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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 “!آزمودن آزموده ها”آسيب شناسي 
 سخني با اصالح طلبان و جنبش اصالح طلبي در ميهن ما

هاي اخير، بر ايـن   حزب توده ايران، در سال
حقيقت تاكيد داشته است كه گذرِ ميهن ما از   

به  حكومتي ملـي   “ ديكتاتوري واليي“مرحله 
و دموكراتيك نيازمند جهـشـي كـيـفـي در          

و در دو بعد به هم پيـوسـتـه     “ ملي” چارچوب 
است. در غيـر   “  دموكراسي و عدالت اجتماعي” 

اين صورت، تجربه ميهن ما و ديگر كشور هـا  
ها و تغييرها، سطحي  نشان مي دهد كه اصالح

و بي ثبات باقي خواهند بود. فراينـد جـهـش       
كيفي جامعه ما، با در نظر گرفتن شرايط عيني 

اي، فقط مي تواند با حفـظ و     جهاني و منطقه
استحكام حق حاكميت ملي بر پايه اتحادهـاي  

هـاي اجـتـمـاعـي و             وسيع قشرها و طبقـه 
مخصوصاً خلق هاي ايران، دست يـافـتـنـي       
گردد. رابطه ارگانيك بين تغييرهاي كـيـفـيِ       
دموكراتيك، حاكميت ملي، و عدالت اجتماعي 

سه رأس مثلثي تشبيه كرد كـه    را مي توان به
ها، مثلثي نمـي   در نبود تنها يكي از اين  رأس

تواند وجود داشته باشد. حـزب تـوده ايـران           
فرايند دگرگون سازي كيفي و جهشِ انقالبـي  

مـلـي   ” در اين سه عرصه  را گذر به مـرحلـه     
مي داند. اگر از سويي تـغـيـيـرِ        “  دموكراتيك

ماهيت ديكتاتوريِ روبناي سيـاسـي و بـرپـا         
هـا،     داشتن مباني اساسيِ دموكراسي و آزادي  

نقطه شروع اين مرحله ناگزير و فراروي جامعه 
ما است، از سوي ديگر تجربه نشان مي دهـد  

هاي اساسيِ سياسي بـدون   كه دگرگون سازي
تغييرهاي بنيادي در اقتصاد ملـي بـا هـدف        

افزا و سمت گيـريِ   هاي ارزش بازسازيِ فعاليت
سوي طبقه كار و زحمت و از جـملـه        بارز به

خرده بورژوازي، اين فرايند بي ثبات و موقتـي  

خواهد بود. دگرگون سازي دموكراتيك روبـنـايِ      
سياسي  را نمي توان در خالء و بدون رابطـه بـا     

 اقتصاد سياسي كشورمان در نظر گرفت.
طـور     براي مثال، زيربنايِ اقتصادي كشور ما به

داري انگليِ تجـاري و     گسترده زير سلطه سرمايه
بورژوازي بوروكراتيك است. تمركز قدرت سياسي  

هاي ضد ملي  در نزد نمايندگان اين كالن سرمايه
و عملكرد مخرب و ضد مردمي اين طيف بـراي    

اقتصادي، و به عبارت ديگـر  -حفظ منافع سياسي
حفظ رژيم واليت فقيه به عنوان نظام سـيـاسـي    
حاكم و ابزار اعمال هژموني بخشي از روحانيـون،  
روبنايِ سياسيِ ديكتاتوري كشورمان را تشكـيـل   
مي دهد. بنابراين، رويارويي مستقيمِ قاطعـانـه و      

هاي اليگارشيِ مسـدود كـنـنـده          حذف اين اليه
هاي دموكراتيك، نمي تواند  فرايند دگرگون سازي
باشـد.  “  دموكراتيك -ملي” خارج از برنامه مرحله 

اين رويارويي آشكارا چالش برانگيز خواهـد بـود،     
ولي امريست مهم و ناگزيز، زيرا برآمده از تضـاد    

هـاي      اصلي و آشتي ناپذيرِ اكثر قشرها و طبـقـه  
جامعه ما با روبناي سياسيِ ديكتاتوريِ واليـي و    

خـوارِ زيـر سـلـطـه             زيربناي اقتصـاديِ رانـت    
 هاي كالن غيرمولد و ضد مردمي است. سرمايه

گفته سه رأس، به نـوبـت،    پيوند ارگانيك پبش 
تعيين كننده ارتباط ارگانيك بين فرايند مبارزه  در 

ديكتاتوري اسـت. از        “ پسا” و  “ پيش” دو مرحله 
اين منظر به روشني مي توان ديد كه تـنـهـا راه      

زمـيـنـه       وجود آوردن پيش ناگزير به جلو براي به
(دموكراتيك، عدالت اجتماعـي،   هاي سازي دگرگون

همراه با حفظ حاكميت ملي)، فقـط بـا بسـيـج          

 6ادامه  در صفحه 

معضل كسريِ بودجه و چراييِ آن، 
 رشد نرخِ تورم، و افزايشِ بيكاري

 2ادامه  در صفحه 

ماه هاي آخر سال خورشيدي،  شدن به  بانزديك 
موضوع بودجه كل كشور به نزاعي جدي مـيـان     

اسـت. ايـن         هاي حكومتي بدل گـرديـده      جناح
درگيري را در قالب دعوا بر سر كسـريِ بـودجـه      

ميان مجلس شوراي اسالمـي و دولـت        91سال 
 كرد.  خوبي مشاهده توان به نژاد مي احمدي

هاي متفاوتي در خصوص كسـري     تا كنون رقم
بودجه اعالم شده است. چندي پيش، در گرماگـرم   

هاي مختلف بر سـر     تنش و اصطكاك ميان جناح
در واقع فاز تقسيم درآمد مـلـي مـيـان          -بودجه
كمـيـسـيـون     “رييس  -هاي قدرت و ثروت كانون

با بيان اينـكـه در اثـر         ،”برنامه و بودجه مجلس
گذاري مناسب در صنعـت   ها و عدم سرمايه تحريم

نفت، فروشِ نفت ايران نصـف گـرديـده اسـت،         
هزار ميليارد تـومـان     37خاطرنشان ساخت كه، از 

بودجه عمراني كشور در سال كـنـونـي در حـال         
هزار ميليارد تومان تحقق يـافـتـه    2   / 5حاضر فقط 

شود تا پايان سال حـداكـثـر     بيني مي است، و پيش
هزار ميليارد تومان از كل بودجه عمراني كشـور    5

تحقق پيدا كند. او در خصوص كل بودجه كشـور     
هزار ميـلـيـارد تـومـان        164نيز تاكيد كرد كه، از 
هـزار  90، تاكنون كمتر از    91بودجه عمومي سال 

ميليارد تومان تحقق يافته است، و كسريِ بودجـه  
سنگيني وجود دارد. در عين حـال، سـخـنـگـوي         

رقم كسـريِ     “ كميسيون برنامه و بودجه مجلس“
هزار ميـلـيـارد    54بودجه را در سال كنوني بيش از 

تومان اعالم كرد. نكته جالب ايـنـكـه، مـعـاون           
ريزي و نظارت راهبردي نـهـاد ريـاسـت          برنامه“

 هاي كمونيست  الملليِ حزب نشست بين
 -الملليِ كمونيستي  جنبشِ بين

 امروز و فردا  

10و  9ادامه در صفحات   

شادباش سال نو 
 ميالدي!

فرا “ نامه مردم”هئيت تحريريه 
ميالدي را به  2013رسيدن سال 

همه هم ميهنان مسيحي تبريك 
مي گويد و اميداور است سال 

سالي سرشار از موفقيت  2013
و پيروزي براي مبارزه مردم 
ميهن ما در پيكار بر ضد رژيم 

 استبدادي حاكم باشد.

اقتصادي بنيادگراييِ اسالمي،  -برنامه كار اجتماعي”
گرايانه و قهقرايي، و الزاماً ضدكمونيستي  واپس

است. بنابراين در بناي جنبش جهاني 
هايِ  گونه بينش ضدامپرياليستي ما  اين

، كه به بنيادگرايان متعلق است، “ضدامپرياليستي”
 “ جايي ندارند.

 هاي اقتصاديِ  نشست قوه قضاييه و  اتاق بازرگاني: ادامه سياست
 8و  3خانمان برانداز!                                                                                در صفحات  
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 ادامه  معضل كسري بودجه ...

سخنان و آمار مجلس درباره كسريِ بودجه را با بـيـان    ،”جمهوري
، “ موضوع كسريِ بودجه در كشور ما چيز جديدي نيـسـت  ” اينكه:  

مورد انتقاد قرار داده است، كه اين خود به معناي پذيـرش وجـود     
 معضل كسريِ بودجه است.

آذرماه، زيـر عـنـوان        7  ،“ ايلنا” به عالوه، خبرگزاري كار ايران، 
دومـيـنـوي    ” گزارش داد:   ،”92دولت بعدي وارث كسري بودجه “

ماه از سال جاري از عـدم  9كسري بودجه . . . هنوز بعد از گذشت    
محقق نشده است و  91هزار ميليارد تومان درآمد بودجه 50تحقق 

كسري بودجه و چگونگي تنظيم بودجه سال آينده بـه يـكـي از        
هاي اصلي براي پاستورنشينان تبديل شده است... افـزايـش       چالش
سـال  8ها طي    درصدي دولت به بانك مركزي و بانك400بدهي 

گذاري بخـش   گذشته، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم رغبت سرمايه
خصوصي و خارجي و همچنين سلب اختيار دولـت از صـنـدوق          
توسعه ملي همه و همه بيانگر آن است كه بودجه سـال آيـنـده        
دولت با چالشي به نام كسري آن هم در سطح وسيع مواجه خواهد 

اي دولـت در سـال            بود. از سوي ديگر، افزايش اعتبارات هزينه 
شود، احتمال تـداوم رشـد      درصد گزارش مي77جاري كه بيش از 

 “دهد. هاي دولت در سال آينده را افزايش مي هزينه
هاي مـطـبـوعـات و        معضل كسريِ بودجه هنگامي به گزارش

هاي شديد بازار ارز و كـاهـش      ها درز پيدا كرد كه با نوسان رسانه
نژاد را بـه   ارزشِ پول ملي، برخي نمايندگان مجلس، دولت احمدي

منظور تـأمـيـنِ كسـريِ        اقدام عامدانه در برهم ريختن بازار ارز به
بودجه متهم كرده بودند. در بررسي چگونگي و چـرايـيِ كسـريِ       

تـر، دولـت        نژاد، يا به بيان دقـيـق   بودجه دولت ضد ملي احمدي
سپاه پاسداران، نكته پراهميت آن است كـه،     -برگمارده ولي فقيه

دهـد     انگيز در زماني روي مي سابقه و حيرت اين كسريِ بودجه كم
، از   1390تـا       1384كه در طول هفت سال اخير، يعني از سال   

دسـت آمـده      ميليارد دالر درآمد به531فروش و صادر كردن نفت 
است، كه اين مبلغ معادل نصف كلِ درآمدهاي نفتي ايران درصـد  
سال اخير است. فراموش نبايد كرد كه، معاون اسبق وزارت نفـت،   

هاي نوينِ تأمين  در جريان نشست تخصصي رويكردها و استراتژي
هاي زيرساخت و انرژي، با قاطعيت و ارايه آمار دقيق و  مالي پروژه

سـال  103كل درآمد نفتي ايـران در طـول         ” صحيح، گفته بود:  
ميليارد دالر بوده است... درآمـد     116هزار و 1گذشته تاكنون حدود 

نژاد] تـاكـنـون بـه           هاي احمدي نفتي در دولت نهم و دهم[دولت 
شـهـريـورمـاه].      14[خبرگزاري مهر،     ميليارد دالر رسيده است531

هـاي     بنابراين، موضوع كسريِ بودجه صرفاً بـر اثـر تـحـريـم           
تخلفـات  ” هاي حكومتي:   جويانه، و يا به زعم برخي از جناح مداخله

تـوانـد بـاشـد.        ، نيست و نمي“ ها دولت در اجراي هدفمندي يارانه
كسري بودجه بيش ازهر چيز به منافع طبقاتي و نقشِ دولـت در      
بازتوزيعِ درآمدها ارتباط دارد. اين انگيزه و منافعِ هنگفت مالـي و     
طبقاتي نهادها و مركزهاي پرقدرت در حاكميـت اسـت كـه بـا           

اندازي، حيف و ميل، و تصاحب درآمدهاي مـلـي كشـور و         چنگ
دهـي،     گيري و رشـوه    تقسيم آن در بين خود، و در كنارِ آن، رشوه

سوء مديريت، و فساد مالي گسترده و نهاديـنـه شـده در رژيـم           
فقيه، سبب اصلي كسري بودجه كنوني را بسترسازي كـرده   واليت

است. بودجه دولتي در حقيقت تشكيل شده از: صورت درآمدهـا و      
هـمـه    “ بودجه كـل ” هاي دولت در مدت معين (يك ساله).     هزينه

جمهوري اسـالمـي، خصـلـتـي          “  بودجه كل” كشورها، و ازجمله 
طبقاتي دارد، و وسيله بازتقسيمِ درآمد ملي به سود اين يا آن اليـه  

هـاي كسـريِ      و يا طبقه اجتماعي است. بنابراين، در بررسي علت 
نژاد، در درجه نخست بايد  انگيز دولت ضدملي احمدي بودجه حيرت

هاي قـدرت از آن         به خصلت طبقاتي بودجه و منافعي كه كانون
دهيِ صـحـيـح و       برند توجه كرد. هنگامي كه كنترل و سامان  مي

ها و  همراه با نظارت دمكراتيك نهادهاي انتخابيِ مردمي بر هزينه

درآمدهاي دولت وجود ندارد و همه سيستم نظارتي در ميدانِ قدرت ولي فقيه خالـصـه   
شويـم. از      رو مي يابد، طبيعي است كه با كسريِ بودجه روبه شود و معنا و مفهوم مي مي

ياد نبريم كه، براي محاسبه كسريِ بودجه در اقتصاد معيوب و رانـتـيِ حـاكـم بـر              
شـود، و     گيري مي هاي دولت برآورد و اندازه كشورمان، اختالف بين درآمدها و پرداخت
ها، فروش ارز، فروش كـاالهـا و خـدمـات،            درآمدهاي حاصل از فروش نفت، ماليات

هـا     ها، كه دربرگيرنده درآمدها هستند، با هزيـنـه   ها، و جز اين هاي دريافتي از وام بهره
توان منافع هر  شوند. در واقع، به اين ترتيب در تصويري كلي، مي  مقايسه و محاسبه مي

ترين راه  هاي اجتماعي را در بازتوزيع درآمدها مشاهده كرد. عمده  ها و طبقه يك از اليه
هاي اخير، وام خواستن(استقراض) از نظام بـانـكـي       تأمينِ كسري بودجه، در طول سال

زا بودن آن، از سوي مجلس ممـنـوع شـده       بوده است، كه در حال حاضر به دليل تورم
نژاد با حمايت ولي فقيه از آن، براي تأميـنِ كسـري بـودجـه از            است. دولت احمدي 

يعني چاپ و انتشار اوراق بهادار، برداشت از حساب ذخيـره ارزي و       -استقراضِ داخلي
طور غيرقانوني استفاده كرده است. به همين دليـل، در حـال         به -صندوق توسعه ملي

هاي درون حكومتي و اوضاع بحراني كشور، هيـئـت    حاضر، با توجه به وجود كشمكش
چندي پيش اعالم كرد كه، تأمينِ كسري بودجه از محـل   “ صندوق توسعه ملي“اُمناي 

 غيرقانوني است. “صندوق توسعه ملي“
اجتماعي ضدمردمي رژيم واليـت   -گيري اقتصادي در كشور ما، و در چارچوب سمت

طور عمده، برآمده از صادرات نفت و تبديـلِ   فقيه، ساختار درآمدها در بودجه، بيشتر و به
ريالي آن است. در چنين بافتي از درآمد و هزينه در بودجه، تورم امري ناگزير اسـت، و     

هـاي     بدين سبب، توزيعِ عادالنه درآمد ملي و دستيابي به عدالت اجتماعي با چـالـش    
گردد. به عبارت ديگر، با نـگـاهـي بـه           رو، و حتي ناممكن، مي اساسي و بنياديني روبه

توان تاكيد كرد كه، اختالف ميان درآمد و ثـروت   هاي كسري بودجه، مي بودجه و علت
هاي اجتماعي شدت پيدا كرده است، و سطح زندگي و قدرت خـريـد      ها و اليه در طبقه

هاي كسـري بـودجـه       جهت نبود كه هنگام بررسيِ علت ها كاهش يافته است. بي  توده
هـاي     با رشد هـزيـنـه   ” آذرماه، نوشته بود:  9نژاد، خبرگزاري ايلنا،  سنگين دولت احمدي

كنند تورم افسارگسيخته كه بـه   بيني مي دولت و كسري بودجه كنوني كارشناسان پيش
درصد خواهد رسـانـد. در      30دليل افزايش حجم نقدينگي شتاب گرفته، تورم را به مرز 

هاي عمراني  عين حال كه فشار بازپرداخت اوراق مشاركت و نبود اعتبار الزم براي طرح
 “از ديگر عوامل شدت يافتن بحران كسري بودجه خواهد.

در اين ميان و به موازات رشد نرخ تورم، افزايش بيكاري جامعه را بيش از پيـش در    
بـرابـر   2، 90تا  84هاي  تنگنا قرار خواهد داد. اكنون نرخ بيكاري جوانان در فاصله سال 

نرخ بيكاري كل كشور بوده است. بنابه جديدترين گزارش مركز آمار از وضعيت تغييرها  
رقمي است. در استان فارس  2استان نرخ بيكاري  20در نرخ بيكاري كشور، در بيش از 

درصد است. برخي كارشناسان مسـتـقـل،      20 / 5و در استان لرستان  21  /2نرخ بيكاري 
كنند. برپايه آمار رسمي، نرخ   آمار بيكاري را بسيار بيش از برآوردهاي رسمي ارزيابي مي

2، تهران 14 /  1، ايالم 14 /  8ها عبارتست از: آذربايجان شرقي   بيكاري در برخي استان
، 12   / 4، هـرمـزگـان        14   / 8، گيـالن    14 /  1، كرمانشاه 15 ، البرز13   / 6، اردبيل 12   / 

 درصد! 13  /2، خوزستان15 / 9، كهكيلويه و بويراحمد 10  /4كردستان 
سال گذشته  5نه تنها مشكل بيكاري در طي ” آذرماه، گزارش داد:  11عالوه، ايلنا،   به

شده از بيني اعالم كاهش پيدا نكرده است، بلكه مجموع بيكاران نيز بيش از مقدار پيش
درصـد  25سال باالتر از      25تا  15[سوي] كارشناسان افزايش يافت . . . آمار بيكاران      

 ”است.
رييس ” آذرماه، نوشت:  23در خصوص نرخ تورم در سال آينده، روزنامه دنياي اقتصاد، 

درصد خبر داد و گفت، ميانگيـن نـرخ     26كل بانك مركزي از عبور نرخ تورم از سطح 
/5درصد بوده است، بر اين اساس نرخ تورم مـاهـانـه         26   / 1ماه گذشته  تورم در آبان

درصد شده است . . . تورم ماهانه در شش ماه     35 /  9درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه  4 
تـوانـد بـه بـيـش از             اول سال آتي [در صورت نوسان شديد ديگري در بازار ارز] مي  

 “درصد برسد.10
رشد مداوم نرخ تورم به معناي كاهشِ قدرت خريد اكثر مردم خصوصاً زحمتـكـشـان    
است. معضل كسري بودجه كه به افزايش بيكاري و رشد نرخ تورم دامنـه و وسـعـت         

هـاي   يابد و بيش از پيش زندگي توده بخشيده است، در طول سال آينده بازهم ادامه مي
 محروم جامعه و مجموعه مزدبگيران كشور را در تنگنا قرار خواهد داد.
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 اتاق بازرگاني”و  “قوه قضاييه”نشست“: 
 هاي اقتصاديِ خانمان برانداز! ادامه سياست

هاي ضدمردميِ رژيم واليت فقيه، در طول چنـد هـفـتـه        هاي جناح اختالف
هاي  هاي گوناگون ادامه داشته است، و با وجود تمامي تالش گذشته، به صورت

گونه فضايي كه بـتـوان    يي كه به حد استيصال رسيده است، هيچ صورت گرفته
تصور آورد به وجود نيامده اسـت. از جـملـه          در آن آرامشي براي حكومتيان به

هـايـي      ها، مشاجره بر سر اينست كه: چه مـحـفـل       هاي اين اختالف مشخصه
هـا و       مسئول فراهم كردن زمينه براي ادامه غارت و چپاول بي سابقه امكـان 

هـاي     هاي جنـاح  اند. افشاگري  هاي قدرتمند در حكومت منابع ملي به نفع جناح
انـد كـه        حكومتي درباره غارت منابع مالي متعلق به مردم از جمله موردهايـي 

طور حاد در طول چند روز گذشته، محل مناقشه سركوبگران، بـه خصـوص      به
اي، بوده است. بـه   ميان دولت احمدي نژاد و قوه قضاييه زير امرِ سيدعلي خامنه

ديدار “  اتاق بازرگاني“ها، صادق الريجاني، هفته گذشته، از  موازات اين درگيري
كرد. در اين باره كه ديدار هفته گذشته صادق الريجاني، رئيس قوه قضاييه، از    

هـاي     هاي جـنـاح     ريزي شده بود و يا با اختالف از قبل برنامه“  اتاق بازرگاني“
و     هاي رد توان با اطمينان اظهار نظر كرد اما صحبت حكومتي مرتبط بود، نمي

هـاي تـأمـل         بدل شده بين رئيس قوه قضاييه و اعضاي اتاق بازرگاني نكـتـه  
كنيم تا حد امكان به بررسي آن بپردازيـم.   برانگيزي در خود داشت كه سعي مي

ماه، صادق الريجاني در جمع اعضـاي   دي4، “ دنياي اقتصاد” به گزارش روزنامه 
كننـد كـه      ها فكر مي خيلي“  اتاق بازرگاني، با اشاره به امنيت اقتصادي،  گفت: 

كه دارد، مانع توسعه اقتصادي اسـت،    “  سازوكار بگير و ببندي” دستگاه قضا با 
كنيم و هر جايي برخـورد بـا      در حالي كه ما داريم امنيت اقتصادي را ايجاد مي

داران  كنيم، زيرا معتقديم بايد فضاي امن براي سرمايه مفاسد باشد كوتاهي نمي
وي در قسمتي ديگر از سخنانش گفـت:  “  گذاران در كشور ايجاد شود.  و سرمايه

دار برخورد شـود، در     متأسفانه در اوايل انقالب عنوان كردند كه بايد با سرمايه” 
داري و بـه كـار      حالي كه نه بر اساس قانون و نه بر اساس دين اسالم، سرمايه
كنند كـه بـايـد         بستن سرمايه خالف نيست. اكنون هم حتي برخي اعالم مي 

دارها بگيريم و خودمان توزيع كنيم، اما بايد بگويم كه ايـن     ها را از سرمايه پول
است، در حالي كه اساساً اسالم و جمهوري اسالمـي بـا     “  ماركسيسم”به معني 

هايي هستيم كـه   داري مخالف نيست، بلكه ما مخالف سرمايه سرمايه و سرمايه
شود و به بهره گيري از بـرخـي        در راه ظلم و تضييع حقوق مردم استفاده مي

قبل از اينكه اين سخنان را “   شود.  هاي غير قانوني و رانت به كار گرفته مي راه
رسد: در اوايل انقالب، تعـداد    آوريِ دو نكته الزم به نظر مي موشكافي كنيم، ياد

هاي متعلق بـه   ها و بانك ها، شركت بسيار زيادي از مركزهاي توليدي،  كارخانه
ها نيز اعـدام     وابستگان به رژيم گذشته مصادره گرديد، و بعضي از صاحبان آن

، يعنـي  ”بنياد مستضعفان“هم اكنون زير چتر  ”ها شده  مصادره“شدند. اكثر اين  
ترين منابع مالي بيت رهبري و ديگر وابستگان به رژيم كنـونـي،    از بزرگ يكي

كند، اين امـوال بـايـد بـه          قرار دارند. بنا بر آنچه كه صادق الريجاني ادعا مي 
شان باز گردانده شوند، چون بر طبق گفته ايشـان، ايـن عـمـل          صاحبان قبلي

مخالف قوانين اسالمي بوده است. آيا صادق الريجاني، در مقام متولي فـعـلـي     
هـاي     قوه قضاييه، نسبت به استرداد اين منابع مالي عظيم كه در تحكيم پـايـه  

حكومت متبوعش سهمي مهم داشته حاضر است اقدامي عملي را بـه مـرحلـه      
خواهيم بر آن    اجرا در بياورد؟ دومين نكته كه ما در حكم مدافع ماركسيسم مي

انگشت بگذاريم و درباره آن توضيح دهيم آن قسمت از سخنان رئـيـس قـوه      
داران را گرفته  ها در صددند اموال سرمايه گويد ماركسيست قضاييه است كه مي

و بين مردم توزيع كنند. البته صادق الريجاني تنها شخصيتي نيست كه چنيـن   
پروراند. بـه گـزارش         ها را نزد افكار عمومي مي تصوير نادرستي از ماركسيست

گراهـا   آنچه چپ” آذرماه، موسي غني نژاد نيز در سخناني مشابه گفت:  21 فرآرو،
كنند، عمالً عبارت است از سلب مالكيت از  با شعار عدالت اجتماعي پيشنهاد مي

اي[ثروتمندان] و توزيع آن ميان عده اي ديگر[كم درآمدها]. واضح اسـت          عده
كه اگر سلب مالكيت بدون رضايت افراد صورت گيرد كاري خـالف عـدالـت        

هاي رابين هودي خود نه تنها كمكي به  ها با سياست است. به سخن ديگر، چپ 
سـازنـد. ...           كنند، بلكه ظلم آشكاري را در جامعه جاري مي تحقق عدالت نمي

حاميان بازار آزاد طرفداران واقعي عدالت و اخالق هستند چرا كه بـر رعـايـت      

در جواب ايـن    “  ورزند.  حقوق مالكيت شخصي و آزادي انتخاب تاكيد مي
ها، حزب توده ايـران هـمـواره نـظـرات           ها بر ضد ماركسيست فرافكني

طـرح  مشخصي را ارائه داده است كه بازتاب آن را مي توان در آخريـن    
مالحظـه   “ كنگره ششم” برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي ارائه به 

[يعني سـرمـايـه بـزرگ تـجـاري و                  در كنار اين دو بخش”...  كرد:  
داران صنعتي كوچك و متوسط حضور دارنـد كـه        بوروكراتيك]، سرمايه 

ها با توليد ملي گره خورده است؛ واردات سـيـل آسـاي         منافع عيني آن
كاالهاي رسمي، قاچاق خارجي، فساد گسترده، و رانت خواري، منافع اين 

داران مـلـي، در          كند. اين بخش سـرمـايـه       سرمايه داران را تهديد مي
هاي چند سال اخير، به ويژه مبارزه با كودتاي انتخاباتي، از زمـره     تحول

اند. در مرحله كنوني، از سـويـي عـمـلـكـرد             نيروهاي بسيار فعال بوده
داري بوروكراتيك نظامـي، و     سركوبگرانه، به شدت آلوده و فاسد سرمايه

العاده سرمايه بـزرگ تـجـاري، در         از ديگر سو نفوذ مالي و سياسي فوق
خصوص بخش سرمايـه   هاي سرمايه داري، به تضادي جدي با ديگر اليه

داري وابسته به توليد، قرار دارد. افزايش فعاليت سياسي بورژوازي مـلـي    
هاي دمكراتـيـك    در پيوند با قشرهاي ميانه حال، و تاكيدشان بر خواست

مانند: برگزاري انتخابات آزاد، مبارزه با كودتاي انتخاباتي و دولـت ضـد      
ملي احمدي نژاد، پديده قابل تأملي است كه لزوم توجه دقيق به آن در   

 “  دهيِ مبارزه گسترده با رژيم واليت فقيه،اهميت جدي دارد. سازمان
با توجه به اين تحليل، كامالً واضح است كه نيـروهـاي مـتـرقـي و          

خصوص حزب توده ايران، براي آن بخش از سـرمـايـه     ها، به ماركسيست
وجود آوردن و راه اندازي مركزهاي تـولـيـدي، ايـجـاد           داري كه در به

هاي دمكراتيك سهـم و     كند، در تحول اشتغال، و توليد ملي كوشش مي
نقشي تعيين كننده قائل است. به عالوه، جدال بر سر تصـاحـب امـوال       

متعلق به كارگران و زحمتكشان است، بـه   ، كه”سازمان تأمين اجتماعي“
هـا و     هاي صادق الريجاني گويي دهد كه بر خالف گزافه خوبي نشان مي

انـد كـه امـوال ايـن              نژادها، اين ثروتمندان و زالوهاي اقتصـادي  غني
كنـنـد. در       شده از حقوق خويش را بين خود تقسيم مي هاي محروم طبقه

هـاي     ها پيش از اين، گسترش دامنه اختالف روزهاي اخيرا، و حتي مدت
هاي بسياري را موجب شده اسـت. مـرور       گر، افشاگري هاي چپاول جناح

هاي  دهد كه بر خالف الطائل ها، به خوبي نشان مي دوباره اين افشاگري
هـا بـلـكـه          رئيس قوه قضاييه و ديگر همفكرانش، اين نه ماركسيسـت 

اندركاران فعليِ رژيمند كه امكان هر گونه فعاليت را از بـورژوازي       دست
كه در ارتـبـاط بـا           -  اند و منافع و موجوديت آن ملي ايران سلب كرده

را    -وضعيت اقتصادي ميهن و معيشت زحمتكشان اثرهاي بسزايي دارد  
آذرمـاه، در بـاره       6اند. سايت فـرآرو،      به سوي سقوط و نابودي كشانده

هاي معوقه سيستم بانكي، با استناد به گزارش بـانـك مـركـزي،        بدهي
طبق اين گزارش در پايان خرداد مـاه سـال جـاري مـيـزان            ” نوشت:  
هزار ميليارد تـومـان     61هاي معوقه سيستم بانكي به رقمي معادل  بدهي

مـعـادل      90نزديك شده است، در حالي كه اين رقم در خـرداد سـال       
هزار ميليارد تـومـانـي     13 /5هزار ميليارد تومان بوده كه نشان از رشد 47

عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مـجـلـس      “  معوقات دارد. 
 8ادامه  در صفحه 
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هايِ ملي  انديشان در ستيز با ارزش تاريك  
 و مردمي

در طول بيش از سه دهه اخير، دشمني، رويارويي،           
هاي تاريخي ، و      پردازي در زمينه ارزش    تخريب، و دروغ

هاي بارز رژيم      هويت ملي ايران و ايراني، از ويژگي        
هاي صريح خميني با      واليت فقيه بوده است. مخالفت     

هاي نخست    هاي واالي ملي و مردمي در سال         انديشه
هاي مردمي و     انقالب، و بيزاري او از فرهنگ و سنت        

تاريخي ايران بر كسي پوشيده نمانده است. اصوالً            
گرايان همواره با فرهنگ و هويت ملي در ستيز            واپس
دهه گذشته خود از هيچ           اند، و در تبليغات سه        بوده

كوششي براي تخريب تاريخ كشور و جايگزيني آن با           
 اند. وسطايي فروگذار نكرده هاي قرون خرافه و ديدگاه

يافته   در همين زمينه، پس از آنكه در اقدامي سازمان        
اي   هاي ملي و مردمي تبليغات گسترده         برضد ارزش 

اي آشكارا    گيري  صورت گرفت، مصباح يزدي در موضع     
هاي ملي و مترقي را        دوستي و ارزش    ارتجاعي، ميهن 

ناميد.  “خيانت به خونِ شهدا و شعار دوران جاهليت         ”
اهللا محمد تقي      آيت”آذرماه، گزارش داد:      12ايلنا،  

مصباح يزدي رييس موسسه آموزشي و پژوهشي...           
هاي تنزل    هاي ملي توسط انسان     خميني گفت، ارزش  

شود. چقدر انسان بايد تنزل پيدا كند           يافته مطرح مي  
هاي الهي، مليت و ايرانيت را مطرح         جاي... ارزش   كه به 

گرايي، بدون خدا محوري است       كند... نگاه صرف ملي   
كه از درونش شعار نه غزه نه لبنان [جانم فداي ايران]            

آيد... تالش در راه حفظ وطن چيز كوچكي           بيرون مي 
شود... طرح    است كه در بين حيوانات نيز مشاهده مي         

 “دوستي شعار دوران جاهليت است. مباحث وطن
گيري و سخناني از سوي روحانيونِ           چنين موضع 

پرست به هيچ     هاي قشري و كهنه      حكومتي و محفل  
روي تازگي نداشته و دور از انتظار هم نيست. بر اساس           

اي است كه در       گرايانه  چنين ديدگاه ضدملي و واپس     
خالل سه دهه اخير هويت ملي و ميراث پرافتخار              

اند و    هاي ميهن ما در معرض تخريب قرارگرفته         خلق
هاي مختلف از سوي          نوعي از خرافه در پوشش        

 ”موسسه پژوهشي و آموزشي خميني     “نهادهايي چون   
به رياست مصباح يزدي، بيت رهبري، دولت ضدملي          

 اند.   شده  ها،  در جامعه رواج داده نژاد، و جز اين احمدي
انديشان ميهن، و حس      پرواضح است كه نزد تاريك    

ارزشند و نسبت به       دوستي، بي   و غرور ارجمند ميهن    
يا بهتر گفته باشيم، آنان فاقد اين حس            عالقه.  ها بي   آن

گرايانه اصيلند. براي نيروهاي مترقي        انساني و آرمان  
ايران ازجمله بخشي از نيروهاي معتقد مذهبي،              

مايه   دوستي انديشه و ارزشي واال و بسيار گران           ميهن
دوستي يعني عشق و عالقه به ميهن و به            است. ميهن 

دوستي آرمان واالي مردمي است. به            مردم. ميهن 
هاي محروم و        گواهي تاريخ، همواره اين توده         

پرستي واقعي    ميهن    اند كه پرچم    زحمتكش جامعه بوده  
 اند. را تا آخرين مرزهاي ايثار بر دوش كشيده

فراموش نكنيم كه، موسسه آموزشي و            
پژوهشي خميني به  رياست مصباح يزدي، از          
زمره نهادهاي پرنفوذ در رژيم واليت فقيه است        
كه در آموزش و تربيت كادرهاي ارشد امنيتي و         

روي، نبايد از       نظامي حكومت نقش دارد. از اين     
اي كه    هاي ضدملي   گيري  كنار چنين موضع   

مصباح يزدي و كساني چون او طرح و تبليغ            
دوستي يعني    سادگي گذشت. ميهن    كنند، به   مي

مبارزه در راه استقالل ملي، پيشرفت، تكامل          
اجتماعي و فرهنگي و نيز پيكار با           -اقتصادي

سلب شخصيت ملي، و مبارزه با استعمار و             
دوستي پيكاري است      سلطه امپرياليسم. ميهن   

هاي مادي    براي سربلندي ملي و تكامل ارزش      
ها. مصباح يزدي     و معنوي ميهن و سعادت توده     

تر از آنند     ارزش  تر و بي    ها كوچك  و مصباح يزدي
كه بتوانند برضد ارزش واالي ميهن دوستي و         

اندام كنند.    هاي محروم عرض     تعهد به توده   
گويد: گُنگ اندر حديث و در         مثلي مردمي مي  

 آواز/ بِه كه بسيار گوي بيهده تاز.
 

 ها مخالفت با سياست تفكيك جنسيتي، در دانشگاه
ها، مخالفت با اين سياست       از زمان اجراي سياست قرون وسطاييِ تفكيك جنسيتي در دانشگاه         

هاي همگاني،    طور كلي انديشه    هاي دانشجويان، و به     از سوي دانشجويان، استادان متعهد، خانواده     
ابرازشده است، و با گذشت زمان گسترش نيز يافته است. چندي پيش در جريان نشست بررسي                  

تهران و علوم پزشكي،         هاي تفكيك جنسيتي، كه ميزبان آن انجمن اسالمي دانشگاه            سياست
انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود، گروهي از استادان                   
دانشگاه به اين سياست انتقاد كردند و آن را مردود دانستند. يكي از اعضاي هيئت علمي                        
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در رد نظريه مدافعان سياست تفكيك جنسيتي كه عضوِ               

هاي   اكثريت مردم ايران در روستاها و محيط        ”اند، اعالم كرد:      “شوراي عالي انقالب فرهنگي    “
توان در تاريخ حيات اجتماعي مردم [ايران] ردپاي تفكيك               كردند و نمي     مختلف زندگي مي   

ها، به خصوص تفكيك فيزيكي كامالً        جنسيتي را جستجو كرد . . . نظر من نسبت به اين سياست            
در شوراي عالي انقالب فرهنگي وقت به          1366اي در سال      منفي است. دقت بفرماييد مصوبه     

رفته به اجرا گذاشته       اين سياست به بايگاني      1388شود از سال       رسد، چگونه مي    تصويب مي 
شناسي به موضوع نگاه كنيم بايد گفت اين سياست مثل ساير          شود؟ اگر بخواهيم از باب جامعه مي

ها با موفقيت توأم نخواهد بود . . . سياست [تفكيك جنسيتي] با شكست مواجه خواهد                     سياست
اين استاد و كارشناس علوم       “ توان رفتاري[را] عوض كرد.      شد. چرا كه با زور فيزيكي نمي         

به گفته وزير علوم بر     ”نژاد، گفت:     اجتماعي، در پايان، خطاب به وزير علوم دولت ضدملي احمدي         
درصد والدين دانشجويان با تفكيك جنسيتي      80اساس يك تحقيق دريك استان [كدام استان؟]         

موافق بودند اما سؤالم اين است مگر دانشجو صغير است كه از پدر و مادرش در اين زمينه سؤال                   
تواند   و به دانشگاه نرفته باشد، خودش مي          ساله تحصيل نكرده    18كنند . . . حتي اگر يك فرد           مي

اي از    مالكيت داشته باشد و در حوزه اجتماعي تصميم بگيرد، دانشگاه صغير نيست بلكه مجموعه              
هاي كشور    دانشجويان است. چنين نظرسنجي در مورد طرح تفكيك جنسيتي از مجموعه دانشگاه           

شود در راستاي اسالمي كردن جامعه جوان، سياست            به عمل آمده است . . . اينكه گفته مي            
اي را    دانيم با عامل فيزيكي هيچ انديشه       شود بايد گفت كه همه مي       تفكيك جنسيتي اعمال مي   

درادامه اين نشست، كه دانشجويان دختر و پسر نيز همراه با سخناني،                 “ توان تغيير داد.    نمي
قاطعانه سياست تفكيك جنسيتي را به باد انتقاد و تمسخر گرفتند، يكي از پژوهشگران ارشد                    

كردن به كارگيريِ سياست       بامحكوم  ”ريزي آموزش عالي كشور      موسسه پژوهش و برنامه    “
كننده و در راستاي اعمال خشن تبعيض           ها، اين اقدام را نگران         تفكيك جنسيتي در دانشگاه    

سياست تفكيك جنسيتي در جستجوي     ”جنسيتي ميان زنان و مردان ناميد و خاطرنشان ساخت:           
هاي جنسيتي گفتمان مسلط يعني قدرت وجود         رضايت بخشي اجتماعي نيست. پشت اين سياست      

هاي بدوي دارد با       هاي پدرساالري و تابوهايي كه ريشه         دارد. اين فكر قديمي . . . و عادت           
گرايي ظاهربينانه و تحجرهايي كه در ذهن وجود دارد، تشديد هم شده است . . . در                        شريعت

هاي جنسيتي ريشه در انقالب فرهنگي [ابتداي انقالب] دارد و اصل استقالل              تبارشناسي سياست 
دانشگاه را مخدوش كرده است . . . ما را در جهان به فرهنگ بااليمان و هويت و اخالقمان                        

 .“اند. . .  شناسند و زن و مرد ما در تاريخ ما كنار هم بوده مي
مخالفت فزاينده با سياست ارتجاعي تفكيك جنسيتي در دانشگاه و مركزهاي آموزش عالي به               

هاي اخير، عالوه بر      گرايان را برانگيخته است. در ماه       ويژه از سوي استادان، نگراني جدي واپس      
ها و اجراي سياست تفكيك جنسيتي،          پيگرد دانشجويان، ايجاد جو هراس در فضاي دانشگاه          

اند.   هاي دانشجويي شده    ها و خوابگاه    گردانندگان قوه قضاييه خواستار كنترل بيشتر بر دانشگاه         
دهنده ژرفاي هراس ارتجاع از توان جنبش دانشجويي و ميزان                  هايي نشان   چنين سياست 

 اثرگذاري اين جنبش بر رويدادهاي حال و آينده ميهن ماست.

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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سبز در عين تأكيد مصرانه بر حفظ استقالل و مرزبندي با نـيـروهـاي وابسـتـه بـه             
جو، نه انزواطلب و نه ديگرستيز است. برعكس، جنبش سبز بـا      هاي بيگانه سلطه قدرت

صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت، به دنبال توسعه رابطه با تـمـام كشـورهـاي       
توان دريـافـت كـه چـرا          از اينجا مي “ هاست.  جهان از طريق اعتمادسازي متقابل ملت

هايي از اپوزيسيونِ زيرحمايت نيروهاي خارجي در صدد دفع و گذر از جنبش سبز  بخش
آلتـرنـاتـيـو     ” اي دموكرات با هدف  هاي حرفه اند و خود را در مقام قهرمانان و نخبه بوده

حتي احياي رژيم سلطنتي) به بهانه دفاع از حقوق بشر و ايجاد دموكـراسـي از      “( سازي
 اند. باال به پايين، خود را مأمور نجات ايران كرده

هاي فردي، منشور جنبش سبز پايبندي خود را با روشني به  در عرصه حقوق و آزادي
هايي از اپوزيسيون، آن را به دخالـت   دارد و، بر خالف بخش ابراز مي “ حقوق بشر” اصل 

دفاع از كـرامـت   ” كند:   وابسته نمي“   بازار آزاد” نيروهاي خارجي و يا پياده كردن الگوي 
انساني و حقوق بنيادين بشر، فارغ از مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتـمـاعـي و      
استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يكي از مهم ترين دستاوردهاي تاريخ و   

در اينجا منشور  “ ها، مورد تأييد و تأكيد جنبش سبز است.  حاصل خرد جمعي همه انسان
دهد كه، به همراه تضمينِ حقوق مذهبي، تعريف اين سـنـد از        با هوشمندي نشان مي

حقوق بشر مربوط و يا برآمده ازديدگاه ديني نيست، بلكه خرد و تجربه جامعه بشري را   
مالك قرار داده است. در مورد مسئله زنان نيز، منشور به نقش مهم جنبـش زنـان در        

 اي كليدي در مبارزه با رژيم تاريك انديش توجه دارد، و مي گويد: مقام نيروي اجتماعي
حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را بايد فرصتي براي برداشتن گام هايي بـلـنـدتـر در       ”

جهت رفع تبعيض هاي جنسيتي و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جـنـبـش سـبـز         
حمايت همه جانبه و همراهي با جنبش زنان را در زمره اولويت هاي بنيادين خـويـش     
مي داند و معتقد به اين ضرورت تاريخ اجتماع ايران است كه زنان عالوه بـر ايـفـاي        
نقش مهم خود در خانواده، بعنوان هويتي مستقل، جايگاه بايسته خويش را در جـامـعـه    

 “بازيابند.
هاي مثبت و كليدي منشور جنبش سبز، توجه آن به مقـوـلـه عـدالـت         يكي از نكته

گيري از پـيـامـدهـاي مـنـفـي             اجتماعي و نقش اساسي قشرهاي زحمتكش با درس
تر ايـنـكـه، سـنـد         هاي تعديل اقتصادي دوره اصالح طلبان حكومتي است. مهم  برنامه

منشور متوجه وجود رابطه حساس بين آزادي و عدالت اجتماعي است، و آن را با اشـاره  
هاي كار و زحمت بـه   درنگ قشرها و طبقه هاي بي به اهميت نيروهاي مولده و خواست

ها در مبارزه با ديكـتـاتـوري را       هاي گوناگون مطرح مي سازد، و شركت فعال آن شكل
جنبش سبز با عنايت به لزوم تأمين خواست ها و مطالبـات بـه     ” امري حياتي مي داند:  

حق تمامي اقشار اجتماع، بر پيوند، حمايت و جلب پشتيباني همه نيروهاي مولد جسمي 
و فكري جامعه و صيانت از آنان در برابر رانت خواران، دالالن، مافياي قدرت و ثروت و 

داري تـجـاريِ        هاي سرمايه ها همان طبقه اين “ مداخالت مخرب حكومت تأكيد دارد. 
نظاميِ انگلي در هـرم قـدرت رژيـم           -هاي بورژوازي بوروكراتيك غيرتوليدي و اليه

اقتصـادي،    هاي تعديل اند كه در دو دهه گذشته تا به حال به بركت اجرايِ نسخه واليي
انـد.     هاي كالن پر قدرت ضد ملي را باعث شـده    هاي سرمايه گام به گام تمركزِ كانون

افزايِ طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكش  درستي به نقشِ محوري و ارزش سند منشور به
اي اشاره دارد كه در آن عدالت  چنان الگوي اقتصادي در اقتصاد ملي توجه دارد، و به آن

جنبش سبز به منظور قدرت بخشي به اقتصاد كشـور از    ” اجتماعي نقش محوري دارد:  
هاي مبتنـي بـر      راه تأمين حقوق مادي كارگران، كشاورزان و كاركنان خدماتي از روش

هاي توليـد   وري انساني، كاهش هزينه عدالت اجتماعي در چارچوب قانون، افزايش بهره
كاال و خدمات، و ترميم حداقل دستمزد با نظارت واقعي نمايندگان نـيـروي كـار در          

اين پايه نظري مترقي منشور سبـز نسـبـت بـه          “ هاي مختلف، بهره مي گيرد.  عرصه
هاي نوليبراليستي رژيم واليي تلقـي   اقتصاد سياسي كشور را مي توان گسستي از برنامه

اجتماعي، قابليـت بسـط و        -كرد. در اين رابطه، اين سند در مورد تغييرهاي اقتصادي 
هاي راهبردي  با هدف“  برنامه اقتصادي براي مردم” هاي كلي در چارچوب  ارائه مختصه

 در راستاي نوسازي و توسعه اقتصادي ملي كشور را دارا است.
واضح است كه، منشور جنبش سبز در حل تضاد آشتي ناپذير اصل پنـجـم قـانـون        

    اساسي پيرامون حكومت مطلقه ولي فقيه در برابر حق مشروعيت مردم به نفع فـرايـنـد
گذر از ديكتاتوري، ناتوان است. اين سند همچنين به دليل گذشت زمان، هماهنگ بـا     

هاي كنوني رهبران جنبش سبز نيست، و بنابراين، تجديد نظرِ اساسي  ها و موضع تحول
 در مورد لزوم طرد رژيم واليت فقيه درمنشور جنبش سبز امري گريز ناپذير است.  

به نظر حزب توده ايران، تدوين نقشه راهي به جلو در جهت تغييرهاي بنيادي ميهـن  
اي    ما، به ارائه همزمان منشور در رابطه با آزادي و همچنين برنامه اقتصادي مـتـرقـي   

الزم و ملزوم يكديگر، مشروط است. تنها از اين طريق و با شعارهاي مشخصِ عملـي،   
هاي اجتماعي،  كارِ سازمان يافته در ميان مردم، و باال بردن سطح آگاهي قشرها و طبقه

منظور همكاري نيروهاي سياسي و اجتماعي و برپايي جبهـه واحـد      هاي اساسي به قدم
 توان ايجاد كرد.  وسيع براي گذر از ديكتاتوري را مي

در اعتراض به اعمال ضد انساني مأموران رژيم و 
 براي نجات جان رضا شهابي 

رضا شهابي، از 
فعاالن جـنـبـش    
كارگري ميـهـن   
مان، سـومـيـن      
هفته اعـتـصـاب    
غذاي خود را در   
اعتراض به رفتـار  
وحشيانه مزدوران 

رژيم واليت فقيه از سر مي گذراند. رضا شهابي، خزانه دار و از  
اعضاي رهبري سنديكاي كارگران شركت واحد تهران اسـت    

، در بند مزدوران استبداد است. فشار  1389خرداد ماه  22كه از 
و شكنجه هاي وحشيانه مزدوران رژيم شرايـط دشـواري را       
براي رضا شهابي ايجاد كرده كه منجر به عمل جـراحـي بـر      
روي گردن او شد. اين فعال سنديكايـي  بـا وجـود نـظـر               
دكترهاي متخصص براي استراحت دوماهه توسـط مـزدوران     

 زندان اوين بازگردانده شد.  350رژيم واليت فقيه به بند 
اتحاديه آزاد كـارگـران       ” بر اساس گزارش  هشتم دي ماه 

نفر از فعالين كارگري در نامه مشتركي بـه رضـا        22  ،“ ايران
شهابي ضمن حمايت از خواست هاي او خـواهـان پـايـان           
اعتصاب غذاي اين كارگر زنداني شدند. منصور اسالو، جـعـفـر     
عظيم زاده، داود رضوي، علي نجاتي، پروين محمدي، شـيـث   
اماني، شاپور احساني راد، شريف سـاعـد پـنـاه از جـملـه               

در اين نامه ي مشترك چنيـن    امضاكنندگان اين نامه هستند. 
 دوسـت و يـار عـزيـزمـان رضـا شـهـابـي                   ” آمده است:  

با درودهاي گرم و فراوان خبر بدرفتاري و تهديد بـه كـتـك      
كاري از سوي ماموري كه همراه شما به بيمارستان اعزام شده 
بود همه ما را عميقا ناراحت و نگران و تا حدودي شـوك زده    
كرد. چرا كه هنوز خبر مرگ ستار بهشتي كارگر وبالگ نويس  
بر روي رسانه هاست و برخي از مسئولين مملكتي در واكنـش  
به مرگ اين كارگر، صحبت از شفاف سازي و لـزوم مـقـيـد       
كردن مامورين و زندانبانان به برخوردي انساني با زنـدانـيـان      
كرده اند. بطور قطع و يقين مرگ ستار بهشتي هيچ علتي جـز   
رفتار غيرانساني مامورين و برخورداري آنـان از اخـتـيـارات           
گسترده در برخورد با زندانيان نداشته است، به هميـن دلـيـل      
افكار عمومي انتظار داشتند پس از انتشار خبر مـرگ سـتـار        
بهشتي مسئولين امنيتي و قضايي در اقدامي فوري تـجـديـد      
نظري اساسي در رفتار و حدود اختيارات مامورين انتظامـي و    
امنيتي در برخورد با زندانيان را عملي كنند. اما به نظر ميايد با  
توجه به رفتاري كه با شما شد چنين انتظاري، انتظاري عبث و 
بيهوده است لذا ما امضا كنندگان اين نامه ضمن تاكـيـد بـر      
تالش و مبارزه براي آزادي كارگران دربند و ديگر انسانـهـاي   
عدالتخواه از زندانهاي سراسر كشور، مصرانه بـر رسـيـدگـي         
عاجل به شرايط نگهداري و چگونگي رفـتـار مـامـوريـن و          
زندانبانان با تمامي زندانيان پاي مي فشاريم و خواهان آزادي   
 فوري و ادامه معالجات شما در خارج از محيط زندان هستيـم. 

ما امضا كنندگان اين نامه به شما دوست و يـار عـزيـزمـان         
اطمينان ميدهيم لحظه اي از تالش براي تحقق خواستـهـاي   
شما كه خواست همه ما كارگران در سراسر ايران اسـت بـاز       
نخواهيم ايستاد. ما دستهايتان را صميمانه مـي فشـاريـم و           

 “اعتراض شجاعانه شما را از كنج زندان ارج مي نهيم..
حزب توده ايران همگام با همه نيروهاي آزادي خواه ايـران  
و جهان، ضمن محكوم كردن اعمال ضد انسـانـي مـزدوران      
رژيم واليت فقيه، بر ضد فعاالن كارگـري، خـواهـان آزادي        

 فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي است.
بايد تالش هاي مشترك براي آزادي رضا شهابي و ديـگـر   

 فعاالن كارگري و اجتماعي را دو چندان كرد. 
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ها در سطحِ ملي بـرضـد      ترين جبهه متشكل ازقشرها و طبقه وسيع
پذير است. اين يعني: بسيج سازمان    دستگاه ديكتاتوري حاكم امكان

يافته اكثر مردم  از طريق اتحادهاي منطـقـي بـيـن قشـرهـا و             
هاي مرتبط با كار، زحمت، و توليد ملي است، كه تـنـهـا بـر        طبقه

مـنـظـور درك مـخـرج             ها به اساس باال بردن آگاهي طبقاتي آن
شان، مي تواند دست يافتني شود. ادامه منـطـقـي      هاي بين مشترك

اين خط فكري همانا مبارزه سازمان يافته و موثر در مـيـان مـردم      
هـا بـر        توسط وسيله نيروهاي سياسيِ نماينده اين قشرها و طبقـه 

هاي قابل دسترس و از طريق شعارهاي واحـد اسـت.      مبناي هدف
منظـور   قدم اول در اين راستا، تدوين سندي منسجم و پذيرفتني به

برپاييِ جبهه واحدي در مسيرِ گذار از ديكتاتوريِ حاكم است. ايـن     
هـاي مـوجـود         سند بايد بر اساس شرايط عيني مشخص و امكان

هـاي     عمليِ منعكس كـنـنـده هـدف         “ برنامه حداقل” دربردارنده 
هاي بنيادِي مرحله پساديكتاتوري بـاشـد. شـايـان         دگرگون سازي

هـاي   هاي ناگزيرِ آينده كشورمان، آماج يادآوري است كه، در تحول
هـاي     و درجه ارتباط آن بـا خـواسـت      “ برنامه حداقل” كليدي اين 

گويِ اين سئوال خواهند بود: كدام نيـروهـاي     درنگ مردم، جواب بي
سياسي در سنگرِ شركت كنندگان اين جبهه واحد ضد ديكتـاتـوري   

 خواهند ماند؟
،  حـائـز     “ منشور جنبش سبز” در اين رابطه بررسي هرچند كوتاه 

، بازتـاب دهـنـده      “ منشورِ جنبش سبز” اهميت است. ويراست دوم  
ها بـه هـدف راضـي         شرايط و فشارهايي بود كه در برخي قسمت

گـرا در بـرابـرِ           كارانه و واپـس    هاي متضاد محافظه كردن نظريه
كند. از ايـن        هايي مي هاي پيشرو، اين سند را دچار مشكل خواست
هايي با واقعيت مـوجـود بـه         در بخش “ منشور جنبش سبز” روي، 
هاي مهمي دچـار اسـت      وجه منطبق نيست، و به ابهام و تضاد هيچ

تـريـن تضـاد درونـيِ            ها را برطرف كرد. مهم  كه  مي بايست آن
حال  بارها  تا به 1388هاي سياسي از سال  ، كه تحول“ منشور سبز” 

صورتي شفاف نشان داده است،   را به  ضرورت حياتي برخورد با  آن
اجراي بدون تنازل تمـامـي اصـول      ” توان ديد:   را در اين جمله مي

در اين رابـطـه،      ”قانون اساسي و بويژه اصول ناظر بر حقوق ملت. 
در ” در منشور،  با كلي گويي تاكيد مي كند:  “  راهكارها -ج” بخش 

اين راستا، تالش براي ايجاد زمينه اجراي بدون تـنـازل قـانـون         
اساسي برخاسته از رأي مردم  از راهكارهاي اصلي جنبـش سـبـز      

 “است. اين جنبش بر اين باور است كه تنها با بازگشت به قانون....     
كه از لحاظ منطقي وحقوقي، اصـل پـنـجـم         و اين در حالي است

، به صورت مستقيم وعامدانه نفي “ ولي فقيه” قانون اساسي درمورد 
تمامي ” است، بنابراين، روشن است كه اجراي  “ حقوق ملت” كننده 

براي نيروهاي معتقد به دموكراسي نمي تواند “  اصول قانون اساسي
موضوعيت و مقبوليت داشته باشد. همين طور مردم نيز به وضـوح     

و نهادهاي پـرقـدرت   “  رهبر” هاي اقتدارگرايانه  مي بينند كه دخالت
مجريِ  حكومت مطلقه ولي فقيه(اصل پنجم) عمالً در تـار وپـود       
روبناي سياسي تافته شده است، و در طول سه دهه گذشته، پايمال 
كردن قانون در رژيم واليي امري معمولي بوده است. از اين روي،    

گرايانه  معني و عميقاٌ ذهن بسيار بي، “ ... با بازگشت به قانون    ” بيانِ  
است. عدم دقت سند درباره لزوم جدايي دين از حكومت در راستاي  

، از عدم حل مسئله اصل حكومت “ مشروعيت حقوق ملت” تضمين 
درستي و بـه     شود. براي مثال، منشور سبز به  ناشي مي“  ولي فقيه” 

صراحت از لزوم حذف نهادهاي ضد دموكراتيك پشتيبانِ حكومـت  
اقتدارگرايانه ولي فقيه در برابرِ مشروعيت حكومت بر اسـاس حـق     

رأي و خواست مردم منشـأ مشـروعـيـت        ” گويد:   مردم، سخن مي
قدرت سياسي است و جنبش سبز، اعمال هـرگـونـه صـالحـيـت         

مغاير با حق  خودسرانه و گزينشي تحت عنوان نظارت استصوابي را
و آزادي انسان، قانون اساسي، حق تعيين سـرنـوشـت     الهي كرامت

ولي در اينجا نـيـز    “ داند.   مردم توسط خود و حقوق بنيادين آنها مي
مغاير با حق ” مي بينيم كه با كلي گويي و جاي دادن كلماتي مانند 

، سند منشور دچار لغزش و ابهام آفريني مـي گـردد.     “ الهي كرامت
واقعيت هاي انكار ناپذير، بنابر تجربه و منطق، نشان مي دهد كـه     

، همانـا  “ زمينه سازي اجراي بدون تنازل قانون اساسي” تنها طريقه 
ايِ قانون اساسي براي حذف كامل اين گونـه   اصالح عميق و ريشه

هاي مغاير با مشروعيت حق مردم است، كه مي بايد در منشور سبز به صراحـت   اصل “ ...آزمودن آزموده ها”ادامه  آسيب شناسي 
هاي اخيـر، پـايـداري،       و بدون تعلل بيان گردد. البته شايان  توجه است كه، در سال 

مبارزه، و عملكرد تدوين كنندگان و مسئوالن اصلي منشور و رهبري جنبش سـبـز،     
طور مستقيم در رويارويي با حكومت مطلقه ولـي فـقـيـه        يعني موسوي و كروبي، به

تر اينكه، نزد افكار عمومي، همچنان كه در جنبـش   اند. مهم  اند و آن را نفي كرده بوده
عاملي منفور و طرد شـده  “  ولي فقيه” به وضوح نشان داده شد،  1388اعتراضي سال 

هايي از منشور سبز و    از سوي مردم است.  بنابراين، بايد پذيرفت كه  اصالح  بخش 
هـا و       لزوم صراحت در حذف اصل واليت فقيه از قانون اساسي  و حذف دسـتـگـاه   

 ابزارهاي پشتوانِ حكومت اقتدارگرايانه واليي، ضرورتي عيني است.
، با وجود دربر داشـتـن     “ منشور جنبش سبز” واقعيت اين است كه، در حال حاضر 

هاي مهمي از  هاي اساسي، هنوز از جمله  سندهايي است كه بخش تضادها و تناقض
تواند كار پايه بحث و تبادل نظر براي تعيين محورِ اتـحـادهـاي وسـيـع و             آن مي

 همكاري نيروهاي پيشرو باشد. 
ها و  ها و برنامه عمل مشخص حزب حزب ما  همواره بر لزوم ارائه منسجم  تحليل

هاي سياسي كشور در راستاي تنظيم سندي در حكـم مـحـورِ هـمـكـاري            سازمان
، ارگـان    ”نامه مـردم ” هاي   مقالهدر اين زمينه، نيروهاي سياسي، تاكيد داشته است.  

كميته مركزي حزب توده ايران، زيرپايه نظري و برنامه عمل حزب را در اخـتـيـار        
هاي پر سـروصـدا امـا       جنبش مردمي قرار داده است.  بر خالف انواع منشور و بيانيه 

دهـي     پروژه شـكـل  ” گرايانه، تكراري، و موقتي  مانند:   هاي ذهني اثر، و يا  برنامه بي
هـاي خـارج        ها و كـنـفـرانـس     ، كه برآمده از اتحادهاي مصنوعي در همايش“ چپ

از لحاظ نظري و عملي زمـيـنـه      “  منشور جنبش سبز” كشوراند، مي توان گفت كه، 
هايي پذيرفتني براي شروع كار و پايه ريزي اتحاد ميان نيروهاي ملي و آزادي خـواه  

هاي اساسـي و     )، با وجود اشكال 1389ماه  خرداد25كشور است. ويراست دوم منشور(
سـت، و در       ها نسبت به طرح اول آن، امكان بسيج مردم را دارا گرد حتي برخي عقب

مثابه برنامه راهي در راسـتـايِ      اش، آن را به صورت رفع خردورزانه تضادهاي دروني
منشور ” ديكتاتوري مي توان تكامل داد. واكاويِ  ويراست دوم   برپاييِ جبهه واحد ضد

هاي معيني از اپوزيسيون، در صدد  ، در شرايطي كه رژيم واليي و بخش”جنبش سبز
هايند، و طيف نيروهاي اصالح طلب در    اش و حذف آن گذر از جنبش سبز و رهبري

 هاي خودند، مي تواند مفيد واقع گردد. حال بازبيني موضع
هاي مهمي  گفته منشور جنبش سبز، اين سند داراي نكته هاي پيش با وجود نقصان
، بـه    “ راهكـارهـا  ” ها بايد توجه داشت.  سند منشور، در همان فصل   است، كه به آن
جنبش سبز، قطرات بـه  ”  طور صريح اشاره مي كند وقتي كه مي گويد: بسيج مردم به

 “انـد.    هم پيوسته مردم معترضي است كه براي احقاق حق خود به دريا بـدل شـده    
واقعيت اين است كه، خيزش و تظاهرات ميليوني مردم در اعتـراض بـه كـودتـاي         

منظور به قدرت رساندن باند احمدي نژاد، در بر گيرنده طـيـف وسـيـع        انتخاباتي به
هـا بـه صـورت         هاي مختلف اجتماعي بود. ولي اين انبوه عظيم توده  قشرها و طبقه

 -كارمند، زنان، و جـوانـان     -سازمان يافته در چارچوب جنبش هاي اجتماعي: كارگر 
نشده بودند. دقيقا همين چشـم     “  متشكل” صنفي،  -هاي اجتماعي دانشجو  و تشكل

طور موقت توانست از  اسفنديار جنبش مردمي و عاملي بود كه ديكتاتوري حاكم را به
هايي  زير ضربه نجات دهد. براي ترميم اين ضعف، برپاييِ اتحاد وسيع قشرها و طبقه 

سازي بنيادي در بعدهاي سـيـاسـي،     كه مخالف ديكتاتوري حاكم و خواهان دگرگون
وجـود آوردن       اند، لزوم قطعي دارد. به عـبـارت ديـگـر، بـه             اقتصادي، و اجتماعي

اسـت،  “  دموكراتـيـك   -ملي”هاي عيني و ذهني الزم براي گذر به مرحله  زمينه پيش
جنبش سبز برآمده از مردم و مولـود  ” دارد:   كه سند منشور آن را بدين شكل بيان مي

يك نهضت ملي است. حركتي در تداوم تالش مردم ايران براي دستيابي به آزادي،    
هـايـي چـون       عدالت اجتماعي و تحقق حاكميت ملي است كه پيش از اين در برهه

انقالب مشروطيت، جنبش ملي شدن نفت و انقالب اسالمي، خود را جلوه گر ساخته 
   “است.

سند منشور همچنين به مسئله مهم همكاريِ نيروهاي سياسـي بـراي بـرپـايـي          
اين امر مستلزم توافق و تـأكـيـد بـر       ” كند:   اشاره مي “ ملي” يي واحد در سطحِ  جبهه

مطالبات مشترك و ايجاد تعامل و هماهنگي ميان همه نيروهايي است كه به رغـم    
داشن هويت مستقل، با پذيرش تعدد و تنوع درون جنبش، زير چتر مـلـي فـراگـيـر        

مجموعه تغييرهاي چنـدجـانـبـه      “ جنبش سبز ايران در كنار يكديگر قرار مي گيرند. 
سازي بنياديِ دموكراتيك،  شده در سند منشور، با درستي به اهميت دگرگون  يادآوري

دستيابي به ” و عدالت اجتماعي، در چارچوب حفظ حق حاكميت ملي، اشاره مي كند:  
آزادي و عدالت بدون توجه به منافع ملي و استقالل ميسر نيست. جنبش سـبـز بـا         
آگاهي به اين امر، با هر اقدامي كه برخالف منافع ملي و ناقض اصل استقالل باشـد  

از همان ابتدا، منشور جنبش سبز با توجه بـه تـاريـخ مـعـاصـر و               “ مخالف است. 
هـاي     هاي اپوزيسيون كشورمان در تباني با قـدرت    هاي كنوني برخي جريان فعاليت

جـنـبـش    ” شود:   المللي عادالنه، يادآور مي امپرياليستي، با صراحت در مورد روابط بين
 5ادامه  در صفحه 
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 :“قانون كار”زحمتكشان برضد اصالحِ 
يافته جنبشِ سنديكايي  مبارزه سازمان

 !“قانون كار”زحمتكشان در رويارويي با اصالحِ 

، ارتجاع حاكم برنامه تغـيـيـر و      “ قانون تأمين اجتماعي“همزمان با اصالح 
ها پيش و در قـالـب      را در اولويت قرار داده است. از مدت  “ قانون كار“اصالح 

هايـي   زيرعنوان“  قانون كار“جمهوري اسالمي، اصالح “  توسعه“هاي  “ برنامه“
پذيري در بازار كار، ايجاد توازن در قوانين ناظر بر روابط كارگر و    چون انعطاف

گذاري، در دستور كـار قـرار داشـتـه اسـت.             كارفرما، و تأمين امنيت سرمايه
جـراحـي   ” عالوه، در چارچوب برنامه آزادسازي اقتصادي، بخش مهمي از      به

 و دارد.  و اصالح آن اختصاص داشته “قانون كار“به  “اقتصادي
نژاد سرانجام اليحه  دقيقاً بر اساس اين راهبرد بود كه دولت ضدملي احمدي

آذرمـاه، نـوشـت:      14را براي تصويب به مجلس داد. ايلنا،  “اصالحِ قانونِ كار“
ها اعالم مخالـفـت گسـتـرده        اليحه اصالح قانون كار سرانجام پس از سال” 

هاي مستقل كارگري به مجلس رسيد... اليحه اصالح قانون كار رأسـاً        تشكل
 “توسط دولت تدوين و به مجلس ارسال شد.

تغييرات مورد نظر دولـت در      ” آذرماه، خاطرنشان ساخت:  20همچنين ايلنا، 
اليحه ارسالي به مجلس شامل تسهيل شرايط اخراج كـارگـران، رسـمـيـت          
بخشيدن به انعقاد قراردادهاي موقت براي مشاغل دايمي، تسهـيـل شـرايـط       
خاتمه قرارداد موقت پيش از اتمام، افزودن شرايـط اقـتـصـادي كشـور بـه             
معيارهاي تعيين دستمزد كارگران و افزودن چند مقام دولتي به شوراي عـالـي   

بنابراين پس از اصالح قانون تأمين اجتماعي ايـنـك اصـالح       “ شود.  كار... مي   
 شود. هاي جدي در زندگي زحمتكشان مي قانون كار سبب چالش
هايي پراكنده در  هاي اخير، مبارزه و اعتراض ها، در هفته به موازات اين اقدام

، “ اصالح قانـون كـار    “هزار نفري به 30سراسر كشور روي داد. نامه اعتراضي  
هاي مستقل كارگري مانند اعتراض سنديكاهاي كارگـران   گيري تشكل موضع

هايي همچون گردهمايي اعتراضي كارگران  راني، و نمونه شركت واحد اتوبوس
قند و تصفيه شكر اهواز در مقابل استانداري، حضور صدها كارگـر جـان بـه        

رسيده نساجي مازندران در برابر نهاد رياست جمهوري، اعتصاب كـارگـران    لب
هـاي   واگن پارس و آلومينيم اراك، نمايانگر نارضايتي و درهمان حال خواستت

كارگران و زحمتكشان است. براي مثال، ايلنا درباره گردهمـايـي اعـتـراضـي         
اين كارخانه به جهت مشكـالت  ” كارگران قند و تصفيه شكر اهواز، نوشته بود: 

تـوجـهـي       رويه قند و شكر و همچنين بـي  تر از آن واردات بي مديريتي و مهم
كارگر اين كارخانه بـيـش از     80مسئوالن استاني تعطيل شده است... بيش از    

ماه است كه به سبب بالتكليفي كارخانه و تعطيلي خط تـولـيـد، حـقـوق          22
اند. تاكنون كارگران اين كارخانه چندين بار جهت دريافت مـطـالـبـات       نگرفته

يا در مـورد مشـابـه ديـگـر، يـعـنـي                 “  اند.  قانوني خود دست به تجمع زده
هـا     ها و خواسـت  هاي كارگران نساجي مازندران نيز با همين وضعيت اعتراض

نـفـر از     200حدود ” روييم. ايلنا درباره وضعيت اين كارگران، گزارش داد:    روبه
كارگر اين كارخانه براي 800كارگران كارخانه نساجي مازندران به نمايندگي از 

ماه حقوق و   27ششمين بار طي يك سال اخير در اعتراض به پرداخت نشدن 
مطالبات معوقه و همچنين عدم بازگشايي اين كارخانـه در مـقـابـل نـهـاد             

جمهوري تجمع كردند. با وجود اتمام مهلت مقررشده، نماينده كارفرمـا    رياست
به توافق خود در خصوص بازگشايي كارخانه و پرداخت مطالـبـات كـارگـران       

اين وضعيت در سراسر كشور و در تـمـامـي واحـدهـاي          “  عمل نكرده است. 
هاي گوناگون حاكم است. در ايـن    توليدي با شدت و ضعف متفاوت و به شكل

زمينه، چندي پيش، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني بـا صـراحـت      
ميليون كارگر قرارداد موقت از واحـدهـاي   1گفته بود كه، از ابتداي سال جاري 

اهللا بيات، در ايـن   اند. فتح  صنعتي و خدماتي سراسر كشور اخراج شده -توليدي
آذرماه) تاكيد كرده است كه، اكثر واحدهاي توليدي و  11يي (   زمينه در مصاحبه

اند، و به اين دليـل   آالت مواجه هاي كشور با كمبود مواد اوليه و ماشين كارخانه
جويانه اغلب واحدهاي صنعتي در ركود بـه     هاي مداخله با شدت يافتن تحريم

اند. عالوه بر اخراج كارگران و رواج يافتـن    برند يا در حال نيمه تعطيلي سر مي
قراردادهاي موقت و سپيد امضا، دستمزدهاي پرداخت نشده به آنان نيز زندگي 

تر كرده است. رييس اتـحـاديـه        تر و تلخ هايشان تنگ را بر كارگران و خانواده
در نتيجه تشديد نوسانات نرخ ” گويد:   روشني مي كارگران قراردادي و پيماني به

طوري  ارز و كاهش ارزش پول ملي زندگي كارگران دچار مشكل شده است به

كه ديگر هـيـچ   
نيروي انسـانـي   

تـوانـد بـا       نمي
كاري و يا  اضافه

داشتن كار دوم 
ــوم       و ســـ

هــاي    هــزيــنــه
ابتدايـي يـك      
زندگي ساده را   

 “تأمين كند.
اين وضعيـت  

فقيه و از ديگر سو اثـر   هاي ضدمردمي رژيم واليت از سويي نتيجه سياست
هاي امپرياليستي است. در اين اوضاع، طـبـقـه      و پيامد شدت يافتن تحريم

بينند و امنـيـت    ها را مي كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما بيشترين لطمه
گردد. نكته پراهميت در اين مـيـان حـمـايـت         شغلي آنان محو و نابود مي

فـقـيـه و       هاي رژيم واليت از سياست “ المللي پول صندوق بين“جانبه  همه
آذرمـاه، در    8است. خبرگزاري ايـلـنـا،           اجتماعي آن -عملكرد اقتصادي

تحريف واقعيات اقتصادي ايران از سـوي صـنـدوق          ” گزارشي با عنوان:  
المللي پول گزارش  در مهرماه امسال صندوق بين” ، نوشت:  “ المللي پول بين
ساله دوم خود را درباره وضع اقتصاد ايران منتشر كرد. اين گزارش آن     نيم

هاي ملموس جامعه ايران را قلب كرده بود كه حتي مدافعـان   چنان واقعيت
المللي پول را نيز متعجب كرد و در انفعال فرو برد...    سرسخت صندوق بين

پـرسـد،      يكي از فعالين كارگري در ايران در واكنش به اين گزارش، مـي   
كوشد تصويري خيالـي   المللي پول مي مسئله در كجاست؟ چرا صندوق بين

دست بدهد و آينده آن را روشن اعالم كند؟ بـه   و آرماني از اقتصاد ايران به
هاي كـالن     گيري ها و سمت دو دليل ساده، شايد به اين دليل كه سياست

طور مستقل و توسط كارشناسان و بر مبناي نيازهـاي   اقتصادي كشور نه به
المللي پول و كارشناسان آن تدويـن شـده      بومي، بلكه توسط صندوق بين

المللي  هاي گذشته صندوق بين است... دليل دوم هم آن است كه طي سال   
ها رييس دولت دهم را در    پول چندين گزارش مختلف انتشار داده و در آن

مقام قهرمان اصالحات اقتصادي معرفي كرده است كه همه دنيا بـايـد از     
ها در ايـران     ِ يارانه وي سرمشق بگيرند. گزارش مربوط به روزشمار اصالح 

خواهد با دادن تصويري  المللي پول نمي هاست... صندوق بين    يكي از نمونه
 “ها را زير سؤال  ببرد. منفي از اقتصاد ايران آن قهرمان سازي

صندوق “حمايت و تمجيد از عملكرد اقتصادي ارتجاع در ايران از سوي 
تازگي نداشته و ندارد. اصوالً اين نهاد از كارگزاران خود و     “ المللي پول بين

كند. عـالوه بـر         هايش در ايران حمايت و تمجيد مي اجرا كنندگان فرمان
نيز از اجزاي  “ قانون تأمين اجتماعي“و اصالحِ  “ قانون كار“ها، اصالح  اين

بـانـك   “و    “ الـمـلـلـي پـول        صندوق بين“هاي صادرشده از سوي  فرمان
المللي پول به تمجيد از او      نژاد، كه صندوق بين دولت احمدي اند.  ”جهاني

 -در چارچوب راهبرد اقتصـادي  را ”قانون كار“پرداخته است، طرحِ اصالح 
شك، در فرصت زماني مناسبي، پس  كرده است، و بي  اجتماعي رژيم آماده

مخالفان قـانـون   ” آبان ماه، نوشته بود:  30از تصويب، اجرا خواهد شد. ايلنا،  
داران    كار به دنبال آسان كردن شرايط اخراج كارگران به نفـع سـرمـايـه      

هستند و بايد توجه داشته باشند اين روند امنيت و آرامش را از جـامـعـه        
گيرد... قانون كار ضامن كرامت انساني كارگران است، پايـداري بـراي         مي

ايـلـنـا    “  حفظ اصول مترقي قانون كار وظيفه انساني تمام ايرانيان اسـت.    
همچنين در گزارش ديگري، ضمن تاكيد بر جدي بودن برنامه دولت براي 

و عملي ساختن آن در زماني مناسـب، گـزارش داد:        “ قانون كار“اصالح 
هاي صنفي كارگران استـان آذربـايـجـان شـرقـي            رييس كانون انجمن”

هاي كارگري براي پاسداري از قانون كـار شـد...          خواستار انسجام تشكل
هاي صنفي كارگران آذربايجان شـرقـي]      علي خادم [رييس كانون انجمن 

زايـي     گفت، بهانه مخالفان قانون كار اين است كه اين قانون مانع اشتغال
است و اين ادعا غالباً از جانب اتاق بازرگاني براي سودجويي بيشتر مطـرح  

شود و قصدي جز نابودي مواد حمايتي قانون كار ندارند... آيا عدم ارايه     مي
ها توسط دولت كه بـه   درصدي صنعت در قانون هدفمندي يارانه30سهم  

هاي انرژي بخش توليد منجر شده و مانـع   آور هزينه حامل افزايش سرسام
زايي و عامل بيكاري كارگران شده است، به قانون كار كـه تـنـهـا        اشتغال
كند، ارتباطي دارد كه آقـايـان بـه         هايي براي كارگران تضمين مي حداقل

 “بهانه رفع موانع توليد قصد تغيير اين قانون را دارند؟
به هر روي، به دنبال اصـالح    

 11ادامه  در صفحه ، برنـامـه   “ قانون تأمين اجتماعي“
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هزار ميـلـيـارد    70ها را  هشتم، در گفتگو با خبرگزاري مهر، رقم اين معوقه
تيرماه سال گذشته، به نقل از هادي مـقـدسـي،    25تومان و روزنامه شرق، 

هزار ميليارد تومـان اعـالم كـرد.        80رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، 
هاي متفاوت، چيزي كه مسلم اسـت و تـمـامـي            صرف نظر از اين رقم

هـاي     اند اين است كه، مبـلـغ   مسئوالن حكومتي هم مهر تاييد بر آن زده
هاي ملي و متـعـلـق بـه        طورعمده سرمايه هنگفتي از منابع بانكي، كه به

طورغيرقانوني در اختيار وابستگان رژيم قرار گرفته است. صادق   مردمند، به
در ذهن عموم “  دار سرمايه“الريجاني بعيد است كه نداند تعريف كالسيك 

اند و از      شود كه داراي سرمايه مالي هايي اطالق مي به شخص يا شخص
كنند و در اين ميان طـبـعـاً       اين سرمايه براي رونق اقتصادي استفاده مي

انتظار سود قابل قبولي را هم دارند. آن چيزي كه در ايران هم اكنـون در     
يي كه قاعدتاً از سردمداران رژيمنـد و يـا        جريان است اين است كه عده

شان، بـا     يي تنگاتنگ با سران رژيم دارند، با سوء استفاده از موقعيت رابطه
زنند. جنـگ    اي را به جيب مي در اختيار گرفتن منابع ملي سودهاي نجومي

و جدلي كه هم اكنون بر سر افشاي نام بدهكاران بانكي در جريان اسـت،  
سازد. احمدي نژاد در سفري كه  اخـيـراً     به خوبي اين واقعيت را آشكار مي

هاي كشـور   درصد پول60نفر در كشور 300به مشهد داشت اعالم كرد كه 
يي هم از اين افراد دفاع  دهند و عده اند و پس نمي را در جيب خود گذاشته

هاي ايـن   هاي انگلي هنوز نام هاي جناح كنند. بررغم تمامي گردنكشي  مي
افراد منتشر نشده است. اما تقريباً بر همگان آشكار است كه منابع بانـكـي    

شمار قرار گرفته است. سئوال   يي كم هاي گوناگون در اختيار عده به صورت
از صادق الريجاني اين است كه، در صورت به روي كار آمـدن دولـتـي        
مردمي كه ماركسيست هم نباشد بايد انتظار داشت كه اين منابع عـظـيـم    

دار    شمار را سرمايـه  كم  توان نام اين عده مالي مسترد نشود؟ آيا اصوالً مي
گذاشت؟ ميلياردرهاي نوكيسه، به مدد دستگاه سركوب، خفقان، و جنايتـي  

اند، در طول اين سه دهه گذشته، به روالي اين چنيـن، بـي      كه بر پا كرده
هاي ملي داشته باشند، با زد و بنـد،   گونه سهمي در توليد سرمايه آنكه هيچ

منابع بانكي را غارت مي كنند و اتفاقاً اين امر منحصر به دولت احـمـدي     
هـا     نژاد نيست، روندي بوده است كه نزديك به سه دهه در تمامي دولـت 

نو كيسه، نه تنها اين منابع مالـي را    “  داران سرمايه” تداوم يافته است. اين  
يابي به سودهاي سريع و بي  برند، بلكه براي دست در راه توليد به كار نمي

ها در ايران وجود  كنند كه امكان توليد آن دردسر، كاالهايي وارد كشور مي
كند، بـلـكـه     دارد، و اين امر نه تنها به توليد ملي و كارآفريني كمكي نمي

اندازد. رشد فـزايـنـده      هاي موجود در كشور را نيز در خطر نابودي مي شغل
هـا نـاشـي         هاي اخير، از همين گونه اقـدام  بيكاري، به خصوص در سال

خـبـري      -شود. در اين زمينه مصاحبه بهزاد نبوي كه سايت تحليـلـي    مي
، به نقل از روزنامه كارگزاران  منتـشـر كـرد،      1387ماه  مرداد25، “ امروز“

تراكتور در آن زمان توسط بنگاه توسعه ماشـيـن   ” گويد:   جالب است. او مي 
شد. يك گـروه      آالت كشاورزي با ضوابطي به كشاورزان تحويل داده مي

توانـيـم    اي نوشتند و در آن قيد كردند كه ما مي دالل براي سران قوا نامه
مسئوليت توزيع تمام تراكتورها را از دولت بگيريم و به صورت خيلي خوب 
و عادالنه توزيع كنيم. دولت با اين طرح مخالفت كرد. اگر قرار بـود كـه       
توزيع را به يك نهاد بدهيم كه بنگاه توسعه كشاورزي همين كار را انجام 

گـفـتـيـم ايـن           داد. ... مورد ديگر بحث خصوصي سازي بود... مـي           مي
داري كه اين همه به دنبال خصوصي سازي است چرا قـدم جـلـو       سرمايه
گذارد و يك موافقت اصولي براي راه اندازي واحـد تـولـيـدي اخـذ           نمي
بخـرنـد و     “  بز مرده” ها فقط دنبال اين بودند كه به اصطالح  كند، آن نمي

البته اين تنها بهـزاد نـبـوي      “  هاي دولتي را مجاني صاحب شوند.  كارخانه
ها پيش در اين ارتباط سخناني را بر زبان راند. اسـتـنـاد بـه         نبود كه سال

تـر   ، نيز در روشن89ماه  ارديبهشت6، “ صبح صادق“يي در هفته نامه  مقاله
آغازي براي پـايـان   ” كند. مقاله با عنوان:    كردن اين بحث به ما كمك مي

متأسفـانـه در طـول        ” ، در اين ارتباط آورده است:  “ گري حكومتي اشرافي
هاي پس از انقالب و به ويژه از دهه دوم و دوران سازندگي به ايـن     سال

طرف نسبت به اصل اساسي و مهم اجراي عدالت و مبارزه با تبعـيـض و     
رغم تذكرات، رهنمودها و فرامين متـعـدد    عدالتي به داليل گوناگون به بي

هـا زاويـه        رهبر معظم انقالب اسالمي بي توجهي شد. پيامد اين بي توجهـي  
ها از جاده اصلي انقالب اسالمي و    مردان و منسوبين آن گرفتن برخي از دولت

هاي واالي آن بود. سازندگي كشور در دوران پس از جنگ اجتناب ناپذير   آرمان
هـاي     و يك اولويت اول بود، لكن چگونگي سازندگي و انتخاب الگوها و مدل

هـاي     تر بود. نتيجه غفلت از اين مهم با اتخاذ الگوها و مدل  توسعه، از آن مهم
توسعه غربي براي توسعه، پيشرفت و سازندگي كشور، شكل گيري و پـيـدايـي    

هاي بادآورده در درون خانواده انقالب بود.  يك طبقه اشرافي و نوكيسه با ثروت
هـا     ها و فن ساالران در دوران سازندگي و تشكل يافتن آن   پيدايي تكنوكرات

بنابراين “  تحت عنوان حزب كارگزاران سازندگي محصول همين رويكرد است. 
هـاي     واضح است آن چيزي كه در طول اين دو سه دهه گذشته بر سـيـاسـت   

اقتصادي حاكم بوده است، بر كسبِ سود به نفع اقليتي محـدود و بـه ضـرر          
هـاي     ها حتي با سمت گيـري  زحمتكشان ميهن مبتني بوده است. اين سياست 

ها در رابـطـه بـا         داري مطابقت ندارد، اما اينكه پيامدهاي اين سياست سرمايه
، “ دنـيـاي اقـتـصـاد       ” شود بررسي كرد.     عدالت اجتماعي چه بوده است را مي

بـر اسـاس     ” آذرماه، در ارتباط با افزايش نقدينگي جاري در كشور، نوشت:    25
برآوردهاي بانك مركزي كارنامه حجم نقدينگي در شش ماهه نخست با عبـور  

حجم نقدينگـي   73هزار ميليارد تومان بسته شد. ... در پايان سال     400از سطح 
ماه، نيز در هـمـيـن       آذر30جوان آنالين، “  هزار ميليارد تومان بود. 68بيش از  

هزار مـيـلـيـارد     415اي از  نقدينگي تا پايان سال با هر محاسبه” ارتباط نوشت:  
تومان هم خواهد گذشت اما توليد همچنان در حسرت تسهيالت و كـمـبـود        

آخـريـن   ” آذرماه، گـزارش داد:       26روزنامه آرمان، “  نقدينگي در گردش است. 
دهـد     اطالعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشـان مـي    

هاي صنعتي در كشور بر اساس پروانه هاي بهره بـرداري   حجم سرمايه گذاري
درصـدي بـه     48صنعتي صادر شده طي شش ماهه نخست امسال با كاهش   

آذرماه، گـزارش داد:    14روزنامه بهار، “  هزار ميليارد ريال رسيده است. 39حدود 
محل  هزار ميليارد تومان چك برگشتي و بي168سال گذشته بيش از  13طي ” 

درصدي را طي اين مدت داشـتـه     1603در كشور ثبت شد كه رشدي بيش از 
هـاي بـازرگـانـي بـا             آذرماه، گزارش داد كه، كارت19روزنامه آرمان، “  است. 
آذرماه، خـبـر     26شوند. خبرگزاري مهر،   هاي ميليوني خريد و فروش مي قيمت
البته نبايد اشتباه كـرد  “  درصد رسيد. 36تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ” داد:  

هاي خـانـمـان بـرانـداز         برده، اين سياست هاي نام كه قرار است با حذف گروه
اي مبتني بر منافع ملي حاكم گردد. آن چيـزي   متوقف شود و سياست اقتصادي

ها قرار است بدان دست يافته شـود، بـيـرون رانـدنِ          كه در وراي اين مجادله
هايي از حاكميت و تسلط پيدا كردن انحصاري بر اين منـابـع بـه نـفـع           جناح
يي ديگر در حكومت است. بي جهت نبود كه صادق الريجاني با تاكيـد    ها جناح

هاي اقتصادي، اطمينان داد كـه   بر ضد ماركسيسم بودن تفكر حاكم بر سياست
هاي اين نهاد انگلي[اتاق بازرگاني] در رژيم اسالمي محفـوظ خـواهـد         سرمايه

هاي اصلي اعضاي اتاق بازرگاني در ديگر كشورهاست و آن    ماند. البته سرمايه 
چيزي كه در ايران موجود است به منابع ملي و مردم تعلق دارد. به همين دليل  

كـرد     بود كه نهاونديان[رئيس اتاق بازرگاني] از رئيس قوه قضاييه درخواست     
هاي ايجاد شده براي خروج از كشور از پيش پاي اعضاي اين نـهـاد    محدوديت

الخروج كردن فعاالن اقتصادي برداشته شود. نهاونديان با انتقاد شديد از ممنوع 
خصـوص     هاي دولـتـي، بـه      هاي اقتصادي] از سوي برخي بنگاه  [بخوان انگل 

در سالي كه نام توليد ملي به خود گرفته، مجموعه نظام بـايـد   ” ها، گفت:   بانك
در اين زمينه نياز به تـوضـيـح      “  رويكردي راهبردي در اين زمينه داشته باشد. 

دهند كه  هاي آورده شده در باال، به خوبي نشان مي بيشتري نيست، اما گزارش
هاي اقتصادي را نبايد انتظار  يي روشن در زمينه با تداوم حاكميت كنوني،  آينده

داشته باشيم. در ارتباط با نيروهاي چپ نكته مهم اين است كه، بايد با هـمـه      
هاي وابسته بـه   هاي مزورانه حكومتيان و ايدئولوگ هاي موجود، سياست امكان

گران حاكم در صـددنـد كـه       ها را زير ذره بين قرار داد و افشا كرد. سركوب  آن
بـانـك   “هاي  هاي اقتصادي خانمان براندازشان را، كه همسو با سياست سياست
تنظيم شده است و به سوي اقـتـصـادي       “ المللي پول صندوق بين“و  “ جهاني

ها و انـديشـه    نوليبرالي، داللي، و غير مولد گرايش دارد، به حساب ماركسيست
پوياي ماركسيستي بگذارند، تا از اين راه هم كه شده مدتي بيشتر بتواننـد بـه     

 شان همچنان ادامه دهند.   هاي تاكنوني غارت و چپاول
 

 ادامه   نشست قوه قضائيه و اتاق بازرگاني ...
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 هاي كمونيست الملليِ حزب نشست بين
  ] 1391آذرماه  26تا  25مسكو[ 

 -الملليِ كمونيستي  جنبشِ بين
 امروز و فردا  
هاي كمونيست به ميزباني حزب  المللي حزب * در نشست بين

بر دو ضرورت تأكيد شد: تقويت عاملِ  كمونيست فدراسيون روسيه
گيري از وضعيت عينيِ خيزش انقالبي كنوني، و  ذهني به منظور بهره

 هاي كمونيست! طرح و عملِ مشترك حزب
 

هاي گوناگون،  شده جامعه در عرصه كشي هاي بهره * مبارزه بخش
ها و حقوق  اي بهتر، در دفاع از آزادي از جمله براي زندگي

ها، همگي، براي مردم ما دربردارنده  دموكراتيك خود، و جز اين
اند. فقط از راه مبارزه پيگير پيرامون همه اين  هايي بااهميت موضوع
 توان عاملِ ذهني را تقويت كرد. هاي گوناگون است كه مي موضوع

 
گرايانه  اقتصادي بنيادگراييِ اسالمي، واپس -* برنامه كار اجتماعي

و قهقرايي، و الزاماً ضدكمونيستي، است. بنابراين، در بناي جنبش 
، كه “ضدامپرياليستي“هايِ گونه بينش جهاني ضدامپرياليستي ما، اين

 به بنيادگرايان متعلق است، جايي ندارند. 
 

خورشيدي)، 1301ماه    زمان با نودمين سالگرد بنيادگذاريِ اتحاد شوروي (دي          هم
و بيستمين سالگرد فعاليت  حزب كمونيست             ”كنگره پانزدهم “و در آستانه      

المللي با    فدراسيون روسيه [ پس از انحاللِ  حزب كمونيست شوروي]،  نشستي بين      
آذرماه، در مسكو برگزار شد. مضمونِ        26تا    25شركت دوازده حزب كمونيست، از      

اصلي مورد بحث اين نشست، كه به دعوت و ميزباني حزب كمونيست فدراسيون               
بود، و هدف از آن،      “ امروز و فردا    المللي كمونيستي:     جنبش بين ”روسيه برپا شد،    

زمينه   اندازهاي جنبش جهاني كمونيستي در پس        ها و چشم    بحث درباره دشواري  
خواه در    هاي مردمي و ترقي     بحرانِ جهاني مالي و اقتصادي كنوني و رشد جنبش         

المللي   مين نشست بين  چهارده“كه سه هفته پس از         -جهان بود. در اين نشست     
شد، عالوه بر      برگزار مي   -در بيروت   ”هاي كمونيست و كارگري جهان        حزب

هاي كمونيست چين، ويتنام، كوبا، برزيل، پرتغال، يونان، اوكراين،              ميزبان، حزب 
بوهم و موراوي(جمهوري چك)، لبنان، و دو حزب كمونيست از هندوستان شركت             

هاي   هاي خود درباره مسئله      هاي شركت كننده در نشست، ديدگاه         داشتند. حزب 
المللي را با ديگران در ميان گذاشتند.           هاي بين   مشخص كشور خود و نيز مسئله      
 “حزب كمونيست فدراسيون روسيه   “ساله   25اي    اينكه تقريباٌ پس از فاصله زماني     

دهي، و ميزباني چنين نشست مهمي را در مهد انقالب اكتبر              ابتكار دعوت، سازمان  
هاي روسي و گسترشِ نفوذ و         هاي گسترده كمونيست    برعهده گرفت، در پيروزي   

اندازهاي اميدبخش فعاليت     ها و چشم    ها در كشور، و همچنين كاميابي       اثرگذاريِ آن 
در كشورهاي ديگر، ريشه دارد.         -حاكم يا قدرتمند    -هاي كمونيست   ديگر حزب 

حزب كمونيست فدراسيون روسيه در انتخابات پارلماني اخير اين كشور تقريباً                 
مجلس “(دوما“دست آورد، و عده نمايندگان خود را در               ها را به     درصد رأي  20

 نمايندگان روسيه) افزايش داد. 
 ،”حزب كمونيست فدراسيون روسيه   “صدر كميته مركزي      ،”گنادي زيوگانوف ”

در سخنان خود در مراسم گشايش اين نشست، همراه با خوشامد به نمايندگان                 
هاي كمونيست    زمانيِ اين چنين همايشي از حزب        هاي شركت كننده، به هم      حزب

و شكست   “استالينگراد“ها در مسكو با هفتادمين سالگرد نبرد تاريخي           پس از سال  
اي كه به     نيز اشاره كرد، يعني نبرد تاريخي      “هيتلر“نيروي نظامي ارتش فاشيست     

نشيني ارتش آلمان فاشيست، و       تسيلم صدها هزار تن از سربازان آلمان نازي، عقب        
درپي آن ارتش منجر شد، و در نهايت، به شكست قطعي              هاي پي   سرآغاز شكست 

آن انجاميد، و پرچم سرخ بر فراز رايشتاگ برلين و مقرّ هيتلر، به اهتزار درآمد.                    
داري جهاني اشاره كرد،      زيوگانف سپس به ادامه و گسترش بحران اقتصادي سرمايه        

بيني كرد كه، به احتمال زياد، اين وضع در يكي دو سال آينده                و پيش 
هاي شركت كننده در       حزب    همه”تر نيز خواهد شد. او گفت:           وخيم

يكي اعتقاد راسخ   “نشست، در دو مورد با يكديگر اشتراك نظر دارند:           
لنينيسم، و ديگري اينكه در نظام         -هاي انقالبي ماركسيسم    به انگاره 
حلي براي اين بحران وجود ندارد و تنها راه               داري هيچ راه     سرمايه

واقعي رهايي و آزادي انسان، برقراري سوسياليسم پس از سرنگون             
داري است. بر اين پايه است كه ما بايد از تاريخ و                   كردن سرمايه 

 “هاي آن بياموزيم و سوسياليسم نويني را در آينده بسازيم.               تجربه
روز كردنِ برنامه     اختصار، به تالش حزب براي به        رفيق زيوگانوف، به  

اند:   اشاره كرد، كه از آن جمله       ”كنگره پانزدهم “اش در آستانه      سياسي
هاي    هاي گوناگون با حزب         ها، و همكاري       ها، همايش     نشست

نگاران   ما اخيراً گروهي از روزنامه    ”كمونيست و چپ دنيا. او اطالع داد:        
و سياستمداران حزبي را براي آموزش به چين فرستاديم. آنان به چشم            
خود ديدند كه اصالحات اقتصادي زير نظارت حكومت حزب                  

هايش به    صحبت    او در ادامه  “ اند.  كمونيست چه اثرهاي بزرگي داشته    
، و وضعيت   “ناتو”طلبي    هاي امپرياليسم، توسعه    دور تازه تجاوزگري  

سوريه نيز اشاره كرد. كارِ نشست با برگزاري دو ميزگرد ادامه يافت. در       
هاي شركت كننده به ارائه             ميزگرد نخست، نمايندگان حزب       

هاي   هاي خود پرداختند، و در ميزگرد دوم، به پرسش          هاي حزب   ديدگاه
 ها، پاسخ داده شد. مطرح شده در ارتباط با اين ديدگاه

حزب كمونيست  “عضو هيئت سياسي         ،“چوري  سيتارام يه “رفيق  
(ماركسيست)، از جانب اين حزب سخن گفت، و يادآوري            “هندوستان

كرد كه، آخرين باري كه در چنين نشستي در مسكو حضور داشته                
زمان با هفتادمين سالگرد انقالب كبير          سال پيش و هم      25است،  

سوسياليستي اكتبر بوده است، كه مدت زمان كوتاهي پس از آن،                
هاي   آموزي از تجربه    اتحاد شوروي از هم فروپاشيد. او درباره درس         

ها تأييد كننده اين       . اين تجربه  1”گذشته به پنج مورد اشاره كرد:         
تحليل ”طور كه لنين گفت، در        اند كه عصاره ماركسيسم، همان      واقعيت

. فروپاشي اتحاد شوروي    2نهفته است؛   “ مشخص از شرايط مشخص   
لنينيسم يا    -وجه نفي كننده دانشِ آفرينشگر ماركسيسم           هيچ  به

. دوره گذار   3خواست بشر براي دستيابي به ايده سوسياليستي نيست؛          
اشتباه تصور    طور كه پيش از اين و به        داري به سوسياليسم آن     از سرمايه 

گذرد. اين مسير دربردارنده        شد، از مسير خطي مستقيم نمي           مي
يي از فراز و       ها  هاي طبقاتي، دوره    هايي از شدت يافتن مبارزه         دوره
گردهاست. اگرچه قرن بيستم      ها، و عقب    روي  هاي بسيار، پيش    نشيب

روي بود، اما چنين نماند، و قرن بيستم و يكم            طور عمده دوره پيش     به
داري، هر اندازه هم      . سرمايه 4گردها آغاز شد؛      يي از عقب    هم با دوره  

پاشد، و باالخره     خود فرونمي   خودي  كه بحرانش شديد باشد، هرگز به      
رويِ   . در هر مقطعي از تاريخ، و از جمله در دوره گذار، پيش              5اينكه:  

اي درست    نيروهاي سوسياليسم به برداشت مشخص سياسي و ارزيابي       
از توازنِ نيروهاي طبقاتي بستگي دارد. در اوضاع امروزي، اين توازن            

 “به سود امپرياليسم تغيير يافته است.
در ميزگرد دوم، به اهميت تقويت عاملِ ذهني، و           ،”چوري  يه“رفيق  

برد مداوم مبارزه طبقاتي، برپايه شعارهاي              همچنين لزوم پيش    
گرايانه و    هاي ذهني   اي، اشاره كرد، و در ارتباط با برداشت            مرحله
هاي   در كشور من، مبارزه بخش     ”ها، گفت:     گرايانه برخي حزب    چپ

 10ادامه  در صفحه 
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اي بهتر، در     هاي گوناگون، از جمله براي زندگي       شده جامعه در عرصه     كشي  بهره
ها، همگي، براي مردم ما       ها و حقوق دموكراتيك خود، و جز اين         دفاع از آزادي  

اند. فقط از راه مبارزه پيگير پيرامون همه اين            هايي بااهميت   دربردارنده موضوع 
توان عاملِ ذهني را تقويت كرد. من موافق          هاي گوناگون است كه مي      موضوع

دموكرات كردنِ جنبش     -هايي به معناي سوسيال     اين نيستم كه چنين مبارزه     
داري، به برقراريِ سوسياليسم      كمونيستي است، و اينكه تنها پاسخ به سرمايه         

داري، سوسياليسم    حل نظام سرمايه    منحصر است. البته در تحليل نهايي، راه        
سازِ نظام    هاي گوناگون، چاره     هاي موضوعي، در عرصه      است، و اين مبارزه    

ها، روندي است كه از طريق آن          برد اين مبارزه    داري نيستند. اما پيش     سرمايه
گام و    به  توانيم بديلِ سياسيِ مورد نظرمان، يعني سوسياليسم، را گام               مي

آجر، تقويت كنيم و محكم سازيم، و در نهايت، به آن برسيم. شايد در                   آجربه
ها و    هايي موضوعيت نداشته باشند، اما معضل        برخي از كشورها چنين مبارزه     

هايي از اين گونه [در شرايط مشخص] كشورهايي مانند هندوستان،                مبارزه
هاي ملي در     واقعيتي مشخص است و تقويت آن ضروري است... اهميت ويژگي     

هاي   جاست، كه رفقاي چيني ما نيز در توضيح سوسياليسم با ويژگي                همين
سپس به لزوم در پيش گرفتن         ”چوري  يه“رفيق   “چيني، به آن اشاره كردند.    

رويكردهايي تا حد امكان همسو از سوي جنبش جهاني كمونيستي در مورد               
بهار ”هاي بسيار مهم جهاني اشاره كرد. او از جمله با اشاره به               برخي از موضوع  

هاي دموكراتيك مردم و برضد        نشانگر آرمان   ”بهار عربي “گفت كه،   “ عربي
هاي خودكامه و استبدادي است؛ او در ادامه گفت كه، برخي از چنين                    رژيم
شود به    هايي ممكن است موضعي ضدامپرياليستي داشته باشند، اما آيا مي            رژيم

يي دفاع كرد و آمال و آرزوهاي              هاي خودكامه   اين نام، از چنين رژيم       
توان به نام دموكراسي،      دموكراتيك مردم را ناديده گرفت؟ بديهي است كه نمي        

هاي امپرياليستي در كشور يا منطقه خاصي شد. او سپس             صاف كن هدف    جاده
در بسياري از كشورها،    ”پرداخت، و گفت:      بنيادگرايي اسالمي به موضوع   

بنيادگرايي اسالمي در مقام نيرويي پرقدرت در مخالفت با امپرياليسم آمريكا              
ظهور كرده است. در بسياري از موردها، اين امپرياليسم آمريكا بود كه نيروي               

شان در اختيار اين بنيادگرايان قرار         هاي راهبردي   برد هدف   الزم را براي پيش   
خواه و هوادار      هاي ترقي   داده است، و سدي در راه به قدرت رسيدن رژيم             

سوسياليسم برپا كرده بود. اين نيروهاي بنيادگرا از اين حمايت براي ضعيف               
هاي چپ كمونيستي     كردن، و در برخي از موردها، براي تارومار كردن جنبش           

هاي آن را در كشورهاي عربي و ديگر كشورها               استفاده كردند، كه نمونه    
اقتصادي بنيادگراييِ اسالمي،      -برنامه كار اجتماعي   بينيم.      مي

گرايانه و قهقرايي، و الزاماً ضدكمونيستي، است. بنابراين،           واپس
هايِ   گونه بينش   در بناي جنبش جهاني ضدامپرياليستي ما، اين       

، كه به بنيادگرايان متعلق است، جايي ندارند.         “ضدامپرياليستي“
هايي، و رسيدن به       جانبه و ژرف درباره چنين موضوع         بحث و بررسي همه    
هايمان در آينده، حائز اهميت        ها، در اين گونه نشست       شناختي روشن از آن    

بخش ملي پس از      هاي رهايي   سپس از مبارزه    ”چوري  سيتارام يه “رفيق   “است.
ها در    ها به رهبري كمونيست       جنگ جهاني دوم و پيروزي اين جنبش           

كشورهايي مانند چين، ويتنام، و كره ياد كرد، و خاطر نشان كرد كه، براي                   
هايي، امپرياليسم از جمله دست به        جلوگيري از گسترش و پيروزي چنان جنبش      

ترينِ اين گونه ترورها كشتن       ترور رهبراني همچون پاتريس لومومبا زد، كه تازه       
(1993در سال     “حزب كمونيست آفريقاي جنوبي     “رهبر    ،”كريس هاني “

ها و مانورهاي امپرياليسم      بينيِ توطئه   ما در پيش  ”) بود. او در ادامه گفت:       1372
درصد نيروهاي دريايي خود را به       60بايد هوشيارتر باشيم. امپرياليسم اكنون       

منظور كنترل منطقه     اقيانوس هند گسيل كرده است كه واضح است كه به             
 “مهارِ چين ”و رسيدن به هدف راهبرديِ        ،”پاسيفيك(اقيانوس اطلس)   -آسيا“

هاي امپرياليسم و     او خواستار آن شد كه در آينده درباره اين حركت              “است.
 ها بر كشورها و نيروهاي انقالبي منطقه، بحث شود. اثرگذاريِ آن

سخنران   ،”حزب كمونيست ويتنام   “، عضو كميته مركزي       “كي  نويِن ته ”
هاي رسمي    هيئت نمايندگي آن حزب در نشست مسكو بود. به گزارش رسانه            

بر حمايت حزب كمونيست ويتنام از جنبش جهاني             ”كي  نويِن ته “ويتنام،  
هاي مشترك صلح، دوستي،        كمونيستي و كارگري در مبارزه براي هدف          

هاي   همكاري، و توسعه جهاني، و همچنين بر تقويت رابطه آن با ديگرحزب              
 كمونيست و كارگري تأكيد كرد.

، مسئول روابط خارجي و معاون دبيركل         ”الدبس ماري ناصيف “دكتر  
، از ديگر سخنرانان اين نشست پراهميت بود.          ”حزب كمونيست لبنان  “

موضوع اصلي صحبت رفيق لبناني، ضرورت تنظيم برنامه عمل مشتركي           
ها، و    ها، برنامه   كمونيست، بود. او ضمن توجه به طرح      هاي    حزباز سوي   

ها   هاي امپرياليستي، از جمله حركت همسوي آن        هاي مشترك قدرت    اقدام
در برپا كردن فضاي جنگي همانند جنگ جهاني سوم (در افغانستان، در              
خاورميانه، در آمريكاي التين، و آفريقا)، و در اختيار داشتن نهادهايي                

شوراي “،  “المللي پول   صندوق بين “    ،“بانك جهاني “جهاني همچون    
يي بين    ها  ، به نبود چنين همسويي      “ناتو”، و نيز     “امنيت سازمان ملل   

هاي   بينيم كه چگونه از رژيم      مي”كمونيست، اشاره كرد و گفت:      هاي    حزب
كنند، و    هاي مردمي حمايت مي      اسالمي (مثالً در مصر) برضد خيزش       

ها مشكوكيم... در موردهاي گوناگوني        برخي از ما هنوز به اين خيزش        
او  “بينيم كه از اوضاع مشخصي در جهان تحليل يكساني نداريم.                مي

ها، و    هاي مردمي، تقويت آن     همچنين به اهميت حضور در قلب جنبش       
ها، اشاره كرد. لزوم رهبريِ جبهه        ها از سوي كمونيست     احتماالً رهبري آن  

كه در عين حال در راه           -اي در سوريه       ضدامپرياليستي و ضدسلفي   
هاي مورد توجه     از ديگر نكته    -هاي دموكراتيك واقعي نيز برزمد      دگرگوني

بود. او در ادامه پيشنهاد كرد كه، از رفقاي چيني و             “الدبس ناصيف“رفيق  
ويتنامي كه حكومت كشورهاي مهمي را در منطقه در دست دارند،                  

كند،   بپرسيم  جنبشي مانند آنچه كه كوبا در آمريكاي التين رهبري مي             
وجود آوريم و تقويت كنيم. او          توانيم در منطقه خودمان به        چگونه مي 

همچنين توجه شركت كنندگان در نشست را به برپاييِ جبهه                      
ما بايد اين جبهه را نه      ”اي برضد امپرياليسم جلب كرد، و گفت:          المللي  بين

هاي كمونيست، بلكه همچنين با حضور همه آناني كه براي             فقط با حزب  
رزمند، تشكيل    آميز، دموكراتيك، و عادالنه مي        دنيايي نو، دنيايي صلح    

هايي درباره وضعيت بحراني لبنان و سوريه و فلسطين           او با توضيح   “دهيم.
اندازي جنگ بزرگ ديگري از سوي اسرائيل، و با تأكيد مجدد              و خطر راه  

ها و عمل مشترك، سخنان خود را اين طور به پايان برد:              بر تقويت ديدگاه  
بيني   خوش”ما معتقديم كه سوسياليسم آينده بشريت است، اما آنچه              ”

تنهايي كارساز نيست. براي دستيابي به              خوانيمش، به     مي“ تاريخي
 “هاي درست را انتخاب كنيم. هايمان، بايد گزينه هدف

، عضو كميته مركزي و مسئول شعبه             “اليسوس واگناس  “رفيق   
، سخنران اين  حزب در نشست          ”حزب كمونيست يونان   “المللي    بين

تر شدن بحران     مسكو بود. او در ميزگرد نخست، ضمن اشاره به ژرف             
بست و محدوديت شيوه توليد        داري جهاني كه نشان دهنده بن         سرمايه
اگر عاملِ ذهني و در درجه نخست حزب            ”داري است، گفت:       سرمايه

كمونيست و جنبش كمونيستي نتواند راهبردي انقالبي تدارك ببيند،               
از “ سيب رسيده ”خود سرنگون نخواهد شد و مثل          خودي  داري به   سرمايه

حزب كمونيست  “هاي    او ضمن يادآوري تالش     “درخت نخواهد افتاد.   
هاي    المللي حزب     ، كه نخستين نشست بين        1998از سال      “يونان

هاي محلي،    دهي كرد، به ديگر نشست       كمونيست و كارگري را سازمان     
المللي اين حزب اشاره كرد كه براي تنظيم             اي، اروپايي، و بين        منطقه
هاي   با وجود تفاوت     -ها  ها و عمل مشترك ميان كمونيست          سياست
هاي ضدامپرياليستي، از جمله برضد       پيرامون فعاليت   -اي كه دارند    نظري
هاي امپرياليستي در سوريه و برضد تدارك جنگي امپرياليستي با              دخالت

 ايران، كوشيده است.  

رفيق زيوگانوف  ادامه  نشست بين المللي حزب هاي كمونيست  ...
در حال اعطاي 

مدال حزب 
كمونيست 

فدراسيون روسيه 
به رفيق سيتارام 

چوري، دبير  يه
بين المللي حزب 
كمونيست هند 
 (ماركسيست) 
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هاي اقتصادي، و اغتشـاش در اجـراي        حتي كاهش توليد در برخي از بخش
خدمات اجتماعي (كمبود مداوم برخي از توليدات مورد نيازعمومي، قطع آب و  
برق در دوران حساس)، اثرهاي مورد انتظار را در بهبود زندگي محرومان بـه     

)، در    2011دنبال نداشت. دولت برخاسته از انتخابات مجلس موسسان (اكتبر   
برابر شرايط سياسي، اجتماعي، و اقتصادي، بيشتر متـوجـه رعـايـت تـوازن          

هـاي     نيروهاي شركت كننده در انتخابات بود تا كوشش در اجراي  بـرنـامـه   
هـا،     هائي روشن، و همراه با بسيج امكان هماهنگ و موثر،  كه به طرح هدف

اتحاد تمامي نيروها در جهشي ملي همسو، مصمم به هدايت كشـور در راه        
 هاي مردم نياز داشت.   پيشرفت، و اجراي خواست

در چنين شرايطي زياد شگفت انگيز نيست كه نااميدي در طيف وسيعي از   
هاي محروم، كه زادگاه انقالب بود به اوج رسد و شاهد  مردم از جمله در ناحيه

هاي دوران انـقـالب را      هاي مردمي كه خواست ها و اعتراض بازگشت جنبش
هاي محروم و بهبود شرايط زندگي  و  مي طلبند باشيم (اشتغال، توسعه منطقه 

ها گاهـي بـه خشـونـت          هاي محروم...). اين جنبش      محيط زيستي در استان
ها، به شـكـل    ها، و گردهمايي ها، مسدود كردن جاده كشيده شد و به اعتصاب

 پراكنده در برخي نقاط انجاميد.
هاي اعتراضـي نشـان      دولت چه واكنشي در برابر اين جنبشنامه مردم:  

 داد؟
دولت با عجله افراد مورد اعتماد خود را، بدون توجه به رفيق مساعودي:  

ها گـمـارد    ها و بخش معيارهاي كفايت و لياقت، در رأس مسئوليت اين منطقه
كارگيري خشونت به وسيله نـيـروهـاي       كه با شكست مواجه شد. دولت با به 

هـاي     طور جدي لكه دار كرد. نشـانـه      امنيتي، مقبوليت و وجهه خويش را  به
حـزب  “اختالف در درون ائتالف حاكميت افزايش يافت، و رئيس جمهوري(از  

اخيرا از اين سياست حاكميت فاصـلـه گـرفـت: در           (“ كنگره براي جمهوري
هاي مخالفان دمكرات، تشكـيـل    يي پر سروصدا، با مطرح كردن خواسته بيانيه

دولتي با تعداد اندكي وزيران با كفايت، بدون در نظر گرفتن تقسيم قدرت بين 
هاي اضـطـراري    هاي باال، را خواستارشد تا بتواند مسئله هاي داراي رأي حزب

توسعه اقتصادي را حل كند و نگارش قانون اساسي را به پايان رساند.  ولـي     
تر و به اعالم اعتصاب همگـانـي از جـانـب          چندي است كه اوضاع  متشنج

 آذر ماه) منجر گرديد.23سنديكاي واحد (در 
 هايي باعث اعالم اين اعتصاب عمومي شد؟  چه اتفاقنامه مردم: 

به علت وخيم شدن كلي اوضاع سياسي و اقـتـصـادي    رفيق مساعودي:  
كشور، از جمله در نظر برخي از شركت كنندگان در ائتالف حكومتي، دولـت    

هاي اجتماعي و انتقادهاي سياسي كـه از هـر طـرف           اسالمي  به اعتراض
سرازير بود، سازگاري زيادي نشان نداد. حزب اسـالمـي بـراي مـانـدن در             

كرد. بدين منظور، پيوستـه افـراد مـورد          يي استفاده مي حكومت از هر وسيله
كـار     هاي اداري، امنيتي، دادگستري، و اطالعات به اعتمادش را در تمام سطح

گرفت، بدون رعايت كفايت و حتي تعلقشان به (حزب)هاي حكومتي. يـعـنـي       
رفتاري كه از ديكتاتور سابق خلع شده به ارث رسيده بود. در ضمـن، دولـت      

تشكـيـل    “ كميته محافظت از انقالب“ اي با نام به اصطالح شبه نظاميان ويژه
داد كه در همه جاي جمهوري نفوذ كردند و با حمله به نهادهاي دمكراتـيـك   

اتحـاديـه سـراسـري كـارگـران           ” ويژه اخيراً حمله به  كنند. به  خود نمائي مي
يي از رهـبـران و      ) و تخريب دفتر آن و زخمي كردن عده UGTT“ ( تونس

اعضاي اين اتحاديه، آن هم در روز تاريخي و پر معنائي چون شـصـتـمـيـن        
 .”يو جي تي تي“، رهبر وموسس ”فرهاد هاشد“سالروز قتل 

 تصميم به اعتصاب عمومي  پس از اين ستيز مطرح شد؟نامه مردم: 
اين اولين ستيز بدين سبك نـبـود: در واقـع  ايـن              رفيق مساعودي:  

هاي مختلـف كشـور      خشونت مكمل يك رشته از عمليات تخاصمي در ناحيه
شمار مي آيد. با وجود آنكه اين خشونت را تقريبا كليه نيروهاي سياسـي و      به

 ”اتحاديه سراسري كارگـران تـونـس     “شهروندان تونسي محكوم كردند و از 
شان، كوشش كردند كه در ابتـدا   هاي اسالمي و دولت پشتيباني كردند، جنبش

مسئوليت اين تعارض را به دوش مظلوم بيندازند، وسپس گفتند كـه هـر دو       
طرف به اندازه مساوي مقصرند... در واقع روشن بود كه ايـن خشـونـت بـه            

فرمان وتحريك جنبش اسالمي انجام شده بـود، و هـدف آن تضـعـيـف               
(يو جي تي تي)، نيروي اصلـي جـامـعـه          “اتحاديه سراسري كارگران تونس“

هـاي     دار كردن اعتبار آن و محدود كردن فضاي فـعـالـيـت       مدني، و خدشه

هـا   سنديكائي است، و بدين منظور تا بتوانند از اثرهاي سياسي اين فعاليت ادامه  مردم تونس خواهان  ...
دانند، بكاهند. درواقـع      كه آن را به نفع جنبش دمكراتيك و چپ كشورمي

موجوديت خود را در خطـر احسـاس      “ اتحاديه سراسري كارگران تونس“
 هايي كه در اختيار دارد ازخود دفاع كند.  كرد و تصميم گرفت با امكان

موثرترين سالح، اعتصاب عمومي است، كه موافقت بخش بـزرگـي از     
داري    جامعه را دربر داشت. اين تصميم به اعتصاب عمومي، بازتاب دامنـه  

در داخل وخارج داشت. اين تصميم با پشتيباني وسيع مركزهاي سنديكائي  
اي    هـاي نـاحـيـه         هاي اعتصاب رو شد. دولت، كه از پيروزي  جهاني روبه

و “  كميته محافظت از انقالب“  كارگيري خصوص هراسان بود، ابتدا با به به
با برخورداري آشكار از پشتيبانـي   -به راه انداختن تظاهرات ضد سنديكائي

اي مهلكي برضـد   هاي حاكم و همچنين با ترتيب دادن كارزار رسانه حزب
چوب الي چرخ دولت مي گذارد و بـا ضـد         ” كه گويا   ”يو جي تي تي“

رودررو شـود.      ”يو جي تي تـي   “كوشش كرد تا با   -“ انقالب همراه است
” موافقت كرد ويادآور شـد:      ”يو جي تي تي“ولي دست آخر با مذاكره با 

) در مقام نيروئي وطن  ”يو جي تي تي“اتحاديه سراسري كارگران تونس ( 
اخيـراً    پرست، داراي جايگاهي است استثنائي، كه در جنبش آزادي ملي، و

نقش بزرگـي را     2011ژانويه  14بر ضد ديكتاتور و براي پيروزي انقالب 
مذاكرات فشرده در آخرين فرصت توانستند از شروع اين   “  ايفا كرده است. 

يي، و با دادن پاسخ  مثـبـت    بحران جلوگيري كنند، و به وسيله موافقتنامه
) ”يو جـي تـي تـي       “(   )به شرط اصلي (اتحاديه سراسري كارگران تونس 

تصميم به اعتصاب كنار گذاشته شد. كشور از كنار بحراني سـخـت كـه         
اي و يا حتي فراتر از  نتيجه كوتاه يا دراز مدت آن به لحاظ داخلي و منطقه

   شد پيش بيني كرد، عبور كرد.  ها را نمي آن

 ادامه زحمتكشان بر ضد اصالح قانون كار ...

فقيه است. جنـبـش     هاي اصلي رژيم واليت از اولويت “ قانون كار“اصالح 
هـا، و       هـا، دشـواري       كارگري و سنديكايي ميهن ما با وجود همه مانـع 

هاي ضدكـارگـريِ    منظور رويارويي با طرح و برنامه هاي خود، به  نارسايي
هاي معيني برخوردار  از امكان ،”قانون كار“حكومت از جمله طرح اصالح 

هاي مربوط بـه تـعـيـيـن         تر شدن مبحث هاي آتي، با داغ است. در هفته 
گـرانـه بـه         هاي متعددي براي فعاليت سازمـان  حداقل دستمزدها، زمينه

هاي كارگران فراهـم   منظور افشاگري و آگاهي رساني در خصوص مطالبه
هاي پراكنده و بسيج و تجهيز جنبش  دهيِ اعتراض آيند كه در سازمان مي

 ها بهره گرفت. بايد از آن“ قانون كار“  سنديكايي برضد اصالح
هاي  سنديكاهاي مستقل و تشكل ،”قانون كار“در زمينه برنامه اصالح 

يـي وسـيـع،            هاي معين، مـبـارزه     توانند با استفاده از امكان موجود، مي
هاي كنوني، سازمان دهـنـد.    جانبه، و سراسري را، با توجه به واقعيت همه

كه اكنون در حكم طرح به مجلس ارايـه   ،”قانون كار“مخالفت با اصالح 
هـا و       هاي كارگر، در سطح كـارخـانـه      شده است، در جامعه و بين توده

روي، ايـن          اي دارد، از ايـن  هاي بزرگ و كوچك، دامنه گسترده كارگاه
دهـي كـرد و در            امكان كه بتوان اعتراضي سراسري و موثر را سازمان

هاي جنبش سنديكايي موجود  خالل آن به تقويت و مستحكم كردن صف
زحمتكشان ياري رساند، امري دور از واقعيت نيست! مبارزه بـا اصـالح        

اي از      هاي تـازه    افق ،”قانون تأمين اجتماعي“و نيز اصالح  “قانون كار“
اتحاد عمل و وحدت در درون جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور پـديـد   
آورده است كه نبايد نسبت به آن برخوردي انفعالي داشت. تقويت جنبـش   
كارگري و سنديكايي و تبديل گام به گام آن به نيرويي مؤثر در عـرصـه   

خواهانه و دمكراتيـك   اجتماعي، در عين حال توان جنبش آزادي -سياسي
 دهد. مردم ايران را در پيكار با استبداد و ارتجاع افزايش مي

جـنـاحـي       هاي مناسـبـات بـيـن       سياسي و جزرومد  هاي صحنه تحول
ها در آستانه انـتـخـابـات      حكومتگران، و همچنين شدت يافتن كشمكش

هاي سياسي  هاي كارگر به مسئله رياست جمهوري، همگي، در توجه توده
و صنفي خود و باال رفتن سطح آگاهي و آمادگي آنان نـقـش دارنـد و          

دهـي، و       اكنون براي باال بردن سطحِ سـازمـان   اثرگذارند. بنابراين، از هم
هاي پراكنده كارگري به هم بايد آمـادگـي الزم را          پيوند دادنِ اعتراض

كسب كرد، و ارتقايِ سطح رزمندگي و ميزان اثرگذاريِ جنبش كـارگـري   
ريزي كرد! نيروي زحمتكشان در اتحاد عمل   هاي كشور را برنامه در تحول

 چيز، طبقه كارگرِ متفرق هيچ چيز! هاست. طبقه كارگرِ متحد همه آن
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عضو هيئت ”  عبدلعزيز مساعوديبا رفيق  “نامه مردم”مصاحبه 
  “جنبش التجديد”سياسي و مسئول شعبه روابط بين المللي 

زحمتكشان تونس خواهان تغييرهاي 
 اند! اي پايه

دو سال پس از اينكه فارغ التحصيل بيكار تونسي، محمـد بـوعـزيـزي، در         
 -هاي اجـتـمـاعـي     قانوني گسترده، و جهت گيري اعتراض به تبعيض، فساد، بي

علي، خود را بـه آتـش        العابدين بن داري و نوليبرالِ زين اقتصادي دولت سرمايه
كشيد، و آغازِ بهارعربي را در شمال آفريقا رقم زد، تونس بـار ديـگـر مـبـارزه          
هدفمند و سرنوشت ساز طبقه كارگر و محرومان را شاهد است. فعـاالن عضـو      

)، درآذرماه، در اعـتـراض بـه           UGTT“ ( اتحاديه سراسري كارگران تونس“
منـظـور    گرايان حاكم و به اجتماعي دولت ائتالفي اسالم -هاي اقتصادي سياست

جلوگيري از به هدر رفتن فرصت تغييرهاي بنياني در شرايط زنـدگـي روزمـره      
 مردم، و ريشه گيري حكومتي اسالمي، حركت نيرومندي را آغاز كردند.  

داري و مورد حمايت ايـاالت   كه طرفدار سرمايه ،“ نهضت” گرايان حزب  اسالم
علـي   متحده و اتحاديه اروپا است، در جريان انقالب مردم تونس برضد دولت بن

عمالٌ تماشاگر صحنه مبارزه بودند، و فقط در لحظه سقوط رژيم ديكتاتوري وارد 
هاي خيريه، و منابـع   گيري از شبكه مسجدها، سازمان صحنه شدند. آنان با بهره 

هايي كه اعتصاب عموميِ اعـالم   اي كه در اختيار داشتند، در لحظه گسترده مالي
“ (اتحاديه سراسري كـارگـران تـونـس      “هاي كارگري و  شده از سوي اتحاديه

UGTT پايتخت را در كنترل گرفته و ديكتـاتـور از      2011ژانويه 14 )، در روز ،
كشور گريخته بود، حركت حساب شده خود براي تصرف نهادهاي قدرت را آغاز 
كردند. در حالي كه زحمتكشان با شعارهاي مشخص دربردارنده عدالت اجتماعي  
و حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، خواهان تغييرهاي بنياني در نظـم مـوجـود      

هـاي   اند كه حل مشكل بودند، رهبران نهضت، در دو سال گذشته، كوشش كرده
كنار گذاشتن مظاهر مدرنيسم و اسالمي كـردن حـيـات       كشور فقط در سطح به

 اجتماعي محدود بماند.    
در انتخابات مجلس موسسان بـا كسـب        “ نهضت” ، حزب  2011اكتبر 23در 

ها را به خود اختصاص داد، و پس از مذاكره با  ها، بيشترين كرسي درصد رأي37
 -“ حزب كنگره براي جـمـهـوري   ” و  “ ها جمعيت دموكرات” رو در  نيروهاي ميانه
دولـت     -ها را در انتخابات كسب كرده بودنـد  درصد رأي  /8 7و  7كه به ترتيب 

ماه گذشته، به  15ائتالفي حاضر را تشكيل داده است.  كارنامه دولت ائتالفي در  
درصد مردم رسـمـاٌ   20شدت نا اميدوار كننده بوده است. در حال حاضر بيش از   

گـرايـان      درصد در جمعيت كشور رسيده است. اسـالم  25بيكارند، و نرخ فقر به  
هـا   جمع شده اند، به گردهمايي “ كميته حفاظت از انقالب” طرفدار دولت، كه در 

گـيـري اصـالحـات          هاي سياسي نيروهاي چپ و طرفداران سـرعـت   و كارزار
كنند. در ماه رمضان امسال، در جـريـان       اقتصادي به نفع زحمتكشان، حمله مي

، بين مردم و نيروهـاي  “ حفظ شئون اسالمي” تحميل مقررات سختگيرانه براي 
هاي كـارگـري، زنـان،       هاي بسياري روي داد. فعاالن اتحاديه  انتظامي درگيري

  كار گرفـتـه   اجتماعي به -هاي اقتصادي جوانان، و روشنفكران تونس، با سياست
گرايان به شدت مخالفند، و از اينكه طرفداران حزب اسالمي  شده از سوي اسالم

از طريق گسترش خشونت سعي در تثبيت حاكـمـيـت خـود دارنـد،           “ نهضت” 
)، در ادامـه       UGTT“ ( اتحاديه سراسري كـارگـران تـونـس      ” اند.   هراسناك

دسامبر را اعالم كرده بود، 13كارزارهاي خود، برگزاري اعتصابي عمومي در روز 
تـريـن      كه پس از عقب نشيني دولت در جريان مذاكرات، و قـبـول عـمـده          

ــت ــواسـ ــاي     خـ هـ
سنديكاها، برگزار نشد. 
طبق مـوافـقـتـنـامـه       

دســت آمــده در        بــه
مذاكرات، دولـت بـه       
پيگرد مجرمان اعمـال  
ــد      ــرض ــت ب ــون خش

هـا از       سنديكاليسـت 
طريق دادگستـري، و    
همچنيـن تشـكـيـل       

اي با  كميسيون بررسي
هدف معـلـق كـردن      

كه نتيجه آن تا يك ماه ديگـر    -“ كميته حفاظت از انقالب” هاي  فعاليت
 ملزم شده است.  -اعالم مي شود

عبدلعزيز ” ، هفته گذشته، در گفتگوئي با رفيق “ نامه مردم” 
، عضو هيئت سياسي و مسئول شعبه روابط بيـن  “ مساعودي

، ادامـه     1990(كه از اوايل دهـه      “ جنبش التجديد” المللي 
يـي   بوده است) مصاحبه  “ حزب كمونيست تونس” دهنده راه 

در رابطه با شرايط تونس در آستانه دومين سالگرد سقـوط  
علي انجام داد. متن اين مصـاحـبـه را در زيـر             رژيم بن

 خوانيد: مي
 

، اوضاع 2011ژانويه 14در آستانه دومين سالروز انقالب   نامه مردم: 
 كنيد؟ سياسي تونس را چگونه ارزيابي مي

دومين سالروز انقالب مصادف است بـا پـايـان        رفيق مساعودي:  
بـديـن   “.  نهـضـت  ” زير رهبري حزب “  ترويكا“  اولين سال دولت ائتالف

جهت زمان مناسبي است براي بررسي ترازنامه يكساله آن. در مقايسه با  
هاي دولـت   هاي سخاوتمندانه دوران كارزار انتخاباتي و سپس وعده وعده

بر آمده از انتخابات، حاصل اين دوره بسيار ناچيزاست، اگر نـخـواهـيـم       
بگوئيم كه نا اميد كننده است. البته دولت  مدام تكرار مـي كـنـد كـه          

درصدي داشته است، در صورتي كه در سـال اول        2/  8اقتصاد رشدي 
ثباتـي، و     هاي اجتماعي، اغتشاش اقتصادي، بي انقالب به علت اعتراض
شـدت مـخـاطـره          گذاري ملي و خارجي را به ضعف امنيتي، كه سرمايه

 ).-1 / 8انداخت، رشد اقتصادي منفي بود(
هائي در مسير بهبود زندگي مردم به اجرا  آيا دولت برنامه نامه مردم: 
 درآورده است؟   

بله ، در پي مذاكراتي سخت با سنديكـاي واحـد     رفيق مساعودي:  
كارگران، دولت افزايش دستمزد، ايجاد چند هزار شغل دولـتـي، ادامـه        
پرداخت حقوق كساني كه شغل خود را از دست داده بودند را پـذيـرفـت.    

هـا و     هاي مثبت، به علت تورم افسار گسيخته، تشنج متاسفانه اين اقدام

 11ادامه  در صفحه 

 كمك مالي رسيده
يورو 260باختگان فاجعه ملي رفقا از برلين              به ياد جان  


