگمان
گويند كـه هـمـكـاري بـا              مي  »پوده موس «در اروپا، رهبران و هواداران           

، برنده انتخابات يونان، را خواستارند. برخي بر اين باورند كه اين حـزب                »سيريزا«
اي كه بيشتر ضـد نـظـام و             گيري  ايتاليا با موضع    »پنج ستاره «همسان با جنبش    

كمتر سياسي باشد به فعاليت خواهد پرداخت. ايـن انـتـخـابـات بـراي حـزب                       
درصـد كـاهـش        23درصد در پنج سال پيش به      39سوسياليست كه رأي آن از      

، پس    آلفردو پرز روبالكابا، رهبر اين حزب        شود.   يافت شكست بزرگي محسوب مي    
كه دولت بـه رهـبـري          »حزب مردمي «از اعتراف به اينكه نتوانسته به حمالت        

ماريانو را در دست دارد پاسخي شايسته بدهد، از مقام خود استعفا كرد. استعـفـاي                  
رسـد     روبالكابا، به بحران درون فراكسيوني در حزب منجر گرديد كه به نظر مـي         

كشـي را      دمكراسي در اسپانيا كه جشن براي اجرايي شدنِ برنامه رياضت           سوسيال
دنبـال گـرديـد،        »حزب مردمي راجوي  «ازآن و با شتاب از سوي         آغاز كرد و پس   

ها كـه       ها بارأي دادن به  دمكرات       ايتاليايي ورزد.   اكنون براي بقاي خود تالش مي     
شوند، مسيري متفاوت با جنوب اروپا انتخاب كردند، اما           خوانده مي     »چپ  -ميانه«

هاي مشابه خود با هيجان و شورمندي بيشتري در پي اصالحات             در قياس با حزب   
هـاي     درصد آرا را كسب كردند كه چنين موفقيتي از سـال   40ها    اند. آن    نئوليبرالي

ها براي هيچ حزب ديگـري پـيـش نـيـامـده                 جز براي دمكرات مسيحي     1320
بين وارثـانِ        »سازش تاريخي«نتيجة     »چپ -ميانه«بود .درواقع، اينكه حزب   

 13ادامه  در صفحه 

اين تنها راست افراطي نبود كه در انتـخـابـات             «تام گيل  «به گفتة   
هاي اتحاديه اروپا را رد كرد، بلكه چپ راديكـال            اروپا بارأيش سياست  

كشي نيز بـا چـنـيـن           هاي رياضت   هاي جديد مخالف سياست     و حزب 
 هايي در اين انتخابات شركت كردند. گيري موضع
درصد رسيـد و       17شده به چپ راديكال به        در پرتغال، رأي داده       

درصد آرا، سـومـيـن         صدم  68و    12ها و سبزها با       ائتالف كمونيست 
نيروي سياسي با سه كرسي پارلماني گرديد. براي حزب كمونـيـسـت              

هـاي     پرتغال، كه پس از حزب كمونيست يونان از منتقدترين حـزب           
 25چپ راديكال در اتحاديه اروپا است، اين بهترين نتيجه در طـول       

، دبـيـر كـل حـزب           »جرونميو دسوسا «تواند باشد.      سال گذشته مي  
انتقاد صريح مردم پـرتـغـال از         «    كمونيست پرتغال، شكست دولت را    

هـا     گروهي كه در قياس با كمـونـيـسـت      -» بلوك چپ«خواند.    »آن
ريـزشِ     -هاي اتحاديه اروپا دارد تر در انتقاد به سياست موضعي ماليم 

درصـد را در ايـن            دهـم 7و   4درصد به  دهم7و   10هايش از   رأي
انتخابات شاهد بود.  حزب سوسياليسـت بـاوجـودآنـكـه يـكـي از                    

يـكـي از        كـه    -بـود 1390جانبه در سـال        امضاكنندگان پيمان سه  
در اروپا بود كه به پـرتـغـال       »ثبات اقتصادي«هاي ناپسندترين برنامه 

كشـي     اش را برضد رياضـت      گيري  تازگي نيز موضع    و به   -تحميل شد 
 31انتخابات اخير شد. حزب سوسياليست            شدت بخشيده است، برنده   

درصـد  دهم 7و   27درصد آرا را از آنِ خود كرد.  اين در برابر           دهم  5و  
دمكرات و حـزب        آرايي است كه ائتالف دست راستيِ حزب سوسيال       

CDS .به دست آوردند 
هـاي مـتـعـصـبـانـه            اين دو حزبِ دست راستي، به خاطر سياست       

شان، باهم اين نتيـجـه را بـه             گرفته شده   وقمع اقتصادي در پيش     قلع
نـام     هاي توجه برانگيز، نيز برآمدنِ جنبشي به          دست آوردند. از نتيجه    

شناسي  با خاسـتـگـاهـي      زيست و بوم در عرصه محيط » حزب زمين«
اش تغيير و انجام اصالحاتي در      گرا است كه در كارزار انتخاباتي       راست

را خواستار بـود. ايـن پـيـمـان،             ،  1386، مصوبه سال      پيمان ليسبون 
ويژه درزمينة تعيين بودجه محدود كـرده اسـت.            خودكفايي ملي را به   

گسترده بر مواد غذايي در مـبـارزة        با شعارخودكفايي   »حزب زمين «
هـاي حـفـاظـت از            انتخاباتي وارد شد. اين حزب بر بستر سياسـت         

آميز اما با ماليمت، از اتحاديه اروپـا،          گيري انتقاد   زيست و موضع    محيط
 درصد آرا را كسب كند. 7/1طور غيرمنتظره توانست  به

ها بسيار ضعيف بود و اين نـزاعـي را مـيـان              پيروزي سوسياليست 
رهبران حزب باعث شده است، ازجمله آنتونيو كوستا (شهردار پرقدرت           

اش را براي به چـالـش كشـيـدن              ليسبون، پايتخت پرتغال) آمادگي    
 آنتونيوخوزه سگورو، رهبر حزب  سوسياليست، اعالم كرده است.

ترين پيامد مثبت در اين انتخابات در پايتخت ريـاضـت و            مهم     
) Syriza. حزب سيريزا (        ركود اتحاديه اروپا يعني يونان به دست آمد       

، نامزد رياست اتحاديه اروپا، بيشتـريـن        »آلكس تسيپراس «به رهبري   
را را به دست آورد، و  درصد آدهم  5و   26آرا را دريافت داشت. سيريزا       

دهـم  7و     22  «دمكراسي نوين «كار حاكم     در برابر آن، حزب محافظه    
درصدي را به   8بارِ رأي مصيبت    »پاسوك «و حزب متحدش  درصد آرا   

دست آورند. نتيجه باالتر براي سيريزا اوايل ماه در انتخابات شوراهاي            
ترين ناحيـه     ، بزرگ »آتيكي «شهرها به دست آمد كه توانست كنترل        

كشور را به دست آورد. پاناگيوتيس الفازانيس، يكي از نمـايـنـدگـان               
در تاريخ سـيـاسـي      «سيريزا در مجلس، به خبرگزاري بلومبرگ گفت:    

يونان اين نخستين بار است كه يك حزب چپ راديكال در انتخاباتـي             
رسد. نتيجه انتخابات يـونـان بـراي             بارأي بسيار باال به پيروزي مي     
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حزب دست راستي رهبر فقيد دمـكـرات         
و جنبش   -» جيوليو آندره ئوتي  «  -مسيحي

هـاي    يعني كمونيست   -بزرگ ديگر ايتاليا    
هستند، نبايد ما  -پيرو تولياتي و برلينگوئر     

گويـنـد كـه       را متعجب سازد.  ناظران مي   
دهندگان دمكرات با تمايلي كـه بـه            راًي

اند، پس از به بـازي         رهبري تازه پيداكرده  
 »يِ بپه گـريـلـو     جنبش پنج ستاره  «گرفتن

كه نتوانست جايگاه اول خود را حفظ كند،        
انـد.     جاي گذشته خود برگشـتـه       دوباره به 

دريـده    اگر چه رهبري دهان     »په گريلو   به«
 -شـود    گونه كه خطاب مـي      آن  –و ريشو   

پنجم آراي او و       توان از يك    است، اما نمي  
اش برضد فساد و نظام موجود، و          كار پايه 

انتقادش به اتحاديه اروپا و فـراخـوانـش          
براي خروج ايتاليا از عضـويـت در آن،              

پوشي كرد و او را كـنـار گـذاشـت.              چشم
  »مـاتـئـو رنـزي      «بدون ترديد جايگـاه      

و بيرون از دايرة     نفس  عنوان رهبري تازه    به
هاي پيش از انتخـابـاتـش         حزبي و فعاليت  

براي كاهش ماليـات بـراي قشـرهـاي           
اند. اما     درآمد در موفقيت او اثرگذار بوده       كم

بيشترين عدة نمايندگان در مجلس اروپـا        
تواند باشد. و      بديلي براي قدرت در رم نمي     

در پايتخت ايتاليا سيلويو برلسكونيِ، كه به       
خاطر جرم فساد مالياتي محكوميت گرفته      
است، باوجوداين، هنوز فعـال اسـت. بـا            

هـاي     ها و حمله    تسلط و نفوذش بر رسانه    
مداوم به سروري آلمان و صدراعظـم آن         
آنگال مركل بر ايتاليا، توانسته اسـت بـا           

درصد آرا به رده سوم نتـيـجـه           17كسب  
تـوان از       انتخابات برسد. بنابراين نـمـي       

ضرورت همكاري و ائتالف با پشتيبـانـان        
سياسي او اجتناب ورزيد. آنچـه قـطـعـي            

، نه به معناي تأييد      »رنزي«است، رأي به    
گـونـه كـه         نئوليبرال، آن      »اصالحات«
خواهـد، بـلـكـه رأي بـه              سي مي   بي  بي

دگرگوني است. نرخ بيكاري در ايتاليا بـه          
درصد رسـيـده و بـه            13سابقه    رقم بي 

 -گيري در مـيـان جـوانـان           بيماري همه 
درآمـده     -همچنان كه در يونان و اسپانيا     

 است.
كشور ديـگـر دسـتـمـزدهـا            17در      

اند، شكاف و نابرابريِ      يافته  شدت كاهش   به
ثروت در جامعه رو بـه افـزايـش اسـت،             

تكه شده و يا      خدمات بنيادي همگاني تكه   
طور كامل در كنار ديگر منابع ملي بـه            به

شوند، و بدهـي    بخش خصوصي واگذار مي   
تر از هميشـه      كشور هنوز بزرگ و يا بزرگ     

است. سؤال اين است كه، چـقـدر طـول            
ها ماننـد ديـگـر         خواهد كشيد تا ايتاليايي   

شان دريـابـنـد كـه بـه             همتايان اروپايي 
هاي موردنيازشان دست نخواهند      دگرگوني

يافت و اينكه آنان بـه بـازي گـرفـتـه               
 شوند. مي
� 

ماجراجویی های نظامی و ضد انسانی دولت اسرائیل و 

 خطر آن برای کل منطقه

جهان با نگرانی سیاست هـا 
کارانـه دولـت  و عملکرد جنایت

اسرائیل در غزه را کـه اکـنـون 
نزدیک به سه هفته است ادامه 

تـوانـد بـه بـحـران  یافته و مـی
جانبه و خطرناکی در همـه  همه

منطقه دامـن بـزنـد، دنـبـال 
کــنــد. اظــهــار نــظــرهــای   مـی

سخنگویان دولت اسـرائـیـلـی 
دهـد کـه  وضوح نشـان مـی به

هدف اصـلـی ایـن دولـت از 
ماجراجویی جدید ممـانـعـت از 
حل معضل فلسطین از طریـق 
صلح آمـیـز و تـخـریـب رونـد 

گـیـری  هـا و اوج داند که در صورت ادامه درگـیـری گیری دولت اتحاد ملی فلسطین است.    اسرائیل می شکل
تـوانـنـد مـوانـع بـزرگـی بـر سـر راه بـرخـی  طلب و ماجراجو می های نظامی این کشور، نیروهای جنگ اقدام

متحده ایجاد کنـنـد.  اظـهـارات  ای و ازجمله روند مذاکرات کنونی  بین ایران و ایاالت های منطقه نامه موافقت
تنها راه «رژیم، در روز های اخیر، و ابراز این نظر که:  »فقیه ولی«های سیاسی کشور و ازجمله  برخی شخصیت

سخنان غیر مسئوالنه ای است که بی شک به نفع  سیاست دولـت  »عالج نابودی و از بین رفتن اسرائیل است
اسرائیل و در توجیه اقدام های سرکوبگرانه این کشور در رابطه با خلق فلسطین و ادامه جو تشنج و درگیـری در 

خواه در ایران و جهان سیاسـت  طلب و ترقی منطقه عمل می کند. به باور حزب توده ایران و همه نیروهای صلح
درست، تشدید فشار بین المللی، تحریم گسترده جهانی بـر ضـد دولـت اسـرائـیـل و مـحـدود کـردن تـوان  

 آویو است.  افروزان حاکم در تل جنگ
 

 :سابقه اسرائیل انزوای بی
با ادامه و گسترش حمله نظامی ارتش اسرائیل به نوار غزه و افزایش شمار کشته و زخمی شدگان ماجراجویی 

ها در فلسطین و در جهان بر ضد این اقدام های غـیـر  جدید دولت دست راستی حاکم درتل آویو، موج اعتراض
 اطـالع داد   »حزب مردم فلسطین«انسانی شدت گرفته است. نماینده 

ً
در گفتگویی با نمایندگان حزب ما اخیرا

اند تا مردم  و زحمتکشان را بـرای شـرکـت مـوج سـوم    که نیروهای مردمی فلسطین تصمیم هماهنگ گرفته
القول اعالم کردند کـه  ها متفق ، که تا اعاده حق مردم فلسطین ادامه خواهد داشت، بسیج کنند. آن»انتفاضه«

 مبارزه با اشغال گران اسرائیلی را تا تعهد اسرائیل به اتخاذ مواضع سازنده در مذاکرات صلح ادامه خواهند داد. 
تحمل" و حمالت اسـرائـیـل را  محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین وضعیت در غزه را "غیرقابل

هـا نـفـر از  های اعتراضی گسترده ای مـیـلـیـون "جنایت علیه بشریت" خوانده است.  در روزهای اخیر در اقدام
ها آمدند و  با سر دادن شـعـارهـای  نیروهای صلح طلب و ترقی خواهان جهان در کشورهای مختلف به خیابان

همبستگی با مردم فلسطین انزجار خود را از ادامه سیاست های دولت اسرائیل و  سکوت آمریکا و دولت هـای 
ترین  داری صحنه تجلی بزرگ های کشورهای اصلی و عمده  سرمایه های پایتخت اروپایی اعالم کردند.  خیابان

ها و شهـرهـای بـزرگ کشـورهـای  ها نفر در پایتخت تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین شده است. میلیون
حمله نظامی به غزه و کشتار مردم فلـسـطـیـن را «امپریالیستی و ازجمله  لندن، پاریس، رم، تورنتو با شعارهای 

خواهان توقف ماشین جنگ دولت اسرائیـل شـدنـد.     »یک جنگ نیست بلکه کشتار است این«، »متوقف کنید
طـلـبـان از سـایـر   اعضا و هواداران حزب توده ایران در بیشتر این کشورها در صفوف مشترکی همراه با صـلـح

 های سیاسی به وظیفه انترناسیونالیستی خود در حمایت از خلق فلسطین عمل کردند.  جریان
خانم ناوی پیالی،  کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، هفته پیش اخطار کرد که حـمـالت هـوایـی 

ها نفر غیرنـظـامـی  ها و بیمارستان مدارس، مساجد که در جریان آن ده اسرائیل و بمباران هدف قرار دادن خانه
عنوان جنایات جنگی موردبررسی قرار گیرد. او  اظهار داشـت کـه شـورای  تواند به اند، می شده فلسطینی کشته

های غیرقانونی را موردبررسی قرار خواهد داد.  منابع مطلع سازمان  حقوق بشر سازمان ملل هرکدام از این اقدام
ها غیرنظامیان فلسطینی  درصد آن ٧۵نفر است که  ١٠٠٠شدگان نزدیک به  اند که تعداد کشته ملل اعالم کرده

دهند.  کمیساریای عالی سازمان ملل اضافه کرد  کـه  باشند که زنان و کودکان بیشترین گروه را تشکیل می می
های جدی درباره بی توجـهـی اسـرائـیـل بـه قـوانـیـن  خصوص کودکان، نگرانی کشتار غیرنظامیان در غزه به

 های جهانی در رابطه با عدم هدف قرار دادن غیرنظامیان را ایجاد کرده است. نامه المللی و موافقت بین
 

سازمان ملِل، نهادهای انسان دوست و نیروهای ترقی خواه و صلح دوست جهان نـبـایـد و 
خود را بر این فاجعه انسانی و این جنایات به بندند.  باید دولت اسرائیل را بـه   توانند چشم نمی

های مهمی را به گردن  قبول آتش بس وادار کرد.  جنبش صلح جهانی در این رابطه مسئولیت
    ها گذاشته است. ما در مقابل تاریخ  متعهدیم.  خلق
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، در رابطه »جنبش پیشروی کویت«گزارش سیاسی 

 مردمی و باال گرفتن موج  با اوج
ِ
گیرِی جنبش

 سرکوب در کویت

 کویت آبستن حوادث است!

جنبش مردمي در كويت مجدداً و باقدرت به راه افـتـاده اسـت. در                  
آميز مردم با سركـوب پـلـيـسـي و               هاي اخير تظاهرات مسالمت     سال

بازداشت صدها فعال سياسي و جوانان دختر و پسرِ معترض همراه بوده            
هاي واهي و      مدت، اتهام   هاي طوالني   است. حكومت كويت با بازداشت     

هـا و       كرد به اعتـراض  ناپذيرِ اين فعاالن، گمان مي    هاي پايان   محاكمه
 اي پايان داده است. جنبش توده

انتشارِ چندين نوار صوتي و تصويريِ افشاگرانه كه در كشور سويـس            
اي بـه      شويي  هاي اخير، از غارت ثروت ملي و پول         اند، در ماه    شده  ضبط

حكـايـت     »آمريكانا«ارزش ميلياردها دالر از سوي شركت مواد غذايي         
وزير سابق) و جاسم الخـرافـي          دارند. شيخ ناصر محمد الصباح (نخست       

مجريـان    »مريكاناآ«(رئيس سابق مجلس و مالك شركت مواد غذايي          
، » هـارديـز  «هاي     ، شركت »آمريكانا«ايِ    اند. شركت زنجيره     اين توطئه 

، »تاكـو بـيـل     «،  »كاستا كافي «،  »پيتزا هات «،  »فرايد چيكن   كنتاكي«
و چندين شركت مـواد        »مرغ تكا «،  »باسكن روبنز «،  »كرسپي كريم «

كـنـد.      المللي در ديگر كشورهاي عربي را نمايندگـي مـي            غذاييِ بين 
در پـادشـاهـي     »مريكاناآ«دهند كه شعبة شركت     ها نشان مي    افشاگري

سعودي اين رسواييِ مالي را به بار آورده است. همكاري بـا دشـمـن                  
 »ليكـود «و حزب  »شارون«صهيونيستي، پشتيباني از كمپين انتخاباتيِ  

هاي روابط جنسي وزير دارايي سابق (مصـطـفـي              در اسرائيل، رسوايي  
شـده در      الشمالي) با يكي از مديران (زن) بانكي كه ميلياردهاي غارت            

اند و تجارت مخفيانة سالح، بخش ديـگـري از ايـن                 شده  آن سپرده 
 گيرد. ها را دربر مي افشاگري

هاي سنگين مالـي بـه نـام            هاي منتشرشده، از حواله     سند و مدرك  
رئيس و اعضايِ دادگاه قانون اساسي و شوراي عالي قضـايـي پـرده                

دارند. مسلم البراك، نماينده سابق مجلس، دردهـم مـاه ژوئـن                 برمي
هاي متعـدد، از       ضمن ارائة سند و مدرك      ،»االراده«گذشته، در ميدان    

زاده احمد الفهد و چند تن ديگـر از       همدستي و آلودگيِ مدير دفتر شيخ     
رتبة اداري كشور در اين رسوايي، پـرده بـرداشـت. او                 مسئوالن عالي 

رأي «همچنين از فساد دستگاه قضايي در حمايت از فرمان معروف به            
رأي «فـرمـان        هاي مردم در اعتراض بـه       سخن گفت. توده     1 »يگانه
 دو بار انتخابات [مجلس] را تحريم كردند. ،»يگانه

انتخـاب گـرديـد، در         »رأي يگانه«مجلسي كه با استفاده از قانون       
رأي «عمل، راه را بر ايجاد هرگونه فراكسيون مخالفي بست. قـانـون               

كنندگان حق انتخاب يك نفر از ميان چهار كانديدا را     به انتخاب  »يگانه
هـاي     دهد. تصويب و اجراي اين قانون بر تجزيه و تفرقه بين گروه   مي

اي) در كويت افـزود. بـر             اي ـ فرقه    مختلف اجتماعي (مذهبي ـ قبيله     
         رغم انتخاب و تشكيل اين مجلس [پارلمان] صوري و بازيچـة دسـت

هايي براي دستگاه حاكـم در         حكومت، اين مجلس دردسرها و مشكل     
 هايش، به وجود آورد. ها و برنامه جهت پياده كردنِ سياست

ترين   توان بزرگ   استعفاي پنج نماينده مجلس و دو وزير كابينه را مي         
دانسـت.     60جمعي پس از انتخابات فرمايشي در دهه           استعفاي دسته 

هاي آن     اين استعفا، بحرانِ دستگاه حاكم را شدت بخشيد و بر نگراني          
 هاي مردم افزود. از باال گرفتن نارضايتي

طـور    رود كه به    هايي پيش مي    سوي اجراي سياست    حكومت كويت به  
شوند.   مستقيم به وخامت وضعيت گذران زندگي روزمرة مردم منجر مي         

هايي از آموزش و بهداشت عمـومـي و حـذف               سازي بخش   خصوصي
 ها هستند. تأمين اجتماعي ازجمله اين سياست

هـايـي بـا        ها، كه تشكل   »تعاوني«سازي    تالش در جهت خصوصي   
ها از زمـان       »تعاوني«اند، نيز در برنامه حكومت است.    مالكيت جمعي 

هـا بـراي        تأسيسشان در قرن گذشته، در جلوگيري از افـزايـش قـيـمـت               
اند، نقـش مـهـمـي          ها بوده  »تعاوني«دارِ اين     كنندگاني كه خود سهام     مصرف
 اند. داشته

، 2  »واگـذاري   –بـرداري    بـهـره    –ساخـت «حكومت كويت با اجرايِ پروژة      
داران    هايي را كه در مالكيت دولت بودند به بخش خصوصي، سـرمـايـه               زمين

ناپذيـر    ها واگذار كرد. پيامد اجرايِ اين پروژه، ضررهاي جبران           بزرگ و شركت  
ها پيش در     جمعيت و خصوصاً آناني بوده است كه از سال          هاي كم   براي خانواده 

هزار خانوار براي دسترسي      110اند. بيش از       نوبت واگذاري مسكن دولتي بوده    
اند. افزايش بيـكـاري        هاي دولتي در انتظار نوبت      به مسكن با استفاده از امكان     

هـاي     التحصيالن دانشگاهي به حدي است كه فرصـت         در كويت در بين فارغ    
هاي معروف، تنها در بـخـش           التحصيالن از دانشگاه    شغلي موجود براي فارغ   

الـتـحـصـيـالن دورة           تنها فـارغ  (امنيت) بوده است و اين وضع نه        »حراست«
 گيرد. هاي باالتر را نيز دربر مي كارشناسي، بلكه دارندگان مدرك

خواري، رشوه، افزايش فساد در سيستـم حـكـومـتـي و                 نظر از رانت    صرف
هاي گذشته و ناتـوانـي در اجـراي             هاي توسعه در سال     بازماندن آن از پروژه   

شـده،     بـيـنـي     ها از زمان پيش     ها ـ حتي پس از گذشت مدت        بسياري از پروژه  
توان گفت كه دستگاه اداري براي ارائه هرگونـه خـدمـاتـي بـه           جرئت مي  به

شهروندان ناتوان و ناكارآمدند. بخش درماني و بهداشتي فاقد هرگونه امكانات            
ها، براي به دست آوردن        بيمارستاني است. بيماران براي معالجه در بيمارستان       

 كشند. هاي طوالني انتظار مي هاي حتي بيش از يك سال، در صف نوبت
هاي مختـلـف      ريختگيِ دوره   ها و درهم    ماندگيِ روش   بخش آموزش به عقب   

آموزشي مبتالست. تنها دانشگاه دولتي (دانشگاه كويت) ظرفـيـت پـذيـرش                 
 ها را ندارد. التحصيالن دبيرستان فارغ

رو است. اعـتـصـاب          هاي مستمر و مكرر كارگران روبه       حكومت با اعتصاب  
اش را پشـت سـر گـذاشـت             كاركنان سازمان تأمين اجتماعي ششمين هفته     

آنكه متوليان امور به خواست آنان (كه همان افزايش دسـتـمـزد بـاشـد)                     بي
هاي ديگر ازجـملـه        ها در بخش    ترين توجهي بكنند. از اين قبيل اعتصاب         كم

 شوند. نفت نيز برپا مي
هـاي     دستگاه قضايي، مردم را از هرگونه پيگيري در خصـوص رسـوايـي             

دارد و      برده در باالبر حـذر مـي          افشاشده در نوارهاي صوتي و تصويري نام      
شهروندان را به تعقيب قضايي و مجازات سنگين تهديد كرده است. در ايـن        

به مدت دو هفته تـعـطـيـل        »عالم اليوم «و    »الوطن«هاي    چارچوب، روزنامه 
 شان ممنوع اعالم گرديد. هاي] خبررساني هاي [سايت شدند و برنامه

هاي اجتـمـاعـي       هاي مالي] در شبكه      گران [متصديان رسوايي     اسامي توطئه 
هايي از نوارهاي افشاگر و سندهاي مرتبـط بـا             شوند و بخش    مرتباً منتشر مي  

گـيـرد.      ها در اختيار مخاطبان قرار مي       گران در رسانه    هاي بانكي توطئه    حساب
هاي آنـان را       ها افزوده است و تمامي نقشه       اين امربر ترس و نگراني حكومتي     

ها برهم زده است. اين امر       داشتن اذهان عمومي از عمق رسوايي       براي دور نگه  
همچنين باعث گرديده است تا اعضاي خانواده حاكم [بر كويت] چندين بار به              

تشكيل جلسه دهند. جاسم الخرافي [رئيس سابق مجـلـس و               »امير«رياست  
تر، ضد افشاگـرانِ      از طريق شبكه تويي   ،  »آمريكانا«مالك شركت مواد غذايي     

جرم كرده است. دستگاه قضايي، شيخ احمـد الـفـهـد را                  رسوايي مالي اعالم  
 احضار و از او در خصوص صحت نوارها سؤال كرد.

وزير، درواكنش به كارزار افشاگري، نواري ساختگـي،          جابر المبارك، نخست  
منظورِ اثبات غيرواقعي بودن نوارهاي افشاگرانه، به جلسه غيرعلنيِ مجلـس             به

 15ادامه  در صفحه ارائه كرد. مرزوق الـغـانـم، رئـيـس         
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كنوني مجلس كويت، در كنفرانسي مطبوعاتي، به كساني كه او آنان           
پوشاني كه درصدد از بين بردن آبروي جاسم الخرافي (دايـيِ              را نقاب 

شـدت حـملـه كـرد. او             اند نام داد، به رئيس كنوني مجلس) برآمده   
يعني كسي كه براي هموار كردن تـوطـئـه            -همچنين ناصر المحمد  

برضد افشاگرانِ فساد مالي كنوني، نامزد رياست مجلس شده بـود و             
بدين منظور سه ميليون دينار كويتي به رهبر ائتالف ملي و سردبـيـر              
نشرية الجريده، يعني خالد الهالل، براي قانع كردنِ محمـد الصـغـر              
(رقيبِ ناصر المحمد) به انصراف از تالش براي كسب مقام ريـاسـت              

 را محكوم كرد. -مجلس پرداخت كرده بود
نامند هم در ايـن        مي  »ملي«ها كه خود را       برخي از رهبران ليبرال   

هايي در    اند. دستگاه حكومتي، با واگذاريِ كرسي        رسوايي دست داشته  
مجلس و كابينه، به آنان پاداش اعطا كرد. اينان اخيراً اعالم كـردنـد               
كه در جنبش مردمي و تظاهرات شركت نخواهند كـرد. بـنـا بـه                   
اطالعات منتشرشده، چندين نفر از بين گروه مخالف از ناصر المحمد           

اند و در اين رسـوايـي دسـت            هاي كالن گرفته    رشوه »قطر«و يا از    
دارند. شيخ احمد الفهد، با ارائه حكم قضايي از دادگاه عالي بريتانيـاـ              
كه به تأييد وزارت امور خارجه بريتانيا رسيده است ـ و صحت نوارها              

المللي و پليس سويس بـه         و مكالمات را با تدقيق كارگاه جنايي بين       
گران را دچار شـوك كـرد. او گـزارش و                   رساند، توطئه   اثبات مي 

يافته بين الخرافي و المحمد را در خصوص غارت           وگوهاي انجام   گفت
و سرقت ميلياردها دالر و يورو و پاوند اسـتـرلـيـنـگ هـمـراه بـا                

هـاي     ها بـه زبـان       ها و مذاكرات با بانك      هاي آنان با رسانه     مصاحبه
اي جـبـران        فرانسه، عربي و فارسي منتشر كرد. اين اقدام، ضـربـه           

 ناشدني به گروه توطئه گران وارد آورد.
كـه بـا ارائـه          »االراده«پس از سخنراني مسلم البراك در ميدان        

ها و متهم كـردن رئـيـس         جايي حواله   تصاوير و اسناد و مدارك جابه     
دادگاه قانون اساسي و شوراي قضايي همراه بود، رئيس دادگاه قانون           

اي عليه البراك زير عنوان دشنام و توهين صادر كرد.            اساسي ادعانامه 
گونه   شده از جانب البراك هيچ      در اين ادعانامه به اسناد و مدارك ارائه       

كـه از دشـمـنـان            -اي نشده است. دادستان عمومي كويـت     اشاره
پيش از طرح ادعانامة رئيس دادگاه قانـون   -شدة البراك است   شناخته

شده از جانب البراك را        اساسي، در اقدامي قضايي، تمامي اسناد ارائه      
جعلي اعالم داشت و درنتيجه، البراك را براي رسيدگـي و انـجـام                
تحقيقات به مدت ده روز بازداشت كرد. البراك در اتـاقـي بـدون                  

كننده و در هواي گرم در بازداشت به سر برد. اين امـر                دستگاه خنك 
ناچار او را بـه       اختالل در فشار و قند خون البراك را سبب گرديد و به           

 بيمارستان منتقل كردند.
اش (در ده روز آخـر         روز پيش از موعد پيام ساليانه       22امير كويت،   

ژوئن)، در پيامي  25تيرماه، (  4ماه رمضان)، ناگهان در روز چهارشنبه،     
در روزهاي اخير ادعاها و شايعاتي در   «خطاب به مردم كويت، گفت:  

كه اين ادعاها صحت      خصوص برخي وقايع را دنبال كردم. درصورتي       
داشته باشند، نشان از جرائم سنگيني دارد كه شهروندان را از درگيـر             

دارم. سيستم قضايي ما از پرهيزگاري كامل          ها بر حذر مي     شدن با آن  
امير كويت در ادامه پيامـش، قـانـون را مـافـوق              »برخوردار است.  

قـبـول      ومرج را غيرقابـل     زادي همراه با هرج   آها دانست. او      »آزادي«
هايـي در      تظاهرات و اعتراض    ،»البراك«اعالم كرد. در پي بازداشت       

هاي مختلف كويت همراه با خواست اصالحات سـيـاسـي و                منطقه
 ِدموكراتيك و افشاي فساد و فاسدان و محاكمه آنان و بازگـردانـدن             

شده، برگزار شد. تظاهركنندگـان، بـا مسـالـمـت،                اموال ملي غارت  
تر   تمام  بودند. حكومت با شدت هرچه      »مسلم البراك «خواستار آزاديِ   

ها نفر را بازداشت كرد و چنـديـن           به سركوب تظاهرات پرداخت و ده     
 هاي الستيكي زخمي كرد. آور و گلوله نفر را با گاز اشك

و ديـگـر      »خواهان كويت   جنبش ترقي «نيروهاي سياسي، ازجمله    
نيروهاي مبارزة مدني و جوانان، با تشكيل ستادي ميداني، برانند كـه            

خودي و واكنشي خـودداري ورزنـد. ايـن               از هرگونه حركت خودبه   
هاي خاص شيوخ بر حذر داشتند و اجتناب از           نيروها مردم را از توطئه    

ومـرج طـلـبـانِ         كنندگان و هرج    روي از ماجراجويان و تحريك      دنباله

 موردحمايت حكومت خواهان گرديدند.
شدگان در روز اولِ بازداشت و روز بعدازآن آزاد شدند. مسلـم               اي از بازداشت    عده

شدگان در زندان عمومـي و         نفر از بازداشت    40البراك نيز ازجمله آزادشدگان بود.       
هاي توجه برانگيز غيـابِ گـروه          برند. از نكته     ساختمان بازپرسي جنايي به سر مي     

اي از رهبران اين      ها بود. عده     ها در جريان اين اعتراض      و سلفي  »المسلمين  اخوان«
را    اي يافتند و سپس صحنة حركت اعتراضـي            دو گروه حضوري صوري و رسانه     

كه فرزندانِ مبارزِ كويت، خصوصاً فعاالن چپ، در تظاهرات و            ترك كردند. درحالي   
براي  »المسلمين  اخوان«ها حضوري چشمگير و فداكارانه داشتند، رهبران          اعتراض

كه او نيز متهم بـه        -وزير سابق   عرض تبريك حلولِ ماه رمضان در سراي نخست       
ها گرديـد.     حضور يافته بودند، حركتي كه موجب نارضايتيِ توده         -فساد مالي است  

اش و همچنين تحمل بيشترين       خواهيِ ويژه   خواهي باصداقت و آرمان     جنبش ترقي 
ها را جلب كنـد و         ديدگان متعدد) توانست اعتماد توده         ها و آسيب      هزينه (بازداشتي  

 اش را  گسترش دهد. پايگاه مردمي
گيري خـيـزش      هاي امنيتي و سركوبگرانه، در شرايط اوج        حل  آشكار است كه راه   

ها به حدي رسيده      مردمي، كمكي به حل بحران حكومت نخواهد كرد. خشم توده          
حلي كه حكومت را به       است كه چاره كار را درراه حل سياسي بايد جست، يعني راه           

وادار  »فـردي «هـاي       گيري    و تصميم  »حكومت خانوادگي «هاي    رها كردنِ شيوه  
هـاي حـزبـي و           گذاري براي فعاليـت     رويكرد نظام پارلماني كامل و قانون       كند. 

انتخابات بر اساس نسبيت، ضامن حكومتي است كه اعتماد مردم را جلب كـنـد.                
شدگان رويدادهـاي     روزهاي آينده آبستن حوادث بسياري است. آيا آزادي بازداشت         

هاي موجود را كاهش دهد؟ يا آنـكـه ايـن               اخير خواهد توانست مقداري از تنش     
آيد كه جنبش كنوني تا تحـقـق          وضعيت تنش آلود ادامه خواهد يافت؟ به نظر مي        

اصالحات سياسي و دموكراتيك ادامه خواهد يافت. لغوِ قانون مناطق انتخابـاتـي،              
ها بر مبناي منافع مـلـي، تصـويـب قـانـون                 گذاري درزمينة تأسيس حزب     قانون

انتخابات بر اساس نسبيت، مبارزه با فساد، محاكمـه و مـجـازات فـاسـدان و                     
هاي عاجلي است كه بايـد صـورت گـيـرد.          شده، از اقدام بازگرداندن اموال غارت  

اي درراهي بدون بازگشت گام گذاشته است. فضايِ بـازِ نسـبـي و                    جنبش توده 
تـريـن      هاي جزئي دستگاه حاكم، در شرايطي كه اين دستگاه عميـق            نشيني  عقب

كند، كارساز نخواهند بود. سيستم حاكم بايد بدانـد            بحران دوران خود را تجربه مي     
نشيني حكومت   اند. آنچه سبب عقب      پا نخاسته   ها براي حمايت از البراك به       كه توده 

آميز و شجاعانة مردمي است كـه         گرديده است، بخشي از اثرهاي جنبش مسالمت      
 حـكـومـت ادامـه خـواهـد يـافـت.                    نشـيـنـيِ      شان،روند عـقـب      با پايداري 

فرماني از سوي صباح االحمد الصباح، امير كويت، كه به تصويب دادگاه قانـون     . 1
جـاي     دهنده در انتخابات پارلماني به      هر رأي   رسيد. بنابراين فرمان،     اساسي كويت 

 .تواند به يك نامزد رأي بدهد رأي دادن به چهار نامزد فقط مي
BOT   )-Operate-Buildيـا      »واگـذاري   –بـرداري    بـهـره    –ساخـت «   . 2 

Transfer (.   ها به هدف مشاركت بخش خصوصـي در تـوسـعـة                يكي از روش
 هاي زيربنايي. پروژه
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هاي كمونيست و كارگري امضاكننده ايـن         ما حزب 
دولت اسرائـيـل    نّةبيانيه يورش وحشيانه و جنايتكارا  
ما همبستگي   كنيم.   به مردم فلسطين را محكوم مي     

كـنـيـم و        كامل خود را با مردم فلسطين اعالم مي       
خوانيم كه نـيـروي        كارگران سراسر جهان را فرامي    

خود را بسيج كنند تا موج محكوميت اسـرائـيـل را          
تقويت كنند و همبستگي خود با مردم فلسطيـن را           

آمريكا نيز كه از اسرائيـل در         در عمل نشان دهند.    
تداوم سركوب و كشتار جمعي مردم فلسطين به هر         

اتحـاديـه    كند، مسئوليت عظيمي در اين رخدادهاي خونين به گردن دارد.            نحو پشتيباني مي  
ميان قرباني و ستمگر را دنبال       «فاصلة يكسان «مشي حفظ     اروپا نيز مسئول است، زيرا خط     

 كـنـد.      سياسي با اسرائيل همكاري مـي      -  زمان در سطح نظامي و اقتصادي       كند، و هم    مي
 هاي كمونيست و كارگري امضاكنندة اين بيانيه خواستار آنند كه: حزب
 جنايت عليه ملّت فلسطين محكوم شود؛ ♦
هاي هوايي مستمر به مردم فلسطين فوراً متوقف شود، و از حـمـلـة زمـيـنـي                       حمله ♦

 جلوگيري شود؛
 نشيني كنند؛ نيروهاي ارتش اشغالگر اسرائيل عقب ♦
 هاي اسرائيل فوراً آزاد شوند؛ همة زندانيان سياسي از زندان ♦
ناپذير [در خاك فلسطين] خراب شود، و به هرگونه مـحـاصـرة           تحمل»  ديوار جداساز « ♦

 ها در اورشليم، كرانة غربي و نوار غزه پايان داده شود؛ فلسطيني
هايي كه در وراي مـرزهـاي           سازي فوراً متوقف شود، و همة ساكنان شهرك         شهرك ♦
 ها را تخليه كنند؛ ايجاد شده است، اين شهرك 1967سال 
همة پناهندگان فلسطيني بر پاية قطعنامة سازمان ملل متحد حق بازگشت به خانه و                ♦
 خود را داشته باشند؛ نةكاشا
 هاي همكاري نظامي با اسرائيل لغو شود؛ نامه همة مانورهاي نظامي و همة توافق ♦
 به پايتختي اورشليم شرقي برقرار شود. 1967يك دولت فلسطيني در درون مرزهاي  ♦
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