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اتحاد  عمل و تشدید مبارزه  برای تحقق حقوق و 
 ساز است آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ

بیانیٔه حزب تودٔه ایران: در بزرگداشت پیروزی بزرگ 
 !مردم یونان در مقابله با نولیبرالیسم اتحادیٔه اروپا

  6ادامه  در صفحه 

پوزیسیون کشور ما،  صحنه فعالیت
ُ
های ا

از  -هایی فراوان سال گذشته، تالش ١٠در 
وجـود  مـنـظـور بـه بـه -هایی متفاوت زاویه

هایی از "اتحاد" بین نیـروهـا و  آوردن شکل
فعاالن سیاسی بر ِگرِد محورهای نظـری و 

ای خاص را شاهد بـوده  های سیاسی هدف
هــای  اسـت. در ایـن رابــطـه، از حـرکــت

هــای  خــواهــی و نــیــز "پــروژه جــمــهــوری
هـای  توان نام برد. "پروژه آلترناتیوسازی" می

های گونـاگـون بـا  سازی" در شکل آلترناتیو
وجـود آوردِن  کمک خارجی و درصـدد بـه

هـای آلـتـرنـتـیـو  دگرگونی بود. این "پـروژه
سازی" در مسیر احیای حکومتی بـر پـایـٔه 
موروثی کردن سلطنت فرزند محمدرضا شاه 

ای بـود  های پرهزینٔه مـالـی یکی از فعالیت
که در آن، حتی برخی فعاالن چپ سـابـق 
نیز از آبروی خود در این راِه عبـث هـزیـنـه 

زایـی در مـورد  های تـوهـم کردند، فعالیت
ممکن بودِن گذار از دیکتاتوری والیـی بـه 

وسـیـلـٔه احـیـای حـکـومـت  دموکراسی به
اِی  با پشتیبانِی مـالـی و رسـانـه -سلطنتی
و از طـریـق حـمـلـٔه  -های خارجی قدرت

نظامی بر اساس فرمول ضدانسانی: "تغییِر 
رژیم" و برپایِی دموکراسـی بـا بـمـبـاران و 

باران سـاخـتـارهـای مـیـهـن مـا!  موشک
هــای  حــاضــر ایــن قــبــیــل پــروژه درحــال

 در سایه قرار گرفته
ً
انـد.  آلترناتیوسازی کامال

هـای  سو جنبش مـردمـی و بـخـش از یک
پوزیسیون پیشرو راِه حرکت ضدملِی 

ُ
مترقِی ا

"پروژه آلترناتیوسازی" را مسدود کردند، و از 

سوی دیگر، با تغییر جهِت سیاست دولت اوباما 
به سوی تعامل با جـمـهـوری اسـالمـی، ایـن 

پـوزیسـیـون
ُ
پـوزیسـیـوِن  -بخش از ا

ُ
یـعـنـی ا

بایست کمرنگ و نامرئی گـردد.  می  -ای "پروژه"
گــری در صــحــنــٔه  گــری و جــلــوه اوِج آوازه
های سیاسی این اپوزیسیون متصل بـه  فعالیت
هدفش "تـغـیـیـِر  که  -های آلترناتیوسازی پروژه

در زمـانـی جـریـان داشـت کـه  -رژیم" بـود
وگوهای بسیارمحرمانه، در سـطـح بـاال،  گفت

بین نمایندگان ارشد دولت اوباما (سناتوِر سابـق 
و وزیرخارجٔه کنونی جان کری) و فرسـتـادگـان 

ای (والیتی و صالحی)، در  شخِص علی خامنه
عمان، در شرف انجام بود. روشـن اسـت کـه 

ــیــوســازی" از مــنــظــر  "پــروژه ــات ــتــرن هــای آل
تـوانسـت در حـکـم  های آمریکا، مـی سیاست

منظور فشار بر حاکمیـت ایـران  اهرمی دیگر به
وگوهای محـرمـانـه در عـمـان  در خالل گفت

وجـود  باشد، که ضرورتی برای استفاده از آن بـه
 نیامد.

بخش دیگری از اپوزیسیون کـه در مـیـان  
داری  ها و فعاالن سیاسی کارنامه ها سازمان آن

توان یافت، در چند سال گذشتـه تـوان و  را می
وجـود آوردِن  بـه  شـان را بـه اعتباِر سـیـاسـی
هایی پـیـرامـون  ُبعدی" و تشکل اتحادهایی "تک
خواهی" و یا "جمهوری سکوالر"  شعار "جمهوری
توان گفت که ایـن دسـتـه از  صرف کردند. می

وجود آوردِن "اتحادهـا"،  ها در راستای به حرکت
بــاوجــود تــالش فــراوان و کــاربــرد بــرخــی 

گوشه هایی از همبستگی 
مبارزان سندیکایی با جهانی 

 ١٠و  ٩، ٨در صفحات ایران        

هـای اقـتـصـادی ویـرانـگـری نـظـیـر  با ادامه برنـامـه
سازی و آزادسازِی اقتصـادی در سـال جـاری،  خصوصی

نارضایتی بین کارگران و زحمتکشان ژرفش یافـتـه اسـت. 
این نارضایتِی ژرف، که از کاهش مـداوم سـطـح زنـدگـی 

های کارگری و نابودی امنیت شغلِی آنـان نـاشـی  خانواده
هـایـی گـونـاگـون و در قـالـب  شده اسـت، بـه شـکـل

 کند. هایی پراکنده خودنمایی می اعتراض
هـا و  های منتشر شده، اغلب کارگاه با استناد به گزارش

های کوچک و متوسط سـراسـر کشـور صـحـنـٔه  کارخانه
هـایـی  اند، اعتراض های اعتراضی زحمتکشان بوده حرکت

  2ادامه  در صفحه 

  3در صفحه 

حزب تودٔه ایران پیروزی بزرگ مردم و 
“ نه”زحمتکشان یونان در دادن رأی 

های ویرانگر اتحادیٔه  قاطع به سیاست
المللی پول را به آنان  اروپا و صندوق بین

 گوید.  تبریک می
تیـرمـاه را  ١۴ُپرسی روز یکشنبه  ما نتیجٔه همه

که در آن مردم و زحمتکشان یونان با رأی قـاطـع 
خود نسخٔه پیشنهادی اتحادیٔه اروپـا و ادامـه و 

روشـنـی رد  های ریاضتی را بـه گسترش سیاست
ای علیه نولیبرالـیـسـم در  سابقه کردند پیروزی کم
دولت یونان در پاسـخ بـه  .کنیم جهان ارزیابی می

ستیز و نواستعماری اتـحـادیـٔه  های جامعه سیاست
الـمـلـلـی  اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بیـن

جنبِش کارگری: نیازها، 
های  ها، و وظیفه ضرورت
 درنِگ پیِش روْی  بی

فقیه، و ادامٔه  رژیم والیت
های  مهندسِی خواست

 ١١در صفحه جنبِش زنان       
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 در داکا، بنگالدش“ مبارزه با بنیادگرایی و امپریالیسم”گزارشی از همایش 
مال ِسن، رهبر نامدار و برجستٔه کمونیست، و بنیادگـذار 

َ
به مناسبت صدمین سالزاد رفیق ا

مبارزه ” یی  همایش منطقه ٩۴خرداد ماه  ٨و نخستین صدر حزب کارگران بنگالدش، در روز 
، در شهر داکا پایتخت بنگالدش برگزار شد. در این همایش یـک “ با بنیادگرایی و امپریالیسم

های کمونیست و کارگری منطقٔه جنوب آسیا در  روزه که رهبران و نمایندگان شماری از حزب
آن شرکت داشتند، به طور مشخص به موضوع ظهور و رشد تروریسم و بنیادگرایی مذهبی و 

گرایانٔه امپریالیسم پرداخته شد. در اینجـا  های جهانی و سلطه گرایانه و ارتباط با سیاست فرقه
نـقـل  نامـٔه مـردمهای برخی از سخنرانان را برای اطالع خوانندگان  هایی از صحبت بخش
 کنیم. می

چـوری  رفیق سـیـتـارام یـه
دبیرکل حـزب کـمـونـیـسـت 
هندوستـان (مـارکسـیـسـت) 
سخنران اصلی این همایش بود. او 
ضمن اشاره بـه ایـنـکـه تـالش و 
تمایل امپریالیسم این است کـه از 
رشد نیروهای بنیادگرا در منطقٔه مـا 
برای مداخله در کشـورهـای مـا و 

ثبات کردن آنها استفاده کـنـد و  بی
جای پای دائمی و مـحـکـمـی در 
کشورهای ما داشته باشد، تـأکـیـد 

های دیـنـی بـاشـد.  نظر از گرایش کرد که مبارزه با بنیادگرایی باید مبارزٔه متحد همٔه ما صرف
چوری افزود که فقط در چنین شرایطی است که مردم خـواهـنـد تـوانسـت مـوضـع  رفیق یه

های طبقٔه حاکم بگیرند. رفیـق هـنـدی در بـخـش دیـگـری از  تهاجمی در برابر سیاست
انـد و گسـتـرش آنـهـا  سخنانش گفت که پاسداشِت دستاوردهایی که مردم تا کنون داشتـه

پذیر نخواهد بود مگر آنکه نیروهای چپ به طور مؤثری وارد عمل شوند و نارضـایـتـی  امکان
هایی هدایت کنند که به آزادی کامل منتهی شـود.  مردم از وضعیت موجود را در مسیر مبارزه

هـای  خواه منطقه خواست که با بسـیـج تـوده او از همٔه نیروهای چپ و دیگر نیروهای ترقی
ای متحد را با بنیادگرایی و امپریالیسم به راه اندازند و به پیـش بـبـرنـد. رفـیـق  مردم، مبارزه

چوری ضمن اشاره به ماهّیت بحران اقتصادی ژرف کنونی گفت که نظام امپریـالـیـسـتـی  یه
توان  خود فرو نخواهد ریخت   فقط از راه مبارزٔه متحد نیروهای طبقاتی است که می خودی به

چوری ضمن ادای احتـرام عـمـیـق بـه رفـیـق امـال ِسـن در  آن را شکست داد. رفیق یه
مال از همان دوران دانش سخنرانی

َ
آموزی، زمـانـی کـه شـاگـرد  اش، اشاره کرد که رفیق ا

کالس نهم بود، مبارزه ضداستعماری با بریتانیا را آغاز کرد. او زمانی که دانشـجـوی کـالـج 
داران کولنا را رهبری کرد. او بـعـدهـا جـذب  ِال (در شهر کولنا) بود، کارزار مبارزه با زمین بی

لنینیسم شد و به عضویت حزب کمونیست در آمد که در -های مارکسیسم ها و آرمان اندیشه
های  ش) هنوز در آن انشعابی صورت نگرفته بود. او از رهبران مبارزٔه رعیت١٣٢٢آن زمان (

بود که توسط شاخٔه دهقانی حزب کمونیست هندوستان  ١٣٢۶و  ١٣٢۵های  بنگال در سال
شد و از پیشگامان جنبش کمونیستی در بـنـگـالدش و یـکـی از  آن زمان به پیش برده می

سال از عمرش را در  ١٩بود. رفیق ِسن “  جنگ استقالل” دهی  های عمده در سازمان بخش
زندان گذراند، ولی همٔه عمرش را وقف پیکار با بنیادگرایی و امپریالیسم کرد که هنوز هم که 

فقط در برابر صلح و ثبات در منطقٔه ما، بلکه مجموعٔه زحمتکشان  هنوز است مانعی است نه
چوری در ادامه تأکید کرد که تجربه به ما  کند. رفیق یه کشورهای ما و اتحاد آنها را تهدید می

هم پیوسته   ای به کنند، مبارزه آموزد که پیکار با این دو خطِر توأم که جامعٔه ما را تهدید می می
توان این دو مبارزه را از یکدیگر جدا کرد و جداگانه به پیش برد. به همین دلـیـل  است و نمی

زمـان بـر ضـد امـپـریـالـیـسـم و  مان را هم است که ما باید مبارزه
بنیادگرایی متمرکز کنیم و به پیش ببریم. او سپس این مـوضـوع را 
بیشتر شکافت و توضیح داد که پس از فروریزی اتـحـاد شـوروی، 
توازن نیروهای طبقاتی به سود امپریالیسم تغییر کرد و مـنـجـر بـه 

قطبی شد. امپریالیسم با استفاده از همٔه آنچه  یک نظم جهانی تک
های اقتصادی و نظامی و سیاسی در اخـتـیـارش اسـت،  در عرصه

تالش کرده است که چیرگی و سرکردگی خـود را بـر هـمـٔه دنـیـا 
تحمیل کند. جنگ افغانستان و عراق و مداخلٔه نظامی در لیـبـی و 

دهندٔه تالش امپریالیسم بـرای  سوریه و اکنون یمن، همگی نشان
هـای دارای مـنـابـع  مهار کردن و به دست آوردن کنترل منـطـقـه

های مـطـیـع در کشـورهـای ایـن  طبیعی غنی و تحمیل حکومت
ترین کشور امپریالیستی جهـان، آمـریـکـا، کـه  منطقه است. مهم

های اخـیـر  شود، در سال ترین اقتصاد جهان محسوب می پرقدرت
ضربٔه سنگینی از بحران اقتصادی مداوم خورده است کـه الـبـتـه 

منـد  داری] نیست. این بحرانی نظام پدیدٔه مجّزایی [از نظام سرمایه
است که ریشٔه عمیقی در قوانین و قواعد درونی و سرشـتـی نـظـام 

هـا بـا  داری دارد. مرحلٔه کنونی این بحران، که در آن دولت سرمایه
های اجـتـمـاعـی را بـه طـور  بودجه“  های ریاضتی اقدام” تحمیل 

اند، یورش آشکاری است به حـقـوقـی کـه  چشمگیری کاهش داده
اند. این یـورش بـه  زحمتکشان در پیکارهایی دشوار به دست آورده

حقوق اقتصادی زحمتکشان، با یورش بـه حـقـوق اجـتـمـاعـی و 
سیاسی آنها نیز همراه است، که خود بـه مـعـنـای کـاشـتـن بـذر 

ت کاهش قـدرت خـریـد  بحران
ّ
های بیشتر در آینده است که به عل

های ریاضتی، بحران کنونی شـدت خـواهـد  مردم در نتیجٔه اقدام
یافت. آنچه اکنون در آسیای جنوبی وجـود دارد، سـقـوط سـطـح 

ت اجرای سیاست
ّ
های نولیبـرالـی تـوسـط  زندگی زحمتکشان به عل

 های کشورهای گوناگون این منطقه است. دولت
چوری در بخش دیگری از سخنانش به مـوضـوع رشـد  رفیق یه

گین بنیادگرایی، بیگانـه های به گونه هـراسـی و  شّدت خشن و زهرآ
گرایی افراطی) متعّصبانـه در سـراسـر  گرایی و قوم شوونیسم (فرقه

های اخیر شاهد ظهور و رشـد  جهان اشاره کرد و افزود که در سال
[دولت اسالمی عراق و شام] و دیگر نیروهای افراطی در “  داعش” 

غرب آسیا، بوکو حرام در نیجریه، بنیادگرایی اسالمی در افغانستـان 
های بـودایـی افـراطـی  و پاکستان و سومالی و شمال آفریقا، گروه

هـای راسـتـگـرای  متعّصب در سریالنکا و میانمار (برمه)، و حـزب
ایم. همٔه اینها مـحـصـول مـداخـلـٔه  نازی در اروپا بوده-افراطی نو

هـای مـتـرقـی  َرفـِت ارزش امپریالیستی از یک سو، و نتیجٔه پـس
جهانی از سوی دیگر است که پس از شکست سوسیالیسم موجـود 
رخ داد. مبارزه با تهاجم و تجاوز امپریالیستی، پیکارهای چندجانبـه 

سازی امپریالیسـتـی، و  با نظم نولیبرالی تحمیل شده توسط جهانی
نبرد علیه بنیادگرایی را باید با یکدیگر پیونـد داد و یـک جـنـبـش 

چـوری، بـا  ضدامپریالیستی پرقدرت به وجود آورد. به گفتٔه رفیق یه
توجه به این امر که ظهور و 

توان جدا از  مبارزه با امپریالیسم را نمی

 مبارزه با بنیادگرایی دانست

 مالی رسیده  های کمک
 یورو ١٠٠ از ایران                 ،به یاد جانباختگان فاجعه ملی

 دالر ١٠٠ماکویی                                                                    
 یورو ۵٠باریش                                                                        

  10ادامه  در صفحه 
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برقراری مجدد روابط دیپلماتیک 

 میان کوبا و آمریکا

سال پیش، هنوز دو سال از پیروزی انقالب کوبا علیه رژیم بـاتـیـسـتـای  ۵۴
جمهور وقت آمـریـکـا، در  متحد آمریکا نگذشته بود که دوایت آیزنهاور، رئیس

های دولت آمریکا با دولت انقالبی کوبا، سفارت آمریکا در هاوانا  ادامٔه مخالفت
را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیِک رو به وخامت میان دو کشور را در عمل قـطـع 

ساخته و پرداختٔه مـزدوران “ سیا” هایی مثل حملٔه  کرد. از آن زمان به بعد، اقدام
 ١٣) و بحران مـوشـکـی ١٣۴٠ها (فروردین  ضدکوبایی به کوبا در خلیج خوک

یی که در زمان ریاست جمهوری جان ِاف  های هسته روزه و تهدیِد کاربرد سالح
) رخ داد، تحمیل محاصره و تحریم اقتصادی بـر کـوبـا از ١٣۴٠کندی (مهر 

های ُمستمر دولت آمریکـا و نـهـادهـای  همان زمان جان ِاف کندی، و تالش
جاسوسی آن و نیروهای ضدکوبایی ساکن آمریکا در خرابکاری و ترور در داخل 
کوبا به منظور تحت فشار قرار دادن و حّتٰی برانداختن دولـت انـقـالبـی کـوبـا 

وقفه ادامه یافت. اّما سرانجام پس از بیشتر از نیم قرن، دولـت آمـریـکـا در  بی
زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پذیرفت که سیاست آمـریـکـا در مـنـزوی 

و “  فایـده بـوده اسـت بی” کردن دولت انقالبی کوبا و تالش برای براندازی آن 
شکست خورده است. در آذر ماه گذشته و پس از گفتگوهایی که بیشتر از یـک 

سازی روابط  های آمریکا و کوبا آغاز روند عادی سال پیش صورت گرفت، دولت
دو کشور را اعالم کردند. در خرداد ماه امسال، وزارت امور خارجٔه آمریکا اعالم 

سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم که اکنـون  ٣٣کرد که کوبا را پس از 
 فقط سودان و سوریه و ایران جزو آنند حذف کرد.

سازی روابط مـیـان کـوبـا و آمـریـکـا، اعـالم  ترین اقدام در روند عادی تازه
های دو کشور در واشنگتن و هاوانا بود. روز چهـارشـنـبـه  خانه بازگشایی سفارت

ایاالت مـتـحـد ” جمهور آمریکا اعالم کرد که  تیر امسال باراک اوباما رئیس ١٠
 بـه 

ً
آمریکا موافقت کرده است که روابط دیپلماتیک با جمهوری کوبا را مـجـددا

ای در هـمـیـن  دولت انقالبی جمهوری کوبا نیز بیانیه .“ طور رسمی برقرار کند
 خوانید.  مورد منتشر کرد که ترجمٔه فارسی آن در ادامه می

 
 بیانیٔه دولت انقالبی کوبا

شود، پایـان  اکنون که پیوندهای دیپلماتیک با ایاالت متحد آمریکا برقرار می
وفصـل آنـهـا بـرای  هایی است که حل دادن به محاصرٔه کوبا از جمله موضوع

 سازی نهایی روابط میان دو کشور ضروری است. عادی
تیر] ژنرال رائول کاستـرو روز، صـدر شـورای  ١٠روز چهارشنبه اّول ژوییه [

جـمـهـور ایـاالت  دولتی و شورای وزیران جمهوری کوبا، و باراک اوباما، رئیـس
هایی با یکدیگر رد و بدل کردند که حاکی از برقراری مـجـدد  متحد آمریکا نامه

های دیپلمـاتـیـک دائـمـی در  روابط دیپلماتیک میان دو کشور و گسیل هیئت
تیر] بود. در آن روز، مراسم رسـمـی  ٢٩ژوییه [ ٢٠های دو کشور از روز  پایتخت

خانٔه کوبا در واشنگتن با حضور وزیر امور خارجٔه کوبا و دیـگـر  بازگشایی سفارت
 نمایندگان کشور کوبا برگزار خواهد شد.

های کوبا و آمریکا با برداشتن رسمی این گام بر قصد خود در بـرقـراری  دولت
ت و دولت بر اسـاس هـدف روابط احترام

ّ
هـا و  آمیز و همکارانه میان هر دو مل

ویژه کنوانسـیـون ژنـو  المللی، به اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین
دربارٔه روابط کنسولی و دیپلماتیک، تأیید کردند. دولت کوبا با اسـتـقـالل رأی 
 برقرار کـنـد، 

ً
کامل تصمیم گرفته است که روابط دیپلماتیک با آمریکا را مجددا

های استقالل و عدالت اجتماعی و همبستگی بـا  ضمن اینکه همواره به آرمان
های عادالنٔه جهان متعهد خواهد بود، و به همٔه اصولی که مردم مـا بـه  آرمان

انـد و  جلوداری رهبر تاریخی انقالب، فیدل کاسترو، برای آن خون خود را داده
بنـد خـواهـد مـانـد. بـرقـراری روابـط  اند، پای هرگونه خطری را متحمل شده
ها نخستین مرحله از روند طوالنی و پیچیده  خانه دیپلماتیک و بازگشایی سفارت

سازی پیوندهای دوجانبه است که در ضمن آن، مسائل دیگری  به سوی عادی
های گذشته [آمریکا] هسـتـنـد و  وفصل شود که ناشی از سیاست نیز باید حل

ت و کشور کوبا تأثیر می
ّ
 گذارند. هنوز وجود دارند و بر زندگی مل

تا زمانی که محاصرٔه اقتصادی، تجاری و مالی شدید [کوبا توسط آمریکا] 
ادامه دارد که موجب در مضیقه قرار گرفتن مردم کوبا و آسیب رسـیـدن بـه 

شود، رابطٔه عادی میان کوبا و آمریکا وجود نخـواهـد داشـت. ایـن  آنها می
کنندٔه قوانـیـن  محاصره مانعی عمده در برابر توسعه و رشد اقتصاد ما و نقض

المللی است و بر منافع همٔه کشورها، از جمله مـنـافـع آمـریـکـا تـأثـیـر  بین
 گذارد. می

هایی از خاکی که  سازی روابط همچنین مستلزم آن است که بخش عادی
به طور غیرقانونی در اشغال پایگاه دریایی گوانتانامـو درآمـده اسـت بـه مـا 

های رادیویی و تلویـزیـونـی عـلـیـه کـوبـا کـه  پراکنی بازگردانده شود؛ سخن
رسـانـد  المللی است و به حاکمیت ما گـزنـد مـی کنندٔه هنجارهای بین نقض

ثبـات کـردن اوضـاع  های خرابکارانه و براندازانه و بی متوقف شود؛ به نقشه
های انسانی و اقتصادی وارد شده به مـردم  داخلی ما پایان داده شود؛ و زیان

 های آمریکا جبران شود.  کوبا در نتیجٔه سیاست
نشده بـاقـی  دولت کوبا ضمن اشاره به مسائل میان دو کشور که هنوز حل

هایی که پرزیدنت اوباما تا کنون گرفته است و کوبا را  مانده است، به تصمیم
از فهرست کشورهای حامی تروریسم جهانی حذف کرده اسـت، از کـنـگـرٔه 
آمریکا خواسته است که محاصره علیه کوبا را لغو کند، و در چارچوب قـدرت 

هـای  هایی از این سیـاسـت هایی برای اصالح جنبه اش برداشتن گام اجرایی
 نهد. آمریکا را آغاز کرده است، ارج می

ریزی پیوندهایی است که در تـاریـخ  سازی روابط، پی بخشی از روند عادی
ویژه از زمان مداخلٔه نظامی آمـریـکـا در  دو کشور ما وجود نداشته است، به

سال پیش، در جنگ استقالل، که ضمن آن کوبا برای نزدیک به سـه  ١١٧
دهه با استعمار اسپانیا مبارزه کرد. این روابط باید بر پایٔه احترام مـطـلـق بـه 
م هـر کشـور بـرای انـتـخـاب نـظـام 

ّ
استقالل و حاکمیت ما، به حق مسل

گونه مداخله، و بـر  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بدون هیچ
م قـوانـیـن 

ّ
پایٔه مناسبات متقابل و برابری حق حاکمیت باشد که اصول مسل

 شوند. المللی محسوب می بین
آمیز با دولت آمریکا و  دولت کوبا بر تمایل خود به ادامٔه گفتگوهای احترام

هـای مـیـان دو  برقراری روابط همزیستی متمدنانه بر پایٔه احترام به تفـاوت
کنـد.  های مورد عالقٔه دو طرف تأکید می دولت و همکاری در زمینٔه موضوع

کوبا به روند روزآمد کردن الگوی اقتصادی و اجتماعی خـود، بـه سـاخـتـن 
سوسیالیسمی شکوفا و پایدار و پیشُبرد توسعه و رشـد کشـور و تـحـکـیـم 

 دستاوردهای انقالب همچنان مجّدانه ادامه خواهد داد. 
 

 ]٩۴تیر  ١٠[ ٢٠١۵ژوییه  ١هاوانا، 
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رفـاهـی، و در   –های صنفـی طوِرعمده در نتیجٔه برآورده نشدِن خواست که، به
درجه نخست، خواسِت جلوگیری از تعطیلی واحدها و دریافت دسـتـمـزدهـای 

 معوقه، بوده است.
مـوازاِت ژرفـش  دهـد کـه بـه ها، نشان مـی بینانٔه این اعتراض ارزیابی واقع

گاهـِی  نارضایتی از سیاست ها و عملکرِد رژیم و دولِت آن در قیاس با گذشته، آ
یابی و لزوِم بـرآورده شـدن مـطـالـبـات، بـیـن  طبقاتی و درِک ضرورت تشکل

گاهی، گاِم نخسـت و بسـیـار  توده های کارگر رشد کرده است. باال رفتِن این آ
های جنبش کارگری و سندیکایی و بـازسـازِی تـوان و  مهم در راه تقویت صف

طورکلی است. باید کوشیـد رونـد ایـن  های جنبش کارگری میهن ما به امکان
گاهی و پی عالوه تقویت  بردن به اهمیت تشکل سندیکایی، به رشد، یعنی رشد آ

های اجتماعی دیـگـر از  بنیه جنبش کارگری در راستای پیوند جدی با جنبش
امـنـیـتـی آن،   –های اطـالعـاتـی مسیر طبیعی خود خارج نشود. رژیم و ارگان

های چندوجهی برای مهار جنبش کارگری و متوقـف سـاخـتـن مسـیـر  برنامه
اند که نشانه های آن را در ماه های اخیر  اعتالیی آن تدوین کرده و تدارک دیده

 شاهد بوده ایم. 
هدف اساسی این سیاست، به تخلیٔه انرژی و به تحلیل بـردن و سـرانـجـام 

های جنبش کارگری و سنـدیـکـاهـای مسـتـقـل  ایجاد تفرقه و تجزیه در صف
موجود معطوف است. عالوه بر ادامٔه سیاست سرکوب خشن و دستـگـیـری و 

های شـرافـتـمـنـدی کـه خـواهـان  بازداشت فعاالن کارگری و سندیکالیست
برخوردارِی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان از حقـوق سـنـدیـکـایـی خـودنـد، 

ها با دقت و هـوشـیـاری  های دیگری را نیز شاهدیم که باید نسبت به آن طرح
ها را در ارتباط با منافع و حقـوق طـبـقـٔه کـارگـر و  برخورد کرده و محتوای آن

 وتحلیل قرار داد. مبارزات حال و آینده جنبش کارگری و سندیکایی مورد تجزیه
هـای  های گذشته وزارت کار، جزییات طرح تغییِر ساختـار تشـکـل در هفته

 کارگری را منتشر کرد. 
این طرح، که ربیعی وزیر کار بر اجرای آن اصرار خاص دارد، در ظـاهـر و 

هـای رسـمـی  صورِت تبلیغاتی "انطباق قوانین و ساختارهای موجود تشـکـل به
شود. درواقـع، وزارت  المللی کار" معرفی می های سازمان بین کارگری با مقاوله

از زبان وزیر آن، یـعـنـی عـلـی  -که پس از روی کار آمدن دولت روحانی -کار
های کارگری" بپردازد، اینک در عمل  ربیعی، قول داده بود: "به باغبانی تشکل

سندیـکـایـی طـراحـی   –محتوا و شکل و قالب "جدیدی" را برای فعالیت صنفی
فقیه، و درصدر همه، تقویت پـیـونـد بـا  های رژیم والیت کرده است که با آماج

داری جهانی و احیای مناسبات با امپریالیسم، انطباق دارد. این تغـیـیـر  سرمایه
در راهبرد رژیم از اهمیت برخوردار است، زیرا باتوجه به سیاست جلب و جـذب 

زعم رژیـم)  خارجی و حضوِر انحصارهای فراملی در بازار ایران، باید (به سرمایٔه 
جنبش کارگری و سندیکایی را کنترل کرد و امکان تحرک و فـعـالـیـت آن را 

 شده ساخت.  محدود و هدایت
های کارگـری، کـه از  زمان با طرح وزارت کار برای تغییِر ساختار تشکل هم

یابـد،  ها امتداد می هایش به پهنٔه کارگاه کاناِل آن کنترل رژیم و ِاعماِل سیاست
نام "طرح تفکیِک قراردادهای کاری" کلید خورد. خـبـرگـزاری مـهـر  طرحی به

برند که در قالب آن  جانبٔه ملی می ٣باره نوشته بود: "طرحی را به شورای  دراین
منظور پایان دادن به اختالفات تاریخی درباره قراردادهای کاری، مـرز  بتوان به

بین مشاغل دائم با غیردائم و کار معیـن را مشـخـص کـرد." مـعـنـای ایـن 
گیری و یا محتوای طرح مشخص اسـت. قـانـونـیـت بـخـشـیـدن بـه  موضع

هـای  قراردادهای موقت و شفاهی! پس از اعالم این خبر، بـار دیـگـر رسـانـه
همگانی از "طرح ویژه قراردادی کارگران" خبرهایی را منتشر کردند. خبرگزاری 

خردادماه، نوشت: "دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کـار کشـور  ٨مهر، 
اظهار داشت، در سال جاری با معاون روابط کار وزارت کار گفتـگـو شـد و در 

 شود."  موضوع ساماندهی قراردادهای کارگری، طرحی تهیه و پیگیری می
 بـر مـوضـوع با دقت و تأملی بیشتر، می

ً
هـایـی  توان دریافت که رژیم دقیقـا

انگشت گذاشته است که از محورهای مبارزاتی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان 
یـابـی و احـیـا و ایـجـاد  حـق تشـکـل -آیند، که عبارتند از: الف  شمار می به

لـغـو  -طورکلی احـیـای حـقـوق سـنـدیـکـایـی، ب  سندیکاهای واقعی و به
 قراردادهای موقت و تأمین امنیت شغلی. 

داند که مبارزه در راه احیای حقوق سندیـکـایـی  خوبی می فقیه به رژیم والیت
هایی مـانـنـد  یی که قرار داریم دیگر با ابزار تشکل پذیر نیست و در نقطه برگشت

کانون عالی شوراهای اسالمی، مـجـمـع نـمـایـنـدگـان کـارگـران و کـانـون 
رفاهی زحمتکشان و ارتقای آن به   –های صنفی در برابر مبارزات صنفی انجمن

تـوان ایسـتـاد.  سطح مبارزات سیاسی و پیکار برضد دیکتاتورِی حاکـم، نـمـی
هـای کـارگـری در چـارچـوب بـرنـامـه  روی، طرح تغییِر ساختار تشکـل ازاین

شود. البتـه بـایـد  های اجرای آن فراهم می آزادسازِی اقتصادی تدوین و زمینه
به ابتکار خانـٔه کـارگـر  ١٣٨٣یادآور شد که، این طرح پیش از این نیز در سال 

 رژیم و از سوی آن ارائه شده بود. 
رشـِد جـنـبـش  خانه کارگر قصد داشت تا با ارائٔه چنین طرحـی، رونـد روبـه

گیرِی سـنـدیـکـاهـای  کارگری و سندیکایی را دچار وقفه ساخته و مانع از شکل
های بسیاری مسکوت ماند. اکنون  دلیل واقعی و طبقاتی گردد. طرح مذکور به
هرروی، آنچه وزارت کـار تـهـیـه  شود. به بار دیگر و با عنوانی جدید مطرح می

اجرا گذاشته شود، با مفاد منشور جهانی حقوق سندیکایـی  کرده و قرار است به
 ٩٨و  ٨٧های  نامه مصوبٔه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله -

در مغایرت قرار دارد و دربرگیرندٔه حقوق سـنـدیـکـایـی و  -سازمان جهانی کار
هاِی سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران نیست. تمام تالش رژیم در  آزادی

 -این زمینه، بر مهاِر جنبش کارگری و جلوگیری از باال رفتِن سطح مبارزاتی آن
های صحنه سیاسی در آستانه انتخابـات  ویژه در مقطع زمانی کنونی و تحول به

هایـش را در ایـن  متمرکز شده است. در حقیقت، رژیم امکان -آینده مجلس
 طورِکامل بسیج کرده است.  زمینه به

 -هـای مـهـم با آنچه مورداشاره قرار گرفت، به یک رشته از نیازها و ضرورت
تـوان  مـی -منظوِر تقویِت جنبش کارگری و باال بردِن سطـح مـبـارزاتـی آن به
های سنجیده برای بازسازی و احـیـای خـود  برد. جنبش کارگری به اقدام پی

ای  هـای جـاری های خالف واقعیت نیازمند است، و این امر، با شعارها و طرح
وجود آوردِن اتحاد سراسری بدون بدنٔه کارگری، ترغیب و کشـانـدِن  مانند: به

هایی تند و نابهنگام، در مغایرت قرار دارد. رشد و افـزایـش  زحمتکشان به اقدام
گاهِی طبقاتی، افشاگری و مبارزٔه پیگیر با رژیم والیت فقیه، افشـا و خـنـثـی  آ

مـتـنـاسـب بـا تـواِن  -های این رژیم برضد زحمتکشان ها و برنامه کردن طرح
گاهی آنان میلیون انکار در ایـن مـرحـلـه  نیازهایی غیرقابل -ها کارگر و سطِح آ

مـوازات آن، جـنـبـش  حساس و دشوار مبارزات جنبش عمومی خـلـق، و بـه
های جنبش کارگری و سندیکایی و  کارگری است. ضرورت اتحاِدعمل در صف

پرهیز از تفرقه و جدایی، عاملی دیگر است که باید بر آن تأکید کـرد. جـنـبـش 
فقـیـه و  ناپذیر از جنبش مردمی در مبارزه با رژیم والیت کارگری، بخشی جدایی

گرایانه و طـرِح  های امپریالیسم جهانی است. با شعارهای ذهنی جویی مداخله
بینانه، نباید این جنبِش تأثیرگذاِر اجتماعی را در  ها و شعارهایی غیرواقع خواست

 اوضاع کنونی سردرگم و ناتوان ساخت.
های جنبش کارگری و سندیکایی، تلفیِق مـبـارزٔه  تقویت اتحاِدعمل در صف
هدِف بازسازی و تحکیم موقعیت جنبش کـارگـری  صنفی با مبارزٔه سیاسی، به

ای مـانـنـد افـزایـش  های فـوری در صحنٔه سیاسی کشور، پیوند زدِن خواست
دستمزدها، لغِو قراردادهـای مـوقـت، 

ضرورت ها و  ...  نياز ها،  جنبش كارگري،  ادامه

  3ادامه  در صفحه 
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  نياز ها،  جنبش كارگري،  ادامه

حِق اعتصاب و حِق برپایی سندیـکـا بـا مـبـارزه 
ویـژه  به -های ضدملی و ضدمردمی ضد برنامه به

سازی  ای مانند خصوصی های اقتصادی سیاست
ها (آزادسازِی اقـتـصـادی) و  و هدفمندِی یارانه

تشخیص صحیح و فـرق  قـائـل شـدن بـیـن 
دوستان و دشمنان جنبش سندیکـایـی مـوجـود 

المللی و چه در عـرصـٔه  چه در عرصه بین -کشور
هـمـٔه   درنِگ پیـِش روْی  های بی وظیفه -داخلی

مبارزان راه سعادت زحمتکشان و طـرد و نـفـی 
 استبداد والیی است.

تأکید بر این نکته خالی از فایده نـیـسـت کـه، 
شده و بسیار دقیق،  وزارت کار با سیاستی حساب

ضمن مطرح کردن بـرنـامـٔه تـغـیـیـِر سـاخـتـار 
های کارگری وابسته به حکومـت، تـالش  تشکل
هـای  گونه وانمود کند که معیار تشـکـل دارد این

سندیکـایـی در جـمـهـوری اسـالمـی، بـنـابـر 
ویــژه  اســتــانــداردهــای مــعــتــبــِر جــهــانــی، بــه

سازمان جهـانـی کـار،  ٩٨و  ٨٧های  نامه مقاوله
گیرد، و بدین ترتـیـب مـبـارزه در راه  صورت می

احیای حقوق سندیکایی را از مسـیـر طـبـیـعـی 
منحرف کرده و سندیکاهای مستقل و فـعـاالن 
شریف و پیگیر سندیکـایـی را سـردرگـم سـازد. 
گاهـانـٔه رژیـم بـرای بـازسـازِی روابـط  حرکت آ

هــای  هــای حــکــومــتــی بــا ســازمــان تشــکــل
ای معین، در چهارچوب احیاِی روابـط  المللی بین

فـقـیـه  با غرب و راهبرِد "نرمش قهرمانانـه" ولـی
یی دقیق در ایـن  شود. درواقع، ما برنامه انجام می

تنها وزارت کـار، بـلـکـه  زمینه را شاهدیم که نه
ــیــز در   –هــای اطــالعــاتــی ارگــان امــنــیــتــی ن
 دهِی آن سهیمند. سازمان
جهت نیست که خبرگـزاری ایـلـنـا، خـانـٔه  بی

کارگر، و دیگر نهادهای وابستـه بـه حـکـومـت، 
هایی موجبات  کنند با ارائٔه چنین طرح تالش می

تفرقه در جنبش سندیکایی موجود و واقـعـی را 
فراهم آورند. تصور اینکه در چارچوب موجود و بـا 
هدایِت وزارت کار و ربیعی و با تغـیـیـِر سـاخـتـار 

های حکومتی، حقوق سندیکایی کارگران  تشکل
لحاِظ مـحـتـوایـی  طورواقعی و به و زحمتکشان به

شود، خطای بـزرگ و  یابد و تأمین می می  تحول
بخشی است. باید بسیار دقیق و هوشیـارانـه  زیان

هـای  این ترفند را خنثی و هویِت طبقاتی تشـکـل
واقعی و مستقل را پـاسـداری و تـقـویـت کـرد. 

گـام، در مسـیـر  به جنبش کارگری میهن ما، گام
گاهی طبقاتی  اندوزی می مبارزه تجربه کند. رشِد آ

های گذشتـه،  های جنبش اعتراضی ماه و تجربه
هایی کـه  بها دربر داشت، درس هایی گران درس

هـا بـایـد  در راه اعتالی جنبش و غلبه بر ضعـف
کارشان گرفت، و با تقویت جنبش کـارگـری و  به

بازسازِی آن، باید آن را از حالت تدافعی کـنـونـی 
بیرون آورد تا در جنبش عمومِی خلق نقش مؤثـِر 

 خود را ایفا کند.

اند، و در ادامـه و تـأکـیـد بـر  پول، که هدف خود را غارت یونان و به زانو در آوردن مردم این کشور قرار داده
ای که مردم یونان در انتخاب چنین دولتی در بهمن ماه گذشته به دوش او گذاشـتـه بـودنـد، پـس از  وظیفه

های کالن یونان به نهادهای مالی اروپا کـه خـود  چندین دور گفتگو با نهادهای اتحادیٔه اروپا بر سر بدهکاری
تـیـر مـاه ایـن  ۶داری اروپا و جهـان اسـت، در روز  های غارتگرانٔه نهادهای مالی سرمایه ناشی از سیاست

گیری در ارتباط بـا مسـیـر آتـی  پرسی را به مثابه احترام به حق مردم در تعیین سرنوشت کشور و تصمیم همه
اتحادیٔه اروپا با درک اینکه مبارزٔه مردم یونان و سرپیچی آنـان از قـبـول و اجـرای   .تحوالت کشور فرا خواند

تواند به جنبشی ُپرقدرت در شـمـاری از کشـورهـای  کشی اقتصادی در برهٔه کنونی می های ریاضت سیاست
جنوب اروپا تبدیل شود که در وضعیت اقتصادی و سیاسی مشابه با یونان قرار دارند، مصّمم است که بـه هـر 

 قیمتی که شده مقاومت مردم را در هم بشکند و مبارزٔه آنها را با شکست روبرو سازد. 
داری را برای نشان دادن تصویر مخدوشی از اوضاع  های پرشمار و پرقدرت جهان سرمایه بسیج شدن رسانه

نسـبـت بـه پـیـامـدهـای ادامـٔه   هـا ها برای هراساندن تـوده های مردم یونان، و تالش این رسانه و خواست
لـوح، و  اندیش و سـاده های دولت چپگرای حاکم و تصویر کردن آن دولت به مثابه نیرویی خام، ساده سیاست

آن وضعیتی بحرانی در کشـور بـه “  غیرمسئوالنه و ماجراجویانهٔ ” های  حّتٰی برانداز و خرابکار و اینکه سیاست
هـای  وجود خواهد آورد باید اقدامی برای تدارک کودتای سیاسی در یونان قلمداد کرد. در همین ارتباط، نشانه

ای بـرای  مشخصی از کوشش اتحادیٔه اروپا برای بسیج کردن و سازمان دادن نیروهای راست و ایجاد جبـهـه
مبارزه با دولت یونان و کوشش برای پایین کشیدن آن از قدرت دیده شد که باید به آنها توجه داشـت. جـالـب 
اینکه سران اتحادیٔه اروپا، اقدام دولت یونان به فراخواندن مردم برای اعالم نظر مستقیم در مورد تعیین مسیـر 

   .انـد پرسی و جاری کردن دمـوکـراسـی را مـورد حـمـلـه و شـانـتـاژ قـرار داده حرکت کشور از طریق همه
های اقتدارگرایانه، تحقیر کننده و ضد دموکراتیک اتحادیٔه اروپا علیه یونان را کـه هـر تصـّوری از  ما سیاست

کـنـیـم. مـا دخـالـت آشـکـار و  دار می کند، رد مـی دموکراسی و فراتر از همه حق حاکمیت مردمی را خدشه
پذیرش نهادهای تصمیم گیرندٔه اتحادیٔه اروپا در امور داخلی کشور مستقلی مانند یونان را مـحـکـوم  غیرقابل

  .کنیم می
 

ی موفقیت مبارزٔه زحمتکشان و نیـروهـای چـپ اروپـا عـلـیـه  ١۴پرسی روز  ما نتیجٔه همه
ّ
تیرماه یونان را تجل

کنیم که برای نمایش اقتدار و سلطٔه خود مصّمم به شکسـت دادن دولـت ائـتـالفـی  نولیبرالیسم ارزیابی می
گرای یونان و به زانو در آوردن مردم یونان بود. مبارزٔه مصّممانه وهوشمندانٔه مردم از یک سـو و هـدایـت  چپ

شطرنج سیاسی بغرنج یونان و اروپا توسط نیروهای چپ یونان از سوی دیگر، ساخـتـارهـای رهـبـری قـطـب 
ای روبرو کرده اسـت.  سابقه سختی تکان داده و با بحران سیاسی بی داری در اتحادیٔه اروپا را به قدرتمند سرمایه

ویـژه در  پرسی حّساس و تـاریـخـی، بـه دار این همه حزب تودٔه ایران با در نظر گرفتن پیامدهای مهم و دامنه
ت
ّ
پرسی  های اروپا و به پیکارهای پیِش رو در اسپانیا و پرتغال و ایرلند، این همه ارتباط با امیدبخشی به دیگر مل

پرسی روز یکشنبه  در همه“ نه“داند. به باور ما، هر رأی  های مشخص و مهم و قابل تعمیمی می را حاوی درس
مّتحد حامیان نولیبرالیسم و ارتجاع یونان بود و نشان از خـواسـت و ارادٔه مـردم   تیری کارساز به سوی جبههٔ 

  شان برای داشتن یک زندگی شایسته داشت. در این مبارزه جـبـهـٔه واقـعـی زحمتکش یونان در پیشُبرد مبارزه
مبارزه برای دستیـابـی ” یونان:  ١٩توانست وجود داشته باشد. به قول آندریاس کالوس، شاعر قرن  سّومی نمی

روشنی بـه نـمـایـش  ها را به ، و مردم و زحمتکشان یونان این خصلت“ طلبد به آزادی، فضیلت و شجاعت می
  .اند گذاشته

ها و شعارهای مبرم عـمـوم مـردم و  های اخیر از این دیدگاه که خواست مبارزٔه نیروهای چپ یونان در سال
های سیاسی و اجتماعی بنیادین قـرار داده  ویژه زحمتکشان را در مرکز مبارزٔه راهبردی برای تغییر و تحّول به

است، قابل تأمل و توجه است. به باور ما، جنبش مردمی در یونان و اتحاد نیروهای مـردمـی در ایـن کشـور 
های نولیبرالی شکل گرفته است که امکان تولید و  پیرامون شعار محوری مبارزه با ریاضت اقتصادی و سیاست

ای مهم و تعیین کـنـنـده  رشد اقتصادی سالم را غیرممکن کرده است. به باور ما، مبارزٔه جاری در یونان مبارزه
   .داری را در دسـتـور کـار خـود قـرار نـداده اسـت است اّمآ در مقطع کنونی هنوز هدف سرنگونی سرمایه

مردم یـونـان “  نه”داری، پیام  واقعیت این است که اتحادیٔه اروپا و نهادهای مالی قدرتمند اروپا و جهان سرمایه
های خود برای شکاف انـداخـتـن در صـفـوف  پرسی تاریخی روز یکشنبه را نخواهند شنید و به تالش در همه

مبارزٔه مردم از راه تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی به منظور تحمیل سازش بـه دولـت و بـه شـکـسـت 
کشاندن جنبش مقاومت مردم یونان ادامه خواهند داد. این فشار اهریمنـی تـا حـّدی اسـت کـه بـرخـی از 

بینی آن به سـران اتـحـادیـٔه اروپـا هشـدار  ها و نهادهای جهانی در مورد پیامدهای غیرقابل پیش شخصیت
  .اند داده

های کمونیـسـت و چـپ و  صدا با حزب حزب تودٔه ایران همراه با زحمتکشان یونان و هم
خواه جهان، و با درک ضرورت حمایت از مردم و زحمتکشان یونان و همبستگی با آنهـا،  ترقی

گشای آنـان بـرای دسـت رد  ایستد و از مبارزٔه راه های دشوار در کنار آنان می در این لحظه
داری نولیبرال اتحادیه اروپا، به تحقیر زحمتکشان، به تحـمـیـل  های سرمایه زدن به سیاست

ی کشورشان حمایت می های ویرانگر ریاضت سیاست
ّ
 .کند کشی، و به نقض حاکمیت مل

 
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
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سیاست های اقتصادی رژیم و 

 فروپاشِی تولیِد داخلی 

زدایی در محیط و روابِط کار از زمـان دولـت  سازی و مقررات گرچه خصوصی 
"سازندگی" رفسنجانی آغاز شده بود، اما با اجراِی فاز اول قـانـون "هـدفـمـنـدِی 

، فروپاشِی تولید ملی نـیـز ٨٨ها" از سوی دولِت برآمده از کودتای انتخاباتی  یارانه
شروع شد، و با وصف انتقادهای شدید مسئوالن دولت یازدهم از نحـؤه اجـرای 

نژاد، بـعـد از تصـدی قـدرت،  ها" در دورٔه دولت منفور احمدی "هدفمندی یارانه
، اجرای فازهـای دوم و سـوم ٩٢مسئوالن دولِت برآمده از مهندسی انتخابات 

پیش بردند. ترفـنـِد  به -نژاد همان شیؤه دولت احمدی به -ها" را "هدفمندی یارانه
آمـیـِز  منظور اجرای این قانون ضدملی در هر دو دولت، ادعای فـریـب معمول به

"کمک به تولید و ایجاد اشتغال" بوده است، که با اجرای فازهای این قـانـون از 
ها نفر از مردم ستم دیده نیز  سوی هر دو دولت، فروپاشِی تولید و بیکاری میلیون

فراهم آورده شد. پیامدهای اجراِی این قانون ضدملی، مانند: فروپاشِی تـولـیـد، 
زدایی در "مناطِق آزاد  ها کارگر، گسترِش فقر، و اینک نیز مقررات بیکارِی میلیون

منظور جذِب سرمایٔه انحصارهای امپریـالـیـسـتـی، انـعـقـاد  و ویژٔه اقتصادی" به
 بار، و حراج منابع ملی کشورمان، که بحث این نوشته است. قراردادهای اسارت

ها پیش از اجرای آن، در مجلس سـرسـپـردگـان بـه  این طرح ضدملی، سال
والیت موردبحث بود، ولی با ترفنِد "کمک به تولید و ایجاد اشتغال"، در زمـانـی 

)، از ٩٣مـاه  اردیبهشـت  ١٨گفتٔه علی ربیعی، وزیر کار (در  اجرایی شد که بنا به
شـد "چـنـدیـن کشـور را  نژاد] مـی سال [دولت احمدی  ٨فروش نفت طی آن 

)، ٩۴تیرمـاه  ٨گفتٔه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی (در  ساخت"، و بنا به
... ۶٠ها "متولدیِن دهٔه  شد برای میلیون میلیارد دالر" می ٩۵٠آوِر " با مبلغ سرسام

طور اساسی حل کرد." بـنـا  زندگی، شغل و مسکن مهیا کرد... و مشکل آب را به
، ٨٩آذرمـاه  ٢٧و  ٩١مـاه  اردیـبـهـشـت ١٨بر گزارش پایگاه خبری بـهـار، 

نژاد، با حضور در تلویزیون، گفت: "در مدت پنج سال یارانـه کـاالهـایـی  احمدی
چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنـج، روغـن و شـیـر 

 ٣٠شوند. ... ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می حذف شده و آن
گیرد." غالمرضا مصباحـی  درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان... تعلق می

مقدم، رئیس کمیسیون مجلس و از موافقان اصلی این طرح، نیز گـفـتـه بـود: 
"سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در مـیـان مـردم شـده 

 است. 
توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاص یـارانـه بـه تـولـیـدکـنـنـدگـان و نـه 

کنندگان نیز از دالیل این امر بوده است. همچنین از اثـرات مـهـم ایـن  مصرف
، بـا ٩٣تـیـرمـاه  ١٣میهن،  طرح از بین رفتن فاصله طبقاتی است." روزنامه هم

ها طی دوره  انتشار نتایج بررسی وزارت اقتصاد، نوشت: "قدرت اقتصادی خانواده
درصد کاهش داشته اسـت. ..." بـا  ٢۵ها  نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه

درصـد  ٢۵بینیم: بـا وجـود  ها، تأکید بر چند نکته را الزم می توجه به این گفته
هـا طـی دوره نـخـسـت اجـرای طـرح  فقط "کاهِش قدرت اقتصادی خانواده

 ٢هـای مـنـطـقـه  برابری بین آپارتمان ۴١ها" و اختالِف قیمت  هدفمندی یارانه
تهران درواقع آپـارتـمـان دارنـد،  ١۵های کسانی که در منطقه  تهران با آپارتمان

های کارگزاران بانک جهانی را برای از بیـن بـردن فـاصـلـٔه  گرایان توصیه واپس
 کنند!  طبقاتی در کشورمان اجرا می

نژاد، دولت "تدبیر و امید" روحانی نیـز  همانند کارگزاران دولت ضدملی احمدی
ها" را با همان ترفنِد "کمک به تولید"  اجرای فازهای دوم و سوم "هدفمندی یارانه

، ٩٢مـاه  بـهـمـن ٧آغاز کرد. برای نمونه: بنا بر گزارش خـبـرگـزاری ایسـنـا، 
هزار میلیـارد تـومـان درآمـد  ۶٣محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: از 

هزار میـلـیـارد  ١٠، سهِم "تولید حداقل ٩٣ها در سال  حاصل از هدفمندی یارانه
کـه  تومان خواهد بود. درواقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد." درصورتی

جـمـهـور  شود که رییس ، نوشت: "دو سالی می٩۴خردادماه  ١۶خبرگزاری مهر، 
وعده داده تا مشکل تولید را حل کند، صنایع و تولید را از رکـود خـارج کـرده و 

های  ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل یارانه

انرژی را جبران کند... اما دریغ که سرابی بیش بـرای تـولـیـد نـبـود. ... در 
عـنـوان  های انتخابات ریاست جمهوری... عدم پرداخت یارانه تولیـد بـه رقابت

ها و انتقادات جدی به دولت قبل و ناموفقی آن در امر حمـایـت  یکی از هجمه
کـنـیـم.  شد." به دو نمونه از آن انتقادهای جدی اشاره مـی از تولید مطرح می

، گفت: "اگـر هـدفـمـنـدی ٩٢ماه  آبان ۶ربیعی، وزیر کار، به خبرگزاری مهر، 
شد  درصدی هم داده می ۵٠گرفت و سهم  ها در مسیر درست صورت می یارانه

های انـرژی قـرار بـود  گونه نداشتیم زیرا با اصالح حامل امروز مشکالت این
تولید راه بیفتد نه اینکه متوقف شود"، و سه سال پیش محمد نهاونـدیـان، در 

، گفت: "یکی از ٩١ماه  بهمن ٢١سمِت رییس اتاق بازرگانی و صنایع، به ایلنا، 
شـد]  هـا اجـرا [مـی اقداماتی که باید در مرحله اول قانون هدفمنـدی یـارانـه

درصد از منابع درآمدی این قانون به بخش تولید بـود کـه هـنـوز  ٣٠پرداخت 
 محقق نشده است."

های اقتصادی رژیـم، تـعـطـیـل شـدن  یکی از پیامدهای ویرانگر سیاست
ها کارگـر بـوده اسـت. یـک عضـو  هزاران کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون

مانده، به روزنامه  علمی دانشگاه اصفهان، در رابطه با مراکز تولیدی باقی هیئت
های صنعتـی مـا [بـا]  حاضر شهرک ،  گفت: "درحال٩۴خردادماه  ١اعتماد، 

کنند. ..." مسعود نیلی، مشاور اقـتـصـادی  چهارم ظرفیت خود فعالیت می یک
هزار نفر بیکار در  ۵٠٠اکنون سه میلیون و  ، گفت: "هم٩۴تیرماه  ٨روحانی، 

، گفت: ٩۴خردادماه  ٢که یک اقتصاددان به ایسنا،  کشور وجود دارد" درحالی
مـیـلـیـون نـفـر جـوان  ١۵میلیون بیکار داریم. ... غالب این  ١۵اکنون  "هم

 اختالف فاحشی بین نرخ
ً
های بیکاری ذکرشـده وجـود دارد.  هستند." مسلما

هـا"، در  نژاد به نحؤه اجراِی "هدفمندِی یـارانـه همانند انتقاد از دولت احمدی
، گفت: "آمـار دروغ بـزرگ ٩٢مردادماه  ١٩رابطه با بیکاری نیز، علی ربیعی، 

شـود."  است. ... هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محـسـوب مـی
، گزارش داد: "سال گذشته گزارشـی از سـوی ٩۴تیرماه  ١٣خبرگزاری مهر، 

مرکز آمار ایران درباره وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور منتـشـر شـده بـود 
ساز معضالت بازار کـار ایـران  داد... اقدامات نمایشی ... چاره که... نشان می

ها ایراد گرفـتـنـد." بـنـا بـر  نخواهد بود. ... مقامات دولتی بالفاصله به تحلیل
شده توسط مرکز آمـار  ، حاال آمار ارائه٩٣اسفندماه  ١٠گزارش خبرگزاری مهر،

نـژاد،  های سابق آمارگیـری" دولـِت احـمـدی ایران، با استفاده از "همان مدل
یعنی "شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هـم کـار داشـتـه 

حل دولِت "تدبیر و امید" به مـعـضـل  دیگر، راه عبارت شود. به باشند"، تهیه می
هـای سـابـق آمـارگـیـری"  های" بد، استفاده از "همان مدل بیکاری و "تحلیل
 نژاد است.  دولت احمدی

هزار دفترچـه  ۶٠٠، گفت: "با ٩۴ماه  اردیبهشت ٧وزیر کار، به ایسنا، ربیعی،
توانیم ادعا کنیم کـه در سـال  صادر شده است می ٩٣بیمه اجباری که سال 

 ١٣که خبرگزاری مهر،  هزار شغل خالص ایجاد کردیم" درصورتی ۶٠٠گذشته 
تـا بـهـار  ٩٣دهند در فاصله بهـار  ،  گزارش داد: "آمارها نشان می٩۴تیرماه 

هزار نفـر نـیـز  ١١٧ها  تنها تعداد بیکاران کم نشده بلکه به تعداد آن امسال نه
 افزوده شده است." 

فـقـر در  ، خـط٩٣ماه  دی ١٧های مهر و ایلنا،  های خبرگزاری بنا بر گزارش
 ١٨حال، ایسـنـا، هزار تومان است و درعین ۴٠٠میلیون و  ٣کشورمان معادل 

هـزار  ٧١٢درصد کارگران حقوق حـداقـلـی"  ٨٠" ، گزارش داد:٩٣اسفندماه 
"کارفرمای شرکت پیمانکاری ثمین صنعت فردان به گیرند.  تومان در ماه را می

میلیون تومان بدهی دارد."  ٨تا  ٣ونقل پاالیشگاه حدود  هر کارگر بخش حمل
های صنفی کارگران کشور، در  رییس تشکل دولت ساخته کانون عالی انجمن

، گفت: "از وضعـیـت ٩۴تیرماه  ١٣مقام "نماینده و مدافع" حقوق کارگران، در 
گاهیم و تأکید داریم که نباید کارفرمایـان را در شـرایـط  کارفرمایان به خوبی آ

 فعلی تحت فشار قرار داد." 
 –گـیـرِی اقـتـصـادی طـورکـلـی سـمـت های اقتصادی دولت، و به سیاست

کـه  -فقیه، در نقطه مقابل منافع اکثریت مردم میهن ما اجتماعی رژیم والیت
حال، صنعتگران و سرمایه  کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه

رد و متوسط را شامل می
ُ
ویـژه بـرنـامـه  ها، بـه قرار دارد. این سیاست -شود خ

نابودی تولید داخلی، رشد واردات و نیز تقویت پـیـونـد  آزادسازی اقتصادی، به
 اند.   رژیم با سرمایه جهانی و امپریالیسم منجر شده
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سه باب خانه تاریخی شیراز [از زمره آثـاری 
که در فهرست میراث فرهنگی و ملی ایران 
قرار داشتند] توسط افراد خودسر... تخریب 
شد." معاون سازمان میراث فـرهـنـگـی در 
این رابطه اعتراف کرد، نیروی انـتـظـامـی، 

العملی  بسیج و مقامات قضایی حتی عکس
 به این تخریب نشان ندادند.

های تاریخی کـه مـیـراث  تخریب مکان
های تمدنی ایران اسـت،  فرهنگی و از جلوه

منحصر به شیراز نیست. خطر تخریب معبد 
هایی  آناهیتا در کنگاور، خطر نابودی بخش

از بازار تاریخی تبریز، عدم رسیدگی بـه دژ 
بابک در کلیبـر و فـرسـایـش ایـن بـنـای 
تاریخی، نشست زمین در اطـراف تـخـت 
جمشیـد و خـطـرات آن بـرای یـکـی از 

المللی،  های ملی و بین بهاترین میراث گران
سرقت و چپاول اشیاء و کشـفـیـات مـهـم 

صـالح، از دیـگـر  باستانی در اورامان کردستان و عدم پیگیری آن از سـوی مـراجـع ذی
های  طورمستقیم از نوع نگاه و دیدگاه سران رژیم و سیاست آیند که به شمار می هایی به نمونه

شوند. سالیانه میلیاردها تومـان از ثـروت  مانده و ضدملی حاکمیت ناشی می فرهنگی واپس
گیرد و شماری از مسئوالن معمم  نام فعالیت فرهنگی دراختیار نهادهای زائد قرار می ملی به 
یـی  شوند". اما بودجـه مند می فقیه از این "خوان رنگین بهره ای] و وکالی رژیم والیت [عمامه

های تخصصی برای حفاظت از میراث ملی و فرهنگی و نیز نشر کتاب و ترجمه و  به سازمان
فـقـیـه اسـت کـه بـا  گیرد. این رژیم والیت های هنری از موسیقی تا فیلم، تعلق نمی آفریده
 بار بوده و است! های خود برای فرهنگ ملی امروز و فردای میهن ما فاجعه سیاست

 
 فقیه در صنعِت نفت ملی ایران سیاسِت رژیم والیت

 ۵“میان جمهوری اسالمی و کشورهای “  تفاهم لوزان“زمانی پس از اعالم  فاصلٔه اندک به
مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران اعالم کردند، طرح تغییِر اساسـنـامـٔه ایـن  ،”١عالؤه  به

اتمام رسیده است. تغییِر اساسنامٔه شـرکـت  به -های گسترده بعد از رایزنی و مشورت -شرکت
هـا  یی مرتبط با تغییر و اصالح قراردادهای نفتی و بازگشودِن دروازه ملی نفت، درواقع، برنامه

ای از اعالم این خبر نگذشته بـود  برای ورود انحصارهای امپریالیستی است.  زمان طوالنی
های همگانی گزارش دادند، مجلس طرح تغییِر اساسنامٔه شرکت ملی نفت ایـران  که رسانه

مـاه امسـال، نـوشـت:  فـروردیـن ١٨را در اولویت کار خود قرار داده است. خبرگزاری مهر، 
"مجلس شورای اسالمی در حالی بررسی طرح اساسنامٔه شرکت ملی نفت را در دسـتـورکـار 

خـاطـر واهـمـه از کـاهـش  سال وزارت نفت از ارائه این اساسنامه به ٢٧قرار داده است که 
طور حتم بایـد  کرد. ... برای ارائه اساسنامه شرکت ملی به مجلس، به اختیارات خودداری می

شد. ... اینک نمایندگان مـجـلـس ایـن  وظایف حاکمیتی این شرکت از اساسنامه حذف می
 تصویب برسد." اند تا به صورت طرح به مجلس ارائه داده اساسنامه را به

همزمان با این اقدام مجلس شورای اسالمی، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، 
گذاری  با صدور دستورهایی ویژه، برنامٔه افزایش ضربتِی تولید و صادرات نفت و جلب سرمایه

ماه، گزارش داده بود: "وزیر نفت با صـدور  فروردین ١٩خارجی را اعالم کرد. خبرگزاری مهر، 
سـازی تـمـامـی  المللی شرکت ملی نفـت... خـواسـتـار آمـاده دستوراتی به مدیریت امور بین

هـا شـده  منظور افزایش صادرات نفت کشور درصورت تعلیق کامل تـحـریـم ها به زیرساخت
ها و افزایش ظرفیت تولـیـد  است. ... در کنار دیپلماسی انرژی، آغاز مذاکرات نفتی با خارجی

های اخـیـر و هـمـزمـان بـا  شود." در طول هفته گذاری عملیاتی می نفت و... جلب سرمایه
اند. در همـیـن حـال،  ها با انحصارهای بزرگ نفتی گسترش پیدا کرده مذاکراِت وین، ارتباط

ای هـمـچـون  های بـزرگ نـفـتـی المللی اعالم کردند، شرکت های داخلی و بین خبرگزاری
بریتیش پترولیوم و شل، در ابتدای صِف انحصارهای نفتی بـرای حضـور در بـازاِر ایـران، 

هایی با شل و بریتـیـش  اند. مذاکره خصوص در بازاِر صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی ایستاده به
های نفت و گاز انجام شده است. هـمـچـنـیـن  تر به صنایع و میدان پترولیوم برای ورود سریع

شـان را بـرای  توتاِل فرانسه، انِی ایتالیا و چند شرکت آلمانی، اتریشی، و دانمارکی، آمـادگـی
اند.  اند و مقدمات آن را فراهم ساخته حضور در بازاِر نفت، گاز، و پتروشیمی ایران اعالم کرده

هـای  های دیگر از شانِس حضور در عـرصـه های آمریکایی بیش از شرکت بین، شرکت دراین
مـاه،  اند. خبرگزاری رویتر، اوایل فـروردیـن "پرسود و حساس" صنعت نفت ایران برخوردار شده

در گزارشی یادآور شده بود که، سال گذشته، در مجمع جهانـی اقـتـصـاد، بـرگـزارشـده در 
گذاری در بخش انرژی  های ارشد حکومتی ایران، غرب را به سرمایه سویس، مقام“  داووس“

های نـفـتـی آمـادٔه حضـور در  ای، کنسرن ایران دعوت کرده بودند. ... با حل مسئلٔه هسته
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بـار و  فقیه: فاجـعـه سیاست فرهنگِی رژیم والیت
 گرایانه واپس

های رژیم درعرصٔه فـرهـنـگـی،  که بر اثر سیاست درحالی
نویسندگان، مترجمان، و کوشندگان هنری و فرهنگی میهن 

رویند و مـمـیـزی [سـانسـور]  های فراوانی روبه ما با مشکل
هـای هـنـری  همچنان مانع از انتشار کتاب و دیگر آفـریـده

های هنگفتی از بـودجـٔه کشـور در اخـتـیـار  گردد، مبلغ می
های مذهبِی وابسته به حکومت زیـر  نهادهای زائد و مؤسسه

 گیرد. نام فعالیت فرهنگی قرار می
چندی پیش یکی از ناشران متعهد ضمن انتقاد از ِاعـمـاِل 

نـوع   سانسور و ممیزی از سوی وزارت ارشاد، به پیامـد ایـن
یی که حتی  ها اشاره کرد و اعالم داشت که، در برهه سیاست

های کالسیکی مانند لیـلـی و مـجـنـون  مجوز انتشار کتاب
صادر نشد... در دولت جدید با تغییر اندکی در ممیزی، اجازٔه 

مایه و تهی از اندیشه  شده اما انتشار آثار میان نشر آثاری داده 
و ضعیف را شاهدیم که تأثیر اعمال سانسور و عواقب آن را 

زمـان، ریـیـس اتـحـادیـه نـاشـران و  سازد. هـم آشکار می
تیرماه، اظـهـار  ١فروشان تهران نیز به خبرگزاری مهر،  کتاب

داشت: "مسئله ممیزی از مشکالت اصلی و کالن عـرصـه 
هـای  آید." در سالیان اخـیـر مصـوبـه شمار می نشر کشور به

هایی اساسی به هنر و  شورای عالی انقالب فرهنگی، صدمه
اند و به مانعی در راه خالقیت هنرمندان  فرهنگ وارد ساخته

 اند.   و نویسندگان بدل شده
مقابله با تهاجم فرهنگی و سـیـاسـت اشـاعـٔه فـرهـنـگ 

اند که فـقـط و فـقـط  هایی والیی، در واقع برنامه -اسالمی
ها و اشخاص حـقـیـقـی و  سودهای کالن به جیب موسسه

هـایـی پـوشـش  کنند. چنین برنامـه حقوقی معین سرازیر می
  نام فعالیت فرهنگی ای به  سوداگری و سودجویی

ً
اند. مـثـال

یی با نام پرطمـطـراق  در اوایل خردادماه سال جاری جشنواره
"جشنوارٔه مصرف کاالهای فرهنگی با الگوی... اسالمـی" و 

افزار ایرانی اسالمی" برگـزار شـد. مـعـاون  "نمایشگاه نوشت
هـای  اجرایی این جشنواره اعالم داشت: "یکی از سـیـاسـت
رهـبـری  کلی نظام اسالمی ما باتوجه به تأکیدات مقام معظم

ویژه فـرهـنـگ  های مختلف به موضوع خودکفایی در عرصه
است. ... بنابراین باید کاری کنیم تا این کاالهـا [کـاالهـای 
فرهنگی] برگرفته از الگوی اسالمی... باشد. اگر از هـمـان 
ابتدا کودکان را با فرهنگ اسـالمـی [بـخـوان: فـرهـنـگ 

فقیهی] آشنا کنیم و در مقابـل هـجـمـه فـرهـنـگـی  والیت
پـذیـری کـمـتـری خـواهـنـد  مقـاومشـان کـنـیـم، آسـیـب

 ].٩۴خردادماه  ۵داشت" [خبرگزاری مهر، 
ها میلیون تومان صرف بـرگـزاری  شده، ده مطابق آمار ارائه

این جشنواره شده است که سرنخ آن به بنیادهای انـگـلـی و 
ای از قبیل موسسه پژوهشی خمـیـنـی  های مذهبی مؤسسه

شـود.  وابسته به مصبـاح یـزدی و مشـابـه آن خـتـم مـی
نام مقابله بـا  های انگلی و غارتگر به  که این مؤسسه هنگامی

زدنـد،  جـیـب مـی  هـای کـالن بـه "هجمه فرهنگی" پـول
خردادماه، گزارش داد: "بافت تاریخی و  ٢۵خبرگزاری ایرنا، 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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تـر، و حـق تشـکـل  شان به مزد بهتر، شرایط کاری سالـم آنان، مایٔه دستیابی
 .ترین اتحادیه زنان و دختران در بریتانیا گردید بزرگ

تر  های کارگری در جنبشی گسترده این حرکت، آغازی برای پا گرفتن اتحادیه
کشـان  ور بودند، بلکه همه زحمت فقط کارگرانی که صنعتگر یا پیشه و  مدافع نه

شان نیز بـود،  شد. مبارزه آنان تنها برای خودشان نبود، بلکه برای بهبود جامعه
شان دستی در برپـا کـردن  بنابراین از پشتیبانی بسیاری از آنانی که در پیرامون

 .مند شدند جنبشی اجتماعی داشتند، بهره
از  -که من یکی از اعضای آن هسـتـم -اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا

اینکه با چنین سنتی پیوند دارد بسیار سربلند است. امروز ضروری است که  بار 
کشی  های زنان و کودکان بر اثر تحمیل سیاست ریاضت دگر مصائب و بردباری

گاهی همگان برسانیم.  درصد اعضای ایـن   ٧۶و کاهش خدمات دولتی را به آ
وپـرورش از  دهند. اگرچه کارکنان آموزش اتحادیه را زنان و دختران تشکیل می

ساِل دستمزد، ارزش واقعی  به فقِر دستمزد در رنج نیستند، اما ثابت ماندن سال
  مزد آموزش و شأن و منزلت این حرفه را فرسوده است.

دهـیـم،  ما آموزگاران همچنین در برابر خردساالنی که به آنان آمـوزش مـی
که دولت ائتالفی سر کـار آمـد  احساس مسئولیتی عمیق داریم. از آن هنگامی

کار کنونی  بینوایی در میان خردساالن رشد یافت و در زمامداری دولت محافظه
کشی را باوجود کاهش درآمدهـا هـمـچـنـان  که مصمم است سیاست ریاضت

 .گیرتر خواهد شد پیش براند، بیشتر و همه به
میلیارد پوند از خدمات   ١٣های دولتی برای کاهش  با ادامه پیاده شدن طرح

های کشور، بسیاری از  رفاه اجتماعی و اعتبارهای مالیاتی از بینواترین خانواده
کنند که شرایط از این هم بدتر خـواهـد شـد. ادامـه  بینی می ها پیش آموزشگاه

تر حقی ملی برای همه مـادران  ها برای کودکان، که پیش یافتن فرسایش یارانه 
ها را در تـنـگـنـا قـرار داده اسـت.  رفت، اکنون بسیاری از خانواده بشمار می

هـای  اند که بیشترین سنگینی این سـیـاسـت بینواترین و ندارترین افراد  جامعه
کشـی بـر  هـای ریـاضـت کشند. برآمد سـیـاسـت کشی را بر دوش می ریاضت
پذیر اسـت. آمـوزگـاران  های آموزشی، ویرانگر و بسیار آشکار و تشخیص کانون
یابند که ناچارند همراه خود بـرای کـودکـان گـرسـنـه خـوراک بـبـرنـد.  درمی

شان آشنایی نزدیک دارنـد، از  آموزان که آموزگاران با محرومیت دانش ازآنجایی
گاه گیـرنـد،  خود را بسیار جدی می  آنان وظیفه رهنمونی .اند معضل فقر بسیار آ

هـا  لیکن موردتوجه قرار دادن نابرابرِی گسترده در جامعه نباید وظیفه آموزشگاه
رونـد، آنـانـی کـه در  باشد. کودکان و جوانانی که گرسنه به آمـوزشـگـاه مـی

پـول بـا  کنند و در خانوارهای کـم دستان زندگی می های مسکونی تنگ مجتمع
 رود و باید باشد، ندارند.  گونه که انتظار می سازند، توان آموختن، آن روزمرگی می

آید باید انـجـام  وپرورش کودکان برمی هر کاری که از آموزگاران برای آموزش
مـداران  کنند. هر کاری که از سیاسـت دهند، و تردیدی نیست که این کار را می

بـرای  کننـد. آید باید انجام دهند، اما این کار را نمی برای از بین بردن فقر برمی
مان به پایان دادن به فقر کـودکـان را  اینکه کودکان کامیاب شوند، ما پایبندی

دهـد. در هـفـتـه  باید بازنگری کنیم. در عوض دولت خالف آن را انجـام مـی
گذشته دولت اعالم کرد که مصوبٔه فقرزدگِی کودک را دور خواهـد انـداخـت و 

کند. تردیدی نـیـسـت کـه  ها برای کاهش فقر کودکان را رها می پیگیری هدف
این دولت برآن است که از مسئولیتش در سرپرستِی خدمات رفاهـی کـودکـان 

رسد از اینکه خط فقر به همان دورانی کـه  نظر می شانه خالی کند. همچنین به
ساز در زمان سلطنت ملکه ویکتوریا تجربه کردند بـازگـردد، ابـایـی  زنان کبریت

در زمان انتخابات سراسری، کارزاِر پایبـنـدی بـه  .ندارند و خوشنود هم هستند
رویـنـد و  وپرورش، پیرامون شرایطی که آموزگاران بـا آن روبـه خدمات آموزش

چگونگی برآمد فقر کودک بر توانمندی یادگیری کودکان، به بسیج مردم دسـت 
زد. شماری دکه و سکوهای سخنرانی خیابانی در سرتاسر انگلستان و سرزمین 

کار بریتانـیـا  ویلز در باختر بریتانیا و حتی در حوزٔه انتخاباتی نامزد حزب محافظه
رو شدند و مورد پشتیـبـانـی  های ما با استقبال گرمی روبه برپا گردیدند. خواست

 .مادران و پدران، آموزگاران و دیگر شهروندان قرار گرفتند
مان را گرامی بداریـم.  ساز در تاریخ مهم است که ما سهم سزاوار زنان کبریت

انداز دستیابی به عدالـت  تنها برای خود به پیکار روی آوردند، بلکه چشم آنان نه
تر کردند. این سنتی است بسیار مـهـم و  اجتماعی را با این حرکت خود گسترده

کـنـم. جشـن بـزرگـداشـت زنـان  منطبق با دوران ما و من به آن افتخـار مـی
داشـِت شـهـدای  ساز باید بخشی از گذراندن تابستان ما همراه با گرامی کبریت

و   ١٨٣٣های کارگـران کشـاورزی در سـال  تأسیس یکی از نخستین اتحادیه
 .جشنوارٔه کارگران معدن شهر دورَهم در انگلیس باشد

وارشـان  آفرینی این زنان دلیر باید جشن گرفته شود و نـقـش نـمـونـه حماسه
 .ویژه در وضعیت کنونی، سرمشق قرار گیرد برای همگان، به

سـاز شـادکـام  کنندگان در روز جشن زنان کـبـریـت امیدوارم که همه شرکت
 .شوند

در احترام و همبستگی با زناِن کارگر 

 ، زنانی که جهان را تغییر دادند!“ساز کبریت”

نویِس جنبش کارگری، نویسنده  به قلم: خانم دکتر لوئیز رو، تاریخ
 “ساز زنان کبریت”گذار و سازماندٔه جشنوارٔه  و بنیان

 
وهفتمین سالگرد حرکتی است در بـخـش خـاوری  صدوبیست  این تابستان،

آخر دنیـا را  زن و دختر جوان، دست  ١۴٠٠شهر لندن که در جریان آن، بیش از 
 ١٨٨٨در سـال “   برایانت و براینت و مایز” به لرزه درآوردند. کارخانه تولید کبریت 

 .نامی آشنا و بسیار پولدار بود
کارگران این کارخانه، که از تشکیِل اتحادیه بازداشـتـه شـده بـودنـد، چـنـان 

بـردنـد. ایـن  گرفتند که شماری از آنان از گرسنگی رنج مـی دستمزد ناچیزی می
کاستی از واقعیِت اقتصاِد فروبرنده [اقتصاِد ثروت از   کم درستی نمونٔه بی پدیده به

انـگـارِی  توجهی و سهل باال به پائین، یا نظریٔه اقتصاِد فروبارشی] امروز است. بی
ها و دخترهای جوان کارگر را بـا خـطـر نـاخـوشـی کشـنـده و  کارفرما، این زن

کـرد [در ایـن  رو مـی روبـه (”Phossy jaw”)های فسفری   فرسای آرواره جان
شوند،  شدت عفونی و زرد می های مبتالیان به آن به ها و لثه بیماری، ابتدا دندان
شوند، و درصورت عدم معالـجـه، بـه  های مغزی منجر می و درنهایت، به صدمه

هـای صـنـعـت  شد]. این بیماری، در کـارخـانـه مرگ دردناِک بیمار منتهی می
در تـابسـتـان   سازی و کار با فسفر، در سده هجده و نوزده، متداول بـود. کبریت

کار  خواستند در چنین شرایطی به این زنان و دختران کارگر دیگر نمی ١٨٨٨سال 
تن از هـمـکـاران او   ١۴٠٠خود ادامه دهند. پس از اخراج یکی از کارگران زن، 

درنـگ  دست از کار کشیدند و از کارخانه همچون یک تن واحد خارج شدند و بـی
ها  با تشکیِل صف دست به اعتصاب زدند. پلیس به منطقه یورش آورد،و  روزنامه

آمیز" زنان در فراموش کردن جایگـاه خـود بـه  هم  از رفتار "ناشایست" و "توهین
مـانـدنـد و  کنندگان استوار در اقـدام خـود بـاقـی زنی پرداختند. اما اعتصاب قلم
سوی ساختمان پارلمان راهپیمایی و تـوجـه نـمـایـنـدگـان پـارلـمـان را بـه  به

ازاین اعتصـاب پـیـروزمـنـدانـه، بـه  کارگران پس .های خود جلب کردند خواست
ترین اتحادیه زنان و دختران در کشور دست زدند، کـه درنـهـایـت،  تشکیل بزرگ

کشـی از خـود  بخش صدها هزار تن دیگر در مبارزه متشکل برضـد بـهـره الهام
باکی، خودبودگی، و کرداری ستیهنده، بـا  این زنان و دختران کارگر، با بی.شدند
جمعی پول برای خریدارِی کـاله  آوری دسته ای رنگین و جمع های ابتکاری جامه
کـار بـردن  فروشی و بـه های کاله های بسیار بزرگ از فروشگاه“ َپر” شده با  تزیین

را   ١٨٨٨های  سنجاق کاله (در مواقع ضروری)، همٔه "ازمابهتران" پیش از سال
های طنزآمیز [کارتـونـیـسـت]  امسال، مارتین روسان، طراِح نقش آبرو کردند. بی

ای برای جشنواره کشیده اسـت کـه چـکـیـدٔه  روزنامٔه مورنینگ استار، کار ویژه
همواره موردستایـش و مـهـرورزی  -حرکت زنان و دختران پرشور و متهوِر کارگر

 -شان و نه همیشه موردستایش و مهرورزی نظام حاکـم های سنخ همتایان و هم
ساز نخستین بار در سـال  جشنواره زنان کارگر کبریت  در آن گنجانده شده است.

سـاز از سـوی پـارلـمـان  برگزار شد. از آن زمان فداکاری این زناِن تاریـخ ٢٠١٣
رسمیت شناخته شده است. درجریان این جشنواره، کـه در کـاروانسـرایـی در  به

شود، نقِش زنان کبریت ساز و همٔه زنـان  لندن برگزار می“  کانینگ تاون” منطقه 
های سوسیالیستی فمینـیـسـتـی مـبـارزه  و مردانی که امروز برای آزادی و ارزش

خواهی، بـزرگ داشـتـه  کنند، از سوی فعاالن عرصٔه مبارزٔه کارگری و عدالت می
 شود. می

 
 “ساز کبریت”چگونگِی پیدایِش جشنوارٔه زنان کارگر 

تنها برای حقوق خود، بـلـکـه بـرای گشـودن  ساز نه زنان کبریت
یعـنـی سـنـت  -تری از عدالت اجتماعی در جامعه انداز وسیع چشم

مبارزه  -افتخارآمیزی که جنبش کارگری امروز نیز بدان پایبند است
 کردند. می

 نوشته: خانم کریستین بلوور، دبیرکل اتحادیٔه  معلمان انگلستان
در ناحیه خاوری لندن  ''ساز زنان کبریت''تیرماه) جشنوارٔه  ١٣ژوئیه/  ۴امروز (

ای در  یافته مناسبت بزرگداشت اعتصاِب سازمان آغاز خواهد شد. این جشنواره به
سبب زورگـویـی مـدیـریـت  زن به  ١۴٠٠میالدی است که در آن   ١٨٨٨تابستان 

آمـیـز دسـت از کـار  سازی و شرایط کاری هولناک و مـخـاطـره کارخانه کبریت
 Bryant“[ براینت و مایـز” سازی  زنان و دخترانی که در کارخانه کبریت .کشیدند

and & Mays کـردنـد بـه   ]، واقع در بخش خاوری شـهـر لـنـدن، کـار مـی
ها دست زدند و با سرودخوانی به دستـمـزدهـای  ای نمایشی در خیابان پیمایی راه

شد افشاگری کردند. نیرو و همبستگی مـیـان  ای که با آنان می ناچیز و بدرفتاری
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هـای  های سیاسی کشورمان قرار داد و ازجملـه دربـارٔه عـامـل درجریان تحول
ای میان جمهوری اسالمی ایـران و گـروه  اصلی مؤثر در روند مذاکرات هسته

وگو کرد، و دو طرف در ارتباط با اوضـاع بسـیـار  گفت ”١عالؤه  به ۵“کشورهای 
شان را بیان کردند. نـمـایـنـدٔه رهـبـری  خطرناک و پیچیده در خاورمیانه نگرانی

هـا در طـرِح  حزب تودٔه ایران، تحلیل مشخص حزب دربارٔه بازچـیـنـِی ُمـهـره
گیرِی فصِل  خاورمیانٔه جدید را تشریح کرد و در مورد اینکه همه شواهد بر شکل

 جدیدی در روابط میان آمریکا و رژیم دین
ً
 -سـاالر ایـران داللـت دارنـد ماهیتا

های سیاسی خاورمیانه  ها در تحول آن“  همزیستی متقابل” روابطی که متضمِن 
توجه داد. او یادآور شد که، آمریکا به این دلیل که با استـفـاده از اهـرم  -است
ی ایران را بـه گـروگـان خـود درآورده  تحریم

ّ
های گستردٔه اقتصادی اقتصاِد مل

باال را دارد. از سوی دیگـر، رژیـم  است، در این رابطٔه تازه طرفی است که دست
حّتی در چـارچـوب  -والیی ایران حاضر است که از هر راه و به هر وسیلٔه ممکن

در زمـیـنـٔه حـفـظ مـنـافـع   عهده گرفتن نقشی ویژه نقشٔه خاورمیانٔه جدید و به
برای تداوم بقای خودش استفاده کند، ضـمـن  -متحده در این چارچوب ایاالت

دهد. نـمـایـنـدٔه  های خود علیه مردم ایران همچنان ادامه می اینکه به سیاست
حزب در ادامه گفت که، همٔه شواهد موجود حاکی از آن است که آمـریـکـا در 

تواند شریکی  اش به این نتیجه رسیده است که رژیم ایران می سیاست راهبردی
باشد. نمایندگان دو حـزب بـرادر در “  نقشٔه خاورمیانٔه جدید” کلیدی در اجرای 

های همکاری متقابل گفتگو کردند و بـر  رابطه با تعمیق روابط و گسترش عرصه
قرارهای ضروری تأکید ورزیدند. در این نشست، پیام همبستگی کمیتٔه مرکـزی 

کل به هیئت نمـایـنـدگـی  مان خطاب به نمایندگان بیست حزب ودومین کنگرٔه آ
کل تقدیم شد.  در سومین روز برگزاری کنگره، نمایندگان بـا دقـت در  رهبری آ

زیست، و  های مختلف سندهای کنگره که به مسئلٔه قبرس، محیط زمینٔه جانب
های مؤثر در مقابله با چالش جدی آتی برای قبرس مرتبط بودنـد  ضرورت اقدام

ودومـیـن  پرداختند، و درنهایت، در رابطه با قطعنامه سیـاسـی بـیـسـت  به بحث
کل به بررسی پرداختند. تدوین قطعنامه سیاسی کنگره بر مـحـور سـه  کنگره آ

کل مشخصه“مایٔه عمدٔه  بن کل و چگونگی تعامل بـا جـنـبـش “، “ های ویژٔه آ آ
کل در پیش“، و “ ای قبرس توده َروِی مبارزه برای سوسیالیسم در  پیشنهادهای آ

هایی بسیار مهم و عمیق بین نمایندگان کنگره تـبـدیـل  به عرصٔه بحث“  قبرس
های تشکیالتی و ازجمله حداکثر  شد. کنگره همچنین در رابطه با برخی مسئله

های مهم تشکـیـالتـی در حـزب، حـداکـثـر  سن برای در دست داشتن سمت
های قبرس و یـا اروپـا ایـفـای  توانند در پارلمان هایی که اعضای حزب می دوره

های کنگره در سـومـیـن  گیری کرد. بخشی از بحث نقش کنند، بحث و تصمیم
روز برگزاری، به نودمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست قـبـرس اخـتـصـاص 

انگیـز  های خاطره فعالیت  دهه  ٩   یافت که رفیق کیپریانو به این مناسبت دربارهٔ 
 های قبرس، سخن گفت.  کمونیست

عضو کمیتٔه مرکزی مـنـتـخـب  ١٠۵خردادماه،  ١٧ژوئن/  ٧در روز یکشنبه، 
کنگره در نخستین نشست خود، کمیسیون نظارت و کنترل کمیته مـرکـزی را 

را “  آندروس کیپریانو” انتخاب کردند. آنگاه نخستین پلنوم کمیتٔه مرکزی، رفیق 
کل” مقام دبیرکلی حزب  به  ١٢های خود،  انتخاب کرد. پلنوم در ادامه نشست“  آ

تن را از میان اعضای کمیتٔه مرکزی به عضویت دفتر سیاسـی و هـمـچـنـیـن 
هیئت اجرائیٔه کمیتـه مـرکـزی حـزب انـتـخـاب کـرد. درجـریـان بـرگـزارِی 

کِل،  بیست هـای  مان با نمایندگان حـزب هیئت نمایندگی حزبودومین کنگره آ
خواه ازجمله از سودان، سوریه، اردن، بحرین، لبـنـان،  چپ، کمونیست، و ترقی

اسرائیل، کردستان، اوکراین، فدراسیون روسـیـه، چـیـن، اسـپـانـیـا، یـونـان، 
های دوجانبه و چندجانبه داشت و در ایـن دیـدارهـا دربـارٔه  النکا دیدار سری
نظر شد و قـرارهـای ضـروری بـرای  وگو و تبادل های موردعالقه، گفت مسئله

 گسترش و تعمیق روابط موردبررسی قرار گرفت.
 

ودومین  بیستهیئت نمایندگی حزب توده ایران در 
 “ آکل” حزب زحمتکشان مترقی قبرسکنگرٔه 

آید، امید از چپ  قدرت از مبارزه می”
 “خیزد برمی

آنـدروس “دعوت رفـیـق  هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به
کل“، دبیرکل “ کیپریانو (حزب زحمتکشان مترقی قبرس)، در کـنـگـره ایـن “  آ

خردادماه، در نـیـکـوزیـا،  ١٧تا  ١۴حزب قدرتمند قبرس که در خالل روزهای 
حـزب و سـازمـان سـیـاسـی  ۵٣پایتخت قبرس. برگزار شد، شرکـت کـرد. 

خواه از سراسر جهان، ازجمله حزب کمونیست کـوبـا،  کمونیست، چپ، و ترقی
حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست چین، مهمان رسـمـی ایـن کـنـگـره 

 های کمونیست خاورمیانه در این همایش شرکت داشتند. بودند. اکثر حزب
در مراسم ویژٔه روز گشایش کنگره، رفیق آندروس کـیـپـریـانـو در دیـدار بـا 

آمد گفت و برای قبول دعوت  مان، به ایشان خوش نمایندٔه کمیته مرکزی حزب
رهبری حزب برادر به شرکت در این کنگره از ایشان تشکر کرد. در این مراسم، 
هیئت سیاسی حزب برادر، رفقا: کوستاس کریستادولیدس، مسـئـول شـعـبـٔه 

کـل در پـارلـمـان قـبـرس،   روابط بین المللی، استفان استفانو، سخنـگـوی آ
کورکوس لوکایدوس، سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزب، نئوکلیس سیلیکیوتیس، 

کل در پارلمان اروپا، نیز شرکت داشتند.  وزیرکشور سابق و نمایندٔه آ
جمهور کنـونـی قـبـرس و  مراسم گشایش رسمی کنگره که با حضور رئیس

کل و رئـیـس“ دیمتریس کریستوفیاس“رفیق  جـمـهـور  ، دبیرکل پیشین حزب آ
های سیاسـی اصـلـی  های رهبری همٔه حزب قبلی قبرس، و نیز حضور هیئت

شد، با سخنان رفیق نیکوس ایوننو، عضو هیـئـت سـیـاسـی  قبرس برگزار می
کل، آغاز شد. کـنـگـره ابـتـدا بـه تـرکـیـب هـیـئـت رئـیـسـٔه  کمیتٔه مرکزی آ

رئـیـسـه در  ودومین کنگره رأی داد، و پس از قرار گرفتن رفقای هیـئـت بیست
شان، سخنرانی سیاسی گشایش کنگره را رفیق آنـدروس کـیـپـریـانـو،  جایگاه

اش، از  دبیرکل محبوب حزب، آغاز کرد. رهبر حزب برادر در آغاز سـخـنـرانـی
جمهور قبرس، در مراسـم  ویژه رئیس شرکت سیاستمداران برجستٔه قبرس، و به

شوخی گفت که، امـیـدوار اسـت  ودومین کنگره تشکر کرد و به گشایش بیست
دلیِل حضورشان در کنگره، او از انتقادهای ضـروری بـه  که آنان فکر نکنند به

کل نسبت به آن نظر انتقادی و مخالـف  سیاست های جاری دولِت قبرس که آ
هـای  دارد، اجتناب خواهد کرد. در خاتمه مراسم گشایـش کـنـگـره، هـیـئـت

کـل و بـا  نمایندگی حزب های مهمان، در ضیافت شامی که از سوی رهبری آ
شرکت دبیرکل و اعضای هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب بـرادر سـازمـان 

یادماندنِی این ضیافـت، اجـرای  های به داده شده بود، شرکت کردند. از بخش
اصـرار  بـه -موسیقی فولکلور قبرس بود که در بخشی از آن رفیق کـیـپـریـانـو

ترانٔه فولکلوریک قبرسِی مشهوری را همراه با ارکستر اجـرا کـرد، و  -مهمانان
رفیق نئوکلیس سیلیکیوتیس نیز با اجرای رقص سنتی قبرس، او را همـراهـی 

درنـگ  هـای بـی ها و چـالـش کرد. در روز دوم برگزاری کنگره، بررسِی مسئله
 -روِی مردم و نیروهای سیاسی این کشور اقتصادی، اجتماعی و سیاسِی پیِش 

هـای اصـلـی بـودنـد. یـکـی از  بـحـث -شده به کنگره بر پایٔه سندهای ارائه
هـا  های بارز این کنگره، شرکت چشمگیِر جوانان قبرس در این بحـث مشخصه

زیسـت و  ای بود که همٔه نمایندگان به مسئلـٔه مـحـیـط و همچنین توجه ویژه
آمیز و مبتنی بر مذاکره مسئله اشغال نیمٔه شمالـی  چنین ضرورِت حل صلح هم

هـای کـمـونـیـسـت  قبرس از سوی ترکیه داشتند. نمایندگان برخـی از حـزب
هـای  کننده، ازجمله از چین، ترکیـه، فـلـسـطـیـن، و اوکـرایـن، پـیـام شرکت

شان را خطاب به نمایندگان ارائه کردند. استقبال پرشور نماینـدگـان  همبستگی
از سخنان رفیق پترو سمنکو، دبیرکل حزب کمونیست اوکراین، دربارٔه وضعیت 

گـرای افـراطـی بـا  دلیل کودتای نیروهای فاشیسـت و راسـت دشواری که به
گین  همکارِی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا، و همچنین کوشش های زهرآ

منظوِر ممنوع کردن  امنیتی اوکراین به -های قضائی راستی و مقام دولت دست
ای وابسـتـه بـه آن، بسـیـار  های توده های حزب کمونیست و سازمان فعالیت

چشمگیر بود، و نمایندگان کنگره در پایان سخنرانی رفیق پترو سمنکو با کـف 
شان، با آن ابراز همبـسـتـگـی و  های درپی و برخاستن از صندلی های پی زدن

کل، هیئت نماینـدگـی حـزب احساسات کردند. به مـان در در  دعوت رهبرِی آ
ای بـا رفـقـای  وگوی رسمی دوجانبـه یی، گفت خالل جریان کنگره، در جلسه

های موردعالقٔه دو حزب، بـحـث و  هیئت اجرائیه حزب برادر در زمینٔه مسئله
مان رفقای رهبری حزب بـرادر را  نظر کرد. در این نشست، نمایندٔه حزب تبادل
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ها مهم این است که بدانند شـرایـط بسـتـِن قـرارداد  ایرانند. برای آن
پـیـش  هایی بـه ها چه گام چیست و دولت ایران برای جذب سرمایٔه آن

 در راستاِی این  برمی
ً
و  ”شرایط“دارد. اساسنامٔه شرکت ملی نفت دقیقا

سـازِی  تغییر کرده است که، درنتیجـه، راه بـرای خصـوصـی ”ها گام“
جهت نبود که  گردد. بی وسیلٔه رژیم هموار می صنعت ملی نفت ایران به

هـلـنـدی) و   –مسئوالن انحصارهای نفتی بزرگی مانند شل (انگلیسی
اکسون موبایل (آمریکایی)، با صراحت، هرگونه حضور در صـنـایـع و 

مان را به تغییِر نوِع قراردادها، مشارکت و  های نفت و گاز میهن میدان
برداری، و مالکیت و [سهم داشتن در] تـقـسـیـم  کسِب امتیاز در بهره
فقیه نیز برای تغییـِر نـوِع  های رژیم والیت اند. مقام تولید، وابسته کرده

کـار  بـه های انحصارهای فرامـلـی دسـت  قراردادها در جهت خواست
 اند. شده

هایی معین و  سازِی صنعت ملی نفت ایران به شکل برنامٔه خصوصی
مختلف در دستورکار قرار دارد. رژیم با تغییِر اساسنامٔه شـرکـت مـلـی 

سـازی و  های حاکمیتی از آن، به برنامٔه خصوصی نفت و حذِف وظیفه
دهـنـد و راِه  جلب و جذِب انحصارهای امپریالیستی جنبٔه قانونی مـی

گشایـنـد. رونـمـایـی از نـوِع جـدیـِد  ها را در این عرصه می حضور آن
قراردادهای نفتی، و رایزنی با انحصارهای نفتی آمریکایی و اروپایی در 

سـازِی  اجرا گذاشتن سـیـاسـت خصـوصـی این زمینه، آغازی برای به
 فقیه است! صنعت ملی نفت ایران از سوی رژیم والیت

 
 آبی، خطری که باید جدی گرفت! معضل کم
آبی و کاهِش ذخیرٔه مخازن آب سراسر کشور، به چالشـی  مسئلٔه کم

 کننده تبدیل گردیده است. اساسی و نگران
های همگانی، اوایل تیرماه، اعالم کـردنـد کـه، ذخـایـر آب  رسانه

آبی به تهدیدی برای آینده مبدل  سدهای کشور دوباره منفی شده و کم
 گردیده است و راهکاری نیز برای حل آن در دسترس نیست.

درصد مخـازن  ۴۵ماه، گزارش داد: " اردیبهشت ٢٨خبرگزاری مهر، 
شـده  میلیارد مترمکعب مخزن ساختـه  ٢١٫٩۶سدهای کشور معادل 

اکنون خالی از آب بوده و میزان ذخایر فعلی نیز نسبـت بـه سـال  هم
میلیارد مترمکعب کاهش یافته است." گزارش در ادامـه  ١٢۵٠گذشته 

افزاید: "حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابـتـدای  می
درصـد کـاهـش در  ١۶) تاکنون بـا ١٣٩٣سال آبی جاری (مهرماه 

میلیون مـتـرمـکـعـب  ٨١٠میلیارد و  ٢١مقایسه با سال آبی گذشته به 
 ٧۵٠میـلـیـارد و  ٢۵رسیده است که این میزان در سال آبی گذشته، 
های داخلـی، اوایـل  میلیون مترمکعب بود." از سوی دیگر، خبرگزاری

های کشور در دوره زمانی  خردادماه، گزارش دادند که، میزان روان آب
درصد کاهش یافت. تنـهـا  ٧٩تا  ٩به میزان  ٩۴تا فروردین  ٩٣مهرماه 
درصد افـت  ۵۶ها  های پربارش شمال کشور حجم روان آب در استان

خردادماه، از قول مـعـاون وزیـر نـیـرو،  ٣کرده است. خبرگزاری مهر، 
ها) از ابتدای سال  های سطحی کشور (روان آب نوشت:"حجم جریان

، نسبت به متوسط درازمـدت ٩۴ماه  ) تا پایان فروردین٩٣آبی (مهرماه 
 درصد کاهش یافته است." ۵۴های اصلی آبریز کشور  در همه حوضه

رب و مصارف صنعتی و کشاورزی هم
ُ
اینـک بـه  کاهش آب برای ش

فقیه  چالشی در برابر میهن ما فراروییده و متأسفانه رژیم پوسیده والیت
رفت از این وضعیت بسـیـار  از ارائه راهکاری علمی و عملی برای برون

خطرناک عاجز است. مسئوالن این رژیم فاسد و ضدملی، بـا تـدویـن 
اند. ابـتـدا  سیاستی مغایر با منافع کشور، طرح وارداِت آب را تهیه کرده

قرار بود با صدور گاز ارزان، آب از ترکیه وارد شـود، امـا بـاتـوجـه بـه 
هـای نـیـابـتـی در  های خونین و جـنـگ های منطقه و رقابت تحول
که ترکـیـه در هـمـدسـتـی بـا  -جزیرٔه عربستان و سوریه و عراق شبه

هـا  فرماِن ناتو در این رقابت به عربستان سعودی و در مقام عامل گوش
  -کند هاعمل می و جنگ

ً
موضوع واردات آب از ایـن کشـور فـعـال

مسکوت مانده و طرح خرید آب از گرجستان پیش کشیده شده اسـت. 
دلیل کشمکش میان روسیه و آمریکـا  معلوم نیست که گرجستان که به

زای  های تـنـش ثباتی دارد و در مرکز رقابت و اتحادیٔه اروپا وضعیت بی

آسیا) قرارگرفته است، چگونه منبع مطمئنی بـرای تـأمـیـن آب، یـعـنـی   –اوراسیا (اروپاادامه  رويدادهاي ايران ...
سـود  تواند باشد؟ این طرح ضـدمـلـی فـقـط بـه ترین عامل حیات، در میهن ما می مهم

ای است که فقط در فکر پر کردن جیب خود است و سرنوشت مردم و  داری انگلی سرمایه
منظور حل  ترین ارزشی ندارد. وارد کردن آب به امنیت و منافع ملی ایران برای آن کوچک

زیان میهن ماست. با وضعیت موجـود  سالی، سیاستی خائنانه و به آبی و خشک بحران کم
های منطقه، مسیرهای موردنظِر رژیم برای واردات آب بـه کشـور، امـن  و رونِد تحول

توان در چارچوب یـک بـرنـامـه  ها وجود ندارد. می نیستند و دورنمایی نیز برای امنیت آن
های نوین، معضـل  آوری گیری از دانشمندان کشور و استفاده از فن ملی و علمی و با بهره

طور پایدار و مطمئن برای کشـور تـأمـیـن  آبی را حل کرد و آب، این مایه حیاتی را، به کم
 سپردن تأمین آب کشور به کشور و دولتی دیگر، به

ً
زیان امنیت ملی و آیـنـده  کرد. اصوال
 ایران است.

 
 های رژیم گسترِش فقر در جامعه، و سیاست
المللی پول و بـانـک  دستوِر صندوق بین به -ها از زمان اجرای قانوِن هدفمندِی یارانه

رشد و گسترِش فقر در سراسر کشور را شاهدیم.  گستـرِش فـقـر در جـامـعـه،  -جهانی
دروغ،  فقیه و دولـِت آن، بـه گیرد که رژیم والیت هایی صورت می موازات اجرای برنامه به

 نامدشان. های راهگشای تحول و غلبه بر رکود، تورم، و بیکاری می برنامه
ازجمله گزارش رییس سازمان بـهـزیسـتـی  -بنابر آخرین برآورد و آمارهای منتشر شده

نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در شهرها و روستاها زیرخـط فـقـر  -جمهوری اسالمی
باره نوشته بـود: "بـر اسـاس  ماه، دراین اردیبهشت ١۶کنند. خبرگزاری ایسنا،  زندگی می

درصـد...  ۴٠] در ایـران ١٣۵٧[   ۵٧گزارش بانک جهانی، شاخص فقر [که] در سال 
 افزایش یافته و شمـار افـرادی کـه در  شده... طی سال اعالم

ً
های اخیر این آمار مجددا

 ۴٠درصد و در جامعه روستایی  ٣٠فقر بودند  ] در جامعه شهری زیر خط١٣٩١[   ٩١سال 
درصد است."  آمارهای اقتصادی حاکی از  رشد فقر در کشور است و علت آن را بایـد در 

اجتماعی رژیم جستجو کرد. کافی است که در این زمینه   –های اقتصادی اجرای سیاست
مـاه، اشـاره کـرد. ایـن  اردیبهـشـت ٣٠به آمار و پژوهش منتشر شده در روزنامه اعتماد، 

ای و آیـنـدٔه  روزنامه با بازتاب نشسِت کارشناسان اقتصادی زیر عنوان: "مذاکرات هسته
های گسترش فقر در کشور خاطرنشان ساختـه اسـت:  بازار کار ایران"، درخصوص علت

های تولیدی بودیم، ولی رونق وحشتناک  شاهد کاهش توان رقابتی بنگاه ١٣٨٧"از سال 
های تـولـیـدی،  و حباب در بازار مسکن ترکید، از سوی دیگر شاهد کاهش ظرفیت بنگاه

، حدود ٩٠تا  ٨۵زایی، بسته شدن واحدها بودیم، برای مثال از سال  کاهش توان اشتغال
اند. ... شـاهـد جـهـش قـیـمـت  هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده ۵٠٠
های گذشته شاهد ثابت ماندن جمعـیـت شـاغـل ( های انرژی بودیم. ... در سال حامل
همچنین باال بودِن نرخ بـیـکـارِی آشـکـار و  ٩٠تا  ٨۵های  میلیون نفر) در سال ٢٠٫۵

 ١ها، ساالنه  پنهان و بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان بودیم. ... در این سال
شـود: "بـیـکـارِی پـنـهـان،  میلیون شغل از بین رفت." این پژوهش در ادامه یادآور مـی

ماهه برای مشاغل دائم، کاهش مزد واقعی... ازجـمـلـه  گستردگِی قراردادهای یک تا سه
 بخش حوزٔه صنعت، شاهِد رشد منفی هستیم." ١١پیامدهاست. در 

نرخی شدِن قیمت بنزین، افـزایـِش نـرخ  ها، تک از سوی دیگر با آغاز آزادسازِی قیمت
حال به نسبِت  گاز و گرانِی نان، هزینٔه معیشت زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه

خـردادمـاه، در گـزارشـی، اعـالم  ۶درآمدهایشان، افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا، 
داشت: "دولت با افزایِش ناگهانِی بهای بنزین بازهم از قدرت خریـد کـارگـران کـاسـتـه  
مـعـیـشـت  -که آزادسازِی نرخ بنزین و نان مقدمه آن بود -ها است." با آزادسازِی قیمت 

های دولتی و خصوصی، معلمان، پرستاران، و طیف  کارگران، دهقانان، کارمندان بخش
حال، روبه وخامت بیشتری گذاشته و شمار بیشـتـری از مـردم  وسیعی از قشرهای میانه

شوند. گـرانـی و تـورِم نـاشـی از اجـرای  میهن ما به زندگی در زیرخط فقر محکوم می
های ضدمردمِی اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی این اوضاع و افزایش شـمـاِر  سیاست

، هـزیـنـه ١٣٩۴ماهٔه اول سـال  فقرا در کشور ماست. فقط طی سه ماه اخیر، یعنی سه
درصـد افـزایـش یـافـتـه اسـت. ایـن  ٢٠خانوارهای ایرانی در شهر و روستا نزدیک به 

یا در بهترین حالـت -ها، میزاِن درآمدها کاهش یافته است که با آزادسازِی قیمت درحالی
 ٣٠سطح درآمِد قشرهایی از مردم ثابت مانده است. آخرین آمار حاکی از آن است کـه  -

تـریـن  شان و دسـتـرسـی بـه ابـتـدایـی  میلیون نفر در کشور تواِن تأمیِن مایحتاِج روزمره
 های زندگی را ندارند.  امکان

گـیـرِی  اجتماعی دولت و سمت  –های اقتصادی رشد و گسترِش فقر در کشور، با برنامه
سـازی، آزادسـازِی اقـتـصـادی،  ها مرتبط است. خصوصی فقیه در این زمینه رژیم والیت

داران، و  سوِد منافع کـالن سـرمـایـه زدایی و "اصالحات" در عرصٔه اقتصادی به مقررات
روزِی گسترده و دردناک در سـراسـر کشـور  احیای مناسبات با امپریالیسم، به فقر و تیره

 دامن زده است!
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فقیه، و ادامٔه مهندسِی  رژیم والیت

 های جنبِش زنان خواست

گذارِی جـمـهـوری اسـالمـی در  سال گذشته و از هنگام پایه ٣۵در بیش از 
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی در جامعه  ایران، تحول

 -بدون اغـراق -طوِرعمده منفی و  ها به وقوع پیوسته است که تأثیِر آن ایران به
انـد. بـر بسـتـر چـنـیـن فضـایـی کـه از  طرز وحشتناکی مخرب هم بـوده به

فقیه ناشی بوده است، مـا  شده از سوی رژیم والیت های هدفمنِد تنظیم سیاست
های  ایم که روند عادِی زندگی طبقه ای را شاهد بوده کننده های نگران دگرگونی

هایی که، درصـورت  رو کرده است، چالش هایی جدی روبه اجتماعی را با چالش
گیر چندین نسل خواهد شد. در ایـن زمـیـنـه،  هایش دامن ها، صدمه ادامٔه آن
های گوناگون، کـه  دلیل طلبد، به هایی که زندگی زنان را به رویارویی می چالش

طوِرعمده از نگاه فوق ارتجاعی حاکمیت به حقوق این قشر عظیم اجتماعـی  به
اند. عملکرِد تاکنونی رژیم  حال هشداردهنده گیرد، چشمگیر و درعین نشئت می

هایی که در همین یکی چند هفته گـذشـتـه پـیـش  فقیه، و سلسله اتفاق والیت
نـاپـذیـر ایـن  سبب وجـود تضـاد آشـتـی کند که به آمد، این واقعیت را ثابت می

ای مـحـض  خـیـالـی ها را به خـوش حکومت با زنان، تصور انجام حداقل رفورم
 تبدیل کرده است.

هـای  مثال برای گشایش راه حضـوِر زنـان در مـیـدان هایی که برای  تالش
جـمـهـور در امـور  دخت موالوردی، معاون رئیـس ورزشی از سوی خانم شهین

با این تـوجـیـه کـه  -زنان، صورت گرفت، درنهایت به آنجا ختم شد که خود او
ها اعالم انصراف کرد. اگر مـا  نظر فقیهان واجب است، از پیگیری آن احترام به

هـای  های ورزشی را حداقل و کِف خـواسـت مبارزه برای حضور زنان در میدان
زنان ارزیابی کنیم، به این نتیجه باید رسید که مخالفت حاکمیت با این خواسِت 

دهد که برای عقب نشاندِن مرتجعـان  حداقلی ما را در برابر این واقعیت قرار می
های زنان، به پیکاری  منظور گردن نهادن آنان حتی به کِف خواست ستیز به زن

مستمر و پویا نیاز است، پیکاری که، بر بدنٔه اجتماعی و بر هماهنگی با دیـگـر 
 های اجتماعی متکی و استوار باشد. جنبش

نـقـل از  خردادماه، مطلبی از خانم موالوردی، بـه ٣١روزنامه جهان صنعت، 
ها آورده  بوکی ایشان، و در رابطه با ادامٔه منع ورود زنان به ورزشگاه صفحه فیس
ضمن ادای احترام به رأی و نظر مراجع عظام، در این مدت ”گوید: است که می

ای بـرای  تمام تالشمان بر این بود و هست تا این موضوع به مسئله و هـزیـنـه
کشور تبدیل نشود و با رعایت تمامی جوانب و مالحظات شـرعـی و عـرفـی و 

های بخشی از جامعه بـه  نگرانی ها و دل قانونی ضمن احترام و توجه به دغدغه
خواسته و مطالبه مشروع بخشی دیگر از جامعه هم پاسخ داده شـود. بـدیـهـی 

هم در همه  قیدوشرط و به هر بهایی آن حضور بی ها معطوف به است این تالش
ها نـه بـرای  وقال است که تمام این قیل های ورزشی نیست، این درحالی رشته

تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی بلـکـه بـرای تـمـاشـای ورزش 
والیبال است که تا دو سال پیش منع خاصی نداشت و امـری عـادی تـلـقـی 

واحـوال  شده است. سؤال این است آیا در این دو سـال شـرایـط و اوضـاع می
ها تغییر اساسی پیدا کرده که حکم آن نیز باید مشمول تغییـر  تماشای این بازی

 “شود؟
موالوردی ازجمله اعضای دولت روحانی است که در طـول یـکـی دو سـال 

هایی را در ایـن  های زنان تالش داشته است امیدواری گذشته در عرصٔه مسئله
 -بـرخـالِف مـعـمـول -مورد به جامعه تلقین کند. او  در ارتباط با همین تالش

های فعاالن مترقی زنان را در کارنامه خود ثبـت کـرده  حتی حضور در همایش
رسد که بعد از دو سال فعـالـیـت عـمـلـی در مـقـام مـعـاون  نظر می است. به
بینانه نرسیده است که در چارچوب  جمهور در امور زنان، به این درک واقع رئیس

نفع زنان به مرحـلـه  شده قرار نیست تغییر و تحولی کیفی به های تدوین سیاست
 خانم موالوردی نخستین مقام دولـتـی نـبـوده اسـت کـه 

ً
اجرا دربیاید. مسلما

کـنـنـدٔه  منظوِر "احترام به رأی و نظر مـراجـع عـظـام" کـه بـیـان درنهایت و به
نشینی شده است. امـا در  عقب اند، مجبور به ترین تفکرات زن ستیزانه ارتجاعی

گیرِی خانم موالوردی نکتٔه کلیدی و مهم این است که ایشان در  رابطه با موضع
 بارها و بارها از سـوی  -شدٔه ضِد زنان های نهادینه این نوشته سیاست

ً
که اتفاقا

شـمـار  سعی دارد به جماعتی انـدک -اجرا درآمده است فقیه بیان شده و به ولی

وجود آورد که با سـازوکـارهـای مـدنـظـر  نسبت دهد و این امیدواری واهی را به
توان بر این مـعـضـل  های حکومتی می خودش و در چارچوِب تعامل میان جناح
نما و مـدعـِی  جماعت مقدس”نویسد: فائق آمد. موالوردی در همین ارتباط می

درپـی  های پی ونشان کشیدن دیانتی که با صدور اطالعیه پشت اطالعیه و خط
تـریـن و  پا کردن در روز مسـابـقـه و بـرخـورد خـونـیـن تـا قـبـیـح از زلزله به

ها که الیق خودشان بود، زنان و دخـتـران  ها و توهین ترین اهانت مشمئزکننده
دامن و عفیف این سرزمین را خطاب قرار دادند. کسانی که ناِم یاران خدا را  پاک

هـا  رغِم توصیه دیگران به حیا، برای نهی از یک مـنـکـر ده اند، به بر خود نهاده
ُمنکِر دیگر مرتکب شدند، الفاظی که قلم از یادآوری و نوشتن آن شرمسار است 
و مصداق بارز چندین عنوان مجرمانه در قوانین جمهوری اسالمی ایران اسـت. 

تردید فراموششان  اگر روزی زنان و دختران عزیزمان این جماعت را ببخشند بی
 “یاد خواهند سپرد. نخواهند کرد و در حافظٔه تاریخی خود این روزها را به

جمهور باید پرسیـده شـود ایـن اسـت کـه، ایـن  سؤالی که از معاون رئیس 
نما  تواند دربر بگیرد؟ این جماعت مقدس چه کسانی را می“  نما جماعت مقدس“

ها احـتـرام  گفتٔه ایشان، باید به رأی و نظر آن شود که به شامل حال مراجعی می
فقیه رژیم است که در هر فرصتی از بیان سخنانی زن سـتـیـزانـه  گذاشت. ولی

اند که بازوی فشار رژیم برای سرکوب جماعـت  دریغ نکرده است. مراجع قضایی
نما زاویه داشت اما در همان  شود با جماعت مقدس خواه جامعه است. نمی ترقی

شود با سخنان زن ستیزانه رهبر مخالف بـود  ها احترام گذاشت. نمی حال به آن
شود مخالف سرکوب فعاالن عرصٔه مبـارزٔه  اما همچنان تابع اوامر وی بود. نمی

ستیزانٔه قضایی سکوت کرد. مـا اطـمـیـنـان  های زن زنان بود اما در برابر حکم
کامل داریم که خانم موالوردی بر این نکته واقف است که اکثریت جامعه ایران 

وجـه مـعـتـقـد  هیـچ اند اما به طوِرقاطع مخالف ستیزانه به با این برخوردهای زن
نیستیم که آنان با این تفکر که باید به این رأی و نظرهـای ارتـجـاعـی احـتـرام 

شود ادعای دفاع از حقوق زنان را داشت اما نسبـت  گذاشت، موافق باشند. نمی
دیدٔه احترام نگریست. در اینجا باید این نکته را یادآور  های ارتجاعی به به دیدگاه

ایـم کـه افـراد  هایی را شاهد بـوده العمل بشویم که، در موردهای مشابه عکس
اند کـه  رو شدن با چنین وضعیتی رویکردهای متفاوتی را برگزیده مسئول در روبه

ها استعفا بوده است که در اذهان عمومی جامعه چنـدیـن مـعـنـا را  ازجمله آن
های موجـود  همراه داشته است و یا اینکه رویکرد سرسختانه مخالفت با روش به

العمل خانم موالوردی در این عرصه تمکین کـامـل بـه  اند. عکس را ادامه داده
خواست و نظر تفکر ارتجاعی است. طرفه آنکه معلوم نیست ایشان با ادامه کـار 
در این سمت قرار است چه دستاوردی را نصیب زنان جامعه بـکـنـد. مـوضـوع 

های زنان ما البته به این خواسِت حداقلی منحصر نبوده و نـیـسـت، و  معضل
 خانم موالوردی در این زمینه در مطلب فیس

ً
اش هم بـه آن اشـاره  بوکی اتفاقا

خـواب در  زندگی پنج هزار زن کارتـن“ارتباط ازجمله به  کرده است. ایشان دراین
درصدی معتادان زن از کل معتادان که در پنج سال اخیر دو برابر  ٩تهران، آمار 

ومیر زنان ناشی از اعتیاد، رواج افسـردگـی و  درصدی مرگ ٣٢شده است، آمار 
هـا از  سال در بین دختران و تغییِر الگوی مصرف آن ١٣رسیدن سن اعتیاد به 

گردان که منجر به لذت و هیجان و شـادی  مواد سنتی به مواد صنعتی و روان
شود، وجود دو میلیون کودک کار در کشور و... همزمان خبر تـجـاوز  کاذب می

نـیـز  ”ای که کودک کار اسـت ساله ١١گروهی شش مرد معتاد زیر پلی به دختر 
شده است، نزد  باری به زنان تحمیل  اشاره کرده است. اینکه چنین وضع فالکت

ــون مــوضــوع  ــجــاعــی ــراجــع و ارت م
 7ادامه  در صفحه برانگیزی نبوده و نیست، امـا  حساسیت
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نـظـرهـا  ها و تبادل سازوکارهای بظاهر دموکراتیک در برگزارِی همایش
[فردِی غیرسازمانی]، در انتها تاثیر نظری و یا عملی مانـدگـاری را بـر 

خصوص حرکـِت  ها، به اند. این تالش مبارزه با دیکتاتوری حاکم نداشته
خواهی"، در فرجام نتوانست یک برنامه کار از خـود  در جهت "جمهوری

های سازنـده َبـعـدی و بـحـث و  بجا بگذارد تا بتوان بر پایٔه آن حرکت
های دموکراتیک و ملِی درون اپوزیسـیـون  های مثبتی بین بخش کنش

ُبـعـدی" بـودِن اتـحـاد بـرای  غـیـراز نـقـیـصـٔه "تـک را دامن بزند. به
آمیز دیگر در ایـن قـبـیـل  خواهی"، ِاشکال بنیادی و تناقض "جمهوری

ها در جلوگیری از شـرکـت جسـتـن  "اتحادها"، اصرار برگزارکنندگان آن
های سیاسی در این"اتحادها"  بوده است کـه  ها و سازمان رسمی حزب

رو کـرده  اصِل برپایِی "اتحاد" را از همان ابتدا با پاراُدکس [تناقض] روبه
ُتمیزه" کردن [از هـم جـدا کـردن] فـعـاالن  عبارت است. به

َ
دیگر، "ا

گریزی" در میان  صورتی ناخواسته گسترش فراینِد "تشکل سیاسی که به
 گردد.  اپوزیسیون را موجب می

جا مانده از تجربٔه مبارزاتی کشورمان، باوجود فرازونشیب و  میراث به
مشی و وجود عیـنـی کـنـونـی  ها، با خط ها و سازمان های حزب اشتباه
مـان آمـیـخـتـه  های موجود درصحنٔه سیاسی میهن ها و سازمان حزب

ها حامل تجربٔه مشخص تاریخی مـردم  عبارت دیگر، آن شده است. به
قدر و تالش سیستـمـاتـیـک بـرای  ایرانند. نفِی مطلق این میراث گران

حذف آن از حافظٔه تاریخی جامعه از سوی دستگاه تبلیغاتی و امنـیـتـی 
هایی مانند مهرنامه، باهدف محـروم کـردِن  جمهوری اسالمی و نشریه

هـای گـذشـتـه  مند شدن از تـجـربـه نسل جوان کنونی مبارزان از بهره
مآب و ناپـخـتـه  ای آمیز قبیله های تعصب داوری شان است. پیش جامعه

ویـژه،  در مجموع نیروهای سیـاسـی اپـوزیسـیـون کشـورمـان، و بـه
چـیـز  های گذشته تـا آنـجـا کـه هـمـه ها و شکست بزرگنمایِی اشتباه

هایی وسیع از نـیـروهـای  وار رد و نفی شوند، در میان بخش آنارشیستی
بـربـادده بـوده  سیاسی، از چپ گرفته تا غیر چپ، آفتی مخرب و بنیـاد

باید همگـی  است. روشن است که ما (نیروهای دموکراتیک و ملی) می
با تأثیرگذاردن بر یکدیگر و متحول کردن یکدیگر بـر اسـاس فـرایـنـد 

های گذشته را فقط و فقط برای برپایِی اتحاد نیروهـای  تکاملی، تجربه
 دموکراتیک و گشایش راه به جلو  پیِش نظر قرار دهیم و بررسی کنیم.

 -تر است کـه وجود آوردِن "اتحادها"، بسیار منطقی بنابراین، در راه به
بر اساس پذیرش ابتـدایـی چـارچـوبـی مشـخـص کـه دربـرگـیـرنـدٔه 

سعی شـود  -های کالن دموکراتیک مردم در سطح ملی باشد خواست
پذیری عـمـلـی  های موجود را به پذیرش و مسئولیت ها و سازمان حزب

آمـوزی،  فعالیت بر محوِر اتحادهای "تاکتیکی" ترغیب کرد، و با تجـربـه
سوی اتحادهای "استراتژیک" اقدام کرد. همچنین مفیدتر این اسـت  به

 در داخل کشـور و  -که فعاالن سیاسی و اجتماعِی منفرد را
ً
مخصوصا

هایی تشـویـق کـرد کـه  به تشکیل گروه -طلبان مبارز" در بین "اصالح
هـا وارد  ها و سـازمـان هایی سازمانی با دیگر حزب صورت مجموعه به

 "آزادی بحث
ً
هـای  های سازنده شوند. ابراز نظر شخصی علنی و اصوال

فردی" برای جامعه ما بدعتی است ارجمند و امری بسـیـار ضـروری و 
یـی کـه در  یی است نوین در فرهنگ سیاسی و اجتماعِی جامعه تجربه

خفقان استبداد شاهی و شیخی زیسته اسـت. امـا ارائـٔه تـحـلـیـل و 
آمیـز در مسـیـر شـدت  طورافراط  نظرهای شخصی انفرادی را نباید به

گریزی گسـتـرش داد. جـامـعـٔه مـا بـه تشـویـق  بخشیدن به تشکل
گرایی و اتحادعمل فعاالن سیاسی و نیروهـای اجـتـمـاعـی در  تشکل
های گسترده سیاسی و اجتماعی برضد دیکتاتوری حاکم نیازمند  عرصه

منظور برقرارِی دمـوکـراسـی  است. در کاِر جمعی سیاسی و اجتماعی به
وجود آوردِن "تغییر واقعی"، هنر این نیست که زیـر لـوای  در ایران و به

آزادِی ابراز نظر فردی در مقیاس افراطی آن، اقیانوسی از نـظـرهـای 
ترکیب تولید گردند. بلکه هنر سیاسی بر هـم زدن تـوازن قـوا  غیرقابل

هـم آمـیـخـتـِن  زیان تداوم دیکتاتوری حاکم است که فـقـط بـا بـه به
یی عـمـلـی،  های حداقلِی سیاسی و اقتصادی در برنامه مشترک مخرج
 توان به آن دست یافت.   می

در اینجا به تجربٔه مشخص و مطـرح کـنـونـی، یـعـنـی پـیـدایـش 
های اجتماعی و اتحادهاِی قدرتمنـد سـیـاسـی در بـرخـی از  جنبش

شکل ویژه، در یونان و اسپـانـیـا، در مـبـارزه و  کشورهای جهان، و به

توان اشاره کرد. بـرای مـثـال،  های ریاضت اقتصادی، می مخالفت با تحمیِل سیاست
گـاه در  اتحاِد سیاسی در جنبش کارگری به هدایت بخش هایی به لحاظ طـبـقـاتـی آ

درنـگ مـردم، یـعـنـی طـرِد  یونان، با متمرکز کردن مبارزه بر شـعـاِر اسـاسـی و بـی
 ١٣٩٣های درخشانی دست یابد و در انتخابات بهمن  کشی، توانست به پیروزی ریاضت

های تاریخی و شرایط کـنـونـی  به قدرت برسد. روشن است که شرایط کشور ما با تحول
خصوص در زمینٔه وجوِد آزادی فـعـالـیـت  هایی مشخص دارد،به یونان و اسپانیا تفاوت

سیاسی و اجتماعِی بدون سرکوب، که حضور فعاِل نیروهای مترقی در انتخابات آزاد را 
هـای  های خام برای الگوبرداری مکانیکی از تجربه سازد. در اینجا به کوشش میسر می

بـایـد  -های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگـی بررغم تفاوت -کشورهای دیگر
بـهـا و  هـای گـران اشاره کرد. البته این به مفهوم نفِی ضرورت درس گرفتن از تجـربـه

های دیگر نیست، بلکه تأکید بـر ایـن حـقـیـقـت اسـت کـه،  کارهای موفق خلق راه
های مختلف را باید درنظر گرفت و از انطـبـاق مـکـانـیـکـی  های ویژه جامعه مشخصه
 ها خودداری کرد. تجربه

های دموکراتیک و لزوم "حذف کامل" دیکـتـاتـوری و  تأکید ما بر وجوِد عرصٔه آزادی
گذار به مرحلٔه دموکراسی و دستیابی به آن است که در فرجام، دفاع از حق حاکـمـیـِت 

دهـد کـه گـذار بـه  سازد. تجربه نشان می ملی کشور کوچکی مانند یونان را میسر می
های سطـحـی و  بند مطرح باشد و اینکه رفورم تواند در حکم هدفی نیم دموکراسی نمی
ند به

ُ
روی، اتحاد برخی از نیروها و فعاالن سیاسی کشـور  رسند. ازاین جایی نمی بسیار ک

زا، زیرا حـکـومـت  گرایی"، تالشی است عبث و برای مردم توهم بر ِگرِد "کاروان اعتدال
دهـد کـه،  طور تجربه کشور ما نشان مـی دیکتاتوری والیی را طرد نخواهد کرد. همین

چه از نوع "سلطنتی" و یا از نـوع  -های غیر دموکراتیک حق حاکمیِت ملی در نزد رژیم
شان، چیزی نیستند  پرستی یا استکبارستیزی با همٔه ادعاهای میهن -"اسالم سیاسی"

هـایشـان.  های خارجی در راستای بقای رژیم یی از برای بده بستان با قدرت بجز وسیله
چرایِی وجود تواِن مقاومِت اتحادهای سیاسی در یونان و اسپانیا در برابِر دیـکـتـاتـوری 

انـد:  پیوسته قابـل تـعـمـق هم از دو زاویٔه دیِد به -با نگاه به شرایط کشور ما -"بازار آزاد"
هـای   نخست اینکه، چرا و چگونه "اتحادها" را در سطح وسیع و فقط بر اساس خواسـت

کنونی مردم و دمساز با شرایط عینی و ذهنی جامعه باید مطرح کرد، نه کـمـتـر و نـه 
پـذیـِر "اتـحـاد"  های امکـان ها و هدف سو خواست دیگر، نباید از یک عبارت بیشتر! یا به

طوِر  به روانه) و از سوی دیگر  کارِی راست برای "تغییرهای واقعی" را رقیق کرد (محافظه
هـای  روانه) را وارد بـرنـامـه گرایِی چپ اکید نباید شعارهای غیرواقعی و نامربوط (ذهن

در  -"اتحاد" کرد. دوم اینکه، وجود مبانِی دموکراسی و امکان فعالیت نیروهای مترقـی
ما را به این نکتٔه  -حکم وجِه تمایز میان شرایط کشور ما و  کشورهای  ذکر شده در باال

ای برای گذار به دموکراسی پتانسـیـل و  رساند که کدام نیرو و فعال سیاسی اساسی می
ای کـه  بـه  ارادٔه همکاری در یک "اتحاد" را دارد. روشن است که نیرو و فعال سیاسی

گذاِر "کامل" از دیکتاتوری والیی متعهد نیست و یا درصدد مماشات با دیکتاتـور اسـت، 
نمی تواند نیروی قابل اتکایی برای اتحاد برای دموکراسی باشد. و در عین حال واضـح 

خـواهـد مـبـارزه  است که یک جبهٔه سیاسی که برای برقرارِی دموکراسی در ایران مـی
ای باشد که حکومـت را نـه بـر  تواند دربرگیرندٔه نیرو، جریان و فعال سیاسی کند، نمی

مبنای رأی مردم بلکه بر اساس قدرت الهی، سلطنت و یا کیش شخـصـیـت مـعـتـبـر 
باور ما، مرحلٔه گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط موجود، تـغـیـیـری  داند.  به می

ها و قشرها در یک جبهه واحد  تنها در سطح "ملی" و بر پایٔه بسیج طیفی وسیع از طبقه
تواند باشد. این الجرم "اتحادی تاکتیکی" و فراطبقاتی باهدِف بسـیـار مشـخـص و  می

دقیق خواهد بود، یعنی مبارزه برای طرِد کامل دیکتاتوری والیی. روشن اسـت کـه در 
گرایانٔه نیروهـای  میهن ما برای گذار از دیکتاتوری بسیار پرقدرِت حاکم، همکارِی عمل

الزم است. برای مـثـال، حـزب  -های طبقاتی متفاوت با دیدگاه -متعهد به دموکراسی
تودٔه ایران، در مقام حزب مدافِع منافع زحمتکشان و ازجمله طبقه کارگر، کـه بـرنـامـٔه 

داری  یی سوسیالیستی به جای نـظـام سـرمـایـه درازمدت استراتژیک آن تحقق جامعه
هایی قرار گـیـرد کـه در  ها و سازمان تواند در این "اتحاد" در کنار برخی حزب است، می

اند، اما با وجود این، به گذاِر کـامـل  داری طیف نیروهای هوادار نظام اقتصادی سرمایه
دموکراسی متعهدند. واضح است که در مثال باال، از مـنـظـر مـبـارزٔه   از دیکتاتوری به

کند با حزبی که نمایندٔه قشرهـای  طبقاتی، میان حزبی که برای سوسیالیسم مبارزه می
داری در جامعه است، تضادی عمده وجود دارد. امـا  مند از نظام سرمایه بورژوازی بهره

در مرحلٔه کنونی وضعیت ایران، حل این تضاد به مبارزه طبقاتی کنونـی ارتـبـاط پـیـدا 
تنها مـوضـوعـیـت  بندی بر اساس این وجه از مبارزٔه طبقاتی نه کند، بنابراین، جبهه نمی

پذیر کردن تغییرهای دموکراتیک در سـطـح  ندارد، بلکه برخالِف راه جویی برای امکان
یی از تغییرها، مبارزه طبقانی و فعالیت سیاسـی  ملی است. روشن است که در هر مرحله

ُبـرِد مـوقـعـیـت  برای برقرارِی عدالت اجتماعی و دفاع از مبانی آن و همچنین  پـیـش
یـی اسـت  داری، مـبـارزه سیاسی و اقتصادِی طبقه کارگر در چارچوب نظـام سـرمـایـه

 ناپذیر. تعطیلی
مرحلٔه گذار به دموکراسی، تنها در مـحـدودٔه 

ریزی حکـومـتـی  فقیه و پی گذار از حکومت ولی

ادامه اتحاد عمل براي  ...

 7ادامه  در صفحه 
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تـوانـد مـتـوقـف  جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس رأی مردم نمی
شان با یکـدیـگـر،  های اجتماعی و سیاسی همراه رابطه شود، زیرا اکثریت مردم، به

های  ارند که با همان آزادی اجتماعی مناسبات تنگاتنگی د -در ُبعدهای اقتصادی
رگانیک پیوسته دموکراتیک به

ُ
اند. برای مثال، وجوِد قـانـون کـار بـر اسـاس  طوِرا
 آزاد سنـدیـکـایـی بـرای  شدٔه بین موازین شناخته

ً
المللی، و نیز وجوِد فعالیت کامال

 –هـای سـیـاسـی تمام قشرهای زحمتکش رکنی بسـیـار مـهـم اسـت و جـنـبـه
بایـد  بایست در برنامٔه حداقلی برای گذار به دموکراسی می ای دارد که می اقتصادی

چرا در  و چون های اجتماعِی بی ها اشاره شود، و یا برقرارِی آزادی طوِرصریح بدان به
هـای  بـایـد از پـایـه ها، می ها، و جزاین ها و مذهب عرصٔه حقوق زنان، اقوام، دین

 بـه مسـئـلـه
ً
هـای  "اتحاد" برای دموکراسی در کشورمان باشند که در زندگی عمال

هـای الـگـوی  خورند. تعریف کـلـِی جـنـبـه اقتصادی و معیشتی مردم نیز گره می
کننده در "اتـحـاد" بـرای گـذار از  ای که بتواند از سوی نیروهای شرکت اقتصادی

های اساسی جامعه را در ایـن  تر اینکه، خواست دیکتاتوری پذیرفته شوند، و مهم
یی بسیار کلیدی و حساس است. توجه نکـردن بـه  مرحلٔه  گذار برآورده کنند، نکته

رابطٔه بسیار حساس میان تغییرهای سیاسی دموکراتیک و تـغـیـیـرهـای الزم در 
نگرفتِن اتحادها در مسیر برپـایـِی   های عمدٔه نضج الگوی اقتصادی، یکی از دلیل

دیگر، دموکراسـِی پـاسـتـوریـزه  عبارت جبهٔه وسیع برضد دیکتاتوری بوده است. به
وجـود آوردن  شده و تهی از مبانی بنیادی "عدالت اجتمـاعـی"، در مـبـارزه و بـه

تـوانـد  ای اسـت صـوری کـه نـمـی ای ارزش ندارد، زیرا دموکراسی "اتحادها" ذره
های وسیع قشرها و طبقات اجتماعی کشورمان را در یک جبهه گـرد آورد.  طیف

هـایـی مـثـل  طـور حـرکـت طلبان و همیـن های اتحاد اصالح ضعف یکی از نقطه
 توجه نکردن به ُبعد اقتصادی از زاویه بـرقـرارِی عـدالـت  "جمهوری

ً
خواهی"  دقیقا

برنامٔه حداقلی یک جبهه وسیع در مرحله کنونی میهن مـا،  اجتماعی بوده است. 
مستقیم بر زندگـی  طور هایی که، به مرتبط باشد، سؤال هم سؤال به ۴باید جوابگوِی 

. زحمتکـشـان ١گذارند:  طور حاکمیِت ملی کشور، تأثیر می معیشتی مردم و همین
مـنـدِی آنـان از "ثـروت مـلـِی"  بگیر و روزمزدی) در تعیین درجـٔه بـهـره (حقوق
شده از کاِر ارزش افزا از چه جایگاه قانـونـی و صـنـفـی بـرخـوردارنـد، یـا  حاصل

دیگر، آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفـاع از مـنـافـعـشـان  عبارت به
وری  کـنـنـدٔه درجـٔه بـهـره برخوردار خواهند بود و یا قانون "عرضه و تقاضا" دیکتـه

داری  سـرمـایـه  . ٢اکثریت مردم (زحمتکشان) از "ثروت اجتماعی" خواهد بـود؟ 
خصوصی تولیدی  "مولِد ارزش" در "اقتصاد سیاسی" ایران در چه جایگاهـی بـایـد 

داری تــولــیــدی خصــوصــی ارزش افــزا"  . آیــا بــه "ســرمــایــه٣قــرار گــیــرد؟ 
باید اولویت داد و یـا ایـنـکـه ارضـای  شده و در سطح ملی می ریزی طوِربرنامه به

 مصرفی به تقاضای بازار در جامعه
ً
هدف "ثروت آفرینی خصوصی" از هـر  یی شدیدا

. آیـا "بـازار ۴باید اولـویـت داشـتـه بـاشـد؟  طریق بدون نظارت قوانین ملی می
کنندٔه چگونگی و اندازٔه "انباشـت سـرمـایـه" بـرای "رشـد  نظارت) تعیین آزاد" (بی

حداکثری" اقتصاد خواهد بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن "توسعه" اسـت 
ریـزی  صورت متوازن و در "سطح ملی" و بـر اسـاس بـرنـامـه که درجٔه "رشد" را به

 مدون ملی معین خواهد کرد؟
تـوان در کـل ایـن گـونـه جـواب  گـفـتـه مـی پیش  سؤال ۴ما معتقدیم که به 

مشترکی بنیادی در سطح ملـی  :"حذِف کامل الگوِی اقتصاد نولیبرالی مخرجگفت
یـعـنـی  -های مرتبط با تـولـیـد و کـار ارزش افـزا است که منافع قشرها و طبقه

را  -افزا و مولـد داران بخش صنعتی و ارزش زحمتکشان شهر و روستاها و سرمایه
های اقـتـصـادی  در این رابطه کافی است که به تجربه دو دهه تعدیلدر بر دارد." 

ها  مانند یونان و اسپانیا اشاره کرد که هدف آن ستیز در ایران و دیگر کشورها  جامعه
اندوزی در سطح نجومی بوده است. بنابراین، با نـگـاه بـه بـافـت  بر اساس ثروت

هـای  طبقاتی و نیروهای سیاسی کشورمان و با برخوردی هوشمندانـه بـه سـؤال
توان چارچوب برنامه اقتصادی را تـرسـیـم  ها، می داوری گفته و بدور از پیش پیش

طوِرهـمـزمـان  تواند به کرد، چارچوبی که برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می
داری مولد  بگیر و روزمزدی) و سرمایه ها و قشرهای زحمتکش (حقوق منافع طبقه

را برای مرحلٔه دموکراتیک تأمین کند. این اتحادی خواهد بود تاکتیکی (گذرا) بین 
نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهـای سـیـاسـی 

هایی از بورژوازی برضد دیـکـتـاتـوری. ایـن اتـحـادی اسـت  طرفدار منافع بخش
منظور شکست دادن استـبـداد از طـریـق  ساز در مرحلٔه کنونی به ضروری و تاریخ

هـای  مشـتـرک ای کـه مـخـرج وسیلٔه بسیِج نیروهای سیاسـی تغییر توازن نیرو به
 سیاسی [آزادی و دموکراسی] و اقتصادی [طرد نولیبرالیسم] دارند.

ادامه رژيم واليت فقيه و ادامه مهندسي ...ادامه اتحاد عمل براي  ...

آنجا که قرار است زنان در عرصه اجتماعی حضور خود را تـثـبـیـت کـنـنـد، 
الحال از هـر طـرف سـر  وسیلٔه مراکز معلوم های مزدور و اجیرشده به دسته
 آورند تا از این مهم جلوگیری کنند. برمی

نقل از نشریه یالثارات، در هشدار به صـدور  خردادماه، به ١٩سایت آفتاب، 
الـلـه  ... نـیـروهـای حـزب ”ها، آورده اسـت: مجوز حضور زنان در ورزشگاه

هزارنـفـری مـجـمـوعـه آزادی در ایـن  ١٢درصورت حضور زنان در سالن 
خردادماه،  ٢٢چند روز بعد خبرآنالین،  ”راه خواهند انداخت. ورزشگاه زلزله به

نـقـل  ، به“ شوند شوند، زنانه می هایی که کم نمی آسیب”در گزارشی با عنوان:
طور که آمارها نـیـز نشـان  همان”نویسد: از رئیس کمیته امداد خمینی، می

های گذشته روندی را طـی  های اجتماعی در سال ها و آسیب دهد پدیده می
کرده تا بیشتر عبارت زنانه شدن را یدک بکشـنـد. اعـتـیـاد، ایـدز، سـوانـح 

ها رنگ و بوی زنانگـی  خوابی معضالتی است که تازگی رانندگی، فقر و کارتن
طورمثال سهم زنان در ابتالبه ایدز باال رفـتـه اسـت.  خود گرفته است. به به
 ۶٠بـه  ٨٠درصد سال  ۴٠که سهم زنان از طریق روابط جنسی از  طوری به

نقل از فاطمه دانشور، عضـو شـورای شـهـر  و باز به“  .رسید ٩١درصد سال 
با رشد این آسیب اجتماعی شـهـر تـهـران مـواجـه  ... ”تهران، آورده است:

هستیم که حضـور زنـان بـاردار و کـودکـان در شـرایـط حـاد در مـیـان 
ها در حال شیوع است و حاشیه تهران به مأمنی برای کـودکـان  خواب کارتن
های اجتماعـی  باتوجه به رشد این ناهنجاری“  خواب تبدیل شده است. کارتن

گونه اطالعیه و یا تجمعی از طـرف مـزدوران  کنترل آن هیچ و رشد غیرقابل
برانگیز نیست. چـون چـنـیـن  حاکمیت منتشر و یا برپا نشده است، و تعجب

وضعیتی مخل امنیت این نیروهای اجتماعی نیست و موردهایی کـه بـرای 
هـا  کنیم که در آن هایی را مشاهده می العمل وجود آورد عکس ها خطر به آن

بوی تهدید و خشونت آشکارا نمایان است. پروسه حذف زنان از عرصه جامعه 
و امور اجتماعی خزنده و آهسته در مسیری که به آرامش فکری مرتـجـعـان 

خردادماه، در رابطه بـا  ٢۵کند. خبرگزاری فارس،  منجر شود طی طریق می
افـزایـش ”نویسد: نقل از موالوردی، می بحث مرخصی زنان و افزایش آن، به

هزار زن اخراجی از کـار داشـتـه کـه ایـن نشـان  ٧۴مرخصی زایمان زنان 
موالوردی بازهم در این مورد “ جانبه نبوده است. دهد که طرح مزبور همه می

های تدریجـی  با دادن آدرس غلط درصدد القای این موضوع است که اخراج
دانند این  که همگان می ها است، درحالی دلیل جامع نبودن این طرح زنان به

های حکومتی است که در پـرتـو آن  شیوه اتخاذشده از سوی باالترین مقام
 نشین شوند. قرار است جمعیت عظیم زنان در یک پروسه زمانی، خانه

، روحـانـی و ٩٢شـدٔه سـال  در هنگامٔه تبلیغات انتخابـات مـهـنـدسـی
گاهی کامل از خواست شدٔه جامعه، بـا  های سرکوب همفکرانش، با داشتن آ

فقیه را  تزویر و با سر دادن شعارهای گوناگون سعی کردند تنور انتخاباتی ولی
تر کنند، و در این راستا، توجه به مطالبـات زنـان  با مشارکت بیشتر مردم گرم

هـایـی از  برجسته بود. نخستین بار نبود که تلقین چنیـن تـوهـمـی بـخـش
خود جلب کرد، اما روندهای تاکنونی نشان داد کـه  نیروهای سیاسی را نیز به

هـای  ای نباید انتـظـار داشـت تـحـول های آزموده شده بر بستر چنین روش
های اجتماعی و، در اینجا عرصه مربوط به زنان، را شاهـد  بنیادین در عرصه

 باشیم. 
ای زیرکانه، با دادن اجازٔه مانـور بـه نـیـروهـایـی  فقیه در بازی رژیم والیت

نظر از تمایالت قلبی ایشـان، هـم  دخت موالوردی و، صرف همچون شهین
هـای  کـنـد و هـم ادامـه بـرنـامـه کنترل اجتماعی رویدادها را تنظیـم مـی

 برد.  پیش می تر به اش را در بستری آرام ستیزانه زن
خوشبختانه جنبش زنان میهن، درنهایت، فریب چنین وضعیتی را نخورده 

هـا،  است، و بررغم جو شدید سرکوب و ارعاب، مواردی را شاهدیم که در آن
کـنـنـد. از  زنان مبارز و شجاع میهن همچنان نقش چشمگیرشان را ایفا می

های جوانان  های آن با جنبش جنبش مطالباتی زنان، با نهادینه کردن ارتباط
وجود آوردن تغـیـیـرهـای  ای در جهت به و طبقه کارگر بر محور مبارزات توده

باید حمایت کرد. اتحاِدعمل بین نیروهـای سـیـاسـی  بنیادین در جامعه، می
سـت،  ملی و دموکراتیک کشور برای اقدام مؤثر در این عرصه هـم ضـروری

 هم ممکن است.
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بازداشت آقـای عـبـدی مـانـع کـارکـرد 
شـده “  الـمـلـل آمـوزش بین” دموکراتیک 

است و صدای معلمان ایران را خـامـوش 
خواهیم که او را  کرده است. ما از شما می

درنگ آزاد و حق او را بـرای سـفـر بـه  بی
کانادا رعایت و تضمین کنید. زمان زیادی 

  نداریم.
  با احترام،

 
 دایان ُولوشوک، رئیس

 
اتحادیه کارمندان  دانشگـاه هـا و 
کالج های بریتـانـیـا خـواهـان آزادی 

 آقای اسماعیل عبدی شد!
  الله زاده محمدحسن حبیب

کاردار سفارت جمهوری اسالمـی ایـران، 
  لندن
 
 جناب، عالی

هزار عضـو ١١٠این نامه را به نمایندگی از 
های بـریـتـانـیـا ( ها و دانشگاه اتحادیٔه کالج

UCU در ارتباط با زنـدانـی کـردن آقـای (
اسماعیل عبدی، دبیرکل کـانـون صـنـفـی 

نـویسـم. کـانـون  معلمان ایران به شمـا مـی
صنفی معلمان ایران نیز مثل اتـحـادیـٔه مـا 

اسـت کـه  (EI)“  الملل آمـوزش بین” عضو 
 ٢۶تـا  ٢١هفتمین کنگرٔه جهانی خود را از 

مرداد] در اتاوا در کـانـادا  ۴تیر تا  ٣٠ژوییه [
 کند. برگزار می

هایی کـه مـا دریـافـت  بر اساس گزارش
ایم، آقای عبدی پس از آنکه از سفر او  کرده

به ارمنستان برای دریافت ویزای سـفـر بـه 
 ٢٧کانادا ممانعت به عمل آمد، در تـاریـخ 

تیر] بازداشت شده است...  به بـاور  ۶ژوئن [
ما بازداشت آقای عبدی و تالش دولت شمـا 
برای جلوگیری از شرکت او در کنگرٔه جهانی 

هـای  نقض کنوانسـیـون“ الملل آموزش بین” 
المللی گوناگون حقوق بشر، از جـمـلـه  بین

های دفاع از آزادی بیان و تشکـل، و  میثاق
 شود...  همچنین حق مسافرت محسوب می

ما قاطعانـه از دولـت شـمـا درخـواسـت 
کنیم کـه شـرایـط آزادی فـوری آقـای  می

اسماعیل عبدی را فراهم کند و حق او برای 
سفر به کانادا و شرکت در هفتمین کـنـگـرٔه 

 را رعایت کند.“ الملل آموزش بین”جهانی 
 منتظر پاسخ هرچه زودتر شما هستیم.

  با احترام،
 سالی هانت، دبیرکل

ادامه  گوشه هايي از همبستگي 

زمان و معّین سیاسی و اقتصادی زمان ماست، مبارزٔه یکپـارچـه  های هم رشد بنیادگرایی محصول تغییر و تحّول
دهد و تـقـویـت  عمد بنیادگرایی را ترویج می کند. امپریالیسم به های گوناگون اهمیت بیشتری پیدا می در جبهه

ی ِسکوالر [خواهان جدایی دین از حکومت] را که می می
ّ
داند تهدیِد واقعـی در بـرابـر  کند تا نیروهای چپ و مل

 چیرگی و سرکردگی آن هستند، ضعیف کند.
های اقتصادی کشورها اشاره کرد و گفت که مسیری که هر کشور پـس  رفیق هندی سپس به مسیر دگرگونی

گیرد با تضادهـایـی روبـرو خـواهـد بـود کـه در نـظـام  های استعماری در پیش می از آزادی از چنگال قدرت
مردم را در راه گـذر از نـظـام “  چپ” خواهد که  شدنی نخواهند بود. طبقٔه حاکم نمی داری کنونی حل سرمایه
داری بسیج کند. به همین دلیل، و به منظور پس زدن و خنثٰی کردن این تهدید، با پشتیبانـی مـالـی از  سرمایه
گوناگون و جذب مردم به آنها و انحراف توجه مردم از مسائل دیگر، نیروهای بـنـیـادگـرا را “  مذهبی” های  گروه
کند. در کنار همٔه اینها، نیروهای بنیادگرا از موفق نبودن نیروهای چپ و دیگـر  انگیزد و از آنها حمایت می برمی

حاکم بورژوازی نیز بـرای “  عمدهٔ ” های  خواه در پر کردن خأل ایجاد شده بر اثر ورشکستگی حزب نیروهای ترقی
 کنند. تحکیم و تقویت وضعیت خود استفاده می

قـارٔه  های ترور بـنـیـادگـرا در شـبـه های امپریالیستی در تقویت گروه ها و بازی چوری سپس به نقشه رفیق یه
هندوستان و کشورهای عربی اشاره کرد و از نمونٔه جماعِت هندوها و بنیادگرایان مسلمان یاد کرد کـه چـه در 

شان در عمل با یکدیگر همخوان و هماهنگ بـوده اسـت. در  دورٔه استعمار بریتانیا و چه امروزه فعالیت مخّرب
پـی) در قـدرت اسـت [بـه  ِجـی هندوستان، که در آن حزب [ضدمسلمان] راستگرای بهاراتـیـا جـانـاتـا (بـی

وزیری ناردنا مودی]، ما شاهد رشد نیروهای بنیادگرای مذهبی هندو هستیم. اکنون که یک سال از بـه  نخست
جانبه به کشور و مردم هستیم: یکی ادامٔه پیگیر و  قدرت رسیدن دولت جدید گذشته است، شاهد یک حملٔه سه

امـان بـه بـنـیـادهـای دمـوکـراتـیـک و  های نولیبرالی در اصالحات اقتصادی؛ دّوم، یورش بی تازندٔه سیاست
یی در کشور؛ و سّوم، حرکت بـه سـوی  غیرمذهبی (سکوالر) جمهوری هندوستان بر اثر روند قطبی شدن فرقه

هایی که در یـک دمـوکـراسـی حـیـاتـی و  یک حاکمیت خودکامه بر اثر نابودی نهادهای دموکراتیک و روش
 هستند.“ مقّدس”

دکتر َبرکات از دیگر سخنرانان این همایش بود. او یکی از اقتصاددانان نامـدار بـنـگـالدش و از اسـتـادان 
اش به چگونگی ظهور و رشد بنیادگـرایـی  برجستٔه دانشگاه در رشتٔه اقتصاد در بنگالدش است. او در سخنرانی

دوستانه و  های مفّصل این استاد دانشگاه، اسالم انسان اسالمی در کشور بنگالدش پرداخت. بر اساس توضیح
تبدیل شد که با سه موضـوع ارتـبـاط “  اسالم سیاسی” گرایانه به  لیبرال در نتیجٔه سه دگرگونی و استحالٔه واپس

کاران جنگـی (در جـنـگ  ؛ مجازات نکردن جنایت١٣٢۶در سال “  محور-کشور پاکستان مذهب” دارد: ایجاد 
گـرایـی از راه جـایـگـزیـن کـردن  )؛ و قـانـونـی کـردن و مـیـدان دادن بـه فـرقـه١٣۵٠استقالل سـال 

[جدایی دین از حکومت] با اسالم به مثابه دین رسمی حکومت در قانون اساسی (متمم هشتـم، “ سکوالریسم” 
). ناتوانی و کوتاهی دولت در برآوردن نیازهای اساسی مردم، رشد جرم و فساد، هم در اقتصاد و هـم در ١٣۶٧

گرایانٔه فرهنگ و آموزش از نظام آمـوزشـی  سیاست، رشد نابرابری در جامعه، رشد بیکاری جوانان، تفکیک فرقه
و فرهنگی سراسری کشور، تأثیر نیروها و عوامل خارجی، تالش امپریالیسم برای سلطٔه جهانی... همه و هـمـه 

جویانٔه امپریالیسم آمریکا در تالش بـرای  طلبی سلطه به رشد بنیادگرایی اسالمی در بنگالدش کمک کرد. جاه
جویی مرتبط بـا آن  برقرار کردن سلطٔه بالُمنازعش در جهان، یکی از عوامل کلیدی در رشد بنیادگرایی و ستیزه

شـتـاب “  اسـالم سـیـاسـی” دهی  است. در این روند، نیروهای بنیادگرای مذهبی فعالیت خود را در راه سازمان
اند که هدفش به دست گرفتن قدرت دولتی با استفاده از زور است. در همین یکی دو سال گذشته، این  بخشیده

های اسالمی که بـه طـور  ها و بنگاه اند. سود خالص شرکت بزرگ نیز ساخته“  امپراتوری اقتصادی” نیروها یک 
میلیون دالر بـوده  ٣٢٠شوند، در سال گذشتٔه میالدی رقمی در حدود  اداره می“  جماعت اسالمی”عمده توسط 

هزار کارمند تمام وقت دارند. رشید خان ِمنـون، صـدر حـزب کـارگـران  ۵٠ها بیشتر از  است. امروزه این بنگاه
هایش به تـجـربـٔه  بود که در آغاز صحبت“  مبارزه با بنیادگرایی و امپریالیسم” بنگالدش، دیگر سخنران همایش 

ها در کشورهای دیگر  مشترک این حزب در مقابله با امپریالیسم و بنیادگرایی اشاره کرد. او افزود که امپریالیست
های امپریالیستی، نیروهای بنیادگرا دوبـاره  اند، و در بنگالدش، به پشتوانٔه قدرت به تفاهم با بنیادگرایان رسیده

های غربی بـه  که نامی است که قدرت -رو اند. این نیروها در زیر پوشش مسلمانان معتدل و میانه سر بلند کرده
وکار گرفته تـا آمـوزش و  های زندگی مردم، از اداری و کسب تارهای عنکبوتی خود را همٔه عرصه -اند آنها داده

اند. نیروهای تروریستی مذهبی زیر چنین پوششی رشـد کـردنـد و امـروزه  بهداشت و درمان و غیره، گسترانده
کنند. زمان آن فـرا  های بنیادی جامعٔه بنگالدش، تاریخ و فرهنگ آن، و موجودیت خود کشور را تهدید می پایه

گاه کنیم و با آن مبارزه کنیم. پیشُبرد این هدف مستلزم همـکـاری هـای  رسیده است که ما مردم را از این خطر آ
یی است چون این موضوع محدود به مرزهای یک کشور نیست، بلکه به ورای مرزهای دیگر کشورهـای  منطقه

منطقه نیز کشیده شده است. سوداکار ِردی، دبیرکل حزب کمونیست هندوستان، سخنران دیگر همایـش بـود 
هایش تأکید کرد که تهدیدهای بنیادگرایی را نباید از راهبرد نظامی تجاوزکارانٔه تازٔه آمریـکـا جـدا  که در صحبت

هـا هسـتـنـد. در زمـانـی کـه  های تروریستی ساخته و پرداختٔه آمریـکـایـی دانست. او گفت که همٔه این گروه
ویژه در منطقٔه ما رشـد کـرده  تهدیدهای ناشی از فعالیت انواع و اقسام بنیادگرایی مذهبی در سراسر جهان و به

ها و گفتگوهای این همایش، عالوه بر بررسی وضعیت موجود، به برداشـتـن  است، امید من این است که بحث
ها و دیگر نیروهای چـپ، و دیـگـر نـیـروهـای  های مناسب و مؤثری بینجامد که بر اساس آنها کمونیست گام

 دموکرات و سکوالر بتوانند مبارزٔه مشترک با تهدیدها و خطرهای بنیادگرایی و تروریسم را به پیش ببرند.
فضل حسین بادشا، دبیرکل حزب کارگران بنگالدش، امداد قاضی، دبیرکل حزب کمونیست پـاکسـتـان، و 

سریالنکا از دیگر سخنرانان همایش بودند که هر یـک بـه “  بخش خلق جبهٔه آزادی” و “  جبهٔه مترقی” رهبران 
ت
ّ
های منطقه و مبارزٔه مشتـرک و  نوبٔه خود بر ارتباط تنگاتنگ امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی و لزوم اتحاد مل

 گرای مذهبی و قومی تأکید کردند. قاطع آنها با نیروهای بنیادگرا و فرقه

ادامه  مبارزه با امپرياليسم را نمي توان ...



 977شمارة  1394تير ماه  22دوشنبه    9 

 جمهور روحانی، جناب رئیس
در روزهای اخیر به ما خبر رسیده است که اسماعیـل عـبـدی، دبـیـرکـل 

ت فعالیت
ّ
اش بار دیـگـر  یی های اتحادیه کانون صنفی معلمان ایران را به عل

اند. من از جانب اتحادیٔه سراسری معلمان بریتـانـیـا  دستگیر و بازداشت کرده
نویسم تا نگرانی شدیدمان را از نحؤه برخورد بـا آقـای  این نامه را به شما می

 هایی که علیه او مطرح شده است بیان کنم.  اش و اتهام عبدی، دستگیری
 ٢٧هایی که به دست ما رسیده است، آقای عبدی را روز  بر اساس گزارش

تیر] و پس از جلوگیری از سفر او به ارمنستان برای دریافت ویـزای  ۶ژوئن [
در شـهـر اتـاوا، “  الملل آمـوزش بین” کانادا و شرکت در کنگرٔه جهانی هفتم 

ژویـیـه [ ٢۶تا  ٢١اند که قرار است در روزهای  پایتخت کانادا بازداشت کرده
ایم که پس از آنـکـه  مرداد] برگزار شود. همچنین، ما باخبر شده ۴تیر تا  ٣٠

در سر مرز گذرنامٔه آقای عبدی را از او گرفتند و ضبط کردند، او را به دادسـرا 
 در تهران رجوع دادند. او را در مراجعه به دادسرا بازداشت کردند.

هـای دولـت شـمـا بـرای  به اعتقاد ما، بازداشت آقای عبـدی و تـالش
شـمـاری از “  الـمـلـل آمـوزش بـیـن” جلوگیری از شرکت او در کنگرٔه هفتم 

کـنـد، از  المللی حقوق بشر را نـقـض مـی های) بین های (پیمان کنوانسیون
المللی کار را که به ترتیب آزادی  سازمان بین ٩٨و  ٨٧های  جمله کنوانسیون

ل و آزادی چانه
ّ
کنند. ممانعت دولت شما  جمعی را تضمین می زنی دسته تشک

در نشست باالتریـن نـهـاد “  الملل آموزش بین” از شرکِت یک نمایندٔه کنگرٔه 
یی جهـانـی  این سازمان، کارشکنی در کارکرد دموکراتیک فدراسیون اتحادیه

 ماست.
ویژه نحؤه بـرخـورد بـا کـارگـران و فـعـاالن  ما همواره اوضاع ایران و به
کنیم. در مورد خاِص آقای عـبـدی، بـه نـظـر  سندیکایی ایران را دنبال می

سال زندان به او هیچ دلـیـل  ١٠آید که برای دستگیری او و دادِن حکم  می
یی او. فعالیت سندیکایی فـعـالـیـتـی  دیگری وجود ندارد مگر فعالیت اتحادیه

است که او باید بتواند به طور قانونی انجام دهد. بنابراین، ما از دولـت شـمـا 
درنگ اقدام کند. همچنیـن، مـا از دولـت  خواهیم که برای آزادی او بی می

ـت فـعـالـیـت خواهیم که همٔه معلمانی را که هم شما می
ّ
هـای  اکنون به عـل

 اند آزاد کند. یی زندانی اتحادیه
 امیدوارم که شما به این موضوع توجه عاجل نشان دهید.

 منتظر پاسخ هرچه زودتر شما هستیم.
 

 با احترام،

 
 کریستین بلوئر، دبیرکل

 رونوشت:
 ای، ولی فقیه جمهوری اسالمی ایران الله سیدعلی خامنه جناب آیت

 المنافع بریتانیا ادارٔه امور خارجه و مشترک
 
 
خـواسـتـار آزادی فـوری “  الملل آموزش بین” 

 اسماعیل عبدی شد
 
هـای  ، فدراسیون جهانی اتحادیـه“ الملل آموزش بین” 

ای به  معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، با ارسال نامه
آزادی فوری  ای ولی فقیه، خواهان آقای روحانی رئیس جمهور و علی خامنه

 از زندان شد.“ کانون صنفی معلمان ایران”اسماعیل عبدی دبیرکل 
برای آزادی فـوری “  الملل آموزش بین” در متن نامٔه فِرد َون لوِون دبیرکل 

 آقای اسماعیل عبدی آمده است:
 

 ٢٠١۵ژوییٔه  ۴بروکسل، 
 آقایان،

)، فـدراسـیـون جـهـانـی EI“ ( الملل آموزش بین” من این نامه را از طرف 
های صنـفـی مـعـلـمـان بـه شـمـا  های آموزش و پرورش و انجمن اتحادیه

یـی آمـوزش و  میلیون معلم و آموزشیـاران حـرفـه ٣٢نویسم که بیش از  می

کشـور جـهـان را  ١٧٠پرورش در ادامه  گوشه هايي از همبستگي جهاني ...
کـنـد. مـا از شـمـا  نمایندگی مـی

خواهیم که آقـای اسـمـاعـیـل  می
عبدی، دبیرکل کـانـون صـنـفـی 

درنـگ آزاد  بـی معلمـان ایـران را
 کنید.

کانون صنفی مـعـلـمـان ایـران 
است. ما “  الملل آموزش بین” عضو 

هفتمین کنگرٔه جهانی خـود را از 
 ۴تـیـر تـا  ٣٠ژویـیـه [ ٢۶تا  ٢١

مرداد] در شـهـر اتـاوا در کـانـادا 
اتحاد برای آموزش بـا کـیـفـیـت ” برگزار خواهیم کرد. موضوع محوری این کنگره 

 ١۵٠٠خواهد بود. در این کنگره بـیـش از “  آموزش بهتر برای دنیایی بهتر  –خوب
یی خـود بـا  های حرفه الملل آموزش دربارٔه آرمان های عضو بین نماینده از سازمان

یابی به آموزش با کیفیت خوب برای همٔه جوانان دنیا بحث و گـفـتـگـو  هدف دست
خواهند کرد. آقای اسماعیل عبدی به عنوان نمایندٔه شرکت کننده در کنگره ثـبـت 

ایم، آقای عـبـدی را روز  هایی که ما دریافت کرده نام شده است. بر اساس گزارش
تیر] بازداشت کردند. از دید ما بازداشت آقای عبدی و تـالش شـمـا  ۶ژوئن [ ٢٧

های گـونـاگـون  برای جلوگیری از شرکت او در کنگرٔه جهانی ما، نقض کنوانسیون
ل و نیز حق 

ّ
جهانی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون دفاع از حق آزادی بیان و تشک

مسافرت است. از این گذشته، به نظر ما شما با جلوگیری کـردن از شـرکـت یـک 
در نشست باالترین نهاد فدراسیـون مـا، مـانـع “  الملل آموزش بین” نمایندٔه کنگره 

اید. ما از دبیرکل سـازمـان مـلـل  المللی ما نیز شده کارکرد دموکراتیک سازمان بین
ایم که در مـورد  المللی کار، و مدیرکل یونسکو خواسته متحد، مدیرکل سازمان بین

این موضوع با دولت شما تماس بگیرند.  در انتها، با توجه بـه ایـنـکـه آمـوزش و 
المللی قرار دارد، هـیـچ دولـتـی کـه  پرورش جهانی در صدر دستورکار جامعٔه بین

تـوانـد و نـبـایـد  خواهان بهبود وضعیت آموزش برای شهروندان جوانش باشد نمی
جلوی شرکت نمایندگان حرفٔه آموزش و پرورش کشورش در کـنـگـرٔه چـهـارسـال 

کـنـیـم کـه  را بگیرد. ما قاطعانه از شما درخواست مـی“  الملل آموزش بین” بار  یک
شرایط آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی و تضمین حق او برای سفر به کـانـادا و 

 شرکت در هفتمین کنگرٔه جهانی ما را فراهم کنید.
 با احترام،

 
 فِرد َون لوِون، دبیرکل

 
 

فدراسیون معلمان کـانـادا 
الـلـه  ای خـطـاب بـه آیـت در نامه
ای و حسن روحانی خواهان  خامنه

آزادی فوری اسـمـاعـیـل عـبـدی 
دبیرکل کانون صنفـی مـعـلـمـان 
ایران شد. متن این نامـه چـنـیـن 

 است:
 آقایان،

نویسم که نزدیـک  من این نامه را از جانب فدراسیون معلمان کانادا به شما می
الـمـلـل  بـیـن” کند و عضو پیوسـتـٔه  هزار معلم را در کانادا نمایندگی می ٢٠٠به 

میلیون عضو دارد. فدراسیون معلمان کانادا که یکی  ٣٠) است که EI)“  آموزش
است، به نوبٔه “  الملل آموزش بین” های میزبان هفتمین کنگرٔه جهانی  از سازمان

بـرای آزادی فـوری هـمـکـارمـان آقـای “  الملل آمـوزش بین” خود درخواست 
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، و تضمین حـق او بـرای 

در اتاوا، کـانـادا، از “  الملل آموزش بین”سفر به کانادا به منظور شرکت در کنگرٔه 
] را بازگـو و بـر آن تـأکـیـد ٩۴مرداد  ۴تیر تا  ٣٠[   ٢٠١۵ژوئیه  ٢۶تا  ٢١تاریخ 
  کند. می

ایران باید به مسئولیت خود به مثابه یکی از امضاکنندگان اعالمـیـٔه جـهـانـی 
های مربوط به آن عمل کند. گرفتن و ضبط گـذرنـامـٔه  حقوق بشر و کنوانسیون

آقای عبدی، بازداشت او و جلوگیری کردن از سفر وی به کانادا برای شرکت در 
های متعدد حقوق بشر، از جـمـلـه  نقض کنوانسیون“  الملل آموزش بین”   کنگرهٔ 

ل و حق مسـافـرت اسـت. 
ّ
  10ادامه  در صفحه حق آزادی تشک
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 دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را آزاد کنید!

با گوشه هایی از همبستگی جهانی 

 مبارزان سندیکایی ایران

مبارزٔه زحمتکشان و فعاالن سندیکایی کشورمان از اردیبهشت ماه سال گذشته تـا 
هـای گسـتـردٔه  هـا و اعـتـراض امروز روند فزایندٔه بارزی داشته است.  اعـتـصـاب

های خودروسازی و تولیدی، و پرستاران و معلمان کشـور  معدنچیان، کارگران کارخانه
افتاده، نبود امنیت شـغـلـی، و  در اعتراض به حقوق و دستمزدهای نامناسب و عقب

المللی نـمـایشـگـر مـرحـلـٔه  های بین نامه محرومیت از حقوق تصریح شده در مقاوله
 جدیدی در حیات و پویایی جنبش کارگری کشور است. 

های ُمـجـاز  نقش برجستٔه نهادهای سندیکایی مستقل و همچنین برخی از تشکل
هـا  دهی این اعتراض کنند در سازمان های تعریف شدٔه رژیم عمل می که در محدوده

های سرکوب رژیم در استمرار پیشینٔه ننگین خود در سـرکـوب  مشخص است. ارگان
ای، از دستگیـری و اخـراج از  سیستماتیک جنبش کارگری، از کاربست  هیچ شیوه

گیری فعاالن کارگری و سندیکایی از فعالیت، ِابا  کار گرفته تا تبعید و فشار برای کناره
های گستردٔه معلمـان کشـور کـه بـا نـقـش  ها و اعتصاب اند. موج اعتراض نداشته

ماه گذشـتـه مـمـکـن شـد، در  ١٢هماهنگ کنندٔه کانون صنفی معلمان کشور در 
های امنیتی رژیم والیی اکنـون حـتـی در  سابقه بوده است. ارگان های اخیر بی سال

دهـی  مقابله با این نهاد صنفی ُمجاز که در سراسر کشور فعالیت رسمـی و سـازمـان
شده دارد، به سیاست ارعاب و تهدید رهبران شناخته شدٔه کانون صنفـی مـعـلـمـان 

اکبر باغانـی،  اند. دستگیری آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل، و علی ایران دست یازیده
رئیس هیئت مدیره و دبیر شورای هماهنگی کانـون صـنـفـی مـعـلـمـان ایـران در 

هـای آن  هایی و از آخرین نمونـه های اخیر را باید از زمرٔه اعمال چنین سیاست هفته
آورند که ایشان از مـقـام  های امنیتی گویا به آقای عبدی فشار می قلمداد کرد. مقام

خواه و دموکراتیک جـهـان  دبیرکلی کانون صنفی معلمان استعفا کند.  نیروهای ترقی
های ارتجاع برای وادار  ها در کشورمان و با اقدام در مقابله با این موج سرکوب آزادی

های ورشکسته،  خواه به سکوت در برابر سیاست های آزادی کردن نیروها و شخصیت
ارتجاعی و ضددموکراتیک رژیم، و در مسیر گسـتـرش هـمـبـسـتـگـی بـا فـعـاالن 

ها و کارزارهای مـؤثـری را  خواهان میهن ما، فعالیت سندیکایی، زحمتکشان و آزادی
 اند.  سازمان داده

 
ش کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران (کـودیـر)  قــ نــ زمــیــنــه  یــن  ا در 

“ کـودیـر” های مستمّر مطبوعاتی و افشـاگـرانـٔه  ای ایفا کرده است. فعالیت برجسته
ی  های مؤثری را در فدراسیون توانسته است به نحو مؤثری واکنش

ّ
های سندیکایی مل

المللی به منظور همبستگی با فعاالن سندیکایی ایران برانگیزد و دامن بزند. در  و بین
های اخیـر  در هفته“  کودیر” های مطبوعاتی  این ارتباط به طور مشخص باید به بیانیه

و هـمـچـنـیـن در مـورد “  ایلنا” در مورد اخراج خبرنگاران بخش کارگری خبرگزاری 
 دستگیری آقای اسماعیل عبدی و فشارهای امنیتی به ایشان اشاره کرد. 

 
ای  شود، در مقاله که در لندن، انگلستان، منتشر می“  مورنینگ استار” روزنامٔه 

تیرماه همراه با چاپ عکس آقای عبدی و شرح فشارهـای امـنـیـتـی بـر  11در روز 
برای راه انداختن کارزاری برای آزادی ایشان را منتشر کـرد “  کودیر” ایشان، فراخوان 

بـه “  کودیـر” منتشر شده است).  نامٔه مردم(ترجمٔه فارسی این مقاله در همین شمارٔه 
موازات انتشار وسیع بیانیٔه خود در مورد دستگیری آقای عبدی، با خانم کـریسـتـیـن 
بلوئر، دبیرکل اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا که از اعضای پیـوسـتـه و حـامـیـان 

و فـدراسـیـون “  الـمـلـل آمـوزش بیـن” است، و همچنین با رهبری “  کودیر” پرسابقٔه 
معلمان کانادا تماس گرفت و آنها را بـه اقـدام اعـتـراضـی مـؤثـر و درخـواسـت از 

جمهور و رهبر رژیم والیی ایران برای آزادی دبیرکل کانون صنـفـی مـعـلـمـان  رئیس
ویژه  المللی معلمان و به یی بین های چندین نهاد صنفی و اتحادیه ایران فراخواند. نامه

های رسمـی ایـران  های اعتراضی نهادهای مشابه در انگلستان و کانادا به مقام نامه
المللی است. اشاره به این نکته جالب اسـت کـه  انعکاسی از موفقیت این کارزار بین
) در سایت اینترنتی خود با اعالم آغاز کارزار NUTاتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا (

برای آزادی اسماعیل عبدی، معلمان انگلستان و اعضـای خـود را بـرای کسـب 
رجوع داده است که در سایت اینترنـتـی “  کودیر” اطالعات بیشتر به بیانیٔه مطبوعاتی 

 منتشر شده است. “ کودیر”

المللی همبستگی با فعاالن جنـبـش  هایی از کارزار بین در ادامه، گوشه
گـزارش “  نـامـٔه مـردم” کارگری کشورمان را برای اطـالع خـوانـنـدگـان 

 کنیم. می
 

، روزنامٔه چپ بریتانیـا، از تـالش “ مورنینگ استار” گزارش 
کمیتٔه دفاع از حـقـوق مـردم ایـران (کـودیـر) بـرای آزادی 
 اسماعیل عبدی، رهبر کانون صنفی معلمان ایران، از زندان

کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران (کودیـر) دیـروز  -]تیر ١١دّوم ژوییه [
در فراخوانی خواستار آزادی آقای عباس عبدی، دبیرکل کانـون صـنـفـی 

خـرداد)  ٣١ژوئـن ( ٢١آقای عبدی را روز   معلمان ایران از زندان شد.
هنگامی که عازم کشور همسایه ارمنستان بود تا از آنجا برای شـرکـت در 

الـخـروج کـرده بـودنـد.  به کانادا برود، ممنوع“  الملل آموزش بین” کنگرٔه 
مأموران مرزی گذرنامٔه او را گرفتند و ضبط کردند و مانع خروج او از کشور 
شدند و به او گفتند که برای پیگیری به دادسرای زندان اوین مراجعه کنـد 
ت شمار زیاد روشنفکرانی کـه 

ّ
که بخش ویژٔه زندانیان سیاسی آن را به عل

نـفـر از  ٧٠اند.   نزدیک بـه  نام گذاشته“  دانشگاه اوین” اند  در آن زندانی
معلمان آقای عبدی را در هنگام مراجعه به دادسرای اوین و مصاحبـه بـا 

های دادسرا همراهی کردند چون نگران بودند که ممکن است او را  مقام
 دلیل نبوده است.  ترسی که معلوم شد بی -دستگیر کنند

بر اساس قـوانـیـن رفـتـار ” در این مورد گفت: “  کودیر” معاون دبیرکل 
تـوان مـوّجـه  عادالنه، بازداشت اسماعیل عبدی را بر هیچ اساسی نـمـی

المللی بر دولت ایران بـرای تـحـقـق آزادی آقـای  شمرد. ایراد فشار بین
هـای  آقای عبدی پیش از این هم در پـی اعـتـراض ”عبدی حیاتی است.

معلمان در ماه مه [اردیبهشت امسال] که خواستار دسـتـمـزد و حـقـوق 
هـای  بهتر، شرایط کار بهتر و امنیت شغلی بودنـد، مـورد تـهـدیـد مـقـام

جمهوری اسالمی قرار گرفته بود.  در جریان آن تظاهراِت اعتراضی او را 
سال حبس تعلیقی در ارتـبـاط بـا   ١٠به زندان احضار کردند و به او حکم 

]  ابالغ کردند کـه در ١٣٩٣یک اعتصاب دو روزه در ماه ژانویه [دی ماه 
صورتی که او از ِسَمِت دبیرکلی کانون صنفی معلمان ایران استعفا نکـنـد، 
اجرا خواهد شد.  دستگیری آقای عبدی فقط یک روز پس از آن صـورت 
گرفت که پنج  خبرنگار بخش امور کارگری خبرگزاری کار ایران (ایلنـا) را 

گونه توجیهی به دستور مسعود حیدری مـدیـر عـامـل  یکباره و بدون هیچ
های اجتماعی ایـران  خبرگزاری اخراج کردند.  اخبار منتشر شده در شبکه

ای بین گروه خبـرنـگـاران امـور  های عمده حاکی از آن است که اختالف
خصـوص در  کارگری ایلنا و مدیریت این خبرگزاری وجود داشته است، به

ارتباط با مداخلٔه سردبیر در کار خبرنگاران، ایجاد محـدودیـت بـرای کـار 
 خبرنگاران در انتشار خبرها، و فشار برای خودسانسوری. 

از حسن روحانی، رئیس جمهور، خـواسـت کـه “  کودیر” معاون دبیرکل 
در مـورد  ١٣٩٢اش در سال  هایی که در جریان کارزار انتخاباتی به وعده” 

های برحق کارگران ایران برای دریافـت دسـتـمـزد  گویی به خواست پاسخ
مناسب و معقول برای زندگی و حق تشکیل، پیوستن به، و عضو شدن در 

 ”اتحادیٔه صنفی مورد نظرشان داده بود، عمل کند.
 

 )NUTاتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا (
 
ً
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را فورا

 آزاد کنید.
 

  9ادامه  در صفحه 


