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نژاد، کارنامه  کارنامه احمدی
 ای است جمھوری اس-می و خامنه

 
جمھوری  دو ھفته ديگر دوران ھشت سال رياست

نژاد  کارنامه احمدی.  رسد پايان می نژاد به  احمدی
کارنامه جمھوری اس0می است و تمام دوستان 

دادند و  اش سينه چاک می ديروز او که برای
کنند تمام فجايع اين دوره را به  امروز سعی می

نژاد گذاشته، تا از اين رھگذر  پای احمدی
توانند اين  جمھوری اس0می را تبرئه نمايند، نمی

موضوع را @پوشانی کنند که کارنامه او کارنامه 
اش  حکومتی که در راس.  جمھوری اس0می است

 .ولی فقيه قرار دارد
وگويی که  او روز چھارشنبه دوم تيرماه در گفت

از تلويزيون جمھوری اس0می پخش شد، به ارائه 
ی خود پرداخت و با تمام  ساله کارنامه دولت ھشت

وقاحتی که از او سراغ داريم دولت خود را 
ترين دولت تاريخ ايران دانست که توانست  موفق

ھايی  در مسير گسترش عدالت و آزادی قدم
چه که اين شيفته  اما جدا از آن!!!  بزرگ بردارد

وگوی تلويزيونی بيان کرد،  قدرت در گفت
کارنامه جمھوری اس0می در دورانی که 

جمھوری آن را  نژاد ھشت سال رياست  احمدی
 برعھده داشت چه بوده است؟

کارنامه جمھوری اس0می در دوران 
نژاد بيش از ھر چيز  جمھوری احمدی رياست

در .  ی دشمنی با کارگران و زحمتکشان بود ادامه
اين ھشت سال، کارگران و زحمتکشان ھر چه 

ور  بيشتر در گرداب عظيم و ھولناک فقر غوطه
شدت افزايش يافت و  ی طبقاتی به فاصله.  گرديدند

بخش ديگری از کارگران به زير خط فقر پرتاب 
ی دستمزدھا تا خط  جدا از افزايش فاصله.  شدند

ھا کارگر در اثر تشديد بحران  فقر، ميليون
کارگران .  اقتصادی به صفوف بيکاران پيوستند

ھای  چنان از حق ايجاد تشکل ھا ھم در اين سال
مستقل کارگری محروم ماندند، و ت0ش پيشروان 
کارگری به ھمراه فعالين جنبش برای ايجاد 

ھای مستقل کارگری با سرکوب و زندان  تشکل
چنين از برگزاری علنی  کارگران ھم.  ھمراه شد

مراسم روز جھانی کارگر محروم ماندند و رژيم 
ھای بسياری در  ھای گوناگون محدوديت با روش

سر راه کارگران برای برگزاری مراسم اين روز 
در عرصه قوانين جاری ھم تا .  ايجاد کرد

ھا را يا  جايی که توانست و زورش رسيد، آن آن
به ضرر کارگران تغيير داد و يا در اجرای 
مواردی که مختصر حقوقی ھم برای کارگران 

ی اين سياست  نتيجه.  قائل شده بودند، ممانعت کرد

 ھای اسنودن وگرايش  افشاگری
 روزافزون امپرياليسم به ارتجاع سياسی

 
جاسوسی دولت آمريکا و   –ھای ادوارد اسنودن در يک ماه اخير پيرامون اقدامات پليسی  افشاگری

ای داشت و پرتو  المللی گسترده ھای اروپايی، عليه مردم اين کشورھا و سراسر جھان، بازتاب بين دولت
 .ھا در افکار عمومی مردم جھان افکند ھای داخلی و خارجی اين دولت نوينی بر سياست

کار فنی پيشين آژانس امنيت ملی آمريکا که قبل از آن نيز کارمند سازمان جاسوسی مرکزی  اسنودن پيمان
بوده است، در طول يک ماھی که از آمريکا متواری شده است، اسناد بسيار مھمی از )  سيا(آمريکا 

ھای فوق سری تجسس و تعقيب و مراقبت الکترونيک مخفيانه بسيار گسترده دولت آمريکا را عليه  برنامه
مردم آمريکا و ديگر کشورھای جھان، در مطبوعات، به ويژه در روزنامه انگليسی گاردين انتشار داده 

 .است

 که توده ھای مردم مصر با ٢٠١١از فوريه 
تجمعات خيابانی و حضور شبانه روزی شان در 
ميدان تحرير قاھره موفق شدند ديکتاتور مصر را 

 سال و ٢از اريکه قدرت به زير بکشند، بيش از 
سقوط حسنی مبارک نخستين گام .  نيم گذشته است

در پی سقوط حسنی .  در انق0ب مصر بود
شورای عالی "مبارک، ارتش مصر تحت عنوان 

قدرت را در دست گرفت "  نيروھای مسلح مصر
و احمد شفيق وزير ھوانوردی حسنی مبارک نيز 
از طرف اين شورا در جايگاه نخست وزيری 

 .موقت منصوب گشت
از آن زمان تا به امروز، انق0ب نيمه کاره مصر 

 دولت روحانی و خواب و خيال رفع تبعيض جنسيتی
 

 

رياست جمھوری و زمانی که تقريباً مشخص شده بود برنده آن حسن "  انتخابات"تنھا سه روز مانده به 
ست، تحرکات جديدی نيز در صفوف برخی از زنان در رابطه با طرح مطالبات زنان و پيگيری  روحانی

 ١٢ خرداد و سپس در ٢١در " ھم انديشی زنان"آن آغاز گرديد و در ھمين رابطه دو نشست تحت عنوان 
ھايی از زنان وابسته به  ھا عمدتا گروه در اين نشست.   زن برگزار گرديد۵٠تير با شرکت بيش از 

ھای حکومتی و زنانی که خود جزو ساختار حکومتی بوده و در ادوار مختلف در نھادھای حکومتی  جناح
جمعيت زنان مسلمان "، "مجمع زنان اص0ح طلب"اند، از جمله زنان متشکل در  پست و مقامی داشته

و ھمچنين برخی از زنان ليبرال و فعا@ن عرصه حقوق مدنی و "  ائت0ف اس0می زنان"، "نوانديش
 .جنبش زنان شرکت داشتند

  ۵درصفحه 

٩درصفحه   

١۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

)١(کوبا   
 خ-صه ای از

  اط-عيه ھای سازمان

 يادداشت سياسی

 ھايی بسته  چشم
 ھا برای سياھی

 ستون مباحثات

اگرچه با فراز و فرودھا و افت و خيزھای زيادی 
ھمراه بوده، اما بايد اذعان کرد که توده ھای 
مردم مصر ھرگز از ادامه روند انق0ب جھت 

برای توده .  تحقق شعار نان و آزادی باز نماندند
ھای معترض مصر که جھت تحقق نان و آزادی 
به  انق0ب روی آورده بودند، سقوط حسنی 
مبارک نه تنھا پايان کار نبود، بلکه نقطه آغازی 
برای تعميق و گسترش مبارزات و طرح 

برای آن دسته از .  مطالبات انق0بی خود بود
نيروھای اجتماعی که جھت دگرگونی وضعيت 
موجود به خيابان ھا ريختند؛ برای مردمی که 

 سقوط محمد مرسی گامی ديگر در تداوم انق-ب مصر
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١از صفحه   

 ای است نژاد، کارنامه جمھوری اس-می و خامنه کارنامه احمدی

نيز چيزی جز عدم افزايش دستمزدھا، حتا 
ھای  متناسب با مواد قانون کار، گسترش شرکت

پيمانی و قراردادھای ظالمانه ضد کارگری، 
ھا نبوده  افزايش حوادث ناشی از کار و مانند آن

 .است
ھای ضد زن  ويژه آثار سياست دشمنی با زن که به

توان در زنان کارگر و زحمتکش و نيز  را می
ھای متوسط جامعه ديد، يکی ديگر از  بخش

نژاد بود، سياستی که  ھای دوران احمدی سياست
البته عمری به درازای عمر جمھوری اس0می 

ھا زن کارگر و  جدا از رنج و درد ميليون.  دارد
ھا  ی آن زحمتکشی که بار سنگين فقر بر ُگرده

ھا اين بار دوچندان  سنگينی کرده و در اين سال
شده است، تحقير زن به جرم زن بودن به سياست 

ی حکومت تبديل شد که يکی از اين  روزانه
ھا  ھا اعمال تفکيک جنسيتی در دانشگاه سياست

زنان در اين دوران نيز از حق ايجاد .  بود
ھای خاص خود محروم مانده  ھا و سازمان تشکل

. ھا سلب شد و امکان ھرگونه اعتراضی نيز از آن
 نيز که حضور زنان در اعتراضات ٨٨در سال 

تر از ھميشه بود، رژيم را به  مردمی پُررنگ
ھايی  انتقام از زنان کشاند و ديديم که چه شکنجه

ھا بر زنان و دختران معترض  را در زندان
 .اعمال کردند

چنين  نژاد، ھم جمھوری احمدی در دوران رياست
ھا چيره گشت و  جو امنيتی و خفقان بر دانشگاه

حضور نيروھای امنيتی در محوطه دانشگاه پُر 
ھا دوربين  تر گرديد، حتا در محوطه دانشگاه  رنگ

بسياری .  برای کنترل دانشجويان کار گذاشته شد
ھای سياسی دستگير  از دانشجويان به دليل فعاليت

و شکنجه شدند و با@خره کار به جايی رسيد که 
امروز کمتر صدايی از .  امروز شاھد آن ھستيم

خيزد، چرا که ھر گونه  ھا برمی دانشگاه
اعتراضی به نتايج وخيمی برای دانشجويان 

 .شود معترض منجر می
ھای اجتماعی در ابعادی  ھا نابسامانی در اين سال

ھا از  زندان.  غيرقابل تصور گسترش يافتند
ھم .  ھا گسترش يافت زندانيان لبريز شد و اعدام

ھای کشور در  اکنون ھزاران زندانی در زندان
. شان ھستند صف انتظار برای اجرای حکم اعدام

ای سرطانی که در تمام بدن  مواد مخدر مانند غده
کند، در تمام جامعه ريشه دواند،  ريشه می

توان مدال زرين بيشترين معتاد  نحوی که می به
ھايی که جمھوری اس0می و  در جھان را بر مدال

سن .  نژاد به خود داده اند اضافه نمود احمدی
فروشی کاھش يافت و ايران به معدود  تن

کشورھای فقيری پيوست که کودکان در اثر فقر 
بر ميزان .  آورند فروشی روی می و بدبختی به تن

. صورت تصاعدی افزوده شد قتل و دزدی به
ھای زندگی و گاه حتا  کودکان برای تامين ھزينه

تامين ھزينه اعتياد والدين به کار واداشته شدند و 
ترتيب بر تعداد  گاه حتا فروخته شدند و بدين

ی آن  ھمه.  کودکان خيابانی افزوده گرديد
ی فقر و گسترش آن بوده  ھايی که نتيجه نابسامانی

 .و ھستند

نژاد  ھای سياسی در دوران پيش از احمدی آزادی
ھا  نيز اگرچه بسيار محدود بود، اما در اين سال

نه فقط کارگران، زنان و .  باز ھم محدودتر گشت
دانشجويان که پيش از اين گفته شد، بلکه حتا 

ھا در اين  مخالفين درون حکومتی که سال
. حکومت وزير و وکيل بودند، به زندان افتادند

وضعيت انتشار کتاب و ساخت فيلم بدتر از پيش 
شد، نويسندگان مستقل، منتقد و مترقی، بيش از 

ھايی که  حتا کتاب.  پيش با محدوديت روبرو شدند
يافت، با مشکل  پيش از اين اجازه انتشار می

مجوز چندين انتشاراتی .  تجديد چاپ روبرو شدند
ھايی که مخالف سليقه حاکم  به دليل چاپ کتاب

ھا و مج0ت نيز باز  روزنامه.  بودند، لغو گرديد
سانسور اينترنتی با تمام قدرت .  محدودتر شدند

برای جلوگيری از انتقال انديشه از .  اعمال شد
ھا را  طريق اينترنت، رژيم انواع گوناگون حيله

اکنون از نظر فيلترينگ، کيفيت و  ھم.  به کار برد
سرعت اينترنت، ايران يکی از بدترين کشورھای 

انداختن پارازيت بر روی .  جھان است
ای به رغم تاثيراتی که اين  ھای ماھواره تلويزيون
ھا بر س0متی مردم دارد، ادامه يافت که  پارازيت

جمھوری و انداختن  مقطع انتخابات رياست
ھای سياسی با ھدف  پارازيت بر روی کانال

ھا  جلوگيری از آگاھی مردم و در نھايت فريب آن
. آور، يکی از اين اقدامات بود با تبليغات سرسام

رژيم در ھمه جا مخالفت خود با آزادی انديشه و 
 .عيان نشان داد بيان را به

نژاد نيز  ھای اقتصادی دولت احمدی برای سياست
در اين .  توان انتخاب کرد نامی جز فاجعه نمی

سابقه  ھا و به رغم درآمدھای ک0ن و بی سال
تورمی تشديد شد و اجرای   –نفتی، بحران رکود 
نيز "  ھا ھدفمندسازی يارانه"سياست موسوم به 

ی اقتصاد  شکسته تير خ0صی بود بر کشتی درھم
کشور که منجر به منفی شدن رشد اقتصادی 
گرديد و اين در حالی بود که نرخ تورم در ايران 
به با@ترين نرخ تورم در جھان تبديل شد که مدال 

نژاد و صد البته  زرين ديگری برای دولت احمدی
 .ھمراه آورد ای به خامنه

باز گفتنی نيست که بار تمام معض0ت ناشی از 
چون تورم  تشديد بحران اقتصادی در اشکالی ھم

و بيکاری بر دوش کارگران و ديگر زحمتکشان 
گيرد که  جامعه از جمله زنان و کودکانی قرار می

بايد زندگی را با طعم فقر و گرسنگی مزمزه 
 .کنند

واقعيات جامعه، بيکاری وسيع، فقر وحشتناک، 
ھا، بيمارانی که  خانمانی و يا زندگی در بيغوله بی
ھا  ھای بيمارستان درب پولی پشت خاطر بی به

جای  خاطر فقر به ميرند، کودکانی که باز به می
آموزند،  مدرسه با کار و رنج زندگی را می

تعطيلی کارخانجات، تورم، گسترش 
چون جنايت، دزدی،  ھای اجتماعی ھم نابسامانی

فروشی و مانند  خواری و فساد اداری، تن رشوه
آن چيزی نيست که با رفتن در جلوی دوربين 

آور در مورد  تلويزيون و طرح ادعاھايی شرم
گسترش عدالت و پيشرفت اقتصادی و 

ھا واقعياتی  اين.  تکنولوژيک بتوان @پوشانی کرد
ھستند که تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه با 
تمام وجود خود، با پوست و گوشت و استخوان 

ھا را لمس کرده و البته که بر حکومت  خود آن
ھا  آن!!!  اس0می حرجی از اين بابت نيست

ھا به ھم  توانند تا ابد از اين دروغ می
ھاست با رفتن بر با@ی  طور که قرن ببافند،ھمان

 . اند منابر مشغول ک0ه گذاشتن بر سر مردم بوده
سياست خارجی حکومت اس0می در دوران 

نژاد باز يکی از ھمان  جمھوری احمدی رياست
تواند مدال  ھای درخشانی است که می صفحه

توان  می.  زرين ديگری نصيب اين حکومت کند
غير از دولت رو به  صراحت گفت که به به

هللا لبنان ديگر دوستی در  احتضار سوريه و حزب
ھا،  در اين سال.  اش باقی نمانده است منطقه برای

اس0ميستی و تقابل و  ی پان طلبانه ھای جاه سياست
ھای امپرياليستی،  تضاد آن با بخشی از دولت

ی اول منجر به  شکلی اوج گرفت که در مرحله به
ی دوم  المللی و در مرحله ھای بين تحريم
ھم اکنون .  ھای آمريکا عليه ايران گرديد تحريم

 رفته است  ھا پيش آمريکا آنچنان در تشديد تحريم
ھای جديد  که ديگر خود را از برقراری تحريم

. بيند نياز می المللی از سوی شورای امنيت بی بين
ھا نيز بر صنايع ايران و  يکی از عوارض تحريم

عنوان  از کار بيکارشدن کارگران است که به
توان به بحران در صنايع خودروسازی  نمونه می

و يا حتا پتروشيمی اشاره نمود که تا پيش از اين 
حتا در .  يکی از منابع درآمدھای ارزی دولت بود

دوران خمينی نيز ھرگز ايران تا اين حد در 
 .انزوای سياسی قرار نداشت

پای گسترش  توان گفت که ھم درواقع می
ھای داخلی، حکومت اس0می به تشديد  بحران

اس0ميستی خود روی  ی پان طلبانه ھای جاه سياست
گری، تشديد خفقان و  گسترش نظامی.  آورد

سرکوب در داخل و ايجاد بحران در روابط 
خارجی بيش از ھر چيز بازتاب عدم توان 

گويی و حل  حکومت اس0می برای پاسخ
ھای داخلی و مقابله با گسترش نارضايتی  بحران

ای بود که در اعتراضات  و اعتراضات توده
زنان، دانشجويان و به ويژه اعتصابات و 

  جالب.  داد اعتراضات کارگری خود را نشان می
نژاد که پرچمدار سياست  تازگی احمدی که به آن

ی سياست خارجی بود، از  آفرينی در عرصه تشنج
ھا  شدت در نزد توده جايی که اين سياست به آن

منفور گرديده است، برای اين که از خود رفع 
ست در  اتھام کند، مدعی شده است که مدتی

ای دخالتی ندارد، تا بدين ترتيب  مذاکرات ھسته
 . ای بگذارد نتايج اين سياست را بر گردن خامنه

ای که بايد بر آن تاکيد نمود، اين است که  اما نکته
اند، با  ھايی که بر سر کار آمده ی دولت ھمه

پای  ھايی سعی کردند مردم را به وعده
 ٧۶ويژه از سال  ھای رای بکشانند که به صندوق

اما با پايان يافتن دوران .  تر شد اين روش برجسته
بينيم که سعی  جمھوری ھر فردی می رياست

شود تمام آن مصائبی که جامعه به آن مبت0  می
با روی .  گرديده بر گردن دولت قبلی انداخته شود

ويژه از  کار آمدن خاتمی ما ھمين موضوع را به
دولت "سوی اطرافيان وی در مورد رفسنجانی و 

١٢درصفحه   

 رژيم جمھوری اس-می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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  ۴درصفحه 

١از صفحه   

 سقوط محمد مرسی گامی ديگر در تداوم انق-ب مصر

کرده بودند، حال می ديدند به جای دست 
يابی به نان و آزادی، عم0 با خطر شکل 

. گيری يک استبداد دينی مواجه شده اند
استبدادی که اگر به آن فرصت داده می شد، 
به مراتب از  استبداد دوران حکومت حسنی 

تظاھرات خيابانی و .  مبارک فراتر می رفت
مخالفت با قانون اساسی مورد نظر محمد 
مرسی از روزھای پيش از رفراندم شروع 
شد و نقطه اوج آن نيز در روز رای گيری و 

تا جاييکه در .  روزھای بعد از رفراندوم بود
 دسامبر، روز ٢٢اجتماعات و درگيری ھای 

 .  نفر کشته شدند١٧رای گيری 
رای گيری قانون اساسی جديد مصر با 

در روز .  تحريم عمومی مردم مواجه شد
 درصد از کل واجدين حق ٣٢رفراندوم تنھا 

رای  در پای صندوق ھا حضور يافتند و 
قانون مورد نظر محمد مرسی نيز با کسب 

 درصد کل ٣٢ درصد از ٦٤آرای موافق 
 .واجدين حق رای  به تصويب رسيد

فردای  تصويب قانون اساسی، اعتراضات 
خيابانی و حمله به دفاتر اخوان المسلمين در 

 ٦٨.  شھرھای مختلف مصر گسترش يافت
درصد مردمی که رفراندوم قانون اساسی را 
تحريم کرده بودند، در ابعادی بی سابقه در 

 .  خيابان ھا حضور يافتند
 دسامبر ٢٢ميدان التحرير قاھره  در روز 

 و روزھای پس از آن، يک بار ديگر ٢٠١٢
ھمانند روزھای شروع انق0ب محل تجمع ده 
ھا ھزار نفر از جوانان و توده ھای معترض 

دفاتر اخوان المسلمين در اغلب .   مصر شد
خيابان ھای .  شھرھا به آتش کشيده شد

اطراف کاخ رياست جمھوری به تصرف 
گويی انق0ب .  توده ھای معترض در آمد

در .   دوباره شعله ور شده بود٢٠١١فوريه 
واقع، با گذشت يک سال از قدرت گيری 

و روی کار آمدن محمد "  اخوان المسلمين"
مرسی، ميليون ھا نفر از مردم مصر در 
تداوم انق0ب نيمه کاره شان و جلوگيری از 
اجرای سياست ھای اس0می محمد مرسی در 
قاھره، پورت سعيد، اسکندريه و ديگر 
شھرھای کوچک و بزرگ اين کشور به 

جنبشی عمومی و توده ای .  خيابان ھا ريختند
در "  اخوان المسلمين"عليه محمد مرسی و 
 ماه بعد ٦جنبشی که .  خيابان ھا شکل گرفت

 يک بار ٢٠١٣در روزھای پايانی ژوئن 
اينبار .   ديگر در ابعادی ميليونی سر باز کرد

ھمه نيروھای سياسی درون جنبش در 
اتحادی نانوشته برای مقابله با ديکتاتوری 
محمد مرسی و پايان دادن به ارتجاع اس0می 

. به خيابان ھا ريختند"  اخوان المسلمين"
خبرگزاری ھا طی روزھای  پايانی ژوئن 

 ٢٠ از حضور خيابانی بيش از ٢٠١٣

اخوان المسلمين بود، در دور دوم انتخابات 
رياست جمھوری به پيروزی رسيد و رئيس 

در دور اول انتخابات که .  جمھور مصر شد
 درصد واجدين حق رای شرکت ٤٧کمتر از 

داشتند، محمد مرسی و احمد شفيق ھرکدام با 
 ميليون رای  به دور دوم راه ٦کمتر از 

 ٢٦در مرحله دوم نيز، کمی بيش از .  يافتند
 درصد ٥٢ميليون نفر يعنی چيزی کمتر از 

واجدين شرايط حق رای در انتخابات شرکت 
کردند و در نھايت محمد مرسی با حمايت 
مالی و تبليغاتی شيوخ عرب و نيز با توافق 

و دولت "  اخوان المسلمين"ھای پشت برده 
 ميليون رای که ١٣آمريکا، با کسب بيش از 

 ھزار رای بيشتر از احمد شفيق ٣٠٠حدود 
. بود بر مسند رياست جمھوری مصر نشست

و اين در شرايطی بود که طبق آمار رسمی، 
تعداد واجدين حق رای در انتخابات مصر 

 .  ميليون نفر بود٥٢حدود 
محمد مرسی با وجود اينکه با چنين رای 
شکننده ای بر مسند رياست جمھوری 
نشست، از ھمان آغاز در مسير اھداف 

يعنی اجرای قوانين "  اخوان المسلمين"
پيشبرد اين .  اس0می و شريعت گام برداشت

. سياست با مخالفت اکثريت جامعه مواجه شد
نيروھای سياسی، اعم از بورژوازی ليبرال، 
جريان ھای سکو@ر، جوانان، زنان و نيز 
عموم کارگران و توده ھای مردم مصر که 
تجربه شکست انق0ب ايران و استقرار 
حاکميت ب0منازع سرکوب و ارتجاع 
اس0می بر فضای ايران را به عنوان يک 
تجربه تلخ پيش روی خود داشتند، از ھمان 
ابتدا با سياست ھای محمد مرسی در مسير 
اس0ميزه کردن جامعه مصر به مقابله 

در واقع با قدرت گيری نيروھای .  برخاستند
در مجلس موسسان و "  اخوان المسلمين"

نشستن محمد مرسی در پست رياست 
جھوری، مبارزات توده ھای مردم در مسير 
پيشروی و تداوم انق0ب نيمه کاره فوريه 

 . وارد فصل تازه ای شد٢٠١١
اوج مبارزات اعتراضی توده ھای مردم 

و محمد "  اخوان المسلمين"مصر عليه دولت 
 ٢٠١٢مرسی در روزھای پايانی دسامبر 

زمانی که قانون اساسی مصر .  شکل گرفت
در  يک مجلس موسسان نيم بند مرکب از 
اکثريت نيروھای اخوان المسلمين به تصويب 
رسيد و محمد مرسی با تکيه بر قدرت دولتی 
سعی داشت تمھيدات به رفراندوم گذاشتن آن 

قانون اساسی مورد نظر .  را فراھم سازد
محمد مرسی و اخوان المسلمين که بر اساس 
اصول ارتجاع اس0می تدوين شده بود،عم0 
زمينه ھای تثبيت يک ديکتاتوری مذھبی را 

مردمی .  در جامعه مصر فراھم می ساخت
که با مبارزات خود حسنی مبارک را ساقط 

دستگير و شکنجه شدند، مورد ھجوم و تعرض 
وحشيانه نيروھای سرکوبگر رژيم حسنی مبارک 
واقع شدند و در اين مسير حتا جان خود را 
نيز از دست دادند، طبيعتا سقوط حسنی 

. مبارک ھرگز نمی توانست پايان کار باشد
خصوصا آنکه، پس از سقوط ديکتاتور 
مصر به جای روی کار آمدن يک دولت 
برآمده از انق0ب، به جای قدرت گيری يک 
نيروی برآمده از اراده توده ھای بپاخاسته، 
اين ارتش مصر بود که در واپسين روزھای 
پيش از سقوط حسنی مبارک، با تکيه بر 
موضع ھمبستگی با انق0ب و تحت پوشش به 

بر امواج پر ت0طم "  ناجی مردم"اصط0ح 
اعتراضات خيابانی سوار شد و با حمايت بی 
دريغ آمريکا و ديگر متحدان جھانی اش بر 

 . فراز سر انق0ب مردم مصر نشست
ارتش و بورژوازی مصر بر اين اميد بودند 
که پس از سقوط مبارک، توده ھای معترض 
از ميدان تحرير و خيابان ھا به خانه ھايشان 

آنان، بر اين باور بودند که .  باز گردند
توانند سقوط ديکتاتور مصر را به عنوان  می

ھدف نھايی و پايان انق0ب به خورد توده 
بدون آنکه خدشه .  ھای ميليونی مردم بدھند

ای بر نظم موجود و مناسبات  اقتصادی 
بدون آنکه .  حاکم بر اين کشور وارد گردد

نان و آزادی و ديگر مطالبات کارگران و 
 . توده ھای معترض مصر متحقق شود

شورای عالی نيروھای مسلح "قدرت گيری 
نخستين چالش توده ھای بپاخاسته "  مصر

 . جھت تداوم انق0ب نيمه کاره مصر بود
بسيار طبيعی بود، مردمی که به انق0ب روی 
آورده بودند، مردمی که برای نان و آزادی 
به خيابان ھا ريختند، کارگران و 
زحمتکشانی که خواھان تغييرات بنيادی در 

اقتصادی جامعه بودند،   -مناسبات سياسی
نمی توانستد شاھد حضور دائمی ارتش بر 

نمی توانستند بدون .  فراز سر انق0ب باشند
دست يابی به مطالبات رفاھی، دمکراتيک و 
آزادی خواھانه شان، دست از مبارزه 

 . برداشته و به خانه ھايشان باز گردند
لذا، با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر 
مصر، پس از گذشت نزديک به يک سال، 
ارتش مصر تسليم اراده مردم شد و تن به 

پس از گذشت يک .  کناره گيری از قدرت داد
سال، يک سال فراز و نشيب برای تداوم 

، ٢٠١١بخشيدن به انق0ت نيمه کاره فوريه 
يک سال پيگيری برای تحقق نان و آزادی، 
ارتش شرايط برگزاری انتخابات را فراھم 

با برگزاری انتخابات مجلس موسسان .  کرد
و پس از آن، انتخابات رياست جمھوری در 

" اخوان المسلمين" عم0 قدرت به ٩١خرداد 
محمد مرسی که نامزد حزب .  واگذار گرديد
وابسته به "  آزادی و عدالت"اس0مگرای 
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مردم مصر مطالبات معينی داشته و دارند، 
. انق0ب مصر باز ھم به پيش خواھد رفت

دولت محمد مرسی اگرچه ظاھرا عنوان 
دولت منتخب مردم مصر را يدک می کشيد 
اما، با وضع قوانين دينی و اعمال سياست 
ھای اس0می اخوان المسلمين عم0 در مسير 
تحميل يک ديکتاتوری مذھبی به توده ھا 

سقوط محمد مرسی و .  مردم حرکت می کرد
شکل گيری وضعيت جديد، مرحله  ديگری 
را در مبارزه کارگران و توده ھای 
زحمتکش مصر در روند تداوم انق0ب فوريه 

 .گشوده است
اگرچه ارتش مصر ت0ش کرده تا ھمانند 
مقطع سقوط حسنی مبارک اينبار نيز خود را 

معرفی کند و مردم "  ناجی مردم "به دروغ 
را از مسير اصلی انق0ب و تحقق مطالبات 
نان و آزادی منحرف سازد، اما، از آنجايی 
که توده ھای مردم نقش اصلی را در به زير 
کشيدن دولت مذھبی مرسی داشته اند به نظر 
نمی آيد که ارتش بتواند توده مردم را از 

اساسا حضور ميليونی .  صحنه برکنار کند
مردم در خيابان ھا چنين فرصتی را به 

 . ارتش مصر نيز نخواھد داد
انتخاب فوری عدلی منصور رئيس دادگاه 
قانون اساسی مصر به عنوان رئيس جمھور 
موقت و پس از آن انتخاب حازم بب0وی به 
عنوان نخست وزير انتقالی و آغاز به کار 

 وزير ٣٥دولت موقت او متشکل از 
 وزير زن نيز ٥تکنوکرات که در ميان شان 

حضور دارند، جملگی نشان از شتاب و 
ترسی است که ارتش و نيروھای ليبرال از 

 .حضور و قدرت مردم در خيابان ھا دارند
برای کارگران و توده ھای مردم مصر 
ھمانگونه که سقوط حسنی مبارک پايان کار 
و پايان انق0ب نبود، سقوط محمد مرسی نيز 

. به عنوان پيروزی نھايی انق0ب نيست
ھای  خواھانه توده مطالبات رفاھی و آزادی

. ست  مردم مصر ھمچنان تحقق نيافته باقی
لذا، سقوط محمد مرسی مفری برای خيزش 
ھای بعدی و گامی ديگر در تداوم ھمان 
انق0ب نيمه کاره مصر است که با سرنگونی 
حسنی مبارک آغاز و با سقوط محمد مرسی 
تا رسيدن به نان و آزادی ھمچنان ادامه 

 . خواھد داشت

وزير امور خارجه مصر که دوازدھمين 
عضو مستعفی کابينه بود، دولت مرسی به 

 ٤٨با پايان يافتن مھلت .  مرز فروپاشی رسيد
ساعته، ارتش مصر اقدام به بر کناری محمد 

مرسی و بسياری از رھبران .  مرسی کرد
توسط ارتش بازداشت و "  اخوان المسلمين"

روزھای .  به مکان ھای امن انتقال داده شدند
بعد در تجمعات طرفداران محمد مرسی و 

.   نفر کشته شدند٥٠درگيری ارتش با آنان 
ارتش از يک طرف برای برگشت ميليون ھا 
تن از مخالفين محمد مرسی به خانه ھا و نيز 
کنترل طرفداران مرسی در اولين فرصت 
عدلی منصور رئيس دادگاه قانون اساسی 
مصر را به عنوان رئيس جمھور موقت 

در واقع، ارتش مصر .  انتخاب و اع0م کرد
ھمان شيوه ای را که در مقطع انق0ب فوريه  

عليه حسنی مبارک به کار گرفت، ٢٠١١
. اينبار نيز عليه دولت مرسی به کار گرفت

اين اقدام ارتش کوششی در مسير ممانعت از 
راديکاليسم و گسترش بيشتر حضور 

اقدامی که .  اعتراضی مردم در خيابان ھا بود
در جھت ھمسويی با جريان ھای ليبرال و 
قدرت گيری بورژوازی ليبرال در مصر 

 . صورت گرفت
 

سقوط دولت اس0می محمد مرسی و اخوان 
المسلمين نتيجه مبارزات پيگير و خيابانی 
ميليون ھا نفر از توده ھای مردم مصر در به 

 ٢٠١١انجام رساندن انق0ب نيمه کاره فوريه 
در واقع پيش از آنکه ارتش به برکناری .  بود

دولت محمد مرسی اقدام کند، مرسی و 
توسط اراده مبارزاتی "  اخوان المسلمين"

توده ھای مردم مصر به روزھای پايانی 
سقوط محمد .  حاکميت خود رسيده بودند

مرسی شرايط جديدی در مسير تداوم انق0ب 
کار ارتجاع دينی و .  مصر پديد آورده است

قدرت سياسی اخوان المسلمين در مصر به 
با برکناری محمد مرسی، .  پايان رسيده است

از آنجايی که کارگران و توده ھای ميليونی 

ميليون نفر توده ھای معترض عليه محمد 
 ٣٠در تظاھرات خيابانی .  مرسی خبر دادند

ژوئن برکناری محمد مرسی از مقام رياست 
جمھوری و برگزاری انتخابات پيش از 
موعد در راس مطالبات ميليون ھا تن از 

يک بار ديگر قدرت .  معترضين قرار گرفت
ب0منازع مردم در خيابان ھا به نمايش 

به موازات اعتراضات خيابانی، .  گذاشته شد
 ميليون امضاء ٢٠در طوماری که با بيش از 

تھيه شده بود، امضاء کنندگان خواھان 
اينبار .  برکناری فوری محمد مرسی شدند

قدرت مردم و دمکراسی مستقيم در خيابان 
محمد مرسی که .  ھای مصر به نمايش درآمد

 ميليونی خود در صدد ١٣با اتکاء به رای 
و "  اخوان المسلمين"تحميل اھداف ارتجاعی 

اجرای قوانين شريعت اس0می در جامعه 
 ٢٠بود، به يکباره با طومار متجاوز از 

ميليون نيروھای مخالف و نيز تجمعات 
اعتراضی مردم در ابعادی به مراتب فراتر 

توده .  از تعداد رای دھندگانش روبرو شد
ھای ميليونی مردم مصر با گزينش 
دمکراسی مستقيم، قدرت خود را در مقابل به 
اصط0ح، دمکراسی پارلمانی به نمايش 

با حضور ميليون ھا نفر از توده .  گذاشتند
ھای معترض مصر در خيابان ھای اين 
کشور عم0 مشروعيت قانونی محمد مرسی 

کابينه . در مقام رياست جمھوری از بين رفت
محمد مرسی در مقابل قدرت مردم شکاف 

ھمه چيز گويای شکل گيری يک .  برداشت
در چنين .  موقعيت انق0بی در جامعه بود

وضعيتی که ميليون ھا نفر از توده ھای 
مردم مصر در خيابان ھا حضور داشتند و 
مطالبات آنان در مسير تداوم انق0ب فوريه 

 ھر روز راديکال تر می شد، طبيعتا ٢٠١١
شکل گيری نھادھای قدرت مردمی در 
جريان مبارزه، نمی توانست برای ارتش، 
بورژوازی و نيروھای ليبرال درون 

لذا، ارتش مصر .  اپوزسيون خوشآيند باشد
 ٤٨در تاريخ اول جو@ی به محمد مرسی 

ساعت مھلت داد تا با مخالفين دولت يا به 
عبارتی با نيروھای ليبرال به رھبری 

با اط0عيه ارتش .  البرادعی به توافق برسد
. بحران در کابينه محمد مرسی تشديد گشت

دولت مرسی با زنجيره ای از کناره گيری 
ھای سخنگويان، وزرا و معاونين کابينه 

وزرايی که در ھمبستگی با .  مواجه شد
اعتراضات خيابانی مردم از ادامه کاری با 

ابتدا .  دولت محمد مرسی امتناع کردند
سخنگويان دفتر رياست جمھوری و کابينه 

پس از آن وزرای گردشگری، .  استعفا دادند
محيط زيست، ارتباطات و قضايی، کابينه 

با استعفای عمرو .  دولت را ترک کردند

٣از صفحه   
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 ۵ ۶۴٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  تير     ۵

۶درصفحه   

 ھای اسنودن وگرايش روزافزون امپرياليسم به ارتجاع سياسی افشاگری
 – ترين اين اسناد، در افشای برنامه پليسی  مھم

جاسوسی دولت آمريکا موسوم به پريسم است که 
به لحاظ وسعت دامنه آن در ھيچ کجای جھان 

ھای آن را  ای که پايه برنامه.  نظير نداشته است
کنگره .   گذاشت٢٠٠١دولت بوش در سال 

ھای بعد، موادی به آن الحاق نمود  آمريکا در سال
در پی .  و اوباما به آن ابعادی فراتر از گذشته داد

گرايان در   سپتامبر اس0م١١اقدامات تروريستی 
 برنامه ضد تروريسم ٢٠٠١آمريکا، در سال 

موسوم به پاتريوت به اجرا گذاشته شد که دست 
گرانه و  دولت آمريکا را در اقدامات سرکوب

جاسوسی به بھانه مبارزه با تروريسم کام0ً باز 
جايی که مجوز دادگاه  اما از آن.  گذاشت
را )  سا فی(ھای جاسوسی خارجی آمريکا  مراقبت

نداشت و ظاھراً غير قانونی بود، در سال 
، از طريق قانون آمريکايی حمايت، ٢٠٠٧

 کنگره ٢٠٠٨در سال . برنامه پريسم عملی گرديد
آمريکا اص0حاتی درآن به عمل آورد و 

آوری اط0عات با  ھايی را که برای جمع شرکت
ھای اط0عاتی و جاسوسی آمريکا  سازمان

کنند، از تعقيب قضايی مصون  ھمکاری می
ھای پليسی و  اين اص0حات به سازمان.  ساخت

جاسوسی آمريکا اجازه داد، بدون کسب مجوز 
ميل و ديگرارتباطات  شھروندان   –تلفن، ای 

، کنگره ٢٠١٢در سال .  آمريکايی را کنترل کنند
 سال ديگر ۵آمريکا ادامه اين برنامه را به مدت 

 .تمديد نمود
سا به شرکت تلفن و  با اجرای اين برنامه، فی

دستور داد که اط0عات "  وريزن"ارتباطات دور 
ھا مشترک خود را  و ارتباطات تلفنی ميليون

روزانه در اختيار آژانس امنيت ملی آمريکا قرار 
دھد که اين اط0عات شامل گفتگوی ھر دو طرف 

ھای  مکالمه، مدت زمان اين گفتگو، شماره تلفن
ھا، مکان گفتگو، شماره سيم کارت و ھويت  آن

 .شد دارنده موبايل و غيره می
ھائی  از اين اقدامات  البته پيش از اين ھم نمونه

ی  جاسوسی دولت آمريکا در اواسط دھه  -پليسی
اول قرن برم0 شده بود، اما اکنون وسعت ھمه 

ھای  گرفت و عموم شرکت ای به خود می جانبه
ھمه اين .  شد تلفن و ارتباطات دور را شامل می

ھا موظف شدند عين ھمين اط0عات را به  شرکت
اين برنامه ع0وه .  آژانس امنيت ملی آمريکا بدھند

ھای اينترنتی را  ھای تلفن، شرکت بر تمام شرکت
ھا موظف شدند، تمام  نيز دربرگرفت و کليه آن

ھا، فرستنده و گيرنده، محل  ميل  –اط0عات ای 
ھا، ای پی، موتورھای  ارسال، محل زندگی آن

جستجوگر، چت و گفتگوھای اينترنتی، تصوير، 
فيلم و نقل و انتقال فايل را به اين سازمان کنترل 

ھای  تقريباً تمام شرکت.  و جاسوسی ارائه دھند
معروف در اين عرصه، از جمله گوگل، ياھو، 

ميل، اپل، يوتيوب، اسکايپ،  مايکروسافت، ھات
بوک با آژانس امنيت ملی ھمکاری  پالتاک، فيس

کنند و تمام اط0عات را در اختيار آن قرار  می
 .دھند می

بدين طريق دستگاه اط0عاتی و جاسوسی دولت 
ھا  آمريکا نه فقط زندگی خصوصی ميليون

آمريکايی بلکه مردم کشورھای ديگر جھان را 
مورد تعرض قرار داده و ھر لحظه تمام زنگی 
مردم را تحت کنترل و مراقبت مخفيانه خود 

پليسی   –اما دامنه فعاليت جاسوسی .  دارد

ھای اط0عاتی آمريکا به تجسس و کنترل  دستگاه
مخفيانه الکترونيکی مردم آمريکا و جھان محدود 

افشای اسناد آژانس امنيت ملی آمريکا، .  شود نمی
ست که بخشی از اين ماشين جاسوسی حتا  حاکی

ھای کشورھای ظاھراً دوست و  مقامات و ارگان
 .متحد آمريکا را نيز ھدف قرار داده است

دھد که آژانس  از جمله، اسناد افشا شده نشان می
امنيت ملی آمريکا، ارتباطات الکترونيک 

ھای اروپايی، دفاتر اين اتحاديه در  دپيلمات
آمريکا، ساختمان اتحاديه اروپا در بروکسل و 

کند و  ھای اين کشورھا را کنترل می خانه سفارت
ھای ديپلماتيک فرانسه، ايتاليا،  به ويژه نمايندگی

يونان در واشنگتن و سازمان ملل مورد شنود 
ابعاد اقدامات کنترل و  جاسوسی .  قرار گرفته اند

 ۵٠٠ست که در ھر ماه  آمريکا در آلمان به نحوی
ميلی، تصويری و   –-ميليون ارتباط تلفنی، ای 

مکالماتی اين کشور توسط آژانس امنيت ملی 
گستردگی .  شود بندی می آمريکا ذخيره و طبقه

ھای جاسوسی آمريکا عليه مردم  فعاليت
ھای  کشورھای اروپايی و مقامات و ارگان

دولتی، باعث گرديد که برخی از سران 
کشورھای اروپايی برای آرام ساختن خشم و 
نارضايتی مردم، به دولت آمريکا اعتراض کنند، 
اما در اين حد که مرکل و فرانسوا او@ند، اين 

ناميدند و خواستار "  غير قابل قبول"اقدامات را 
 .توضيح مقامات آمريکايی شدند

رھبر حزب سبزھای آلمان، اقدامات تجسسی و 
ھای  جاسوسی آمريکا را در آلمان مرتبط با رقابت

رسد  به نظر می:  اقتصادی دانست و گفت
ست و صدراعظم  موضوع جاسوسی اقتصادی

 .آلمان بايد دست به عمل بزند
دوران جنگ :  سخنگوی دولت آلمان نيز گفت

در صورت لزوم، آمريکا .  سرد پايان يافته است
با واکنش متحد و روشن کشورھای اروپايی 

اما اين تھديدات، آشکارا .  روبرو خواھد بود
ھای جاسوسی  چرا که سازمان.  ست توخالی

رسان و ھمکار  کشورھای اروپائی، خود ياری
 .ھای جاسوسی دولت آمريکا ھستند برنامه

در حالی که دولت آلمان ظاھراً به اقدامات 
جاسوسی دولت آمريکا عليه مردم و دولت آلمان 

کند، اسنودن در گفتگويی با اشپيگل  اعتراض می
فاش ساخت که آژانس امنيت ملی آمريکا با 
سرويس جاسوسی خارجی آلمان دست در دست 

گويد در يک  گونه که وی می يکديگر دارند يا آن
آژانس امنيت :  وی گفت.  خوابند رختخواب می

ملی آمريکا، ابزار تحليل در اختيار سازمان 
جاسوسی آلمان قرار داده است که اط0عات در 

تر  اما مھم.  جريان را در آلمان کنترل و تنظيم کند
از آلمان و کشورھای ديگر ھمکار و نزديک 

ھای جاسوسی آمريکا نظير استراليا،  سازمان
کانادا، ز@ندنو، اسرائيل، انگليس است که 

ترين ھمکاری را در  ترين و گسترده بيش
جاسوسی جھانی و کنترل زندگی خصوصی 

ھا، با  مردم جھان و تعقيب و مراقبت آن
اسنودن فاش .  ھای اط0عاتی آمريکا دارد سازمان

کرد که انگليس يک برنامه کنترل و تعقيب و 
مراقبت الکترونيکی پنھانی از مردم را در 

 به نام تمپورا به جريان انداخته است که ٢٠١١
ارتباطات مخابراتی و اينترنتی را در نقاط 

ھای فيبر  مختلف جھان، به ويژه با استفاه از شبکه

کند و اط0عات جمع  نوری کنترل و شنود می
ھای جاسوسی  آوری شده را در اختيار سازمان

 .دھد آمريکا قرار می
مخبر بدون "بدين طريق است که برنامه قدرتمند 

آژانس امنيت ملی آمريکا حجم بسيار "  مرز
ک0نی اط0عات و گزارشات را از طريق 
جاسوسی در ارتباطات ديجيتال جھانی به دست 

تنھا در ماه مارس :  نويسد گاردين می.  آورد می
 ميليارد ٩٧، آژانس امينت ملی آمريکا ٢٠١٣

اط0عات گوناگون را از طريق جاسوسی در 
ھای کامپيوتری سراسر جھان به دست آورد  شبکه

 ميليارد اط0عات و ١۴که از اين ميزان بيش از 
 .گزارشات آن مربوط به ايران است

ھای  سابقه سازمان با افشای اين اقدامات بی
جاسوسی آمريکا که زندگی خصوصی و آزادی 
ميلياردھا مردم جھان را مورد تعرض و تجاوز 
قرار داده است، مقامات آمريکايی ناگزير به 

اوباما که زمانی برای انتخاب به .  واکنش شدند
پست رياست جمھوری ادعا کرده بود، برخ0ف 
دوران بوش، شفافيت و حکومت قانون سنگ 
بنای رياست جمھوری او خواھد بود، اکنون 
وقيحانه ادعا کرد که اين تعرض به آزادی و 
زندگی خصوصی مردم از طريق کنترل و 

ھای جاسوسی اين کشور،  مراقبت مخفی سازمان
." حمايت از زندگی خصوصی آمريکائيان است"

 –سخنگوی کاخ سفيد نيز اين اقدامات جاسوسی 
پليسی عليه مردم را برای حمايت از امنيت ملی 

وزير انگليس ھم خيلی  نخست.  ضروری خواند
صاف و ساده اين تعرضات و ھدف قرار دادن 
حتا زندگی خصوصی مردم را ناگزير توصيف 

 .کرد
بعد ھم نوبت به دستگاه قضايی دولت آمريکا 

ھای دولت آمريکا از  رسيد که افشاگر اسناد دزدی
ھا را  زندگی خصوصی مردم و جاسوسی عليه آن

 ژوئن، ١۴در .  به جاسوسی و دزدی متھم کند
دادستان فدرال آمريکا رسماً اسنودن را به 

دولت .  جاسوسی و دزدی اموال دولتی متھم کرد
آمريکا از کشورھای ديگر خواست که به وی 
پناھندگی ندھند و او را برای محاکمه و مجازات 

ھای اروپايی که  دولت.  به آمريکا تحويل دھند
شان ھمکار دستگاه مخوف  ھای اط0عاتی سازمان

جاسوسی و کنترل آمريکا ھستند، نه تنھا از 
پذيرش اسنودن به عنوان پناھنده سر باز زدند، 

ای رساندند که  خدمتی را به درجه بلکه خوش
المللی را زير پا نھادند، به يک  قوانين بين

راھزنی ھوايی متوسل شدند و ھواپيمای مورالس 
رئيس جمھور کلمبيا را که گويا چنين 

پنداشتند، اسنودن نيز به ھمراه وی است،  می
. ناگزير به فرود اضطراری در اتريش نمودند

اسنودن اما ھنوز در فرودگاه مسکو ب0تکليف 
است و به جز چند کشور آمريکای @تين، که 

ھا را ندارد، ھيچ يک  عجالتاً امکان ورود به آن
ھای ظاھراً دمکراتيک و حقوق بشری  از دولت

اين نه .  اند اروپايی با پناھندگی وی موافقت نکرده
ھا  برداری، ترس و ھراس آن فقط ناشی از فرمان

از امپرياليسم آمريکا، بلکه مخالفت جدی با 
تواند به الگويی برای  ھای اوست که می افشاگری

ھا تبديل شود و  افشاگری در کشورھای آن
 .ھا را برم0 کند اقدامات ضد مردمی پنھانی آن

١از صفحه   
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۵از صفحه   

 ھای اسنودن وگرايش روزافزون امپرياليسم به ارتجاع سياسی افشاگری
طلبانه خود را از طريق جنگ به مرحله  و توسعه

مبارزه با تروريسم و دمکراسی .  عمل درآورد
ای برای پيشبرد   صادراتی فقط توجيه و بھانه

المللی دولت   ھای ارتجاعی داخلی و بين  سياست
اساس مسئله در اين است که اگر .  آمريکا بود

ھای قدرتمند جھان،  دولت آمريکا و ديگر دولت
ھای  امروزه آشکارا زندگی خصوصی و آزادی

مردم را چنان مورد تعرض قرار داده که تمام 
زندگی مردم را تحت کنترل و مراقبت روزمره 

داری  اند، از ماھيت نظم سرمايه خود قرار داده
گنديده و در حال زوال، در مرحله سلطه انحصار 

 .گردد و امپرياليسم ناشی می
در اين مرحله، جمھوری پارلمانی تبديل به چنان 
پديده ارتجاعی شده است که نه فقط يک ابزار 

دار برای سرپوش  فريب و نيرنگ طبقه سرمايه
گذاشتن بر حاکميت طبقاتی و سياسی خود و جا 
زدن آن به عنوان حاکميت مردم بر سرنوشت 

ھا که خود را نماينده  خود است، بلکه پارلمان
ھا و حقوق  زنند، آشکارا حتا آزادی مردم جا می

پوشيده نيست .  کنند دمکراتيک مردم را سلب می
" پاتريوت"که اين کنگره آمريکا بود، که برنامه 

را تصويب کرد و به دولت بوش و "  پريسم"و 
سپس اوباما اين اجازه را داد که حتا برخ0ف 
نص صريح قانون اساسی آمريکا، زندگی 
خصوصی مردم اين کشور را تحت کنترل و 

ھای  در پارلمان.  مراقبت پنھانی قرار دھند
کشورھای اروپايی نيز مکرر شاھد يک چنين 

 .مصوباتی بوده و ھستيم
ھای  امپرياليسم در ذات خود، در دوره بحران

داری، فقر، بيکاری، تشديد  عمومی سرمايه
تضادھا و مبارزات طبقاتی، گرايش به ارتجاع 

ھا و حقوق  سياسی و نقض و محدود کردن آزادی
ھا دارد تا بتواند در برابر  دمکراتيک توده

اند، نظم  ھا آمده ھا کارگری که به خيابان ميليون
تری به پليس  موجود را حفظ کند، اختيارات وسيع

ھای جاسوسی بدھد تا به سادگی بتوانند  و سازمان
ھای ضد  ھای کارگری، جنبش فعالين جنبش
ھای اشغال را دستگير و تحت  جنگ، جنبش

ھا و نمايندگان به  پارلمان.  محاکمه قرار دھند
اصط0ح مردم نيز کار ديگری جز اين ندارند که 
پی در پی مصوباتی به نام مردم عليه مردم 

 .تصويب کنند
امپرياليسم و سلطه انحصار، ضرورتاً ھمراه با 
گرايش به ارتجاع سياسی، نقض و محدوديت 

بنابراين توھم .  ست روزافزون آزادی و دمکراسی
ناب است که خ0ف آن از نظم موجود خواسته 

 .شود
در سياست خارجی نيز مسئله از ھمين قرار 

داری  توان انتظار ديگری از سرمايه نمی.  است
در دوران امپرياليسم و سلطه انحصارات، جز 

ترين  طلبی و کثيف تجاوز، جنگ، توسعه
. ھای رايج در ديپلماسی سری را داشت شيوه
ھای امپرياليست برای تحقق اھداف و منافع  دولت

اقتصادی و سياسی انحصارات، به دست آوردن 
بازارھای جديد، کسب برتری سياسی و نظامی، 
ھمواره در حال رقابت با يکديگرند؛ رقابتی که 

. انجامد گاه به سازش و گاه به جنگ می
ست  ھا و وسايلی ای از روش ديپلماسی، مجموعه

ھا،  ھا را به ھدف خود در اين رقابت که آن
جايی که  از آن.  رساند ھا می ھا و جنگ سازش

ھای  ھای سياست خارجی دولت اھداف و روش
العموم و دول امپرياليست به  داری علی سرمايه

داری و  شناختی از کارکرد و ماھيت سرمايه
اند که گويا  امپرياليسم ندارند، دچار اين توھم

اجتماعی   –توانند با وجود نظم اقتصادی  می
ی مطالبات  موجود، در ھمان محدوده

خواھانه و دمکراتيک خود، امور را  آزادی
ھای سياسی و  اسنودن از آزادی.  اص0ح کنند

حقوق دمکراتيک مردم آمريکا در قانون اساسی 
ھا توسط  کند و عليه نقض آن اين کشور دفاع می

داند  اما گويا نمی.  دولت اين کشور معترض است
که قانون اساسی آمريکا محصول شرايط تاريخی 
دورانی بود که بورژوازی و جمھوری پارلمانی 
مترقی بودند، تا جايی که حتا حق قيام مردم در 

اکنون اما .  گران به رسميت شناخته شد برابر ستم
در دوران امپرياليسم که بورژوازی به يک طبقه 
کام0ً زائد و ارتجاعی تبديل شده و جمھوری 
پارلمانی خصلت مترقی خود را از دست داده 

ھا و حقوق دمکراتيک مردم پيوسته  است، آزادی
گردند، ولو اين که ھنوز بر  نقض و يا محدود می

اين واقعيت را ھم .  روی کاغذ باقی مانده باشند
متدکر شويم که البته ھنوز در اين عرصه تفاوتی 
ميان يک رژيم پارلمانی در اروپا و يا آمريکا با 

ی جمھوری  يک رژيم سرتاپا استبدادی از نمونه
اس0می ايران وجود دارد، اين واقعيت به جای 

داری  خود، اما نافی اين مسئله نيست که سرمايه
دوران انحصار گرايش به ارتجاع سياسی، نقض 
و محدود کردن آزادی و دمکراسی در سياست 

طلبی در سياست  داخلی و تجاوز، جنگ و توسعه
 .خارجی دارد

فقط اکنون نيست که زندگی خصوصی و 
ھای مردم مورد تعرض طبقه حاکم آمريکا  آزادی

ھا پيش در دوران  سال.  قرار گرفته است
تر در اين کشور رخ  کارتيسم فجايعی عظيم مک

فاشيسم اروپايی نيز نمونه ھارتر اين ارتجاع .  داد
اين واقعيت نيز بر کسی پوشيده .  سياسی بود

نيست که در سراسر جھان به اصط0ح 
داری به ويژه در طول چند  تر سرمايه پيشرفته

ھای مردم  ی اخير، مدام حقوق و آزادی دھه
محدودتر شده است و بسياری از حقوق و 

ھای کارگر و زحمتکش از  دستاوردھای توده
 .ھا باز پس گرفته شده است آن

گيری ماشين عظيم کنترل و  بر سر ھمين شکل
رسد  جاسوسی آمريکا، در ظاھر چنين به نظر می

گردد که در پی حم0ت تروريستی  يا وانمود می
 سپتامبر و برای مقابله با ١١گرايان در   اس0م

اما در واقعيت در گذشته .  ھا شکل گرفته است آن
نيز به اشکال و درجات مختلف، ھمين سياست 
در داخل و نيز جنگ و تجاوز در خارج وجود 

 .داشته است
پس از پايان دوره جنگ سرد، امپرياليسم آمريکا 

ھای  طلبی برنامه عريض و طويلی برای توسعه
ھای مردم  روشن است که توده. جھانی خود داشت

بايستی به نحوی  می.  آمريکا نفعی در آن نداشتند
ھای داخلی،  اين نارضايتی از طريق محدوديت

گرايان  اقدام تروريستی اس0م.  تحت کنترل درآيد
در آمريکا، تمام بھانه و توجيھی را که طبقه حاکم 
اين کشور @زم داشت در اختيارش گذاشت و 
دولت آمريکا با دستاويز مبارزه عليه تروريسم، 
ھم آزادی و حقوق مردم آمريکا را محدود و 

ھای تجاوزکارانه  لگدمال کرد و ھم اين که برنامه

 اما در مقابل، اين سؤال ھم مطرح است که واقعاً 
 ھدف و انگيزه افرادی از نمونه اسنودن چيست؟

اند و نه حتا انق0بی مخالف نظم  ھا نه کمونيست آن
پس علت چيست که اسنودن زندگی .  داری سرمايه

 ھزار ٢٠٠راحت و آسوده خود را با حقوق 
کند، آوارگی و تھديد دائمی  د@ری سا@نه رھا می

ھای جاسوسی آن را  دولت آمريکا و سازمان
پذيرد، تا بخشی از جنايات دولت اين کشور را  می
چون افشاگری سرباز برادلی منينگ که اکنون  ھم

. محاکمه او در آمريکا آغاز شده است، برم0 کند
گرچه اين افشاگران و از جمله ھمکاران آسانژ و 

ليکس عموماً متشکل از ھکرھايی ھستند  ويکی
ھا نيز  ھای ماجراجويی نيز در کار آن که رگه

ھا و ديگر اقدامات  ھست، اما در حقيقت افشاگری
ھا و  ھا و گاه عليه شرکت ھا عليه دولت ايذايی آن

ھای بزرگ جھانی نه ناشی از ماجراجويی،  بانک
بلکه بازتاب و وجھی از اعتراض و نارضايتی 

ھای مردم به ويژه در کشورھای  توده
تر عليه فشارھا، تضييقات،  داری پيشرفته سرمايه

طلبی  ھا و جنگ ھا، دروغ ھا، فريب گری سرکوب
 .ھاست دولت

گويد برای شرکت در  گونه که خود می اسنودن آن
لشکرکشی نظامی دولت آمريکا به عراق، 
داوطلب شده بود و بر اين پندار بود که اين 
اقدامی شرافتمندانه به قصد رھايی مردمی 

اما با ديدن و شنيدن اخبار و .  ديده است ستم
چه دولت آمريکا ادعا  گزارشات، دريافت که آن

"کرد، فريب بوده است می تبليغات است و نه . 
ما در واقعيت نه فقط مردم : "افزايد و می"  حقيقت

آمريکا، بلکه عموم مردم جھان را گمراه 
کرديم تا اين ذھنيت را در آگاھی جھانی ايجاد  می

"گويد او می."  کنيم تنھا انگيزه من اين است که : 
ھا  چه به نام آن به عموم مردم اط0ع دھم که آن

من مايلم تمام .  ھاست گيرد، عليه آن انجام می
توانم با  چه را که داشتم فدا کنم، چرا که نمی آن

وجدانی آسوده اجازه دھم که حکومت ايا@ت 
متحده با اين ماشين جاسوسی عظيمی که مخفيانه 
ساخته، زندگی خصوصی، آزادی اينترنت و 

ھای اساسی مردم سراسر جھان را نابود  آزادی
خواھم در جھانی زندگی کنم که تمام  من نمی.  کند
چه را که انجام  گويم، ھر آن چه را که می آن

کنم، ھر گونه  دھم، با ھر کسی که صحبت می می
تجلی خ0قيت، عشق و دوستی کنترل و ضبط 

 ."شود
ای  چه که او افشا کرده است، فقط گوشه البته آن

ھای ارتجاعی افشا نشده امپرياليسم  از سياست
اما اين .  ست ھای اروپايی آمريکا و امپرياليست

ھا در ھمين محدوده نيز ھمانند افشای  افشاگری
جنايات ارتش آمريکا در عراق و نيز بند و 

ھای ديپلماسی سری آمريکا توسط سرباز  بست
برادلی منينگ، نقش مھمی در روشنايی افکار 

معھذا بايد .  عمومی مردم جھان ايفا کرده است
به رغم اين که اسنودن، برادلی، آسانژ و :  گفت

ھای مردم  ليکس از آزادی ديگر ھمکاران ويکی
کنند،  عليه جنگ،  جاسوسی و ديپلماسی  دفاع می

ھای خود، کار با  سری ھستند و با افشاگری
تر شدن افکار عمومی  ارزشی ھم برای روشن

ھای امپرياليست به  جھان در مورد جنايات قدرت
جايی که  اند، اما از آن ويژه آمريکا، انجام داده

١٣درصفحه   
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  ٨درصفحه 

 تاريخچه
 

اشياء باستانی پيدا شده در کوبا توسط محققان و باستان شناسان نشان ميدھد ک�ه 
از دو ھزار سال قبل از مي0د،انسانھايی در کوبا زندگی ميکرده اند و در س�ال 

 مي0دی تيره ھای مختلف سرخپوستھا مثل  سيبونی، گواناتاب�ی، ت�ائ�ي�ن�و ١۵٠٠
از غرب تا شرق کوبا پراکنده بودند و به کش�ت س�ي�ب زم�ي�ن�ی، ت�وت�ون، ب�ادام 

 .زمينی، ميوه،ماھيگيری، صيد صدف و شکار حيوانات مشغول بودند
 کريستف کلمب در اولين سفرش به ک�وب�ا،خ�ل�ي�ج  ب�اري�ای  ١۴٩٢ اکتبر ٢٨در 

در شمال شرقی کوبا را کشف کرد و آنجا را به مالکيت اسپانيا در آورد و در 
سفر دوم به کوبا شروع به مبادله اشياء بی ارزش اسپانيا در مقابل ط0 و پش�م 

سپس شاه اسپانيا فرديناند،دستوراشغ�ال ک�ل . و سنگھای قيمتی سرخپوستھا نمود
کوبا را ص�ادر ک�رد و ت�وس�ط ش�خ�ص�ی ب�ه اس�م دي�ه گ�و و@زک�وئ�ز  ک�ه از 

از . ثروتمندان و استعمارگران بزرگ اسپانيا بود دستور اش�غ�ال را ب�ه وی داد
 اسپانيائيھا مقاومت سرخپوستھ�ا را در ھ�م ش�ک�س�ت�ن�د و ١۵١۵ تا ١۵١١سال 

دي�ه گ�و و@زک�وئ�ز، ١۵١٢در س�ال . کوبا را تحت استعماراسپان�ي�ا در آوردن�د
ب�ه ق�ول ک�وب�ائ�ی ھ�ا زم�ان�ي�ک�ه . باراکو  ،اولين شھر ک�وب�ا را ت�اًس�ي�س م�ي�ک�ن�د

بطور کلی از بين بردند،زنده ھايشان را "  اسپانيائيھا نسل سرخپوستھا را تقريبا
 برده کردند و چون احتياج به نيروی کار بيشتری داشتند شروع به آوردن برده

 از آفريقا به کوبا کردند، و شروع به بھ�ره کش�ی آن�ھ�ا درم�ن�ازل و م�ع�ادن و 
 ١۵۵٢آغاز کشت نيشکر در کوبا است و در سال ١۵۴٨در سال . غيره نمودند

اولين ھدف اسپانيائی ھا غارت ط0ی ک�وب�ا ب�ود ک�ه . ھاوانا پايتخت کوبا ميشود
 اسپاني�ائ�ی ھ�ا،س�رخ�پ�وس�ت�ھ�ائ�ی را ک�ه ١٧در قرن . خيلی زود به دست آوردند

ديگر به مناطق جديد کوچ دادند و  بعنوان برده گرفته بودند،برای غارت اماکن
 م�رک�ز س�ي�اس�ی و ١۶٠٧شروع به تاًسيس محلھا ک�ردن�د و ھ�اوان�ا در س�ال 

فرماندھی استعمار اسپان�ي�ا ش�د،چ�ون از ط�ري�ق ھ�اوان�ا م�ی ت�وانس�ت�ن�د خ�ل�ي�ج 
 ب�ن�در ھ�اوان�ا م�رک�ز ١٧ ق�رن ۶٠در س�ال�ھ�ای دھ�ۀ . مکزيک را کنترل کنن�د

لنگرگيری کشتيھای اسپانيا ئی و آمريکائی قرار گرفت و يک�ی از ب�ن�ادر م�ھ�م 
ج�دي�د ب�رای ح�م�ل ون�ق�ل  ھاوانا سرپل دن�ي�ای.تجارت نقره و کا@ھای ديگر شد

جامعه مس�ت�ع�م�رهَ ک�وب�ا از ن�ظ�ر ح�ق�وق و ف�رھ�ن�گ . تجاری در آت0نتيک بود
سفيدھا بزودی اکثريت را تشکيل دادند و ھر کس�ی در . اجتماعی طبقه بندی شد

اسپانيا بدنيا آمد و بزرگ شد و آموزش دي�ده ب�ود،در راًس ادارات و م�ق�ام�ات 
اخ�ت�0ط . قرار گرفت و ھمينھ�ا ب�ه م�رور ت�ج�ارت ک�وب�ا را ب�ه دس�ت گ�رف�ت�ن�د

اين�ان . اسپانيائيھا با سرخپوستان بومی و سياھان،نژاد مستيسو را به وجود آورد
 م�ي�0دی ١٧٠٠در سال .   اگر مادرشان برده بود آنھا ھم برده محسوب ميشدند

ت���وت���ون ک���ا@ی اص���ل���ی ص���ادرات م���ي���ش���ود و ص���ن���اي���ع ش���ک���ر را از                                     
 انگليسيھا ھاوانا را اشغال کرده و ي�ک س�ال ب�ع�د ١٧۶٢در سال . بين  ميبرند

اسپانيا ئی ھا،فرمانروائی اين شھر را طبق قرارداد صلح پاريس،با انگل�ي�س�ي�ھ�ا 
 در ١٧٩٢ ت�ا ١٧٩١در س�ال ھ�ای . در قبال تعويض فلوريدا در دست گرفتند

نتيجۀ قيام ھای بردگان در ھائيتی عليه برده داران فرانسوی ک�ه در آن�ج�ا  ب�ه 
کار قھوه و کشت نيشکر مشغول بودند،استعمارگران فرانسوی ب�ه ک�وب�ا ف�رار 
کردند و اسپانيائی ھا توانستند از تکنيک و تجربۀ فرانسويھا در ک�وب�ا ب�ه ن�ف�ع 
خود استفاده کنند و دوباره کشت نيشکر به شکل گسترده شروع ميشود و ک�وب�ا 

بعد از مبارزات استق0ل طلبانه در ج�ن�وب . مرکز کشت نيشکر کارائيب ميشود
 ١٩در ق�رن . ،کوبا مھمترين مستعمرهً اسپان�ي�ا ش�د١٩و مرکز آمريکا در قرن 

چينی،فيليپينی بودند بعل�ت ن�ي�روی ک�ار ارزان "  دويست ھزار آسيائی که اکثرا
به کوبا آمدند،ھمچنين از جامائي�ک�ا ب�ارھ�ا گ�روه ھ�ای پ�ر ج�م�ع�ي�ت�ی ب�ه ک�وب�ا 

اسپانيائ�ی ت�ب�ارھ�ا - نمايندگانی از طرف کوبائی١٨۶٨در سال .مھاجرت کردند

ھزار کيلوم�ت�رم�رب�ع مس�اح�ت ي�ع�ن�ی ان�دازه کش�ور ١١۵کشور کوبا با داشتن 
از شمال به خليج مکزيک . يونان و بلغارستان بزرگترين جزيرهً کارائيب است

و از ج���ن���وب ب���ه دري���ای ک���ارائ���ي���ب واق���ع و از ش���م���ال ش���رق���ی                                                     
ک�ي�ل�وم�ت�ر ب�ا م�ک�زي�ک در غ�رب و ٢١٠و )  فلوريدا(کيلومتر با آمريکا ١۴٠
کيلومتر با ھ�ائ�ي�ت�ی در ج�ن�وب ۶٧کيلومتر در جنوب غربی باجامائيکا و ١۴٩

 ١١ و ب�ي�ش از.  ج�زي�رهً ک�وچ�ک اس�ت١۶٠٠کوبا دارای . شرقی فاصله دارد
ميليون نفر جمعيت دارد که طبق محاسبه کارشناسان در ھر کيلومترم�رب�ع ب�ه 

ھاوانا پايتخت کوبا بيش از دو م�ي�ل�ي�ون .  نفرسکونت دارند١٠٣طور ميانگين 
ھزار نفر دومين شھر بزرگ ٧٠٠نفر جمعيت دارد و سانتياگو د کوبا با داشتن

کوھھای سييرامائسترا ک�ه م�ب�ارزي�ن در آن�ج�ا مس�ت�ق�ر ب�ودن�د در . کوبا ميباشد
بيش از يک ميليون نفر کوبائی بعد از ان�ق�0ب ب�ه . نزديکی اين شھر قرار دار

 ھزار نفر از آنھا در ميامی آمريک�ا ٧٠٠آمريکا فرار يا مھاجرت کرده اند که 
دکترھا، مھندسين، تکنيسينھا ھ�م  %   ٧٠بعد از انق0ب " ضمنا. زندگی ميکنند

کوبائ�ی ھ�ا  %  ٢٢کوبا جمعيت جوانی     دارد و. به آمريکا مھاجرت کرده اند
 س�ال�ه  ۶٠ب�ا@ی %   ١٢ س�ال و۶٠ت�ا١۵بي�ن %  ۶۶ سال دارند و١۵کمتر از

 . سال ميباشد٧۵ميانگين زندگی در سايه امکانات پزشکی . دارد
 نيم ميليون اسپانيائی و ھمچنين قب�ل و ب�ع�د از ١٩۴۶ تا ١٩٠٠تقريباً از سال 

و جامائيکائی و غيره ب�ه ک�وب�ا م�ھ�اج�رت ک�رده  انق0ب صدھا ھزار ھائيتيائی
 ١۵کوب�ا . در صد است  دھم۶ميزان رشد جمعيت در کوبا در شرايط فعلی . اند

استان دارد و يک جزيرهً جوانان که به ھيچ استان�ی ت�ع�ل�ق ن�دارد و م�دي�ري�ت 
 ھزارنفر جمعيت جزيرهً جوانان،ده ھ�زار ١۵از . منطقه ای ويژهً خود را دارد

نفر دانشجو ھستند که اکثرشان از کشورھای مختلف دنيا در آنجا به ت�ح�ص�ي�ل 
دانشجويان داوطلبانه يک م�اه در س�ال ب�ه ک�ار در م�زارع %  ٩۵و . مشغولند

ک�وب�ا ب�ع�د از ان�ق�0ب . نيشکر و توتون و ساير مراکز صنعتی مشغول ميشون�د
حفاظتی در مقابل طوفانھا و حوادث ط�ب�ي�ع�ی را ط�رح ري�زی  بھترين سيستم

کرده و بندرت کسی ناشی از حوادث طبيعی کشته ميشود و ب�ا وج�ودي�ک�ه در 
ھ�زاران  خ�ان�ه و   سه بار ھاريکان خيلی ق�وی ب�اع�ث   ن�اب�ودی٢٠٠٨سال 

 ن�ف�ر ٧غ0ت و خسارت به ساختار اقتصادی کوبا شد ولی در مجموع ت�ن�ھ�ا  
ميزان خسارات ناشی از ھاريکانھا، با@ی ده مي�ل�ي�ارد د@ر ي�ع�ن�ی . کشته شدند

 . درصد توليد ناخالص ملی بود٢٠اندازهً 
 

 آيا کوبا يک کشور سوسياليستی است؟           
              

در اين نوشته سعی شده است که يک تاري�خ�چ�ۀ م�خ�ت�ص�ری از ک�وب�ا از ب�دو 
مستعمره شدنش تا انق0ب وسپس اوضاع و شرايط و م�وق�ع�ي�ت ک�وب�ا ب�ع�د از 

طبيعی است که اين نوشته در راب�ط�ه ب�ا ک�وب�ا و . انق0ب تا امروز ارائه گردد
بخصوص سوسياليسم ناکافی است و کمبودھايی دارد، ولی برای ش�روع ک�ار 
و به  دامن زدن بحث در ميان طرف�داران س�وس�ي�ال�ي�س�م ع�ل�م�ی آغ�از م�ث�ب�ت�ی 

البت�ه ب�ودن�د و ھس�ت�ن�د  اح�زاب وس�ازم�ان�ھ�ای س�ي�اس�ی ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی و . است
در مورد سوسيالي�س�م و ع�ل�ل ف�روپ�اش�ی "  شخصيتھای سياسی و غيره که قب0

بلوک شرق مقاله و کتاب نوشتند و به گوشه ھايی از واق�ع�ي�ت�ھ�ای م�وج�ود در 
بلوک شرق  اشاراتی داشتند و برخورد نظری کردند ولی ب�ه ن�ظ�ر م�ا ک�ت�اب 
علل فروپاشی شوروی نوشتۀ رفيق توکل از ھم�هً زواي�ا و ب�ع�ب�ارت دي�گ�رب�ه 
شيوهَ مارکسيستی به مسئلۀ سوسياليسم و بلوک شرق برخورد کرده و مط�ال�ع�ه 

 .       اين کتاب به ھمۀ دوستداران سوسياليسم علمی پيشنھاد ميشود
                       

ستون 
 مباحثات

 )١(کوبا 

 زنده باد استق-ل طبقاتی کارگران 



 ٨ ۶۴٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  تير     ٨
٧از صفحه   

 حزبی تاًسيس ١٩۵٢باتيستا در سال .به کوبا آمده و نمايندهً مجلس سنا گرديد
کرد که  بتواند انتخابات را ببرد ولی چون موفق به جذب ھوادار نشد با جلب 

مارس ١٠نظرسرمايه داران و بانکداران وبا پيشنھاد ھمکاران نظاميش در 
 کودتا کرد و کارلوس پرئو رئيس جمھور وقت به مکزيک فرار ١٩۵٢

 را لغو و نمايندگان مجلس سنا را به ١٩۴٠باتيستا قانون اساسی .نمود
مطبوعات بسته شد،تظاھرات و اعتصاب ممنوع اع0م شد .مرخصی ميفرستد

باتيستا @بی مافيای .و کمونيستھا و نيروھای انق0بی تحت تعقيب قرار گرفتند
فيدل .آمريکائی ھا بود و در آمريکا تمام برنامه ريزيھا را برايش کرده بودند

کاسترو که آنموقع وکيل بود در دادگاه عالی عليه کودتای باتيستا شکايت 
و نه (ميکند که شکايتش رد ميشود و سعی ميکند که از طريق اقدامات انق0بی

 ١٩۵٣ ژوئيه ٢۶در .عليه رژيم مبارزه کند)  از طريق قوانين بورژوائی
چريکھای حزب انق0بی کوبا به رھبری فيدل کاسترو به پادگان مونکادا   در 
شھر سانتياگو د کوبا حمله ميکنند که با شکست مواجه ميشوند و بسياری از 
اعضای گروه دستگير و شکنجه و بطور وحشيانه ای توسط رژيم باتيستا 
کشته ميشوند و خود فيدل با دو تن از يارانش در دامنۀ کوھھای سييرا 

فيدل بعد از نزديک به دو سال از زندان آزاد شده و . مائيسترا دستگير ميشوند
در مکزيک با ارنستو چه گوارا و گروھش .بعد از مدتی به مکزيک ميرود

آشنا شده و ھمراه با انق0بيون تبعيدی ديگری که در مکزيک بودند،تصميم به 
ھمکاری مشترک جھت سرنگونی انق0بی حکومت ديکتاتوری باتيستا 

حزب کمونيست کوبا حمله به پادگان مونکادا را ماجراجويانه و بی .ميگيرند
مسئوليتی ميدانست که باعث کشته شدن عدهً کثيری شده است و اين حرکت 
رامحکوم کرد،مثل ھمان حرفھايی که حزب توده آنموقع عليه سازمان 
چريکھای فدائی خلق ايران در رابطه با سياھکل و عمليات انق0بی چريکھا 

در واقع اين حمله، شروع انق0ب در کوبا به رھبری جنبش .مطرح ميکردند
 :  ژوئيه عبارت بود از٢۶خواسته ھای جنبش . ژوئيه بود٢۶

 
 ١٩۴٠بازگشت به قانون اساسی -١ 
 فيدل کاسترو با ١٩۵۶در دسامبر.دموکراسی-٣رفرمھای اجتماعی -٢ 

 چريک انق0بی ديگر به کوبا ميايند و ٨٢ارنستو گوارا و کاميلو به ھمراه 
چريکھا شروع به تبليغ و ترويج و ارتباط گيری با مردم و عناصر انق0بی و 
گروھھای سياسی و ھمچنين مبارزه مسلحانه در شھرھا و روستاھا عليه 

 آغازجنگ چريکی در کوبا ١٩۵۶در واقع سال .  ديکتاتوری باتيستا مينمايند
 در ھمه جای کوبا گروھھای چريکی و مقاومت ۵٨و١٩۵٧در سالھای .است

در آخرين نبردی که در .از تمام اقشار مردم عليه رژيم باتيستا بوجود ميايد
 که شھرسانتا ک0را به دست نيروھای انق0بی به رھبری  ١٩۵٨ دسامبر ٣١

ارنستو گوارا ميافتد،باتيستا با چندين ميليون د@ر پول نقد در اول ژانويه 
 به جمھوری دومينيکن فرار ميکند و بعد به پرتغال پناھنده شده و ١٩۵٩

مردم قدرت را در . در اسپانيا ميميرد١٩٧٣سپس به اسپانيا رفته و در سال 
تمامی کوبا بدست ميگيرند و انق0ب کوبا با رھبری فيدل کاسترو،چه گوارا و 

 .کاميلو به پيروزی ميرسد
 

 ادامه دارد  -بھرنگ

با دولت سلطنتی اسپانيا برای استق0ل کوبا به اس�پ�ان�ي�ا ف�رس�ت�اده ش�د ک�ه چ�ون 
بدون نتيجه بود،قيام مسلحانه استق0ل طلبانۀ کوبائی ھا عليه است�ع�م�ار اس�پ�ان�ي�ا 

. ادامه يافت ولی قيام کنندگان اين بار نيز مانند ھميشه با شکست م�واج�ه ش�دن�د
ازمھمترين آنھا ميتوان طرفداران تاًسيس حکومت ملی و مست�ق�ل ک�وب�ا را ن�ام 

 .برد که رھبر اوليۀ شان خوزه آنتونيو و بعدھا خوزه مارتی بود
کوبا آخرين کلنی کشور آمريکای @تين بود که بعد از سی سال جنگ يعن�ی از 

رھ�ب�ران اس�ت�ق�0ل ط�ل�ب�ان از س�ال .  استق0لش را بدست آورد١٨٩٨ تا ١٨۶٨
 ک�ارل�وس م�ان�وئ�ل د کس�پ�دس، ادواردو م�اچ�ادو، ک�ارل�وس ١٨٧٨ تا ١٨۶٨

    آنتونيو ماسيو  که بع�د ١٨٨٠ تا ١٨٧٩رولوف، خوزه مورالس لموس و از 
 خوزه مارتی و آنت�ون�ي�و ١٨٩٨ تا ١٨٩۵از شکست به مکزيک تبعيد شد و از 

 گروھھای تبعيدی کوبائی در ١٨٩۵ تا ١٨٧٩از .ماسيو و ماکسيم گومز بودند
آمريکا و مکزيک خ�ودش�ان را ب�رای م�ب�ارزه در ک�وب�ا آم�اده م�ي�ک�ردن�د ک�ه 

ن��ويس��ن��ده،ش��اع��ر و روزن��ام��ه ن��گ��ار و ( س��ازم��ان��ده اص��ل��ي��ش��ان خ��وزه م��ارت��ی
او توانست نظر ماکسيمو گوم�ز و آن�ت�ون�ي�و م�اس�ي�و را ک�ه از . بود) فراماسونر

فرماندھان نيروی نظامی بودند برای ادامه نبرد با استعمار اسپانيا جلب ک�ن�د و 
در س�ال . آنھا پ0تفرم ھمکاری و شرايط نب�رد ب�ا اس�پ�ان�ي�ا را مش�خ�ص ک�ردن�د

خ�وزه م�ارت�ی . چريکی با کشتی وارد شرق کوبا ش�دن�د   آنھا با نيروھای١٨٩۵
ول�ی اس�ت�ق�0ل ط�ل�ب�ان در ادام�ۀ . در اولين نبرد با نيروھای اسپانيائی کشته ش�د

ب�ه .  استعمارگران اسپانيائی را ش�ک�س�ت دھ�ن�د١٨٩٨نبردشان توانستند تا سال 
محض خروج اسپانيائی ھا از کوبا،اشغالگران آمريکائ�ی ب�ه ب�ھ�ان�ۀ ک�م�ک ب�ه 

 ١٩٠٢کوبائی ھا،کوبا را زير فرماندھی ارتش آمريکا قرار دادند و در س�ال 
در ظاھر اجازهً ايجاد  جمھوری مجازی را به ک�وب�ائ�ی ھ�ا م�ي�دھ�ن�د وت�وم�اس 

 .استرادا پالما  را اولين رئيس جمھور کوبا ميکنند
جمھوری نو استعماری آمريکا در واقع مظھر سياسی استعمار آمريکا بود و 

در سال .آمريکا بر بھترين اراضی،معادن،بازرگانی و کل اقتصاد مسلط شد
 قانون اساسی جديد کوبا که زير نظر آمريکائی ھا تنظيم شده بود به ١٩٠٢

اين کشور اجازه می داد که ھر موقع منافع آمريکا در کوبا به خطر 
ھيچکاک پ0ت (بيفتد،ارتش آن ميتواند با حمله نظامی از منافعش دفاع کند 

سناتور آمريکائی اين قانون را در سنای آمريکا به تصويب رساند و به قانون 
 آمريکائی ھا در جزاير باھيا ھوندا  و ١٩٠٣و در سال )  پ0ت معروف است

خليج گوانتانامو  پايگاه نظامی درست کردند  البته پايگاه باھيا ھوندا  در سال 
 ١٩٣۴در سال )  قانون پ0ت(با وجود اينکه اين تبصره. بر چيده شد١٩١٢

لغو شد ولی تا امروز قسمتی از خاک کوبا در گوانتانامو در اشغال 
سرمايه داران آمريکائی شروع به تصاحب زمينھای کوبائی .آمريکاست

نمودند و بعضی از زمينھا را ھم به نرخ خيلی ارزان خريدند و بعضی از 
و شروع به غارت منابع .زمينھا را حتی به خود کوبائی ھا اجاره ميدادند

و به ھمين جھت در سال .طبيعی و استثمار وحشيانۀ کارگران کوبائی نمودند
تمامی رًوسای جمھوری . بازار نيشکر کوبا رونق بی سابقه ای گرفت١٩٢٠

 تا ١٩١٧مثل آلفرد زاياس، ماريو گارسيا منوکال،گرادو ماچادو که از 
با "  گرادو ماچادو اص0.رئيس جمھور شده   بودند، دست نشانده بودند١٩٣٣

کمک سرمايه داران آمريکائی مثل راکفلر و مورگان و غيره رئيس جمھور 
ماچادو   نه سال حکومت ترور و سرکوب و شکنجه در کوبا برقرار .شده بود

 با قيام مردم سرنگون شد و يک حکومت موقت ١٩٣٣کرد تا اينکه در سال 
تشکيل ميشود که بعد از چند ماه ھمين دولت، توسط باتيستا و ھمکاران 
نظاميش سرنگون شد و باتيستا خود را رھبر انق0ب و فرمانده کل ارتش 

اين قيام ماھيت ناسيوناليستی داشت و با وجوديکه شرکت برق و ديگر .کرد
شرکتھای خارجی را ملی اع0م کرد،ولی از طرف ديگر شروع به اخراج 

بعد از انح0ل دولت موقت .مھاجرين خارجی به ويژه مھاجرين ھائيتيائی کرد
رومان گراو سن مارتين رئيس جمھور شد که پنج ماه بعد توسط باتيستا 

 به ترتيب مھره ھای دست نشاندهً ١٩۴٠ تا ١٩٣۴باتيستا از .سرنگون شد
خود را، به کارلوس منديتا ،خوزه بارند،ميگوئل ماريانو گومزو فدريکو 

 خود را با انتخابات ١٩۴٠@ردو به رياست جمھوری منصوب کرد و در
کذائی رئيس جمھور نمود و بعد از چھار سال به فلوريدا رفت و رياست 

جالب . به رومان گراو سن مارتين  واگذارکرد١٩۴۴جمھوری را در 
اينجاست که حزب کمونيست کوبا ھم از باتيستا حمايت ميکرد و در دولت 
باتيستا چندين وزير عضو حزب کمونيست کوبا که نمونه اش وزير اقتصاد 

 بنيانگذاری شد و ١٩٢۵حزب کمونيست کوبا در سال .ملی بود شرکت داشتند
در سال .بعد از جنگ جھانی دوم به حزب سوسياليست خلق تغيير نام داد

 حزب زحمتکشان کوبا که بيشتر اعضای آن از حزب انق0بی کوبا ١٩۴٧
در انتخابات .بوده و ازآن جدا شده بودند توسط ادواردو چيباس  تاًسيس شد

 کارلوس پرئو برنده شد و باتيستا  ھم ب0فاصله با د@رھای آمريکائی ١٩۴٨
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حسن روحانی که در جريان تبليغات انتخاباتی 
خود برای جلب آرای زنان، از ت0ش برای تحقق 
مطالبات زنان و ايجاد سھم ويژه برای زنان در 
عرصه ھای مديريتی و امثال آن سخن گفته بود، 

ھا پروين  گان اين نشست به خواست برگزارکننده
دادانديش، رئيس کميته زنان ستاد انتخاباتی خود 
را به اين جلسات فرستاد تا در جريان چند و چون 
بحث ھا و مطالبات اين بخش از زنان قرار 

موج تبليغات کرکننده ای را که اص0ح .  بگيرد
طلبان حکومتی و دنباله روان بی مزد و مواجب 
آنھا پيرامون حسن روحانی و اقدامات وی به 
ويژه در عرصه آزادی ھای سياسی به راه 
انداخته اند، زودتر از ھمه جا، ظاھراً قرار است 
در عرصه مسائل و حقوق زنان خود را نشان 

ببينيم مطالبات اين گروه از .  داده و محک خوَرد
زنان چيست؟ و دولت روحانی آيا قادر به تحقق 

 آن ھست يا نه؟
مطالبات گوناگونی "  ھم انديشی زنان"در جلسات 

دراين جلسات مطرح )  ١(از سوی زنان حاضر
گرديد که اگر از جزئيات آن بگذريم، اين 

توان به دو دسته  مطالبات را شايد در مجموع به
يک دسته از مطالبات اساسا معطوف .  تقسيم کرد

به تھيه لوايح به منظور رفع تبعيض در قوانين 
موجود، استفاده از زنان در سطوح متوسط و 
با@ی مديريتی، مشارکت درارکان قدرت، صلح، 
رفع تحريم ھا و پرھيزازادبيات جنگ طلبانه ، 
اجرای اصول قانون اساسی در حوزه مسائل 
زنان و امثال آن بود که عمدتا از سوی زنان 

مجمع "اصول گرا و اص0ح طلب متشکل در 
جمعيت زنان مسلمان "، "  طلب زنان اص0ح

عنوان "  ائت0ف اس0می زنان"و "  نوانديش
 .شد می

 در واقع ھمان گروه از زنان   سقف خواست اين
گويد و ھمانطور که  است که دولت روحانی می

توران ولی مراد، دبيرائت0ف اس0می زنان نيز 
در نشست اين ائت0ف گفت برنامه ارائه شده از 

ھا ھمپوشانی دارد و  سوی روحانی با مطالبات آن
برخی .  ھستند"  تعامل با دولت"ھا نيز در پی  آن

ديگر از مطالبات، مانند رفع موانع اشتغال زنان 
ھای دانشگاھی و آموزشی، رفع  رفع محدوديت

موانع و مشک0ت امنيتی و برداشتن فشارھا و 
اط0عاتی از روی فعا@ن حوزه   –نگاه امنيتی 

زنان و حقوق بشر، اجازه فعاليت رسانه ھا و 
ھای غيردولتی، رفع فيلترينگ از  تشکل
ھای زنان و امثال آن که عمدتا از سوی  سايت

زنان ليبرال و فعا@ن مستقل در عرصه حقوق و 
. جنبش زنان و فعا@ن حقوق مدنی مطرح گرديد

@زم به ذکر است که پروين دادانديش نماينده 
حسن روحانی که گفته بود به جلسه آمده است تا 

 روزه دولت ١٠٠با شنيدن صدای زنان، برنامه 
روحانی را برای تحقق برخی از مطالبات زنان 
تدوين و سپس به مرحله اجرا بگذارد، پيوسته 

داد که  زنان را به اين موضوع توجه می
در حد توان "ھايی را مطرح کنند که  خواست

"! رئيس جمھور، قابليت اجرايی داشته باشند
پروين دادانديش که از حد و حدود اختيارات 
رئيس جمھور در حکومت اس0می کم و بيش 
اط0ع دارد، در فردای نشست اول زنان، در 
گفتگو با روزنامه شرق، ضمن آن که از جانب 

حسن روحانی وعده ھائی در مورد بازنگری 
قانون حمايت از خانواده و طرح امنيت اخ0قی و 

داد، اما تصريح  ھای خيابانی می اجتماعی و گشت
کرد که برخی از قوانين تبعيض آميز، قوانين 
شرع اند که از دست رئيس جمھور در اين گونه 

وقتی که شرق از .  موارد ھيچ کاری ساخته نيست
نظر شما در مورد قوانينی مانند "پرسد  وی می

وی در جواب می "  ديه و ارث نابرابر چيست؟
برخی از قوانين که اين استنباط و نگرش :  گويد

در موردشان وجود دارد که تبعيض آميز ھستند و 
شوند، در قرآن آمده است  به شرع نسبت داده می

نظر روحانی در مورد .  و جزو قوانين شرع است
اين قوانين اين است که بايد اين مسائل در 

اين قوانين بايد با .  ھای علميه حل شود حوزه
استناد به اجتھاد از طريق مراجع در حوزه علميه 
بررسی شود و با توجه به شرايط زمانی و مکانی 

اين مساله در حوزه .  در مورد آن نظر بدھند
 ! نيستاختيارات رياست جمھوری

ھمين يک جمله کافی ست تا يکبار ديگر موقعيت 
يا نقش و جايگاه رئيس جمھور در حکومت 

! ست، برم0 گردد اس0می که يک حکومت دينی
داند که ضوابط شرعی و  ھر کس اين را می

اس0می، فقط به قانون ديه و ارث خ0صه 
کليه قوانين جاری در عرصه حقوق .  شود نمی

ھا و نيز تمام قانون  زنان و در ساير عرصه
اساسی جمھوری اس0می بر اصول و ضوابط 

 .اس0می و شرعی استوار است
ای که در نشست  اما صرف نظر از ھر مطالبه 
مطرح شده بود،ازجانب "  ھم انديشی زنان"

برخی از زنان وابسته به جناح ھا و دستگاه 
علی "شد که   حکومتی براين موضوع تأکيد می

رغم تنوع ديدگاه ھا و سليقه ھا، ھم درشناخت 
کارھا باھم متفق   مشک0ت زنان و ھم درارائه راه

شد که مطالبه   ھچنين تأکيد می".  القول ھستيم
برخی ديگراززنان .  است"  تغيير"اصلی زنان

ھای دولتی و  شرکت کننده که خود جزو تشکل
ھای حکومتی نيستند، ولی از ھم اکنون به  جناح

اند ،  ھا و حسن روحانی دخيل بسته  جناح اين
خواستار ھمکاری بازنانی شدند که 

ھای آن   درساختارحکومت و وابسته به جناح
و "  تغيير"ھستند تا فعاليت ھای خود در راستای

(تحقق مطالبات زنان را با آنان ھماھنگ سازند
ھا وتأکيد برھمکاری و   به رغم اين بحث).  ٢

ھماھنگی اما ھمين که پيروزی حسن روحانی 
و "  مجمع زنان اص0ح طلب"قطعی شد، 

با ارسال پيام "  جمعيت زنان مسلمان نوانديش"
مشترکی انتخاب روحانی به رياست جمھوری را 
به وی تبريک گفته و اھّم انتظارات و مطالبات 

. زنان را نيز اين گونه فرمول بندی کردند
اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در "

حوزه مسائل زنان، تھيه لوايح برای رفع ھر 
گونه تبعيض از زنان در قوانين موجود، استفاده 

ھای زنان در سطوح با@ی مديريتی  از توان مندی
ھا  اين".  و ارتقای امنيت انسانی و حقوقی زنان

ضمن تعريف و تمجيد فراوان از روحانی و 
، "  گرائی قانون"آرزوی جاری نمودن اخ0ق و 

 ھوشمند و آگاهزنان "در پيام خود نوشتند 
ھای بلند  با ھمه توان در خدمت آرمان...  ايران 

 ." شما خواھند بود

که "  جامعه زينب"اعظم حاجی عباسی دبيرکل 
است نيز در نامه "  ائت0ف اس0می زنان"جزو 

ای به روحانی، ايضاً پس از تعريف و تمجيد از 
به عنوان تشکل "را "  جامعه زينب"وی، آمادگی 
دولت تدبير و "برای حضور در "  بزرگ زنان

در "حسن روحانی اع0م کرد، تا "  اميد و اعتدال
 جمھوری اس0می از اھداف نظامجھت نيل به 

 فرھيختهھای زنان  تمامی تجارب و ظرفيت
 !بھره مند گردد" کشور

ھايی  بخش.  بنابراين، موضوع کام0 روشن است 
از زنان اص0ح طلب و اصول گرا و محافل 
زنان نزديک به رفسنجانی برآن شده اند تا تمام 

ھای خود را در جھت نيل  نيرو، تجارب و ظرفيت
به اھداف نظام جمھوری اس0می در اختيار دولت 

زنانی که سقف .  روحانی قرار دھند 
شان اجرای اصول معوق مانده قانون   ھای خواست

اساسی در حوزه مسائل زنان وکسب پست و مقام 
چنانکه فائزه .  ست  در سطوح با@ی مديريتی

رفسنجانی نيز دراين ھمايش ھا خواستار مديريت 
زنانه و حضورمديران زن درسطوح مختلف 
دستگاه دولتی و نيز افزايش تعداد نمايندگان زن 
درمجلس شد که ازاين طريق حقوق زنان 

يا فاطمه رفسنجانی دختر ديگر .  گيری شود  پی
حزب عدالت و "اکبرھاشمی رفسنجانی که عضو 

در "  انجمن ھبستگی زنان"و مؤسس "  توسعه
وی که درجلسات و نشست ھای .   است٧٣سال 

روحانی پيش و بعد از انتخاب وی حضور فعال 
داشت، درگفتگو با روزنامه شرق از اينکه 

انجمن فدراسيون "  فعاليت اين انجمن و نيز 
دردولت احمدی نژاد "  اس0می ورزش زنان

متوقف شد، به ابراز گله پرداخت و خواستار رفع 
در واقعيت امر مسئله .  اين محدوديت ھاشد

عبارت از اين است که بعد از انتخاب حسن 
روحانی به رياست جمھوری، به تَبَع کل محافلی 

اند، يا به  که پشت سر رفسنجانی به صف شده
تعبير ديگر به تبع جناح رفسنجانی که خود را 
آماده کرده است پس از پايان دوره احمدی نژاد 
نقش بيشتری در امور کشور ايفا کند و منفذھا و 
منابع مسدود شده قبلی را دوباره به روی خود 
گشوده و از آن بھره مند گردد، زنان وابسته به 
اين محافل نيز از موضع منافع اخص خويش 
خواھان برطرف شدن موانع و محدوديت ھايی 
ھستند که در دوران رياست جمھوری احمدی 

اند وگروھی از زنان  نژاد با آن روبرو بوده
ليبرال و فعا@ن عرصه جنبش زنان و مدافعان 
حقوق مدنِی غير وابسته به حکومت و جناح ھای 
آن رانيز باخود ھمراه ساخته اند يا به تعبير 
ديگراين گروه از زنان، بازنان مدافع رژيم 

 . ارتجاعی حاکم ھمراه شده اند
به رغم اين اما ھم ھاشمی رفسنجانی که انتخاب 

بازگشت اعتماد و اطمينان مردم به "روحانی را 
خواند و ھم تمام طرفداران وی اعم از "  روحانيت

اص0ح طلب، اصول گرا يا اعتدال چی و از 
جمله ھمين زنان متشکل در نھادھايی که فوقا به 

دانند که دامنه  آن اشاره شد، اين را خوب می
بسياری از .  مانور روحانی بسيار محدود است

اند  ھا مکرر به اين موضوع نيز اشاره کرده اين
که نبايد به انتظارات مردم دامن زده شود و يا 
مطالباتی مطرح گردد که از عھده، توان و 

خصوصا .  اختيارات رئيس جمھور خارج است
ھای اصلی نظام  دانند سياست ھا می آن که ھمه آن

کند  را شخص رھبر و دار و دسته وی تعيين می

 دولت روحانی و خواب و خيال رفع تبعيض جنسيتی
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و رئيس جمھوردراين نظام، بيش از يک 
از اين گذشته، حسن !.  نيست"  چی  تدارکات"

روحانی کانديدای مورد توافق سران رژيم و 
ای  ھای اصلی آن است و ھر جناح و دسته جناح

طبعا انتظارش اين است که روحانی در راستای 
ھا و دار و  برخی از جناح.  منافع آن گام بردارد

ھای حکومتی حتا تداوم حمايت خود را به  دسته
نوعی به ھمين مسئله مشروط نموده و پنھان 

اند که اگر روحانی بخواھد پايش را از گليم  نکرده
. خودش درازتر کند، در مقابل وی خواھند ايستاد

ياد "  جبھه پايداری"توان از  به عنوان نمونه می
نمود که کانديدای مورد نظرش لنکرانی و بعد 

امير .  سعيد جليلی بود و به روحانی رای نداد
حسين قاضی زاده سخنگوی جبھه پايداری در 

 به صراحت از ٩٢ تير ١۵گفتگو با ايسنا در 
کند و در  اخت0فات اين جبھه با روحانی ياد می

ما معتقديم نبايد "گويد  زمينه سياست خارجی می
به سمت باج دادن حرکت کرد و نبايد سازش 

سخنگوی جبھه پايداری اين حقيقيت را ."  بشود
پنھان نمی کند که در جمھوری اس0می ھر کس 
رئيس جمھور باشد، بايد سياست ھای نظام را 

ما معتقد ھستيم که معنی "گويد  او می.  اجرا کند
ھای نظام روشن و  ندارد که وقتی سياست

ھا و  مشخص است، دولت خارج از آن سياست
ھای نظام  سياست.  قوانين کار ديگری بکند

مشخص است و دولت ھم بايد در ھمان راستا 
وی در مورد شرايط ".  عملکرد خود را تنظيم کند

حمايت ما از "گويد  حمايت از دولت روحانی می
دولت .  ھای آن دارد گيری دولت بستگی به موضع

اگر .  نبايد در موضوعات اعتقادی وارد شود
دوباره بخواھند مباحث توسعه سياسی و آزادی 

ما از "  مدنی را مطرح کنند و چالش ايجاد کنند
 .دولت حمايت نخواھيم کرد

ای  گفتار سخنگوی جبھه پايداری به عنوان نمونه
که بازتاب دھنده تضادھا و اخت0فات درونی 
حاکميت است، در عين حال نشان دھند اين 
واقعيت است که دامنه مانور دولت روحانی 
بسيار بسيار محدود است و صرف نظر از اينکه 
در محدوده سياست ھای ک0ن تابع ولی فقيه است 
و بايد باشد درسايرعرصه ھا به ويژه در عرصه 

ھای سياسی و مدنی که طرفداران و  آزادی
اند او را جانبدار  متوھمان به وی سعی کرده

ھای سياسی و مدنی وانمود سازند، نيز  آزادی
 . بسی ناچيز و محدود است

ھای امنيتی قديمی  حسن روحانی يکی از مھره
ست که به جای مھره ديگری از  دستگاه استبدادی

ھمين دستگاه بر صندلی رياست جمھوری تکه 
ھای اقتصادی  وی که در عرصه سياست.  زند می

ھای بورژوازی حاکم  ترين جناح نماينده راست
است، بديھی است که در عرصه سياسی نيز 

نه .  تواند جز اين باشد و خ0ف آن عمل کند نمی
ھايی که از  فقط شخص روحانی، بلکه تمام جناح

دانند که او  اند، اين را خوب می وی حمايت کرده
ھای  تواند سرمنشاء ھيچ تغييری در سياست نمی

حسن روحانی ولو .  کلی نظام باشد و نخواھد بود
يک عضو پر سابقه امنيتی و اط0عاتی ھم 

بود و سابقه سرکوب دانشجويان کوی  نمی
دانشگاه و اوباش ناميدن دانشجويان معترض و 

داشت، باز  مبارز را ھم در پرونده سياه خود نمی
ھای  توانست کار خاصی در زمينه آزادی ھم نمی

. سياسی و رفع تبعيض جنسيتی انجام دھد
روحانی البته ممکن است زنانی را از ميان 

گان و زنان "  فرھيخته"معتمدين نظام و ھمان 
اند در جھت  ی که اع0م آمادگی نموده"ھوشمند"

ھای  نيل به اھداف نظام تمام تجارب و ظرفيت
خود را در خدمت وی قرار دھند، به عنوان 
وزير به کابينه خود بياورد ويا اقدامات ديگری 

ھا انجام دھد، اماروشن است   درھمين چارچوب
که اين ھيچ تاثيری در بی حقوقی زنان و تبعيض 

جمھوری .  شديد جنسيتی عليه زنان نخواھد داشت
اس0می اگر چه ممکن است امتيازاتی به برخی 

ھای خودی بدھد و تسھي0تی را  محافل و جناح
ھايی که  نيز فرضا برای فعاليت محافل و گروه

در دوران رفسنجانی فعال بوده اند قائل شود، 
ای  فراتر از اين، حتا ممکن است در محدوده
ھا  خاص و موارد معينی موقتا از شدت سرکوب

اندکی بکاھد و فضای بخشاًمتفاوتی با دوره 
احمدی نژاد درجامعه ايجاد کند ، اما دامنه مانور 

ھا  و امکان عمل حسن روحانی در اين زمينه
نيزبسی محدود است و از دايره بسيار تنگی که 
محصور به شرايط اقتصادی و سياسی به ويژه 

 .ساختار حکومت است فراتر نخواھد رفت
جمھوری اس0می ھرگز طرفدارآزادی ھای  

سياسی و مدافع رفع تبعيض جنسيتی نبوده است و 
دار حاکم بر ايران، يک  طبقه سرمايه.نخواھد بود

ست که موجوديت خود را  طبقه به کلی ارتجاعی
ھمواره با سرکوب و خفقان حفظ کرده است و 

ھای ذاتی آن بر شدت  توام با تشديد بحران
دوران پھلوی .  سرکوب و خفقان نيز افزوده است

 سال دوران حاکميت جمھوری ٣۴به کنار، تمام 
اس0می نيز ھمين واقعيت را به اثبات رسانده 

ھای سياسی و حقوق  سلب آزادی.  است
دموکراتيک مردم، ديکتاتوری عريان و عنان 

ھا و مختصات اصلی طبقه  گسيخته، از سياست
. حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن بوده است

افزون بر اين جمھوری اس0می يک حکومت 
ست و دولت دينی ذاتا با  مذھبی و دولت دينی

ھای سياسی و برابری مخالف است و با آن  آزادی
در رژيم مذھبی و .  دشمنی آشتی ناپذير دارد

ھای مردم،  دولت دينی حاکم بر ايران، توده
ای بيش نيستند که بايد تابع اوامر  بندگان بی اراده

نام اين .  اش بر روی زمين باشند خدا و نماينده
نماينده ولی فقيه است که از قدرتی مطلق 

تمام .  ست برخوردار است و مافوق ھر قانونی
مقررات و قوانين در چنين نظامی، اعم از قوانين 
مدنی، جزايی، فرھنگی، سياسی ، مالی ، اداری، 
نظامی و اقتصادی بر اساس موازين اس0م و 

اين اصل بر قانون ).  ٣(شرع تنظيم شده است
ای از زنان وابسته به  اساسی که امروز عده

ھای حکومتی خواستار اجرای اصول معوق  جناح
اند و نيز بر  مانده آن در عرصه مسائل زنان شده

تا آنجا که به زنان .  تمام قوانين جاری حاکم است
و حقوق انسانی، دمکراتيک و برابری طلبانه آنھا 
مربوط است، اين حقوق ھمه جا توسط ضوابط و 
معيارھای اس0می زير گرفته شده و به شدت 

گفتن ندارد که با .  نقض و پايمال گشته است
رئيس جمھور شدن حسن روحانی، ھيچ تغييری 
از اين بابت حاصل نخواھد شد و ھيچ گرھی از 
مشک0ت و تبعيضات متعدد کنونی گشوده نخواھد 

اند که دولت دينی  ھمه زنان ايران شاھد بوده.  شد
 سال ٣۴داری حاکم، در عرض اين  رژيم سرمايه

ھا و حقوق دمکراتيک  ترين شکلی آزادی به خشن
زنان را لگدمال نموده و مدافع سرسخت بدترين 

ترين ستم و  ترين تبعيضات به ويژه خشن و فاحش
دولت دينی در ذات .  تبعيض جنسيتی بوده است

ست يا به عبارت ديگر  خود يک دولت استبدادی
استبداد و ديکتاتوری جزو @ينفک دولت 

 .ست دينی
بنابراين کسی ک چشمان خود را به روی اين 
واقعيات نبسته و دچار خواب و خيال نشده باشد 
قطعا بايد اين موضوع را بداند که نه در دولت 
روحانی و نه درھيچ دولت ديگری در تحت 
حاکميت رژيم جمھوری اس0می، ھرگز نه 

ھای سياسی متحقق خواھد شد و نه رفع  آزادی
تبعيضات جنسيتی و برابری کامل حقوق زن و 

جمھوری اس0می ولو آن که در تحت .  مرد
ھايی بزند و به  شرايط معينی دست به عقب نشينی

از شدت و   –کنيم به فرض  تاکيد می  –فرض 
حدت سرکوب و خفقان بکاھد، اما ھمين که آن 
شرايط را از سر بگذراند دوباره به اصل خويش 
باز خواھد گشت و حتا سرکوب و اختناق 

بنابراين .  شديدتری را نيز اعمال خواھد کرد
دخيل بستن فعا@ن جنبش زنان و فعا@ن ساير 

ھای  ھای اجتماعی به روحانی و جناح جنبش
ھا،  حکومتی ھمکاری با زنان وابسته به اين جناح

نه فقط ھرز بردن انرژی مبارزاتی زنان در 
ھای اس0می و حکومتی و به کلی خطا و  بيراھه

گمراه کننده است، بلکه اين ت0ش ھای ھمه با ھم 
ھا و  تر، ھمه با جناح زنان يا به تعبير درست

" جامعه زينب"باندھای حکومتی، سقوط تا سطح 
دستی با مرتجعين   و امثال آن و فراتر ازآن ھم

ست که جز شکست و رسوايی ، جز ناکامی   
وبدنامی و جز ياس و سردرگمی چيز ديگری 
نصيب فعا@ن اين جنبش نخواھد ساخت که تجربه 
جنبش زنان در گذشته نه چندان دور از اين شيوه 

نيز بر اين واقعيت صحه "  ھمکاری"حرکت و 
 .گذاشته است

ست که زنان و از جمله فعا@ن واقعا مستقل  بديھی
حقوق و جنبش زنان و نيز زنان چپ و راديکال، 
از ھر درجه آزادی سياسی که به ھر دليلی ولو 
در کوتاه مدت و در مواردی خاص که در جامعه 
جاری شود و خلل و فرجی که در دستگاه استبداد 
بوجود آيد، می بايستی تا آخرين قطره آن به سود 
آگاھی رسانی و تشکل يابی زنان به ويژه زنان 
کارگر و زحمتکش که اکثريت زنان جامعه را 

ھا در تحت   اما آن.  دھند استفاده کنند تشکيل می
ھيچ شرايطی نبايد فراموش کنند که با يک رژيم 
فوق ارتجاعی و به غايت ضد زن سر و کار 
دارند و بنابراين در عين  استفاده از ھر امکان 
مناسبی در جھت آگاھی رسانی و تشکل يابی 
زنان، بايستی با جنبش ھای اجتماعی ديگر و در 
رأس آن جنبش کارگری پيوند ھای نزديک تری 
برقرار سازند و مبارزه در راستای نابودی نظم 

ھای  حاکم و برپائی جامعه ای متشکل از انسان
برابرو آزاد وبری ازھرگونه ستم و تبعيض را 

درھيچ شرايطی نبايد .تشديد و تقويت نمايند
فراموش کرد که اين جنبش کارگری و طبقه 
کارگرمتشکل است که درجايگاه رھبری 
سايرجنبش ھای اجتماعی بايد نظم موجودرا 
براندازد وبر تمام تبعيضات و نابرابری ھای 
موجود از جمله تبعيض و نابرابری جنسيتی نقطه 

 .پايان بگذارد
ھای سياسی و  رژيم جمھوری اس0می آزادی

 دولت روحانی و خواب و 
 خيال رفع تبعيض جنسيتی



 ۶۴٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  تير     ١١

 
 

 خ-صه ای ازاط-عيه ھای سازمان
 
 

در بخشی از اين اط0عيه گفته .  اتشارداد"  ايستد کشی جمھوری اس-می از کشتار باز نمی  قصابخانه آدم"  ای تحت عنوان  تيرماه سازمان اط0عيه١۶در 
“ آخرين خبری که از سوی .  اند ھای چند نفره به دار کشيده شده ھا تن از زندانيان در گروه گذرد، ده در طی چندين روزی که از تيرماه می:  "  شده است

 زندانی از بندھای ١١ تير ماه در يک اعدام گروھی و ضدبشری  ١۵روز شنبه ”ست که  انتشار يافته، حاکی“  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 ھفته پيش تا به ٢از “  افزايد که  اين گزارش می“  . زن زندانی بودند، در زندان مرکزی زاھدان به دار آويخته شدند۵مختلف زندان زاھدان که در بين آنھا 

“ . گروه، گوھردشت کرج،زندان قزل حصار کرج ، زندان بم، زندان اروميه اعدام شده اند٢ زندانی در زندانھای مرکزی زاھدان در ۵٩امروزحداقل 
 تن در ۴ نفر در زندان بم ، ۶ تن در زندان گوھر دشت، ۴ تير، ١٢ نفر در زندان قزل حصار کرج، در ١٧ تير ماه ١١جمھوری اس0می پيش از اين در 

بر .  اند ھای جمھوری اس0می به مرگ محکوم شده ھم اکنون صدھا تن در زندان.  ھای ديگر به دار کشيده بود ھا تن ديگر را در زندان زندان اروميه  و ده
 -ھای اقتصادی جمھوری اس0می  که قادر به حل بحران.....اند  تن حکم اعدام گرفته۵٠٠ھای انتشار يافته تنھا در بندر عباس متجاوز از  طبق گزارش

شد از طريق کو اجتماعی و عواقب ناگزير آنھا، بيکاری، فقر، اعتياد به مواد مخدر، ناامنی، رشد انواع و اقسام  نا بسامانی و جرائم اجتماعی نيست، می
ھای   بسامانیفريبی، ادعا کند که با نا ھای موجود بپردازد يا @اقل برای عوام قھر و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با عوارض اجتماعی بحران

ھا و عواقب اجتماعی نظم  اما تجربه در سراسر جھان نشان داده است که زندان، اعدام و آدمکشی، ھرگز راه حل ناسامانی.  کند  می اجتماعی مبارزه
جمھوری اس0می در طول چند دھه گذشته ھزاران تن را به اتھام جرائم مربوط به مواد مخدر، تجاوز ، قتل، .  ھای آن  نبوده و نيست داری و بحران سرمايه

م کرده ھا به حبس محکو ھا تن را در اين سال سرقت، زورگيری، محاربه و افساد به جوخه اعدام سپرده و حتا در م0ء عام به دار کشيده است و ميليون
برای پايان بخشيدن به تمام "  خوانيم  در پايان اط0عيه  می"  ھا و جرائم اجتماعی کاسته نشد، بلکه بالعکس افزايش يافتند بسامانی است، اما نه فقط از دامنه نا

 ھای جمھوری اس0می، راه ديگری جز برانداختن جمھوری اس0می و دگرگون کردن نظم موجود، گری ھا ، عواقب اجتماعی آنھا، فجايع و وحشی بحران
 ."وجود ندارد 

 
در اين اط0عيه آمده .    تيرماه انتشار داد٢٠ای ست که سازمان ما در  عنوان اط-عيه"  نا ايمنی محيط کار بار ديگر کارگران را به کام مرگ کشيد"

 :است
 کارگاه توليدی تريکو، سليکون و پارچه قرار داشت، در ١٨ تير ماه يک ساختمان شش طبقه در خيابان جمھوری تھران که در آن ٢٠صبح روز پنجشنبه 

در جريان اين آتش سوزی به علت ايمن نبودن ساختمان  و نبودن راه نجات برای کارگران طبقات فوقانی اين ساختمان، دو . طبقه سوم  دچار حريق گرديد 
تعدادی از کارگران نيز که دچار .  کارگر زن و يک مرد در آتش سوختند، يک کارگر نيز که خود را از طبقه چھارم به بيرون پرتاب کرد، جان باخت

احتمال :  نشانی در اين مورد گفت اما سخنگوی سازمان آتش.  ھا خبری انتشار نيافت آسيب جدی شده بودند، روانه بيمارستان شدند که از سرنوشت آن
: وی در مورد ناايمنی اين محيط کار، فرسودگی ساختمان و عدم رعايت نکات ايمنی افزود.  رود طی دقايق آينده تعداد قربانيان افزايش پيدا کند می

اما کارفرمايان و مالکينی که تنھا به سود و اجاره بھا “  .نشانی پيش از اين نيز در بازرسی اين ساختمان نکات ايمنی را گوشزد کرده بود سازمان آتش“
نتيجتا آنچه که رخ داد، مرگ و .   کارگاه در آن دائر است، انجام ندادند١٨سازی ساختمان و محيط کاری که  انديشند، کمترين اقدامی برای ايمن می

گردد مدام آمار حوادث ناشی از کارگر در ايران افزايش يابد، حرص و آز  آنچه که باعث می.  سوزی بود ديدگی کارگران در جريان اين آتش آسيب
تشکل داران برای افزايش سود، نبود ھر گونه نظارت بر ايمنی محيط کار از جانب دولت و با@خره  بی حقوقی کارگران ايران است که حتا از  سرمايه

ين بی پروا با داران اين چن تواند @اقل نظارت و کنترلی بر ايمنی محيط کارگر داشته باشد و اجازه ندھد که کارفرمايان و سرمايه طبقاتی صنفی نيز که می
سازمان پزشکی قانونی در .  يابد از ھمين روست که سال به سال آمار مرگ ناشی از حوادث کار افزايش می.  اند جان کارگران بازی کنند، محروم

 به ٩٠ تن در سال ١۵٠٧ درصدی داشت و از ١٩.١ افزايشی ٩٠ نسبت به سال ٩١ارديبھشت ماه اع0م نمود، آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال 
 . سال قبل بود١٠ دارای بيشترين تلفات حوادث ناشی از کار در مقايسه با ٩٠ست که سال  اين در حالی: افزايد گزارش می.  رسيد٩١ نفر در سال ١٧٩۵

 .دارانند و راه نجات، مبارزه متشکل کارگران برای دگرگونی نظم موجود مسئول و مسبب تمام اين فجايع، دولت و سرمايه
 ."گويد ھا تسليت می ھا و ھمکاران آن اين مرگ دلخراش زنان و مردان کارگر را به خانواده) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 .  تيرماه انتشار داد٢۵ست که سازمان در  ای عنوان اط0عيه" اخراج کارگران بايد متوقف شود، حقوق معوقه پرداخت و قراردادھای موقت ملغا گردد"

کارگران فو@د زاگرس ھفته گذشته برای تحقق مطالبات خود، ازجمله توقف اخراج و پرداخت دستمزد معوقه خود که سه ماه :"  در اين اط0عيه  آمده است
 کارگر کارخانه را ٢٣۵ تير ماه ١٨کارفرمای اين کارخانه .  به تاخير افتاده است،  دست به اعتراض در مقابل اداره کار قروه و استانداری کردستان زدند

از آنجائی که اعتراضات در کردستان نتيجه نداد، کارگران .  اند کارگران ھمچنين به قرادادھای موقت معترض.  اخراج و فعاليت کارخانه را متوقف ساخت
ای تجمع کردند، اما پاسخی به مطالبات آنھا داده   تن از کارگران در خيابان پاستور مقابل دفتر خامنه١٨٠روز گذشته حدود .   اخراجی، عازم تھران شدند

به رغم مذاکراتی که با کارگران صورت گرفت، آنھا ھنوز ھيچ پاسخ روشنی در مورد تحقق .   تيرماه نيز در مقابل مجلس تجمع کردند٢۵لذا امروز .  نشد
 ."اند مطالبات خود دريافت نکرده

اعتصاب کارگران قطعات توربين شھريار  وابسته به وزارت نيرو نيز که : "  گويد اط0عيه سپس با اشاره به اعتصاب کارگران قطعات توربين شھريار می
اخراج .  اند کارگران مطالبات خود را به شرح زير به مديريت ارائه داده.  در پی اخراج گروھی از کارگران آغاز گرديد، حول ھمين مطالبات است

کارگران اين شرکت بايد متوقف و در صورت تخلف کارگر با نظارت نماينده کارگران صورت گيرد، حقوق معوقه کارگران پرداخت شود و کليه 
ھا را نپذيرفت و کارگران به اعتصاب خود  مدير کارخانه خواست توقف اخراج.  قراردادھای سه يا چھار ماھه ملغا  وقرارداد @اقل يک ساله  امضا گردد

 ."ادامه دادند
ھای اخيرصدھا نمونه آن  ست که طی سال ھا کارگری مطالبات کارگران فو@د زاگرس و قطعات توربين شھريار، مطالبه ميليون:"  گيرد اط0عيه  نتيجه می

تجربه ھم به خوبی نشان داده است که فقط در مواردی  که کارگران  پيگيرانه با اعتصاب ، تجمعات و اعتراضات خيابانی به مبارزه خود . ايم را شاھد بوده
 .نشينی وادارند  داران را به عقب اند به مطالبات دست يابند و دولت و سرمايه اند، توانسته ادامه داده و عقب نشينی نکرده

ھا،  باحمايت از مبارزات و مطالبات کارگران فو@د زاگرس، قطعات توربين شھريار، عموم کارگرانی را که خواھان توقف اخراج)  اقليت(سازمان فدائيان 
 ."دخوان پرداخت حقوق ومزايای معوقه و لغو قراردادھای موقت و سفيد امضا ھستند به تشديد مبارزه و ت0ش برای سراسری کردن اين مبارزه فرا می

١١ 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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نژاد، کارنامه جمھوری  کارنامه احمدی دولت روحانی و خواب و خيال رفع تبعيض جنسيتی
 ای است اس-می و خامنه

اين قدرت اقتصادی و تقسيم اين .  کند بازی می
ھای بزرگی که از اين  ی ھنگفت با رانت سرمايه

بابت و به اشکال گوناگون نصيب گروھی از 
شود، بر تمرکز قدرت و نقش  داران می سرمايه

اقتصاد متکی به نفت، ھم ويژگی .  افزايد دولت می
داری ايران داده است و ھم در  خاصی به سرمايه

ساختار سياسی کشور با ايجاد يک قدرت متمرکز 
اندازد تاثير گذاشته  که بر اين ثروت چنگ می

بينيم  ست که می به دليل ھمين موضوع.  است
رغم درآمدھای ھنگفت حاصل از فروش نفت و  به

ھای مشتق از آن، کشور از معض0ت  فرآورده
برد که البته خود  شماری رنج می اقتصادی بی

 .طلبد توضيحی مفصل و جداگانه می
اما به ھر حال اين دو مولفه است که ساختار 

. سياسی حکومت اس0می را شکل داده است
ساختاری که ديکتاتوری فردی در آن حرف اول 

ی حيات،  ساختاری که برای ادامه.  زند را می
داری  بيش از بسياری از کشورھای سرمايه

اش  معاصر به سرکوب علنی و نيروھای سرکوب
چون سپاه پاسداران و وزارت اط0عات تکيه  ھم

حکومتی که تضييع حقوق کارگران و زنان .  دارد
حکومتی که در راس آن .  ناپذير است از آن جدايی

ای قرار دارد و کارنامه روسای جمھوری  خامنه
 .ای و حکومت اس0می است آن کارنامه خامنه

 

ھا و  امکانات و تسھي0تی نظير شيرخوارگاه
ھا در محل کار و زندگی برخوردار  مھدکودک

 .شوند
 

 :ھا زيرنويس
فاطمه راکعی دبيرکل جمعيت زنان مسلمان    -١

نوانديش، نماينده مجلس ششم، رئيس فراکسيون 
زنان مجلس اص0حات و عضو شورای مرکزی 
حزب مشارکت، توران ولی مراد عضو شورای 

و دبير ائت0ف اس0می "  جامعه زينب"مرکزی 
زنان، فائزه ھاشمی رفسنجانی رئيس شاخه زنان 
حزب کارگزاران سازندگی، معصومه ابتکار 
عضو کابينه خاتمی و رئيس کميته محيط زيست 
شورای شھر تھران، فخرالسادات محتشمی پور، 
نيره توکلی، زھرا شجاعی، شھ0 شرکت صاحب 
امتياز و مديرمسئول نشريه زنان، شھ0 @ھيجی 
مديرانتشارات روشنگران، نرگس محمدی عضو 
کانون مدافعان حقوق بشر، نوشين احمدی 
خراسانی مديرمسئول و سردبير سايت مدرسه 

مذھبی و   -فمينيستی و مينومرتاضی ازفعا@ن ملی
از جمله چھره ھای "  مادران صلح"عضو گروه

 .شاخص اين نشست ھا بودند
نوشين احمدی خراسانی در اين ھمايش گفت،   -٢

ھدف از نشست بيش از آن که طرح خواست 
ھای مختلف  ھايمان باشد، ھماھنگی بين بخش

وی از حضور سه نيروی .  جامعه زنان است
اين سه "در اين نشست نام برد و گفت "  تغيير"

نيروی تغيير شامل زنان مدافع حقوق زنان در 
ھا و فعا@ن  ھای حکومت، گروه ساختار و جناح

جنبش زنان در جامعه مدنی و زنانی که به طور 
". کنند روزمره و فردی برای تغيير ت0ش می

تر عمل کنند و  اگر اين سه نيرو بتوانند ھماھنگ"
ھای ھمديگر را خنثا نکنند، شايد  حداقل فعاليت

بھتر بتوانند در جھت تحقق خواست ھای زنان 
 ."کشور فعاليت کنند

چاپ   –قانون اساسی جمھوری اس0می ايران   -٣
کليه قوانين و مقررات   –؛ اصل چھارم ١٣۶٨

مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، 
ھا بايد بر اساس موازين  نظامی، سياسی و غيراين

اين اصل بر اط0ق يا عموم ھمه .  اس0می باشد
اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر 
حاکم است و تشخيص اين امر بر عھده فقھای 

 .شورای نگھبان است
 

نژاد نيز که با  با آمدن احمدی.  بينيم می"  سازندگی
دولت "ھمراه بود و سعی کرد نام " عدالت"شعار 
را بر خود نھد، سعی شد افزايش "  گستر عدالت
توجھی دولت  ی طبقاتی و فقر را به بی فاصله

اکنون نيز با آمدن روحانی، .  خاتمی ربط دھند
نژاد افتاده و  ھمين اتفاق ھميشگی برای احمدی

ھا را نتيجه  ی خرابی شود ھمه سعی می
نژاد به مردم بقبو@نند و  جمھوری احمدی رياست

باز شکی نيست که در صورت ادامه حيات 
حکومت اس0می ھمين اتفاق برای روحانی نيز 

ی اين  اما واقعيت اين است که ھمه.  خواھد افتاد
رغم تمامی تضادھا و اخت0فاتی که با   به آنھا

ھای حکومت اس0می بودند  يکديگر دارند، دولت
و تمامی ت0ش خود را در راستای بقای اين 

. اند داری حاکم داشته حکومت و مناسبات سرمايه
حکومتی که در راس ھرم قدرت، ديکتاتوری به 

ھای  نام ولی فقيه قرار دارد که در تمامی عرصه
اگر ھم امروز .  زند حکومتی حرف آخر را می

چون  ای ھم باز حلقه اصلی حاميان خامنه
شريعتمداری در روزنامه کيھان و يا ضرغامی 

ھا شکايت کرده و  نمايی در صداوسيما از سياه
ترين دولت دوران  نژاد را موفق دولت احمدی

حيات جمھوری اس0می و يا حتا از مشروطه 
نامند، تنھا به اين دليل است که برای  تاکنون می

عنوان  ای به بخش بزرگی از مردم نقش خامنه
. مسئول اصلی تمامی فجايع آشکار گرديده است

جمھوری  ھای رياست اين افراد با حمايت از سال
آميز خواندن آن دوران، در  نژاد و موفقيت احمدی

ای از زير ضرب  واقع بدنبال خارج کردن خامنه
 .ھستند

   مولفه از ويژگی٢حکومت در ايران به دليل 
و يا (  خاصی برخوردار است که متفاوت با دولت

. باشد داری می ک0سيک سرمايه)  ھای حکومت
ھا، اس0می بودن حکومت و به  يکی از اين مولفه

عبارت ديگر نقش دين در دولت است که منجر 
فقيه شده است که  به تمرکز قدرت در دستان ولی

جدا از انتصاب بسياری از مقامات مھم حکومتی 
صورت مستقيم،  از جمله فرماندھان نظامی به

چون دولت و مجلس نيز  ھا ھم ساير دستگاه
ھمين روزھا .  گيرند مشروعيت خود را از او می

بارھا مشاورين روحانی اع0م کردند که وزرا 
ای  حتما قبل از معرفی به مجلس با خامنه

ست که ھمين  اين در حالی.  شوند ھماھنگ می
ھای حکومتی،  وگو با رسانه مشاوران در گفت

رايزنی با مجلس پيش از معرفی وزرا برای 
نحوی سياستمدارانه رد  کسب رای اعتماد را به

يک نمونه ديگر برکناری وزير اط0عات .  کردند
ی او از  نژاد و انتصاب دوباره از سوی احمدی

ديگر ارگان به اصط0ح .  ای است سوی خامنه
انتخابی نيز مجلس است که ھمواره سر تعطيم در 

شود،  خوانده می"  حکم حکومتی"چه که  برابر آن
ھر بار که نظری از سوی .  فرود آورده است

ای اع0م شود، مجلس دستان خود را با@  خامنه
ی اينھا جدا از اين است که تمامی  برد و ھمه می

نمايندگان بايد از فيلتر شورای نگھبان که خود 
 .ای ھستند عبور کنند منصوب خامنه

دومين مولفه بسيار مھم نقش دولت در اقتصاد 
کننده  است، اقتصادی که نفت در آن نقشی تعيين

حقوق دموکراتيک مدنی زنان و ساير اقشار 
تحت حاکميت .  ھا سلب نموده است مردم را از آن

جمھوری اس0می زنان ايران در معرض 
شديدترين تبعيض، ستم و فشارھای اقتصادی و 

ارتجاع حاکم با وضع .  اند سياسی قرار گرفته
قوانين و مقررات ارتجاعی و ايجاد موانع 

ھا و تضييقات مختلف زنان را از  ،محدوديت
ترين حقوق دموکراتيک، مدنی و انسانی  ابتدائی

محروم نموده و به يک شھروند درجه دو تبديل 
به اين وضعيت اسف بار و اھانت .  نموده است

) اقليت(لذا سازمان فدائيان.  آميز بايد پايان داد
ھر گونه ستم و تبعيض بر :  خواھان آن است که

پايه جنسيت فورا بايد ملغا گردد و زنان از حقوق 
کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان 

زنان حق دارند از حقوق و .  برخوردار گردند
مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار 

زنان حق دارند با .  مساوی برخوردار شوند
برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی مشارکت 
داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در ھمه 

تمام قوانين و .  سطوح دسترسی داشته باشند
مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، 
صيغه، حق ط0ق يک جانبه تکفل و سرپرستی 
فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض آميز در 
مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی 
زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام 
مقررات و اقدامات سرکوب گرانه و وحشيانه 
نظير ش0ق، سنگسار و غيره بايد به فوريت ملغا 

ھر گونه فشار، تحقير، اجبار اذيت و آزار .  گردند
و خشونت عليه زنان در محيط خانواده بايد 
ممنوع گردد و مجازات شديدی در مورد نقص 

حجاب اجباری بايد لغو شود و .  ھا اعمال شود آن
ھر گونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن 

زنان بايد از حق آزادی .  بايستی ممنوع گردد
زن در انتخاب .  انتخاب پوشش برخوردار باشند

شريک زندگی کام0 بايد آزاد باشد و روابط 
خصوصی زن بايد از ھر گونه تعرض مصون 

حق سقط جنين بايد بدون قيد و شرط به .  باشد
زنان باردار بايد يک ماه .  رسميت شناخته شود

قبل و شش ماه بعد از زايمان مرخصی بدون 
کسر حقوق داشته باشند با برخورداری از 

کار .  امکانات پزشکی، درمانی و دارويی رايگان
ھايی که برای س0متی آن زيان  زنان در رشته

زنان حق دارند از .  آور است بايد ممنوع شود

٢از صفحه   
١٠از صفحه   

١٢ 
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ھايی بسته برای  چشم
 ھا سياھی

ارمغان آورد؟ نيرويی  نيرو برای مردم امنيت به
ترين اعتراضی به  که برای سرکوب کوچک

حکومت آماده است، اما ھنگامی که صحبت از 
وقتی .  ھا نيست شود، خبری از آن امنيت مردم می

خوار  مقامات قضايی و دولتی ھمه فاسد و رشوه
ھستند و برای رسيدن به يک پست دولتی و يا 
نمايندگی مجلس حاضرند ميلياردھا خرج کنند، آيا 

توان انتظار معجزه از آن حکومت و مقامات  می
قدر شور شده است که  فاسدش را داشت؟ آش آن

ھا حتا به  ھا و اخت0س اخبار تعدادی از رشوه
آيا .  اند ھای حکومتی نيز راه پيدا کرده رسانه
ای و اعوان و انصارش جرات دارند حتا  خامنه

ساعتی بدون محافظ و نيروی مسلح خود به 
درون مردم بروند حتا در ھمان حدی که امروز 

داری غربی  در بسياری از کشورھای سرمايه
تازگی با  وجود دارد؟ چرا نمايندگان مجلس به
العمر خود  ارائه طرحی خواستار مسلح شدن مادام

مگر در حکومت !  ترسند؟ شدند؟ از چه می
اس0می و در سايه امنيت آسمانی و البته زير 

  قدر ھراسان بود؟ فقيه بايد اين سايه ولی
ھای درگير در  اگر به زندانيان کشور و انسان

شان را نيز  ھای ھای قضايی، خانواده پرونده
شويم که چه بخش بزرگی  اضافه کنيم، متوجه می

حا@ .  از جامعه تنھا درگير اين موضوع ھستند
ھايی را که با ديگر معض0ت  ست خانواده کافی

اجتماعی ھم چون اعتياد درگير ھستند به اين 
شود؟  نتيجه چه می.  مجموعه اضافه کنيم

ترين نتيجه آن، افزايش  ترين و مستقيم بديھی
ھای آنان است و  پذيری در ميان خانواده آسيب

واسطه منجر به افزايش  ھمين موضوع بی
معض0ت اجتماعی از جمله افزايش جرم در 

افرادی که از اين .  گردد اشکال گوناگون آن می
اند، خود در معرض ارتکاب  رھگذر آسيب ديده

گيرند و البته که حکومت ھيچ  جرم قرار می
ھا انسانی که با درگير  ای برای اين ميليون برنامه

شان با زندان و  ھای شدن عضوی از خانواده
ھای جامعه  پذيرتر از ديگر بخش غيره، آسيب

برای مثال بارھا اخباری از .  شوند ندارد می
قاچاق مواد مخدر توسط زنان و مادرانی منتشر 

. برند شان در زندان بسر می شده است که ھمسران
ھا زن سرپرست خانوار وجود  اکنون ميليون ھم

ھا را  توان بخش بزرگی از آن دارند که می
فقيرترين فقرا دانست، زنانی که زندگی امروز 

ی درگيرشدن مستقيم فردی از افراد  ھا نتيجه آن
ھای  خانواده در اعتياد و يا ديگر نابسامانی

 .باشد اجتماعی می
طور که در ابتدای اين  معض0ت اجتماعی ھمان
ی فقر، بيکاری و نبود  يادداشت بيان شد، نتيجه

باشد و تنھا راه  ھای سياسی و اجتماعی می آزادی
مبارزه با آن نيز مبارزه با فقر، حل معضل 

ھای سياسی و اجتماعی  بيکاری و وجود آزادی
ھای  از سويی فقر و بيکاری، نابرابری.  است

اقتصادی و اجتماعی، زمينه را برای گرايش 
سوی اعتياد، قتل، تجاوز،  ھايی از جامعه به بخش

سازد و از ديگر سو  زورگيری و غيره مھيا می
ھای سياسی و اجتماعی مانع از  نبود آزادی

گری و با@ رفتن آگاھی مردمی در برابر  روشن
ھای مقابله با آن  ھايی اجتماعی و راه نابسامانی

ی ايران  چه که امروز در جامعه آن.  گردد می
شاھد آن ھستيم محصول ھمين شرايط است و 

ھای اجتماعی  ھای رژيم در قبال بحران سياست
 . ھا بوده است اش تشديد بحران تنھا نتيجه

 
 
 
 
 

. شود که سارق آن نيز پيدا می گردد و دوم اين می
وجرح، ايراد صدمه بدنی، توھين به  ضرب

 ٢۶اشخاص، تھديد و تخريب در مجموع حدود 
شود که حدود  ھا را شامل می درصد از پرونده

 .شود  پرونده در سال می١۵۶٠٠٠٠
ی کافی گويا ھستند، اما  اندازه آمارھای فوق به

چه که بايد بيشتر بر روی آن تاکيد و تعمق  آن
نمود افزايش ميزان پرونده در قوه قضاييه و به 
تعبيری ديگر افزايش جرائم در کشور است که 

ھای حکومت در رابطه  بار ديگر شکست سياست
. دھد با مبارزه با معض0ت اجتماعی را نشان می

چرا حکومت از مبارزه با اين معض0ت 
اجتماعی ناتوان است و چرا اين معض0ت 

ی  ی چھره يابند و در نتيجه روزانه افزايش می
! سازند؟ تر می تر و سياه زندگی در ايران را سياه

کار به جايی رسيده است که حتا خود رژيم نيز به 
ھا از زندانی به اين نتيجه  دليل پُر شدن زندان

رسيده است که ديگر از بگيروببندھا کم بکند و 
برای برخی از جرائم، ديگر حکم زندان صادر 

ھای  حل مساله اين است که تمامی راه.  نکند
حکومت اس0می در زندان و شکنجه و اعدام 

ھا  محدود است و ھيچ راه حل ديگری از نظر آن
دو جوانی را که در اثر فقر و .  وجود ندارد

کرده بودند، دستگير "  زورگيری"بدبختی اقدام به 
کرده و در ظرف چند روز و در م0ء عام اعدام 

کدام !!  کنند تا مث0 باعث عبرت ديگران شود می
آن که بايد عبرت بگيرد حکومت !  عبرت؟

اس0می است نه جوانانی که در دوران ھمين 
دنيا آمده و در ھمين حکومت طعم  حکومت به

ای  زندگی را با بدبختی و فقر چشيده و برای لقمه
اگر قرار بود با اعدام .  اند نان جرمی مرتکب شده

و زندان به مبارزه با اين معض0ت اجتماعی 
رفت که امروز نبايد با رشد جرائم در کشور 

 ۶شديم، آن ھم رقم باورنکردنی  روبرو می
 !!ميليون از زبان معاون قوه قضاييه

ی معض0ت اجتماعی  وقتی در روز روشن ھمه
اش انکار  گوش  به  ای و نوکران حلقه توسط خامنه

نمايی  شده و به ھر چه که واقعيت است سياه
حلی از اين  توان انتظار راه گويند، آيا می می

حکومتی که اصل موضوع را !  حکومت داشت؟
مقداری "کند و تنھا مشکل مملکت را  انکار می

حلی نيز برای آن  نامد، ھرگز راه می"  تورم
حتما از نظر .  معض0ت ارائه نخواھد کرد

ی با@  ای با@ رفتن جرائم در کشور نشانه خامنه
رفتن امنيت است و برای ھمين ھم ھست که 
ايران با@ترين آمار سرانه اعدام را در جھان 

فروشی تا  در کدام کشور است که سن تن!!  دارد
اين حد پايين آمده باشد؟ در کدام کشور ھست که 
اين ھمه معتاد وجود داشته باشد؟ در کدام کشور 
است که اين ھمه دزدی و جنايت و تجاوز وجود 
داشته باشد؟ در کدام کشور ھست که مردم آن تا 
اين حد احساس ناامنی کنند؟ وقتی مقامات پليس 

ترين حقوق  کشور در روز روشن به بديھی
تواند اين  کنند، آيا می خصوصی مردم تجاوز می

۶از صفحه   

١٣ 

١۴از صفحه   

 يادداشت سياسی

طور خاص، با منافع کارگران و زحمتکشان در 
ھای مردم بايد در  تضاد و تقابل قرار دارد و توده

ناآگاھی و تاريکی نگه داشته شوند، ديپلماسی 
تواند جز يک ديپلماسی سری چيز ديگری  نمی
در اين ديپلماسی که بايد ھمه چيز مخفيانه، .  باشد

در پشت درھای بسته انجام بگيرد و حقايق از 
ھا پنھان بماند، استفاده از تمام  چشم توده

کشی،  ابزارھای نيرنگ و دروغ، جاسوسی و آدم
خريد و فروش اسناد و مقامات، شنود مکالمات 
تلفنی، کنترل ارتباطات الکترونيکی، توطئه، 
اقدامات نظامی و قھری، نه فقط ضروری بلکه 

بنابراين اتفاقی .  اند جزء @ينفک ديپلماسی سری
سابقه نيست که بر طبق اسناد افشا شده، دولت  بی

ھای ظاھراً دوست و  آمريکا روزمره از دولت
کند، سران  متحد خود نيز در اروپا جاسوسی می

ھا را مورد تعقيب و مراقبت  ھای آن و ديپلمات
دھد و در دفاتر و مراکز  الکترونيکی قرار می

ھا وسايل شنود کار  سياسی و اقتصادی مھم آن
ھای ديگر نيز در حد توان و  دولت.  گذارد می

اين ديپلماسی .  کنند قدرت خود ھمين کارھا را می
ھا نيز از بده و  ست که گاه حتا پارلمان چنان سری

مانند و  خبر می ھا و اقدامات انجام گرفته بی بستان
ھای امنيت و سياست  گاه در مواردی که کميته

ای قرار  ھا در جريان مسئله خارجی پارلمان
ھا فراتر  ی اين کميته گيرند، خبر آن از محدوده می

 .رود نمی
بنابراين جز توھم چيزی نيست که کسی تصور 
کند در دوران امپرياليسم و سلطه انحصارات، 

تواند متوقف  طلبی می جنگ، تجاوز و توسعه
ھای به  گردد و يا ديپلماسی سری و روش

اصط0ح غير اخ0قی و رسوای آن جای خود را 
ھای انسانی و  به يک ديپلماسی علنی و روش

سياست داخلی و خارجی .  دمکراتيک بدھد
امپرياليسم، گرايش به قھر و ارتجاع سياسی، 

توان از  طلبی را نمی جنگ و تجاوز و توسعه
کننده  ميان برد، مگر آن که اساس و ريشه تعيين

اند،  داری و امپرياليسم آن را که سرمايه
تنھا زمانی که بورژوازی از اريکه .  برانداخت

قدرت به زير کشيده شود و اکثريت بسيار عظيم 
اند،  مردم يک کشور که کارگران و زحمتکشان

سرنوشت خود را از طريق يک نظم شورايی 
توان به سياست  سوسياليستی در دست بگيرند، می

. ھای کنونی پايان داد داخلی و خارجی دولت
اند از  مردمی که خود حاکم بر سرنوشت خويش

ترين شکل ممکن  ھا و حقوق خود در وسيع آزادی
کنند و جای جنگ، تجاوز،  آن پاسداری می

طلبی و ديپلماسی سری را يک سياست  توسعه
خارجی دمکراتيک مبتنی بر صلح و ديپلماسی 

برای چنين دنيايی بايد .  علنی خواھد گرفت
 .مبارزه کرد

 

ھای اسنودن وگرايش  افشاگری
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 ھای تلويزيونی  دمکراسی شورايی غاز پخش برنامه   آ
          

. ھ�ای خ�ود را آغ�از ک�رده اس�ت پخش برنام�ه)  نوامبر۵( آبان ١۵تلويزيون دمکراسی شورايی از روز 
ست که پيش از اين راديو دمک�راس�ی ش�وراي�ی آن را  ی راه و مسيری تلويزيون دمکراسی شورايی ادامه

 .باشند پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا می
 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه

 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می
 

 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 
 

 
 

 يادداشت سياسی

ھايی بسته برای  چشم
 ھا سياھی

 
يکی از نتايج بحران اقتصادی، گسترش فقر و 

ھای سياسی و اجتماعی، گسترش  نبود آزادی
چه که امروز  باشد، آن ھای اجتماعی می نابسامانی

ھای شھرھا و  ھا و کوچه تصوير خيابان
. روستاھای ما را تيره و سياه کرده است

تصويری که برای نسل کنونی جامعه ايران از 
گونه سياه نبوده  پير گرفته تا جوان، ھرگز اين

 و ١٣۴٧  فروشی در سال اگر سن تن.  است
 سال بود، ٢٩براساس تحقيقی که در تھران شد 

ھم اکنون بيش از .   سال رسيده است١۴اکنون به 
ی  گفته به.   ميليون نفر درگير مساله اعتياد ھستند۵

 درخشانی معاون وزير بھداشت شيوع  فاطمه
 درصد ٢٣ھای روانی در جامعه به  بيماری

اکبر سياری  ی دکتر علی رسيده است، حتا به گفته
 درصد ۴٠ھای روانی در تھران به  شيوع بيماری
 ھزار نفر وارد ۶٠٠سا@نه !!  رسيده است

ست که حکم  شوند و اين درحالی ھا می زندان
!! زندان برای برخی از جرائم برداشته شده است

تری از اين وضعيت  که تصوير روشن برای اين
آميز بدست آوريم به بررسی يک خبر که  فاجعه

 .پردازيم روز دوم تيرماه انتشار يافت می
آخوند حميد شھرياری معاون قوه قضاييه که 
رئيس مرکز آمار و فناوری اط0عات قوه قضاييه 

باشد، در دومين روز از ھفته قوه قضاييه در  می
 ميليون ۶يک نشست خبری از ورود بيش از 

 خبر داد، ٩١ھای کشور در سال  پرونده به دادگاه
جا  ھمين.   پرونده١۶۴٠٠يعنی روزانه بيش از 

ی  @زم است اين نکته را نيز توضيح دھم که ھمه
) نيروی انتظامی(ھايی که توسط پليس  پرونده

. آورند شود لزوما سر از دادگاه در نمی تشکيل می
ھا به ديوان عالی  ی وی ورودی پرونده گفته به

 درصد و به ٩ درصد، به دادسراھا ١١کشور 
 درصد نسبت به سال قبل افزايش ۶دادگاه انق0ب 

 .داشته است
"چنين گفت وی ھم  ۵٠ جرم نخست کشور ٩: 

که در "  اند ھا را از آن خود کرده درصد پرونده
 درصد با@ترين آمار را ١٢اين ميان سرقت با 

 ھزار سرقت سا@نه در ٧٢٠بنابر اين .  دارد
دھد که او@ پليس وارد ماجرا  کشور رخ می

١۴ 

  ١٣درصفحه 


