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 “دولت تدبیر و اعتدال”باطل شدن طلسِم توهم پیرامون 
 تأملی بر سخناِن حسن روحانی در نیویورک

 6ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

های پرشمار اّما  در هفته های اخیر شاهد اعتراض
ایــم.  پــراکــنــدۀ کــارگــری در ســراســر کشــور بــوده

هـای  های مختلفی در منطقـه ها و اعتراض اعتصاب
هـا  اند و برخی از آن صنعتی و کارگری کشور برپا شده
توان به اعتصاب در  نیز هنوز ادامه دارند. ازجمله می

های واگن پارس، پروفـیـل سـاوه،  واحدها و کارخانه
کاشی گیالنا، مجتمع های پتروشیمی رازی و تبریز و 

سنگ و کـارخـانـه  های آهن و ذغال همچنین معدن
نیشکر هفت تپه اشاره کرد. هـنـگـام بـررسـی ایـن 

آیـد  های کارگری، پرسش مهمی پیـش مـی اعتراض
ها پـیـدایـش و  مبنی بر اینکه، کدام مجموعه عامل

آزادسازِی اقتصادی، اصالِح 
قانون کار، و ضرورِت شدت 
 یافتِن مبارزه طبقٔه کارگر

 در این شماره
* جنبش زنان در مبارزه با تبعیِض 

 ۴جنسیتی: برنامٔه دولت چیست؟          ص
* غرفٔه حزب تودٔه ایران در جشنوارٔه 

 ٨،                                    ص “آوانته”نشریٔه 

م   *
ّ
 مردم، کرٔه زمین و صلح، مقد

 ٩بر سوِد سرمایه                                      ص 

 های راهبردِی آمریکا  * نگاهی به سیاست

 ١٠افروزی            ص  و خطر گسترِش جنگ

 * صحنٔه پایانی نمایش 

 ١٢ص            “جنگ علیه ترور”                    
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رفقاي شهيد ما در بازجويي و دادرسي و به ويژه در بـازپسـيـن                 “
مرحله حيات و در آستانه اعدام قهرماني شگرفي از خود بروز دادنـد.              
ايران از اين قهرماني تكان خورد. جهان از اين قهرماني آگـاه شـد.                

اوغلي و اراني، نشان دادند كه روح     عمو  فرزندان مزدك و بابك، حيدر    

 به یاد اسطوره های  انسانیت و پایداری 
 به مناسبت شصتمین سالگرد اعدام افسران توده ای 

  3ادامه  در صفحه 

ســفــر حســن روحــانــی بــه نــیــویــورک و 
مجمع عمومی سازمان ملـل ” اش در  سخنرانی

موازات آن، دیدار با برخی از سـران  ، و به“ متحد
کشورهای غربی، از جـمـلـه دیـدار بـا دیـویـد 

کـه نـخـسـتـیـن  کامرون، نخست وزیر بریتانیا،
دیدار میان رهبران ایران و انـگـلـیـس بـود را، 

 موفقیت می
ً
آمیز  باید در مجموع، کارزاری نسبتا

برای دستگاه دیپلماسی رژیـم والیـت فـقـیـه 
ارزیابی کرد. مجلس فرمایشی ولی فقیه نیز این 
کارزار دیپلماتیک را تأئید کرده است. علی اکبـر 
والیتی، مشاور ارشد و شخصیت مورد اعـتـمـاد 

را از  “ رهبری” ای، نیز حمایِت کامل  علی خامنه
کارزار دیپلماتیک روحانی این گونه بیـان کـرد: 

سفر رئیس جمهور به نیویورک مثبت و سازنده " 
 بود."

همچنین در چند هفته گـذشـتـه، شـواهـد  
هـای نـظـامـی  زیادی از هماهنگی بین اقـدام

ایران و آمریکا در چارچوب حمله به نـیـروهـای 
در عراق، و نقش روز افزون حکومـت “  داعش” 

جمهوری اسالمی در راستای اجرای سیـاسـت 
های مورد نظر امپریالیسم آمریکا در منطقـه و 

طـرح خـاورمـیـانـه ” همکاری نزدیک رژیم بـا 
، به چشم می خورد. در ایـنـجـا سـپـاه “ جدید

پاسداران و تمامی ارکان هرم قدرت، با دسـتـور 
حد کمال ایـن "نـرمـش  ، به“ رهبری” مشخص 

قهرمانه" را در تعامل و هماهنگی بـا آمـریـکـا 
اند، زیرا همٔه سران حاکمیت ارتجاع  نشان داده

انـد کـه  طورعینی درک کـرده این واقعیت را به
بقای رژیم والیت فقیه در گرو همکاری رژیم بـا 

تـر  سیاست های آمریکا در منطقه است و مـهـم
 زند. اینکه، در این ارتباط حرِف آخر را آمریکا می

ما در همان دوران رقابت های انـتـخـابـاتـی و 
سپس در پی برگزاری انتخابات هـمـواره بـر ایـن 

در مـقـام  -نکته تآکید داشتیم که حسن روحانی
ترین کاندیدا در میان نامزدهای دسـتـچـیـن  قابل

و  ٩٢شده برای انتخابات ریـاسـت جـمـهـورِی 
بـا بـرعـهـده  -برکت مهندسی شدِن انتخابات به

داشتِن وظیفٔه خطیر و عـمـدٔه مـدیـریـِت رونـد 
مـنـظـوِر  مذاکرات مخفی و علنی با آمـریـکـا، بـه

نجات رژیم والیی از گـرداِب بـحـران بـرآمـده از 
های مالی آمریکا، رئیس جمهور و سـپـس  تحریم

وارد عمل شده است. ضرورِت پیرایش در شـکـل 
جایی متصدیان  روبناِی سیاسی کشور، تا حد جابه

اصلِی قؤه مجریه، و واگذاردِن میدان عـمـل بـه 
هـای  شخصیتی مانند حسن روحانی، که در نـزاع

(مـدافـِع احـمـدی نـژاد) و “  جبهه پایداری” بین 
(وابسته به رفسنجانـی)، بـه دومـی “  کارگزاران” 

گرایش داشت، حرکتی ناگزیر برای تـداوم رژیـم 
 غرق در بحران والیت فقیه بود.  

اسارت درآمدِن اقتصاد  بعد، و با به به ٩٠از سال 
هـای مـالـی از سـوی  ملی ایران با کمند تحریم

دولت اوباما، خطر رودررویِی مردم با دیـکـتـاتـورِی 
 افزایش می

ً
یافت و موجودیت رژیم را  حاکم دائما
کرد. در ایـن دوره مـجـمـوعـٔه سـران  تهدید می

ای و  حکومت، و در رأس آنـان عـلـی خـامـنـه
شدنـد  روز نزد مردم منفورتر می نژاد، روزبه احمدی

 957شمارة   1393مهر ماه  14دوشنبه    21

 حساب بانكي ما:
                  .Iran e.Vنام حساب

Berliner Sparkasseبانك:          
00 500 100كد بانك:                     
790020580شماره حساب:             

IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80
BIC: BELADEBEXXX 

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK
“           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 957 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
23629727 

6 October 2014

های سـیـاه داعـش کـه امـروزه در  اگر قرار بود حِق کسی ادا شود، پرچم
های تـونـی بـلـر و جـورج  موصل و فلوجه و رمادی در احتزازند باید به عکس

 شدند! بوش مزّین می
کنندٔه جنگاوران داعش ناشی از، و پیامِد، شکـسـِت  و خیره “ ناگهانی” های نظامی  پیروزی

در  ٢٠٠٣انگلیس به عـراق در سـال -سیاستی است که از زمان حملٔه تجاوزکارانٔه آمریکا
پیش گرفته شد. سرنگون کردن رژیم صدام حسین در عراق از راه تهاجـمـی غـیـرقـانـونـی، 

گرا و خودکامه را بر آن سرزمین پاشید، بـه طـوری کـه  بذرهای رشد یک دولت فاسد، فرقه
 اکنون این کشور از هر جهت در آستانٔه از هم پاشیدن قرار گرفته است.

آید که آمریکا با دست زدن به یک مداخلٔه نظامی دیگر پس  در چنین شرایطی، به نظر می
 بـرای مـتـوقـف  از قتل وحشیانٔه جیمز فولی (روزنامه

ً
نگار آمریکایی) توسط داعش، و ظاهرا

های خود است. تنها یقیـنـی کـه  های داعش، در صدد تکرار و تشدید تهاجم کردن پیشَروی
فقط بـحـران مـوجـود در عـراق و  شود داشت آن است که این عملیات نظامی تازه، نه می

 تر نیز خواهد کرد. خاورمیانه را رفع نخواهد کرد، بلکه به احتمال قوی آن را وخیم
 فعالیت خود را به پشتیبانی از عملیات نظامی پیشمرگ

ً
رد آمریکا فعال

ُ
که متحمل  -های ک

محدود کرده است. روشن است کـه چـنـیـن عـمـلـیـاتـی  -اند هایی از داعش شده شکست
ردها جنگ را بـه   تنهایی منجر به شکست دادن داعش نخواهد شد، به

ُ
چون بعید است که ک

جـا کـردن  بیرون از قلمرو خودشان بکشانند. طرح دیگری که واشنگتن اجـرا کـرد، جـابـه
گرا و خودکامه بود، کنار زدنـد  ای فرقه وزیر بود. نوری المالکی را، که به نحو بیمارگونه نخست

توان گفت  تر باشد. باز هم به یقین زیاد می و با رژیمی جایگزین کردند که امیدوارند فراگیرنده
گرا و نـاکـارآمـد عـراق و  سازِی دولت فاسد و فرقه که این طرح نیز موجب ترمیم و سالمت

تبدیل آن به دستگاهی که بتواند با اطمینان با داعش مقابله کند، نخواهد شد. آن ارتشی که 
ح عراق به وجود آمد، خصلت 

ّ
پس از اشغاِل عراق توسط آمریکا و منحل کردن نیروهای مسل

ای  های المالکی چنان تشدید شد که دیگر تمایل و عالقـه اش در نتیجٔه سیاست گرایانه فرقه
 در بغداد و در جنوِب عراق ندارد. “حوزٔه خودش”به جنگیدن در بیرون از 

رهبری منطقٔه خودمختار کردستان، که همیشه در پـی ایـن فـرصـت بـوده اسـت تـا 
رد ارتقا بدهد، اش را به شالوده خودمختاری

ُ
از بلبشویی   ای برای استقرار یک کشور مستقل ک
های نفتی اطراف آن بـهـره  که ایجاد شده بود برای به دست گرفتن کنترل کرکوک و میدان

گرفت، و این موقعیتی است که آنها حاضر نیستند داوطلبانه از آن چشم بـپـوشـنـد. دولـِت 
رِد کنونی در کردستان، اکنون دارد به واقعیتی تثبیت

ُ
 مستقل ک

ً
شود. در  شده تبدیل می عمال

وتـاز داعـش در ایـن دو  دار شدن مرز عراق و سوریه در نتیجٔه حضور و تاخـت مورد خدشه
ورسای [از هـم پـاشـیـدن  ١٩١٨کشور، باید گفت که طرح شیطانی و حساب شده پیمان 

امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اّول و تقسیم خاورمیانه به مناطق کـنـتـرل مـیـان 
تدریج در حال فروپاشیدن است. به ایـن تـرتـیـب،  های بزرگ] در خاورمیانه اکنون به قدرت

 مستقل که مرکـزی  صحنه برای تقسیم سه
ً
گانٔه عراق آماده شده است: یک کردستاِن عمال

ردها از کشورهای دیگری مثل ترکیه و ایران و سـوریـه خـواهـد بـود؛ 
ُ
دولـت ” برای جذب ک

بنیادگرای اسالمی داعش در شمال (که بخش بزرگی از سوریه را در بـر خـواهـد  “ اسالمی
کم مستلزم همکاری با دولت بشار اسد خواهد بـود)؛ و یـک  گرفت و بیرون راندِن آن دست

قلمرو خودکامٔه شیعی تحت قیمومیت آمریکا در جنوب. نتیجٔه بمباران کردن این مـنـطـقـه 
 چیزی به غیر از این تقسیم سه

ً
گانه نخواهد بود، در صورتی که وجود دمـوکـراسـی بـه  قطعا

 تواند این منطقه را یکپارچه نگاه دارد. احتمال قوی می
 همان نتیجه

ً
ای بود که از تجاوز به عـراق در  با تأسف باید گفت که وقوع این تجزیه دقیقا

ــــال   ٢٠٠٣س
 پیش

ً
بیـنـی  کامال
شد. این هـم  می

یــکــی دیــگــر از 
ـــا در  هشـــداره
فـــــهـــــرســـــت 
ـــاالی  ـــدب ـــن ـــل ب
ـــی  ـــای هشـــداره
است کـه تـونـی 

وزیـر  بلر، نخسـت
متکّبر و ُپرنخوت 
بریتانیـا، نـادیـده 

تـردیـد  گرفت. بی
ــریــن و  شــرم آورت

تحقیرآمیزترین وجه این وضع از نگاه لندن و واشنگـتـن، پـیـروزی 
فقط در بخش بزرگی از عـراق، بـلـکـه در  داعش است، آن هم نه

 “غرب”منطقٔه وسیعی از سوریه، یعنی جایی که داعش از پشتیبانی 
و عربستان سعودی از شورش مسلحانه علیه بشار اسـد بـرخـوردار 

چنـیـن اسـت:  “ جنگ علیه ترور” است. صحنٔه پایانی نمایش   بوده
حاکم شدن یک گروه تروریست اسالمگرا در قلب دنـیـای عـرب، 

 در نتیجٔه مداخلٔه 
ً
وقتی قـدرت رو بـه افـزایـش  .“ غرب” مستقیما

نشناخته بود) نـیـز بـه ایـن  ٢٠٠١طالبان پاکستان را (که در سال 
 باید جنگ بـوش

ً
ای  بـلـر را فـاجـعـه-صحنه اضافه کنیم، انصافا

تصّور توصیف کنیم. البتـه در نـظـر  استراتژیک در ابعادی غیرقابل
 تقصیر او نیست. جالب اینکه او در  تونی بلر هیچ

ً
کدام از اینها اصال

ـغ کـیـشـی  -“ بنیاد ایمان” سایت عقیدتی خودش بنام  وب
ّ
که ُمـبـل

“ غـرب” مّدعی است که اگر  -است که فقط خود او از آن خبر دارد
گیری داعش جلوگیری  در سوریه دخالت نظامی کرده بود، از قدرت

ای هم که او از  شد! موضوع این است که آن مداخله در سوریه می
بود نه داعش، و بنـابـرایـن  گوید، برضد دولت اسد می آن سخن می

توانست به قدرتمندتر شدن این شورشیان اسالمگرا منجـر  فقط می
 شود.

ساختٔه عراق ذهن بـاراک  حاال معضِل از هم پاشیدن دولِت بوش
ت
ّ
هایی که پیشتر به آنـهـا  اوباما را به خود مشغول کرده است. به عل

 تأثیر مـحـدودی   اشاره کردم،
ً
بمباران کردن مواضع داعش احتماال

خواهد داشت. خیلی مسخره خواهد بود اگر او اکنـون شـورشـیـاِن 
ضِد دولت سوریه را بمباران کند، چون پارسال همین موقع در فکـر 
بمباران نیروهای ارتش همین دولت بود. کمتر پیش آمده است کـه 

های امپریالیسم تا این حد آشـکـار و عـریـان  های سیاست تناقض
هـای بـزرگ  دهد که قدرت روشنی نشان می دیده شده باشد، که به

  “جنگ علیه ترور”صحنٔه پایانی نمایش 

 11ادامه  در صفحه 
 های مالی رسیده  کمک

 کرون ۶٠٠   از مالمو                             به مناسبت سالگرد حزب
     مین سالگرد حزبمان ٧٣جمع آوری در جشن 

 کرون ١٣٨٧      از سوئد                                                                        

س نوشتٔه اندرو موری،  رئی نایب  و  ستان  انگل سندیکایی  ش  جنب فوذ  ن با  رهبر 
، خطاب به کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان در “جنگ را متوقف کنید”ائتالِف 

 )٢٠١۴(سپتامبر  ١٣٩٣شهریور 
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 تـدافـعـی
ً
انـد و  گسترش جنبش اعترضی کنونی زحمتکشان را که غالبـا

دهِی مناسب ندارند، سبب گردیده است. در پاسخ به این پـرسـش  سازمان
هـای اعـتـراضـی  های عینی و ذهـنـی حـرک کلیدی و در واکاوی زمینه

کارگران، مکث و تأمل بر سیاست های اقتصادی رژیم و دولت روحـانـی 
 ضروری است. 

ماه از عمِر دولِت برآمده از مهندسِی انتخابات  ١۴با سپری شدِن حدود 
هـای  ، دولِت ضِد کارگرِی حسِن روحانی، نه فـقـط بـه تـمـام وعـده٩٢

انتخاباتی خود به کارگراِن کشورمان پشت کرده اسـت، بـلـکـه یـورشـی 
یی را نیز به حقوِق سندیکایی و منافِع طبـقـاتـی   جانبه سازمان یافته و همه

برد. رژیم والیِت فقیه، با همکاری و تبعیِت کـامـل از  پیش می کارگران به
المللی پول و بانِک جـهـانـی، اجـراِی  نهادهای امپریالیستی صندوِق بین

های خانمان برانداِز "آزاد سازِی اقتصادی"، یـعـنـی خصـوصـی  سیاست
سازی، مقررات زدایی در محیط و روابِط کار، گسترِش قراردادهاِی موقـت 

سابقه اجرا کرده است. بیکارِی  ها، را با آهنگی بی و سفید امضا، و جز این
گونه  گستردۀ کارگران و زحمتکشاِن کشورمان، نتیجۀ مستقیم اجراِی این

وجود آمدِن خیِل عظیمی از  های ضِد ملی است، و درنتیجه، با به سیاست
شـان را  های اقتصادی ضد ملـِی  توانند سیاست گرایان می بیکاران، واپس

حداکثر بـرسـانـنـد.  کشی از کارگران و زحمتکشان را به پیش برند و بهره به
کشِی وحشیانۀ سرمایه در  برای نشان دادِن رابطۀ مستقیِم بیکاری با بهره

پرتو حاکمیِت "نمایندۀ خدا روی زمین"، به یک گزارش در ارتباط با امنیِت 
شهریورماه، نـوشـت:  ٢٩خبرگزاری مهر، کنیم.  شغلِی کارگران اشاره می

انـد و  "برخی کارفرمایان پا را فراتر از انعقاد قراردادهای موقت نیز گذاشته
با سلیقه خود در نبوِد اجرای قانون و تضامین محکم قانونی، دسـت بـه 

گویند  اند و به نیروی کار می ابداع قراردادهای سفیدامضاء و یکطرفه کرده
 برای کار کردن آماده

ً
ای را که در مقابل تو قـرار  ای، بنابراین برگه اگر واقعا

دهیم امضاء کن!... و در عین حالی که بسیاری از کارفرمایان منعـقـد  می
کننده این دست قراردادها از امکان مالی مناسبی نیز برخوردار بودند، امـا 

در این دهند برای استثمار نیروی کار دست به هر کاری بزنند."  ترجیح می
هـای  باِر بیکاری در کشورمان، تبعاِت اجراِی برنامـه نوشته، به وضِع اسف

المللـی  اقتصادِی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوِق بین
خصوِص وزیـِر کـاِر  پول و بانِک جهانی، و یورِش دولِت "تدبیر و امید"، به

های مستقِل کارگری و دسـتـاوردهـاِی  امنیتی آن، علی ربیعی، به تشکل
 یی کوتاه خواهیم کرد.  تاریخِی طبقۀ کارگِر کشورمان اشاره

هـای ضـِد  فقیه و اجراِی لگاِم گسیختۀ سیاسـت با پیروِی کامل از ولی
ای دامـن  ملی "اقتصاِد مقاومتی"، دولِت روحانی به بیکارِی ویران کننـده

زده است و امنیِت شغلی کارگراِن شاغل را نیز به نابودی کشـانـده اسـت. 
"اقتصاِد مقاومتی"، که عـنـواِن والیـِی "آزادسـازِی اقـتـصـادی" اسـت، 

کشی از طبقۀ کارگر ایران را به وضع فجیعـی بـاال بـرده اسـت. در  بهره
های "آزادسازِی اقتصادی"، تماِم دستگاِه حاکمـۀ رژیـِم  برِد سیاست پیش

هاِی  والیِت فقیه، قواِی مجریه، قضائیه، و مقننه، و همچنین تماِم بخش
داری تجاری، کـالن  دارِی سهیم در دستگاِه حاکمه، یعنی سرمایه سرمایه
 داران، و سرمایۀ انگلی، اتفاِق نظر و عمل کامل دارند.  سرمایه

میلیون بیکار در کشور و بـا تـهـدیـِد  ۶واقعیت این است که، با داشتن 
توانند به منابِع مالی  داران می دائِم کارگران، سرمایۀ انگلی و کالن سرمایه

هـای  هنگفتی نیز دست یابند. قراردادهای موقت و سفیدامضا، و حـقـوق
 ۶های روشنی از پیامدهای وجـود  تأخیر افتاده] کارگران نمونه معوقه [به

در این  “ خبرگزاری ایلنا“های  میلیون بیکاِر است. به چند نمونه از گزارش
مـهـرمـاه:  ۶کـنـیـم:  مهرماه، اشاره مـی ۶و  ۵مورد، و فقط در روزهای 

کارگر کارخانه کاشـی گـیـالنـا در  ١۶٠دوازدهمین روِز اعتصاِب بیش از 
ماه دسـتـمـزد و  ١۶شهر منجیل در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 

همچنین تحقق نیافتن وعدٔه مسئوالن برای برطرف کـردن مشـکـالت 
کـارگـر واگـن پـارس اراک در  ٩٠٠مهرماه: اعتصاِب  ۶صنفی آنان؛ 

کارگر پیمانـکـاری  ١٠٠مهرماه: اخراِج  ۶ماه حقوق؛  ٣اعتراض به تعویق 
شاغل در فاِز سه پاالیشگاه آبادان و عدِم پرداخِت سه مـاه حـقـوِق ایـن 

مهرماه: عدِم پرداخِت سه ماه حقوق کارگراِن کارخانه کـنـتـور  ۶کارگران؛ 
کننـد؛  سازی قزوین که با قراردادهای کوتاه مدت (یک تا سه ماه) کار می

کارگر شـاغـل در مـعـدِن  ١۴٠٠ماه حقوِق  ٢مهرماه: تعویق بیش از  ۶
مهرماه: تجمِع کـارگـران خـدمـاِت شـهـری  ۵سنگ البرز شرقی؛  زغال

نفر از کارگراِن  ٢۵٠منطقه یک اهواز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوِق 
 ٢٨٠مهرماه: سفـِر  ۶زیر مسئولیِت شرکِت پیمانکاری مروارید درخشان؛ 

نـفـر از آنـان در مـقـابـل  ١۵٠سنِگ سنگرود به تهران، و تجمِع  کارگر معدِن زغال
ساختماِن وزارِت کار در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق و منتفی نشدِن انحالِل ایـن 

مـاه  ۴نفر از کارگران در اعتراض بـه تـعـویـق  ١۵٠مهرماه: تجمِع  ۵واحِد معدنی؛ 
کارگر پیمانی قطار شهری اهواز. در چـهـارمـیـن روِز اعـتـصـاِب  ٩٠٠حقوِق معوقۀ 

کارگراِن قطار شهری اهواز "حداقل دو مدیر میانی شرکِت پـیـمـانـکـاری کـیـسـون"، 
کارگر این پروژٔه عمرانی به صـورت  ١٠٠کارگران معترض را تهدید به اخراج کردند؛ و "

 از کارگران با سابقه و اخراجی بـه روز مزد کار می
ً
آیـنـد." در  شـمـار مـی کنند که اکثرا

ضمن، قرارگاِه نظامِی خاتم االوصیاء، سهامدار اصلی کارخـانـه واگـن پـارس اراک 
کند"؛ و "در شرایطی که حقـوق سـه  است و "کارفرمای این واحد تولیدی را تعیین می

های خـارج  نفر را به یکی از نمایشگاه ۶یا  ۵ماه گذشته کارگران پرداخت نشده است، 
 اند."  از کشور فرستاده

های اقتصاِد نولیبرالی بـرای بـه اسـارت کشـیـدِن کـارگـران، ایـجـاِد  یکی از راه
های حمایتِی قانوِن کار  اصطالح "آزاد و ویژٔه اقتصادی" است که، ماده های به منطقه

 ۶٠شود. در حـاِل حـاضـر حـدوِد  ها نمی شامِل حاِل کارگراِن شاغل در این منطقه
ها، یـکـی  منطقۀ "آزاد و ویژٔه اقتصادی" در کشورمان وجود دارد. گسترِش این منطقه

کشِی ظالمانه از کـارگـران،  گراِی روحانی بوده است. بهره های دولِت واپس از اولویت
مهرماه، اکبـِر   ۵، “ ایلنا ” بنا بر گزارش کند.  ها بیداد می زورگویی و فساد در این منطقه

عالی مناطِق آزاد تجاری، اظهاراِت شهریار مشیری، مـدیـرعـامـل  ترکان، دبیر شورای
گونی چک وصول نشده در منطقه آزاد قشـم" را  ۴"مبنی بر وجود  خبرِ سابِق قشم، 

گفته بود: "مـنـاطـِق آزاد الـگـوی  “ ایلنا“شهریورماه، به  ٢۴تکذیب کرد؛ ترکان، روِز 
توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریـم." روِز 

درصد معافیِت مـالـیـاتـی" بـه  ۵٠شهریورماه نیز، خبرگزاری مهر از تعلق گرفتِن " ٢۵
گذاراِن خارجی در مناطِق "آزاد و ویژه اقتصادی" خبر داد. حاال به دو نمونه از  سرمایه
مهر ماه، یـکـی  ٢کنیم. روِز  ها اشاره می کشِی وحشیانه از کارگران در این منطقه بهره

 ٣٠٠٠از کارگراِن پیمانی شاغل در منطقه عسلویه از تعویق سه مـاه حـقـوِق حـدود 
های پیمانکاری  کارگر خبر داد، و کارفرماِی شرکِت پیمانکاری احداث، یکی از شرکت

تعویق افتادِن حقوِق کارگران این شرکت، بـه ایـلـنـا  شرکِت ملِی نفت، ضمِن تأییِد به
"تأخیر در پرداخِت حقوق کارگران از سوی اکثر پیمانکاران به صورت روال در گفت: 

آید در سـه مـاهـه  آمده است... کارگری که به استخدام یک شرکت پیمانکاری در می
هزار تومان حقوِق  ٩٠٠تا  ۵٠٠در قیاس با  گیرد." نخست اشتغالش هیچ حقوقی نمی

نفر کارگر پیمانی پتروشیمی رازی، بـا وصـِف داشـتـِن تـخـصـص و ١٨۵٠ماهانٔه 
 یکسان، "حقوِق ماهانه کارمندان رسمی تا چندین برابر این مـبـالـغ 

ً
تحصیالِت تقریبا

 ١٠٣است." در واکنش به صدور حکم "شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالِق" شعبه 
دادگاه عمومی (جزایی) بندر ماهشهر برای چهار نمایندۀ کارگراِن پتروشیمی رازی در 

بـا کـارفـرمـا،  ٩٢منطقٔه ویژه و اقتصادی ماهشهر (نمایندگانی که در مذاکراِت ساِل 
کردند) نمایندٔه کارگراِن یک واحد پتروشیمی  کارگراِن پتروشیمی رازی را نمایندگی می

 -در جـلـسـات نـمـایـنـدگـان کـارگـریگـفـت: "“  ایلنـا“مهرماه، به ۵ماهشهر، روِز 
نـوشـتـه  “ حفاظت اطالعات منـطـقـه” جلسات جملٔه  کارفرمایی... باالی برگٔه صورت

رسـانـد  ای غیر مستقیم به نمایندگان کارگران این مفهوم را مـی گونه شده است که به
   شود." که رونوشتی از تمامی گفتگوهای جلسه به مراجع امنیتی ارسال می

های مخـتـلـف  های رژیم والیت فقیه و دولت اصالِح قانون کار از مهم ترین برنامه
آن در طول سالیان اخیر بوده است. در واقع، اصالِح قانون کار بخـشـی از بـرنـامـۀ 

خصوص دولت ضد مـلـی احـمـدی  های پیشین، به آزادسازِی اقتصادی است. دولت
داران کوشش بسیار انجام دادنـد،  سوِد کالن سرمایه نژاد، برای اصالِح قانون کار به

گیرِی جنبـش  اّما هوشیارِی طبقاتی و مقاومِت طبقٔه کارگر و نیز هراِس رژیم از شکل
سبـب گـردیـده اسـت کـه ، [!]”اصالح“اعتراضی سراسری زحمتکشان برضِد این 

انـجـام  طور کـامـل بـه اصالِح قانون کار در چارچوب آزادسازِی اقتصادی تا کنون به
 دولِت ضِد کارگری روحانی نیز این پروژۀ ضِد ملی را دیگـر 

ً
نرسد و اجرایی نشود. اخیرا

هـای صـنـفـی  عالی انـجـمـن بار آغاز کرده است. یکی از اعضاء هیئِت مدیرٔه کانون
شهریورماه، از "بررسِی ماده به مادٔه  ١۵وگو با خبرگزاری مهر،  کارگران ایران، در گفت

این قانون (قانون کار) برای انجام اصالحات جدید" خبر داد. این عضِو هیئت مدیره، 
با "تأکید بر افزایش اختیاراِت کارفرمایان و آسان شدِن اخراج نـیـروی کـار"، افـزود: 

دهند یک بانک اطالعاتی جامع برای کارگران  هایی در کار است که اجازه نمی "دست
بـرد بـرای  -شهریورماه، نیز از ارائٔه "راهـکـاِر بـرد ١١ایجاد شود." خبرگزاری مهر، 

کارگران و کارفرمایان" از سوی وزارِت کار ، گزارش داد و نوشت که، این مدِل جـدیـد 
گـذاری  قرار است "در راستاِی تأمین امنیِت شغلی کارگران و تامین امنـیـِت سـرمـایـه

گـراِی والیـِت فـقـیـه، قـرار اسـت  کارآفرینان" باشد. ولی در مدِل جدیِد رژیم واپس
"تفویِض [واگذارِی] فسِخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود." فرامـرز تـوفـیـقـی، 

اصطالح کارگری، به خبـرگـزاری مـهـر  عالی کار و یکی از نمایندگاِن به عضِو شورای
درصد کل کارگران کشور قراردادی هستند و از ایـن نـیـرو  ٩۵گفت: "در حاِل حاضر 

درصد نیروی کار دارای قراردادهای زیر یکسال، چند ماهه و حـتـی یـکـمـاهـه  ٨۵

 7ادامه  در صفحه 

...آزادی سازی اقتصادی، اصالح قانون کارادامه  
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 ادامه نگاهی به سیاست های راهبردی ...

کند را امـتـداِد  آور ماکیاولستِی هدف وسیله را توجیه می آمریکا به سیاسِت شرم
منطقِی روِش مداخله تا حد ویرانِی ساختارهای اجتماعِی و اقتصادی کشورهـای 

حـمـایـت  ”المسلمین اخوان“منطقه باید قلمداد کرد. آمریکا در مصر و سوریه از 
هـای  دهد تا در سوریه از گـروه کند، و به متحدانش، ازجمله ترکیه، اجازه می  می

حـمـایـت کـنـنـد. در  ”القاعـده“افراطی اسالمی و حتی از نیروهای وابسته به 
افغانستان برای سرنگونی دولِت ملِی دکتر نـجـیـب، نـیـروهـای ارتـجـاعـی و 

دهـی  را با کمک عربستان و پاکستان سازمـان “ القاعده“و  “طالبان“گرای  واپس
گرایی مذهبـی در چـارچـوب  قراول جنگ با افراط کرد. اکنون نیز در مقام پیش

منظوِر  در حال شکل دادن به یک بلوک نظامی به ،”داعش“ضِد  “ائتالف بزرگ”
وجود آوردِن تغییرهایی در ساختار سیاسی بعضی از کشورها و یا حـتـی دادن  به

بـرانـگـیـز آنـکـه،  تغییرهایی در جغرافیای سیاسی منطقٔه خاورمیانه است. توجه
 از مشـتـری کشورهای شرکت

ً
هـای مـهـم  کننده در این بلوک نظامی عـمـومـا

طورموقت به  تواند به بندِی نظامی هم می اند. این بلوک تولیدکنندگاِن ابزار نظامی
هـای دراز مـدت جـای  تواند دروِن پیمان ها دست یابد و هم می بعضی از هدف

گیرد و همچنین برای وارد کردن بعضی از کشورهای منطقه به پیـمـان نـاتـو و 
 تواند مورد استفاده قرار گیرد. ساختارهای وابسته به آن می

توان از استراتژِی جهانی این کشور بـرای  سیاست آمریکا در خاورمیانه را نمی
صورت جدا گـانـه بـررسـی  تداوم هژمونی جهانی در مقام تنها قطب ابر قدرت به

کرد. دولت ایاالت متحده آمریکا هم اکنون درحال تشویق به برپـایـِی تشـنـج و 
گستراندِن آن در دو منطقٔه حساس جهان است: بحران اوکراین و گستـرش آن 

ها در دریای چـیـن و شـرق  در دریای سیاه، و دیگری بحران مرتبط با اختالف
ها، دولت آمریکا مخالف  ها است. در تمامی این بحران آسیا که آمریکا مشوق آن

آمیز است. در بحران اوکراین، دولت ایـاالت  حل مسالمت وگو و راه هر گونه گفت
وجود آوردِن بحران و گستراندِن آن نقش اساسی داشـتـه اسـت و  متحده در به

بهانٔه وجوِد این بحران، توانست نیروهای نظامی ناتو را در  دارد. دولت آمریکا به
ها نـیـز تـوسـل  نزدیکی کشور روسیه متمرکز کند، و در کنار آن، به اهرم تحریم

جسته است. انجام مانور نظامی از طرف ناتو در شصت کیلومتری مـرز روسـیـه 
شدت افزایش داده است، و این درحـالـی اسـت کـه  خطر درگیرِی نظامی را به

شود.  همراِه پیمان نظامی ناتو به مرزهای روسیه نزدیک می آمریکا قدم به قدم به
ها جزیره در دریای چـیـن، بـیـن ایـن  ها بر سر ده آمریکا تالش دارد به اختالف

کشور و همسایگان آن ازجمله ویتنام، فلیپین، ژاپن، و اندونزی دامن بزند و این 
منطقه را به کانون بحران و حیطٔه نفوذ خود تبدیل کند. دولت آمریکا قصد دارد 

اش را در ایـن  چندان دور بیش از شصت درصد ناوگان دریـایـی که در زمانی نه
 منطقه مستقر سازد.

نـحـو بـارزی  های کنونی آمریکا و رفتاِر میلیتاریستی آن که بـه ریشه سیاست
شدت یافته و خطرناک شده است را در کجا باید جستجو کرد؟ واقعیت این است 

باید در فرایند فـراز  که، دلیل درپیش گرفتِن سیاست کنونی از سوی آمریکا را می
هـای  دنبال آن، در قطب بـنـدی داری جهانی، و به های سیستم سرمایه و نشیب

جدید جهانی جستجو کرد. مقدم بر همه، موضوع بحران در سـیـسـتـِم مـالـِی 
هـای کـالن آمـریـکـایـی اسـت، کـه  داری جهانِی زیِر تسلط سـرمـایـه سرمایه

نشده باقی مانده است. رشد اقتصادی حدود صـفـردرصـد در  طوِرمزمن و حل به
کشورهای اروپایی و بیکارِی گسترده در حوزٔه یـورو، رکـوِد طـوالنـی مـدت در 
اقتصاد ژاپن و سپرده شدِن جای آن به چین در مقام دومـیـن اقـتـصـاد بـزرگ 

ند و نامتوازن اقتصاد آمریکا نسبت به چین، از عامل
ُ
انـد کـه  هایی جهان، ُرشِد ک

تواند بـه  سیاست بحران سازی آمریکا را تقویت کرده است، یعنی سیاستی که می
ها، اقتصاد ایاالت متحده بـه ضـعـف و  دامن بزند. جدا از همه این  آتش جنگ

ایـن  “ اقتصـاد نـظـامـی“ای مبتالست، و آن، عمده بودِن نقِش  عدم توازن ویژه
دهد، یـا  کشور است که نزدیک به چهل درصِد کِل اقتصاد آمریکا را تشکیل می

وجود آمده است و تا اکنون  عبارت دیگر، اقتصادی که از جنگ جهانی دوم به به
حاضر در تعیین سیاست کلی ایاالت متحـده  تر شده است و درحال هر سال فربه

ای دارد. انحصارهای تسلیحاتی همواره نـقـش مـهـمـی در  آمریکا سهم عمده
اند. موضوع بسیار مهم دیگـر  تعییِن جهت سیاست خارجی ایاالت متحده داشته

در این زمینه، رشِد مستمِر اقتصاد قدرتمند چین است که حتی در دوره بـحـران 
کرد. اینکه  ای را تجربه می داری جهانی نیز رشد اقتصادی هفت درصدی سرمایه

طـور ژاپـن  چین به نخستین اقتصاد دنیا تبدیل شود برای آمـریـکـا و هـمـیـن
داری  طورِکامل به سمت سـیـسـتـم سـرمـایـه پذیرفتنی نیست، حتی اگر چین به

هـای  چرخش کند. سیاست آمریکا در خاورمیانه در خدمت این دست از سیاست

راهبردی (استراتژیک) آمریکا است، که عبارتند از: در مرتبٔه نـخـسـت، مـهـاِر 
نظامی آمریکـا، و در مـرتـبـه بـعـد، مـهـاِر  -و حفِظ برتری اقتصادی “چین“

بـنـدی  منظوِر جلوگیری کردن از هرگـونـه قـطـب به “بریکس“کشورهای عضو 
و سرکردگِی آمریکا را به خطر اندازد، و پـس از  “ نظم نوین جهانی” جهانی که 

بـر.  زیر و فرمان به در مقام شریکی سر“  اتحادیه اروپا“آن، زیردست نگاه داشتِن 
آوری  در شرایط کنونی، ایاالت متحده در رقابت در عرصٔه رشد اقتصادی و فـن

، در ”دالر“بیند و این خطر نیز وجود دارد که  (تکنولوژیک) خود را در خطر می
داد، ضـربـٔه  تنها ارز جهانی، جایگاهش را از دست بـدهـد، و ایـن رویحکم 

سنگین و پرخطری برای اقتصاد آمریکاست. اقتصاِد نولیبرالـی هـم در حـوزٔه 
های  رو شده است. بار دیگر گرایش عمل و هم در حوزٔه اندیشه، با شکست روبه

کارانه در آمریـکـا در حـال رشـد اسـت، کـه نـوعـی  راستِی نومحافظه دست
راستِی مـذهـبـی  های دست کند و با طیف ناسیونالیسم آمریکایی را تشویق می

دارای پیوندهایی قوی است که با زیر فشار سیاسـی قـرار دادِن دولـت بـارک 
دهد. تمـامـی  افروزانه سوق می های پرخطِر جنگ سوی سیاست  اوباما، آن را به
دوست باید هوشیار باشند که از بعد از جنگ دوم جهانی اوضـاع  نیروهای صلح

دهـنـد کـه دولـت  تا به این حد خطر ناک نبوده است. تمامی شواهد نشان می
های نظامی در پهنـه جـهـان  بندی وجود آوردِن دسته ایاالت متحده درصدد به
های نظامی امکان جنگ افـروزی را  بندی دهد که دسته است. تاریخ نشان می

هـای  دهند. در این مورد، درجه خطر برافروخته شدن جـنـگ بسیار افزایش می
پردامنه در منطقه خاورمیانه زیر تأثیر دیپلماسِی آمـریـکـایـِی ادامـٔه سـیـطـرٔه 

 صورتی خطرناک درحال افزایش است. امپریالیسم، به
شود، و آمریکا، برخالف تـظـاهـر بـه  تر می نقش سازمان ملل هر روز ضعیف

وگو برای حل  خوان دادن برای درپیش گرفتن راه گفت گری کردن و فرا میانجی
بیار معرکه است و با گرم نگاه داشتن  مناقشات، درعمل، در بسیاری موارد آتش

اش اسـت.  های خطرناک درصدد گسترش حیطٔه نفوذ سیاسی و نظامی بحران
تـوانـد آغـازی  ، مـی“ نوین جهانـی نظم” این سیاست پرخطر آمریکا برای تداوم 

یی در مقیاس بشریت باشد. تالش در جهت گسـتـرش  برای روی دادِن فاجعه
گری و جنگ افروزی، ضرورتـی اسـت  طلبی و جلوگیری از نظامی اندیشٔه صلح

های این چنینِی آمریـکـا بـرای حـل  ناپذیر، در غیر این صورت، سیاست درنگ
های آتش جنگ و  تواند جهان ما را در شراره داری، می بحران ساختاری سرمایه

 بربریت خاکستر کند.

 ادامه صحنه پایانی جنگ ...

اش تأمین و حـفـاظـت از  قبولی از کارگزاران که وظیفه در ِگرد آوردن تیم قابل
هایی روبـرویـنـد.  ها در این منطقه است، اکنون با چه دشواری منافع آن قدرت

آید که ایران نیز برای اسـتـقـرار و حـفـظ  ها فراوانند. اکنون به نظر می تناقض
کند، دولتی که ایران بـر آن نـفـوذ زیـادی  دولِت بغداد با آمریکا همکاری می

رد بی اعمال می
ُ
اعتنـا  کند. از سوی دیگر، آیا ترکیه نسبت به ظهور یک دولت ک

خواهد ماند، یا اینکه به خود حق خواهد داد که در نبود یک دولت مـقـتـدر در 
 عراق، از جمعیت ترکمن در اطراف کرکوک دفاع کند؟
تـری از  تـر و بـرجسـتـه در مجموع، آنچه شاهدش هستیم، تصویـر روشـن

شماری که اکنون داریـم،  های جنگی تونی بلر است. بر پایٔه شواهد بی سیاست
بـه  ٢٠٠٣های جنبش ضدجنگ علیه تهاجم سال  بینیم که همٔه اعتراض می

تـردیـد  یـی، بـی ور شدن یک مناقشٔه گستردٔه منطقه عراق، از جمله خطر شعله
 بجا بوده است. البته کسانی هم خواهند بود که خواهان وخیم

ً
تـر شـدن  کامال

کار (نـئـوکـان)  های نومحافظه اند. شخصیت اوضاع و شدت گرفتن این فاجعه
انگلیسـی بـه -آشنا در دو سوی اقیانوس اطلس بر بازگشت نیروهای آمریکایی

عراق اصرار دارند. گسیل نیروهای زمینی در مقیاس وسیع به نظر نامـحـتـمـل 
آزموده  “ مأموریت خزنده” آید. اّما یادمان باشد که پیش از این نیز راِه آشنای  می

علیه غارتگری “  بشردوستانه” اصطالح  شده است، که در آن صورت، مداخلٔه به
عیار تبدیل خـواهـد شـد. جـنـبـش  و خشونت وحشیانٔه داعش به جنگی تمام

ضدجنگ باید نیروهای خود را بسیج و علیه این روند مبارزه کند. پـس از یـک 
بار و خونین، اکنون بریتانیا در برابر مردم عراق موظف است  سده مداخلٔه فاجعه

که این بار کاری نکند. یک موضوع روشن است. در موصل، در شرق اوکرایـن، 
هـایـش را  آخرین نفس ١٩٩١و در دریای جنوب چین، نظم نوین جهانی سال 

هـایـی اسـت کـه  های تازه و جـنـگ کشد. این نظم نوین ُپر از خطر جنگ می
شوند، اّما این امکان را نیز برای مردم به وجود آورده اسـت کـه  تر می گسترده

 امپریالیسم را در مقیاس جهانی شکست دهند.
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های راهبردِی  نگاهی به سیاست

 افروزی آمریکا و خطر گسترِش جنگ

بهانـٔه مـبـارزه بـا گـروه  دولت ایاالت متحده آمریکا در تالش مضاعفی است تا به
 قدرتی که به دلیل مداخله ،”داعش“تروریستی 

ٔ
های نـظـامـی آمـریـکـا و  که در خال

هایی از خاک این دو کشور را بـه  وجود آمد، بخش پیمانانش در عراق و سوریه به هم
وجـود آورد. آمـریـکـا بـا  ای گسترده را بـه تصرف خود در آورده است، ائتالف نظامی
که مثـل هـمـیـشـه بـا کـمـک  ،”داعش“سروصدای فراوان در مورد خطر تروریسم 

مـظـوِر تـوجـیـِه  داری در جهِت موردنظـر و بـه های خبری کشورهای سرمایه آژانس
شوند، سعی دارد بـار دیـگـر  وسو داده می سفید سمت شدٔه کاخ های حساب سیاست

ها از دست داده بود، احیـا  هایش را در آن هایی که موضع اش در منطقه کنترل نظامی
های دیگری مانند خاک سوریه گسـتـرش دهـد.  کند و حیطٔه نفوذ خود را به منطقه

یی مقبول از  ایاالت متحده که چهار سال پیش، در کوشش برای نمایش دادِن چهره
اش  دیپلماسی خود در خاورمیانه، با سالم و صلوات پایاِن حضور نظامی و حکمـرانـی

در عراق را اعالم کرده بود، در طول سه ماه گذشته توانسته است نقش پـررنـگـی در 
بازسازِی ساختار سیاسی عراق ایفا کند. در همین ارتباط، ایاالت متحـده بـار دیـگـر 

مـرزنـد، وارد  اش را در عراق و در کردستان عراق که با غرب ایـران هـم نیروی هوایی
ها و نـیـروی  مرز با سوریه است نیز امکان عملیات کرده است و در کشور اردن که هم

کند. تمام این تدبیرها در کمـتـر از دو مـاه انـجـام  ای را متمرکز می نظامی گسترده
اند. همچنین، باراک اوباما اعالم کرده است که، هدف، وارد کردِن کشورهـای  گرفته

لیبی و اردن به ساختارهای مرتبط با پیمان نظامی ناتـو اسـت. ایـاالت مـتـحـده از 
(فرمـانـدهـی  “ افریکم“ها پیش در تالش بوده است تا نیروهای خود موسوم به  مدت

های آفریقا مستقر کند. اکنون  نظامی ایاالت متحده برای افریقا) را در یکی از منطقه
واقع دولت ایاالت مـتـحـده خـواهـان ثـبـات و بـرقـرارِی  سؤال این است که، آیا به

های آمریـکـا در  دموکراسی در منطقٔه خاورمیانه است؟ واقعیت این است که سیاست
دهند که ایـن کشـور در تـمـام  نشان می -الاقل در سه دهٔه اخیر -قبال خاورمیانه

های این منطقه یا مشوِق بحران، یا عامل مسـتـقـیـم ایـجـاِد بـحـران، و یـا  بحران
ها، نـقـِش سـیـاسـی و  دهندٔه بحران، بوده است. در رونِد تمام این مداخله گسترش

اند. برای مثال، باید یادآوری کـرد کـه  حضوِر نظامی آمریکا غیرسازنده و مخرب بوده
شـکـسـت  ایـران و بـه  ١٣۵٧سال پیش برای مهار انقالب بهمن  ٣۴دولت آمریکا 

  کشاندِن آن، در آغاز شدن و ادامه یافتِن فاجعه
ً
بار جنگ ایران و عراق نقشی کـامـال

کننده داشت. این جنگ هشت سال ادامه یـافـت و پـیـروی از  شده و تشویق حساب
های ضِدملی از سوی خمینی  شعاِر "جنگ جنگ تا پیروزی" و درپیش گرفتِن سیاست

طوِرمستقیم به گسترش و ادامٔه آن کمـک کـرد، و در مسـیـر  در این عرصه، نیز به
در ایـران  ۵٧واسطٔه آن انقالِب ملی و دمـوکـراتـیـک  وجود آمدِن شرایطی که به به
 از سـوی ”کویت“شکست کشانده شود، عاملی عمده بود. در جریان حمله و اشغاِل  به

 روشنی وجـود دارنـد کـه ثـابـت 
ٌ
عراق [در دورٔه صدام حسین] هم سندهای کامال

سبز به صدام حسین، در عـمـل، مشـوِق  کند آمریکا در آغاز با نشان دادن چراغ می
های اخیر سوریه هم، دولت آمریکا در  وجود آوردِن بحران بود. در مورد بحران سال به

وسوِی مذهبی و قومی دادِن به آن، نقش اسـاسـی داشـتـه و  گستراندِن آن و سمت
وجودآورندٔه بحران در افغانستان و عراق و لیبی بود، که درنتیجـه، بـه  دارد. آمریکا به

 قدرت، و سر آخر، سپردِن کشـور بـه دسـت جـنـگ 
ٔ
نابودِی ساختار سیاسی و خال

 های این کشورها منجر شده است. ساالران و ویران سازِی تمامی زیرساخت
ای) را  ای (استراتـژیـکـی های راهبردی های آمریکا در خاورمیانه چه هدف دخالت
داری  ای را در سیستم سرمـایـه های ساختاری ها بحران کند؟ آیا این مداخله دنبال می

طلبی کرده اسـت؟ آیـا  دهد که آن را وارد مرحله جدیدی از جنگ این کشور نشان می
ای را بـه  ای و فـرامـنـطـقـه های بزرگ منطقه طلبی خطر برپا شدِن جنگ این جنگ

 مثبت است. واقعیت ایـن اسـت 
ً
حقیقتی دهشتناک تبدیل نکرده است؟ پاسخ منطقا

های تـاریـخ  ترین دوره ناک داری در بحران است و در یکی از خطر که، سیستم سرمایه
نـاپـذیـِر آن،  برد و فعل و انفعاالت درونِی برآمده از تضـادهـای آشـتـی سر می خود به
دهد. نگاهی به کارنامٔه ایاالت متحده  آفرینی سوق می داری را به سوی بحران سرمایه

کند که آمریکا بیش از هر زمانی با شتاب فراوانی در مسیـر  ساِل اخیر ثابت می ٢۵در 
 دارد. آفریِن داغ نگاه داشتِن تنور جنگ در سراسر جهان گام برمی های تنش سیاست

طلبانه (هژمونیک) ایاالت متـحـده در  دهند که دیپلماسِی برتری شواهد نشان می
های اصلِی ایـن  کند. یکی از هدف های متعددی را دنبال می منطقه خاورمیانه، هدف

دیپلماسی، جلوگیری از هرگونه تحول دمکراتیِک واقعی در ساخـتـارهـای سـیـاسـی 

روی کار آمدِن نیروهای دمکراتـیـک  کشورهای منطقه و ممانعت از به
ای در این کشورهاست که با پافشاری بر حق حاکمـیـت مـلـی  و ملی

بخواهند خارج از الگوِی اقتصاد نو لیبرالی، اقتصاِد ملی خودشـان را 
شـان، آن  گیرِی سوداگرانه از منابِع ملی جای بهره ریزی کنند و به پایه

کار گیرند. هـدِف  آفرینی در راستاِی توسعه و رشد به را در جهِت ثروت
های حاکم در کشـورهـایـی مـانـنـد عـراق،  دیگر، جارو کردن دولت

 ١٩٩٠پیش از سال  ،”جنگ سرد“سوریه، و لیبی است که در دوران 
هاِی بلوک غرب را در پـیـش  هایی جدا از سیاست میالدی، سیاست

اسـالم “گرفته بودند، و نیز مشروعیـت بـخـشـیـدن بـه نـیـروهـای 
و از صحنـه بـیـرون رانـدِن  -تنها آلترناتیو موجود در مقام -”سیاسی

نیروهای ملی و دمکراتیک از همٔه کشـورهـای مـنـطـقـه. کـوشـش 
تحلیل بردِن تمامـی تـوان بـالـقـوه  هدفمنِد امپریالیسم آمریکا در: به

وجود آوردِن بـحـران، بـلـوا، و  خواه با به نیروهای دمکراتیک و ترقی
های فوق ارتجاعی، و سپس ورود به صحنٔه خودساخته بـرای  شورش

کنترِل اوضاع، در هیئت یگانه منجی؛ حِل مسئلٔه ایران و وارد کـردن 
کشور به بلوک ارتجاعِی امپریالیستی با و یا بدون رژیم والیت فـقـیـه؛ 
بالکانیزه کردِن خاورمیانه از طریق پاره پاره کردن کشـورهـایـی مـثـل 
عراق و سوریه، که از نظر ترکیب جمعیتی و قومی استـعـداد تـجـزیـه 

سیطرٔه کامل بر منابع سرشار نفت و گـاز  -و در نهایت -پذیری را دارند
تـر  منطقه و در اختیار گرفتِن بازارهای آن به منظور نیل به هدف بزرگ

گیرد، را در  استراتژیک که در درونٔه استراتزی جهانی آمریکا جای می
 توان و باید دید. همین راستا می

هدف امپریالیسم آمریکا در اختیار گرفتِن کنترل توزیع نفت و گـاز 
خـیـز مـنـطـقـه  منطقٔه خاورمیانه و از طریق نفوذ در کشورهای نفـت

ها است تـا  خاورمیانه تا شمال آفریقا  و وارد آوردن فشار سیاسی بر آن
بدین وسیله رشد اقتصاد چین را کنترل و مهار کنـد، و در نـهـایـت، 

زانو در آوردِن این کشور را در صورت لزوم داشته باشد. هدف  امکان به
شـامـل:  ”بریکس“بعدی، زیر فشار قرار دادن کشورهای عضو گروه 

روسیه، چین، هند، برزیل، و آفریقای جنوبی است. ایـن کشـورهـا از 
رشد سریع اقتصادی برخوردارند، و به لحاظ سیاسی با ثـبـاتـنـد و از 
حیطٔه کنترِل ایاالت متحده خارجند و بیش از نیمی از جمعیت و مـواد 

ها قرار دارد و از منابع ارزِی بسیار چشمگیـری  خام جهان در قلمرو آن
وجـود آورنـد و  ای نـیـرومـنـد بـه بـنـدی توانند قطب مندند و می بهره

سوی خود جلب و از بلوک زیر کنترل   کشورهای قدرتمند دیگری را به
شان کنند. یک هدف دیگر آمریکا نفوذ در شئون اساسی  آمریکا خارج

در مقام قطب مشخص امپریالیستی، است تا  ،”اتحادیه اروپا“سیاسِی 
از امکان تبدیل شدن آن به قطبی قدرتمند و رقیب در مقابل آمریکا و 
مانع گردد. نباید از یاد برد که در حال حاضر نیز مـنـاسـبـات اروپـا و 
ایاالت متحده در ارتباط با امور راهبردی (استراتژیکی) اقـتـصـادی و 

هـای  آمیز است. دخـالـت شدت رقابت دستیابی به بازارهای جهان، به
و  ”اتـحـادیـه اروپـا“آمریکا از طریق جاسوسی در کشورهـای عضـو 

آورِی اطالعات و شنوِد مکالمات سـران کشـورهـای آلـمـان و  جمع
دهندٔه آن است که آمـریـکـا حـتـی  های اخیر، نشان فرانسه در سال

متحدان خود در ناتو را هم زیر نظر دارد. اسناد و مـدارک افشـاشـدٔه 
های جاسـوسـی آمـریـکـا تـمـامـی  سال پیش نشان داد که سرویس

کـرده  های کشورهای [عضو ناتو] را شنود مـی های سران دولت تلفن
پیمانـش  است، و در واقع، حق حاکمیت ملی و سیاسی کشورهای هم

کرده است. جـالـب ایـنـکـه، حـتـی  آوری نقض می طرز شرم را نیز به
ترین کشور اتحادیه اروپا (آلـمـان) نـیـز تـواِن مـحـدود کـردن  قوی

های جاسوسی آمریکا را ندارد، و بریتانیا، کشور قدرتمند دیگـر  فعالیت
آورِی اطالعات از کشـورهـای  اروپایی، همیار مستقیم آمریکا در ِگرد

 دیگر است.
های متنوع  هایش، سیاست ُبرِد هدف امپریالیسم آمریکا، برای پیش

ای که بشریت مـتـمـدن از آن  و در بسیاری موردها بغایت غیرانسانی
شرم دارد درپیش گرفته است. آمریکا روش مـداخـلـٔه مسـتـقـیـم در 
افغانستان و عراق، و حمله هوایی به لـیـبـی، و تـالش دائـم بـرای 

آوردِن  دهـد. روی  اندازی در کشور سوریه را همچنان ادامه می دست
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مقاومت و عناد انقالبي در ايران نمرده است، كماكان در پرتويي نيرومند در             
اي از جانبازان حقيقت و عدالـت         هاي تازه   تجلي است... و مايه پرورشِ نسل        

، احسـان طـبـري،         “ خـواه    اعدام افسران آزادي   ” ،  ها  اسناد و ديدگاه  [  شد  
].347ص
مهرماه امسال، مصادف است با شصتمین سـالـگـشـت، تـیـربـاران  ٢٧روز  

مهرمـاه  ٢٧اولین گروه از افسران سازمان نظامی حزب توده ایران. در سحرگاه 
، رژیم جنایتکار شاه در ادامه سیاست سـرکـوب خـونـیـن جـهـت ١٣٣٣سال 

” سـیـا“های دیکتاتوری خود که در سایه کودتای نگـیـن و  استقرار مجدد پایه
، تحقق پذیرفته بود، به انتقام جویی از خلق و نیروهای ١٣٣٢مرداد  ٢٨ساخته 

 ١٠انقالبی و میهن پرست دست زد. در چنین روزی قلب تـپـنـده و پـرمـهـر 
های دژخیمان و سرسپردگان تبهکار قرار گـرفـت.  ای هدف گلوله انقالبی توده

افسر نظـامـی  ٩ای، متشکل از  این گونه بود که نخستین دسته از افسران توده
های انسانی خود که همـانـا دسـتـیـابـی بـه  و یک غیر نظامی به خاطر آرمان

آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی برای مردم و میهن بود، دالورانه در میدان 
تیرباران این ده مبارز خستگی ناپذیر و میهن پرست، در واقـع  تیر جان باختند.

ها توسط رژیم کودتا و به مثابه استقرار دور جدیدی  ای آغاز موجی از کشتار توده
 وابسته بود. افردای که در 

ً
از استبداد آن هم به شکل دیکتاتوری خشن و کامال

اولین گروه به حوخه های اعدام سپرده شدند و به شهیدان راه آزادی مـیـهـن 
الـلـه سـیـامـک ، سـرهـنـگ  پیوستند، عبارت بودند از رفقا: سرهنگ عـزت

نگـار انـقـالبـی)،  محمدعلی مبشری، مهندس مرتضی کیوان (شاعر و روزنامه
الـدیـن مـدنـی، سـروان  ستوان یکم عباس افراخته، سروان شهربـانـی نـظـام

قائمی، ستوان نعمت عزیزی نمین، سرگرد هوشنگ وزیریان،  محمدعلی واعظ
سرگرد نصراله عطارد و سروان نورالله شفا. این سرودخوانان آزادی بـا دالوری 

زنـده بـاد “ ویژه خویش لحظاتی قبل از اجرای فرمان آتش، با سر دادن شعـار 
سکوت سرد سحرگاهی را در میدان تیـر ” ...  زنده باد ایران“ و ”  حزب توده ایران

 شکستند و آغاز پایان شب استبداد را دوباره بشارت دادند.
های تبلیغاتی رژیم ستم شاهی بسی تالش کرد که یـاد و اثـری از  دستگاه

فداکاری و دالوری این قهرمانان به ویژه هنگام تیرباران در یادها باقی نـمـانـد 
هـای  نامـه چنین وصیت هایی که از لحظات اعدام به جا مانده و هم ولی عکس

هایی که به بیرون از زندان راه پیدا کردند، نشـان از  ها و یادنوشته کوتاه، خاطره
فتند، دارد. بـرای  ر پایبندی و ایمان این رفقا به میهن، حزب خود و راهی که می

کنـیـم: رفـیـق سـرهـنـگ  های کوتاهی اکتفاء می نمونه در زیر ما به نقل تکه
هـای خـود  سیامک یک روز پیش از اعدام، در مالقاتی که افسران با خـانـواده

آدم وقتی قرار اسـت “ برای وداع داشتند، برای دلداری به بستگان خود گفت: 
بمیرد، چرا خوب و باشکوه نمیرد؟"" و زمان جدایی مشت حود را گره کرد و بـا 

 ما رفتیم، شما زنده باشید و خوب زندگی کنید. “صدای رسا گفت: 
ای قوی و عزمی راسخ داشت و در کنار یاران خـود  سرهنگ سیامک روحیه

تـن بـه ”  زنده بـاد حـزب تـوده ایـران“ صدا با آنان با شعار  در لحظه اعدام هم
 های آتش دشمن سپرد و برگی از تاریخ خونین حزب ما را رقم زد. گلوله

نـویسـد:  اش چنیـن مـی رفیق مبشری در آستان مرگ به همسر و یار زندگی
من جز سعادت و خوشبختی ملت عزیز ایران هیچ سـودا و آرزویـی در سـر “ 

 ”است... شوم. این مرگ، مرگ شرافتمندانه  نداشتم و در این راه کشته می
مرتضی کیوان شاعر و انقالبی بزرگ، تنها غیرنظامی گروه محکوم به اعـدام 
بود و با سری افراشته تمام مراحل شکنجه در زندان را قهرمانانه طی کرده بود. 

کند: او در زندان  یک زندانی سیاسی که او را در زندان دیده بود، چنین نقل می
ها را تـحـمـل کـرد... رفـیـق  وار همه شکنجه مثل سنگ خارا ایستاد و حالج

نگاری برجسته، اندیشمند و دارای شم سیاسی قوی بود.  مرتضی کیوان روزنامه
در بـیـرون “ بندانش چنین گفته بود:  وی در آستانه اعدام خود و یارانش به هم

هایی دارد.  خبرهایی هست. الیحه نفت باید به تصویب برسد. این الیحه قربانی
الوقوع خود متاسف نیستم. زندگی ما در برابـر آزادی و  من هیچ از مرگ قریب

 ”استقالل میهن عزیز ما هیچ ارزشی ندارد...
داشتنی، در وصیتنامه خـود  رفیق عباس افراخته، این افسر فروتن و دوست

کند که به فرزندان او راه واقـعـی  شب پیش از اعدام به خانواده اش توصیه می
ای بـه  الدین مدنی در نامه ها یعنی ادامه راه پدر را بیاموزند. همرزم او نظام توده

های عزیزم پس از این که بزرگ  دوست دارم، بچه“ نویسد:  همسرش چنین می
طـور  شدند بدانند که پدرشان شرافتمند بود و شرافتمندانه از دنیا رفت. هـمـان

 ”که ناظر بودی از طرف من به احدی اجحاف نشد و همه مرا دوست داشتند...

...به مناسبت شصتمین سالگرد  ادامه  

مرا به “ هایش چنین نوشته است:  قائمی در یکی از آخرین نامه و رفیق واعظ 
رسانند... من در راه حق و حقیقت  جرم حقیقت و پاکدامنی و بیگناه به قتل می

شوم. حتی در آخرین مرحله زندگی هم مرا از دیدار تو و نورچشـمـانـم  شهید می
محروم کردند. پاکدامنی و صداقت و خدمت بود که شما را تهی دسـت نـمـود. 

رفیق سرگرد هوشنگ ”  چنین است پاداش هیئت حاکمه به درستی و راستی...
داد  بسیار قوی حتی در لحظه اعدام به جوخه آتش فرمان می  وزیریان با روحیه

خواهـم در دم مـرگ لـرزش  چشمانم را نبندید! می“ و چنین درخواست کرد: 
 ”های شما را ببینم! دست

گرد به شهادت رسانـدن اولـیـن گـروه از  جا سخن از شصتمین سال در این
دانیم که رژیم دست نشانده شاه، خشمگـیـن از  ای است، زیرا می افسران توده

جـویـی از  مبارزه مردم در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت و برای انتـقـام
خلق که مدتی پیش او و نزدیکانش را زبونـانـه وادار بـه فـرار کـرده بـود، و 

چنین برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالفی بـه مـوجـی از کشـتـار  هم
ای کمتر از یک سال پس از کودتای خائنانـه و سـرکـوب  دست زد و در فاصله

جنبش، بسیاری از افسران مهین پرست و مبارز عضو حزب توده ایـران را بـه 
 27های اعدام سپرد. بدین ترتیب عالوه بر اعدام ده تن در گروه اول در  جوخه

مهرماه که در باال نام برده شد، به فاصله کوتاهی سه دسته دیگـر از افسـران 
مرداد و حامیان آن شدنـد. کـه جـا دارد در ایـن  ٢٨ای قربانی کودتای  توده

 سالگشت نیز از این قهرمانان به نام برده شود.
تـیـربـاران  ١٣٣٣آبان  ٨گروه دوم افسران حزب توده ایران در سحرگاه روز 

شدند. اسامی این سرداران عبارت است از: رفقا سرگرد محـمـدرضـا بـهـنـیـا، 
سروان مصطفی بیاتی، سروان حسن کاللی، سروان منصور کـلـهـر، سـرگـرد 

 حسین محبی و سروان احمد مهدیان. غالم
، پیکرهای گروه سـوم از قـهـرمـانـان ١٣٣٣آبان  ١٧دو هفته بعد در تاریخ 

ای به گلوله بسته شد. رفقای شهید این گروه عبارت بودند از: رفقا سرگـرد  توده
جعفر وکیلی، سرهنگ کاظم جمشیدی، سرهنگ امیر افشار بکشلو، سرهنگ 

 محمد جاللی و محمدباقر واله.
ای با سرود آزادی  ، گروه چهارم از افسران توده١٣٣۴مرداد  ٢۶و باالخره در 

شکست چـنـیـن اسـت:  بر لب، در خون خود غلتیدند. اسامی این سرداران بی
رفقای شهید سرگرد رحیم بهزاد، سرگرد ارسطو سروشیان، سروان اسـمـاعـیـل 

زاده، ستوان حسن مرزوان، ستوان منوچهر مختاری و ستـوان اسـدالـه  محقق
 نصیری.

سال گذشته، در رثای افسران شهید و سایـر سـرداران سـر  شصتدر طول 
 ٢٨هایی که بعد از کـودتـای  نگاه داشتن خاطره عزیز همه آن بدار و برای زنده
هـا،  های وجودشان پرپر شد، رمان های اعدام بسته شدند و گل مرداد  به چوبه
ها و آثار هنری فراوانی ساخته و پرداخته شده است. ایـن هـمـه  شعرها، آهنگ

هـای  هایی از آموزش انقالبی و پرورش نسـل گویای عهد و پیمان و خود گوشه
های شریف و پیکار جانانـه و  بعدی بوده است. یاد و خاطره غرورانگیز این جان
آموزی بـرای مـبـارزه در راه  خستگی ناپذیر آنان همواره مایه سرمشق و درس

های خـونـیـن و  ای بهتر و عادالنه است. باید همواره از این نام ساختن جامعه
ها را پاس داشت. باید همیشـه و در  های تابناک دفاع کرده و یاد آن سرنوشت

های واال در میدان کارزار و فـتـح  های شیفته و فداکاری همه حال از این جان
 آینده، نیرو گرفت.

سوزد، و  ها می ای در خاطره چون شعله شکست هنوز هم یاد این سرداران بی
 ها هنوز پرچم مبارزه مردم میهن ما است. ایمان آن
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وهـوای کـرٔه  در آستانٔه برگزاری نشست سران دربارٔه وضعیـت آب
شنبه اّول مهر در مقر سازمان ملل برگـزار شـد، روز  زمین که روز سه

شهریور ماه صدها هزار نفر از مردم در شهرهای پنج قارٔه  ٣٠یکشنبه 
از نیویورک و اتاوا و لندن و ُرم و بارسلون گرفته تا بـرلـیـن و  -جهان

به خـیـابـان  -بوگوتا و پاریس و دهلی و ملبورن و استانبول و جاکارتا
آمدند تا خواست خود را برای جلوگیری از تغییرهای زیانبـار جـّوی و 

پیمایـی اصـلـی در  نجات کرٔه زمین با صدای بلند فریاد بزنند. در راه
هـا دربـارٔه  نیویورک، یعنی در شهر محل تشکیل نشست سران دولت

هزار نفر از خود ایاالت مـتـحـد  ۴٠٠اقلیم جهان، جمعیتی در حدود 
آمریکا و کشورهای دیگر، در صفی طوالنی و با در دسـت داشـتـن 

هایی گوناگون دربارٔه خطر فزایندٔه نشر و تجمع گـازهـای  نوشته پارچه
این  -یی و واقعیت گرمایش زمین و ضرورت مبرم نجات زمین گلخانه

های این شهر رژه رفتند. بان  در خیابان -ها یگانه محل زندگی انسان
های شاخصی بود که در  مون دبیرکل سازمان ملل متحد از چهره کی

خواهد که در راه  ها می پیمایی شرکت داشت. او از سران دولت این راه
هـای  تر، جلوگیـری از ذوب شـدن یـخ استفاده از منابع انرژی پاک

بـار  پذیر در برابر پیامدهای فاجعه قطبی، و کمک به کشورهای آسیب
های شدید،  های مستمر، توفان سالی مثل خشک -تغییرهای اقلیمی

های ناشـی  ها، باال آمدن سطح دریاها، و مهاجرت سوزی جنگل آتش
 های مشخص و قاطعی بردارند. از تغییرهای اقلیمی، گام

های جـهـان پـیـرامـون  گفتنی است که نشست قبلی سران دولت
ش) در شـهـر ١٣٨٨(   ٢٠٠٩شرایط اقلیمی کرٔه زمـیـن، در سـال 

کپنهاگ در دانمارک برگزار شد، که باید گفت حاصل مفیدی نداشـت 
و نشانٔه سرسختی و عدم تعهد بسیاری از سران کشورهای قدرتمـنـد 

داری در برابر انجام اقدامی جّدی و مؤثر در زمـیـنـٔه کـاهـش  سرمایه
های فسیلی، توسعه و گسترش اسـتـفـاده از  آلودگی، مصرف سوخت

های جایگزین و تجدیدپذیر، و متوقف کردن روند گـرمـایـش  سوخت
مدت برای سرمایه، بر  زمین بود. در آن نشست در مجموع سوِد کوتاه

تقّدم یـافـت. نشـسـت  -تنها زیستگاه مردم جهان -نجات کرٔه زمین
 متفاوتی برگزار شد، به

ً
ویـژه  امسال سران در نیویورک در شرایط نسبتا

پیمایی باشکوهی دو روز پیـش از آن. اکـنـون اکـثـریـت  پس از راه
دانند که تغییـرهـای  خوبی می ها به اتفاق مردم جهان و دولت به قریب

هـا و  ها و سـیـل ای مربوط به آیندٔه دور نیست. توفان اقلیمی مسئله
های اخیر در آسیا و آمریکا و... هشدارهـایـی  های ویرانگر سال بارش

اند. اکنون همه خطـر را از نـزدیـک حـس  جّدی در این زمینه بوده
 -های متعددی منتشر شد کنند. در یکی دو سال گذشته، گزارش می

که حاکی از قـطـعـی بـودن  -از جمله گزارش ناسا در اردیبهشت ماه
فوری بودن خطر، و مبرم بودن ضرورت اقدام   مسئلٔه گرمایش زمین،

مجمـع ” جّدی برای مقابله با تغییرهای زیانبار اقلیمی بود. در گزارش 
نیز که اواخر سال پیش منتشـر شـد،  “ وهوایی دولتی تغییرات آب بین

بـریـم کـه تـغـیـیـرات  ما اکنون در روزگاری به سر مـی” آمده است: 
ای مربوط به آینده نیست و تأثیر تغـیـیـرهـای  وهوایی دیگر فرضیه آب
 “ وهوایی بسیار گسترده شده است و پیامدهای مشـخـصـی دارد. آب

ـی  های غول جمهور کشوری که شرکت باراک اوباما، رئیس
ّ
پیکر فرامل

ترین عامالن مصرف سوخت فسیـلـی و گـرمـایـش  آن خود از بزرگ
ترین مؤسسات به مسئلٔه تغییرهای زیانبـار  توجه زمین و تا کنون از بی

پذیرد کـه خـطـر  اند، اکنون آشکارا می اقلیمی و انکار کنندٔه آن بوده
اش در نشـسـت  جّدی و فوری است و باید کاری کرد. او در سخنرانی

هـای خـطـر هـمـچـنـان بـه صـدا  زنگ” سران در نیویورک گفت: 
توانیم خودمان را بـه  آیند. ما نمی ها می آیند. مردم ما به خیابان درمی

بـا وجـود ایـن،  “ نشنیدم بزنیم. باید به ایـن خـواسـت پـاسـخ داد.

جمهور آمریکا به هیچ اقدام مشخصی یا هدف مشخصی برای کاهش میزان نشـر  رئیس
زیسـت  ای اشاره نکرد، که در نتیجه، انتقاد شدید فعاالن آمریکایی محیط گازهای گلخانه

رئـیـس دولـت در آن  ١٢٠را به دنبال داشت. نشست امسال نیویورک را، که بیشتر از 
توان بخشی از روند ایجاد انگیزٔه سیاسی برای رسیـدن بـه تـوافـقـی  شرکت داشتند، می

آور بر سر یک پیمان مؤثر اقلیمی برای نجات کرٔه زمین دانست که امـیـد اسـت در  الزام
) در شـهـر پـاریـس بـه ١٣٩۴نشست آتی سران در دسامبر سال آیندٔه میالدی (دی ماه 

امضای سران کشورها برسد. سران کشورهای کانادا، هندوسـتـان، چـیـن و روسـیـه و 
 های عمده در نشست نیویورک بودند. استرالیا از غایب

شهریور پیام روشنی داشت: مردم جـهـان  ٣٠پیمایی مردمی امسال در روز یکشنبه  راه
کـرٔه  -خواهند در دنیایی زندگی کنند که در آن اقتصاد به سود مردم و زیستگاه آنـهـا می

بچرخد؛ دنیایی امن در برابر ویرانگری ناشی از تغییرهای اقلیمی زیانبار؛ دنیایی بـا  -زمین
درستی دنیا را خانٔه خود، و  هایی تندرست و شاد. مردم جهان به آب و هوای تمیز و جامعه

دانند و مبارزه با تغییرهای زیانبار اقلیمی را مبارزٔه مرگ و  از آِن همٔه ساکنان کرٔه زمین می
دانند. به همین دلیل، برای احقاق حق خـود بـرای یـک  زندگی خود و فرزندان خود می

شوند، تا بتـوانـنـد تـوازن  کنند و متشکل می خیزند، نیرو جمع می زندگی شایسته به پا می
مـاه تـا زمـان  ١۵آمیز تغییر دهند. اکنون  قدرت را به سود جهانی عادالنه، ایمن و صلح

هـای  برگزاری نشست اقلیم جهان در پاریس باقی مانده است. نیروهای مردمی و سازمان
ریـزی  اکنون در تدارک برنامـه محیطی گوناگون در سراسر جهان از هم نهاد و زیست مردم

ترند تا خواست خود را برای تغیـیـر  های بیشتر و گسترده پیمایی ها و راه مراسم و گردهمایی
های قطبی و اسیدی شـدن  ها و یخ جلوگیری از نابودی جنگل  روند زیانبار شرایط اقلیمی،

های پاک (مثل انرژی باد و خـورشـیـدی  ها، و استفادٔه بیشتر و مؤثرتر از سوخت اقیانوس
اجـتـمـاعـی و -گیرندگان سـیـاسـی ها و تصمیم و...) با صدای بلند به گوش سران دولت
شهریور در نـیـویـورک،  ٣٠پیمایی روز  ها، در راه مدیران اجرایی برسانند. به گزارش رسانه

زیست، فعاالن صلح، نمایندگان بـومـیـان سـرزمـیـن آمـریـکـا،  عالوه بر فعاالن محیط
های صنفی و  های اجتماعی، شمار زیادی از اتحادیه دانشجویان، و دیگر فعاالن جنبش

ای  کارگری و کارکنان دولت نیز حضور فعالی داشتند چون تغییرهای اقلیمی را مسـئـلـه
رسـد.  پذیر جامـعـه مـی دانند که زیانش بیش از هر کس به کارگران و قشرهای آسیب می

که چندی پیش در نیویورک ویرانی عظیمی بـه جـا گـذاشـت،  “ َسندی” هایی مثل  توفان
پوستان آسیب  بیشتر از هرکس به کارگران، تنگدستان، جوانان و زنان و مهاجران و رنگین

فقط خواهان ایـجـاد  کنند. فعاالن کارگری نه تری زندگی می رساند که در شرایط نامناسب
بلکه خواهان انقالب سبز در اقـتـصـاد و   و مساعد برای محیط زیست،“  سبز” های  شغل

ترین مخالفان خـطـوط لـولـٔه نـفـت  اجتماع هستند. بومیان آمریکا و کانادا از سرسخت
سنگین (یا قیری) هستند که قرار است از غرب و شمال کانادا به شرق و جنوب آمـریـکـا 

هـای پـاک  کشیده شود. امروزه دانش و توان فّنی برای استفادٔه گسترده و کارآ از انـرژی
وجود دارد. سود نباید بر زندگی مردم تقّدم یابد. هزینٔه تأمین زندگی سالـم و انسـانـی در 

طـور کـه  شود با حساب سود و زیان سرمایه سنجیـد، هـمـان آمیز را نمی ای صلح جامعه
توان و نباید با معیارهای سودورزی اداره کرد. و مـردم  آموزش و بهداشت و درمان را نمی

دانند. باید آنهایی را کـه  اند و می جهان این واقعیت را با پوست و گوشت خود لمس کرده
شان را گرفته است، به شنیدن و دیدن و عمل کـردن واداشـت. مـردم  سود جلوی چشم

زیست سخت  های اجتماعی و صلح و فعاالن محیط خواه و جنبش جهان و نیروهای ترقی
آمیز را برای فـرزنـدان و فـرزنـداِن  کوشند تا جهانی قابل زیست و مسالمت در این راه می

ای از ایـن تـالش  شهریور نمـونـه ٣٠پیمایی روز یکشنبه  فرزنداِن خود به جا بگذارند. راه
 مجّدانه بود.

م بر 
ّ
مردم، کرٔه زمین و صلح، مقد

 سوِد سرمایه
های مردم برای  شهریور نمایِش باشکوِه خواست ٣٠

 تغییر سیستم و نجات کرٔه زمین بود
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 جنبش زنان در مبارزه با تبعیِض جنسیتی: 
 برنامٔه دولت چیست؟

 
معاونت امور زنان و خانواده ریـاسـت جـمـهـوری، در 
روزهای پایانی شهریورماه امسال، گزارشی از عـمـلـکـرد 

هـای  در میانه ،”ایلنا“اش منتشر کرد. خبرگزاری  ساله یک
شهریورماه، در گزارشی تاکید کرد: "گـزارش عـمـلـکـرد 

ساله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهـوری...  یک
ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروِه حمایت اجتماعـی از زنـان 
سرپرست خانوار و نیازمند به وزارت کار، تـعـاون و رفـاه 

نـیـز در خصـوص  “ مـهـر“اجتماعی [بود]." خبرگزاری 
گزارش معاونت ریاست جمهوری، نوشت: "معاونت امـور 

هـای  زنان و خانواده با انتشار گزارشی مشکالت و چالـش
این معاونت برای دستیابی به اهداف سازمانی را تشـریـح 

است، که نداشتِن قدرت اجرایی مشاور امور بـانـوان   کرده
های اجرایی و مشخـص نـبـودِن جـایـگـاه  [در] دستگاه

ریزی امـور  نهادهای رسمی متولی سیاستگذاری و برنامه
زنان و خانواده و فقداِن نظارت... ازجمله مواردی هستنـد 

است." با نگـاهـی   [ها] اشاره شده آن که دراین گزارش به 
اجمالی به گزارش معاونت امور زنان ریاست جمهوری، با 

یـی مشـخـص  توان گفت که، اقدام و برنامـه صراحت می
هـای  خصوص زنان طبقـه برای حمایت از حقوق زنان، به

محروم، در دولت حسن روحانـی وجـود نـدارد و آنـچـه 
ای بـیـش  پشتـوانـه شده است، تبلیغات بی  تاکنون اعالم

زمان با انتشاِر این گزارش و اعـتـراف بـه:  اند! هم نبوده
"نداشتِن قدرِت اجرایی" و "مشـخـص نـبـودِن جـایـگـاه 

ریـزی  گذاری و بـرنـامـه نهادهای رسمی و متولی سیاست
با انـتـشـار "نـقـِد  ،”ایلنا“امور زنان و خانواده"، خبرگزاری 

عملکرِد دولت در حوزٔه زنان"، از قول یـکـی از فـعـاالن 
جنبش زنان، نوشت: "برابری حقوقی و جنسـیـتـی زنـان 
برای دولت اولویت ندارد... از این نهاد [معاونت امور زنان 

 مجری دستورات و سیاست
ً
های  دولت روحانی] که صرفا
تـوان انـتـظـار داشـت کـه بـرای  کلی دولت است، نمی

هـای  هـا و تـبـعـیـض موقعیت زنان و یا ترمیـم شـکـاف
هـایـی خـالق  جنسیتی علیه زنان... اقداماتی... و روش

 باشد." داشته
هـای دولـت حسـن  ترتیب، عیاِر واقعِی سیاست این  به

هـای  توان سنجید و بـه آمـاج روحانی در حوزٔه زنان را می
ستیِز  های زن های کلی نظام و مصوبه که با سیاست -آن

شـورای فـرهـنـگـی “و  ”عالی انقالب فرهنگی شورای“
این شوراِی اثـرگـذار  ، وابسته به”اجتماعی زنان و خانواده

 -فقیه در پیونـد اسـت های رژیم والیت گذاری بر سیاست
ها را ارزیابی کرد. جداکردِن بـرنـامـه،  توان پی برد و آن می

سیاست، و عملکرد دولت روحانی از راهـبـردهـای رژیـم 
ویژه درعرصٔه حقوق زنان، بـرخـورد نـادرسـتـی  والیت، به

که معاونت زنان ریـاسـت جـمـهـوری از  است! هنگامی
رفـت، شـورای  مـی  کـاری، طـفـره اش، با فریـب ناتوانی

وابسـتـه بـه  -فرهنگی اجـتـمـاعـی زنـان و خـانـواده

تشکیل جلسه داد، و باردیگـر  -عالی فرهنگی شورای
بر تفکیِک جنسیتی، تضعیِف نقش و جایگاه زنان در 
امور اجتماعی، سیاسی و اقتـصـادی، تـأکـیـد کـرد. 

شهریورماه، گزارش داد: "دکـتـر  ٢، ”مهر“خبرگزاری 
کبرٰی خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجـتـمـاعـی 

عـالـی انـقـالب  زنان و خانواده [وابسته بـه] شـورای
فرهنگی، با اشاره به برخی آمارهای منتشره در حـوزٔه 
خانواده... گفت، انتشار آمارهای "غیر کارشنـاسـی"... 
اهانت به دختران و بانوان عفیف کشورمـان اسـت و 

نمایی وضعیت کشور در بخش زنان و خـانـواده  سیاه
هدِف اصلی از انتشاِر این دست آمـارهـا مـحـسـوب 

شود. ... این جلسه به بحث و بـررسـی پـیـرامـون  می
طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهِش جمعـیـت 

، ”شورا“تر، این  معنای دقیق اختصاص داشت"[!]. به
سـتـیـز  های زن ها و برنامه بر اجراِی سیاست درعمل،

ازجمله تفکیِک جنسیتی و نابرابرِی حقوق زنان تأکید 
عالی انقالب فرهنگی و  کرد! در همین زمینه، شورای

 ٢٠  ،”ایـلـنـا“نیز دولت حسن روحانی، بر اجرای برنامٔه عفاف و حجاب باردیگر صـحـه گـذاشـتـنـد. 
الـلـه  شهریورماه، در گزارشی "لزوِم اجرای تفکیِک جنسیتی ازنظِر "مراجع مذهبی" را یادآور شد، آیـت

های تقلید، در پیامی، با دفاع از اجراِی تفکیِک محیِط کار کارکنـان زن و  سبحانی تبریزی، از مرجع
مرد، گفت: "این کار مصونیت است، نه محدودیت، بسان پیشگیری است، کـه هـرگـز مـحـدودیـت 

ستیزانه، از سوی یکی از روحانیـوِن حـکـومـتـی و  شود." این سخنان غیرمنطقی و زن محسوب نمی
ها در زمینٔه حقوِق زنـان در  ، تغییروتحول”اعتدال“دهد که، خالِف ادعاهای دولت  مرتجع، نشان می

پرستـی  گرا و کهنه های کلِی رژیم و نظِر عنصرهای واپس دولت حسن روحانی، تابعی است از سیاست
چون مصباح یزدی، مکارم شیرازی، سبحانی تبریزی، جـنـتـی، یـزدی و جـز ایـنـان. عـمـلـکـرِد  

شدٔه زنـان  کند که، در خصوص رسیدگی به حقوق پایمال ونیمٔه دولت در حوزٔه زنان ثابت می سال یک
 یی ندارد. ویژه زنان محروم و زحمتکش، و در جهِت منافع آنان، این دولت برنامه میهن ما، به

 
 هاِی مسلم: پشتوانه تا واقعیت هاِی بی از وعده

 دولِت حسن روحانی، و حقوق دمکراتیِک فردی و اجتماعِی مردم
اش برای ریاست جمهوری، بارها دربارٔه احترام بـه حـقـوِق  های انتخاباتی حسن روحانی، در تبلیغ

ها را تکرار کرد. پس از انتخابات و تشکیل دولت یازدهم نـیـز،  مردم و "حق شهروندی" وعده داد و آن
اصـطـالح  طوِرعمده جنبٔه تبلیغاتی داشت و اکنون هم دارد، به انتشاِر بـه ضمن تکرار شعارهایی که به

ای دست زد که بالفاصله پس از نشر، محتواِی آن انتقاِد فعاالن سیـاسـی،  "منشور حقوق شهروندی"
هـمـراِه  ُپـرکـن او بـه های دهان اجتماعی و فرهنگی را برانگیخت و در یک کالم باید گفت که، وعده

های اخیر، به موازات گستـرده شـدِن دامـنـٔه فـعـالـیـت  شد. در ماه منشور کذایی به بایگانی سپرده 
ای از هـجـوم  دانشجویی در ُدوِر تازه “ بسیج“و  “ الله انصارحزب“گرایی مانند  های قشری و واپس گروه
یی چندوجهی را در زمـیـنـٔه  طوِرهدفمند، دولت روحانی نیز برنامه منظوِر در فشار گذاردِن مردم به به

در چـارچـوِب کـنـتـرِل جـامـعـه و مـهـنـدسـِی  -های دمکراتیک فردی و اجتماعی حقوق و آزادی
است. ازسویی رئیس جمـهـور، وزیـر ارشـاد، و دیـگـر  اجرا گذاشته  به -های اجتماعِی مردم خواست

داد  -از حجاب گرفته تا سرعت ایـنـتـرنـت -های فرهنگی و اجتماعی مسئوالن، درخصوص مسئله
خـود  خصوص جـوانـان، را بـه های مردم، به دهند و ظاهر و ژسِت جانبداری از خواست سخن در می

شـعـبـٔه اطـالعـات “و  “ اطالعات وزارت“گیرند و از دیگرسو نهادهای اطالعاتی و امنیتی ازجمله  می
شان، با شیبی معین و متناسب بـا شـرایـط،  های سرکوبگرانه بر میزاِن کنترل و اقدام “ سپاه پاسداران

کار در مقام وزیر اطالعـات، از  هنگام آغاز به -”علوی“ -افزایند. وزارت اطالعات، که مسئوِل آن می
ریـزی  شکل بـرنـامـه زد، در اوایل شهریور ماه امسال، به "رعایِت حقوق شهروندان" و "قانونیت" دم می

طلبان را تهدید و احضار کرد  ای، بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی و گروهی معین از اطالح شده
باره نوشت: "درحالی که حسن روحانی  شهریورماه، دراین ۵  ،”کلمه“و آنان را زیر فشار قرار داد. سایت 

خود جلب کـنـد،  رئیس جمهوری با شعاِر باز کردِن فضای سیاسی... [در نظر داشت] رأی مردم را به
انـد...  طلب ازسوی مأموران وزارت اطالعات مورد تهدید قرار گـرفـتـه گروهی از فعاالن سبز و اصالح

مأموران امنیتی نه تنها به شیوه دوران سابق در اماکن عمومی به تعقیب و تهدید علنی ایـن فـعـاالن 
اند، بلکه در موارد متعددی آنها را به دفتر پیگیری وزارت اطـالعـات احضـار کـرده و مـورد  پرداخته

های این فعاالن، شدید و همراه با تهدیدهای غیـرعـادی بـوده و از  اند... بازجویی بازجویی قرار داده
شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، بایـد   جمله به برخی آنها گفته

 های طوالنی مدت باشند." های ناگهانی و حکم بینی، بازداشت منتظر عواقب غیرقابل پیش
البته باید یادآوری کنیم که، تهدید فعاالن سیاسی، کارگری، زنان و دانشجویان از سوی نهـادهـای 

طـورمـرسـوم،  شود، بلکه در بیشتر مـوردهـا، بـه طلبان محدود نمی امنیتی فقط به گروهی از اصالح
تهدید و برخورد کردن با فعاالن جنبش مردمی و مبارزان کارگری و دانشجویی و زنان و نویسندگان و 
دگراندیشان همواره شدیدتر و با فشارهای وحشتناک توأم بوده و هست. اما آنچه اینـک از اهـمـیـت 

هایی را از  اند و رژیم چه آماج برخوردار است، این است که چرا و به چه علت، فشارها شدت پیدا کرده
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

هـای  گمان شدت پیدا کردِن اقـدام کنند؟ بی این ُدوِر هدفمند پیگردها دنبال می
هـای  موازات مـهـنـدسـِی خـواسـت به -شده امنیتی و سرکوب هدفمند و حساب
را باید در راستای راهبرِد اصلی حکومت در  -اجتماعِی مردم و فریِب افکارعمومی

این مرحلٔه عبور از بحران و احیای مناسبات با امپریالیسم دانست، و به هـمـیـن 
 -پـیـروی از راهـبـرِد رژیـم بـه -های امنیـتـی علت، تمام تالش نهادها و ارگان

هـای مـردم در  جلوگیری از بازسازِی بدنٔه اجتماعـِی جـنـبـش و حضـور تـوده
 های سیاسی است. معادله

خصوص تا انتخابات مجلِس آینـده، بـه "آرامـش"  حاکمیت، در این مرحله، به
ها، فرسـتـادن  ها، پیگردها، و از این قبیل اقدام نیازمند است و احضارها، بازجویی
 های سیاسی و فعاالن اجتماعی است. پیامی روشن به جامعه و جریان

وجود آوردِن هراس و "یادآور شدِن" اینکه با هر اقدام و حرکِت مـبـتـنـی بـر  به
ای است که دولـت  تقویت نقش مردم برخورد شدید خواهد شد، برنامٔه چندوجهی

های مختلف، اجراکنندٔه بخشی از آن است، و نـبـایـد آن را از  روحانی، به دلیل
هـای مـرتـبـط بـا حـقـوق و  ازجمله در زمینٔه مسئـلـه -فقیه راهبرِد رژیم والیت

ها، دولت روحـانـی،  های دمکراتیک ارزیابی جدا کرد! با وجود تمام تفاوت آزادی
آن گونه که خود روحانی نیز بارها خاطرنشان ساخته است، در چـارچـوِب حـفـِظ 

 کند! های کالِن حاکمیت شکل گرفته است و فعالیت می نظام و سیاست
 

 بحراِن آب، چالشی فراروِی میهن و مردم ما:
 یی ملی ندارد! جمهوری اسالمی، برای حِل بحران آب برنامه

اسـت.  شـده  های کنونی میهن ما بدل  ترین چالش بحراِن آب به یکی از جدی
، اواخر شهریورماه، از ژرفش بحـران آب و لـزوم اتـخـاذ “ وزارت نیرو“مسئوالن 

میان آوردند. وزیر نیرو با اعالم ایـنـکـه بسـیـاری از کـالن  تدابیر مؤثر سخن به
های مختلف برای حـِل  اند، تأمین مالی طرح شهرهای کشور با بحران آب مواجه

معضل آب را خواستار شد. دراین زمینه، معاون وزیر نیـرو در امـور آب و آبـفـا، 
خاطرنشان ساخت که، در هیئت دولت تصویب گردیده است که بخش خصوصی 

هـای آِب شـرب و  گذاری در آب ترغیب شود و منابع مالی برای پروژه به سرمایه
شهریور ماه،  ٢١کشاورزی از سوی بخش خصوصی تأمین گردد. خبرگزاری مهر، 

ازقول معاون وزیر نیرو، نوشت: "همه ما باید تالش کنیم تـا از فـرصـت بسـیـار 
گـذاری در  مناسبی که برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد در جهت سرمایـه

ای  هـای آبـی کشـور جـان دوبـاره مند شویم و با این اقدام پروژه بخش آب بهره
هـای  بهای کشاورزی و شرب اصالح نشـود، قـدم خواهدگرفت. ... تا قیمت آب 

مؤثر و خوبی از طرف بخش خصوصی برداشته نخواهد شـد." درهـمـیـن حـال، 
رئیس سابق اتاق بازرگانی، با استقبال از طرح دولـت بـرای فـعـالـیـت بـخـش 

داشت: "واردات آب را جدی بگیرید." در حقیقت،   خصوصی در بخش آب، اعالم
بـهـره،  مطابق طرح دولت، قرار است با حمایت دولت و تسهیـالت بـانـکـِی کـم

 ١۶[بخش خصوصی] آب را به داخل وارد کند. دراین زمینه، خبرگـزاری مـهـر، 
شهریورماه، یادآوری کرد: "وزیر نیرو گفت، واردات آب از سایر کشـورهـا درحـال 

 های جدی برای تامین آب... است." مطالعه بوده و یکی از گزینه
طورعمده، به وارداِت آب از کشور ترکیه و در مرتبٔه بعدی از  فقیه، به رژیم والیت

هـای  تاجیکستان تمایل دارد که طرح آن نیز از مدتی قبل با مشـارکـت شـرکـت
برخالِف مـنـافـع مـلـی و  -انگلیسی و آلمانی تدوین گردیده است. در واقع، رژیم

جای تدوین طرحی ملی برای تأمیِن پایدار و مطمئِن آب بـا  به -امنیت ملی ایران
رسـانـی،  های دریا و انتقال آن به کشور و نیز نوسازی شبکٔه آب شیرین کردن آب

های بزرگ اروپایـی اسـت.  هم با مشارکت شرکت درصدد واردات آب از ترکیه، آن
طرِح فروش ارزاِن گاز و در مقابل آن وارداِت آب، مدتی قبل از سـوی مـجـلـس 

شود. واگـذار کـردن   گام اجرایی می به بود و اینک گام  شورای اسالمی تهیه شده
ترین ماده برای زندگی و تالش مردم، یعنی آب، به واردات، طـرحـی  تأمیِن حیاتی

 ضدملی و به
ً
های امروز و فـردای ایـران اسـت. بـا تـوجـه بـه  زیان نسل کامال
تـوان  ای، چگـونـه مـی های منطقه اقتصادی و رقابت -های سیاسی وانفعال فعل

تأمیِن آِب کشور را به واردات از خارج، چه از ترکیه و چه از دیگر کشورها، موکـول 
سود منافع ملی و  روی به هیچ  کرد؟ فروِش گاز ارزان و در مقابِل آن دریافِت آب، به

 امنیِت ملی میهن ما نیست!
ها و برآوردهای خود اعالم  کلیه کارشناسان داخلی و خارجی، براساس پژوهش

از طریق  -های آزاد و نیز اقیانوس هند دلیل دسترسی به آب کنند که، ایران به می
دلیل موقعیِت جغرافیایی فـالت ایـران، بـا نصـب و  و همچنین به -بندر چابهار

سازی آب و انتقال آِب شـیـریـن از طـریـق احـداث  اندازِی مرکزهای شیرین راه

تـوانـد  رسانی، بر بحران آب مـی وسیلٔه سیستم آب ها و نیز به یی از کانال شبکه
های کشاورزی و صنعتی به شکـلـی  غلبه کند و آب را برای شرب و نیز فعالیت

صرفه و در راسـتـای  لحاِظ اقتصادی به مطمئن تامین کند. چنین طرحی، به
های کشاورزی و صنعتی اسـت، و از  شکوفایِی اقتصادی ملی و تقویت بخش

 سود منافع و امنیت ملی ایران است. نظر سیاسی نیز به نقطه
 منافع الیه

ً
شـدت ضـدمـلـی و  یی انگلی که ماهیتـی بـه وارداِت آب، صرفا

کند. سرمایٔه بزرگ تجاری و مـتـحـِد آن، یـعـنـی  ضدمردمی دارد، تامین می
بیند، و با نفوذی  داری فاسِد بوروکراتیک، منافعش را در وارداِت آب می سرمایه

فـقـیـه بـا  اند. رژیم والیت که در قدرت دارند، مدافع برنامٔه ضدملِی وارداِت آب
طرح وارداِت آب، باز هم در تقابل با منافع ملی و آینده و سرنوشت کشور قـرار 

 دارد.

ادامه  غرفه حزب توده ايران در  ...

الـمـلـلـی  پرتغال، گشایش یافت. رفیق پدرو گوئریرو، مسئول شعبٔه امور بـیـن
حزب، با ارائه سندی تحلیلی، دربارٔه اهمیِت تاریخِی انقالب پرتغـال، نـقـِش 

اش بر شعارها و رونـد  حزب کمونیست پرتفال در انقالب [آوریل] و اثرگذاری
خواهانه قانون اساسی پرتغال (و ازجـمـلـه اشـاره بـه  های ترقی  آن، ویژگی

گـرا  مثابٔه هدِف انقالب، کـه هـنـوز هـم نـیـروهـای راسـت سوسیالیسم به
های انـقـالب آوریـل  اند آن را حذف کنند یا تغییر دهند)، مشخصه نتوانسته

مثابٔه انقالبی ناتمام، نیروهای بازدارندٔه انقالب... و برنامٔه حزب کمونیست  به
پرتغال در مبارزه برای دموکراسی پیشرو و گذار به سوسیالیسم، سخن گفـت. 

، “ بـرزیـل“، “ کـوبـا“، “ روسیه“های کمونیست  در ادامه، سخنرانانی از حزب
چـنـیـن  ، و هـم“ اسپـانـیـا“و  “ فرانسه“کشورهای همسایه پرتغال و از جمله 

های کمونیست کشورهای مستعمرٔه پرتغال در اهمیـت و  سخنرانانی از حزب
دستاوردهاِی انقالب پرتغال در پایان دادن به نقش استعـمـاری ایـن کشـور 

حزب کمونیست کارگری در این سـمـیـنـار مـهـِم  ۴٠سخن گفتند. بیش از 
هـای  روزه شرکت داشتند و دربارٔه اهمیِت انقالب پـرتـغـال، مشـخـصـه یک

بـخـش در  های رهـایـی المللی، رشِد جنبش دوران، توازِن قوا در صحنٔه بین
میالدی و تغییرهای مهم در توازِن نیـرو در سـطـح ١٩٧٠-١٩۶٠های  دهه
با توجه به فروریزِی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیـالـیـسـتـی در  -جهان

های سمینار، رفیـق  بحث و تبادل نظر کردند. در خاتمه بحث -اروپای شرقی
آلبانو نانش، عضو رهبرِی حزب و از کادرهای دوره مـبـارزه مـخـفـی حـزب 

هـای  های زیادی مسئولیت هـدایـت فـعـالـیـت که سال -کمونیست پرتغال
های سمـیـنـار  از بحث -المللی حزب کمونیست پرتغال را بر عهده داشت بین
انـقـالب گـل ” جانبه ارائه داد. رفیق نانش ازجمله گفت:  ای همه بندی جمع

اِی  یی بود که به حیاِت چنددهه ، نقطٔه اوِج مبارزه١٩٧۴آوریل سال  “ میخک
های راهبردِی (استراتژیِک) اقتـصـاد،  دیکتاتورِی فاشیستی پایان داد. بخش

هـای  ملی شدند و امالک بزرگ زیر کنترل هـمـگـانـی درآمـد. بـه جـنـگ
های پرتغال آزاد شدنـد. انـقـالب،  استعماری پایان داده شد و مردم مستعمره

جویی را در تـار و پـود  هایی چون دموکراسی، دوستی، عدالت و صلح ارزش
جامعه نشاند، و دموکراسی، حقوق سندیکایی و پیشرفت برای زنان را با خـود 

بـخـِش مـبـارزٔه  ارمغان آورد. انقالب آوریل، ضِد انحصاری بود، و الـهـام به
دموکراتیک در راه سوسیالیسم شد. هرچند که انقالب آوریل نـتـوانسـت بـه 
تشکیِل دولتی انقالبی بینجامد، اما ثابت کرد کـه نـقـِش دولـت در هـمـٔه 

داران جـلـوگـیـری کـنـد.  داری و زمین ها، باید از تجدیدقوای سرمایه انقالب
اند، اما  انقالب آوریل، انقالبی ناتمام بود. برخی از دستاوردهای آن نابود شده

یی که انقالب آوریل بر پرتغال و جهان اثر گذاشت، و پتانسیل عظیمـی  شیوه
شـده از سـوی  های ارائـه که همراِه خود برای مردم به ارمغان آورد، در بحث

 ها مورد توجه قرار گرفتند. حزب کمونیست پرتغال و دیگر حزب
شده پس از انقالب آوریل در پرتغال، سوسیالیـسـم را  قانون اساسِی نوشته

ای در اروپـا  صراحت هدف خود قرار داده است و امروز تنها قانون اساسی به
سـال اسـت کـه دسـتـاوردهـای  ٣٨ی را دربر دارد. ”اصل“است که چنین 

اصطالح:  های محورِی آن (یا به اند، اما ارزش انقالب آوریل در معرض حمله
اموری کـه امـروز در   های آوریل") تخریب شدنی نیستند و بیشتِر آن "ارزش

و تمامـی  ”آوانته“اند، ازجمله برگزارِی همین جشنوارٔه  پذیر شده پرتغال امکان
 بود. هایش، آن بدوِن رویداِد انقالب آوریل ممکن نمی تجلی
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غرفٔه حزب تودٔه ایران در جشنوارٔه نشریٔه 

 ، ارگاِن حزب کمونیست پرتغال“آوانته”

زمانِی آن با چهلمین سالـگـرد انـقـالب  دلیل هم جشنوارٔه امسال به ∗
را بـه زیـر  “ ساالزار” ، که دیکتاتوری “ انقالب گل میخک”  -پرتغال
 های زیبای هنری بود. های پرشور و نمایش صحنٔه بحث -کشید

سـرِخ  ، ارگان حزب توده ایـران، بـا گـل“ نامٔه مردم” دیوارهای غرفٔه  ∗
هـای  بـه هـمـٔه تـحـریـم” نماِد حزب، و پوسترهایی با شعـارهـای: 

هایی بـا مضـمـون:  ، و فراخوان“ اقتصادی بر علیه ایران پایان دهید
همبستگی با زندانیان سیاسی ایران؛ مـبـارزه بـرای حـقـوق زنـان، 

 کارگران، و جوانان؛ همبستگی با مردم فلسطین؛ تزئین شده بودند.
دیدار و تبادل نظر رسمی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایـران بـا  ∗

هـای اخـیـر سـیـاسـی  رهبرِی حزب کمونیست پرتغال دربارٔه تحول
 ایران، وضعیِت خاورمیانه، و ضرورِت مبارزه برای صلح.

جرونیمو دوسوزا، دبیرکل حزب کمونیسـت پـرتـغـال، در  ∗
حـزب کـمـونـیـسـت و  ۵٠نشستی با نمایندگان بیش از 

ترین سطح همـبـسـتـگـی  کارگری جهان، گفت: من عالی
حزب کمونیست پرتغال را با مبارزٔه حزب تـودٔه ایـران در 

 کنم. راه صلح، دموکراسی، و پیشرفت، ابراز می
 

، ارگان پر آوازٔه حـزب کـمـونـیـسـت “ آوانته” جشنوارٔه باشکوه نشریٔه 
 ٧تـا  ۵شـهـریـورمـاه ( ١۶تا  ١۴پرتغال، به شکل باشکوهی روزهای 

سپتامبر)، در حاشیه جنوبی رودخانه تاگوش و در فاصـلـٔه کـوتـاهـی از 
لیسبون، پایتخت زیبای پرتغال، برگزار شد. مضموِن محوری جشـنـوارٔه 

کـه در  ١٩٧۴امسال، "انقالب آوریل" بود، و رویدادهای ماه آوریل سال 
وسیلٔه مردم و بـا حـمـایـِت  خالل آن دیکتاتورِی فاشیستی در پرتغال به

داشـت. ایـن  کادرهای انقالبی در ارتش سرنـگـون شـد، گـرامـی مـی
های پس از پیروزی انـقـالب، بـه  وهشتمین جشنوارٔه آوانته در سال سی

چهلمین سالگرد انقالب پرتغال، شـکـوه و جـلـؤه  ۴٠زمانی با  دلیل هم
کننده  ها هزار شرکت ای داشت. جشنوارٔه امسال بار دیگر با جلب ده ویژه

های سن  از جوانان و نوجوانان گرفته تا کمونیست -های مختلف از نسل
ای  داِر باتجربه که در انقالب آوریل حضور داشتند، شـکـوه ویـژه و سال

داشت. حضور جوانان در این جشنوارٔه سیاست و هـنـر، آن پـررنـگ و 
هـای  هـا و مـوعـظـه بـیـنـی ربط بودِن پیش نظیر بود، و نمایشگِر بی بی

که، سوسیالیسم دیگر برای نسـل   باره بود داری در این های سرمایه رسانه
جوان جذابیتی ندارد. درحقیقت، گوشه گوشٔه این جشنواره از جـوانـان و 

شان به آمادگی برای مبارزه در مسیر صلح و سوسیالیسـم نشـان  گرایش
 داشت. 
هـای  ها هزار نفر در مراسم افتتاحیه و پایانی جشـنـواره، کـنـسـرت ده

های هنری، نمایشـگـاه عـظـیـم کـتـاب، عـرصـٔه  موسیقی، نمایشگاه
المللی و رویدادهای فرهنگی، شـرکـت داشـتـنـد. ایـن  های بین مسئله

های قدرت حزب کمونیست پـرتـغـال  ترین نمایش جشنواره، یکی از مهم
اش در مـقـام  های انسانی و تشکیالتی صحنٔه مبارزه آوردن امکان در به

حزبی فعال و مبارز در قلب جامعه پرتغال بود. در نـتـیـجـٔه مـوفـقـیـت 
خواه با محوریِت حزب کمونیست پرتغـال  چشمگیِر ائتالِف نیروهای ترقی

ها و عـدٔه  ماه، و افزایش رأی ، در اردیبهشت”پارلمان اروپا“در انتخاباِت 
ای  نمایندگان این ائتالف در پارلمان اروپا، جشنوارٔه امسـال شـور ویـژه

 داشت.
  ٔجشنوارٔه آوانته، هر ساله صحنٔه اجراهای موسیقی، تئاتر، و عـرضـه

کنندٔه جشـنـواره   ها هزار بازدید های مختلف است که از سوی ده فرهنگ
های حزبی شهرهای بزرگ پـرتـغـال  شود. سازمان استقبال و تشویق می

شان همراه با  های سنتی ها و نوشیدنی شان با ارائٔه خوردنی های در غرفه
 دهند. ای می شان، به جشنواره تنوع ویژه اجرای هنرهای نمایشی منطقه

خـواهـان  زیباترین نمودهای هنر، تفکر، و مبارزٔه زحمتکشان و تـرقـی
شد. حضور نزدیک بـه  پرتغال در جشنواره امسال هم به نمایش گذاشته 

بخـش،  های آزادی های کمونیست، جنبش هیئت نمایندگی از حزب ۶٠
های مختلف، به ایـن جشـنـواره  خواه از کشورها و قاره و نیروهای ترقی

 خصلتی انترناسیونالیستی داده بود.
سال گذشتـه و بـا دعـوت  ٨حزب تودٔه ایران، همچون   ارگاِن   ،“ نامٔه مردم” غرفٔه 

بر پـا بـود و پـیـام آوِر “  المللی صحنه بین” رهبرِی حزب کمونیست پرتغال، در قلب 
مبارزٔه مردم زحمتکش و طبقه کارگر ایـران در راه صـلـح، دمـوکـراسـی، عـدالـت 

کـه   ،“ نامٔه مـردم” های امپریالیستی بود. غرفٔه  اجتماعی، و حقوق بشر و ضِد تحریم
های کمونیست چین و شیلی و  های ارگان حزب های نشریه امسال در مجاورت غرفه

 ارگان حزب کمونیست انـگـلـسـتـان بـود،  ٔدر همسایگِی دیوار به دیوار با غرفٔه نشریه
بـا آرم   ،“ نامٔه مـردم” پذیرای بازدید هزاران تن از شرکت کنندگان جشنواره بود. غرفٔه 

ای مرتبط با مبارزٔه زحمتکشان و مـردم  ها پوستر با شعارهای سیاسی بزرگ حزب و ده
ای بـا آرم  یی دو صفحـه ابتکاِر حزب کمونیست پرتغال، اطالعیه ایران آراسته بود. به

سـال مـبـارزه در راه صـلـح،  ٧٣حزب تودٔه ایران، ” حزب تودٔه ایران و زیر عنوان: 
هـای  ، به زبان پرتغالی، که دربردارندٔه تاریخچه و نـکـتـه“ دموکراسی و سوسیالیسم

های سیاسی حزب تودٔه ایران، و همچنـیـن،  گیری ها، و موضع عمدٔه زندگی، فعالیت
شرِح شرایط کنونی کشور بود، بین هزاران بازدید کنندٔه جشوارٔه آوانتـه تـوزیـع شـد. 

هایی دربـارٔه  دربردارندٔه مقاله“  توده نیوز” های انگلیسی زبان  غرفه همچنین، نشریه
اش، وضـعـیـِت  جـمـهـوری کارنامه دولت حسن روحانی در یک سال نخست ریاست

هـای ایـران و کشـورهـای  هـای رژیـم، مـذاکـره باِر کشور درنتیجٔه سیاست فاجعه
هـای جـاری رژیـم  آمدهای سیاسـت ای، پی در ارتباط با پروندٔه هسته“  ١عالوهٔ  به ۵” 

مان دربارٔه تهاجم جنایتکارانٔه ارتـش  والیی در خاورمیانه، و بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب
 “ ایـران امـروز” اسرائیل به نواِر غزه و کشتار مردم فلسطین، و شمارٔه جدید نشـریـٔه 

هـایـی دربـارٔه  های ویژه با مـقـالـه (نشریه کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران) و بولتن
گـیـرِی مسـائـل ایـران ارائـه  جنبش کارگری و زنان در کشور، را به عالقمنداِن پـی

کرد، و به محیطی صمیمی برای بحث دربارٔه مسائل ایران و خاورمیانه و جـهـان  می
تبدیل شده بود. در طول مدت برگزارِی جشنواره رفقای رهبرِی حـزب کـمـونـیـسـت 

های نمایندگی حاضـر در  و بسیاری از هیئت “ آوانته” پرتغال و هیئت تحریریه نشریٔه 
 بازدید کردند. “نامٔه مردم”فستیوال از غرفٔه 

های با شکوه آغاز و پایان جشنواره، در  هیئت نمایندگی حزب توده ایران در مراسم
جرونیمـو دو ” المللی، شرکت کرد و در روز سوم جشنواره با رفیق  جایگاه مهمانان بین

دعـوت رهـبـرِی حـزب  مان، بـه کل حزب برادر دیدار کرد. نمایندٔه حزب ، دبیر“ سوزا
اتـفـاق  کمونیست پرتغال، در نشست تبادل نظر با رفقای میزبان شرکت کـرد، و بـه
هـای  آنان، اوضاِع ملتهب سیاسی در خاورمیانه، باال گرفتن خطر جنگ و درگـیـری

شده در باال] در دو کشـور  گیری [در زمینه مسائل اشاره نظامی [در منطقه]، جهت
، در ایـران[ایران و پرتغال]، تهدید جنگ در خاورمیانه، انتخابات ریاست جمهـوری 

داری، و روابط متقابل دو حزب و گسترش و تـعـمـیـق ایـن  بحران اقتصادی سرمایه
 روابط، را بررسی کردند. 

گزارش تهیه شده از سخنرانِی دبیرکل حزب برادر، در مراسم پایانی جشـنـواره، در 
هـای  هزار عضو و هوادار حزب کمونیـسـت پـرتـغـال و هـیـئـت ۶٠حضور بیش از 
 چاپ خواهد شد. “ نامٔه مردم”های آینده  های برادر، در شماره نمایندگی حزب

 
 هاِی انقالب [آوریل] پرتغال سمیناِر بررسِی درس

انـقـالب گـل ” مناسبت گذار چهار دهه از  پیشنهاد حزب کمونیست پرتغال و به به
انقالب پرتغال، و اوضـاع در اروپـا و ” ، سمینار مهمی با مضمون محوری “ میخک
شهریورماه، در شهر صنعتی آلمادا، در جنوب  ١۵، در روز “ سال پس از آن ۴٠جهان 

یی از اعضای رهبرِی حزب برادر برگـزار  پایتخت، برگزار شد. سمینار که با حضور عده
آمد و سخـنـرانـِی رفـیـق  شد، با خوش می

 5ادامه  در صفحه  جرونیمو دو سوزا، دبیرکل حزب کمونیست 
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و آتِش زیر خاکستِر جنبش سبز، کابوس دهشِت سراِن رژیم شده بـود. 
ها برای  حفظ رژیـم از  های مؤثر و همکاری حداقلی جناح زمان اقدام

مـردم    های خیزِش اعـتـراضـی طریق دفع خطری که از جانب عرصه
کرد و تخفیِف تضاد میان مردم و دیکتاتوری حاکم،  را تهدید می“  نظام” 

هایـش  فرارسیده بود. حزب توده ایران، در چند سال گذشته، در تحلیل
دیالکتیِک از وضعیت بحرانی کشور، به این واقعیت اشاره کرده است: "

های اصلی در رژیم والیی به آن درجه از پختگـی رسـیـده  رابطٔه جناح
هـای سـنـگـیـن بـا  ها و رقابت ها با وجود رودررویی است که این جناح

زمان برای بقای کِل نظام با هم متحد شوند. آنچه که این  یکدیگر، هم
دهد از یک سو بـه  ها را با هم و همزمان در پیوند و تقابل قرار می جناح
هـا در چـارچـوِب  تافتگِی پیچیدٔه منافع مادِی عظیم طبقاتی آن درهم

ای ضد رشد و توسعه، و فاسـد اسـت، و از سـوی  زیربناِی اقتصادی
شان در روبناِی سـیـاسـی اسـت در پـیـرامـوِن مـحـوِر  دیگر، وحدت

  گراِی والیت فقیه." غیردموکراتیک و واپس
) دربارٔه دیدارش با علـی ٩١ماه بهمن ٨سخنان هاشمی رفسنجانی (

نظِر  )، نقطه٩٠ای (پیراموِن انتخابات مجلس نهم، در اسفندماه  خامنه
کند. رفسنجانی در زمانی  ایـن  گفته را تأیید می حزب ما در تحلیِل پیش

کند که امر "تداوِم نظام" به معضلی بسـیـار پـیـچـیـده  بازگو می دیدار را 
تبدیل شده بود و رژیم والیت فقیه در درگیروداِر آن داشت تعادلش را از 

در آن ایام با مقام معظم رهـبـری " گوید:  داد. رفسنجانی می دست می
مالقات کردم و این مسائل را با ایشان در میان گذاشتـم تـا تـدبـیـری 

کنـم اگـر  اندیشیده شود. ... مقام معظم رهبری فرمودند که تصور می
همدلی در کشور ایجاد شود، بهترین وسیلٔه دفاعی است و دشمنان را 

دارد. من گفتم که االن این همدلی نیست از کـجـا  از حمله به ما بازمی
 بایـد از انـتـخـابـات 

ً
باید شروع کنیم و چون بحث انتخابات بود، طبعا

  کردیم." شروع می
برانگیز آنکه، رفسنجانی چند ماه بعد از بازگو کردن خاطرٔه ایـن  توجه

را  ٩٢ای، انتخابات ریاست جمـهـوری خـرداد  دیدارش با علی خامنه
های جهان دانست. واقعیت این است کـه،  انتخابات “ ترین "دموکراتیک

و برآمدِن حسـن روحـانـی از آن، فـرایـنـدی  ٩٢مهندسِی انتخابات 
وجود آوردِن تعادل در روبناِی سیـاسـی و ادامـٔه  شده با هدِف به کنترل

مذاکرات بسیار محرمانه با آمریکا بود، مذاکراتی که از چند سال پیـش 
از آن آغاز شده و درجریان بود. در این راه، رقابـت و سـرانـجـام لـزوم 

یعنـی دفـع - "بقاِی نظام" ِوجود آمدِن توازن قدرت بر مبناِی ضرورت به
هـای  بـنـدی از جانب جنبش مردمی، به دستـه“ نظام” خطِر تهدیدکنندٔه 

جدید، و درنهایت، به فرادستِی جناحی که حسن روحانی نـمـایـنـدگـی 
براین، اسـتـدالِل هـواداراِن  را برعهده دارد منجر گردید. بنا  سیاسی آن

که گویا مردم در "انتخابات"ی "آزاد" برای نجات کشـور “  دولت یازدهم” 
را برگزیدند، توهـِم مـحـض  “ دولت اعتدال” حسن روحانی و  “ خطر” از 

طـور  و همیـن“  حکومتی” طلباِن  است. در این مسیر، بخشی از اصالح
ای  های خـبـررسـانـی اپوزیسیوِن نومید از هرگونه تحول جدی و شبکه

(بخِش فارسی) نیز در این توهم “  صدای آمریکا” و “  بی بی سی” مانند 
انـد.  های حسن روحانی فعاالنه شرکت کرده زایی پیراموِن ادعاها و قول

زایی و اثِر آن بر افکارعمومی و حتـی  باید توجه داشت که این نوع توهم
فـقـیـه  جمهوِر رژیم والیت بر برخی از فعاالن سیاسی است که به رئیس

دهد تا چنین گستاخانه دیکتاتورِی حاکم بر ایران را در  این امکان را می
های کشور ما را  برابر افکارعمومی جهانی تطهیر و بزک کند، و واقعیت

 وارونه جلوه دهد.
هـای  ترین" انـتـخـابـات حسن روحانی که محصوِل این "دموکراتیک

هـا و  اسـت، در خـالِل مصـاحـبـه  -باوِر آقای رفسنجانی به -جهان
هایش در نیویورک، حکومت حاکم بر کشور ما را حـکـومـتـی  سخنرانی

اش مستقل و عادالنه عـمـل  متکی بر قانون ترسیم کرد که قوه قضائیه
 بر رأِی مـردم مـتـکـی اسـت (در  می

ً
کند و جمهوری اسالمی اصوال

حسـن  .(“ ان ان سـی” پور، خبرنگار شبـکـٔه  مصاحبه با کریستین امان
های کشور ما را برعکس نشـان  شده، واقعیت روحانی، دانسته و حساب

های رژیـم  گیری  مردم ایران در تصمیم ِداد. دخیل بودِن رأی و خواست

ادامه  باطل شدن طلسم توهم ...

گفت، اما نـه بـا   هایش را احمدی نژاد هم می در میهن ما، دروغ بزرگی است که نمونه
هرحال، آنـچـه کـه  مدارانه، مؤدبانه، و دیپلماتیک حسن روحانی. به لحِن نرم، سیاست
هایش در نیویورک دربارٔه دستگاه دیکتاتورِی حـاکـم  ها و سخنرانی روحانی در مصاحبه

فقیه منطـبـق بـود، و  گرانٔه رژیم والیت های رسمِی خدعه گیری گفت، بر همان موضع
بسـیـار  “ دولت اعـتـدال” چنان بود که حتی در نظِر برخی از رقیباِن سیاسی و منتقداِن 

ش در “ دولت اعـتـدال” آمد، به این دلیل که، اگر حسن روحانی و  کننده و مهم  دلگرم
هایی، کـه  اند در مسیِر انجام تغییرهاِیی ملموس برای دستیابی به آزادی عمل نتوانسته

وعده داده بود،  گامی بردارند، حاال خوِد او حتی آن انتقادهایی را که به دولـت قـبـلـی 
ها  اش با چنان آب وتابی آن و در کارزاِر انتخاباتی ٩٢یک هفته پیش از انتخابات خرداد 

کرد. حسن روحانی در سخنانـش “  تعدیل” ها نفی و یا  کرد، در این مصاحبه را مطرح می
نظِر او، در اینجا و آنجا و  در نیویورک، لزوِم تغییِر واقعی برای آزادی را نفی کرد. البته به
و  “ واتـس آپ” و  “ وایپر” برای مثال در مورد دسترسی به فضای مجازی و یا استفاده از 

نژاد (کـیـسـٔه بـوکـس  یاد آوریم که احمدی باید انجام شود. به ها، تغییرهایی می جز این
ها کـرده  دولت اعتدال) هم بارها در باِب این گونه تغییرهای شکلِی سطحی سخنوری

 -گران کنونی، چندان که بخشی از تحلیل“  پوپولیسم”بود، اما با شیؤه دیگری از همین 
 دانستند و شناساندند.“ تغییر”احمدی نژاد را عامِل یک  -از راست و چپ

تـنـهـا بـرخـالف  هایی دربارٔه خبرنگاران زندانی، نـه حسن روحانی در پاسخ به سؤال 
"مـن گوید:  نمایاند، بلکه می واقعیت، فضای فعالیت مطبوعاتی کشور را فضایی آزاد می

حسـن روحـانـی در  جرِم خبرنگاری زندانـی شـود." کنم [در ایران] کسی به فکر نمی
پور، شرایط فعالیت مطبوعاتی در ایـران را بـرای جـلـب تـوجـِه  مصاحبه با خانم امان

مانند کشـورهـای غـربـی، در   کند که گویی، مخاطبانش در آمریکا طوری توصیف می
جـرِم  های گوناگون انتقاد کنند، و کسـی بـه نگاران آزادند که در زمینه ایران هم روزنامه

یعنی آنچه را  -توان پذیرفت که مقابله با "ایران هراسی" شود! می خبرنگاری زندان نمی
ست مثبت، اما چرا با خـالِف  کاری -داند های خویش می که حسن روحانی از موفقیت

 واقعیت گفتن و تطهیر دیکتاتورِی حاکم بر کشور؟
در ایران، ناقص و یک جانبه   پور دربارٔه خبرنگاران زندانی های خانم امان البته سؤال 

ای که تابعیت مضـاعـف آمـریـکـایـی یـا  ایرانی  بود، زیرا تنها دربارٔه خبرنگاران زندانِی 
تر از حسن روحانی این اسـت کـه،  انگلیسی داشتند، محدود شده بود. سؤال مشخص

چرا هم اکنون طیف مختلفی از فعاالِن سیاسی، اجتماعی، زنان، دانشجویی، کارگری 
ها، بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشنـد،  ای، و جز این (و سندیکایی)، قومی، عقیده

و  حتی پس از بازداشت، در بسیاری موردها، بدوِن تفهیم جرم، در پایتخت و شهرهای 
هـا و  شوند و هر روزه با انواع و اقسام اهـانـت ها نگه داشته می مختلف ایران در زندان

المـلـلـی  فدراسیون بین” رویند؟ یا الاقل به اطالعیٔه اخیر  آزارهای جسمی و روحی روبه
یـی  گـویـد، بـایـد اشـاره خبرنگار ایرانی سخن می ٢٧که از زندانی بودِن “  ها ژورنالیست

ای از زندانیان گرفتار در بـنـِد رژیـم  شد. در این زمینه همچنین به فهرست طوالنی می
شد اشاره کرد، که نـام بـردن از   والیی و از جمله به بسیاری از فعاالن جنش سبز، می

تر کند. این پـرسـِش  پور با روحانی رابسیار دقیق توانست مصاحبٔه امان برخی از آنان می
هـا  شد درمیان گذاشت که، بر پایـٔه کـدام واقـعـیـت اساسی را هم با حسن روحانی می

، آن هم با تکیه بر خواست و رأی مردم ، “ قانون” ایشان مدعی است در ایران حکومِت 
 وجود دارد؟

وجود ندارد تا در پرتو آن مـردم مـا   واقعیت عریان این است که، در کشور ما آزادی 
منظوِر اثرگذاری بـر رونـِد  بتوانند آزادانه، و به
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"نمایـنـدگـان کـارگـران، گرا، درادامه افزود:  هستند." ولی این عنصِر واپس
مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار در باره امنیت شغلی نیروی کـار و 

گذاری را راهکار جدیـد و مـؤثـری بـرای پـایـان دادن بـه  امنیت سرمایه
دانند."[!!] هنگامی که کارفرما بتواند هر مـوقـع  قراردادهای سفیدامضا می

"تفویِض [واگـذارِی] فسـِخ قـرارداد کـار بـه خواست کارگر را اخراج بکند 
، لزومی به پایان دادن یا پایان ندادن به قرارداد موقت و سـفـیـد کارفرمایان"

مهرماه مدیر کل کار و رفاه اجتماعی گلستان نـیـز ۴امضاء نخواهد بود. روز 
های مربوط به قوانـیـن کـار  های کارفرمایی را در تهیه لوایح و طرح "تشکل

 مؤثر دانست." 
گیـر  یی پی باید با تماِم نیرو این عناصِر ضِد کارگری را افشاء کرد و با مبارزه

های ضِد کارگری وزیِر کار، ربیعی، خـاتـمـه داد. هـدِف  و منسجم به طرح
اصلی از اصالِح قانون کار در وضعیت کنونی، فراهـم آوردن نـیـروی کـار 
ارزان و مطیع برای انحصارهای امپریالیستی زیِر نام جلب و جذب سرمـایـٔه 

عالوه، اصالِح قانون کار در پـیـونـد بـا اجـرای فـاز دوم  خارجی است. به
ها و نیز در بطِن آزادسازِی اقتصادی در حکم بخشی مـهـم  هدفمندِی یارانه
گیرد. بنابراین، الزم است این نکتٔه ُپر اهمیت و اسـاسـی  از آن، صورت می

 برای کارگران و زحمتکشان موشکافی، توضیح و افشا شود.   
های امنیتی، وزیِر کاِر ضِد کارگرِی دولِت یـازدهـم،  قوۀ قضائیه و دستگاه

اصطالح کارگری و هماهنگی کامل بـا  با استفاده از رهبراِن به -علی ربیعی
ای را به حـقـوِق سـنـدیـکـایـی کـارگـران و  یورِش همه جانبه -کارفرمایان

بـرنـد. بـا وجـود پـیـروِی کـامـِل  پیش مـی های مستقِل کارگری به تشکل
مـهـرمـاه، گـفـت:  ۴تن، روز  های زرِد کارگری از وزارِت کار، هفده تشکل

ساخته] نیازمند اصالح و  "ساختار این تشکیالت [تشکیالِت کارگری دولت
بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است." برای مقابله با جنبِش اعـتـراضـِی 

های اخـیـر وزارِت کـار حـتـی بـه اسـتـفـاده از  رشد کارگری، در ماه روبه
های کارگری نیز دسـت زده اسـت.  عنواِن تشکل هاِی کارفرمایی به تشکل

  شهریورماه، از "فعالیت شـرکـت٢٣برای نمونه، خبرگزاری ایلنا، 
ً
هـای ذاتـا

کارفرمایی خبر داد که با حمایِت وزارِت کـار خـود را نـمـایـنـدٔه کـارگـران 
کنند" خبر داد، و همچنین رئیس انـجـمـن صـنـفـی  ساختمانی معرفی می

شهریورماه، از "تشـکـیـل غـیـر  ١۶رانندگان مسافربری استان مرکزی، روِز 
انجمن صنفی کارگران راننده در این استان" خبر داد، کـه  ۵قانونی حداقل 

کشند و اعضای آن در حـقـیـقـت کـارفـرمـا  "فقط نام کارگری را یدک می
تشکِل کارگری و کارفرمایی  ١۵٠٠توان حدس زد که " هستند." بنابراین، می

ها باشـنـد.  مهرماه، از این نوع تشکل ٧شده از سوی ربیعی در  جدیِد" اعالم
های کارگری، در صورتـی  مسئوالِن دولتی و وزارِت کار در مقابله با اعتراض

که مجبور به مذاکره با نمایندگاِن کارگری شوند، برای چنگ و دندان نشان 
دادن به کارگران، با هماهنگی و همراِه با مسئوالِن قوه قضائیه و مـزدوراِن 

شهریورماه، از مکاتبٔه وزیر کـار،  ٢٧شوند. ایلنا،  سپاه در مذاکرات ظاهر می
بررسِی تـخـلـفـات  “ شعِب تخصصی” ربیعی، با وزیر دادگستری برای "ایجاِد 

مفاِد قانون کار در مراجع قضایی" گزارش داد. بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، 
مهرماه، ربیعی "از تجدید ساخـتـار رسـیـدگـی بـه دعـاوی کـارگـری و  ٧

عبارِت دیگر، عالوه بر چنگ و دندان نشان دادن به  کارفرمایی" خبر داد. به
خواهند به اعمالی مـانـنـِد صـدوِر حـکـِم  گرایان می جنبِش کارگری، واپس

"شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق" برای نمایندگاِن کارگراِن پتروشیمـی 
 رازی، وجهۀ قانونی بدهند. 

ها (یا: حـذِف  ها، یعنی اجراِی فاِز دوِم هدفمندی یارانه با آزاِدسازی قیمت
ها)، رژیم والیِت فقیه شرایِط زندگی کارگران و خـانـوادۀ آنـان را بـه  یارانه

های امنیتی رژیم و وزارت کار  نابودی کشانده است. برنامۀ چندوجهِی ارگان
 در خدمت به

ً
وجود آوردِن فضـای  برضِد جنبش کارگری و سندیکایی، دقیقا

ای مانند  های اقتصادی ضِد مردمی آمیِز برنامه مناسب برای اجرای موفقیت
های اخـیـِر  هدفمندی یارانه ها قرار دارد. طبقۀ کارگر ایران، در مبارزۀ سال

برده است، و نشـان داده  خود، به ماهیِت ضِدکارگری رژیم والیِت فقیه پی
گیری مبارزه است. رژیم والیِت فقیه نیز به ظرفیِت طبـقـۀ  است که آمادۀ پی

سـیـاسـی  -وجود آوردِن تغییرهای واقعی اقتصادی کارگِر کشورمان برای به
واقف است. چنگ و دندان نشان دادن رژیم نشـانـۀ قـدرِت آن نـیـسـت. 

عهـده  فعاالِن کارگری و سندیکاهای مستقِل کارگری، مسئولیِت خطیری به
توان به این همه ظلـم  دهِی کارگران و اتحاِد عمِل آنان، می دارند. با سازمان

 و بهره کشی پایان داد.
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جمهور و یـا نـمـایـنـدٔه  بتوانند رئیس -کاری بدوِن دست -شان های آورند و یا با رأی
های مـهـم،  مجلس مورِد نظرشان را انتخاب کنند. در ایران، همٔه تغییرها و تصمیم

شوند و دسـتـگـاِه  و حکم به جامعه تحمیل می“  فرمان” صورت  از باال به پائین و به
ای در هستٔه مرکزی این فرایند ضِددموکراتیـک قـرار  خامنه فقیه و شخص علی ولی

گرِی حسن روحـانـی، مـحـکـی  دارند. بزک کردِن این سیستم ضِدمردمی با مشاطه
ها و دموکراسـی، و  تـعـهـد،  است برای سنجِش درجٔه درِک واقعی از مقولٔه آزادی

 جمهور رژیم والیی به عملی کردِن آن. اراده، و توانایِی رئیس
خصـوص در  ، و بـه٩٢اش در خرداد  حسن روحانی در هفتٔه آخر کارزاِر انتخاباتی

یی  )، با اشاره٩٢خردادماه  ١٧های تلویزیونی بین کاندیداها ( آخرین برنامه از مناظره
"مـن ویژه در بیان جـمـلـٔه   به -بسته و اجمالی به نبوِد آزادی در جامعه هرچند سر

توانست خود را در مقام شخصیتی متعهد به قانون به  -سرهنگ نیستم، حقوقدانم"
وجـود آمـدِن  بـه  هایی از افکار عمومی امید بـه بینندگانش عرضه بدارد و در بخش

، ٩٢امکانی برای تغییر را دامن بزند. در چند روز پایانی کارزار انـتـخـابـاتـی خـرداد 
ِم  صورتی حساب به

َ
یـقـیـن  که بـه  -“ جنبش بنفش” شده، به حسن روحانی در زیر َعل

اعتباِر این نوع انتقادها از وضع موجود و  اجازه و میدان داده شد تا با  -گر" نبود "فتنه
شدٔه دیگر، موجی را در سطح جامعـه  کاندیدای دستچین ٧بیاِن سخنانی متفاوت با 

میلیون نفر برانگیزد. این حرکتی مـوفـق [بـرای   ١٨کشاندن   پای صندوق برای به
 در راستای همان رهنموِد علی

ً
ای بود کـه در خـطـاب بـه  خامنه رژیم] بود و عمال

نظر از موافق یا مخالف بودن با جمهوری اسالمی،  جامعه، از مردم خواست تا صرف
 خاطر مصالِح ملی در انتخابات شرکت کنند. به

رو بـودِن  گرِی حکومت دیـکـتـاتـوری و روبـه دلیل تداوِم سرکوب در کشور ما، به
های سخت اقتصادی، فشاری که بر مـردم وارد  قشرهای وسیعی از مردم با چالش

شود شرایط عینی و ذهنی جامعه را به دیگ بخاِر  حدی است که بمانند می آید به  می
ترین منفذی در آن، فوران  وجود آمدِن کوچک داغی با فشاِر باال تشبیه  کرد که با به

 با بهره ها را می حرکِت خودجوش توده
ً
گیـرِی  تواند سبب شود. احمدی نژاد نیز دقیقا

هایی از جامعه را به سوی خود جلب  پوپولیستی از همین وضعیت توانسته بود بخش
کند. رژیم والیی هم با توجه به همین وضعیت و هـراس از خـیـزش مـردم  بـه 

عرصه آوردِن دولت اعتدال و تدبیر و امید دسـت  و به ٩٢مهندسِی انتخاباِت خرداد 
زد.  سخنان و نظرهایی که حسن روحانی در نیویورک ابراز کرد، بی شک نشـانـگـر 
مدعیات دورغین یک کارگزار رژیم استبدادی است که در تقابل کامل با وعده ها و 

است. عالوه بـر سـخـنـان حسـن  ٩٠هایش در جریان انتخابات سال  گیری موضع
مـادامـی کـه “بار دیگر تآییدی بر این اصل مهم است کـه: روحانی در نیویورک، 

فقیه است و سه قؤه آن بـه دسـتـگـاه  حکومت بر محوِر [اصِل] والیت
اند، تـغـیـیـر در راسـتـاِی گـذار از  ای وابسته والیت و شخص خامنه

سخنان حسن روحانی در نیویورک آنقـدر    ”. استبداد، امکان پذیر نخواهد بود
تصـمـیـمـی و  اش را در برابر ایـن بـی اند که حاال همان هواداراِن دوآتشه گویا بوده

 بست قرار داده است که ُدِم خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس را!  بن
وجود آوردِن تغییرهای بنیادی و مبارزه برای گذار از دیکتاتورِی حاکـم،  تنها راه به

ها  چالش کشیدِن دستگاه دیکتاتوری از طریق حضور توده بسیج جنبش مردمی و به
شده است. مانورهـای  درنگ و تدقیق های مشخص، بی در صحنه همراه با خواست

وجود آوردن توهم در مورد امکاِن تـغـیـیـر  سیاسی برای مماشات با دیکتاتوری و به
و این مدعـا  “ اعتدال و تدبیر” برای گذار به دموکراسی از طریق امید بستن به دولت 

جدا کرد، عامِل تضعیف جنبش  “ تندروها” ای را از صف  توان علی خامنه که گویا می
گـرایـی حسـن “ اعـتـدال” مان و در ارتباط با  مردمی است.  [در حاشیٔه بحث اصلی
آور شویم که در پاسخ به پرسش فرید زکریـا (در  روحانی بد نیست این نکته را نیز یاد

مصـر، آقـای حسـن روحـانـی  “ المسلمیـن اخوان” یی در نیویورک) دربارٔه  مصاحبه
هـا  های قدرت، با همٔه رقـابـتـی کـه بـیـن آن دفاع از این گروه پرداخت]. جناح به

هـا در  درجریان است، در تداوِم دیکتاتوری والیی با یکدیگر دمسازند و مصـالـح آن
ناپذیری با همدیـگـر دارد، و  فقیه، پیوندهای ارگانیک گسست چارچوب رژیم والیت

، “ طرح خاور میانه جدیـد” حاضر، امر "بقاِی نظام" را در پیوند با اجرایی شدِن  درحال
دوست، در اتحادی بـه وسـعـت  برند. بنابراین، نیروهای مترقی و میهن پیش می به

دوسـت بـاشـد،  تمام ایران،که دربردارندٔه همٔه نیروهای ملی، دموکرات، و مـیـهـن
یـی راهـبـردی کـه مـنـافـع و  همراه با باال بردن سطح مبارزه بر پایٔه تنظیم برنامـه

های مردم و دفاع از حاکمیِت ملی را بازتاب دهد، باید ارکان قدرت در رژیـم  خواست
 والیت فقیه را هدف قرار دهند.

-


