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سیاست فاجعه بار امپریالیسم در منطقه و خطر 
 گسترش تنش های نظامی به مرزهای ایران

مانورهای ولی فقیه، و جناح های حکومتی در چهار راه 

 “١عالؤه  به ۵”تصمیم گیری نهایی مذاکرات  با کشورهای 

  6ادامه  در صفحه 

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه 
عربستان، که کشورش به عنوان 
کارگزار سیاست های امپریالیسم 

نقش مهمی در دخالت در امور دیگر 
کشورهای منطقه  و در سرکوب 

جنبش های رهایی بخش از جمله 
در بحرین و دیگر کشورها دارد، 
ایران را به دخالت در امور منطقه 

متهم کرده و گفت که کشورش در 
برابر این دخالت ساکت نخواهد 

  نشست.
 

نـیـابـتـی در  -یـی های فرقه آتش جنگ
خاورمیانه که صلـح را در ایـن مـنـطـقـه 

شــدت مــورد تــهــدیــد قــرار داده، در  بــه
هـای اخــیـر بــاال گـرفــتـه اســت.  هـفـتــه

انـد کـه  های جهان گزارش داده خبرگزاری
نیروهای نظامی وابسته به اسالمگرایان تـا 

ح و سیه
ّ
انـدیـش حـکـومـت  ُبن دندان مسل

نیمی از خاک سـوریـه و “  داِعش” اسالمی 
های میـانـی  توجهی از سرزمین بخش قابل

عراق و از جمله شهر رمادی را  زیر کنـتـرل 
اند. منطقٔه مرزی میان سوریه و  خود گرفته

عراق نیز زیر کنترل نیـروهـای حـکـومـت 
هـای  قرار گـرفـتـه و راه“  داعش” اسالمی 
شـدت  رسانی مؤثر به دولت سوریه بـه کمک

محدود شده است. تـبـلـیـغـات هـدفـمـنـد 
خصمانه و تهدیدآمیز علیه ایـران، هـم از 
سوی اسرائیل و هم از جـانـب عـربسـتـان 
سعودی و مـتـحـدان عـرب آن، وسـعـت 

 ای یافته است. سابقه بی
هـای  اظهارنظرهای بـرخـی از شـخـصـیـت

سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی و از جمـلـه 
 -ولی فقیه رژیم، علی شـمـخـانـی -خامنه ای

دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرتیـپ احـمـد 
فرمانده نیروی زمینی ارتـش،  -رضا پوردستان

رئیس شورای مصلحت و  -هاشمی رفسنجانی
فرمانده اسبق سپاه پاسـداران  -محسن رضایی

در ارتـبـاط بـا  -و دبـیـر شـورای مصـلـحـت
نسـبـت “  داعـش” تهدیدهای حکومت اسالمی 

هـای  به ایران، دامنٔه واقعی و گستردٔه فعالـیـت
کند که هدِف آنها تغـیـیـر  هماهنگی را افشا می

دادن جغرافیای سیاسی منطقه است. بمبـاران 
شهرهای یمن توسط هواپـیـمـاهـای نـظـامـی 

هاِی اقتصادی،  برنامه
آزادسازِی دستمزدها، و 

 افزایِش بیکاری

ویـژه آزادسـازِی  های اقتـصـادی، بـه با اجرای سیاست
های اخیر، زندگی و امنیت شغلی طبـقـه  ها در هفته قیمت

کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتـری گـذاشـتـه 
است. رشد بیکاری یکی از پـیـامـدهـای اجـرای چـنـیـن 

هایی است. با اطمینان به مؤثـر بـودِن دسـتـگـاه  سیاست
فـقـیـه  سرکوب و کاربرِد نیروهای امنـیـتـی، رژیـم والیـت

داری انگلی به سودهای کالن و  منظور دستیابِی سرمایه به
وسیلٔه پیوند دادن اقتصاد کشور  نیز تضمیِن بقای "نظام" به

مـوِی  و بـا اجـرای مـوبـه -داری جهانی  با اقتصاد سرمایه
شده از سوی نهادهـای امـپـریـالـیـسـتـی  دستوراِت دیکته
المللی پول و بانک جهانی هـمـانـنـد شـیـلـِی  صندوق بین
تـوان گـفـت کـه ایـن رژیـم  جرئت می به -دوران پینوشه

کشورمان را در حکم آزمایشگاهی بـرای اجـرای کـامـل 
بـرد. بـا هـمـراهـِی  کار می های اقتصاد نولیبرالی به نسخه

  2ادامه  در صفحه 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه   
ایران گفت که در دولت سابق 

ای ایران  هایی با دانشمندان هسته مصاحبه
المللی  از سوی نمایندگان آژانس بین

 انرژی اتمی صورت گرفته است.
ظریف این موضوع را "یک مسئله جنبی  

و فرعی" خواند که ارتباطی با اصل 
ندارد و گفت که  ۵+١وگوها با گروه  گفت

کنندگان از دستور رهبر ایران  مذاکره
 پیروی خواهند کرد.

همزمان با نـزدیـک شـدن بـه پـایـان مـهـلـِت 
منظوِر رسیدن به توافـق  شده برای ماه آینده به تعیین

  7ادامه  در صفحه 

 ۵“فقیـه و کشـورهـای  ای بین رژیم والیت جامع هسته
، در چند هفته گذشته شاهـد بـاال گـرفـتـن ”١عالؤه  به

پیرو  ”دل نگرانان“مانورهای تبلیغاتی  رژیم  در چارچوب 
خط رهبری و در واقع نیروهایی که به عنوان اهرم فشـار 
داخلی و خارجی توسط ولی فقیه و انصارش به کار گرفته 

ای رسانـده  می شوند بودیم. اوج این حرکت ها  به مرحله
کـه در هـمـیـن  -شد که حتی جلسٔه غیرعلنی مجلس

ای  با جزئـیـاتـی از آن رسـانـه -ارتباط تشکیل شده بود
عنوان سـال  رسد تعیین سال جدید زیِر  نظر می گردید. به

گاهـی از  زبانی از سوی علی خامنه همدلی و هم ای، با آ
نگرانی در رابطه با تبعات سـازش احـتـمـالـی رژیـم در 

 شده بود. ریزی  ای برنامه مذاکرات هسته

 در این شماره
ضرورِت پایان دادن به ستِم ملی و تبعیض 

 ۴مذهبی                                                در ص 

 المللی، به ما  همبستگِی بین

 ١١بخشید!        در ص   نیرو می                       

در ضرورت شناخِت واقعیِت  چین و 

 ١٢های آن!                               در ص  سیاست
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ی [در برابر ارز خارجی] و سقوط قیمت نفت از شـاخـص
ّ
هـای  توّرم، کاهش ارزش پول مل

هـای صـورت گـرفـتـه در  های اخیر بوده است. اگرچه در پیشرفـت اقتصاد ونزوئال در سال
ـت 

ّ
ونزوئال در زمینٔه امور اجتماعی تردیدی نیست، ولی اعتالی کامل توان اقتصادی این مـل

آمریکای جنوبی که دارای منابع طبیعی سرشاری است، همچـنـان چـالشـی بـزرگ بـرای 
محصولی نفتی گیر افتاده است. منتقداِن روندی که در  ونزوئالست که در چنبرٔه اقتصاد تک

م) و به هدایت هوگو چاوز آغاز شد، شکست در زمینـٔه بـرطـرف کـردن ١٩٩٩(   ١٣٧٨سال 
ترین ذخایر نفتی ثابت شده در جـهـان  های اقتصادی در کشوری را که دارای بزرگ دشواری

دانند که هدایت آن اکنون در دست نیکوالس  است ناشی از ناکارآمدی قؤه اجرایی کشور می
مادورو است. ولی خیلی از این تحلیلگران جنِگ اقتصادی واقعی و انـکـارنـاپـذیـری را کـه 

جمهوری با آن درگیر بوده است، و از زمان مرگ او  ونزوئال از زماِن آمدن چاوز به کاخ ریاست
 گذارند). گیرند (یا ناگفته می شدیدتر هم شده است، نادیده می

بـا آلـفـردو سـرانـو  گرانـمـابرای شناخت بهتر وضعیت اقتصادی ونزوئال، نشریٔه کوبایی 
) و CELAGمانچیال، دکترای اقتصاد و مدیر مرکز ژئوپولیتیک راهبردی آمریکای التین (

ای کرده است که ترجمـٔه فـارسـی آن را  مصاحبه“  تفکر اقتصادی هوگو چاوز” مؤلف کتاب 
 کنیم. برای خوانندگان نامٔه مردم منتشر می

 
 هایی روبروست؟ س: اقتصاد ونزوئال با چه چالش

ای، چه موقتی و چه ساخـتـاری،  های اقتصادی عمده ونزوئال در این دورٔه جدید با چالش
روبروست. ونزوئال از زمان پیروزی انقالب بولیواری به رهبری هوگو چاوز توانسته است یـک 

ف” 
ّ
 بـه دور از  قوی با مسئولیت“  دولِت موظ

ً
ها و وظایف اجتماعی معّین برقرار کند تا کامال

ای که به آن رسیده بود، ظرفیت و توان مؤثر خود را صادقانه در راه تـأمـیـن  میراث نولیبرالی
 نیازهای اساسی و حقوق اجتماعی بنیادی مردم به کار گیرد.

ف” این 
ّ
جای بحث و تردید ندارد و ساختاری غیرقابل برگشت است. حـفـظ و “  دولِت موظ

ی نیست. تفاوت بزرِگ ایـن  ادامٔه کار آن دیگر منوط به قیمت نفت و اجازٔه سرمایه
ّ
های فرامل

 جاست. های رفاه کنونی در کشورهای اروپایی در همین دولت با دولت
گرایانه و مردمی، و حافظ و  این الگوی اقتصادی سوسیالیستی الگویی انسانگرایانه، جامعه

ـی
ّ
اش، و بـا  مدافع زندگی مردم و کار آنهاست. ونزوئال در مدتی کوتاه و با حفظ استقالل مل

پیشین، تـوانسـتـه “  اجماع واشنگتن”در برابر “ اجماع بولیواری”تعهد صریح و آشکار به یک 
است جایگاه خود را در نظام جهانی دوباره بیابد، و خیلی زود روابط مثبتـی در ایـن دنـیـای 
چندقطبی امروز برقرار کند. الگوی اقتصادی تازٔه بولیواری، درآمدهای نفتی را بـه هـمـان 

ای که باید و شاید اختصاص داده است، یعنی آنها را در خدمت اکثریت جامعه به کـار  عرصه
برده است. و اکنون، در دّومین دهٔه پس از پیروزی انقالب، چـالشـی کـه ونـزوئـال بـا آن 
روبروست، اداره کردن درآمدهای نفتِی تازه به دست مردم و دولـت ونـزوئـال در چـارچـوب 

خـواری قـرن  وفصل مسئلٔه رانـت الگوی سوسیالیستی است. گذر از این چالش مستلزم حل
ویکمی است که ونزوئال و دیگر کشورهای آمریکای التین را در بر گرفته است، و در  بیست

ای است که بورژوازی واردکنـنـده، از  کنار توّرم و ایجاد کمبودهای مصنوعی، سازوکار عمده
کند. چالش بزرِگ الگـوی اقـتـصـادی  آن برای مبارزٔه اقتصادی با مردم ونزوئال استفاده می

سوسیالیستی، جایگزین کردن این فعالیت ویرانگر اجتماعی سرمایـه اسـت کـه هـنـوز در 
ای دارد. موفقیت در این راه فقط با به کارگیری الـگـوی  کارکرد اقتصاد ونزوئال نقش برجسته

پذیر است که تولید کاالهای اساسی و دیگر کاالهای مورد نیاز گسترده  ای امکان تولیدی تازه
شده اسـت، “  دموکراتیک” و شدید مردم ونزوئال را تأمین کند. الگوهای مصرف تا حّد زیادی 

شود. آنچه مهم و اسـاسـی اسـت ایـن “  دموکراتیک” و اکنون الزم است که نظام تولید نیز 
هـای  است که کاالهای تازه تولید شود، اّما به دست تولیدکنندگان تازه و با استفاده از شـیـوه

خواری) جلوگیری کـرد. عـامـل مـهـم و  نوین تولید، تا بتوان از آن ویرانگری سرمایه (رانت
ناپذیر به جلو در مسـیـر  ترین نیازهای موجود، و نیز در حرکت برگشت اساسی در تأمین مبرم

های ساختاری به سوی الگوی سوسیالیستـی بـولـیـواری  دگرگونی
ویکمی، همین است. تردیدی نیست که حـل مسـئـلـٔه  قرن بیست

واردات و واردکنندگان در مورد کاالهایی که هنوز امکان تولید آنـهـا 
در داخل فراهم نیست، همچنان امری ضروری است کـه بـایـد از 
طریق نهادهای واردکنندٔه دولتی انـجـام شـود تـا بـتـوان قـدرت 

 بورژوازی واردکننده را در بازار شکست.
 

تواند گریبان خود را از وابستگی به  س: آیا ونزوئال می
 درآمد نفت رها کند؟ چطور؟

در حال حاضر هدف این نیست که از وابستگـی بـه نـفـت رهـا 
شویم، بلکه این است که از درآمـدهـای نـفـتـی بـرای سـاخـتـن 

هـای  ها در درازمدت استفاده شود، تا کشور بتواند از راه زیرساخت
اقتصادی دیگری وارد تعامل با جهان شود. البته این هدِف آسان و 

هـای  ویژه اگر در نظر بگیریـد کـه نـاکـارآمـدی زودرسی نیست، به
اجتماعی به ارث رسیده از نولیبرالیسم، ونزوئال را مـجـبـور کـرده 

اش را بـرای تـوسـعـه و  است که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی
بهبود آموزش، بهداشت و درمان، مسکن مناسب و غیـره مصـرف 
کند. بنابراین، نخستین کار اختصاص دادن درآمدهای نـفـتـی بـه 

هایی  خدمات اجتماعی و به نیازهای مردم بود، و پس از آن، باید راه
شـد.  برای کم و کمتر کردن وابستگی به درآمدهای نفتی پیـدا مـی

بنابراین، عامل کلیدی در راه به انجام رساندن این وظیفه، به ثـمـر 
رساندن انقالب بزرگ در تولید است تا بتوان گریبان اقتـصـاد را از 

 وابستگی تاّم به نفت رها کرد.

 نبرد اقتصادی  در ونزوئال

 15ادامه  در صفحه 
 مالی رسیده  های کمک

     بیاد سندیکالیست شهید حسین پور تبریزی
دالر ١٢٠     م.ع. از تورنتو                                                                

بمناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق محمود اعتمادزاده (م.ا. به 
  دالر ١٠٠     از تورنتو                                                             آذین)
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 ...ادامه نبرد اقتصادي در ونزوئال 
هـای  تواند الگوی اقتصاد تولیدی را در سـال های زیادی دارد که بر پایٔه آنها می ونزوئال توانایی

آتی به کار گیرد و اجرا کند. در این زمینه، توجه به قدرت و توانایی فـزایـنـدٔه دولـت ونـزوئـال در 
ـی  ١٠خریدهای دولتی این کشور اهمیت دارد. برای نمونه، در حدود 

ّ
درصد تولید نـاخـالـص مـل

شـود. ایـن  های مربوط به تدارکات و خرید دولتی تأمـیـن مـی کشور توسط دولت و از راه سیاست
ای داد. در  های اقتصادی در داخل کشور جان تازه فرصت خوبی است برای اینکه بتوان به فعالیت

مدت، تا  مند شد تا بتوان در میان ای است که باید از آن بهره ونزوئال، بازار داخلی بازار تضمین شده
 حّدی از وابستگی به نفت رهایی یافت.

 
های اجتماعی اجرا شده توسط انقالب بولیواری منوط به رشـد  س: آیا سیاست

 اقتصادی بوده است؟
ـف” اند:  های اجتماعی بخشی از مفهوم نوین دولت در ونزوئال، سیاست

ّ
دولـتـی “  دولـت مـوظ

کند. ایـن  است که حقوق اجتماعی همٔه ونزوئالیی را بدون استثنا قائل شدن میان آنها تأمین می
ف” های اجتماعی از راه  شیؤه نوین برخورد با سیاست

ّ
وابسته به رشد اقتصادی نیست. “  دولت موظ

رغم کاهش شدید تولید ناخالص  روشنی دیدیم، که به ش] به١٣٩٣[   ٢٠١۴این واقعیت را در سال 
ی، سیاست

ّ
ش] هم وضعیت ١٣٨٨[   ٢٠٠٩های اجتماعی دولت همچنان ادامه یافت. در سال  مل

تواند وابسته به  مشابهی پیش آمد. انقالب بولیواری نشان داده است که حقوق اجتماعی مردم نمی
های اجتماعی و رشـد اقـتـصـادی  نرخ رشد اقتصادی باشد. در حقیقت، این ارتباط میان سیاست

ف”باید برعکس باشد؛ به عبارت دیگر، 
ّ
 باید به مثابه موتور رشد اقتصادی عمل کند.“ دولت موظ

 
ای که قؤه اجرایی کشور با آن روبروست، تا چه حد بر ایـن  س: جنگ اقتصادی

 یا آن بخش اقتصادی اثر گذاشته است؟
جنگ اقتصادی در ونزوئال واقعیتی است که هم پیامدهای اقتصادی دارد و هـم پـیـامـدهـای 

انـد وسـایـل و  سال از انقالب بولیواری، نیروهای مخالف نتوانسته ١۵سیاسی. با گذشت بیش از 
ابزار سیاسی و انتخاباتی مـؤثـر را بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت پـیـدا کـنـنـد. نـامـزدهـای 

ساالری یا دموکراسـی]  [تسلط عمومی یک یا دو حزب بر حاکمیت، در مقابل مردم“  ساالری حزب” 
 نامزدی خنثٰی بـود، و 

ً
گذشته نتوانستند بر رقیبان خود پیروز شوند. حّتٰی با کاپریِلس هم که ظاهرا
اند اکثـریـت جـامـعـه را  با خودداری از رودررویی بیش از حد، نتوانستند پیروز شوند. اینها نتوانسته

 متقاعد کنند که الگوی سیاسی و اقتصادی متفاوتی را بپذیرد.
در چنین وضعیتی، جنگ اقتصادی راه مؤثری برای آنها شده است تا رونـد انـقـالب را دچـار 

گـیـری از  المللـی، بـا بـهـره فرسایش کنند. عوامل گوناگون اقتصادی و سیاسی، و داخلی و بین
بـرنـد. در  فعالیت ویرانگرانٔه اجتماعی سرمایه که همچنان ادامه دارد، این جنگ را به پـیـش مـی

ای است که بـورژوازی از آن بـرای  ویکمی سازوکار اقتصادی قرن بیست“  خواری رانت” حقیقت، 
 کند. ها، ایجاد کمبود، و غیره استفاده می ادامٔه جنگ اقتصادی از راه بازی کردن با قیمت

داری و در  ِمزاروش (فیلسوف مارکسیست َمجاری) دربارٔه حضور سرمایه در نظام پسـاسـرمـایـه
دار) از تخلیٔه خـانـه  روند گذار به سوسیالیسم هشدار داده بود. مثل این است که مستأجر (سرمایه

ای سوسیالیستـی  کند، حّتٰی وقتی که خانه به خواست و تصمیم اکثریت مردم بر پایه خودداری می
کند خـود را بـا شـرایـط  جا شده است، سعی می دار جابه سازمان داده شده باشد. مستأجر سرمایه

ها، درآمـد نـفـت را بـه خـود  تطبیق دهد، و اکنون در صدد است که از راه بازی کردن با قیمت
جـاسـت، و پـیـامـدهـای  اختصاص دهد. عامل اصلی و ساختاری این جنگ اقتصادی در همین

شـود تـا از  ثباتی، و آسیب رساندن به دولت و ضعیف کردن آن می مشخصی دارد که منجر به بی
 های سالم به دست آورد. این راه به آن چیزی دست یابد که نتوانسته است از راه

 
داری  های خاص خودش، در یک جامعٔه سـرمـایـه س: ونزوئال با اجرای سیاست

هـا و  ساختاری سوسیالیستی را به کـار بسـتـه اسـت. ایـن شـیـوه چـه نـقـص
 هایی ممکن است داشته باشد؟ انحراف

در همٔه فرآیندهای تغییر و دگرگونی تضادهایی وجود دارد. در روند دگرگون کردن یک سـاخـتـار 
آید. باید این مسائل را در نظر داشت. اینها  هایی به وجود می کهنه به ساختاری دیگر، همیشه تنش

شود، و نتیجٔه به کار  ای هستند که در هر فرآیند تغییر و تحّول دیده می ها و تضادهای سازنده تنش
ط
ّ
ای  گرایانه، در مقابل نظم اقتصادی جهـانـی   گرفتن یک الگوی اقتصادی سوسیالیستی ضدتسل

 ها سال در ونزوئال غالب بوده است. است که ده
در واقع باید گفت که این چالش دیگری برای ونزوئال و آمریکای التین در دهٔه بـعـدی اسـت: 

آیـد، و نـیـز  هایی که در روند تغییر و تحّول بـه وجـود مـی وفصل تضادها و تنش شناسایی و حل
هـم بـه طـور  -های ثانوی ناشی از مقابله با یک دشمن تاریخی که شکل و عمل خود را عارضه

 دهد. تغییر می -تاکتیکی و هم از لحاظ استراتژیکی
یکی از عوامل کلیدی و مهم در این امر، تشخیص بهتر لحظٔه تاریخی و شـنـاسـایـی مسـائـل 

های تازه و مـنـاسـب را  آید، تا از این راه بتوان بهترین پاسخ ای است که در هر روندی پدید می تازه
ت اسـت  یافت. دادن همان پاسخ

ّ
های گذشته به مسائل تازه، اشتباهی تاریخی است؛ به همین عل

های برخورد با آنها را یافت، و در این راه همیـشـه بـایـد بـه سـود  که تضادها را باید شناخت و راه
 اکثریت جامعٔه آمریکای التین کار و حرکت کرد. 

گر، این [تعرض] را  عنوان یک نظاره من به“ کند: توصیه می
جمهور اوبامـا از سـوی کسـی  توانم بفهم. شاید رئیس نمی

نظر من این سیـاسـت  کند، چون به مشاورٔه غلط دریافت می
المللی هـم آن را  سیاستی احمقانه است. حتی ناظران بین

فهمند. اما از سـوی دیـگـر مـن بـر ایـن بـاورم کـه  نمی
طوِردائم با جـایـی یـا کسـی در حـال  متحده باید به ایاالت

کـار   یی است که نظام آمریکا با آن درگیری باشد. این شیوه
حقیقت ایـنـکـه، بـرای  .کند، باید با یکی در نزاع باشند می

امپریالیسم، ما فقط  گوسفند بدی هستیم که گله را تـرک 
ها ما را هرگز به خاطر آن نخواهند بـخـشـیـد.  ایم و آن کرده
ها ما را به حال خود نخواهند گذاشت. بنابراین، باید کوبا  آن

را تنبیه کنند و باید ونزوئال را به خاطر آن تـنـبـیـه کـنـنـد. 
های رایج و بدون تـوجـه بـه مـقـدار  آوری نظر از زبان صرف

زنـنـد،  ها دست مـی تغییرهایی اندک که در اینجاوآنجا به آن
نِه وجود نـظـام [ایـاالت

ُ
مـتـحـد] اسـت.  این خصلت در ک

بگیرند و اعالم کنند که،  شبه تصمیم  آیند یک هاکه  نمی آن
هـای خـوبـی بـرای هـم  بسیار خوب، حاال بیایید همسایه

گـویـم بـایـد هشـیـار  به این خاطر است که من می .باشیم
ها هرگز انقالب ونزوئال را نخواهنـد بـخـشـیـد،  بمانیم. آن

 “طور که هرگز انقالب کوبا را فراموش نخواهند کرد. همان
پرست دیگر  ای که از  او و چهار میهن هرناندز از پشتیبانی

عمل آمـد،  سال گذشته در انگلستان به  ١۶کوبایی در طول 
ای هـم احسـاسـاتـی شـده  بسیار خـرسـنـد و تـا انـدازه

سال زندان دریافـت   ١۶هایی را که در  بیشترین نامه“ است:
داشتم از انگلستان بود. ما دوستان خیلی خوبـی در آنـجـا 
داریم و بسیار عالقمندیم به انگلستان سفر کنیم و با آنـان 

  .دیداری از نزدیک داشته باشیم
ویـژه هـمـسـرم  های ما، بـه ها خانواده در طول این سال

آدریانا، چندین بار به انگلستان سفر کردند. همسرم همیشه 
شود. و  گفت که چقدر با نیکی با آنان برخورد می به من می
همه مهر و محبت، پشـتـیـبـانـی و  خواهم برای آن من می

ای که از سوی شما نسبت به آنان شد، از شـمـا  همبستگی
های بسیاری  خودم هم از طریق نامهمن  سپاسگزاری کنم.
کردم شاهد این مهر و همبستگی بودم. مـن  که دریافت می

[فصلنامٔه کارزار همبستگی با کـوبـا] “  کوبا سی“ های نشریه
هـای  خواندم و از همـٔه فـعـالـیـت را می“ مورنینگ استار”و 

همه ابراز احساساتـی  کردم، و آن همبستگی اطالع پیدا می
که از سوی اعضای کارزار همبستگی با کـوبـا در سـراسـر 

داشت. من برای  می گرفت مرا به تحسین وا کشور انجام می
همه فعالیت و زحمتی کـه در  ای مناسب از آن سپاسگزاری

اید در هـیـچ زبـانـی  ها از خود مایه گذاشته طول این سال
 هایی بیانگر پیدا کنم.   توانستم واژه نمی

یی هستید از سازمانی که هنگامی کـه در راه  شما نمونه
هدفی معین و در جهت دستیابی به آن به تالشـی سـخـت 

تواند تحقق یابد. مـا هـمـٔه آن  زند، آن هدف می دست می
کنیم و از  اید تحسین می کارهایی را که برای ما انجام داده

هـای  خواهم از اتـحـادیـه ، می طور همین  شما سپاسگزاریم.
هـا، بـا وجـود  تک دوستانی که در این سـال کارگری و تک
ها، با پشتیبانی و ادامٔه مبارزه به ما قوت قلـب  همٔه دشواری

هـای   دادند، تشکر کنم. برخوردارِی ما از همـبـسـتـگـی می
و به همٔه آنانی که این نوشـتـه  .وقفه و برجسته بود شما، بی
 “متشکرم. :گویم خوانند، می را می
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هـای  های دیگری از مـاده های زرِد کارگری، پس از حذف بخش کامل تشکل
، و بعد از غارِت گستردٔه اموال ملـی بـا تـرفـنـد ٩٣حمایتی قانون کار در سال 

فقیه امسـال دوبـاره خـیـال "آزادسـازِی" مـزد  سازی"، رژیم والیت "خصوصی
هـا"را در  ها با ترفند "هدفمندِی یارانه کارگران و تکمیل پروژٔه "آزادسازِی" قیمت

 سر دارد.
ماه، شرایط کشـور زیـر لـوای حـاکـمـیـِت  اردیبهشت ١٧وزیر کار، ربیعی، 

مـیـلـیـارد دالر  ٧۵٠ها توصیف کرد: " "نماینده خدا روِی زمین" را با این جمله
  
ً
هزار میلیارد تومان] در کشور پول ریخته شد. اما نه فـقـر حـل  ٢۶٢۵[تقریبا

شد و نه تبعیض و مشکل اشتغال. ... جامعه بسیار رانتی شده [است]." به سه 
کنیـم.  نژاد اشاره می نمونه از غارت اموال ملی در دوران دولت کودتایی احمدی

، گفت:"گفتنـد ارز را ٩٣ماه  بهمن٧جهانگیری، معاون اول روحانی، به ایسنا، 
 ٢٢مـاه  ١٨های ُدبی و استانبول بفرستند که درنتیجه آن ظـرف  به صرافی

 
ً
هزار میلیارد تومان] به خارج از ایران رفت." و دو نمونٔه  ٧٧میلیارد دالر [تقریبا

  ٨٫۵نویسد:" ماه، می خرداد ١جدید: روزنامه شرق، 
ً
 ٣٠میلیارد دالر [تـقـریـبـا

 ١۴ای، سـخـنـگـوی قـؤه قضـائـیـه،  هزار میلیارد تـومـان] گـم شـد." اژه
میلیارد دالر  ۴٢بانکی که  ١٨ماه، در پاسخ به سؤالی دربارٔه "پرونده  اردیبهشت

 
ً
صورت دلخواه نسبت به خـرج  هزار میلیارد تومان] ارز گرفته و به ١۴٧[تقریبا

ای با این عـنـوان در دسـتـگـاه  کردن آن نیز اقدام کرده [اند]"، گفت:"پرونده
های نظارتی مطرح باشد، هـنـوز بـه  قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه

 دستگاه قضایی ارجاع نشده است." 
کشی از نوع والیـِی  برای پی بردن به وسعت غارِت اموال ملی و ماهیِت بهره

نژاد بـه  هزار میلیارد تومان [که در دورٔه احمدی ٧٧هایی مانند  آن، مقایسٔه رقم
 شده در زیر الزم خواهد بود: های ارائه خارج از ایران رفت]  با رقم

نژاد و روحانی، اجراِی فازهای اول، دوم، و سـوِم قـانـوِن  های احمدی دولت
ها" را با ترفند "کمک به تولید" آغاز کردند. دبیـرخـانـه  ضدملی "هدفمندی یارانه

ای بود کـه  صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه "یارانٔه بخش تولید وعده
ماه، گفت:"حتی یک ریال یارانه  اردیبهشت ١٣وقت عملی نشد" به ایسنا ،  هیچ

مـاه، در  اردیبهشـت ٣٠به بخش صنعت پرداخت نشده" است. خبرگزاری مهر،
هـای  باره و حتی چند صددرصدِی قیمت حامـل گزارشی، نوشت:"افزایِش یک

آور... مـواد اولـیـه و انـرژی در سـال اول اجـرای  انرژی" و "قیمِت سرسام
ها" را دلیِل اوضاع نابسامان واحدهای تولـیـدی و درنـهـایـت  هدفمندی یارانه

فـقـیـه  رسانی به اشتغال کشور" عنوان کرد. در شرایطی که دزداِن ولـی "آسیب
 
ً
هزار میلیارد تومان فقط درآمد نفتی داشتند، با افـزایـش "چـنـد  ٢۶٢۵تقریبا

های انرژی، ویرانِی هـزاران کـارخـانـه تـولـیـدی و  صددرصدِی" قیمت حامل
ها کارگر ایرانی را موجب شدند. قرار بود بخشی از درآمـدهـای  بیکاری میلیون

صورت وجه نقـد  حاصل از حذِف سوبسیدها [یارانٔه نیازهای ضروری مردم]، به
حـاضـر ارزشـی  هزارتومانی به مردم پرداخت شود، وجه نقدی کـه "درحـال۴۵

]. محمدباقر نـوبـخـت، ٩۴ماه  فروردین ٢٣هزار" تومان دارد [ایسنا،  ١٠حدود 
گفـت:"کـل پـول  ٩۴ماه  اردیبهشت ٢۵روز  سخنگوی دولت،معاون روحانی و 

هـزار مـیـلـیـارد تـومـان اسـت  ٣٢های انرژی  ناشی از افزایش قیمت حامل
کـه  هزار میلیارد تومان به مردم پـرداخـت شـود"، درحـالـی ٣٩که باید  درحالی

هـای  ، در گزارشی، افزایش قیمت حامل٩۴ماه  اردیبهشت ٣٠خبرگزاری مهر، 
آور"  ، را "سـرسـام٨٩ها، یعنی سال  انرژی در سال اول اجرای هدفمندی یارانه

درصـدِی...  ٢٠با افزایـِش "،  گزارش داد: ٩٣آذرماه  ٢٣ایسنا، توصیف کرد. 
]... مـیـزاِن درآمـدهـای ٩١ای [در سال  قیمت انرژی و سایر کاالهای یارانه

هزار میـلـیـارد تـومـان  ١٢واسطٔه حذِف سوبسیدها] درمجموع  هدفمندی [به
هزار مـیـلـیـارد تـومـان رسـیـد."  ۶۶افزایش یافته و به  ١٣٩٠نسبت به سال 

 ٩١ها فـقـط در سـال  هزار میلیارد تومانی قیمت ۶۶دیگر، افزایش  عبارت به
های قبل از آن و بعـدازآن اضـافـه  های سال انجام گرفته، و به افزایش قیمت
 بـنـزیـن، گـاز، آب،  گرایان قیمت شده است. در هیچ مقطعی واپس

ً
های مثال

اند. برای نمونه، برخالِف ادعای مکرر  ها، را کم نکرده برق، نان، شیر، وجز این
و دروغیِن روحانی مبنی بر "شیِب مالیـم" افـزایـِش [گـران شـدِن] قـیـمـت 

درصـد، و  ۴٣، ٩۴خرداد  ۴بار قیمت بنزین در  های انرژی، افزایش یک حامل
درصـد گـران  ٣٢۶درصد و گاز مایع  ١١٨"در طول دولت یازدهم قیمت بنزین 

های خبرگزاری مهر]. بنابراین، ادعای نوبخت مبنی  شده است" [بنا بر گزارش
 
ً
کارگرفتِن همٔه  هزار میلیارد تومان، دروغی بیش نیست. با به ٣٢بر درآمد صرفا

مسئوالن رژیم، روحانیون مرتجع، تهدید، و تشویق، ساِل قبل دولِت روحـانـی 
 روحـانـی در  ۴۵سعی کرد وجه نقدی 

ً
 ٣٠هزارتومانی را قـطـع کـنـد. مـثـال

ها نیروهای انتظامی باید به یاری دولـت  ، گفت:"در بحث یارانه٩٣ماه  فروردین
به پا خیزد." باوجود تهدید، تشویق، و خارج از دسترس کردن اینـتـرنـت بـرای 

هزار نفر از دریـافـت یـارانـه در  ۴٠٠بخشی از مردم،"درمجموع دو میلیون و 
]. تنها یکـی ٩٣ماه  اردیبهشت ١۵مرحلٔه دوم انصراف دادند" [خبرگزاری مهر، 

  از منابع مالی به
ً
هزار میلیارد تومانی که در باال بدان اشاره  ٧٧غارت رفته، مثال

بـگـیـر  میلیون نفر یـارانـه ٧۶هزارتومانی به  ۴۵شد، برای پرداخِت وجه نقدِی 
هزار تومان  ۴۵فقیه، برای حذِف  بود. رژیم والیت برای مدت دو سال کافی می

کارگرفتِن عنصرهای مرتجعی مانند مکارم شیرازی کـه  وجه نقدی، عالوه بر به
ها اشکال شرعی دارد"، امسال وزیـر کـار  گونه پول ماه گفت:"این اردیبهشت ۵

کـار گـمـارده اسـت.  امنیتی و ریاکار، علی ربیعی، را نیز برای این منـظـور بـه
ها نیز بـه ایـن  ماه، گفت:"اجرای هدفمند هدفمندی یارانه فروردین ١٢ربیعی، 

وزارتخانه واگذار شده است. ... نباید آمار دروغ در دولت ارائه شود... بـایـد بـه 
سویی حرکت کنیم که توسعه اخالقی را در جامعه گستـرش دهـیـم... دولـت 

ها در پیوستار اخالقی حرکت کند." او در  تدبیر و امید بنا دارد در تمام سیاست
ماه، با ترفنِد "حمایت از محرومین، کاهِش فاصلـٔه طـبـقـاتـی...  اردیبهشت ٢٨

میلیون نفر  ۶یی به "مردم" برای حذِف  گرا"، نامه تحقِق عدالت اجتماعی توسعه
آذرماه، نوشت:"مصرف نان یک خـانـوار  ٢۵بگیر نوشت. خبرگزاری مهر،  یارانه
کاهش یافـتـه  ٩٢کیلوگرم در سال  ۴٧٢به  ٨۴کیلوگرم در سال  ۶٠٩نفره از  ۴

 ۴۵کار، برای حذِف تدریجِی وجه نقدی  است." در یک چنین شرایطی، وزیر تبه
 یک

ً
بار  ۵بار کلمٔه "عدالت" و  ٨اش،  ای صفحه هزارتومانی مردم، در نامٔه تقریبا

کار برده است. وزیِر دولِت "زور و تزویر"، حتی بیکار شـدِن  کلمٔه "شجاعت" را به
هـزارتـومـانـی دانسـت و  ۴۵هزار نفر را نتیجٔه پرداخت وجـه نـقـدِی  ۵٠٠

نوشت:"تاریخ دربارٔه همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران 
شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند." جالـب ایـنـجـاسـت کـه 

گرا"، مطابِق معمول، این نـامـٔه  عالوه بر ترفند "تحقق عدالت اجتماعِی توسعه
کـه، بـنـا بـر  ربیعی نیز با ترفنِد "حمایت از تولید" نوشته شده است، درصورتـی

خردادماه، عالوه بر "قـطـِع سـهـمـیـه  ۴های ایسنا و خبرگزاری مهر،  گزارش
ها"، "یارانٔه سوخت در بخش کشاورزی نیـز  بنزین خودروهای عمومی و تاکسی

 حذف شد."
، گـزارش داده بـود:"در ٩٣مـاه  اردیبهشت ٢٩که خبرگزاری ایلنا،  درحالی

گری نابجاِی مـواد خـام [مـواد اولـیـه  درصد هزینه واسطه ۶٣تا  ٣۵ایران ما 
تن، معاوِن وزیر  نیز حسن هفده -٩٢اسفندماه  ١١ -تولید] داریم" و پیش از آن

شـدٔه  سهِم مزد در هزینٔه تمـام ٩٠تا  ٧۶های  کار، گفته بود:"در [فاصلٔه] سال
درصد کاهش یافته است، خبرگزاری ایلنا،  ۵درصد به حدود  ١٣تولید از حدود 

، در حکم بخِش مهمی از رویکرد "آزادسـازِی" اقـتـصـاد، از ٩٢اسفندماه  ٢٠
تشکیِل "نخستین جلسه اتاق فکر" وزارت کار "برای یافتن راهـکـاری جـهـِت 
تغییر شیؤه تعیین حداقل مزد کارگران" گزارش داد و افـزود:"قـرار اسـت از 

ماه سال آینده جلسات مستمر و منظمی... جهت تعییـن دسـتـمـزد  اردیبهشت
دیگر، با وجـود کـاهـِش  عبارت وری... تشکیل شود." به کارگران بر اساس بهره

درصـد"  ۶٣تا  ٣۵شدٔه تولید و " درصِد هزینٔه تمام ۵سهم مزد کارگران به تنها 
گری نابجاِی مواِد خام"، با ترفنِد کوشش بـرای افـزایـِش  بودِن "هزینٔه واسطه

 ٩گرایان یورِش جدیدی به مزِد کارگران را آغاز کردند. ایـلـنـا،  وری، واپس بهره
اصـطـالح  ، از تشـکـیـل بـه٩٣تیرماه 

وری"  "کارگروه تخصصی مـزد و بـهـره

 آزاد سازی ... ادامه برنامه های اقتصادی،

  3ادامه  در صفحه 
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 آزاد سازی ... ادامه برنامه های اقتصادی،

شـده تـولـیـد و  های قیمـت تـمـام توان از هزینه برای بررسِی اینکه "چقدر می
صنعت، ساختـمـان، مـواد  ٣های سربار کم کرد"، گزارش داد و افزود:" هزینه

شـده  های کارشناسی آنالیز قیمت تـمـام عنوان پایلوت بررسی غذایی و خودرو به
تولید انتخاب شدند." یکی از رهبراِن کانون هماهنگی شوراهاِی اسالمی کـار 

تیرمـاه  ٢۵به ایلنا،  -در تبانی با وزارِت کار براِی "آزادسازی" مزد -استان تهران
وری نهـادیـنـه"  وری تالش بر این است تا بهره ، گفت:"در کمیتٔه مزد و بهره٩٣

شهریورماه  ٧اصطالح کارگرِی این کارگروه به خبرگزاری مهر،  شود، و رئیس به
تـوان بـه  وری و خروج اقتصاد از رکـود مـی ، گفت:"درصورت افزایش بهره٩٣

 ١٧های مهر و ایلنـا، ها نیز امیدوار بود." خبرگزاری گذاری تقویت امنیت سرمایه
هزار تومان گـزارش  ۴٠٠فقر در کشور را سه میلیون  ، میانگیِن خط٩٣ماه  دی

، نـیـز در گـزارشـی، افـزوده بـود:"نـرِخ ٩٣ماه  اردیبهشت ٢٩دادند؛ و ایلنا، 
 ٩٣وری] عددی حقیقی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سـال  [بهره

پنجم  هزارتومانی کارگران یک ۶٠٩که مزِد  دیگر، درحالی عبارت خواهد شد." به
هـای کـالن وطـنـی و  گرایان راِه "تقویت امنیِت" سرمـایـه فقر بود، واپس خط

وری"  انحصارهای امپریالیستی را در "آزادسازِی" مزد با ترفنِد "افـزایـِش بـهـره
دیدند. متعاقِب مقاومت شدید کارگران در مقابل "آزادسازِی" مـزد، رئـیـس  می

چـنـان هـم کـه  وری" با اعالِم اینکه "آمار نشـان داد آن کارگروه "مزد و بهره
گویند حاشیه سود پایین نیست، بلکه از حاشیه مناسبی برخوردار است"، در  می
، از او خواسـت تـا "یـک اقـدام ٩٣ماه  آبان ٢۴یی به ربیعی، وزیِر کار، در  نامه

مـاه  آبـان ٢۶قانون کار... محقق گردد." ربیعی، ۴١انقالبی صورت گیرد و ماده 
، اعالم کرد:"تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظـام ٩٣

دیگر، رئیس ضـدکـارگـرِی کـارگـروه  عبارت گیرد." به زنی صورت می تورم و چانه
کـنـد، و وزیـرکـار  قانون کار را اقدامی "انقالبی" توصیف مـی ۴١اجرای ماده 

گاهی کامل، قانون خودشان را لگدمال می تبه  کند.  کار، با آ
کشی از نوع والیِی آن، به دو گـزارش از خـبـرگـزاری  برای نشان دادن بهره

مـاه، از شـرایـِط مـعـیـشـتـی کـارگـران اشـاره  اردیـبـهـشـت ٢٨و  ٢١مهر،
 نـاعـادالنـه... از سـر  ٣کنیم:"دستکم  می

ً
میلیون نفر امروز در شرایط کـامـال

هزارتومانی رضایـت [مـی]دهـنـد... بـرخـی زنـان در  ۴٠٠ناچاری به حقوق 
 ۴٠کنند... بـیـش از  هزار تومان نیز کار می ٢٠٠های پزشکان حتی با  مطب

صورت پنهانی و غیررسمی فعالیـت دارد... در بـخـش  درصد اقتصاد کشور به
 ٨جای  کنند تا روزانه به غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کار خود را مجبور می

صورت متوالی  ساعت نیز به ١۶ساعت و تا  ١٢شده در قانون،  ساعت کاِر تعیین
روز ابـتـداِی  ١٠های  کننده هزینه کار کنند. ... درآمدهای فعلی... تنها تأمین
هـای مـزد... [مـجـبـورنـد]  افتادگی هرماه است... کارگران برای جبران عقب

چنـیـن  شیفت کار کنند." در یک ٣صورت دو شیفت و در بدترین حالت حتی  به
کارگرفتِن هر سه تشکِل زرد و دولت ساخـتـٔه کـارگـری، رژیـِم  شرایطی، و با به

ای را  فقیه، از اوایل سال جاری، با هماهنـگـی کـامـل، یـورِش دوبـاره والیت
وری"، آغـاز کـرده  هدف "آزادسازِی" مزد، زیر پوشِش ترفند "افزایـِش بـهـره به

نقل از ربیعی، نوشت:"این دو قشـر  ماه، به اردیبهشت ٧است. خبرگزاری مهر، 
های زرِد کارگری و کارفرمایان] اعالم کردند، برای تعیـیـن دسـتـمـزد  [تشکل

دانند این وزارتـخـانـه  حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه دهند، چراکه می
سـخـنـگـوی های کار است." محمدباقر نوبخت معاوِن روحانی و  حامی تشکل

های زرد کارگری،به روزنامه اعتـمـاد،  با داشتن اطمیناِن کامل به تشکل دولت،
تـوجـهـی از رشـد  ماه، گفت:"در برنامه ششم توسعه بخش قابـل اردیبهشت ۴

وری خواهد بود. ... دولت مصمم اسـت بـه  اقتصادی معطوف به افزایش بهره
بازنگری حقوق و دستمزد بپردازد." با این فرماِن نوبخت، استفادٔه همـاهـنـگ، 

هـای زرد از واژٔه  واِر مسئوالن رژیـم و رهـبـران تشـکـل شکل، و طوطی هم
 ٧آغاز گـردیـد. خـبـرگـزاری مـهـر،  -اما درواقع "آزادسازِی" مزد -وری" "بهره

های عـالـی  جانبه بین تشکل ماه، در گزارشی از "جلسه مشورتی سه اردیبهشت
های صـنـفـی  کشور [مجمع عالی نمایندگان، شوراهای اسالمی کار و انجمن

ساخته را "واقعی نمـودن  های" این سه تشکِل دولت کارگران]" یکی از "خواست
وری در راسـتـای  های بـهـره مندی از مکانیسم مزد با معیشت کارگران با بهره

ایجاد تعهد و انگیزه کار" توصیف کرد. به دو نمونه از سخنان مسئـوالن رژیـم 
کنیم. غـالمـحـسـیـن  ماه، اشاره می اردیبهشت ٧فقیه نیز، در همان روِز  والیت
وری در  نیا، مشاور وزیر کار:"اکنون تمام دنیا به سمت افـزایـش بـهـره حسینی
روند تا بتوان با کمترین هزینه کاالی باکیفیت تولید کـرد" [ایسـنـا]؛  تولید می

وری نـیـروی کـار  اکنون میزان بـهـره محمود کالنتری، معاوِن وزیر کار:"هم
منفی یک درصد است که قرار بود در پایان برنامه چهارم و پنجم تـوسـعـه بـه 

 ٩تـن، مـعـاون وزیـر کـار،  درصد بـرسـد." [ایسـنـا]. حسـن هـفـده ٢٫۵
وری کار"، حتـی قـدمـی نـیـز فـراتـر  ماه، با تأکید بر "افزایش بهره اردیبهشت

جای نگاه ِصرف حمایتی به کارگران باید به توانمنـدسـازی  گذاشت و گفت:"به
 کارگری فکر کنیم."
  ای ضدملی، بحران بیـکـاری های اقتصادی چنین برنامه نتیجٔه اجرای یک

خردادمـاه،  نـوشـت:"بـرآورد نـرخ  ٣کنونی در کشور است. خبرگزاری مهر، 
درصـد ١٠٫۵  بیکاری برای ایران باوجوداینکه توسط مرکز آمار ایران به میزان

 ١٠درصد است." البته بنا بر گـزارش خـبـرگـزاری مـهـر،١٧٫۵اعالم شده، 
هـای  ، تهیٔه آمار بیکاری در دولِت "تدبیر و امید"، با "همان مـدل٩٣اسفندماه 

نژاد، یعنی "شاغل دانستن افـرادی کـه در  سابق آمارگیری" در دولِت احمدی
گیرد. یک اقتصاددان،  هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند" انجام می

میلیون بیکار داریـم"، بـه ایسـنـا، خـردادمـاه،  ١۵اکنون  با اعالم اینکه "هم
داران کشور هزار درصد افزایش یـافـتـه  های اخیر تعداد مغازه گفت:"طی سال

 ۵٠٠تـا  ٣٠٠گری را به  است... با پرداخت دالر ارزان به واردات، سود واسطه
های ما شیفتـه بـازار  درصد است... دولت ۵اند و سود تولید تنها  درصد رسانده

 سـه طـرح  آزاد هستند." می
ً
توان گفت هر هفته مسئوالن وزارِت کار تقـریـبـا

خردادماه حسن طایی، مـعـاون  ۴دهند، برای نمونه، روِز  زایی ارائه می اشتغال
های بازار کار طراحی  برنامه برای اجرای سیاست ١٩توسعه وزارت کار، گفت:"

ماه روحانی در جمع کارگران اعالم کرد:"مبادا به  اردیبهشت ٩شده است." روز 
ذهنتان برسد که دولت مشکالت کار، اشتغال و کارگران را فـرامـوش کـرده 

ماه ربیعی در شهرستان هشترود گفت:"هر دقیقـه  اردیبهشت ٣١است." و روز 
شود." بر اساس ادعای ربیعی، فـقـط در  برای پنج نفر در کشور کار ایجاد می

هزار شغل ایجاد شده بـاشـد. بـه درسـت یـا  ۶٢٨میلیون و  ٢، باید ٩٣سال 
انـدازیـم.  نادرست بودِن ادعاهای روحانی، ربیعی، و طایی نگاهی کـوتـاه مـی

کـار دولـت  ماه، گزارش داد:"از زمان آغـاز بـه اردیبهشت ٣٠خبرگزاری مهر، 
تنها پروژه جدیدی بـرای  هزار شغل نابود شده و دولت نه ٣٠٠کم  جدید دست

ها حتی نتوانسته منـجـر بـه حـفـظ  گذاری زایی نداشته، بلکه سیاست اشتغال
ماه، در گزارشی، با درج سـخـنـان  اردیبهشت ٢٢مشاغل موجود شود." ایسنا، 

هـزار تـا  ٨٠٠گوید باید سـاالنـه بـیـن  تکراری ربیعی، نوشت:"وزیر کار می
میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود تا بتوان با بحران بیکاری مقابله  یک

هـزار  ٢افزاید:"دولت در الیحه بودجه امسال  کرد." این گزارش در ادامه می
میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در نظر گرفت که مجلس این اعتبار را تـا 

هزار میلـیـارد تـومـانـی  ۴هزار میلیارد تومان افزایش داد... با اعتبار  ۴سقف 
مـیـلـیـون  ٧٠مصوب و محاسبه کمترین هزینه ایجاد یک شغل ساده یعنی 

 ٧هـزار شـغـل در سـال ایـجـاد کـرد." ربـیـعـی،  ۵٨توان  تومان، تنها می
هزار مـیـلـیـارد  ٢ماه، گفت:"من وزیر بیکاران هم هستم." مقایسٔه  اردیبهشت

میلیون بیکار بـا یـکـی از  ١۵شده به ایجاد شغل برای  توماِن اختصاص داده
شده در باال، عمق فساد و ریـاکـاری در رژیـم  های دزداِن والیی اشاره دزدی
دهد. تنها با پـیـونـد مـبـارزه بـرای احـیـاِی حـقـوق  فقیه را نشان می والیت

تـوان رژیـم را  های اقتصادی ضدملی رژیم، می سندیکایی، با مبارزه با برنامه
نشینی کرد و از این رهگذار منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را  مجبور به عقب

 تأمین کرد.
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در ضرورت شناخِت واقعیِت  

 های آن! چین و سیاست

گـِر  ، استاد دانشـگـاه، تـحـلـیـل“ جنی کلگ”  این مقاله را خانم 
های سیاسی، اقتصادی و فرهـنـگـِی  خواه و سرشناس تحول ترقی

 ٢٠٠٩چین و نویسندٔه کتاب "استراتژی جهانِی چین" که در سـال 
انـجـمـن ”  گـذارِی  مناسبت پنجاهمین سالگرد پایـه منتشر شد، به

نگاشته است. نـویسـنـده در ایـن “  تفاهم میان انگلستان و چین
های اخـیـر، حـامـیـان صـلـح و  های خود در هفته سلسله از مقاله

پیشرفت را به فعالیت در توضیح ضرورِت پـایـان دادن بـه مـوج 
خصومت و سوءظن در مورد چین از طریق آگاهی بخشـی دربـارٔه 

های مختلف حـیـات سـیـاسـی، اقـتـصـادی،  های عرصه واقعیت
 خواند. انسانی و فرهنگی چین فرامی

، روزنامه چپ که از سـوی “ مورنینگ استار”  نقل از: روزنامه  [به
 شود] حزب کمونیست انگلستان منتشر می

 
شرایط جهان کنونی با پنجاه سال پیش بسیار ناهمسان است. در آن زمـان، 

که جنگ ویتنام در آستانٔه شروع بود، جـوزف نـیـدهـام  و دیـگـران  هنگامی
 گسترِش شناخت از چین را در بریتانیا ضرورتی فوری دیدند.

المللـی  هایی که چین کشوری در محاصره و نیازمند به کمک بین از آن سال
بود بسیار گذشته است. چین امروز دنیا را دگرگون کرده و خود را در این روند بـا 

 بـا  کننده متحول می سرعتی خیره
ً
سازد. ده سال پیش اقتصاد چیـن تـقـریـبـا

یـی کـه در آن  تر از آن است. آینـده بریتانیا یکسان بود. امروز چهار برابر بزرگ
 .متحده باشد، نپنداشتنی نیست اقتصاد چین دو یا حتی سه برابر ایاالت

اما چالش برای درک چین همچنان باقی است. درست اسـت کـه سـرعـت 
هـا،  گسترش روابط میان چین و بریتانیا در حال افزایش اسـت و آمـوزشـگـاه

های غیردولتی بسیاری با همتایان خود در چین  ها و سازمان ها، دانشگاه شغل
سازند، بلکه در آنجا  [چـیـن] فـعـالـیـت هـم  تنها روابط مستقیم برقرار می نه
کنند. همچنین این مبادله دوسویه است و بیشترین تعداد بنیادهای علمـی  می

 .و هنری کنفوسیوس در اروپا در خاک بریتانیا قرار دارد
باوجوداین، سطح گفتمان عمومی در مورد سر برافراشتن چین و معنای آن 

اگـر هـم اتـفـاق  -ندرت طوِر اسفناکی ناکافی است. به برای آیندٔه بریتانیا، به
  ای ای خـردانـٔه رسـانـه توجه به این سر برافراشتن از اظهارنظرهای بـی-بیفتد

رود؟ آیا به انفجار منتهی خواهد شد؟ اقـتـصـادش  چین به کجا می ":  همچون
آرامی به زمین خواهد خورد؟ آیا هرگز رعایت حقوق بشر در آنـجـا  شدت یا به به

 .رود فراتر نمی  "بهبود خواهد یافت؟
در نشسِت حزب کارگر در سال گذشته، پس از سخنانی که از سوی رهبـران 
این حزب دربارٔه نقش بریتانیا در جهان ایراد شد، شهروندان چینـی دوسـتـداِر 

تن را برای شرکت در جلسٔه جنبـی آن   ٣٠تا   ٢٠، زیر فشار فراوان،  حزب کارگر
توانیم بیاموزیم توانستند بفـرسـتـنـد. امـا الاقـل،  زیر عنوان ما از چین چه می

درصد کـل مـیـزان  ٧٠بر  چیزی بالغ -آور چین در کاهش فقر پیشرفِت شگفت
مـنـظـور  یی پیِش روِی بقیٔه جهـان بـه باید  نمونه -کاهش فقر در سطح جهان

 .موردبررسی قرار گیرد ١٩٩٠-٢٠١۵های رشد هزاره  سنجش هدف
گریـبـانـیـم  به دست "جهل کور"   همان اندازه با مصیبِت   گفتٔه نیدهام، ما به به

که پنجاه سال پیش بودیم. در تمامی مراسم یادبود صـدمـیـن سـال جـنـگ 
های جنـگـی  یی ناچیز به چین شد. ما اسب جهانی اول، در سال گذشته، اشاره

داریم، اما از هزاران کارگر چینی که جانشان را درخدمت به ارتـش  را بزرگ می
بریتانیا در فرانسه از دست دادند،خبری نیست. درواقع، خیانِت ساکـنـان کـاخ 

کننده بود. اگر مـا  ورسای فرانسه در الحاق بخشی از خاک چین به ژاپن تعیین
 .توانیم دریابیم این نکته  را نتوانیم بفهمیم، جهان کنونی را نمی

امسال در هفتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، آیا چین در مقـام 
یاد آورده خواهد شد؟ آیا مـا نـبـرِد یـنـانـگ  متحِد ما بر ضِد فاشیسم جهانی به

سـربـاز هـزار   ٧کـه ارتـش چـیـن  در برمه را هنگامی  ١٩۴٢یوانگ در آوریل 
یـاد  بریتانیایی را از محاصرٔه ارتش ژاپن و در نتیجه  از نابودی نـجـات داد، بـه

خواهیم آورد؟ یا هزاران کارگر دریانورد چینی ساکن شهر بندری لیورپول را کـه 
 نوردیدند را؟ مسیر پرخطِر بین دو قاره را در اقیانوس اطلس درمی

خواهانـٔه ژرف مـا و دولـت  گرایانه و آزادی های انسان ها میان انگیزه رسانه

، یعنی پندار نادرستـی  آورند وجود می گرا با اقتصاد متمرکز چین جدایی به توسعه
که همچنان ادامه دارد و چیزی که افـکـار عـمـومـی را در جـهـت خـالف 

هـای  دهـنـد. غـریـزه های مشترکی که میان مـا وجـود دارد، خـو مـی زمینه
هـا را بـه مـوضـوع دمـکـراسـی در  استعماری پارلمان (انگلستان)، منـاظـره

کـه در  آورد، چنان هراسی هرازچندگاهی سر برمی کشانند. چین کنگ می هنگ
های چینی در بریتانیا در شیوع بیماری تِب برفکـی (بـیـمـاری  رستوران  ٢٠٠١

واوباش" پلیس چیـن  دهان و پا) مالمت شدند، و یا هیاهویی که در مورد "اراذل
 .کردند، برپا شد همراهی می ٢٠٠٨که مشعل المپیک را در شهرهای لندن در 

 افترای حیله
ً
هـای غـربـی  های رسـانـه ای از سوی برخی گزارش گرانه اخیرا

مشاهده شـده اسـت  های تروریستی سال گذشته در شین جیانگ  دربارٔه حمله
گذارند و به آن عبارت "آنچه از سوی دولـت  که واژه "تروریست" را در گیومه می

همه،محکومیت کشتاِر شارلی ابدو  کنند. بااین گردد" را اضافه می چین ادعا می
ای بر تـأثـیـر مـنـفـِی  وچرا بود (اگرچه با اشارٔه ضمنی از سوی چین بدون چون

 متحده همراه بود). ویژه ایاالت ها و عملکردهای به سیاست
جز چند مورد، در دریافتن اهمیت و حتی ضرورت  جنبش چپ درمجموع، به

تر از دیگران کوتاهی نکرده است. چپ و راست، هـر دو، در  فهمیدن چین کم
بازتابیدِن این تصور نادرست از نقش "نو استعمارِی" چـیـن در آفـریـقـا بـاهـم 

بـدون  -کـنـگ کنند. از هر دو سو، تظاهرات دانشجویی در هنگ همراهی می
هـا  های تحت ستـم" آن توجه به تهدیدی که "انقالب رنگی" و آزاد کردن "توده

 .گیرد مورد تحسین قرار می -تواند به درون چین راه بیابد می
جـمـهـور  المللی در پـکـن، سـال گـذشـتـه، رئـیـس در نشست تفاهم بین

پینگ دربارٔه نظریٔه تهدید چین به این نکته اشـاره کـرد کـه [چـنـیـن  جن  شی
یی] نتیجٔه پنداِر نادرست، و در برخی موردها، برآینِد تعصب شـدیـد ضـِد  نظریه

او با تصریح بر آنکه "تفاهم میان مردمان اسـاِس صـلـح جـهـانـی  .چین است
که همبستگی میان مردم کـلـیـِد  است"، این گفتٔه چینی را واگو کرد: "درحالی

رود، درِک دوسویه کلیِد روابط مـردم بـا مـردم  شمار می ها به روابط میان دولت
 است."

پنجاه سال پیش نیدهام چالِش درک "معنای چین، گذشـتـه و اکـنـون" را 
مطرح کرد. این بدون تردید برای مردم ونزوئال، هند، اسپانیا، و جز اینـان، بـه 

یی را درپیِش روی داریم که هرچه بیشتـر در  یک معنا نیست. اما ما باهم آینده
شویم و به همکاری برای مقابله با تهدیدهای آب و هوایی، فقر و  آن سهیم می

 .گیر، تروریسم و غیره نیاز دارد های همه نوایی، عدم تعادل مالی، بیماری بی
اما اینجا، در بریتانیا، نخبگان سیاسی ما هنوز در اندیشٔه مهاِر چین از سوی 

اند. همزمان، اروپا و چـیـن،  ناتو و اتحاِد دو سوی اقیانوس اطلس لنگر انداخته
معنای واقعی کلمه، با خط قطار مستقیم بین چین و آلمان از راه آسیا و اروپـا  به
 .شوند به هم نزدیک می -رساند سوم زمان فعلی می که زمان سفر را به یک -

هـای  ، پیگیرِی فراز و نشـیـب“ انجمن تفاهم میان انگلستان و چین”  برای 
ها  خواسته است خویش را با آن هایی که می ها، فراز و نشیب چین در طول دهه

سال گـذشـتـه،   ٢۵وفق دهد و با زمان پیش رود، آسان نبوده است. در خالل 
این انجمن رشتٔه درک و تفاهم میان دو فرهنگ را حفظ کـرده اسـت. روابـط 

کـه پـس از   -“ انجمن دوستی مردم چین با کشورهای خـارجـی”  میان آن و 
 .دوباره بر پایه استوارتری برقرار گردیده است -قطع شده بود ١٩٨٩

اش برای چیره شـدن  رسالِت انجمن تفاهم میان انگلستان و چین در تالش
بر بدگمانی و عدم درک چین در بریتانیا، اکنون همچون همیشه، و به هـمـان 

خاطر آینـدٔه بـریـتـانـیـا، ارزشـمـنـد اسـت. شـیـوه غـیـررسـمـِی  اندازه هم به
تـر شـدن  انترناسیونالیسم این انجمن، دوستانه و غیر انتقادی است، و بـا ژرف

 .روابط میان چین و بریتانیا نقش پراهمیتی بازی خواهد کرد
تمرکز انجمن تفاهم میان انگلستان و چین برای یافتن همیاری در شـرایـط 

های تأثیرگذار ناهموار بـوده اسـت.  شوندٔه میان توده مردم و شخصیت دگرگون
ها در بـریـتـانـیـا در زمـان  اما شیؤه رفتاری آن را در سنِت پشتیبانی از چینی

توان کرد. هـمـزمـان بـا  ها و در مخالفت با جنگ تریاک جستجو می چارتیست
گام گذاشتن چین برای بازگویی روایت خود به دنیا، انـجـمـن تـفـاهـم مـیـان 
انگلستان و چین نیز  روایت تاریخ مردم در روابط بریتانیا و چیـن را هـمـچـون 

و کمـیـتـٔه کـارزار ، ١٩٢٧-١٩٢۵های  ها از چین کوتاه در سال جنبش: دست
قـرن   ۴٠و   ٣٠هـای  چین، که حمایت از مقاومت ضِد ژاپنی چین را در سـال

 .باید بازگو کند بیستم میالدی سازمان داد، می
پنجاهمین سالگرد برپایی انجمن تفاهم میان انگلستان و چین، گشـایشـی 

دانـان، مـا  تواند دامن زند. باهم و با یاری تـاریـخ است که به بحثی عمومی می
وگو خواهیم گذاشت، و در مورد گذشته و نگـاه  اهمیت فهمیدِن چین را به گفت

 به آینده نیز به اندیشیدن خواهیم نشست.
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 -دهـنـد پرستی را تـرویـج مـی اندیشی و کهنه تاریک
ها، از حقوق مساوی با  ها و پیروان دیگر مذهب ُسنی

پیروان مذهب رسمی کشـور بـرخـوردار نـیـسـتـنـد. 
های قشـری  عملکرِد مسئوالن بر مبنای این دیدگاه

هایی چـون سـیـسـتـان و  گرایانه در منطقه و واپس
بلوچستان، به نارضایتِی مردم و نیز، در حد معیـنـی، 

مذهبی بین آنان، دامـن  -ای نفرت و خصومت فرقه
زده است. نتیجٔه چنین عملکردی نیز رشِد فعـالـیـت 

های ضدمردمی، مرتجع، و وابسته به ارتجـاع  جریان
ای و امپریالیسم جـهـانـی اسـت، کـه زیـر  منطقه

کـارانـه دسـت  هـایـی تـبـه های مختلف به اقدام نام
گری و تبعیض زشت مذهبی  زنند. درواقع، قشری می

عامل اصلِی افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهـای 
هایی مانند سیستان و بـلـوچسـتـان  شرقی و استان

است. با سرکوب، پیگرد، و اعـمـال فشـار تـوأم بـا 
 توان مقابله کرد. های ناشی از آن نمی تبعیِض مذهبی، با تهدیدهای امنیتی و چالش

 -هـای مـذهـبـی ویژه تبعیِض مذهبی و ادامٔه ستِم ملی، خصومـت های رژیم، به سیاست
هـای  ناپذیر خـلـق ای را سبب شده است و با منافع ملی و بنیاِن دوستی و برادرِی خدشه فرقه

ساکن میهن ما در تضاد است! مبارزه برای برداشتِن ستم ملی و تبعیض مذهبی از زنـدگـی 
ها و همچنین تأمیِن برابرِی حقوق برای همه مردم ایران بدون استثنا و  های این استان خلق

شان، در شرایط کنونی از اهمیتی اساسی بـرخـوردار اسـت.  فارغ از تعلق مذهبی و فرهنگی
 زمان با ارتجاع و امپریالیسم نیز است. یی هم این مبارزه، مبارزه

 
 کشور زیست محیطی، و سیاست ِسَترَوِن سازمان محیط هاِی زیست چالش

هـای  زیست کشور به اقـدام های روبه گسترش نهادهای مدافع محیط زمان با اعتراض هم
هـای  هاِی گیاهی، و منطقـه ها، رودها، گونه رژیم و دولت روحانی درخصوص تخریب جنگل

جـمـهـور و ریـیـس سـازمـان حـفـاظـت از  شده، معصومه ابتکار، معاون ریـیـس حفاظت
زیست ایران با مشارکت سـه  زیست جمهوری اسالمی، اعالم کرد که، همایش محیط محیط

زیسـت  ماه، نوشت:"رییس سازمان محیط اردیبهشت ٩شود. خبرگزاری ایسنا،  قوه برگزار می
زیست ایران با مشارکت سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه برگزار خواهـد  گفت، همایش محیط

زیسـت  صراحت به موضوع محیـط قانون اساسی به ۵٠شد. او افزود، در فقه، قوانین و اصل 
گذاری و قوانین و مقررات است... برای تـحـقـق  پرداخته شده و پشتوانه جدی برای سیاست

زیست باید با پشـتـوانـه حـقـوق حـرکـت کـرد...  های توسعه پایدار و محیط اهداف و برنامه
اکنون در مـجـمـع تشـخـیـص  محیطی هم های کلی نظام در زمینه مسائل زیست سیاست

 زودی نهایی شود." مصلحت نظام در حال بررسی است و امیدواریم به
زیست جمهوری اسالمی با بـوق و کـرنـا از بـرپـایـی  که سازمان حفاظت محیط درحالی

هـای  زیست در چـارچـوب سـیـاسـت بار محیط گوید، تخریب فاجعه همایِش بزرگ سخن می
تری یافـتـه اسـت. چـنـدی  های قبل دامنه گسترده اجتماعی رژیم نسبت به ماه -اقتصادی

زیست ایران، در قالب "ستاد مردمی نجات آشـوراده"،  پیش، گروهی از فعاالن مدافع محیط
زنی در آشوراده و احداث سـاخـتـمـان،  در پی تصمیم استاندار استان گلستان مبنی بر کلنگ

ای  اصطالح گردشگری، و نیز ایجاد واحـد تـولـیـدی تأسیس حوزٔه علمیه، و نیز ویالهای به
یـی سـرگشـاده اعـالم  گذاران خارجی]، با انتشـار نـامـه مختلط [بنیادهای انگلی و سرمایه

هم نه در یک زمان که در تـمـام طـول  تمامی آحاد ملت آن زیست متعلق به  داشتند:"محیط
هـای  تـریـن زیسـتـگـاه هاست. ... پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از با اهمیت حیات آن

گانه حفاظتی تصویب و دراخـتـیـار  ۴عنوان یکی از مناطق  به ١٣۵۴کشور است که در سال 
عنوان یکی از معـدود  زیست کشور قرار گرفته است... میانکاله [و آشوراده] به سازمان محیط

و در  ١٣٨۴های زیست کره زمین در یونسکو به ثبت رسیده است. ... در سـال  گاه ذخیره
هکتار از منطـقـه آشـوراده کـه در  ٣٨٠آخرین روزهای دولت هشتم [دولت خاتمی] حدود 

پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع شده است در قالب طرح گردشگری دراخـتـیـار بـخـش 
نامه بین سـازمـان مـذکـور خصوصی قرار گرفت... اکنون باکمال تعجب شاهد امضا تفاهم

هکتار از منطقـه یـادشـده بـه زون [مـحـدوده]  ٢٨٠زیست] برای تبدیل  [حفاظت محیط
وجـه امـکـان  هـیـچ حفاظتی بوده و بـه ٢گردشگری انبوه شدیم... جزیره آشوراده جزو زون 

 گردشگری وجود ندارد." ۴و  ٣تبدیل آن به زون 
یی حساس  زیست از سویی برای احداث ساختمان درمنطقه رییس سازمان حفاظت محیط

کند و از سوی دیگر ریاکارانه از حـرکـت حـقـوقـی بـرای  نامه امضا می شده تفاهم و حفاظت
 زند! زیست دم می حفاظت از محیط

های اخیر، در قبال احداث سدهای جدید بـر رودهـای  عالوه بر این، این سازمان، در ماه
 سکوت اختیار کرده است. ایسنا،  جراحی و زهره در استان

ً
 ١٣های خوزستان و فارس، تعمدا

ماه، در گزارشی، خاطرنشان کرد:"سدسازی متعـدد در بـاالدسـت دو رودخـانـه  اردیبهشت
های داخلی گردوخاک در استان خوزستان شده اسـت...  جراحی و زهره عامل وسعت کانون

 های هور [العظیم] و شادگان در حال خشک شدن هستند." تاالب
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ضرورِت پایان دادن به ستِم مـلـی و تـبـعـیـِض 
 مذهبی

هـای  شرقی مـیـهـن مـا، در مـاه مناطق شرقی و جنوب
ای را شـاهـد بـوده  کنـنـده های تلخ و نگران گذشته، حادثه
گــرای  هـای مسـلـحـانـٔه بـانـدهـای واپـس اسـت. حـمـلـه

های ارتجاعی و امـپـریـالـیـسـتـی بـه  وپرداختٔه دولت ساخته
نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران به تشدید فضای سـرکـوب 

هایی از استـان  های سیستان و بلوچستان و بخش در استان
هـای خـونـیـن ایـن  هرمزگان منجر گردیده است. حـمـلـه

های شدید و  گرا در متن و چارچوِب رقابت های واپس جریان
فقـیـه از یـک سـو و  ای میان رژیم والیت خطرناک منطقه

روی، عاری  گنجد و ازاین عربستان و ترکیه از سوی دیگر می
 از هرگونه عنصر مترقی و مثبت است.
شک دسـت  ها، که بی پس از ُدور جدیدی از این نوع حمله

اِی رژیم در پشت آن آشکار اسـت، بـرخـی از  رقبای منطقه
امـنـیـتـی  -فرماندهان سپاه پاسداران و نهادهای اطالعاتی

انتظامی و  -فقیه، تقویت بیشتر نیروهای نظامی رژیم والیت
شرقی کشور را خواستاِر  های شرقی و جنوب امنیتی در استان

ای کالن بـرای ایـن  اند و اختصاص دادن بودجٔه مالی شده
حال، علی الریجانـی، ریـیـس  منظور را طلب کردند. درعین

  مـاه، اعـالم مجلس شورای اسالمی، در اوایل اردیـبـهـشـت
کرد:"احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهای شـرقـی 

وجود دارد... در برخی کشورهای همـسـایـه مـا  ٩۴در سال 
مشکالت امنیتی وجود دارد که باید سازمان الزم را برای آن 
ایجاد کنیم، ازجمله در شرق [کشـور] مشـکـالتـی ازنـظـر 

تـر  رسد ثقل آن غلیـظ نظر می به ٩۴امنیتی است که در سال 
های مختلف تروریستی وجود دارد که باید  خواهد شد... موج

سازمان متناسبی برای آن ایجاد کـرد" [روزنـامـٔه اعـتـمـاد، 
ای نـیـز نسـبـت بـه گسـتـرش  ماه]. خـامـنـه اردیبهشت۶

های نیابتی و رسیدِن آن به مرزهای کشـور واکـنـش  جنگ
 نشان داده است.

هایی از سوی مسـئـوالن ارشـد  گیری در پی چنین موضع
هـای شـرقـی و  ای بسیار شدید بر اسـتـان رژیم، َجو امنیتی

هـا  شرقی کشور حاکم شده که زندگی مردم این استان جنوب
ای  های ارتجاع منطقه را مختل کرده است. مقابله با دسیسه

 با تشدید جـو امـنـیـتـی و  و مداخله
ً
های امپریالیستی صرفا

های شرقی و  پذیر نیست. آنچه در استان اعمال فشار امکان
هـای  یی از جـریـان شود که پاره شرقی کشور سبب می جنوب

ای میدان برای مـانـور  وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه
ورزنـد، در  کارانه مـبـادرت  هایی جنایت پیدا کنند و به اقدام

انگیز مذهبی و وجـود  درجٔه نخست، ریشه در تبعیض نفرت
فقـیـه در  های ولی هاست. نمایندگی ستِم ملی در این استان

هایـی  هاست که به مداخله استان سیستان و بلوچستان سال
هـا]  پذیرش در امور مذهبی پیروان اهل سنت [ُسنی غیرقابل

 بـه مشغولند و بین اهالی این استان
ً
دلـیـل تـعـلـق  ها صرفـا

شـونـد. در  مذهبی آنان [ُسنی بودنشان]، تبعیض قائل مـی
فقیـه های ولی های نمایندگی گیری حقیقت، بر اساس موضع

کنند و  ناحق استفاده می که از بودجه کشور بدین منظور به -
هـا بـلـکـه در سـراسـر مـیـهـن مـا  تنها در این اسـتـان نه

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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[نهـادهـای “  ترویکا” ماه]، نمایندگان  اردیبهشت ٢١مه [ ١١یونان در روز 
بـانـک مـرکـزی ” ، “ المللی پـول صندوق بین” ، “ اتحادیٔه اروپا” گانه:  سه
اجرا  های نولیبرالی پیشنهادی را باید به بر اینکه یونان تمامِی رفورم [“ اروپا

 ٢٢مـاه مـه [ ١٢بگـذارد، اصـرار ورزیـدنـد. دولـت یـونـان، در روز 
میلیون یورو بابت قسط بهرٔه بدهی [اش] بـه  ٧۵٠ماه]، مبلغ  اردیبهشت

المللی پول را پرداخت. دولت حزب سیریزا برای پرداخت این  صندوق بین
اش مجبور شده است، تا  مبلغ، به استفاده از منابع ارزِی ویژه و اضطراری

به این وسیله از اجبار به قبوِل ورشکستگی و خروج از حوزٔه واحـد پـولـی 
و دولت یـونـان بـه “  ترویکا” وگوهای  که گفت مانع شود. درصورتی“  یورو” 

توافق منجر شود، قراِر پرداخت بعدی سه هفته بعـد و پـس از امضـای 
وگوها،  نامه در انتهای ماه ژوئن تعیین شده است. این ُدور از گفت موافقت

کـه مـدت  -ای سخت میان دو طرف بسیار دشوار و در شرایط رودررویی
شود. احـتـمـاِل شـکـسـت  برگزار می -زمان زیادی ادامه پیدا کرده است

سیریزا در متقاعد کردن اتحادیٔه اروپا برای دادن فرصتی بیشتر به یونـان 
شود. آقـای  برای سامان دادن ضروری در شرایط عادی، هرروز بیشتر می

کـنـنـدگـان در  لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه، یکی از شـرکـت
نـگـار روزنـامـه  وگوها میان یونان و گروه اتحادیه اروپا، بـه روزنـامـه گفت

ـویـبـلـه وزیـر ” گوید:  چنین می“  لیبراسیون” زبان  فرانسوی
ُ
وولفگانگ ش

مـالحـظـه. او  کار واقعی است، سخت و بی [دارایِی] آلمان یک محافظه
های آلمان نـیـز  دمکرات خواهد سیریزا را از میدان بدر کند. سوسیال می

 “نظر خوشی به سیریزا ندارند.
غیراز کوبیدن هر چه بـیـشـتـر مـردم  یی دیگر به روشن است که گزینه

یونان وجود دارد. واقعیت عریان این است که ورشکستگِی اروپا و ناتوانـی 
گون از کشورهای عضو اتـحـادیـٔه اروپـا،  در بازسازِی اقتصاد طیفی گونه

هایی است که مـحـوِر رشـد را، در سـه دهـٔه  برآمده از ِاعمال سیاست
طـور  های فوقانی نهاده اسـت. هـمـیـن اندوزِی الیه گذشته، بر پایٔه ثروت

هـای کـالن و  نفع سـرمـایـه ی از باال به پایین و به“ اتحاد” اتحادیٔه اروپا 
یی که سعی  های مالی بوده است، یعنی اتحادیه ها و مؤسسه ویژه بانک به

دارد تضادهای اقتصادی بین کشورهای گـونـاگـون عضـوش را از راه 
وفصل کند.   های خشن پولِی بانک مرکزی اروپا حل اعطای وام و سیاست

کـه  -اش در حل این بحران ورشکستگِی اقتصادی اتحادیٔه اروپا و ناتوانی
دو  -شـود ای مانند یـونـان مـحـدود نـمـی ای تنها به کشورهای حاشیه

ها را در  هایی که آن گیری کند، نتیجه گیرِی اساسی را ضروری می نتیجه
های اقتصادی دولت حسن روحانـی و آیـنـدٔه کشـورمـان  مورد سیاست

 باید در نظر داشت: می
نظم) در کشورهای پیشرفتٔه  (بی“  اقتصاد آزاد” اگر الگوی نولیبرالی   .١

گردد، بنابراین ایـن فـرمـول  ها منجر می داری به ورشکستگِی آن سرمایه
 ویرانگر را در کشورمان نباید اجرا کرد. 

هـای  هـا، و جـراحـی های ریاضـتـی، شـوک کار گرفتِن سیاست به  .٢
اقتصادی، اگر در یونان، اسپانیا، و ایتالیا بـه بـازسـازِی اقـتـصـادهـای 

شود، بنابراین این شیؤه ضـدانسـانـی و ضـِد  ها منجر نمی ورشکستٔه آن
 کار برد.  مان نیز نباید به توسعه را برای بازسازِی اقتصاد ورشکستٔه میهن

 

را باال ببرد. این درعمل، یعنی سراشیبِی استقراض کالن با بهرٔه باال و انباشت بیشتر 
ها و حواله کردن مشکل به آینده. توجه برانگیز اینکه، انـتـشـار اوراق قـرضـٔه  بدهی

شود، اما خرید فروش این اوراق  وسیلٔه بانک مرکزی انجام می طوِرعموم به دولتی به
کـه [سـود   دهـنـد، ای انجـام مـی های خصوصِی واسطه ها و بانک قرضه را شرکت

های کالن مالـِی رانـتـی اسـت.  حاصل از آن] یکی از منابع مهم سوداگرِی سرمایه
وقفٔه پرداخِت بهـره  وکاِر (مکانیزِم) اصلی بازاِر اوراق قرضٔه دولتی، بر تداوِم بی ساخت

از طریِق استثمار از کاِر تولیدی و ارزش افزاِی زحمتکشان و نیز اسـتـخـراِج مـنـابـع 
اسـت “  خـواری نـزول” طبیعی ملی تکیه دارد. این درعمل، همان سیستم غیرانسانی 

خـوار بـگـریـزد. حـاال ایـن  تواند از داِم گسـتـرده و شـوم نـزول که قربانِی آن نمی
محِل درآمدهـای نـجـومـِی  -صورتی بسیار گسترده و "جهانی شده" به -خواری نزول
 .داری جهانی است های سرمایه ترین بخش انگلی

، این بانک بسیار قدرتمنـد، وام “ بانک مرکزی اروپا” بنا بر سیاست پولِی نولیبرالِی  
دهد. ازآنجـاکـه  قرار می“  های خصوصی بانک” با نرخ بهرٔه پائین را فقط در دسترس 

ها، شرایط اقتصـادی و صـنـعـتـی  کشورهایی چون یونان، اسپانیا، ایتالیا، و جز این
هـا  های خصوصی فقط واِم با نرخ بـهـرٔه بسـیـار بـاال بـه آن مناسبی ندارند، بانک

خـرنـد.  ها را باقیمت پـایـیـن و نـرخ بـهـِرٔه بـاال مـی دهند و یا اوراق قرضه آن می
گـاه تـواِن مـالـی  اِی اتحادیٔه اروپا هیچ ها در کشورهای حاشیه دیگر، دولت عبارت به

گذاری در سطح کالن و در راستای توسعٔه ملی، رشـد اقـتـصـادی، و  برای سرمایه
آورند. مانِع دیگر، سیـاسـِت ریـاضـتـی  دست نمی های مؤثر را به وجود آوردن شغل به

به ایـن کشـورهـای “  المللی پول صندوق بین” و “  اتحادیٔه اروپا” شده از جانب  تحمیل
های عمومی، یعنی پایـیـن  ها را به کاستن شدید هزینه ورشکسته است، چنان که آن

سـان سـیـاسـت  کند. بدیـن آوردن شدید سطح پرداخت دستمزد کارکنان، مجبور می
شود و از فعالیِت تولیدی در ایـن  ریاضتی، رکوِد مصرف و انقباِض اقتصاد را باعث می

کند. برای مثال، یـونـان، در  تر می شان را وخیم کاهد و اوضاع اقتصادی کشورها می
مدت و یا فروش اوراق قرضٔه دولتی همراه بـا  های کوتاه های اخیر، با گرفتن وام سال

درصد،  ١۴درصد،  ١۶های  های کمرشکن با نرخ بهرٔه باال، به پرداخِت طیفی از بهره
مدت  های کوتاه درصد متعهد گردیده است. فرارسیدن موعد بازپرداخِت اصِل وام ۶و 

ها از سوی دیگر، کسرِی بودجٔه شدیـدی  سو و پرداخِت بهرٔه اوراق قرضه و وام از یک
گردند که درنتیجٔه آن، دولت یونان را به وام گرفتن از بازار مالی مجـبـور  را موجب می

طـوِردائـم  سازد. در چنین شرایطی، بر بدهِی کشورهای ورشکستٔه اتحادیٔه اروپا به می
شـان را  ها هرگز نخواهند توانست بدهـی شود، و در این سیر قهقرایی، آن افزوده می

 شان بازسازی کنند. بپردازند و یا کاهش دهند و یا اقتصاد ملی
غیراز این ویرانگری اقتصادی و رشـد  سؤال اساسی این است که، آیا راه دیگری به

 وجـود نـدارد؟ گـزارِش  ترین قاره فقر در یکی از پیشرفته
ً
های جهان [اروپـا] واقـعـا

، که حزب کمونیست فرانسه نیز در آن شـرکـت “ کمیتٔه بررسی بدهِی دولت فرانسه” 
ماه]، منتشر شد، که گزارشی بسـیـار افشـا  اردیبهشت ١٧[   ٢٠١۵مه  ٧دارد، در روز 

میلیارد یورو بدهِی دولت فرانسه از  ١٩۵٠از ”کننده بود، و ازجمله در آن آمده است: 
میلیارد یوروِی آن به نرخ باالی بهره مربوط  ۶٠٠سی سال پیش تا کنون، نزدیک به 

شـود کـه  ای مربـوط مـی های مالیاتی معافیت  میلیارد یوروِی آن به   ۵٠٠شود و  می
درصـِد بـدهـِی دولـت  ۵٩اند، و درمجموع،  برای ثروتمندان و سهامداران مقرر شده

هـا  نامشروع است. برای پایان دادن به سیاست ریاضتی، باید هرچه زودتر این بدهـی
 “بازنگری شوند.

گزارش آقای نیکال سانسو به مجلس فرانسه، پیشـنـهـادهـایـی را دربـردارد کـه 
بست خارج کند، ازجـمـلـه: بـرگـزارِی کـنـفـرانـس بـزرگ  تواند اروپا را از این بن می

ها، که خواسِت یونان و پـارلـمـان آن کشـور نـیـز اسـت؛  ای در مورد بدهی اروپایی
جز نهادهای بازار  ای به وجود آوردن ابزار مالی دهندگان؛ لزوِم به شفافیت در مورد وام

های تولیدی و مفید؛ لزوِم جدا کردن واقعـی  منظوِر رونق بخشیدن به فعالیت مالی به
های تولیدی و ارزش  منظوِر فعالیت های بانکی کازینویی به نهادهای مالی از فعالیت

سازِی" اقتصاد از  هدف "پاک های مالی به افزا، و مقرر داشتِن مالیاتی واقعی بر معامله
وجود آوردن مقرراتی برای تنظیم بخـش مـالـی؛  های کازینویِی پرریسک و به فعالیت

بـانـک مـرکـزی ” های پولی کنونِی  ضرورِت بحث دربارٔه پیامدهای ناشی از سیاست
هـای  منظوِر اصالح دکترین بانک و کنترل الزم بر آن؛ نیاز به توقِف سیاست به“  اروپا

 شود. ها را موجب می ها و نیز افزایش بدهی رکودی و ریاضتی که افزایِش نابرابری
بر سر بدهِی یونان همچنان ادامـه “  اتحادیٔه اروپا” مکش میان دولت یونان و  کش

شود، امـا  مکش دارد به نقطٔه حاد نزدیک می رسد که این کش نظر می دارد. گرچه به
هـنـوز “  کمیسیون اتحادیٔه اروپـا” گرای یونان و  وگوها میان دولت چپ سرنوشِت گفت

آید، یکی در مـورد ضـرورِت  مشخص نیست. اروپاِی نولیبرال در دو مورد کوتاه نمی
کاستن از مستمری بازنشستگی، و دیگری لیبرالیزه کردن کامل بازاِر کار و حـقـوِق 

تر و مطیع. در نشسِت وزیران اروپا در مورد بـدهـِی  کار، یعنی: ایجاد بازاِر کاری ارزان

 ...واقعيت بدهي هاي  ادامه بحران اقتصادي،
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بحراِن اقتصادی، واقعیِت بدهِی 

 ها، و تحمیِل ریاضت کشی دولت

خورشیدی)، که ابتدا از آمریکا و با سقوِط  ١٣٨٧(   ٢٠٠٨بحران مالِی 
سـلـطـٔه “  شـدِن  جهانی” دلیل پدیدٔه  شروع شد، و به“  لیمن براِدرز” بانک 
های کالن مالی بالفاصله به اتحادیٔه اروپا سرایت کـرد، هـنـوز  سرمایه

غیراز آلمان، اقتصاِد ملِی کشورهای عمدٔه اتـحـادیـه  هم ادامه دارد. به
اند از زیـر یـوغ  رویند و نتوانسته اروپا هنوز هم با رشِد منفی و یا کم روبه

هـا  های مـالـی بـه آن ها و مؤسسه ها که از سوی بانک سنگین بدهی
 متالشی شده است،  

ً
تحمیل شده است خارج شوند. اقتصاِد یونان عمال

های اخیر در آستانٔه سـقـوط  اقتصادهای اسپانیا و ایتالیا در خالل سال
اند، رشِد اقتصادی فرانسه ناچیز بوده است، و دولـت دسـت  قرار داشته

رفت از بحران بدهِی یک و  راستِی دیوید کامرون در بریتانیا هم راِه برون
 -با تیشه زدن به ریشٔه بخش [خدمات] عمومی -نیم تریلیون پوندی را

جوید. توجه کردن بـه  در اعالم و تحمیِل سیاست ریاضت اقتصادی می
های اقتصـادی در "اتـحـادیـه  های اخیر در این عرصه و واقعیت تحول

کارگـیـرِی شـوک  ویژه دقت دربارٔه چگونگِی به به -ها اروپا" و تأمل بر آن
های ریاضت کشی در مورد یونان و نـحـؤه  وسیله سیاست اقتصادی به

صـنـدوق ” و “  بانک مـرکـزی اروپـا” های پولی  خشِن تحمیِل سیاست
بسیار مهـم  -بر اقتصادهای ورشکسته در اتحادیه اروپا“  المللی پول بین

ها نیز در کشور مـا   کار زده شده در این سیاست است، زیرا شگردهای به
درصـدِی  ٣٠ها و افـزایـِش  های گوناگون (مانند حذف یارانه به شکل

انـد، و دیـری نـخـواهـد گـذشـت کـه  کار زده شـده قیمت بنزین) به
 سیستماتیک تر و به طورِگسترده به

ً
وسیلٔه دولت یـازدهـم  به  صورتی کامال

 پیش برده شوند. فقیه به رژیم والیت
که مـدام در  ها، دولت واقعیت این است که برای حِل مشکل بدهِی 

داری یـک  افزایش است، اکثر سیاستمداران کشورهای سـرمـایـهحال 
ریـاضـتـی بـر هـای  تحمیِل سیاستکنند، و آن:  حل را پیشنهاد می راه

های بحران  داشتِن ریشه حال، پنهان نگه و درعینقشرهای زحمتکش، 
هـا و  بازی. بدهِی بانـک اقتصادی از افکار عمومی با توسل به سفسطه

هـای اقـتـصـادی] را  های مالِی سوداگر [درجـریـان بـحـران مؤسسه
هـا بـه بـدهـِی  گیرند و این بـدهـی عهده می داری به های سرمایه دولت

شوند، و از این مقطع بـه  عمومی، یعنی به کسِر بودجٔه دولتی تبدیل می
ها خـیـلـی  گردد که: بدهی دولت بازی بر این مبنا آغاز می بعد، سفسطه

انـد، و  زیاد است... و [این] کشورها بیش از امکاناتشان ولخرجی کـرده
و بـایـد از زیـر “  کسری بودجه داریم” داری]  های سرمایه ما هم [دولت

درواقع همان نسخٔه خـانـم تـاچـر پـیـچـیـده  .“ آزاد شویم” فشار بدهی 
جـز ریـاضـت  بـه)“  TINAهیچ گزیِنه دیگری وجود ندارد (” شود:  می

 کشی زحمتکشان.
برای کنار گذاشته شدن چنین نسخٔه اقتصادِی ضد توسعـه و رشـد 

داشـتـه  های پنهان نگه منظور افشا کردِن واقعیت نیروهای مولد و نیز به
های محیالنه  شده پیرامون بحران اقتصادی حاضر و رویارویی با تالش

برای منتقل کردن فشاِر این بحران به دوش زحمتکشان، فعاالن چـپ 
ای  جانـبـه داری کارزار همه های کمونیست در کشورهای سرمایه و حزب

مـاه]،  اردیـبـهـشـت ١۶[   ٢٠١۵مـه  ۶اند. چهارشنبه،  را درپیش گرفته
چپ، از سوی آقـای  یی، با حمایت نمایندگان جبههٔ  نویس قطعنامه پیش

مـنـظـور  نیکال سانسو، نمایندٔه مجلس از حزب کمونیست فـرانسـه، بـه
یـی نـو، بـه  افشای سیاست اقتصاد ریاضتی و پیشنهاِد اجرای بـرنـامـه

بـرای بـررسـِی ” ای  مجلس فرانسه ارائه شد. در فرانسه، فراخواِن ملـی
هـای  انجمن، تشکـل ٢٩متشکل از “  بدهِی دولت، از جانب شهروندان

های سیاسی ازجمـلـه حـزب  غیردولتی، سندیکاها، و با پشتیبانِی حزب
 اند. هزار نفر امضا کرده ۶٠کمونیست فرانسه، را تا کنون بیش از 

نیروهای مترقی بر این نظرند که بدهی همیشه وجود داشته اسـت و 
مدیون کسی بـودن ”ها بوده است:  حتی سرچشمٔه شکل گرفتن جامعه
ای) نوعی رابطٔه اجتماعی اسـت، و  (به خاطر وامی یا دعوتی و پذیرائی

یـی  دارد، خـاطـره می شما و وابستگانتان را به برقرارِی رابطه با دیگران وا
ولـی “  هـای آیـنـده. های گذشته و منشأ همبستگی است از همبستگی

نولیبرالیسم، بدهی را به سازوکاری (مکانیزمـی) بسـیـار خـطـرنـاک و 

، از ”کسرِی بـودجـه“و  ”بدهی“بهانٔه  وسیلٔه آن و به ویرانگری تبدیل کرده است که به
هـا،  شـود و از بـیـمـارسـتـان های توسعه کاسـتـه مـی بودجٔه امور اجتماعی و برنامه

 خواهند تا ریاضت پیشه کنند. ها، و از همه، می مدرسه
کنند که به سرچشمـٔه  قطعنامٔه آقای نیکال سانسو، پیشنهاد می نویس پیشحامیاِن 
 جریان از چه قرار است: در فرانسه  این بدهی

ً
بدهِی ” ها باید رجوع کنیم تا ببینیم واقعا

از سویی در اثر نـرخ ” ها  این بدهی“  شود. ناشی نمی ٢٠٠٨دولت از بحران مالی سال 
طبـق قـانـون “  است. ١٩٩٠های  و سال ١٩٨٠های  ها از سال باالِی بهرٔه این بدهی

حق نـدارد اعـتـبـار مـالـِی دولـت را “  بانک [مرکزی] فرانسه” ، ١٩٧٣مصوب سال 
 از طریق وام تأمین کند. قبل از سال 

ً
یـی  ، دولت فرانسه با نـرخ بـهـره١٩٧٣مستقیما

گرفت. پس از تصـویـب قـانـون  وام می“  بانک فرانسه” بسیار کم و نزدیک به صفر از 
طور مستقیم با فروش اوراق قرضـٔه  ماند: یا به ، دو راه پیش پای دولت باقی می١٩٧٣

از سـوی دیـگـر، ” های خصوصی با نرخ بهرٔه باال قرض بگـیـرد.  دولتی و یا از بانک
بایست پرداخت کنند و همچنین حذِف تعرفه نـرخ  کاستن از مالیاتی که ثروتمندان می

ها و درآمدهای کالن از سوی لوران فابـیـوس [وزیـر خـارجـٔه  باالی مالیات بر ثروت
، و بـرقـراری سـپـر مـالـیـاتـی از سـوی سـارکـوزی ٢٠٠١کنونِی فرانسه] در سال 

گونه که بـه  ، آن“ جمهور پیشین فرانسه]، بدهِی دولت [فرانسه] را افزایش داد [رئیس
ها (شماِر قشر فوقانی ثروتمندترین افراد در قیاس بـا  سی سال شکوفایِی یک درصدی

های ثروتـمـنـد بـا  هاِی یک درصدی دیگر افراد جامعه) معروف شد. رابطٔه رشِد دارائی
هـا  تـوجـه اسـت. بـه ایـن های دولت در این دوره، بسیار روشن و قابل افزایِش بدهی

هـای  ) را نیز اضـافـه کـرد. اکـثـر دولـت١٩٨٧( ٢٠٠٨توان اثرهای بحران مالی  می
هـای  ، صـنـدوق٢٠٠٨دارِی پیشرفته، درجریان بحران مالی سال  کشورهای سرمایه

هـای مـالـی  های شرکت های ورشکسته را پر کردند و از این طریق بدهی خالی بانک
 دهندگان تبدیل کردند. خصوصی را به بدهِی دولتی یعنی [بدهِی] مالیات

اگر بخواهیم سرچشمٔه بدهی در کشورهای اروپائی را بررسی کنـیـم، در سـاخـتـار 
داری مالی کالن اروپایی بایـد آن  و قوانین و مقررات این کلوپ سرمایه“  اتحادیٔه اروپا” 

های بسیار مـتـفـاوت ازلـحـاظ  را جستجو کنیم: اتحادیٔه اروپا از کشورهایی با توانائی
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، و علمی تشکیل شده است. بر اسـاس قـانـون 
بازار آزاد حاکم بر اتحادیه اروپا، کشورهای با توان باالی تولید و صادرات و کشورهـای 

تر و واردکننده [حاشیه اقتصاد اروپا] قرار است در این  آوری ضعیف دارای اقتصاد و فن
از یک واحد ارزی مشترک (یورو) استفاده کـرده و  -ها  باوجود همه این تفاوت -فضا

درصد کِل تجارت اروپا در داخـل اروپـا  ٧٠باهم در مصافی غیرعادالنه رقابت کنند. 
 -شود، و موازنٔه پرداخِت کشورهای [واقع شده] در حاشیـٔه اقـتـصـاد اروپـا انجام می

در ایـن  -تری مانند ایـتـالـیـا یعنی: یونان، ایرلند، اسپانیا، و حتی اقتصادهای بزرگ
ازپـیـش  که موازنٔه پرداخت آلـمـان بـیـش شدت منفی بوده است، درصورتی تجارت به

تـوانـنـد در  ای اروپا چـگـونـه مـی مثبت است. سؤال این است که، کشورهای حاشیه
شـان  باِر اقـتـصـاد مـلـی به وضع اسف“  اتحادیٔه اروپا” چارچوب نولیبرالیسم اقتصادِی 

توانند سطِح تولیدشان را بـاال بـبـرنـد و  سروسامان دهند؟ به این معنا که، چگونه می
ای  کاالهایی باکیفیت و قیمت مناسب ارائه دهند که با کاالهای کشورهای پیشرفـتـه

 -ورِی نیروی کار بیشتـر بـرخـوردارنـد ای باالتر، از بهره که از تکنولوژی -مانند آلمان 
ای که بر سر راهشان در مسیر سروسامان دادن به وضع  رقابت کنند؟ دو مانع اساسی
هایی برآمده از ساختار اقتصاد نولیبرالیـسـتـی اروپـاسـت.  اقتصادشان وجود دارد مانع

نخست اینکه، کشورهای حاشیٔه اقتصاد اروپا به وام با نرخ بهـرٔه پـائـیـن دسـتـرسـی 
های خصوصی بـا  ندارند، و فقط با فروِش اوراق قرضٔه دولتی و یا با استقراض از بانک

توانند کسرِی بودجٔه ملی را جبران کنند. البته فروش پرحجم و دائـمـِی،  بهرٔه باال می
هـا  وجود آوردِن عدم تناسب میان عرضه و تقاضا، به کـاهـِش قـیـمـت آن دلیل به به

باید میزان بهـرٔه اوراق  شود که درنتیجٔه آن، دولت می [اوراق قرضٔه دولتی] منجر می
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زیسـت در پـیـروی از  در همین حال سازمان حفاظت از مـحـیـط
سـازی جـدیـد در کشـور  های کلی نظام، به بنگاه خصوصی سیاست

تبدیل شده است. معصومه ابتـکـار، بـا تـأکـیـد بـر اجـرای بـرنـامـه 
سازی در حفاظت از محیط زیسـت ایـران، گـفـت:"بـدون  خصوصی

زیسـت  توان از محـیـط مشارکت مردم [بخوان: بخش خصوصی] نمی
ماه]. همچنین مـعـاون  اردیبهشت ١١حفاظت کرد" [خبرگزاری مهر، 

سازی و نقـش  این سازمان در تشریح چگونگِی اجرای برنامه خصوصی
تـوان  زیست"، اعالم کرد که، می بخش خصوصی در "حمایت از محیط

 از اعتبارات و امکانات بخش خصوصی استفاده کرد!
تر و بیشتر زیسـت  هایی باید در انتظار تخریب گسترده با چنین برنامه

 محیط کشور بود!
 

اقتصاِد مقاومتی، خریِد تضمینی محصوالت کشاورزی، و 
 منافِع دهقانان

فـقـیـه، یـکـی از  ولـی“  اقتـصـاد مـقـاومـتـِی  “در چارچوب اجرای 
هایی که دچار خسارت بسیار شده است، بخش کشاورزی کشور  بخش

ویژه برای اجـرایـی کـردن اقـتـصـاد  فقیه، به است. رهنمودهای ولی
مقاومتی در روستاها، تا کنون به فقر بیشتر دهقانان و نارضایتِی عمیق 

 آنان منجر گردیده است.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش، واقع در استان خـوزسـتـان، 

ماه، یادآوری کرد که، نرخ خریِد تضمینی محصول  در اوایل اردیبهشت
و کمتر از آن کاهش یافته که ایـن مسـئـلـه  ١١۵٠به  ١١۵۵گندم از 

مـاه،  اردیـبـهـشـت ٢موجب نارضایتی کشاورزان شده است. ایسـنـا، 
باره گزارش داد:"دولت [در چارچوب اقتصاد مـقـاومـتـی] نـرخ  دراین

تـومـان  ١١۵۵را  ٩۴-٩٣مصوب خریِد تضمینی گندم در سال زراعی 
دلیل مـنـاسـب نـبـودِن نـرخ بـا  برای هر کیلوگرم اعالم کرده بود، به

شـده...  های تولید با هزینٔه تمام میانگیِن تورم، مطابقت نداشتِن هزینه
[و] بر اساس آنالیز [ارزیابی] انجمن [انـجـمـن صـنـفـی کشـاورزان 

تومـان  ١۶٣٨٫٨شده برای هر کیلوگرم گندم،  شوش] باید قیمت تمام
باشد... متأسفانه دولت در مصوبٔه جدید، نرخ خریِد تضـمـیـنـی بـرای 

 ١تومان و نرخ گنـدم دوروم ١١۵٠فروردین به  ٢۶محصول را در تاریخ 
تومان کاهش داد... اکنون در فصل برداشت کشاورزان بـا  ١٠٨٠را به 

 اند." شوک ناگهانی کاهش نرخ خریِد تضمینی گندم مواجه شده
کاستن از نرخ خریِد تضمینی، یعنی تحمیِل فـقـر بـه دهـقـانـان و 

که دولت، طبـق  فروپاشی بنیٔه تولیدات بخش کشاورزی ایران! درحالی
فقیه، با زور و اجبـار کـاهـش نـرخ  های اقتصاد مقاومتِی ولی سیاست

خریِد تضمینی را به تولیدکنندگان داخلی یعنی دهقانان ایرانی تحمیـل 
طرفه و قیمتی  کند، وزارت صنعت و تجارت، با انجام قراردادی یک می

کند. خرید گنـدم از  باالتر از نرخ بازار جهانی، گندم از اوکراین وارد می
فقیه بر حمایت از  اوکراین، با صرف میلیاردها تومان، برای رژیم والیت

 دهقانان کشور اولویت دارد!
ترین پولی برای افزایش تولید بـه دهـقـانـان  دولت حاضر نیست کم

زحمتکش سراسر کشور پرداخت کند، اما در همان حال واردات گنـدم 
با صرف میلیاردهـا دالر  -از کانادا، استرالیا، آلمان، اوکراین، و فرانسه

 ١۴باشدت ادامه دارد. در ایـن زمـیـنـه ایسـنـا،  -از درآمدهای ارزی
ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به نـارضـایـتـی دهـقـانـان از  اردیبهشت

میزان خریِد تضمینی و مبلغ آن، نوشت: "اعـتـبـارات مـالـی خـریـِد 
مرکز خـریـد در  ١٩٠تضمینی گندم تا کنون تأمین نشده و در بیش از 

های مختلف درجریان است... اگر در کیفیت گـنـدم تـحـویـل  استان
شده مشکلی وجود داشته باشـد بـه کشـاورزان بـرگشـت داده  گرفته
 شود."  می

 -نکتٔه پراهمیت دیگر اینکه، هنگام خرید مـحـصـوالت کشـاورزی
مسئوالن دولـتـی و  -زمینی ویژه گندم، برنج، ذرت، زیتون، و سیب به

کـنـنـد و  ها دادوستد مـی خرها و واسطه شرکت بازرگانی ایران با َسِلف
 ١۴رسانـنـد. ایسـنـا،  فروش می جای دهقانان محصوالت را به آنان به

گران با قیمـت بسـیـار  ماه، در این خصوص نوشت:"واسطه اردیبهشت
آور  کنند و باقیمت سـرسـام آوری می ارزان محصوالت کشاورزی را جمع

که اگر این مـنـافـع بـه  رسانند. درصورتی کنندگان می دست مصرف  به

هـزار  ٣٣توانستند مزارع را بر اساس علم روز توسعه دهـنـد و  رسید، می کشاورزان میادامه  رويدادهاي ايران ...
 شد." روستا خالی از سکنه نمی

ویژه پـس  ها دهقان ایرانی به تبِع آن زندگی میلیون وضعیِت بخش کشاورزی کشور و به
روبـه وخـامـت   –هـا  زیِر نام هدفمندِی یـارانـه  –از آغاز اجرای برنامٔه آزادسازِی اقتصادی 

ها خانوار دهقانی در سراسـر کشـور در چـنـبـرٔه فـقـر و  بیشتری گذاشته است. میلیون
اجرایی برای تأمین منافـع  گونه برنامٔه علمی و قابل روزی گرفتارند و دولت و رژیم هیچ تیره

تـر از نـرخ واقـعـِی تـورم و  آنان در دستورکار ندارد. تحمیِل نرخ خریِد تضمینی پـایـیـن
فقیه و از نـتـایـج  های ضِد دهقانی رژیم والیت های تولید، تنها بخشی از سیاست هزینه

 اجرای برنامٔه اقتصاِد مقاومتی است!
یی اسـت بـه نـام  اش فراورده گندم دوروم گندمی خاص است که حاصِل آسیابانی   . ١

 سمولینا که ماده اولیٔه اصلی برای تولید ماکارونی است.
 

 ها: اجراِی فاز سوم قانون هدفمندِی یارانه
 از یارانٔه نقدی تا یارانٔه کاالیی به تولیدکنندگان داخلی

های جدی از ابتدای سال جاری، چگونگـِی اجـراِی فـاز سـوم قـانـون  یکی از بحث
و برنامٔه حذِف پرداخت یارانٔه نقدی بوده است.  -آزادسازِی اقتصادی -ها هدفمندِی یارانه

 ”اقتصاد مقـاومـتـِی  “این موضوع، در دستورکاِر دولت، در راستای عملی کردن سیاست 
ها، مقدمه یـا  نرخی کردن بنزین و شروع آزادسازِی قیمت فقیه، قرار گرفته است. تک ولی

 بخشی از اجراِی این سیاست است. 
مـقـاِم وزیـر  با گرم شدن بحث پرداخت یارانٔه نقدی و "حذِف یارانٔه ُپـردرآمـدهـا"، قـائـم

صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ادامٔه اجرای آزادسازِی اقتصادی و حرکت به سـمـت 
ها و دستمزد، اعالم داشت: "بر اساس مصوبٔه سال گـذشـتـٔه هـیـئـت  آزادسازِی قیمت

درصـدی مـجـاز  ٣٠ها تا سقف  ها در سال گذشته افزایش قیمت دولت و اصالح قیمت
هایـی را بـرای ارائـه  شده و در آذرماه این موضوع اجرایی شد... از سال گذشته ما طرح

یارانٔه کاالیی کنار یارانٔه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بـازار 
برای خرید کاالهای تولیدی داخل فراهم شود... همچنان این موضوع در دست بـررسـی 

 ۶است تا یارانٔه کاالیی در بخش کاالهای صنعتی نیز اجرایی شود" [روزنـامـٔه اعـتـمـاد، 
توان بـا قـاطـعـیـت  ها و برآوردهای رسمی می ماه]. با استناد به تمامی گزارش اردیبهشت

ووعیدهای رنـگـارنـگ از زمـان اجـرای قـانـون  اعالم داشت که، برخالِف دادِن وعده
المللی پول و بانک جهانی به میهـن  ها، قانونی که به دستور صندوق بین هدفمندِی یارانه

یی به بخش صنعت و تولید کشور تعلق نـگـرفـتـه و  گونه یارانه ما دیکته شده است، هیچ
جای یارانٔه نقدی به تولیدکنندگان و صنعتگران  پرداخت نشده است. طرِح یارانٔه کاالیی به

روی واقعـیـت نـدارد و  هیچ کشور، تنها مانوری تبلیغاتی از سوی دولت روحانی است و به
 حتی عملی نیز نیست!

اند کـه، در چـارچـوب  پردازی، اعالم کرده مقام وزیر صنعت و نیز وزیرکار، با دروغ قائم
های پردرآمد، طرحی آماده گردیده که بر  ها و با حذِف یارانٔه قشری برنامٔه هدفمندِی یارانه

اساس آن تسهیالتی برای خرید کاال به مردم اختصاص یابد و مبلغ آن از طریق پرداخت 
مـقـام وزیـر  نقل از قائم ماه، به اردیبهشت ۶وام و اقساط بازپرداخت شود. روزنامه اعتماد، 

هایی اسـت کـه بـتـوانـد از طـریـق  دنبال طرح صنعت، گزارش داد: "وزارت صنعت به
اختصاِص وام کاالیی [خوب دقت کنید: واِم کاالیی] به مردم، زمینٔه تقاضا [برای خریـد 
کاال] را فراهم کند... بر این اساس بنا داریم، بتوانیم در قالب اختصـاص وام بـه مـردم 

 تسهیالتی فراهم کنیم تا کاالهای بادوام بخرند."
المللی پول بـه کشـورهـای  هایی که صندوق بین این سیاست، رونوشتی است از برنامه

 -کند. با اجرای این برنـامـه،مـردم رشد، ازجمله ایران، دیکته و تحمیل کرده و می  درحال
شونـد، و  ها می با دریافِت وام [موردنظِر دولت] همگی بدهکار بانک -ویژه مزدبگیران به

زد!  درنتیجٔه آن، این قدرت سرمایٔه مالی است که در این عرصه حـرف آخـر را خـواهـد 
ای و احـیـای مـنـاسـبـات بـا  و دورنمای حل مسئله هستـه“  لوزان “عالوه، با توافق  به

تدریج آزاد و درخدمِت واردات قـرار  شدٔه ایران به های بلوکه امپریالیسم، منابِع مالی و پول
های مالی قدرتمنِد وابسته به سـرمـایـٔه بـزرگ  گیرند، و سرآخر، رشِد روزافزون شبکه می

 تجاری را شاهد خواهیم بود.
 ضـدمـردمـی 

ً
درخصوِص حمایت از تولید و صنعت ملی، دولت و رژیم سیاستی کامـال

جهت نبود که دبیرخانٔه صنعت ایران با صراحت، و ضـمـن  برند. بی پیش می ضدملی را به
 رقـم  ١٣٩۴انتقاد از راهبرِد اقتصادی دولت روحانی، خاطرنشان کرد:"در سال 

ً
نیز قطعـا

شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه بـازهـم در  مشخص
 است.  بودجه ردیفی برای [پرداخت یارانه به صنعت] درنظر گرفته نشده 

ها در کشـور  نام هدفمندِی یارانه در چارچوب اجراِی برنامٔه آزادسازِی اقتصادی که زیر 
زیاِن مردم، تولید کشور، و صـنـعـت مـلـی، و  ما شهرت یافته است، میلیاردها تومان به

گیـرد.  داری و درخدمت به پیوند آن با سرمایٔه جهانی قرار گرفته و می سرمایه سوِد کالن به
زند، اما مـنـافـِع  یی است که به فقر و شکاِف طبقاتی دامن می آزادسازِی اقتصادی، برنامه

 گیرد! داِر ایران قرار می های قدرتمند طبقٔه سرمایه حاصل از آن، درخدمت رژیم و الیه
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دادند، به چنین راهکاری که برای آزادی مـا پـدیـد آمـد دسـت  نشان نمی
کـنـنـده بـود.  ها تعیـیـن کنم جنبش ابراِزهمبستگی یافتیم. من فکر می نمی

توانید آن را تنها در رابطه بـا  کنید نمی وقتی در مورد همبستگی صحبت می
اش ارزیابی کنید. باید دربارٔه آن در چارچوب زندگِی روزانٔه ما در زندان  نتیجه

سال هرروز در سلول زندان از خواب بـیـدار   ١۶، ١۵که  هم فکر کنید. وقتی
داشتیم تا به آن فکر کنیم، چیزی که به مـا قـوت  شدیم باید چیزی می می

قلب دهد، به ما نیرو دهد که آن روز را تا شب دوام بیاوریم. شما [در بیرون] 
آیـد  کنید. شما با هرچه که آن روز به سراغتـان مـی به فردا یا دیروز فکر نمی

  ناظر کشتـه  شوید. گاهی روبه رو می روبه
ً
رو شدن با "هرچه"ِی ما، مانند مثال

شدِن کسی بودن، یا تفتیِش بدنی شدن، یا درگـیـر شـدِن نـاخـواسـتـه در 
دهـد، کـار دشـواری  زدوخوردها، یعنی چیزهایی که در هر زندانی روی مـی

داشتید که به شما بگوید باید مقاومت کنی، باید  شما چیزی باید می  شد. می
ها، دانستِن ایـن بـود کـه  قوی باشی، و برای ما آن چیز، در بسیاری موقع

یـی  توانم مثال مشخصی بزنم. وقتی به دخمـه می  رفیقانی چون شما داریم.
ای در پایین آن دخـمـه بـود کـه  در [زندان] المپوک برده شدم، زیرزمینی

شد، و من در سلولی در ایـن قـفـس بـودم، بـا دو در و  قفس نامیده می
زیر، بدون کتابی برای  ساعت روشن بودند، تنها و با لباس  ٢۴هایی که  چراغ

دانستم روز است یا شب. وقتی کسی در سـلـول بـاال  خواندن، همین. نمی
شد. آن چـیـزی  کشید، دیوار سلول من خیس می شویه] را می سیفون [آب

داشـت،  که مایٔه دلگرمی بود و مرا از دیوانه شـدن در آن شـرایـط بـازمـی
تنها مردم کوبـا و  و نه -دانستِن این بود که روی پشتیبانِی کسانی مانند شما
توانم تکیه کـنـم  می -دولت کوبا بلکه دوستانی مانند شما در سراسر جهان

خواندم که در  هایی را می وقتی من نوشته .کنید که برای آزادِی ما تالش می
هـای سـرد، در بـرف و  ها آمده بود دوستان سالخورده در روزها و شـب آن

کردند، و همچنین مردمی که باوجود درگـیـر  باران، در تظاهرات شرکت می
کردند، به من قوت قـلـب  بودن با مشکالت اقتصادی برای ما پول جمع می

داد که برای دوام آوردن  در کشیـدِن  چنان نیرویی می داد. به ما آن بسیار می
آمـد و  سال زندان بدان نیاز داشتیم. این همبستگی هرروز به کمک می  ١۶

 “بسیار سخاوتمندانه هم  بود.
های سیاسی جدیـد، هـم  هایی محتمل، بر اساس واقعیت او دربارٔه پیامد

نخست اینکه، محاصرٔه اقتصادی هنوز ادامـه “ سخنانی هشداردهنده دارد:
شـود، و  هایی از آن صـحـبـت مـی دانم که دربارٔه کاهِش بخش دارد. می

امیدواریم روزی از محاصره دست بکشند، اما محاصره هنوز برقرار اسـت و 
اکنون زمان آن رسیـده   .ما باید برای پایان دادن به آن به مبارزه ادامه دهیم

است که این شرایط جنگی خاتمه یابد و مردم کوبا امکان آن را بیابند که در 
متحده قصد ندارد کوتاه بـیـایـد و  عقیدٔه من ایاالت صلح زندگی کنند. اما به

سال محاصره، با این یـا آن تـهـاجـم و   ۵٠اعالم کند: بسیار خوب، ما با 
هـا حـق  تروریسم نتوانستیم انقالب را نابود کنیم، و بعد بپذیرد که ما کوبایی

امپریالیسم از امـروز  .پسندیم برای خود برگزینیم داریم هر مسیری را که می
شود. در این راستا ما با خـطـرهـای تـازٔه بسـیـاری  تا روز دیگر دگرگون نمی

مان در سراسـر  رو خواهیم شد، و البته، همچنان به همبستگِی دوستان روبه
جهان نیاز خواهیم داشت، و شاید اکنون بیش از گذشته هم، بـرای آنـکـه 

راه بسیاری پیدا خواهند شد، و مهم  این اسـت کـه دوسـتـاِن  دوستاِن نیمه
 “واقعی ما در کنارمان همچنان بمانند.
ای ویژه را  متحده علیه ونزوئال، هشیاری او باتوجه به ادامٔه تعرض ایاالت

سال بازداشت نـاعـادالنـه   ١۶، مدت “ پرست کوبایی پنج میهن” 
هـای  ها و دشـواری متحده را، با تمام هزینه های ایاالت در زندان

های خودشان و سوسیالیسم وفـادار  آن، تحمل کردند و به آرمان
دنبال عادی شدِن روابط دیپلـمـاتـیـک بـا  ماندند. سال گذشته، به

آمریکا، و شکسِت سیاسِت تحریم بر ضد کوبای سوسیالیـسـتـی 
متحده درپیش گرفته شده بود، این  های ایاالت که از سوی دولت

  ، از زنـدان١٣٩٣آذرماه واپسین روزهای  قهرمانان مردم کوبا، در
های خود بازگشتـنـد.  متحده آزاد شدند و به آغوش خانواده ایاالت

، در “ پـرسـت کـوبـایـی پـنـج مـیـهـن” ، یکی از “ هراردو هرناندز” 
اِی  رهبر کـارزاِر مـوفـق و تـوده  -“ راب میلر” یی ویژه با  مصاحبه

وگو پرداخت، که مـتـن آن  در هاوانا به گفت  -“ همبستگی با کوبا” 
 خوانید.  را در زیر می

 
آمدگویِی مـردم کـوبـا بـرای او  در بازگشت به میهنش کوبا، مراسم خوش

سـال   ١۶باید درنظر داشته باشید که ما “ گوید: ازاندازه شورانگیز بود. می بیش
کـه سـرانـجـام روِز   سر بردیم و هنـگـامـی را در رؤیای آزادی ودر انتظاِر آن به

چیز خیلی سـریـع اتـفـاق  توانستیم آن را باور کنیم. همه آزادی فرارسید، نمی
جایی دیگر انتـقـال دادنـد. شـب در سـلـول  سرعت از جایی به افتاد. ما را به

ام. ایـن  خوابیده بودیم و صبِح روِز بعد در حال دیدار با رائول کاسترو و خانواده
آمـدگـویـِی گـرم  رویم بـا خـوش بسیار شورانگیز بود. هنوز هم به هرجا که می

روم و با خودم  فـکـر  شویم. گاهی به محلی می رو می انبوهی از مردم کوبا روبه
شنویـم  بـه اسـم  شناسد، که ناگهان می کنم اینجا دیگر کسی ما را نمی می

تازگی کسی از من پرسید:هنوز بـه  زنند. تجربٔه دلپذیری است. به صدایمان می
بینی؟ گفتم:وقتی پـا بـه خـاک کـوبـا  کنی و خواب آن را می زندان فکر می

،  گذاشتم، پس از همان سه یا چهار بار نخستینی که مردم در آغوشم گرفتـنـد
کنیم. مـردم بـه مـا مـهـر و  زندان را فراموش کردم. ما دیگر به آن فکر نمی

کنیم به همان اندازه مهر خود را  کنند و ما هم کوشش می محبت فراوانی می
 “به آنان نشان دهیم.

اند کـه  تازگی صاحب دختری شده ، به“ آدریانا“ و همسرش“  هرناندز جراردو” 
بچٔه بسیار خوبی است. نوری در زندگـی “ گوید: اند. می گذاشته“  ِگما ” نامش را 

ماست. من و آدریانا، و همٔه خانواده از آمدن او بسیار شادمانـیـم. کـوبـا هـم 
های ِگما را در تلویزیـون نـمـایـش دادنـد و  طور. چند روز پیش عکس همین

هایش را دیدیـم. او  گفتند عکس شماری در خیابان به ما می بعدازآن مردم بی
دانم که هر پدری  ای است. می داشتنی خیلی زیباست. دختر کوچولوی دوست

راستی حـقـیـقـت دارد. اسـبـاب  گوید، اما گفتٔه من در مورد او به همین را می
کند. ما هـر دو از ایـن  رفتار است، زیاد گریه نمی زحمت نیست، بسیار خوش

 “نهایت خرسندیم. بابت بی
شـان نـقـش  در گذارشان از این آزموِن دشوار، حمایِت خانواده و دوسـتـان

مـان، خـواهـران و  مادرهای ما، همسران” گوید:  بسیار ُپراهمیتی داشت. می
مان نقش مهمی در این کارزار داشتند و مردم را تـحـت تـأثـیـر قـرار  دختران

آمد. حتی کسانـی کـه بـا کـوبـا  حرکت درنمی دادند، بدون آنان این کارزار به
وسیلٔه همـسـران  برخوردی دوستانه نداشتند و سیاسی نبودند، پس از اینکه به

گاه شدند درگیر فعالیت شدند. به آدریانا می و مادران گفتم  مان از این تراژدی آ
های خوبی  ما وکیل های  او بهترین وکیل من است و باور دارم که زنان خانواده

 “برای ما بودند.
بـا آنـان، کـه بـدون آن   المللـی های بین هرناندز در مورد ابراِزهمبستگی

گرفت، هـیـچ تـوهـمـی  افتاد و یا هرگز صورت نمی شان یا به تأخیر می آزادی
ب، می دوستانی هستند که می“ گوید: ندارد. او می

ُ
دانی که ما بسیـار  گویند: خ

تالش کردیم، اما درنهایت آنچه شما را به کوبا بازگرداند راهکار سیاسـی بـود. 
اما من با آن موافق نیستم. برای آنکه چیزی رخ بدهد، کارهای بسیـاری کـه 

کنند باید انجام بگیرند. من بر این باورم که اگر مـا  به روی دادِن آن کمک می
دادندو واکنش  شده نبودیم و مردم به سرنوشت ما اهمیت نمی پنج تن شناخته

المللی، به ما نیرو  همبستگِی بین
 بخشید! می

 15ادامه  در صفحه 
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“ شورای همکاری  خلیج (فارس)” عربستان سعودی و متحدان آن در 
به بهانٔه حمایت حکومت ایران از نیروهای حوثی و کشتار شـهـرونـدان 
عادی و غیرنظامیان همچنان ادامه دارد. عـربسـتـان بـا صـراحـتـی 

سابقه سرگرم تدارک ائتالفی نظامی از کشورهای منطـقـه، شـامـل  بی
همراهان آن در شورای همکاری خلیج (فارس) و نیز ترکیه و مصـر و 

 پاکستان، برای فشار گذاردن بر ایران است.  
یابد که عـربسـتـان  های نیابتی در شرایطی گسترش می دامنٔه جنگ

سعودی و اسرائیل و ترکیه برای حمله به تحّرک دیپلماسی رژیم والیـی 
 ۵” نامٔه نهایی میـان ایـران و کشـورهـای  ایران و روند تدوین موافقت

انـد. بـرخـی از  ارکستر تبلیغاتی هماهنگی را به راه انداخته”  ١عالؤه  به
هـای اخـیـر نشـان دهـنـدٔه  های سیاسی مهم در هفته تغییر و تحّول

های عـرب  نشین نارضایتی گسترده و فزایندٔه عربستان سعودی و شیخ
حاشیٔه جنوبی خلیج فارس نسبت به نقشی است که آمریکا برای ایـران 

 در آیندٔه خاورمیانه در نظر گرفته است.
رتـبـٔه شـش  هـای عـالـی در چنین شرایطی، برگزاری نشست مـقـام

نشین حاشیٔه خلیج فارس با باراک اوباما، رئیس جمهور آمـریـکـا،  شیخ
زمـان،  در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن پایتخـت آمـریـکـا، و هـم

مسافرت فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، به کشورهـای شـورای 
توان بازتاب ُپررنـگـی از تـغـیـیـر و  همکاری خلیج (فارس) را فقط می

های سیاسی مهمی دانست که در منطقٔه خاورمیانه در جـریـان  تحّول
هـا و  است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخشی از این تغییر و تحـّول

طـرح خـاورمـیـانـٔه ” گیری نهایی  پیامدهای آنها را مرتبط با روند شکل
ریـزی حسـاب  های اخیر با دقت و بـرنـامـه دانند که در سال می“  جدید
داری قـرار داشـتـه  ای در دستور کار قدرت بزرگ جهان سرمـایـه شده

 است.
تأمل ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان کـه چـنـد  خودداری قابل

ماه پیش به دنبال مرگ برادرش ملک عبداللـه بـه قـدرت رسـیـد، و 
همچنین خودداری پادشاهان ارتجاعی و دیکتاتورمآب امارات مـتـحـد 
عربی و بحرین از قبول دعوت اوباما و نفرستـادن نـمـایـنـده بـه ایـن 

نظرهـا  ها و اختالف گردهمایی مهم سیاسی را باید نشانٔه برخی دشواری
در روابط کشورهای حاشیٔه جنوبی خلیج فارس با آمریکـا و بـرخـی از 
راهکردهای مورد نظر دولت اوباما دانست. (سلطان قابوس عمان هـم 

وزیر خود را راهـی  به دلیل بیماری در این نشست شرکت نکرد و نخست
واشنگتن کرد). کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس)، کـه 

های سیاسی و نظامی و امنیتی نـزدیـکـی بـا هـم دارنـد، و  همکاری
عربستان سعودی در رأس آنها، از بهبود روابط دیپلماتیک میان آمریکا 

های آمریکا برای مهندسی کـردن  و جمهوری اسالمی ایران و کوشش
ویـژه در  نقشی استراتژیک برای رژیم والیی ایران در آیندٔه منطقه، و به

حفظ امنیت و ثبات سیاسی منطقه، خشنود نیستند.  ملک سلمان کـه 
دو روز پیش از برگزاری نشست کمپ دیوید شرکت خود در این نشسـت 

 موضوع آتش
ً
های میـان  بس پنج روزه در درگیری را تأیید کرده بود، بعدا

نیروهای عربستان و شورشیان یمن را دلیل شرکت نکردن خود در آن 
نشست اعالم کرد و ولیعهد خود راه همراه با سفیر پیشین عربستان در 
 به مقام وزارت امور خارجه منصوب شده است، راهـی 

ٌ
آمریکا، که اخیرا
 واشنگتن کرد.   

جالب این است که در هفتٔه پیش از برگزاری نشست کمـپ دیـویـد، 
جمهور فرانسه، در جریان بازدید رسمـی خـود از  فرانسوا اوالند، رئیس

قطر، به دعوت ملک سلمان  در نشست رسمی شورای همکاری خلیج 
ریاض پایتخت عربستان سعودی شرکت کرد که با حضـور  در(فارس) 

 های نفتی عرب خلیج فارس، عربستان سـعـودی، نشین سران سلطان
شـد. ایـن  قطر، بحرین، امارات متحد عربی، عمان و کویت برگزار مـی

چهارمین سفر فرانسوا اوالند به عربسـتـان از زمـان انـتـخـابـش بـه 
بـا جمهوری فرانسه است. اوالند در جریان برگزاری این نشست  ریاست

 به خود لقب 
ً
داده است نیز مالقات کـرد. “  امام” ملک سلمان که اخیرا

فرانسوا اوالند پیش از پرواز به سوی ریاض، در مراسم امضای رسـمـی 
به قـطـر “  داسو رافال” های جنگندٔه ساخت شرکت  قرارداد فروش جت

ریـزی  شرکت کرد. در حالی که در گوشه و کنار خاورمیانه جنگ و خون

های پیشرفتٔه فرانسـوی ُپـررونـق اسـت. مـبـلـغ فـروش  کند، تجارت سالح بیداد می
میلیارد دالر بوده است. روزنـامـٔه  ١۵تسلیحات ساخت فرانسه در پنج ماه گذشته بالغ بر 

اردیبهشت ماه امسال مطلب مفّصلی در ارتـبـاط بـا  ٢۴آمریکایی نیویورک تایمز در روز 
طلبانٔه دولت فرانسه در گسترش روابط خود با کشورهای عربی و حمایت  موضع فرصت

 دولت فرانسه از ارتجاع عرب منتشر کرد. 
در روز گشایش نشست شورای همکاری خلیج (فارس)، پادشاه عربستـان سـعـودی 

چندان سربسته به ایران کرد. او در حالی که مزّورانه سیاست تـهـاجـمـی و  ای نه اشاره
طلبانٔه کشورش نسبت به سوریه و عراق و یمن را مسـکـوت گـذاشـت، تـهـدیـد  جنگ

را محکوم کرد. فـرانسـوا اوالنـد “  با هدف گسترش کنترل و تحمیل سرکردگی” خارجی 
به ایستادن در “  تعهد فرانسه” یمن ابراز نگرانی کرد و بر “  ثباتی بی” نیز در این نشست از 

ایران تأکید کرد. گفتنی است که در “  تهدید” کنار کشورهای عربی خلیج فارس در برابر 
اردیبهـشـت،  ١۴همان روز ورود فرانسوا اوالند به عربستان سعودی، یعنی روز دوشنبه 

را در شهر جّده که دّومین شهر بزرگ عربستان است   نفر قاتل و دزد محکوم به مرگ ۵
سر بریدند. گویا سران عربستان راهی بهتر از این برای به نمایش گذاردن نگرش خـود 

آمدگویی به رئیس دولت فرانسٔه مـّدعـی  نسبت به انسان و حقوق بشر در مراسم خوش
 دفاع از حقوق بشر نیافتند!

طور که اشاره شد، فرانسوا اوالند پیش از پرواز از قطـر بـه سـوی ریـاض در  همان
بـه قـطـر “  داسو رافـال” های جنگدٔه ساخت  مراسم امضای رسمی قرارداد فروش جت

 ۵٠٠میلیارد دالر و مستـلـزم هـمـکـاری  ۶٫٣شرکت کرد، که قراردادی است به مبلغ 
ها است. این قرارداد همچنیـن شـامـل خـدمـات پـس از  شرکت در ساختن این جت

خلبان و صد تکنیسین و شماری از کارشناسان امنیتی نیـز  ٣۶فروش، از جمله آموزش 
می شود. قراردادی جداگانه نیز میان آنتوان بوویه، رئیس شـرکـت سـازنـدٔه مـوشـک 

، و احمد الملکی ژنرال قطری امضا شد که موضوع آن تـأمـیـن “ ای دی بی ام” اروپایی 
هیچ بده بستـانـی در ایـن ” تسلیحات رافال است. در این مراسم فرانسوا اوالند گفت: 

معامله وجود ندارد. گفتگوهایی با قطر در مورد مسائل دیگر در جریان است تا با شرکت 
جـز  کشورهای دیگر، خطوط هوایی نیز ایجاد شود، ولی موضوع قرارداد امروز چیزی به

 .“هواپیماهای رافال و تجهیزات آن نبود
تـوان در  در واقع بده بستان حساب شده و رسوای فرانسه با ارتـجـاع عـرب را مـی

نشست شورای همکاری خلیج (فارس) و آنجایی دید که صحبت از ایران و سـوریـه و 
جمهور سابق فرانسه، خواِب بسـتـن قـرارداد بـا  شود. نیکوال سارکوزی، رئیس یمن می

کند. در عربستان  دید و حاال فرانسوا اوالند آن راعملی می کشورهای خلیج فارس را می
پروژه با همکاری فرانسه به ارزش چندین میلیارد دالر در حـال  ٢٠نیز موضوع اجرای 

آید که تمرکز و توجه مجّدد استراتژیکی فرانسه به این منطقه با  بررسی است. به نظر می
های نفتی و بستن قراردادهای عظیم تسلیحاتی تا  نشین هدف نزدیک شدن به سلطان

 آمیز بوده است.  کنون برای این قدرت اروپایی موفقیت
کم بـر  ویژه عربستان سعودی،  دست دولت فرانسه و سالطین نفتی خلیج فارس، به

پیمانانش، از جمله در  سر دو موضوع ایران وسوریه سیاستی مشترک دارند. ریاض وهم
دانند. همین سیاست آنها در  پاریس، ایران را تهدیدی برای خاورمیانه و اقتدار خود می

موضع اوالند در قبال سوریه را  مثبت “  شورای همکاری” مورد سوریه نیز صادق است. 
خصوص بر ضرورت استفاده از عملیات نظامی برای مقابله بـا دولـت  ارزیابی کرد. او به

دار و مریز باراک اوبـامـا  بشار اسد تأکید کرد که از نظر کشورهای عربی، با سیاست کج
گذاران پاریس به بهانٔه اینکه رژیم سوریه از تسلیحات شیـمـیـایـی  تفاوت دارد. سیاست

مذهبـی -علیه مخالفان استفاده کرده است، قصد داشتند با حمایت کشورهای فئودال
حاشیٔه خلیج فارس، در سوریه همان سناریوی ِبنغازی در لیبی را تکرار کنـنـد کـه بـه 

ادامه  سياست هاي مخرب امپرياليسم ...

 10ادامه  در صفحه 
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ای و  تمرکز اساسی مانورهای اخیر سران رژیم  بر بازرسـی از مـراکـز هسـتـه 
 ، متمرکز شده است.“فردو“نظامی ایران و کاهِش بیشتر سانتریفیوژها در 

ای و "بـا اشـاره بـه  نـقـل از خـامـنـه مـاه، بـه اردیبهشت ٣٠خبرگزاری مهر، 
ای ازجمله درخواست برای بـازرسـی از  های جدید در مذاکرات هسته خواهی زیاده

 داده  مراکز نظامی و گفت
ً
وگو با دانشمندان ایرانی"، نوشت:"این اجـازه مـطـلـقـا

ها و  خواهی نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئوالن ایران در مقابل زیاده
 وجه کوتاه نخواهند آمد." هیچ ها به زورگویی

اظهار علنی این سخنان در جمع فرماندهان نظامی، دادن این اطمینان بود که 
های جناح حکومتی همفکر و نـزدیـک  در فرایند مذاکراِت در حال جریان، دغدغه

 گیرد. به سپاه مدنظر  رهبر قرار می
اکبر والیتی را انتشار داد کـه  چند روز پیش از آن، خبرگزاری مهر، مصاحبه علی

تأمـل در ایـن  ای صورت گرفته بود. نکته قابل با دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه
آمده در مـذاکـرات  مصاحبه لحِن والیتی در واکنش نشان دادن به مشکالت پیش

شکلی  ای است که از حالِت رودررویی دور و نوعی بیان نارضایتی است که به هسته
دهد. والیتی در این ارتباط گفت:"... اگر  آمیز طرف آمریکایی را خطاب قرار می ِگله

قرار است این مذاکرات درست پیش برود، باید متوازن و در فضایی تعاملی بـاشـد. 
اند از بعضی  ها گفته پیش برود. ... آنقرارهای اولیه مذاکرات باید بر اساس همان 

شـود.  خواهند بازدید کنند که شامل بعضی از مراکز نظامـی هـم مـی از مراکز می
اند که مسئولیـن نـظـامـی مـأذون  هایشان فرموده رهبر معظم انقالب در صحبت

نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسالمی، به فردی اجـازه بـدهـنـد. 
ای] از  این مسائل جزِء امنیت جمهوری اسالمی ایران است و چنین ِاذنی [اجـازه

ها مرتب این موضـوع را  سوی فرماندهی کل قوا و رهبری داده نشده است. اما آن
 کنند که باید این مراکز را ببینیم." تکرار می

 ٧صـادق،  سپاه پاسداران، یعنی نشریـٔه صـبـح دفتر سیاسیپیش از این ارگان 
نامه زیر عنوان:"اسرار نظامی  ماه، به این موضوع پرداخته بود. این هفته اردیبهشت

امنیتی دژ نفوذناپذیر ایرانیان است"، به بررسی مسئلٔه بازدید از مراکز نظامی ایـران 
جانشین فـرمـانـدٔه نقل از سردار سالمی،  پرداخته بود. در قسمتی از این مقاله، به

، نوشت:"ایران حتی اجـازٔه فـکـر کـردن دربـارٔه بـازرسـی از کل سپاه پاسداران
هـا  دهد. ... بـازرسـی از پـادگـان ترین مکان یا تأسیسات نظامی خود را نمی عادی

معادل اشغال سرزمین است، زیرا همه اسرار و رموز دفاع ما در مراکز نظـامـی مـا 
فـروشـی  تجمیع شده است... صحبت درباره بازدید از مراکز نظامی خیانت و وطـن

ها را بزند، با سرب داغ پاسخ او را خـواهـیـم داد. ...  است و اگر کسی این حرف
مطمئن هستم مردان دیپلماتیک ما دارای عزت طلبی و ایمان و غیرت هستنـد و 
 اگر دشمن چنین حرفی را بزند، با مشتی دیپلماتیک بر دهان آنان خـواهـنـد 

ً
قطعا
 زد."

 آشکار است که این سخنان تهدیدآمیز خطاب به مذاکره
ً
کنندگان داخـلـی  کامال

نـامـه، در  و خارجی گفته شده است. علی اسماعیلی، در همان شمارٔه این هـفـتـه
ستون یادداشت، زیِر عنوان:"سرب داغ"، نـوشـت:"... نـگـاه نـیـروهـای مسـلـح 
جمهوری اسالمی، بازرسی از مراکز نظامی یعنی حمله و تجاوز به خـاک ایـران و 
این برای نظامیان ایرانی فقط یک جواب دارد و آن همان پاسخی است که سـردار 

 "!“سرب داغ”وگوی ویژه در تلویزیون گفت:  سالمی در گفت
ماه، و حتی قبل از  های فرماندهان سپاه در اوایل اردیبهشت ها و سخنرانی مقاله

فقیه از چندی پیش در رابطه با این موضوع در  دهند که رژیم والیت آن، نشان می
ای و  های درونی بوده است. سخنان علنی اخـیـر عـلـی خـامـنـه حال کشمکش

که روی سخن هر دو با مشـکـالت  -اکبر والیتی شدٔه علی مصاحبٔه از پیش تنظیم
آورد که، این تغیـیـر در  وجود می آمده در روند مذاکرات است، این سؤال را به پیش
ماهه و یـا  ای یک در فاصلٔه زمانی -فقیه و فرماندهان سپاه گیری علنی ولی موضع

 هایی به وقوع پیوسته است؟ بر اساس چه ارزیابی -حتی بیشتر
آمـانـو،  کننده ایرانی، پس از دیدار بـا نـوکـیـا عراقچی، عضِو ارشد هیئت مذاکره

المللی انرژی اتمی، دربارٔه نحؤه بازرسی از مـراکـز نـظـامـی،  مدیرکل آژانس بین
گفت:"دسترسی تنها در چارچوب پروتکل الحاقی و پیمان منع گسـتـرش سـالح 

کـنـد  ای خواهد بود و فراتر از آن چیزی در قبال دیگر کشـورهـا اجـرا مـی هسته
شـود  ای که شامل مراکز نظامی هم مـی نخواهد بود. دسترسی به مراکز غیرهسته

بر اساس پروتکل الحاقی شـرایـط خـاص خـود را دارد و در حـقـیـقـت بـرای 
شده است" [روزنامـٔه  های محیطی در چارچوب یک دسترسی مدیریت برداری نمونه

 ماه].  اردیبهشت ٢٨اعتماد،
کرھروشنی بیانگر آن است که  اظهارات عراقچی به مذا نی  هیئت  یرا ندٔھ ا ن ک

طوِرتلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران را پـذیـرفـتـه  به
ای  یقین با آگاهِی علی خـامـنـه و طورقطع است، و این پذیرش به

رعــلــنــی شده بوده است ریزی برنامه غیــ سٔه  جل ز  ا س  پ قچی،  عرا  .
کنندگان تـنـهـا در چـارچـوب  مجلس که با تشنج همراه بود، گفت:"مذاکره

شده توسط رهـبـر مـعـظـم انـقـالب حـرکـت  اصول و خط قرمزهای ترسیم
 خردادماه].  ٣کنند" [سایت فردا،  می

محمدجوادظریف، در سخنانی مشابه سخنان عراقچی و در همین ارتباط، 
کننده، خود را مقید به حفظ خطوط نـظـام در  طور حتم تیم مذاکره گفت:"به

داند" [سایت جوان آنـالیـن،  ای ازجمله فردو می همٔه مباحث مذاکرات هسته
 خردادماه].  ١

کننده بـا تـکـیـه بـر  این سخنان مشابه بدان معنا است که هیئت مذاکره
بـرد،  پـیـش مـی های حکومتی مذاکـرات را بـه یی قوی در بین مقام پشتوانه
یی که در رأس آن رهبری رژیم قرار دارد. سخنان مشـابـه ظـریـف و  پشتوانه

کنندگان در چارچوب اصول و خط قرمزهـای  عراقچی مبنی بر اینکه، مذاکره
بوِل کنند بدین معنا است کـه حـتـی  شده از سوی رهبر حرکت می ترسیم ق

بـیـت “تلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران بـا تـأیـیـد 
 .صورت گرفته است“ رهبری

ماه، حسن روحانی درجریـان سـفـرش بـه  اردیبهشت ٣١گزارش شرق،  به
تبریز، در میان سخنانش به موضوع مذاکرات اتمی پرداخت و با طـرح ایـن 
پرسش که آیا کسی اجازه دارد برای اینکه سخن درشت بگوید و شعاری تند و 

هـا را بـردارد  خاصیت بدهد، دست در جیب مـردم بـکـنـد و امـوال آن بی
خواهد شعاری بدهد باید از  شان را از هم بپاشد؟ گفت:"اگر کسی می وزندگی

جیب خودش هزینه دهد، نه از جیب مردم. ما حق نداریم از جیب مـردم در 
جامعه افراط و شعارزدگی ایجاد کنیم و حق نداریم کاری کنیم که مردم برای 

 آینده و امنیت کشور نگران شوند."
صفارهـرنـدی در نشـسـِت "مشـق غـیـرت"، در مـیـان دانشـجـویـان، 

گـاه در  ای نـدارم، هـیـچ جهت که بنده تبحری در مباحث هسته گفت:"ازاین
گویم بـنـده  ام، اما امروز می اند نبوده زمره کسانی که دغدغه و دلواپسی داشته

ای  نیز دلواپس هستم و جزء آن دسته از مردمی خواهم بود که دغدغه هسته
 خردادماه].  ۴دارند" [خبرگزاری مهر، 

رئـیـس مـجـلـس،  نقل از باهنر، نایـب ماه، به اردیبهشت ٢٩روزنامه ایران، 
ای کشور، یک مسئلٔه خطیر است که باید با درایـت بـا  نوشت:"مسائل هسته

 رهبر معظم انقالب در تمـام فـرمـایشـات خـود از 
ً
آن برخورد کرد. ... تقریبا
هـا کـه  اند، اما معلوم نیست دلواپسی کننده سخن گفته اعتماد به تیم مذاکره

شود از چه بابت است؟" سخنان باهنر این اشـاره  در این خصوص مطرح می
را در خود دارد که نیروهای نزدیک و همفکر با او گرایش بیشتـری بـه تـیـم 

 کننده دارند. مذاکره
حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، 
دربارٔه سخنان عراقچی دربارٔه  نشسِت پرتنِش مجلس، گفت:"آقای عراقچی 

کشور پذیرفته شده را توضیح داد که  ١٢۴مکانیسم پروتکل الحاقی که توسط 
شـده  ای و غیرنظامی مورد بازرسی مدیریـت در آن مکانیسم، اماکن غیرهسته

گیرد، ولی آقایان عراقچی و ظریف تأکید کردند که خطوطی که مقام  قرار می
 تـوسـط تـیـم  معظم

ً
رهبری تعیین فرمودند و همچنین خطوط قرمز حـتـمـا

 خردادماه].  ٢شود" [خبرگزاری فارس،  کننده رعایت می مذاکره
خـارجـی  عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملـی و سـیـاسـت

برانگـیـز اسـت. وی بـا اشـاره بـه  تأمل مجلس، نیز سخنانی ایراد کرده که 

ادامه مانورهاي ولي فقيه  ...
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اسفناکی قرار دارد و منابع مالی و ارزهای آزادشده پس از تفاهم لوزان به آن 
 اعالم می تعلق نمی

ً
شود که بسـیـاری از واحـدهـای تـولـیـدی  گیرد و رسما

کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد، تجارت و بازرگانی خـارجـی و داللـی 
همراه با برنامه و برخوردار بـودن  -رونق بسیار داشته و سرمایٔه بزرگ تجاری

برای کسِب سود از "شرایط جدید" آمادگِی کامل دارد.  -جانبه از حمایتی همه
مـاه، در ایـن خصـوص، از قـول اعضـای  اردیبـهـشـت ١۶روزنامٔه شرق، 

هـا  پژوهشکدٔه پولی و بانکی جمهوری اسالمی، نوشت:"بعد از رفع تـحـریـم
ای،  باید اقدامات و مطالعات زیادی در دستورکار باشد که البته در مـطـالـعـه

انداز مالی و نظام بانکی کشور ترسیم و بازتعریف شده. ... اکنون ثـمـرٔه  چشم
رسـد، امـا  زودی به نتیجه مـی کنیم که به دیپلماسی سیاسی را مشاهده می

تر از آن [هم] دیپـلـمـاسـِی  بعدازآن نوبِت دیپلماسی اقتصادی است که مهم
مالی و بانکی است. ... اقدامات ما باید بر اساس نوِع توافق بـاشـد. درهـای 

نفس باز شود و از سـوی  های خارجی با اعتمادبه بانک مرکزی رو به مشارکت
گـیـرِی  ها و بانک مرکزی باید برای این کار آماده شوند." سـمـت دیگر بانک
فقیه، در رویارویی با منافع اکثریت جـامـعـه  اجتماعی رژیم والیت -اقتصادی

روی،  داری کشور است. ازایـن های انگلی سرمایه سود الیه قرار دارد و تنها به
همراه با تفاهم لوزان بار دیگر سرمایٔه بزرگ تجاری و مـتـحـِد آن، یـعـنـی 

برند و عـالوه بـر ثـروت،  سرمایٔه بوروکراتیک فاسد، بیشترین منفعت را می
شـان  کـنـنـد و بـر تـواِن سـیـاسـی شان را در حاکمیت تقویت مـی موقعیت

دلیل نیست که، بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخـالـف بـا  افزایند. بی می
های اقتصادِی حکومت و مـنـتـقـداِن اجـرای بـرنـامـٔه ضـدمـردمـِی  برنامه

سوِد سـرمـایـٔه بـزرگ  ای را به ها، شرایِط پس از توافق هسته هدفمندی یارانه
بـیـنـی  بینند و رشد نابرابری و ژرفش شکاِف طـبـقـاتـی را پـیـش تجاری می

های مردمی و ضد امپریالیسـتـی  کنند. حاکمیت جدید با خیانت به آرمان می
های ضروری  انقالب، با انحصار دولتی بازرگانی خارجی مخالفت کرد و زمینه

ساخت. سرمایٔه بزرگ تجاری ایـنـک بـا   رشد سرمایٔه بزرگ تجاری را فراهم
های گوناگونش، حلقٔه اتصال مناسب و مطمئنی برای رژیم در زمـیـنـٔه  اهرم

داری، در تـحـول  احیای مناسبات با امپریالیسم است. این الیه از سـرمـایـه
سوِی وابستگی به سرمایٔه جهانی نقش فعالی بر عـهـده دارد.  در کـنـار  به

سرمایه بزرگ تجاری،  سرمایٔه بوروکراتیک فاسد نیز که بـر بـخـش دولـتـی 
قیمومیت تام و تمام دارد، در راستاِی رشد بخش خصوصِی غیرمولد و مرتبط 

کار گرفته و همگام با  با بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران تمام توان خود را به
سرمایه تجاری در راستای تحول به سمِت وابستگی با سرمایه داری جهـانـی 

هـای رژیـم  طورکلـی سـیـاسـت و به -گام بر می دارد. سیاسِت دولت کنونی
داری و تحول یافتن در  سرمایه در راستای خدمت به منافع کالن -فقیه والیت

تر با سرمایٔه جهانی است. احیای مـنـاسـبـات بـا  سمِت داشتِن پیوند عمیق
تاریخی جریان دارد.  -امپریالیسم بر مبنا و در بطن این روندها و بستر عینی

هـای حـکـومـتـی و نـیـز اصـطـکـاک و  این مهم، موقعیت و منافِع جناح
گیرد، و بر  ها در آستانٔه انتخابات را نیز دربر می های سیال بین آن بندی صف

  تری کرد. توان ارزیابی دقیق این اساس، از صحنٔه سیاسِی کشور می

ادامه  سياست هاي فاجعه بار امپرياليسم ...ادامه  احياي مناسبات با امپرياليسم  ...

باری منجر شد که امروزه در لیبـی شـاهـد  سرنگونی قذافی و پیامدهای فاجعه
 آنیم. 

اردیبهشت، روز پایانی بازدید اوالند از عربستان سـعـودی،  ١۵روز سه شنبه 
“ نـقـشـٔه راه ” فرانسوا اوالند و پادشاه عربستان بیانیٔه مشترکی شـامـل یـک 

یـی  سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی  منتشر کردند که در آن به پروندٔه هسـتـه
لزوم رسیدن به توافقی قـاطـع، مـانـدنـی، قـابـل کـنـتـرل، ”ایران اشاره و بر 

از دسترسی ایران به بـمـب ” تأکید شده است که بتواند “  وچرا و اجبارآور چون بی
رهبران شورای همکاری خلیج (فارس) در بیانیٔه پـایـانـی “. اتمی جلوگیری کند

نشست خود اعالم کردند که توافقی که قرار است با ایـران امضـا شـود بـایـد 
آمیز و مطابق با تمام  یی ایران صلح های هسته تضمین کند که ماهیت فعالیت” 

شباهت موضع کشورهای عربی حاشیٔه خلیج فـارس “.  المللی است  قوانین بین
و ”  ١عـالؤه  بـه ۵” با موضع اسرائیل در قبال گفتگوهای ایران و کشـورهـای 

 توجه است.  مخالفت آنها با راهکرد استراتژیکی دولت آمریکا در این زمینه قابل
کـار عـرب، در  های ارتجاعی و محافـظـه فرانسوا اوالند با طرفداری از رژیم

های ماجراجویانٔه این کشورها و گرایش مذهبی  واقع دامنٔه حمایتش از سیاست
دهد که محّرک و مشـّوق بـخـش بـزرگـی از  ارتجاعی وّهابی را گسترش می

گونه انتـقـادی از  ارتجاعی است. دولت فرانسه در حالی که هیچ“  جهادگرایان” 
ای گـرفـتـه  طرفه تابد، در برابر ایران موضع خصمانه و یک نمی ها را بر این رژیم

های ارتجاعـی، مـوقـعـیـت جـبـهـه  برانگیز از رژیم است. این طرفداری سؤال
کـنـد.  تـر مـی النصرة در سوریه و داعش در منطقٔه پیرامون ایران را مـحـکـم

اصـطـالح  هـای بـه ها، هدف اصـلـی بـرنـامـه برخالف اّدعای برخی از رسانه
یـی آنـان ایـن “ ناتو” های خلیج فارس و حامیان  نشین سلطان“  ضدتروریستی” 

های حمایتـی فـرانسـه و  گیری از سیاست ها نیست، بلکه هدف آنها بهره گروه
و از جمله ترکیه، به منظور گسـتـرش تـهـاجـم عـلـیـه “  ناتو” دیگر کشورهای 

نیروهای منتسب به ایران در عراق، یمن و در کل منطقه خـاورمـیـانـه اسـت. 
پرسشی که مطرح است این است که آیا افزایش گرایش و نزدیکی فرانسـه بـه 

هـای  پوشی فرانسـه از فـرصـت کشورهای عربی خلیج فارس به معنای چشم
ی در پی امضای موافقت طالیی

ّ
نامه میان ایران  ای است که انحصارهای فرامل

توانند از آن برخوردار شوند؟ به یاد  در ماه آینده می”  ١عالؤه  به ۵” و کشورهای  
در ”   ١عـالؤه  بـه ۵” یی ایران با کشورهای  بیاوریم که در آغاز مذاکرات هسته

شرکت بزرگ را به ایران  ١٢٠، فرانسه هیئتی متشکل از نمایندگان ١٣٩٢سال 
هـای تـحـمـیـل شـده بـر ایـران،  روانه کرد تا در صورت کاهش یا لغو تحریم

رسـد کـه ایـن  داری فرانسه از قافله عقب نماند. بنابراین به نـظـر مـی سرمایه
افزایش طرفداری فرانسه از کشورهای عربی نشانـٔه دیـگـری اسـت از رونـد 

و نقش تازٔه فرانسه در این طرح چندُبعدی کـه “  خاورمیانٔه جدید” اجرای طرح 
هـای  جانـبـٔه قـدرت هدِف آن نه برقراری و حفظ صلح، بلکه تأمین کنترل چند

 داری جهانی بر منطقه است. بزرگ سرمایه
 

در مجموع می توان بر این نکته مهم تأکید کرد که سیاست هـای مـخـرب 
امپریالیسم و آتش جنگ های داخلی و منطقه ای که در نتیجه  این سیـاسـت 
ها امروز شعله ورند می توانند خطرات جدی برای دیگر کشورهای منـطـقـه از 
جمله ایران پدید آورند. دولت های ارتجاعی و وابسته ای همچون عـربسـتـان 
سعودی و اسراییل خواهان کشاندن شعله جنگ های منطقه ای  به ایـران و 
صادر کردن جنگ داخلی ای از نوع سوریه،  از طریق نـیـروهـای داعـش بـه 
میهن ما هستند. اتخاذ سیاست  های ماجراجویانه و تهدیـد آمـیـز  از سـوی 
حکومت ایران تنها به اجرای سیاست های ارتجاع وابسته به امپـریـالـیـسـم و 

 نیروهای جنگ طلب در هیئت حاکمه آمریکا در منطقه یاری خواهد رساند. 
حزب ما در طول سال های اخیر همواره تأکید کـرده اسـت کـه مـخـالـف 
سرسخت هرگونه مداخله خارجی در امور میهن ماست و با آن به شدت مقابلـه 
خواهد کرد. باید با بسیج افکار عمومی جهان و نیروهای صلح دوست جـهـان 
جلوی کشانده شدن آتش جنگ های محلی و داخلی و تـبـدیـل آن بـه یـک 
برخورد نظامی تمام  عیار و بسیار مخرب را در منطقه خـلـیـج فـارس گـرفـت. 
تجربه دهه های اخیر و جنگ خانمان سوز و فـاجـعـه بـار ایـران و عـراق و 

ها کشته و زخمی و صد ها میلیارد دالر خسارات اقتصـادی نشـان داد  میلیون
که قربانیان اساسی این چنین برخوردهای نظامی خونینی مردم و اسـتـقـالل 
سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه  است. باید با تمام توان جـلـوی تـکـرار 

 چنین فاجعه ای را سد کرد.
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احیاِی مناسبات با امپریالیسم، 
هاِی اقتصادی، و منافِع  سیاست

 های حکومتی جناح

ای باهدف تـدویـِن سـنـد نـهـایـی،  با آغاز ُدور جدید مذاکرات هسته
های پراهـمـیـتـی  وانفعال ها و فعل صحنٔه سیاسی میهن ما نیز با تحول

 روست. روبه
که بسیار فراتـر از  -فقیه و آمریکا مذاکرات دوجانبه میان رژیم والیت

هـای  واکـنـش و تأثیر معینی بر کنش -ای است وفصِل پروندٔه هسته حل
های حکومتی داشته است. این تأثیر،  سیاسی و روابط سیاِل میان جناح

مشـاهـده بـود.  های گذشته، در موردهای مشخصی قـابـل در طول ماه
هـای  برگمارِی دوبارٔه الریجانی به ریاست مجلس و نقـش فـراکسـیـون

داخلی مجلس در این برگماری، موضوِع خانٔه احزاب و بـازگشـایـی آن، 
فـقـیـه درخصـوص  ها، و مانورهای فریـبـکـارانـٔه ولـی آزادسازِی قیمت

شـمـار  هـا بـه وانـفـعـال دادهای داخلی و خارجی، بخشی از این فعل رخ
آیند. دولِت حسن روحانی، که بر مبنای مهنـدسـِی انـتـخـابـات بـر  می

کرسی قؤه مجریه تکیه زده است، در طول مدت زمامداری و فعالیتش، 
دو عرصٔه اصلی را در حکم اولویت در دستورکـار دارد: عـرصـٔه روابـط 
خارجی، باهدف احیاِی مناسبات با غرب در چارچوب سیاست "نـرمـش 

های اقتصادی ُبرِد برنامه فقیه، و عرصه اقتصادی و پیش قهرمانانٔه" ولی
 سو با سیاست بازسازِی رابطه با امپریالیسم! اجتماعِی هماهنگ و هم -

رفـت  ای و برون موازات تالش دولت و رژیم برای حل مسئلٔه هسته به
هـای  اقتصادی ناشی از آن، اجـرای سـیـاسـت -از تنگناهای سیاسی

 ترین وظیفٔه دولت روحانی است.   اقتصادی موردنظِر رژیم مهم
هـایـی نـظـیـر آزادسـازِی  در این خصوص طی چندماه اخیر برنـامـه

سازی، جلب و جذب سـرمـایـٔه خـارجـی، ایـجـاِد  اقتصادی، خصوصی
های آزاد و ویژه تجاری، تغییِر قوانین کار و تأمین اجتـمـاعـی در  منطقه

ها، با شدت و حـداکـثـر  سازی، و از این قبیل برنامه راستای خصوصی
اند. اینک، با  اجرا گذشته شده اند، به قدرت، که با فریب و فشار توأم بوده
نـامـٔه لـوزان،  ای و امضـای تـفـاهـم توافق اولیه در حل مسئلٔه هسته

هایی به وظیفٔه اصلی دولـت  چگونگِی سرعت بخشیدن به چنین برنامه
 فقیه تبدیل شده است. های مختلف رژیم والیت و ارگان

درست چند روز پس از اعالم تفاهم لوزان، بنا به اطالعیٔه دبیـرخـانـه 
هـای  های بـررسـی "سـیـاسـت مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه

گیرِی اقتـصـادی که درواقع تدوین و تبیین سمت -برنامه ششم توسعه" 
سرعـت گـرفـتـه اسـت.  -آیند شمار می فقیه به اجتماعی رژیم والیت -

بـنـد از  ١٢بـاره نـوشـت:" مـاه، درایـن اردیبهشـت ١۴روزنامه اعتماد، 
العاده  مجمع تشخیـص  های برنامٔه ششم توسعه در جلسٔه فوق سیاست

 ١۴زمـان، خـبـرگـزاری مـهـر،  مصلحت نظـام تصـویـب شـد." هـم
مقام وزیر صنعـت مـعـدن و  ماه، نیز در گزارشی از قول قائم اردیبهشت

شدٔه ایران در خارج از   تجارت، خاطرنشان کرد:"بخشی از ارزهای بلوکه
کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده... برای مـنـابـع جـدیـد و 

یابـد. صـنـعـت  جهت تأمین مواد اولیه و موردنیاِز صنعت اختصاص می
خودرو  سازی یکی از محورهای کـلـیـدی رشـد اقـتـصـادی اسـت... 
حساسیت برای اختصاص این ارزها به کاالهای اساسی  بیشتر اسـت." 

شوند که بنا بـه  این سخنان از سوی مقام ارشد دولتی در حالی بیان می
ماه  اردیبهشت ١٣های رسمی، ازجمله گزارش خبرگزاری ایسنا،  گزارش

امسال، سـهـِم صـنـعـت از یـارانـه، پـرداخـت نشـده اسـت. ایسـنـا 
نوشت:"سرنوشت پرداخت یارانه به بخش صنـعـت در سـال گـذشـتـه 

 رقِم مشـخـص ١٣٩۴درنهایت مشخص نشد... در سال 
ً
شـده  نیز قطعا

 برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد."
در حقیقت، با استناد به عملکرِد دولت و راهـبـرِد رژیـم در عـرصـٔه 

شـده کـه  توان تأکید کرد کـه، ارزهـای بـلـوکـه اجتماعی، با صراحت می -اقتصادی
نامٔه لـوزان آزاد  آمده پس از امضای تفاهم دست طوِرتدریجی و در چارچوب توافِق به به
های انـگـلـی  طورکلی، درخدمت منافع الیه شوند، کماکان درخدمِت واردات، و به می

 گیرند.  دار ایران قرار می طبقٔه سرمایه
سیاست احیاِی مناسبات با امپریالیسم در چارچوب برنامٔه حفـظ نـظـام، در خـأل 

حال سیاستی فراطبقاتی نیست. نتایـج و  اجرا گذاشته نشده است و درعین سیاسی به
های وابستـه بـه  برخالِف تبلیغات امپریالیسم خبری و رسانه -پیامدهای این سیاست

درخدمِت منافع طبقه و قشرهای توانگر و غـارتـگـر و  -هایی معین دلیل حاکمیت به
ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، و  های وسیع مردم به زیاِن منافع توده به

های متکی به تولید و صنعت داخلی، طـبـقـٔه  حال، الیه ها، قشرهای میانه در کنار آن
رد و متوسط، بوده است، و خواهد بود. داِر داراِی سرمایه سرمایه

ُ
 های خ

ای در  سرمایٔه بزرگ تجاری، درمقام نیروی مسلط، منافع مالی و اقتصادی عـمـده
روی، در  کشور دارد و از نفوذ سیاسِی گسترده و ژرفی برخوردار بوده اسـت، و ازایـن

داری،  شـود. ایـن الیـه از سـرمـایـه وضعیت کنونی نیز "برندٔه اصلی" محسوب مـی
کـار  اش را بـه های مالی گستـرده شده،امکان اینک نیز با آزاد شدِن ارزهای بلوکه هم

هـای  انداختن بر سیستم بانکی و برخوردار بودن از حـمـایـت انداخته است و با چنگ
 زند. سیاسی از جانب حکومت، سودهای کالن به جیب می

سال گـذشـتـه هـمـواره  ۶٠ماه، در گزارشی نوشت:"در  فروردین ٢٢روزنامه شرق، 
تواند  ایم [که] سهم تشکیل سرمایٔه ثابت ناخالص در بخش صنعت که می شاهد بوده

تـر از بـخـش  ترین عامِل توسعٔه صنعتی و اقتصادی ایران باشد، بسیار پـایـیـن اصلی
خدمات بوده است... کشور ما در شرایط کنونی گرفتار دو شبکٔه فاسد قدرت و ثـروت 

بینیم درست بعد از تـفـاهـم  است." در ادامه این مطلب تأکید شده است: "اینکه می
شود، به این معنی اسـت کـه  لوزان، جلو ریزش قیمت ارز به اسم صادرات گرفته می

ها پول هنگفتی به جیب بزنند.  ای یارانه دهند... تا آن مردم ایران از جیب خود به عده
هـا قـفـل  اقتصاد ما امروز اسیِر نظام فاسد بانکی است... منابِع ارزی بزرگی در بانـک

هاست که اجازٔه ارزان شدِن قیمـت دالر  خاطر منافع این بانک شده و بانک مرکزی به
ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمایٔه خود را به ارز تـبـدیـل  دهد. این بانک را نمی
اند و امروز حاضر نیستند ارزشان را وارد بازار کنند... ما نگرانیم [که] کـل پـولـی  کرده

 به جـیـب  که بعد از توافق [جامع] آزاد می
ً
شود، توسط واردات کاالهای ُبنُجل مجددا

های کشور و وارداِت بیـشـتـر،  هاِی کنونی، با آزاد شدِن دارایی ها برود. نابرابری غربی
 فزونی خواهند یافت."

ماه، در گزارشی از وضعیت صنعـت پـس  فروردین ٢۵از سوی دیگر، روزنامه شرق، 
های ایران، به نکتٔه مهمی اشاره کرده  ای و آزاد شدن بخشی از دارایی از توافق هسته
درصـد  ۴٠عنوان بخش مهمی از اقتصاد، که حـدود  کند:"صنعت، به و یادآوری می

مانده تا تیرماه و تـوافـق جـامـع... از  اقتصاد ایران را دراختیار دارد... در چند ماه باقی
درصـد از بـخـش  ٩٢آمادگی کافی برخوردار نیست. ... صنایع کوچک و متوسط که 

رسد آمادگی کافی را برای شرایط جدیـد نـداشـتـه  نظر می صنعت را دراختیار دارند، به
اند که [این صنایع کوچک و متوسط] به سبب مشکالتی  باشند. ... کارشناسان نگران
خوبی در عرصٔه رقابت جهـانـی وارد شـونـد و  اند نتوانند به که اکنون نیز با آن مواجه

درصـد  ۶٩شاهد ریزِش  بسیاری از این واحدها باشیم. ... عدم نقدینـگـی مشـکـل 
پـذیـر هسـتـنـد و  واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. ... صنایع بسیار آسـیـب

 دهند." ها انجام نمی ها نیز اقدام کافی در جهت توانمندسازی آن های متولی آن ارگان
که بخش صنعت در چنین وضعیت  درحالی

  10ادامه  در صفحه 
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 توده ای ها در جشن های روز جهانی کارگرادامه مانورهاي ولي فقيه  ...

بزرگداشِت اول ماه مه، روِز جـهـانـی کـارگـر در 
 تورنتوی کانادا

 
تورنتوی کانادا و بخصوص کمونیستهای کانادایی سابقـه 
ای طوالنی در برگزاری جشن اول ماه مه، روز جهانی کارگر 
دارند. این سابقه حتی به سالهای اوایل قرن بیستم میالدی 
و بخصوص بعد از تشکیل حزب کمونیست کانادا در سـال 

باز می گردد. متاسفانه این سنت خجسته در سالهای ١٩٢١
، بعد از بحران و سپس فـروپـاشـی کشـورهـای  ١٩٩٠دهه 

سوسیالیستی تا حدود زیادی دچار رکود شد. ولی از اواسـط 
میالدی برگزاری جشن اول ماه مه، که احـیـای  ٢٠٠٠دهه 

ان حتی در دوران رکود، همیـشـه در بـرنـامـه کـار هـمـه 
کمونیستهای ساکن کانادا  و بخصوص تورنتو بـود، بـطـور 

ای  عملی در دستور کار قرار گرفت. بدین منـظـور کـمـیـتـه
تحت عنوان "کمیته متحد اول ماه مه" تشکیل شـد کـه در 
آن کمونیستها و نیروهای چپ رادیکال مـقـیـم تـورنـتـو و 

همچنین حزب کمونیست کانادا،  در همکاری مشترک و نزدیک با یکدیگر جشن اول ماه مه  را برگزار می کنند. 
اعضا و هواداران حزب توده ایران بسیار مفتخرند که از بدو تشکیل این کمیته در آن حضور فعال و موثری داشته 

 اند.
جشن روز جهانی کارگر امسال در روز شنبه دوم ماه مه در سالن اصلی ساختمان سندیکـای کـارگـران فـوالد 
کانادا برگزار شد. "کمیته متحد" از ماهها قبل جلسات تدارکاتی  خود را تشکیل داده و اعضای کمـیـتـه شـامـل 
کمونیستها و نیروهای رادیکال چپ از اکثر مناطق جهان از جمله از خاورمیانه و کشورهای امریکای مرکـزی و 
جنوبی وبخصوص اعضای حزب کمونیست کانادا  بطور فعالی  برای برگذاری هر چه با شکوهتر این مراسـم در 

های این روز بسیار متنوع و شامل برنامه هـای هـنـری  اند. امسال نیر مانند چند سال گذشته برنامه تالش بوده
مانند رقص، شعر و آواز خوانی و همچنین سخنرانی بود. از جمله سخنرانان دعوت  شده از طرف کمیتـه آقـای  
حسن یوسف رهبر "کنگره کار کانادا" و همچنین آقای میگل فیگروا رهبر حزب کـمـونـیـسـت کـانـادا بـودنـد. 
همچنین کاردار کنسولگری ونزوئال در تورنتو پیامی را از طرف دولت ونزوئال بـرای حـاضـریـن قـرائـت کـرد و 
همچنین پیامی که از طرف سفارت کوبا به  مسئولین کمیته رسیده بود در ایـن بـرنـامـه قـرائـت شـد. حضـور 
نمایندگان تشکیالت قدرتمند و با نفوذی همچون "کنگره  کار کانادا" در مراسم روز جهانی کارگر نشان دهـنـده 
اعتبار هر چه بیشتر این مراسم و برگزارکنندگان آن در جامعه کاناداست. یکی از بخشهای با اهـمـیـت بـرنـامـه 
امسال حضور نماینده کودیر (کمیته دفاع از حقوق مردم ایران) بود که در مورد شرایط کار و زندگی طبقه کـارگـر 
ایران و همچنین شرایط دهشتناکی که رژیم والیت فقیه به انها تحمیل کرده است صحبت کرد. الزم  به تـذکـر 

کانادا برگزار می شود برنامه راهپیـمـایـی   –است که  برنامه مهم دیگری که در رابطه با روز جهانی کارگر در تورنتو 
 اول ماه مه در مرکز شهر تورنتو است که در راهپیمایی امسال "کمیته متحد اول ماه مه" نقش فعالی داشت. 

 
 بزرگداشِت اول ماه مه، روِز جهانی کارگر در هامبورگ

واحد هامبورِگ حزب تودٔه ایران، بنا بر سنت دیریـنـه 
ها و  اش در همگامی با زحمتکشان و حزب و همیشگی

منـظـور بـزرگـداشـت روز  نیروهای مترقی در آلمان به
جهانی کارگر، چادر و میز کتابی بدین منـاسـبـت دایـر 
کرده بود. در هوای نامساعد و متغییر ایـن روز، چـادر 
رفقای هامبورگی نیز به مکـانـی بـرای پـذیـرایـی  از 
بازدیدکنندگان با کیک و چای و قهوه گرم تبدیل شـده 

ترین نشریـات حـزب،  که تازه -بود. پیرامون میز کتاب
هـای تـازه مـنـتـشـر شـدٔه  ازجمله نامٔه مردم، کـتـاب

مناسبت روز کارگر، و  انتشارات حزب، اعالمیه حزب به
زبان آلمانی بر آن برای عرضه چیده شـده  ، و اعالمیٔه حزب به“ توده اینفو“همچنین  شماره های مختلف نشریه 

مان، گرد آمـده بـودنـد و دربـارٔه مسـائـل روز ایـران و جـهـان و  بازدیدکنندگانی، از جمله هموطنان -بودند
وگو بودند. در این روز شکوهمند، مـیـز  فارسی و آلمانی گرِم بحث و گفت های حزب در این زمینه، به گیری موضع

مـان،  های مطرح در میـهـن های پرشور پیرامون مسئله های بحث کتاب حزب در هامبورگ همواره یکی از پاتوق
شان و همچنین بـرپـایـی سـنـدیـکـاهـای  ازجمله مبارزه کارگران  برای افزایش مزد و دستیابی به حقوق صنفی

 مستقل کارگری، بوده است.
پوسترهایی مصور، همراه با شعارهایی در زمینٔه آزادی همٔه زندانیان سیاسی و عقیدتـی در ایـران، خـواسـِت 

ها، بر گرداگرد میز کتاب آویختـه شـده و  آزادی کارگران زندانی، آزادی زنان  مبارز گرفتار در بند رژیم، و جز این
 زینت آن بود. 

بق اظهارات عراقچی که گفـتـه اسـت  ط
پروتکل الحاقی، بازدید از تأسیسـات 
نظامی از سـوی آژانـس قـابـلـیـت 

این اجرایی دارد س  مجل نظر  گفت:"  ،
است که این تصمیم را مجلس باید اتـخـاذ 
کند، معتقدیم در اجرای پروتکـل الـحـاقـی 

ای  درصورت نهایی شدن توافق جامع هسته
و درصورت ورود به مـرحـلـٔه اجـرا، مـراکـز 
حاکمیتی و نظامی باید از این امر مسـتـثـنـا 

 ماه].  اردیبهشت ٢٧باشد" [خبرگزاری مهر، 
های باال، باید به این  قول با استناد به نقل

فقیه در کـل در  نتیجه رسید که رژیم والیت
های موردنظر آژانس انـرژی  رابطه با بازرسی

هایی است اما مانورهای  اتمی، آمادٔه نرمش
تبلیغاتی دلـواپسـان کـنـونـی بـرای فشـار 
گذاشتن روی طرف مقابل مذاکـرات بـرای 
عدول از زیاده خواهی هایی است که رهـبـر 
 و سخنگویش والیتی به آنها اشاره کرده اند. 
اینکه در روندهای آتی، نتیجٔه مـذاکـرات 

تـوان  چه مسیری را طی خواهد کرد را نـمـی
بینی صددرصدی کـرد و مـا درصـدد  پیش

تحلیل این موضوع نیستیم. موضوعـی کـه 
کنیم، تأثیِر چنـیـن  ما بیشتر بر آن تأکید می

وضعیتی و پیامدهای آن بر زندگی و آیـنـدٔه 
میهنمان اسـت کـه در  ها نفر از هم میلیون

 هـای درگـیـرِی جـنـاح  این میـان قـربـانـی
اند. مذاکرات هر روندی را  حکومتی گردیده

طور که بـارهـا اعـالم  همان -که طی کند
در جهت منـافـع مـلـی و مـردم  -ایم کرده

هـای ضـدمـردمـی،  نخواهد بود. سیـاسـت
فقـیـه،  نابخردانه، و ماجراجویانٔه رژیم والیت

انـد کـه  وجـود آورده چنان وضعیتی را به آن
هـا  منافع ملی میهن را با بسیاری مـخـاطـره

نظر از نوع نگاه مـا  رودررو کرده است. صرف
فـقـیـه،  به حکومت ضدمردمی رژیم والیـت

سود منـافـع مـلـی  بازدید از مراکز نظامی به
تمام نخواهد شـد، و مـا مـعـتـقـدیـم کـه 
مسئولیت چنین وضعیتی متوجـه شـخـص 

فقیه است. درصورت بر سر کـار بـودن  ولی
حکومتی مردمی و دمکراتیک در کشور، از 

یـی کـه بـه  رسیدِن مسـائـل بـه مـرحـلـه
های اقتصـادی بـرضـِد کشـورمـان  تحریم
آمد و مـانـع  عمل می شود جلوگیری به منجر 

هـایـی در مـرکـز   شد که خـواسـت از آن می
کـنـنـدٔه  مذاکرات قرار گیرد که درواقع نقض

اصل حاکمیت ملی و استقالل کشورند. مـا 
وجه معتقد نیستیم که حتی درصورت  هیچ به

امضای توافق نهـایـی اتـمـی، رنـج و درد 
هـای  یـابـد و مـخـاطـره مان پایان می مردم
کننده از سر مردم و میـهـن مـا رفـع  نگران

های حکومتی بـر  خواهد شد. دعوای جناح
سر نحؤه اجرای توافق اتـمـی، بـر اسـاس 

های انگلی و جنایتکار  حفظ منافع این جناح
هـا  بنا شده است، و شـدت و کـاهـش آن

تأثیری عمیق بـر زنـدگـی زحـمـتـکـشـان 
 مان نخواهد داشت. میهن

 


