
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

۱۳۹۵مرداد ۱۸، ۱۰۰۵شماره 

 
ٔ

هشتم، سال  سی و دومدوره

���گران ھمه کشو�� متحد شوید!

ماهیت بیدادگر و ضد انسانی دستگاه 

قضایی رژیم والیت فقیه!

گفتاری در باب 

»اسالم سیاسی«

 بحران
ِ

هدان
ِ

های ساختاری ترکیه: زایِش کودتا، از ز

 سالنگاهی به تحولهمراه با نیم
ِ

های اخیر در خاورمیانه، های سیاسی

 آموزه
ٔ

۱۶های ماتریالیسم تاریخی        در ص بر پایه

 قانون کار و 
ِ

 اصالح
ٔ

برنامه

 مقابله با آن
ِ
راهکار

فقیه، در  هفته های اخـیـر، در چـارچـوب رژیم والیت
دارِی سـرمـایـهحفظ منافع  طبقاتی حاکمیت، یعنی کالن

تجاری و بورژوازِی بوروکراتیک انـگـلـی و هـمـچـنـیـن 
 ضِد کـارگـری و ضـِد بنیادهاِی انگلی، طرح

ً
هایی عمیقا

ای از منظوِر حذِف هرگونه حـمـایـت قـانـونـیمردمی به
کارگران کشورمان را پیشنهاد و یا تصویب کرده است. در 
تالشی برای متقاعد کردِن انحصارهای امپریالیـسـتـی و 
جذب سرمایٔه خارجی، عالوه بر پیشنهاد طـرحـی بـرای 

های قانونی از قـانـوِن کـار، بـا ماندٔه حمایتحذف باقی
گسترِش مناطق "آزاد و ویژٔه اقتصادی"، کارگزاراِن رژیـم 

اند. حذِف تدریجی قانون کار را نیز آغاز کرده
شده از سوی معاون "کارآفرینـی بر اساس آمارهاِی ارائه

درصد از اشـتـغـاِل کشـور در ۸۵و اشتغال وزارت کار"، "
های کوچک" استقرار دارند؛ و "نـکـتـٔه مـورداشـارٔه بنگاه

ای و اقتصاد مقاومتی، هدف گرفتن اشتغال غیرکارخـانـه
رد... جهت بهبود فضای کسب

ُ
۲۲وکار" است [ایـلـنـا، خ

]. دولت "تدبیر و امید"، در یک ماه اخیر، عالوه ۹۵تیرماه 
بر طرح گسترش مناطق "آزاد و ویژٔه اقتصادی" در جهـت 

هـای حذِف تدریجی قانون کار، برای حذِف همٔه حمـایـت

۱۱و ۱۰، ۹ادامه  در صفحات 

۲ادامه  در صفحه  

چکیده
در چند دهٔه اخیر، آنچه در ادبیات سیاسی امروزی 

شـود، نام بـرده مـی ”اسالم سیاسی“از آن با عنوان 
ط و فزاینده

ّ
هـای ای در رخدادها و تـحـّولنقش مسل

خاورمیانه داشت است. تفسیرگران و تـحـلـیـلـگـران 
اند که تاریخ این منطقه را غربی همیشه سعی داشته

 از دیدگاه مذهبی، و به
ً
ویژه در قالب مـنـاقشـه صرفا

میان پیروان اسالم شیعه و سّنی توضیح دهند. ایـن 
توضیح و تفسیر در عمل نقش امپریالیسم را نـادیـده 

اندازد که ظـهـور و گیرد و بر این واقعیت پرده میمی

ای از لحاظ تاریخی به نسـبـت رشد اسالم سیاسی پدیده
تازه است.

اسالم سیاسی یا اسالم بنیادگرایانه خواهـان ِاعـمـال 
های زندگی است و ایدئولـوژی کنترل دینی بر همٔه جنبه

در هم -یعنی حکومت-دینی را با ِاعمال قدرت سیاسی
های گوناگونـی آمیزد. اسالم سیاسی اگرچه به شکلمی

الـمـسـلـمـیـن گـرفـتـه تـا تظاهر یافته است (از اخـوان
فی مـثـل الـقـاعـده)، ولـی یـکـی از سازمان

َ
های َسل

ـی آن مـردود دانسـتـن ارزشمشخصه
ّ
هـای های کـل

غرب  ”استکبار“و شعار سر دادن دربارٔه ستیز با  ”غربی“
است. جالب است که همیـن اسـالم، در عـیـن حـال 

کنـد کـه رابـطـٔه هایی را از لحاظ سیاسی تأیید میرژیم
های امپریالیستـی تجاری و اقتصادی تنگاتنگی با قدرت

ت نابـرابـر اسـت و از دارند، و در آنها توزیع ثروت به
ّ

شد

رخ
ُ

 س
ِ

ل
ُ
 گ

ٔ
محاکمه

۸و ۷در صفحات 

تشدید جو سرکوب و خفقان هر روز ابعاد تـازه 
تری به خود می گیرد. از یـورش گسـتـرده بـه 
کنشگران اجتماعی و دستگیری روزنامه نگاران 
دگراندیشان تا به شالق بستن کارگران معترض 
و همچنین شالق زدن جـوانـانـی کـه فـارغ 
التحصیلی شان را جشن مـی گـرفـتـنـد و در 
روزهای اخیر اعدام هـای گسـتـرده فـعـاالن 
سیاسی کرد و سنی مذهب و همچنین اعـدام 
شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایرانی که بـرای 
مدتی به آمریکا پناهنده شده بود و سـپـس بـه 

مـورد ”  قهرمان مـلـی“ ایران بازگشت و بعنوان 
استقبال مقام های عالیرتبه رژیم قرار گـرفـت، 
 غیرعادالنه و بیدادگر قوه 

ً
باردیگر ماهیت عمیقا

قضائیه رژیم ایران را به نمایش گذاشت. 
نقش قوه قضائیه، در کنار سپاه پاسـداران و 
بسیج به عنوان یکی از نـهـاد هـای اسـاسـی 
سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک 
در ایران در دهه های اخیر از اهمیت ویژه ای 

برخورد دار است. 
سران رژیم والیت فقیه از همان اولین سـال 
های اولین حاکمیت خـود بـه وضـوح اعـالم 
کردند که در سیستم فکری آنان دموکراسـی و 

حقوق بشر محلی از اعراب ندارد.  آنان بـا 
این استدالل که دموکـراسـی در نـقـطـه 

ادعـایـی شـان قـرار “  مونوکراسی”مقابل 
دارند، بر روی دموکراسی خواهان شمشیر 
کشیدند.  با کمی دقت و باریک بینی مـی 
توان دریافت که سخنان روز پنـج شـنـبـه 

۶ادامه  در صفحه  
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های واقعـی اسـتـقـرار مارکس در کتاِب هجدهم برومِر لویی بناپارت، ضمن توضیِح علت
هایی که بناپارتیسم دهد. نشانهرژیم ضدانقالبِی بناپارت، ماهیت "بناپارتیسم" را نیز نشان می

فریبانه از تـمـام کنند عبارتند از: سیاسِت مانور میان طبقات و استمداِد عوامرا مشخص می
پوشِی دفاع از منافع طبقات استثمارگر. مارکس ضـمـن قصِد پردهقشرها و طبقات جامعه به

ترین عناصـر افشا کردن ماهیت دیکتاتوری حکومت بناپارت، که شکلی از تسلِط ضدانقالبی
بیند برای دهد که وقتی بورژوازی رژیم استثمارگرش را درخطر میبورژوازی است، نشان می

منظور حفـِظ شود قدرت حاکمه را بهکند و حاضر میحفظ آن از هیچ اقدامی فروگذاری نمی
دست ماجراجوترین عناصر بسپارد. ... در شرایطی که بورژوازی در مقام نـیـروی این رژیم، به

کند و پرولتاریا و دیگر قشرهای زحمتکش توانایِی جلوگیری ضِدانقالبی و ضد مردم عمل می
دمـکـراتـیـک   –از تعرض ضدانقالب را ندارند، در چنین اوضاع و احوالی، حکـومـت بـورژوا 

گردد.های ضدانقالبی فراهم میشود و شرایط برای کودتا و انواع توطئهناپایدار می
کند، ولی باید پذیـرفـت کـه وقـوِع اش را سپری میهای بحرانیکشور ترکیه یکی از دوره

هـایـی کودتاِی اخیر در آن کشور عامِل بحران نیست، بلکه انجام کودتا خود ناشی از بحـران
یابی کرد. ها را باید جست، شناخت و ریشهدیگر است که آن

طورجدی رشـد تأمل است که، کشورهای خاورمیانه که از حدود صدسال پیش بهشایستٔه 
انـد، هـنـوز از شان بـرگـزیـده و پـذیـرفـتـهمنظوِر رشد اقتصادیداری را بهسیستم سرمایه

زایی که ویژٔه های بحراناند، عاملپذیر و در رنجزا در طی این مسیر آسیبهایی بحرانعامل
های سـاخـتـاری و هایی، بحرانخود این کشورهاست. یکی از چشمگیرترین چنین بحران

های ایـن ساختاری است، بحرانی که اثرهای آن بر تحولیی چندحتی بحراِن گذار از جامعه
این دلیل نیـسـت کـه های ساختاری  بهها تا کنون نیز ادامه یافته است. ادامٔه بحرانجامعه

لحاظ هایی مختلف بهکشورهای بزرگ خاورمیانه مانند ایران، مصر و یا ترکیه ـ  البته با مرتبه
ها در درجٔه نخسـت اند. برعکس، آنالمللی تأثیر نپذیرفتههای بینرشد اقتصادی ـ از بحران

انـد، امـا داری غرب تأثیر پذیرفـتـهزاِی] برآمده از سرمایههای [بحرانها و یا عاملاز بحران
لـحـاظ بـافـِت ها، هم از نظر بافِت اقتصادی و هـم بـهویژگی ساختارهای خود این جامعه

اند. در شرایِط کنونی نیز بسـیـار ها بودهدر ارتباط با این بحراناجتماعی، منبع اثرهایی ویژه
تولـیـد، المللی ـ از بحراِن اضافهداری بینداری ترکیه ـ مانند سرمایهمحتمل است که سرمایه

باشـد. ها، تأثیر  پذیرفتههایی جز اینیا از بحراِن تراکم و یا کمبود سرمایٔه مالی، و یا از بحران
های اجتماعی سنتی، و تـأثـیـِر اما با اینهمه، هنوز وجوِد ساختارهای اقتصاِد سنتی، یا بافت

توان کتمان روی نمیهیچهایی چون ترکیه را بهها در آرایش نیروهای اجتماعی در جامعهآن
یـی ای از جـامـعـهداری هنوز در مرحلٔه گذاِر مرحلهکرد. در کشورهایی مانند ترکیه، سرمایه

داری است، امری که در غـرب در گیرِی نهایی و مسلط سرمایهساختاری به سوی شکلچند
ـرمخالل گذر قرن

ُ
هـای [اصـالحـات] ها انجام گرفت. برای نمونه، در ایران تنها بعد از رف

داری در مـقـام یـک خورشیدی ـ  که نیز از باال صورت پذیرفت ـ سرمایه۱۳۴۲ارضی سال 
سیستم، قدرت حاکمه را دراختیار گرفت. پس از آن، رشِد شتابناک اقتصادی، بر پایٔه الگوی 

وجـود آمـدن های اقتصادی و اجتماعی سنتـی و بـهریزِی سریع بافتداری، درهمسرمایه
انجام رسید.  های سهمگین، بهبحران

 کشورهای خاور، در برهٔه زمانی
ً
داری تالش ای که سرمایهاصوال

هـای داشت در مقام نیروی مسلط اجتماعی حاکم شـود، بـحـران
های اجتماعی پشـت سـر ها و یا ناآرامیصورت انقالبزیادی را به

داری در حـکـم نـیـروی گذاشتند. همچنین، پس از اینکه سرمایه
دسـت گـرفـت مـرحـلـٔه دیـگـری از مسلط، قدرت [حاکمه] را به

شـده زا در دو مقطِع اشـارههای بحرانوجود آمد. عاملها بهبحران
دسـت گـرفـتـن در باال [مقطِع تالش برای حاکم شدن و مقطِع به

خود را دارند. مرحلٔه نخسـت، های مختص بهقدرت حاکمه] ویژگی
داری همچون نیروی دربردارندٔه تالش در راه تسلط سیستم سرمایه

ای حاکم و به زیر کشیدن حاکمیت مـنـتـسـب بـه شـیـؤه سیاسی
یـی داری، و مرحلٔه دوم، دربـردارنـدٔه حـل شـدِن جـامـعـهزمین

داری است. سـیـِر ایـن دو چندساختاری در درون سیستم سرمایه
شان در هـریـک از ایـن دسـتـه مرحله، بنا به ابعاد رشِد مشخص

کشورها، متفاوت است. درنتیجه، اوضاع کشور ترکیـه در شـرایـط 
هـای عـام کنونی، از دو دسته بحران تأثیر پذیرفته اسـت. بـحـران

داری داری در کشورهای پیشرفته سرمایـهداری ـ که سرمایهسرمایه
هایی که با تضادهای داخلِی ویـژٔه نیز با آن مواجه است ـ  و بحران

ساختاری دیرپای آن مرتبط اسـت. الزم جامعٔه ترکیه و هویت چند
وجه از هـم جـدا هیچیادآوری است که، این دو دسته بحران بهبه

یـک و المللی عامـِل درجـهداری بیننیستند، بلکه سیستم سرمایه
هـای داخـلـی و شـدت بـخـشـیـدن محرِک اصلی تجدید بحران

هاست. برای مثال، رشِد اقتصاد نولیبرالی و در نتیجٔه آن، از بدان
بین رفتن مرِز ملی برای کاالهای تولیدشده در دورترین نقاط جهان 

هـای عـمـدٔه شان به کشورهای خاورمیانه، از عاملو سراریز شدن
کنندٔه بحران در اقتصادهای سنتی و اقتصادهای ملی این تحریک

کشورها است. البته شـدت و ضـعـف ایـن "بـحـران"، بـاتـوجـه 
های رشد در هرکدام از این کشورها، متفاوت است.  مرتبهبه

داریخاورمیانه، در گذار از استعمار به سلطٔه سرمایه
باید توجه کرد که، رشِد سریع اقـتـصـادی در کشـورهـایـی کـه 

ها هنوز پا برجا هستند، نیروهای سنتی را ساختارهای سنتی در آن
هـا را سازد، بلکه این نـیـروهای سیاسی خارج نمیاز میدان کنش
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هدان
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ِ

های اخیر در های سیاسی

 آموزه
ٔ

های ماتریالیسم تاریخیخاورمیانه، بر پایه
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ادامه  ترکیۀ زایش کودتا 

۱۳۴۰کند. در زمان حـاکـمـیـت شـاه در دهـٔه های اجتماعی میباره وارد کنشیک
رم [اصالحات] ارضی نیز به خارج شدن نیروهای سنتی از کـنـش

ُ
هـای خورشیدی، رف

بـاره وارد عـرصـٔه یـکها را بـهاجتماعی منجر که نگردید هیچ، بلکه برعکس، این نیرو
وجود آورد. "اصـالحـات پیوندی بهلحاِظ منافع، همها بهمبارزه سیاسی کرد و در بین آن

داری و شیؤه تولیِد کاالیِی منتج از آن، دهـقـانـان را از ارضی" و رشِد سیستم سرمایه
داران بزرگ کـه حـکـم عرصٔه سیاسی خارج نکرد، بلکه با از میان برداشته شدِن زمین

ها [نیروهای سنتی و همچنین دهقانان] را گیر را برای حاکمیت شاه داشتند، آنضربه
های ساختاِر سنتی، از جمله طورمستقیم با حاکمیت شاه رو در رو کرد. در دیگر بخشبه

اقتصاد سنتی، نیز همین اتفاق افتاد. رشِد شیؤه تولیِد کاالیی و گسترش زندگی مصرفی 
لـحـاِظ اجـتـمـاعـی در روستاهای کشور، "بازار"  ـ نماد اقتصاِد سنتی ـ را ثروتمندتر و به

دهند که نیمی از تجارِت کالن و دوسـوم از تر کرد. آمار در آن زمان نیز نشان میقوی
رد کشور در آستانٔه انقالب بهمن، در قبضٔه سرمایه

ُ
داری تجاری سنتی (بـازار) تجارِت خ

داری بوده است. این امر سبب گردید تا بین نیروهای عظیم سنتی روستایی و سـرمـایـه
خـاطـر ی "سنتـی" بـهوجود آید. زمانی که هر دوِی این نیروپیوندی بهتجاری سنتی هم

وجـود رشِد سریع [اقتصادی] از باال در معرض فشار و یا نابودی قرار گرفتند، بسـتـِر بـه
آمدِن وحدت در عمِل سیاسی و اشتراِک منافع و کنش اجتماعی مشترک گسترده شـد. 
توجیه ایدئولوژیِک این وحدِت عمل مشترک نیز اسالم بود، که در اشتـراک مـنـافـع بـا 

روحانیت مرتجع و رمیده و ترسیده از نوسازی فراهم گردید.
هایی گوناگون از رشد ـ گویی این سناریو در کشورهای خاورمیانه ـ کشورهایی با مرتبه

باید در طی زمان کارگردانی شود. آنانی که اسلوب ماتریالیسم تـاریـخـی را از روش می
اند که "چگونه" روح اهریـمـن اند و یا با آن آشنا نیستند در حیرتشان خارج کردهبررسی

در کالبِد خاورمیانه حلول کرده است.
داری در مقام نـیـرویـی به این نکته بسیار مهم باید توجه کرد که، از زمانی که سرمایه

مسلط در کشورهای غربی قدرت سیاسی را قبضه کـرد، رفـتـارهـای سـیـاسـیـان در 
طوِرکامل بـا مـرحـلـٔه رشـد در کشورهای مستعمره و اثرگذارِی آنان در این کشورها به

کشورهای مترو پل مرتبط بوده است. این تأثیرگذاری از بعد از دوران اسـتـعـمـار و تـا 
همین دلیل اسـت کـه مـا تر نیز شده است. بهتنها کاهش نیافته بلکه افزوناکنون، نه

توانیم ازنظر عملکرد به سه دوره تقسیم کنیم:مرحلٔه استعمار را می
 پیش

ً
های سیاسِی اسـتـعـمـار را در شرطمرحلٔه نخسِت استعمار ـ این مرحله اصوال

هرچند بـا غـارت و   –طورعمده با گسترش دادوستد و سرمایٔه بازرگانی گیرد، که بهبرمی
مشـخـص   –ویرانگری خاص دوران فئودالی به کشورهای مستعمره راه یـافـتـه اسـت 

نـخـورده بـاقـی های محلِی تولید با اندک استثناهایی، دسـتشود. در این فاز، شیوهمی
ماند؛می

داری صنعـتـی در کشـورهـای مرحلٔه دوم استعمار ـ این مرحله با آغاز دوران سرمایه
شود. عرضٔه منظم مواد خام موردنیاز کشورهای مترو پل، نوِع جـدیـد و اروپایی آغاز می

مستعمـره، آورد. کشورهای مستعمره و نیمهوجود میوار تقسیم استعمارِی کار را بهنمونه
شـده را در کنند و مترو پل کاالهای سـاخـتـههای غذایی را تهیه میمواد خام و فراورده

کند. در خالل این مرحلـه، جمله در بازارهای این کشورها عرضه میبازارهای جهان و از
رفته از یکدیگـر جـدا های سنتِی تولید رفتهشوند، ازجمله شیوهای آغاز میروندهای تازه

گردند. در ایـن شوند و بخشی از اجزای جداشدٔه آن به مجموعٔه استعماری جلب میمی
ـرده گیرد که عاملفاز تقسیِم جدیدی از کار صورت می

ُ
های آن عـبـارت بـودنـد از: خ

تولیدکنندگان محلی، سرمایٔه ِربایی و تجارِی کشور مستعمره و سرمایٔه استعماری مـادرـ 
کشور؛

هایی گوناگون، این مرحله از اهمـیـت بسـیـار زیـادی مرحلٔه سوم استعمار ـ به دلیل
داری نـهـد. سـرمـایـهبرخوردار است. در این مرحله اروپا به مرحلٔه امپریالیسم گـام مـی

که با داری لیبرال ـ بیشتر از آنانحصاری برخالِف دوران پیش از انحصار ـ دوران سرمایه
شدت شود، اگرچه صدوِر کاال نیز بهصدوِر کاال شاخص شود با صدوِر سرمایه متمایز می

وجـود هـای اسـتـعـمـاری بـههایی را در ساختار جامعـهجاییادامه دارد، و این امر جابه
شـود آورد. در این دوره است که کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی متولد میمی

گردد. این مرحله، با دورٔه حکومت رضاشاه در و عملکرِد استعمار وارد مرحلٔه جدیدی می
زمان است. در این دوره، اسـتـعـمـارگـران ایران و با دورٔه حکومت آتاتورک در ترکیه هم

منظور کنترِل مبارزات ضِد استعماری در کشورهای مستعمره و مهاِر این مبارزات، بـه به
گذارند. بااینهمه، چهارچوب رشِد سیـسـتـم استقالِل سیاسِی برخی از کشورها گردن می

های بظاهر مستقل اما زیـر دارِی وابسته به کشورهای مترو پل ـ زیر لوای دولتسرمایه
های بـعـدی مـرحـلـٔه سـوم، گسـتـرِش کند. مرتبهها] ـ ادامه پیدا میکنترل [متروپل

 ملی و پادولت
ً
گرفـتـن سـاخـتـارهـای سـیـاسـی های ملی و یا ظاهرا

هـا اسـت، هایی عاریتـی در آنبناپارتیستی و نوبناپارتیستی با پارلمان
گیری و گسـتـرش موازات شکلداری بتواند بهبدین منظور که سرمایه

زوِر دیکتـاتـوری، ایـن ساختاری بهها، با بلع و هضِم جامعٔه چندبحران
ها را پشت سر بگذارد. رژیم رضاشاه در ایران، رژیم کمال پـاشـا بحران

در اندونـزی و مصـر از ۱۹۶۰[آتاتورک] در ترکیه و رویدادهای دهٔه 
هـای آمـریـکـای التـیـن در اند. دیکتـاتـوریهای مشخص آننمونه
ها در این قـاره در دهـٔه و حتی برخی نمونه۱۹۷۰و ۱۹۶۰های دهه

اند.های ساختارینیز از این نمونه۱۹۸۰
داری در کشورهـای دهند که رشِد سرمایههمه این شواهد نشان می

انـد. شدت تأثیر پذیرفتهپیرامونی از مرحلٔه رشد در کشورهای متروپل به
 در هـمـٔه و باز نیز رویدادهای واقعی گویای این حقیقت

ً
اند که تقریـبـا

داری را دیرتر [از کشورهای ای که سیستم سرمایهکشورهای پیرامونی
اند، ِاعمال این سیستم با فشـار از شان پذیرفتهمتروپل] در کشورهای

باال و تحمیل از خارج و از طریق اصالحات از باال همراه بوده اسـت و 
داری تـا مسـتـقـر دهد که سـرمـایـهتاریخ همٔه این کشورها نشان می

ها، از چندین بحران سهـمـگـیـن شدنش در مقام نیرویی مسلط در آن
عبور کرده است.

نیاِز نولیبرالیسم به بازارها و نیروِی کار جدید
های متوالی کشورهای خاورمیانه را مرحلٔه جدید و پیچیده در بحران

المللـی یی دانست که سرمایٔه مالی سیطرٔه بینتوان همسان با دورهمی
سـازِی افـراطـی، پیدا کرده است. شیؤه اقتصاد نولیبرالی و خصوصـی

ویرانی کشانده است. در ایـن دوره، اقتصاد کشورهای خاورمیانه را به
المللی پول و سازمان تجارت جـهـانـی، های صندوق بینطبِق نسخه

اند. وروِد کاالهای ارزان که با باره گشوده شدهیکمرزهای اقتصادی به
طور وروِد شوند و همیننیروی کار ارزان در اقصٰی نقاط دنیا ساخته می

هـای مـلـی را نوردد، مفهوم وجودِی دولـتسرمایه که مرزها را درمی
شدت زیر سؤال برده است. اقتصادهایی که پس از جنـگ جـهـانـی به

هایی که برخی از کـاالهـای اند و کارخانهدوم در این کشورها پا گرفته
ویرانی کشیـده سابقه بهکنند، در گذر این هجوم بیمصرفی را تولید می

اند. در شرایط سلطٔه اقتصاِد نـولـیـبـرالـی، کـاال و سـرمـایـه در شده
نوردند، اما نیروی کار در ایـن کشـورهـا ترین زمان مرزها را درمیکوتاه

تنها زندانِی شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی اسـت، بـلـکـه از نه
های دموکراتیکش کـه در هرگونه امکانی برای دفاع از حقوق و آزادی

انـد، الـمـلـلـی مـنـدرجهای بـیـننامههای جهانی و مقاولهکنوانسیون
دهد در چهارچوب مرزهایی داری نولیبرال ترجیح میمحرومند. سرمایه

گیری ارزان برای تولیـد کـاال را که نیروی کار در آن زندانی است بهره
کنـد در کـجـای کـره سامان بدهد. این سرمایه است که انتخاب می

داری معـروف زمین مستقر شود و از کجا به کجا مهاجرت کند. سرمایه
دارِی کـنـد. سـرمـایـهها را تعیین مـیدارِی الشخور، اولویتبه سرمایه

کند چگونه اقتصادهای بومی را ورشـکـسـتـه و الشخور مشخص می
تمـلـِک را در هر کشور بههای سودآوِر آنمقروض کند و چگونه بخش

حال خود رها سازد تا ویـران شـود. های دیگر را بهخود درآورد و بخش
المللی به رشِد نامتوازن و بیکارِی گسـتـرده در این برخورد سرمایٔه بین

شود. مهـاجـرت انـبـوه کرده منجر میبین جوانان و نیروهای تحصیل
هـای جوانان از خاورمیانه و شمال آفریقا ـ و موج سهمگین آن در سال

ویژه در نقـِض تـمـامـیـت ارضـی اخیر و در شرایط بغرنج خاورمیانه به
کشورهای این منطقه از جمله سوریه ـ در اساس نـاشـی از مـاهـیـت 

به بعد است. این ویـرانـگـری، ۱۹۸۰ویرانگِر اقتصاِد نولیبرالی از دهه 
جای مانده از اقتصادهای سنتی را نابود کرده، اقتـصـادهـای بخِش به

بـورژوازی ایـن کشـورهـا را کـه روستایی را به ویرانی کشانده و خرده
های مذهبی دارند به جنون کشانده است. نابودِی تـولـیـدات و گرایش

ای کـه، صنعت به رشِد بورژوازی تجاری منجر گردیده است، بورژوازی
با فروِش کاال بسیار ثروتمند شده و برای قبضه کردِن ارکان دولتـی در 
دستان خود، خیز برداشته است. روستاها خالی و جمـعـیـت شـهـرهـا 

نشینی مهاجران روستایـی بـا تـفـکـرهـای متراکم شده است. حاشیه

۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه   ۲

،  ۹۴مـاه بهـمـن۱۰کمیتٔه تفحص مجلس از مناطق آزاد، به خبرگزاری مهر، 
هـاسـت کـه خلوت و لـقـمـٔه چـربـی بـرای دولـتگفت: "مناطق آزاد حیاط

ها های سفارشی را منصوب کنند. ... شفافیتی در عملکرد مالی آنمدیرههیئت
گـذاری و وجود ندارد. ... در چند سال گذشته اثر مثبتی در جـذب سـرمـایـه

هـای ها و کارخانههای صنعتی و کارگاهاشتغال نداشته است. ... تعداد شهرک
تـدریـج فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز بـه

سازی] در ایـن ها [خصوصیاند. ... واگذاریها غیرفعال شدهبسیاری از کارگاه
طـور ها بـهای است. ... در سایٔه عدم وجود نظارت، هزینٔه پروژهسازمان سلیقه

آوری افزایش یافته است." سرسام
طور کـه در بـاال اشـاره شـده اسـت، بـیـن چنین شرایطی، هماندر یک

المللی کشـور، تـعـداد و در اوِج کاهش تجارت بین۱۳۹۴تا ۱۳۹۲های "سال
 معاون وزیر اقتصـاد از 

ً
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو برابر شده است." اخیرا

سال اخیـر کشـور" در مـنـطـقـٔه ویـژٔه ۳۸ترین محمولٔه قاچاق "کشِف بزرگ
]. حتی وزیـر صـنـعـت و ۹۵مردادماه ۲بندرعباس خبر داد [خبرگزاری مهر، 

های واردات و قـاچـاق معدن روحانی گفته است: "مناطق آزاد یکی از گلوگاه
تـیـرمـاه ۲۵هستند. ... خبری از تولید در آن مناطق نیست" [خبرگزاری مهر، 

 گـفـت: "اهـداف ایـجـاد ۹۵
ً
]. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیـرا

مناطق آزاد و ویژه تا کنون محقق نشده و این مناطق بـه انـبـار واردات کـاال 
].۹۵مردادماه ۶اند" [خبرگزاری مهر، تبدیل شده

ازاین اکبر ترکان، مشاور روحانی و رئیس مناطق آزاد تـجـاری، اعـالم پیش
زا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی کرده بود:"مناطق آزاد اشتغال

جو کسی مقصر اسـت جو وارد کرد. بیشتر از رانتتوان ایراد به رانتباشد، نمی
]. حـدود دو ۹۵مردادماه ۵وجود آورده است" [خبرگزاری مهر، که رانت را به

گـذاری در نیا، اعالم کرده بـود: "سـرمـایـهماه پیش نیز، وزیر اقتصاد، طیب
سـالـه هـمـراه ۲۰مناطق آزاد و ویژه اقتـصـادی بـا مـعـافـیـت مـالـیـاتـی 

]. رئیس سازمان بـازرسـی کـل ۹۵ماه اردیبهشت۲۵است" [خبرگزاری مهر، 
درصد از تولید نـاخـالـص داخـلـی ۲۵تا ۲۰اکنون کشور، با اعالم اینکه "هم

درصد تولید ناخالص ملی کشور نـیـز ۴۰کند... [و] کشور مالیات پرداخت نمی
معاف از مالیات است"، با انتقاد از "الیحٔه دوفوریتِی "ایجاد مناطق آزاد و ویـژه 

، گفت: "در جزیره کیش بیش از ۹۵مردادماه ۵اقتصادی، به خبرگزاری مهر، 
شرکت مربـوط ۲۸۰۰شرکت ثبت شده است. ... آدرس بیش از ۵۰۰هزار و ۹

ها در آنجا نیـسـتـنـد و کـارشـان به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت
فاکتور فروشی و فرار از مالیات است." در ارتباط بـا ادعـاِی رژیـم بـه جـذب 

گذاری خارجی در مناطِق آزاد و ادعای ترکان مبنی بر اینکه "مـنـاطـق سرمایه
زا و موجب توسعه صادرات هستند"، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون آزاد اشتغال

هـای اقتصادی مجلس، از "ثبِت صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیت
درصد فرار مالـیـاتـی" در ایـن مـنـاطـق، بـه ۸۰مالیاتی و دیگر امتیازات" و "

،  خبر داد و افزود:"این مناطق دو و نیم درصد ۹۵مردادماه ۶خبرگزاری مهر، 
اند... زیرا افزایش تولید، اشتـغـال و خود اختصاص دادهاز صادرات کشور را به

ه سال اخـیـر، مـیـزان جـذِب صادراتی در این مناطق دیده نمی
ُ
شود. ... در ن

میلیون دالر بوده است."۳۵۰گذاری خارجی در کل مناطق آزاد کشور، سرمایه

درصد" کارگران کشورمان، در یورشی هماهنـگ، "ارائـٔه دوبـارٔه ۸۵قانونی از "
نـامـٔه اصالح قانون کار پیشنهادِی دولت دهم به مجلس"، بررسِی دوبارٔه "شیوه

َسری معافیت
َ
های کارفـرمـایـان بـقـاع استادشاگردی" از سوی وزارت کار، و "ت

۲۲های کوچک" را در دستورکار خود قرار داده اسـت [ایـلـنـا،متبرکه به کارگاه
تیرماه ایلنا "برخی از استانداران ازجمله استاندار ۲۲]. مطابِق گزارش ۹۵تیرماه 

انـد. بـر نامـٔه اسـتـادشـاگـردی"آذربایجان شرقی" خواستار تداوم اجرای "شیوه
هـای های کارفرمایان بقاع مـتـبـرکـه بـه کـارگـاهاساس طرح "تسری معافیت

عنوان خادم و کارکنان بقاع متبرکـه، مسـاجـد، کوچک"، "تمامی افرادی که به
ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفـات عـام غـیـرتـولـیـدی حسینیه

طرفٔه قرارداد کار)؛ (ممنوعیِت فسخ یک۲۵های: مشغول کارند" از شموِل ماده
(نحـؤه ۳۱(چگونگِی اخراج کارگر)؛ ۲۷(چگونگِی تغییر شرایط کار کارگر)؛ ۲۶

(تـعـیـیـن ۵۱(محاسبٔه حداقِل مزد کارگران)؛ ۴۱محاسبٔه سنوات پایاِن کار)؛ 
درصد مـزِد اضـافـی بـابـت ۳۵(پرداخت ۵۸حداقِل ساعت کار روزانه) و مادٔه 

تـیـرمـاه ۲۲شوند [ایلـنـا، انجام هر ساعت کار شبانه) از قانوِن کار خارج" می
۸۵فقیه قصد ِاعماِل این طرح ضِد انسانـی در روابـط کـار "]. رژیم والیت۹۵

هـای درصد" از طبقٔه کارگر کشورمان را دارد. در ارتباط با طرح "تسری معافیت
تیرمـاه، در گـزارشـی ۲۱های کوچک"، ایلنا،کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه

نژاد نیز این طرح در دسـتـورکـار قـرار ها پیش در دوران احمدینوشت:"سال
که در دولت دهم تمدید نشد، وجاهت قانونـی نـدارد. ... دلیل اینگرفت که به

قـانـون کـار نـظـام ۳۳ها احیای مادٔه داران و حامیان دولتی آنهدِف سرمایه
شاهنشاهی و تسهیل اخراج کارگـران اسـت." بـعـد از ارائـٔه طـرح "تسـرِی 

های کوچک" از سوی نـمـایـنـده های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاهمعافیت
مـیـلـیـون ۵عالی کار، با اعالِم موجودیِت "بـیـش از دولتی در جلسه شورای

 نماینـدگـان پرونده... در دادگستری"، و گسترش "هرج
ً
ومرج در بازار کار"، فعال

عالـی کـار بـا ایـن ساختٔه کارگری و کارفرمایی در شورایهای حکومتتشکل
].۹۵تیرماه ۲۷اند [ایلنا، طرح مخالفت کرده

های ارتجاعی و ضد کارگری یادشـده در بـاال، حـتـی زمان با ارائٔه طرحهم
، دولـت "الیـحـٔه ۹۵تـیـرمـاه ۱۴عالی کـار، روز بدون طرح آن در شورای

منطقٔه ویـژه اقـتـصـادی را بـه ۱۲منطقٔه آزاد تجاری و ۷فوریتِی" ایجاد یک
فوریتی بودِن ایـن الیـحـه را تیرماه، مجلس "یک۲۶مجلس ارائه کرد؛ و روز 

تیرماه، با تأکید بـر ۲۸]. خبرگزاری ایلنا، ۹۵تیرماه ۲۸تصویب رساند" [ایلنا، به
ها را ای که دولت قصد احداث مناطق آزاد و ویژٔه اقتصادی در آناینکه "نواحی

حاضر تابع مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی هستنـد" و "وعـدٔه دارد درحال
ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق ایجاد مـنـاطـق آزاد و 
ویژٔه اقتصادی، یک سراب است"، نوشت: "با گسترش مناطق آزاد و مـنـاطـق 

 قانون کار از 
ً
منطقٔه ویژٔه اقتـصـادی ۱۲منطقه تجاری ـ صنعتی و ۷ویژه عمال

و در اوج کـاهـش تـجـارت ۱۳۹۴تا ۱۳۹۲های "خارج خواهد شد." بین سال
المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژٔه اقتصادی دو برابر شده است" [ایلنا، بین
جای "انحالل رسمی... سند قوانین اعتقاد یک حقوقدان، به]. به۹۵تیرماه ۳۰

نام گسترش مـنـاطـق آزاد"، ای بهخواهد "از حربهحمایتی قانون کار"، رژیم می
]. به بهـانـه ۹۵تیرماه ۲۹قانون کار را "درعمل از موضوعیت خارج کند" [ایلنا، 

گذاری و برقراری نوع جدیدی از روابط کار بین نیروی کـار و "رفع موانع سرمایه
بند موادی تهیه و تنظیم شد" که "بخـشـی ۵۱در ۱۳۷۳کارفرمایان"، در "سال 

از بازار کار را از شمول حمایتی قانون کار خارج کرد" و با "توقِف اجرای قـانـون 
کار در مناطق آزاد... اخراج نیروی کار، بیگاری، افزایش حوادث شغلـی، عـدم 

های حقوق و دستمزد، حذِف مزایای رفاهی و انگیـزشـی، حـق رعایت حداقل
۲۹ها و ...در مناطق آزاد رواج پیدا کرد" [خبرگـزاری مـهـر، سنوات، مرخصی

].۹۵تیرماه 
در حالی که حقوق کارگران از همه طرف مورد تهاجم ارگان های مـخـتـلـف 
رژیم والیت فقیه قرار دارد، ایجاد شرایط مناسب برای غارت آسان تر سـرمـایـه 
داران بخشی از اولویت های برنامه ریزی حکومت جمهوری اسالمی در سـال 

که "رونِق تولید و ایجاد اشتغـال" تـرفـنـِد هـمـٔه های اخیر بوده است.  درحالی
۳ادامه  در صفحۀ هاِی رژیم والیی برای ایجاد و گسترش مناطق آزاد بوده اسـت، رئـیـس دولت

ادامه برنامۀ اصالح قانون کار ...



۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه    ۳

ادامه برنامۀ اصالح قانون کار ...

رغم سرکـوب به
وحشـــــیـــــانـــــه 

هــای اعــتــراض
کارگری، ازجمـلـه 
صدور حکم شش 
ماه حبس و پنجاه 
ــالق  ــه ش ــرب ض
برای نمایـنـدگـان 
ـــــــران  ـــــــارگ ک
پتروشیمـی رازی 

ـــــه ـــــر ب ـــــاط خ
های کارگران به معوقات حقوقی و تبعیض قـائـل شـدن بـیـن حـقـوق اعتراض

یی ، و همچنین ابالغ بخشنامه۱۳۹۲خودشان و کارمندان رسمی، در اواخر سال 
از سوی دادگستری خوزستان که تجمِع کارگران را "اخالل در نظِم پتروشیمـی" و 
"خالِف قانون و مقررات" خوانده و کارگران را تهدید به "برخورِد قضایی" کـرده بـود 

منظوِر خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به]، کارگران، به94آذر 3[ایلنا، 
های مختلف مبارزه با سرکوِب رژیـم را درپـیـش شان،  شیوهدستیابی به حقوق

هایی از این شیؤه مبارزٔه کارگران: اند. نمونهگرفته
کارگِر پتروشیمی رازی "از خوردِن غذای کارخانـه در سـاعـات ۲۰۰خوددارِی 

۱۳مقرر" در اعتراض به "توزیِع ناعادالنٔه مزایای مزدی و امکانات رفاهی" [ایلنا، 
منطقٔه ویـژٔه ۲۱و ۲۰کارگر فازهای ۸۰۰تا ۵۰۰]؛ "تجمع سکوتِی" ۹۴مردادماه 

مـردادمـاه ۱۸عسلویه در اعتراض به "پرداخت نشدِن چهار ماه مزد" خود [ایلنا، 
کـارگـر ۳۰۰]؛ خودداری از "خوردِن وعده غذای ناهار روزانـه" نـزدیـک بـه ۹۴

۳۰پتروشیمی امیرکبیر در اعتراض به "افزایش نیافتِن مزایای مزدی خود" [ایلنا، 
]؛ خوددارِی کارگران پتروشیمی فارابی در منطقه ویژه بندر خمینی ۹۴شهریورماه 

بـنـدِی از خوردِن "وعده غذای ناهار" در اعتراض به "عدم اجـرای طـرح طـبـقـه
درصـدی ۳۰وهـوا و افـزایـش درصدی بدی آب۱۵مشاغل و ... عدم پرداخت 

]؛ خوددارِی"نزدیک به سه هزار" نفر از کارگران ۹۴مهرماه ۱۹حقوق مبنا" [ایلنا، 
فارس "از خوردِن وعده غـذای های پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیجشرکت

هایشان "در چـارچـوب محل" کار در اعتراض به عدم رسیدگی کارفرما به خواست
]؛ تشکـیـِل "زنـجـیـرٔه ۹۴آذرماه ۱۷مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی" [ایلنا، 

نفر از کارگران رسـمـی واحـدهـای زیـر ۱۵۰۰کم نیروی انسانی" از سوی "دست
فارس" در اعـتـراض بـه "نـامشـخـص بـودِن مجتمع پتروشیمی هلدینگ خلیج

۹۰۰تـا ۸۰۰]؛ و خوددارِی "حدود ۹۴آذرماه ۲۳وضعیت مزایای شغلی" [ایلنا، 
نفر از کارگران قرارداد رسمی پتروشیمی پردیس... واقع در منطقه عسـلـویـه"  از 

های غذایِی صبحانه، ناهار و شامی که تـوسـط کـارفـرمـا تـوزیـع "امکانات وعده
هـایـی از های کاری"، نمونهشود" در اعتراض به "تغییِر ناعادالنٔه زمان شیفتمی

های گوناگون بود.های کارگران مناطِق آزاد با شیوهاعتراض
یی دیگر در مبارزٔه کارگران و نیز دومین حرکت اعتراضِی امسـاِل همچون شیوه

  "بیش از ده روز" چادر زنِی 
ً
نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت ۲۰۰آنان اخیرا

شان ماه حقوق۱۴مهاباد در مقابل ورودی مجتمع در اعتراض به دریافت نکردِن 
فقیه، در جهت مـقـابـلـه بـا ]. رژیم والیت۹۵مردادماه ۴ایم [ایلنا، را شاهد بوده

ای های ضـِدمـردمـیهای خالق مبارزاتی کارگران، با طرِح مداوم سیاستشیوه
همچون "مصـوبـٔه شـورای شـهـر تـهـران در زمـیـنـٔه جـرم تـلـقـی کـردن 

]، قصد دارد حالتی تـدافـعـی بـه حـرکـت ۹۵مردادماه ۱۰فروشی" [ایلنا، دست
کارگران کشورمان تحمیل کند. 

افشاِی ماهیت ضِد کارگری و ضِد مردمی رژیم در بین زحمتکشان، همبستگی 
دهِی دهی مبارزات متفرق کارگران، سازمانبا مبارزات آنان و تالش برای سازمان

مبارزٔه کارگران در جهت احیاِی حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقـل 
گاه کردِن کارگران از قدرِت سالح سازمان دهی و اتحاد، راه با ماهیِت طبقاتی، و آ

های اقتصادِی ضد مردمی رژیم و دستـیـابـی بـه مـنـافـع مبارزٔه آنان با سیاست
شان را هموار و ممکن خواهد کرد.طبقاتی

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ 

موج جدید کشتارها در زندان 

رژیم والیت فقیه

زندانـی   ۳۶بر اساس آخرین گزارش های رسیده در پی انتقال غیرمنتظره 
سنی مذهب محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کـرج 

تن از آنـان بـرای   ۲۱مرداد ماه، خانواده های دست کم   ۱۱در روز دوشنبه 
خبرگزاری "هرانا" گزارش داد کـه: .آخرین مالقات به زندان فراخوانده شدند

"منابع غیر رسمی تعداد اعدام شدگان را با اضافـه کـردن سـه نـام جـدیـد 
نفر نیز تخمین میزنند با   ۲۵تا ”  حکمت عراقی، حمزه عراقی و علی عراقی“ 

اینحال دادستان کل کشور طی اظهار نظری که امروز بعنوان شفاف تـریـن 
نـفـر   ۲۰اطالع رسانی یک مقام مسئول داشت تعداد زندانیان اعدام شده را 

طالب ، بهر�� شانظر� ، �یسی ه "کا� بر اساس همین گزارش: ".عنوان کرد
کیوا� مومنی ، ��یا قا��� فر� ، ��� شریفی، شریفیه کا�، شهرا� احمد�، ملکی

ا��یس ، احمد نصیر� ، پو�یا محمد� ، عالم برماشتی، بر�ا� نصرالله �ا��، فر�
بهمن ، محمد یا�� �حیمی ، سید شاهو ابراهیمی ، فر�ا� هنرجو ، نعمتی 

، محمدکیوا� کریمی ، فرشید ناصر� ، محمد غریبی، مختا� �حیمی، �حیمی
، عمر عبداللهی ، حکمت شریفی ، علی مجاهد�، امید پیوند، امجد صالحی
نـفـر از   ۲۹، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، امید محمو�� 

شهر هستند که احکـام اعـدام زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی
 ".آنها قطعی شده بود

۱۲شـنـبـه دادگستری کل استان کردستان نیز همچنین دیشـب (سـه
ای اعالم کرده بود که حـکـم اعـدام تـعـدادی از اوت) در بیانیه  ۲مرداد، 

شنبه در زندان سنـنـدج اجـرا شـده اعضای "گروه توحید و جهاد" صبح سه
است. همچنین "کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان" خبـر داد: "هـم 

رد بە اتهام عضویت یا همکاری بـا احـزاب ١٨اکنون حدود 
ُ
فعال سیاسی ک

رد ، در دادگاههای انقالب اسالمی به اعدام محکوم شدەاند کـه 
ُ
سیاسی ک

حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور نیز تایـیـد شـده اسـت." بـر اسـاس 
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان  " اکثر خـانـوادەهـای ایـن 
زندانیان، از شکنجەهای شدید فرزندانشان و حتی برخی از اعضای خانـواده 
این زندانیان، در ادارەهای وزارت اطالعات، خبر دادەاند و مدارک و شواهـد 
ارائه شده به دادگاه ها، همگی از طریق پـرونـده سـازی مـامـوران وزارت 

".اطالعات صورت گرفته است
تشدید جو سرکوب و اختناق در ایران در ماه های اخیر که تبلور آن را مـی 
توان در دستگیری های گسترده دگراندیشان، به شـالق بسـتـن کـارگـران 
معترض و اکنون موج گسترده ای از اعدام ها و همچنین گسترش عملیات 
 
ً
نظامی در کردستان ایران دید، بار دیگر ماهیت ضـد انسـانـی و عـمـیـقـا
ارتجاعی رژیم والیت فقیه را به نمایش می گذارد. همزمانی این موج جـدیـد 
اعدام ها با سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایـران در تـابسـتـان 

و کشتار هزاران مبارزه راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی بـه   ۶۷سال 
دستور خمینی و سران حکومت جمهوری اسالمی بار دیگر بر ایـن نـکـتـۀ 
مهم مهر تأیید می زند که با ادامه این حکومت نمی توان به تحقق عـدالـت، 
احترام به قانون و جامعه ای متکی بر حقوق و آزادی ها دموکراتیک امیداور 

.بود
حزب توده ایران بر پایه مصوبه های برنامه ای خود بـا مـجـازات اعـدام 
تحت هر شرایطی و به هر جرمی مخالف  است.  حزب تودۀ ایـران ضـمـن 
محکوم کردن این جنایت هولناک رژیم والیت فقیه و دستگاه قضایی آن، و 
ابراز همدردی با خانواده های داغدار قربانیان آن،  از همه نیروهای مترقی، 
آزادی خواه و انسان دوست جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بـر 
ضد این جنایات بلند کنند. نباید اجازه داد ارتـجـاع بـاردیـگـر شـمـاری از 
دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت استبدادی را بدون عکس الـعـمـل 

.وسیع افکار عمومی جهان در محکومیت آن، این چنین سر به نیست کند

حزب تودۀ ایران
۱۳۹۵مردادماه ۱۳

۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه   ۱۴

 مذهبی، فرهنگ شهری را بهمحافظه
ً
شدت دگـرگـون کـرده اسـت. کارانه و غالبا
سال اخیر، بیش از سه برابر شده است و در مـرِز پـانـزده ۳۰جمعیت استانبول در 

دارِی مرتجعان، کـه در اند تا سرمایهها سبب شدهمیلیون نفر است. همٔه این عامل
بخش تجاری بیشتر فعال است، در میاِن این لشکِر ورشکسته که مبهوت و حیران، 

اش را تأمین کند.زندگی باخته و خشمگین است، قدرت سیاسی
کند. برای وتوسعٔه" اردوغان، نیروهایش را از این جمعیت تأمین میدولِت "عدالت

ها را دستـگـیـر واوباش ژنرالهای ارتش تشکیل نگردیدند. اراذلکودتاگران، دادگاه
ها از جامعٔه ترکیه، فرستند. این الیههایی نامعلوم میگردنی به نقطهکنند و با پسمی

دوران رسـیـده و پایگاِه اجتماعِی بورژوازی ترکیه و یا بخشی از بـورژوازی تـازه بـه
اند. در چنین شرایطی اسـت کـه رجـب دزِد ترکیهساالر و خزانهدارِی دیوانسرمایه

یی عثمانی و گاه در کسوِت یـک دیـکـتـاتـور بـا طیب اردوغان، گاه با هیبِت خلیفه
الگوبرداری از دورٔه آتاتورک اما با شمایل و رفتاری مذهبی، در منظِر جامعـه پـدیـدار 

اش، بناپارت و شود. مارکس در هجدهم برومِر لویی بناپارت، با طنِز تلخ و گزندهمی
گیرد: کسی که تازه یک زبان خارجی را یاد گرفتـه ُسخره میگونه بهبناپارتیسم را این

کـنـد. ولـی فـقـط است آن زبان را همیشه در ذهن خود به زبان مادری ترجمه می
کار گیرد که مطالب خـود تواند روح زبان جدید را فراگیرد و آن را آزادانه بهزمانی می

را بدون ترجمٔه ذهن بیان دارد و هنگاِم صحبت از زبان مادری منفک شود.
 مشابه با بحرانبرانگیز است که، ترکیه به بحرانتأملاین 

ً
های ایـران، هایی نسبتا

ای مصر و تونس دچار است، اما در قیاس  با این کشورها، از رشدیافتگِی اقتصـادی
هـای کشـورهـای باالتر برخوردار است، چندان که بحران این کشور را از بـحـران

های مختلـف اقـتـصـادی، کند. بااینهمه، از جنبٔه تحولبرده در باال، متمایز مینام
 با این کشورها نقطه

ً
های مشترک دارد.سیاسی و اجتماعی، اتفاقا

اند هاییها، چگونه بحراناین بحران
یی چندساختاری، در واقعیت امر، این مسئله است که ریشٔه بحراِن گذار از جامعه
یافته این کشور َبـلـع دارِی گسترشبایست یا در سرمایهساختارهای سنتِی جامعه می

یـی داری در ترکیـه سـابـقـهو هضم شوند یا خود را با آن منطبق سازند. رشِد سرمایه
طوالنی دارد، اما تا همین چندسال اخیر و حتی تا اکنون، بخش سنتی جامعه، چـه 

سختی ادامـه با جاناقتصاد روستایی و چه تولیدات سنتی، هنوز در وجهی گسترده
حیات داده است. این نیز حقیقتی است که، بخش بورژوازِی تجاری با رشِد صنـعـت 

تنها محدود نشده است، بلکه باتوجه به تجارت در بازارهای آسـیـای مـرکـزی و نه
ای قدرتمند آفریقا و خاورمیانه و حتی برخی از کشورهای اروپایی، به طبقٔه اجتماعی

ای بیشتر و تـمـایـالت های مذهبیتبدیل شده است. این بخش از بورژوازی گرایش
هـای اخـیـر، بـخـش سکوالر کمتری دارد. رشِد اقتصادی سریع در ترکیه در دهـه

های اجتماعی سرعت وارد مناسبات کاالیی، و درنتیجٔه آن، وارد کنشروستایی را به
های اخـیـر رشـِد یی است که در اغلب کشورهایی که در دههکرده است. این پدیده

اند، مشاهده شده است. نمونٔه بارز آن چین است، که از ای شتابان داشتهاقتصادی
، جمعیتی انبوه از روستاها به سمـت شـهـرهـا ــ الـبـتـه در ۱۹۸۰های دهٔه سال

جا شده است. رشـِد سـریـع و کـاربـرد وسـیـع انـواع بهشده ـ جاچارچوبی مدیریت
ونقل و همچنین مخابرات الکترونیکی، فاصلٔه شهرهـا ها در صنعت حملتکنولوژی

همه در وضعـیـتـی اسـت کـه، باره از میان برداشته است. و اینیکو روستاها را به
دهنـد. ایـن مـوارد، هـمـگـی، پـیـونـدهـای سختی نشان میتفکراِت سنتی جان

های ایدئولوژیک جدیدی را بـا ای جدید، و توجیهای جدید، آرایش اجتماعیسیاسی
اند.  همراه آوردهخود به

ای کلی در رابطٔه مستقیم بـا بـحـراِن بندیدر پایان و در مقام جمع
شود:هایی از آن اشاره میچندسویٔه کنونی در ترکیه، به جنبه

تـر در یی چندساختاری و َبلع و هضِم ساختارهای سنتیبحراِن گذار از جامعه  .۱
هـای داری در سالداری مدرن ترکیه ـ باتوجه به مرتبٔه رشدی که این سرمایهسرمایه

های این کشور دارد. چنین بـحـران اخیر پیدا کرده است ـ نقشی چشمگیر در تحول
شود. تـأمـل بـر ایـن نـکـتـه کـه، گذاری در اغلب کشورهای خاورمیانه دیده می

ساختارهای سنتی جامعٔه کشورهای خاورمیانه در رابطه با رشِد بورژوازی داخلی و یا 
شـدت المللی و یا [دست باالی] الگوِی اقتصاد نولیبرالی بهداری بینتهاجم سرمایه
های سیاسی این کشـورهـا ویرانی کشیده شده است، در تحلیِل تحولو با سرعت به

های آزادشده اهمیت دارد. باتوجه به ویرانِی اقتصاد سنتی، بخش وسیعی از جمعیت

هـای اجـتـمـاعـی های گوناگـون وارد کـنـشاز این اقتصادها به صورتادامه ترکیه زایش کودتا...
گـردنـد کـه دارای شوند و پایگاهی برای آن بخش از بـورژوازی مـیمی

تمایالت ارتجاعی است.
در ۱۳۹۰داری ترکیه  با بحران نیمٔه دوم دهٔه بحران کنونی سرمایه  .۲

شدنی است، یعنی بحرانی که به تـرکـیـه و داری مقایسهکشورهای سرمایه
روسیه نیز رسید (بحران معروف به تکیال) و مکزیک و بخشی از کشورهای 
آمریکای التین و آرژانتین را نیز در بر گرفت. بحران چند سال پیش ترکـیـه 

های قاچاق از ایـران و دالرهـایـی کـه در دورٔه که این کشور با ورود پول
نژاد با کانتینر به ترکیه حمل شده بود (اردوغان اعالم کرد که ایـن احمدی

ها را خدا فرستاده است) توانست از ان عبور کند.پول
دوماه اخیر دولت ترکیه در خارجی ترکیه: در یکیبحران در سیاسِت   .۳

طـوِرعـمـده در جـهـت حـل ـ بهدرجه۱۸۰اش چرخشی خارجیسیاست
مشکالت دیپلوماتیک با دولت روسیه ـ کرده است. این اتفاق البته در بـروز 

دهندٔه ایـن اسـت کـه ظاهری آن تحول شگرفی است، اما در عمق نشان
ای که قدرت را در دسـت دارد، در سـیـاسـت [دولت] ترکیه و بورژوازی

ای مشخص شده است و برنـامـٔه ثباتیشان دچار بیالمللیای و بینمنطقه
ای برای ثباِت آن ندارد.شدهتدوین

دهند که ساختار سـیـاسـی بحران در وحدِت ملی: شواهد نشان می  .۴
ردهای ترکیه و اقلیت

ُ
های دیگر ساکن کشور کنونی ترکیه با اقلیت بزرِگ ک

رو در رو است. آرایِش نیروهای ترکیه در تظاهرات پارک قزی در دو سـال 
های اقتصادی و کرده از سیاستپیش نشان داد که طبقٔه متوسط تحصیل

شدت ناراضی است. از طرف دیگر، سـاخـتـاِر ایدئولوژیک دولت اردوغان به
مذهبی با ارتش سکوالر ترکیه ـ که در تاریخ نوین ترکیـه هـمـیـشـه سیاسی

داشته است ـ هنوز منطبق نشده است. رژیم اردوغان ایکنندهنقش تعیین
متمایل به دگرگون کردِن ساختار ارتش است و این، بحران بین رژیـم او و 
ارتش را شدت بخشیده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و تصفیٔه ارتـِش 
سکوالر و جایگزین کردن آن با ارتشی مذهبی، رابطٔه ترکیه بـا نـاتـو را در 

وضعیت جدیدی قرار خواهد داد.
ای: پس از رویداد بزرگ انقالب ایـران، بحران تأمیِن هژمونی منطقه  .۵

فروریزِی اتحاد جماهیرشوروی یک دهه پس از آن، و تغییرهای دیـگـر در 
منطقه خاورمیانه در پِی اشغال افغانستان و عـراق، تـوازِن قـدرت بـیـن 

های بـزرگ در کشورهای منطقه، و همچنین در همین راستا، بین قدرت
متحده در چند سـال اش خارج شده است. ایاالتمنطقه، از تعادِل گذشته

وجـود آوردِن نـظـم و اخیر و بر پایه "طرح خاورمیانٔه جدید"، درصـدد بـه
یی جدید از نیروها در منطقه بوده است. موقعیت جدید تـرکـیـه (کـه موازنه

هـای اردوغان از آن ناراضی است) بر پایٔه شرایط جدید و تعـریـف ضـرورت
منظور تضمین هژمونی سیاسی و اقـتـصـادی به”  مهاِر چندجانبه“ ِاعماِل 
وجود آمده است. تثبـیـِت متحده در منطقه باتوجه به شرایط جدید بهایاالت

این خوانش از توازن جدید قوا در منطقه پس از امضای برجام بـا ایـران و 
ها را بین نیروهای مـنـطـقـه را شـدت بازتعریف و تدقیق آن در آینده تنش

ها، رژیم سیاسی حاکم در تـرکـیـه خواهد بخشید. در رویارویی با این بحران
رهبری اردوغان، دو راه را درپـیـش داشـت: راه نـخـسـت، گسـتـرش به

های خواه در تحولدمکراسی و باز کردن مسیر برای دخالت نیروهای ترقی
خواهـانـه، راه کشور و اصالح در ساختار سیاسی و پذیرش اصالحات ترقی

آوری به سیاست سرکوب و ارعاب و تصفیه دوم، عدول از دمکراسی و روی
منظور کنترل بحران بوده است.نیروهای رقیب و گسترش بحران به

آشکار است که اردوغان راه دوم را برگزیده است. در این مسیر، اردوغان 
هـایـی اش را بر نیروهای سنتی و مذهبی، و بخـششالودٔه پایگاه اجتماعی

شـان را حـفـظ هـای مـذهـبـیوسیع از عناصر بیرون از طبقه که گرایش
اند قرار داده است. پایگاِه طبقاتی دولت تـرکـیـه بـخـش ارتـجـاعـِی کرده

شدت فاسِد آن اسـت. بـرای اردوغـان ساالران بهبورژوازی ترکیه و دیوان
بازگشتن از این راه بسیار سخت است. بنابراین، او مترصد است تـا نـوعـی 

رژیم نوبناپارتیستی را بنیان گذارد.
های بسیار گوناگونی در رخـدادهـای اجـتـمـاعـی در کشور ترکیه عامل

توانند بر مسیِر رویدادها قدرتمندانه اثر بگذارند. آیا هـمـٔه دخالت دارند و می
های رجب طیب اردوغان عـمـل های  گوناگون در راستای هدفاین عامل

خواهند کرد؟ رخدادهای آیندٔه نزدیک به این سؤال جواب خواهند داد.



۱۰۰۵شمارۀ 

نظـاره نشـسـت؛ ها را بهاین آسیب
را ”  چه کـنـم“ موضوعی که کاسٔه 

دست مسئوالن داده است."
گزارِش مهر در ادامه با اشاره به 

نویسد:"امـا نشینی، میآمار حاشیه
تر نشینی آنجا جدیموضوع حاشیه

شود که سراغ آمـارهـا بـرویـم؛ می
ــر راه و  ــدی وزی ــاس آخــون ــب ع
شهرسازی با یادآوری اینکه حـدود 

میلیون نـفـر ۵۵میلیون نفر از ۱۸
ها جمعیت شهری ایران در حاشیه

کنند، معتقد اسـت کـه زندگی می
سوم شهرونـدان ایـران معادل یک

نشین هستند."حاشیه
نـقـل از در گـزارِش مـهـر، بـه

رئیس شورای مرتضی طالیی نایب
ــــهــــران، آمــــده  شــــهــــر ت

نشـیـنـان قـربـانـی است:"حاشیـه
تـدبـیـری ناکارآمدِی توسعه و بـی

ها هستند. مـحـصـوِل پـنـج دولت
برنامٔه توسعه وضع امروز است، آیـا 

هـای برنامه ششم هم بر همین مبنا تدوین خواهد شد، آیا همان کسانی که نویسندٔه بـرنـامـه
خواهند برنامٔه ششم را بنویسند؟"قبلی بودند می

۲ای وجـوِد شود که چگونه علی خـامـنـههای باال، این سؤال مطرح میباتوجه به داده
کـنـد و شـدت مـحـکـوم مـینشین در کشورهای تحت نفوذ آمریکا را بـهمیلیون قبرستان

ای کـه دهد، خبرگزاریکه تصویری نادرست از وضعیت جامعٔه تحت رهبری خود میدرحالی
 وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی است، از وجوِد 

ً
گویـد میلیون مردمی سخنی می۱۸اتفاقا

ها ندارند الاقل در همان وضـعـیـت گـذران زنـدگـی نشینکه اگر وضعیتی بدتر از قبرستان
بار است که با این سخـنـان و چنان اسفکنند. واقعیِت امر در جامعٔه فقرزدٔه میهن ما آنمی

توان کتمان کرد.ها، آن را نمیگوییدروغ

بحراِن فزاینده در وضعیت درماِن کشور
ها نسبت به قشرهای مختلف جامعـه کننده در تعهِد دولتسیستم درمانی، شاخِص تعیین

کننـده دارد. است. این شاخص، در فرآیندهای توسعه و پیشرفت یک کشور نیز نقشی تعیین
هایـی های کلیدی در سیستم درمانی در تمامی کشورهای دنیا، به نگاه و دیدگاهیکی از نکته

های زنده و گونـاگـونـی از کنند. نمونهاجرای آن میها خود را ملزم بهمربوط است که دولت
های حاصـل از اند که نتیجهاکنون به مرحله عمل درآمدهها در نقاط مختلف هماین دیدگاه

ها را در این زمینـه وکیِف تعهد دولتها،کمها با سنجٔه اقبال و یا عدم اقبال عمومی به آنآن
اکنون کشورهای پیشرفته و ثروتمـنـدی مـانـنـد دهند. ما همطورکامل و روشن نشان میبه

ها نفـر از مـردمـش را زیـر آمریکا را داریم که سیستم درمانی آن هنوز قادر نیست میلیون
ها محاصرٔه اقتصادی پوشش خود قرار دهد و کشوری هم مانند کوبا را داریم که باوجود دهه

آمریکا، سیستم درمانی آن از باالترین استانداردهای موجود در جهـان بـرخـوردار اسـت و 
طور رایگان زیر پوشش خود قرار داده است.تمامی قشرهای جامعه را به

کارش، طرحی پرطمطراق را ارائه داد کـه در آن بـیـمـٔه دولت روحانی در ابتدای آغاز به
هـای همگانی برجسته شده بود. این طرح، در زمانی رونمایی شـد کـه پـرداخـت هـزیـنـه

کمرشکن درمانی حتی قشرهای مرفه را با مشکل مواجه کرده بود و محرومـان جـامـعـه را 
رو کرده بود که ادامٔه زندگی معمولی در آن برایشان مقدور نبود. طریق اولٰی با وضعیتی روبهبه

طرح بیمٔه همگانی، سه سال پس از اعالِم اجرای آن، دستاوردی مشخص نداشته اسـت و 
روشنی چرخد. سخنان اخیر وزیر بهداشت بهدِر سیستم درمانی همچنان بر همان پاشنه می

های دولتی نسبت به معضل درماِن کشـور، کـاسـتـن از های مقامدهد که دیدگاهنشان می
های درمانی به دوش مردم اسـت. نقش و مسئولیِت دولت در این امر مهم و گذاشتِن هزینه

ست که ما شاهِد آن هستیم، یعنی وضعیتی که در آن، سیـسـتـم درمـانـِی نتیجه، وضعیتی
قیـمـت نـابـودِی جـان و زنـدگـی یی مساعد برای چپاوِل بخش خصوصی بهکشور عرصه

ها نفر از قشرهای مختلف جامعه هسـت و خـواهـد بـود. روزنـامـٔه ایـران [نـاشـر میلیون
نقل از سخنان وزیر بهداشت ـ در دیـدارش بـا مـکـارم مردادماه، به۱۰های دولت]، دیدگاه

ترین روحانیان ـ در حمایت از وروِد بخش خصوصی به سیستم درمانـی و شیرازی، از مرتجع
های سوسیالیستی، نوشت:"افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن بـرخـی از مخالفت با اندیشه

گیرندگان رسوباتی دارد و معتقدند که حوزٔه سالمت حاکمیتی است و نباید اجازٔه ورود تصمیم
بخش خصوصی [به آن] را داد." وزیـر بـهـداشـت 
همچنین با مقایسه وضعیت سیستم درمانی ایران با 

  ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه    ۴

هاِی جامعٔه مافقیه، و واقعیتپایٔه ولیادعاهاِی بی
ای سخنانی ایراد کرد که در ایـن هفتٔه گذشته، علی خامنه

سخنان، موردهای مربوط به مذاکرات اتمی و نتایج حاصل از 
ای در ایـن آن بیشتر موردتوجه قرار گرفت. اما سخنان خامنه

سخنرانی، پیش از این بارها گفته شده و تـکـراری بـودنـد. در 
هـا در ای کـه بـه پـیـشـرفـتقسمتی از سـخـنـان خـامـنـه

شد، او ازجمله گفت:"ما در ایـن اسالمی مربوط میجمهوری
سالی که از اّول انقالب گذشته اسـت، خـوب پـیـش ۳۸، ۳۷

رفتیم. ... در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، 
در مسائل گوناگون موردنظر اسالم پیشرفت کردیـم. ازلـحـاظ 
عدالت اجتماعی هم امروز با گذشته، زمین تـا آسـمـان فـرق 
کرده است؛ البّته تا آن عدالت اسالمی خیلی فاصله داریم، تـا 
عدالت مطلوب خیلی فاصله داریم. امروز متأسفانه همـچـنـان 

گری و تجمالت و بـعـضـی از انـحـرافـات های اشرافینشانه
گوناگون در جامعٔه ما کم نیست اّما وقتی نسبت بـه قـبـل از 

ها که قبل از انـقـالب انقالب مالحظه بکنیم ـ حاال شما جوان
هایی که دیدیم قبل از انقالب را ـ پـیـشـرفـت را ندیدید؛ ما و آن

ت ایران و کشور اسالمی نسبت به آن
ّ
وقت، پیشرفت بسـیـار مل

ای است."برجسته
ای در ادامه، به مقایسه ایران با دیـگـر کشـورهـا علی خامنه

پرداخت و گفت:"شما مقایسه کنید سی ساِل بعـد از انـقـالب 
خـواهـم اسالمی را با سی ساِل بعضی از کشورهایی کـه نـمـی

اسم بیاورم؛ سی سال در زیر نفوِذ آمریکا زندگی کردند، حّتی از 
آمریکا پول نقد هم گرفتند یعنی ساالنه فالن مقدار ـ چند صـد 

گـرفـتـنـد؛ میلیون یا چند میلیارد دالر ـ از آمریکا پول هـم مـی
نتیجه چه شد؟ بعد از سی سال آمار دادند، معلوم شـد کـه در 

نشـیـن خانماِن قـبـرسـتـانشهر پایتختشان دو میلیون آدم بی
ط آمریکا بـر 

ّ
وجود دارد. نتیجٔه نفوذ آمریکا بر یک کشور و تسل

یک کشور، این است."
ای باید این استنباط را کرد که در ایران فقر از سخنان خامنه

های اجتماعی وجود خانمانی و بیکاری و آسیبو بدبختی و بی
زعـم ندارد و عدالِت اجتمـاعـی، و یـا عـدالـِت اسـالمـی بـه

حکومتیان، به میزان قابل توجهی بر پا گردیده است. یـک روز 
ازاین سخنان، خبرگزاری مهر، گزارشی را منتشر کـرد کـه پس

داد. ها را انعـکـاس مـینشینها نفر از حاشیهوضعیت میلیون
اند، و بنـا هایی منتشر شدههرچند در گذشته هم چنین گزارش

یی ناشناخته نبوده و نیسـت، امـا نشینی پدیدهها، حاشیهبر آن
ای کـه انتشار این گزارش یک روز پس از سـخـنـان خـامـنـه

نشین ها را در دیگر کشورها مورد نـکـوهـش وضعیت قبرستان
کشد. در گـزارش های فراوانی را پیش میدهد، سؤالقرار می

بـاره، ازجـمـلـه آمـده اسـت:"مـاجـرای خبرگزاری مهر دراین
نشینی در شهرهای مختلف ایران روایت مشابهی است، حاشیه

ای جایی که مشکالت مختلف، محالت را به جزایر دورافـتـاده
های اجتماعی هستند. فقر، تبدیل کرده که مستعد انواع آسیب

فساد، بیکاری، جرائم مختلف و اعتیاد هرکدام در زیـرپـوسـت 
نشینی جای خـود را بـاز کـرده اسـت؛ در مـحـالت حاشیه
های مختلـفـی از شود در چندین ساعت پردهنشین میحاشیه

۵ادامه  در صفحه  
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۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه   ۱۳

»اسالم سیاسی«ادامۀ  گفتاری در باب ادامۀ  گام های دولت ائتالفی شیلی

 برگزار شد، اعالم کرد که دولت کمونیست شیلی در کنگرٔه بیست
ً
اکثریـت “وپنجم حزب که اخیرا

ای را که بر پایٔه آن در انتخـابـات دو توجهی از برنامهمیشل باچله توانسته است بخش قابل”  نوین
سال پیش شرکت کرده و پیروز شده بود، عملی کند. از دیگر دستـاوردهـای جـدیـد دولـت تـازه 

جای نظام انتخاباتی به”  تناسبی“ تر توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد نظام انتخاباتی عادالنهمی
به یادگار مانده از زمان دیکتاتوری پینوشه، تصویب قانون احزاب سیاسی، ایجـاد یـک سـازمـان 

ای خدمات انتخاباتی مستقل، حذف سود در بخش آموزش در سراسر کشور، برقراری ساختار تازه
هـا برای حرفٔه آموزش (تربیت استاد) در مؤسسات آموزش عالی، تأمین آموزش رایگان بـرای ده

، تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی به سـود ” وزارت زنان و برابری جنسیتی“ هزار دانشجو، ایجاد 
کارگران محلی، و اجرای اصالحات مالیاتی. در حال حاضر نیز بحث و مذاکره دربارٔه قانـون کـار 

ای دربارٔه اجازٔه سقط جنین (انداختن بچـه در جریان است. همچنین، در اسفندماه گذشته الیحه
پیش از تولد) در سه مورد خاّص در مجلس مطرح و پس از بحث و گفتگوهای داغ بـه تصـویـب 
رسید. این سه مورد عبارتند از: تجاوز به عنف، زمانی که ادامٔه حاملگی جان مادر را تهدید کند، و 
 با اشـاره 

ً
زمانی که رشد جنین متوقف شده باشد و امکان زنده ماندن آن نباشد. میشل باچله اخیرا

جا مانده از دیکتاتوری پینوشه، خواسـتـار اصـالح ناپذیر بهبه قانون سقط جنین خشک و انعطاف
قوانین و مقررات بهداشت عمومی شده بود. الیحٔه جدید در مرحلٔه بعدی به مجلس سنا فرستـاده 

رغم مخالفت پرسروصدا و سفت و سـخـت سـنـاتـورهـای رود که در آنجا، بهشود و امید میمی
کار کاتولیک، اکثریت هوادار دولت بتواند آن را به تصویب نهـایـی بـرسـانـد و یـکـی از محافظه
های دیرینٔه زنان کشور را به صورت قانونی جدید تحقق بخشد.خواست

یرمو تیلیه، صدر حزب کمونیست شیلی، در کنگرٔه اخیر حزب، دولـت بـایـد در دو به بیان گی
ای را که تا کنون انجام داده است تثبیت و تـحـکـیـم سال آینده همٔه تغییرهای مثبت و مترقیانه

کند و برای رعایت هرچه بیشتر حقوق اجتماعی و جلوگیری از نقض آنها بکوشد. البته ایـن کـار 
گرا در شیلی هنوز قوی هستند و در برابر هر ابتکار و آسانی نخواهد بود چون که نیروهای راست

کنند.ای که باشد، مقاومت میطرح مترقی در هر زمینه
ماندٔه دولت کنونی در در دستور کار اسـت، در میان کارهای عمدٔه دیگری که در دو سال باقی

توان به این موارد اشاره کرد: اصالحات بیشتر در زمینٔه تأمین اجتمـاعـی و بـازنشـسـتـگـی، می
تصویب قوانینی در حمایت از سالمندان، بهبود نظام بهداشت و درمان عمومی، و تدوین قـانـون 

زودی روند بحث و بررسی همگانـی اساسی جدید. دو ماه پیش خانم باچله اعالم کرد که دولت به
و سراسری پیرامون مواد قانون اساسی تازه را که جایگزین قانون اساسی کـنـونـی (یـادگـار دورٔه 

توانند نـظـر های سیاسی کشور میشود آغاز خواهد کرد. همٔه شهروندان و حزبدیکتاتوری) می
خودشان را آزادانه بیان کنند و نهادی که ویژٔه این کار ایجاد خواهد شد، همٔه نظرهای دریـافـت 

بندی خواهد کرد. خوِد همین واقعیت که تدوین قانون اساسی جـدیـدی در شده را بررسی و جمع
شود که تا چهار یا پنج سـال دستور کار دولت است، پیشرفتی واقعی و گامی به جلو محسوب می

کرد. رفیق تیلیه در سخـنـان خـود در کس امکان چنین کاری را حّتٰی تصّور هم نمیپیش، هیچ
هایمان به پیش بـرویـم تـا نـظـام نـاعـادالنـٔه ما باید به اتکای قّوت اندیشه“ کنگرٔه حزبی گفت: 

کنده از دموکراسی، برابری، و عدالت اجتماعی جایگزین کـنـیـم...  نولیبرالی کنونی را با نظامی آ
”برای دستیابی به این هدف، ما باید به تحکیم و تقویت ائتالف دولتی ادامه دهیم.

های اخـیـر اند که در ماهجمهور باچله بودهترین پشتیبانان رئیسقدمها تا کنون ثابتکمونیست
اند راستی تمام تالش خود را به کار بستههای دستپیوسته مورد حملٔه مخالفان بوده است. رسانه

اعتبار کنند و به حیثیت او لطمه بزنند تا از این راه بتوانند کل ائتالف دولتی جمهور را بیکه رئیس
را زیر ضربه بگیرند و در موقعیت ضعیفی قرار دهند.” اکثریت نوین“

هـا و ها، روند قانونی مجازات کسانی کـه مسـئـولـیـت شـکـنـجـهدر کنار همٔه این دگرگونی
ولو به آهستـگـی. رود،اند همچنان ادامه دارد و به پیش میکشتارهای زمان دیکتاتوری را داشته

ت اثبات دست داشتن آنها در شکنـجـٔه 
ّ
در خبرها بود که محکومیت دو افسر نظامی سابق، به عل

) شد، از دو سـال بـه چـهـار ۵۲(اسفند ۱۹۷۴پدر خانم باچله که منجر به مرگ او در ماه مارس 
ساز و خـوانـنـدٔه نـامـدار سال افزایش یافت. پیگیری مجازات قاتالن ویکتور خارا، شاعر و آهنگ

انقالبی و عضو حزب کمونیست شیلی که پس از کودتا شکنجه و تیرباران شد، نیـز هـمـچـنـان 
 دادگاهی در فلوریدای آمریکا، یک افسر نظامی پیشین را کـه اکـنـون سـاکـن 

ً
ادامه دارد. اخیرا

آمریکاست مسئول قتل ویکتور خارا دانست. تالش برای بازگرداندن این شخص بـه شـیـلـی و 
محاکمه در آن کشور ادامه دارد.

کرد. در لیبی و سوریه، اوضاع به صورتی دیـگـر پـیـش 
رفت که در هر دو مورد، مداخـلـٔه نـیـروهـای خـارجـی 

ای داشت. رژیـم مـعـّمـر کنندهامپریالیستی نقش تعیین
قذافی در لیبی با دخالت نظامی مسـتـقـیـم نـیـروهـای 
آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی سرنگون و خود قـذافـی 

ترین شکلی کشته شد. از آن زمان بـه بـعـد نیز به فجیع
یی کشـور های قبیلهسروسامانی و مناقشهآشفتگی و بی

را در بر گرفته است و زندگی مردم عادی در عمـل فـلـج 
شده است. در سوریه، دولت بشار اسد در رسـیـدگـی بـه 

های دموکراتیک مردم معترض تعلل و کوتـاهـی خواست
کرد و حّتٰی با مقابلٔه خشن با آنها دست زد. بـالفـاصـلـه 

ویژه نیروهایـی کـه بـا پـول و گرا، و بهنیروهای اسالم
تسلیحات عربستان سعودی تأمین و تجهیز شده بودنـد، 
از فرصت استفاده کردند و مسیر اصالحات دموکراتیکی 

کل تغییر دادند و سـوریـه را که مردم خواهان آن بودند به
های نظامی کردند که هنوز هـم ادامـه را درگیر مناقشه

دارد. در الجزایر، عراق، کویت، مراکش، عمان و حـّتـٰی 
در عربستان سعودی نیز تظاهرات کوچک و بزرگـی رخ 

داد که به دالیل گوناگون به نتیجٔه مطلوب نرسیدند.
مشـتـرک بـود،  ”بهار عرب“آنچه در همٔه رخدادهای 

های نارضایتی اجتماعی مانند بیکاری، فقر، فساد زمینه
اجـتـمـاعـی -های اقـتـصـادیدولتی، و اجرای سیاست

ریاضتی در کشورهای یاد شده بود. نقطٔه مشترک دیگر، 
گـیـری از بسیج نیروهای اسالم سیـاسـی بـرای بـهـره

های مردمی و به دست گرفتن کـنـتـرل اوضـاع خیزش
ای کـه در هـمـٔه آن های اعتراضی اّولیـهبود. جنبش

اجتماعـی -کشورها با خواست اصالحات عمیق سیاسی
هـایـی دمـوکـراتـیـک، به راه افتاد، در اساس جـنـبـش

آمیز بودند. اگرچه نیروهـای اسـالم سکوالر، و مسالمت
های اّولیه حضور داشتند، اّمـا بـر سیاسی در آن جنبش

هـای دیـکـتـاتـوری و ها که حکومت رژیـمروی جنبش
خودکامٔه فاسد، نولیبرال، و در برخـی از مـوارد هـوادار 
امپریالیسم را هدف قرار داده بودند، کنترلی نداشتند. اّما 

یـی  های گستردٔه تـودهخأل سیاسی ناشی از نبود سازمان
ـت آن، 

ّ
نیروهای دموکراتیک سکوالر و چـپ (کـه عـل

ت و خشن همان رژیمسرکوب
ّ

ها بـود) ایـن های درازمد
گرایان داد که ابتکار عمل را به دست فرصت را به اسالم

بگیرند در حالی که نیروهای سکوالر و چپ هنوز فرصت 
دهی نیافته بودند و آمادٔه رقـابـت بـا کافی برای سازمان

گرایان نبودند. یکی از بهترین و شاید نـخـسـتـیـن اسالم
خودمان در ۵۷های این روند را در انقالب مردمی نمونه

ـکـای ایران می
ّ
توان دید که نیـروهـای اسـالمـی بـه ات

غان اسالمی و مسجدها، توانستـنـد شبکه
ّ
های بزرگ ُمبل

های گسترده و دموکراتیک مردمی را در رهبری اعتراض
دست بگیرند، در حالی که رهبران نیروهای سـکـوالر و 

ها بودند یا در تبعید.چپ یا در زندان
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های دولت ائتالفی شیلی گام

در راه زدودن میراث 

گین پینوشه زهرآ

ترین حزب شیلی یعنی دموکرات بوده است. در ائتالف تازه، که در آن بزرگ
رو بیشترین نـمـایـنـدگـی را دارد، عـالوه بـر حـزب های میانهمسیحی

سوسیالیست خانم میشل باچله و چند حزب و شخصـیـت دیـگـر، حـزب 
سال دیکتـاتـوری ۱۷رغم آنکه طی کمونیست شیلی نیز شرکت دارد که به

ها و تلفات زیادی متحّمل شده است، اکنون شش نمـایـنـده پینوشه لطمه
در کنگرٔه شیلی (شامل مجلس نمایندگان و سـنـا) دارد. دو تـن از ایـن 

یو و کارول کاریوال از رهبران دانشـجـویـی نمایندگان پارلمانی، کامیال واله
های گستـرده بـا ، اعتراض۹۰پیشین هستند که پنج سال پیش، در سال 

خواست آموزش عالی غیرانتفاعی و پایان دادن به نابرابری مفرط در جامعٔه 
را را رهبری کردند. نـظـام راستی سباستَین پینیهشیلی در دورٔه دولت دست

ی به
ّ
ت غیرعادالنه بوده است. دانشآموزشی شیلی به طور کل

ّ
آموزان و شد

های آمریـکـای التـیـن ها و دانشکدهدانشجویان پولدار به بهترین مدرسه
هـای دولـتـی دسترسی دارند، ولی محصالن فقیر مجبورند بـه مـدرسـه

شود. یـکـی ای بروند که بودجٔه کافی در اختیار آنها گذاشته نمیویرانهنیمه
گرای شیلی در همان زمـان، جـیـورجـیـو دیگر از رهبران دانشجویی چپ

جکسون بود که اکنون به عنوان نمایندٔه مستقل، حزب خودش را ایـجـاد 
کرده است.

ت رسوایی
ّ
 های فساد مالی پیرامون معاملهامروزه به عل

ً
هایی که ظـاهـرا

اند، بـه حـیـثـیـت و پسر و عروس خانم میشل باچله در آنها دست داشته
موقعیت شخصی او صدمٔه زیادی وارد شده است. اگرچه خـود او هـیـچ 

برانگیز نداشته است، ولـی بـه خـاطـر رابـطـٔه ارتباطی با این موارد سؤال
های اش با این دو نفر، به حیثیت او لطمه وارد شده است،.رسانهخانوادگی

اند. نتیجـٔه اند و او را هدف قرار دادهگرا هم فرصت را غنیمت شمردهراست
ـی این وضع، بی

ّ
عالقگی فزایندٔه مردم به سیاسـت و یـک احسـاس کـل

 سیاستمداران بوده اسـت. بـا وجـود ایـن، حـزب 
ّ

نارضایتی نسبت به کل

۱۳ادامه  در صفحه 

شیلی نخستین کشوری در آمریکای التین بود که الگوی اقتصادی نولیبرالـی 
به او و مردمش تحمیل شد. دیکتاتوری نظامی پـیـنـوشـه کـه دولـت قـانـونـی 

با کودتای نظامی سرنـگـون کـرد، ۱۳۵۲جمهور سالوادور آلنده را در سال رئیس
سازی همه و هرچیز را، از خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش امکان خصوصی

و برق و گاز، فراهم آورد. حّتٰی امروزه، که بـیـسـت و گرفته تا بازنشستگی و آب
ت، گذرد، قراردادهـای کـوتـاهشش سال از پایان دورٔه دیکتاتوری پینوشه می

ّ
مـد

های کار طوالنی، و دستمزدهای کم همچنان در جامعٔه شیلی رواج دارد. ساعت
های مثبتـی در در شیلی از میان نرفته و زنده است، و عامل دگرگونی”  چپ“ اّما 

جامعٔه شیلی است که اکنون در جریان است.
جمهوری میشل باِچله (از سـال نخستین دولت ائتالفی چپ میانه به ریاست

) چند قانون مشخص را برای بهبود وضعیت وخیمی کـه بسـیـاری از ۸۹تا ۸۵
کارگران در آن قرار داشتند، به تصویب رساند. بد نیست یادآوری شود کـه خـانـم 

هایی که آلنده را سرنـگـون کـرده باِچله دختر ژنرال آلبرتو باِچله است که با ژنرال
بر اثـر ایسـت ۱۳۵۳های فراوان، در سال بودند همراهی نکرد و پس از شکنجه

های دولت میشل باِچله، برقرار کردن بیمٔه درمانی قلبی درگذشت. از دیگر اقدام
رایگان برای سالمندان، و آغاز اصالح خدمات بازنشستگی بود. مطابـق قـانـون 

درصـد از ۶۰جدیدی که آن دولت تصویب کرد، حداقل حقوق بازنشستگی برای 
نظر از اینکه پرداخـتـی آنـهـا بـه بـه درآمدترین بخش جمعیت کشور، صرفکم

، دولـِت خـانـم ۸۵صندوق بازنشستگی چقدر بوده است، تضمین شد. در سال 
باِچله قانونی را برای حمایت از شاغالن قراردادی به تصویب رساند کـه شـامـل 

قـانـون ۸۸میلیون کارگر و کارمند شد. این دولت در تابستان سـال ۱٫۲حدود 
را تنظیم کرد که مطابق آن، دستمزد و حقوق برابر به ازای کار ”  برابری پرداخت“ 

نظر از جنسیت، تضمین شد. در آن دورٔه دولـت برابر در بخش خصوصی، صرف
آموزان دبیرستانی دست به های چپ در اکثریت نبودند، دانشائتالفی، که حزب

ای زدند و خواستار اصالحاتـی در نـظـام آمـوزشـی تظاهرات اعتراضی گسترده
ها، پایـان دادن بـه کـار مـدارس شدند، از جمله: لغو امتحان ورودی و شهریه

هـا، انتفاعی و خصوصی، و غیره. نماد نولیبرالیسم در بخش آموزش در آن سـال
های آموزشی انتفاعی با حمایت مالی دولـت، و صـدهـا گونٔه مؤسسهرشد قارچ

دانشگاه خصوصی بود که کیفیت آموزشی پایینی داشتنـد و مـدرکـی هـم کـه 
(نامی که به خاطر ” هاپنگوئن“ارزش بود. تظاهرات گستردٔه دادند در عمل بیمی

آموزان به این جنبش اعتراضی داده شـد) دولـت را اونیفورم سیاه و سفید دانش
آموزان گردن بگذارد، مثل دادن های دانشمجبور کرد که به شماری از خواست

آموزانی که بضاعت کافی نداشتند، یا کـاهـش وآمد رایگان برای دانشبلیت رفت
ها. تظاهـرات آن سـال از حـمـایـت نام برای امتحان ورودی دانشگاهپول ثبت

های معلمان، و بسیاری از پدران و مادران نیز برخوردار بـود دانشجویان، اتحادیه
هایی دارند. نوجوانان و جوانان شـرکـت و به همه نشان داد که جوانان چه توانایی

فقط در سانتیاگو بلکه در ها را، نهها، تعداد زیادی از مدرسهکننده در آن اعتراض
بیشتر شهرهای بزرگ کشور، به اشغال خود درآوردند.

اکـثـریـت “ میانه به نام -های چپ و چپای از حزبدو سال پیش ائتالف تازه
تشکیل شد که میشل باچله را به عنوان تنها نامـزد خـود در انـتـخـابـات ”  نوین

ریاست جمهوری معرفی کرد. ائتالف تازه در انتخابات سراسری هر دو مـجـلـس 
جـمـهـوری، (نمایندگان و سنا) پیروز شد و خانم باچله نیز در انتخابـات ریـاسـت

جـمـهـوری بـرگـزیـده شـد. سرانجام در مرحلٔه دّوم با اکثریت خوبی به ریـاسـت
دهندگان همیشه بسـیـار بـاال موقعیت و مقام شخصی خانم باچله در میان رأی
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ادامه رویدادهای ایران ...

دیگر کشورها، ضمن سخن راندن از کسرِی بودجه، نبوِد اعتبـارات 
دلیِل افکار سوسیالیستی اجازٔه و تأمین نبودِن منابع مالی،از اینکه به

ورود بخش خصوصی به سیستم درمانی کشور را [نتوانسته] فراهم 
آورد ابراز نارضایتی کرد.

رسد وزیر بهداشت در این عـرصـه دارد نـعـل وارونـه نظر میبه
طرف درصدد القای این نکته است کـه سـیـسـتـم زند. او ازیکمی

درمانِی ایران بر مبنای افکار سوسیالیستی است، و از سوی دیـگـر 
دلـیـل سعی دارد مشکالت موجود در سیستم درمانی کشـور را بـه

بـزنـد. فعالیت در این عـرصـه جـااجازه نداشتِن بخش خصوصی به
 پس از درگذشت عباس کیارستمی، بار دیگر سیستم درمـانـی 

ً
اتفاقا

شدت زیر سؤال رفت. رویداد تلخ درگذشِت عباس کـیـارسـتـمـی به
هـا در اخـتـیـار ترین بخشنشان داد که سیستم درمانی در کلیدی
 بخش خصوصی بوده و هست، و حادثه

ً
های مـکـرری کـه اخـیـرا

اند، دلیل بر وجوِد سیستمی است کـه در آن نـقـِش گزارش شده
رنگ و نقش بخش خصوصِی سودجو، برجستـه و رو بـه دولت کم

افزایش بوده و امر حیاتِی نظارت بر آن در حدی بسـیـار نـازل قـرار 
همراه داشته و  خواهد داشـت. بـرای بار بهدارد، که نتایجی فاجعه

اکنون در اکثر کشورهای اروپایی سیستم یادآوری باید گفت که، هم
شود. در سـیـسـتـم وسیلٔه دولت اداره، نظارت و اجرا میدرمانی به

درمانی کشورهای اروپایی خدمات درمانی رایگان برای تمامی افراد 
داری شناخته های سرمایهمهیا شده است. اکثر این کشورها با نظام

دلـیـل ای در این کشورها، بـهچنین سیستم درمانیاند. وجوِد شده
هـای هـای حـزبوجود افکار سوسیالیـسـتـی قـوی و فـعـالـیـت

کمونیست، سوسیالیست، دمکرات و نیروهای مترقی بوده است که 
اکنون مجبور کرده این سیـسـتـم را ها را در گذشته و هماین دولت

اجرا کند، و همچنین نسبت به هرگونه تعللی در ایـن امـر حـیـاتـِی 
کنند. سیستم درمـانـی دهند و اخطار میمردم، همواره هشدار می

شـده و سیلـٔه بـخـش خصـوصـی اداره مـیطوِرعمده  بهایران به
جامانده در هایی بهشود. زمینهاکنون هم بر همان روال اداره میهم

 از این سیستم ـ ازجمله طرح
ً
های اجرانشدٔه بیمٔه همگانی که اتفاقا

سوی وزیر بهداشت اعالم شد اما در حد حرف بـاقـی مـانـد ــ در 
طورکامل اجـرا واقعیِت امر ریشٔه سوسیالیستی داشته، و چنانچه به

بود.  شد، از نقاط بسیار مثبت و قوی سیستم درمانی کشور میمی

رکوِد اقتصادی، بیکارِی فزایـنـده، و بـیـشـتـر شـدِن 
فشارها بر کارگران میهن

،  مصاحبـه یـی در ارتـبـاط بـا ۱۳۹۵مردادماه ۶نشریٔه آرمان، 
گـِر وضعیت کارگران، با محسن ایزدخواه، که او را به عنوان تحلـیـل

هـایـی مسائل کارگری معرفی می کند، دارد که در بر دارندٔه نـکـتـه
جالب اسـت. "آرمـان"، در تـوضـیـحـی دربـارٔه ایـن مصـاحـبـه 

نویسد:"معضِل رکود مدت زیادی است که در اقـتـصـاد ایـران می
دهد؛ رکودی که ابتدا در قسمت کالن اقتـصـاد شـکـل جوالن می

های اقتصادی، ازجمله مسکـن و گرفت و امروزه بسیاری از بخش
اند و در این مدت کارگران شاغل در بورس تحت تأثیر آن قرار گرفته

های مختلف اقتصادی بیش از هر قشر دیـگـری تـاوان ایـن حوزه
اند." محسن ایزدخواه در جواب به ایـن سـؤال رکود را پرداخت کرده

که، "رکود اقتصادی تا چه اندازه زندگی کارگران را تحت تأثیـر قـرار 
ویژه در ایـران گوید:"در شرایط رکود اقتصادی، بهداده است؟"، می

های اقتصادی به سـمـت کـنـد که با تورم توأم شده است، فعالیت
درصد ۷۰حاضر بیش از که درحالطوریکند، بهشدن میل پیدا می

های صنعتی یا تعطیل هستند و یا در بـهـتـریـن ها شهرککارخانه
کنند. وقـتـی رکـودی شرایط با کمتر از ظرفیت موجود خود کار می

گـذاری از بـیـن عمیق در یک جامعه ریشه بدواند، امکان سرمـایـه
دهـد و رود و پیش از هر چیزی اشتغال را تحت تأثیر قـرار مـیمی

شـود. بـا های جامعه تبدیل میترین دغدغهبیکاری به یکی از مهم
هـای تـریـن بـخـشنگاهی به وضعیت مسکن که یکـی از مـهـم

شویم کـه از مـیـان حـدود دو زایی است، متوجه میاقتصادی کشور در زمینه اشتغال
انـد. ها در تنگنای بیکاری قـرار گـرفـتـهدرصد آن۶۰میلیون کارگر ساختمانی، بیش از 

شـکـل اند، اما رکـود بـهبااینکه مسئوالن تسهیالتی هم برای حوزه مسکن درنظر گرفته
سازی هم نفوذ کرده است."افسارگسیخته حتی به صنایع زیردستی ساختمان

هایی دیگر در ارتباط با پرداخت نشـدِن حـق در ادامٔه این مصاحبه، از ایزدخواه سؤال
بیمٔه کارگران از سوی کارفرمایان، حداقِل دستمزِد [سال]، تواِن کارفرمایان در پـرداخـِت 

های دولت در مورد مهاِر تورم، و خـروج از [دستمزدهای] باالتر به نیروی کار، سیاست
ای ایزدخواه همراه بـوده اسـت. های کلیشههایی شده است که با جوابرکود هم سؤال

ای دیگر هایی از گونهساخته، جوابهای کارگری دولتدلیل نزدیکی ایزدخواه با محفلبه
نباید از او انتظار داشت. موضوع مهم در این مصاحبه این بود که درهرصورت ایزدخواه از 

های آنان رونمایی کرده است. ایزدخواه بـاایـنـکـه در ایـن وضعیت کارگران و نارضایتی
اصطالح "جامعٔه" کارگری را تشریح کند، اما در هـمـان کند وضعیت بهمصاحبه سعی می

چالش کشـیـده نشـونـد.         های دولت کنونی بهکند از این رهگذر سیاستحال تالش می
گوید:"ازنظر مقررات، او  دربارٔه پرداخت نشدِن حق بیمٔه کارگران از سوی کارفرمایان، می

هـا بـه کار هستند و حق بیمه آنهای تولیدی و خدماتی مشغول بهافرادی که در کارگاه
طور خودکار و غیرارادی از کار که بهسازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است، درصورتی

توانند در شوراهای حل اختالف کارگاهی اقامه دعوا و شکایـت داشـتـه اخراج شوند، می
توانند از سازمان تأمین اجتماعی َحَسـِب اثبات برسد، میها بهباشند و چنانچه ادعای آن

ای خود، بیمٔه بیکاری دریافت کنند." او دربارٔه حداقل دستمـزِد [سـال] نوع سوابق بیمه
کـنـنـد، وکیِف تعیین حداقل دستمزد ارائه مـیهایی که از کمکارگران، با اشاره به تعریف

فقر فاصله دارد." و در شده توسط نیروی کار با خطکند که،"دستمزد دریافتاعتراف می
هـای] بـاالتـر، جواب به سؤال دربارٔه تواِن کـارفـرمـایـان بـرای پـرداخـِت [دسـتـمـزد

هـا گوید:"اگر ما قصد دفاع از حقوق نیروی کار را داریم، در ابتـدا الزم اسـت دولـتمی
های کالن اقتصادی خود [را] بهبود بخشند. اگر مسـئـوالن بـتـوانـنـد رونـق سیاست

گـذاری را افـزایـش دهـنـد، وجود آورند و سرمایهاقتصادی ایجاد کنند، رشِد اشتغال به
شود و کارفرمایان هم از تولیـِد خـود سـود زایی فراهم میطوِرطبیعی موجبات اشتغالبه

دهد که طبقـٔه کـارگـر ایـران بـا برند." مصاحبٔه ایزدخواه بار دیگر نشان میبیشتری می
افتاده، دستمزدهـای پـایـیـن، های عقبمشکِل بیکاری، تعطیلِی مراکز تولیدی، حقوق

اندازی که در افق آن پرتویی از امید بـه حـِل رو بودن با چشمنداشتِن امنیِت شغلی و روبه
کـنـد. وپنجـه نـرم مـیشود، همچنان دستهای حیاتی در آن مشاهده نمیاین معضل
ها اشاره شد از طرف نیروهایی کـه فـعـال هایی که در باال بدانگاهِی مشکلیادآورِی گه

هـای های دولتی و حـکـومـتـی در تشـکـلهای محفلشوند و مهرهکارگری نامیده می
ها و مشـکـالت رساند که چالشاثبات میساخته هستند، این واقعیت را بهکارگری دولت

های امنیتی نزد حکومتیان با حساسیت کـامـل پـیـگـیـری کارگران نیز همراه با نگرانی
شوند.می

فقیههای رژیم والیتمبارزٔه فرهنگیان کشور برضِد سیاست
رغـم هـمـه های اخـیـر، بـههای رژیم در سالمبارزٔه فرهنگیان کشور برضِد سیاست

های امنیتی، همچنان ادامه داشته است. وضـعـیـت دشـوار زنـدگـی فشارها و سرکوب
ها تـأخـیـر، نـبـوِد فقر، دریافت دستمزد با ماههای زیِر خطفرهنگیان کشورمان، حقوق

هـای درمـانـی کاری، نداشتن بیمه درمانی یا بیـمـهامنیت شغلی، دریافت نکردِن اضافه
های دیـگـر زحـمـتـکـشـان هایی همسان با مشکلدیگر، دشواریعبارتنامناسب، و به

های هایشان را ناگزیر ساخته تا پیامدهای اجرای سیاستکشورمان، فرهنگیان و خانواده
شان تـجـربـه وپوستسازی و آزادسازِی اقتصادی را روزمره با گوشتمبتنی بر خصوصی

کنند.
، در بررسی وضعیت فـرهـنـگـیـان، مشـکـالت و ۱۳۹۵مردادماه ۶خبرگزاری ایلنا، 

نویسد:"پیشینه و سابـقـٔه های اجتماعی در این قشر، ازجمله میهای رشد اعتراضزمینه
] و ۱۳۷۰[۷۰دهد که این اعتراضات از دهٔه اعتراضات فرهنگیان بازنشسته، نشان می

زمان با اعتراضات شاغالن این وزارتخانه آغاز شد و همچنان قصٔه پرغصٔه این قشر و هم
اند، شان ادامه دارد؛ در هر جایی که توانستهها نسبت به وضعیت معیشتابراز ناراحتی آن

اند تا گوش شنوایی پیدا کنند؛ از تجمع مقـابـل مـجـلـس شـورای دست به اعتراض زده
های نهـم و دهـم وبودجه. در دولتاسالمی گرفته تا ریاست جمهوری و سازمان برنامه

تجمعات این قشر همچنان ادامه داشت، اما با برخوردهای تندوتیز نـیـروی انـتـظـامـی 
 رو میروبه

ً
شد؛ در دولت یازدهم اما با باز شدن فضا برای انتقاد، این تـجـمـعـات مـکـررا

های خـود مقابل مجلس شورای اسالمی تکرار شد و نمایندگان هر از چندگاهی در نطق
کردند، اما درنهایت شاهد اقدام عملـی بـرای در مجلس به مشکالت این قشر اشاره می

این مشکالت نبودیم."            " سروسامان دادن به
خبرگزاری ایلنـا در ادامـٔه بـررسـی وضـعـیـت وخـیـم اقـتـصـادی فـرهـنـگـیـان، 

هاست در تـأمـیـن نویسد:"[فرهنگیان] مدتمی
۶ادامه  در صفحه  های زندگی و معاش خود با مشکل مواجـه هزینه
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نامند، زندگی می ”کمربند بینوایی“ای که آن را بزرگی مثل بیروت، در منطقه
در عراق نیز به طور عمده از مناطق فقیـرنشـیـن  ”صدر“کنند. دارودستٔه می

کند.گیری میشهرک صدر در اطراف بغداد سرباز
شود. پس از مرگ جمال عـبـدالـنـاصـر، در مصر نیز همین روند دیده می
های سکوالر دورٔه پیشین را پـیـشـه کـرد. رژیم انور سادات دوری از سیاست

هـای ”مدرسه“های های عربستان سعودی به تأمین هزینٔه ایجاد شبکهپول
های اسـالمـی در گیری انجمنهای ابتدایی و متوسطه و شکلدینی در رده
ها دانشجویانی را به آموزان و دانشجویان کمک کرد. این انجمنمیان دانش

ای از شـدهکردند کـه تصـویـر مـبـهـم و تـحـریـفخود جلب و جذب می
های چپ داشتند و در نتیجه به آن بدبیـن شـده بـودنـد. بـه ایـن سیاست

را آمـوزش  ”زندگـی خـالـص اسـالمـی“دانشجویان در اردوهای تابستانی 
ها، در جـّوی کـه های اسالمی برای اینکه در دانشگاهدادند. این انجمنمی

ای بـه دسـت آورنـد، ها هنوز نفوذ داشتند، بتوانند حمـایـت گسـتـردهچپ
هـای مصـر را برای بحرانی که دانشگـاه ”های اسالمیحلراه“اصطالح به

هـای روزمـّرٔه دادند. برای مثـال، یـکـی از مـعـضـلفراگرفته بود ارائه می
سروسامانی و ناکارآیی آنها بود.وآمد و بیدانشجویان شلوغی وسایل رفت

خصوص برای زنان و دختران مشـکـل بـود چـون در ایـن این وضع به
این معضـل،  ”حل اسالمیراه“گرفتند. وآمدها مورد اذیت و آزار قرار میرفت

هایی بـود کـه بـرای بوسجدا کردن زنان و مردان و جا دادن آنها در مینی
وآمـد جـا افـتـاد، همین منظور خریداری شده بود. وقتی که این شیؤه رفـت

گرایان استفاده از آن را فقط به زنانی که حجاب و روبـنـده داشـتـنـد اسالم
هـا را بـوسمحدود و منحصر کردند و بقیه حق سوار شدن به ایـن مـیـنـی

 ”اسالمی“وآمد، پاسخ نداشتند. به این ترتیب، اختصاصی کردن وسایل رفت
به یک مسئلٔه اجتماعی و قرار دادن زنان و دختران دانشجو در وضعیتی بود 

ای نداشتند جز آنکه حجاب اجباری اسالمی را رعایت کنند تا بتوانند که چاره
های مشابهی نیز بـرای دیـگـر وآمد کنند. روشبا وسایل نقلیه در شهر رفت

های جداسازی زن و مرد به کار گرفته شد. به طور خالصه، ترکیبی از شکل
خدمات اجتماعی و دستورهای اخالقی (نهی از منکر و امر به معروف) برای 

های اسالمی به کار برده شد و چیزی نگذشت که های انجمنپیشُبرد برنامه
 ”دموکـراسـی“در مقابل فریادهای  ”الله اکبر“در تظاهرات دانشجویی شعار 

ها به نـیـروی غـالـب گرایان در دانشگاهظاهر شد. پس از چند سال، اسالم
نشینی واداشته شد.به عقب ”چپ“تبدیل شدند و 
ها بود که به کمک عربستان سعودی و از راه تقویت و تـأمـیـن با این شیوه

شـدنـد، یی که از سوی عربستان هدایت مـی”ُعلما“ها و مالی چنان انجمن
خواهان گرفته شد. در تهاجم طور کلی ترقیابتکار عمل از نیروهای چپ و به

، عربستان سعودی از راه بسـیـج لشـکـری بـزرگ از ۱۳۶۰بعدی در دهٔه 
خارجی، که از حمایت مالی و تجهیزاتی و تسـلـیـحـاتـی  ”جهادی“نیروهای 

خوبی برخوردار بودند، در اجرای طرح آمریکا به منظور فروپاشاندن انـقـالب 
بازی کرد.کنندهافغانستان نقشی تعیین

اسالم سیاسی و انقالب ایران
ویـژه انـقـالب و بـه۱۳۵۰اگرچه زمینٔه رخدادهای ایران در اواخر دهٔه 

تفاوت چشمگیری با وضعیت افغانستان داشت، ولی آمریکا مصـّمـم ۱۳۵۷
به دخالت مستقیم و غیرمستقیم در رویدادهای ایران بود تا برای مقابـلـه بـا 

گـرایـان در نیروهای چپ و از راه منزوی کردن آنها، نقشی را بـرای اسـالم
مقابل نیروهای چپ تأمین و تضمین کند. در روند مبارزاتی که سرانجـام بـه 

انجامید، جوانان و کارگران متشکل نقش برجسـتـه و ۱۳۵۷پیروزی انقالب 
گـیـری گیری و اوجای بازی کردند. این نیروهای چپ بودند که شکلعمده

هـای یـی سـالهایی را آغاز کردند که در نهایت به تظاهـرات تـودهاعتراض
های کارگری فرارویید که کشور را در بر گرفت. آغاز اعتصاب۱۳۵۷و ۱۳۵۶

واقـع کـمـر های آخر حکومت سلطنتی بود که بـههای سیاسی در ماهبا خواست
۵۷رژیم سلطنتی را شکست. کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در تابستـان 

آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در نتیجه ضربٔه سنگینـی بـه درآمـد و 
ت

ّ
هـا، ایـنـکـه مـوج گیری اعتـراضاقتصاد کشور وارد آمد. آمریکا به خطر شد

کرد، و ایـنـکـه گیرندٔه انقالب داشت نیروهای چپ را تقویت میعظیم و قدرت
ی باشد، واقف بود.”موفق“حل توانست در مقابله با این روند راهاسالم می

ای نسـبـت بـه در آن شرایط، نیروهای اسالمی از یک لحاظ برتـری عـمـده
عـلـیـه ۳۲مرداد ۲۸نیروهای چپ داشتند. در بیست و پنج سالی که از کودتای 

ق می
ّ

گذشت، شاه هرگونه تالش نیروهای چـپ بـرای دولت قانونی دکتر مصد
های مخالف را، و دهی علنی را در هم کوبیده بود و فعالیت همٔه حزبسازمان

رغـم ایـن ایران را، غیرقانـونـی اعـالم کـرده بـود. بـهپیش از همه حزب تودهٔ 
ها و شـهـرهـا و های ایجاد شده برای چپ، مسجدها در همٔه محلهمحدودیت

هـایـی کردند. مسجدها در زیر حکومت شاه به محـلروستاها آزادانه فعالیت می
یابی مخالفان، و روحانیون تبدیل شدند برای گرد هم آمدن، پناه آوردن، و تشکل

دادند. پول تّجار و بازاریان ثروتـمـنـد نیز خود را رهبران جنبش مردمی نشان می
که پیوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به این روند کمک کرد و مسـجـدهـا بـه 

ای تبدیل شدند.رسمی جنبش مخالفان در هر محلههای نیمهستاد
در چنین وضعیتی، آمریکا به سوی نیروهای اسالمی روی آورد و مـذاکـره بـا 
آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود کـه بـه 

گیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است کـه قدرت
ژنرال الکساندر ِهیگ، فرماندٔه عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تـا 

گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایـران را سـرعـت با اسالم
بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کـرده بـود و ایـن 
نیروهای اسالمی بودند که توان تشکیالتی کافی را برای پر کردن این خـأل در 

های جنبش انقالبی داشتند. در واقع، این خود رژیـم شـاه بـود کـه آخرین ماه
گرایان در انقالب ایران و پـس از آن های نقشی را فراهم کرد که اسالمزمینه

بازی کردند.

”بهار عرب“اسالم سیاسی و 
شود که کمی پس هایی اطالق مینامی است که به رشته خیزش ”بهار عرب“

های خـودکـامـه علیه رژیم۱۳۹۰و ۱۳۸۹های از جنبش سبز در ایران، در سال
در خاورمیانه و با هدف اصالحات دموکراتیک رخ داد، اگرچه رژیم والیت فقـیـه 

از ۸۹در آذر  ”بهار عرب“کرد. یاد می ”بیداری اسالمی“در ایران از آن با عنوان 
علی شد و در تونس آغاز شد که در فاصلٔه کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن

بـا کسـب  ”حرکت الـنـهـضـة“گرای نخستین انتخابات بعد از آن، حزب اسالم
درصد آرا برندٔه انتخابات شد. اّما در انتخابات سه سال بعد، حـزب سـکـوالر ۳۷

گـرایـان درصد آرا، اکثریت را از دست اسـالم۳۸توانست با کسب  ”ندای تونس“
در مصر بود که مسیر متفاوتی را طـی کـرد.  ”بهار عرب“بگیرد. دّومین خیزش 

آغاز شد که خیـلـی ۹۰اعتراض علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در دی ماه 
زود به استعفای او انجامید. در انتخابات بهار همان سال، محمد ُمرسی، نـامـزد 

درصد آرا را بـه دسـت آورد. یـادآوری ۵۱المسلمین، در دور دّوم توانست اخوان
اند. ُمـرسـی و سال پیش در مصر فعال بوده۹۰المسلمین از شود که اخوانمی

المسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوانین شریعت اسالمی در قـانـون اخوان
درصـد رأی آورد، ۶۴پرسـی اساسی مصر دست به کار شدند که اگرچه در همه

میلیون امضا در مخالفت با آن جمع شد. در تابستـان ۱۸ولی چیزی نگذشت که 
تظاهرات گسترده و سراسری علیه ُمرسی در مصر به راه افتاد و در نـهـایـت، ۹۱

دخالت ارتش منجر به برکناری و دستگیـری ُمـرسـی، و بـازداشـت هـواداران 
، در انتخابات بعد از این رخدادها، السـیـسـی ۹۳المسلمین شد. در خرداد اخوان

هـای جمهور مصر شـد! اعـتـراضدرصد آرا، رئیس۹۰ارتشی با کسب بیشتر از 
های زیادی که دولت مجبور شد در امر خـدمـات مردمی در اردن، به لطف پول

اجتماعی خرج کند، آرام شد و دولت در قدرت باقی ماند. در بحریـن، مـداخـلـٔه 
نظامی عربستان سعـودی دولـت را در 

۱۳ادامه  در صفحه یی حـفـظ مقابل تظاهرات اعتراضی توده

۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه   ۶

زندان های طوالنی مدت محکوم شده بودند، در طول چند هفته، به فرمان 
خمینی، و آنهم در نمایشاتی که تنها می توان آنها را دادگاه های فـرمـایشـی 
قرون وسطایی توصیف کرد، نمونه انکار ناپذیری از بیدادگری قوه قضـائـیـه 

رژیم در طول دهه های اخیر است. امری که تا به امروز ادامه یافته است. 
ـرد، 

ُ
اعدام های اخیر فعاالن سنی مذهب و شماری از فعاالن سیاسـی ک

که بر اساس گزارش خانواده هایشان همگی به شکل خشن و وحشیانه ای 
شکنجه شده بودند، نه تنها پایه قضایی قابل قبولی ندارد، بـلـکـه در واقـع 

مـذهـبـی رژیـم اسـت. -جنایت دستگاه قضایی بر ضد مخالفان سـیـاسـی
وضعیت قضا در حکومت فقها به داستان مشهور فرانتس کافکا بـا عـنـوان 
"جلوی قانون" شبیه است که در آن مردی روستایی قصد ورود به قـانـون را 
دارد اما جلوی قانون دربانی ایستاده است که اجازه ورود به قانـون را نـمـی 
دهد و در پاسخ به مرد روستایی می گوید که از هر تاالر به تاالر بعدی قانـون 

اند، یکی نیرونمدتر از دیگری؛ و قیافـٔه دربـان هایی دم هر در ایستادهدربان
سوم به قدری هولناک است که من خودم تاب دیدنش را ندارم و سـرانـجـام 

مرد روستایی در پای دِر قانون جان می سپارد بدون آنکه اجازۀ ورود یابد.
همانطور که در بیانیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ اعدام های اخیر ذکـر شـده 
است حزب ما بر پایه مصوبه های برنامه ای خود با مجازات اعدام تحت هـر 
شرایطی و به هر جرمی مخالف  است.  حزب تودۀ ایران ضـمـن مـحـکـوم 
کردن این جنایت هولناک رژیم والیت فقیه و دستگاه قضایی آن،   و ابـراز 
همدردی با خانواده های داغدار  قربانیان آن،  از همه نیروهـای مـتـرقـی، 
آزادی خواه و انسان دوست جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بـر 

های مختلف نشان داده ضد این جنایات بلند کنند. جنبش مردمی در مقطع
تواند دیکتـاتـوری های اجتماعی و افکار عمومی، میاست که با تکیه به نیرو

حاکم را به چالش کشیده و وادار به عقب نشنینی کند. الزمـٔه ایـن مـهـم، 
همبستگی تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی دربارۀ "حکومت قانون" در 
جمهوری اسالمی  و درک این واقـعـیـت اسـت کـه در چـارچـوب رژیـم 

فقیه تغییرهای بنیادی و پایدار در مسیر تحقق منافع و مصالح مـردم، والیت
ناپذیر نیست.امکان

گذشته رئیس قوه قضائیه ، صادق آملی الریجانی، در رابطه با آماده بـودن 
سران رژیم والیی برای تبادل نظر با کشورهای اروپایی در رابطه با حـقـوق 

اعـالمـیـه ” بشر هسته اصلی بحث الریجانی بر این اساس قرار دارد که : 
کند؟ قرآن یـک جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر می

کند." طور و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر می
ماهیت و عملکرد قوه قضائیه رژیم  را می توان در زیرپا گذاشتن خشـن 
قوانین مدون قضایی در ایران، بی اعتنایی کامل به حقوق متهمان، فسـاد 
عمیق و در مجموع حاکم بودن گروهی تبهکار بر امر قضا در کشـور کـه 

تنها وظیفه شان حفظ شرایط کنونی است، خالصه کرد.  
به عنوان نمونه عثمان مزین، وکیل گروهی از فعاالن سنی مـذهـب، از 

فر و چند زاده، وریا قادری، کیوان مومنیجمله  آرش شریفی، برزان نصرالله
اعـدام ۱۳۹۵مرداد ماه ۱۲شنبه تن دیگر که  یکی از موکالنش صبح سه

وگویی با پایگاه اینترنتی "زیتون" درباره چگونگی رسیدگـی بـه شد، در گفت
آوردند و نفر از متهمان را می۶–۵پرونده "متهمان" گفت: "رای هر پرونده 

کردند که آیا اتهامات را قـبـول ها سوال میشان از آنپس از پرسیدن اسم
انـد و های تکفیری بـودهکردند که عضو گروهها انکار می. بچهدارند یا خیر

مذهب هستیم و هیـچ اقـدام تـروریسـتـی انـجـام گفتند ما فقط سنیمی
کرد. پس از سـوال ایم. اما در مقابل دادگاه به گزارش اداره استناد مینداده

ای به وکیل فرصت صحبت داده شـد. در های کوتاه و چند دقیقهو جواب
که به ایرادات و دفاعیه وکیل توجهی صورت نگرفت. وکال الیـحـه را حالی

ای شد اما در تمامی احکامی که من دیدم اشـارهدادند و حکم صادر میمی
به دفاعیات و ایرادات وکال و همچنین دالیل رد این موارد نشده بود."

احمد خاتمی، از سخنگویان شاخص ارتجاع و فردی نزدیک به رهـبـری 
هایی از اهمیت ، گوشه۱۳۹۳رژیم، در سخنانی در نماز جمعه تهران تیرماه 

اقتدار قوه قضاییه در حقیقت اقتدار نظام “ قؤه قضائیه را چنین تبیین کرد: 
زا است که در این رابطه حضرت آقا شـش اسالمی است. یک اقتدار درون

تیرماه). احمد خـاتـمـی، ۶سفارش به قوه قضاییه کردند" (خبرگزاری مهر، 
اقتدار بیرونی این است که “دربارۀ اقتدار بیرونی قوه قضاییه از جمله گفت: 

الخطاب باشد. نباید قوه قضاییـه را تمکین کنیم به قانون. قانون باید فصل
انصـافـی داده باشد امـا بـیای هم تخلفی رخمتهم کنیم. گیریم در گوشه

احمد خاتمی در ادامـه، دالیـل “   کل قوه قضاییه بدوبیراه بگویید.است به
یکی به “روشنی بیان کرد و گفت: های گسترده با قوه قضاییه را بهمخالفت

گـران تحسین رئیس قوه قضاییه علیه فتنه و فتـنـهگیری قابلخاطر موضع
گـاه بـه مسـائـل و  است که مقام معظم رهبری ایشان را عالمی شجاع، آ

“ متعهد خواندند و دوم مبارزٔه قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی است.
رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما در طول سی سال گذشته هـمـواره از 
بحث "تمکین به قانون"، در حالی که ولی فقیه رژیم و ارگان های زیر نظـر 
او، از جمله نیروهای سرکوبگر و دستگاه قضایی در چارچوب هیچ قانـونـی 
بجز "منویات رهبری" عمل نمی کنند، همواره به عنـوان چـمـاقـی بـرای 
سرکوب جنبش اصالح طلبی، و همه نیروهای مخالف ادامـۀ اسـتـبـداد  
بهره جسته است. تأکید احمد خاتمی بر "تمکین به قانون" در واقع تمکیـن 
کردن به رهبری رژیم است. این امر در عین حال موید این واقعیـت اسـت 
که قوه قضائیه و مجموعه "قوانینی" که این دستگاه از آن استفاده می کند 

میهنانمان و در ها تن از همها و منافع میلیوندر مجموع برخالف خواست
موافقت با نفع غارتگران حاکم قرار دارد. 
دهد که سران رژیـم بـا تصـویـب بنابراین، تأکید بر این مسئله نشان می

های اجتماعی برای تـمـکـیـن بـه ایـن قوانین ضدمردمی و فشار به گروه
کنـنـد و شان را مستحکم میهای حکومتاصطالح قوانین نخست پایهبه

شان بهانه در دسـت داشـتـه بـاشـنـد. دوم اینکه برای سرکوب مخالفان
سخنان احمد خاتمی در تحسین از رئیس قوه قضاییه به دلیل مبارزٔه قاطع 

ازپـیـش ، رسالت حقیقی این نهاد ضدمردمی را بیـش“ فتنه و فتنه گران“ با 
سازد. سرکوب گسترده فعاالن سیاسی در هماهنگـی کـامـل بـا عیان می

های امنیتی در مقطع پس از انتخابات ریاست جمهـوری سـال دیگر ارگان
کرد.، نخستین بار نبود که چهرٔه کریه این قوه را آشکار می۸۸

و ۶۷عملکرد جنایتکارنه دستگاه قضایی رژیم والیت فقیه، در تابستان 
 در بیدادگاه های رژیم محاکمه و بـه 

ً
اعدام هزاران زندانی سیاسی، که قبال

ادامه ماهیت بیدادگر و ضد مردمی ...

ادامه رویدادهای ایران ...

ها فشار آورده که در سرما و گرمـا قدر مشکالت اقتصادی به آنهستند، آن
زنند. البته مجلس و دولت بارها سعی بر حـل دست به اعتراض و تجمع می

که مجلس دهـم کـه طوریمشکالت معیشتی این قشر داشته و دارند؛ به
تازگی تشکیل شده، بر این باور است که هر الیحه و مواد قانونی که بتواند به

ای از مشکالت این قشر باز کند، از آن استقبال خواهد کرد. "تبعیـض"، گره
"پایین بودن حقوق"، "اجرای نظام پرداخت هماهنگ" و "مشکالت بـیـمـه 

شـمـار های اعتراضی فرهنگیان بازنشستـه بـهترین کلیدواژهتکمیلی" مهم
شـده هـای دادهرود و حاال فرهنگیان در انتظار [عملی شـدِن] وعـدهمی

نقـل هستند."  خبرگزاری ایلنا، در بررسِی وضعیت بازنشستگان فرهنگی، به
نویسد:"مشکالتی که مـعـلـمـان شـاغـل از یک [فرهنگِی] بازنشسته، می

وپرورش دارند، با یک ضریب افزایشی به بازنشـسـتـگـان مـنـتـقـل آموزش
کار بـرایشـان شود؛ چون افراد تا زمانی که شاغل هستند، امکان اضافهمی

کنند، امـا بـرای کاری جبران میفراهم است و کسر حقوق خود را با اضافه
بازنشستگان این شرایط مهیا نیست و حقوقی که در طـی مـعـمـول زمـان 

گیرند، کمتر است." این خبرگزاری دربارٔه وضعیـِت بـیـمـٔه شاغل بودن می
دهد، بسیار ناچیز اسـت. فرهنگیان آورده است:"خدماتی که بیمه ارائه می

طورمثال بیمه پردازند، اما بهگذار نامحدود میها را برای بیمهها، هزینهبیمه
برداری، آندوسکوپی و خدمات سرپایی هایی مثل عکسبازنشستگان هزینه

رویم؛ بخشی از هزینه دهد و فقط زمانی که به بیمارستان میرا پوشش نمی
شود."بیمارستانی پوشش داده می

ها و اند. محرومیتترین کارکنان دولتفرهنگیان کشورمان جزو محروم
شـان تـحـمـیـل هایی که از سوی نظام کنونی بر زندگی و معیشتدشواری

هایی گوناگون دست بزنند. اغـراق اعتراضاند تا آنان بهشود، سبب شدهمی
های زحمتکش، در نیست اگر گفته شود در مرتبٔه پس از طبقٔه کارگر و الیه

ها در طول کارنامٔه اعتراضِی قشر فرهنگیان میهن بیشترین شماِر اعتراض
ها با تـنـگـنـاهـا و ثبت رسیده است که عمدٔه آنوهفت سال گذشته بهسی

بوده است.های گذران زندگِی این قشر زحمتکش مرتبط دشواری
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دفاعیه
ای که فـرصـت دفـاع از این دفاعیه سعی بر آن دارد تا در معنا فریاِد یک توده

اسالمی را پیدا نکرد (و درحقیقت چنین فرصتی بـه های جمهوریخود در زندان
خـورده مـدفـون گـردیـد، بـه او ندادند) و در گورهای دستجمعی این ملک زخم

دانم شور و عالقٔه کسانی از سنِخ او با این زبان قاصر ها برساند. هرچند میگوش
پذیر نیست. آنان چنان عاشـق بـودنـد، کـه بـر سـر شدنی و وصفو الکن بیان

گمنامی گذشـتـنـد. چیز خود در آن فضای غبارآلود و پلشت بهشان از همهاندیشه
ونشـان، در جـایـی کـه کسـی نـامشان، آنـان را بـیگران و دژخیمانشکنجه

گـویـم اگـر شان کردند. همیشه بـا خـودم مـیبایست بشناسدشان، مدفوننمی
هـا ها یا عـبـاس حـجـریشد تا در حضور مردم، رحمان هاتفیفرصتی داده می

هایشان با مردمشان سخن گویند  و  یا قلمُبرها عطوفـت و مـهـر ازخودگذشتگی
مثال خویش را به مردم نشان دهند، یا آن هزاران خفتٔه خونین، پیش چشمان بی

مـانـدنـد و همـه گـمـنـام نـمـیکردند، اینمردم، فرصت دفاع از خود را پیدا می
شد. ها نمیهای امنیتیها و یاوهسرگذشت مبارزاتشان لگدمال تحریف

ها.ها و دانشدریغ و درد از مرگ انوش

اِی گمنامدفاعیٔه توده
اسالمـی هسـتـیـد، دادستان: شما متهم به جاسوسی، و کودتا علیه جمهوری

چنانچه از خود دفاعی دارید، ضمن معرفی خود، از خود و اتهاماتی که بـر شـمـا 
واردشده دفاع کنید.

وخـاک متهم: آقای دادستان، نام و نشان من مهم نیست، من فرزند ایـن آب
ام، من فرزند خلقی دالورم، نام من بابک، خسرو، وارطان و سـیـامـک خوردهزخم

کند، رحمان، فریبرز، هما، گیتی و یا گیتـا هسـتـم، نشـانـم است؛ چه فرقی می
خـورده ساران این سرزمین زخمیی که از چشمهواسطٔه جرعهای است. من بهتوده

ام شـعـلـه خاطر سعادت خلقم در درون سینـهاقتضای آتشی که بهام، و بهخورده
 راه حزب توده ایران را برگـزیـدهمی

ً
ام. حـزبـی کـه کشد، راه سوسیالیسم و نهایتا

فرهیختگان و اندیشمندانی همچون احسان طبری، و قهرمانانـی چـون ارانـی، 
روزبه، سیامک، وارطان، تیزابی، هاتفی، دادگر، خاضعـی، صـالـح امـیـرافشـار، 

نامدار، گالویژ و هزاران صابر و آصف را در درون خود پرورانده است.
شکاف عظیم و عمیق میان طبقات جامعه مرا بر آن داشت تا راه حـزب تـوده 
ایران را برگزینم؛ راهی که رهروانش هیچ منافعی، جز منافع خلق ندارند، هرآنچـه 

کنند. من هم، همچون معلم بـزرگ خـود، دارند برای خلق است و نثار مردم می
کنم که جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تـاروپـود روزبه، اذعان می

سوسیالیسم و عاشق صادق عدالـت ای است، چراکه من هم عاشقوجودم توده
کنم: پـرچـمـی و آزادی "برای میهن عزیزم ایران" هستم. من در اینجا اعالم می

 مرا زنده نخواهیـد 
ٌ
که ارانی برافراشت، هرگز زمین گذاشته نخواهد شد. شما حتما

هـای مـن گذاشت؛ چراکه من و اندیشـه
۸ادامه  در صفحه 

رخ
ُ

 س
ِ

ل
ُ
 گ

ٔ
محاکمه

سبب پایبند بـودِن هایی بهراستی این کدامین اندیشه است که انسانبه
هـا و تـریـن شـکـنـجـهشان را زیر سختمایهسال از عمر گران۲۵به آن 

مانند. ایـن های آن استوار میگذرانند، اما همچنان بر پرنسیپتنگناها می
خـاطـر اندیشه بر چه اصول و اسلوبی اسـتـوار اسـت کـه رهـروانـش بـه

تـریـن ها تا پـای جـان سـخـتها و وفادار ماندن بدانفشردن بر آنپای
سـال ۷آورند ـ و درنهایت ـ پس از وسطایی را تاب میهای قرونشکنجه

شان، بستِن بندها و ها بر تنامان شالقشمار و بیهای بیآزمودِن ضربه
شـان بـا دیـدههـای زجـرزنجیرها بر دست و پاهـایشـان، آویـخـتـِن تـن

هـای شـان در تـابـوتها، فشردنگاهسقف شکنجهدستبندهای قپانی به
شـان خوابی دادنشان، دژخـیـمـانها و روزهای متوالی بیدار، ساعتمیخ

یـی از شان به این مبارزان با مرهم ابراِز عجزی یـا البـهآنکه زخم کینهبی
راستـی چـه کشند. بهیی خنک شود، به دارشان میسوی این دالوران ذره

سال از بهترین ۳۲شان رمز و رازی نهفته در این اندیشه است که صاحبان
های زحمـت پای عشِق به مردم و تودهوجان بهدوران عمر خویش را با دل

شان در عـیـن های شخصی و بشریها و لذتگذارنند و  از تمامی میلمی
هایی با این درجـه از شـأن شـامـِخ گذرند. در طول تاریخ انساننیاز درمی

ایـد. او گمان نام نلسون ماندال را شـنـیـدهاند. بیانسانی بسیار اندک بوده
اش و وفادار بـودن سال، با پایبند بودن به آرمان مردمی۲۷کمی بیش از 

سر برد. او قهرمان پایدارِی آفریقا بدان، در زندان رژیم ضدبشری آپارتاید به
نامیده شد و سرگذشِت او اسطورٔه قارٔه سیاه است، اما ماندال تنها یک تـن 

بود. 
ای که این وجیزه از آنـان نـام های فهیم، اندیشمند و بلندمرتبهانسان

تـر در دو بـارمراتب فاجعهاند که در شرایطی بهها "ماندال"هاییبرد، دهمی
دورٔه تاریخی این کشور در راه بهبود زندگی مـردم مـبـارزه کـردنـد. آری، 

ای هـمـسـان ایـن های ملی و اسطورهتوان گفت در طوِل تاریخ چهرهمی
بیانی دیگر، این شمار مبارزان دالوِر راِه سعادت شمارند، یا بهدالوران اندک 

ها و تنها در یک کشور، در هیچ کجای دنیا وجود نداشتـه اسـت. در توده
شک نام وارطان ساالخانیان عرصٔه  ازخودگذشتگی و پایداری در مبارزه بی

سرلوحٔه دفتر قهرمانی و پایداری بر سر اندیشه است. وقتـی گـزمـگـان و 
تاختند و همـانـنـد دژخیمان رژیم کودتایی شاه با مته فوالدین بر سر او می

کردند، او ناِم چهره و اندیشٔه واالیی را بر زبـان سوراخ میالوار آن را سوراخ
هایی که دژخیمان و کژ اندیشان، چه بخواهند و چه نخواهند،  راند، ناممی

مانند و بر پرچم مبارزات مـردم در اهـتـزاز در تاریخ این مرزوبوم پابرجا می
ها به قلمُبرهـا ها، گاگیکها به گاگیکخواهند ماند. پرچم ارانی را وارطان

دست داده و خواهند داد. ایـن پـرچـم بهو دیگر فرزندان این خاک دست
اگرچه همچون دل مردم از جوِر ستمگران خونین است، امـا هـمـاره در 

کسـی نـیـسـت کـه بلندای تاریخ این مرزوبوم در اهتزاز خواهد ماند. هیچ
بخش ملی کشور ما را ورق نزده باشـد و بـا نـام های آزادیتاریخ جنبش

های روزبه زبان زِد خاص و عام ها و رشادتروزبه آشنا نشده باشد. دالوری
است. روزبه، متفکر و دانشمندی بود که تا آخرین رمق فـریـاد عـدالـت و 
آزادی سر داد و بر سر اندیشه خود دالورانـه جـان بـاخـت. چـه رذل و 

مـان دارنـد. های بزرگ میهنـیاند آنانی که سعی در تخریب چهرهرحمبی
ها در ایـن کشـور زخـمـی، بازیونشیب رویدادها و نیرنگشک در فرازبی

ها را هرگز فراموش نخواهد کـرد. مـا های این چهرهتاریخ ازخودگذشتگی
در طول تاریخی که شاهد آن بودیم با چشمان خود دیدیـم کـه درخـتـان 

بسیاری از های شقاوتسترگ و بلندمرتبٔه تاریخ مبارزٔه این مرزوبوم سنگ
دلیل اینکه به عظمت و شـکـوه اند. خودی بهها و دشمنان خوردهخودی

این فرهیختگان واقف نشد، دشمن هم که طبیعی است کینه بورزد و زخم 
بزند.  
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[جمال] ناصر را بررسی کنیم... از این لحاظ، این شاه گزینشی مـنـطـقـی بـود؛ 
کم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیـز در مـیـان هـمـٔه دست
ت

ّ
”های عرب جایگاه واالیی داشت.مل

انـد، گراها امروزه به دسـت آوردهبرای درک بهتر موقعیت محکمی که اسالم
گاهی از پیش زمینٔه اقتصادی موضوع نیز اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیـم آ

به بعد ایـن ۱۳۴۰های خودکامه در کشورهای صادرکنندٔه نفت از دهٔه حکومت
پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینٔه رشد طـبـقـٔه کـارگـر 

یافته را بیش از پیش به تأخیر انداخت. در عـیـن حـال، ثـروت نـفـتـی سازمان
های آمرانٔه از باال به پایین در  الزم و مناسب را برای رشد سیاست ٔنخبگان زمینه

سرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایـجـاد کـرد. ای که جمعیت آن بهجامعه
ارائٔه آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم بـه طـور مسـتـقـیـم 

زمان تـعـالـیـمـی از گرفت که همتوسط دفاتر خیریٔه نهادهای دینی صورت می
دادند. لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه می

المللی نیز داشت. با هـدایـت و نـظـارت عـربسـتـان ها ُبعد بیناین دگرگونی
گـرای های راسـتها که زیر کنترل محفلای از بانکسعودی، و از طریق شبکه

های کالنی در سراسر مـنـطـقـه پـخـش المسلمین بودند، پولاسالمی و اخوان
ها، و سـیـاسـتـمـدارانـی کـه یی، حزبهای رسانهها از شرکتشد. این بانکمی
در طـبـقـٔه  ”مـؤمـن“وکـار رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسبفکر و همهم

ها و ”سوق“کردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و متوسط، حمایت مالی می
یـی ثـروتـمـنـد تـازه های سّنتی و همچنین از میان کارشناسـان حـرفـهتیمچه

شـان در های تـخـصـصـیای بودند که از ِقَبل درآمدهای سرشار شغلپدیدآمده
المـسـلـمـیـن کشورهای تولیدکنندٔه نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان

های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طـریـق فعالیت شبکه
کرد.ها تأمین مالی میهمین بانک

گرا موفقیت چشمگیری در ، این نیروهای اسالم۱۳۸۰و ۱۳۷۰های در دهه
دستان داشتند. پناهندگانی که از جنگ و اشغـال در جلب حمایت و اعتماد تهی

نشینـان شـهـرهـا، و نشینان و حاشیهفلسطین وافغانستان گریخته بودند، زاغه
کسانی که به دالیل مذهبی مورد ستم و بدرفتاری قرار گرفته بودنـد، در مـیـان 

گرا بودند. حماس بسیاری از نیروهای خود را از مـیـان هواداران نیروهای اسالم
اند کـه در های پناهندگان جذب کرده است که در آنها کسانی جمع شدهاردوگاه

طلبانه و تجاوزکارانٔه نظامی اسرائیل از خانه و کاشـانـٔه های توسعهنتیجٔه سیاست
اند. خود رانده شده

متـوسـط، بـازرگـانـان، و وکار، طبقهٔ اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب
ثروتمندان برخوردار است، ولی رهبری و کادرهای آن به طور عمده از میان ایـن 

شـود دستان فلسطینی تأمین مـیهای پناهندگان در غزه و از میان تهیاردوگاه
 مخالف 

ً
(ساف) هستند که سـازمـانـی  ”بخش فلسطینسازمان آزادی“که کامال

است سکوالر و ضدامپریالیست. به همین ترتیب، حامی اصلی و ستـون عـمـدٔه 
دستان شیعه هستند که در حومه و حاشیـٔه شـهـرهـای الله در لبنان، تهیحزب

های اسالمی در اوایل قرن هجدهم میالدی به بعـد، ها و کشورگشاییجنگ
دیگر چنین نبود. از آن زمان به بعد، نقش رئیس کشور و نقش دستگاه دینـی 

های اقتصادی، سیاسی، و نظامـی متمایز و مشخص بود، و دّومی از تصمیم
کرد که هدِف آن، در درجٔه اّول، گسترش اسالم نبود.اّولی حمایت می

ـغ 
ّ
فقط از نیمٔه دّوم قرن بیستم به بعد است که نیـروهـای سـیـاسـی ُمـبـل

اجتماعی در افغانستان، ایـران، -های نظام سیاسیاسالمی کردن همٔه جنبه
ترکیه، فلسطین، و لبنان شکل گرفتند و ظهور کردند. هـدف اصـلـی مصر،

ـی
ّ
گـرا، و اینها به چالش کشیدن و تقابل با نفوذ نیروهای چپ، سکوالر، و مل

جلوگیری کردن از به قدرت رسیدن آنها یا ادامٔه قدرت حکومتی آنها بـود. بـه 
این ترتیب، در سراسر خاورمیانه، اسالم سیاسی به مثابه نظـامـی اعـتـقـادی 

تنشان داده می
ّ
های اقتدارگـرای سـکـوالر و هایی که با دولتشود برای مل

در حالی که هدف اصلی اند،های فاسد، مثل رژیم شاه در ایران، مخالفرژیم
گراست.های اسالماز آن، مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت

های اسالم سیاسیریشه
از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اّول، مبارزه برای یافتن جایگزینی بـرای 

ای شـد. نظام استعماری و غارت منابع کشورهای جهان سّوم وارد مرحلٔه تازه
گرا تمام تالش خود را به کـار در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیروهای اسالم

های چپ و سوسیالیستی وجهه و رواج در مـیـان بردند که نگذارند گرایش
مردم پیدا کنند. راه رسیدن به این مقصود، از دید آنها، بـازگشـت بـه اصـول 
بنیادی اسالم به همان صورتی که در زمان پیامـبـر اسـالم و جـانشـیـنـان 
عـی 

ّ
بالفصل او مقرر بود، و تبلیغ برای بازگشت به آن چیزی بود که آنهـا مـد

های جوامع اسالمی آغازین بوده است.بودند که سّنت
المـسـلـمـیـن را میالدی) جریان اخوان۱۹۲۸(   ۱۳۰۷البّنا در سال حسن

گرایانٔه خـو گذاری کرد. در حدود همان زمان، موالنا مودودی مرام اسالمپایه
(  ۱۳۲۰قارٔه هندوستان منتشر کرد و در ادامٔه کار البّنا، در سـال را در شبه

را بنیاد گذاشت. این هر دو جریان ضمن  ”جماعت اسالمی“میالدی) ۱۹۴۱
یاینکه علیه استعمار مبارزه می

ّ
گرایی سکوالر را مـطـرود و مـردود کردند، مل

دانستند. مودودی خواهان ایجاد دولت اسالمی در هندوستـان بـر پـایـٔه می
المسلمین نیز در مصر به تقاضای شریعت اسالم شد. به همین ترتیب، اخوان

ی
ّ
گرایانی که خواهان پایان دادن به سیطرٔه بریتانیا و برقراری یـک دولـت مل

نوین و امروزی بر اساس قانون اساسی بودند، دست رد زدند و شـعـار خـاّص 
قـانـون “شود: خود را مطرح کردند که امروزه نیز همچنان از آن استفاده می

های مشابهی در شماری المسلمین نیز سازماناخوان ”اساسی ما قرآن است.
از کشورهای منطقه، از جمله در سودان، فلسطین، اردن، و لبنان ایجاد کرد.

ـی
ّ
گـرایـان رادیـکـال، پس از جنگ جهانی دّوم، نسـل جـدیـدی از مـل

ضداستعمار، و سکوالر جایگزین نسل قبلی شد که نتوانسته بـود بـه نـظـام 
تحّمل شـده بـود پـایـان استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیرقابل

هایی که نتوانسته بودند در برابر ایجاد اسرائیل بـر روی دهد. روسیاهی دولت
های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند، روحیه و نگرش سیاسی سرزمین

ی
ّ
گـرایـان رادیـکـال در مردم منطقه را تغییر داد. نیروهای سیاسی چپ و مل

شماری از کشورهای منطقه، مانند ایران و مصر، به حرکت درآمدند و سیستم 
های عظیم منطقه، و پیش از هر چیز ذخایر نـفـت و استعماری کنترِل ثروت

نخوردٔه آن را، به چالش کشیدند.گاز دست
هـای های سیاسی چشمگیر و ُپـراهـمـیـت از چشـم قـدرتاین دگرگونی

ط بودند، به
ّ
ویژه از چشم آمریـکـا کـه ایـن امپریالیستی که بر خاورمیانه مسل

منطقٔه از لحاظ ژئوپلیتیکی مهم را ِملک ِطلق استراتژیک و حیاتی خود بـرای 
دانست، پنهان نـمـانـد. رقیب خود در جهان میتأمین و تضمین سرکردگی بی

به بعد، در عرصٔه سیاسی آشکارا اسالم را تبلیـغ و ۱۳۳۰آمریکا از اوایل دهٔه 
جمهور پیشین آمریکا، در جایی ایـن راز را ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس

خواستیم امکان مطرح کردن شاه سعـود در بـرابـر ما می“چنین برمال کرد: 

»اسالم سیاسی«ادامۀ  گفتاری در باب 

۱۱ادامه  در صفحه 
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چـیـسـت؟ آیـا اسـالم سـیـاسـی  ”اسـالم سـیـاسـی“اّما منظور از اصطالح 
خواه بخش است یا آن طور که بیشتر تحلیلگران سیاسی ترقیای رهاییایدئولوژی

گویند، جریانی ارتجاعی است؟می

تعریف
اسالم سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیـر اسـت کـه ریشـه در 

ویکم مـیـالدی دارد. اگـرچـه های اعمال شده در نیمٔه دّوم قرن بیستسیاست
های سیاسی معّین اعتـبـاری بـه ایـن اصـطـالح برخی از پژوهشگران و گرایش

بـه کـار  ”بنیادگرایی اسـالمـی“اند، اّما در عمل این واژه برابر و مترادف با بخشیده
کنندٔه گرایشی در کشورهای اسالمی اسـت شود. اسالم سیاسی توصیفبرده می

کند که برای همـٔه شـرایـط گـونـاگـون، که اسالم را دیدگاه و نگرشی معرفی می
های ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسـی دارد. اسـالم پاسخ

ی، عمیق و همه جانبه اسالم در جرح و تـعـدیـل کـردن 
ّ
غ دخالت کل

ّ
سیاسی ُمبل

اجتماعی، قانونی، و سیاسی اجتماع است و در نـتـیـجـه -ساختارهای اقتصادی
کند.برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر "اساس تعالیم اسالم" رقابت می

کنند که این سّنت شناسان و پژوهشگران اسالمی استدالل میشماری از شرق
گـردد کـه ای باز مـیسیاسی به دورٔه آغازین اسالم و گفتمان اجتماعی و سیاسی

حلی دارد. ایـن پـروهشـگـران بـه های زندگی راهاّدعا داشت که برای همٔه جنبه
کنند که از کشورهای اسالمی آفـریـقـا، و در درجـٔه اّول هایی اشاره میجنبش

هایی از اروپا و آسـیـا جزیرٔه موسوم به عربستان، سرچشمه گرفتند و بر بخششبه
تأثیر گذاشتند. شاهد آنها، فتح اسپانیا توسط نیروهای اسالمی در روزهای آغازین 
ظهور اسالم یا رخدادهای تاریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش امـپـراتـوری 

عثمانی از اواخر قرن پانزدهم میالدی است.
توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه در دورٔه بنیادگـذاری اسـالم در قـرن 

قرن پیش) رهبری سیاسی و دینی یکی بـود، ولـی از زمـان ۱۴هفتم میالدی (

»اسالم سیاسی«ادامۀ  گفتاری در باب 

۱۰ادامه  در صفحه 

قدرت دولتی به منظور تأمین و تضمین شرایط در راه انباشت سرمایه توسـط 
توجه این است که اسالم قابلشود. نکتهٔ شمار اندکی از نخبگان استفاده می

کند که البتـه بـا نـقـش اسـالم در دورٔه سیاسی معاصر نقشی را بازی می
 متـفـاوت اسـت. در آن 

ً
امپراتوری عثمانی و در مصر پس از عثمانی کامال

ها یا مخالفت با آنها نقش داشت، های دولتدوره، اگرچه دین در تأیید اقدام
 جدا از یکـدیـگـر ولی مراکز قدرت نهادهای دینی و قدرت

ً
های دولتی کامال

بودند.
طور که پیشتر اشاره شد، اسالم سیاسی به معنایی که امروزه از آن همان

نسبت نوظـهـور اسـت. ایـن پـدیـده ارتـبـاط ای بهشود، پدیدهبرداشت می
صـورت ۱۳۵۰و ۱۳۴۰هـای هایی داشت که در دهـهتنگاتنگ با تالش

های متـرقـی و ها و دولتثباتی در جنبشگرفت و هدف از آنها ایجاد بیمی
ضدامپریالیستی سکوالر (مدافع جدایی دین از حکومت) بود که در آن زمان 

ط بودند و نقش برجسته
ّ
ای داشتـنـد. ایـن در بخش بزرگی از خاورمیانه مسل

های امپریالیستی بـود و ای دوجانبه داشت: هم به سود قدرتتالش فایده
ـکـا ای که قدرتهای ارتجاعیهم به سود رژیم

ّ
های امپریالیستی به آنهـا ات

داشتند. از طالبان در افغانستان و رژیم والیت فقیه در ایران گرفته تـا حـزب 
المسلمین در مصر و دولـت اسـالمـی در عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان

سودان، اسالم سیاسی همواره برضد منافع طبقٔه کارگر عمل کـرده اسـت. 
ها میان نـیـروهـای گـونـاگـون رغم برخی تفاوتطور که گفته شد، بههمان

های همٔه آنها مخالفت با دموکراسی و اسالم سیاسی، ویژگی عمدٔه سیاست
اسـت، و اعتنایی به عدالـت اجـتـمـاعـی واقـعـی مردود شمردن آن، و بی

مند و غـیـر عـمـلـی پشتوانٔه نظامشعارهای آنها در زمینٔه عدالت، پوچ و بی
تـریـن الـگـوهـای همٔه آنها کارنامٔه تاریکی در پیروی از غـیـرانسـانـیاست. 

اقتصادی نولیبرالی دارند که در خدمت منافع صاحبان ثروت و قدرت است.
از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در اتحادیٔه اروپا از رخدادهای سیـاسـی 

ای هستند، بـه گرای افراطی عامل عمدهمنطقه، که در آنها نیروهای اسالم
سازی برای مداخلٔه نظامی مستقیم و غیرمستقـیـم و تـوجـیـه منظور زمینه

دیده بـرای های ستمهای برحق تودهکردن آن، و نیز ضربه زدن به خواست
انـد. بـخـش گـیـری کـردهایجاد تغییرهای دموکراتیک واقعی همواره بهـره

، آن طور که آمریکا و اتحادیٔه اروپـا ”طرح خاورمیانٔه جدید“ناپذیری از جدایی
 ”اسالم سیاسی“برند، با اتکای به همین اند و به پیش میآن را مطرح کرده
شود.به پیش برده می

ای نو یا کهنه؟اسالم سیاسی، پدیده
اسالم سیاسی اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نـیـروهـای چـپ و 

۱۳۵۰سکوالر (مدافع جدایی دین از حکومت) در مصر و پاکستان در دهـٔه 
داشت، اّما با وقوع انقالب برضد رژیم سلطنتی شاه در ایران و پیروزی آن در 

بود که اسالم سیاسی به عـامـلـی کـلـیـدی در شـکـل دادن ۱۳۵۷سال 
گـرا در بـه رخدادهای منطقه و َورای آن فرارویید. توفیق نیروهـای اسـالم

ی دموکراتیک مردمی ایران در اواخـر دهـٔه 
ّ
دست گرفتن رهبری انقالب مل

ط بعدی آنها بر حاکمیت یکی از مهم۱۳۵۰
ّ
ترین کشورهای منـطـقـه، و تسل

های منطـقـٔه اسالم سیاسی را به سویی راند که به عاملی چشمگیر در تحّول
تا کنـون هـیـچ ۱۳۶۰و آغاز دهٔه ۱۳۵۰خاورمیانه تبدیل شد. از اواخر دهٔه 

تحّولی در خاورمیانه و شمال آفریقا نبوده است که به نوعـی تـحـت تـأثـیـر 
در لبنان در بحبوحٔه جنگ ۱۳۷۰نیروهای اسالمی نبوده باشد. چه در دهٔه 

داخلی و چه در پیکار مردم فلسطین برای دستیابی به میهن مستقل خـود، 
چه در جریان تجاوز امپریالیستی به افغانستان و عراق در دهـٔه اّول قـرن 

، نیروهای اسـالم ”بهار عرب“ویکم، و چه در جریان شکست خوردن بیست
اند.اند و نقشی ویرانگر داشتهسیاسی عاملی مخّرب بوده

۱۰۰۵شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۱۸دوشنبه   ۸

برای شما و صاحبان زر و زور خطر بزرگی هستیم. باید بدانید که در دنـیـای 
زنند. شما هرچه در سرکوب دانایی و کنونی، اندیشه و دانایی حرف اول را می

تان کشانید و فاصلهآزادی جدوجهد کنید، خود را به قهقرا و پستِی بیشتر  می
کنید. شما نیز باید بدانید که سوسیالیسم برای بـهـبـوِد ها بیشتر میرا با توده

جاماندنی.  در مقابل سوسیالیـسـم، ای است اثربخش و بهزندگی مردم شیوه
یی داری عدهو میشی. در نظام سرمایهداری اصولی است گرگاصول سرمایه

داری زیر لـوای شوند. اصول سرمایهیی عظیم قربانی میدرند و عدهقلیل می
داری است. در نـظـام کند، و سرمایهعقاید مذهبی یا غیرمذهبی، تفاوتی نمی

طرف و فـقـر و نـداری در داری که مبانی آن بر تجمیع ثروت در یکسرمایه
پذیر نیست. در پـی نـظـام سویی دیگر استوار  است، عدالت و برابری امکان

عدالتی امری اسـت های زورمداِر دیکتاتوری، بیداری تجاری و نظامسرمایه
هایی است که قائل به حقـوق مـردم طبیعی. دیکتاتوری شیؤه حکومت نظام

کـنـنـد، از یی برای توجیه اعمال خود اسـتـفـاده مـینیستند، از هر دسیسه
کنند.اعتقادات مردم، علیه خودشان استفاده می

فِت آزادی است. آنچه یک جـامـعـه را 
ُ
مردم باید بدانند قدرت، و تحجر، ا

هـا شود تـا انـدیشـهدارد آزادی است. آزادی سبب میسرزنده و پویا نگه می
صیقل خورده و تیز و ریزبین گردند، آنگاه سرزندگی و پویایِی جامـعـه، امـری 
است طبیعی. مردم باید بدانند که عدالت اجتماعی استقرار نخواهـد یـافـت، 

مگر با سوسیالیسم.
ای در راه مردم اسـت قطاران من، حدیث عشق و جانبازیحدیث من و هم

هـا، هـای روزبـهکه سراسر تاریخ حزب توده ایران مملو از آن اسـت. دالوری
های رژیم شاه، زبانزد تمـامـی مـبـارزان ها در برابر دژخیمها، تیزابیوارطان

ناپـذیـر رحـمـان جنبش ضدامپریالیستی میهن ماست. عشق و وفای وصف
هـای ای بود که او با خونش بر دیوار سـلـول زنـدانگونههاتفی به حزبش، به

اسالمی راه حزب توده ایران را پیش چشمان ما تصویر کرد. او به ما جمهوری
های حزبی مـا حد شما خللی در اندیشهآموخت که رعب، وحشت، و تعزیر بی

های ما اصولی و بر پایه مـفـاهـیـم ژرف وجود نخواهد آورد، چراکه اندیشهبه
چیز خود برای میهـن، اند. ما در این کارزاِر  نابرابر، از همهعلمی شکل گرفته

ها، و اصول حـزب تـودٔه خلق، آزادی، عدالت و سوسیالیسم گذشتیم. برنامه
ایران بیانگر عمق دوراندیشی و درک صحیح از شرایط عینی و ذهنی جامعـه 

عدالتـی یی عاری از فقر، ظلم و بیایران است و در راستای رسیدن به جامعه
شک در آینده ثابت خواهد گردید آنچه ما گفتیم و کردیـم  درسـت است. بی

هـا هایی بوده که جامعه با آنلحظٔه معضلبهبوده است و بر پایٔه درک لحظه
وجود خواهـنـد آمـد، ای که در آینده بههای مردمیمواجه بوده است. حرکت

ها بر آن پـای فشـردیـم. مـا در ایـن تبلور عینی راِه ماست، راهی که سال
ایـد، هایی که شما بر مـا وارد کـردهایم. اتهامکشاکش بهای گزافی پرداخته

یی وسطایی عدههای قروناند. شما در زیر شکنجههمه و همه واهی و کذب
هایی که خودتان به آنان دیکتـه هایی  دروغین واداشتید، اعترافرا به اعتراف

کردید. شما اندیشمندان بزرگ و فهیمی را از بین بردید که تاریخ در حسـرت 
جـویـی اسـت کـه جو و رهها به سوگ خواهد نشست. کدام اندیشمند، پیآن

های اندیشگی و فرزانگی احسان طبری را دیده و فهمیده یـا خـوانـده توانایی
شرمی و وقاحـت تـمـام او را درهـم باشد و تحسین نکرده باشد. شما با بی

شکستید و کشتید. ددمنشی و رذالت شما، هرگز از عظمت و شکوه طـبـری 
درستی سرود:آور و بلندآوازٔه ما، سایه، بهنخواهد کاست. شاعر نام

آتشی خاموش شد در محبسی
داند کسیدرِد آتش را چه می

او جهانی بود اندر خود نهان
چندوچوِن خویش ِبه داند جهان

های ما مبتنی بر اصول انسانی و میهـن دوسـتـی آقای دادستان، اندیشه
است. ما معتقدیم که عدالت، برابری و آزادی حداقل حق مردم مـاسـت کـه 

هـا و ها، تشکـلاند. باید همٔه اندیشههایی مختلف از آن محروم شدهنحوهبه

لحاظ فـکـری و یی بههای سیاسی آزاد باشند تا بر اثر این آزادی، جامعهحزبادامۀ محاکمۀ گل سرخ 
خورده داشته باشیم. " اندیشی و صیقلعملی عاری از زنگارهای انحطاط و کج

آزادی بیان و اندیشه حقوق طبیعی و مسـلـم مـاسـت." مـا مـعـتـقـدیـم کـه 
اند، نه از آِن ایده و تفکری خـاص و یـا مشـتـی های ملی از آِن مردمسرمایه

فریب. ما معتقد به اصول مارکسیسم ـ  لنینیسم هسـتـیـم. مـا سودجو و مردم
کند. ما معتقدیم باتوجه معتقدیم که سوسیالیسم بهروزی ملت ما را تضمین می

به شرایط جامعه، آموزش رایگان در هر مقطعی، حق مسلم مردم مـاسـت. مـا 
معتقدیم نظام حاکم در مقابل مردم مسئول است. هر بیکار، هر فـقـیـر و هـر 

های او.  فقر و بیکـاری ای پتک محکمی است بر ساختار نظام و برنامهدرمانده
از حدی که بگذرد نتیجٔه ناکارآمدی آن نظام است. ما معتقدیم که انـتـخـابـات 
 دراختیار یک ایـده و یـا 

ً
مجلس، دولت و یا هر انتخابات دیگری نباید منحصرا

خارجی و داخلی نظام باید مبتنی بر منافع عینی تفکر باشد. ما معتقدیم سیاست
ها و ملت ما باشد و نه منافع ذهنی یک ایده و یا تفکر خاص. ما معتقدیم حزب

یی متحد، منافع ملی و میهنِی خلق را های پیشگام و پیشرو باید در جبههگروه
از حکومت مطالبه کنند. ما معتقدیم همٔه اندیشمندان و کسـانـی کـه دلشـان 

توانند زیر پرچم حزب تپد، با هر اعتقاد مذهبی یا غیرمذهبی میبرای میهن می
گونه که در اساسنامٔه حـزب مـا تودٔه ایران، حقوق ملت را مطالبه کنند. همان

آمده است، ما ساختاری فدرالیستی  در ایـرانـی مـتـحـد و دمـوکـراتـیـک را 
هـای که در این ساختار فدرالی حقوق ملی هـمـه خـلـقطوریخواستاریم، به

لحاظ اقتصادی موازات هم، بهرسمیت شناخته شده و بتوانند بهساکن کشور به
ها ما شـاهـد آن بـوده ایـم و فرهنگی رشد و گسترش یابند. آنچه در این سال

عدالتی، فقر، فحشا و دیکتاتوری نبوده است.چیزی جز نابرابری، بی
ها هزاران اندیشمند را به خاک وخون کشیدید، شـمـا از شما طی این سال

آن همه فریاِد آزادی زدید / فرصتی افتاد و اعتقادات مردم سوءاستفاده کردید. 
هـا بـار های حکومت شما دھآمار زندانیان سیاسی، طی سالزندانبان شدید.

جمعی شمـا در دنـیـا شاهی است. کشتارهای دستهبیشتر از دوران نظام ستم
حـد شـمـاسـت. ای شما بیانگر ظلم و ستم بیهای زنجیرهنظیر است. قتلکم

ماندگی کشور ما و ... همـه و هـمـه شده به جامعه، عقبگرانی و تورم تحمیل
دیگر فـاصـلـه بیانها و تفکرات شما و یا بهبیانگر ضعف و سترون بودن اندیشه

های ملی و میهنی ماست.عمیق شما با مردم و خواست

دادستان: برای آخرین بار، چنانچه دفاعی از خود دارید، بیان کنید.
متهم: من هیچ دفاعی از خودم ندارم. دفاع از خودم همان دفاع از مـنـافـع 

مردم و زحمتکشان ایران است.

تو ای دادرس: !!!!
که نشانت از قفل و زنجیر است!!!
تو یی که؛ نشانت  از زر و زور است

چه می خواهی؛ چه می جویی نشان از من
منم مزدک؛ منم بابک؛ منم روزبه عاشق خلقم

مرا با کدامین نام می خواهی
تو خوب می دانی، که هستم من؛ چه می گویم؛ چه می پویم در این ظلمت

تو خوب می دانی جرمم چیست
تو خوب می دانی؛  از چه در بندم
این تهمت، آن ُبهتان کذب است

دروغی فاحش و محض است
تو از من؛ از ما؛ چرا کز اندیشه های ما؛ میترسی


