
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “!واليت فقيه”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

  1393دي  22، 964شماره 
 بيست و  هشتمسال  هشتم،  دورة

د! و د  ور  ه  ان   کار

شارلی «حزب توده ایران جنایت هولناک 
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جهان در روزهای اخیر شاهد جنایت 
هولناک کشتار  نویسندگان، کاریکاتوریست 

در ” شارلی ابدو“ها، و کارمندان مجله 
پاریس بود. حمله افراطی گرایان مسلمان 

و قتل عام ” شارلی ابدو“به دفتر مجله 
گروهی هیئت تحریریه و کارکنان این 
نشریه به خاطر اندیشه و کار فکری شان 
نشانگر رشد پدیده بسیار خطرناک و 
مخربی است که بشریت مترقی نمی تواند 
در مقابل آن سکوت اختیار کند. در پی 

حمله های تروریستی روزهای اخیر در پاریس 
شارلی “انسان بی گناه از کارمندان مجله  ١۴
تا مشتریان یک مغازه یهودی  و سه ” ابدو

که یکی از آنها مسلمان الجزایری بود،  پلیس،
جان خود را از دست دادند. حزب تودٔه ایران 
این جنایت هولناک را که هدفش نابودی 
دگراندیشان و گسترش رعب و وحشت است به 

 شدت محکوم می کند.
تالش در نابودی فیزیکی و قتل عام 

برای ما ایرانیان که سال هاست  دگراندیشان،
زیر زنجیرهای رژیم قرون وسطایی والیت فقیه 
به سر می بریم امر تازه و تعجب برانگیزی 
نیست. از فتوی قتل سلمان ُرشدی، توسط 

یورش به منافِع کارگران و 
وزارت “هاِی  زحمتکشان با طرح

 رژیم”کارِ 

 -با روی کار آمدن دولت روحانی و گـمـاشـتـِن ربـیـعـی
، ” وزیـر کـار“ به مقـام   -” وزارت اطالعات“ معاوِن  سابق  

ای در مسـائـل  های فکر آن نقِش ویـژه وزارِت کار و اتاق
هاِی اقتـصـادِی  کنند. در اجراِی سیاست کارگری بازی می

شــده از ســوی نــهــادهــاِی امــپــریــالــیــســتــی  دیــکــتــه
جهانی در یورش به مـنـافـِع  پول و بانک المللی بین صندوق

هـای  طبقاتِی کارگران، همراه با استفاده از رهبراِن تشـکـل
های دولت سـاخـتـه و زرد]،  اصطالح کارگری [تشکل به

زور و “ وزیِر کاِر امنیتی علِی ربیعی و وزارِت کـاِر دولـِت 
انـد.  پیش بـرده ای را به ، برنامٔه بسیار فعال و مزورانه” تزویر

ــِر عــنــوان هــای  عــالوه بــر چــپــاوِل امــوال مــلــی زی
ها و زیر پوشش ترفنِد  و آزادسازِی قیمت”  سازی خصوصی“ 

وسیلٔه کل رژیم، که ویرانِی هـزاران  ها" به "هدفمندی یارانه

  2ادامه  در صفحه 

  7ادامه  در صفحه 

فقیه، توانست مرحلٔه نخست از رونـِد  رژیم والیت
در دو سـال آخـر  -حل بحرانی که موجودیتش را

رو  با خطر واقعی روبـه -نژاد جمهوری احمدی ریاست
وجـود  و به ٩٢کرده بود با مهندسِی انتخابات خرداد 

ای هوشمنـدانـه  بـیـن  آوردِن تعادل و توازِن نسبی
های قدرت، با موفقیـت پشـت سـر  نیروهای جناح

مـوازات  طـور، بـه فقیه همین بگذارد. دستگاه والیت
آمیز در عرصٔه سیاسی کشـور  این مهندسِی موفقیت

و در پیونِد با آن توانست مذاکراتی بسیار محرمانه بـا 
هـای آخــر عـمـِر دولــت  کـه در سـال -آمـریـکـا

شکلی نـو و  به در این زمان  -نژاد شروع شده بود احمدی
[بـرآمـده از ”  دولِت اعتدال، تدبیر و امیـد“ وسیلٔه  علنی به

] با موفقیت دنـبـال کـنـد. ٩٢مهندسِی انتخابات خرداد 
های مهنـدسـِی انـتـخـابـات  یکی از دلیلواقعیت اینکه، 

وگوهای عـلـنـی و رفـع  وجود آوردن امکان برای گفت به
هـای  منظوِر از میان برداشتِن تحریم ها با آمریکا به چالش

فقیه توانست این مهـم را  رژیم والیت کننده بود. مالی فلج
درحکم دفـاع از ”  ای مذاکرات هسته“ در پشت پردٔه دوِد 

 ٨ملی     ص  جنبِش  دوم بهمن: اصوِل عمدٔه مبارزه برای الغاِی ستم

 در این شماره
اصالحیٔه قانوِن کار، زناِن کارگر، و حقوِق 

 ۵سندیکایی                                                  در ص 

دهندگان یونانی آمادٔه چرخشی بر ضد  رأی

 ١٢اند                     در ص  هاِی ریاضتی سیاست

با رفیق  »نامه مردم«مصاحبه اختصاصی 
 ١۶سیتارام ِیچوری                                     در ص 
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اند، در به اسارت کشـیـدِن  ها کارگر را موجِب گردیده کارخانه و بیکاری میلیون
زدایی در محیط و روابِط کار و ارزان کردِن نیروِی کار، وزارِت  کارگران با مقررات

ای بازی کرده است. در شرایطی که زیِر حاکمیِت "نماینـدٔه خـدا  کار نقِش ویژه
هـزارتـومـانـی کـارگـران کـمـتـر از  ۶٠٩ای، حداقل مزِد  روِی زمین"، خامنه

)" اسـت، ٩٣آذرماه  ٢۵هزارتومانی (ایلنا،  ٢٠٠میلیون و  ٣پنجِم خِط فقِر " یک
شرکِت مـخـابـرات بـا کـارگـراِن مـخـابـرات روسـتـایـی “ طوِرمثال  و حتی، به

مـاه  اردیبهـشـت ٢٨(ایلنا، ” کند هزارتومانی منعقد می ٣٠٠تا  ٢٠٠قراردادهای 
٩٣  .( 

علی ربیعی، در شانزده ماهی که در مقام وزیِر کار بوده اسـت، در زمـیـنـٔه 
های حمایتـِی قـانـوِن کـار [از کـارگـران]،  ماندٔه ماده خصوص حذِف باقی به

آزادسازِی مزد کارگران، و سرکوِب جنبش و سندیکاهـای مسـتـقـِل کـارگـری 
ای بـه ایـن  ای زده است. در مقطِع کنونی، اشـاره های گسترده دست به حمله
 دانیم: موارد را الزم می

وزیِر کاری که خود یکی از بانیاِن قراردادهای مـوقـت در  -اقداِم اوِل ربیعی
منظوِر تغییر قانوِن کار با ترفنِد باال بردِن امـنـیـِت شـغـلـی  به -کشورمان است

ماه، وزارِت کـار بـا  آبان ١٣کارگران آغاز گردید. بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر،
و اعـالم ”  تبدیل کلیه قراردادهای کـاری کشـور از مـوقـت بـه دائـم“ ترفنِد 

مـوقـِت “ که به قراردادهـای ”  درصد کل قراردادهای کار ٩٣وضعیِت بیش از “ 
 یک ٣ماهه،  یک

ً
معاملٔه بـرد“ عنوان یک  به”  ساله تغییریافته است ماهه و بعضا

دادن اختیاِر اخراِج نیـروی “ با ”  اصالِح قانوِن کار“ اصطالح  ، پیشنهاِد به” برد -
را داد. مسلم است که با دادِن اختیار کامـل ”  صورت کامل به کارفرمایان کار به

اخراِج کارگران به کارفرمایان، تغییِر قراردادهای موقت به دائم دیگر مفهـومـی 
افـزایـِش “ نخواهد داشت. به علت مخالفت شدید کارگران و ناکارایی تـرفـنـِد 

برده کنار گذاشته شـده اسـت.   رسد طرح نام نظر می ، به” امنیِت شغلی کارگران
 رژیم واپس

ً
و ابزاری دیگر، یعنی استـفـاده از ”  خروج از رکود“ گرا با ترفنِد  اخیرا

مـاه، در  دی ٨مجلِس سرسپردگان به والیت وارد عمل شده اسـت. ایـلـنـا، 
های گذشته برای تغـیـیـر  بعد از افشاِی تالش دولت در ماه“ گزارشی، نوشت: 

قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران، این بار نمایندگان مجلس بـا 
اعمال تغییراتی در الیحه خروج از رکود، قصد دارند قانون کـار را بـه روشـی 

این روش تغییِر قانون کار،نخستـیـن بـار در سـال ”  مشابه دولت تغییر دهند.
رفِع بـرخـی از مـوانـع تـولـیـد و “ نژاد منفور و با قانون  وسیلٔه احمدی به١٣٨٧
ساله داشت امتحان شد. ولی با افزودِن دو  ۵، که مدِت اعتبار ” گذاری سرمایه
و ”  صـورت کـتـبـی... بـاشـد قراردادهای با بیش از سی روز بـایـد بـه“ تبصرٔه 

اند به کارگران با قرارداد موقت به نسـبـت مـدت کـارکـرد  کارفرمایان موظف“ 
” مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمـایـنـد

مـاه خـبـرگـزاری ایـلـنـا  دی ٨، که بنا بـر گـزارِش ” الیحٔه خروج از رکود“ به 
قدرت کارفـرمـایـان بـرای اخـراج هـر چـه  درصورِت تصویب این تغییرات به“ 

مـاه هـمـیـن   دی ١٠و نیز بنا بر گزارِش ”  تر کارگران افزوده خواهد شد راحت
درصورِت تصویب موادی که توسط مجلس به الیحٔه خروج از رکود “ خبرگزاری 

روزٔه شفاهی در بازار کار حـاکـم خـواهـد  ٢٩اضافه شده [است]، قراردادهای 
وسـیـلـٔه  های وسیع کارگـری، یـورِش رژیـم بـه دهِی اعتراض با سازمان”  شد.

 مجلِس سرسپردگان به والیت را نیز باید در نطفه خفه کرد.
فـقـیـه، بـعـد از  های پیشیـِن رژیـم والیـت مطابِق معمول و هماننِد دولت 

نـیـز ”  تدبیر و امید“ کار دولت جدید، دولِت  انتخاباِت ریاسِت جمهوری و آغاِز به
به وعدٔه روحانی در ارتباط با تعیین مزِد کارگران بر اساس نرخ واقـعـِی تـورم و 

کارگران پشت کـرد. مـزِد  ٩٢مزد ”  اصالِح “ همچنین به وعدٔه ربیعی مبنی بر 
درصد کمتر تـعـیـیـن  ١١٫۵شده از سوی خود رژیم،  نیز  از نرخ تورِم اعالم ٩٣

اصطالح کـارگـری،  های به کارگیری رهبراِن مرتجِع تشکل گردید. ربیعی، با به
قصد آزادسازِی مزد کارگران و تعیین مزد بـر  در چند ماه نخست ساِل جاری، به

ای آورد. برای نمونـه،  ، به منافع کارگران یورِش گسترده” وری نرِخ بهره“ اساس 
 ٢٢تن، معاوِن روابِط کاِر وزارِت کار، به خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  سید حسن هفده
با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصـادی مـنـفـی در کشـور، “ مهرماه، گفت: 

توان بر اساس نرِخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد. ... آشپزخانه تولـیـد  نمی
هدِف پـیـش  به -ولی درنهایت، به علِت مقاومِت کارگران، رژیم”  تعطیل است.

طوِر مقطعی از هدِف خود بـراِی  به -بردن هدِف دیگرش یعنی تغییِر قانوِن کار
 ٢۶عقب نشست. بنا بر گـزارِش ایسـنـا، ”  وری نرِخ بهره“تعییِن مزد بر اساس 

تعییِن دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بـر ” ماه، ربیعی اعالم کرد: آبان

اساس نـظـاِم 
ــــــورم و  ت

زنـــی  چـــانـــه
صـــــــــــورت 

” گـــیـــرد. مـــی
جـــــــالـــــــب 
اینجاست کـه 
بنا بر گـزارِش 
خـــبـــرگـــزاری 

ـــر،  ـــه  ٣٠م
دغدغه دولت تأمین امنیت، آسایش، رفـاه و نشـاط ” تن گفت: ماه، هفده آبان

ولی ترفندهاِی وزارِت کار براِی پـایـیـن نـگـاه داشـتـِن ”  جامعه کارگری است.
 طرح

ً
ها و ترفندهاِی وزارِت کـار بـه  دستمزِد کارگران ادامه داشته است. اصوال

ای  شـونـد. اول وزارِت کـار طـرِح ضـدکـارگـری پیش برده می این صورت به
هـای زرِد  دهد، بعد رهـبـراِن تشـکـل های فکرش، ارائه می شده در اتاق تهیه

ها، که ایجـاِد  کنند. یکی از این طرح کارگری سعی به عملی شدِن آن طرح می
شکاف در صِف مبارزٔه کارگران نیز در آن نهان شده بود، پیشنهاِد دوبارٔه تعییـِن 

براِی کارگران با قراردادهای موقت و کارگران با قراردادهای دائم ”  مزِد دوگانه“ 
ای نداشت. درحکم ترفندی دیگر، خـبـرگـزاری  بود، اما این ترفند عمِر طوالنی

خواهد پایه سنواتی گروه یک شغلی از  وزارِت کار می” ماه، نوشت: آبان ١٩مهر، 
 ١۴و هـمـیـن خـبـرگـزاری، ”  تومان افزایش یابد ١٠٠٠تومان روزانه به  ۵٠٠
برای جبراِن بخشی از “ را همچون طرحی ”  برابری سنوات ٢افزایِش “ ماه،  آبان

توصیف ”  ٩٣های مشموالن قانون کار در سال  شکاف بین دستمزدها و هزینه
 ١۵، یعنی افزایِش ” برابری سنوات ٢افزایِش “ دیگر، نتیجٔه  عبارت کرده بود. به

بـیـن ”  بخشـی از شـکـاف“ هزار تومان در ماه به دستمزِد کارگران، قرار است 
هزار تومـان را جـبـران  ٢٠٠میلیون و  ٣هزارتومانی و خِط فقِر  ۶٠٩دستمزِد 

کند. ترفندی دیگر اینکه، فرامرِز توفیقی، مشاور عالی مـجـمـع نـمـایـنـدگـان 
وزارِت کـار، ”  ورِی  کارگروه تخصصِی مزد و بهـره“ گرای  کارگران و رییس واپس

دولت پـیـشـنـهـاد کـرد ” آذرماه، اعالم کرد: ١١بنا بر گزارِش خبرگزارِی مهر، 
که... در کنار واگذاری سبدهای معیشتی به جامعـه کـارگـری بـرای جـبـران 
کاستی قدرت خریِد کارگران، باید سبدهای غیر معیشتی مانند خدمات نـظـاِم 

خاطر داریم که پارسال نـیـز وعـدٔه  همه به”  سالمت نیز به کارگران ارائه شود.
فقیه، درنهـایـت،  گرای رژیم والیت ارائه سبد کاال داده شد، اما کارگزاراِن واپس

عنوان سـقـف مـزد کسـانـی کـه  هزار تومان در ماه به ۵٠٠با مشروط کردِن 
 ۴٧۶۶٠٠توانستند سبِد کاال دریافت کنند، کارگران با حـداقـِل دسـتـمـزِد  می

هزارتومانی را نیز از دریافِت سبـِد کـاال مـحـروم  ۶٠و حِق مسکن  ٩٢تومانِی 
 ١١٫۵شـد،  شده تـعـیـیـن مـی مطابِق نرِخ اعالم ٩٣که مزِد  کردند. درصورتی

باید بـه حـقـوِق  هزار تومان  ۵۵تومان، یعنی حداقل ماهیانه  ۴٧۶۶٠٠درصِد 
تیـرمـاه، ارزِش سـبـِد  ۶شد. بنا بر گزارِش خبرگزارِی مهر،  کارگران اضافه می

بود. حتی اگر کارگـران ”  هزار تومان ١٢٠حداکثر “ کاالِی تابستاِن سال جاری 
جـای  گرا درنظر داشـت بـه شدند، رژیم واپس نیز مشموِل دریافِت سبِد کاال می

هـزار تـومـان  ١٢٠بار  هزار تومان تا آخِر عمِر کارگران، یک ۵۵دادن ماهیانه 
بپردازد. در سی سال اخیر، این نوع ترفندها باعِث کاهِش مـزِد کـارگـران بـه 

پنجم خِط فقر گردیده است؛ و وعدٔه ارائه سبِد کاال در سـاِل آیـنـده نـیـز  یک
هـا، ” پیشنهاد“ هماننِد ترفندهای قبلی رژیم است. جالب اینجاست که این نوع 
 چندین هفته پیش از زماِن تعییِن مـزد ارائـه مـی

ً
شـونـد. بـرای  هرسال صرفا

دربارٔه افزایـش “ ماه،  اردیبهشت ۶نمونه، ربیعی، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 
های انرژی و احتمال افزایش دوباره دستمـزِد کـارگـران گـفـت:  قیمت حامل

روحـانـی، در ”  دستمزدها همین دستمزدها هستند و تغییری نخواهند داشت.
قـانـون  ۴١مـادٔه ” ، اعالم کرد:٩٢مردادماه  ٢٢مقام نامزد ریاسِت جمهوری، 

شده از  کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعالم
نـفـره  ۴ای باشد که معاش یک خانوار  گونه سوی بانک مرکزی تعیین شود و به

، کـارگـران، ٩۴با نزدیک شدن زمان تعیین دستـمـزِد ”  کارگری را تأمین کند.
مـنـظـوِر  همه جانبه ای را بـه  براِی دستیابی به مزدی شرافتمندانه، باید مبارزه

 دهی کنند. فقیه به عقب نشینی سازمان واداشتِن رژیم والیت
، و افـزایـِش بـیـشـتـر ” ها هدفمندی یارانه“ با اجرای فاِز دوم قانوِن ضدملِی 

، تولیِد ملـی و ٩٢های انرژی، دولِت برآمده از مهندسی انتخاباِت  قیمِت حامل
باری انداخته است. علی ربـیـعـی، در  بیکاری در کشورمان را به وضعیِت اسف

اش در خـبـرگـزاری  نشسـِت خـبـری
  3ادامه  در صفحه ، اعـالم ٩٢مـردادمـاه  ١٩تسنـیـم، 

 ادامه يورش به منافع كارگران و زحمتكشان...



 964شمارة   1393دي ماه  22دوشنبه     3 

 ادامه يورش به منافع كارگران و زحمتكشان...

شـود ایـجـاِد شـغـل  گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می من نمی” کرد:
ام...  براِی امنیت شغلی کارگـران آمـده” ؛ و چند روز بعد به خبرگزاری ایسنا گفت:” کرد
 ٢۵ماه بعد از آن تاریخ، در  ١٧حدوِد ”  های کارگران بنشانم. ام تا لبخند را بر لب آمده

هزار واحد صنعتی در معرض ریزش نـیـروی کـار  ٢۴٠حدود ” ، اعالم کرد:٩٣آذرماه 
” عـالف“ حسن طایی، معاون کارآفرینی و توسعٔه اشتـغـاِل ربـیـعـی، بـا ”  قرار دارند.

ما در کشور هفت میلیون نفر بـیـکـار ” )، گفت:٩٣ماه  دی ١١خواندِن بیکاران (ایلنا، 
، بـا ٩٣ماه  دی ١١خبرگزاری مهر، ”  داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند.

ازنظر اقتصادی فعال هستنـد، ”  درصد جمعیت در سن کار ٣٧٫٣“ گزارِش اینکه فقط 
کشور در دو ساِل ”  ساله ٢۴  -١۵نرِخ بیکاری جوانان “ درصدِی  ٢٫٨و اعالِم افزایش 

یـی دیـگـر،  عنـوان نـمـونـه درصد گزارش داد. به ٢۵٫٧اخیر، نرِخ بیکاری جوانان را 
تیم روحـانـی در مـهـاِر بـیـکـاری “ یی با عنواِن  ماه، در مقاله دی ١٢خبرگزاری مهر، 
” برابر شده ٣نرِخ بیکاری زنان به مردان... نزدیک به “ ، با اعالم اینکه ” شکست خورد

سـالـه کشـور،  ٢۴تـا  ١۵درصدی زناِن  ۴٢٫٨است و ارائٔه گزارشی از نرخ بیکارِی 
دولت تا به امروز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با آن [بیـکـاری)] ” نوشت:

ماه اخیر نیز تنها به هشدارهای مکرر و ارائه ارقام متفاوت  ١۶ارائه نکرده [است] و در 
فـقـیـه الاقـل  حاال باید ببینیم آیـا رژیـم والیـت” از تعداد بیکاران بسنده کرده است.

دارد یا نه؟ ابـوالـحـسـن ”  فاقِد هرگونه درآمد“ ها بیکاِر  یی برای کمک به میلیون برنامه
مقام وزیر کار، در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه،  فیروزآبادی، قائم

بگیران بیمه بیکاری طـی یـک سـال  درصدی تعداد مقرری ٢٠از کاهِش “آذرماه  ١٨
از سهـِم بـیـمـٔه ” میلیارد تومان ٢٠٠٠“آذرماه،  از حذِف  ٢٣و خبرگزاری ایسنا، ” اخیر

خـبـر ”  هـا هدفمـنـدی یـارانـه“ بیکاری از درآمدهای حاصل از اجراِی قانوِن ضِد ملی 
هـای  کـانـون“ ای با  نامه ماه، ربیعی از امضای تفاهم دی٢دادند. بنا بر گزارش ایسنا، 

هـایـی  کارگـاه” خبر داد و اعالم کرد:”  کارفرمایی برای اجرای طرح جدید بیمه بیکاری
شوند و بخشی از  های دیگر معرفی می شوند بیکاران آن به کارگاه که دچار مشکل می

 ٢٠٠مزد را وزارت کار و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد. ... در حال حاضر 
میلیارد تـومـان در سـال  ٢٠٠٠هزار نفر از بیمه بیکاری داریم که با اجرای این طرح 

هـای  که برای دستیابی به سودهـای کـالن، اخـراج درحالی”  جویی خواهد شد صرفه
فقیه را  داری انگلی زیِر حمایِت ولی داران و سرمایه سرمایه وسیع کارگران از سوی کالن

 
ً
هرروز شاهدیم. کارفرمایان اگر نیاِز مبرم به استخداِم کارگر نداشته بـاشـنـد، مسـلـمـا

فقط سهِم بیـمـه بـیـکـاری از  کارگِر جدیدی استخدام نخواهند کرد. با این وصف، نه
یعنی پولی که از دستبرد به سفرٔه زحـمـتـکـشـان   -” ها هدفمندی یارانه“ اجراِی قانوِن 

گرای دولِت  براِی ارائٔه منابـع مـالـِی  حذف شده است، بلکه وزیِر واپس -دست آمده به
بیشتر به پایگاِه طبقاتی خودش در استخداِم مجدِد بیکار شدگان، درنظر دارد بخـشـی 

یعنی از پولی که خود کارگران  -از حقوِق آنان را از منابِع مالی کارگران در بیمه بیکاری
پرداخت کند. با تماِم این اوصاف، ربیعی، بنا بر گزارش خـبـرگـزاری  -اند پرداخت کرده

سیاست رفاهـی فصـل مـمـیـز ایـن دولـت بـا سـایـر ” ماه، اعالم کرد: دی ٨مهر، 
ایم. ... یکی از موضوعات مهمـی  کنیم با گرسنگی مقابله کرده هاست و ادعا می دولت

 ”کند اخالقی عمل کردن است. که دولت تدبیر و امید پیگیری می
تالش برای تغییِر  قانوِن کار از سوی نمایندگان مجلِس سـرسـپـردگـان بـه والیـت 

 با هماهنگِی کامل بین مجلس و وزارِت کار انجام می
ً
گیرد، ولی با اینهمه، ایـن  مسلما

های زرِد کارگری برای تطهیِر دولت ، وزارِت کار، و کارفرمایان  روزها، نمایندگاِن تشکل
کنـیـم. خـدایـی، ریـیـس  ها اشاره می کنند. به سه نمونه از این سعی سعِی فراوان می

بحث ” ماه، گفت: دی ١٠کمیته مزد کانون شوراهای اسالمی کار، بنا بر گزارِش ایلنا، 
شـخـصـه  تغییر قانون کار تکلیفی است که مجلس به عهده دولت گذاشته بـود... بـه

بنا بر گزارش دیگری از ایلنا، ”  معتقد به همسویی دولت با مجلس در این مورد نیستم.
، در همایش دبـیـران اجـرایـی ” خانه کارگر“ آذرماه،حسن صادقی،معاوِن دبیرکل  ٢٨
رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظـر قـرار دادن ” های کارگر، اعالم کرد: خانه

 ٩دیگر، به گـزارِش ایسـنـا،   و نمونه”  های] طبقه کارگر است. های [خواست خواسته
الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پـیـمـانـی کشـور، اعـالم  ماه، فتح دی

توان به کارفرمایان  با وضعیتی که در بازار کار و اقتصاد کشور حاکم است... نمی” کرد:
با استفـاده ”   فشار آورد و اندک اشتغالی هم که در بازار کار هست به مخاطره انداخت.

های زرِد کـارگـری را بـایـد  های موجود، عملکرِد مخرِب رهبران تشکل از همٔه امکان
افشا کرد. تنها راِه دستیابی به مزدی شرافتمندانه و تضمیِن امنیِت شغلـی کـارگـران، 

یی متحد و پیگیر در راه احیاِی حقوِق سندیکایی و بازسازی جنبش کارگـری بـر  مبارزه
گاهانٔه مبارزٔه صنفی و سیاسی است.  پایٔه تلفیِق آ

 

رکوِد  ،افزایِش واردات، کاهِش صادرات

 تولیِد داخلی

ترین گزارش خود اعالم کـرده اسـت  گمرک جمهوری اسالمی در تازه
مـاه نـخـسـِت سـال  ٧که، واردات به کشور ازنظر حجم و مبلغ در طول 

مـاه  ٧جاری افزایش چشمگیر داشته است. مطابق ایـن گـزارش، در 
 ١دستگاه خـودرو بـه ارزش  ٨١٠هزار و  ۵٧نخست سال جاری، فقط 

میلیون دالر وارد کشور شده است که در مقایسه بـا سـال  ١۴٧میلیارد و 
دهـد. اغـلـب ایـن خـودروهـا از  درصدی را نشان می ٩٠گذشته، رشد 

زمـان بـا انـتـشـار  اند. هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن وارد شده
مـاه، در  آبـان ١۵گزارش گمرک جمهوری اسالمی، روزنامه اعـتـمـاد، 

، ” ای مسیرهای وارداتی بـه کشـور درجه ١٨٠تغییر ” گزارشی، با عنوان:
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی اعالم کـرد، “ یادآوری کرد: 

کشورهای آلمان، سوئیس، ایتالیا و هلند در شش ماه نخست امسـال... 
عنوان صادرکننده کاال به ایـران جـای  کشور عمده جهان به ١٠در بین 

 ٢گرفتند... پنج کشور یادشده درمجموع (فقط طی کمتر از شش مـاه) 
 ”میلیون دالر کاال به ایران صادر کردند. ٩٩۵میلیارد و 
دهند که کماکان امارات متحده عربی (دوبی) در  ها نشان می گزارش

صدِر صادرکنندگان کاال به ایران قرار دارد. امارات، پِل صادراِت آمریکـا، 
ویژه اروپایی، بـرای  انگلیس، کانادا، استرالیا و دیگر کشورهای غربی، به

درصد صادرات امـارات  ٩٠صادرات به جمهوری اسالمی است. بیش از 
های انگلـیـسـی، آمـریـکـایـی و  متحده عربی به ایران متعلق به شرکت

ویژه فرانسه است. همچنین خبرگزاری ایسنـا، اوایـل آذرمـاه،  اروپایی به
دارد صـادرات ایـن کشـور بـه  اعالم کرد که، دفتر آمار آلمان اعالم می

 ٣٣) با افزایش حدود ٢٠١۴ماه نخست سال جاری میالدی ( ٨ایران در 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. هـمـچـنـیـن  درصدی نسبت به

ماه امسال از سوی گمرک جمهوری اسالمی  دی ١٠آمارهای منتشره در 
هـای  دهند که تجارت با انگلیس و واردات از این کشور در مـاه نشان می

 درصد رشد کرده است. ٣۶اخیر 
ماه، نـوشـتـه بـود، در  در گزارش دیگری، خبرگزاری مهر، اواخر آبان

تن گوشی تلفن همراه وارد کشور  ٣٠٠فصل بهار و تابستان سال جاری، 
درصدی داشتـه اسـت. ارزش ایـن  ٨۴شد که نسبت به سال قبل رشد 

 ٧٠٠میلـیـون و  ١٢٨واردات، مطابق برآورد گمرک جمهوری اسالمی، 
طور عمده از کره جنـوبـی، چـیـن،  ها به هزار دالر بوده است. این گوشی

 اند. ترکیه و امارات متحده عربی به کشور وارد گردیده
گزارش گمرک و نیز برآورِد بانک مرکزی جمـهـوری اسـالمـی نشـان 

ماه نخسِت امسال واردات نسبت به سال قبل بیش از  ٨دهند که، در  می
هـای  برابر شده است. درواقع مطابق سناریوی امپریالیسم، تمامی پول ٢

شـونـد،  داری آمریکا] که آزاد مـی وسیلٔه وزارت خزانه شدٔه ایران [به بلوکه
ویژه اتـحـادیـه اروپـا و آمـریـکـا  صرف خرید کاال از کشورهای غربی به

جهت نبود که گروهی از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلـی،  شود. بی می
ها و پـرداخـت نشـدِن  ضمن اعتراض به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

آسا را عامل نابودی صنعت و تولید  شده به تولید، وارداِت سیل یارانٔه تعیین
مـدیـره  اند. در این زمینه مدیر انجمن نسـاجـی و هـیـئـت داخلی نامیده

انجمن قطعه سازان به خبرگزاری ایسنا اعالم کردند که، شاهد سونامـِی 
واردات در مقابله با تولیِد داخلی هستیم! آنان یـادآوری کـردنـد کـه، بـا 

و افزایِش درآمـدهـای ارزی ”  ١عالوهٔ  به۵“ انجام مذاکرات با کشورهای 
داری آمریکا) بخِش  وسیلٔه وزارت خزانه شده به های بلوکه (آزاد شدِن پول

مهری مسئوالن مواجه شده و در مقابل، وارداِت کاال بازارهای  تولید با بی
هـای  آور واردات، از سیاسـت کشور را تسخیر کرده است. افزایش سرسام

اجتماعی رژیم و دولت روحانی جـدا نـیـسـت. راهـبـرِد رژیـم  اقتصادی
ازپیش بخش  فقیه درزمینٔه اقتصادی، به رشد واردات و تنزل بیش والیت

زیان اقتصاد ملی و  شود. واردات به کشاورزی) منجر می -تولید (صنعتی
حال جامـعـه اسـت و  منافع طیف گسترده زحمتکشان و قشرهای میانه

فقط و فقط سودهای کالن به جیب تجار عمده، بازاریـان، بـنـیـادهـای 
 کند! های سپاه سرازیر می انگلی، و شرکت
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هـا  نخستین قربانیان این برنامه
هستند و در مـعـرض اخـراج، 
بیکاری،کاهش دسـتـمـزد، و 

رویند، و  قراردادهای موقت روبه
درنتیـجـه، گـذران زنـدگـی و 

شان در تـهـدیـد  امنیت شغلی
 است. 

تمامی آمارها و بـرآوردهـای 
دهند که، زناِن  رسمی نشان می

کارگر در مـوردهـایـی مـانـنـد 
تعطیلی مرکزهای صـنـعـتـی، 

ها،نـخـسـتـیـن  رکود، و جز این
اند که بیکـاری و فـقـر  کسانی

گلوی آنان را در چنـگـال خـود 
، ” خــانــٔه کــارگــر“ فشــارد.  مــی

وابسته به حکومت، از مـدتـی 
اتحـادیـٔه “ پیش، تشکلی به نام 

راه  بـه”  سراسری زنـان کـارگـر
انداخته است که تا کنون حتـی 
یک گام مـثـبـت در دفـاع از 

ایـجـاد “ زرد و ارتجاعـی، ”  اتحادیهٔ “ های این  حقوق زناِن کارگر برنداشته است. ازجمله هدف
اسـت! در ”  زمینه و بسترسازی جهت توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و خودباوری زنان

ای چون حـِق تشـکـل، دسـتـمـزد  ای های پایه ، از مسئله” اتحادیه“ های ادعایِی این  هدف
جنسیتی خبری نیست. اکنون نیـز  -مساوی در برابر کار مساوی، و مبارزه با تبعیض طبقاتی
دستور  یعنی آزادسازِی اقتصادی به -ها با اصالحیٔه قانون کار در بطِن قانون هدفمندی یارانه

ازپـیـش پـایـمـال  حقوق و منافع زناِن کـارگـر بـیـش -جهانی پول و بانک المللی بین صندوق
های مشخـصـی  طورکلی زنان محروم و زحمتکش جامعه، خواست گردد. زنان کارگر، و به می

های گوناگون دارند، که عبارتند از: در برابر کار مساوی با مردان، زناِن کارگـر بـایـد  در زمینه
مزد مساوی دریافت کنند؛ محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحِت پیش و بعد از زایـمـان 

آمیـز  باید محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشد؛ لغو کلیه قوانین تبعیض می
های اصلی جنبش سندیکایی  جنسیتی و تأمین حقوق سندیکایی زنان کارگر از جمله خواست

 موجود کارگران و تمامی زناِن کارگر است.
طوِرمؤثـر بـا تـغـیـیـر و  توانند و باید به زناِن کارگر، با فعالیت در سندیکاهای مستقل، می

 داران، مبارزه کنند! سود کالن سرمایه اصالح قانون کار به
 

 هاِی اقتصادِی رژیم بر زندگِی بازنشستگان اثر مخرب سیاست
 

خـدمـات “ بار دیگر الیحٔه  -در چارچوِب برنامه آزادسازی اقتصادی -دولت حسن روحانی
تمدید کرد. این الیحه، که با مخالفِت جدِی کارمـنـدان  ٩٣را تا پایان سال ”  مدیریت کشوری

سـال  ۵مـدت  نژاد تدوین گردید و به روست، در دولت ضِد ملی احمدی و کارگران کشور روبه
ساله آزمـایشـی، بـار دیـگـر، در  ۵اجرا گذاشته شد. با پایان یافتن مهلت  طوِرآزمایشی به به

،  برای چند سال دیگر تمدید گردید. دولت روحانی قصد دارد این الیحه را در حـکـم ١٣٩٠
 طورِکامل اجرا کند. یک قانون به

یابد. در شرایط کنونی، مـردان بـا  مطابق این الیحه،سِن بازنشستگی در ایران افزایش می
توانند بازنشسته شوند. بـا تصـویـب [الیـحـٔه]  سال خدمت می٢۵سال خدمت و زنان با  ٣٠

 ٣٠سال و زنان بـه  ٣۵خدمات مدیریت کشوری، سابقٔه خدمت مردان برای بازنشستگی به 
سال افزایش خواهد یافت. وزیر کار، وزیر اقتصاد، و مدیرکل سازمان تأمین اجـتـمـاعـی، از 

تصویب و اجرای این الیحه در چارچوِب اصالح ساختاِر اقتصادی و هـدفـمـنـدِی ”  ضرورِت “ 
زمـان خـدمـت بـرای  اند. وزیر اقتصاد دولت روحانـی افـزایـِش مـدت ها، سخن گفته یارانه

های دولت دانسـتـه  وری نیروِی کار و کاهِش هزینه بازنشستگی را گامی مهم در جهت بهره
است. تأکیِد دولت روحانی بر تصویب و اجراِی قانون خدمات مـدیـریـت کشـوری درحـالـی 

نوسازی “ قانون  ١٠وزیران و اصالحات در مادٔه  زمان با مصوبٔه هیئت گیرد که هم صورت می
مطابـِق ایـن  -های مربوط به بازنشستگی و موردهای مشابه ، تمام هزینه” و بازسازی صنایع

بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است. در این خصـوص، ایـلـنـا، مـیـانـٔه  -قانون
کارفرمایان “ ماه، در گزارشی، یادآوری کرده بود:  آبان
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  5ادامه  در صفحه 

اصالحیٔه قانوِن کار، زناِن کارگر، و حقوِق 
 سندیکایی

 
افزایِش آمار بیکاری در فصل تابستان، بار دیگر مـاهـیـِت 

های اقتصادی رژیم و دولت روحانی را آشکار ساخته و  برنامه
ها را در معرض داوری قـرار داد. زنـاِن  پیامدهای ناگوار آن

ترین گـروه بـیـکـاران  کارگر و زناِن سرپرسِت خانوار، از عمده
آیند. در طـول سـالـیـان  شمار می مطابق آمارهای رسمی به

ازپـیـش بـخـش  اخیر که با رکود اقتصادی و تضعیف بـیـش
صنعت و تولید همراه بوده است، زناِن کارگر در سراسر کشور 

ویژه کاهِش سطح زندگی و اخراج از  های متعدد به با دشواری
 اند. رو بوده کار روبه

یعنی اصالح و تغییـِر  -اینک با برنامٔه دولت حسن روحانی
قانون کار فـعـلـی،  ٢١و  ٧های  ویژه تغییِر ماده قانون کار، به

بـار  -شود که اختیاِر اخراِج کارگران به کارفرمایان واگذار می
دیگر گذراِن زندگی و امنیت شغلی زنان کارگر که زیر تـأثـیـر 

گیرند، بـه مـوضـوعـی  این اصالح و تغییِر قانون کار قرار می
هـایـی  زمان با انتشار گزارش اند. هم برانگیز تبدیل شده بحث

و تبـلـیـغـاِت -های وزارت کار برای اصالح قانون کار از طرح
علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم درزمینٔه راهکارهای حـل 

ماه، در گـزارشـی بـا  آبان ١٨روزنامه شرق،  -معضل بیکاری
نرخ بیکاری، ” ، ازجمله نوشت:” های بازار کار چالش” عنوان:

ویژه در میان جوانان و زنان افزایش یافته است... کـاهـش  به
نرخ مشارکت زنان در بازار کار، گواهی بر این مدعاست. طی 
دورٔه موردبررسی [دورٔه مورد بررسِی این گـزارش، یـعـنـی از 

توجه سطـح  ] باوجود افزایش قابل٩٣تا تابستان  ٩٢تابستان 
تحصیالت زنان، نرخ مشارکت زنان حدود دو درصد کاهـش 

عـالوه،  بـه”  تنزل پیدا کرده است. ١١٫٧به  ١٣٫۶یافته و از 
ها و  تصویب طرح“ ماه، نوشته بود:  آبان ١٣خبرگزاری ایلنا، 

لوایحی چون کاهش ساعت کـاری یـا افـزایـش مـرخصـی 
زایمان، گرچه در ظاهر نشان از حمایت از زنـان دارد، امـا 

 به
ً
هـا  دلیل کمبود خدمات اجتماعی به زنان شاغل، آن عمال

دهـد... حـداقـل  هـا نـیـز قـرار مـی را در صف اول اخـراج
شد به آن استنـاد  های قانونی که طبق قانون کار می حمایت

هایی [اصالح و تغییِر قـانـون  کرد با تصویب چنین اصالحیه
ویژه برای زنـان  رود و این یک تهدید جدی به کار] از بین می

تـوانـد  دسـت مـی شود... اصالحاتی ازاین کارگر محسوب می
 از بازار کار کوتاه کند.

ً
 ”دست [زناِن کارگر] را هم عمال

واقعیت این است که، در سالیان گذشته و در چـارچـوِب 
ای ماننـد اصـالِح  اجتماعِی ضدمردمی های اقتصادی برنامه

ساختار اقتصادی و آزادسـازِی اقـتـصـادی (هـدفـمـنـدی 
ها)، طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان سراسر کشـورمـان  یارانه

اند و ایـن رونـد  با سقوط سطح زندگی و درآمدها مواجه شده
همچنان ادامه دارد. زناِن کارگـر در مـیـان زحـمـتـکـشـان 

ان ی ا داد ی  رو  تأم
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اند که کـارگـران مـتـقـاضـِی  وزیران اعالم کرده با مصوبٔه جدیِد هیئت
بازنشستگِی قانون نوسازی و بازسازی صنایع بـایـد خـودشـان هـمـه 

شده برای کارفرما را به سازمان تأمیـن اجـتـمـاعـی  های تعریف هزینه
در این گزارش تأکید شده است که، هر کارگِر مشمـوِل ”  پرداخت کنند.

بـایـد  بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع، مـی
عالوه، حـدود  میلیون تومان هزینٔه بازنشستگی بپردازد و به ٧٣حدود 
میلیون تومان نیز از جیب خود هزینه کند تا بتواند مطابـِق قـانـوِن  ٢٣

فوق [قانون نوسازی و بازسازی صنایع] بازنشسته گردد، که درعـمـل 
پـذیـر نـیـسـت.  هایـی بـرای کـارگـران امـکـان پرداخت چنین هزینه

که مصوبه جدید دولـت روحـانـی در خصـوص اصـالحـیـٔه  هنگامی
قانون نوسازی صنایع منتشر شد، خشم و اعتراض زحمتکشان را  ماده

اجرای ایـن ” در پی داشت. ایلنا، در گزارشی، در این زمینه نوشته بود:
اندازد... و درنهایت باِر مالی آن بـر  مصوبه کارگران را از چاله به چاه می

ها بـه  همچنین ایسنا، با انعکاس اعتراض”  دوش کارگران خواهد بود.
نامٔه جدید دولـت،  ابالِغ آیین” این مصوبه، از قول کارگران نوشته بود:

اندازی بزرگی است تا جلوی شکایت [بخوان: حرکت اعتراضی]  سنگ
 ”کارگراِن مشموِل قانون نوسازی [و بازسازی صنایع]... گرفته شود.

شـونـد کـه بـدون  هایی درحالی اجرا مـی ها و برنامه چنین سیاست
بـگـیـران سـراسـر  ها هم وضعیت بازنشستگان و مستمـری اجرای آن

مـاه، در گـزارشـی،  آبان ١٣کشور بسیار ناگوار است. خبرگزاری مهر، 
هزار تـومـان دریـافـتـی  ٢٠٠بسیاری از بازنشستگان کمتر از ” نوشت:
سـال سـابـقـه ١٠بگیران با  درصد بازنشستگان و مستمری ٨دارند... 

 ۵۶گیرنـد...  هزار تومان مستمری می ٢٠٠بازنشسته شدند و کمتر از 
درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریـافـت 

هزارتومانی کفاف پنج، شش روز زندگی  ۶٧٠کنند... دریافت حقوق  می
توانند طی این مـدت  کند و آنجا فقط می اش را می بازنشسته و خانواده
 ”نان و پنیر بخورند.

فقیـه، کـه  اجتماعی رژیم والیت های اقتصادی ها و سیاست مصوبه
ها را برعهده گرفـتـه اسـت، اثـرهـای  اکنون دولت روحانی اجرای آن

بگیران داشـتـه اسـت.  بسیار ناگوار بر زندگی بازنشستگان و مستمری
تأمین معیشت و افزایش حقوق و مستمری بازنشستـگـان بـر اسـاس 
نرخ واقعِی تورم و نیز جلوگیری از افزایش سن بازنشستگـی، از زمـره 

 های جدی در شرایط کنونی است! خواست
 

 دار! زیست، فاجعٔه ادامه تخریِب محیط
کرد کـه،  که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، اعالم می درحالی

جمهور اعـتـبـاری بـه  وزیران و اهتمام شخص رییس با مساعی هیئت
میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه درنظر گرفته شـده  ٧٢٩مبلغ 

زیسـت  زیست نسبت به ادامه تـخـریـب مـحـیـط است، فعاالن محیط
های گـیـاهـی و  ها، و گونه ها، رودها، جنگل ها، تاالب ویژه دریاچه به

های جمهوری اسالمـی در  دهند و سیاست جانوری واکنش نشان می
دانـنـد. در  زیست را نارسا، ناکافی، و تبلیغی مـی خصوص حفظ محیط

هـا، بـا حـمـایـت رژیـم، بـه  اندازِی دالل توان به دست این زمینه می
وساز در این جزیـره بـا شـدت  اشاره کرد. ساخت”  آشوراده“ جزیره  شبه

فـقـیـه بـرخـوردار اسـت.  ادامه دارد و از پشـتـیـبـانـی رژیـم والیـت
زیسـت، در  وسازهای تخریب کنندٔه محـیـط این ساخت”  گذارِ  سرمایه“ 

نـظـر مـن آشـوراده ارزش  بـه” کند: سایٔه حمایِت حکومت، اعالم می
 ”محیطی ندارد. زیست

انـد،  های همگانی انتشار یافته های متعددی که در رسانه در گزارش
زیست کشور در معرض داورِی مـردم  باِر تخریب محیط ُبعدهای فاجعه

مـاه، در گـزارشـی،  قرار گرفته است. خبرگزاری ایسـنـا، پـایـان آبـان
المللی انزلی در بدترین وضعیت قرار  خاطرنشان ساخت که، تاالب بین

هزار مترمکعب پساب کشاورزی و غیرکشاورزی بـه  ١٠٠دارد و ساالنه 

 ادامه  رويدادهاي ايران ...

ویـژه از  وسازهای اطراف تـاالب بـه شود. ساخت فرد ریخته می این تاالب منحصربه
های وابسته به سپاه پـاسـداران مـنـجـر بـه  سوی نهادهای حکومتی مانند شرکت

های جدی به تاالب انزلی شده است. خبرگزاری مـهـر نـیـز، در گـزارشـی،  آسیب
طـلـبـد کـه  تاالب انزلی در بدترین وضعیت زیستی خود قرار دارد... و مـی“ نوشت : 

مسئوالن به این مهم توجهی جدی داشته باشند... طی سه دهه گذشته [یعـنـی از 
دلیل ورود رسوبات، فـاضـالب، سـمـوم  فقیه] به گرای والیت آغاز دوران رژیم واپس
رویٔه آزوال [از گیاهان آبزِی شناور در سطح آب، کـه در تـاالب  کشاورزی و رشد بی

بدون هدف های مدیریتی در مصارف کشـاورزی  -انزلی و مانداب های شمال ایران
رهاسازی شده است و در حال حاضر به صورت فـرشـی سـطـح آب را  -و صنعتی

ای مـخـرب تـبـدیـل شـده اسـت]،  جاِی بهره وری، به عامل زیستـی پوشانده و به
متر کاهش پیدا کـرده اسـت... ٢متر به کمتر از ١١میانگیِن عمق آب این تاالب از 

این تاالب [که درحال تخریب است] یکی از نقاط استثنایی و بسیار متـنـوع ازنـظـر 
 ”اکولوژیک و زیستی در سطح جهان است.

زیست، بـا انـتـقـاد از  ها، گروهی از فعاالن محیط زمان با انتشار این گزارش هم
هـای  عملکرد نهادهای مختلف جمهوری اسالمی، یادآوری کردند که، بر اثِر بحران

انـد] یـعـنـی  وجـود آورده هـا بـه [که انسان” ساز انسان“های  ویژه بحران مختلف به
های دولتی و حکومـتـی در تـخـریـب زیسـت  ها و مؤسسه وسیلٔه فعالیت شرکت  به

اند، درحالی کـه  های بسیار جدی دیده های کشور آسیب محیط کشور، بیشتِر تاالب
ها ارائه و  یی نیز از سوی دولت یا دیگر نهادها برای حمایت و حفاظت از تاالب  برنامه

مـاه، گـزارش داد کـه، فـاجـعـه  آبـان ٢٨حال ایسنـا،  اجرا نشده است. در همین
هـزار  ١٢٠واقع در استان لرستان، به نـابـودی ”  سزار“ محیطی در رودخانه  زیست

کـه  -قطعه آبزی منجر شده است، و مسئوالن نسبت به استفاده از آب این رودخانه
[مادٔه شیمیایی] در آن، آلـوده ”  سوِد سوزآور“ براثر واژگون شدن قطار باربری حامِل 

هشدار دادند. در این زمینه رییس اداره نظارت و پـایـش اداره کـل  -گردیده است
زیست لرستان، با صراحت اعالم کرد که، برای مقابـلـٔه مـؤثـر بـا  حفاظت از محیط

آلودگِی این رودخانٔه مهم امکانات الزم وجود ندارد و هیچ اعتباری [مالی] نیز بـرای 
دلـیـل آلـودگـِی  عالوه آنـکـه، بـه است. به جلوگیری از گسترِش آلودگی داده نشده 

سـازی رودخـانـه وجـود  حلی برای پـاک گیرد و راه اسیدی اختالط سریع صورت می
 ندارد!

یی مهم و حیاتی برای اهالی استان لـرسـتـان،  ، رودخانه” سزار“ این فقط رودخانٔه 
باری دچار شده است و مسئوالن با صـراحـت از  نیست که به چنین وضعیت فاجعه

گـویـنـد.  نبوِد امکانات و ناتوانی علمی برای جلوگیری از آلـودگـِی آن سـخـن مـی
در استان خوزستـان، ”  کارون“ در استان گلستان، رود ”  ابر“ ویژه جنگل  ها، به جنگل

مـوقـت) مـنـطـقـٔه  طـور اصفهان (باوجود جاری شدن آب در آن، بـه”  رود زاینده“ 
در کـردسـتـان، جـزیـرٔه ”  زریـوار“ در تهران، دریـاچـه ”  حصار سرخه“ شدٔه  حفاظت

هایی وسیع در  در استان فارس، و منطقه”  بختگان“ در مازندران، دریاچٔه ”  میانکاله“ 
در  -فـارس های خـلـیـج ” مرجان“ های زاگرس گرفته تا  ” جنگل“ از  -سراسر کشور

فـقـیـه، بـرای  برنـد و رژیـم والیـت ای بسر می کننده وضعیت بسیار ناگوار و نگران
فرِد میهن مـا و نـجـاِت آن از  محیِط زیبا، پرجاذبه، و منحصربه حفاظت از زیست

 ای ندارد. تخریب و زوال، برنامٔه مدون و اصولی
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خمینی، تا قتل عام جمعی هزاران زندانی سیاسی، به خاطر اندیشه 
، از قتل ١٣۶٧های مترقی و آزادی خواهانه هایشان، در تابستان سال 

های زنجیره ای که در جریان آن فروهرها و مختاری و پوینده و دیگر 
فعاالن سیاسی و دگراندیش کشور توسط ماموران امنیتی رِژیم 
سالخی شدند تا به بند کشیدن، آزار و حصر دگراندیشان و فریادهای 

رهبر رژیم برای خفه کردن هر صدای ” سرکوب کنید و منکوب کنید“
اعتراضی، شیوه های مشابهی از برخورد با اندیشه های مخالف است 
که میهن ما نزدیک به سه دهه است از آن زجر می کشد و در این راه 

مترقی، دانشمند، نویسنده، مترجم،   هزاران انسان آزادی خواه،
 فعال سندیکایی و اجتماعی جان خود را از دست داده اند.  هنرمند،

جالب است که زیر فشار تنفر شدید برانگیخته شده در افکار عمومی 
سران رژیم جمهوری اسالمی  جهان، در روزهای گذشته شماری از 

” شارلی ابدو“ناچار به محکوم کردن اعمال تروریستی و حمله به مجله 
و از تاریک   ”امام جمعه تهران” در پاریس شدند. از جمله احمد خاتمی،

دی  تهران از  ١٩اندیشان  مجیزگویٰ رژیم والیت فقیه، در نماز  جمعه 
جمله گفت: "ما حمله تروریستی در فرانسه را به شدت محکوم 

دهد. این  گناهان را نمی کنیم و معتقدیم اسالم اجازه کشتن بی می
گناهان چه در پاریس، سوریه، عراق، یمن، پاکستان و افغانستان  بی

 .”کند باشند، فرقی نمی
این سخنان در حالی از سوی کسانی همچون احمد خاتمی مطرح 

الریجانی و   کسانی همچون جنتی، می شود که او و همفکرانش،
دیگران در هفته های اخیر ضمن تایید سرکوب خونین مردم معترض 

، برای رهبران در حصر جنبش سبز، ٨٨بر ضد کودتای انتخاباتی سال 
موسوی و کروبی به خاطر مخالفت با کودتای انجام شده تقاضای 

در مصاحبه ای که   اعدام کرده اند. جنتی، سخنگوی شورای نگهبان،
از جمله در این   با شبکه سوم سیمای جمهوری اسالمی انجام داد،

بر سر این عوامل منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به "  زمینه گفت:
گاهی جز حکم اعدام برای  محاکمه این ها بود هیچ قاضی عادل و آ

کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام  آن ها صادر نمی
جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل  ایستند نه در مقابل رئیس می

شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند  نظام ایستادند این گونه رفتار نمی
و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و 
مهربانی اسالمی تخفیف قائل شدند. واال هر جای دیگر اینها را درجا 

 “ .کردند اعدام می
و کشتار ” شارلی ابدو“تروریست های پاریس، دلیل حمله به مجله 

کاریکاتوریست ها و کارمندان این مجله را انتشار مطالب   نویسندگان،
توهین آمیز بر ضد اسالم اعالم کردند. ما ضمن اینکه معتقدیم باید به 
همه ادیان و اندیشه های مختلف به دیده احترام نگریست و در رابطه 
با نمادهای اعتقادی توده ها با حساسیت برخورد کرد، ولی در عین 
حال معتقدیم که طرز تفکر نابودی دگراندیشان ریشه در اندیشه های 
قرون وسطایی دارد، آنگاه که انسان ها را به خاطر تشکیک و زیر 
عالمت سئوال بردن مذهب (در آن دوران کلیسای کاتولیک در ُرم) یا 
همچون گالیله به توبه و انکار اندیشه هایشان می کشاندند و یا آتش 
می زدند. بروز این چنین اندیشه ها و رفتار قرون وسطایی، در قرن 
بیست و یکم میالدی و در شرایط امروزین رشد جامعه بشری پدیده ای 
هولناک و مخرب است که مقابله با آن وظیفه هر انسان مترقی و 

 مدافع حقوق بشر است.  
و دیدگاه های آن در مورد نقش ” اسالم سیاسی“با روی کار آمدن 

این ” امپراتوری اسالمی“در عرصه جهان و  آرزوی برپایی ” اسالم“
چنین برخوردهایی کم کم از حالت برخوردهای اعتراضی سیاسی 
خارج و به سطح سیاست دولتی و شکل دستور جهاد جهانی بر ضد 

بروز یافت. از مشهور ترین و پر سرو صدا ” اسالم سیاسی“مخالفان 
، بر ضد سلمان ١٣۶٧ترین این برخوردها، فتوای خمینی در سال 

ُرشدی بود. نکته قابل تأمل اینکه خمینی چند ماه پیش از این فتوای، 
فتوای ای درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران صادر کرده 
 سکوت 

ٌ
بود که در آن دوران عمدتا با بی اعتنایی و بی توجهی و عمال

یک “سران کشورهای اروپایی رو به رو شد. تاملی بر این فتوای و شیوه  

بهمن ماه  ٢۵آنها جالب توجه است. خمینی در فتوای ای که در تاریخ “ بام و دو هوای
رسانم  به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان می“صادر کرد از جمله گفت:  ١٣۶٧

که علیه اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر ” آیات شیطانی“مؤلف کتاب 
باشند. از  شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می

 آنها را اعدام نمایند تا  مسلمانان غیور می
ً
خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا

دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته 
ه شود، شهید است ان

ّ
 اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود  شاءالل

ً
. ضمنا

(به نقل ” قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.
نامه ”).  “امام خمینی“از پرتال پژوهشی و اطالع رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار 

” خمینی و ُرشدی“، ارگان مرکزی حزب ما در همان دوران در مقاله ای با عنوان  ”مردم
نامه مردم افشا کرد که در جریان کشتار اخیر زندانیان سیاسی، “از جمله نوشت: 

حاکمان شرع اسیران را فرا می خواندند و می پرسیدند خدا را قبول داری یا نه؟ آیا هنوز 
 مطابق خواست خویش می   بر سر عقاید خود هستی یا نه ؟

ً
و چون پاسخی نه کامال

شنیدند بالفاصله فرمان قتل صادر می کردند... [اخبار منتشر شده در نامه مردم می 
رژیم والیت فقیه بیگانه اند این  ” منطق“و   ”فرهنگ“توانست]  برای کسانی که با 

توهم را ایجاد کند که در انتشار چنین خبرهایی اغراق شده است... فرمان قتل سلمان 
نشان داد که اینان همین قدر که عقیده ای ” ... آیات شیطانی“نویسنده کتاب   ُرشدی،

تلقی کنند، چون ” توهین آمیز“را (درست یا نادرست) ناخوشایند و یا به قول خودشان 
نمی توانند مثل همه انسان های متمدن با منطق صحیح و علمی از پس صاحب 

 ٩، ٢۴٨، شماره ”نامه مردم“(به نقل از ” عقیده برآیند کمر به قتلش می بندند...
 ).١٣۶٧اسفندماه 

 
 زمینه های رشد تروریسم و افراطی گرایی در منطقه و جهان

ما در عین محکوم کردن بدون قید و شرط اینگونه اندیشه های قرون وسطایی و 
مخرب برخورد به دگراندیشان که در باال به آن اشاره کردیم، نمی توانیم به زمینه های 
عینی رشد این پدیده که ارتباط مستقیم با سیاست های ماجراجویانه و مخرب 
امپریالیسم جهانی در منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر دارد بی توجه بمانیم. پایه 

با حمایت مالی و معنوی امپریالیسم آمریکا و انگلیس،  ”القاعده“گذاری گروه تروریستی 
و زیر نظر مستقیم سازمان امنیت پاکستان، در افغانستان، و با هدف سرنگونی دولت 

، که با همیاری و کمک مالی ارتجاع ”جنگ سرد“دموکراتیک این کشور، در دوران 
محلی، از جمله دولت عربستان سعودی صورت گرفت هیوالی وحشتناکی را در جهان 

به شکل خونین و  ٢٠٠١سپتامبر سال   ١١فعال  کرد که در جریان حمله تروریستی 
گسترده ای در کشورهای غربی چهره نمود و امروز دنباله آن را می توان در جنگ های 

 خونین داخلی در سوریه و عراق مشاهده کرد. 
یورش نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان و سپس به عراق و ادامه سرکوب 
خونین و خشن حقوق مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل در کل زمینه های جدی 
ای را برای رشد افراطی گرایی مذهبی و تشدید تنش و خونریزی نه تنها در منطقه 

 بلکه سراسر جهان فراهم آورده است.   
به عراق و ” داعش“بررسی نقادانه و دقیق خبرهای ماه های اخیر از یورش گروه 

سوریه و سپس حمله های اخیر تروریستی در عین حال نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر 
است که کشورهای امپریالیستی و متحدان آن ها در دو سال گذشته از همین 

در سوریه دفاع می کردند و همه گونه ” مبارزان راه آزادی“نیروهای جنایتکار، به عنوان 
امکانات مالی و نظامی در اختیار آنها قرار می دادند. افشا شدن اینکه تروریست های 
فرانسوی در چند سال گذشته زیر نظر مأموران امنیتی فرانسه مشغول انتقال و تمرین 

چشم پوشانی دولت های اروپایی بر اینکه به سوریه و عراق بوده اند.  ” جهادیست ها“
در کشور ” جهاد“سازمان های تروریستی در پایتخت های اروپا برای سازمان دهی 

های خاورمیانه با بهره برداری از میلیاردها دالر بودجه از سوی عربستان و قطر 
نشانگر اثرات مخرب سیاستی است که بدون در نظر داوطلب استخدام می کرده اند،  

گرفتن منافع مردم منطقه و جهان در فکر اعمال هژمونی خود در این منطقه بسیار 
 حساس و پر تنش به هر قیمتی است.  

نکته دیگری که توجه به آن بسیار اهمیت دارد، رشد اندیشه های فاشیستی  و  نژاد 
پرستانه در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه است که بستری است برای رشد افراطی 
گری در شکل های مختلف. نتایج اخیر انتخابات پارلمان اروپا و رشد بی سابقه و 

از آلمان تا فرانسه و انگلستان، یونان، هلند، و  خطرناک نیروهای نژاد پرست، 
نشانه جدی ای از بحران اجتماعی ای است که بر بستر   کشورهای اروپای شرقی

بحران اقتصادی سرمایه داری و تالش آن برای تحمیل سیاست های نولیبرالی بر 
جهان هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. تظاهرات نیروهای نژاد پرست در 
درسدن و برخی از شهرهای آلمان، در روزهای اخیر، در مقابل اعتراض گسترده مردم 

عادی و نیروهای مترقی این کشور و همچنین 
حوادث اوکرایین و دفاع کشورهای امپریالیستی 

 ادامه  حزب توده ايران  ...

  13ادامه  در صفحه 
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(از جـانـب ”  هـا تخریب سامانٔه تحریم“ ای) و  (از جانب خامنه”  حق ملی“ 
هـای مـوفـِق  روحانی) به افکارعمومی عرضه کند. در کنار ایـن حـرکـت

اش بـرای پـاک  درپـی های پـی گفته، اما رژیم والیی، باوجود تالش پیش
کردن حافظه جامعه از خاطرٔه دردناِک اقدام سرکوبگران حـکـومـتـی در 

، هـنـوز ١٣٨٨تدارِک کودتای خونین بر ضد خیزش مردم در جنبش سبز 
گاهِی اجتماعی نسبت به لـزوِم  از طـریـق ”  تـغـیـیـر“ ناکام مانده است. آ

ای  اصالحاِت واقعی در مسیِر گذار از دیکتاتوری، همچون عامل ذهـنـی
پرنفوذ که مطالبات مردم را در بطن خود دارد، خطـر ی مـهـلـک بـرای 

شود. رژیم والیی به این واقعیـت واقـف بـوده و  دانسته می”  تداوم نظام“ 
در راه گـذر از دیـکـتـاتـوری ”  اصالحات براِی تغییر“ هست که خواسِت 

های مختلـف جـامـعـه،  ای بسیار پرقدرت در سطح همچون عامل ذهنی
های گوناگون اسـت کـه خـروش  برانگیزندٔه اصلِی بسیج قشرها و طبقه

مـثـال بـارزی از آن بـود. ”  جنبـش سـبـز“ های میلیونی در  عظیم توده
روی، در شرایط مشخص کنونی، نابود و محو کردِن عـامـل ذهـنـِی  ازاین

و یا الاقـل از مـحـتـوا خـالـی کـردِن  -اصالحات برای گذر از استبداد
طلبی در انتخابـات  وسیله مهندسی کردِن خواسِت اصالح به”  اصالحات“ 

های قدرت در  های قدرت است. جناح مخرج مشترک جناح -آتی مجلس
بر سر یک ”  بقای نظام“ برای  -شان باوجوِد تقابل و رقابت در میان -رژیم

مسئله با یکدیگر توافق نظر دارند، و آن مسئله، ضرورِت حذف نقش مردم 
های کلیدِی  آینده  است که تبلور آن در  گیرِی تحول کشورمان در شکل

 شرایط کنونی، به زوال کشاندِن فرایند اصالحات بنیادی است.
کـه   -” اصـولـگـرایـان“ های حاضر در جناح موسوم بـه  مجموع جریان

بـعـد از  -انـد و زورگویاِن بانِی دیـکـتـاتـورِی والیـی”  اقتدارگرایان“ همان 
نـژاد، بـرای  شکسِت سیاسی افتضاح آمیزشان در حمایت از باند احمـدی

وجـود  هایشان با پیرایشی که در  روبنای سـیـاسـی بـه همگام کردِن صف
حاال مـجـبـورنـد بـا   -” گرایی اعتدال“و برآمده از ظهور پدیده  -آمده است

هـای  تجدیدنظر در شکل، با نماد دیگری وارد سیاست گردند. طیِف گـروه
شان، بالفاصـلـه، بـا  کار گرفته تا معتدل پرقدرت اصولگرایان، از محافظه

ِبستان بـا آمـریـکـا و  از طریق ِبده”  نظام“ مبنی بر: تداوِم ”  رهبری“ حکِم 
طرح خـاورمـیـانـه “ ای جمهوری اسالمی در  گیر کردِن نفوذ منطقه جای
، و درمجموع، از ”) نرمش قهرمانانه(“ آمریکا، خود را تطبیق دادند ”  جدید

 اند.  حامیان دولت اعتدال
های تندرِو پرسـروصـدا، دیـگـر  غیراز اصولگرایاِن متحجر و رادیکال به 

خوبی  های پرنفوذ حکومتی، نیز به های اصولگرایان، درمقام جریان بخش
هـدِف تـغـیـیـر و گـذر از  به  -” اصالحات واقعی“ اند که  به این امر واقف

ای بسیار قدرتمنـد و خـطـرنـاک بـرای تـداوم  عامل ذهنی -دیکتاتوری
تواند مردم را برضد استبداد حاکم بسیـج کـنـد. ایـن  است که می”  نظام“ 

اند که سرکوِب فیزیـکـی و  همچنین دریافته”  عاقل“ دسته از اصولگرایان 
تواند خواسِت اصالحات را از سطح جامعه محو کند.  حصر نتوانسته و نمی

وجوِد حکومت مطلـقـه   روشن است که ناِف مجموع طیف اصولگرایان به
بـا ایـنـکـه  -هـایـی از اصـولـگـرایـان فقیه بند است، ولی بخـش والیت
حداقل در ُبـعـد سـیـاسـی  -گرایانه دارند ای واپس های اجتماعی دیدگاه

اند که بدانند درکناِر ضـرورِت سـد کـردِن فـرایـنـد ” عاقل“ اندازٔه کافی  به
های ایدٔه اصالحات را بـرای  ها و ارزش اصالحات بنیادی، برخی از وجه

بـایـد غصـب و از آِن خـود کـرد.  توان و مـی مصلحت و ظاهر امر می
هـای اصـولـگـرایـان درصـدد  ها و نـحـلـه وسیله برخی از شخصیت بدین

واسـطـه  اند، و این رونـد هـرروز بـه بازتعریف نقش خود در عرصه سیاسی
تـر  تر شدن به شروع کارزار انتخـابـات مـجـلـس دهـم پـرشـتـاب نزدیک

هایی ماننـد  ها، و شخصیت گردد. برای مثال،جریان مؤتلفه، الریجانی می
اند  ها و اکثر ساکناِن کابینٔه دولت یازدهم در زمرٔه اصولگرایانی ناطق نوری
قصد تطـبـیـق دادِن  و به”  عاقالنه“ گرایانه و  هایی بسیار عمل که با حرکت

هایی رایـگـان از گـفـتـمـان  خود با ذهنیت موجود جامعه مجبورند نمونه
شان  را تنها  برای نمایش و تماشای عموم در ویترین سیاسی”  اصالحات“ 

دانند که حکومت در نزد مردم و  خوبی می به”  عاقل“ بچینند. این قبیل اصولگرایان 
غایت منفور است، و در مقابل آن، رهبراِن جـنـبـش  ویژه جوانان و روشنفکران به به

 اند.   سبز و خواسِت اصالحات بسیار محبوب
آن، درمجـمـوع، ”  عاقل و یا معتدِل “ های  های اصولگرایان و ازجمله بخش نحله

هـایـی  دلـیـل حـاضـر، بـه اند که درحـال ” فقیه ذوب در والیت“ در همان گروه خونِی 
اقتصادی، ناگزیـر بـه مـوضـع کـنـونـی  دلیِل بحراِن سیاسی متفاوت، و ازجمله به

کارانه و بخصوص بر مبنای منافـع  های محافظه اند. بنابراین بر پایٔه دیدگاه درغلتیده
ای بنیادی با مضـمـون دمـوکـراتـیـک و  گونه دگرگونی شان، هیچ اقتصادی کالن

شـدت  بـه”  اصالحات براِی تغـیـیـر“ جویانه را تحمل نخواهند کرد و با فرایند  عدالت
 کنند و مقابله خواهند کرد. مقابله می

جانبـٔه اصـولـگـرایـان بـا هـدف  های تهاجمِی نرم و همه برای درک بهتر حرکت
طلبان مـبـارزی کـه  انحراف کشیدن خواسِت اصالحات و منکوب کردن اصالح به

 ١٢تهدید کرد (”  طلباِن سر موضع اصالح“ عنوان  جمعه موقت تهران آنان را با  امام
 توان به چند مورد زیر توجه کرد: ماه، کاظم صدیقی)، می دی

 امیر محبیان باهدف به
ً
صـورت  طلبان، بـه وجود آوردن انشقاق بین اصالح اخیرا

پـردازد.  ای به زهرپاشی برای تخریب شخصیت میرحسین موسـوی مـی شرمانه بی
های مـوسـوی  ، از حرکت” عاقل“پرداز و نمایندٔه اصولگرایان  محبیان در مقام نظریه

نـمـایـش  ای را ترسیـم و بـه رهبر سیاسی ١٣٨٨در بحبوحٔه کارزار انتخابات خرداد 
طلبی در اتحاد عمل با بخش راست و یـا چـپ  کاری و فرصت گذارد که با ندانم می

شـود کـه، اگـر  طلبان مرتکب خطای بزرگی گردید. محبیان مـدعـی مـی اصالح
تـر  شد وضع کشور بسیار وخـیـم جمهور می موسوی بر اساس اعتراض مردم رییس

اسـت، ”  اصالحات براِی تغـیـیـر“ گشت. محبیان که درصدد جلوگیری از فراینِد  می
کـنـد:  صـورت تـعـریـف مـی را بـدیـن ١٣٨٨مبارزٔه مردم برضد کودتای انتخاباتی 

گری موقـعـیـت  تردید روی کار آمدن موسوی با چاشنی فتنه و فتنه بی“ 
هـای  چـرخـش -٨٨ارزیابِی فتنه (   ” کرد ایران را در درون و برون متزلزل می

 ). ماه دی ٩، ”رسالت“پنجگانٔه موسوی چرا و چگونه؟ سرمقالٔه روزنامٔه 
تـیـک “ سـایـت ”( ظلم موسوی و کروبی باالتر از جنایت صدام بود“ حداد عادل: 

 ).ماه دی ١١، ”خبر
خواهنـد در  کنیم، چون می موسوی و کروبی را محاکمه نمی“ صادق الریجانی: 

 ).ماه دی ١٠، ”کلمه“(سایت ” دادگاه حرف خود را بزنند
هـای مـوسـوم بـه  ها و شـخـصـیـت دهند که برخی از جریان شواهد نشان می 

های گوناگون بـرای از صـحـنـه  ، از زاویه شده هایی حساب اصولگرایان، درحرکت
” طـلـبـان مـبـارز اصـالح“ و منکوب کـردن ”  فرایند اصالحات“ خارج کردن کامل 

و جـذب ”]  اصـالحـات بـراِی تـغـیـیـر[“ درصدد دفِع این عامل ذهنی خطرنـاک 
قول ابوالفضل قـدیـانـی) درتـالـشـنـد. در  (به”  طلبان بدلی اصالح“ هایی از  بخش

اصالحـات “ های تهاجمی برای دگردیسی و محو کردن خواسِت  منظری کلی، زاویه
 صورت تبیین کرد: توان بدین در سطح جامعه را می” براِی تغییر

(بر سر موضـع) زیـر ”  طلبان مبارز اصالح“ . تبلیغات وسیع برای منزوی کردن ١ 
، و منکوب کردن نهایـی آنـان بـا پـتـکـی بـه نـام ” طلِب رادیکال اصالح“ عنوان  

” نـظـام“ ای آن را درحکم خط قرمز  که علی خامنه  ، یعنی آن تخم لقی” گری فتنه“ 
 دردهان کارگزاران رژیم شکست.

ها و نـظـرهـایـی  . نشر وسیع تحلیل٢
   9ادامه  در صفحه  طلـبـی  پیرامون ارائه بازتعریفی از اصالح

 ادامه  از فرايند اصالحات براي تغيير  ...
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 مناسبِت سالروِز جنبش دوم بهمن به

جنبِش  دوم بهمن: اصوِل عمدٔه 

 ملی مبارزه برای الغاِی ستم

دوم بهمن در تاریخ مبارزات مردم میهن ما جایگاه ماندگاری را   جنبِش 
ای  ، در گردهمایـی١٣٢۴ماه سال  بهمن ٢دهد. روز  خود اختصاص می به

ردستان بـرپـا شـده 
ُ
باشکوه در شهر مهاباد که به ابتکار حزب دمکرات ک

ـردسـتـان، در  نامه بود، طی قطع
ُ
یی، تشکیل حکـومـت خـودمـخـتـار ک

گردید. ایـن   صدارِت رفیق شهید قاضی محمد اعالم چارچوِب ایران، و به
یـک “  گران متـرقـی،  نگاران و پژوهش تصریح تمامی تاریخ جنبش، بنا به

و دربردارندٔه دستاوردهای پرارزش ”  تحول بنیادین در تاریخ خلق کرد نقطه
ملی  برای مبارزه سراسری ضد استبدادی و ضدامپریالیستی و الغای ستم

 در میهن ما و نیز منطقه خاورمیانه بوده و هست.
 
 های انقالبِی آن جنبِش دوم بهمن، ماهیت و سنت* 

ردستان، که دستاورِد جنبش دوم بـهـمـن 
ُ
حکومت ملی و خودمختار ک

رد و نیز مبارزه  محسوب می
ُ
شود، سرآغاز تحولی تاریخی در مبارزٔه خلق ک

آیـد. ایـن  شـمـار مـی ها در چارچوب ایـران بـه در راه برابرِی حقوق خلق
جنبش، در درجٔه نخست، با صراحت و قاطعیت تـمـام، مسـئـلـٔه مـلـی 

ردستان را بخشی جدایی به
ُ
ناپذیر از جـنـبـش  طوِرعام و مسئلٔه ملی در ک

کـرد.  انقالبی و دمکراتیک سراسری مردم ایران ارزیابی و مـعـرفـی مـی
دیـد، و  تر، حل مسئلٔه ملی را در بطِن مبارزٔه سراسری مـی عبارت دقیق به
ملی را در پیوند ناگسستنی با پیـکـاِر سـراسـری مـردم  حل الغاِی ستم راه

 دانست! ماندگی، و امپریالیسم می ایران برضد استبداد، واپس
عالوه، جنبش دوم بهمن به سلطٔه انحصاری و سنتِی طبقٔه فئـودال به

رد نقطٔه پایان نهاد و نـمـایـنـدگـاِن  -
ُ
عشایر بر جنبِش آزادی ملی خلق ک

خلق را در صف و سنگر مقدم مبارزه وارد کرد. جـنـبـش دوم بـهـمـن و 
ردستان، شناخِت صحیح و ارزیابی

ُ
ای درست  حکومِت ملی و خودمختار ک

رد داشت. جنبش دوم بهمن تکیه
ُ
گاهش را  از دوستان و دشمنان خلق ک

در داخل کشور، نیروهای راستین مبارز در راه عدالت اجتماعی و آزادی و 
کرد و در عرصٔه جهانی، اردوگـاِه  در رأس همه حزب تودٔه ایران معرفی می
دوسـت را پشـتـیـبـان  خواه و صلح سوسیالیستی و تمامی نیروهای ترقی

شناخت. در حقیقت، جنبش دوم بهمن بـیـانـگـر  واقعی و صادق خود می
رد برای الغاِی ستم

ُ
ملی و پیوند نـاگسـسـتـنـی بـا جـنـبـش  ارادٔه خلق ک

سراسری مردم ایران برای نیل به آزادی، پیشرفت اجتماعی، اسـتـقـالل 
 مـردمـی و ضـد 

ً
ملی و تضمین حق حاکمیت ملی بود و ماهیِت عمیـقـا

استعماری داشت. رفیق شهید علی گالویژ، در ارزیابِی ماهیت و معـرفـی 
ویـژه  به” کند:  های انقالبی جنبش دوم بهمن، با تأکید یادآوری می سنت

رد آشنایی دارند به
ُ
برند که  روشنی پی می کسانی که با تاریخ گذشتٔه خلق ک

ردستان و بـا  ٢جنبش 
ُ
بهمن با ایجاد یک چنین چرخشی در سرنوشت ک

رد بزرگ پی
ُ
ترین خدمت را بـه خـلـق  ریزِی اصول عمدٔه جنبش معاصر ک

ردستان گرچه بیـش از یـازده مـاه 
ُ
کرد انجام داده است. حکومت ملی ک

نپایید و با تهاجم ارتجاع ایران سرنگون گردید، ولی بدون بیم از مـبـالـغـه 
باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوراِن کوتاه با روح دمـکـراتـیـک، 

های امروز و آیـنـدٔه  گیرِی درست خود... به نسل محتوی انقالبی و سمت
رد یگانه راه آزادی را نشان داد.

ُ
  ١”خلق ک

 دستاوردهای حکومِت ملی و خودمختاِر کردستان* 
گرچه جنبش دوم  بهمن با حملٔه ارتجاع و امپریالیسم خـیـلـی زود در 
ردستان در مـدت 

ُ
خون غرقه شد، با اینهمه، حکومت ملی و خودمختار ک

هـایـی بـنـیـادیـن  اش، تحول ماهه زمانی کوتاه، در خالل موجودیِت یازده
وجـود  خصوص دهقانان و زحمتکشان شـهـری بـه سوِد منافع مردم به به

منظوِر رهایِی  های فراری مصادره شد، به های برخی از فئودال آورد. زمین

رعیتی، در گام نخست در نسبِت تقسیم محـصـول،  دهقانان از یوغ مناسبات ارباب
ردسـتـان  سوِد دهقانان تجدیدنظر شد، نقشٔه نخستین مؤسسه به

ُ
های صنعتی در ک

وجـود  ها بـه های آموزش و بهداشِت رایگان برای توده تهیه گردید، نخستین کانون
ردستان آغاز به

ُ
هـای مـتـعـدد  کار کرد و مطبوعات و نشریه آمد، ایستگاه رادیویِی ک

انتشار یافت و چاپخانه تأسیس شد، برای زنان در جامعه و خانـواده حـِق مسـاوی 
های مترقی دیگری دست زده شد که روح  ها، به اقدام تأمین گردید، و افزون بر این

ردستان ایران دمـیـد. در کـنـاِر ایـن 
ُ
زندگی و پیشرفت را در جامعٔه سنتی آن روز ک

هـا و  ها، و خصلِت جنبش دوم بهمن، تـجـربـه دستاوردها، محتوا، ماهیت، ویژگی
های ایـران تـعـلـق  آیند که به همه خلق شمار می های مبارزاتی پرارزشی به اندوخته

 ملی، نابرابری، و استبداد والیی است. دارند و چراغ رهنماِی پیکار کنونی با ستم
 
رد، و منافِع مشترک خلـق تجربه*  

ُ
هـای  های تاریخ، جنبِش معاصر ک

 منطقه
ملی در منطقه خاورمیانه و مـبـارزه  مبارزه برای حق تعییِن سرنوشت و الغاِی ستم

برای رهایی از بندهای امپریالیسم، و پیکار با ارتجاع و پیامدهـای اقـتـدار اسـالم 
سیاسی، باهدِف تأمین عدالِت اجتماعی، آزادی، حق حاکمیت ملی، و تضـمـیـِن 
پیشرفت اجتماعی مستقل و دمکراتیک، هدف های واحدی را دنبال می کند. ایـن 

طلـب در  یی است که در طول چند دهٔه اخیر نیروهای مترقی و صلح مبارزه، مبارزه
اند، و در رویارویی با امپریالیسـم، ارتـجـاع، و هـمـه  صف نخست آن جای داشته

انـد.  اند، رزمیده نیروهای ضدمردمی و نوستیز که در مهار و نابودِی آن سعی داشته
ای نـظـیـر داعـش و  هـای ارتـجـاعـی  های اخیر منطقه و پیدایش جریـان تحول
ویژه امـپـریـالـیـسـم  به -ای که امپریالیسم گیر منطقه های تنگاتنگ و نفس رقابت
ها هستنـد، بـر  در چارچوب طرح خاورمیانه جدید عامل و برانگیزانندٔه آن -آمریکا

ملی و نیروهای سیـاسـی،  بخش های رهایی سمِت مبارزه و تعییِن شعارهای جنبش
رد، تأثیر معینی داشته

ُ
روی، مراجعـه بـه بـرخـی  اند. ازاین از جمله جنبش معاصر ک

رد و همه مبارزان راه الـغـای  های تاریخی، به تجربه
ُ
خصوص برای مبارزان خلق ک

 ملی و ضداستبدادی و مترقی میهن ما، خالی از فایده نخواهد بود. ستم
با پایان جنگ جهانی اول و پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر، کشورهای 

شـان را  ویژه انگلیس و فرانسه، برای مقابله با انقالب اکتبر، توجه امپریالیستی، به
ازپیش بر محاصرٔه اتحاد شوروی از راه خاورمیانه متمرکـز کـردنـد. دراثـنـای  بیش

را ”  پـیـکـو -سایکس“ جنگ اول، انگلیس و فرانسه با شکست دادن آلمان، پیمان 
منظوِر شکل دادن به مرزهای جدید جغرافیایی در خاورمیانه و شرق مـدیـتـرانـه  به

رودان (یـا  موجب این پیمان، منطقٔه زیِر نـفـوِذ انـگـلـیـس مـیـان امضا  کردند. به
شد. فرانسـه نـیـز بـر  فارس را شامل می النهرین، عراق کنونی) و حاشیٔه خلیج بین

ردنشیِن جنوب شرقی امپراتوری عثمانی (ترکـیـه  منطقه
ُ
یی شامل سوریه، قسمت ک

با حـفـِظ  -بندی انداخت. منطقٔه فلسطین در این تقسیم کنونی) و لبنان چنگ می
المللی شـنـاخـتـه  منطقٔه زیِر نظارِت بین -نفوذ انگلیس و فرانسه بر آن حِق اعمال

َدرقدرتِی استعمـار را در  می
َ
شد. انقالب اکتبر و مولود آن، دولت نوبنیاِد شوروی، ق

هـای آن،  ها از این انـقـالب و آرمـان طلبید، و حمایت خلق چالش می منطقه به
، دانسـتـه ” پـیـکـو -سایـکـس“ خطری برای تضمیِن نفوذ استعمار، بر پایٔه پیماِن 

شد. برای نخستین بار این حکومت شوروی بود که پـرده از راز ایـن پـیـمـان  می
، بـر ١٩٢٠هـایـی دسـت زد. در  های خاورمیانه به اقدام سوِد خلق برداشت، و به

، و بـا ” ورسـای“ اساس پیمان [صلح] 
   9ادامه  در صفحه 
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” رهـبـر“ و همزیستی و اطاعت از ”  اعتدال“ که آن را به 
دهد و هر فعال سیاسی یا فعال اجتماعی که در  تنزل می

، و یا ” رادیکال“ چارچوِب این تعریف حرکت نکند، الجرم 
بـایـد  آید کـه مـی  حساب می به”  گر فتنه“ دیگر،  عبارت به

منکوب گردد. در این مورد، شخص میرحسین مـوسـوی 
شود، چـرا کـه گـویـا مـوسـوی در  هدف قرار داده می

بایست به هر صـورت حـرف عـلـی  می ١٣٨٨انتخابات 
 –پـذیـرفـت  مـی”  الـخـطـاب فصـل“ ای را در مقام  خامنه

دیگر، گناه مـیـرحسـیـن مـوسـوی رجـوع بـه  عبارت به
مطالبات مردم بـرای تـغـیـیـر بـود، پـس او در صـِف 

است که خط قرمز را زیـر پـا ”  طلبان رادیکالی اصالح“ 
 باید حذف گردد. گذاشت، پس می

هـای  . ایجاد توهـم، ابـهـام و انشـعـاب در صـف٣
وسـیـلـٔه  هایی از اپـوزیسـیـون بـه طلبان و بخش اصالح
، و قبوالندن ایـن ” اصالحات“هایی انحرافی از  بازتعریف
ـنـد، از  می”  تغییر“ نظر که 

ُ
 محدود، بسیـار ک

ً
باید ضرورتا
 ِبستان] با دیکتاتور باشد. باال به پایین، و در تعامل [ِبده

 بهداشتـی  اصالح“ سازی و تولیِد  . تواب۴
ً
طلباِن کامال

قـول مـحـمـدرضـا  (بـه ” اولتراخودی  شده و و پاستوریزه
زایـی  تاجیک) برای بزک کردن انتخابات مجلس و توهم

 –” مشارکت حداکثـری مـردم“ آزادی انتخابات و در مورد 
دیگر، همان چیزی که کسانی مانند قدیانی آن  عبارت به

اصطالح  مهندسِی انتخاباِت بهستاد “ درستی برپایِی  را به
ای از  بـازخـوانـی نـامـه، ” کلمـه“ نامند (سایت  می”  آزاد

 ماه؛ روز نکبت استبداد دینی). دی ٩ابوالفضل قدیانی، 
انـگـیـز بـه  . حمله دائمی همراه با تهدیدهای رعـب۵

جـنـبـش “ شـدٔه  بندکشیده دفاع و به رهبران و فعاالن بی
ودنــدان نشــان دادن بــه  ، بــه هــدف چــنــگ” ســبــز

منظور فشار وارد آوردن به آنان  و به”  طلبان مبارز اصالح“ 
در جهت خـودسـانسـوری، طـرد آنـان از صـحـنـه و 

طلبان مطیـع و  اصالح“ بسترسازی برای برجسته کردِن 
 ”.تواب

کند که نیروهـا و فـعـاالن   ضرورت لحظه ایجاب می 
برای گـذر از ”  تغییر“ سیاسی و اجتماعِی خواهاِن انجام 

صورتـی  طوِرمتحد و به سوی دموکراسی، به دیکتاتوری به
گرایانه پیرامون هدف مشترِک دفاع و تقویِت عـامـل  عمل

پـیـش  سرعت گـام بـه به”  اصالحات براِی تغییر“ ذهنی 
هـای  جانبه، به جلِب حمـایـت نهند. با تبلیغ وسیع و همه

های مردم را درنظر دارنـد  مردمی از مواضعی که خواست
هایی کـه از  باید کوشید، و با دفاع از نیروها و شخصیت

کنند، جو را بایـد  های مدافع اصالحات حمایت می چهره
 طلِب مبارز عوض کرد. های اصالح به نفع شخصیت

حزب تودٔه ایران معتقد است که، شرایط کنونی کشـور 
 -ضرورت همکارِی نیروهای سیاسی مترقی و مـلـی را

دوچنـدان کـرده اسـت.  -ها گیری موضع  باوجود تفاوت
هـای خـود  حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان

در راستای دفاع از فرایند اصالحات و بسیج طیف وسیع 
های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، بـا  قشرها و طبقه

دوست  خواه و میهن دیگر نیروها و فعاالن سیاسی آزادی
همکاری کند. ما بر این باوریم که، هرگونه تـأخـیـری در 
تدارک چنین حرکت متحدی در مسیِر دفاع از اصالحاِت 

، در محضر تاریـخ ”اصالحات براِی تغییر“واقعی و فرایند 
 نابخشودنی خواهد بود.

 ادامه جنبش دوم بهمن... ادامه  از فرايند اصالحات براي تغيير  ...

، ” سـور“ امضا شد. هدِف پیمـان ”  سور“ اعمال فشار از سوی امپریالیسم فرانسه و انگلیس، پیمان 
های متعدِد کوچک و زیِرفرماِن امپریالیسم در این محدوده بـود،  تقسیِم امپراتوری عثمانی به دولت

یی برای فشار وارد آوردن بر شوروی تبدیل گـردنـد. هـدف واقـعـی  ها به وسیله که این دولت  چنان
ها و آثار انقالب اکتبر بود. سیاسـت خـفـه کـردن و  انگلیس و فرانسه جلوگیری از گسترِش آرمان

شکل دیگری، در میهن مـا و بـا روی کـار  نابودِی انقالب اکتبر از راه محاصرٔه جغرافیایِی آن، به
های داخلی  ، براثر تحول” سور“ وسیلٔه ژنرال آیرونساید انگلیسی دنبال شد. پیمان  آوردن رضاخان به

های منطقه، پس از مدت کوتاهی از مـیـان رفـت و  وانفعال های امپراتوری عثمانی و فعل بازمانده
، اعمال فشار بر خلق ” لوزان“ ، از دست داد. پس از پیمان ” لوزان“ موضوعیتش را، بر اساس پیمان 

رد در برنامه دولت ترکـیـه قـرار 
ُ
رد در ترکیه افزایش یافت و سرکوب و امحاِی سیستماتیک خلق ک

ُ
ک

هـای  و اشغال عراق کنونی از سوی انگلیس، قـیـام”  پیکو -سایکس“ گرفت. پس از اجرای پیمان 
ردها به

ُ
ها شرکت داشـتـنـد. آنـچـه در پـیـمـان  طورعمده در آن پرشماری در عراق بر پا شد، که ک

 در پیمان ” پیکو -سایکس“ 
ً
هـا از  ، برای انگلیس و فرانسه و تمامی امپـریـالـیـسـت” لوزان“ ، و بعدا

اهمیت برخوردار بود، جز نفت و تضمیِن سلطه بر منابع نفتی خاورمیانه چـیـز دیـگـری نـبـود. در 
ویـژه  موجب آن مسئلٔه نفت، بـه یی به امضا رسید که به ، بین انگلیس، عراق و ترکیه معاهده١٩٢۶

و فصل گردید. در این خصوص عبدالرحمـن قـاسـمـلـو در  در منطقٔه موصل، به نفع انگلیس حل 
رد“ کتاب 

ُ
ردستان و ک

ُ
رد در عراق، می”  ک

ُ
بعد از جنگ اول تا “ نویسد:  با اشاره به تاریخ مبارزٔه خلق ک

های بزرگ امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختالف ملی نموده و خـود را  به امروز دولت
رد نشان داده

ُ
خواهانٔه مـلـی را دچـار  اند، تا از این طریق جنبش آزادی دلسوز و وکیل مدافع خلق ک

تشتت نمایند. برای اثبات صحت مطالب فوق کافی است به سیاست بریتانیا در عراق و ترکیه بـعـد 
از جنگ اول جهانی، سیاست بریتانیا و فرانسه در عراق و سوریه در فاصلٔه دو جنگ بزرگ جهـانـی 

متحده آمریکا در ایران و عراق بعد از جنگ دوم نظری بیفکنیم. الزم به  و همچنین سیاست ایاالت
ها در بسیاری از موارد موجب عدم پـیـروزی مـبـارزٔه  یادآوری است که سیاست موذیانٔه امپریالیست

رد و تجارب مبارزه خلق آزادی
ُ
رد شده است. تجربیات چندین سال مبارزٔه خلق ک

ُ
های  بخش خلق ک

رد آموخته است. شاید کمتـر مـلـتـی را  های مهمی دراین دیگر در عصر حاضر درس
ُ
باره به ملت ک

رد خون داده و رنج و محنت کشیده باشد تا بتواند دشمن اصلی خود  بتوان یافت که به
ُ
اندازه خلق ک

از جنگ جهانی اول سرنـوشـت خـلـق “ افزاید:  قاسملو در ادامه می ٢” یعنی امپریالیسم را بشناسد.
ردستان به علت وجود منابع سرشـار نـفـتـی هـر روز 

ُ
رد با نفت... گره خورده است. بدین ترتیب ک

ُ
ک

  ٣”کند. داری اهمیت بیشتری کسب می درنظر کشورهای سرمایه
دادهـای  هـا و رخ توان بـه بـرخـی تـحـول تر می های تاریخی، بهتر و دقیق در پرتو این واقعیت

ویژه سیاست و تبلیغات هدفمند امپریالیسم (آمریکا و اتحادیه اروپا) پی برد. مـداخـلـه  ای، به منطقه
ای تازه و نه مبحثی متعـلـق بـه گـذشـتـه  های استعماری نه پدیده در امور داخلی کشورها و هدف

دهد. در این میان  های امروزی امپریالیسم را تشکیل می است، بلکه محتوا و هستٔه اصلی سیاست
 بـه فقیه با اعمال ستم هایی مانند رژیم والیت ارتجاع منطقه و رژیم

ً
سـود  ملی و سـرکـوب، عـمـال

ملی به هر شکل، همسویی با سیاست امپریالـیـسـم  دارند. ِاعماِل ستم مقاصد امپریالیسم گام برمی
 شود. در منطقه و طرح خاورمیانه جدید قلمداد می

 
 ملی، و پیونِد آن با مبارزٔه ضِد دیکتاتوری الغاِی ستم* 

ـرد بـرای  گونه که پیش همان
ُ
تر اشاره شد، جنبش دوم بهمن راهگشاِی مبارزه کنونی خـلـق ک

ملی و برابرِی حقوق در میهن ماست. تجربه و دستاورد عمدٔه جنبش دوم بهمن، تأکیـد  الغای ستم
ملی و همه مظاهر آن است. در مرحلـٔه  بر پیوند میان مبارزه سراسری خلق و پیکار برای الغای ستم

ویژه باید بر این مهم پا فشرد، زیرا با تقویت و تحکیم رابطه میان مبارزٔه سراسری و پیکـار  کنونی، به
ملی و حِل مسئلٔه ملی، در مسیِر تقویت و بازسازِی جنبِش مردمی و احیاِی بدنٔه اجتماعی آن برضد 

پـیـش  هایی مؤثر بـه سوِد عدالت اجتماعی، آزادی و استقالل ملی گام ارتجاع و استبداد والیی و به
رد مانند دیگر خلق برداشته می

ُ
 ها، در این مبارزه نقش پررنگ داشته و دارد. شود. خلق ک

های آن، بـه  ملی و شکل دست یافتن به عدالت اجتماعی و آزادی بدوِن مبارزٔه پیگیر برضد ستم
ملی و بـرابـرِی کـامـل حـقـوق  حال، پیکار در راه الغای ستم رسد، و درعین سرانجام مطلوب نمی

 های ایران، بدوِن پیوند با مبارزٔه سراسری ضداستبدادی به پیروزی نخواهد رسید! خلق
 
حٔه ها اسناد و دیدگاه. ١ صف ن،  را ی ا ودٔھ  ت حزب  ت  را شا نت ا  ،٩۵ . 
رد. ٢

ُ
ردستان و ک

ُ
اول ک پ  چا سملو،  قا رحمن  عبدال  .٢٩٠، آپیک، صفحٔه ١٩٩۶، 
حٔه  همان. ٣ صف  ،٢٩١. 
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ها  خودکشیباال رفتِن شماِر 

اجتماعی است  یی اقتصادی مسئله

ها و اظهارنظرها دربارٔه بـاال  کشور سرعت پیدا کرده است. هرچند که در گزارش
ی کـه در ” علت“ اند، اما  ها بیان شده یی از علت ها مجموعه رفتن آمار خودکشی

هـا و  ها و اظهارنظرها مشترک است، افـزایـش بـیـکـاری بسیاری از این گزارش
 اند های اقتصادی و اجتماعی نارسایی

بـنـا بـر اعـالم ” ، آمـده بـود:٩٢اسفندماه  ۶ایسنا، خبرگزاری در گزارشی از 
مـرگ  ٣۶۴٠ماهه سال گذشته درمجموع  ١٢سازمان پزشکی قانونی کشور در 

نـفـر را   ٢۵٣٠مشکوک به خودکشی در کشور روی داده است که از این تعداد 
شـونـد... بـر ایـن اسـاس در سـال  تن دیگر را زنان شامل می  ١١١٠مردان و 

های مشکوک به خودکشی در کشـور، بـیـشـتـریـن مـوارد  گذشته، از کل مرگ
درصـد از کـل  ٢٨٫٢سال ثبت شده است که  ٢۴تا  ١٨خودکشی در گروه سنی 
سـال  ٣٩تا  ٣٠ازآن گروه سنی  گیرد و پس ها را در برمی موارد خودکشی این سال

درصد،  ١٢٫٩سال با  ۵٠درصد، باالی  ١٧٫۶سال با  ٢٩تا  ٢۵درصد،  ٢٢٫٢با 
درصد به ترتیب بیـشـتـریـن  ٧٫٩سال با  ١٨درصد و زیر  ١١٫١سال با  ۴٩تا  ۴٠

 ”اند. خود اختصاص داده موارد خودکشی را به
، با نقِل آمار باال، آن را برتابنـدٔه تـمـام ٩٣ماه  فروردین ٢۵، ” شفاف“ سایت  وب

البته این آمار بدون محاسبه افـرادی اسـت کـه ” نویسد: داند، و می واقعیت نمی
های مختلف پر  هایشان که از قرص شوند تا معده ها آورده می روزانه به بیمارستان

شده است، شستشو داده شود تا از مرگ نجات یـابـنـد یـا رگ دسـتـشـان کـه 
در ایـن مـیـان بسـیـاری از  !خونریزی شدید دارد، با بخیه یا جراحی قطع شود

هـای اتـفـاق  دلیل ناپسند بودن خودکشی در دین اسالم، خودکشـی ها به خانواده
زنند و به همین دلیـل  کنند و از قبول آن سر باز می افتاده در خانواده را پنهان می

این مسئله به تابو تبدیل شده است که باید شکسته شود تا دالیل اقـدام بـه ایـن 
این گزارش، ”  عمل ناپسند شناسایی شده و از وقوع آن در جامعه جلوگیری شود.

کنـد  اشاره می   شوند ها را موجب می هایی که افزایش خودکشی در ادامه، به دلیل
شود موِج  در بسیاری از کشورها که وضعیت اقتصادی نامناسب می” نویسد: و می

توجه نباشد فرد را بـه ایـن فـکـر  های بیکاری قابل اخراج از کار اگر توأم با بیمه
کار اجتماعی خارج شده [است] و دیگر برای جامعـه  اندازد که از دایرٔه تقسیم می

دهد. همچنیـن  ها احتماِل انجام خودکشی را افزایش می مهم نیست. این انگیزه
تواند موجب ایـن کـار شـود. نـوع دیـگـر از  ناتوانی از تأمیِن معاِش خانواده می

دهد همان خـودکشـی  خودکشی که بیشتر در بین زنان در جوامع سنتی روی می
سرنوشت گرایانه است که دایرٔه وسیعی از خـودسـوزی تـا خـوردن سـم را در 

خاطر عدم توانایی فرد از سرنوشـتـی اسـت کـه  گیرد. این نوع خودکشی به برمی
زنند مثل ازدواِج اجباری، نداشتِن جهـیـزیـٔه مـنـاسـب و  دیگران برایش رقم می

موضوعات ناموسی و عاطفی.این روزها اما در ایران نیز باوجود اعتـقـادات قـوی 
مذهبی، عواملی چون بیکاری، فقر، فحشا و فشارهای مختلف اقـتـصـادی کـه 

سـایـت  ” انـد. ناشی از تورم و گرانی هستند، آمار خودکشی در کشور را بـاالبـرده
جـمـهـوری،  [پیش از اعالم نتیجٔه انتخابات ریاسـت ٩٢خردادماه  ٢١، ” تابناک“ 

امروزه مشکل بیکـاری ” نویسد: نیز در گزارش دیگری، و در ارتباط با بیکاری، می
کـنـد،  ها و شهرهای کوچک، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا می در شهرستان

بـرد؛  ها، افراد جویای کار را به سمت خودکشـی مـی ای که در برخی از آن گونه به
این واقعیتی است که در جامعه هست. چندی پیش نـیـز یـکـی از نـامـزدهـای 
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری آشکارا به آن اشاره کرد و در مسـتـنـد خـود 
پدری را نشان دادند که از اوضاع اقتصادی کنونی به ستوه آمده و قادر به تحمل 

کرده خود نیست و راهـکـار را در خـودکشـی دانسـتـه  بیکاری فرزندان تحصیل
است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دربـاره بـیـکـاری و 

الفسـاد و  العلل، ام های کشور گفت: علت پیامدها و تأثیرات آن در یکی از استان
ترین عامل تأثیرگذار در موضوع تلخ خودکشی و خودسوزی، بحث بـیـکـاری  مهم

 ”  است.
های متفاوتـی وجـود دارد، امـا  خوبی آشکار است که برای خودکشی دلیل به

های اقتصادی، بیکاری، و نداشـتـِن پشـتـوانـٔه  ها در مشکل ریشٔه بسیاری از آن
هایی که سرآغاز نومید بـودن از آیـنـده،  اقتصادی و اجتماعی است، یعنی عامل

یأس، اطمینان نداشتن از امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی اسـت کـه خـود 
شوند. البته ایـن  های روانی، افسردگی، اعتیاد، فساد، و فحشا می سبب اختالل

مشکل تنها مختص به کشور ما نیست. تحقیقاتی که در سایر کشورها در مـورد 
ها و بیکاری صورت  افزایش خودکشی

دهـنـد کـه بـا  اند، نشـان مـی گرفته

هایی کـه  های اجتماعی، در کناِر دیگر مشکل افزایش روزافزون ناهنجاری
گـیـن  رویند، میوه جامعه، مردم و زحمتکشان کشور با آن روبه های تلخ و زهـرآ

اجتماعِی رژیم والیت فقیه در چند دهه اخیرنـد. رونـد  ی های اقتصاد سیاست
ها بیـش از هـر  های اخیر در همه زمینه هایی که در سال رشِد ناهنجاری روبه

دهد، و نمودهایی از آن در چند هفته اخیر بازتاب  زمان دیگر خود را نشان می
هـا در  های داخلی پیدا کرد، باال رفتـن آمـار خـودکشـی ای در رسانه گسترده

 کشور بوده است.
خودکشی سه کارگر بیکار شدٔه معـدن  ماه، از اقدام به دی ٨خبرگزاری ایلنا، 

دهـد  غربی] خبر می [در شهرستان تکاب، واقع در آذربایجان”  َدره آق“ طالی 
شب گذشته، سه نفر از کارگران اخراجِی معـدن  ٨حوالی ساعت ” نویسد: و می

دره در شهرستان تکاب... تـحـت فشـار روحـی واردشـده [و] در  طالی آق
شان اقدام به خودکشی کـردنـد... اقـدام بـه  اعتراض به از دست دادن شغل

درحالی روی داد که صبح ”  دره آق“ خودکشی کارگراِن بیکارشدٔه معدن طالی 
نفر  ٣۵٠روز گذشته گروهی از کارگران این واحد معدنی در اعتراض به اخراج 

از همکارانشان در محوطه این معدن تجمع کرده بودند؛ این تجمع تا سـاعـت 
ازآن کارگراِن موردنظر که صبر و تحمل خود را  هشت شب ادامه داشت و پس

تکـاب، اما فرماندار شهرستان ”  از دست داده بودند اقدام به خودکشی کردند.
خبرهای انتشاریافته مربوط به خودکشی سه تن از کارگـران مـعـدن طـالی 

ایلنا خبرگزاری خواند. ” خودزنی“این شهرستان را تکذیب کرد و آن را ” دره آق“
در پاسخ به این ادعای فرماندار تکاب و تأیید خبر خود، سخنان کارگر اخراجِی 

صبح دیروز من و تـعـدادی از کـارگـران اخـراجـی در ” را درج کرد:”  دره آق“ 
دلیل  اعتراض به از دست دادن شغلمان در محوطه معدن تجمع کردیم که به

ایـن ”  شب به طول انجامـیـد. ٨اعتنایِی کارفرما این تجمع تا حوالی ساعت  بی
دلیل شدت جراحت وارده بالفاصله در بـیـمـارسـتـان از  کارگر اخراجی که به

گـفـت،  سختی سخن مـی ناحیه شکم مورد عمل جراحی قرار گرفته است و به
با مشاهده این وضعیت در یک لحظه تصمیم گرفتم که بـه زنـدگـی “ افزود: 

خود خاتمه دهم، برای همین یک تکه شیشه را برداشته و به شکم خود فـرو 
کردم. از اتفاقات بعدی چیزی در ذهنم نیست و زمانی هـوشـیـاری خـود را 

این کارگر اخراجی در خصـوص ”  دست آورم که در بیمارستان بستری بودم. به
چند سالی است که در این معدن با حداقل حـقـوق “ شرایط شغلی خود گفت: 

گاه احساس امنیت شغلی نکردم و ایـن  صورت فصلی مشغول کارم اما هیچ به
تنها من بـلـکـه سـایـر  موضوع که هرلحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه

در لحظه حادثـه احسـاس کـردم “ او در ادامه گفت: ”  داد. کارگران را آزار می
وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده من و سایر همکـاران اخـراج شـده بـرای 
کسی مهم نیست و برای همین تصمیم گرفتم که به زنـدگـی خـود خـاتـمـه 

 ”دهم.
شنـاسـی  ای برای آسیب تشکیل کمیته“ در مورد ماه،  دی ۵خبرگزاری ایلنا، 

در مسجدسلیمان گزارش کرده بود و در آن آورده بود که ”  های اخیر خودکشی
انـد.  درنـظـر گـرفـتـه” میلیون تومان[!] ٢٠اعتباری تا سقف “ برای این طرح 

ازحد آمار خودکشی در ایـن  در واکنش به افزایش بیش   ” کمیته“ تشکیل  این 
خیز کـه نـخـسـتـیـن  گیرد. مسجدسلیمان شهری است نفت شهر صورت می

حاضر مـردم  برداری شد، ولی درحال های نفت ایران در آن حفاری و بهره چاه
برند. آمار بیکاری در مسجدسلیمان بیش از  این شهر از بیکاری و فقر رنج می

 درصد است و باالترین میزان بیکاری در استان خوزستان را دارد. ۴٠
بـاره،  های رسمِی منتشرشده و سخنان مسـئـوالن کشـور در ایـن گزارش

یـی را کـه  کنندٔه همٔه واقعیت نیستند، با اینهمه، عمق فاجعه هرچند که بیان
روشـنـی نشـان  برد بـه ای جامعه را هرچه بیشتر در خود فرومی طور فزاینده به
دهد. واقعیت تلخ این است که روند خودکشی در چند سال اخیر در تمامی  می

   11ادامه  در صفحه 
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سازِی کیفیت زندگی مردم کشورمـان  وری از همه دستاوردها و به روی غلبه خواهیم کرد و بهره پیِش 
مـنـدی و  های بزرگ گذشته بـه فـرازهـایـی از تـوان او در رویارویی با چالش ” را ادامه خواهیم داد.

اش به آینده بر شالوده چنین تاریخی استـوار  بینی پذیری اشاره کرد و روشن ساخت که خوش انعطاف
اکـنـون بـرای “ او در این زمینه گفت:  .اند است که مردم گویان در گهوارٔه آن پرورش و آبدیده شده

اند و در برابر مـا  شماری که برآیند رویدادهای جهانی و داخلی های بی ادامه پیشرفت، باوجود چالش
کـار  وقفه و پایدار را که پیشینیان ما به نمایش گذاشتـنـد بـه بینی بی اند، باید این خوش قد برافراشته

 ”گیریم.
بـرنـد شـادبـاش  جمهور همچنین سال نو را برای همه مردم گویان، در هرکجا که بسر مـی رییس

 .آمیز برای همه شد گفت و آرزومند سالی موفقیت
 

حزب مترقی مردم گویان از جمله  اعضای خانواده احزاب کارگری و کمونیستی  *
 جهان است

با  »نامه مردم«ادامه  مصاحبه اختصاصي  ادامه از تجربه خلق هاي جهان 

 ادامه  باال رفتن شمار خودكشي ها ...

های  عالوه، این موج خیزش طرفدار آمریکا شده است. به
بینی  مردمی در کشورهای گوناگون غرب آسیا، این پیش

یی امپریالیسم را که هر خیزشی در کشورهای  کلیشه
شود،  اسالمی به بنیادگرایی و بنابراین تروریسم منجر می

نشین، مثل مردِم  نفی کرد. مردم کشورهای مسلمان
دیگر کشورهای جهان، خواهان زندگی بهتر، حقوق بشر، 

ها زیر ستم  صلح و آزادی هستند. در کشورهایی که قرن
های خودکامٔه مورد حمایت  و سرکوب، و حکومت

اند، این خواست و اشتیاق مردم بسیار  امپریالیسم بوده
زمینه است که مسئلٔه بازیابی  شود. در این پس شدیدتر می

ها، که شش دهه است از آنها  وطِن برحق فلسطینی
کند.  گرفته شده است، اهمیت هرچه بیشتری پیدا می

مسئله فقط انجام مذاکرات چندجانبٔه صلح با شرکت این 
 اسرائیل

ً
سازمان -گروه یا آن چند کشور (مثال

ساف، -آمریکا، یا اسرائیل -بخش فلسطین آزادی
آمریکا، اتحادیٔه اروپا، و غیره) نیست. مسئله خیلی 

تر از اینهاست و با مبارزه علیه امپریالیسم ارتباط  گسترده
های عربی تصّرف شده توسط اسرائیل باید  دارد. سرزمین

درنگ به صاحبان آنها بازگردانده شود، و کشور  بی
فلسطین در درون مرزهای پیش از جنگ شش روزٔه 

] با پایتختی اورشلیم شرقی تشکیل شود. ١٣۴۶[ ١٩۶٧
های سازمان ملل متحد را باید به  در این روند، قطعنامه

 طور کامل اجرا کرد.
در هندوستان این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد. 

ایم و از آرمان  ها بوده ما همیشه در کنار فلسطینی
ایم. در واقع باید بگویم که  عادالنٔه آنها حمایت کرده

های  حمایت ما از فلسطین، از لحاظ تاریخی به سال
ت ما برای استقالل از اشغالگران 

ّ
مبارزٔه خود مل

گردد و ریشه در آن مبارزه  استعماری [بریتانیایی] باز می
های دولت هندوستان  دارد. امروزه، ما در برابر تالش

کنیم.  برای وارونه کردن این میراث تاریخی مقاومت می
راستی در هندوستان دولت را  اکنون که یک حزب دست

تر شدن  هایی برای نزدیک در اختیار گرفته است، تالش
گیرد. در همین مدت کوتاه، شاهد  به اسرائیل صورت می

یک تغییر جهت عمده در سیاست خارجی کشورمان 
ترین  ایم. در حال حاضر هندوستان یکی از بزرگ بوده

خوانیم که  خریداران تسلیحات اسرائیلی است. ما نمی
های دولت اسرائیل برود  پول مردم هندوستان به صندوق

ها و  که با استفاده از این درآمد، به آزار و اذیت فلسطینی
دهد. به همین دلیل،  های آنها ادامه می اشغال سرزمین

های  جنبش صلح در هندوستان، همراه با حزب
خواه از دولت  های ترقی کمونیست و دیگر حزب

خواهد که خرید تسلیحات از اسرائیل را  هندوستان می
ایم که تا زمانی که  متوقف کند. ما قاطعانه اعالم کرده

های فلسطین و ارتکاب  اسرائیل به اشغال سرزمین
دهد، ادعای آن مبنی بر دفاع  ادامه می” تروریسم دولتی“ 

اصطالح  قبولی و به از خود، استدالل قابل
پسندی نیست. ما نخستین کسانی هستیم که  محکمه

کنیم، حّتی  تروریسم را، از هر طرف که باشد، محکوم می
ای  های اشغالی فلسطین حمله اگر پس از تخلیٔه سرزمین

 صورت بگیرد.
به اعتقاد ما، پیکار ما برای دفاع از آرمان فلسطین، 
مبارزٔه ما علیه همکاری راهبردی با امپریالیسم، و مبارزٔه 

مان و پاسداری از آنها،  ما در راه تأمین حقوق دموکراتیک
 اند. مبارزاتی مرتبط با یکدیگر و به هم پیوسته

 

گـذارنـد.  ها نیـز رو بـه افـزایـش مـی تر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش بیکاری، خودکشی وخیم
در نشـریـٔه   گـیـرد. رغم اهمـیـت آن، در کشـور مـا صـورت نـمـی متأسفانه چنین تحقیقاتی، به

)، در گزارشی، در ابتدا به این مسـئـلـه اشـاره ٢٠١٣مه  ١٢( ٩٢ماه  اردیبهشت ٢٢، ”تایمز نیویورک“ 
کند که ارتباط میان بیکاری و خودکشی مسئله جدیدی نیست و از قرن نـوزدهـم ایـن ارتـبـاط   می

گـردنـد  دنبـال کـار مـی احتمال خودکشی افرادی که به“ نویسد:  مشاهده شده است، و درادامه می
ها، که پس  متحده، آمار خودکشی برابر بیشتر است. در ایاالت ٢نسبت به افرادی که شاغل هستند، 

افزایش گذاشته بود [شروع بحران اقتصادی جدید در ایـن سـال]، در  آرامی رو به به ٢٠٠٠از سال 
ها از ایـن نـوع،  تری یافت. آمار خودکشی ازآن، رشد سریع و پس ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٧های  دورٔه بین سال

ها آماِر مـرگ  طور چشمگیری فزونی یافت. در این سال ها بیشتر بود، به در ایاالتی که بیکاری در آن
این گزارش در بخش دیگری، با ”  دلیل خودکشی بر آماِر مرگ براثر حوادث رانندگی، پیشی گرفت. به

کشورهایی ” نویسد: ناپذیر رکوِد اقتصادی و بیکاری است، می اشاره به اینکه خودکشی نتیجٔه اجتناب
هـای خـدمـات  های اقتصادی] بـودجـه مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که [با درپیش گرفتن ریاضت

درمانی و تأمین اجتماعی را کاهش دادند، در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان، ایسلند و سوئد کـه 
تـری ازنـظـر  شبکه تأمین خدمات درمانی و اجتماعی خود را حفظ کردند، در شرایط بسیـار پـایـیـن

 ”سالمتی قرار گرفتند.
بیکاری، خـودکشـی و دیـگـر ” نیز در مقاله تحقیقی دیگری زیر عنوان:”  مجله روانشناسی اروپا“ 

چـاپ رسـانـده اسـت، پـس از ارائـٔه  خود بـه ٢٠١۴، که در شماره مارس ” های اجتماعی معضل
های اقتصادی بر شرایط زندگی اقتصادی و اجتمـاعـی و سـالمـِت  ای جامع از تأثیِر ریاضت بررسی

های ریاضت اقتصادی و محدودیِت دسترسی  دلیل ِاعماِل سیاست به” گیرد:  مردم یونان، نتیجه می
کنند که ازنظر روحیٔه اجـتـمـاعـی  یی زندگی می به خدمات درمانی و بهداشتی، کسانی که در جامعه

برند، درخطر ایـن هسـتـنـد کـه یـا دچـار  تضعیف شده است و از بیکاری و کاهش درآمد رنج می
 ”افسردگی شوند و یا دست به خودکشی بزنند.

هـای اقـتـصـادی در اروپـا  ویژه پس از اعمـال ریـاضـت ها و تحقیقات، که به گونه گزارش ازاین
تـر شـدن  اند و همگی بر این موضوع تأکید دارند که وخیـم اند، فراوان انتشار یافته نگارش درآمده به

دهد، یعنی همـان  های اجتماعی را افزایش می اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم، خطر ناهنجاری
های چپاولگرانٔه رژیم والیت فقیه در راستای تأمین منـافـع مشـتـی از  دلیل سیاست یی که به پدیده
های چپاولگرانه، و درکناِر  یابد. این سیاست های جامعه، در کشورمان گسترش می ترین بخش انگلی
مانده بر فضای اجتماعی و فرهنگی، وضعیت را در کشـور  وسطایی و واپس ها سلطٔه تفکر قرون آن
هـای اقـتـصـادی در قـالـِب  ِاعماِل ریاضت یی اجتماعی سوق داده است. سیاسِت  سوی فاجعه به 

تر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی داد، و افزایِش بیکاری،  ، سیر تندتری به وخیم” ها حذف یارانه“ 
 های اجتماعی را سبب شد. افزایِش فقر، فساد، و دیگر ناهنجاری -و درنتیجه -تورم

انـد.  اقـتـصـادی هایی سیاسـی شوند، عامل ها می هایی که موجب باال رفتن شماِر خودکشی عامل
های ضدمردمی و ضد خـلـقـی  مان ریشه در سیاست ها، که در میهن بدون درنظر گرفتن این عامل
 توان این عارضه اجتماعی را بررسی کرده و به حل آن پرداخت. رژیم والیت فقیه دارند، نمی
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دهندگان یونانی آمادٔه چرخشی  رأی

 اند هاِی ریاضتی بر ضد سیاست

با عدم موفقیت ائتالِف راست در پارلمان یونان در کسـِب 
جمهوِر جـدیـد، بـر طـبـق  اکثریِت الزم برای انتخاب رئیس

بـررغـم نـگـرانـی   -” ساماراس“ قانون اساسی یونان دولت 
دارِی نولیبرال اروپـا نسـبـت بـه مسـیـر  جانبٔه سرمایه همه
های سیاسی آتی در این کشور، به گردن نـهـادن بـه  تحول

بست سیـاسـی مـوجـود  یک انتخاباتی زودرس برای حل بن
مجبور گردید. تاریخ انتخاباِت پیش از موعد پارلمان یونـان، 

] تـعـیـیـن شـده اسـت. ١٣٩٣ماه  بهمن ۵[   ٢٠١۵ژانویه  ٢۵
که شرایـط  شود که در این انتخابات درصورتی بینی می پیش

حزب چپی که یکی از   -” سیریزا“ ای پیش نیاید،  غیرمترقبه
شانـس زیـادی بـرای  -اجزای اصلی حزب چپ اروپا است

 کسب اکثریت و تشکیِل دولت آینده یونان را داشته باشد. 
 

درست در همان لحظه ای که نتیجه دور سوم انتخابات برای تعییـن 
قـدرت رسـانـدِن  حمایت الزم بـرای بـه جمهور در پارلمان و عدم رئیس

وزیـر  ، نخست” آنتوان ساماراس“ کاندیدای ائتالف راست مشخص شد، 
 ۵[ ٢٠١۵ژانویه  ٢۵رس پارلمان را  یونان، زمان برگزاری انتخابات پیش

، که بر پایه اتحاد بـیـن ” ساماراس“ ] اعالم کرد. دولت ١٣٩٣ماه  بهمن
گرا (پاسـوک)  کاران (دمکراسی نو) و حزب سوسیالیست راست محافظه

هـای ریـاضـتـِی  وچرای سیاسـت چون تشکیل شده است، با اجرای بی
گانٔه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و  (سه”  ترویکا“ تحمیلی از جانب 

فقط اقتصاد یونان را بـه  المللی پول) در سه سال گذشته نه صندوق بین
شکست کشانده است، بلکه شرایط اجتماعـی دشـواری را در کشـور 

، سـه سـال پـیـش، ” تـرویـکـا“ وجود آورده است. نهادهای مـالـی  به
یی را به یونان تحمیل کردند که بر اسـاس آن، قـرار شـد  نامه موافقت

های عمومی و سیستم تأمین اجتماعی،  شرط کاهِش یکپارچه هزینه به
هـای ارزشـمـنـد  حتی میـراث -چیز سازِی همه دستمزدها، و خصوصی

میلیارد دالر دیـگـر بـه  ٢۴٠ -یونان و برخی ساحل جالب و دیدنی آن
 -٢٠٠٧دنبال سقوط مالی جـهـانـِی  شدت مقروِض یونان (به کشوِر به
)، قرض بدهند. نتیجه آنکه، پس از سه سال، یـونـان در سـیـر ٢٠٠٨

 های اجتماعی گرفتار آمده است. قهقرائِی باورنکردنی و پر از درد و رنج
بـرای  -های خصوصی بنا بر آمار رسمی، میانگیِن دستمزد در شرکت

درصـدی،  ٢٠با کاهشی  -اند کسانی که هنوز کارشان را از دست نداده
رسیده اسـت.  ٢٠١٣یورو در سال  ٨١٧به  ٢٠٠٩یورو در سال  ١٠٠٠از 

سـال  ٢۵آن را جوانان کـمـتـر از  ۵٢٪است که  ٢۵٪درصِد بیکاری 
دهند. وضعیت نابسامان و بسیار بِد خـدمـات اجـتـمـاعـِی  تشکیل می

ها و مدارس، همچـنـان ادامـه دارد، یـعـنـی  اساسی چون بیمارستان
تـریـن آنـان را  شرایطی که ناامیدی را بین جوانان گسترده  و شایسـتـه

سوی مهاجرت به کشورهای آلمان، فرانسه یا شمال اروپا و آمـریـکـا  به
یـابـد،  های اجتماعـی افـزایـش مـی که نابرابری کشانده است. درحالی

دهـنـد،  ویژه اروپا، انتقال می هایشان را به نقاط دیگر، به ثروتمندان پول
 در آلمان و فرانسه می باشـد،  شرکت

ً
های چندملیتی که مرکزشان اکثرا

اند، و اقتصاِد مـحـلـِی  چنگ آورده های دولتِی پردرآمِد سابق را به بخش
هـای  انـد. بـدهـی گریبـان به نشدنی دست های حل مانده با مشکل باقی

 رسد. تولیِد ناخالص ملی می ١٧۵٪دولتی درحال انفجار است و به 
 
ومرج را تـبـلـیـغ  قصد دارد خطِر هرج”  آنتوان ساماراس“ 
 کند

” اتحـادیـه اروپـا“مداران برجستٔه  در بروکسل، برلین، و پاریس، دولت
، کمیسر اروپائی و وزیـر سـابـق ” پیر مسکو ویسی“ بردار نیستند.  دست

اقتصاد فرانسه، در خالل بازدیدی از آتن، چند روز پیش از انـتـخـابـات 
یـونـان ” گویـد: آمیز نبود، می جمهور در پارلمان یونان که موفقیت رئیس

هدِف جلِب حمایـت مـردم از دولـت  شک به این جمله بی”  در مسیر خوبی قرار دارد.
 ائتالِف راست و تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات پارلمان، گفته شد. 

، بالفاصله پس از اعالم نتیجٔه انـتـخـابـات غـیـرمـوفـق ” پول المللی بین صندوق“ 
قصِد تأثیر گذاردن بر انتخابات پارلمـان آیـنـده،  جمهوری در پارلمان یونان، به ریاست

را ”  تا تشکیل دولـت جـدیـد“ به آتن ”  هایش کمک“ ترین تردیدی تعلیِق  بدون کوچک
دهـد کـه  ، وزیر دارائـی آلـمـان، هشـدار مـی” ُولفگانگ شویبله“ کند. و  مطرح می

هـیـچ جـایـگـزیـن “ دهـد  اند، و ادامه می ” هاِی سخِت دولت یونان بارآور بوده رفورم“ 
چیزی را در قرارداِد مـا  ای برای دولت یونان وجود ندارد... و انتخابات جدید هیچ تازه

نویسـد  ، می” آنگال مرکل“ ، از قول ” اشپیگل“ روزنامه ”  کند. با دولت یونان عوض نمی
[حزب چپ] پیروز شود، او [مرکل] خواهان خروج یونـان از حـوزه ”  سیریزا“ که، اگر 

متقاعد شـده “ گوید او  یورو خواهد شد. و یک سخنگوی دولت آلمان، هفته پیش، می
 ”است که یونان به تعهدهای قرارداِد خود با ترویکا عمل خواهد کرد.

گاهی از اینکه تـا چـه حـد مـی آنتوان ساماراس، نخست تـوانـد از  وزیر یونان، با آ
ومـرج  مند شود، لحنش را تندتر کرده است و از خطِر هـرج بهره”  شرکایش“ پشتیبانی 

گوید. این تهدیدها بـیـشـتـر  حزب چپ] سخن می”[ سیریزا“ در کشور پس از پیروزِی 
نفع راسِت افراطی در یونان، آلمان، فرانسه، و دیگر کشورها باشـد کـه در  تواند به می

 پردازند. فریبانه می شرایط سخت ریاضتی به تبلیغاتی مردم
کند که هزینه آن از  را پیشنهاد می”  به تحرک درآوردِن اقتصاد واقعی“ حزب سیریزا 

دارند و نـه از  پول را از آنجاکه وجود دارد برمی“ شود و  های مالیاتی پرداخت می رفورم
و همچنین از طریق درپیش گرفتِن سیاستی قاطع برضد تقلب در ”  دستان جیِب تهی

بـانـِک “ های کوچک و متوسط و کشـاورزان  پرداخت مالیات. برای حمایت از شرکت
سازی متوقف شده و کمـک بـه صـنـعـت  شود. خصوصی تأسیس می”  توسعٔه دولتی

میلیارد یورو برای  ۴زیست خواهد بود. درمجموع  درگرِو ایجاد شغل و احترام به محیط
درنظر گرفتـه شـده ”  گذاری بانک اروپائی سرمایه“ گذارِی عمومی با پشتیبانِی  سرمایه

شود همراه با حساِب دقیِق درآمد و هزینه (سالیانـه  پیشنهاد را شامل می ١٧است که 
رفت از بحـران  پروژٔه برون“ گفتٔه الکسس سیپراس  میلیارد یورو). این برنامه، به١٣٫۵

هدِف آن، پشت کـردن بـه سـیـاسـت تـحـمـیـِل  و”  بر پایٔه پیشرفت و عدالت است.
های مردم و زحمتکشان است. حقیقِت آشکار ایـنـکـه، بـرنـامـٔه  کشی به توده ریاضت

داری) در یونان  در اساس برای تغییِر سیستم (سرمایه”  سیریزا“ پیشنهادِی حزب چپ 
رحمانٔه بحرانی است که سیـسـتـم  های بی نیست، بلکه هدِف آن فقط کاهش عارضه

ـردٔه  وجود آورده است و پیامدهای آن در سال دارِی نولیبرال به سرمایه
ُ
های اخیر بـر گ

زحمتکشان و مردم عادی گذاشته شده است. این برنامه قصـدش پشـت کـردن بـه 
گـروگـان  های مـبـنـی بـر  باِر رویکرِد سیاست کشی و ترمیم نسبِی نتایج اسف ریاضت

کمسیون اتـحـادیـه “ جهانِی و  گرفتِن اقتصاد یونان از سوی بانک مرکزی اروپا، بانک
ها بر ایـن داللـت دارنـد کـه  ها و ارزیابی های اخیر است. تمامی نشانه در سال”  اروپا

کنند، به ادامٔه تـحـمـِل فشـارهـای  مردم یونان که در شرایط بسیار سختی زندگی می
کشی قادر نـیـسـتـنـد، و  های ریاضت اجتماعی ناشی از سیاست کمرشکِن اقتصادی

هایشان کمی کاسته شود و اجازه داده نشـود  سرعت از بار محنت اند که به نیازمند آن
وجود  درواقع خواسِت مردم به ” های ریاضتی، یونان و اروپا را از پا درآورد. سیاست“ که 

داری نولیبراِل اتحادیه اروپا است تـا  آمدِن شرایط برای ادامٔه مقاومت در برابر سرمایه
جانبه بـرنـامـٔه دقـیـِق تـغـیـیـِر سـیـسـتـم  در مرحله بعد بتوانند بر پایه بسیجی همه

هـای  هـا و مـاه جهت است که در هفتـه داری را در دستورکار قرار دهند. بدین سرمایه
اخیر توجه بسیاری از قشرهای زحمتکـش 

   13ادامه  در صفحه و ”  سـیـریـزا“ سـوی  و متوسط یـونـان بـه



 964شمارة   1393دي ماه  22دوشنبه    13 

از نیروهای  فاشیستی در این کشور نشانگر این واقعیت است که بر 
خالف ابراز نظرهای سران کشورهای غربی، این سیستم سرمایه داری 

در فرانسه ” لیبرته“حاکم نیست که مدافع حقوق بشر، برادری، برابری و 
 و یا جای دیگری از جهان باشد. 

حزب ما ضمن محکوم کردن صریح جنایت هولناک تروریست های 
وابسته به نیروهای افراطی اسالمی در قتل نویسندگان، کاریکاتوریست 

، معتقد نیست که راه نجات جهان از ”شارلی ابدو“ها، کارکنان نشریه 
بالی تروریسم، جنگ صلیبی و تبدیل شهرهای اروپا و آمریکای شمالی 
به پایگاه های نظامی است، بلکه چاره را باید در حل عادالنه بحران 

اجتماعی مردمی و متوقف  -خاورمیانه، اتخاذ سیاست های اقتصادی
کردن فوری سیاست های مخرب و ماجراجویانه امپریالیسم برای 
اعمال هژمونی خود بر منطقه جستجو کرد. حضور میلیون ها فرانسوی 
در خیابان های شهرهای مختلف فرانسه و همبستگی نیروهای ترقی 
خواه و انسان دوست جهان در شهر های دیگر، در یادبود قربانیان این 
جنایت هولناک و در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، را نباید به معنای 
دفاع مردم جهان  از سیاست های مخرب دولت های امپریالیستی در 

 خاورمیانه و آفریقا ارزیابی کرد.   
  

 ادامه  حزب توده ايران  ...

داری هدفشان اسـت، جـلـب شـده  های چپ و رادیکال که مبارزه با سرمایه حزب
 است.

بهحزب کمونیست یونان می ،  ح  مطر ستی،  ِب  در و رچــ چــا که در  کند 
توان تغییرهای کلیدی و ماهوی در شـرایـط اقـتـصـادی یـونـان  داری نمی سرمایه

وجود آورد.  رفقای رهبری حزب کمونیست یونان در موضعگیری هـای رسـمـی  به
 هرگونه راه حلی را در چارچوب ادامه عضویت اتحـادیـه اروپـا و 

ٌ
منتشر شده اساسا

بازپرداخت بدهی ها مردود شمرده اند و هرگونه احتمال پیوستن به دولت چپ بـه 
 رد کرده اند.  رفیق یورگس مارینو، عضو هیئت سیاسـی ”  سیریزا“ رهبری 

ٌ
را صریحا

 در مصاحبه ای بـا نشـریـه 
ٌ
حزب کمونیست یونان و سردبیر نشریه ارگان آن اخیرا

در توضیح شرایط کنونی و انتخابات پیش رو گفت:  "حـزب ”  دنیای جوان“ آلمانی 
ما با مبارزات مهم و کار تبلیغاتی توده ای، به طبقه کارگر نشان می دهـد کـه هـر 
گونه فرمول  مدیریت سرمایه داری که در چارچوب اتحادیه اروپا، ناتو و راه توسـعـه 

 سرمایه داری دنبال شود، به نفع کارگران و قشرهای مردمی نیست."
به شـکـلـی ”  سیریزا“ و ”  دموکراسی نو“ او با اشاره به این که حزب دست راستی 

منافع و راه حال های "بخش های مختلف  سرمایه داری انحصـاری کشـورهـای 
عضو محدوده عملکرد واحد پولی یورو ( اتحادیه اروپا) را نمایندگی می کنند اظهـار 

. یک نظر، که در کمسیون اروپـا، اتـحـادیـه اروپـا و می دارد: " دو نظر وجود دارد
آلمان وجود دارد، معتقد به خط سیاسی سختگیر و محدودیت آفرین اسـت، و از 
ادامه اقدام های ریاضت کشانه به عنوان تنها راه حل برای ایـنـکـه کشـورهـا  از 

به بحران ”  محدوده یورو“ بحران بیرون بیایند، و همچنین اینکه تمامی  کشورهای 
که ازیـک خـط دچار نشوند، صحبت می کند.  در مقابل، نظر دیگری وجود دارد 

سیاسی بازتر سخن می گوید.  به هر تاویل رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، 
خود از انعطاف و  سیستم مالی به منظور افزایش نقدینگی و لذا امکان تخصـیـص 
منابع مالی به کمپانی ها صحبت کرده است.  آن ها مانند سیریزا مدعی هسـتـنـد 

خواهد کشید.  ولیکن این پول به مردم نمی رسـد ”  نفسی“ که از این طریق اقتصاد 
بلکه به بخش های محتلف طبقه های مرفه و انحصار هـا تـخـصـیـص خـواهـد 

، مسئول شعبه روابط بین المللی حزب برادر در ”الیسئوس واگناس” یافت."    رفیق
تحلیلی که از سوی حزب  کمونیست یونان منتشر شد در رابطه با جـهـت گـیـری 
سیاسی حزب در رابطه با بحران عنوان می کنـد: "در چـنـیـن شـرایـطـی حـزب 

کمونیست یونان قاطعانه اعالم کرد که ما با یک بحران کل سیستم مواجه هستیم  
که راه حل آن در گسستن و جداشدن از اتحادیه های امپریالیستی اتحادیه اروپا و 
ناتو می باشد و اعمال مالکیت عمومی ایزار تولید و ساختمان یک اقتصاد و جامعه 

 دیگر که تمرکز آن بر ارضاء نیازهای مردم باشد و نه کسب  سود."    
دربردارندٔه خروج سریع این کشور از اتحادیه اروپا ”  حزب کمونیست یونان“ برنامٔه 

دهی  و حوزٔه سیستم واحد پولی یورو است که مقررات خاصی را در ارتباط با سازمان
، بر پـایـه ایـن اصـل ”حزب کمونیست یونان“کنند.  اقتصادی بر یونان تحمیل می

ناپذیر  داری بر پایه استثمار بنا شده و تصحیح ذاِت سرمایه“ صحیح مارکسیستی که 
توان با تغییر شکل و توبیخ و یا زیرورو کردن چند مهره به آن شـمـایـل  است ونمی

برای تشکیل دولت متمایـل ”  سیریزا“ ، امکاِن هرگونه ائتالفی را با ” انسانی بخشید
را رد کرده است. آنچه در این بـاره  -درصورت کسِب آرای کافی -به چپ در یونان

حـزب “ آید سیاسـت و بـرنـامـٔه کـنـونـِی  نظر نمی مشخص است آن است که، به
های ضـرور در  اِی الزم برای پیشبرِد گام بتواند نیروی وسیع توده”  کمونیست یونان

خود جلب کند. در مقابل، این بحث بسیار مهم نیز  این مقطع تاریخی در یونان را به
توان با حمایت از نیروهایی که آمادگی دارنـد  در جامعه یونان مطرح است که آیا می

با برخی اصالحاِت اقتصادی و اجتماعِی مهم در چارچوب اتحادیه اروپا و تـغـیـیـِر 
رده زحمتکشان بـردارنـد، و بـا بـه برخی مقررات و سیاست

ُ
قـدرت  ها، فشار را از گ

ها موازنٔه قدرت را عوض کرد و در فردای پس از انتخابات مبارزه بـرای  رساندن آن
هـای  ای و ساختاری را ادامه داد؟ به باور ما این بـرخـورد نـیـز پـایـه تغییرهای پایه

های مشخصی در ارتباط با آن وجـود دارنـد.  مارکسیستی قدرتمندی دارد و تجربه
های اخیر بر این داللت دارند که مردم زحمتکـش یـونـان از  های هفته نظرسنجی
رهـبـرِی  قدرت رسیدِن دولتی چـپ بـه کنند و احتماِل به حلی حمایت می چنین راه

، بسیار زیاد است. باوجود این، و نیز  بـا ضـروری ” سیریزا“ ، رهبِر حزب ” سیپراس“ 
هـای  گیـری دانستِن توجه جدی به این حقیقت اجتماعی در یونان، و بر پایٔه موضع

بـایـد اذعـان  در ارتباط با اتحادیه اروپا، ”  سیریزا“ ای  های پایه شده و سیاست اعالم
مـثـابـٔه حـزبـی  باید با برنامه کنونـی آن بـه وجه نمی هیچ داشت که این حزب را به

جریان چپ رادیـکـالـی در ”  سیریزا“ خواستاِر سوسیالیسم ارزیابی کرد. 
های کینزی اسـت،  دموکرات و طرفدار سیاست طیِف نیروهای سوسیال

توان قبول کرد که در شرایط کنونِی یـونـان  و درست به همین دلیل، می
هـای  این حزب نقـش پـررنـگ و مـثـبـتـی در مـبـارزه بـرای رفـورم

ای مشخص به نفع زحمتکشان یونان بـازی کـنـد.  اجتماعی اقتصادی
گونه کـه تـجـربـه  البته درنظر گرفتِن این نکته نیز مهم است که، همان

کل“ قبرس در دوره حاکمیت  های قـبـرس، نشـان  ، حزب کمونیست” آ
تواند در مقابل اقـدام بـرای  داد، چارچوب اتحادیه اروپا و قوانین آن می

هـای  های اساسی مردمی، دمکراتـیـک و مـلـی مـانـع گذاری سیاست
وجود آورد. این به ابتکار عمل نیروهای سیاسی بسـتـگـی  ای به اساسی

گیری از تضادهای موجود برای بسیج وسیع مردم  دارد که چگونه با بهره
پـیـش  ای را بـه های مـردمـی برای حضور مستقیم در صحنه، سیاست

به نتیجـه ”  سیریزا“توان این سؤال را مطرح کرد که اگر برنامه  ببرند. می
مطلوب نرسید چه پیش خواهد آمد؟ پاسخ دقیق این است که نتیجه، به 

طـوِرتـحـقـیـق وجـوِد  دینامیسِم جنبش مردم یونان بستگی دارد، که به
تواند ضامن حفظ این دینامـیـسـم و  های کمونیست و کارگری می حزب

های کلیدی در این کشـور  ادامه عمل آن برای ادامه مبارزه برای تحول
باشند. حقیقت اینکه، با توجه به تجربٔه مشخص تاریخی یونان، یـونـان 

 پیشرفته سرمایه
ً
داری، وجود و فعالیت حزبی ماننـد  در مقام کشور نسبتا

تـر  هـای رادیـکـال فقط در تضاد بـا حـزب در شرایط کنونی نه”  سیریزا“ 
نیست، بلکه عملکرِد آن در وضعیتی که شـرایـط ذهـنـی در جـامـعـه 

تواند در رونـدی  اند، می موازات شرایط عینی رشد نکرده و قوام نیافته به
وجـود آوردِن  هـدِف بـه ای متحد به مکمِل همدیگر و در راستای مبارزه

 تِر آتی در این کشور دانسته شود. ای تغییرهای پایه
توان مطـرح کـرد کـه  های دیگری نیز در مورد یونان می البته سؤال
 تری نیاز دارد. های دقیق ها به بررسی پاسخ به آن

 
 تمامی اروپا بر سر دوراهی

، روزنامه معتبر و پرتیراژ وابسته به حزب کمونیـسـت ” اومانیته“ روزنامه 
های سیاسی اخیر یـونـان چـنـیـن نـتـیـجـه  فرانسه، در رابطه با تحول

و فردای اعـالم  ٢٠١١در همان اوایل بحران یونان در سال “ گیرد:  می
های ریاضتی، ما در اینجا نوشتیم: "ما همه یونانی هسـتـیـم."  سیاست

این جمله هنوز پابرجاست. تمام اروپا بـر سـر دوراهـی اسـت، و بـایـد 
اتفاق مردم یونان و دیگر مردمان کشـورهـای دیـگـر  انتخاب کند: یا به

وجود آورد، و یـا  به تغییرهای بنیادیکند تا بتواند  مقاومتحوزٔه یورو باید 
های ریاضتی درنهایت اروپا را از پا درخواهد آورد. در این مقـطـع  سیاست

 ”ازپیش همبستگی و همکاری اروپائی موردنیاز است. زمانی بیش

 ادامه  راي دهندگان يوناني  ...
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 های جهان درس بگیریم: از تجربٔه خلق

جمهور گویان مردم را برای ادامٔه  رئیس

 خواند! صحنه می اصالحات مردمی به

ی برای همه مردم کشور گویان ریختـه ” تر فردای روشن“ شالودٔه 
شده است، ولی با توجه به شرایط سیاسی موجود، دولـت کـنـونـی 

ای برای تأمیـن  ای خواهان برگزاری انتخابات زودرِس ملی و منطقه
حـزب مـتـرقـی “ رهبرِی  حکمی است که با آن دولِت مدنِی کشور به

مـنـد  هـا بـهـره بتواند دستاوردها را حفظ کند و مردم را از آن”  مردم
  .سازد

، در پیام سال نو خود به مردم گـویـان، بـر ایـن ” دونالد راموتار“ جمهور  رییس
حـکـم “ ها تأکید کرد و اعالم داشت که برای پیشـُبـرِد کشـور و مـردم ،  نکته
با توجه به شرایط حسـاس سـیـاسـی، ”  او گفت:.ی موردنیاز خواهد بود ” روشن

کـنـم کـه بـرادران و  بیـنـی مـی داشتن حکمی روشن ضروری است، من پیش
چندان دور بـرای انـتـخـابـات مـهـمـی کـه  یی نه خواهران گویانی من در آینده
های آینده مشخص خواهد کرد فراخوانـده خـواهـنـد  سرنوشت کشور را در سال

های ضدپیشرفت چشمگـیـری از خـود بـه  با جناح مخالفی که گرایش ... شد.
دسـت  نمایش گذاشته است، مهم است که ما دوباره اکثریت را در مـجـلـس بـه

رهـبـر کشـور   ” های اجتماعی ـ اقتصادی تضمین گـردد. آوریم تا ادامه پیشرفت
او  .اطمینان داد که مردم گویـان راه پـیـشـرفـت را انـتـخـاب خـواهـنـد کـرد

هـای اخـیـر بـه  گیری دربارٔه آینده کشور که آیا باید مـثـل سـال تصمیم” گفت:
پیشرفت ادامه بدهد و یا به روزهای تاریک گذشته بـازگـردد بـا آرای مـردم در 

من اطمینان بسیار دارم کـه مـردم گـویـان راه  .انتخابات مشخص خواهد شد
 ”پیشرفت را بر خواهند گزید.

 
 تعهِد دولت

آقای راموتار در این پیام همچنین پایبندی و تعهد دولت نسبت به مردم گویان 
را یادآوری کرد،تعهدی که تا کنون به بهبودی شـرایـط زنـدگـی روزمـره مـردم 

گذاری هنگفت در ساختار کشور که برای  ما با سرمایه“ انجامیده است. او گفت: 
سازی نیازهای ضروری زندگی روزمره اسـاسـی اسـت،  آفرینش اشتغال و فراهم

ها، بهبوِد کیفیت زندگی بـرای  جامه عمل خواهیم پوشاند. در بطِن این دگرگونی
برخورداری همه شهروندان از آن، هدف خواهد بود. فرصت برای یـک زنـدگـی 

هـای  جمهور اضافه کرد که اولویت رییس  ” بهتر برای هرکسی آفریده خواهد شد.
 :قرار است دولت کماکان ازاین

تـر بـه مـنـاطـق  ها برای دستـرسـی سـریـع ها و پل ادامٔه گسترش شبکٔه راه
یی که برزیل را به کشـور  و جاده”  کورنتین“ جغرافیایی گویان، شامل پل رودخانه 

 .کند متصل می
های مناطق دورافتـاده و پـهـن  وسیله بهبود راه وآمد در کشور به تسهیِل رفت

 .های عمده مناطق ساحلی کردن راه
های مناطق خارج از شهر و حـومـه بـرای  سازی و بهبود راه تمرکز روی دوباره

 .تر دسترسی وسیع
دسترسِی همگانی به خدمات اجتماعی، آموزش، بهـداشـت، آب و بـهـبـود 

 .ونقل کیفیت خدماتی و حمل
سازی امنیت بیشتر در همبودها و تقویت امکـانـات  گذاری برای فراهم سرمایه

کاری همراه با اصالحات قانونی، بهبوِد کارایی نیـروی پـلـیـس،  جلوگیری از تبه
 .آوری و دانش پزشکی در مسائل حقوقی کارگیری بیشتِر فن به

” آبشار آمیـال“ تر از طریق طرح نیروگاه  تر و مطمئن یابی به سوخت ارزان دست
 برداری از آن تا چند ماه دیگر آغاز گردد. رود بهره که انتظار می

ها بهبود کیفـیـت زنـدگـِی  هدف ما در بطن این پیشرفت“  :آقای راموتار گفت
هـای الزم در یـافـتـِن  همه شهروندان است. امکانات بـرای کسـب مـهـارت

هـای مـا  وجود خواهد آمد. یکی از هـدف های شغلی مفید برای همه به فرصت
آموزِش سراسری درزمینٔه استفاده از کامپیوتر و فراهم آوردِن شرایط برای هـمـه 

آوری  شهروندان است که بتوانند جایگاه مناسب خود را در دنیای امروزی با فـن
دهـِی  ها برای سامان او همچنین تأکید کرد که کوشش  ” دست آورند. پیشرفته به

وسـیـلـه گـیـرایـی و  زیست در گویان همچنان ادامه دارد تا بدین اقتصاِد محیط
های اقتـصـادی داشـتـه  گذاری و گسترِش فعالیت انگیزٔه بیشتری برای سرمایه

دهـد و پـایـه  هایی رشد اقتصادی را افزایش می چنین اقدام“ او گفت:    .باشد
کند، توانایی مالی ما را جهت صرف نیازهای جامـعـه  تر می درآمدی ما را وسیع

 ”پذیرِی سامانٔه اقتصادی ما خواهد افزود. بخشد و به انعطاف بهبود می
 

های سیاسِی مناسب، راِه درازی در   هنوز برای تحقِق خواست
 پیش است

رییس دولت با افسوس و تأسف اظهار داشت کـه دسـتـاوردهـا درزمـیـنـٔه 
اند با آنچه در حوزٔه اقتصادی و اجتماعی حاصل شده اسـت  سیاسی نتوانسته

او  .همسان باشند که برای جبران این کمـبـود نـیـاز فـراوانـی وجـود دارد 
مناسبت آغاز  در پیامی که به .این وضع موجود بسیار دلسردکننده است” گفت:
ها  فرستادم به این نکته اشاره کردم که همیارِی بیشتر میان حزب  ٢٠١٢سال 

آقای راموتار با تأکید بر ایـن   ” مند سازد. تواند مردم کشور را بهره در پارلمان می
مشارکت بـرای وحـدت “ نکته گفت که،  در میان نمایندگان مخالف از حزب 

گـوش “ در پارلمان صدایش نتوانست به هیـچ ”  اتحاد برای دگرگونی“ و ”  ملی
من حتی به خطرهای ممکن در نبوِد ایـن “ برسد. او در ادامه گفت: ”  شنوایی

بـنـدی بـرضـد  همیاری اشاره کردم. سپس با این هشدار گفتم "زدوبند و گروه
نظر هـمـگـانـی بـکـوشـیـم،  که باید برای همراهی و اتفاق یکدیگر، هنگامی

اعتمادی تداوم ببخشد. مـا  آور باشد و به گسترش بدگمانی و بی تواند زیان می
هـای  سود مردم باشند باید با یکدیگر زمـیـنـه توانند به هایی که می با همکاری

” در هر چـرخشـی”آقای راموتار با تأکید بر این نکته گفت: ”مشترکی را بیابیم.
بنِد هرگونه راه رشد و پیشرفت بـرای گـویـان  اتفاق هم راه نیروهای مخالف به

هم تنها با  نیروهای مخالف با داشتن اکثریت در پارلمان آن” او گفت: .اند شده
گاه ما را به برداشتن گامی در جهت بهبود شرایط مردم وادار  یک کرسی، هیچ

نکردند. بلکه با گام نهادن در هر مسیری که به بازداری پـیـشـرفـت و قـطـع 
 ”شد حرکت کردند. بودجه برای توسعه ختم می

اسـتـنـاد ”  ایندیـان صندوق توسعه امری“ جمهور به مورد قطع بودجه  رییس
، ” های دانشگاه گویـان وام“ کرد. افزون بر این، از موردهای دیگری هم مانند 

نـام ”  های مترقی و مهم زیربنایی های طرح صندوق مالی برای تأمین هزینه“ 
سازِی وسایل مـرغـوب  هدررفته در فراهم های به هایی از فرصت برد که نمونه

 APNUموردنیاز برای گذران زندگی مردم گویان از سوی ائتالف سـیـاسـی 
 .هستند AFC(مشارکت در وحدت ملی) و 

قصـد  ها در به تأخیر انداختن کار پارلمان به او در ادامه گفت که، این چالش
هـای  مخالفین کوشـش” تسهیل گفتگو برای یافتن گشایش سیاسی انجامید:

اند  های موجود از راه گفتگو را با تحقیر رد کرده گشایی از دشواری مرا برای گره
انـد.  شان فراخوان به گفتگوهای رودررو را پس زده و با همان منش همیشگی

آقـای رامـوتـار   ” جایی بـبـریـم. توانیم راه به روشن است که ما با این شیوه نمی
دوباره به این نکته اشاره کرد که گویان به حکمی نو بر اساس خـواسـت آرای 

ای را که دو دهه پیش از سـوی  رونده مردم نیاز دارد که ادامه آن حرکت پیش
PPP/C آغاز گردید، تضمین کند. 

 ٢٠١۴پیامدهای سال 
بدون تردید   ٢٠١۴جمهور به این نکته اشاره کرد که رویدادهای سال  رییس

خواهند گذاشت، اما استوارِی مردم گویان در رویارویی با   ٢٠١۵تأثیر خود را بر 
یـافـتـه  سال پایان“ جمهور گفت:  رییس  گردد. هرگونه چالشی، بر آن چیره می

درستی سالی ُپرماجرا بود و توأمان دستاوردهای ارزشـمـنـد ویـژه و  به  ٢٠١۴
های بسیاری از رخدادهای  های بزرگی را در خود داشت. سال نو نشانه چالش

های  همین یک سال گذشته را با خود خواهد داشت. تردید ندارم که بر چالش

   11ادامه  در صفحه 
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 با رفيق  ... »نامه مردم«ادامه  مصاحبه اختصاصي 
امپریالیستی به رقابت با یکدیگر پرداختند. همین چند سال پیش، در سال 

] بود که َجک استراو، وزیر امور خارجٔه بریتانیا گفت که اعالمیٔه ١٣٨١[ ٢٠٠٢
های متناقضی که به طور خصوصی و جداگانه از یک سو به  بالفور، و تضمین

داده شده بود، منشأ اصلی ” ها اسرائیلی“ها و از طرِف دیگر به  فلسطینی
یک “های امروز بوده است. او حّتٰی گفت که آن اعالمیه  ها و مناقشه مخمصه

 شرافتمندانه
ً
نبود. پس از پیروزی انقالب روسیه، لنین که ” اعالمیٔه کامال

پیکو را منتشر و تمام مذاکرات -سردبیر روزنامٔه پراودا بود، متن پیمان سایکس
های کنونی  های امپریالیستی را افشا کرد. درگیری پنهانی آن روزها میان قدرت
 ای دارد. در این منطقه، چنین تاریخچه

به همین ترتیب، تالش آمریکا برای سرنگون کردن حاکمیت نیروهای 
] مورد حمایت اتحاد ١٣۶٠خواه در افغانستان، که در آن زمان [دهٔه  ترقی

سامه بن-طالبان-شوروی بودند، به ایجاد اتحاد و پیوند مجاهدین
ُ
الدن منجر  ا

شد، که شاید بشود گفت که فرانکشتاین امپریالیسم آمریکا شده است و حاال به 
و نیز تحوالت ” بهار عربی“کشد. در تحوالت کنونی  روی خود او پنجه می

اجتماعی در خیلی از کشورهای دیگر، چنین خطرهای مشابهی، -سیاسی
 رسد. الوقوع و حتمی به نظر می قریب

] ١٣٠۶[ ١٩٢٧المسلمین مصر که در سال  شود که اخوان گفته می
، در ”جنگ سرد“گذاری شد، نحلٔه عمدٔه اسالم سیاسی است. در دورٔه  پایه

مبارزٔه اسالم   ای که جریان داشت، خیلی از کشورهای این منطقه، مبارزٔه عمده
ی
ّ
گرای عرب بود که به طور عمده غیرمذهبی (سکوالر)  سیاسی با نیروهای مل

ی
ّ
” سوسیالیسم بعثی“در مصر، و ” ناصری“گرایی عرب  بودند. از یک طرف، مل

های  ای تبدیل شدند، و در سوی دیگر، رژیم درعراق و سوریه به نیروی عمده
پادشاهی فئودالی عربستان سعودی و کشورهای حوزٔه خلیج فارس قرار 
داشتند. آنها مورد حمایت اتحاد شوروی بودند و اینها از سوی کشورهای 

 شدند. امپریالیستی حمایت می
ویژه پس از  تدریج تغییر کرد. به ] اوضاع به١٣۴٩[ ١٩٧٠اّما از اوایل دهٔه 

شکست نیروی هوایی و ارتش مصر و سوریه به دست نیروهای اسرائیلی در 
های راستگرای اسالم سیاسی رشد زیادی  ها و گروه ]، نحله١٣۴۶[ ١٩۶٧سال 

کردند. چند دهه بعد، جهاد اسالمی ضدشوروی با پشتوانٔه مالی آمریکا و 
] در افغانستان به راه افتاد ١٣۵٩[ ١٩٨٠عربستان سعودی و پاکستان در دهٔه 

وسوی نفوذ سیاسی و اجتماعی در بسیاری از  که عاملی شد برای اینکه سمت
به راستگراترین نحلٔه آن ” چپ“نشین، از اسالم سیاسی  کشورهای مسلمان

 تغییر کند.
تری به اسالم سیاسی راستگرا داد. در اواخر  ُبعد تهاجمی” جهاد افغانستان“

بست رسید و نیروهای  ها در افغانستان به بن ] که درگیری١٣۶٠[ ١٩٨٠دهٔه 
به مرز رکود ” جهاد افغانستان“شوروی در افغانستان از آن کشور خارج شدند، 

های جنگجوی ایدئولوژی اسالمی  ] نحله١٣۶٩[ ١٩٩٠رسید. در اوایل دهٔه 
تدریج خود را از زیر چتر حمایت پشتیبانان سابق خود (آمریکا، عربستان  به

سعودی، پاکستان) بیرون کشیدند و سعی کردند در کشورهای اسالمی 
ها هرگز تحقق نیافتند،  به راه اندازند. این انقالب” انقالب اسالمی“گوناگون 

ها ادامه یافت. جنگجویان اسالمی که ناامید شده  گذاری ولی بمباران ها و بمب
هدفی کشیده شدند که  کم به سوی کشتار و عملیات خرابکارانٔه بی بودند، کم

موجب کشته شدن هزاران غیرنظامی در کشورهایی مثل پاکستان، اندونزی، 
 یمن، عراق، نیجریه، سومالی و حتی ترکیه شد.

اند با مشارکت در  تر اسالم سیاسی راستگرا سعی کرده های کالسیک نحله
روندهای دموکراتیک در کشورهایی مثل پاکستان، مصر، تونس، اندونزی، 
سودان و ترکیه، موقعیت و وجهٔه خود را ترمیم کنند. اّما در بیشتر موارد 

 در مصر شاهد بوده طور که مدت (همان
ً
ایم)  هاست در پاکستان، و اخیرا

اسالم سیاسی به طور عمده در ” رو میانه“های راستگرای دموکراتیک  نحله
اند، ولی دانش و فراَست و برنامٔه الزم برای تنظیم  تر بوده جبهٔه اجتماعی موفق

های اقتصادی منسجم، یا گرفتن موضع قاطع در برابر برادران  و اجرای سیاست
طور که در کشورهایی  عالوه، همان اند. به تر و نابودگرای خود را نداشته خشن

مانند تونس، مصر و ترکیه دیده شد، یعنی در کشورهایی که تظاهرات عظیمی 
صورت گرفت، به نظر ” اسالمی کردن قانون اساسی“برضد تالش دولت برای 

های اجتماعی اسالمی سیاسی نیز اکنون با چالش و مانع  آید که پیروزی می
های منفی اسالم سیاسی را نیز نباید دست کم  گیری روبرو شده است. موضع

 روشن شده است که آمریکا و متحدان غربی و عرب آن 
ً
گرفت. اکنون کامال

های اّولیٔه اسالمگرا را حمایت  ویژه عربستان سعودی) بسیاری از جنبش (به
ها و نیروهای چپگرا در  (مالی و غیره) کردند تا با قرار دادن آنها در برابر دولت

خواه را ضعیف و دچار مشکل کنند.  نشین، نیروهای ترقی کشورهای مسلمان
های اسالمگرا  المسلمین و جماعت اسالمی از این دست جنبش اخوان

 هستند.
اش برای جذب جمال عبدالناصر و محمد  واشنگتن پس از تالش اّولیه

ی
ّ
گرای غیرمذهبی ایرانی) به سوی خود، که با شکست  مصدق (شخصیت مل

را تدوین کرد و در پیش گرفت. در این راهبرد، به ” راهبرد اسالمی“روبرو شد، 
های اسالمگرا را به عنوان سنگرهایی در برابر  کمک عربستان سعودی، گروه

ی
ّ
]، آمریکا در ١٣٢٩[ ١٩۵٠گرایی رادیکال رشد دادند. در دهٔه  کمونیسم و مل
ها را در  المسلمین را در برابر ناصر، و در ایران گروهی از روحانی مصر اخوان

دانید، باالخره هم  طور که می برابر مصدق قرار داد و تقویت کرد، و همان
 مصدق را در یک کودتای سیا ساخته سرنگون کرد.

المسلمین مصر اگرچه در آغاز با پول شرکت بریتانیایی کانال سوئز  اخوان
شکل گرفت، اّما به لطف حمایت آمریکا و پول عربستان سعودی بود که 
توانست رشد کند و گسترش یابد. عربستان سعودی از این گروه در برابر 

های غیرمذهبی (سکوالر) در مصر، سوریه و عراق استفاده کرد، و به  رژیم
المسلمین را در  هایش در سودان نیز کمک کرد. عربستان اخوان ایجاد پایگاه

افغانستان و پاکستان نیز وارد کرد و پروراند. در پاکستان بود که 
مودودی ” موالنا“المسلمین با جماعت اسالمی به رهبری ابواالعلی  اخوان

چیز را از دریچٔه جنگ  همه“های ارشد سیا:  متحد شد. به گفتٔه یکی از مقام
دیدند. مشخصٔه روشن آن زمان، جنگ سرد بود. ما ناصر را  سرد می

دیدیم، و دنبال َبَدلی برای او  سوسیالیست، ضد غرب، و ضد پیمان بغداد می
های سعودی برای اسالمی کردن منطقه را روند مؤثر و  گشتیم... تالش می

دیدیم که احتمال موفقیت داشت. عالی بود. ما حاال متحدی در  کارآیی می
 ”برابر کمونیسم داشتیم.

] شروع ١٣٢٩[ ١٩۵٠آمریکا ترویج اسالم در صحنٔه سیاسی را در دهٔه 
کرد. آیزنهاور در یادداشتی به یکی از مشاوران مورد اعتمادش نوشته بود: 

خواستیم امکان تقویت َمِلک ُسعود ِبن عبدالعزیز به عنوان وزنٔه تعادل در  می“
برابر ناصر را بررسی کنیم. از این لحاظ َمِلک سعود انتخابی منطقی بود؛ 

ای بود، و در زمینٔه مذهبی هم مقام  کم او ضدکمونیست قسم خورده دست
ت
ّ
ها  ها و نوشته کنم این گفته گمان می” های عرب داشت. باالیی در میان مل

دهند که امپریالیسم و نیروهای بنیادگرای مذهبی در کنار  روشنی نشان می به
 کنند. یکدیگر برای ضعیف کردن نیروهای چپ عمل می

ست س: سیا کنونی  سِی  وی زن با ز  ا شما  یابی  رز یکا در  ا آمر های 
طرح “های آمریکا چه ارتباطی با  خاورمیانه چیست؟ این دگردیسی در سیاست

 کند؟ پیدا می” خاورمیانٔه جدید
تل ج: و  شنگتن  وا را  جدید  ٔه  ن ورمیا خا ح  امید  طر این  با  و  وی آ

وسوی سیاسی کل  تنظیم کردند که لبنان نقطٔه فشار برای تغییر دادن سمت
در منطقه ” ومرِج سازنده هرج“خاورمیانه و در نتیجه رها کردن نیروهای 

، که اوضاعی متالطم و پر از کشمکش و ”ومرج سازنده هرج“بشود. این 
کند، در عین حال شرایطی را برای آمریکا و  زدوخورد در منطقه ایجاد می
کند که بتوانند نقشٔه جدید خاورمیانه را مطابق با  بریتانیا و اسرائیل فراهم می

راهبردی خود بازترسیم کنند. از این گذشته، به -ها و نیازهای جغرافیایی هدف
بریتانیا پیگیرانه به دنبال آن است که -آید که نقشٔه راه نظامی آمریکا نظر می

از طریق خاورمیانه، راهی برای خود به آسیای مرکزی باز کند. خاورمیانه، 
هایی هستند برای گسترش نفوذ آمریکا در سرزمین  افغانستان و پاکستان پله

 های آسیای میانٔه شوروی سابق. اتحاد شوروی سابق و جمهوری
و  س: صلح  راھ  رزھ در  مبا ن  میا پیوند  مورد  ست، در  ا ممکن  گر  ا

پیشرفت با مبارزه برای دموکراسی و حقوق دموکراتیک در صحنٔه خاورمیانه 
 توضیح دهید.

تودھ ج: شم  خ ن  میا  ، ما نظر  و  به  ئیل  سرا ا به  سبت  ن م  مرد های 
هایی که  های حکومت های اقتصادی ناشی از سیاست آمریکا، و دشواری

ت
ّ
های کشورهای غرب آسیا و شرق آفریقا برضد آنها به پا خاستند و قیام  مل

هایی که در راه معاش و صلح  کردند، پیوند و رابطٔه مشخصی وجود دارد. مبارزه
های  گیرد، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. خیزش و دموکراسی صورت می

مردمی در این منطقه، که انگیزٔه اصلی آنها پیامدهای ویرانگر بحران 
داری بوده است، در سراسر منطقه اوج گرفته و  اقتصادی جهان سرمایه

گسترش یافته و منجر به سرنگون 
 11ادامه  در صفحه های  شدن شماری از حکومت
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رفیق سیتارام ِیچوری، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) و مسئول 
المللی کمیتٔه مرکزی حزب برادر، که در ضمن عضو مجلس سنای هندوستان  دفتر بین

) در مراسمی ١٣٩٣آذر  ٨ماه نوامبر ( ٢٩جانبٔه خود در روز  است، در جریان سخنرانی همه
به ” شورای جهانی صلح“که از سوی جنبش صلح قدرتمند هند در هماهنگی و با شرکت 

سازمان دهی شده بود، ” گوآ“مناسبت روز همبستگی جهانی با مردم فلسطین در شهر 
خواه با اوضاع  مسائل مهمی را در ارتباط با ضرورت برخورد قاطع و مشخص نیروهای ترقی

های رفیق هندی این است که ایاالت  مایٔه تحلیل بحرانی منطقٔه خاورمیانه مطرح کرد. ُبن
المللی مؤثر این کشور،  متحد آمریکا به منظور تهدید کردن چین و محدود کردن کارکرد بین

سّوم نیروی -های خطرناکی را در نظر دارد و در همین ارتباط است که بیش از دو طرح
گرایانه در همٔه  های مداخله دریایی خود را روانٔه اقیانوس هند کرده و دست به اقدام

در جریان تبادل نظر و ” نامٔه مردم“کشورهای خاورمیانه زده است. نمایندٔه هیئت تحریریٔه 
 با رفیق سیتارام داشت، برای اطالع خوانندگان 

ً
از تحلیل ” نامٔه مردم“گفتگوهایی که اخیرا

نظر برجستٔه جنبش کمونیستی هند و جهان در مورد تحوالت اخیر منطقٔه  این صاحب
خاورمیانه، مصاحبٔه کوتاهی نیز با رفیق سیتارام انجام داده است که متن آن را در اینجا 

 خوانید. می
با  س: گفتگو  ر دیگر  با که  یم  شکر مت م،  را سیتا ، ارگان مرکزی  ”نامٔه مردم“رفیق 

روز همبستگی جهانی با “حزب تودٔه ایران را پذیرفتید. در سخنرانی امروزتان به مناسبت 
خواه با آنها روبرو  های چپ و ترقی ای که جنبش های عمده به چالش” مردم فلسطین

 برای  از جمله سیاست  هستند،
ً
های آمریکا در منطقه، اشاره کردید. برای شروع، لطفا

های چند سال اخیر آمریکا در خاورمیانه، و  خوانندگان ما توضیح دهید که سیاست
 کنید. رخدادهای این منطقه را چگونه ارزیابی می

سود  ج: به  نیروهای طبقاتی  جهانی  وازن  ت با  رتباط  ا که در  غییری  ت ز  ا س  پ
ای که دارد،  امپریالیسم رخ داد، آمریکا در صدد بر آمده است تا با رسیدن به سه هدف عمده

 سرکردگی جهانی خود را تحکیم کند.
مانده در جهان  نخستین هدِف آمریکا، از هم پاشاندن کشورهای سوسیالیستی باقی

ی
ّ
گرایی در جهان سّوم از راه مغلوب کردن یا  است. دّومین هدف، ناکار و ناتوان کردن مل

ی
ّ
گرایی است که پس از دورٔه استعمارزدایی،  کشاندن آن به سوی خود است. این همان مل

منجر به تشکیل جنبش غیرمتعهدها شد. و باالخره اینکه سّومین هدف آمریکا، کسب 
ویژه بر کشورهایی  وچرا و آشکار نظامی و اقتصادی بر جهان به طور کلی، و به چون برتری بی

 داند. است که رقیب خود می
کند. از یک سو، به راه انداختن  ها عمل می در همٔه عرصه” نظم نوین جهانی“این 
جانبه و اشغال نظامی عراق، و از سوی دیگر، به تقویت ماشین نظامی  های یک جنگ

 ” جنگ سرد“، که با پایان یافتن ”ناتو“زمان،  آمریکا منجر شد. هم
ً
وجود آن دیگر   قاعدتا

شد، در وضعیت تازه، به عنوان ماشین جنگی  بایست برچیده می ضرورتی نداشت و می
 جهانی امپریالیسم بیش از پیش تقویت شد.

ست س: سیا تازھ در  ضعیت  و سیا  این  آ غرب  را در  خود  چگونه   ، یکا آمر های 
 دهد؟ و خاورمیانه نشان می

بی  ج: رتری  ب ادامٔه  و  رقراری  ب رای  ب یکا  آمر سم  یالی ر و  چون امپ وچرا 
ویژه منابع انرژی، و از همه  بالمنازع خود بر جهان، نیاز دارد که منابع اقتصادی جهان و به

تر نفت را زیر کنترل بیش از پیش خود بگیرد. توجه بیش از حد آمریکا به غرب آسیا هم  مهم
به همین دلیل است. در استراتژی آمریکا به منظور کنترل اقتصادی منابع نفت و گاز در 

غرب و مرکز آسیا، افغانستان نقش و موقعیت مرکزی را به عهده 
دارد. تقویت نظامی اسرائیل و ادامٔه بحران در غرب آسیا، نتیجٔه 

ها در این منطقه  ها و سیاست مستقیم همین نیاز به کنترل رژیم
تغییر “است، که یکی از پیامدهای آن، گنجاندن و پیشُبرِد سیاسِت 

به عنوان حق مشروع امپریالیسم است تا از این راه بتواند ” رژیم
 کنترل خود بر منابع این منطقه را برقرار سازد.

میس:  ع  گفته  ق وا جاری در  رخدادهای  که  شود 
 یک قرن  به

ً
نوعی ترسیم دوبارٔه نقشٔه سیاسی منطقه است که تقریبا

در پایان جنگ جهانی اّول، ” پیکو-سایکس“پیش و طبق پیمان 
ای به  مرزهای کشورهای منطقه را ترسیم کرد و کشورهای تازه

وجود آورد. نظر شما در این مورد چیست؟ شما نقش نیروهای 
 کنید؟ اسالم سیاسی را در این تحوالت چگونه ارزیابی می

و در  ج: عرب،  ر در دنیای  خی ا رخدادهای  ز  ا شی  بخ
های  غرب آسیا و شمال آفریقا، در واقع بازتاب تالش قدرت

شان است.  امپریالیستی برای تقسیم دوبارٔه دایرٔه نفوذ و کنترل
دایره یا مناطق نفوذی که تا کنون وجود داشته است، به طور عمده 
پس از شکست دادن امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اّول، 
میان بریتانیا و فرانسه و با موافقت روسیٔه تزاری شکل گرفته بود. 

 ٢۶[ ١٩١۶ماه مه  ١۶که روز ” پیکو-سایکس“پیمان ننگین 
های گوناگون بر  ] نهایی شد، کنترل قدرت١٢٩۵اردیبهشت 

هایی را که پیش از آن زیر کنترل امپراتوری عثمانی بود،  ناحیه
رسمی و تثبیت کرد. بعد از این پیمان، اعالمیٔه ننگین بالفور (به نام 

] ١٢٩۶[آبان  ١٩١٧وزیر امور خارجٔه وقِت بریتانیا) در نوامبر سال 
خطاب به جامعٔه یهودیان صهیونیست بریتانیا صادر شد که چیزی 
نبود جز تعهد آشکار و رسمی دولت بریتانیا به اسکاِن یهودیان در 
سرزمین فلسطین و ایجاد کشور اسرائیل. پس از جنگ جهانی 
دّوم، دولت آمریکا از وجود اسرائیل برای گسترش و افزایش دایرٔه 

های این منطقه  نفوذش در این منطقه استفاده کرده است. مناقشه
های  گردد که قدرت ای باز می تا حد زیادی به همان دوره

 با رفیق سیتارام ِیچوری: »نامه مردم«مصاحبه اختصاصی 

خاورمیانه آبستن رخدادهای سیاسی 
 خطرناکی است!

 15ادامه  در صفحه 
 کمک مالی رسیده
  ١٣٢۵ بیاد شهدای جنبش دمکراتیک آذربایجان
  دالر ١٠٠   از  تورنتو                                                               


