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دولت روحانی، نوزادی که پيش از 
 تولد، فلج بودن آن محرز است

 
اين روزھا بحث و اخت�ف بر سر ترکيب و 

ھای دولت آينده  چينش کابينه روحانی و سياست
طرفداران رفسنجانی و نيروھای .  با3 گرفته است

طلب، سخت به تکاپو افتاده و  موسوم به اص�ح
ھايی از افراد مورد نظر خود را برای  ليست

ھا انتشار داده و در نشريات  خانه اشغال وزارت
زنی  خود پيرامون وزرای روحانی به گمانه

و "  مشورتی"درپی جلسات  پی.  پردازند می
کنند و ضمن اظھار نظر  برگزار می"  ھماھنگی"

در ھشت سال "  کشور"در مورد مشک�تی که 
ھای  گذشته دچار آن گشته است، برخی سياست

از تجديدنظر .  کشند نژاد را به نقد می دولت احمدی
ھا سخن  و تغييرات ضروری در اين عرصه

گويند و آمدن روحانی را وسيله خروج از اين  می
که "  فضای عق�نی"ھا از  آن.  دانند مشک�ت می

که بايد "  ھای عق�نی سياست"بايد ايجاد شود، از 
ھايی که  گيری ھا و جھت اتخاذ گردد، از مديريت

بايد عوض شود، از قوانينی که بايد تغيير کند، از 
طلبان و با3خره از  احيای نھادھای دوره اص�ح

ھا،  اين.  گويند با آمريکا و اروپا سخن می"  تعامل"
دانند که بايستی خود را  جناح مقابل را اقليتی می

" انتخاب"که در "  اکثريت"ھای  با خواست
. روحانی تجلی يافته است، ھماھنگ سازند

طلب،  طرفداران رفسنجانی و نيروھای اص�ح
دولت تدبير و "کنند که در سايه  خود را آماده می

بيشتری بدست آورند، "  اقبال"روحانی، "  اميد
دھند و با اشغال "  وسعت"فعاليت ھای خود را 

تری در  ساز، نقش فعال ھای مھم و پول پست
در يک ک�م، .  امور کشور ايفا کنند"  مديريت"

ائت�ف غير رسمی که در جريان انتخابات 
جمھوری، ميان باند رفسنجانی و گروھای  رياست

طلب شکل گرفت و در حمايت  موسوم به اص�ح
از روحانی تبلور يافت و سرانجام پيروزی وی و 

خواه خامنه ای را رقم زد،   دل"  حماسه سياسی"
کند و از  سھم خود را از قدرت و ثروت طلب می

ای وارد کشمکش شده  ھم اکنون با باند خامنه
 .است

روحانی و تحقق "  انتخاب"از ھمان فردای 
، چگونگی برخورد به انتظارات "حماسه سياسی"

ھمراه خود "  انتخاب"و مھار شرايطی که اين 
ای تبديل  ی ذھنی باند خامنه آورده بود به مشغله

ای  نه از آن رو که روحانی تافته جدا بافته.  شد

ترين معض�ت  بيکاری به يکی از بزرگ
ھا کارگر در اثر  ميليون.  کارگران تبديل شده است

بحران اقتصادی که سال به سال دامنه آن گسترش 
بحران .  اند يافته به صف بيکاران افزوده شده

اقتصادی نه تنھا موجب عدم جذب نيروی جوان 
ھای موجود نيز  به بازار کار گرديده که حتا شغل

در خطر افتاده و از ميزان اشتغال کاسته شده 
 . است

ھای  براساس برآوردی که در ھمايش سياست
پولی و براساس آمارھای رسمی اع�م گرديد، در 

 ٨٠ ميليون در سال ١٧حالی که تعداد شاغلين از 
 رسيده بود، در ٨۵ ميليون نفر در سال ٢٠/  ٨به 

.  ميليون نفر کاھش يافت٢٠/  ۵ به ٩٠سال 
چنين براساس آمار مرکز آمار ايران در  ھم

 تعداد شاغ�ن  ٩٠تابستان سال گذشته، در سال 
 ميليون نفر بوده که شامل حتا کسانی ٢١/  ۴

. کنند شده که در ھفته يک ساعت کار می می
براساس ھمين آمار ميزان افرادی که به صورت 

 درصد جمعيت شاغل ٧کنند از  پاره وقت کار می
 افزايش ٩٠ درصد در سال ٨/  ٢ به ٨۵در سال 

در آخرين آماری که مرکز آمار ايران .  يافته است

 ٩١در ھفته گذشته از ميزان شاغلين در سال 
 ميليون نفر ٢١/  ١۶منتشر کرد، تعداد شاغلين 

 ھزار نفر نسبت به آمار ٣٠٠اع�م شد که حدود 
اع�م شده از سوی ھمين مرکز برای تعداد 

براساس اين .   کمتر بوده است٩٠شاغلين در سال 
نژاد  آمار بر تعداد شاغلين در کل دوران احمدی

 . ھزار نفر اضافه شده است٧٨سا3نه 
اما براساس آماری که حسن روحانی در مجلس 
ارائه داد، آماری که پيش از اين توسط مسعود 

 ٩٠ تا ٨۵ھای  نيلی اع�م شده بود، در سال
 ھزار شغل به مشاغل ١۴طور متوسط تنھا  به

بايد در نظر داشت که .  موجود افزوده شده است
ويژه از سھم بخش  ھا به در طی اين سال

کشاورزی در اشتغال کاسته و به سھم بخش 
از ديگر سو و براساس .  خدمات اضافه شده است

آمارھای بانک مرکزی، جمعيت نيروی کار 
 با رشد ٢٠٠٨ تا ١٩٩٠ھای  ايران طی سال
 درصد روبرو بوده که ٣/  ٢متوسط ساليانه 
. باشد  ميليون نفری می١٢/  ٣بيانگر افزايش 

 ٧٠ھا از  چنين جمعيت کشور نيز طی اين سال ھم

 شوند  ناميده می»حقوق بشر اس5می«جناياتی که 
 

حقوق بشر «آملی 3ريجانی رئيس دستگاه قضايی جمھوری اس�می در نشستی با اعضای ستاد موسوم به 
ای که تنھا در چھار ماه نخست  ھای وحشيانه  در واکنش به اعتراض جھانی نسبت به اعدام»قوه قضايه

. مورد نيز تجاوز کرده است، از صدور و اجرای اين احکام ضد انسانی دفاع کرد  ٢٠٠سال جاری از 
اس�م منادی «اما او صرفا از اين کشتار ضد بشری حکومت اس�می دفاع نکرد، بلکه ادعا کرد که 

سال است   ١۴٠٠بيش از .  حقوق بشر و دارای سابقه تاريخی و پشتوانه نظری و عملی حقوق بشری است
ترين کلمات و جم�ت در باب حقوق بشر و ارزش انسانی از زبان پيامبر و ائمه و در قرآن کريم  که ناب

جاری شده و رفتار و سيره پيامبر و ائمه اطھار و مناديان واقعی حقوق بشر نيز الگويی عملی درباره 
 ».ھاست چگونگی توجه به حقوق انسان

حقوق بشر و «رئيس دستگاه جنايت و آدم کشی جمھوری اس�می، البته به مصاديق اين توجه اس�م به 
الگويی عملی درباره چگونگی توجه به حقوق « اشاره نداشت، اما تا جايی که »کرامت و ارزش انسانی

ای از  دھد که حقوق بشر اس�می چيزی جز مجموعه ست، نشان می  در جمھوری اس�می»ھا انسان
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١از صفحه   
 دولت روحانی، نوزادی که پيش از تولد، فلج بودن آن محرز است

 و سياستی در تقابل با تمام  است و برنامه
ھای تاکنونی رژيم دارد و يا   ھا و سياست برنامه

خواھد اقدامی خ�ف تمام اين برنامه ھا  می
رو که اتخاذ  وسياست ھا انجام دھد، بل از آن

ھايی از سوی حاميان و  چنين اقدامات و سياست
شد و انتظاراتی را  طرفداران وی دامن زده می
گرايان حامی  اصول.  درميان مردم برمی انگيخت

ای گرچه در آغاز پيروزی حسن روحانی  خامنه
تصميمی شده بودند،  اندکی دچار سردرگمی و بی

اما خيلی زود مقابله با جناح رقيب و تحرکات آن 
ای با  گرچه مقابله با ند خامنه.  را آغاز کردند

 تير ٣٠طلبان پيش از  ائت�ف رفسنجانی و اص�ح
شد، اما  ھشدارھايی عليه اين جناح محسوب می

 تير تکليف تمام گروھای ٣٠ای در  نطق خامنه
طلب و طرفداران رفسنجانی و نيز تکليف  اص�ح

! حسن روحانی و دولت آينده را روشن ساخت
ای در ديدار با مسئو3ن و کارگزاران  خامنه

ھا و دولت  بار ديگر از سياست با3ی نظام يک
نژاد در ھشت سال گذشته دربست دفاع  احمدی

کرد و به رغم تمام انتقاداتی که در اين زمينه 
مطرح شده است، مصرانه بر درست بودن 

ھا در مديريت کشور  گيری ھا و جھت سياست
ھا را  گيری ھا و جھت تاکيد نمود و اين سياست

خامنه ای .  منطبق با ديدگاه خمينی و معتبر خواند
نظر در اين زمينه را منتفی اع�م  ھرگونه تجديد

کرد و از جايگاه رھبر حکومت اس�می خواستار 
. ھا و جھت گيری ھا شد  اين سياست"  استمرار"

ھای صحيح انق�ب و کشور  گيری جھت: "او گفت
ھا مشخص  براساس قرائت امام در ھمه زمينه

ھا  گيری است و نيازی به بررسی مجدد جھت
رھبر حکومت اس�می نه فقط خواستار ".  نيست

ھای تاکنونی در عرصه  گيری ادامه جھت
ھای خرد و ک�ن مديريتی کشور شد و  سياست
ھای خمينی خواند،  ھا را منطبق با ديدگاه ھمه آن

ھای خمينی  بلکه ھر گونه تفسير ديگری از ديدگاه
 .خواند" خطرناک"تر  و از آن مھم" بد"را 

که ھمين حد از تاييد و تاکيد بر  به رغم آن
ھای خرد و ک�ن تاکنونی و ضرورت  سياست

وکاست آن کافی بود تا تمام حاميان  کم استمرار بی
ھا و محافل  روحانی را اعم از رفسنجانی يا گروه

طلب که وعده تغيير را وسيله کسب رأی  اص�ح
بار ديگر متوجه  اند، يک و خزيدن به قدرت ساخته

اين حقيقت سازد که در جمھوری اس�می چه 
کند و حرف اول را  کسی سياست تعيين می

طور ويژه در  ای به وجود خامنه   زند، با اين می
ھای خارجی نيز که روحانی با  عرصه سياست

درسياست خارجی و وعده تغيير "  تعامل"  طرح
آن آرای زيادی را جلب کرده بود، بر ادامه 

ھای تاکنونی تاکيد نمود و ھرگونه  سياست
برگشت از مسير طی شده در اين زمينه را نيز 

رھبر حکومت .  و منتفی اع�م کرد"  خسارت"
که نبايد در مقابل اخم و  اس�می با بيان اين

ھای سياسی،  رويی دشمن در عرصه ترش
" تعامل"اقتصادی و تبليغاتی دچار تزلزل شويم، 

با آمريکا و اروپا را که روحانی و حاميان وی 
اند چنين  تبليغات زيادی پيرامون آن راه انداخته

 معنی کرد
در تعامل با دنيا ھنر اين است که بتوانيد راه " 

که طرف مقابل بتواند  خود را ادامه دھيد بدون آن
اگر تعامل با دنيا منجر به .  مانع حرکت شما بشود

 ". از مسير شود يک خسارت استبرگشت
رھبر حکومت اس�می با ھمين يک جمله، تکليف 
شاه بيت برنامه ھای روحانی را نيز روشن 

با آمريکا و اروپا از "  تعامل."سره ساخت  ويک
نظر رھبر حکومت اس�می يعنی ادامه راه طی 
شده به نحوی که برگشتی در آن ديده نشود و اين 
آن چيزی است که اعتدال گرايانی از نوع حسن 
روحانی از ھم اکنون بايد آن را آويزه گوش خود 

 .سازند
فقيه  ای، رھبر و ولی بدين ترتيب، علی خامنه

ھای اصلی نظام  کننده تمام سياست نظام که تعيين
است، در ھمين قدم اول، يکبار ديگر به حاميان 

ھای رژيم در دولت  روحانی که به تغيير سياست
فھماند که در اين  اند، بايد می خوش کرده آينده دل

کاره است وھر که  جمھور ھيچ نظام، رئيس
ھست، روحانی يا غير روحانی، بايد تابع رھبر و 

رھبر حکومت اس�می .  مجری اوامر وی باشد
کشت و  گربه را به قول معروف بايد دم حجله می

ھای دولت آينده را پيش از شروع به کار  سياست
تر،  کرد و انصافا از اين روشن آن نيز ترسيم می

" منتخب"جمھور  کاره بودن رئيس شد ھيچ نه می
و رئيس دولت را يادآوری کرد و نه وظايف و 

 .تکاليف دولت آينده را
ای که در حکم صدور جواز رسمی  با نطق خامنه

طلب و  ھای رنگارنگ اص�ح يورش به گروه
طرفداران رفسنجانی و ديگر حاميان روحانی 
بود، حم�ت تندی از سوی سران دستگاه قضايی 

ھای اص�ح طلب    عليه ائت�ف رفسنجانی و گروه
و "  دمکراسی غربی"تحت عنوان طرفداران 

يک روز پس از .  آغاز شد"  اھل فتنه"
ای سخنگوی  ای، محسنی اژه ھای خامنه صحبت

ھايی که  قضايی تصريح کرد احزاب و گروه قوه
اند، حق  دخيل بوده و منحل شده"  ٨٨فتنه "در 

فعاليت ندارند و در صورت فعاليت مجدد مورد 
صادق آملی .  گيرند تعقيب و پيگرد قرار می

3ريجانی رئيس قوه قضاييه نيز در سخنانی که 
در جلسه مسئو3ن عالی قضايی در دوم مردادماه 

طلبان را  ايراد کرد، ائت�ف رفسنجانی و اص�ح
ھا به عنوان  به شدت مورد حمله قرار داد ، از آن

ای تشبيه  ياد نمود و به مار افعی"  ٨٨اھل فتنه "
کرد که از گرمای انتخاب روحانی، دوباره سر 

وی خطاب به .  اند وجوش افتاده برآورده و به جنب
در جريان اص�حات قائل به "کسانی که 

سکو3ريزه شدن کشور و سياست بودند و راه 
ھا  تفکرات اين"  امت: "گفت" تافتند امام را بر نمی

ھای  رئيس قوه قضائيه حتا فعاليت.  تابد را برنمی
مديريتی جناح رقيب را منتفی اع�م کرد وھشدار 
گونه خطاب به روحانی و کسان ديگری که قرار 
است در دولت او مسئوليتی برعھده بگيرند گفت 

اجازه "اگر از مسير اصلی انق�ب خارج گردند، 
 .ھا داده نخواھد شد به آن" حرکت

ای که ھنوز  يورش عليه حاميان روحانی و کابينه
تشکيل نشده است فقط در اين حدود، يعنی حمله 

بوده و در آن دست "  اھل فتنه"به کسانی که 
موج حم�ت طرفداران .  اند خ�صه نشد داشته
تری را نيز در برگرفت و  ای دايره وسيع خامنه

" ، "فتنه"مشمول حال کسانی ھم که در اين 
!دھند می"  بوی فتنه"بوده و يا حتا "  تاثيرگذار

کيھان شريعتمداری پا را از اين ھم فراتر .  نيزشد
ھای صادق  گذاشت و مدعی شد که حرف

دارد وچنين "  جايگاه حقوقی و قضايی"3ريجانی 
ھای حامی  اضافه نمود که نه فقط بازگشت گروه

روحانی به عرصه سياسی ممنوع شده است بلکه 
بدين ترتيب .  باشند"  ٨٨پاسخگوی فتنه "آنان بايد 

به رفسنجانی، خاتمی، روحانی و تمام 
ھا  ھا و محافل طرفدار و حامی اين دارودسته

ھشدار داده شد که خيال ورود به عرصه سياسی 
و تسلط بر پست ھای مھم و حساس، تعامل و 

ھای تاکنونی رژيم را از سر بيرون  تغيير سياست
 !کنند

ای و حاميان وی عليه  واکنش تند و شديد خامنه
طلب، تا  ھای اص�ح ائت�ف رفسنجانی و گروه

ھا فھمانده باشد که پيروزی  ھمين جا بايد به آن
روحانی در انتخابات به معنای تحقق آرزوھا و 

ھا چنانچه برخ�ف منويات رھبر  مطالبات آن
ای اگرچه خود  خامنه.  باشد، نيست و نخواھد بود

را )  ١(جواز ورود روحانی به عرصه انتخابات 
نشينی نسبت به  صادر کرد، اما حاضر به عقب

انتظاراتی که انتخاب وی به دنبال داشته نيست و 
ھای تاکنونی وی  خواھد خللی در سياست نمی

وارد شود و يا سھمی از قدرت را به رقبای 
خامنه ای البته .خويش واگذار کند

اين ائت�ف، خصوصاً "  خادم"ازعناصر
جا که درخدمت   دارودسته رفسنجانی تا آن

برد سياست ھای نظام باشند و ازدايره   پيش
سياست ھای مورد نظر وی خارج نشوند، استفاده 
خواھد کرد و ممکن است برخی امتيازات جزئی 

 . نيز به آنھا بدھد
طلبان که ھم در برابر  ائت�ف رفنسجانی و اص�ح

ويژه   کند و ھم به ای احساس ناتوانی می باند خامنه
ھای مردم و  از ناحيه افزايش انتظارات و خواست

ناتوانی دولت روحانی از برآورده ساختن اين 
ھا مطلع است، نسبت به  انتظارات و خواست

ھا و برآمدھای اعتراضی مردم به شدت  واکنش
روست که بيش از پيش فتيله  از اين.  نگران است

انتظارات و توقعات از دولت روحانی را پايين 
نگرانی از برآمد ھای اعتراضی توده .  اند کشيده

باند .  مردم البته منحصر به اين جناح نيست 
خامنه ای نيز دراين زمينه با جناح مقابل 

ھفتم مرداد وقتی که خامنه ای درديدار . سوست  ھم
نبايد توقعات را به "با جمعی ازدانشجويان گفت 

او "  حدی با3برد که ازتوانائی افرادخارج است
نيز درواقع ازاين طريق نگرانی خويش را 

ھائی که   ازعواقب دامن زدن به توقعات و خواست
داند ازتوان رئيس جمھورش خارج است، بيان   می

موضوع پايين آوردن انتظارات و توقعات .نمود
مردم، در نزد طرفداران روحانی به قدری جدی 
شده است که صرف نظر ازارائه پی درپی آمار 
و ارقام درمورد خرابی وضعيت اقتصادی و القاء 
اين تفکر که دولت روحانی بايد ازصفرشروع 
کند وخ�صه مردم نبايد انتظارزيادی ازروحانی 

ھا ازھم اکنون به  داشته باشند، برخی از اين
نخستين اقدام اند به عنوان  روحانی توصيه کرده

به عبارت .  ، توقعات مردم را کاھش دھددولت
اند به جای انجام  ھا از روحانی خواسته ديگر، آن

اقداماتی فرضا در جھت کاھش تورم، کاھش نرخ 
بيکاری، کاھش مشک�ت مردم، کاھش توقعات 

ھای خود قرار دھد  برنامه"  سرلوحه"مردم ر ادر 
سطح "  ريزی ھوشمندانه برنامه"و با يک 

٩درصفحه   



 ٣ ۶۵٠ شماره  ٩٢نيمه  اول مرداد     ٣

 عليه بيکاری
 زنده باد کارگران فوRد زاگرس و Rستيک البرز

 ميليون نفر ٧٨ به حدود ٨۵ميليون نفر در سال 
 .رسيده است
، اخبار ٩٢ تا به امروز يعنی سال ٩١اما از سال 

ی  گفته به.  رسد گوش می تری به کننده بسيار نگران
برخوردار عضو ھيات رئيسه اتاق بازرگانی و 
صنايع و معادن تھران، براساس آمار منتشره از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس 

برداری صادره صنعتی در نيمه  ھای بھره پروانه
نخست سال جاری، ميزان اشتغال جديد نسبت به 

به .   درصد کاھش داشته است۴۴، ٩١سال 
برداری  ھای بھره ی وی براساس پروانه گفته

 شغل ايجاد شده ٨۵۵ ھزار و ٣١صادر شده تنھا 
ست که براساس خبر  اين در حالی.  است

 تير، از سال گذشته ٣٠خبرگزاری ايلنا در تاريخ 
ی قطعات  تاکنون تنھا در واحدھای سازنده

 ھزار کارگر ٣۵٠ ھزار نفر از ١٢٢خودرو 
 .اند شاغل در اين رشته بيکار شده

گری در حوزه  ی قديمی دبير انجمن ريخته گفته به
گری نيز يک سوم کارگران در دو سال  ريخته

ترين  بينانه اخير از کار بيکار شده و در خوش
گری نصف شده  حالت، توليد محصو3ت ريخته

ی محمد عطارديان دبير  چنين به گفته ھم.  است
ھای صنفی کارفرمايی، به  کانون عالی انجمن

ھا و اعتبارات عمرانی دولت،  دليل کاھش فعاليت
ھای عمرانی طی دو سال  تعداد شاغ�ن در پروژه

 و از دو ميليون نفر   درصد کاھش يافته۵٠اخير 
 .به يک ميليون نفر رسيده است

جدا از آمارھا و اخبار فوق، ھر روزه شاھد 
اخراج کارگران در صنايع مختلف و تعطيلی و 

اخباری که گاه .  ورشکستگی کارخانجات ھستيم
با اعتراض کارگران به اخراج خود ھمراه بوده 

يکی از اين اعتراضات اخير، اعتراض .  است
در )  کردستان(کارگران کارخانه فو3د زاگرس 

 .اطراف شھرستان قروه به اخراج خود بود
 کارگر فو3د زاگرس از ھمان روزی که از ٢۵٠

 تيرماه، اعتراضات ١٨کار اخراج شدند، يعنی 
خود را در برابر فرمانداری، اداره کار شھرستان 

ای در شھر  قروه، استانداری و دفتر نماينده خامنه
ھا و  پاسخ تمام اين ارگان.  سنندج آغاز کردند

نھادھا به کارگران اين بود که شما بايد به بيمه 
توانيد به سرکار در کارخانه  وصل شويد و نمی

 ١٠ھم کارگرانی که ھر کدام در اثر  آن.  بازگرديد
فرسا، از ناحيه کمر، ريه و   سال کار طاقت٢٠تا 

 دچار مشکل شده و در صورت  حتا شنوايی
. بيکاری کمترين اميدی به يافتن کار مجدد ندارند

دانستند با  خوبی می کارگران فو3د زاگرس که به
ای که تنھا برای مدتی کوتاه  پايان يافتن بيمه

ھم به ميزانی بسيار کمتر از  شود آن برقرار می
ست  دستمزدھای ناچيزشان، گرسنگی و بيکاری

کند؛ اعتراضات  شان را تھديد می که خانواده ھای
 تيرماه در ٢۴خود را به تھران کشانده و روز 

ای در خيابان پاستور دست  برابر دفتر بيت خامنه
پافشاری و ادامه تجمع کارگران .  به تجمع زدند

 ۵در اين روز، مسئولين دفتر را مجبور کرد تا 
عنوان نماينده آنان به داخل  نفر از کارگران را به

مسئولين دفتر در ابتدا برای ايجاد .  دفتر ببرند
رعب و وحشت از نمايندگان کارگران عکس 

تان را از اين جا  بساط"ھا گفتند که  گرفته و به آن
توانيم کاری برای شما  ما نمی!  جمع کنيد و برويد

اما کارگران به تجمع خود ادامه !".  انجام دھيم
که مسئولين دفتر مجبور شدند با  دادند تا اين
ای خطاب به ج�لی نظری معاون  نوشتن نامه

وزير کار، بر رسيدگی ويژه و فوری به 
کارگران اما در .  ھای کارگران تاکيد کنند خواست

فردای آن روز به اعتراض خود در برابر مجلس 
 .ادامه دادند

ھای پوچی  سادگی و با وعده ھا حاضر نبودند به آن
خوبی آشناست،  ھا به که طبقه کارگر ايران با آن

زندگی و حيات خود را در تاريکی مطلق فرو 
ايستادند و ايستادند، در گرمايی  ببرند، بايد می

ھا را حتا بيمار  فرسا که تعدادی از آن طاقت
 .ساخت

ھا ادامه يافت و در اين مدت تنھا   روز تجمع آن٣
ھا شرط گذاشتند که تنھا در  برای آن.  وعده شنيدند

صورتی که به تجمع و اعتراض خود پايان دھند، 
ھا  توانند وارد مجلس شده و با آن شان می نمايندگان

ھا  ھا وقعی به اين شرط مذاکره شود، اما آن
نگذاشته و به سمت درب ورودی مجلس ھجوم 

نشينی  آوردند تا نمايندگان مجلس مجبور به عقب
وقتی کارگران اتحاد و اراده خود را نشان .  شوند

دادند، تعدادی از نمايندگان مجلس برای فريب 
ھا را پوشيده و از  کارگران ردای حمايت از آن

رئيس مجلس خواستند تا به مشک�ت کارگران 
ی اتحاد  ھا تنھا نتيجه ی اين اما ھمه.  رسيدگی شود

ھا بودند که نمايندگان  و پايداری کارگران بود، آن
در .  مجلس را به اجرای نمايش وادار کرده بودند

آخر کارگران برای پايان دادن به تجمع خود، بر 
. ھا بايد مکتوب شود اين پای فشردند که تمام وعده

با پذيرش اين خواست کارگران و مکتوب شدن 
ھا در کميسيون  ھای آن وعده رسيدگی به خواست

 تير و با توجه به ٣٠اصل نود در روز يکشنبه 
اين که تا روز يکشنبه مجلس تعطيل بود، در 

 بعدازظھر چھارشنبه تجمع پايان يافت و ۴ساعت 
 .کارگران به شھر خود بازگشتند

صبح زود و به .  ھا از پيکار دست نکشيدند اما آن
رغم بيماری و خستگی چند روز مبارزه، ھمگی 

وقتی نگھبان .  به درب کارخانه مراجعه کردند
ھا به محوطه کارخانه  کارخانه از ورود آن

جلوگيری کرد، کارگران اعتراض را به اداره 
جا شکايتی  کار شھرستان قروه کشانده و در آن

 .شکايتی از پس شکايت. ديگر کردند
ھا ساعت يک بعدازظھر و با اين قرار  تجمع آن

در پارک )   تيرماه٢٨جمعه (که فردای آن روز 
شھر قروه مجمع عمومی برگزار کنند، پايان 

روز جمعه کارگران در مجمع عمومی .  يافت
خود تصميم گرفتند تا روز دوشنبه بار ديگر در 
برابر مجلس تجمع کنند و قرار شد تا آن روز 
تجمعات اعتراضی در برابر اداره کار شھر قروه 

کارگران امکان برگزاری تجمعات .  ادامه يابد
ديگری را نيز در صورت عدم رسيدگی 

شان بررسی کردند و با صدايی  ھای خواست به
مان  ھا س�متی ما در اين سال: "رسا اع�م کردند
ايم و حال که کارمان را نيز از  را از دست داده

". دھيم ديگر از مرگ ھراسی نيست دست می
 .تجمعی از پس تجمعی ديگر

 تيرماه کارگران به تھران ٣١روز دوشنبه 
ی نمايندگان مجلس،  بازگشتند و براساس وعده

جلسه کميسيون اصل نود با حضور نمايندگان 

 ۵پس از .  کارگران و کارفرمايان برگزار شد
ھای کارگران  ساعت، جلسه با پذيرش خواست

. کارگران مانع اخراج خود شده بودند.  پايان يافت
قرار شد شرکت بيمه حق بيمه کارگران را 

 درصد است ٣۵پرداخت کند و کسری آن را که 
چنين موظف  کارفرما ھم.  کارفرما پرداخت نمايد

ی  افتاده به پرداخت دستمزدھا و مطالبات عقب
دار  توافق شد تا پيدا کردن سرمايه.  کارگران شد
اندازی مجدد کارخانه اين رويه ادامه  جديد و راه

خواستند اخراج شوند و به  کارگران نمی.  يابد
 .ھدف خود رسيده بودند

سازی کيان  مبارزه کارگران کارخانه 3ستيک
در روزھای اخير نيز،  در حقيقت )  البرز(تاير 

 مالک قبلی ٨٧سال .  ست عليه بيکاری ای مبارزه
کارخانه ت�ش کرد تا با عدم تامين مواد اوليه و 
ندادن دستمزدھا، کارخانه را به تعطيلی کشانده و 

ی  اش به گفته ھای با فروش کارخانه که تنھا زمين
ارزد،  کارگران ھم اکنون ھزار ميليارد تومان می

پول ھنگفتی را به ازای بيکاری کارگران به 
اما کارگران ايستادند، مبارزه کردند .  جيب بريزد

حتا .  و نگذاشتند تا کارفرما به ھدف خود برسد
ی نيروی انتظامی با تخريب  يورش وحشيانه

نگھبانی و ديوارھای کارخانه، ضرب و شتم 
 ١۴٠ی  ھزار کارگر معترض و دستگيری شبانه

ھا  ی آن ھا، نتوانست در اتحاد و اراده تن از آن
ھا برای تحقق اھداف خود حتا  آن.  خللی ايجاد کند

 .دست به تصرف دفتر مرکزی کارخانه زدند
اما در ماه گذشته و با بلندشدن صداھايی در مورد 
واگذاری مجدد کارخانه به مالک قبلی، کارگران 
3ستيک البرز بار ديگر مبارزات خود را از سر 

زدن  گرفته و با دست زدن به اعتصاب، آتش
3ستيک و تجمع در برابر وزارت صنايع، 

ی آھنين خود را در ممانعت از واگذاری  اراده
 . مجدد کارخانه به مالک قبلی به نمايش درآوردند

اعتراض کارگران از آنجايی شروع شد که بر 
ی مديرعامل جديد  روی تابلوی اع�نات، اط�عيه

ھا با  و منصوب مالک قبلی کارخانه را ديدند، آن
ديدن اين اط�عيه دست از کار کشيده و 

آتش خشم کارگران .  ھا را به آتش کشيدند 3ستيک
نشانی برای خاموش کردن  بحدی بود که آتش

ھا پس از اين  آن.  ھا فراخوانده شد 3ستيک
اعتراض، مجمع عمومی خود را در سالن 
غذاخوری برپا کرده و بر عزم خود برای 
ممانعت از بازگشت مالک قبلی کارخانه تاکيد 

 . نمودند
کارگران در برابر وزارت صنايع و برای حفظ 

برای حفظ البرز بريده : "دادند کار خود شعار می
چنين جھت تاکيد بر پيوند  ھا ھم آن"  باد دست دزد

دار، آن آگاھی مشخصی که طی  دولت و سرمايه
: دادند اند، شعار می ھا مبارزه بدست آورده سال

کند،  چپاول می)  مالک قبلی کارخانه(شرفی "
رئيس (خان بيگی "و يا "  کند صنايع حمايت می

حيا )  سازمان حمايت از صنايع در وزارتخانه
در اين ميان وزارت ".  کن، شرفی رو رھا کن

اش برای کارگران 3ستيک  صنايع که ماھيت
البرز آشکار گشته است کارگران را تھديد کرد 
که از وزارت کار خواھد خواست تا شورای 
کارگران را منحل کند، شورايی که در جريان 

 شکل گرفته و اعضای آن ٨٧اعتراضات سال 
. در مجمع عمومی کارخانه انتخاب شده بودند

تھديدی که با پاسخ قاطع کارگران و پافشاری 
ھا بر حق داشتن تشکل و تداوم کار شورای  آن

 .منتخب خود روبرو گرديد

١از صفحه   

٩درصفحه   
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 شوند  ناميده می»حقوق بشر اس5می«جناياتی که 
شود و اين ھمه از آن  تری را شامل می وسيع

ھا در اساس و بنيان  روست که نفی برابری انسان
ست، لذا بايد نفی  دين اس�م و حکومت اس�می

 اس�می »حقوق بشر«برابری را دومين اصل 
 .ناميد

ست و  جمھوری اس�می يک دولت دينی اس�می 
ست، دشمن آشتی  دقيقا از آنجايی که اس�می

ھای سياسی، حقوق دمکراتيک و  ناپذير آزادی
جمھوری اس�می ھرگز .  مدنی مردم است

تواند آزادی عقيده و بيان را بپذيرد، چرا که  نمی
ھر عقيده ای و ابراز آن به جز اس�م و آن ھم 
باورھای فرقه شيعی، کفروالحاد است و 

از ھمين روست که درجنب .   مستوجب مجازات
ممنوعيت آزادی عقيده و بيان به يک دستگاه 
عريض و طويل تفتيش و سانسور نيز نياز دارد 
که ھر نوشته، فيلم، نمايش و تمام آنچه را که به 
عرصه نوشتاری ، گفتاری و تصويری مربوط 

بر سر راه .  گردد، وارسی و کنترل کند می
دسترسی به اينترنت موانع پليسی متعددی را 
قرار دھد و با پخش پارازيت بر روی 

تلويزيونی خارج از کنترل   –راديو ھای  فرستنده
ھا مانع از آن گردد که  آوری آنتن داخلی، يا جمع

. ھا را بشنوند و ببينند ھای آن مردم ايران برنامه
جمھوری اس�می از آنجايی که مبلغ و مروج 

بايد مردم را در جھل و  ست، می خرافات مذھبی
ھای  تواند با آزادی تاريکی نگھدارد؛ لذا نمی

سياسی که در خدمت روشنگری و آگاھی مردم 
سومين اصل .  قرار دارد، سرسازش داشته باشد

 اس�می دشمنی آشتی ناپذير »حقوق بشر«اساسی 
 .ھای سياسی است با آزادی

دولت دينی که بر مبنای اسارت و ب�ن�دگ�ی انس�ان، 
تبعيض و نابرابری و دشم�ن�ی ب�ا آزادی ب�ن�ا ش�ده 

ترين دولت ک�ن�ون�ی  ترين و استبدادی رحم است، بی
اين دول�ت ف�ق�ط ب�ا اخ�ت�ن�اق در ھ�م�ه .  جھان است

ت�ري�ن  ترين و س�رک�وب م�ردم در وحش�ي�ان�ه جانبه
اي�ن .  تواند به ح�ي�ات خ�ود ادام�ه دھ�د شکل آن می
ھ��ای  ت�وان�د وج�ود اح�زاب و س�ازم�ان دول�ت ن�م�ی

سياسی مخ�ال�ف، م�ج�زا و مس�ت�ق�ل از تش�ک�ي��ت 
دولتی را بپذيرد، چرا که چالشی برای تش�ک�ي��ت 
خدا بر روی زمين و حتا سرنگونی آن م�ح�س�وب 

ست که بر اتوريته و  دولت دينی، نظامی.  گردد می
فرمانروايی يک فرد قرار گرفته، ت�م�ام تش�ک��ت 

ھای نيمه دولتی ت�اب�ع او ھس�ت�ن�د و  دولتی و تشکل
ت��ري��ن م��ق��ام��ات و ف��رم��ان�دھ��ان، مس��ت�ق��ي��م و  ع�ال��ی

ح�ت�ا در م�واردی .  غيرمستقيم انتصابی وی ھستند
شود، نخس�ت  که ظاھرا نام انتخابات به آن داده می

ھا و نھ�ادھ�ای م�ت�ع�ددد، س�رس�پ�ردگ�ی،  بايد ارگان
تبعيت و فرمانبرداری کانديداھا را از دي�ک�ت�ات�ور 

از آنجاي�ی ک�ه در اي�ن ن�ظ�م .  راس نظام تاييد کنند
ای در م�ي�ان ت�وده  استبدادی ن�ارض�اي�ت�ی گس�ت�رده

مردم وجود دارد، دول�ت دي�ن�ی ن�ي�از ب�ه ان�واع و 
ھ�ای س�رک�وب و ج�اس�وس�ی دارد ت�ا  اقسام ارگان

بتوانند ھر تجلی نارضاي�ت�ی را ب�ا ش�دت و ق�ھ�را 
سرکوب و کش�ت�ار م�خ�ال�ف�ي�ن ت�ح�ت .  درھم شکنند

حاکميت دولت دينی اس�می در ايران فقط مقايس�ه 
در .  پذير با رژيم فاشيستی ھيتل�ر در آل�م�ان اس�ت

سالی که اين رژيم در ايران حاکم اس�ت   ٣۵طول 
ای را ب�ه خ�اک  در صدھا مورد، اعتراضات توده

يعنی به د3ئل سياسی و اجتماعی داخلی و 
عطوفت و رافت «المللی به ظاھر مشمول  بين

توانند بدون ھر گونه   گردند، فقط می»اس�می
اما اين ستيز ذاتی نھفته در .  حقی زنده بمانند

باورھای دينی با برابری انسانھا، سپس خود را 
در نابرابری فرقه ھای درونی ھر دينی آشکار 

يک شيعه ھرگز با يک سنی و ديگر فرقه .  کند می
ھمانگونه که .  ھای درونی دين اس�م برابر نيست

ھا را  مسلمان شيعه خود را برتر و ديگر فرقه
شمارد، مسلمان سنی نيز شيعيان را  باطل می

ھای دينی  اين فرقه.  شمرد تر و حتا کافر می پست
کنند و گاه چنانچه ھم  به خودشان ھم رحم نمی

ھای   اکنون شاھد آن ھستيم، يکديگر را در جنگ
دولت دينی جمھوری .  کنند فرقه ای کشتار می

اس�می سوای آن که حق حيات را از برخی 
ھای بھائيان گرفته  ھای اس�می از نمونه فرقه

است، نه فقط به اشکال مختلف، سنی مذھبان 
ساکن ايران را در معرض اذيت و آزارھای 

ھا را از برخی حقوق  متعدد قرار داده، بلکه آن
اجتماعی و سياسی و دسترسی به مقامات با3ی 
حکومتی محروم کرده است، چرا که از ديدگاه 
جمھوری اس�می حتا برابری حقوق شيعه و سنی 

ای، تکليف  در يک چنين جامعه.  پذيرفتنی نيست
غير مسلمانان به ويژه آنھايی که اساسا باورھای 

 .دينی ندارند، نيز روشن است
ھا در بنياد باورھای  اين نفی برابری انسان

مذھبی، به رسواترين شکل ممکن در نابرابری 
جمھوری اس�می .  زن و مرد انعکاس دارد

اش، در  ايران، به حسب باورھای دينی اس�می
. ستيزی عريان با برابری زن و مرد قرار دارد

زن از ديدگاه جمھوری اس�می ، موجودی 
از ھمين روست .  العقل و نيمه انسان است ناقص

که در قانون مجازات اس�می رژيم حاکم بر 
مرد قرار گرفته   ٢زن برابر با   ۴ايران، شھادت 

ديه »«.ديه قتل زن نصف ديه مرد است«است و 
جنينی که روح در آن دميده شده است، اگر پسر 

 در ».باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف آن
ھای  قانون مدنی جمھوری اس�می نيز در ماده

متعدد، بر اين نابرابری زن و مرد صحه گذاشته 
مرد، انسان کامل، برتر از زن و .  شده است

از ھمين روست که در قانون مدنی .  فرمانرواست
نکاح «رژيم جمھوری اس�می تاکيد شده است 

دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد 
در «  ».موقوف به اجازه پدر يا جد پدری او است

روابط زوجين رياست خانواده از خصايص 
زن بايد در منزلی که شوھر «  ».شوھر است

تواند زن  شوھر می«  ».کند مسکن نمايد تعيين می
خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح 

 ».خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند
ھا مورد   و ده».برد پسر دو برابر دختر ارث می«

ع�وه بر اين، تحت حاکميت دولت دينی .  ديگر
تواند به با3ترين مقامات سياسی  اس�می، زن نمی

و نظامی دست يابد، حتا از شغل قضاوت نيز 
ھای موجود، به آنچه  اما نابرابری.  محروم است

ھای  گردد و عرصه که گفته شد، محدود نمی

ھا و  ھا، تبعيض ھا، آدم کشی جنايات، وحشيگری
 .ھا نيست بی حقوقی انسان

بنياد جمھوری اس�می بر بندگی و اسارت 
ھا، نابرابری و تبعيض، بی حقوقی و  انسان

اختناق، شکنجه و کشتار قرار گرفته است، چرا 
که با نگرش دولت دينی اس�می، نگرشی که 

دھد، ھر  اساس و بنيان دين اس�م را تشکيل می
شود، از  فردی که به عنوان مسلمان زاده می

ھمان بدو تولد، مھر بندگی، تسليم و اطاعت از 
مافوق آسمانی و زمينی بر پيشانی او حک شده 

ھر کسی ھم که ت�ش کند اين طوق اسارت .  است
و بندگی را به دور افکند، شورش کند و از 
اطاعت و فرمانبرداری سرباز زند، به حسب 
فرامين خدا، احاديث و روايات و قوانين جزايی 
جمھوری اس�می ايران، به عقوبتی سخت 

جزای او در اين جھان مرگ .  گرفتار خواھد آمد
 .آتش جھنم" جھان ديگر"است و در 

ايد اطاعت کنيد خدا  ای کسانی که ايمان آورده«
را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را 

سزای کسانی «و آگاه باشيد )  سوره نساء  ۵٩آيه (
که با خدا و رسول او به ستيز برمی خيزند و 

کنند، اين  برای گسترش فساد در زمين ت�ش می
است که يا کشته شوند و يا به دار آويخته گردند و 
يا دست چپ و پای راستشان و يا بر عکس بريده 

 ٣٣آيه  (»شود و يا به به دياری ديگر تبعيد شوند
 کافران از اھل کتاب و «).از سوره مائده

مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن 
سوره بينه آيه (»!  مانند؛ آنھا بدترين مخلوقاتند می
۶  .( ھائی از آن الگوھائی که  اينھاست نمونه 

درباره چگونگی «راھنمای جمھوری اس�می 
. شوند  محسوب می»توجه به حقوق انسانھا

حقوق بشر «بنابراين نخستين اصل اساسی 
 که قاضی القضات دولت دينی »اس�می 

جمھوری اس�می به آن اشاره دارد اين است که 
شوند، بلکه از ھمان بدو  ھا آزاد متولد نمی انسان

تولد، بنده و برده و فرمانبردار مافوق آسمانی و 
ترين  اند و جزای نافرمانی آنھا سخت زمينی

 .شکنجه، آتش  و مرگ
دانيم، جمھوری اس�می به حسب  ھمانگونه که می
اش که برگرفته از اس�م ناب  باورھای دينی

. ھا را پذيرا نيست محمدی ست، برابری انسان
ھر دين و مذھبی علی العموم و دين اس�م به 

تواند حتا به برابری  طور خاص، ھرگز نمی
نخست، پيروان .  ھا باور داشته باشد حقوقی انسان

ای از مردم سراسر  ھای جدا بافته دين اس�م، تافته
اند و در مقام و موقعيتی برتر و با3تر از  جھان

تمام غيرمسلمانان قرار دارند؛ لذا مسلمان از 
حقوقی برخوردار است که به غير مسلمان تعلق 

اين نابرابری و تبعيض نسبت به غير .  گيرد نمی
مسلمان، که در بنيان دين اس�م قرار دارد، 
آشکارا در قوانين و مقررات يک دولت دينی 
اس�می از نمونه جمھوری اس�می ايران و رژيم 

ھا از  آن.  عربستان سعودی نيز منعکس است
اند و اگر  حقوق اجتماعی و سياسی محروم

ھای وحشيانه اس�می نشوند،  مشمول مجازات

١از صفحه   

۵درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ۵ ۶۵٠ شماره  ٩٢نيمه  اول مرداد     ۵

ست که به وفور در مورد  اعدام مورد ديگری شوند  ناميده می»حقوق بشر اس5می«جناياتی که 
اگر .  جرائم متعدد در اين قانون تجويز شده است

تن در ايران   ۵٠٠در سال گذشته نزديک به 
ماه نخست سال جاری   ۴اعدام شدند، اکنون در 

تن از مردم ايران با اتھامات مختلف،   ٢٠٠حدود 
. اند اعدام شده يا در م�ء عام به دار کشيده شده

معھذا ھمانگونه که گفته شد، آمار و ارقام و تمام 
دھد، به رغم تمام  شواھد موجود نشان می

ھای ضد بشری و وحشيانه مجازات  شيوه
اس�می، نه تنھا بھبودی در حل معض�ت 
اجتماعی جامعه ايران و کاھش جرائم رخ نداده، 
بلکه بالعکس در تمام موارد افزايش يافته است، 

ھا پرونده در دستگاه  تا جايی که ھم اکنون ميليون
ست، تعداد زندانيان از  قضايی در نوبت رسيدگی

دويست ھزار نفر تجاوز کرده و به رغم افزايش 
ھا در چند ماه اخير صدھا تن نيز ھم اکنون  اعدام

 .برند ھای رژيم به سر می با حکم اعدام در زندان
ھای اس�می نظير ش�ق،  به کارگيری مجازات

قطع اعضای بدن، قصاص، سنگسار، اعدام، به 
دھد که شکنجه و کشتار پنجمين  وضوح نشان می

ست که رئيس   اس�می»حقوق بشر«اصل اساسی 
دستگاه قضايی جمھوری اس�می از آن به عنوان 

 . برد افتخارات اس�م، نام می
تمام آنچه که سران جمھوری اس�می و دستگاه 

 »حقوق بشر اس�می«مذھبی، از آن تحت عنوان 
برند، چنانچه ديديم چيزی جز جنايت عليه  نام می

اين ننگی بزرگ برای مردم يک .  بشريت نيست
کشور است که در قرن بيست و يکم، رژيمی 
اس�می برآنھا حاکم باشد که به دوران ھای 

داری و تاريکخانه قرون  تاريخی سپری شده برده
وسطا تعلق دارد و قوانين و مقررات آن دوران 

رژيمی که بر .  را بر مردم تحميل کرده است
نھد و مردم  جنايات ضد بشری نام حقوق بشر می

کسانی که از .  انگارد ايران را بردگان خود می
کنند و به ادامه حيات  اين رژيم دفاع کرده و می

اند، به جز گروه اندکی  ننگين آن ياری رسانده
داران و  جيره خوار و نا آگاه، اساسا سرمايه

ثروتمندان ھستند که در سايه اين رژيم ضد 
بشری و خون آشام،  طبقه کارگر را بی دغدغه، 

کنند و از قبل آن، سود و  وحشيانه استثمار می
جمھوری .  نمايند ھای ھنگفتی انباشت می سرمايه

ھای زحمتکش مردم جز فقر و  اس�می برای توده
روزی، استبداد و اختناق و  ف�کت، بدبختی و سيه

در يک ک�م فاجعه، ارمغانی نداشته و نخواھد 
اين ننگ بزرگ را بايد از ايران جاروب .  داشت

ای بزرگ بر عھده کارگران و  اين وظيفه.  کرد
زحمتکشان ايران است که با سرنگونی جمھوری 
اس�می و استقرار نظمی شورايی که در آن 

ھا آزاد وبرابرند، به اين رژيم سر تا پا  انسان
جنايت و فاجعه پايان دھند و شيوه ھای ضد 

 . انسانی مجازات را نيز براندازند
 

خ��ود را م��ج��ری و پ��اس��دار ق��وان��ي��ن و م��ق��ررات 
ھ�ای ض�دانس�ان�ی  داند، تمام وحشيگری اس�می می

داری و  دوران ج��اھ��ل��ي��ت بش��ري��ت، عص��ر ب��رده
دوران س��ي��اه ق��رون وس��ط��ا را ت��ح��ت ع��ن��وان 

ھايی ک�ه  ھای اس�می برای مقابله با پديده مجازات
ھای عميق اقت�ص�ادی و اج�ت�م�اع�ی دارن�د و  ريشه

ھا به کار گرفته است، ت�ا گ�وي�ا  جرائم مرتبط با آن
با توسل به احکام خدا و اس�م ، شکنجه و کشتار، 
ايجاد رعب و وحشتی که اق�ت�دار اس��م را نش�ان 
دھد، معض��ت اج�ت�م�اع�ی را ح�ل ک�ن�د، ج�رم و 
جنايت را از م�ي�ان ب�ردارد و س�ران�ج�ام اي�ن ک�ه 
ھزينه ھای دول�ت اس��م�ی را در م�ق�اب�ل�ه ب�ا ب�ه 

ب�ر کس�ی پ�وش�ي�ده .  اصط�ح ج�رائ�م ک�اھ�ش دھ�د
ھ�ا  نيست که ھزاران اع�دام، ب�ه دارکش�ي�دن انس�ان

در م���ء ع��ام، س��ن��گ��س��ار، ق��ط��ع اعض��ای ب��دن 
ھ��ای بس��ي�ار م�ت��ن��وع  ھ��ا، ش���ق و ش�ک��ن��ج�ه انس�ان

ھای اط�عاتی و پليسی ھ�ي�چ م�ع�ض�ل�ی از  دستگاه
معض�ت اجتماعی جامعه ايران را حل ن�ک�رده و 

 .جرائم را کاھش نداده، بلکه افزايش داده است
ھ�ای اس��م�ی ب�ر ش�ک�ن�ج�ه ق�رار  اساس م�ج�ازات

ھ�ا  ھای شرعی و ع�رب�ی ب�ر آن گرفته است که نام
دست به نقدترين مجازاتی ک�ه در ق�ان�ون .  اند نھاده

م��ج��ازات اس���م��ی رژي��م ب��ه آن پ��رداخ��ت��ه ش��ده، 
شکنجه ب�ا ش��ق از درج�ات م�خ�ت�ل�ف اس�ت ک�ه 
تقريبا در اکثر بندھای قانون مجازات اس��م�ی ب�ه 

ت�ري�ن و در ع�ي�ن  اين مت�داول.  آن اشاره شده است
ترين ن�وع ش�ک�ن�ج�ه در ج�م�ھ�وری  حال گويا ساده
در مرحله بعد ب�ري�دن دس�ت و پ�ا، .  اس�می است

، در ٢٧٨قطع چھار انگشت دست بر طب�ق م�اده 
مورد حد سرقت يا ح�ت�ا در آوردن چش�م، ب�ري�دن 

ست ک�ه ت�ا ب�ري�دن س�ر و اع�دام در  گوش و بينی
 .يابد مبحث قصاص ادامه می

ھ�ای ض�د بش�ری  سنگسار يکی ديگر از م�ج�ازات
باشد که از ب�س رس�وا ک�ن�ن�ده اس�ت ،  اس�می می

جمھوری اس��م�ی در ق�ان�ون م�ج�ازات اس��م�ی 
جديد خود ت�ش کرده است، شکلی پ�وش�ي�ده و دو 

 .پھلو به آن بدھد
اگ�ر م�رد « :  گ�وي�د اين قانون می  ١٣١تبصره ماده 

و زن�ی چ�ن��د ب�ار م��رت�ک�ب زن��ا ش�ون�د، چ�ن�ان�چ��ه 
مجازات اعدام يا رجم ثابت ب�اش�د، ت�ن�ھ�ا اع�دام ي�ا 

 ».شود رجم حسب مورد اجرا می
ح�د « اين قانون ني�ز تص�ري�ح دارد ک�ه   ٢٢۵ماده 

زنا برای زانی مح�ص�ن و زان�ي�ه م�ح�ص�ن�ه رج�م 
در ص�ورت ع��دم ام�ک�ان اج��رای رج�م ب��ا .  اس�ت

پيشنھاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و م�واف�ق�ت 
رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بيّ�ن�ه ث�اب�ت ش�ده 
باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانيه محصن�ه 

 ».است

ھا ھزار تن از مخ�ال�ف�ي�ن را ب�ا  و خون کشيده و ده
ھر ع�ق�ي�ده م�خ�ال�ف ول�و از ن�وع اس��م�ی آن ب�ا 
اتھامات مح�ارب�ه ب�ا خ�دا و رس�ول خ�دا، ارت�داد، 
مفسد فی ا3رض، باغی، سّب ال�ن�ب�ی و غ�ي�ره ب�ه 
جوخه اعدام سپرده، به دار کش�ي�ده و ي�ا ھ�م�چ�ون 

با اين سوال ک�ه مس�ل�م�ان ھس�ت�ی ي�ا ن�ه؟   ۶٧سال 
سازمانت را قبول داری ي�ا ن�ه؟ 3اق�ل پ�ن�ج ھ�زار 

. ع�ام ک�رده اس�ت زندان�ی س�ي�اس�ی را ي�ک�ج�ا ق�ت�ل
ھای پس از آن  ن�ي�ز ادام�ه  ھايی که در سال اعدام

قانون مجازات اس��م�ی، ع�ل�ن�ا ن�ي�ز .   داشته است
ھای وحشيانه و ضد  اع�م نموده است که مجازات

انسانی اس�می، اعدام، به دار کشيدن، قطع دس�ت 
راست و پای چپ، نفی بل�د، در م�ورد م�ح�ارب�ي�ن 

و اعدام ب�رای )  بخوان مخالفين جمھوری اس�می( 
 در » ج��رائ��م ع��ل��ي��ه ام��ن��ي��ت داخ��ل��ی و خ��ارج��ی« 

م�خ�ال��ف�ت ب�ا اس�اس ج�م�ھ��وری اس���م�ی، اع�م��ال 
ای  حبس مخالفين و شکنجه ھای وحشيانه.  شود می

شود، خود جزء دي�گ�ری از  ھا اعمال می که بر آن
خشونت و سرکوب وحشيانه رژيم اس��م�ی ع�ل�ي�ه 

بنابراين برقراری نظم است�ب�دادی ، .  مخالفين است
اخ��ت��ن��اق و س��رک��وب ب��ی رح��م��ان��ه و وحش��ي��ان��ه 

 »ح���ق���وق بش���ر« چ���ھ���ارم���ي���ن اص���ل اس���اس���ی 
 .ست اس�می

دول��ت دي��ن��ی ج��م��ھ��وری اس���م��ی در ن��ت��ي��ج��ه 
ھ�ای ارت�ج�اع�ی خ�ود، ف�ج�اي�ع اج�ت�م�اع�ی  سياس�ت
ب�ا .  ای را در اي�ران ب�ه ب�ار آورده اس�ت گست�رده

ی  ی فقر و ب�ي�ک�اری ک�ه ن�ت�ي�ج�ه گسترش بی سابقه
ھ�ای  داری حاکم بر اي�ران و س�ي�اس�ت نظم سرمايه

ھ��ا و  ان��د و ايض��ا م��ح��دودي��ت ج��م��ھ��وری اس���م��ی
موانعی که رژيم، تحت عنوان م�ق�ررات اس��م�ی 
ب��ه م��ردم ت��ح��م��ي��ل ک��رده اس��ت، ع��وارض و 

ھای نظم کنونی به شدت گسترش ي�اف�ت�ه و  بيماری
 .اند تشديد شده

ت�ري�ن و ب��ي�ش�ت�ري��ن  ج�ام�ع�ه اي��ران اک�ن�ون ب��زرگ
سال ب�ه . معتادان جھان را در خود جای داده است

سال بر تعداد معتادان به مواد م�خ�در اف�زوده ش�ده 
روش��ن اس��ت، کش��وری ک��ه م��ق��ام ن��خ��س��ت .  اس��ت

جھانی را در ميان تمام کشورھای جھان به ل�ح�اظ 
تعداد معتادان به خود اختص�اص داده اس�ت، ب�اي�د 

ای برای توزي�ع اي�ن م�واد و ب�ازار  شبکه گسترده
پررونقی برای قاچاقچيان م�وادم�خ�در ن�ي�ز ش�ک�ل 

 .گرفته باشد
علت اين مع�ض�ل ج�ام�ع�ه اي�ران ب�ي�ک�اری، ف�ق�ر، 

ھای اس�می رژيم ب�ر س�ر راه  موانع و محدوديت
تفري�ح�ات، ش�ادی و م�ن�اس�ب�ات انس�ان�ی م�ردم ب�ا 

 .ھاست يکديگر، اختناق و سلب آزادی
گری و ک�ودک�ان  رواج گسترده تن فروشی، تکدی

امنی و رش�د ان�واع و اقس�ام ج�ن�اي�ات،  خيابانی، نا
ھای نوظھوری از نمونه زورگيری نيز ھ�م�ه  پديده

ريشه در اين گسترش روزافزون فق�ر، ب�ي�ک�اری، 
ھ�ای اس��م�ی  گرسنگی و تمام موانع و مح�دودي�ت

 .دارد
داری و  جمھوری اس�می که پاسدار نظم سرم�اي�ه

عرصه حاکميت خدا بر روی زمين است، نه فق�ط 
ھ�ي��چ راه ح��ل�ی ب��رای اي��ن ن��ابس��ام��ان��ی و ف��ج��اي��ع 

ھ�ا ب�وده و  اجتماعی ندارد، بلک�ه خ�ود مس�ب�ب آن
ھا را گسترش  روز به روز دامنه و حيطه عمل آن

از آنجايی که اي�ن رژي�م ھ�ي�چ راه ح�ل .  داده است
اج��ت��م���اع��ی ب��رای ع���واق��ب اج��ت��م���اع��ی ن��ظ���م 

داری و دولت دينی ندارد و از آنجاي�ی ک�ه  سرمايه

۴از صفحه   

رژيم جمھوری اس5می را بايد با 
 يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت



 ۶ ۶۵٠ شماره  ٩٢نيمه  اول مرداد     ۶

 ھر مقاله ای که برای درج در اين ستون ارسال . مسائل مطرح شده در اين ستون نظر شخصی نويسنده محسوب می گردد
 . کلمه يا دو صفحه نشريه کار باشد٢٠٠٠می گردد، حداکثر می تواند 

با ارتش خود به کوبا حمله کند،ولی دولت وقت شوروی به آمريکا "  کوبا،مستقيما
پيشنھاد ميدھد که اگر آمريکا،موشکھای اتميش را که در ترکيه مستقر 
است،برچيند،شوروی ھم حاضر به برچيدن موشکھايش از کوبا است و در ضمن 

اين پيشنھادھا مورد قبول دولت .دولت آمريکا بايد متعھد بشود که به کوبا حمله نکند
 جيره ١٩۶٢از سال .آمريکا قرار ميگيرد و مسئلهَ حمله نظامی به کوبا منتفی ميگردد

 زمينھای ١٩۶٣در سال .بندی مواد غذائی شروع می شود که تا امروز ادامه دارد
دولت برای . ھکتار محدود ميشود و بقيه به مالکيت دولت در می آيد۶٧زمينداران به 

با3 بردن درآمد مردم و تمرکز اقتصادی،پيشنھاد کار داوطلبانه را می نمايد و ھمچنين 
ھدف .از اين کار منصرف ميشود"  دولت تصميم ميگيرد که پول را ھم بردارد که بعدا

دولت از اين اقدامات اين بود که بجای وارد کردن کا3 از خارج،خودشان در داخل 
سپس دولت .توليد کنند که ھم وابسته نباشند و ھم از خروج ارز جلوگيری نمايند

شرکتھای تعاونی توليد و توزيع روستاھا و شھرھا را ايجاد کرد و اکثر کشاورزان 
کوچک، داوطلبانه، خودشان را در اين شرکتھای تعاونی ادغام کردند و کشت به شکل 

ولی زمينداران متوسط از دادن توليدات کشاورزی و دامپروری به .اشتراکی درآمد
دولت خودداری کرده و شروع به تحريک روستائيان عليه دولت نمودند که دولت ھم 

 در داخل دولت در مورد مدل اقتصادی دو.تصميم به محدود کردن زمينھای آنھا گرفت
يک نظريه که چه گوارا نمايندگی ميکرد اين بود که دولت بايستی .نظريه وجود داشت

بودجهَ شرکتھای دولتی را در بودجه در نظر بگيرد و "  چون اول کار است، مستقيما
يک دستمزد ثابت حتی بدون توجه به بازدھی کار تعيين بشود تا به کارگران و 
زحمتکشان فشار نيايد و ھم اينکه اينکار برای آنھا يک تضمين است و در نتيجه، کار 

نظريه دوم  از آن بسياری از .و توليد آگاھانهَ آنھا بازدھی بيشتری خواھد داشت
اقتصاددانان بود که مدل شوروی را مطرح ميکردند،و ميگفتند،تا خدمتی ارائه نشده 

اينھا  توجه ای .باشد،دستمزدی ھم داده نشود و نظر چه گوارا را انحرافی می دانستند
به موقعيت و شرايط کوبا، که در اوايل انق�ب بود و ھمچنين تفاوتش با شوروی سابق 

نظر چه گوارا اين بود که چون در .طرح آنھا در کوبا عملی نبود،نمی کردند" و اص�
اوايل انق�ب ھستيم،بايد با بسيج عموعی داوطلبانه،توليد، آگاھانه صورت بگيرد تا 
خود مردم از انق�بشان دفاع نمايند و سرنوشتشان را خودشان در دستشان بگيرند،و تا 

و .دخالت مردم در سياست و اقتصاد نباشد،انق�ب با شکست مواجه می شود
نظريه چه گوارا با اکثريت آرا .سوسياليسم بدون مشارکت فعال توده ھا تحقق نمی يابد 

چه گوارا چند سال وزير اقتصاد و بعد رئيس بانک مرکزی کوبا .پيروز ميشود
 .            با موفقيت اجرا ميشود١٩٧٠نظريات اقتصادی چه گوارا تا سال .بود

 در آرژانتين بدنيا آمد و بعد از اتمام دبيرستان،در رشته ١٩٢٨ارنستو گوارا در سال 
پزشکی ادامهَ تحصيل داد و مدرک دکترايش را گرفت و مدتی به کار طبابت مشغول 

او مارکسيسم،لنينيسم را مطالعه کرده بود و استعداد فوق العاده ای در نظريه .ميشود
پردازی داشت و دارای عقايد عميق کارگری و خصوصيات استثنائی انسانی داشت و 

بعد برای کمک به جذاميان .توانست با چند تن از رفقايش گروھی را تشکيل دھد
آمازون،به آنجا رفته و در يک بيمارستان جذامی ھا مشغول کار ميشود و بعد از مدتی 
با چند تن از رفقايش به گواتما3 ميرود و در آنجا از نزديک شاھد دخالت و جنايت 
دولت امريکا در براندازی حکومت آربنز ميشود و بعد با گروھش به مکزيک ميآيد و 

که با آمدن فيدل کاسترو به .در آنجا با گروھھای سياسی تبعيدی کوبائی آشنا ميشود
مکزيک و آشنائی با چه گوارا و ھمکاری مشترک بين ھمهَ گروھھا،نقشه و برنامه 

آرژانتينيھا ھمديگر را چه .سرنگونی حکومت باتيستا را طرح و سازماندھی ميکنند
صدا ميکنند ولی گوارا چون خصوصيات انسانی،فداکاری،شخصيت و قابليت سيا سی 

اونويسنده .فوق العاده ای داشت و در کوتاه مدت معروف شد، چه، نام مستعارش شد
بود و آموزش جنگھای چريکی را ديده بود و با وجوديکه آسم داشت،از قدرت بدنی 
عالی برخوردار بود و انسانی منضبط و اھل عمل، مقاوم و از قدرت رھبری با3ئی 

او بخاطر انجام .برخوردار بود و احترام و نفوذ بسياری در ميان رفقايش داشت
 از تمام مسئوليتھای خود کناره گيری کرده و ١٩۶۵وظائف انترناسيوناليستی در سال 

پس از مرگ .با تعدادی از رفقايش برای کمک به مبارزين کنگوئی به آنجا ميرود
لومومبا با يک گروه انترناسيوناليست کوبائی ھمراه طرفداران لومومبا به مبارزه 
ادامه ميدھد و بعد از چند ماه از آنجا به تانزانيا ميرود و بعد از چند ماه مبارزه در 
آنجا دوباره به کوبا ميآيد و سپس با چند تن از مبارزين سييرا مائيسترا به بوليوی 

چه گوارا بر اين نظر بود که برای کوتاه کردن دست امپرياليسم در کشورھای .ميرود
آمريکای 3تين بايد دولتھای دست نشاندهَ آمريکائی را سرنگون کرد که با اينکار حتی 

 در بوليوی در حين ١٩۶٧چه گوارا در سال .حلقهَ محاصرهَ کوبا ھم کوچکتر ميشود
درگيری مجروح و دستگير ميشود و بعد توسط مزدوران ارتش بوليوی و با نظارت 

چه گوارا سمبل مبارزه، استقامت، فداکاری،ن .ماَموران سيا وحشيانه اعدام ميشود
وعدوستی و صداقت برای ھر مبارزی است و ھمين خصوصيات با قابليت سياسی و 

يکی ديگر از .عظمت اخ�قی فوق العادهَ او،از او چھرهَ برحستهَ بين المللی ميسازد
فرماندھان و رھبران انق�ب کوبا کاميلو سيين فوئگوس ميباشد،کاميلو با وجود سن 
جوانش يک متفکر سياسی و شخصيت برجسته کوبائی است که گروه چريکی خود را 
عليه حکومت باتيستا تشکيل داد و بعد به گروه فيدل کاسترو ملحق شد،او در اکتبر 

 يعنی ده ماه بعد از انق�ب که عازم ماموريت از کاماگوئه به ھاوانا بود بر اثر ١٩۵٩
،اتحاديهَ ١٩۶۵در سال . سال داشت٢٧کاميلو موقع مرگش .سقوط ھواپيما ميميرد

 ژوئيه و سازمان فرماندھی انق�بی که از ٢۶سازمانھای انق�بی که متشکل از جنبش 
ميان دانشجويان برخاسته بود و خوزه آنتونيو چه واريا از 

 بعد از پيروزی انق5ب
بعد از انق�ب از طرفداران باتيستا که در کشتار و شکنجهَ مردم و انق�بيون دست 
داشتند و شناخته شده بودند و نتوانسته بودند فرار کنند،تعداد معدودی اعدام و بقيه ھم 

بعد از انق�ب تئوری و تز خوزه مارتی يعنی .به زندانھای طويل المدت محکوم شدند
استق�ل،و عدالت اجتماعی و شخصيت خلق کوبا بعنوان ھدف انق�ب مطرح ميشود 

فيدل .که بايستی با ھمکاری کارگران و کشاورزان و اقشار ميانی جامعه تحقق پيدا کند
کاسترو فرماندھی نيروھای مسلح را بعھده ميگيرد وخوزه ميرو کاردونا قاضی دادگاه 
زمان حکومت باتيستا رئيس جمھورميشود که بعد از مدت کوتاھی بعلت گرايشی که 

کنگره سابق منحل ميشود وطبق قانون جديد در فوريه .به آمريکا داشت،بر کنار ميشود
کمونھای شھر و روستائی . تمرکز قدرت در دست قوهَ اجرائی قرارميگيرد١٩۵٩

 ھکتار ۴٠٠دولت انق�بی ب�فاصله زمينھای زمينداران بزرگ را تا .بوجود می آيد
% ۵٠ کرايه خانه ھا١٩۵٩در مارس .محدود کرده و بقيه به نفع مردم مصادره شد

دستمزدھای مناسب برای کارگران تعيين شد .کاھش داده شد و تلفن ملی اع�م شد
کارخانه ھای نيشکر و توتون و غيرهَ  سرمايه داران آمريکائی مصادره گرديد و 

سرمايه داران . نفر کارمند داشتند ھمه مصادره شد٢۵بانکھا و شرکتھائی که با3ی 
در .درصد غ�ت کوبا را در دست داشتند٩۵ درصد صنعت نيشکر و٧٠آمريکائی 

عين حال دولت انق�بی شروع به روابط سياسی، ونظامی، اقتصادی و فرھنگی با 
 .اتحاد شوروی و ديگر کشورھای بلوک شرق نمود

 دولت انق�بی برای دفع حم�ت ضد انق�بی اقدام به تشکيل کميته ھای دفاع ١٩۶٠در 
 سال ١۴در شھرھا و روستاھا مينمايد که اعضايش بايد بيش از )  ر.د.س(از انق�ب

 دولت مبارزه با ١٩۶١سال .  سن داشته باشند و عضويت در آن داوطلبانه باشد
و فرزندان کارگران و زحمتکشان و ساير اقشار جامعه .بيسوادی را سازماندھی ميکند

که تا آنموقع بد3يل مادی نمی توانستند وارد مدارس و دانشگاه شوند توانستند بدون 
ھمچنين در عرصه فرھنگی ھم تغييرات اساسی يا .ھيچ مشکلی به دانشگاه بروند

 .بعبارت ديگر فرھنگ انق�بی صورت ميدھد
در ضمن اتحاديه ھای کارگری و تشکي�ت دانشجوئی و چندين تشکل زنان نيز  قبل 

يکسال پس از پيروزی انق�ب ژنرال .از کميته ھای دفاع از انق�ب بوجود آمده بود
آيزنھاور و رئيس جمھور وقت آمريکا دستور تحريم اقتصادی در زمينه بارزگانی و 

سيا . ھمچنين دارائيھای کوبا را در آمريکا بلوکه ميکند.مالی عليه کوبا را صادر ميکند
سازمان جاسوسی آمريکا تصميم به کشتن فيدل کاسترو ميگيرد که با شکست مواجه 

دولت آمريکا نظاميان فراری کوبائی را جھت ترور رھبران انق�ب آموزش .ميشود
داده و در عين حال آنھا را برای سرنگونی دولت انق�بی کوبا سازماندھی ميکند و 

بعد از آيزنھاور جان اف کندی .شخص آيزنھاور نقشهَ حمله به کوبا را تنظيم ميکند
رئيس جمھور ميشود او طرح آيزنھاور در رابطه با کوبا را پيگيری کرده وحمله به 

 ھواپيماھای نظامی آمريکا مراکز نظامی ١٩۶١ آوريل ١۵در .کوبا را ھدايت ميکند
مھم کوبا در ھاوانا و سانتياگو د کوبا را بمباران ميکنند که با مقاومت انق�بيون مواجه 

در "   ضد انق�بيون فراری کوبائی که قب�١٩۶١ميشوند و دو روز بعد در آوريل 
گواتما3 توسط دولت آمريکا سازماندھی شده بودند با حمايت نيروی زمينی و دريائی 

ھدف اين بود که نيروی .و ھوائی آمريکا به ساحل گيرون در خليج خوکھا حمله ميکنند
ھوائی آمريکا اول فرودگاھھا و ھدفھای نظامی را بمباران و بعد نيروھای مزدور را 

حمله با مقاومت انق�بيون و کشته شدن بسياری از ضد .در خاک کوبا پياده کند
طبق اظھار فيدل کاسترو در کتاب فيدل و مذھب در آن موقع .انق�بيون دفع ميشود
البته ضد انق�بيون کوبا ئی با . خلبان٧ ھواپيما داشت ولی ٨نيروی ھوائی کوبا 

 بطور مستقيم و پراکنده به خرابکاری ١٩۶۶حمايت مالی و تسليحاتی آمريکا تا سال 
يک روز بعد از .و عمليات مسلحانه در کوبا ادامه دادند و ھر بار ھم شکست خوردند

دفع حملهَ ضد انق�بيون در خليج خوکھا،فيدل کاسترو کوبا را جمھوری سوسياليستی 
 ١٩۶٢در فوريهَ .اع�م ميکند که برای رسيدن به جامعه کمونيستی ت�ش خواھد کرد

در . سال است که ادامه دارد۵۴آمريکا کوبا را تحريم کامل ميکند که تا امروز  
و در اکتبر .   تحريمھا عليه کوبا در آمريکا بشکل قانون نوشته و تصويب شد١٩٩٢

ھمان سال زير فشار آمريکا،کشورھای آمريکای 3تين بغير از مکزيک،کوبا را از 
سازمان کشورھای آمريکائی اخراج ميکنند و تمام روابط ديپلماتيک شان را با کوبا 

و ھمچنين دولت آمريکا مسافرت شھروندانش را به کوبا ممنوع و .قطع ميکنند
غيرقانونی اع�م می نمايد و تجارت کشورھای ديگر را با کوبا مشمول جريمه و 
ممنوع از تجارت با شرکتھای آمريکائی می نمايد،که تا امروز ھم به اين اعمال 

با وجوديکه چندين بار تحريمھا عليه کوبا در سازمان ملل، اين .غيرانسانی ادامه ميدھد
نھاد بورژوائی امپرياليستھا، از طرف ھمهَ کشورھا محکوم شده است ولی اسرائيل و 

آمريکائی ھا که به کوبا .آمريکا تنھا کشورھايی ھستند که موافق تحريم کوبا ميباشند
مسافرت ميکنند،بخاطر اينکه مشکلی پيدا نکنند،از طريق مکزيک و کانادا اقدام 
ميکنند و اگر رفتنشان لو برود بايد ھزاران د3ر جريمهَ نقدی بپردازند و تا ده سال با 

ولی دولت .که تا امروز ھم اين رويهَ دولت آمريکا ادامه دارد.زندان مواجه ميشوند
کوبا بخاطر اينکه برای ھيچ کسی مشکلی پيش نيايد مھر ورود و خروج به پاسپورت 
کسی نميزند،بلکه به ع�قه مندان سفر به کوبا،ويزای کارتی مخصوص ارائه ميدھد و 

ع�وه بر اين دولت آمريکا به .مھر ورود و خروج را  در روی ھمان کارت قيد ميکند
٧درصفحه رھبری کندی ت�ش نمود که به بھانه استقرار موشکھای اتمی شوروی در   

 ستون مباحثات
) ٢(کوبا   
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دولت آمريکا سعی ميکند از موقعيت استفاده کرده و از طريق راديو و .ميگردد
تلويزيون و کوبائی ھای فراری در فلوريدا، مردم را برای سرنگونی حکومت کوبا 

دولت کوبا مجبور ميشود،داشتن د3ر آمريکا را که تا آنموقع محدود بود .تحريک بکند
 کرايه دادن خانه توسط شھروندان به توريستھا به شرط ١٩٩۵در سال .آزاد سازد

تا امروز ھم شھروندان کوبائی فقط اجازه دارند .  پرداخت ماليات به دولت آزاد شد
يک خانه داشته باشند،حا3 چند طبقه،فرقی نميکند و بعضی از کوبائی ھا،يک قسمت 

برای جذب .از خانه شان يا يک طبقه از خانه شان را به توريست ھا کرايه ميدھند 
و ھتلھا و رستورانھا و .توريست، روی مراکز توريستی سرمايه گذاری ميشود

فروشگاھھای زيادی  در جزاير وارادرو،ترينيداد،کايا 3رگو،کايا کوکو،يا شھرھای 
 ٣که تا امروز توانسته ساليانه نزديک به .سانتاک�را و سانتياگو د کوبا،ايجاد ميشوند

قوانين دادن ويزا و کنترل ورود و خروج .ميليون توريست را در خود جای بدھند
به کشاورزان خرده پا دوباره اجازه داده ميشود که .توريستھا ھم آسانتر ميشود

محصو3تشان را در بازار آزاد بفروشند،بدون اينکه ماليات بدھند ولی از ھمهَ 
خريد و فروش خانه ھای دولتی .امکانات آموزشی و فرھنگی و پزشکی برخوردارند

ھمين مسئله باعث شد بعضی از مھاجرين .و شخصی البته فقط يک عدد آزاد شد
ويا به افراد خانواده و يا فاميلشان پول .کوبائی،بعد از سالھا به کوبا بيايند و خانه بخرند

به کوبائی ھای مھاجر که تا قبل از بحران با محدوديت حواله .ميفرستند که خانه بخرند
اجناس ارسالی به کوبا .پول به خويشاوندانشان مواجه بودند محدوديتھا برداشته ميشود

 ٧تا سه کيلو بدون گمرک و عوارضی آزاد ميشود و بيش از سه کيلو بايستی کيلوئی 
دولت قانونی به تصويب ميرساند که کسانيکه نمی خواھند .د3ر گمرک داده شود

دولت کنار پول ملی .دانشگاه بروند،بايد يک سال خدمت سربازی انجام بدھند
پزو،بخاطر توريستھا پول دوم ملی پزو که کوک اط�ق ميکنند و ارزش يک کوک 

ولی بعدھا دو . سنت آمريکا ميباشد،بوجود مياورد١۵ پزو يا يک د3ر و ٢۵برابر با 
دولت در کنار .نوع پول ملی برای خود کوبائی ھا بعنوان حقوق پرداخت ميگردد

ايجاد پول جديد،فروشگاھھائی ايجاد ميکند،که فقط با کوک يعنی پول جديد ميشود 
ولی کوبائی ھا با .خريد کرد،که قيمت اجناسش برای کوبائی ھا خيلی گران است

 برابر ٢٠دفترچه ھای جيره بندی بيشتر از فروشگاھھای شرکت تعاونی توزيع که 
و مجبورند خيلی از وقتشان را در .ارزانتر از مغازه ھای جديد است خريد ميکنند

به سرمايه گذاران خارجی اجازه داده ميشود که در بعضی .صفھای طو3نی تلف کنند
دولت وارد کردن ماشين سواری را .از رشته ھا در کوبا فعاليت اقتصادی بکنند

محدود ميکند و در عوض اقدام به خريد اتوبوس از کره جنوبی و چين نمود که بيشتر 
  با اين ٢٠٠٠دولت کوبا تا سال .در مراکز توريستی مورد استفاده قرار ميگيرد

صنعت توريست و ھمچنين با روی کار آمدن ھوگو چاوز در "  اقدامات مخصوصا
 ٧٠ در ونزوئ� از بزرگترين بحران اقتصادی در تاريخ کوبا که حد اقل ١٩٩٨سال 

درصد اقتصادش را زير ضرب برده بود و دولت را به بن بست رسانده بود،تا حدود 
ولی اثرات مخرب اين بحران تا امروز .بحران را تخفيف دھد"  زيادی توانست موقتا

ھمچنان در اقتصاد،سياست،اجتماع و فرھنگ و آموزش و پرورش و بھداشت ھويدا 
ھر بار که دولت کوبا با بحران مواجه ميشود،با وجوديکه مردم کوبا در برابر .  است

بحرانھا و مشک�ت فداکاری و تحمل و از خود گذشتگی زيادی بخرج ميدھند ولی 
حکومت کوبا به بھانهَ تحريکات آمريکا رويهَ کنترل بيشتر شھروندان در جامعه را در 
پيش ميگيرد و ھمين مسئله باعث نا اميدی و نا رضايتی مردم از حکومت و بی تفاوت 
شدن و فاصله گرفتن از حکومت ميگردد و ھمين رويه دولت کوبا تا امروز ھم ادامه 

 کشور آمريکای 3تين طبق پيشنھاد ٨ در سومين کنفرانس بين ٢٠٠١در دسامبر .دارد
ھوگو چاوز يک اتحاديه سياسی و اقتصادی در مقابله با  ت�شھای دولت آمريکا ،که 
می خواست با دولتھای آمريکای مرکزی و جنوبی قرارداد منطقه ای آزاد تجاری 

و به پيروی از .ايجاد کند،اتحاديهَ بوليواری برای خلقھای آمريکای 3تين تاَسيس شد
 طبق قراردادی که بين کوبا و ونزوئ� بسته ميشود ٢٠٠۴ دسامبر ١۴اين اتحاديه در 

ونزوئ� توافق ميکند که در ازای نفت مجانی که به کوبا صادر ميکند،کوبا ھم به 
در .که تا امروز ھم اين توافق اجرا ميشود.اعزام پزشک مجانی به ونزوئ� اقدام کند

عين حال روابط دو کشور در زمينه ھای نظامی سياسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرھنگی گسترش پيدا ميکند و بغير از پزشک،کوبا معلم ھم به ونزوئ� ميفرستد که تا 

 فيدل کاسترو بعلت بيماری از قدرت ٢٠٠۶در جو3ی سال .امروز ھم ادامه دارد
 برادرش ٢٠٠٨حزب جايش را پر ميکند و در سال "  کناره گيری ميکند و موقتا

رائول که فرمانده ستاد نيروھای مسلح بود به رياست دولت انتخاب ميشود و در اولين 
نطقش خواستار رفرمھای اقتصادی ميشود و در عين حال از کوشش اش برای تحقق 

 داير کردن مغازه،کافه تريا،کيوسک و ٢٠٠٩در سال .سوسياليسم سخن ميراند
 ۵ صندلی و فروش تاکسيھای قديمی دولتی به افراد در ازای پرداخت ١٨رستوران تا 

به افراد شاغل غيرنظامی اجازه . درصد ماليات بر درآمد به دولت آزاد ميشود١۵تا 
داده ميشود که ميتوانند اوقات فراغت خود را خصوصی کار کنند،بدون اينکه به دولت 

در مح�ت،محلھائی برای  فروش محصو3ت کشاورزی توسط .ماليات بدھند
با اين اقدامات انحرافی .کشاورزان مستقل و يا فروش کارھای دستی و ھنری داير شد

دولت،عوض اينکه حکومت قدرت خريد مردم را با3 ببرد تا انگيزه برای کار جمعی 
ايجاد کند، قشر وسيعی از خرده بورژوازی در کوبا را رشد ميدھد که حاضر به کار 
جمعی نيستند و نخواھند شد و در آينده مسئله سازترين پديده در اقتصاد و سياست کوبا 

 مسافرت کوبائی ھا بغير از پزشکان و مھندسين و ٢٠١٠در سال .خواھند شد
 اين محدوديت برای ٢٠١٢متخصصين به خارج از کشور آزاد ميشود ولی در نوامبر 

پزشکان و مھندسين و متخصصين ھم برداشته ميشود و فقط کسانيکه تازه فارغ 
در فوريه .التحصيل ميشوند،ميتوانند بعد از يکسال ارائه خدمت از کشور خارج شوند

  رائول کاسترو دوباره به رياست دولت انتخاب شد٢٠١٣
 ادامه دارد -بھرنگ

 

رھبران اوليه اش بود و ھمچنين حزب سوسياليست انق�بی،به حزب کمونيست تغيير 
به آنھا "  کوبائی ھا و حتی کسانيکه مستاجر بودند،بعدا%   ٨۵ ،١٩٧٠تا سال .نام داد

اع�م شد که  بخاطر اجاره بھائی که پرداخته اند، ميتوانند مالک خانه ھايشان شوند و 
تلفن و وسايل حمل و نقل عمومی مجانی .اين اولين قانون اص�ح مدنی در کوبا بود

تا قبل از انق�ب که در کوبا مھدکودکی وجود نداشت،مھدکودک و ھمچنين .  ميشوند
مدرسه و جاده، بيمارستانھا،کلينيک ھا و ديگر مراکز بھداشتی در مناطق کوھستانی و 

دانش آموزان و دانشجويان از آموزش رايگان،اتاق،خورد و .روستايی ساخته ميشود
و مدارس ويژه برای .خوراک،کتاب،لباس،و مراقبتھای پزشکی،برخوردارميشوند

برای سالمندان خانه ھای سالمندان ساخته .دانش آموزان ناشنوا،3ل يا نابينا بوجود ميآيد
باشگاھھای ورزشی و ايجاد مراکز تفريحی در کنار دريا يکی ديگر از .ميشود

تمام تبعيضات نژادی از بين برده .اقداماتی است که دولت انق�بی انجام ميدھد
ستم جنسی از بين برده شد و زنان با مردان در برابر کار مساوی،از حق .ميشود

مساوی برخوردارميشوند سقط جنين آزاد شد،قانون حمايت از خانواده و کودک و 
سالمندان و ھمچنين حق کار،حق آموزش،بھداشت،فرھنگ برای ھمه به تصويب 

دين و مذھب ممنوع نشد و کليساھا را آزاد گذاشتند ولی دولت ھيچ حمايت مالی .ميرسد
کازينوھا و کلوبھای تن فروشی بسته ميشوند و تبديل به ھتل يا .از کليساھا نميکند

ورود مواد مخدر به کشور ممنوع اع�م ميشود و با ايجاد مراکز .مراکز دولتی ميشوند
ھمچنين توليد .پزشکی  و آموزشی برای معتادان،مسئله اعتياد را در جامعه حل ميکنند

 کوبا عضو شورای ھمياری اقتصادی که ١٩٧٢در سال . ميليون تن ميرسد٧نيشکر به 
سازمان اقتصادی بلوک شرق بود،شد،که در ازای صدور شکر به بلوک شرق،نفت و 

 کوبا به مصر و سوريه در جنگ عليه ١٩٧٣در سال .وسايل ديگر دريافت ميکرد
 کوبا برای حمايت از آنگو3 عليه نژادپرستان ١٩٧۵در سال .اسرائيل کمک ميکند

يونيتا که از طرف آفريقای جنوبی و آمريکا حمايت ميشدند،نيرو  ميفرستد ،که باعث 
شکست نژادپرستان و عقب نشينی آنان گرديد و در عين حال ناميبيا ھم به استق�ل 

نيروھای .دست مييابد و دولت نژادپرست آفريقای جنوبی ھم مجبور به مذاکره ميشود
 از اتيوپی در ١٩٧٨کوبا در سال . در آنگو3 حضور داشتند١٩٨٨کوبائی تا سال 

در .جنگ عليه سومالی حمايت ميکند و ھمچنين از انق�بيون موزامبيائی و گينه پيسائو
آمريکای 3تين ھم ھمچنين از انق�بيون ساندنيست نيکاراگوئی و در السالوادر از 
انق�بيون جبھه فارابوند مارتی و زاپاتيستھا در مکزيک و از سازمان مير در شيلی 

 قانون اساسی جديد به تصويب ميرسد،طبق قانون اساسی ١٩٧۶در .حمايت ميکند
جديد،اکثر مھمترين ادارات دولتی،دست حزب می افتد و حزب قدرت بيشتری پيدا 

با اين قانون .ميکند،فيدل کاسترو ھم رھبر حزب است و ھم رئيس دولت وھم حکومت
در واقع اغاز تسلط رويزيونيستھا نه تنھا در حزب است بلکه در تمام ساختار سياسی 
و اقتصادی و اجتماعی جامعه شروع ميشود و بوروکراتھای برجستهَ حزبی به 

به دنباله روی کورکورانه از سياستھای شوروی "  سياستھای انحرافيشان خصوصا
در اوائل دھهَ ھشتاد با پائين آمدن قيمت شکر،کوبا با .سابق سرعت بيشتری ميدھند
در نتيجهَ بحران،با3ی  ھزاران نفر به آمريکا مھاجرت .بحران اقتصادی مواجه ميشود

کوبا مجبور به گرفتن وام از شوروی سابق شد،که ھمين مسئله وابستگی کوبا .ميکنند
ھر چند شرکتھای تعاونی توليد و توزيع نقش بسزائی در .را به شوروی بيشتر ميکرد

م�يم کردن بحران داشتند ولی بحران، اثرات منفی در قسمت آموزش و بھداشت 
گذاشت و باعث پائين آمدن کيفيت آموزش در دورهَ دبستان و دبيرستان شد،چون با 

البته اين بحران فقط مخصوص کوبا نبود،بلکه تمام .کمبود بودجه مواجه شده بودند
در واقع سياستھای بغايت غلط و انحرافی .کشورھای بلوک شرق را شامل ميشد

بوروکراتھای حزبی حاکم در کشورھای بلوک شرق که به دنباله روی از سياستھای 
اقتصادی شوروی بودند،اين را بوجود آورده بود که کوبا ھم خارج از اين محدودهَ 

 به کشاورزانی که عضو تعاونی ھا  نبودند اجازه داده ١٩٨٠در سال .دنباله روی نبود
ميشود محصو3ت کشاورزی و دامی خود را در بازار آزاد با قيمت با3 بفروشند،ولی 
بخاطر مشکل حمل و نقل و سوء استفاده افراد بازاری و قيمتھای انحصاری برای 

 بازار آزاد کشاورزی خصوصی را ١٨٨۶محصو3ت، دولت مجبور ميشود در 
کوبا بدون توجه به سرمايه گذاری و فعاليت در رشته ھای ديگر اقتصادی، .ببندد

 .بيشترين تمرکز اقتصادی را برای صنعت نيشکر قرار داده بود
 زمانيکه گورباچف نظرات بورژوائی اش را در پروستريکا مطرح ٨٠در اواسط دھهَ 

نمود،دولت کوبا عليه اش موضعگيری کرد و نظريات گورباچف را به درستی 
برگشت به سرمايه داری خواند و دولت کوبا و خود فيدل کاسترو از طريق راديو و 
تلويزيون و روزنامه ھا شروع به اعتراف و انتقاد از اشتباھات و انحرافات و دنباله 

 ١٩٨٨و در سال .رويشان از سياستھای انحرافی اقتصادی و سياسی شوروی کردند
بعد از طرح پروستريکا،شوروی .دولت شوروی را قاطعانه مورد انتقاد قرار ميدھند

بعد از فروپاشی شوروی و .گام به گام از کمکھای اقتصاديش به کوبا را کم ميکند
 ،کوبا با يک بحران اقتصادی عظيمی روبه رو ميشود ١٩٨٩بلوک شرق در سال 

دو سوم نفت وارداتی . درصد تجارت خارجی کوبا با بلوک شرق بود٨۵بخاطر اينکه 
در نتيجه کوبا با يک بحران عظيم انرژی مواجه .شوروی به کوبا قطع ميگردد

مسئله حمل . رسيد١٩٩۵ ميليون تن در سال ٣.۵ ميليون تن به٨توليد شکر از .ميشود
به ماَموران دولتی که از ماشينھای دولتی .و نقل بدليل کمبود بنزين با مشکل روبرو شد

مثل پليس و ارتش و غيره برای ماَموريت دولتی استفاده ميکردند،دستور داده ميشود 
 کوبائی ھا بدليل ١٩٩۵ تا اواخر ١٩٩٣از سال .که در جابجايی مردم ھم کمک بکنند

سيستم بھداشتی با کمبود دارو و . ساعت برق داشتند۶کمبود انرژی در تمام روز 
مواد غذائی در مغازه ھا به حداقل خود ميرسد شير برای .وسايل پزشکی مواجه ميشود

در . در صد سقوط ميکند۵٠توليد ناخالص ملی .نوزادان به اندازهَ کافی وجود ندارد
 مسئله کمبود مواد غذائی باعث ناآرامی و مھاجرت ھزاران کوبائی ١٩٩۴سال 

۶از صفحه   



 ٨ ۶۵٠ شماره  ٩٢نيمه  اول مرداد     ٨

٩درصفحه   

گنجاندن حزب هللا در ليست تروريستی 
 و عواقب آن برای جمھوری اس5می

در .   نفر جان خود را از دست دادند١٠٠ھم نزديک به 
، قايق ديگری در ھمين مسير ١٣٩٠آذر ماه سال 

و اين .   پناھجو به قعر دريا فرو رفت٢٠٠ھمراه با 
ماجرا ھمچنان برای مردمی که جان شان در سايه 

. نظام ھای مستبد به لب رسيده است، تکرار می شود
مردمی که خطرات مرگبار مھاجرت را به جان می 
خرند به اين اميد که با رسيدن به يک مقصد امن از 
ف�کت بودن در جمھوری اس�می و ديگر نظام ھای 

   .ھمانند اين رژيم رھايی يابند
 در ٦٠ خروج از جھنم جمھوری اس�می که از سال 

ھا  قالب گزينش تبعيد اجباری  توسط ھزاران و ده
ھزار تن از اعضاء، کادرھا و فعالين سازمان ھای 
انق�بی، مبارز و کمونيست آنھم جھت رھايی از 
زندان، شکنجه و اعدام آغاز شد و تا به امروز نيز به 
صورت تعديل يافته ھمچنان ادامه دارد، در دھه ھای 
بعد و به طور اخص طی سال ھای اخير به صورت 
مھاجرت گسترده و بعضا خانوادگی، گذرگاه نجاتی 
برای بسياری از جوانان و ديگر اقشار مردم ايران 

گذرگاھی برای فرار از ف�کت جمھوری .  شده است
  .اس�می

 تبعيد و گريز از ٦٠اگر در سال ھای نخست دھه 
کشور صرفا در محدوده معينی از جامعه آنھم برای 
فعالين سياسی، کادرھا و اعضای سازمان ھای انق�بی 
و کمونيست کاربرد داشت، در تداوم حاکميت 
جمھوری اس�می، با تشديد سرکوب و گسترش اختناق 
در ھمه سطوح جامعه و نيز افرايش فقر، بيکاری و 
ناامنی در کشور، اينبار واژه مھاجرت در گستره ای 
وسيع تر با زندگی و سرنوشت بسياری از جوانان و 

تا جاييکه .  حتا خانواده ھای معمولی در آميخته است
بسياری از جوانان و بعضا خانواده ھا، سرنوشت خود 
و کودکانشان را به دست قاچاقچيان می سپارند به اميد 
آنکه با خروج از جھنمی به نام جمھوری اس�می به 

کشورھايی در آن سوی آب .  سرزمين ھای امن برسند
. ھای جھان و مھاجرت در ميان امواج پر ت�طم دريا

آنھم با قايق ھايی نه چندان مطمئن که اغلب در مواجھه 
با طوفان ھای سھمگين تاب مقاومت نداشته و ھر بار 

  .با ده ھا و صدھا پناھجو به قعر دريا فرو می روند
مرگ غم انگيز پناھجويان ايرانی و غير ايرانی که ھر 
از چندگاھی به صورت گروھی در آب ھای منتھی به 
سواحل استراليا و اندونزی جان می بازند، قصه 
دردناک مردمی است که برای رھايی از ف�کت 
جمھوری اس�می و ديگر نظام ھای نظير آن در 
انتخابی ناگزير، خود و کودکانشان را به کام مرگ می 

قصه ای که ھر روز بر تعداد قايق ھای .  فرستند
می شود و پس از ھر حادثه طوفان زده افزوده 

مرگبار، تنھا آمار پناھجويان زخمی، مفقود و 
کشته شده ايرانی، سوری، عراقی، افغانی و 
سري�نکايی برای چند روزی رسانه ھای بين 

و پس از آن .  المللی را به خود مشغول می کند
سکوت تا حادثه ای ديگر، تا انتشار خبرغرق 
شدن قايقی ديگر، استمرار دوباره و چندباره اين 

   .قصه تلخ را بازتاب دھد
به رغم وجود چنين خطراتی که زندگی 
پناھجوبان را تھديد می کند، آمارھا ھمچنان 
گويای افزايش سيل مھاجرت جوانان و خانواده 
ھای ايرانی و غير ايرانی به استراليا و اندونزی 

به گزارش خبرگزاری .  در سال ھای اخير است
 ١٣فرانسه، از آغاز سال مي�دی تا کنون بيش از 

خبرگزاری .  ھزار پناھجو وارد استراليا شده اند
به .   ھزار را گزارش کرده است١٥آلمان رقم 

گزارش ھمين خبرگزاری ھا، بيش از يک سوم 
پناه جويانی که وارد استراليا می شوند ايرانی 

تعداد آمار پناھجويان ايرانی نسبت به سال .  ھستند
  به راستی چرا؟. گذشته سه برابر شده است

ھر کسی .  پاسخ به اين پرسش چندان پيچيده نيست
که چند صباحی در حاکميت جمھوری اس�می 

بسياری از فرماندھان و .  جمھوری اس�می است
شاخه برون مرزی سپاه   -نيروھای سپاه قدس

ھمکاری عملياتی نزديکی با   -پاسداران ايران
جمھوری اس�می اصلی .  حزب هللا لبنان دارند

اين حزب، بدون .  ترين حامی حزب هللا است
حمايت مالی و ارسال تجھيزات نظامی و 
تسليحاتی جمھوری اس�می، ھرگز قادر به ادامه 

لذا، با توجه به چنين .  حيات موثر در لبنان نيست
فاکتورھايی از درھم آميختگی حزب هللا لبنان و 
جمھوری اس�می، بايد به اين نکته توجه  داشت که با 
قرار گرفتن حزب هللا در فھرست تروريستی، عم� 
زمينه ھای فشار بيشتر به سپاه پاسداران و به طور 

آغاز شده   -سپاه قدس  -اخص  شاخه برون مرزی آن 
 . است

با تصويب اين مصوبه، ع�وه بر جلوگيری از 
تحرکات نظامی حزب هللا، ھر گونه حمايت مالی، 
نظامی و تسليحاتی به حزب هللا لبنان به منزله حمايت 

از اين منظر، .  از يک نيروی تروريستی تلقی می شود
حمايت ھای بی دريغ نظامی و تسليحاتی جمھوری 
اس�می به حزب هللا لبنان نيز، تحت عنوان کمک به 
يک نيروی تروريستی با واکنش شديدتر آمريکا و 

 . کشورھای عضو اتحاديه اروپا مواجه خواھد شد
واکنش شديداللحن صالحی وزير امور خارجه 
جمھوری اس�می در تقبيح اين اقدام اتحاديه اروپا و 

نيز اظھارات علی 3ريجانی رئيس مجلس ارتجاع  
رژيم که قرار دادن شاخه نظامی حزب هللا لبنان را 

يک اقدام شنيع سياسی و صرفا دنباله روی رعيت "
اع�م کرد، نشان دھنده عمق "  گونه اروپا از آمريکا

نگرانی مسئو3ن جمھوری اس�می از عواقب سياسی 
  . اين اقدام اتحاديه اروپا است

واکنش سريع و تند مقامات جمھوری اس�می به اين 
مصوبه اتحاديه اروپا، صرفا نشان دھنده نگرانی 
مقامات اين رژيم در مورد حزب هللا و قرار گرفتن 
شاخه نظامی اين حزب در ليست تروريستی خ�صه 

نگرانی جمھوری اس�می ناشی از نتايج .  نمی شود
 . بعدی و تبعات سياسی اين اقدام اتحاديه اروپا است

ترديدی نيست که حاکمان اس�می به عنوان حاميان 
اصلی سوريه و حزب هللا لبنان بر اين امر به خوبی 
واقف ھستند که ورود حزب هللا در مجموعه ليست 
گروه ھای تروريستی می تواند مقدمه ای برای فشار 

و از آنجايی که سرنوشت .  بيشتر بر دولت بشارباشد
جمھوری اس�می به نوعی با موقعيت سوريه و حزب 
هللا لبنان گره خورده است، لذا ھر گونه محدوديت و 
اعمال فشار بيشتر به دولت بشار اسد و حزب هللا، به 

 .معنای محاصره بيشتر جمھوری اس�می نيز ھست
 

 مرگ غم انگيز پناھجويان،
  قصه تلخی که ھمچنان ادامه دارد

 
روز سه شنبه دوم مرداد خبرگزاری ھا از غرق شدن 
يک قايق حامل پناھجويان در ساحل اندونزی خبر 

طبق گزارش خبرگزاری ھا، امدادرسانان در .  دادند
 مسافر قايق حامل ١٩٠اندونزی موفق شده اند جان 

پناھجويان را که در سواحل اين کشور غرق شد، 
 نفر در اين قايق حضور ٢٠٠بيش از .  نجات دھند

داشتند که بيشتر آنھا  ايرانی و سري�نکايی بودند که از 
طبق گزارش .  راه جاوه اندونزی عازم استراليا بودند

 تن ٢ نفر تاييد شده که ٩ھای منتشر شده تا کنون مرگ 
  .از آنان کودک بوده اند

اين اولين بار نيست که پناھجويان ايرانی و غير ايرانی 
پيش از .  به چنين سرنوشت غم انگيزی دچار می شوند

اين نيز، يک قايق ديگر حامل پناھجويان در شامگاه 
 در جزاير کريسمس واقع در جنوب شرق ٩٢ تير ٢١

. آسيا گرفتار ت�طم توفان شد و به قعر دريا فرو رفت
 پناھجو بود، يک کودک ٩٧در اين قايق نيز که حامل 

  . نفر ديگر مفقود شدند٨کشته و 
 ١٥٠ نيز، قايق ديگری ھمراه با ٩١در تابستان 

پناھجو در آب ھای اندونزی غرق شد که در آن حادثه 

جھت حفظ امنيت نيروھايشان در لبنان، مخالف 
قرار گرفتن نام حزب هللا در ليست سياه 

لذا، از آنجاييکه .  تروريستی بوده و ھستند
تصويب اين طرح نيازمند نظر موافق ھمه 
کشورھای عضو اتحاديه اروپا بود، به دليل 
مخالفت برخی از کشورھا از جمله اتريش، چک 

در فاصله ماه ھای .  و ايتاليا به تصويب نرسيد
گذشته، فشار آمريکا و اسراييل و نيز حضور 
نظامی اعضای حزب هللا لبنان در کنار ارتش 
سوريه و جنگيدن آنان با نيروھای مخالف دولت 
بشار اسد در شھر القصير و نيز تعديل اين طرح 
در محدود کردن آن به گنجاندن فقط  شاخه 
نظامی حزب هللا در ليست تروريستی، عوامل 
تاثير گذار ديگری جھت تسريع و توافق ھمگانی 

 ٢٢کشورھای عضو اتحاديه اروپا در نشست 
نشستی که در آن، با .   بروکسل شد٢٠١٣ژوييه 
 کشور اتحاديه اروپا، شاخه نظامی ٢٨رای 

حزب هللا لبنان در فھرست گروه ھای تروريستی 
 .قرار گرفت

آنچه مسلم است مصوبه اتحاديه اروپا در نشست 
بروکسل، صرفا  در تونل گنجاندن شاخه نظامی 
حزب هللا لبنان در فھرست گروه ھای تروريستی 

دو بخش نظامی و سياسی .  محدود نخواھد ماند
حزب هللا لبنان بسيار در ھم تنيده است و تفکيک 
اين دو بخش صرفا امری صوری و ظاھری 

 . است
بر کسی پوشيده نيست که شاخه نظامی حزب هللا  
در خدمت اھداف بخش سياسی آن است و نمی 
تواند به عنوان يک بخش مستقل و بی ارتباط با 

در .  اھداف شاخه سياسی حزب هللا لبنان عمل کند
واقع، محدود کردن شاخه نظامی حزب هللا در 
ليست تروريستی نشست بروکسل، صرفا جھت 
رسيدن به يک توافق ھمگانی در اين مقطع 

چنانکه ديديم، پيش و پس از .  زمانی بوده است
تصويب اين مصوبه، تعدادی از کشورھای 
اروپايی از جمله ھلند و انگليس به ھمراه آمريکا، 
کانادا و استراليا به صورت مستقل و جدا از 
اتحاديه اروپا، کل موجوديت حزب هللا لبنان را 

 .در ليست سياه تروريستی خود قرار داده اند
عواقب سياسی مصوبه اخير اتحاديه اروپا يعنی 
قرار گرفتن شاخه نظامی حزب هللا لبنان در 
فھرست گروه ھای تروريستی، صرفا در محدوده 

نتايج اوليه اين .  حزب هللا لبنان خ�صه نمی شود
مصوبه، تاثير آن بر روند جھت گيری آمريکا و 
اتحاديه اروپا در مناسبات درون سوريه و تغيير 
توازن قوا به نفع نيروھای مخالف دولت بشار 

به عبارت ديگر، اين اقدام .  اسد خواھد بود
کشورھای عضو اتحاديه اروپا می تواند زمينه 

ھای نظامی آمريکا و اتحاديه اروپا را در  دخالت
با گنجاندن شاخه نظامی .  سوريه افزايش دھد

حزب هللا لبنان در فھرست تروريستی، از اين 
ھای نظامی آمريکا و اتحاديه اروپا  پس دخالت

تحت پوشش مبارزه با نيروھای تروريست حزب 
 . تری خواھد يافت هللا، توجيه مناسب

ع�وه بر اين، عواقب سياسی اين اقدام اتحاديه 
اروپا، مستقيم و غير مستقيم متوجه رژيم 

بر کسی پوشيده .  جمھوری اس�می نيز ھست
نيست که حزب هللا لبنان ساخته و پرداخته 

١٠از صفحه   
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دولت روحانی، نوزادی که پيش از 
 تولد، فلج بودن آن محرز است

حکومت، از ھم اکنون تحرکات باند رفسنجانی و 
طلب را به دقت زير نظر  ھای اص�ح گروه
در روزھای اخير خبری انتشار يافت .  اند گرفته

که نيروھای امنيتی لباس شخصی و  مبنی بر اين
که "  قدر"نيروی پليس از مراسم مذھبی شب 

طلب در حسينيه  قرار بود توسط فعا3ن اص�ح
الزھرا واقع در ولنجک تھران برگزار شود و 
محمدعلی خسروی عضو مجمع روحانيون مبارز 

. اند رانی کند، ممانعت به عمل آورده در آن سخن
از ھفته آينده که روحانی .  اين ھنوز اول کار است

جمھوری تکيه خواھد  رسما بر صندلی رياست
ھا و اخت�فات درونی ھيات حاکمه  زد، کشمکش

چالش نخست وی .نيز رو به شدت خواھد گذاشت
تعيين وزرای کابينه و گرفتن رأی اعتماد 

ست که گوش به فرمان خامنه ای و   مجلسی
گرچه .اکثريت آن دردست اصول گرايان است

باتوجه به توافقات پشت پرده جناح ھا برسِرتعيين 
و معرفی وزرا، روحانی ممکن است با چالشی 
جدی دراين زمينه روبرو نشود، اما اين چالش 
درھرحدی که باشد و حسن روحانی به ھرشکلی 
که اين چالش را ازسربگذراند،اين، پايان ماجرا 

. نيست وبا چالش ھای ديگری مواجه خواھد شد
درھر حال پوشيده نيست که دولت روحانی در 

ولو خواست آن راھم داشته باشد   –ای  ھيچ زمينه
نخواھد توانست اقدام يا سياستی را خ�ف اراده   –

چرا که اين جا، .  ای عملی سازد و خواست خامنه
جمھوری اس�می است، يعنی که رھبر حکومت 
دارای قدرت مطلق، مافوق قانون و ھمه کاره و 

دولتی که قرار بود !  کاره است رئيس جمھور ھيچ
باشد، ھنوز نيامده، تمام "  دولت تدبير و اميد"
ای دود شده به ھوا  ش به اشاره خامنه"تدبير"

ش نيز چيزی جز ياس و "  اميد"رفته است و 
. نااميدی نصيب حاميان روحانی نساخته است

دولت روحانی گرچه ھنوز روی کار نيامده اما 
حالت نوزادی را دارد که حتا قبل از تولد، فلج 

 .بودن آن محرز است
  زيرنويس

اخيرا عباسعلی کدخدايی که تا ھمين چند ھفته  -  ١
پيش عضو و سخنگوی شورای نگھبان بود، در 
گفتگويی که روز شنبه پنجم مرداد در روزنامه 
شرق منتشر شد، فاش ساخت حسن روحانی در 
شورای نگھبان فقط پنج رای آورده است که بعداً 

" شورا"با وساطت جنتی عضو بانفوذ و دبير اين 
تعداد آراء وی   –ای  و قطعا با ص�حديد خامنه  -

به حد نصاب رسيده و ص�حيت او احراز شده 
 . است

ھای فو3د زاگرس و  مبارزه کارگران کارخانه
3سيتک سازی البرز بخشی از مبارزه طبقه 

خوبی  مبارزاتی که به.  کارگر عليه بيکاری است
يگانه راه مبارزه عليه بيکاری را به ديگر 

اگر مقاومت، مبارزات و .  دھد کارگران نشان می
ناپذير کارگران نبود، ھم اکنون  اتحاد خلل

ھا به صفوف ارتش  کارگران اين کارخانه
ھا در عمل پی برده  آن.  بيکاران افزوده شده بودند

داران  بودند که کارگران در يک صف و سرمايه
و دولت در صف ديگر ھستند، و بنابر اين فريب 

ھا را نخوردند و کاِر خود را با چنگ و  وعده
 .دندان حفظ کردند

چون  طور که تجارب جنبش کارگری ھم ھمان
ھای فو3د زاگرس و  مبارزات کارگران کارخانه

دھند، طبقه کارگر  سازی البرز نشان می 3ستيک
تواند به  ھا تنھا می برای مقابله با بيکارسازی

ناپذير خود متکی باشد، و تنھا با  نيروی پايان
بکارگيری اين نيرو در جريان عمل و مبارزه 

توان در برابر تعرضات  است که می
ھمان نيرويی که .  داران ايستادگی نمود سرمايه

ھای طبقه  توان برای ديگر خواست بايد و می می
 . کار گرفت چون افزايش دستمزدھا به کارگر ھم

شک با گسترش مبارزات کارگران برای تحقق  بی
ی خود،   مانده ھای برحق و بر زمين خواست

دار و حکومت حامی آن نيز  ی سرمايه طبقه
تر به مقابله  تر و گسترده تر، خشن يافته سازمان

برخواھند خواست و به ھمين دليل طبقه کارگر 
نيز نياز دارد تا از شکل و شمايل کنونی، يعنی 
کارگرانی که در يک کارخانه به مبارزه 

ای تبديل شود که برای منافع  خيزند به طبقه برمی
. کند ی يک طبقه عمل می مثابه طبقاتی خود به

کارگران يک کارخانه ممکن است در مقطعی و 
برای يک خواست مشخص پيروز شوند اما اين 

تواند  تواند تداوم يابد و يا می پيروزی ھنگامی می
به بھتر شدن وضعيت معيشتی طبقه کارگر و 
رھايی از منج�ب فقر منتھی گردد که کارگران 
در يک ھمبستگی طبقاتی و در پھنايی به وسعت 

پا  ھای مشترک خود به ايران برای تحقق خواست
 .خيزند

 

اميد "مطالبات و انتظارات مردم را کاھش دھد تا 
 "!به دولت جديد به ياس و نااميدی تبديل نشود

که بی ربطی اين  نظر از آن ھا صرف اين توصيه
ھا با منافع و مطالبات مردم و نيز وحشت  گروه

  ھا را از خروش و اعتراض مردم نشان می آن
ھايی مبنی بر  حال سيگنال دھد، در عين

ای نيز  نشينی در برابر دارودسته خامنه عقب
ھای رژيم از  ای که تمام سياست خامنه.  ھست

ويژه در ھشت سال  ھای خارجی به جمله سياست
نقص و   ھای خمينی، بی اخير را منطبق بر ديدگاه

داند، بارھا از ايستادگی در مقابل  صحيح می
سخن گفته و تاکيد داشته است که بايد "  استکبار"
عمل کرد و کوتاه آمدن "  عاشورايی"و "  حسينی"

. داند  مینابودی نظامھا را معادل  از اين سياست
ای به بار آورده  ھا اما معض�ت عديده اين سياست

است که به زعم جناح مقابل به زعامت 
کشانده و "  لبه پرتگاه"را به "  کشور"رفسنجانی 

از اين رو .  را به خطر افکنده است"  حفظ نظام"
صداھايی از درون اعتدال گرايان پيرامون شيوه 

امام سوم شيعيان که صلح و سازش "  حسن"عمل 
تر از  صريح.  تر شده است را برگزيد ھر روز بلند

: گويد ھای رفسنجانی است که می ھمه حرف
گونه که قيام امام حسين تثبيت اس�م و  ھمان"

تشيّع را به ھمراه داشت، صلح برادرش نيز به 
ای ديگر مکتب تشيّع را حفظ و موجبات  گونه

 ".آبرويی معاويه را فراھم ساخت بی
اخت�ف بر سر چگونگی حفظ نظام که قبل 
ازھرچيزعجالتا در سياست خارجی بازتاب يافته 

شک دولت روحانی را که  و کانونی شده است، بی
 خارجی است، با  در سياست"  تعامل"طرفدار 

از ھم .  ھای جدی روبرو خواھد ساخت  چالش
اکنون روشن است که اخت�ف و کشمکش نه فقط 

ھای خارجی بلکه در عرصه  در عرصه سياست
ای  خامنه.  مسائل داخلی نيز ادامه خواھد يافت

برای حفظ خود و نظام حاکم، راه ديگری ندارد 
ھای تاکنونی خود را تا به آخر  که سياست جز آن

ادامه دھد و اگر رفسنجانی و متحدان وی 
بخواھند از طريق دولت روحانی در برابر اين 

ھا بايستند و يا تغيير و تجديدنظری را  سياست
شک تحت فشارھای بيشتری قرار  دنبال کنند، بی
ھای امنيتی  ای و دستگاه خامنه.  خواھند گرفت

٨از صفحه   

٢از صفحه  ٣از صفحه    
 عليه بيکاری

زنده باد کارگران فوRد زاگرس و 
 Rستيک البرز

زندگی کرده باشد، به راحتی در می يابد که اين 
رژيم در لوای قوانين دينی و مذھبی چه شرايط 
طاقت فرسايی را بر توده ھای مردم ايران تحميل 

در وضعيت کنونی، اين فقط عناصر .  کرده است
مبارز، چپ، کمونيست و فعا3ن اجتماعی نيستند 
که برای رھايی از بازداشت، شکنجه و زندان 
ھای جمھوری اس�می مجبور به ترک کشور می 

وضعيت حاکم بر ايران به لحاظ سرکوب .  شوند

ھای سياسی و سلب آزادی ھای مدنی و 
دمکراتيک تا بدانجا پيش رفته است که بدون ھيچ 
ترديدی ش�ق سرکوب، ستم و بی حقوقی 
جمھوری اس�می بر گرده اکثريت قريب به اتفاق 

  .توده ھای زحمتکش مردم ايران فرود آمده است
ع�وه بر سرکوب ھای سياسی و اجتماعی، آنچه 
در اين سال ھای اخير زمينه ھای گسترش سيل 
مھاجرت از جھنم جمھوری اس�می را دامن زده 

ويژه بحران  است، تعميق بحران ھای متعدد، به
اقتصادی است که به صورت گرانی، تورم و 
بيکاری فزاينده سر باز کرده اند و اثرات 
اجتماعی خود را در گسترش فقر، فحشا، دزدی، 
اعتياد، ط�ق، قتل، و به طور اخص در گسترش 

گی و سرخوردگی ھای اجتماعی  آيند  نااميدی، بی

  .درون جامعه دامن زده است
در واقع جمھوری اس�می با تحميل چنين 
شرايطی، جوانان و ديگر اقشار مردم ايران را به 

جوانانی .  سمت مھاجرت اجباری سوق داده است
که خود را به آب و آتش می زنند، خانواده ھايی 
که خطر مرگ را برای خود و کودکانشان پذيرا 
می شوند، تنھا به اين اميد که بتوانند از فجايع 
جمھوری اس�می و وضعيت ف�کت باری که اين 

. رژيم بر آنان تحميل کرده است، خ�ص شوند
مھاجرتی که بعضا به جای رھايی از فجايع 
جمھوری اس�می و ديگر حکومت ھای استبدادی 
به فرو رفتن در قعر دريا و مرگ غم انگيز 

. پناھجويان ايرانی و غير ايرانی منتھی می شود
 .مرگ ھای غم انگيزی که ھمچنان ادامه دارند

 مرگ غم انگيز پناھجويان، 
 قصه تلخی که ھمچنان ادامه دارد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس5می 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
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 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
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 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
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ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر ب�ه ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          ا���(��ز	�ن ��ا���ن  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://50.118.106.1/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام

 در اروپا                
0031(0)618622401 

 
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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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  
 
 

 
 

 گنجاندن حزب هللا در ليست تروريستی و 
 عواقب آن برای جمھوری اس5می

وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا در جريان 
 مصادف با ١٣٩٢ تير ٣١نشست روز دوشنبه 

 ژوئيه در بروکسل پايتخت بلژيک، شاخه ٢٢
نظامی حزب هللا لبنان را در ليست سياه گروه 

قرار گرفتن نام حزب .  ھای تروريستی قرار دادند
هللا در فھرست گروه ھای تروريستی با توافق 

.  کشور اتحاديه اروپا صورت گرفت٢٨جمعی 
بر اساس اين مصوبه، ع�وه بر مصادره و بلوکه 
شدن دارايی ھای شاخه نظامی حزب هللا در 
اتحاديه اروپا، از اين پس ارسال ھرگونه پول و 
حمايت مالی از مقصد کشورھای اروپايی به 

ھمچنين م�قات .  حزب هللا متوقف خواھد شد
ديپلمات ھای اروپايی با عناصر شاخه نظامی 

 .حزب هللا غير قانونی اع�م شده است
زمينه ھای طرح بحث قرار گرفتن نام حزب هللا 
در فھرست گروھای تروريستی از سال گذشته با 
حمله انتحاری به يک اتوبوس حامل گردشگران 

اسرائيلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان آغاز 
در اين اقدام انتحاری که در ماه ژوئيه .  شد

 صورت گرفت، دست کم پنج گردشگر ٢٠١٢
. اسراييلی ھمراه با راننده اتوبوس کشته شدند

بعدھا، مقامات رسمی بلغارستان اع�م کردند که 
عام�ن اين حمله انتحاری از اعضای حزب هللا  

 . لبنان بوده اند
بحث قرار دادن نام حزب هللا لبنان در ليست 
تروريستی، پيش از اين نيز چندين نوبت در 
دستور کار نشست وزرای امور خارجه اتحاديه 

آخرين ت�ش انگليس و .  اروپا قرار گرفته بود
ھلند برای گنجاندن نام حزب هللا در فھرست 
گروه ھای تروريستی در نشست ماه پيش 

 . کشورھای اتحاديه اروپا بود
تعدادی از کشورھای اروپايی که تحت عنوان 
نيروھای حافظ صلح در لبنان حضور دارند به 

٨از صفحه   


