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خواه و ملی، در راِه احیاِی  اتحاِد عمل نیروهاِی ترقی

 ناپذیر است یی درنگ بدنٔه اجتماعِی جنبش وظیفه

تأملي بر مدعيات و فريب كاري هاي وزير كشور 
 »تدبير و اميد«دولت 

 6ادامه  در صفحه 

در آستانٔه انتخابـات مـجـلـس [دهـم] و در 
چارچوب راهبرِد رژیم برای احیای منـاسـبـات بـا 
غرب، استیضاِح وزیر عـلـوم و بـرخـورِد طـیـف 
اصولگرایان مجلس با این مسئله، دور از انـتـظـار 

ویژه رخدادهای عراق  های منطقه، به نبود. تحول
و درپیونِد با آن مسیر احیای مناسبـات رژیـم بـا 

ها و نـیـروهـای  حزبامپریالیسم، در کانون توجِه 
 -ای سیاسی میهن ما قرار دارد. سخنان خـامـنـه

هـای  خـانـه در دیدار با سفیران و کارداران سفارت
دربـارٔه  -جمهوری اسالمی در کشورهای جهـان

وگو با آمریکا، باِر دگر نشان داد که مذاکرات  گفت
خصوص بـا آمـریـکـا،  ای رژیم با غرب، به هسته

گیرد. دراین  یی از مسائل را دربر می طیف گسترده
زمینه، با تاثیری کـه رویـدادهـای مـنـطـقـه بـر 

گذارد، ولی فقیه بـا  های رژیم می مناسبات جناح
کوشـد بـرقـرارِی تـعـادِل  مانورهایی هدفمند می

های حـکـومـتـی را در  موردنظِر خود میان جناح
چارچوِب راهبرِد احیای مناسبات با غـرب پـیـش 

ای بـا  وگوهای هسته ببرد. درحقیقت، مسیِر گفت
هـای  و موقـعـیـِت کـانـون »حفظ نظام«سیاسِت 

، »۶وین «از نشسِت  قدرت گره خورده است. پس
های ارشِد وزارت خارجه جمهوری اسـالمـی  مقام

باِر دیگر با مسئوالن بلندپایٔه آمریکا در ژنو دیـدار 
ــه ــب ــان ــداِر  دوج ــن دی ــد. ای ــردن ــزار ک ــرگ ای ب

شده، بخشی از روابط پیدا و پـنـهـان  ریزی برنامه
رژیم با آمریکا در راستاِی احیاِی مـنـاسـبـات بـا 

در »تــوافــق«شــود. صــداِی  غــرب تــلــقــی مــی
مـیـاِن »مـذاکـرات ژنـو«دوجانبـٔه وگوهای  گفت

هیئت بلندپایٔه رژیم [جـمـهـوری اسـالمـی] بـا 

شنیـده شـد. پـس از ایـن »بغداد«آمریکا، در 
، در »حسن روحـانـی«دوجانبه، وگوهای  گفت

هـای  تهران، با لحنـی تـنـد و گـزنـده جـنـاح
حکومتِی منتقد خود را بزدِل سیاسی نامیـد، و 

فـاصـلـٔه انـدک  ، در بغداد، بـه»حیدر عبادی«
دوجـانـبـه، از وگوهـای  گفتزمانی پس از این 

جمهور عراق و با حمایِت مستقـیـِم  سوی رئیس
واشنگتن و تهران، مأمور تشکیل دولت جـدیـِد 

یی کـه  فریبانه عوامعراق شد. برخالِف تبلیغات 
ها منحرف کردِن افـکـارعـمـومـی [از  قصِد آن

هـاســت]، ســخـنــان  واقـعـیــِت ســیـِر تـحــول
هایـش، کـمـاکـان از  گیری و موضع»روحانی«

و دیگر نهادهای تاثـیـرگـذاِر »فقیه ولی«حمایِت 
، مشـاور ارشـد »والیتـی«رژیم برخوردار است. 

تـنـد و فقیه، بالفاصله پس از سـخـنـان [ ولی
تا آنجایی کـه «اعالم داشت: »روحانی«گزنده] 

های داخـلـی و  برای دولت میسر بوده در حوزه
خارجی با توجه به مشکالتـی کـه در عـرصـه 

خصوص در رابطه با مسائـل  سیاست خارجی به
انـد. دولـت  ای وجودداشته، تالش کرده هسته

یازدهم نیز نسـبـت بـه مسـائـل اقـتـصـادی 
های خود را انجام داده و ما نـیـز بـرای  تالش
جمهور و دولت آرزوی تـوفـیـق بـیـشـتـر  رییس
 »داریم.
روحانی برمبنای راهبرِد اصـلـِی رژیـم  دولت
وفصـِل  ای و حـل فقیه، حِل مسئلٔه هسته والیت

هـای  درکناِر اجراِی بـرنـامـه -مسائل با غرب را
در اولویِت دسـتـورکـار خـود  -معین اقتصادی

 3و 2ادامه  در صفحات 

مبارزه کارگران و زحمتکشان با برنامـه خصـوصـی 
های اخیر وارد دور تازه ای شده اسـت.  سازی در ماه

ها اعتصاب بزرگ و کوچک در نـقـاط مـخـتـلـف  ده
های خصوصی سازی انجام یافتـه  کشور برضد برنامه

 ۵توان به اعتصاب نزدیک بـه  است. از آن جمله می
هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد اشـاره کـرد. 

هـای روشـنـی از مـخـالـفـت  ها نمونه این اعتراض
هـای  گسترده طبقه کارگـر مـیـهـن مـا بـا بـرنـامـه

ای مانند خصـوصـی سـازی و  ضدمردمی اقتصادی
شـونـد. رژیـم والیـت  ها قلمداد می هدفمندی یارانه

تـر بـا  فقیه که راه بقا و حفظ نظام را در پیونِد محکـم
دارِی جهانی، عضویت در سـازمـاِن تـجـارِت  سرمایه

جهانی، و تضمیِن رضایِت گردانـنـدگـاِن نـهـادهـای 

سازی، افزایش بیکاری و  خصوصی

 نابودی امنیت شغلی کارگران

 در اين شماره
طرحِ كاهشِ فقر زنان، از ادعا تا 

 4واقعيت                                        در ص 
كتمان ناهنجاري هاي اجتماعي در 

 7رژيم واليت فقيه                         در ص 
و »خاورميانة نوين«امپرياليسم، طرح 

در قرن بيست »خالفت اسالمي«فاجعة 
 10و يكم ميالدي                            در ص 

حکومت یکدست شدٔه والیت فقیهی تحـت لـوای   پروژهٔ 
نژاد که بـا یـک  ای و ریاست جمهوری احمدی علی خامنه

آغـاز شـد، بـا  ١٣٨٨کودتای انتخاباتی تمام عیار در سال 
بحرانی سراسری روبرو شد. این بحران چه در ابعاد خارجی 

توانست  و چه در ابعاد داخلی دامنه و وسعتی داشت که می
بقای رژیم را با خطرهایی جّدی روبرو کنـد. حـکـومـتـیـان 

هـای  هـا و غـارت شاهد خشم مردمی بودند که از جنایـت
داران  دستگاِه عریض و طویل والیت فقیـهـی و سـرمـایـه

زالوصفت پشتیباِن آن جانشان به لب رسیده بود. از سـوی 
ویـژه  دیگر، بحراِن رو به گسترش سیاسِت خـارجـی و بـه

های کمرشکن اعمال شـده تـوسـط بـاجـگـیـران  تحریم
المللی بر اثر ضعف مفرط رژیم، بـه افـزایـش بـحـران  بین

  دامن زده بود.

هـایـی  پروژٔه تشکیل دولت حسن روحانی هـدف
های مهمی از ایـن  داشت که سیر رویدادها بخش

ویژه در ارتباط با مذاکرٔه بـا غـرب و  ها را، به هدف
سازی روابط با آمریکا و اروپا و اجرای نقشـی  عادی

شـود)  نامیده مـی»مسئولیت جهانی«معّین (آنچه 
در چـارچـوب نـظـم نـویـن غـارتـگـرانـٔه جـهـان 

داری به قیمت حفظ و بقای رژیـم والیـت  سرمایه
فقیهی، برای همگان روشن کرده است. اّمـا ایـن 

ها بخش بسیار مهم دیگری هم در عـرصـٔه  هدف
داخلی داشت و دارد، و آن چیزی نیست جز ادامـه 
دادن به یک نظام دیکتاتوری و غیردموکراتیک در 

 9و  8ادامه  در صفحات 
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، عضو هیئت اجرایی یوری ِولتَمن ای از نوشتٔه  های عمده ترجمٔه بخش
، و دبیر کمیتٔه »ِامیل توما«مؤسسٔه مطالعات فلسطینی واسرائیلی 

 مرکزی حزب کمونیست اسرائیل
 

ای را بخوانید یا به اخـبـاری گـوش دهـیـد و در آن  این روزها غیرممکن است که روزنامه
ای که دولت بنیامین نتانیـاهـو  ای به فاجعٔه انسانی در غزه نشده باشد. جنگ غیرعادالنه اشاره

های جهان و به بـهـای  ترین منطقه به راه انداخته است، به ویرانی عظیمی در یکی از ُپرازدحام
های زیادی منجر شده است. مردم اسرائیل نیز، که دولِت آن کشـور  گزاِف از دست رفتن جان

هـای ایـن دولـت  به نام آنها  این کارزار نظامی را به راه انداخته است، خود را قربانی سیـاسـت
های جنگ  را تحمل کنند، بلکه وقتی کـه گـرد وخـاک  فقط مجبورند دشواری بینند، و نه می

 جنگ فرو نشست، هزینٔه اقتصادی آن را هم باید بپردازند.
این نوشتار چون در اوایل آغاز یورش اخیر اسرائیل نوشته شـده اسـت، هـدفـش نـه دادِن 
گزارش کاملی از جنگ است، و نه ارائه دادن آمار فزایندٔه تلفات جانی این جنگ. من در ایـن 

های جنگ اخیر اسرائیل علیه غزه را روشن کـنـم، بـرخـی از  زمینه کنم پیش نوشته سعی می
هـای سـیـاسـِی  های پیش از جنگ و ُمنتهی به جنگ را شرح دهم، و انگـیـزه رخداد های ماه

سیر رخدادها را از حدود  تصمیِم دولت اسرائیل برای به راه انداختِن این جنگ را توضیح دهم. 
کنم، یعنی زمانی که نتانیاهو پس از چند سـال کـه از  یک سال پیش از آغاز جنگ شروع می

 نشستن بر سِر میز مذاکره سر باز زده بود، ناگزیر شد به پای میز مذاکره برود.
 

 فشار افکار عمومِی داخلی  و خارجی به اسرائیل برای مذاکره
بخش فلسطین (ساف)  پس از مدت درازی که هیچ گفتگویی میان اسرائیل و سازمان آزادی

] اعالم شد که گفتگوهـای مـیـان دو ١٣٩٢[ مرداد  ٢٠١٣ژوییٔه  ٣٠برگزار نشده بود، در روز 
وزیـر اسـرائـیـل، بـا  طرف، زیر نظر آمریکا از سر گرفته خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نـخـسـت

میلی در این گفتگوها شرکت کرد، چون او یکی از طرفداران سرسخِت این نظر است که بـه  بی
کرد. اّما سرانجام او مجبور شد در بـرابـر »مدیریت«توان آن را  جاِی پایان دادن به اشغال، می

 شد، تسلیم شود. فشارهایی که هم از داخل اسرائیل و هم از خارج به دولت اسرائیل وارد می
[دی  ٢٠١٣ها در انتخابات ژانویـٔه  یکی از عوامِل فشاِر داخلی این بود که اکثریت اسرائیلی

دو کشـور بـرای دو «حـِل  کم در حرف راه هایی رأی داده بودند که دست ] به حزب١٣٩١ماه 
ت
ّ
درصـد  ۵٩] انجام شد، ١٣٩٢[تیر  ٢٠١٣پذیرند. بر اساس یک نظرسنجی که در  را می»مل

درصـد مـردم از ایـجـاد دولـِت  ۵۵ها از ادامٔه گفتگوهای صلح حمایت می کنند و  اسرائیلی
 کنند. فلسطین در کنار دولت اسرائیل پشتیبانی می

توان به رهنمودهای کمیسیون اروپا [هیئت دولـت اتـحـادیـٔه  از میاِن فشارهای خارجی می
اروپا] اشاره کرد که کمِک مالی به هر بنگاه خصوصی اسرائیلی را منوط به این کرده است کـه 

شده در کرانـٔه غـربـی و اورشـلـیـم شـرقـی و  های فلسطینی اشغال هیچ پیوندی با سرزمین
 شده در خاِک سوریه نداشته باشد.  هاِی جوالن اشغال ُبلندی

شتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیٔه اروپا نیز اعالم کرده بود که در صدد تـهـیـٔه 
َ
کاترین ا

های واقع  شده در شهرک گذارِی کاالهای اسرائیلِی ساخته ای دربارٔه َبرچسب جانبه مقررات همه
نـامـٔه  ای برخوردار است، توافق های اشغالی است. عامل دیگری که از اهمیت ویژه در سرزمین

میان اسرائیل و اتحادیٔه اروپا است که امضای آن بـه »٢٠٢٠افق «همکارِی علمی موسوم به 
هایی که در فـراسـوِی  ها یا بنگاه این دلیل به تأخیر افتاد که اتحادیٔه اروپا موافق نبود که شرکت

] فعالیت ١٩۶٧[مرزهای پیش از جنگ شش روزٔه »خط سبز«المللی  شدٔه بین مرزهای شناخته
 نامه برخوردار شوند.     دارند، از مزایای آن توافق

 

 مذاکره در حین گسترش اشغال 
در نتیجٔه این فشار های داخلی  وخارجی، نتانیاهو مجـبـور بـه 
گفتگوشد. از همان آغاز، او دست به هر کاری زد تا گفتگوها قطع 
شود، که از همه بارزتر، ساختن واحدهای مسـکـونـی جـدیـد در 

نشین بود. هدِف نتانیاهو ایجاد وضعیتی بـود  های یهودی شهرک
جمهور فلسطیـن را وادار بـه  که محمود عباس (ابو مازن) رئیس

طلب خودش،  قطع گفتگوها کند تا به جای دولِت متجاوز و توسعه
 ها را مسئول شکست گفتگوها اعالم کند.  فلسطینی

ماهی که گفتگو میان اسرائیل و فلسطین  ٩دولت نتانیاهو طی 
کـم  ] در جریان بود، ساختماِن دسـت٩٣تا فروردین  ٩٢[از مرداد 
واحد را در دست  ۵٠واحد مسکونی، یعنی در حدود روزی ١٣۵٨٧

فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی  ۶١ماه  ٩اقدام داشت. در این 
نفر مجروح شدند. اسرائیـل عـالوه بـر تـوسـعـٔه  ١٠۵۴کشته  و 
داد. در ایـن  ها را نیز هدف قرار می های فلسطینی ها، خانه شهرک

نفر به اجـبـار از  ٨٧٨ساختمان فلسطینی ویران شد، ۵٠٨ماه،  ٩
بار به مـنـاطـق  ۴۵٠٠خانه و کاشانٔه خود رانده شدند، و اسرائیل 

 فلسطینی را دستگیر کرد. ٣۶٧۴فلسطینی یورش نظامی برد و 
   

حـِل دو  راه«طـلـبـی کـه مـخـالـف  دولت خشـونـت
 است»کشور

دولت راستگرای اسرائیل اندک تمایلی به دستیابی به توافق بـا 
فقط در عملکرد این دولت، بلکه در  ها ندارد، و این را نه فلسطینی

تـوان  مـاه مـی ٩های رهبران سیاسی اسرائیل در این مدت  گفته

 غزه چگونه به آتش و خون کشیده شد؟

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده  كمك
دالر ٣٠٠                                                                    طهمورث از رشت  

دالر ۵٠ کانادا                     -، از ونکوور۶٧ به یاد قربانیان فاجعٔه ملی  
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 ... غزه چگونه به آتش و خون ادامه 

ِبـیـت «گـرای  نفتالی ِبِنت، وزیر اقتصاد اسرائیل و رهـبـرحـزب افـراط دید.
هدف [مـا] بـر هـم زدن «، در گفتگویی خصوصی گفته بود که »یهودی

 .»اسـت ١٩۶٧هرگونه توافق و جلوگیری از بازگشت به مرزهای پیـش از 
گفته بـود کـه »ِبیت یهودی«حزب  ٢یوری آرِیل، وزیر َمسکن و مرد شمارٔه 

در حد فاصل میان رود اردن و دریا[ی مدیترانه] فقط یک کشور خـواهـد «
بنابراین، دولـِت راسـتـگـرای اسـرائـیـل   .»بود، و آن کشور اسرائیل است

حل  ماهه برای پیشُبرِد مذاکره و یافتن یک راه ٩جای استفاده از این دورٔه  به
ی برحِق مردم فلسطین و هم ایمنی و امنـیـِت 

ّ
پایدار که بتواند هم حقوق مل

 مردم اسرائیل را تأمین کند، در انتظار شکسِت حتمی گفتگوها بود. 
 

 طرف نیست  دولت آمریکا میانجی بی
اگرچه گفتگوهای میان اسرائیل و فلسطین با مشارکـت نـزدیـک جـان 

روی  هـیـچ ِکری، وزیر امور خارجٔه آمریکا، برگزار شد، ولی باید گفت که او به
تریـن دریـافـت کـنـنـدٔه  طرف نیست. دولت اسرائیل بزرگ یک میانجِی بی

ای  در مجموع کمک نظامی ٢٠١٨تا  ٢٠٠٩کمک از آمریکاست، و از سال 
کـنـد. اسـرائـیـل مـتـحـد راهـبـردی  میلیارد دالر دریافت مـی ٣٠به مبلغ 
های آمریکا در منطقه است، و در هر جنگی که برای تأمین مـنـافـع  برنامه

آمریکا در خاورمیانه در آینده راه بیفتد، خواه علیه سوریه باشد خواه عـلـیـه 
 ایران، اسرائیل نقشی کلیدی به عهده خواهد داشت.

هـای  جاِی فاصله گرفتن از سیاسـت به این دلیل است که دولت اوباما به
ها را ادامه داده است، و چشمـش  های پیشین آمریکا، همان سیاست دولت

های اشغالی بسته  طلبانٔه اسرائیل در سرزمین های توسعه را به روی سیاست
تلـویـزیـون  ٢ای با کانال  آور نیست که جان ِکری در مصاحبه تعجب است. 

هـای  اسرائیل به اشاره گفته بود که شاید الزم نباشد که ساکـنـان شـهـرک
رغم آنکه خـوب  ها را ترک کنند. او به اسرائیلی در کرانٔه باختری این شهرک

ها در واقع نوِک پیکاِن اشـغـال، و نـاقـِض  سازی داند که طرح شهرک می
 موضع اسرائیل  قوانین بین

ً
المللی است، با این حال تصمیم گرفت که عمال

 ها باید باقی بمانند. را تأیید کند که شهرک
برخورد دولت آمریکا نسبت به گفتگوهای اسرائیل و فلسطین انتقادهایی 

های چپ فلسطینی به دنبال داشت که معتقدند که هدِف ِکـری  را در حزب
 است.»تر کردن اشغال اسرائیل لوث کردن مسئلٔه فلسطین و طوالنی«

  
 شکست گفتگوها بر سر مسئلٔه زندانیان فلسطینی 
بست رسید. در  گفتگوها سرانجام بر سر مسئلٔه زندانیان فلسطینی به بن

در »زنـدانـیـان امـنـیـتـی«اصطالح  زندانی فلسطینی و به ۵٠۵٣آن زمان 
های اسرائیل حبس بودند، که بسیاری از آنها بـه مـدت طـوالنـی و  زندان

 بدون اینکه محاکمه شده باشند در زندان بودند.
 ١٠۴هایی که اسرائیل در آغاز گفتگوها داده بود، آزاد کردن  یکی از قول

 به قول خـود وفـا 
ً
زندانی فلسطینی در چهار نوبت بود. دولت اسرائیل تقریبا

های ائتالف حاکم  شماری از  کرد و با وجود انتقاد شدید راستگراترین جناح
 زندانیان فلسطینی را در سه نوبت آزاد کرد.

اما با نزدیک شدن به پایاِن ُنه ماه مذاکره، و از موقعی که دولت اسرائیـل 
اعالم کرد که قصد آزاد کردن چهارمین گروه زندانیان را نـدارد، ابـومـاِزن 

جمهور فلسطین) تصمیم گرفت ابتکار عمل را در دست بگیرد؛ او از  (رئیس
کـنـوانسـیـون  ١۵های دولِت خودمختار فلـسـطـیـن خـواسـت کـه  مقام
هـا  المللی، از جمله کنوانسیون ژنو را امضا کنند و به این کـنـوانسـیـون بین

بپیوندند. ریاض المالکی، وزیر امور خارجٔه فلسطین، اعالم کـرد کـه ایـن 
اقدام پاسخی به نقض عهد اسرائیل در آزاد کردن گروه چهارم زندانیان بود. 

ها را بر آن  تصمیم اسرائیل در عمل نکردن به قولی که داده بود، فلسطینی
 المللی رجوع کنند.    رغم قولی که داده بودند، به نهادهای بین داشت که به

...در داخل اتاق مذاکره... «همان روزها روزنامٔه اسرائیلی هاآرتز نوشت:  
های فلسطینی بـخـواهـنـد بـه  ها هشدار دادند... که اگر مقام به فلسطینی
هایی را عـلـیـه دولـت  المللی متوسل شوند، اسرائیل تحریم نهادهای بین

خودمختار فلسطین برقرار خواهد کرد...اسرائیل قرار بود که در پـایـان مـاه 
 26] چهارمین و آخرین گروه زندانیان فلسطینی، یعنی ٩٣مارس [فروردین 

محض آنکه اسرائیل  زندانی را آزاد کند. به ١٠۴مانده از مجموع  زندانی باقی
گویی یافتنـد. بـا  ها خود را مختار به پاسخ عهد خود را نقض کرد، فلسطینی

 »توجه به همٔه اینها باید گفت که آنها هیچ توافقی را نقض نکردند.
 

 یابد فشارها بر نتانیاهو افزایش می
دو رخداد دیگر واقع شد کـه هـر »ساف«بعد از شکست گفتگوها میان اسرائیل و 

دو تهدیدی بودند علیه سیاست نتانیاهو در ادامٔه اشغال و به تأخیر انداختن امـکـاِن 
آمیز: یکی، تشکیل دولت وفاق ملی فـلـسـطـیـنـی بـود، و  حل صلح یافتن یک راه

 دیگری، اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی.
پس از آنکه دو سازمان سیاسی اصلی فلسطین، یعنی فتح و حـمـاس، در مـاه 
آوریل [فروردین] بر سر همکاری مشترک به توافق رسیدند، دولت جدید فلسـطـیـن 
تشکیل شد که هم از حمایِت دولِت خودمختار فلسطین به رهبری فتـح در کـرانـٔه 
باختری برخوردار بود و هم از حمایت دولِت حماس در غزه. واکنش اسرائیل به ایـن 
توافق این بود که هیچ گفتگویی در مورد صلح با این دولت انجام نـخـواهـد داد، و 

ـی جـدیـد را جـامـعـٔه  دست به اقدام
ّ
های تنبیهی نیز خواهد زد. اما دولت وفاق مل

جهانی، و از جمله ایاالت متحد آمریکا و اتحادیٔه اروپا، به رسمیت شناختند. نتانیاهو 
ابوماِزن به ترور آری، و به صلح نه گفته است. این ادامٔه مسـتـقـیـم «مدعی شد که 

جمهور فلسـطـیـن ایـن بـود کـه  پاسخ رئیس .«سیاست او در نپذیرفتن صلح است
دهد. ما خواسـتـار  های واقعی اشغال را نشان می های تهدیدآمیز اسرائیل نّیت پیام«

 »توانیم بنشینیم. تشدید (رودررویی) نیستیم، اما بیکار هم نمی
کـرد کـه گـفـتـگـو بـا  نتانیاهو پیش از این [توافق میان حماس و فتح] ادعا می

ای که در نوار غزه زیـر  میلیون فلسطینی١٫٨ابوماِزن بیهوده است، چون او نمایندٔه 
مـیـلـیـون نـفـر  ٢٫٧تواند  کنند نیست، بلکه او فقط می حکومِت حماس زندگی می

ـی 
ّ
فلسطینی ساکن کرانٔه باختری را نمایندگی کند. اّما اکنون که دولـت وفـاق مـل

آورد: مذاکره با ابومازن هنـوز  فلسطینی تشکیل شده بود، نتانیاهو بهانٔه جدیدی می
بیهوده است؛ این بار، برای اینکه حماس یک سازمان تروریستی است و بـنـابـرایـن 

های منـفـی  ها بار دیگر سیاست شود با آن مذاکره کرد! این حرف عوض کردن نمی
کند که محور آنها بر هم زدن هرگونه  دولت کنونی اسرائیل در قبال صلح را افشا می

گفتگویی است تا از این راه بتواند به اشغال ادامه دهد و از ایجاد یک کشور مستقـل 
های نتانیاهو را تهـدیـد  دومین رخداد سیاسی که سیاست فلسطینی جلوگیری کند. 

های اسرائیـل در روز  کرد، دست زدن زندانیان فلسطینی به اعتصاب غذا در زندان
یـا »زندانیان امنیتی«اردیبهشت] بود. اعتصاب غذا در آغاز محدود به  ۴آوریل [ ٢۴

اند.  المللی بدون محاکمه دستگیر شده بود که برخالف قوانین بین»زندانیان دولتی«
 اما سایر زندانیان نیز به اعتصاب پیوستند، که توجه جهان را به خود جلب کرد. 

نتانیاهو در پی این دو رخداد و در نتیجٔه نارضایتی افکار عمومی جهان نسبت بـه 
فـقـط تـمـایـلـی بـه  توجهی مواجه شد. او نـه های او، با فشار سیاسی قابل سیاست

های زندانیان نداشت، بلکه در امر شکسِت گفتگـوهـای صـلـح و  برآوردِن خواست
ی، همه او را مقّصر مـی

ّ
دانسـتـنـد. او  خودداری اسرائیل از گفتگو با دولت وفاق مل

 عوض کند.
ً
 بدجوری به فرصتی نیاز داشت که این وضع را کامال

 
 ربایی  آدم
نشـیـن،  های یهـودی خرداد] سه جوان اسرائیلی ساکن شهرک ٢٢ژوئن [ ١٢روز 

ها  شده، ناپدید شدند. یکی از جوان در نزدیکی ِهبرون در وسط کرانٔه باختری اشغال
 می در تماس تلفنی کوتاهی که با پلیس می

ً
ها  گوید که توسط فلسطینی گیرد، ظاهرا

ربایی دانست و عملیـاتـی را  اند. دولت اسرائیل حماس را مسئول این آدم ربوده شده
برای یافتن سه جوان اسرائیلی آغاز کرد. نیروی نظامی بزرگی در کـرانـٔه بـاخـتـری 

 5کـم  بسیج شد و صدها فلسطینی، از جمله کودکان، دستگـیـر شـدنـد و دسـت
فلسطینی کشته شدند. در میان دستگیرشدگان چندین عضو حـمـاس در شـورای 

هـای سـیـاسـی  هـایـی از حـزب گذاری فلسطین (پارلمان)، و نیز فلسطینـی قانون
 در اکتبر 

ً
] در جریان مبادلٔه زنـدانـیـان، ١٣٨٩[آبان  ٢٠١١گوناگون بودند که قبال

 آزاد شده بودند.
در تمام مدتی که این عملیات اسرائیل جریان داشت، حماس نقش داشـتـن در 

گفت که هیچ گواهی بر دسـت داشـتـن  کرد. ابومازن نیز می ربایی را رد می این آدم
ربایی ارائه نشده است. با وجود اینها، نتانیاهو همچنان مدعی وجـود  حماس در آدم

ربـایـی بـوده  دهد حماس مسئـول آدم ی است که نشان می»انکار مدرک غیرقابل«
 است، اگرچه او این مدرک را هرگز نشان نداد.

در پی این سرکوب سنگین در کرانٔه غربی، اعتصاب غذای زندانیان فلسطیـنـی، 
 فراموش شده بود، در روز 

ً
تیر] بـدون هـیـچ دسـتـاورد  ۴ژوئن [ ٢۵که دیگر تقریبا

های جهانی دیگر نه نگران شکست خوردن گفتگوهای  ملموسی پایان یافت. قدرت
ـی 

ّ
نه ماهه بودند، نه نگران خودداری اسرائیل از به رسمیت شناختن دولت وفاق مل

های خارجی اعـتـراض  فلسطین. دولت
 14ادامه  در صفحه خود را محدود کردند به محکوم کـردن 
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المللی پول و بانِک جـهـانـی از عـمـلـکـرد و  امپریالیستِی صندوِق بین
ها تـوسـِط  بیند. هماننِد آزادسازِی قیمت های اقتصادی رژیم می سیاست

ها"، چپاوِل امـواِل مـلـی  ها و اجراِی قانوِن "هدفمندی یارانه حذِف یارانه
سازی"، سیاستی بسیار مـؤثـر در دسـِت کـالن  تحِت عنواِن "خصوصی

داران و سرمایٔه انگلی برای آزادسازی دستمزدها و مطیـع کـردن  سرمایه
المللی پول و بانِک  کارگران نیز است. نهادهای امپریالیستِی صندوِق بین

جهانی، بر اجراِی این برنامٔه اقتصادِی ضِد ملی در کشـورمـان تـاکـیـِد 
ترین عامِل گسـتـرِش قـراردادهـای  فراوان دارند. خصوصی سازی مهم

موقت و سفید امضا، نابودی امنیِت شغلی کارگران، کـاهـش دسـتـمـزِد 
داری انگلی جـهـِت فـروِش  ها از سوی سرمایه کارگران، تعطیلِی کارخانه
ها، عدِم رعایِت مقرراِت ایمـنـی و بـهـداشـت در  ابزار و امالِک کارخانه

های کار و افزایِش خانمان برانداِز بیکاری در کشورمان است. این  محیط
های اقتصادِی ویران کننده کـه در زمـاِن ریـاسـِت جـمـهـوری  برنامه

انـد و بـا  عنواِن "تعدیِل اقتصادی" شناخته شـده رفسنجانی آغاز شد، به
شوند. در زیر  کار گرفته می آهنگی بس شدیدتر در دولِت "تدبیر و امید" به

به اثراِت ویرانگِر برنامه اقتصادی خصوصی سازی و بسـتـٔه اقـتـصـادی 
 اخیر رژیم برای "خروج از رکود" اشاره خواهیم کرد.

در رابطه با اثراِت مخرِب خصوصی سازی بر امنیت شغلی کـارگـران و 
، ایـلـنـا ٩٣مرداد  ١٨کنیم. روِز  گسترش بیکاری، به چند نمونه اشاره می

گزارش داد: "قرار بود بعد از آنکه کارخانه کاغذ سازی کارون شوشتر بـه 
 این واحد با جذب کارگران سابق خـود 

ً
بخش خصوصی واگذار شد سریعا

فعالیت تولیدی را از سر بگیرد که پس از گذشت هشت ماه هنوز کارگران 
یی دیگر، بعد از توضیِح مطالباِت کارگـران،  عنوان نمونه اند." به باز نگشته

، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران بـه ٩٣مرداد  ١٢روِز 
دنـبـال  ایلنا گفـت: "اعـتـراضـات کـارگـران از دو سـال پـیـش و بـه

سازی نیروگاه برق آغاز شده و در سال گذشته نیز بـا تـعـدیـل  خصوصی
نیروهای متخصص در این بخش استمرار داشته است. ... متاسفانـه در 

هـای پـیـمـانـکـاری  سازی مالک برای واگذاری به شرکت پی خصوصی
مـرداد خـبـرگـزاری  ٢١و نه تخصص بوده است." مطابِق گزارِش »پول«

کـارگـِر رسـمـی  ٨٢کارگر دارد که " ۴٠٠ایلنا، کارخانه فرش پارس حدود 
انـد." گـزارِش فـوق  (دائمی) این کارخانه پنج ماه است مـزد نـگـرفـتـه

افزاید که حقوِق هیچ یک از کارگران در ماه اخیر پرداخت نشده است  می
و "بیمه کلیه کارگران نیز از اردیبهشت تاکنون بـه تـأمـیـن اجـتـمـاعـی 
پرداخت نشده است." یکی از کارگراِن شاغل در کارخانه به ایلنـا گـفـت: 

سال پیش کارخانه فرش ماشینی پارس به بخش خصـوصـی  ١٧"حدود 
واگذار شد و از آن زمان به بعد تأخیر در پرداخِت حقـوِق کـارگـران آغـاز 
شد... فروش محصوالت هم افـت نـداشـتـه اسـت... بـرای کـارگـران 

کند." مـوضـوِع  مشخص نیست چرا کارفرما مزد کارگران را پرداخت نمی
کـارگـر رسـمـی  ٨٢بسیار مهم این است که چرا کارفرما فقط حـقـوِق 

مدِت پنج ماه پرداخت نکرده است. آیـا ایـن نـوعـی فشـاِر  (دائمی) را به
کارفرما بر کارگراِن رسمی برای رها کردِن کار خود و جـایـگـزیـن کـردن 

ها با کارگرانی با قرارداِد موقت و سـفـیـد امضـاء اسـت؟ تـمـاِم ایـن  آن
ها و ظلم و ستم تحِت نظارِت وزیِر کار ربیعی، یعنـی یـکـی از  کشی بهره

مرداد ربیعی بـا کـمـال  ٢٣گیرد. روز  بانیان قراردادهای موقت انجام می
شرمی گفت: "هدیه این دولت به مردم کاهش نـگـرانـی آنـان بـود."  بی

مـاه حـقـوِق  ۵جالب اینجاست که مدیر عامل کارخانه عدِم پـرداخـِت 
کارگراِن رسمی، عدِم پرداخت حقوِق تماِم کارگران در یک مـاه قـبـل و 

کند؛ و تحِت  عدِم پرداخت حق بیمه کارگران از اردیبهشت ماه را تأیید می
روز و در روِز روشن، محـمـد  حاکمیِت "نمایندٔه خدا روی زمین"، در همان

زاده، وزیِر صنعت، معدن و تجارِت دولِت "تدبیر و امید" اعـالم  رضا نعمت
 داران ایران تمام شده است." کند: "دوره ظلم ستیزی به سرمایه می

های زیاد کارگران فوالِد زاگرس در کـردسـتـان،  ساِل قبل بعد از تجمع
های متعدد  نفر از آنان به تهران، تجمع ١٨٠دوبار سفر دستجمعی حدود 

در مقابل مجلس، ساختماِن وزارِت کار، ساختماِن ریاسـِت جـمـهـوری، 
ها در گورستان بهشت زهرا... باالخره بعد از گرفتن قول از  خوابیدِن شب

مجلِس سرسپردگان به والیت برای باز نگاه داشتِن کارخانه، تداوم کار و 
پرداخِت هشت ماه حقوِق معـوقـه خـود، کـارگـراِن فـوالِد زاگـرس بـه 

، حتی ایلنا نوشت: "مقاومت غیرمنطـقـی ٩٢مرداد  ٢١شهرستان خود بازگشتند. روِز 
دهد قصد کارفرمایان اخراج  های قانونی کارگران به خوبی نشان می در مقابل خواسته

 ١٠٠کارگر است... این کارخانه در... استان کردستان ... با زمینی به مسـاحـت  ٢٣۵
، ایلنا گـزارش ٩٣مرداد  ١٩و  ١٨هکتار، ارزش مالکیتی بسیار باالیی دارد." روزهای 

نفر از کارگراِن فوالد زاگرس برای دو روِز مـتـوالـی در مـقـابـل  ١٠٠از تجمع حدود 
مرداد یکی از کارگراِن شرکت کننده در تجمع گـفـت: "بـه مـا  ١٨مجلس را داد. روز 

گیری کنیم...  گفته شد (مسئوالن وزارت کار) مشکلمان را از طریق دیوان عدالت پی
گیرند بسـیـار سـخـت  اقامت کارگران در تهران با شرایطی که هیچ گونه حقوقی نمی

مرداد نمایندٔه کارگران گفت: "سال گذشته هیات حـل اخـتـالف و  ١٩است"؛ و روز 
هیات تشخیص به ادامه کار این واحد رأی دادند اما کارفرما اقدام به انحـالل فـوالد 

نفر، رأی انحالل و  ۴٠زاگرس کرد. ... وزارِت کار برای یک گروه از کارگران به تعداد 
کارفرمایی صادر کرده است. کارگران در اعتراض به این رأی و  -قطع رابطه کارگری

 برای جلوگیری از صدور رأی مشابه برای دیگر کارگران دست به تجمع زدند."
های کار، به سه نمـونـه  عدِم رعایِت مقرراِت ایمنی و بهداشت در محیط در رابطه با

، خبرگزاری ایلنا گزارش از مرگ دو کارگر در یکی از ٩٣مرداد  ١٩روز کنیم.  اشاره می
علت تجمیع گاِز متان داد و نوشت: "با واگـذاری  های معدن شادسر مازندران به تونل
درصد از واحدهای دولتی مازندران به بخش خصوصی امنیت شـغـلـی کـارگـران  ٩۵

بویژه معادن ذغال سنگ به خطر افتاده است... یکی از عوامل رعایت نشدن مقررات 
ایمنی کار در واحدهای کارگری بویژه در بخش معادن افزایش قـیـمـت حـامـلـهـای 

ای شده است برای کارفرمایـان تـا نسـبـت بـه  انرژی بوده است و این موضوع بهانه
مرداد نیز، عضو  ٢۴توجه باشند." روِز  ایمنی و بهداشت کار کارگران واحدهای خود بی

های صنفی ایمنی مازندران، گفت: "کمبود تـجـهـیـزات، نـبـود  هیئت مدیره انجمن
های کار در  برداری معدن، فقدان دانش معدن و نادیده گرفتن آموزش نظارت بر بهره

معدن به کارگران و پیمانکاران را از دالیل مهم مرگ دو کارگر معدن شـادسـر اعـالم 
نامه کار در معادن در ابتدا و انتهای هر شیفت مـیـزان  کرد."ا و گفت: "بر اساس آیین

شده که ایـن  گیری می گاز تجمیع شده در معادن باید توسط مسئوالن استخراج اندازه
، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کـار و ٩٣مرداد  ٢٣امر صورت نگرفته است." روِز 

های صنعتی را بـا اسـتـانـدارد  رفاه اجتماعی استان البرز گفت: "اگر بخواهیم کارگاه
، کارشنـاس ٩٣تیر  ۴ها تعطیل شوند." روِز  درصد از آن ٩٠موجود مطابق دهیم شاید 

بهداشت محیِط کار به ایلنا گفت: "بیشتر کارگرانی که در منطقه ویژه عسلویه مشغول 
به کار هستند بصورت موقت در استخدام پیمانکاران دست دوم قرار دارند. ... برخـی 
اوقات مشاهده شده است که کارگری به دلیل آسیب دیدن در حوادث ناشـی از کـار 

 ...»پروژه–کار-اجر«شغل خود را از دست داده است. ... تفکر حاکم برخی کارفرمایان 
 است."
هـای فـراوانـی از "هـمـایـش تـبـیـیـن  های عمومی گـزارش مرداد رسانه ٢١روِز 
های اقتصادی برای خروج از رکود" مـنـتـشـر کـردنـد. در ایـن هـمـایـش  سیاست
نیا، و وزیِر صنعت، محمد رضا نعمت  جمهور، روحانی،  وزیر اقتصاد، علی طیب رئیس

های "کارشناسانٔه" خود در رابطه با بستٔه اقتصادِی رژیم برای "خـروج از  زاده، دیدگاه
درصـد...  ۵٠گذاران خـارجـی نـیـز " رکود" را ارائه دادند. هدیٔه نعمت زاده به سرمایه

های عـمـومـی خـبـر از  های مالیاتی" بود. در همان روز، رسانه بخشش و یا معافیت
خودسوزی مدیر عامل کارخانه پروفیـق زاگـرس در اعـتـراض بـه عـدِم پـرداخـت 

مرداد، در انتقاد از بستٔه اقتصـادی  ٢۶و  ٢١تسهیالت مصوِب بانکی دادند. روزهای 
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دولت، سه کارشناِس اقتصادی به ایلنا گفتند: "نـویسـنـدگـاِن 
های امریکایی از  بسته اقتصادی دولت به تأسی از اقتصاددان

برای تبیـیـن مشـکـل اقـتـصـادی کشـور »رکود تورمی«واژه 
اند. ... از محتوای بسته پیـشـنـهـادی دولـت چـنـیـن  برده نام

هـای  آید که دولت جدید هم نسبت به استمرار سـیـاسـت برمی
ها نخسـتـیـن  تعدیل اقتصادی عالقمند است. ... این سیاست
المللی پـول بـه  بار پس از جنگ تحمیلی از سوی صندوق بین

ایران توصیه و توسط دولت وقت اجرا شد. ... در ایران برخالف 
ها بیشتر متمایل به تضمیـن مـنـافـع  کشورهای صنعتی دولت

داری سوداگرایانه هستند. ... دولت باید با در اخـتـیـار  سرمایه
گرفتن مسئولیت بازرگانی خارجی از ورود کـاالهـای مصـرفـی 
غیر ضروری به کشور جلوگیری کند تا بدین ترتیب... صـنـایـع 
داخلی بتوانند از منابع ارزی برای تجهیز و تقویت خود استفاده 
کنند." مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیاِی مـرکـزی 

ای بـه ایـران، در  المللی پول، در سفر یک هفته صندوِق بین
سخنرانِی خود به مقاماِت دولتی و مسئوالِن نظاِم بانکی رژیم، 

المـلـلـی پـول گـزارِش  مرداد، نیز گفت: "صندوِق بین ١٨روِز 
جالِب توجهی را در مورد اقتصاِد ایران منتشر کرده. ... صندوِق 

المللی پول از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران نـیـز بـه  بین
کند، نه برای خود ایران کـه حـتـی بـرای  طور کامل دفاع می

 استفاده منطقه از آن."
های اقتصادی جـدیـد، کـارگـزاراِن  زمان با ارائٔه سیاست هم

دولِت "تدبیر و امید" تبلغاِت زیادی در رابطـه بـا مـهـار تـورم، 
بـه   عنوان نمونه، زایی، و خروج از رکود براه انداختند. به اشتغال

مـرداد،  ١٩کنیم. روز  سه گزارش از خبرگزاری مهر اشاره می
روحانی اعالم کرد: "امروز جامعه ما از معضل بزرگـی بـه نـام 

برد... آمار بیکاری در کشـور تـکـان دهـنـده  بیکاری رنج می
مرداد، گفت: "وقتی دالرهای نفتی و سـیـل  ٢١است"؛ و روز 

بینیم که دوهزار واحد تولیدی تعطیل  واردات داشته باشیم، می
هزار نفر از صنعت بیکار شده است"؛ و باالخره  ۵٠٠شود و  می

مرداد خبرگزارِی مهر نوشت: "علی ربیعی وزیر کـار  ٢۵در روِز 
ریزی رئیس جمهور  گوید برنامه مشترکی را با معاونت برنامه می

هـزار  ۵٠٠(نوبخت) اجرا خواهد کرد و تا پایان سـال جـاری 
شود." حاال باید ببینیم آیا اظهاراِت فـوق  شغل جدید ایجاد می

یی برای جلوگـیـری از "سـیـل  صحت دارند؟ آیا روحانی برنامه
واردات"، تعطیل شدِن واحدهای تولیدی کشورمان و بـیـکـار 

، رئـیـس ٩٣مـرداد  ١٩شدن هزاران کارگِر ایرانی دارد؟ روز 
انجمن صنایع پروفیل کشور، در رابطه با تصمیم اخیر دولت در 
"محاسبه کاالهای پتروشیمی با ارز آزاد در بـورس" بـه ایـلـنـا 

درصـدی  ٢۵گفت: "این تصمـیـم دولـت بـاعـث افـزایـش 
محصوالت پتروشیمی در کشور شده اسـت. ... اقـدام اخـیـر 

های وارداتی پایین دستی پـتـروشـیـمـی  دولت در کاهش تعرفه
کشور مغایر با بسته پیشنهادی خروج (از) رکود تورمی از ناحیه 
دولت است. ... از ورود کاالهایی که از کیفیت پایین بـرخـوردار 

شوند مخالفیم. ... تـنـهـا  وارد کشور می»دمپینگ«هستند و با 
(سازماِن تجارِت  WTOخواهیم به  شان این است که می بهانه

جهانی) بپیوندیم... گویا قصد داریم با این تصمیمات، تولیـد و 
اشتغال خود را نابود و بجای آن کاالهای نامرغوب، بیکاری و 
مشکـالت اقـتـصـادی دیـگـر کشـورهـا را وارد مـمـلـکـت 

، یـکـی از ٩٣مـرداد  ١٨یی دیگر اینکـه، روز  نمونه»کنیم؟
اکریل اصفهـان از احـتـمـاِل  نمایندگاِن کارگران "کارخانه پلی

کارگر این واحد تولیدی"، به علِت اقداِم مـاِه  ۵٠٠تعدیل حدود 
 ٣١٠٠قبِل دولت به فروِش خوراِک پتروشیمی با "نرخ دالر آزاد 

نیز، نایب رئیـس انـجـمـن  ٩٣مرداد  ٢۵روز تومانی" خبر داد. 
تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پـنـجـره ایـران بـه 
خبرگزاری مهر گفت: "پس از یک هفته از فروش مـواد اولـیـه 
پتروشیمی به نرخ ارز آزاد در بورس، تعرفه واردات پروفـیـل یـو 
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پی وی سی نیز به یک دوم کاهش یافت و در فاصله یک هفته شاهد اجرای دو رویه ضد تولید 
های صنایع نساجی در نامه  ، گروهی از شرکت93مرداد  21باالخره، در روز  ایم." در کشور بوده

درصدی) مـنـسـوجـات بـه  ۵٠خود به انجمن صنایع نساجی ایران، نوشتند: "کاهش تعرفه (
درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته [مـنـجـر]  ٣٠تا  ٢٠تعطیلی مطلق و یا کاهش 

مرداد، علی ربیعی، وزیِر کاِر واپسگراِی رژیـم والیـِت  ٢٣شده است." با تماِم این اوصاف، روِز 
فقیه، اعالم کرد: "رییس جمهور یک عالِم متقی با تدبیر، عاقل و شـجـاع اسـت. ... امـروز 

 دانند که دولت پس از یکسال کشور را به شرایط مطلوبی رسانده است." همگان می
مرداد علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گـفـت: "هـم اکـنـون  ١۶روِز 

درصد باقیمانده نیز با خط فقر  ١٠درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و  ٩٠معیشت 
علی کریمی در نامٔه خـود بـه عـلـی ربـیـعـی،  ، عید٩٣مرداد  ١روِز فاصله چندانی ندارند"؛ و 

نوشت: "برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام کارگران با گرفتـن چـک و 
هایی که بـر آنـان  عدالتی زنی و اعتراض در مقابل بی سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه

گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بـر عـمـلـکـرد آنـان  شود را می تحمیل می
خواهند تا سه ماه بدون حقوق  نیست... برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگر می

و قطع مزایایی چون نهار [ناهار]، سرویس ایاب و ذهاب به صورت رایگان کار کنند." در حیِن 
مـرداد،  ٢۶انـد، روز  غارت برده اینکه غارتگران صدها هزار میلیارد تومان از امواِل مردم را به

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد: "هنوز اتفاِق جدیدی در دریافت مـطـالـبـات از دانـه 
هزینه سبد مـعـیـشـِت خـانـوار ایلنا آمد: " ٩٢اسفند  ٢١ها رخ نداده است." در گزارِش  درشت

کشـی از  هزار تومان" است. به نمونٔه دیـگـری از بـهـره ٨٠٠براساس خِط فقر یک میلیون و 
، و تحـِت حـاکـمـیـِت ٩٢زحمتکشان در دولِت برآمده از مهندسی انتخاباِت ریاسِت جمهوری 

کنیم. یکی از مـعـلـمـاِن مـنـطـقـه  "نمایندٔه خدا روِی زمین"، در شهری مثل تهران، اشاره می
، گفت: "حقوِق مـاهـیـانـه... ٩٣مرداد  ١٧به ایلنا، »معلِم آزاد«لواساِن تهران و با عنواِن شغلِی 

هزار تومان است را از مسئـوالن دهـیـاری دریـافـت  ٣٠٠که در بهترین حالت مبلغی معادل 
کنیم. ... بطور معمول پرداخت این مبالغ از طریق صدور یک فقره چک بـانـکـی در وجـه  می

شود و فرد دریافت کننده پس از نقد کردن چک مـبـالـغ آن را  یکی از معلمان آزاد انجام می
کند. ... در این حرفه خبری از بیمه نیست چرا که نامی از مـا در  میان سایر معلمان تقسیم می

 میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش ثبت نشده است."
دهد که مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی و مـرتـبـط سـاخـتـِن آن بـا  تجربه نشان می

تواند در تقویت جنبش اعتراضی کنونی و  ای مانند افزایش دستمزدها، می های فوری خواست
های رژیـم را رصـد کـنـیـم و  باال بردِن سطح آن مؤثر باشد. درعین حال، باید با دقت اقدام

های آن را برای هدایت، کنترل، و مهاِر جنبش اعتراضی زحمتکشان افشا کنیم. تنـهـا  تالش
دهِی سندیکاهای مستقل و واقعی خـود،  راه رهایی کارگران و زحمتکشاِن کشورمان، سازمان

 مان است. های خلقی میهن یی پیگیر در اتحاد با دیگر گردان و مبارزه
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 ادامه  چگونه غزه به آتش و خون ...

اش در کـرانـٔه  نقض فاحش حقوق بشر توسط ارتش اسرائیل در عملیات نـظـامـی
 شده. غربی، و به اظهار نگرانی نسبت به جان سه جواِن ربوده

تیر] در نزدیکی هبرون پیـدا شـد.  ٩ژوئن [ ٣٠جسدهای سه جوان اسرائیلی روز 
هـا  چیزی نگذشت که دولت اسرائیل مکالمٔه ضبط شدٔه تماس تلفنی یکی از جـوان

روشـنـی  با پلیس را منتشر کرد. در هنگام این تماس تلفنی صدای شلیک تـیـر بـه
کند که: چرا نتانیاهو  هایی از این دست را مطرح می شود، که خود پرسش شنیده می

اند؟ چرا او بـه افـکـار  اند، گفت که آنها را ربوده به جای آنکه بگوید آنها کشته شده
آمـیـز  اند؟ حرکِت مشکـوک و تـحـریـک عمومی اسرائیل اطمینان داد که آنها زنده

نتانیاهو، که از نگرانی مردم در مورد جاِن سه جوان اسرائیلی برای تحریِک حمایـِت 
مردم از کارزار نظامی گسترده علیه حماس سوءاستفاده کرد، از اینجا بیشتر روشـن 

 اعتراف کرد که آدم می
ً
ربایی  شود که میکی روِزنفیلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، بعدا

 »یک عـدٔه خـودسـر«به دستور یا با اطالِع رهبری حماس نبوده و آن جنایت، کاِر 
 بوده است.

 
 »حماس مسئول است و باید به جزای عملش برسد«

بـرداری از  نتانیاهو حماس را به کشتن سه جوان اسرائیلی متهم کرد، و بـا بـهـره
اش را با شتاب به پـیـش بـرد.  طلبانه افکاِر عمومِی اندوهناِک اسرائیل، طرح جنگ

های راسِت افـراطـی  ربایی صورت گرفت، گروه عالوه بر این، از هنگامی که این آدم
اسرائیل از احساسات ناسیونالیستی فزایندٔه مردم سوءاستفاده کردند، و دسـت بـه 

هـای سـاکـن  های خشن علیه شهروندان عرب اسـرائـیـل و فـلـسـطـیـنـی اقدام
سـالـه از ١۶تیر]، یک فلسـطـیـنـی  ١١های اشغالی زدند. روز دّوم ژوییه [ سرزمین

زنده به  اورشلیم شرقی اشغالی ربوده شد و به دست نژادپرستان افراطی اسرائیل زنده
آلودی در اورشلیـم  های خشم آتش کشیده شد. این جنایِت دهشتناک منجر به قیام

 جا سرایت کرد. شرقی شد که به همه
در نـوار غـزه »جـهـاد اسـالمـی«نظامیان گـروه  برخوردها افزایش یافت و شبه

هـای  پرانی به داخل اسرائیل را شدت دادند، و مخالفت خود را با دستگیـری موشک
ربایی بیش از  که از زمان آدم -گروهی در کرانٔه باختری اعالم کردند. دولت اسرائیل

عملیات لبٔه «تیر] با آغاز  ١٧ژوییه [ ٨روز  -بار به نوار غزه حملٔه هوایی کرده بود ٨٠
 ١٧های زمینـی در روز  های هوایی خود را شدت داد. با آغاز حمله حمله»حفاظتی

خـانـمـان شـدن  های زیاد و زخمی و بـی تیر]، که به از دست رفتن جان ٢۶ژوییه [
تـر شـد. تـا  ها منجر شد، اوضاع وخیـم ها و زیرساخت مردم، و ویرانی گستردٔه خانه

رسـیـد.  ١٨٠٠شدگان در غزه به بیش از  پیش از ماه اوت [مرداد ماه]، شمار کشته
شـدگـان غـیـرنـظـامـی، و  درصد کشتـه ٧٧های سازمان ملل متحد،  بنا به گزارش

سـربـاز و نـیـز سـه  ۶٠بسیاری از آنها کودکان و زنان بودند. تا آن زمان، بیش از 
 غیرنظامی اسرائیلی نیز کشته شده بودند.

 
 آنچه امنیت را برقرار خواهد کرد، صلح است، نه جنگ.

 اسرائیل در دهٔه گذشته بارها به غزه حمله کرده است. 
مورد عملیات نظامی سنـگـیـن در یـک دهـٔه  ٨رسد که حّتٰی پس از  به نظر می

گذشته، دستگاه سیاسی اسرائیل هنوز نیاموخته است که بدوِن برقراری صلح پایدار 
ت، سـرانـجـاِم هـر عـمـلـیـاِت  با فلسطینی

ّ
ها، بر اساِس احترام به حقوق هر دو مل

 ایجاد زمینه برای عملیات بعدی خواهد بود.»موفق«
ً
 نظامی صرفا

تواند این دور باطل را پایان دهد. چنین صلحی فقط بر  فقط یک صلح عادالنه می
خـط مـرزی «پایٔه ایجاد کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیـل، در درون 

هـای  به پایتختی اورشلیم شرقـی، بـرچـیـدن هـمـٔه شـهـرک ١٩۶٧ژوئن  ۴  »سبز
هـای  اسرائیلی و دیوار حائل (جداساز)، آزاد کردن همٔه زندانیان فلسطینی از زنـدان

حلی عادالنه برای مسئلٔه آوارگان فلسطـیـنـی طـبـق  اسرائیل، و در پیش گرفتِن راه
 شود. های سازمان ملل متحد برقرار می قطعنامه

وفصل دیپـلـمـاتـیـک سـتـیـزٔه  هاست که برای حل جنبش صلح در اسرائیل دهه
های اخیر نیز به کـار  گیری درگیری موجود مبارزه کرده است، و حّتٰی در جریان اوج

خود ادامه داده است و تظاهرات متعددی در شهرهای عمدٔه اسرائیل برگـزار کـرده 
هـای  ریزی ها و خون کشی های وحشیانٔه اخیر به غزه نیز مانند آدم موج حمله است.

قبلی به پایان خواهد رسید و باز هم گزینشی را در برابر اسرائیل قرار خواهد داد: یـا 
ادامه دادن به آنچه در گذشته شکست خورده است، و آماده شدن بـرای جـنـگـی 
دیگر در یک یا دو سال آینده؛ یا گام گذاشتن در راه رسیدن به تـوافـق بـا رهـبـری 
فلسطین. نیروهای چپ اسرائیل برای اینکه کشورشان راه دّوم را برگزیند و به سوی 

 کنند. صلحی عادالنه و پایدار حرکت کند، قاطعانه مبارزه می

دهـنـد.  کشت را تشکیل مـی های قابل درصد زمین ٩شود که کمتر از  می
خواهد و به آنـهـا نـیـاز  شده را نمی روسیه محصوالت کشاورزی مهندسی

شـکـلـی از سـالح «ها را بدتـر از  وزیر روسیه این فرآورده ندارد. نخست
جـاسـت. زمـانـی  داند. اصل مطلب در هـمـیـن می »زیستی (بیولوژیکی)

هنری کیسینجر گفته بود که اگر نفت را کنترل کنید، کشورها را کنـتـرل 
کـنـیـد.  اید، ولی اگر مواد غذایی را کنترل کنید، مردم را کنترل مـی کرده

شدٔه ژنتیـکـی نـیـسـت.  برای تغذیٔه مردم جهان نیازی به مواد دستکاری
 هایی مرگبارند. اینها سالح

در هندوستان تالش زیادی در جریان است تا کشتزارهای کـوچـک و 
محصولـی  خانوادگی را از میان ببرند و در نهایت آنها را با کشتزارهای تک

شدٔه ژنتیکی برای صادرات و  تر به منظور تولید محصوالت مهندسی بزرگ
های بزرگ غربی جایگزین کنـنـد. تـعـجـب  مصرف در بازارها و فروشگاه

طـرِح «مارت در ایجاد  ِیتا و وال هایی مثل مونسانتو، سین ندارد که شرکت
 دست داشتند، که بخشی از معاملٔه آمریکا بـا  »دانِش کشاورزی

ً
مستقیما

یی در ایـن کشـور بـود. اکـنـون  هندوستان در زمینٔه تولید انرژی هسته
یی غیرنظامی  های آمریکایی در کمک کردن به توسعٔه تواِن هسته شرکت

آیـد کـه دولـت  هندوستان فعاالنه شرکت دارند. در مقابل، به نظـر مـی
های کشاورزی و سیستم تولید مواد غـذایـی آن  هندوستان کنترل زمین

و آمریکا -فناوری آمریکایی های زیست کشور را دربست در اختیار شرکت
قرار داده است. به این ترتیب است که خانوادٔه راکفلر، که از ثروتمنـدان  -

های  متکی به فرآورده »انقالب سبز«اصطالح  نفتی دنیاست، از طریق به
پتروشیمی [مثل کود و سموم کشاورزی]، بر کشاورزی جهان سلطه پیـدا 

 کند. می
های کشاورزی صـنـعـتـی  دولت آمریکا و اسب تروای آن، یعنی شرکت

کنند. فناوری  را فعاالنه حمایت می »کشاورزی سّنتی«بزرگ، نابود کردن 
ژنتیکی، حق امـتـیـاز انـحـصـاری ایـن  »شدهٔ  اصالح«ویرانگر بذرهای 

ها برای استفاده از این بذرها، و حقوق مالکیـت فـکـری (دانـش  شرکت
شدٔه ژنتیکی را به ضربٔه نهایی علیـه تـولـیـد  فّنی)، اکنون مواد مهندسی

بنیاد «مواد غذایی سالم و ضروری تبدیل کرده است. قابل توجه است که 
متعلق به بیل گـیـتـز، بـنـیـادگـذار و صـاحـِب » [ بنیاد ِگیتز«و »  راکفلر

گوینـد کـه  کنند، می مایکروسافت] که در آفریقا با مونسانتو همکاری می
ازحد جمعیت در کشورهای جـهـان سـّوم، نـحـؤه  در مورد افزایش بیش

همیـشـه از  »غرب«توسعٔه این کشورها و تهدید آنها نسبت به منابعی که 
آنها برای رشد و غنای خودش استفاده کرده است، نگرانند. گفتنی اسـت 

است کـه انسـان را عـقـیـم  »سایت ِاپی«که مونسانتو اکنون مالِک ژن 
ای است که برای نخستین بـار  نام شرکت آمریکایی Epycyteکند. [ می

استـفـاده »  ذّرت جلوگیری از حاملگی«این ژن را ساخت تا در تولید نوعی 
 شود.]

در  »ضد دستکاری ژنـتـیـکـی«های مدنی و فعاالن  بعضی از سازمان
ها و لـطـمـه زدن بـه  کنند که با تبانی با خارجی هندوستان را متهم می

ی کشور فعالیت می »توسعه«
ّ
کـنـنـد. ریـاکـاری از  کشور، علیه منافع مل

هـای مـدیـدی  بارد. دولت هندوستان خودش مـدت سراسر این اتهام می
است که بر اثر تبانی با منافع خارجی، بنیادهای کشـاورزی سـّنـتـی آن 

 کشور را زیر ضربه برده است.
استقالل فقط به داشتِن قدرت نظامی، َسر دادِن شعارهای میهنی، و 

گهی های  برگزاری جشن و سرور و تبریک به همدیگر گفتن و تبلیغات و آ
یی در یک روز معّین در سال نیست. استقالل معـنـایـی  وبرق رسانه پرزرق

تر از اینها دارد. کشورهایی مثل روسیه فعاالنه تالش دارنـد  بسیار گسترده
شدٔه ژنتیکی در تولید مواد غذایی را مهار کنند.  که تهاجم مواد دستکاری 

چرا هندوستان نباید چنین کند؟

 ادامه  استقالل ملي فراتر ...



 954شمارة 

 طرِح کاهِش فقر زنان، از ادعا تا واقعیت
انتشار آمارهایی درخصوص دستـمـزد و نـرخ بـاالی 
بیکاری زنان، سبب گردیده است تا دولت "تدبیر و امـیـد" 
راهکارهای جدیدی را برای مقابله با افزایش بیکاری زنان 
و نیز کاهِش سطح دستمزد آنان تدوین کند و ارائه دهـد. 

تیرماه، ازقول معاون رییس جـمـهـور  ٢٠خبرگزاری مهر، 
در امور زنان و خانواده، گزارش داد: "موضـوع بـیـکـاری 

هـای  زنان و کاهش اشتغال برای آنان یـکـی از چـالـش
شـده  جدی کشور است... باتوجه به هشـدارهـای اعـالم

مبنی بر کاهش اشتغال زنـان، تـدویـن بسـتـه اجـرایـی 
اشتغال پایدار زنان و توسعه مشاغل خانگـی بـرای زنـان 
سرپرست خانوار به منظور کاهش فقر در دستورکـار ایـن 
معاونت (معاونت زنان ریاست جمـهـوری) قـرار گـرفـتـه 

 است".
مطابق آمارهای رسمی، بدترین وضعیت بـیـکـاری در 

ساله به میـزان  ٢۴تا  ٢٠کشور مربوط به زنان گروه سنی 
تـا  ٢۵درصد از زنـان  ٣۵درصد است. همچنین   ۵٧٫٢
ساله کشور نیز بیکارند. مرکز آمار جمهوری اسـالمـی  ٢٩

در گزارش خود تاکید کرده است که، نرخ بیـکـاری زنـان 
درصـد  ۵۴٫١ساله در شهرهای ایران بیش از  ٢۴تا  ٢٠

است. آمارها و برآوردهای بانک مـرکـزی و مـرکـز آمـار 
جمهوری اسالمی نشانگر این واقعیت تلخ است که زنـان 

برابر بیش از مردان بیکارند. عـالوه بـرایـن، بـایـد بـه  ٢
العاده مهم سطح دسـتـمـزد زنـان کـارگـر،  موضوع فوق

کرد. روزنامه شرق، میانـٔه   کارمند، معلم و پرستار نیز اشاره
درصد کمـتـر از  ٢٣بود: "زنان  تیرماه، در گزارشی نوشته 

های  گیرند. یافته های مشابه دستمزد می مردان در سمت
درصـد  ٢٣هـا  یک تحقیق مشخص کرد که حقوق خانم

 های مشابه است." کمتر از مردان در سمت
این مسائل باید تبعیض جنسیتی را نیز افزود تا ابعاد  به 

ویژه زنان سـرپـرسـت  تر و دالیل فقر زنان، به قضیه روشن
  تیرماه، نوشته ١۶خانوار، مشخص گردد. خبرگزاری ایلنا، 
تر کرده اسـت...  بود: "نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان

عـلـت ایـن نـگـاه  کار زنان نیاز مبرم دارد اما بـه جامعه به
ها و در  کار زنان، ارزان نگه داشتن کار آن جنس دومی به 

واقع سوِء استفاده از نیروی کار با کمترین هزینه اسـت." 
این ترتیب، تبعیض جنسیتی که بنابـر قـوانـیـن قـرون  به

ستیز و کهنه رسمیت و "قانـونـیـت" یـافـتـه  وسطایی، زن
ویـژه زنـان  های مؤثر در فقر زنان بـه است، یکی از عامل

های گوناگون است. بدون توجه به ایـن  شاغل در عرصه
اجتماعی  -های اقتصادی ها، یعنی برنامه مجموعه عامل

ــصــادی و  ــت ــازِی اق  آزادس
ً
ــا ــی خصــوص ــردم ضــدم

ــیــن دســتــمــزدهــا و  خصــوصــی ــای ســازی، ســطــح پ
توان از کاهش فقـر زنـان دم زد!  جنسیتی، نمی تبعیض

نکته دیگر اینکه، دولت و معاون رییس جمهور در امـور 
های کاهش فقـر زنـان را حـمـایـت از  زنان، یکی از راه
تیرماه، در گزارشی، برخـی  ٢٧داند. ایسنا،  کارفرمایان می

جزییات طرح کاهش فقر زنان دولت یازدهم را بازگو کرده 

بــود. درایــن گــزارش تــاکــیــد شــده اســت:  
های تشویقی در مواردی چون معافیت  "سیاست

بـهـره بـه  های کـم مالیاتی برای کارفرمایان وام
کارفرمایان و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد 

 »کشور ذکر شده است.
زنان میهن ما تأمین منافع و حـقـوق خـود و 
رفع و طرد تبعیض جنسیتی را خواستـارنـد، امـا 

هایی چـون هـدفـمـنـدی  بدون مقابله با برنامه
سـازی و در  زدایی و خصوصی ها، مقررات یارانه

ناپذیر و هوشیارانه بـا  ها مبارزه خستگی کنار این
توان از کاهش فقـر زنـان  تبعیض جنسیتی نمی

سخن گفـت و چشـم امـیـد بـه آن داشـت. 
اجـتـمـاعـی رژیـم  -هـای اقـتـصـادی برنامـه
فقیه عامل فقر و سقوط سطح دستمزدها  والیت

و توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه است. زنان از 
اند و بـه ورطـه فـقـر  ها متضرر شده این برنامه
 شوند! کشانده می

 
از »الـمـلـی پـول صندوق بین«حمایِت 
 هاِی اقتصادِی رژیم والیت فقیه: سیاست

هـای رژیـم والیـِت  تر آن با اقتصاِد جهانی، یکی از اولویـت آزاد سازِی اقتصاد ایران و پیونِد محکم
، یعنی دولِت "تـدبـیـر و امـیـد"، ٩٢فقیه و دولِت برآمده از مهندسی انتخاباِت ریاست جمهوری سال 

هـای اسـاسـی پـیـشـبـرِد  ها)"، یکی از پـایـه ها (یا حذِف یارانه است. اجراِی قانوِن "هدفمندِی یارانه
هـا در  المللی پول و بانِک جهانی در جهِت آزاد سـازی قـیـمـت های نولیبرالِی صندوِق بین سیاست

هـای بـلـنـد پـایـٔه  کشورمان بوده است. در مدِت کوتاِه یک سال دولِت روحانی، الاقل پنج بار هیئت
اند. در  المللی پول و بانِک جهانی دیدار کرده اقتصادی رژیِم والیِت فقیه با مسئوالِن ارشِد صندوق بین

الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با کریستین الگارد، مدیر عـامـل  ماِه ولی فروردین ٢٢دیداِر 
ها... بـه ویـژه  های حاکم بر مرحله دوم هدفمندی یارانه المللی پول، در آمریکا، "سیاست صندوِق بین

عبارِت دیگر، در حیـِن اجـرای  نوع نگاه ریاست محترم جمهوری (روحانی) مورِد بحث قرار گرفت." به
ها را به مدیر  الله سیف در آمریکا الزم دید گزارشی از رونِد حذِف یارانه ها، ولی فاز دوِم هدفمندی یارانه

مردادماه، از سـفـر یـک  ١٨المللی پول بدهد. خبرگزاری مهر،  عامِل نهاِد امپریالیستی صندوِق بین
المللی پول، به ایران خبـر  ای مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیاِی مرکزِی صندوِق بین هفته

داد. مسعود احمد، در سخنرانی خود به مقاماِت دولتی و مسئوالِن نظاِم بانکی ایران گـفـت: "ایـران 
ها گـام مـوثـری  یکی از کشورهایی است که در این زمینه سردمدار بوده است و فاز اول اصالح یارانه

 بود هر چند در اجرا با مشکالتی روبرو شد."
ماه، بدوِن اشاره به کاهِش ارزِش پوِل ملی به یک سـوِم ارزِش آن در آغـاِز  اردیبهشت ٢٨ایسنا، 

 عامِل تورم، گزارش داد: "ارزش یـارانـه  اجرای فاِز اوِل هدفمندی یارانه
ً
 ۴۵ها و در نظر گرفتِن صرفا

هزار تومان در حاِل حاضر رسیده است." با وصف اینکه عدِم پـرداخـِت  ١٩به  ١٣٨٩هزار تومانی آذر 
ها کـارگـر شـده  ها، موجِب ویرانی تولید و بیکاری میلیون سهِم تولید از درآمدهای فاِز اوِل حذِف یارانه

کارگـیـری  المللی پول، با به بود، براِی حصوِل رضایِت کامِل گردانندگاِن نهاِد امپریالیستی صندوِق بین
تماِم بدنٔه رژیم و با انواِع ترفندها و تشویق و تهدید، واپسگرایـاِن رژیـِم والیـِت فـقـیـه حـتـی نـظـِر 

، ٩٢مـاه  اسـفـنـد ١٧هزار تومان وجه نقدی را نیز داشتند. برای نمونه، روحانی، روِز  ۴۵گیرِی  بازپس
ها" شد، و بنا بر گـزارش  ها در "بحث هدفمندی یارانه برای آماده کردِن "زمینه"، خواستاِر حضوِر رسانه

ماه، اسحاِق جهانگیری، معاوِن اوِل رئیس جـمـهـور، اجـرای فـاِز دوِم  فروردین ١١خبرگزاری مهر، 
های اقتصاِد مقاومتی" تعریف کرد و "تحقق مفاِد سـیـاسـت  ها را "در راستای سیاست هدفمندی یارانه

هـای گـروهـی"  اقتصاد مقاومتی" را "نیازمنِد همراهی نخبگان، صاحباِن قلم، نویسندگان و رسـانـه
درصدی قـیـمـِت بـرق و  ٧۵و  ٢۵درصدی قیمِت آب و گاز، و افزایِش  ٢٠دانست. با وصِف افزایِش 

بنزین، تماِم کارگزاراِن دولِت "تدبیر و امید" (روحانی، جهانگیرِی، سخنگوی دولت نوبخت، وزیـر کـار 
وگـوی  کـردنـد. روحـانـی، در گـفـت ها تأکید مـی ربیعی...)، مدام روِی "شیِب مالیِم" افزایِش قیمت

های انرژی) تـدریـجـی  درصد (حامل ٧٠ماه، در جواِب سئوالی که آیا افزایش  اردیبهشت ٩تلویزیونی 
ها تصمیم نظام است نه دولت. ... مجلس تصمیمی اتخاذ کـرد کـه در بـودجـه  است، گفت: "یارانه

کرد." ، روحانی، در نوزدهیمن همایش سراسـری  امسال هم آمده و دولت باید این قانون را اجرایی می
منظـوِر تـهـدیـد و هـمـچـون  ماه، حتی نیروهای نظامی را نیز به فروردین ٣٠نیروهای انتظامی، روِز 

ها نیروی انتظامی باید به یاری دولت به پـا  یی علیه مردم به یاری طلبید و گفت: "در بحث یارانه حربه
ها و تهدیدها براِی قانِع کردِن مردم به انصراف از دریـافـت وجـه  رغِم تماِم ترفندها، تشویق خیزد." به

 "٩٣ماه  اردیبهشت ٣نقدی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز 
ً
میلـیـون و  ٢، از انصراِف صرفا

 هزار نفر از دریافت یارانه خبر داد." ۴٠٠
گیرِی میـلـیـاردهـا دالر پـوِل مـردم از چـپـاولـگـران،  به جای جلوگیری از فساد و رانت و بازپس

ها" را در شرایطی به پیش بـردنـد کـه  واپسگرایاِن رژیم والیِت فقیه، اجراِی فاِز دوِم "هدفمندی یارانه
مردادماِه روحانی: "آماِر بیکاری در کشور تکان دهنده است." با این وصف، ربیـعـی،  ١٩مطابِق گفتٔه 

 تأ��ی � �������� ����
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ی فراتر از 
ّ
استقالل مل

برگزاری یک جشن ساالنه 

 است

ای که کشاورزان کوچـک  های کشاورزی نگاهی به سیاست
ی به حال خود رها می را در زیر سلطٔه شرکت

ّ
 کند های فرامل

 »مورنینگ استار«ترجمه از نشریٔه چپ انگلیسی 
 
مین سالگرد استقالل هندوستان از استعـمـار ۶٧مرداد)  ٢۴اوت ( ١۵

هـای هـمـاهـنـگ و  بریتانیاست. اّما واقعیت این است که امروزه تالش
 شالودٔه کشور هندوستان و استقالل و امنـیـت  مداومی می

ً
شود که دقیقا
کند. باید گفـت  اندازد و آن را تهدید به ویرانی می این کشور را به خطر می

ای، کشاورزی آن است. بدون مـواد  که شالوده و بستر بنیادی هر جامعه
تـوان  غذایی، زندگی وجود نخواهد داشت. و بدون امنیت غذایـی، نـمـی

 استقالل واقعی داشت.
 سـازمـان 

ً
مـنـتـشـر کـرد [»  «Grainبر اساس گزارشی که اخـیـرا

grain.orgالمللی غیرانتـفـاعـی اسـت کـه زمـیـنـٔه  ، یک سازمان بین
های اجتماعی پـیـرامـون  فعالیتش حمایت از کشاورزان کوچک و جنبش

استقالل و امنیت غذایی اسـت]، بـیـشـتـر مـواد غـذایـی جـهـان در 
وری و کارآیی تـولـیـدی آنـهـا  شود که بهره کشتزارهای کوچک تولید می

بیشتر و بهتر از کشتزارهای بزرگ است. کشاورزان کوچک اگر با تنظیـم 
توانند جمعیـت  آسانی می های مناسب حمایت شوند، به و اجرای سیاست

جهان را تغذیه کنند. اّما در حال حاضر فعالیت تولیدی کشاورزان کوچک 
های کشاورزی جهان است. با تمرکـز  چهارم زمین محدود به کمتر از یک
پـیـکـر و ثـروتـمـنـدان و  های کشـاورزی غـول زمین در دستان شرکت
سرعت کشتزارها و کشاورزان کـوچـک خـود را از  قدرتمندان، جهان به

دهد. اگر برای متوقف و معکوس کردن این روند کاری جـّدی  دست می
صورت نگیرد، جهان توان و ظرفیت تغذیٔه خودش را از دست خواهد داد. 

 -مطـابـق تـعـریـِف آن -اولویِت کشاورزی دهقانی در تولید مواد غذایی
ی و نیز تغذیٔه خانوادٔه خـود کشـاورزان اسـت. کـار 

ّ
بازارهای محلی و مل

خـیـز  هـای حـاصـل های کشاورزی بزرگ به چنگ آوردن زمـیـن شرکت
کمیاب، و اولویِت آنها، تولید کاالهای غیرغذایی یا صـادرات مـحـصـول 
ی و محلـی] و فـرسـتـادن 

ّ
 برای کسب سود [بدون توجه به نیاز مل

ً
صرفا

محصول به بازارهای دوردست برای برآوردن نیازهای ثروتمنـدان اسـت. 
این روند موجب فقیر شدن جمعیت محلی و لطمه خـوردن بـه امـنـیـت 

[دهٔه اّول قرن  ٢٠١١تا  ٢٠٠٠های  شود. فقط در فاصلٔه سال غذایی می
هایی به وسعت هشت بـرابـر مسـاحـت  ها زمین ویکم] این شرکت بیست

بریتانیا را در کشورهای در حال توسعه خریداری یا اجاره کردند که اغلـب 
نیز به بهای ضایع شدن حقوِق زمین و نابودی امینت غذایی محلی تمام 

هـای  شده است. این روند در نهایت به تغییر دائـمـی مـالـکـیـت زمـیـن
گذاری و دیگر  های سرمایه وکارهای خانوادگی به بنگاه کشاورزی از کسب

نِسرن شرکت
ُ
 شود. های بزرگ منجر می ها و ک

های کشاورزِی کوچک شالوده و پایٔه تولیـد مـواد  در هندوستان، زمین
] تا کنون صـدهـا هـزار کشـاورز ١٣٧۶[   ١٩٩٧اند، ولی از سال  غذایی

های فجیع اقتصادی  اند و شمار خیلی بیشتری با دشواری خودکشی کرده
کنند، یا اینکه در نتیجٔه بدهکاری، رشد و گستـرش  دست و پنجه نرم می

) GM (   »شـدٔه ژنـتـیـکـی اصـالح«اصطالح  تولید کاالهای کشاورزی به
 به هدِف کسب سود، و 

ً
اقتصادی، کشـاورزی را رهـا  »آزادسازی«صرفا
صنعت پنبه را در هندوستـان  »مونسانتو«اند. در حال حاضر شرکت  کرده

ها و نـهـادهـای  های کالن در دانشگاه زیر سلطه و کنترل خود دارد و با صرِف پول
وسوِی دانِش کشاورزی را بـیـش از  های کشاورزی و سمت آموزشی دولتی، سیاست

 دهد.  پیش به سود خود شکل می
گـیـری دربـارٔه مـواد و  اکنون وضع طوری شده است که وقتی پـای تصـمـیـم

آید، نهادهایی که وظیفٔه  ) در میان میGMOشدٔه ژنتیکی ( های مهندسی ارگانیسم
شدت دچار تضاد منافع هستنـد  تنظیم مقررات و نظارت بر تولید این مواد را دارند، به

ی کشور تصمیـم بـگـیـرنـد. شـرکـت توانند به و نمی
ّ
هـای  درستی و مطابق منافع مل

شدٔه ژنتیـکـی ایـن  ) فعال در زمینٔه مواد مهندسیbiotechبیوِتک،   فناوری ( زیست
کنند که تولید و استفاده از این مواد برای تغذیٔه جمـعـیـِت رو بـه  افسانه را تبلیغ می

 چنین نیست. عالوه بر گزارشی که 
ً
 Grainافزایِش جهان ضروری است. ولی اصال

المللی عـمـل و  گزارش ارزیابی بین«منتشر کرده است و پیشتر به آن اشاره شد، در 
کند، تـأکـیـد  ، که بودجٔه آن را بانک جهانی تأمین می»دانش کشاورزی برای توسعه

شـدٔه ژنـتـیـکـی)  شده است که کشاورزی سّنتی کوچک (نه محصوالت مهنـدسـی
مـحـیـطـِی سـازگـار بـا  زیسـت-هـای کشـاورزی گیری از سیـسـتـم تواند با بهره می

درآمد را تـأمـیـن کـنـد. چـنـدی پـیـش  زیست، امنیت غذایی کشورهای کم محیط
صراحت به این نتیجه رسـیـد کـه مـواد  کمیسیون کشاورزی پارلمان هندوستان به

شدٔه ژنتـیـکـی بـرای انسـان و جـانـوران و سـالمـِت  غذایی و بذرهای مهندسی
خـواسـت کـه  -موهان سینگ دولِت َمن -زیست خطرناکند، و از دولِت قبلی محیط

 کارشناساِن منـصـوب  ٔرغم این شواهد و توصیه استفاده از این مواد را ممنوع کند. به
شدٔه ژنتیکی،  های میدانی مواد مهندسی عالی در مورد توقِف آزمایش از طرف دیوان

هـا در  آورنـد کـه ایـن آزمـایـش ها و محافل رسمی دولـتـی فشـار مـی هنوز مقام
 کشتزارهای کشور انجام شود.

هـای  شدٔه ژنتیکی شرکت فناورِی فعال در زمینٔه مواد مهندسی های زیست شرکت
ترین شرکت در ایـن بـخـش  قابل اطمینان و اعتمادی نیستند. مونسانتو، که بزرگ

زیست است  است، مسئول آسیب زدِن َعمدی به سالمِت مردم و آلوده کردن محیط
کننده و عملیات  ها سال رفتارهای فریبکارانه، تبلیغات گمراه و پروندٔه سنگینی از ده

  های ِسّری و ناکافـی کند تا به اتکای پژوهش جنایتکارانه دارد. این بخش تالش می
دهد، با ایجاد مضیقه و محدودیـت بـرای هـرگـونـه  و ناقصی که خودش انجام می

هایی که حاکی از تأثیـر  پژوهش مستقل بر روی کاالهایش، و با سانسور کردِن یافته
این رشته را کنترل کند. عالوه بر این، این بـخـش  »علم«آور کاالهایش است،  زیان

یابند که مطـابـق مـیـل  ای که به نتایجی دست می به کارشناسان پژوهشی و علمی
 کند. ها نیست، حمله  می شرکت

های مستقل نشان داده است که استفـاده از مـواد کشـاورزی  شواهد و پژوهش
 کمتر کرده است، مصرف علف مهندسی

ً
ش شدٔه ژنتیکی بازده محصول را غالبا

ُ
هـا  ک

و سموم کشاورزی را افزایش داده است، به سالمت مردم لطمه زده اسـت، خـاک 
کشاورزی را خراب کرده است، به تنوع زیستی آسیب رسانده است، و خـیـلـی آثـار 

درصد محـصـول  ۵۶منفی دیگر داشته است. برخالف این روند، در روسیه در حدود 
کشاورزی در کشتزارهای خانوادگی تولید 

  14ادامه  در صفحه 
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 مبارزه براِی صلح، ضِد امپریالیسم، فقر، و نابرابری!

 »کمونیست«در جشنوارٔه »حزب توده ایران«غرفٔه 

ای گستـرده، جشـنـواره سـالـیـانـٔه  های دانمارک با کارزار تبلیغاتی کمونیست
گوسـت)] بـرگـزار ١٧-١۶مردادماه (٢۶-٢۵را در شهر کپنهاگ [»کمونیست« آ

گیر جوانان و نیز فعاالن سندیکـایـی در جشـنـواره امسـال  کردند. حضور چشم
های دانمارک و تالش آنان برای سازمانـدهـی  گویای فعالیت گسترده کمونیست

شده ازسوی اتحادیه اروپـا و  های ریاضت اقتصادِی دیکته مبارزٔه مردمی با برنامه
به پیروی از پیمان تجـاوزکـار  -طلبانه دولت این کشور نیز سیاست خارجی جنگ

 بود. -»ناتو«
هـای  ای در برنـامـه امسال مخالفت با جنگ، نژادپرستی و فاشیسم جای ویژه

ها و  رسانی دربارٔه اقدام بود. اطالع  خود اختصاص داده به»جشنوارٔه کمونیست«
به سرکردگی آمریـکـا در »ناتو«در اوکراین، نقش »ناتو«افروزانٔه  های جنگ برنامه

در اوکراین و دیگـر »اتحادیه اروپا«شرمانٔه  های بی رویدادهای این کشور، دخالت
ایـن  بـار بـه  های شوروی سابق ازجمله تحمیل قـراردادهـای اسـارت جمهوری

دادهای عراق و سوریـه، تـجـاوز  های خاورمیانه، رخ کشورها، و همچنین تحول
کشی در بـاریـکـٔه غـزه،  دفاع فلسطین و نسل نظامی دولت اسرائیل به مردم بی

بـود. فـعـاالن صـلـح، »جشنواره کمونیست«های روشنگرانه در  ازجمله فعالیت
سندیکایی، و نیروهای ضـدفـاشـیـسـتـی، هـمـراه بـا  -مبارزان جنبش کارگری

شـان بـه افشـای  های مـتـنـوع اعضای حزب کمونیست در دانمارک، با فعالیت
 جنگ، فاشیسم و نابرابری اجتماعی و فقر پرداختند.

های اقتصادی و کاهش حقوق  کارزار سازماندهی شده برای مخالفت با برنامه
و مزایای سیستم تأمین اجتماعی از سوی سندیکاهای کـارگـری و نـیـز حـزب 

های تـبـلـیـغـاتـی  ای در کانون فعالیت شکل برجسته کمونیست در دانمارک، به
رهـبـر سـنـدیـکـای  ،»سن دنیس کریستین«جشنواره قرار داشت. دراین رابطه، 

که یکی از سندیکاهای پرقدرت دانمارک  -آ)  –او   –کارکنان خدمات عمومی (اف 
رشِد پدیدٔه فـقـر و   با اشاره به ،»جشنواره کمونیست«اش در  در سخنرانی -است

بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن، اتحاِدعمل همه نیروها و نهادهای مردمی در 
های اقتصادی را خواستار گردید. رهبر سنـدیـکـای کـارکـنـان  مبارزه با سیاست

 خدمات عمومی، بر نقش جنبش سندیکایی در این مبارزه تاکید کرد.
نماینده جبهه مردمی علیه اتحادیه اروپا، که در انتخابات امسال پارلمان اروپـا 
توانست یک کرسی کسب کند، نیز در سخنرانی خود به اتـحـادیـه اروپـا، رشـد 

عدالتی حمله کرد،  نژادپرستی و فاشیسم دراین قاره به موازات گسترش فقر و بی
جویانـه  های مداخله های اقتصادی و سیاست و ضرورِت کارزاِر وسیع برضد برنامه

خواه و چـپ و کـمـونـیـسـت  های ترقی این اتحادیه را اولویِت مبارزه همه حزب
 دانست.

در بخش دیگر جشنواره، نماینده سازمان جوانان کمونیست دانمارک به ایـراد 

ویژه تـحـصـیـل  های جوانان، به سخنرانی پرداخت و با طرح خواست
هزینه دانشجویی، و اشتغال برای جوانان، بـه  رایگان، افزایِش کمک

  های دولت ائتالفی سوسیال دمکرات دانمارک تاخت، و آن سیاست
را مسبب بیکاری گسترده درمیان جوانان دانست. امسال نیز بـنـا بـه 

حضـور »جشنواره کمونـیـسـت«دعوت رسمی حزب برادر، حزب ما در 
فعالی داشت. غرفه حزب توده ایران، که با شعارهای حـزب تـزئـیـن 

و »نـامـه مـردم«کنندگان قرار گرفت.  بود، مورد استقبال شرکت شده 
های حزب در خصوص مسائل ایران مـانـنـد مـذاکـرات  گیری موضع
هـای داخـل کشـور،  دادهـای خـاورمـیـانـه، تـحـول ای، رخ هسته

هـا، بـه  فـقـیـه در آن های دولت روحـانـی و نـقـش ولـی سیاست
های الزم از سوی رفقای حزبی داده  بازدیدکنندگان ارائه شد و توضیح

شد. رفقای حزب کـمـونـیـسـت در دانـمـارک (مسـئـول روابـط  می
ای در خصـوص  المللی) ضمن بازدید از غرفه حزب با رفقای توده بین

بـتـی فـرونـتـر بـیـارگ «وگو کرد. رفیـق  مسائل ایران و منطقه گفت
در دیـدارش از غـرفـه  ،رهبر حزب کمونیست در دانمارک ،»کارسون

ویـژه  حزب، باردیگر همبستگی حزب برادر با مبارزات مردم ایـران بـه
کارگران و زحمتکشان ایران و حمایت قاطع از حزب توده ایران را مورد 

 تاکید قرار داد.
های متنوع هنری و فرهنگی،  در روز دوم جشنواره، عالوه بر برنامه

سفیر کوبای سوسیالیستی به ایراد سخنرانی پرداخت و بـا تشـکـر از 
همبستگی برادرانه حزب کمونیست در دانمارک و همه نیروهای چپ 

افروزی امپریالیستی تـأکـیـد  و مترقی با کوبا، براهمیت مبارزه با جنگ
ورزید. او با بیان اهمیت مبارزه مردم آمریکای التین در دوران کنونی، 

و »آلـبـا«های کوبا و اتحـادیـه  ها و سیاست هایی از برنامه دربارٔه جنبه
 طورکلی نیروهای چپ و مترقی آمریکای التین، توضیح داد. به

در سـخـنـانـی، بـه  ،در پایان نیز رهبر حزب کمونیست در دانمارک
لزوم مبارزه با امپریالیسم جهانی که در نـقـاط مـخـتـلـف دنـیـا بـه 

افروزی پرداخته است اشاره کرد، و دربارٔه خطر گسـتـرش ایـن  جنگ
ای در  را اتحادیه ها هشدار داد. او با حمله به اتحادیه اروپا، آن  درگیری

طلبی امپریالیستی نـامـیـد و خـواهـان  جویی و توسعه خدمت مداخله
یافته در راه صلح و برضد فقر و نـابـرابـری  یی مشترک و سازمان مبارزه
آمیز تبلیغاتی بـه  با برگزاری کارزار موفقیت»جشنواره کمونیست«شد. 

 کار خود پایان داد.
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

شرمی، گفت: "هدیه این دولت بـه  مردادماه، با کماِل بی ٢٣وزیِر کاِر مرتجع، روِز 
 مردم کاهش نگرانی آنان بود."

 
 های کشور را دریابیم! تاالب

ــای  ــده ــام ــی ــی از پ ــک ی
العاده نـاگـوار تـخـریـب  فوق

محیط زیست کشور از سـوی 
فقیه، خشـکـیـدن  رژیم والیت
های ایـران و در  اغلب تاالب

ــل  ــام ــودی ک ــاب ــرض ن ــع م
قرارگـرفـتـن شـمـاری ازایـن 

ــاالب ــاالب  ت ــر: ت ــظــی ــا ن ه
بـــخـــتـــگـــان، طشـــک و 
هورالـعـظـیـم اسـت. درایـن 

هایـی کـه  میان، بنابر گزارش
 انتشار یافته

ً
اند، وضعیت  اخیرا

تاالب انزلی در استان گیالن، 
تـریـن و  درمقام یکی از مـهـم

هـای  تـریـن تـاالب استثنایـی
المللی سـیـاره مـا،بسـیـار  بین

 کننده است. نگران
در اوایل تابسـتـان امسـال 
مدیرکل حـفـاظـت مـحـیـط 

طور رسـمـی  زیست گیالن به
اعــالم داشــت کــه، ژرفــای 

متر کاهش پیدا کرده است. او خاطرنشان ساخت: "تاالب انـزلـی  ٨تاالب انزلی 
دلیل افـزایـش ورود  های طبیعی گیالن است که به ترین اکوسیستم یکی از مهم

 بـه  آلودگی
ً
های صنعتی، کشاورزی و خانگی به یازده رودخانه گیالن که نـهـایـتـا

عـالوه  اکنون در لیست سیاه کنوانسیون رامسر قـراردارد." بـه رسند هم تاالب می
رویه نهادهایی چون سپاه پـاسـداران،  های بی باید تاکید کنیم که، ساخت و سازی

بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادها در اطراف این تاالب و نیز احداث جاده از دیـگـر 
 ترین و زیباترین تاالب میهن ماست. های وضعیت کنونی و خطرناک مهم عامل

همچنین در گزارش دیگری، مدیـرکـل مـحـیـط زیسـت اسـتـان فـارس در 
المللی و منحصربفرد ایران  وگویی مطبوعاتی یادآوری کرد که، سه تاالب بین گفت

های وارده در فهرست  های بختگان، کمجان و طشک به علت آسیب یعنی تاالب
انـد. او بـه  های در معرض خطر یا فهرست قرمز مونترو قرار گرفتـه جهانی تاالب

برداری نامعقـول،  های مدیریتی، بهره خبرگزاری ایسنا گفت: "عدم وجود شاخص
هـای  های شـرکـت ها [بخوان: ویالسازی های تاالب تغییر و تبدیل کاربری زمین

ها]، سدسازی، شکار و صید غیرقانونی و صدور مجوزهای بیش  وابسته به آقازاده
هـا...  های آبـخـیـزی تـاالب های عمرانی در حوضه از حد توان... اجرای پرونده

هـا بـه لـیـسـت  ها ازجمله دالیل ورود تـاالب احداث بزرگراه و برداشت آب تاالب
 ١٣٧۵هزار هکتار نـیـز درسـال  ١٢۶مونترو است... تاالب بختگان با مساحت 

النبیاء سپاه پـاسـدارن احـداث  دلیل ساخت سد [این سد از سوی قرارگاه خاتم به
 »شده و غیر کارشناسانه است] در باال دست (تاالب) در لیست مونترو قرارگرفت.

های بسیار مهم کشور یعنی تاالب هور در استان خـوزسـتـان  اما یکی از تاالب
که به هورالعظیم شهرت دارد، چنان وضعیت وخیمی یافته است که اثرات ناگـوار 

گیرد.  و خطرناک خشکی آن برای کشور پس از دریاچه ارومیه در رده دوم قرار می
اند کـه  یی ملی و علمی صحیح باعث شده های نابخردانه رژیم و نبوِد برنامه اقدام

هکتاری این تاالب بسیار پراهمیت در سطح مـلـی و  ١٠٠هزار و ۶۴در مساحت 
هـای اصـلـِی ایـن  هزار هکتار باقی بماند. یکـی از عـامـل ٢٩ای، فقط  منطقه

هـای اخـیـر بـوده  های شن در سال وضعیت، گسترش ریزگردها و ایجاد طوفان
های مرکزی و شمال غربی کشور. تـاالب  ویژه هجوم ریزگردها به استان است، به

شوند. تاالب هـور  فقیه تخریب می های زاگرس از سوی رژیم والیت هور و جنگل
لحاظ تنوع زیستی بسیار غنی است و عمده آب آن از  در غرب استان خوزستان به

های سپاه ورود آب  شود. سدسازی های کرخه و نیسان تأمین می طریق رودخانه
این تاالب را کاهش داده است و موجب خشـکـی آن شـده اسـت. تـخـریـب  به

ای بر طبیعـت و مـحـیـط زیسـت مـیـهـن مـا دارد.  ها تأثیر منفی عمده تاالب

ها  ویژه تاالب های ضدملی رژیم را که موجب تخریب محیط زیست به سیاست
ناپـذیـر  ای جبران شود را باید پیگیرانه افشا کنیم و از بروز فاجعه ها می و جنگل

 های بعدی و آینده کشور مانع گردیم! برای نسل
 

هـاِی  رفت از رکوِد اقتصادی است یا تـقـویـِت بـانـک طرِح برون
 خصوصی؟

رفـت از  های بسیار مهم طرِح دولت حسن روحانی برای بـرون یکی از جنبه
های خصوصی، در اقتصاد  ویژه بانک ها، به رکوِد اقتصادی، تقویِت نقِش بانک

های خارجی (اروپایی و آمریکـایـی)  ساختِن امکان فعالیت بانک کشور و فراهم
 در بازار پرسوِد ایران است.
 –هـا  های اجرای برنامه ضـدمـردمـی حـذِف یـارانـه از همان نخستین ماه

فقیه هـمـواره تـاکـیـد  مسئوالن ریز و درشت رژیم والیت  –ها  هدفمندِی یارانه
ها راه نفوذ مناسبات اقتصادی جـهـانـی  اند: "طرح هدفمندکردن یارانه داشته

داری و وابستگی به امپریالیـسـم] را در مـنـاطـق  [بخوان: مناسبات سرمایه
کند". دربطن برنامٔه آزادسازی اقتصادی، "اصـالِح  دوردست ایران هموارتر می

فاصله انـدک زمـانـی پـس از  نظام بانکی جمهوری اسالمی" قرار دارد که به
ها از سوی دولت یـازدهـم جـمـهـوری  اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه

نیا، وزیر اقتصاد،  اسالمی، اسحق جهانگیری، معاون اول روحانی و نیز طبیب
ها پـرداخـت خـواهـدشـد، زیـرا  های دولت به بانک آن را اعالم کردند. بدهی

هـای خصـوصـی از اجـزای  ها و تقویت نقـش بـانـک افزایش سرمایه بانک
زدایی برای پیوستن به سازمان تـجـارت  سازی و مقررات ناپذیر خصوصی جدایی

هـا، عـبـارت  شود. راهکار دولت برای پرداخت بدهی بانـک جهانی قلمداد می
  هـا بـه بـانـک است از: اختصاص منابع حاصل از حذف یارانه

ً
هـا، خصـوصـا

های مالی وابستـه بـه سـپـاه و بـنـیـادهـای  های خصوصی و مؤسسه بانک
ای نظیر آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان! دراین زمینه مـعـاون  انگلی

بود: "از منابع حاصـل از اجـرای قـانـون  وزیر صنعت با صراحت اعالم کرده 
مـنـظـور  ها اختصاص داده خواهدشد تا به ها، مبالغی به بانک هدفمندی یارانه

تأمین سرمایه در گردش استفاده شود." این نکته را نیز مورد اشاره قرار دهـیـم 
هـزار  ١۵٠که، برپایه آمارهای رسمی منتشر شده، معوقات بانکی بـالـغ بـر 

 براساس چنین اوضاعی است که کمیسیون امنیـت 
ً
میلیارد تومان است. دقیقا

انـد:  ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرده
ها در مرحله سختی قرار گرفته و گذر از این مرحله حمایـت...  "هدفمندی یارانه

 طلبد." را می
طورکلی ثروت ملی در قـالـب طـرح  میلیاردها تومان از درآمدهای ملی و به

های خصوصـی، تـعـلـق  ویژه بانک ها، به رفت از رکود اقتصادی به بانک برون
هـای بـیـنـابـیـنـی  گیرد و درهمان حال، زحمتکشان شهر و روستا و الیـه می
رد و متوسط با اجرای برنامه هدفمنـدی  به

ُ
همراه تولیدکنندگان و صنعتگران خ

ایـن  دهند. نظام پولی و بانکی به پله از دست می ها قدرت خرید خود را پله یارانه
گـیـرِی  کننده در مجموعه اقتصاد ملی دارند، در سـمـت دلیل که نقش تعیین

 العاده مؤثر بوده و هستند. اجتماعی فوق -اقتصادی
اهرِم پولی و بانکی در کنار اهرِم بودجه، قدرت اقتصادی بسیار مهمی را در 

هـای  هـا و طـبـقـه دهند که بنابه ماهیت هر دولت، الیه اختیار دولت قرار می
 در   اجتماعی معینی را ثروتمند یا فقیر می

ً
کند. سیستم بانـکـی رژیـم کـامـال

ها و بنیادهای انـگـلـی قـرار  داران، بزرگ مالکان، دالل خدمت کالن سرمایه
بخش خصوصی و تـوزیـع نـامـنـاسـب و  دارد. افزایش [اعطای]اعتبارات به
رواج داللـی،  هـای عـمـده اقـتـصـادی، بـه ناعادالنه این اعتبارات در بخش

تر  بازی، منجر شده است و اهرمی در خدمت واردات کاال از خارج و فربه سفته
شدن سرمایه بزرگ تجاری است. فراموش نکنیم که، نظام بانکی در گسترِش 

سـاز داشـتـه اسـت و  داری وابسته در ایران نقشی اساسی و سرنوشت سرمایه
 گردد. اینک دوباره همین ایفای نقش تکرار می

رفت از رکود اقتصادی و تقویـت و  ها نه تنها راه برون برنامه هدفمندِی یارانه
رشد بخش تولید و صنعت نیست، بلکه برعکـس، وابسـتـگـی اقـتـصـادی و 

 -کند و موجبات فروپاشِی بنـیـه تـولـیـدی سیاسی به امپریالیسم را تشدید می
هـا  هـا و سـرمـایـه آن سازد. تقویت بـانـک صنعتی و کشاورزی  را فراهم می

داران و انحصارهای  سود منافع کالن سرمایه ای آشکار از جیب مردم به دزدی
 فراملی حاضر در بازار ایران است.

 



 954شمارة  1393شهريور ماه  2دوشنبه    11 

 ...  »خاورميانه نوين«طرح  ادامه  امپرياليسم،

 متفاوت در پاکسـتـان و  توان گفت به گونه فلسطین، و می
ٌ
ای ظاهرا

افغانستان در جریان بوده است، و هدِف آن تعیین نیرویی بوده است 
که در خاورمیانه به مثابه ژاندارم منافع امپریالیسم آمریکا در عـمـل 

 دست باال را خواهد داشت.
کنندگان سیاست خارجی آمریکا که در دامن زدن به جنـگ  تعیین

داخلی علیه دولت مرکزی سوریه، و در واقع سرازیر شدن نیـروهـای 
فی به این کشور در چند سال اخیر نقش تعیین-جهادی

َ
ای  کننده َسل

توانند با شعارهای تبلیغاتی و گاه متناقض، مسئولیـت  اند، نمی داشته
فقط امنیت و ثبات تعـدادی از  خود را در ایجاد شرایط کنونی، که نه

کشورهای منطقه را به خطر انداخته، بلکه جان و حقوق صدها هزار 
شدت تهدید کرده است، کتمان کنند. الگوی عمل آمـریـکـا  تن را به

در سوریه بر پایٔه همان طرحی قرار داشت که با تکیه بر امکان مالـی 
هـای  نشیـن و تسلیحات فراهم شده توسط عربستان سعودی و شیخ

حاشیٔه خلیج فارس و پاکستان و جمهوری اسالمی ایران، در دهـٔه 
ها هزار تروریست مزدور را به  بسیج و گسیل کردن ده١٣٧٠و  ١٣۶٠

تـا  ١٣٨٩هـای  افغانستان ممکن کرد. در چنین شرایطی، در سـال
ای نظیر داعش با تأیید آمریکا و متحـدان  نیروهای تروریستی ١٣٩٢

پـرش  ناتویی آن، و با همکاری مستقیم ترکیـٔه عضـو نـاتـو، تـخـتـه
ها برای ورود به صحنٔه جنگ داخلی در سوریه شدند، و بـا  تروریست

گیری از تسلیحات و منابع مالی عربستان و قطر، بـه نـیـرویـی  بهره
 مالحظه با امکاناتی گسترده تبدیل شدند. قابل

 اظهار داشت که داعـش در 
ٌ
چاک ِهیگل، وزیر دفاع آمریکا اخیرا

های تروریستی دیگری که آمریکا با آنها روبرو بوده  مقایسه با سازمان
دهی و توانایی قرار دارد. او گفـت:  است، از سطح باالتری از سازمان

داعش از نظر سطح باالی پیشرفت و پیچیدگـی تشـکـیـالتـی، و «
سطح دسترسی به منابع مالی، قابل مقایسه با هیچ سازمان دیگـری 

ایم، نیست. آنها فراتر از یک گـروه  که ما تا به حال با آنها مواجه بوده
تروریستی محض هستند. آنها  ایدئولوژی و پیچیدگی از نظر قابلیـت 

اند. آنـهـا از نـظـر  نظامی استراتژیکی و تاکتیکی را به هم پیوند زده
شوند. این سازمان فـراتـر از هـر  مالی به طور چشمگیری تأمین می
ایم؛ بنابراین ما باید خود را برای هـر  چیزی است که ما تا کنون دیده

داعـش «وزیر دفاع آمریکا از جمله اشاره کرد که »چیزی آماده کنیم.
نسبت به همٔه عالیق و منافع ما، چه در عراق و چـه در هـر جـای 

 »الوقوع است. دیگری، تهدیدی قریب
 

ت
ّ
ی نسبت به منافع مل

ّ
 ها تهدیدی جد

داری بـر پـایـٔه بـررسـی رونـد  تحلیلگران خبرٔه کشورهای سرمایه
سـال اخـیـر در  ۴رخدادهای یک سال گذشته، و بر بستر تحوالت 

تواند آغـازگـر یـک جـنـگ  گویند که ظهور داعش می خاورمیانه می
وسیع و طوالنی باشد که کل کشورهای اسالمی در خـاورمـیـانـه و 

هـای  حّتٰی شمال آفریقا را در بر خواهد گرفت. بـر اسـاس گـزارش
توان دید که نیروهای ارتجاعی، بر پایٔه منافع امپریالیسم  ها می رسانه

برای ادامٔه استقرار و تحکیم نظم نوین جهانی با هدف اجرایی کردن 
مذهبی به طور مستقـیـم -طرح خاورمیانه نوین، به این جنگ قومی

زنـنـد. بـرخـی از  های متفـاوت دامـن مـی و غیرمستقیم و از زاویه
شـان بـا  تحلیلگران بر پایٔه اطالعات دقیقی که به لطـف نـزدیـکـی

محافل قدرت در کشورهای امپریالیستی دارند، و بر پـایـٔه آشـنـایـی 

شان با رخدادهای دو دهٔه پیش در یوگسالوی سابق و شرق اروپا و خـاورمـیـانـه،  عملی
مـنـطـقـه و طـرح »های کنـونـی واقعیت«معتقدند که استراتژی جدید غرب باید بر پایٔه 

 بر پایٔه پذیرِش پایاِن موضوعیت داشتن مرزهایی که در پایان »خاورمیانه نوین«
ٌ
، و ضرورتا

های استعماری در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد تـوافـق  جنگ جهانی اّول میان قدرت
 قرار گرفت، شکل بگیرد.

هایی جّدی در دست است حاکی از اینکه آنچه اکنون در خاورمیانه در جـریـان  نشانه
تواند تالشی هدفمند از طرف آمریکا و متحدان آن باشد برای بازنویسی کامـل  است، می

پیکو میان بریتانیا و فرانسه در روند فروپاشی امپراتوری عثمانی، -سایکس ١٩١۶قرارداد 
و متعاقب آن تعیین مرزهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان کـنـفـرانـس 
لوزان. به باور برخی از تحلیلگران، اگر تعیین مرزها در آن مقطع بر پایٔه توازن قوا مـیـان 

های استعمارگر در پایان جنگ جهانی اّول بود، این بازنگری جدید در یک قرن  امپراتوری
 ١٩٩٠بعد از آن، بر بستر پیامدهای فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در ابتدای دهـٔه 

هـای آمـریـکـا،  توسط نئوکـان»قرن نوین آمریکایی«م به مثابه ٢١میالدی، اعالم قرن 
یـک دهـه »خاورمیانٔه نـویـن«، و سیاست آمریکا برای ایجاد »جنگ علیه ترور«سیاسِت 

 گیرد. پس از تجاوز به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور صورت می
منتـشـر »نامٔه مردم«های قبل  های خود که در شماره گیری حزب تودٔه ایران در موضع

های مرکزی و  در استان»داعش«گیری  هایی را که به قدرت دقت سیاست شده است، به
بار دولت نوری  غربی عراق منجر شده است بررسی کرده است، و از جمله عملکرد فاجعه

گرایانه و به حاشیـه رانـدن  گرایانٔه و فرقه های قوم المالکی در پی گرفتن و ادامٔه سیاست
 نیروهای غیرشیعه را محکوم کرده است. 

آمـیـز خـارجـی بـرای  های تحریـک های واقعی اقدام ما در عین حال نسبت به هدف
اسـتـقـالل «پاره کردن عراق و تبدیل آن به سه منطقٔه جـدا از هـم، و از جـمـلـه  پاره

ایم. ما بالکانیزه شـدن عـراق و بـه  کند، هشدار داده که این امر را قطعی می»کردستان
ت
ّ
خـاورمـیـانـه «های منطقه و در راستای پیشـُبـرد طـرح  دنباِل آن سوریه را به ضرر مل

ـرد در  دانیم. ما در ارتباط با تالش می»نوین
ُ
های تردیدآمیزی که در پیوند با آیندٔه خلق ک

ایم. حزب تودٔه ایران  ها قبل اعالم نگرانی و خطر کرده منطقه جریان داشته است، از ماه
مدت خود را از این روند مصون نگه دارد،  تواند در طوالنی بر این باور نیست که ایران می

جویانٔه مقتضـی از سـوی دولـت ایـران اتـخـاذ نشـود،  های غیرمداخله و اگر سیاست
پیامدهای آنچه اکنون در عراق می گذرد، دامِن ایران را نیز خواهد گرفت. پـیـشـُبـرد و 

های بیشتری در منطقه خواهد انجامید کـه   به جنگ»خاورمیانٔه نوین«عملی شدن طرح 
فقط به سود آمریکا و متحدان آن برای غارِت امپریالیستی خـاورمـیـانـه خـواهـد بـود. 
مقاومت در برابر این طرح امپریالیستی یک امر میهنی و یک وظیفٔه انترناسیونالیـسـتـی 

ی است.
ّ
  برای حفظ استقالل و منافع مل
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 دارد.
هـای  یـی از عـامـل های پرشتاِب منطقه و جهان و مجموعـه تحول

دیگر، بر سرعت و شیِب سیاسِت رژیم در مورد مناسبات با امپریالیسـم 
های صحنٔه سیاسی داخل کشور نیز  وانفعال اثر گذاشته است و در فعل

های دولت و راهبرِد رژیـم از هـمـان  مؤثر بوده است. در برابر سیاست
طورکـلـی دو دیـدگـاه از  کار دولت یازدهم، به نخستین روزهای آغاز به

ها و نیروهای مختلف مخالِف استبداد و ارتـجـاع طـرح و  سوی حزب
پیگیری شده است. این دو دیدگاه، که زاویه و فاصله معینی از یکدیگـر 

هـای مشـتـرکـی دارنـد)  دارند (گرچه در مخالفت با استـبـداد نـقـطـه
کوشند رویکردهای مشخصی را ارائه کنند. گروهـی از نـیـروهـای  می

خواه، ملی و مذهبِی مخالِف استبداد و خـواهـاِن  دوست، آزادی میهن
  روحـانـی»پـیـروزِی «تحقق عدالت اجتماعی و آزادی کشور، 

ً
و اصـوال

بینند و  پذیر می های باال و تحقق را گامی با ظرفیت»اعتدال«مشِی  خط
باید مورد حمایت و پشتیبانی الاقل مشروط قرار بـگـیـرد.  برآنند که می

اینان حرکـت از فضـای سـیـاسـِی بسـتـٔه دوران دولـت ضـدمـلـی 
هـای  هـایـی از خـواسـت سمت برآورده شدِن بـخـش به»نژاد احمدی«

دانند  محتمل می»اعتدال«های  جنبش مردمی را در چارچوب سیاست
کنند. درمیان نیروهای طـیـف  اند و می و پشتیبانی از آن را توصیه کرده

در خطوط کلی و غـالـب »اعتدال«گیری که:  طلب، این موضع اصالح
طـلـبـی و در جـهـِت  آن، در صورِت ادامه پیدا کردن، همان اصـالح

هـا  های حرکت دوم خرداد است، به فکر و اندیشـه غـالـب آن خواست
شده است. این بـخـش از نـیـروهـای سـیـاسـی، تـالش دارنـد  بدل

طـورکـلـی  های دولت و بـه هایشان را هرچه بیشتر با اقدام گیری موضع
همسو و هماهنگ کنـنـد. »گرا معتدل و اعتدال«ها  زعم آن نیروهای به

اِی  های ملی و مذهبی نیز راهـبـرِد مـرحـلـه ازدیگرسو، بخشی از حزب
راسـت «حاکمیت در برابِر »نیروهای معتدِل «خود را حمایت از دولت و 

انـد.  قرار داده -باهدف گشایش هرچه بیشتر فضای سیاسی -»افراطی
طـور مـثـال، اعـالم  این دسته از نیروهای سیاسی دراین زمیـنـه، بـه

ای از  کننده هسـتـه ای اخیر تیم مذاکره در مذاکرات هسته«کنند:  می
شتی]، حکومت قصـد 

ُ
حکومت َرکب خورد [پشت پا خوردن، فنی در ک

دارد نشان دهد که در برابر غرب تسلیم نشده است و خطوط قرمزی را 
ترسیم کرده است که باز تاکتیکی است تا راهبردی و مـؤثـر و تـأمـیـن 
کننده که حتی منافع حکومت را تضمین کند... با این حال مـذاکـرات 

یی قرار گرفته است که ایران امتیازاتی داده اسـت،  ای در مرحله هسته
تـری قـرار  اگر این روند متوقف شود، دولت روحانی در موقعیت سخـت

نظر رهبری نظام با نرمش تاکـتـیـکـی فشـار را بـر  گیرد. اگرچه به می
ها در سلسله رفتارهای تاکتیکی  حکومت کم کرده است. اما این نرمش

به نفع ایران و هیچ کس نیست، مگر اینکه رابطه با غرب به سـرانـجـام 
»منطقی برسد، اگرچه در این صورت افراطیون ضـرر خـواهـنـد کـرد

 ]. ٩٣مردادماه  ١٨مذهبی،  -[سایت ملی
درحـالـی  -کننده از حکومت و رهبرِی حکومت جداکردن تیم مذاکره

ویژه در رابطـه بـا  ها بر سر منافع و موقعیت خود به که اصطکاِک جناح
تواند  چه بار و معنای سیاسی می -احیای مناسبات با غرب جریان دارد

عالوه، ازنقطه نظر تاکتیکی، به سود کـدام راهـکـار و  داشته باشد؟ به
هاِی رژیم  رویکرد در صحنه سیاسی کشور خواهدبود؟ آنچه در سیاست

، به هرشکل و شیوه ممکن، اسـت. »حفِظ نظام«نکتٔه محوری است، 
هـای کـلـیـدی در  تیم مذاکره کننده و دولت روحانی در ایـن عـرصـه

راستای سیاست های رهبرِی حکومت حرکت کرده و خواهند کـرد. در 
خواه دیگری، از جـمـلـه  دوست و ترقی برابر این دیدگاه، نیروهای میهن

حزب ما، با تاکید بر اهمیِت تقویِت هرچه بیشتـر جـنـبـش مـردمـی و 
سازِی بدنٔه جنـبـش و  بازسازِی بدنٔه اجتماعی جنبش، بر ضرورت فعال

مـنـظـور  ویژه جنبش کارگری، بـه های اجتماعی به دهِی گردان سازمان
تاکیـد  -های موجود باتوجه به واقعیت -های مردم دستیابی به خواست

شـده  ورزند. حزب ما از زمان  برگزاری انتخابات مهـنـدسـی و اصرار می
فقیه به سمِت احیای مناسباتـش  ریاست جمهوری و حرکت رژیم والیت

با امپریالیسم، ضمن پافشاری براین مهم که دولت روحانی بـه دلـیـل 
ماهیِت طبقاتی، ترکیِب هیئت دولت و دیگـر نـهـادهـای اثـرگـذار در 

فقیه و نقِش این نـهـاِد  تر ازهمه، سیطرٔه والیت ها، و مهم گیری تصمیم

ستیز در تعیین همه سیـاسـت هـای کـلـیـدی و راهـبـردی  شدت مردم گرا و به واپسادامه  اتحاد عمل نيروهاي ترقي خواه ...
حکومت، نمی تواند نقش موثر و مثبتی در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما داشته 
باشد، تاکتیِک مناسب در مرحلٔه کنونِی مبارزه را کوشش برای احیاِی بـدنـٔه جـنـبـش 

گیری ماهرانه و ظریف  ها در صحنه سیاسی، با بهره مردمی، تقویِت حضور و نقش توده
ها و جزر و مدهای سیاسی ارزیابی و معرفی کـرده  وانفعال ها، فعل ها، اختالف از شکاف

 است. 
که تجربٔه روزمرٔه زندگی درستِی آن را ثابت کرده است و تجربه سالـیـان  -این دیدگاه

هـا،  هـا، اصـطـکـاک بی آنکه کشمکـش -آید شمار می اخیر نیز پشتوانٔه حقانیِت آن به
هاِی پـرنـفـوِذ قـدرت و  ها، و نقش کانون های پیدا و پنهان میان جناح ها، تفاوت نزاع

دهـِی  ثروت را در حاکمیت نادیده بگیرد و ازنـظـر دور بـدارد، بـر اهـمـیـِت سـازمـان
هـا، بـر تـعـیـیـِن  گذارد، و در پیوند با ایـن اعـتـراض های مردمی انگشت می اعتراض

هـای  هـاِی خـواسـت مشتـرک آن گونه که فصل  –بینانه و مؤثر  شعارهای تاکتیکِی واقع
های اجتماعِی مخالف و منتـقـِد اسـتـبـداد و  ها و الیه همه نیروهای اجتماعی و طبقه

کند. یادآوری کـنـیـم  تاکید کرده است و می -ارتجاع و دیکتاتوری والیی را بازتاب دهند
 در تعییِن تاکتیک و سیاست

ً
ای، نـبـایـد از ضـرورت مـبـارزٔه  های مـرحـلـه که، اصوال

کـنـنـده  های شرکت جانبه با هدف تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده همه
غافل بود. دیدگاِه بـاورمـنـد  -اند و دارند هایی که وجود داشته با همٔه تفاوت -در جنبش

ها در صحنـٔه مـبـارزه، کـه  به احیاِی بدنٔه اجتماعی جنبِش مردمی و تقویت نقش توده
امروزه بیانگر دمکراتیسم در جنبِش مردمی میهن ماست، میاِن مبارزه در راِه دستیـابـی 

مردم با »حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعِی «و تأمین »آزادی«، »عدالت اجتماعی«به 
وجـوِد  ،»استقـالِل مـلـی«و »حق حاکمیِت ملی«امِر بسیار خطیر و پراهمیِت تضمیِن 

 داند.  ناپذیر می پیوند را ضروری و کتمان
های راهبردِی رژیـم قـرار  عالوه، عملکرِد دولت روحانی، که در چارچوِب سیاست به

هـمـان نسـبـت نـیـز،  ها و طبقٔه اجتماعِی معینی است، که به سوِد الیه دارد، بیشتر به
های اجتماعِی دیگر است. نمونٔه گویا و انکارناپذیـِر آن، بـرنـامـٔه  ها و طبقه زیاِن الیه به

است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان  -ها یا هدفمندِی یارانه -آزادسازِی اقتصادی
کنند کـه  اند، اعتراف می داده نام»جراحی بزرگ«وطنِی آزادسازِی اقتصادی، که به آن 

اجراِی این برنامه سبب ژرفِش شکاف طبقاتی، گسترِش فقر و سـقـوِط قـدرت خـریـِد 
ـرد و  کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، و الیه

ُ
هاِی بینابینی جامعه و تولیدکنندگاِن خ

هـای  های بزرِگ مالِی وابستـه بـه کـانـون متوسط شده است، و در مقابِل آن، مؤسسه
هاِی دولتی، بنیادهاِی انگلی،  های خصوصی، و مدیران بانک داراِن بانک قدرت، سهام

انـد. بـرای مـثـال،  های وابسته به سپاه پاسداران سودهای کالن کسب کرده و شرکت
سـازِی تـاریـخ  ترین خصوصـی کافی است اشاره کنیم که، دولت روحانی فهرست بزرگ

شرکت بسیار بزرگ و کلیدی  ١٢٠ایران را برای امسال تهیه کرده است که در آن سهام 
اردیـبـهـشـت مـاه، ارزش تـقـریـبـِی ایـن  ٢١، »اعـتـمـاد«درج شده است. روزنامٔه 

 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. ٨٠را بیش از »سازی خصوصی«
بـیـنـانـه از  ها چشم فروبست و بدون ارزیابِی صحیح و واقـع توان براین واقعیت نمی 

که تمـام  -در حاکمیت»اعتدال«ماهیت، برنامه، و عملکرِد دولت و نیروهای موسوم به 
های ادارِی] دوراِن سازندگی [رفسنجانی] و بـرخـی هـم  هاِی [مقام آنان هم بوروکرات

های مـردم  مسیِر گشایش فضای سیاسی و دستیابی به خواست -نژادند دوراِن احمدی
معرفی »اصالحاِت بوروکراتیک [در قالِب کاغذبازی] و عملکرِد اعتدالیون«را حمایت از 

و تبلیغ کرد. جنبِش مردمی، بیش از هرچیز دیگر، به تشریک مساعی و فعالیِت مـؤثـر 
خواه، مترقی، انقالبی، و ملی، کـه  های آزادی برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب

اندیشند و درعمل به آن پایبندند، نیازمنـد  همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می
سیاسی، فقط  -ها و ناتوانِی ایدئولوژیک است. دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت

های دروِن حاکمیت و جزر و مدهای آن دلخوش کرده است و سیاسِت  و فقط به تحول
گـیـری  را پی»اعتدال«و یا همان »تدبیر و امید«حرکت در مسیِر گشایِش سیاسِی دولت 

کند، در ارزیابی روندها و مبارزه حاد طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، در  می
کند. با بـرخـورِد  ایدئولوژیکش را آشکار می -لغزد و آشفتگِی سیاسی ها می سطِح پدیده

توان دیـد. فـرامـوش  های اجتماعی را نمی ها، رابطٔه متقابل بیِن پدیده سطحی با پدیده
یـا  -های جداگانه و منـفـرد نکنیم که، در عرصه مبارزٔه اجتماعی و سیاسی، ما با پدیده

 رو نیستیم. ، که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشند، روبه»خاص« -عبارت دیگر به
های متفاوت نباید، از حرکت و اقـداِم سـنـجـیـدٔه هـمـٔه  ها و سیاست وجود دیدگاه
سمِت اتحاِدعمل مانع شود. بایـد امـیـد  خواه به دوست و مترقی و آزادی نیروهای میهن

ها در صحـنـٔه سـیـاسـِی  بندی تر شدِن صف داشت که با ژرفِش مبارزٔه طبقاتی و شفاف
هایی که در اندیشـه و  باهمه تفاوت -کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی

بینانه از ماهیت و عملکرِد حاکمیت  سوِی شناخِت واقع بیش از پیش به -ها دارند دیدگاه
جهت پیدا کند، و تالش و مبارزه برای اتحاِدعمل فراگیر، به مثابٔه وظیفه و مسئولیـتـی 
خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هرچیز بـه چـنـیـن احسـاس 

دوست احتیاج  ها و نیروهای راستین میهن مسئولیت انقالبی و ملی از سوی همه حزب
 دارد!
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کتمان ناهنجاری های اجتماعی 

 در رژیم والیت فقیه

 روی سایت 
ً
گزارشی آمد که بحـِث »های مجلس مرکز پژوهش«اخیرا

ازدواج موقت و تأثیر آن بـر تـعـدیـل روابـط «محوری آن در ارتباط با 
 از روی »نامشروع جنسی

ً
متمرکز گردیده بود. این گزارش، که بـعـدا

هایی را هم به هـمـراه داشـت.  این سایت برداشته شد، بحث و جدل
انتشار یک گزارش در «مرداد، با اشاره به اینکه:  ٢٠خبرگزاری مهر، 

، »های زیادی روبـرو شـد های مجلس با حاشیه سایت مرکز پژوهش
... گزارشی که آمار و ارقام عجیب و غریب موجود در آن بـا «نوشت: 
های فراوانی روبرو شد. بسیاری از کارشناسـان اجـتـمـاعـی،  واکنش

صحت اطالعات و ارقام این گزارش را به چالش کشیدند. از سـوی 
های فارسی زبان خارج از کشور و البته چنـد روزنـامـه و  دیگر سایت

سایت داخلی نیز ضمن پر رنگ کردن برخی آمارهای این گـزارش و 
استناد به نقل آن در مرکزی وابسته به مجـلـس شـورای اسـالمـی، 

های عجیب و غریبی از وضـعـیـت اجـتـمـاعـی ایـران ارائـه  تحلیل
شود، دغـدغـه اصـلـی در خـبـِر  طور که مالحظه می همان»دادند.

یـک سـیـاه «های موجود در جامعه، بلکه  خبرگزاری مهر نه واقعیت
هـای  . کـتـمـان نـاهـنـجـاریاست»نمایی اشتباهی که جنجالی شد

اجتماعی در ایران از طرف مسئوالن درجه اول رژیـم والیـت فـقـیـه 
 هم چنیـن  پدیده

ً
یی نوظهور و منحصر به این گزارش نیست و ما قبال

ایم. اما قبل از بررسی این موضوع الزم است بـه  مواردی را شاهد بوده
وضعیـت «شده نظری بیفکنیم. در قسمت  موردهایی از گزارِش حذف

رفتارهـا و روابـط جـنـسـی «، با اشاره به اینکه »موجود در آیینه آمار
از جمـلـه بـه  ،»ای گسترش یافته است نامشروع در حد نگران کننده

 موردهای زیر اشاره شده است:
هـزار  ١٣٠میلیون و  ١٣به  ١٣٩٠آمار مردان ازدواج نکرده در سال «
 »نفر رسیده است. ٩٧٠و 
درصـد  ٣۵الی  ٣٠آمار کشف باندهای فساد  ٨٩و  ١٣٨٨در سال «

 »افزایش داشته است.
دانش آموز (دختر و پسر)  ١۴١۵۵٢از  ٨٧-١٣٨۶در سال تحصیلی «

 »اند. گرا بوده نفر همجنس ٢۴٨٨٩دورٔه متوسطه در کل کشور تعداد 
، در ١٣٨٨بر اساس اظهارات کارشناسان، سن روسپیگری در سال «

 ٣٠] سن روسپیـگـری بـاالی ١٣۵٠و  ١٣۴٠[ ١٩٧٠و  ١٩۶٠دهه 
سـال بـه بـاال رسـیـده  ١۵سال بود، اما اکنون سن روسپیگری به 

 »است.
گاهی از تشکیل « پـرونـده  ٢٨٠معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آ

 »دهد. خبر می ١٣٨٨تجاوز جنسی در چهار ماه نخست سال 
ای بود که بـه سـفـارش مـرکـز  صفحه ٨٢یی از گزارش  این چکیده
های مجلس تهیه و تدوین شـده اسـت و هـم اکـنـون از  پژوهش

دسترس خارج شده است. آمار آورده شده در باال نیاز به تـوضـیـح و 
رسد که ارائه همیـن آمـار مـحـدود  نظر می تفسیر بیشتر ندارد، اما به

موجب برداشته شدن این گزارش از سایت مجـلـس گـردیـده اسـت 
توان متوجه انـحـراف  وگرنه با بررسِی بیشتر این گزارش به آسانی می

یابی این معضل گردید. گزارش در چرایی و علل عواملی کـه  در ریشه
باعث به وجود آمدن این وضعیت گردیده اسـت عـالوه بـر دخـیـل 

تـمـایـل بـه آزادی «، »عوامل درونی اخالقی و اعتـقـادی«دانستِن 
ضعف علم و «، »ضدیت با اسالم«، »گرایی طلبی و دنیا نفع«، »مطلق
در شـرایـط «نـویسـد: های سیاسی و اقتصادی، مـی ، و عامل»ایمان

هـای  موجود تقاضای جنسی تحت تأثیر تغذیه پـرکـالـری و مـحـرک
هایی که حاوی برهنگی شهوت انگـیـز  جنسی از قبیل تصاویر و فیلم

های پورنوگرافی و ... افزایش و میانگیـن سـن  است و تصاویر و فیلم

بلوغ جنسی کاهش یافته و موجب بلوغ زودرس در نوجوانان شده است. از سـوی دیـگـر 
هـا  عدم شرایط مناسب برای ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک از یک سو و تأثیر آموزه

اند که روابط جنسی خارج از حدود عقل و شـرع  و فرهنگ غرب از سوی دیگر سبب شده
هـا  توان موارد زیادی از این نوع یاوه گویـی به وضوع می»در جوامع اسالمی گسترش یابد.

ها در گزارش یادشده مالحظه کـرد، امـا ایـنـکـه در  را در تبیین و چرایِی این ناهنجاری
ها نام برده شده است در نوع خود بی سابقه و  ، یکی از علت»تغذیه پر کالری«گزارش باال 

تیرماه، به نقل از عـلـی ربـیـعـی، در  ٢۵مضحک است. الزم به توضیح است که ایسنا، 
ما امروز با فقر مطلق و اینکه پروتئین و ویتامـیـن «ای در ایران، نوشت: رابطه با فقر تغذیه

رسد، روبرو هستیم و قصد داریم این مشکل را بـا  الزم به جسم برخی افراد در جامعه نمی
مسئله دیگری که اشاره به آن در اینجا الزم است، »های غذایی کمی مرتفع کنیم. حمایت

ها محدود به یکی چند سال اخـیـر  تاکید بر این نکته است که وجود و بروِز این ناهنجاری
گاهند کـه ایـن  اند به بررسی پرداخته نیست و کسانی که در رابطه با این مسائل به خوبی آ

ای دارند. رشد و گسـتـرش ایـن وضـعـیـت  چندان ناآشنا قدمتی چند دهه های نه پدیده
رغم تمامی پنـهـان  خطرناک در رژیم والیت فقیه چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده است که به

هـایـی  ها، هر چند وقت یک بار مسئوالن دولتی در حاکمیت را مجبور بـه اعـتـراف کاری
روشـنـی  بینیم. استناد به همین اعترافات بـه هایی از آن را می گاه گزارش کند که ما گه می

چه فجایع عـظـیـمـی در زنـدگـِی »نظام نمونه اسالمی«دهد که در زیر پوسِت  نشان می
دهد. همین هفته گذشته وزیر کشور دولت حسن روحانی  های کنونی ایران روی می نسل

مردادمـاه، او  ٢٨از وجود یک صد هزار معتاد خیابانی در کشور خبر داد. به گزارش مهر، 
درصد همسـر و کـودک  ٢۵ها، و  درصد سرقت ٣۵ها،  درصد قتل ٢۴امروز علت «گفت:

 »آزاری اعتیاد است.
در سال گـذشـتـه «اش، همانند اسالفش، گفت: نما شده رحمانی فضلی در توجیهات نخ

هزار ُتـن  ٧هزار هکتار از اراضی افغانستان زیر کشت مواد مخدر بود. از این سطح  ٢١٠
شود. خوشبختانه نیروهای انتظامی و امـنـیـتـی  میلیارد دالر خارج می ۶٨تریاک معادل 

های مرز به  ُتن مواد مخدر را کشف کنند. هم اکنون کنترل ۵٧٣توانستند  ٩٢کشور سال 
ایـم و گـفـتـه  پیش از این هم ما با چنین توجیهاتی مواجه بـوده»درصد رسیده است. ٩٠

گِر حاکم، درصدد است با رفع مسئولیت از عـمـلـکـرد  جدیدی نیست، اما جریان سرکوب
یی بزک کرده از وضعیت موجود نـزد افـکـار  فاجعه بار رژیم و با دادن آدرس غلط، چهره

نقل از زهره بنیانیان، مشـاور دبـیـر کـل  تیرماه، به ١٠عمومی ارائه دهد. روزنامه ابتکار، 
تـریـن  در حال حـاضـر یـکـی از مـهـم«ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور زنان، نوشت:

ها آن است که به دلیل ترس از جـامـعـه بـه  مشکالت اعتیاد زنان به ویژه در شهرستان
کنند، این در حالی است که استفاده از مواد مخدر صنعتـی بـه  مراکز درمانی مراجعه نمی

ویژه شیشه در میان زنان رواج یافته و باید اقدامات اساسی برای درمان این قشر از زنـان 
شـود  باید از وزیر کشور سؤال کرد که، اگر مواد مخدر از افغانستـان وارد مـی»انجام داد.

بـهـانـه  مردادماه، بـه ٢٨پس فراوانِی مواد مخدر صنعتی چه دالیلی دارد؟ روزنامه ابتکار، 
های اجتماعـی،  نقل از موسوی چلک، مدیر کل آسیب انتشار آمار معضالت اجتماعی، به

هـای  متأسفانه در کشور، کودکان طالق بسیاری وجود دارند و در فاصله سال«نویسد: می
تا  ٨۵های  درصد جمعیت کشور، زنان سرپرست خانوار بوده است و از سال ٣٩، ٨۵تا  ٧۵
بیش از یک میلیون نفـر  ٩٠درصد زنان سرپرست خانوار افزایش یافته و در سال  ۵٣، ٩٠

نـفـر در زنـدان  ۶٨ازاِی هر یک سـاعـت،  متأسفانه به اند. ... زنان سرپرست خانوار بوده
هزار نفر آخرین آمار مربوط به معضل ایدز در کشور است و  ٢٧هستند. همچنین بیش از 

شوند. همچنین بیشترین سن طالق  درصد را زنان شامل می ١٠درصد آن را مردان و  ٩٠
طـور کـلـی  سال اسـت و بـه ٢٩تا  ٢۵سال و سن مردان در طالق  ٢۴تا  ٢٠در زنان از 

تیـر مـاه، گـزارشـی از  ٢١خبر آنالین، »شود. ازای هر پنج ازدواج یک طالق ثبت می به
وضعیت تهیدستان انتشار داد که بیشتر بر وضعیت زحمتکشاِن ساکن در اطراف تـهـران 

شـهـر،  شـهـری نـزدیـک اسـالم ،»صـالـحـیـه«متمرکز گردیده است. دربارٔه وضعیـت 
ها قـدیـمـی سـاز بـا  متری که بخش عمده آن ٧٠تا  ۴۵های  شهری با خانه«نویسد: می

 کارگر نشین با درآمد پایین بین  نماهایی سیمانی است متعلق به خانواده
ً
 ۴٠٠هایی عمدتا

 دارای یک هال و یک اتاق خواب کوچـک  هزار تومان. خانه ۶٠٠تا حداکثر 
ً
 ٩ها معموال

هایی که در  ای کوچک و سرویس بهداشتی و حمام. خانواده متری است و البته آشپزخانه
کنند بیشترشان شهرستانی هستند و برای پیدا کردن کار به تـهـران  این منطقه زندگی می

اند و باتوجه به باال بودن هزینه زندگی و اجاره خانه در تـهـران و درآمـد پـایـیـن در  آمده
اند. بیشتر ساکنین این جا و مناطق اطراف کارگرهـای  مناطقی مانند صالحیه ساکن شده

های اطراف جاده ساوه و اسالمشهر هستند و البته بخشی هـم در تـهـران  ساده کارخانه

 9ادامه  در صفحه 
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خاورمیانٔه «امپریالیسم، طرح 

در »خالفت اسالمی«و فاجعٔه »نوین

 قرن بیست و یکم میالدی

 یکبـارٔه  های سریع و ُپردامنه در خاورمیانه، و به تحول
ً
ویژه  ظهور ظاهرا

هـای گـذشـتـه در  در هفته»داعش«نیروهای گروه تروریستی موسوم به 
های جهان را به خود اختصاص داده است.  های اّول رسانه عراق، صفحه

ایاالت متحد آمریکا که سه سال پیش با تبلیغات فـراوان و ُپـرسـروصـدا 
خروج نیروهای نظامی خود از عراق را اعالم کـرده بـود، بـار دیـگـر بـا 
التماِس دولت عراق و با رضایِت جمهوری اسالمی ایران نیروی هوایـی و 

در عـراق وارد »داعـش«پهپادهای خود را برای بمباران کردن مـواضـع 
اند کـه  های بلندپایٔه نظامی و سیاسی آمریکا اعالم کرده صحنه کرد. مقام

سرعت و به این سادگی از خـاک عـراق  توان به را نمی»داعش«نیروهای 
بـرای »نـاتـو«بیرون راند. از سوی دیگر، کشورهای عضو پیمان نـظـامـی 

انـد و  تسلیح نیروهای دولت خودمختار کردستان با هم مسابقه گـذاشـتـه
رد بـه طـور جـّدی در  اکنون این زمزمه به گوش می

ُ
رسد که نیروهای ک

پرسی با هدف اعالم استقالل کامل کـردسـتـان عـراق  صدد تدارک همه
هستند، استانی که در حال حاضر کرکوک و منابع نـفـتـی آن را شـامـل 

 شود.  می
 منجر به پایه

ٌ
گذاری سـریـع یـک  رخدادهای دو ماه گذشته را که عمال

ای از مـنـاطـق  های عمـده ریز و ویرانگر در بخش خالفِت اسالمی خون
وار  های شعارگونه و کلـیـشـه توان با تفسیرها و گفته مرکزی عراق شد نمی

توضیح داد و توجیه کرد. این واقعیتی است که در مدتی بسیار کوتاه، یـک 
 بزرگ و با قدمت طوالنی در خاورمیانه، که در حـال حـاضـر 

ٌ
کشور نسبتا

تـریـن  کارمند، ُمستشار و دیپلمات آمریکایی در بزرگ ۵۵٠٠محل استقرار 
سفارتخانٔه آمریکا در جهان است و نیروهای نظامی و امنیتی آمـریـکـایـی 

پـاره  هنوز در آن حضور و امکان عمل دارند، در معرض خطر تجزیه و پـاره
 شدن قرار گرفته است.

چگونگی ایجاد و تبدیل داعش به چنان نیروی مهیبی که ارتش عـراق 
بـه  -که توسط نظامیان آمریکایی دستچین شده و آموزش دیده بـود -را

این سرعت و به این آسانی مقهور خود کرد، ماهـیـت و هـویـت واقـعـی 
نیروهای مؤثر در شکل دادن و تأمین مـالـی داعـش، و هـدِف نـهـایـی 

توان با یک چرخش سـریـع  جهادگراِن ایجاد خالفت اسالمی نوین را نمی
توان بدون  گیری داعش در عراق را می قلم توضیح داد. آیا حضور و قدرت

های امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه، طرح  یابی آن در بطن سیاست ریشه
ویژه در ارتباط با ایران، عراق و سوریه و پاکسـتـان  ، و به»خاورمیانه نوین«

 به طور منطقی توضیح داد؟ 
های دو دهٔه اخیـر آمـریـکـا در ارتـبـاط بـا  باید دید که نقش سیاست

دهی شرایط برای ابدی کردن سرکردگی سـیـاسـی، اقـتـصـادی و  شکل
الـجـیـشـی  نظامی این کشور در منطقٔه خاورمیانه، که پل ارتباطی و سوق

بین سه قارٔه آسیا و آفریقا و اروپاست، چه بوده اسـت؟ آیـا تـغـیـیـرهـای 
ماه گذشته و آشکار  ١٨راهبردی صورت گرفته در روابط آمریکا و ایران در 

شدن شواهدی مبنی بر صورت گرفتن توافقی کلی بین دو کشـور بـرای 
هـای  اینکه رژیم والیت فقیه در ایران در ِازای تغییر دادن برخی از مؤلـفـه

خـاورمـیـانـه «دار نـقـشـی عـمـده در طـرح  اش عهده سیاست خارجی
بشود، سبب ترس و واهمٔه عربستان سعودی، مصر، قطر و ترکیـه، »نوین

یی  ایران، و انگیزٔه عملکرد بربرمنشانٔه داعش بوده است؟ یا اینکـه  رقبای منطقه
کننده در روند کنـار هـم  عملکرد جنایتکارانٔه داعش خود عاملی کارگشا و تسهیل

نشستن نیروهای عمدٔه منطقه خاورمیانه و تقسیم کار و همکاری میان آنها بـوده 
 است؟

های موجود حاکی از آن است کـه داعـش سـازمـانـی بسـیـار  شواهد و داده
مـنـد از  شده، دارای قدرت مانور زیاد، و بـهـره متشکل، با نظمی ُمدرن و حساب

منابع مالی گسترده و نامحدود است. عربستان سعودی و قطر با گذاشتن منـابـع 
دیـده و  دهی نیـروهـای آمـوزش سابقه در اختیار داعش، امکان سازمان مالی بی

م و سربه
ّ
فرمان را برای این نیروی تکفیری که تجربٔه القاعده را نیز در انبـان  منظ

اند. داعش ارتباط تنگاتنگی با نیروهای مـوسـوم بـه الـقـاعـده  دارد، فراهم کرده
همراه با طـالـبـان در افـغـانسـتـان  ١٣٧٠و  ١٣۶٠های  داشته است که در دهه

های پس از تجاوز نظامی آمریکا و بـریـتـانـیـا و  کردند داعش در سال فعالیت می
و سپس بـه حـکـومـت رسـیـدن نـیـروهـای  ١٣٨١اشغال این کشور در اسفند 

نشین مرکزی عـراق  اسالمگرای شیعه تحت نفوذ ایران در عراق در مناطق سّنی
 فعالیت داشته است. 

جـهـادی -، در پی شروع جنگ نیروهای تکفیـری٨٩چند سال بعد، در اسفند 
علیه دولت بشار اسد در سوریه، بخشی از این نیروهای داعش از عراق خارج شد 

های داعـش در  جهادی پیوست. جنبٔه شاخص فعالیت-و  به  نیروهای تکفیری
ها، جلب نیرو و حمایت برای ایجاد حکومت اسالمی در بخشی از خاک  این سال

عراق، سوریه و لبنان به منظور مقابله با نفوذ نیروهای شـیـعـه بـوده اسـت. در 
جهادی، در صـحـنـٔه -عمل، حضور فعاِل داعش، مانند دیگر نیروهای تکفیری

ویـژه در سـوریـه و عـراق،  های چهار سال گذشته در خاورمیانـه و بـه درگیری
 یی و مذهبی را بیش از پیش دامن زده و برجسته کرده است.  های فرقه درگیری

بینانه از حضور و عملکرد بربرمنشانٔه داعش در عـراق، بـایـد بـه  تحلیل واقع
های عینی متکی باشد، از جمله اینکه نیروهای ارتجاعی مذهبـی،  شواهد و داده

شوند و به نیابت از مـنـافـع  که به طور عمده با دالرهای نفتی تغذیه و تسلیح می
کنند، اکنـون  کارترین محافل حاکم در کشورهای امپریالیستی عمل می محافظه

هـای اخـیـر بـه  اند. عربستان سعودی و قطر در سال به طور وسیعی بسیج شده
ـح،  ترین شکل ده صریح

ّ
ها میلیارد دالر بـرای سـازمـان دادن نـیـروهـای مسـل

اند، که توجیه آنها برای صـرف ایـن هـزیـنـه،  دیده و مجّرب هزینه کرده آموزش
یـی  های جنگ فـرقـه ضرورت مقابله با نفوذ  شیعیان طرفدار ایران و ایجاد جبهه

 تر میان سّنی و شیعه بوده است.  گسترده
هـای  نـژاد در سـال سیاست خارجی ماجراجویانه و غیرُعقالیی دولت احمـدی

هـای  گیری این گرایش در حـکـومـت در عمل به ادامه و سرعت ١٣٩٢تا  ١٣٨۴
کشورهای عربی حوزٔه خلیج فارس و حمایت آمریکا و اتحادیٔه اروپا از آن گرایـش 

ای چندوجهی اسـت  کمک کرد. در حقیقت، داعش فقط محصول جانبی مبارزه
 11ادامه  در صفحه که در سوریه، لیبی، مصر، لـبـنـان و 
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هـا را بـرای  کنند اما درآمد چندانی ندارند و مجبور هستند این محلـه کار می
بـهـنـود «شهر نیز آمده اسـت: در مورد وضعیت اسالم»زندگی انتخاب کنند.

مسئول یکی از دفاتر بیمه تأمین اجتماعی در منطقه اسالمشهر کـه روزانـه 
تعداد زیادی کارگر برای درست کردن کار بیمه خود بـه دفـتـر او مـراجـعـه 

ها مشـکـالت  های آن گوید: از نظر فرهنگی کارگران و خانواده کنند، می می
بسیار دارند، خیلی از کارگران سواد ندارند و تنها خواندن و نوشتن بلد هستند 

نـفـر  ٣، ٢کـنـنـد حـداقـل  کارگری که بـه مـا مـراجـعـه مـی ١٠و از هر 
از نـظـر «نـویسـد: گزارش به وضعیت شهریار هم اشاره دارد و می»معتاداند.

درصدی جمعیت با مـعـضـل  ٨کارشناسان شهریار به دلیل رشد بسیار باالی 
رو است و همـیـن بـاعـث شـده تـا از  مهاجرت بی رویه و رشد جمعیت روبه

نـام بـرده شـود. »سرریزهای مهم جمعیتی تهران«شهریار به عنوان یکی از 
 ٣٠٠حـدود  ١٣٧۵تا سال  ١٣۶۵های  طبق آمارهای رسمی تنها بین سال

نقل از  این گزارش به»اند. هزار نفر مهاجر در شهریار و اطراف آن ساکن شده
یکی از ساکنان، در شرح ماجرایی که عمق فقر در این مـنـاطـق را آشـکـار 

زمان امتحان یکی از دانش آموزان اول راهنمایی بـا «سازد، آورده است: می
شلوار خانه به جلسه امتحان آمده بود و معلم اجازه نداد تا امتحان بـدهـد و 
بیرونش کردند آن هم با پدرش آمده بود و پدرش گفته بود اگر شلوار مناسـب 

گـزارش »کردند و بعد با چاقو مـعـلـم را زده بـود. داشتند خودشان تنش می
شهر، و شهریار، به وضعیت دیگر منـاطـق کـه در  عالوه بر صالحیه، اسالم
کند. وضعیت تمامی این مـنـاطـق  اند نیز اشاره می حاشیه شهر تهران روئیده

 مشابه
ً
 در برگیرنده مهاجرانی  تقریبا

ً
اند که از نـقـاط مـخـتـلـف  همند و عمدتا

اند. امکانات این مناطق با  ایران در جستجوی کار در این مناطق سکنا گزیده
تراکم جمعیت بسیار باال فوق العاده ناچیز و میزان درآمِد این افـراد کـه در 

کارند کمابیش  ها و شهرک صنعتی اطراف با حقوقی ناچیز مشغول به کارخانه
مشابه هم است. خبر آنالین در توصیف وضعیت اجتماعی این مـنـاطـق از 

به اعتقاد کارشناسان مشکالت اقتصادی، اجـتـمـاعـی و «نویسد: جمله می
ها  نشین با آن همچنین فشارهای عصبی مختلف که ساکنان مناطق حاشیه

شود تا میزان آمـارهـای جـرائـم خشـن در  رو هستند همیشه باعث می روبه
نشین نسبت به مناطق دیگر باالتر باشد و مناطـق حـاشـیـه  مناطق حاشینه

بسترهایی مناسب برای ارتکاب جرائم باشنـد. شـرایـطـی کـه بـه اعـتـقـاد 
نشین شهر تهران هم وجـود دارد. اگـر چـه  کارشناسان در مناطق حاشینه

تاکنون آماری مشخص از میزان نا امنی در مناطق حاشـیـه نشـیـن شـهـر 
، امـا بـارهـا  تهران از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی منتشر نشده اسـت

مسئوالن نیروی انتظامی نسـبـت بـه مـیـزان بـاالی جـرم در مـنـاطـق 
 »اند. نشین تهران هشدار داده حاشینه

هـزار تـومـان  ١۵نقل از یک کارگر روزمزد خیاطی با حقوق  خبر آنالین، به
مردم اینجاها با هزار تـا مشـکـل زنـدگـی «نویسد: ساعت کار، می ١٢برای 
بینید کلی گـرفـتـاری دارنـد،  کنند، اگر تو خانه هرکسی سرک بکشید می می

خرجی ندارند، مریض دارند، بچه هاشون شناسنامه ندارند، جوان بـیـکـار و 
معتاد و زندان رفته دارند و هزار تا مشکل دیگه، از قدیم گفتند هرچی سنگـه 

 »مال پای لنگه.
های مجلس به معنی وجود وضعیتی عاری از  نه حذف گزارش مرکز پژوهش

های اجتماعی است و نه اعترافات اخیر وزیر کشور به معنی عـزم  ناهنجاری
جدی مسئوالن برای پاکسازی این معضالت از جامعه ایران است. ایـن دور 
تسلسلی بوده است که تجربه آن بارها و بارها تکرار شده است و نتـیـجـه آن 

هایی است که ما در نزدیک به سه دهه شاهد رشد و گسترش بـدون  واقعیت
ایم. کتمان، انکار و پنهان کاری آن از سوی رژیم والیت فقیـه  توقف آن بوده

یک روی سکه است، روی دیگر سکه این مهم است کـه فـرآیـنـد چـنـیـن 
وضعیتی، ساختار جمعیتی ایران را تا چندین نسل به شـدت آسـیـب پـذیـر 

هـا  ها، به سال های جبران ناپذیر ناشی از بروز این پدیده ساخته است و لطمه
 وقت برای ترمیم نیاز دارد.

 ادامه  تأملي بر مدعيات و  ...ادامه  كتمان ناهنجاري هاي اجتماعي

راسـتـی  شـود، آیـا بـه منتخب و مورد اعتماد والیت فقیه هم َمحَرم تلقی نمی
هـا و »بـاز«گردانی انتخاباتی دو حزبـی تـوسـط  و تعزیه»ساالری دینی مردم«
یافـتـٔه صـنـعـتـی ُمضـحـک  های وطنی با تقلید از کشورهای توسعه»کبوتر«

 نیست؟ 
 گوید: رحمانی فاضلی می

خصوص در تلویزیون زیاد کار کـرده ام... هـمـیـشـه بـه  چون با مردم به«
آینـد در پشـت ایـن  گفتم که میهمانانی که به اینجا می های سیاسی می بچه

شیشٔه جادویی، شما باید صادقانه با آنها صحبت کنید؛ اگر صادق نباشیـد در 
 »فهمند که صادق نیستید. یک روستای دورافتاده هم می

هـای  گـونـه مصـاحـبـه نویسی کـه ایـن های شرق راستی او و قوچانی آیا به 
گـونـه  فـهـمـنـد کـه ایـن دهـنـد، نـمـی را سازمـان مـی»صریح«اصطالح  به

هـای  ها برای مخفی کردن دیکتـاتـور بـزرگ در پشـت بـازی بازی شب خیمه
 است؟»شعور و عقل مردم«احترامی به  ظاهر قانونی، بی به

قدر آشـکـار  خواهد پنهان کند؟ مسائل آن وزیر کشور رژیم چه چیزی را می
است که تنها باید کور بود تا دست ولی فقیه کودتـاچـی را در پـس خـفـقـان 

های عـمـیـق اجـتـمـاعـی و  سیاسی، چپاول اموال و رکود اقتصاد، و بحران
کند تا واقعیت را نبیند، مردم  فرهنگی جامعه ندید. اگر او سرش را زیر برف می

تـریـن  کنند مجوز کوچک های حکومتی که جرئت نمی بینند. آیا ترِس مقام می
های هوادار خود بدهند، درست بـه هـمـیـن  حرکت اجتماعی حّتٰی به تشکل

ای در جـامـعـه  شده دلیل نیست؟ واقعیت آن است که خشم فروخوردٔه انباشت
تواند سر باز کند. رژیـم از حضـور مـردم در  وجود دارد که در هر فرصتی می

گذرد و  شدت وحشت زده است، چون از آنچه در اذهان جامعه می ها به خیابان
گـاه  های کار جاری اسـت، بـه بر زباِن مردم در کوچه و بازار و محل خـوبـی آ
کند که نیروهای مدافع ولی فـقـیـه پـایـگـاه  است. رحمانی فضلی اعتراف می

کـه »دفاع از عفاف و حـجـاب«چندانی در جامعه ندارند. برای نمونه، در طرح 
با پوست و گـوشـت «کند و رحمانی هم به قول خودش  رهبری بر آن تأکید می

 شوند: هم جمع نمی»هزار نفر«قبول دارد، »و استخوان
اگر ما بخواهیم حمایتی از این قضیه بکنیم، باید الاقل یک میلـیـون آدم «

 »کند. جمع کنیم؛ اینکه هزار نفر جمع شوند تنها مسئله را لوث می
بهمن و روز قدس هـم  ٢٢اصطالح سراسری نظیر  های به پیمایی و برای راه
شویم و شما فقـط  ما هم از یک ماه قبل بسیج می«ای شده که:  وضع به گونه

 »بینید. ظاهر قضیه را می
او در توضیح اینکه چرا اجازٔه تجمع قانونی برای بـزرگـداشـت روز جـهـانـی 

 گوید: کارگر داده نشده می
دادیـم،  حاال اگر برای موضوعات مشابه مثل روز کارگر این اجـازه را مـی«

 »شد. کارمند و پرستار هم این تقاضا از ما می برای روز 
پرسد خوب چه عیبی دارد، چرا مجّوز نمی دهید؟ پـس  و وقتی خبرنگار می

ی آسمان به ریسمان بافتن و توجیه
ّ
و »ایجاد ترافیـک«های مسخره نظیر  از کل

 کند: [؟!] اعالم می»ناامنی در مرزهای شرق و غرب«یا وجود »بندان راه«
گـذار مـا شـرایـط را رصـد  واقعیت این است که نیروهای امنیتی و تأثیـر«
گویند شرایط عمومی کشور و  کنند. وزارت اطالعات و نیروی انتظامی می می

ای است که ما اگـر جـلـوی ایـن مسـئـلـه را  مرزها و مسائل امنیتی به گونه
 .»توانیم پاسخگو باشیم نگیریم، نمی
داند که بر پایٔه چنین باوری، صحبت از آزادی احـزاب و  راستی نمی آیا او به

معـنـی  ها هم بی ساالرِی نامحتمل دینی، حّتٰی در بین خودی انتخابات و مردم
هایش در دستور کار دارند، قابـل  پالکی ای که او و دوستان و هم است، و پروژه

اجرا نیست. وقتی هنوز یک سال پیش از برگزاری انتخابات، صحبت کردن از 
ریـزد، و بـحـث  انتخابات وحشت و کابوسی را به چشم اربـابـان قـدرت مـی

ای بـزرگ بـرای  فـتـنـه«های انتخاباتی از زبان رئیس شورای نگهبان  رقابت
شود، و هـیـئـت رئـیـسـٔه  تلقی می»تسخیر مجلس شورای اسالمی و خبرگان

آشوبد تا آژیرهای خطر را به صـدا در آورنـد، آیـا در  مجلس خبرگان را بر می
های امثال رحـمـانـی بـاقـی  بازی چنین فضایی جایی برای تظاهر و شامورتی

شـدٔه پـر از  حق نگران تحوالت جامعـٔه قـطـبـی ماند؟ رژیم والیی ایران به می
داند که این  خوبی می اعتراض ایران و سر باز کردن عصیان مردمی است، و به

صـدا  دیوار بلند هر لحظه و از هر جا ممکن است ترک بـردارد، و آنـچـه یـک
شنیده خواهد شد، ضرورت طرد رژیم والیت فقیه و برقراری یک رژیم مـدنـی 

ی است.
ّ
  دموکراتیک و مل
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 ادامه  تأملي بر مدعيات و  ...

 .»ساالری دینی مردم«پوشِش دولِت قانون و 
گـفـتـگـوی «)  ٩٣مـرداد  ٢٧روزنامٔه شرق دوشنبٔه هفتٔه پیـش (

اش با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را منتشر کرد که »صریح
های ماهرانٔه این وزیِر کلیدی و کارکشتٔه امـنـیـتـِی  بازی در پِس زبان

رغم همٔه ترفندهای به کار گـرفـتـه شـده  دولت حسن روحانی، و به
 های افشاگرانٔه بسیاری بود. وزیر، حاوی نکته

سابق دیوان محاسـبـات کـل کشـور کـه   رحمانی فضلی، رییس
ها در مجلس و صداوسیما با علی الریجانی همکـاری داشـتـه  سال

است، و از وزیران اصولگرای کابیـنـٔه حسـن روحـانـی مـحـسـوب 
شود، در این مصاحبه ضمن رد کردن این ادعـا کـه او وزیـری  می

تحمیلی از طرِف رهبری به دولت روحانی، یا سهمیٔه علی الریجانـی 
دهد که او در عین حال که دوسـت  رئیس مجلس است، توضیح می

و همکار حسن روحانی از دوران مجلس و شورای امنیت ملی بـوده 
است، فرد مورد اعتماد الریجانی هم است، و با سردار قالیباف نیز از 
دوران سپاه مشهد رفاقت نزدیکی دارد، و همزمان به هر دو رقـیـب 

هــای  مشــاوره»حـقــوقـدان«و »ســرهـنــگ«انـتــخـابــاتـی، یــعـنــی 
 داده است: شان را می درخواستی

هـا را بـه آقـای  از یک سال مانده به انتخابات، بعضی مشورت«
 نه برای انـتـخـابـات  دادم. البته این مشورت روحانی می

ً
ها مشخصا

. در هـمـان [؟!]هایی بود که خودشان داشتند بندی بلکه برای جمع
حال، با آقای قالیباف هم رفاقت و دوستـی داشـتـم کـه از زمـان 
همکاری ما در مشهد در سپاه آغاز شد. در واقـع اگـر ایشـان هـم 

خواست، بر اساس همان رفاقـت انـجـام  نظرات مشورتی از من می
 »دادم. می

پـرسـد کـه آیـا اگـر قـالـیـبـاف هـم  وقتی خبرنگار از ایشان می
 «گوید:  بود، می جمهور شده بود او در همین ِسَمت می رئیس

ً
قـطـعـا

 به  و وقتی خبرنگار می .»نبودم
ً
یک وزارتـخـانـٔه «گوید که پس حتما

 دهد: رفتید، جواب می می»دیگر
ای را  توانم بگویم. چون من هر وزارتخانـه این را با قاطعیت نمی«

کردم. دکترروحانی در همین فضا از مـن خـواسـتـنـد یـا  قبول نمی
عنوان نمایندٔه ایشان به رادیـو  مسئولیت ستادشان را قبول کنم یا به

و تلویزیون بروم و صحبت کنم. همین را آقای قالیباف هـم از مـن 
هرحال ما با چندین نفر ارتباط رفـاقـتـی و  درخواست کرده بودند. به

دوستی و قرابت داشتیم. خوِد آقای روحانی هم با آقـای قـالـیـبـاف 
 »زاویٔه سیاسی چندانی ندارند.

یـی  های مشـاوره باید از رحمانی پرسید که آیا مجموعٔه این فعالیت
های فـکـر  داده، یا در اتاق را از روی دوستی و خیرخواهی انجام می
ها قبل همچون روحانـی و  پشِت پردٔه دفتر رهبری که او هم از سال

آفرینش بوده، چنین تمهیداتی چیده  های نقش قالیباف یکی از مهره
اش در ِسـَمـِت  او در ارتباط بـا مـأمـوریـت اصـلـی  شده است؟  می

کـنـد.  های رژیم را روشـن مـی جدیدش، بخش دیگری از سیاست
دهی مجدد وزارت کشور از راه  ای که به او ابالغ شده، سازمان برنامه

است. »نرم«کادرگزینی و کادرسازی برای تأمین امنیت رژیم به شیؤه 
او بخش مهمی از این تأمین امنیِت نرم را در واقـع فـریـِب مـردم و 
ایجاد توّهم در افکار عمومی مبنی بر وجود تعهد به قانـونـگـرایـی و 

دانـد. او در پـاسـخ بـه  احترام به حق شرکت مردم در انتخابات می
ایـن دور از »طرفانه بی«ترین وظیفٔه او را برگزاری  خبرنگار، که مهم

در انتخابات قبلـی ایـن «داند، به این دلیل که  انتخابات مجلس می
کم از طرف هیئت اجرایـی بـه مـردم داده  طرفی دست احساس بی

 گوید:  ، می»نشد
متأسفانه در بعضی از مقاطع وزارت کشور در حوزٔه سیـاسـی بـه «
فرمایید دخـالـت یـا  کرده که این تصوری که شما می ای عمل  گونه

 وجـود 
ً
حداقل آن ناکارآمدی که منجر به عدم اعتمـاد شـده واقـعـا

داشته است. بنای بنده بر این اسـت کـه بـتـوانـیـم ایـن اعـتـمـاد 
 »شده را تقویت کنیم. تضعیف

جای کودتای انتخاباتی به فـرمـودٔه  (جالب اینکه این تعارفات را به
 توسط فرماندهان عمـلـیـات بـه آن  ولی فقیه می

ً
گذارند که صریحا

 اعتراف شده است.)
 اعالم کند که وزارت کشوِر برگزارکنندٔه انتخاباِت 

ً
وزیر کشور هیچ پروایی ندارد که رسما

طرف نیست و از سیاستی جانبداری خواهد کرد کـه از  دور آینده تحت مدیریت او هم بی
 شود: باال به او ابالغ می

 قانون را رعـایـت خـواهـم کـرد.  ببینید، من بی«
ً
طرفی را رعایت نخواهم کرد، حتما

 باید قانون رعایت شود... بی
ً
 »طرفی شاید اصطالح خوبی برای این کار نباشد و واقعا

برای اینکه بفهمیم و بدانیم منظور رحمانی فضلی کدام قانون است، باید بـه بـخـش 
هـای پـنـهـاِن قـدرِت  ها و حضور دسـت دیگری از این مصاحبه در ارتباط با دستگیری

طـلـبـان،  مافیایی دستگاه والیت در پشت سِر همٔه ماجراها بپردازیم. او برخالف اصـالح
ای  ها و اوباشگری باندهای افراطی یا بـه قـول خـامـنـه ها، فشارها، دستگیری سرکوب

را امری غیرقانونی برای فشار به دولت حسـن »دهندگان رژیم در روزهای سخت نجات«
داند و در توضیح دستگیری دانشجویانی که به نفع حسـن روحـانـی شـعـار  روحانی نمی

 گوید: دهند، یا دستگیرهای گروهی اخیر، می می
های امنیتی متعددی داریم که هر کدام از آنها در چارچوب وظایف قـانـونـی  ما نهاد«

 خود من به خودشان عمل می
ً
عنوان وزیر کشور که باید به شورای امـنـیـت  کنند... مثال

هایی بودم که هـویـت آن بـا وزارت کشـور  بروم در دو، سه هفته اخیر شاهد بازداشتی
 ربطی به وزارت کشور ندارد. شعبه متفاوت است؛ فراقوه

ً
ای از شـورای  ای است و اصال

تواند من را در آنجا نگذارد و این  کند، اما می جمهور تنفیذ می امنیت ملی است که رییس
 »ای است. جمهور است، ولی از نظر عملکرد، فراقوه در اختیار رئیس

 ایـن هـم از ابـتـکـارهـای تـازٔه  (به این اصطالح فراقوه
ً
ای دقـت کـنـیـد؛ ظـاهـرا

 اندرکاران رژیم است.) دست
ی وجود دارد  های ایشان، شعبه به عبارت دیگر، بر اساس گفته

ّ
ای از شورای امنیت مل

است. شاید این اولین بـار »ای فراقوه«کند و  که خارج از چارچوب خوِد این شورا عمل می
شویم. چندی پیش نـیـز  روبرو می»ای فراقوه«های اجرایی  نباشد که با اعالم آشکار اقدام

 اعالم و پذیرفته 
ً
وجود یک سازمان شنود پیچیده و سراسری ویژه، زیر نظر رهبری، رسما

 فقط شنوِد خشک و خالی هـم  شد. توضیح
ً
های وزیر کشور حکایت از آن دارد که ظاهرا

چـال و سـر بـه نـیـسـت  نیست، و در کنار آن شنودها، دستگیری و شکنجه و سـیـاه
را نیز باید قانونی دانست. برای اینکه ببینیـم چـگـونـه پـوشـش »ای فراقوه«های  کردن

های رحمانی فضلی در بـرخـورد  شود، باید به ادامٔه توضیح قانونی به این اعمال داده می
 ها دقت کنیم: به این دستگیری

 خبر ندارم چون شب گذشته رئیس«
ً
اش ایـن کـار  جمهور از من پرسید که گفتم اصال

انجام شده بود. من هم زنگ زدم و پرسیدم که معلوم شد از طرف یک نـهـاد امـنـیـتـی 
ها انجام شده است. من به شورای امنیت گالیه کردم و بـه هـمـٔه  دیگری این بازداشت
دانستم، و این خیلـی بـد  جمهور چنین سؤالی از من پرسیده و نمی اعضا گفتم که رئیس

های امنیتی انجام بدهیـد بـایـد بـه مـن  خواهید در حوزه است؛ شما هر اقدامی که می
 »عنوان رئیس شورا اطالع بدهید که قرار شد این کار انجام شود. به

های امـنـیـتـِی  دانند که اقدام و این به زبان ساده یعنی اینکه خوِد سران نظام هم می
تواند هم داشته باشد، و برای اینکه به  خارج از چارچوِب دولت وجهٔه قانونی ندارد و نمی

ی به وجود آورده آن پوشش قانونی بدهند، شعبه
ّ
اند که به طور  ای را در شورای امنیت مل

های  جمهور هم که امضایش پای جنایت جمهور باشد، اما خوِد رئیس ویژه زیر نظر رئیس
 های آن خبر نداشته باشد. این کمیتٔه ویژه است، در بهترین حالت از اقدام

ـی در جـایـی  وقتی موضوع
ّ
های امنیِت مل
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