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

  ١٣٩۴شهریور  ١۶، ٩٨١شماره 

 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

تالش ها برای گرم کردن تنور  انتخابات، 
 معضل انکار تجربه های دهه اخیر  و ساختار 

 استبدادی حاکم 

جویان، گواِه محکومیِت سیاست های امپریالیسم  تراژدِی پناه

 و اتحادیٔه اروپا در دادگاِه افکارعمومی جهان!

  6ادامه  در صفحه 

با آنکه هنوز ماه ها به  برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگـان 
رژیم باقی مانده است کارزار گرم کردن تنور 
انتخابات آینده از سوی حـکـومـت مـداران 

کنونی و شمار معدودی از نیروها و فعـاالن  
سیاسی آغاز شده است کـه درخـور تـأمـل 

 است.  
رئیس جمهوری حکومت  حسن روحانی، 

در سخنانی که با واکنش  فـوری  اسالمی، 
-فـرمـانـدهـان نـظـامـی اصول گـرایـان، 

نمایندگان مجلس و سخنگـویـان   انتظامی،
رسمی و غیر رسمی شورای نگهبان رو بـه 

که هـیـچ نـهـادی   از جمله گفت:  رو  شد،
تواند دست به تـایـیـد یـا رد جـنـاحـی  نمی

صالحیت نامزدهای انتخابـاتـی بـزنـد. او 
شورای محترم نگهبان ناظر اسـت ” گفت: 

نه مجری. مجری انتخابات دولـت اسـت. 
دولت مسئول برگزاری انتخـابـات اسـت و 

بینی شده که نـظـارت  دستگاهی هم پیش
کند تا خالف قانون صورت نگیرد. شـورای 

توانـد کـار  نگهبان چشم است و چشم نمی
دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخـلـوط 
شوند، باید به قانون اساسی کـامـال تـوجـه 

 ”.کرده و عمل کنیم
، فرمانده کل سـپـاه محمد علی جعفری

ایـن  پاسداران در پاسخ صریـح بـه روحـانـی 
مغایر با اصول انقالب و فرمایشـات ” سخنان را 

دانست و هشدار داد کـه کسـانـی کـه  ”رهبر
های جدیدی را بـرای نـفـوذ  خواهند "روزنه می

بیگانگان در کشور بگشایـنـد، بـدانـنـد هـرگـز 
ی رشد و پیاده سازی چنیـن تـفـکـری را  اجازه

 ”.نخواهیم داد
جعفری  سخنان روحانی را "تضعیـف ارکـان 
مؤثر انقالب مثل شورای نگهبان" دانست و بـا 
اشاره به پیروزی روحانی در انتخابـات ریـاسـت 
جمهوری قبلی گفت: "کسانـی کـه از مسـیـر 
همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجنـاحـی 
اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مـدیـریـت 

تری داشته  اند، باید گفتار سنجیده کشور را یافته
 ".باشند

حسن شریعتمداری و روزنامه کیهان نـیـز در 
رئـیـس ” عکس العمل بـه روحـانـی نـوشـت: 

جمهور نیز روز گذشتـه وارد گـود شـد. بـرای 
شورای نگهبان تعیـیـن تـکـلـیـف کـرد و در 
اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلـس بـا 

 ”!نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده است
کیهان به روحانی یادآوری کرد که بر اسـاس 

اعالم نظر درباره صالحـیـت ” قانون:  ٩٩اصل 

 7در صفحه 

ای در مسیر  جنبِش زنان، مبارزه

 ٩هاِی مدنی در صفحه  خواست

رشِد مهاجـرت اجـبـاری صـدهـا هـزار  رونِد روبه
زده از سوریه، عراق، لیبی، سـودان،  شهروند جنگ

زمان با آن، برخوردها و  سومالی، و افغانستان، و هم
های متناقض و بعضا غیرانسانِی کشورهای  سیاست

های گذشـتـه، در  اتحادیٔه اروپا با این روند، در هفته
طـور چشـمـگـیـری  های همگانی جهـان بـه رسانه

خراِش جنازٔه کـودکـی  مطرح شده است. تصویر دل

 و   گزارش مراسم گرامیداشت جانباختگان فاجعه ملی

 ١٠بیانیه برگزارکنندگان آن در صفحه 

رد سوریه -ساله سه
ُ
هـمـراه مـادر و  که گویا  -شهروند ک

یـی در  برادرش در مسیر مهاجرت و رسیدن بـه جـزیـره
شان، جانش را از دست داد و امـواج  یونان، با غرق قایق

دریا جسد او و مادر و برادرش را به ساحلی در  دریای  اژه 
دهنده بر افکار عمومی اروپـا  یی بسیار تکان افکند، ضربه

 و جهان وارد آورده است.

ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی، 

ها، و منافع پایمال  آزادسازِی قیمت

 شده کارگران و زحمتکشان!

  2ادامه  در صفحه 

های اخیر، در راستای احیـای  فقیه، در هفته رژیم والیت
هایی بسیار ارتجاعـی بـه  مناسبات با غرب،  تحمیل برنامه

کارگران و زحمتکشان جان به لب رسیده کشورمان را آغـاز 
ها نفر از زحمـتـکـشـان  کرده است. در شرایطی که میلیون

کشورمان بیکارند و درآمِد کارگران شاغل نیازهای بیش از 
کند، بـرای جـذِب سـرمـایـٔه  یک هفتٔه آنان را تأمین نمی
در جهت پیوند دادِن اقـتـصـاد  -انحصارهای امپریالیستی

رژیم  -داری جهانی و تضمین بقای "نظام" کشور با سرمایه
هـا  فقیه برنامٔه "آزادسازِی" اقتصاد و آزادسازِی قیمت والیت

های رژیـم بـرای  برد. سیاست پیش می را با آهنگی تند به
هـا، اثـرهـای  ها و اقتصاد، و در کـنـاِر آن آزادسازِی قیمت

ها بر معیشت زحمتکـشـان، مـوضـوع  مخرِب این سیاست
 این نوشته است.
های فراوان انتخاباتی روحانی مانند: "پـر  عالوه بر وعده

وجـود  کردن شکاف دستمزدی که طی سه دهه گذشته بـه

فساد ضد سازندگی، و بی تردید ضد 

١٢انقالبی است!  در ص   
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آمده" است، علی ربیعی، وزیر پیشنهادِی روحانی در آن دوره بـرای تصـدی 
، گـفـت: "جـزو ١٣٩٢مـردادمـاه  ١٩اش در  وزارت کار، در نشست خبـری

های صدروزٔه خودم حل مشکالت برخی صنـایـع بـرای حـفـظ سـطـح  برنامه
های  ، رسانه١٣٩۴مردادماه  ۴سال بعدازآن تاریخ، در  ٢اشتغال موجود است." 

هزار واحد تولیـدی در  ١۴همگانی گزارش دادند:"مطابق آمار در سال گذشته 
 اند."  های صنعتی تعطیل شده شهرک

، شاپور محمدی، معاون وزیر ٩۴شهریورماه  ١بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 
وکـار ایـران"  مکاتبٔه رسمی با بانک برای بهبود رتبٔه کسب ٧اقتصاد، از "انجاِم 

داده، بعضی از  های انجام خبر داد، و افزود:"کارشناسان بانک جهانی با بررسی
اند. به نظر می رسد کـه تـعـطـیـل  اصالحات اعالمی وزارت اقتصاد را پذیرفته

از  -١٣٩٣تنها در سال  -های صنعتی هزار واحد تولیدی در شهرک ١۴شدِن 
جمله سیاست هایی باشد که مورد تایید نهاد هـای سـرمـایـه داری جـهـانـی 

ساِل پیش ربیعی مبنی بر "حفِظ سطـح اشـتـغـال  ٢قراگیرد. در رابطه با وعدٔه 
 ٢۴تـا  ١۵مردادماه، دربارٔه "بیکارِی گروه سنـی  ٢١موجود"،خبرگزاری مهر، 

" نوشت: "بیکاری مردان و زنان در این گروه سـنـی در ٩٣سالٔه کشور در سال 
درصد نیز باال رفته که این میزان تنها برای زنـان در   ۵٠٫١ها تا  برخی استان

شـهـریـورمـاه،  ٣درصد اسـت"، و خـوِد ربـیـعـی، روز  ٨۶٫۴استان ایالم  
طورکامل دراختیار وزارتخانه من نیست و مـن  درنهایت،گفت:"ابزاِر اشتغال به
پشـتـوانـه بـودِن  تنها به بی ام." علی ربیعی، نه بارها خود را وزیر بیکاران نامیده

 با "وزیر بـیـکـاران" خـوانـدِن  های سابق خود اعتراف می وعده
ً
کند، بلکه صرفا

شهـریـورمـاه، بـا  ٨دهد. خبرگزاری مهر،  ها ادامه می خود، به پویٔه فریب توده
نژاد که گفته بود "نباید دربارٔه بیکاری جوانان پاسخگو  اشاره به وزیر کار احمدی

گفتند مسئولیتی  باشد"، نوشت:"علی ربیعی و وزرای کار قبل از وی هم که می
در زمینه اشتغال ندارند، برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان [مجلس] بـرنـامـه 

گذاری در بازار کار سـخـن گـفـتـنـد."  زایی ارائه کردند و دربارٔه سیاست اشتغال
شهریورماه، تحقق وعدٔه ربیعی برای صدروز اول دولِت خود  ٧روحانی نیز، روز 

 به دورٔه "پساتحـریـم" مـوکـول کـرد، و 
ً
جهت حل معضل اشتغال را هم، فعال

 شود." گفت:"در فضای پساتحریم، مشکل اشتغال حل می
نقل از معاون وزیر کـار، نـوشـتـه  ، به٩۴اردیبهشت ماه  ٢١خبرگزاری مهر، 

صورت پنهانی و غیررسمی فـعـالـیـت  درصد اقتصاد کشور به ۴٠بود:"بیش از 
دارند. ... در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خـود را مـجـبـور 

 ١۶ساعت و تا  ١٢شده در قانون،  ساعت کاِر تعیین ٨جای  کنند تا روزانه به می
 ٧١٢تنها حداقل دستمزد [یعنی  صورت متوالی کار کنند، آنگاه نه ساعت نیز به

 ۴٠٠عالی کار را نگیرند، بلکه به دریـافـت  هزار تومان در ماه] مصوب شورای
های ایسنا و ایلنا، در دو گزارش دیـگـر،  هزار تومان رضایت دهند!...خبرگزاری

، نوشتند:"حقوق و دستمزدی کـه کـارگـران بـا ٩۴مردادماه  ١٣تیرماه و  ١۴
درصـد درآمـد  ۶٠آورد" و "بیش از  گیرند یک هفته دوام نمی شرایط فعلی می

کـه قـیـمـت مـواد  شود." درحالی های بخش مسکن می کارگران صرف هزینه
 هم

ً
هـا در  سطح قیـمـت آن غذایی و مواد موردنیاز زحمتکشان در ایران تقریبا

،  نـوشـت: "بـر اسـاس ٩۴تیرماه  ٧کشورهای اروپایی است، خبرگزاری مهر، 
جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شـاغـل در بـازار کـار ایـران 

 ٢٧١٩٢تـومـان، فـرانسـه  ٣١۴٨٢دالر، استرالیا  ١٫١٢تومان معادِل  ٣٧١١
تومان[است]. ... مشموالن قانون کار در ایران... یکی از کـمـتـریـن مـیـزان 

 [دستمزد] را در بین کشوها دارند." 
در  حالی که دستمزد کارگران کفاف تأمین یک زندگی حداقلی را برای آنـان 

زحمتکشان میهن ما در عین حال با افزایش قیمت ها و هزاینه های  نمی کند،
زندگی نیز رو به رویند.  خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان: "صـدور قـبـوض 
نجومی گاز در راه است"، از گران شدن قیمت گاز خبر داد و مدیرعامل شرکـت 

،  گفت: "قیمت گاز گـران نـیـسـت ٩۴شهریورماه  ۶ملی گاز به خبرنگار مهر، 
 کنند."   بلکه مشترکان بیش از حد نیاز مصرف می

، ١٣٩٢مـاه  آبـان ٢١کار دولت روحانی، خبرگزاری مـهـر، در اوایل شروع به
المللی پول، جـلـسـاتـی را بـا مـقـامـات  نوشت: "هیئت اعزامی صندوق بین

ارشد...کشور برگزار کرد. تمرکز اصلی جلسات، بـر... ضـرورت پـرداخـتـن بـه 
های سیاستی و ساختاری بلندمدت در کشور استوار بـود. ... یـکـی از  چالش
هـا بـود." حـاال بـایـد دیـد  های موردنظر، اعمال اصالحات در یـارانـه چالش

آن در “  فـاز اول“کـه  -ها" پیامدهای اجرای قانون ضدملِی "هدفمندی یارانه

آن در دولِت  روحانی کـه  ”فازهای دوم و سوم“نژاد، و  دولِت کودتاِیی  احمدی
عبارت دیـگـر، اجـرای  یا به -است،  اجرا شد ٩٢برآمده از مهندسِی انتخابات 

هـا گـذارده  منظوِر آزادسازِی قیمـت قانونی که به توصیٔه "استکبار جهانی" و به
شده بود، چه اثرهایی بر معیشت زحمتکشان داشته است. بنا بر گزارش  پایگاه 

نـژاد، بـا صـدور  ، دولـت احـمـدی١٣٩١ماه  اردیبهشت ١٨خبری بهار نیوز، 
، اعالم کرد: "در مدت پنج سال یـارانـٔه ١٣٨٩آذرماه  ٢٧یی در تاریخ  اطالعیه

کاالهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن 
 ٣٠شوند...  ها با قیمت بازارهای منطقٔه خلیج عرضه می و شیر حذف شده و آن

گیرد. ... توصیـه بـانـک  درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان... تعلق می
جهانی مبنی بر اختصاِص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نـیـز از 
دالیل این امر بوده است." قیمت هر مترمکعب گاز طبیـعـی قـبـل از اجـرای 

 ۶تومان بود. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،  ١٣٫٢ها"،  قانون "هدفمندی یارانه
درصدی قیمت گاز خانگی در خـردادمـاه سـال  ١۵شهریورماه، بعد از افزایش 

تومان به ازای هر متـر مـکـعـب" و  ٩۶جاری، قیمت گاز طبیعی زمستانی به "
دیگر، فقط در مـورد  عبارت تومان رسیده است." به ١۵٠قیمت گاز تابستانی "به 

درصدی، و قیمت گاز طبیـعـی  ١٠٠٠های انرژی، قیمت بنزین افزایِش  حامل
درصـدی  ١٠٠٠و  ۶٠٠هـای  ترتیب افـزایـش خانگی زمستانی و تابستانی به

فقیه  گران رژیم والیت ها برای چپاول اند. ممکن است این افزایِش قیمت داشته
ساعت کار در روز مـبـلـغ  ١۶تا  ١٢توجه نباشد، ولی برای کارگرانی که با  قابل
هزار تومان در ماه درآمد دارند، و زنان کارگـری کـه بـا کـار در مـطـب  ۴٠٠

 درآمد 
ً
هزار تومان در ماه را دارند، بسیار سـنـگـیـن اسـت.  ٢٠٠پزشکان صرفا

 ۴۵ها، با وعـدٔه پـرداخـت  نژاد، در مقابل آزادسازِی قیمت های احمدی دولت
دار کردن تمام مردم را داد؛ و بـرای جـبـران  هزار تومان در ماه، وعدٔه حقوق

نـژاد و  های احـمـدی های انرژی، هر دو دولت آور قیمت حامل افزایش سرسام
درصد از درآمدهای حاصل از اجرای "هـدفـمـنـدی  ٣٠روحانی، وعدٔه پرداخِت 

ها" به تولید را دادند. برای نمونه، نوبخت، سخنگوی دولت روحـانـی، بـه  یارانه
هزار میلیارد تومان درآمد حـاصـل از  ۶٣، گفت: "از ١٣٩٢ماه  بهمن ٢ایسنا، 

هزار میـلـیـارد تـومـان  ١٠، سهم تولید حداقل ٩٣ها در سال  هدفمندی یارانه
فـقـط دولـت  خواهد بود. درواقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شـد." نـه

نژاد به وعدٔه خود در مورد پرداخت سهم تولید پشـت کـرد،  ضدمردمی احمدی
های دولـِت "تـدبـیـر و  ، در مورد وعده٩۴خردادماه  ١۶بلکه خبرگزاری مهر، 

جمهور وعده داده تا مشکل تولید را  شود که رییس امید"، نوشت: "دو سالی می
ای از محل هدفمندی بـه  حل کند، صنایع و تولید را از رکود خارج کرده و یارانه

های انرژی را جبران کـنـد... امـا  تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل
دریغ که سرابی بیـش بـرای تـولـیـد نـبـود." نـتـیـجـٔه پشـت کـردِن رژیـم 

نژاد و روحانی، تعطیل شدِن هـزاران  شان، در هر دو دولت احمدی های وعده به
هـزار واحـد  ١۴نژاد و تعطیـل شـدن  کارخانه تولیدی در زمان دولت احمدی

در دولت روحانی بود. نـتـیـجـٔه اجـرای قـوانـیـن   ١٣٩٣تولیدی فقط در سال 
گـزارش  شده از سوی نهادهای امپریالیستـی ایـن اسـت کـه، بـنـا بـه دیکته

 ١۵اکـنـون  نقل از یک اقتـصـاددان:"هـم ، به٩۴خردادماه  ٢خبرگزاری ایسنا،
میلیون نفر جوان هستند." در رابـطـه بـا  ١۵میلیون بیکار داریم... غالب این 

دار کردِن تمام مردم و پـرداخـِت  ها با حقوق وعدٔه رژیم به جبران افزایش قیمت
کار خـود، بـا  هزار تومان در ماه، دولت "تدبیر و امید"  از آغاز به ۴۵وجه نقدی 

ترفند، تشویق، و تهدید، تالش کرد مردم را به انصراف از دریافت وجـه نـقـدی 
 قانع کند. 

، نـوشـت:"مـا ٩۴مـاه  اردیبهـشـت ٢٨ای به مردم، روز  علی ربیعی، در نامه
مسئول تالش برای تـحـقـق عـدالـت 
  3ادامه  در صفحه اجتماعی هستیم و اصالح شیوه فعلی 

 ادامه  ورشكستگي صنايع،  خصوصي سازي و ...
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سوی ارتقـای سـطـح عـدالـت اجـتـمـاعـی  ها را گام مهم به پرداخت یارانه
معنای افزایش بیـکـاری جـوانـان ایـن  دانیم... استمرار این وضعیت به می

کشور است. ... تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کـنـیـم کـه 
فرزندان ایران شجاعتمان را بستایند و صـداقـتـمـان را دوسـت بـدارنـد." 

،  نوشت:"یارانه نقدی برخی بـازنشـسـتـگـان ٩۴تیرماه  ١٠خبرگزاری مهر، 
میلیون تومـان اسـت، حـذف شـده  ها] زیر یک قانون کار که دریافتی [آن

مردادماه، دوبـاره از حـذف یـارانـٔه "بـرخـی از  ٣١است." خبرگزاری مهر، 
شـهـریـورمـاه،  ١بازنشستگان" خبر داد. و علی ربیعی به خبرگزاری مهـر، 

 یابد." گفت: "حذف غیرنیازمندان از لیست دریافت یارانه نقدی ادامه می
شهریورماه، گفت:"اولین قدم دولـت  ٧اش در  روحانی، در نشست خبری

های اقـتـصـادی  ها واقعی و فعالیت در دو سال این بوده است که واگذاری
شـهـریـورمـاه،  ٢شفاف باشد." بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

میلیارد دالر پروژه تعـریـف شـده و  ۵٠چیان، گفت: "حدود  وزیر نیرو، چیت
ها به ریاست جمهوری ارسـال شـده کـه در مـعـرض ارائـه بـه  این پروژه
های "واقعی" و چپاول  گذاران داخلی و خارجی هستند." در واگذاری سرمایه

گذاران خـارجـی نـیـز سـهـیـم  اموال ملی در دولِت "تدبیر و امید"، سرمایه
 بینیم.  یی به "شفافیت" موردنظر روحانی را نیز الزم می خواهند بود. اشاره

شهریورماه، در مقابل سؤال خبرنـگـاری  ٧بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 
شده ایران در خـارج از  های بلوکه های متفاوتی در مورد پول که پرسید:"رقم
میلیارد دالر. تـقـاضـا دارم  ١٨٠میلیارد دالر تا  ٢٩شود، از  کشور مطرح می

جمهور رقم واقعی را مطرح کنید." روحانی، بدون ارائـٔه  عنوان رئیس شما به
در بـخـشـی از جـواب  -که درواقع خواست مشخص خبرنگار بود -رقمی

هایی که شما فرمودید برخـی بـا واقـعـیـت  اش، چنین گفت: "رقم طوالنی
تواند درست  شده است و این ارقام می منطبق نیست، اما ارقام مختلفی بیان

باشد... رقمی که مربوط به دولت است رقم زیادی نیست." بنا بـر گـزارش 
نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نـیـز "دربـارٔه  تیرماه،علی طیب ٣١ایسنا، 
های مختلف در ایـن  شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های بلوکه پول

میلیارد دالر"، گفته بود:"علت اصلی تفاوت در ارقـام  ١٧۵تا  ٢۵خصوص از 
ها مربوط است. ذخـایـر مـا در  و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول

میلیارد دالر باشد." برای اثـبـاِت  ١٠٠خارج از کشور ممکن است نزدیک به 
اجرا گذاشتن "اصالحاِت" موردنظر بانک جهانی و نشان دادِن "شفافیـت"  به

 ٧بـیـنـنـد " رژیم در مقابل "استکبار جهانی"، کارگزاران ارشد رژیم الزم مـی
مکاتبه رسمی" با بانک جهانی انجام بدهند، اما در جواب به سؤال مالکـان 

جمهور و وزیر اقتصاد و دارایـی رژیـم از  شده، رئیس های بلوکه اصلی پول
 شده اطالع درستی ندارند!  های بلوکه "رقم واقعی" پول

واقعیت این است که سیاست های کالن اقتصادی رژیـم کـه از سـوی 
ولی فقیه آن به دولت  برای اجرا داده شده است در مجموع سیاست هـای 
مخرب و ضد ملی است در راستای تأمین منافع طبقاتـی کـالن سـرمـایـه 
داری کشور. از نابودی تولید داخلی به دلیل نبود سیاست هـای درسـت و 
طوالنی مدت حمایتی از صنایع ملی تا رواج داللی و رانـت خـواری هـای 
کالن و فساد عیق دستگاه های دولتی و سیاست گذار همه  بـخـشـی از 

اقتصادی در کشور ما را -مجموعه مخربی است که بحران عمیق اجتماعی
پدید آورده است. نتیجه مستقیم این سیاست ها، رشـد تـورم و بـیـکـاری، 
تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق تر شدن دره عظیم فـقـر و ثـروت و 
تحمیل شرایط غیر انسانی زیستن زیر خط فقر برای میـلـیـون هـا ایـرانـی 

است.  زحمتکشان و طبقٔه کارگر میهن ما می توانند با گسـتـرش مـبـارزات  
خود و ارتقای سطح سازمان یافتگی آن و تقویت همبستگی میان اعتـراض 
های کارگری گوناگون و پراکنده کنونی رژیم والیت فـقـیـه را بـه چـالـش 

ها که به فقیرتر شدن کارگران منجر  بکشد.  مبارزه با برنامه آزادسازِی قیمت
گردیده، گسترش خصوصی سازی و از بـیـن رفـتـن تـولـیـد داخـلـی از 

های مبارزاتی در مرحله کـنـونـی اسـت. بـایـد ایـن مـبـارزه را بـا  اولویت
ای نظیر افزایِش سطح دستمزدها، تأمیِن امنیت شغلی،  های فوری خواست

و لغِو قراردادهای موقت، پیوند زد و از این راه با تلفیِق مـبـارزٔه سـیـاسـی و 
های جـنـبـش کـارگـری را  صنفی، به رویارویی با استبداد برخاست و صف

 تقویت کرد.
 

 چارۀ رنجبران ، وحدت و تشکیالت است ادامه  ورشكستگي صنايع،  خصوصي سازي و ...
  
 سر و روئی نتراشیده و رخساری زرد  

 ِنی   زرد و باریک ، چو
 سفره یی کرده حمایل ، بر سِر دوش

 وی  ژنده یی در تن
 به پا ، چونکه ندارد پاپوش  کهنه یی پیچیده
 در سِر جادۀ ری

 چند قزاق سوار از پیش ، آلوده به گرد
 دستها ، بسته ز پس
 که َرَود اینهمه راه ؟

 مگر آن مرد قوی هّمِت صاحب مسلک
 و چاه  که شناسد ره

 خسته ُبد
 گرسنه ُبد

 لیک نمی خواست کمک
 اله  نی زِ    ملک ،  ِنز

 نه به فکر دّیار –بجز از فعله و دهقان 
  

 از سواران مسلح ، یکی آمد به سخن
 که دلش سوخت به او

 چنین گفت به وی :  –آخر ای شخص گنهکار                      -
 بگو !  گنهت چیست ؟

 بندی از لفظ بر آشفت به وی
 :  گفت

 ای مرد نکو
 گنهم اینکه من از عائلۀ رنجبرم
 زادۀ رنجم و پروردۀ دسِت زحمت

 نسلم از گارگران
 حرف من اینکه : چرا کوشش و زحمت از ماست

 حاصلش از دگران ؟
 این جهان یکسره از فعله و دهقان بر پاست

 ! مفت خوران نه که از
 من ز گناِه دگری بی خبرم  غیر از این ،

 دگری گفت که !
 ضِد قانون و وطن  گویند تو " آشوب کن " ی ،

 دشمن شاهی و بیدینی و دهری مذهب
 جنگو ، فتنه فکن

 پرده از کار برانداز و مپیچان مطلب !
 راست گوی به من !

 تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی ؟
  

گاه شوی  تندتر می دوی از من ، اگر آ
 دادش اینگونه جواب :

 دین وقانون و وطن ، آلت اشراف ُبَود
خت و کباب

ُ
 رنجبر ، ل

 سِگ خان ، با ُجِل مخمل
 بگو انصاف بود؟

 خراب !  خانۀ جهل
 حیله است این سخنان
 کاش که می فهمیدی

 این عبارات ُمطال ، همه موهومات است
 بنِد راِه فقرا

 چیست قانون کنونی ، خبرت هست از این ؟
 حکم محکومی ما

 بهر آزاد شدن ، در همۀ روی زمین
 از چنین ظلم و شقا

 چارۀ رنجبران ، وحدت و تشکیالت است .
 ١٣٠٣ابوالقاسم الهوتی  



 981شمارة 

"وزیر سابق نفت [پـاسـدار 
رستم قـاسـمـی، ریـیـس 

االنبیاِء  اسبق قرارگاه خاتم
ســپــاه و عضــو کــنــونــِی 
فرماندهی سـپـاه و ایـن 
قرارگاه] اظـهـار کـرد، در 

خانگی بایـد مصـرف  لوازم
باال برود... بایـد بـیـشـتـر 
مصرف کنیم. نـیـازی بـه 
تبلیغ عدم مصرف نداریـم، 
بلکه باید مصرف را تشویق 
[کنیم]. ... اآلن بـایـد بـا 
یک نگاه اجرایی، فضـا را 
برای فعالیت اقتصـادیـون 
ــــالن  ــــوان: ک ــــخ [ب

داران و بـخـش  سرمـایـه
ــی ــوص ــر  خص ــی ــظ ای ن

هـای وابسـتـه بـه  شرکت
سپاه] آماده کنیم. هزاران 
شرکت خوب و تـوانـمـنـد 

هـای  داریم. ... طی دهـه
آینده اقتصاد نقش اصلـی 

های سران اتاق بـازرگـانـی و  گیری را در زندگی ایفا خواهد کرد." این سخنان تفاوتی با موضع
المللـی پـول نـدارد. سـپـاه و  شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین های دیکته سیاست
های وابسته به بنیادهای انگلی، باتوجه به نفوذ و  های وابسته به آن، همچون شرکت شرکت

داری ایران باقی خواهند ماند و بـدون  شان، از ارکان مهم طبقٔه سرمایه قدرِت مالی و سیاسی
آفریـنـی خـواهـنـد  تردید در همکاری با انحصارهای امپریالیستی در دوران پساتحریم، نقش

 کرد.
شکلی  ها شرکت وابسته به سپاه پاسداران، به مردادماه، ده ١٩بنابر گزارش روزنامه آرمان، 

هـا بـا  اند و امکان همکاری مشـتـرک آن ها حذف شده تدریجی و گزینشی، از لیست تحریم
نقل از خـبـرگـزاری رویـتـر،  گردد. آرمان به های اروپایی و سپس آمریکایی فراهم می شرکت

هـا  ها علیه ایران، درهای بازار تجارت جهانی بـه روی ده نوشته بود: "قراراست با لغو تحریم
شرکت وابسته به سپاه پاسداران گشوده شود. ... این اتفاق برای اقتصاد ایران بسیار مـفـیـد 

 َبر و پیچیده خواهد بود." است. گرچه زمان
فقـیـه  های اصلی رژیم والیت داری جهانی، تمامی بخش سیاست اتصال و پیوند با سرمایه

هـا، راهـبـردی  شـود، و از نـگـاِه آن های وابسته به آن را شامل مـی ازجمله سپاه و شرکت
شود. سخنان اخیر پاسدار جعفری درخصـوص نـقـِش سـپـاه در  پراهمیت تلقی شده و می

 کند. اقتصاد و سیاست، این واقعیت را اثبات می
 
 آبی، خطری برای امنیِت ملی و آیندٔه ایران کم

ترین روزهای سال، مسئوالن حکومتی اعالم کردند معضـِل  در میانٔه فصل تابستان و گرم
روز،  هایی از شبـانـه آبی تهدیدی جدی است. همچنین در میانٔه مردادماه، درخالِل ساعت کم

یابند که  تهران قطع گردید. این خبرها در اوضاعی انتشار می ۵و  ٢های  آِب بخشی از منطقه
رود،  پیوسته حوضه آبریز زاینـده هم وزیر نیرو، در جریان نشست شورای هماهنگی مدیریت به

کنترل بحراِن آب، تـهـدیـدی جـدی و چـالشـی  با تأکید یادآوری کرد، پیامدهای غیرقابل
 خطرناک برای کشور است.

مردادماه، در گزارشی نوشت: "آژیـر فـاجـعـٔه آبـی در  ١٩عالوه بر این، خبرگزاری مهر، 
شدت کاهش پیداکرده  روز آب دارد. ذخیرٔه آب سد استقالل به ٩٠جنوب. سد استقالل فقط 

میلیون مترمکعب رسیده است. وضعیت منابع آبی استان هرمزگان از مرحلٔه بحران  ١٩و به 
 عبور و به مرز فاجعه رسیده است."

های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمـان  های جنوب کشور و استان این فقط منطقه
ها به مرز فاجعه رسیده است. قائم مقام وزیر نـیـرو، در  و بوشهر نیستند که بحران آب در آن

شهر کشور در مرز بحران است و  ۵٢٠اواخر مردادماه، با صراحت اعتراف کرد که، ذخایر آب 
شهر اعالم شده است. در شهرهایی چـون تـهـران، سـنـنـدج، سـاوه،  ۴وضعیت قرمز در 

ـرب 
ُ
سمنان، اصفهان، شیراز، بندر بوشهر، بـنـدرعـبـاس، و هـمـدان، وضـعـیـت آب ش

گزارش وزارت نـیـرو، حـادتـریـن بـحـران آب [آب بـرای  شود. به کننده گزارش می نگران
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سازی و نقـش  اقتصاد مقاومتی، برنامه خصوصی
 سپاه پاسداران

های حکومتی، بحث دربـارٔه  گرماگرم نزاع میان جناح  در
فقیـه، دوراِن پسـاتـحـریـم، و "رونـِق  اقتصاد مقاومتِی ولی

اقتصادی" همچنان با حرارت ادامه دارد. مطابـِق اقـتـصـاد 
که مسعود نیلی (مشاور ارشِد اقتـصـادی  -فقیه مقاومتِی ولی

های مورد اعتماِد بانک جهانـی در  حسن روحانی، و از چهره
ــران) آن را "درون ــرون ای ــامــیــد گــراِی ب ــامــه  -زا" ن ــرن ب

سازی و در پِی آن، جلب و جذِب سرمایٔه خـارجـی،  خصوصی
و همراه با آن، تداوم اجراِی آزادسازی اقتصادی، در دوران 

 فقیه قرار دارد. های رژیم والیت پساتحریم در اولویت سیاست
در این زمینه، حسن روحانی، در خالل بازدید از شـهـرک 

شهر، با تأکید بر شتاب بخشیدن به برنامـٔه  صنعتی در اسالم
سازی، یادآوری کرد: "رونق اقتـصـادی کشـور بـا  خصوصی

شـود...  حضوِر مردم [بخوان: بخش خصوصی] محقق مـی
ای توانستیم به تعامل برسیم  طور که در موضوع هسته همان

در سایر موضوعات نیز با دنیا تعامل کنـیـم... تـمـام تـالش 
های اقتصادی  های... رهبری در زمینه دولت تحقق خواسته

 ١۵ویژه اقتصاد مقاومـتـی اسـت" [خـبـرگـزاری مـهـر،  به
]. به فاصله اندک  زمانی پس از این سـخـنـان، ٩۴مردادماه 

زیست اتـاق بـازرگـانـی  در نشسِت کمیسیون انرژی و محیط
تهران، اعالم گردید که، بخش خصوصی آمادگی الزم بـرای 

مـردادمـاه، در  ١٩فروش نفت را دارد. خبـرگـزاری مـهـر، 
گزارشی نوشت: "رییس کمیسیون انـرژی اتـاق بـارزگـانـی 

هـای  تهران تصریح کرد، حضور بخش خصوصـی در پـروژه
 
ً
نفت ازنظر دولت هیچ محدودیتی ندارد و سـابـقـه تـقـریـبـا

هـای  دوساله دولت یازدهم نیز نشان داده اسـت کـه پـروژه
دولتـی واگـذار  های دولتی و شبه هیچ یک از بخش نفتی به 
است. ... برنامٔه ششم فرصت مـنـاسـبـی [بـرای ایـن  نشده

منظور] است." در همین نشست، یکی از اعضـای بـانـفـوذ 
اتاق بازرگانی تشکیِل کنسرسیومی با حضور بخش خصوصی 

های نفت، گاز و پتروشیمی را پیشنهاد کرد، کـه بـا  در طرح
اکـنـون  ترتیب، از هـم این رو شد. به موافقت دیگر اعضا روبه

هـا  های دوران پساتحریم و مـحـتـوای ایـن بـرنـامـه برنامه
شک پس از انتخابات مجـلـس آیـنـده،  مشخص است و بی

هـا بـود. امـا  گونه برنـامـه باید در انتظار اجرای سریع این می
سـادگـی  یی که هنگام بررسِی این مسئله از آن نباید بـه نکته

های [وابسته به] آن، در حـکـم  گذشت، نقِش سپاه و شرکت
خوار و غیرمولد کنونـی  قسمتی از بدنٔه بخش خصوصِی رانت

های وابستـه بـه سـپـاه  ها است. شرکت ایران، در این برنامه
داری و  پاسداران کماکان همچون بخشی از اندام سـرمـایـه

بخش خصوصِی کشور در دوران پساتحریم به فـعـالـیـت در 
های مختلف اقتصادی و مالـی ادامـه خـواهـنـد داد.  حوزه

مردادماه، در این زمینه گزارش جالب و  ١٩خبرگزاری ایسنا، 
برانگیزی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است:  تأمل 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 آشامیدن] در شهرهای بندرعباس، کرمان، سنندج، و بندر بوشهر است.
شهـرهـایـی چـون  رسانی به کالن ویژه سدهایی که در آب اغلب سدهای کشور، به

تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، بندرعباس، و اهواز نقشی کلیدی دارنـد، بـا کـاهـش 
ـرب  ٢٢اند. خبرگزاری مهر،  رو بوده شدیِد میزان آب روبه

ُ
مردادماه، گزارش داد، آب ش

هـا بـا  شود کـه هـمـٔه آن سد استراتژیک تأمین می ۴٩[آشامیدنی] کشور از طریق 
مـیـلـیـون  ٧۵٧اکنون  اند. ذخیرٔه آب سدهای تهران هم کاهِش سطح آب مواجه شده

 ٩۵و  ٩۴جویی، بخشی از آن برای سال آبی  مترمکعب است که قرار است با صرفه
 نگهداری شود.
ای برای حِل بحران آب ندارد. سیاسـت  فقیه هیچ برنامٔه مدون و علمی رژیم والیت

خائنانه و ضدملِی واردات آب از خارج، اولویت دولت و رژیم در حل این معضل حیاتی 
مـردادمـاه، در گـزارشـی یـادآور شـد: "مـعـاون اّول  ١٩است. خبرگزاری مـهـر، 

رب [آشامیدنی]  از  رییس
ُ
جمهور با تأکید بر لزوم مطالعه و بررسِی امکان تأمین آب ش

کشورهای همسایه گفت، تمام کشور با محدودیت در منابع آب روبرو است. اسـحـاق 
عالی آب، تأمین آب را یکی از مسائل جدی و پراهـمـیـت  جهانگیری در جلسٔه شورای

کشور دانست و لزوم تدوین جزییات انتقاِل [بخوان: وارداِت] آب از خـارج را مـورد 
 تأکید قرارداد."

سوِد امنیِت ملی  یی راهبردی و به تواند برنامه هیچ عنوان نمی واردات آب از خارج به
 
ً
کشور باشد. تاکنون رژیم چند طرح را برای واردات آب از ترکیه، گرجستان، و اخـیـرا

هـا  یـک از ایـن طـرح تاجیکستان و افغانستان، مورد تأکید قرار داده است. اما هیـچ
 سـپـردن امـر  راه

ً
حلی واقعی برای غلبه بر بحراِن آب در میهن مـا نـیـسـت. اصـوال

سـوِد حـق  ای مانند تأمیِن آب کشور از دیـگـر کشـورهـا، بـه کننده پراهمیت و تعیین
مـوازات  های اخـیـر، بـه حاکمیِت ملی و منافع و امنیِت ملی میهن ما نیست. در هفته

تشکیل شورای عالی آب، طرحی نیز رونمایی شده اسـت کـه در آن کـارشـنـاسـان 
آمریکایی برای حل بحراِن آب و نیز احیای دریاچٔه ارومیه، در ایران حضور خـواهـنـد 
یافت. محتواِی این طرح هنوز مشخص نشده و معلـوم نـیـسـت کـه وظـیـفـٔه ایـن 
کارشناسان چیست و منابع مالی چنین طرحی چگونه و از کجا تأمین خواهد شد. آیـا 
این کارشناسان برای طراحی واردات آب به ایران خـواهـنـد آمـد یـا بـرای بـررسـِی 

 سالی؟ کارشناسانٔه خشک
سازی آِب دریاهای آزاد، که کشور مـا بـه  های نوین و شیرین آوری با استفاده از فن

 توان معضل آب را حل و امنیت و منابِع ملی را تأمین کرد. آن دسترسی دارد، می
 

دستبرد به منابع مالِی تأمین اجتماعی، این بار از سوی دولِت "تدبیر و 
 امید"

ها کارگر کشـورمـان  انداِز میلیون اموال و منابع مالِی سازمان تأمین اجتماعی، پس
عنوان حِق بیمٔه ماهیانـه، حـاصـل  است که با پرداخِت بخشی از حقوق ناچیزشان به

شده است. همه به دستبرد آشکار به منابع مالِی تأمین اجـتـمـاعـی از سـوی دزدان 
گاهی کامل داریم؛ دستبرد به منابع مـالـِی  ٨٨فقیه در دولت کودتای انتخاباتی  ولی آ

گاهی تمام جناح تأمین اجتماعی در دولِت "تدبیر و امید"، به های  صورت "قانونی" و با آ
گیرد. در راستای اجرای دستورهای نهادهای امپریالیستی صنـدوق  "نظام"، انجام می

منظور "آزادسازِی" اقتصاد، نابودِی سازمان تـأمـیـن  المللی پول و بانک جهانی به بین
یـکـی از  -های بیمـه خصـوصـی در مقام رقیبی پرقدرت در برابر شرکت -اجتماعی

 فقیه بوده است. های رژیم والیت هدف
های دولِت "تدبیر و امید" به منابع مالِی تأمین اجتمـاعـی بـا تـرفـنـِد  یکی از یورش

کمک به اجرای "طرح تحول سالمت" و شعاِر "کاهش پرداختی از جیب مـردم" آغـاز 
گردید. ولی درنتیجٔه مبارزٔه کارگران با ترفندهای رژیم که قصد ادغاِم بـخـش درمـان 
تأمین اجتماعی در وزارت بـهـداشـت را داشـت، کـارگـزاران رژیـم مـجـبـور بـه 

های علمـی  ای موقتی شدند. در "واکنش به درخواسِت نمایندگان انجمن نشینی عقب
پزشکی مبنی بر ادغاِم بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت"، در 

های علمی و تخصصی پزشکی، بـا اعـالم  نشسِت سازمان تأمین اجتماعی و انجمن
هـا"  هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای "هدفمندی یارانه ١٠اختصاص 

 ٣٠جمهور"، وزیر کار ریاکار علی ربیعی گفت: "حتی  به حوزٔه سالمت "از سوی رئیس
 ۵درصد از این مبلغ نیز به بخش تولید اختصاص نیافته است" [خـبـرگـزاری ایـلـنـا،

دیگر، اگر دزدی از منابع کارگران در تأمین اجتماعی  عبارت ].  به١٣٩٣ماه  اردیبهشت

ممکن نشد، دستبرد به سفرٔه زحمتکشان با استفـاده از مـنـابـع مـالـی  ادامه  رويدادهاي ايران ...
بـرِد  ها" ممکن شد. ربیعی، برای پیـش حاصل از اجرای "هدفمندی یارانه

نیت رژیم در راستای از میان برداشتن سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنـا، 
دهد موفقیـت در اجـرای  ، گفت:"تجربه دنیا نشان می١٣٩٣تیرماه  ٢۵

ای و  های تحول سالمت، نیازمند مشارکت جدی نهادهای بـیـمـه برنامه
تأمین اجتماعی است"؛ و تقی نوربخش، مدیرعـامـل سـازمـان تـأمـیـن 

مـهـرمـاه  ۵اجتماعی، با اشاره به "طرح تحول نظام سالمت"، به ایلنـا، 
، گفت: "سازمان تأمین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح ١٣٩٣

هزار میلیارد تـومـان بـرای اجـرا و  ١٢داشته و در بخش خرید خدمت، 
دری،  تأمین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد"؛ نیز محمـد مـی

 ١٨ای...  گرایان را "تجمـیـع مـنـابـع بـیـمـه معاون وزیر کار، نیت واپس
گر...در سازمان بیمه سالمت" و ارائه بیمه پایه از طریق این سازمان  بیمه

فـقـر از  ]. بـا وصـف افـزایـش خـط93مهر  7توصیف کرد [ایسنا روز 
هزار تومان طی سال  ۴٠٠میلیون و  ٣هزار تومان به  ٧٠٠میلیون و  یک

میلیون تومان بـازنشـسـتـگـان تـأمـیـن  و میانگین حقوق زیر یک ١٣٩٣
درصـدی،  ١۵فقیه، با استناد به نرخ تورم دروغین  اجتماعی، رژیم والیت

را به بازنشستگان تـأمـیـن  ٩۴درصدی حقوق در سال  ١٧تا  ١۵افزایش 
مـردادمـاه، در  ٢٢چنین حقوقی، ایـلـنـا،  اجتماعی تحمیل کرد. با یک

ماه از شروع سال جـاری هـنـوز  ۵گزارشی، نوشت:"باگذشت نزدیک به 
مـاه بـه هـمـه  هـای فـروردیـن التفاوت مربوط به افزایش مستمری مابه

 ٢۴بگیران تأمین اجتماعی] پرداخت نشده است"؛ و ایـلـنـا،  [مستمری
الـتـفـاوت حـقـوق  مردادماه، گزارش داد:"علت پرداخـت نشـدن مـابـه

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، تخصیص بودجه این سازمان بـه 
هزار میلیارد تومان از اعـتـبـارات  ۶طرح تحول سالمت است. ... معادل 

سازمان تأمین اجتماعی به طرح تحول سالمت اخـتـصـاص [یـافـتـه] 
هدف وزیر بهداشت از ادغاِم بخش درمان سـازمـان  است." در واکنش به

تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، و حملٔه لـفـظـی وزیـر بـه تـأمـیـن 
داری"، یـکـی از  داری و بـنـگـاه اجتماعی همچون سازمان "بیمارستان

مـردادمـاه،  ٢٩یی به ایلنا،  اعضای هیئت مدیرٔه تأمین اجتماعی، در نامه
عملکرد وزارت بهداشت در اجرای "طرح تحول نـظـام سـالمـت" را بـه 
"شاباش دادن" و "پول پاشی خاص" تشبیه کرد و با اشاره به عدم انـجـام 
وظایفی مانند "نظام ارجاع، پزشک خانواده، تک شغله شدن پـزشـکـان، 

بندی خدمات درمـانـی و..."، وزارت  بندی و الیه راهنمای بالینی، سطح
 "افزایِش تعرفـٔه ارزش نسـبـی خـدمـات، کـاهـِش 

ً
بهداشت را به صرفا

فرانشیز، افزایِش دریافتی پزشکان، افزایِش اقـالم داروهـا و خـدمـات 
ها و بـرنـدهـای خـارجـی داروهـای  مشمول بیمه، پرداخِت هزینه مارک

ها و..." متهم کرد. بـایـد دیـد "افـزایـِش دریـافـتـی  وارداتی توسط بیمه
پزشکان" با اندوختٔه کارگران و بازنشستگانی با حقوق ماهیانه کـمـتـر از 

 ٢٩میلیون تومان، در چه سطحی بوده اسـت. خـبـرگـزاری مـهـر،  یک
میـلـیـون" تـومـانـِی  ٣٠٠تا  ٢٠٠، با اشاره به درآمِد "بین ٩۴ماه  فروردین

جراحان مغز و اعصاب در ایران، نوشت:"در شرایـطـی کـه درآمـِد یـک 
پـنـجـم درآمـد هـمـتـای  طور متوسط حتی یک کارمند یا کارگر ایرانی به

آمریکایی و اروپایی خودش نیست، چه طور درآمد یک پزشک متخصص 
کـه  برابر همتای اروپایی و آمریکایی اوست؟" درحـالـی ١٠تا  ۵ایرانی بین 

، در مورد وضعیت بیمه صاحبان اصـلـی تـأمـیـن ٩۴شهریورماه  ٢ایلنا، 
اجتماعی [یعنی کارگران] نوشت:"تعداد کارگران سـاخـتـمـانـی کـه در 

هـزار  ٨اند بیش از  نام کرده ای ثبت شهرستان مریوان برای پوشش بیمه
سهمیه بیمه به شهرستان مریوان تعلق گرفتـه  ٣٠٠نفر است. ... امسال 

شهریورماه، گفت:"خدمـات سـازمـان تـأمـیـن  ۴است"، ربیعی به ایلنا، 
اجتماعی در طرح تحول سالمت گمنام مانده است." کارگران تـنـهـا بـا 

داری انـگـلـی در  کشی سرمایه ضد فساد و بهره یافته به یی سازمان مبارزه
کشورمان، خواهند توانست نمایندگان واقعی خـود را بـرای مـدیـریـت 

 شان به تأمین اجتماعی تحمیل کنند.  اموال
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نامزدها برعهده این نهاد است و این نظارت نیز از نوع اسـتـصـوابـی 
 ”.است

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز به روحانی تـذکـر داد 
ایـن ” که مراقب سخنانش باشد. "تسـنـیـم" از قـول او نـوشـت: 

شان و نـه بـا سـابـقـه   گیری آقای روحانی نه با سابقه علمی موضع
شـان  شان و نه با جایگاه مهم کنونـی  شان و نه با سابقه دینی سیاسی

کنم که در این شرایط بیشتر دقت کننـد  سازگار نیست و خواهش می
تـوان بـه  احمد توکلی گفت که مـی  ”تا وحدت ملی بهتر حفظ شود.

برخی اقدامات شورای نگهبان انتقاد کرد ولی از قرار اعتراض رئیس 
جمهور هم به "اختیار قانونی شورای نگهبان در امر تعیین صالحیت 
داوطلبان" است و هم به "عملکرد شورای نـگـهـبـان در تـعـیـیـن 

  ها. صالحیت"
پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان،  سیامک ره

نیز در واکنش به سخنان اخیر حسن روحـانـی گـفـت کـه شـورای 
را  “ کل انتخابات” تواند  خود می “ اختیارات قانونی” نگهبان بر اساس 

 هم باطل کند.
در میان مشوقان  مردم به شرکت در انتخابات آیـنـده مـی تـوان 
گروه های مختلفی را شناسایی کرد. اول دسـت انـدرکـاران رژیـم، 

که بدیهی است متمایلند  با کشاندن  نهارهبران ارتجاع و وابستگان آ
مردم به پای صندوق های رای به تقلب ها و برگمـاری هـای خـود 

نیروهای سیاسی ای که در  بدهند. دوم  ”مردمی“و  ”قانونی مقبولیت“
مجموع  اعتقادی  به مبارزه و نقش مردم در تعیین حق سـرنـوشـت 

کنونی و مـعـتـقـد بـه  ”حفظ نظام“خویش ندارند  و در واقع خواهان 
بـازار گـرم “استحاله رژیم اند.  گروه سوم  که می تـوان آنـهـا را  

حرفه ای دانست که با نزدیک شدن موعد انتخابات با راه  ”کنندگان
و مـتـهـم  ”هیجان برانگیز“اندازی سایت های ویژه و انتشار مطالب 

مـردم و   کردن مخالفان به دور بودن از ایران و درک نکردن شرایط،
نیروهای سیاسی گوناگون را به درک وضعیت وخیم و بغرنج کشور  و 

 شرکت در خیمه شب بازی های رژیم دعوت می کنند.  
البته در این پاسخ به این مجموعه ناهمگون و نامیمون  مردم مـا 
خود در دهه گذشته تجربه های مختلف و مشخصی را دارنـد کـه 
کسی نمی تواند آن را از حافظه شان بزداید. به عنوان نمونه ده هـا 

به پای صندوق های رای رفـتـنـد و بـه  ٨٨میلیون ایرانی در سال 
میرحسین موسوی رای دادند. ارتجاع حاکم نه تنها حاضر نشـد بـه 
خواست و رای مردم احترام بگذارد بلکه  با  استفاده از خشن  تـریـن 
شیوه های سرکوب و با به خاک و خون کشیدن اعـتـراض صـدهـا 

فرد تاریـک انـدیشـی   ”رای ما کجاست“هزار مردمی که می گفتند 
همچون محمود احمدی نژاد را به  عنوان رئیس جمهوری به مـردم 
ما تحمیل کرد و  رئیس جمهور برگزیده مردم، خانم زهـرا رهـنـورد، 

همسر و مهدی کروبی  متحد او را به حصر خانگی کشاند که تـا بـه  
  ”تـدبـیـر و امـیـد“با وجود قول های متعدد انتخاباتی دولت  امروز، 

 همچنان ادامه داشته است.
مردم ما فراموش نکرده اند که در جریان انتخابات گـذشـتـه، کـه 
حسن روحانی از درون آن با همین نـظـارت اسـتـصـوابـی شـورای 
نگهبان  به مقام ریاست جمهوری رسید، حتی هاشمی رفسنجانـی، 

   ”عمود خیمه نـظـام“و ”دوست نزدیک رهبری“و   ”امام یار نزدیک“
نتوانست از صافی این نظارت استصوابی رد شود و هـمـیـن آقـای 

نـکـشـد از  ”نظام“روحانی در تالش برای آنکه کار به  بدنامی بیشتر 
 رفسنجانی می خواست که خودش داوطلبانه کنار برود. 

در این زمینه حرف حق و دقیق را محمد خاتمی، رئیس جمهـوری 
شما به کسی می گویید بیاید، اما وقتی که بـه “پیشین زد که گفت: 

او اجازه داده نمی شود در یک جمع چند صد نفری آزادانـه شـرکـت 
یک انجمن اسالمی وقـتـی مـی خـواهـد  کند و حرف بزند و حتی 

آذر را برگزار کند، شرط این است که آن فرد را دعوت نکنید و حتی کسانی که  ١۶مراسم 
تمایل به او دارند نیز ممنوع هستند. آیا تصور می کنید ولو مردم بخواهند، به سادگـی راه 
را برای او برای گرفتن مسؤولیت باز می گذارند؟ ... امروز برای شورای انتخابـات شـهـر 
احضار می کنند، تشویق و تهدید می کنند که بکشید کنار، اجازه نمی دهیم بیایید. خوب 
با این وضعیت آمدن یعنی چه؟ و چه فایده ای دارد؟  ... اگر بنا باشد اصالح طلـبـان یـا 
افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمـی 
کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و مـن مـطـمـئـن 
هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بـیـش از 

اردیـبـهـشـت مـاه  ١٩به نقل از پایگاه خبری آفتاب، ) “آن چه می خواهند رأی بیاوریم! 
١٣٩٢( 

معضل طیف رنگارنگ مدافعان شرکت در انتخابات آینده این است که در واقـع مـی 
کـه  ”والیت مطلقه فـقـیـه“خواهند به مردم بقبوالنند که ساختار استبدادی رژیم حاضر و 

ویژگی اصلی آن است دیگر به شکل سابق عمل نخواهد داد و سـران ارتـجـاع حـاضـر 
خواهند شد از سر خیرخواهی و البد نگرانی درباره سرنوشت کشور اهرم هـای قـدرت را 
رها کنند و اجازه دهند تا مردم در انتخابی آزاد نمایندگان واقعـی خـود را بـه مـجـلـس 

نظامی بـه -بفرستند.  روشن نیست که ارتجاع حاکم که بیش از پیش چهره ای انتظامی
خود می گیرد چرا باید بدون هیچ مبارزه سراسری و گسترده ای از پایین و فشار سنگـیـن 
توده ها برای تغییر، شیوه حکومت مداری خود را عوض کند و بـه تـکـرار تـجـربـه ای 

 تن درهد.    ،١٣٧۶همچون خرداد 
تعیین کننده و مـخـرب   نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهمتر از آن نقش روشن،

ولی فقیه رژیم در تصمیم گیری های کالن کشور، از جمله درباره چگونـگـی بـرگـزاری 
نـمـی  خـیـر ”دعـای“انتخابات و اینکه چه کسانی حق شرکت در آنرا دارند با نصحیت و 

 توان تغییر داد. این امر نیازمند مبارزه سازمان یافته و گسترده تودهاست. 
حزب ما در طول دهه اخیر همواره بر این نظر بوده است که بـایـد از رونـد بـرگـزاری 
گاهی مبارزاتی به درون آنها بهره  انتخابات به عنوان امکانی برای بسیج توده ها و بردن آ
جویی کرد.  مبارزه در راه لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ولی فقیه و جلوگـیـری از 

نظامی سپاه و بسیج در روند بـرگـزاری انـتـخـابـات -دخالت گسترده نیروهای انتظامی 
خواست مهم و تعیین کننده ای است که تنها با  بسیج نیروهای اجتماعی و کشاندن آنها 

عقب نشینی به ولی فقیه و متحدان او   به صحنه مبارزه امکان پذیر است. تحمیل کردن 
همچنان که تجربه ماه های اخیر نشان داده است ممکن است و باید در این راه تـالش 

و رژیم والیت فقـیـه، شـیـوه   مشترکی را سازمان دهی کرد. حکومت جمهوری اسالمی،
حکومت مداری ورشکسته و عمیقا فاسدی است که به تجربه بیش از سه دهه اخیـر نـه 
تنها قادر به حل مشکالت کشور  نیست بلکه خود معضل اساسی پـیـش روی تـحـول 

حاکم شدن مردم بر سـرنـوشـت شـان و   اقتصادی،-کشور به سمت پیشرفت اجتماعی
تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است. تغییر این شـیـوه حـکـومـت 

مردمی فراگیر با خواست های مشترک و به دور از فرقه -مداری نیازمند یک حرکت ملی 
گرایی های تنگ نظرانه است. به گمان ما در زمینه انتخابات آیـنـده مـجـلـس طـیـف 

اصالح طلب و آزادی خواه کشور از هم اکنون می توانند   گسترده و وسیع نیروهای ملی،
یا هـر   حول خواست های حداقلی همچون لغو کامل نظارت استصوابی شورای نگهبان،

نظامی در انتخابات آینده کارزار مشترکـی -نهاد دیگری، و منع دخالت نیروهای انتظامی
 را آغاز کنند و مردم را به شرکت در آن فرا بخوانند.  

 ادامه تالش ها در راه گرم كردن تنور ...
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 ادامه  تراژدي پناهجويان  ...

ادامه یافتِن جنگ، تروِر شهروندان این کشورها و ویران کردِن زندگی و خانـه و  
جویانٔه مستمِر امپریالـیـسـم در  طلبانه و مداخله های جنگ شان، و سیاست کاشانه

نظیر ترکیه، و   خاورمیانه، و نیز نزدیک بودِن نسبی مرزهای کشورهای درگیِر جنگ
ای همچون سوریه و لیبی، به کشورهای اتحادیٔه اروپا، شرایط  زده کشورهای جنگ

های انسانی در این کشـورهـا  های سیاسی و فاجعه را برای انتقال پیامدهای تحول
را درعمل ممکن کرده است. با ادامـٔه هـجـوم  -ویژه غرب و مرکز اروپا به -به اروپا

جو به سوی کشورهای اروپایی برای فرار از جـنـگ، تـرور، وحشـِت  هزار پناه ها ده
شان، طبیعی است که افکارعمومی در غـرب و در  ثباتی در کشورهای مدام، و بی

ای که جـان صـدهـا  خراش و غیرانسانِی فزاینده کشورهای اروپایی رخدادهای دل
های امن گرفتـه اسـت، را شـاهـد  گناه را در مسیر رسیدن به ساحل تن انسان بی

هـای  ارزش“و “  مدنیت“های ادعایِی سران اروپا در رابطه با  باشند. اما دربارٔه مزیت
یی نیست که خـبـر و  که روز یا هفته صراحت افشا کرد که: درحالی باید به“  انسانی

جو در مسیر شمال آفریقا به ایتالیا و یـا  هایی ماالمال از پناه تصویر غرق شدن قایق
گناه و گریزان از جـنـگ و  ها زن و کودک و پیر و جوان بی یونان و مرگ فجیع ده
های دیداری و شنیداری بازتاب نیـابـد،  های خبری و رسانه ترور و دربدری در بولتن

تـدارِک درپـیـش گـرفـتـِن  شرمـی بـه های اروپایی با بی اما با اینهمه، سران دولت
های عبورنـاپـذیـر در  جو] و برپایی مانع تر [در مورد پذیرِش پناه هایی خشن سیاست

اند. از خشونت پلیس در فرانسه گرفته  شان مشغول بوده های مرزی کشورهای خط
ها" در میان سران اروپا بر سر سرنوشت مـردم آواره شـده از خـانـه و  زنی تا "چانه

کشورشان، و در هفته گذشته نیز، رفتار وحشیانه و غیرانسـانـی دولـت و پـلـیـس 
ای از خاک این کشـور  جویان سوریه مجارستان در مانع شدن از عبور ترانزیتی پناه

 -کشوری که قول پذیرش پناهندگی آنـان را داده اسـت -برای رسیدن به آلمان
خواه و دموکرات در اروپا را برانگیخته است. باید یـادآور  حق خشم نیروهای ترقی به

وزیر مجارستان، مبنی بر جلوگیری از  شد که، پس از دستور ویکتور اوربان، نخست
تعداد پـرشـمـاری  -دسترسی پناهندگان به قطار، بیش از سه هزار پناهندٔه سوری

بـار، بـدون  برای چندین روز در وضـعـیـتـی اسـف -شان همراه کودکان خانواده به
برند. دولـِت  سر می دسترسی به آب و غذای کافی، در ایستگاه شرقی بوداپست، به

های هیتلری در جنگ  شباهت به رفتاِر فاشیست جمهوری چک، در رفتاری که بی
جـویـان،  تـر پـنـاه دوم جهانی نیست، دستور داده است تا برای شـنـاسـایـِی آسـان

یـی نـقـش شـود.  های آنان شمـاره گذاری بشوند و روی دست اصطالح عالمت به
ازجمله قبـول  -راستی انگلستان موضع نژادپرستانه، افراطی، و ننگین دولت دست

حـلـی بـرای ایـن تـراژدی انسـانـی،  ای در یافتـن راه گونه همکاری نکردِن هیچ
 -انـد ای داشـتـه وجود آوردِن آن نقش عمده ای که کشورهای اروپایی در به تراژدی
 یی چشمگیر است. نمونه
یی که باید بر آن تأکید کرد اینست که، برای سران کشورهای اتحادیٔه اروپـا  نکته

طوِرعمـوم در  و به -جویان شان در ارتباط با مسئله پناه های گذاری آنچه در سیاست
وجود آوردِن شرایطی بهتـر  اهمیت دارد، امتیازگیری و به -دست هایی از این مسئله

شـان اسـت و نـه  های کالن اقتصادی و سـیـاسـی و مساعدتر در زمینٔه سیاست
دوستانه. برخی از سران کشورهای اروپایی در ایـن بـاره چـنـیـن  مالحظات انسان

های اجتمـاعـی  به برخی معضل ”جویان قبوِل عدٔه پرشماِر پناه“کنند که  مطرح می
خـواهـد  شـان هـای در جـامـعـه ”های نژادپرستانه رشِد گرایش“در کشورشان و نیز 
وزیـر  قول دیوید کامرون، نـخـسـت ها [کشورهای اروپایی]، به انجامید، و اینکه آن

سهم خـود در ایـن رابـطـه  به ”اند توانسته تا آنجا که می“راستی انگلستان،  دست
اند. به آقای کامرون باید گوشزد کرد کـه، آیـا  های انسان دوستانه ارائه داده کمک
واحواِل کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا هیچ سـهـمـی  وجود آوردِن اوضاع در به

 برای کشور متبوع خود قائل است؟
 پذیرفتنی است که با گستردگِی دامنٔه سرریـِز پـنـاهـنـدگـان بـه 

ً
این نکته کامال

هـای اقـتـصـادی،  کشورهای اروپایی، بدوِن تدویِن سیاستی کارآ و بسیِج امـکـان
توان بـا  نمی -اندیشانه طوِرسرسری، گذرا، و ساده و تنها به -فرهنگی، و لجستیکی
سوی اروپا برخورد کرد. اما از سـوی دیـگـر ایـن  جویان به  هجوم موج کنونی پناه

های  های سیاسی اروپا و همچنین رسانه ترین حزب هم مهم است که عمده  مسئله
گـرایـانـه از  همگانی در این قاره، در عرصٔه داشتن برخوردی صحیح و درکی واقـع

هاِی چنین موج گسترده و روزافزونی از مهـاجـرت،  ها، و عامل زمینه ها، پیش ریشه
در این زمینه حتـی ایـن نـگـرانـی دهند.  ای از خود نشان نمی هیچ کوشش جدی

وجود دارد که محافل سیاست گذار کشورهای قدرتمند اتـحـادیـه اروپـا بـا 
سواستفاده از جو به وجود آمده ار این موج وسیع مهاجرت، به بهانه ممانعت 
از ایجاد بی ثباتی در کشورهای خود مسـئـلـه ضـرورت اتـخـاذ سـیـاسـت 

  ماجراجویانه ای در قبال دولت سوریه را مطرح کنند.
جویان و مهاجـران،  های همگانِی اروپا دربارٔه مسئلٔه پناه های رسانه بحث

به این حقیقت بـوده اسـت کـه ایـن  -حتی گذرا -طوِرعمده، بی نگاهی به
مـتـحـده و  هـای ایـاالت مهاجرت پردامنه درواقع در پیامدهای سـیـاسـت

ناپذیر و مسـتـدلـی  تکذیب اش ریشه دارد. شواهد  متحدان اروپایی و ناتوئی
متحده و ناتو در خاورمیانه  جویانٔه ایاالت های مداخله وجود دارند که سیاست

ثبـاتـی و شـیـوع   و گستردِن بی -سال اخیر ١۵ویژه در  به -و شمال آفریقا
ای، بـا مـوج جـدیـد  ای، و منطقـه فرقه -های قومی، مذهبی دادن جنگ
 ها و فجایع انسانی برآمده از آن ارتباِط مستقیم دارد. مهاجرت

در سـال “  جنگ بـرضـد تـروریسـم” اعالم و اجراِی سیاست ورشکستٔه 
مـتـحـده، و  جمهور وقت دولـت ایـاالت از سوی جورج بوش، رئیس ٢٠٠١

کـه نـقـِض  -حملٔه نظامی به افغانستان و عراق و اشغاِل ایـن دو کشـور
در  -المللی بـود ترین اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین ای پایه

وجود آورده است که خاورمیانـه  سال گذشته درعمل وضعیتی را به ١۵طول 
یی از آتِش جنگ و آشوِب تروریسم مصون نمانده اسـت. اگـر امـروز  لحظه

خورد، گناه مردم این کشور نـیـسـت.  پیکر سوریه در آتش و خون غوطه می
ای  اند. گردانندگان چنین معـرکـه مردم همٔه کشورهای جهان خواهان صلح

شـان  اند که در راستای منافع اسـتـراتـژیـک هایی از آتش و خون، آن محفل
، سیاست ترغیِب عربستان سـعـودی “ بهار عربی” هدِف تغییر دادِن مسیر  به

فارس را درپیش گرفتند تا با گسیـِل هـزاران  های حاشیٔه خلیج نشین و شیخ
جنگجوی تا ُبِن دندان مسلِح سلفی و وهابی و پرداخِت میلیاردها دالر بـرای 

هـای  دار کردِن جنگ داخلی در سوریه، ریشه تجهیِز تسلیحاتی آنان و ادامه
زندگانی و هستی مردم را از بیخ برآورند. اگر امروز سوریه، عـراق، یـمـن، و 

شان  ها تن از شهروندان سوزند، و میلیون لیبی در آتش جنگ و تروریسم می
وآتـش  شده درتالشند و به آب  شان ساخته برای گریز از جهنمی که از میهن

 اند. ”ناتو“گذاراِن  زنند، مقصر سیاست می
دخالت  ٢٠١١اند که در سال  های همگانی اروپا گویا فراموش کرده رسانه

نظامی ناتو در لیبی زیر پوشش حمایت از اجرای قطعنامٔه شورای امـنـیـت 
هـای انسـانـی و بشـردوسـتـانـه و  سازمان ملل و به بهانٔه دروغیِن کمـک

و دفاع از دمـکـراسـی،  ”عاِم مخالفان دولت معمر قذافی جلوگیری از قتل“
 ١٠٠چینی کردند، و کشته شدن نـزدیـک بـه  سقوط دولت قذافی را زمینه

حاضر و سـه  میلیون نفر باعث شدند. در لیبی، درحال ٢هزار نفر و آوارگِی 

  8ادامه  در صفحه 

عکس باال نمادی از سیاست های 
جنایتکارانه آمریکا در ویتنام  است 

که افکار عمومی  جهان را تکان 
داد.   عکس پائین جسد بی جان 

کودک سه ساله کرد سوریه ای غرق 
شده در دریا را نشان می دهد، که 

به نماد موثری در بسیج افکار 
عمومی در رابطه با شرایط  اسفبار 

پناهجویان سوریه ای در مرزهای 
 اروپا تبدیل شد 
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گرایان اسـالمـی، دولـت  قدرت رسیدن افراط ها و به سال پس از پایان درگیری
ای سراسری وجود ندارد. هر  مرکزی و رسمی و نهادهای قانونگذاری و قضائی

پـایـان و  یی است، و پیرو این وضعیت،جنگی بـی بخش کشور در کنترل قبیله
خونین بین نیروهای نظامی وابسته به این یا گروه هـمـچـنـان ادامـه دارد. از 

و  ”سـرت“در منطقه “ داعش“چندماه پیش، حضور آشکار نیروهای وابسته به 
 بار امروز لیبی را تکمیل کرده است. ، تصویر واقعی و فاجعهها عملکرد آن
هـا پـیـش، در  متحده، از سال ست آشکار و برمال که دولت ایاالت این رازی

چـالـش کشـیـدن دولـت  ثباتی در سوریه و بـه  وجود آوردِن بی تالش برای به
حــمــایــت از نــیــروهــای اســالمــی ارتــجــاعــی و  مــرکــزی ایــن کشــور، بــه

هـای  پرداخته است. در راستای همین تـالش، سـیـاسـت“  المسلمین اخوان” 
خـاورمـیـانـه ” منظوِر پیاده کـردن طـرح  متحده در منطقه خاورمیانه به ایاالت
با هدِف برقرارِی موازنـه قـدرت مـوردنـظـرش بـرای حـفـظ مـنـافـع   -“ نوین
متوجه تغییر رژیم قانـونـی در  -متحده در این منطقٔه استراتژیک جهان ایاالت

 -متحده و اتـحـادیـٔه اروپـا سوریه به هر بهایی بوده است. در این رابطه، ایاالت
و زیـر  ٢٠١١از سال  -های حاکم در انگلستان و فرانسه و آلمان ویژه دولت به

جمهوِر آن بشار اسد، بیشترین  پوشش حمایت از مخالفاِن دولت سوریه و رئیس
شان را در مسیر حـمـایـت از  های سیاسی، نظامی، مالی، و دیپلماتیک امکان

اند. ترکیه، کشـور عضـو  کار زده  فاشیستی به نیروهای ارتجاعی اسالمی و شبه
ناتو در خاورمیانه، و عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدٔه عربی، در جنگ 

اند و  داخلی سوریه درعمل در کنار نیروهای ارتجاعی وهابی و سلفی قرار گرفته
گـذاران  کنند. سران و سـیـاسـت ها حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده می از آن
انـد.  متحده، در مهرماه گذشته، این واقعیت را آشـکـارا تصـدیـق کـرده ایاالت
کـه از سـوی  -”داعـش“و ازجمله  -حاضر، نیروهای ارتجاعی مسلح درحال

شـونـد،  ترکیه، عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدٔه عربی تأمین مالی می
های بزرگی از سوریه را در کنترل خود دارند. عالوه بر ایـن، شـهـرهـای  بخش

ها  اند، و ساکنان آن تبدیل شده  اصلی سوریه در خالل جنگ داخلی به مخروبه
انـد. بـنـا بـر آمـار  شان به دیگر کشورها مهـاجـرت کـرده همگی از شهرهای

های حقوق بشری، جنگ داخلی در سوریه تا کنون جابجـایـی و آواره  سازمان
میلیون نفر از شهروندان این کشور را مـوجـب شـده اسـت.  ١٠شدِن بیش از 

های پناهنـدگـی در تـرکـیـه،  میلیون نفر از این آوارگان جنگی در اردوگاه ٣٫۵
هـزار  ۵٠٠برند. نزدیک به  سر می به -و در شرایطی بس دشوار -لبنان، و اردن

ای، در گریز از وضعیت جهنمی کشورشان، درصـدد یـافـتـن  جوی سوریه پناه
اند، و در مسیـر  گاهی امن در اروپا و آمریکای شمالی برای ادامٔه حیات سکونت

 جان خریدارند. گاهی، همٔه بالها و مصائب را به دستیابی به پناه
جوی را از ناچاری به سوی اروپـا  حِل معضلی که صدها هزار پناه بنابراین، راه

جـویـانـه و  افروزانه و مداخـلـه های جنگ کشانده است، پایان دادن به سیاست
ای است که در سوریه برضد دولت این کشـور  قطِع حمایت از نیروهای اسالمی

نـظـر  زمان با این رویکرد که طبیعی، انسانی، و منطقی به جنگند، و  نیز هم می
آمیز و مبتنی بر مذاکره میان نـیـروهـای  های صلح رسد،حمایت از کوشش می

سیاسی سوریه در رابطه با آیندٔه سیاسی این کشور است. راِه مؤثر برای کاهش 
هـا بـه اروپـا،  جویی و جلوگیری از روند فزایـنـده مـهـاجـرت بار پناه ابعاد فاجعه

ها از سوی پیمان تجاوزگر ناتو و اعضای  رسمیت شناختِن حق حاکمیِت ملت به
ها در امور داخلی کشورهای خاورمیانه، و توقِف پشتیبانـی  آن، عدم دخالت آن

ای همچون الـقـاعـده، داعـش، و  گرا و فاشیستی از نیروهای ارتجاعی واپس
 هاست. امثال آن

های تـجـاوزگـرانـٔه کـنـونـِی  هایی، باسیاست  اما روی آوردن به چنین گزینه
متحده و دیگر کشورهای ناتو همخوان نیست. مبارزٔه جنبـش جـهـانـی  ایاالت

تـریـن کـارزارهـا   خواه، در راستای بسیج گسترده صلح و نیروهای سیاسی ترقی
متحـده و کشـورهـای  های یاد شده در باال به ایاالت منظور قبوالندن گزینه به

بایست  هایی، می باید باشد. تا صورت پذیرفتن چنین تغییِر سیاست عضو ناتو می
وجـود  باید در جهـت بـه همه فریادهای اعتراضی بر سر سران اتحادیه اروپا می

جـویـان در  منظور پذیرش و سـاکـن شـدن پـنـاه مند به آمدن وضعیتی قانون
شان  باشد، چرا که هیچ گزینٔه واقعی دیگری وجـود  کشورهای مورد درخواست

 ندارد.

ضرورِت مبارزه در راِه دست یافتن زنان 

 شان های زحمتکش به خواست

فقیه درخصوص حقوق و جایگاه زنان میهن مـا در  های رژیم والیت سیاست
بار در جامعه مـنـجـر  طبقاتِی فاجعه -طول سه دهٔه اخیر، به تبعیِض جنسیتی

هـا را از  های محروم جامعه بیشتریـن آسـیـب ها و الیه شده است. زنان طبقه
اند. در حقـیـقـت، زنـان مـحـروم و  هایی متحمل شده چنین سیاست و برنامه

اجتماعِی ضدمردمی و  -های اقتصادی زحمتکش در آِن واحد از اجرای برنامه
شان به فقر و  اند و زندگی اجتماعی لطمه دیده -ستیِز فرهنگی های زن سیاست

 روزی کشانده شده است. تیره
های اخیر، طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" را در دسـتـورکـار  در هفته

مردادماه، ازقول سخنگوی کـمـیـسـیـون  ٢٠قرار داده است. خبرگزاری ایرنا، 
قضایی مجلس، گزارش داد: "موادی از طرح صیانت از حریم حجاب و عفـاف 
تصویب شد که بر اساس آن رانندگان خودروهایی که کشف حجاب نـمـایـنـد، 

هـا  نامه رانندگی آن هزار تومان جریمه و سپس نمرٔه منفی در گواهی ١٠٠ابتدا 
 شود." منظور می

ماده اسـت کـه از سـوی  ١٣طرح "صیانت از حجاب و عفاف"، دربردارندٔه 
نام مبارزه با "بدحجابی" تدوین و تهیه شده اسـت  کمیسیون قضایی مجلس زیر 

گـفـتـٔه  های آن درحال بررسی و تصویب است. بـه ها و تبصره اکنون ماده و هم
فرمانده نیروی انتظامی تهران، این نیرو از آمادگی کامل برای اجرای آن پـس 

های امنیـت اجـتـمـاعـی، امـنـیـت  از تصویب برخوردار بوده و در قالب گشت
هـای  ها، آن را اجرایی خواهد کرد. گـرچـه مـرکـز پـژوهـش اخالقی، وجز این

مجلس نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و اعالم کـرده اسـت چـنـیـن 
وجود آورد، اما واقـعـیـت  تواند زمینٔه مقاومت و اعتراض مردمی را به طرحی می

های مختلف اجـرا شـده و  ستیزانٔه رژیم به شکل های زن این است که  برنامه
 شود. می

ازپیش تبعیض جنسیتی بر ضد زنان میهن مـا،  اعمال فشار و گسترش بیش
های رژیم برای دوران پساتحریم و احیای مناسبات با امپریالـیـسـم  در سیاست

ها، بخشی از برنامٔه مهار، سرکوب، کنترل، و مـهـنـدسـی  ریشه دارد. این اقدام
منظور حذف جنبش  اند. هدف، ایجاد هراس در جامعه به های اجتماعی جنبش

ویژه در دوران و مرحلـٔه نـویـن روابـط رژیـم  های سیاسی، به مردمی از معادله
 فقیه با آمریکا و اتحادیٔه اروپا است. والیت
سـتـیـزانـه و  هـای زن ها در امتداد دیـگـر بـرنـامـه گونه طرح عالوه، این به
 ١٣٨٨گرایانه قرار دارد. مطابق آخرین آمارهای منتشـرشـده، در سـال  واپس
طوِرعمده کـارمـنـد، پـرسـتـار،  هزار نفر از شاغالن (به ٧٠٠میلیون و  ٣حدود 

شدت کاهش  به ١٣٩٣اند. این آمار در سال  معلم، و کارگر) را زنان تشکیل داده
میلیون سقوط کرده است. بر اساس این بـرآورد  ٣یافته و به رقم کمی بیش از 

هزار نفر از زنان کشور از چـرخـٔه  ١٠٠طور میانگین هرساله بیش از  رسمی، به
 اند. کار و فعالیت اجتماعی خارج شده

مردادماه، در گزارشی از قـول مـعـاون فـنـی و درآمـد  ٩خبرگزاری ایسنا، 
هزار زن که در یک  ۴٧سازمان تأمین اجتماعی، نوشت: "بر اساس مطالعات، 

ماهٔه زایمان استفاده کردند، در بـازگشـت  ماهه از مرخصی شش ١٨بازٔه زمانِی 
کار اخراج شدند." سطح دستمزد زنان نیز در بسیاری از کارهای مشابه با کار  به

مردان، کمتر از همکاران مرد آنان است. همچنین نرخ بیکاری در میان زنـان 
 دو برابر نرخ بیکاری در میان مردان است.
ویژه زنان کارگـر و  به -ها، زنان شاغل از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه

 -هـا یـعـنـی اخـراج -نخستین قربانیان برنامٔه تعدیل نیروی انسانـی -کارمند
اند. آزادسازِی اقتصادی، قدرت خرید هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را  بوده
 شوند. دنبال داشته است. اکثِر این زنان سرپرست خانوار نیز محسوب می به

هـایـی مـانـنـد  زنان زحمتکش میهن ما درحـالـی کـه از اجـرای بـرنـامـه
هـای  هـا، لـطـمـه سازی، آزادسازِی اقـتـصـادی، و حـذف یـارانـه خصوصی
حـال  شان پایمال شـده اسـت، درعـیـن اند و امنیت شغلی ناپذیری دیده جبران

هـای مسـاوی و  های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، از امکـان درنتیجٔه  سیاست
ضـِد تـبـعـیـض  اند. مبارزه زنان زحمتکش بـه مشابه در جامعه نیز محروم مانده

اجتماعی ضـدمـردمـِی رژیـم، در  -های اقتصادی جنسیتی، با مبارزه با برنامه
 پیوند بوده و است!
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ای در  جنبِش زنان، مبارزه

 هاِی مدنی مسیر خواست

این به دغـدغـٔه 
هــا تــبــدیــل  آن

شده بود. شـایـد 
تبلیغات خـودم 
ـــام  در آن ای

قـــــــدر  ایـــــــن
ــمــی ــوانســت  ن ت
ــه ــم ــر  ه ــی ــاگ ج

شود." در رابطـه 
با این سـخـنـان 
باید گفت، اینکه 

هـا  بعد از سـال
های شهر هم محرومـنـد بـحـث  سواری در خیابان زنان میهن ما حتی از دوچرخه

ای است، اما سؤالی که دختر رفسنجانی و همفکرانش از جواب دادن بـه  جداگانه
وجـود  هایی این وضعیت را بـه ها و زمینه روند این است که: چه عامل آن طفره می

شان هـمـچـون  های اجتماعی ترین خواست اند که زنان میهن ما باید از ساده آورده
وجـود  فضایـی را بـه  سواری محروم شوند و اشخاصی وابسته به حکومت دوچرخه

طـلـبـان  آورند تا در آن زنان بتوانند برای چند صباحی نفسی بکشند. این فـرصـت
ای  های قشرهای گسترده و پراهمیت اجـتـمـاعـی حکومتی درصددند که خواست
 سواری و پست و مقام دولتی پایین بیاورند. همچون زنان را در حد دوچرخه

چـاپ رسـانـده  شهریورماه، نیز مطلبی را از فاطمه راکعی بـه ٣روزنامٔه اعتماد،  
گوید:"... انـتـخـاب خـانـم مـوالوردی تـوسـط آقـای  است که در آن، ایشان می

عنوان معاون باالترین مقام اجرایی کشور در امور زنان و خـانـواده  جمهور به رییس
انتخاب درستی بود، ما در زمینه این انتخاب انتقاد خاصی از دولت نداشتیم. خانم 
موالوردی با تفکری که دارند مسائل سیاسی را در این حوزه دخـالـت نـدادنـد، تـا 
 با ما همفکر هستند و از انتخاب خانم مـوالوردی 

ً
جایی که زنان اصولگرا هم اکثرا

جمهور تالش  عنوان معاون رییس شان بود به رضایت دارند. او در حدی که در توان
های بسیاری از  اند از توانایی های میانی توانسته اند و در محور افقی و مدیریت کرده

 در پست مشـاوریـن اسـتـانـداران در  زنان شایسته در پست
ً
های مختلف خصوصا

طور در پست مشاورین وزرا استفاده کنند. اما این بـرای حـوزٔه  حوزٔه زنان و همین
طور نیست کـه زنـان هـمـواره در  زنان کم است، به این دلیل که ما معتقدیم این

ها  ها نقش ایفا کنند. ظرفیت سمت مشاور در حوزه زنان باقی بمانند، یا در دانشگاه
عـنـوان مـتـخـصـص در  توانند بـه در این حوزه بسیار بیشتر از این است. زنان می

هایی مثل شـوراهـای  های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و جایگاه زمینه
 عالی که در سراسر کشور وجود دارد، حضور فعال داشته باشند." 

خانم راکعی ضمن تأکید بر این مسئله که شهین موالوردی مسائل سیـاسـی را 
کـنـد.  دهد، معضل زنان را ارتقای شغلی آنان ارزیابی مـی در این حوزه دخالت نمی

های بنیادین زنان است. در اینجا بـایـد بـه خـانـم   مسائل سیاسی همان خواست
کار زنـان بـا رضـایـت  راکعی یادآوری کرد که، بر اساس قوانین موجود اشتغال به

تواند صورت بگیرد. اینجا بحث آزادِی کارکـردن بـرای زنـان اهـمـیـت  شوهر می
بیشتری از ارتقای شغلی دارد. باوجود قانوِن فعلی، پیش کشیدن بـحـث ارتـقـای 

دانیم ایـن  شان است. در اینجا الزم می شغلی گمراه کردن زنان از مطالبات واقعی
هـا  نکته را یادآور شویم که، باتوجه به ماهیت این نیروها نباید انتظاری بیش از آن

داشت. در همین ارتباط، خانم زهرا شجاعی، مـعـاون آقـای مـحـمـد خـاتـمـی 
شهریـورمـاه،  ٨جمهور اسبق] در امور زنان، در مصاحبه با روزنامٔه اعتماد،  [رئیس

به بررسی کارنامه دولت روحانی پرداخته است و عملکرد ایـن دولـت در زمـیـنـٔه 
آید دولت در عـرصـٔه سـیـاسـت  نظر می کند:"... به چنین تشریح می داخلی را این

طـلـب را.  داخلی بیشتر مالحظٔه جناح اصولگرا را کرد تا مالحظه جـنـاح اصـالح
ویژه در انتخاب نیروها مـثـل  دیگر، تعادل در سیاست داخلی حفظ نشد، به بیان به

هاست." زهـرا  انتخاب استانداران و فرمانداران که مسئولیت سیاست داخلی با آن
پردازد  شجاعی، در قسمتی دیگر از این مصاحبه، به عملکرد شهین موالوردی می

های دولتی سبب شده است خانـم  گوید:"... کوچک کردن و کم کردن پست و می
موالوردی هم از درون دولت تحت فشار قرار بگیـرد و هـم از بـیـرون دولـت و 
منتقدان. اما نکتٔه مهم این است که همدلی و همراهی و جدیت و پشتیبانـی کـه 

جمهور و کل  جمهور در امور زنان داشتم ایشان از رئیس عنوان معاون رئیس من به
طـوِرجـدی  دیگر، بحث زنان برای کابینٔه آقای روحانی هنوز به بیان کابینه ندارد. به

کند که تالش شهین مـوالوردی  مطرح نیست." خود زهرا شجاعی هم اعتراف می
های دولتی برای زنان است، اما حتی در همین حد  معطوف به گرفتِن پست و مقام

هم، نه خود روحانی و نه دیگر اعضای کابینه به این خواسِت حـداقـلـی رغـبـتـی 
دهند. معنی این سخنـان ایـن  نشان نمی

های جنبش زنان در ایـران،  های مهم در ارتباط با خواست از موضوع
شده از سـوی  های تعیین ها در چارچوب آن کانالیزه کردن، تقلیل، و بیان 

های مشخص در حاکمیت و یا نـزدیـک  وسیلٔه مهره فقیه، به رژیم والیت
نقل از  شهریورماه [به ٣المللی،  به حاکمیت است. روزنامه اطالعات بین

 طـلـب دبیر مجمـع زنـان اصـالحروزنامه شرق] مطلبی از اعظم نوری، 
(معاون وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصالحات)، را آورده که وی با اشـاره 

در اوایـل انـقـالب کـه  -به داستان استخدامش در وزارت امورخارجـه
و خبِر انتصـاب اولـیـن سـفـیـر زن در  -دلیل زن بودنش میسر نشد به

 اتـفـاق افـتـاده اسـت -جمهوری اسـالمـی
ً
ازجـمـلـه،  -کـه اخـیـرا

نویسد:"امروز برای جامعه زنان ما جای بسی خشـنـودی اسـت کـه  می
سال پیش وزارت امورخارجه بـرای اسـتـخـدام بـانـوان و  ٣۶معذوریت 

های دیگر، برطرف شده و  کارگیری زنان در بسیاری عرصه محدودیت به
ایم که در عرصه دیپلماسی، آمادگی اعزام  ای از زمان قرار گرفته در برهه

ایم. این اتفاق ناشی از راهی بـس پـرفـرازونشـیـب  سفیر زن را پیدا کرده
  ها پیموده است که زنان جامعه ما در این سال

ً
سال دیـگـر  ٣۶اند و قطعا

سازی در کشـور قـرار  گیری و تصمیم هایی از تصمیم زنان ما در جایگاه
خواهند گرفت که امروز شاید تصورش قدری دور از ذهن و باورنـکـردنـی 

عـنـوان  بـه  –های روا شده در حق زنـان  ها و محرومیت باشد. محدودیت
که در گذر زمان از آن کاسته شده یا از بین رفـتـه،   –نیمی از آحاد جامعه 

ها هیچ پشتوانه شرعی و قـانـونـی  دلیل اثبات آن است که آن محدودیت
ایم، غیرمـمـکـن  نداشته که اگر چنین بود آنچه تاکنون بدان دست یافته

تأمل در این سخنان آنجایی است که ایشان این "راِه  شد."  نکته قابل می
پرفرازونشیب" را "دور از ذهن و باورنکردنی" قـلـمـداد کـرده اسـت. مـا 
اطمینان کامل داریم که خانم اعظم نوری بر این موضوع واقفند که "راِه 

صـد سـال دارد.  ای بیش از یـک پرفرازونشیِب" زنان میهن ما، پیشینه
گیرد کـه   هایی از سوی زنان را دربر می های این پیشینه، آن فعالیت سال

اند. امـا مـطـالـبـاِت ایـن "راِه  های وقت انجام شده مستقل از حکومت
 بـرای  طور که خانم نـوری ادعـا مـی پرفرازونشیب"،  آن

ً
کـنـد، اتـفـاقـا

کـنـد کـه  های حکومتی نبوده است. ایشان ادعا مـی یابی به پست دست
های روا شده به زنان در گذِر زمان، کاسته و یـا  ها و محدودیت محرومیت
اند. چنین ادعای گزافی را حتی بسیاری از حکومتـیـان هـم  از بین رفته

رسد افق دید ایشان به یک یا چند مـقـام دولـتـی  نظر می قبول ندارند. به
هـای روا  شود. اگر کاسته شدن و یا از بین رفتن محـدودیـت محدود می

شده به زنان بر پایٔه ادعای خانم نوری جریان یافته است، پس باید نـمـرٔه 
شد که برای نخستین بار در  نژاد داده می بسیار باالتری به دولت احمدی

حکومت اسالمی، یک زن را به کرسی وزارت نشاند. برای اینـکـه ذهـن 
کنیم که: هـمـیـن  ایشان را در این زمینه بیشتر روشن کنیم یادآوری می

خانم سفیر جمهوری اسالمی چنانچه اجازٔه سفر به خارج را نـتـوانـد از 
 اگـر  شوهرش کسب کند، از رفتن به حوزٔه مأموریتش بازمی

ً
ماند. مسلما

سال دیـگـر مـنـتـظـر  ٣۶ ”معذوریت“خانم سفیر بخواهد برای رفِع این 
 بحث انتصاب یک زن به

ً
شـود. در  معنـا مـی مقام سفیر بی بماند، اصوال

یـعـنـی  -وزیـری پاکستان و بنگالدش زنانی بودند که به مقام نـخـسـت
رسیدند، اما آیا این بدان معنی بود که وضـعـیـت  -باالترین مقام اجرایی

 این دو کشور [پاکستان و 
ً
زنان هم در این کشورها بهبود پیدا کرد؟ اتفاقا

یی قابل قبول در زمینٔه حقوق زنان نـدارنـد و مـوارد  بنگالدش] کارنامه
 شوند. ستیزی در آن فراوان گزارش می زن

مـردادمـاه، بـه  ٢۴یی با روزنـامـٔه شـرق،  فائزٔه هاشمی، در مصاحبه
کارهایی که برای زنان و حقوق آنان کرده اسـت پـرداخـتـه و ازجـمـلـه 

طرز عجیبی گل کـرد  سواری که در آن ایام به گفت:"... موضوع دوچرخه
کـه  ویژه دخترهای جوان قرار گرفت، درصـورتـی و موردتوجه جوانان و به

سواری نبود، کمک بزرگی به این موضوع کرد. درواقـع  شعار من دوچرخه
های فشار این موضوع را علیه من مطرح کردند و چنان روی آنـتـن  گروه

رفتم سخنرانی کنم اولین چیزی که دختـرهـا یـا  بردند که من هر جا می
  11ادامه  در صفحه شـود؟!  سواری آزاد مـی پرسیدند این بود که آیا دوچرخه پسرها از من می
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  11ادامه  در صفحه 

گزارش مراسم گرامیداشت جانباختگان 

   فاجعه ملی

 ورود به کامیابی های استراتژیک در این مبارزه ملی و بین المللی تلقی کـرد.
اخـذ مـجـوز  -١: در میان پیشنهادها که یکی پس از دیگری مطرح می شد

تشـکـیـل -٢  در یکی از شهرهای هـلـنـد ۶٧جهت نصب لوح یادبود کشتار 
 -۴طراحی و ایجاد سایت مخصوص فـاجـعـه مـلـی  -٣کمیته حقیقت یاب 

در جهت زنده نگهداشتـن و حـفـظ  سخنرانی ها ،گفتگوها ونمایش فیلم ها 
برای کمک به تولید یـک حـافـظـه جـمـعـی و خاطره واقعه شصت و هفت 

-۶  بر گزاری بزرگداشتهای سراسری جهت تاثیر گزاری بیـشـتـر  -  ۵تاریخی
مراجعه هیئت ها یی از نمایندگان احزاب، سازمان ها، نمایـنـدگـان خـانـواده 

مـتـرقـی   نیـروهـای  های جانباختگان و تنظیم نامه به محافل بین المللی و
رسیـدگـی بـه  -٧  جهان جهت محکوم کردن کشتار تابستان شصت و هفت

مطالبات خانواده های جان باختگان که سال هاست از جانـب آنـان اعـالم 
کـه   گورستان های بی شمار دیـگـر  از  خاوران بعنوان نمادی-٨شده است 

را بی هیچ نام ونشانی در بر گرفته است، تـلـقـی  ۶٧جان سوختگان تابستان 
در جـای جـای مـیـهـن مـا   شود؛ تا هر گز از یاد نرود که حکومت اسالمی

از این دست را بر سیـنـه سـرزمـیـن مـان چـنـان   گورستان های بیشماری
حاضرین با یاد عزیزان جان باخته و با اراده .  زخمهای کهنه ای رویانده است

ای مصمم تر برای پیگیری امر دادخواهی و کوشش همگانی برای جلوگیری 
 این جنایت ضد انسانی، مراسم گرامیداشت را به پایان رساندند. ازتکرار وقوع 

 ما مانده ایم بر سر پیمان عشق وباز 
 ناهید صبح چون دمد آرد پیام ما

                                       
بیانیه برگزارکنندگان بیست و هفتمین سالگشت کشتار 

 ١٣۶٧زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 
      
و هفتمین سالگـرد فـاجـعـٔه   برابر با بیست ١٣٩۴های مرداد و شهریور  ماه

تاریخ معاصر   هولناک ترین جنایات  سال از بزرگترین و ٢٧ملی ست ؛ اینک 
ن نفر از بهترین فرزندان این امی گذرد؛ فاجعه ای که در آن هزار  میهن مان

بـر   با همه شور و عشق به زندگی و خـانـواده،  سرزمین، جان شیفته خود را،
آرزویی جز عدالت، صلح،   که  سوخته جانانی  سر آرمان های مردمی نهادند.

دگـرانـدیشـی   آزادی و رهائی میهن از چنگ استبداد نداشتند؛ آنها به خاطر
ظلم و ستـم، در بـیـدادگـاهـهـای تـاریـک انـدیشـان، بـه   ومبارزه  برعلیه
و طـنـابـهـای   شخص خمینی، به جوخه های تـیـر بـاران  دستورمستقیم

خمینی با صدور این فرمان، به جنایتی بزرگ، که مصـداق  سپرده شدند.  دار
تام و تمام جنایت علیه بشریت است، دست یازید؛ و بدین سان فاجعه ملی بـه 

 وقوع پیوست، در سکوت وبی خبری جهان!
شکست خود در جنگ تـجـاوز   گردانندگان رژیم که هنوز از پس لرزه های

کارانه، زخم خورده و هراسناک بودند،تصمیم گرفتند با کشتن فرزندان دربنـد 
 تا تلخی جام زهر را خنثی نمایند.  خلق ها از مردم انتقام گرفته

امروز بسیاری از مردم ایران، همراه بستگان جان باختگان ایـن فـاجـعـه، 
جنایت هولناک هسـتـنـد.   خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب  پیرامون این

این درخواست، مطالبه ای انسانی و حق طلبانه است که باید صورت پذیرد و 
این امر مـهـم تـاریـخ مـعـاصـر   نباید و نمی تواند  در این میان هیچ ترفندی

کشتار دهه شصت و نسـل کشـی زنـدانـیـان   .خدشه دار کند  میهنمان را

         خوشا بهار بر آیندگان و گلچینان
 نصیب ما ست اگرخوشه های خون چیدن

 
، بـه مـنـاسـبـت ٢٠١۵پنجم سپتامبر  برابر با ١٣٩۴شهریور ماه   ١۴روزشنبه 

 ١٣۶٧یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تـابسـتـان   بیست و هفتمین سالگرد
 -سازمان اتحاد فدائیـان خـلـق ایـران  –هلند-مراسمی توسط حزب توده ایران 

هلند و کانون زندانیان سیـاسـی -  هلند ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
ـــران  ـــد.  –ای ـــزار ش ـــرگ ـــن ب ـــخ ـــی ـــم ـــی ـــر ن ـــه ـــد درش ـــن ـــل   ه

پس از خوشامدگوئی توسط مجری برنامه ، یک دقیقه سکوت همراه با پـخـش 
نماهنگ کانون زندانیان سیاسی به یاد همه جان باختـگـان راه آزادی اعـالم 

پور، مجری برنامه از بازماندگان فاجعه ملی، بعد  گردید، رفیق جهانگیر اسماعیل
گزارشی کوتاه از چگونگی اجرای این مراسم، به گوشه هـایـی   از اعالم برنامه و
والیـت “  پرداخته واز رنجنامه مبارزین دربند زندانهـای رژیـم ۶٧ازکشتارتابستان 

در آن روزهای هولناک سخن گفت. آنگاه بیانیه برگزارکنندگان بیـسـت و ” فقیه 
هفتمین سالگشت کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی تـوسـط رفـیـق فـریـدون 

 گزارش  است).همین بیانیه ضمیمه ابراهیمی قرائت شد (
در بخش بعدی برنامه، میز گرد و گفتگوی عمومی در رابطـه بـا زنـده نـگـه 

با ابـراز   داشتن این خاطره غمبار و مقابله با فراموشی آن بود . شرکت کنندگان
نفرت و انزجار از آمران و عامالن این فاجعه فراموش نا شدنی، درجستجوی راه 

ترویجـی  -هایی بودند که بتوان فاجعه ملی را زنده نگاه داشته و از لحاظ تبلیغی
 بــرجســتــه و ازمــنــظــر حــقــوقــی نــیــز پــیــگــیــری نــمــایــنــد.

در اظهارات و گفتگو ها امیدها بود که خود را بصورت آشکار و نهان نشان مـی 
و به بررسی تاریخ جمهوری اسالمی، تاریـخ   داد. آنان گویی در دادگاهی نشسته

ساله جـنـایـات ایـن  ٣٧زندان، شکنجه واعدام رسیدگی می کنند. یکی حیات 
رژیم را ورق می زد. آن دیگری اسناد ومدارکی که چگونگی رخداد این فاجعه را 
باز گو می کرد، ارائه می داد.رفیقی بررسی مصیبت ها و آسیب هـای وارده بـه 
خانواده های داغدار و رنج کشیده جان باختگان را می کاوید و خواسـت بـحـق 

 وعادالنه آنان را یاد آور می شد.
مطالبات خانواده ها و بازماندگان، آماج سخن بود. روشن تر از   در این مراسم

و انتظار بیسـت و   هرسخن و درد ناکتر از هر چیز، سکوت مرگبارهیئت حاکمه
، ناشناخته ماندن محل دفـن و عـدم   خانواده های جان باختگان  هفت ساله

اعالم اسامی تمامی اعدام شـدگـان،خـود داری از ارائـه وصـیـت نـامـه هـا 
سرمـایـه   ونیزمسکوت گذاشتن اعالم رسمی و مستدل این کشتار، کشتاری که

های معنوی مردم ایران را به کام مرگ کشانید؛ در کالم یاران و رفـقـای جـان 
باختگان می درخشید. تاکید درمسئولیت وقوع این جنایت، نه تنها رهبـر وقـت 
جمهوری اسالمی که همه دست اندر کاران در امر تصمیم گـیـریـهـای کـالن 
حکومتی در آن زمان را در بر می گیرد؛ به دیگر سخن، سنگینی بار این جنایـت 
تا دادرسی نهایی این پرونده در دادگاه های صالحه همچنان بر دوش حکومـت 

حال و هوای آن روزهای سخت و سیاه برای دقایقی  اسالمی باقی خواهد ماند.
فضای انسانی موجود را در بر می گیرد. انگار که از گورهای ناشناخته، فرزنـدان 
مردم بر می خیزند و چرایی ستمی که به جان خریده اند را از وجدانهـای بـیـدار 

مسئولیت قتـل عـام ” دوستی با صدای رسا اعالم می کند:  . جامعه می پرسند
 بر دوش شخص ولـی فـقـیـه و در   ١٣۶٧  زندانیان سیاسی در تابستان

ً
مقدمتا

درجه بعد بر عهده هر آن کسی ست که پاسدار این نظام و خواستـار تـداوم آن 
احساس خوبی به آدم دست می دهد. تـالش هـا بـه بـار مـی  “بوده و هست

ی هستیم! امکانات بررسی می شود. رفیقی  نشینند، نیازمند تالش های بیشتر
نظریات خود را شمرده بیان می کند وقتی به خاطرات همبـنـدانـش مـی رسـد 

 بغض گلویش را می گیرد. انگار همین امروز است که فاجعـه رخ داده اسـت.
بعضی ها بغض گلویشان را گرفته هنگام صحبت و ارائه پیشنهاد با چه احساس 
و عاطفه انسانی و با چه مسئولیتی به مسئله می نگرند. در چنیـن جـایـگـاهـی 

دانسته و در این میان هیـچ   است که همه خود را وارثان خون های ریخته شده
تفکیک حزبی و یا سازمانی در مورد جان باختگان فاجعه ملی دیده نمی شـود. 
در این تالشها دستاورد ملموسی را می توان دید که بدرستی آن را بـایـد دروازه 
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 در دولت روحانی موضوع زنان
ً
مگر بـرای اسـتـفـادٔه  -است که، اصوال

مطرح نیست، و نکته دوم اینکه، او [حسن روحانی] بعـد از  -انتخاباتی
دو سال و اندی هنوز موفق نشده است بسیاری از استانداران غیرهمسو 
را برکنار کند. در چنین وضعیتی، بحث زناِن استاندار و فرماندار، بحثـی 

مـحـتـوا بـایـد  است که موضوعیت ندارد و در حد شعارهایی پوچ و بـی
یـی بـا حسـیـن  شهریورماه، مصاحـبـه ١ارزیابی شوند. روزنامه اعتماد، 

سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی، انجام داده است که قسمتـی 
از آن به موضوع تفکیک جنسیتی اختصاص دارد. سلیمی در جواب بـه 

گر که:"در آخرین نشست خبری وزارت علوم از  این نظرخواهِی مصاحبه
وزیر پرسیدند که آیا تفکیک جنسیتی مورد تأیید ایشـان اسـت و آقـای 

 چنین قانون یا آیین
ً
ای در وزارت علوم  نامه فرهادی هم گفت خیر، اصال

نیست"، اظهار داشت:"همین را اگر وزیر محترم به ما ابالغ کـنـنـد مـا 
 بر اساس نظر ایشان رفتار می

ً
کنیم. البته در این زمینه بـا ایشـان  حتما

رویم کـه خـواسـت جـامـعـه  الله به سویی می هماهنگ هستیم و انشاء
علمی محقق شود." صحبت ما با فعاالن زن وابسته به حکومتیان ایـن 
است که، چنانچه در این مورد [مبارزه برای حـقـوق زنـان] صـادقـیـد، 

های وزارتـی و سـفـارتـی از سـوی زنـان،  جای بشارِت کسب مقام به
های عمده و ازجمله همین موضوع تفکـیـک  هایتان را بر مسئله فعالیت

جنسیتی در مراکز آموزشی، متوجه کنید. واقعیت اینکه، زنان میهن مـا 
هـایـی  های عمدٔه مرتبط به زنان در جامعه بـا چـالـش در عرصٔه مسئله

گاهی کامل از وجود چنـیـن  جدی مواجه اند، و فعاالن زن حکومتی، با آ
هـا بـه  جـای آن روند و بـه ها طفره می هایی، از مطرح کردن آن چالش
ها، مستلزم مـبـارزه بـرای  شرِط حِل آن پردازند که پیش هایی می مسئله

 حذِف قوانین زن ستیزانه است.
نقل از خـانـم شـهـیـن مـوالوردی،  شهریورماه، به ٣روزنامه ایران، 

هایی برای انتصاب فرمانداران زن در کشور آغاز شـد  نویسد:"حرکت می
اما به دالیل خاصی متوقف شده است. ... دربارٔه انتصاب زنـان در حـد 
وزیر و استاندار بحث ریسک کردن و بحرانی بودن شرایط مطـرح شـده 
است. ... پیشنهادی برای اصالح نظام اداری کشور تهیه شده اسـت و 

درصد به میـزان مـدیـران زن در کشـور  ١٠ایم ساالنه  در آن خواسته
هـای  زمان با این اظهارات و وعـده افزوده شود." جالب آنجاست که هم

های مجلس در رابـطـه بـا طـرح مـوسـوم  پرطمطراق، مرکز پژوهش
به:"صیانت از حریم عفاف و حجاب"، همراه با هشدار، مسکوت مانـدن 

ستیزانه کـه  ستیزانه را خواستار شده است. در این طرح زن این طرح زن
های کارِی زنان را نشانه رفته است، زنانی که بدحجاب تشخیص  ساعت
شوند، و قرار  هایی سنگین محکوم می شوند، به پرداخت جریمه داده می

است که درعمل، جامعه را به سویی هدایت کنند که تفکیِک جنسیـتـی 
کـه از مـهـرمـاه سـال  -در مشاغل هم تکمیل شود. کلیات این طرح

در مجلس بـه تصـویـب رسـیـده اسـت.  -گذشته درحال بررسی است
که این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد و اجـرایـی شـود،  درصورتی

هایی که برای کسب مقام از سوی زنان و بهبود شرایط زنان  همٔه بشارت
بـه  -طوِرعمده از زبان فعاالن نزدیک به دولـت روحـانـی و به -در باال

شان را نـیـز از دسـت  ها اشاره شد و بیان گردیدند، اثرهای حداقلی آن
شده از سوی حکومـت، اجـازٔه مـانـور  های تعیین خواهند داد. چارچوب

دهد. جنبش زنـان مـیـهـن مـا، در طـول  بیشتر را به این فعاالن نمی
زنان را بـا   های بنیادین های گوناگون، خواست های اخیر، به شکل سال

هـای جـنـبـش زنـان، بـا  صدای بلند اعالم کرده است. این خـواسـت
شده در بـاال از سـوی وابسـتـگـاِن بـه حـکـومـت،  ابرازنظرهای آورده

رسد که این وابستـگـاِن  نظر می های ژرِف ماهیتی دارند. چنین به تفاوت
باتوجه به استیالی فضای سرکوبگری برضد زنـان و کـل  -به حکومت

توانند در راسـتـای نـظـرهـا و مـقـصـد  اند که می بر این گمان -جامعه
شان، زنان مترقی و غیروابسته به حکومت را با خود همراه کنند.  سیاسی

گاه هـای زنـان در  ترین جنبـش جنبش زنان میهن ما، در مقام یکی از آ
اش طی کرده اسـت  خاورمیانه و جهان، که راه پرفرازونشیبی را در مبارزه

بها کسب کرده است، بـازیـچـٔه دسـت نـیـروهـایـی  هایی گران و تجربه
 ها بر همگان روشن است. ستیز آن نخواهد شد که سرشت زن

 ادامه جنبش زنان پيگير در  ...

طومار طـویـل جـنـایـت عـلـیـه بشـریـت  ١٣۶٧و عقیدتی در تابستان سال   سیاسی
راهنمای وجدان های بیدار است تا در جدال با فراموشی، پیگیری ویـادآوری ایـن   و

 ستم تاریخی را تا دادخواهی فردا، فراموش نکرده و آن را پیش ببرند . 
تالش ما دراین نبرد میل به ایستادن در گذشته نیست، بلکه بـرای داد خـواهـی و 

تاریخ ایران است. برای جلوگیـری از هـر   جلوگیری از تکرار حادثه ای مشابه در آینده
نباید انسانها را بـخـاطـر   که  نوع فاجعه ای این چنین، ما بر این امر پای می فشاریم

شـکـنـجـه  تـحـتو به هر دلیل   باورهای سیاسی و اعتقادات مذهبی تعقیب  داشتن
هر گونه تعقیب سیاسی، عـقـیـدتـی   داد؛ و بکام مرگ فرستاد. از میان بر داشتن  قرار

کشورخواسته موکد ماست، روشن است کـه ایـن   شکنجه واعدام، از مقرارت و قوانین
اما، این چشم انداز و خواسته تاریخی   نمی شود  خواسته در حکومت اسالمی برتابیده

ما بوده وپایبندی عملی بر آن آماج سخن ماست. رشد و گسترش جنبش دمکراتیک و 
و لزوم “  فاجعه ملی”   های اخیر، موجب گردیده تا موضوع خواهانه مردم در سال آزادی

 .رسیدگی به آن، به خواستی نسبتا همگانی بدل شود؛ این پیروزی بزرگی ست
برای هر چه گسترده تر کردن حـلـقـه   مهمی  این جنایت بزرگ، فرصت  سالگشت

 “کـهـریـزک” چرا که جنایاتی از آن دست که در بازداشتگاه   چنین پیمانی ست؛  های
روی داد و نیز ادامه ی روند سرکوب و شکنجه در زندان های رژیم، ضـرورِت نـقـطـه 

را برجسته تر ساخته، و آن را “  فاجعه ملی” پایان نهادن برادامه توطئه سکوت درباره
 .در زمره ی خواسته های مهم جنبش مردمی قرار می دهد

دهد، ادامه و امتداد جـنـایـات و  های حکومت اسالمی رخ می آنچه امروز در زندان
اسـت. آمـران   ۶٧جمعی سال  دهه ی خونین شصت و بویژه کشتار دسته  کشتارهای

ومجریان این جنایت بزرگ هنوز در قدرت اند و برای حفظ سلطه خود و چپاول ثـروت 
در تکرار جنایاتی چنین شرم آور و ضد انسانی ، تردید نـدارنـد. قـتـل عـام    ملی  های

تـمـام  که جـامـعدر تاریخ میهن ما، رخدادی فراموش ناشدنی است چرا  ۶٧تابستان 
حقوق انسان، در حـکـومـت   به  ویژگی های درنده خوئی،ستم پیشگی و بی اعتنایی
واپس گرایان حاکم، این جنایت کـم   این خودکامگان می باشد. به رغم تالش بیهوده

نظیر تاریخی که در واقع دستبردی بزدالنه و تبهکارانه به اندوخته و سرمایه مـعـنـوی 
مردم ایران و جنبش انقالبی آن به شمار می آید، هرگز به دست فـرامـوشـی سـپـرده 
نخواهد شد؛ و توده های حق شناس مردم ایران، آن را از ضمیر تاریخی خود نخواهند 

 .زدود
در   استواری را  که جای  می رود ۶٠بازتاب کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه  

حافظه ی تاریخی مردم کشورمان، بخود اختصاص دهد. در این راستا باید دسـت بـه 
دست هم داده وفریاد اعتراض خود را بر وقوع چنین فجایع انسانی، متحـدانـه بـلـنـد 

بیش از هر چیز   این جنایت عظیم وبی سابقه  نباید غافل از این بود که مسببین .کنیم
تالشها یمان را برای شکـسـتـن   از وحدت و اراده ما وحشت دارند؛ پس بیایید همه ی

پیگیری  هر چه جدی تـر در گشـایـش  . سکوت در باره فاجعه ملی بکار بندیم توطئه
قطور این جنایت و تالش در راه روشن کردن ابعاد گوناگون آن، رسیـدگـی بـه   پرونده

مهم و تعیین کننده در مـبـارزه یـی ی خواست خانواده های قربانیان ،بی شک نقش
دیـروز را   این گذرگاه تاریـخ اسـت کـه دارد که امروز درجامعه ما رو به اعتال می رود.

نسلی می سوزد تا ازخاکستر آن نسـلـی   و امروز را به فردا متصل می سازد.  امروز  به
دیگر سر بر آورد و پرواز بلند و ققنوس وارش را در مه سربی سپیده دمان ،با امید دیدار 

صدای نسلی سازد که سرود رهـایـی   قله های آفتابی آغاز کند. حنجره اش را پژواک
نسـل پـیـشـیـن الـهـام  نسل امروز از حماسه های دلیرانـه ی توده ها را سر می داد.

ستمدیـدگـان و   تا گامهایشان را در راه آزادی و آزاد زیستن و در راه نجات همه  گرفته
آیندگان اجازه نخواهنـد داد یـاد و آرمـان  .زحمتکشان استوارتر و سنجیده تر بردارند

سوخته جانان، همچون پیکرها شان در خاک نا کجا آباد ها، بی هیچ نشانی از   های
 .میان برود

حیات را پایانی نیست؛ گیریم که در سر هرتند پیچ تاریخ، اهریمن عبوس زمستـان   
و زنان قهـرمـان مـا   بر گلستانمان نیز بگذرد و نقشی از شقایق پرپر بر سینه رادمردان

نیروهای ترقی خواه و مدافع آزادی   ی بنشاند؛ وظیفه اخالقی، انسانی و تاریخی همه
 ست که تالش های خود را برای تحقق این مهم تشدید کنند.

 
و هـمـه    ۶٧درود آتشین بر خاطره تابناک هزاران جانباخته تابسـتـان 

 جانباختگا راه آزادی وعدالت اجتماعی
 هلند -حزب توده ایران

 هلند -سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
 هلند -سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت

 هلند-کانون زندانیان سیاسی ایران 
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فساد ضد سازندگی، و 

 تردید ضدانقالبی است! بی

نوشتٔه رفیق کریس ماتلهاکو، عضو کمیتٔه مرکزی و 
المللی حزب  هیئت سیاسی، و دبیر شعبٔه روابط بین
 کمونیست آفریقای جنوبی

 
داری  های بزرگ جـهـان سـرمـایـه هایی که رسانه یکی از موضوع

پردازند، مسئلٔه فساد دولـتـی در کشـور  وقفه و پیگیرانه به آن می بی
هـای  هایی با گـرایـش چین و دیگر کشورهایی است که در آنها دولت

هـا  خواهانه ادارٔه امور کشور را به دست دارند. این رسـانـه چپ و ترقی
کنند که انـگـار  در چین را برجسته می “ فساد دولتی” چنان مسئلٔه  آن

میلیون نفری که حزب کمونیست در  ٣٧٠در آن کشور یک میلیارد و 
افتد و هیچ خبر دیگری نیـسـت جـز  آن حاکم است هیچ اتفاقی نمی

جانبـه  ها، رشد و شکوفایی همه فساد دولتی و حزبی! برای این رسانه
 اهمیتی ندارد. چنان از فساد دولتـی و  و خیره

ً
کنندٔه این کشور ظاهرا

نویسند که انگار همین امروز و فرداست که در آن  حزبی در چین می
کشور انقالب شود و حکومت ساقط شود. جـالـب ایـنـجـاسـت کـه 

های غربی خبرهای مربوط به فساد دولتی در چین را بـه طـور  رسانه
پوشـی  گیرند که بدون پرده های خبری خود چین می عمده از خروجی

های دولت چین در مبـارزٔه جـّدی بـا فسـاد، آن  و در ادامٔه سیاست
هاست کـه بـا در پـیـش  کنند. دولت چین سال خبرها را منتشر می

های بـازرسـی و  های گوناگون، از جمله برقراری سامانه گرفتن شیوه
خـوار و  نظارت محلی و حزبی و دولتی، یا انـتـشـار نـام افـراد رانـت

هـای رسـمـی دولـت، بـا جـدّیـت بـا فسـاد و  کار در سایت خالف
کـنـد،  خواری مبارزه می سوءاستفاده از موقعیت دولتی و حزبی و رانت
هـای  شود، حّتٰی ژنرال و در این راه برای هیچ مقامی استثنا قائل نمی

آید که ثروت عظیمی که در ایـن مـرحـلـه از رشـد  ارتش. به نظر می
های اقتصادی سه دهٔه گذشته حـزب  اقتصادی چین بر اثر سیاست

های متوالی چین به این کشور سرازیر شده اسـت،  کمونیست و دولت
هـای  هـا و ثـروت در کنار فعالیت بخش خصوصی و انباشت سرمایه

توانـد  کالن، به طور عینی شرایطی را فراهم آورده است که بالقوه می
هـای حـزبـی یـا  مورد سوءاستفادٔه اشخاصی قرار گیرد که موقعیـت

شغلی معّینی در دولت دارند. حزب کمونیست و دولت چین بـه ایـن 
های قانونی و مـقـرراتـی،  مسئله واقف است و همواره در پی یافتن راه

اقتصادی، اجتماعی، اداری، انضباطی و غیره است تا از شـّدت ایـن 
یی از بین ببرد. موفقیـت  مسئله بکاهد و در نهایت آن را به طور ریشه

در این راه البته پیوند تنگاتنگ با مرحلٔه رشد کشـور دارد. در مـورد 
شود. مقررات انضـبـاطـی  گیری بسیار بیشتری می افراد حزبی سخت

تر است. انتشار نام افـراد روی  گیرانه حزبی از قوانین کشور نیز سخت
سایت اینترنتی کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی پیامدهایی جـّدی 

 برای افراد خطاکار دارد.
 اخیر رفیق کریـس  ٔبا توجه به آنچه اشاره شد، مناسب دیدیم نوشته

ماتلهاکو در همین زمینه را برای خوانندگان نامٔه مردم ترجمه کـنـیـم 
 خوانید. که در ادامه می

 
تحّول اجتماعی و سیاسی، انباشت سرمایه، و مسـئـلـٔه 

 فساد دولتی
اگر عنوان این نوشته شما را به این فکر انداخته است که مـوضـوع 
چیست، همین اّول کار باید بگویم که این نوشته مـربـوط بـه طـرح 

اقتصادی در آن کشور اسـت. -دولت چین برای مقابله با فساد دولتی
 “ ببـر” شود، اغلب از واژٔه  موقعی که دربارٔه فساد در چین صحبت می

شود که اشاره به  استفاده می
های ارشد حکومتی در  مقام
های بـاالتـر از سـطـح  رده

استـانـی یـا وزارت دارد، و 
شــامــل اعضــای کــمــیــتــٔه 
مرکزی، هیئت سـیـاسـی و 

های ارشـد حـزب  دیگر مقام
شـود کـه  کمـونـیـسـت مـی

کاری و فساد آنـهـا رو  خالف
ــن،  ــی ــده اســت. در چ ش
همتاهای این عده در بخش 
خصوصی را نیز که در فسـاد 
اقتصادی و مالی دست دارند 

خطاب  “ ببر” با همین عنوان 
کـــنـــنـــد. یـــکـــی از  مـــی

ها، ژو “ ببر” ترین  شده شناخته
کانگ است که عضـو  یونگ

هیئت سیاسی و کمیسـیـون 
مرکزی امور سیاسی و قانونی حزب کمونیست چین بود و همین چند ماه پیش به جرم 

 میلیون دالر به حبس ابد محکوم شد. ٢٠دریافت رقمی در حدود 
ترین مفهـوم آن خـنـثـٰی  خواری، چه واقعی و چه اّدعایی، در وسیع آیا فساد و رشوه
ای نیست،  خواهانٔه دولت است؟ البته این موضوع تازه های چپ و ترقی کنندٔه سیاست
شود. آنچه ما امروزه به نام دولـت  تازگی توجه زیادی به آن می آید که به ولی به نظر می

مـّدت و  ای است تا بتـوان در مـیـان شناسیم، نیازمند توجه ویژه خواه و چپ می ترقی
ویـژه  هایی که به رغم روایت درازمّدت، راهکردهای مناسبی برای بهبود آن پیدا کرد. به

هـای  گیری شود، یا موضع های جور و واجور غربی و متمایل به غرب ارائه می در رسانه
داری و  (بخوان: سرمایه “ برتون وودز” یا نهادهای  “ الملل شفافّیت بین” نهادهایی مثل 

خـواه  های معّین و آشکاری که دارند، نیروهای چپ و ترقـی دموکراسی غربی) با هدف
در برخورد جّدی با مسئلٔه فساد و پیامدهای آن، چه در بخش خصـوصـی و چـه در 

هایی روشن برای مقابلٔه قاطع با این معضـل،  بخش دولتی، و تدوین و اجرای سیاست
کنند. فساد [دولتی] یک مسئلٔه طبقاتی است و در تحلیل نهایی، بایـد  خوب عمل می

اش دید و شناخت. فساد در اساس یعنی باال کشیدِن پول و  آن را در نمودهای طبقاتی
امکاناِت دولتی، یا به طور کلی امکانات اقتصادی کشور، چه در بخش دولتی و چه در 

خـواه اسـت کـه بـا  های چپ و ترقی بخش خصوصی. به همین دلیل، به سود دولت
مدت، مبارزه با فساد را با شّدت و حّدت بیشتری دنبال کنند  های میان اجرای سیاست

تا در نهایت بتوانند تحّول اجتماعی را در مسیری درست و پایدار بیندازند و ادامه دهند. 
ویـژه در  های غربی دربارٔه فساد و مبـارزه بـا فسـاد، بـه های رسانه موج اخیر گزارش

داری، کـاهـش  خواه، بار دیگر موضوع ناتوانـی در حـکـومـت های چپ و ترقی دولت
اعتماد عمومی به دولت، و انحطاط در نظام سیاسی را مطرح کـرده اسـت. چـنـیـن 
شَبحی پیامدهایی جّدی برای محبوبّیت یک حاکمیت سیاسی چپ در مـیـان مـردم 

هـای چـپ  یی اخیـر در مـقـابـل دولـت های توده دارد. برخی از تظاهرات و اعتراض
های گسـتـردٔه فسـاد  خواه در آمریکای التین به طور عمده بر پایٔه اّدعاها و اتهام ترقی
گیر در کشورهای این قاره صورت گرفت. روشن است که فساد واقعی یا اّدعـایـی  همه

روی حقانّیت یا عدم حقانّیت یک دولت دموکراتیک اثر خواهد گذاشت. در جایـی کـه 
شناسند و این مصونَیت را نـاشـی  ای مصونَیت از مجازات را عامل اصلی فساد می عّده

دانند، باید گفت که وجود یک دستگاه قضایی  از ناتوانی دولت در مهار کردن فساد می
های دیگری مثل مـحـافـظـت از شـاهـدان،  اطمینان، در کنار سیاست کارآمد و قابل

ایجاد انگیزه برای گزارش کردن فساد، برقراری نهادهای مبارزه با فسـاد، و غـیـره، 
تواند عاملی کلیدی در مهار کردن فساد باشد. هم در کشور ما و هم در کشورهـای  می

خواهانه شناختـه شـده  های ترقی دیگر، فساد به مثابه مانعی عمده در اجرای سیاست
گذارد و پیامدهای منفی چشمگیری  است. فساد بر اقتصاد کشور نیز تأثیر عظیمی می

هایی که خواهان ایجاد تحـّول اجـتـمـاعـی بـنـیـادی در  ویژه برای آن دولت دارد، به
 کشورند.

شود که منابع و امکانات موجـود  فساد در هر دو بخش خصوصی و دولتی باعث می

  13ادامه  در صفحه 
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از دستگاه دولتی یا خصوصی خارج شود و همراه بـا “  پول کثیف” در مقیاسی بسیار بزرگ به صورت 
ف مالیاتی از جیب دولت بیرون می پول

ّ
هـای  رود، به دسـت شـبـکـه های دیگری که به صورت تخل

های فاسد بیفتد... بنابراین باید گفت که فساد دشمن راهبردی فـرآیـنـد  کار و دیگر دارودسته خالف
انقالبی در هر جای دنیاست، از جمله در آفریقای جنوبی. وزیر پیشین دارایی کشور زمانی نـوشـت: 

به همین دلیل،  “ فساد در آفریقای جنوبی زیاد شده است و به معضلی اجتماعی تبدیل شده است.” 
های دیگر، با محک موفقیت جّدی در مبارزٔه قاطع بـا فسـاد نـیـز  کارکرد دولت را عالوه بر َمَحک

هایی در مبارزه با فساد صورت گرفته است، ولی برای اینکـه  تردید تالش سنجند. در کشور ما بی می
ای در این زمینه دارد، هنوز کار زیادی باید انجام شود. اگر  خدشه نشان داده شود که دولت تعهد بی

گرا در اینجا و جاهای دیگر را  های غرب ویژه رسانه های بزرگ و عمدٔه کشور و به های رسانه گزارش
های بنیـادی  خواه و چپ و آنها که هدف ایجاد دگرگونی های ترقی معیار بگیریم، باید گفت که دولت

هـای  کنند، وظیفٔه دشواری پیش رو دارند. امروزه چهرٔه شـمـاری از دولـت در اجتماع را دنبال می
کـنـنـد، بـا  را طـی مـی “ چـپ” آمریکای التین را که دورٔه گذار از نولیبرالیسم به مسیـر تـرقـی و 

خواه آرژانتین، شیلی، و برزیـل هـر کـدام زیـر  اند. رهبران ترقی دار کرده های بزرگی خدشه رسوایی
اند. کریسـتـیـنـا ِکـرشـنـر مـتـهـم شـده اسـت کـه در دوران  ضربٔه این یا آن رسوایی قرار گرفته

اش ثروت کالنی گرد آورده است. او همچنین متهم شده بود که در قتل یک وکیل  جمهوری ریاست
ِلـت  برجستٔه کشور دست داشته است، ولی در دادگاه از هرگونه جرم و خالفی تبرئه شد. میشل باشه

هایی که  جمهور شیلی نیز مورد حمله قرار دارد چون پسرش متهم است که با زدوبند با شرکت رئیس
اند، پول کالنی به دست آورده است. در برزیل نیز انواع و اقسام اتـهـام بـه  کرده با دولت معامله می

های راهبردی دولتی، یعنی شـرکـت  های یکی از شرکت فساد رواج دارد، از جمله در ارتباط با دارایی
ترین شرکت دولتی بـرزیـل  های مطرح شده علیه این شرکت، که بزرگ اتهام“.  پتروبراز” نفت دولتی 

تر در بسیاری از کشورهای آمریکای التین (و حـّتـٰی کشـورهـای  است، نشان از یک مسئلٔه بزرگ
های عمده، مدیران اجرایی و  دیگر) دارد که مربوط به پیوندهای نزدیک و فسادبرانگیز میان شرکت

های سیاسی قدرتمند است. در آفریقـای جـنـوبـی  های بزرگ، و سیاستمداران و حزب ارشد شرکت
های کشور در مـورد  شود. حکم اخیر یکی از دادگاه دموکراتیک امروزی هم همین مسئله دیده می

لغو واگذاری یک قرارداد دولتی چندصد میلیونی به یک شرکت بزرگ خصوصی، خود بیانگر وجـود 
یا پولی که در “  زیرمیزی” [پول “  پول سیاه” چنان پیوندهایی است. در هندوستان نیز مسئلٔه فراگیر 

شود و مـالـیـات بـرای آن  بازار سیاه و بدون اطالع دولت و خارج از حساب و کتاب رد و بدل می
شود] معضل عظیمی در مبارزه با فساد شده است. در کشور ما [آفریقای جنوبی] نـیـز  پرداخت نمی

های فساد مربوط به  یـکـی  این روزها بخش زیادی از وقت مجلس صرف رسیدگی به یکی از پرونده
های تبلیغاتی سیاسی و حـزبـی  شود، که خود موجب جنجال از اعضای ارشد کنگرٔه ملی آفریقا می

 گوناگونی شده است. 
و این که مبارزٔه گسـتـردٔه  “ فساد مانع رشد و توسعٔه آمریکای التین شده است” شود که  گفته می

دولت چین با فساد دولتی، که تا کنون گریبان هزاران مقام دولتی و حزبی را گرفته است، اکنون به 
 گزارش

ً
هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت چیـن بـا  ورای مرزهای چین کشیده شده است. اخیرا

های باالرتبه  نفر از شخصیت ١۵وزارت امور خارجٔه آمریکا تماس گرفته است و خواستار بازگرداندن 
هـای مشـابـه  های این کشور محاکمه شوند. این عمل و دیگر اقدام به چین شده است تا در دادگاه

توجهی صورت نـگـرفـتـه  مبارزه با فساد هنوز پیشرفت قابل  دولت چین بیانگر این است که در زمینهٔ 
های مترقی و چپ صادق است که کارکرد و کارآمد بودن آنها در  ویژه در مورد دولت است. این امر به

ت اجتماعی به دقت زیر ذّره
َ
شود و از آنـهـا انـتـظـار  بین است و موشکافی می زمینٔه مبارزه با این آف

رود که راهکردهای سیاسی قطعی و کارآمدی برای مقابله با این تهدید اجتماعی پـیـدا و اجـرا  می
 هیچ دولتی وجود ندارد که فساد و پیامدهـای زیـانـبـار آن بـر 

ً
کنند. حقیقت این است که احتماال

اقتصاد کشور و بافت اجتماعی آن را زشت نشمرد و نکوهش نکند. فسـاد سـرچشـمـٔه تـأمـیـن و 
داری است، مـوقـعـیـت دولـت را ضـعـیـف  گسترش منافع طبقٔه حاکم و بخش خصوصی سرمایه

کند، و پیامدهای وخیمی برای اقتصاد دارد. فساد در اساس روندی است که پول کشـور را بـه  می
ریزد و بخش بزرگی از اقتصاد را بیرون از عرصٔه مراقبت و بازرسی عـمـومـی  ای فاسد می جیب عده

داری بـرای  دارد. فساد همیشه یکی از کارآمدترین ابزارهای طبقات حاکم سرمایـه (دولت) نگه می
توجهـی  نگه داشتن بخش قابل “ خصوصی” ترین حّد ممکن، و  کاهش توزیع عادالنٔه درآمد به پایین

هـای زیـرمـیـزی در  ، یا همان درآمد ناشی از معـامـلـه“ پول سیاه” اش بوده است. پدیدٔه  از سرمایه
ای بـرای شـنـاخـت بـهـتـر  شود، پدیدٔه آمـوزنـده هندوستان که مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی

 پیامدهای منفی فساد است.
پذیر نخواهد بود مگر آنکه تحّول اجتماعی و سیاسی چشمگیری  حل اساسی معضل فساد امکان

های انباشت سـرمـایـه تـوسـط  ترین راه های ما رخ دهد، زیرا که فساد به مثابه یکی مهم در جامعه
 داری، در این نظام جاگیر شده است. طبقات حاکم سرمایه

 ادامه چرا در ليبي بايد منتظر  ... ادامه فساد ضد سازندگي و ...

دولت مستقر در طرابلس نیز انجام اقـدامـاتـی بـر 
ضد داعش را خواستار شده است، ولی هر دو دولـِت 
لیبی، که تا کنون در دستـیـابـی بـه نـقـشـٔه راهـی 

اند، بازهم از همکاری بـا  منظوِر اتحاد دست نیافته به
کننـد. فـراخـوان بـرای مـداخـلـٔه  یکدیگر پرهیز می

در وضعیت آشـفـتـه  -کشورهای عرب در کشورشان
  -ای که لیبی دارد امنیتی

ً
ازنـظـر سـیـاسـی کـامـال

وزیر  شده است. در این رابطه، شخص نخست حساب
امیدوار است که با بمباران هـوایـی کشـور، تسـلـِط 

تـر شـود، و  نیروهای وفادار به او در کشور گسـتـرده
کــه، جــایــگــاه ســیــاســی دولــتــش در  دیــگــر ایــن

 های آیندٔه سازمان ملل برتری یابد. قطعنامه
هایی که در  گفتٔه مقامی در دولت بریتانیا، آن بنا به

تـوانـد تـا  که مـی -عملیات نظامی بعدی [در لیبی]
دسـت دارنـد،  -راه انداخته شـود به“  پایان ماه اوت” 

اند که به منافع اقتصادی حاصل از جنگ  کشورهایی
را   ٢٠١١اند که جنـگ  هایی اند و همان چشم دوخته
 راه انداختند. در لیبی به

باره و در تفسیِر همین گـزارش،  جین شائول، دراین
 نوشت:

شود که ایتالیا، قدرت اسـتـعـمـاری  بینی می پیش” 
پیشین در لیبی، بیشترین سهم را در تأمیـن نـیـروی 
زمینی برای اعزام به لیبی را بر عهده داشتـه بـاشـد. 
فرانسه که با کشورهای همسایٔه لیبی، یعنی تـونـس، 
مالی، و الجزایر پیوندهای استعماری و بازرگانی دارد، 

هـای  اسپانیا، که در شمال مـراکـش دارای پـایـگـاه
طور کشورهای دیگر مـانـنـد  بانی است، و همین دیده

اندازی به منـابـع و بـازار  آلمان، باِر دگر در پی دست
 “آفریقا در تالش و تکاپویند.

لیبی که روزی استقالل داشت و از فـراوانـی [و 
ای بــرخــوردار بــود، اکــنــون بــه  رفــاه] تــا انــدازه

جـانـبـه، در  های هـمـه ای از برای رقابت بازی زمین
عرصه سیاسی و جغرافـیـایـی، و کسـب سـودهـای 

هـا، تـبـدیـل شـده اسـت.  خواهی اقتصادی و زیاده
ها خود زمیـنـٔه چـنـدپـاره شـدن  افسوس که لیبیایی
های عربی  پای قدرت سازند، و پابه کشور را فراهم می

تـری  چنگ آوردن سهم بزرگ و غربی که هدفشان به
از ثروت اقتصادی و ارزش راهبردی لیبی اسـت، بـه 

 پردازند.  بازی می دسیسه
 “ سـرت” در گزارش آمده است که، اشغاِل شـهـر 

سـاز و نـقـطـه  ، لحظٔه سـرنـوشـت“ داعش” دست  به
ور شدن جنـگـی  عطفی است که دیگر بار خطِر شعله

ازاین به مداخلٔه نـظـامـی نـاتـو  که پیش -وار را دیوانه
کنـد.  تداعی می -انجامید ٢٠١١برضد لیبی در سال 

نظر از اینکه کشورهای عرب بمباران لیـبـی را  صرف
گـونـه کـه  های غربی، همـان عهده گیرند یا قدرت به

تاریخ سخاوتمندانه نشـان داده اسـت، بـحـران در 
وخامت بیـشـتـر نـگـرایـد، شـدت  کشور لیبی اگر به

 یافتنش انکارناپذیر است.
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باید منتظِر جنگی  چرادر لیبی، 

 ؟تازه بود

راه افتادن است. آنچه نـاروشـن اسـت،  جنگ دیگری در لیبی در آستانٔه به
چگونگی و زماِن روی دادِن آن است. به گمان زیاد، ایـن جـنـگ مـاهـیـت 

شدٔه عـرب، دگـرگـون خـواهـد  ها را در این کشور ثروتمند اما تقسیم درگیری
هـای  برهم امنیتی و درگـیـری ساخت اما امید به واَرستن لیبی از شرایط درهم

 اش، ناچیز است. سیاسی کنونی
 -یا اگر ضـرورت داشـتـه بـاشـد -شرِط مهِم جنگ، شناسایی دشمن پیش

هـای  ، اگرچه یـکـی از مـؤلـفـه“ داعش” اصطالح  آفرینش آن است. گروه به
توانـد ایـن  ساز در تصویر سیاسی لیبی است، ولی می چندان مهِم سرنوشت نه

نقش را داشته باشد. لیبی ازنظر سیاسی دو دولت دارد و ازنظر جغرافیایـی، از 
تبار و مزدور چـنـدپـاره  های هم نظامی، گروه سوی چندین نیروی نظامی، شبه
ست به تمام معنی از کارافتـاده. از مـنـظـری  شده است. نظاِم کشور، نظامی

اِی  هـای ریشـه دیگر، و باتوجه به پیشینٔه تاریخی پیچیدٔه لیبی، همراه با علت
 ، شاید گزینش چنین نامی درست نباشد.“کارافتادگی”این از 

پایگاه پـیـشـیـن مـعـمـر  -“ ِسرت” وبیش،  شهر  ، کم“ داعش” از زمانی که 
را به تصرف خود درآورده است، دورنمـای اوضـاع  -قذاف قذافی و دِژ قبیلٔه ال

انگیز شده است. پنداشت همگان بر این است که باتوجـه بـه  بسیار تیره و غم
پیـدایـِش گـروهـی  -های سیاسی و نظامی است آورد نزاع که ره -نبوِد امینت

شـمـار  رویدادی طبـیـعـی و عـادی بـه“[  داعش[” خوار  طلب و خون فرصت
 شود. رود. اما داستان به اینجا ختم نمی می

نظـمـی کـامـل را  بست و بی چندین رویداد مهم، رساندِن اوضاع به این بن
اند. نخست، تشویق و تأییِد دخالت نظامی ناتو در لیبی بـود، کـه  سبب گردیده

لـیـبـی  “ مـردم” منظوِر پشتیبانی از خـیـزش  یی به در آن زمان، راهی و گزینه
رفت. تعریف و تـحـریـف  شمار می مدت معمر قذافی به دربرابر رهبرِی طوالنی

سازمان ملل، به اقدامی نظامی زیر نـام “  ١٩٧٣قطعنامه ” خودخواستٔه ناتو از 
مـنـظـوِر  هـای غـربـی بـه [از سوی دولت “ سازی پشتیبانی عملیات یکپارچه” 

ودرنهایـت،  -حفاظت از مخالفاِن قذافی وغیرنظامیان] که به براندازِی قذافی
و نیز کشته شدن هزاران نفر از شهروندان لیبی انجامید، و اخـتـیـار  -قتِل او

“ شورشی” نظامی ( که در آن موقع همگی  کشور را در دست چندین گروه شبه
 شدند) گذاشت. نامیده می

شی نسل” ناتو، به این بهانه که قصد دارد از 
ُ
ای احتمالی جلوگیری کـنـد،  “ ک

ناپذیر بودِن حملٔه نظامی به لیبی را مطرح کرد، و بر پایٔه ایـن تـوجـیـه،  درنگ
پشتیبانی از عملیات نظامی خـود و یـا  های همگانی یا به بسیاری را در رسانه

 سکوت، واداشت. به
 در روزنامه گاردین نوشت: ٢٠١٢شیموس میلن در سال 

ساخت از غیرنظامیان  "باوجوداینکه قطعنامٔه سازمان ملل ناتو را موظف می
حفاظت کند، اما ائتالف موجود [بر ضد رژیم قذافی] در عمل این وظیـفـه را 
وارونه پیاده کرد. ناتو نیروی خود را با شتاب در اختیار گروهی کـه در جـنـگ 

کرد گذاشت و بـه نـیـروی  داخلی برای متالشی کردِن رژیم قذافی تالش می
نظامیان تبدیل شد. ... در آغاز مداخلٔه ناتو در ماه مارس آن سـال،  هوایی شبه
شدگان شاید بین یک تا دو هزار نفر بود. ولی در بازٔه زمـانـی مـاه  شمار کشته

مارس و اکتبر همان سال، بر اساس برآورِد 'شورای انتقال ملی'، شـمـار ایـن 
 “رسید. -شامل هزاران غیرنظامی -هزار نفر ٣٠تلفات به 

در این کشور بود. پـس از رأِی مـردم،  ٢٠١۴رویداد مهم دیگر، انتخابات 
آوری پدیدار شد، و آن اینکه، دو "دولت"، یکی مستقـر  واقعیت سیاسی شگفت

بُرق و البیضا و دیگری در طرابلس، مدعی شدند که نمایندٔه قانونی 
ُ
در شهر ط
هایی پشتیبـان،  ها"، نیرویی نظامی، قبیله اند.  هرکدام از این "دولت مردم لیبی

و حامیانی مالی در کشورهای منطقه دارند. از این گذشته، هرکدام نیز در پـی 
گونه، درصـدِد  اندازی به منابع عظیم نفت و دسترسی به بندرها، و بدین چنگ

هـا  وردی که این دولـت ترین دستا برجسته مدیریت نظام اقتصادِی کشورند. 
بسِت سیاسی و نظامی کشاندِن کشور بوده است، که ادامـٔه   اند، به بن داشته
و گاهی هـمـراه بـا کشـتـار  -هایی بزرگ یا کوچک هم،  با کشمکش آن را 

“ داعـش” زنند. این وضعیت تا پیش از پـدیـدار شـدن  هم می به -همگانی
دردسـر بـود. نـخـسـت،  آسـان و بـی“  داعش“ ادامه داشت. وروِد ناگهانی

شـان در  کشورهای عرب در همسایگی لیبی، برای توجیه مداخلٔه نـظـامـی
ای،  پرداختند. سپس در پخش ویدئویی“  داعش” نمایِی خطر  لیبی، به بزرگ

در سـاحـلـی نـاآشـنـا،  -با نمایشی پر از ترفنـد -اعضای "لندهور" داعشی
گـوش  تـا شوند سر کارگران بینـوای مصـری را گـوش درحالی که آماده می

شوند، که خطِر داعش را واقعی و مـورد تـأیـیـد قـرار  ببرند، نشان داده می 
از آن، جنگجـویـان داعـش تصـرف  چندان طوالنی پس  دهد. زمانی نه می

درنـگ از  دنبال آن، مداخلٔه نظامـی بـی کنند، و به کامل شهرها را آغاز می
 گردد. سوی رهبران لیبیایی درخواست می

از  “ سـرت” در کشوری که ازنظر سیاسی چندپاره شده است، تصرف شهر 
دسـت  سادگی و زیر عنوان یورشی تصـادفـی بـه توان به سوی داعش را نمی

ای  گروهی نظامی، توضیح داد. این تصرِف ناگهانی، در شـرایـط سـیـاسـی
تـر  را مسـتـدل“   داعـش” مشخص روی داد، که درک چرایِی قدرت گرفتن 

 کند.  می
فجر ارتش لیبی (وابسته به گـروهـی کـه اکـنـون  ١۶۶در ماه مه، تیپ 

را  “ سـرت” شهـر  -بدون توضیحی -کنترل شهر طرابلس را در دست دارد)
قلـم کـمـال عـبـدالـلـه،  یی به ، در مقاله“ االهرام”ترک کرد. نشریٔه هفتگی 

انگیزٔه بیرون رفتن ناگهانی این تیپ از شهر سرت نـاروشـن بـاقـی “ نوشت:
باوجود این حقیقت که حرکت این تیپ ارتش دسِت نیـروهـای “  مانده است.

باز گذاشت، هنـوز تـوضـیـحـی از “   سرت” داعش را در تصرف کامل شهر 
 های مسئول در این باره داده نشده است. سوی مقام

 -قـذاف همراه با اعضای مسلِح قبیلـٔه ال -هرچند که جنگجویان سلفی
کار شدند (در گـزارشـی کـه  به برای متوقف ساختن پیشروی داعش دست

شود که این اقدام تلفات عـظـیـمـی در بـر  هنوز تأیید نشده است گفته می
داشته است)، اما هنوز دو دولِت لیبی در این زمینه به اقدامی مؤثـر دسـت 

 -اند. حتی آنانی که شوقی فراوان برای جنگیدن دارند، یا خلیفه هفتـار نزده
 -که گرایشی ضد اسالمی دارد“  ملی لیبی ارتش”اصطالح  فرمانده نیروی به

های لیبی نیـز  برای متوقف کردن و عقب راندن داعش، که در دیگر منطقه
کـه در  -اند. درعوض، عبدالله الثینی درحال پیشروی است، تالشی نکرده

بُرق مستقر است
ُ
خواهد که شهـر  می “ های عرب متحداِن ملت” از  -شهر ط

را بمباران کنند، و ایـن درحـالـی اسـت کـه نـیـروی داعـش بـه  “ سرت” 
و “  سـرت” دهد و سرگرم تـکـمـیـل اشـغـاِل شـهـر  اش ادامه می پیشروی

مستحکم کردن مواضعش است. او [عبدالله الـثـیـنـی]، هـمـچـنـیـن از 
کشورهای عرب خواسته است تا در سازمان ملل برای پایان دادن به تحریم 
صدور اسلحه به لیبی فعال شوند. یعنی، صدور اسلـحـه بـه کشـوری کـه 

ای است که اغلب از سوی منابع گوناگون عرِب  انباشته از اسلحه غیرقانونی
 اند.  منطقه ارسال شده

  13ادامه  در صفحه 
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ترین حد ممکن و نزدیـک  بوده است که نرخ بهره را که در حال حاضر در پایین
رو بـه ” به صفر است افزایش دهد، چون اقتصاد داخلی آمریکا قرار بـود کـه 

داشته باشد و همه انتظار داشتند که فدرال رزرو نـرخ بـهـره را در مـاه  “ رشد
سپتامبر [اواخر شهریور] باال ببرد. ولی با وضعی که پیـش آمـده اسـت، ایـن 
 باید به تعویق بیفتد چون هر افـزایشـی در نـرخ بـهـره 

ً
افزایش نرخ بهره فعال

انداز دالر آمریکا بـیـشـتـر  شود که انگیزه و تقاضا برای ذخیره و پس موجب می
شود، که این خود سبب افزایش باز هم بیشتر ارزش دالر در بـرابـر ارزهـای 
خارجی خواهد شد، و در نتیجه، سطح فعالیت اقتصادی آمریکا را حّتٰی تـا زیـر 
سطح کنونی (که متأثر از افزایش ارزش دالر با وجود نرخ بهرٔه نزدیک به صفـر 

داری، افزایش نرخ بهره مـوجـب کـاهـش  است) پایین ببرد. [در نظام سرمایه
انداز بانکی، کاهش نرخ تـوّرم،  گذاری در جامعه، افزایش پس مصرف و سرمایه

باال رفتن ارزش پول محلی، و در نتیجه کاهش صـادرات و افـزایـش واردات 
شود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره در مجموع موجب کاهش فعالـیـت  می

 شود.] اقتصادی در جامعه می
تواند افزایش نرخ بهره را بـه تـعـویـق  مشکل آمریکا این است که اگرچه می

توانـد  بیندازد، ولی برای جلوگیری از افزایش ارزش دالر بیشتر از این کاری نمی
اکنون نـرخ  تر ببرد، چون هم تواند نرخ بهره را از این که هست پایین بکند. نمی

ترین حّد و نزدیک به صفر است. آمریکا به غیر از آنـکـه  بهره در عمل در پایین
های آشکار و نهان بر واردات تحمیل کند، کـار دیـگـری  ها و کنترل محدودیت

فِت فعالیت اقتصادی و میزان اشتغال نمی
ُ
تواند بـکـنـد. بـه  برای جلوگیری از ا

ها بـه چـیـن فشـار  بینیم آمریکا که در همٔه این سال همین دلیل است که می
متناسب با فعالیت بازار باال و پایین شـود، “  یوآن” آورد که بگذارد نرخ مبادلٔه  می

 همـان 
ً
حاال این طور به ستوه آمده و کالفه شده است، در حالی که چین دقیقا

خواسته است! محاسبٔه آمریـکـا ایـن  کاری را کرده است که آمریکا همیشه می
متناسب با فعالیت بازار  “ یوآن” نرخ مبادلٔه ارز چین  “ تر بودن ّسیال” طور بود که 

موجب افزایش نرخ یوآن در برابر دالر آمریکا خواهد شد که در نتیجه به آمریکـا 
تـر،  تر کند [چون دالر ارزان کمک خواهد کرد که گسترٔه بازار فعالیتش را وسیع

یعنی صادرات بیشتر]. در حقیقت، حاال که باز گذاشتن دست بازار در تـعـیـیـن 
گـذاران  نرخ ارز منجر به کاهش ارزش یوآن شده اسـت، بسـیـاری از قـانـون

 اند. شدت ناراضی به پایان داستانآمریکایی از این 
توان نگاه کرد. چین برای برانگیختن و  به این مسئله از زاویٔه دیگری نیز می

ها صدمه دیـده اسـت،  اش که از ترکیدن حباب بازار دارایی افزایش رشد داخلی
طلبد. به این ترتیب، رقابت میان کشـورهـا  تری از بازار جهانی را می سهم بزرگ

تری از یک بازار جهانِی کمابیش راکد، شـّدت  برای به دست آوردن سهم بزرگ
بازار جهانی کـمـک کـنـد گسترش گرفته است. از یک سو، هیچ عاملی که به 

ها در چین نیز آخرین عـامـل کـمـک بـه  وجود ندارد، و ترکیدن حباب دارایی
گسترش بازار جهانی را از میان ُبرد. از سوی دیگر، هر کشوری، از جمله چیـن، 

ـٔه بـزرگ
ّ
تـری از ایـن بـازار جـهـانـی  وارد مسابقه برای دست یافتـن بـه تـک

تـوانـد  ناپذیر شده است. جای تعجب نیست که این وضعیت فقـط مـی گسترش
رشد یک کشـور ” تر کند چون نمونٔه کالسیِک سیاست اقتصادی  رکود را وخیم

طور که مشخصٔه رکود بـزرگ دهـٔه  است، همان “ به بهای کسادی کشور دیگر
 بود. ١٩٣٠

 
 افزایش ارزش دالر

توانند مؤثر باشند. یکی شکست سـیـاسـت  دو عامل دیگر نیز در این روند می
[در نتیجٔه افزایش درآمد و تقـاضـا  “ گذاری انگیزه برای سرمایه” شکنندٔه ایجاد 

در مصرف داخلی] است. برای مثال، داشتِن امکان فروش به چین، تـا اآلن، 
داری پیشرفتـه بـوده  گذاری کشورهای سرمایه ای برای سرمایه به نوعی انگیزه

رود. گذشته از ایـن، نـوسـان قـیـمـت  است. این عامل اکنون دارد از میان می
رود،  ارزهای خارجی، که البته قیمت همه هماهنگ با یکدیگر باال یا پایین نمی

گذاران] بسیار دشوارتر، و در نتیـجـه  محاسبٔه میزان سودآوری را [برای سرمایه
ت گذاری را بیشتر می ریسک سرمایه

ّ
هاست که باز هم مـثـل  کند. به همین عل

رشد یک کشور به بهـای ” که سیاست  ١٩٣٠های رکود بزرگ دهٔه  همان سال ...»يوآن«ادامه كاهش ارزش 
انـگـیـزه بـرای ” رواج داشت، امروزه نیز سیاست ایـجـاد  “ کسادی کشور دیگر

تـر و  موفق نخواهد بود و مسئلٔه رکود و کسـادی را پـیـچـیـده “ گذاری سرمایه
 شدیدتر خواهد کرد.

شـود کـه دالالن  عامل دّوم این است که افزایش ارزش دالر بـاعـث مـی
جای خرید و ذخیره کردن کاالهای بنیـادی یـا مـواد اّولـیـٔه  بازارهای مالی به

ت است که قیمت مواد اّولـیـه 
ّ
راهبردی، دالر بخرند و ذخیره کنند. به همین عل

در جهان که از قبل هم رو به کاهش داشت (که اثر آن در هندوسـتـان، نـرخ 
فروشی بود)، پس از کـاهـش ارزش  منفی توّرم بر مبنای شاخص قیمت عمده

فت پیدا کرد. این وضع وقتی وخیـم
ُ
شـود کـه  تـر مـی یوآن با سرعت بیشتری ا

بینی کنند که تقاضای چشمگیر و انبوِه چین، کـه  دالالن بازارهای مالی پیش
کـنـد.  تا حّدی منجر به افزایش قیمت مواد اّولیٔه عمده شده بود، فروکش مـی

فت قیمت مواد اّولیه می
ُ
 شود. همین عامل خود باعث ا

کاهش قیمت مواد اّولیٔه عمده سه پیامد دارد: نخست اینکه چندیـن کشـور 
از قبیل استرالیا، برزیل، روسیه، و شیلی که از صادرکنندگان عمدٔه مواد اّولـیـه 

شان پیوند مستقیم به قیمت این کاالهـا دارد،  هستند و بنابراین درآمد و ثروت
فت میزان رشد اقتصادی

ُ
شان بر اثر کاهش قیمت مواد اّولیه خـواهـنـد  شاهد ا

بود. دّوم اینکه کشورهای بدهکاری مثل یونان ناگهان با این وضعـیـت روبـرو 
شان افزایش یافته است، که در نتیجه، آنها را  شوند که میزان واقعی بدهی می

شـود کـه کشـورهـا و  راند و باعث مـی باز هم بیشتر به سوی ورشکستگی می
شدیدتری را بر آنها تـحـمـیـل “  ریاضتی” های  نهادهای مالی طلبکار، سیاست

کنند. در نتیجه، بر اثر کاهش بیش از پیش مجموع تقاضا در این کشورهـا، و 
کاهش تقاضای مشابهی که در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت، بـحـران 

 باز هم شدیدتر خواهد شد.
ای اسـت کـه ِارویـنـگ  سّومین پیامد کاهش قیمت مواد اّولیٔه عمده پدیده

فیشر، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه ییل که خـودش در دورٔه رکـود 
تـوّرم ” اش را از دسـت داده اسـت،  همٔه ثروت شخـصـی ١٩٣٠بزرگ دهٔه 

فـقـط  آیـد، نـه ها پایین می نامیده است. وقتی که سطح قیمت “ بدهی - منفی
کشورها، بلکه همٔه آنهایی که به نوعی بدهکارند فشار واقعی بدهی را احساس 

بینـنـد  شان را بازپرداخت کنند می کنند. بدهکاران برای اینکه بتوانند بدهی می
اند] بفروشـنـد، و  تر شده هایشان را [که حاال ارزان که مجبورند برخی از دارایی

ها باز هم کمتر شود؛ در نتیجه، فشـار  شود که قیمت دارایی این خود باعث می
شود، و ایـن چـرخـٔه تـأثـیـر  واقعی بدهی بر دوش بدهکاران باز هم بیشتر می

 یابد. طور ادامه می همین“ شونده جمع”متقابل و 
َسندروم یا نشانٔه ُمشکـل اسـت، کـه “ بدهی - توّرم منفی”به عبارت دیگر، 

های شدید و رکود اقتصادی منجر شود. به هـمـیـن دلـیـل  تواند به بحران می
 نـزولـی قیمت” یا  “ توّرم منفی” داران همیشه از  است که سرمایه

ً
 “ های مطلقـا

ها به طـور  داری] قیمت وحشت دارند. وقتی که در اقتصاد یک کشور [سرمایه
  مطلق کاهش پیدا می

ً
  کند، آن اقتصاد ممکن است بـر اثـر کـارکـرد تـقـریـبـا

به سرعت افول کند، و بانک مرکـزی و  “ بدهی - توّرم منفی” مهارنشدنی روند 
 توانند بکنند. دولت آن کشور نیز برای متوقف کردن این روند کار زیادی نمی

داری جهان مدتی است که در پیرامون چنین گردابی، یعـنـی  اقتصاد سرمایه
 نزولی قیمت” یا  “ توّرم منفی” 

ً
شناور بوده است. (تجربـٔه خـود مـا  “ های مطلقا

 “ فروشـی شاخص قیمت عمده” دهد که اقتصاد هندوستان از لحاظ  نشان می
ت عمـدٔه آن تـغـیـیـر و تـحـّول“  توّرم منفی” با 

ّ
هـای  روبرو بوده است، که عل

هایی که در  بینی المللی بوده است.) در پی کاهش ارزش یوآن چین، و پیش بین
شود، این احتمـال جـّدی  مورد آیندٔه رشد چین و رشد آتی قیمت مواد اّولیه می

حرکت کند، کـه بـا  “ توّرم منفی” وجود دارد که اقتصاد جهان به سوی گرداب 
 آغاز خواهد شد.“ بدهی - توّرم منفی”سندروم یا نشانٔه 
هـایـی کـه گـفـتـه شـد،  بینیم که رخدادهای چین، از همٔه راه بنابراین می

تر کند. خالصه ایـنـکـه مـا در  داری را شدیدتر و وخیم تواند بحران سرمایه می
داری جهانی قرار داریم و شاهد شدیدتـر  ای از بحران سرمایه آستانٔه مرحلٔه تازه

 شدن چشمگیر این بحران خواهیم بود.
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، نشـریـٔه “ ای دمـوکـراسـی تـوده” نقل از نوشتٔه رفیق پرابهات پاتنایک به 
 ٩۴شهریور  ٨هفتگی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، 

 
توضیح رسمی تصمیم هفتٔه گذشتٔه بانک مرکزی چین در مورد جـلـوگـیـری نـکـردن از 

 
ً
آمریکا در سه مـرحـلـه،   (واحد پول چین) در برابر دالر “ یوآن” درصدی ارزش  ۴کاهش تقریبا

این بود که این حرکتی است به سوی آزاد گذاشتن بیشتر دسِت بازار در تعیین نـرخ رسـمـی 
مبادلٔه ارزی یوآن. اگرچه این توضیح تا حّدی بازارهای بورِس سراسر جهان را تا حـّدی آرام 

داری جـهـانـی را  کرد، اّما باید گفت که کاهش ارزش پول چین وخامت بـحـران سـرمـایـه
 تر کرد. برجسته

برای اینکه این کاهش ارزش پول چین را در زمینه و شرایط درست آن بررسی کنیم، بـایـد 
[ده سال پیش] تـا  ٢٠٠۵) یوآن  از سال TWER) “ نرخ وزنی ارز تجاری” یادآوری کنیم که 

یافته بود. (توضیح اینکه نرخ مبادلـٔه ارزی در  افزایشدرصد  ۵٠پیش از رخدادهای اخیر تا 
شود که ترکیب آنها بستگی به اهمیت هریک از  برابر َسَبدی از ارزهای گوناگون محاسبه می

ارزها در تجارت کشور مورد نظر دارد؛ در این سبد، هرچه اهمیت یک ارز در تـجـارت کشـور 
 “ نرخ وزنی ارز تجاری” مورد نظر بیشتر باشد، وزنٔه آن ارز در این محاسبه بیشتر خواهد بود.) 

ای در ارزش یـوآن بـود، تـا  ، که خود شاهد افزایش عمده٢٠٠٩یوآن حّتٰی به نسبت سال 
درصد دیگر افزایش یافت، که بدین معناست که کاالهای کشورهای  ٢٠همین چندی پیش 

شدند، و دولت چین هـم دربـارٔه آن  تر می نسبت ارزان دیگر در مقایسه با کاالهای چینی به
کرد. این وضعیت به کشورهای دیگر، از جمله حّتٰی به آمریکا، امکان داده بود که  کاری نمی

ای در  مالحظه رشد اقتصادی بیشتری داشته باشند، و این در حالی بود که هیچ کاهش قابل
ت رشد بادکنکی بـازار دارایـی  میزان رشد اقتصادی خود چین دیده نمی

ّ
شد، چون که به عل

آالت و غیره، و چه جاری، مثل کاال] تقاضای داخلی آن  [چه ثابت، مثل ساختمان و ماشین
کشور همواره در حال افزایش بود. به عبارت دیگر، افزایش ارزش یوآن تـا حـّدی مـحـّرک 

 اقتصاد دیگر کشورهای جهان بوده است.
رشد اقتصادی چین اکنون یک روند نزولی را آغاز کرده است. حباب بازار دارایی در چـیـن 
ترکیده است و چین اکنون در صدد شتاب بخشیدن بـه صـادرات بـرای کـمـک بـه رشـد 

اش است، و به همین دلیل است که ارزش واحد پولش را [در برابر ارزهای خارجی  اقتصادی
ویژه دالر] کاهش داده است. همٔه اینها بدین معناست که آن محرک اقتصادی که بقیـٔه  و به

ت باال بودن ارزش یوآن) دیگر موجود  اقتصادهای جهان تا کنون از آن بهره
ّ
مند بودند (به عل

نخواهد بود، و البته این برای بحران اقتصادی جهان خبر بدی اسـت. درسـت اسـت کـه 
فِت ارزش یوآن در هفتٔه گذشته هنوز خیلی قابل

ُ
توجه نیست، ولی این کـاهـش کـه  میزان ا

 
ً
گیرد که طی آن نرخ یوآن هیچ کاهشی نـداشـتـه اسـت،  سال صورت می ٢٠پس از تقریبا

های اقتصادی چین دارد. بنابراین احتمال دارد کـه ایـن  ای در سیاست نشان از چرخش تازه
 های مشابه در روزهای آینده باشد. درآمد کاهش کاهش ارزش اخیر یوآن پیش

 
 واکنش احتمالی کشورهای دیگر

هایی است که ایـن تصـمـیـم  تر از تأثیر این اقدام چین بر اقتصاد جهان، واکنش اّما مهم
 در کشورهای دیگر به دنبال خواهد آورد. همین حاال، در پـی کـاهـش ارزش 

ً
چین احتماال

یوآن، ارزش چندین ارز جهان، از جمله روپیٔه هندوستان، در بـرابـر 
ت این امر آن اسـت کـه وقـتـی 

ّ
دالر آمریکا کاهش یافته است. عل

اندرکـاران و دالالن  دهد، گمان دست یوآن ارزشش را از دست می
بازارهای مالی این است که کشورهای دیگر نیز مجبور خواهند شد 

شان را [در برابر ارز خارجی] کاهش دهند تا بتوانند هـم  ارزش پول
ها صادرات خودشان را حفظ کنند، و هـم در  در برابر رقابت چینی

شان محافظت کنند. در نتیجـه،  برابر واردات چینی، از تولید داخلی
کنند ارزش آن ارزهـا کـاهـش پـیـدا  بینی می این دالالن که پیش

کـنـنـد و بـه  خواهد کرد، از معامله کردن با آن ارزها خودداری می
این خود موجب کاهش واقـعـی آن روند، و  سراغ ارزهای دیگر می

های این کشورها نیز برای حـفـظ ارزش پـول  . دولتشود ارزها می
کنند چون که آنـهـا نـیـز  خود در برابر ارزهای خارجی مداخله نمی

شان هستند تا بتوانند در بـرابـر رقـابـت  خواهان کاهش ارزش پول
شود که وقتی کـه ارزش پـول  ها دوام بیاورند. نتیجه این می چینی

کند، ارزش بیشتر ارزهای جهان در برابـر دالر  چین کاهش پیدا می
واقـع شـاهـد  طور که اآلن به کند، همین آمریکا نیز کاهش پیدا می

 آن هستیم.
شود، اگر ارزش واحد پـول آن  اّما تا آنجا که به آمریکا مربوط می

[دالر] در برابر ارزهای دیگر افزایش یابد، میزان خالـص صـادرات 
تـر  نسـبـت گـران آن کشور آسیب خواهد دید [چون کاالهایش بـه

هـای  شوند]، و این امر تأثیر منفی روی اشـتـغـال و فـعـالـیـت می
اش خواهد داشت. این اواخر فشـار زیـادی روی  اقتصادی داخلی

اصطالح بانک مرکزی آمریـکـا]  هیئت مدیرٔه فدرال ِرِزرو آمریکا [به

چین و پیامدهای آن  “یوآن”کاهش ارزش 

 داری برای جهان سرمایه
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