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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران
از انتخابات مهندسي شده تا كنشِ 

اجتماعي مردم جان به لب رسيده در 
 راه دستيابي به خواست ها و آرمان هاي شان

انتخابات رياست جمهوري ايران، بـا پـيـروزي           
درصد آراء به پـايـان         51حسن روحاني، با بيش از      

رسيد. علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در پيامي كه            
صحنه ” به اين مناسبت فرستاد، از جمله اعالم كرد:          

خرداد،   24حماسي و پرشور انتخابات در روز جمعه،        
آزمون خيره كننده ي ديگري بود كـه چـهـره ي              
مصمم و پر اميد ايران اسالمي را در معرض نـگـاه            
دوستان و دشمنان نهاد. رشد فزاينده ي سياسي و           
پاي فشردن بر مردم ساالري ديـنـي صـادقـانـه،            
حقيقت تابناكي است كه با حضور متراكم شمـا در           
پاي صندوق هاي رأي، يك بار ديگر در عمل بـه            
اثبات رسيد و باطل السحر بافته ها و گزافـه هـاي             

خامنه اي   “  دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد...         
رئـيـس   ” همچنين اعالم كرد كه حسن روحـانـي          

ي ملت اسـت.         جمهور همه   جمهور منتخب، رئيس  
همه بايد براي دست يافتن به آرمانهاي بزرگي كـه          

جمهور و همكاران وي در دولت، متـعـهـد و              رئيس
مسئول تحقق آنند، به آنان كـمـك و بـا آنـان                 

 “ همكاري صميمانه كنند...
در پي اين پيام خامنه اي، فـرمـانـدهـي سـپـاه               
پاسداران، ابزار نظامي اعمال و حفظ ديـكـتـاتـوري           
خشن واليت فقيه و محافظت از آن، كه در كودتاي        

، با سركوب خونـيـن جـنـبـش           88انتخاباتي سال   
اعتراضي مردم،  محمود احمدي نژاد را از صنـدوق          

هاي رأي بيرون آورد، نيز اعالم آمـادگـي          
كرد تا با رئيس جمهوري منتخب مردم بـه     
طور كامل همكاري كند. انتشار پيام هـاي          

مشابهي از سوي الريجاني، رئيس مجلـس،        
مهدوي كني، احمدي نژاد، و ديگـر سـران          
رژيم در بر دارندة تبريك انتـخـاب حسـن           
روحاني، و قول همكاري هاي همه جانبه با        
او، از راضي بودن رژيم از نتيجه انتخـابـات          
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حزب ما، در ماه هاي اخير، تحليل هـاي       
مشخصي را درباره انتخابات ارائه داد كـه          
درستي آنها را با بررسي رونـد بـرگـزاري            
انتخابات مي توان سنجيد.  حزب مـا مـاه            
هاي پيش از برگزاري انتخابات در تحلـيـل         
هاي خود از جمله اين نظريه را مطرح كـرد          

روبناي سياسي و هرم قـدرت رژيـم          ” كه:   
حاكم بدان درجه رشد يافـتـه اسـت كـه             
ديالكتيك كنش هاي ما بين جنـاح هـاي          
حاكم با وجود رقابت ها و تقابل سنگين در          
نهايت در راستاي وحدت و حفظ كل رژيـم         

به عبارت ديگر كانون هاي     عمل مي نمايد.     
قدرت هاي سياسي ـ اقتصاديِ درون رژيـم         

 6ادامه  در صفحه 

 زحمتكشان، مبارزه براي امنيت شغلي، 
 و حقِ برپاييِ سنديكا

بحران در صنايع 
خودروسازي، حاصلِ سياست 

 هاي ضد ملي است

 7ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

هاي اصلي بين فـعـاالن         يكي از بحث  
كارگري و جنبش سنديكـايـي مـوجـود          

مان، پيش و پـس از          زحمتكشان ميهن 
هاي انتخاباتي اخـيـر ريـاسـت            رقابت

جمهوري[يازدهم]، بررسي راهـكـارهـاي        
اصـطـالح اصـالحِ        مخالفت با اليحه به     

قانون كار، و خواست افزايـش حـداقـل          
 است.  دستمزدها بوده

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولـت دهـم           

جمهوري اسالمي، در ارديبهشت ماه، در راستاي       
زدايي و انعطاف در قوانين بازارِ كار، كـه            مقررات

اسـت،   “ آزادسازي اقـتـصـادي    ” بخشي از برنامه    
 “ تعاريف جديد از مفاهيم بازار كـار       ” اعالم كرد   

خـرداد مـاه،       4ارايه داده است، خبرگزاري مهر،      
بودن اصالح قانون كار از       باوجود مطرح   ” نوشت:   

سال گذشته و ارايه اليحه آن از سوي دولـت            8
رسد جلسـات     ميبه مجلس در سال گذشته، خبر       

هاي جديدي را بـه        اخيرا دولت آمريكا تحريم   
هـا، افـراد و          تصويب رسانيد كه بر اساس آن      

هايي  كه به فروش، تامين يـا انـتـقـال                شركت
كاالهاي مهم، يا خدمات مورد استفاده در بخـش     
صنعت خودرويِ ايران اقدام مي كنند، تـحـريـم       
خواهند شد. اين تحريم ها از اول ژوئيه (دو هفته            

 18ديگر) به اجرا در مي آيند. سـايـت فـرآرو،                
ماه، در قسمتي از خبري در همين ارتـبـاط،          خرداد

هـا بـر        با گسترده  شدن دامنه تحريـم      ” نوشت:   
صنعت خودروسازي حاال اين سئوال مطرح است       
كه اين صنعت تا چه اندازه با تعطيـلـي كـامـل              

 “فاصله دارد؟
اي از سوي سايت فرآرو را،         بيان چنين نگراني  

هاي دروني رژيم     ها و دلنگراني    كه قاعدتاً از بحث   
اي    بايد با اطالع باشد، نبايد خبري كلـيـشـه           مي

قلمدادش كرد. اما موضوع مهمي كـه در ايـن              
راستا بايد بررسي شود پاسخِ اين سئوال است كه:         

هاي جدي در اين ارتباط نـاشـي از            علت نگراني 
هاي موجود است؟  بر هيچ كس         كدامين واقعيت   

هاي اقـتـصـادي       پوشيده نيست كه اعمال تحريم    
بار و مهلكي را متوجه اقـتـصـاد            پيامدهاي زيان 

ايران و توده هاي مردم كرده است، اما در وراي           
اين وضعيت، جـنـبـه ديـگـر مـاجـرا افشـاي                 

هايي است كه از سوي حكومـتـيـان در             سياست
طول چند دهه اخير به مورد اجرا درآمده است، و       

هاي اقتصادي، ماهيت ضد ملـي        با اجراي تحريم  
هـا كـه بـه ضـرر              و ضد مردمي بعضي از آن     
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بررسي اليحه دولت در فراكسيون كارگري مجلس متوقف شـده و قـرار            
پيش از انتشار اين خـبـر،      شود.   است براي رفع ايرادات به دولت بازگردانده 

هاي صنفي كـارگـران ايـران، در            رييس هيئت مديره كانون عالي انجمن     
هـاي     هاي داخلي، يادآوري كرده بود كه در جلسه         وگويي با خبرگزاري    گفت

مـاده   20هاي تخصصي مجلس ازجمله كميسيون اجتماعي، فقط          كميسيون
قانون كار بررسي و ارزيابي شده است، و دولت نظر مثبتي براي برگردانـدن              
اليحه اصالح قانون كار[براي رفعِ ايرادهاي آن] نداشـتـه اسـت. درايـن                   

بـود:     خصوص وزير وقت تعاون، كارواموراجتماعي باصراحت تاكيد كـرده           
سال توانستيم در زمينه قانون كار، اصالحاتي را   20پس از گذشت بيش از      ” 

توان در مجلس مباحث اخـتـالفـي را          آماده و به مجلس بفرستيم. حال مي       
دولـت     بررسي و رفع كرد و نيازي به بازگشت اليحه اصالح قانون كار به             

هـا، خـبـرگـزاري ايسـنـا،              ها و اقـدام     چندي پس از اين گزارش     “ نيست. 
هاي صنفـي     سخنگوي كانون عالي انجمن   ” ساخت:     خردادماه، خاطرنشان   6

نويس اوليه اصالح قانـون       كارگران كشور از اعمال برخي تغييرات در  پيش        
 “كار و ارسال مجدد آن به كميسيون اجتماعي مجلس خبر داد.

دهنده حاد بودنِ موضوع اصـالح قـانـون كـار،               تمامي اين خبرها نشان   
حساسيت جدي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به اين مسئله، و هـراسِ               

تواند   اي است كه مي     هاي كارگري   ارتجاع حاكم از رشد و گسترش اعتراض      
هاي كـارگـري      هاي انباشته شده در محيط      يي بر انبار باروت نارضايتي        جرقه

هاي   سراسر كشور باشد. كارگران و زحمتكشان ميهن ما در طول تمام سال            
اند كه بدونِ مقاومت مـتـشـكـل، مـتـحـد، و                  خوبي دريافته   شده به   سپري
نخواهـنـد     -كه از سطح معيني از همبستگي برخوردار باشد         -يافته    سازمان

توانست از حقوق و منافع خود، اعم از صنفي و سياسي، دفاع كنند و مـانـع                  
شان شونـد. تـجـربـه          حقوق و دستاوردهاي تاريخي       دستبردهاي ارتجاع به  

هاي نخست انقالب، و مقاومت متشكل كارگران و زحمتـكـشـان در                سال
، بـه    “قانون كار توكلي“ها و سنديكاهاي آن زمان در برابر  چارچوب تشكل 

كند كه، يگـانـه       هاي ديروز و امروز جنبش سنديكايي موجود ثابت مي          نسل
اي    يافته و مقاومت اعـتـراضـي        راه مطمئن، مؤثر، و كارآمد، مبارزه سازمان      

فـارغ از       -است كه همه كارگران و زحمـتـكـشـان را             گسترده در جامعه    
رفـاهـي      -بر پايه منافع صـنـفـي         -هاي سياسي، مذهبي، و عقيدتي      تعلق

روي، بـراي       باشد. ازاين    اي واقعاً عميق داشته       دربربگيرد، و جنبه اجتماعي   
ويژه رويارويي    فقيه، به   هاي ضدكارگري رژيم واليت     مقابله كردن با سياست   

، كه قرار است در مـجـلـس بـه             ”قانون كار “اصطالح اصالحِ     با اليحه به  
و  احتماالً دولت آينده [ دولت حسن روحـانـي] خـواهـد                    -تصويب برسد 

قـانـون   “اصطالح اصالحِ      كوشيد در برابر خواست كارگران در زمينه اين به          
تـاكـيـد       -، از پذيرش هرگونه مسئوليتي در اين باره شانه خالي كـنـد     ”كار

يابي، احيايِ حقوق سنديكايي، و بـازسـازي و بـرپـا                كردن بر: حقِ تشكل    
داشتنِ سنديكاهاي مستقل، اهميت اساسي دارد. وجود سنديكا و تشـكـلِ              

باشد، حتي در تجـربـه        دهي شده     مستقل، كه برپايه صحيح طبقاتي سازمان     
اخير، يعني مخالفت گسترده كارگران با ميزان حداقل دستـمـزدهـا، بـراي               

بهـايـي دربـر        هاي گران   سنديكايي درس   -فعاالن نسل نو جنبشِ كارگري    
است. مانورهاي گوناگون در خصوص دستمزدها، تشكـيـل مـجـدد                داشته  
تواننـد از      ها، نتوانسته و نمي     عالي كار، و ازاين قبيل اقدام       هاي شوراي   جلسه

طـلـبـانـه        رشد جنبشِ اعتراضي كارگران جلوگيري كند و فريادهاي حـق          
خردادماه، بـا اشـاره بـه            5زحمتكشان را خاموش سازد. خبرگزاري ايلنا،        

حـق مسـكـن      ” هاي كارگري، نوشت:       گسترش در مركز    هاي روبه   اعتراض
شـود     اكنون در فيش حقوقي كـارگـران درج مـي              هزارتوماني كه هم  10

سال گذشته حق مسكن كارگران افزايش نيافـتـه           8تحقيرآميز است و طي     
حـق مسـكـن و        ” خردادماه، نوشت:   11ايلنا همچنين در گزارشي، “ است.  

هاست كه بدون هيچ افزايش[ي] همچنان در            خواربار كارگران شاغل سال   
مانده [است] و رقم ناچيز آن هيچ تاثـيـري در        فيش حقوقي كارگران ثابت   

است كه بسياري از كارفرمايان...         تامين معاش كارگران ندارد... اين در حالي         
بنابراين، دامنـه،    “ كنند.   ها به كارگران خودداري مي      از پرداخت همان حداقل   

مان بسيار فـراتـر از      ژرفا، و بعدهاي نارضايتيِ كارگران و زحمتكشان ميهن      
فقيه با اين گونه مانورهاي فريبكارانه بتواند به آن           آني است كه رژيم واليت    

هاي پراكنده ساليان اخير، عالوه بـرآنـكـه            ويژه آنكه، اعتراض    مهار بزند. به     
دست آورد، و بـا       گسترش كمي و كيفي يافت، سطح معيني از تجربه را نيز به           

  دليل نيـسـت كـه مـداخلـه            خورد. بي      خواست احيايِ حقوق سنديكايي گره    
ها و قوه قضاييه     از وزارت كار گرفته تا حراست كارخانه        -هاي حكومتي   ارگان

گير افزايـش     نحوي چشم   يابيِ زحمتكشان به    هاي مرتبط با تشكل     در مسئله   -
كه با روحِ منشور جـهـانـي          -ها  هايي ازاين دخالت    است. يادآوريِ نمونه     يافته  

هاي سازمان جهاني كار، و حقوق بنيادين كـار،            نامه  حقوق سنديكايي، مقاوله  
هـاي     هاي گوناگـون بـرنـامـه         براي شناخت جانب    -اند  در تضاد و رويارويي   

سنديكايي مـوجـود، ضـروري اسـت:            -گرايان برضد جنبشِ كارگري     واپس
دادخواست انـجـمـن صـنـفـي           ” ماه، نوشت:      ارديبهشت  30خبرگزاري ايلنا،   

كارگران پتروشيمي تبريز براي ابطال مصوبه دستمزدها در ديـوان عـدالـت            
نشد... رئيس انجمن صنفي كارگران پتروشيمي تـبـريـز گـفـت،                   اداري ثبت   

شوراهاي اسالمي كار به موجب اساسنامه خود و مي توانند رأسا به نمايندگي             
هاي دولتي در ديوان عدالت اداري اقـامـه            از كارگران عليه مصوبات دستگاه    

دعوي كنند اما طرح دعوي توسط انجمن صنفي كارگران با ايراد قـانـونـي                
شده ارتجاع!]... ديـوان عـدالـت اداري                 تراشي حساب   مواجه شده است [مانع    

 “است. اي از ثبت و پذيرش دادخواست... خودداري كرده دليل ايراد اساسنامه به
ها در انـتـخـابـات        رد صالحيت” خردادماه، يادآوري كرد:      6عالوه، ايلنا،     به

انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز... در روز انتخابـات ركـن اصـلـي،                   
ريزي هيات مديـره و        انجمن يعني مجمع تشكيل نشد و تنها براساس برنامه        

صـورت     مسئولين اداره كار [مسئوالن اداره كار شيراز] افرادي كه سابقـاً بـه               
بودند در انـتـخـابـات شـركـت               خاص كارت ورود به جلسه را دريافت كرده       

بـود... دبـيـر            نام رد صالحيت شده       كردند... نام تعدادي از افراد پس از ثبت          
هاي صنفي كارگران و استادكاران ساختماني سـراسـر كشـور               كانون انجمن 

نامه انجمن صنفي     گرفته براساس آيين      اظهارداشت، اگر رد صالحيتي صورت    
 “است. بوده 

دستور انحـالل انـجـمـن        ” خردادماه، در گزارش ديگري نوشت:         10ايلنا،  
صنفي نقاشان ساختماني استان تهـران تـوسـط وزارت تـعـاون، كـار و                     

است. اين انجمن صنفي حق صـدور     اين انجمن ابالغ شده  اجتماعي... به        رفاه
 “كارت عضويت براي كارگران نقاش را ندارد.

دهند، دامنه مداخله وزارت كار، نهـادهـاي    مي  ها نشان   كه اين گزارش    چنان
هـاي كـارگـري        هاي حكومتي در امور مربوط به تشكل        امنيتي، و ديگر اداره   

ازپيش گسترش يافته است، و حتي به تاييد نكردنِ صـالحـيـت بـراي                  بيش
گـرايـان،     است. هدف واپس       ها نيز رسيده    عضويت در هيئت مديره اين تشكل     

 30است. دراين زمـيـنـه ايـلـنـا،                   رژيم  هاي زرد و درخدمت     تقويت تشكل 
واكنش كارگران به فعاليـت  ” ماه، در گزارشي افشاگرانه، تاكيد كرد:     ارديبهشت

ساز از مقبـولـيـت الزم...            هاي دولت   ساز. ... تشكل        هاي دولت   سياسي تشكل 
هايي مانند مجمع عالي نمايندگان كارگري با تـالش           برخوردار نيستند. تشكل   

منظـور پـيـشـبـرد          معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به          
 “است. اهداف دولت ايجادشده

عالوه براين تشكل، يعني: مجمع عالي نمايندگان كارگري، از چـنـديـن                
هـاي     توان نام برد كه همگي به هدف        تشكل، با ظاهرهايي پر طمطراق، مي     

كنـنـد. يـكـي از           هاي گوناگون آن خدمت مي  بندي  هاي رژيم و جناح     برنامه
نام كارگران به نشست نـوبـتـي سـازمـان               ها، اعزام هيئتي به       آخرين نمونه 

نماينده از    24المللي كار بود. در تركيب هيئت اعزامي جمهوري اسالمي،   بين
اصطالح كارگران بـود. نـمـايـنـدگـان              نماينده از به    7دولت و كارفرمايان و     

كانـون عـالـي      “،  ”كانون عالي شوراهاي اسالمي كار    “افرادي از   “  كارگري” 
بودند كه همگي از    ”مجمع عالي نمايندگان كارگري“، و “هاي صنفي  انجمن

و    ”شوراي عالـي كـار     “هاي ضدكارگريِ     وابستگان رژيم بودند و در مصوبه     
اند. دراين زمينه بـيـانـيـه           نهادهاي ديگري از اين دست، نقشي مخرب داشته       

سنديكاي كارگـران   “مشترك سه تشكل و سنديكايِ مستقلِ كارگري، يعني:          
هيئت بازگشـايـي    “، و   ”سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك  “،  “ تپه  نيشكر هفت 

 ”الـمـلـلـي كـار         سازمان بين “، خطاب به رياست     ”سنديكاي كارگران نقاش  
كند كـه،  هـيـئـت اعـزامـي                حق يادآوري مي    درستي و به    منتشرشد كه به  

روي نماينده واقعي كارگران ايران نيست، و جـمـهـوري اسـالمـي                   هيچ  به
 است. را نقض كرده  ”المللي كار سازمان بين“هاي بنيادين  نامه مقاوله

 ادامه  زحمتكشان، مبارزه براي امنيت شغلي...

  9ادامه  در صفحه 
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فقيه، شكاف  راهبرد اقتصادي رژيم واليت
 طبقاتي، و گسترشِ فقر

جـمـهـوري،       مجلس شوراي اسالمي، همزمان با كارزار انتخابات رياسـت        
 -خورشيـدي  1392  -سرانجام پس از مدتي بحث و نزاع، بودجه سال كنوني         

را تصويب كرد. پيش از مصوبه مجلس، و هنگام رقابت تبليغاتي نامـزدهـاي               
هاي بسياري از اوضاع وخيم اقـتـصـادي            جمهوري، گزارش   انتخابات رياست 

يـافـت. در        صنعتي انتشار مي    -كشور، رشد پديده فقر و نابوديِ بنيه توليدي       
ها از بـرنـامـه          ها، برخي نكته    گرماگرم تبليغات انتخاباتي و برگزاري مناظره     

روشنـي    توان به   ها مي   اقتصاديِ نامزدها اعالم و بازگو شد. از خالل اين نكته          
هاي اجتماعي كه درقـالـب        گفت كه، سياست راهبرديِ رژيم در زمينه مسئله       

سازي، تا    زدايي، و خصوصي    هايي همچون آزادسازي اقتصادي، مقررات      برنامه
هـاي     است، با اندكي تغـيـيـر در روش              شده  كنون تهيه، تدوين، و اجرا مي     

جمهوري جـديـد       خواهند يافت. هنوز وضعيت رياست           اجرايي، با قوت ادامه   
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي از افزايشِ نقدينگـي             روشن نشده 

داد:    خردادماه، گـزارش  6و ورشكستگيِ صنايع مختلف خبرداد. روزنامه بهار،   
در بيست و سومين همايش پولي و ارزي باعنوان ثبات اقتصادي و حمايـت              ” 

هزار   464از توليد، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي، رقم نقدينگي را            
 2دهد كه در زماني كمتر از      كند. اين رقم نشان مي  مي ميليارد تومان اعالم   

ميليارد تومان افزايش يافـتـه        300هزار و     3ماه حجم نقدينگي كشور حدود      
هـاي مـجـلـس، در            همزمان با انتشار اين گزارش، مركز پژوهـش  “  است.   

شود نرخِ تورم درسـال جـاري          بيني مي   كرد كه، پيش      برآوردي آماري، اعالم  
 30درصد، و نرخِ رشد نقديـنـگـي       4درصد، نرخِ رشد اقتصادي تا منفيِ         32

مشخصه دوسال  ” ساخت:       هاي مجلس خاطرنشان    درصد باشد. مركز پژوهش    
ويژه كـاهـش       ) نوسان شديد متغيرهاي اقتصاد كالن به       1391-1390اخير (  

انضباطي مالـي،    است... بي        نرخ رشد اقتصادي و افزايش شديد نرخ تورم بوده        
رويـه     ها و تزريق بـي      عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندكردن يارانه       

انضباطي پولي يعني رشد نـقـديـنـگـي و             منابع حاصل از نفت به بودجه، بي      
اند كه... موجد آثاري از قبيل افـزايـش               هاي اقتصادي ازجمله داليلي     تحريم

ايـن بـرآورد     “  نرخ تورم، افزايش نرخ ارز و كاهش رشد اقتصادي هستـنـد.            
هـاي     آماري درحالي منتشر شد كه مركز آمار ايران نرخِ تورم در مـنـطـقـه            

درصد و نرخِ تورم نقطـه        31/  5را بيش از      92شهري كشور در فروردين ماه      
بود. به تصريحِ مركز آمار جمهـوري          درصد اعالم كرده      40/  6به نقطه را نيز     

/ 4ها نسبت به ماه مشابه سال قـبـل             اسالمي، شاخصِ گروه اصلي خوراكي    
است. معني اين آمار كامالً مشخص اسـت: رشـد              درصد افزايش داشته    57

 پديده فقر در سراسر كشور!
خردادماه، يعـنـي در گـرمـاگـرم             8دراين زمينه، گزارش روزنامه اعتماد،      

جمهوري، جالب و بسيار افشاگرانه اسـت.         تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست   
برانگيز، دركمتـر از     شايد جالب باشد و البته سوال” بود:  روزنامه اعتماد نوشته  

سال اقتصاد ايران منتشر كرد كـه         11گزارش از     روز مركز آمار ايران سه      يك  
هاي جديد و پيچيده اقتـصـاد    نوبه خود، بروز چالش ها به  هريك ازاين گزارش  

هايي   كند، چالش   ايران از ابتداي دولت نهم تا روزهاي پاياني آن را آشكار مي           
هاي مختـلـف جـامـعـه،           كرد دهك   در رابطه با توزيع ثروت و تواناييِ هزينه       

وضعيت اشتغال و بيكاري، و در نهايت، شاخص قيمت كاالهـا و خـدمـات                 
گزارش مركز آمار ايران از شاخـص           مصرفي خانوارهاي شهري. ... نگاهي به         

، 81قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري براساس سال پـايـه              
 ”سال حـكـايـت دارد.          11برابري ارزش پول ملي طي        5ازكاهش بيش از    

هـا،     شاخص گروه خوراكي”افزايد:  گزارش روزنامه اعتماد در بخش ديگر مي 
رو بود و اگر      برابري روبه   7سال گذشته با رشد       11ها و دخانيات در       آشاميدني

تومـان بـود، در         100براي يك خانوار      81فرض ارزش يك كاال درسال        به
كرد و در   تومان خرج     132پايان دولت هشتم براي همين كاالي فرضي بايد         

ارزش اين كاالي فرضـي       -چندماه قبل از پايان دولت دهم       -91پايان سال   
بود... قدرت خريد مردمي بيش از پيش كاهـش يـافـت...                     تومان شده     708

سال دولت نهم و دهم، ميزان پولي كه براي يك كـاالي خـاص               8درطول  
برابر شده و قدرت خريد مردم نـيـز در رابـطـه بـه                     5شد،    بايد هزينه مي  

است... نـرخ تـورم            برابر كاهش يافته      5ها و دخانيات      ها، آشاميدني   خواركي
درصد شد، اما از همان زمان با رشد صـعـودي      9/  5نرخي و  تك 88درسال  

 91درصد و در سال     26/  4به  90درصد، درسال  13/ 9به  89باال در سال  
بار اقتصادي كشـور   ها، سيماي فاجعه  اين آمار و رقم“  درصد رسيد.  31/  5به  

كنند. مقايسه اين آمار رسمي با         خوبي بازگو مي    و گسترش فقر در جامعه را به      
ميزان دستمزد كارگران، كارمندان، آموزگاران، دبيران، و نيز درآمد صنعتگران          

خدماتي، بهترين مـعـيـار بـراي           -و توليدكنندگان كوچك و متوسط صنعتي     
هـاي آن، و         قضاوت درباره ماهيت رژيم واليت فقيه، مضمـونِ بـرنـامـه            

اجتماعي ضدمردميِ اين رژيم مستبد و فاسد اسـت.            -گيريِ اقتصادي   سمت
ساخـتـه       خردادماه، در گزارشي خاطرنشان     20ها، روزنامه اعتماد،      عالوه براين 

است، و سـهـمِ مـواد غـذايـي                 بود كه، هزينه خانوار از درآمد پيشي گرفته         
افـزايـش،      هاي روبـه    شود. باتوجه به هزينه  رفته از سبد خانوار حذف مي      رفته

گـردد.     تامينِ حداقلِ ضروريات تغديه و سالمت از سبدخانـوار حـذف مـي              
بود كه، فقر و فـالكـت           خردادماه، نيز گزارش داده     18همچنين روزنامه بهار،    

اسـت.     درصد رسـيـده        44عدد    در كشور افزايش يافته و شاخص فالكت به       
جهت نبود كه برخي كارشناسانِ اقتصادي هنگام برگـزاري انـتـخـابـات                 بي

صـراحـت تـاكـيـد           هاي كارشناسانه بـه     رياست جمهوري با برشمردن دليل    
هاي ساختاريِ    كردند: اقتصاد كشور زير تسلط بانك جهاني است و كاستي            مي

اند كه منافع طـبـقـه       اساسي دارد. انحصارهاي بسيار قدرتمندي شكل گرفته    
اند.   كنند و داراي قدرت سياسي و اقتصادي        هاي خاصي را نمايندگي مي      واليه

هايي خالي از فـايـده نـيـسـت.             براي درك بهتر اين موضوع، يادآوريِ نمونه      
چندي پيش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)            

سـازي و آزادسـازي         كرد: مطابق با سياست نظام مبني بر خصوصي            ، اعالم 
هاي بزرگ صنعـتـي ازجـملـه           هاي كشور و نيز طرح      اقتصادي، تمامي معدن  

نـوع        صنايع پوالد و پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. ايـن            
اندازيِ انحصارهاي قدرتمند و صاحب نـفـوذ در            ها در حقيقت چنگ     واگذاري

باره، و نيز موشكـافـي        هاي ملي است. دراين      حكومت، بر اقتصاد ملي و ثروت     
هايي، روزنامه اعتماد همراه با درج خبر خصوصي سازي از             در چنين واگذاري  

در شرايط تورمي و قدرت خريـد پـول          ” بود:     هاي جناحي، نوشته        قولِ رقيب 
است و بنابراين اگـر        هاي كشور ارزشي دو تا سه برابر پيدا كرده            ملي، دارايي 

صـورت     هـا و...) بـه            ها، زمين   ها، بانك   ها (معادن، كارخانه     قيمت اين دارايي  
نوعـي در        باشد، هر فردي كه به        قيمت قبلي ارزيابي شده     رسمي كماكان به    

يـي بـا ارزش         باشد، درآمد بادآورده    ها برنده شود و اقبال داشته         اين واگذاري 
 “درصد قيمت پرداختي پيدا خواهد كرد. 200تا  100

سـازمـان   ” داد:       مـاه، گـزارش          خبرگزاري ايلنا، در اواخر ارديـبـهـشـت       
ميلـيـارد ريـال        792هزار و     56سازي در فروردين ماه سال جاري         خصوصي

عبارت ديگر، كانون و انحصارهاي پـرقـدرت           به   “ سهم دولتي را واگذار كرد.     
 اند. اقتصادي با استفاده از رانت، اين سهام دولتي را تصاحب كرده

ها، بايد يادآور شد كه، آزاد سازيِ اقتـصـادي بـرپـايـه                 عالوه براين نمونه  
هـاي     المللي پول و بانك جهاني، هسته اصلي برنامه         هاي صندوق بين    فرمان

رژيم و دولت جديد است. فراموش نكنيم كه، هنگام برگـزاري انـتـخـابـات                 
يي را بـا نـام:       جمهوري، اتاق بازرگاني با اقدامي پرمعنا و معين، برنامه    رياست

، تهيه و منتشر ساخت كه در حقيقـت  “ بسته ويژه براي عبور از موانع اشتغال” 
خـردادمـاه،      8رهنمود اقتصادي به دولت آينده است. روزنامه دنياي اقتصاد،           

بار   امين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران اين          سي” داد:     دراين باره گزارش    
بررسي وضعيت اشتغال و بازار كار را در دستور كار قراردادند... [و] بسته ويـژه     
براي عبور از موانع اشتغال به دولت آينده پيشنهاد داد. بهبود بازار ارز، اصالح               

سازي دولت براي ايجاد اشتغـال          ها، زمينه   روند اجراي قانون هدفمندي يارانه    
هـا، اصـالح رونـد           ها و بنگاه    از سوي بخش خصوصي، اصالح رابطه بانك      

المللي و عـبـور از          هاي بين   ها، بهبود روند مواجهه با تحريم       سازي  خصوصي
تنگاهاي منابع طبيعي و زيست محيطي، هفت راهكاري بودند كه براي رفـع             

زايي دركشور اعالم شد. اعضاي هيات نمايندگان اتاق تـهـران               موانع اشتغال 
سمت مديريت كارآمـد را        نيز بهبود مديريت اقتصادي در كشور و حركت به          

 “كردند. اين مجموعه اضافه  عنوان راهكار هشتم به  به
هاي اقتصادي تفاوتي وجود نـدارد و          چنان كه پيداست، در محتوايِ برنامه     

هـاي     ها، و مديريت در ميان است. برنـامـه           ها، سليقه   صرفاً بحث تغيير روش   
فقيه، در محتوا و مضمون، ضدمردمي اسـت          اجتماعيِ رژيم واليت    -اقتصادي

گـيـريِ      و به ركود، نابوديِ بنيه توليدي، شكاف طبقاتي، فـقـر و شـكـل                 
است. درست بـا       انحصارهاي قدرتمند حكومتي با استفاده از رانت، منجر شده          

اسـت      هاي مختلف جمهوري اسالمي بوده      هايي در دولت    اجراي چنين برنامه  
گـيـريِ      است. برپـايـه سـمـت          كه كشور به لبه پرتگاه كنوني كشانده شده         

  فقيه است كه اقتصاد داللي رواج       اجتماعي ضدمردميِ رژيم واليت     -اقتصادي
هزارتومان به بخشِ     300ميليون و     2يافته و بنابر آمارهاي رسمي، هر دقيقه        

خصوص زحمتكشان شهر و         شود. مردم ما، به      غيرمولد اقتصاد ايران وارد مي    
 كنند. اند و برضد آن مبارزه كرده و مي ها در رويارويي روستا، با اين برنامه
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هاي مذهبي همـچـنـان        نقضِ حقوقِ اقليت  
هـاي     ادامه دارد: پايمال كردنِ حقوق اقليـت       

 هاي زندگي! مذهبي در همه عرصه
 

اعتنايي به حقوق مساوي ميـان هـمـه       تبعيض و بي  
هاي مـذهـبـي       شهروندان كشور، زندگي را براي اقليت     

است. از چند سال پيش بـه             دشوارتر از هميشه ساخته   
ميـهـنـان زرتشـتـي،            سو، نقض خشن حقوق هم        اين  

ارمني، آسوري، كليمي، اهل حق، بهايـي و پـيـروان             
يي از زندگي نيست كـه           تسنن را شاهديم. هيچ عرصه     

هـاي     پرست در آن بـر اقـلـيـت       انديشانِ كهنه  تاريك  
مذهبي كشور اجحاف نكنند. در روزهاي گذشته اوباش         
بسيجي و نيروهاي امنيتي و انتظامي اعمال فشـار بـر            

اند. توهين و تحـقـيـر      پيروانِ يارستان را شدت بخشيده   
هـاي     ميهنان در شهرهاي مختـلـف اسـتـان           اين هم 

كرمانشاه و همدان، نارضايتي مردم و واكنش اعتراضيِ        
است. يكي ديگر از        پيروان آيين يارستان را سبب شده       

ها، زورگويي سپاه پاسداران و نهادهاي امنـيـتـي            نمونه
فعال در امور اقتصادي درحق جامعه زرتشتيان كشـور          

، تارنماي خبري جامعـه زرتشـتـيـان،          ”امرداد“ماست.   
خردادماه، در گزارشي با اشاره به برخورد زورگـويـانـه           6

ميهنـان زرتشـتـي،        سپاه پاسداران نسبت به حقوق هم     
فرنشين (صدر) انجـمـن زرتشـتـيـان          ” ازجمله نوشت:    

هـاي   بها را قبول نداريم... زمين        تهران گفت مبلغ اجاره     
سال پيش ازسوي نماينـده       80قصرفيروزه... نزديك به       

وقت زرتشتيان در مجلس وقف جامعه زرتشتي شد. در           
هـا بـرگـزار         زمان جنگ سپاه مانوري را در اين زمين       

شد. انجمـن    كرد و از آن پس نيز درهمان جا ساكن        مي
وقت [انجمن وقت زرتشـتـيـان در دهـه شـصـت                  

دهـد كـه       سپاه تذكر مي    خورشيدي] درهمان زمان به      
اينجا زمين وقفي است [متعلق به زرتشتيـان اسـت]...                

هاي قصـر [فـيـروزه] وقـف              پذيرد كه زمين    سپاه مي 
هستند و بايد مستاجر باشد. موضوع اينجاست كه مبلغ          

شود بسياركم  ها پرداخت مي   اي كه بابت اين زمين      اجاره
 “است.

در يكـي   ” شود:     در بخش ديگر اين گزارش گفته مي      
هاي انجمن زرتشتيان تهران (دوره فعـالـيـت            از گردش 
شود كه چند بند، ازجمله       ها) قراردادي نوشته مي      انجمن

است...       انجمن درآن آمده    پرداخت پذيره ازسوي سپاه به    
ايم، يـك     گويد ما به شما پذيره داده  اكنون سپاه مي    هم

ها از آن ماست [يعني متعلق بـه سـپـاه         سو اين زمين 
پاسداران است] ما در انجمن زرتشتيان اين سـخـن را             

گوييم قراردادي كـه درآن زمـان           قبول نداريم. ما مي    

درواقع بايـد    “ شود.   شده... بايد ملغي       بسته  
تاكيد كنيم كه، قـراردادي كـه سـپـاه             

آن در حكم پـذيـره اشـاره           پاسداران به   
كند، زير فشار و با ارعاب از انـجـمـن           مي

شـده اسـت، و             وقت زرتشتيان گرفته  
اكنون وكالي انجمن زرتشتيان با ارائـه        

كنند و    هاي كافي برآن پافشاري مي      دليل
لغو اين پذيره را كه فاقد و جاهت قانوني         
است، خواستارند. سپاه پاسداران با استنـاد      
به قرارداد تحميـلـي خـود كـه هـيـچ               

كـنـد،      داني آن را تـايـيـد نـمـي            حقوق
هاي مـتـعـلـق بـه           است كه زمين    مدعي

زرتشتيان در تملك سپاه پاسداران اسـت.       
هايي هـمـواره       چنين زورگويي و اجحاف   

هاي مذهبـي در رژيـم          نسبت به اقليت  
شـود.     كار برده شده و مـي       فقيه به   واليت

ها، بايد بـه اعـمـال فشـار             عالوه براين 
هاي امنيتي طي چـنـدمـاه         هدفمند ارگان 

اخير نسبت به كليساهـا و مـركـزهـاي            
هـاي اخـيـر،        كرد. وزارت اطالعات، درهفته      ميهنان ارمني و آسوري اشاره        فرهنگي و مذهبي هم   

را    كرد و يكي از مسئوالن آن           كليساي گروهي از مسيحيان در تهران را با زور و تهديد تعطيل             
اسـت.     هاي گنابادي كماكان نگران كننده      بازداشت و روانه زندان كرد. همچنين وضعيت درويش        

دادگاه انقالب    خردادماه، به     6هاي گنابادي، در      تن از درويش    هاي منتشر شده، هفت       بنابر گزارش 
شد. هـدف از ايـن           عنوان   “ اخالل در نظم عمومي   ” اسالمي شيراز احضار شدند. اتهام اين افراد         

هاي گنابـادي اسـت. در         وجود آوردن جو هراس و وارد آوردن فشار بيشتر بر درويش    احضارها به 
است.     ميهنان اهل سنت نيز مشاهده شده       هاي اخير موردهايي از ناديده گرفته شدن حقوق هم          ماه

فقيه در امور فرهنگي و مذهبي آنان همچنـان     اعتراض پيروان اهل سنت به مداخله دفترهاي ولي       
 است.  طورجدي متشنج ساخته هايي چون سيستان و بلوچستان را به فضاي منطقه

هاي مذهبي بايد به اعمال فشار، بازداشت، اخراج از كار، و پيگرد              درخصوص نقض حقوق اقليت   
ها تن از شهروندان بهـايـي بـدون            هاي گذشته ده    كرد. در ماه     ميهنان بهايي نيز اشاره       امنيتي هم 

انـد. احضـار و          دليل تعلقات عقيدتي و مذهبي مورد آزار و اذيت قرار گرفته            هيچ علتي و صرفاً به    
گراهاي قشـري      تهديد، بازداشت و شكنجه و اخراج از كار، شيوه مرسوم و ضدانساني رفتار واپس             

 ميهنان بهايي است. برضد هم
هاي مذهبي كشـور جـدا نـيـسـت.              مبارزه با استبداد و ارتجاع، از دفاع از حقوق بديهي اقليت          

 ايرانيان با هر اعتقاد، مذهب، رنگ، و زباني، حقوق، منافع، زندگي، و آينده مشتركي دارند!
 

 هاي محروم جامعه سازيِ آموزش، و منافع توده خصوصي
هاي محروم جامـعـه    زيانِ تحصيالت فرزندان توده سازيِ آموزش، به   خصوصي

 است
ازسوي مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و ديگر متصديان امور نظام آموزشي، درچند هفـتـه                

هـاي     هاي خصوصي، در هـمـه سـطـح           سازيِ آموزش و گسترش مدرسه      اخير، درباره خصوصي  
 رسد. گوش مي هايي به تحصيلي، زمزمه

بطور حتم هرگونه افزايش شهريـه در آمـوزش و             ” داد:     خردادماه، گزارش     5خبرگزاري مهر،   
پرورش يا حتي موسسات آموزش عالي بدون مجوز و ابالغيه وزارتخانه [آمـوزش و پـرورش]                    

 “خالف قانون است.
خردادمـاه،    7ها، ازجمله روزنامه شرق در        شد كه بنابر گزارش روزنامه        اين سخنان درحالي بيان   

ميليون تومانـي دريـافـت         5تا    2هاي    هاي خصوصي زير نام: مدارسِ غيرانتفاعي، شهريه         مدرسه
يي از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، با گرفتن تاييديه  از بـرخـي                   كنند، و همچنين عده     مي

اند. دراين زمينه، خبرگزاري ايـلـنـا، اوايـل         هاي خصوصي روحانيون، درصدد گسترش اين مدرسه 
هاي عـلـمـيـه و        مشاور وزير آموزش و پرورش و دبير ستاد همكاري حوزه         ” بود:     خردادماه، نوشته 

مند شدن روحانيون در مدارس تحت عنوان مشاور مذهبي خـبـر داد.                 آموزش و پرورش از نظام    
االسالم ملكي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اين مطلب گفت، درتالش هستيم تـا                    حجت

انـدازي     مند كنيم... همچنين راه        استقرار روحانيون تحت عنوان مشاور مذهبي در مدارس را نظام         
 “آموزي را در دستور كار داريم. رشته تربيت مبلغ براي واحدهاي دانش

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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ــورِ  حضـــ
هـا و       طلبـه 

ــونِ  ــي روحــان
حكومتي در   
ــم   ــت ــس ــي س
ــيِ   ــوزشـ آمـ
ــه    كشــور، ب
وارد آوردن    

هـايـي     لطمه
ــه     ــدي ب ج

ــطــح و        س
ــت    ــي ــف ــي ك
تحـصـيـلـي     

آمـوزان    دانش
منجر شـده    

هـا و روحـانـيـونِ            ويژه آنكه، گروهي ازاين طلبه      است. به  
حكومتي، پس از گذشت مدت زمانـي از حضـورشـان در               

هاي مالي دولـت       ها در مقام مشاورِمذهبي، با حمايت       مدرسه
هـاي انـگـلـي، خـودشـان              احمدي نژاد و شماري از بنياد     

هـا،     اند. دراين گونه مدرسه    هاي خصوصي راه انداخته     مدرسه
 شود. هاي چند ميليوني نيز دريافت مي شهريه

يي تلويحي بـه ايـن      خردادماه، با اشاره    9خبرگزاري مهر،   
نـام     همه سال با آغـاز فصـل ثـبـت           ” مسئله، گزارش داد:     

هاي بسيار زيادي مبنـي بـر افـزايـش              آموزان گاليه   دانش
هاي مدارس غيرانتفاعي از سـوي والـديـن             رويه شهريه   بي
دسته مدارس [مدارس خصوصي]... هـمـواره        شود... اين   مي

ها درهرسال تحصـيـلـي هسـتـنـد.             درصدد افزايش شهريه  
هاي مدارس غيردولتي ديگر صـداي        رويه شهريه   افزايش بي 

 “است. نمايندگان مجلس را [هم] درآورده 
جالب اينجاست كه، خود وزارت آموزش و پرورش هم زير          

آمـوزان     نام دانـش  هاي مختلف از  در هنگام ثبت   نام و بهانه  
هـا    گيرد، چنان كه مبلغ اين پول       شان مي   هايي از والدين    پول

هـاي     گير پيدا كرده است، و خانـواده        هرساله افزايشي چشم  
هاي زحمتكشان و      طورِكلي خانواده   كارگري، كارمندي، و به   

شان به مـدرسـه بـا          محرومان جامعه را براي ورود فرزندان     
گزارش خبرگزاري مهر،     سازد. به    رو ساخته و مي     دشواري روبه 

نام و مديركل ارزيـابـي وزارت          دبير ستاد ثبت  ” خردادماه:     9
آموزان ابـتـدايـي       كرد والدين دانش    آموزش و پرورش اعالم     

آمـوزي بـه        پرداخت پول كتاب و بيمه دانـش        تنها مجاز به  
 5آمـوزان از         نـام دانـش      مدارس دولتي هستند. روند ثبت     

پرداخت پـول     است و والدين تنها مجاز به       خردادماه آغاز شده    
هزارتـومـان     3آموز    كتاب و بيمه هستند. حق بيمه هر دانش        

براي نمونه، درهمين گزارش، جـدول    “  نام است.  هنگام ثبت 
 -92هاي درسي ابتدايي براي سال تحصيـلـي            قيمت كتاب 

چاپ شده و در آن نوشته شده است كه، برآورد [خـوب                 93
هـاي     توجه كنيد: برآورد و نه قيمت نهايي] يك دوره كتاب           

ريال است. درخصـوص        75000درسي سال چهارم ابتدايي     
هـا،     سازيِ مـدرسـه     فقيه براي خصوصي    برنامه رژيم واليت  

خردادماه، جالب توجه و دربـردارنـده   9گزارش روزنامه شرق،    
هاي مهمي است. دراين گزارش، كه پيش از برگـزاري             نكته

انتخابات [ دوره يازدهم رياست جمهوري] انتشار يافته است،         
نگراني و نارضايتي عميق فرهنگيان شريف و مـتـعـهـد را              

در روزهـاي گـذشـتـه دربـاره            ” خوبي ديد. در گزارش روزنامه شرق آمده است:              توان به   مي ادامه  رويدادهاي ايران ...
هاي غيردولتي [غيرانتفاعي] از دو نفـر از ايـن          سازي در آموزش و پرورش و مدرسه  خصوصي

ها منتشر شد... حضور بخش خصـوصـي در              گيري كمابيش همساني در رسانه      نامزدها، موضع 
عدالتي آموزش منجرخواهد شـد زيـرا از            آموزش پيش از دانشگاه، بدون ترديد به افزايش بي        

هاي متوسط و پـايـيـن         كنند و گروه    هاي مرفه جامعه استفاده مي      مدارس خصوصي بيشتر گروه   
در اين گزارش سپـس بـا      “ شود.  برند و اين امر باعث نابرابري آموزشي... مي  اي نمي ازآن بهره 

ها و كيفيت پايين آموزش بسياري از اين          با افزايش شهريه  ” شود:     مي    صراحت و تاكيد يادآوري   
زير پـرسـش      ها، بيش از پيش به ها [مدارس خصوصي] و ... فلسفه وجودي اين مدرسه           مدرسه
 “است. رفته 

وسطايي و كهنه به نظام آموزشي كشور،         هاي قرون   سازيِ آموزش، و تحميل نظريه      خصوصي
هاي نو و مترقي در سـتـيـز اسـت.               فقيه است كه با انديشه      در سرشت و ماهيت رژيم واليت     

 هاي محروم جامعه است! زيان توده سازيِ آموزش به خصوصي
 
 

 !و برنامه دولت آينده ،داران اتاقِ بازرگاني، منافعِ كالن سرمايه
هـاي سـيـاسـي         و آرايش   داشتادامه    جمهوري  انتخابات رياست   تبليغاتيِكه كارزار     در حالي 
و مشاوره را با نامزدهـاي        ،شد، نمايندگان اتاق بازرگاني بيشترين مراوده، رايزني        تر مي   مشخص
دادهـاي سـيـاسـي و            . پيش از برگزاري انتخابات و درست در گرماگرم رخ           داشتندانتخابات  

جانبه اما كم سروصداي      هاي همه   هايي از تالش    هاي همگاني گزارش    ها، رسانه   آرايي جناح   صف
 انتشار دادند. ،اتاق بازرگاني در زمينه انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري

بيانيه انتخاباتي اتاق ايران منتشر شـد. ريـيـس       ” نوشت:  ،خردادماه 6 ،روزنامه دنياي اقتصاد 
هايي دربـاره نـحـوه          اي، به پرسش    اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در بيانيه         

داد و گفت، اعضـاي       مشورت دهي اعضاي اتاق به نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري پاسخ           
 ...اتاق ايران به منظور ارايه مشاوره اقتصادي براي تمام نامزدهاي انتخاباتي، آمـادگـي دارنـد                

عنوان مشاور اقتصادي نظام و كانون اقتصادي ايران، وظيفه خـود را ارايـه                 برحسب قانون، به  
تصـويـب هـيـات         اي اتاق در هفته گذشته به       ماده  22دانند. درهمين راستا، بيانيه        مي  ... نظرات

تدوين شده كـه بـه هـمـه            “ ارزيابي روند و برنامه عمل    ” نمايندگان رسيد و گزارش تفصيلي      
حال توسط مسئـوالن و اعضـاي اتـاق           آنچه تابه ... شود نامزدهاي رياست جمهوري ارايه مي 

هريك از نامزدهاي رياست جمهوري كه دربـاره           است، ارايه نظرات مشورتي به          صورت گرفته 
است كه از  وظيفه دلسوزان اقتصادي نيز اين    ... است    اند، بوده   مسايل اقتصادي كسب نظر كرده    

مـلـي در        اجماعيآمده براي طرح موارد اقتصادي بهره بگيرند و با حصول             هاي پيش   فرصت
 “تحول ساختار اقتصادي ايران كمك كنند.

در آستـانـه انـتـخـابـات            ،داران كشور   مثابه تشكلِ كالن سرمايه     به  ،همچنين اتاق بازرگاني  
سـازيِ     كه درآن بر خصوصي ،دولت جديد ارايه داد را به  “ راهكار”   8پيشنهادي شامل     يي  بسته

و    ،زدايـي     مربوط به تامين اجتماعي و قانون كار، مقررات        قوانينِبيشتر، اصالحِ قوانين ازجمله     
 است.  تاكيد شده ،ادامه اجرايِ آزادسازي اقتصادي

ريـزي     هاي استاني آن درخدمت بـرنـامـه         اتاق بازرگاني وشعبه  هاي    امكاناكنون نيز تمامي    
آينده نـيـز      يرانو مسئوالن اين نهاد در گزينش وزاست،  نامزدهاي نهايي انتخابات قرارگرفته     

هـاي فـعـال در عـرصـه              در گزينش و ارايه پيشنهاد براي وزارتخانه        خصوص  بهسهم دارند،   
 اقتصادي و بازرگاني و كار!

هاي انگلي و غيرمـولـد در آن            كه بخش   ،داري  تالش پرتب وتاب نمايندگانِ كالن سرمايه     
و اثرهاي بـحـران       پيامدهااست كه زحمتكشان ميهن ما        در جريان   درحالي    ،تسلط كامل دارند  

داران انـگـلـي را بـردوش              هاي ضدمردميِ همين سرمايه     اقتصادي ناشي از اجراي سياست    
 . رويند روبهجدي  يهاي با دشواري شان معيشتاداره و در  ،كشند مي

ـ    مرتـبـط    هاي  مسئلّهر تشكل و سنديكاليستي بخواهد در زمينه          ،حال  درعين زنـدگـي      اب
  هاي محروم دفـاع      منافع توده در آن از    و از     كندكارگران و زحمتكشان شهر و روستا ابراز نظر         

شـود.     اش متالشي مي    و زندگي خود و خانواده      گيرد،  مي  و شكنجه قرار    ر،كند، مورد پيگرد، آزا   
 ازمثال روشني   هاي رژيم،  چال گرفتارِ سياه سنديكايي  هاي    در عرصه كوشش  ها كارگر فعال      ده

 است. نكتهاين 
داران و دشمنِ حقوق و منافع همه زحمتكشان فكـري            فقيه حاميِ كالن سرمايه     رژيم واليت 

مـذهـبـي       يپوشش  زير  ،زور و سركوب  كارگيريِ    بهبا    ،و يدي كشور است. اين رژيم استبدادي       
 هاي متمول و غارتگران ثروت ملي است! منافع نوكيسه پشتوانِ فريبي، قصد عوام به
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به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت نظام با يكديگرحول ولي فقيه             
 9،      913(نـامـه مـردم         “  در برابر مشروعيت مردم  عمل مي كنند.        

 ).  1391بهمن
ما در ارزيابي مان از شرايط كشور در پيش از انتخابات و در حالي كه               
خامنه اي وجود هرگونه بحران و فشاري در جهت تغيير در وضـعـيـت               

برخالف مدعيات دروغ ولـي    ” كشور را انكار مي كرد، از جمله نوشتيم:       
فقيه رژيم، ايران در شرايطي بسيار بحراني به سمت انتخابات ريـاسـت             
جمهوري مي رود. ورشكستگي اقتصادي كه حاصل سـيـاسـت هـاي               
كالن تحميل شده از سوي رهبري رژيم است، در كنار فساد بي سابقه             
دستگاه دولتي، بي ارزشي ارز داخلي، سقوط توليد و ورشـكـسـتـگـي                
واحدهاي توليدي كشور، بيكاري ميليون ها، فقر و مـحـرومـيـت بـي                
سابقه، و ناهنجاري هاي دردناك اجتماعي، تنها نمايشگر بـخـشـي از              
فاجعه اي است كه از سوي رژيم ضد مردمي كنوني بـر مـيـهـن مـا             

 30،   921، شـمـاره       “ نامـه مـردم    ” [به نقل از     ..“  .تحميل شده است  
 ]1392ارديبهشت ماه 

ما همچنين اعالم كرديم كه، رژيم به هيچ وجه مايل نيست و اجازه             
هم نخواهد داد، تا نامزدي از دگر انديشان و اصالح طلبان واقـعـي در           
انتخابات شركت كند. ما در بررسي سخنان خامنه اي خطاب به اسحاق             

ارديبـشـهـت     16روز دوشنبه “ سحام نيوز”جهانگيري از جمله نوشتيم:  
ماه گزارشي منتشر كرد از ديدار اسحاق جهانگيري، از وزراي كابـيـنـه              
خاتمي، با خامنه اي كه اگر متن گفت و گو هاي اين ديدار را دقـيـق                  
گزارش داده باشد مي توان به روشني از مواضع رهبري رژيم در شرايط             
كنوني مطلع شد. بر اساس اين گزارش خامنه اي در گفت و گـو بـا                    

من با اصالح طلبان مشـكـلـي         ” جهانگيري از جمله به او گفته است:         
ندارم و از حضور آنان در انتخابات استقبال مي كنم، اما با فتنـه گـران           

را بوجود آوردند را نمي شـود   88مشكل دارم و كساني كه حوادث سال  
صالح         در چهارچوب نظام پذيرفت.    با ا از فتنه گران فاصله گرفته و 

 “  طلبان درون حكومت به انتخابات ورود كنيد.
با توجه به مجموعه خبري باال و همچنين سخناني كه خاتـمـي در               
هفته هاي اخير تلويحاً درباره عدم تمايل حاكميت براي شركت اصالح           
طلبان در انتخابات ابراز داشته است روشن است كه سران ارتجـاع بـا               
سبك و سنگين كردن شرايط كنوني، اوضاع بحراني كشور، فشارهـاي           
اقتصادي و تأثيرات جدي تحريم ها بر زندگي مردم عادي و همچنيـن             
دشواري هاي بين المللي به اين نتيجه رسيده اند كه هرگونه شـركـت              
مخالفان و دگرانديشان در عرصه انتخابات مي تواند همراه با خـطـرات             

نامـه  ” [به نقل از  “  جدي باشد كه نبايد به هيچ وجه آن را تحمل كرد...         
 ].1392ارديبهشت ماه  16، 920، شماره “مردم

آقاي خاتمي سپس در ارزيابي ديگري از وضعيت كشور اعالم كـرد             
كه سران رژيم به هيچ وجه آماده پذيرش شركت او و اصالح طلبان در              

اگر بنا باشد اصالح طلبان يـا        ” انتخابات نيستند. خاتمي از جمله گفت:         
افرادي از آنان را از رده خارج كنند هيچ حساب افكار عمومي و افـكـار                
جهاني را هم نمي كنند! آن چه مهم است اين است كه كساني را كـه           
نمي خواهند نيايند و من مطمئن هستم كه نمي خواهند ما بياييم. تـازه       
اگر از اين مرحله هم بگذريم حق نداريم بيش از آن چه مي خـواهـنـد                 

ارديبهشت مـاه   30، 921، شماره “ نامه مردم” [به نقل از     “  رأي بياوريم!  
1392.[ 

با رد صالحيت كسي مانند رفسنجاني، رژيم به روشني اعـالم كـرد              
كه برگزاري انتخابات را تنها در چارچوب برنامه ها و هدف هاي خـود               

كه از سـوي   -اجازه مي دهد، و اصالح طلبان، تنها با قبول قواعد بازي       
مي توانند در انتخابات شركت كنند. اخبـار           -ولي فقيه تعيين شده است    

رسيده همچنان حاكي از آن است كه، در پي برگزاري آخرين مـرحلـه             
هاي مناظره هاي تلويزيوني، سران رژيم، همراه با اعمال فشار، خـروج            

تنها نماينده مستقيم اصالح طلبان، يعني عارف، از صحنه انتخابات  و              
قبول روحاني از سوي اصالح طلبان را خواستار شدند. صـادر كـردن                

 ادامه  اعالميه كميته مركزي ...

بيانيه از سوي عارف براي اعالم انصراف از نامزدي انتخابات، در حالـي كـه در                  
مناظره تلويزيوني اعالم كرده بود كه اهل از ميدان خـارج شـدن نـيـسـت، و                     
همچنين آشكار شدن فشار از سوي خاتمي، رفسنجاني، و ديگر سـران اصـالح                
طلبان بر عارف براي كنار كشيدن از انتخابات، به خودي خود گوياي اين عرصـه               
است. نكته توجه برانگيز اينجاست كه، آقاي خاتمي و سران اصالح طلبان، ضمن              

قبول راي دادن به حسن روحاني بر اين واقعيت نيز آگاه بودند كه حسن روحانـي                 
خودش را جزو اصالح طلبان نمي داند. آقاي خاتمي در پرونده (فايل) ويديـويـي                  
اي كه در صفحه فيس بوك ستاد خبري حسن روحاني منتشر شد، از جمله گفتـه   

داند، اما    با اينكه آقاي روحاني خودش را متعلق به اردوي اصالح طلبان نمي           ” بود:   
ديديد چه خوب مسئله مطرح كرد و اميد ايجاد كرد. آقاي عارف هم سنگ تمـام                 

شد كـه     گذاشت. حتي در زبان و سخن ديگران نيز مواضع اصالح طلبانه ديده مي             
 “مواضع مورد نظر مردم است.

دمـوكـراتـيـك تـريـن         ” ، كه رفسنجاني آن را       “ سالم انتخابات ” اين برگزاري   
يعني برگزاري انتخابات بدون دخالت هاي آشكار سپاه    -اعالم كرد   “  انتخابات دنيا 

همچنين پايمال نشدن خشن رأي مردم، تنها در شرايطـي            –و نيروهاي انتظامي    
امكان پذير شد كه سطح توقع هاي مردم، جنبش مردمي، و نيـروهـاي اصـالح                 

مورد قبول ولي فقيه تنزل داده شـد.    “  معتدل” طلب به تن در دادن به يك نامزد    
در واقع بايد گفت كه ولي فقيه رژيم، با مهندسي انتخابات، تـوانسـت حـداكـثـر            
استفاده را از اصالح طلبان و رأي آنان بكند بي آنكه در برابر خواست آنان عقـب                 
نشيني اي جدي انجام دهد. ارزيابي خاتمي از وابستگي نداشتـن روحـانـي بـه                   

سـال     16اصالح طلبان درست است.  حسن روحاني كسي است كه به مـدت                 
بوده است. و حتـي پـس از           “  شوراي امنيت ملي  ” نماينده علي خامنه اي و دبير       

نقش خود را به عنوان نماينده رهبر در ايـن شـورا                88كودتاي انتخاباتي خرداد    
 حفظ كرده است.

ميليوني مردم به حسن روحاني، كه اصالح طلبان از او اعالم حمايـت               18رأي  
كردند، در حقيقت نشانگر خواست مردم براي تغيير وضعيت كنوني، و در عـيـن                
حال، خارج شدن از بن بستي است كه، هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي                

سال سـيـاسـت        8اجتماعي جامعه ما را در بر گرفته است، و همچنين به دليل             -
هاي فاجعه بار دولت محمود احمدي نژاد و گزينش هاي كالن اعـالم شـده از                  
سوي ولي فقيه رژيم است. فشار هاي كمرشكن اقتصادي، به خصوص تـحـريـم            
هاي كشورهاي غربي و تأثيرهاي مخرب آن و ديگر سياست هـاي اقـتـصـادي               

آنچنان وضعيت دهشتـنـاك و       “  هدفمند كردن يارانه ها   ” رژيم، از جمله سياست     
اسف باري را در ميهن ما پديد آورده اند كه مردم به هر روزنه يي براي رهايي از       

 آن روي مي آورند.
حسن روحاني، در پيامي كه پس از پيروزي در انتخابات بـراي مـردم ايـران              

رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقليد، روحانيت معزز و     ” فرستاد، ضمن تشكر از     
“ استادان فرهيخته كشور كه با درايت و شجاعت روح اميد را در مردم دميـدنـد...                  

قول داد كه ايران را به سمت اعتدال، و بحران زدايي در عرصه بين المللي خواهد            
آور آرامش و      گمان اين حضور عزتمند در صحنه سياسي، پيام         بي” برد. به گفته او      

ثبات و اميد در عرصه اقتصاد نيز خواهد بود و چشمه خروشان همت كـارگـران،                 
كشاورزان و كارآفرينان، موج حركت و بركت را در توليد و اشتغال به راه خـواهـد                 

  10ادامه  در صفحه 
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 شود.   زحمتكشان است، اينك آشكار مي
ماه، به نقل از غضنفري، وزير صنعـت،          فروردين  21خبرگزاري مهر،   

هاي اخير بر سر تـعـيـيـن           معدن و تجارت، در سخناني كه به مناقشه       
هم اكنون نزديك به    ” شد، گفت:      هاي جديد خودروها مربوط مي      قيمت

قطعه ساز در كشور مشغول بـه        1200بنگاه خودروسازي بزرگ و       39
فعاليت هستند. اين دو بخش صنعت از يك ميليون و يك صد تا يـك    

هزار نيروي كار را در خود جاي داده كه بخش خـدمـات               200ميليون  
طورِرسـمـي    قبل از اينكه دولت آمريكا به“  فروش مستثني از آن است.     

تحريم صنايع خودروسازي را اعالم كند، بحث و جدل در باره تعيـيـن              
هاي مسئول در جريان بـود و           هاي جديد خودرو در سطح مقام       قيمت

داد كه بحران در صنـايـع خـودروسـازي از               همين موضوع نشان مي   
هاي رسمي را فراگرفته بوده است، و بـا در              ها قبل گريبان مقام     مدت

نظر گرفتن چنين وضعيتي بايد احتمال داد كه تحريم جـديـد دولـت               
آمريكا اتفاقا قرار است بر بستر وضعيت بحراني موجود در صـنـعـت                

نـقـل از      ماه، به ارديبهشت 7اجرا درآيد.  دنياي اقتصاد،         خودروسازي به 
غضنفري، وزير صنعت و تجارت، همراه با هشدار به شوراي رقابت كه            

اگـر  ” هاي خودرو است، نـوشـت:        گير براي تعيين قيمت     مرجع تصميم 
خواهند با لشكر بيكاران مواجه شوند، نگراني اين وزارتخانه را از               نمي

دنياي اقتـصـاد در ادامـه         “  وضع موجود صنعت خودرو جدي بگيرند.      
حال در   ” مطلب و با اشاره به شرايط بحراني خودروسازان، مي نويسد:            

شرايطي قرار داريم كه شوراي رقابت با توجه به اخـتـيـارات رئـيـس                 
زند و امروز و فـردا كـردن           ها مي   جمهور حرف اول را در تعيين قيمت      

اين شورا در ابالغ دستورالعمل قيمت گذاري، فـعـالـيـت زنـجـيـره                  
خودروسازي كشور را با اخالل مواجه كـرده اسـت. در ايـن بـيـن                     
مسئوالن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اكنون با خودروسازان          

صدا شده و كاهش قيـمـت هـا را عـامـل                  و قطعه سازان كشور هم    
 “ورشكستگي صنعت خودرو كشور مي خواند.

هاي آن، به دلـيـل         آيا  بروزِ بحران در صنعت خودروسازي و ريشه        
هاي ديـگـر در آن          هاي اقتصادي بوده است و يا عامل        اعمال تحريم 

بايد ديد وضعيت   ” گويد:     دخيل بوده است؟ غضنفري در اين ارتباط مي       
نرخ ارز به چه ميزان بر روي صنعت خودروسازي كشور تاثير گزار بوده          

هزار ميليـارد     25،  90است. ميزان فروش صنعت خودروسازي در سال         
ميليارد دالر جـذب     5,5براي فروش  90تومان بود حال آنكه در سال  

از ارز ارزان استفاده شد، مـي تـوان            90شد. با توجه به اينكه در سال         
گفت كه در اين سال شش هزار ميليارد تـومـان ارز ارزان تـوسـط                   
خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بياني ديگر صنعت خـودرو             

با ارز ارزان فعال بود. ... بدهـي خـودروسـازان پـس از                       90در سال   
سازان از دو تا سه ماه به هفت ماه رسـيـد و                تغييرات نرخ ارز به قطعه    

توليد شروع به كاهش كرد، به نحوي كه در مهر ماه سال گـذشـتـه                 
درصدي توليد خودرو را شاهد بوديم و آنها نتوانستند ميزان            40كاهش  

ارز مورد نياز خود را در مقايسـه بـا سـال قـبـل از آن تـامـيـن                           
 ).92ماه  فروردين 21خبرگزاري مهر، “( كنند

سخنان غضنفري به خوبي نشان مي دهد كه صنعتي كه قـاعـدتـًا               
بايست از مركزهاي كليديِ اقتصاد و داراي پتانسيل بااليي بـراي              مي

اي باشد كه از فروش خودرو به ديگـر كشـورهـا حـاصـل                   ارز آوري 
شود، بعد از چندين دهه فعاليت هنوز به دالرهاي نفتـي وابسـتـه                 مي

الـديـن،    ماه، سخنان جواد نجـم      فروردين  10است.  خبرگزاري تسنيم،      
مدير عامل ايران خودرو، را انتشار داده كه نظرهايي كامال متفاوت را              

سال گذشته صنعت خودروي كشـور دچـار     ” گويد:    كند. او مي     بيان مي 
ها بود اما ايـن       مشكالت متعددي شد كه بخشي از آن ناشي از تحريم         

ديده شويم و بتوانيم خودكفاتر به فعاليت خود ادامه           وضع باعث شد آب   
پس از بيست و سه سال شركت پـژوي         ” و در ادامه مي گويد:       “  دهيم. 

ها ارتباط خود را با ايران خودرو قطع كرد ولـي      فرانسه به علت تحريم   
ما توانستيم بدون كمك اين شركت، به فعاليت خود ادامه دهـيـم و                

هزار دستگاه خودرو تولـيـد    450نخستين بار بدون كمك پژو، بيش از  
 “ شد.

دو مصاحبه باال، در فاصله دو هفته انجام گرفته است. يـك مـقـام                
كـنـد      دهد و ديگري ادعا مي مسئول از بحران و كاهش توليد خبر مي    

دهد كه بـحـران       تر شوند. همين امر نشان مي      “ خودكفا” اند    كه توانسته 

هاي چپاولگرانه حاكم بر آن بوده است،         در صنايع خودروسازي كه نتيجه سياست     
الدين،   گويي كرده است. در رابطه با سخنان نجم          هاي مسئول را دچار تناقض      مقام

هاي حميد رضا طاهباز توكلي، دبير انجمن مراكـز           مدير عامل ايران خودرو، گفته    
در سي سـال    ” گويد:     تحقيق و توسعه صنعت، معدن و تجارت، جالب است. او مي           

گذشته، صنعت كشور تنها ماشين خريده است و هيچ گـاه بـه فـكـر واردات                     
تكنولوژي نبوده است. اين در حالي است كه برخي از خودروهاي كشور به معناي           

مند شدند و اگر سمند روند آغازين خود را ادامـه               واقعي از تحقيق و توسعه بهره     
خـبـرگـزاري    ) “ مي داد، هم اكنون ايران بايد نسل سوم سمند را توليد مي كـرد      

 ماه). فروردين 20مهر،
دهند كه صنايع خودروسـازي       هاي باال به خوبي نشان مي       ديگر، گفته     عبارت  به
هاي حاكم بر ايـن       توانست مرحله خودكفايي را طي كند، اما سياست         آساني مي   به

صنعت در جهتي بوده است كه منافع جرياني خاص را تامين مي كند و حـاصـل                 
 ست. آن هم وضعيت كنوني

ماه، امير آبادي، نماينده قم در مجلس،         فروردين  21به گزارش خبرگزاري مهر،     
مهاجرت بسياري از طراحان و مهندسان داخـلـي بـه             ” نيز در اين ارتباط گفت:       

ها و كارخانجات خودروسازي خارجي ناشي از بي كفايتـي خـودروسـازان                شركت
كرد وضعيت      توان كتمان   بنابراين آن چيزي كه هم اكنون نمي      “  داخلي مي باشد.   

هاي ضد ملي است كه به لبه پرتگاه رسيده اسـت،              خودروسازي بر بستر سياست   
هـاي    ها محلي امن براي چپاول      در حالي كه اين صنعت در طول تمامي اين سال         

كند كـه:      نجومي بوده است. امير آبادي در همين ارتباط اين موضوع را افشا مي             
هـزار     600هاي خودروسازي در ايام نوسانات قيمت خودرو با فـروش              شركت” 

هزار ميليارد تومان به جيب زدند و اين پول بـه جـيـب دالالن                  3خودرو حدود   
پور مختار، رئيس كميسيون اصل نود مجلس، در مناظره با نجفي منـش،             “  رفت. 

كجاي قانون و مـنـطـق        ” سازان، نيز مي گويد:  عضو هيات مديره انجمن قطعه 
اعالم شده است كه خودروسازان از سود حاصل از فروش خودرو بروند، بـانـك                
بخرند يا ساختمان سازي بكنند؟ اين موضوع در تحقيقات مجلس مشخص شده            

 6خبرآنالين،   “( اند هاي خصوصي كرده  است كه خودروسازان اقدام به خريد بانك      
ماه، به وضعيت ارزي خودروسـازي   فروردين 26ماه ). روزنامه خراسان،      ارديبهشت

شود پس از تحقيقات انجام شده توسط يـكـي از      گفته مي” نويسد:  پرداخته و مي 
هـاي بـزرگ        نهادهاي مسئول، مشخص شده وضعيت ذخايـر ارزي شـركـت        

هاي اخير مناسب بوده و درآمد آنها از راه صـادرات               خودروسازي كشور طي ماه   
قطعه و خودرو به كشورهاي منطقه و نيز تدابير انجام شده توسط آنها باعث شده               
حجم مناسبي از ارز در اختيارشان باشد. اين نهاد مسئـول در عـيـن حـال از                       
بزرگنمايي برخي مشكالت به خاطر نوسانات ارزي توسـط ايـن خـودروسـازان                

اما “  گاليه كرده و آن را عوامل موثر در گراني خودرو در بازار كشور دانسته است.           
ماه، است كه از قول طاهر شبيري، دبير          خرداد  12جالب تر از همه گزارش ايسنا،       

بر اساس اطالعات منـتـشـر       ” سنديكاي توليد كنندگان كاغذ و مقوا، مي نويسد:          
تر يكي از خودروسازان، شهرداري، يكي از          هاي قبل   شده در سال گذشته و سال     

هاي دولتي و غير دولتي       ها و سازمان    شركت هاي لوازم خانگي و برخي از شركت       
 “ هاي مختلف اقدام به واردات كاغذ كردند. به بهانه

ها كوششي براي خودكفا شـدن ايـن            خودروسازان نه تنها طي همه اين سال      
اند، بلكه براي باال بردن سودهاي حاصل از چپاول دست بـه               صنعت انجام نداده  

اند كه هيچ ارتباطي با صنعت خودروسازي نداشته است. بر اسـاس               هايي زده   اقدام
 كدام معيار اقتصادي خودروسازان بايد كاغذ وارد بكنند؟

پايكوبي قطعات چيـنـي   ”يي با عنوان:  ماه، در مقاله ارديبهشت 15روزنامه بهار،  
دو سال پيش بـود،     “  نويسد:   ، در ارتباط با اين موضوع مي      “ در خطوط توليد ايراني   

هاي خودرو، قطعاتي به نمايش درآمد كه ساخـت           در نمايشگاه قطعات و مجموعه    
داخل نبودند اما روي بسته بندي آنها توليد ايران درج شده بود. ... حدود دو سال                    
از آن روزها گذشته است و اكنون تب و تاب گراني خودروها، پاي اسـتـفـاده از                   
قطعات چيني در خطوط توليد خودروسازان را به ميان كشيده است، قـطـعـاتـي                 
وارداتي كه با گراني ارز، صرفه خود را از دست داده اند و هزينه هاي توليد را بـه                   

بهار در ادامه به نقل از شريف حسيني، عضو هيئت رئيسه           “  شدت باال كشيده اند.    
در تحقيق و تفحص از خودروسازان بـايـد     “  مجلس، در همين ارتباط  مي گويد:       

اند و به عنوان تولـيـد         سراغ مقصران و اشخاصي كه سودهاي كالن به جيب زده         
او در ادامه اضافه مي كـنـد:   “  اند، برويم.  كننده با خودروسازان قرارداد منعقد كرده   

تومان بود، براي خودرو سازان وارد كردن قطعات از            1226زماني كه قيمت ارز     ” 
چين و استفاده از قطعاتي كه در قبال قيمت پايين، كيفيت چنداني نداشتنـد، بـه        
صرفه تر بود و همين امر باعث شد به جاي سفارش قطعات بـه خـودروسـازان         

 “ايراني، قطعات چيني وارد خطوط توليد شد.
هاي مرسوم، جرياني كه قاعدتا بايد وابسته به          مافياي خودروسازان با بندوبست   

 11ادامه  در صفحه 

 ادامه  بحران در صنايع خودرو سازي...
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طــورِكــامــل    بــه
انـد.    ضعيف كرده 

ــت در     ــي وضــع
كشورهاي جهان  
ســـــوم و       
كشــــورهــــاي 

تـوسـعـه       درحال
حتي از اين هـم     
بدتر اسـت. بـه       
     دليل عمـلـكـرد

هـاي     حكومـت 
كـه    -ديكتاتوري

در طول چـنـد      
 -اند  هاي امپرياليستي ترويج و محافظت شده       عمده از سوي دولت     طورِ  دهه به 

و       تواناييِ مردم در به چالش كشاندن ماهيت ناعادالنه نظـام اقـتـصـادي              
هاي وحشيانه سياسي و اجتماعي، به شدت مـحـدود             رويكرد آن به سيستم   

شده است.   نماينده حزب در بخشي ديگر از تحليلش، شرايط حـاكـم بـر               
ايران در زير سيطره رژيم واليت فقيه را بررسي كرد، و يادآور شد: رژيم كـه       
از خشم عميق و گسترده مردم آگاه است، با توسل به ابزارِ سركوب، سـعـي                

تر كردن عمر حاكميت خود دارد. چهار سال پـس از كـودتـاي                   در طوالني 
]، كه در آن رژيم آشكارا به جعل نتيجـه انـتـخـابـات        1388انتخاباتي[سال  

رياست جمهوري دست زد، ما به زمان برگزاري انتخابات ديگري نـزديـك              
شويم. رژيم در حال حاضر تمامي نامزدهايي را كه زير كنترل آن نيستند                مي

اش حمايت نمي كنند، رد صالحيت كرده اسـت.            هاي كليدي   و يا از سياست   
حزب توده ايران در ابتداي اين ماه[خردادماه] اعالم كرد كه، در اين شرايـط                
[مهندسيِ انتخابات]، اعتراض گسترده مردم به سيستم حكومتي مـوجـود و          

هاي غيرمنطقي و ويرانگر رژيم تئوكراتيك و طرفداران آن، تـنـهـا                سياست
 پذير خواهد بود.    موضع توجيه

ميالدي ] ايران، كـه        1979[  1357هنوز سه دهه پس از شكست انقالب        
هاي مردم در زمينه حقوق بشر، حقوق دموكراتيك، و            شعارهاي آن خواست  

شود. ساخـتـار       عدالت اجتماعي بود، ايران از سوي ديكتاتوري فاسد اداره مي         
اي نظامي و تئوكراتيك وحشيانه تغيير ماهيت         قدرت در كشور به ديكتاتوري    

داده است. اين رژيم تئوكراتيك، در ارائه هر گونه راه حل مناسب و درخـور                 
اش را بـه      هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي كشور ناتواني        براي حل مشكل  

هاي اقتصادي نوليبرالي رژيم در مسيـر اجـرايِ            اثبات رسانده است. سياست    
المللي پول و بانـك جـهـانـي        هاي پيچيده شده از سوي صندوق بين   نسخه

هـاي     ها از كاالهاي اساسي و خدمات، از جملـه حـامـل              است. حذف يارانه   
كـنـنـد بـا          ويژه آناني را كه در شهرها زندگي مـي          انرژي، مردم عادي و به    

ها محكوم كـرده       هاي شديد اقتصادي درگير و به كلنجار رفتن با آن           مشكل
هاي اقتصاد گسـتـرش        طورِپيوسته به همه عرصه     است. خصوصي سازي به    

هايي از صنعت نفت نيز به بـخـش      يافته است، و در حال حاضر حتي بخش   
هاي اقـتـصـادي       هاي برآمده از اين سياست اند. نتيجه    خصوصي واگذار شده  

 اند.   بار بوده رژيم فاجعه
، در كنگره ششم حزب بـه       1391ماه    برنامه حزب توده ايران، كه در بهمن      

تصويب رسيد، تنها جايگزين مناسب براي مردم ما در شرايط فعلـي را بـه                 
كند. ما اهميت مبارزه با ديكتاتوري مذهبي رژيم حاكـم             وضوح مشخص مي  

در كشور را در قلبِ مبارزه برضد امپرياليسم و خطر جنگ، و حـركـت بـه                   
ايم. ما مرحله دموكراتيك ملي را در حكـم            سوي جايگزيني مترقي، قرار داده    

وجود آوردن تغييـر   مان در مسير به منظور پيشبرد مبارزه شرطي حياتي به  پيش
ايم. اين مرحله براي حفظ صلح و گذار به سـوي              به سود مردم، تعريف كرده    

تواند فراهم كند. مـا بـر ايـن              هاي الزم را مي     سوسياليسم، فرصت و شرط   
باوريم كه، در اين فرايند، مبارزه در راه عدالت اجتمـاعـي و دمـوكـراسـي                   
) آينده بـراي طـبـقـه                    (آلترناتيوِ پيشرفته در هر مرحله  گذارِ آن، بر جايگزينِ
كارگر ايران تاثيري زرف خواهد داشت و به آن شكل خواهد داد... تاريخ بـه                  

دهد هنگامي كه صداي اعـتـراض و قـدرت               ها نشان مي    خون آلوده توده  
المللي با مبارزه مردم و نيروهاي انقالبي هر خلقي درآمـيـزد،              همبستگي بين 
سـازد، مـارش        گشايد، پرچم صلح را برافراشته تر مي ها را مي درهاي زندان 

ريـز     هـاي خـون       افكند، تيغ   جويانه زحمتكشان قدرتمندتر طنين مي      مبارزه
شوند، و مبارزه آناني كه در راه آزادي، استقالل، و عـدالـت                جالدان كُند مي  

 گردد!   تر مي كام ورزند به اجتماعي تالش مي
سخنراني نماينده حزب ما با استقبال نمايندگان شركت كننده در اجـالس            

هايي از     هاي اجالس امسال، حضور نماينده      رو شد. يكي ديگر از ويژگي        روبه
هاي كمونيست كشورهايي مانـنـد:        حزب

كوبا، ويتنام، و كشـورهـايـي بـود كـه             

شركت هيئت نمايندگي حزب توده 
 ايران در بيست و دومين سمينار 
 بين المللي كمونيستي بلژيك

ميزبانيِ حزب كارگر بلژيـك،       المللي كمونيستي، به    ودومين سمينار بين      بيست
 -“ واور” )، در شهرك      2013ژوئن    2مه تا     31خرداد ماه (     12تا    10درروزهاي

المللي كه هرسـالـه       برگزار شد. در اين اجالس بين        -واقع در درحومه بروكسل   
 52هاي كارگري از    هاي كمونيستي  وسازمان شود، نمايندگان حزب برگزار مي 

حزب و سازمان كارگري ديگر  كه نتوانسته بودنـد   20كشور شركت داشتند، و     
در سمينار حضور يابند، با فرستادن پيام، حمايت از برگزاريِ اين سـمـيـنـار و                

 شان با آن را اعالم كردند. همبستگي
هاي جنگ طلبانه، مداخله گرانه، و ضد دمكراتيكي كـه             با توجه به سياست   
هاي نظامي، اقتصادي، سياسي، و اجتماعي در پهنه جهان           هم اكنون در عرصه   

شوند، و همچنين وجـود بـحـران           كار گرفته مي    از سوي امپرياليسم جهاني به    
رو است، مـوضـوعِ        داري جهاني با آن روبه      اي كه سرمايه    گسترده وهمه جانبه  

بحرانِ جهاني كاپيتاليسم و هجومش به حـقـوق          ”  گوهاي اين سمينار      و  گفت
هاي اجتماعي، و استراتژي و چگونگيِ واكنش در رويارويي           دمكراتيك وآزادي 

بود. هيئت نمايندگي حزب توده ايران، با دعوت رسمي رهبري حـزب              “  با آن 
كارگر بلژيك در اين اجالس پراهميت شركت كرد. رهبر حزب كارگر بلژيـك،            

هـاي     پس از خوش آمد گفتن به نمايندگان شركت كننده در سمينار، سياست           
جويانه امپرياليسم جهاني درخاورميانه و كشورهاي افريقايـي          گر و مداخله    ويران

بـه   “ اتـحـاديـه اروپـا      “را تجزيه وتحليل كرد، و سپس به تشريـح يـورش              
ها سال مـبـارزه اجـتـمـاعـي          دستاوردهايي كه مردم اين كشورها در طول ده       

اي   هاي اجتماعي   حقوق اقتصادي و آزادي   ” دست آورده اند پرداخت، و افزود:          به
شمار خـود      هاي بي   كه مردم اين كشورها[كشورهاي اروپايي] در نتيجه مبارزه         

اند: مسـتـمـري        اند، مانند: حقوق امنيت اجتماعي كه از آن جمله           دست آورده   به
ها، در     دوره بيكاري، حق بازنشستگي، دسترسيِ همگاني به بهداشت وجز اين         

حال پايمال شدن است، و قوانين  و شرايط كاري هرچه بيشتر سـخـت مـي                  
هـاي     شوند و كارگران بيشتري از كـارگـاه      هاي توليدي بسته مي     شوند، كارگاه 

شكل گروهي اخراج مي گردند، حق اعتصاب واعتراض به شـرايـط              توليدي به 
داري اروپا مشغول به گـذرانـدن      هاي سرمايه   شود، و دولت    كاري محدودتر مي  

هايي سـنـگـيـن        ها، كارگران اعتصابي بايد جريمه      اند كه به موجب آن      قوانيني
 “بپردازند.

پس از پايان سخنراني رهبر حزب كارگر بلژيك، كارِ رسمي اجـالس آغـاز               
اي مشخص، نمايندگان شركت كننده در        روز، در زمان بندي     3شد، و در طول     

شان دربـاره وضـعـيـت             هاي  ها و سازمان    هاي حزب   اجالس، نظرها و ديدگاه   
 كنوني مبارزات مردم كشورشان را مطرح كردند.

با نظرداشت شرايط حساسي كه هم اكنـون در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه                      
هاي آتش جنگ و ويـرانـي در            سبب باال گرفتن شعله     حكمفرماست، و نيز به   

اي در ايـن         توانست از اهميت ويـژه  هاي حزب توده ايران مي منطقه، ديدگاه 
زمينه برخوردار باشد،  بنابراين سخنرانيِ نماينده حزب ما جـزوِ نـخـسـتـيـن                  

المللي بود. نماينده حزب توده ايـران در             هاي اين اجالس مهم بين      سخنراني
ابتداي سخنان خود از دعوت حزب كارگر بلژيك براي شركت حزب ما در اين              

گاه در بررسيِ شرايط پـيـچـيـده مـبـارزه               المللي تشكر كرد، و آن      سمينار بين 
سـويـه      مان، كه در معرضِ هجـوم هـمـه           زحمتكشان و ديگر قشرهاي مردم    

منظور انتقال بار بحران به دوش آنـان قـرار دارنـد،                داري به   هاي سرمايه   نهاد
هاي ارتجاعـي     هاي محفل   مان از تالش    تحليل جامعي ارائه كرد. نماينده حزب      

ها و حقوق دموكراتيك، و سعـي در           گري، هجوم به آزادي     به گسترش نظامي  
هاي يك قرن اخير جنبشِ كارگري در سراسر          گيريِ دستاوردهاي مبارزه    بازپس

داري از كنترل انـحـصـاري خـود          جهان سخن راند، و از جمله گفت: سرمايه       
وجـود     هاي به   ها براي گمراه كردن كارگران و زحمتكشان درباره علت          بررسانه

آمدن بحران سيستماتيك، و توجيه كاهش خدمات عمومي ضروري و دسـت             
گري و راه انداختن جـنـگ         زدن به خصوصي سازي در مقياس انبوه، از نظامي        

يـابـي در           سال گذشته، آزادي بيان، حق سازمان       10گيرد. در طول       بهره مي 
هاي مستقل و يا تأسـيـس         هاي كارگري مستقل، امكان انتشار روزنامه       اتحاديه
انـد. ايـن         شدت مـحـدود شـده        تلويزيوني مترقي، به    -هاي راديويي   ايستگاه
ها   ها از طريق دادگاه     كننده، و به اجرا گذاشتن آن       هاي مستبدانه و محدود     قانون

 9ادامه  در صفحه و با بازوي بسيج، نيروهاي انتظامي، و سرويس هاي امنيتي، دمـوكـراسـي را                
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 ها را در دست دارند. ها قدرت دولتي در آن كمونيست
بحرانِ جهاني كاپيتاليسم و هجومش به حقوق دمكراتيك        ”  موضوع سمينار، يعني:     

، بـه    “ هاي اجتماعي، و استراتژي و چگونگيِ واكنش در رويـارويـي بـا آن                  وآزادي
كرد تا با در نظـر گـرفـتـن             هاي شركت كننده در اجالس كمك مي        نمايندگان حزب 

يـي از       شان را ارائه دهند، با عـده        هاي حزب   ها وتجربه   شرايط و نوع حكومت، برنامه    
درطـول   گوهاي دو جانبه و چند جانبه داشـت.          و  هاي كمونيست گفت    نمايندگان حزب 

هـا     زمان اين اجالس، هيئت نمايندگي حزب توده ايران با نمايندگان ديـگـر حـزب               
هاي منطقه مانند: تركيه، لبنان، فـلـسـطـيـن،              ها و حزب    ويژه سازمان   به  -ها  وسازمان

جانبه داشت، و پيرامون رونـد        گوهايي دوجانبه و چند     و  گفت  -قبرس، تونس، و الجزاير   
هايي متناقض، كه هم اكنون در كشورهاي ايـن            هاي سريع، بغرنج، و از جهت       تحول

هاي موسوم    هايي همچون: جنبش     رايزني پرداختند. موضوع     منطقه در جريان است، به      
هـاي     در برخي كشورهاي شمال آفريقا، ضرورت همبستگي با خـلـق           “ بهارِعربي” به  

هاي مستقيم امپـريـالـيـسـم و            شان با مداخله    شان، ميارزه   هاي برحق   مبارز و خواست  
اش مانند دولت تركيه و همچنين نقش پررنگ، مستقيم، و شـديـداٌ                 متحدان ناتويي 

گو با رفقاي نـمـايـنـده           و  ارتجاعي كشورهايي مانندعربستان سعودي و قطر، در گفت       
يي  گوها به پيشنهاد نوشتن قطعنامه  و  هاي كمونيست منطقه مطرح شد. اين گفت         حزب

انجاميد، كه از آن استقبال شد و همه نمايندگان بـا  “  قطعنامه درباره سوريه”با عنوان:  
كنـيـم     ما تصريح مي  ” آن موافقت كردند. در بخشي از اين قطعنامه چنين آمده است:              

هاي ماجراجويانه امپرياليسم به منظور تحكيم  هژموني خود بر خاورميانه،             كه، فعاليت 
علت اصليِ مناقشه و جنگ در اين منطقه است. ما از حق مسلم مردم سوريه بـراي                   

هـاي     كنيم، مردمي كه از هجوم ويـرانـگـر وحـملـه              تعيين سرنوشتش پشتيباني مي   
رفيق الجزايري معتقد بود كـه،        “ اند.   تروريسمِ برخودار از پشتيبانِي امپرياليسم در رنج      

اندازي امپرياليسم به سرتـاسـر    يورش امپرياليسم به سوريه مي تواند راه را براي دست 
 منطقه و از جمله الجزاير باز كند.

برانـگـيـز بـود. صـادر كـردن                سخنراني نمايند حزب كمونيست كوبا بسيار توجه      
را همه نمايندگان شركت كننده تصويب كردند. سخـنـان      “  قطعنامه پشتيباني از كوبا   ” 

رو شـد. او          پرشور و استوار نماينده حزب كمونيست ونزوئال نيز با استقـبـال روبـه              
هاي دولت ونزوئال در راه برپائي دمكراسي مردمي و اتحاد مردمي آمريـكـاي                سياست

التين همراه  با شعارهاي دمكراسي، استفالل ملي، و ايجاد تغييرهاي اجتمـاعـي، را                
 تشريح كرد. 

گوهاي دوجانبه و هـمـچـنـيـن در             و  رفيق نماينده حزب كمونيست برزيل در گفت      
امروز ” اي در جهان استقبال كرد:         اي و فرامنطقه    هاي منطقه   اش، از همكاري    سخنراني

همكاري كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين، و آفريقاي جنوبي [كشـورهـايـي كـه              
هاي[اقتصادي] جـهـان را          شوند]، بيش از نيمي از حجم مبادله   ناميده مي “  بريكس“

كشور آمريكاي التين و      33اي همچون همكاري      هايي منطقه   گيرد. همكاري    دربر مي 
و در آسيا نيز، و توسعه نسـبـي اقـتـصـادي ايـن                   (“ سي اي ال اي سي    “كارائيب( 
او تاكيد كرد كه، حزب     “  ها در برابر ركود كشورهاي ثروتمند، چشمگير است.          همكاري

كمونيست برزيل  يورش نيروهاي امپرياليستي در سراسر جهان  را تهديدي  بـراي                 
هـا     كند و بر اين باور است كه هدف اصلي اين يـورش             ها ارزيابي مي    كشورها و ملت  

طـرح  ” اقتصادي خاورميانه زير پوشش شعار  -ادامه روند تغيير دادن جغرافياي سياسي     
لـحـاظ      هاي اين منطقه استراتژيك [بـه         ، و در كنترل گرفتن ثروت     “ خاورميانه نوين 

 انرژي]، با هدف تسلط پيدا كردن بر جهان است.  
ها، پـيـروزي انـقـالب، و            نمايمده حزب كمونيست ويتنام درباره اتحاد كمونيست      

كوشش براي بهبود زندگي كارگران در كشورش سخن گفت. او در پاسخ به سئوالـي                 
كـنـنـد كـه         در سمينار در رابطه با اينكه آيا حزب كمونيست و دولت ويتنام تعهد مي             

هـوشـي   ” توانم از       بورژوازي به ويتنام باز نگردد؟ گفت: در جواب به سئوال شما مي            
اتحاد، اتحاد، اتحاد بزرگ، پـيـروزي، پـيـروزي،            ” كمك بگيرم كه مي گفت:        “ مين

بـدونِ اتـحـاد       ” او در ادامه سخنانش اين سوال را مطـرح كـرد:                 .“ پيروزي بزرگ 
او  “ توان با امپرياليسم مبارزه كـرد؟       ها، چگونه مي    ها و جبهه وسيعي از توده       كمونيست

همچنين پيشنهاد كرد كه دركنار موضوعِ انتخابيِ سال آينده، در صورت داشتنِ چنين             
 ها نيز براي آگاهي رفقا مطرح شوند. يي، آن ها تجربه

درآخرين روز اجالس، متن پاياني سمينار از سوي هئيت رئيسه اجالس به سمينـار              
گوي نمايندگان و پس از اصالح مفاد آن، بـا              و  پيشنهاد شد، كه پس از بحث و گفت       

هـايـي در        اكثريت آرا تصويب شد. همچنين، شركت كنندگان در سمينار قطعنـامـه            
همبستگي با مردم كوبا، در مخالفت با مداخله امپرياليسم و برخي كشورها در سوريـه،    

هاي دمكراتيك در بخشي از كشورهاي آمريكاي التيـن،           در همبستگي با روند تحول    
شـان،     هـاي    ونيز در مخالفت با تهاجم كشورهاي اروپايي به حقوق دمكراتيك جامعه   

 صادر كردند.
ــي      ،“ الملليِ كمونيستي   سمينارِ بين ” و دومين        بيست زن ي را ز بحث و  س ا پ

در رابطه با تعيين موضوع مورد بحث سمينار در سال آينده، به كار خود در محيـطـي                  
 آكنده ازدوستي و رفاقت پايان داد. 

 ادامه زحمتكشان، مبارزه براي امنيت شغلي... ادامه شركت هيئت نمايندگي حزب  ...

فقيه، مضمـون و       هاي رژيم واليت    ها و هدف    با نگاهي به سياست   
خوبي   سنديكايي به -  ها را در جنبش كارگري      مسير اجراي اين سياست   

ها، تاكيد بر استقالل عمل و        كرد. افشاي اين توطئه        توان مشاهده   مي
ها و سنديكاهاي كارگري در مـبـارزه بـراي               هويت طبقاتي تشكل  

 امنيت شغلي و حق برپاييِ سنديكاها، اولويتي انكارناپذير است.
 

 ها وضعيت ناگوارِ كارگرانِ صنف
وضعيت معيشتي و امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكـشـان            

شدت رو به وخـامـت گـذارده           ميهن ما، در طول چندسال گذشته، به      
ها، در مقام بخشي از طبقه كارگـر ايـران كـه          است. كارگران صنف     

الـعـاده      دهند، وضعيتي فـوق     كميت چشمگير و بزرگي را تشكيل مي      
 گذرانند. دشوار و ناگوار را از سر مي

نبود امنيت شغلي، بيكاري گسترده، قـراردادهـاي سـپـيـدامضـا،               
برخوردار نبودن ازحق تشكيل سنديكا، و دستمزدهاي پايين و حـتـي            

ها كارگر شاغل در      ، ميليون “ شوراي عالي كار  ” هاي    تر از مصوبه    پايين
روزي    هاي گوناگون در سراسر كشور را به ورطه فقر و تـيـره               صنف

 است. كشانده 
نفر از شمولِ قـانـون كـار،           10هاي كمتر از      از زمان خروج كارگاه   

  تـر شـده       ها پيوسته تنـگ     عرصه كار و زندگي براي كارگران صنف      
ماه، با اشـاره   در اواخر ارديبهشت  –ايلنا   –است. خبرگزاري كار ايران    

هاي كوچك و نبود بـازرسـي در           به وضعيت ناهنجار حاكم بر كارگاه     
دلـيـل شـرايـط          بـه ” ها، با انتشار گزارشي ازجمله يادآوري كرد:           آن

نامساعد اقتصادي حداقل مزدي كه توسط شوراي عالي كـار بـراي             
ويژه در     است، به   تمامي واحدهاي توليدي در سراسر ايران تعيين شده       

دليل نبود نـظـارت و عـدم             شود. به    هاي كوچك... اجرا نمي        كارگاه
ها [ممنوع بودن تشكيل سنديكا] شرايط          فعاليت صنفي در اين كارگاه    

وقت برمبناي تـوافـق شـفـاهـي             كار ازجمله دستمزد كارگران تمام    
درشرايطي كـه    ” است:     در ادامه اين گزارش آمده      “  شود.   پرداخت مي 

كارگران معتقدند حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كـار كـفـاف             
هـاي     دهد، دستمزد كارگران شاغل در كـارگـاه          شان را نمي    معيشت

هزار تومان كمـتـر از حـداقـل             150تا    100كوچك صنفي حداقل    
هاي قانوني كافـي در تشـديـد ايـن               دستمزد [است]... نبود نظارت        

تـوانـنـد       وضعيت موثر است. هرچند بنابر قوانين كنوني كارگران مي         
دانند كه پـس از         براي دريافت حقوق خود اقامه دعوي كنند اما مي        

شكايت و وصول مطالبات خود بدون شك از كار اخراج خواهند شد...              
انـد، كـارگـران از          از آنجاكه كار فرمايان شرايط كار را تحميل كرده        

دهند تا در زمان مراجعـه بـازرس بـه              شدن ترجيح مي      ترس اخراج 
كننـده    دستور كارفرما پنهان شده و يا با معرفي خود به عنوان مراجعه             

 “هويت خود را مخفي كنند.
هـاي     هاي ضدكارگري دولـت      اين اوضاع نتيجه مستقيم سياست    

مختلف جمهوري اسالمي در طول بيش از دو دهـه اخـيـر اسـت.                 
هايي مانند تـعـديـل         درحقيقت، چنين شرايطي حاصل اجراي برنامه     

عبارت   ها، و يا به     اقتصادي، اصالح ساختار اقتصادي، هدفمندي يارانه     
هـاي صـنـدوق         تر، برنامه آزادسازيِ اقتصادي برپايه نسـخـه         دقيق
نـژاد بـا       المللي پول و بانك جهاني است. دولت ضد مليِ احمدي            بين

شـاگـردي، وضـعـيـت          -طرحِ منسوخِ استاد    بخشيدن به    “ قانونيت” 
 ساخت.  ها را بيش از پيش وخيم خصوص كارگران صنف كارگران، به

هايي مانند اصالح قانون كار و اصالح قانون تامـيـن       ترديد طرح   بي
هـا تـن از         شدن شرايط زندگي و كار ميليون       تر    اجتماعي، به بحراني  

هاي ضدكارگـري در       زحمتكشان منجر خواهد شد. مبارزه با سياست       
هـاي جـنـبـش          قالب احيايِ حقوقِ سنديكايي، اتحاد عمـلِ صـف         

هـاي     سنديكايي موجود و محكم كردنِ رابطه بـا مـبـارزه گـردان              
اجتماعي جنبش مردمي، اولويتي انكارنشدني در مقطع زماني كنونـي          

 آيد! شمار مي به
 



 923شمارة   1392خرداد ماه  26شنبه دو   10 

دست آمد:  در جريان گفتگوهاي صلح در كوبا به
 و دولت كلمبيا “فارك”نخستين توافق ميانِ مبارزان 

هـاي     و دولت كلمبيا بر سر مسئله زمـيـن       “ فارك” توافق ميان مبارزان       
تريـن    كشاورزي روستايي، دستاورد مهم و اميدبخشي در مسير حل ديرينه         

 درگيري مسلحانه در آمريكاي التين است.
براي نخستين بار، پس از نزديك به نيم قرن درگيري مسلحانه، اينك توافـقـي مـيـان                   

گوهاي صلح، كه  در      و دست آمده است. در جريان گفت  به  كلمبيا  و دولت “  فارك” مبارزان  
مـاه مـه) مـبـارزان             26مـاه (       خرداد  6ها در جريان است، روز        هاوانا، پايتخت كوبا، ماه   

و دولت كلمبيا سرانجام بر سـر    “]  نيروهاي مسلّح انقالبي كلمبيا   “ = ” FARC“[” فارك” 
يكي از موردهاي مذاكره، يعني مسئله ارضي و دهقاني، به توافق پراهميتي دست يافتند كه            

شود. دو طرف مذاكره خاطر نشان كـردنـد كـه،               گام بلندي در برقراري صلح محسوب مي      
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و تقسيم مجدد زمـيـن بـيـن               توافقِ صورت گرفته، زمينه   

كند.   مانده را فراهم مي     هاي روستايي عقب    ترين آنان در منطقه     دست  ويژه تهي   دهقانان، و به  
هـاي     گوهاي صلح بين هيئـت      و  مسئله ارضي، يكي از شش مورد اصلي در دستوركار گفت         

توافق كلي به منظور پايان دادن به       ” و دولت بوگوتا است كه زير عنوان:          “ فارك” نمايندگي  
هاي كـلـمـبـيـا ايـن          ، در جريان است. روزنامه “ مناقشه و برقراريِ صلحي پايدار و ماندگار  

هاي كشاورزي و روستايي      خواندند. در كلمبيا، نود درصد زمين       “ تاريخي” نخستين توافق را    
در مالكيت كمتر از هشت درصد جمعيت، يعني مالكان روستايي، است. به همين دليـل، از                  

هـاي اسـاسـي         سال پيش، مسئله زمين و اصالحات ارضي همواره يكي از خـواسـت              50
به سوي كلمبيايي نوين    ” بوده است. عنوانِ سند امضا شده ميان دو طرف مذاكره،             “ فارك” 

بنابراين مـا    ” ، است. در اين سند آمده است:   “ هاي روستايي: اصالحاتي اساسي   در امر زمين  
اي اساسي در واقعيت زندگي كشاورزي و دهقا نـي   معتقديم كه اين توافق سرآغاز دگرگوني    

گوهاي متعددي است كـه از اواخـر        و ها و گفت اين توافق حاصل نشست“  در كلمبيا است. 
هـاي كشـاورزي و          آبان ماه سال گذشته در هاوانا آغاز شد. توافق اخير بر سـر زمـيـن               

هاي باير و رسيدگي به مسئله مالكيت زمـيـن،             ها، همچنين مسئله زمين     برداري از آن    بهره
هاي  آزاد (خودمختـار) بـراي        هاي كشاورزي، و حمايت و حراست از منطقه        مرزبندي زمين 

 گيرد. دهقانان را دربر مي
 جبران خسارت قربانيان  

گوها را تـدارك     و  فرناندز دوكاسيو، ديپلمات كوبايي، كه كشورش به اتفاق نروژ اين گفت          
هـاي نـاشـي         جويي و جبران خسـارت       هدف از اين توافقنامه، چاره    ” اند، اعالم كرد:       ديده

ها در ادامه كوچ دادن اجباري روستاييان         ها و نيز تصرف غاصبانه زمين       ازپيامدهاي درگيري 
يي است براي برقراري صلح و نيز تعـيـيـن     ها زمينه گوها و توافق  و  است. بنابراين، اين گفت    

هاي روستايي. اميد و هدف آن است كه در پـايـان ايـن                  سرنوشت قضايي و حقوقي زمين    
گوها حفاظت از حقوق مالكيت و دادن امكان به توليد كشاورزي از طـريـق فـعـال                     و  گفت

ها، همراه با دادن اعتبارهاي مالي و پولي بـراي            كردن اقتصاد مشاركتي كشاورزي و تعاوني     
يـي     هاي غذايي، معين و روشن شود. بر اساس اطالعيـه   ريزي  هاي بازرگاني و برنامه     مبادله

هـاي تـوسـعـه          گوها، پيرامون برنـامـه      و  هاي اين گفت    كه در اين زمينه منتشر شد، طرف      
هـايـي كـردنـد.          اجتماعي در امر بهداشت و درمان، آموزش، و مبارزه با فقر نيز موافـقـت              

سخنگويان دو كشور كوبا و نروژ، و نيز رئيس هيئت نمايندگي دولت كلمبيا، تصديق كردند               
با وجود توافقي كه تا كنون به دست آمده است، بايد گفت كه فرض و اساس كار بـر                    ” كه  

شود گفت    دست نيامده است، هنوز نمي      اين است كه تا زماني كه در همه موردها موافقت به          
هاي جداگانـه،   به عبارت ديگر، گردن گذاشتن به توافق“  كه نتيجه قطعي گرفته شده است.      

ها و بنيان گذاشتن صـلـحـي          به قطعيت يافتنِ موافقتي نهايي براي پايان دادن به درگيري         
، اعالم كرد كـه،     “ فارك” پايدار و ماندگار وابسته است. ايوان ماركز، رئيس هيئت نمايندگي            

ها، مـثـل       هاي اساسي چريك    اند. ولي خواست     براي او هنوز جزئياتي نامشخص باقي مانده      
هاي بهره بـرداري نشـده، در            ها براي دهقانان خودمختار، يا تقسيم زمين        مرزبندي زمين 

يـي بـا        نامـه   ما اكنون در تدارك تهيه متن توافق      ” گويد:     ها منظور شده است. او مي        توافق
نامه نهـايـي مـورد         رعايت دقيق موردهايي هستيم كه الزم است پيش از تصويب موافقت          

براي بحث درباره دومين بخش دستوركار       “ فارك” بررسي مجدد قرار گيرند. دولت كلمبيا و         
هايي خـواهـنـد داشـت. در ايـن                 گوهاي صلح، مجدداً در اواخر خرداد ماه نشست         و  گفت

هـاي     ها در زندگي سياسي كشور و تضـمـيـن            ها از جمله درباره مشاركت پارتيزان       نشست
عـدالـت دوران     ” گو خواهد شد. حكومت كلمبيا از ايـده              و  قضايي براي فعاليت آنان گفت    

هايي غير از محروميت از        كند كه در بر گيرنده مجازات       (از مناقشه به صلح) دفاع مي       “  گذار
وجه مصونيت از مجازات نيست، بلكه آنچه مورد نـظـر اسـت،                 هيچ  آزادي است. مسئله به    

گوهـا    و  تعيين جرم و پرداخت غرامت به قرباني است. در مجموع، دو طرف از پيشرفت گفت               
ما اكنون براي دستيـابـي   ” گفته رئيس هيئت مذاكره كننده دولت كلمبيا:          ناراضي نيستند. به   
 “گو، فرصت خوبي داريم. و به صلح از راه گفت

 “انداخت...
بديهي است كه ميهن ما نيازمند تغييرهاي مهم سياسـي،      
اقتصادي، و اجتماعي  است. تجربة دو دهه گـذشـتـه، از                
دولت و مجلس اصالحات گرفته تـا دولـت و مـجـلـس                 
برگماردگان ولي فقيه، بر اين حقيقت انكار ناپذير تأكيد مي          
كند كه تنها با حضور نيرومند مردم و نيروهاي اجتماعي در           
صحنه مبارزه است كه مي توان به دست يافتن به خواسـت            
هاي جنبش مردمي اميدوار بود. آنچه مسلم است اين است           
كه، ولي فقيه و سران رژيم خواهان ادامه سيـاسـت هـاي              
كالن تعيين شده شان، بهبود روابط با كشورهاي غربي، بـه         
منظور پايان دادن به تحريم هاي اقتـصـادي و كـاهـش               

نظـام  ” فشارهاي بين المللي، و در نتيجه تأمين بقاي حيات          
كنوني اند. ولي فقيه رژيم و سران ارتجـاعـي نـه         “  سياسي

“ مردم سـاالري ديـنـي      ” تنها كوچكترين تمايلي به تحقق      
ندارند، بلكه همانطور كه تـجـربـه هشـت سـال دولـت                 
اصالحات نشان داد، آماده اند همه امكان هاي شان را بـه             
كار گيرند تا با كار شكني و بحران سازي اجازه ندهنـد تـا               
گامي در مسير دست يابي به خواست هاي جنبش مـردمـي          
برداشته شود. امروز نيز، با انتخاب شدن حسـن روحـانـي،              
بدون حضور نيروها و جنبش مردمي در صـحـنـه، بـدون               
حركت آگاهانه اجتماعي، بدون وادار كردن دولتمـردان بـه           
قبول خواست هاي توده هاي ميـلـيـونـي مـحـرومـان و              
زحمتكشاني كه سال هاست زير خط فقر زندگي مي كننـد،           
سرنوشت اين شعار ها همانند شعارهاي ديگري خواهد بـود          
كه مردم ما در سي سال گذشته از زبان رهبـران حـال و                

 گذشته رژيم شنيده اند و بازهم خواهند شنيد.
بايد در پي  انتخابات مهندسي شده يي كه رژيم آن را بـا      
موفقيت برگزار كرد، از توان و نيروي مردمي اي كـه بـه               
صحنه آمده اند براي سازمان دهي حركت اجـتـمـاعـي و              
مطرح كردن خواست هايي مشخص حمايت كرد كه از آن           
جمله اند: : آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسـي،              
پايان دادن به حصر موسوي، كروبي و زهرا رهنورد، پـايـان            
دادن به سركوب سنديكاها و تشكل هاي كارگري، حركـت          
به سمت سياست هاي اقتصادي اي كه توليد در كشـور را             
حمايت كند، و امكان هاي اشتغـال زايـي و تـخـفـيـف                  
محروميت هاي كنوني را فراهم آورد. بايد آنچنان نـيـرو و              
حركت اجتماعي اي را پديد آورد كه بتوان خواسـت هـاي             
باال را به رژيم ارتجاعي كنوني تحميـل كـرد. مـحـمـود                 
احمدي نژاد نيز با شعار گذاشتن پول نفت بر سـر سـفـره                
مردم و عدالت به صحنه آمد و امروز پس از گذشت هشـت             
سال وضعيت دردناك و فاجعه بار جامعه ما شـاهـد انـكـار              
ناپذير نتيجه اعمال مجموعه سياست هاي مخربي است كه         
تنها هدفش تأمين منافع كالن سرمايه داران، از جـملـه              
سران رژيم، و فرماندهان سپاه و نيروهاي انتظـامـي بـوده             

 است.  
حركت ميهن ما به جلو، و نجات از وضعيت دهشـتـنـاك           
كنوني، تنها با حركت متحد و سازمان يافته همه نيروهـاي           
اجتماعي و اصالح طلب پيرامون خواست هاي مشـخـص           
همراه با كنش اجتماعي مشخص، امكان پذير است. بايد در           
راه به عمل درآوردن اين امر همه تالش هـا را بـه كـار                  

 گرفت.   
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 ادامه مردم تركيه  ...

اند مغاير بوده است، از جمله مصرف مشروبات الكـلـي در               معترض در نظر داشته   
كه البته ريشه در مخالفت با ممنـوعـيـت ايـن نـوع                  -ها و تظاهرات    گردهمايي
ها از سوي دولت اسالمگرا دارد. در مجموع، جنبش كنوني مردم تركيـه                نوشيدني

هاي اقتدارگرايانه و اسالمـي دولـت اردوغـان تـأثـيـر                  در واكنش به خودسري   
هاي منطقه    هاي مردمي در منطقه ما دارد. ملّت         بر مبارزه ديگر جنبش     چشمگيري

تنها نيستند و يكي    شان  حقوق انساني و دموكراتيك     دست يافتن به  در پيكار براي    
 خيزند. پس از ديگري به پا مي

هايـي در شـهـرهـاي          پيمايي در بسياري از كشورهاي جهان، گردهمايي و راه       
گوناگون در همبستگي با تظاهركنندگان تركيه برگزار شد، از جمله در آمـريـكـا،               
آلمان، سوئيس، كانادا، اسرائيل، بلژيك، ايرلند، انگلستان، روماني، يونان، قبـرس،           

تبارهـاي    جامعه ترك   ،ها  . در بسياري از اين گردهمايي      گكن  و هنگ   ،اسپانيا، هلند 
كمونيست و كارگري جهان نيز       هاي  حزبساكن هر كشور حضوري فعال داشتند.        

سياسيِ دموكراتيك مردم     -اقتصادي  -هاي اجتماعي   همبستگي خود را با خواست    
سازي حكومـت، خشـونـت پـلـيـس نسـبـت بـه                   تركيه و مخالفت با اسالمي 

و آزادي دستگير شدگان، از        اند  تظاهركنندگان و اقتدارگرايي اردوغان اعالم كرده     
كـه     ،برادر  هاي  حزبهاي    اند. در پيام     شده  را خواستار   هاي تركيه   جمله كمونيست 

خطاب به حزب كمونيست تركيه ارسال شده است، توقف دخالت دولت تركيه در             
 “ ارتش آزاد سوريـه  ” اصطالح    امور داخلي سوريه و حمايت از شورشيان مرتجع به        

جوانان مصر از   ”     نيز خواسته شده است. در پيام حزب كمونيست مصر آمده است:            
اردوغـان و       برضدكنند، و در مبارزه       هاي شما حمايت مي     خيزش شما و خواست   

در كـنـار شـمـا            -الملسلميـن   ديكتاتور مرسي و اخوان   يعني    -ياران او در مصر   
همـبـسـتـگـي بـا          همراه با اعالم  ،حزب توده ايران نيز در پيام خود  “  . اند  ايستاده
هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسـي و           هاي برحق مردم تركيه در عرصه       خواست

شان، خشونت پليس نسبـت       هاي  خواست  يابي به   دست  هدر را   شانحمايت از پيكار  
شـد.     را خواسـتـار  و آزادي همه دستگيرشدگان  ،به مردم معترض را محكوم كرد  

حمله به دفتر حزب كمونيست تركيه و مركز فرهنگي ناظم            ،حزب ما در پيام خود    
 ،برادر  هاي  حزب  صدا با   حكمت، و دستگيري اعضاي آن حزب را محكوم كرد. هم          

المللـي بـا مـردم          خردادماه، روزِ همبستگيِ بين     23در روز     ،مشترك  يي  بيانيهدر  
كرد، با مردم و زحمتكشان تركيه را اعالم         اش  همبستگي  حزب توده ايران،  تركيه،  
با جنبش اعتراضي مـردم را     در رويارويي   هاي سركوبگرانه دولت اردوغان     و شيوه 

 يحزب ما، كه سايه شوم حـكـومـتـ         اعضاي  . مردم ما، و از جمله        دانستمحكوم  
سياه كرده است، خواسـت مـردم        تلخ و   را    شان  انديش زندگي   ساالر و تاريك    دين

و در جلوگـيـري از      ،كنند درك ميخوبي  بهتركيه براي جدايي دين از حكومت را   
سيـاسـي     -سازي حيات اجتماعي    ديني شدن حكومت و مقاومت در برابر اسالمي       

اسـالم  ” وقتي از     ،جا بايد بگوييم كه     آرزوي موفقيت دارند. همين      براي آنان تركيه  
خـواه     شود، آنچه مورد نظر حزب ما و ديگر نيروهاي ترقـي            ميصحبت  “  سياسي

است كه اسـالمـگـرايـان         اي  اقتصادي  -اجتماعي  -ساالر سياسي   است، رژيم دين  
كنند، و نه باورهـاي ديـنـي و             اصطالح اداره كشورها تبليغ و ترويج مي        براي به 

اسالمي شخصي اعضاي جامعه كه همواره براي ما محترم بوده است. تـجـربـه                 
و ليبي   ،تونس  ،يمن  ،هاي اخير در مصر     ايران واليي و افغانستان طالباني، و تجربه      

هاي ديني اسالمي، و      ساالر و برقراري حكومت     در به قدرت رسيدن نيروهاي دين     
پشـتـيـبـانـي         اب -“ مجاهد اسالمي” اصطالح   تالش نيروهاي به  همچنين تجربه   

براي دست يافتن به قـدرت       -هاي مرتجع عرب    نشين  و شيخ  “ غربي” هاي    قدرت
 يابي به   دست  در مسير هاي كشورهاي خاورميانه و آفريقا كه         در سوريه، براي ملّت   

گران محلي  چپاولو    ،سركوبگران  ،ها  هاي امپرياليست   در برابر غارتگري    شان  حقوق
هـايـي      ، دربردارنده درس  خيزند  پا مي   ، يكي پس از ديگري به     شان  هاي ملّي   ثروت
آمـده    ]   922[شـمـاره      طور كه پيش از اين نيز در نامه مردم        . همان  بها است   گران
در هر پوششي كه عرضه شود، از جـملـه در پـوشـش                  “ اسالم سياسي ” ،  است
حزب عدالت و توسعه تركيه، از پيـروي از           “ اسالمِ دموكراتيك ” اصطالح نظام     به

است. آنچه تا كنون در   ناگزير  و قشرهاي معيني      ها  طبقهسياسي    -منافع اقتصادي 
و جـهـانِ      “ آزاد“اصطالح    به“  بازارِ“ايم، جز تسليم در برابر        هايي ديده   چنين رژيم 

تر كردنِ فاصله ثروت و فقـر، گسـتـرشِ             عميق  ،، و در نهايت   “ سرمايه“پرقدرت  
بـر     -هاي دمـوكـراتـيـك     هاي اجتماعي و آزادي عدالتي، و تحميلِ محدوديت   بي

تركيه هـم     “ معجزه اقتصادي ” نبوده است.    چيز ديگري     -اساس باورهاي مذهبي  
و   كـنـنـد      مينمايي    نظارت آن را بزرگ     هاي غربي و طرفدار بازار بي       كه در رسانه  

اجـتـمـاعـيِ       -رويكرد اقتصادي ”مقاله  طور كه در    ، همان زنند  ميبوق و كرنا      توي
طورعمده بر اساس حـبـابِ     ، به ايم  ] نوشته  922، شماره   نامه مردم [   ”اسالم سياسي 
و فـاقـد        ،سازي (و گردشگري) بنا شـده اسـت             بازي و ساختمان    اعتبار و زمين  

 باثبات و مستحكم است.  يهاي توليدي الزم براي ايجاد اقتصاد زيرساخت

ساز معرفي كردند و از طـريـق آن             خودشان باشد را در حكم قطعه     
كيفيت را روي خودروها نصب كردند و بـه ايـن                قطعات چيني بي  

اند و هم بـر سـودهـاي            ترتيب هم ايمني مردم را به خطر انداخته       
 اند. شان افزوده نجومي

تكرار سونامي افزايش قيمـت     ”  سايت فرآرو، در مطلبي با عنوان:        
، به ارتباط دولت و خودرو سازان پرداخته است و مي نويسد:            “ خودرو

چتر حمايتي دولت بر سر خودروسازان آنقدر وسيع است كه در اين            ” 
ها نه تـنـهـا بـه            ها خودروسازان در مقابل تمامي اين حمايت        سال

اند، بلكه عليرغم شـعـار        كيفيت محصوالت خود توجهي نشان نداده     
توليد ملي با افزايش قيمت ارز معلوم شده است كه برخـي از ايـن           

درصد به قطعات وارداتي وابسـتـه         70اصطالح ملي تا      خودروهاي به 
گو   و  احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان، در گفت       “   هستند. 

ماه، با تاييد قطعـات وارداتـي از            ارديبهشت  9با خبرگزاري تسنيم،    
چين، تفسيري متفاوت دارد و در مورد ميزان اين واردات مي گويـد:             

هـا     اي كه به روساي كميسيـون       آمار و ارقام كاملي ندارم. در نامه       ”  
هاي مالي ايجاد شده و عـدم اجـازه        نوشتم قيد كردم كه با سركوب     

افزايش قيمت خودرو، خودروسازان نمي توانند قيمت قطعه سازان را          
هاي آنها، افزايش دهند. به همين خـاطـر             متناسب با افزايش هزينه   

وي “  قطعه سازان مجبورند بعضي از قطعات را از چين تهيه كنـنـد.             
درصـد قـطـعـه         30حدود  ” در بخشي ديگر از سخنانش مي گويد:         

هـزار     8اند. سال گذشته خودرو سازان حدود          سازان ورشكست شده  
هزار نفر تعديل نيرو داشتنـد. بـقـيـه         100نفر و قطعه سازان حدود  

وارد كـردن    “  قطعه سازان نيز زير ظرفيت مشغول فعاليت هستـنـد.    
ها پيش در جريان بوده اسـت و بـر اسـاس                 قطعه از چين از سال    

هاي آورده شده در باال، به دليل افزايش قيمت ارز، اين واردات               داده
اند، اما نعمت بخش اين موضوع را بـرعـكـس             با مشكل مواجه شده   

كرده و مي گويد به دليل شرايط جديد، مجبور شـده انـد اخـيـرا                   
 هايي را از چين وارد كنند. قطعه

بهرام شهرياري، عضو سابق هيات مديره انجمن قطعه سازان، در          
گـويـد:      هـا مـي       ماه، در باره تحـريـم       خرداد  18گو با فرآرو،      و  گفت

هـا     شد كه دامنه تحريم     بيني مي   متاسفانه در حالي كه از قبل پيش      ” 
به گـفـتـه      “  گسترش يابد اما براي شرايط امروز فكري نشده است.      

ترين شركت طراح خودرو به ايـران         شهرياري، چند سال پيش بزرگ    
آمد كه براي طراحي بدنه و پلت فرم مشاركت كند. امـا مـديـران                  

هاي غلـط از دسـت          خودرو سازي اين موقعيت را به دليل سياست       
درصدي خودروسازان    60هاي اوليه بر ميزان بهره وري         دادند. توافق  

 مهندس ايراني در اولين پروژه بوده است. 150و اشتغال 
صنعت خودرو سازي  با پنج دهه فعاليت در ايران نقشي مهم در              

ها نفر داشته است و خواهد داشت. در طول            اقتصاد و معيشت ميليون   
اين پنج دهه اين صنعت هميشه به واردات قطعه و وسايل تكنيكـي             
از ديگر كشورها وابسته بوده است، و تالش براي خودكفايـي ايـن              

گاه مطرح شده است، هنوز صورت تحقـق بـه             صنعت كه گاه و بي    
وقـوع     خود نگرفته است. اما آن چيزي كه در طول ساليان اخير بـه             

هاي اقتصادي اين است كه، با استـفـاده           پيوسته است، سوايِ تحريم   
كيفيـت وارد بـازار        از ارزهاي حاصل از فروش نفت، خودروهاي بي  

اي كه در اختيار آنـان         اند و با توجه به امكان فروش انحصاري         كرده
گذاشته شده است، سودهاي نجومي را نصيب جرياني خاص كـرده            
است. اينكه پشت پرده اين شبكه مافيايي چه جرياني وجـود دارد،               

طورِكامل مشخص نيست، اما به طورِيقيـن بـه دلـيـل                براي ما به  
هاي باالي حكومتي سهم مهمي       سودهاي كالن و نجومي آن، مقام     

هاي اعـمـال    از اين چپاول را از آنِ خود مي كنند. با توجه به تحريم           
توجهي به    هاي ارزي، و بي     شده، دشواري در فروش نفت، محدوديت     

رو است. در       توليد داخلي، صنعت خودروسازي با مشكلي جدي روبه       
هاي اعالم شده از سوي دولت آمريكا اين وضعـيـت             اينكه با تحريم  

هـاي     تشديد مي شود ترديدي نمي توان داشت، اما با توجه به داده           
باال، با اطمينان مي توان گفت در صورت وجود حكومتي مـردمـي،              

يي به آساني ميسر بود. آن چيـزي كـه در         ها مقابله با چنين تحريم 
وراي اين فرآيند آشكار گرديده است، حاكميت جريان ضد مـردمـي            

 اند.    بر جان و مال مردمي است كه شايسته زندگي بهتري

 ادامه  بحران در صنايع خودرو سازي...
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تظاهرات اعتراضي اخير مردم در تركيه، كه با جرقه اعتراض به خودسريِ            
 ،در اسـتـانـبـول       ،”ميدان تقسيم“سبز در نزديكي  يدولت در تخريب فضاي 

و بستري شد بـراي        ،دربر گرفت سرعت    بهها شهر تركيه را       ور شد، ده    شعله
هاي داخلي و خـارجـي دولـت            بلند شدن صداي اعتراض مردم به سياست      

وزيري رجب طيب اردوغـان.       به نخست  “ حزب توسعه و عدالت   ” اسالمگراي  
شود كه انفجار خشم مردم تركيه نسبت به آنچه در كشور           روشني ديده مي    به

انـد     هاي گوناگوني دارد، كه از آن جملـه         گذرد جنبه   و در دولت اردوغان مي    
گيريِ اقتصادي و عدالت اجتماعـي در كشـور،             سمت  : نارضايتيِ عمومي از  
از   -طورعمده غيرتوليدي   و به   -هاي اقتصادي نوليبرالي    دنبال كردنِ سياست  

سـازي و       ساختـمـان    ،كالن بر سرِ زمين     هاي  معاملهسوي دولت اردوغان،    
اجتماعـي كـه      قشرهايو  ها طبقهبازي، تقسيم ناعادالنه ثروت ميان       بورس

مـخـالـفـت        ؛ همـچـنـيـن     يي قليل كرده است     ثروت زيادي را نصيب عده    
 “ قـانـونـي   ” با دخالت دادنِ دين در حكومت، مخالفت با            تظاهركنندگان]   [ 

هاي شرعي و اسالمي بر زندگي خصوصي مردم، و            كردن اعمال محدوديت  
اش، در عرصه داخلي؛ و       مخالفت با اقتدارگراييِ شخص اردوغان و دارودسته      

هـاي     دخـالـت     ازويژه    نارضايتيِ ملّت به    نيز  هاي خارجي   در عرصه سياست  
فراهـم  و   “ ناتو” هاي سوريه و همكاري با        جانبدارانه دولت تركيه در درگيري    

در اختـيـار   آن   و گذاشتنهاي نظامي و جاسوسي     پايگاه  برپاييامكان    كردنِ
هاي اخـيـر      هاي سال   از سياست “  غرب” اين پيمان نظامي تجاوزگر. حمايت       

دستيِ امپرياليسم و      اردوغان و دولت او، نمونه روشنگر ديگري است در هم         
داران بزرگ خارجـي و        گذاران و سرمايه    اندوزيِ سرمايه   ارتجاع در امر ثروت   

ساخـتـه،     امپرياليسم  ايِ    منطقههاي    داخلي. خطر درگير شدنِ تركيه در جنگ       
هاي پيش نيز  هاي جدي مردم اين كشور است. در سال        يكي ديگر از نگراني   

دولـت،  طـلـبـانـه         جويانه و جنگ    هاي مداخله   با سياست   شان  مردم مخالفت 
دستـي بـا اشـغـالـگـران             مخالفت با فرستادن نيرو به عراق و هم         ازجمله،

  را اعالم كرده بودند. آمريكايي
 ماه  خرداد  16شنبه    شب پنج   نيمهكه    -از سوي ديگر، رجب طيب اردوغان     

 همگشت،    روزه به آفريقاي شمالي از تونس به كشور بازمي          4  يپس از سفر  
در فرودگـاه     -و نيز در روزهاي بعد      پس از ورود به كشور      همقبل از پرواز و     

استانبول، به شيوه همه اقتدارگرايان و ديكتاتورهاي تاريخ ادعـا كـرد كـه                
كاري كه    [بنابراين]  و  ،اند  هاي تروريستي در تظاهرات اخير دست داشته        گروه
كـه خـودشـان را           آنان” كنند غيرقانوني است. او همچنين گفت:           مي  آنان

يي بسيار غيرمسئـوالنـه       دانند، به شيوه    نگار، هنرمند يا سياستمدار مي      روزنامه
گفتني است كـه      “ اند.   راه را براي كينه و نفرت، تبعيض و تحريك باز كرده          

بيان و بازداشت و زنداني كـردن           محدوديت آزادي   زمينهاكنون تركيه در      هم
دارد. اردوغان     ها را   ترين كارنامه   يكي از سياه  نويسان    نگاران و وبالگ    روزنامه

در گردهمايي موافقان دولت، با حمله لفظي مجدد به تـظـاهـركـنـنـدگـان                 
خواهند صداي مردم را بشـنـونـد،          مخالف، باز هم به شيوه حاكماني كه نمي       

“ خـس و خـاشـاك       ”   ايِ   تركـيـه  نمونه  [ “  اخاللگر و غارتگر  ” معترضان را   
را    كه اين گستاخي او تشديد هرچه بيشتر خشم مـردم            ،خواند  ] نژاد  احمدي
از    بـيـش  شدگان پليـس       زخمي  عده  ،شد. او همچنين ادعا كرد كه        موجب
با ادعاهاي رژيـم اسـالمـي        اين ادعا     [شباهت هاي مردم بوده است!        زخمي

مـردم   ]. بسيار جالب است    1388سال    كودتاي انتخاباتي   ايران در رخدادهاي  
حزب توسعه و    ” خوانند و استعفاي او و دولت         اينك اردوغان را ديكتاتور مي    

 نيست. آنان، اگرچه اين تنها خواست را خواهانند“ عدالت
كـه     ،گوناگون اجتماعي در تركيه     قشرهايتظاهرات گسترده و سراسري     

نيروهاي   از سوي   ،آميز آغاز شده بود، پس از يكي دو روز          به شكلي مسالمت  
تا كـنـون      ،ها  انتظامي و پليس به خشونت كشيده شد. به گزارش خبرگزاري          

طوري كه حتّي اتحاديه اروپا نيز        اند، به   تن كشته شده    3هزاران تن زخمي و     
آميز پليس تركيه ابراز ناخشنودي كرد. به گـزارش            نسبت به برخورد خشونت   

حـدي     ، گستردگي جنبش اجتماعي اخير تركيه به      “ sol  “چپگراي      روزنامه
رفت، و اين خود از انباشت نـارضـايـتـي از اوضـاع           است كه تصورش نمي   

آن در     شسال گذشته و گستر     10اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور در        
هاي اجتماعي و سياسي گوناگـونـي در           گروهنشان دارد.    جامعه تركيه امروز    

ها و تظاهرات اعـتـراضـي مـردم            پيمايي  دهي و مشاركت در راه      امر سازمان 
جوانان و دانشجويـان، كـارگـران، زنـان،             اند:   جملهآن  از  كه  شركت دارند،   

اعضاي دو سازمان كارگري بزرگ تركيه نيـز          ، و آموزگاران.   كارمندان دولت 
ها شركت    زدند و در تظاهرات اعتراضي در خيابان        دستدو روزه     يبه اعتصاب 

كاركنان دولت و كنفدراسيون سـنـديـكـاهـاي              كنفدراسيون اتحاديه   : كردند
 شـان  شمار اعضاي را دربر دارند و هر كدام چندين سنديكاكه    ،مترقي تركيه 

 انـد  اي هاي تركيه از نيروهاي سياسي بالغ بر نيم ميليون نفر است. كمونيست      
كه حضور فعالي در جنبش مردمي تركيه دارند. تا كنون شـمـار زيـادي از                   

اند و بازداشـت      اعضاي حزب كمونيست تركيه مورد ضرب و شتم قرار گرفته         
دهي و رهبري اين جـنـبـش           اند. با وجود اين، تمركز سازمان        و زنداني شده  

رغـم     آيـد، و بـه         شمار مـي    هاي آن به    اجتماعي هنوز يكي از نقطه ضعف     
يـا  و   سياسي صورت گرفته        هاي  حزبها و     سازمان  از سوي هايي كه     تالش

است، هنوز اين رهبري متمركز تحقـق   فرياد شدهخواستي كه از ميان مردم   
نيافته است. به همين سبب، اينجا و آنجا ديده شده است كه شكل اعتراض،      

و برخورد با نيروهاي انتظامي با آنچه عـامـه مـردم               ،ها  نوشته  شعارها، پارچه 

 11ادامه  در صفحه 

مردم تركيه: استقالل و عدالت 
ساالر  اجتماعي آري، حكومت دين

 كمك هاي مالي رسيده
 دالر 500                                                     كمك از ايران

 يورو 120                            به ياد رفيق رحمان هاتفي، از سوئد
 يورو 215                                                طهمورث از رشت


