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جنبِش مردمی، و   »تدبیر وامید«دولِت 

 هاِی عینی، و نقِش زحمتکشان واقعیت

 سخنی دوستانه با اصالح طلبان و 
 جنبش اصالح طلبی 

  6ادامه  در صفحه 

مـقـصـِد  ، به١٣٧۶طلبی، در مقطع خرداد  فراینِد اصالحآغاِز 
سیاسی و رفورم اجتماعـی در کشـور و ”  تغییرِ “وجود آوردِن  به

در   ای مـهـم گذر از تحجِر دینی، حرکت سیاسی و اجتمـاعـی
هـا،  کشور ما بوده است. در این مسیر، بـاوجـود فـرازونشـیـب

ها، واقعیت این است کـه  خطاهای تاکتیکی، و فرصت سوزی
، از صـاحـبـان قـدرت ” طـلـبـان اصـالح“ طیف گوناگونی از 

اجتماعـی،  پردازان و فعاالِن سیاسی گرفته تا نظریه”  حکومتی“ 
ــوده ــارزٔه  خــواهــان اجــرای اصــالحــات ب ــب ــد و  در م ان

هـای  ای نظری با نحله ای مستقیم و رویارویی اجتماعی سیاسی
اقتدارگرا و قدرتمنِد "اسالم سیاسِی" دروِن هـرم قـدرت رژیـم 

اند. در پـهـنـٔه جـامـعـه،  فقیه، در خط مقدم قرار داشته والیت

ارگان کمیتٔه مرکزی حـزب  ،“ نامه مردم “ 
در ده سـال اخـیـر دفعـات  تودٔه ایران، به

های کلیدی مشخصی را در تـحـلـیـل  نکته
اقتصادی کشور و دررونـد  -شرایط سیاسی

دهی مبارزه جنبش مـردمـی بـرای  سازمان
گذار از دیکتاتوری مذهبی حاکم موردتوجـه 

ای  طور مثال ما در مقاله قرار داده است.  به
حدود یک   ، یعنی١٣٨٩مردادماه  ٢۵که در 

و بـه  ٨٨سال پس از کودتای انتخابـاتـی 
وضعیـِت -نژاد قدرت رسیدن دوبارٔه احمدی
هـای  گـیـری آن دوره را بررسی کرده، نتیجه

مشخصی مطرح نمـوده، و هشـدارهـایـی 
دادیم. توجه برانگیز آنکه، یا وجـود بـرخـی 
تــغــیــیــرهــا در تــوازن قــوا و انــتــخــاب 

جمهور جدید کـه از  شده رئیس ریزی برنامه
برخی جهات و ازجمله سیاست خـارجـی و 

ای بـرخـوردی مـتـفـاوت بـا  پرونده هسته
نـژاد  بار محمود احـمـدی برخوردهای فاجعه

های اصلی و هشدارهای  گیری دارد، نتیجه
سال  پیش، هنوز بر شـرایـط  ۴حزب ما در 

انـداز  کنونی هم مـنـطـبـق اسـت. چشـم
را که حـزب  ١٣٨٩های پس از سال  تحول

کرده بود، به صحنٔه واقـعـیـت   بینی ما پیش
تبدیل شـد. بـنـابـرایـن، مـوشـکـافـی در 

شده، و سـنـجـِش  های کلیدی مطرح نکته
های عینِی کـنـونـی،  ها در برابر واقعیت آن

برای مبارزٔه جنبـِش مـردمـی در گـذار از 
 تواند سودبخش باشد. دیکتاتوری می
شویم که کمی بـیـش از یـک  یادآور می

سال پس از کودتای انتخاباتی خونیـن کـه 

نتیجه آن به ریاست جـمـهـوری رسـانـدن 
نـژاد در کـوشـشـی بـرای  محمود احمـدی

یکدست کردن حاکمیت  بـود، مـجـمـوعـه  
ــحــران ــا ب ــظــام" ب ــده "ن ــن ــزای ای  هــای ف

هـا و  گریبان بود، و هـرروز جـنـبـه به دست
نـاپـذیـر  های بیشتری از تضاِد آشـتـی گوشه

کرد،  میان مردم و دیکتاتوری حاکم بروز می
ای،  و مخالفت با دیکتاتور، یعنی علی خامنه

اش در آن دوره، یــعــنــی  و نــورچشــمــی
نژاد، فراگیر شده بـود. مـجـمـوعـٔه  احمدی

دستگاه والیت، پس از کودتای انتـخـابـاتـی 
، در افکار عمومی زیـر سـؤال ١٣٨٨خرداد 

هــا،  رفــتــه بــود، و ِســیــر خشــِن تــهــدیــد
ها تنها ابزار  ها، و اعدام ها، سرکوب بازداشت

اش  و حربٔه این مجموعٔه حاکم در رویارویـی
 بـرای و”  سبز جنبِش “ با مردم، ناراضیان، و 

گیری از دگردیسِی مجموع این جنبش  پیش
و تبدیل شدنش به جبهٔه وسـیـعـی بـرضـد 
دیکتاتوری بود. اوضاع اقـتـصـادی هـرروز 

و گذران زندگی و معیـشـت   شد، تر می وخیم
هـای اجـتـمـاعـی  مردم، از قشرها و طبقـه

دشوارتر  -جز اقلیتی کم شمار به -گوناگون 
ها رو بـه افـزایـش بـود.  شد: اثِر تحریم می
هـای  دیـگـر، مـخـرج مشـتـرک عـبـارت به

یـعـنـی  -عینی مشخصی، برآمده از شرایِط 
عدالتـی  سرکوِب حقوق سیاسی و فزونِی بی

ضـرورِت “ طور دائم موضـوع  به -اقتصادی

آزادسازي اقتصادي، معيشت و 
 امنيت شغلي زحمتكشان

تاریِخ معاصِر جهـان نشـان داده اسـت کـه عـاقـبـِت 
گـونـه  های دیکتاتوری و ضِدمردمی یکسان است؛ این رژیم
فقیه، برای حفظ و بقای خـود  ها، ازجمله رژیم والیت رژیم

اجتماعی ضدمردمی دیکتـه  -های اقتصادی اجرای برنامه
شان بـه  شده از سوی نهادهای امپریالیستی را هدف اصلی

اقتصادِی را رفسنجانی ”   تعدیِل ”های آورند. برنامه شمار می
سـازی  با مقررات زدایی در محیط و روابِط کار و خصـوصـی

زیـر عـنـوان اصـالِح ”    تعدیل“ ازآن، این  آغاز کرد، و پس
سـازِی  ساختاِر اقتصادی ادامه یافت و سـپـس، بـرای آزاد

کامِل اقتـصـاد، دولـِت ضـِدمـلـی ”  آزادسازی“ ها و  قیمت
پیش برد.  آن را به”  ها هدفمندِی یارانه“ نژاد با ترفنِد  احمدی

کارگزاراِن رژیمی که به مردِم خود چنگ و دنـدان نشـان 

  2ادامه  در صفحه 

  9و  8ادامه  در صفحات 

هفتٔه گذشته، همزمان با اعالم بانک مرکزی دربارٔه رشِد 
مثبِت اقتصادی، حسن روحانی نـیـز در سـفـری کـه بـه 

جنوبی داشت، در سخنانی ادعا کرد که وضـعـیـت  خراسان
درصد بـه  ۴٠رشِد مثبت رسیده است و تورم از  اقتصادی به

درصد کاهش یافته است. اعالِم این آمارهـا و ادعـاهـا  ١٧
دربارٔه وضعیِت اقتصادی، اظـهـارنـظـرهـای گـونـاگـونـی 

دنـبـال آورد.  درارتباط با طرح چنین ادعاها و آمارهایی را به
ــه ــٔه  ب ــام ــزارش روزن ــی  دی ۴، ” شــرق“ گ ــان ــاه، روح م

دانید ما از آغاِز این دولت با دو مـعـضـل بسـیـار  می” گفت:

شده درارتباط  تأملی بر آمارهاِی ارائه
 با رشِد اقتصادی و کاهِش تورم

  10ادامه  در صفحه 
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ها سال است در تأمین منافع ما شکست  ما به رویکردی منسوخ که ده “
سازی روابط میان دو  خورده است پایان خواهیم داد، و در عوض، عادی

 (از پیام تلویزیونی باراک اوباما)” کشورمان را آغاز خواهیم کرد.
وجه به معنای آن نیست که اصل موضوع حل شده  ها به هیچ این تصمیم “

است. محاصرٔه اقتصادی، تجاری و مالی، که آسیب انسانی و اقتصادی 
 ”آورد، باید پایان یابد. عظیمی به کشور ما وارد می

 (از پیام تلویزیونی رفیق رائول کاسترو) 
 

) اتفـاق مـهـمـی در صـحـنـٔه سـیـاسـت ٢٠١۴در روزهای پایانی سال میالدی جاری (
جمهورهای کوبا  المللی رخ داد که بسیار خبرساز شد. رائول کاسترو و باراک اوباما، رئیس بین

آذر اعالم کردند کـه در  ٢۶های تلویزیونی جداگانٔه خود در روز چهارشنبه  و آمریکا، در پیام
ها مذاکره به آن دست یافتند، عالوه بر آزاد کردن زنـدانـیـان از دو  پی توافقی که پس از ماه

سـال، و درنـهـایـت  ۵۵طرف، برای برقراری مجدد رابطٔه دیپلماتیک پس از نـزدیـک بـه 
هایی برخواهند شـد. گـفـتـنـی  اقتصادی میان دو کشور نیز گام-سازی روابط سیاسی عادی

) ١٣٣٨مـیـالدی (دی مـاه ١٩۵٩است که پس از انقالب دموکراتیک کوبا در اواخر سال 
دولت آمریکا به مخالفت با دولت انقالبی برخاست و از همان آغاز، رابطٔه دیپلماتیک خود را 
با دولت نوین کوبا مـحـدود کـرد. سـپـس دولـِت دوایـت آیـزنـهـاور، کـه در آن زمـان 

جمهوری آمریکا را به عهده داشت، طراحی و اجرای یک تجاوز نـظـامـی بـه قصـد  ریاست
براندازی دولت تازٔه کوبا را محّول به سازمان سیا کرد. پس از انتخاب شدن جان ِاف کـنـدی 

معروف شد، ” ها تجاوز خلیج خوک“جمهوری آمریکا، این عملیات نظامی که به نام  به ریاست
توسط سازمان سیا و با استفاده از نیروهای ضدانقالبی کوبایی که توسط سیا آموزش نظامی 

به اجرا گذاشته شد. نیروهای تجاوزکار با مـقـاومـت  ١٣۴٠دیده بودند، در اواخر فروردین ماه 
حماسی نیروهای مدافع انقالب مواجه شدند و به فاصلٔه دو روز، شـکـسـت سـنـگـیـنـی را 

اقتصادی خود را با کـوبـا -متحمل شدند. در پی این تجاوز بود که آمریکا تمام روابط سیاسی
 قطع کرد و به مدت بیش از نیم قرن کوبا را تحت محاصرٔه شدید اقتصادی قرار داد.

گذرد، دولت آمریکا هرگز از تالش برای سـرنـگـونـی  هایی که از آن روزها می در تمام سال
دولت سوسیالیستی کوبا باز نایستاد. ازجمله، به کمک نیروهای ضدانقالبی کوبایی کـه بـه 
طور عمده در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا مستقرند، دست به عملیات تروریستی و 

ها در داخل خاک کوبا و سرنگون کردن هواپیماهای مسافربری زد، یا برای ترور  انفجار هتل
ویژه رفیق فیدل کاسترو، بارها توطئه چید. ولی اکنون پس از بیش از پـنـج  رهبران کوبا، و به

دهه مداخله و تجاوز و محاصره برای منزوی کردن کوبا و بـرانـدازی دولـت انـقـالبـی آن، 
این پنجاه سال گذشته نشان داد که منزوی کردن [کوبا] “ کند که  پرزیدنت اوباما اعتراف می

مقـاومـت ”.  ای در پیش بگیریم مؤثر نبوده است. اکنون زماِن آن رسیده است که رویکرد تازه
دولت و مردم کوبا و رهبری استوار رفیق فیدل کاسترو و حزب کمونیـسـت کـوبـا در بـرابـر 

های متوالی آمریکا نسبت بـه کشـور کـوچـک  گرایانه و خصمانٔه دولت های مداخله سیاست
هـا،  رغـم هـمـٔه دشـواری کوبا، و پیگیری آنها در حفظ و توسعٔه سوسیالیسم در آن کشور به

های پنجاه و چند سال اخیر آمریکا نسبـت بـه  ترین عامل در شکست سیاست تردید مهم بی
های سوسالیستی اروپای شرقی  کوبا بوده است. حّتٰی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دولت

اش را از  ترین شریکان اقتصـادی ترین و مهم ، که باعث شد کوبا بزرگ١٣٧٠در اوایل دهٔه 
ت و دولـت و حـزب 

ّ
دست بدهد و متحّمل کمبودهای شدیدی بشود، باز هم عزم و ارادٔه مل

های براندازانٔه آمریکا موفق شود. از دیگر عواملی کـه  کمونیست کوبا بود که اجازه نداد طرح

در تصمیم اخیر دولت اوباما در تجدید نظر در روابط آن کشـور بـا 
های دمـوکـرات و  تأثیر نبوده است، به قدرت رسیدن دولت کوبا بی

چپگرا در بسیاری از کشورهای آمریکای التین است کـه روزگـاری 
ملک ِطلق و حیاط خـلـوت امـپـریـالـیـسـم آمـریـکـا و پـایـگـاه 

هـای  های خشن نظامی بودند. نیـروی جـمـعـی دولـت دیکتاتوری
هـای  چپگرا در قارٔه آمریکا، اکنون وزنٔه سنگینی در برابر سـیـاسـت

جویانٔه آمریکاست. برای نمونه، کوبا تا کنون از شـرکـت در  مداخله
 ١٣٧٣که نخستیـن بـار در آذر مـاه ”  نشست سران قارٔه آمریکا“ 

) برگزار شد، کنار گذاشته شده بود، اّما در پی توافق ١٩٩۴(دسامبر 
های آمریکا و کوبا، رائول کاسترو در سـخـنـرانـی  اخیر میان دولت

آذر اعالم کرد کـه  ٢٠خود در جلسٔه پارلمان آن کشور در روز شنبه 
) در پاناما ٢٠١۵(آوریل  ١٣٩۴در نشست آتی سران در فروردین ماه 

 شرکت خواهد کرد.
 

 دوستان کوبایی آزادی میهن
در نخستین گام در راه برقراری مجدد روابط دیپلماتیـک، دولـت 

سال پیش به جـرم  ١۶آمریکا اعالم کرد که سه مأمور کوبایی را که 
در آمریکا دستگیر و سپس زندانی شـده بـودنـد، آزاد ”  جاسوسی“ 

های آنتونیو ِگـِررو،  دوست کوبایی، به نام خواهد کرد. این سه میهن
هراردو هرناندز و رامون البانینو، جزو یک گروه پنج نفری مـأمـوران 
ضدتروریستی کوبایی بودند که دولت کوبا برای گردآوری اطالعـات 

های تروریستی و ضدانقالبی کوبایی به شهر میامـی  امنیتی از گروه
آوری ایـن  در ایالت فلوریدا فرستاده بود. هدف این بود که با جـمـع

های انتظامی و امـنـیـتـی  اطالعات و گذاشتن آنها در اختیار مقام
آمریکا (که از فعالیت این مأموران کوبایی خبر داشتند)، دولت کوبـا 

ها به خاک کوبا را  های تروریستی مکرر این گروه بتواند جلوی حمله
بگیرد. اّما وقتی این مأموران کوبایی اطالعات خود را در اخـتـیـار 

گرایانٔه آمریکا در  های مداخله شکست سیاست

 برابر عزم راسخ کوبا برای تداوم سوسیالیسم

 15ادامه  در صفحه 

رائول کاسترو و باراک اوباما، در مراسم یادبود  ماندال 

 کمک مالی رسیده
 دالر ۵٠از مشهد                               -آذر  ١۶به یاد جان باختگان 
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 ادامه  شكست سياست هاي مداخله  ...
هـا را  عـوض آنـکـه تـروریسـت پلیس فدرال آمریکا قرار دادند، پلیس آمریکا به

را دستگیر کرد که به فاصلٔه کمی، ”  کوبایی ۵“   ١٩٩٨بازداشت کند، در سپتامبر 
سال گـذشـتـه،  ١۶به جرم جاسوسی از آمریکا محاکمه و زندانی شدند.  در تمام 

خـواه و مـدافـع  به همراِه نیروهای تـرقـی”  کوبایی ۵“ های  دولت کوبا و خانواده
ویژه در آمریکا، تـالش زیـادی بـرای  حقوق بشر در سراسر جهان، ازجمله و به

دوسـتـان  کردند. در سه سال گذشته، دو تن از ایـن مـیـهـن”  کوبایی ۵“ آزادی 
کوبایی، رنه گونزالس و فرناندو گونزالس، پس از گذراندن دورٔه زندان خـود، آزاد 

آذر آزاد شدند و بـا  ٢۶شدند، ولی سه نفر از آنها همچنان زندانی بودند، که روز 
ت کوبا بازگشتند.

ّ
 افتخار به آغوش خانواده و مل

های آمریکا، دولت کوبـا یـک  مانده در زندان در مقابل آزادی سه کوبایی باقی
سال بود کـه  ٢٠کرده است و  های برای آمریکا جاسوسی می کوبایی را که سال

در کوبا زندانی بود، آزاد کرد. همچنین، در اقدامی بشردوستانه، دولت کوبا یـک 
سال بود که در کوبا به جرم وارد  ۵زندانی آمریکایی دیگر به نام آلن گروس را که 

های غیرقانونی (تحت پوشش یک انجمن مذهبی) به کوبا زندانی  کردن دستگاه
 بود، آزاد کرد و به آمریکا بازگرداند. 

های دو کشور کوبا و آمریکا در حدود  های منتشر شده، مقام بر اساس گزارش
یک سال و نیم بود که با یکدیگر در حال مذاکره بودند. بـیـشـتـر مـذاکـرات در 
کشور کانادا انجام شده بود، و آخرین دور گفتگوها نیز در واتیکان صورت گرفت. 

های این گفتگوهـا بـرای آزادی  پاپ فرانسیسکو، پاپ اعظم کاتولیک، میانجی
هـا، پـرزیـدنـت  زندانیان کوبایی و آمریکایی بوده است. بر اساس گزارش رسـانـه

هـا سـال  اوباما در یک تماس تلفنی با پرزیدنت رائول کاسترو موافقت کرد که ده
ای دوستانه میان آمریـکـا و  دشمنی با کوبا را کنار بگذارد و در راه برقراری رابطه

کوبا گام بردارد. حدود یک سال پیش بود که در مراسم یادبود نلسون مانـدال در 
هـای خـبـرنـگـاران صـحـنـٔه دسـت دادن ایـن دو  آفریقای جنوبی، دوربیـن

جمهور را ثبت کردند. پیش از این، فقط یک بار در جریان برگزاری مجمـع  رئیس
بیل کلینتون و رفیق فیدل کاسترو بـا  ١٣٧٨عمومی سازمان ملل متحد در سال 

کردند. پرزیدنت رائول کاسترو در پیام تلویزیونی خود به ”  سالم و علیک“ یکدیگر 
ما پس از گفتگوهایی که در بـاالتـریـن سـطـح [بـا “ مردم کوبا و جهان گفت: 

های آمریکایی] داشتیم، ازجمله مکالمٔه تلفنی دیروز من با پرزیدنت اوبامـا،  مقام
ـت  ایم برای حل توانسته

ّ
وفصل برخی از امـور مـورد عـالقـٔه مـتـقـابـل دو مـل

مان را تجدیـد  هایی حاصل کنیم... ما توافق کردیم که روابط دیپلماتیک پیشرفت
بر اساس گفتگوهای انجام شده میان دو کشور، دولت آمریکا اعالم کرد ”.  کنیم

زودی سفارتخانٔه خود را در هاوانا، پایتخت کوبـا،  که پس از بیشتر از نیم قرن، به
باز خواهد کرد. در مقابل، کوبا نیز سفارتخانٔه خود در واشنگتن را باز خواهد کرد. 
بر اساس بیانیٔه منتشر شده توسط کاخ سفید، پرزیدنت اوباما، جان ِکـری وزیـر 

های کـوبـایـی،  امور خارجٔه آمریکا را موظف کرده است که ضمن گفتگو با مقام
برای برداشتن کوبا از فهرست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم اقـدام کـنـد. 

دولت کوبا را جزو کشورهای حامی تروریسم قلمـداد  ١٣۶١دولت آمریکا از سال 
کرد. گفتنی است که میزبانی و نقش مؤثر دولـت سـوسـیـالـیـسـتـی کـوبـا در 

و دولت کلمبیا، با هدِف پـایـان دادن بـه ”  فارک“ های  گفتگوهای میان چریک
مناقشٔه نظامی و برقراری صلح و همکاری میان آنها، تردیدی باقی نگذاشت کـه 

فقط حامی تروریسم نیست، بلکه بنا به اصول سیاسی دموکراتـیـک  دولت کوبا نه
 بندد. خود، همٔه تالش خود را به سود صلح و آرامش به کار می

کنار گذاشتن دشمنی با کوبا و برقراری روابط دوستانـه بـا آن کشـور، مـورد 
ویـژه در  های انجام شده در آمریکا، به حمایت مردم آمریکا نیز است. نظرسنجی

های اخیر، نشان از آن دارد که اکثریت عظیمی از مردم آمریکـا خـواسـتـار  سال
ها  سازی رابطٔه دولت آمریکا با دولت سوسیالیستی کوبا و پایان دادن به ده عادی

وآمد شهروندان آمریکایی به ایـن  سال محاصرٔه اقتصادی کوبا و ممنوعیت رفت
درصـد  ٧٩کیلومتری جنوب آمریکا هستند. ازجـمـلـه،  ١۵٠جزیرٔه کوچک در 
سازی روابط آمریکا با کوبـا  تبارهای ساکن فلوریدا خواستار عادی جمعیت کوبایی

های سیاسی راسـتـگـرایـی  هستند. البته هنوز هم در آمریکا نیروها و شخصیت
های جنگ سرد و محاصرٔه اقـتـصـادی  هستند که خواستار ادامٔه همان سیاست

کوبا و سرنگونی دولت سوسیالیستی آن کشورند. یکی از اینها، ِجب بوش، بـرادر 
کوچک جورج دبلیو بوش، فرماندار سابق ایالت فلوریدا، و از نامزدهای احتمالی 

خواه است. او مـعـتـقـد  جمهوری آتی آمریکا از حزب جمهوری انتخابات ریاست
پاداشی است به رفتـارهـای “ است که اقدام اخیر پرزیدنت اوباما در ارتباط با کوبا 

ِکین نیـز، کـه رقـیـب  خواه جان مک سناتور جمهوری”.  شریرانٔه برادران کاسترو

اش بود، اوباما را متهم کرد  جمهوری انتخاباتی باراک اوباما در دورٔه اّول ریاست
را ”  مماشات با دیکتاتورهای خودکامه، اراذل و اوباش، و دشمنان“ که سیاست 

ِتـد کـروز، ”.  دهـد نفوذ آمریکا در جهان را کـاهـش مـی“ دنبال کرده است که 
خواه ایالت تگزاس نیز از مخالفان برقراری مجـدد رابـطـه بـا  سناتور جمهوری

پرزیدنت اوباما با این کار خـود جـان “ گوید که  کوبای سوسیالیستی است و می
ای بسـیـار  این معامله“ و اینکه ”  ای به برادران کاسترو داده است اقتصادی تازه

باوجود هـمـٔه ایـنـهـا، ”.  بسیار بد است که به داللی دولت اوباما صورت گرفت
ترین تغییرهایـی  ما در چارچوب مهم“ پرزیدنت اوباما در پیام خود اعالم کرد که 

ایـم، بـه رویـکـردی  مان داده های سال گذشته در سیاست ۵٠که در بیشتر از 
ها سال است در تأمین منافع ما شکسـت خـورده اسـت پـایـان  منسوخ که ده

سازی روابـط مـیـان دو کشـورمـان را آغـاز  خواهیم داد، و در عوض، عادی
 ”.خواهیم کرد

های اعالم شدٔه دولت آمریکا در راه برقراری مجدد رابـطـه بـا  از دیگر اقدام
های مسافرت به کـوبـاسـت کـه شـامـل دیـدارهـای  کوبا، کاهش محدودیت

یـی،  نگاران و کارشناسان حـرفـه خانوادگی، دیدارهای رسمی، مسافرت روزنامه
های عمومی است. باوجود این، سفر  های آموزشی و مذهبی، و نمایش فعالیت

به کوبا در قالب گردشگری هنوز برای مردم آمریکا ممنوع باقی خواهد مـانـد. 
هـای  های بانـکـی و کـارت عالوه، روابط بانکی و امکان استفاده از حساب به

اعتباری میان نظام بانکی دو کشور تسهیل خواهد شد. همچنین، دو کشور در 
های مورد عالقٔه دو طرف، ازجمله امور مهاجرت، برخورد با قاچاق مـواد  زمینه

 زیست همکاری خواهند کرد. مخّدر، و حفاظت از محیط
 

 محاصرٔه اقتصادی باید برداشته شود
اقدام تاریخی اخیر در آزاد کردن زندانیان و برقراری مجدد رابطٔه دیپلماتیک 

دوست جهان، ازجمله حـزب تـودٔه  آمریکا با کوبا مورد استقبال نیروهای صلح
دوسـت  ایران، قرار گرفت. اّما دولت کوبا و همٔه نیروهای دمـوکـرات و صـلـح

جهان خواهان رفع کامل محاصرٔه اقتصادی کوبا هستند که به بیان پرزیـدنـت 
اش، و تأیید شماری از حقوقدانان آمـریـکـایـی،  رائول کاسترو در پیام تلویزیونی

اش  جزو اختیارهای اجرایی پرزیدنت اوباما است، اگرچه او در پیام تلـویـزیـونـی
این موضوع را محّول به تصویب کنگرٔه آمریکا کرد که با شروع سال مـیـالدی 

خواه خـواهـد بـود.  کاران حزب جمهوری ) اکثریت آن با محافظه٢٠١۵جدید (
های اقـتـصـادی ” تحریم“اقتصادی کوبا توسط آمریکا، محدود به ” محاصرهٔ “ 

ها و نهادهـا  های تنبیهی برضد همٔه دولت نیست، بلکه شامل مجازات و اقدام
شود که به نوعی با کوبا مراودٔه اقتصادی یـا مـالـی داشـتـه  هایی می و شرکت

باشند، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی. رفع محاصرٔه اقتصادی کوبا از سـال 
تا کنون، هر سال در سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن بـه رأی  ١٣٧١

گذاشته شده است که اغلب فقط دو رأی مخالف به آن داده شده است، یـکـی 
 توسط آمریکا و دیگری توسط اسرائیل!

ها سالٔه دولت کوبا و بشردوستان جهـان، تـخـلـیـٔه  های ده از دیگر خواست
تریـن  در خاک کوباست، که یکی از مخوف”  گوانتانامو“ پایگاه نظامی آمریکایی 

 های آمریکا در آن قرار دارد. گاه های امنیتی و شکنجه زندان
اجـتـمـاعـی -اقتصـادی-دو کشور همسایٔه کوبا و آمریکا مسیرهای سیاسی

کنند. ولی به شرط رعایت اصل عدم مداخله و احترام بـه  متفاوتی را دنبال می
استقالل یکدیگر، که تا کنون همیشه از سوی آمریکا نقض شده اسـت، ایـن 

های دوجانبه بپردازند و روابـط  توانند در کنار یکدیگر به همکاری دو کشور می
یی با یکدیگر داشته باشند. رفیق رائول کـاسـتـرو، دبـیـر اّول حـزب  دوستانه

جمهور کوبا، در سخنـرانـی خـود در پـارلـمـان کـوبـا  کمونیست کوبا و رئیس
کس نباید انتظار داشته باشد کـه کـوبـا بـرای  هیچ“ صراحت اعالم کرد که  به

هایی که بیشتر از صد سال است بـرای آنـهـا  بهبود روابطش با آمریکا از آرمان
این در حالی است که روز پیش از آن، بـاراک ”.  پیکار کرده است دست بردارد

اوباما در یک کنفرانس خبری اشاره کرده بود که آمریکا در صـورت داشـتـن 
تواند تغییرهای سیاسی و اقتصادی در آن  رابطٔه مستقیم با مردم کوبا، بهتر می

 پیش ببرد. کشور را ترغیب کند و به
هـای  حزب تودٔه ایران در ارتباط با شکست تاریخـی سـیـاسـت

جویانه و ضدکوبایی دولت آمریکا در نیـم قـرن گـذشـتـه،  مداخله
پیروزی جنبش همبستگی با مردم کوبای سوسیالیستـی و آزادی 

ای صـادر کـرد  های آمریکا، بیانیه دوستان کوبایی از زندان میهن
 که در پایگاه اینترنتی حزب توده ایران منتشر گردید. 
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زیری در پایتخِت کشور خود از نمـایـنـدگـاِن  دهند، مثِل دانش آموزاِن سربه می
کشـی از مـردِم خـود را  پول علِم بـهـره المللی  بین  نهاِد امپریالیستی صندوق

المللی پول، کریستین الگـارد،  آموزند؛ و در دیدار با مدیرعامل صندوِق بین می
های حـاکـم بـر مـرحـلـۀ دوم  سیاست“ در آمریکا، رئیِس بانِک مرکزِی رژیم 

را ”  ویژه نوع نگاِه ریاسِت محترِم جمهوری [روحـانـی] ها... به هدفمندِی یارانه
ای از تکامِل خـود رسـیـده  چنان مرحله کند. این روند به آن برای او تشریح می

ریـاسـت مـحـتـرِم “ ، ٩٣مرداِد  ٣٠، روِز ” رسانه ملی“ است که حتی در تقبیِح 
چرا صنـدوِق “ گوید:  والیِت فقیه باافتخار می”  ضِد استکبارِی “ رژیِم ”  جمهوری

های خارجی باید بگویند که کـار دولـِت  المللی پول و بانِک جهانی و رسانه بین
نظیر بـوده و چـرا  توسعه کم ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال

در ”  آزادسازی اقتصـاد“ هاِی  در زیر به تبعاِت ویرانگر برنامه”  صداوسیما نگوید.
ها بر معیشت، امنیِت شغلی و منافِع طبقاتـی  تولیِد ملی و اثراِت ضِد مردمی آن

 کارگراِن کشورمان اشاره خواهیم کرد. 
و تقسیِم ”  سازی خصوصی“ ، سیاسِت ” آزادسازی اقتصادی“ هاِی  یکی از پایه

ای مـانـنـِد  های ضِد مردمی سرمایه های ملی بیِن کارگزاران و وابستگاِن رژیم
رژیم والیِت فقیه است. به تبعاِت یک نمونه از این نوع چپاوِل امواِل ملی اشاره 

در سـاِل “ خبرگزارِی ایلنا:  ٩٣آذرماه  ١٩و  ١٨های  کنیم. بر اساِس گزارش می
گـذاری سـبـز)...  های چهارگانه سرمـایـه نفر در (شرکت ۶٠٠... نزدیک به ٨۶

کـارگـر را  ١۴٢مشغول به کار بودند. ...کارفرما از خردادماه امسال... حـدود 
کنند که از ایـن  کارگر در شرکت... کار می ٧٠اکنون  اخراج کرده است. ... هم

کارگر رسمی هستند و سایر کارگران با قراردادهای سفید امضاء کـار  ۴۵تعداد 
هاِی چهارگانـه) بـه سـه گـروه  کنند. ... کارگراِن هما مرغ (یکی از شرکت می

هـزار ٨۵٠هزار تومان، گـروه دو ٧۵٠ای که گروه یک  گونه شوند به تقسیم می
تـأخـیـر “ در اعتراض بـه ”  گیرند. هزار تومان حقوق می٩۵٠تومان و گروه سه 

ای به فرمانـدار مـهـابـاد  نامه ، کارگراِن شرکت” چندین ماهه در پرداخت حقوق
گذاری سبز زیـرمـجـمـوعـه شـرکـت  شرکت سرمایه“ اند:  ارسال کرده و نوشته

... بـه ٨۶گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران بوده که در سال  سرمایه
هـا و  بخش خصوصی واگذارشده است... با اخذ تسهیالت هنگفت از بـانـک

مؤسسات مالی و عدم توان بازپرداخت و از طرفی فـروش چـنـدیـن واحـد و 
بـه ”  بـار وضعیت بحرانی، بسیار نابسامـان و فـالکـت“ های مجموعه با  دارایی

سازی و  عبارِت دیگر، بعد از خصوصی به”  دهد. حیات اقتصادی خود ادامه می
فـروِش “ پرداخِت حقوق، با تبعیض مزورانه برای ایجاِد شکاف در بیِن کارگران، 

، و ” هـا اخذ تسهیالِت هنگفت از بانک“ ، ” های مجموعه چندین واحد و دارایی
به منـابـع مـالـی کـالنـی   شرکت”  خصوصی“ ها، صاحباِن  عدِم بازپرداخت آن

اند؛ ولی عالوه بر اخراج بخش بزرگی از کـارگـران، عـدِم دریـافـت  یافته دست
، قراردادهای سفید امضاء و تأخیر چندین ماهه در پرداخـت ” کاری حق اضافه“ 

 مانده کارگران گردیده است.  حقوق، نصیِب باقی
ها و افـزایـِش  به اسارت کشیدِن کارگران از طریِق نابودِی امنیِت شغلِی آن

اسـت. ”  آزادسـازی اقـتـصـاد“ هاِی  کشی، یکی از اجزاِء مهِم برنامه سطِح بهره
وزیِر امنیتی علی ربیعی، یکی از بانیاِن قراردادهای موقِت کار در رژیـم والیـِت 

اصالِح قـانـوِن “اصطالح  فقیه است؛ و در چند ماِه اخیر تالِش فراوان برای به
آبـان  ١٣و دادِن حِق کامِل اخراِج کارگران به کارفرمایان کرده است. روِز ”  کار

درصد کل  ٩٣وضعیت بیش از “ از وزارِت کار،  نوشت:   خبرگزارِی مهر، به نقل
 یک ٣ماهه،  قراردادهای کار به موقت یک

ً
” ساله تغییریافته است. ماهه و بعضا

بـاِر  آذرماه، در این مورد و وضعیِت اسف ٢۴به چهار گزارش در ایلنا فقط در روِز 
نفر از کارگران نقاش شاغل در منطقه ویژه  ٢٠حدود “ کنیم:  کارگران اشاره می

ماه تأخیر در پرداخت  ۴عسلویه توسِط شرکت پیمانکاری قنوایی... بعدازآنکه به 
حسـاب و اخـراج  اند، وادار به امضای برگه تسویـه دستمزدشان اعتراض کرده

آهن طبس که تحت قرارداد با شرکـت  نفر از کارگران راه ٢٠؛ "بیش از ” اند شده
مشغول به کار بودند، باوجود سپری شدن یک ماه از ”  نادران فردا“ پیمانکاری 

سال حق سنوات خـود  ۴ماه حقوق و بیش از  ٢تا  ١اتمام قرارداد کارشان بین 
در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق... تعـدادی “ ؛ ” اند را دریافت نکرده

از کارگران قراردادی اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان دشتستـان... در 
کارگر با قراردادهـای  ۶٠مقابل ساختمان اداری شرکت... تجمع کردند. ... این 

؛ و  درنهایـت، در ” کنند سال است در مجموعه... کار می ٢٠ساله بیش از  یک
، کارفرمای کارخـانـه ” باوجود حجم باالی تولید” کارخانه قند کامیاب اصفهان:

نفر از کارگران کارخانه را  ١۵٠های دی و بهمن سال گذشته  حقوِق معوقۀ ماه
 ٣٠پرداخت نکرده است. با تماِم این اوصاف، بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، روِز 

دغدغـه دولـت تـأمـیـن “ تن، معاوِن ربیعی، گفت:  ، سید حسن هفده٩٣آبان 

 ”امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.
، رژیم والیِت فقـیـه ” وری مزد و بهره“ در هشت ماِه اخیر، با استفاده از ترفنِد 

پیش برده است. ولی بـه  ای را براِی آزادسازی مزِد کارگران به یورِش همه جانبه
علِت مقاومِت کارگران و براِی پیشبرِد هدِف دیگر خود جهِت تغییِر قانوِن کـار، 

طـوِر  رژیم ضِد مردمی والیِت فقیه در رابطه با آزادسازی کامِل مزِد کارگران بـه
آذرمـاه  ٢۵نشینی کرده است. با وصِف اینکه بر اساِس گـزارِش  مقطعی عقب

؛ و ” هزار تـومـان اسـت ٢٠٠میلیون و  ٣هزینه خانوار کارگری معادل “ ایلنا: 
پنجم خِط فـقـر اسـت؛ و  هزارتومانی کارگران کمتر از یک۶٠٩حداقِل حقوِق 

 ،
ً
هـزار تـومـان  ۵۶٠درصد بازنشستگان شهرداری (تهران) کمتر از  ٧٠“ مثال

، ایلنا)؛ و بر اساِس گفتۀ مدیرعامـل ٩٣خردادماه  ١٧” ( کنند حقوق دریافت می
در جامعه تحت پوشش این سـازمـان “ سازمان تأمین اجتماعی تقی نوربخش: 

درصـد افـراد حـداقـل  ۵۶شود  که حدود نیمی از جمعیِت کشور را شامل می
، ایلنا)؛ بـا ٩٣خردادماه  ١٠” ( کنند ) هزار تومان دریافت می۶٠٩حقوق یعنی (

هاِی انتخاباتی روحانی و  کارگران، خالِف وعده ٩۴فرارسیدن زماِن تعییِن مزِد 
تـومـان بـه  ۵٠٠با استفاده از ترفندهایی مانند افزایِش مزایاِی پایه سنواتی از 

مـزِد “ عوِض حِق مسـلـِم کـارگـران، و  تومان در روز، ارائه سبِد کاال به ١٠٠٠
براِی ایجاِد شکاف، رژیِم ضِد مردمِی والیـِت ”  دوگانه برای مشموالِن قانوِن کار

را نیز دارد. نباید گذاشت یورِش جدیِد واپسگـرایـان  ٩۴فقیه نیِت یورش به مزِد 
 به مزد و منافِع طبقاتی کارگران عملی شود.

یکی از دستبردهاِی مهِم رژیِم والیِت فقیه به منافِع طـبـقـاتـی کـارگـران و 
در راسـتـاِی ”  هـا هـدفـمـنـدِی یـارانـه“ زحمتکشان اجراِی قانوِن ضِد مردمِی 

و کمِک بـه تـولـیـد، ”  ها هدفمند کردِن یارانه“ ها بود. با ترفنِد  سازی قیمت آزاد
ای را به تولیِد ملی آغاز کرد و سـبـِب  نژاد یورِش گسترده دولِت ضِد ملِی احمدی

ها کارگر گردید. با همان ترفنِد حمایت  ویرانی هزاران کارخانه و بیکارِی میلیون
، فاِز دوِم قانوِن ضِد مردمـی را اجـرا ” تدبیر و امید“ از تولید، دولِت ضِد مردمی 

های اولیۀ خود، هـر  کند. خالِف وعده کرد و صحبت از اجراِی فاِز سوِم آن می
نژاد و روحانی از پرداخِت سهِم تولید از درآمدهای  دو دولِت ضِد مردمِی احمدی

آذرماه خبرگـزاری  ٢۴ها خودداری کردند؛ و بنا بر گزارِش  حاصله از حذِف یارانه
قـیـمـت ”  درصـدِی  ٣٠تا  ٢٠“ مهر، رژیم والیِت فقیه دوباره صحبت از افزایِش 

کند. در شرایطی که بر اساس گزارِش خبرگـزاری مـهـر،  های انرژی می حامل
امروز قدرِت خرید کـارگـران بـه ” کند: تن اعالم می حتی معاوِن وزیِر کار هفده

درصـد درآمـد  ۴٠های واقعی رسیده است... بیش از  سوم هزینه کمتر از یک
مصرِف ناِن “ )؛ و ٩٣آبان ماه  ٣٠” ( مزدبگیران بابت درمان هزینه شده [است]

 ٩٢کیلوگـرم در سـال  ۴٧٢به  ٨۴کیلوگرم در سال  ۶٩٠نفره از  ۴یک خانواِر 
هـدفـمـنـدی “ )؛ در راستاِی اجراِی قـانـوِن ٩٣آذرماه  ٢۵” (یافته است کاهش
و آزادسازی قیمِت نان، کارگزاراِن ضِد مردمِی رژیم والیِت فقیه قیمِت ”  ها یارانه

آذرمـاه،  ٢۴درصد افزایش دادند. بنا بر گزارِش ایسنا، روِز  ٣٠نان را حداقل تا 
غالمرضا مصباحی مقدم، عضِو کمیسیون برنامه و بودجه مجلِس سرسپردگان 

در “ شـد و گـفـت: ”  جامعه ۶-۵دهک “ به والیت، خواستار قطِع یارانه نقدی 
میلیارد دالر خودروهای لوکس وارِد کشور شد... نیمی از  ٢بر  سال گذشته بالغ

در ”  شـده اسـت. تولیداِت شرکِت پورشه آلمان توسِط خریداراِن ایرانی خریداری
، سـیـد ٩٣آذرماه  ١١ها، بنا بر گزارش ایسنا، روِز  رابطه با ارائه گندم به خبازی

دولـت... در “ جواد تقوی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، گـفـت: 
” شـود. هزار میلیارد تومان ضرر و زیان را مـتـقـبـل مـی ١١سطح کالن حدود 

ها تـعـلـق دارد.   کنند این منابِع مالی به آن دیگر، واپسگرایان فکر می عبارت به
  ای را کـه دولـت حاال باید دید فاجعـه

  3ادامه  در صفحه  ٨٨دولِت برآمده از کودتاِی انتخاباتـی 

ادامه آزاد سازي اقتصادي ...
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،  نظر به رفِع آن دارد. روِز ٩٢شده  به بار آورده است، چگونه دولِت برآمده از انتخاباِت مهندسی
جـزو “ ، در نشسِت خبری خود با خبرگزاری تسنیـم، عـلـی ربـیـعـی گـفـت: ٩٢مردادماه  ١٩

؛ ” های صدروزه خودم حل مشکالت برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود اسـت برنامه
، در رابطه با دستیابی بـه نـرخ بـیـکـاری ٩٢مردادماه  ٢۶و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، روز 

های گذشته تنها در حد شـعـار و اقـدامـات  متأسفانه باید گفت دولت“ مطلوب، ربیعی افزود: 
ماه بعد از آغاِز به کار، بنا بر گزارِش  ١۶حاال ”  اند. مقطعی به این مقوله مهم و بااهمیت پرداخته

گیری به سمت اشـتـغـال نـیـسـت...  جهت“ آذرماه، ربیعی اعالم کرد:  ٢۵خبرگزاری مهر، روز 
ریزش نـیـروِی “ ای از  عنوان نمونه به”  هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.٢۴٠
اگـر “ آذرماه، ایسنـا گـزارش داد:  ٢۴سنگ خانه معدن، روِز  ، به نقل از دبیر کمیته زغال” کار

سنگ تـعـطـیـل خـواهـنـد شـد...  روال به همین صورت پیش رود تعداد زیادی از معادِن زغال
نفر در بخش خصوصی و همین تعـداد در  ٨۵٠٠سنگ به معنای بیکاری  تعطیلی معادن زغال
واقعیت این است که در رابطه با ایجاِد اشتغال و حمایـت از کسـانـی کـه ” بخش دولتی است.

تدبیر “ های قبلِی رژیم والیِت فقیه، کارگزاراِن دولِت  دهند، ماننِد دولت شغل خود را از دست می
 ”  و امید

ً
ها طـرِح  ماِه اخیر دولِت روحانی ده ١۶ها، در  اند. برای فریب توده داده”  شعار“ نیز صرفا

آذرماه خبرگزاری مهر از ارقاِم مـرکـِز آمـار  ١۵ارائه داده است؛ ولی بنا بر گزارِش ”  زایی اشتغال“ 
تـا  ٩٢ساله فعالیت دولِت [روحانی]از تابسـتـان  هزار شغل در فاصله یک٧٠٠بیش از “ ایران: 

، مسـئـوالِن ” راهبـرِد جـدیـد“ عنوان  در سه ماِه اخیر نیز، به”   ... از بین رفته است.٩٣تابستان 
عنوان دو نمونه  اند. به وزارِت کار تأکید فراوانی روِی اعزاِم نیروِی کار به کشورهاِی همسایه کرده

آذرمـاه:  ٢۴های خبرگزاری مهر و ایسنا، معاوِن وزیِر کار ،حسـن طـایـی، روِز  و بنا بر گزارش
عنوان راهـبـردهـای جـدیـد  تقویِت نظاِم اطالعات... و موضوِع اعزام نیروی کار به خارج را به“ 

تمایل کشورهای حاشـیـه “ آذرماه، طایی از  ٢۵؛ و روِز ” گذاری در بازار کار نام برد تقویت سیاست
ای به تبلیغاِت رژیـم در رابـطـه بـا  اشاره”   دریای خزر برای پذیرش نیروی کار ایرانی خبر داد.

بینیم. بنا بر گزارِش ایلنا، روِز  دهند را نیز الزم می حمایت از کسانی که شغل خود را از دست می
مـقـام تـعـاون،  ، قـائـم” همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعـه“ ، در ٩٣آذرماه  ١٨

بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر خـبـر  درصدی تعداد مقرری ٢٠از کاهش “ فیروزآبادی 
در حـاِل “ ، با اعالِم اینکه ٩٣شهریورماه  ١٠ای به علت این کاهش نکرد. روِز  ؛ ولی اشاره” داد

، خـبـرگـزاری مـهـر ” هزار نفر بیکار تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار دارند ٢٠٠حاضر 
؛ و افزود: ” هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد ۵٠٠میلیون و  ٢در حال حاضر “ گزارش داد: 

های جدیدی درباره عملکرد این صندوق ارائه شود... شیوه نامه جدیـد بـه  نامه قرار است شیوه“ 
ها به بیکار شدگان است. ... در شیوه نامه جدید مواردی وجـود دارد  دنبال جلوگیری از پرداخت

های سازمان جهانی کار است. ... ایـن  قانون اساسی و کنوانسیون ٢٨و  ٢٣که مخالف اصول 
، ایـلـنـا ٩٣آذرمـاه  ٢۵عنوان یک نمونه، روِز  به”  تواند مصداِق کار اجباری باشد. اقدامات می

نفر از کارگران پیمانکاری کارخانه کاشی ایرانا... پس از اخراج شـدن از  ٣٠حدود “گزارش داد: 
سازماِن تأمین اجتماعی با اعالم اینکه شرکِت ”  حق دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند.

است، کارگران اخراجی را از دریافِت حـِق بـیـمـه بـیـکـاری ”  اجازه فعالیت نداشته“ پیمانکاری 
داریم که از مزایاِی بیمه بیکاری که پولـش را  حق“ محروم کرد. یکی از کارگران اخراجی گفت: 

، گـزارش داد: ٩٣آذرماه  ٢٣در این رابطه درنهایت، ایسنا روِز ”  ایم استفاده کنیم. پرداخت کرده
میلیارد تومان بیمه بیکـاری را حـذف  ٢٠٠٠در تبصره سال آینده بند مربوط به “ دولِت روحانی 

به عبارِت دیگر، واپسگرایان حتی سهم بیمه بیکاری از درآمـدهـای حـاصـل از ”  کرده است.
دسـت  ها و دستبرد به سفرۀ کـارگـران بـه ، یعنی پولی که با افزایِش قیمت” ها هدفمندِی یارانه“ 

 آورده بودند را نیز قطع کردند.   
هزار میـلـیـارد ١۵٠نیا، ایسنا معوقاِت بانکی را  ، به نقل از وزیر اقتصاد، طیب٩٣تیرماه  ٨روِز 

ای،  ماِه ایلنا، سخنگوِی قـوۀ قضـائـیـه، اژه اردیبهشت ٢٩تومان گزارش داد؛ که بنا بر گزارِش 
 به ما می آن“ گفته بود: 

ً
؛ و بـر ” شـویـد گفتند شما چرا وارد این مسائل مـی ها [بانکداران] رسما

آبان ماه، سعید آریان پور، رییس شرکت سـامـانـدهـی مـعـوقـات  ١٣اساِس گزارِش ایسنا، روِز 
میلیارد تومان، یعنی کمتر از نیم درصد معوقاِت بانکی  ۶٧۵گیری  بانکی، باالخره خبر از بازپس

جـمـهـور،  ریـزی رئـیـس ، معاوِن برنامـه٩٣آذرماه  ١٧را داد. بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، روِز 
موجودی حساب ذخیره ارزی [بـرای]... افـزایـش سـرمـایـه “ میلیارد دالر  ۵نوبخت، از انتقال 

هزار میلیارد توماِن حـاصـل از  ١١میلیارد دالِر دیگر روِی  ٢خبر داد. به عبارِت دیگر، ”  ها بانک
افزایش قیمِت نان نیز گذاشتند و به دزداِن بانکی تحویل دادند. این اسـت مـفـهـوِم عـدالـِت 

، اسـحـاق ٩٣آذرمـاه  ٢۵بنا بر گـزارِش خـبـرگـزاری مـهـر، روِز ”.  نماینده خدا روِی زمین“ 
گویند درباره ظـلـمـی کـه در حـق  یک عده می“ جمهور، گفت:  جهانگیری، معاون اول رئیس

بـه ”  درصد آنچه اتفاق افتاده نیسـت. ۵شده تنها  کشور شده چیزی نگویید... چیزهایی که گفته
فـقـیـه  درصد چپاولی که دزداِن ولی ۵عبارِت دیگر، مردِم جان به لب رسیده کشورمان، حتی از 

ای  های فـوری یافته و برقرارِی پیوند میان خواست اند اطالع ندارند. مبارزٔه متحد و سازمان کرده
هـا بـا  نظیر افزایش دستمزدها با خواست احیای حقوق سندیکایی و نیز استفاده از همه روزنـه

سـنـدیـکـایـی  -حفظ هویت طبقاتی، یگانه راه مطمئن برای بازسازی و تقویت جنبش کارگری
 میهن ما در این مرحله است.

 

ادامه  دولت تدبير و اميد  ...

 جلوگیری از فعالیت عدالت
ً
های مسـتـقـل  جویانه و مخصوصا

  هـای صـنـدوق سندیکایی، یکی از ارکان مهم اجرای نسـخـه
های نولیبرالیستی اسـت، کـمـا  پول باهدف تعدیل المللی  بین

های کارگری رو به افزایـش  اکنون فشارها بر اتحادیه اینکه هم
دیگر، دولت حسن روحانی برای اجرای برنامـٔه  عبارت است. به

هـای غـیـر  ِاعمـاِل سـیـاسـت اقتصادی نولیبرالِی دولتش، به
هـای  دموکراتیک و ادامٔه رونِد حذِف نقش مـردم از تصـمـیـم

کلـیـدی بـرای خـود و کشـورشـان، و تـبـدیـِل مـردم بـه 
شده، مجـبـور خـواهـد  کنندگان در انتخاباتی مهندسی شرکت

بود. اکثریت جمعیت کشور ما را زحمتکشان و خانوادٔه آنان که 
دهد، برای مثال: از  دربردارندٔه طبقه کارگر است، تشکیل می

هـای  ها و بخش های کارخانه کارگران و مهندسان و تکنیسین
کشاورزی گرفته تا کارمندان، مـعـلـمـان، کـارکـنـان بـخـش 

های  التحصیالن، بیکاران، همگی، زیر ضربه بهداشت و فارغ
های اقتصادی نولیبرالی و غیرمسئوالنٔه دولت  مهلک سیاست

شـدت در دوره حسـن  کودتا بودند، و این وضع هنوز هم بـه
کنندٔه خط سـیـر  روحانی ادامه دارد. دلیل اصلی و عامل تعیین

قهقرایِی وضعیِت اقتصادی و معیشِت اکثر مردم میهن مـا در 
سـیـاسـِی  بیش از دو دهٔه گذشته، برخاسته از تداوم اقـتـصـاد

هـای  غایت ناعادالنٔه کشور است که به سود منافع سرمـایـه به
های  کالِن غیر تولیدی درحرکت است. روشن است که تحریم

شده از جانب آمریکا این وضع را در بیش از سـه  مالِی تحمیل
سال گذشته به حالت بحرانی درآورده است، اما تداوِم فـرایـنـد 

طـوِرعـمـده، بـه  سیِر نزولِی وضعیت معیشِت اکثر مـردم، بـه
های اقتصادی مربوط نبوده است، بنابراین، تخفیف یـا  تحریم

تنها تغییری در خصلت ضد زحـمـتـکـشـان  ها نه حذِف تحریم
تـوان  سیاسِی کشور به وجود نخواهد آورد، بـلـکـه مـی اقتصاد

های نولیبرالِی دولـت یـازدهـم،  دلیِل سیاست نشان داد که به
این روند شدت نیز خواهد یافت. باید توجه داشت که در دورٔه 

طلبان حکـومـتـی و بـخـش عـمـده دورٔه  موسوم به اصالح
ها هنوز برقرار نشده بود، سیِر قهقرایِی  نژاد، که تحریم احمدی

های بسیاری از قشرهای مـخـتـلـف  وضعیِت اقتصادِی طیف
زحمتکشان در جریان بود. بنابراین علِت چنین وضـعـیـتـی را 

نـژاد دانسـت.  توان فقط معلول ناکارایی دولـت احـمـدی نمی
 دولـت دهـم، نـیـز  های احـمـدی دولت

ً
نـژاد، مـخـصـوصـا

” ضد زحمتکشـان“ های اقتصادی  دهندٔه همان سیاست ادامه
بود، که زیر سایٔه رژیم دیکـتـاتـوری  از دوره بـه اصـطـالح 

های اقتصادی، منـافـع  رفسنجانی همراه با تعدیل“  سازندگی“
داد، و حاال دولـت حسـن  های کالن را محور قرار می سرمایه

نحوی مدبرانه و مـعـتـدالنـه، و  روحانی، با تغییِر شکِل آن، به
باید آن را ادامه دهد. بـنـا بـه  ها، می موازاِت کاهِش تحریم به

 مثِل معروف: از کوزه همان تراود که در اوست.
ای حـزب تـودٔه ایـران در  گیری پایه ما معتقدیم که، نتیجه

تحلیل شرایط سیاسی کشور پـس از کـودتـای انـتـخـابـاتـی 
های مهمی با شرایط و  هنوز هم در وجه ١٣٨٨خردادماه سال 

وضعیِت فراروِی جامعٔه ما انطباق پذیر است: " ........ تضـاِد 
اصلی .... در دروِن کشور است که این همانا مبارزٔه تـرقـی بـا 

دیگر، مبـارزٔه نـو بـا کـهـنـه اسـت، کـه  عبارتی ارتجاع، یا به
کنـنـده اسـت. بـار دیـگـر  حاضر عامِل اصلی و تعیین درحال

ها در مورد لزوم  عملکرِد نیروهای سیاسی، جسارت و درک آن
 رابطٔه تنگاتـنـِگ آن بـا 

ً
مرحلٔه گذر به دموکراسی و مخصوصا

اجـتـمـاعـی، نـقـطـه عـطـف   –تغییراِت بنیادی اقـتـصـادی 
 کننده در جهش آینده کشورمان است."  تعیین
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 ”آورد. دست می درصد درآمد کل خود را از انتشار نشریات و مجالتش به ٨٧
 .دارنـد دهندگان یارانه هنگفتی دریافت مـی در مقابل، دو حزب اصلی حکومتی از سوی مالیات

میلیون پاند استرلینگ را از دولت   ۵۴درصد درآمد کل خود به ارزش   ۶٣/ ٩”  لیبرال دمکرات“ حزب 
ای را  میلیون پاند استرلینگـی  ٨٨میزان باورنکردنی ”  دمکرات ژاپن“ که حزب  دریافت کرده درحالی

 .درصد کل درآمد آن است ٨۵پذیرفته است که حدود 
هـای  های شبکـه کارگیرِی پایگاه ژاپن در عرصه به”  کمونیست“جدا از مهارت در امور نشر، حزب 

بـه  -گیـرنـد هایی که از سوی نسل جوان بیشتر مورداستفاده قرار می  ویژه  پایگاه به -اجتماعی نیز 
ای پیشرفت کرده است. نسلی که معجزٔه اقتصاِد ژاپن نه به آنان، بلکه به تاریخ پـدران  نحو شایسته
 .شان تعلق دارد و مادران

، دربـارٔه ٢٠٠٨در کـنـگـره، در سـال ”  کمونـیـسـت“ متن سخنان کازوئوشیی، دبیراول حزب 
گسترده پخش شـد، و بـه  طور های بحث مجازی به های زندگی کارگران جوان، در سایت دشواری

هایـی در  تازگی به ارائٔه داستان ها از سوی جوانان [از دبیراول حزب] انجامید. حزب به سیل پرسش
شکل پویانمایِی آنالین به نام کاکوسانبو دست زده است که در آن بـه تـوضـیـح و بـحـث دربـارٔه 

برای نمونه، کوبـو نـو یـوکـو، یـک رزمـنـده  .شود های حزب کمونیست ژاپن پرداخته می سیاست
که اوتنـتـو سـون،  بندد، درحالی سندیکایی زن است که استثماِر  انحصارهای بزرگ را به تازیانه می

هـایـش  زا را با پـیـام ای در منابع سوخت شکل خورشید است،  بر ضداستفاده از سوخِت هسته که به
های نظـامـی در  ای اوکیناوایی، مبارزه با برپایِی پایگاه کند، و شیسا، یک شیرسگ افسانه ترویج می

در قـالـب   ساالنش شیفتٔه داسـتـان در کشوری که کودکان و نیز بزرگ .برد پیش می  اوکیناوا را به
هایی بسـیـار مـوردتـوجـه  اند،چنین نوآوری کتاب چاپی،فیلم سینمایی یا مجازی در شکل پویانمایی

 .رسانند های بیشتری از مردم می ژاپن را به الیه” کمونیست“اند و پیام حزب  قرارگرفته
اش را مبارزه برای اصالحات و جسـتـجـو بـرای یـافـتـن  ژاپن وظیفه کنونی”  کمونیست“ حزب 

 .داند سوی سوسیالیسم برای آینده می آمیز به مسیری قانونی و مسالمت
داری واپسین نظام اقـتـصـادِی تـاریـخ بشـر  ما بر این باوریم که سرمایه” کازوئوشیی گفته است:

توانند رشد کنند و بـارور  یی حرکت خواهیم کرد که آزادی و دمکراسی می سوی جامعه نیست. ما به
خـوانـد،  و در پاسخ به این پرسش که چرا حزب کمونیست همچنان خود را کمونیـسـت مـی  ” شوند.

یـی  جـامـعـههـای سال تاریخ پرافتخاری را با خود دارد و دربـرگـیـرنـدٔه آرمـان  ٩٢نام ما “ گفت: 
 ”دمکراتیک برای آینده است. ما آن را تغییر نخواهیم داد.

... »آبه«ادامه مقاومت در مقابله 

 ”ناتو“مخالفِت روسیه با عضویِت اوکراین در 
در جریان مذاکراتی که ربع قرن پیش بین گـوربـاچـف و 

متحده صورت گرفت و به خاتمٔه رسمِی جـنـگ  سران ایاالت
دنـبـاِل آن کشـورهـای  شوروی و بـه سرد و فروریزِی اتحاد
نـیـز ”  نـاتـو“ شـرقـی مـنـجـر شـد،  سوسیالیستـی اروپـای

گاه محدودٔه عمل خود را به  طوِررسمی متعهد شد که هیچ به
مرزهای روسیه گسترش ندهد. بـاوجـودایـن، در دو دهـٔه 
گذشته، سران پیمان ناتو با جذب و الحاِق استونی، التـویـا، 
لیتوانی، و لهستان به این پیمان نظامی، حلـقـٔه مـحـاصـره 

تر کردند. این عدم پایبندِی ناتو  پیرامون روسیه را بازهم تنگ
هایی تبدیل شد که به  به تعهِد خود، به عاملی مهم در تحول

رفراندوِم کریمه و اعالِم رسمی این منطقه به جدا شـدن از 
 اوکراین و ملحق شدن به فدراسیون روسیه انجامید. 

متحده و حـمـایـِت  مداخلٔه مستقیم اتحادیٔه اروپا و ایاالت
ها از کودتای فاشیستی یک سال پـیـش بـرضـد  پردٔه آن بی

زمینٔه وضعیتی اسـت کـه بـه  دولت ویکتور یانوکوویچ پیش
های شرقـی  جانبه مردم روس زباِن ساکن منطقه مبارزٔه همه

یف و اعالم تشـکـیـل  اوکراین با دولت کودتایِی حاکم در کی
 کشورهای خودمختار و ادامٔه جنگ ویرانگر منجر شد.

هـای  طور پیگیـر کـمـِک نـظـامـی بـه دولـت مسکو به
خودگردان در لوگانسک و دونتسک را تکذیب کـرده اسـت، 

های نظامی، پیوستـِن  حال، روسیه رسیدِن کمک اما درعین
هـای  داوطلبان به نیروهای مقـاومـت در ایـن جـمـهـوری

های بشردوستـانـه بـه  خودگردان، و همچنین ارساِل کمک
 شود. مقاومت ضد فاشیستی را مانع نمی

تراژدِی اوکراین در پـافشـارِی نـاتـو، اتـحـادیـٔه اروپـا، و 
یف به تـحـمـیـل کـردِن  سیاستمداران طرفداِر غرب در کی

طورِکامـل  موجِب آن، این کشور به ای ریشه دارد که به برنامه
های تاریخی، ملی،  گیرد و به ارتباط در اردوگاِه غرب قرار می

کند. ایـن بـرنـامـه در  اقتصادی، و زبانی با روسیه پشت می
وجـود  طلبانه و ارتجاعِی امپریالیسم در بـه های جنگ طرح

آوردِن محدودیت برای فدراسـیـون روسـیـه در پـیـگـیـرِی 
 هـای جـای مـهـمـی دارد. ایـن سـیـاسـت هایش سیاست

سیـاسـِی  رقابت با نفوِذ اقتصادی در جهتفدراسیون روسیه 
متحده و اتحادیٔه اروپا در آسیا، خاورمیـانـه، و شـرق  ایاالت

سیاسـِی  های عمدٔه این نفوِذ اقتصادی اروپا است، و از هدف
زانـو  ای، بـه متحده و اتحادیٔه اروپا در چنـان گسـتـره ایاالت

 درآوردِن سران کرملین است.
انـد کـه  های دولـت روسـیـه بـارهـا اعـالم کـرده مقام
ای که از سوی اتحادیٔه اروپا و  های گستردٔه اقتصادی تحریم
زانـو  انـد، آنـان را بـه شـده متحده بر روسیه تحمـیـل ایاالت

دلیِل گردن نـنـهـادن  ها به درنخواهد آورد.ِاعماِل این تحریم
هایی اسـت کـه دربـردارنـدٔه گسـتـرش  روسیه به سیاست

محدودٔه عمل و نفوذ ناتو به مـرزهـای اروپـایـی روسـیـه و 
همچنین به شکست کشاندن و نابودی نیروهای مردمی در 

رأی قاطع پارلـمـان  است. ” دونباس“ویژه  شرق اوکراین و به
یف در حمایت از کنار گذاشتِن سـیـاسـت عـدم تـعـهـد  کی

آمیز برضد همسایٔه قـدرتـمـنـد  اوکراین، تنها اقدامی تحریک
تواند تلقی شود. بـهـتـر آن  آن، یعنی فدراسیون روسیه، می

عـوض دنـبـال کـردِن  است که رهبران سیاسی اوکراین بـه
هایـی را  عضویت کشورشان در پیمان تجاوزکاِر ناتو سیاست

در پیش گیرند که آشتی در داخل این کشور را دربر داشـتـه 
مردم اوکراین نباید مجبور به انتـخـاب مـیـاِن روابـط   باشد.

نزدیک با اتحادیٔه اروپا و یا روسیه بشوند. ادامـٔه سـیـاسـِت 
 نفِع صلح جهانی است. اوکراین، به” عدم تعهد“

ادامه  گام هاي سنگين ارتجاع اوكراين ...

ادامه  بحران فزاينده اقتصادي و ...
بـاشـد، بـدون   وقتی یک تشکیالت سیاسی بخواهد در نهادی مثل مجلس فعالیت جدی داشـتـه

تواند شرایط حضور مناسبی را پیدا کند... پس راِه عملکرد در  تعامل با مجموعٔه حاکمیت کشور نمی
 ”یک شرایط عقالنی و با توجه به مجموعٔه شرایط کنونی، تعامل است.

، یا به “ نظام“وسیلٔه  شده به آنچه مسلم است این است که، دولِت اعتدال از خط قرمزهای ترسیم
الـخـطـاب  فقیه در مقام کسی که سخنش فصـل ولی  -فقیه شده از سوی ولی تر، ترسیم بیان دقیق

 به دلیل ماهـیـت و  عبور نکرده و نشانه -است
ً
ای هم از خود در این زمینه بروز نداده است و اصوال

تـدبـیـر و “ است. باروی کار آمدن دولـِت  اش، از چنین ظرفیتی برخوردار نبوده  ترکیِب تا این لحظه
گونه تغییر ماهوی در خصلِت استبداِد والیی پدید نیامده است و این انتظار که با حمایت  ، هیچ” امید

انـدازی  از این دولت بتوان نهادهای غیر پاسخگو را در برابِر قوه مقننه یا مجریه پاسخگو کرد، چشم
دهی  توان از این نزاع یا آن رویارویی، باتدبیر و هوشیاری، به سود سازمان ندارد. در این زمینه اما می

توان  های ایجادشده می ها و خأل مردمی و بازسازِی بدنٔه اجتماعی آن استفاده کرد. از شکاف جنبش
وفـقـط چشـم امـیـد بسـتـن بـه  مردمی سود برد، اما فـقـط های جنبش در راستای تقویت گردان

 -خـورده و مردمی، سیاستی شـکـسـت اعتنایی به تحکیم و تقویت جنبش های دولت و بی سیاست
 سترون است. -های اخیر حکِم تاریخ و تجربه به

هـا و  سوِد منافع طیف گسترده طبـقـه به اعتقاد ما، برای حرکت به سمت به وجود آوردِن تغییر به
های اجتماعی ناراضی و متضرر از وضعیت حاکم و استبداِد والیی، به تشکیِل جبهٔه واحد ضـد  الیه

های نیروهای سیاسی متـکـی بـر  های منافع و خواست ای بناشده بر پایٔه فصل مشترک دیکتاتوری
بـیـنـانـه از  های اجتماعی گوناگون، نیاز است. بین نیروهای ضداستبداِد والیـی، درکـی واقـع الیه

” تدبیر و امید“ های حاکمیت و همچنین ماهیت دولت  های نیروها و جناح روندهای جاری و موضع
های مبتنی بر مـنـافـع مـردم  باید به وجود آید و مورِداستقبال قرار گیرد. از برآینِد نظرها و دیدگاه می
باید به دیدگاهی مشترک در جهت تقویت جنبش و اتحاد عمل گسترده رسید و از آن بـه سـود  می

های مـردم در هـر  قصد تأمین حقوق توده دهی سیاسی جامعه به برد. بنابراین، سازمان  مردم بهره
طـور کـلـی بـه  فقیه، و بـه مرحله و دفاع از حاکمیِت مبتنی بر ارادٔه مردم در مقابل حاکمیِت والیت

های بنیادین، از وظایـف  وجود آوردن  وضعیت ضرور و مناسب برای مبارزه و حرکت به سمت تحول
هـا، اتـحـاد عـمـل گسـتـرده شـرط الزم و  یابی به این آمـاج آیند. برای دست اصلی به شمار می

 ناپذیر مرحله حساس کنونی است!  اجتناب
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هستند، در نظر گرفته نشده است... کارگراِن معترض که از اعضای اتحادیٔه نـیـروهـای کـار 
ای ایران در منطقه پارس جنوبی هستند، معتقدند این دستوِر وزیر نـفـت، بـه نـادیـده  پروژه

های نفت و گاز  ای در ساخِت پروژه عنوان نیروِی پروژه گردد که به گرفته شدن کارگرانی بازمی
در همین حال، در منطقه آزاد تجاری بـنـدر چـابـهـار، ”  منطقه پارس جنوبی مشارکت دارند.
شان، دسـت  شدِن حق بیمه موقِع دستمزدها و نیز پایمال کارگران نسبت به پرداخت نشدن به

های مدیریتی در  تغییر و تحول“ بود:   خصوص، نوشته به اعتراض زدند. خبرگزاری ایلنا دراین
 ”است. منطقه آزاد تجاری چابهار به بیکاری کارگران در این منطقه دامن زده 

هـاِی آزاد و ویـژٔه اقـتـصـادی انـواِع  این وضعیت در حالی ادامه دارد که در مـنـطـقـه
هاِی خصوصِی داخلی و خارجی در نـظـر  گذاران و شرکت های مالیاتی برای سرمایه معافیت
تـریـن مـانـع انـواِع  شده است و سیستم بانکِی کشور نیز بدون به وجود آوردِن کوچک گرفته
دهـد. رژیـم  هـا اخـتـصـاص مـی ها در این منطقـه ها و تسهیالت مالی را به این شرکت وام

های آزاد تجاری، نیروی کـاِر ارزان بـرای  های حمایتی در منطقه فقیه، با حذف قانون والیت
هایی که دولت  است. اکنون نیز، باسیاست فراهم آورده ”  وطنی“داراِن خارجی و  سرمایه کالن

تر شـدِن زنـدگـی و  تردید وخیم گرفته است، بی ها در پیش روحانی برای گسترش این منطقه
ویژه منطقه ویژه اقتصادی  به -هایی  امنیِت شغلی هزاران هزار کارگر شاغل در چنین منطقه

بود. تـأمـیـن   را شاهد خواهیم  -های صنعت نفت کشور پارس جنوبی در مقام یکی از قطب
هاِی آزاد و ویـژٔه اقـتـصـادی و حـمـایـت از آن، از  حقوِق بدیهی زحمتکشان در منطقه

 های امروِز مبارزٔه جنبِش سندیکایی کارگران ایران است. اولویت
 

 قؤه قضاییه، و حقوِق دمکراتیِک فردی و اجتماعِی مردم
جمهور به مجلس  همزمان با ارائٔه الیحٔه افزایِش اختیارات وزیِر دادگستری از سوی رییس

ازجمله: لـزوِم پـاسـخـگـو بـودن وزیـر  -های گوناگون آن شورای اسالمی و تصویِب ماده
دادگستری به نمایندگان مجلس، مسائل مربوط به قوه قضاییه و تعیـیـن وزیـر دادگسـتـری 

طورکلی نظاِم حقـوقـی رژیـم  پیرامون نقِش قؤه قضاییه، و به -پیشنهاد رییس قوه قضاییه به
داری جـریـان داشـتـه و دارد. یـکـی از مـوردهـای بسـیـار  های دامنه فقیه، بحث والیت
برانگیز، محتواِی طرح تعریِف جرم سیاسی [و اجراِی آن] در قالب قـانـون ارتـجـاعـِی  بحث

 مجازات اسالمی است که در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است.
خبرگزاری ایلنا، اواسط آبان ماه امسال، در گزارشی پیرامون الیحٔه جرِم سیاسی، از قـول 

مـاَسـَبـق   موضوع َعطِف بـه“ قضایی مجلس، نوشت:  و   یکی از اعضای کمیسیوِن حقوقی
[بازگشت به آنچه درگذشته بوده] در برخورد با مجرماِن سیاسی و مجازات آنـان درنـهـایـت 

ندرت شامل مـبـاحـث و مسـائـل کـیـفـری  شامِل طرح جرِم سیاسی نشد... این موضوع به
صورت َبَدل از حـبـس و حصـر خـانـگـی  شود... در طرح جرِم سیاسی این ظرفیت را به می
ایم، مصادیق را خود دسـتـگـاِه قضـایـی در قـوانـیـن و  را نگفته ایم، ولی مصادیق آن  دیده
توانند حصر خانگی [زندان خانگـی] و اسـتـفـاده از  های داخلی تعیین کرده و می نامه آیین

 ”دستبند و پابنِد الکترونیکی را در قبال مجرماِن سیاسی انجام دهند.
گـیـرد، رژیـم  خانگی صورِت رسمی و قانونی به خود می ترتیب، عالوه بر آنکه حبِس  این به
تـر کـرده  فقیه دایرٔه سرکوب و اعماِل فشار به مردم و فعاالِن سیاسی و صنفی را تنـگ والیت

است و طرح جرم سیاسی همچون خنجری زیِر گلوی همٔه فعاالن و مبارزاِن سیـاسـی قـرار 
راحتی به هرگونـه فـعـالـیـت و تـحـرک  گیرد. در حقیقت با این طرح گزمگاِن ارتجاع به می

را جرم معرفی کرده و زمینٔه دستگیری و زندانی کـردِن  سیاسی و اجتماعی برچسب زده و آن 
شـدت  کنند. این طـرح، مـانـنـد قـانـوِن مـجـازات اسـالمـی، بـه شهروندان را هموار می

گرایانه، عاملی از برای پایمال شدن هرچه بیشتر حقوِق دمکراتیک فردی و اجتمـاعـی  واپس
های قضایی است. روزنامه کـیـهـان،  مردم، و نیز نابودکنندٔه اصِل استقالل وکال در محکمه

آبان ماه امسال، در مطلبی با عنوان: کدام جرِم سیاسی ( ستوِن یادداشت روز)، ضـمـن  ١٩
مـادٔه “ بخشد، نـوشـت:  می”  قانونیت“هایی که به سرکوِب بیشتِر مردم  دفاع از تصویِب طرح

کند، هرگاه رفتاری باانگیزٔه نقِد عـمـلـکـرِد  گونه تعریف می اول این طرح، جرم سیاسی را این
حاکمیت یا کسب یا حفِظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصِد ضربه زدن به اصول و 

باشد، جرِم سیاسی محسوب  جمهوری اسالمی ایران را داشته “  نظام“ های بنیادین  چارچوب
جمـهـوری اسـالمـی را “  نظام“ های بنیادیِن  شود. تبصرٔه همین ماده، اصول و چارچوب می

بر والیـِت مـطـلـقـٔه فـقـیـه، “  نظام“ شامل دین و مذهب رسمی کشور، ابتناِی [بنا کردِن] 
رییِس مجلـس خـبـرگـان  است. ... پاسِخ شهید بهشتی، نایب اسالمیت و جمهوریت دانسته 

بود علنی بودِن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر   قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته
کند، این جرِم سیاسی نیست، جنایی است [خوب توجه کنید! ایـن  مملکت است... بیان می

بـایـد  -بر اساس منطِق بهشتی و تفکِر ارتجاعِی او -بدان معناست که تمام فعاالن سیاسی
کیهان سپس با تأکید بر اینکه طرح ”.  جنایتکار محسوب شوند و نباید به آنان سیاسی گفت]

 هرگونه فعالیت سیاسی را دربر گرفته و مانع از اعـتـراض
ً
 و کامال

ً
هـاِی  جرم سیاسی باید جدا
گیرد...  تعریِف جرم سیاسی بر اساس موازیِن اسالمی صورت می“ افزاید:  اجتماعی شود، می

انـد...  آمیز باکسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده  برخورِد ترحم
گیـرِی  موضع”  اند.  تحت عنوان جرِم سیاسی به صالح نیست... چنین کسانی محارب و باغی

کیهان هم گواِه محتواِی این طرح جرم سیاسی است که حقوق دمکراتیک مردم را مـحـدود 
هـای  هـا و مـاده ای است به لزوِم تأکید بیـشـتـر بـر تـقـویـِت جـنـبـه کند، و هم اشاره می

 ماندٔه این طرح! وسطایی و واپس قرون
طورکلی با  هرروی، الیحٔه تعریِف جرم سیاسی به به
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  5ادامه  در صفحه 

هــای آزاِد تــجــاری: بــهــشــِت  مــنــطــقــه
 داران، جهنِم زحمتکشان سرمایه کالن

های آزاد تجاری و ویژٔه اقتصادی و  به وجود آمدِن منطقه
های دهٔه هـفـتـاد  ها در جمهوری اسالمی از سال توسعٔه آن

زمان با تدوین و اجـرای بـرنـامـٔه تـعـدیـل  خورشیدی و هم
های جـمـهـوری اسـالمـی،  اقتصادی آغاز شد. همٔه دولت

نـژاد، در تـوسـعـٔه ایـن  خصوص دولت ضدملِی احـمـدی به
اند. اکـنـون  ای داشته ها در سراسر کشور تالش ویژه منطقه

های آزاد تجـاری را در  دولِت حسن روحانی گسترِش منطقه
چارچوِب جلب و جذِب سرمایٔه خارجی به یـک اولـویـت در 

است. در الیحٔه بـودجـٔه سـال  های خود تبدیل کرده  فعالیت
اسـت.  هاِی آزاد تجاری تأکید شـده  ، بر گسترِش منطقه٩۴

الیحٔه ایجـاد “ بود:  آبان ماه، گزارش داده  ۶خبرگزاری مهر، 
منطقٔه آزاد جاسک [بندر جاسک در کنارٔه دریای عمـان] و 
منطقه ویژه دارویی البرز از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس 

 -جمهور الیحٔه ایجاد مـنـطـقـه آزاد تـجـاری شد. ... رئیس
صنعتی جاسک در اسـتـان هـرمـزگـان و مـنـطـقـه ویـژٔه 

دارویـی در اسـتـان الـبـرز... کـه در جـلـسـٔه - اقتصـادی
است، برای طـی تشـریـفـات  تصویب رسیده  وزیران به هیئت

هاِی آزاد تجاری  گسترش منطقه”  قانونی تقدیم مجلس کرد.
فـقـیـه درعـرصـٔه  ناپذیر راهـبـرِد رژیـم والیـت بخِش جدایی

مـوازات  هـا،بـه اقتصادی اجتماعی است. توسعٔه این منطـقـه
سـازی، مـقـررات زدایـی، و آزادسـازِی  برنامـٔه خصـوصـی

دارِی  اقتصادی باهدِف پیوند با انحصارهای فراملی و سرمایه
گیرد. نکتٔه پراهمیت ایـنـکـه، وضـعـیـت  جهانی صورت می

العاده نـاگـوار و بـه  ها فوق کارگران و کارکنان در این منطقه
معنای دقیق کلمه استثماِر وحشیانه درحـِد بـردگـی اسـت. 

ها،در سالیان اخیر،  در برابر این وضعیت  کارگران این منطقه
های اعتراضی گوناگونی را  عدالتِی حاکم بر آن، حرکت و بی

های پـتـروشـیـمـی   ویژه کارگران مجتمع اند. به سازمان داده 
هـای  آزاد و ویژه و نیز کارگران شاغـل در طـرح  هاِی  منطقه

بـارهـا و بـارهـا نسـبـت بـه  -عسلویه -جنوبی گازی پارس
شده درحق خود اعتـراض  های اعمال ها و  اجحاف قانونی بی

های نهـادهـای رسـمـی  طورکلی، و بنا بر مصوبه اند. به کرده
هـاِی آزاد  فقیه، کلیه کارگران و کارکنان منطـقـه رژیم والیت

ای  های حـمـایـتـی ویژه اقتصادی از پوشش قانون  و تجاری 
انـد. در ایـن  مانند قانون کار و تأمین اجـتـمـاعـی مـحـروم

زمـان بـا  شهریورماه امسال، هـم ٢٩زمینه،خبرگزاری ایلنا، 
های روبه افزایش کارگران صنایع پتروشیمـی  برپایِی اعتراض

بـاوجـود “ بـود:   هاِی آزاد تجـاری، گـزارش داده در منطقه
های پتـروشـیـمـی [در مـنـاطـق آزاد  سودآور بودن فعالیت

ای است که حقوق اجتماعی و  گونه تجاری] نگاِه حاکم... به
شـود...  اقتصادِی کارگران این صنایع نـادیـده گـرفـتـه مـی

های پتروشیمـی در  شدن کارخانه واسطٔه واقع کارگرانی که به
مناطق آزاد و ویژٔه اقتصادی از حقوِق اجتماعی، اقتـصـادی 

آبان ماه،  ٣همچنین ایلنا، ”  اند. [و] قانونی خود محروم شده
مطابِق دستورالعمل بـیـژن “ در گزارشی خاطرنشان ساخت: 

نامدار زنگنه [وزیر نفت دولت روحانی] برای پرداخت پـاداِش 
وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشـیـمـی،  بهره

صـورت پـیـمـانـکـاری در  هیچ سهمی برای کارگرانی که به
های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کـار  پروژه
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افزایِش  ، به»آبه« مقاومت در برابر

 انجامید هاِی چپ در انتخابات رأی

کـه  دسامبر)، درحالـی ١۴آذرماه/  ٢۶عوام ژاپن (یکشنبه  در انتخاباِت مجلس
کـار  راستِی ژاپن و رهبر حزب محـافـظـه وزیر پیشین و دست ، نخست” شینزو آبه“ 
هـای  خود اختصاص داد، کمونیسـت را به  ها راحتی اکثر رأی به”  دمکرات لیبرال“ 

 به سه برابر افزایش  شان [در مجلس ژاپنی عده نمایندگان منتخب
ً
عوام] را تقریبا

 دادند.
حـزب   –و حزب بودائِی مـتـحـِد آن کرسی   ٢٩١آبه، ”  لیبرال دمکرات” حزب

 ٣٢۶دست آوردند، که این دو حزب درکل، تـعـداد  کرسی به  ٣۵  -” کمیتوِی نو“ 
 عوام ژاپن را از آِن خود کردند.  کرسی مجلس ۴٧۵کرسی از 

هـای  ژاپن، تعداد کرسـی”  دمکراتیک” ها، حزب ” لیبرال دمکرات” رقیب اصلی
، کرسی خود ” بنری کاییدا“ افزایش داد، اما رهبر آن،   ٧۵به   ۶٣خود را اندکی از 

، از انشعـاب داخـلـی حـزب ” دمکراتیک ژاپن“ را در مجلس از دست داد. حزب 
وجود آمد و  کند، به  گرایانه عمل می ، که بسیار گروهی و محفل” لیبرال دمکرات“ 

های بـزرگ  در پایبندی به منافع شرکت” لیبرال دمکرات“ از همان سیاسِت حزب 
 .کند ای طرفدار واشنگتن پیروی می  و سیاست خارجی

دسـت آورد کـه یـک  کرسی بـه  ۴١”  نوآوری ژاپن” راستِی  حزب افراطی دست
ناسیونالـیـسـت افـراطـی بـرای “ که حزب  کرسی کمتر از گذشته است، درحالی

 .کرسِی گذشتٔه خود را از دست داد ٢٠کرسی از  ١٨” های آینده نسل
در وارد کـردِن ”  آبه“ دلیل توانایی  طورعمده به کاهِش قدرِت راست افراطی به

 .های خود بوده است تمایالت ناسیونالیستی افراطی در سیاست
کـرسـی  ٢، هرکـدام ” زندگی مردم“ و ”  دمکرات سوسیال” گرای دو حزب میانه

 .دست آوردند به
 ٨بود کـه از ”  کمونیست“ اما موفقیت چشمگیر در این انتخابات از آِن حزب 

کرسی افـزایـش داد. حـزب   ٢١اش در انتخابات گذشته را به  کرسی نمایندگی
کـنـنـدگـان و  درصد) در بخش انـتـخـاب  ٣/١٣رأی (  ٧٠۴٠١٣٠”  کمونیست“ 

ای حـزبـی دریـافـت کـرد. ایـن  درصد) در لیست سهمیه  ١١/٣٧(   ۶٠۶٢٩۶٢
در انتخابات شهری ”  کمونیست“ ای است که حزب  نتیجه، دنبالٔه موج پشتیبانی
 .میزان دو برابر افزایش یافت اش به آمده دست سال گذشتٔه توکیو آرای به

آبـه “ مشی صریحش، مبتـنـی بـر مـخـالـفـت بـا:  با خط”  کمونیست” حزب
گـرایـانـه بـرای تـغـیـیـِر  های نظامی ؛ مشارکت فراپاسیفیک؛ کوشش” نومیکس

متحـده[در کشـور] و سـوخـت  های نظامی ایاالت اساسی؛ برپایِی پایگاه ن قانو
وسوی راست گرایـانـه  ای؛ آراِی متمایل به جریان اقلیتی که در برابر سمت هسته

بـا ”  دمکراتیک ژاپـن” بنِد حزب و مخالفِت نیم”  آبه“ [در سیاست ژاپن] به رهبرِی 
سـوی  گیرِی دیگری در کشور است،  را تـوانسـت بـه این سیاست خواهاِن جهت

 خود جلب کند
،اعـالم ”  کمونـیـسـت“ در ارزیابی نتیجٔه انتخابات، کازوئوشیی، دبیراول حزب 

تنها "  ) (Abe nomicsنومیکس کند که آبه وزیر شینزو آبه ادعا می نخست“کرد: 
ی موجود است، اما شمار قابل "راه

ً
دهندگان احساس کردند که ایـن  توجهی از را

مان را  گیرِی صریح تواند مسیر خطرناکی برای ادامه راه باشد. ما هرگز موضع می
خـاطـر  هـمـیـن های خارج از کنترل آبه تعدیل نکردیم. بـه در رویارویی با سیاست

 ” است که حزب ما در انتخابات کنونی این گونه مورِدحمایت قرار گرفت.
رسد که  نظر می داری، مدِل ژاپنی به در میان تمامی اقتصادهای بزرگ سرمایه

نتوانسته اسـت آن را ”  آبه“ ها،  به آخر خط خود رسیده است، و بررغم بزرگنمایی
 .دوباره شکوفا کند

دهد: در سـال  طورکامل نشان می یک دادٔه آماری رکوِد درازمدت در ژاپن را به
دو دهه “ کشور در آنچه تر بوده است. کوچک  ١٩٩٢اقتصاد ژاپن از سال   ٢٠١٠
 ٢۴٠سر برده است که با بدهی مـلـی نـجـومـی  شود به نامیده می”  رفته ازدست

گناه این نـابسـامـانـی بـر دوش .درصد تولید ناخالص داخلی همراه بوده است 
بوده است که در طول دوران پس از جنگ ”  لیبرال دمکرات”  های حزب سیاست
آیـد بـرای  نظـر مـی طورعمده بر کشور حاکم بوده است، موضوعی که به دوم به

ی
ً
 .دهندگان ژاپنی جا نیفتاده است اکثر را

تـفـاوتـی  یکی از  برخوردهای رایج صاحبان رأی [در ژاپن]،  احسـاس بـی
 .درصدی در این انتخابات عمومی نمود یافت ۵٣است، که در شرکت پائیِن 

های دیگر برای آمادگِی مقـاومـت در  های اندکی که از سوی حزب با نشانه
” کـمـونـیـسـت“ شود، راهکارهـای حـزب  دیده می”  آبه” برابر ماشین سیاسی

 شوند. محدود می
ای بـرضـد حضـور نـظـامـی  مرکز جـنـبـش تـوده -تنها در جزیره اوکیناوا

بود که حزب کمونیست ژاپن توانست با دیگر نیروهای مخالِف  -متحده ایاالت
پایگاه نظامی به توافقی برسد که انتخاب شدن یک عضو حزب کمونیسـت از 

تـن از   ٢٠کنندگان را ممکن کرد. ایـن درحـالـی اسـت کـه  لیست انتخاب
واسـطـه سـهـم  های دیگر توانستند به کاندیداهای حزب کمونیست در منطقه

 .ها انتخاب شوند ای حزب نسبی حزب از آراء از طریق لیست سهمیه
همراه داشتِن متحـدان، در سـخـنـرانـی مـاه نـوامـبـر  مشکِل جذب و به

، در جمع خبرنگاران خارجی، مـطـرح ” کمونیست“ کازوئوشیی، دبیراول حزب 
ماه گذشته، حزب کمونیسـت “ رهبر حزب کمونیست ژاپن اظهار داشت:  شد.

اختالفات پیوندهای سیاسی را کنار گذاشته و به پیروزی کاندیداهای مخالـف 
پایگاه نظامی در انتخابات استانداری در اوکیناوا و شهرداری شهر ناها کمـک 

شـان در  ها در متحد و مـنـسـجـم کـردن نـیـروهـای کرد. پیروزی این حزب
بنابراین هر جا شرایط برای  .انتخابات، دولت مرکزی را بسیار تکان داده است

همکاری انتخاباتی مناسب باشد، حزب کمونیست ژاپـن ائـتـالف بـا دیـگـر 
جز اوکیناوا چنیـن  هایی به کند. بنابراین، در حوزه نیروهای سیاسی را ترویج می
ها به ائتـالف بـر  کدام از حزب اکنون هیچ هم .شرایطی هنوز مهیا نشده است

یی مشترک در برابر رژیم آبه و در مخالفت با: افزایش مالـیـات بـر  سر کارپایه
نومیکس، حق دفاع خودجمعی، شروع دوبـارٔه  مصرف، سیاست اقتصادی آبه

متحـده در اوکـیـنـاوا،  ای، و ساختمان پایگاه جدید ایاالت های هسته نیروگاه
تمایلی ندارند. حزب دمکراتیک ژاپن، برای نمونه، از افـزایـش مـالـیـات بـر 

کند، اما تنها عقب انداختن آغاز اجـرای آن را خـواهـان  مصرف حمایت می
 ”.است

کنند که حـزب  ژاپن اغلب به این نکته اشاره می”  کمونیست“ رهبران حزب 
 .آنان تنها حزب اپوزیسیون راستین در کشور است

” لنینیسـم-مارکسیسم“ ها پیش عبارت  ژاپن دهه”  کمونیست“ اگرچه حزب 
کنار گذاشته و مـنـتـقـِد ” سوسیالیسم علمی“ را با جایگزین کردِن آن با مفهوم 

سرسخِت تجربه شوروی است، اما اعضای حزب همچون مـتـعـهـدتـریـن و 
عضو حزب در هزار ٣١٨ترین نیروی سیاسی در کشور مورداحترامند.  باانضباط

انـد، و روزنـامـٔه ارگـان  حوزٔه حزبی در سرتاسر کشور سازمان یافتههزار ٢٢٠
کاهاتا“حزب به نام  ١ای درمجموع  ، با تیراژ روزانه و هفتگی”)پرچم سرخ” (“آ

 .رود شمار می میلیون نسخه، منبع درآمد مهمی برای حزب به ۴/
لحاظ منابـع  ، خودکفا بودِن آن به” کمونیست“ عامل دیگر در موفقیت حزب 

مالی بوده است. اوئدا هیتوشی، مسئول کمیسیون مدیریت و مـالـی حـزب، 
هـای اعضـا،  منابع مالی حزب کمونیست ژاپن شامل حـق عضـویـت“ گفت: 
ای همچون آبونمـان [رونـامـٔه]  های مالی فردی، و درآمدهای تجاری کمک

کاهاتا است. ما هرگز پشتیبانی مالی هـای  ها و یـا یـارانـه ای از سوی شرکت آ
هـای بـزرگ سـیـاسـت را  های مالی شرکت ایم، زیرا کمک دولتی را نپذیرفته

های دولتی آزادی اندیشه و بـاور را کـه در قـانـون  کنند و یارانه تحریف می
اساسی تضمین شده است زیـر پـا 

   14ادامه  در صفحه /۶گذارد. حزب کمونیست ژاپن  می
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های سنگیِن ارتجاِع اوکراین  گام
 سوِی فاشیسم! به

ده ماه پس از آغاِز تحرِک آشکاِر نیروهای نو فاشیست و ارتـجـاعـِی 
شوند، مجلس جدیِد اوکراین راست که از سوی اتحادیٔه اروپا حمایت می

که دو ماه پیش و در اوِج کمونیست ستیزی رسمی و در شرایِط ادامٔه  -
 -گـرفـتـه اسـت های شرقی اوکراین، شـکـل عیار در ایالت جنگی تمام

و عضویت در ”  ناتو“ تصویب رسانید که راِه ورود اوکراین به  ای را به الیحه
 یکپارچٔه پـارلـمـان اوکـرایـن در روز  آن را هموار می

ً
 ٢کند. رأی تقریبا

را ”  پیمـان نـاتـو“ دسامبر)، روند پیوستن رسمی اوکراین به  ٢٣ماه ( دی
تر در  های وسیع ورتر شدن آتش درگیری بخشد و تهدیِد شعله سرعت می

کند. پارلماِن جدید اوکراین، کـه  تر می مرزهای اوکراین با روسیه را جدی
شده است، زیِر کنترِل یـکـپـارچـه  آبان ماه تشکیل ۴به دنبال انتخابات 

رأِی  ٣٠٣های نو فاشیستی است، بـا  نیروهای وابسته به غرب و حزب
اوکراین را لغو کـرد ”  عدم تعهد“رأِی مخالف، سیاسِت  ٨موافق در برابر 

تر نظامی و استراتژیک بـا غـرب را  روابِط نزدیکجای آن سیاسِت  و به
 -شـد بـیـنـی مـی گونه که پیش همان -. دولت روسیهجایگزیِن آن کرد

کجِی صاحبان جدید قدرت در کی یف و حـامـیـان  بالفاصله این دهن
شان را اقدامی تهدیدآمیز برضِد روسیه دانست و آن را محکـوم  یی ” ناتو“ 

باید یادآور شد که، پارلماِن اوکراین که ترکیب نمـایـنـدگـان آن در کرد. 
خواه و ملی در آن  دورٔه قبل با دورٔه کنونی متفاوت بود و نیروهای ترقی

ویـکـتـور “ جـمـهـوری  وزن چشمگیری داشتند، در اوایل دورٔه ریـاسـت
که مبـتـنـی  -را”  عدم تعهد“ جمهور پیشین، سیاسِت  ، رئیس” یانوکوویچ

در سـال  -بود”  سیاسی عدم مشارکِت اوکراین در اتحادهای نظامی“ بر: 
پـتـرو “ که از سوی  -تصویب رسانیده بود. مصوبٔه قانونی جدید به  ٢٠١٠

جمهور سرسپرده به اتحادیٔه اروپا مصـرانـه حـمـایـت  ، رئیس” پوروشنکو
همکارِی خود با نـاتـو را “ بر این نظر است که این کشور باید  -شود می
منظور دستیابی به معیارهای موردنیاز برای عضویت در این سـازمـان  به

 ”عمیق کند.
صراحت اعالم کرده است که یکـی  های اخیر، بارها به روسیه، در ماه

های اصلی این کشور [در بحران اوکراین] جلوگیری از خواستار  از هدف
اوکراین برای عضویت در نـاتـو اسـت. در آبـان مـاه امسـال ِ◌ شدن

ما خـواهـان “ گفت: ”  سی بی بی“ سخنگوی پرزیدنت والدیمیر پوتین به 
کسـی  ای هستیم که [بر مبنای آن] هیـچ دریافت تضمیِن صددرصدی

این در حالی اسـت کـه   ” کند. در مورد پیوستِن اوکراین به ناتو فکر نمی
ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اوباما، هفته پیش، در 

کـنـد و  واشنگتن، گفت که، پیمان ناتو سیاست درهای باز را دنبال می
ای در ارتباط با پیوستِن اوکراین به ناتو ندارد. او در  متحده نگرانی ایاالت

توضیح سیاست جاری پیمان ناتو که مبتنی بر گسترِش حیطٔه عمـل و 
کشـورهـایـی کـه “ ویژه در اروپای شرقی است، گـفـت:  قدرت خود به

انـد،  آتـالنـتـیـک -خواستار کمک به گسترش امنیت در منطقـٔه اروپـا
 ”توانند درخواسِت عضویت [در ناتو] بکنند. می
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسـیـه، در صـحـبـت خـود بـا  

شـدت  ماه، حرکت اوکرایـن را بـه دی ٢شنبه  خبرنگاران در مسکو، سه
موردانتقاد قرارداد و اظهار داشت که، این حرکتی غیر سازنـده اسـت و 

آورد کـه بـا  کند، و این توهم را به وجود می رویارویی را تشدید می“ فقط 
وفصِل بحران عمیق داخلی اوکراین ممکن  تصویب چنین قوانینی، حل

  ”خواهد شد.
سرگئی الوروف، ضمن اشارٔه صریح به اینکه برکنـارِی یـانـوکـوویـچ، 

جمهور پیشین اوکراین، خالِف قانون اساسی بوده است، افـزود:  رئیس
هـا، آغـاز  تر در انتهای همٔه این مـعـضـل تر و معقول راِه بسیار سازنده“ 

وگو با آن بخش از مردم کشور است که از زمـان انـجـام  کردن به گفت
طورِکامل نـادیـده انـگـاشـتـه  کودتای ضد دولتی [برضِد یانوکوویچ] به

اند. جز این، هیچ راه دیگری وجود ندارد. فـقـط اصـالِح قـانـون  شده
ها و نیروهـای سـیـاسـِی اوکـرایـن  اساسی، که با مشارکِت همه منطقه

 ”تواند شرایط درستی را به وجود آورد. صورت گیرد، می

 هاِی نوفاشیستی در اوکراین رشِد گرایش
ای فدرال در اوکـرایـن شـده  روسیه بارها و بارها خواستار سیستم جدید دولتی
ای را گسـتـرش  های منطقه است که بر اساس آن، سطح اختیارات و قدرت مقام

جمهور کنونی اوکراین و متحداِن نوفاشیست او در دولـت  دهد. پوروشنکو، رئیس
اِی قدرتمند تمایلی ندارند، چراکـه  های منطقه راستِی حاکم، به ایجاد دولت دست
های شرقی کشور نیروهای چپ و دموکراتیک که تمایلـی بـه  دانند در منطقه می

روابط نزدیک با اتحادیٔه اروپا ندارند، نفوذ فراوان دارند. همٔه کوشِش نـیـروهـای 
یـف در سـال  ها در میداِن مرکـزی کـی یف، از همان آغاز درگیری حاکم در کی

شدٔه نیروهای مترقی و مخالِف فـاشـیـسـم از  ریزی پیش، تصفیٔه فیزیکِی برنامه
پاره شـدِن اوکـرایـن، بـوده اسـت.  هرقیمتی، حتی پاره صحنٔه سیاسی کشور به

عضویت در اتحادیٔه اروپا و پیمان ناتو، به وجود آوردِن تضمینی برای ادامه یافتـن 
بازگشت کردِن این روند در کشوری است که مرزهای مشترک با فدراسـیـون  و بی

روسیه دارد و مردم آن پیونِد تاریخی و تنگاتنگ اجتماعی، نژادی، و سیاسـی بـا 
 شان دارند. همسایگان شرقی

حقیقت اینکه، فعالیت مرگباِر فاشیستی، که در طول ساِل گـذشـتـه شـکـلـی 
طوِرعمده الهام گرفتـه از مـتـحـداِن  علنی و غالب در اوکراین پیداکرده است، به

ها یک سال پیش به  اوکراینِی هیتلر در طول جنگ جهانی دوم است. این فعالیت
هـای  انـدازِی فـعـالـیـت سرنگونی دولت منتخب انجامید و در ادامٔه آن، بـه راه

های کارگری و نیز هر نیروِی مخالفی با  ها، اتحادیه آمیز برضد کمونیست خشونت
های شـرِق اوکـرایـن،  افراطِی اوکراین منجر شده است. در درگیری ناسیونالیسم

رداِن آزوف“ باِر نیروهای بدنامی مانند  نتیجٔه عملکرِد فاجعه
ُ
بـیـشـتـریـن عـدٔه ”  گ

آوارگان در اروپاِی پس از پایان جنگ جهانی دوم بوده است. بر اسـاِس گـزارش 
هـای  دلیل حـمـلـه آژانس پناهندگان سازمان ملل در نیمه شهریورماه امسال، به

نظامیان همدسِت آن، بیش از  یف و شبه نظامی مرگباِر نیروهای ارتش دولت کی
اند. حملٔه هـدفـمـنـد بـه  شان بیرون رانده شده ها و میهن میلیون تن از خانه یک

هـای روسـی،  های تاریخی و قومـی بـه زبـان که به دلیل -شهرونداِن اوکراینی
گویند و همچنین به شهروندان یهودی و اعضا و  مجاری و یا لهستانی سخن می

های حمله ارتش هیتلری آلمان به  فعاالن سندیکاهای کارگری، خاطرٔه تلخ سال
مـاه،  اردیـبـهـشـت ١٢کند. در روز  ها زنده می اوکراین و اتحاد شوروی را در ذهن

چهل و هشت تن از فعاالِن سندیکایی در ساختمان مرکزی سندیکاها، در شهـر 
 ٢۵ازآن، در روز  ها به قتل رسیدند. دو هـفـتـه پـس وسیلٔه فاشیست اودسا، به
ماه، رفیق پتر سیمونکو، دبیرکل حزب کمونیسـت اوکـرایـن، از یـک  اردیبهشت

 سوِءقصِد نافرجامی جان سالم بدر برد.
شدٔه ایجاد تنگناهـا بـرای حـزب کـمـونـیـسـت اوکـرایـن و  ریزی موج برنامه

سندیکاهای کارگری کشور باهدِف حاکم کردِن َجِو وحشت و پـایـان دادن بـه 
خواه و دموکرات در حیات سیـاسـی اجـتـمـاعـی اوکـرایـن  حضوِر نیروهای ترقی

واوباِش فاشیسِت وابسته  ژوئیه) اراذل ٢۶مردادماه ( ۴طوِرآشکار ادامه دارد. در  به
نـیـروهـای “ اصطالح  و میلیشیای به”  مجمع سوسیال ملی“ و ”  بخش راست“ به 

آمـیـز بـه کـنـگـرٔه فـدراسـیـون  ، با حمله خشونـت” دفاع غیرنظامی یورو میدان
های کارگری اوکراین، و کتک زدن نمایندگان و به هم ریختن سالن مانع  اتحادیه

نمایندٔه کمونیست  ٣٢های فیزیکی مکرر به  برگزاری و ادامٔه کار آن شدند. حمله
هـای بـحـث در درون  عضو پارلمان اوکراین و کتک زدِن آنان در جریاِن جلسـه

از پارلـمـان ایـن   پارلمان، و درنهایت، مصوبٔه اخراج رسمِی نمایندگان کمونیست
های نیروهای حاکم کنونی بر اوکراین و هـویـِت  کشور، جای شکی دربارٔه هدف
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خواسِت مردم میهن ما و حقوق مشروع و بدیهی دمکراتیک فـردی و 
های دمکراتـیـک  اجتماعی آنان در تضاد است. تأمین و تضمیِن آزادی

هـا، انـتـخـاِب پـوشـش و  مانند: آزادِی بیان، قلم، اجتماعات، حزب
هـای اسـاسـی و  ها، از خـواسـت مخالفت باحجاب اجباری و جز این

آیند. قانوِن مجازات اسالمی و طـرِح  های مبارزاتی به شمار می اولویت
وسـطـایـِی سـران و  جرم سیاسی، نمایاننده و بیـانـگـِر تـفـکـر قـرون

 اند. ویژه قوه قضاییٔه جمهوری اسالمی گردانندگان رژیم، به
 

 واگذارِی صنعِت آب، به بخِش خصوصی
سازِی صنعت آب را  جانبه برای خصوصی ای همه وزارت نیرو برنامه

اسـت.  را فـراهـم کـرده  های نـخـسـِت اجـرای آن  تدوین و مرحله
سازِی آب و آبفا در چارچوِب برنامٔه آزادسازِی اقتصادی و بـه  خصوصی

 گردد. پول و بانک جهانی انجام می  المللی بین دستور صندوق 
معاوِن وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در اواخر آبـان مـاه امسـال، در 

المللی صنعِت آب که بـا حضـور  آستانٔه برگزاری دهمین نمایشگاه بین
های خصوصی از آمریکـا، آلـمـان،  ویژه شرکت به -شرکت خارجی ٢۵

بـرپـا  -انگلیس، دانمارک، اتریش، ایتالیا، سوئـد، بـلـژیـک، و ژاپـن
ای مشخص بـرای واگـذاری  شد، اعالم کرد که، وزارت نیرو برنامه می

کـرده  های خصوصی داخلی و خارجی تهیـه صنعِت آب و آبفا به شرکت
در حـاشـیـه ایـن “بود:   آبان ماه، گفته ٢۵است. او به خبرگزاری ایرنا،  

وکـار از آب و آبـفـا،  هایی با عنوان حمایت از کسب نمایشگاه نشست
ها... و جـلـب مشـارکـِت بـخـِش  گذاری در پروژه های سرمایه فرصت

 ” شود. خصوصی در اجرای کاهش مصرف و صنعت آب برپا می
المللی صنعِت آب و آبفا با حضـور فـعـال  که نمایشگاه بین هنگامی

های همگانی درخواسـِت بـرخـی  های خارجی برقرار بود، رسانه شرکت
نو لیبرال برای سپردِن طراحی استراتژِی صنعـتـی بـه ”  اقتصاددانان“ 

طـور  بخش خصوصی را یک اولویت برای حاکمیت معرفی کردند، و به
رسمی خواهان اجرای آن شدند. بنابراین درخواست، بخش خصوصـی 

 -ویژه نفت، گاز، پتروشیمی، ارتباطات، آب و برق به -ها در همٔه زمینه
کنـد، و درنـتـیـجـه، تـمـامـی ایـن امـور بـه  نقِش اصلی را پیدا می

 ٢۶شود. روزنامه اعـتـمـاد،  گذاراِن داخلی و خارجی واگذار می سرمایه
برای آنکه این گام مهـم یـعـنـی تـدویـن “ باره نوشت:  آبان ماه، دراین

شود... بخش خصوصی کـه   استراتژی توسعه صنعتی باالخره برداشته
صاحِب بخش مهمی از صنعت کشور است... منفعـالنـه بـه انـتـظـار 

های حکومتـی...  موازات دستگاه ها ننشیند و خود نیز به دولت یا دولت
کار شود و مدل و الگوی خود را در متنی راهبردی بـه دولـت  به دست

هایی است که وزارت نـیـرو  چنین دیدگاه درست بر پایه این”  ارائه کند.
سازِی آب و آبفا را تدوین کـرده اسـت و قـرار اسـت  طرِح خصوصی

ها، آن را پیاده کند.  گام و در دِل اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه به گام
بود که، وزارت نـیـرو   آذرماه، خبر داده ٢در این زمینه خبرگزاری ایرنا، 

گذاران  اعتباِر خرید تضمینی آب به پنج برابِر قیمت کنونی را به سرمایه
اسـت. بـه ایـن  و بخِش خصوصِی (داخلی و خارجی) اختصاص داده 

ها تومان به بخش خصوصی برای فعالیت در  معنی که، دولت میلیون
دیگر، دولت باالتر از قـیـمـِت  عبارت دهد. به صنعِت آب اختصاص می

پردازد تا در اموِر آب  های خصوصی می شده (پنج برابر) به شرکت تمام
و آبفا فعالیت کنند، و این در حالی است که قیمِت آب، بـراثـر اجـراِی 

کند. در  ها، برای مصرِف مردم افزایش پیدا می برنامٔه هدفمندی یارانه
حقیقت دولت و رژیم از جیِب مردم به بخش خصوصـی اعـتـبـارهـای 

کند! عالوه بر حضوِر بخش خصوصی، مسئـلـٔه  ومجانی اعطا می مفت
فقیه قرار دارد. پایگـاِه  واردات آب از خارج نیز در دستور کار رژیم والیت

رسانی وزارت نیرو، چندی پیش، اعالم کرد که،حجم کنونی آب  اطالع
یافته است. متـعـاقـب  موجود در سدهای الر، امیرکبیر، و ماملو کاهش

هـای  وگوها با بـرخـی شـرکـت این خبر، معاون وزیر نیرو از ادامٔه گفت
وسـیـلـٔه  خارجی برای واردات آب خبر داد. جـمـهـوری اسـالمـی بـه

های وابسته به بنیاد مستضعفان، کمیته امداد خمینی، بـنـیـاد  شرکت
االنبیاء، و سپاه پـاسـداران  های وابسته به قرارگاه خاتم شهید و شرکت

وارد مذاکره برای خرید آب از کشورهای ترکیه، تاجیکستان و آلـمـان 
های آلمانی و آمریکایی در دهمین نمایشگاه  است. حضوِر شرکت  شده
المللی صنعِت آب و آبفای جمهوری اسالمی، تالش برای بسـتـِن  بین

 است. ها درزمینٔه واردات آب بوده  قرارداد با این شرکت

حضور بخش خصوصی در تمامی امور آب و آبفای کشور، و در کنار آن، سیاسـِت ادامه  رويدادهاي ايران ...
واردکردن آب از خارج، سیاستی ضدملی و مغایر با منافع و امنیت ملی کشور اسـت. 

سالی با حضور بخش خصوصـی و دسـت بـاال  راهبرِد مقابله با کمبوِد آب و خشک
جایی نخـواهـد بـرد و در  داشتِن آن در صنعت آب و نیز واردات آب به کشور، راه به

 تقابل با حِق حاکمیت ملی ایران قرار دارد!
 

 واگذارِی مدارس به بخِش خصوصی، و طبقاتی شدِن آموزش
واگذارِی مدارس دولتی به بخش خصوصی، از زمان دولت رفسنجانی تا به امروز، 

اسـت.   های جدی در عرصٔه آموزش هـمـگـانـی تـبـدیـل گـردیـده به یکی از بحث
از اواسـط دهـٔه هـفـتـاد ”  غیرانـتـفـاعـی“ سازِی آموزش و ایجاد مدارِس  خصوصی

رفته آغـاز شـد، در دولـت  خورشیدی و در چارچوِب سیاسِت تعدیِل اقتصادی، رفته
نژاد شتاب بیشتری به خـود گـرفـت. دولـت  یافت، و در دولت احمدی  خاتمی ادامه

های  نژاد با تفکِر ماوراِء راست و قشری، با واگذارِی مدارس به حوزه ضدملِی احمدی
هاِی مذهبـی را  علمیه و دیگر نهادهای مذهبی، هرچه بیشتر پای نهادها و مؤسسه

فِت سطح تحصیلی و کیفیِت آمـوزش در  از به مدارس کشور باز کرد و بیش
ُ
پیش به ا

های دبستان و دبیرستان آسـیـب رسـانـیـد. ایـنـک در چـارچـوب بـرنـامـه  مقطع
جـانـبـه  ای هـمـه سازی و آزادسازِی اقتصادِی دولت حسن روحانی، برنامه خصوصی

 شده است. سازِی آموزش با گسترش مدارس خصوصی تدارک دیده برای خصوصی
اندیشیده ”  جدیدی“ ، چندی پیش، تدبیِر ”تدبیر و امید“وپرورش دولت  وزیر آموزش

وری آموزشی و اصالح سیستـم آمـوزشـی  و اعالم کرد که، در راستای افزایش بهره
شود. مـعـاون  کشور، مدارس دولتی با شرایطی سهل به بخش خصوصی واگذار می

های آغاز سال تحصیلی سال جـاری، در  وپرورش نیز در نخستین هفته وزیر آموزش
آموزان نسـبـت بـه گـرفـتـِن  پاسخ به اعتراِض گروهی از فرهنگیان و اولیاِی دانش

های هنگفت در مدارس دولتی، با استناد به قانوِن مدیریت خدمات کشوری،  شهریه
سازِی آموزش و واگذار کردِن مـدارس دولـتـی در سـراسـر  صراحت بر خصوصی به

 بود.  کشور به بخش خصوصی، تأکید کرده
  سازی آن انجام می آنچه دولت روحانی درزمینٔه آموزش و خصوصی

ً
دهد، دقـیـقـا

پول  و بـانـک جـهـانـی   المللی بین  های دیکته شده از سوی صندوق مطابق نسخه
سـازِی بـهـداشـت،  های دولت از راه خصوصـی هایی که کاهِش هزینه است، نسخه

شـده  ها توصیه و خواسـتـه درمان و آموزش و تضعیِف سیستم تأمین اجتماعی در آن
است. بنابراین، دولت روحانی در چارچوِب اجراِی آزادسـازی اقـتـصـادی، در ایـن  

کوشد مدارس دولتی را به بـخـش خصـوصـی  عرصه، یعنی عرصه آموزش، نیز می
را   که آن -ای های دولت بکاهد. با چنین برنامه زعم خود، از هزینه واگذار کند، و به

ای ضدمردمی و بسیار مخرب به حال و آیندٔه جامعه بـایـد دانسـت، آمـوزش  برنامه
هـا و  گیرد، و دسترسـِی فـرزنـدان طـبـقـه بیش از گذشته جنبٔه طبقاتی به خود می

گردد. در طـوِل  های آموزشی محدودتر از پیش می های محروِم جامعه به امکان الیه
های کارگری،  های متعددی از ترک تحصیل فرزندان خانواده های اخیر گزارش سال

است.  شده  های همگانی درج های محروم و زحمتکش در رسانه دهقانی و دیگر الیه
افـزار، گـرفـتـِن  های تحصیلی مانند: افزایِش هزینٔه خـریـد نـوشـت افزایِش هزینه

آموزان در مـدارس  از پدران و مادران دانش -زیر ناِم کمک -های غیرقانونی شهریه
های زحمتکش، عـلـت  تر شدن وضعیت معیشت خانواده طورکلی وخیم دولتی، و به

اصلِی این پدیدٔه دردناک، یعنی ترک تحصـیـل کـودکـان، نـوجـوانـان، و جـوانـان 
سازِی مدارس و نیز حضوِر گستـردٔه  است. اینک با خصوصی های محروم بوده  طبقه

پرست در سیستم آموزشی، افـزایـِش تـعـداِد  گرا و کهنه های مذهبِی واپس مؤسسه
 امکان سوادآموزی و  کودکان و نوجوانانی که ترک تحصیل می

ً
کنند و یا حتی اصوال

مندی از تحصیل پیدا نخواهند کرد،را باید شاهد باشیـم. در ایـن زمـیـنـه بـه  بهره
های کشـور مـانـنـد  های اخیر در برخی استان ماه  واگذارِی مدارِس دولتی در طول

های خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، کـرمـان، هـرمـزگـان، و  استان
گـیـری از بـرنـامـٔه  توان اشاره کرد. بنیادهای انگلی و مذهبی، با بـهـره اصفهان می
اند و  های محروم و روستاها چنگ انداخته ویژه بر مدارس منطقه سازی، به خصوصی

ضمن تصاحب این مدارس، چرخٔه تحصیل و آموزش کودکان و نوجـوانـان را فـلـج 
مدرسه بنیاد بـرکـت در  ۴فعالیت “ اند. خبرگزاری ایلنا، اوایل آبان ماه، نوشت:  کرده

روستاهای قاین در خراسان جنوبی. ... این نهاد [بنیاد بـرکـت] درصـدد اسـت بـر 
تصـاحـِب ”  اساس رهنمودهای رهبر... مدرسه در مناطق محـروم تـأسـیـس کـنـد.

شود. بنـیـاد بـرکـت بـه یـکـی از  مدارس دولتی زیِر نام تأسیِس مدارس عملی می
وابسته است و ”  ستاِد اجرایی فرمان امام“ ترین بنیادهای ثروتمند کشور به نام  انگلی

 به
ً
های آذربایجان غـربـی  شود. در استان فقیه اداره و هدایت می وسیلٔه ولی مستقیما

و اصفهان نیز مدارس دولتی در شهرهای کوچک و بزرگ به ایـن بـنـیـاد و دیـگـر 
سازِی مـدارس و طـبـقـاتـی شـدِن  اند. خصوصی های مذهبی واگذارشده مؤسسه

آموزش به زیان سرنوشت آموزش در کشور بوده است و با مخـالـفـت جـدی هـمـه 
 رو بوده است! خواه، و مترقی روبه های انقالبی، آزادی نیروها و حزب
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بحران فزاینده اقتصادی و هدف رژیم 
برای حذِف حضوِر مردم در معادالت 
 سیاسی و در تعیین سرنوشت کشور

تر و  های جدی بود، کاستن از شماِر انتخابات و به وجود آوردِن محدودیت ساخته 
 شان بود. بیشتر برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت

رژیم، با توجه به راهبرِد احیاِی مناسبات با امپریالیـسـم، تـالش گسـتـرده و 
ازپیِش عامل مردم درصحنـٔه سـیـاسـی  منظوِر تضعیف بیش ای را به شده حساب

است. مسئلٔه تغییِر قانون انتخابات و موضوعـاتـی مـانـنـد   طراحی و تدارک دیده
ای بودِن انتـخـابـات،  مرحله عالؤه یک و حذِف دو جای نصف به اکثریِت نسبی به

های معین رژیم در حال انجام است. در ایـن مـقـطـع  همگی، در راستای هدف
های عرصٔه داخل و خارج در پـیـونـِد  زمانی و بر اساِس راهبرِد حاکمیت، تحول

قرار دارنـد. “  نظام“ کنند که در چارچوب حفظ و بقای  ای عمل می شده مهندسی
هم با مشـارکـِت  ، آن” های کلی انتخابات پژوهش برای سیاست“ انتشار و اعالِم 

بیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از این راهبرد بـه شـمـار 
هـای بـانـفـوذ  در مقام یکـی از مـهـره -آیند. نکتٔه دیگر اینکه، آنچه والیتی می

هـای  بـنـدی در حال انجام آن است، نشانگر مناسبات سیال و صـف -حکومت
این امـر بـرای  های حکومتی است. توجه دقیق به  بندی  تغییرپذیر در میان جناح

رو، اهـمـیـت  هـای پـیـِش  ویژه در مـاه ارائٔه تحلیلی صحیح از آرایِش سیاسی، به
 اساسی دارد!

هـای  وانـفـعـال های سطحی و نادرست از فـعـل ها و دریافت برخالِف برداشت
های قدرت در مخالفت بنیـادی  ها و کانون صحنٔه سیاسی کشور، رویارویِی جناح

هـای  بندی با سیاسِت احیای مناسبات با غرب نیست. اتحادهای مقطعی و صف
برِی بیشتر در چارچوِب  های حکومتی درواقع تالش برای سهم سیال میان جناح

است. درعرصٔه داخـلـی “  نظام“ مناسبات جدید با امپریالیسم و در چارچوِب حفظ 
شـود. هـدِف اصـلـی،  و در قبال جنبش مردمی نیز این سیاست با دقت اجرا می

ها در تعیین سرنوشت کشـور  حذِف حضوِر مردم در معادالت سیاسی و نقش توده
هـای  پژوهش برای سیـاسـت“ اصطالح  جهت نیست که در گرماگرِم به است. بی

دهـد.  مجوز فعالـیـت مـی”  حزب ندای ایرانیان“ ، وزارت کشور به ” کلی انتخابات
کند، در چـارچـوِب مـهـنـدسـِی  معرفی می”  طلب اصالح“ این تشکل که خود را 

اسـت. چـنـدی پـیـش،  های اجتماعی امکان و اجازٔه فعالیـت یـافـتـه  خواست
شـده،  با تبلیغاتی هدفمند و حساب -وابسته به سپاه پاسداران -خبرگزاری تسنیم

آذرماه امسـال، از قـول  ٩بود. خبرگزاری تسنیم،  به معرفی این تشکل پرداخته 
عضو هیئـت مـؤسـِس تشـکـِل “ بود:  یک عضِو هیئت مؤسس حزب ندا نوشته 

طلبانی انتقاد کرده  طلب ندای ایرانیان با انتشار یادداشتی از برخی اصالح اصالح
شان تضعیـف نـظـام اسـت...  اند، اما هدف نهایی طلب نامیده  که خود را اصالح
کـاران و بـرخـی مـتـدیـنـیـن نسـبـت بـه  گرایان، محافظـه علت نگرانی اصول

طلبان دارند شاید برای طرفداران بهبود وضـع  طلبی و ترسی که از اصالح اصالح
موجود عجیب جلوه کند، اما این واقعیتی است که خوشمان بیاید یا نیایـد وجـود 

طلبی برآمده از دوم خـرداد  دارد و باید برای آن فکری کرد... هسته اصلی اصالح
زا ندارد و همگی به فعالیـت  ای با انقالبی گری و براندازی و رفتارهای تنش میانه

طلبـی  هایی نقاب اصالح اندیشند... اگر افراد یا گروه در چارچوب نظم مستقر می
شان تضعیف نظام باشد باید محترمانه از قطار  باشند اما هدف نهایی به چهره زده 

 ”اصالحات پیاده شوند.
نـمـایـی شـدِن آن  ها از سوی این جریان،  و تشویق و بـزرگ گیری این موضع

نیاز است،ضمن آنکه، چنین  وسیلٔه سپاه پاسداران، از هر توضیح و تفسیری بی به
 در چارچوِب آماج جریان

ً
مـنـظـوِر مـهـنـدسـی کـردِن  های رژیـم بـه هایی دقیقا

هـا  های آن و تقابل با آن مردمی و طیف های اجتماعی و تضعیِف جنبش خواست
ها و دیدگاهـی کـه کـمـاکـان و بـرخـالِف  گیری براین، موضع قرار دارند. عالوه

دوخته و سـیـاسـت خـود ”  تدبیر و  امید“ های مسلم چشِم امید به دولت  واقعیت
تـوانـد مـعـرِف  کند، نمـی درصحنه سیاسی کشور را در پیوند با اعتدال تعریف می

سـوِد  خواهی باشد که خواستار بهبود، تغییر، و تـحـول بـه واقعِی نیروهای آزادی
اند. حمایت از دولت روحـانـی بـا ایـن  ها و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی توده

هـا و وظـایـف  ، با واقعیت” توقعات را باید در سطح معتدلی نگه داشت“ شعار که 
هـیـچ روی  طـلـِب اسـتـوار، بـه خواه، و اصالح نیروهای مترقی، انقالبی، آزادی

همخوان و همسو نیست. باید تأکید کرد که، درست در نقطٔه مقابِل این تـفـکـر، 
مـردمـی و  دهی جـنـبـش شود، سازمان  درنگ و حیاتی تلقی می آنچه وظیفٔه بی

های محروم، زحمتکشان، و  های توده بازسازِی بدنٔه اجتماعی آن بر پایٔه خواست
 حال جامعه است. قشرهای میانه

تـعـامـل بـا “ را ”  وضع موجـود“ حِل تغییر و بهبوِد  ها و تفکر دیگری، راه دیدگاه
آذرماه، گزارش داد:  ١٠داند. روزنامه اعتماد،  می”  سیاست عقالنی“ و ”  حاکمیت

صفایی فراهانی در مورد نتیجٔه انتخابات مجلس دهـم بـا در نـظـر گـرفـتـن “ 
گوید، گفتماِن اعـتـدالـی یـا  های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می تفاوت

گرایی همٔه  گفتمان اصالحات یا قانون
هرحـال  ها یک شرایط رادارند... به این

های اخیر، گویاِی تغییر و  رویدادهای صحنٔه سیاسی میهن ما در خالل ماه
های گوناگون اجتمـاعـی اسـت. افـزایـِش  های بسیار جدی در عرصه تحول

قیمت نان در بطِن برنامٔه ضدمردمِی آزادسـازی اقـتـصـادی (هـدفـمـنـدِی 
که اجراِی مرحلٔه سوم آن در قالب بودجٔه سال آیـنـده کـل کشـور  -ها) یارانه

هـای مـردم  ازپیش به نارضایـتـی و خشـم تـوده بیش -منظور گردیده است
هــای  اســت. رژیــم در حــالــی بــر شــتــاِب اجــراِی بــرنــامــه انــجــامــیــده 

سازی، آزادسازِی اقتصادی، و مـقـررات  ای نظیر خصوصی اجتماعی اقتصادی
است که با تصمیم اوپک مبنی بر عدم کاهش مـیـزان تـولـیـد  زدایی افزوده 

هـایـی جـدی در ایـن  یافته است و چـالـش نفت، درآمِد ارزی کشور کاهش
های اخیر آن افزایـِش نـرِخ ارز و  است که یکی از نمونه  خصوص پدید آمده

هـای  پائین آمدِن ارزش پول ملی، و به دنبال آن، سقوِط سطح زنـدگـی تـوده
مردم است. دولت حسن روحانی، برخالِف تبلیغات اخیر پیرامـون مـبـارزه بـا 

خواهی بـایـد  های حکومتی بر سِر سهم را نزاع  که در حقیقت آن -فساِد مالی
بـنـا بـه مـاهـیـتـش و  -دار در حاکمیت داد تا مبارزٔه واقعی با فساِد ریشه نام

های خود ناتوان بوده  چارچوب نظام حاکم، تاکنون در اجرای بسیاری از وعده
های اجتماعـی  اولیه برخی نیروهای سیاسی و الیه”  های بینی خوش“است، و 
بینی و بررسِی منطقی رخدادهـا، و در بـطـِن  اندک جای خود را به واقع اندک
هـای  دهد. چند رخداد پراهمیت در مـاه فقیه، می های رژیم والیت ها، آماج آن

ها و نیروهـای  هایی را در میان حزب ها قرار گرفت و بحث اخیر در کانون توجه
خواه، و منتقِد استبداِد والیـی بـرانـگـیـخـت.  سیاسی مترقی، انقالبی، آزادی

خصـوص  هاِی ناشی از آن در داخل، بـه ای و تکانه وگوهای هسته تمدید گفت
تری به دفاع از رونـِد احـیـاِی  طور مشخص ای که به های خامنه گیری موضع

ها، مناسبـات مـیـان دولـت و  مناسبات با امپریالیسم پرداخت، و در کنار آن
های مختلـف بـرای مسـلـط کـردِن  هایی در عرصه مجلس و نیز رشته اقدام

وسیلٔه باندهای وابسـتـه بـه نـهـادهـای  وهراس در جامعه به فضای وحشت
ها در مقطع زمـانـی مـوردبـحـث  ترین مسئله امنیتی و حکومتی، ازجمله مهم

 شوند. قلمداد می
ای در قبـال  های خامنه گیری ای و موضع وگوهای هسته پس از تمدید گفت

فقـیـه و رئـیـس مـرکـز تـحـقـیـقـات  اکبر والیتی، مشاور ارشد ولی آن، علی
ای در  استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نـظـام، در خـالل مصـاحـبـه

های آذرماه امسال، بر دو نکتٔه مهم و پراهمیت برای حکومت، تـأکـیـد  میانه
اکبر والیتـی...  علی“ آذرماه، در گزارشی نوشت:  ١٠ویژه کرد. روزنامه اعتماد، 
های کلی انتخابـات  ای و مأموریتش در مورد سیاست در مورد مذاکرات هسته

های مهمی داشت. ... ما درنهایت سخن مقـام مـعـظـم رهـبـری را  صحبت
ای ندارد اما  دانیم، ممکن است بعضی بگویند مذاکره فایده الخطاب می فصل

الخطاب است و بعـدازایـنـکـه  باالخره آنچه مقام معظم رهبری فرمودند فصل
ایشان فرمودند با مذاکره و ادامٔه مذاکره موافقیم بعدازآن دیگر نباید سـخـنـی 

روزنامٔه اعتماد در ادامه این گـزارش، ”  در جهت مخالفت با مذاکره گفته شود.
هاشمی رفسنجانی از “ های والیتی، افزود:  با یادآورِی مورد مهم دوم صحبت
های انتخابات که موضوع آن اکـنـون در  بنده خواستند در رابطه با سیاست

مصلحت] مطرح است اقدامات پژوهشی از سـوی مـرکـز  مجمع [تشخیص
تحقیقات استراتژیک انجام شود و وضعیت و پروسـٔه انـتـخـابـات در دیـگـر 
کشورها مطالعه شود و مقایسه کنیم... چراکه این مأموریتی است که رهبـری 

عنوان یـک  اند که موضوع انتخابات را به به مجمع تشخیص مصلحت سپرده
موضوع حیاتی بررسی کنند و در جهت رفع مشکالت احتمالی کـه مـمـکـن 
است به وجود بیاید رایزنی کرده و نظرات خود را خدمت... رهبری تقدیم کنند 

 ”های کلی اتخاذ شود. تا بر اساِس صالحدید ایشان در این رابطه سیاست
هـای رژیـم و  هایی از سوی یکی از بانفوذتریـن چـهـره گیری چنین موضع
فقیه در این مقطع زمـانـی خـاص، دارای بـار و مـعـنـای  مشاور ارشد ولی

های رژیم و سران آن را در این مرحله حسـاس  ای معین است و آماج سیاسی
و  ٨٨دهد. مدتی پس از کودتای انتخاباتی سـال  خوبی نشان می سیاسی به

ای از تغییِر سیستِم انتخاباتـی کشـور سـخـن  ای مرتبط با آن، خامنه داده رخ
   14ادامه  در صفحه ای مـطـرح  گونه که خامـنـه بود. هدف از طرح تغییِر نظام انتخاباتی، آن گفته 
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، ” سـبـز جـنـبـِش “ گسترد، و  و گذر از دیکتاتوری را در جامعه می”  تغییر
همچون عاملی ذهنی، توانسته بود نیروهای اجتمـاعـی و نـیـروهـای 

تـر  ، به یکدیگر نزدیـک” تغییر“ سیاسی را بر پایٔه ضرورِت همکاری برای 
 کند.

ای وسیع از  گیرِی جبهه ، ضرورِت شکل١٣٨٩ ماهحزب ما، در مرداد
کـنـنـده در مسـیـر  های اجتماعی را عـامـلـی تـعـیـیـن قشرها و طبقه

ضعفي مهـم  های کلیدی تشخیص داد، و نبوِد این جبهه را نقطه تحول
در این مسیر ارزیابی کرد، و نوشت: "باید توجه داشت که، در صـورت 

گیرِی اتحادهای وسیع بر ضد دیـکـتـاتـوری و در غـیـاب  عدم شکل
های سیاسی کشور در ایـجـاد  عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت

نـظـامـی  -چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملـکـرد اقـتـصـادی 
امپریالیسم و انحصارهای چندمـلـیـتـی بـه تضـاد و عـامـل اصـلـی 

 وانفعاالت کشورمان تبدیل خواهد شد."  فعل
ما معتقدیم در برهٔه کنونی اهمیت چنین اتحادهایی فزونـی یـافـتـه 

صـورت  بـه -مالِی دولت اوبـامـا های ، تحریم١٣٩١است، زیرا از سال 
ملِی مـیـهـن مـا، خـطـِر  با به اسارت درآوردِن اقتصاد -ای شده حساب
های وسیع مردمی برضِد دیکتاتوری [برای رژیـم]  گیرِی اعتراض نضج

اش با نمایندگـان  را، همچون اهرمی مؤثر، در مذاکرات بسیار محرمانه
برداری قرار دهد. سـران رژیـم  فقیه، توانست مورد بهره دستگاه والیت

والیی، از موضِع ضعف، و برای "تـداوم نـظـام"، در پشـِت پـردٔه دود 
ای، به تعامل با آمریکا و تسلیم منافـع مـلـی مـجـبـور  مذاکرات هسته

تِر شئون اسـاسـی اقـتـصـادمـلـی  اند، که بر پایٔه آن، چرخِش تند گشته
هـای  منظوِر رشد بر محوِر منافع سرمـایـه سوی "آزادسازِی اقتصاد" به به

 شان با انحصارهای چندملیتی، پیامِد آن خواهد بود.  کالن و مشارکت
گیرندٔه اصلی، خواسته یا ناخواسـتـه،  ای، در مقام تصمیم علی خامنه

برای نجاِت "نظام" از خطِر مهلک رودرویـی بـا مـردم، و نـیـز بـرای 
طـرفـٔه  رفت از وضعیِت سقوط کامل اقتصاد، در ایـن جـادٔه یـک برون
در پشت پردٔه دوِد تمدیـد مـذاکـرات  -راند و ادامٔه آن را  برگشت می بی

 قاطعانه تائید کرده است. -ای هسته
، و شروع فاِز دیگـری ٩٢جمهوری  پس از مهندسِی انتخابات ریاست

جدید رژیم زیر پرچم اعتدال حسن روحانی در چارچوب ”  پالن بازی“ از 
طلبان و  ای، ، طیف مشخصی از اصالح پروژه "عزت ملی" علی خامنه

اکـنـون  مردمی، هـم هایی از اپوزیسیون با پشت کردن به جنبِش  بخش
اند. به قول ابوالفضـل  های بیشتری رودررو کرده این جنبش را با چالش
رهـبـرِی  سفید" به دنباِل "اصالحاِت  مطیع" به طلباِن  قدیانی، این "اصالح

هـایـی از اپـوزیسـیـون]،  طلبان و بخـش اند. اینان [اصالح فقیه والیت
ای، خـاک در چشـم مـردم  دربارٔه ماهیِت رژیم والیی و علی خامـنـه

ظاهر، مـذاکـرات پشـت پـرده  لوحانه به پاشند، و با برخوردی ساده می
که هدِف اصلی آن بسـتـرسـازی  -میان جمهوری اسالمی و آمریکا را 
دانـنـد. در  امری سـازنـده مـی -برای استمراِر دیکتاتوری والیی است

انـد کـه از  مطیع" مدعی طلباِن  ،  این"اصالح” امر سازنده“ ارتباط با این 
سـوی  توان در مسیر تغییرها و بـه این طریق و با تضعیِف "تندروها" می

 آزادی قدم برداشت!
های انـتـخـابـاتـِی  ها و قول حزب ما معتقد است که، برخالِف وعده 

حسن روحانی، تغییری جدی و ملموس در شرایط برای قدم برداشـتـن 
سوی آزادی به وجود نیامده است، دورنماِی روشنی از آن نـیـز بـه  به

خورد. در این رابطه ضـروری اسـت کـه هـواداران حسـن  چشم نمی
جمهور در سفر اخیرش به استـان گـلـسـتـان  به سخنان رئیسروحانی 

 توجه کنند، زیرا تأکید روحانی بر این است که بر سر قول ایستاده 
ً
دقیقا

گـونـه تـعـهـدی  ها هـیـچ و خواهد ایستاد ولی برای برآورده نمودن قول
 هیچ نمی

ً
 صراحتا

ً
ای به تـغـیـیـر درزمـیـنـٔه  گونه اشاره دهد و مخصوصا

"من به نسل جوان عزیـز کشـورم و نماید:  مسائل سیاسی داخلی نمی
 به جوانان دانشجوی عزیز وعده می

ً
هـای  دهم که پای قـول مخصوصا

خودخواهم ایستاد"...آنچه که من به شما وعده دادم، نجات اقـتـصـاد 
کشور، احیای اخالق در جامعه و تعامل سازنده با جهان بود. من پـای 

موضـوع  ضـرورِت ام".  وعده خود تا لحظه آخر و با همه توانم ایستاده
تـوان چـنـیـن  خواهی، و ایـنـکـه نـمـی تغییرهای دموکراتیک، آزادی

صورت انتزاعی انجام داد و دنـبـال نـمـود، از دوره  فرایندهایی را به
 مـورد  باشد و در سال نژاد تاکنون پابرجا می احمدی

ً
های گذشته مکـررا

هـای  تأکید حزب توده ایران بوده است: "باید توجه داشت کـه، دمـوکـراسـی و آزادی
اند که در خأل و یا تنها بر مبانِی مـعـنـوی یـا ذهـنـی ایـجـاد  اجتماعی مقوالتی عینی

تر آنکه، درجٔه اعتبار و اهمیِت این مقـوالت در بـیـن  مانند. مهم شوند و پایدار نمی نمی
طور عمده متأثر از رابطٔه این قشرها و طبقات با تـولـیـد و  قشرها و طبقات اجتماعی به

پشتـوانـه  دیگر، دل بستن به وعدهای انتخاباتی بی عبارت به   . ثروت مادِی جامعه است"
 -نـژاد  شعارگونه در مورد آزادی و دموکراسی و انتقاد از اقـتـدارگـرایـی دوره احـمـدی

گـذارد  اش را به اجرا مـی  خشِن نو لیبرالی ِهای اقتصادی که دولت یازدهم برنامه درحالی
امیدی عبث است. بـرای مـثـال،  -فقیه تأکید و تکیه دارد و بر التزامش به اصِل والیت

گوید: "زماِن امنیتی بودن به سـر  که حسن روحانی در سفر اخیرش به گرگان می وقتی
باز هستیم"، این سؤال پـیـش  آمده است. ما در دوراِن وحدت، اتحاد و اعتدال و فضاِی 

کارگری کـه هـرچـه  افکنی از باالی سر فعاالن جنبِش  آید که، آیا َجِو امنیتی و رعب می
هـای سـنـدیـکـایـی  های اقتصادی در چارچوب فعالیـت بیشتر به مبارزه برضد سیاست

ای عـمـلـی در  شوند نیز قرار است برداشته شود؟ ما معتقدیم که اگر نشانه کشیده می
گـونـه شـعـارهـای  رابطه با "به سر آمدن زماِن امنیتی بودن" در دست نباشد، آنگاه این

وسـیـلـٔه  داشتِن مـردم بـه ای است برای مجذوب نگه سازی حسن روحانی فقط ویترین
طـوِربـارزی  قدرت بـه داند که توازِن نیرو در هرِم  مداری ورزیده. آقای روحانی می سیاست

نفِع نیروهای قدرتمندی است که با این گونه تغـیـیـرهـای اجـتـمـاعـی اقـتـصـادی  به
وجه به مرتجعانی از نوع مصباح یزدی  هیچ اند، و جمع این نیروهای بازدارنده به مخالف

 منحصر نیست.
باوجود انجام پیرایشی از سر ناگزیری در روبنای سیاسی، رژیـم حـاکـم در قـالـب 

سو خـود را مـنـتـخـِب رأی مـردم در  ای به نام "دولِت تدبیرواعتدال" که از یک پدیده
داند و از سوی دیـگـر هـویـتـش را در مـقـام دولـتـی  "انتخابات"ی "دموکراتیک" می

حاضر، در سـطـح  کند، درحال  نژاد تبیین می صدوهشتاد درجه متفاوت با دولت احمدی
بگیران، بیکـاران، و نـیـمـه شـاغـالن،  زندگی زحمتکشان، یعنی: مزدبگیران، حقوق

هـای  توان تغییر مشخصی را مشاهده کرد. سندهـا، آمـارهـا، و بـررسـی سختی می به
رفِت فاحش وضعیت معیشتی طیف وسـیـع  میدانی، رسمی و غیررسمی، همگی از پس

مـادِی هـر فـرد یـا  زحمتکشان (اکثریت مردم) حکایت دارد، بدین معنا که، وضعیـت
طور  باید متکی باشد، به خانواری که به هر شکلی به نیروی کار یدی و یا فکری خود می

 فاحشی سیر نزولی داشته است.
یعنی یک سـال و نـیـم پـس از پـایـان دورٔه دولـت  -ارزیابی ما از اوضاع کنونی

آمده در برخی از قشـرهـای  بینی به وجود  دهد که باوجود خوش نژاد، نشان می احمدی
غیراز تشـدیـد نـزاع و  اجتماعی نسبت به شخص حسن روحانی، تغییِر عمدٔه عینی به

نژاد  رخ نـداده اسـت. تـوجـه  افشاء نمودِن پرسروصدای سوء مدیریت  دولت احمدی
عنوان نماینده "خدا بر زمین"  طبـق روال مـعـمـول  ای به برانگیز اینکه شخص خامنه

عنوان یک موجود فرا پاسخگویی و مبرا از هرگونه خطا به حکومت مطلقه خود ادامه  به
هـا بـیـن  نـزاع  نژاد تغییریافـتـه اسـت، شـکـِل  دهد. آنچه که پس از دورٔه احمدی می

 نسبت به امکان جناح
ً
وسـیـلـٔه دولـت  پذیر بودِن تغییـر بـه های قدرت است که طبیعتا

درپـِی  هـای پـی ها دامن زده است. برای مثال، رویـارویـی بینی یازدهم، به برخی خوش
گرا در مجلس با دولت بر سِر انتصاب وزیـر عـلـوم، از سـویـی  های اصول فراکسیون

مـنـد  خواهی و همچنین بهـره های قدرت در سهم برخاسته از برخوردهای معمول جناح
هـای  ای بارز از آن درگـیـری ها است، که نمونه شدن از نفوِذ بیشتر در عرصٔه دانشگاه

). به روال معـمـول، بـا ١٣٩٠نژاد و رفسنجانی بر سِر ریاست دانشگاه آزاد بود ( احمدی
کردِن محمد فرهادی[وزیر جدید علوم] در صحن مجلـس از  ِاعمال فشار از باال و توبه

وچرای وزیر دولت حسن  ، یعنی تمکین بدون چون٨٨فتنه[گری]، یا از شرکت در فتنه 
، ” سـبـز جـنـبـِش “ گری"، و پس از ابراز انـزجـار از  فقیه دربارٔه "فتنه روحانی به نظر ولی

های پشـت پـرده،  خاصیت و مطیِع "نمایندٔه خدا بر زمین"، بر اساس معامله مجلِس بی
بالفاصله به وزیر علوم پیشنهادی روحانی رأی اعتماد داد. حسن روحانی با اثر قـول و 

 به دلـیـل لـحـِن آرام گـفـتـارش و سـخـنـان  های انتخاباتی وعده
ً
اش، و مخصوصا

مپن شده حساب
ُ
مـآبـانـٔه کسـی  اش در مقایسه با لحِن خالی از هوشمندی و ظرافت و ل

 توانسته است توجه و هواخواهِی برخی سطح مانند احمدی
ً
های دانشگاهی  نژاد، طبیعتا

ها مـیـز خـطـابـه  روی، دانشگاه و تا حدی دانشجویان را نسبت به خود برانگیزد. ازاین
های مخـالـف بـوده اسـت. در عـرصـٔه  مناسبی برای رویارویِی حسن روحانی با جناح

فرهنگی و آموزش عالی، دولت حسن روحانی توانسته است، و نیز خـواهـد تـوانسـت، 
برخی تغییرها را در سطح تعویض مدیریت انجام دهد، و جدال بـر سـر رأی اعـتـمـاد 

ها، و مـمـاشـات  ِبستان مجلس به وزیر علوم نشان داد که در این عرصه توازِن نیرو، بده
هـای حسـن روحـانـی در  کنندٔه محدودٔه عمل و امکـان در پشت درهاِی بسته، تعیین

توجه برانگیز اینکه، مردم در این نوع تغییرهای شکلی، بسـیـار   –ها خواهد بود دانشگاه
 آیا این نـوع  محتاطانه، و از باال به پایین، هیچ

ً
گونه نقش و  دخالتی ندارند. اینکه اصوال

های  تر پیدا کنند و به دیگر بخش تغییرها و در سطح دانشگاهی بتوانند صورتی گسترده
حکومت رسوخ کنند و تأثیری مادی و ملموس را دامن بزنند، سؤال بسیار مهمی است 

باید بـه آن  حسن روحانی می”  هواداران“ که 
جواب دهند. البته در ارتباط با پاسخ بـه ایـن 

ادامه  دولت تدبير و اميد  ...

   7ادامه  در صفحه 
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 ایدئولوژیک با اقتصاِد مبتنی بر سرمایه در ایران، به برخورِد اراده
ً
مـنـظـوِر  گرایانه و ِصرفا

هـای مـوجـود  جایگزینی زیر پایه اقتصادی کشور در مرحلٔه کنونی، به دلیل واقـعـیـت
تواند در دستور کار بازسازِی اقتصادی کشورمان در دورٔه گـذار بـه  اقتصاد کشور نمی

های متـرقـی در راسـتـای  دموکراسی قرار گیرد. این به معنی نفِی امکان اجرای برنامه
تحوالت بنیادی نیست، بلکه برآمده از شرایط عینِی داخلی و خارجی و بافـِت کـنـونـی 

 –کننده در مـرحـلـٔه تـحـوالت مـلـی طبقاتی جامعه و ترکیِب نیروهای سیاسی شرکت
 دموکراتیک کشور ما است." 

تغییِر لحن از نـوع  -فقیه نسبت به مردم باوجود تغییِر لحن دولت کنونِی رژیم والیت
مپن

ُ
تـر، و بـرخـوردی  نوِع لـحـن نـرم نژادی به گویانٔه احمدی مآبانٔه گزافه پوپولیستِی ل

طور با همٔه قـول  المللی، و همین تر از نوع حسن روحانی در عرصه داخلی و بین منطقی
کننده در سطـح کـلـی  های تعیین های مشخص شخص روحانی در مورد عامل و وعده

رسند، و خواهنـد  جامعه و زندگی شخصی، مردم کشور ما هرروز بیشتر به این نتیجه می
چرخـد. در ایـنـجـا ایـن  های اصلی زندگی، َدر بر همان پاشنه می رسید، که در عرصه

ها در شکِل روبنای سیاسی و  گردند: باوجود برخی تفاوت های منطقی مطرح می سؤال
چنین همگونی ذاتی بین شرایط کنونِی  فقیه، چرا این تغییِر گفتمان دولت یازدهم والیت

حاکم بر وضعیِت سیاسی و اقتصادی در جامعه، در مقایسه با وضعیت در دورٔه دولـت 
دولـِت یـازدهـم، یـک دولـت  -بنا بر تبلیغات کرکننـده -نژاد وجود دارد؟ اگر احمدی

نـژاد دارد و در بـرابـر  منتخِب مردم است که تفاوت ماهوی با دولت کودتایی احمـدی
های اجتماعـی  گونه تغییری درزمینٔه آزادی "تندروها" ایستاده است، پس چرا هنوز هیچ

هـای  در جهـت آزادی”  تغییر“ و سیاسی به وجود نیامده است؟ و چرا حتی دورنمایی از 
ونیم گذشته، باوجود وضع بد اقتصادی  اجتماعی و فردی وجود ندارد؟ چرا در یک سال

گردند،  تر می های غیر تولیدی فربه شوند و سرمایه کشور، هنوز ثروتمندان ثروتمندتر می
تر شـده  اما وضعیت معیشِت اکثر مردم، یعنی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر، وخیم

گردد؟ اگر دولت حسن روحانی نقـطـٔه مـقـابـل دولـت  تر می ملی ویران است و اقتصاد
ای از هردوِی  توان حمایِت علی خامنه نژاد است، پس بر اساس کدام منطق می احمدی

یک پارادوکس نیست؟ اگر بنا بر توجیـه  این دو دولت را توضیح داد و توجیه کرد؟ آیا این
مجبور شده  -٩٢زیر فشاِر مردم در انتخابات خرداد  -فقیه هواداراِن حسن روحانی، ولی

ای، یعنی کسـی کـه  است از دولت یازدهم حمایت کند، چرا حسن روحانی علی خامنه
نژاد بوده است، را تا این حد تمجـیـد  مسئوِل درجه اول و پشتیباِن محکم دولِت احمدی

 کند؟ دهد، و او را تطهیر و تقدیس می کند، اجرای اوامر او را بر هر امری ترجیح می می
گفته را بـا درِک  های پیش ها به سؤال ما معتقدیم که حلقه اصلی مرتبط کننده پاسخ 

هـای  تالش تـمـامـی جـنـاح -باید دریافت: نخست هم پیوسته می این سه موضوع به
وحـدت، و  -فـقـیـه؛ دوم مطرح برای تداوم "نظام"، یعنی حکـومـت دسـتـگـاه ولـی

 -های قدرتمند؛ سوم سیاسِی همزمان بین این جناح حال، تقابِل منافِع اقتصادی درعین
هـای  داشتِن مردم از معـادلـه های قدرت در مورد لزوِم بیرون نگه مساعِی جناح اشتراک
کنندٔه سرنوشت کشور، به هر طریق، و ازجمله، از راِه سرکوب، مستولی کردِن جو  تعیین

تـرش،  تر و هوشمندانه وسیلٔه سپاه و بسیج، کودتای انتخاباتی، و یا شکل نرم وحشت به
 ای).  یعنی مهندسِی انتخابات (همان "عزت ملی" مورد نظر خامنه

های قدرتمند درون رژیم در مورد به کار بـردن یـکـی از ایـن  روشن است که جناح
، نظرهای مـتـفـاوتـی ” نظام“ ها [خشن و یا نرم] برای حذِف نقِش مردم و تداوِم  وسیله
توانند داشته باشند. برای مثال، هاشمی رفسنجانی معتقد بـه روش نـرم از نـوع  می

ترین انتخابات" هم دانست. روند حذِف  است، که آن را "دموکراتیک ٩٢انتخابات خرداد 
های مختلف زحمـتـکـشـان و  های سیاسی و مادی الیه نقش مردم و سرکوب خواست

بست کشاندِن عامـدانـٔه انـقـالب بـه  و با به بن١٣۶٠طبقٔه کارگر، از همان اوایل دهٔه 
های بنیادی اجتماعی اقتصادی و همراه با سرکوب خونیـن  هدف جلوگیری از دگرگونی

مشـتـرِک  تـریـن مـخـرج نیروهای مردمِی خارج از طیف متنوع "اسالم سیاسی"، مهـم
های مطرح در هرم قدرت بوده است. حذف شدن نقش مـردم و  تمامی نیروها و جناح

یـک ضـرورت  گیری و تثبیت  رژیم والیت فقیه و تـداوم آن نیروهای مردمی برای نضج
شـده در  جویانٔه مطـرح درنِگ اقتصادی و عدالت های بی بوده و خواهد بود. لذا خواست

دارِی سنتی و تجـاری و امـکـان بـرای  ، از همان ابتدا با سرمایه١٣۵٧انقالب بهمن 
های نـجـومـی، در  های انگلِی غیر تولیدی در مسیر دستیابی به ثروت انباشِت سرمایه

تر، یعنی انباشت سرمایه در چارچوب نـولـیـبـرالـیـسـم  تضاد بود و حاال نیز با نوع مدرن
  باشد. تأسف اقتصادی در تضاد می

ً
انگیز اینکه، در طول سه دهٔه گذشته، و مخصـوصـا

سیاسِی کشور ما بـر پـایـٔه سـوداگـری  بعد از پایان جنگ ایران و عراق، هستٔه اقتصاد
های کالِن غیر تولیدی قرار داشته است. واقعیت انکارناپذیر این است که، هنوز  سرمایه

 -اکـثـریـت مـردم -خواهانٔه قشرهای زحمتکش های اقتصادی و عدالت هم خواست
سیاسی است. توجه برانگیـز ایـنـکـه، اجـرای  ترین تهدید در برابر این اقتصاد خطرناک
که با به حراج  -سوی "اقتصاِد آزاد" در دو دهٔه گذشته های اقتصادی با گرایش به تعدیل

تـر  تر و وسـیـع ملی پس از تعامل رژیم والیی با آمریکا بدون شک سریع گذاشتن اقتصاد
های قدرت است. بنابرایـن، حـذِف  های جناح نیز یکی از مخرج مشترک -خواهند شد

هــای  نــقــِش مــردم و ســرکــوب خــواســت

حسن روحـانـی در ”  هواداران“ گیریم که این  سؤال، فرض را بر این می
اند که گسترش تغییرها را تنها به مرزهای منافع شخـصـی  َجرگه کسانی

رفت جامعه از وضعـیـِت  خواهند و لزوم برون شان محدود نمی و گروهی
 کنونی، یعنی گذار از حاکمیت دیکتاتوری را پذیرایند. 

فقیـه، ارزیـابـِی حـزب  باوجود عوض شدِن دولت در حکومت والیت
فقیه و تأثیـِر ایـن  های اقتصادی رژیم والیت تودٔه ایران  در مورد  برنامه

های ضد دموکراتیک رژیم حاکم هنوز پابرجا است.  ها بر سیاست برنامه
جواب ما به  آن دسته از هواداران حسن روحانی که مـعـتـقـدنـد هـمـه 

هـا و بـه راه انـداخـتـِن چـرخ  نیروهای سیاسی برای رفـع تـحـریـم
بـایسـت  های نولـیـبـرالـیـسـتـی، مـی وسیلٔه برنامه ملی، حتی به اقتصاد

ای از دولت یازدهم در برابر "تندروها" دفاع کنند تا حداقل  صورت فله به
بتوان ایران را به چیزی مانند مدِل ترکیٔه کنونی در زیر حکومت "اسالم 

ای از نوع حزب رفاه [سلِف حزب عدالت و توسـعـٔه اردوغـان]  سیاسی"
اجـتـمـاعـی   –توان بازسازی اقـتـصـادی  تبدیل کرد، این است که "نمی

کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عـمـومـی بـه عـهـده 
“ دیـکـتـاتـوِر ُمصـِلـح” بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد 

های خصوصی تقلیل داد. در این مورد باید توجه داشـت  حامِی سرمایه
طـلـبـاِن  نژاد و عدم توانایی مقابلٔه اصـالح که به قدرت رسیدن احمدی

حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز رونِد سریـِع تـمـرکـز 
هـای غـلـط  نظامی سپاه، تبلوِر نهایِی اتـخـاِذ روش  –قدرت اقتصادی 

اعتنایی به منافع زحمتکشان در جـهـِت اجـرای  اقتصادی مبتنی بر بی
المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مـبـرم  های صندوق بین نسخه

جنبش در مرحلٔه کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقِش سـرمـایـٔه 
   مان است" خصوصی در نزد افکار عمومی کشور

ما معتقدیم که بار دیگر این واقعیت بدیهی را در شـرایـط مشـخـص 
 
ً
کنونی در مورد خطوط کلی سیاست اقتصادی کشورمان، مـخـصـوصـا

زایی پیـرامـوِن  در مورد توهم -طلبان و اپوزیسیون هایی از اصالح بخش
الزم و ملزوم بودِن پدیدٔه "اقتصاِد آزاد" و "آزادی"، یادآور شد: "باید توجه 
داشت که، بـرخـالِف درِک اشـتـبـاه بـرخـی از روشـنـفـکـراِن دورٔه 

تـنـهـا  نـه“  بـازاِر آزاد” طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به  اصالح
  اجتماعی نمی باعث شکوفایی دموکراسی و آزادِی 

ً
شود، بـلـکـه دقـیـقـا

را هـمـچـون “  بـازاِر آزاد” کند، و بنابراین، نبایـد  برخالف آن عمل می
سیاسی ارائه کرد. این ادعـا کـه:   –نوشداروِی زهر مشکالت اقتصادی 

سازی و رقابت بازاِر آزاد تنها وسیلٔه مبارزه با فساد اقتـصـادی  خصوصی
در دو دهـٔه گـذشـتـه “  بازاِر آزاد” است، و اینکه عدم اجراِی شکل ناب 

انـد. زیـرا در اکـثـر  باعث رشِد این فساد شده است، مباحثی انحرافـی
تنها کمکی به  نه“  بازاِر آزاد” تِر  رشد تجویز شکل کامل کشورهای درحال

 بـه 
ٌ
نهادینه شدن قوانین، آزادی، و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتا

منجر شـده اسـت." اولیگارشِی فاسد تر شدن یا به قدرت رسیدِن  قوی
طلبان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون که در  جالب اینکه، همان اصالح

فقـیـه،  نژاد [دورٔه دولت نهم و دهم] و حتی گاهی ولی آن برهه احمدی
ها و حـقـوق بشـر  سبِب نقض آزادی در مقام حامِی دولت کودتا، را به

هـا در شـمـار هـواداران  دادند، حاال ایـن درستی موردانتقاد قرار می به
فـقـیـه را  اند، دولت یازدهمی که، ولـی درآمده  پروپاقرِص دولت یازدهم

طلِب و وزیر دولـت اصـالحـات)  کند، وزیر علومش (اصالح  تطهیر می
ای،  کند، و با حمایت علی خـامـنـه سبز ابراز انزجار می نسبت به جنبِش 

مـانـنـد  -نـژاد احمـدی”  زحمتکشان  ضد“ های اقتصادِی  همان برنامه
 دهد. را ادامه می -ها و منکوب کردِن سندیکاها طرِح حذِف یارانه

روی در  طور، هشدار مکرر حزب تودٔه ایران دربارٔه خطـِر چـپ همین
باید در شرایط کنونی بازهم یادآور شـد: "از سـوی  این مقطع را نیز می

دیگر نیز مطلق کردِن نقش دولت و مالکیِت دولتی در شرایط کـنـونـی 
اجتماعی، واکنـِش  -رفت از مشکالت اقتصادی عنوان تنها راِه برون به

داری و نفوذ امپریالیسـم  گرایانه در مقابل زورگویِی سرمایه اشتباه و ذهن
است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقِش تاریخـی 

کنـد.  دارِی تولیدِی ملی را نفی می هایی از سرمایه و نیروِی بالقوه بخش
 ایدئولوژیک، چه از راست و چـه 

ً
درمجموع، این نوع برخوردهای ِصرفا

به نقِش بازار و یا دولت در عرصٔه مسائل عینِی اقتصادی، بـه “ چپ”از 
گونه نتیجٔه عمـلـی  گیری از تجربٔه تاریخ معاصر است و هیچ دور از بهره

و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیِت مـوجـود ایـن اسـت کـه، 

ادامه  دولت تدبير و اميد  ...
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ادامه تأملي بر آمار هاي ارائه داده شده...

بزرگ مواجه بودیم و الزم بود این دو مـعـضـل را از پـیـش پـای مـردم 
درصد نخستین مـعـضـل بـود،  ۴٠او با بیان اینکه تورم باالِی ”  برداریم.

قدم ایـن  به الزم بود با کمک مردم و همت مسئوالن قدم“ درادامه گفت: 
درصـد  ١٧تورم را کاهش دهیم. امروز خوشـحـالـیـم کـه تـورم را بـه 

مـاه از  ١۶معنای آن است که از آغاِز دولت که امـروز  ایم. این به رسانده
 ١٧درصـد بـه  ۴٠ایم تورم را از  عمر دولت یازدهم گذشته است، توانسته

روحانی درادامٔه سخنانش دربارٔه رشِد اقـتـصـادی، ”  درصد کاهش دهیم.
ماهٔه اول با محاسبات بانک مرکـزی  در پایان سه ٩٣در سال “ نیز گفت: 

دارای رشد و حـرکـت  ٩٢ماه اول  نسبت به سه ٩٣ماه اول  توانستیم، سه
رشـد مـا  ٩١و  ٩٢که در دو سال گذشته سال  جلو باشیم. ... درحالی روبه

ایـم بـلـکـه رشـد مـنـفـی  تنها به جلو حرکت نداشته منفی بوده است، نه
ماهه اول کشور دارای رشد بود و درواقع از رکـود عـبـور  ایم. در سه داشته

کردیم و رونق و شـکـوفـایـی آغـاز شـد. ... امـروز افـتـخـار دارم در 
جنوبی به ملت بزرگ ایران اعالم کنـم، بـر اسـاس آمـاری کـه  خراسان

ماهه دوم  ایران اعالم کرد، در سه اسالمی دیشب بانک مرکزی جمهوری
 ”نیز، کشور دارای رشد مثبت است.
ای که به مسائل داخلِی ایران و ازجمـلـه  کنشگراِن سیاسی و اقتصادی
شـده از سـوی  پردازند، از آمـارهـای ارائـه به مسائل اقتصادی ایران می

آمیز باشد ندارنـد،  اطمینان شان  های حکومتی تجربٔه خوبی که برای مقام
کنـنـد. درطـول  همین دلیل، این آمارها را با شک و تردید ارزیابی می و به

نژاد،  ما بـارهـا شـاهـد ارائـٔه آمـارهـای  جمهوری احمدی دوراِن ریاست
 جریان حاکم در دولت روحانی نیز بارها این آمارها 

ً
مغشوش بودیم و اتفاقا

اند. اثبات این امر که ادعاها و آمارهای اخـیـر دربـارٔه  چالش طلبیده را به
هـای مـوجـود  توانند با واقـعـیـت نرِخ تورم و رشِد اقتصادی تا چه حد می

های کسـانـی کـه  انطباق داشته باشند، مشکل است، اما استناد به گفته
شان هم در جایگاِه حمایت از دولت روحانی قرار دارند، به ایـن امـر  برخی
ماه، با اشاره به این مهم کـه  دی ۴، ” شرق“ کنند. روزنامٔه  تواند  کمک  می

پس از اعالم این نرخ، انتقادات از سوی محافل کـارشـنـاسـی سـرازیـر “ 
نقل از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، در واکنش به ایـن  ، به” شد

معنای رونق اقتصادی نیست. حـجـم  رشد اقتصادی به“ انتقادات، گفت: 
فاصـلـه زیـادی دارد و رشـد  ١٣٩٠اقتصاد ایران هنوز با زمستان سال 

ای مبنی بر آغاِز خـروج از رکـود بـوده  منزله نشانه اقتصادی بهار تنها به
 ”است.

شده به این یک مـورد مـحـدود  شک و تردید در رابطه با آمارهای ارائه
مـاه،  دی ۴(که ارگان رسمی دولت هم اسـت)،”  ایران“ شود. روزنامه  نمی

نکتٔه مـهـم “...  در گزارشی، همین نکته را برجسته کرده و نوشته است: 
در این میان ملموس نبودِن عدِد رشد در زندگی روزمرٔه مردم است. شایـد 

ها آمار بانک مرکزی را زیر سؤال بـبـرنـد.  همین امر باعث شده که برخی
توان رشد اقتصادی را لمس کرد؟ رشد اقتصادی را چگـونـه  چه زمان می

شده از سـوی بـانـک مـرکـزی درسـت  توان متوجه شد؟ آیا آمار ارائه می
وگـویـی را بـا شـایـان آرانـی، کـارشـنـاس  گزارش سپس گفت”  است؟

اقتصادی، انجام داده است که او در این مورد نکته جـالـبـی را عـنـوان 
درصـد  ۶/٨سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفِی “ گوید:  کند و می می

دست آمـده اسـت؛  به ۴نقطه عدد  به بوده است و اکنون با محاسبٔه نقطه
درصدی اقتصاد نیست، بلکـه از مـنـفـِی سـال  ۴معناِی رشد  اما این به

درصـد رشـد  ۶/٨ایم. در حقیقت مـنـهـاِی  بوده ۴گذشته شاهد مثبِت 
درصـد از آن نـقـطـه  ۴اقتصادی ساِل گذشته نقطٔه کف بوده و عـدد 

زنم: دو  محاسبه شده است. برای آنکه این موضوع روشن شود مثالی می
 ٩۴واحد ارزش بوده است و سال گذشته ایـن عـدد بـه  ١٠٠سال پیش 

درصد کاهش داشته است. حال در سـال  ۶واحد رسیده و این در حقیقت 
منزله رسیـدن بـه  دست آمده به واحد به ٩۶شود عدد  جاری اگر گفته می

نیست بلکه به کِف واحِد سال گذشته دو واحـد افـزوده شـده  ١٠٠عدد 
است. با بازِی اعداد و ارقام نباید فعالیت دولت را زیـر سـؤال بـرد. اگـر 

 در آماِر ارائه محاسبات به
ً
شده از سـوی بـانـک  درستی انجام شود قطعا

بهه
ُ
 ” شود. ای ایجاد نمی مرکزی ش

روشـنـی  تأملی دوباره به دو اظهارنظر باال و خوِد طرِح این سـؤال، بـه
تـریـن  ها از آمارهای جدید حتـی نـزد نـزدیـک دهد که ارزیابی نشان می
های سیاسی به دولت با اماواگرهایی مـواجـه شـده اسـت، و در  محفل
ترین حالت، نوعی تحلیِل همراه با احتیاط در ایـن سـخـنـان  بینانه خوش

 -هایی متـفـاوت با روش -شوندگان توان برداشت کرد. در هر دو مورد، مصاحبه می
وار]  ای تلویحی [سربسته و اشـاره گیری شده موضع نسبت به رشِد اقتصادِی اعالم

 اند. داشته
توان بررسی کرد، ازجـمـلـه  شده را از منظر موردهای دیگر نیز می آمارهای اعالم

تـوان  های ارزی و یا سقوِط ارزِش سهام در بـازار بـورس مـی این موردها به نوسان
 یک هفته پیـش ٢٧، ” المللی اطالعات بین“ اشاره کرد. روزنامٔه 

ً
تـر از  آذرماه، تقریبا

جـایـی اخـیـر کـه بـه  ، دربارٔه جـابـه” شرق“ نقل از روزنامٔه  اعالِم بانک مرکزی، به
از یک سال گذشته “نویسد:  تهران منجر شد، می مدیرٔه بورس برکنارِی رئیس هیئت
هزار واحد کاسته شده و ارزش بـورس هـم در  ٢٠کل بیش از  تا امروز از شاخص

سـوم از  میلیارد دالر به کمتر از صد میلیارد دالر رسید و یـک ١۵٠همین زمان، از 
ها نسبت به برنـامـه  شود اعتماد آن دارایِی سهامداران کاسته شد. این امر سبب می

مـدیـره و  اقتصادی دولت آسیب ببیند. در این شرایط تنها انتظار این بود که هیئـت
ها و دستورات دولتی حاکم بـر بـازار را  گیری رئیس سابق سازمان بورس، تصمیم

اصالح کنند که تحقق نیافت. رئیس جدید سازمان بورس اگر چند نکته را مدنـظـر 
همین روزنامه در همـان ”  قرار ندهد بازار سرمایه بیش از گذشته آسیب خواهد دید.

ای و  تمدید مذاکرات هستـه“ نویسد:  می”  جهان صنعت“ نقل از روزنامٔه  شماره و به
هـا مـیـلـیـارد  تبع آن ادامه سقوط قیمت سهام و بازدهی بورس و از بین رفتن ده به

آبـادی  گذاران بازار سهام در کمتر از چند ماه باعث شد تا صـالـح تومان پول سرمایه
ای که مجبور شد جایگاه خود را به مدیر بعدی هدیه دهـد. امـا  گونه منفعل شود به

عنوان نهادی که بخشی  این تغییر بزرگ را باید از زاویٔه تغییِر نگاه دولت به بورس به
کند نیز نگاه کرد. فشار سهـامـداران حـقـوقـی و  های مردم را جذب می از سرمایه

حقیقی در چند ماه گذشته و حتی خراب شدن بازار خریدوفروش سهام نیـز انـدک 
آبادی گرفت تا وی مجبـور شـود  امید بازگشت بورس به روزهای پررونق را از صالح

 ” سال به لقای آن ببخشد. ٩عطای کار را بعد از 
جایی را نداریم، اما هدف از اشـاره بـه ایـن  ما در اینجا قصد موشکافِی این جابه

روی بااهمیت است که در هـر دو گـزارش بـاال [گـزارِش روزنـامـٔه  موضوع ازآن
، به مـوردی اشـاره شـده کـه درسـت ”] جهان صنعت” و”  المللی اطالعات بین“ 

برجسته شده است. سؤال ” رشِد اقتصادی“ها  مقابِل ادعاهایی است که در آن نقطه
شود ایـن اسـت کـه، نسـبـِت رشـِد  ای که در این میان به ذهن متبادر می اصلی

تـوان  اقتصادی، و همزمان با آن، سقوِط ارزِش سهام در بازار بورس را چگونه مـی
کـه بـنـا بـر  -ملی و افزایش ارزهای خارجی وتحلیل کرد؟ سقوط ارزش پول تجزیه

بـر  -شواهد محکم، خوِد دولت برای جبراِن کسرِی بودجه به آن دامن زده اسـت
تر شدن مطلب بازهم بـه مـوردی  گردد؟ برای روشن وتحلیل می چه اساسی تجزیه
کل بانک مـرکـزی  آذرماه، سخنان رئیس ٢۶، ” ایران“ کنیم. روزنامٔه  دیگر اشاره می

هـای  چـک“ گـویـد:  های برگشتـی مـی ها دربارٔه چک را آورده است و درخالل آن
کند و متأسفانه در کشـور حـجـم  اعتمادی ایجاد می برگشتی در اقتصاد و بازار بی

در هـمـان شـمـاره، بـه بـررسـی ”  ایـران“ روزنامه ”  های برگشتی باال است. چک
های ارزی پرداخته است. در این بررسی، میثم موسایی، استاد دانشگـاه، بـا  نوسان

نتیجـه نـرسـیـدِن مـذاکـرات اتـمـی،  اشاره به پایین آمدِن قیمت جهانی نفت و به
کنند که رکود و تورم رشـد بـیـشـتـری خـواهـد  وقتی مردم تصور می“...  گوید:  می

رونـد کـه نـقـدتـر  سمِت بازارهایی می داشت یا حتی واردات کاال کم خواهد شد به 
سود دست پیدا  است. ... خریداراِن سکه و دالر زمانی که در بورس و بخِش تولید به

برند لذا دولت بایـد بـرای خـروج از  های خود را به این سمت می کنند سرمایه نمی
زیاد الزم نیست که اقتصادداِن برجسته و یـا ”  های خود را عملیاتی کند. رکود برنامه

کادمیک بود تا درارتباط با این تناقض هایی ملموس  ها به نتیجه داراِی تحصیالت آ
تریـن اطـالعـی  ترین افراد جامعه هم که از مباحِث اقتصادی کم رسید. برای ساده

توان همزمان از رشِد اقتصادی و کاهِش تـورم  ندارند این نکته روشن است که نمی
ملی، سقوِط بـورس، هـجـوِم  سخن گفت و در همان زمان هم کاهِش ارزش پول

نقدینگی به بازارهای امنی همچون بازاِر سکه و طال و ارزهای خارجی، و افـزایـِش 
درصدِی قیمِت نان را شاهد بود. چگونه امکان دارد هم رشِد اقتصادی  ۴٠بیش از 

هـای  مرکزی نگراِن حـجـم بـاالِی  چـک را شاهد بود و هم از زبان رئیس بانک
چاک دولت روحانی هم به این ادعـاهـا اعـتـقـاد  برگشتی بود؟ حتی مدافعاِن سینه

  ندارند. سخنان صادق زیباکالم، یکی از مدافعان دوآتشٔه دولت روحـانـی، جـالـب
آذرماه، ضمن توصیه به دولت روحـانـی  ٢۴، ” فرارو“ است. او در مصاحبه با سایت 
کاهش قیمت نفـت “ گوید:  های نقدی به مردم، می برای قطع کامل پرداخِت یارانه

و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت در شرایطی برای دولت آقـای روحـانـی 
رود که دولت کاهش درآمدهـای  القاعده انتظار می آفرین شده است که علی بحران

خود را از افزایش مالیات تأمین کند. این در حالی است که در کشور رکـود داریـم، 
بـا ”  المللـی اسـت. های بین درصد است، کشور در محاصرٔه تحریم ٢٠تورم باالی 

دهند و از طرف دیـگـر مـدافـعـان  این اوصاف، از یک طرف آمارها از رشد خبر می
   9ادامه  در صفحه دهند و  دولت از رکوِد اقتصادی خبر می
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هـایـی از  دهنـد کـه بـخـش روبناِی سیاسی جای گیرد. شواهد نشان می
  درپِی به”  طلبان اصالح“ 

ً
 هـمـیـن نسـخـٔه  اخیرا

ً
” نـظـام“ کار بستِن دقیقا

هـای دیـگـر  آمیزی را از جانب بخش های انتقاد اند،چنان که واکنش بوده
 برانگیخته است.” طلبان اصالح“

ابو الفضل قدیانی، زندانِی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و والیی، با 
هشدار داد که مراقـب ”  طلبان اصالح“ )، به ١٣٩٣یی (آذرماه  انتشار بیانیه

نشینی نشود. قدیـانـی  ، از حقوق ملت عقب“ نظام“ باشند به بهانٔه تعامل با 
طلب بر اساس نسخٔه موردقـبـول  در مورد پروژٔه مهندسِی نیروهای اصالح

گفته امیر مـحـبـیـان بـه آن اشـاره شـد،  که در مصاحبٔه پیش  -” نظام“ 
ها در مورد سناریوی تهیه و تولیـد  تر از این صاحِب این قلم پیش” گوید: می

خـور را در  اصطالح نقش کـتـک طلباِن خوب و مطیع امری که به اصالح
قدیانی به  ” بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم. شب خیمه

درسـتـی اشـاره  بـه”  اصـالحـات“ فقیه با فراینِد  تقابِل قاطعانٔه رژیم والیت
را بدین شـکـل بـیـان ”  طلبی اصالح“ انحطاط کشاندِن  کند و پروژٔه به می
العنان آن روز با تـوهـِم  شاه مطلق ٣٢اگر در پی کودتای ننگین ” کند: می
افـتـاد، ”  وملت انقالب سفیِد شاه“ گیری از انقالب و دگرگونی به فکر  پیش

ای ولِی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سـالـی  گویا آقای علی خامنه
طـلـِب  به خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق ٨٨پس از کودتای 

اصالحات سفـیـِد رهـبـر و “ کار  به اش آورده، دست سبز بر سر مشروعیت
شده است. بنابراین به همان شکل که شـاِه انـقـالبـی مـیـل بـه ”  ملت

 ”طلب هم سودای اصالحات ندارد. دگرگونی واقعی نداشت، رهبِر اصالح
پـردازان پـر سـابـقـٔه  محمدرضا تاجیک، یکی از فـعـاالن و نـظـریـه

)، زیر عـنـوان: ١٣٩٢  ماهآذر ٨” ( آفتاب“ طلبان، نیز در مصاحبه با  اصالح
وضـعـیـت  ،” طلبان دچار آلزایمر مصلحتی و مـنـفـعـتـی شـدنـد اصالح“ 

مـتـأسـفـانـه در شـرایـط ” کند: طلب را این گونه بیان می نیروهای اصالح
در نزد بسیـاری از ”  شده خمودگِی آموخته“ کنونی شاهد نوعی "اختگی" و 

ای درحـال  طـور فـزایـنـده دیگر، انفعال بـه بیان طلبان هستیم. به اصالح
طلـبـان اسـت. ایـن نـوع  شدن به طبیعت اولیٔه بسیاری از اصالح تبدیل
طلبان از حیاتی نباتی و موضعی و مقطعی (اگر نگـویـم انـگـلـی)  اصالح

گردند و جـز در  اند که جز با دم مسیحایی قدرت، فعال نمی برخوردار شده
صورتی بسیار ظریف به  تاجیک به ”  گردند. ایام چرخش قدرت هوشیار نمی

کند و  تـوضـیـح  طلبان اشاره می دولت روحانی و وضیعت کنونی اصالح
وسیلٔه حل شـدن  طلبان به سازِی اصالح دهد که بر اساِس  پروژٔه مطیع می

طلبان به ناکجاآباد کشیده خـواهـد  ، فرجاِم اصالح” اعتدال“ اصالحات در 
طـلـبـان"   طلبی" و " اصالح از منظر گفتمانِی دولت اعتدال، "اصالح” شد:

هایی که باید"بافاصله"  از آنـان  ناپذیرها" هستند؛ همان از خانوادٔه "تصمیم
هایی که باید از مواهبشـان بـهـره بـرد و از  و با آنان سخن گفت، همان

هایی که باید گاه " خودی"  و گـاه " دگـر"   مضارشان در امان ماند، همان
تعریف و تصویر شوند... بدیهی و طبیعی که در گسترٔه این نگاه، تـنـهـا و 

طـلـبـان خـاص  تنها جایگهی یا جایکی (جای کـوچـک) بـرای اصـالح
 بهداشتی و پاستوریزه بینیم: اصالح می

ً
شده و اولتـراخـودی،  طلباِن کامال

مـقـامـان  طلبانی که از فردای قرار گرفتن در جایگه مقامان و عالی اصالح
 ”نوعی آلزایمر مصلحتی و منفعتی دچار شدند. نوعی دگردیسی یافتند و به

طلب و دیگر نیروها و فعاالن سیاسِی خواهاِن  تـحـول  نیروهای اصالح 
در ”  تـغـیـیـر“ و ترقی کشورمان، این نظر محمدرضا تاجیک دربارٔه فراینـِد 

جاسازِی اعتدال با اصـالحـات را  شرایط مشخِص کنونی، یعنی روند جابه
در   باید با دقت بررسی کنند، زیرا هسته کالم تاجیک، هشداری جـدی می

وسـیـلـٔه  مورد خطِر به خاموشی و سکون کشیده شدن فراینِد اصالحات به
یی است که امیر محبیان آن را بـرای  است، یعنی اثِر همان نسخه”  نظام“ 

پیچیده اسـت. پـیـام ”  طلباِن مطیع اصالح“ به ”  طلبان اصالح“  دگردیسِی 
 وجـود آورد: سوی تغییر را باید فعاالنه به تاجیک این است که راِه به جلو به

گاهی و کنش ماست. "تغییر"  جـایـی در “  آینده موضوع ارادٔه معطوف به آ
گوشه و کنار تاریخ به انتظار ما ننشسته است، بلکه"تغییر"  در" ما" و با "ما" 

دیگر، " تغییر" موضوع " امید"  نیست، موضوع " اراده" اسـت.  بیان ست. به
طلبان این نشـان  اما اگر "اراده" همان نشاِن تغییر است، در میان اصالح

 ”بینم. نمی
حزب تودٔه ایران نیز معتقد است که فراینِد اصالحات درخطر است و این 

های مهم کلیدی و فـعـاالن  فقط ارزیابی حزب ما نیست، بلکه شخصیت
دهند. حزب  دار نسبت به این خطر هشدار می طلب آبدیده و کارنامه اصالح

زایی پیرامون دولت حسن روحـانـی در  ما بیش از یک سال است که نسبت به توهم
  زدایی و تـنـزِل اصـالحـات بـه با هدف سیاست”  نظام“ شده  ریزی کنار پروژٔه برنامه

طلبان  سازی و تنزِل اصالح وابستهاعتدال، هشدار داده است. ما معتقدیم که فراینِد 
تدبیر و “ فقیه از طریق تبدیل آنان به مجیزگویان دولت  یی از حکومت والیت به زائده
روی از  زدایـی،دنـبـالـه گـردد. سـیـاسـت طلبان منحصرنـمـی ، فقط به اصالح” امید
هـا و ادعـاهـای  کـه از قـول -ها، و مجذوِب جو تبلیغاتی و ویترینی شـدن تحول

کنده است غیرقابل دیگر نیروهای سیاسی، فعـاالن  به  -انجاِم دولت حسن روحانی آ
دموکرات، و حتی برخی نیروها و فعاالن  های سوسیال های لیبرال، گرایش و جریان
تحلیِل شرایط مشخص کـنـونـی نشـان شود.  های چپ نیز رسوخ داده می با دیدگاه

  ِاصـالحـات“ جز  رخدادهایی کـه بـه   آیندٔه کشور، به های تحولدهد که در افِق  می
تـوان  هـا نـمـی گردند فرایند دیگری را درحکم محور اصلی تحول منجر می”  بنیادی

مشاهده کرد. این، واقعیت وضعیِت موجود است و به دیدگاِه ایـدئـولـوژیـک خـاص 
ای است که عبارتند از: توازِن قـدرت،  های عینی ارتباط ندارد، بلکه برآمده از عامل

گاهی قشرها و طبقه سازمان های اجتـمـاعـی.  یافتگِی نیروهای اجتماعی، و درجٔه آ
یـی  ، در گشودِن هـر روزنـه” تغییر“ روی، نیروهای سیاسی و اجتماعِی خواهاِن   ازاین
باید متحد و با تـمـام قـوا تـالش کـنـنـد.  می”  اصالحات“ ُبرِد فراینِد  منظوِر پیش به

طلباِن مبارز و یـاری بـه آنـان بـرای  نخستین گام در این مسیر، حمایت از اصالح
اصالحاِت سفیِد رهبر و “ مسدود کردن راه و عقب راندن آن چیزی است که قدیانی 

 به آن داده است. ”اختگی“ نامیده و تاجیک عنوان  آن را” ملت

ادامه  سخني دوستانه با اصالح طلبان ...

ادامه تأملي بر آمار هاي ارائه داده شده...

اش را تأمین کند. فرشـاد  کنند از جیب زحمتکشان نیازهای مالی به دولت توصیه می
ای از بـودجـٔه  مـاه، و در بـررسـی دی ۴، ” اعتماد“ مؤمنی، در مصاحبه با روزنامٔه 

سال آینده سال راحـتـی بـرای “ گوید:  شده از طرف دولت برای سال آینده، می ارائه
اقتصاد ایران نیست. این الیحه منجر به افزایش رکود و تورم و همچنـیـن افـزایـش 

اگـر “ فرشاد مؤمنی با اشاره به اینکـه دولـت روحـانـی ”  شکاف طبقاتی خواهد شد.
 در دولت سابق داده شـده ای می توسعه خواهان لغو تعهداِت غیر

ً
انـد،  شد که عمدتا

 می
ً
اندرکاران را جلب کند کـه مـتـأسـفـانـه  توانست موافقت بسیاری از دست احتماال

گویـد:  پردازد و می او در ادامه به موضوع افزایِش دستمزِد کارکنان می”  چنین نکرد.
درصد تواِن افـزایـش دسـتـمـزد نـداریـم  ١۴گوید بیش از  اینکه آقای نوبخت می“ 
های نامربوط به توسعه را که  وجه پسندیده نیست، زیرا دولت بسیاری از هزینه هیچ به

هـا  از دولت قبل به ارث رسیده بر عهده گرفته است اما برای زندگی و معیشت انسان
سـال  ١٠ویژه نیروی کـار در  دهد. ... مردم و به تن به افزایش واقعی دستمزد نمی

زا سـطـح  های تورم گذشته متوجه شدند که افزایش صورِی دستمزد در پرتو سیاست
دهد. باید از دولت خواست که افزایش صوری دستمـزدهـا  ها را بهبود نمی زندگی آن

ناپذیِر خود برای افزایش قیـمـت نـان،  جای آن از اشتهای سیری را کنار بگذارد و به
های تحصیل، درمان و... جلوگیری کند. با این وضعیت تردیدی نـیـسـت  آب، هزینه

بااینکه فرشاد مـؤمـنـی در ایـن ”  شود. که بحران مالی خانوارهای ایرانی تشدید می
تـوان  ای" را روشن نساخته اسـت، امـا مـی تعهداِت غیرتوسعه“ مصاحبه مقصود از 

هـای انـگـلـِی  بـرای ارگـان  هایی دار شدِن بودجه حدس زد که منظور ایشان عهده
نی از قـمـاش مصـبـاح  طوِرعمده در اختیار تاریک اندیشا وابسته به رژیم است که به

 اند.  یزدی
توان نتیـجـه گـرفـت کـه  با نگاهی اجمالی به استنادهای آورده شده در باال، می

نژاد نبـوده اسـت و  های توأم با تزویر و دروغ منحصر به دولت احمدی بازی  سیاست
خصـوص در عـرصـٔه اقـتـصـاد،  هـا، بـه ترین مسـئـلـه دولت روحانی نیز در اصلی

های نولیبرالـیـسـتـی در  فقیه بر مبناِی سیاست شدٔه رژیم والیت های تعیین سیاست
دهد. در این میان آمار سازی و یا ارائٔه آمار خالِف واقـع،  جهان را همچنان ادامه می

هـای  نمایی شده است که برای مردم عادی هم پذیرفتنی نیست. واقعیت سیاست نخ
ویژه آنجایی که درارتباط مستقیم با زندگی زحـمـتـکـشـان  موجود در جامعه ایران، به

ای ندارنـد. حـتـی اگـر بـه  گونه همخوانی شده هیچ های ارائه گیرد، با دروغ قرار می
ای بـاورشـان   گونه ای داشته باشیم و به بینانه شده بخواهیم نگاِه خوش آمارهای ارائه

ترین افراد جامعه ایران را کـاهـش  کنیم، درنهایت، رنج، فقر، و محرومیت زحمتکش
فقیه بـر اسـاسـی تـنـظـیـم  های اقتصادی در رژیم والیت گیری نخواهد داد. سمت

های انگلی رژیم را حـفـظ کـنـنـد. بـایـد بـا افشـای ایـن  اند که منافع جناح شده
فشـار گـذاشـتـِن بـیـشـتـر  های رژیم بـرای زیـر برانداز، برنامه های خانمان سیاست

 زحمتکشان را با چالش جدی مواجه سازیم.
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وجود آوردِن تغییرهای مؤثِر  هدف به به”  گرایانه طلبِی عمل اصالح“ رویکرد 
صورت بـارز و  باثبات، از حمایت وسیعی برخوردار است، و این حمایت، به

، که دربردارندٔه  قشرهای مـخـتـلـف ” جنبش سبز“ اش،در پیکرٔه  متحدانه
  و هـم”  اصـالحـات“ روی، هـم فـرایـنـِد  مردم بود، متبلور گردید. ازایـن

طوِر مستقیم و غـیـرمسـتـقـیـم از سـوی دسـتـگـاه  به”  طلبان اصالح“ 
 اند.   فقیه درمعرض تهاجم شدید بوده دیکتاتوری والیت

اجـتـمـاعـِی  روشن است که در دو دهٔه گذشته نیروها و فعاالِن سیاسی
مبارزه با دیـکـتـاتـورِی  های مختلف به دوست نیز به شکل مترقی و میهن
هـا از مـقـطـع  های تمامـی آن مشی و فعالیت اند،اما خط حاکم برخاسته

تا کنون، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیرمستقیـم، زیـر  ١٣٧۶خرداد 
طـلـبـی و  هـای سـیـاسـی فـرایـنـِد اصـالح تأثیر موقـعـیـت و حـرکـت

طـلـبـان بـوده اسـت. بـنـابـرایـن،  هـای رهـبـران اصـالح گیری موضع
وتحلیل شفاف و مشخِص نیروهای سیاسِی مطرح در دروِن جنبش  تجزیه

گیرِی این نیروها نسبت بـه  طلبان و موضع مشِی اصالح مردمی دربارٔه خط
طلبان، بسیار مهم و در راستاِی باال بردِن سطح مـبـارزٔه  مشِی اصالح خط

 جنبش مردمی علیه دیکتاتوری حاکم است. 
هـمـراِه  و ارائٔه انتـقـادهـای سـازنـده بـه”  اصالحات“ حمایت از فراینِد  

در شرایط کنونی اهمیِت دوچندان ”  طلباِن مبارز اصالح“ پشتیبانِی مؤثر از 
تا کنون، تالش  ١٣٩٢یافته است، زیرا از زمان مهندسِی انتخابات خرداد 

از طریق مـهـنـدسـی ”  طلبی اصالح“ رژیم والیی برای عقیم کردن فرایند 
طلبان و مـدیـریـِت  های مشخصی در طیف اصالح کردِن فعالیِت جریان

 بیانیه تری به فعاالِن این طیف،ُبعدهای وسیع
ً
ها و  خود گرفته است. اخیرا

های  های نظرِی انتقادی و هشدارآمیزی در مورد گفتمان و حرکت تحلیل
بـا ”  طـلـبـی اصـالح“ ای که برای همخوان و خویشاوند ساخـتـِن  سیاسی

حکومت والیی ("نظام") و رقیق کردِن آن و یا حـل کـردنـش در دولـت 
طـلـبـاِن  اصـالح[“ طلبـان  اند،از جانب اصالح روحانی درتالش”  اعتداِل “ 

 اند. منتشر شده”] مبارز
هایـی افشـاگـر در  ، با ارائٔه گزارش” اعتدال“ های هوادار دولت  روزنامه

های ساختاری، اختالس، و برخی مشکالت مردم،  ارتباط با سوِء مدیریت
و پایین آوردن کِف ”  اصالحات“ کارزاری برای رقیق کردِن معنا و محتوای 

دست آورد، خـط  باید از طریق اصالحات به توان و می هایی که می ” تغییر“ 
تحریِف مقولٔه اصالحات  برند. در این کارزار، که با  پیش می مشخصی را به

همراه است، هاشمی رفسـنـجـانـی در ”  اعتدال” از سوی هواداران دولِت 
گردد. بـرای مـثـال، مـقـالـٔه  طلب پدیدار می مقام نخستین رهبر اصالح

اصـالحـات “ ) همراه با تیـتـر ٩٣آذرماه  ٢٠” ( آرمان“ صفحه اول روزنامه 
را بدین شکل بـیـان ”  اصالحات“ هاشمی یا اصالحات خاتمی"، موضوع 

دولت ششم هم در این مسیر حرکت کرد اما بدون هیاهو و بـر “ :   کند می
آغاز شد تأکـیـد کـرد بـدیـن مـعـنـا کـه  ٧۶ای که از سال سنت مدرنیته

بـر آن  " سـازنـدگـی" را در دستورکار قرار داد و نـام  " اصالحات ساکت" 
   .”گذاشت

روحـانـی  -ها، هدف بحث هواداران جناح رفسنجانی در این نوع مقاله
یـعـنـی در  -آشکارا القای این نکته است که، فقط در چارچوِب مـوجـود

جز از این،  باید اصالحات را انجام داد و به -فقیه چارچوِب حکومت والیت
از ایـن مـنـظـر “ شوند:  طلِب رادیکال و یا ایدئولوژیک قلمداد می اصالح

توان در بخش اصالحات گـروه  الله... هاشمی را می اصالحات دوران آیت
سـو اصـالحـات بـدون  دوم یعنی اصالحات سنتی معنا کرد که از یـک

ای صورت گرفت و از سوی دیگر بهترین استـفـاده از  ترین لطمه کوچک
 ”ابزارها برای رسیدن به هدف انجام شد.

ها باید یادآوری کرد که، دوران ریـاسـت  به نویسندگان این قبیل مقاله 
کنده از سرکوبگری، و بر اساس اتحاد و  جمهوری هاشمی دوره یی سیاه، آ
[هـاشـمـی ”  سـرداِر سـازنـدگـی“ و ”  رهبر“ میان   هماهنگِی بسیار نزدیک

ای در  طلبـانـه گونه دستاورِد اصالح تنها هیچ رفسنجانی] بود. این دوره نه
اش  ” سـازنـدگـی“ های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نداشت، بلکه  عرصه
های نجومی، و  اندوزی جز از ویرانگرِی اقتصادی، آغاز مرحلٔه ثروت هم به

دورٔه “ هاِی کالِن غیرتولیدی چیز دیگـری نـبـود.  ویژه، انباشِت سرمایه به
نظِر رهبری و سـپـاه  رفسنجانی، نقطٔه عزیمت بنیادهای تحت”  سازندگِی 

 شدن بود. انحصاری  های اقتصادی سوی غول پاسداران به
گـرا کـه  های اصـول پردازاِن پر نفوذ جناح امیر محبیان، یکی از نظریه

 دربارٔه سیاست
ً
دربـاره  ، صـراحـِت بـیـان دارد،” نظام“ های کالِن  معموال

” اعـتـمـاد“ یی با روزنامٔه  طلبی در مصاحبه فقیه با فرایند اصالح برخورِد  رژیم والیت
نظرات جالبی  ،” طلبان برای نظام مورِد امنیتی هستند نه سیاسی اصالح” زیر تیتر:

، مثلث آنالین). برای درک وضـعـیـِت مشـخـص ١٣٩٢آذرماه  ٢٩کند ( میرا بیان 
هـای آنـان در چـارچـوب حـاکـمـیـت  و امـکـان”  نـظـام“ طلبان از نگاِه  اصالح
نـخـسـت ” گـویـد: فقیه،سخنان محبیان نقطه شروع مناسبی اسـت. او مـی والیت

گرایش رادیکال که تحت عنوان جریان سبز مشهور شده است، اینـان بـا عـنـوان 
 نخستین درخواستش رفع حصر 

ً
اعتراض به نتیجه انتخابات رادیکالیزه شده و فعال

 به
ً
ها و نظام با یکدیگر امکان  دلیل چالش جدی آن از سران این جریان است، طبعا

های سیاسی و امنیتی نسبت بـه  ها وجود نداشته و حساسیت فعالیت سامانمند آن
االسـالم خـاتـمـی  طلبی با نمایـنـدگـی حـجـت ها باالست. دوم گرایش اصالح آن

کند درگیر فضای رادیـکـال جـریـان  جمهور اسبق است که هرچند سعی می رییس
سبز نشود ولی هنوز نتوانسته رابطه خود را با نظام بهبود بخشیده زیرا بـا جـریـان 

 فعال بندی روشنی نکرده است، این سبز هم صف
ً
کـنـنـد  اند ولی سعی می ها تقریبا
مرور فضا تغییر کند. گرایـش  که پشت سر دولت روحانی حرکت کنند به امید آنکه به

ای را  اند با حاکمیت رابطه حسنـه طلبانی هستند که مایل دیگر، آن گروه از اصالح
دلـیـل  ای نـداشـتـه یـا بـه تعریف کنند زیرا معتقدند که چالش با حاکمیت نتیجـه

های رادیـکـال  دلیل تجربه گرفتن از سرنوشت جریان جویی یا به طلبی و مقام قدرت
 ”طلبان تلقی شود و هم کنار نظام! گرایی، سعی دارد هم جزو اصالح و واقع

در سـطـح ”  اصـالحـات“ دنبال بازگو کردِن درجٔه نفوِذ خواسِت  به -امیر محبیان
بـرای ”  تغییـر“ وجوِد خطر از بابت ایجاد  دیگر، اعتراِف تلویحی به  عبارت جامعه،یا به

دهد  طلبان را می هایی از اصالح طوِرمشخص آدرِس بخش  به -گذر از وضِع موجود
تـوانـد  ایـن گـونـه مـی”  نـظـام“ شان در چـارچـوِب  که تنها راه موجودیت سیاسی

گاه است و در رأس حتـی بـا  نظام از موقعیِت تفکر اصالح” باشد: طلبی در جامعه آ
طـلـبـی بـه  طلبی هم مشکلی نیست، ولی مایل هم نیـسـت اصـالح اصِل اصالح

فرصتی برای نفوذ دشمن و به معضل یا بحراِن امنیتی تبدیل شود. لـذا تـفـکـر و 
کند و حـتـی وجـودش را الزم  مخرب را رد نمی طلبِی معتدل و غیر گرایش اصالح

داند، اما در مورد تعامل با گروِه اخیر دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست تـأسـیـس و  می
طلبِی مقبول توسط عناصر مطمئن دروِن نظام که ریسک را  هدایِت جریان اصالح
هـای غـیـررادیـکـال  دهد، دیگر ایجاد فضایی که فقط طیـف به حداقل کاهش می

برای کسی مانند محبیان بسـیـار روشـن اسـت کـه  ” امکان تحرک داشته باشند.
ربطی نـدارنـد. مـغـز ”  نفوِذ دشمن“ وجه به  هیچ به”  جنبش سبز“ و ”  طلبی اصالح“ 

درحـکـم یـک ”  نـظـام“ برای ”  اصالحات“ کالم امیر محبیان این است که، فراینِد 
کـنـنـد، دشـمـِن  خطر بزرگ است و آنانی که بر اصالحاِت واقعـی پـافشـاری مـی

اند، و برای اینکه جای هـیـچ نـوع شـکـی بـاقـی نـمـانـد، بـا صـراحـت  امنیتی
تریـن  باید دغدغٔه حکومت را بشناسند، مهم طلبان] [یعنی اصالحها   آن” گوید: می

دغدغٔه هر حکومتی فارغ از ماهیِت سیاسی و ایدئولوژیک آن بحث مهم امـنـیـت 
عـنـوان  خـود را بـه ٨٨طلبان چه در دوران حاکمیت و چه در سال  است؛ اصالح

ساز برای نظام نشـان دادنـد، بـرای هـمـیـن  عنصر ُمِخِل امنیت و فاکتوِر بحران
کند، اول باید بـه نـحـوی  عنوان مورِد امنیتی نگاه می ها به حاکمیت همیشه به آن

 ”این نگرانی رفع شود.
های بـاال بـر آن تـأکـیـد  قول واقعیت عریانی که محبیان در سخنانش در نقل 
ی کـه هـدفـش  ” اصـالحـات“ برابر در  ” همیشه  حاکمیت“ ورزد، چنین است:  می
 خواهد ایستاد. ”امنیتی عنوان موردِ  به“وجود آوردِن تغییر است،  به

، نسـخـٔه ” نـظـام“ گراِی خواهـاِن تـداوم  پرداِز واقع امیر محبیان، درمقام نظریه 
را ”  نظام“ مردم از وجوِد  های شده از سوی رژیم والیی برای دفع خطِر خواست پیچده

تـحـمـل از  کند و کالِم آخر او این است که، تنها نوِع قابل صورتی شفاف بیان می به
بـرای ”  اصالحـات“ وجه  هیچ شان به اند که هدف آنانی”  نظام“ برای ”  طلبان اصالح“ 
، هـمـچـون جـریـاِن ” طلبی اصالح“ دیگر،  عبارت نباشد. به”  تغییر“ وجود آوردِن  به

ای منفعل و فرعی، و سوپاپ اطمینانی برای تعدیِل فشار جنبش مردمی بـر  سیاسی
   9ادامه  در صفحه  تواند در  رژیم والیی و حفاظت از آن، می

ادامه  سخني دوستانه با اصالح طلبان ...


