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 6ادامه در صفحه 

ترور، سياست هاي ماجراجويانه رژيم واليت فقيه و 
 خطر تشديد مداخالت امپرياليستي در ميهن ما

ترور مصـطـفـي احـمـدي روشـن،             
علوم هسته اي، كه در نيروگاه  كارشناس

دي مـاه     20كرد، روز  اتمي نطنز كار مي
هـاي     در تهران، نشانه جديدي از دخالت

مخرب امپرياليسم و عوامل آن در ميهـن  
ماست. گرچه هيچ كشوري مسـتـقـيـمـاًٌ       

را قبول نكرده اسـت،  ترور مسئوليت اين 
اما همه شواهد  حاكي از دست داشـتـن     

هـاي   نيروهاي امنيتي اسرائيل و سرويس
اطالعاتي امپرياليسم در ايـن جـنـايـت       
هولناك است. بسـيـاري از مـفـسـران            

هاي جهان اين ترور  سياسي و خبرگزاري
شين ” هاي پيشين مزدوران را مشابه اقدام

، سرويس اطالعاتي اسرائيل، در دهه “بث
دانند. حزب توده ايران ايـن    هاي اخير مي

هـاي     عمل ضد انساني عوامل سـازمـان  
اطالعاتي اسرائيل و همـكـاران آن، در       
ديگر كشورهاي امپرياليستي، را به شدت 

كارانـه   كند. اين اعمال جنايت  محكوم مي
در عين حال نشانگر دروغ بودن مدعيات 
كشورهاي امپرياليستي در زمينه محكـوم  
دانستن تروريسم و سياست يك بام و دو 
هواي آنها در منطقه حساس خاورميـانـه   
است. نيروهاي هوادار صلح در ايـران و     
جهان هم اكنون با نگراني نـظـاره گـر        
بحران خطرناك و تشنج فزاينده يـي در    

تواند زمينه سـاز     خليج فارس هستند كه مي
سوز ديـگـر در        هاي نظامي خانمان درگيري

 خاورميانه باشد.
گـذاران ايـاالت      اوج گيريِ تنش بين سياست

هاي رژيم واليت فقيه، در هفـتـه    متحده و مقام
هاي اخير، و خطري كه از وسعت گرفتـن ايـن     
برخوردها و تهديد هاي غيرمسئوالنه از جانب دو 
طرف متوجه صلح منطقه و مصالح عاليه آيـنـده   

شـود، مـوضـوع         زحمتكشان ميهن مـان مـي    
هاي گوناگوني بوده است.  حقيقت اينست   تحليل

كه، برخورد مستقيم نظامي بـيـن آمـريـكـا و          
متحدان آن با رژيم واليت فقيه، بـراي هـردو       
طرف به مثابه گذر به مرحله يي جديد و بسـيـار   

تواند عواقب فاجعه بـاري   خطرناكي است كه مي
 براي كل منطقه به همراه داشته باشد.  

آمريكا و متحدان آن، در چند ماه گـذشـتـه،       
ها، و پرونده هاي مشخصي را با حـداكـثـر     دليل

    پوشش تبليغاتي در حكم پيش زمينه و تـوجـيـه
استفاده از هر نوع راهبرد، بر ضـد جـمـهـوري       

اند. ويليام هيگ، وزير امـور    اسالمي مطرح كرده
خارجه بريتانيا، در سخنان تهديد آمـيـزي، كـه      
امروز در رسانه هاي گروهي اين كشور بـازتـاب   
يافت، اعالم كرد كه غرب در صورت لـزوم از      
نيروي نظامي در برخورد عليه ايران و براي مهار 
 كردن برنامه هسته اي آن استفاده خواهد كرد.  

هاي كنوني در شرايطي بر ميهـن   تشديد تنش
شود كه مردم ما از هر نوع تصميم  ما تحميل مي

 2ادامه  در صفحه 

يك سال پس از آغاز اجراي 
آزاد سازي اقتصادي: 

” هدفمنديِ يارانه ها، تضعيف
 “توليد، و ژرفشِ شكاف طبقاتي

نقشِ زن و جايگاه خانواده، 
 در رژيم واليت فقيه

  9ادامه در صفحه  

نشست انديشه هاي راهـبـردي جـمـهـوري          ” 
، فـرصـت     “ زن و خـانـواده    ” ، با موضوع “ اسالمي

ديگري شد تا انديشه ها و سـيـاسـت هـاي زن           
ستيزانه رژيم واليت فقيه از سوي باالترين مـقـام     
حكومتي، يعني سيد علي خامنه اي، به زبان آورده   
شوند. اين سياست هاي تغيير ناپذير رژيم واليـت     
فقيه بار ديگر نشان داد كه زن ستيزي جزيي جـدا    
ناپذير از پيكره و موجوديت اين رژيـم اسـت. بـه         

دي ماه، سيد علي خامنه اي در    15گزارش فرآرو، 
يي كه به همين مناسبت ايراد كرد با تاكيد  سخنراني

هاي درجـه     بر اينكه مسئله زن و خانواده از مسئله
در خصوص زن و خانـواده  ” يك كشور است، گفت:  

منابع و تعاليم اسالمي و متقني وجود دارد كه بايـد  
پس از تئوريزه شدن، بصورت نظريه هـاي قـابـل      

علي خامنه اي   “  استفاده، در اختيار همه قرار گيرد. 
نظريه هاي قابل ” در قسمتي ديگر از سخنانش اين 

مسئله اشـتـغـال    ” را چنين تبيين مي كند:  “ استفاده
زنان در جامعه را، امري قابل قبول و بدون اشكـال  
مي دانم اما در اين زمينه بايد دو شرط اساسـي را    
كامالً رعايت كرد. نخست اينكه اشـتـغـال، كـار          
اساسي زن در خانه و خانواده و مسئولـيـت مـهـم       
همسري و مادري را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم   
“ اينكه مسئله محرم و نامحرم بخوبي رعايت شـود.  

جنبشِ دوم بهمن كردستان             
 8در صفحه 

هـاي     دولت احمدي نژاد و ديگر نهادهـا و دايـره      
هاي الزم براي آغاز فاز سوم برنـامـه    حكومتي، تمهيد

هدفمندي يارانه ها را تدارك مي بيننـد. بـا شـروع         
از اواخر آذر مـاه   -رسمي برنامه آزاد سازي اقتصادي 

قانون هدفمند سازي يارانه ” زير عنوان  -سال گذشته 
 -يي از حيـات سـيـاسـي       تا به امروز هيچ عرصه “ ها

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور نيسـت كـه از       
پيامدهاي سوء و ويرانگر اين برنامـه ضـد مـردمـي         
       درامان مانده باشد. فروپاشيِ بنيه توليدي، تضـعـيـف
صنايع، گرانيِ سرسام آور، و ژرفشِ شكاف طبقاتي، از 

اثرهايِ مخرب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بـه  
آذر ماه، در    26شمار مي آيند. پايگاه خبري آفتاب،  

دهي فاز سوم اجراي هدفـمـنـدي     خصوص سازمان
اين روزها درهر محفلي دولتي ...     ” يارانه ها نوشت:  

حرف از اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه هاسـت و    
جلسات شبانه اي كه مقامات ارشد دولتي در حـال    
برنامه ريزي و برگزاري دارند، اجراي فازي كه زمان 
اجراي آن نامناسب است و مي تواند تبعات اجتماعي 
را به دنبال داشته باشد. ... البته برخي دولتمردان هم     
به دنبال آينده سياسي خود هستند ... جريانـي مـي        
خواهد با بررسي شرايط سياسي خود، براي فاز سوم 

فـاز سـوم     “  هدفمندي يارانه ها تصميم گيري كند. 
آزاد سازي اقتصادي در اوضاعي آغاز خواهد شد كه 

 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي 
 3حزب توده ايران              در صفحه 



1390دي ماه   26شنبه  دو   2   886شمارة  

 ادامه يكسال  پس از آغاز اجراي ...

 3ادامه در صفحه 

تاكنون صنعت كشور هيچ گونه حمايتي از آن دريافـت نـكـرده و        
ها از اين بـرنـامـه     كماكان اليه هاي انگلي و نمايندگان سياسي آن

 سود مي برند. 
بانك مركزي جمهوري اسالمي، در اوايل آبان ماه، اعتبـاري بـه     

ميليارد دالر به تاجرهاي بزرگ براي واردات اختصاص داد.    5مبلغ 
ميـلـيـارد دالر       5” آبان ماه، نوشت:   5در اين زمينه روزنامه اعتماد، 

اعتبار بانكي به تجار وارد كننده اختصاص يافت. معاون ارزي بانـك   
سال به مبـلـغ    1مركزي همچنين خبر داد كه خطوط فايناس براي 

 “ميليارد دالر در نظر گرفته شده است. 10
گزارش ها نشان مي دهد كه، از زمان اجراي قانون هـدفـمـنـد       
سازي يارانه ها تا به امروز، بخش هاي توليدي و صنعتي با چالـش  

اند و سير نزولي طي مي كـنـنـد. عـالوه         هاي گوناگون مواجه شده
براين، تحريم هاي مداخله جويانه خارجي نيز صنايع كشور را زيـر      

 فشار فوق العاده سنگيني قرار داده است. 
مهر ماه، در گزارشي پيرامون اوضـاع تـولـيـد        14روزنامه شرق، 

توليد كنندگان مي گـويـنـد      ” كنندگان داخلي، خاطر نشان ساخت:  
سرمايه داري صنعتي در چند سال گذشته روزهاي خوبي را مزه مزه 
نكرده است. مدعاي حرف كارشناسان اقتصادي نيز بدون شك آمار  
واردات محصوالت مصرفي است كه امروز بازار ايران را در آغـوش    

ماه است اجرا مي شود،  9گرفته است. قانون هدفمندي يارانه ها كه  
موجب افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي شده، بي آنكه يـارانـه   
اي به اين بخش اختصاص يابد ... سرمايه داري تجاري و در راس      
آن اتوبان واردات بيشتر از ساير بخش هاي اقتصادي جايـي بـراي     

بعضي ” درهمين گزارش تاكيد مي شود:  “  نفس كشيدن داشته است. 
از صنايع مانند ماشين سازي، روزهاي سختي را پشـت سـر مـي          
گذرانند ... آمارهايي از جمله آمار بيكاري، سرمايه گذاري صنعتي و      
ميزان حمايت هاي انجام شده از توليد و صنعت، نگراني از امنـيـت،   
نشاط را كنار زده ... با اجراي هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي توليـد     
به يك باره افزايش يافته بي آنكه يارانه اي پرداخت شود ... چگونـه     

 “مي توان اين فضا را با نشاط قلمداد كرد؟
اجتماعي رژيـم واليـت      -اين وضعيت محصولِ راهبرد اقتصادي

فقيه و سياست هاي دولت ضد ملي احمدي نژاد درعرصه اقتصـادي  
، مسئـوالن ايـن     “ وزارت صنعت، معدن و تجارت“است. با تشكيل  

اند كه در ماه  وزارتخانه، به پيروي از شخص رييس جمهوري، مدعي
هزار فرصت شغلي ايجاد خواهند كرد.  510هاي باقي مانده از سال، 

وزارت “معاون وزير در امور كسب و كار اعالم داشته است كه، سهم 
ميليون شغل، حـداقـل    5/2از برنامه ايجاد  “صنعت، معدن و تجارت

هزار شغل است كه با تدابيري كه اتخاذ شده طي مـاه هـاي      510
آينده عملي خواهد شد. در پاسخ به اين ادعا، روزنامه دنياي اقتصاد،  
از قول كارشناسان اقتصادي مخالف هدفمندسازي يارانه ها، گزارش 

ميليون شغل چقدر اسـت،     5/2اينكه سهم وزارتخانه از ايجاد ” داد:  
شايد در وهله اول در اولويت نباشد، بلكه ايجاد يك فرصت شغـلـي   
پايدار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد ... براي تحقـق بـرنـامـه          
اشتغال، بخش صنعت بايد شاهد تحول در سرمايه گذاري باشد، در   
شرايطي كه بخش صنعت با افزايش ظرفيت خالي، كمبود نقدينگي، 
كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده و مشكالت در تاميـن مـواد     
اوليه رو به رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم تراز ايجـاد فـرصـت      
شغلي جديد است ... آن طور كه ظواهر امر نشان مـيـدهـد وضـع          
 “اشتغال در بخش صنعت در سال جاري بهتر از سال گذشته نيست.

كرد نظام بانكي جمهوري اسالمي را  به همه اين مسايل بايد عمل
نيز افزود. در حالي كه در دلِ اين نظام فـاسـد، اخـتـالس هـاي             
ميلياردي صورت مي گيرد و اعتبارات بانكي و تسهيالت ماليِ كـم    
بهره به تاجرهاي بزرگ، شركت هاي وابسته به سپاه پاسـداران، و    
بنيادهاي انگلي اعطا مي شود، توليد كنندگان از دسـتـرسـي بـه           

آبـان   3اعتبارهاي الزم محرومند. دراين باره روزنامه دنياي اقتصاد،  
دولت ساز و كار حمايتي الزم را در راستاي رونـق  ” ماه، گزارش داد:  

توليد دنبال نمي كند و به همين دليل بانك ها به بهانه كمبـود يـا     
نبود اعتبار، بخش توليد را در دستيابي به تسهيالت و نيازهاي ارزي 
و ريالي ناكام مي گذارند ... نرخ سود اعتبارات بـانـكـي كـه بـه               

 “درصد است. 20واحدهاي توليدي صورت مي گيرد بيش از 
 

 واحدهاي توليدي در تنگنا: 

در وضعيت حاضر، بسياري از واحدها و كارخانه هاي صنعتي و توليدي در حالت 
 ركود قرار دارند، و تعداد قابل توجهي نيز تعطيل شده اند. 

آبان ماه، گزارش دادند كه، صنايع آلومينيوم كشور در    12رسانه هاي همگاني، 
آستانه تعطيلي قرار دارد. رييس هيئت مديره اتحاديه سراسري صنايع آلومينـيـوم    

 بـراي   “ حامـل هـاي انـرژي       “اعالم مي دارد كه، با افزايش چند برابريِ قيمت
توماني [در روزهـاي      1300واحدهاي توليدي پس از هدفمندي يارانه ها، و دالرِ 

تومان] و ناممكن بودنِ گشايش ال سي، بنگاه هاي توليـدي    1500اخير بيش از 
 محكوم به تعطيلي اند. 

آبان مـاه،     12رييس اتحاديه تعاوني صنايع آلومينيوم به روزنامه دنياي اقتصاد، 
فشار هاي بانكي و سود باالي بانكي هم يكي ديگر از معضالت بـخـش   ”  گفت:  

توليد است كه هيچ كس به آن توجه ندارد ... گاه مجبوريم هزينه هاي هنگفتي را 
به دالالن و واسطه ها بدهيم تا بتوانيم بنگاه هاي توليدي را فعال نگه داريم، اما 

 “فعاليت در اين شرايط نمي تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد.
صنايع ريخته گري ايران در آسـتـانـه    ”مهر ماه، گزارش داد:  29همچنين ايلنا، 

تعطيلي قرار دارد ... به دليل عدم حمايت دولت از توليد كنندگان، صنايع ريخـتـه      
 “گري با بدهي هاي هنگفت در آستانه تعطيلي هستند.

در همين حال صنايع مرتبط با توليد پمپ در سراسر كشور با ركود مواجه بـوده  
مـهـر مـاه،       27است و هزاران كارگر در خطر بيكاري اند. روزنامه دنياي اقتصاد،  

يكي از فعاالن حوزه صنعت پمپ با تاكيد بر اينكه مشـكـالت   ” گزارش مي دهد:  
زيادي در صنعت وجود دارد، مي گويد، توليد كنندگان درايـران بـا خـيـلـي از            
مشكالت دست و پنجه نرم مي كنند و تعداد اين مشكالت آنقدر زياد است كـه    
حتي اگر چند مشكل نيز حل شود، صنعت باز جان نمي گيرد. و دولت مي گـويـد    
وام مي دهيم، امكانات مي دهيم اما چيزي به دست توليد كننده نمي رسد ... بـا       
اين نرخ ها چگونه مي توانيم كارگر استخدام كنيم يا براي افزايش حجم تـولـيـد    

صنايع توليد نرم افزار نسبت به ديگر صنايع وضعيت بـه مـراتـب        “  اقدام كنيم؟
آبـان مـاه،        7بدتري دارند.  يكي از نمايندگان اين رشته صنعتي نوين به ايسنا،  

هزينه هاي توليد افزايش يافته و واحدهاي توليدي از جملـه  ” خاطر نشان ساخت:  
ماه بعد از  9شركت هاي حوزه توليد نرم افزار با معضالت جدي روبرو شده اند. در 

هدفمندي يارانه ها بطور مستقيم هزينه هاي جاري مثل آب و بـرق بـراي مـا        
 “افزايش يافته است.

كه رژيم واليت فقيه با آب و تاب فراوان از خودكفـايـي درآن      -صنايع پوالد 
برد، و برخي واحدهاي توليد پوالد  در سراشيب ركود به سر مي -صحبت مي كرد 

وعده تحقق خودكفايي ” مهر ماه، گزارش داد:   30اند. ايسنا،   درآستانه ورشكستگي
پوالد به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعـويـق   

ميليون تن درخواست سرمايه گـذاري بـه وزارت        120افتاد ... هم اكنون حدود    
صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده، كمبود منابع مالي مشكل تحقق خود كفايـي  

 “سال زمان نياز دارد. 4تا  3در صنايع توليد پوالد است كه حل مشكل 
صنعت نساجي در مقام يكي از رشته هاي صنعتي داراي پيشينه در كشـور، در    

آبان ماه، در گزارش  12تار و پود بحران گرفتار آمده است. روزنامه دنياي اقتصاد،  
زنگ هاي خطر ورشكستگي براي صنعت نساجي ايران بـه صـدا       ” خود نوشت:  

درآمده است. فعاالن صنعت نساجي قرباني تعرفه هاي دولت مي شوند ... تعـرفـه       
هاي پايين واردات پوشاك باعث اشباع شدن بازار از محصوالت خارجي شـده ...      
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هزينه هاي توليد با قانون هدفمندي يارانه ها باال رفـتـه و       
توليد كننده ايراني قادر به رقابت با مـحـصـوالت خـارجـي          
خصوصا تركيه اي، پاكستاني، چيني و اروپايي نيستند ... تمـام   
تالش ما اين است كه جلوي كاهش تعرفه واردات پوشاك به 
كشور را بگيريم. با رونق صنعت نساجي، چرخه توليدي ديگـر   
كشور مانند پنبه كاري و كارخانه هاي ريسندگي و بافنـدگـي   

درصد نياز كشور به پوشاك  7هم رونق مي گيرد ... در تهران    
از طريق اجناس و كاالهاي خارجي تامين مي شود ... صنعت    
نساجي و پوشاك يكي از صنايع مادر كشور محسوب مي شود 

 “اما با اين معضالت خصوصا واردات بي رويه مواجه است.
اين گزارش ها نشان مي دهد كه شعارهاي دولت ضد ملي 
احمدي نژاد پيرامون اشتغال زايي و رسيدن به خودكفايـي و    
شكوفاييِ صنعتي برپايه اجرايِ برنامه آزاد سازي اقتصادي بـه  

تا چه حـد   “ بانك جهاني“و  “صندوق بين المللي پول“دستور 
پوچ و بي پشتوانه است. ايجاد اشتغال و مقابله با بيكاري، بـه   
افزايش و گسترشِ بنيه توليدي وابسته است و توليد نيـز بـه     
نوبه خود به جذبِ سرمايه و برنامه ريزيِ منطبق با ظرفـيـت   
حال و آينده كشور وابسته است. آيا دولت ضد ملي احـمـدي      
نژاد و مجموعه رژيم واليت فقيه، در سياست راهبرديِ خـود    
در زمينه اشتغال زايي و رسيدن به خودكفايي و شـكـوفـايـيِ     

اند و براي دست يافتن به  ها را منظور داشته صنعتي اين عامل
 ها برنامه ريزي كرده اند؟ پاسخ مطلقا منفي است! آن
 

      افزايشِ شاخصِ بهايِ توليد، كـاهـشِ قـدرت
 خريد زحمتكشان:

مطابق آمار رسمي، در آمد حاصل از فروش نفت طي سـه    
ميليارد دالر بوده است. درآمد ساالنـه    800دهه اخير، بيش از 

برابر ميانگيـن   2/5ارزي در دوره دولت ضد ملي احمدي نژاد 
 4/8برابر دوره رفسنجاني، و  4/3درآمد ساالنه دولت خاتمي، 

 9برابرِ دوره  5برابر دوره نخست وزيريِ ميرحسين موسوي، و 
     ساله آخر حيات رژيم سلطنتي بوده است. با وجود اين درآمـد
هنگفت، ميهن ما در اوضاعي ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و 
عقب ماندگي دست و پنجه نرم مي كنند. آمار نشان مي دهد  

درصد است. بـا      20كه نرخ بيكاري در وضعيت كنوني حدود 
سياست هاي دولت كنوني و در چارچـوبِ سـمـت گـيـري          

اجتماعي ضد مردميِ رژيم واليت فقيه، رشد كـل   -اقتصادي
بـه     1385درصد در سـال     11/9تشكيلِ سرمايه ناخالص از 

تنزل يافته است. مطابق گزارشِ اداره آمارِ  1389صفر در سال 
اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي برايِ شاخص هاي 

)، شاخصِ بهايِ تـولـيـد     1390ماهانه اقتصادي (فروردين ماه  
رسيد كه 262/5به عدد  1390كننده درايران در فروردين ماه 

)، به ترتـيـب     1389نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ( 
درصد افزايش يافته است. درهمين مـدت    37/7درصد و  3/5

زماني، شاخصِ بهايِ كاالها و خدمات مصرفي در شهر تهران 
رسيد. با فروپاشي صنعت و توليد و     249/2(پايتخت) به عدد   

رشد نرخ تورم، رشد شاخصِ مزد و حقوقِ كارگران و كاركنان  
درصـد     33سال اخير    5واحدهاي صنعتي بزرگ كشور طي 

 كمتر از رشد شاخصِ هزينه هاي زندگي بوده است. 
در يك سال اخير، اجرايِ قانون هدفمندي يارانـه هـا بـه        

يي فوق العاده دردناك در سـراسـر كشـور       نابرابري اجتماعي
منجر شده و شكاف طبقاتي ژرفش يافته است. اين نابرابـريِ   
اجتماعي، و گسترش بي عدالتي و فقر، چون بختك برجامعـه  
ما فرود آمده و پايه و ريشه كليه ناهنجاري هاي اجتـمـاعـي    

 است.
برنامه آزاد سازيِ اقتصادي (قانون هدفمندسازي يارانه هـا)   
در اوضاعي وارد فاز سوم خود مي شود كه مردم ميهـن مـا،     

ويژه ز حمتكشان شهر و روستا، اسـيـرِ فـقـر، اخـتـنـاق،             به
     اند. گري خونين وسركوب

 

 ادامه يكسال  پس از آغاز اجراي ... 

هزار ميليارد  320” تهران، گوشه اي از اين وضعيت را چنين ترسيم مي كند:   “ اتاق“رييس 
تومان پول خارج از سيستم اقتصادي كشور وجود دارد ... اين پول به داليل گونـاگـون ...          

اتـاق بـازرگـانـي       “البته رييس   “  يك روز به سراغ سكه مي رود، روز ديگر به سراغ دالر. 
تعمدا از پاسخ به اين پرسش كه علت اين وضعيت چيست و اين پول هنگفـت در    “  تهران

رود.  پرسش اصلي اينجاست كه، آيـا بـا       اختيار چه كساني است؟ به طور عمدي طفره مي
همان سياست هاي مخرب كه به پيدايش اين وضعيت منجر گرديده است مي تـوان بـه       

كه در حقيقت   -“  اتاق بازرگاني“مقابله با آن برخاست؟ دراين زمينه مخالفت هايي با طرحِ 
از سوي توليد كنندگان و صنعتگران  -طرحي در خدمت منافع سرمايه بزرگ تجاري است 

رييس شبكه ” آذر ماه، در گزارشي از جمله مي نويسد:   7كشور شده است. خبرگزاري ايرنا،  
خانه صنعت و معدن ايران گفت، در مواد طرح بهبود فضاي كسب و كار تنـهـا بـه اتـاق         
بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان تشكل بخش خصوصي اختيارات قانوني داده شـده و    
ديگر تشكل هاي توليدي بخش خصوصي مورد غفلت قرار گرفته اند ... براي ديگر تشكل    
هاي خصوصي صنعتي، معدني و توليدي هيچگونه استقالل و اختياراتي در نظـر گـرفـتـه       

 20نفر اعضاي اتاق  60هم اكنون از ” سپس در ادامه گزارش تاكيد مي شود:  “  نشده است. 
نفر مربـوط بـه      15نفر مربوط به حوزه بازرگاني،  20نفر دولتي [دولت جمهوري اسالمي]   

نفر مربوط به حوزه معادن هستند و اين ساختار نشان مي دهد كـه امـر        5حوزه صنايع و 
حـق     1توليد از اهميت كمتري در اتاق برخوردار است ... تمامي تشكل هاي توليدي تنها   

راي در اتاق بازرگاني دارند، در حالي كه هر يك از بازرگانان به منزـلـه داشـتـن كـارت          
عالو براين بايد اين نكته پـر    “  بازرگاني داراي يك حق راي جداگانه در اتاق ايران هستند.

اهميت را ياد آوري كرد كه، برخي مخالفت هاي ابراز شده از سوي دولت ضد ملي احمدي 
، فقط و فقط در “اتاق بازرگاني“نژاد و باندهاي هوادار او در حاكميت با بخش هايي از طرحِ 

هاست، و فاقد هر گونه وزن مثبت و مـردمـي    جهت منافع ديگر اليه هاي انگلي حامي آن
است. مخالفت باندهاي مدافع دولت احمدي نژاد با بخش هايي از طرح در حقيقت بر پايه و 

 شان است.  انگيزه تصاحبِ سود و ثروت بيشتر و جلوگيري از قدرت يابيِ رقباي
چالش بر سر تصويب طـرح    ” آذر ماه، گزارش داد:   17دراين باره روزنامه دنياي اقتصاد، 

بهبود فضاي كسب و كار آن قدر شديد شده كه تدوين كنندگان طرح و فعـاالن بـخـش      
 “خصوصي را نگران از بي ميلي دولت به اجراي اين طرح كرده است.

 اين چالش ها چيزي نيست جز نزاع ميان كانون هاي قدرت برسر تصاحبِ ثروت بيشتر!
نبايد فراموش كرد كه هر گونه تغيير و تحول در مسايل اقتصادي و تصـاحـب سـود و        
ثروت بيشتر از سوي هر يك از جناح هاي طيف ارتجاع حاكم، بر توانِ سياسي و جايـگـاه   

 آنان در حاكميت تاثير مستقيم دارد. 
درعين حال بايد متذكر شد كه، تمامي اين جناح ها، و به عبارت ديگر، كـانـون هـاي        

اجتماعي كنوني رژيـم كـه      -قدرت، مخالفت بنيادي، اصولي، و اساسي با راهبرد اقتصادي
 برآزاد سازي وخصوصي سازي استوار است، ندارند. 

اجتماعي رژيم واليت فقيه بنا به ماهيت و خصلت خود، در تضاد  -سمت گيري اقتصادي
و تقابل با اصل تامين رشد نيروهاي مولده و افزايش توليد و تقويت صنايع كشور قرار دارد، 
و در همان حال، منافع اليه هاي انگلي و غير مولد طبقه سرمايه دار ايران را تـامـيـن و        
تضمين مي كند. اين سمت گيري ضد مردمي، به شدت به زيان منافع اكثريـت جـامـعـه        
شامل طبقه كارگر، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي ميانه حال و اليه هاي تولـيـدي و     

 سرمايه هاي صنعتي و متوسط است. 

 ادامه نگاهي گذرا به طرح اتاق بازرگاني  ... 

 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران

هـاي     هاي متنوع و نظرات گوناگوني از طرف اشخاص و شخصـيـت   اخيراً موضع گيري
شود كه گهگاه به شدت مغـايـر    مختلف به نام هواداران حزب توده ايران منتشر و تبليغ مي

 هاي رسمي حزب توده ايران است. سياست
هاي سياسـي   كند طرح نظرات و موضع گيري حزب توده ايران بار ديگر مؤكداً اعالم مي

، پايگاه اينترنتي حـزب و يـا تـوسـط             “ نامه مردم” حزب همچنان در ارگان مركزي آن 
نمايندگان رسمي حزب سنديت داشته و دارد.  حزب توده ايران در قبال سـايـر مـوضـع          

 هاي خارج از چارچوب رسمي اعالم شده هيچ گونه مسئوليتي نداشته و ندارد. گيري
 

 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

تحريم هاي ويرانگر، و ارزان فـروشـيِ   
 نفت ايران! 

 
با گسترش تحريم هاي مداخله جويانـه بـرضـد      
ايران و سپس با اقدام كاخ سفيد به منظور تحـريـم   
بانك مركزي جمهوري اسالمي، خبرهاي گوناگوني 
از ارزان فروشي نفت ايران در بازارهاي جهانـي در    

 رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر گرديده است. 
دي مـاه،       15دراين باره روزنامه دنياي اقتصاد، 

ضمن درج خبري از مالقات سفراي ژاپن و هند بـا  
اخيرا سفـراي  ” مسئوالن وزارت نفت، يادآوري كرد:  

ژاپن و هند از اينكه نفت ايران نسبت به قـيـمـت      
ايـن بـه     “  هاي بازار گران تراست شكايت داشتند. 

اصطالح شكايت، در واقع چيزي نيست جز تقاضاي 
تغيير قيمت ها به دليل تحريم هاي گسـتـرده از       

 سوي  آمريكا و اتحاديه اروپا!
همچنين بنابر خبرهاي منتشر شده در رسانه هاي 
همگاني از جمله خبرگزاري ايلنا و مهر حكايـت از    

يـي هـمـچـون          آن دارد كه شركت هاي فراملـي 
تر از  ، نفت ايران را ارزان“ شل” و  “ برتيش پتروليوم” 

كنند و بـه اروپـا          قيمت بازار جهاني خريداري مي
انتقال مي دهند. واكنش مسئوالن رژيـم واليـت        
فقيه به ويژه مسئوالن وزارت نفت دولت احـمـدي     
نژاد به اين گزارش ها و خبرها، صرفاً تكذيب كلـي  
بوده است. مدير عامل شركت ملي نـفـت ايـران،         

دي ماه، بدون تـوضـيـح      14دريك نشست خبري، 
مشخصي پيرامون خبر ارزان فروشي نفت از سـوي  

درحـال حـاضـر      ” جمهوري اسالمي، يادآوري كرد: 
تقاضاي فروش نفت داريم. ولي نفت كافـي بـراي      
فروش نداريم و آن چيزي كه در برخي رسانـه هـا     
مبني برارزان فروشي به دليل تحريم اعالم مي شود 
را تاييد نمي كنم ... نياز شديد بازارهاي غـرب بـه        
نفت به گونه اي است كه ... هيچ دليلي براي ارزان    
فروشي نفت براي مقابله با اين تحريم هـا وجـود       

 “ندارد.
البته مدير عامل شركت ملي نفت ايـران هـيـچ      

و شركت هاي  “بنياد مستضعفان”اشاره اي به نقش 
“ قرارگاه خاتم االنبياء سپـاه پـاسـداران     ” وابسته به 

درارزان فروشيِ نفت نكرد، و يا شايد توان چـنـيـن    
 اشاره اي را نداشت. 

مطابق برخي گزارش ها، به موازات بحث اعطاي 
هـاي     مجوز به بخش خصوصي براي توسعه ميدان
بنـيـاد   “نفت و گاز و دادنِ اجازه داد و ستد نفت به 

، از هم اكنون ميزان معيني نـفـت از       “ مستضعفان
سوي اين بنياد انگلي به خارج صـادر مـي شـود.        

بـرتـيـش    ” تعدادي از شركت هاي فراملي مانـنـد     
انـد. بـا         از مشتريان اين معامله“  شل” و  “ پتروليوم

گسترش تحريم ها و برنامه تحريم خـريـد   
وشـركـت    “ بنياد مستضعفـان “نفت ايران، 

هاي وابسته به سپاه پاسداران، با تاييد ولي 
فقيه و دولت ضدملي احمدي نژاد، به نـامِ    
مقابله با تحريم ها، مقداري معين از نـفـت   
ايران را زير قيمت به بازار جهاني عـرضـه     

همان گـونـه     –مي كنند. توجيه اين اقدام  
مقابله با تحريم ها عـنـوان    -كه اشاره شد

مي شود. بي دليل نبود كه مـديـرعـامـل        
شركت ملي نفت ايران در پاسخ بـه ايـن       
پرسش كه علت ارزان فروشي نفت ايـران    

تحريم نـفـت ايـران بـه         ” چيست، گفت:  
صورت غير رسمي و غير عملي از جـانـب     
غرب وجود دارد، هـيـچ ارزان فـروشـي           
درزمينه نفت نداشتيم، چـرا كـه درايـن          
صورت ديوان محاسبات مجلس نخستـيـن   
“ نهادي بود كه به آن اعتراض مـي كـرد.     

مدير عامل شركت ملي نفت دراين پـاسـخ   
اشاره مي كند.  “ شركت ملي نفت“فقط به 

بـنـيـاد    ” و    “ سـپـاه  ” و مي دانـيـم كـه        
 اند. ، زير نظارت و هدايت عاليه ولي فقيه، از شمول كنترل نهادهاي حكومتي خارج“مستضعفان

تحريم ها سبب غارت ثروت ملي و ثروت نسل امروز و فرداي ايران شده است. دراين ميان فقط 
شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي با چپاول ثروت ملي به سود جويي و ثروت انـدوزي  

 اند.  به بهاي نابودي منافع ملي كشور مشغول
 

 “سازمان تأمين اجتماعي”بدهيِ سنگين دولت به 
 

اند و رواج    درحالي كه ميليون ها كارگر در ميهن مان با شرايط سخت معيشتي دست به گريبان
قراردادهاي موقت حقوق ومنافع آنان را پايمال مي سازد، دولت كارگر ستيز احـمـدي نـژاد، در          

 درصدي كارفرمايان از سهم پرداخت حق بيمـه را     20راستاي منافع كالن سرمايه داران، معافيت
درصدي سهـم   20تصويب و به مرحله اجرا گذاشت. مطابق اين طرح، كليه كارفرمايان از معافيت  

بيمه برخوردار مي شوند. اين اقدام، اعتراض كارگران و زحمتكشان سراسر كشور را برانگـيـخـتـه      
درصدي كارفرمايان از سهم بيمه، باعث افزايش  20معافيت ” دي ماه، گزارش داد:   19است. ايلنا،  

 20بدهي دولت خواهد شد. عيوضي در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن اشاره به تامين اعتبار معافيت    
ميلياردي به تامين  30درصدي كارفرمايان از پرداخت حق بيمه توسط دولت افزود، دولت با بدهي 
 “اجتماعي چگونه مي تواند كارفرمايان را از اين طرح بهره مند و معاف كند.

صنـدوق بـيـن      ” به دستور  “ برنامه آزاد سازي اقتصادي” دولت ضد ملي احمدي نژاد درراستاي 
بازنگري و اصالح قانون ”، برنامه “اصالح قانون كار”، عالوه بر طرح “بانك جهاني”و  “المللي پول

را نيز تدوين و آماده كرده است. به همين علت كارگران، كه صاحـبـانِ اصـلـيِ        “  تأمين اجتماعي
هاي مختلف اعتراض خود را ابـراز مـي        محسوب مي شوند، به صورت “سازمان تأمين اجتماعي”

بازنگري قانون ”هاي  كارگري به طرحِ  دي ماه، در گزارشي، ضمن اشاره به اعتراض 9كنند. ايسنا، 
عملكردهاي دولت باعث نگراني بيمه شـدگـان شـده        ” ، خاطر نشان ساخته بود:  “ تامين اجتماعي

است. كارگران از دولت و شركت هاي نيمه دولتي و شركت هاي خصوصي انتظار دارند نسبت بـه   
 “بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي اقدام كنند.

حـاضـر    “سازمان تامين اجتماعي”ميليارد تومان بدهي به  30هم اكنون دولت با داشتن بيش از 
 نيست اين بدهي ها را پرداخت كند و به اين ترتيب تعهدات خود را عملي سازد.

سـازمـان   ” كارگران و زحمتكشان خواستار عدم مداخله دولت هاي جمهوري اسالمي در امـور      
اند. اين سازمان و عملكرد آن تاثير مستقيم بر زندگي كارگران و خانواده هاي آنان  “تأمين اجتماعي

به طور مشخص در زندگي  “قانون تأمين اجتماعي”دارد و از اين روي، هرگونه تغيير و بازنگري در 
 زحمتكشان بازتاب مي يابد.

 
 

 رشد هزينه هاي زندگي، و گسترشِ فقر در جامعه 
 

از افزايش شتابان ميانگين هزينه خانوارهاي شهري و روسـتـايـي،       “ مركز آمار“انتشارِ گزارش 
درصـدي     15درصدر خبرهاي چند هفته اخير قرار داشت. گزارش مذكور نشانگر افزايش حداقل    

، يعني سال گذشته، است. مـقـايسـه ايـن         1389ميانگين هزينه هاي خانوارهاي شهري در سال 
افزايش هزينه ها با ميانگينِ دستمزد كارگران، كارمندان، و درآمد روستاييـان زحـمـتـكـش، بـر           



1390دي ماه   26شنبه  دو   5   886شمارة  

گسترش فقر در ابعادي باور نكردني در جامعه امروز ايران گـواه  
 است.

دي ماه، در گـزارشـي بـا       12روزنامه دنياي اقتصاد، دوشنبه 
، با استـنـاد بـه      “ رشد هزينه هاي زندگي شتاب گرفت” عنوان:  
بررسي ”، اعالم مي دارد: “مركز آمار جمهوري اسالمي“گزارش 

نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شـهـري و       
نشان مي دهد با شتاب دوبـاره افـزايـش       89روستايي در سال 

هزينه خانوارهاي شهري و روستايي، بنابه اذعان مـركـز آمـار      
ايران، هزينه هاي زندگي در كشورمان براي خانوارها نسبت بـه  

درصد افزايش يافته است ... تـازه تـريـن            15سال قبل حدود 
گزارش مركز آمار ايران حاكي است، متوسط كل هزينه ساالنـه  

هـزار     367ميليون و      11معادل  89يك خانوارشهري درسال 
تومان بوده است ... اين افزايش البته به طرز معناداري بيش از      

هزينه يك  89رشد هزينه ها در سال قبل بوده است ... درسال    
 847ميليون و   7درصد افزايش بيش از 15/ 55خانوار روستايي 

هزار تومان گزارش شده است. اين درحاليست كه هزينه هـاي     
 9/76مـعـادل        87نسبت به سال    88خانوار روستايي درسال 

درصـد     10/54معادل    86نسبت به سال  87درصد و در سال 
 “رشد را تجربه كرده بود.

مطابق گزارش فوق، رشد هزينه خانوارها سبب گرديده اسـت  
هاي مختـلـف از جـملـه          تا دسترسيِ اكثريت جامعه به امكان

هاي بهداشتي، آموزشي، تغذيه، و مسكـن بـا دشـواري         امكان
 بيشتري نسبت به سال هاي قبل همراه باشد. 

، به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، تاكيد “مركز آمار“درگزارش 
 113متوسط كل هزينه خالص يك خانوارشهـري    ” شده است:  
هزار ريال بوده است كه معادل ماهانه آن حـدود    678ميليون و 

هزار تومان مي شود. از كل هزينه ساالنه خانوار شـهـري     974
درصد مربوط به هزينه  23هزار ريال با سهم  157ميليون و  26

هزار ريال با سـهـم    520ميليون و  87هاي خوراكي و دخاني و 
درصد مربوط به هزينه هاي غير خوراكي بـوده اسـت ...            77

درصد  26دربين هزينه هاي خوراكي و دخاني بيشترين سهم با 
مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه هـاي غـيـرخـوراكـي        

 “درصد مربوط به مسكن بوده است. 42بيشترين سهم با 
مركز آمـار جـمـهـوري       “به اين ترتيب و با استناد به برآورد 

، هزينه هاي زندگي به طور پيوسته سـال بـه سـال        “ اسالمي
افزايش يافته و بايد در انتظار انتشار آمار افزايش بيشتر هزيـنـه   

برنامه آزاد سـازي  “هاي زندگي در سال جاري بود، زيرا اجراي 
، منجر به “ قانون هدفمند سازي يارانه ها“زيرعنوان:  “  اقتصادي

كاهش قدرت خريد زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانـه  
حال جامعه شده است. نكته پراهميت در بررسي آمارهاي ارايـه   

، پيوند تنگـاتـنـگ    “ مركز آمار جمهوري اسالمي” شده از سوي 
ميان اجراي برنامه هاي اقتصادي با كاهش سـطـح زنـدگـي         

 15اكثريت مردم كشور است. همچنين آمار افزايش حـداقـل        
درصديِ هزينه هاي زندگي معنايي جز گسترش فقر در سراسـر  

 كشور ندارد!
 

ولي فقيه، افكار قرون وسطايي، و حقوقِ زنـان در    
 جهان امروز

چندي پيش علي خامنه اي، در جريان سومين نشست انديشه 
هاي راهبردي جمهوري اسالمي، به موضوع خـانـواده و زن         
پرداخت. ولي فقيه طي سخنان خود با عوام فريبي كوشيـد تـا      
ضمن نفي مبارزات ترقي خواهانه زنان ايران و جـهـان بـراي      
دستيابي به حقوق مساوي، مخالفت و مبارزه با افكار، ديدگاه ها، 

“ دين” و سياست هاي ارتجاعي رژيم واليت فقيه را، مخالفت با 
يي از سوي واپس  معرفي سازد. اين ترفند تازه“ اساسِ مذهب”و 

بايد با روشنگري در افكـار  ” گرايان حاكم نيست. خامنه اي د راين نشست از جمله گفت:   
در حمله به ” عمومي مردم جهان، اجازه ندهيم اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربي 

دي ماه). فارغ از جو سـازي و دروغ           15(ايلنا،  “  محقق شود“  مباني اسالم در قبال زن
پردازي هدفمند ولي فقيه، جمهوري اسالمي طي سه دهه حيات خود با نـقـض خشـن        
حقوق زنان كشور و تحميل خرافه، تبعيض جنسيتي، و تفكرات واپـس مـانـده قـرون           

يي غير قابل دفاع در زمينه حقوق زنان از خود به جاي گذاشته  وسطايي به جامعه، كارنامه
 است. 

يي از زندگي نيست كه درآن، مطابق قوانين جاري و ديدگاه هاي موجود در  هيچ عرصه
رژيم واليت فقيه، حقوقِ زنان برابر با مردان دانسته شود و اصلِ تبعيض جنسيتي اعمـال  

كه به حق از سوي همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه  “ اليحه حمايت از خانواده“نشود.  
نام گرفته است، مثالي روشن در اين زمينه است. به عـالوه،      “ اليحه ضد خانواده“كشور 

 آمارهاي مختلف نيز حاكي از اعمال  تبعيض جنسيتي خشن در حق زنان كشور است. 
بر پايه آمار رسمي جمهوري اسالمي، نرخ مشاركت زنان در امور مختـلـف بـه ويـژه         

درصد از زنان ايراني داراي شغل و مشغـول بـه     13اموراقتصادي، بسيار پايين است. فقط  
كه محـصـول    -اند. درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است. با گسترش فقر در جامعه    كار

اجراي برنامه هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه خصوصاً دولت ضد ملي احـمـدي نـژاد      
است، زنان كارگر، زنان كارمند، زنان سرپرست خانوار نخستين قربانيان به شمار مي آيند. 
به اين سياهه، تبعيض در قوانين، موضوعاتي حساس چون حقِ طالق، حقِ حضانت فرزند
[حقِ مراقبت و نگهداري از كودك]، حقِ قضاوت از سوي زنان در محاكم قضايي، حجاب 
اجباري، تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها وادارات، دستمزد نابرابر در برابر كار مساوي بيـن  

توان افزود. زنان ميهن ما با تحكيم پايه هاي استبداد و شكل گيـري    زنان و مردان را مي
اند، و به وسيله قوانين ارتجاعي به  رژيم واليت فقيه بسياري از حقوق خود را از دست داده

اند. سخنان خامنه اي در نشست انديشه هاي راهـبـردي     شهروند درجه دو تنزل داده شده
جمهوري اسالمي همچنين نشانگر هراس ارتجاع از نقش رو به گسترش زنان و جنبـش  

 سياسي و فرهنگي است.  -زنان در همه عرصه هاي حيات اجتماعي
با گذشت بيش از سه دهه از حيات جمهوري اسالمي، زنان آگاه و مبارز ميهن ما حـل  
مسئله زن و الغاي كليه قوانين تبعيض آميز و به طور كلي ريشه كن ساختن تـبـعـيـض       

ها و شيوه ها دانستـه و     جنسيتي را فقط و فقط در تشديد مبارزه و استفاده از همه امكان
مي دانند. با مبارزه سازمان يافته، هوشيارانه، و مدبرانه و در چارچوب مبارزه سـراسـري،      
جنبش زنان به هدف هاي ملي و مردمي خود به ويژه الغاي تبعيض جنـسـيـتـي دسـت        

 خواهند يافت!

 رويدادهاي ايران ... ادامه 

با مد نظر قرار دادنِ اصول عام جنبش دوم  -حساسي مي بايد در زمينه حل مسئله ملي 
چنان سياستي را پيگيري كرد كه  آن  –بهمن كه در سطور پيشين مورد اشاره قرار گرفت 

در درجه نخست پيوند و رابطه ميان پيكار سراسري برضد استبداد، ديكتاتوري، و ارتجـاع  
 را با مبارزه براي الغاي ستم ملي مستحكم سازد. 

 تجربه تاريخ معاصر ميهن ما اهميت چنين رابطه اي را برجسته مي سازد. 
كردستان و ”  بي دليل نبود كه زنده ياد عبدالرحمان قاسملو نيز در كتاب ارزشمند خود 

خـاور  ” اين مهم را با تاكيد خاطر نشان ساخته است. او در اين زمينه نوشته است:     “  كرد
ميانه از آنجا كه محل تالقي سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا است، و نيز به علت اهـمـيـت      
سياسي و استراتژي خاص خود در نقشه ها و برنامه هاي امپرياليستي موقعيت ويـژه اي    
دارد ... دخالت امپرياليسم در جنبش آزاديخواهانه ملي پديده ي تازه اي نـيـسـت. ايـن           
دخالت اقدامي است كه از دير باز تاكنون جهت منحرف ساختن مبارزه و ضربه زدن از     
پشت به آن هنگام لزوم، در پيش گرفته اند ... بنابر اين مصالح جنبش آزاديخواهانه ملي    
كرد هيچگاه با مصالح امپرياليست ها همخواني نخواهد داشت ... حل مساله كـرد بـه          

، قاسملو، كردستان و كرد“ (  پيشرفت دمكراسي و سوسياليسم د رخاور ميانه بستگي دارد
). تجربه مبارزه سراسري توده ها 329و  325 – 291هاي  ، اپيك، صفحه1999چاپ اول 

گيري هاي اميدوار كننده  برضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و اعوان و انصارش، و موضع
خواه به ضد استبداد واليي، و توجـه بـه حـل         نيروها و حزب هاي مترقي، ملي و آزادي

مسئله ملي به سود برابري خلق ها در چارچوب ايران واحد و دمكراتيك، نشان داد كـه:    
پيوند ارگانيك ميان پيكارِ همگاني با استبداد و مداخله خارجي با مبارزه به ضد ستم ملي، 
در كشور ما داراي زمينه هاي عيني و ذهني اند. وظيفه و مسئوليت تاريخي همه حـزب     

هـا،     هاي ترقي خواه و جنبش مردمي حركت به سمت تحكيم اين رابطه است. تجـربـه   
دستاوردها، و اصول جنبش دوم بهمن پشتوانه فكري و تاريخي اين وظيفه خطير ملي و   

 ميهني است!

 جنبش دوم بهمن ... ادامه 
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اند. براي نمونـه،    گيري درباره سرنوشت خود كامالً كنار زده شده
انتخابات دوره نهم مجلس، در اسفندماه، در شـرايـط كـنـونـي        

گونه امكاني براي تأثير گذاريِ مردم  بر جهت گيريِ سياسي  هيچ
بـار     نيروهاي حاكم و از جمله در مورد  پيامـدهـاي مصـيـبـت       

هاي اقتصادي و خطرِ جنگ به وجود نـخـواهـد آورد و           تحريم
و در رأس آن ولـي   -مجموعه روبناي سياسي  ديكتاتوري حاكم 

فقيه، به طور دائم و هرچه بيشتر ميهن ما را بـه پـرتـگـاهـي            
رسد پاسخ بـه     كنند. سئوالي كه به نظر مي  دهشتناك نزديك مي

نمايد اين است كه زمينه هاي عيني اين تشـديـد    آن ضروري مي
 ها كدام است.  تنش

ايم و سير حوادث صحت  هاي اخير بارها اشاره كرده ما در سال
هـاي     ارزيابي ما را تأييد كرده است كه پيامـدهـاي سـيـاسـت       

ماجراجويانه اتخاذ شده از سوي رهبري رژيم واليت فقيه ثمرات 
اقتصادي با ابعادي سهمگين   –هاي اجتماعي  فاجعه بار و ويراني

 به همراه داشته است. 
هاي فرماندهان سپاه در هفته هـاي   لحن تهديد آميز سخنراني

اخير، مانور گسترده نيروي دريايي سپاه و تهديدهاي سران رژيـم  
توان سياستي جز بازي با آتش  در زمينه بستن تنگه هرمز، را نمي

و دادن بهانه به دست كشورهاي امپرياليستـي بـراي مـداخلـه         
گسترده در امور كشور ما ارزيابي كرد. تهديدات مقابل آمريكـا و      
انگليس و اعالم برگزاري مانور مشترك نظامي از سوي آمريكا و 
اسرائيل در خليج فارس تهديدي جدي عليه مردم ما و مـنـافـع      

هاي منطقه است. سخنان خامنه اي و ديگر سران رژيم در     خلق
، يـادآور    “ توانند بكـنـنـد    غلطي نمي” باره اينكه كه آمريكا و ناتو 

تهديدات توخالي رژيم ديكتاتوري صدام حسين در عراق و فاجعه 
اي است كه در اين كشور در پي حمله نظامي و اشـغـال آن از       

 سوي كشورهاي امپرياليستي رخ داد. 
سخنان روزهاي اخير خامنه اي و مقايسـه اوضـاع كـنـونـي          

“ بدر و خيبـر ” هاي  كشورمان با اوضاع عربستان در شرايط  جنگ
نه تنها ارتباطي به واقعيات روز ميهن ما و منطقه ندارد  بلكه بايد 
آن را شيادي سياسي سران رژيم و بازي خطرناك با سرنـوشـت   
مردم و ميهن ما دانست.  دروغ پردازي هاي سران رژيم دربـاره     

ها  بي اثر بودن تحريم اقتصادي، در حالي كه حلقه مخرب تحريم
جمله شواهد  آن   شود، كه از  تر مي هر روز بر گردن ميهن ما تنگ

سقوط آزاد ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي است نشانگر مـاهـيـت    
عميقاً ضد مردمي و ضد ملي حاكميتي است كه كشور ما را بـه لـبـه          

 پرتگاه حوادث ناگوار كشانده است.
هاي كنوني را بايد در تشديد بحران همه جـانـبـه       ريشه تنش

هـاي     رژيم واليت فقيه و تغيير و تحوالت جدي در سـيـاسـت     
 امپرياليسم در منطقه ما جستجو كرد.

روبناي سياسي رژيم واليت فقيه، با وجود جـهـان بـيـنـي           
هاي سياسـي بـا      اجتماعي به غايت عقب مانده، متشكل از جناح

ها  نفوذي است كه در هرم قدرت در كنش با يكديگرند. اين جناح 
اند كه شئون اصلي اقتصادي  نمايندگان منافع سرمايه هاي كالني

، 57زير تسلط  آنان است. با منحرف شدن و شكست انـقـالب      
هاي كليدي در روبنـاي   و جناح ها عاملطي سه دهه گذشته  اين 

هاي مشخصي را براي حـفـظ      اند تجربه و قاعده سياسي توانسته
هاي جرگه سـاالريِ (الـيـگـارشـيِ)            منافع مشترك مادي اليه

بورژوازي كالن در زير بناي اقتصادي ايجاد كنند. مجموعه ايـن   
يي از    چنان درجه روبناي سياسي بارها  نشان داده است كه به آن

هاي دروني  تحول دست يافته است كه براي حل يا تخفيف تضاد
خود قادر است با حفظ مضمون ديكتاتوري حاكميت، تغييـرهـاي   
مشخصي را در شكل رژيم به منظور نگهباني از منافع كليدي و   

 وحدت كلِ خود انجام دهد.
اين  منافع مشترك مادي، به صورت تار و پودهايي از طـيـف   
وسيعي از بورژوازي تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك و دستـه  

را به هم بافته اسـت.  “  گرايان اصول” هاي سياسي گوناگون  بندي

هاي عمده در روبناي سياسي كشور  هاي بنيادي و به هم پيوسته بين جناح مخرج مشترك ادامه ترور، سياست هاي ماجراجويانه ...
) لزوم  وجود يك رژيم ديكتاتوري مقتدر براي حذف عـمـلـي مـردم از          1ما عبارتند از:  

يي كه بتواند بـخـش    ) موظف كردن دولت و مجلس به اجراي برنامه اقتصادي 2صحنه؛ 
بزرگي از ثروت ملي و نيروي كار كشور را در تصاحب اليه هاي بورژوازي و اليـگـارشـي    

 درون هرم قدرت نگاه دارد.
بنابراين ديالكتيك دروني ساختار كنوني به طور منطقي هر نوع حركت و تصميم گيري 

المللي و شيوه حل بحران رابطه با آمريكا را با تضمـيـن    حياتي، از جمله تدوين روابط بين
اين دو مخرج مشترك منطبق خواهد كرد و بر اين اساس  تضاد اصلي ديكتاتوري حاكم  
با منافع مادي و معنوي قشرهاي زحمتكش و خرده بورژوازي شـهـري اسـت. چشـم            
اسفنديار رژيم حاكم ناتوانيِ آن در از ميان برداشتن  جنبش مردمي است كه بـا وجـود       

هاي گوناگون تا انتهاي مسير  به مـبـارزه بـا         اش، به شكل هاي دروني و بيروني چالش
ديكتاتوري ادامه خواهد داد. به عبارت ديگر، روبناي سياسي رژيم، هـمـان طـور كـه            
تجربيات دهه هاي اخير نشان داده است (از خريد اسلحه از اسرائيل و آمريكا و زد وبند با  

تا همكاري عملي با اشغال نظامي افغـانسـتـان و      “  ايران گيت” دولت ريگان،  و افتضاح 
تواند با مانور و زد و بند با نيروهاي امپرياليستي تضاد خارجي  هاي اخير) مي  عراق در سال

خود را تخفيف داده و يا حل كند. ولي تضاد اين ساختار عميقاً ارتجاعي و استبـدادي بـا      
اكثريت مردم كشورمان آشتي ناپذير است، و با بزك كردن شكل اين تضاد قـابـل حـل      

تواند تضـاد   نيست.  فقط يك تغيير كيفي و ماهوي، يعني طرد مضمون ديكتاتوري آن مي 
المللـي و يـا        هاي بين هاي اخير رژيم واليت فقيه از  تنش با مردم را حل كند.  در سال 

ها استفاده كرده است تا  تضاد و بحران“  خارجي كردنِ” تشديد آنها به عنوان ابزاري براي 
از اين راه بتواند تهديدهاي برآمده از عدم مشروعيت حاكميت و پيامدهاي برنامـه هـاي     

 تخفيف دهد. “ استكبار”اقتصادي ضد مردمي را بر مبناي اولويت دهي به مبارزه با 
واقعيت اين است كه زير بناي اقتصادي ايران سرمايه داري است، و منافع و سود آوري 

يـي     هاي خصوصي و شبه خصوصي توليدي و غير تولـيـدي   سرمايه هاي تجاري، بخش
هاي سـپـاه، هسـتـه اصـلـي            و سرمايه گذاري“  بيت رهبري” مانند بنياد هاي زير نظر 

كشي از نيروي كار و تاراج منابع طبيعي ملي از طريـق   بهرهدهند.   را تشكيل مي  هاي آن فعاليت
هـا و     هاي داللي و رانتي، چه قانوني و چه غير قانوني، و به وسيله رشد سرطاني انواع بانك فعاليت

اند. با استناد به گزارش بازديد   هاي نجومي هاي رايج در ايجاد ثروت تمركز سرمايه هاي مالي، شيوه
)، كه با استقبال رژيم روبه رو شد، برنامـه هـاي      1390  المللي (خرداد  اخير هيئت صندوق پول بين

، هماهنگ بـا الـگـوي نـو           “ ها طرح هدفمندي يارانه“ اقتصادي كشور ما مخصوصاً شوك درمانيِ
هاي مهمـي   تا به حال  بخش 1360هاي انتهاي دهه  روند. از سال  ليبراليسم اقتصادي به پيش مي

هـاي     شود، فعاالنه در صدد اجراي سياسـت  از روبناي سياسي كه شامل دولت احمدي نژاد نيز مي
هاي متفاوت، و آماده سازي اقتصاد كشور بـراي  پـيـونـد          در كشور زير عنوان“  تعديل اقتصادي” 

اند. هم اكنون نيز در اين راستا، خصوصي سازي وسيع،  ايجـاد   گسترده با سرمايه داري جهاني بوده
بخش عظيم مالي و بانكي، بازار كار انعطاف پذير، سركوب حقوق زحمتكشان، اشاعه و حمايـت از    

هـاي رسـمـي در         هاي نو ليبرالي مكتب شيكاگو از طريق آكادميسين ها و رسانه ترين نظريه ناب
شـونـد.      و شوك اقتصادي اجرا مـي “  مهرورزي  –عدالت محوري ” استتارِ پرده دود شعارهاي 

هاي ضد سرمايه داريِ امثال ولي فقيه و احمدي نژاد براي مصرف داخلي و خـدعـه    نطق
“ جهاد سازنـدگـي  “ گري  است و  پشيزي ارزش ندارند. زيرا در سالي كه رهبر آن را سال 

اعالم كرد، احمدي نژاد با استفاده از دردآورترين  ابزار و فرمول اقتصادي مـورد تـايـيـد       
هـاي     برد. ايـن وجـه       “  جراحي اقتصادي” سرمايه داري جهاني،  زحمتكشان را زير تيغ 

مشترك و مخصوصاً نفوذ تئوريك و عملي سرمايه داري جهاني در تار و پـود اقـتـصـاد       
كشورمان و به ويژه تأثير گذاري نو ليبراليسم اقتصادي در باالترين سطح هيئت حاكـمـه   

 اند.  هاي امپرياليسم درباره كشور ما بي اثر نبوده ها و تصميم گيري ايران،  در تحليل
هاي خارجي رژيم در منطقه، خصوصاً نظرات سـران رژيـم دربـاره ايـجـاد             سياست

هاي ايران در كشـورهـاي      امپرياليسم آمريكا از دخالت“  نگراني” و “  امپراتوري اسالمي” 
هاي امپرياليستـي   هايي از محفل اش براي بخش منطقه، به منظور گسترش حيطه نفوذي
تواند عواقب خطـرنـاكـي بـه        هايي است كه مي غير قابل قبول و زمينه ساز تشديد تنش

هاي امپرياليستي آمـريـكـا و       همراه داشته باشد. بايد توجه داشت كه از نقطه نظر محفل 
ها يعني اسرائيل،  مسئله سروري ِ(هژمونيِ) آمريكا بـر مـنـطـقـه             متحد استراتژيك آن

يي غير قابل بحث است. تحميل اين تسلط  انحصارگرايانه  آمريكا  بـر    خاورميانه  مسئله
تر از ايران مانند روسيه، چين،  هاي بسيار بزرگ منطقه خاورميانه  حتي شامل نفوذ  قدرت

هاي موثر و تعيين كنـنـده در      شود. اين به نوبه خود يكي از عامل  و اتحاديه اروپا نيز مي
 هاي  آينده در رابطه با رژيم واليت فقيه خواهد بود. ها و تحول معادله

حزب توده ايران، بر اساس وظيفه ميهني و تعهد به منافع زحمتكشان و طبقه كـارگـر     
كشورمان، در راستاي ارتقاء جنبش مردمي، شانه به شانه  ديگر مبارزان  بـراي گـذر از       

كند. تنها با اتحاد عمـل    ديكتاتوري واليت فقيه و دفاع از استقالل ملي و صلح  عمل مي
هـاي     و برنامه مشترك همه نيروهاي مترقي و ايجاد كارزاري جهاني بر ضد درگـيـري    

 تواند جلوي فاجعه را گرفت.   نظامي در منطقه است كه مي
  
 



1390دي ماه   26شنبه  دو   7   886شمارة  

 برنامه خصوصي سازي، و نزاع بر سرِ تصاحبِ سود و ثروت ملي!

نگاهي گذرا به: طرحِ اتاق بازرگاني، زير 
 “رفعِ موانع كسب و كار“عنوان 

سرانجام مجلس شوراي اسالمي، پس از بحث و گمانه زني هاي طـوالنـي،   
ايـجـاد   ” به نام “  اتاق بازرگاني“چندي پيش به كليات طرح ارايه شده از سوي 

راي مثبت داد، و به ايـن    “  فضاي مساعد كار آفريني و رفعِ موانع كسب و كار
در مقـام  “  اتاق بازرگاني جمهوري اسالمي“ترتيب، يكي از خواست هاي اصليِ 

ستاد كالن سرمايه داران، يك گام به اجرايي شدن نزديك تر شد. كليات ايـن   
راي مخالف، به تصويب رسـيـد.      6راي موافق و تنها  146طرح در مجلس با 
، پيش از تصويب طرح، در صحـن عـلـنـي       “ اتاق بازرگاني“نهاونديان، رييس 

ترِ خصوصـي سـازي در        مجلس طي سخناني با تاكيد بر اجراي هر چه سريع
هشـت  ” ها، وضعيت حاكم بر فضايِ كسب و كار كشور را نتيجه    تمامي عرصه

اتـاق  ” دانست. سخنان صريح رييـس        “  دوره حاكميت قوانين دولت ساالرانه
نشان مي دهد كه، در چارچوب برنامه آزاد سازيِ اقتصادي، راهـبـرد    “ بازرگاني

خصوصي سازي در اولويت و دستورِ كار رژيم واليت فقيه قرار گرفته اسـت، و    
(ابالغيه ولي فقيه) بايد در انتظار خصـوصـي سـازيِ         44بر پايه ابالغيه اصل 

طرح ايـجـاد   ” ويژه در صنايع كليدي و حساس بود. مطابق جزييات   وسيع تر به
، نقشِ ويژه و درعين حـال  “ فضاي مساعد كار آفريني و رفعِ موانع كسب و كار

 “شوراي گفتگو“واگذار  مي شود، و يك نهاد با عنوان  “اتاق بازرگاني“موثر به 
تشكيل مي شود كه به طور مستقيم و تنگاتنگ با مجلس و دولت در تماس و   
ارتباط است. به عالوه، در طرح مذكور تاكيد گرديده كه، به منظور شفاف سازيِ 
سياست ها و برنامه ريزي اقتصادي دولت و دستگاه هاي اجرايي و پيشگيري از 
هرگونه زيان به بخشِ خصوصي و صاحبانِ سرمايه هاي كالن، دولت موظـف  
خواهد بود كه هر گونه تغيير در سياست، مقررات، و رويه هاي اقتصادي را در   

اتـاق  “زمانِ مقتضي، قبل از اجرا، اعالم كند. از ديگر موردهاي مهـم طـرح        
، ممنوع شدنِ تعطيل كردن روزهاي كاري است. در طرح خاطر نشان  “ بازرگاني

شده كه به منظور حفظ منافع بخشِ خصوصي و سرمايه گذاران، دولت مـجـاز   
نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعالم كند. براساس اين طرح، مرجعِ تعيين 

شـوراي  “يي مانند هواشناسي اند، و  اوضاع غير مترقبه، سازمان هاي تخصصي
موظف به اعالم موقعيت اضطراري و غير مترقبه به شمـار مـي      “ تامين استان

آيد، در غير اين صورت، اگر دولت به هر دليل يكي از روزهاي كاري سـال را    
تعطيل عمومي اعالم كند، اين تعطيلي براي بخشِ خصوصي الزام آور نيست و 

به تشخيص خود عمـل   -يعني كالن سرمايه داران  -فعاالن بخشِ خصوصي 
 44، به ابالغيه اصـل    “ اتاق بازرگاني“ترين قسمت طرح  خواهند كرد. اما مهم 

وظيفه پيگيـري   ”شوراي گفتگو“شود. در طرح قيد گرديده است كه   مربوط مي
هاي بازرگاني] در باره امتيازهاي موجود در قـوانـيـن و        ها[اتاق  “ اتاق“گزارش 

مقررات و رويه ها براي بنگاه هاي با مالكيت غير از بخش خصوصي و تعاونـي  
است، كه مي بايد زمينه سازي الزم براي تعميم اين امتيازها به منظور اجـراي  

را فراهم آورد. بي جهت نـبـود كـه مـحـمـد             44كامل و موثر ابالغيه اصل 
نهاونديان هنگام راي گيري در باره طرح مذكور در مـجـلـس، خـطـاب بـه           

دستيابي به توانمـنـد    44در سياست هاي كلي اصل ” نمايندگان يادآوري كرد:  
سازي بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است و براي اين كار نـيـازمـنـد     
تشكلي هدفمند و مسئوليت پذير در بخش خصوصي هستيم ... بايد به ايـجـاد      
نظم تشكلي در آنها توجه كرد و در نتيجه فضاي كسـب و كـار را اصـالح            

 ]. 1390آبان ماه  25[دنياي اقتصاد، “ نمود
در اين مقطعِ تاريخي، به هـيـچ روي      “ اتاق بازرگاني“تصويب كليات طرح 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريـنـي و     ” تصادفي نمي تواند باشد. در حقيقت  
بخش ديگري از راهبرد، و يا دقيق تر گفته بـاشـيـم،      “  رفعِ موانع كسب و كار
اجتماعيِ رژيم واليت فقيه است. درعين حال مي بايـد    -سمت گيريِ اقتصادي

 “ اصالحيه قانون كار“به اين مهم نيز توجه داشت كه، طرح مذكور همزمان با 
در مجلس مطرح و كليات آن مورد تصويب قرار گرفته است. به اين تـرتـيـب،     

 و ديگر تشكل هاي كالن سرمـايـه    “ اتاق بازرگاني“نقش و ميزان تاثير و نفوذ
 يي افزايش مي يابد. داري، با محوريت سرمايه بزرگ تجاري، به شكل جدي

اجتماعـي،   -در تصميم گيري هاي اقتصادي “اتاق بازرگاني“افزايش مداخله 
در مجلـس   “ اتاق بازرگاني“ها در ساختار نظام، آن گونه كه رييس  و تثبيت آن

مطرح ساخت، يكي از هدف هاي اصلي برنامه آزاد سازيِ اقتصـادي بـر     
اسـت كـه      “ بانك جهاني“و  “ صندوق بين المللي پول“پايه نسخه هاي 

 آن را در قالب برنامه  “ مجمع تشخيص مصلحت“ولي فقيه نيز با موافقت
اشتغال زايي چندي پيش اعالم كرد. طرح مذكور به هيچ وجه به معنـاي   

مند و ذي نفع در توليد نيست و  تقويت يك بخش خصوصيِ مولد و عالقه
با طرح خود، سياست دو دهـه    “  اتاق بازرگاني“نمي تواند باشد.  در واقع  

گذشته رژيم واليت فقيه در عرصه اقتصادي را اين بار با تفـاوت هـاي     
اندكي فرمول بندي و تدوين كرده است. طي بيش از دو دهـه اخـيـر           
جمهوري اسالمي، با پيروي از دستورات نهادهاي قدرتمند سرمايه داري   

هاي اقـتـصـادي كشـور را واگـذاريِ             جهاني، راه برون رفت از معضل
هاي دولتي و از جمله صنايع به بخشِ خصوصي ارزيابي كرده و    موسسه

به آن عمل كرده است، كه ماحصلِ آن رواج بي سابقه اقتصاد داللـي و    
غير مولد، رانت خواري، افزايش نفوذ نهادهاي نظامي در حيات اقتصـادي  

 و ثروتمند تر شدن بنيادهاي انگلي بوده است. 
و “  مـطـمـئـن    ” در طول اين ساليان، سرمايه به سمت فعاليت هـاي      

كه درجه سود دهيِ آن باالتر از فعاليت هاي تـولـيـدي اسـت،       “  آسان” 
حركت كرده است و احتكار، بورس بازي برزمين ومستغالت و اتومبـيـل،   

اند و به تمام زواياي زندگي سرايت  تار و پود اقتصاد ملي را در هم نورديده
عالوه، با واگذاريِ صنايع به بخشِ خصوصيِ غيرِ مولد، بيـش   اند. به  كرده

از پيش منافع سرمايه بزرگ تجاري، و متحد آن در حاكمـيـت يـعـنـي        
داري اداري (بوركراتيك)، تامين و تضميـن شـده اسـت، زيـرا              سرمايه

پشتيباني آشكار و پنهان سرمايه بزرگ تجاري از توليـدات خـارجـي و        
حمايت مديران ارشد (اليه سرمايه داري بوركراتيك) از واردات سيل آسا   
به كشور، از تقويت بنيه توليدي و توانِ صنعتي ايران مانع گرديده و مـي  

 گردند. 
بـنـيـاد    “در اين زمينه توجه به آخرين آمار از مـيـزان سـود دهـيِ           

در مقام يكي از فعال ترين بنيادهاي انگلي در اقـتـصـاد        -“  مستضعفان
آبان ماه، در    26خود گوياي همه واقعيت است. روزنامه اعتماد،   -كشور 

حسين سجادي، مدير كل روابط عمومي بـنـيـاد ...        “مطلبي مي نويسد:  
گفت دارايي هايي كه در اختيار بنياد قرار گرفته اند شـامـل امـالك و        
واحدهاي توليدي هستند كه اداره بهينه آنها در شرايط پيچيـده فضـاي     
كسب و كار كشور، يكي از ماموريت هاي مهم بنياد به شمار مي رود ...     
يكي از دستاوردهاي مهم بنياد در حوزه فعاليت اقتصادي رشد تولـيـدات   
[سود دهي] آن است كه با وجود ركود نسبي موجود كه رشد توليد كمتـر    
از سه درصد در اكثر بنگاه ها برآورد شده است، دستيابي به رشد تـولـيـد    

به نوعي جهاد اقتـصـادي    90و  89[سود دهي] دو رقمي طي سال هاي   
اين سودهاي حداقل دو رقمي در اوضاعي بـه   “ واقعي محسوب مي شود. 

افتاده است كه اوال هيچ نظارت و كنترل قانوني  “بنياد مستضعفان“چنگ 
هاي  يي برعملكرد آن وجود ندارد، و ثانيا شركت ها و موسسه و حسابرسي
براي فعاليت هاي خود كامال بـر واردات     ”بنياد مستضعفان“زير پوشش 

اند. عالوه بر اين و مهم تر اينكه، شـركـت     افسار گسيخته از خارج متكي
هايـي قـرار      هاي وابسته به اين بنياد انگلي در صدر شركت ها و موسسه

ها ماه ها و برخي چند سال حقوق معوقه  دارند كه كارگران و كاركنان آن
 كارند.  شان را طلب

خصوصي سازي طي اين دوران، يعني بيش از دو دهه اخيـر، ضـمـن      
يـي در حـد        صنعتي كشور، به بهاي تحميل زندگي -تخريب بنيه توليد

بخور و نمير به كارگران، كارمندان، و متخصصانِ صنايع كشور صـورت    
گري، ديكتـاتـوري    گرفته است و بازتاب آن در روبناي جامعه نيز سركوب

هاي قشري و ماوراء راست نظير  عنان گسيخته، و پيدايش و تسلط جريان
طرحِ ايـجـاد فضـاي      ” دولت ضد ملي احمدي نژاد بوده است. بنابر اين،  

“ نـو ” هـاي     دربردارنده نكته“  مساعد كارآفريني و رفعِ موانع كسب و كار
اجتـمـاعـي رژيـم        -نيست، و طرحي جداي از برنامه و راهبرد اقتصادي

 واليت فقيه نمي تواند باشد. 
هاي همسوي سياسي با آن، زماني  و همراهان و جريان “اتاق بازرگاني”

اند و خواستار تصويب آن شده اند كه وضعيت  طرح خود را به مجلس برده
صندوق بين المـلـلـي    “اقتصادي كشور به داليلي چون اجراي دستورات 

ويژه برنامه حذف يارانه ها، خصوصي سـازي،     ، به“ بانك جهاني“و  “ پول
رواج روز افزون اقتصاد غير مولد و انگلي، و نيز تحريم هاي ويرانـگـر و     
مداخله جويانه خارجي، بسيار بحراني و وخيم است. يحيي آل اسـحـاق،      

 3ادامه در صفحه 



1390دي ماه   26شنبه  دو   8   886شمارة  

 جنبشِ دوم بهمن كردستان 
هاي جنبشِ دوم بهمن و  ها و تجربه نگاهي گذرا به سنت

 حكومت ملي و خود مختارِ كردستان

 5ادامه در صفحه 

، شهر مـهـابـاد شـاهـد بـرگـزاري            1324ماه بهمن 2شصت و شش سال پيش در روز 
هزار نفري بود كه به ابتكار و به رهبري حزب دمكرات كردستان برگـزار   20يي  گردهمايي

مي شد. اين گردهمايي تاريخي در واقع نقش مجلس مؤسسان را ايفا مي كرد، و طي آن با 
يي تشكيل حكومت خود مختار كردستان در چارچوب ايران اعالم گرديد و  صدور قطع نامه
، صدر حزب دمكرات كردستان، نيز به رياست اين حكومـت  “ قاضي محمد“رسميت يافت.  

يي كيفي در تاريخ مبارزات مردم كردستان پديد  سان مرحله ملي و مردمي انتخاب شد. بدين
آمد كه تا به امروز چراغ راهنماي مبارزه در راه الغايِ ستم ملي براي همه مبارزان راستيـن  

 خلق كرد و ديگر خلق هاي ميهن ماست!
يي معين امكان پيدايي و تكامـل   جنبش دوم بهمن كردستان در اوضاع داخلي و خارجي

يافت، و به اين جهت مي بايد ماهيت و ويژگي هاي آن در مبارزه امروز مورد توجـه قـرار     
 گيرد.

 جنبش دوم بهمن، ماهيت و ويژگي هاي آن 
بي شك جنبش دوم بهمن نقطه عطفي تاريخي و تحولي بنيادي در تاريخ خلق كرد بـه  
شمار مي آيد. حكومت ملي و خود مختار كردستان تحوالت اساسي و پر اهميتي را عملـي   

جنبش دوم بهمن برخالف نهضت هاي پيشين خلـق كـرد، بـا         -كرد كه عبارتند از الف 
دهيِ حزبي انقالبي و مردمي، يعني حزب دمكرات كردستان، پديد آمد و    رهبري و سازمان

جنبش مذكور به سلطه انحصاري سنتي فئودال ها و عشاير بر جـنـبـش       -پيروز شد؛ ب 
آزادي خواهانه مردم كرد نقطه پايان نهاد، و نمايندگان طبقه هاي زحمتكش را در صـف      

حكومت خودمختار كردستان درك روشن ومشخصي از دوستان  -مقدم مبارزه قرار داد؛ ج 
آذر آذربايجان،  21و دشمنان خلق كرد داشت، و در داخل كشور برحزب توده ايران، جنبش 

و ديگر نيروهاي ترقي خواه، و همچنين جنبش جهاني كارگري و اردوگاه سوسياليسم، در   
جنبش دوم بهمن، برخالف تبليغات زهـرآگـيـن و       -مقام دوستان واقعي مي نگريست؛ د 

هاي ضد مردمي، مسئله ملي خلق كرد را مانـنـد    سراسر دروغ ارتجاع و امپرياليسم ومحفل
جزيي از جنبشِ همگاني و سراسريِ انقالبي و دمكراتيك ايران وتابعي از اين جنبش طرح 

از ديگر ويژگـي هـاي      -كرد و در چارچوب منافع عمده آن به مبارزه مي پرداخت؛ هـ  مي
اجتماعي آن و اصالحات بنيادين به  -جنبش دوم بهمن مي توان به برنامه مترقي اقتصادي

 سود توده هاي مردم، اشاره كرد. 
حكومت ملي و خودمختار كردستان با برنامه اصالحات دمكراتيك و اجراي آن در حـد    

يي درخشان در تاريخ ميهن ما گشود. جـنـبـش دوم          توان و فرصت تاريخي خود، صفحه
هاي مادي و مـعـنـوي       آذر آذربايجان، با اقدام هاي خود، نتيجه 21بهمن، همانند جنبش 

 مبارزه را به توده هاي مردم به صورت واقعي نشان داد. 
بر پايه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مي توان با قاطعيت اعالم داشت كه، جنـبـش دوم     

خواهانه خلق كرد را مـعـيـن     راه اصلي جنبش آزادي بهمن اصول بنيادي و عامِ رشد و شاه
كرد. اين اصول بنيادي و عام، هم اكنون نيز بر رغم تغييرهاي پديد آمده در اوضاع داخلـي   

اند و معيار اصلي قضاوت در باره مبارزه حق طلبانه خلق  و خارجي، اعتبار خود را حفظ كرده
اند. نبايد فراموش كرد كه، جنبش دوم بهمن با ايجاد چرخشي تاريخي و تحولي كيفي،   كُرد

در اين باره  “علي گالويژ“اصولِ عمده جنبش معاصر كرد را پي ريزي كرده است. زنده ياد 
حكومت ملي كردستان گرچه بيش از يازده ماه نپاييد و با تهاجـم مشـتـرك      ” مي نويسد:  

ارتجاع ايران و امپرياليسم آمريكا و انگليس سرنگون گرديد، ولي بدون بيم از مبالغه بـايـد   
اين واقعيت را تكرار كنيم كه اين دوران كوتاه با روح دمكراتيك، محتوي انقالبي و سمـت  
گيري درست خود ... به نسل هاي امروز و آينده خلق كرد يگـانـه راه آزادي را نشـان               

 ].95، انتشارات حزب توده ايران، صفحه اسناد و ديدگاه ها“ [ داد
 برنامه اصالحات مردمي، و دستاوردهاي حكومت ملي و خودمختار كردستان

جنبش دوم بهمن و حكومت ملي و خودمختار كردستان به رهبري زنده ياد رفيق شهيـد  
هايي ارزنده به خلق كرد شدند.  ، در عمر كوتاه يازده ماهه خود منشأ خدمت“ قاضي محمد“

اجتماعي و فرهنگي، كه حتي در مقايسه با ديگر نـقـاط    -انجام برخي اقدام هاي اقتصادي
ميهن ما بي سابقه بود، گواه روشن ديگري بر ماهيت وخصلت مردمي و ترقي خـواهـانـه      
جنبش دوم بهمن به شمار مي آيند. از جمله اقدام هاي انجام شده از سوي حكومت ملي و  

 خودمختار مي توان به موردهاي زير اشاره كرد: 

حكومت ملي و خودمختار ابتدا اراضي برخي فئودال هـاي    
خائن و فراري را مصادره كرد و به منظور رهايي دهقانـان از    

رعيتي به عنوان نخستين گام در نسبـت   -يوغ مناسبات ارباب
تقسيم محصول به سود دهقانان تجديد نظر به عـمـل آورد؛     

ها و واحدهاي صنعتي را در كردستـان   نقشه نخستين موسسه
تدوين و مقدمات اجراي آن را فراهم آورد؛ براي اولـيـن بـار      
كانون هاي آموزش و بهداشت رايگان براي توده هاي مـردم  
به ويژه محرومان جامعه را راه اندازي كرد؛ مـطـبـوعـات و         
نشريات كردي منتشر ساخت و چاپخانه داير كرد؛ سنگ بناي 
تاتر ملي را گذاشت و اولين ايستگاه راديويي كردستان را بـه    
كار انداخت؛ سازمان ها و نهادهاي اجتماعي مردمي نـظـيـر      
سازمان جوانان، سازمان زنان، و انجمن نويسندگان تشكـيـل   

اجتماعي،  -داد، و امكان اعمال اراده توده ها در حيات سياسي
هاي خود فـراهـم آورد؛      اقتصادي و فرهنگي را در حد امكان

براي نخستين بار در جامعه عقب مانده آن روز كـردسـتـان،      
براي زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوي با مردان تأميـن  
كرد. اين اقدام ها با استقبال وسيع توده هاي مردم بـه ويـژه     
زحمتكشان روستايي مواجه مي شد و به همان انـدازه نـيـز        
خشم و نارضايتي فئودال ها و ارتجاع ايران را بر مي انگيخت. 
امپرياليسم نيز به جنبش دوم بهمن به چشم يك خصم مـي    
نگريست، و در نابودي وسركوبِ آن داراي منافع مشترك بـا    

 دربار و ارتجاع ايران بود.
هـاي     هاي ديروز و مسئله جنبش دوم بهمن، تجربه

 امروز

مبارزه امروز خلق كرد وحزب هاي مترقي آن در اوضـاعـي   
به لحاظ داخلي و بين المللي حساس و دشوار جـريـان دارد،     
ازاين روي، ارايه سياست و دورنمايي سياسي كه در درجه اول 
به سود منافع و مصالح خلق كرد و ديگر خلق هاي سـاكـن     

 منطقه باشد، از اهميت اساسي برخوردار است. 
در ساليان اخير، امپرياليسم كوشيده است با ايجاد تـفـرقـه    
ميان خلق ها و پيشبرد سياستي فريب كارانه منافع خود را در 

هاي بحراني جهان از جمله خاور ميانه تامين و تضمين  منطقه
گـر     كند. از سوي ديگر، ارتجاع منطقه و رژيم هاي سركـوب  

نظير رژيم واليت فقيه نيز با اعمال سياست هاي ضد مردمي 
و اعمال ستم ملي در رويارويي بنيادين با حقوق و منافع خلق 
هاي منطقه قرار دارند. در چنين اوضاع بغرنج و فوق الـعـاده      
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 11ادامه در صفحه 

 ادامه  نقش زن و جايگاه خانواده ...

دولـت بـه     ” يي هم به دولت مي كند و مي گويد:     وي در ادامه توصيه
گونه اي برنامه ريزي كند كه زنان شاغل بتوانند به كار اصـلـي خـود      

به عبارتـي سـاده تـر،        “  يعني رسيدگي به خانه و خانواده نيز بپردازند. 
مقدمات اخراج و عدم استخدام زنان در مركزهاي توليـدي، اداري، و      

كند. وي با تاكيد بر سياست خانه نشين كردنِ زنان   خدماتي را مهيا مي
يكي از وظايف مـهـم مـردان،        ” در تبيين نقش مردان، اظهار داشت:  

قدرشناسي دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بويژه بانواني كه 
زمينه حضور در خارج از خانه را دارند اما براي ايفاي كـامـل نـقـش         

سيد علي خامنه اي “  مادري، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نكرده اند. 
در تمامي سخنراني خويش با تاكيد مكرر بر نقش زنان در انجام امـور    
خانه داري و مخالفت با حضور آنان در عرصه اجـتـمـاعـي، مـبـارزه         
شجاعانه زنان در اين عرصه را، به خصوص در طول بيش از سه دهـه  

همـچـون    -اخير ، با بياني متفاوت مورد حمله قرار داد. علي خامنه اي 
تفكـر  ” مقاومت زنان و مبارزه آنان با انديشه هاي ارتجاعي را  -گذشته
غربي ها، بحث زن را با شدت مطرح مي ” مي نامد و مي گويد:  “  غربي

كنند اما اسمي از خانواده نمي آورند چرا كه بحث خانواده از نقاط ضعف 
هاي اصلي از بيان چنين سخناني بـا ايـن      اينكه هدف“   بارز آنهاست. 

مضمون كه يك زن پارسا و آگاه زني است كه گوش به فرمان شوهـر  
باشد و وقت خويش را در خانه به تربيت فرزندان صـرف كـنـد، نـه           

يي جديد در ايران است و نه موضوعي شناخته نشده براي فعاالن  پديده
حقوق زنان. بنابراين موضوع مورد بحث ما اتفاقاً در اينجا روشن كردن  
اين بحث نيست. ما در اينجا براي نمايش نا پيگير بودن تفكر حاكم در  
رژيم واليت فقيه و تناقض هاي فاحش آن، مصمم هستيم بـر پـايـه      
اظهارات خود مسئوالن امور به بحث خانواده و جايگاه و موقعيت آن در 

بپردازيم و ببينيم اگر نيرويي بخواهد زنان ميهن “  رژيم نمونه اسالمي” 
را متقاعد كند كه صحبت هاي مقامات زن ستيز حاكم به نـفـع آنـان      

گاه تأسف برانگيزي مواجه مـي   است، با چه واقعيت هاي متفاوت و گه
شود.  قبل از وارد شدن به بحث الزم است نگاهي به  مصاحبه جـوان   

دي ماه،  با زهره الهيان بيندازيم تا مشخـص شـود كـه         15آنالين، 
اصوالً اين عربده كشي هاي زن ستيزانه موقعي كه با منافع سـركـوب   
گران تداخل پيدا مي كند، به ناگهان تمامي صحبت هاي ذكـر شـده،     
پوچ و بي معني از كار در مي آيند. زهره الهيان در اين مصاحبه، كه به  
مناسبت انتخابات در پيش روي مجلس انجام گرفته است، در ارتباط با 

يي معتقدند در واقـع حـرف      نقش زنان، و در جواب اين سوال كه عده
زدن از سهم زن در قدرت، آن هم در جمهوري اسالمي ايران، سخنـي  
ليبراليستي و سكوالريستي است و با اسالم تناسبي ندارد،  مي گـويـد:   

ما بعد از انقالب شاهد بوديم كه حضرت امام با خانه نشيـنـي زنـان      ” 
مخالفت و تاكيد كردند كه حضور زنان در عرصه هاي سياسـي يـك     
ضرورت است و همانطور كه خانم ها در سال هاي انقالب و بـاالخـره   
در پيروزي انقالب نقش ويژه و موثري داشته اند در بعد از انقالب هـم  
بايد زنان در مسايل كالن دخالت كنند. حضرت امام فرموده انـد كـه      
زنان هم دوش مردان بايد در عرصه هاي سياسي و اجتماعي حضـور    

به نظر مي رسد كه زهره الهيان در اين ارتباط هماهنگي “ داشته باشند.
خوبي با ولي فقيه رژيم، سيد علي خامنه اي، نداشته است. زهره الهيان  

باالخره بايد مشخص كنند كـه بـراي       “  روزنامه جوان” و گردانندگان 
ذوب شدن در واليت بايستي زنان در خانه بمانند يا مشاركت صـد در    
صدي داشته باشند؟  آيا بايد صحبت هاي الهيان درباره نظر خميني را 
مد نظر قرار دهيم يا افاضات سيد علي خامنه اي با تاكيد بـر خـانـه        
نشيني زنان را؟ اين دوگانگي در كردار و رفتارعالوه بر اينـكـه نشـان      
دهنده استيصال  در برابر انديشه هاي مترقي است، در هـمـان حـال      
نشان مي دهد كه براي ترغيب مردم به شركت در انتخابات و كسـب    

يي ضدواليي نشان داد. الهـيـان در ادامـه،          راي، بايد از خويش چهره
اشاره مي كند و مي گويد: “  ديدگاه هاي غربي” همچون خامنه اي، به 

غرب تالش دارد كه تئوري اسالمي را شتاب زده جلوه دهد و يك بعد ”
مهمي كه غرب روي آن مانور مي دهد اين است كه نوع نگاه اسـالم    
به زن، يك نوع نگاه سنتي و متحجرانه است و اسالم به حـقـوق زن     
توجه ندارد. در سفري كه اخيراً به نيويورك داشتم خانم هـاي آنـجـا       

تصورشان اين بود كه خانم ها در ايران اجازه تحصيالت عالي نـدارنـد و اجـازه        
ندارند كه شغلي را اختيار كنند. باور اينكه در ايران مثل من نماينده مجلس شدند  
بسيار سخت بود. علتش اين است كه در طول ساليان متمادي رسانه هاي غربـي   
تبليغ كردند كه در ايران نوع نگاه اسالم به زن يك نگاهي طالبانيستي اسـت و      

 “  حقوق اسالم  زن را خانه نشين معرفي مي كند.
به نظر مي رسد كه زهره الهيان هنوز دليل تعجب آمريكاييان در نيويورك  را   
متوجه نشده است و فكر مي كند تبليغات غربي ها دراين امر دخيل بـوده اسـت.     
وقتي خامنه اي آشكارا با طرفداري از اين تفكر طالبانيستي صحبت مي كند، انكار 
آن از سوي زهره الهيان با چه توجيهي بيان مي شود؟ البته الهيان در قسـمـتـي      
ديگر، در جواب اين سوال كه آيا حضور در مسئوليت هايي همچون نمـايـنـدگـي     
مجلس ، ضرري به وظايف آنان در قبال خانواده وارد نمي كند، تعهد خويش بـه    
تفكر طالبانيستي را آشكار مي كند و با توضيح اينكه اين  موضوع نيازمند شرايـط  
ويژه اي است كه بايد با هماهنگي زن و ديگر افراد خانواده مهيا گردد، مـعـتـقـد     
است بسياري از زنان از چنين توانمندي برخوردار نيستند و فقط افرادي همچـون  
وي با ايجاد تعادل در برابر خانواده، همسر، و فرزندان زمينه هاي حضورشان را در 

طبق آمار ” اين سطح فراهم مي كنند.  الهيان در قسمتي ديگر از سخنانش گفت:   
مي بينيم يك ميليون زن جوان آمريكايي در دام باندهاي قاچاق و اسارت جنسي 
هستند و با اين شرايط باز غرب تالش مي كند كه ما را متهم به عـدم رعـايـت      

 “ حقوق خانم ها بكند.
الهيان به موارد اعتياد زنان در آمريكا و خامنه اي به قداست خانواده در جامعـه  

در اين ارتـبـاط     “  نظام نمونه اسالمي”اسالمي اشاره مي كنند. به راستي كارنامه 
مردادماه، گزارشي دارد در ارتـبـاط بـا زنـان             24 چگونه است؟ خبرگزاري مهر،

هـزار زن     60آمارها نشان از رشد ساالنه ”سرپرست خانواده و در آن آورده است: 
“ سال قرار دارنـد.   46تا  25درصدشان در سنين  26سرپرست خانوار مي دهد كه 

مهر در ادامه، از قول هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مـجـلـس، مـي         
افزايش آمار زنان سرپرست خانواده با مشكالت اقتصادي و معـيـشـتـي     “  نويسد: 

خانواده مرتبط است و عوامل اقتصادي تاثير بسياري بر افزايش طالق و افـزوده    
كودكاني ” ولي مرادي، فعال حقوق زنان، مي گويد: “ شدن بر تعداد زنان تنها دارد.

كه در اين خانواده ها رشد مي كنند به دليل نقص در تربيت احتمال ورودشان بـه  
ماه، گزارش داد كه بيش  دي 20خبرگزاري فارس، “  چرخه بزهكاري بيشتر است. 

 21هزار زن سرپرست خانوار در سال جاري شاغل شدند. روزنامه رسالـت،      50از 
اگر قـرار اسـت     “  ، مي نويسد: “ خانواده را دريابيم”  ماه، در گزارشي با عنوان:   دي

زنان در خارج از خانه مشغوليتي داشته باشند اين موضوع نبايد به وظايف اصـلـي   
 “زن در خانواده يعني نقش همسري و مادري آسيب وارد كند.

يي است كه ما در صدديـم روي آن انـگـشـت            اين اتفاقاً همان نكته كليدي
بگذاريم. اگر بنا بر آنچه گفته شد و بيان مي شود و جزو آموزه هـاي اسـالمـي         
است، با نگاهي به آمار فزاينده زنان سرپرست خانواده، وظيفه دولت اسالمـي در    

گذاران رژيم قابل  اين ميان چگونه تبيين مي شود؟ اگر اين اصل از طرف سياست
قبول است كه در ارتباط با زنان سرپرست خانوار اولويت بايستي به خانواده تعلـق  
بگيرد، مي شود اين انتظار را داشت كه مقامات حكومتي آماده باشند كه پشتوانـه  
اقتصادي اين امر را فراهم كنند؟ جواب دادن به اين سوال با توجه به كـارنـامـه      
تاكنوني رژيم منفي است، چون اصوالً مقامات در اين زمينه، بر دوش گرفتن هـر  
گونه مسئوليتي را رد مي كنند. وظيفه اصلي حكومت اسالمي بايد منحـصـر بـه       
مواردي همچون بيرون نيامدنِ موي سر زنان و حفظ حجاب اسالمي بـاشـد و       
هرگونه توجه و كمك به خانواده هايي كه بايستي مورد توجه قرار بگيرند، اولويت 
اصلي محسوب نمي شوند. به همين دليل زهره الهيان بدون توجه به فجايع بـه     

هاي كشور آمريكـا افـتـاده اسـت و            وجود آمده در ميهن، ناگهان به ياد معضل
مـاه، در       آبـان  28صحبت از يك ميليون معتاد زن در آنجا مي كند. خبرآنالين،  

طالق، اعتياد، زنان و كودكان خياباني، زنگ خطري كه براي ”  گزارشي با عنوان:  
درصد رشد  13حدود  1388ما در سال “ ، مي نويسد:“جامعه به صدا در آمده است

“ طالق در كشور داشتيم و به تناسب آن يك درصد رشد ازدواج را شاهد هستيـم.  
دي ماه، در گزارشي راجع به كودكان و اعتياد زنان مي نويسد:  20روزنامه ابتكار، 

كشف هر دو دقيقه يك كيلو گرم مواد مخدر از سوي پليس، افـزايـش دانـش      ” 
آموزان معتاد، افزايش زنان معتاد و احتياج به مراكز ترك اعتياد براي آنهـا و ...،         
اينها اخبار نام آشنايي هستند كه كافي است فقط سري به خبرگزاري هاي كشور 

اگر تا همين چنـد سـال     ” ابتكار در ادامه آورده است:  “  بزنيد تا از آن مطلع شويد.
پيش در ايران فقط مردها بودند كه براي توزيع مواد مخدر سرگذرها مي ايستادند 
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قراردادهاي موقت، اصالحيه قانون كار، و 
 كشان  مبارزه زحمت

اجتماعي رژيم  -مبارزه و مخالفت كارگران و زحمتكشان با برنامه هاي اقتصادي
هايي همچـون قـرار دادهـاي         واليت فقيه، طي هفته هاي اخير بر محور موضوع

 -موقت، پرداخت بموقعِ دستمزدها، و مقابله با خصوصي سازي واحدهاي تولـيـدي  
، “آزادسازي اقتصادي“در چارچوب  “اصالحيه قانون كار“خدماتي، و نيز مخالفت با 
هاي مختلف و چندين اعتصاب بزرگ و كوچك در بـرخـي    جريان داشت و اعتراض

مركزهاي صنعتي را شاهد بوديم. دراين ميان اعتراض به رواجِ قراردادهاي موقت از  
 دامنه و ابعاد گسترده تري برخوردار بود. 

به فاصله اندك زماني پس از آنكه رسماً اعالم شد كه وزير كار نظرات كارگـران  
نپذيرفت و اين پيش نويس پـس از       “ پيش نويس اصالح قانون كار“را در تدوين 

يي از كـارگـران      تشكيل مجلس نهم براي تصويب به راي گذاشته خواهد شد، عده
درخصوص انعقاد قراردادهاي موقت در كارهايي كه جنـبـه    “ قند شاهرود“كارخانه 

نيز با توجـه   “ ديوان“شكايت كردند. اين   “ ديوان عدالت اداري“استمراري دارند به 
به فضاي سياسي موجود كشور، تنش هاي ناشي از انتخابات پيش روي مـجـلـس،    

اصالحيه “و  “ قانون هدفمندسازي يارانه ها“ژرفاي نارضايتي زحمتكشان از اجراي 
و نيز نزديك بودنِ زمان اعالم حداقل دستمزدها در آستانـه سـال نـو         “ قانون كار

خورشيدي، با صدور راي اعالم كرد كه آراي هيئت حل اختالف اداره كار و امـور      
در خصوص پرونده كارگران كارخانه قند صـحـيـح       “ شاهرود“اجتماعي شهرستان 

در پي شكايت كارگران قند ” دي ماه، در اين خصوص گزارش داد:   14نيست. ايلنا،  
شاهرود به ديوان عدالت اداري درخصوص انعقاد قرارداد موقت در كارهـايـي كـه      

 7ماده  2طبيعت شان جنبه استمراري دارد، ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره 
قانون كار، حكم شوراي حل اختالف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد اين كارگران را 
نداد ... پيش از اين به موجب آراء هيات حل اختالف اداره كار و امور اجـتـمـاعـي          
شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پرونده هاي موضوع تعارض، فصلي تـلـقـي    
شده و مقرر شده است، شاكيان (كارگران) پرونده هاي موضوع تعارض، بـا شـروع       

 “فعاليت مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.
بالفاصله پس از صدور اين راي، حجم عظيم تبليغات پيرامون امكان اعاده حـق  

 كارگران قرارداد موقت در رسانه هاي جمهوري اسالمي را شاهد بوديم. 
قـنـد   “براي كـارگـران        “ديوان عدالت اداري“اعالم گرديد كه، با صدور حكم 

تمامي قراردادهاي موقت در مشاغل داراي جنبه استمـراري  ” ، از اين پس “ شاهرود
كارگران قرارداد موقت با مراجعه به ديوان عـدالـت اداري و       ” و “  غير قانوني است

دي مـاه،       17به طور مثال، ايلنا، “  هيات هاي تشخيص حقوق خود را طلب كنند. 
دبيركانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور خاطر نشان ساخت، حكم ”گزارش داد: 

قانون كار، مبني بر نقـض اجـازه      7ماده  2ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره 
خاتمه قرارداد اين كارگران، بيانگر آن است كه از اين پس انعقاد قرارداد موقت در   

 “رابطه با اموري كه جنبه استمراري دارند غير قانوني است.
اين گونه تبليغات هدفمند در حالي با سرو صداي زياد جريان دارد كه در آستـانـه   
تصميم ساليانه براي تعيين حداقل دستمزد كارگران قرار داريم، و چند مسئله بسيـار  
مهم از جمله اصالحيه قانون كار، اخراج هاي دستجمعي و گسترده، و خصـوصـي     

 كشان مواجه است.  سازي، با واكنش اعتراضي كارگران و زحمت
اي نيست كه بتوان  قراردادهاي موقت در بازار كار ايران امري تصادفي و يا سليقه

ريشـه آن را       “ ديوان عدالت اداري  “با مراجعه به  -تاكيد مي كنيم: صرفاً  -صرفاً
خشكاند! به عالوه، خواست لغو قراردادهاي موقت و سپيد امضا، بسيار فراتر از آن      

مورد تاكيد قرار گرفته است. افـزون    “ ديوان عدالت اداري“چيزي است كه در راي 
هايي چون رواج قراردادهاي موقت و اخراج هاي دستجمـعـي    ها، مسئله بر همه اين

هاي مشخص و اجتناب ناپذير اجـراي     زير نام: تعديلِ نيروي انساني، در واقع نتيجه
اجتماعي رژيم واليت فقيه طي بيش از دو دهه اخـيـر بـه       -برنامه هاي اقتصادي

هاي فاجعه بار اين برنامه ها مخالف بود، اما اصل  شمار مي آيند. نمي توان با نتيجه 
 برنامه را تاييد كرد!

صنـدوق بـيـن      “قراردادهاي موقت محصولِ سياست هاي ديكته شده از سوي 
خورشيدي تا به امروز با  70است، كه از ابتداي دهه  “ بانك جهاني“و  “ المللي پول

هاي گوناگون از سوي دولت هاي جمهوري اسـالمـي بـه اجـرا          نام
گذاشته شده اند. دولت ضد ملي احمدي نژاد، در مقام راست گراترين  
دولت، از حاميان پر و پا قرص سياست هاي ضد مردمي اقـتـصـادي    

اصـالح  “و    “ برنامه آزاد سازي اقتصادي“است. بي دليل نيست كه  
در چارچوب اين برنامه، از سوي اين دولت نـامشـروع و        “قانون كار

مردم ستيز پياده مي شود. پرسش اينجاست كه، با كدام برنامه و در      
چارچوب كدام طرح ها، اخراجِ كارگران، كاهشِ دستمزدهـا، و رواجِ      

به تن مي كنند؟! بنابـرايـن بـدون       “  قانون“  قراردادهاي موقت جامه
هايي چـون قـراردادهـاي         توضيح عامل هاي اصليِ پيدايش معضل

ها و كارخانه هـا،   كشان در كارگاه موقت براي توده هاي وسيع زحمت
هاي كنوني كارگـران از جـملـه و بـه ويـژه                 نمي توان با مشكل

قراردادهاي موقت مخالفت اساسي و موثر انجام داد. دراينجا مـا بـا        
يي برخورد مي كنيم كه عبارتسـت از: حـقـوقِ          نكته مهم و اساسي
كشان، يعني درست آن حقوقِ بديهي، شناخته شده،  سنديكايي زحمت

و مشروع كه در شرايط كنوني به خشن ترين شكل ممكن نقـض و    
هاي الاقل يك دهه اخير در مبارزات اعتراضي  پايمال مي شود! تجربه

كشان ميهن ما ثابت مي كند كه  مادام كه كارگران  كارگران و زحمت
در سنديكاهاي واقعي خود متشكل نشوند و حقوق سنديكايي شان به 

هايي همـچـون    ها پابرجا و مسئله رسميت شناخته نشده باشد، معضل
قراردادهاي موقت، اخراج ها، و موضوع پراهميت سطـح و مـيـزان        
دستمزدها، به زيانِ زحمتكشان حل نشده باقي خواهند ماند، و كـالن  
سرمايه داران به ويژه در مقطع كنوني اليه هاي غير مولد و انـگـلـي    

كشـان     طبقه سرمايه دار ايران، اراده خود را به كارگران و زحـمـت      
 تحميل و منافع خويش را تامين مي كنند.

آوردن مثالي در اين زمينه خالي از فايده نيست. تـحـريـم هـاي          
ويرانگر و تاثيرهاي آن بركشور امري است كه بر كسـي پـوشـيـده         
نيست. آنچه در رسانه هاي همگاني داخلي كمتر به آن توجه شده و    
مي شود، تاثير و پيامد فاجعه بار اين تحريم هاي مداخله جويانه بـر    

كشان ميهن ماست. در حقيقت، بـه    زندگي طبقه كارگر و ديگر زحمت
همان ميزان كه دالل ها، تجار عمده، و اليه هاي انگلي جامـعـه از     
تحريم ها سود مي برند، به همان ميزان كه شركت هاي وابسته بـه    
سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي به سود و ثروت خود مي افـزايـنـد،      

شـونـد و        كشان كشور ما فقير و فـقـيـرتـر مـي        كارگران و زحمت
هايي همچون بيكاري شيرازه خانواده هاي كارگري را از هـم     معضل

مي گسلد. گراني ارز و سكه، و رانت خواري مسئوالن رژيم از ايـن       
آشفته بازار سبب تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي و در نـتـيـجـه     

دي ماه، از قول دبيركل  18اخراج و بيكاري كارگران شده است. ايلنا، 
بسياري از كارخانه دارها به دليل گـرانـي   ”گزارش داد: “ خانه كارگر“

ارز و كاهش قدرت خريد مواد اوليه و هزينه هاي باالي حامل هـاي  
انرژي مجبور به تعطيل كردن واحد صنعتي خود شدند و اين موضوع 
باعث كاهش اشتغال و افزايش بيكاري نيز شده است ... مسـئـوالن        

 “بايد پاسخگوي مسايل پيش آمده حول محور ارز و طال ... باشند.
يي است كه مي توان مورد اشاره قرار  اين يك نمونه از صدها نمونه

برنامـه  “در چارچوبِ  “ اصالحيه قانون كار“داد. درچنين اوضاعي، با  
زندگي و سرنوشت كارگران چگونه خواهد بود؟  “ آزاد سازي اقتصادي

فراموش نكينم كه، در پيش نويس اصالحيه قانون كار حق تشكل و   
اعتصاب به رسميت شناخته نشده است و كارگران از حق اعتراض نيز 

 برخوردار نيستند. 
كشان ميهن ما براي تامين منافع  مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمت

خود، بدون وجود سازمان هاي سنديكايي كه بر پايه صحيح طبقاتـي  
شكل گرفته باشند به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. دراين مـقـطـع     
حساس، عالوه بر مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي و ايـجـاد و       
احياي سنديكاهاي مستقل، مبارزان جنبش كارگري وظيفه دارند در   

رفاهي و سنديكايـي بـا      -جهت تقويت و تحكيم پيوند مبارزه صنفي
پيكار سراسري ضد استبدادي، تمام تالش و مساعي خود را به كـار    

دادهاي مهم قرار دارد. طبقه كارگر بايـد    گيرند. ميهن ما در آستانه رخ 
 دادها بازيابد و تثبيت كند!  نقش و جايگاه ضرور خود را دراين رخ
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تر از سطح  هايي اند  پايين هايي مثل آفريقا و نيز بر كشورهايي كه جزيره قاره
داري نظامي اسـت   دريا يا فقط كمي باالتر از آن، تأثير نامطلوب دارد. سرمايه 

طور كه  محيطي. همان  مبتني بر سود و نه بر تأمينِ نيازهاي اجتماعي و زيست
هاي عمده امپرياليستي در هفدهمين كـنـفـرانـس      هاي قدرت گيري در موضع

سازمان ملل متحد [در دوربان] شـاهـد آن بـوديـم،              “وهوايي تغييرات آب”
 داري قادر نيست بحرانِ اقليمي را حل كند. سرمايه

 موقعيت و وظيفه چپ در جهان
به طور كلي و عام، وظيفه نيروهاي چپ در جهان و در شـرايـط بـحـران       

هاي مبارزه است، از  داري، حضورِ فعال در همه عرصه جانبه كنوني سرمايه همه
اي در اروپـا         در آمريكا گرفته تا مبارزات توده“  استريت تسخير وال” جنبش 

          پيرامون كاهش كسري بودجه و مسئله بيكاري، يا مبـارزه در راه عـدالـت
مانيفـسـت   ” طور كه با دقت و ظرافت در  اقليمي. وظيفه نيروهاي چپ، همان 

آمده است، اين است كه در درون اين پيكارها حضور داشته باشند  “ كمونيست
مـنـد و        تر كردنِ آگاهي نسبت به ماهيت نظام و هميشه ايجاد اتحاد و ژرف

يا به عبارت ديگر، ضرورت مطلق برانـداخـتـن خـود        -ساختاريِ اين بحران
 را پي بگيرند. -داري سرمايه

 
 هاي تازه نياز دارد؟ ها و استراتژي آيا چپ به تاكتيك

داري در كوران يـكـي از        اگرچه همه شرايط عيني براي حمله به سرمايه
هايش در آستانه تكامل است، اما نـيـروهـاي ذهـنـي و             ترين بحران وخيم

انـد.     واقع هنوز بسيار ضعيف برانگيزاننده پيكار براي جايگزين سوسياليستي به
هايي مثل اروپا، از اين بحـران بـراي      گرا، در نقطه در عوض، نيروهاي راست

هـاي   اند، و از مسئله هاي دموكراتيك اجتماعي استفاده كرده حمله به سياست
و نـه نـظـام           -كننـد و آن را        برداري مي يي مثل مهاجرت بهره احساسي
هاي اصلي بحران اقتصادي كـنـونـي     در حكم يكي از عامل -داري را سرمايه

توان در اين برهه از زمان گـرفـت    هايي كه مي دهند. برخي از درس  نشان مي
هاي قديمـي و     هاي متنوعي از استراتژي عبارتند از: ضرورت توجه به تركيب 

اي و كـارزارهـاي    نوين، عمدتاً در زمينه ايجاد اتحادهاي گسترده؛ بسيج توده
اي، همراه با استفاده مؤثر از قدرت دولتي در جـاهـايـي كـه          انتخاباتي توده

اي كه در پيش رو    نيروهاي چپ در دولت اند يا به آن دسترسي دارند. مبارزه 
اي است كه بايد در عرصه سياسي انتخابات چندحزبي به پيـش   داريم، مبارزه

اي  هاي ماركسيستي تازه و نوآورانه برده شود. اين مبارزه به راهبرد(استراتژي)   
هـاي     نياز دارد. اگرچه انتخابات دموكراتيك چندحزبي در كشورها و منطـقـه   

امري كـه   -گوناگون در مجموع به سود نخبگان و ثروتمندان تمام شده است
به امپرياليسم اين اعتماد به نفس را داد تا توافق با نخبگان و گذارهاي توافق 

از جـملـه    1990هاي دهه  و سال 1980ها را در اواخر دهه  شده از ديكتاتوري
اي به وجود آمده است  هاي تازه اما اكنون فرصت -در آمريكاي التين بيازمايد

ها در عرصه انتخابات چندحزبي بهره بگيرند،  توانند از آن كه نيروهاي چپ مي
 اي همراه و تقويت كنند. ويژه اگر بتوانند آن را به طور مؤثري با بسيج توده به

عرصه ديگري از مبارزه كه ح.ك.آ.ج و نيز كل نيروهاي چپ بايد مجدانـه     
گسيختـه   محيطي ناشي از انباشت لگام به پيش ببرند، مبارزه با تخريب زيست

ويژه در پي نشسـت اخـيـر دوربـان          داري است. اين امر به  رويه سرمايه و بي
شود چندان كه در آن اين طور به نظر آمد كه حـل مسـئلـه         تر مي پراهميت

بست ديگري دارد كه پيامدهايي جدي و خطير  محيط زيست باز هم رو به بن
پيـمـان   ” براي كره زمين ما دربرخواهد داشت. عدم موفقيت در تصويبِ ادامه  

آور ديگري در كنفرانس اخيـر در     يا جايگزين كردنِ آن با پيمانِ الزام “ كيوتو
دوربان، عواقب و پيامدهاي بسيار خطيري براي كره خاكي ما و آينده بشر در 

كـنـد    داري همچنين ايجاب مي بر خواهد داشت. بحران كنوني جهاني سرمايه 
كه همه نيروهاي چپ در سراسر جهان به طور جدي به ايجـاد حـركـت و        

هاي كمونيست و كارگري، ديگر نـيـروهـاي چـپ، و          جنبشي تازه در حزب
بندي بديع و بديلي از    داري، و نيز به ضرورت ايجاد گروه نيروهاي ضدسرمايه

نيروهاي چپ جهان بينديشند. با توجه به آنچه در كنفرانس دوربان گذشت، و  
هاي مبرم ما در ح.ك.آ.ج اين اسـت كـه         پيامدهاي فوري آن، يكي از چالش

هاي اقليمي، و بـه   كادرهاي خود را در امور مرتبط با محيط زيست، دگرگوني
محيطي درگير كنيم. اين امر مستلزم آن اسـت   هاي زيست طور كلي در مسئله

محيطي مترقي، چـه در داخـل        هاي زيست كه ما پيوندهاي خود را با جنبش

المللي، تقويت و تحكيم كنيم، كـه در ضـمـن         كشور و چه در عرصه بين
 اي حياتي در امر همبستگي انترناسيوناليستي طبقه كارگر نيز است. مؤلفه

گشايي از ميان تضادي اسـت   يابي و راه فعاليت در اين زمينه، مستلزم راه
رو انـد، و آن           كه بسياري از كشورهاي در حال رشد مثل ما با آن روبـه 

زمان به رشد اقتصادمان از يك سو، و تـخـريـب         عبارت است از: نياز هم 
توانند به حال  هاي رشدي كه مي محيط زيست ناشي از در پيش گرفتن راه

 بار باشند، از سوي ديگر. محيط زيست زيان
هاي كمونيست و    المللي حزب بنابراين، ما از اين سيزدهمين نشست بين

و    خواهيم كه پيشنهاد ح.ك.آ.ج را مورد نـظـر قـرار دهـد،           كارگري مي
هاي كمـونـيـسـت و        حزب “ المللي عدالت اقليمي كنفرانس بين” برگزاري 

را تصويب كند، كنفرانسي كـه     2012كارگري در آفريقاي جنوبي در سال 
هاي كمونيست و كارگري به منظور بحث و گفـتـگـو دربـاره        در آن حزب

 هم خواهند آمد. هاي مرتبط با آب و هوا گرد مسئله

 ادامه متن گزارش حزب كمونيست  ...

 ادامه  نقش زن و جايگاه خانواده ...

و يا در اندازه هاي بزرگتري براي حمل مواد مخدر به كشورهاي ديـگـر   
سفر مي كردند، اما حاال بخش بزرگي از اين چرخه را زناني به عـهـده     
گرفته اند كه درصد زيادشان به وسيله همين مردان كه يـا پـدرانشـان      
هستند، يا شوهر و يا حتي پسرشان، وارد چرخه بي سر و ته تـولـيـد و        

فقر و بي خانماني،  دليل اصـلـي   “   توزيع و مصرف مواد مخدر شده اند. 
دي مـاه، مـي      5چنين رويكردي ذكر شده است.  روزنامه تهران امروز،  

زنان و دختران در حوزه مواد مخدر در معرض خطر بيـشـتـري    ”  نويسد:  
هستند. اگر چه آمار واقعي زنان معتاد مشخص نشده اما تـعـداد بـاالي       
زنان و دختراني كه براي ترك اعتياد به مراكز ترك مراجعه مي كـنـنـد    
“ نشان دهنده شيوع باالي اعتياد در ميان اين قشر از جـامـعـه اسـت.         

آذرماه، آمار اخير سازمان ثبت احوال كشـور را     17روزنامه تهران امروز، 
منتشر كرده است كه در آن به افزايش آمار طالق اشاره رفـتـه اسـت.        

مردادماه، گزارشي از گسترش بيماري ايدز منتشر كرد و از قول  2فرآرو، 
شواهـدي وجـود     ” دكتر صداقت، رئيس اداره ايدز وزارت كشور، نوشت:  

دارد كه نشان مي دهد انتقال اين بيماري در ميان زنان در حال افزايـش  
“  است. اين مباحث زنگ خطري است براي آغاز موج سوم بيماري ايـدز.   

دي ماه، معاون خدمات اجتماعي سازمان رفـاه و     22به گزارش روزگار، 
درصد كارتـن خـواب هـا        20تا   15مشاركت اجتماعي اعالم كرد كه، 

نفر در تـهـران    10دي ماه، با اين عنوان: روزانه   19اند. خبرآنالين،   زنان
“ خودكشي مي كنند، به نقل از قرايي مقدم، استاد دانشگاه، مي نـويسـد:   
 10بيشترين عامل خودكشي مسائل خانوادگي مي باشد. در تهران روزانه  

نفر خودكشي مي كنند و يكي از عوامل اصلي آن همسر دوم بـودن در    
ميان زنان و مسايل اقتصادي در بين مردان است. ايران سومين كشـور     
جهان است كه در آن آمار خودكشي زنان افزايش مي يابد و در حـال        

يي  كوچـك   اين تنها گوشه“  پيشي گرفتن از آمار خودكشي مردان است. 
ها مي رود. بعيد اسـت    از فجايعي است كه در ميهن ما بر زنان و خانواده

سيد علي خامنه اي و زهره الهيان از چنين وضعي بي اطالع باشند، منتها 
هاي كشـورهـاي ديـگـر را            بافرافكني و دقيقاٌ به طور هدفمند، معضل

مان اتفاق مي افتد هـيـچ    كنند و درباره فجايعي كه در ميهن برجسته مي
 گونه صحبتي نمي شود. 

ها اشاره شد، نه به نقـل از     ناهنجاري هاي عمده اي كه در باال به آن
رسانه هاي خارجي آورده شد، بلكه تماماً از منبع   رسانه هاي وابسته و   

ها يا در ايران  مجاز و يا به نقل از كساني منتشر گرديده است كه همه آن
مصدر امورند و يا در ايران زندگي مي كنند.  صحبت هاي سيـد عـلـي       
خامنه اي و زهره الهيان به خوبي نشان مي دهد كه دغدغه اصلـي زن    
ستيزان حاكم نه  تحكيم بنيان هاي خانواده و حمايت از زنان، بـلـكـه      
محروم كردن زنان از حقوق اجتماعي و فروپاشاندن خانواده  در جـهـت     
مقاصد غارتگرانه است. آمارهاي فوق به خوبي نشان مي دهند كه بعد از  
سه دهه حاكميت رژيم واليت فقيه ،  به جز فقر، بدبـخـتـي، اعـتـيـاد،         
فروپاشي خانواده و محروم كردن آنان حتي از ابتدايي ترين حقوق شـان،  

 چيزي بيشتري  نصيب زنان ميهنمان نگرديده است.
    



با توجه به واقعـيـت   
كنوني جهان، برخالف 

هاي پيشين كـه     دوره
ها را تجزيه و    لنين آن

تحليل كرده بود (براي  
امپرياليسـم،  ” نمونه در 

بــاالتــريــن مــرحلــه    
، گرايش “)داري سرمايه

به برخوردهاي نظامـي  
هـا     بين امپرياليـسـت  

(مثل جنگ جـهـانـي     
اما  -اول) تا حد زيادي 

محتمل بـه   -نه كامالً
آيد، كه علـت   نظر نمي

آن، درآميزشِ بيشتر و 
ترِ اقتصادهايي  گسترده

 هاي فرامليتي عمده است. مثل چين با روند انباشت شركت
اي به بازار مصـرف   از سوي ديگر، اقتصاد چين نيز وابستگي فزاينده

در آمريكا، ژاپن و كشورهاي اتحاديه اروپا پيدا كرده است. رشد مداوم  
گشاي سريع بحران واگيردار  و پرقدرت اقتصاد چين عاملي بود كه گره

در آسيا شد، اما امروزه چين نه قادر و نه مايل اسـت بـار      1997سال 
اصليِ حمايت از اتحاديه اروپا يا اياالت متحد آمريكا را [در بـحـرانـي     
مشابه] بر دوش خود بگيرد. تضادهاي موجود ميان چين و اتـحـاديـه      
اروپا و اياالت متحد آمريكا از يك سو، و تضادهاي طبقاتيِ عمـده در    
درون چين (ادامه وابستگي به نيرويِ كار و صادرات ارزان، در مـركـز    

، دستمزدهاي باالتر، و توجه بيشتر بـه  “ كار شايسته” توجه قرار گرفتنِ 
 بازار داخلي خودش) از سوي ديگر، ناشي از همين واقعيت است.

هاي امپرياليستي هرچه بيشتر متـوجـه    بينيم جنگ اينجاست كه مي
انـد،     شوند كه داراي منابع عظيم طبـيـعـي    تري مي كشورهاي ضعيف

بينيم  طور كه در حمله به عراق، و جنگ برضد ليبي و سوريه مي همان
كه از سوي شماري از كشورهاي عمده امپرياليستي از اين حـملـه و     

 شود. ها حمايت مي جنگ
داري    ؛ حيات سـرمـايـه     اين بحران، بحراني مدني است.  3

داري بـه طـور          وابسته و متكي به رشد مداوم است. ولي سـرمـايـه    
يعـنـي     -“ پايا” روي در يك مسير حركت  مند به پيش ساختاري و نظام

شود، به طور طبيعي تجديدپذير  مسيري كه در آن هرآنچه مصرف مي
داري بـه   قادر نيست. روند كنوني رشد سرمايه  -و قابل جايگزيني باشد

هاي ماهيگيـري،   نابوديِ گسترده و سرتاسريِ منابعِ طبيعي (آب، حوزه 
هاي قابل كشت)، و نابوديِ محدودتر كشاورزي دهـقـانـي در          زمين

(و در نتيجه مهاجرت گسترده به شهرها)، و بـه         “ جنوب” كشورهاي 
شود كه به شديدتـريـن وجـه بـر          يي منجر مي هايِ اقليمي دگرگوني
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 داري ماهيت بحرانِ كنوني سرمايه
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي از حزب كمونيست يونان به خاطر ميـزبـانـيِ    

كند. در چند سال گذشته، ح.ك.آ.ج        اين نشست مهم قدرداني و سپاسگزاري مي
داري جهاني ارائه كرده است، و در      تحليلي نسبتاً جامع از بحرانِ كنوني سرمايه

 داند كه سه مشخصه دارد: اساس، آن را بحراني مي
وارِ  هاي نمونه ؛ يعني يكي از چرخهاين بحران، بحراني ادواري است.  1
اي اسـت كـه در آن          كسادي، اما اين بار بسيار شديد است. اين چرخه  -رونق
داري) ارزش       داري به تخريب گسترده و ناگزير (در سرمايه  انباشت سرمايه اضافه

هـا،   هاي توليدي، بيكاري، ورشكستگي شركت شود: بسته شدن كارخانه منجر مي
هاي دولـت.   كاهش هزينه “ضرورت”هاي مالي، و  عدم توانايي در پرداخت بدهي

پرسش مهم براي ما اين است كه، بارِ اين بحران به دوش چه كسـي خـواهـد      
ها (براي مثال، سرمايه مالي يـا    اي؟ و چه قشرهايي از كدام طبقه افتاد؟ چه طبقه

ها از ورشكستگي خواهد  سرمايه صنعتي)؟ آيا دولت (با پول مردم) به نجات بانك
طور كه در آمريكا ديديم)؟، يا مثل مورد آلمان و فرانسه، فشارها بر  شتافت (همان

يونان و ايتاليا و كشورهاي ديگر وارد خواهد شد، يا اينكه بايـد گـذاشـت كـه         
ديده عواقب كاركرد خود را متحمل شوند و مسئوليـت آن را       دهندگانِ زيان وام

هـايـي مـثـل ايـجـاد              كم در راه اقـدام  بپذيرند، و منابع عمومي (دولتي) دست
 هاي خدمات اجتماعي مصرف شود؟ هاي پايدار و تأمين بودجه زيرساخت

يي طبقاتي است كه در سراسر اروپا و    اي كليدي و در اساس مبارزه اين مبارزه
 آمريكا، به درجات مختلف از لحاظ انسجام و پيكارجويي، در جريان است.

؛ بحراني است در امر سركردگيِ اين بحران، بحراني ساختاري است. 2
اي صورت گـرفـتـه اسـت و            كننده داري، كه در آن تغيير تعيين دنياي سرمايه

جـا شـده        هاي ديگري جابه داري قرن بيستم به نقطه مركزهاي انباشت سرمايه
داري از    جايي و تغييري است در فعاليت پوياي سرمايه است. در اساس، اين جابه 

آمريكاي شمالي، ژاپن و اروپا به آسياي جنوب شرقي. به اين ترتيب، بر اثر ايـن   
خيزند تا  داري به مقابله برمي جاييِ سركردگي، مركزهاي سنّتي عمده سرمايه جابه

هـاي     ويژه چين، امتيازها و قدرت در برابر رقيبان جديد در عرصه توليد پويا، و به
شان به منابع و ذخاير طبيعي جهاني (از قبيل نفت) را حفظ كنند.    خود و دسترسي

كـه   “ بـازنـده  ” كيست و  “ برنده” جاييِ جهاني،  پرسش اين است كه، در اين جابه
خواهد بود؟ همين وضعيت است كه پيكارهاي گوناگون و پرشماري را به دنبـال  

هـاي     هاي تجارتي، جـنـگ   آورد: برخوردهاي نظامي (در نمونه ليبي)، جنگ    مي
 ها. المللي، و جز اين ارزي، مبارزه براي كنترل كردن برنامه و كار نهادهاي بين

16 January 2012 

 11ادامه در صفحه 

سخنراني رفيق كريس ماتل هاكو، دبير كميته مركزي 
 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، در سيزدهمين نشست

 آتن –هاي كمونيست و كارگري جهان  المللي حزب بين

 كمك هاي مالي رسيده
يورو 85سالگي حزب   از طرف يك سرباز حزب              70به مناسبت   


