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سیاست های نابخردانه و مخرب رژیم والیت فقیه  و 

 های خطرناک کنونی در خاورمیانه تحول

 اتمی، و دورنماِی اقتصادی میهن ما »تفاهِم «

  6ادامه  در صفحه 

در پی رسوا شدن فریب کاری های رژیـم 
والیت فقیه و سران آن دربـاره مـذاکـرات 
لوزان، علی خامنه ای، در روزهـای اخـیـر 
ضمن ابراز نگرانی از    سرنوشت مذاکـرات 
در عین به انکار ضمنی توافق های هیئـت 

ایرانی با بخـش اسـاسـی خـواسـت هـای  
آمریکا،  که به دستور و رهنمود او صـورت 

 گرفته  بود، پرداخت. 
خامنه ای  در عکس العملل بـه تـوافـق 

اگـر از مـن سـؤال “  لوزان از جمله گفت:
شود که  شـمـا مـوافـق مـذاکـرات اخـیـر 

گـویـم نـه  ای هستید یا مخالف، مـی هسته
موافق هستم و نه مخـالـف، چـون هـنـوز 

چه که تـاکـنـون  ن آ .. .اتفاقی نیفتاده است
اتفاق افتاده نه اصل تـوافـق، نـه مـذاکـره 
منتهی به توافق و نه مـحـتـوای تـوافـق را 

کند و حتی این موضوع را هـم  تضمین نمی
کند که این مذاکرات به توافـق  تضمین نمی

منتهی شود؛ بنابراین تبریک گفتن معنایـی 
گاه درخصوص مذاکره بـا  من هیچ …ندارد

 “امریکا خوشبین نبودم...
کمیته مرکزی حزب ما در بیانـیـه اخـیـر 
خود پیرامون توافق نامه لوزان (نگاه کـنـیـد 

و در فضـای  )،٩٧٠به نامه مردم شـمـاره 
تبلیغاتی تبریک گفتـن هـای شـمـاری از 
سران رژیم به یکدگر و همچنیـن تـبـریـک 
گفتن شماری از نیروهای اپـوزسـیـون بـه 

دولت روحانی، اشاره کرده که  زمینـه سـاز  
این توافق تحقیر آمیز و شرایط دشواری کـه 

و از جمله   کشور ما  در آن قرار گرفته است،

نزدیک به یک دهـه تـحـریـم هـای مـخـرب 
کشورهای امپریالیستی که کـمـر اقـتـصـادی 
ایران را شکسته و شرایـط بسـیـار دشـواری را 
برای مردم ما پدید آورده است، سیاسـت هـای 
مخربی است که سران رژیم در عرصه سیاست 

 خارجی دنبال کرده اند. 
با  شکست انقالب بهمن و استقرار استبداد  

نظر از برخی تغـیـیـر  صرف -والیی، سران رژیم 
ــه ــظ ــح ــی و ل ــع ــوض ــای م ــاره ــت  -ای رف

َبـر را  ای متنـاقـض و هـزیـنـه خارجی سیاست
تنهـا مـنـافـع  ریزی و اجرا کرده اند که نه برنامه

ملی درازمدِت کشور را تأمیـن نـکـرده، بـلـکـه 
هــای  درمــجــمــوع کشــور مــا را در بــحــران

سازی فروبرده است. پافشاری بر سیاست  ویران
خـانـمـانسـوز ایـران و عـراق،   ادامه جـنـگ

آمــیــز، انــزواِی  هــای فــاجــعــه ســوزی فــرصــت
های ویرانگر، حاصِل ایـن  دیپلماتیک، و تحریم

انـد. پـیـش از ایـنـکـه ایـن  ها بـوده سیاست
نـقـد کشـیـده  های ضِد منافع ملی بـه سیاست

ــد، الزم اســت مشــخــص گــردد کــه  شــون
ای مـلـی  خارجـی گرهای اصلِی سیاست نمایان

کدامند و نیز سیاستی که بتواند منافع مـلـی را 
 هایی استوارند. تأمین کند برچه عامل
خــارجـی هـر کشـور بــه  تـدویـِن سـیـاسـت

عـمـل درآمـدنـی و  های کنـونـی و بـه توانایی
عمل درآیند مرتـبـط  توانند به هایی که می توانایی
هـایـی کـه کشـوری  گردد، یعـنـی امـکـان می
کارگیـرِی  ها برخوردار باشد و از به تواند از آن می

تأملی بر تأثیر اجراِی هدفمندی 
 ها بر سطِح دستمزدها یارانه

در تبعیت از دستورهـاِی نـهـادهـاِی امـپـریـالـیـسـتـی 
جـهـانـی بـراِی آزادسـازی  پول و بانـِک  المللی بین صندوق

، رژیـم ١٣٨٩اقتصاد، با ترفند کمک به تولید  در سـال 
ها را آغاز  فقیه اجراِی قانوِن ضدملی هدفمندی یارانه والیت

کرد. برای پیوند دادِن اقتصـاِد کشـور بـا انـحـصـارهـای 
امپریالیستی و بهبوِد شرایط برای بقاِی "نظام"، عـالوه بـر 

ها از تمام مواِد مـوردنـیـاز کـارگـران و  حذِف ظالمانٔه یارانه
هـا، دولـت روحـانـی  هدِف آزادسازی قیمت زحمتکشان به

های اقتـصـاد، مـانـنـد  آزادسازِی اقتصاد را در تماِم عرصه
زدایی در محیط و روابِط کار، چپاوِل امواِل ملی زیـر  مقررات

سازی، حذِف باقیمانـدٔه مـواِد حـمـایـتـِی  عنواِن خصوصی
قانوِن کار، و ارزان کـردِن نـیـروِی کـار جـهـِت جـذِب 

پیش برده است. ارزان کـردن  های امپریالیستی، به سرمایه
جـانـبـه بـه  ناپذیر از یورِش هـمـه نیروِی کار، بخِش جدایی

منافِع طبقاتی کارگران با قانـوِن ضـدمـلـی "هـدفـمـنـدِی 
ها"ست؛ و با استفاده از قوانیِن مجلِس سرسـپـردگـان  یارانه

به والیت و رهبراِن تشکیالِت زرِد کارگری، دولِت روحـانـی 
 سعی به "قانونی" جلوه دادِن عملکرِد خود کرده است.

درصد از درآمدهای حاصل از اجراِی قانـوِن  ٣٠قرار بود 
ها)، به بخِش تولید تـعـلـق  ها (حذِف یارانه هدفمندِی یارانه

نـژاد،  بگیرد؛ هم در اجراِی فاِز اول قانون در زماِن احمـدی
وسیلٔه دولِت تدبیر و  و هم در موقِع اجراِی فاِز دوِم قانون به

شـان  ها و اجـراِی قـانـون امید، واپسگرایاِن رژیم به وعده
آور قـیـمـِت  ها و افزایِش سرسام پشت کردند. با حذِف یارانه

های انرژی در فازهاِی اول و دوِم قـانـون، هـزاران  حامل
ها کارگـِر کشـورمـان  کارخانٔه تولیدی نابود گردید و میلیون

فقـیـه، وزیـِر  بیکار شدند. در رابطه با اقتصاِد مقاومتِی ولی
، ٩٣ماه  بهمن ٢٧کاِر امنیتی رژیم، علی ربیعی، به ایسنا، 

های اقتصاِد مقاومتی راه پیشرفت کشور را  گفت: "سیاست

  2ادامه  در صفحه 

 ٣بدرود رفیق حسین نعمتی                                            در ص 

  8ادامه  در صفحه 

ای در لـوزاِن  نامٔه هسـتـه دنبال امضای تفاهم به
یعنی موضوع  پراهمیت و مطرِح روزهـای  -سوئیس

وضـعـیـِت  -هـای داخـلـی ایـران اخیر در رسـانـه
ها، و  اقتصادی، رویکردهای معطوف به آن، چالش

هـاِی پـیـِش روِی آن نـیـز از جـمـلـه  امیـدواری
بحث گـذاشـتـه  اند که کمابیش به هایی بوده موضوع
شـان نـظـر داده شـده اسـت و   اند و دربـاره شده
اند. دامن زدن به ایـن  طوِرچشمگیری مطرح بوده به

طـرزی هـدفـمـنـد نـیـز  کـه گـویـی بـه -ها بحث
اند که در  هایی دربردارندٔه نکته -اند شده ریزی برنامه
وجودآمـده بـرای  گردد انتظارهای به ها سعی می آن

بهبوِد اوضاع اقتصادی را با اماواگرهـایـی مشـروط 

 کنند.
نـامـٔه  مانده بر سر متن توافـق های باقی بااینکه اختالف

بـاره یـا در  هـا را (یـک نهایی جامع، کـه رفـِع تـحـریـم
رو کرده است هنوز مورد بحـث و  مدت) با تردید روبه کوتاه

رسد که حـتـی اگـر در  نظر می طور به جدل است، اما این
امضا برسد و رفِع  ماه آینده توافق نهایی به  دوسه طول یکی

ها هم در آن لحاظ شده باشد، باهمه ایـن احـوال  تحریم
قرار نیست تحولی جدی و مثبت در زندگی زحمـتـکـشـان 

 مان را شاهد باشیم. میهن
قلم سید  یی به ماه، در مقاله فروردین ١۶روزنامٔه اعتماد، 

احمد میرمطهری، دبیرکل سابق بورس تهران، در همیـن 
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کند... در این سند بر استفاده از ظرفیت اجراِی هـدفـمـنـدسـازی  مشخص می
های عدالت اجتماعی تأکید شده" اسـت. بـایـد دیـد  ها و ارتقای شاخص یارانه

سخناِن ربیعی چقدر با واقعیت فاصله دارد. قرار بود بخشی از درآمِد حاصل از 
آذرمـاه  ١۴ایسنـا، صورت وجه نقدی به مردم پرداخت گردد؛  ها به حذِف یارانه

هزارتومانی به  ۴۵صورت یارانه نقدی  هایی که به ، نوشت: "اگر ارزش کمک٩٣
هزار تومـان  ١٠مقایسه کنیم این رقم به  ١٣٨٩شود را با سال  هر فرد داده می
فقیه حتی بـه وجـه  ماه، کارگزاراِن رژیم والیت ١۴در آن کند."  کاهش پیدا می

هـاِی  بودند؛ و با استفاده از رسـانـه  هزارتومانی مردم نیز چشم دوخته ۴۵نقدِی 
عمومی و ترفندهاِی گوناگون، سعی به توجیِه حذِف تـدریـجـی آن داشـتـنـد. 

درصدی قیمِت گاز، برق و بـنـزیـن در اوایـل  ٧۵، و ٢۵، ٢٠رغم افزایِش  علی
بـار گـران  ٣سـالـه  هـایـی از ایـن دسـت: "گـاز یـک ، و گـزارش٩٣ساِل 

)؛ "در پلکان اول مصـرف گـاز، مـیـزان ٩٣اسفندماه  ٣شد" (خبرگزاری مهر، 
)؛ "قیمت بـنـزیـن و ٩٣ماه  بهمن ٢۶درصد... بوده است" (ایسنا،  ۴٧افزایش 

)؛ و سخـنـاِن مـعـاوِن ٩٣ماه  بهمن ٢٧درصدی" (ایسنا،  ۵گازوئیل با افزایِش 
اوِل روحانی، اسحاق جهانگیری، که گفت: "افزایِش مجدد قـیـمـت بـرق از 
 قانونی است و طبق مصـوبـه مـجـلـس اسـت... از اول 

ً
ابتدای اسفند کامال

درصــد افــزایــش  ١٠اسـفــنــدمــاه بــرق خــانــگــی و کشــاورزی، حــداکــثــر 
)؛ ریـیـس سـازمـاِن مـدیـریـت و ٩٣اسفندمـاه  ٩یابد" (خبرگزاری مهر،  می

"افـزایـش  :، گفت٩۴ماه  فروردین ٨ریزی، محمدباقر نوبخت، به ایسنا،  برنامه
کند پس راه دیـگـری کـه  های انرژی فشار و نارضایتی ایجاد می قیمِت حامل

 ٣٠دیگر، افزایِش حداقل  عبارت دهی است." به وجود دارد محدود کردن یارانه
های انرژی که اشـاره شـد کـافـی   حامل ِدرصدِی  قیمِت نان و افزایِش قیمت

هزار تومان مردم نیز نیـاز دارنـد. در دو گـزارِش  ۴۵نیست، و واپسگرایان به 
الیـحـه بـودجـه  ٢١"با تصویب تبصره  :، نوشت٩٣اسفندماه  ١۵دیگر، ایسنا، 

میلیارد تومانی مبلغ توزیعی یارانه، این بار دولت نـه  ٣٠٠٠ساِل آینده و کاهش 
 ایسـنـا،  میلیون یارانه ۵٫۵مختار بلکه ناچار به حذف

ً
 ٢۴دهی" است؛ و مجددا

تومـانـی  ۵٠٠هزار و  ۴۵، نوشت: "دولت باید برای پرداخت یارانه ٩٣اسفندماه 
هزار میلیارد تومان هزینه کند"؛ و همان گـزارش  ۴٢میلیون نفر بیش از  ٧۶به 

هـزار مـیـلـیـارد  ۴٨بینی درآمد  قانون بودجه امسال، پیش ٢١افزود: "تبصره 
ها برای دولت را تـعـیـیـن کـرده  تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه

ویژه بنزین  های انرژی به است. اما با توجه به شیب مالیم افزایش قیمت حامل
نـظـر  و گازوئیل در سال جاری کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند." بـه

: "شیب مالیم افـزایـش  ها نیز تولیداِت اتاق رسد رسانه می
ً
های فکِر رژیم، مثال

اند. روحـانـی، در  عاریه گرفته های انرژی" را، از کارگزاران رژیم به قیمت حامل
، در جواب به سؤال مجرِی بـرنـامـه: ٩٣ماه  اردیبهشت ٩گفتگویی تلویزیونی، 

"یـارانـه  :های انرژی] تدریجی اسـت؟" گـفـت درصد [حامل ٧٠"آیا افزایش 
تصمیم نظام است نه دولت... مجلس تصمیمی اتخاذ کرد... دولت بـایـد ایـن 

 کرد." قانون را اجرایی می
هـزار  ۴۵ها و نیاِز رژیم به حذِف  یی به درآمدهاِی حاصل از حذِف یارانه اشاره

، نوشت کـه، ٩٣آذرماه  ٢٣بینیم. ایسنا،  تومان وجه نقدی مردم را نیز الزم می
ای [در سـال  درصدی... قیمت انرژی و سایر کاالهای یـارانـه ٢٠با افزایِش "

هزار میلیارد تومان نسـبـت  ١٢]... میزان درآمدهای هدفمندی درمجموع ٩١
دیگر،  عبارت هزار میلیارد تومان رسید." به ۶۶افزایش یافته و به  ١٣٩٠به سال 

 ۶۶ها، رژیم سالیانـه الاقـل  ها در فاِز اوِل هدفمندِی یارانه فقط از حذِف یارانه
هـزارتـومـانـی مـردم، از  ۴۵هزار میلیارد تومان درآمد داشت و وجه نـقـدِی 

 ٨شـود. ایسـنـا،  ها در فاز اول پرداخـت مـی درآمدهای حاصل از حذِف یارانه
های انـرژی  ، گزارش داد: "درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل٩۴ماه  فروردین

هزار میلیارد تومان است"؛ و مجتبی خسرو تاج، معاوِن وزیر  ٣٣در سال جاری 
 ، از٩٣آذرمـاه  ٩، ”پـایـش“اش با برنامه تلویزیونی  صنعت، در ارتباِط تلفنی

"مجوِز دولت برای فروش نان به قیمِت آزاد"، و نیِت دولت برای "یک جـراحـی 
اساسی... در صنعت نان" خبر داد. خسرو تاج، بخِش اوِل ایـن "جـراحـی" را 

درصدی قیمت نان، و "قسـمـت دوِم طـرح" را اجـازه دادِن بـه  ٣٠افزایِش 
قسمِت اوِل آن طـرح اعالم کرد.  صورت آزاد تهیه کنند" ها که نان را "به نانوایی

 ١١اجرا شد و قسمت دوم نیز در حاِل اجرا است. خسرو تاج مبلِغ یارانٔه نان را 
دیـگـر، فـقـِط از افـزایـِش قـیـمـِت  عبارت هزار میلیارد تومان گزارش داد. به

هزار میلیارد تومان، و از حذِف یـارانـٔه  ٣٣، دولت ٩٣هاِی انرژی در ساِل  حامل
هزار میلیارد تومان دیگر نیز از سفرٔه زحمـتـکـشـان ربـوده  ١١نان، نزدیک به 

است! واقعیت این است که، رژیم نیِت استفادٔه هدفمند از درآمدهاِی حـاصـل 

مدیرعامل صندوق مـهـِر امـام رضـا "از ها را دارد؛ برای نمونه،  از حذِف یارانه
به ایسـنـا،  ٩۴ها در سال"  دریافِت هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه

فقط "دولـِت  ، گزارش داد. در رابطه با ترفنِد "حمایت از تولید"، نه٩٣ماه  دی ١٩
نژاِد منفور، سهِم تولید از درآمـدهـای حـاصـل از  نمونٔه جهان"، دولِت احمدی

ها را پرداخت نکرد، بلکه بعد از گذشِت یک سال از اجراِی فاِز دوِم  حذِف یارانه
، وعدٔه دولِت "تدبیر و امیـد" بـه ٩٣اسفندماه  ٢۴"قانون"، بنا بر گزارِش ایسنا، 

هـا  هزار میلیارد تومان به تولید از درآمدهاِی حاصل از حذِف یارانـه ١٠پرداخِت 
 ٢٠٠میلیارد تومان، پس از آن به ا هـزارو ٧٢٧هزارو ۵در فاِز دوِم،  نخست به 

 بـه  ۵٠٠میلیارد تومان، سپس به 
ً
مـیـلـیـارد  ١٧۵میلیارد تومان، و حاال فعال

 تومان کاهش یافته است.
ها، اثرهای ویرانگری بر قدرِت  فقط اجراِی قانوِن ضدملی هدفمندِی یارانه نه

خرید و معیشِت کارگران داشته است، بلکه استفادٔه دولـِت "زور و تـزویـر" از 
وسـیـلـٔه  ترفندهایی مانند "شیِب مالیم" در رابطه با نرخ تورم و تـوجـیـِه آن بـه

باری نیز در سـرانـجـاِم تـعـیـیـِن  رهبراِن تشکیالِت زرِد کارگری، نتیجٔه اسف
، ٩٢اسفندماه  ۶بار آورد. در حیِن اینکه خبرگزاری ایلنا،  کارگران به ٩۴دستمزِد 

هزار تومان" گـزارش داده  ٧٠٠میلیون و  بیش از یکهزینٔه خانواِر کارگری را "
 -های مکرِر انـتـخـابـاتـِی روحـانـی برخالِف وعده -٩٢بود، در آخِر اسفندماه 

 یک ۶٠٩حداقِل دستمزِد کارگران 
ً
سوِم خِط فـقـِر آن  هزار تومان، یعنی تقریبا

اسفـنـدمـاه  ١٨زمان تعیین گردید. یکی از اعضاِی"شوراِی عالی کار" به ایسنا، 
گـیـرنـد."  درصد کارگران حقوق حـداقـلـی مـی ٨٠"در حال حاضر  :، گفت٩٣

طوِرهمزمان، به ترتیب گـزارش  ، به٩٣ماه  دی ١٧های ایلنا و مهر،  خبرگزاری
های یک خانواده چهار نفره بالغ بـر سـه مـیـلـیـون و  دادند: "میانگین هزینه

های جدید از وضعیـت مـعـیـشـت  چهارصد هزار تومان است" و " نتایج بررسی
و حداکثـر  ٣٫١نفره حداقل  ۴دهد هزینه ماهیانه هر خانوار  کارگران نشان می

میلیون تومان افزایش یافته... است." در حیِن اینکه در خـالِل یـک  ٣٫۶به 
هزار تومـان  ۴٠٠میلیون و  ٣هزار تومان به  ٧٠٠میلیون و  ١سال، خِط فقر از 

، اعـالم ٩٣ااسفندماه  ۵افزایش یافته است، رئیس دولِت "تدبیر و امید"،  روِز 
پیروی از   کرد تورم ما در بهمن صفر باشد"، و به بینی نمی کس پیش کرد: "هیچ

سازِی مزِد کارگران، تماِم اعضـاِی اصـلـی و مشـاوِر  خواسِت رژیم برای ارزان
هزار تـومـان،  ٧١٢نظِر کامل،  عالِی کار"،، با اتفاق اصطالح کارگرِی "شورای به

عنواِن حداقل مزِد ماهیـانـٔه سـال  پنجِم خِط فقر را، به یعنی مبلغی معادِل یک
، ٩٣اسـفـنـدمـاه  ٢۵برای کارگران انتخاب کردند. وزیر کار، ربیعی، روِز  ٩۴

اش با روزنـامـٔه  توصیف کرد" و در مصاحبه “استثنایی”"مصوبٔه مزدی امسال را 
، گفت: "این برای نخستین بار بعد از انقـالب اسـت ٩٣اسفندماه  ٢٨اعتماد، 

شده از  که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بیش از مقدار تورم اعالم
کـار، در  اسـالمـی عالی شوراهـاِی  بیگی، رئیس کانوِن  سوی دولت است." علی

تشکیل شده بود، و خبرگزاری ایلنا گـزارِش آن  ٩٣ماه  بهمن ٢۵میزگردی که 
منتشر کرد، در مقابِل سؤال مشخِص خبرنگار: "آقـای  ٩۴ماه  فروردین ۴را در 
شـکـل  رقـم تـورم بـه ٩۴بیگی! با نزدیک شدِن زمان مذاکرات مـزدی  علی

انگیزی سیر نزولی پیدا کرده است... سیاست آمارِی دولت را چـگـونـه  اعجاب
شویم نرخ تورم کاهش پیدا کـنـد امـا  بینید؟" جواب داد: "ما خوشحال می می

بیگی، با  که علی مشروط بر اینکه مردم آن را حس کنند و باور کنند." درصورتی
یی نـظـیـِر  شده از سوی دولت، و با جمله درصدی اعالم ١۵استناد به نرخ تورِم 

، گفت: "اولین سالی است که افزایش ٩٣اسفندماه  ٢۵جملٔه ربیعی، به ایسنا، 
 ٢۵بیگی، روِز  حداقل دستمزد کارگران از افزایش نرخ تورم باالتر است." علی

هـا در  ، مـاهـیـِت تشـکـیـالِت زرِد کـارگـری و عـمـلـکـرِد آن٩٣ماه  بهمن
هـای مـا  ها توصیف کرده بود: "یکی از ضعـف کار" را با این جمله عالی "شورای

این اسـت کـه هـمـواره وابسـتـه بـه 
خـواهـم  ایم. این را نـمـی ها بوده قدرت

 ادامه تأملي بر اجراي هدفمند كردن يارانه ها ...

  3ادامه  در صفحه 
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کنیم  کنیم، تحریم می دهیم، تهدید می انکار کنم... در مقطعی شعارهایی می
کنیـم."  کنیم، امضا می ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می

اصـطـالح کـارگـرِی  واقعیت این است که امسال نیز، هشت نفر اعضاِی بـه
 همان رفتاری را تکرار کردند که علی بیگی توصـیـف  “ کار عالی شورای“

ً
دقیقا

کرده بود: شعار دادند، تهدید و تحریم کردند، ولی با امید اینکه دوبـاره پـای 
درصدِی مزد را تأیید و امضـا  ١٧شان بدهند، درنهایت افزایِش  میِز مذاکره راه

اصـطـالح کـارگـرِی  یـی بـا سـه تـن از اعضـاِی بـه کردند. در مصـاحـبـه
، خبرنگار ایلنا پرسید: "در طول مذاکره از ٩٣اسفندماه  ٢۶کار"،  عالی "شورای

درصد،  ٢۵درصد، بعدی  ٣٠جانب کارگران سه بار خط قرمز تعیین شد. اولی 
کنید واژه خـط  درصد بود. فکر نمی ٢٠و درنهایت آخرین چیزی که شنیدیم 

نشینی کنیم؟ آیـا  توانیم از آن عقب ای است که ما دیگر نمی قرمز آخر، نقطه
کنید در مذاکرات... دولت و کارفرمایان خط قرمزهایـتـان را جـدی  فکر نمی

اصطالح این اعضاِی کارگری جواب داد: "اعـتـقـادی...  نگیرند؟" یکی از به
نداشتیم که بالفاصله با ترک جلسه و امضا نکـردن مصـوبـه مـزدی نـقـش 

، گزارش داد که، یـک "مـقـاِم ٩٣اسفندماه  ١٧قهرمان را بازی کنیم." ایلنا، 
رتبه وزارِت کار... توصیه کرده بود... براِی کاهِش تنـش"، جـاِی  یـک  عالی

ــه ــت ــاخ ــن ــاوراِن ش ــی از مش ــک ــری را ی ــارگ ــروه ک ــِو گ ــدٔه  "عض ش
، دوبـاره ٩٣اسـفـنـدمـاه  ١٨کار پر کند." ایلنا،  اسالمی شوراهای عالی کانون

الله  ولی” کار کشور  اسالمی شوراهای عالی گزارش داد: "بنا به تشخیص کانون
جایگزین او شد... ورود آقاِی صالحی به مـذاکـرات مـزدی مـورد  “ صالحی

 استقبال دولت قرار گرفته است."
پـول و  الـمـلـلـی بـیـن در اجراِی دستورهاِی نهادهای امپریالیستی صندوِق 

جهانی، برای ارزان کردِن نیـروِی کـار و آزادسـازِی اقـتـصـاد، تـمـام  بانِک 
نظر کامل دارند؛ و رهبراِن تشـکـیـالِت زرِد کـارگـری،  هاِی رژیم اتفاق جناح
 ادعاِی هفده به

ً
تن، مـعـاوِن وزیـِر  دروغ بودِن ادعاهاِی کارگزاراِن رژیم، مثال

گاهِی کامل دارند. به  کار، به پایین بودِن "ظرفیِت قابل پرداخت کارفرمایان"، آ
کنیم. علیرضا محجوب، دبیرکل "خانٔه کـارگـر"،  باره اشاره می سه مورد در این

، گفت: "آمار مسئوالن وزارت کار مبـنـی بـر سـهـم ٩٣ماه  بهمن ٢٠ به ایلنا،
شده کاال [است]. ...حتـی اگـر  درصدِی دستمزد در قیمت تمام ۵نزدیک به 

محمـدی، گذارد"؛  شده کاال تأثیری نمی دستمزد دو برابر شود، در قیمت تمام
، گفت: "تمام تالش ٩٣شهریورماه  ١معاوِن وزیر اقتصاد، به خبرگزاری مهر، 

ها تأکید کرده" اسـت؛ و  دولت اجراِی قانون است و این قانون به حذِف یارانه
، نوشت: "علی ربیعی به فاصله اندکی کـه ٩٣ماه  فروردین ١٠باالخره، ایسنا، 

از پذیرش مسئولیت در وزارت کار درباره امضای هرگونه قـرارداد سـفـیـد بـا 
ای کـه  پرونده ١٠کارگران هشدار داد و آن را جرم دانست... برابر آمارها از هر 

کم چهار مورد  شود، دست درزمینٔه اختالفات کارگری و کارفرمایی تشکیل می
مـاه  ١٩دیگر، قـرار بـود  عبارت مربوط به قراردادهای سفیدامضا است." به

پیش، امضاِی قراردادهاِی سفیدامضا جرم باشـد. رواج دادِن قـراردادهـاِی 
موقت و سفیدامضا و نابود کردِن امنیِت شغلِی کـارگـران، کـاراتـریـن حـربـٔه 

فقیـه  رهبراِن رژیم والیتاقتصاِد نولیبرالی براِی ارزان کردِن نیروِی کار است. 
دارِی انگلی، دستیابی به سودهاِی هنگفت و بقاِی "نـظـام" را، در  و سرمایه

بـیـنـنـد؛ و رهـبـراِن  پیونِد اقتصاِد کشور با انحصارهای امپریالـیـسـتـی مـی
شان بر سِر "میِز مذاکره" را در  تشکیالِت زرِد کارگری نیز، تنها وسیلٔه راه یافتن

داننـد. عـلـیـرضـا  فقیه می "تأیید و امضاِی" دستورهای کارگزاراِن رژیم والیت
] بـه دیـگـر رهـبـراِن ٩٣مـاه  بهـمـن ٢٠محجوب، در ادامٔه سخنانش [در 

تشکیالِت دولت ساخته، گفت: " اگر مـردم فـردا روزی از گـرسـنـگـی بـه 
 ها ریختند من و شما هم مقصریم."  خیابان

فعاالن  پیشرِو سندیکایی باید دربارٔه تأثیِر مخرِب رهبراِن تشکیالِت زرد را  
در مبارزٔه کارگران برای مزدی بهتر و امنیِت شـغـلـی، روشـنـگـری کـنـنـد. 

های مرتبط بـا آزادسـازِی اقـتـصـاد،  یی منسجم و پیگیر ضِد سیاست مبارزه
هـا  مبارزه با بستِن قراردادهای موقت و سفیدامضا، مبارزه ضِد حـذِف یـارانـه

ها"، تنها راِه دستـیـابـی بـه مـزدی  وسیلٔه قانون ضدملی "هدفمندِی یارانه به
عادالنه و منافع طبقاتِی کارگران است. مـوفـقـیـِت ایـن مـبـارزه، تـنـهـا بـا 

دهِی سندیکاهاِی مستقِل کارگری بر پـایـٔه صـحـیـِح طـبـقـاتـی، و  سازمان
 های جنبِش مردمی ممکن خواهد شد. عمِل با دیگر گردان اتحاد
 

ـــن  ـــق حســـی ـــی رف
پیکارگِر پـرشـور  نعمتی،

راه طــبــقــه کــارگــر و 
زحمتکشان میهـن مـا، 
کادر برجستٔه حزب توده 
ایران، و دبیر انـجـمـن 
همبستگِی سندیکاها و 
ــری  ــارگ ــای ک ــوراه ش

روز  تــهــران و حــومــه، 
دوشـــــــنـــــــبـــــــه، 

ماه، پـس از  فروردین٢۴
در   ای طوالنی، بیماری

ــان  ــم ــر اســن آل شــه
از جــــهــــان  چشــــم

هـای ارزشـمـنـد و  فروبست. رفیق نعمتی در طول حیات پـربـارش، خـدمـت
ماندگاری به جنبش کارگری ایران کرد، و از مبارزان پرتالِش این جنبـش بـود. 

رفیق حسین از دوران جوانی به صفوف مبارزان راه طبقه کارگر ایران پیوست و  
در دهه بیست خورشیدی، عضو و فعاِل شورای متحـدٔه مـرکـزی کـارگـران و 

مـرداد، پـس از  ٢٨زحمتکشان ایران بود. او در تمام دوران پس از کـودتـای 
سپری کردِن دوران زندانش، همچنان به فعالیت در این مسـیـر ادامـه داد و 

های برجستٔه جنبِش سندیکایی مـانـنـد رفـقـا مـظـاهـری،  همراِه برخی چهره
سمنانی، و زارع، نقش مؤثری در تحرک سندیکاهای کارگری دهـٔه چـهـل و 

هـای سـاخـتـمـانـی در  که سندیکای کارگران شرکـت پنجاه ایفا کرد. هنگامی
الله مظاهری شکل گرفت، رفیـق حسـیـن  همِت رفیق ولی به ١٣۴٠های  سال

مدیره و فعاِل این تشکل بود. با پـیـروزی انـقـالب، رفـیـق  نعمتی عضِو هیئت
انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهـران و »نعمتی در تشکیل 

دهندگان  و نخستین دبیر این انجمن و مرکِز  شرکت داشت و از سازمان «حومه
که با شماِر اندکـی از »  انجمن همبستگی»همبستگی و تجمِع سندیکایی بود. 

تـری از  سندیکاها شکل گرفته بود، بسرعت گسترش پیدا کرد و شمـار افـزون
های کارگری از جمله: نفت تهران، دخانیات، اسـتـارالیـت،  سندیکاها و شورای

ها، برق تهران،  ها، کتابفروشی ها، شرکت واحد، تاکسیرانان، چاپخانه شهرداری
های ساختمانی، هنرمندان، کفـاشـان، خـیـاطـان،  فلزکاران، درودگران، گروه

هـا، را دربـرگـرفـت. انـجـمـن  ها، بافندٔه سوزنی، و جـز ایـن نقاشان، نانوایی
های کشور برای بر پـا  همبستگی، به فعاالن کارگری در دیگر شهرها و استان

شان یـاری رسـانـیـد. در ایـن دوران،  سندیکایی -های صنفی داشتِن تشکل
شـان  انجمن همبستگی در راِه دستیابِی زحمتکشان ایران به حقوق سندیکایـی

پیش برد، که برای نمونه می تـوان بـه  ای را به یاد ماندنی مبارزٔه ثمربخش و به
سندیکـایـی در رویـارویـی بـا  -های صنفی دهِی طبقٔه کارگر و تشکل سازمان

دبیرِی رفیق  اشاره کرد. افزون بر این، انجمن همبستگی، به ”کاِر توکلی قانون“
گاهِی کارگران و آشنا کردن آنان با حـقـوق شـان،  نعمتی، در باال بردِن سطح آ

فقیه به حزب تـودٔه ایـران و  سهم مؤثری داشت. همزمان با یورِش رژیم والیت
و دیگر سندیکاها و  های مدافِع طبقه کارگر، به  انجمن هبستگی دیگر سازمان

شوراهای کارگرِی مستقل نیز یورش برده شد. رفیق نعمتی سه سال مخفیـانـه 
 در کشور ماند. 

برای شرکت در کنفرانس ملی حزب تودٔه ایـران،  ١٣۶۵رفیق نعمتی در سال 
تشخـیـِص  از ایران به کابل آمد و در کنفرانس ملی حزب نقش فعالی داشت. به 

های خود در مـهـاجـرت ادامـه داد و سـپـس  حزب، رفیق نعمتی به فعالیت
ایران برگزیده شد. رفیق حسین نعمتی تـا   عضویِت کمیتٔه مرکزی حزب تودهٔ  به

های مبارزٔه طبقه کارگر وفادار ماند و هـنـگـامـی هـم کـه  پایان عمر به آرمان
ُبرِد رزم  برد، همواره آرزوی پیش نشین شده بود و از بیماری رنج می ناچار خانه به

 پرورد.  طبقٔه کارگر ایران را در دل می
پیکارگر پرشوِر طبقـٔه کـارگـر  ایران درگذشت رفیق حسین نعمتی،   حزب تودهٔ 

و نیز به همٔه رفقای حزبی و  فعاالن جنبش   ایران را به بازماندگان و خانوادٔه او،
کارگری و سندیکایی کشور، تسلیت می گوید. یادش گرامی و راهـش پـررهـرو 

 باد.

 بدرود رفیق  حسین نعمتی



 971شمارة 

سال جمهوری اسالمی، گفته بود: "این وزارتـخـانـه 
(وزارت ارشاد) سعی دارد شرایط مساعـدتـری بـرای 

خوانی فـراهـم آورد... تـوسـعـه  رونق کتاب و کتاب
خوانی از شعارهای اصلی و همیشگی  فرهنگ کتاب

جمهوری اسالمـی ایـران بـوده اسـت... انـقـالب 
اسالمی (نظام) دانش، کتاب و فرهنگ را همیـشـه 

 سرلوحه کار خود قرار داده."
 بر اساس همین سیاست است که مـیـزان 

ً
قاعدتا

سرانه مطالعه در کشور دچار چنین وضعیت ناگواری 
است. با توجه به این واقعیت، درجٔه موفقیت رژیم در 

هـای وزیـر ارشـاد را  امور فرهنگی و صحت گفـتـه
کار دولـت  توان سنجید.  از زمان آغاز به خوبی می به

"تدبیر و امید"، در جهِت دسترسِی مردم به اطالعات 
و خبرها، و همچنین تأمین و تضمین حتـی نسـبـِی 

ها و حقوق دمکراتیک فردی و اجـتـمـاعـی،  آزادی
هـا و  هـای مـحـفـل خورد. مـانـور روی ایـرادگـیـری چشم نمی اقدامی عملی و ملموس به

ها، ِمالکی معتبر برای پایبند بودِن حتی نسـبـِی  نمایی کردِن آن های  قشری و بزرگ مذهبی
 تواند باشد. ها نمی دولت به آزادی

نـگـاری اسـت.  رسانی و روزنامه تیغ سانسور همچنان مانِع بیاِن آزاِد اندیشه و هنر و اطالع
هـا در  ها، و حتی خـبـرهـا و گـزارش ها، ترجمه امکان نشر بدوِن سانسور بسیاری از نوشته

ها در انتظاِر دریافِت اجازٔه انـتـشـار، یـا زیـر  ها وجود ندارد. کماکان کتاب ها و روزنامه نشریه
مـانـنـد و یـا بـه مـخـزن  هـا بـالتـکـلـیـف مـی فقیه سال دست سانسورچیان رژیم والیت

ای  شوند. تأمین آزادی اندیشه و بیان و لغو سانسور به برنامٔه ملی االنتشارها پرتاب می ممنوع
تواند و نه دارای چنین ماهیت و ظرفیتی است که چنین  پیگیر نیاز دارد. دولت روحانی نه می

تـوان بـه حـقـوق و  یی متحد مـی پیش برده و عملی سازد. فقط در پرتو مبارزه یی را به برنامه
 های دمکراتیک فردی و اجتماعی ازجمله آزادی بیان دست یافت! آزادی

 
 های اجتماعی و فرهنگی پیامدهاِی سیاسِت رژیم در عرصه

شـنـاسـان، کـارشـنـاسـان، و  که تمامی جامـعـه -های کنونی جامعٔه ایران یکی از ویژگی
هـای  کـنـنـدٔه نـاهـنـجـاری عبارت است از رشد نگـران -نظر دارند گران بر آن اتفاق پژوهش

دهـنـد. از  های گوناگون بـروز مـی اجتماعی، اخالقی، و فرهنگی است که خود را در شکل
کـنـنـده و رشـد  هـا حـاکـی از تشـدیـد رونـدهـای نـگـران ابتدای سال جاری نیز گزارش

فقـیـه و تـحـمـیـِل  های اجتماعی است. بیش از سه دهه پس از حاکمیت والیت ناهنجاری
کننده اجتماعی، فرهنگی، و اخالقی، زنـدگـِی  ماندگی به جامعه، بحران جدی و نگران واپس

های اجتماعی را سـبـب  چالش طلبیده است و رشد و گسترش بسیاری ناهنجاری مردم را به
گـرایـانـه،  های ضدمردمـی، واپـس شده است. بر پایه این واقعیت، سه دهه تحمیل سیاست

 ارتـجـاعـی روحـانـیـون  سرکوبگرانه، و وحشیانه سران حکومت، و نیز دیدگاه
ً
های عـمـیـقـا

والیی بر پایه الگوی نظرات خمیـنـی و  -وجود آوردِن جامعه نمونه اسالمی حکومتی برای به
هـای  انـد و عـیـار واقـعـی انـدیشـه رو شـده وچرا روبـه چون دیگران، با شکست کامل و بی

فقیه را در معرض دید و داوری همگانی قرار داده است. چنـدی  وسطایی مبنی بر والیت قرون
یـی، آمـارهـایـی  پیش، در اواخر سال گذشته، رییس سازمان بـهـزیسـتـی طـی مصـاحـبـه

های اجتماعی" ارائه کرد. او ازجمله خاطرنشان ساخته بود کـه فـقـر،  دهنده از "آسیب تکان
هـای فـردگـرایـانـه،  مصرف مواد مخدر، بیکاری، اصل قرار گرفتِن مادیات، افزایش نـگـرش

آزاری، همسرآزاری، رشـد جـمـعـیـت افـرادی کـه بـا نـام  گرایش به ِسحر و جادو، کودک
هـای نـاشـی از  های روانی و معلولیـت شوند، گسترش انواع بیماری خواب شناخته می کارتن
ها بر سـر  بری، نزاع در خانواده های مسلحانه، جیب ها، افزایش عده زنان خیابانی، سرقت آن

 چالش گرفته است. کننده، جامعه ایران را به مادیات، جنایت و خودکشی در ابعاد بسیار نگران
اجـتـمـاعـِی  های ضدمردمی اقتصادی ها با سیاست تردید افزایش بسیاری از ناهنجاری بی

زدایی، ارتباط  سازی، و مقررات هایی چون آزادسازِی اقتصادی، خصوصی ویژه برنامه رژیم، به
سال پس از زمـان اجـرای  ٢مستقیم دارند. فقط کافی است که اشاره کنیم که طی بیش از 

ها، شکاف میان دستمزد و هزینه ژرفش یافته است و اکـثـریـت  قانون هدفمندسازی یارانه
عالوه و در پیوند با  اند. به جامعه از دسترسی به مایحتاج ضروری و بدیهی زندگی محروم شده

های اساسی به روح جامعه وارد  ها، سیاست فرهنگی رژیم اثرهای مخرب و آسیب این برنامه
طورمثال، علت بسیاری از مشکالت را در نابرابری اجتماعی و وجود قـوانـیـن  آورده است. به
طـبـقـاتـی  آمیز رژیم باید جستجو کرد. تبعیِض جنسیتی ستیز و تبعیض ویژه زن ضدمردمی به
سـاِز تضـعـیـف شـدیـد  اجتماعـی و سـبـب های اخالقی های رشد ناهنجاری یکی از عامل

 فرهنگی جامعه است. اخالقی
مانده به جامعه، مناسـبـات اخـالقـی (اخـالق  فقیه با تحمیل نظرهایی واپس رژیم والیت

گاهی اجتماعی) را زیر تأثیر ویرانگر خود قرار داده است، و مسیر رشد و  به عنوان یک مقوله آ
تعالی آن را مسدود کرده است. در حقیقت، عامل اصلی و سـد راه تـکـامـل فـرهـنـگـی، 

های نوستیز و ارتـجـاعـی آن اسـت. اگـر  فقیه و دیدگاه اجتماعی، و اخالقی جامعه والیت
کنندٔه روش انسان است در مقابل خانواده و سایر  بپذیریم "موازین و معیارهای اخالقی تنظیم

افراد بشری، در مقابل طبقه و ملت، در مقابل تمامی جامعه و مردم سایر کشورها"، آنگاه باید 
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 آزادِی اندیشه و بیان، و سیاسِت وزارت ارشاد
سخنان و عملکرد وزیر ارشاد دولت روحانی در چـنـد مـاه 

هـایـی از  گذشته، در مواردی معین مورد "نقد و انتقاد" گـروه
ویژه چند روحـانـِی  های قشرِی بانفوذ در حاکمیت، به محفل

حکومتی در مرکزهای مذهبی، قرار گـرفـتـه اسـت. دولـت 
ویژه  پیرامون "اعـتـدال"، کـوشـش  طورکلی، و به روحانی به

نمایی کردِن این نوع انتقادها،  کند تا با بزرگ بسیار کرده و می
هـای  خواه" و هواداِر "تعامل مـیـان انـدیشـه یی "آزادی چهره

 گوناگون" از دولت تدبیر و امید ارائه کند.
در بـرخـی  -یـی کـه ایـن دولـت اگر از تفاوت و فاصلـه

هـای قشـری و  ها و کـانـون با محفل -های فرهنگی زمینه
اندیِش رژیم دارد بگذریم، ادعـای رعـایـِت  العاده تاریک فوق

های "نسـبـی" از سـوی دولـت را جـدی و  حقوق و آزادی
 توان ارزیابی کرد.                                                                     پذیرفتنی نمی

 -علی جنتی، در جریان همایش حزب اعتدال و تـوسـعـه
،  درخصوص نظرهـای ٩٣شاخه جوانان، در اوایل اسفندماه 

مختلف در حاکمیت پیرامون مبحِث چگونگِی اسـتـفـاده از 
داشت: "یک تفکر در کشـور مـا  ها، اعالم مطبوعات و رسانه

گوید هر فکری که از بیرون بـیـایـد، مسـمـوم  هست که می
است... یک تفکر هم این است، حاکمیت امروز با اطالعـات 
است و هر کشوری که بیشترین اطالعات را داشـتـه تـفـوق 
بیشتری دارد... وزارت ارشاد اسالمی یک دستگاه حاکمیتـی 

کـنـد.  است که به واحدهای فرهنگی مختلف... کمـک مـی
 ۶کنـنـد و  خبرگزاری در کشور فعالیت می ١٨حاضر  درحال
شـونـد کـه هـمـه  نشریه نیز در کشور چاپ می ۶٠٠هزار و 

دهنده رشـد فـرهـنـگ در کشـور و نـتـیـجـه  ها نشان این
اسـفـنـدمـاه  ١های دولت تدبیر و امید است" [ایلنـا،  تالش
 ۶٠٠هزار و  ۶کند که این  ]. البته وزیر ارشاد روشن نمی٩٣

 نیازمندهای کشـور  نشریه آیا تمام طیف
ً
های فکری و اصوال

  لحاِظ تأمین آزادی اندیشه و بیان را دربر می به
ً
گیرد یا صـرفـا

های فکرِی معینی که شورای عالی امنیت مـلـی و  به طیف
کنند، مـحـدود  مرکزهای قشرِی مذهبی تعیین و تعریف می

ها  ها و بیاِن آزاد در آن عالوه، مهم کیفیِت نشریه شود. به می
 لحاِظ عددی! ها به است، نه کمیت و فقط شماِر نشریه

ازایـن بـا  گونه تبلیغات، وزارت ارشـاد پـیـش موازات این به
نامه کلـی قـانـون  تبلیغات پرسروصدا اعالم کرده بود: "آیین

دسترسی آزاد به اطالعات... در هیات دولـت بـه تصـویـب 
رسیده است و با توجه به این قانون باید مشخص شـود کـه 

های موظف به ارائه چه نوع اطالعاتی در  ها و ارگان دستگاه
 های خود هستند." پورتال

برخالِف این هیاهوهای تبلیغاتی، کماکان تیغ سانسور در 
نـگـاران و  کار است و آثار نویسندگان، مترجـمـان، روزنـامـه

طورکلی تمامی کوشندگان عـرصـه  خبرنگاران، ناشران، و به
 کند.  فرهنگی را ناقص و یا از ُدور خارج می

که علی جنتی از تشکیل هیئت نظارت بر نشـر و  هنگامی
استفاده از کارشناسان متخصص حوزه فرهنـگ خـبـر داد، 
دگراندیشان و نویسندگان میهن ما که سالیان طوالنی اسـت 
که حق ابراز عقیده و نظر ندارند، این اقدام را نـیـز حـرکـتـی 
 بدون پشتوانه و ناکافی در راستای لغو سانسور ارزیابی کردند.

، جـنـتـی در مـراسـم ٩٣مـاه  بهمن ٢٠به گزارش ایلنا، 
دومین دورٔه اعطای جایزه جـهـانـی کـتـاب  و برگزاری بیست

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هـای  گـرایـانـه در زمـیـنـه های واپـس تأکید کرد که، اجرای سیاست
فرهنگی و اجتماعی و نیز اقتصاِد مبتنی بر داللی و سوداگری از سوی 

اند جامعه و روحیات و فرهنگ و اخالق آن به واپـس  رژیم، باعث شده
رفته و دچار صدمه و آسیبی جدی شود، آسیبی که، ترمیم و بـازسـازی 
آن بر پایه فرهنگ متعالی و مترقی ملی و نیز دستـاوردهـای تـمـدنـی 
جهان معاصر و بشریت مترقی ضروری است و اولـویـت اسـاسـی در 

 مرحله کنونی دارد.
گـرایـی فـرهـنـگـی و  برای زدودن و محو اثرهای شوم تسلط واپس

یی پیگیر و هدفمند نیـاز  شده از سوی رژیم، به مبارزه اجتماعِی تحمیل
وسیله، روح و روحیه امید، شوِر پیکار، و همبستـگـی را  داریم، تا بدین

زنـده و  -دختران و پسـران جـوان -خصوص در نسل جوان کشور به
ناپذیر سیاسی، ضروری است تا  موازات فعالیت خستگی تقویت کنیم. به

گیری از هنر مترقی و مـتـعـهـد بـه  ویژه بهره به -با هر وسیله ممکنی
دوســتــانــه،  خــواهـی، غــروِر انسـان امــیــد، آرمــان -بـهــروزِی مـردم

دوستی، و همبستگِی اجتماعی را در روحیه، فرهنگ، و شـعـور  میهن
یی مهم در مبارزٔه نو با کهـنـه، یـعـنـی  جامعه رسوخ دهیم. این عرصه

مـانـده و  مبارزٔه مردم و نیروهای پیشرو مـیـهـن مـا بـا رژیـم واپـس
 فقیه است! پرسِت والیت کهنه
 

 نشین در کشور گسترِش فقر، و افزایش جمعیِت حاشیه
های سال نو، باِر دیگـر بـحـث افـزایـش تـعـداد  در نخستین هفته

های داغ بحِث روز تبدیل شده است.  نشینان به یکی از موضوع حاشیه
هـا  هایی از وضعیت ناگوار زندگی میـلـیـون های اخیر، گزارش در هفته

سر  شهرها به های اولیه محرومند و در حاشیه کالن ایرانی که از امکان
های همگانی انتشار یافت. مطابق آخرین آمـارهـای  برند، در رسانه می
میلیون تن از  ١۵فقیه، بیش از  شده از سوی مسئوالن رژیم والیت ارائه
روزی، زندگی  شهرها، غرق در فقر و تیره میهنان ما در حاشیٔه کالن هم
ازاین در سال گذشته نیز، مدیرکل دفتر توانمندسـازی و  کنند. پیش می

های غیررسمی جمهوری اسـالمـی،  یـادآوری  ساماندهِی سکونتگاه
شـهـر کشـور  ٧٧نشینـِی  کرده بود: "یک کار مطالعاتی درباره حاشیه

بـیـنـی  مـانـده، پـیـش شهر بـاقـی ١۴انجام شده است، کار مطالعاتی 
میلیون نفر برسد. ساکـنـان  ١١نشین کشور به  شود جمعیت حاشیه می

نشینان اطراف شهرهای بـزرگ] از  این مناطق حاشیه شهرها [حاشیه
 ١١اند" [روزنامٔه اعتـمـاد،  بهره تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی

های همگانی، در اواخر سال گذشته، از  ]. همچنین رسانه٩٣ماه  دی
قول صادق نجفی، نمایندٔه شهرداران کشـور، گـزارش داده بـودنـد: 

شـهـر کشـور زنـدگـی  ٧٧نشین در  میلیون حاشیه ١١حاضر،  "درحال
درصد از جمعیت کشور اسـت...  ١٠کنند که این آمار، شامل حدود  می

کند که  نشینی در شهرهای مختلف کشور ایجاب می گستردگی حاشیه
پیشگیری از آن در قالب یک طرح جامع و هماهنگ مطالعـه و اجـرا 

ای است که در شهرهای مخـتـلـف شـیـوع  نشینی پدیده شود. حاشیه
 یابی شود." های اخیر باید ریشه های پیدایش آن در دهه داشته و زمینه

نشینـی در اطـراف شـهـرهـای  آمارها حاکی از آن است که حاشیه
تهران، تبریز، شیراز، مشهد، اصفهان، زاهـدان، سـنـنـدج، اردبـیـل، 

ای پیدا کـرده  کننده کرج، اهواز، همدان، و کرمان ابعاد وسیع و نگران
نشینی، برخالف مـدعـیـات گـردانـنـدگـان رژیـم  است. پدیدٔه حاشیه

رویٔه شهرها" نیست. بلکه این پدیده بـا  فقیه، ناشی از "توسعٔه بی والیت
اجتماعِی ضدمردمی و ورشکستگـی  های اقتصادی فقر و اجرای برنامه

بخش کشاورزی در طول بیش از دو دهٔه گذشته، ارتـبـاط مسـتـقـیـم 
های اقتصـادِی  نشینی را در سیاست دارد. درواقع، ریشٔه معضل حاشیه

نشـیـنـی مـتـرادف و  فقیه باید جستجو کرد! پدیدٔه حاشیـه رژیم والیت
معنای رشد فقر در سراسر کشور اسـت. در دورٔه دولـت ضـدمـلـی  به

 ٩تـا  ٨نشین کشور را بین  نژاد، مسئوالن رقم جمعیت حاشیه احمدی
میلیون تن برآورد و اعالم کرده بودند. اینک این رقم از سوی مسئوالن 

شـود. کـدام   میلیون تن اعالم و منتشر می ١١رسمی بیش از  طورِ  و به
نشـیـنـی اسـت؟ طـی  ها سبب رشد سریع پدیدٔه حاشیـه علت و عامل

دسـتـور صـنـدوق  بـه -سالیان اخیر اجراِی برنامٔه آزادسازِی اقتصادی
هـا"، فـقـر و  یارانـه زیر ناِم "هدفمندِی  -المللی پول و بانک جهانی بین

نابودی بنیادهای تولیدی را باعث گردیده است، و مهاجرت از روستا به 
های صنعتی و  روزی کارگران شهرک حاشیه شهرها و نیز بیکاری و تیره

کوچ آنان به حاشیه شهرها را سـبـب شـده اسـت. بـنـابـرایـن، عـامـل گسـتـرش  ادامه  رويدادهاي ايران ...
ای است که از سویی برای اقلیتی کـوچـک  های ضدمردمی نشینی، سیاست حاشیه

ثروت به ارمغان آورده و از دیگر سو برای اکثریت مردم فقر را در چهارگـوشـه کشـور 
نشینی، ما با معضل افراد  گسترانده است. فراموش نکنیم که، عالوه بر پدیدٔه حاشیه

رویـیـم. زمسـتـان  شوند نـیـز روبـه ها شناخته می خواب" نام "کارتن خانمانی که با  بی
گذشته بود که مسئوالن اعالم کردند: "در حاشیه جلسه شورای شهر پیشنهاد شـد، 

ها در پایتخت ایجاد شود... فصل سرما آغـازشـده و مـا  خواب قرارگاه مرکزی کارتن
 توانیم منتظر صدور مجوز باشیم." نمی

خواب از سـوی  هزار کارتن ٢۵٠بیش از  -مطابق آمار رسمی -تنها در شهر تهران
شان کودکان و زنان نیـز  که در بین -خانمان اند. هزاران بی شهرداری شناسایی شده

ها سپـری  در شهرهای تبریز، رشت، همدان، و اصفهان روزها را در خیابان -هستند
 خوابند! گذارند و می بالین می ها سر به ها را  در درون یا روی کارتن کنند و شب می

خوابی) محصول سیاست و عـمـلـکـرِد رژیـم  خانمانی (کارتن نشینی و بی حاشیه
 فقیه است. گرای والیت ضدمردمی و واپس

 
 شوند! سوِد تجار عمده اصالح می ها  کمرگی به تعرفه

ها و اصـالح نـظـام بـانـکـی و  باتوجه به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه
های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلـی  گمرکی، در سال جدید، تجار عمده و شرکت

اند. رشد واردات به کشـور از زمـان اجـرای  تدارک دیده  طورِگسترده برای واردات به
نحو محسوسی اقتصاد ملی را تحت تأثیر ویـرانـگـرش  برنامٔه آزادسازِی اقتصادی به
ها، واردات کـاالهـای لـوکـس و مصـرفـی ابـعـاد  قرار داده است. باوجود تحریم

 اند و امروزه به معضلی اساسی فرا روییده است. ای یافته کننده نگران
، گمرک جمهوری اسالمی گزارشی از بـازرگـانـی خـارجـی ٩٣در اوایل اسفندماه 

ماه  ١١، در این زمینه نوشته بود: "طی ٩٣اسفندماه  ٣انتشار داد. خبرگزاری ایسنا، 
میلیون دالر انواع کاال دادوستد شـده  ۵۶۴میلیارد و  ٩۴]  ٩٣ماِه ساِل  ١١گذشته [

میلیون دالر انواع کـاال وارد کشـور  ٢۵٨میلیارد و  ۴٨ماهه موردنظر،  ١١است. در 
 درصد رشد داشته است." ١٢٫۵شده است و واردات نسبت به قبل 

تراِز بازرگانی جمهوری اسالمی کماکان منفی است و واردات بـیـش از صـادرات 
کشور بوده و روند تضعیف صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد. مـطـابـق بـرآورِد 

درصـد واردات  ٨٠های گمرک جمهوری اسالمی،  رسمی مرکز آمار، و نیز گزارش
مربوط به کاالهای مصرفی است. گمرک در گزارش خود اعالم داشته اسـت کـه، 

اند از: گندم، وسـایـل نـقـلـیـه و خـودروهـای لـوکـس  عمده وارداِت کشور عبارت
آمریکایی، اروپایی و ژاپنی، برنج، ذرت، وسایل و لوازم آرایشی، سویا، دکوراسـیـون و 
مبلمان! برخالِف تبلیغات پرسروصدا پیرامون تقویِت تولید و صـنـایـع کشـور، رژیـم 

زدایـی  فقیه و دولت روحانی در چارچوب آزادسازِی اقتصادی، در مسیِر مقررات والیت
زیِر نام اصالِح قوانین گمرک و تطبیق آن بـا مـقـررات  -های گمرکی و حذِف تعرفه

 اند. های مشخصی برداشته گام -سازمان تجارت جهانی
گزارش دادند: "برنامه اصالح ردیف تعرفٔه  ٩٣اسفندماه  ۵های همگانی در  رسانه

، تقدیم دولت شد." در این گزارش تأکید شده است که، وزیـر ٩۴واردات برای سال 
وگـوی دولـت و بـخـِش  صنعت، معدن و تجارت پس از پایان جلسه شورای گـفـت

تعرفٔه اصـالحـی واردات بـه  ١۵٠٠خصوصی، با حضور در میان خبرنگاران گفت، 
شود و در مواردی که تعرفه بدون علت باال بودند آن را تعدیل کردیم  دولت تقدیم می

دیـگـر،  عبارت تا جلوی واردات قاچاق گرفته شود و واردات (قانونی) تسهیل گردد. به
هـای وابسـتـه بـه سـپـاه و  سوِد منافع تجار عمده و شـرکـت های گمرکی به تعرفه

 شوند. بنیادهای انگلی پایین آورده می
سوِد منافع سرمایه بزرگ تجـاری،  ها به زمان با ارائٔه طرح کاهش و تغییر تعرفه هم

بـا اعـتـراض بـه  -یعنی کانون صنفی تولیدکنندگان تایر ایـران -انجمن تایر ایران
های گمرکی، اعالم داشت که، فـقـط  های دولت در کاهش و اصالِح تعرفه سیاست

درصدی داشته که ایـن امـر  ١۵١، واردات تایر به کشور رشِد ١٣٩٣ماهٔه سال  ٩در 
هـا  های وابسته به آن موجب ورشکستگِی صنعتگران و تولیدکنندگان تایر و مجموعه

، گـفـت: ٩٣اسـفـنـدمـاه  ۴گردیده است. یکی از دبیران این انجمن بـه ایسـنـا، 
ای به واردات تایر هستنـد. واردات  "تولیدکنندگان خواستار عدم اختصاص ارز مبادله

ازاین تولیدکننـدگـان شـکـر و  تایر کمر تولیدکنندگان داخلی را شکسته است". پیش
های متعدد قند در سراسر کشور، علـت کـاهـش  تپه و کارخانه نیشکر هفت  کارخانه

تولید و رکود واحدهای خود را، حجِم گستردٔه واردات شـکـر بـه کشـور بـا کـمـک 
بهرٔه سیستم بانکی به تجار عمده اعالم کـرده بـودنـد. بـایـد  های طوالنی و کم وام

 ٢٠١۵گزارش وزارت بارزگانی آمریکا، در دوماهٔه نـخـسـت سـال  یادآور شد که، به
درصد رشد داشته است. همچنیـن مـطـابـق  ٢٣میالدی، صادراِت آمریکا به ایران 

 آمار، صادرات آلمان، انگلیس، و فرانسه (به ایران) نیز افزایش داشته است.
اینک با آغاز سال جدید و در چارچوب برنامٔه آزادسازِی اقتصادی، قوانین گمرکـی

کـنـنـد. ایـن اصـالحـات  اصالح و تغییر می -بهانٔه حذف قوانین دست و پاگیر  به -
زیاِن تولید داخلی و منافع ملی کشور  شدت به سوِد منافع سرمایٔه بزرگ تجاری و به به

 است!
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عمل درآمدنِی یک کشور  های کنونی و به ها بتواند سود ببرد. توانایی آن
توانند بسیار متنوع باشند و کـارکـردهـای ویـژه داشـتـه بـاشـنـد.  می
سیاسـی] یـک  توان به ظرفیِت ژئوُپلیتیکی [جغرافیایی طوِرمثال، می به

هـایـی کـه کشـوری بـر زمـیـنـٔه وضـعـیـِت  یعنی آن مـزیـت -کشور
اشـاره کـرد. چـنـیـن  -ای که در آن قـرار گـرفـتـه اسـت جغرافیایی

اعـم از جـغـرافـیـایـی، سـیـاسـی،  -هایی، عنصرهای ارتباطی مزیت
های مـخـتـلـف را  یک کشور با کشورها و قاره -اقتصادی، و فرهنگی

لـحـاِظ  هایی را دراختیار داشته باشد که بـه گیرد، ازجمله: آبراه دربر می
اند، بتواند در بازرگانِی جهانی نقشی عمده ایفا کند،  ونقل پراهمیت حمل

یی از  ای داشته باشد، گستره بتواند ازنظر تأمین انرژی در جهان ویژگی
لحاِظ جغرافیـایـی بـهـتـریـن،  ای را دراختیار داشته باشد که به خشکی
های نفت و گاز را  لوله ترین مسیر برای عبور شاه ترین، و اقتصادی کوتاه

بتواند دراختیار بگذارد، و یا همسایگانش را، ازنظر تأمیِن آب و یا بسـتـر 
خود وابسته کند و یا زیر تـأثـیـر خـود قـرار  های عمده بتواند به رودخانه

عـمـل درآیـنـد  صورت سـودمـنـد بـه توانند به هایی که می دهد. توانایی
همچنین، تأثیِر فرهنگی، تاریخی، مقدار جمعیت، و یا رشد صنعتـی و 

توانند بـاشـنـد.  ای و یا جهانی می ای اثرگذار در اقتصاد منطقه بازرگانی
شـرط وجـوِد  بـه -هـا مسئلٔه مهم این است که هرکدام از این تـوانـایـی

تـوانـنـد بـه  مـی -مدار و عملکردی صـحـیـح ای عقل سیستم سیاسی
اجتـمـاعـی در جـهـت  هایی اقتصادی هایی دیپلماتیک، فرصت مزیت

سازِی زمیـنـٔه رشـد  تحول پتانسیل طبیعی جمعیتی و انسانی، و فراهم
 اجتماعی کشور منجر شوند. جلو مدل اقتصادی مند و روبه قانون

های ژئوُپلیتیکی از مـوقـعـیـت  لحاظ مزیت با توجه به اینکه ایران به
ممتازی برخوردار است، و همچـنـیـن بـا تـوجـه بـه اسـتـعـدادهـای 

 ٧۵طبیعی، انسانی، منابِع سرشار انرژی، و بـازاِر چشـمـگـیـر  اقلیمی
کشـور  -گرا و مـلـی در صورت درپیش گرفتن سیاستی عقل -میلیونی

ای قدرتمند و عاملی برای صلح و ثبات در  توانست قطب اقتصادی می
فـقـیـه بـا درپـیـش گـرفـتـِن  منطقه باشد. امـا سـران رژیـم والیـت

هـا،  افزا، و ناهمخوان بـا واقـعـیـت ای ارتجاعی، تشنج خارجی سیاست
 در وضعیتی قرار گرفته

ً
اند که جز ایفـای نـقـش در سـنـاریـویـی  عمال

یی در بـرابـر خـود  امپریالیستی برای اجرا در منطقٔه خاورمیانه راِه چاره
ای، گـردن  های فرقه بینند، و این نیز، در ادامه، جز ورود به جنگ نمی

ناپذیر بازتقسیِم منطـقـه، و یـاری بـه اسـتـمـراِر  نهادن به امر اجتناب
رو داشته باشـد.  ای پیِش  تواند آینده هژمونِی امپریالیسم در منطقه، نمی

انگـیـزی  اینکه به چه دلیلی سران رژیم چنین گزینٔه ضدملی و مخاطره
اند، به ماهـیـِت  های متعدد موجود برای کشور برگزیده را از میان گزینه

شود. برگزیدِن سیاسِت دامن زدن بـه  این رژیم و ساختاِر آن مربوط می
های  که اکنون یکی از کانون -ای در منطقه خاورمیانه های فرقه جنگ

هـا، بـحـران، فـقـر، و  و ورود به این جنگ -عمدٔه تنش جهانی است
زمان را برای مردم و زحمتـکـشـان  ناپذیر و طوالنی ای جبران شوربختی

 همراه خواهد آورد. مان به میهن
های منطقه در درازمدت در چه مسـیـری تـداوم پـیـدا  اینکه تحول

های زحمتکش رقم خواهند زد،  یی را برای خلق خواهند کرد و چه آینده
یک از نیروهای اجتمـاعـی و یـا  بستگی به این خواهد داشت که کدام

های اجتماعی در کشورهای قدرتمند و دارای نفوذ، کـه  قشرها و طبقه
سـیـاسـی کشـورهـای واقـع در آسـیـاِی  کـنـنـدٔه اقـتـصـادی تعییـن
درنـهـایـت، قـدرت  ایران در غرب آسیا واقع اسـت)،اند ( غربی جنوب

دست خواهند گرفت. در ایـن رابـطـه بـه بـرخـی  دولتی و اجرائی را به
 اندازیم. های خاورمیانه نگاهی می روندهای تأثیرگذار در تحول

 
 بحران در خاورمیانه:

توان به دو بـخـش  طوِرعمده می بحران در کشورهای خاورمیانه را به
هـای  بحـران” و “  های ساختاری بحران” های:  تقسیم کرد و زیر عنوان

“ های سـاخـتـارِی  بحران” ها نام برد.  ، از آن“ جویانه] هژمونیک [سلطه
بحراِن فروپاشِی زیر ساختارهای اقتصـادی  -کنونی را در دو دستٔه الف

بحراِن فروپاشِی ساختارهای دولتی و خأل قـدرت و  -و اجتماعی، و ب
 کنیم. جایگزین کردِن آن با ساختاری تازه، بررسی می

 
   بحراِن فروپاشِی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی -الف

داری و جـایـگـزیـن  این بحران نخست در فروپاشِی سریع اقتصاِد سنتِی پیشاسرمایه
کردِن آن، در طول زمانِی چند دهه پس از جنگ جهانی دوم، با اقتصادهای مبتنی بـر 

طوِرعمده غیرتولیدی ریشه داشتـه اسـت.. مـوج  دارِی مخدوش و به های سرمایه نظام
رشـد، در  بعدِی بحران فروپاشِی ساختارهای اقتصادهای بسیاری از کشورهای درحـال

های تعدیل نـولـیـبـرالـِی اقـتـصـاد در  طول سه دهٔه اخیر، از تحمیِل ویرانگرانٔه برنامه
شدن" بنا بر الگوِی "اقتصاد آزاد" برآمده است. ریزش دائمِی مرزهـای  چارچوب "جهانی

گسیختٔه کاالهـای  های مالی پرقدرت و وارداِت لجام ملی درزمینٔه ورود و خروج سرمایه
موازات ناتوانِی دولت در حمایت کردن از تولیدات ملی و بـازار داخـلـی، و  مصرفی، به

هـای  تسلِط سیاسی، ایدئولوژیک، و طبقاتِی نیروهای نولیبرال در این کشورها، از دلیـل
اصلی فروپاشِی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه اسـت. فـروپـاشـِی ایـن 

ای  کرده است، نیروِی جمعیتـی“  آزاد” ای عظیم را  اقتصادها، در عمل، نیروِی جمعیتی
بایست در مرکزهای کارِی جدید جذب گردند و منابع درآمدِی جدیدی را فـراهـم  که می

ای جـدیـد را نـیـز بـایـد  آورند، و در امتداد آن، طبیعی است که ساختارهای اجتماعی
جایگزین ساختارهای اجتماعی پیشین کنند. الگوی "اقتصاد بازار"، بنا به ماهیـِت آن، 

هایی ندارد، و نخواهد داشت، تا چنین شرایطـی را در سـطـح مـلـی و  چنان ظرفیت
ریـزی  صورتی موزون بتواند فراهم کند. اقتصاِد کشورهای خاورمیانه در غیاب برنامـه به

به انبـاشـِت  -های نولیبرالِی اقتصادی زیر تأثیر تعدیل -اش مدوِن ملی، در بهترین وجه
انـد کـه  هایی بسیار سودآور منـجـر شـده ها در بخش ها و فعال شدن آن سریع سرمایه
انـد. ایـن  گذار را جوابـگـوی نـبـوده های درحال درنگ و بنیادِی این جامعه نیازهای بی

ای ناموزون و کم ثبات انجامیده است، و درنتـیـجـه،  اجتماعی فرایند، به رشِد اقتصادی
صـورت  بحراِن ناشی از فروپاشِی ساختارهای اقـتـصـادی و خـأل بـرآمـده از آن بـه

 انفجارهای اجتماعی بروز پیدا کرده است.
 
ِن  بحراِن فروپاشِی ساختارهای دولتی و روبناِی سیاسی -ب آمد پدید  و 

شود که در ساختارهای اجـتـمـاعـی و اقـتـصـادی  خأل قدرت، از تغییرهایی ناشی می
اند. ازآنجاکه این تغییرها تدریجی، طبیعی، و برآمـده از  کشورهای خاورمیانه روی داده

بروِز  ها نیز بسیار شتابناک و نامتوازن بوده است، به اند و ِسیِر آن های درونی نبوده عامل
شـونـد.  پیوندِی روبنای سیاسی با زیرپایٔه اقتصادی، دچار مـی تضاِد ناهمخوانی و ناهم

توانند تغییرهای اجتماعی و اقتصادِی شتابناک  درنتیجه، روبناهای سیاسِی موجود نمی
ای جـدیـد  ها، در قالب روبنای سـیـاسـی را تاب آورند و یا با هماهنگ کردِن خود با آن

جای بگیرند. از طرف دیگر، چون روبناهای سیاسی موجود، بنا به ماهیـتـشـان، تـواِن 
هـای  پاسخگویی به وضعیِت موجود را ندارند، با انفجارهای اجتماعی و خـیـزش تـوده

بـایـد طـی  هایی که مسیری پر از پیچیدگی و تناقض را می انفجارها و خیزش -ناراضی
 شوند. رویاروی می -کنند

هاست در تنـگـنـا و  در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نیروهای ملی سال
انـد،  سیستمـاتـیـک سـرکـوب شـده طورِ  خواه نیز به زیر فشارند و نیروهای چپ و آزادی

اند، بلـکـه  فقط از تنگنا و فشار مصون مانده گرا و ارتجاعی نه که نیروهای اسالم درحالی
طوِرمستقیم حمایـت و نـیـز تـقـویـت هـم  های پرقدرت در خاورمیانه به از سوی رژیم

طـبـقـٔه کـارگـر و  -طـوِرعـمـده بـه -های این کشورها را اند. بافِت جمعیِت جامعه شده
بورژوازِی سنتی و  های خرده قشرهای زحمتکشان شهری و روستایِی غیرمتشکل و الیه

 دهند. مدرن تشکیل می
به پـاگـرفـتـِن روبـنـای  -بسیاری دالیل به -فروپاشِی روبناِی سیاسی در این کشورها

ای پویا و باثبات داشته بـاشـد، مـنـجـر  پیوندی ای که بتواند با شرایط جدید هم سیاسی
نشده است. این روبناهای سیاسی جدید، از اتحاِد داوطلبانه و دمکراتـیـِک قشـرهـا و 

پـیـونـدِی پـرثـبـات نـهـادهـاِی  اند، بنابراین، به هـم های اجتماعی شکل نگرفته طبقه
انجامند. در چنین شرایطی، خأل قـدرِت  ای جدید، نمی حکومتِی جدید با بافت طبقاتی

گـردد. تـجـربـه نشـان  آید که تضادهایی اجتماعی را موجـب مـی وجود می سیاسی به
حلی برای ایـن  ماندگِی سیاسی، مسیِر یافتِن راه دلیل عقب دهد که در خاورمیانه، به می

هـای  ها و سرانجام حتـی جـنـگ سوی بروِز تنش طوِرعموم، به تضادهای اجتماعی، به
ای ویرانگر منتهی شده است. در چارچوب ایـن وضـعـیـت،  ای، مذهبی، و طایفه فرقه

یا در بهـتـریـن  -برنامه های بی های خودجوش، و حرکت انفجارهای اجتماعی، جنبش
برای کسب قدرت و عاری از دیدگاه و راهـبـردی  -های تاکتیکی حالت آن تنها حرکت

های  دلیِل سرکوب شدید نیروهای مترقی و چپ از سوی رژیم دهند. به مترقی، روی می
های سیاسی و نظامِی پیرامون  های خودجوش مورِداشاره و حرکت سکوالر، این جنبش

ها در چند دهٔه گذشته، زیر نفوذ و سرکردگِی اسـالم سـیـاسـی و ارتـجـاعـی قـرار  آن
شان مبتنـی بـر تـفـرقـه  اند. نیروهای امپریالیستی همواره برای پیشُبرِد سیاست گرفته
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مـوازاِت آن  و بـه -گـرا بینداز و حکومت کن با تشویِق نیروهای اسـالم
از این نفوذ و سـرکـردگـِی  -ای و مذهبی های فرقه دامن زدن به جنگ
 کنند.  اند و می برداری کرده اسالم سیاسی بهره

 فارس و شمال آفریقا ، در منطقٔه خلیج“هژمونی”بحراِن 
حاضر بـا  خارجِی کشورهای منطقه درحال بحران دیگری که سیاست

هـای  تواند بـه درگـیـری است که می“  هژمونی”رو است، بحراِن  آن روبه
های نیابتی دامن بـزنـد و  صورت جنگ ای به ای، مذهبی، و طایفه فرقه

ای منجر گـردد.  حتی به جنگ بین کشورهای منطقه و یا جنگ منطقه
هـای  ها ترکیه، در مقام قـدرت و در کناِر آن -ایران و عربستان سعودی

در “  هـژمـونـی” هـای زایـش بـحـراِن  طوِرعمده، کانون به -ای منطقه
تـوانـد  های بحران مـی های برآمده از این کانون اند، که تنش فارس خلیج

سرعت تا شمال آفریقا و غرب آسیا دامنه پیـدا کـنـد و  فارس به از خلیج
 بگسترد. 

در پی روی کار آمدن نیروهای ارتجاعی در ایران و سرکوب انقالب و 
نیروهای مترقی و آزادی خواه شـرکـت کـنـنـده در آن،  حـاکـمـیـت 

ای جدید دست به تـالش نـزنـد.  یابی به هژمونی استبدادی برای دست
حاکمیِت استبدادی ،  برای توجیه دیکتاتوری خود، ایدئولوژِی مذهـبـی 

خدمت گرفت و سهم بزرگی از قدرت سـیـاسـی را بـه روحـانـیـِت  را به
گرا تفویض کرد، و ازاینجا، اسالم سیاسی در کشور ما وارد مرحلـٔه  واپس

جدیدی شد. با مسلط شدن ایدئولوژِی مذهبی بر حکـومـت، بـورژوازِی 
 
ً
تجاری که پیوندهای گسترده و دیرینه با روحانیت داشت (مـخـصـوصـا

داران بازار) در اقتصاد سیاسی سهم اعظـم را  های سنتِی سرمایه بخش
همراه روحانیت، در هرم قـدرت  به  دست آورد و نمایندگان سیاسِی آن، به

حاکمیت تسلط بالمنازع پیدا کردند. بورژوازِی بوروکراتیِک برخاسـتـه از 
جـنـگ، “که سیاست خـانـمـانسـوز  -صفوف نیروهای نظامی و امنیتی

و سرکوب نیروهای ملی و دموکراتیک را پـیـش بـرده  ”جنگ تا پیروزی
گیری از قدرِت سیاسی و باهدف سلِب مالکیت از امـوال  با بهره -بودند 

ملی و دولتی و استفاده از رانت و دست زدن بـه اخـتـالس و خـزانـه 
ای دیگر و در پیوندی تنگاتنـگ بـا  داری سرمایه دزدیدن، در مرتبٔه کالن

ها و  داری تجارِی نامولد، اقتصاد کشور را در چنگ گرفت. جناح سرمایه
فقیه، با انواع و اقسـام  دهندٔه رژیم والیت های کلیدی تشکیل شخصیت
های عظیم دولتی، بـه  المنفعه و دریافِت بودجه ظاهر عام های به شرکت

ای پرقدرت تبدیل شدند. حاکمیت رژیم مسلط بر کشـور  طبقٔه بورژوازی
حال با چنین ماهیتی و مسلح به "ایدئولوژِی اسـالم سـیـاسـی"،  ما تابه

هـای  ای خود بوده اسـت. دخـالـت دنبال دستیابی به هژمونِی منطقه به
هـا، وخـامـت  امپریالیستی در منطقه و خأل قدرِت متأثر از این مداخـلـه

 بحران هژمونیک در منطقه را افزایش داده است.
 

 “خاورمیانٔه جدید”نقِش امپریالیسم و بازیگراِن طرح 
هـای  یکی از قدرت -دوازده سال پیش رژیم ضدمردمی صدام حسین

با مداخلٔه امپریالیسم  سقوط کرد. این تغییِر سـریـع  -محوری در منطقه
باره بدون دخیل بودن مردم عراق در  تعـیـیـن سـرنـوشـت شـان  و یک

وسیلٔه دولت جـورج بـوش،  شده به بندی صورت گرفت. حاکمیت سرهم
وجود آورد تا بتواند وحدِت مـلـی  ای در عراق به نتوانست روبناِی سیاسی

پـاشـیـده شـد. در  کشور را حفظ کند، و درنتیجه، کشور در اساس ازهم
های امـپـریـالـیـسـتـی  وسیلٔه مداخله لیبی نیز  حکومت معمر قذافی به

سقوط کرد، و اینک اوضاعی بر این کشور حـاکـم شـده اسـت کـه از 
بارتر است. رژیم بشار اسد در سوریه هم در رونـدی  اوضاع عراق فاجعه

ای، کنترِل بیـش از  های امپریالیستی و منطقه شدت متأثر از مداخله به
نیمی از کشورش را از دست داده است. فروپاشِی ساختارهای حکومتـی 

هـا،  هایی ملی و دمکراتیـک در آن این کشورها و فرا نروئیدِن جایگزین
شان منجر شـده اسـت،  تنها به خأل قدرت در چارچوب مرزهای ملی نه

هـای  وجود آورده اسـت کـه تـعـادل مـیـان قـدرت بلکه شرایطی را به
باید بازتعریف شود. از  ای، می های منطقه ای، و یا هژمونی قدرت منطقه

شاِخ آفریقا تا افغانستان، نفوذ و تسلط طیِف گوناگونی از اسالم سیاسی
در یـک دهـه گـذشـتـه،  -فقیه تا نوع تـکـفـیـرِی آن از نوع والیت -
های مستقیم نظامی آمریـکـا و مـتـحـدانـش  طوِرعام، نتیجه دخالت  به

 باهدف "تغییر رژیم" بوده است.
های آغـازیـن و گـذاِر  اش، هنوز مرحله این بحراِن هژمونیک، در وضعیت کنونی

مـتـأثـر اسـت. در “  خاورمیانٔه جـدیـد” کند و از طرح آمریکایی  اش را طی می پیچیده
یـی از نـیـروهـای ارتـجـاعـی و  های پرشتاب در منطقـه، مـجـمـوعـه کانون تحول

بـنـا بـه  -های درگیر در آن اند و هر یک از طرف امپریالیستی کنشگران این بحران
فقیه تا قبل از شـروع  اند. رژیم والیت به این بحران وارد شده -هایشان ماهیت و هدف

گرِی سلطان نشـیـن  سال پیش با آمریکا با واسطه ۵اش از  مذاکرات مافوق محرمانه
عمان، در تمامی دوران حیات خود نشان داده است که مسیِر حرکتش نه در طـریـق 
پیشگیرِی از بحران، بلکه حرکت بر محوِر بحران بوده است، و دلیل اصلـِی آن نـیـز 

اش بوده است. اما این تنها دلیِل رژیـم بـرای  های داخلی تالش برای غلبه بر بحران
ای نیست. اشاعٔه ایدئولوژی اسالم سیاسی و حـفـظ مـنـافـع  ورود در بحران منطقه

طبقاتی نیز در این ورود نقش بسیار دارند. برای مثال، روحانیت مرتجِع مـتـصـل بـه 
فقیه در حوزٔه علمیه قم، تمایل بسیار دارد تا بر حوزٔه نـجـف نـیـز تسـلـط  رژیم والیت

سال گذشته، کارنامٔه سـیـاهـی در  ٣۶داشته باشد. این بخش از روحانیت شیعه، در 
تـریـن  ور کردن جدال دیرینٔه شیعه و سنی داشته است. امـا عـمـده تالش برای شعله

توان با امـر حـفـاظـت و گسـتـرِش مـنـافـع  ای را می دلیِل ورود به این نزاع منطقه
های قدرت در درون رژیم والیی مرتبط دانسـت.  اقتصادی، سیاسی، و طبقاتِی جناح

نظامی در ایران، که بر سیاسـت و  -دارِی تجاری و بورژوازی بورکراتیک سرمایه کالن
اقتصاد کشور تسلط دارند، به سلطه بر بازرگانِی پرسود منطقه و بازارهای بکر و مستعد 

نظامی نوپا، یعنی سپـاه  -آن توجه فراوانی دارند. از سوی دیگر، بورژوازِی بوروکراتیک
پاسداران و بسیج، دارای توان امنیتی و نیروی قـهـرآمـیـز قـدرتـمـنـدی در بـرخـی 

هـای مـهـمـی از  ای در عرصه کننده کشورهای منطقه است، و بنابراین، نقش تعیین
ها است کـه زمـیـنـه را  خارجِی جمهوری اسالمی داشته است.. همین دلیل سیاست

 فقیه در منطقه فراهم کرده است. های نظامِی ماجراجویانه رژیم والیت برای مداخله
فروپاشِی کلیه ساختارهای حکومتی در عراق و لیبی و بحران در سوریه و باال رفتن 

اند که عـربسـتـان سـعـودی،  موجب شده -در دو دهٔه گذشته -قیمت نفت صادراتی
دسـت آورد کـه  ای به لحاِظ مالی و سیاسی، در میان کشورهای عربی جایگاه ویژه به

حدوحساب صدها میلیارد دالر از  قیاس با گذشته نیست. عربستان با پخش بی قابل 
درآمـِد مـنـطـقـه،  های اخیرش بین کشورهای پرجمعیت و کـم درآمدهای نفتِی سال

ها یارگیری کند و بدین ترتیب به ایـن  ازجمله مصر و پاکستان، توانسته است از بین آن
ای  تواند خود را همچون قدرتی منـطـقـه توهم دامن زده است که این رژیم مرتجع می

 تعریف کند.
یـی  فقیه بـا رژیـم اردوغـان در تـرکـیـه، رابـطـه از جانب دیگر، رابطٔه رژیم والیت

فقیه ایران را به افـالس،  های اخیر که رژیم والیت شده و پایدار نیست. در سال تعریف
چنگ آورد و مسیـِر  ورشکستگی، و انزوا کشید، ترکیه بسیاری از بازارهای منطقه را به

غیراز کسب گـاز ارزان از طـریـق  های نفت و گاز گردید. به عبوِر بسیاری از خط لوله
گـری بـرای دور زدِن  های ایران و واسطـه ایران، بورژوازِی مالی ترکیه از ِقَبل تحریم

ها، سودهای هنگفتی نصیب خود کرده است. مبالغ عظیمـی کـه از خـزانـه  تحریم
وسیلٔه سران درجه اول رژیم والیی در ایران بـه  ای به های افسانه ها و اختالس دزدی
های ترکیه سرازیر گردید، کمک بزرگی به نجات سیـسـتـم مـالـی ایـن کشـور  بانک

(ترکیه) از بحراِن رکود اقتصادی کرد. دولت ترکیه، عضو پیـمـان نـاتـو، آشـکـارا بـا 
سابقٔه آن، از مـیـان رقـیـبـان  های رژیم ایران و انزوای بی ضعف گیری از نقطه بهره

ها رابطـه نـزدیـک  جمهوری اسالمی، ازجمله دولت آذربایجان، یارگیری کرده و با آن
خصوص متحد استراتژیـک و  به -دارد. نقش مخرِب امپریالیسم آمریکا و متحدانش

برانگـیـز  گفته، بسیار تأمل های پیش در دامن زدن به بحران -اش، اسرائیل ای منطقه
است. امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، در راستای سیاست برپایِی طرح "خاورمیـانـٔه 

بینند. هـدِف  هایشان و بازبینی در نوِع متحدانشان را تدارک می جدید"، بازچینِی مهره
ای دارد.  آمریکا، تسلط سیاسی و اقتصادی بر منطقه است، و دو ُبعِد جهانی و منطقه

ُبعِد استراتژیک و جهانِی آن تسلط بر منابع عظیم نفتی ایـن مـنـطـقـه و زیـِر فشـار 
و حتی ژاپن و اتحـادیـه اروپـا در “  بریکس” گذاشتِن چین و روسیه و کشورهای گروه 
وجـود آوردِن  ای سیاست امـپـریـالـیـسـم، بـه رابطه با منابع انرژی است. ُبعِد منطقه

های جدیدی است تا کانوِن تشنج را از مرزهای اسرائیـل دور کـنـد و در  بندی جبهه
یی انباشته از دالرهای نفتی، متمرکز کند.  فارس، منطقه های دیگری مثل خلیج نقطه
تواند منبع درآمدهـای  فارس می های سیاسی و نظامی در حوزه خلیج گیرِی رقابت اوج

متحده آمریکا باشد که دربردارندٔه چهل در صـد  هنگفتی برای صنایع نظامی ایاالت
ای  فارس و خـاورمـیـانـه، آیـنـدٔه پـرحـادثـه کل صنایع این کشور است. منطقٔه خلیج

 کننده است.  روی دارند. مسیر این حوادث نگران پیِش 
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نویسد:"متأسفانه از آغـاز روی کـار آمـدن دولـت، بـرخـی  ارتباط می
کردنـد  انتظارات مردم از مذاکرات را بسیار باال بردند و طوری وانمود می

ها تمام مشکالت اقتصاد ایران حل خـواهـد شـد.  که گویا با لغو تحریم
ها باعث شد که ذهنیت مردم به این سمت برود کـه از روز  این صحبت

کار رسمی کشور، با کاهش چشمگیر قیمت دالر و  فروردین، آغاز به ١۵
رو خواهیم شد که این اتفاق نیفتاد." میـرمـطـهـری در ادامـٔه  طال روبه

مقالـه، بـا اشـاره بـه مـبـهـم بـودن نـتـیـجـٔه نـهـایـی مـذاکـرات، 
شکل بگیرد، مسئـلـٔه دیـگـری کـه  که توافقی هم :"درصورتی نویسد می

بسیار اهمیت دارد این است که حتی در صورت تـوافـق جـامـع، بـایـد 
 ریزی دولت برای اقتصاد را بررسی کرد." منتظر ماند و برنامه
نویسد، وزیر اقتـصـاد  گزارشی می ماه، در  فروردین ١٧روزنامٔه رسالت، 

انگارانه است که فـکـر کـنـیـم بـا حـذف  نیز اذعان کرده است:"ساده
 شود." ها، همه مشکالت ما حل می تحریم

جـمـهـور، در ایـن رابـطـه  مسعود نیلی، مشاور اقـتـصـادی رئـیـس
تنها در میان عامٔه مردم که برخی مدیران نیـز  حاضر نه گوید:"درحال می

شـود، در  ای، همه مسائل کشور حل مـی کنند با توافق هسته تصور می
حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تـحـریـم 
َبر  ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان

بینی کاذب شدن ممکن است ظرفـیـت  خواهد بود. بنابراین دچار خوش
 ماه].  فروردین ٢١تحمل جامعه را سرریز کند" [خبرگزاری مهر، 
جـمـهـور هـم مـعـتـقـد  اسحاق جهانگیـری، مـعـاون اول رئـیـس

شود.  باره لغو می ها یک وجود آمده که با توافق، تحریم است:"توقعاتی به
مثابه افزایش مطالبات مردم اسـت  هایی به به اعتقاد من چنین برداشت

 جا]. شود" [همان های سیاسی دامن زده می که گاهی از سوی گروه
الـلـه سـیـف،  نـویسـد:"ولـی مـاه، مـی فروردیـن ١۶روزنامٔه شهروند، 

گـران  ای نسـبـت بـه تـحـلـیـل کل بانک مرکزی، در مصـاحـبـه رئیس
وجه جلوی پایین آمدن قیمت  هیچ به”دستی کرد و روز شنبه گفت: پیش

الـه سـیـف  این سخن در حالی از سوی ولـی ”گیریم. ارز را در بازار نمی
هـزار  ٣در زمان کاهش نرخ دالر به زیر  ٩٢شود که در سال  مطرح می

تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بـازرگـانـی ایـران 
قیمت سه هزار تومان را برای دالر منطقی عنوان کـرده بـود. بـه هـر 

شده بـود  شکل شایعاتی پیرامون این مسئله در سال گذشته بارها مطرح
 که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند."

همچنین احمد پورفالح، رئیس کمیسیون صنایع اتـاق بـازرگـانـی و 
صنایع و معادن ایران، در گفـتـگـو بـا خـبـرنـگـار خـبـرگـزاری مـهـر، 

تـوانـد تـا  ها برای بهتر شدن شرایـط تـولـیـد، مـی گوید:"لغو تحریم می
حدودی تأثیرگذار باشد، اما بهبود اوضاع تولید، نیازمند تـغـیـیـر نـگـاه 
دولت، بخش خصوصی و تمامی قوا به بخش تولید کشور است. امـا در 

درصد در اقتصـاد  ٣٠ها  توان گفت که لغو تحریم بینانه می شرایط خوش
 ایران تأثیرگذار خواهد بود."
رئیس کنفدراسیـون صـادرات ایـران، عـقـیـده  محمد الهوتی، نایب

دارد:"دولت باید در گام اول، قوانین موجود کشور را پـایـش کـرده و از 
شدت بـر  تورم قوانین جلوگیری کند؛ این در حالی است که دولت باید به

روی تدوین یک قانون کارآمد و مفید در قالب برنامه ششم توسعه تمرکز 
های آینده از اجرای اقـتـصـاد داشـتـه  کند تا تأثیر مناسبی را طی سال

 فروردین]. ٢١باشد" [خبرگزاری مهر، 
بر این موضوع تـأکـیـد “  نامٔه مردم“حزب تودٔه ایران، بارها در نشریٔه 

های موجود بدون شک تأثیری جدی بر زنـدگـی  کرده است که، تحریم
زحمتکشان میهن داشته است، اما ما معتقد بوده و هستیم که موضـوع 

ها در زندگی روزمرٔه مـردم ایـران  ها، و میزان تأثیر آن ها، لغِو آن تحریم
فـقـیـه مـا را از  های اقتصادی رژیم والیـت گیری بدون توجه به سمت

شـده در بـاال، کـه  کند. اظهارنظرهای نقـل جانبه دور می تحلیلی همه
هـای مسـئـول و درگـیـر در  ها از سوی مـقـام ای از آن قسمت عمده

هایـی  های اقتصادی و سیاسی کشور بیان شده است باید نگرانی  مسئله
های مـحـروم بـرانـگـیـزد. ایـن  ای را برای نیروهای طرفدار توده جدی

توانـنـد و  اند که نوعی فرار به جلو می کننده روی نگران اظهارنظرها ازآن
وفصِل بحران اتمی نه تالش برای بـهـبـوِد  باید تلقی شوند. هدف از حل

وضعیت زحمتکشان، بلکه رهایی رژیم از بحرانی است که موقعیتش را 
هـای  سـازِی مـقـام رو کـرده اسـت. زمـیـنـه هایی جدی روبه با مخاطره

گاهی آنـان  حکومتی برای پایین کشیدِن فتیلٔه انتظارات مردم، به دلیل آ

 -های مـوجـود آن در جـهـان باتوجه به نمونه -بینِی آن از وضعیتی است که پیش
بـایـد   فقیه برای پیوند خوردن با سرمایٔه جهانی مـی چندان دشوار نیست. رژیم والیت

یـی  اجرا درآورد که نتیجـه مو به های تجویزشده از سوی سرمایٔه جهانی را موبه نسخه
جز بیکاری و فقر بیشتر برای جویندگان کار در پی نخـواهـد داشـت. ایـن هـمـان 

دهند  یی است که کارشناسان اقتصادی در ایران دربارٔه آن به دولت هشدار می نکته
 و تأییدکنندٔه نظرات ما نیز هست.

وگو با فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، دربارٔه تأثیر مثبت نتیجه  روزنامه آرمان، در گفت
پرسد کـه، از  ای بر روند توسعه اقتصادی، از ایشان این سؤال را می مذاکرات هسته

دیِد او موفقیِت اقتصادی مشروط به چه نکاتی است، که ایشان در جـواب، بـحـث 
گوید:"از منظر اقـتـصـاد  کند و در تشریح و توضیِح آن می گرایی را مطرح می حمایت

های اسمی  شدت متمایل به حمایت نگر به های کوته شود که دولت سیاسی گفته می
شدت از بر عهده گرفتِن مسئولیت در بـرابـر انـجـام  از بخش تولید خود هستند و به

های حقیقی فراری هستند." فرشاد مؤمنی، در بخشی دیگر از سخنانش، بـا  حمایت
اشاره به این مهم که "تا کنون دیده نشده که متصدیان اقتصادی کشور از خودشـان 
این آمادگی و صالحیت را نشان بدهند تا به ما تحلیلی را ارائه کنند و بـگـویـنـد آن 

هـمـیـن  شده و بـه هایی حاصل نژاد براثر چه اقدامات و سیاست کارنامٔه دوره احمدی
بینید که بسیـاری از  خاطر چون کوتاهِی بزرگ در این زمینه صورت گرفت، شما می

حاضر با شیب کمتر همچنان اسـتـمـرار دارد"،  اشتباهات فاحش دورٔه قبلی، درحال
جمهور باید خیلی شفاف از مسـئـوالن  کنم که شخص رئیس افزاید:"من فکر می می

اقتصادی کشور سؤال کنند که این چه ساختار نهادی است که اگر کسی در ایـران 
خانگی را انتخاب کند، درآمد و سود حاصل از ایـن  گذاری درزمینٔه تولید لوازم سرمایه

ورزند؟ در  خانگی مبادرت می سوم کسانی خواهد بود که به واردات لوازم فعالیت یک
گذارِی کشور اتفـاق  چه اتفاقاتی در عرصٔه سیاست ١٣٩٢تا  ١٣٨٨های  فاصله سال

هایی در دستور کار بوده است که در اثـِر آن، بـه گـواه و  گیری افتاده و چه جهت
دار در ایـران  های تولیدی مشکل عالی اشتغال، تعداد بنگاه گزارش دبیرخانه شورای

 اند؟" درصدی را در این فاصله کوتاه تجربه کرده ٧۵٠رشد 
وگـو  علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت حسن سبحانی، عضو هیئت

نـظـر  سال پـرابـهـامـی بـه ٩۴ماه، با اشاره به اینکه سال  فروردین ١۶با خبر آنالین، 
گوید:"البته آنچه روشن است، فضای تجاری کشور است. متأسفانه هم  رسد، می می

ها و هم تبلیغات صداوسیما، [و] هم فضایـی کـه مـا در آن قـرار  مصوبات دولت
گری، تجارت و خریدوفروش است." ایشان همچنین توضیح  داریم، ُمبلِغ کاِر واسطه

کـه  کنند، درحالی داد:"همه قبل از اینکه تولید را تشویق کنند، بازرگانی را تشویق می
باید تولیدی صورت گیرد تا بازرگانی وجود داشته باشد، بنابراین کسانی کـه در ایـن 
زمینه فعالیت دارند، نیز کسانی که دنبال تأسیس بانک برای تجارِت پول و دریافـت 

 شان در روغن خواهد بود." بهره هستند، نان
ماه، با اشاره به ایـنـکـه "بـارهـا  فروردین ١۶جمشید پژویان نیز در روزنامٔه آرمان، 

نویسـد:"...  تأکید کردیم که انتظار زیادی از نتایج این تفاهم نباید داشته باشیم"، می
سال پـیـش بـاز خـواهـد  ١٠چراکه این توافق در بهترین حالت ایران را به وضعیت 

گرداند. با این توصیف باید اذعان کرد که بازهم در آن زمان اقتصاد ایران وضـعـیـت 
مناسبی نداشت و مشکالت درزمینٔه کمبود درآمد دولت و تـرکـیـب درآمـد دولـت 

 وری... همچنان وجود داشت." (اتکاِی ِصرف به درآمدهای نفتی) و پایین بودن بهره
تـوجـهـی از  نویسد:"بخش قـابـل یی، می ماه، در مقاله فروردین ١۶روزنامٔه آرمان، 

مشکالت امروزی ریشه در ساختار اقتصادی دارد، ساختاری که وجوِد درآمـدهـای 
ها دور کرده است. به این مـوضـوع اگـر از  نفتی اصالح آن را از کانون توجه دولت

های شـکـوفـایـی  بینیم که باوجود قرار گرفتن در سال منظر تاریخی نگاه کنیم، می
درآمد نفتی، توسعه چندان موردتوجه قرار نگرفت. این اتفاق موجب شده تا عـوارض 
بیماری هلندی در چند سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران ظاهر شـود. امـروز امـا 

اعتنایی بـه شـواهـد  شود که بی ها تغییر چندانی نکرده است و مشاهده می سیاست
گوییم در حـوزه  ها وجود دارد. وقتی می گذاری ها و سیاست گیری تاریخی در تصمیم

شـده  زمانی که از عمر دولت سپری  دهد یعنی اینکه در مدت اشتغال اتفاقی رخ نمی
های مدیران، کمترین توجه ممـکـن را  است بخِش مولد، برخالف خبرها و مصاحبه

و فعالیت واحدهـای  ٩٣خود دیده است. سهِم ناچیِز تولید در رشد اقتصادی سال  به
 چندان مطلوب این بخش دارد." درصِد ظرفیت، نشان از اوضاع نه ۵٠تولیدی با 

هایی است که در طـول سـه دهـٔه  تیم اقتصادی دولت روحانی متشکل از چهره
گذشته در حیات اقتصادی میهن نقش بسیار مخربی را ایفا کردند. این ِنحلٔه فکری 

ضرِر منـافـع  های ضد تولیدی را به بار دیگر این فرصت را پیدا کرده که ادامه سیاست
ای نـهـایـی شـود و  نفِع سرمایه جهانی پیش ببرد. چنانچه مذاکرات هسته ملی و به
های اقتصادی نیز از دوش مردم ایران برداشته شـونـد، چـالـش نـیـروهـای  تحریم

 باید دوچندان شود. نبـایـد اجـازه  های تدوین مترقی باسیاست
ً
شدٔه اقتصادی قاعدتا

فقیه با بهای فقر و تنگدستی بـیـشـتـر مـردم ایـران  داد استقرار و بقای رژیم والیت
 پرداخت شود.

 هسته اي و ... »تفاهم«ادامه  
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 ١٧شهر حـدود  شهر، گزارش داد. کارخانه نساجی قائم کارگران" در مقابل فرمانداری قائم
سال پیش به بخِش خصوصی "واگذار" شده بود که بعد از چند سال "مدیریِت نـاکـارآمـد، 

 به بخش دولتی بازگشت." بـه
ً
عـبـارت  تعطیل شد"، ولی بعد از "پیگیری کارگران... مجددا

دیگر، در رابطه با کارخانه فوالِد آذربایجان، بعد از دستیابی پایگاِه طبقاتِی فاسِد رژیـم بـه 
یی که روِی زمـیـِن اهـدایـی  های کالن، پس از نابود شدِن شغِل کارگران در کارخانه پول

 -نـفـر از کـارگـران ٧۵٠هـای  علِت چندین ماه اعـتـراض خودشان ساخته شده بود، به
اند  گرایان متوجه شده درنهایت، واپس -شود سال تمام است که تکرار می ٢۵یی که  تجربه

 چنان کارفرماِی خوبی هم نیست. که "بانِک ملت" آن
سازی، بیکار شدِن خیل عظیمی از کارگران اسـت.  یکی از پیامدهای ویرانگِر خصوصی

درصد گزارش  ۴٣سال کشور را  ٣٠ماه، نرخ بیکارِی زناِن زیر  فروردین ٢٣خبرگزاری مهر، 
 ٢٫۵ماه، تعداِد بیکاراِن کشور را "به روایِت مرکز آمـار  فروردین ١۶داد. همین خبرگزاری، 
شده از سـوی  میلیون نفر" ، و همچنین ارقام ارائه ١٠های دیگر تا  میلیون نفر و به روایت

میلـیـون  ١۵٠میلیون تومان... ٧٠تا  ٢٠وزیر کار، ربیعی، برای هزینٔه ایجاد یک شغل را، "
 ١٠میلیون تومان" در صنایِع بزرگ گـزارش داد. خـبـرگـزاری مـهـر،  ٢٠٠٠تومان... و 
های سابق آمارگیری و محـاسـبـات  ، از استفادٔه دولِت روحانی از "همان مدل٩٣اسفندماه 

نژاد، یعنی "شاغل دانستن افرادی که در هفته حـتـی یـک  به همان شیؤه" دولِت احمدی
میلیون بیکار بیشـتـر  ١٠عبارت دیگر، رقِم  ساعت هم کار داشته باشند"، خبر داده بود. به

هـای جـدیـد بـرای  اش "ایجاِد فـرصـت به واقعیت نزدیک است. روحانی، در پیاِم نوروزی
های رژیم برشمرد. وزیِر کار "مـجـمـوع  ویژه برای جوانان عزیز" را  یکی از هدف اشتغال به

هزار میلیارد تومان اعـالم"  ۴اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور در سال جاری را 
میلیون تومان برای هزینـٔه  ١٠٠کرده است. با این وصف، حتی با درنظر گرفتن رقِم پایین 

 ۴٠تواند مشکل  جمهور تنها می های رژیم، رئیس عنوان یکی از هدف ایجاد یک شغل، به
میلیون جمعِت بیکار را حل کند. روحانی، در یکی از سفرهایش به جـنـوِب  ١٠هزار نفر از 

سازی سخـن  ها برای خصوصی سازی آن کشور، از تقویِت ساختاِر صنایِع آب و برق و آماده
، گـفـت: ٩٣شهریورماه  ٢١سازی به خبرگزاری مهر،  کل سازمان خصوصی گفت. رئیس

های مربوط به آب، بـرق و  همین شیوه وارد کار واگذاری سهام شرکت "اگر قرار است به
سازی یک طعم تلخ در ذائقه مردم باقی بـمـانـد."  گاز شویم، ممکن است که از خصوصی

میلیون نفر بیکار در سـاِل  ١٠که مجموع اعتبارهای مربوط به ایجاِد اشتغال برای  درحالی
 ١۶هزار میلیارد تومان اعالم شده است، بـنـا بـر گـزارش خـبـرگـزاری مـهـر،  ۴جاری 
 ۵٠٠هـزار و  ١۶ماه، وزیر نیرو اعالم کرد:"صنعت آب و برق در سـال جـاری  فروردین

دیگر، بعد از چـنـدیـن  عبارت میلیارد [تومان] فقط منابع دولتی دراختیار خواهد داشت." به
هزار میلیارد تومان از منابِع مـلـی و مـردمـی  ١۶٫۵بار افزایِش قیمِت آب و برق و صرِف 

براِی ارتقاء سودآورِی این صنایع، دولِت "تدبیر و امید" درنظر دارد صنایع آب و بـرق را بـه 
 "کارفرمایاِن خوِب" بخِش خصوصی"واگذار" کند.  

زدایی در روابِط کار اسـت.  نابودِی امنیِت شغلِی کارگران یکی از اثرهای ویرانگِر مقررات
ماه، نوشت: "طبق آخرین گزارِش وزارت تعاون، کـار و رفـاه  فروردین ١٨خبرگزاری مهر، 

درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران دارای  ٩٣اجتماعی، در سال گذشته، بیش از 
ماهه منعقـد  ٩ماهه و  ۶ماهه،  ٣صورت  ها به قرارداد موقت و غیردائم هستند... بیشتر آن

شود: "ربیـعـی اسـتـخـداِم کـارگـران بـا  شوند." در گزارِش خبرگزاری مهر افزوده می می
 غیرقانونی دانست و تأکید کرد، دولت با متخلفان در ایـن 

ً
قراردادهای سفید امضا را کامال

ماه،   گزارش داد: "برابر آمارهـا  فروردین ١٠که ایسنا،  کند." درصورتی خصوص برخورد می
کـم  شود، دست ای که درزمینٔه اختالفات کارگری و کارفرمایی تشکیل می پرونده ١٠از هر 

، گـزارش داد: ٩٣مردادماه  ١چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است." ایلنا، 
"برخی کارفرمایان... در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفتـه و قـرارداد سـفـیـد 

شـود را  هایی که بر آنان تحمیل می عدالتی زنی و اعتراض در مقابل بی امضاء، قدرت چانه
گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نـیـسـت... بـرخـی  می

صـورت  خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار... بـه دیگر... از کارگر می
کارگر" کاشی احسان میبنـِد  ۴٠بارٔه  ماه، از "اخراِج یک فروردین ١٨رایگان کار کنند." ایلنا، 

های تجـمـعـی مـتـعـدِد  سال گزارش داد. بعد از اعتراض ٢٠تا  ١٧ای  یزد باسابقٔه" کاری
مـدت  کارگران، کارخانه کاشی احسان میبند کارگران اخراجی را "بـا قـراردادهـای کـوتـاه

ماهه" استخدام کرده است و یکی از کارگران کارخانه به ایلنا گفـت: "مـاجـرا زمـانـی  یک
سال سن به بهـانـه  ۵۵سال سابقه کار و  ١٩شود که قرارداد کارگری با  تر می کننده ناراحت

 شود." باره تمدید نمی یک جذب نیروی کار جدید به
از پیامدهای ویرانگر نابودِی امنیِت شغلی کارگران، تحمیل شدِن مزدی ظـالـمـانـه بـه 

ماه، گزارش داد: "حقوق و دستمزد در ایران یکـی  فروردین ١۵آنان است. خبرگزارِی مهر، 
که با آزادسـازِی  از کمترین مبالغ پرداختی در بیِن کشورهاِی مختلف جهان است." درحالی

فقیه قیمـت اکـثـر  ها"، رژیم ضدمردمی والیت ها با قانوِن ضدملی "هدفمندِی یارانه قیمت
داری  ها در کشـورهـای سـرمـایـه مواِد موردنیاز کارگران و زحمتکشان را معادِل قیمِت آن

  ٢١٢٫۶ کارگران در ایـران را   ٩۴ماه، حداقل مزِد  فروردین ١۵جهان کرده است. مهر، 
 یک

ً
 ٣۴٠٠شانـزدهـِم مـزِد " دالر، یعنی تقریبا

دالری" کارگران در بعضی از کشورهـا گـزارش 

آزادسازِی اقتصاد بر پایٔه دستورهاِی نهادهـای امـپـریـالـیـسـتـی 
هاِی دیـکـتـاتـوری،  المللی پول و بانِک جهانی در رژیم صندوق بین

هـمـراه دارد.  استثماِر بسیار شدیدتِر کارگران و زحمتـکـشـان را بـه
زدایـی در  سازی"، مـقـررات چپاول امواِل ملی زیر عنواِن "خصوصی

ماندٔه مواِد حمایتِی قانوِن کار جـهـِت  محیط و روابِط کار، حذِف باقی
نـفـع  سازِی نیـروِی کـار بـه نابود کردِن امنیِت شغلی کارگران، ارزان

داراِن وطنی و انحصارهای امـپـریـالـیـسـتـی، حـذِف  سرمایه کالن
با ترفندهایی مـانـنـد "هـدفـمـنـدِی  -ها ها و آزادسازِی قیمت یارانه
دهند،  های مختلِف آزادسازی اقتصاد را تشکیل می مؤلفه -ها" یارانه

ای، بـا  های اقـتـصـادی ضـدمـردمـی اما اجراِی یک چنین برنامه
هـای فـاسـد و  تضمین منافِع مضاعِف نهادهای انگـلـی در رژیـم

کشی از زحمـتـکـشـان را  فقیه، بهره ای مانند رژیم والیت استبدادی
شـده  دهد. اثرهای مخرِب اقتصاِد نولیبرالی دیکته غایت شدت می به

المللی پول و بانِک جهانی بر منافِع طـبـقـاتـی  از سوی صندوِق بین
فقیـه  کارگران، و نیز تحمیل باِر پیامدهای فساِد حاکم بر رژیم والیت

 بر زندگی کارگران، موضوِع این نوشته است.
طورکلی، چپاول "قانونِی" امواِل ملی و مردمی  سازی، به خصوصی

داراِن حاکم در تمام کشـورهـایـی اسـت کـه  سرمایه وسیلٔه کالن به
گـذارنـد. ولـی  اجـرا مـی های نهادهای امپریالیسـتـی را بـه نسخه

شیؤه  فقیه، به سازی در حاکمیِت فاسد و دیکتاتورِی والیت خصوصی
گیرد. یکی از تـرفـنـدهـای رژیـم بـرای تـوجـیـِه  والیی انجام می

سازی" این است که: "دولت کارفرماِی خوبی نیـسـت" و  "خصوصی
داری انـگـلـی و  دست مـردم، یـعـنـی سـرمـایـه "ادارٔه امور باید به

سازی" در  داران انجام گیرد." به دو نمونه از "خصوصی سرمایه کالن
ماه، از  فروردین ١٧کنیم. خبرگزاری ایلنا،  فقیه اشاره می رژیم والیت

کارگر فوالد آذربایجان"، پرداخت نشـدِن  ۵٧٠"بالتکلیفی نزدیک به 
ها، و عدِم پرداخِت پاداش و عـیـدِی کـارگـران،  دو ماه از حقوِق آن

 ٣٣٠گزارش داد. این گزارش افزود: "این کارخانه بـا نـزدیـک بـه 
کارگر رسمی در پاییز سال گـذشـتـه تـوسـِط  ٢۴٠کارگر قراردادی و 

گروه بانک ملت و یک شخص حقیقی خریداری شـده اسـت." در 
رابطه با کارخانه فوالِد آذربـایـجـان، مـددی، عضـو کـمـیـسـیـون 

، گفت: "ایـن کـارخـانـه ٩٣مهرماه  ٢٢اقتصادی مجلس، به ایلنا، 
میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است... من بـا  ٢۶٠

هـا  وپاخت و تخلفاِت آشکاری که در واگـذاری چشمان خودم ساخت
شـبـه شـرکـت را  بینـم، یـک ها] وجود دارد را می سازی [خصوصی

خصوصی واگذار  گذارند و درنهایت به افراِد به فرابورس به مزایده می
شبه در لیست فرابورس قرار گـرفـت و بـه  کنند... این پروژه یک می

نـفـر  ٧۵٠ نفر از  ٢۴١بانک ملت واگذار شد... بخِش خصوصی تنها 
رسمیت شناخته است... بقیه تکلیفشـان نـامشـخـص  [کارگر] را به

است." کارخانه فوالِد آذربایجان بیست سال پیش در [شهر] میانه با 
های رایگانی که مردم منطقه با ایده اشتغال، رونق و آبـادانـی  "زمین

نفـر از کـارگـران "در  ٢۵٠دراختیار پروژه گذاشتند، احداث شد"، و 
سـال در  ٣هزار نفر قبول" شده بودند و " ٨امتحان استخدام از بین 

ماه ایـلـنـا،  فروردین ١٧کار کارخانه بودند. در گزارِش  انتظاِر" آغاِز به
یکی از کارگران کارخانه فوالِد آذربایجان گفت: "ما نسبت به تعدیـل 

سازی کارخانـه  [اخراج] گسترده کارگراِن قراردادی پس از خصوصی
شـده اسـت  های دولتی هشدار داده بودیم... تصمیم گرفته  به مقام

 ٢٣که کارخانه فـوالد دوبـاره دولـتـی شـود." در طـومـاری، در 
انـد،  ماه، که کارگران کارخانٔه فوالِد آذربایجان تـهـیـه کـرده فروردین

خطاب به وزیر اقتصاد، به قطع شدِن تولید و اخراِج تماِم کارگران دو 
موقع اقساِط واگذاری"،  سازی، "عدِم پرداخِت به ماه بعد از خصوصی

میلیارد ریال سـود"  ٢و ممانعت از "دستیابی روزانه شرکت به بیش از 
ماه، از تجمع شماری از کارگـران  فروردین ٢٣اشاره شده است. ایلنا، 

سازی این واحد تولـیـدی  شهر در "اعتراض به خصوصی نساجی قائم
نـفـر از  ٢٠٠و پرداخت نشدن یک ماه حقوق و عیـدی بـیـش از 

سازی، و رواِج  خصوصی
 قراردادهای موقت

 10ادامه  در صفحه 
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 ادامه خصوصي سازي و رواج  ...
های طرفداِر سرمایٔه مالی و انحصارهـای نـظـامـِی  استریت جورنال"، یکی از نشریه داد. روزنامه "وال

گذاِر غربی از ایـران دیـدن  های اخیر صدها سرمایه ماه، با اشاره به اینکه در ماه فروردین ١٢آمریکا، 
ها جهِت تنظیِم اقتصاِد کالن پیشرفت داشته است." بنا بـر  اند،  نوشت: "[ایران] در حذِف یارانه کرده

های ایلنا و مهر، در خالِل سپری شدِن یک سال نخست از بر سر کار آمـدِن  هاِی خبرگزاری گزارش
سوِم خـط فـقـِر  که معادِل یک -کارگران ٩٣هزارتومانِی سال  ۶٠٩دولِت "تدبیر و امید"، حداقِل مزِد 

، کـه مـعـادل ٩۴هزار تومانـِی مـزِد  ٧١٢به  -بود ٩٢اسفند  ۶هزار تومانی در  ٧٠٠یک میلیون و 
بود، کاهش پیدا کرد. علی ربـیـعـی،  ٩٣دِی  ١٧هزارتومانی در  ۴٠٠میلیون و  ٣پنجِم خِط فقِر  یک

ماه، گفت: "امروز مردم معتقدند که این وزارتخانه با زندگی روزمره آنـان  فروردین ١٢وزیِر کاِر امنیتی، 
در ارتباط است و رضایِت نسبی از مجموعه خدمات وجود دارد... در تعییِن حداقل مـزد نـیـز در دو 

های زرِد  ها [بخوان:تشکل سال گذشته شاهد افزایش آن بودیم و این موضوع باعث شده که تشکل
کارگری] در این خصوص ابراز رضایت داشته باشند." در واکنش به "سیل انتقادات وارده" به عملکرِد 

بـه  ”کـار اسـالمـی عالی شوراهـاِی  کانوِن “کار، رئیس  عالی تشکیالِت دولت ساختٔه کارگری در شوراِی 
ماه، گفت:"امسال هشت عضو اصلی و مشاور شورای عالی کار نهایت ایسـتـادگـی  فروردین ٢٣ایلنا، 

 ٢۵که همین شخص، در مـیـزگـردی در  خود را برای افزایش دستمزدها به خرج دادند." درصورتی
کار گفته بود:"یـکـی  عالی اصطالح کارگری در شوراِی  ، در رابطه با عملکرِد نمایندگان به٩٣ماه  بهمن

خواهم انکار کـنـم... در  ایم. این را نمی ها بوده های ما این است که همواره وابسته به قدرت از ضعف
کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه  کنیم، تحریم می دهیم، تهدید می مقطعی شعارهایی می

هزار تـومـان  ۴٠٠میلیون و  ٣که خِط فقر در کشورمان  کنیم." درحالی کنیم، امضا می دادند تأیید می
ماه، نوشت:"در شرایط فعلی، بازار کار شاغالنی را در خـود جـای  فروردین ١٩است، خبرگزاری مهر، 

تـا  ١٠٠های شغلِی بهتر حاضرند با مـاهـی  دلیل فشارهای معیشتی و نبوِد فرصت داده است که به
 اعالم کرد:"حدود  هزار تومان نیز کار کنند." حسن هفده ٢۵٠

ً
درصـد  ۴٣تن، معاوِن وزیر کار، اخیرا

شود." بدوِن وجود حمایِت قانونی از حـقـوق  حاضر غیررسمی محسوب می کل اقتصاِد کشور درحال
های  کشی ظالمانه و پرداخت مزد درصد از اقتصاِد کشور، دسِت کارفرمایان براِی بهره ۴٣کارگران در 

 باز گذاشته شده است.  ٢۵٠تا  ١٠٠
ً
عالوِه بِر استثماِر ظالمانٔه کارگران در راستـاِی  هزارتومانی کامال
ـردٔه  یی از تحمیِل پیامدهای فساِد حاکـم بـر رژیـم والیـت آزادسازِی اقتصاد، به نمونه

ُ
فـقـیـه بـر گ

مـاه  اردیبهـشـت ١۵در گزارشی، در  ”المللی پول صندوِق بین“کنیم.  زحمتکشاِن کشورمان اشاره می
دولـِت  ٩٣برد"، ضمِن تمـجـیـد از بـودجـٔه  پیش می ، با عنواِن "ایران اصالحاِت اقتصادی را به٩٣

افزوده، و همـچـنـیـن اصـالحـات  روحانی، تصمیِم کارگزاراِن دولت به "افزایش نرِخ مالیات بر ارزش
برای تقویِت اعماِل مالیات، و کاهِش معافیِت مالیاتی" را تحسین کرد. مهدی ابویی، معـاون سـابـِق 

مـاه، بـا اعـالم ایـنـکـه  فروردین ١٩وگویی با خبرگزارِی مهر،  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، در گفت
طوِر]مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری" است، از "رشـِد  "هدایِت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز... [به

های اقتصادی یعنـی  ای از فعالیت " خبر داد و گفت:"بخش عمده١٣٩٣رویٔه قاچاق کاال در سال  بی
درصـد از  ۴٠صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است... حـدود  گردش پول، کاال و خدمات به

دهد. ... مبارزه با آن [مبارزه با قـاچـاق کـاال و  حجم اقتصاد در سایه را قاچاق کاال و ارز تشکیل می
هـا و  ارز]  بیش از دو دهه در کشور سابقه دارد. ... رهبری و مدیریت این معـضـل در دسـت گـروه

شهرها است. ... نکته بسیار مهم در رابطـه بـا تـداوم و گسـتـرش  افرادی در تهران و بعضی کالن
هـای  ها [با] مدیران میانی و متصدیان اجرایی دسـتـگـاه ها نفوذ و ارتباط محکم آن فعالیت این گروه

یی از قاچاِق کاال گفت، با اعالِم اینکه "حـجـِم پـوشـاکـی کـه  دولتی است." ابویی، برای ارائٔه نمونه
میلیون دالر است، حجِم قاچاِق پوشـاک  ۶وارد کشور شده بود  ٩٣ماهه سال  ٩صورت قانونی" در  به

، ٩٣اسفـنـدمـاه  ١٢میلیون دالر گزارش داد. در ضمن، خبرگزاری ایسنا،  ٢٠٠٠طی همین مدت را 
درصد کاالهای قاچاق شده از طریق قاچاق رسمی هستند." نوِع دیـگـری  ۶٠تا  ۵٠نوشت:"بیش از 

نیا، وزیر امـوِر اقـتـصـادی  فقیه، معافیت از پرداخت مالیات است. علی طیب از فساد در رژیم والیت
درصد از کل تولیـِد نـاخـالـص  ۴٢، که "چرا ٩٣اسفندماه  ١٠رژیم، در پاسخ به سؤال خبرنگاِر ایسنا، 

های اقتـصـادی  ای از فعالیت داخلی ما معاف از مالیات است؟" گفت:"قوانیِن مالیاتی ما بخش عمده
ها در تحقق هدف خود که تقـویـت  را از پرداخت مالیات معاف کرده [است]... بسیاری از این معافیت

های اقتصادی یعنی گردش پول، کـاال  ای از فعالیت توان تولید است موفق نبود." چون "بخش عمده
صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است" و نهادهاِی انگلِی رژیم از پرداخِت مالـیـات  و خدمات به

نیـا از  ماه، برای تأمیِن نیازهاِی مالی دولت،  طیب فروردین ١٣معافند. بنا بر گزارِش خبرگزارِی مهر، 
 های فروش"، خبر داد. ها [!] با نصِب صندوق فروشی درصدی مالیاِت خرده ٢۵"افزایِش 
های اخیر بخشی از جنبِش کارگری عملکردی تـهـاجـمـی داشـتـه اسـت.  توان گفت در هفته می
های کارگران کارخانٔه پتروشیمی تبـریـز، و اسـتـخـداِم  نشینِی نسبی حاکمیت در برابِر اعتراض عقب

کارگِر اخراجی کاشی سازِی تبریـز  ٢٢کارگِر اخراج شدٔه کارخانٔه کاشی احساِن میبند یزد و  ۴٠مجدِد 
هایی از دستاوردهاِی جزئی کارگران در مبارزه براِی مزد و امنیِت شغلِی بوده است. بنا بـر  کف، نمونه
کـارگـر، دسـت بـه  ٢٢ماه، کارگراِن تبریز کف در "همان روِز" اخراج شدِن  فروردیِن  ١٩  گزارِش ایلنا،

هایی  سازی و براِی امنیِت شغلی، نشانه های کارگری بر ضِد خصوصی تجمِع اعتراضی زدند. اعتراض
گاهِی طبقاتی کارگران است. مبارزه یی متحد و پیگیر در راِه احیاِی حـقـوِق سـنـدیـکـایـی و  از رشِد آ

 برپایِی سندیکاهای مستقِل کارگری، تواِن طبقٔه کارگر را به سطِح باالتری ارتقاء خواهد داد.
 

سکـوت کشـانـدِن آن، فشـارهـای  عقب راندن و به و به
انـد،  امنیتی و خفقاِن اجتماعی و سیاسی را شـدت داده

دهـِی خـودجـوش  مان، با سازمـان جنبِش کارگری میهن
، ١٣٩٣هـای سـاِل  های گستردٔه  واپسین مـاه اعتراض

رویکردهای رژیم را آشکار  چالش طلبیدِن  تواِن خود در به
های اعتراضی صنفِی معدنچیـان، کـارگـران  کرد. حرکت

های خورو سازی و دیگر واحدهای صـنـعـتـی، و  کارخانه
بـا تـوجـه بـه شـعـارهـای  -آموزگاران و پرستاراِن کشور

و نـیـز کسـِب   -شـان هوشـمـنـدانـه و حسـاب شـده
ها، آغـاِز فصـل  هایی نسبی در مسیِر این حرکت موفقیت

دهند.  ادامـه  جدیدی در مبارزٔه مردم کشورمان را نوید می
ها، نشانگِر ایـن  یافتن و گسترده شدِن دامنٔه این اعتراض

هـاِی  های دسـتـگـاه واقعیت است که باوجوِد سرکوبگری
امنیتی و قؤه قضائیـٔه بـیـدادگـِر حـکـومـت جـمـهـوری 
اسالمی، جنبِش مردمی در میهن مـا هـنـوز از نـفـس 

 -یـافـتـگـی در صورِت سازمـان -تواند نیفتاده است، و می
حِق خـود، رژیـم را  های به منظوِر دستیابی به خواست به
هاِی دو دهٔه اخـیـِر  طور که تحول بطلبد. همان  چالش به

هـای  اند، با تکـیـه بـر تـواِن اعـتـراض کشور نشان داده
تـوان حـکـومـِت ضـدمـردمـی و  گستردٔه مـردمـی، مـی
نشینی وادار کـرد. بـرخـالِف  عقب استبدادِی کنونی را به

ادعاهای تبلیغاتِی رژیم، جنبش ضِد استبدادی در کشـور 
دهـد، و  ما همچنان نیرومند به حیاِت خـود ادامـه مـی

هایی مـنـاسـب بـرای  منتظِر فرصت و پدیدار شدِن روزنه
هایی تـازه اسـت. نـیـروهـاِی  مـردمـی و  برداشتِن گام

هـای  شـان در  سـال خواِه کشور، در خالِل مبارزه آزادی
هـا  اند و از آن بهایی دست یافته های گران اخیر، به تجربه

تواند راه گشاِی مبارزات آتـِی  اند که می هایی آموخته نکته
ازپیِش نـیـروهـای  مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاِد بیش

اجتماعی، پیوند زدِن مبارزات پراکندٔه کارگری به جنـبـِش  
خواهانٔه زنان، جـوانـان، و دانشـجـویـان  اعتراضی و حق

ای  کشور، حرکت به سمِت بر پا داشتِن سـتـاد مـبـارزاتـی
یی مشـتـرک، در صـورِت اجـرایـی  واحد، و طرِح برنامه

تـوانـد بـه  درست و دقیق، راهکارهایی مؤثـرنـد کـه مـی
توان بـا اتـحـاِد  های موردنظِر جنبش بینجامد. می نتیجه

گران، پـیـگـیـر بـودن در  عمل، پایداری در برابِر سرکوب
 پیش برد. مبارزه، جنبش را به

 
 رفقای گرامی!

ما همچنان بر این باوریم که، طرِد رژیم والیت فـقـیـه، 
هـای مـثـبـت در  یعنی رژیمی که در حکِم سِد راِه تحول

میهن ما است، و تامیِن شرایط برای مسیِر رشـِد سـالـم، 
زیسـِت کشـور، در گـرِو  دمکراتیک، و همساز با محـیـط

هـای اصـلـی آن  دهِی جنبش مردمی و گـردان سازمان
است. این وظیفٔه مهم، بدون تالش و عمِل متحِد هـمـه 

بشر، و معتقد به دموکراسـی  نیروهای مدافِع صلح، حقوق
های گوناگون، امکان پـذیـر  و عدالت اجتماعی در زمینه

 نیست.
براِی چهاردهمین کنگرٔه شما در تدویِن برنامٔه عـمـلـی 

هـای  برای مبارزات سیاسِی آینده و رویـارویـی بـا تـحـول
پرشتاب و بغرنج کنونی در درون کشور، منطقه، و جهان، 

 کنیم.  بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می
 

 با گرم ترین درود های رفیقانه
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩۴فروردین ماه   ٢٠

 ادامه  هيئت نمايندگي كميته مركزي  ...
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ایران  در   هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده

 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگرٔه 

ها، و عملکردشان را در همان راستا و امتداِد عملکـرِد سـران  شیوه
هـا و  ویـران کـردِن پـیـشـرفـت -فقیه باید ارزیابی کرد رژیم والیت

دستاوردهاِی تمدن و فرهنگ در کشـورهـای مـنـطـقـه را آمـاِج 
گـرا،  یافتِن نیروهای واپس  اند. حقیقت اینکه، قدرت ایلغارشان کرده

واحـواِل  شان در منطقه، از اوضـاع  دار شدِن گسترٔه عملیات و دامنه
گرایانٔه امپریالیسم، هـجـوم  های نظامی وجودآمده بر اثِر سیاست به

مـتـحـده و  ها، حـمـایـِت ایـاالت به کشورهای منطقه و اشغاِل آن
های استبدادی در کشـورهـای  ترین رژیم اتحادیٔه اروپا از ارتجاعی

هـای پـرشـمـاِر  عربِی متحِد غرب، و نیز چشم فروبستن بر جنایـت
پرست و راست ارتجاعِی اسرائـیـل بـر ضـِد خـلـق  های نژاد دولت

 فلسطین، ریشه گرفته است.  
 

 رفقای فدائی!
خارجِی ماجراجویانه و پرتناقِض رژیم، کشور مـا را  ادامٔه سیاست

طوِرمحسوسی مـنـزوی کـرده اسـت. ایـن امـر، در  در منطقه به
سیاسِت بـرپـایـِی  «اتحادیٔه اروپا»شرایطی که امپریالیسم آمریکا و 

شان در کِل خاورمیانه را  برپایٔه گسترِش هژمونی «خاورمیانٔه جدید»
کننـد، اسـتـقـالِل کشـور و نـیـز امـکـاِن  طوِرفعالی دنبال می به

مـخـاطـره انـداخـتـه  مان را به آمیز در دروِن میهن های صلح تحول
های اقتصادی و مـالـِی گسـتـرده از سـوِی  است. تحمیِل تحریم

یـی بـرای   سابقـه های بی کشورهای امپریالیستی بر ایران، دشواری
 وجود آورده است. و کشورمان به  مردم

نژاد از سوِی دولِت  های احمدی های مخرِب دولت ادامٔه سیاست
کـه بـر پـایـه  -هـای زنـدگـِی مـردم ترین عرصه روحانی، در مهم

 -اند شده المللی پول و بانک جهانی تنظیم  های صندوق بین نسخه
مدت و  باِر آن، هم در کوتاه بحراِن کنونی و پیامدهای فاجعه  تنها به

مدت، دامن خواهد زد. برخی از سخـنـگـویـاِن رژیـم و  هم در دراز
هواداراِن دولت روحانی، تالش دارند وانمود کنند که ایران در حـاِل 

ای   خارج شدن از بحران و رسیدن بـه مـرحـلـٔه رشـِد اقـتـصـادی
هـای مـجـاز کشـور  قبول است. برخالف این ادعاها، نشـریـه قابل
های مالی و تـجـاری  تواند در بخش رشِد اقتصادی می»نویسند: می

رقِم ظاهرِی رشِد اقتصادی را باال نشان دهد، ولی در رکوِد تولیـدی 
نسبِت جمعیت فعاِل  و ایجاِد اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به

میلیون بیکار داریم. بنا بر تـجـربـیـات مـا در  ١٠کشور نزدیک به 
هزار شغـل  ٢۵درصد رشِد اقتصادی  ١ازاِی هر  به اقتصاد ایران، ما

شود. با این روند، رشِد اقـتـصـادی بـرای رفـِع مشـکـِل  ایجاد می
سال زمان الزم  ۶۴قبول (بنا بر محاسبات ما)  بیکاری در حِد قابل

در نزدیک به دو سال کارگزارِی آقـای روحـانـی و دولـِت  «داریم.
شـده از سـوی  هـای داده ش، برخالِف همـٔه قـول» تدبیر و امید« 
بشر،  های مرتبط با حقوق ترین مسئله ای ترین و پایه ها، در عمده آن

تنها بهبـودی جـدی رخ نـداده  دموکراسی، و حقوِق اجتماعی، نه
وخامـت نـیـز گـرائـیـده  ها، وضعیت به است، بلکه در برخی عرصه

شـدٔه خـرداد  است. حزب تودٔه ایران، در جریاِن انتخاباِت مهندسی
فقیـه  ترین هدِف رژیم والیت روشنی اعالم کرد که، عمده ، به١٣٩٢

شده، تخفیِف فشار اجتـمـاعـی، تـرمـیـِم  از این انتخاباِت مهندسی
های اتحادیٔه اروپا،  روابِط جمهوری اسالمی با دولت آمریکا و دولت

ها، و درنهایت، تأمیِن ادامٔه حاکمیـِت رژیـم  و درنتیجه، رفِع تحریم
امـروز در  استبدادِی کنونی است. عملکرِد دولِت روحانی نیز تـا بـه

حـال، بـا حـمـایـت از امـِر  همین راستا بوده است. مـا، درعـیـن
سازِی روابـط بـا  زدایی در منطقه، و باور به اینکه در راِه عادی تنش

هـا را بـایـد  مان همٔه تـالش آمریکا و اروپا بر پایٔه حفِظ منافِع ملی
افـزون   ای، معتقدیم که هدِف اساسی از مذاکراِت هسته  کار برد، به

ها بر سـر سـیـاسـِت ایـران  حلی در زمینٔه اختالف بر رسیدن به راه
های تسلیحاتِی آن در  ای و برنامه درزمینٔه استفاده از انرژی هسته

 -فقـیـه ارتباط با منطقه، نیز بر سر تعییِن نقشی از برای رژیم والیت
در پیاده و اجـرایـی  -های راهبردِی امپریالیسم در چارچوِب هدف

 است.  «خاورمیانه جدید»کردِن 
گرِی رژیـم  های سرکوب در چنین شرایطی، در حالی که دستگاه

منظـوِر رویـارویـی بـا  به
جنبِش اعتراضِی مـردم 

مـاه  فروردین ١٩چهاردهمین کنگرٔه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز پنجشنبه 
ماه پایان یافت. نشسِت کنگره طی سه روز بحث و تبادل نظر،  فروردین ٢١آغاز و روز شنبه 

رو اسـت و نـیـز بـه بـرخـی  ها روبـه ای که کشور ما با آن به مسائل سیاسی و اقتصادی
یی تدوین شده و در اخـتـیـار  های مرتبط با برنامه و اساسنامه سازمان، که در جزوه نکته

کنندگان و میهمانان کنگره قرار داده شده بود، پرداخت. سالن برگزاری کنـگـره بـا  شرکت
گل، شعارهای متعدد، ازجمله شعارهای: صـلـح، دمـکـراسـی، عـدالـت اجـتـمـاعـی و 

باختگان سازمان تزئین شده بود. در کنار جایگاه  سوسیالیسم، و همچنین تصویرهای جان
رئیسٔه منتخب کنگره، تصویر بزرگ رفیق بیژن جزنی، که چند روز دیگر چهـلـمـیـن  هیئت

رسید، قرار  دست دژخیمان دستگاه امنیتی رژیم شاه فرا می  سالروِز شهادت او و یارانش به
هـا و  هـایـی از سـوی حـزب داشت. در طول دومین روز نشسِت کنگره، میهمانان، پیـام

هایی نیز از سـوی حـزب کـمـونـیـسـت  شان خطاب به کنگره خواندند. پیام های  سازمان
 فرانسه و حزب چپ آلمان خطاب به کنگره خوانده شد. 

دعوت رهبری سازمان اکثریت، نمایندٔه  کمیته مرکزی حزب ما نیز در کنگره شرکت  به 
کرد و پیام کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران خطاب به چهاردهمین کنگرٔه سازمان فدائـیـان 

 خلق ایران (اکثریت)  را خواند. متن پیام کمیته مرکزی حزب به شرح زیر است:
 
 

 رفقای گرامی،
تان را، در این شرایط بسیار   ایران، برگزارِی چهاردهمین کنگره ٔکمیتٔه مرکزی حزب توده

 تان را در آن، آرزومند است.  گوید، و موفقیت مان، تبریک می حساس از تاریخ میهن
در راِه برقرارِی دموکراسـی، آزادی، و عـدالـت  -تاریخ مبارزات حزب ما و سازمان شما

هایی دیرینه با یکدیگر داشته است. حزب ما همچـنـان بـر  پیوند -مان اجتماعی در میهن
ما، در مسـیـِر دسـتـیـابـِی مـبـارزٔه  اهمیِت همکاری و تالش مشترِک دو سازمان سیاسی

مان بـرای پـایـان دادن بـه حـاکـمـیـِت رژیـم  حساس و پیچیدٔه مردم زحمتکش میهن
یی دموکراتیک و آزاد، باورمند اسـت. افـزون بـر   ریزِی آینده استبدادِی والیت فقیه و پایه
مان در حـکـم  خواه میهن عمِل نیروهای مترقی، ملی، و آزادی این، ما همچنان به اتحاد

عاملی اساسی و انکارناپذیر در راستای برپایِی جایگزینی مردمی و دموکراتـیـک در بـرابـر 
 ، معتقدیم. «والیت فقیه»رژیم ضدمردمِی 

 
 رفقای گرامی!

سـرمـایـه داری در چهاردهمین کنگره سازمان شما در شرایطی برگزار می شـود کـه 
 ٢٠٠٨اش کـه در  ویژه در ایاالت متحده و اروپا، در بحراِن عمیِق ساختـاری جهان، و به

حدومـرز آن از بـرای کسـِب سـود  آغاز شد،  هنوز درگیر است.  بازار آزاد، و آزمندِی بی
ورشکستگِی صدها بانک و موسسٔه مالی، و در نـتـیـجـه،  العاده و سریع، به طرزی فوق به
روزِی مـردم  ها و نیز شوربـخـتـی و تـیـره بیشتر بیکاری، افزایِش قیمت گسترِش هرچه به

مـالـِی  سـابـقـٔه اقـتـصـادی دارِی جهانی، بر پیامدهای بحراِن بـی سرمایهانجامیده است.  
های اخیرش هنوز نتوانسته است غلبه کند. میزاِن رشد، در اقتصادهای کشـورهـای  سال

بررغم ادعاهاِی گزاف مبنی بر ایـنـکـه ثبات است.  دارِی جهان، ناچیز و بی سرآمِد سرمایه
انـد،  و از آن رهایـی یـافـتـه  کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابِر بحران واکسینه شده

داری با نرخ رشدهایی نزدیک به صفر و در حـد  اقتصادهای کشورهای پیشرفتٔه سرمایه
دهم و یا دودهم درصد، در وضعیِت رکوِد عملِی اقتـصـادی قـرار دارنـد.  آمـریـکـا،  یک
ترین کشوِر بدهکاِر جهان است. میزان بدهِی ملی در ژاپن و بـرخـی از کشـورهـای  بزرگ

 شان است.   درصِد تولیِد ناخالص داخلی ۴٠٠تا  ٢۵٠اروپایی، بین 
های ماجراجویانه و مخرِب امپریالـیـسـم،  دلیِل سیاست کشورهای منطقٔه خاورمیانه، به

ای دچارنـد. حـاکـم شـدِن َجـِو  سابقه ثباتِی سیاسی کم بی ورند و به در آتش و خون غوطه
ای، و قومی بر زندگِی اقتصـادی، سـیـاسـی، و  های مذهبی، فرقه جنگ، ترور، و برخورد

اجتماعِی عراق، سوریه، لیبی، یمن، و افغانستان، زندگی مردم این کشورها را در وضعیـت 
رفِت محسوس و تراژیـک در  بسیار اسفناکی قرار داده است، وضعیتی که، برآمِد آن، پس

هـا  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نابودِی تواِن ملی و حاکمیِت مـلـی آن عرصه
 واپس

ً
در عـراق،  -(داعش) «حکومت اسالمی»گرا و جنایتکاِر  بوده است. نیروهای عمیقا

حال، تخریِب فـرهـنـگ و  گناه، و درعین با ترور و کشتاِر مردم بی -سوریه، لیبی، و لبنان
اند. معتقدان و  هایی دهشتناک آفریده   ها، فاجعه سالٔه آن نمادهای تاریخِی کهن و هزاران

 10ادامه  در صفحه هـای فـکـری،  کـه ِنـحـلـه -مجریاِن اسالِم سیاسی، ازجمله نیروهای جنایتکاِر داعـش
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 های سیاسِی یمن: یابِی تحول ریشه
نگاهی گذرا به گذشتٔه تاریخِی یمن، و سیر 

گیرِی نیروهای عمدٔه اجتماعِی مؤثر در  شکل
 اش حیاِت سیاسی

جانبٔه عربستان سعودی و ائتالِف کشورهای  که از حملٔه نظامی همه درحالی
یی از فـروکـش کـردِن ایـن  گذرد، نشانه عربی به یمن نزدیک به یک ماه می
خورد. اکنون مشخص اسـت  چشم نمی بحران سیاسِی جدید در خاورمیانه، به

متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در قـبـال  شدٔه ایاالت های حساب گیری که موضع
های اخـیـر در راسـتـای  های سیاسی هفته رخدادهای یمن بر آنند که تحول

گـران  شمار آورده نشوند. در این رابطه برخی تحـلـیـل به“  جدید خاورمیانهٔ “طرِح 
شورای “سعودی و متحدانش در  های عربستان جدی بر این باورند که، واکنش

و همچنین ترکیه و مصر نیز درواقع در هـمـیـن راسـتـا “  فارس همکاری خلیج
اند. چرا در شرایـطـی کـه  گیرِی نظم جدیدی در منطقه هستند و نمایِش شکل

در  اوج و “  ١عالوهٔ  به۵“ای نمایندگان رژیم والیی با کشورهای  مذاکرات هسته
ای  نامه) در جریان بود، چـنـیـن مـاجـراجـویـی نامه (یا تفاهم رسیدن به توافق

ظـاهـر  گـیـرِی بـه متحده در بطـِن مـوضـع خطرناک صورت گرفت؟ آیا ایاالت
گـیـری  ای در مورد موضع “ راستی آزمایی” های یمن،  اش در قبال تحول دوگانه
نامه لـوزان دربـارٔه  های اخیر در توافق که در ماه-گرایان حاکم در ایران  اسالم

اکنون آغاز کرده است؟ رخدادهای آتی به ایـن  را از هم -آن مذاکره شده است
حمله به یـمـن، “دنبال انتشاِر مقالٔه  ، به”مردم نامهٔ “ها پاسخ خواهند داد.  سؤال

، و ٩٧٠در شمارٔه  ”خاورمیانٔه جدید“رهبرِی عربستان، و طرِح  ائتالِف جدید به
کـارگـری  -های کمونیست خواه و حزب در جریان گفتگوهایی با نیروهای ترقی

های اخـیـر  های ماه منطقه، به ارزیابِی نیروها و بررسِی روندهای مؤثر در تحول
بندِی زیر، که با همکارِی بسیار مؤثر رفـقـای سـودانـی  پرداخته است. در جمع

اجـتـمـاعـی و  هـای سـیـاسـی دست آمده است، برای شـنـاسـایـِی زمـیـنـه به
هـا  “ حـوثـی” که با نام  -در یمن“  شیعٔه زیدی” هاِی عملکرد نیروهای  مشخصه

های کنونی در یـمـن،  های تاریخِی تحول و پیشینه و زمینه -شوند شناخته می
ها و هویـت سـیـاسـی دیـگـر  به معرفِی مشخصه  کوشش شده است. کوشش

گشا در اسـنـاد، در  ای مسئوالنه و راه نیروهای فعال در یمن از طریق بررسی
 آینده دنبال خواهد شد.

 
 اند و مذهب آنان چیست؟ ها که ِزیدی

عــــلــــی، فــــرزنــــِد  هــــا بــــه زیــــدابــــن َنســــِب زیــــدی
رسـد.  مـیـالدی) مـی ٧۴٨-۶٩٨ابیطالب ( بن علی بن الحسین بن العابدین زین 

از  -”زیدیه“علی بنیاد نهاد و به نام  بن اند که زید ها پیروان اصول و روشی زیدی
ها جزو شیعه مـحـسـوب  شهرت دارد. زیدی -های مذهب شیعه (امامیه) فرقه
هـا بـرخـالِف  های بسیاری دارند. زیدی شوند، اگرچه با اهل سنت نزدیکی می

شیعیان اثناعشرِی (دوازده امامِی) ایران و عراق و لبنان و خـلـیـج، از آوردِن 
سنت) پرهیز کرده و مانند دیگر مسلمانان از قرآن و  بدعت در دین (ازنظِر اهل

ها در خصوص امامـت نـظـرات خـاصـی دارنـد.  کنند. زیدی سنت پیروی می
زهـرا (دخـتـر  ابیطالب و فاطمـهٔ  بن ها امامت را محصور بین فرزنداِن علی زیدی

نظر ندارند بـلـکـه “  امام“دانند، و به شخص معین دیگری در مقام  پیامبر) می
بخشد عبارتنـد از: نسـب از  را مشروعیت می“  امامت“هایی که  معتقدند شرط

هـا  نظر، و مقبولیِت مردمی. ازنظـر زیـدی زهرا داشتن، علم، تقوا، ُحسن فاطمهٔ 
هـمـیـن دلـیـل،  ظهوِر همزمان دو امام در دو منطقٔه مختلف جایز اسـت، بـه

 اند. های مختلف تاریخی برای آنان ظهور کرده امامان متعددی در مرحله
، از این فرقه تأثیـر زیـادی “ ُمعَتِزله“ها بر اثر روابط گسترده و قدیمی با  زیدی
های فقه اسالمی  اند، با این تفاوت که مذهب زیدی در فروع دین با آیین گرفته

هـا و  شود. اختالف چشمگیری بین زیـدی منطبق و از چارچوِب آن خارج نمی
ارزش قائلند. “  خرد“ها، زیر تأثیِر معتزله، برای  اهل سنت وجود ندارد. ت زیدی

و افکار او تأثیـر  -اماِم معتزله -”عطا واسط بن“علی (و پیروان او نیز)، از  زیدبن
یی از مسلمانان، در قرن دوم هجری، که بر ارزِش  ، فرقه”ُمعَتِزله“]پذیرفته بود 

 -کـردنـد. عقل و استدالل و مختار بودِن انسان و حادث بودِن عالم تأکید مـی

 فرهنگ انوری].  
 

 هاِی یمن زیدی
ها حکومت بر یمـن را مـیـان خـود  ها و زیدی در قرن دهم هجری عثمانی

 ١٣٣٣مـیـالدی] تـا  ١۵٣٨هجری [ ٩۴۵ها از سال  تقسیم کردند. عثمانی
های جـنـوبـی یـمـن  سال، بر منطقه ٣٣٨مدت  میالدی]، به ١٩١۵هجری [

کیلومتری شمال صنعـا)  ٢۴٠در )“  صعده“ها بر  که زیدی مسلط بودند. درحالی
امـامـان ““ ( ائمٔه صنعا“کردند. این دولت به  حکومت می ”صنعا“و همچنین بر 

 ١۵٣١هـجـری [ ٩٧٣مشهور بود. حکمروایِی ایـن دولـت از سـال  (”صنعا
سال ادامـه یـافـت.  ۴٠٩مدت  میالدی] به ١٩۶٢هجری [ ١٣٨٢تا  میالدی]

 ١٩١۵هـجـری [ ١٣٣٣در سال  ”خالفت عثمانی“ها پس از پیروزی بر  زیدی
 ١٩۶٢ها بر یمن تـا سـال  حکومت زیدی  میالدی]، بر کل یمن مسلط شدند.

میالدی ادامه داشت تا آنکه انقالب مردم یمن در این سال، بر حکومت هـزار 
هـا  شـود، زیـدی طوری که مالحظه مـی ها بر یمن غلبه کرد. همان سالٔه زیدی

هـا،  های عمیقی در جامعه یمن دارند. سابقٔه هزارسالٔه حـکـومـت زیـدی ریشه
کـه در جـوار آن  های متفاوت و درحـالـی نظر از قوت و ضعفش در دوره صرف

 شدند. تناوب ظاهر می به ”اسماعیلیه“و “ سنی“های  حکومت
 میـالدی] ١٩٠۴[   هجری ١٣٢٢الدین در سال  حمید منصور بن بن امام یحیا

ها را تأسیس کند. “زیدی“ها توانست  دولت  با رهبرِی مبارزٔه انقالبی برضد ترک
مـیـالدی، پـابـرجـا بـود. امـا  ١٩۶٢، در ”السالل“این دولت تا انقالب ژنرال 

ها، باوجود از دست دادن سلطه، همچنـان پـایـگـاه خـود را در یـمـن  زیدی
 -مرز  با پادشاهـی سـعـودی هم -ها در استان صعده داشتند. تمرکز زیدی نگه

 است.
اشـغـال  مـیـالدی بـه ١٨٣٨غربی) و مرکز آن عدن، از  جنوب یمن (جنوب

رهـبـری  بخش مردم یمن بـه ، جنبش آزادی١٩۶۴اکتبر  ١۴بریتانیا در آمد. در 
استـقـالل  ١٩۶٧نوامبر  ٣٠، مبارزه با اشغالگران را آغاز و در “ الجبهه القومیه“

را تأسیس کـرد. سـه “  جمهوری دموکراتیک خلق یمن“یمن را اعالم داشت و 
 سازمان سیاسی عمده مردم یمن در این مرحله عبارت بودند از:

هـایـی کـه بـه  الطلیعه الشعبیه (بـعـثـی   . ٢ها)؛   اتحاد خلق (مارکسیست   . ١
گـرایـان  ها، ملـی الجبهه القومیه (ترکیبی از ناصریست   . ٣مارکسیسم گرویدند)؛ 
 گرایان یمنی، و برخی از قبایل). ها، ملی ها، مارکسیست عرب، سوسیالیست

میالدی، با اعـالم وحـدت مـیـان خـود،  ١٩٧٨این سه سازمان، در سال 
درگیـِر  ١٩٨۶را تشکیل دادند. حزب سوسیالیست از  ”حزب سوسیالیست یمن“

یـی از رهـبـران  ها به کشته شدن عده های داخلی گردید. این اختالف اختالف
رتبٔه حزب در دفـتـرسـیـاسـی،  های عالی شدگان از مقام حزب منجر شد. کشته

ها و کشـتـار داخـلـی،  دار شدِن اختالف ارتش، و بخش امنیتی بودند. با دامنه
ضـعـف نـهـاد، و در  بنیٔه حزب چه ازنظر سیاسی و چه ازنظر تشکیالتی، رو به

ای حزب نـیـز  رو بود، پایگاه توده دورانی که کشور یمن با بحران اقتصادی روبه
 های مردم از آن روی برگرداندند. دچار ریزش شد و توده

 ١٩٩٠البیض) در سـال  رهبرِی حزب سوسیالیست و دبیرکِل آن (علی سالم
حـزب الـمـوتـمـر “)“  حزب کنـگـره خـلـق“رهبرِی  بر وحدت با یمن شمالی به

)“ االصـالح“صـالـح، و حـزب  و رئـیـس آن، عـلـی عـبـدالـلـه (“ الشعـبـی
رهبرِی شیخ عبداالحمر رئیس پارلمان آن، اصرار ورزیـد و  المسلمین) به اخوان

 13ادامه  در صفحه 
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اصراِر حـزب  پادشاهی سعودی و حکومت سعودی، با اتحاِد دو یمن مخالف بودند. به
گیرِی سوسیالیستی) و بخِش شـمـالـی  سوسیالیست، دو بخِش جنوبی یمن (با سمت

وحدِت کامل رسیدند. پس از گذشِت دو سال از ایـن  ای) به (با ساختار سنتی و قبیله
المسلمین بـه  صالح، و اخوان وحدت، اختالف بین رهبران سوسیالیست، علی عبدالله

البیض (دبیرکل حزب سوسیالیست) از "عدن" جدایـی دو  آنجایی رسید که علی سالم
راستِی یمن فرصتی فـراهـم آورد تـا  یمن را اعالم کرد. این امر، برای نیروهای دست

ها با پیروزی در جنگ، حکـومـت  راه بیندازند. شمالی ١٩٩۴جنِگ داخلی را در آوریل 
سوسیالیستی را سرنگون کردند و رهبران آن را به خارج فراری دادنـد. از آن پـس، 

هـا  بسیاری دالیل، زحمتکشان و طبقه متوسط یمن خود را زیـِر اشـغـال شـمـالـی به
“ جـنـبـِش جـنـوب“طلبانه سرانجام به تشکیل ائتالِف  دانند. شعارهای استقالل می

 منجر گردید.
هـمـراه  صـالـح بـه روانٔه عـلـی عـبـدالـلـه های دنباله وابستگِی سیاسی و سیاست 

های شخـصـی  ماندگی کشور و واریز بخش مهمی از درآمدهای نفتی به حساب عقب
های مهم ارتش در دست خانواده او بود) به ظهور  اش (فرماندهی قسمت او و خانواده

طـوِرمسـتـقـیـم بـه عـلـی  و توسعٔه پدیدٔه فساد اداری و مالی انـجـامـیـد. ارتـش بـه
مـیـلـیـارد دالر بـرآورد  ۵٠اش وابسته بود. ثروت شخصی او  صالح و خانواده عبدالله

 شد. می
های مردم یمن همراه با خواسِت سرنـگـونـِی  ، تظاهرات و اعتراض٢٠١١در نوامبر 
اش آغاز گردید. بسیاری در این راه جان باخـتـنـد. عـلـی  صالح و خانواده علی عبدالله

های زیادی از ارتـش بـه مـردم، بـه "پـادشـاهـی  صالح پس از پیوستن گروه عبدالله
 سعودی" پناه برد.

گذرد، دخالتی وقیحانه در امور داخلی یک کشور عربِی  آنچه این روزها در یمن می 
عضِو "اتحادیٔه عرب" و دارای کرسی در سازمان ملل متحد است. بمباراِن این کشـور 

هواپیمای مدرن جنگی، و کشتن و به خـطـر انـداخـتـن  ١٧٠از هوا و دریا با بیش از 
نفـِع  یی اخالقی و انسانی است که به ها زن و کودک و افراد مسن، فاجعه جان میلیون

هـا و  هیچ کشور عربی نیست. چنین فجایعی تنها در جهت عـمـلـی کـردِن بـرنـامـه
های مـردم  شان مستولی کردِن هراِس مرگ و نابودی بر ذهن اند که هدف هایی پروژه

هایی بدون کشتِن هزاران تـن از مـردم  یمن و منطقه است. بدون تردید چنین حمله
ای، هشدار  گیری کند. چنین هجوم ددمنشانه را هدف ها  های "حوثی" تواند پایگاه نمی

های مـنـطـقـه تـا از  های عربی به خلق و اخطاری است پیشاپیش از جانب حکومت
هـای  هرگونه اندیشٔه اعتراضی و یا اقدام انقالبی دوری جویند و به ستم و محرومـیـت

 هاست تن بدهند. گونه حکومت ای که رهاورد این اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی
یی داخلی بر سر قدرت است. نیروهای سـیـاسـی در  گذرد مبارزه آنچه در یمن می 

اند، و بروز اختالف بیـن آنـان طـبـیـعـی  داخل یمن در مورد چارچوِب آن توافق کرده
هـایـی  نماید. جنگ کشور "سنی" با شیعیان نقطٔه آغاز خطر در بروز چنین اختالف می

هـای سـیـاسـی  ای را بـا تـفـاوت های فرقه شود جنگ است. در این زمینه سعی می
مـتـحـده آمـریـکـا و  نیروهای درگیر در صحنٔه سیاسی یمن جایگزین کننـد. ایـاالت

اجراِی تغییِر جغـرافـیـای سـیـاسـِی  پیمانش، در پروژٔه دردست کشورهای نولیبرال هم
هـای زیـِر  شان بر بازارها و منطـقـه حفِظ سلطه به -یا: طرِح خاورمیانٔه جدید -منطقه

کنند. برای رسیدن به چنین هدفی، بهتر از پادشاهـی سـعـودی  نفوذشان تالش می
خصـوص آنـکـه، بـا  هایی پیدا کـرد. بـه توان رهبری برای هدایت چنین ائتالف نمی
های سیاسی و اقتصادی مصر و تزریق میلیاردها دالر  استفاده از بحران و ناتوانی سوءِ 

زمان، سودان را کـه  به آن، حکومت این کشور را به تبعیت از خود واداشته است. هم
های سیاسی، نظامی، و اقتصادی با ایران داشته است، با  منافع مشترک و هماهنگی

اش، بـه   تـنـیـدٔه  داخـلـی تطمیع و قول مساعدت در حِل مشکالت پیچیده و درهـم
 روی از خود واداشته است. دنباله

جمهور فراری یمن، "حزب التجمع الیمنی لالصـالح"، و  پادشاهی سعودی، رئیس
ها را به دریافت کمک و پشتیبانی از سـوی  برخی مسئوالن امنیتی آمریکایی، حوثی

 کنند. ایران متهم می
ها) هرگونه رابطه بـا ایـران را انـکـار  رهبران و اعضای جنبش "انصارالله"(حوثی 
هـا در یـمـن  هایی را سرپوشی برای استتار نقش سعـودی کنند. آنان چنین اتهام می
ها به ایران و یـا  گونه دلیلی برای وابستگِی حوثی گران مستقل، هیچ دانند. تحلیل می

های ویکیلیکس نشان داد کـه  یابند. افشاگری تروریستی بودِن جنبش انصارالله نمی
های تسلیحاتی به این جـریـان  اختالف بین برخی سردمداران سیاسی در یمن، کمک

را تـائـیـد  ٢٠١١ها، جنبش مردم یمن در سال  ها) را باعث شده است. حوثی (حوثی
های "التغییر" در "صنـعـا" و  ها در میدان همراه مردم در تظاهرات و تحصن کردند و به

هـا و  هـایـی نـظـامـی بـیـن ایـن "صعده" حضور داشتند. در این مـیـان، درگـیـری

 .شکل گرفت“ جمهوری عربی یمن“اتحاِد دو یمن با نام 
 

 موقعیِت یمن، و اهمیِت آن در کارزاِر جهانی 
، واقـع شـده ”جزیرٔه عـربـی شبه“غربی قارٔه آسیا در  یمن در جنوب

ای طوالنی دارد. در  است و با پادشاهی عربی سعودی مرزهای زمینی
مرز است. سواحل یمن طوالنی و از کـمـران،  شرق با کشور عمان هم

در دریای سرخ، شروع و به سواحل کشـور عـمـان در دریـای عـرب 
بـاب “المللـی و دروازه آن  گردد. یمن، شاهراِه دریایی بین منتهی می
و خلیج عدن را در کنترل دارد. این کشور به سواحل شـرقـی “  المندب

 شاخ آفریقا، نیز دسترسی دارد.
ً
 قارٔه آفریقا، و خصوصا
آیـد. ایـن بـنـدر  شمار می ترین بندرهای منطقه به بندر عدن از مهم

های بزرگ بـا  فشانی با عمق زیاد امکان پذیرش کشتی طبیعی و آتش
هر ظرفیتی را دارد. خلیج عدن و دریای عرب نیز از ثروت عظیمـی از 

تریـن  های کمیاب ماهیان برخوردارند. ماهیان این منطقه از گران گونه
میگو)، دیرک، هامور، جمبری و کـنـج  اند. البستر (شاه ماهیان جهان

وفور در  اند که به ترین انواع ماهیان موجود در جهان فیش ازجمله گران
هـای حـاصـلـخـیـز یـمـن در درٔه  شـونـد. زمـیـن این خطه صید می

هـای  در اسـتـان“  نفت“و منابع زیرزمینی “  ابین“و دلتای “  موت حضر“
 های طبیعی در این کشورند. شمالی ازجمله ثروت

جزیرٔه عـربـی، کشـور  در میان کشورهای حاشیٔه خلیج عدن و شبه
ترین بازار مصرف در این  یمن بیشترین جمعیت را دارد و بنابراین، بزرگ

دلیل جمعیت زیـاد، نـیـز از  نقطه از جهان است. نیروی کار ارزان، به
هـای  طوری که نیروی کار بـخـش های این کشور بوده است، به ویژگی

بزرگی از صنعت و تجارت را در پادشاهی سعودی و دیگـر کشـورهـای 
در “  المنـدب باب“ها با اشغال  هایند. انگلیسی فارس یمنی حاشیٔه خلیج

 ، راِه ارتباطی با هند و جنوب شرق آسیا را در اختیار گرفتند.١٩٣٨
الجبـهـه “انقالب مسلحانٔه مردم یمن با رهبری  ١٩۶۴اکتبر  ١۴در 
رهبرِی عبدالفـتـاح اسـمـاعـیـل،  ها به ترکیبی از مارکسیست ،“ القومیه

هـای  ها و سوسیالیسـت محمد، ناصریست علی، و علی ناصر سالم ربیع
بـرضـد  ”ابین“و “  حضرموت“و “  ضالع“عرب و عناصر بعضی از قبایل 

بـا اعـالم  ١٩۶٧نـوامـبـر  ٣٠اشغالگران بریتانیایی آغاز شـد و در 
پیروزی رسید. پس از اسـتـقـالل،  به“  جمهوری دموکراتیک خلق یمن“

رهبرِی عبد بادیب (مارکسیسـت) و حـزب  " بهمردم  دو سازمان "اتحاد
یحیی اتحاد خـود را بـا  رهبرِی انیس حسن حزب سوسیالیست بعث به

"الجبهه القومیه" اعالم کردند و سازمان سـیـاسـی جـدیـدی بـه نـام 
"التنظیم السیاسی الموحد الجبهه القومیه"(سازمان سیاسی متحد) را 

ایـن سـه سـازمـان، تـولـِد "حـزب   ١٩٧٨وجود آوردند. در سـال  به
منظور انـجـام وظـایـف  به -لنینیست) سوسیالیست یمن" (مارکسیست

اعالم کـردنـد. ایـن را  -ملی و گذار به سوسیالیسم انقالِب دموکراتیک
رهـبـری  اردوگاه سوسیالیستـی بـهتأسیس از پشتیبانِی کامل  حزِب تازه

تـن از  ۶اتحادجماهیرشوروی برخوردار بود. دیـری نـگـذشـت کـه 
در  -کادرهای رهبرِی دفتر سیاسی را مأموران حفاظت کمیتٔه مرکزی

هـای  دروِن حـزب بـه  کشتند. درگـیـری -حزبی های درون درگیری
تضعیف حزب و از دست دادِن بسیاری از هواداران و فروریزِی پـایـگـاه 

شـدت دچـار مشـکـالت  کـه عـدن بـه انجامید. درحالـی  ای آن توده
کـارگـیـری امـکـانـات  جای به اقتصادی بود، رهبران سیاسی کشور به
های اردوگاه سوسیالـیـسـتـی  داخلی برای رفِع این مشکالت  بر کمک

هـای روزافـزون  کردند. کمیتٔه مرکزی، در رویارویی با بحـران تکیه می
یمن ( داخلی، سیاست فرار به جلو را پیشه کرده بود و بر اتحاد با شمال 

صـالـح،  رهبرِی علی عبدالـلـه ورزید. یمن شمالی، به شمالی) اصرار می
جمهور و رئیس حزب "الموتمر الشعبی" (حزب کنگره مردمی)، و  رئیس

شیخ عبدالله االحمر، رئیس پارلمان، رهبِر مذهبی یمن، و رهبِر حـزب 
شد. بخشی از حزب "الموتـمـر  المسلمین)، اداره می "االصالح" (اخوان

الشعبی"، تمامی حزب "االصالح"، و برخی از رهـبـران قـبـایـل تـابـع 

 ادامه  ريشه يابي تحوالت يمن ...
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اثبات رسـیـد.  های فعاالن سیاسی یمن به جا بودِن نگرانی به -سرخ و یونیسف صلیب
هـایشـان (یـعـنـی  های "حوثی" و مـؤتـلـف های خیابانِی گروه در حال حاضر درگیری
شان، عدن را به شهر اشبـاح تـبـدیـل کـرده  صالح) با مخالفان هواداران علی عبدالله

و در مناطق و حومٔه  -در شمال عدن -ها در استان "الضالع" اکنون درگیری است. هم
هـا بـا  زمان، در استان "ابـیـن" نـیـز درگـیـری عدن و استان "شبوه" جریان دارد. هم

هـای  "القاعده" ادامه دارد. خبرها از تسلط "القاعده" بر استان "حضرموت" و درگـیـری
 های مردمی" حکایت دارد. خونین با "کمیته

 این درگـیـری ها و بقیه یمنی توان بین حوثی ها را نمی درگیری
ً
هـا  ها دانست. ضمنا

جمهور) هم نـیـسـت. جـنـگ  طوِرمثال، مشروعیِت رئیس برای اثبات مشروعیت (به
 -شمال و جنوب است. از حملٔه استان شمالی  ای میان شدن به درگیری تبدیل  درحال

رسد. استان "الضالع"  مرزش یعنی استان "شبوه" خبرهایی می به استان هم -"البیضاء"
نیز موردتهاجم استان "آب" و مناطق وسط قرار گرفته است. شمال عـدن از جـانـب 

هـا  طورِکلی ادعاهای یمـنـی چنین، به "تعز" مورد تهدید قرار گرفته است. خبرهایی این
هـا کـه  خصوص بیـن نسـل سـومـی به -های دروِن خانوادٔه آِل سعود است. درگیری

نیز بخشی از آتشی است که هنوز زیـر  -بیند تر می هرکدام خود را برای سلطنت الیق
های مردم با رژیم حاکم را نیز باید درنظر  ها، مشکل خاکستر مانده است. عالوه بر این

 داشت.
پس از مرگ ملک عبدالله (پادشاه پیشین عربستان)، مبارزه درون خانواده سلطنتی 

وضوح مشاهده گردید. ملک عبدالله در زمان حیات خود و با درک چنین وضعیتی،  به
سعی به پیشگیری از بروِز شکاف در خانواده سلطنتی کـرد. بـحـراِن داخـلـی کشـور 

های منطقٔه خاورمیانه، توأمان، بروِز هر رویدادی را امـری مـمـکـن  سعودی و بحران
 نمایاند. می
گران از بروِز اختالف در مورد پشتیبانی و کمک به نیروهای جـهـادِی  برخی تحلیل 

ها از آن بیـم دارنـد  گویند. سعودی سعودی در سوریه سخن می مورِدحمایت عربستان
های امنیتـی  های سازمان هایی که در اردوگاه که جنگجویان عرِب مسلمان و جهادی

 -ها و صادر شدِن فتواهایی دینـی اند، همراه با انگیزه های نظامی دیده آمریکایی دوره
در ایـن کشـور  -هایی که در سوریه، عراق، و لـیـبـی عـمـل کـردنـد همان شیوه به

نایف، مهرٔه مورد اعتماد  مبارزه بزنند. شاهزاده بندربن سعودی) نیز دست به (عربستان
 آمریکائیان،  در رأس این دسته است.

سعودی یمن را با هواپیماهای جنگـی  عربستانرهبرِی  اینک به ی که هم“ ائتالف“ 
های افراطی و جهـادی را در سـوریـه  کند، همان ائتالفی است که گروه بمباران می
شام ("داعش") را بنیاد نـهـاد  و کند و دولت اسالمِی عراق کرد و حمایت می حمایت می

سعودی، با ارسال نیروی نظامی و سالح و زیر لوای حـمـایـت  عربستانو معروف کرد. 
ها نفر از تظاهرکنندگان و معترضان بحـریـنـی را بـه  ، ده“ نظام بحرین“از مشروعیت 

هـای بـهـار عـربـی  و روی دادِن آنچه به نام انـقـالب ٢٠١١قتل رساند. پس از سال 
مبارک در مصـر، و  علی در تونس، حسنی معروف شد، با سرنگون شدِن حکومِت بن

همراه با انقالب مردم سوریه و خیزش جنبش مـردمـی   -دنبال آن، قذافی در لیبی به
های فاسد، نـوعـی تـوازِن قـوا بـرقـرار  بین مردِم این کشورها و حکومت -در سودان

 گردید.
های عربی، حـرکـت و  حرکت مردم یمن نیز جزئی از این جنبش بود، اما حکومت 

را زیـر نـام   ٢٠١١صالـح در سـال  جنبش جوانان یمن برضِد حکومت علی عبدالله
شـورای هـمـکـاری “انحراف کشاندند. کشورهای عضِو  ، به”گفتگوی ملی“برگزارِی 

صـالـح و  علی عبداللـه رژیمهدِف نجاِت  سعودی، به رهبرِی عربستان به ”خلیج فارس
مـتـحـده آمـریـکـا در  رهبرِی ایـاالت های امپریالیسم جهانی به اجرا گذاردن برنامه به

 ها تحمیل کردند. منطقه، پروژٔه "گفتگوی ملی" را به جنبش یمنی
هـا  خـود گـرفـتـه اسـت. زیـدی ای بـه وسوی فرقه طبق معمول، این مبارزه سمت 

هـا در  اند. اکثر زیـدی های کوچک اند و بقیه مردم یمن سنی و یا پیرو دیگر فرقه شیعه
 مرز با عربستان سعودی،ساکنند. استان صعده، هم

خیز، و  های حاصل اند. زمین ها در یمن به دنبال منافع اقتصادی و امنیتی سعودی 
با توجه بـه جـمـعـیـت بـاالی  -ترین نیروی کار در منطقه دراختیار نگه داشتِن ارزان

بازاِر ارزان نـیـروِی اند.  ازجمله این منافِع آزمندانٔه اقتصادی -نفری یمن میلیون بیست
خدمت نگه داشتِن بندر طبیعی عدن، بندر "حدیده"، دریـای عـرب، مـدخـِل  کار، در

ها بیش از  ای که سعودی جنوبی دریای سرخ، و تالش برای نابودی نیروهای انقالبی
مـنـافـع اقـتـصـادی و هاست که هراس دارند، ازجمـلـه  " از آن "زیدی" ها و "القاعده

 اند.   ”یمن“ها در  ها در پِی حفِظ آن “سعودی”  اند که ای امنیتی
 

 -٢٠١٣هـای  المسلمین) درگرفت که در سـال حزب"االصالح" (اخوان
ها در کنفرانس گـفـتـگـوهـای مـلـی،  به اوج خود رسید. حوثی ٢٠١۴

هایی ماننـد بـرپـایـِی  توانستند حضوری فعال داشته باشند. آنان نظرگاه
"دولت فدرال" بر اساس دموکراسی و پلورالیسم سیاسی و آزادِی دینی و 

شـده از  های ارائـه کنندٔه کشور را مطرح کردند. برنامه توازِن قوای اداره
ها، پایگاه اجتماعی این جنبش را تقویت کـرد. مـخـالـفـِت  سوی حوثی

صالح و همچنین حکومت انتقالِی پس  ها با حکومت علی عبدالله حوثی
های شمال و جنوب، بر  شان در اختالف طرفی از او، و عالوه بر این، بی

یـی  هـا شهرت آنان افزوده است و حمایت بیشتری را حتی در مـنـطـقـه
هـا دراکـثـریـت  هـا در آن یی که زیدی ها خارج از شمال (یعنی منطقه

اکنون و بر زمینٔه این مخالفت بـا  ارمغان آورد. هم نیستند) برای آنان به
های متفـاوت و مـوقـتـی بـیـن  نشاندٔه انتقالی، ائتالف حکومِت دست

ای" و حتی "چپ" زیر لوای مخالفـت بـا  نیروهای رقیب "دینی" و "قبیله
گردد. اینکه در پایان این جنبش چـه سـرنـوشـتـی  حکومت تشکیل می

خواهد داشت، آیا به حزب یا جنبشی اجتماعی ارتقا خواهد یافت و یا بـه 
ها تبدیل خواهد گردیـد، بـه  ای از همه این های مسلح و یا آمیخته گروه

 چگونگِی روند رویدادها در  دورٔه انتقالی بستگی دارد.
گـاه  را جوانان و بخش ها حوثی نیروهای مخالف با هایی از قشرهای آ

شمالی، میانی، و جنوب یمن عالوه بر خانوادٔه "االحمر"  ی ها منطقهدر 
االحمر (این ژنرال نسبتی با خانواده االحمر نـدارد)  و ژنرال علی محسن

حزب اسالمی سنـی و “سلفی و “اش، جنگجویان  پیمانان نظامی و هم
هـا، تشـکـیـل  المسلمین) و قبایـل وابسـتـه بـه آن االصالح (اخوان“

 دهند. می
هایی را، همراه بـا  جنگ ٢٠١٠و  ٢٠٠۴های  ها در فاصله سال حوثی

شکست، در برابر حکومت تجربه کردند. نفوِذ آنـان در آن مـقـطـع از  
ی مناطق "حجه" و استان "صعده" تجاوز نکرد. در این مـدت  ها منطقه

 آنان در محاصرٔه ارتش بودند.
صـالـح بـا  و جانشین شدِن حکومت علی عبدالـلـه ٢٠١١بعد از قیام 

و سلطه نداشتِن  -هادی" ریاسِت "عبدربو منصور به -تر حکومتی ضعیف
ی وسیعی از یمن، و همچنین، شدت گرفـتـِن  ها این حکومت بر منطقه

ها مـیـان  جنگ برضد "القاعده" در جنوب، همراه با باال گرفتن اختالف
های سیاسی، و نیز خواسِت جدایی و استقالل از سوی "الـحـراک  گروه

دلیِل فـجـایـعـی کـه در دوران عـلـی  به -الجنوبی" (جنبش جنوب)
هـا از  حـوثـی -درجنوب اتفاق افتاده بـود ١٩٩۴صالح از سال  عبدالله

طورِکامل بر استان "صعده" نفوذ  وجودآمده استفاده کردند و به فرصِت به
مانند یک "حـکـومـت" عـمـل  ها  یافتند. از همین زمان، حوثی  و سلطه

 های مردم مطرح ساختند. هایی مطابق خواسِت توده کردند و برنامه
شده از جـانـب "اتـحـادیـٔه  هاَی ارائه حل مردم یمن همواره نگران راه 

نظِر اعضـا) و یـا دخـالـِت  هایی مشکوک و بدون اتفاق حل عرب" (راه
های تلخ لیبی در  ها و یا دیگران) بودند. تجربه نظامی (از جانب خلیجی

پیامِد سرنگونی قذافی و آنچه در سوریه در چهار سال گذشته رخ داده 
ها بوده است. در چنین شرایطی، بـرخـی از رهـبـراِن  بود، مدنظِر یمنی

آمـیـز کـه ضـامـِن  هایی مسالمت حل سیاسی یمن، برای رسیدن به راه
بـا  -برقرارِی نظم و آرامش در کشور و انتـقـاِل آرام قـدرت سـیـاسـی

جمهور "عبدربو منـصـورهـادی" (بـا  فرماندهِی رئیس پشتیبانِی ارتش به
دانستند. مقـبـولـیـِت  گفتگو را بهترین وسیله می -المللی) مقبولیت بین

الـمـلـلـی  المللی "منصورهادی" با پشتیبانِی مالی و لجستیک بـیـن بین
جمهـور  وجود آوردِن "مشروعیت" برای تثبیت رئیس نفع به توانست به می

"تـوازِن  -فهمند که هیچ زبانی جز زبان قدرت را نمی -ها در برابِر حوثی
ها در کسِب کرسی در "کمیتـٔه  قوا" را برقرار سازد. پس از موفقیت حوثی

، و به دنبال آن ٢٠١١نامٔه خلیج در سال  گفتگوی ملی" بر اساس توافق
ها تثبـیـت  آنان حوثی  خیزش جنبش مردمی در همان سال، موجودیت

وسیلٔه هـواپـیـمـاهـای  های هوایی به امروز، با مشاهدٔه بمباران گردید. 
های اقـتـصـاد، ارتـش، و کشـتـار  جنگی سعودی و نابودِی زیرساخت
هـای  گـواهـِی سـازمـان بـه -گنـاه صدها کودک، زن، و دیگر مردم بی

 ادامه  ريشه يابي تحوالت يمن ...



 971شمارة   1394فروردين ماه  31دوشنبه    15 

 ادامه حضور پيروزمندانه كوبا ...
به رسمیت شناخت. به عنوان متحد آمدند و کشـور مـا را اشـغـال 

را به قانون اساسی کوبا تحمیل کردند “  متمم پالت” کردند... سپس 
که استقالل این کشور را از آن گرفت و به همسایٔه پرقدرت شمـالـی 
اجازٔه دخالت در امور داخلی کوبا داد که منجر به اسـتـقـرار پـایـگـاه 
دریایی گوانتانامو شد، که هنوز هم بخشی از کشور ما را غصب کرده 

فقط هنوز پایگاه دریایی گوانتانـامـو  گفتنی است که آمریکا نه“  است.
رغم مخالفت دولت کوبا در اشغال خود دارد، بلکه پس از اشغال  را به

افغانستان توسط نیروهای آمریکایی، زندان مخـوفـی نـیـز در ایـن 
های مکرر کوبا و جـامـعـٔه  رغم درخواست پایگاه به راه انداخت که به
ها، هنوز آن را تعطیل نکـرده اسـت. رائـول  جهانی و خود آمریکایی
های شدید اقتصادی آمریکا بر کوبا از همان  کاسترو سپس به تحریم

سال پیش اشاره کرد و گفت که مردم کـوبـا  ۵۵سال اّول انقالب در 
درصد از جمعیت کوبـا  ٧٧اند.  ها سختی زیادی کشیده طی این سال

ولـی اعـتـقـاد و ایـمـان ” انـد،  سال به دنـیـا آمـده ۵۵طی همین 
ها غلبـه کـرد. تـجـاوزگـری بـاعـث  دوستانٔه ما بر این سختی میهن

افزایش مقاومت و شتاب گرفتن روند انقالبی شد. و اکـنـون مـا بـا 
ای زده بـاشـیـم،  سربلندی و بدون اینکه به شأن و منزلت خود لطمه

او در ادامه به ترور پرزیدنت کندی اشاره کرد کـه در “  اینجا هستیم.
زمانی اتفاق افتاد که کوبا اعالم دولت سوسیالیستی کرده بود، مردم 

پیروزمندانه از میهن خود دفاع کرده بودنـد، “  ها خلیج خوک” در نبرد 
و فیدل کاسترو پیامی از کندی دریافت کرده بود که خواستار گفتگـو 

هایش گفت که آمـادگـی و  شده بود. رائول کاسترو در ادامٔه صحبت
آمیز و همزیستـی مـتـمـدنـانـه  تمایل کوبا را برای گفتگوهای احترام

های گاه بنیادی و جّدی، به پرزیدنت  رغم اختالف میان دو کشور، به
کند. اّمـا  اوباما اعالم کرده است و در این نشست نیز بر آن تأکید می

جـای  سازی روابط بـه در کنار اینها، او بر این امر تأکید کرد که عادی
هـایـی کـه  ها باید لغو شود. گفتنی است که تحریم خود، ولی تحریم

بیش از نیم قرن است توسط  آمریکا و متحدانش بر کوبا تـحـمـیـل 
ها و کمبودهای زیادی در زندگـی مـردم  شده است، موجب خسارت

این کشور شده است و مانع اصلی توسعٔه کوبا بوده است. بـا وجـود 
اینها، رائول کاسترو تأکید کـرد کـه کـوبـا بـه تـکـمـیـل الـگـوی 

دهد. او اظـهـار  سوسیالیستی خود و توسعٔه اقتصادی خود ادامه می
نظر اخیر پرزیدنت اوباما مبنی بر اقدام برای خارج کـردن کـوبـا از 
فهرست کشورهای حامی تروریسم را (که شامل ایـران، سـوریـه و 

سازی روابط خواند و اشـاره  شود) گام مثبتی در عادی سودان نیز می
 هرگز نمی

ً
بایست در ایـن فـهـرسـت گـنـجـانـده  کرد که کوبا اساسا

سال است که در فـهـرسـت وزارت  ٣٣شد. گفتنی است که کوبا  می
شـده  امور خارجٔه آمریکا به عنوان کشور حامی تروریسم قلمداد مـی

ای برای معامالت  های جّدی و پیچیده است. این وضعیت، دشواری
مالی کوبا با کشورهای دیگر ایجاد کرده است. دولـت کـوبـا خـارج 

ای در راه  کردن نام این کشور را از ایـن فـهـرسـت، مـانـع عـمـده
سازی روابط خوانده بود. دو روز پس از پایان نشـسـت هـفـتـم  عادی

فروردین، سخنگـوی کـاخ  ٢۵شنبه  سران قارٔه آمریکا، یعنی روز سه
سفید اعالم کرد که پرزیدنت اوباما توصیٔه جـان ِکـری، وزیـر امـور 
خارجٔه آمریکا، در مورد خارج کردن کوبا از فـهـرسـت کشـورهـای 
حامی تروریسم را پذیرفته است که نقطٔه عطف مهمی در روابط میان 
این دو کشور خواهد بود. این تصمیم نیاز به تصویب کنگرٔه آمـریـکـا 

روز برای ایـن کـار  ۴۵ندارد، ولی کنگره اگر بخواهد اعتراض کند، 
 فرصت دارد.

هایش در  هایی که رائول کاسترو در ادامٔه صحبت از دیگر موضوع
ط قدرت

ّ
های بـزرگ  نشست سران قارٔه آمریکا به آن اشاره کرد، تسل

داری مبتنی بـر کـنـفـرانـس  بر امور مالی جهان، نظام مالی سرمایه
طرفٔه پشتوانٔه  در نیمٔه قرن بیستم میالدی و حذف یک“  برتون وودز” 

ما به یک نظام مـالـی شـفـاف و ” طال از دالر آمریکا بود. او گفت: 
منصفانه نیاز داریم... پذیرفتنی نیست که چند سـوداگـر بـزرگ، بـه 
طور عمده آمریکایی، برای بقیٔه دنیا تصمیم بگیرند که چه بخواننـد، 

الـمـلـلـی،  ببینند یا بشنوند... اینترنت باید یک نظام مـدیـریـت بـیـن
خصوص در زمـیـنـٔه تـولـیـد  دموکراتیک و مشارکتی داشته باشد، به

صدر شورای دولتی کوبا سپس از رهبران کشورهای منطقه “  محتوا.
خواست که به حمایت خود از مبارزه برای پایان دادن بـه مـحـاصـرٔه 

نخورده مانده است و مانعی اسـاسـی در راه تـوسـعـٔه  که همچنان دست -اقتصادی کوبا
ادامه دهند. او در ادامه بر همبستگی کامل کوبا با ونزوئـال، کشـوری  -اقتصادی کوباست

هـای  کند و مثل کوبا در مـعـرض تـحـریـم که برای تعیین مسیر حرکت خودش تالش می
حق ” جانبٔه ناعادالنٔه آمریکا قرار دارد، تأکید کرد. رائول کاسترو ضمن تأکید بر اینکه به  یک

م هر کشور در انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ّ
اش، به عـنـوان  مسل

ت شرط الزم برای تضمین همزیستی مسالمت
ّ
باید احترام گذاشتـه شـود، “  ها آمیز میان مل

به هّمت فیدل و مردم قهرمان کـوبـا، مـا بـه ایـن ” گونه به پایان برد:  سخنان خود را این
ی و اسـتـقـالل کـوبـا] را بـا  ایم تا آرمان نشست سران آمده

ّ
های خوزه مارتی [قهرمان مل

ایم، دنبال کنیم و تحقق بخشیم... با افتخار بـه  ای که با دستان خود به دست آورده آزادی
 “داریم. کنیم و آن را بزرگ می قارٔه آمریکایمان، به آن خدمت می

جمهور آمریکا، نیز از سخنرانان دّومین روز نشست بود. او در بخشـی  باراک اوباما، رئیس
من خودم دانشجوی تاریخ هستم و درواقع با خیلی از رخدادهایـی ” هایش گفت:  از صحبت

که سخنرانان به آنها اشاره کردند آشنا هستم. من خودم اّولین نفری هسـتـم کـه اذعـان 
جور و عاری از تـنـاقـض  کنم که نحؤه برخورد آمریکا نسبت به حقوق بشر همیشه یک می

های تاریکی وجود دارد که ما  خوبی متوجه هستم که در تاریخ ما فصل نبوده است... من به
گذاری شـده اسـت، رعـایـت  هایی را که کشور ما بر اساس آنها پایه در آنها اصول و آرمان

جنـگ سـرد تـمـام ” اوباما در کنفرانس خبری پس از نشست نیز اشاره کرد که “  ایم. نکرده
همٔه دیگر سخنرانان ایـن “  شده است... و در مورد کوبا، ما دیگر دنبال تغییر رژیم نیستیم.

سـازی روابـط  نشست از آغاز گفتگوهای دوستانه میان کوبا و آمریکا و تالش برای عـادی
 میان دو کشور استقبال کردند. 

 دیداری تاریخی
های دولتـی دو کشـور کـوبـا و  ترین مقام فروردین، بلندپایه ٢٢همچنین، در روز شنبه 

هایشان و گرفتن عـکـس  آمریکا، یعنی رائول کاسترو و باراک اوباما، پس از ایراد سخنرانی
شـان بـه طـور  هایی، در حضور هیئتی از همـراهـان جمعی معمول در چنین نشست دسته

رسمی با یکدیگر دیدار و به مدت یک ساعت گفتگو کردند، که از خبرسازترین رخـدادهـای 
سال بود کـه  ۵٧هفتمین نشست سران کشورهای قارٔه آمریکا بود. این نخستین بار پس از 

سران دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کـردنـد. آخـریـن بـار، آیـزنـهـاور و بـاتـیـسـتـا، 
م با یکدیگـر دیـدار ١٩۵٨جمهورهای وقت آمریکا و کوبای پیش از انقالب، در سال  رئیس

کرده بودند. رائول کاسترو دربارٔه دیدار خود با پرزیدنت اوباما گفت که نباید دچار تّوهم شـد؛ 
ایم  های زیادی با یکدیگر داریم، اّما ما آماده ای دارند و ما اختالف دو کشور ما تاریخ پیچیده

چنین دیدارهایی برگزار شود تا بتوانیم روابط دیپلماتیک عادی با یکدیگـر بـرقـرار کـنـیـم، 
وآمد مردم به کوبا و آمریکا را تسهیل کنیم. باراک اوباما نیز  ها را باز کنیم و رفت خانه سفارت

با اشاره به تاریخچٔه پیچیدٔه میان آمریکا و کوبا گفت که زمان آن فـرا رسـیـده اسـت کـه 
های عمیق و اسـاسـی بـا  ما همچنان اختالف” ای را امتحان کنیم و افزود:  وضعیت تازه

توانیم به جلو گام برداریم و رابطٔه نوینی میان دو کشورمـان  یکدیگر خواهیم داشت... ما می
 “ایجاد کنیم.

 همبستگی با ونزوئال
حـکـم ” برانگیز در این نشست، موضع دولت آمریـکـا و  های بحث یکی دیگر از موضوع

در اسفندماه گذشته نسبت به دولت ونزوئال بود کـه ایـن کشـور را  باراک اوباما “  حکومتی
ی آمریکا خوانده بود و تحریم“ تهدید” 

ّ
ای را بر آن کشور تحـمـیـل  های تازه ی برای منافع مل

های خود خواهان  کننده در سخنرانی کرده بود. شمار زیادی از نمایندگان کشورهای شرکت
 این موضع را تغییر دهد و آن حکم را لغو کند. از جمله، اوو 

ً
آن شدند که دولت آمریکا رسما

ط آمریکا بر این قاره گفـت: 
ّ
موراِلس در سخنان خود ضمن اشاره به تاریخ تلخ و تاریک تسل

ایاالت متحد آمریکا، آمریکای التین را ربـوده اسـت و مـا دیـگـر چـنـیـن وضـعـی را ” 
جمهوری آمریکا بـاشـیـم کـه مـا را  خواهیم شاهد حکم ریاست خواهیم. ما دیگر نمی نمی

خواهیم که در کشور ما جاسوسی کنـنـد...  خواند؛ ما دیگر نمی تهدیدی برای کشورشان می
جـمـهـور ونـزوئـال نـیـز در  نیکوالس مادورو، رئیس“  خواهیم در صلح زندگی کنیم. ما می

گذارم، ولـی  پرزیدنت اوباما، من به شما احترام می” هایش در نشست سران گفت:  صحبت
در جریان هفتمین نشست سران قارٔه آمریکـا، بـاراک اوبـامـا و “  کنم. به شما اعتماد نمی

هـای اخـیـر  نیکوالس مادورو نیز دیدار و گفتگویی دوجانبه داشتند که در آن دربارٔه تحریم
جمهور ونزوئال پس از این دیدار دوجـانـبـه  هایی شد. رئیس آمریکا علیه ونزوئال نیز صحبت

گفتگوهای جّدی و روراستی داشتیم. ما حقیقت را گفـتـیـم و بـایـد بـگـویـم کـه ” گفت: 
 “آمیز بود. هایمان احترام صحبت

یی گـفـتـه  باراک اوباما مدتی پس از انتشار حکمی که علیه ونزوئال داده بود، در مصاحبه
ما گمان نداریم که ونزوئال تهدیدی برای ایاالت متحد آمریـکـاسـت؛ آمـریـکـا نـیـز ” بود: 

ها تأکید کرد. دولت آمریکـا هـنـوز  ولی همچنان بر ادامٔه تحریم“  کند ونزوئال را تهدید نمی
 موضع خود را تغییر نداده است. رائول کاسترو نیز در سخنرانی خـود در نـخـسـتـیـن 

ً
رسما

حضور کشورش در نشست سران کشورهای قارٔه آمریکا، تأکید کرد که ونزوئـال تـهـدیـدی 
ی ابرقدرتی مثل آمریکا نیست و نمی

ّ
تواند باشد، و صـحـبـت اخـیـر اخـیـر  برای امنیت مل

 جمهور آمریکا در تأیید این امر را گام مثبتی دانست. رئیس
ت مخالفت نمایندگان آمریکا و کـانـادا بـا بـرخـی از بـنـدهـای 

ّ
گفتنی است که به عل

پیشنهادی برای بیانیٔه پایانی نشست سران، از جمله دربارٔه تقویت حقوق جمعی و تأکید بـر 
 های قاره، این نشست نتوانست یک بیانیٔه پایانی منتشر کند. تعهدهای دولت
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شکوفایی و رفاه همـراه بـا بـرابـری: ” هفتمین نشست سران قارٔه آمریکا با شعار محوری 
کشور این قـاره،  ٣۵و برای نخستین بار با حضور سران همٔه “ چالِش همکاری در قارٔه آمریکا

و  ٢١مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روزهای جـمـعـه  هایی چون بان کی و شخصیت
در شهر پاناما (پایتخت پاناما) برگزار شد. نشسـت سـران قـارٔه  ١٣٩۴فروردین ماه  ٢٢شنبه 

آمریکا (شامل آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی و کشورهای حوزٔه دریای کـارایـیـب) کـه 
شـود،  بار بـرگـزار مـی دهی و هر سه سال یک سازمان“ سازمان کشورهای آمریکایی” توسط 

جمهوری بیل کلینتون در شهر میامی در  در زمان ریاست ١٣٧٣برای نخستین بار در آذرماه 
هـای  های مورد بحث در نشست امسـال عـرصـه ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد. موضوع

زیست، مهـاجـرت، امـنـیـت،  گوناگونی همچون آموزش، بهداشت و درمان، انرژی، محیط
ها و  های مردمی، و دولتمداری دموکراتیک را در بر داشت. مانند بسیاری از نشست مشارکت
کنندگان در ایـن  شود، هدف شرکت های مشابه که هر سال در سراسر دنیا برگزار می همایش

های راهبردی و هـمـیـاری در  نشست همکاری در باالترین سطح به منظور تدوین سیاست
های پیش روی است. اینکه این هدف تا چه حد تحقق یابـد، بـه عـوامـل  وفصل چالش حل

اقتصادی کشورهای این قـاره بسـتـگـی دارد، ولـی -بسیاری از جمله نقش و وزن سیاسی
های منـاسـب  توانند بستر مناسبی برای یافتن راه هایی بالقوه و در مجموع می چنین همایش

ت
ّ
 ها باشند. برای رونق و شکوفایی کشورها و بهبودی زندگی مل

های سران کشورهای قارٔه آمریکـا نـیـز هـمـیـشـه بـا  مانند هر همایش دیگری، نشست
ـت مـخـالـفـت  اندازی ها و سنگ دشواری

ّ
های سیاسی مواجه بوده است. برای نمونه، به عل

از همان نشست اّول، کوبا در همٔه شش نشست قبلی از حضـور در   های پیاپی آمریکا دولت
کار و راستگرای کنونی کانادا نیز از مخالـفـان  این همایش محروم بوده است. دولت محافظه

ها بوده است. امسال نخستین بـار بـود  سرسخت دعوت از کوبا برای شرکت در این نشست
که هیئت نمایندگی کوبا به ریاست رائول کاسترو، صدر شورای وزیران کوبا (رئـیـس دولـت 
کوبا)، که باالترین مقام دولتی کوباست، در نشست سران قارٔه آمریکا شرکت کرد، کـه ایـن 
خود نقطٔه چرخش تاریخی نمادین و مهمی در روابط سیاسی این قاره و گویای وزن و اعتبـار 

هـای  های راستگرایانه و قلدرمنشـانـٔه قـدرت های چپگرا و مردمی و شکست سیاست دولت
های گذشته نـیـز  امپریالیستی این قاره بود. بسیاری از سران کشورهای قارٔه آمریکا در سال

ها شده بودند و حّتٰی تهدید به تحریم نشـسـت هـم  بارها خواستار حضور کوبا در این نشست
کرده بودند. حضور شایستٔه کوبا در نشست هفتم سران کشورهای قارٔه آمریـکـا، عـالوه بـر 

ها، حاصل  دوست در این نشست فشار دیگر کشورهای این قاره برای شرکت این کشور صلح
های کوبا و آمریکا نیز بود که در آذرمـاه  سازی روابط دیپلماتیک میان دولت آغاز روند عادی

سال گذشته توسط سران دو کشور، رائول کاسترو و باراک اوباما، اعالم شد و پیروزی مهمی 
فروردین، از  ٢٢برای کوبای سوسیالیستی بود. رائول کاسترو در سخنرانی خود در روز شنبه 

کشورهای آمریکای التین و کاراییب برای همبستگی با کوبا و فراهم آوردن امکان شـرکـت 
 -جمهور پـانـامـا برابر کوبا در هفتمین نشست سران کشورهای نیمکرٔه غربی، و نیز از رئیس

 برای دعوت از کوبا به شرکت در این نشست تشکر کرد. -کشور میزبان
پیش از آغاز هفتمین نشست سران قارٔه آمریکا، وزیران امور خارجٔه کوبا و آمریکـا (بـرونـو 
رودریگز پاریال و جان ِکری) برای نخستین بار پس از پنجاه و پنج سال با یکدیگـر بـه طـور 

های دو  هایی است که توسط دولت رسمی دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها در ادامٔه تالش
هـا و مـحـاصـرٔه  گیرد. اّما مسئلٔه تحریم سازی روابط میان آنها صورت می کشور برای عادی

اقتصادی کوبا توسط آمریکا و نیز گنجاندن کوبا در فهرست کشورهای حامی تـروریسـم در 
سازی روابط میان دو کشور است.  های گرهی در عادی وزارت امور خارجٔه آمریکا، از موضوع

چندی پیش از نشست سران قارٔه آمریکا، وزارت امور خارجٔه آمریکا توصیه کرد که کـوبـا از 
 گفته حذف شود. فهرست پیش

مراسم بازگشایی روز جمعه برگزار شد که در آن دبیرکل شیلیـایـی 
مون دبیرکل سازمان مـلـل  سازمان کشورهای آمریکایی و بان کی

متحد سخنرانی کردند و پیام پاپ فـرانسـیـس، رهـبـر کـلـیـسـای 
جـمـهـور کشـور  کاتولیک خوانده شد. خوان کارلوس وارِال، رئـیـس

کنندگان در ایـن نشـسـت  میزبان نیز در سخنان کوتاهی به شرکت
مون در سخنان خود در ایـن مـراسـم بـه  خوشامد گفت. بان کی

باراک اوباما و رائول کاسترو تبریک گفت که برای برقراری مـجـدد 
اند. او همچنین از کوبا به خاطر  هایی برداشته روابط میان دولت گام

میزبانی مذاکرات صلح کلمبیا میان دولت این کشور و نـیـروهـای 
ح انقالبی کوبا (فارک) ستایش کرد و افزود: 

ّ
این منطقه دارد ” مسل

 به دست می
ً
بـان “ آورد. شهرت خود به عنوان منطقٔه صلح را مجددا

مون همچنین به این امر اشاره کرد که زدودن نابرابری و فقر در  کی
قارٔه آمریکا برای به وجود آوردن تغییرهایی برای زندگی بهتر، امری 

مون در دیداری که در حاشیٔه نشست با رائول  بنیادی است. بان کی
کاسترو داشت، بر آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری با کوبا 

 سازی روابط میان دو کشور تأکید کرد. و آمریکا در پیشُبرد عادی
 سخنرانی رائول کاسترو

ساعتٔه رائول کاسترو در دّومـیـن روز نشـسـت از  سخنرانی یک
رخدادهای مورد توجه این نشست بود. او از برگزارکنندگـان تشـکـر 

کـوبـا بـه او فـرصـتـی “  غیبت چندیـن سـالـه” کرد که با توجه به 
انـد. او در  دقیقٔه معمـول بـرای سـخـنـرانـی داده ٨تر از  طوالنی

سخنانش بر حق طبیعی مردم برای زندگی آزادانه در صلح، مبتنـی 
ت، و یافتن مسیری برای توسعه و همکاری آینـده 

ّ
بر نیازهای هر مل

بر پایٔه همبستگی و ارادٔه مشـتـرک بـرای حـفـظ اسـتـقـالل و 
ت تأکید کرد. صدر شورای وزیران کوبـا 

ّ
خودمختاری و هویت هر مل

ط ایاالت متحد آمریکـا بـر کـوبـا  به تشریح زمینه
ّ
های تاریخی تسل

سال پیش... زمانی که جنگ [با اسـپـانـیـا  ١١٧”پرداخت و گفت: 
ها به پیروزی رسیـده بـود،  برای استقالل] با رودی از خون کوبایی

جمهور وقت آمریکا از کنگرٔه آن کشور اجازٔه خواست کـه در  رئیس
قـطـعـنـامـٔه ” کوبا دخالت نظامی کند. کنگره هم فریبکارانـه یـک 

تصویب کرد که استقالل جزیره [کوبا] را به طور قـانـونـی “  مشترک

حضور پیروزمندانٔه کوبا در نشست 

 سران کشورهای قارٔه آمریکا

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده كمك
  دالر ١٠٠     از تورنتو           به یاد رفیق شهید فاطمه مدرسی


