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ماهيت رژيم واليت فقيه و محدوده 
 “!دولت اميد”عملكرد 

حوادث هفته هاي اخير و  برنامه ها و سياسـت           
هاي دولت روحاني بارديگر نشانگر اين مسـئلـه          
مهم است كه ماهيت رژيم واليت فقيه، يـعـنـي            
رژيمي كه بر اصل استبداد مطلق فردي اسـتـوار           
است، با تغيير دولت، آنهم در چارچوب مهنـدسـي          
شده آن، از سوي ولي فقيه رژيم، تغييري نـمـي            
كند و در باز بر همان پاشنه خواهد چرخيد. بر اين            

روحـانـي،   “  امـيـد  ” اساس محدوده عملكرد دولت     
دايره بسيار تنگي است كه حيطه آن را ولي فقيـه           

امـام  ” رژيم تعيين مي كند و بر اين اساس از اين           
 نيز نبايد انتظار معجزه اي را داشت.  “ زاده

در گزارشي درباره بسـتـه      “  كلمه” پايگاه خبري   
بدنبال نشـر  ” از جمله نوشت: “ بهار”شدن روزنامه  

اصغر غـروي، عضـو          يك مقاله از دكتر سيد علي     
نهضت آزادي ايران و پژوهشگر ديني، كه قرائـت         

بود، روزنامه بـهـار          ديگري از غدير را ارائه نموده     
توانسـت از      بسته شد. دولت آقاي روحاني كه مي       

بسته شدن آن جلوگيري نمايد نشـان داد كـه             
هاي   عزمي براي عدم توقيف روزنامه ندارد. پوزش       

سردبيري روزنامه، مقاالت ديگر در رد بـحـث و           
مقاله آقاي دكتر غروي كه در روزهاي بعد در اين          
نشريه به چاپ رسيد و اعالم بستن نشريه توسـط          
دست اندركاران آن براي دوهفته نيز نتوانسـت از          

الزم به تـذكـر      “  توقيف آن جلوگيري بعمل آورد.     
است كه هيئت نظارت بر مطبوعات  از هفت نفـر           
تشكيل مي گردد كه چهار نفر آنها عضـو دولـت            

 آقاي روحاني مي باشند.  
در همين روزها صادق الريجاني، رئيـس قـوه          
قضائيه و برگمارده ولي فقيه رژيم در سـخـنـانـي            

(البته منظور     برخورداظهار  اشت كه نه تنها از        
سركوب خونين و خشن اعـتـراض          الريجاني

شـرمسـار   “   88فتنـه    ” هاي مردمي است) با      
 نيست بلكه به آن افتخار هم مي كند.

در كنار سخنان رئيس قوه قضائيه رژيـم،          
اي، دادستان كـل جـمـهـوري            اظهارات  اژه  

اسالمي و سخنگوي قوة قضائيه و از نزديكانِ        
، در خصـوص انـجـمـن صـنـفـي                فقيه  ولي

نگاران، جبهة مشاركت اسـالمـي، و           روزنامه
ها نيز خـط      توقيف روزنامة بهار، و پيش از اين      

هاي سپاه و نيروهاي امنيـتـي        و نشان كشيدن  
داد كه وجه غالبِ سيـاسـت       براي مردم، نشان  

در داخل كشور مـقـابـلـة         “  نرمش قهرمانانه ” 
يافته با خواست مردم ميهن ما        جدي و سازمان  

است. بدين ترتيـب سـيـاسـت           “ تغيير” براي  
كارگيريِ فشـار، و مـهـنـدسـيِ             سركوب، به 

موازات هم از سـوي         هاي جنبش، به    خواست
 آيند. اجرا درمي فقيه به رژيم واليت

حزب ما از همان فرداي پيروزي روحاني در        
انتخابات بر اين موضوع پافشاري كـرد كـه           
بدون سازمان دهي و بـاز سـازي جـنـبـش              
اجتماعي و حركت هاي مردمي نمي توان بـه         

“ دولـت امـيـد     ” هيچ تغيير جدي اي از سوي       
آقاي روحاني خوش بين بود. بر اساس ارزيابي         
حزب ما، تمركز اصلي تالش هاي دولت روي        
كار آمده عادي سازي روابط بـا آمـريـكـا و              
كشورهاي غربي،  پايان دادن به فشـارهـاي          

 6ادامه  در صفحه 

 3ادامه  در صفحه 

 در اين شماره
خواه براي آزاديِ  تالش نيروهايِ ترقي

 زندانيانِ سياسي، و تأمينِ 
 هايِ آزادانة صنفي و  فعاليت

 9سنديكايي  در ايران                   در صفحه 
 در  32مرداد 28نا گفته هاي كودتاي 

  سخنراني رفيق دكتر ماشااهللا ورقا
 10در اتريش                                  در صفحه  

هايِ   يكم با چالش    و  جهان در دهة دوم سدة بيست     
خواه معاصر، در     روست، و انسانِ ترقي     پرشماري روبه 

بررسيِ اوضاع جهان و روندهاي كنـونـيِ آن، بـه             
تجربة ارزشمند انقالب اكتـبـر بـيـش از پـيـش                

 افكند. آميز نظر مي موشكافانه و تأمل
انقالبِ كبير سوسياليستيِ اكتبر، در تغييرِ سيمـايِ        

زيانِ دنياي كهـنـه نـقـش        سود امر نو و به   جهان به 
انكارناپذيري داشت. در تاريخِ پرفراز و نشيب انسان،         

ساز   سود نيروهاي بالنده و تاريخ      انقالب اكتبر تغيير به   
اثبات رسانيد، و نشان داد كـه         پذير كرد و به     را امكان 
داري، اين    ظاهريِ نظام سرمايه  “  قدرتمنديِ” با همة   

انقالب اكتبر، و تأثيرِ 
 هايِ آن بر دورانِ ما انديشه

هاي اقتصاديِ  مبارزه با برنامه
رژيم، در راستايِ تأمين و 
 حفظ حقوقِ زحمتكشان

هاي اخير موضوع ادامه اجراي برنـامـه          در هفته 
هـاي     ها و نيز شناسايـيِ دهـك         هدفمنديِ يارانه 

مختلف جامعه براي حذف يارانه نقدي درحـالـي          
داشت كه به دنبال انتشار نامه چندهزار نفري          ادامه

كارگران مبني بر خواست افزايشِ دسـتـمـزدهـا،        
هاي كـارگـري       هاي بسياري را درمحيط     اعتراض

هـا، خـواسـت        شاهديم. محور عمده اين اعتراض     
تامينِ امنيت شغلي، افزايش دستمزدها، و احيـايِ         
حقوق سنديكايي است. نكته شايان توجه درايـن          

رابطه   ميان توجه فعاالن كارگري و سنديكايي به        
ميان مبارزه براي تامينِ منافع زحمـتـكـشـان و            

فقيـه    هاي اقتصاديِ رژيم واليت     مخالفت با برنامه  
درستـي ايـن       است. كارگران در زندگي روزمره به      

هـاي     اند كه ريشه مـعـضـل         تجربه را پيدا كرده   
هـايـي چـون         شان را در ماهيت بـرنـامـه      زندگي

 2ادامه  در صفحه 
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مهرماه، رئيس شوراي اسالمي كارگران معادن ذغال         29كنيم. روز      نمونه اشاره مي  
 70و فـاصـلـة         “ هزار تـومـانـي      10حقِ مسكن   ” سنگ البرز شرقي، با اشاره به       

كسـر  ” ترين شهر (شاهرود) كارگرانِ اين مـعـدن، از                 كيلومتري معدن تا نزديك   
هزار تومان از حقوق كارگران ساكن در واحدهـاي مسـكـونـي                300ماهانه حدود   

و ميزان حقوق كارگران انتقاد كرد. قاضي پور، نماينـده    “سازماني اين معادن دولتي 
مهرماه، در تذكري شفاهي به مسئوالن اجرايي كشور، از ربيـعـي              28مجلس،  روز    
ميـلـيـون     17تا    15اجازه ندهد با پول كارگران و بازنشستگان حقوق         ” خواست كه   

 “توماني پرداخت شود.
، سازمان تامين اجتماعي موظف است كه خدمـات درمـانـي             “ قانون الزام ” بنابر  

طورِرايگان تامين كند.     به “ درصد  100از صفر تا    ” شدگان شاغل و بازنشسته را        بيمه
در سه سـال گـذشـتـه         ” مهرماه، گفت:      29وگويي با ايلنا،      حسين غالمي، در گفت   

مسئوالن كانون عالي كارگران بازنشسته بدون مراجعه به آراء اعضاي اين كانـون،             
هاي بيمه خصوصي تفاهم نامه خريد بيمه مكمل درماني را امضـا                رأساً با شركت  

اند... و مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي... بر اين اقدام غير قانوني مهر تاييـد            كرده
با بيان اينكه متداول شدن قراردادهاي بيمه مكمل در نهايت بـه حـذف             “ اند.   زده

تدريجيِ خدمات رايگان درماني تامين اجتماعي منجر خواهد شد، حسين غـالمـي             
هايي مانند بيمارستان ميالد... بازنشستگان بيمه           در حال حاضر در مجموعه    ” افزود:   

سالِ قـبـل     “ شده مجبورند تا هزينه خدماتي درماني مورد استفاده را پرداخت كنند.           
 “ تومان بود 200هزار و    10بالغ بر   ” بيمه درماني تكميلي تحميل شده به كارگران        

تـعـرفـه    ” ، مبلغ   “ درصدي هزينه تعرفه حق بيمه ماهانه   100با افزايش   ” و امسال   
هزار و هفتصد تومان تعييـن        21 “ حق بيمه ماهانه استفاده از خدمات بيمه تكميلي       

شدت از خـدمـات        به” بگيران    ماه، مستمري   آبان  5گرديده است. بنابر گزارش ايلنا،       
اند مطالبات درماني خود را از بيـمـه      بيمه تكميلي ناراضي هستند... و هنوز نتوانسته         

با اشاره به ادامة      -روز اول آبان ماه نيز، خبرگزاري ايلنا       “ تكميلي دي دريافت كنند.    
درصـدي تـأمـيـن          22سهم   ” خبرِ    -راه دولت احمدي نژاد توسط دولت يازدهم      

را گزارش كرد. حذف تدريجي       “ اجتماعي در شركت فروشنده خدمات بيمه تكميلي      
هاي درماني تكـمـيـلـي در           خدمات رايگان درماني تامين اجتماعي و تحميل بيمه       

 “در محاسبه سبد كاال در هيچ دولتي هزينه درماني لحاظ”گيرد كه  حالي انجام مي
نشده است. در ضمن، عالوه بر فساد گسترده در رژيم واليت فقيه و گرداننـدگـان                 

پـول كـارگـران و        ” ميليوني با     17تا    15سازمان تامين اجتماعي، پرداخت حقوقِ      
، يكي از عللِ حذف تدريجيِ خدمات رايگان درماني و تـحـمـيـلِ                 “ بازنشستگان

 17تـا     15“هاي  هاي درماني تكميلي به كارگران و بازنشستگان است. حقوق       بيمه
درصـد از حـقـوقِ          30شود كه كارگران ماه به ماه،         از پولي پرداخت مي   “  ميليوني

شان را براي دريافت خـدمـات رايـگـانِ             “ تر از خط فقر     يك ميليون تومان پايين   ” 
يـكـي از      ”ميليون توماني 17تا    15“هاي    اند. حقوق    درماني از پيش پرداخت كرده    

هزار ميليار تومانيِ صندوقِ تامين اجتماعي اسـت. سـيـد تـقـي                    54علل بدهيِ   
نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، روز اول آبان ماه، با بـيـان ايـنـكـه          

ميليارد تومان اسـت، گـفـت:          2700مطالبه سازمان تامين اجتماعي از كارفرمايان       
ميليارد تومان جرايم داريم كه در صورت مراجعه كارفرمايان آمادگي            1800حدود  ” 

اساسنامه تامين  ” بنابر گزارش روزنامة مهر:      “  داريم تمام مبلغ مذكور بخشوده شود.      
اين اساسنـامـه    87پايدار و ثابت بوده است ولي از سال  87تا   58اجتماعي از سال    

يكي از موارد تغيير، انتصابِ مديرعامل سازمـان تـامـيـن        “ بار تغيير كرده است.      4
 اجتماعي بود. 

“ گـري ايـران      كارگر صنايع ريخته    390ماه حقوق     2تعويقِ  ” ماه، از     آيان  5ايلنا،  
تـن     1700تا  1600اين كارخانه پيش از بحران حدود   ” گزارش داد، و اضافه كرد:       

تن رسـيـده      700) توليد به ماهي      92ماه نخست سال جاري (       6توليد داشته اما در     
سـازي...       گري و قطعـه  عدمِ حمايت دولت از واحدهاي ريخته ” اين گزارش   “  است. 

هـاي بـاالي        هاي انرژي، قوانين مالي دست و پاگير، بهـره          باالرفتن قيمت حامل  
هاي افزايشِ مشكالت توليـد و اشـتـغـال          را از سبب ...“ بانكي، كمبود نقدينگي.    

           كارخانة       60برشمرد. ايلنا، اول آبان ماه، با اشاره به افت پـي وي    ” درصديِ توليد
گزارش داد.  “  ماه حقوق كارگران    6تعويقِ  ” نسبت به سه سال پيش، از        “ سي ايران 

را بـاعـث افـزايـشِ         “ هاي انرژي   افزايشِ چندين برابريِ قيمت حامل    “ اين گزارش 
آبان مـاه، گـزارش داد        4دانست. ايلنا،  “  چند برابري مواد اوليه توليد” غيرمستقيم  

بحـران  ” و اضافه كرد:    ”اند  هاي صنعتي ساري فعال     درصد از شهرك    20“كه، فقط   
ها   ساري با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه        2و    1هاي صنعتي شماره      در شهرك 

آغاز شد و در نهايت با نوسانات ارزي و كاهش نقدينگي طي سال گذشته به نقطه                
هاي اقتصادي مورد     يكي از برنامه   “ ها  هدفمند سازي يارانه  ” قانون  “  اوج خود رسيد.   

المللي پول است و دولت حسن روحاني خواستارِ اجراي فـاز دوم     پسند صندوق بين  
يي كه نـتـيـجـة اجـراي            ها است. براي نشان دادنِ وسعت فاجعه         هدفمندي يارانه 

الملي پول است، به چند خبر ديگر در           هاي ديكته شده از سوي صندوق بين        برنامه
 “ سازي نخل كارگر صابون   120ماه حقوق     5تعويقِ  ” كنيم:     دو هفتة اخير اشاره مي    

هاي صنعتي اردبـيـل. ...             تعطيليِ گسترده واحدهاي مستقر در شهرك     ” خرمشهر؛  
هاي واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي شماره يك تبديل به انبار اجـنـاس                 سوله

اند. ... بـه جـاي              كاالهاي خدماتي شده  
هاي وارداتـي بـه         توليدات صنعتي، مبل  

، آزادسـازيِ اقـتـصـادي، و           44سازي، ابالغيه اصـل         خصوصي
هاي اخير دولت روحـانـي بـا           كنند. درماه    زدايي جستجو مي    مقررات

تبليغاتي گسترده سياست هاي اقتصاديِ دولت قبلي را به باد انتقـاد            
هاي دولـتـي بـه         است. در انتقادي از نحوة واگذاريِ شركت   گرفته  

مـاه،    مرداد  30هاي احمدي نژاد، روز       بخش خصوصي از سوي دولت    
هـا بـه        واگـذاري ” نيا، وزير اقتصاد دولت روحاني، گفت:         علي طيب 

بخش خصوصي و واقعي بسيار كم صورت گرفته است و عـمـده               
ها بوده و يا در قالب سهام عدالت و رد             ها يا به شبه دولتي      واگذاري

هم زمان با ديدار حسن روحاني با كـريسـتـيـن              “ ديون بوده است.   
درخـواسـت      المللي پول، در نيويورك، به      الگارد، رئيس صندوق بين   

دولت روحاني هيئت ايراني ديداري نيز بـا مسـئـوالن صـنـدوق                 
افزايشِ روابـط بـا صـنـدوق          ” اند كه در آن ديدار          المللي داشته   بين
را خواهان شدند. متعاقب اين ديدارهـا، هـيـئـتـي              “  المللي پول   بين

نيا براي شركت در نشست سالـيـانـه           اقتصادي به رياست علي طيب    
المللي پول به آمريكا سفر كردند، و در            بانك جهاني و صندوق بين    

مهرماه، ديداري نـيـز بـا           20خالل اقامت خود در آمريكا، در روز        
اند. آقاي فرشاد مومني در           داشته “ اقتصاددانان ايرانيِ بانك جهاني   ” 

دولـت پـرچـم      ”...  مهرماه، تاكيـد كـرد:        24    وگويي با ايسنا،    گفت
است. با وصف تمام      “ سازي و آزادسازي را به دست گرفته        خصوصي

آزادسازي اقتـصـاد و      ” هاي    پيامدهاي مخرب و ويران كنندة برنامه     
هـاي     ، كارگزارانِ رژيم واليت فقيه اين سيـاسـت     “ تعديل اقتصادي 

هـاي اقـتـصـاد          خانمان برانداز را با شتاب تمام و در همة عرصـه          
اندركـاران   اموال ملي به دست“  واگذاريِ” برند:    پيش مي   كشورمان به 

مـزد كـارگـران،         فاسد رژيم واليت فقيه، پايين نگاه داشتنِ دسـت        
كاهشِ مداومِ قدرت خريد كارگران و آماده كردن نـيـروي كـاري              

داران (كـارآفـريـنـان)،          فرمان براي استفادة سرمايه     ارزان و گوش به   
هـا بـر دوش          تر هـزيـنـه    كاهشِ خدمات دولتي و نهادنِ بار بيش   

كارگران و زحمتكشان، ويران كردنِ توليد ملي و فـراهـم آوردن               
اي از      شرايط مناسب براي دستيابي به سودهاي كالن و افسـانـه           

هـايـي از        طريق وارد كردن توليدات خارجي. ... در زير به نمـونـه               
 كنيم: ها اشاره مي كارگيري اين سياست به

مهرماه، جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بـودجـه              29روز  
هـزار مـيـلـيـارد           37دولت پيشنهاد كرده بود كه      ” مجلس، گفت:    

(تومان)... كسري بودجه خود را از محل فروش سـهـام، امـوال و                     
جالب تـوجـه      “ ها... تأمين كند.        هاي خود... و فروش نيروگاه         دارايي

است كه هنگام صحبت از اموال ملي، چگونه كارگزاران فاسد رژيم           
 25كنند. در      ياد مي “  هاي خود   دارايي” ها همچون     واليت فقيه از آن   
را  “ هـاي خـود     فروش سهام، اموال و دارايي    ” هاي    سال اخير، نمونه  

واگـذاري  ” مهرماه، ايـلـنـا از           28ايم. مثالً، روز       زياد مشاهده كرده  
گزارشي را ارائه   “  ميليارد تومان   12ميلياردي به قيمت      100كارخانه  

در ” داد و در رابطه با جزئيات واگذاري اين كارخانه، اضافـه كـرد:                 
ميليارد تومان به صورت نقدي دريافت شد، در حـالـي             12،  89سال  
 “ميليارد تومان موجودي انبار بود. 22كه 

توجه به خط فقر و سطح دستمزد كارگران دراين زمينه ضـروري            
 500حالي كه خط فقر واقعي در كشور يك ميليون و              است. درعين  

هـزار تـومـان       487هزار تومان، و حد اقل دستمزد ماهانة كارگران    
قدرت  “ شديد” مردادماه، با اشاره به كاهشِ        26است، ربيعي، در روز     

عـدم  ” ها و     واسطه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه       خريد كارگران به  
، “ رعايت قانون، يعني عدم اعمال تورم اعالمي مركز آمـار ايـران             

تقريباً سه ماه بعـد      “ ... بايد... اصالح شود.          92مزد سال   ” اعالم كرد:    
مهرماه، با انتقاد از تأخيرِ وزارت كار در          28ها، ايلنا،     همه وعده   از اين 

هزار تومانيِ حق مسكن، درگزارشي در رابطه بـا            10ابالغِ افزايش   
رسد طرح خـاصـي       نظر نمي   به” افزايش مزدپايه، خاطرنشان ساخت:      

در گزارش ديگـري   “ براي رسيدگي به اين مساله وجود داشته باشد.       
درصدي و حـقـوقِ    40مهرماه، با اشاره به تورِم بيش از  25در ايلنا،   

تر از خـط   هزار توماني كارگران (يعني يك ميليون تومان پايين  450
طور قطع تا پايان سال جاري تغييري در دسـتـمـزد         به” فقر) نوشت:     

هايي دروغين حقوق،     نخواهد شد. بارِ ديگر با وعده       “ كارگران اعمال 
شود. براي نشـان دادنِ         مي  خواست، و منافع كارگران ناديده گرفته       

هـاي دولـتـي        كشي از كارگران، فساد دستگاه      رحمي و بهره    اوج بي 
رژيم واليت فقيه، و پايمال كردنِ اندوختة زندگي كارگران، بـه دو             
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گيرد. دوران ما، كه ويژگيِ اسـاسـيِ           مقطعِ زمانيِ تاريخيِ كنوني ما را نيز دربر مي        
داري به سوسياليسم است، در مبارزة دشوار اما تحسين برانگيـزِ             آن گذار از سرمايه   

يي از كشورها مانند: كوبا، چين، ويتنام، و نيز پيـكـارِ               ساختمانِ سوسياليسم در پاره   
هاي كمونيست و مترقي و جنبش كارگري و كمونيستي برضد نـظـام          پرشور حزب 

هاي نوليبراليِ ويرانگـر و        ها و نسخه    داري [و درلحظه كنوني برضد برنامه        سرمايه
ضدانساني] بازتابيده و متجلي شده است. دركنارِ اين پيكارِ پرشور، رشـد و قـوامِ                   

بخش ملي و ضدامپرياليستي و مبارزه براي رهـايـي از قـيـد                  هاي آزادي   جنبش
هاي چـپ و        امپرياليسم در چهار گوشة جهان [اينك در آمريكاي التين و دولت           

مترقيِ آن] نيز در اين مسير رهسپارند. اين مبارزات، بيانگر روابط عينيِ نيروهـاي                
را از    “ مضمونِ دوران” گفتة لنين  اند كه به المللي هاي ملي و بين  طبقاتي در صحنه  

 دهد. لنينيستي توضيح مي -بينيِ ماركسيستي نظرِ جهان نقطه
هاي آن، در پـيـكـار كـنـونـيِ               هاي اكتبر، دستاوردها و تجربه      آرمان و انديشه  

است. فراموش نـبـايـد كـرد كـه،               شدني      خواهان جهان متجلي و مشاهده      ترقي
معنـايِ تـكـامـل]         ياد طبري، به    زنده   پيشنهاديفَرگشت تاريخي [فَرگشت، واژة      

هـا و       روي، نبـايـد از شـكـسـت            حركتي زيگزاگي و پرفراز و فرود است. ازاين        
هاي اكتبر را انـكـار          هاي گذرا در مقياس تاريخي نااميد شد و آرمان          نشيني  عقب

كرد. لنين در دفاع از حقانيت و خالقيت ماركسـيـسـم، درمـقـالـه كـوتـاه امـا                        
در ماركسيسـم  ” ، تأكيد كرده است:    “ سه منبع و سه جزء ماركسيسم     ” پرمحتوايش:   

هيچ چيز شبيه به سكتاريسم يعني به مفهوِم يك آيينِ درخودفرورفته و تـحـجـر       
باشد، وجود نـدارد...           راه گسترشِ تمدن جهاني پديد آمده       يافته كه بركنار از بزرگ    

است، زيرا درست است. اين آموزش جامع و كـامـل و       آموزشِ ماركس همه توان  
دارد كه بـا هـيـچ       ها عرضه مي اي به انسان بينيِ يكپارچه   هماهنگ است، و جهان   

يي از ستمگري بورژوايي      پرستي، با هيچ نوع ارتجاع، و هيچ نوع مدافعه            نوع موهوم 
   4“پذير نيست. آشتي

توان به    لنينيسم مي   -درست براساسِ چنين درك خالق و پويايي از ماركسيسم        
ارزيابيِ جهان كنوني و روندهاي آن پرداخت، و با استفاده از تجربة غني و پـربـارِ                 

پـيـش بـرداشـت.          انقالب اكتبر، در راه دگرگوني و تغيير جهان استوار گـام بـه             
شان با مفاهيم و    خصوص در ارتباط به -هاي آن  هاي انقالب اكتبر و تجربه      انديشه
اي چون انقالبِ اجتماعي، مبارزة طبقاتي، مفهومِ طبقاتيِ دولـت،            هاي علمي   مقوله

  صحت و اعتـبـارِشـان را حـفـظ           -ها  اقتصاد سوسياليستي، امپرياليسم، و جز اين     
 اند.  كرده

هايِ صلح، ترقيِ اجتمـاعـي، و      درسالگرد انقالب اكتبر، بشريت مترقي و گردان    
هاي مبارزة ديروز، امروز با عزمي راسخ نـبـرد             گيري از تجربه    سوسياليسم، با بهره  

هـاي پـيـروزي        برند. لنين در نخستين سال       پيش مي   براي خوشبختيِ انسان را به    
خالصيِ انسانـيـت از يـوغِ         “ بود كه، مبارزة كارگران     انقالب اكتبر يادآوري كرده     

است؛ اين مبارزه هم اينك نـيـز ادامـه دارد.              “ هاي امپرياليستي   سرمايه و جنگ  
 ساز باشيم! بكوشيم پيكارگرانِ آگاه اين سپاه آينده

يگ    . ماركس و انگلس،  2؛ 785[ به فارسي]، صفحه       منتخبِ آثار . لنين،    1 لودو
ول،              فويرباخ و ايدئولوژي آلماني    پ ا ــا چ ي،  ــ ي ا ــ اب ــ پ. ب رجمة  ت  ،

، لودويگ فويرباخ و ايدئولـوژي آلـمـانـي      .  3؛  334  –  333هاي    صفحه
  . 4؛   83، ترجمة پ. بابايي، چاپ اول، صفـحـة            “ تزهاي ماركس دربارة فويرباخ   “

تئوريك   ،“ دنيا “مجلة   نِ  رگا سياسي كميتة مركزي حزب توده ايران، شمـاره   -ا
 . 67، ترجمة پورهرمزان، صفحة “سه منبع و سه جزء ماركسيسم“، 1359،  سال 1

 بندي اجتماعي ابدي نيست. صورت
در    ،“ گرايي در كمونيسم    بيماريِ كودكيِ چپ  ” لنين، در    

تاريخيِ انقالب اكتبر، با اشـاره دقـيـق و              -توضيح اهميت جهاني  
من در اينجا از اهـمـيـت        ” نويسد:     ، مي “ ناگزيريِ تاريخي ” علمي به   

گويم كه نه تنها بـرخـي،    مفهوم وسيع كلمه سخن نمي      المللي به   بين
بلكه تمام خصايص بنيادي و بسياري از خصايص درجه دوم انقالب           

المللي دارند. بـلـكـه          ما ازنظر تأثير آن درهمه كشورها، اهميت بين       
منظور من مفهومِ كامالً محدود اين كلمه است، بدين معني كه، بـا             

المللي يـا نـاگـريـزيِ           مفهومِ اعتبار بين    المللي به   درك اهميت بين  
المللي كه در كشـور مـا      تاريخي تكرار آن چيزي كه در مقياس بين   

است، بايد چنين اهميتي را براي برخي خصايص بـنـيـادي               داده  رخ
   1“انقالب ما پذيرفت.

لنينيسم را     -درحقيقت، انقالبِ اكتبر درعمل، صحت ماركسيسم     
داري به سوسياليسـم، بـه اثـبـات             بر پاية ناگزيريِ گذار از سرمايه     

، در رد     “ نقد برنامة گُتا” بهاي خود:   رسانيد. ماركس، در اثر گران  
بـا  ” كه معتقد بـود        -بورژواييِ فرديناند السال    نظرات ذهني و خرده   

بـا     -توان به سوسياليسم رسـيـد       مي “ داري  بازسازيِ اقتصاد سرمايه  
داري بـه       فقط بر گذارِ جامعه از سـرمـايـه            اي علمي نه    موشكافي

هايِ تحول انقـالبـي نـيـز           حال بر ويژگي    سوسياليسم، بلكه درعين  
عالوه، ماركس و انگلس، در دوران نـخـسـت     تاكيد ورزيده است. به   

شان نيز به چارچوب نظريِ ضرورت گـذار و تـحـول بـه                   فعاليت
ايدئولـوژيِ  ” سوسياليسم اشاره كرده بودند. ماركس و انگلس، در          

نـويسـنـد:       ، مي “ هايِ حاكم   طبقة حاكم و ايده   ” ، دربخش:    “ آلماني
شود نـه      رو مي   طبقة انقالبي، ازهمان آغاز، چون با يك طبقه روبه        ” 
صورت هـمـه       مثابة نمايندة كلِ جامعه، به      مثابة يك طبقه، كه به      به

اند، بـه عـرصـه         هاي جامعه كه با يك طبقه حاكم درگير شده          توده
تر از پـايـة        يي گسترده   آيد... بنابراين هر طبقة جديد تنها بر پايه            مي

رسد؛ ازسوي ديگر، مـخـالـفـت          طبقة حاكمِ پيشين، به حكومت مي     
همان اندازه شديـدتـر و         طبقة غيرحاكم، با طبقة حاكمِ جديد نيز به       

يابد. هردو اين عوامل اين امرِ واقع را مشـروط          تر گسترش مي    ژرف
نوبـت خـود، در         سازند كه پيكار عليه اين طبقة حاكمِ جديد، به          مي

وجوي حاكميت بـودنـد،       مقياس با همه طبقات پيشين كه در جست       
   2“ترِ شرايط پيشين جامعه بينجامد. اي تر و ريشه نفيِ قاطع به 

انقالب اكتبر و دستاوردهاي آن درستيِ اين ديدگـاه را تـأيـيـد                
 -كنند. در واقع نيز اين تحولِ عظيم تاريخي و نقشِ جهـانـي                  مي

تاريخيِ آن، آرمان ماركس را تحقق بخشيد. ماركس، در تزهـايـش             
هـاي     شـيـوه     فيلسوفان تنها جهان را به    ” بود:     دربارة فويرباخ، گفته    
   3“اند، ولي مقصود تغييردادنِ آن است. گوناگون تعبير كرده

با پيروزيِ انقالب اكتبر، دوراني نو، روزگاري نو، درجـهـان آغـاز             
است. با وجود فروريزيِ زادة اكتبر، يعـنـي اتـحـاد شـوروي،                  شده

پايان   عصري كه اكتبر آغازگرِ آن بوده است، ازنقطه نظرِ تئوريك، به          
، “ پايانِ تاريـخ  ” و   “ داري  ابدي بودنِ سرمايه  ” نرسيده است، و نظرية     

كه از دوران (عصـر) و         اند. هنگامي  پوچ و ضد علمي از آب درآمده 
گوييم، به مفهوم تئوريـك آن نـظـرداريـم.              خصلت آن سخن مي   

لنيـنـيـسـتـي        -تر، مفهومِ عمدة تئوريِ ماركسيستي      عبارت دقيق   به
اقتصـادي اسـت؛       -بنديِ اجتماعي   تكاملِ اجتماعي، مفهومِ صورت   

بنابراين، تكاملِ اجتماعي روند تاريخيِ قانونمندي است كه در آن            
شـود.     اي ديگر مـي     بندي  تر جايگزينِ صورت    اي مترقي   بندي  صورت

يـي در       بنابر اين تعريف، بايد ديد كه در دوراني مفروض چه طبقه          
سان محتوايِ عمده، جهت اساسي       مركزِ آن دوران قرار دارد، و بدين      

كـرد.    را تعيين     هاي آن[دوران]       ها و ويژگي    و عمدة تكامل، مشخصه   
داري كه با دسـتـاويـز قـرار دادنِ               پردازان سرمايه   برخالف نظريه 

جـامـعـة    ” فروريزيِ اتحاد شوروي، محتوايِ دوران (عصر) مـا را               
كـنـنـد كـه درآن            اي معرفي مـي    “ صنعتي  -پيشرفتة تكنولوژيك 

آموزد كـه      لنينيسم مي   -اند، ماركسيسم   شده  تضادهايِ طبقاتي حل    
كليد درك خصلت دوران (عصر) را نه در تكـنـولـوژي و سـطـحِ                    

هايِ ملي    آوري، بلكه در روابط عينيِ نيروهاي طبقاتي در صحنه          فن
و جهاني و همچنين گرايشِ اساسيِ تكامل روند تاريخيِ زمان بايـد            

روي، انقالب اكتبر آغازگرِ دورانـي بـود كـه              وجو كرد. ازاين     جست

 ادامه دليل هاي مهاجرت ...

 .شوند رهسپار شان پيرامون صنعتي مركزهاي و ها شهرك به
 پـيـرامـونـي نـيـز          صنعتي  و مركزهاي ها روي آوردن به شهرك وجود، اين  با
 گذاران سرمايه  سوي  از  غيركشاورزي  ندادن به بخش    رشد  امكان  است.   نتيجه بي

 بـر   غيركشـاورز   اليه  توسعه  و  تشويق  براي  اي يارانه  هاي و اجراي برنامه    خارجي
 بـدان   كـارگـران،    به  زندگيِ بخورنمير   براي  حداقلي  دستمزدهاي  پرداخت  اساس
 بـعـدي    مـقـصـد     بـنـابـرايـن      ندارند:   وجود  اي  شغلي  هاي فرصت  كه  است  معني

 هـا    منظره  ديدن  براي  خواستند نمي  شدند  غرق  لمپدوسا  در  كه  مردمي اروپاست! 
 نـوع   از  چه  استعماري،  كشي بهره  سال  صدها  قربانيان  آخرين  بروند. آنان    اروپا  به

 پاچگيِ كارگزاران   هاي از سر دست    واكنش  بودند.   آن  “ مدرن” از نوع       چه  و  سنتي
 رانـنـد   مي حكم بزرگ هاي شركت جانب از كه -عضو هاي دولت و اروپا  اتحاديه

 پيشامد  اين  در  شان را   اصلي  مسئوليت  توانند  نمي  -جويند مي  سود  چرخه  اين  از  و
 الپوشاني كنند. 

 ادامه  انقالب اكتبر ...
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شدت بخشيدن به مبارزه در راه آزادي، 
عدالت اجتماعي، و حق حاكميت ملي: جنبش 

 دانشجويي و اولويت بازسازيِ آن
 

حضورِ حسن روحاني در مراسم نمادينِ آغاز سال            
ها و مراكز آموزش عالي و همچنين          تحصيلي دانشگاه 

هاي اخير، مسئلة     خبرهاي مرتبط با آن در خالل هفته       
ها و جنبشِ دانشجويي كشور را بارِ ديگر در              دانشگاه
هاي   هاي همگاني برجسته ساخت. بنابر گزارش        رسانه

انتشاريافته، هنگامِ حضور روحاني در دانشگاه تهران،         
حراست دانشگاه، بسيجِ دانشجويي، و گروهي از لباس         

تن   4ها، به دانشجويان يورش بردند و الاقل           شخصي
از دانشجويان در محوطة دانشكده فني از سوي               

 نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.
اش در ديگر مراكز        اين رويداد و بازتابِ گسترده      

آموزش عالي در سراسر كشور و نيز واكنشِ دانشجويان         
كند كه جنبشِ دانشجويي، با همة          به آن، ثابت مي    

گريبان است و با       ها دست به    هايي كه با آن      دشواري
هاي   وجود پيگرد هدفمند و دائمي، توان و ظرفيت           

معيني براي بازسازي و احيايِ موقعيتش و سپس شدت         
بخشيدن به مبارزه در راه آزادي و عدالت اجتماعي و            

فقيه نيز    حق حاكميت ملي را در خود دارد. رژيم واليت        
ها آگاه است، و ازاين روي، با           اين توان و ظرفيت        از

كوشد بازسازي و احيايِ دوبارة توانِ           تمام نيرو مي   
جنبش تاثيرگذارِ دانشجويي را مانع گردد. همزمان با           

دادهاي دانشگاه تهران، سال تحصيليِ جديد               رخ
ها با افزايش تدبيرهاي امنيتي همراه بود.              دانشگاه

دستور مسئوالن دانشگاه و       گزارش دانشجو نيوز، به      به
، “تكاپو“اشارة وزارت اطالعات، نشريه دانشجويي           

وابسته به دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، توقيف       
با دستور مسئولين   ”باره نوشت:     شد. دانشجو نيوز دراين   

دانشگاه اميركبير نشريه تكاپو توسط عوامل انتظامات         
آوري گرديد. اين اتفاق درحالي       از صحن دانشگاه جمع   

ي خود طي      داد كه نشريه تكاپو دراين شماره            رخ
بود...     اي به موضوع فوت آمنه زنگنه پرداخته         نامه  ويژه

خانم زنگنه يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد              
دانشگاه اميركبير بود كه دوسال پيش دراثر گازگرفتگي        

عالوه براين،    “درحمام خوابگاه دانشگاه درگذشت.       
، وابسته به دانشجويان       ”نوبهار“نشريه دانشجويي     

 دانشگاه يزد، نيز توقيف شد.
حراست دانشگاه همدان نيز همراه با بسيجِ                
دانشجويي، از گردهمايي دانشجويان در اعتراض به          
مرگ يك دختر دانشجو مانع شدند. وضعيت ناگوارِ            

هايي   دليلِ كمبودهايش، ازجمله مسئله      ها به   خوابگاه
است كه اعتراض دانشجويان در سراسر كشور را              

هايي كه نيروهاي امنيتي        برانگيخته است، اعتراض   

ها حساسيتي ويژه     نسبت به آن  
هراسند از اينكه     دارند، زيرا مي  

ها به      اين گونه اعتراض     
درآمدي براي بازسازيِ        پيش

توانِ جنبش دانشجويي تبديل    
گردد، درهراسند. بر زمينه         

منظورِ     همين هراس، به       
هاي   جلوگيري از برپايي تجمع   

وجود   هدف به   اعتراضي و نيز به   
آوردنِ فضاي وحشت و انفعال     

هاي دانشگاهي، از      در محيط 
زمان آغاز سال تحصيليِ جديد     

ها دانشجو از سوي      تاكنون ده 
وزارت اطالعات احضار و         

اند. براي نمونه، در      تهديد شده 
دانشكده علوم پزشكي شيراز      
در كمتر از يك ماه بيش از          

تن از دانشجويان به اداره        13
اند. بنابر    اطالعات احضار شده  

گزارش ديگري، در دانشگاه      
تن از      5آزاد اروميه نيز        

دانشجويان به اداره اطالعات     
اند. در    فراخوانده و تهديد شده   

تن   3دانشگاه آزاد مشهد نيز      
اند. اين احضارها و تهديدها باهدف مسلط كردن جوِ           از دانشجويان به وزارت اطالعات احضار شده      

گيرد. در راستاي همين سياست، فعاالن         هاي دانشگاهي صورت مي     وحشت و انفعال در محيط     
عالوه، براي رويارويي با      هاي مختلف درفشارند. به     دانشجوييِ گرفتار در بند رژيم نيز به شكل         

هاي انقالب اسالمي،     بازيابيِ توانِ جنبشِ دانشجويي، وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، و دادگاه           
اند را روانه     مدت محكوم شده    هاي تعزيريِ[تنبيهيِ] كوتاه    برخي فعاالن دانشجويي كه به حبس      

گزارش اَدوارنيوز، سعيد نعيمي، عضو شوراي سياستگذاريِ سازمان                   اند. به     زندان كرده  
اتهام   سال حبس تعزيري به     آموختگان ايران (اَدوارِ تحكيمِ وحدت)، جهت اجراي حكم يك           دانش

در شعبه    90تبليغ عليه نظام به زندان تبريز منتقل شد. اين فعال دانشجويي در آبان ماه سال                   
بود. انتقالِ او به زندان همزمان با آغاز سال              يك دادگاه انقالب اسالمي تبريز محاكمه شده          

دهد. جنبش    تحصيلي جديد، دقيقاً هدف رژيم براي رويارويي با جنبشِ دانشجويي را نشان مي               
دار است، و با همة            اي ريشه     هاي انقالبي و مردمي         دانشجويي ميهن ما وارث سنت        

هاي   ، از توان و ظرفيت    88ويژه پس از كودتاي انتخاباتي سال         هاي ساليان اخير، به     گري  سركوب
معيني براي حضورِ پررنگ و مؤثر در صحنه سياسي برخوردار است. مبارزان جنبش دانشجويي                 

بايد با استفاده از هر امكاني، در درجه نخست به بازسازيِ توانِ اين جنبش همت گمارند. براي                   مي
هاي عيني و ذهني كافي وجود دارند. جنبش دانشجويي با              ها و زمينه    انجام اين هدف، محمل   

تواند همچنان    هاي ساليان اخير و در پيوند با مبارزات سراسري در جامعه مي              گيري از تجربه    بهره
هاي مبارزه حضور     سود جنبش مردمي در صحنه      هاي سياسي به    در مقامِ نيرويي اثرگذار در معادله     

باشد. بانزديك شدن به شانزدهم آذر، روزِ دانشجو، حركت در مسير بازسازيِ توانِ جنبشِ                 داشته  
 توان سرعت بخشيد! دانشجويي را مي

 
 

 فقيه، و حضورِ انحصارهايِ فراملي در بازار ايران: راهبرد اقتصاديِ رژيم واليت
 كرد هاي بزرگ خارجي را فراهم  هايِ امپرياليستي زمينة حضورِ شركت تحريم

 
هاي بزرگ و     روي شركت     ها و خبرهاي موثق متعددي از گشايشِ بازارِ ايران به               گزارش

فقيه و    ولي “نرمشِ قهرمانانه ”زمان با اعالمِ سياست        كنند. هم   انحصارهايِ فراملي حكايت مي    
هاي همگاني از تداركي      هايش با آمريكا و اتحاديه اروپا، رسانه        وفصل مسئله   تالشِ رژيم براي حل   

اند.     اندازيِ اتاق بازرگاني ايران و آمريكا خبرهايي را منتشر ساخته              منظورِ افتتاح و راه      وسيع به 
داد كه، اتاق بازرگاني ايران و آمريكا در خاك اياالت                مهرماه، گزارش   23خبرگزاري تسنيم،   

متحده به ثبت رسيده است و اين خبر مورد تاييد رييس بانك مركزي جمهوري اسالمي                       
هاي ديگر حاكي از آن است كه، هنگام ديدارِ هيئت اقتصادي جمهوري               است. گزارش   قرارگرفته  

اي براي تشكيل اتاق       المللي پول در واشنگتن، دستور ويژه         اسالمي با مسئوالن صندوق بين     
 است. بارزگاني مشترك ميان ايران و آمريكا صادر شده 

يعني   -ها ازسوي وزارت نفت      پيش از اين، با تغييرِ قراردادهاي نفت و گاز و پذيرشِ آن                

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 -قراردادهايي كه به مشاركت و مالكيت مشترك مشهورند              
مطبوعات داخلي و خارجي از ورود برخي انحصارهاي بزرگ نفتي           

مهرماه، نوشت:    24بودند. خبرگزاري مهر،         ايران خبر داده     به  
المللي و بازرگاني وزارت نفت در           سرپرست معاونت امور بين     ”

هاي بزرگ نفت و گاز جهان          خصوص آمادگي برخي از شركت     
منظور بازگشت    هلندي و توتال فرانسه به      -همچون شل انگليس  

هاي نفت و گاز       به صنعت نفت ايران گفت، مذاكره با شركت          
روزه به نتيجه     است اما قطعاً اين مذاكرات يك          جهان آغاز شده  

هاي بزرگ    نخواهد رسيد. وي با تاكيد بر اينكه مذاكرات با شركت         
كرد،   سر بگذارد، تصريح    نفتي خارجي قطعاً بايد فرآيندي را پشت         

دراين بين در چند هفته گذشته با بهبود روابط ديپلماتيك و                 
هاي خارجي    هاي متعددي ازسوي شركت     خارجي ايران، درخواست  

است... محدوديتي    شده    براي بازگشت به صنعت نفت مطرح          
كنيد: محدوديتي] براي مشاركت خارجي در صنعت          [خوب توجه   

 “نفت وجود ندارد.
هايي از    هاي مهر، ايلنا، و فارس، در گزارش         قبالً نيز خبرگزاري  

بودند كه، همزمان     قول وزير نفت دولت يازدهم خاطرنشان ساخته        
واشنگتن،   -شدنِ يخِ روابط ديپلماتيك تهران      هايي از آب      با نشانه 

هاي بزرگ نفت و      پس از شل، توتال و برتيش پتروليوم، شركت         
گاز آمريكا هم براي بازگشت به صنعت نفت ايران اعالم آمادگي            

 اند. كرده
هاي بزرگ و      واسطه و جديِ شركت       حضور شتابان و بي     

انحصارهاي فراملي فقط به صنعت ملي نفت و گاز و پتروشيمي             
هاي   شود. صنعت خودروسازي نيز ازجمله عرصه       ايران محدود نمي  

هاي بزرگ آمريكايي و        ويژه شركت   مورد عالقه انحصارها به     
انگليسي است. روزنامه بهار، ميانة مهرماه، در گزارشي يادآوري            

هاي جنرال    نزديك به شش ماه است كه نماينده         ”بود:    كرده  
وآمد دارند و ظاهراً درحال ارزيابي بازار             موتورز به ايران رفت     

نويس   ها درحال نوشتن پيش     هستند اما بيشتر از ارزيابي بازار آن       
ها و شروع فعاليت جنرال موتورز در ايران              قراردادي با ايراني   

هستند... طبق اين گزارش شركت هواپيمايي ايرباس و البته               
روزها براي ورود بيشتر به بازار           شركت كاترپيالر هم ظاهراً اين     

 “هايشان را شروع خواهند كرد. اند و فعاليت ايران چراغ سبز گرفته
شدن رابطه ايران    پيش از گرم    ”است:      درادامه اين گزارش آمده   

آمريكا، مسئوالن ايراني از رهبر ايران اجازه گرفتند تا [با] بعضي            -
 14هاي آمريكايي مذاكره كنند... قبل ازاين كه انتخابات           [از] مقام 

عنوان رييس جمهوري انتخاب       ژوئن برگزار و حسن روحاني به       
باالي انقالب [نظام] چك ليستي از        هاي رده   اي از مقام    شود، عده 
ها براي ايران     بودند كه كار با آن        هاي آمريكايي تهيه كرده     شركت
ها، سخن از آغاز فعاليت برخي از             عالوه براين  “بود.    مناسب
هاي آمريكايي و انگليسي در بازار ايران است كه           ترين شركت   مهم

است.   فقيه و سران نظام در اين رابطه نيز كسب شده             موافقت ولي 
زودي   هاي اروپايي به    ماه، نوشت كه، شركت     آبان  4چنين ايسنا،     هم

 شوند. هاي چيني در صنعت خودروي ايران مي جايگزين شركت
همزمانيِ حضورِ انحصارهاي فراملي با اجرايِ راهبرد اقتصادي          

فقيه، ژرفا، سطح و ابعاد        وليِ  44خصوص ابالغية اصل        رژيم، به 
هاي بزرگ خارجي در كشور را          فعاليت امروز و فرداي شركت      

اي كه بر اثر      دهد. آيا اندك توليد ملي و داخلي         خوبي نشان مي    به
هاي ويرانگر امپرياليستي از       هاي ضدملي رژيم و تحريم       سياست
جانبه برخواهد    افتاده است، از پسِ رقابت با اين يورش همه           نفس  
 آمد؟

المللي پول، و  گسترشِ همكاري با صندوق بين
 ها اجرايِ قانون هدفمنديِ يارانه

 
هاي مشترك دولت و مجلس دربارة چگونگيِ اجراي             نشست

هايِ   ها، زمان اجراي فاز دوم آن، و نيز موضوع پرداخت يارانه              قانون هدفمنديِ يارانه   ادامه  تأملي بر رويدادهاي ايران ...
هاي مهم و بسيار حساس در مقطع زماني كنوني تبديل                يكي از مسئله    نقدي، به   

كه رايزني و تبادل نظر بين مسئوالن ارشد دولت با نمايندگان               است. درحالي     گرديده
 22دارد، خبرگزاري تسنيم،       ها ادامه     مجلس پيرامون اجراي قانون هدفمنديِ يارانه       

ها پس از تغييرِ رييس و مسئوالن آن،          داد كه، سازمان هدفمندي يارانه      مهرماه، گزارش 
ماهه شده و     6تا    3به دولت و مجلس پيشنهاد داده است كه يارانة پرداختي به مردم              

 ها اوراق مشاركت بدهد. هاي باال، به آن دولت به جاي پرداخت يارانه به دهك
جلسه ويژه دولت و مجلس براي      ”بود:    مهرماه، نوشته     16پيش ازاين روزنامه شرق،     

ترين   ها پيشنهاد شد... مهم     راهكار براي جبران كسري پرداخت يارانه       5دهك؛    3حذف  
اي است...    چالشي كه دولت يازدهم درسال جاري با آن مواجه است كسري بودجه               

هزار ميليارد    42درصد كمتر از      30ها به معني پرداخت       دهك از پرداخت يارانه     3حذف  
است... همچنين دولت با انتشار اوراق مشاركت و واگذاري           بيني شده     تومان يارانه پيش  

تواند   شرط بهبود شرايط اقتصادي، مي      تمام به بخش خصوصي البته به       هاي نيمه   پروژه
 “ها را جبران كند. بخشي از كسري

ها اينك به معضلي براي       كه پيداست، چگونگيِ ادامه اجراي هدفمنديِ يارانه        چنان  آن
باري كه از اجرايِ اين برنامه به            است. صدمة فاجعه      دولت حسن روحاني تبديل شده    

اقتصاد ملي، بنيه توليدي، و زندگي اكثريت مردم ميهن ما وارد گرديده است فقط به                 
شود. نتيجة اجرايِ آزادسازي اقتصادي به دستور           كسريِ بودجة دولتي محدود نمي     

المللي پول عبارت بوده است از: گسترشِ فقر، نابوديِ              بانك جهاني و صندوق بين     
خريد مردم، و پايين آمدنِ ارزشِ پول            صنايع و توليد بخش كشاورزي، كاهشِ قدرت       

مهرماه، در گزارشي ازقول دبيرِ خانة كارگر         25ملي، و رشد تورم! در اين خصوص ايلنا،    
ها كمك حال اقشار ضعيف       بود هدفمندي يارانه      مقررشده”استان مازندران، تاكيد كرد:     

ها كمر جامعه كارگري [بخوان: طبقه          كه هدفمند كردن يارانه      جامعه باشد درحالي   
بود درمان رايگان باشد به         است... مقرر شده    كارگر و ديگر زحمتكشان] را خم كرده         

است،     شده  همين دليل در محاسبه سبد كاال در هيچ دولتي هزينه درماني لحاظ نمي              
اين فقط   “آور است.   هاي درمان بيش از بيماري رنج       اما درحال حاضر درد تامين هزينه     
بار اجراي آزادسازي اقتصادي زير عنوان قانون              يك نمونه از پيامدهاي فاجعه       

 هاست.   هدفمندي يارانه
ميليارد تومان صرف پرداخت      3500چندي پيش وزير اقتصاد اعالم كرد كه، ماهيانه         

بود كه، ماهيانه حدود        شود. همچنين معاون رييس جمهوري يادآورشده       يارانه نقدي مي  
ها داريم. اين     هاي نقدي يارانه    هزار ميليارد تومان كسري منابع مالي مربوط به پرداخت        

اي است كه در      آورِ منابع مالي    هاي هنگفت گويايِ حجم عظيم و ميزان شگفت          مبلغ
بارِ   حال پيامدهاي زيان    يابند و درعين    جريان برنامه آزادسازي اقتصادي نقل و انتقال مي       

خصوص زحمتكشان فكري و يدي گذاشته        هاي خميدة مردم به     اين آزادسازي بر شانه   
نرمش ”فقيه و سياست       شود. مسئله آزادسازيِ اقتصادي در راهبرد رژيم واليت            مي

موازات دورِ جديد     جهت نيست كه همزمان و به        اي دارد. بي    ، جايگاه ويژه  “قهرمانانه
المللي پول و     اي، رژيم خواستارِ گسترشِ روابط با صندوق بين           وگوهايِ هسته   گفت

 بانك جهاني شد.
المللي پول در     درآخرين ديدار رييس بانك مركزي[ايران] با روساي صندوق بين           

هاي   واشنگتن، پايتخت آمريكا، هيئت بلندپاية جمهوري اسالمي ضمن ارايه برنامه             
اقتصادي خود و تاكيد بر ادامة اجرايِ آزادسازيِ اقتصادي، تعميق و گسترشِ روابط با                

المللي پول نيز     اين نهاد را خواستار گرديد. عالوه بر اين، معاون و مديران صندوق بين             
ها قدرداني كردند. اين       جمهوري اسالمي براي اجراي هدفمنديِ يارانه       “شهامت”از  

هاي اقتصادي و ميزان پايبنديِ دولت به          نهاد در آخرين گزارشش، با ارزيابي شاخص       
اعالم كرده بود كه، جمهوري       -سازيِ صنايع كليدي    ويژه خصوصي   به  -سازي  خصوصي

 شود! مي “از ركود اقتصادي خارج”اسالمي سال آينده 
بيني   توان پيش   المللي پول را مي     اكنون نتيجة گسترشِ روابط با صندوق بين         ازهم

تر، و دريك كالم، حركت       تر و جدي    سازيِ سريع   كرد. ژرفشِ شكاف طبقاتي، خصوصي    
هاي آن    داري جهاني و سياست     سمت بسته شدن به دمِ ارابة سرمايه         شتابانِ رژيم به    

تر اقتصاد ملي و توليد داخلي و ملي را سبب            هاي مختلف، نابوديِ هرچه بيش      درعرصه
 شود! شده و مي
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اقتصادي و لغو تحريم هاي مخرب خارجي خواهد بود. حوادث هـفـتـه               
هاي اخير، از جمله سفر روحاني به نيويورك، گفت و گوي تلفـنـي بـا                 
اوباما، و ديدارها با نمايندگان كشورهاي اروپايي و پـارلـمـان اروپـا و                 
همچنين سفر جواد ظريف به تركيه و ديدار با مقام هاي ايـن كشـور،                

 مويد اين اولويت دولت روحاني است.
نيز از سـوي سـران رژيـم          “  اميد” البته حد و حدود مذاكرات دولت       

واليت فقيه تعيين و تنظيم مي گردد و كسي اجازه پا  بيرون گذاشتـن               
 را ندارد. “ ولي فقيه”از حدود تعيين شده از سوي 

بنا ” داد:     مهرماه، ازقول علي الريجاني گزارش        28،  “ مهر” خبرگزاري  
نيست براي ايران مقررات خاص تدوين شود... درايـن شـرايـط هـم                   

باشند و هم مجلس شوراي       كنندگان ايراني بايد توجه تام داشته         مذاكره
هاي قدرتمند رفـتـار دوگـانـه و              كند طرف   اسالمي چنانچه احساس    

، مقررات الزم را      اي هاي هسته غيرموجهي دارند در زمينه تنوع فعاليت  
 ”مصوب خواهد كرد.

الريجاني در خالل همين سخنان اظهارات اخير رفسنجانـي دربـارة            
 نامه به خميني درخصوص مذاكره با آمريكا را مورد انتقاد قرار داد.  

عضو كميسيون امنيت   ” مهرماه، نوشت:      27شده بهار،     روزنامة توقيف 
هـاي ايـران و         گويد، دراين سفر فاصله بين پارلمان       ملي مجلس... مي     

هـا    شود. ... بررسي تحريم         اتحاديه اروپا... در مقايسه با گذشته كمتر مي          
شده... و همچنين ايجاد آرامـش           هايي كه ازسوي اروپا اعمال      ويژه آن   به

گذاري در ايران... محـورهـاي           سرمايه  المللي و تشويق به       در فضاي بين  
اصلي ايران در ديدار با هيات پارلماني خواهدبود... ما حصـل تـغـيـيـر                 

المللي، نوع همراهيِ مـقـام مـعـظـم         مواضع دولت درعرصه روابط بين  
آيد و حاال زمان آن فرا رسيده كه مجلس           شمار مي   رهبري با دولت... به      

ضمن استفاده بهينه ازآن، عصاي دست دولت درعرصه ديـپـلـمـاسـي              
هرروي، در گرماگرم اين رويدادها، حسن روحاني با دفـاع از              به“   باشد. 

 “ رهبري برخـوردار  ” ِ دولت و تأكيد براينكه از حمايت          اي  سياست هسته 
اش را به مجلس معرفي كرد. رأي اعـتـمـاد              است، سه وزيرِ پيشنهادي   

ندادن به وزيرِ پيشنهادي ورزش روحاني حد و امكان مانورهاي دولـت          
در مقابل اهرم هاي اساسي قدرت سياسي در رژيم واليت فـقـيـه را                 

 نشان مي دهد.  
زاده    هاي اخير انتشارِ نامة فاطمه كروبي و مصـطـفـي تـاج              در هفته 

اي در داخل و خارج پيدا كرد. موضـوع حصـرِ خـانـم                   بازتاب گسترده 
رهنورد، و آقايان ميرحسين موسوي و كروبي، و دركـنـارِ آن، آزاديِ                

ناپذيرِ مردم ميهن ما و       هايِ درنگ   زندانيانِ سياسي و عقيدتي از خواست     
خواه كشور است. طرحِ مجدد اين خواست و     همه نيروهاي ملي و ترقي   

قيد و شرط همة زندانيانِ سياسي بدونِ استثناء و            پافشاري بر آزاديِ بي   
رفعِ حصر از خانم رهنورد، و آقايان ميرحسين مـوسـوي و كـروبـي،              

دنبـال داشـت. در          فقيه را به    ويژه ولي   گرايان به   نگراني و هراسِ واپس   
وگـويـي اعـالم         اي، محمدرضا باهنر در گفت      شده  حساب    گيري  موضع

  “نظرات كروبي و موسوي در رفعِ حصرِ آنها موثر است.”داشت:  
اي، دادستان كـل       شد كه اژه      هايي پس ازآن بيان       گيري  چنين موضع 

جمهوري اسالمي و سخنگوي قوة قضائيه، پس از نشر خبرهايي دربارة           
اتفـاقِ  ” بود:       عالي امنيت ملي، تاكيد كرده      شوراي  انتقالِ پروندة حصر به     

ظـلـم     88جايي محول نشده؛ درجريان فتنه          خاصي نيفتاده و پرونده به    
بزرگي به مردم و نظام وارد شد... آنهايي كه در مظانِ اتهام قرار دارنـد                  

 “كنند.  اند اقدام نظام و... [وارد] كرده بايد نسبت به جبران ظلمي كه به 
عقـيـدتـي و حصـرِ           -سياست رژيم درقبال آزاديِ زندانيانِ سياسي     

خانگيِ رهبرانِ جنبش سبز، تابعي از سياست كلي آن در مـهـنـدسـيِ                
ويـژه     گـرايـان و بـه         هاي اجتماعي است. واپس      ها و اعتراض    خواست

شده جنبشِ مردمي را      كوشند با مانورهايي حساب     شخص ولي فقيه، مي   
در موضع تدافعي قرار دهند و از بازسازيِ بدنة اجتماعيِ جنبش ممانعت            
كنند.  سران رژيم بيمِ آن را دارند كه در اوضـاعـي كـه در آن بـا                        

هنگام،   گريبانند، هر اقدامِ از نظرِ آنان نابه        هاي پرشماري دست به     چالش
هم ريزد و به حضورِ دوبارة جنبش مـردمـي در              شان را به    هاي  محاسبه
 هاي صحنة سياسي منجر شود.   معادله

ويژه با توجه به نارضايتيِ ژرف مردم از ادامـه اجـرايِ               اين هراس به  
هاي مخرب  اقتصادي اي كه در دوران هشـت سـالـه                  همان برنامه 

 احمدي نژاد براي ميهن ما فاجعه بار بود دوچندان شده است. 

 ادامه  ماهيت رژيم واليت فقيه ...

هاي مـخـتـلـف         پايين اداره   گيريِ نارضايتي بينِ كارگران، كارمندانِ رده       از اوج 
ويـژه بـازنشـسـتـگـانِ            دولتي و خصوصي، بازنشستگانِ كشوري و لشكري، بـه    

بگير از تامين اجتماعي، آموزگاران، پرستاران، دانشجويانِ سراسر كشـور،            مستمري
هاي   شود. برخورد خشنِ ارگان      برانگيزي ديده مي    هايِ تأمل   و نيز روستاييان، نشانه   

امنيتي با اعتراض گروهي از مردم استان هرمزگان و بازداشت تـنـي چـنـد از                    
هايي مانند كردستـان      جويانه اخير در منطقه     هاي وحشيانه و انتقام     معترضان، اعدام 

هاي انـقـالب اسـالمـي،          و سيستان و بلوچستان، تهديدهايِ قوه قضايه و دادگاه        
 دهد.   روشني نشان مي سياست واقعي رژيم در برخورد با خواست مردم را به

گاه جنبش و بدونِ حركت و اعتراضِ اجتـمـاعـيِ مـؤثـر،                 بدونِ بازسازيِ تكيه  
هايي همچون آزاديِ زندانيان سياسي و رفعِ         خواست    يافته، و هماهنگ،  به      سازمان

روي، با درنظرداشت وضعيت كنوني، ضـروري          يافت. ازاين      توان دست   حصر نمي 
گـاه     يي در راستايِ بازسازيِ تكيـه       است تا با استفاده از هرروزنه، امكان، و دريچه        

هاي صحنـه سـيـاسـي را          كرد، و عاملِ مردم در معادله         اجتماعي جنبش حركت  
تقويت كرد.  در اين شرايط حساس هستند نيـروهـايـي كـه هـم زيـر لـواي                  

مردم را به تحمل بيشتر دشواري ها،       “  اصالح طلبي ” و هم زير پرچم     “  اپوزسيون” 
سركوب و اختناق و محروميت اقتصادي و پرهيز از مبارزه اجتماعي بر ضد رژيـم               
واليت فقيه فرا مي خوانند و گام گذاشتن در راه مبارزه اجتماعي با رژيم  را براي                 
آينده مملكت خطرناك مي دانند.  اين گونه نظرات سازش طلـبـانـه بـا رژيـم                     
استبدادي براي مردم ما تازگي ندارد. در گذشته عين همين سياست با عناويـنـي                

به دفعات به آزمايـش  “  چانه زني در باال و فشار از پايين“ ” آرامش فعال” همچون  
گذاشته شد و نتيجه اي جز شكست، سرخوردگي و عقب گرد بـراي جـنـبـش                    

 اصالح طلبي به همراه نداشت. 
ماهيت ضد مردمي و عميقاً استبدادي رژيم واليت فقيه با تغيير دولت و روي            
كار آمدن مجموعه جديدي از كارگزاراني كه عملكرد سياسي  خود را بر اسـاس                

 تأييد و يا عدم تأييد ولي فقيه رژيم تنظيم مي كنند، تغيير نخواهد كرد.   
بر همين اساس است كه اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به درستي و با               

 دقت بر اين نظر پاي مي فشارد كه: 
بر اين اساس، شعار طرد رژيم واليت فقيه از سوي حـزب مـا               ” 

معناي دقيقاً مشخصي دارد. ما خواهان حذف ساختار واليت فقيه از            
چارچوب نظام سياسي كشور را خواستاريم، و معتقديم كه، با حفظ           
اين ساختار اصلِ جمهوريت نظام سياسي كشور، كه اكثريت قاطع          

اند، بي ارزش و اعتبار خواهد بود. هـمـان              مردم ما به آن راي داده     
دهد، اصل واليت فقيه تضاد آشكار        هاي باال نشان مي     طور كه نمونه  

و حل ناشدني با اصل حاكميت مردم، با اصل جمهوريت، بـا اصـل            
يي مستقل    وجود مجلس برگزيده مردم، و با اصل وجود قوه قضائيه         

دارد. تجربه سي و چهار سال گذشته، چه در دوران خميني و چـه                
اي، چنين تضادي را بارها به اثبات         در دوران جانشين او، علي خامنه     

توان روبناي كنوني، يعني      سان، تصور اينكه مي     رسانده است. بدين   
حاكميت اصل واليت فقيه، را در روندي استحاله بخشيـده و بـه               
ساختاري حامي منافع مردم بدل كرد، خـيـال خـام و آزمـودن                 

هاست. واقعيت اين است كه، بخش بزرگي از نيروهاي ملي             آزموده
و مذهبي، در كنار اكثريت قاطع مردم ما، در طول بـيـسـت سـال                
گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگي نيز به همين درك نزديـك             

اند، و از اين روي حزب ما معتقد است كه، شعار طـرد رژيـم                  شده
چنان بايد شعار مـحـوري        واليت فقيه در شرايط كنوني كشور، هم      

مبارزه باشد. افزون بر اين، حزب ما راهكار اجرا و عمـلـي شـدن             
چنين شعاري را از طريق برپاييِ جبهه ضد اسـتـبـدادي و ضـد                 

 “داند. اي وسيع، ممكن مي ديكتاتوري
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هايِ مردم، ضروري بودنِ  خواست
 هاي كالنِ اقتصادي تغيير، و برنامه

هاي ديپلماتيك دولـت   فقيه درخصوص تحرك هاي ولي  گيري  موضع
ويژه موضوعِ ادامة مذاكره با آمريكا، و در كنـارِ آن،              حسن روحاني، به  

اي بـا       وگـوهـاي هسـتـه         نشست مشترك دولت و مجلس، گـفـت      
در ژنو، و همچنين سياست جديد درقـبـال             ”1عالوة    به  5”كشورهاي

هـاي اخـيـر         ترين رويدادهاي هفته    هاي نقدي، از مهم     پرداخت يارانه 
هاي اقتـصـادي      روند. درهم تنيدگي و ارتباط متقابلِ برنامه         شمار مي   به

هاي اقتصادي بـا      رفت از بحران و نابساماني      رژيم براي يافتنِ راه برون    
ايـن دو          سياست خارجي و رويكرد جديد ديپلماسي، توجه دقيق بـه         

 سازد. عرصه را ضروري مي
گواه بسيار روشن اين واقعيت، نشست مشترك دولت و مجلس بـود       
كه بالفاصله پس از بازگشت روحاني و هيئت همراه، برگزارشد و در              
آن هر دو موضوع وضعيت اقتصادي كشور و روابط خارجي، به موازات            

 وگو قرار گرفتند. شانه يكديگر، طرح و مورد گفت به و شانه
هاي همگاني در داخل كشور اعالم كردند كه، در           دراين زمينه رسانه  

هايـي   ويژه در زمينه مسائل اقتصادي جنبه      اين جلسه مشترك دولت به    
است. خبرگزاري مـهـر،        از راهبرد خود را براي نمايندگان توضيح داده         

رياست مجلـس شـوراي      ” داد:     مهرماه، دراين باره ازجمله گزارش        10
اسالمي و رييس جمهور درجلسه... در دو محور سخنراني كردند يكـي        
مسايل اقتصادي و ديگري روابط خارجي و مناقشه ايران و آمريـكـا...               
در مسايل اقتصادي تاكيد هردو طرف براصالح اقـتـصـاد داخـلـي،                

ها، كنترل تورم و تامين       ساماندهي معيشت مردم، هدفمند كردن يارانه     
كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم بود. آقاي روحاني همچنين درايـن              

 “نرخي شده و نوسانات بازار كنترل شود. داد كه ارز تك جلسه قول 
حال، محمدباقر نوبخت، سـخـنـگـوي دولـت، نـيـز در                   درهمين

وگويي ويژه با شبكه دوم سيماي جمهوري اسالمي، خاطرنشـان            گفت
ساخت كه، دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي خصوصاً معيشت مردم          

 است.  مصوبه ارائه كرده 35تاكنون 
هاي ثروت و قدرت در        ها و كانون    كه اصطكاك منافعِ جناح     درحالي

در تمامي زوايا قابـل      “ نرمش قهرمانانه ” چارچوبِ سياست به اصطالح     
رؤيت است، آمارهاي رسمي منتشر شده واقعيت دردناك زنـدگـي و              

هاي محروم جامعه، را در معرض ديـد و            معيشت مردم، خصوصاً توده   
 دهند. اند و مي داوري قرارداده

مهرماه، افزايشِ قيمت اغلب كاالها و         13گزارش بانك مركزي،      به
نيز خدمات عمومي ادامه داشته است و برخي كاالها در طول كمتر از          

اند. مطابق اين گزارش رسمي،        درصد گران شده    70يك سال بيش از     
فروشي گروه فرآوردهاي شيري (لبنيات) درهفتـه           ميانگينِ قيمت خرده  

/ 4منتهي به پنجم مهرماه سال جاري نسبت به هفته مشابه سال قبل           
  4/83درصد، حبوبات      70/  2درصد، برنج     21/  1مرغ    درصد، تخم   24

درصـد،        4/90هاي تازه    درصد، سبزي  6/74هاي تازه    درصد، ميوه 
درصد، قند و شـكـر            2/38درصد، گوشت مرغ        7/36گوشت قرمز   

درصد افزايش      7/53درصد و روغن نباتي         8/48درصد، چاي       4/41
 است.  داشته

مهرماه، اداره آمار اقتصـادي   14گزارش خبرگزاري مهر،      همچنين به 
بانك مركزي با اعالم شاخص بهاي كاالها و خدمات مصـرفـي در               

درصـد      1/40مناطق شهري ايران، نرخ تورم در شهريورماه امسال را          
است. پيش از اين، مركـز آمـار جـمـهـوري اسـالمـي                 تعيين كرده   

بود كه، بر پايـه بـرآوردهـاي دقـيـق آمـاري و                    خاطرنشان ساخته   
هاي انجام پذيرفته، رشد اقتصادي بدون نفت كشـور درسـال              ارزيابي

 است.  درصد بوده  1/3درصد و با نفت، منفيِ   4/5گذشته منفيِ 
دركنارِ اين آمار و ارقام، توجه به سخنان وزير اقتصاد دولت روحانـي       

اجتماعي كشور و تاثير ديپـلـمـاسـي           -در خصوص دورنماي اقتصادي   
المللي از اهميت برخـوردار اسـت،         جديد و رويكرد دولت در روابط بين      

سـازد كـه در         فقيه را آشكار مي     هايي از راهبرد رژيم واليت      زيرا زاويه 

نيـا، وزيـر       است. علي طيب       هاي اخير كمتر بدان توجه الزم صورت گرفته         ماه
الملـلـي و بـانـك           هاي صندوق بين    اقتصاد، كه از مدافعان پروپاقرص برنامه     

 13جهاني است، درجريان مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك ملي ايران،             
جويانـه    هاي مداخله   مهرماه، پيرامون تاثير متقابل روابط خارجي و تاثير تحريم        

ها در آيـنـده        اگر اميد ببنديم تحريم” داشت:   هاي اقتصادي، اعالم   و سياست 
شود، خيال باطلي اسـت، زيـرا رفـع              نزديك برداشته و گشايشي حاصل مي     

ها امري بلندمدت است حتي اگر مذاكرات گشايش يابد و درآمـدهـاي        تحريم
هايي ناشي از درآمد نـفـتـي       سمت كشور سرازير شود باز هم با آسيب      نفتي به 

وزير اقتصاد همزمان در جمعِ مديران بانك مسكـن، بـا             “ بود.   مواجه خواهيم   
بنا به جديدترين آمار منتشره حجم نقدينـگـي بـه            ” بود:     تاكيد يادآوري كرده    

هزار ميليارد تومان رسيده، ضريب فراينده نيز از پنج باالتر است و نـرخ                 500
افزايش نقدينگي  ”است. ...       هزار ميليارد تومان رسيده       100پايه پولي به سطح     

است. درمورد طبقات محروم جامـعـه در شـرايـط            باعث رشد نرخ تورم شده    
تر است. براساس گـزارش         ها پايين   تورمي، رشد رسمي درآمدها از رشد قيمت      

 است.  درصد رسيده 42مهرماه، تورم روستايي به  16ايسنا، 
شـود بـا        مقايسه اين آمار كه از زبان يك مقام درجه اول رسمي بيان مـي         

طورِكلي اكثر افراد جامـعـه،    هاي محروم جامعه و به   وضعيت كار و زندگي توده    
فـقـيـه و         يي است كه مسئول مستقيمِ آن رژيم واليـت   نشانگر ژرفاي فاجعه 

عملكرد آن در طولِ ساليان گذشته بوده و هست! خبرگـزاري مـهـر، اوايـل            
پذيرفته از سوي وزارت تـعـاون،         هاي انجام   مهرماه، گزارش داد، برپايه بررسي    

كار و رفاه اجتماعي، شكاف فزاينده بين نرخ تورم و دستمزد كارگران درطـول              
شده تا بخش مهمـي از     ) موجب  1391تا  1381ساليان گذشته (مقطع زماني      

كـنـنـد. در ايـن               كارگران عمالً دستمزدي كمتر از حداقل معيشت دريافت       
اخـتـالف و       -گزارش تصريح شده است كه، اختالف درآمد خانوارهاي ايراني        

برده قيد گـرديـده اسـت:           است. در گزارش نام      ده برابرشده     -شكاف طبقاتي 
درصـد      9/36ميزان    درحالي كه نرخ تورمي اعالمي ازسوي بانك مركزي به        ” 

درسال گذشته بود، ميزان افزايش حداقل دستمزد ساليانه توسط شوراي عالـي           
درصد و تاييد و به تصويب نهايي رسيد، و در ايـن                 09/18ميزان    كار تنها به  

زيان كارگران باقـي   درصد اختالف رشد دستمزد با نرخ تورم به     81/18بخش  
ويـژه     ماند. اين اختالف درآمدي در ميان ساير مزدبگيران و زحمتكشان، بـه             

رتبه و متوسط  دواير دولتي و خصوصـي،           معلمان، پرستاران، و كارمندان پايين    
عالوه،   است.  به     خورد و سببِ سقوط سطح زندگي آنان گرديده           چشم مي   نيز به 
شاخص قـيـمـت كـاال و           ” داشت:     شهريورماه، در گزارشي اعالم       25ايسنا،  

در      6/433رقمي، از     356خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي با رشد حدود        
است... شاخص قيمت        افزايش يافته     92درمردادماه      1/789به    90شهريورماه  

ماه گذشته همواره روندي صعودي و گاهي         24در كاال و خدمات روستايي در       
و    520بـه       518طوري كه گاهي از       است، به   هاي تند را طي كرده        با جهش 

اسـت...       از يك ماه به ماه ديگر افزايش يافـتـه              748به    702گاهي ديگر از    
درصـدي در       10سال رشد      2آنكه در فاصله      براين اساس روستاييان ضمن     

تا مـردادمـاه    91ماه  اند، در هفت ماه، يعني فاصله بين دي      تورم را تجربه كرده   
است. اين     ها به آنان تحميل شده        درصدي سطح قيمت    10گذشته نيز افزايش    

 91ساله يعني خردادماه      نقطه حتي در فاصله يك      است كه تورمِ نقطه به      درحالي
درصدي را براي روستايـيـان داشـتـه           25) رشد    92تا همين ماه (شهريورماه      

 “[است].
چنين آماري گواه فقر روزافزون و سقوط سطح زندگي زحمتكشان شهـر و              

المـلـلـي     هاي صندوق بين    روستا است. علت اصلي اين وضعيت، اجراي فرمان        
هاي اقتصادي   هاست. درواقع اين سياست      پول و بانك جهاني به همراه تحريم      

فقيه است كه به كاهش قدرت خريد مـردم و رشـد                اجتماعي رژيم واليت    -
روند را سـرعـت         هاي امپرياليستي اين      پديده فقر منجر شده است، و تحريم      

اند. پرسش اينجاست: دولت روحاني با كدام راهبرد اقتصادي در پـي                 بخشيده
حل و بهبود معيشت مردم است؟ مسعود نيلي، چهره مورد اعتماد بانك جهاني             

حل را در       پردازان اقتصادي جمهوري اسالمي، با صراحت تمام راه         و از نظريه  
ادامه برنامه آزادسازي اقتصادي و به موازات آن بهبود روابط بـا آمـريـكـا و                   

مهـرمـاه، نـيـلـي         10گزارش روزنامه اعتماد،  كند. به اتحاديه اروپا ارزيابي مي 
يكي از داليلي كه محيط كسب و كار ايرانيان را نـاكـارآمـد               ” كند:     اعالم مي 

اي   هاي دولت است... چالش اساسي [ديگر] نظام [نا]كارآمد يارانه                 كرده دخالت 
هاي انرژي بدون توجه به اصالح سايـر بـازارهـا              است... اصالح قيمت حامل      

است. افرادي چون مسعود نيلي توصيـه          معناي اين سخنان روشن      “ شد.   انجام  

 11ادامه  در صفحه 
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 ادامه بيكاري پديده نوظهور ...

قيمت ارز در بازار به كف رسيده و ديگر كاهش قيمت منطـقـي              ” گزارش، سيف گفته بود:      
بينيم كـه     كند، مي   درحالي كه ليالز با ذوق زدگي از كاهشِ قيمت ارز صحبت مي           “  نيست. 

طورِعلني جلو روند كاهش نرخ ارز را  كند به  شدت از آن حمايت مي      اي كه او به     نحلة فكري 
كه ليالز از آن صحبت كرده اسـت، سـخـنـان         -“ روزهاي خوبِ اقتصاد  ” گرفت. در مورد     

مهر ماه،    14باره جالب است. به گزارش روزنامه تهران امروز،            نيا، وزير اقتصاد، در اين      طيب
از يـكـسـو      ” نيا در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد بانك مسكن، گفت:                 طيب

ها گشايشي فوري در اقتصاد ايجاد شود و از سوي ديگر هـم   برخي اميدوارند با رفع تحريم  
ها به فكر حذف سه دهك پردرآمد جامـعـه            مجلس با تأييد كسري بودجه هدفمندي يارانه      

هـا از      خيالي  ها و خوش    زني  البته ليالز در اين ميان تنها نيست و چنين الف         “  برآمده است.  
اكبرصالحي، وزيـر خـارجـه          طورِمثال، علي   شود. به    هاي ديگري هم ديده مي      سوي طيف 

وارد فاز جديدي خواهد      92جمهوري اسالمي در سال     ” سابق، در اوايل سال جاري، گفت:        
شد. ما روي سكوي پرتاب قرار گرفته ايم و در سال جديد از اين سـكـو اوج خـواهـيـم                      

ماه از سـال        7ماه). و اين درحالي است كه بيش از             فروردين  13(خبرگزاري مهر،     “ گرفت
اي، ولـي       ماه ديگر به سال آينده باقي مانده است. علي خامنه            5گذشته است، و تنها       92

فقيه رژيم، امسال را سالِ حماسة سياسي و اقتصادي نام گذاري كرده است. با مهنـدسـيِ                  
اي كه مد نظر آنان بود انجام گرفـت،   هاي سياسي انتخابات در خرداد ماه، قسمتي از برنامه      

نمـايـد     اند. چنين مي     اي مواجه   رسد كه با مشكالت جدي      نظر مي   اما در عرصه اقتصادي به    
خيالي زيادي همراه بـوده اسـت، و            ها با خوش    شان در زمينة رفع تحريم      هاي  كه محاسبه 

خود گيرد، تـغـيـيـري      ها در طول چند ماه آينده صورت تحقق به خيالي حتي اگر اين خوش  
تنها از سوي مخالـفـان رژيـم       كيفي در عرصه اقتصادي پديد نخواهد آمد. اين برداشت نه  

وجهي بيشتر از سوي خود حكومتيان مرتب مورد اشاره قرار            واليت فقيه بلكه هم اكنون به     
هاي دامنگـيـرِ      گيرد. ما بارها اعالم كرده ايم و بار ديگر نيز تاكيد مي كنيم كه، معضل                 مي

از    -مان گذاشته شده اسـت       كه بار سنگينِ آن بر دوشِ زحمتكشان ميهن         -اقتصاد ايران 
گردند. ريشـه        شوند كه ساليان سال است همچنان اجرا و دنبال مي           هايي ناشي مي    سياست

 24هاي    اي است كه از سوي همه دولت        هاي نوليبراليستي   اصلي اين نابساماني در سياست    
ساله اخير درپيش گرفته شده است. ما در دوران پس از جنگ و در دورة رفسنجـانـي بـا                      
افزايش بيكاري مواجه بوديم. در دوران خاتمي همين وضعيت ادامه داشـت و در دوران                   

گـونـه      واحوال اقتصـادي هـيـچ        در اوضاع   -با وجود درآمدهاي نجومي نفت      -نژاد  احمدي
يي هـمـچـون       هاي شناخته شده مان با شخصت گشايشي پديد نيامد. در اينجا روي سخن 

مان با حـامـيـان         ليالز و ديگر مداحان و حاميانِ نوليبراليسم نيست. همچنين روي سخن           
و نيـز     -هاي وازده هم يافت مي شود       شان چپ   كه در ميان    -نوليبراليسم در خارج از كشور    

مان با نـيـروهـاي         با مدافعان دولت روحاني و نحلة فكري رفسنجاني نيست، روي سخن          
 -هـا قـرار دارنـد          اي است كه زير تأثيرِ آتش سنگين تبليغات نـولـيـبـرالـيـسـت                 مترقي

هاي خارج از كشور [همچون      هاي داخلي و هم در رسانه       هايي كه هم در رسانه      نوليبراليست
مـان ايـن        و حرف -دهند بي بي سي، صداي آمريكا، و راديو فردا] يكه و تنها جوالن مي       

هـاي مـردمـي و مـدافـع               است كه، تأكيد بر مقولة عدالت اجتماعي و تعيين سيـاسـت         
رفت ميهن از وضعيت خطرناك كنوني است.  سـايـت                زحمتكشان تنها راه راستينِ برون    

زاده منتشر كرد كه در قسمتي از آن          قلم مصطفي تاج    يي به   ارديبهشت ماه، مقاله    15كلمه،  
نـژاد     جالب آن كه امروز تمام نامزدهاي اصولگرا انتقاداتي را متوجه احمدي”... خوانيم:     مي

هاست اصالح طلبان همان انتقادها را دارند. منـتـهـي بـا يـك روش              مي كنند كه سال 
انـد كـه        كنند و آن اين است كه ايشان مدعي         ناجوانمردانه و غيراخالقي آن را مطرح مي      

اي كامالً مثبت و قابل دفاع داشته و دولت دهم منحرف شده است ولي                دولت نهم كارنامه  
نژاد در دولت نـهـم       كنند نسبت به كارهايي است كه احمدي        در اصل همه انتقاداتي كه مي     

هاست كه اصلش خوب بود و        يارانه  ترين كار مثبتش كه هدفمندي      انجام داده و اتفاقاً بزرگ    
هـاي     اين مقاله در ارتباط با مسئلـه      “  اجراي مفتضحي داشت، مربوط به دولت دهم است!        

ها و مثبت ارزيابـي كـردنِ آن            اقتصادي نبود، اما اشاره نويسنده به طرح هدفمندي يارانه        
آورد. متأسفانه طيفي از اين نيروهاي مترقي به چنيـن             همراه مي   اي را به    هاي جدي   نگراني

سـازِ     هاي سرنـوشـت     اي دچارند. ما بر اين باوريم كه، در روند تحول            هاي فكري   اغتشاش
داري ملي كه اساسِ فعاليت آن بر توليد متمركز باشد، انكـارنـاپـذيـر                 ميهن، نقشِ سرمايه  

ها خاك پاشـيـده       است، و هر گونه سياستي كه چنين نقشي را ناديده بگيرد، به چشم توده             
نهادي كه    -ِبازرگاني گذاشتن   هاي اقتصادي را در اختيارِ نهاد انگليِ اتاق         است. همة شريان   

م                گذاري در امور توليدي هيچ      اعضاي آن به سرمايه    گونه تمايلي ندارند، و بـيـشـتـرِ هـ
در طول اين سي و چند سـال گـذشـتـه جـز                   -شان كارهاي سودآور تجاري است      غم  و

همراه نداشته است. اعالم آمار جديد نرخ بيكاري، وضعيـت        بار چيزي به    هاي مصيبت   نتيجه
خصوص كه با تن دردادن به دستمزدهاي ناچـيـز            به  -فقرآميز، و شرايط كاريِ زحمتكشان    

نه به يكي دو سال گذشته منحصر بوده است و نه تداومِ آن صرفاً به دلـيـلِ                    -همراه است 
اي مبتني بر عدالت اجـتـمـاعـي            هاي اقتصادي   هاي اقتصادي خواهد بود. سياست       تحريم

هاي كنوني شوند. وظيفه نيروهاي مترقي است كه كارزار مبـارزه       بايد جايگزين سياست    مي
 هاي نوليبراليستي را در گسترة افكارعمومي هرچه بيشتر شدت بخشند. با سياست

كارگر كاشـي     150ماهه حقوق     6تعويقِ  ” ؛  “ رسند  فروش مي 
كارگر كارخانـه آب     55ماه حقوق  6تعويقِ ”؛ “سمند سمنان 

 سمنان. ...   “كامه
نفر از كارگران اخراج شـده        170ماه، حدود     روز پنجم آبان  

، در اعـتـراض بـه اجـرا نشـدن              “ فوالد زاگرس ” كارخانه  
توجهي مسئوالن اسـتـانـي،         هاي پيشين مجلس و بي      وعده

براي سومين بار به تهران آمده و در مقابل ساختمان مجلس           
هاي گذشته، كـارگـران        تجمع كردند. عالوه براين، در هفته      

كار پتروشيمي در منطقه ماهشهر، كارگران اخـراجـيِ            پيمان
شركت صدرا، با برپايي اعتصاب و اعتراض خواستار بهـبـود            
وضعيت خود شدند. با توجه به جنبش اعتراضي زحمتكشان،          

هاي اقـتـصـادي را          ژرفايِ نارضايتيِ ناشي از اجراي برنامه     
 توان تشخيص داد. مي

هاي ضدمردمي در داخل كشور و         با وصف اجراي سياست   
كشيِ ظالمانه حتي از كودكانِ كارگران و زحمتـكـشـانِ             بهره

ايران، كارگـزارانِ مـرتـجـع رژيـم واليـت فـقـيـه در                     
هنگامِ ديدار بـا مسـئـوالن           المللي و به    هاي بين   گردهمايي
اي   گونه  طورِكامل به   ها را به    هاي جهاني، اين سياست     سازمان

كنند. در اين رابطه، به يك نمـونـه اشـاره               ديگر بازنمود مي  
كنيم. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعيِ رژيم،             مي

بعد از ديداري با هلن كالرك، معاون دبيركل سازمان مـلـل            
نتيجـه مـالقـات امـروز         ” متحد، در جمع خبرنگاران گفت:       

 “ اي براي مطالعات توسعه انسـانـي بـود.           نامه  امضاي تفاهم 
شوند عبارتند از: آيـا          هاي مهمي كه پيش كشيده مي       سوال

ربيعي در اين ديدار خانم كالرك را از برنامـة خـود بـراي                
  آگاه كرد؟ آيا به ايشان گـفـت        “ توسعة طرح استاد شاگردي   ” 

حداقل ” كه براساس اين طرح ارتجاعي، كودكان ايراني بايد         
 2دو برابر زمان مندرج در استانداردهاي آموزشي و تا سقف            

از ” طورِقطع در اين مدت        كار بكنند؟ و آيا گفت كه به       “ سال
خـواهـنـد     “ شمولِ قانون كار و قانون تأمين اجتماعي خـارج        

طـرحِ     5مـادة       10بود؟ آيا ربيعي خانم كالرك را با بنـد           
طرحِ   5مادة    10ارتجاعي استاد شاگردي آشنا كرد؟ بنابر بند        

جهت آموزشي بـودنِ طـرح هـيـچ             به” ،  “ شاگردي  -استاد” 
مبلغي تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادكار            

آيا ربيعي به خـانـم كـالرك           “ شود.   به شاگرد پرداخت نمي   
هـاي     يي از برنـامـه      نمونه “ شاگردي  -استاد” كه نظام       گفت

اقتصادي رژيم واليت فقيه براي مقررات زدايي و تـهـيـة              
نيروي كار ارزان، و سهمِ كودكان از آن، كارِ رايگـان بـراي              

جمهوري اسالمي است؟ آيا ربيعي بـه خـانـم            “ كارآفرينان” 
تبـلـورِ مـفـهـومِ        “  شاگردي  -استاد” كه نظام       كالرك گفت 

برانگـيـز آنـكـه،         در رژيم واليت فقيه است؟ توجه     “  عدالت” 
محورهاي توسعه و توسعة همراه با عدالت... كاهشِ فقر و              ” 

كارگيري كـودكـانِ كـارِ          ، فعالً از طريقِ به    “ بهبود سالمت 
بـراي جـمـع       “ توسط پيمانكاران بازيافت شهرداري   ” تهران  

گيرد؛ و براي نشان دادن نهايت رأفت و          آوريِ زباله انجام مي   
هـاي     اوج درايت رژيم واليت فقيه در حلِ بنيادي معـضـل          

خصوص معضل كودكانِ كار، شهـرداري تـهـران            جامعه، به 
گردي، كودكان كـار و        مناسبت هفته رستوران    به” قصد دارد   

 “هاي لوكس خيابان را براي يك وعده غذا ميهمان رستوران
هاي اقتصـادي    بكند.  همانطور كه در باال اشاره شد، سياست         

هـاي     هاي قبلي كه زيـر عـنـوان          دولت روحاني با سياست   
اند، تفاوتي بنيادي و ماهوي ندارند. طبـقـه            مختلف اجرا شده  

كارگر ايران و جنبش سنديكايي مـوجـود زحـمـتـكـشـان،               
هايي چون بيكاري، كـاهـش         اند كه معضل    تجربه دريافته   به

ها، رواج قراردادهـاي      قدرت خريد خانوارهاي كارگري، اخراج    
ها و فقر گسترده نتيجة مسـتـقـيـمِ             موقت، تعطيلي كارخانه  

اسـت.        اجتماعي ضدمردمـي    -هاي اقتصادي   اجرايِ برنامه 
طـو    مبارزه براي افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلي، و به        

تواند از مـخـالـفـت بـا            كلي، حقوقِ صنفيِ زحمتكشان نمي    
هاي اقتصادي جدا دانسته شود. دستيابي كارگران بـه             برنامه

يـي    شان، فقط از طريق مبارزه      حقوق راستين و منافع طبقاتي    
 يافته ممكن خواهد شد. پيگير، متحد، و سازمان

 ادامه  مبارزه با برنامه هاي اقتصادي رژيم ...
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هاي مختلف، موفق بـه       رغم دعوت از سوي جشنواره      الخروج است و به     تهران ممنوع 
كه اين بازيگر براي بازي در آن        “ دربند” اكنون فيلم     ها نشده است. هم      حضور در آن  

موفق به دريافت سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر شـده، بـدونِ حضـورِ او در                     
 جشنواره شيكاگو به نمايش درآمده است.

اي و      ، متشكل از فعاالن اتـحـاديـه     “] كودير[” كميتة دفاع از حقوق مردم ايران  
اجتماعي در اروپا و آمريكاي شمالي، در ارتباط با حكم محكوميت خانم آهنگـرانـي               

يي منتشر كرده است كه در آن ضمن محكوم كردن اين حكـم نـاعـادالنـه،                    بيانيه
المللي بر حكومت واليي ايران بـراي آزادي زنـدانـيـان                 خواهان اعمال فشار بين   

عقيدتي و افشايِ موارد نقض حقوق بشر در اين رژيم شده است. در اين بيانيـه بـه      
اي    هاي رسانـه  كودير با اتحاديه” هاي اين كميته در اين راه اشاره شده است:   تالش

و “  اتحادية راديو تلويزيون، سرگرمي، سينـمـا و تـئـاتـر             ” پرقدرتي در بريتانيا مثل     
اتحادية صنفي هنرمندان و آفـريـنـنـدگـان          ” و “  نگاران اتحادية سراسري روزنامه  ” 

ها خواسته است كه در ارتباط با حكم زندان و وضعيـت   تماس گرفته و از آن“ هنري
به گفتة معاون دبيركل كوديـر:       ...“ هاي ايران تماس بگيرند.        خانم آهنگراني با مقام   

ماه زندان تالشي است براي ارعاب و وادار به سـكـوت              18آيد كه حكم      نظر مي   به” 
اي در بريتانيا و       كردن جامعة هنرمندان ايران... اعمال فشار از سوي جنبش اتحاديه            

اتـحـاديـة راديـو       ” در نخستين واكنش،    “ جهان براي لغو حكم زندان حياتي است.       
در محكوميت حكم زندان پگاه آهنگراني را در          “ كودير“بريتانيا بيانية    “ تلويزيون...   

كنگره اتحاديه  ” سايت رسمي خود منتشر كرد، اوئن تئودور، مسئول امور بين المللي            
) حمايت كنگره اتحاديه ها را از اين بيانيـه اعـالم              (TUC“  هاي كارگري بريتانيا  

نيز خبر ناگوار محكوميـت   “ مورنينگ استار” گرايِ انگليسي زبان   و روزنامة چپ    ،كرد
 ناعادالنة اين بازيگر ايراني را درج كرد.

بـا  “  كودير“در عرصة دفاع از فعاليت آزادانة كارگري و حقوق فعاالن كارگري نيز             
بازتاب دادن نامة خانوادة رضا شهابي، عضو هيئت مديرة سنديكاي شركـت واحـد               

المللي خود براي آزادي كارگران زنداني، از جـملـه رضـا               راني، به كارزار بين     اتوبوس
ناپـذيـر    رضا شهابي فعاليت شجاعانه و خستگي “ جرم” شهابي، ادامه داده است. تنها       

او در دفاع از حقوق همكاران خود براي فعاليت سنديكايي مستقل و تأمين شـرايـط                
زندگي مناسب براي آنان است. وضعيت تندرستي رضا شهابي پس از سه سـال و                  

هاي پزشـكـي    شدت وخيم شده است و به مراقبت نيم حبس در زندانِ منفورِ اوين به 
فوري نياز دارد. خانم ربابه رضايي، همسر، و محمد امين و شيرين، فرزنـدان رضـا                  

يي كه هفتة پيش منتشر كردند، با اشاره به امكـان فـلـج             شهابي، در نامة سرگشاده   
 -شدن او در زندان، آزادي فوري اين كارگر زنداني را خواستار شدند. در اين نـامـه                  

مـا  ” آمده اسـت:         -هاي حاد جسماني رضا شهابي      پس از توضيح جزئيات دشواري    
وجـه   كنيم كه بنا بر اعالم پزشكان معالج، رضا به هيچ    خانوادة رضا شهابي اعالم مي    

توان تحمل زندان را ندارد و بايد به سرعت از زندان آزاد شود. ما مسئوالن قضايـي                  
ها و فعـاالن      دانيم و از تمامي تشكل      و امنيتي را مسئول شرايط بسيار وخيم وي مي        

خواهيم كه اكنون نيز چون دفعات پيشين به هر شـكـل         كارگري ايران و جهان مي    
  “ممكن اعتراض خود را به تداوم حبس اين كارگر زنداني اعالم كنند.

اين بيانيه با حمايت اتحاديه كارگران خمل و نقل بريتانيا (آر. ام. تي) رو بـه رو                       
شد و اين اتحاديه در فراخواني به فدراسيون بين المللي سنديكاي كارگران حمل و               
نقل خواستار اقدام عاجل آنها در اين زمينه شد. در پي اين فراخوان فدارسيون بـيـن       
المللي سنديكاي كارگران حمل و نقل نامه اعتراضي را به دولت روحـانـي ارسـال                 

يي را براي آزادي فـعـاالن          المللي گسترده   داشت. پيش از اين نيز كودير كارزار بين        
كارگري زنداني به راه انداخته بود، از جمله فراخواني كه در مردادماه امسـال بـراي                 
آزادي رضا شهابي و علي نجاتي منتشر كرد كه از سوي چندين اتـحـاديـة بـزرگ                   

الملل پشتيباني و دنبال شد. در آن فراخـوان،            بريتانيا و قبرس و نيز سازمان عفو بين       
المللي بـراي حضـور در          هاي بين زمان با دعوت حسن روحاني از شخصيت  كه هم 

جمهوري تازة ايران     اش داده شده بود، از رئيس       مراسم ادايِ سوگند رياست جمهوري    
المللي ايـران     خواسته شده بود كه به حقوق سنديكايي و حقوق بشر و تعهدهاي بين            

قيد و شرط فعاالن سنديكايي زندانـي         احترام بگذارد، و ضمن آزاد كردن فوري و بي        
المللي كار، آزادي تشكيـل       هاي بنيادي بين    نامه  و رفعِ اتهام از آنان، با امضاي مقاوله       

و فعاليت سنديكاهاي مستقل را تأمين كند. متـن          
 ،”پيام سنـديـكـا    “فارسي اين فراخوان در نشرية      

خواه براي  تالش نيروهايِ ترقي
آزاديِ زندانيانِ سياسي، و 

هايِ آزادانة  تأمينِ فعاليت
 صنفي و سنديكايي در ايران

هايِ صنفي و سنـديـكـاهـاي          آزاديِ بيان، آزاديِ فعاليت اتحاديه    
هـاسـت     كارگريِ مستقل، و نيز آزاديِ فعاليت سياسي در ايران، دهه         

خواه ايران قـرار دارد.         هايِ نيروهاي آزادي    كه در دستوركار تالش   
اميدهاي زيادي در ايـن زمـيـنـه        57پس از پيروزي انقالب بهمن  

هاي زيـادي   ها تالش وجود آمد، و براي دست يافتن به اين آزادي        به
سال پـس از آن         35صورت گرفت. اما بايد گفت كه امروز، يعني  

هاي دموكراتيك و اجتماعي در ايران نهـاديـنـه       تنها آزادي   روزها، نه 
هايي پديد آمـد،      هاي اميدي كه در برهه      اند، بلكه با همة روزنه      نشده

اند، و فعاالني نـيـز        يي سركوب شده    يافته  طورِسازمان  ها به   اين آزادي 
هاي بنـيـاديِ اجـتـمـاعـي            كه صميمانه در راه برقراريِ اين آزادي      

انـد،    هاي فراواني قرار گرفته     اند، در معرض فشارها و سختي       كوشيده
اي[يا اخراج از كار] يا دستگيري     تراشي در انجام كار حرفه     كه از مانع  

مدت و شكنجه و حتّي اعدام        هاي طوالني   و محكوم كردن به زندان    
اند، چـون      ها متوقف نشده    را در بر گرفته است. با وجود اين، تالش         

هايي برآمده از بطن جامعه و بـر        هاي مطرح شده، خواست     خواست
 اند. هاي اجتماعي گوناگون جامعه پاية نيازهاي واقعي قشرها و طبقه

در پي انتخابات رياست جمهوري اخير در خرداد ماه امسال، دولت           
و “  گرا  اعتدال” جمهوري جديد، دولتي با عنوانِ        حسن روحاني، رئيس  

بر سر كار آمد كه براي بهبود اوضاع تيره و تـار  “  تدبير و اميد”شعارِ  
هـا    رغمِ حركت   هايي به مردم داد. اما به        داخلي و خارجي كشور وعده    

وگوهايي كه تا كنون در سياسـت خـارجـي و بـا شـعـارِ                      و گفت 
زدايي بـر سـر مسـئـلـة           براي تنش“  نرمش قهرمانانه ” اصطالح    به

هـاي    سازيِ روابط با كشورهاي ديگر و لغو تحريم         اي و عادي    هسته
كـه     -بارِ تحميل شده بر ايران، صورت گرفته است         اقتصادي فاجعه 

طور كه آقاي مصطفي تـاجـزاده         اما همان   -در جاي خود مفيد است    
قـرار اسـت در       ”...  هاي اخيرش متذكر شده بود:         در يكي از نوشته   

برد درپيش گرفته شود، اما در عـرصـة            -المللي بازي برد    سطح بين 
در  “ نرمش قهرمانانه“باخت حاكم بماند.      -داخلي همچنان بازي برد   

ها و تهديدها، ولـي در          روابط خارجي يعني تالش براي لغو تحريم      
ها و حصرها خواهد بود. به بيان ديگـر،            داخل به مفهوم تداوم حبس    

وگو خواهد شد، اما با معترضان        سياست خارجي قلمرو لبخند و گفت     
آلـود    داخلي با همان چهره و زبان و ادبيات عبوس و آمرانه و تهمت            

 ها كم نيستند. و در اين زمينه نمونه ...“سخن گفته خواهد شد. 
هاي اين گونه برخورد، محكوميت اخير پـگـاه            ترين نمونه   از تازه 

سالة سينماي ايران است كه به جرم        24آهنگراني، هنرمند و بازيگر     
مـاه     18به    “ هاي خارجي   اقدام عليه امنيت ملّي و ارتباط با رسانه       ” 

در پي پيروزي حسن روحاني در       حبس تعزيري محكوم شده است.       
جمهوري خرداد ماه، پگاه آهنگراني كه در مـقـام              انتخابات رياست 

سخنران در همايش ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني شركت كرده         
لـطـفـاً بـراي       ” جمهوري تازه چنين گفته بود:         بود، خطاب به رئيس   

وزارت كشاورزي كسي را كه از كشاورزي سر رشته دارد انـتـخـاب              
كنيد... يا براي وزارت ارشاد از كسي كه شأن و حـرمـت هـنـر و                      

كند، استفاده كنيد. يعني كسـي كـه بـتـوانـد                 هنرمند را درك مي   
شعارهاي شما را در عرصه هنر و فرهنگ و آزاديِ بيان و انـديشـه        

هاي اجتماعـي     فعاليت “ انجامد عملي سازد.     كه به شكوفايي هنر مي    
بـيـن و        پگاه آهنگراني، كه فقط يك نمونه از هنرمنـدان روشـن           

هايي بـراي     ها و دشواري    دوست ايران است، هميشه محدوديت      مردم
 88آميز     او در جريان رخدادهاي انتخابات تقلب     بار آورده است.       او به 

پگاه دو بار بازداشت و سپس بدون اعالم هيچ اتهامي آزاد شده بود.              
  10ادامه  در صفحه آهنگراني قريب به سه سال است كه از طرف دادسـراي امـنـيـت                
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، نيز منتشر شد. بـا وجـود هـمـة               92شهريورماه    21شمارة  
هايي كه در ايران براي فعاليت سنديكايـي وجـود دارد،               تنگنا

فعاالن كارگري پيگيرانه دفاع از حقوق كـارگـران را ادامـه               
هاي اخيرِ چنين فعاليتي، به پيش بردن         دهند. يكي از نمونه      مي

طرح دوفوريتيِ تعيين تكليف كارگران و كاركناني است كه ده          
سنديكاي كـارگـران    “اند.     سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده      

همراه بـا هـيـئـت بـازگشـايـي               ”فلزكار مكانيك و مكانيك   
يي كه در اين      سنديكايي كارگران نقاش و تزيينات، در اطالعيه      

زمينه منتشر كردند، خبر دادند كه با تصويب طـرحِ مـذكـور               
توانند با پرداخت پول به سازمان تأميـن         سابقه مي   كارگران كم ” 

سال سابقه پـرداخـت       10اجتماعي و خريد كسر سابقة بيمه تا        
روز مسـتـمـري و         10بيمه، از مزاياي بازنشستگي با دريافت       

اين طـرح   “  مند شوند.    دسترسي رايگان به خدمات درماني بهره     
پيش از اين از سوي شوراي نگهبان رد شده بود كه پـس از                

كارگر امضـا شـده      744ارسال طوماري اعتراضي كه از سوي       
تن از كارگران فلزكار و        32هاي    بود و دربردارندة شماره تلفن    

مكانيك بود، مجدداً در دستوركار كميسيون اجتماعي مجلـس         
 قرار گرفت، و در نهايت به تأييد شوراي نگهبان هم رسيد.

مرزي در دفاع از حـقـوق مـردم         هاي برون  در ادامة فعاليت  
ايران، نمايندة كودير، به دعوت اتحاديه كـارگـري روزنـامـه              
نگاران،  در نشست مجلس عوام بريتانيا شركت كـرد و بـه                

نگاران در ايران و اقـدام        افشاگري در ارتباط با وضعيت روزنامه     
هاي سركوب گرانه رژيم در اين عرصه پرداخت. بـر اسـاس               

ماه منتشر شد، اين نشـسـت از            آبان  11بيانيه كودير، كه روز     
و در ادامـة        -“ نـگـاران     فدراسيون جهاني روزنـامـه     ” سوي  
آزادي ” هاي اين فدراسـيـون در چـارچـوب كـارزار                  فعاليت
و مسئلة محدوديت آزادي بيان در ايران      “  نگاران ايراني   روزنامه

دهي شده بود. در اين نشست[مجلس عوام بريتانيا]،             سازمان  -
هـاي     ادامه بازداشت و برخورد سركوبگرانه با سنديكالـيـسـت         

وگو قرار گرفت، يعني برخوردهايي       ايران نيز مورد بحث و گفت     
حسن  “ گراي  اعتدال” طورِ كامل برخالف ادعاهاي دولت        كه به 

روحاني است. نشست مجلس عوام بريتانيا همچنـيـن دربـارة             
پس از چـهـار        ”نگاران  انجمن صنفي روزنامه  “بازگشاييِ دفتر   

وگو   نگاران زنداني گفت    سال تعطيلي و همچنين آزاديِ روزنامه     
نگـاران    كرد. اين دو موضوع از سوي فدراسيون جهاني روزنامه         

نـگـاران ايـران در ايـن             و به نيابت از انجمن صنفي روزنامه      
تـا     1388نشست مطرح شده بود. گفتني است كه، از سـال             

نگار زنداني يا مجبور به ترك وطن  روزنامه 160كنون، بيش از    
اند. در حـال        االنتشار شده نشريه ممنوع 30اند، و بيش از    شده

سـر     نگار همچنان در زنـدان بـه          روزنامه  20حاضر در حدود    
اقدام عليه امنيـت مـلّـي        ” شان    برند كه بنابر معمول، اتهام      مي

سر آمد كـه      اخيراً مدت زندان سه تن از اين زندانيان به        “.  است
از زندان آزاد شدند. آقايان رجايي و مقيسه، كـه از اعضـاي                 

اند، هـمـچـنـان در          نگاران  هيئت مديرة انجمن صنفي روزنامه    
برند، و خانم بدرالسادات مفيدي و مـاشـاءاهللا            سر مي   زندان به 
الواعظين، به ترتيب دبير و نايب رئيس انجمن، به قـيـد              شمس

 خواهيِ خودند. ضمانت آزاد و منتظر نتيجة فرجام
ماه كودير تأكيد شده اسـت،     آبان 11طور كه در بيانية       همان

هنوز در ايران شمار زيادي صرفاً به علت دفاع از حقوق بشـر،         
سـر     هاي زندان بـه   حقوق زنان، و حقوق سنديكايي پشت ميله      

خواه ايران و جهان، از جمله حـزب          هاي آزادي   برند. سازمان    مي
تودة ايران و كودير، در عمل به تعهد خود به دفاع از زندانيـانِ              
عقيدتي و سياسي وفادارند و به هر وسيلة مـمـكـن صـداي                

 رسانند.   اعتراض زندانيان ايران را به گوش جهانيان مي
خـواه     تالش در اين راه و جلب همبستگي نيروهاي تـرقـي          

جهان براي ايراد فشار بر حكومت ايران و حمايـت از آزاديِ              
هاي صنـفـي و        زندانيانِ سياسي، آزاديِ بيان، و آزاديِ فعاليت      

 سنديكايي، وظيفة همة نيروهاي مترقي ايران است.

 در  32مرداد 28نا گفته هاي كودتاي  ادامه  تالش نيروهاي ترقي خواه ...
 در اتريش سخنراني رفيق دكتر ماشااهللا ورقا
 مرداد 28به مناسبت شصتمين سالگرد كودتاي 

دكتر ماشااهللا ورقا، رئيس وقت دايرة اطالعات و مراقبت شهرباني كل كشـور و از           
افسران عضو سازمان نظامي حزب تودة ايران به مناسبت  شستمين (شـصـتـمـيـن)                   

اكتبر در شهر وين، پايتخت اتريـش بـه            13مرداد در روز      28سالگرد كودتاي خونين    
ايراد سخنراني پرداخت. او كه به سبب داشتن سمت بسيار حساس در شـهـربـانـي،                    
مستقيما با رفيق شهيد خسرو روزبه، مسئول سازمان نظامي حزب در ارتـبـاط و از                   

مرداد بوده و در همين زمينه  نـيـز    28نزديك شاهد رخدادهاي پيش و پس از كوتاي        
چندين جلد كتاب ماندگار تاريخي نوشته است، در يك سخنراني به يادماندني در وين              
از مشاهدات و تحقيقاتش پيرامون اين كودتا سخن گفت و به پرسشهاي مطرح شـده               

 پاسخ داد.
رفيق ورقا براي آن كه شنوندگان هر چه بهتر شرايط آن روز ايران را درك كنند از            
سالها پيش از كودتا آغاز كرد، از پا گرفتن استبداد رضا شاهي و جناياتي كـه بـرخـي                    
فرماندهان ارتش آن روز در رويارويي با مبارزين انجام مي دادند وسپس به مـعـرفـي                 
برخي شخصيتهاي سياسي  درجه اول آن روز ايران كه بر روند رويدادهاي سـيـاسـي                 

 كشور تاثيرمستقيم داشتند پرداخت.  
رفيق ورقا ژرفاي دخالت كشورهاي امپرياليستي انگليس و آمريكا در امور داخـلـي               
ايران را بر اساس اسناد افشا شده در اين رابطه به شكلي عيني و ملموس تشريح كرد                 
و سيستماتيك روند شكل گيري كودتا را توضيح داد. در اين رابطه رفـيـق ورقـا از                   
مشاهدات خود و همچنين از اطالعاتي كه كارآگاهان شهرباني در روزهاي پـيـش از                

مرداد از سطح شهر تهران به او مي دادند سخن گفت و از پيروزي                28كودتا و در روز     
كودتاگران و پيامدهاي شوم آن و دستگيري هاي گسترده پس از آن. رفيق ورقـا از                   
جمله اظهار داشت كه اگر پست هاي دكتر غالمحسين صديقي وزير كشور و شهـيـد                
دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه ي دولت ملي دكتر محمد مصدق با هم جا بـه                  

هرگز رخ نمي داد ويا نمي توانست پيروز شـود.            32جا مي شدند شايد كودتاي خونين       
دكتر ورقا در رمز گشايي از اين تحليل پر اهميت تاريخي از جمله به دليري و از جـان           
گذشتگي دكتر حسين فاطمي اشاره كرد و گفت كه وي مي تـوانسـت بـا چـنـيـن                      

 كاراكتري به عنوان وزير كشور چرخ دنده هاي بي رحم كودتا را در هم شكند. 
وي همچنين دكتر غالمحسين صديقي را شخصيتي محافظه كار و نرمش پـذيـر               
برشمرد كه مي توانست به  عنوان وزير امور خارجه در گفت و گو بـا سـفـيـران و                        
نمايندگان خارجي، واكنش هاي آرام و صلح جويانة ديپلماتيك از خود نشان دهد و بر               

 تصميم آنان در برنامه ريزي كودتا تاثير بازدارنده بگذارد. 
 28سخنراني رفيق ورقا در كنار بيان نا گفته هاي دست اول بسيـار از كـودتـاي            

 مرداد، همچنين بيانگر روحيه و ذهنيت انساني و ژرف نگر سخنران نيز بود.
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بزرگداشت هفتادودو سال پيكار حماسي 
 حزب توده ايران دراتريش

جشن هفتاد دومين سالگرد بنيادگذاري حزبمان در اتريش در روز شـنـبـه              
اكتبر با شركت ده ها تن از هم ميهنان ايراني و همچنيـن مـهـمـانـان                     12

خارجي در شهر وين برگزار گرديد. جشن بنيادگذاري حزب همـواره حـتـي                
در وين برگزار مي شـد، امـا            درسالهاي پس از يورش به حزب نيز هر ساله        

امسال براي سومين سال متوالي بنيادگذاري حزب به شكل باز و گسترده در             
اتريش جشن گرفته شد و استقبالي كه از آن به عمل آمد بار ديگر نشان داد                
كه حزب توده ها، سيامك ها، علي اميدها، روزبه ها، فاطمه مـدرسـي هـا،                 
هاتفي ها و باقرزاده ها، را مي توان غيرعلني و سركوب كرد، اما انديشه ها و                
آرمان هاي اين حزب را نمي توان به بند كشيد. حزب تودة ايران بـاز هـم                    
زنده و فعال، به عنوان يكي از سازمان يافته ترين و منسجم ترين نيروهـاي               
سياسي چپ ميهن، نقشي مهم در پيكار با رژيم جمهوري اسالمي ايفا مـي               
كند. سالن جشن با شعارهاي گوناگون تزئين شده بود. بر پيشـانـي سـالـن                   

فرخنده باد هفتادودومين سالگرد بنيادگذاري حـزب تـودة          ” نوشته شده بود:     
در “.  حزب تودة ايران براي صلح، دمكراسي و عدالت اجـتـمـاعـي    ”و “ ايران

اطراف سالن شعار هايي براي آزادي زندانيان سياسي به فارسي و آلماني بـه              
چشم مي خورد. عكس هايي از رفقا حيدرعمواوغلي، تقي اراني، خسرو روزبه             
و فاطمة مدرسي و همچنين پوسترهايي از رفقاي جانباخته حزب در بـخـش              

رفقايي از راه هاي دور خود را به شهر ويـن              ورودي سالن نصب شده بودند.     
رسانده بودند تا در جشن بنيادگذاري حزبشان شركت كنند. در ميان مهمانان             

 شركت كننده در جشن دوستاني با انديشه هاي ديگر نيز ديده مي شدند. 
جشن با نواختن سرود حزب و به پا خواستن يكسره شركت كنندگان آغـاز              
شد. پس از آن مجري برنامه در سخنراني كوتاه خود به فارسي و آلمانـي از                
جمله به مهمانان خوش آمد گفت و پس از اعالم برنامه از مـهـمـانـان در               
خواست كرد تا به ياد تمامي جانباختگان حزب و تمامي جانبـاخـتـگـان راه                 
استقالل، آزادي، صلح و عدالت اجتماعي در ايران براي يك دقيقه سكـوت،             
بپاخيزند.  سپس يكي از رفقاي پيش كسوت حزبي به سخنراني پرداخـت و                
در سخنراني خود فرازهايي از اعالميه كميتة مركزي حزب بـه مـنـاسـبـت                 

 هفتادودومين سالگرد بنيادگذاري حزب را قرائت كرد. 
پس از آن سخنران مهمان رفيق دكتر ماشااهللا ورقا رييس دايره اطالعـات    
و امنيت شهرباني كل كشور در زمان دولت ملي دكتر محمد مصدق پشـت               

دقيقه اي گيرا و شيرين خـود   20تريبون قرار گرفت. رفيق ورقا در سخنراني  
از يادمانده هايش در گذر زمان و از فعاليت هايش در حزب سخن گفـت. از                  

به عضويـت   1329جمله گفت كه او چند سال پس از تاسيس حزب در سال             
آن درآمده است اما با بنيادگذاران و رهبران حزب از نزديك آشـنـا بـوده و                   
دوستي داشته است. او از برنامه هاي مصوب كنگره نخست و دوم حـزب                  

پس از ترور نافرجام شـاه در دانشـگـاه            ” سخن گفت و خاطرنشان ساخت:       
تهران، حزب توده ايران را بي هيچ بررسي و پژوهشي از امـروز بـه فـردا                    
منحل و رهبران آن را بالفاصله و بدون در دست داشتن هيچ گونه سـنـدي                
دستگير و روانه زندان كردند كه اين كاري به غايت غير قانوني بود. با ايـن                  
همه، ترفند انحالل به نابودي حزب نينجاميد و دليل ساده آن هم اين كـه                

سال از اعالم انحالل حزب در ايـن مـراسـم               65من امروز پس از گذشت      
پرشور و كم مانند، شاهد كاركرد گسترده و همه جانبة حزب هستم و ايـن                 

 “بسيار اميدوار كننده است.
در ادامه برنامه، يكي از دوستان به دكلمه چند شعر پرداخت.  پس از آن                  
نمايندة حزب كمونيست عراق پيام مشترك حزب كمونيست عراق و حـزب             
كمونيست كردستان عراق در اتريش را به فارسي قرائت كـرد كـه مـورد                  
استقبال حاضران قرار گرفت. در اين پيام  او با ستايش از كارزارهاي تاريخي               

ما همچنين با افتخار از پيوند ها و        ” و خونبار حزب تودة ايران از جمله گفت:          
رابطه هاي ويژه ميان حزب ما و حزب شما ياد مي كنيم كه در دهـه هـاي            
گذشته و در شرايطي كه هر دو حزب در معرض سركوب و ترور رژيم هـاي                
ديكتاتوري و ضدكمونيست و ارتجاعي در تهران و بغداد قرار داشـتـه انـد،                 

پس از آن برنامه با اجراي چند ترانـه بـا            “   مستحكم تر از پيش شده است.      
صداي زيبا و دلنشين يكي از هنرمندان ايراني محبوب كشور اتـريـش بـه                 

مـرا  ” همراهي گيتار ادامه پيدا كرد كه با استقبال حاضرين روبرو شد. ترانـة                
چشمهاي بسياري را نمناك ساخت و گردهم آمدگان را به رويـاهـا              “  ببوس

برد. بوفه شام خوراك هاي رنگين ايراني، كه به همت چند تن از هواداران               
حزب تهيه شده بود، نيز ديدني بود. دوستان و رفقا  پس از صرف شام بـه                  
برنامة زيباي جاز يك گروه هنري اتريشي  گوش فرا دادند. پـس از آن                   
نوبت موسيقي شاد ايراني و پايكوبي بود كه شور و نشاطي ديـگـر را بـه                 
فضاي جشن به ارمغان آورد. برنامه جشن هفتـاد و دومـيـن سـالـگـرد                     
بنيادگذاري حزبمان در اتريش با بريدن كيك تولد حزب در مـحـيـطـي                 

 صميمي، سرود خوان تا پاسي از شب ادامه داشت.  

 ادامه خواست هاي مردم ...

المللي پـول     هاي مورد تاييد بانك جهاني و صندوق بين         كنند كه، برنامه    مي
هـا     ها ساير عـرصـه       باشدت و دقت بيشتري اجرا شوند و هدفمندي يارانه        

شـود.    ويژه آزادسازي دستمزدها و حذف مقررات را نيز دربرگرفته و پياده              به
دليل نبود كه رييس شوراي رقابت، كه او نـيـز از طـراحـان قـانـون                       بي

المـلـلـي پـول         چاك صندوق بين    ها و نيز از مدافعان سينه       هدفمندي يارانه 
سـازي     هاي اقتصادي دولت، خصـوصـي       آيد، ضمن تاييد برنامه     شمار مي   به

مـهـرمـاه،       22سازد. خبرگزاري مهـر،         ِ حل بحران معرفي مي      سريع را راه  
رييس كل بانك مركزي در جلسه روساي بانك مركـزي و            ” داشت:     اعالم

وزاري اقتصاد كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواستـار گسـتـرش             
المللي پول شد... مديرعامـل صـنـدوق              هاي ايران و صندوق بين      همكاري

المللي پول دراين جلسه حضور داشت. دراين نشست همچنين اجـراي               بين
ها كه در گزارش آن نهاد نيز مورد اشاره           آميز طرح هدفمندي يارانه     تحسين

حـال     دولت روحـانـي درعـيـن        “ است، مورد توجه قرار گرفت.       قرار گرفته   
هاي بيمه  خارجي      گذاري شركت   كرده است كه، درصدد جلب سرمايه       اعالم

را بـاهـدف گسـتـرش            44در ايران است و اجراي ابـالغـيـه اصـل               
است. تصويب اليحه نظام كارآفرينـي         سازي در اولويت قرار داده        خصوصي

داران] نيز در دستور كار دولت است. اعزام            [بخوان: حمايت از كالن سرمايه      
هـاي     ايران براي گفتگو با مقـام       المللي پول به      هيئتي ازسوي صندوق بين   

طورِكامل در راستاي راهبرد اقـتـصـادي مـورد              فقيه، به   ارشد رژيم واليت  
پذيرد. معاون وزير اقتصاد، همزمان با اعالم خـبـرِ        پذيرش دولت انجام مي   

كشور، يادآوري كـرد      المللي به     الوقوع هيئت بلندپايه صندوق بين      سفر قريب 
 527كه، در تابستان امسال در راستاي تقويت بخش خصوصي بـيـش از          

 ميليارد ريال سهم دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.
اجتماعي، نه تنها منـافـع        -هاي اقتصادي   با چنين رويكردهايي در زمينه    

هاي محروم جامعه تامين نخواهد شد، بلكه خواست تغـيـيـر كـه در                   توده
انتخابات گذشته رياست جمهوري ازسوي مردم به حاكميت تحميل گرديد،          

هاي محروم قرار نخواهد      ويژه توده   هاي مردم ميهن ما به      در راستايِ مطالبه  
داشت كه، ميان تغيير و تحول درفضاي سياسي با تحول            گرفت. بايد توجه     

             در روابط اقتصادي، پيوندي متقابل وجود دارد. هرگونه تحول بايد خواسـت
صورت تنها در چارچوب        هاي محروم جامعه را بازتاب دهد، درغير اين         توده

هاي انگلي محدود خـواهـد مـانـد.            داري و اليه    تنگ منافع كالن سرمايه   
هاي هـر   خواست -ها و نيازهاي جنبشِ مردمي مبارزه براي تحميل خواست  

اولويت انكارناپـذيـري      -اي  هاي مرحله   مرحله با توجه به ويژگي و مختصه      
 است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
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يي نوظهور، يا معضلِ ديرپايِ  بيكاري: پديده
 هاي حاكم؟ سياست

اعالم دوباره و رسميِ نرخ بيكاري از سوي رئيس كل مركز آمار ايران، بار              
كننده را بيش از پيش بـرمـال          ديگر بعدهاي آشكار و نهان اين معضلِ نگران       

درصديِ جوانان، اعالم كرد كـه،        26كرد. عادل آذر، با اشاره به نرخ بيكاري          
زا قرار داريم. بـه        اين بدان معنا است كه از نظرِ نرخِ بيكاري در منطقة بحران           

سال را نزديك به    24تا    15ماه، وي نرخ بيكاري جوانان        آبان  3گزارش مهر،   
بـر اسـاس     ” اعالم داشت و گفت:         -كه رقم بسيار بااليي است      -درصد  26

بـرابـر نـرخ         2يك نُرمي كه همواره مد نظر است اگر نرخ بيكاري جوانان            
درصد است باشد به معناي اين است كـه در              12/  2بيكاري كل كه همان     

عادل آذر نرخ بـيـكـاري       “  ايم.   زا از نظر نرخ بيكاري قرار گرفته        منطقه بحران 
درصد اعالم كرد. اعالم جديد رئـيـس        50جوانان در استان لرستان را باالي       

خصـوص    كس را برنيانگيخت، چون معضلِ بيكاري، به        مركز آمار تعجب هيچ   
در بين جوانان، در طول سال هاي اخير، بررغم تمامي اسـتـتـارهـايـي كـه           

شدني بود. آن  چـيـزي          صورت گرفت، در منظر افكار عمومي آشكار و لمس        
هاي رسمي تغيير كرده است، ارايه آمـاري اسـت كـه بـا                  كه در بيانغ مقام   

برانگيز در ارايه اين آمـار        هاي موجود تقريباً همخواني دارد. نكتة تامل         واقعيت
نژاد است. ما در اينجـا در           انداختنِ بارِ مسئوليت اين معضل بر دوش احمدي       

صدد پرداختن به بررسي دوباره اين آمار نيستيم، چرا كه دربارة ايـن مـهـم                 
هايي در اين خصوص منتشر شده و همگان          بارها بررسي شذه است و مطلب     
 -رسد. پايگاه تحـلـيـلـي         نظر نمي   ها الزم به    از آن اطالع دارند و بازگويي آن      

بـا  ” نويسـد:      تيرماه، در گزارشي به نقل از خبرگزاري مهر، مي 8خبري فردا،   
سال گذشته مبني بر ريشه كني بيكـاري، آمـارهـا              8وجود ادعاي دولت در     

 84هاي    دهد نه تنها از تعداد بيكاران كم نشده بلكه در فاصله سال             نشان مي 
اند و به دليـل   ميليون بيكار پيوسته 3هزار نفر ديگر به صف   270حدود  91تا  

ميليون مشمول قانون كار امروز فقط حداقـل          6پايين بودن سطح دستمزدها     
در ادامة اين گزارش، جدول نرخ بيكاري بـيـن          “  كنند.   دستمزد را دريافت مي   

درصد تا  5/10را نيز آورده شده كه در آن نرخ بيكاري از  91تا  84هاي    سال
 درصد درنوسان بوده است. 2/12

شروعِ دولت جديد   “خردادماه، در گزارشي با عنوان:         28خبرگزاري تسنيم،   
نگاهي به بازار كار و عملكرد دولـت طـي     ”، نوشت: “درصد 2/12با بيكاري  

هشت سال اخير، بيانگر نوسان نرخ بيكاري طي اين مدت است و در حـالـي               
رقمي كند، بـايـد ديـد دولـت              كه هيچ دولتي نتوانست نرخ بيكاري را تك       

 “رقمي شدن بيكاري فعلي دارد. اي براي وعدة تك روحاني چه برنامه
را دربـر   1391تا  1376گزارش تسنيم نيز آمار نرخ بيكاري رسمي از سال         

درصد درنـوسـان      14تا  10دارد، كه بنابر آن، نرخ بيكاري در اين مدت بين  
درصد نيز اعالم     14تا    1380تا    1376هاي    بوده است. نرخ بيكاري بين سال      

] كه محمد خاتمي رئيس جمهـوري   1380تا  1376شده است. در اين دوره [       
بود و مناسبات ايران با كشورهاي غربي هم بسيار خوب بود، نرخ بيكاري اما              
حتي از دوران كنوني نيز باالتر بوده است. در چـهـار سـال دوم ريـاسـت                      
جمهوري محمد خاتمي، ما كاهشِ نرخ بيكاري را شاهديم، اما اين كـاهـش              

درصد بوده است. تـفـاوت      5/11 -بنا بر اعالم هاي رسمي - 1384در سال   
نرخ بيكاري در آن زمان با نرخ فعلي كمي بيش از نيم درصد است. هدف ما                 

خصـوص در     از مقايسه اين آمار اين است كه نشان دهيم معضلِ بيكاري، به    
هاي اقـتـصـادي       وجودآمده بر اثرِ تحريم     بين جوانان، در وضعيت اقتصاديِ به     

هايي ريشه دارد كه بر اسـاس رويـكـردهـاي               ريشه ندارد، بلكه در سياست    
هايي كـه از زمـان           اند، سياست   نوليبراليستي در اقتصاد درپيش گرفته شده     

هاي متفـاوت ادامـه        هاشمي رفسنجاني شروع شد و بدون وقفه و با سرعت         
يافته است. سئوال اصلي ما اين است كه، با توجه به آمارهاي اعـالم شـدة                  

هاي رسمي در هفته گذشته چـه اتـفـاق             هاي مقام   تاكنوني و همچنين گفته   
جديدي افتاده است كه حساسيت افكار عمومي را به اين حد برانـگـيـخـتـه                 

هاي هـفـتـه       هاي رسمي و كنشگران سياسي در واكنش به گفته          است؟ مقام 
پرورانند   گذشته در رابطه با نرخ بيكاري، اين برداشت را در اذهان عمومي مي            

ايم. بنابر گـزارش     رو شده   يي جديد در عرصه اقتصادي روبه       كه گويي با پديده   
هاي انتشاريافتة تاكنوني خـالف ايـن را             خبرگزاري تسنيم و ديگر گزارش    

كنند، و همين نكته است كه بايد توجه نيروهاي مترقي و طـرفـدار                اثبات مي 
مردم را برانگيزد. براي موشكافي بيشتر در بعدهاي اين قضيه، بـه گـزارش                

ماه،  رتبه بـنـديِ        آبان  8كنيم. بنا به گزارش شرق،         بانك جهاني استناد مي   
، 84ايران در رتبه جهاني فضاي كسب و كار در سال جاري نسبت به سال               

 2006، در سـال    105رتبه  2005پله سقوط كرده است. ايران در سال  44
را داشته است. بر اسـاس گـزارش       119رتبه  2007، و در سال       113رتبه  

را داشـتـه اسـت. اجـراي              152رتبه    2012بانك جهاني، ايران در سال      
المللـي پـول،       هاي مخرب و همسو با بانك جهاني و صندوق بين           سياست

هـاي انـگـلـي         ها در جهت نفعِ جناح      اجرايِ طرحِ ضد مردميِ حذف يارانه     
 -اي  المللي  رژيم، و ماحصل اين رتبه بندي و اعالم آن از سوي ارگاني بين            

در طـول       -هـا    هاي منتشر شده در رسانه      كه به گواهيِ سندها و گزارش     
نژاد تمجيد و تحسين كـرده         هاي دولت احمدي    ها از اقدام    تمامي اين سال  

 2007كـنـد. در سـال              هاي بسياري به ذهن متبادر مـي         است، سئوال 
اي نبود اما درآمدهاي نجومي نفت بود. همزمـان بـا               هاي اقتصادي   تحريم

هاي شغلي را شاهد      اين درآمدهاي نجومي، ما كاهش هر چه بيشتر فرصت        
گـران     كه از سوي سركوب  -نژاد  بوديم. در طول هشت سال دولت احمدي       

اي بي سابقـه نـاشـي از            ميهن ما فرصت تاريخي     -شد  حاكم حمايت مي  
هاي اقتصاديِ ضد مردمـي       درآمدهاي نفتي پيشِ رو داشت. اجرايِ سياست       

هايي را در زندگي زحمتـكـشـان          مردان، فاجعه   همراه فساد گسترده دولت     به
طـورِكـامـل       ها تاكنون بـه    وجود آورده است كه دامنة اثرهاي آن     ميهن به 

نژاد در آخرين     خردادماه، سخنان احمدي    13اند. روزنامه آرمان،       آشكار نشده 
گـويـد:      در مجلس را انتشار داده است كه در آن مـي             90چهارشنبه سال   

توان اينقدر شغل ايجاد كرد. بله، چرا نمي           اند كه آيا با اين عددها مي        گفته“
 89شود؟ اين گزارش رسمي بانك مركزي و مركز آمار است. در سـال                  

درصد است و مركز آمـار    6/1گويد آمار رشد اقتصادي ما        بانك مركزي مي  
هـزار شـغـل           600شود يك ميليون و       درصد. چرا نمي     7/3گويد    هم مي 

شود و حتي بيشتر از اين تعداد         درست كرد. اگر شما و همه همت كنند، مي         
رشد قابل توجهـي   90شود. تقريبا همه توليد اساسي كشور در سال      هم مي 

هاي اوليه مركز آمار بانك مركزي رشـد           پيدا كرده است، بنا بر پيش بيني      
از   ”نباشد كمتر از آن هم نيسـت.         89اگر بيشتر از سال       90اقتصادي سال   

نژاد خاتمه يافته و كار دولت روحانـي          هنگامي كه رياست جمهوري احمدي    
هـاي     شروع گرديده است، چندين ماه مي گـذرد. ابـعـاد دروغ گـويـي                  

نژاد و همفكرانش نزد مردم روشن بود، اما با ارايه آمارهاي واقـعـي                احمدي
هاي بزرگي بر مردم و ميهـن مـا وارد              گردد كه چه خسارت     مشخص مي 

آمده است. نكته مورد نظر ما در باز كردن اين بحث تاكيد بر دقيقاً هميـن                 
و اطالعات جعلي و خالف واقع دربارة امور اقتصـادي،              موضوع است. دروغ   

خورد مردم و جامعه دادن، مـخـتـص دولـت              سياسي و اجتماعي ميهن به    
ناپذير از واقعيت رژيم واليـت فـقـيـه             نژاد نبود، بلكه جزيي جدايي      احمدي

هـاي گـونـاگـون،          هاي حكومتي در مقطـع      است. با روي كار آمدن جناح      
هاي   ها، همين شيوه را به شكل       دست و كارگزاران اين جناح      مداحان قلم به  

اي    زنند، و در اين راه از هيچ دروغگويي         كار مي   طورِوقيحانه به   متفاوت و به  
گويـد:    مهرماه، مي   1وگو با سايت فرآرو،       هم ابا ندارند. سعيد ليالز، در گفت       

دهد فراتر از انتظارات بوده است. با          تحوالتي كه در اقتصاد ايران روي مي      ” 
وجود اينكه تنها چهل روز از استقرار دولت جديد مي گذرد، مسـالـه دارو                 

طوركلي حل شده است... بين بيست تا بيست و پنج درصد بـر قـدرت                      به
خريد اقشار مختلف افزوده شده است... در حال حـاضـر قـدرت خـريـد                    

تـا     20كشاورزان، كارگران و اقشار ضعيف نسبت به يك ماه گذشته بين             
درصد افزايش يافته است... اگر اين كاهش قيمت دالر كـه در بـازار                     25

اتفاق افتاده است تداوم پيدا كند، شما شاهد افت شديد قيمت ها در بـازار                
خواهيد بود... عمالً روزهاي خوب اقتصاد ايران از نيمه شهريور به اين سـو         

هاي سعيد لـيـالز، پـيـر           گويي در پاسخ به دروغ گويي     “  شروع شده است.   
صالحي، مدير كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت، در گفت و گـو بـا                  

ماه، اعالم كرد كه، براي رفع كمبودهاي دارويي از دو مـاه              آبان  5ايسنا،  
پيش مشـكـل       هاي جامعي داريم. درحالي كه سعيد ليالز پيشا          آينده برنامه 

كنـد كـه:       دارو را حل كرده بود، مقامِ رسمي در وزارت بهداشت اعالم مي           
براي رفع كمبودهاي دارويي از ماه آينده برنامه جامعي خواهند داشـت! و               
اين بدان معني است كه مشكل هنوز وجود دارد. در مورد قـدرت خـريـد                  

ماه، جدول متوسط قيمت خرده فروشي        آبان  8زحمتكشان، خبرگزاري مهر،    
 88تـا          18برخي مواد خوراكي در تهران را انتشار داد كه از  افزايش                

عـالوه،     درصد اين مواد در طول يك سال گذشته حكايت مي كـنـد. بـه                
 40دهند كه نرخ تـورم مـرز             هاي منتشر شده اخير نيز نشان مي        گزارش

مهـر    9درصد را درنورديده است. در مورد كاهشِ نرخِ ارز، خبرگزاري مهر،             
مردان بـه     كارت زرد دولت  ” ماه، از   
 8ادامه  در صفحه ، خبر داد. بنـابـر هـمـيـن            “ سيف
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 داليل واقعي مهاجرت     
 كه بودند؟راستي  بهآنان  

يي بـه او      لحظهي هم بود گمنام.      كودك  “ لمپدوسا”   در  كشته  بين صدها 
 شـدگـان   تـلـف    تـريـن   مهم  و  نخستين  از  يكي  كودك،  اين  فكر كنيد. البته   

 مـنـجـر     همگانـي   كشتار  اين  به  نهايت  در  كه  است  اي هاي تبهكارانه  اقدام
 ايـن   كـه   دانـد  نمي  كس هيچ  ايم.  حادثه  اين  قرباني  شكلي به  هم  ما  شد. اما  

 بـا   هـمـراه    كـه   داند نمي  كس هيچ  شد؟ ميچه كسي     سالي بزرگ  كودك در 
 شان سـرازيـر   قبرهاي  به  دريايي  سفر  براي  نامناسب  كشتي  اين  از  كه   آناني
 رفت؟ بين از استعدادهايي چه شدند

 بـاشـنـد     كساني  كارگري مبارز،   شاعر،  دانشمند،  توانستند پزشك،  آنان مي 
 بـتـوانـنـد      بـاشـنـد كـه        كسانـي   وادارند، و يا    گريه  يا  و  خنده  به  را  ما  كه

 تـر  آسوده  را  مان زندگي  يا  و  مان دارند،   سرگرم  دهند،  شفا  را  ما  هاي ناخوشي
 .باشند شهروند يا ، و همسايه با ما دوست،  فقط يا و سازند؟ تر امن يا و

 هـمـه    اينكه  از  پيش  -هاي مسئول  پاچگيِ مقام   هاي از سر دست    واكنش 
 داخلـي   امور  مسئول  ،“ مالمستروام  سيسيليا”   شد.   شروع  -شوند  پيدا  ها جنازه

فرانـتـكـس     گشتي  نيروهاي  شمار  افزايش  براي  كه  داد  اروپا، قول   اتحاديه
 كـنـد.    اقدام،  مديترانه  درياي  در (“ اروپا  اتحاديه  مرزهاي  مديريت  سازمان(” 
آينـده،    مهاجران  مؤثرتر  ندادنِ  راه  قصد  به  نه  اقدام  اين  كه  داشت  اصرار  او

 .است بيشتر تلفات از جلوگيري بلكه براي
 و  فنـالنـد    مرزهاي  نظامي  گارد  سابق  فرماندهان  از  فرانتكس  مسئول  اما
 ايـن   حـقـيـقـي      است. وظيفـه     اسپانيا  پليس  پيشين  ارشد  مسئوالن  از  يكي

جـبـهـه      انجام وظيفه در مـقـام        ها، بلكه  انسان  جان  از  حفاظت  نه  سازمان
 مـأمـوريـت   ” گـروه      يـك   اخيراً  سازمان  است. اين    اروپا  از  دفاع  نخست در 

 بـا   مـهـاجـران،     از  بسياري  كه  است  كشوري  ليبي  فرستاد.   ليبي  به  “ آور فن
بگذرند، يعني از يـك        آن  از  بايد  اروپا  به  رسيدن  براي  زياد،  خطرات  وجود

 سـرزمـيـنـي      داخـلـي،    در جنگي   درگير  بشر، ق حقو  مداوم  كنندة كشور نقض 
 .“دمكراتيك” اروپاي اتحاديه براي مناسب همپاي و دره، جهنم سرتاسر

 بـا   كننـد،  مي  مديترانه آغاز   درياي  در  را  خود  سفر  اينكه  از  پس  مهاجران
 ايـن   كـاهـش    براي  قدمي  هيچ  فرانتكس  و  شوند، مي  رو روبه بيشتري  خطر
 .است برنداشته خطر

 را  خـود   پيشنهادهـاي   ليست  “ اروپا  شوراي” پارلماني    مجمع  گذشته  سال
 .داد ارائه زمينه اين در

 مـخـاطـره     در  قايقـي   اگر  تا  باشد  داشته  وجود   راهبردي ساده   است  الزم
 تـلـقـي     المللـي  بين  يي   رساني وظيفه   امداد  داشت،  نياز  امدادرساني  به  و  افتاد

 داشـتـه    دنبـال   به  جنايي  محكوميت  هم  يي   چنين وظيفه   كوتاهي در   شود، و 
كـمـك بـه         ديـگـر       هـاي  كشـتـي    هـا    سبب آن    هايي كه به    دليل  .باشد

 كه  هايي  قايق  به  غرامت  مسئله  جمله  از  -درخطرافتادگان را خواستار نباشند   
 اسـاس   گيرند. بر   قرار  توجه  مورد  بايد  -گيرند  اضطراري قرار مي    وضعيت  در

 كشـورشـان،    بـه   نبايد  جويان پناه  اروپا،  بشر  حقوق  دادگاه  هاي سابق   مصوبه
 بـازگـردانـده     معرض خطر قرار گيرد،     در  شان است جان   ممكن   كه در آنجا  

 .شوند
 آشـكـار    ضرورت  اضطراري  شرايط  با  شدن  رو روبه  زمان  در  كه  يي   مسئله

 كشـورهـاي    است، تا برپاية آن،      مشترك  مسئوليت  با  يي  سامانه  وجود  دارد
 تـمـام    مسئولـيـت    جانبه يك  نباشند  مجبور  ديگران  يا  و  اروپا  اتحاديه  عضو

 و  قوانـيـن    كه  باشند  داشته  اجازه  و  گيرند،  عهده  به  را  نامنظم  هاي مهاجرت
 مسئولـيـت    يا  و  اند كرده  تصويب  آزادانه  خود  كه  را  اي  المللي بين  هاي پيمان
 .نهند پا زير را خود انساني
پـرسـش،     تـريـن   اين مهم  كنند مي  همدردي مهاجران با كه كساني  حتي
 روبـه   فـقـرِ    و  بـاال   بيكاري  با يي  قاره -اروپا به مهاجران آمدنِ چراييِ  يعني

 در  بـيـگـانـگـان       ضـد   گرايِ راست  كارِ محافظه  نيروهاي  كه  جايي  افزايش،
  كنند.   نمي را مطرح -اند شكوفايي
 در  شـرايـط    اروپـا،   در  شـرايـط    بـديِ   وجـود   كه، با   است  اين  پاسخ  البته

 پرسش  بازهم    اما  .است  بدتر  آسيايي  اكثر كشورهاي   و  كشورهاي آفريقايي 
 چرا؟ كه است اين

 و  جـوان   هـاي  آفريقايي  كه  دارد گذشته هاي سده در ريشه واقعي  پاسخ
را   كشـورشـان    آيـنـده    كـه   گمنـام،   كودك  آن  همچون  كساني  تندرست،

شـان    زندگي  شدند.   كشيده  بردگي  به  و  دزديده شدند   زنند،  رقم  بايست  مي
 شـمـالـي     آمريكاي  و  ناپذير اروپا   سيري  آتش اشتهاي   تا  شد  ربوده  آنان  از

 .فرونشانده شود كاالها ديگر و شكر، پنبه، براي
 سوي  از  آفريقا  آسيا، و   آمريكا،  مركز  و  جنوب  كشورهاي  دارايي  ها سده
 رشـد    درحـال   داريِ سرمـايـه    حاكميت  ماليِ  نيازهاي  تا  رفت   تاراج    به  اروپا

 هـا  قـاره   ديگر  از  فراتر  اروپا  در  افزايش ثروت   و  شدن  صنعتي  تأمين شود، 
 .گردد تضمين نظامي قدرت بتواند با نظام نوخاسته و دوامِ يابد، گسترش
 مـرگ   به  رو  يا  و  مرده  رسمي  داريِ  برده  و  استعمار  است  ممكن  اگرچه
 .دهند مي ادامه خود حيات به هايي ديگر در شكل نظام هردو اما باشند،
 رسيـد   پايان  به  دريا  در  لمپدوسا  مرگ قربانيان   با  كه    اي  كاري  تبه  رشته

 نـهـادهـاي     را در    رشتـه   اين  سرنخ  گردد.  نمي  آغاز  ها انسان  سوداگري  با
 هاي شركت  مديره هيئت  هاي اتاق  و  ديگر  هاي پايتخت  و  بروكسل  سياسي
 .بايد جست بزرگ

 داري بـرده   كـه   طـور  هـمـان    اسـت،   گشـتـه    بدل  نواستعمار  به  استعمار
 درآمده است، و چـنـان       داري سرمايه “ آزاد  كار” شكل    به  يا  شده  زيرزميني

   توان ناميد. مي“ دستمزد بردگي با“را آن  است كه كشانه بهره
 كشـورهـاي    اروپـا بـا      اتـحـاديـه     اقتصـادي   مشاركت  هاي نامه  موافقت
 هـمـه    وبـيـش    كـم   كـه   -آرام  اقيانـوس   هاي  ناحيه  و  كارائيب،  افريقايي،
 كنـد  مي  ملزم  ها را   آن  -بودند  كنوني  اروپاي  اتحاديه  پيشين  هاي مستعمره

 دريـافـت    گمركـي   حق  اروپا،  اتحاديه  از  واردات  درصد  90  تا  80  براي  تا
، كميسر پيشين بـازرگـانـي        “ مندلسون  پيتر“ مذاكرات،  طول آن   نكنند. در  

 رونـق   كـار   و  كسـب   بـه   تجـاري،   رقابت“ اين  كه  كرد  اتحادية اروپا، ادعا  
 را  المللي بين  رقابت  توانايي  هايي كه  مؤسسه  ايجاد  درعمل،  اما  “ بخشد.  مي

 .سازد مي ناممكن رشد حال در باشند براي كشورهاي داشته
 “ سـتـادول    جـو ” و    “ چنگ  جون  ها” چون    اقتصادداناني  كه  طور همان
 گمركي  هاي تعرفه  پشتوانه  بدون  هايي  چنين مؤسسه   برپايي  اند، داده  نشان

 آن،  پنـاه   در  و  دارند، مي  نگه  برپا  را  داخلي  بازار  [دريافت حق گمركي] كه     
 مـبـدل    هاي نـيـرومـنـدي       نهال  به  توانند مي  نو اقتصادي بخش  بذرهاي
 .اند با موفقيت همراه نبوده هرگز كنون تا گردند،

 كشـورهـاي    بازرگاني“  هاي  شريك“ از  اروپا  اتحاديه  كه  حالي  همان  در 
گـمـركـي     هاي  تعرفه  و  ها خواهد تا يارانه     مي  مرتب  طورِ  به  خود  رشد  درحال

اروپـا    كشـاورزي اتـحـاديـه        برنامه  كنند،  حذف  [دريافت حق گمركي] را     
 سـال   در  را  استرلينـگ)    ليره  ميليارد  51  با  يورو(برابر   ميليارد  60  همچنان

 بـه   مستقيـم   هاي يارانه  صرف دادنِ     آن  عمده  بخش  مبلغي كه   -بلعد مي
 درصد  25  صاحبان  [مبلغ باال] به      آن  درصد  80  حدود  .شود مي  كشاورزان

 هـاي  شركـت   ديگر، عبارت به يا اروپا، كشاورزي هاي زمين ترين بزرگ  از
 .رسد مي كشاورزي،

 هـايـي   قيـمـت    با  غذايي  مواد  توليد  كه  دهد مي  نشان  طورآشكار  به  اين
 در  كشـاورزان   كـه  شود مي [براي كشاورزي كشورهاي اتحاديه اروپا] تمام 

 .ندارند را ها آن با رقابت توانايي رشد درحال كشورهاي
دهند، و   مي  دست  از  را  خود  هاي آفريقا زمين   در  كشاورزان  آنكه:   نتيجه

 كـه   شـونـد   مي  مجبور  آن  از  پس
 3ادامه  در صفحه  ويافتن شغـل    زندگي  گذران  براي
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 از:  “نامه مردم”گزارشِ 
سنديكاييِ ”نشست سه روزة سمينارِ 

 “چپ در كشورهاي عربي

پيـش بـه     ” نخستين سمينارِ سنديكاييِ چپ در كشورهاي عربي، با شعار:           
يي پـايـانـي و         ، با انتشارِ بيانيه   “ سويِ جنبشِ دموكراتيك و مبارزِ سنديكايي     

 پايان رسيد. اي، با موفقيت به ماده 18اي  برنامه كاري
دعوت حزب كمونيست عراق و با همكاري و ميزبانيِ حزب            اين سمينار، به  

اكتبر)، در اربـيـل         26تا    24مهرماه (    4تا    2كمونيست كردستان[عراق]، از      
هاي: كمونيست سودان،      [كردستان عراق]، برگزار گرديد. نمايندگاني از حزب         

مردم] فلسطين، كمونيست لبنان، كمونيست مصر، كـمـونـيـسـت             “[ الشعب” 
خـواه كـويـت، تـريـبـون              سوسياليسم مراكش، جنبشِ ترقـي      و  اردن، ترقي 

خواه اردن، جبهة دموكراتيك براي آزادي فلسطين، و جبهة           دموكراتيك ترقي 
 بخش فلسطين، در اين سمينار حضور داشتند. آزادي

هاي رفيق حميد مجيد موسي، دبير كميتـه مـركـزي حـزب                 با سخنراني 
كمونيست عراق، و كاوه محمود، وزيرِ فرهنگ حكومت اقليم كردستـان، در             

كننده در     روز نخست، سمينار گشايش يافت، و پس از آن، نمايندگانِ شركت          
سمينار با بررسيِ وضعيت سياسي كنوني كشورهاي عربي و خطرهاي پيـش            

آميزِ مردم در ايـن        هاي عربي، بر ضرورت ادامة مبارزة مسالمت        رويِ انقالب 
اي در مسـيـرِ بـرپـايـي               هاي مرحله يابي به هدف   منطقه حساس تا دست   

هايي دموكراتيك و مدني و  نيز بهره منديِ مردم از عدالت اجتماعـي،                جامعه
 تاكيد ورزيدند.

رفيق نمايندة حزب كمونيست كردستان، در سخنانش ضمنِ اشاره به نيـازِ            
منظورِ دفاع از مـنـافـع           هاي مردم به فعاليت دموكراتيك سنديكايي به        توده

اي، بر رابـطـة        ويژه در شرايط شكوفاييِ مبارزات توده       سياسي و مطالباتي، به   
در حكم دو     -ديالكتيكي ميان فعاليت دموكراتيك سنديكايي و فعاليت حزبي       

 تاكيد كرد. -ناپذير در مبارزات اجتماعي وجه تفكيك
نمايندگان حاضر در سمينار، به تحليلِ وضعيت فعاليت سـنـديـكـايـي و                
سنديكاهاي كارگري در كشورهاي عربي پرداختند، و در جهـت فـعـالـيـت                

گران سنديكاييِ چپ و همچنين هماهنگيِ نيروهاي چـپ و             مشترك كنش 
دست آوردنِ جايگاهـي      ها و به    منظورِ باال بردن كيفيت فعاليت      دموكراتيك به 

انجام رسانـدنِ   هاي صنفي، و همچنين به      واقعي و درخورِ سنديكاها و اتحاديه     
حـال،     هاي اساسي در دفاع از حقوق و منافعِ طبقه كارگر، و درعـيـنِ               وظيفه

اي و حزبـي در        ها و نيروهاي فرقه     نظرانة حكومت   هاي تنگ   مبارزه با دخالت  
ها را     ها و روش    هدف تسلط بر سنديكاها، راه      شان به   امورِ سنديكايي و تالش   

 بررسي كردند.
اش، دو موضوع  مهم و         هاي سه روزه    ها و بحث    سمينار، در خالل نشست   

 اساسي را بررسي كرد.
داريِ جهاني، چگونـگـيِ       واقعيت بحران اقتصاد سرمايه   :“ موضوعِ نخست    

هـاي     ها و مسـئـولـيـت          ترين وظيفه   فعاليت سنديكاييِ چِپ عربي، و مهم     
از فـعـاالن     ” و موضوع دوم: پاسخ به سئوال جدي و بسيار مهم:             “  اي  مرحله

سنديكاييِ چپ سخن بايد گفت، يا بر سر فعاالن صنفيِ دموكرات و مـلـي                
 “بحث بايد كرد؟

هاي هماهنگي ميان فعاالن سنديكاييِ چپ        كنندگان در سمينار، راه     شركت
هـاي     شان در برابر اتحـاديـه       گيري  و دموكرات در كشورهاي عربي و موضع      

 سنديكاييِ كارگريِ عربي، منطقه اي، وجهاني، را بررسي كردند.
ديدارِ چـپِ    “ كنندگان درسمينار، ضمن تأييد ديدگاه كميتة پيگيريِ        شركت

داري جهـانـي و        در خصوصِ بحران سرمايه    [“ اللقا اليساري العربي  “ [” عربي
وظيفة فعاالن سنديكايي، بر اهميت تشكيل كميتة هماهـنـگـي مشـتـرك               

 منظورِ پيگيريِ فعاليت سنديكايي توافق كردند. به
اي و تـهـيـة       ماده 18اي  سمينار در پايان كار خود با تصويبِ برنامه كاري      

 اختتامي، با موفقيت به كار خود پايان داد.  بيانيه
  آيد: يي از برنامه كاريِ تصويب شده در پي مي خالصه

 

همبستگي با مبارزات طبقه كارگر و سنديكاهاي كارگري با استفاده از            •
هاي گوناگون، و پشتيباني از سنديكاها بـراي تصـويـب قـوانـيـن                    شيوه

هـاي     المللي در ارتباط با فعاليت      هماهنگ با استانداردها و قراردادهاي بين     
هاي قضايي و دموكراتيك براي افشاي        سنديكايي و استفاده از كليه امكان     

 فساد؛
تشكيلِ كميته هماهنگي مركب از رهبران سنديكاييِ چپ و دموكرات           •

هاي سنـديـكـايـي در          منظورِ پيگيريِ نحوة فعاليت     در كشورهاي عربي به   
هاي مشـتـرك، و         كشورهاي عربي، و بحث و بررسي براي يافتن موضع        
 تالش براي توسعه و هماهنگيِ مبارزات در اين عرصه؛

رساني در خصوص     منظورِ نشر و اطالع     ايجاد سايت الكترونيكيِ چپ به    •
هـا و      هاي سنديكاهاي كارگري، نشر مقاله      هاي سنديكايي و تجربه     فعاليت
   كند؛ هاي سنديكايي كمك مي هايي كه به باال بردنِ سطحِ فعاليت پژوهش

تشويق و ترغيب كارگران جوان زن و مرد به عضويت در سنديكاهـاي            •
اي در مسيرِ عملي ساختنِ حضورِ چـپ     كارگري در حكم نيازِ مبرمِ مبارزاتي     

در جنبشِ سنديكايي با ياري گرفتن از فعاالن باسابقه و داراي تجربـه در               
هاي آموزشي سنديكايي بـراي       ها و برپايي دوره     ها. انتشار جزوه     اين فعاليت 

 هاي طبقاتي و سياسي در ميان زنان و مردان؛   باالبردن سطح آگاهي
مـنـظـورِ      هاي عربي به    اي بر حكومت    كارگيريِ فشار سياسي و رسانه      به•

المللي، و رفعِ هـرگـونـه          هاي بين   ها به پذيرش موافقتنامه     وادار ساختنِ آن  
 الـمـلـلـي؛       هاي سنديكايي بنابر استانداردهاي بـيـن         محدوديتي از جنبش  
منظورِ مبارزه    دهيِ سنديكاهاي دمكراتيك و مستقل به       تالش براي سازمان  

اي و      اي و قـبـيلـه          هاي حزبي و فرقه     با تأثيرهاي مخرب تنگ نظري    
   هاي حكومتي؛ رويارويي با دخالت

پاشيدگيِ سـنـديـكـاهـا و            اصرار بر حفظ وحدت و جلوگيري از ازهم       •
هـاي     ها براي مقابله با نـفـوذ جـريـان            ها و روش    كارگيريِ كلية امكان    به

    ها؛ اي، مذهبي، حزبي، و حكومتي در درونِ اين تشكل قبيله
ها و دفاع از حقوق و منافع آنـان     تالشِ مستمر و فعاليت در ميان توده      •
هاي اساسيِ    منظورِ دست يافتن به هدف      وسيلة وابستگان به سنديكاها به      به

 هاي  سنديكايي؛ تشكل
مـنـظـورِ      دعوت براي مشاركت هرچه بيشتر در انتخابات سنديكايي به        •

هاي ملي براي تقويت نقش سنديكاها در پروسه دموكراسـي            انتخاب چهره 
   و توسعه در كشورها؛

تاكيد بر استقاللِ سنديكاها و ايفاي نقش(توسط چپ) در فعال كـردنِ              •
 ها و اجتناب از ايدئولوژيك كردنِ سنديكاها؛   آن
منظورِ تبادل تجربه و دست يافتن بـه          تقويت روابط انترناسيوناليستي به   •

همبستگيِ جهاني و حمايت از مبارزات كارگران و زحمتكشان فلسطيني در           
هـاي     هاي اشغالي و ديگر كشورهاي عربي مسير تحقق خواسـت           سرزمين

هاي سنديكايي فلسطيني بر مـبـنـايـي            بحق آنان و تقويت نقش اتحاديه     
 هاي زورگويانه آنان. منظور رودررويي با اشغالگران و سياست دموكراتيك به
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هاي اطراف آن دست زد. با وجود اين، نشريـة             دريايي به گرنادا و جزيره    
ريـزي     برنامه“هاي اخير خود، نوشت:        ، در يكي از شماره    ”ميامي هرالد “

شاپ،  قتل رسيدن موريش بي فقط بعد از به   “  خشمِ فوري ” براي عمليات   
تـن از       10وزير گرنادا و متحد نزديك كوبا، و كشتـه شـدن                نخست

اكتبر به دست معاون مـاركسـيـسـت      19همراهانش در جريان كودتاي    
افراطي خودش، يعني برنارد كورد، و ژنرال هودسن آستـيـن، رئـيـس                

 ”نفري انقالب خلق، آغاز شد. 1500ارتش 
عـمـلـيـات     ” ي كه ريگان براي حمله و تجاوز به گرنادا با نام       “ علت” 

] مطرح كـرد ايـن      1362آبان  3[   1983اكتبر    25در روز   “  خشم فوري 
بود كه او در پاسخ به تقاضاي سران كشورهاي منطقه و فرماندار گرنادا             

 800آقاي پال سكون و از ترس آسيب ديدن و به گروگان گرفته شدن              
دانشجوي علوم پزشكي آمريكايي در جزيرة گرنادا، اجازة اين عمليات را        
صادر كرده است. آقاي سكون هم بعداً ادعاي ريگان را تصديق كـرد،               

هم نتوانست دروغ بودنِ آن ادعا را راست بنماياند،         “  تصديق” گرچه اين   
زيرا درست در همان زمان، تمام جزيره و از جمله مـحـل سـكـونـت                   
فرماندار[پال سكون]، در محاصرة كامل نيروهاي امنيتي بـود. رونـالـد                
ريگان مثل هميشه كه هيچ ارزش و احترامي براي حقيقت قائل نـبـود،              

يـي        گرنادا يك مسـتـعـمـره      ” ها وانمود كرد كه       اين طور به آمريكايي   
اي براي صـدور       كوبايي شده بود كه همچون سنگر نظامي        -شورويايي

كردنـد. و مـا          ترور و صدمه زدن به دموكراسي داشتند آن را آماده مي          
حتّي مارگارت تاچر هم از او خواسته بود         “ موقع اقدام كرديم.     [آمريكا] به   

كه به گرنادا حمله نكند، و چندي بعد هم مجمع عمومي سازمان مـلـل               
رأي مخالف، اقدام آمريكا را در حكم         9رأي موافق و      108متحد هم با    

 محكوم كرد.“ المللي نقضِ آشكار قوانين بين”
متحـد  ” شاب در مقام      به موريس بي   “ ميامي هرالد ” الاقل اشارة مقالة    

شود گفت كه اشارة دقيقي است، برخالف آقاي گـاي     مي“  نزديك كوبا 
كـودتـاي   ” فارمر، سخنگوي پيشين كاخ سفيد، كه هنوز هم حرف از             

 “ وزير  هاي افراطي به سركردگي برنارد كورد، معاون نخست         ماركسيست
رابطة فيدل كاستـرو بـا        “ پيوندهاي نزديكي با كوبا داشت.     ” زند كه     مي

كردند، و    ها به رابطة پدر و فرزندي توصيف مي         شاپ را خيلي    موريس بي 
شاپ به روي گرداندنش  احتماالً توصية رهبر كوبا در تصميم موريس بي      

بـراي  “  جنبش نوين جوئل  ” اش با تصميم كميتة مركزي        از توافق قبلي  
تأثير   انقالب با معاونش برنارد كورد، بي     “  رهبري مشترك ” رسمي كردن   

نبوده است. فنيس آگوستين، نمايندة عالي گرنادا در لـنـدن در دورة                 
گويد كه او هرگز نتوانست بفهمد كه چرا كميتـة مـركـزي              انقالب، مي 

شـاپ     توافق موجود اصرار داشت و چـرا بـي      “ رسمي” قدر بر تغيير      اين
قدر دير به فكر افتاد كه بر نپذيرفتنِ تغيير رسمي اصرار كند. از ديـد                  آن

شاپ چهرة بيرونـي      آگوستين، رهبري مشترك در عمل وجود داشت: بي        
انقالب و كورد شخصيت ايدئولوژيك و اقتصادي انقالب بود. ارزيـابـي             

حلي اداري بـراي   آگوستين اين است كه هر دو طرف به دنبال يافتن راه        
يي سياسي بودند. بارِ به پيش بردن انقالب و حفـظ عـالقـه و                    مسئله

اشتياق عمومي به انقالب، داشت توان گروه كوچكي از رفقاي حزبي را            
هـا     هـا و اجـراي آن           برد؛ رفقايي كه گرفتن همة تصميم       تحليل مي 

ها هرچه باشد، واقعيت اين است كه بـازگشـت             شان بود. ناگفته     عهده  به
درنـگ طـرح        شاپ از سفر اروپاي شرقي از طريق كوبا، و رد بـي             بي

رهبري مشترك از سوي او، به حبس خانگي او بر اساس تصميم كميتة             
 مركزي منجر شد.

راه افـتـاد، مـردم         اي بزرگي كه پس از حبس او به         در تظاهرات توده  
شاپ را بـا       هاي خانة محل حبس او را از سر راه كنار زدند و بي              نگهبان

جورجز، پايتخـت   پيمايي بزرگي كه قرار بود در سينت        خود بردند تا در راه    
گرنادا، برگزار شود شركت كند. اما در عوض، جمعيت تظاهركنـنـدگـان         
مسير خود را تغيير دادند و به فورت روپرت كه ستاد ارتش در آن واقـع                 

جا بود كه سربازان با اسلحه به آنان حمله كـردنـد.               است رفتند و همان   
هاي ديگر به فورت روپرت فرستادند تـا مـقـرّ               ها را از پادگان     پوش  زره

ارتش را بازپس گيرند، ولي خود زير آتش گلولـه قـرار گـرفـتـنـد و                     
ها وارد شد. با وجود اين، نيروي آتش بـرتـر               ها و تلفاتي به آن      خسارت

ها منتَهي به بازپس گرفـتـن پـادگـان شـد.                پوشان و همراهان آن     زره
هاي اعدام تيربـاران      شاپ و هفت نفر ديگر را در برابر جوخه          موريس بي 

و همه را در يك گور مشترك دفن كردند. شوراي نظامي انقالبـي بـه                 

 ادامه  سي امين سالگرد حمله ...

رياست ژنرال هودسن آستين تشكيل شد كه حكومت نظامي اعالم و مقـرارت             
وآمد را برقرار كرد. شش روز بعد، نيروهاي تجـاوزگـر آمـريـكـا بـا                      منع رفت 

رغـم     پشتيباني واحدهاي جاماييكايي و باربادوسي به گرنادا حمله كردنـد. بـه             
اي كه در نتيجة رويدادهاي اخير بر مردم وارد شده بـود، ارتـش                  ضربة روحي 

هايي هم    يي كرد. كوبايي     انقالبي خلق در برابر متجاوزان مقاومت نظامي جانانه       
المللي بودند به ياري نيروي مقاومت شتافتنـد          كه در كار ساختمان فرودگاه بين     

كوپتر آمريكايي را سرنگون كردند كه در اين مـيـان شـمـاري از                   و چند هلي  
 متجاوزان كشته شدند.

پس از استقرار اشغالگران آمريكايي در گرِنادا، حكومت نـظـامـي رهـبـري                
هـا     الملل آن   هايي فرمايشي كه سازمان عفو بين       مانده را در دادگاه     انقالبي باقي 

الملـل   خواند، به محاكمه كشاند. سازمان عفو بين        “ طرف  نه عادالنه و نه بي    ” را  
آخـريـن   ” محاكمه كشانيده شده بـود را           هايي كه به    نفري گرنادايي   17گروه  

اش به هيستري كاخ سـفـيـد و             خواند كه در واقع اشاره     “ زندانيان جنگ سرد  
يـي از       ها را گـوشـه      ها و درگيري    مشغلة ذهني دائمي آن بود كه همة مناقشه       

رهبر   13ديد. كورد و       تر مي   شوروي در مقياسي كوچك    - رقابت جهاني آمريكا  
نظامي و سياسي ديگر به مرگ محكوم شدند كه كارزاري طوالني از سـوي                

(مستقر در بريتانيا) براي بـخـشـودگـي             “ كميتة دفاع از حقوق بشر در گرنادا      ” 
سـال پـيـش        4دنبال داشت كه سرانجام موفق هم شد. باالخره            زندانيان را به  

همة زندانيان آزاد شدند. سناتور پيشين چستر هامفري كه از رهبران برجسـتـة               
و   57كارگري گرناداست و خود به اتهام تأمين اسلحه در جريان انقالب اسفند             

زنداني   7شاپ، در آمريكا زنداني بود، پس از آزادي آخرين            به قدرت رسيدن بي   
اين پايان يك فصل است، نه اتـمـام كـتـاب؛       ” گفت:   1388در اواخر شهريور  

 “گرنادا در پي ساختن آينده است و نه زندگي كردن در گذشته.
هزار نفر جمعيت دارد،       100تر از     هاي ملّتي كه فقط اندكي بيش       امروزه زخم 

شـدگـان در فـورت           هاي اعـدام  تا حدي التيام يافته است. بسياري از خانواده        
هاي دادگاهي را كه حكم مرگ را صادر كرده بـود،              روپرت، مسئوالن و قاضي   

اند و آناني كه در جريان انقالب به زندان افتاده بودند، امـروزه بـراي                  بخشيده
كنند. با وجود اين، ضمن اينـكـه           كنندگان سابق خود تالش مي      آزادي بازداشت 

خاطرات خوش دستاوردهاي ناكامل انقالب همچنان در ذهن مـردم گـرنـادا         
هاي سياسي به منظـور       هايي كه براي ايجاد سازمان      حفظ شده است، اما تالش    

 العاده ناموفق بوده است. بازسازي گرنادا صورت گرفته، فوق
ا انـقـالب كـوبـا                    عالوه بر اين، اگرچه اتحاد شوروي ديگر وجود ندارد، امـ
همچنان زنده است و ديگر در ميان كشورهاي منطقه منزوي شده نـيـسـت.                

هاي مترقيانه در ونزوئال و ديگر كشورهاي آمريكاي التين نقـش و               دگرگوني
موقعيت آمريكا را ضعيف كرده است و در اين ميان، چين پيوندهاي متـقـابـالً                
سودمند خود با بسياري از كشورهاي منطقه، از جمله گرنادا را گسـتـرش داده                

 است.
دورة انقالب گرنادا براي مدتي كوتاه اين كشور را در مركز خبرها و تـوجـه                 

هاي واشنگتـن قـرار        جهانيان و در عين حال و متأسفانه در مركز هدف سالح          
جنـبـش نـويـن       ” هاي رهبري     داد، اما فروريزش انقالب اساساً ناشي از اشتباه       

 ويژه در امر ضرورت حفظ وحدت انقالبي جنبش بود. ، به“جوئل
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آمـريـكـا، از       “ نـيـروهـاي جـنـوب       ” ژنرال جان كلي، از فرمـانـدهـي          
جزاير ” امين سال حملة واشنگتن به        كنندگان اصلي مراسم يادبود سي      شركت
يا كشور گرانادا بود كه در آن كشور برگزار شد. ژنرال كلي، پـس از                  “ اَدويه

جان در شـهـر         حضور در مراسم روز شكرگزاري در كليساي انجيلي سينت        
يـادبـود         مجسمـة ” گل بر     جان، و گذاشتن دسته     گوياوه، مركز ايالت سينت   

شاپ، به اتـفـاق كـيـت           المللي موريس بي    در نزديكي فرودگاه بين    “ دخالت
وزير گرنادا، در مراسم بزرگداشت مهاجمـان كشـتـه شـدة                ميچل، نخست 

ش] 1362[   1983دوست در سال      دست نيروهاي مقاومت ميهن     آمريكايي به 
 كه در محل مجسمة يادبود برگزار شده بود، شركت كرد.

مصداقي بهتر از     “ نويسند  تاريخ را فاتحان مي   ” براي اين گفتة قديمي كه      
هاي داخلي آن، و تجـاوزِ نـظـامـي          مدت گرِنادا، درگيري    دورة انقالب كوتاه  

ريـزيِ     توان يافت. واشنگتن هرگز نتوانست با سقوط بدون خون           آمريكا نمي 
يي از اعضـاي     دست عده   گرِنادا، به ، ديكتاتور خشن    ”اريك گيري “متحدش  

تالش مشـتـرك     ” [مخفف عبارتي انگليسي به معناي        ”جنبش نوين جوئل  “
ش] 1357[اسفـنـد     1979در ماه مارس سال     “]  براي رفاه، آموزش، و رهايي    

 كنار بيايد و آن را فراموش كند.
شاپ، كه رهبـري بـانـفـوذ و           رياست موريش بي    دولت موقت انقالبي به   

شخصيتي تأثيرگذار بود، دست اتحاد به سوي كوبا، اتحاد شوروي، و ديـگـر              
كشورهاي سوسياليستي دراز كرد و نوسازي و توسعة گرِنادا را آغـاز كـرد.                

هاي   الگوي پارلماني بريتانيا را كه در سراسر مستعمره        ”جنبش نوين جوئل  “
دور ريخت و نهادهاي      سابق بريتانيا در منطقة كاراييب الگويي مسلّط بود، به        

محلي نويني را جايگزين آن كرد كه با رأي دموكراتيك مستقيم انـتـخـاب               
هـاي كشـاورزي       هاي كشاورزي را در قالب تعاوني       شدند. انقالب، زمين     مي

كوچك و اغلب خانوادگي در اختيار مردم گذاشت، و به آنان در تهيـة بـذر،                 
هاي   بار تازه در بازارهاي جزيره      تر از همه، فروشِ ميوه و تره        ابزار كار، و مهم   

بنـديِ انـبـوهـي از           همسايه ياري رساند. دولت انقالبي براي توليد و بسته         
ها به بازارهاي منـطـقـه يـك            ميوة تازه و عرضة آن      سبزيجات متنوع و آب   

هاي دولـت     ها و اقدام    راه انداخت. مجموعة اين طرح       كارخانة كنسروسازي به  
درصد كاهش يابد. آموزش و   14درصد به     49موجب شد كه نرخ بيكاري از       

پرورش و بهداشت و درمان براي دولت جديد از اولويت بااليـي بـرخـوردار            
هاي پزشكي و درماني كـمـك          بود. كارشناسان كوبايي به نوسازي مؤسسه      

گـرِنـادا قـرار      كردند و خدمات آموزشي و پزشكي در اختيار دولت انقالبي            
يي محدود نبود، بلكه در دولت جديد،         هاي پايه   دادند. آموزش صرفاً به درس     

هـا     كتاب تاريخِ واقعيِ مردم گرِنادا نيز گشوده و تدريس شد، تا گـرِنـادايـي              
هاي مردمي    داري، مبارزات ضداستعماري، و كوشش      هاي ضدبرده   تاريخ قيام 

براي استقالل كشور از بريتانيا را بخوانند و به آن افتخار كنند. آناني را كـه                  
، ”هر كس به يك نفر درس بدهـد       “توانستند بخوانند و بنويسند، با شعار         مي

سوادي را براندازند. جـامـعـة          سوادان فرستادند، تا بي     براي درس دادن به بي    
گرِنادايي با شور و اشتياق به كمك انـقـالب           بزرگ مهاجران به خارج رفتة      

هـاي   ها و اسباب و وسيله آمد، و در سفر به وطن، تختخواب براي بيمارستان        
ها را با خود آورد، و براي ساختن فرودگاه پـيـشـنـهـاديِ                 الزم براي مدرسه  
آوري پول و خريد اوراق قرضة دولتي فـعـاالنـه             دهيِ جمع   جديد، در سازمان  

شركت كرد. در آن زمان شمار كمي از گردشگران منطـقـه و جـهـان از                     

هـاي     هاي شني و جنـگـل       هاي طبيعي گرِنادا، از درياي آن و ساحل         زيبايي
بايست نخسـت   زيباي آن، بهره برده بودند، زيرا كه براي رفتن به گرنادا، مي  

به ترينيداد يا باربادوس پرواز كرد و از آنجا با پروازي ديگر به گرنادا رفـت.                 
الملـلـي را در مـركـز            ايجاد يك فرودگاه بين ”جنبش نوين جوئل“دولت  
هاي توسعة اقتصادي كشور قرار داد، و در ايـن راه از بسـيـاري از                  طرح

هاي مالي دريـافـت       كشورهاي ديگر، از جمله از دولت مارگارت تاچر، كمك        
هاي دولـت بـريـتـانـيـا، رونـالـد ريـگـان،                    رغم اين قبيل كمك     كرد. به  
جمهوري آمريكا و متحد مارگارت تاچر، تصميم به برانداختـن رژيـم               رئيس

انقالبي گرنادا گرفته بود، آن هم بر اساس اين ادعا كه، آمـريـكـا حضـورِ                   
حـيـاط   “كند. اين اصطالحِ   ش تحمل نمي ”حياط خلوت“كوباي دومي را در   

هـا و       تنها خشم دولت و مردم گرنادا، بلكه خشم ديگـر مـلـت               نه ”خلوت
گـذاري را       هاي منطقة كاراييب را برانگيخت، و اين برخـورد و نـام               دولت
اش را      تبليغات مـنـفـي     ”سيا“آميز دانستند و به آن اعتراض كردند.           اهانت

الملـلـي نـدارد،       ي به فرودگاه بين ”نياز“شدت بخشيد و ادعا كرد كه گرنادا        
توان در چارچوب  پس [چنين وانمود كه] ايجاد اين فرودگاه جديد را فقط مي         

اي براي شوروي خواهد بود.       جنگ سرد ارزيابي كرد و احتماالً پايگاه نظامي       
هـاي     بيرون آمد و رسانـه  ”سيا“ترين اتهامي نبود كه از مقرّ        البته اين زشت  

گراي جهان آن را با هو و جنجال منتشر كردند. افتخار مقام اولـي را                   راست
در اين مورد بايد به اين ادعا داد كه: گرنادا به اتحاد شوروي اجازه داده بـود                  

اي بزرگ را در زير خاك آن كشور            كه ساختمان يك پايگاه زيردريايي هسته     
ترديدي نداشت كه بـا تـوجـه بـه          ”جنبش نوين جوئل“آغاز كند! رهبري  

كُرة غربي، واشنگتن در صـدد بـرانـداخـتـن               پيشينة تاريخي آمريكا در نيم    
نـظـامـي       انقالب گرنادا برخواهد آمد. به همين علت، دولت واحدهاي شبـه           

ها را در سراسر جزيره مسـتـقـر كـرد تـا در             اي را تشكيل داد و آن   محلي
وضعيت اضطراري، به ارتش انقالبي خلق ياري رسانند. و البته دولت رونالـد         

روشني نشان دهد، در سـال         ريگان هم براي اينكه قصد و منظور خود را به         
ش] به اجراي مانورهاي نظامي در پورتوريكو و تمرين حمـلـة    1360[ 1981

امين سالگرد تهاجمِ نظامي  سي
 آمريكا به انقالب گرِنادا

 15ادامه  در صفحه 
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