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 6ادامه در صفحه 

 اعالميه كميته مركزي 

حزب توده ايران درباره باال گرفتن 

 موج اعدام ها و سركوب 

گذار به  جنبش مردمي، لزوم يك برنامه مترقي اقتصادي ، و

 مرحله دموكراتيك ملي

خروش جنبش هاي مردمي منطقه بر ضد رژيم 
 هاي استبدادي و درس هاي آن

 7و   3،  2ادامه در صفحات 

      8ادامه در صفحه 

در پي سقوط رژيم استبدادي و فاسد بـن    
علي در تونس، خروش جنبش مـردمـي در     
مصر، الجزاير و يمن، پايه هاي رژيم هـاي    

 استبدادي منطقه را به لرزه درآورد.  
در مصر رژيم استبدادي و وابسته حسـنـي   
مبارك با كشاندن تانك ها به خيابـان هـا،     
پرواز هواپيماي هاي جنگي بر فراز شهرها و 
اعالم حكومت نظامي براي حفظ پايه هـاي  
فرتوت استبداد، مردم را به كشتار و سركـوب  
خونين تهديد كرد ولي هزاران تن از مـردم    
جان به لب رسيده هنوز در خـيـابـان هـاي       
شهرهاي مختلف مصر در مقابل دسـتـگـاه      

 سركوب رژيم ايستاده اند.
در الجزاير، اردن و يمن نيز ده ها هزار تن 
از مردم در اعتراض به ادامه حكومت هـاي    
استبدادي و ضد مردمي به خيابان ها آمده و 
خواهان تغييرات بنيادين در شيوه حكـومـت   
مداري در اين كشورها شدند. سيل خروشـان   
جنبش هاي مردمي در منطقه تمامي رژيـم    
هاي استبدادي، از عربستان سعودي، سودان 
و اردن تا رژيم واليت فقيه را بـه هـراس         
انداخته و همچنين منافع امپريـالـيـسـم در       
منطقه را با چالش هاي جـدي رو بـه رو           

 ساخته است.
صحنه هاي تظاهرات خيابانـي، بـرخـورد      
مردم غير مسلح با نيـروهـاي نـظـامـي و          
انتظامي بي شك ياد آور حوادث و تحوالتـي  
است كه در گذشته يي نه چـنـدان دور در       
ميهن ما رخ داد و به سركوب خونين و خشن 
جنبش اصالح طلبي منجر گرديد. بـررسـي      

ويژگي هاي حوادث هفته هاي اخير در منطقـه  
به منظور درك ديناميسم اين حـركـت هـاي      
گسترده اجتماعي، نقش نيروهاي سـيـاسـي و      
اجتماعي در سازمان دهي اين حركـت هـا و       
همچنين تاكتيك هاي مبارزاتي اتخاذ شده مي 
تواند براي مبارزه آتي جنبش مردمي ميهن مـا  
 بر ضد رژيم واليت فقيه آموزنده و جالب باشد.

 
پايه هاي عيني قيام هاي مـردمـي     

 منطقه
بررسي ريشه هاي عيني قيام هاي مردمي در 
منطقه نشانگر ريشه هاي واحدي از نارضايتـي  
عميق توده ها نسبت به بي عـدالـتـي هـاي         
اجتماعي، تشديد و گستردگي دره عميق فقر و   
ثروت و فشار هاي اجتماعي ناشي از محروميت 

بخشي از شديد است. به عنوان نمونه در تونس  
خواسته هاي تظاهركنندگان اجراي مـدلـي از     

فرصت هاي برابر ، حق كار و   ”  توسعه بود كه 
فرصت هاي شغلي مناسب و مـعـقـول، و در        
آمدهاي پايداري كه كفاف نيازهاي  ضـروري    

 “ زحمتكشان را بدهد و آن را تضمين كند.
بن عـلـي      ” شعار مي دادند:   تظاهر كنندگان

محاكمه عمومي بـراي خـانـواده      ” ، “ بايد برود! 
آريِ ما به آب و نان است ، ” و  “  رئيس جمهور! 

 “اما نه به بن علي!
در مصر نيز بخش اساسي يي از نارضـايـتـي    
مردم در ارتباط با تشديد مـحـرومـيـت هـاي        
اقتصادي، بيكاري،  ناهنجارهاي اجتماعي ناشي 

ما در هفته هاي اخيـر  
بار ديگر شاهد جنـايـات   
هولناك دستگاه قضايـي  
رژيم جمهوري اسالمـي  
ــيــروهــاي       بــر ضــد ن
دگرانديش و تشديد جـو  
ــاب        ــوب و ارع ــرك س
هستيم.  بر اساس اخبـار   

منتشر شده در رسانه هاي گروهي دو زنداني بـه    
نام هاي جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقـايـي،   
كه در جريان تظاهرات مردمي بر ضـد كـودتـاي      
انتخاباتي دستگير شده بودند، بـا حـكـم دادگـاه         

بهمـن مـاه،      4انقالب اسالمي، در بامداد دوشنبه 
اعدام شدند. پيش تر نيز حسين خضري، زنـدانـي    
سياسي، با حكم بيدادگاه هاي رژيم اعـدام شـد.        
موج جديد اعدام ها بار ديگر بـه وضـوح عـدم          
استقالل دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه را بـه      
نمايش گذاشت و ثابت كرد كه دستگاه قانـون و    
قضاء در رژيم جمهوري اسالمي  تنها ابـزاري در    

امنيتي است براي ايجاد  -دست ارگان هاي نظامي
فضاي وحشت در جامعه و سركـوب هـر گـونـه         
صداي اعتراضي حق طلبانه. در كنار صـدور ايـن      
احكام جابرانه كه انزجار و تنفر جهاني همه آزادي 
خواهان را برانگيخت سايـر مـحـاكـم قضـايـي           
جمهوري اسالمي نيز دور نويني از صدور احـكـام   
ناعادالنه و غير حقوقي را آغاز كرده انـد. ابـتـدا         

سنـديـكـايـي      -فعاالن و مبارزان جنبش كارگري
همزمان با آغاز برنامه ضد مردمي حذف يارانه هـا  

كشور ما دستخوش تحوالت بسيار حساسي است.   
با وجود به كارگيري سياست سركوب شديد از سوي 
دولت كودتا،  جنبش مردمي به ضد ديكتاتوري نـه    
تنها هنوز از پاي نيفتاده است، بلكه توان مندي اش 
را در تطبيق دادن خود با شرايط جديد به نـمـايـش    
گذاشته است. پويايي تحوالت كشور و تداوم جنبش  
مردمي، امكان به وجود آوردن شرط هاي ذهني و   
عيني در مسير پي ريزي جبهه يي وسيع  از قشرهـا  
و طبقه هاي اجتماعي را ميسر ساخته است. افزايش  
آگاهي سياسي نيروها و شخصيت هاي سياسـي، و    
نيز بحث هاي سياسي آن ها، نشان دهنده رشـد و    
بلوغ سياسي شان  در مورد لزوم گذر روبنايِ سياسي 
به سوي دموكراسي و آزادي هاي اجتماعي اسـت.    

مي توان ديد بخش هاي مهمي از اين نيروها  به اين 
نتيجه رسيده اند كه، جامعه ما نيازمند  تغيير و گذار به 

 مرحله دموكراتيك ملي است. 
عامل هاي تاريخي مانند: بافت طـبـقـاتـي      بسياري 

كشور، رشد تاريخي، شكل مخدوش كنـونـيِ نـظـام       
سرمايه داري، عقب ماندگي اجتماعـي، بـه هـمـراه         
عنصرهاي سنتي سخت جان و ديرپا، شكـل گـيـري      
ذهنيتي ناهمگون را در قشرهاي گوناگـون در مـورد       
اهميت امر دموكراسي و آزادي هاي اجتماعي موجـب  
گرديده است. منطقا اين ذهنيت ناهمگون نيز، بنا بـه     
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     3ادامه در صفحه 

طبيعت و منطق خود، در برخوردهاي ناهمگون نيروها و شخـصـيـت هـاي       
اجتماعي كشور مان در مورد تغييرات دموكراتيك منعـكـس مـي        –سياسي 

شود. از جانب ديگر، بحث درباره دموكراسي و آزادي ها تنها زماني مي توانـد   
بين اليه ها و طبقه هاي اجتماعي كشورمان تاثير گذار باشد كه در ارتـبـاط     
مستقيم با وضعيت آن ها و همچنين امر توليد  و توزيع ثروت مادي در جامعه 
مطرح شوند. درغير اين صورت، مبارزه براي تغييرات دموكراتيك منجـر بـه      
مبارزه براي تغييرات سطحي و منحصر به طبقه ها و اليه هاي فوقاني منجر 
شده، و بحث در باره دمكراسي و آزادي ها به بحث هاي انتزاعي بي اثـر و      
رويگرداني توده ها از آن ها منتهي مي گردد. بـايـد تـوجـه داشـت كـه،              
دموكراسي و آزادي هاي اجتماعي در درجه اول مقوله هايي عيني واجتماعي 
اند كه يكي از جانب هاي مهم آن ها تاثيرمثبت معنوي در فرد است. آزادي و 
دموكراسي به طورمستقيم از تضاد هاي مادي طبقاتي و تـوازن نـيـروهـاي       
اجتماعي تأثير مي پذيرد، و بنابراين، در خالء و يا تنها بر مباني ذهني گرايـي  
خيرخواهانه و انسان دوستانه ريشه نمي گيرند و شكوفا نمي شوند. تـجـربـه     
كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه ، مبارزه بر ضد ديكتاتوري واليي را به  
برخي تغييرات روبنايي محدود كردن، و به خواسـتـه هـاي مـبـرم مـادي             

در دوره      -زحمتكشان وحذف  نيروهاي اجتماعي  بي توجهي نشان دادن   
حتي نتوانست ابتدايي ترين مباني جامعه مدنـي را     -اصالح طلبان حكومتي 

حفاظت كند. اين شكل از ارائه محافظه كارانه  دموكراسي  و واقعيت هـا و       
ضرورت هاي مادي زندگي زحمتكشان به روش مهند سي از باال و پاستوريزه 
شده در دوره اصالح طلبان، يكي از نقطه ضعف هاي  اصلي يي  بـود كـه       
احمدي نژاد از آن براي مقصد هاي خودش استفاده كرد. از آن دوره  تا  بـه     
حال، با پشتيباني ولي فقيه،  اجراي شكلي مخدوش از يكي از ضد مـردمـي     
ترين برنامه هاي نوليبراليسم اقتصادي در سايه سرنيزه و سركوب از سـوي      
حكومت كودتا امكان پذير شده است. همين طور بسـيـاري بـحـث هـاي           
تجريدي منحصر به الگوهاي دموكراسي پارلماني و حقوق بشـر، اسـالم و       
دموكراسي، و يا سكوالربودن يا نبودن جمهوري آينده، را شاهـد هسـتـيـم.       
برخي از اين نوع بحث و تحليل ها، با برخورد مكانيكي به دمـوكـراسـي و        
آزادي فردي، بي هيچ توجه يي به رابطه حساس ميان تغـيـيـرات روبـنـاي        
سياسي و پايه اقتصادي، كمك چنداني به بسيج توده زحمتكشان در راستـاي  
تغييرات دموكراتيك ملي نخواهند كرد. همچنين، رويكرد ماوراء چپ گرايانـه   

لزوم اتحادهاي وسيـع و      -“  چپ راديكال يا كارگري” يا به زعم برخي ها  -
مرحله  دموكراتيك ملي  را رد  مي كند، و آن را سازش طبقاتي  مي دانـد.     

همصدا با احمدي نژاد،   -دانسته يا ندانسته  -اين نوع جريان هاي چپ روانه 
دموكراسي را اصوال دسيسه امپرياليستي مي دانند. اين انحراف چپ روانه، بـا   

با درك ناقص از ديـالـكـتـيـك         -مطلق كردن تضاد و مبارزه با امپرياليسم 
مرحله گذر به تغييرات دموكراتيك ملي و ضـرورت كـار       –تكامل اجتماعي 

بسيج نيرو هاي اجتماعي به هدف ايجاد جبهه يي روشنگرانه در بين مردم، و 
وسيع را  اتالف وقت مي پندارد. تحليل هاي شبه ماركسيستـي، بـر پـايـه          
دسيسه پنداري، و همچنين فعاليت هاي منفرد و جدا از مردم ايـن جـريـان      

 بسيج توده زحمتكشان نمي كند. هاي ماوراء چپ نيز هيچ كمكي به 
واقعيت اينست كه، جنبش مردمي براي جذب اليـه هـاي گـونـاگـون            
زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر ازشكل هاي موجود دموكراسي مرسوم بتواند 
بعدهاي مشخصي از عدالت اجتماعي را كه با خواست هاي زحـمـتـكـشـان      
مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد. تنها نتيجه منطقي اين مي تـوانـد    
باشد كه ، جهت گيري برنامه اقتصادي جبهه متحد ضد ديكتاتوري بايد لزوما  
به سوي ارتقاء كيفي و كمي نيروي كار و سرمايه توليدي ملـي ارزش افـزا       

نيروي محركه تحوالت كشورما تضاد اكثريت قشـرهـا و طـبـقـات          باشد.   
اجتماعي با روبناي سياسي ديكتاتوري و زيربناي اقتصادي بغايت ضد ملي آن  
است، كه با اعمال هرچه گسترده تر برنامه هاي نوليبراليسم اقتصادي منابـع  
عظيم متعلق به مردم را به يغما مي برد. بار ديگر در كشورمان تاريخ در حال  
تكرارشدن است. ضرورت عملكرد متحدانه نيروهاي سـيـاسـي ، درك و             
جسارت شان در مورد لزوم مرحله گذر به دموكراسي، و مخصـوصـا رابـطـه       

اجتماعي، به نقطه عطف تعييـن    –تنگاتنگ آن با  تغييرات بنيادي اقتصادي 
 كننده يي در جهش آينده كشورمان بدل شده است. 

افشا گري و مقابله با نوليبراليسم اقتصادي در سرتاسر جهان، در بيش از دو 
دهه، يكي از حربه هاي اصلي مبارزه ضد امپرياليستي نيروهاي سياسي چـپ  
و مترقي ازجمله حزب ما  بوده است. سرمايه هاي كالن فراملي، با تبليـغـات    

، و همچنين با تضـعـيـف      “ جهاني شدن” وسيع در تمام سطوح و با دستاويز 
نقش و عملكرد دولت هاي ملي و دموكراتيك و در تضاد با منافع اقتصادي و 
سياسي زحمتكشان عمل مي كند. تصاحب و دست اندازي به منابع طبيعي و  

برون سپاري فعاليت هاي بخش انساني كشورها از طريق خصوصي سازي و 

عمومي به شركت هاي خصوصي، روش نوين بهره كشي سرمايـه داري    
جهاني است كه درصدد  گسترش امكان ها و عملكردهاي خود در ايـران  

نقش و لزوم شركت فعال و ايـفـاي نـقـش از سـوي            است. از اين رو،  
زحمتكشان و مخصوصا طبقه كارگر كشورمان در مرحله گذر به تغييـرات  
دموكراتيك ملي، عامل اصلي در جلوگيري از  دست اندازي هاي سرمايه 

عدم  شكل گيري اتحادهاي وسيع برضد ديكتـاتـوري   جهاني خواهد بود.  
واليي و نبود كوشش گري به منظور جذب فعاالنه زحمتكشان و طـبـقـه    
كارگر در راستاي گذر به مرحله دموكراتيك ملي،  تهـديـدات و دسـت        

و زمينه ساز اصلي عمده نظامي امپرياليسم را به تضاد  -اندازي اقتصادي 
 فعل وانفعاالت كشورمان مبدل خواهد كرد. 

مسئله حذف، و هدفمند كردن يارانه ها در اوضاع و احوال كنـونـي از     
سوي دولتي كه نماينده سرمايه هاي كالن است، حركتي بسيار خطرناك، 
در راستاي منافع انگلي ترين كانون هاي سرمايه داري، و تامين كسـري  
بودجه دولت كودتايي است. اين طرح اقتصادي كه قماري است به حساب 
كيسه تهي مردم، امنيت و كارايي هاي راهبردي كشورمان را بـر پـايـه      
عمل به  نسخه هاي مهلك صندوق بين المللي  پول و درمعرض دسـت  

كـانـون   اندازي مستقيم سرمايه هاي كالن امپرياليستي قرار خواهد داد.    
هاي اصلي تمركز سرمايه واليي (سپاه، بيت رهبري، و سـرمـايـه هـاي        
تجاري)، در عمل، مدت هاست كه لزوم همسازي اقتصادي با سـرمـايـه     

  داري جهاني  را به منظور  دوام حكومت و بقاي خود، پذيرفته اند.
دي ماه، خامنه اي، در حمايـت از      3بنا به گزارش خبرگزاري فارس، 

هـا    هدفمندكردن يـارانـه  ” جراحي بزرگ اقتصادي احمدي نژاد، مي گويد:  
امر مهم و سالها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولتهاى قبل، دو سه 

رفتند، ترجـيـح     ام، منتها دنبال اين نمى  مرتبه كتباً و شفاًها به دولتها گفته
شايان توجه است كه خامنه اي به طور صريح اقـرار  “   دادند كه بماند.   مى

در اين ساليان در مغـز  “  اقتصاد اسالمي” مي كند كه چيزي به نام الگوي 
اين دلسوزان انقالب وجود خارجي نداشته است، و آن همه تبليغات فقـط   
براي پنهان داشتن واقعيت  و دروغ بزرگي بود به منظور سوء استفـاده از    
باورهاي مذهبي مردم. البته موضوع مهم تر از اين است كه خامـنـه اي      
سفسطه مي كند، زيرا برنامه نوليبراليسم اقتصـادي از زمـان ريـاسـت           

تا به حال از  -هر چند به شكل مخدوش  -جمهوري هاشمي رفسنجاني 
ركن هاي  اصلي برنامه هاي رژيم واليت بوده است. واضح اسـت كـه         

مترصد اجراي الگوي اقتصادي مورد “  دلسوزان انقالب” طي اين سال ها 
نكته كليدي، بـه     ”رهبر انقالب“بوده اند. براي  “   استكبار جهاني” تأييد 

وجود آوردن يا به وجود آمدن شرايط  الزم براي اين امر بوده اسـت؛ او      
 –حساب شده عمل مي كرده است. از يك سو وجود قدرت سـيـاسـي         
نظاميِ يكدست كه بتواند با ايجاد جو رعب و سركوب از اعتـرض تـوده     
زحمتكشان جلوگيري كند، و از سوي ديگر، وجود همداستاني (اجمـاع) و     
همراهي مراكز سرمايه كالن براي اجرا اين برنامه خشن نوليبـرالـيـسـم     

در “  رهبرفرهيـخـتـه   ” اقتصادي، آن شرايط مورد نظر ولي فقيه  بوده اند.  
در مسـايـل     ” سفر به قم،  بر خالف ادعاي مظلومانه اش كه مي گويد:   

كنم، من خودم را تـوي ايـن مسـائـل          اقتصادي، بنده اصال دخالت نمي
، به خوبي  با اين الگوي اقتصادي كه به رهـبـري   “ صاحب نظر نمي دانم
تجويز و تحميل شده آشنايي دارد، و     “  جهاني شدن” آمريكا و به واسطه 

بود كه بـه مـوج      44پشتيبان محكم دولت احمدي نژاد براي تغيير اصل 
جديدي از خصوصي سازي اموال عمومي منجر شد. اتفاقاً خامنـه اي و       

ضد ملي در بطن كـودتـاي     “   جراحي بزرگ” دولت كودتا در اجراي اين 
 در “  فردريك فون هـايـك  ”  انتخاباتي، با كمال مسرت و دقت به تعريف

و رابطه آن با دموكراسي و عـدالـت     “  ليبراليسم اقتصادي” مورد عملكرد 
اقـتـصـاد    ” كه به پدر فلسفي   -اجتماعي توجه كرده اند! فردريك هايك 

بعد از چندين سفر به شيلي در دوره اجـراي         -مشهور است “  بازار آزاد
نوليبراليسم اقتصادي، درباره مالقات خود با پينوشه و عـمـلـكـرد ضـد          

من شخصاً يك ديكتاتور را به ”دموكراتيك رهبركودتاي شيلي، مي گويد: 
هايك به شـدت مـخـالـف       “ يك دولت فاقد ليبراليسم  ترجيح مي دهم.

همـانـنـد    “  بازار” بود، و معتقد بود كه، عملكرد “  عدالت اجتماعي” مبحث 
بازي است كه در آن صحبت از  ناعادالنه يا عادالنه بودنِ نتيجه بـازي    

عبارتي تو خالي اسـت.  “  عدالت اجتماعي” بيهوده است ؛ او معتقد بود كه، 
بعد از دو دهه بحث و پيش كشيدن فرضيه هاي گوناگون در كشـورمـان   

روشن شده است كه بر خالف ادعاها و تـبـلـيـغـات رايـج،             هم ديگر 
نوليبراليسم اقتصادي هيچ ربطي به دموكراسي نداشته و نخواهد داشت و 
متضاد با آن است.  مهم اينست كه،  خامنه اي و احمدي نژاد اين نكته را 
بهتر و زودتر از ديگران دريافته اند و در برنامه هاي خـود آن را مـورد         

 ادامه جنبش مردمي، لزوم   ...
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از اين رو، با تكيه بر برنامه نوليبراليستي و بحث هـاي   استفاده قرار مي دهند.
،  نمـي تـوان بـا        “ بازار آزاد” دموكراسي  و  -كاذب پيرامون  رابطه  آزادي 

احمدي نژاد و ديكتاتوري حاكم  مبارزه كرد. اصرار بر اين فرضيه هاي  شبه  
دموكراتيك در بهترين وجه آن نشان از ناداني و خود فريبي دارد و در بدترين 
وجه اش عوام فريبي يي مغرضانه و خطرناك است. تنها با ارائـه بـرنـامـه          

را نه يك زمينه ساز مزاحم، بلكه  هدفي  ”عدالت اجتماعي“اقتصادي يي كه 
اصولي بشناسد، مي توان بحث تغييرات بنيادي  اقتصادي را بين  زحمتكشان 

 مطرح كرد. 
واقعيت درناك اين است كه، اين تقليد مبتذل و دستچين كـردن خشـن       

بار ديگر مناسبات اجتماعي  وچارچوب ترين مؤلفه هاي اقتصاد نوليبراليستي،  
اجتماعي يي بغايت  ناقص الخلقه و خطرناك  را بر جامعـه مـا       –اقتصادي 

مستولي خواهد كرد. زيرا به واسطه  وجود كانون هاي سرمايه هاي كالن و    
گرايش بارز آن ها به فعاليت هاي غير توليدي و رانت خوارانه شان،  نـمـي     
توان افزايش كمي و كيفي مهمي درعرصه توليد و حتي رقابت  سرمايـه در    
راستاي تثبيت قيمت ها را انتظار داشت. بنابرايـن، بـراي جـلـوگـيـري از              
ناهنجاري در بازار مصرفي و سد كردن اعتراض ها،  احمدي نژاد بار ديگر به  
خط مقدم دفاعي اقتصادي خود متوسل خواهد داشت، يا به عبـارت ديـگـر،      
روي آوردن به افزايش سرطان وار و خانمان برانداز واردات، كه نمونه آن در   

ميلـيـارد دالري،       220سا له اول دولت او با رشد تصاعدي مجموعاً  4دوره 
ركورد واردات تاريخ كشور را شكست. اين حما قت  و بي لياقتي تـاريـخـي       

درصدي و ورشكسـتـگـي     14دولت نهم  به بيكاري ساختاري  در حال رشد 
، “  فراكسيون كارگري مجلـس ” وسيع بسياري از فعاليت ها ، و بنا به گزارش 

منجر شده اسـت. اجـراي         1388واحد اقتصادي در سال ،   600به تعطيلي 
احمدي نژاد،  يا هدفمند كردن يارانه ها، زحمتكشان كشـور  “  جراحي بزرگ” 

را هدف شليك همزمان  تفتگي دو لول قرار داده : افزايش شديد گرانـي، و     
سـپـاه و      بيكاري. البته خط نهايي دفاعي ديكتاتوري حاكم، نيروي سركوب  

فرمانده هاي رده هاي باالي آن وابسـتـه بـه         بسيج است كه منافع كالن 
 اجراي اين برنامه است.

نوليبرالي اقـتـصـاد،    ”  جراحي بزرگ ” به طور حتم در ايران نيز اجراي اين 
مانند نمونه هاي حتي كامل تر آن در ديگر نقطه هاي  جهان، بـاخـت ايـن      

را به صورت اجتماعي به حساب زحمـتـكـشـان و       ”  قمار بزرگ يك جانبه ” 
غنايم آن را به صورت خصوصي به حساب  ثروتمندان واريز خواهد كرد. ولي  
مزد بگيران ، حقوق بگيران، و خرده توليد كنندگان كشورمـان بـر خـالف        
سرمايه داران كالن و سرمايه داري اداري ( بوروكراتيك)، نخواهند توانسـت    
درآمد خود را با رشد تورم تطبيق دهند. چون آنان  در كشور ديـكـتـاتـوري        
واليي زندگي مي كنند، يعني جايي كه جهت امنيت سرمايـه هـاي كـالن        
انگلي، مبارزه صنفي زحمتكشان به منظور ارتقاء  درآمد شان ممنوع است، و   
هواداران زحمتكشان راهي زندان و شكنجه گاه ها شده و مي شوند. تكيه گاه 
اصلي اين  طرح نوليبرالي دقيقاً بر اصل جلوگيري قاطع از افزايش در آمدهـا  

دانسته بنا شده است. دولت كودتا درفضاي سركوب نظامي و ارعاب، نخست،  
، بدون انجام كوچك ترين اقدامي در جهت ارتقاء نيروي كار و و از روي قصد

بهبود وضع زحمتكشان، به طور هدفمند، و با وارد آوردن  فشارهاي شـديـد     
صرفه جويي، حذف مصرف اضـافـي   ” اقتصادي تا حد رياضت كشي به بهانه 

در صدد اجراي مهم ترين عنصرهاي اين  برنامه “  وايجاد انگيزه كار و رقابت
يعني: انداختن  هزينه هاي كالن به دوش زحمتكشان، تقليل سريع و عميق  
قيمت نيروي كار در راستاي افزايش درجه سود و رشد انگيزه سرمايه گذاري 

“  كمك خرجـي ” هزار تومان   44خصوصي .  پرداخت صدقه وار حدود ماهي  
درنبود تضمين دراز مدت قدرت خريد  آن،  به طور واضحي طاليه دار نظـام  
اقتصادي شومي براي مردم كشومان است، زيرا در آينده يي نه چنـدان دور،    
رژيم حاكم درجهت  تقليل كسر بودجه، به صورت نوبتي قشرهاي مختـلـف   
جامعه را با برنامه ريزي قبلي تقسيم بندي كرده، و با  بهره جويي از رشـد      

هزار تومان هم  محروم شان خواهد كرد و بـه قـانـون          44تورم از همين 
پـول   “خواهد شان سپرد. اجراي سياست هاي پولي    “  بازار آزاد كار” جنگل 
، كوچك سازي بخش عمومي ، تقليـل و حـذف       “) مونيتاريستي“ (”ساالرانه

هزينه هاي اجتماعي در جهت كاهش حجم نقدينگي به منظورهدايت پول به 
سوي تمركز سرمايه هاي كالن است. در برنامه هاي اقنصادي احمدي نژاد،  
اين كانون هاي تمركز سرمايه خصوصي، كه بغايت فاسد و زورگـوي انـد،       
مسئول رشد اقتصادي ايران خواهند بود. برنامه هاي دولت كودتا متكـي بـه     
اين فرضيه ورشكسته نوليبراليسم اقتصادي است كه، در آغاز  با زيـر فشـار     

(يـعـنـي     “  بازار كار انعطاف پذيـر ” قرار دادن زحمتكشان، و در كنار آن ايجاد 
نيروي كار ارزان و بي دفاع)، رشد وسيع بخش خصوصي منجر به كار آفريني  

خواهد شد. آن چيزي كه  ولي فقيه و احمدي نژاد، اين مقلـدان مـبـتـذل        
مي داننـد و كـاله        ”  آرزوي ديرينه ” فرضيه هاي هايك و فريدمن،  آن را 

شرعي بر سر آن گذاشته اند، همانا محوري كردن عملكرد قانون  مـقـدس   
و رقابت فردي در ايجاد انگيزه سوداگري به جاي برپايـي   “  عرضه و تقاضا” 

جامعه يي مبتني بر عدالت اجتماعي است. ما كامال بر عكس سياست دولت  
احمدي نژاد معتقديم كه، در نبود  يك برنامه اقتصادي ترقي خواهانه كه بـا  

بتواند به صـورت   نخستاجتماعي كه    –هدف تغييرات بنيادي اقتصادي 
عملي كارآفريني واقعي و ارتقاء نيروي كار كشور را تامين كند، صحبـت از    

چيزي نيسـت جـز چـپـاول آشـكـار             “  حذف، و هدفمند كردن يارانه ها” 
زحمتكشان بر پايه خواسته هاي سرمايه هاي امپرياليستي. مبارزه با  ايـن       
طرح ضد انساني مسلما در آينده يكي از ركن هاي اصلي مبارزه و اعتـراض  
جنبش مردمي كشورمان خواهد بود، و اين خود نشان دهنده لزوم بـررسـي   
كارپايه برنامه اقتصادي مردمي در بسيج اعتراض هاي روبه گسترش اسـت.  

سنديكاي كارگري دراعـتـراض بـه       6قابل توجه است كه،  بيانيه مشترك 
طرح يارانه ها و عدم افزايش دستمزد كارگران نشان دهنده رشد جنبـش و    
ارتقاء آگاهي طبقه كارگر در مبارزه متحدانه با طرح نوليبرالي ديكـتـاتـوري    
حاكم است. در شرايط كنوني تدوين يك برنامه كارشناسي شده اقتـصـادي    
متشكل از ارقام دقيق و جزئيات طرح هاي مشخص در مورد اقتصاد كـالن  
و خرده كشور نمي تواند در دستور كارجنبش مردمي  قرار گيرد، بلكه مهـم  
تبيين  مشخص جهت گيري سياست هاي اقتصادي كالني است كه بـدون  
كلي گويي و يا غرق شدن در جزئيات، نشان دهنده اقتصاد سياسي  ايـن      
برنامه، عامل محركه، هدف و جهت سمت گيري رشد اقتصادي آن اسـت.    
يك  برنامه اقتصادي مترقي الاقل بايد نشان دهد كه به طور عمده كـدام    
طبقه ها و قشرها از رشد حاصل از آن  بهره مند خواهند گشت. به عـبـارت    
ديگر، آيا اجراي اين سياست اقتصادي به نفع سرمايه داري اسـت و يـا           
درخدمت اكثريت جامعه يعني اليه هاي مختلف  زحمتكشان عمل خـواهـد   
كرد؟ آيا بديل ديگر اقتصادي تنها در جهت رشد اقتصاد و كنترل انـظـبـاط    
مالي، تورم و جز اين ها است و يا اينكه هدف آن رشد به منظور توسعـه و    
تغييرات بنيادي اقتصادي اجتماعي است كه به نوبه خود باعث تحول نـيـرو   
هاي مولده و جهش كيفي جامعه خواهد شد؟ مهم تر اينكه، يك سيـاسـت   
اقتصادي بايد دقيقا نشان دهد در شرايط كنوني و فشار سرمايه داري جهاني  
كدام عامل ها عهده دار نقش محوري و تعيين كننده جهت رشد اقتصـادي  
اند ، بازار بي نظارت و يا نهادهاي ملي دمكراتيك؟ ماهيت و نوع پـيـونـد      
اقتصادي كشورمان با جهان خارج چگونه  خواهد بود؟ آيا عرضـه مـنـابـع       
طبيعي كشورهنوز هم با ارزش افزايي بسيار نازل ادامه خواهد  داشـت؟ يـا     
اينكه تحول نيرو هاي مولده كشورمان هدفمدانه  ارزش محصوالت توليدي 
جامعه را  ارتقاء خواهند داد؟ يا اينكه زحمتكشان را در مقام  نـيـروي كـار      
ارزان و يا نيمه شاغل، در جهت ايجاد مافوق سود به دايره سرمـايـه داري     

فضـاي رقـابـت      ”  جهاني صادر خواهد كرد؟  آيا در برنامه اقتصادي، وجود 
و انگيزه سودآوري سرمايه دار نيروي محركه و عامل تعيين كـنـنـده    “  سالم

رشد اقتصاد ملي خواهد بود؟ يا اينكه آيا جـنـبـش مـردمـي در بسـيـج               
زحمتكشان  مي تواند  بديل اقتصادي ديگري را ارائه دهد  كه در آن منافع 

شهري و    و حقوق اقتصادي و اجتماعي و دموكراتيك توده هاي زحمتكش
روستائي مشروط به انگيزه و  توان سوداگري سرمايه داران نباشد؟ به نظر ما  
جواب به اين سوال كليدي مثبت است، و نيروهاي ترقي خواه كشـورمـان     
گذشته از تعلق هاي ايدئولوژيكي خود بايد بتوانند در جواب گويي به سـؤال  

 هاي پيش گفته بديل اقتصادي ديگري را به مردم ارائه دهند.
مختصات سياست اقتصادي يي كه در خدمت منافع مـلـي     

 است
اين نوشتار در آغاز به برخي سرفصل هاي  اساسي برنـامـه اقـتـصـادي        
مترقي يي كه الزمه  گذر به مرحله دموكراتيك ملي است را بر مي شمـارد.  
مسلما اين مختصر ناكامل است، و بدان نياز دارد تا در درون جـنـبـش بـه       
بحث گذاشته شود، پرورده شود، و تكميل گردد، و دربعدهاي  بيشتر و در     
ارتباط با خواسته ها و منافع قشرهاي مشخص مـانـنـد: زنـان، جـوانـان،            
دانشجويان، خرده بورژوازي شهر و روستا  گسترش پيدا كند. آنچه كـه در     
سرفصل هاي زير برجسته است  اين واقعيت است كه، عملي شدن آن هـا    
مستلزم اقدامات به هم پيوسته اي است كه تنها با نقش محوري حكومتـي  
دموكراتيك  و شفاف مي تواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهاني و كشـور   
ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه، بخش خصوصي در هـيـچ       
نقطه يي در جهان و در هيچ مقطعي از  تاريخ معاصر نتوانسته اسـت ايـن     

اجتماعي  برعـهـده     –وظيفه ملي را بدون تحميل صدمات شديد اقتصادي 
 گيرد. 

     7ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

فرهنگ ستيزي زير نام مـقـابلـه بـا       
 براندازي نرم

 
همزمان باانتشار گزارشاتي از وضعيت دشـوار    
نويسندگان و ناشران و نيز تعطيلي بسـيـاري از     
كتابفروشي هاي قديمي و پرسابقه، جزوه يي از   
سوي يك موسسه پژوهشي وابسته بـه سـپـاه        

“ انديشكده راهبردي امنيت نرم” پاسداران به نام 
در سطحي وسيع پخش و در دسترس همـگـان   
قرار گرفت. در اين جزوه تعدادي از مـوسـسـات     
انتشاراتي مورد حمله قرار گرفته و بـه عـنـوان      

“ خط مقدم ناشران معارض با نظـام اسـالمـي     ” 
معرفي شده اند. همچنين گروهي از نويسندگان،  
مترجمان و دست اندركان نشر و چاپ كتاب بـه  
براندازي متهم و مورد تهديد قرار گرفته اند، بـه    
طور مثال: نشر چشمه به شدت مورد اتهام قـرار   
گرفته و نويسندگان و شاعراني همچون محمـود  
دولت آبادي، سيمين بهبهانـي، عـلـي اشـرف         

“ برانداز” درويشيان، بهاره رهنما و ... نويسندگان    
 همكار با نشر چشمه نام داده شده اند.

انتشار و توزيع وسيع ايـن جـزوه از سـوي          
موسسات وابسته به سپاه پاسـداران در اوضـاع       

 كنوني اتفاقي و تصادفي نمي تواند باشد. 
بي شك منتشر كنندگان اين جزوه با اقدامـي  
حساب شده، دگـرانـديشـان، روشـنـفـكـران،            
نويسندگان، مترجمان و ناشران را هدف قرار داده 
و در پي اعمال محدوديت هاي باز هم بيشتر بـا  
ايجاد جو ارعاب درعرصه فرهنگ و هنرند. بـه     
عالوه، چاپ اين جزوه و ايراد اتهام هاي دروغين 
به كوشندگان عرصه فرهنگي كشور در حـالـي     
صورت پذيرفته كه وضعيت چاپ كتاب و به طور 
كلي نشر از زمان برگماري دولت ضد ملي و خرد 
ستيز احمدي نژاد رو به وخامت گذاشتـه اسـت.     

دي مـاه، در         25پايگاه اطالع رساني كلمـه،    
وزير فـرهـنـگ و ارشـاد         ”گزارشي مي نويسد: 

اسالمي در باره تعطيلي تعدادي از كتاب فروشي 
ها گفت، اتفاق خاصي نيفتاده است ... صاحـبـان      
برخي از آنها عنوان كرده انـد دچـار خسـران          
اقتصادي هستند و به همين دليل ديگـر نـمـي      
توانند به اين كار ادامه دهند ... شايد انتظاري كه    
از اين كار داشته اند بر آورده نشده و ديـده انـد     
درآمد زايي ندارد و به همين دليل دنبال مشاغل 
ديگري رفته اند ... در واقع مي خواهم بگويم كه    
اكنون اتفاق خاصي نيفتاده است كه آن ها حـاال  
متوجه اين موضوع شده باشند. البته بايد حـرف     
هايشان را بشنوم و در واقع، من در جريان نيستم 

 “كه استدالل آن ها چيست؟
پرواضح است در سيستم حكومتي كه دالل ها 
و تجار بزرگ يك شبه به ثروت هاي افسانه اي 

مي رسند و فساد مالي كم نظيري سرتاپاي رژيـم را      
فراگرفته، نويسندگي، نشر و چـاپ كـتـاب شـغـلـي           

نباشد به ويژه آنكه آفرينندگان شـريـف و       “  درآمدزا” 
متعهد آثار فرهنگي و هنري و ناشران مسئوليت شناس 
آنان همواره زير تيغ تهديد و سانسور مشتـي خـرافـه      

 پرست تاريك انديش اسير باشند. 
و نكته ديگر اينكه، وزير ارشاد دولـت كـودتـا بـه         
صراحت اعتراف مي كند كه، يكي از داليل تعطـيـلـي    
كتابفروشي ها و ورشكستگي ناشران وجـود سـانسـور      

ممكـن اسـت     ”لگام گسيخته است. وي معترف است: 
يك كتاب اشكاالتي داشته باشد و به خاطر ايـن كـه     
تصحيح شود [بخوان سانسور شـود] و ايـرادهـايـش           

اما درست به موازات اين ...“  برطرف شود، معطل شود. 
سانسور و تهديد و ارعاب نويسندگان و ناشران، بودجـه  
هنگفتي به انتشار جزوات تبليغي و پوچ به نام كـتـاب     

 اختصاص يافته است. “ ضد فتنه”هاي 
آذر ماه، گـزارش داده بـود:        29خبرگزاري فارس، 

معاون انتشاراتي مركز اسناد انـقـالب اسـالمـي در         ” 
نشست خبري اين مركز گفت، كتاب هاي ضد فتنه را   

به دست مردم مي رسانيم. تالش اين مركز رساندن اين كتاب (و كتاب ها) به دست مردم و توزيع آنها 
در سطح جامعه است تا اينكه با فروش هاي عمده به مراكز و كتاب فروشي هاي مختلف تيراژ كتـاب  

به قلم حسين قـديـانـي و        “  نه، ده”، “شنبه پس از انتخابات”ها باال برود. كتاب هاي ضد فتنه مانند 
به قلم روح اهللا حسينيان و غيره در زمره پر فروش ترين كتاب هاي منتشر شده در بـاره  “  نظريه فتنه” 

كتاب ديگر در باره فتنه در راه است كه با نويسندگان آنها به توافق رسيده ايم و بـه     13فتنه هستند.  
 “ زودي منتشر مي شود.

به اين ترتيب مي توان علت زمان انتشار جزوه موسسه پژوهشي جنگ نرم به ضد نـويسـنـدگـان،       
 مترجمان و ناشران را به خوبي ديد و تشخيص داد. 

فرهنگ ستيزي زير نام مقابله با براندازي نرم، سياست فاجعه بار كودتاچيان است كه نمي توان بـر    
 عواقب ناگوار آن برحال و آينده جامعه بي تفاوت و منفعل بود.

 
 

 سود سرشار تركيه از مناسبات با جمهوري اسالمي 
 

مناسبات همه جانبه اقتصادي، سياسي و بازرگاني ميان جمهوري اسالمي و تركيـه در اوضـاعـي        
ژرفش و گسترش مي يابد كه آنكارا هر روز بيش از گذشته منافع سرشاري را به زيان حقوق ايران بـه  
چنگ مي آورد. دراثر بي مسئوليتي و عدم كفايت دولت ضد ملي احمدي نژاد در آخرين دور مذاكـرات   

آنكارا، جمهوري اسالمي از موضع ضعف حاضر به پذيرش خواست هاي تـركـيـه     -گازي ميان تهران
شده است. مطابق گزارشات رسمي رسانه هاي همگاني وزير نفت دولت كودتا هم در قـيـمـت گـاز          

ميليارد دالر غرامت تركيه به ايران را بخشـيـده    2صادراتي به تركيه تخفيف جديدي انجام داده و هم 
 است!

تركيه! همانطـور كـه       -آنكارا برنده مذاكره تهران” دي ماه، گزارش داد:   21روزنامه دنياي اقتصاد، 
پيش بيني مي شد، بعد از آنكه مذاكرات وزير نفت ايران با همتاي ترك خود در تهران در اول هفـتـه   
جاري پشت درهاي بسته انجام شد، خبرهاي توافقات اين نشست دو جانبه از روز گذشته، هنگامي از   
سوي رسانه هاي تركيه افشا شد كه پاي تانرييلديز وزير انرژي تركيه به آنكارا رسيد. وي در اولـيـن      
اظهار نظر گفت كه تركيه غرامت و جريمه به ايران نمي دهد. وقتي وزير انرژي تركيه در تهران به سر 
مي برد، محور اظهار نظر طرفين در گفت و گو با خبرنگاران صدا و سيما، حول افزايش تعامل طرفيـن  

ميليارد دالري تركيـه   2منتشر شد، اما هيچ گاه منتشر نشد كه وزير نفت ايران اعالم كرده كه غرامت 
 “را به همسايه بخشيده است. 2008در سال 

موضوع از اين قرار است كه، مطابق قرارداد صدور گاز به تركيه، آنكارا موظف است مقدار و حـجـم   
معيني گاز خريداري كند، به هر دليل اگر اين ميزان مشخص خريداري نشد، بايد هزينه آن پـرداخـت   
شود. اين نوع قراردادها دركليه روابط تجاري به عنوان اصلي شناخته شده در جهان رعايت مي شـود.   

ميالدي دولت آنكارا براي زير فشار قراردادن ايران به كاهش قيمت گـاز صـادراتـي،         2008در سال 
مدعي شد گاز صادراتي ايران استاندارد نيست، بنابراين از ايران گاز نمي خرد. پس از طرح دعـوا در       

مـيـلـيـارد دالر          2دادگاه بين المللي الهه، ديوان الهه با صدور حكمي تركيه را موظف به پرداخت 
خسارت به ايران كرد. از آن زمان تاكنون تركيه با سوء استفاده از سياست خارجي ضد مـلـي دولـت         
احمدي نژاد و دستاويز قرار دادن مشكالت ايران در روابط خارجي، خصوصا تحريم ها و فشارناشي از   
مساله هسته اي، كوشيده است تا سران رژيم واليت فقيه را به بخشش اين غرامت، و در كـنـار آن،       

 دريافت تخفيف ويژه متقاعد سازد. 
وزير نفت ايران در جمع خبرنگـاران  ” دي ماه، مي نويسد:   21در همين زمينه روزنامه دنياي اقتصاد، 

در پاسخ به پرسشي در باره مسافرت مسئوالن انرژي تركيه براي گرفتن تخفيف روي قـيـمـت گـاز       
هميشه بين كشورها بحث افزايش يا كاهش قيمت وجود دارد. تـرك   ” صادراتي ايران اظهار نظر كرد:  

ها عالقمند هستند در وضعيت ركود اقتصادي اروپا كه روي اقتصاد تركيه نيز تاثير گذار بوده، مشمول 
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

جرايم نشوند و قيمت گاز كاهش يابد. ماهم تالش مي كنـيـم بـا       
 “درك متقابل روابط تجاري را در گاز پيگيري كنيم.

معناي مواضع وزير نفت دولت كودتا اين است كـه جـمـهـوري       
اسالمي از سرمايه هاي ملي و ثروت همگاني كشور به سود تركيـه  
چشم پوشي مي كند. آيا به اين نوع مناسبات مـي تـوان روابـط           

 متقابال سودمند توام با تعامل طرفين نام داد؟
 
 

 واگذاري كارت اعتباري به كارگران، وعده يي دروغين 
 

پيش از آغاز اجراي آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها، وزارت 
كار و امور اجتماعي به طور رسمي اعالم كرده بود كه، براي حفـظ  
قدرت خريد كارگران طرح واگذاري كارت اعـتـبـاري تـدويـن و          
همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به تمامي كارگران 

 در سراسر كشور اين نوع كارت ها ارسال خواهد شد. 
عبدالرضا شيخ االسالمي، وزير كار دولت كودتا، در اوايل امسـال  
در خصوص كارت هاي اعتباري كارگران طي مصاحـبـه ايـي بـا         

واگذاري كارت هاي اعتباري خريـد بـه     ” خبرگزاري مهر گفته بود:  
گروه هاي كارگري يك طرح بزرگ ملي است. اعتبار هر يـك از       

هـزار     500ميليون و      1كارت هاي اعتباري خريد براي كارگران 
تبليغ در باره اين طرح بزرگ ملي كه قدرت خريد “  تومان مي باشد. 

كارگران را در برابر افزايش قيمت ها حفظ مي كرد چنـان دامـنـه      
گسترده اي يافت كه عالوه بر وزارت كار، وزارتخانه هـاي رفـاه،       
بازرگاني و صنايع و معادن نيز اعالم داشتند كـه طـرح واگـذاري        

قشرهاي آسـيـب   ” كارت هاي اعبتاري بايد شامل كارمندان و همه 
باشد. اينك با گذشت نزديك به يك سال و آغاز برنامه آزاد    “  پذير

سازي اقتصادي، وزير كار دولت كودتا حاضر به پاسخ به اين پرسش 
كه چرا وعده واگذاري كارت هاي اعتباري خريد كارگران عـمـلـي    

دي مـاه، در     18نشده، طفره مي رود. دراين زمينه خبرگزاري مهر،  
كارت اعتباري كارگران نيـامـده بـه      ” گزارشي خاطر نشان ساخت:  

بايگاني رفت. عدم اجراي مصوبه شوراي عالي اشتغال در واگـذاري   
ميليون توماني به كارگران پس از گذشت  5/1كارت اعتباري خريد 

ماه از آغاز اجراي آن موجب درخواسـت نـمـايـنـدگـان          6بيش از 
كارگران براي نشست مشترك با وزير كار براي حل اين مـوضـوع     

 “شده است.
هر چند اجراي طـرح كـارت     ”در ادامه اين گزارش تصريح شده: 

اعتباري خريد براي كارمندان وزارتخانه ها به وزارت بـازرگـانـي        
سپرده شده (كارمندان نيز تاكنون اين كارت را دريافت نكرده انـد)     

ماه از مطرح شدن آن،    6ولي در مورد كارگران، با گذشت بيش از 
ماه تا پايان سال  2هنوز به جايي نرسيده است. تاكنون كه كمتر از  

 “باقي مانده، هيچ اقدامي دراين خصوص صورت نپذيرفته است.
وعده واگذاري كارت اعتباري به كارگران براي حفظ قدرت خريد 
آنها همچون ديگر شعارها و وعده هاي دولت ضد مـلـي كـودتـا،       
اقدامي صرفا عوام فريبانه تلقي مي گردد. با گذشت ماه ها از طـرح   
اين مساله تاكنون كوچك ترين عملي براي اجـراي آن صـورت         
نگرفته و مسئوالن وزارت كار و امور اجتماعي حاضر به پاسخگويي 
نيستند. با توجه به سياست رسمي دولت و بـرنـامـه آزاد سـازي            
اقتصادي، اجراي واگذاري كارت اعتباري حتي در سال آينده نـيـز     
بعيد به نظر مي رسد، زيرا با حذف يارانه ها يگانه سياست دولت كه 
از سوي وزارت بازرگاني اعمال مي شود، واردات انبوه كـاالهـا و       
ذخيره سازي آنها تا مدت معيني است. كارت اعتباري زمانـي مـي      
تواند صورت واقعيت به خود بگيرد كه بر پايه يك تصميم مشخص 
و رسمي ابالغ و به عنوان كمك هزينه يي در كنار دستمزدهـا بـه     
رسميت شناخته شود. زماني كه دولت حتي در پرداخت بن كارگري  
سنگ اندازي مي كند و تعاوني هاي مصرف كارگري فاقد كمتريـن  
تحرك بوده و در حالت تعطيلي بسر مي برند، چگونه مي توان بـه    
موضوع واگذاري كارت اعتباري كارگران براي حفظ قدرت خـريـد     

 زحمتكشان اميد داشت؟
 

 در هياهوها مگرد
 اي مؤمن

 كه معجزه پيامبر عصر ما
 خاموشي است و كار

        . . . . 
هـنـگـام    ” [ برگرفته از شعر بلنـد     

سروده سياوش كسرايي]                                                                                “ هنگامه ها
 

كوشنده مطبوعات مردمي، هنرمند 
و روشنگر اجتماعي و سياسي، رفيـق  
بيژن همتي از ميان رخت بر بسـت.    

در شهر سـيـاهـكـل      1330بيژن در 
متولد شد. او بـا وجـود نـاتـوانـي             
مادرزادي، با همت و اراده يي واال به 
تحصيل پرداخت و سپس بـه هـنـر      

بـه     1379نقاشي روي آورد. او در      
عضويت شوراي نويسندگان و هنرمندان در آمد و به دنبال آن نمايشگاهي با يـاري  

خورشيدي بـه   60اعضاي شورا در رشت برگزار كرد. پس از سفر به فرانسه در دهه  
منظور معالجه، در نمايشگاه بين المللي معلوالن در پاريس شركت كرد و موفق بـه    

 كسب ديپلم هنري از آنجا شد.
بود. زنده ياد بيژن به مـنـظـور     “  صداي مردم” رفيق بيژن مؤسس سايت مستقل 

روشنگري و اشاعه مقاله ها، تحليل ها، و آثار ترجمه اي  و ارائه آن ها در سـايـت     
خود همواره در تالش بود. او از نويسندگان و مترجماني كه در آثار خود جهت گيري  
مردمي داشتند دعوت به همكاري و تشويق به كار مي كرد. او در كار مـداوم بـه        
هدف بازتابيدن وضعيت توده هاي زحمت و جنبش مردمي ميهن دمي درنگ نمـي  

 كرد.
درگذشت رفيق بيژن را به خانواده، همكاران و مبارزان راه توده هـاي زحـمـت        

 تسليت مي گوييم. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

 در رثاي رفيق بيژن همتي
 اما جاني ماالمال از شور و تالشبضاعت جسماني اندك،  

 بدرود رفيق مختار باني
 

باخبر شديم كه سروان مهندس مختار باني سعيد از رفقاي سازمان نظامي حـزب  
دي ماه و بدنبال بيـمـاري طـوالنـي در يـكـي از                30توده ايران روز پنجشنبه 

مرداد بهـمـراه    28رفيق مختار باني بعد از كودتاي   بيمارستانهاي تهران فوت كرد. 
هـاي     ديگر همرزمان خود دستگير شده و به اعدام محكوم گرديد و بر اثـر تـالش    

سـال   8بعد از  نيروهاي مترقي جهاني اعدام وي و برخي از رفقا به ابد تبديل شد و 
 از زندان آزاد گرديد. 

نمود و تاپايان عـمـر      رفيق مختار باني هميشه از آرمانهاي انساني حزب دفاع مي
زندگي شرافتمندانه و تالشگري داشت. حزب فقدان اين رفيق را به خانواده محتـرم   

  و بستگانش ورفقا تسليت مي گويد.
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از اين شرايط و خواست عمومي براي تغييرات اساسي در سـمـت       
اجتماعي كشور و رهايي از وابستگي عميق رژيـم    -گيري اقتصادي

 به امپرياليسم بوده است. 
پديده يكسان ديگري كه در همه كشورهاي نامبرده مـي تـوان      

مشاهده كرد شيوه حكومت مداري عميقا استبدادي و ضد مـردمـي   
است كه بر اساس آن تمامي اهرم هاي سياست گذاري در دسـت    
گروه بسيار محدودي (ديكتاتور و نزديكان او) متمركز بوده و حقوق    
و آزادي هاي دموكراتيك توده هاي مردم با شـدت و خشـونـت          

 سركوب شده است.  
به عنوان نمونه در اوج قيام مردمي مردم تـونـس، بـن عـلـي،          
همچون تمامي ديكتاتورهاي ديگر ضمن اعتراف به شنيدن صـداي  

دي ماه، ضمـن قـبـول       23انقالب مردم، در سخنراني خود در روز 
اينكه در دور بعدي كانديداي رياست جمهوري نـخـواهـد شـد و         

 “ آتش بس” تضمين آزادي هاي سياسي و آزادي رسانه ها خواستار 
در مـورد    ،   من خواسته هاي مردم در مورد بيـكـاري   ”شد و گفت: 

خواسته هاي ضروري و خواسته هاي سياسي بـراي آزادي هـاي       
 “  بيشتر را درك مي كنم.

مسئله سركوب حقوق و آزادي هاي مردم در مصر نيز يـكـي از     
عناصر برانگيختن مردم در قيام بر ضد ديكتاتوري حاكم بوده است. 
جالب توجه است كه يكي از زمينه هاي رشد نارضايتي هاي سياسي 
در مصر انتخابات فرمايشي پارلماني مشابه انتخابات دوره پـيـش       
مجلس در ايران كه شوراي نگهبان هزاران تـن از نـامـزدهـاي           
انتخاباتي، از جمله بخش وسيعي از نامزدهاي دگرانديش و اصـالح  
طلب را از حضور در انتخابات محروم كرد، در تابستان سال گذشتـه  
بود. حزب كمونيست مصر در ارزيابي و بررسي همين زمينه هـا از     

نتايج نمايش مضحك انتخـابـات، درسـتـي       ” جمله اشاره مي كند:  
موضع حزب ما را تأييد كرد، كه در تابستان سال پيش، همـراه بـا     

، خواستـار  “ تجمع ملٌي براي تغيير” شماري از نيروهاي اپوزيسيون و 
تحريم انتخابات شد. در واقع، تسلط تقريباً مطلق حزب حـاكـم و        

سابقه نيروهاي اپوزيسيون در مجلس، مؤيد ايـن   رنگ بي حضور كم
ايم كه در آن ديكتاتوري كامل و  اي شده است كه ما وارد مرحله تازه
خوار اعـمـال      داران و مشتي فاسد و رشوه آشكار دار و دسته سرمايه

شود. اين ديكتاوري، با حمايت مستقيم نيروهاي سركـوبـگـر و        مي
هـاي     گرايي (پلوراليسم) محدود، رسانه   حكومت پليسي، همين جمع

محدود، و دموكراسي محدودي را هم كه وجود دارد از ميان خواهـد  
برد، و زمينه را براي برقراري يك روند حكومت موروثي يا تمـديـد   

 “ كند. طوالني مدت رياست جمهوري مبارك آماده مي
 

 اتحاد عمل نيروهاي اجتماعي در مصاف با ديكتاتوري
يكي از ويژگي هاي اعتراض هاي اخير مردم كشورهاي منطقـه،  
اتحاد و همبستگي گسترده نيروهاي اجتـمـاعـي در مصـاف بـا            
ديكتاتوري و خصوصاً نقش مهم و نيرومند جنبش طبقه كـارگـر و     

 زحمتكشان در اين مبارزات بوده است.
به عنوان نمونه تظاهرات پيروزمند مردم تونس برضد حكومت بن 

دي ماه از سوي اتحاديه عـمـومـي       24راه پيمايي روز جمعه علي 
نفر عضـو     300/000، كه بيش از “ يو.جي.جي.تي   ” كارگران تونس 

دارد، بود.  اين اتحاديه همچنين در اين روز يك اعتصاب نمـاديـن    
از آغـاز    “  يـو.جـي.جـي.تـي       ” دوساعته را در پايتخت سازمان داد.   

تظاهرات اعتراضي مردم در آذر ماه، از خواسته هاي جنبش حمايت 
كرده و اتحاديه هاي كارگري تونس را به شركت وسـيـع در آن         
تشويق كرد.  در مصر نيز طبقه كارگر اين كشور و نيروهاي سياسي  
آن نقش برجسته اي در بسيج عمومي و پيشبرد مبارزات تـوده اي    

ما در روزهاي اخير شاهد همبستگي كارگران با تظاهرات ايفا كردند. 
 “فوالدسازي”خياباني و از جمله اعتصاب نامحدود كارگران كارخانه 

اند كـه، تـا زمـان           در شهر سوئز بوديم. اين كارگران اعالم كرده 
جمهوري اين كشور، به اعتصـاب   ، رئيس“ حسني مبارك” سرنگوني 

خود ادامه خواهند داد. اتحاد عمل وسيع نيروهاي اجتماعي، وجـود     
نهاد هاي نيرومند مدني و همچنين جبهه هاي ضد استبـدادي بـا     
شركت طيف وسيعي از نيروهاي مترقي و آزادي خواه، در كنار طرح 

شعار هاي عيني مبارزاتي كه توجه خاصي به برطرف كردن بي عدالـتـي هـاي       ادامه خروش جنبش هاي مردمي منطقه ...
اقتصادي اجتماعي داشته و مدافع خواست توده هاي محروم است و همچـنـيـن    
شركت فعال طبقه كارگر و زحمتكشان در اين مبارزات بي شك نقش موثري در 
به ثمر رساندن جنبش هاي كنوني داشته است كه بايد مورد توجـه نـيـروهـاي       

 مترقي و آزادي خواه كشور ما قرار گيرد.
مبارزه كنوني مردم ما بر ضد رژيم استبداد واليي نيز حول محورهاي مختلـف  
اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه داراي تشابهات جالبي با جنـبـش هـاي      
مردمي منطقه است. مردم ما، امسال در حالي به استقبال سي و دومين سالگـرد   
-پيروزي انقالب بهمن مي روند كه بخش بزرگي از خواست هاي اقـتـصـادي     
اجتماعي اين انقالب، از جمله حركت به سمت عدالت اجتماعي تحقق نـيـافـت،    
آزادي پديد آمده بر ويرانه هاي رژيم ستم شاهي خيلي زود نابود شد و جاي خود 
را به حكومت قرون وسطايي واليت فقيه داد. ايران امروز كشوري است اسـيـر      
ديكتاتوري كه بخش بزرگي از شهروندان آن، حتي به اعتراف سران رژيـم، در      
فقر و محروميت بي سابقه دست و پا مي زنند و ناهنجاري هاي اجتماعي ناشـي  
از محروميت هاي اقتصادي در كشور بيداد مي كند. با وجود همه اين دشـواري     
ها و محروميت ها، رژيم با اتكا به سركوب خونين و خشن آزادي هاي فردي و   
اجتماعي توانسته است به حيات خود ادامه دهد. پراكندگي نيروهاي سياسي، نبود 
يك برنامه مبارزاتي كه منعكس كننده خواست هاي وسيع محرومان جامعه باشد 
(و نه تنها شعارهاي مقطعي گذرا همچون راي من كجاست)، نا پيگيري بـرخـي     
نيروهاي سياسي، خصوصا طيف هاي جدا شده از حاكميت و تـوهـم دربـاره          

اصل استبداد مطلقه در كنار پراكندگي مبارزات طبقه كارگر از   “   اصالح پذيري”
جمله ضعف هايي است كه جنبش مردمي ميهن ما در سال هاي اخير از آن رنج 

 برده است.
همان طور كه منطقه خاورميانه دوران سرنوشت سازي را از سر مي گـذرانـد،   
ميهن ما نيز با وجود ظاهر آرام فضاي سياسي دوران پر تنش و پر تـحـولـي را      
پيش رو دارد. از يك سو تحريم هاي اقتصادي و خطر مداخله كشورهاي خارجي 
ايران  را تهديد مي كند، و از طرف ديگر مردم با رژيمي سركوب گر رو در رويند 
كه كوچك ترين گام در راه دستيابي به ابتدايي ترين حقوق شان را با زنـدان و    
شكنجه و تبعيد و كشتار و اعدام جواب مي دهد.  در همين حال، حاكمان همين  
رژيم خون ريز بر سر غارت و چپاول سرمايه هاي ملي و متعلق به توده ها، بـه    
جان يكديگر افتاده اند.  رشد بيكاري و تعطيلي كارخانه ها، كه حتي به هنـگـام    
فعاليت شان به لحاظ توليد بي رمق بودند، اعمال سياست هاي نـو لـيـبـرالـي          

“ هدفمند كردن يـارانـه هـا       ” اقتصادي، خصوصي سازي لجام گسيخته و طرح 
وضعيت بسيار اسفباري را به وجود آورده است كه انفجار اجتماعي مي تواند يكي 
از پيامدهاي محتمل آن باشد. در طول ساليان گذشته و اخير جنبش نـيـرومـنـد      
زنان و جنبش دليرانه دانشجويي مقاومت هاي تحسين برانگيزي را در صـحـنـه    
سياسي ايران به ثبت رسانده اند كه هم اكنون نيز در حال جـريـان اسـت. مـا          
معتقديم كه، جنبش زحمتكشان و كارگران در شرايط فعلي آمادگي آن را دارد كه 
در صورت بسيج و سازمانگري برنامه ريزي شده نقش موثر تري را در حـوادث    

 كشور ايفاء كند.
حزب ما همواره بر اين اعتقاد بوده است كه بايد از هر روزنه اي  كه حتي در   
چارچوب رژيم قرون وسطايي وجود دارد براي امر پيشبرد جنبش مردمي بـهـره     
جست. ما همچنان ضمن پايبندي به اين نظريه بر اين امر نيز پا مي فشاريم كه  

نشان داده است كـه اصـالحـات         1376تجربه تاريخي اخير ميهن ما از خرداد 
بنيادين، دموكراتيك و پايدار در چارچوب رژيم واليت فقيه امكان پذير نيـسـت.   
آنچه مسلم است اين است كه سران رژيم خوب مي دانند كه جنبش اعتـراضـي   

، به ميدان آمد، بـا    1388خرداد ماه  22توده ها كه در فرداي كودتاي انتخاباتي 
وجود سركوب خشن و خونين همچنان به حيات نيرومند خود ادامه مي دهـد و    
منتظر فرصتي است تا دوباره استبداد حاكم بر ميهن ما را به شكلي مستقيم بـه    
چالش كشد. از اين روست كه خامنه اي و سران رژيم مصمم اند كه اجازه ندهند 
تا جنبش اعتراضي و آزادي خواهانه مردم ما در اعتراض به كودتاي نـظـامـيـان     
دوباره از زير خاكستر عقب نشيني ها ناگزير اوج تازه اي بگيرد و ادامه حـيـات     
رژيم را با دشواري رو به رو كند. مبارزات ميليوني توده ها در يك سال و نـيـم      
گذشته، حاوي تجربيات گرانبهايي در زمينه يافتن راه كارهاي كوتاه و دراز مدت 

 مناسب مبارزاتي بر ضد رژيم واليت فقيه بوده است. 
طوفان نيرومند مبارزات مردمي كه منطقه خاورميانه را درهم مي نوردد، آژيـر  
هشدار جدي يي براي همه حكومت هاي استبدادي و ضد مردمي و پـيـام آور       
نيرومندي اتحاد عمل توده ها در مصاف با ديكتاتوري است. درس هاي اين قيام 
هاي مردمي و نقش برجسته كارگران و زحمتكشان در اتحاد با ساير نيـروهـاي   
اجتماعي و عملكرد وحدت طلبانه نيروهاي مترقـي و آزادي خـواه تـجـربـه              

 ارزشمندي است كه همه ما بايد از آن بياموزيم.   
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.  شفاف سازي و پاسخگو بودن  تمام  بخش عمومي و دولت مركزي، كه وظيفه  1  
اجتماعي و ايجاد منابع مالي به منظـور   -محوري برنامه ريزي كالن  توسعه اقتصادي 

سرمايه گذاري كالن را بر عهده خواهـد داشـت. انـهـدام سـرمـايـه داري اداري                   
 ( بوروكراتيك) كمترين اقدام در اين راستا است؛

. بكار گيري سرمايه هاي خصوصي درجهت توسعه و رشد كشور، و نه بـرعـكـس.     2
قدم اول در اينجا تجزيه كانون هاي تمركز سرمايه خصوصي كالن (سپاه، بيـت ولـي      
فقيه و تجار كالن) و تغيير جهت دادن سرمايه هاي غير توليدي به سوي فعاليت هـاي    
توليديِ ارزش افزا است. به عبارت ديگر، كوچك سازي و تعديل نقش فعاليـت هـاي      
وارداتي به عامل تكميل كننده بخش توليدي در برآورده كردن  احتياجـات مصـرفـي      
جامعه با شرط قيمت پايين، و در كنار آن، رعايت اكيد قانون هاي  مالياتي و  گمركـي  

 در حفاظت و گسترش توليد ملي ؛ 
.  شفاف سازي فعاليت هاي سرمايه هاي خصوصي با ايجاد نهادهاي قانوني موثر و 3

پاسخگو در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادي و مخصوصا تقلب هاي مالياتي. هدف در  
اينجا تحميل ماليات هاي كمرشكن به تمامي بخش خصوصي  نيست، بلكه ايجاد آن   
چنان سازوكاري (مكانيسمي) است كه بر پايه آن بتوان فعاليـت و رقـابـت بـخـش              
خصوصي را شفاف كرده و از سوداگري آن  بر پايه رانت خواري و اعمال فشار تنزلي بر 
ارزش  نيروي كار قاطعانه جلوگيري كرد. واضح است كه  تضمين فعاليت كامـال آزاد     
سنديكايي اهرم ديگري ست كه در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان وارتقاء  كمي و 
كيفي نيروي كار عمل خواهد كرد، يا به عبارت ديگر، امكان رقابت سرمايه ها در بـازار  
فقط بر پايه ارزش افزايي از طريق تحول فن آوري مجاز خواهد بود و نه از طريق تنزل 

 درآمد زحمتكشان و تخريب محيط زيست ؛
 -در حكم  پشتوانه اصلي هزينه هاي دولت   –. جايگزين كردن در آمد نفت و گاز  4

با در آمد حاصل از تدوين و اجراي دقيق نظام مالياتي موثر، اختصاص دادن  بـخـش     
عمده درآمد نفت و گاز به نوسازي ساختارهاي راهبردي (استراتژيك) كشـور مـانـنـد:         

 ترابري، ارتباطات و فن آوري اطالعاتي، بهداشت و آموزش؛
خصوصي و تعاوني از  -.  رونق دادن به فعاليتهاي ارزش افزاي بخش هاي دولتي  5

طريق اعطاي وام و امتيازات مالياتي در تسهيل كسب و كاربرد  فن آوري پيشرفتـه و    
 استفاده از منابع سرشار انساني و طبيعي كشور؛

ومـديـريـت    “  صندوق هاي ثروت ملي” . اختصاص دادن  بخشي از در آمد نفت به  6
حرفه اي اين ابزار در جهت ايجاد ثبات اقتصادي در برابر بي ثباتي و تـعـرض هـاي        
سرمايه داري جهاني. در اينجا تجربه برخي كشور هاي داراي منابع سرشار طبيعـي در     

قابل توجه است. هدف در اينجا اعمال هـر     “   ن. س. ف  ” -“ صندوق ياري ملي” ايجاد 
چه بيشتر نظارت، و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمايه داري جهـانـي در     

 جهت سياست هاي مترقي بين المللي و حفاظت از منافع ملي است؛    
. تغيير بنيادي در قانون هاي  ارضي با سهيم كردن مستقيم دهقان در مالكيـت و     7

سود حاصل از آن، باال بردن انگيزه كار توليدي ارزش افزا، توزيع عادالنـه ثـروت در       
راستاي برنامه ملي با هدف راهبردي (استراتژيك) كاهش واردات غذايي  و اعتدال در     
وابستگي كشور به بازار جهاني. منافع زحمتكشان شهر و روستا  و همين طور امـنـيـت     
ملي كشورمان ايجاب مي كند كه يك بار و براي هميشه مسئله زمين داران كالن بنـا  

 حل شود؛ “ زمين از آن كسي است كه بر آن كار توليدي مي كند” بر اصل منصفانه 
. تدوين و اجراي دقيق قانون كار مطابق موازين بين المللي در چارچوب فعـالـيـت     8

صنفي مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل هـا در امـور         
 تصميم گيري و اجرايي شركت هاي بزرگ خصوصي و  نهادهاي بخش عمومي؛

“  كار فـكـري  ” . گسترش فعاليت هاي اقتصادي و توليد كاال ها و خدمات مبتني بر  9
با قابليت صدور به  خارج و عرضه در بازارداخلي. در اين عرصه، تجربه كشـور هـاي        
ديگر نشان مي دهد كه  مشاركت بخش دولتي و خصوصي، مخصوصا سرمايـه هـاي     
توليدي خارجي (با تأكيد بر انتقال فن آوري و مديريت مدبر) مي تواند تركيب موثري را 

 ارائه دهد؛
. ارزيابي دائمي موقعيت و توان اقتصادي كشور به قصد پيوستن به نـهـادهـا و         10

عهدنامه هاي منطقه اي و جهاني مبتني بر همكاري عادالنه و رعايت منافع ملي، كـه  
 مي توانند چارچوب الزم براي گسترش بازرگاني كشور فراهم آورد؛

. جذب سرمايه خارجي فقط به منظور باال بردن توان توليدات و امر تسهيل انتقال  11
 فن آوري پيشرفته و  قانونگذاري الزم در راستاي جلوگيري از فرار سرمايه هاي كالن؛

.  تشويق فعاليت  سرمايه هاي كوچك درسطح روستاها براي ارضاء احتـيـاجـات     12
 محلي  با در اختيار گذاشتن وام، فن آوري، شبكه ارتباطات و آموزش. 

آرزو هـاي    ” شايان توجه است كه بسياري از نكات در سرفصل هاي باال،  شامـل    
به دليـل    57مردم كشورمان است كه از دوران انقالب هاي مشروطه و بهمن “  ديرينه

“ آرزوي ديرينه” استبداد سلطنتي و واليتي برآورده نشده اند. جنبش مردمي در مبارزه با 
نوليبرالي ضد دموكراتيك ولي فقيه، بايد بتواند با ارائه بديل اقتصادي، قشرهاي مختلف 
زحمتكشان و توليد كنندگان ملي را به سوي مبارزه در راه تغييرات به هم پـيـوسـتـه       

اجتماعي بسيج كند. اين تنها راه به جلو در ايجاد اتحـاد هـاي        –اقتصادي   –سياسي 
 وسيع سياسي و مبارزه با ديكتاتوري حاكم است.    

حادثه يي كه ژرفاي بي قانوني در حق   ادامه جنبش مردمي، لزوم   ...
 كارگران را آشكار ساخت

بــــــي 
ــي   ــون ــان ق
درحــــــق 
ــران   ــارگ ك
اين بار در   
ــه  كــارخــان
ــاي  هـــــ
ــدي   ــي ــول ت
ايــــــران 
خـــــودرو 
ــه    ــع ــاج ف
آفريـد. بـا      

حادثه مرگبار برخورد كاميون با ايستگاه سرويس كارگران، در يك 
روز تعطيل، چهار كارگر جان خود را از دست دادند و عده يي نيـز  
به سختي مجروح شدند.  مرگ دلخراش كارگران  بي پناهي كـه   
براي تامين معاش خانواده هاي شان به اجبار تن به اضافه كاري 
غير قانوني در يك روز تعطيل داده بـودنـد، خشـم واعـتـراض          

 كارگران وزحمتكشان سراسر كشور را برانگيخته است. 
اين حادثه مرگبار بار ديگر اوج بي قانوني درحق زحمتـكـشـان    
كشور را آشكار ساخت. كارگران ايران خودرو به اجبـار مشـغـول       
اضافه كاري بودند. نكته پراهميت اينجاست كه در كارخانه هـاي   
صنعتي ايران خودرو هيچ تشكل صنفي كارگري اجازه فعـالـيـت    
ندارد و مديريت اين مجتمع عظيم صنعتي با حمايت دولت ضـد    
ملي احمدي نژاد وضعيت فوق العاده دهشتناكي را در مـحـيـط        
كارخانه از سوي حراست و بسيج ايجاد كرده است، چنانكه حتـي  
مطابق قانون كار فعلي هرگونه اضافه كاري در روزهاي تعطـيـل   
رسمي بايد با توافق كارگر و كارفرما صورت بگيرد، اما در كارخانه 
هاي ايران خودرو از اجرا و رعايت قانون كار وتوافق اثري نبوده و 
نيست. از مدت ها پيش فعاالن سنديكايي نسبت به كار اجـبـاري    
زير عنوان اضافه كاري در روزهاي تعطيل رسمـي هشـدار داده       
بودند، اينك درستي اين هشدار باش ها با وقوع حادثه مرگبار در   
ايران خودرو به اثبات رسيد. در كارخانه هاي ايران خـودرو مـي      
توان ماهيت و سرشت سرمايه داري معيوب و سوداگر ايـران را      
بازشناخت. مطابق قانون كار، كارفرما از جمله مـديـريـت ايـران        
خودرو، نمي تواند بدون پيمان دستجمعي معتبر براي كـارگـران     

ساعت اضافه كاري تعيين كند، اما اصوال عـمـل بـه         2بيش از 
چنين قوانيني درايران خودرو و ديگر واحدهاي صنعتي وخدماتـي  
كشور ناديده گرفته مي شوند و پايمال مـي گـردنـد. مـنـطـق            
سوداگري و سودجويي اليه هاي سرمايه داري انگلي كشـور در      
چارچوب روابط كارگر و كارفرما و اصول حاكم بـر بـازار كـار          
جمهوري اسالمي آشكارا خود را براثر وقوع حادثه دلخراش ايران 
خود رو نشان مي دهد. افزايش اضافه كاري هاي اجـبـاري در        
واحدهاي صنعتي بزرگ نظير ايران خودرو از زمان آغاز طرح ضد 
مردمي آزاد سازي اقتصادي وحذف يارانه ها به يك روند تبـديـل   
شده است. كالن سرمايه داران براي حفظ رقابت محصوالت خود  
در شرايط آزاد سازي اقتصادي، خصوصا حذف يارانه  حامل هاي 
انرژي وسوخت، با پشتيباني دولت ضد ملي كودتا، كارگران را بـه  
كار بيشتر و دستمزد كمتر وادار مي سازند. اين امر اكنون به شيوه  
رايج در كشور بدل گرديده و كارگران جان باخته ايران خودرو نيز 
 به همين علت مجبور به اضافه كاري در يك روز تعطيل بودند. 
حزب ما ضمن همدردي و تسليت به كارگران ايران خـودرو و    
خانواده هاي جان باختگان وحمايت از خواست سـنـديـكـاهـاي        
كارگري براي معرفي و مجازات عامالن اين حادثه مـرگـبـار در      
كارخانه ايران خودرو، و همچنين پشتيباني از  تحصن و اعتـراض  
هاي كارگران، خواستار افشاي سياست ضد كارگري رژيم واليت 
فقيه در خصوص پايمال ساختن حقوق بديهي و شناخـتـه شـده      
زحمتكشان است. حادثه ايران خودرو نمايانگر بي قانوني حاكم بر  
زندگي زحمتكشان بوده و شرايط  ناگوار و غير انساني كنونـي را    

 نشان مي دهد.
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 ادامه مصاحبه با رفيق دكتر مظهر حيدر ...

ويژه براي ما مهم و نگران كننده است. وجود منابع معـدنـي     بلوچستان ايران است، به
غني در اين منطقه، و خواست عادالنه مردم براي بهره بردن از بخشي از درآمد ناشـي  
از اين ثروت طبيعي، پاسخي نگرفته است جز كشتارهاي گسترده و سركوب مردم. آيا  

شـود؟ آيـنـده         در پاكستان نگراني از گسترش شعار جدايي بلوچستان احساس مي
 كنيد؟ رخدادهاي سياسي در بلوچستان پاكستان را چگونه ارزيابي مي

ميليون نفر است. به دلـيـل       4/5ترين استان پاكستان است، ولي جمعيت آن فقط  بلوچستان وسيع -ج
شود. با احتساب جمعيت و ثروت نسبي   ترين استان كشور محسوب مي وجود منابع طبيعي، بلوچستان غني

بايست رقمي مشابه با آنچه در عـربسـتـان         موجود در اين استان، درآمد سرانه هر نفر در اين استان مي
سعودي و كشورهاي خليج فارس است، برابر باشد! اما مردم بلوچ حتي از آب و مواد خوراكي كافي نـيـز      

، تـوجـه مـحـافـل        2003مند نيستند. پس از كشف ذخاير بزرگ مس و طال در بلوچستان، در سال   بهره
امپرياليستي به اين منطقه جلب شد. ايجاد و توسعه بندر آزاد گوادر [بندري در حال توسعـه در جـنـوب          

نـامـه     –بلوچستان و كناره درياي عمان كه براي چند دهه آينده به عنوان بندر آزاد اعالم شده اسـت.       
ها دامن زد. برخورد منافع پاكستان، هندوستان، چين، اتحاديه اروپا و اياالت مـتـحـد      مردم.] نيز به رقابت  

هاي بلوچ از  آمريكا، كشور ما را به صحنه يك جنگ نهاني تبديل كرده است. از سوي ديگر، ناسيوناليست 
پشتيباني محافل قدرت در آمريكا و اروپا برخوردارند. يك بلوچستان مستقـل و بـرخـوردار از چـنـان               

هايي، مركز تهديد ديگري براي كشور ايران نيز خواهد بود. مردم پاكستان به شدت نگران اوضـاع    حمايت
 در بلوچستان اند.

ارزيابي شما از نقش و نفوذ جنبش طبقه كارگر، جنبـش چـپ، و جـنـبـش             -س
 سنديكايي در پاكستان چيست؟

از لحاظ تشكيالتي و سازماني، جنبش طبقه كارگر، چپ، و سنديكايي بسيار ضـعـيـف اسـت و            -ج
يك از دو مجلس پاكستان ندارد. سركوب دولتي از يك سو، و دسـت بـاال          گونه نمايندگي در هيچ  هيچ

ترين عامل هاي تأثيرگـذار   هاي نظامي از سوي ديگر، مهم داشتن عنصرهاي  ارتجاعي با پشتيباني ارگان
هاي  اند. دو تن از اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست پاكستان، شش تن از اعضاي كميته  بر اين وضع

هاي محلي حزب يا از سوي دولت يا به دست نيروهاي ارتجاعي كشته  ايالتي، و شماري از اعضاي كميته
اند. رفيق دكتر شفيق احمد، دبير كميته ايالتي و عضو كميته مركزي حزب، پس از سـوء قصـدهـاي       شده

خوا) مجبور به ترك كشور شـده    اش در ايالت مرزي شمال غربي (پختون  متعدد به جانش و سوزاندن خانه
است. خانواده او را در فشار گذاشتند تا او را به دادگاه اسالمي شريعة معرفي كنند، كه در نتيجه، خانواده او 
نيز مجبور به ترك كشور و درخواست پناهندگي از كشور ديگري شدند. باقي مانده اعضاي خـانـواده او        
همچنان در معرض تهديدهاي جدي و اذيت و آزار قرار دارند. سنديكاها نيز تا حـد زيـادي بـه دلـيـل             

انـد.     المللي پول است، تضـعـيـف شـده         هاي دولت كه متأثر از نفوذ بانك جهاني و صندوق بين سياست
ها و واحدهاي كار ممنوع شده است. با وجود اين،   هاست كه فعاليت سنديكايي در بسياري از سازمان مدت

هـاي صـنـفـي و          شان به طور عمده پيرامون خواست هنوز سنديكاهايي هستند كه فعالند، اگرچه فعاليت
شـان،   اقتصادي است و كمتر محتواي سياسي و ايدئولوژيك دارد. نيروهاي چپ، به رغم ضعف تشكيالتي 

هـاي     هاي مردم پاكستان دارند چنانكه اگر فرصت و امكان انتخاب نمايـنـده   نفوذ بسيار زيادي بين توده
 شان به آنان داده شود، هرگز اسالم گرايان را ترجيح نخواهند داد. واقعي
خواه عمده فعال در پاكستان توضيح مختصري دهيد.  لطفاً درباره نيروهاي ترقي -س

 ويژه، كدامند؟ محورهاي كليدي مبارزه چپ به طور كلي، و حزب كمونيست پاكستان به
هـا،   طيف نيروهاي چپ در پاكستان به طور عمده متشكل از سه گرايش است: سوسيال دموكرات  -ج

هايش بـر     ترين تشكيالتي است كه فعاليت ها. حزب كمونيست پاكستان عمده  ها، و لنينيست تروتسكيست
هاي سنتّي هم اگرچه ديگر به آن صـورت قـديـم       لنينيسم قرار دارد. مائوئيست  -پايه نظري ماركسيسم 

كنند. چپ، به   هاي متفاوتي فعاليت مي هاي مشابه هستند كه با نام وجود ندارند، اما چندين گروه با گرايش
طور كلي، و حزب كمونيست پاكستان به ويژه ، در راه جلوگيري از خطر تصاحب قدرت از سـوي اسـالم     

ديده  زده و ياري رساندن به مردم آسيب كنند. بازسازي منطقه هاي سيل  گرايان مقاومت زيادي كرده و مي
 هاي نيروهاي چپ در پاكستان است. از ديگر اولويت

 
ويژه اعضا و هواداران حزب تـوده   خواه ايران و به آيا پيامي براي نيروهاي ترقي -س

 ايران داريد؟
رو اند كه مردم ايران در آستانه انقالب ايران در سـال   امروزه مردم پاكستان با همان تهديدي روبه -ج
هاي مردم ايران در يك جامعه بسته كـه     رو بودند. ما از دشواري  ] با آن روبه 1357[انقالب بهمن   1979

خوبي آگاهيم. مسئوليت پيكار در راه رهـايـي از چـنـگـال                  حتي نفس كشيدن در آن دشوار است، به
باكانه با تهديدهاي امپرياليستي به عهده خود مـردم     گرايان مذهبي و رو در رويي جدي و مقابله بي سنت

ويژه نيروهايي مثل حزب توده ايران است. حزب كمونيست پاكستان براي همبستگي متقابل بـا    ايران و به
هاي مبارزه شـمـا و      ويژه حزب توده ايران، احترام و ارزش زيادي قائل است. ما دشواري  مردم ايران، و به

دانيم. هرگاه هر   كنيم. ما مبارزه دشوار شما را جزئي از مبارزه خود مي  هاي شما را كامالً درك مي فداكاري
گونه كمكي الزم باشد، دست ياري حزب كمونيست پاكستان هميشه به سوي شما دراز است. مـا بـراي      

هاي حزب  حزب توده ايران صميمانه آرزوي موفقيت در پيكار دراز مدتش داريم، و اميدواريم كه فداكاري
سابقه از سوي رژيم بنـيـادگـراي     رحمانه و بي ها سركوب بي هايي كه داده است، پس از دهه شما و قرباني

 هاي زحمتكش ايران به بار آورد. اسالمي ايران، ثمره مطلوب را براي توده
هـاي   بسيار سپاسگزارم كه اين فرصت گرانبها را در اختيارم گذاشتيد تا بتوانم برخي از مسائل و موضوع

پراهميت جاري را از طريق ارگان مركزي حزب شما با دوستان و رفقا و زحمتكشان ايـرانـي در مـيـان         
 بگذارم. با اميد به ادامه تبادل نظرهاي بيشتر در آينده!

دادگـاه     15مورد حمله قرار گرفتند. شعـبـه      
دي ماه، بهنام ابراهيم  12انقالب اسالمي روز 

زاده را به بيست سال زندان محـكـوم كـرد.      
وي فعاليت سنديكايي بود. به فاصـلـه    “  جرم” 

كوتاهي رييس هيات مـديـره سـنـديـكـاي           
كارگران نيشكر هفت تپه روانه زندان شد و در 
اقدامي ديگر يكي از فعاالن كارگري در روز     

دي ماه در منزل خود بازداشت و به زندان  15
 انتقال يافت. 

نسرين ستوده، وكيل مـدافـع زنـدانـيـان          
سياسي، نيز در يك اقدام حساب شده از سوي 

سـال     20كودتاچيان، در دادگاه بـدوي بـه       
محروميت از فعاليـت بـه عـنـوان وكـيـل             

سال ممنوعـيـت خـروج از         20دادگستري و 
سال زندان مـحـكـوم گـرديـد.           11كشور و 

همچنين رسانه هاي همگاني خبر دادند كـه،    
همه چهارده زنداني سياسي كه نامه معروف به 

تبليـغ  ” چهارده نفر را امضاء كرده اند، به اتهام 
به دادگـاه    “  عليه نظام از طريق نوشتن بيانيه

فراخوانده شده و محاكـمـه خـواهـنـد شـد.           
دي ماه، گزارش داده بود:  20خبرگزاري هرانا، 

مسئوالن زندان اوين با تاكيد بر اين نكته به ” 
زندانيان يادآور شده اند كه تـك تـك ايـن        
زندانيان را به جرم امضاي بيانيه و انتشـار آن    
محاكمه خواهند كرد، حتي اگر اين زندانـيـان   
اكنون آزاد شده باشند ... بازپرس شعبه پـنـج        
دادسراي اوين ... به كيوان صميمي (روزنـامـه      
نگار، فعال سياسي و يكي از چهـارده امضـاء     
كننده نامه) گفته است كه براي همـه امضـاء      
كنندگان بيانيه حكم زندان صادر مي كنـد ...      
افزايش فشارها براي زندانياني كه بيانيه و يـا    
نامه مي نويسند به اين دليل است كه از ايـن    
پس كسي از درون زندان بيانيه و يا نامه بـه    

دامنه و ابعاد بي قـانـونـي و        “ بيرون نفرستد.
محاكمات فرمايشي، اعدام هاي وحشيانـه در    
هفته هاي اخير گسترش يـافـت. كـمـيـتـه          

دي    24دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي،   
ماه، استمداد دو زنـدانـي سـيـاسـي زنـدان           
گوهردشت را كه به اعدام در مال عام محكوم 
شده اند بازتاب داد. به گزارش اين كـمـيـتـه:      

لقمان مرادي و زانيار مرادي، زندانيان سياسي ”
الم كردند كـه  محكوم به اعدام درمال عام ... اع   

كليه اعترافات اخذ شده درارتباط با فعاليت مسلحانه 
آنها و قتل فرزند امام جمعه مريوان درسال گذشتـه  
تحت شكنجه صورت گرفته و آنها هيچ دخـالـتـي      

دادگاه انـقـالب    15دراين اقدام نداشته اند ... شعبه    
دي ماه اعالم كرده  7اسالمي تهران روز سه شنبه 

بود كه زانيار مرادي و لقمان مـرادي بـه اتـهـام         
به اعـدام در مـال       “  مفسدفي االرض”و “ محاربه”

 “ عام محكوم شده اند.
اين اخبار در حالي انتشار مي يابد كه ده ها تـن    
در زندان هاي مختلف كشور از جمله مشهد، اروميه 
و تهران به اتهامات گوناگون اعدام شده اند. حـزب   
توده ايران ضمن محكوم كردن اين دور تـازه از        
خشونت و سركوب بر ضد نيروهاي دگر انـديـش     
تمامي نيروهاي مترقي و آزادي خواه جهان را بـه    

 اعتراض بر ضد اين جنايات فرا مي خواند.
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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در هندوستان به دنيا آمـد و پـس از          1943رفيق مظهر حيدر در سال 
تقسيم هندوستان و جدا شدن كشور پاكستان از آن بر پايه اصول مذهـبـيِ   

اش بـه       به همراه خانـواده  1947مسلمانان ساكن هندوستان، در ماه اوت 
پاكستان مهاجرت كرد. خانواده او در كراچي سكنا گزيد و او نيز در هـمـان    

وارد    1963اش را به پايان برد. در سـال      شهر تحصيالت مقدماتي و عالي
از فعاليت در سازمان دانشجويي حزب كمونيست پاكستان شد. در آن زمان   

هـاي   فعاليت حزب كمونيست پاكستان و تمامي سازمان ممنوع اعالم شدن
سال مي گذشت. هنگامي كه در دانشـگـاه         9آن از سوي دولت پاكستان 

دانشجوي پزشكي و جراحي بـود، دبـيـر واحـد         دركراچي   ”داو“پزشكي 
بـه   1966در آن دانشگاه شد. او در سال   “ فدراسيون سراسري دانشجويان” 

التحصيـل   از دانشگاه فارغ 1969عضويت حزب كمونيست درآمد و در سال 
) مدت كوتاهي در ايـران، در     1356(   1977شد. رفيق مظهر حيدر در سال  

شهر دماوند، در مقام  پزشك كار كرد، و سپس به پاكستان بازگشت و در     
 وزارت بهداشت و درمان به خدمت مشغول شد.

به عضويت كميته مركزي و دبيرخانه مركـزي  2002رفيق حيدر در سال  
) 1389(خرداد  ماه     2010حزب كمونيست پاكستان انتخاب شد و از ژوئن 

المللي حزب كمونيست پاكستان را بر عـهـده گـرفـت.        مسئوليت شعبه بين
هم “  انجمن نويسندگان مترقي” عالوه بر اين، او عضو فعال هيأت تحريريه 

 هست.
يـي بـا      اخيراً مصاحبه  “ نامه مردم” در ارتباط با اوضاع بحراني پاكستان، 

 خوانيد. رفيق مظهر حيدر انجام داد كه  آن  را  در زير مي
و تظاهرات پـر سـر و صـداي          “  سلمان تأثير” قتل  -س

نيروهاي اسالم گراي پاكستان در حمايت از قاتل او و قانـون  
جزاي كفّار، از نفوذ هولناك و نگران كننده نيروهاي ارتجاعـي  
در كشور پاكستان حكايت دارد. چه عواملي موجب شده است  
كه نيروهاي اسالمي چنين نفوذي در حيات سياسي پاكستـان  

 داشته باشند؟
محمدعلي جناح، بنيادگذار پاكستان، خود معتقد به سكوالريسم بود.  -ج

با وجود اين، او از عامل مذهب براي گرد آوردن مسلمانان شـبـه جـزيـره       
هاي او در برابر مردم در  استفاده كرد. سخنراني  “ مسلم ليگ” هندوستان در 

  جريان كارزار تقسيم هندوستان و ايجاد كشور پاكستان برپايه مذهب، زمينه
مناسب را براي اسالم گرايان به وجود آورد تا پس از مرگ اوخواستار اجراي 
قوانين اسالمي در پاكستان شوند. متأسفانه رهبران سـيـاسـي پـاكسـتـان          

روي    اند كه در برابر پـيـش     هميشه، و به دليل منافع شخصي، ترجيح داده
نشيني كنند. در دوران جنگ سرد نيـز امـپـريـالـيـسـم            اسالم گراها عقب

كرد كه از احساسات مذهبي مردم  هاي متوالي پاكستان را تشويق مي دولت
به ضد جنبش جهاني كمونيستي استفاده كنند. پس از انقالب ثور[ جنـبـش   
افسران و سربازان هوادار حزب دمكراتيك خلق افغانستان و برآمـدن نـور     

] در افغانستان، سازمان جاسوسي آمريكا (سيـا) و        1357محمد تره كي در 
دهـي     هاي اطالعاتي پاكستان از عنصرهاي  مذهبي براي سازمـان  سازمان
به ضد انقالب افغانستان استفاده كردند. عامل هايي مـانـنـد       “  جهاد” يك 
نشيني مستمرّ رهبري سياسي كشور، توجه نظاميان و نهادهاي نظامي  عقب

هاي امپرياليستي در منطقه، همه  هاي خاص خود، و نقشه به منافع و اولويت
سابقه نيروهاي اسالم گرا  گيري بي و همه منجر به ايجاد زمينه رشد و قدرت

 در اين كشور شده است.
شود كه  غالباً از پاكستان به عنوان كشوري نام برده مي -س

زنـد.     در بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي دست و پا مـي 
هاي ويرانگر چند ماه پيش در كشور، فقـر، تـروريسـم،       سيل

ثباتي سيـاسـي، هـمـه        اي، و بي هرج و مرج در مناطق قبيله
نشانگر ناتواني دولت در حل و فصل مسائل و راه گشايي بـه    

هاي حـزب حـاكـم       منظور برطرف كردن آن ها است. ويژگي 
بينيد؟ به نظر شما چه عامل هاي  را چگونه مي “مردم پاكستان”

كليدي سبب شده است تا پاكستان، كه كشـوري امـروزي       
 روزانه اي بيفتد؟ است، به چنين وضعيت  ناگوار و تيره 

گيري وضعيت كنوني در پاكسـتـان مـؤثـر        عوامل متعددي در شكل -ج
هاي مبتني بر ايجاد و حفظ كشمكش در مرزهاي شرقي بـا   اند. سياست  بوده

هندوستان، و وجود يك وضعيت ناپايدار درازمدت در غرب پاكستان، كشـور  
ما را از همان آغاز به متحد اياالت متحد آمريكا تبديل كرد. در دوران جنگ  
سرد، پاكستان يكي از كشورهاي جبهه مقدم اين جـنـگ بـا كشـورهـاي          
سوسياليستي بود. همچنين، پاكستان در جنگ امپرياليستي بر ضد انـقـالب    
افغانستان فعاالنه شركت كرد، همان طور كه در حال حاضـر هـم در بـه          

توسعه يافتـه مـا بـار         شركت دارد. كشور كم  “ جنگ بر ضد ترور” اصطالح 
اي را بـه دوش         هاي نظامي و غيرنظامي پيشرفته هاي دم و دستگاه هزينه

درصد بودجه كشور صرف امور دفاعي و پـرداخـت        80دارد، به طوري كه 
تدريج كشور ما را در ورطـه مسـائـل         شود. بحران اقتصادي به  ها مي بدهي

اجتماعي متعددي فرو برده است كه منجر به افزايش جرم هاي گونـاگـون،   
هـاي     خواري شده است. وقوع فاجعه هاي طبيعي سـال   ويژه فساد و رشوه به

 هم به وخامت اوضاع دامن زد. 2010و  2005
ميالدي از سوي ذوالفقار علي بوتو  60حزب مردم پاكستان در اواخر دهه 

يـي در          گذاري شد. آقاي بوتو يك فرد ليبرال بود كه دانش گستـرده   پايه
هاي گوناگون علوم و سياست معاصر داشت. همو بود كه هـمـراه بـا        زمينه

دموكراسي و اسالم، شعار سوسياليسم را نيز در برنامه حزب گنجـانـد و از       
براي جلب حمايت اكثريت مردم به بهـتـريـن     “ نان، پوشاك، مسكن” شعار 

هـاي   نحو استفاده كرد. اكثر نيروهاي مائوئيست به كمپين او پيوستند و توده 
مردم نيز به مرور زمان او و حزب او را خيرخواه خود دانستند. او پس از بـه     

هاي بيمه، صنايع بزرگ و مؤسسات آموزشي  ها، شركت قدرت رسيدن، بانك
را ملي كرد. اما اين اقدام هاي او، ملي كردن به معناي واقعي نبود، بـلـكـه     
هـا   اداري (بوروكراتيزه) كردن اين مؤسسات بود. توليد كاهش يافت، سرمايه   

از كشور فرار كردند، و سطح كيفيت افت كرد. به دليل برخوردهاي اشرافـي   
ها شروع به بيرون رفتن از حزب او كردند و محبوبيت حـزب   او، سوسياليست

مسـاوات  “سرعت رو به كاهش گذاشت. اما حتي امروزه هم كه شـعـار         به
درصـد رأي       30جايگزين شعار سوسياليسم شده است، بيش از  ”محمدي

دهند. رهبري كنوني آن حـزب    دهندگان در انتخابات به حزب مردم رأي مي
هم سهم زيادي در كاهش محبوبيت حزب داشته  اسـت. اعضـاي حـزب         
بيشتر از بين مردمان معمولي متعلق به طبقات پايين و ميانـي، صـاحـبـان       

هاي فئـودال هسـتـنـد كـه           داران كوچك و اربابان و خان مشاغل، سرمايه
 كنند. هاي حزب را تنظيم و نظارت  مي سياست
هاي نيروهايي مـانـنـد       شناخت شما از هويت و برنامه -س

 “ جنبش متحـده قـومـي     ” ، و “ جماعت اسالمي” ، “مسلم ليگ”
 چيست؟ تفاوت اساسي آن ها در چيست؟

سه سازماني كه از آنها نام برديد، ماهيت طبقاتي، بـرنـامـه و خـط          -ج
كـه   “ مسلم ليگ” كلي متفاوتي با يكديگر دارند. پايگاه طبقاتي   هاي به مشي

هاي متعددي تقسيم شده است، پايگاه فئودالي است. دلـيـل     اكنون به شاخه
حمايت آن از يك ميهن جداگانه، تأمين و تضمين منافع طـبـقـه فـئـودال        
مسلمان هندوستان بوده است. در پي صنعتي شدن كشور، به تدريج صاحبان  

مسـلـم   ” صنايع كوچك نيز به صفوف اين سازمان پيوستند. رهبري كنوني    
به طور عمده برخاسته از ميان اين گروه است. اما اكثريت اعضاي آن   “ ليگ

از ميان اربابان فئودال، رؤساي قبيله ها، و پيروان و حاميان آن ها در طبقات 
پايين و ميانه اند. اين سازمان از لحاظ موضع هاي سياسي، راست مـيـانـه       

هاي نظامي، عنـصـرهـاي     بندي شود، كه در پي ائتالف با دسته محسوب مي
مذهبي، و كشورهاي امپرياليستي است تا از اين طريق بتوانـد مـوقـعـيـت        

 اش را تحكيم كند. سياسي

 مصاحبه با رفيق دكتر مظهر حيدر
مركزي حزب كمونيست  خانهعضو كميته مركزي و دبير

 المللي پاكستان، و مسئول شعبه بين
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اسالميسم  -اما، يك حزب مذهبي معتقد به پان “جماعت اسالمي”
هايي با عنصرها يي دارد كه اكـنـون در        است. اين سازمان شباهت 

كشور شما قدرت حكومتي را در دست دارند. ساختار تشكيالتـي آن     
شـان     هاي كمونيست دارد كه شمار اعضـاي    هايي با حزب مشابهت

اي دارند. اعضاي آن بيشتـر    اي گسترده محدود است، ولي پايگاه توده
هـاي     از بين طبقه متوسط، صاحبان مشاغل، و مذهبي ها در بخـش 

گوناگون جامعه هستند. در گذشته هميشه متحد نزديك سردمـداران   
 11نظامي پاكستان و كشورهاي امپرياليستي بوده است. اما پس از      

 -هاي فكـري پـان     سپتامبر، مثل بقيه اسالم گراهاي متعلق به نحله
 اسالميسم، تا حدي رنگ عوض كرده است.

نام داشت و    “جنبش مهاجر قومي”در آغاز  “جنبش متحده قومي”
مـردم  “به خواست و اراده نظاميان و براي مقابله با محبوبيت حزب   

در ايالت سند تشكيل شد. اين گروه كار خود را به صـورت    “ پاكستان
يك سازمان فاشيستي آغاز كرد كه اعضاي آن را به طـور عـمـده        

دادند كه از خاك هندوستان مهاجرت كرده و در      افرادي تشكيل مي
سند سفلي ساكن شده بودند. اين سازمان ائتالف خود را با نظامـيـان    
حفظ كرده، اما اخيراً از اياالت متحد آمريكا فاصله گرفته است. مدتي  

اش را به سراسر پاكستان گسترش  است كه سعي دارد پايگاه اجتماعي
تغييـر داده     “ جنبش متحده قومي” دهد، و حتي نام خودش را هم به 

است كه به معناي جنبش متحد ملي است؛ و به اين ترتيب، توانستـه  
هاي ديگر به غير از سـنـد نـيـز          است در ميان طبقه متوسط استان

هواداراني پيدا كند. روي كاغذ، برنامه اين سازمان يك برنامـه ضـد      
فئودالي است، اما چندان صادق و متعهد به اين كارپايـه بـه نـظـر         

شود،  هاي فاشيستي ديده مي آيد. در اين سازمان هنوز هم گرايش نمي
 اگرچه نسبت به گذشته تخفيف يافته است.

آي.اس.آي     –سازمان امنيت و اطالعات پاكستان  -س
 )ISI  (-  چقدر در بحران سياسي كنوني پاكستان نقش و

تأثير دارد؟ آيا صحت دارد كه اين سازمان تقريباً به طور 
و عنصرهاي القاعده  “ جماعت اسالمي” دربست زير نفوذ 

 است؟
ارتش و نظاميان پاكستان همواره نقش مهـمـي در تـاريـخ          -ج

اند. آقاي بوتو رسماً يك شاخه سياسي در   سياسي پاكستان بازي كرده
سازمان اطالعات و امنيت پاكستان ايجاد كرد تا حريف خود را زيـر    
نظر داشته باشد. از آن زمان تا كنون نفوذ و قدرت اين سازمـان بـه      

هاي معيني از    تدريج افزايش يافته است، به طوري كه امروزه عرصه
شوند، از    سياست پاكستان، قلمروي اختصاصي نظاميان محسوب مي

و  2007اي. پس از انتخابات سال   هاي خارجي و هسته جمله سياست
نـمـايـي و         ، قـدرت   “ مردم پاكستان“بر سر كار آمدن دولت حزب 

زورآزمايي يي ميان نظاميان و حزب مردم آغاز شد كه همچنان ادامه 
هاي مخـفـي و      دارد. حزب مردم كوشيد تا با كمك آمريكا، سازمان 

سرّي را زير نظارت غيرنظاميان درآورد. نظاميان نيز از سوي ديگر بـا   
ها و قوه قضاييه كوشيدند دولت را فلـج   استفاده از نفوذشان در رسانه

كنند. دولت غيرنظامي به هر ترتيب تا كنون بر سر كار باقي مـانـده      
هـاي مـورد        اند در همـه عـرصـه      است، اما نظاميان نيز موفق شده

شان دست باال را داشته باشند و نظارت خود را اعمال كـنـنـد.       توجه
، “ جنگ بر ضد ترور”براي نمونه، اكنون نظاميان در مسائل مربوط به 

هاي دفاعي، حـرف اول و       رابطه با هندوستان، افغانستان، و سياست
زنند. درست نيست فرض كنيم كه سازمان امنيت به طـور    آخر را مي

يا القاعده است، اما ايـن    “  جماعت اسالمي” دربست زير نفوذ و مهار 
درست است كه اين نهاد امنيتي و جاسوسي، با قدرت تمام از دستـور  

كـنـد.      كارهاي راهبردي سياسي و ايدئولوژيك آن ها پشتيباني مـي 
ارتش نيز به عنوان يك نهاد، منافع كالن اقتصادي خود را حـفـظ       

هايي را به منظور تضمين منافع سازماني و گروهـي   كند و سياست مي
كند. البته كه ارتش   تدوين مي -و نه خط و خطوط ايدئولوژيك -خود

هم يكدست نيست و عنصرهاي هوادار اسالم گراها و القاعده در بين 
همه كادرهاي آن وجود دارند، و هميشه اين امكان هست كـه ايـن     

 عنصرها بخواهند مهار امور را در دست خود بگيرند.
اي امپريـالـيـسـم      پاكستان هميشه متحد منطقه -س

هاي متـوالـي آن در        آمريكا محسوب شده است. دولت 
اش در افغانستـان و     مداخله آمريكا و متحدان ارتجاعي

نقشي  90سرنگون كردن دولت مترقي آن در اوايل دهه 

اند. تأثير بحران سياسي كنوني پـاكسـتـان را بـر             كليدي داشته
كشورهاي منطقه، بر منطقه آسياي جنوب غربي، و به طور كلـي، در    

 بينيد؟ پيرامون پاكستان چگونه مي
هاي نظامي كشـور بـه      وجه سياسي بحران كنوني، تمايل نظاميان و ارگان -ج

ها در افغانستان است تا بتوانند از آن ها نهايت سـود را     ها و ناآرامي ادامه كشمكش
ببرند، همان گونه كه از آغاز جنگ نهانيِ امپرياليستي پس از انـقـالب ثـور در            

خواهند نيروهاي اسالم گرا  اند. بخشي از نظاميان هستند كه مي  افغانستان سود برده
را بر ملت هر دو كشور افغانستان و پاكستان تحميل كنند. دار و دسته نظاميان، كار  

هاي گوناگـون   اند، و اسالم گرايان را از راه دولت غيرنظامي را به شدت مختل كرده
كنند. در صورت ادامه مقاومت غـيـرنـظـامـيـان در بـرابـر                 تشويق و تقويت مي

هاي نظاميان، احتمال اين خطر واقعي وجود دارد كه نظاميان بـراي بـه        طلبي جاه
دست گرفتن قدرت اقدام كنند.  اما آمريكا اين روند تحوالت را در راستاي منـافـع    

بيند، و هدفش اين است كه پس از برقراري نظم در افغانستان،  اش نمي گسترده آتي
اش باشد، خود را از ايـن     هاي آينده ها و طرح طور كه مناسب براي تحقق برنامه آن

ورطه بيرون بكشد. اگر ضرورتي به تصاحب قدرت توسط نظاميان پيدا نشود، آنگـاه   
تالش خواهند كرد از طريق برگزاري انتخابات مهندسي شده در سال جاري يا سال 
آينده، نيروهاي راستگرا را بر ملت پاكستان تحميل كنند. اين امر، همراه با ايـجـاد    

ترديد واكنش هندوسـتـان،    وضعيتي به سود منافع ارتش پاكستان در افغانستان ، بي
ايران و كشورهاي آسياي ميانه را به دنبال خواهد داشت. چين و عربسـتـان نـيـز        
ممكن است در حمايت از طرح جديد در اين ميانه درگير شوند. به ايـن تـرتـيـب،        

 آرامش در همه منطقه به هم خواهد خورد.
به نظر شما روابط ميان اياالت متحد آمريكا و پاكستان همان  -س

و    80هاي دهه    قدر اهميت راهبردي (استراتژيك) دارد كه در سال  
 داشت؟ هدف هاي اصلي استراتژي آمريكا در پاكستان كدامند؟ 90
، تغيـيـر زيـادي در روابـط           90و  80هاي دهه  ترديد در مقايسه با سال بي -ج

استراتژيك ميان آمريكا و پاكستان صورت گرفته است. انقالب ثور در افغـانسـتـان     
موجب همداستاني نيروهايي شد كه اشتراك منافع داشتند، اما با بـيـرون رفـتـن         

سپتامبر، پاكستـان   11نيروهاي شوروي، رابطه دو كشور دچار تغييراتي شد. پس از  
دوباره و به اجبار، متحد آمريكا شد، اگرچه منافع دو كشور همگرايي زيادي ندارنـد.  
نظاميان و ارتش پاكستان وضعيت را به سود خود چرخانـدنـد، و يـك جـريـان            

هـاي     ي به راه انداختند. تا همين امروز، رهبري ارتش پاكستان همه تالش “ جهاد” 
آمريكا براي موفقيت نظامي در افغانستان را با شكست مواجه كـرده اسـت. هـم         

در وزيرستان شمالي دور از دسـتـرس          “ جهادي” نظامي  هاي نيروهاي شبه پايگاه
ارتش پاكستان مانده است، و هم به آمريكا اجازه ورود به اين منطقه داده نشـده      

 اي است. است. سياست دوگانه نظاميان پاكستان اكنون رازِ فاش شده
تالش آمريكا بر اين است كه يك رژيم متمايل به خود در افغانستان برقرار كند، 

باني كردن ايران و چين، و نظارت بر منابع انـرژي     تا بتواند از آن منطقه براي ديده
، كه يك سازمان تروريستي است ”جنداهللا“كشورهاي آسياي ميانه، استفاده كند. از 

شود تا در ايران ناآرامي  هايش در بلوچستان پاكستان قرار دارند، حمايت مي و پايگاه
ثباتي ايجاد كند. آمريكا همچنين خواهان نقش مشخص و مـعـيـنـي بـراي          و بي

 هندوستان در اوضاع آينده افغانستان است.
به نظر شما آيا  اختالف نظر اساسي يي ميـان آمـريـكـا و           -س

اتحاديه اروپا از يك سو و دولت كنوني پاكستان از سوي ديگـر، در    
پاكستان  -ارتباط با اوضاع افغانستان و مهار نواحي مرزي افغانستان

وجود دارد؟ آيا استفاده از هواپيماهاي متجاوز بدون سـرنشـيـن از      
ثباتي و ناآرامي در پاكستان شـمـال    سوي آمريكا به منظور ايجاد بي

هاي  شدگان حمله  غربي، و نيز واكنش مردم به تعداد كشته و زخمي
 اين هواپيماها، عامل مهمي در اين ميان مي تواند باشد؟

بله به دليل رقابت هاي موجود در جهان منافع سياسي و اقتصادي متفـاوت   -ج
نظرهاي اساسي ميان دولت كنوني پاكستان با آمريكا و  كشورهاي مختلف، اختالف

اتحاديه اروپا وجود دارد. اصرار ارتش پاكستان بر نفوذ راهبردي ( استراتژيـك) در       
دهـد كـه      افغانستان، با توجه به تهديد مداوم از سوي هندوستان، به آن اجازه نمي

براي آمريكا مزاحمتي ايجاد كند. كشورهاي حريص اتحاديه اروپا هم بيشتر در پـي   
دسترسي به منابع طبيعي آسياي ميانه، خطوط ارتباطي و حمل و نـقـل خـود، و          

شان براي ايران و چين اند. حكومت پاكستان از بـيـم واكـنـش           هاي آينده برنامه
تواند به نيروهاي زميني ناتو اجـازه ورود بـه        خشماگين و گسترده توده مردم، نمي

خاك پاكستان را بدهد. قاطبه مردم بر اين باورند كه به آمريكا اجازه داده شده است 
هايي را در وزيرستان شمالي مورد حمله قرار  كه با هواپيماهاي بدون سرنشين هدف

ها روز بـه روز بـيـشـتـر           دهد. امروزه، اعتراض و خشم مردم نسبت به  اين حمله 
شود، چرا كه تلفات انساني ناشي از آن، بسيار فراتر از هدف هاي اعالم شده آن  مي

 بوده است.
مرز و همجوار با   اوضاع در بلوچستان پاكستان، كه منطقه هم -س

 ادامه مصاحبه با رفيق  دكتر مظهر حيدر...

     8ادامه در صفحه  



1389بهمن ماه   12شنبه  دو   11   861شمارة  

طفره رفته اند.  اياالت متحده عمالٌ از ادامه رژيم كنوني (با و يـل بـدون           
مبارك) حمايت كرده است. سقوط رژيم ديكتاتوري در مصر بـراي مـنـافـع         
امپرياليسم و اسرائيل در منطقه عواقب نگران كننده يي به همـراه خـواهـد      
داشت. بر رغم سركوبگري و رفتار وحشيانه و ضدمردمي نيروهاي وابسته بـه   
رژيم ديكتاتوري، ما بر اين باوريم كه نيروهاي مترقي و دموكراتيك مصر مي 
توانند در صورت اتحاد عمل و با تكيه به زحمتكشان ، تشكل هاي كارگري، 
و جنبش هاي اجتماعي، خيزش بي سابقه كنوني را به ثمر برسانند و دستاورد 
هاي آن را از دستبرد نيروهاي واپس گرا و ارتجاعي، و همچنين عامل هـاي  

 امپرياليست هاي اروپايي و آمريكايي حفظ كنند. 
 

 مبارزه هدفمند كمونيست هاي مصر
سال قبل، و پس از مسايلي كه در رابطـه بـا      36حزب كمونيست مصر از 

ادامه فعاليت مستقل آن در دوره حكومت دولت جمال عبدالناصر ايجاد شد، و 
تبليغاتي، از سـال       -همچنين پس از يك دوره ده ساله مبارزه ايدئولوژيك 

در مسير مبارزه برضد امپرياليسم و براي عملي شدن تـغـيـيـرهـاي         1354
بنيادين اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعاليت مي كند. حزب كمونيست مصـر   
كه عمالٌ در شرايط زيرزميني فعاليت مي كند، در سال هاي اخير با تجـديـد   
سازمان و بهره جويي از همه امكانات موجود در جامعه، و از جمله از طـريـق   
عمل پيگير و راه گشايانه در جنبش هاي اجتماعي، توانستـه اسـت نـقـش         
مهمي در تحوالت مصر ايفاء كند.  بيانيه حزب كمونيست مصر در رابطه بـا     

منتشر گرديد، نمايشگـر   “ نامه مردم“  انتخابات محلي كشور كه در آذر ماه در
حضور پويا و تالشگر حزب در راستاي ايفاي نقش تاريخي خود در جـنـبـش    
مردمي است.  رهبري حزب كمونيست مصر در نيمه دوم دي ماه و درسـت     
قبل از اوج گيري جنبش اعتراضي زحمتكشان كشور و متاثر از تـحـوالت       

، بيانيه مهمي در رابطه بـا  “ زين العابدين بن علي” تونس و سقوط ديكتاتوري 
ضرور بودن تشكيل جبهه متحد نيرو هاي چپ و دموكراتيك مبارز بر ضـد    

، برخي  فرازهاي “ نامه مردم” ديكتاتوري منتشر كرد. براي اطالع خوانندگان  
 مهم اين بيانيه را در زير مي آوريم.

 
نقش حزب در برانگيختن گفتمان بين نـيـروهـاي چـپ و         

 غيرمذهبي
 

به كوشش حزب كمونيست يك ائتالف سوسياليستي شكل  2007در سال 
هاي كشوري  هاي چپ و شخصيت گرفت كه در بر گيرنده شماري از سازمان

هاي گوناگـون،   چپگرا بود. به رغم فعاليت عملي اين ائتالف پيرامون موضوع 
رفته  هم پوند مصري)، روي  1200خصوص در مورد تعيين حداقل دستمزد (  به

فعاليت و دستاوردهاي آن ضعيف و نامحسوس بوده است. علت ايـن امـر،        
هاي چپ است كه به عوض  ضعف چپ به طور كلي، و مواضع بعضي از حزب

كـنـنـد. مـا         متحد كردن صفوف نيروها، بيشتر روي نقاط اختالف تأكيد مي
، گـفـتـمـان       “ اندازهاي سوسياليستي چشم” تالش كرديم تا از طريق نشريه 

ها را باز كنيم، از جمله پيرامون فعاليت در مـيـان        پيرامون بسياري موضوع
گيري در مورد جهاني شدن، امپريـالـيـسـم و        كارگران و دانشجويان، موضع
صهيونيستي، و مسائـلـي در ارتـبـاط بـا             -صهيونيسم، يورش امپرياليستي

دموكراسي. اگرچه تمام نيروهاي چپ در اين گفتمان شركت داشتند، ولي كار 
به بحث پيرامون مسائل سياسي و ايدئولوژيك محدود ماند، و بـه تـدويـن        
مواضع مشترك مبارزاتي كشانده نشد. ما تالش داريم تا چپ را در مقام  يك 
قطب فعال به جنبش سياسي مصر باز گردانيم، تا بتواند بـه يـك هسـتـه           

ملي تبديل شود و در حكم  -مركزي فعال براي تشكيل ائتالفي دموكراتيك 
گزينه سوم، در جامعه قطبي شونده كنوني كه دو قطب آن در حال حـاضـر     

المسلمين است، مطرح شود. از سـوي ديـگـر،        رژيم استبدادي و گروه اخوان
ويژه موضع اخير آن در عدم  ، به“ تجمع وطني مترقي” بعضي از مواضع حزب 

گيري از مرحله دوم انتخابات مجلس، و نزديك بودن برخي از مـواضـع    كناره
هاي اپوزيسيون  رهبري آن با رژيم حاكم، و محدود كردن اتحاد خود به حزب

جاي تمركز بر ائتالف با نيروهاي چپ، بيشتر موجب تعميق بحـران   رسمي به
 در جبهه چپ شده است تا تقويت آن.

 
هـاي كـارگـري،         نقش حزب و نيروهاي چپ در جـنـبـش   

 اي، و در مبارزه براي تحول ها و تظاهرات توده اعتصاب

هاي كارگري و اعتراضي اخير بـازي     نيروهاي چپ نقش مهمي در جنبش ادامه ديكتاتور مصر هم ...
المحلـه در سـال        كنند: از اعتصاب كارگران كارخانه نساجي غزل  كرده و مي
پيكار براي حق دسترسي هـمـگـانـي بـه         “ كميته مشترك” گرفته تا  2006

هاي درماني مخالفـت كـرد و        سازي بيمه بهداشت و درمان، كه با خصوصي
نقش مهمي در عقب انداختن آن به مدت چند سال بازي كرد، و نيز تشكيـل  

هاي مطالباتي. بـا وجـود هـمـه ايـن                اتحاديه بازنشستگان و ساير جنبش
هاي اعتراضي، تا كنون، مقطـعـي و      ها، مشخصه عمومي اين جنبش فعاليت

خودجوش بودن آنها بوده است، و اينكه به صورت امواج پراكنده بـه وقـوع       
نشينند، و آنگاه پس از مدتـي در مـحـل         پيوندند؛ پس از چندي فرو مي مي

كنند. به عبارت ديگر، تداوم و استمرار ندارند، مانند آنچه در     ديگري بروز مي
 شود. حال حاضر در تونس ديده مي
ها ميدان اصلي مركز فعاليت نيـروهـاي چـپ و         اين مسائل و اين جنبش

رغـم كـوشـش         مايه به پا خاستن مجدد آن در آينده اند، چـرا كـه بـه        بن
المسلمين و شماري از نيروهاي ليبرال براي سـوار شـدن بـر مـوج              اخوان
يـي      هاي اخير، حزب ما و نيروهاي چپ تنها نيروهايي اند كه برنامه اعتراض

گفته دارند. اما حضور ضعـيـف     مشخص و روشن براي قشرها و طبقات پيش
هـاي   نيروهاي چپ در ميان اين قشرها و طبقات مردمي، و پراكندگي فعاليت

دموكراتيك يا صـرف     -از جمله تمركز توجه روي اصالحات ليبرال  -آن ها
باعـث شـد كـه         -نيرو براي كار روي مسائل صنفي و اقتصادي و اجتماعي

اقتصـادي   -هاي خودجوش داراي ويژگي مبارزه اجتماعي  اگرچه اين جنبش
سـازي بـيـمـه درمـانـي، بـا                 بودند، و براي نمونه، با بيكاري و خصوصي

ها مبـارزه   خواري و افزايش قيمت ها، و با فساد و رشوه سازي شركت خصوصي
هاي سياسـي عـمـومـي        كردند، اما نتوانستند مبارزه خود را به سطح خواست

 ارتقاء  دهند، مثل آنچه امروزه در تونس و الجزاير در حال وقوع است.
هاي مستقل كارگـري   هاي سنديكايي و اتحاديه عالوه بر اين، نبود سازمان
هاي تحميلي حكومت و سركـوب هـرگـونـه        و دانشجويي در نتيجه ممانعت

كوششي براي ايجاد چنين تشكيالتي از سوي حكومت، منجر به پراكنـدگـي   
هـا و     ها و نبود رهبري يي توانا به متحد كردن اين جنبش فعاليت اين جنبش

بين هسـتـيـم كـه          تنظيم و تدوين شعارهاي شان شده است. ولي ما خوش 
خصـوص در       هاي اجتماعي در مرحله بعدي و به وسعت و قلمرو اين جنبش

ميان كارگران، دانشجويان و جوانان گسترش خواهد يافت، و نه تنها تـنـاوب   
آنها بيشتر خواهد شد كه سطح كيفيت آنها نيز باالتر خواهد رفت. همچنيـن،   

گيرنده در جهـت   هايي پايدار و اوج به منظور ارتقاي اين روند به سطح جنبش
هاي خلق ما آرزوي دستيابي به آن را دارند، ما اميدواريم كـه   تحولي كه توده

چپ بتواند مواضع خود را به طور هماهنگ تنظيـم و مشـخـص كـنـد و              
 هاي خود را متحد كند. فعاليت

نتايج نمايش مضحك انتخابات، درستي موضع حزب ما را تأييد كرد، كـه    
تجمع ملٌي ” در تابستان سال پيش، همراه با شماري از نيروهاي اپوزيسيون و 

، خواستار تحريم انتخابات شد. در واقع، تسلط تقريباً مطلق حزب  “ براي تغيير
سابقه نيروهاي اپوزيسيون در مجلس، مؤيـد ايـن      رنگ بي حاكم و حضور كم

ايم كه در آن ديكتاتوري كامل و آشـكـار    اي شده است كه ما وارد مرحله تازه
شـود. ايـن         خوار اعمال مـي    داران و مشتي فاسد و رشوه دار و دسته سرمايه

ديكتاوري، با حمايت مستقيم نيروهاي سركوبگر و حكومت پليسي، هـمـيـن    
هاي محدود، و دموكراسي محدودي را    گرايي (پلوراليسم) محدود، رسانه   جمع

هم كه وجود دارد از ميان خواهد برد، و زمينه را براي برقراري يـك رونـد       
حكومت موروثي يا تمديد طوالني مدت رياست جمهـوري مـبـارك آمـاده         

كند. با توجه به شناخت و آگاهي ما از اهميت و خطري كه اين مـرحلـه       مي
براي راه رشد دموكراتيك و سياسي كشور دارد، ما معتقديم كه زمـان بـراي     

هاي اپوزيسيون فرا رسيده است. در مـبـارزه         تفكيك مواضع نيروها و حزب
مردم براي تحول و مقابله با رژيم، آنها يا در كـنـار مـردم و نـيـروهـاي               

دوست قرار خواهند گرفت، يا در بازي وراثت كه در پيش است، بـايـد      ميهن
 گر و سياهي لشگر را بازي كنند. نقش توجيه

بنابراين، ما خواهان تشكيل يك ائتالف دموكراتيك ملٌي هسـتـيـم كـه         
اپوزيسيون را متحد كند؛ مجلس ساختگي را افشا كند، و پـوچ، بـاطـل، و          
غيرقانوني بودن آن را ثابت كند؛ مسير مبارزه مردمي و دموكراتـيـك را در       
پيش بگيرد؛ و در اين راه از تمام امكانات دموكراتيك اسـتـفـاده كـنـد: از           

آوري امضا گرفته تا نافرماني اجتماعي. منظور از اين اقدام، ايجاد يـك      جمع
تغيير و تحول واقعي و نه فقط يك تغيير صوري ليبرالي است. هدف مـا از       
ايجاد اين تحول، دستيابي به آزادي و دموكراسي، برقراري عدالت اجتماعي، و 
حفاظت مصر در برابر وابستگي است، با در نظر داشتن منافع اكثريت مطـلـق   

 مردم مصر، از جمله زحمتكشان و تنگدستان.
 



تصميم خود را به مقاومت در مقابل خواسته هاي مـردم اعـالم       
مـردم  “    براي تضمين ثبات كشور مصمم است. ” داشت  و گفت:  

بر رغم استقرار نيروهاي ارتش در خيابان ها و ميدان هاي شهر، و 
اعالم شرايط اضطراري، مقررات ممنوعيت رفت و آمد در امـاكـن   
عمومي را نديده گرفته و در خيابان ها به تظاهرات خود ادامه مي 

بهمن) نيـروهـاي    10دهند.  طبق آخرين خبر ها تاكنون (يكشنبه   
نفر از تظاهركنندگان را كشته انـد. هـزاران       102امنيتي و پليس 

تظاهر كننده معترض در ميدان آزادي قاهره (التحرير) جمع شده و  
خواهان استعفاي حسني مبارك، رئيس جمهوري مصـر، شـدنـد.      

در شهر سوئز نـيـز دسـت بـه            “ فوالدسازي” كارگران كارخانه 
حسـنـي   ” اند كه، تا زمان سرنگـونـي      اعتصاب زده و اعالم كرده

جمهوري اين كشور، به اعتصاب خود ادامه خواهند  ، رئيس“ مبارك
 داد.

رويدادهاي روز هاي اخير نشان مي دهد كه زحمتكشان مصـر    
اجـتـمـاعـي و        –خواستار تغيير هاي بنيادين در اوضاع اقتصادي 

سياسي كشورند، و تالش هاي مذبوحانه رژيم حاكم براي مسدود 
كردن مسير مبارزه آنان براي دستيابي به آرمان هاي مشروع شان 
 در راستاي دموكراسي و عدالت اجتماعي را بي ثمر مي دانند.

حزب توده ايران، از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتكشان مصـر    
در جهت اصالحات بنيادين در سيستم سيـاسـي، اقـتـصـادي و          
اجتماعي كشورشان، و پايان دادن به ديكتاتوري فاسد وابسته بـه    
امپرياليسم آمريكا، و دستيابي به دموكراسي واقعي، حقوق بشـر و    
عدالت اجتماعي، قاطعانه حمايت مي كند.  ما برخورد خشونت بـار   
نيروهاي امنيتي، پليس و انتظامي را كه تاكنون منجر به كشـتـه     
شدن بيش از صد نفر از تظاهر كنندگان معـتـرض شـده اسـت         
محكوم مي كنيم. رژيم مصر با اعالم حكومت نظامي، اسـتـقـرار     
ارتش در خيابان ها، گسيل نيروهاي امنيتي به منظور مقابلـه بـا     
مردم، و همچنين قطع كامل و يكپارچه تمامي سيستم ارتبـاطـات   

ل و اينترنت، مـاهـيـت       مي -جمعي شامل تلفن هاي همراه، اي
واقعي خود را يك بار ديگر به جهانيان نشان داده اسـت. آنـچـه       
بسيار آموزنده است موضع هاي دوپهلو و كج دار و مريز سـران و    
سياستگذاران  اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا ست، كـه در    
راستاي موضع راهبردي (استراتژيك) شان و در دفاع از مهره هاي 
سرسپرده خود از موضع گيري مشخص به نفع جنبش مردم براي 
اصالحات و بركناري رژيم ديكتاتوري و گذار به دموكراسي واقعي 
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زحمتكشان مصر خواستار تغيير هاي بنيادين در اوضاع اقتصادي ♦
اجتماعي و سياسي كشورشان اند، و هيچ گونه تالشي براي مسدود  –

كردن مسير مبارزه خود براي دستيابي به آرمان هاي مشروع شان در 
 راستاي دموكراسي و عدالت اجتماعي را تحمل نخواهند كرد.

اعالم اعتصاب نامحدود كارگران كارخانه فوالد سوئز در حمايـت  ♦
از جنبش مردمي براي سرنگون كردن رژيم ديكتاتوري، آغاز مرحلـه  

 كيفيتاٌ نويني را به طور عملي در تحوالت كنوني مصر رقم زد.
حزب كمونيست مصر در راستاي ايجاد جبهه يي از نـيـروهـاي      ♦♦♦♦

مردمي چپ و دموكراتيك، و در راستاي به ثمر رسانـدن مـبـارزات      
زحمتكشان مصر، فعاالنه و با استفاده از هرگونه امكاني در شـرايـط   

 امنيتي دشوار كنوني ، مبارزه مي كند.  
 

جنبش مبارزه جويانه مردم كشورهاي شمال آفريقا كه دوران جديد آن ماه گذشته 
از تونس آغاز گرديد، در تداوم خود رژيم هاي سياسي را در تونس، مصر، الـجـزايـر،    
يمن، و اردن به چالش كشيده است.  ديكتاتور تونس دو هفته پيش قدرت را رهـا       
كرد و به عربستان سعودي پناه برد. تحوالت اين كشور در راستـاي ايـجـاد يـك          
جمهوري دموكراتيك و مبتني بر خواست هاي مردم زحمتكش در جـريـان اسـت.       

ميليون نفـر،   80مبارزه در مصر، پرجمعيت ترين كشور آفريقايي، با جمعيتي بيش از 
در تونس، آغاز شده بود در طول هفته گذشته بـا     “ انقالب ياسمن” كه ابتدا متاثر از 

گام هايي بزرگ به سوي  در هم پيچيدن طومار رژيم ديكتاتوري حاكم  تحول پيدا 
بهمن  10تا  8كرده است.  اخبار رويدادهاي جنبش مبارزاتي مردم مصر در روزهاي  

ماه، حاكي از آن است كه حسني مبارك، رهبر رژيم ديكتاتوري و مهره سـرسـپـرده    
، هنگامـي  پـيـام        1357امپرياليسم آمريكا، مانند همتاي ايراني خود در بهمن ماه 

انقالب مردم را مي شنود كه غضب توده ها در طلب خواستـه هـاي اقـتـصـادي،          
اجتماعي و سياسي بر حق خود آنان را به پشت در هاي كـاخ ريـاسـت ريـاسـت            
جمهوري رسانده است. تحوالت سريع و پر شتاب مصر با روند تحوالت در سه ماهه  

 8شباهت هاي نزديكي دارند.  سخنراني مـبـارك در روز          57نهايي انقالب بهمن 
بهمن از راديو تلويزيون مصر، و اعالم پذيرش اجراي برخي رفورم ها و بـركـنـاري    
دولت، و آنگاه برگماردن وزير امنيت به مقام معاونت (و در واقع جانشيـن) رئـيـس        

امنيتي ، كه بي درنگ از سوي صدها هـزار     -جمهوري، و اعالم يك دولت نظامي 
تظاهركننده خشمگين در خيابان هاي قاهره، اسكنريه، رفح و ديگر شهرهاي اصلـي  
مصر به مثابه تاكتيك ديكتاتور براي رويارويي با جنبش دانسته شد، از زمره چنـيـن   

 شباهت هايي اند.
حسني مبارك در سخنراني تلويزيوني خود با اعالم بركناري دولـت مصـر، بـه          
تظاهركنندگان وعده اصالحات اجتماعي، اقتصادي و سياسي داد.  او در سخنـرانـي    

هـاي     تظاهراتي كه برگزار شد در راستاي درخـواسـت    ” اش از جمله اظهار داشت:   
ديكتاتور مصر وقيحانه سعي “    مشروع و دموكراتيك و بهبود وضعيت اجتماعي بود. 

داشت چنين وانمود كند كه گويا وقوع تظاهرات مردمي در روزهاي اخير نمايشـگـر   
تظاهرات و اعتراضاتي كه برگزار شد ” وجود آزادي بيان در مصر ديكتاتور زده است:   

دنبال پويايي سياسي در مصر رخ داد و در نتيجه فضاي آزادي بيـان بـه وقـوع         به 
او مطابق با الگوي ديگر همتايان ديكتاتورش، در بخشي از سخنان خـود     “ پيوست. 

31 January 2011  

ديكتاتور مصر هم صداي انقالب مردم را 
 دير شنيد 

 رژيم حسني مبارك در آستانه سقوط

     11ادامه در صفحه 


