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حزب تودة ايران، رابطه با آمريكا و سياست 
 خارجي ملي و مردمي  

سفرِ حسن روحاني بـه نـيـويـورك، و رشـتـه                
وگوهايش با سران و مسئوالن كشـورهـاي           گفت

مختلف جهان، ديدار با رئيس صندوق بين المللـي    
خصوص تماس تلفني بـا اوبـامـا در              پول، و به    

هـاي    اي در رسانه    آخرين روز سفر، بازتاب گسترده    
 داخلي و خارجي داشت.  

علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران در         
در مراسم اهداي سردوشي       ، كه     اي   سخنراني

دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه هاي           
از سفر اخير حسن روحاني براي      ارتش انجام داد،    

در مجمع عمومي سازمان ملل حمايت         شركت  
برخي از آنچه در سفر     ”كرد و در عين حال گفت       

خامنه   “  نيويورك پيش آمد به نظر ما بجا نبود.         
اي در همين سخنراني كه نخستين عكس العمل          
او پس از بازگشت روحاني از نيويورك بود، گفت          

ما به هيات ديپلماسي دولت عزيزمان خوشبين         ”
 “ها بدبينيم. هستيم، ولي به آمريكايي

ها قبل مقدمات آن فـراهـم          اين سفر كه از مدت    
فقيه   بود، بخشي از رويكرد جديد رژيم واليت        شده  

المللي در تالش براي عـادي        در عرصه روابط بين   
سازي روابط با آمريكا و اتحاديه اروپا، و همچنين         
پايان دادن به تحريم هاي مـخـرب و مـداخلـه             

 جويانه كشورهاي غربي بر ضد ايران است.  
با وجود ابراز نارضايتي شماري از رسـانـه هـا،              

و انتقادها از گفت    “  شريعتمداري” همچون كيهان   
و گوي تلفني روحاني با اوباما، روشن اسـت كـه            
سياست جديد رژيم در عرصه بين المللي، با تأييـد   
ولي فقيه رژيم و سران ارتجاع تنظيم و به مرحلـه       

گيري فرمانده سپاه     اجراء درآمده است.  موضع     
در خصوص ديپلماسي جديد از جمله نشانـگـر      
همراهي و همگامي سران ارتجاع با سيـاسـت         
هاي دولت روحاني است.  پاسدار جـعـفـري،            
فرمانده سپاه، در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم،       
ضمن تذكر اين نكته كه مـذاكـره تـلـفـنـي              

هـاي     بايد به بعد از اقـدام       روحاني با اوباما مي   
شـد، از       عمـلـيِ آمـريـكـا مـوكـول مـي              

هاي روحاني و هيئت همراه دفـاع         گيري  موضع
راهبرد نرمـش   ” كرد، و با صراحت يادآور شد:        

قهرمانانه موضوعي است كه بـا تـدبـيـر و              
هوشمندي رهبري معظم انقـالب اسـالمـي         

است و همه نيروها و نـهـادهـاي             مطرح شده 
انقالبي نيز با اين سياست نـظـام اسـالمـي             

عالوه، پس از سفر روحانـي        به“  همراه هستند.  
و مكالمه تلفني او با رئيس جمهوري آمريكـا،         
پاسدار شيرازي، رئيس دفتر نظامي ولي فقيـه،        
تاكيد كرد كه، به شرايط امنيت پايدار بسـيـار          

ايم، اين شرايط در ابعاد مختـلـف          نزديك شده 
 است.   محقق شده

حسن روحاني در نشست مشتـرك دولـت و           
مـهـرمـاه       10مجلس، كه روز چهارشـنـبـه         

برگزارشد، خاطرنشان ساخت كه، در مـوضـوع     
رابطه با آمريكا به تدبيرِ رهبري خـوشـبـيـن            

 است.  
واقعيت اين است كه با شكست سـيـاسـت و            

فقيه در هشت سـال گـذشـتـه،             رويكرد ولي 

 6ادامه  در صفحه 

سايه سنگين نوليبراليسم 
 بر فضاي آموزشي ميهن

ضرورت مبارزه براي آزاديِ همة 
 عقيدتي -زندانيان سياسي

 3ادامه  در صفحه 

 7مبارزة فعاالن سنديكايي در ايران، مبارزة مرگ و زندگيِ است!                           در ص 
 10نطفه  بستنِ نوليبراليسمِ اقتصادي، در زِهدانِ كودتاي خونينِ پينوشه در شيلي   در  ص 

  2ادامه  در صفحه 

مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد بـاز هـم          
يي است تا با بازبيني روندهاي موجود در           بهانه

كه سرنوشت آينـده      -وزارت آموزش و پرورش   
مورد بـررسـي        -كند  سازان ميهن را تعيين مي    

شهريورمـاه،    24مجدد قرار داد. روزنامه شرق،       
خراش شـيـن      در گزارشي، به بررسي حادثه دل     

دانـش آمـوز و          2آباد كه به كشته شـدن         

مـوازات سـيـاسـت          درطول ساليان اخير، و به    
ويـژه در دورانِ         فقيه بـه     سركوب رژيم واليت  

گيري جنبش ضد استبدادي پس از كـودتـاي           اوج
، خواسـت آزادي زنـدانـيـان          88انتخاباتي سال   

همواره از     -بدون هيچ استثنا    -سياسي و عقيدتي  
شعارهاي اصلي جنبش مردمـي و نـيـروهـا و              

پـرسـت، انـقـالبـي، و             هاي ملي، ميهـن     حزب
است. همچنيـن رفـعِ         آمده  شمار مي   خواه به   آزادي

حصر از زهرا رهنورد، ميرحسـيـن مـوسـوي، و             
مهدي كروبي، همراه با خواسـت آزادي هـمـه            
زندانيان سياسي و توقف فضـاي سـركـوب و             

 منتشر شد
واكاوي 
هاي  ديدگاه

 –اقتصادي 
سياسي 

حزب تودة 
ايران  در 

دو دهة 
 اخير

ــي از      ــك ي
هـاي     هاي انتشار اين جزوه ترويـج پـايـه           هدف

هاي كنوني حزب تودة      ها و ديدگاه    نظري سياست 
سازي معرفي آنها به نسل جـديـد           ايران و آسان  

مبارزان كشورمان است كه در راه پيـكـار بـراي            
تحقق عدالت اجتماعي و آزادي و دمـوكـراسـي           

 .فعال هستند
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اي اين قـدر درآمـد         كند عده   شود چرا كه جامعه احساس مي       مباحث سياسي مي  
توانند فرزندان خود را به مدارسي با بهترين كيفيت فرستاده و براي              دارند كه مي  

فرستند و از طـرف ديـگـر          ها را به خارج از كشور مي        قوي شدن بنيه علمي، آن    
 “اند. اي درگير مسايل اقتصادي هستند و به نان شب محتاج عده

، گزارشي را منتشر كرد كه در آن        1390هاي مجلس، در آذرماه       مركز پژوهش 
سـوادي در كشـور          به بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و ريشه كن كردن بي         

 16/3ساله را حـدود         17تا  6آن گزارش، جمعيت      25پرداخته بود. در صفحه      
ميليون نفـر مشـغـول بـه            13/1ميليون نفر برآورد كرده است. از اين جمعيت          

ميليون نفر خارج از مدرسه هستند. از اين جمعيت خـارج      3/2تحصيل و بالغ بر  
 13سال و مابقي را جمعيت         13از مدرسه حدود يك ميليون نفر را جمعيت زير          

بـوده اسـت. در          مربوط    85داده است. اين آمار به سال          ساله تشكيل مي    17تا  
، 1385ميليوني ايران در سال       64همين گزارش، با اشاره به جمعيت         37صفحه  

سواد ذكر شده است. اين آمار شامل افراد           ميليون نفر بي    10ميليون باسواد و      54
شهريورماه، به نـقـل از          18شود. روزنامه اعتماد،       هاي سني مي    در تمامي گروه  

سـوادي     علي باقرزاده، رييس سازمان نهضت سوادآموزي، درباره آخرين آمار بي         
در گروه سـنـي بـاالي         90بر اساس نتايج سرشماري سال  “در كشور، نوشت:     

سواد داريم كـه      عنوان بي   هزار نفر افراد ثبت شده به       719ميليون و     9شش سال   
سال   50سال و زير      10نفر در گروه سني باالي        181هزار و     456سه ميليون و    

هزار نفر بود كه در        830ميليون و     9سواد    تعداد افراد بي    85قرار دارند. در سال      
 18اما روزنامه بـهـار،        ”هزار نفر رسيد.  719ميليون و  9اين تعداد به     90سال  

سوادان در سـنـيـن         دهد آمار بي    شهريورماه، گزارشي متفاوت دارد كه نشان مي      
هاي   بر اساس گزارش  “نويسد:     مراتب بيشتر است. بهار مي       هفت تا نوزده سال به    

 19هزار نفري در سنين هفت تـا     435ميليون و     19مركز آمار ايران از جمعيت      
دادند، بيش از    كه بايد آموزش خود را در مدارس ادامه مي  91-90سال در سال    

اند و    هزار نفر به داليل اقتصادي و غيره قادر به تحصيل نبوده            135ميليون و     7
درصد دانش آموزان ايراني در همان سال مجبور به ترك            37در حقيقت بيش از     
شده در باال، تفاوت چهار مـيـلـيـونـي           مقايسه دو آمار ارائه     ”تحصيل شده بودند.   

سازد. اگر همين آمار را مالك قرار دهيم و بـه    سوادان را به روشني آشكار مي    بي
هاي موجود در سيسـتـم        آن استناد كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه معضل         

اي است كه     هاي نوليبراليستي   سوادي محصول سياست    آموزشي و رشد پديده بي    
خصـوص     به -بارش از زمان رفسنجاني شروع شد، و با ادامه آن، پيامدهاي زيان     

شود. مقايسـه آمـار         هر چه بيشتر آشكار مي      -با توجه به شرايط اقتصادي جديد     
دهـد. بـراي         خوبي نشان مـي      به  باال عمقِ فاجعه در سيستم آموزشي ميهن را         

هاي مـجـلـس در          مخرب، گزارش مركز پژوهش   “  موشكافي بيشتر اين پديده   
هاي شهري و روستايي كمك كننده است. بر   سوادان در منطقه    بي“  رابطه با عده  

 51/5و    48/5سهم مناطق شهري و روستايي به ترتيب        “اساس همان گزارش،    
سـوادي در       هـم رشـد بـي          اعالم شده است. ميزان تقريباً نزديك به    ”درصد
اي در سيسـتـم       وجود معضلي ريشه  “  دهنده  هاي شهري و روستايي، نشان      منطقه

بـا     -هـاي روسـتـايـي         هاي رايج، معموالً منطقه     آموزشي است. بر اساس نُرم     
سوادان بيشتري دارند، امـا آمـار           هاي شهري بي    از منطقه   -يي چشمگير   فاصله

هاي شهري و روستايي تقريبـاً        دهد كه اين معضل در منطقه       ارايه شده نشان مي   
انـد در       اند. در اين آمار، حتي شمارِ افرادي كه هرگز به مدرسه نـرفـتـه                  مشابه
تر كردن همين     هاي شهري و روستايي نزديك به يكديگرند. براي روشن           منطقه

 17تـا       6سواد از جمعيت گروه سني         موضوع، گزارش در ادامه، شمارِ افراد بي      
هزار نفر و در      300هاي شهري كه هرگز به مدرسه نرفته اند را  سال در منطقه  

اصلي درستي و يـا     “  هزار نفر برآورد كرده است. نكته        357هاي روستايي     منطقه
هـم بـودنِ آمـار كـل              كليدي اما نزديك بـه “  نادرستي اين آمار نيست، نكته    

هـاي     هاي شهري و روستايي است. گزارش مركز پژوهـش  سوادان در منطقه  بي
مجلس، با ارايه آماري كامل از وضعيت آموزشي كشور، همچنين آورده اسـت:         

با وجود چنين تصويري كلي از وضعيت پوشش تحصيلي بايد اذعان كنيم كـه     “
هنوز نظام آموزشي ما در نگهداري و پايداري دانش آموزان در مدرسه مـوفـق                
نبوده است. پايين بودن كيفيت سطح تحصيلي و يا ورود دانش آموزان با تأخيـر                

 ”خصوص در مناطق روستايي از جمله اين عدم موفقيت بوده است.             به مدرسه به  
هاي مجلس به آن اشاره       هاي مهمي كه در گزارش مركز پژوهش        يكي از مسئله  

هاي فقير است. گـزارش در ايـن              هاي اقتصادي خانواده    گرديده است، مشكل  
تـريـن     هاي فقير از مهم     مشكالت اقتصادي خانواده  “ارتباط از جمله آورده است:       

هـا،    داليل بازماندن از تحصيل و يا ترك تحصيل كودكان است. در اين خانواده             
شوند. هر چند تحصيل كودكان خـود          كودكان به كار گماشته شده و درآمدزا مي       

تر از آن هزينه فرصتي است كه به خـانـواده              هايي را در بردارد، ولي مهم       هزينه
شود كـه آن كـار          كودك تحميل مي  

 12نفر ديگر منجر گرديد، پرداخته است. طبق اين گزارش،             26سوختگي  
نفر از اين جمع همچنان وضعيت مناسبي ندارند و آثار سوختگي شديد بر             

يـي     بدن آنان هنوز وجود دارد. گزارش ناراحت كننده روزنامه شرق گوشه  
كـنـد. آتـش          مان را آشكار مي     كوچك از وضعيت محيط آموزشي ميهن     

، كه اتفاقاً نام مدرسه 1391سوزي مدرسه دخترانه در شين آباد، در آذرماه         
را هم بر خود دارد، در اثـر آتـش سـوزي                “ انقالب اسالمي شين آباد   ” 

بخاري نفتي غير استاندارد به وقوع پيوست و زنـدگـي دانـش آمـوزان             
رو    هاي هرچه بيشتري روبه     شان را با مشكل     محروم اين منطقه و خانواده    

نقل از رسول خضري، نماينده پـيـرانشـهـر، آورده              كرد. گزارش شرق، به    
سال است كه اين منطقه گازرساني شده؛ چرا نبايد سيـسـتـم               10” است:   

و در جايي ديگر آورده است كـه، پـس از              “ حرارت مركزي داشته باشد.    
خراش مسئوالن آموزش و پرورش به نصب سيسـتـم    وقوع اين حادثه دل  

ارديبهشـت مـاه      28گرمايشي جديد اقدام كردند. روزنامه مردم ساالري،     
خراش، به نـقـل از          ، يعني نزديك به شش ماه پس از اين حادثه دل          92

 33” علي آذر نژاد، مدير كل نوسازي مدارس آذربايجان شرقي، نوشـت:              
درصد مدارس اين استان با استفاده از وسايل گرمايشي كه سـوخـت آن               

هـزار كـالس درس          7او در اشاره به وجود      “  شوند.   نفت است گرم مي   
هاي درس موجـود در        درصد كل كالس    30تخريبي، اين تعداد را معادل      

اين استان ارزيابي كرد. مرتضي رئيسي، معاون عمراني وزير آمـوزش و               
پرورش و رئيس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور، در گفت و گـو        

هـزار كـالس درس          50ماه، از وجود      ارديبهشت  4با روزنامه خراسان،    
سال قـبـل      50تا    30ها به     فرسوده و ناايمن خبر داد كه تاريخ ساخت آن        

هـزار     150گردد. وي همچنين در اين مصاحبه اذعان كرد كـه،         باز مي 
كالس درس با سيستم گرمايشي غيراستاندارد كه عمدتـاً در مـنـاطـق                

هـزار و      13روستايي و سردسير واقع شده است وجود دارد. به گفته وي،             
هـزار و       5كالس فرسوده در تهران وجود دارد كه تنها نزديك به             456

درصدي بودجـه     16اند. او با اشاره به كاهش          پانصد كالس بازسازي شده   
عمراني آموزش و پرورش در سال جاري گفت كه حتي در سال گذشـتـه               

هـا قـرار گـرفـت.           درصد از بودجه اختصاص يافته در اختيار آن         32تنها  
بـيـشـتـر     ” ارديبهشت، در همين ارتباط نوشت:      11روزنامه تهران امروز،    

هاي مناطق محروم كشور نياز به نوسازي دارند و از سـيـسـتـم                   كالس
هايي كه در      گرمايشي مناسب برخوردار نيستند. مدارس كپري و كانكس        

گيـرنـد    بعضي از نقاط كشور به عنوان كالس درس مورد استفاده قرار مي        
يكي از مشكالت جدي آموزش و پرورش است، اما ظاهراً اين مسئله در              

 “هاي برنامه اي دولت جاي خاصي ندارد. اولويت
هـاي    رسد كاهش بودجه عمراني مدارس به دليل محدوديت         به نظر مي  

طور كه در باال بـه        هاي اقتصادي باشد، اما همان      مالي دولت بر اثر تحريم    
سالـه دارد. ايـن         50تا    30مدارس قدمتي   “  آن اشاره شد، بافت فرسوده    

هـا     دهد در دوراني هم كه وضعيت مالي دولـت    روشني نشان مي    نكته به 
آمـوزان   مدارس، كه با جان دانش“  خوب بوده است توجه به بافت فرسوده  

هاي ايـن     مرتبط است، مورد توجه سيستم حاكم نبوده است. يكي از دليل           
هاي تـدويـن شـده         امر و نكته كليدي آن، رويكردهاي حاكم بر سياست        

سازي آموزش و      ها، دراولويت قراردادنِ روند خصوصي      است كه اساس آن   
 13پرورش و حذف سيستم آموزش رايگان است. روزنامه تهران امـروز،              

بر اساس آمار وزارت آموزش و پـرورش        ” نويسد:     مردادماه، در اين باره مي    
تعداد مدارس غيرانتفاعي در تهران از ديگر شهرهاي كشور بيشتر است و            
سياست گذاري اين وزارت خانه به سمتي است كه مدارس غيرانتـفـاعـي         

هـاسـت      اي كه سال    بيشتر از مدارس دولتي شود چرا كه با كمبود بودجه         
روست سوق دادن مدارس دولتي بـه سـمـت             اين وزارت خانه با آن روبه     

غيرانتفاعي شدن بهترين روش براي خارج كردن اين مدارس از گردونـه            
گزارش در ادامه با اشـاره بـه عـدالـت              “ بودجه آموزش و پرورش است.     

نـويسـد:      آموزشي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شـده اسـت، مـي                
هاي مرفه بهترين وضعيت تحصيل را براي فرزندانشان فـراهـم      خانواده” 

كنند و خانواده هاي فرودست مجبورند فرزندانشـان را بـه مـدارس            مي
و بـه    “ فرسوده دولتي با تراكم باالي دانش آموز بفرستند و دم بر نياورند.            

هاي اجتـمـاعـي كـه در          حسرت” گويد:  نقل از دكتر امان اهللا قرائي، مي 
آيد در نهايت باعث بروز  مواجه با اين مدارس و دانش آموزان به وجود مي         

 ادامه  سايه سنگين نو ليبراليسم ...

  3ادامه  در صفحه 
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هاي   شود. در هفته     وحشت، از زمره شعارهاي جنبش و گردان اجتماعي آن قلمداد مي          
طلبـان و      شدة وابسته به طيف اصالح      اخير آزاديِ گروهي از زندانيان سياسي شناخته      

هـاي     بشر را شاهد بوديم. آزادي شماري از چهـره           هاي مدافع رعايت حقوق     نيز گروه 
زاده، عرب سرخي، ميرطاهر موسوي، نسرين ستوده، مـهـسـا             طلب مانند امين    اصالح

امرآبادي، محبوبه كرمي، و ديگران، و سپس آزادي گروه ديگري، موجب خشنـودي              
همه نيروهاي معتقد به آزادي و سربلندي ميهن است. اين افراد بـا حـكـم عـفـو                     

گوهـاي   و عالوه، درست در گرماگرم آغاز گفت     هاي رسمي از زندان آزاد شدند. به         مقام
رسمي با اتحاديه اروپا و آمريكا و سفر روحاني به نيـويـورك ايـن اقـدام صـورت                      
پذيرفت. نكته پراهميتي را كه بايد دراين زمينه مورد توجه قرارداد، سياسـت، و يـا                   

شده و هدفمند حكومت در لحظه حساس كنوني اسـت.             عبارتي، مانورهاي حساب    به
هردليل، ازسوي رژيم، باعث خشنودي است و         ضمن اينكه آزادي زندانيان سياسي، به     

بايد تالش كرد تا با مبارزة فعال و هماهنگ همه زندانيان سياسي و عقيدتي بـدون                 
استثناء آزادشوند،  نيز بايد درنظر داشت كه هدف اصلي حكومت درايـن وضـعـيـت                  

چنان شرايطي است كه رابطه باغـرب در           وجود آوردنِ فضايي مناسب و آن       جديد، به 
زعـم سـران        راستاي حفظ نظام، تحقق يابد و درهمان حال جنبش مـردمـي، بـه         

گاه اجتماعيِ جنبش تضعيف و ناممكن        شده و امكان احياي تكيه      حكومت، خلع سالح  
هاي جنبش    شود. رژيم واليت فقيه با مانورهاي دقيق بر بخشي از شعارها و خواست             

روابط و      هاي سياسي كشور، مسئلة     مردمي، تالش دارد با حذف عامل مردم از معادله        
مناسبات خود با آمريكا و اتحاديه اروپا را حل و فصل كند. انتخاب زمان آزادي اولين                 
گروه زندانيان سياسي، نوع آزادي، تركيب افراد آزادشده، و در پيوند با اين مسـايـل،                

هاي ارشاد و نظاير آن،      وسيله گشت   ادامة سياست تهديد و هراس آفريني در جامعه به        
ريزي شده براي انكار كشتار دستجمعي        تر ازهمه، كوشش هدفمند و برنامه       و نيز مهم  

اي    هاي زنجـيـره     ، كشتار دهه شصت، و قتل       67فاجعه ملي سال      -زندانيان سياسي 
تواند اتفاقي تلقي شود. دقيقاً هـمـزمـان بـا آزادي                 نمي  -المللي  درسطح ملي و بين   

اي در خصوص انكارِ فاجعـه   نخستين گروه زندانيان سياسي، رژيم به تبليغات گسترده     
 27طور مثال، ايسـنـا،      يازيد. به  و كشتار گروهيِ زندانيان سياسي دست 67ملي سال  

شهريورماه، از قول سايت پرسمان دانشجويي، وابسته به ادارة مشاورة ولي فقـيـه و                
اند در  ، با وقاحت ادعا كرد كه، زندانياني كه [در فاجعة ملي] اعدام شده             “ بيت رهبري ” 

اهللا منتظري را بـه       اي، پاي آيت شده طرز  حساب بودند، و نيز به     زندان شورش كرده    
احكام ضدانساني اعدام پس از محاكمه و صدور دوبارة حكم در دهه شصت كشانـد.               

هاي   گيري و زمان آزادي زندانيان سياسي در هفته         آيا ميان انتشار گستردة اين موضع     
 زماني چيست؟ اخير نبايد ارتباطي مشاهده كرد؟ و اصوالً علت اين هم

زده و فارغ از محاسبه دقيق و ضرور          هايي شتاب   گيري  همين علت، موضع    درست به 
شهريورماه، انتشار يافت،     28اي كه در پايگاه خبري كلمه،         گيري  سياسي مانند موضع  

 -سود خواست آزادي همه زنـدانـيـان سـيـاسـي         تواند گام و حركتي سنجيده به       نمي
هاي نامدار و  آزادي اين افراد كه عمدتاً از چهره” بود:   عقيدتي تلقي شود. كلمه نوشته      

روند، نشانه ديگري از تغيير فضاي سياسـي          شمار مي   شده جريان اصالحات به     شناخته
افـزايـد:      و سپس مـي    “ هاي سياسي و اجتماعي است.       كشور و گسترش سطح آزادي    

زماني كه روحاني براي وزارت دادگستري دولت جديد مصطفي پـورمـحـمـدي را                ” 
است كه انتخاب فـردي     گرفتند ولي واقعيت اين  برگزيد، برخي بر اين انتخاب خرده  

متنفذ از درون سيستم قضايي كشور براي وزارت دادگستري كه رابط بـيـن دوقـوه                 
تواند بسيار ثمربخـش بـاشـد.          است كه مي    است، اقدامي هوشمندانه و بخردانه بوده       

داري، ميدان دعوا و تقابل نـيـسـت،           داند كه دولت    روحاني برخالف سلفش خوب مي    
اسـت    ، نشانه آن    88بلكه عرصه تعامل و همكاري است. ... آزادي زندانيان انتخابات               

كه نظام جمهوري اسالمي، دوران تنش را پشت سر گذاشته و وارد دوره اقـتـدار و                   
 “ است.  آرامش شده

رد هـدف      سود پيش   گمان از استحكام منطقيِ الزم به       اي بي   چنين ارزيابي  هـاي     بـ
فـقـيـه       تواند برخوردار باشد. اتفاقاً رژيم واليـت   جنبش مردمي و روند اصالحات نمي     

هاي اجتماعي و احيايِ بدنة اجتماعي جـنـبـش و               گيريِ اعتراض   درهراس از شكل  
اين رشته مـانـورهـا      منظور حذف عامل مردم از صحنه سياسي، دست به            همچنين به 

بينانه، و متكي به اراده و خـواسـت           است. يگانه راه صحيح، مبارزة مشترك، واقع           زده
تواند آزاديِ همة زندانيان سياسي و عقيـدتـي، و نـه افـراد و                     مردم است، كه مي   

 -بدون اسـتـثـنـاء        -شود. آزادي تمامي زندانيان سياسي       هاي خاص، را سبب       جريان
خواستي ملي و فراگير است.  نبايد به مانورهاي رژيم بيش از آنـچـه كـه هسـت،                      

دانست. با ارزيابيِ صحيح اين مانـورهـا،       “  نشانه نويدبخش ” اهميت قايل شد و آن را       
عقب راندنِ رژيـم در چـارچـوب            توان در راستاي شدت بخشيدن به مبارزه و به          مي

روي، بايد متحد و يـكـپـارچـه بـراي          كرد. ازاين    ايِ جنبش حركت      هاي مرحله   هدف
 عقيدتي تالش و پيكار كنيم! -آزاديِ همة زندانيان سياسي

 

 ادامه  سايه سنگين نو ليبراليسم... ادامه  ضرورت مبارزه براي ...

هايي مسـتـلـزم        نكردن كودك است. ارايه كمك به چنين خانواده        
 26ايلـنـا،       ”هاي خاص خود است.      ها و رعايت ظرافت     شناخت آن 

شهريورماه، به نقل از اولياء علي بيگي، رئـيـس كـانـون عـالـي                  
در چند سال اخير به اسم ركـود و          “شوراهاي اسالمي كار، نوشت:      

تورم اقتصادي، توزيع سبد كاالي ويژه آغاز سال تحصيلي در ميان           
شـهـريـورمـاه، در         18روزنامه بهار،     ”كارگران متوقف شده است.    

به شرايـط   ،”كنند پول ندارند، ترك تحصيل مي“يي با عنوان:   مقاله
نـويسـد:      هاي كارگري پرداخته است. بـهـار مـي            آموزشي خانواده 

كنند، اين خالصـه      هاي تحصيل باالست، ترك تحصيل مي       هزينه“
بهار در جايي ديگر ادامه    ”وضعيت آموزشي فرزندان كارگران است.     

اين اولين بار نيست كه در يك سال گذشته مسـئـوالن     “دهد:     مي
مختلف در باره وضعيت بد آموزشي فرزنـدان كـارگـران هشـدار               

دهند. همين چند وقت پيش، ايرج عبدي، نماينده خرم آبـاد و                مي
عضو كميسيون اجتماعي مجلس نهم بود كه گفت از روند رو بـه              
رشد ترك تحصيل فرزندان كارگران متأسف و در باره آن نـگـران             

نقل از جعفر عظيم زاده، عضو هيئت مديره اتحاديه           بهار، به   ”است. 
هـاسـت    فرزندان اين كارگران سال   “نويسد:     آزاد كارگران ايران، مي   

كه اين مشكل را دارند، كارگراني كه در مناطق آزاد مـاهشـهـر و                
شان از اين هم بدتر است چون تـحـت             كنند وضعيت   غيره كار مي  

پوشش قوانين كار نيستند و وضعيت مالي شان از بقيه كـارگـران              
بهار، از قول رسول پاپايي، كارشنـاس آمـوزشـي،         ”هم بدتر است.   

اي باال رفته كه تأمـيـن         هاي تحصيل به اندازه     هزينه” آورده است:    
هـاي بـعـضـي          هاي آموزشي خود به خود از سبد هـزيـنـه            هزينه
اين كارشنـاس    “ ها مانند خانواده كارگران حذف شده است.         خانواده

با اشاره به تصريح قانون اساسي كه بر آموزش رايگان تاكيد دارد،             
هاي خصوصـي     گويد كه، مسئوالن آموزش و پرورش در جلسه         مي

گويند كه از اولياي دانـش آمـوزان پـول               به مديران مدارس مي   
يي با عـنـوان:        ، در مقاله  90شهريورماه    27بگيرند. سايت تابناك،     

نـويسـد:      مـي  ...“ درآمد ميلياردي مدارس دولتي، ابهام خانواده و        ” 
علي عباس پور تهراني در اظهارات باور نكردني به ايلنا گفت كه،            ” 

هاي رسيده حاكي از آن است كه درآمد بـرخـي مـدارس                 گزارش
دولتي، از دريافت مبالغ غير قانوني از اولياي دانش آموزان در حـد              

اوضاع نابسامـان    “ شود.   ميلياردي است كه به خزانه هم ريخته نمي       
چنان وخيم است كه بنا بر گزارش روزنـامـه             آموزش و پرورش آن   

شهريورماه، در تير و مرداد ماه امسال حقوق معلمان بـا              26شرق،  
هاي بسياري هنوز به حسـابشـان            تأخير زياد پرداخت شد و معوقه     

واريز نشده است. شرق به نقل از فاني، سرپرست جديد آموزش و              
در حال حاضر و با توجه به شرايـط ايـجـاد        ” پرورش، آورده است:     

شود ايـن بـه         شده والدين اگر كمك نكنند كار مدرسه مختل مي        
خواهيم و دسـت      ها مي   معني اجبار والدين به كمك نيست اما از آن        

كنيم تا در كوتاه مدت بتوانيم اعـتـبـار             ها دراز مي    نياز به سوي آن   
هاي اقتصادي صـرف       اگر از موضوع تحريم    “ الزم را تأمين كنيم.    

نظر كنيم و بخواهيم سخنان سرپرست جديد آموزش و پرورش را            
هاي اعمال شـده      هاي مالي را ناشي از تحريم       قبول كنيم و مشكل   

 90بدانيم و مروري دوباره به گزارش سايت تابـنـاك در سـال                 
را   85هاي مجلس مربوط به سال        بيندازيم و گزارش مركز پژوهش    

آيد كه: چـرا چـنـيـن         مورد استناد قرار بدهيم، اين سؤال پيش مي     
هـا بـايـد         وزارت خانه مهم و سرنوشت سازي در تمامي اين سال         

چنين عملكرد مخربي داشته باشد؟ حكومتي كه بـا درآمـدهـاي              
كشاند، دغدغـه   نجومي نفت سيستم آموزشي را به ورطه سقوط مي       

جـز كسـبِ        نسل آينده را ندارد. نوليبراليسم اقتصادي هدفي بـه          
پروراند و حـاضـر        درآمدهاي نجومي براي اقليت حاكم درسر نمي 

نيست منابع ملي را براي ساختن نسل آيـنـده هـزيـنـه كـنـد.                    
هاي مشابه و همسان در تـمـامـي     نوليبراليسم اقتصادي، با سياست 

انـد، از هـر          كشورهايي كه بدين رويكرد تمايل مثبت نشان داده       
برد. عـرصـه       يي براي كسب سود بيشتر نهايت استفاده را مي          روزنه

 تواند باشد.   آموزش از اين قاعده مستثني نمي
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روزة وزارت كـار، و           100هـاي      برنامه
 اصالحية قانونِ كار

سـالـة     روزه و يك    100هاي    همزمان با انتشار برنامه   
اجتماعي، سخنـگـوي دولـت         وزارت تعاون، كار و رفاه    

حسن روحاني يادآوري كرد كه، اصالحية قانـونِ كـار           
هاي الزم دوباره طرح و اعالم خـواهـد            پس از بررسي  

نوبخت درحاشيه  ” داد:     شهريورماه، گزارش   25شد. ايلنا،    
نشست خبري صبح امروز خود كه به ارايـه راهـكـار              
دولت براي رفع موانع توليد اختصاص داشت... گـفـت              

هاي كارشناسي در خصوص ايـنـكـه         مسئوليت بررسي 
قانون كار تا چه اندازه به عنوان مانع تـولـيـد تـلـقـي                 

اجتماعي است    شود برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه        مي
ها پس از اتمام اعالم خواهـد شـد.      و نتايج اين بررسي   

اطالعي از سرنوشت اليـحـه اصـالح            وي با ابراز بي   
قانون [كار] كه در زمان دولت سابق براي تصويب بـه       

بود، گفت: دراين مورد اطـالعـي           مجلس فرستاده شده  
 “ندارم ولي اين موضوع [را] واقعاً پيگيري خواهم كرد.

هاي اصليِ بـرنـامـه        اصالحِ قانونِ كار، ازجمله بخش    
آزادسازي اقتصادي است. دولت پيشين (دولت ضدملي         

اجتماعـي    -احمدي نژاد)، در چارچوب راهبرد اقتصادي      
هاي زرد و وابسته      رژيم واليت فقيه، و با حضور تشكل      

يي را تنظيم كرد كه در نـوع خـود               به حاكميت، اليحه  
هاي قـانـون كـار          ترين اصالحيه   يكي از ضدكارگري  

آيد. درتدوينِ اين اصالحـيـه، عـالوه بـر               شمار مي   به
نژاد، نمـايـنـدگـان        نمايندگان وزارت كارِ دولت احمدي    

كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، مـجـمـع عـالـي              
هاي صـنـفـي       نمايندگان كارگري، كانون عالي انجمن    

اند  كارگري، كه همگي مورد اعتماد و منصوب حكومت       
هاي صنفي كـارفـرمـايـي          و نيز كانون عالي انجمن      -

هـاي     اند. گرچه درمـاه     ايران، حضور و مشاركت داشته   
اند كه، بـاوجـود      ها اعالم كرده    اخير برخي از اين تشكل    

دولت بدون تـوجـه بـه        ” ها، در نهايت      حضور در جلسه  
، اليحة اصـالح     “ هاي كارگري و كارفرمايي     نظر گروه   

هر روي، بـرخـالف       قانون كار را به مجلس فرستاد. به         
هـاي     گـيـري     چنين مدعياتي و در نقطه مقابل موضع      

سخنگوي دولت، طرح اصالح قانون كـار يـكـي از              
هاي قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي         بخش

هاي ريز و درشت رژيم، ازجمله طراحـان و            است. مقام  
پردازان اقتصادي دولت حسن روحاني، همواره بر         نظريه

ضرورت اصالح قانون كار باهدف جلب و جذب سرماية       
انـد.     خارجي و گسترشِ بخش خصوصي، تاكيد ورزيده      

مسعود نيلي، عبده تبريزي، و نهاونديان، كه اينـك در           
اجتماعي دولت نـقـش        -هاي اقتصادي   طراحي برنامه 

نيا (وزيـر اقـتـصـاد) و              درجه اول را دارند، و نيز طيب      
اند كه، بـا       نوبخت (سخنگوي دولت) بارها اعالم كرده       

استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، قانونِ كـار بـايـد             
مـانـعِ تـولـيـد و          ” اصالح شود و تغيير كنـد، زيـرا           

ايـن تـرتـيـب،          بـه “  گذاري در كشور اسـت.        سرمايه

هاي آينـده طـرحِ        طورِقطع در ماه    به
دوبارة اصالحيـه قـانـون كـار در            
چارچوب قانون برنامه پنجم توسـعـه       
را شاهد خواهيم بود. اتفاقاً خـطـوط          

سالة  روزه و يك 100هاي    كلي برنامه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمـاعـي،        

كـارگـيـري       به” در بخشِ مربوط به:      
هاي جـامـعـه كـار و            كليه ظرفيت 

، ناظر بر تغييـرِ قـوانـيـن در            “ توليد
هاي گسترده    سازي  راستاي خصوصي 

است. ربيعي، وزير كار، روز سيزدهـم        
شهريورماه، در جمـع خـبـرنـگـاران         

 100هنگام توضيح پيرامون برنامـه       
كرد:   روزة وزارت كار، ازجمله يادآوري    

سـازي    ما ناگزير به سمت خصوصي    ” 
ــت...              ــم رف ــي ــواه ــت خ در دول

هاي دولـت     سازي از برنامه    خصوصي
به     است، دربخش روابط كار... برنامه       

شده و من در       صورت منسجم آماده    
ها را اعـالم       يك نشستي اين برنامه   

 13خـبـرگـزاري مـهـر،          ) “ كنم  مي
). تغييرِ قـانـون كـار،          92شهريورماه  

هاي ارتجاعـي مـورد        يكي از برنامه  
نطر رژيم است.  كارگران و زحمتكشان ميهن ما، تامينِ حقوق سنديكايي خود را خـواسـتـارنـد.                     
بدونِ حضورِ سنديكاهاي واقعي و مستقل، و بدونِ حضورِ نمايندگان واقعي كارگران، بـازهـم، و           

 گردد.   بيش از پيش، منافع و حقوق آنان ناديده و پايمال مي
 

 هاي ارشاد، و كاربرد فشارِ هدفمند در جامعه گشت
هـاي     دلـيـل    ويژه جوانان و زنان به      مانند ساليان گذشته، مردم ميهن ما به        تابستان امسال نيز به   

و از    “ هايِ نامناسـب    لباس” ،  “ بدپوششي” ،  “ حفظ حجاب و عفاف   ” هايي چون:      واهي و زير عنوان   
نيروي انتظامي    هاي متعلق به      هاي ارشاد و ديگر گشت      ها، مورد آزار و اذيت گشت       اين قبيل بهانه  

هاي اخير، در سراسر تهران       ، طي ماه  “ عفاف و حجاب  ” هاي    و اوباش بسيجي، قرار گرفتند.  گشت       
هاي زندگي شهروندان نظير پـوشـش و            ترين زاويه   و چند شهر بزرگ ديگر كشور، در خصوصي       

كرده و صدها تن را در اين مورد بازخواست كردند، و در مـعـرض              شان مداخله   موي سر و آرايش   
 -هـاي اقـتـصـادي            فقيه، كه با سياسـت      وشتم قرار دادند. رژيم واليت       توهين، تحقير، و ضرب   

رو ساخته است، بـا گسـيـلِ       گون روبه هايي گونه  اش جامعه ما را با ناهنجاري       اجتماعي و فرهنگي  
رواجِ خشونت، تحجر، و سركوبگري در          به “ عفاف و حجاب  ” و   “ امنيت اخالقي ” هايي مانند     گشت

 زند.  مي جامعه دامن 
طرح، نارضايتي عمومي در سـطـح شـهـر               هاي مختلف حاكي از آنست كه اجراي اين         گزارش

هـاي    هاي نيروي انتظامي و پليس اطالعات و امنيت در محله           تهران را موجب شده است، و اقدام      
 است. وجود آوردنِ فضايي از وحشت همراه بوده  آفريني و به گوناگون شهر با هراس
چهارمين مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و ” بود:   شهريورماه، نوشته   20ازسوي ديگر، ايلنا،    

گران نظم و امنيت جامعه در سطح تهران برگزارشد. در حاشية دستـگـيـري ايـن افـراد،                        اخالل
كـردنـد     مشروبات الكلي، تجهيزات دريافت از ماهواره و مابقي وسايلي كه اين افراد... استفاده مي                

همزمان با اجراي اين طرح، كه هدف آن پراكندنِ هراس و وحشـت     “ شد.  نمايش گذاشته     نيز به   
هاي اجتماعي است، فرماندهان نيروي انتظامي و بسيج خـاطـرنشـان              در جامعه و كنترل اعتراض    

ها به فعاليت ادامه خواهنـد داد.          هاي ارشاد همانند ساليان قبل با تمامي امكان         ساختند كه، گشت  
رييس پليس تهران درجمع خبـرنـگـاران از          ” شهريورماه، نوشت:      19دراين باره، خبرگزاري مهر،     

ها ارشاد نيست و مـا         هاي عفاف و حجاب خبرداد و دراين باره گفت، نام اين گشت             فعاليت گشت 
ها و مراكز حضورداشتـه و بـا          دانيم كه همانند گذشته در خيابان       آن را گشت عفاف و حجاب مي      

هاي ارشاد و نيروهـاي بسـيـج           شد كه، گشت    درگزارش ديگري اعالم  “  كنند.   بدحجابي مقابله مي  
بـا  ” هـاي      واحد توليدكننده و فروشندة پوشاك را بازرسي و نسبت به فروش لباس             1300بيش از   

ها، توهين و تحقير افراد جامعـه         هاي ارشاد و فعاليت آن      اند. گشت    تذاكراتي داده  “ تصاوير نامناسب 
و مصداق بارزِ نقضِ حقوق فردي و اجتماعي است. مردم خصوصاً جوانان و زنان نسبت بـه ايـن              

 نگرند. گرايانه، به ديده نفرت مي هاي قشري و واپس طورِكلي سياست ها و به گشت
هـاي    هاي مختلف ازجمله گشت ارشاد، از خواست        شدِن بساط زورگويي و توهينِ گشت       برچيده  

هـاي     هاي گوناگون رژيم با عـنـوان         ويژه جوانان كشور است. فراموش نكنيم كه، گشت          مردم به 
رنگارنگ در خدمت رواجِ افكار پوسيده و ضدمردمي و اهرمي براي كاربرد فشار هدفمند در جامعه                

 است!
 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 در فستيوال  ...“ نامه مردم”ادامه  غرفه 

آوانته در عصر روز يكشنبه در خالل مراسمي ويژه، به پايان رسيد. در آغاز اين مـراسـم    
هزار شركت داشتند، نماينده حزب توده ايـران در كـنـار                100كه در آن نزديك به از       

همراه اعضاي رهبري حزب كمونيـسـت پـرتـغـال و                هاي نمايندگي حاضر و به      هيئت
سازمان جوانان كمونيست پرتغال در تريبون مخصوص قرار گرفتند. پس از سخنـرانـي               

، سردبـيـر نشـريـه        “ خوزه كازانووا ” نمايده سازمان جوانان كمونيست و همچنين رفيق        
آوانته، نوبت به رفيق جرونيمو دو سوزا، دبيركل محبوب حزب كمونيست پرتغال رسيـد،              

شود، پـايـان      كه ضمن ارائة تحليلي همه جانبه از شرايطي كه فستيوال در آن انجام مي             
هاي پرتغالي را اعـالم       نظير و شروع فصلي جديد از مبارزه  كمونيست  اين جشنواره بي  

ها هزار شركـت كـنـنـده و در جـوي               كرد. رفيق پرتغالي در ميان ابراز احساسات ده   
هاي  نفس، در سخنراني خود راه حل پيشنهادي كمونيست        رزمجويانه و مملو از اعتماد به     

منظور غلبه بر بحران عميق اقتصادي اين كشور را ارائه داد، و از جمله گفت:                 پرتغالي به 
رحمانة دستمزد و حقوق كارگران، نشانة نهادينـه شـدن             يافته و بي    قلع و قمع سازمان   ” 

سياست بارز غارت و استثمار كارگران است كه بايد آن را لغو كرد و به آن پـايـان داد:                     
اش    كند، نتيجـه    اندازي مي   هاي دولتي دست    سياست غارتي كه به منابع كشور و بودجه       

بندوباري ميان منافع همگاني مردم و مـنـافـع            چيزي نيست جز فساد و آشفتگي و بي       
هاي اقتصادي بزرگ در كشـورهـاي        هاي مالياتي گروه    وكارهاي خصوصي، تقلب    كسب

خواري، و انتقال هزاران ميليون يـورو از راه             خارجي، پديد آمدن و رواج شيادي و نزول       
هـاي     ميلياردها يورو كه هـر سـال بـه روش              سازي، و   هاي خصوصي   اجراي سياست 

شـود، پـيـاده         هاي جايگزين مي    شود. زماني كه صحبت از سياست        گوناگون ناپديد مي  
هاي رياضتي تحميل شده      ترويكا [كنايه از سياست    “  پيمان تجاوز ” كنندگان و پشتيبانان    
الـمـلـلـي        گانة كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا، و صندوق بين از سوي نهادهاي سه  

هـاي   گويند كه پولي در كار نيست: پول براي بهبود دستمزدها و حقوق  پول] هميشه مي 
بازنشستگي نيست؛ پول براي بهبود خدمات بهداشتي و درماني و براي تقويت اقتـصـاد               

كنيم كه: يا ما نخست در     ملّي و ايجاد كار موجود نيست. ... امروز ما بار ديگر تأكيد مي         
ها، و سپس با كشورهايي كه در    دوستان و دموكرات درون ملت خودمان و با همة ميهن  

كنيم كه از راه    شويم و مسير يا راهي را دنبال مي وضعيتي مشابه با ما هستند متحد مي      
هاي بزرگ، از استثمار، از فدراليسم و استعمار اقـتـصـادي، و از                  اتحاد اروپايي شركت  

گري و جنگ جداست، يا اينكه وضعيت از اين هم كـه هسـت،                 اتحادية اروپايي نظامي  
تر خواهد شـد. مـا بـايـد              كننده  تر و ويران    طورِكلي، وخيم   براي كشور ما و قارة اروپا به      

مسيري را كه در پيش گرفته شده است تغيير دهيم. در اين عرصه، ما از هـمـراهـي                      
اينك پيكـارهـاي چشـمـگـيـر و            نيروهاي بسياري در سراسر اروپا برخورداريم كه هم  

آور اميد در طي مسيري متفاوت براي اروپايند. و اين             برند و پيام    پيش مي   پراهميتي را به  
مسير، تكرار همان مسيري نيست كه تا كنون پيموده شده است. راهكردهاي دروغيـن                

كند چون انتخابات در آلمان در جريان اسـت.           هاي اقتصادي را پنهان نمي      ندارد. واقعيت  
گـذارد و     گانه] پيشِ پاي ما مي  اين مسير، مسيري نيست كه ترويكا [نهادهاي مالي سه     

هاي هميشـگـي و        تمركز قدرت اقتصادي و سياسي بيش از پيش را در دستانِ مظنون           
دهد. اين مسيـر، مسـيـر سـوسـيـال                پيكر قرار مي    هاي غول   ويژه در دستان شركت     به

هاي بزرگ نيست، كه امثال اوالند        گري و شركت    دموكراسي تسليم شده در برابر نظامي     
شان دفـاع از        پيش ببرند، ولي سرانجام     خواهند در اروپا به     سوسياليست [در فرانسه] مي     

اي ديگر در خاورميانه بوده است. تجاوز امپرياليسم جهاني به حقـوق               جنگ امپرياليستي 
داري   آميز نظام سرمايه    هاي تحول خشونت    اجتماعي و حقوق كارگران فقط يكي از وجه       

و بحران اين نظام است. اين تجاوز چندوجهي و بسيار خطرناك است. رخدادهاي اخيـر                 
نشان دهندة ستم فزاينده بر مردم و ميزان توهم وجود آزادي در چشم مردمي است كه                

كنند. سركوب خشن و وحشيانـة تـظـاهـرات و                داري زندگي مي    در كشورهاي سرمايه  
هاي مردمي در خاورميانه يا در شمال آفريقا (براي نمونه در مصر) يا حتي اينجـا                    جنبش

مـنـظـور       هاي خودكامانه و سركوب فزاينده به       در اروپا و در آمريكا؛ دست زدن به اقدام        
درهم كوبيدن و مهار كردن پيكارهاي مردمي، اذيت و آزار كساني كه در برابر تبليغـات                

هـاي     گسيخته به استقالل مردم به شـيـوه         كنند؛ تجاوز لگام    ضدكمونيستي مقاومت مي  
هاي سياسـي؛   ترين نظام استعماري گذشته در بطن يا در پيرامون نظام؛ استقرار ارتجاعي   

هاي گستردة جاسوسي و خبرچيني در ميان مردم، مانند آنچه اخيراً فـاش شـد و                 اقدام
هـا و      دهد؛ همه و همه فقط مثال       پايان دولت آمريكا را نشان مي       هاي بي   جرم و جنايت  

داري و خطر بزرگي است كه از اين سـوي بشـريـت را                   هايي از بربريت سرمايه     نمونه
كند. شدت گرفتن اقدام امپرياليسم جهاني در روزهاي اخير در توسل به زور،                 تهديد مي 

اي در خاورميانه، نشان از افزايـش چشـمـگـيـر               و احتمال وقوع جنگ تجاوزكارانة تازه     
اين روزها روزهاي سخت و پرمسئولـيـتـي          روست...     خطري دارد كه بشريت با آن روبه      
هاي صورت گرفته، شديـدتـر شـدن اسـتـثـمـار،                 است. با در نظر گرفتن ميزان حمله       

رفت، و كوششي كه اينك براي بازگرداندن وضع به گذشته الزم است، هسـتـنـد                   پس
خـواهـنـد       كنند كه دست از تالش برداريم و تسليم شويم. مـي    كساني كه نصحيت مي   

هاي آينده را ببندند. اما اكنون زمان پيكار است؛ زمان مقاومـت               هاي اميد و دريچه     روزنه
باكانه است. ما، حزب كمونيست پرتـغـال، در         پيش در رزمي مصممانه و بي       و حركت به  

هراسيم، و خود را در برابر كارگران و مـيـهـن                ها نمي   اين عرصه است كه از دشواري     
 “  دانيم، و نسبت به وظيفة انترناسيوناليستي خود كامالً آگاهيم. مسئول مي

در جشن بزرگ “ نامة مردم”غرفة 
 در اتريش“ نداي مردم”

، نشرية حزب كمونيست اتـريـش، امسـال          “ نداي مردم ” جشن  
مين بار در پارك پراتر شهر وين ومانند هميشه در هواي             67براي  

سپتامبر بـرگـزار      1آگوست و   31آزاد، در روز هاي شنبه و يكشنبه        
شد. در دو روز يادشده، هزاران تن از اين جشن و برنامه هاي آن                
بازديد كردند.  هواداران حزب در اتريش امسال نيز همانـنـد هـر                
سال با برپايي غرفة نامة مردم ارگان مركزي حزبـمـان در ايـن                
جشن بزرگ شركت كردند. در جشن امسال نيز نمايـنـدگـانـي از        
جنبش جهاني كمونيستي، احزاب پيشرو و كميته هاي همبستگـي          
با مردم برخي  كشورهاي آمريكاي التين شركت داشتند كـه از              
جمله  مي توان نمايندگاني از كوبا، كلمبيا، نيكاراگوئه، و ازاروپـا              
حزب چپ آلمان و يا حزب هايي همانند حزب كمونيست عراق و             
حزب كمونيست كردستان عراق نام برد. در كنارحزب مـا ديـگـر               
حزب ايراني شركت كننده در اين جشن حزب دمكرات كردستـان           
بود.  در اين دو روز ده ها تن از هم ميهنان ايراني ساكن اتريـش،                 
شهروندان اتريشي و ديگر مليت ها ازغرفة حزب ما بازديد كردنـد            
ودرخالل بحث ها و گفتگوهاي دوستانه با رفقاي ما بـا نـظـرات               
حزبمان پيرامون مسائل ايران و جهان آشنا شدند. در اين دو روز               
سد ها (صدها) اعالميه به زبان فارسي و آلماني پيرامون شـرايـط       
حساس سياسي و اقتصادي كشورمان، در جهت آزادي زنـدانـيـان            

مين سالگرد فاجعة ملي كشـتـار         25سياسي و عقيدتي،به مناسبت     
زندانيان سياسي وهمچنين بر عليه دخالت نظامي و آغاز جنگ بـر            
عليه سوريه در ميان بازديد كنندگان پخش شد. غرفة حـزب بـا                
شعارهايي در جهت اتحاد نيروهاي سياسي و بويژه در جهت آزادي          
زندانيان سياسي و همچنين در حمايت از صلح و بر عليه محاصرة            
اقتصادي ظالمانه بر عليه كشورمان به آلماني و فارسي تزئين شده           
بود. ميز كتاب حزب همانند هميشه توجه بازديد كنندگان ايراني و            
خارجي را به خود جلب مي كرد.  از نكات برجستة جشن امسـال                
برگزاري دومين نشست هم انديشي هواداران حزب در اتـريـش             

اوضاع سياسي ايران پـس از        ” درغرفة حزب بود كه تحت عنوان       
برگزار شد و شركت كـنـنـدگـان در           “  انتخابات رياست جمهوري  

فضايي دوستانه شرايط سياسي كشورمان را به نقد كشيدند. حضور           
و ابراز احساسات رفقاي افغاني در غرفة حزب بسيار پرشور و شوق            
آفرين بود. يكي از رفقاي افغاني با ديدن چادر حزبمان و نام حزب              
تودة ايران در حالي كه نمي توانست جلوي جاري شـدن اشـك               
هايش را بگيرد،  ازهمبستگي ميان حزب دمـكـراتـيـك خـلـق                 
افعانستان و حزب ما و خاطراتش سخن گفت و چه شـيـريـن و                 
شورانگيز گفت. از ديگر مهمانان غرفـة حزب خانم يوهانا فـوس             
نماينده حزب چپ آلمان (دي لينكه) در پارلمان اين كشور بود كه              

 پيرامون اوضاع سياسي ايران و آلمان با رفقا به گفتگو نشست.  
براي  بسياري از بازديدكنندگان از غرفة حزب به ويژه پايداري،            
پيگيري و استواري خستگي ناپذير حزبمان عليرغم سركوب ها  و           

پيگردهاي وحشيانه برجسته وچشمگير بود. امسال  نـيـز غـرفـة                
حزب تودة ايران در اين دو روز، در شهر وين به مكاني صميـمـي               
براي بحث و گفتگوي ميهن دوستان ايراني با ديدگاه ها و گرايش            
هاي گوناگون سياسي و همچنين بازديد كنندگان  چپ و پيشرو از            

 ديگركشورها بدل شده بود. 
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اي، كه حزب ما به درسـتـي آن را               ويژه در زمينه ديپلماسي هسته      به
سياستي نابخردانه و ماجراجويانه، و به ضرر منافع ملي ايران ارزيـابـي              

ها   هاي اجتماعي ناشي از سركوب      يافتنِ نارضايي   كرد و همچنين شدت     
هاي ويرانگر و ضدمردميِ اقتصادي، سران و مسئـوالن ارشـد              و برنامه 

هاي خـطـرنـاك،       فقيه با توجه به وضعيت بحراني و چالش         رژيم واليت 
حال بر مناسبات و روابط سيـالِ درون             كه درعين   -رويكرد جديدي را  

انـد.     گام به مرحله اجرا گذاشتـه       به  طراحي و گام    -حكومتي مبتني است  
ها و     رفت از تحريم    هستة مركزيِ اين رويكرد را بايد تالش براي برون        

المللي و همچنين  برخي رفرم هاي سطحـي در             فشارهاي سنگين بين  
 دانست.عرصه اقتصادي، 

وگـوهـاي ظـريـف، وزيـر             سفرِ حسن روحاني به نيويورك و گـفـت        
كه با آزاديِ معـدودي از زنـدانـيـان              1+    5امورخارجه، با كشورهاي    

سياسي و عقيدتي همراه بود، و همچنين سفر پادشاه عمان و مـعـاون               
سياسي دبيركل سازمان ملل متحد به تهران، تغيير رويكردهاي سياسي          
و ديپلماسي رژيم و مانورهاي آن براي حفظ نظام سياسي حاكم كنوني            

فقيه نيز تغييـر رويـكـرد          است. درآستانه سفر روحاني به نيويورك، ولي       
كه چيزي جز جام زهر دوم نبـوده          -“ نرمشِ قهرمانانه ” رژيم را زير نامِ     

 با صراحت اعالم داشت. -و نيست
حزب تودة ايران در سال هاي اخير همواره بر اين نظر بوده است كـه                
سياست خارجي كشور ما بايد مبتني بر احترام به كشورهاي همسايه و             
جهان، اصل قبول استقالل متقابل، پرهيز از دخالت در امور كشورهـاي            
همسايه و حركت به سمت كاهش تنش در منطقه حساس  خاورميانـه             
باشد. ما همچنين معتقد بوده و هستيم كه عادي سازي رابطه با آمريكا              
و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا و پايان دادن به تحريم هاي مـخـرب              
اقتصادي، كه بيش از همه برگرده زحمتكشان و محرومان جامعـه مـا              

 فشار وارد مي آورد، به نفع حفظ مصالح ملي ميهن ماست.
ديپلماتيك با آمريكا و اتحاديه اروپا در عـيـن            -داشتن رابطه سياسي    

حال به مفهوم تغيير ارزيابي ما از ماهيت امپرياليستي و مداخله جويانـه             
آمريكا و يا شماري از كشورهاي اروپايي نيست. ميهن مـا در طـول                  
تاريخ معاصرش تجربه هاي دردناكي از مداخالت مخرب امپرياليـسـم           

توسط سـازمـان       1332مرداد    28در امور داخلي خود دارد كه كودتاي        
، تحميل رژيم پليسي و وابسته پهلوي،  و همچنين توطئه هـاي    “ سيا” 

، از جمله اين تجربيات اسـت.       57گوناگون براي شكست انقالب بهمن      
به گمان ما برقراري روابط ديپلماتيك با آمريكا تنها بر اسـاس حـفـظ               
استقالل سياسي و اقتصادي ميهن و بر مبناي برابر حقوقي طرفين بايد            
تحقق پذيرد.  ما همچنين معتقد بوده و هستيم كه در پس شعـارهـاي                

هر آنگاه كه رژيـم      “  مبارزه با استكبار  ” عوام فريبانه سران رژيم درباره      
امكان آنرا داشته است به روابط اقتـصـادي اي بـا انـحـصـارهـاي                    
امپرياليستي تن داده است كه نه تنها در چارچوب منافع ملي ميهن مـا              
نبوده بلكه عمالً در راستاي منافع، سياست ها و دستور عـمـل هـاي                 
نهادهاي سرمايه انحصاري، همچون صندوق بين المللي پول و بـانـك            
جهاني عمل كرده است. قرارداد هاي ضدملي با انحصـارهـاي بـزرگ               

، شتـاب   “ تعديل انساني نيروي كار   ” نفتي، اتخاذ سياست هايي همچون      
بخشيدن به روند خصوصي سازي صنايع توليدي كشور و بازگذاشـتـن            

قانون اسـاسـي، بـه         44دست سرمايه خارجي در كشور، با تغيير اصل         
دستور ولي فقيه رژيم، از جمله نمونه هايي است كه مي توان در تأييـد               

 اين نظر ارائه داد.
جالب توجه است كه آنچه در رسانه هاي گروهي كشـور كـمـتـريـن                 
توجهي به آن شد مذاكرات مهم روحاني با خانم كريسـتـيـن الگـارد،                

، “ رويـتـر  ” رئيس صندوق بين المللي پول است.  به گزارش خبرگزاري            
لت             هدف اين مذاكرات:      صادي دو گفت و گو بر سر سياست هاي اقت

روحاني و تعميق رابطه ايران با صندوق بين المللـي پـول             
س،               بود.    ــ ي را ري  ــ ج ــاي  ق ش، آ ر زا ــ ن گ س همي سا ر ا ب

سخنگوي صندوق بين المللي پول اعالم كرد كه ايـن مـالقـات بـه                 
 درخواست دولت ايران سازمان دهي شده بود. 

به گمان ما نبايد از نظر دور داشت كه آنچه در چند هفتـه اخـيـر در                    
يـي از مـجـمـوعـه            داده بر بستر و زمينه        صحنه سياسي ميهن ما رخ    

هاي عيني و ذهـنـي        عامل ادامه  حزب تودة ايران، رابطه با آمريكا ...
است، و بدون توجه به       بوده  

ها و نيز مـبـارزه        اين عامل   
طبقاتي حادي كه امـروزه      
در جامعه ما جريـان دارد،       

هـا و       تحـول ارزيابيِ اين   
بينانه،   مانورهاي رژيم، واقع  

صحيح، و مـبـتـنـي بـر           
هاي جاري نخواهـد      واقعيت
تر، تمامي اين رويدادها و روندها را در چـارچـوبِ مشـخـصِ                 عبارت دقيق   بود. به  

دادهاي داخلي و خارجي بايد ديـد و بـه             ها و رخ    تاريخي و رابطه متقابل سياست    
تحليل آن نشست. هنگامي كه در آستانه سفر روحاني به نيويورك نخستين گروه              
زندانيان سياسي آزاد شدند، برخي از نيروهاي طرفدار اصالحات ايـن عـمـل را                 

گمان آزادي زندانيان     بيارزيابي كردند.      “  نشانه اي از تغيير فضاي سياسي كشور      ” 
دوسـت        هاي جنبش مردمي و همه نيروهاي مترقي و ميهـن           سياسي از خواست  

هاي اتخاذ اين سياست (آزاديِ زندانيـان          كشور است. اما نكتة مهم، توجه به علت        
اي و آغاز رابطه با آمريكـا) و واكـاوي و                 وگوهاي هسته   سياسي در آستانة گفت   
رد جـنـبـش          هاي كارآمد براي پيـش  سود اتخاذ تاكتيك    ارزيابيِ صحيحِ آن، به    بـ
ها نبايد ازنـظـر دور         يي كه در اين ارزيابي      طلبي است. نكته     مردمي و روند اصالح   

هاي اصليِ مانورهاي اخير از        داشت عبارت است از اين واقعيت كه، يكي از جنبه         
زعمِ طراحـان آن،       ، به “ نرمشِ قهرمانانه ” فقيه و اصوالً رويكرد       سوي رژيم واليت  

خلع سالحِ جنبش مردمي و مصادرة شعارهاي آن باهدف حذف عامل مـردم از                
گاه اجتماعي جنبش اسـت.   هاي سياسي و جلوگيري از احيا و بازسازيِ تكيه      معادله

سـود شـدت        گيري از آن به     ها و بهره    بنابراين، ضمن خشنودي از اين گونه اقدام      
هاي مردم، از آماج و هدف اين رشـتـه            بينانه براي تامين خواست     دادن مبارزه واقع  

اعتقاد ما، چنين مانـورهـايـي       روي، به     مانورها از سوي رژيم نبايد غافل بود. ازاين        
براساس سياست معين و زيرِ فشار نيرومند حوادث داخلي و خارجي و هراسِ رژيم              

شود. پرسش اينـجـاسـت      ثباتيِ سياسي و آيندة حاكميت استبدادي ناشي مي  از بي 
طلب و يا بخشي از        كه، آيا دولت روحاني و حاميان آن در حاكميت، خود را اصالح           

اند كه برخي از نيروهاي سياسي پرچم حمايـت           جنبش اصالح طلبي معرفي كرده    
حمايت بي چـون و       ” بي چون و چرا از دولت روحاني را برافراشته اند؟ و آيا اين              

متكي بر كدام سياست ها و رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي دولت كنـونـي             “  چرا
معرفي كرده و بـا صـراحـت         “ دولت اعتدال” است؟ حسن روحاني دولت خود را       

اسـت. بـه          هاي خود قرار داده     را سرلوحة اقدام   “ مردم  -آشتي ميان واليت فقيه   ” 
  ها، بـا تـجـربـه         بستن بر واقعيت    فرو  هايي ذهني و چشم       گمان ما به جاي تحليل    

دهيِ جنبش مـردمـي،       بايد در راستاي سازمان     هاي اخير، مي    اندوزي از وقايع سال   
 تدقيق شعارهاي مرحله اي جنبش و بسيج نيرو در جامعه حركت و مبارزه كرد. 

هاي گرانبهايي را در دل خود اندوختـه          ها و تجربه    فراموش نكنيم كه، تاريخ درس    
دور از      هاي صحيـح و بـه         تواند در اتخاذ سياست     ها مي   اين تجربه   و مراجعه به    

هـاي ارزنـده و          گرايي، مفيد و سودمند باشد. درتاريخ معاصر ايران نمـونـه             اراده
دور از      آموزنده دراين خصوص وجود دارد، كه بايد بادركي خالق و پويـا و بـه                

صدساله اخـيـر       كرد. درتاريخ        ها مراجعه   آن  هاي مصنوعي، به      الگوسازي و تعميم  
هاي عينيِ تاريخي     ها براي دمساز كردنِ خود با نيازمندي        ميهن ما تالش حكومت   

ها، و ناكاميِ دو انقالب (مشروطيت و         ها، خيزش   پس از سركوب و شكست جنبش     
هـا را بـا         ياد احسان طبري اين اقدام      بهمن) امري ناشناخته و پنهان نيست. زنده        

دمساز كردنِ نظام اجتماعي با آن بـخـش از           ” چنين عبارتي توصيف كرده است:       
هاي تكامل كه براي هيئت حاكمه در دورانِ معين قابل هضم است، يـا                نيازمندي

هـاي     حزب ما دوري جستن از سياسـت       “ ديگر از آن طفره و احتراز ميسر نيست.        
ماجراجويانه ضدملي در روابط خارجي را در شرايط پرمخاطره كنوني مهم ارزيابي            

نـژاد بـه        فقيه و سپاه كه در دوران دولت احـمـدي           ضدملي ولي     كند. سياست    مي
هاي ويرانگر منجر شد، اكنون چنان شرايطي را پديد آورده كه عبور از آن               تحريم

رواست. وضعيت اعمال فشار امپرياليسـم بـه       هايي جدي روبه    با دشواري و چالش   
 است.  فقيه و سپاه بوده هاي نابخردانه ولي ميهن ما، بخشي از نتايج سياست
د              هاي اخير، تحول    به اعتقاد ما، رشته حوادث هفته      هاي پرشتاب، و جـزر و مـ

ها و     سياسيِ كشور، بارديگر يادآورِ اين نكته پراهميت است كه، تنها باحضور توده           
بـارِ    توان به تغييرهاي جدي و ضرور در اوضاع فالكت          هاي آنان مي    تامين خواست 

دهيِ جنبـش مـردمـي، دوري از             راه مطمئن، سازمان    كنوني اميد داشت. يگانه      
گرايانه، و اتحادعمل گسترده به منظور        هاي اراده   هاي ذهني و سياست     داوري  پيش

 است.  فقيه نشيني واداشتنِ رژيم واليت عقب تشديد فشارها و به
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هاي اقتصاد را متزلزل كرده و تأثير ويرانگري بر جوانان داشـتـه               همة بخش 
اجتماعي مـتـنـاقـض و          -هاي آماري اقتصادي    است. در تبليغات رژيم، رقم     

، هر سـال    2012تا    2006شوند. براي مثال، از سال         اي ارائه مي      كننده  گمراه
اند كه روشن است اين بـازار         هزار نفر وارد بازار كار شده       783طورِميانگين    به

كار ظرفيت ايجاد اين تعداد شغل پايدار را ندارد. به عبارت ديگر، در همـيـن          
گردند اضافه شده اسـت،    ميليون نفر به جمعيتي كه دنبال كار مي         5/5مدت،  

در حالي كه مطابق آمار خود رژيم، شمار بيكاران در اين هفت سـال فـقـط        
هزار نفر بيشتر شده است! از سوي ديگر، بنابر آمار منتشر شده از سوي         300
ميليون نفر اسـت.   4تا  3هاي رسمي، شمار بيكاران در حال حاضر فقط       مقام

هاي ايراني حتي يـك   درصد از خانواده 25، در 2013تا  2011هاي  بين سال 
ويژه جوانان، در معرض بيشـتـريـن          نفر هم شاغل نبوده است. بيكاران، و به        

بينند. نرخ بيكاري در ميان ردة    فشار قرار دارند و از بسياري لحاظ آسيب مي 
درصد است، كه در حدود دوبرابرِ ميانـگـيـنِ نـرخ               25سال    22تا    15سنّي  

 بيكاري در كل كشور است.
هاي گوناگون اجتماعي، و       رواني،  بيماري    -هاي روحي   افزايش ناهنجاري 

ويژه افزايش سهمگين مصرف مواد مخدر و اعتياد در ميان جوانان ايـران      به
كامالً مشهود است. اما سياستگذاران رژيم در زمينه اصالح شرايط اقتصادي           

اي كه بر جوانان تحميل شده است فقط بـه حـرف                اجتماعي غيرانساني   -
ريزان اقتصادي نوليبرال ايـران،   كنند. اين بدان علت است كه برنامه     اكتفا مي 

بـا     ”تعديل اقـتـصـادي    “اين وضع را، در حكم بهايي كه براي پياده كردنِ           
پذيرند. جـوانـان در          گيري به سويِ بازار پرداخت بايد كرد، عمالً مي          سمت

اي سركوبگر    اي ظالمانه و ديكتاتوري     هاي خشنِ نظام اقتصادي     ميان واقعيت 
شان   و غيردموكراتيك كه آنان را از هرگونه تالشي براي تغيير دادن وضعيت           

 دارد، سرگردان و اسيرند. باز مي
 

 قانون كار، و شوراهاي اسالمي كار
رژيم حاكم بر ايران پيوسته قوانين كار را به سود كارفرمايانـي تـغـيـيـر                  

گيرند و يـا     طورِروزمره ناديده مي هاي كار، مقررات را به دهد كه در محل   مي
هاي خود خالي كـنـنـد.          كنند تا شانه از زير بار مسئوليت        لوث و تحريف مي   

درصد است، ولـي وزارت     40براي نمونه، رقم رسمي تورم در ايران بيش از       
درصدي تنظيم و     25كار افزايش دستمزدهاي امسال را بر اساس نرخ تورم          

هاي ناشي از حوادث كار در ايران بسيار مـتـداول      اعالم كرد. مرگ و آسيب     
طورِجدي به    است، بدون اينكه در اين بارة تحقيقي جدي صورت بگيرد يا به           

هاي وارد شـده بـه          كارگران آسيب ديده توجه شود يا تاواني براي خسارت        
يافته كارگران با وضعيت      آنان پرداخته شود. هرگونه مخالفت جدي و سازمان        

شود، و حتي ممكن      رو مي   دستگيري و زندان روبه       موجود، با اخراج و احتماالً    
منجر گـردد.    “  تهديد عليه امنيت ملي   ” است به محكوم شدن آنان به اتهام        
داند كه وجـود و فـعـالـيـت              خوبي مي   واقعيت اين است كه، رژيم ايران به      

سنديكاهاي آزاد و مستقل و نيروهاي سياسي پيشرو در رويارويي بـا ادامـة               
هاي قدرتمـنـد      سوءمديريت اقتصادي كشور و منافع اقتصادي گستردة گروه       

 تواند عمالً تهديدي باشد . در درون رژيم مذهبي واليت فقيه مي
هـاي     پاسخ رژيم به خواست كارگران كشور بـراي بـرپـايـيِ سـازمـان                

سنديكايي، پيش كشيدنِ شوراهاي اسالمي كار بوده است كه زير نـظـارت              
فرمان بـراي مـنـكـوب            به  هاي گوش   دولت قرار دارند. رژيم، از اين سازمان       

هـا و       داشتنِ كارگران و تخطئه و لوث كردن خـواسـت           كردن و ساكت نگه   
هـايـي      كند. شوراهاي اسالمي كـار سـازمـان            حقوق كارگران استفاده مي   

ها در حكم ابـزاري        اند و هيچ شباهتي با سنديكا ندارند. رژيم از آن            جانبه  سه
هـاي     ها و هـمـايـش         منظور نفوذ در سازمان     سياسي و پوششي ظاهري به    

رضا محجوب، رهـبـر        كند. امروزه، حتي علي        المللي كارگري استفاده مي     بين
، كه سازماني است زير نظارت دولت و بر فعاليـت شـوراهـاي         “ خانة كارگر ” 

هشدار داده است.     ”بحران كارگري “اسالمي كار نظارت دارد، نسبت به يك        
جـنـبـش    “او اظهار نگراني كرده است كه، اين وضعيت ممكن است به يك      

 منجر شود.“ بيكاران
لـحـاظ     شدت ضددموكراتيك و به     ساالر حاكم بر ايران به      رژيم والييِ دين  

رحمانة هرگونه فعاليت     اجتماعي واپسگرا و سنّتي است. سركوب خشن و  بي          
هـاي زنـان و          سياسي و نهاد مدني مستقل، از جمله سنديكاها و سازمـان          

عالوه، سـركـوب مـنـظـم و             جوانان، مشخصة سرشتي اين رژيم است. به       
تنها ريشه در ديدگاه ذاتاً ارتـجـاعـي            هاي سنديكايي نه    يافتة فعاليت   سازمان

بلكه همچنين از لزوم حفاظت از مـنـافـع              رژيم ايران دارد،    ”اسالم سياسي “
هاي گوناگون و پرنفوذ در درون سـاخـتـار قـدرت                 اقتصادي عظيم بخش  

المللي دفـاع از حـقـوق           مركز بين ” درخواست    اين مقاله به  
نوشته شده است و در شمارة ماه اكتبـر امسـال            “   سنديكايي

المللي دفاع از حقوق      مركز بين ” منتشر شده است.     فصلنامة آن   
سـازمـان   ” اي معتبر و مرتبط بـا       ، نهاد سنديكايي  “ سنديكايي
رسـمـيـت      و از سوي سازمان ملل متحد به        است،“   جهاني كار 

 شناخته شده است.
فعاليت سنديكاييِ مستقل و آزاد در ايران، غيرقانوني و خطرنـاك اسـت.              

طورِدائم در معرض تهديـد و         همواره شمار زيادي از فعاالن سنديكايي يا به       
برند. با فـعـاالن سـنـديـكـايـي در                 سر مي   زندان به و يا در    آزار قرار دارند    

شود، و در وضعيتـي      شدت و خشونت بسيار برخورد مي       هاي رژيم با      چال  سياه
هـاي ايـن رفـتـار، مـرگ             ترين نمونه بازند. يكي از تازه    مشكوك جان مي  

ساله، در زنـدان بـود. او بـه                42بار افشين اسانلو، فعال سنديكايي        تأسف
هاي امنيتي و قضـايـي كشـور،       پايه دستگير شده بود. دستگاه     هايي بي   اتهام

هاي جمعي در راه امنيت شغلي و بهـبـود      براي دور كردن كارگران از فعاليت     
كنند، و از تشكيل سنديكاها       شرايط كارشان، از هر وسيلة ممكن استفاده مي       

رغم هـمـة ايـن         كنند. به    و عضو شدن كارگران در سنديكاها جلوگيري مي       
خواه به مبارزه در راه دستيابـي         ها، فعاالن كارگري و نيروهاي ترقي       دشواري

دهند. سنديكاي كارگران شـركـت        به حقِ تشكيل سنديكاهاي آزاد ادامه مي      
اي    اي از فعاليت سنديكـايـي    واحد اتوبوسرانيِ تهران و حومه، نمونة برجسته 

ها به رهـبـران و اعضـاي آن،               هاي شديد امنيتي    رغم تهاجم   است كه به  
دهد. اين سنديكا، اخيراً به حسن روحـانـي،       همچنان به پيكار خود ادامه مي    

فرستاد و در آن آزادي رهبران          يي سرگشاده   جمهوري جديد ايران، نامه     رئيس
ويژه رضا شهابي كه سخت بيمار نيز است، خواستار شد. در            زنداني خود را، به   

اين نامه، سنديكا همچنين بازگشت به كار رانندگاني را خواستار شده اسـت             
اند. تشكيل سـنـديـكـاي           دليل عضويت در سنديكا از كار اخراج شده         كه به 

پيگير فعاالن سنديكايي در        كارگران فلزكار مكانيك، نمونة ديگري از مبارزة      
 ايران است.

 
 وضعيت كارگران جوان

سال سن دارند. ايـن بـخـش از            35درصد از جمعيت در ايران، زير  70
 -رو دارد. اكثر آنان قرباني نظام اقتصـادي   تاريكي پيشِ     جمعيت كشور، آيندة  

اند كه توجهي به آيندة آنان ندارد، و وظيفـة نـخـبـگـان                  اجتماعي مسلطي 
اش، صرفاً حفاظت از منافع ثروتمندان است. در ايران، نـخـسـتـيـن                  سياسي

يي است بسيار منفي. دستمـزدهـاي كـم،            تجربة جوانان در بازارِ كار، تجربه     
قراردادهاي موقت، و نبود حمايت در برابر سوءاستفاده و بدرفتاري، واقعـيـت          

التحـصـيـالن      موجود زندگيِ كارگران جوان ايران است. شمار زيادي از فارغ          
 رو ندارند. اندازِ روشني براي يافتن كار و اشتغال، پيشِ دانشگاهي نيز چشم

درصد بيكاري در ميان جوانان حـاكـي    8/21با توجه به آمار رسمي كه از        
ويژه در وضعيت ناگواري قرار دارند. البته رقـم            است، بايد گفت كه جوانان به     

، 14در شـمـارة        تايمز مالي،   واقعي بيكاري بسيار بيش از اين است. نشرية          
هـاي مـوجـود در          ها و تناقض    ، ضمن اشاره به به ناهمگوني     1390ماه    دي

هاي منتشر شده در مورد نرخ بيكاري در ايران، نـوشـت كـه نـرخ                    گزارش
هاي اعالم شدة رسمي باشد. عبـاس          واقعي بيكاري ممكن است دوبرابر نرخ     

المللـي كـار،      پور، از نمايندگان پيشين كارفرمايان ايران در سازمان بين     وطن
درصـد     50تأييد كرده است كه بيكاري جوانان ممكن است حتي در حـد              

باشد. او اقتصاد خراب را عامل نرخ فزايندة بيكاري دانست. پيامـد چـنـيـن               
گـاهـي و از لـحـاظ              هاي گاه   وضعي اين است كه جوانان به سوي شغل       

آتـيـه و       هاي بي   تناوب، ميان شغل    شوند، و به    اجتماعي نامطلوب كشيده مي   
اند. جوانان ايران از حق تجمع و تشكيالت محرومـنـد، و                بيكاري سرگردان 

 يي روشن از براي خود ناتوانند. بنابراين در تأمين و بهبود آينده
 -اي ندارنـد    كه هيچ امنيت شغلي     -ميزان كارهاي مبتني بر قرارداد موقت     

خوانـنـد، و       مي  “سپيدامضا  “سرعت رو به افزايش است. اين قراردادها را            به
انـد.     هاي دائم تدوين كـرده       عمد و به منظور از ميان بردن شغل         ها را به    آن

  8ادامه  در صفحه سپاري و قراردادهاي سپيدامضا، اشتغـال دائـم در             الگوهاي رنگارنگ برون  

مبارزة فعاالن سنديكايي در ايران، 
 مبارزة مرگ و زندگيِ است!
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 شود. حكومتي ناشي مي
  

 اصالحات اقتصادي
اي    هاي اجتماعـي  ساالر ايران در عين اينكه داراي ديدگاه        رژيم والييِ دين  

تـريـن      واپسگراست، بينش و كاركردش در عرصة اقتصاد، مسلّح به امـروزي          
هـاي     هـاي سـيـاسـت         كشي از كارگران است. توجه به موج  هاي بهره  شيوه

گرايشي كه ايران را در بيست سال گذشته بـه        -“ تعديلِ اقتصادي ” نوليبرالي  
رانـده   ”گيري به سوي بازار سمت“شده همراه با      زدايي  سوي اقتصادي مقررات  

در اين زمينه داراي اهميت است. اقتصاد كـالنِ ايـران، بـر پـايـة                       -است
هاي كـلـيـدي صـنـدوق           ساختاري پولي (مانتاريستي) و اجراي دستورالعمل 

هـاي    آور بخش   سازيِ گسترده، رشد سرسام     المللي پول، از قبيل: خصوصي       بين
هـا، و حـذف          هاي كارگري [دستمزدها]، حذف يـارانـه          مالي، كاهشِ هزينه  

وجـود آوردنِ       ريزي براي توسعة ملّي، قرار دارد. در دو دهة گذشته، به             برنامه
هـاي     هاي اقتصادي همة دولت     هدف راهبردي برنامه  “  پذير  بازارِ كار انعطاف  ” 

هايي   وكارها و شركت    ايران بوده است. نمونة چشمگيرِ آن: خارج كردنِ كسب          
 كارگر و كارمند در استخدام دارند از زير پوششِ قوانين كار. 10كه كمتر از 

) شـعـارهـاي       1392تا     1384نژاد (از      سالة احمدي   8وجه مشخصة دولت    
دستان است. اجـرايِ        اش در تظاهر به اين بود كه در خدمت تهي           فريبانه  عوام

ننگين و تحميل رياضت شديد بر مـردم، بـرخـالف آن           “تعديلِ اقتصادي” 
هاي انرژي را حذف كـردنـد و            شعارها،  در همين دوره رخ داد. يارانة حامل         

جاي آن پول نقد معين و ثابتي به مردم دادند كه در شرايط وجـود تـورم                     به
جراحـيِ بـزرگ     ” اصطالح    ارزش شد. اين اقدام را به        بسيار باال، خيلي زود بي    

الملـلـي     خواندند، يعني اقدامي كه مورد تحسين بسيار صندوق بين         “ اقتصادي
نژاد، فقر و نابرابـري       جمهوري احمدي   سالة رياست   8پول قرار گرفت. در دورة       
 500هاي زحمتكشان را در بر گرفت، و درآمد نفتي      تشديد شد، و همة بخش    
 هدر داده شد. ميليارد دالري ايران به

درسـتـي آن را         طورِساختاري، فاسد است و به      اقتصاد ايران، در اساس و به     
خوانند، يعني اقتصادي كه گروگانِ منافع عظيم حـاصـل از              اقتصاد رانتي مي  

هاي مالي و امالك است. دستمـايـة           هاي قماريِ غيرتوليدي در بخش      فعاليت
هاي انگلي ويرانگر، صادرات نفت خام، و در عـوضِ آن، وارد                   اين فعاليت 

كردن كاالهاي مصرفي و كشاورزي است. ائتالف نامـقـدسـي كـه مـيـان                   
و رتبه و بخش خصوصـي         هاي عالي   هاي قدرتمند متشكل از بوروكرات      گروه

فرماندهان سپاه به وجود آمده است، ضامن ادامة اين دم و دستگـاه پـرسـود           
دسـتـان ايـران،        بوده است. در بيست سال گذشته، كارگران، بيكاران، و تهي          

الملـلـي     اند. اشتياق صندوق بين      قربانيان مستقيم اين وضعيت غيرانساني بوده     
شـدنـي اسـت، زيـرا          درك كامالً  “ بازساخت اقتصادي”پول به اجراي برنامة  

حضور دولتي پليسي در كشوري كه در آن اثري از هيچ فعاليت سنديـكـايـي                
“ بازارِ آزاد ” مؤثري نيست، زمينة بسيار مساعدي براي تدوين و اجرايِ اقتصاد           

هاي خصوصي عظيم است. ديكتاتوري ددمـنـشـانـة              چنگ آوردنِ ثروت    و به 
، تجربة نخستينِ تحميل اقـتـصـاد      1980و  1970هاي  ژنرال پينوشه در دهه 

بر زحمتكشان شيلي بود كه مورد ستايش رونالد ريگان و            [نوليبرالي]  بازارِ آزاد   
ريزي ملّي مؤثـر (كـه          مارگارت تاچر قرار گرفت. نبود عمدي و مستمرّ برنامه         

اي كارآ ضـرورت      اي قوي و بخش كشاورزي      افكندنِ زيربناي صنعتي    براي پي 
پذير كرده اسـت.       شدت در برابر تغيير نرخ دالر آسيب        دارد) اقتصاد ايران را به     

هاي اخير اقتصادي و پولي تحميل شده بر ايران از سـوي                در نتيجه، تحريم  
باري بر اقتصاد و زندگي روزمرة زحمتكشان داشته اسـت.            آمريكا، تأثير فاجعه  

رئيس جمهوري جديد ايران، و دولت او، وظيـفـة              ، حسن روحاني،  92از مرداد   
بازسازي و حيات دوباره بخشيدن به اقتصاد ايران را كه در وضعيتي بحـرانـي               

اند. اما تا كنون همة شواهد حاكي از اين          قرار دارد در دستور كار خود قرار داده       
تـر و     منظورِ اجراي اصالحات گسترده واقعيت است كه، روحاني و دولت او، به     

زدايـي بـازهـم        اند، كه مقررات    تري در راستاي گرايش بازار، در تدارك        عميق
بيشتر در بازارِ نيرويِ كار، شروعِ آن بوده است. براي نمونه، علي ربيعي، وزيـر        

را مجدداً بـراي شـاغـالن       “ شاگردي -استاد” كار، اخيراً اعالم كرد كه، نظام       
كار خواهد گرفت؛ كه در اين صورت، شاغالن جوان از حقوق شغلـي               جوان به 

 بنيادين خود محروم خواهند بود.
روِ    نزديك به صد سال است كه فعاالن كارگري و نيروهاي پـيـش             

دست آوردنِ حقِ برپاييِ سنديكاهاي مستقـل مـبـارزه             ايران، در راه به   
ساالر حاكـم     كنند. اين مبارزه همچنان ادامه دارد و ديكتاتوري دين           مي

كشـد.    و ساختار اقتصادي فاسدش همواره آن را به چالش كشيده و مي           

هايي در ايران از آن حكايت دارند كه جنبش كارگـري ايـران،                نشانه
روست، در حـال قـدرت           هاي زيادي كه با آن روبه       باوجود دشواري 

گرفتن و هشياري بيشتـري اسـت. شـعـار كـلـيـدي روحـانـي،                      
و از سـوي ديـگـر       “ اعتدال” جمهوري جديد ايران، از يك سو   رئيس

مردود دانستن شيوة تهاجمي و برخوردهاي زشت و نابخردانة دولـت           
هاي عمدة جنبـش كـارگـري و            قبلي است. بنابراين، يكي از هدف      

جمهور روحانـي     روِ ايران، آوردن حداكثر فشار به رئيس        نيروهاي پيش 
هـاي     نامـه  براي تأمين و تضمين حق فعاليت سنديكايي، بنابر مقاوله       

 پذيرفته شدة سازمان جهاني كار، است.
هـاي صـنـفـي، و            المللي سنديكاها، اتحاديـه     حمايت و همبستگيِ بين   

هاي حقوق بشر در سراسر جهان، عامل مهمي در پيكار در راه بر پا                سازمان
ها است. بـيـانـيـة           داشتنِ سنديكاهاي مستقل و آزاد در ايران و فعاليت آن         

 RMT، و   TUC  ،UNITE  ،UNISONمشترك اخير سنديكاهاي    
ها، فدراسـيـون كـارگـران قـبـرس، سـازمـان                  در بريتانيا، و همراه با آن     

، خـطـاب بـه        “ كوديـر  ” الملل، و كميتة دفاع از حقوق مردم ايران           عفوبين
جا گذاشت و در سراسـر جـهـان            جمهور روحاني تأثير چشمگيري به      رئيس

المـلـلـي حـقـوق          بازتاب يافت. اين بيانية مشترك، كه از سوي مركز بين          
] نيز پشتيباني شد، بر رنجي كه فعاالن سنديكايـي           ICTURسنديكايي [  
كرد، و آزادي آنان و پايان دادن به شكـنـجـه و         اشاره مي     كشند  زنداني مي 

جمهوري جـديـد      آزارشان را خواستار شده بود. اين بيانيه در پايان، از رئيس           
هـاي     ها و پـروتـكـل    نامه متعهد شود كه مفاد مقاوله    “ ايران خواسته است تا   

سـازمـان      98و     87هاي    نامه  ويژه مقاوله   المللي مربوط (كارگري)، و به        بين
المللي كار در ارتباط با آزادي تشكل و حمايت از حق تشكل (مصـوب                  بين

) را امضا خواهـد   1949جمعي (مصوب      ) و حق تشكل و مذاكرة دسته       1948
  .“كرد و به اجرا درخواهد آورد

 
 “كميته دفاع از حقوق مردم ايران”نوشته معاون دبيركل 

 ادامه  مبارزه فعاالن سنديكايي...

 ادامه استقالل تشكل هاي كارگري ...

قضائيه، و مـجـلـس شـوراي             اجرائيه، قوه  يك سال پيش با همدليِ قوه     
ترين شكل مـمـكـن، و زيـر             را به ارتجاعي  “  كارآموزي” اسالمي، تعريف   

“ قانـونـي  ” ُ كودكان را      ، كارِ رايگانِ دوساله   “ شاگردي  -طرحِ استاد   ” عنوان:   
كرد. جالب اينجاست كه، براي تنظيمِ يك چنين طرحي كه استثمارِ بسيـار              

ُ كارگر ايـران      ُ كودكان، و در نهايت طبقه       غيرانساني، وحشيانه، و بربرمنشانه   
هاي اين طـرح    ُ اقتصادي، هدف    را منظورِ نظر دارد، كارشناسان خود فروخته      

ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال مولد و پايدار مـطـابـق بـا          ” ارتجاعي را   
هاي روز... استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز جامعه... بـا                     آوري  فن

هاي مهارتي... و       هاي غيردولتي در توسعه آموزش      استفاده از ظرفيت بخش   
با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري كه سال جاري را سـال جـهـاد                   

، توصيف كردند. اين طرح كه كارِ رايـگـان    “اقتصادي نامگذاري كرده است 
وسيلة وزارت    ماده و يك تبصره به      14كند، در     ُ كودكان را قانوني مي      دوساله

تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت منفور احمدي نژاد تنظيـم و تصـويـب                 
فـقـيـه،       اجير شده از سوي حاكميت واليت     “  كارشناسانِ اقتصادي ” گرديد.   

ايجاد انگيزه و ارتقاي    ” هاي اين طرحِ بغايت ارتجاعي را با الفاظي مثل            نيت
هـاي     خودباوري شاگرد... حركت به سمت برقراري عـدالـت در آمـوزش           

 تزيين كردند. ...“ مهارتي. 
هاي اعتراضـي و         اخير، با نوشتن نامه       زحمتكشان كشور ما، در سه ماهه     

هاي رژيم، مـبـارزه        هاي پرشمار نسبت به اين طرح و ديگر برنامه          شكايت
ها عبارت است     اند. تجربه حاصل از تمامي اين اعتراض         خودرا به پيش برده   

از: پافشاري بر حقوقِ سنديكايي، طرح برپاييِ سنديكا و تشكلِ مسـتـقـل                
منظور دفاع از منافع صنفي و طبقاتيِ زحمـتـكـشـان! نـكـتـه                    كارگري به 

پراهميت درلحظه كنوني و هنگام بحث در باره احياي حقوق سنديكـايـي،             
هاي كارگري اسـت.       لزومِ توجه به ماهيت طبقاتي و استقالل عمل تشكل        

زحمتكشان ميهن ما بدون سنديكاهاي كارگري مستقل قادر نخواهند بـود           
داري دفاع كـنـنـد.      هاي كالن سرمايه    از حقوق و منافع خود در برابر يورش       

زدايي، و پيوستن به سـازمـان          باتوجه به سياست خصوصي سازي، مقررات     
تجارت جهاني، ضرورت و اهميت تشكل كارگران و زحـمـتـكـشـان در                 

 شود. سنديكاهاي مستقل بيش از پيش برجسته مي
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(ميدان كاخ)، در دو        “ دو پاسو 
اعتصـاب سـراسـري، و در          

برد مبارزه در چـنـديـن          پيش
شركت و بخش اقتصادي، كه     
براي نخستين بار شمار زيادي     
از مردم پرتغال را كه از اجراي     
اين سياست [رياضت] ضربـه        

انـد، بـه       ديده و به خشم آمده    
 “عرصة پيكار كشاند.

هفتمين فستـيـوال      و  در سي 
 7آوانته، امسال نيز همچـون       

سال گـذشـتـه، بـه دعـوت           
رهبري حزب كـمـونـيـسـت        
پرتغال غرفه حزب توده ايران     
در قلب فستيـوال پـيـام آورِ          
مبارزه مردم و زحمـتـكـشـان        
ايران براي صلح، دموكراسـي،     
و حقـوق بشـر، و بـرضـد            

هاي امپرياليستي بـود.      تحريم
كـه     -غرفه حزب توده ايران   

هـاي    امسال در مجاورت غرفه   
هاي كمونيست چيـن و        حزب

شيلي و در همسايگي ديوار به      
ديوار حزب كمونيست تركيـه     

مورد بازديد هزاران تن از شركت كنندگان فستيوال قرار گرفت. غرفه كـه بـا                   -بود
ها پوستر گويا و زيبا با شعارهاي سياسي مربوط بـه مـبـارزه                  آرم بزرگ حزب و ده    

هـاي جشـنـواره        ترين غرفه   زحمتكشان و مردم ايران تزئين شده بود، يكي از فعال         
اي همراه بـا      يي دو صفحه    آوانته بود. به ابتكارِ حزب كمونيست پرتغال، يك اعالميه         

          : سال مبارزه در راه      72حزب توده ايران،    ” نقش سمبل حزب بر سرصفحة آن و تيترِ
هـايـي      يي مختصر همراه با نكـتـه        كه تاريخچه   -“ صلح، دموكراسي، و سوسياليسم   

هاي سياسيِ حزب توده ايران و هم چـنـيـن         گيري  عمده از زندگي، فعاليت، و موضع     
داد، در ميان هزاران بازديد كننده        شرايط كنوني كشور را به زبان پرتغالي توضيح مي        
 “ توده نيـوز ” هاي انگليسي زبان  از جشواره آوانته پخش شد. همچنين با ارائه نشريه  

مين سالگرد فاجعه ملي، انتخابات رياست جـمـهـوري،           25هايي در ارتباط با         با مقاله 
هـاي رژيـم، و          بار كشور در نتيجه سياسـت       هاي اقتصادي، و شرايط فاجعه      تحريم

گـيـري      (نشريه كميته دفاع از حقوق مردم ايران)، به عالقمندان پـي          “ ايران امروز ” 
اي در رابطه با مسائـل ايـران و             هاي زنده   مسائل ايران، غرفه حزب به مركز بحث      

خاورميانه تبديل شده بود. غرفه حزب توده ايران در طول مدت جشنواره همچنـيـن           
، مسئول فستيوال آوانته، و عضو هيئت اجـرائـيـه           “ آلكساندر آرائوجو ” از سوي رفيق    

آلـبـانـو    ” حزب كمونيست پرتفال و ديگر رفقاي رهبري حزب برادر ازجمله رفـقـا:                
(مسنول شعبه روابط بين المللي)،  و           “ پدرو گوئريرو ” ، و   “ مانوئال برناردينو ” ،  “ نونش

هـاي     ، دبيركل حزب كمونيست انگلستان، هيـئـت  “ رابرت گريفيث ” همچنين رفيق   
هاي كمونيست آلمان، آمريكا،  برزيل، تركيه، قبرس، يونان، شيلـي،             نمايندگي حزب 

 فلسطين، ايرلند، و جبهه پوليساريو، مورد بازديد قرار گرفت.
هيئت نمايندگيِ حزب توده ايران در مراسم گشايش و پايان فستيـوال شـركـت                

، دبير كل حـزب بـرادر،        “ جرونيمو دو سوزا  ” داشت، و در روز سوم فستيوال با رفيق         
ديدار كرد. نماينده حزب مان همچنين به دعوت رهبري حزب كمونيست پرتغال در              
جلسه تبادل نظري با رفقاي ميزبان به بررسيِ شرايط سياسي در دو كشور، تهـديـد                
جنگ در خاورميانه، انتخابات رياست جمهوري، بحران اقتصادي سرمايـه داري، و              

 روابط متقابل دو حزب و گسترش و تعميق اين روابط،  شركت كرد.     
فستيوال امسال به دليل مصادف شدن با صدمين سالگرد تـولـد رفـيـق آلـوارو                   

هاي حزب در دوره        كونيال، رهبر فقيد و نامدار حزب كمونيست پرتغال، كه فعاليت         
نـقـش      1974سلطة فاشيسم ساالزاري را رهبري كرد و در پيروزي انقالب آوريل            

اي داشت و معماري بازسازيِ هوشمندانه و اصولي حزب كمونيست پرتغـال              برجسته
هاي كمونيست اروپا را به عهده داشـت، جـلـوه       در مقام يكي از قدرتمندترين حزب    

اي از محوطه فستيوال به نـمـايشـگـاه           ديگري پيدا كرده بود. اختصاص بخش ويژه       
هاي پرتغالي براي حيات،      زندگي آلوارو كونيال، نمايشگر اهميتي است كه كمونيست       

انـد. رفـيـق         مبارزه، و ارثيه معنوي اين رهبر برجسته جنبش كمونيستي جهان قائل          
حزب كمونيست پـرتـغـال از سـمـت             14سالگي در جريان كنگره  80كونيال در  

دبيركلي كناره گرفت، اما تا آخر عمر در سمت رهبرِ معنوي حزب كمونيست پرتغال،              
آموزگار و هدايت كننده مبارزه نسل نوين كادرها و مسئوالن حزب برجا مـانـد. در                  

هزار نـفـر    500) بيش از  1384(خردادماه   2005ژوئن  15مراسم تشييع جنازه او در  
 شركت داشتند.

سرانجام پس از سه روز فـعـالـيـت، بـحـث،            
هاي جديد، جشـنـواره       يادگيري، و برقراريِ رابطه   

 پرتغال: -»آوانته«غرفة حزب توده ايران در فستيوال 
هاي  صحنة كارزار جهاني براي لغوِ تحريم

اقتصادي، و همبستگي با مبارزه براي 
 صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي! 

بازديد مسئول فستيوالِ آوانته و رهـبـريِ حـزب             ∗
كمونيست پرتغال ، دبيركل حزب كـمـونـيـسـت            

هـاي     هاي نمـايـنـدگـي حـزب          انگلستان، هيئت 
كمونيست آلمان، آمريكا، تركيه، برزيل، قـبـرس،         
يونان، شيلي، فلسطين، ايرلند، صحـراي غـربـي          

 (پوليساريو)، از غرفه حزب توده ايران
هـاي     ديوارهاي غرفه با پوسترهاي: به تـحـريـم          ∗

داشـت     اقتصادي بر ضد ايران پايان دهيد! گرامـي        
مين سالـگـرد آن،       25باختگانِ فاجعه ملي در       جان

به جنگ، مخالفت با مجازات اعدام، و مبـارزه           »نه« 
تزئين شـده     -براي حقوق زنان، كارگران و جوانان     

 بود  
ديدار و تبادلِ نظر رسمي نمايندة كميته مـركـزي            ∗

حزب توده ايران با رهبريِ حزب كمونيست پرتغال        
 هاي سياسي ايران در رابطه با تحول

 
هفته در ماه سپتامبـر (نـيـمـه اول               همه ساله در نخستين پايانِ    

تـريـن      شهريورماه) جشنواره باشكوه آوانته، كه آن را بايـد يـزرگ            
ها در اروپا دانست، در حاشيه جنوبي رودخـانـه             جشنواره كمونيست 

تاگوش و در فاصله كوتاهي از ليسبون، پايتخت زيبـاي پـرتـغـال،               
پيش!) نـام نشـريـة ارگـان حـزب                    شود. آوانته (= به        برگزار مي 

هاي كـمـونـيـسـت         يكي از قدرتمندترين حزب     -كمونيست پرتغال 
هاي پـس از پـيـروزي            است. جشنواره آوانته كه در سال        -جهان

، كه در جريان آن مـردم پـرتـغـال دولـت                 1974انقالب آپريل   
ديكتاتوري فاشيستي ساالزار را به زير كشيدند، شكل گرفـت، هـر             

شود. در ايـن جشـنـواره،        تر برگزار مي   آميزتر و پررنگ    ساله موفقيت 
خواهـان    زيباترين نمودهاي هنر، تفكر، و مبارزه زحمتكشان و ترقي        

هـيـئـت       50شوند. حضور بيـش از        پرتغال به نمايش گذاشته مي    
خواه از كشورهـا      هاي كمونيست و نيروهاي ترقي      نمايندگي از حزب  

ها، به ايـن جشـنـواره           هاي متنوع آن    هاي مختلف و فعاليت     و قاره 
دهد.  فستيوال آوانته صحنـة اجـراي            خصلتي انترناسيوناليستي مي  
گوناگوني است كه مورد        هاي فرهنگي   موسيقي و تئاتر، و ارائة جلوه     

گيرد. حضور جوانان      كنندة فستيوال قرار مي     بازديد صدها هزار بازديد   
نظـيـر     در اين جشنوارة سياست و هنر، و همچنين نظم ويژة آن، بي           

هـاي     هاي حزبي شهرهاي بزرگ پرتغال در غـرفـه           است. سازمان  
و در كـنـارِ آن اجـراي            -شان با ارائه غذا و نوشيدني سنتي        خاص

 بخشند.   اي مي به جشنواره تنوع ويژه -هنرهاي نمايشي منطقه خود
شهريورماه، در ميان پايكـوبـي و سـرود             15در عصر روز جمعه     

خواني هزاران عضو و هوادار حزب، و حضور هـيـئـت اجـرائـي و                  
طورِ رسمي گشـايـش        سياسي حزب كمونيست پرتغال، فستيوال به     

هاي   يافت. هزاران جوان كمونيست، كه با كار و فعاليت در طولِ ماه            
در برپاييِ اين فسـتـيـوال          -ماه تا شهريورماه    از ارديبهشت   -متوالي

جرونيـمـو   « اند، حضوري پررنگ داشتند. رفيق  بديل داشته نقشي بي 
اش در      ، دبير كل حزب كمونيست پرتغال، در سخنرانـي        » دو سوزا 

مراسم گشايش جشنواره،  به شرايط مبارزاتي در كشور پرتغال كـه             
بـه  ” اين فستيوال در بطن آن شكل گرفته است، اشاره كرد و گفت:      

اين محيط كه اينك به شهري ساخته شده از همبستگي و مـبـارزه              
تبديل شده است، خوش آمديد! به محيطي كه تجربه و خرد را بـا       

آميزد، كه خالقيت و آفرينندگي را        جوانمردي و يادگيري جوانان مي    
كند، و احساس صلح و همبستگـي         در عرصة هنر و فرهنگ آزاد مي      

انگيزد، كه به جوهر و سرشت سياست بعدي تازه در خدمت             را برمي 
ما اين جشنواره را    بخشد خوش آمديد!...            كارگران، مردم و ميهن مي    

زماني تدارك ديديم كه كارگران و مردم پرتغال در پـيـكـارهـايـي               
  5ادامه  در صفحه يـرو    تري” پيمايي در     سهمگين درگير بودند، از جمله در برگزاري راه       
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نطفه  بستنِ نوليبراليسمِ اقتصادي، در 
 زِهدانِ كودتاي خونينِ پينوشه در شيلي

توان گفت كـه درجـة شـدت و وسـعـت                  از ديدگاه انسان دوستي، مي    
ها در كودتاي خونين ژنرال آگوستو پينوشـه          ها، و دستگيري    ها، اعدام   سركوب
و هفده سال حكومت ديكتاتوري او در حكم مصداقِ جنايـت             1352در سال   

بر ضد بشريت در تاريخ ثبت شده است. از منظرِ تغييرهاي روبنايِ سيـاسـي،      
اي بغايت خشن و ضددموكراتيك، با همياري مستقيم آمـريـكـا،              قشر نظامي 

روي، الـگـوي        توانست دولتي دموكراتيك و مردمي را ساقط كند. از ايـن            
براي مثال: ايران،      -كودتاي شيلي الگويي بود كه آمريكا در كشورهاي ديگر        

انـدازيِ     عبارت ديگر: بـر   كار برد. به  به -در ايران 1332مرداد  28در كودتاي  
مردمي، عقب راندنِ نيروهاي مـتـرقـي مـخـصـوصـاً                 -هاي ملي   حكومت

هاي مطيع آمريكا و وابسته بـه         ها از صحنه، با هدف تحميل رژيم        كمونيست
هاي فراملي. شايان توجه است كه، در برهة كودتـاي             منافع اقتصادي شركت  

داري در جهـان، بـر         ميالدي، الگويِ مسلط سرمايه     1970شيلي، يعني دهه    
، بـود.    “ سرمايه داري دولـتـي     ” هايي از     با شكل  “ اقتصاد كينز ” اساسِ شيوة   

ريـزيِ     توان نقش بارزِ دولت در برنـامـه         را مي  “ اقتصاد كينز ” خصيصه اصلي   
هاي عمراني، و رشد صنايـع دانسـت،           مدون، سرمايه گذاريِ كالن در زمينه     

هـاي رشـد بـراي           وجود آوردنِ محمـل     هاي اصلي آن به     كه يكي از هدف   
داري كينز، از اوايل دهه       هاي بخش خصوصي بود. اين الگويِ سرمايه         فعاليت
هاي پرشمـاري    داري با مشكل    ميالدي در كشورهاي پيشرفته سرمايه      1970

ها، تنزلِ نسبت تناسـب       ترينِ آن   رو شد كه مهم     داري] روبه    [از ديدگاه سرمايه   
سود به حجم سرمايه، باال رفتنِ ارزش نيروي كـار، و نـيـرومـنـد شـدنِ                     

دارانِ كالن و نـيـروهـاي       هاي كارگري بود. اين وضع در نزد سرمايه      جنبش
منزلة بحراني خطرناك برآمده از شكست الگوي كينـز           گرايِ سياسي به    راست

داري را به قـدرت      شد، چندان كه آنان عامل اصليِ بحران سرمايه         قلمداد مي 
دادند.   گيريِ خطرناك طبقه كارگر و سنديكاهاي كشورهاي غربي نسبت مي         

ميالدي، نيروهاي سياسي از جمله كادرهـاي آكـادمـيـك و                1960از دهه   
گرا مترصد بودند تا الگويِ كينز را كنار زنند، زيرا اين الگـو    گران راست   تحليل

 دانستند.   را جاده صاف كن سوسياليسم مي
وسيله كـودتـا      به “ تغيير رژيم ” با فروپاشي نظام استعماري در قرن بيستم،         

داران كمپـرادور   در راستاي به قدرت رساندنِ بورژوازي بوروكراتيك و سرمايه    
(وابسته) در پيرامونِ حاكميت سياسي خشنِ شخصيتي ديكتاتور، در عـمـل،           

منظور تغيير آرايش[جهت] اقتصاد سياسي كشورهاي درحال رشد به سمت              به
داريِ جهاني بود. نكته بسيار مهم در مورد بـه              منافع اقتصادي كالن سرمايه   

حاكميت رسيدن ديكتاتوري ژنرال پينوشه در شيلي اين اسـت كـه، ايـن                 
لحاظ كـيـفـي       يي جديد و به     در عرصه اقتصادي، پديده    “ تغيير رژيم ” فرمول:   

همراه داشت، كه پيامدهاي بسيار مخرب آن بر اكـثـر مـردم                 متفاوتي را به  
 -جهان اثرهايي عميق بر جا گذاشته است. در ساية حـكـومـت نـظـامـي                   

گسترده و عامـدانـة هـرگـونـه          “  حذف فيزيكي ” اي بسيار خشن و با        امنيتي
جريان سياسي و اجتماعي مخالف، و بر اساسِ دستورعملي از پيش تنـظـيـم        
شده در عرصة اقتصادي، شيلي به نخستين آزمايشـگـاه اجـرايِ بـرنـامـة                  

تبديل شد. كادرهاي تربيت شـده         “ بازار آزاد ” هاي اقتصادي بر محورِ       تعديل
الـتـحـصـيـل از دانشـكـده             هاي فارغ هاي آكادميك، و تكنوكرات   در سطح 

اقتصادي شيكاگويِ آمريكا، بالفاصله به شيلي اعزام شدنـد. پـرورشِ ايـن                
مـعـروف    “ هاي شيكـاگـو     بچه” چين شدة شيليايي، كه به        گروه ويژه و دست   
[تعديل   شده بودند، برنامه   هاي اقتصادي]، در چارچوب دورة مخصوصـي          ريزيِ

سرپرستيِ بخـش     به  ،”آرنولد برگر “، با مديريت پرفسور     “ پروژه شيلي ” به نام:    
ها پـيـش از        ، مدت “ بنياد فورد ” خارجة آمريكا، و با حمايت مالي         ويژة وزارت 

دستورعمـلـي     -به صورتي مخفي    -“ هاي شيكاگو   بچه” كودتا آغاز شده بود.      
وسيلة رژيم كودتـا      به“  هاي اقتصادي   شوك” كارگيريِ    منظور به   نوشته شده به  

] شومِ           را به  [دستورعملِ دليلِ قطور  اي، به  صفحه  500همراه داشتند. اين كتابِ
هـاي     بـچـه  “معروف شده است. ايـن گـروه[           (“ الديرو“) “ آجر” بودنش، به   

 “ مكتب شيـكـاگـو   ” ، كه به پدرِ ”ميلتون فريدمن“، زيرِ سرپرستي    [”شيكاگو
شهرت دارد، و زيرِ ساية سركوب خونين نيروهاي نظامـي كـودتـا، اجـراي               

ميلتون “دار شدند. پروفسور       هاي اقتصاد نوليبراليستي در شيلي را عهده        تعديل
 “ فردريك هـايـك    “ويژه پروفسور     گذارِ مكتب شيكاگو)، و به       (پايه  “ فريدمن

ــويِ        ــن ــع ــدر م (پ
نــولــيــبــرالــيــســم)،  

طورِمستقـيـم بـا        به
، “ هاي شيكاگو   بچه” 

حكومت ديكتاتوري،  
و شخص پيـنـوشـه      
همكاري داشـتـنـد.     

برانگيز آنـكـه،      توجه
در نزد    -در كشور ما  

كساني مانند موسـي    
نژاد، مـحـمـد        غني

يِ همكار ديكتاتـور و      “ پروفسورها” اين قبيل     -كالم  قوچاني، و صادق زيبا   
هـاي     مرجع” ، به   “] فردريك هايك “و   ”ميلتون فريدمن “كشان[يعني:      آدم

اقتصادي و دمكراسي در جـامـعـه تـبـديـل           “  آزاد سازيِ ” منظور    به“  تقليد
هاي خصـوصـي،      سرمايه“  آزادي” چاك    اند. اين مقلدان پرمدعا و سينه        شده
هاي اقتصـادي در       انساني و پيامدهاي تعديل     گاه دربارة ارثية شوم ضد      هيچ

گشايند. براي اين مقلدانِ مراجع نوليبراليسـم،          سخن نمي   دورة شيلي لب به   
است، امـا   “ معجزه اقتصادي” رشد دائمي اقتصاد شيلي در دهه گذشته يك     

 4/8همراه اين رشد اقـتـصـادي سـريـع (                دهند چرا به    آنان توضيح نمي  
درصـد     75افزايش است. در شيلي،        ها دائماً رو به     درصدي)، درجة نابرابري   

درصـديِ     10نصيب قشر فوقـانـيِ   “ معجزة اقتصادي” ثروت برآمده از اين     
اي دارد، و       گردد. بايد توجه داشت كه، شيلي منابع طبيعيِ غني           جامعه مي 

 76اما متوسط درآمـد    هاي عمدة مس در جهان است،       در صدر صادركننده  
وضـع بـحـرانـي       دالر  مي باشد.            700درصد  شهروندان شيلي ماهانه      

هاي اقتصادي    هايِ شوم تعديل    هاي بازنشستگي يكي ديگر از ارثيه       صندوق
هاي   ، صندوق 1981در دورة ديكتاتوري است. در سال        “  هاي شيكاگو   بچه” 

 90اكنون بيش از       طورِگسترده خصوصي سازي شدند، و هم       بازنشستگي به 
هاي كالنِ ماليِ خارجي اسـت و          ها در مالكيت سرمايه     درصد اين صندوق  

هـا     درصد پرداخت بازنشستگي را براي كارمزد خود از ايـن صـنـدوق      25
كنند. متوسط پرداخت مقرريِ بازنشستگي[به بازنشستگان] در             برداشت مي 

دالر در مـاه         200هايِ ماليِ خارجي، كمتر از        شيلي از سوي اين شركت    
هاي ماليِ خصـوصـي        است، اما متوسط نرخِ سودي كه نصيب اين شركت        

سود، نـزد هـواداران        درصد است. اين نوع كسبِ مافوق  50شود حدود     مي
در كشورمان، موفقيـتـي تـجـاري و زرنـگـيِ               “  نظارت  بازارِ بي ” دوآتشة  

آيد، و پيچيدنِ نسخة آن       نام جعليِ كارفرمايان] به حساب مي      “[ كارآفرينان” 
 دانند.      را براي ايران الزم مي

هاي گسترده در دوره ديكـتـاتـوري          زيرِ ساية دهشت كشتار و دستگيري     
هـمـراه      به “ هاي شيكاگو   بچه” هاي فوقاني بورژوازي و       سياه پينوشه، اليه  

هـاي     شـوك ” ، بـا اجـرايِ        “ ها  كارآفرين” هاي بااليي ارتش در مقام        رده
سازِ خصوصي سازي وسيع و رشد اقتصاديِ ناموزون شدند           زمينه“  اقتصادي
گريِ در جامعه و       هاي عظيمي را صاحب گرديدند. آنان با سركوب          و ثروت 
 1970داري كه در دهـة         گري در اقتصاد كشورشان، به نظام سرمايه        ويران

اي شديد شده بود خدمت بـزرگـي كـردنـد. ايـن                   دچار بحران ساختاري  
همراه حمايت مالي، سياسي،      بازارِ آزاد، به   “ نظمِ  اقتصاد بي ” هاي    قراول  پيش
افزايِ ضدانساني مندرج در       هاي بيماري   آوري آمريكا، توانستند نسخه     و فن 

را با زورِ سرنيزه در حلقوم مردم سرازير كننـد.           “ آجر” اي    صفحه  500كتاب  
هاي بعدي و تا كنون، تسـلـط      انساني در دهه تبلورِ نهايي اين آزمايش ضد  

ترين الگوي استثمار براي باال بردنِ نسبت سود و    يِ پيشرفته“شده جهاني” 
 هاي عظيم خصوصي است. سرمايه و دستيابي به ثروت

، بـرخـالف     “ بازارِ آزاد  ” هاي اقتصادي نوليبراليستي براي برپاييِ        تعديل
گونه ارتباطي با دموكراسـي       تنها هيچ   ادعاهاي دروغ و تبليغات كر كننده، نه      

هاي اجتماعي ندارند، بلكه از منظرِ تاريخي و عملكرد كنونـيِ آن،          و آزادي 
توان گفت كه، نطفة نوليبراليـسـم         كامالً برعكسِ واقعيت موجود است. مي      

صـورت     گري در شيلي بسته شد، و بـه         اقتصادي در حمام خون و سركوب     
تدارك شد، و    “  پرفسورها” وسيلة وزها آمريكا و       مخفيانه و سيستماتيك، به   

هـاي     بچه” ) و مزدورهاي تربيت شده يعني        » الديرو« (   ”آجر“وجود كتاب   
هاي بسيار    ، همراه با جنايت   1991، تا پيش از بركناريِ پينوشه در        “ شيكاگو

طور، با نگاهي حتي گذرا به عملكرد سـه دهـة      او، مخفي مانده بود. همين 
دهـد كـه، در          داري، نشان مي    در كشورهاي پيشرفتة سرمايه   “  بازارِ آزاد ” 

 “ آزاديِ عـمـل   ” راستايِ تضمين   
 11ادامه  در صفحه سرماية كالن، و سـوداگـري بـه         
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ويژه حقوقِ صنفـي در        هاي اجتماعي و به     هاي گوناگون، چگونه آزادي     شكل
شوند و يا حذف گرديـده و          اين كشورها، گام به گام ناديده گرفته شده و مي         

 گردند.   مي
دليلِ سازمان    هاي نوليبراليسم اقتصادي، به     واضح است كه مجريان برنامه     

يافتگي، مقاومت نيروهاي مترقي، و برپا بودنِ مبـانـيِ دمـوكـراتـيـك در                  
توانسـتـنـد      نمي  -ها مبارزة نيروهاي مردمي     محصولِ سده   -كشورهاي غربي 

هاي كار و زحمت ايـن   را در حلقوم توده “  نظم  بازارِ بي ” هاي    وار نسخه   پينوشه
ريـزي و       كشورها فرو كنند. البته هرگاه فرصتي دست داده و يا ضرورت پي       

هاي نوليبراليستي ايجاب كرده است، حتي حقـوق مـدنـي و                تحكيم تعديل 
 “ بازار آزاد ” دموكراتيك مردم كشورهاي پيشرفته نيز بر آستانِ قانون مقدس          

قرباني گرديده است. سـركـوبِ بسـيـار خشـن             “  جهاني شدن ” هاي    و الزام 
راسـتـيِ      از سوي دولـت دسـت         1980اعتصاب معدنچيان بريتانيا در دهه      

يـي بـارز از          ناميد، نمونه “ دشمنِ داخلي” كه معدنچيان را  “ مارگارت تاچر“
منظور تحكيمِ تاچريسم بود. جالب اينكه، در          حركت بغايت ضددموكراتيك به   
و پايمال كـردنِ حـقـوق          ”نظارت  بازار بي “بحبوحة جنگ تاچر با دشمنانِ      

هـا در       دموكراسـي   ها و برخي از سران سوسيال       معدنچيان، بسياري از ليبرال   
بريتانيا در برابر نقضِ دموكراسي و حقوق بشر براي مدت زماني به بيـمـاري               

هاي اقـتـصـادي در          فراموشي مبتال گشتند. دولت تاچر براي اجرايِ تعديل        
صـورتـي سـازمـان يـافـتـه، بـا                  ماه، بـه    18، در طول  “ بازار آزاد “مسيرِ  

هاي گستردة بدون تفهـيـم اتـهـام، ضـرب و شـتـم روزانـة                        دستگيري
وسيله تبليغات كر كننده، بسـيـج          كنندگان، مديريت افكارعمومي به     اعتصاب
كارگيري مستقيم و گستردة پليس، ارتـش، و           ها و راديو تلويزيون، به      روزنامه

خاطرِ نگهبانـي از       و فقط به    -يي  ترين مالحظه   سيستم قضائي، بدون كوچك   
) اين كشـور      ) “ دشمنِ داخلي “به    -“ آزادي”  يعني: زحمتكشان و طبقه كارگرِ

هجوم برد. اين نحوه حذف دموكراسي و آزادي، در مسير و هدف رويارويـي               
نتيجه رساندنِ فرايند تحول و گسترش نوليبراليسـم،          منظور به   با سنديكاها به  

براي شكست معدنچيان بريتـانـيـا،       “  تاچريسم” گام بسيار مهمي بود. هجوم       
بعدها براي شكست ديگر سنديكاهاي قدرتمند اين كشور نيز تكرار شـد، و              

، در   “ نظـارت   ديكتاتوريِ بازار بي  ” ريزيِ    درنگ درحكمِ سرمشقي براي پي      بي
هاي مختلف از آن پيروي شد. شيفتگـيِ هـواداران              شكل  عرصة جهاني و به   

سببِ ابرازِ مقتدرانه اراده و جسـارت     ، به“ تاچريسم“به  “اقتصاد بازار”دوآتشة  
منظورهجوم به    از سوي شخص مارگارت تاچر در حذف موقتي دموكراسي به         

 نيروهاي مردمي است.  
دسـت آمـده از          هاي بـه     ، تجربه 1980، در دهه    ”تاچريسم“بدين سان   

نوليبراليسم اقتصاديِ ديكتاتوريِ شيلي را در يـك كشـور پـيـشـرفـتـه                    
كار زند. بنابر اين واضـح اسـت كـه                توانست به   -در بريتانيا   -داري  سرمايه

 -هاي اقتصادي نوليـبـرالـيـسـتـي          وارِ تعديل   گرانه و پينوشه    تحميلِ سركوب 
 -رشـد    هاي ديكتاتوري در كشـورهـاي درحـال            رژيم“  سرمشقِ” درحكمِ  

شكسـت   طورِعملي ممكن و ميسر بود.  براي مثال: در كشور ما نيز روند به        به
عام نيروهايِ مترقي و فعاالن   هاي انقالب بهمن، كشتار و قتل       كشاندنِ هدف 

هـا و       شـرط    ، و تداومِ ديكتاتوريِ واليي، از پيش      1360سنديكايي، در دهة    
 هاي تعديل اقتصادي بوده است.  هاي گوناگون برنامه سازِ اجرايِ شكل زمينه

“ پروژة شيلـي  ” چهل سال پيش، از همان نخستين روزهاي عملياتي شدنِ          
وسيلة كودتاي پينوشه، براي بشـر         ريزي نوليبراليسم اقتصادي به     با هدف پي  

       هاي بسـيـاري را        اش، انسان  “ جهاني شدن ” دورة سياهي آغاز شد كه فرايند
هاي سيـاسـي و يـا         كند. كساني كه اكنون در مقام     قرباني كرده است و مي    

هـاي     اند، بـا ژنـرال       هاي نوليبراليستي   آكادميك اجرا كننده و يا مبلغِ فرمول      
لـحـاظ خـون         هاي شيكـاگـو بـه        شيليايي، پروفسورهاي آمريكايي، و بچه    

سال پـيـش       40هاي مرگبار و ويرانگري كه        اند. تبلور نهاييِ تئوري      گروه  هم
آزمايش گذاشته شد، سرانجام بـه        به“  ديكتاتوري بازارِ آزاد  ” براي برپا داشتنِ    

منجر شده است، كـه  “  اقتصاد كازينويي” داري جهاني به  تبديل شدنِ سرمايه  
حال اقتصادهاي مـلـيِ آمـريـكـا،           ، تا به2008بحرانِ برآمده از آن در سال  
 زانو درآورده است.     بريتانيا، و اتحاديه اروپا را به

سؤال اساسي در اينجا اين است كه: چرا با وجود شكست افتضاح آميز و                 
در سطح جهاني، هنوز هم برخي نيروها       “  بازارِ آزاد ” پيامدهاي ويرانگرِ الگويِ    

هاي سياسي آن را نوش دارويِ بهبود حـال وخـيـم اقـتـصـاد                    و شخصيت 
كشند؟ جوابِ صاحبان سـرمـايـه كـالن و               دانند و پيش مي     كشورمان مي 

ثروتمندان به اين سؤال واضح است، زيرا آنان طبيعتًا و بـنـابـر مـنـافـع                    
نفع آنـان عـمـل         طورِمستقيم و فراوان به     شان بايد از الگويي كه به       طبقاتي

، مشـاوران،  “ پروفسورهاي ويرانگر” كند دفاع كنند. از سويِ آن دسته از        مي
ها،   ها، زيباكالم   گرا از سنخِ قوچاني     گرانِ راست   كادرهاي آكادميك، و تحليل   

شـان در       نژادها نيز پاسخ معلوم است. زيرا اينان هم مانند همتاهاي  و غني 
، با نوعي امرار معاش انگلي از راه          “ هاي شيكاگو   بچه” كشورهاي غربي و    

دسـت     گذاران و ثروتمندان، درآمدهاي جنبي و شهرت بـه   روابط با سياست  
آورند. اما آناني كه واقعاً خواهان دموكراسي، حقوق بشـر، و كـرامـت                   مي

خواهند بروند؟ و چرا؟ پاسخ به پرسش بـاال در              اند، به كدام راه مي      انساني
شرايط مشخص كنوني كه قرار است دستگاه ديـكـتـاتـوري واليـي بـا                  

گرايِ ولي فقيه با استفاده از        قهرمانانه] عمل كند، و دولت اعتدال      “[ نرمشِ” 
خواهد اقتصـاد كشـور را رونـق             مي“  نظارت  بازارِ بي ” الگوي ضد انساني    

 شود. بخشد، بسيار پراهميت مي

 ادامه  نطفه بستن نو ليبراليسم ...

 ...ادامه  نگراني و شدت يافتن 
سال رسيده است. شهال اعزازي، پديده ازدواج كودكان را يـكـي از              17به  

هاي مهم قلمداد كرد، و خسرو منصوريان، جامعه شناس، در اشـاره               آسيب
گري در شهر تهران انـجـام    در زمينه روسپي 1347به تحقيقي كه در سال      

سال اعالم كرد، اما گفت كه امروز   47گري در آن سال را        شد، سن روسپي  
 سال رسيده است.   14اين سن به 

مردادماه، در ارتباط با خطر گسترش ايدز در جامـعـه،             17روزنامه آرمان،   
بيشترين ابتال به ايدز در كشور از طريق اعتياد تزريقـي اسـت     ” نويسد:     مي

دهد اين الگو در حال تغيير بوده         ولي شواهدي در دست است كه نشان مي       
از طريق روابط جنسـي رو بـه افـزايـش اسـت.                   HIVو موارد ابتال به     

، هفت  90تا    65طور سهم انتقال ايدز از طريق روابط جنسي از سال             همين
درصد رسيده است كه نشـان     10درصد بود كه اين آمار در سال گذشته به          

درصد افزايش ابتال به ايدز از طريق روابط جنسي را در كشـور               20دهد    مي
 “ايم. داشته

آسيـبـي چـون      ” ماه، در گزارشي آورده است:         فروردين  21تهران امروز،   
هاست به يكي از معضالت اجتماعي جامعه ما تـبـديـل               گري مدت   روسپي
ديدگان اجتـمـاعـي       اهللا مسعودي فريد، مديركل امور آسيب       اما حبيب   ”شده

گري در ايران را به صـدا         سازمان بهزيستي ايران، آژير كاهش سن روسپي      
آورد تا معلوم شود كه راهكارها نه تنها به كنترل اين معضل مـنـجـر       مي  در

نشده، بلكه شرايط جامعه زمينة سقوط افراد بيشتري را مهيا كرده است. به              
گفته او، بر اساس آمارهاي مراكز بازپروري سازمان بهزيستي، اغلب زنـان             

طبق آمـارهـاي     ” گويد:     سال قرار دارند. او مي       29تا    20خياباني در سنين    
دومين عامل مـؤثـر   “ تعارضات خانوادگي”ترين عامل و  فقر مهم“ 90سال  

مسئله ” نويسد:     تهران امروز در ادامه مي      ”در بروز پديده زنان خياباني است.      
كه با شـوك       92بسيار كمتر از سال       90اينجاست كه فقر و تورم در سال        

عظيم اقتصادي روبه رو شده، بود. همچنين در سال جديد آمارهاي رسمي             
درصد رسيده است. حـاال ايـن سـؤال              40گويد كه تورم در كشور به         مي

هـا در       ن  مطرح است كه فقر سرنوشت چه تعداد زنان و دختران را با خيابا            
 “  رقم زده است؟ 91سال 

با توجه    -هاي اجتماعي و دشوار شدن زندگي مردم        كاهش بودجه آسيب  
هاي آماري در باال و ايـن         به داده     به پارامترهاي اقتصادي موجود و با توجه      

گذاران رژيم واليت فـقـيـه رسـيـدگـي بـه                 مهم كه در قاموس سياست    
تر شدن    ما قاعدتاً هرچه وخيم     -هاي اجتماعي جايگاهي بايسته ندارد      آسيب

يي كه چنـان     اين پديده خطرناك اجتماعي را بايد شاهد باشيم، يعني پديده         
تار و پود جامعه را در حال حاضر و در آينده از هم خواهد گسـسـت، كـه                    

ريزي دقيق و مدون نياز خواهـد   ها وقت و انرژي و برنامه ترميم آن به سال   
گـذاري     ها، سـيـاسـت      داشت. براي برخورد صحيح و اثرمند با اين معضل       

علمي و تخصيص بودجه متناسب ضروري اسـت. ولـي از ايـنـكـه در                     
هاي قدرتمند رژيم واليت فقيه خواستي در مسير مهار و مـحـدود                 ارگان

ها وجـود داشـتـه          كردن، ريشه كن كردن و يا نجات جامعه از اين آسيب          
خواه، دموكراتـيـك، و        يي در دست نيست. نيروهاي ترقي        باشد، هيچ نشانه  

ها پـيـش      ملي ايران در رابطه با اين بمب ساعتي مخرب كه كليد آن مدت            
 زده شده است، بايد چاره انديشي كنند.
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نگراني از ادامه و شدت يافتنِ 
 هايِ اجتماعي آسيب

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، هفتـه        “  هاي اجتماعي   آسيب“مدير كل   
ميليارد توماني بودجة مربوط به كنـتـرل و كـاهـش                13گذشته، از كاهش    

 9نوشتة روزنامه بهار،      هاي اجتماعي نسبت به سال گذشته، خبر داد. به           آسيب
بـا وجـود     ” مهرماه، سيد حسن موسوي چلك در اين ارتباط اضافـه كـرد:                

هاي اجتماعي، بودجه مربوط به اين بخش كـاهـش يـافـتـه                 افزايش آسيب 
هاي اجتماعـي در جـامـعـه            است... هيچ عالمتي حاكي از كم شدن آسيب          

 “شود. مشاهده نمي
يي را با همين مقام مسئول انـجـام    تيرماه، مصاحبه 18قبالً روزنامه شرق،    

، [بـودجـه]      92در بودجه سـال       ” داده بود كه وي در اين ارتباط گفته بود:           
درصد كاهش پيدا كـرد و ايـنـكـه              7/5هاي اجتماعي در كل كشور        آسيب

ها مشاهده كردند كه اعتـبـار را           متوليان چه عاليمي در زمينه كاهش آسيب      
توان برنامـه كـاهـش         كاهش دهند، مشخص نيست. به اين ترتيب تنها مي         

آسيب را با زحمت نگاه داشت و اگر امسال دستگاه هاي اجتماعي بتـوانـنـد                
وي در جـاي      “  اند.   هاي سال قبل را نگاه دارند كار بزرگي انجام داده           برنامه

در چند سال اخيـر آمـار     ”...  گويد:   هاي اجتماعي مي ديگر در اشاره به آسيب    
زنان سرپرست خانوار افزايش يافته است، تعداد زنان خود سرپرست افزايـش            

ها آمار رسمي مركز آمار است. در حوزه جمعيت به سمت پـيـري                 يافته و اين  
ايم و تمهيدات براي افزايش جمعيت هم به همين دليل اسـت.      جمعيت رفته 

درصـد    30هاي قضايي افزايش يافته است. طبق اعالم پليس آگاهي             پرونده
هاي خانوادگي است، آمار طالق طبق اعالم سازمان ثبت احـوال           ها، قتل   قتل

و ثبت اسناد افزايش يافته است. افزايش آمار دعواي خانوادگي حكـايـت از                
ثباتي و تزلزل نهاد خانواده دارد. در حوزه گرايش به سمت مـواد مـخـدر                    بي

صنعتي تهديدي براي جامعه به خصوص جمعيت جوان است. آمارهاي ارايـه            
شده از سوي وزارت بهداشت در حوزه انتقال ويروس حكايت از آن دارد كـه               
تزريق مشترك و روابط جنسي حفاظت نشده دو عامل انـتـقـال ويـروس                 

تُن در سال گذشته نشـان از          500هستند. آمار كشفيات مواد مخدر، بيش از         
اين دارد كه متقاضي مصرف اين مواد در كشور قابل توجه اسـت... حـدود                    

گاه غير رسمي در كشور وجود دارد. اين روزها بحـث مصـرف                 سكونت  700
 “مشروبات الكلي در كشور بسيار مطرح شده است.

هاي اجتماعي معضلي مربوط به يكي دو سـال گـذشـتـه                 موضوع آسيب 
نيست. اين ناهنجاري در طول موجوديت رژيم واليت فقيه وجود داشته و در              

اي را      طول ساليان اخير روند آن شدت پيدا كرده و پيامدهاي نگران كننـده            
هاي مالي قشرهاي  نيز موجب گرديده است. اين پديده شوم، با ميزان توانايي       

هاي گوناگون در جامعـه   مختلف جامعه در ارتباطي تنگاتنگ است و به شكل        
خصوص در آمارهاي ارايـه شـدة           وجود دارد. بروز و نمودهاي عيني آن، به        

زند كـه از وضـعـيـت            هاي بسياري را دامن مي      ها و دغدغه    رسمي، نگراني 
وخامت اين مشكل اجتماعي در جامعه حكايت دارد.  اسماعيل احـمـدي           روبه

مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، در همايش سراسري فرمانـدهـان، روسـا و               
ماه، از كاهش چشمگير جرايم خشن        مديران ارشد نيروي انتظامي، ارديبهشت    

ماه، در اين ارتـبـاط او          ارديبهشت  15خبر داد. به گزارش ايسنا،         91در سال   
سال گذشته جرايمي همچون قتل، آدم ربايي، سرقت مسلحـانـه،           ” ادعا كرد:    

احمـدي  “  سال گذشته بود.     15ترين سطح طي      شرارت و اوباشگري در پايين    
مقدم، در سخناني مشابه، در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران،    

ماه، آن را مخابره كرد، اظـهـار داشـت:              ارديبهشت  22كه خبرگزاري مهر،    
ترين كار ما امروز مواد مخدر و سرقت است چرا كه جرايم جنايي در                  مشكل” 

گيري داشته و قدرت كشف نيروي انتظـامـي           چند سال گذشته كاهش چشم    
 “درصد رسيده است. 90در اين موارد به 

خردادماه، به نقل از سيد مـحـسـن صـادقـي، مـديـر كـل                       20ايسنا،  
هاي امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جـرم              پيشگيري

قوه قضاييه، آماري از ميزان جرايم و تعداد زندانيان را منتشر كرد كـه هـم             
برانگيز و هم نگران كننده است. مهر به نقل از اين مقام قضايي نوشت:               تأمل

هزار نفر به خاطر جـرايـم مـخـتـلـف               500در سال گذشته يك ميليون و       ” 
 “برند. ها در زندان به سر مي هزار نفر آن 600دستگير شدند كه 

اگر سخنان احمدي مقدم را درست بدانيم و قبول داشته باشيم كه ميـزان              

جرايم كاهش داشته است، بايد به اين نتيـجـه رسـيـد كـه وضـعـيـت                      
هاي اجتماعي در چند سال پيش بسيار وحشتناك بـوده اسـت.               ناهنجاري

چون آمار ارايه شده از سوي محسن صادقي آشـكـارا از تـعـداد بـاالي                    
مجرمان حكايت دارد. اين بدين معني است كه، بررغم ادعـاي كـاهـش                 
جرايم از سوي فرمانده نيروي انتظامي، دامنة اين معضل بسـيـار نـگـران        
كننده است. صادقي در همين ارتباط و در ادامه اظهاراتش همچنين گفـت:    

درصد است در حالي كه جرايم در ايران بيشتـر            5نرخ رشد جهاني جرايم     ” 
ها در     وي در جايي ديگر با اشاره به تعداد پرونده        “  از آمار جهاني رشد دارد.     

ميليون پرونده در همين      13تا    11دستگاه قضايي، از وجود ساالنه بيش از        
فروردين ماه، بـه نـقـل از حـمـيـد               17ارتباط خبر داد. خبرگزاري مهر،       

ميلـيـون     4شهرياري، معاون آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه، از ورود           
خبر داد. مهر در ادامـه آمـاري را               91پرونده به دستگاه قضايي در سال       

جرم نخست كشور اشاره شده است. بر طـبـق         10انتشار داده كه در آن به       
هاي موجود در ارتباط با سرقت و ضرب و جرح            اين آمار، فقط تعداد پرونده    

شود كه فقط به سـال        هزار پرونده را شامل مي      800عمدي، رقمي بيش از     
 مربوط است.   91

هايي جـدي      خصوص در موردهايي كه چالش      سياست كتمان حقايق، به   
هـاي از پـيـش           براي حاكميت به همراه خواهد داشت، جزيي از سياست        

هـاي     يي بزك كرده از واقعيت      شده حاكمان كنوني است. ارايه چهره        تعيين
هـاي     مان در چارچوب همين مقوله، با فراز و نشـيـب       جامعه امروز ميهن  

وسيلة رژيم حاكم به مرحلـه عـمـل            ها به   متوالي در طول تمامي اين سال     
هاي نگران كننده، اينكه ايـن نـوع            درآمده است، و با توجه به پيش بيني       
 رود.    رويكردها تغيير جهت دهند انتظار نمي

مهرماه، گزارش داد كه، ايران پنجمين كشور مصرف كنـنـده             9تابناك،  
در جهان است. ماده اي كه تا همين چند سال پيش از مصـرف         “  شيشه” 

اي رو به گسترش گذاشته اسـت.         نحو فزاينده   آن صحبتي در ايران نبود، به     
يي انتشار يافته از سوي سازمان مـلـل            گزارش تابناك، كه به نقل از مقاله      

هاي اول تا پنجـم      است، مكزيك، آمريكا، چين، تايلند، و ايران را در رديف         
ماه،  ارديبهشت 16دهد. روزنامه تهران امروز،   [در مصرف اين ماده] قرار مي     

و در   “  دهـد.     قتل در كشور رخ مـي  6بر اساس آمار پليس روزانه ”نوشت:  
هاي ارجاعي به پزشكي قانوني در         بر اساس پرونده  ” نويسد:     جاي ديگر مي  

نفر بر اثر اصابت سالح سرد، جان خود را از            119هزار و     11دهة هشتاد،   
 “اند. دست داده
اند كه وضعيت اقتصادي نسـبـت بـه             ها در زماني اتفاق افتاده      اين قتل 

بوده است، اما باوجود اين، اين پديده خطـرنـاك            وضعيت امروز بسيار بهتر     
اي حتي در آن زمان نيز ادامه يافته و رو به گسـتـرش                نحو نگران كننده    به

داشته است.  سخنان همايون هاشمي، رئيس سازمـان بـهـزيسـتـي، در                  
همايش مددكاري اجتماعي، در خرداد ماه، اعترافـي آشـكـار اسـت بـه                  

هـا     ها كه طي تمامـي ايـن سـال            توجهيِ مسئوالن به اين ناهنجاري      بي
خردادماه، همايون هاشمي با      6گير جامعه بوده است. به گزارش مهر،           دامن

رسد و بـه       هاي اجتماعي به اوج خود مي       آسيب  95اشاره به اينكه در سال      
همين دليل بايد سازوكارهاي الزم را براي كاهش آن در نـظـر گـرفـت،                 

اي از نوسازي را در سازمان بهـزيسـتـي آغـاز               سال گذشته مرحله  ” گفت:   
سال گذشته در سـازمـان آغـاز            15ايم كه البته اين نوسازي بايد از          كرده
هاي اجتماعـي را در حـوزه خـدمـات              شد. متأسفانه نتوانستيم شبكه   مي

ها   ماندگي  نحو مطلوب تقويت كنيم در نتيجه بايد يكسري عقب          اجتماعي به 
 “را به ويژه در مسايلي مانند اعتياد جبران كنيم.

شهريورماه، گزارش داد كه، بررسـي آمـار اقـدام بـه                 24خبر آنالين،   
 24تـا      18دهد، خودكشي در ميان       سال اخير نشان مي     15خودكشي طي   

گر اين مـدعـاسـت كـه           ها بيشتر است. همين گزارش بار ديگر اثبات          ساله
شود، بلكه سـابـقـه        هايي به يكي دو سال گذشته مربوط نمي         چنين معضل 
هاي حاكم بر مـيـهـنـمـان            اي دارند و بدون ترديد از سياست        چندين دهه 

مـهـرمـاه،      10شود. به گزارش آرمان،        وسيلة رژيم واليت فقيه ناشي مي       به
معصومه آباد، عضو شوراي شهر تهران، با ابراز نگراني از كـاهـش سـن                 

مـا  ” گويد:     هاي حكومتي مي    اعتياد در مدارس، در مورد نحوه برخورد ارگان       
شاهد كاهش سن اعتياد، استعمال دخانيات و ساير اتفـاقـات در مـدارس                

 “دهد اين موارد را بازگو كنيم. هستيم كه صحن علني شورا اجازه نمي
تيرماه، موسوي چلك، مدير دفتر آسيب ديـدگـان            18به گزارش ايسنا،    

 5,5اجتماعي، در نشست استادان و نخبگان اجتماعي اذعان كـرد كـه،                
ميليون نفر درگيرِ مسئله اعتياد در كشورند. مجيد ابهري، آسيـب شـنـاس             

رفتاري، گفت كه، سن كشـيـدن        
 11ادامه  در صفحه سال، و سن بيوگـي       13سيگار به   
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هاي  حمايت كنگرة ساالنه اتحاديه
كارگري انگليس از: كارزارِ جهاني 

 براي آزاديِ رهبرانِ سنديكايي زنداني

تـا   17]، كه روزهاي  TUCهاي كارگري بريتانيا [      اجالس كنگرة اتحاديه  
در جنوب غرب انـگـلـسـتـان          “ بورن ماوث ” شهريورماه در شهر ساحلي       20

برگزار شد، امسال هم به صحنه كارزار حمايت از فعاالن سنديكايـي ايـران               
تبديل شد. اين مركز سنديكايي عمده، كه همه سنـديـكـاهـاي كـارگـري                  

كند و زير پوشش دارد، در صحنة سيـاسـت ايـن               انگلستان را نمايندگي مي   
هاي كـارگـري      كشور نقش موثري دارد، و اثرگذارترين كنفدراسيون اتحاديه     

هـاي كـارگـري          و همچنين كنفدراسيون جهاني اتحاديه  (ETUC)اروپا  
(ITUC) .است 

فعاالن كميته دفاع از حقوق مردم ايران(كودير)، با همياري  كـادرهـاي                 
برجستة جنبش سنديكايي انگلستان، در طول مدت اين اجالس، در ارتباط با            

هاي عمل كارزارِ    هاي سياسي اخير در ايران و ضرورت گسترش عرصه          تحول
حمايت از جنبش سنديكايي ايران و از جمله برجسته كردن خواسـت آزادي              
همه فعاالن سنديكايي زنداني در ايران، افشاگري كردند. شماره جديد نشريه            

هاي كارگري بريتانـيـا       زمان با برگزاريِ كنگره اتحاديه      ، كه هم  “ ايران امروز ” 
 ] TUC       هايي در بارة شرايط بسـيـار دشـوار مـبـارزه                 ] منتشر شد و مقاله

هاي   سنديكايي در ايران و از جمله اعالم فراخواني براي آزادي سنديكاليست          
زنداني و از جمله رضا شهابي، عضو رهبريِ سنديكاي كارگران شركت واحد            
اتوبوسراني تهران و حومه، دربر داشت، در اختيار فعاالن سنديـكـايـي قـرار                

شـهـريـورمـاه،        20كه در روز      -المللي گرفت.  در بحث دربارة مسائل بين 
رفيـق آلـكـس       -در جريان بود TUCسپتامبر، در اجالس        11مصادف با   

گوردون، از رهبران اتحاديه كارگران بخش حمل و نقل و راه آهن و رئيـس               
در سـال    ،   ”كـوديـر  “، به كارزارهاي با اهميتي كه    “ كودير” شوراي اجرائي   

هاي كارگري در انگلستان رسانـده اسـت،           اتحاديهگذشته، به آگاهي جنبش     
اشاره كرد، و بر اهميت اينكه اين كارزارها در برنامة كـار سـنـديـكـاهـاي                   

 انگلستان قرار گيرند، تاكيد ورزيد. 
اش [كه متن كامل آن در ادامـه ايـن              آلكس گوردون در خاتمه سخنراني    

گزارش آمده است]، نمايندگان حاضر در كنگره را فراخواند تا بر فشـار بـه                  
اي كـه از     رژيم حاكم در ايران ادامه دهند، و تنها به شعارهاي ليبرال منشانه 

شود، بسنده نكنند. او با يادآوريِ اينكه گامي عملي بيش از       تهران شنيده مي  
هـاي كـارگـري         صدها موعظه و شعار ارزش دارد، رهبريِ كنگرة اتحاديـه         

خواست جنبـش كـارگـري از        ] را فراخواند تا در راستاي   TUC انگلستان [  
هاي سنديكايي و اجراي مقـاوـلـه          رژيم در رابطه با احترام به حقوق و آزادي        

هاي سازمان جهاني كار و همچنين آزاديِ رهبران سنديكايي از زنـدان               نامه
 هايش، رئيس جمهوري جديد، حسن روحاني، را در فشار بگذارد. 

]،    TUC هاي كارگري انگلستان [      خانم لسلي مرسر، رئيس كنگرة اتحاديه     
كه اجالس را اداره مي كرد، در خاتمه سخنراني آلكس گـوردون، ضـمـن                 
تشكر از او براي مطرح كردن چنين مسئله مهمي، به نمايندگي از شـوراي               

 كند.  ز سخنان او كامالٌ حمايت مي] ا TUC [عمومي اظهار داشت كه: 
 

سخنان رفيق آلكس گوردون، از رهبران اتحاديه كارگـران         
 شوراي اجرائي  ] و رئيس  RMTبخش حمل و نقل و راه آهن [    

    “كودير”
 جناب رئيس، نمايندگان محترم كنگره

مصـوب     6,4كننده در كنگره را به بـنـد            مايلم توجه نمايندگان شركت   
مجمع عمومي در ارتباط با همبستگي با فعاالن سنديكايي در ايـران كـه               
زير سركوب رژيم نوليبرال آن كشور در معرض دستگيري و بـازداشـت،               

پنجـمـيـن     و  زندان و شكنجه  قرار دارند جلب كنم. همچنين، امسال بيست           
اسـت.     1367سالگرد كشتار جمعي پنج هزار زنداني سياسي ايران در سال  

رسميت شناختِن جهانيِ پيكار مداوم فعاالن    بايد اضافه كنم كه، تأخير در به      
تـنـهـا      شان، نه   سنديكايي در آن كشور براي دستيابي به حقوق دموكراتيك        

درنگ بودنِ آن بسيار بسيار ضروري است. مـاه            ديگر جايز نيست، بلكه بي    
]، اتحاديـه      TUC [ هاي كارگري انگلستان      گذشته، رهبران كنگره اتحاديه   

]، اتـحـاديـه     UNITEكارگران و كارمندان بخش حمل و نقل و صنعت [ 
]، و اتحـاديـة        UNISON  كارگران و كارمندان بخش عمومي و دولتي [        

هـاي كـارگـري قـبـرس             (و همچنين فدراسيون اتحاديه      ]  RMTمن [  
 ] PEO     المللي دفاع از حقوق سـنـديـكـايـي، و سـازمـان                   ]، مركز بين

وسيلة كميتة دفاع از حقوق مـردم ايـران            الملل)، فراخواني را كه به       عفوبين
جمهوري تازه انتخاب شدة ايران، دكـتـر حسـن             خطاب به رئيس   “ كودير” 

روحاني، تهيه شده بود، امضا كردند، كه در آن از ايشان خواسته شده است              
كه [حكومت] ايران با آزاد كردنِ فوري و بدون قيد و شرط كسـانـي كـه                    

اند، رفِع اتهام از ديـگـرانـي كـه بـه                 دليل فعاليت سنديكايي در زندان      به
هاي سنديكايي، سياسي، و اجـتـمـاعـي] بـا              گون[فعاليت هاي گونه  دليل

يـي كـه        هاي سـركـوبـگـرانـه        رويند، و پايان دادن به اقدام       محاكمه روبه 
شـود، بـه        ها را موجب مـي      هايي براي سنديكاها و اعضاي آن       محدوديت

 سركوب فعاالن سنديكايي پايان دهد.
هـاي كـارگـري         ويژه در اين كنفرانسِ اتحـاديـه        نمايندگان محترم! به   

]، ما مجدداً بايد بر خواست سال گذشتـة خـود بـراي                  TUC [ انگلستان  
دار سنديكاي كـارگـران شـركـت واحـد               آزادي آقاي رضا شهابي، خزانه    

اتوبوسراني تهران و حومه، فعال سنديكايي و زنداني عقيدتي، تأكيد كنيـم.            
ما همچنين آزاديِ فوري آقاي علي نجاتي، رهبر پيـشـيـن سـنـديـكـاي           

تپه و زنداني عقيدتي، و نيز آزادي فوري آقاي           كارگران شركت نيشكر هفت   
محمد توكلي، دبير كانون صنفي معلمان كرمانشاه را بايد خواستار شويم. و             
باالخره اينكه بايد سوگوارِ مرگ افشين اسانلو، فعال سنديكـايـي ايـرانـي               

هاي ايـران      خرداد ماه امسال، به ادعاي مقام       31باشيم كه مرگش در روز      
شهر كرج بود. از آنجا كه اسانلـو كـه              ناشي از سكتة قلبي در زندان رجايي      

تـر آنـجـا را در            قبالً در زندان اوين تهران زنداني بود، و چند هفته پيش          
وضعيت سالمتي نسبتاً خوبي ترك كرده بود، مرگش در زنـدان شـك و                

 هايي را برانگيخته است.  ترديد
] بـار ديـگـر بـايـد از                     TUC [ هاي كارگري انگلسـتـان         اتحاديه

هـاي     ها و پيمان    جمهوري جديد، روحاني، بخواهد تا [ايران] پروتكل          رئيس
هـاي     نامـه  ويژه مقاوله المللي مربوط [به امور كارگري و سنديكايي]، به          بين
المللي كار، يعني آزادي تشكل (سنديكايي) و حمايت            سازمان بين   98و    87

جمعي را امضا كنـد       از حق تشكلِ سنديكايي، و حقِ تشكل و مذاكرة دسته         
 طورِكامل به اجرا درآورد. و به
 

 متشكرم جناب رئيس و نمايندگان محترم كنگره.

رفيق آلكس گوردون، از رهبران اتحاديه كارگران بخش 
 شوراي اجرائي ] و رئيس RMTحمل و نقل و راه آهن [

   “كودير”
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هاي كارگري، سياست  استقاللِ تشكل
 وزارت كار، و وظيفة جنبشِ سنديكايي

هـاي     هاي وزارت كار و چگونگي فعالـيـت تشـكـل            بحث درباره سياست  
اسـت. طـرحِ         هاي اخير، بـا حـرارت جـريـان داشـتـه                   كارگري، در ماه  

هاي كارگري در مـقـامِ        گرايي، و مانور پيرامون اين طرح، كه تشكل         جانبه  سه
گيرند و بيش از گذشته       شريك اجتماعي در كنارِ دولت و كارفرمايان قرار مي        

خواهند     هاي مربوط به كار و زندگي زحمتكشان دخالت داده          گيري  در تصميم 
شـود. درچـنـيـن           هاي همگاني تبليغ مـي      صورتي هدفمند در رسانه     شد، به 
هـاي     هايي، ما با واقعيت موجود در رابطه سرشتي مـيـان سـيـاسـت                 بحث

هاي   روييم. گويي كه طرح      هاي وزارت كار كمتر روبه      اقتصادي دولت و برنامه   
كـلـي و اسـاسـاً از              بـه    -گرايي  جانبه  ازجمله درخصوص سه    -وزارت كار 

 اجتماعي رژيم واليت فقيه جداست. -راهبردهاي اقتصادي
اي كه در شـش         هاي اقتصادي   داري جهاني براي مقابله با بحران       سرمايه

گير كرده است، مزدوراني را در مـقـام              را بيش از پيش زمين        سال اخير آن  
“ نـيـرويِ خـالق     ”گيرد تا با استفاده از  كارشناسانِ اقتصادي به استخدام مي 

داري از      رفت سـرمـايـه      هايي براي برون    آنان و ترفندهايي گوناگون، نسخه    
كـار     داري بـه     هايي كه در تمام كشورهاي سرمايه       بحران تهيه كند. راه حل     

  شوند، بدون استثنا، سعي در كاهِش هزينة توليد، كاهشِ هـزيـنـة       گرفته مي 
نيرويِ كار، بيگاري گرفتن از كارگران، تهديد مداومِ امنيت شغلي كـارگـران،            

هاي كمرشكن به كارگران و زحمتكشان، كاهـشِ خـدمـات              تحميل ماليات 
اجتماعي، و تجاوز و چنگ انداختن دائم به اندوختـة مـالـيِ كـارگـران و                    
زحمتكشان دارند. در اين شكي نيست كه بسته به سازمان يافتگي كارگـران              
و استقاللِ عملِ تشكيالت كارگري در كشورهاي مخـتـلـف، شـدت ايـن                 

 تواند فرق كند.  ها مي ها و وحشيگري حمله
داري كالن در كشور ما، دسـتـيـابـي بـه                ُ مهم و نخستينِ سرمايه      انگيزه

نشان دادن خلوص نـيـتـش           ُ ديگر آن،    اي است؛ ولي، انگيزه     سودهاي افسانه 
اي مـثـل صـنـدوق           داري جهاني و نهادهاي امپرياليستي      نسبت به سرمايه  

المللي پول و بانك جهاني است. براساسِ همين ديدگاه است كه چـون                 بين
ها را بهتـريـن روش         المللي پول، روش ايراني هدفمندي يارانه       صندوق بين ” 

است، دولـت حسـن       “  معرفي و به ديگر كشورها اجراي آن را توصيه كرده         
هدفمـنـدي   ” ُ اجراي فاز دوم       روحاني و مجلسِ شوراي اسالمي، برنامه ادامه      

 را در دست دارند.“ ها يارانه
داري بـه       انـدازيِ كـالن سـرمـايـه            هاي چنگ   براي نشان دادن شيوه   

هايي در ايـن مـورد اشـاره              گزارش    هاي مالي كارگران، به نمونه      اندوخته
هزار سند تخـلـف    20گم شدن ” كنيم. روز اول مهرماه خبرگزاري ايلنا از         مي

گويد كه    دهد، و سخنگوي قوه قضائيه مي       گزارشي را مي  “  در تأمين اجتماعي  
“. هنوز اين مسئله بعنوان يك پرونده به قوه قضائيه ارجـاع نشـده اسـت                ” 

و “  هـا    قانون هدفمـنـدي يـارانـه       ” ُ    ايي از عواقبِ ويران كننده      اكنون نمونه 
المللي پـول      هاي نوليبرالي ديكته شده از سوي صندوق بين         برد سياست   پيش

درصد واحدهاي تولـيـدي چـهـارمـحـال و              80تعطيلي  ” در روزهاي اخير:     
سال... دليل تعطيل شدن اين واحدها، كمبود نقديـنـگـي،                8بختياري ظرف   

عدم فروش محصوالت و گران بودن مواد اوليه و در نهايت سوء مـديـريـت                
است كه باعث بيكاري تعداد زيادي از كارگران شاغل در اين استان محـروم              

 285نفر را اخراج و         5اي    دارو، كارفرما هفته    در كارخانه پارس  ” ؛  “ شده است 
كند... از جمله موارد قانوني كه توسط كـارفـرمـاي               نفر را تهديد به اخراج مي     

شوند، حذف مرخصي و اضافـه كـاري،           دارو رعايت نمي    جديد كارخانه پارس  
كاهش حقوق، عقد قراردادهاي كوتاه مدت (سه ماهه) و كسر ساير مـزايـاي        
جانبي و همچنين ايجاد رعب و وحشت در بين كارگران به واسطه تـهـديـد                

هـاي قـرجـك       پزخانه يك فعال كارگري در كوره   ” ؛  “ امنيت شغلي آنان است   
؛ “ دونـد    ماه به دنبال دستمزدشان مي      6كنند و     ماه كار مي    6گفت، كارگران   

اي براي بازگشت به تهران ندارند... پـس از                ها انگيزه   پزخانه  كارگران كوره ” 
هـاي     شدت گرفتن نوسانات اقتصادي، كارفرمايان سال گذشته با ارائه چك         

هـزار  ” ؛   “ ها تأخير پرداخت كردنـد...         طوالني مدت دستمزد كارگران را با ماه      
درصدي تـولـيـد       40كاهش  ” ؛  “ اند  ماه حقوق نگرفته  3كارگر شهرداري زابل    

 4كارگر بازنشسته فوالد در سوادكوه         5000” ؛  “ كيف و كفش چرم در كشور     
كارخانه صنايع قند و تصفيه شكر اهواز از        ” ؛  “ اند.   ماه مستمري دريافت نكرده   

بـرد... ايـن           سر مـي     تا به امروز در تعطيلي كامل به        87نيمه تابستان سال    

هزار تن قند و شكـر        500كارخانه پيش از تعطيلي به منظور توليد ماهيانه         
كارگر باقيمانده ايـن واحـد         50بطور كامل بازسازي شده بود... نزديك به           

 300” ؛   “ ماه حقوق و دستمزد پرداخت نشده طلبكارنـد         33توليدي بالغ بر    
 2000” ؛   “ انـد    ماه حقوق دريافت نكـرده      11تا    7كارگر شهرداري ياسوج    

 ...“كارگر ساختماني شهريار بيمه نيستند. 
ُ    ها اشاره شده است و نتيجه       هايي كه در باال به آن       با وصف تمام ويراني   

انـد، روز       الملي پـول    هاي ديكته شده از سوي صندوق بين        اجراي سياست 
پنجم مهرماه، احمد اميرآبادي فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بـودجـه             

بر اساس قانون بايـد در       ” وگويي با خبرگزاري مهر گفت:         مجلس، در گفت  
درصد افزايش يابد... متاسفانه دولـت           38هاي انرژي     قيمت حامل   92سال  

 “ قبلي اين قانون را انجام نداد و دولت جديد هم تاكنون اجرا نكرده است.
آقاي ربيعي، هنگام آغاز كارِ خود در مقام وزير تـعـاون، كـار و رفـاه              

هايِ توليد واشتغالِ كارگران در صد روز     اجتماعي، قولِ رسيدگي به مشكل    
هايِ اخير معاون كارآفريني وزيـر كـار،           اول كارِ خود را داد. ولي بنابر گفته        

هاي شغلي، شيك سازي      به دليل نارضايتي جويندگان كار از برخي عنوان       ” 
در واكنـش بـه اظـهـارات          “  اين عناوين از جمله كارگري ضروري است.       

عنوانِ شغلي كارگـر،    “  شيك سازيِ ” معاونِ كارآفريني وزير كار در رابطه با        
و تالش براي    “ عمله” با اشاره به دستور رضا شاه براي تغيير واژة كارگر به            

نويس اولين قانون كار پس از  در پيش “ اجير” جايگزين كردن واژه كارگر با   
مهرماه، ناصر چمني، رئيس انجمن صنفي كارگران پيمانـي           4انقالب، روز   

با شيك سازي واژة كارگر مشكالت دولت حـل          ” پتروشيمي تبريز، گفت:     
شود... چرا وضعيت كارگراني كه در كارهاي مستمر بـا قـراردادهـاي                   نمي

كارند مشخص    روزه مشغول به    29موقت يك ساله، سه ماهه، يك ماهه و         
، “ شـاگـردي     -اسـتـاد  ” همانند طراحي نظامِ شديداً ارتجاعي       “  شود؟  نمي

جز تجاوز بـه حـقـوق كـارگـران           ُ كارگر نيز هدفي به واژه“  شيك سازيِ” 
علميِ ” هاي    ُ پژوهش   توان حدس زد كه اين نيز نتيجه        نخواهد داشت؛ و مي   
 وزارت كار باشد.“ كارشناسانِ اقتصادي

هاي كارشناسان وزارت كـار،   يي از نتيجة پژوهش  براي نشان دادنِ نمونه   
در مـقـايسـه بـا          -داري انگلي ايران    سرمايه    كرد بربرمنشانة   عمل    و طريقة 
را “  كارآمـوزي ”     كار بردنِ پديدة    به  -داري در ديگر كشورهاي جهان      سرمايه

هـاي     دانشجويان در بعضي رشته   “  اينترنشيپ  -كارآموزي  ” زنيم.     مثال مي 
مدت تقريباً دو ماه و        التحصيل شدن از دانشگاه، به      تحصيلي و قبل از فارغ    

هـاي اخـيـر         داري در دهه    در خيلي موارد با حقوق، در كشورهاي سرمايه       
هايِ   امكان    ميالدي، با ارائه    1990و    1980هاي    معمول بوده است. در دهه     

هـاي فـنـي،         خصـوص در رشـتـه         ها و به    كاري كوتاه مدت در تابستان    
كردند دانشجويانِ بهتر دانشگاهي را در      داري سعي مي    هاي سرمايه   كمپاني

خود جذب كنند. اصالحيه قانون كـار و               حكم بخشي از نيروي كار آينده     
كه سبب نابودي امنيت شغلي كارگران        -شاگردي  –طرح استاد     -بطن آن 

شود، خود مـانـعـي دربـرابـر خـواسـت                 ها) مي    ويژه در صنوف (صنف      به
قراردادهاي دائم است. همچنين اصالحيه قانون كار در مغايرت با اهـداي              

هاي كارگري قرار دارد. اين طـرح          عملِ تشكل   حقوق سنديكايي و استقالل   
و نظاير آن با حقوق اوليه زحمتكشان در تضاد است. هنگام طرح و تدويـن     

هاي مستقل كارگري امـكـان         يك از سنديكاها و تشكل      ها هيچ   اين برنامه 
اند. بنابرآنچه كه اشاره شد، تعـريـف           ها را نداشته    گيري  مشاركت در تصميم  

درجات بسيار غيـرانسـانـي و          شاگردي به   –را در طرح استاد     “  كارآموزي” 
 داري كالن تغيير داده است.    و سرمايه“ كارآفرينان”اي به نفع  وحشيانه

رژيم واليت فقيه براي نشان دادنِ كـارآمـدي خـود بـه نـهـادهـاي                    
اي مـثـل صـنـدوقِ          امپرياليستي

 8ادامه  در صفحه المللي پول و بانك جـهـانـي،          بين
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برضد نيروهاي خمر سـرخ     57رهبريِ عمليات نظامي زمستان  
در كامبوج بود، كه به براندازي حكومت دهشتناك خـمـرهـاي            
سرخ منجر شد. در جريان اشغال عراق از سـوي نـيـروهـاي                 
آمريكايي، از قول ژنرال جياپ نقل شد كه به خبرنگاران گفتـه            

هر نيرويي كه بخواهد ارادة خود را بر مـلّـتـي ديـگـر                ” است:   
ژنرال جيـاپ،   “  رو خواهد شد.     تحميل كند، قطعاً با شكست روبه     

مين، و از بنيـانـگـذاران اصـلـي ويـتـنـام                  يار نزديك هو شي   
سوسياليستي، قهرمان ملّي ويتنام بود. او عضو رهبـري حـزب             

هاي گونـاگـون كشـوري در           كمونيست ويتنام بود، و در مقام     
بازسازيِ كشور، ساختمان سوسياليسم، و حفظ استقالل ملّي و          

برد امر عدالت اجتماعي در ويتنام خدمت كرد. او از جملـه               پيش
وزير به كشور خدمت كـرد.    در سمت وزير دفاع و معاون نخست      
زيست، و از مـوافـقـان            او از هواداران سرسخت حفظ محيط     

سـازي     هاي اخير در ويتنام، و عـادي         اصالحات اقتصادي دهه  
يي بـا   روابط با آمريكا با حفظ استقالل كشور بود. او در مصاحبه   

ترين چالش پيش روي مـا،        در گذشته، بزرگ  ” خبرنگاران گفت:    
تجاوز خارجي به كشورمان بود. اما اكنون كه ويتنام مستقل و             

ترين چالشي كه بـا آن     متحد است، وقت آن است كه به بزرگ 
 “ماندگي اقتصادي بپردازيم. رو هستيم، يعني به فقر و عقب روبه

كشور مـا مـثـل       ” گفت:     1368يي ديگر در سال       و در مصاحبه  
كسي است كه مدت زيادي از بيـمـاري رنـج بـرده اسـت...                    
كشورهاي دور و بر ما پيشرفت زيادي كردند. اما مـا سـرگـرم                

 “جنگ بوديم.
حزب تودة ايران ياد وو نويِن جياپ، رهبـر كـمـونـيـسـت،                
قهرمان ملّي، و انترناسيوناليست برجستة ويتنامـي را گـرامـي         

ها و رزمندگان رهايي و       بخشِ مبارزة كمونيست    دارد. او الهام     مي
پيشرفت اجتماعي در سراسر جهان بود. از طرف كميته مركزي           
حزب مان پيام تسليتي به كميته مركزي حزب كـمـونـيـسـت              

 ويتنام ارسال گرديد.

 ادامه  درگذشت ژنرال جياب...

 بيانية كميتة مركزي حزب تودة ايران:
پيروز باد خيزشِ مردم سودان در راه دستيابي به 

 حقوق بشر، دموكراسي، و عدالت اجتماعي!
خارطوم و شهرهاي بزرگ سودان از روز هاي آغازين مهرماه صحنه قيام قهرمـانـانـه                
مردمي بوده است كه بر عليه سياست هاي رژيم سفاك و خونريز عمر البشير، رئـيـس                   
جمهور اسالمگرا و كودتاچي اين كشور به پا خواسته اند.  خيزشي كه در ابتدا در مقابلـه                   
با افزايش قيمت مواد سوختي و كاالها و خدمات اساسي و بر عليـه سـيـاسـت هـاي                      
اقتصادي ورشكسته سرمايه داري ارتجاعي حاكم آغاز شده بود پس از اقدام رژيـم بـه                  
سركوب آن، به قيام براي سرنگوني رژيم ارتقاء پيدا كرده است. جبهه متحد نـيـروهـاي              
سياسي ضد ديكتاتوري با تشكيل يك كميته هماهنگي در روزهاي اخير هدايت سياسي             
و امر سازماندهي كمك رساني به مقاومت مردم را به دست گـرفـتـه اسـت.  دولـت                        

“ سـيـاسـت ورزي     ” كودتاچيان حاكم به رهبري عمر البشير، كه شاگرد كالس هـاي              
هاشمي رفسنجاني و از مريدان او مي باشد،  به سركوب نيروهاي پيشاهنگ جـنـبـش                  
مردمي روي آورده است.  تعداد زيادي از اعضاي رهبري و كادرهاي حزب كمونـيـسـت               
سودان و از جمله رفقا صديق يوسف، ميرقاني عطا المنان، و عبدلفتاح روفاهي دستگـيـر                

، حضو برجسته   “ علي بابكير الكينائين  ” مهرماه مطلع شديم كه رفيق        10شده اند.  در روز     
هيئت سياسي و هيئت دبيران حزب كمونيست سودان را كه مسئوليت امور تشكيـالتـي               
حزب را به عهده داشت، توسط رژيم سودان به اسارت در آمده است.  رفيق الكينـائـيـن                    

سال دارد مبتال به بيماري قند است و دچار فشار خون باال است.  او نيـاز    70كه بيش از  
 به مراقبت و مداواي پزشكي دائمي مي باشد.

جان رفقا در خطر است.  بايد رژيم حاكم در سودان را مجبور كرد كه با همه دستگيـر                  
شدگان برخورد انساني شود و آن ها از پوشش حقوقي و رفاهي برخوردار باشند. كميـتـه                  
مركزي حزب توده ايران در پيامي به هيئت سياسي حزب كمونيست سودان با مـبـارزه                 
قهرمانانه مردم سودان اظهار همبستگي كرده و اقدام هـاي سـركـوب گـرانـه رژيـم                    
اسالمگراي حاكم را محكوم كرده است.  حزب توده ايران پايان فوري كشتار تـظـاهـر              
كنندگان معترض، آزادي همه زندانيان سياسي و به ويـژه اعضـاي رهـبـري حـزب                     
كمونيست سودان كه در جريان رخدادهاي چند روزه اخير توسط نيـروهـاي امـنـيـتـي                   
دستگير شده اند، و را خواستار شده است. در ادامه متن بيانيه كميته مركزي حزب مـان             

 براي اطالع خوانندگان منتشر مي شود. 
دقت و با نگراني      ايران رخدادهاي دو هفتة اخير سودان را به           كميتة مركزي حزب تودة   

كه نقطة آغاز آن مخـالـفـت بـا             -دنبال كرده است. خيزش مردميِ زحمتكشان سودان       
 -افزايش شديد قيمت سوخت، مواد خوراكي،  كاالهاي مورد نياز، و خدمات اساسي بـود              

اكنون سراسر كشور را دربر گرفته است. رژيم حاكم براي مهار كـردن اوضـاع از راه                 
سركوب و ترور، به زور و خشونت متوسل شده است. رهبران سنـديـكـايـي، رهـبـران                     

مـنـظـورِ عـقـب رانـدنِ              اند. به    نيروهاي اپوزيسيون، و مخالفان سياسي، دستگير شده      
هاي آزموده شدة     اپوزيسيون و هراساندنِ مردم عادي از پيوستن به مبارزه، رژيم به شيوه           

ومرج در نظم جامعه دست زده است. بر اساس            برپا كردن اغتشاش و به راه انداختن هرج       
خبرهاي تأييد شده از سودان، حاميان و طرفداران دولت جنـايـتـكـار عـمـرالـبـشـيـر                      

هـاي     اند، تا از اين راه در بين صف و غارت كرده  هاي دولتي را به آتش كشيده       ساختمان
 كنندگان ترس و تفرقه بيندازند. اعتراض

اي اينك سـرتـاسـر كشـور را                هاي توده   هاي رژيم حاكم، اعتراض     باوجود اين اقدام  
فراگرفته است. تظاهركنندگان خواهان برانداختن رژيم حاكم و پايان دادن به حكـومـت               

 اند كه نزديك به ربع قرن بر مردم سودان تحميل شده است.  وحشت، ترور، و سركوبي
حزب تودة ايران، بر حمايت قاطع خود از مبارزة مردم سودان برضد ديكتاتوري و در                 
راه آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، و عدالت اجتماعي، مجدداً و بـا صـراحـت تـأكـيـد                 

خـواه سـودان، و          ورزد. حزب ما همبستگي خود را با زحمتكشان و نيروهاي ترقـي              مي
هـاي     ها و اقدام   كند. ما سياست     ويژه با حزب برادر، حزب كمونيست سودان، اعالم مي          به

كنندگـان در      گراي حاكم بر سودان نسبت به شركت        سركوبگرانة رژيم ديكتاتوريِ اسالم   
تـن از       200ويژه كشتار جنايتكارانة بيش از         آميز، و از جمله و به       هاي مسالمت   اعتراض

شهروندان(كه بيشترشان زن و كودك بودند) در خارطوم و ديگر شـهـرهـاي سـودان                    
كنيم. حـزب      شدت و قاطعانه محكوم مي      وسيلة نيروهاي انتظامي در هفتة گذشته را به         به

خـواه و      تودة ايران، نسبت به بازداشت جمعي رهبران سنديكايي، مخالفان سياسي ترقي          
هاي خبري چاپي و مجازي (اينترنتي)، نگراني           ايِ مطبوعات و رسانه     دموكرات، بستنِ فله  

قيد و شـرط هـمـة            دارد.  حزب تودة ايران، آزاديِ فوري و بي           شديد خود را اعالم مي    
ويژه، مـا     آميز اخير مردم را خواستار است. به         شدگان در خيزشِ مسالمت     دستگيروبازداشت

آزاديِ همة رهبران و كادرهاي حزب برادر، حزب كمونيست سودان، از جملـه اعضـاي                
را    -انـد    كه در چند روز گذشته دسـتـگـيـر شـده        -هيئت سياسي و كميتة مركزي آن    

آميز مردم و آزاديِ هـمـة           خواهانيم. ما توقف فوريِ سركوب خونين تظاهرات مسالمت        

زندانيان سياسي را خواستاريم. همچنين، ما خواهان آنيم كه به            
حقِ مردم در ابرازِ اعتراض، آزاديِ بيان، و آزاديِ مطـبـوعـات،             
احترام گذاشته شود، و همة آناني كه به ارعاب، شكنجه و آزار،             

اند، به دست     و كشتار جنايتكارانه برضد مردم سودان اقدام كرده       
عدالت سپرده شوند. ما بار ديگر، همبستگي كامل خود با پيكار            
مردم سودان براي صلح، دموكراسي، و عدالت اجـتـمـاعـي را              

 داريم. اعالم مي
 كميتة مركزي حزب تودة ايران
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 پيام متقابل حزب كمونيست سودان
 

 ايران  رفقاي گرامي حزب برادر، حزب تودة
دهيم كه  ما به شما رفقاي عزيز حزب توده ايران اطمينان مي      

مردم و حزب ما به مبارزه عليه رژيم ديكتاتوري تـا پـيـروزي               
هاي ابراز همبستگي تأثير بسـيـار          نهايي ادامه خواهند داد. پيام     

هـاي مـردم داشـتـه اسـت.               مثبتي بر روحية فعاالن و توده     
شود كـه در شـرايـط           همبستگي شما از جانب حزبي ابراز مي      

كند و در پيكار مشابهي در راه دموكراسـي،           مشابهي فعاليت مي  
عزّت و كرامت و رهايي ملّي و اجتماعي حضور دارد و درگـيـر          

ترديد طليعـة     رزم يكديگرند. بي     است. دو حزب و دو ملّت ما هم        
هاي ما در ايران و سـودان، در افـق               روز پيروزي مبارزة ملّت   

پيداست. ضروري است كه هر دو حزب مـا تـالش خـود را                  
دوچندان كنند و به پيكار خود تا پيروزي نهايي پيگيرانه ادامـه             

 دهند.
 فتحي  الفدل

 المللي حزب كمونيست سودان   دبير بخش بين
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ژنرال وو نويِن جياپ (يا: ژَپ)، فرماندة برجستة نيروهاي نظامي ويتـنـام،                
مهر ماه، در بيمارستاني در شهر هانوي، پايتـخـت ويـتـنـام،               12روز جمعه   

تـريـن،      درگذشت. دوست و دشمن، ژنرال جياپ را يكـي از هـوشـمـنـد                 
هـاي نـظـامـي        ترين فرماندهان و استراتژيست ناپذيرترين، و بانبوع    خستگي

شناسد. او كسي بود كه در مقام فرماندهيِ نيروهاي نظامي             تاريخ معاصر مي  
ويتنام شمالي، و سپس ويتنام يكپارچه، بيرون كردنِ اشغالگران فرانسوي و            

هاي ويتنامي را رهبري كرد. ژنرال جـيـاپ روز              سپس آمريكايي از سرزمين   
) در شهري در بخش مركزي ويتنام به         1290شهريورماه    2(   1911اوت    25

هاي هـنـدوچـيـن زيـر            دنيا آمد، جايي كه در آن زمان بخشي از سرزمين         
سال سن داشت، و يـكـي از            102قيموميت فرانسه بود. او در زمان مرگ         

هـاي     ها بود كه قهرمانانه با ابـرقـدرت   هاي نسلي از ويتنامي   آخرين بازمانده 
 ها را به زانو درآورد. اشغالگر جنگيد و آن

وو نويِن جياپ، فرزند ملّت ويتنام، كمونيستي فروتن و دوست مردم بـود.             
او در دانشگاه هانوي در رشتة حقوق درس خواند، و مدتي هم در مقام معلم               

نگار به كار مشغول شد. او مبارزه با اشغالگران خارجي و دشمـنـان                و روزنامه 
ملّت را از دوران جواني و با مبارزه برضد نيروهاي ژاپني همراه با جـنـبـش                 

سالگي عضو حزب كمونيست هندوچيـن   27مقاومت زيرزميني آغاز كرد. در  
شد، و پس از حملة نيروهاي ژاپني به ويتنام، در جنبش چريـكـي بـرضـد                  

مـيـن،      نيروهاي اشغالگر شركت كرد. در اوان جنگ جهاني دوم، هو شـي             
بنيادگذار حزب كمونيست ويتنام، از وو نوين جياپ خواست تا رهبريِ شاخة            

مين، رهـبـر       را به عهده گيرد. او و هوشي        “ اتحادية استقالل ويتنام  ” نظامي  
هاي نـظـامـي و       ريزي و اجراي نقشه بزرگ خلق ويتنام، در تدارك و برنامه  

ايِ مشهورِ دين بيـن       شكست دادنِ نيروهاي فرانسوي در جنگ هشت هفته       
اي داشتند. نيروهـاي فـرانسـوي از             ، نقش برجسته  1333فو، در بهار سال     

هاي اشغالي بيرون رفتند، و سرزمين ويتنام به دو بخـش ويـتـنـام          سرزمين
سوسياليستي (در شمال) و ويتنام جنوبي تقسيم شد. در دورة جـنـگ بـا                     
نيروهاي اشغالگر فرانسوي، ژنرال جياپ همسر خود را از دست داد. او در                 

يي در آستانة پـنـجـاهـمـيـن            زندان اشغالگران درگذشت. جياپ در مصاحبه      
اگر ملّتي مصمم به مقاومت بـاشـد،        ” سالگرد آن جنگ، به خبرنگاران گفت:        

كنيم كه ويتنـام نـخـسـتـيـن             بسيار قوي خواهد بود... ما بسيار افتخار مي          
ت                  مستعمره يي بود كه توانست مقاومت كند و استقالل خودش را بـه هـمـ

جنگ كالسيك نيروهاي ويتنامي به فـرمـانـدهـيِ            “ دست آورد.    خودش به 
كه به استقاللِ ويتنام انجاميد، و در نهـايـت           -ژنرال جياپ برضد فرانسويان   

هـاي     هنوز هم در دانشكـده      -فروپاشيِ استعمار در هندوچين را موجب شد      
 شود.   نظامي مطالعه و بررسي مي

نيروهاي نظامي خود را در ويتنام        1330نيروهاي آمريكايي از همان دهة      
جنوبي مستقر كردند و هنوز ده سالي از بيرون راندن فرانسويان نگذشته بود             

هاي زير حمايت آمريكا، جنگ برضد شمال را دامـن زدنـد. در                 كه جنوبي 
)، ژنرال جياپ رهبـريِ مشـتـرك          1968(آخر ژانوية سال       1347بهمن ماه   

عمليات نظامي سنگيني را به عهده داشت كه به عقب رانـدن نـيـروهـاي                 
هاي اشـغـالـي و ورود نـيـروهـاي                آمريكايي از بخش بزرگي از سرزمين     

كه در آن زمان پايتخت ويتنام        -بخش ويتنام شمالي به شهر سايگون       رهايي
مدت سفارت آمريكا در آن شهر، منجر شد.          و حتي اشغال كوتاه     -جنوبي بود 

اگرچه عمر اين پيروزي كوتاه   
ها   بود، اما عزم راسخ ويتنامي    

به پيروزي بر اشـغـالـگـر و          
شقاوت نيروهاي اشـغـالـگـر       
آمريكايي باعث برانگيخـتـن     
موج بزرگي از مخالـفـت بـا         
جنگ ويتنام در آمريـكـا در        
اواخر ريـاسـت جـمـهـوري         
لــيــنــدون جــانســون شــد.     
سرسختيِ ژنرال جـيـاپ در       
نپذيرفتنِ شكست، و طراحـي     

اي متفـاوت     هاي جنگي   نقشه
پس از هر شكست، و البـتـه        
پيكار قهرمانانة رزمـنـدگـان       
ويتنامي بـراي آزاد كـردن        

هاي خود از چنگـال       سرزمين
ها طبق معمول قول پيروزي سريع در آن          اشغالگران، جنگي را كه آمريكايي    

را داده بودند، چنان به درازا كشانيد كه جنبش بزرگ ضدجنگ ويتـنـام در                
يـي در سـال          داخل آمريكا گسترة عظيمي يافت. ژنرال جياپ در مصاحبه         

هـا نشـان      خواستيم به آمريكايي ما مي„، به خبرنگار آمريكايي گفت:    1369
ها، به مخـابـرات       هاي آن   توانيم به زرادخانه    ايم، كه مي    دهيم كه خسته نشده   

ها، مغزهاي    ها، و حتي به مقرّهاي فرماندهي آن        ها، به واحدهاي ويژة آن      آن
هـاي     خواستيم امر جنگ را به داخل خانـه   ها، حمله كنيم... ما مي         جنگي آن 
دانستيم كه بيشتر آنان هيچ مخالفـتـي      هاي آمريكايي ببريم، زيرا مي      خانواده

با ما ندارند... ما آن قدر قدرت نداشتيم كه نيم ميليون نـيـروي نـظـامـي                       
آمريكايي را بيرون برانيم... هدف ما ايجاد تزلزل در ارادة دولت آمريكـا بـه           

پيروزي نيروهاي ويتنام شمالي و سقـوط سـايـگـون در              “ادامة جنگ بود.   
، در زماني كه ژنرال جـيـاپ وزيـر دفـاع ويـتـنـام                    1354ماه    ارديبهشت

سوسياليستي بود، مدتي بعد سرانجام به وحدت دو ويتنام شمالي و جنوبي و             
نخستين دولت واحد مستقل در سرزمين ويتنام       برپاييِ ويتنام واحد و استقرار      

ويتنام، چندين دهة متوالي      سرزميندر تاريخ صد سالة گذشتة آن منجر شد.          
هاي ويرانگر، و تجزية كشور رنـج بـرد. تـلـفـات و                 از درد استعمار، جنگ   

آور بود. در       هايي كه اين ملت در تمام اين مدت متحمل شد سرسام            خسارت
ميليون ويـتـنـامـي        3هاي متعدد پس از جنگ جهاني دوم، در حدود            منازعه

امين سـالـگـرد        جان خود را از دست دادند. چند سال پيش و در آستانة سي             
هـاي خـود بـا           سقوط سايگون، ژنرال جياپ در يكي از آخرين مصاحـبـه          

بخش ملّي ديگري مثـل ايـن          هيچ جنگ رهايي  ” هاي خارجي، گفت:       رسانه
ا مـا                      جنگ دهشتناك نبوده و تا اين اندازه تلفات جاني نداشته اسـت... امـ
همچنان به پيكار ادامه داديم، زيرا براي ويتنام هيچ چيز ارزشـمـنـدتـر از                  

يكي از آخرين عمليات فرماندهي ژنرال جـيـاپ،          “ استقالل و آزادي نيست.    
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