
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “!واليت فقيه”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

  1392آذر ماه  11،  935شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

و  1+  5توهمات درباره توافق رژيم با كشورهاي 
 وظايف جنبش مردمي در شرايط كنوني

، 1+   5با كشورهاي    “  واليت فقيه ” توافق رژيم   
در هفته هاي اخير، در مركز بحث ها و اظـهـار              
نظرهاي گوناگون نيروهاي سياسي ايران و جهان       

“ تلگرام هـاي تـبـريـك        ” قرار داشت. از ارسال      
شماري از فعاالن اپوزيسيون به دولت روحـانـي،          
رفسنجاني و رهبر، تا تحليل هاي گوناگون درباره        
زمينه ها و علل تحقق اين توافق. به نـظـر مـي               
رسد، تذكري چند درباره ساختار سياسي حاكم بـر         
ميهن ما و چگونگي عملكرد آن را ضروري مـي           

 نمايد.
دامن زدن به اين نظر كه گويا توافق كنوني در          
پي درگيري هاي ميان دولت روحاني با نيروهـاي         
تند رو، برخي فرماندهان سـپـاه، و نـيـروهـاي              
ارتجاعي، و با پيروزي دولت تحقق يافته است، نه         
تنها ريشه اي در واقعيت هاي عيني ندارد، بلـكـه           
پافشاري لجوجانه و غير واقع بينانه بر اين نظريـه          
است كه حسن روحاني، به عنوان يك شخصيـت         
طرفدار اصالحات، براي ايجاد تغييرات اساسي در        
 شيوه حكومت مداري كنوني، به ميدان آمده است.

حزب ما از ماه هاي پيش از برگزاري انـتـخـابـات              
، با تأكيد بر بحران شديد رژيم و تـالش           1392خرداد  

عميقاً استبدادي و ضـد     “  نظام سياسي ” آن براي حفظ    
مردمي حاكم بر ميهن ما ارزيابي هاي مشخـصـي را            

روز دولت حسن روحـانـي         100ارائه داد كه تحوالت     
 درستي آنها را نشان مي دهد.

حزب ما در بررسي زمينه هاي بحران و چگونـگـي           
عملكرد رژيم براي رهايي از اين بـحـران نـوشـت:              

روبناي سياسي و هرم قدرت رژيم حاكم بدان درجـه          ” 
رشد يافته است كه ديالكتيك كنش هاي ما بين جناح          
هاي حاكم با وجود رقابت ها و تقابل سنگين در نهايت 

در راستاي وحدت و حفظ كل رژيم عـمـل مـي              
نمايد. به عبارت ديگر كانون هاي قـدرت هـاي             
سياسي ـ اقتصاديِ درون رژيم به صورت همزمان، 
در تضاد و در وحدت نظام با يكديگر حـول ولـي             
فقيه در برابر مشـروعـيـت مـردم عـمـل مـي                 

 )1391بهمن 9، 913(نامه مردم “ كنند.
و سپس درباره اهداف رژيم براي برگزاري يـك       

بـرخـالف   ” انتخابات مهندسي شده اشاره كرد كه:        
مدعيات دروغ ولي فقيه رژيم، ايران در شرايـطـي          
بسيار بحراني به سمت انتخابات رياست جمهوري        
مي رود. ورشكستگي اقتصادي كه حاصل سياست        
هاي كالن تحميل شده از سوي رهـبـري رژيـم            
است، در كنار فساد بي سابقه دستگاه دولتي، بـي           
ارزشي ارز داخلي، سقوط توليد و ورشـكـسـتـگـي          
واحدهاي توليدي كشور، بيكاري ميليون ها، فقر و        
محروميت بي سابقه، و ناهنجاري هـاي دردنـاك        
اجتماعي، تنها نمايشگر بخشي از فاجعه اي اسـت         
كه از سوي رژيم ضد مردمي كنوني بر ميهن مـا            

، “ نـامـه مـردم     ”(به نقل از     “  تحميل شده است...     
اعتـراف    -)   1392ارديبهشت ماه     30،  921شماره  

هاي حسن روحاني درباره وضعيت اقتصادي كشور       
تأييد همان واقعياتي است كه حزب ما پـيـش از          
انتخابات بر آنها انگشت مي گذاشت و سران رژيم         

 به كلي منكر آن بودند.
نتيجه گيري حزب ما درباره برنامه هاي رژيـم          

“ انتخابات مهنـدسـي   ” براي دولت جديد برآمده از      
آنچه مسلم اسـت    ” شده نيز روشن بود. ما نوشتيم:         

هان            اين است كه،     خوا يم  ولي فقيه و سران رژ
ادامه سياست هاي كالن تعيـيـن شـده          
شان، بهبود روابط با كشورهاي غربي، به       

 6ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

 8هاي دردناك تعديلِ اقتصادي است          در ص  درآمد شوك دولت تدبير، پيش» شوك آماريِ«

 3ادامه  در صفحه 

 بيانية كميتة مركزي حزب تودة ايران: در دفاع از صلح و حاكميت ملي
 1+  5اي ايران با كشورهايِ  نامة هسته مناسبت امضايِ موافقت به

 ميهنان عزيز!   هم
 

اي ژنو، ميان آمريكا،      نامة هسته   توافق
فرانسه، بريتانيا، آلمـان، روسـيـه، و         
چين، پس از هفته ها مذاكرات پنهان       

هاي رژيم ايران و كشورهاي       و آشكار ميان ديپلومات   
 امضا رسيد.  به  1+  5

سران رژيم واليت فقيه سعي دارند امضـاي ايـن           
اي بزرگ در ديپلـومـاسـي و           نامه را پيروزي    موافقت

  هايي جلوه دهند كـه       سياست“  حقانيت” اثبات
در ده سال گذشته ايران را به پرتگاه دخـالـت           
خارجي و برخوردهاي نظـامـي كشـانـده و            

اي كـه اثـرات        بارِ اقتصادي   هاي فاجعه   تحريم
بـار     ها ميليون ايراني دهشـت  آن بر زندگيِ ده   

بوده تحميل كرده است. وزيرخارجـه ايـاالت        
متحده، در مصاحبه مطبوعاتي خود پـس از          

“ فجرِ”تجربة اعتصابِ كارگرانِ پتروشيمي 
 خوزستان و 

 4اصفهان              ص “ اكريلِ پلي”             
 5سياست جديد صادرات گاز                ص 

حزب توده ايران دركنفرانس ماركسيسمِ     
 7يكم                                  ص  و قرن بيست

تأملي بر وظيفة جنبش كارگري 
 و سنديكايي در مرحله كنوني

مبارزه براي تامينِ منافعِ كارگران و 
 احيايِ حقوق سنديكايي

كار آمـدنِ     ماه از رويِ      4با گذشت نزديك به     
دولت روحاني طبقه كارگر و ديگر زحمتكـشـان       

تـريـن    ميهن ما كماكان در انتظارِ تحققِ ابتدايي  
هاي خودند. بعد از گذشت سه مـاه از              خواست

، مطالبات كارگران   “ تدبير و اميد  ” تشكيلِ دولت   
مـوقـع      ها به   است: هنوز حقوق     قوت خود باقي    به

شود، فعاالن كارگري در غـل و            پرداخت نمي 
اند، و هـرروز        زنجيرند، در معرض آزار و اذيت     

اعتصاب، اعتراض، و تحصن كـارگـران بـراي          
شان را شاهديـم، آن هـم             نشده  حقوق پرداخت 

حقوق و دستمزدي كه تنها بخشي از هـزيـنـه            
كند. پرداخت نـكـردنِ        زندگي آنان را تامين مي    

هاي وسيـع     ماه و اخراج    ماه تا سي        حقوق از سه  
گونه مزايـاي بـيـكـاري و            بدون پرداخت هيچ  

دارد. از زمان اجـراي         دستمزدهاي معوقه رواج    
برنامه آزادسازيِ اقتصادي زيرِ نام هدفـمـنـديِ         
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نامه، اعالم كرد كه نتيجة مذاكرات تمامي مواردي را كه            امضايِ اين توافق  
 بود، برآورده كرده است.  1+  5  مورد نظرِ كشورهاي

خـواه مـيـهـن، كـه در              باورِ حزب تودة ايران و ديگر نيروهاي ترقي         به
هـاي     هاي اخير، شديداٌ نگرانِ صلح، حاكميت ملي، و عواقب تحريـم            سال

نامه در صورتي كه بارِ فشارهـاي        اند، اين توافق    يابنده بوده   تحميلِي گسترش 
مخرب تحريمِ اقتصادي را از گُردة مردم زحمتكش ميهن ما كاهش دهـد،             

سازِ زدودنِ تشنج و حركت منطقه به سمت آرامش و صلح بـاشـد،             و زمينه 
 شك گامي مثبت به جلو خواهد بود.    بي

خوبي آگاهند كه رژيم واليت فقيه و شـخـصِ              حال به   مردم ما، درعين  
هاي مخرب و نابـخـردانـه، و در كـنـارِ آن،                   خامنه اي با اتخاذ سياست    

اند كه بـراي   هايِ مداخله جويانة امپرياليسم، مسئولِ اصليِ وضعيتي       سياست
 بار بوده است.  مردم ميهن ما و منطقه فاجعه

اي، در مقام ولي فقيه، مسئول اصـلـيِ            واقعيت اين است كه علي خامنه     
هـاي     برد سياست   ها ميليارد دالر سرماية ملي در جريان پيش         هدر رفتنِ ده  

تـنـهـا هـنـوز           اي نه   ماجراجويانه است. حقيقت اينكه، برنامة انرژيِ هسته       
هاي عظيـم     اي دربر نداشته است، بلكه خسارت       ترين بازده اقتصادي    كوچك

 اقتصادي و تهديد امنيت ملي را متوجه ميهن ما كرده است. 
خارجه، از     مسئوليت وزير   اين حقيقتي است كه هيئت نمايندگيِ رژيم، به        

نامه حاصله    موضعي بسيار ضعيف در مذاكرات ژنو شركت كردند، و موافقت         
نيز در اين راستا قابل بررسي است. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه               

رفت جامعه ما را    هاي مخرب كه مي     توافق با غرب و پايان دادن به تحريم       
طور كه حزب ما بالفاصله پـس         به آستانة انفجارهاي اجتماعي براند، همان     

هاي رهبـري     ها پيش در صدرِ برنامه      از انتخاب روحاني اعالم كرد، از مدت      
و يا بهتر     -“ نرمشِ قهرمانانه ” رو تصورِ اينكه اين       رژيم قرار داشت، و از اين     

بدونِ چراغ سبز رهبري رژيـم واليـت            -“ سازشِ قهرمانانه ” گفته باشيم:    
ابتكارِ وزيرخارجه و دولت روحاني صورت گرفته است، تصـورِ            فقيه و تنها به   

 خامي بيش نيست.  
و از اين روي است كه آقاي روحاني، بـالفـاصـلـه پـس از امضـايِ                      

اي حاصل عنايـات حـق،         موفقيت هسته ” نويسد:     نامه، به رهبر مي     موافقت
نمايـنـده   ” جالب توجه است كه     “  رهنمودهاي رهبري و حمايت ملت است.      

نيز پيام تبريكي با اين مضمون به رئيس جمهور رژيم واليي           “  خدا بر زمين  
 “.اي بود فضل الهي و دعا عامل موفقيت هسته” فرستاد:

نامه مشـخـص      آنچه بر پايه اطالعات محدود منتشرشده از مفاد موافقت        
آذرماه، براي كشـور       3نامة ژنو در روز       كه مفاد آشكارِ توافق     است آن است    

كنـنـدة     هيچ صورت تأمين    ما دستاوردهاي بسيار محدودي داشته است و به       
واقعي و تضمين كنندة حقوق مشـروع و         “  برد  -برد” ملزومات يك توافقِ    

با اسـتـفـاده از        1+    5ِ  حاكميت ملي ايران نيست. كشورهاي غربيِ عضو  
اند كشور ما را در چارچوب تنگي قـرار   نقاط ضعف قابل توجه رژيم، توانسته   

اي و      هاي كليديِ خود در رابطه با پروندة هسـتـه           دهند و به همة خواست    
هاي ايران را      خواست  برخيسياست خارجي رژيم دست يابند، و در مقابل،         

و موكول به آينده، قبول كنند. كشورهاي        “  نسيه” طورِعمده    بعضي نقد و به   
از طريقِ مانور پيرامـونِ       -تر  طوري وسيع   و در آينده به     -غربي از هم اكنون   

سوي خطوط مشخصِ اقتصادي و        سهولت رهبران رژيم را به        ها، به   تحريم
اي اسـت     سياسيِ مورد نظرشان سوق خواهند داد. اين واقعيت تلخ تاريخي        

شـان     هاي ارتـجـاعـي       كه سران رژيم فقاهتيِ حاكم بر كشور، با سياست        
را كـامـالً      1357انقالب شكوهمند مردمي، ملي، و ضد امپرياليستي بهمن         

يي زيـرِ     سال گذشته هم سياست ماجراجويانه 10شكست كشاندند، و در      به
گرفتند و عمالٌ ايران را از حقوق مسلـم        پيش“  اي  حق مسلم هسته  ” پوششِ  

حاال اين رهبران رژيـم پـس از انـجـام              –اند   و واقعيِ آن محروم كرده    
يي با اياالت متحده، كاسة گـدائـي           نشدة دوجانبه     مذاكراتي سرّي و اعالم   

كنند و به يكديگر تـبـريـك         دست در مذاكرات نابرابر ديگري شركت مي        به
 گويند! هم مي

آيد كه: چرا رژيم واليي زودتر از اين   در اينجا اين سوال اساسي پيش مي   
اي را تغيير نـداد       سياست نابخرادنه و ماجراجويانة خود در قبالِ برنامه هسته        

نژاد آن را تشديد كرد و بحث و انتقاد           هاي دولت تحميلي احمدي     و در سال  
نظرِ ما، جوابِ ايـن        هاي امنيتي اكيداً قدغن كرد؟ به       در مورد آن را به بهانه     
كه نوعي جنگ     -هاي مشترك اين سياست ويرانگر      سئوال را با قياسِ نكته    

با سياست    -را به كشور تحميل كرد    “  اي  حق مسلم هسته  ” سرد حول شعارِ    
ادامه جنگ گرم پس از فتح خرمشهر و راندن ارتش متجاوز عراق با شعـارِ               

توان ارائه داد. در آن برهه در بـرابـر امـكـان                 مي“  جنگ جنگ تا پيروزي   ” 
و    1361عراق در اوايل سـال         -ايجاد شده براي آتش بس در جنگ ايران       

هـا و       اي   وسيله عربستان، خـامـنـه       مطرح بودنِ مسئلة پرداخت غرامت به     
دستور خميني، سياست ضد ملي ادامه جنگ تا فتحِ قدس را             ها به   رفسنجاني

سازِ استقـرار كـامـل و           نوبه خود زمينه    اعالم كردند. سياست ادامة جنگ به      
بهانة منكوب كردنِ صـداي       به  -زمان  بود كه هم  “  اسالم سياسي ” انحصاريِ  

نيروهايِ مترقي و ملي و از جمله حزب توده           -مخالفانِ سياست ادامة جنگ   
ايران را سركوب كنند. شش سال بعد، خميني، در رويارويي بـا شـكـسـت                  

هاي رژيم در رابطه با جنگ، با نوشيدنِ جامِ زهر، مجبور شـد               كامل سياست 
قبول قطعنامـه     هاي عظيم و گستردة انساني و مادي، به         بعد از قبول خسارت   

شوراي امنيت تن دردهد. اين واقعيتي است كه سران رژيم از هـر دو                  598
هاي ديكتاتوري حاكم و تـداومِ         ها فقط براي محكم كردن پايه       اين سياست 

آن بهره گيري كردند. اگر در آن دوره ادامة جنگ و نوشيدنِ جام زهر براي                
قبولِ آتش بس وابسته به نقش و حكم نهايي خميني بود، حاال نـيـز بـار                   

هاي راهبـردي رژيـم، حـكـم            جانبة سياست   ديگر، در شرايط شكست همه    
تـوان     اي مـي    خامنه“  نرمش قهرمانانه ” مطلقِ وليِ فقيه را، سه دهه بعد، با         

تـوانـنـد      اند، نمي     مليِ رژيم   ديد. آناني كه منكر وجود ديكتاتور و عملكرد ضد         
انكار كنند كه در هر دو دوره، استبداد حاكم بر مبناي سركوب، كشـتـار، و                 

 كند.        برباد دادنِ منافعِ ملي عمل كرده و مي
 ميهنان گرامي!   هم

اين حقيقتي است كه رژيم واليي در شرايط مشخص كـنـونـي بـراي                  
اي كه ادامة حيات آن را با خطرهايي مهلك           المللي  نجات خود از بحران بين    

نامة ژنـو،     عقب نشيني وسيع گشته است. موافقت    رو كرده بود مجبور به      روبه
ها و تضييقات تحميلي بر ضد ايـران را            تخفيف و در انتها رفعِ كاملِ تحريم      

ها پس از يـك         منوط به بررسي هايي دقيق در عملكرد رژيم و بازبينيِ آن          
هاي اصليِ امپرياليستـي، يـعـنـي           داند. در واقع، قدرت      دوره شش ماهه مي   

ها  توانند از عاملِ ادامه و تشديد تحريم        آمريكا، انگليس، فرانسه، و آلمان، مي     
براي كسبِ موقعيتي برتر استفاده كنند و بر خالف مصالح ملي ميهـن مـا                 

در داخل    -و يا مغرضانه    -سهولت از آن بهره گيرند. آناني كه ساده لوحانه           به
دهنـد   اهميت جلوه مي را بي“  حاكميت ملي ” و خارج كشور، اصلِ بسيار مهمِ       

نامِ امپرياليسم وجود ندارد، مردم كشور مـا را بـه                يي به     گويند پديده   و مي 
جويانة امضا شـده       نامة تسليم   كنند. پيامدهاي توافق     سوي ناكجا هدايت مي     

در ژنو را بايست با درنظر داشتنِ زيرپاية اقتصاد كـامـالً وارداتـي و تـك                    
هـا و      گرفته شده براي طبقه     محصوليِ كشور، و تبعات منطقيِ مسيرِ درپيش      

قشرهاي كار و زحمت، ارزيابي كرد. گرايشِ اساسيِ دولت برگمـاردة رژيـم          
منطبق با الـگـويـي كـه          “  بازارِ آزاد ” هاي اقتصادي     واليي در جهت برنامه   

هاي كالنِ خارجي و داخلي فراهـم         حداكثرِ نفوذ و سودآوري را براي سرمايه      
توان گفت عدالت اجتـمـاعـي در فـهـرسـت                جرئت مي   مي آورد، است. به    

دستوركار دولت حسن روحاني محلي از اعراب نخواهد داشت. در اين رابطه،             
آيندة آزادي و دموكراسي نيز، در شرايطي كه حق حاكميت ملي كشـور در               

هـاي     هاي كالن اقتصادي به منطقِ بازار و زورگوييِ شـركـت            مورد تصميم 
داري وابسته گشته اسـت، بسـيـار            خصوصي و كشورهاي پرقدرت سرمايه    

مبهم خواهد بود. حزب تودة ايران معتقد است كه، با وجود و ادامـه نـقـش        
گونه تغيـيـرِ واقـعـي در زمـيـنـه                 محوري حكومت مطلق ولي فقيه، هيچ     

طور كه حزب ما      دموكراسي و عدالت اجتماعي ايجاد نخواهد گشت، و همان        
در چند سال گذشته مكرراٌ هشدار داده است، ديكتاتوريِ واليي سـرانـجـام              

رو خـواهـد       حق حاكميت ملي را در راستاي تضمين بقايِ خود با خطر روبه           
 كرد.  

حزب ما در كنارِ مردم و ديگر نيروهاي مترقي با تمام نيرو تالش خواهـد               
آذرماه را بـه عـامـلِ           3نامة ژنو در      پذير باشد، توافق    كرد تا آنجا كه امكان    

نشيني نيـروهـاي      هاي خارجي ماجراجويانة رژيم واليي، عقب       ايست سياست 
طلب تبديل كند. ما معتقديم مبارزه نيروهاي مترقي و ملي بـراي        هارِ جنگ 

گذر از رژيم واليي بر محور سه اصل الزم و ملزوم: حق حاكميـت مـلـي،                   
تر، و از طريق اتـحـاد       بايد هرچه وسيع    دموكراسي، و عدالت اجتماعي را مي     

عملِ همه نيروهاي ملي و دموكراتيك و تالش در راستاي تشكـلِ مـردم،               
 دهي كرد.   سازمان
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هـاي وسـيـع و          دهند كه، اجرايِ برنامة آزادسازيِ اقتصادي، اخراج        مي ادامه تأملي بر وظايف جنبش كارگري ...
با توجه بـه       -اي را در سراسر كشور سبب گرديد و اين روند           دستجمعي

كماكان و همچنان ادامه      -سازيِ دولت حسن روحاني     سياست خصوصي 
توان ادعا كرد كه برنامة آزادسازيِ اقـتـصـادي زيـرِعـنـوان                  دارد. مي  

خـدمـاتـي را        -ها، ويراني و تعطيليِ واحدهاي توليدي       هدفمنديِ يارانه 
هـا و       ها، يكي از نتيـجـه   باعث گرديد. از زمان اجراي هدفمندي يارانه    

ثمرهاي اين سياست ضدمردمي افزايشِ شكاف ميان فقير و غني بـوده            
 است.

المللي پول به ايران سفر كرد و در          چندي پيش هيئتي از صندوق بين     
هـا بـا        ويژه هدفمنديِ يارانـه  هاي مختلف اقتصادي به خصوص مسئله 

هـاي هـيـئـت          وگو كرد. تمركزِ اصلي جلسـه        مسئوالن حكومت گفت  
هـاي     اش، بررسيِ چـالـش       المللي پول و كارگزارانِ وطني      صندوق بين 

هـا و      ها و زمينه    روي آزادسازيِ اقتصادي و ادامة آن در همة جنبه          پيشِ
 بود.“ آزادسازيِ دستمزدها”ازجمله 

برنامه آزادسازيِ اقتصادي درست در نقطه مقابل حقوق و منافع طبقه           
كارگر و ديگر زحمتكشان ما قراردارد. تورمِ ناشي از اين برنامه، دركنـارِ              

هاي امپرياليستي، كاهشِ قدرت خريد زحمتكشان و گسـتـرش             تحريم
هـا و كـاهـشِ درآمـد              اند. افزايشِ هزينه     فقر در جامعه را سبب شده     

شده از سـوي صـنـدوق            هاي ديكته   كارگران، نتيجة مستقيمِ سياست   
المللي پول و بانك جهاني است. نمونة تعيينِ ميزانِ دستمزدهـا در                بين

اي    هاي اقتصـادي    سال كنوني، معيارِ مناسبي براي داوري دربارة برنامه       
روزه حسن روحـانـي       100آن گونه كه گزارش       -اينك نيز   است كه هم  

كه آمار رسمي نـرخِ   ادامه دارد و اجرا خواهد شد. درحالي  -دهد  نشان مي 
كند، حداقل دستـمـزد از         درصد برآورد مي    40واقعيِ تورم را نزديك به      

 25هاي زرد و حكومتي فقط        عالي كار و نمايندگان تشكل      سوي شوراي 
تر از نرخ واقعيِ تورم       عبارتي، دستمزدها پايين    يافت. به  “  افزايش” درصد  

تعيين و تصويب شد. بنابر اعتراف مسئوالن حكومتـي، ايـن مـيـزان                 
هـاي آنـان را          روز زندگي كارگران و خانـواده  10دستمزد كفاف فقط    

چنان جدي اسـت كـه         دهد. نارضايتيِ ناشي از ميزان دستمزدها آن         مي
گيريِ جنبـش     هاي وابسته به حاكميت نيز در هراس از اوج          حتي تشكل 

نامة مراسم حكومـتـيِ       اعتراضي كارگران، دريكي از بندهاي پاياني قطع      
قيـد شـد:       -كه چندي پيش برگزارشد     -بزرگداشت تصويب قانون كار   

هاي جدي كارگران اسـت. درطـول            موضوع معيشت يكي از دغدغه    ” 
يكي دو سال اخير تورم از مرز دو رقمي به مرز سه رقمي رسيـده، امـا                  

  قانون كار سنخيت نداشتـه      41وجه با روح ماده       هيچ  دستمزد كارگران به  
درچنين اوضاعي، اصالحية قانون كار دربطنِ برنامة آزادسـازيِ         “   است. 

اقتصادي، يورشِ ديگري به حقوق و منافع كارگـران اسـت. نـبـايـد                  
كرد كه اصالحية قانون كار، كه با مخالفت شديد و گسـتـرده                فراموش

رو شـده اسـت، بـخـشِ            كارگران و سنديكاهاي مستقل كارگري روبه     
شـمـار      فقيه به   هاي اقتصاديِ راهبرديِ رژيم واليت      ناپذيرِ برنامه   جدايي

روزه آن      100كه از كـارنـامـة          آيد. دولت حسن روحاني، آن چنان        مي
اش را بـر ادامـه اجـرايِ              پيداست، اساس و محورِ سياست اقتصادي     

سازي قـرار داده       و خصوصي   -ها  هدفمنديِ يارانه   -آزادسازيِ اقتصادي 
سـود     قوانين كار و تامين اجتماعي بـه          روي، تغيير و اصالحِ     است. ازاين    

داران و جلب و جذبِ سرمايه خارجي، اقدام نـاگـزيـر و                 كالن سرمايه 
اجـتـمـاعـي      -هايي درعرصه اقتصادي    كارگيريِ چنين سياست    نتيجه به 

زدن به ثروت مـلـي و امـوال               سازي فقط چوب حراج     است. خصوصي  
هاي كشور نيست، بلكه بازتابِ توزيعِ قدرت سياسي بر           عمومي و دارايي  

هـاي انـگـلـي          هاي مسلط و اليـه       اثر قدرت اقتصادي در ميان طبقه     
زيانِ منافعِ تمامي زحمتكشان فكـري و          داري ايران است كه به      سرمايه

يدي جريان دارد. جنبشِ سنديكايي موجود كارگران ايران با هوشيـاري            
درستي با اين سياست به مخالفت برخاسته است و           و شمِ طبقاتي خود به    

هاي محرومِ جامعـه ارزيـابـي          را در تقابل با منافعِ خود و همه توده          آن  
سازي نه تنها از جـنـبـة              روي، مبارزه با برنامة خصوصي      كند. ازاين    مي

لحاظ سياسي نيز براي حال و آينده جنـبـش كـارگـري                صنفي بلكه به  
 ايران داراي اهميت درجه اول و اساسي است.

بنابراين، مبارزة جنبشِ سنديكايي موجود زحمتكشان براي تـحـقـق           
اي مانند احيايِ حقوق سنديكايي، احـيـا و بـرپـايـيِ                 اي  مطالبات پايه 

باشند، لغـوِ     سنديكاهاي واقعي كه بر شالودة صحيح طبقاتي قرار داشته          
هاي دستجمعي، افزايشِ دستـمـزدهـا         قراردادهاي موقت، امضايِ پيمان   

است. در        ها، زندگي و امنيت شغلي كارگران روبه وخامت بيشتري گذاشته           يارانه
هـاي     ها و طـبـقـه        طول ساليان اخير كارگران و زحمتكشان بيش از ديگر اليه         

ديـده    فقيه آسيب     اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   اجتماعي از اجرايِ برنامه   
 اند. و متضرر شده

از زمـان آغـاز        -ويژه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي آن         به  -دولت روحاني 
اي براي حل مسايل كـارگـري و            كار خود تا كنون هيچ برنامه و طرح جدي          به

انـد. در زمـيـنـه            هايشان ارايه نكرده    رسيدگي به معيشت زحمتكشان و خانواده     
هايي ملمـوس و       تضمينِ حقوق سنديكايي و رعايت حقوق بنيادين كار نيز اقدام         

است. آنچه در اين ميان توجه به آن از اهميت اسـاسـي                اثربخش انجام نپذيرفته    
هاي اقتصادي مـورد قـبـولِ          برخورداراست اينكه، هستة اصلي و محتواي برنامه      

هاي اقتصادي پيـشـيـن        دولت يازدهم جمهوري اسالمي مبتني بر ادامه سياست       
زدايي باهدف پيوستن به سـازمـان تـجـارت              مانند آزادسازيِ اقتصادي، مقررات   

المللي پـول     شدة صندوق بين    هاي ديكته   سازي مطابق با نسخه     جهاني، خصوصي 
هـاي     و بانك جهاني است. دولت روحاني با صراحت تمام خود را مدافع نسـخـه          

ويرانگر اقتصاد نوليبرالي مطرح كرده است و وزيران امور اقتصاديِ ايـن دولـت               
روي،    آينـد. ازايـن         شمار مي   اند كه مورد اعتماد بانك جهاني به        همگي از كساني  

ها و نيازهاي طـبـقـه كـارگـر در               جاي شگفتي نيست كه رسيدگي به خواست      
هاي مختلف ازجمله بهبود وضعيت معيشت و احيايِ حقوق سنديكايـي در               زمينه

بـاشـد. نـگـاهـي دقـيـق و                   هاي دولت قرار نداشته     دستوركار و اولويت برنامه   
هايي كه تا كنون ازسوي علي ربيعـي، وزيـر             هاي مبحث   موشكافانه به سرفصل  

هـاي ايـن وزارتـخـانـه             اند، نشانگر اين واقعيت است كه طـرح         شده    كار، ارايه 
فقـيـه،     طوركلي رژيم واليت    اجتماعي دولت و به     -روي از راهبرد اقتصادي     هيچ  به

تر، كانونِ تمـركـزِ وزارت كـار در           عبارتي دقيق جدا نيست. نكتة محوري، يا به   
اوضاع كنوني، جلوگيري از رشد و گسترشِ جنبشِ اعتراضي طبقه كارگر و ديگر             

شده اسـت.     هايي جديد و كمتر شناخته      زحمتكشان و كنترل و هدايت آن به شيوه       
 -شده ازسوي وزير كار دولـت حسـن روحـانـي                هاي ارايه   در واقع، برخي طرح   

هـاي     امورِ مربوط به تشكل   ” ،  “ گرايي  جانبه  طرحِ سه ” هايي چون     ويژه در زمينه    به
و ازايـن   “  عالي كار   نقشِ وزارت كار در مقام نمايندة دولت در شوراي        ” ،  “ كارگري

هاي پيشين است، اما در راستـا و           هايي با برنامه    آنكه داراي تفاوت    ضمن    -قبيل
گنجـد، و جـداي از           هاي اجتماعي مي    چارچوب برنامه مهندسي كردنِ خواست    

هـاي     فقيه در مسيرِ كنترل و هـدايـت خـواسـت              هاي رژيم واليت    ديگر برنامه 
گـاه     گيريِ جنبش اعتراضي و بازسازيِ تكيـه        منظور ممانعت از شكل     اجتماعي به 

تواند ارزيابي شود. اين بدان معنا نيست كه سـنـديـكـاهـاي                 جنبش مردمي، نمي  
گرفتـه    هاي شكل   ها و روزنه    مستقل، فعاالن كارگري، و كارگران پيشرو از امكان       

برداري نكنند. استفاده از تـمـامـي            سود مبارزه خود بهره     هاي موجود به    و شكاف 
ايـن    همه سنديكاهاي واقعي است. تاكيد براين امر به              ها وظيفه   ها و امكان    روزنه

هاي واقعيِ رژيم را شناخـت،        بايد هدف   معناست كه در مبارزة حساسِ كنوني مي      
ها برخوردار بود، و آگاهانه و هوشـيـارانـه ازهـمـه                از آمادگي در رويارويي با آن     

پوشي همانا حفظ     كرد. اصلِ اساسي و غيرقابل چشم          ها استفاده   ها و روزنه    شكاف
 هاست. استقاللِ عملِ سنديكاهاي كارگري موجود و هويت طبقاتي آن

سازي و     هاي اقتصاديِ مبتني بر خصوصي      دولت حسن روحاني، با ادامة برنامه     
اجتماعي، در نقطة مقـابـل        -اي معين در امورِ اقتصادي      مشي  درپيش گرفتنِ خط  

هاي كارگران و زحمتكشان قرار دارد. اجرايِ برنامه آزادسازيِ اقتصـادي،              خواست
ها، كه بخشي از سياست كـالن         نمونه گوياي اين واقعيت است. هدفمنديِ يارانه       

المللي پول و بانك جهانـي در       دستور صندوق بين    آزاد سازي اقتصادي است و به     
اجرا درآمد و اكـنـون        نژاد به   دست دولت ضدملي و كارگرستيزِ احمدي       ميهن ما به  

دهد، پيامدهاي نـاگـواري    آن ادامه مي   دولت روحاني در چارچوب راهبرد رژيم به        
است. بنابر آمارهاي رسـمـي، درآمـد حـاصـل از                 براي طبقه كارگر دربرداشته     

 667ميـلـيـارد و         94، 1390صادرات نفت خام و ميعانات گازيِ كشور در سال       
اي، رژيـم       اي   است. با وجود چنين درآمد افسانـه   هزار دالر بوده  900ميليون و  

فقيه يعني دولت ضدملي      نشانده و برگماردة ولي     وسيلة دولت دست    فقيه به     واليت
تـريـن      نژاد، به حقوق و منافعِ كارگران و زحمتكشانِ ميهن مـا بـزرگ                احمدي

ها، سقوط سطح دستمزد، كاهشِ قـدرت خـريـد،             دستبرد را زد. هدفمنديِ يارانه     
شدنِ امنيت شغلي، پيگرد و سركوب خشن جنبش كارگري را نيـز درپـي                 پايمال
هـا     درصد از درآمدهاي حاصله از هدفمنـديِ يـارانـه            30اند. بنابر قانون،       داشته
خـاطـر      يافت. چند ماهي نگذشت كه به        بايست به بخشِ توليد اختصاص مي       مي

هاي بخشِ توليد، بحرانِ سراسري صنـايـع تـولـيـدي را                 پرداخت نشدنِ يارانه  
نـامِ     آن اخراج كارگران زيـرِ           فراگرفت و صدها و صدها كارخانه تعطيل و درپي        

 11ادامه  در صفحه خود گرفت. آمارهـا نشـان          تري از پيش به     تعديلِ نيروي انساني بعدهاي گسترده    
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“ فجرِ” تجربة اعتصابِ كارگرانِ پتروشيمي     
 اصفهان“ اكريلِ پلي”خوزستان و 

* باال رفتنِ سطحِ همبستگي ميان كارگران        
شان اهميـت     براي دستيابي به حقوق و منافع     

تقويـت    اساسي دارد. باال بودنِ همبستگي، به      
جايگاه جنبشِ سنديكاييِ موجود زحمتكشان     

 منجر خواهد شد.
واقع در استان   “  فجر” كارگران پيمانكاري پتروشيمي    

خوزستان، در روزهاي پايانيِ مهرماه، دسـت از كـار             
كشيدند و اعتصاب كردند. همچنين صـدهـا تـن از               

مـاه،     اصفهان، در اواخـر آبـان       “  اكريلِ  پلي” كارگران  
يي را سـازمـان دادنـد. كـارگـران               پارچه  اعتصابِ يك 

پتروشيمي، دريافت حق سختيِ كار، لغوِ قـراردادهـاي          
نامة انضباطـيِ شـركـت         موقت، و نيز باطل شدنِ آيين     

را خواسـتـار بـودنـد. كـارگـران             “  رامپكو” پيمانكاريِ  
سازي، امنـيـت    ضمن مخالفت با خصوصي“  اكريل  پلي” 

شان را نيز خواستار      شغلي و دريافت دستمزدهاي معوقه    
 بودند.

در دوران   “  تعديلِ اقتصـادي  ” از زمان اجراي برنامة     
هـاي     دولت رفسنجاني، و سپس ادامة اين برنامه با نام        

ويژه دولت ضدكارگـريِ     هاي بعدي، به    مختلف در دولت  
هاي پيمانكارِ نـيـروي        نژاد، رواجِ پديدة شركت     احمدي

انساني همراه با گسترشِ قراردادهاي موقت را شـاهـد       
 بوده ايم.

هـا، پـيـمـانـكـارانِ            ها، و در كنـارِ آن        اين شركت 
هاي نبود امنيت شغلـي كـارگـران           ريزودرشت از عامل  

هـا و       روي، حذف اين شـركـت       آيند. ازاين    شمار مي   به
هاي پيمانكـاري  رعايت حقوق كارگران از سوي شركت     

ويژه پيمانكاران فعال درعرصة صنعت مليِ نـفـت،           به  -
هـايِ عـاجـل         ازجملـه خـواسـت       -پتروشيمي، و گاز  

زحمتكشان و سنديكاهاي كارگري اسـت. كـارگـران          
هـمـچـنـيـن رعـايـت          “  فجـر ” پيمانكاريِ پتروشيمي   

ها را خواستار بودنـد.       شان از سوي اين پيمانكاري      حقوق
از پرداخت حق سختيِ كار     “  رامپكو” پيمانكاريِ      شركت

شـود، مـانـع        درصد مزدپايه محاسبه مي     22كه معادل   
نامة انضباطـيِ     عالوه، كارگران به آيين     است. به    گرديده  

اين شركت پيمانكار اعتراض داشتند. بر اسـاسِ ايـن             
گفتة رييس حراست پتـروشـيـمـي:          كه به   -“ نامه  آيين” 
دليلِ آنكه نمايندگانِ كارگران وجهة قانوني ندارنـد،          به” 

كننـد و يـا         هاي انضباطي شركت    توانند در كميته    نمي
هايي واهي و      دليل  با كارگران، به    -“ صاحبِ رأي باشند  

شـود.     ناعادالنه، يك طرفه و تهديدآميز برخـورد مـي         
هاي مـنـتـشـرشـده، شـركـت             عالوه، بنابر گزارش      به

، فقط قراردادهـاي مـوقـت كـه           “ رامپكو” پيمانكاريِ  
ماهه است با كارگـران تـنـظـيـم             5شان    ترين  طوالني

 كند. مي
هرروي، اعتصابِ كارگران پيمانكاريِ پتروشيـمـي         به

هايي چند، از اهميت برخوردار بود. ايـن           دليل  ، به “ فجر” 
هـا و       اعتصاب با واكنشِ مثبت و حمايت كـارخـانـه          

ويـژه     بـه   -مركزهاي كارگري اطراف خود   
رو شد. ايـن        روبه  -هاي پتروشيمي   كارخانه

داد كـه، تـا چـه انـدازه               اعتصاب نشان   
ــانِ           ــازم ــران از س ــارگ ــورداريِ ك ــرخ ب

كـنـد،        شان دفاع   اي كه از منافع     سنديكايي
داراي اهميت است. سطحِ همبستگي با اين        

هـاي     اعتصاب، در قياس با ديگر حـركـت       
تر بـود.   اعتراضي چند ماه اخير، بهتر و پخته  

، “ اكـريـل     پلي” عالوه، اعتصابِ كارگران      به
هايي چون مـخـالـفـت بـا             كه با خواست  

مـوقـعِ      سازي و پـرداخـت بـه           خصوصي
دستمزدها هـمـراه بـود، بـا حـمـايـت                
سنديكاهاي مستقل و كـارگـران ديـگـر           

رو شـد.       مركزهاي صنعتيِ اصفهان روبـه     
حمايت سنديكاي كارگران شركت واحد و       
سنديكاي فلزكار مكانيك ازاين اعتـصـاب،       
رويدادي مهم و بسيار ارزنده بـود. تـالش           
براي باال بردنِ سطحِ همبستگي با كارگران       

 -اعتصابي، در هر واحد و مركزِ تـولـيـدي          
الـعـاده مـهـم         خدماتي در اين مرحله، فوق    

 است. 
توان با جلبِ همبستگي و اتحاد، مبارزه براي تامينِ حقوق  سنديكايي و تقويـت جـايـگـاه                    مي

پيش برد و جنبشِ اعتراضيِ زحمتكشان را بر پـايـة خـواسـت         سنديكاهاي موجود و مستقل را به     
 داد.  برپاييِ سنديكا و احيايِ حقوقِ سنديكايي، سازمان 

 
 گذرد؟ در ورزشِ كشور چه مي

 هايِ حكومتي و فساد گستردة مالي دالل
سرانجام مجلس به چهارمين گزينة دولت براي وزارت ورزش رأي اعتماد داد؛ امـا گـيـرودارِ                   

رفـت     انتخابِ وزير ورزش و جوانان در دولت يازدهم جمهوري اسالمي بيش از آنكه انتظار مـي                
وزيران پيشنهاديِ حسن روحـانـي بـراي         بار رايِ عدم اعتماد مجلس به         شد. سه        درازا كشيده   به

كسوتان ورزش كشـور      تنها شگفتي بسياري ازجمله پيش      تصديِ كرسي وزارت ورزش و جوانان نه      
هاي قدرتمند مالي درعرصة ورزش را نـيـز            هايي پيرامون نقشِ محفل     را برانگيخت، بلكه پرسش   

 سبب گرديد.
كه مجلس به     برداري و جدال برسر رياست آن، و درحالي         هاي فدراسيون وزنه    همزمان با مشكل  

ها و     خصوص روزنامه   هاي همگاني، به    سومين وزير پيشنهاديِ ورزش رايِ عدم اعتماد داد، رسانه          
هـاي مـرتـبـط بـا             هايي را دربارة فساد گستردة مالي و نقش دالل           هاي ورزشي، گزارش    مجله
هـا زيـر       ويژه فوتبال، منتشر كردند. ايسنا از دخالت دالل          هاي قدرت و ثروت در ورزش، به        كانون

حال، يكي از اعضاي كميسيون آمـوزش   هايي را انتشار داد. درعين  عنوان: مافياي[ورزش]، گزارش   
آيـا  “ كـرد:        و تحقيقات مجلس نيز هنگام مخالفت با سومين وزير پيشنهاديِ ورزش، اعـالم                 

تـريـن      امر يـكـي از مـهـم           اي كشور داريد؟ اين  راهكاري براي برخورد با مافياي فوتبال حرفه      
 ”هاي نمايندگان خانه ملت است كه منجر به استيضاح وزير قبلي اين وزارتخانه شد. دغدغه

ملي فوتبال ايران نيز سـايـه      ويژه تيم است كه بر ورزش كشور به   معضلِ مافياي فوتبال چندي     
ايـن    است. از چند سال پيش به          و نگرانيِ مسئوالن و سرمربيِ تيم ملي را موجب گرديده               انداخته  
سو، با ورود گروهي از فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي و بسيج به عرصة فـوتـبـال و ديـگـر                          

، فسـاد مـالـيِ گسـتـرده،            ” سرداران سـپـاه   “ هاي ورزشي به      ها و واگذاريِ برخي باشگاه      ورزش
 ايم. هايي خاص را شاهد بوده خواري، تباني و نقل و انتقال ميلياردها تومان پول ميان باشگاه رشوه

متاسفانه بايد بـپـذيـريـم كـه          “ بود:     در رابطه با اين معضل، چندي پيش سايت تابناك نوشته           
مافياي فوتبال در فوتبال ايران وجود دارد... در شرايطي كه اكثر مردم شريف مـا از مشـكـالت                    

هـاي    رگ  اكثر شاه   اند و به      وار به فوتبال چسبيده     اي زالوصفت اختاپوس    برند، عده   اقتصادي رنج مي  
اي است كـه مـيـان           صحبت برسر ميلياردها تومان منابع مالي     ”  عرصه [ورزش] دسترسي دارند.      

هاي حـكـومـتـي و شـمـاري از                دست شده و سود هنگفت آن به جيب دالل          به  ها دست   باشگاه
 رود. فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي مي

المللي پول و بانك جهانـي،        شده ازسوي صندوق بين     هاي اقتصادي ديكته    از زمان اجراي برنامه   
هاي وابستگان بـه       خواري  وتاز بخشِ خصوصيِ غيرمولد و رانت       عرصة ورزش نيز به ميدانِ تاخت     

ها به كساني خـاص   ها و واگذاريِ باشگاه    شده است. پيامد حضورِ دالل       ها تبديل     حكومت و آقازاده  
اي گسـتـرده بـوده         و معين، عالوه بر رواجِ اخالق و فرهنگ مغاير با روحِ ورزشكاري، فساد مالي             

جاي تكاپويِ ورزشـي و       به  -”سرداران سپاه“ها و  زير هدايت آقازاده -ها است. بسياري از باشگاه 
انـد و در         شـده       تقويت بنية ورزش كشور، به واردكنندگان خودروها و اجناس لوكس تبـديـل            

درطـول  “ بـود:        باره، ايسنا، در اوايل شهريورماه، نوشـتـه            هاي ارز و سكه دركارند. دراين        معامله
تـر     هاي قبل و همراه با ورود پول به ورزش بويژه ورزش فوتبال شبكه مافيايي ورزش فربـه      سال

 ”است. هاي ورزشي رسوخ كرده  شده و بر تمام اندام
ها ورود     هاي باشگاه   مهرماه، در گزارشي اعالم داشت كه، برخي مديرعامل         17همچنين ايسنا،   

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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خـواري در ورزش         نيروهاي امنيتي به مسئلة اختالس و رشـوه        
گويد كل فوتبال را فسـاد   كنند؛ محمد رويانيان مي    فوتبال را رد مي   

هاي   دهيم كه يكسري از افراد با مصاحبه        اجازه نمي “ است:     نگرفته  
 ”خود جو ايجاد كنند.

هـاي     ها و سـيـاسـت       عرصة ورزش كشور اكنون باحضور دالل     
روست.   هاي جدي روبه    فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي، با دشواري     

هـاي     عدم رشد كشور ما درعرصه ورزشي ارتباط مستقيم با برنامه         
هـاي ورزشـي بـه            فقيه دارد. اكنون رشته      ضدمردمي رژيم واليت  

  شـده  خوارها تبديل  هاي حكومتي و سودجويي رانت  ل  جوالنگاه دال 
هاي مختلف حكـومـت       است. فساد مالي گسترده ريشه در سياست       

 دارد!  
 

يي برايِ مقابله با آلودگـيِ        پرسند: آيا برنامه     مردم مي 
 هوا وجود دارد؟

ويژه چند شـهـر        افزايشِ ميزان آلودگيِ هوا در نقاط مختلف، به       
يي براي حال و آينـده ايـران           كننده  بزرگ كشور، به مشكلِ نگران    

 است. تبديل شده 
بنابر آمارهاي رسميِ انتشاريافته، فقط در تهران، پايتخت كشور،         

شـان را       نفر از شهروندان در اثرِ آلودگيِ هـوا جـان            52يي    هفته
ماه، در اين باره نـوشـتـه       آبان  20دهند. روزنامه اعتماد،       ازدست مي 

آلودگي هوا در پاييز و زمستان سير صعودي دارد، هـرچـه              ” بود:     
كـنـد.     تر مي   شود و وارونگي را واقعي      رويم هوا سردتر مي     پيش مي 

  ونقل و ترافيك شهرداري تهران دراين ارتباط گـفـتـه            معاون حمل 
شود و از نقطـه       است... متاسفانه آلودگيِ هوا به تهران محدود نمي          

نفـر در      52صفر مرزي تا مركز كشورمان را دربرگرفته... هرهفته            
شوند كه البته اين ميـزان در          هوا كشته مي      دليل آلودگي   تهران به 

 “رسد. اوج خود مي نيمه دوم آبان، آذر و نيمه اول دي به 
سو، با وزش بادهاي دربردارندة ريزْگـرد در             از چند سال به اين    

هـا   هاي كشور، معضلِ ريزْگردها و آلودگيِ ناشي از آن          اغلب منطقه 
خصـوص در       به  -به تهديدي جدي براي سالمت مردم ميهن ما       

هاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، كردستان، زنجان، قزوين، و          استان
هاي خوزستان و ايالم بيشتـريـن         است. استان      تبديل شده   -تهران
اند. شهر اهـواز     ها را از وزشِ ريزْگردهاي آلوده متحمل شده  آسيب

در چند ماه اخير هوايي بسيار آلوده را شاهد بوده كه به بروزِ انـواع               
اسـت.        هاي ريوي و پوستي منجر گـرديـده          ها و بيماري    مشكل

هاي حاد تنفسي در شـهـر          هاي اسيدي رواج بيماري     ريزشِ باران 
است. سازمان بهداشت جهاني، شهر اهـواز را       اهواز را موجب شده 

 ترين شهر جهان ناميد. آلوده
باوجود شدت يافتن آلودگيِ هوا در شهرهاي مختـلـف كشـور،             

بار ازسـوي      تاكنون طرحي جامع براي مقابله با اين پديدة هالكت        
است. ريـيـس       اسالمي ارايه نگرديده      صالح جمهوري   نهادهاي ذي 

دولـت  ” يي، اعالم كرد:       سازمان حفاظت محيط زيست، در مصاحبه     
اي دارد كـه وظـايـف و             درخصوص كاهش آلودگي هوا مصوبه    

البته روشـن   “  است.   ربط را مشخص كرده       هاي ذي   تكاليف دستگاه 
چرا و چگونه تا كنـون بـر         “  وظايف و تكاليف  ” نيست اجرايِ اين    

انـد و      ويژه مقابله با ريزگردها، اثري نداشته       كاهشِ آلودگيِ هوا، به   
يابد و خسارات جـانـي و مـالـي               ماه آلودگي هوا شدت مي      به  ماه

 آورد. بار مي ناپذيري به جبران
ماه، همچنين از قولِ مـعـاون عـمـران             آبان  20روزنامه اعتماد،   

ربـط     هاي ذي   دستگاه“  اجراي وظايف” استانداري تهران پيرامون   
وظايفي درسطـح مـلـي       ” درخصوص كاهش آلودگيِ هوا، نوشت:       

بود اما اقدامات خـاصـي صـورت           ها گذاشته شده      برعهده دستگاه 
 “است.  نگرفته
هـاي     توان معيار مناسبي براي سنجش برنامه       اين ترتيب، مي    به

قضاوت نشست؛ نتيجة آنچـه       دست آورد و دربارة آن به       حكومت به 
مسئوالن ريزودرشت حكومتي درخصوص آلودگي هوا و نـحـوة            

كنند، عبارت است از: اينكه تاكنـون هـيـچ              مقابله با آن اعالم مي    
يي مدون، علمي، و جامع كـه         اقدامي صورت نگرفته است و برنامه     

 آن اختصاص يابد، وجود ندارد.  اعتبارهايي معين به

باري براي سالمت جامعه، اقـتـصـاد مـلـي، و                العاده زيان   آلودگيِ هوا اثرهاي فوق    ادامه  تأملي بر رويدادهاي ايران ...
روي، تدوينِ طـرحـي مـلـي        طورِكلي، حال و آينده ميهن ما دربرداشته و دارد. ازاين       به

عبارتند از: حفاظت از محيط زيست و         براي مقابله با آلودگيِ هوا و حلِ اين معضل كه           
ويژه اروميه، هامون، پـريشـان، و        ها (به  منظورِ نجات درياچه يي عملي به   اجراي برنامه 

خواران و سودجـويـان       هاي كشور، مقابله با زمين      ها و مرتع    بختگان)، حفاظت از جنگل    
هاي شدت بخشيدن به آلودگيِ هـوا هسـتـنـد،               زيست از عامل      كه با تخريب محيط   

خصـوص    هاي صنعتي به    محيطي در فعاليت    المللي زيست   كاربستنِ استانداردهاي بين    به
هاي صنعتي تهران، تبريز، اصفهان، اهواز، اراك، و مشهد، اجـراي طـرحـي                 در منطقه 

هـاي مـعـتـبـرِ          ويژه پيگيريِ نقش تركيه در مجمع       به  -جدي براي مقابله با ريزْگردها    
دليل منحرف كردنِ مسيرِ رودهاي دجله و فرات كه           المللي در پيدايشِ ريزْگردها به      بين

هاي شن و ريزْگرد به جـانـبِ           به پديدة خشكسالي در منطقه، و درنتيجه، وزشِ توفان        
هايي ازاين دست، از اهميتي اساسي برخوردارند. رژيـم            است، و مسئله      ايران منجر شده    

گونه برنامه مدون و مشخصي براي مقابله با آلودگيِ هوا نه داشته و نه               فقيه هيچ   واليت
 دارد! 

 
 سياست جديد صادرات گاز چيست؟

همزمان با تدارك برگزاريِ كنفرانـس مـعـرفـي قـراردادهـاي جـديـد نـفـتـي                        
كرد     المللي و بازرگاني وزير نفت اعالم       اسالمي در شهر لندن، معاون امور بين        جمهوري

است. خبـرگـزاري         كه، سياست جديد ايران براي صادرات گاز تدوين و اجرايي گرديده          
تريـن   المللي وزارت نفت در تشريح مهم معاون امور بين  ” داد:       ماه، گزارش   آبان  15مهر،  

اكنون اولين اقدام در دست اجـرا، بـازنـگـريِ        ماموريت... صنعت نفت كشور گفت، هم  
قراردادهاي نفتي كشور توسط يك كارگروه ويژه و تخصصي است. در كـنـار اصـالح         

هاي بزرگ نفت و گاز خارجي براي مشـاركـت در              قراردادهاي نفتي، مذاكره با شركت    
هـاي     طرح توسعه ميادين نفت و گاز هم در دستور كار قرار دارد. همچنين سـيـاسـت                 

اسـت... بـراي              جديدي براي امضاء قراردادهاي صادرات و فروش گاز اتخاذ شـده           
كشورهاي متقاضي معموال درسطح اول تمامي مفاد قراردادي و فروش            صادرات گاز به    

ها و در مراحل اجرايي فعاليت و          شود... پس از توافق دولت         گاز بين دو دولت انجام مي     
 “شود. هاي دو كشور انجام مي مذاكرات بين شركت

لزومِ تـوافـق    ” هاي ارشد وزارت نفت از سياست جديد صادرات گاز و             كه مقام   درحالي
گـيـريِ      هاي همگاني از اوج       گفتند، رسانه   سخن مي “  ها براي فروش گاز     ميان دولت 

هايي انتشار دادند. خبرگزاري مهر،          اختالف ايران و تركيه برسر نرخِ فروش گاز گزارش        
كـرد،        تركيه از گاز ايران شكايت كرد. معاون وزير نفت اعـالم    ” ماه، نوشت:  آبان 17

است، [ازجـملـه]       ادعاي گازي را نسبت به ايران مطرح كرده           12درحال حاضر تركيه    
نبودن روند صادرات و قيمت گاز صادراتي... عضو هيات مديره شركت ملي گاز                  مطمئن

[معاون وزيرنفت]... توضيح داد، بندي در قرارداد فروش گاز به تركيه وجود دارد كـه                      
اي صادرات گاز تغييـري       هاي منطقه   توانند اگر قيمت    مطابق با اين بند هر دو طرف مي       
پس از گذشت چندي [از شكايت تـركـيـه]،             “  باشند.   كند، درباره بهاي گاز ادعا داشته       

خبرهايي از مذاكرات جديد گازي ميان ايران و تركيه منتشر شد. خبـرهـا حـاكـي از                  
فقيه براي كاهش بهايِ گاز صادراتي به تركيه بـراسـاسِ جـلـب                 رضايت رژيم واليت  

 اي است. هاي منطقه حمايت اين كشور در مسايل و تحول
ماه، خاطرنشان ساخت كه، مديران شركت ملي گاز ايران و    آبان 19خبرگزاري مهر،   

بوتاش تركيه دور جديد مذاكرات براي تدوام قرارداد صادرات گاز ايران به تـركـيـه را                 
انجام دادند. آنچه از محتواي اين مذاكرات انتشار يافته، از كاهشِ قيمت گاز صادراتـي                

كه ايـران ريـاسـت       -گرفته در اوپك گازي هاي صورت  ايران به تركيه برخالف توافق    
فقيه گـاز را       عبارت ديگر، رژيم واليت كند. به   حكايت مي   -را برعهده دارد      اي آن   دوره

كند. برخي كشورهاي صادركنندة گـاز،      تر از نرخِ جهاني به تركيه صادر مي     بسيار ارزان 
زيانِ صادركنندگان جهانـي گـاز اسـت         نظير روسيه و عمان، به اين اقدام رژيم كه به     

 اند. اعتراض كرده
است كه در قيمت فروشِ گاز به تركيه تغيـيـر             معاون وزير نفت ايران رسماً پذيرفته       

بـاشـد.      در سطح بااليي ادامه داشته      “  روابط سياسي ايران و تركيه    ” شده است تا      داده  
چندي پيش، جودت ييلماز، وزير توسعه دولت اردوغان، در جمعِ خبرنگـاران، ضـمـنِ                

اي با مقامات تهران براي كاهشِ        تهديد ايران، باصراحت گفته بود كه، مذاكرات فشرده       
تركيه خواستار كـاهـش بـهـاي         ” بود:   قيمت گاز صادراتي جريان دارد. او تاكيد كرده     

 “قيمت گاز است.
گيرد كه با اجرايِ برنامة هـدفـمـنـديِ      فروشِ گازِ ارزان به آنكارا درحالي صورت مي   

ها، قيمت گاز مصرفيِ داخلِ كشور در زمستان افزايش يافته است و مردم مـا بـا          يارانه
اند. رژيم واليت فقيه بهايِ گاز را بـراي            هاي سنگين گاز، آب، و برق مواجه شده         قبض

هاي كشور افزايش داده، و درهمان حال، بهـايِ گـاز بـه                 ها و كارخانه    مردم و كارگاه  
است. فروش و صادرات ارزانِ         تركيه را كاهش داده و گازِ ارزان روانه اين كشور كرده            

گاز به تركيه با منافع و مصالحِ ملي در مغايرت قراردارد و جز چوبِ حراج بر ثروت ملي                  
 زدن نام ديگري ندارد!
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منظور پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي و كاهش فشارهـاي           
كنوني “  نظام سياسي ”بين المللي، و در نتيجه تأمين بقاي حيات         

ه                 اند.  ــ يلي ب تما ن  ري . كوچكت . . جاعي  ت ر ن ا سرا م و  رژي فقيه  ولي 
، 923، شمـاره    “ نامه مردم” به نقل از (   “ ندارند...   “  مردم ساالري ديني  ” تحقق  

 ).1392خرداد ماه  26
واقعيت نيز هم در زمينه سمت گيري سياست هاي اساسـي دولـت              
كارگزار در عرصه اقتصادي و هم در عرصه تغيير سياست خارجي جـز              

 اين نبوده است.  
تمامي اظهار نظرهاي حسن روحاني و برنـامـه نـظـريـه پـردازان                  

روز گذشته در عمدتاً ترين عرصه ها تـنـهـا            100اقتصادي دولت او در     
صورت گرفته است و نه تنها نشـانـي از چـرخـش         “ ذكر مصيبت ها” 

سياست به سمت تحقق خواست هاي مردم و زحمتكشان ندارد، بلـكـه             
در عمده ترين خطوط ادامه همان سياست هاي مخربي است كه ميهن            
ما را به وضعيت فاجعه بار كنوني كشانده است. واقعيـتـي كـه آقـاي                   
روحاني و ديگران به آن اشاره نكرده و نخواهند كرد اين كه وضعـيـت               

اي است كه از   “  كالن اقتصادي” فاجعه بار كنوني نتيجه سياست هاي    
سوي دفتر خامنه اي و مشاوران او به دولت هاي قبلي ديكته شده و تا               

 نظام سياسي كنوني پابرجاست همين سياست ها ادامه خواهد يافت. 
درباره توافق هسته اي همان طور كه درباال اشاره كرديم، يـكـي از               
عمده ترين هدف هاي مهندسي انتخابات و روي كـار آوردن دولـت               

حل و فصل بحران و تنش با آمريكا و كشورهاي غربـي و              “  ميانه رو ” 
 تخفيف و در انتها پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي بود. 

ما در سال هاي گذشته بارها ضمن اشاره به سياست هاي نابخردانـه             
سران رژيم درباره ايجاد تنش و دادن بهانه به امپرياليسم آمـريـكـا و                
كشورهاي غربي براي زير فشار قرار دادن ميهن ما اتـخـاذ چـنـيـن                  
سياست هايي را، كه با تأييد كامل ولي فقيه رژيم، از سـوي دولـت                  
احمدي نژاد دنبال مي شد، فاجعه بار و برخالف مصالح ملي ميهن مـا               
ارزيابي كرديم. حوادث هفته هاي اخير و عقب نشيني سران رژيـم از                
اين سياست هاي فاجعه بار كه مردم ما نه تنها نقشي در اتـخـاذ آن              
نداشتند بلكه قوياً با آن مخالف بودند، بارديگر شيوه عملـكـرد نـظـام                
سياسي كنوني كشور و ماهيت عميقاً استبدادي و ضدمردمي آن را بـه              
نمايش گذاشت. امروز چه كسي بايد پاسخ ضربات جدي را كه مردم ما              
از اين سياست ها ديده اند را بدهد؟ محروميت و فشار هاي كمرشكـن              
اقتصادي و زندگي ده ها ميليون ايراني زير خط فقر، ورشـكـسـتـگـي                
بخش عمده اي از واحد هاي توليدي كشور، بيكاري مزمن، تورم لجام            
گسيخته، همه نتيجه همان سياست هاي كالني است كه از سوي ولي            

 فقيه رژيم بر ميهن ما تحميل شده و مي شود.
تصور اينكه دولت حسن روحاني بدون اجازه و تأييد ولي فقيه رژيـم             
دست به چنين اقدامي زده و با آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايـي بـه                
توافق رسيده است، توهم خطرناكي بيش نيست. اسنادي كه در هميـن             
روزهاي اخير منتشر شده اند به روشني افشاء مي كنند كـه در واقـع                 
تماس هاي پنهاني سران رژيم براي حل مشكـالت بـا آمـريـكـا و                   
كشورهاي غربي در ماه هاي انتهايي دولت احمدي نژاد و حتي پيش از             

 روي كار آمدن دولت روحاني آغاز شدند. 
از “  سازش قـهـرمـانـانـه      ” و سپس   “  نرمش قهرمانانه ” صدور فرمان   

سوي دفتر ولي فقيه رژيم توافق كنوني را ممكن كرد و از هـمـيـن                   
روست كه حسن روحاني در اولين عكس العمل رسمي ضمـن ارسـال              

هـاي     درنخستين ماه ” فقيه از جمله اشاره كرد كه:          نامة تبريكي به ولي   
شروع كار دولت تدبير و اميد، فرزندان انقالبي شـمـا تـوانسـتـنـد در             

اي    هاي هسته   مذاكراتي دشوار و پيچيده، حقانيت ملت ايران در فعاليت        
برنـد    اي پيش   گونه  المللي اثبات كنند و گام نخست را به         را درصحنه بين  
هاي جهـانـي    سازي... مورد اذعان قدرت    اي و حق غني  كه حقوق هسته  

هاي                 بيقرارگيرد...      مود ن ه شك اين موفقيت حاصل عنايات حق و ر
 ...“رهبري عاليقدر نظام

امـروز،     شدة[رياست جمهموري] تـا بـه          از زمان انتخابات مهندسي     
هاي اجتمـاعـي، سـيـاسـي،         فقيه در قبال خواست سياست رژيم واليت  

شده و منـطـقـي        اقتصادي، و فرهنگيِ مردم  ميهن ما، موضعي حساب        
ترين آماجِ سـرانِ       ترين، و جدي    ترين، اصلي   است. مهم      مشخص داشته 

امنيتي مرتبط با آن نظيـر        -و نهادهاي نظامي    -فقيه  ويژه ولي   به  -رژيم

گيريِ جنبشِ اعتراضي اجتماعي و بـازسـازيِ            سپاه پاسداران، جلوگيري از شكل     ادامه  ماهيت رژيم واليت فقيه ...
هاي، جنبش، يعني جنبشِ زنان، كارگري، جـوانـان و              هاي گردان   توان و امكان  

 دانشجويان، بوده است. 
اينكه تمركزش را برحل و فصـل           با توجه به      -سياست رژيم در مرحلة كنوني    

اي با آمريكا و اتحاديه اروپا قرارداده و هدف فوري آن بازسـازيِ    هاي هسته   مسئله
هاي جنبشِ مردمـي و رونـد           مهندسيِ خواست   -روابط و مناسبات با غرب است     

اين معنا كه، تمام تالشِ حاكمـيـت هـدايـت، كـنـتـرل،               طلبي است، به      اصالح
هاي موجود است. اين واقعيـت         هاي اجتماعي و اعتراض     اثرگذاري، و مهارِ جنبش   

 -هاي كـارگـري     ربط رژيم در خصوص جنبش      توان در برخورد نهادهاي ذي      را مي 
 طورِآشكار ديد و تشخيص داد. سنديكايي، زنان، و دانشجويان به

پذيرفتنيِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي،       در هزارمين روزِ حصرِ غيرقانوني و نا      
هايي از     طلب و طيف    و مهدي كروبي، شاهد آن بوديم كه برخي نيروهاي اصالح         

هـاي     اين سياست رژيم، بار ديگر جريـان      نيروهاي ملي و مذهبي، بدونِ توجه به        
سـطـحِ   “  پـايـيـن نـگـهـداشـتـنِ          ” و   “  آرامـش ” سياسي و جنبشِ مردمي را به       

خصوص حلِ مسئلـة فـوري         هاي موجود به    شان در زمينة حلِ مسئله      هاي  خواست
كردند. كانون مركزيِ سياست ايـن         آزاديِ زندانيان سياسي و رفعِ حصر دعوت مي       

ها از دولت حسن روحاني و اميد        ها و مطالبه    دسته از نيروها، درخواست حلِ معضل     
هـايـي از        ساختنِ بخش هايي مانند جناح رفسنجاني براي برآورده  بستن به جناح 

كوشد دولـت      ها ازجمله رفعِ حصر است. براي نمونه، به ديدگاهي كه مي             خواست
توان اشـاره كـرد.        طلب مطرح كند، مي     وزنِ دولتي اصالح    روحاني را معادل و هم    

ها و حركت در چـارچـوب خـطـوط          نگهداشتنِ سطح خواست    اين ديدگاه، پايين    
 25فقيه درصحنه سياسي را خواستار است. روزنامه اعتماد،            شدة نظام و ولي     ترسيم
پور را منتشر ساخت كه در آن او دربارة فضايِ            وگويي با جالئي    ماه، متن گفت    آبان

بـود كـه        طلبـان ايـن         آفريني اصالح   ترين نقش   مهم” گويد:     سياسي كشور مي  
كانديداي مورد نظرشان از سوي اكثريت مردم راي آورد... بخش قابل توجهي از                 

طلبان هستند... كارنامه روحاني (دولت) كه كانديـداي               دولتمردان نيروهاي اصالح  
طلبان است در دو مقوله فوق (رفع خطرهاي امنيتي خـارجـي    مورد حمايت اصالح 

اي و ديگري هم مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم) بسيار مثبت              در بحث هسته  
ها كه دولت شعارهايش را فراموش كرده بـرنـامـه       و قابل دفاع است... اين حرف      

است بايد با آرامـش اهـداف           گرفته      است كه در پيش     تندروها است... راه همين        
كرد كه بـا شـعـارِ          اي اشاره گيري همچنين بايد به موضع  “  اوليه را پيگيري كند.    

كند از حضورِ مردم در صحنـه         صراحت توصيه مي    ، به “ بايد به دولت اعتماد كنيم    ” 
 14دهد. پايگاه خـبـري امـروز،                جلوگيري شود تا دولت كارهاي خود را انجام       

مابايد به دولت روحاني اعتماد كنيم... مردم هم بـايـد      ” ماه، در مطلبي نوشت:     آبان
 “تر نگاه كنند. بينانه تر و واقع به مطالباتشان منطقي

كـنـد، در      خود را پنهان مي“  افراطيون” هايي كه پشت خطرِ        گيري  چنين موضع 
نـمـايـش       گاه اجتماعي جنبش را بـه       واقع هراسِ از نيرويِ مردم و بازسازيِ تكيه       

اش و در رأسِ هـمـه             گذارد. همان گونه كه براي رژيم و نهادهاي امنيتي           مي
اش جلوگيري از احيا و بازسازيِ بدنة اجتماعيِ جنبش اولويت قـلـمـداد                 فقيه  ولي
هـاي واقـعـي و          خواه و جريان    هاي مترقي، آزادي    گردد، براي نيروها و حزب      مي

سمت بـازسـازيِ       شده به     ريزي  طلب، حركت آگاهانه، منظم و برنامه       مقاومِ اصالح 
هـاي سـيـاسـي كشـور             ها در صحنه و معادله      بدنة جنبش و تقويت نقشِ توده     

 يي اساسي است.  وظيفه
آن       گفت و به      هاي مردم سخن    توان از دست يافتن به خواست       تنها زماني مي  

باشد و در مقامِ عاملِ       اميد داشت كه نيرويِ مردم در صحنه سياسي حضور داشته           
هاي هر مرحله از مـبـارزه قـرار            مهم و تاثيرگذار، وثيقه و پشتوانة تحققِ خواست       

گيرد. نگاهي به تجربة ميهن ما و ديگر كشورهاي جهان اين نكـتـه را ثـابـت                     
هـايِ واقـعـي         اي و جنبشِ اجتماعي، خواست      كند كه، هرگز بدونِ فشار توده       مي

در چارچوبِ تنگ مـنـافـع       -و در بهترين حالت -اند  خود نگرفته   صورت تحقق به  
 اند.   بند، محدود، و سترون درآمده شكلي نيم به“ هاي ناراضي بااليي”طبقاتيِ 

درنگ هر مرحله و متناسـب        هاي بي   راهكار مبارزاتي در اين مسير بنا به وظيفه       
هايِ فوري ازجمله آزاديِ      روي، اگر بپذيريم كه خواست      شود؛ ازاين   با آن تعيين مي   
سـود بـهـبـود          عقيدتي، رفعِ حصر، و گام عملي و ملموس بـه   -زندانيان سياسي 

هاي محروم جامعه در دستوركار بدنة اجتماعيِ جنبش قـرار دارد و                معيشت توده 
شود، راهكارِ متناسب با آن يعني حركت سنجيده و هوشيارانه            اولويت آن تلقي مي   

بايد راهكاري موثـر   گاه اجتماعي جنبش مردمي را مي  به سمت احيايِ بدنه و تكيه     
گـر، و       ها، گزيدنِ شعارهاي بسيج     دهيِ اعتراض   بينانه ارزيابي كرد. سازمان      و واقع 
آزادي،       هايِ مردم و نـيـل بـه          تر، اتحادعمل براي دست يافتن به خواست        مهم

رويِ ايـن مـرحـلـة            عدالت اجتماعي و تضمينِ حق حاكميت ملي، وظيفة پيشِ      
 حساس و دشوار بوده و هست!
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 حزب توده ايران در:
 يكم و كنفرانس ماركسيسمِ قرن بيست

 انگلستان]-آبان ماه، لندن12تا  11[

ها در مـجـاورت آن،          هاي گردهمائي   كتابخانة يادبود ماركس، و سالن    
ويكم بود. ايـن      در لندنِ، ميزبان كنفرانس ساالنه ماركسيسمِ قرن بيست 

ريزيِ حزب كمونيست انگلستان سازمـان        كنفرانس كه با تدارك و برنامه     
هاي برجسته و مطرح جـنـبـش          شود، هر ساله با دعوت از چهره        داده مي 

كارگري و سنديكائي، رهبران سياسي چپ و راديكال انگلستـان، ونـيـز         
شركت و سخنراني در آن، بـه          هاي كمونيست جهان به     اعضايي از حزب  

زيستـي،   هاي اقتصادي، محيط اي در زمينة مسئله    هاي جدي   صحنه بحث 
شود. عالقمنداني از سراسر انگلسـتـان،         ايدئولوژيك، و سياسي تبديل مي    

هاي   ايرلند، آلمان، و بلژيك در كنفرانس شركت داشتند. نمايندگان حزب          
كمونيست اياالت متحده، آفريقاي جنوبي، مردم فلسطين، آكل قـبـرس،           
سودان، و حزب توده ايران، براي سخنراني در كنفرانس دعـوت شـده               

 بودند. 
   برانگيزي است. كتـابـخـانـه       محلِ برگزاري كنفرانس ابداع توجه   خود
داري از بسياري آثـار مـاركسـيـسـتـي و                بود ماركس كه مركز نگاه      ياد

 200سوسياليسم علمي است، در ساختماني مستقر است كه بـيـش از               
هاي كارگري و مترقي از آن استفـاده          سال براي فعاليت نهادها و سازمان     

، كه والديميرايليچ لـنـيـن در         1903-1902هاي    شده است. در سال      مي
را در دفـتـر         جرقه]  [“ ايسكرا” شماره از نشرية      17لندن اقامت داشت،    

هاي اخيـر بـه      كارش در اين ساختمان منتشر كرد. اين كتابخانه در دهه   
مركز نگهداري از آثار ماركسيستي و اسناد جنبش كمونيسـتـي جـهـان              

 تبديل شده است
زمـان دربـارة        هاي بحث هـم     هاي كنفرانس به شكل كالس      نشست

شوند.  هاي همگاني سازمان داده مي   چندين مطلب روز و در قالب نشست      
همراه نماينده حـزب مـردم          نماينده كميته مركزي حزب توده ايران به      

در نخستـيـن نشـسـت آغـاز كـار               -“ قصوب قدبان” رفيق    -فلسطين
، “ مبارزه با خطرِ جنگ و برايِ صلح در خاورميانـه         ” كنفرانس با مضمون:     

مان با تحليلِ شرايط سياسي حـاكـم بـر             سخنراني كردند. نماينده حزب    
              خاورميانه و تشريح موازنه نامساعد نيروها در منطقه، به ادامة هدفـمـنـد

از سوي اياالت متحده و متحدان آن در     “  خاورميانه نوين ” اجراي طرح   
هاي مرتجع حاشيه خليج فـارس         اتحاديه اروپا، تركيه، اسرائيل، و دولت     
توجه ويـژه كـرد.      “  اسالم سياسي ” اشاره كرد و بر نقشِ منفيِ نيروهاي        

مـان، بـه        هاي مشخص در مـيـهـن          رفيق حزبي آنگاه بر پاية تحول     
غايت ارتجاعي رژيم واليت فقيه در    هاي برآمده از عملكردهاي به    نتيجه

،   57هاي انقالب بهمن      ناكامي كشاندنِ هدف    از جمله به    -طول سه دهه  
هاي ملي، طبيعي، و انسـانـي           نابودي سوق دادنِ سرمايه     و همچنين به  

مان در راه      پرداخت. او در ادامه سخنانش، به مبارزه مردم ميهن   -كشور
هـاي     صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي و  تاثيرِ آن بر مبارزه خـلـق         

هـاي     ها و اليـه       ها تن از طبقه     خاورميانه اشاره كرد، و  شركت ميليون      
مختلف اجتماعي با خواست آزادي، دموكراسي، و حقوق اجتـمـاعـي در              

را    1388جريان خيزش مردم در رويارويي با كودتاي انتخاباتي سـال             
اي از اين مبارزه دانست. نماينده حزب در بـخـش نـهـايـي                   نمونة ويژه 

گرايانه و غيرعقـالنـيِ رژيـم          هاي واپس   سخنانش به پيامدهاي سياست   
هايـي هـمـچـون         ويژه در عرصة ديپلوماسي پرداخت و تحميل هزينه         به

هاي اخير بر گُردة زحـمـتـكـشـان         هاي اقتصادي همه جانبه سال      تحريم
شـدة     بار دانست. او آنگاه به مسئله انتخابات مهندسي          مان را فاجعه    ميهن

ماه سال جاري، شرايط پيروزيِ حسن روحاني،        رياست جمهوري در خرداد   
رژيم پرداخت و نسبت بـه        “ نرمشِ قهرمانانه ” و محتوايِ واقعيِ سياست     

هـاي     بهاي مصـالـحـه       منظورِ نجات رژيم فقاهتي به      هايي كه به    گراش
مان جواز    زيانِ مصالح عاليه مردم ميهن      سياسي به   -استراتژيك اقتصادي 

 كنند، اعالم نگراني كرد. صادر مي
گوني ماننـد: آيـنـدة          هاي گونه   در طول اين كنفرانس دو روزه، مسئله      

نفع مردم در آفريـقـا و          هاي پردامنه در چين، مبارزه براي تغيير به         تحول

يي متحد از نيروها بـراي مـبـارزه بـا                هاي جبهه   نقشِ نيروهاي چپ، مشخصه   
كاران در انگلستان، تاريخ جنبش چپ، رابطة هـنـر و مـبـارزه بـراي                      محافظه

 بحث گذاشته شدند.    سوسياليسم، به
گيريِ چپ در ارتباط با عضويت انگلستان در اتحاديه اروپا            مباحثه دربارة موضع  

ونـقـل و       ، دبيركل محبوب و ماركسيست سنديكاي كارگران حمل       “ باب كرو ” را  
رو    كنندگان در كنفرانـس روبـه        كه با تشويقِ پرشورِ شركت      آهن اروپا، درحالي    راه
ترين تضاد، تضاد مـيـان كـار و              اساسي” كه    شد، با پيش كشيدن اين نكته         مي

هايي از جنبش سنديكايي كه سـعـي          ، آغاز كرد. باب كرو از بخش       “ سرمايه است 
هيچ قانوني براي باال برنِ سـطـحِ زنـدگـي             “ اتحاديه اروپا “دارند با وجود اينكه     

كارگران و بهبود آن تدوين و تصويب نكرده، شعارهاي توخالي و غيرواقـعـي در                
دهند، انتقاد كـرد.      اي سر مي    مورد توانِ بالقوة اتحاديه اروپا به ارائة اصالحات پايه        

فعالِ سنديكايي و پژوهشگر در       -“ ليندا كاوچر ” سخنران بعدي اين نشست خانم      
بود كـه بـه رابـطـه بـيـن               -الملليِ اتحاديه اروپا    زمينة قراردادهاي تجاري بين   

كار حاكم در انگلستان و اتحاديـه اروپـا پـرداخـت. او                   دستوركار دولت محافظه  
اي كه از سوي اتحاديه اروپا متوجه سيستم بهداشت ملي اسـت              تهديدهاي جدي 

سياست دولت كنوني در بخشِ بهـداشـت و سـالمـت و                ” فاش كرد، و گفت:      
نامة تجـارت    رسيدگي به قشرهاي ضعيف طوري طراحي شده است كه با موافقت          

رابرت گريفيث، دبيركـل    “  خوان باشد.    آزاد ميان اياالت متحده و اتحاديه اروپا هم       
حزب كمونيست انگلستان، كه اداره كنندة اين نشست بود، جنبش كـارگـري را               
فراخواند تا موضع ضديت با اتحاديه اروپا را مورد تاكيد مجدد قرار دهد، و گفـت:                

درصد از كارفرمايان انگلستان در بخشِ        84تازگي نشان داد كه       اي به   نظرسنجي” 
مالي طرفدار اتحاديه اروپا هستند. اتحاديه اروپا منافع كارگران در بريتانيا، اسپانيا،             

جاها را نمايندگي نمي كند، بلكه طرفدار و حامي منـافـع       فرانسه، ايرلند، و جز اين    
 “ها در شهر لندن است. هاي بزرگ و طبقه بانكداران، صاحبان صنايع، و بنگاه

المللـي كـنـفـرانـس كـه             درخواست رهبريِ حزب برادر، رياست جلسه بين        به
نمايندگان برجستة حزب كمونيست انگلستان، آكل قبرس، حزب مردم فلسطيـن،    

كردند، به نماينده حزب توده ايران        و حزب كمونيست سودان در آن سخنراني مي       
هـاي    واگذار شده بود. نماينده  حزب توده ايران در سخنان آغازين گشايش بحث             

كنندگان كنفرانس در آن حضور داشتند، به اهميت حياتي           اجالس كه همه شركت   
ها براي صلح و تـرقـي         ها در مبارزه خلق     المللي و نقش كمونيست     همبستگي بين 

اشاره كرد و بر ضرورت حياتي اين امر مهم تأكيد ورزيد. او در بخشي ديـگـر از                    
سخنانش به اين نكته كه امسال با چندين سالگرد، از جمله شصتمين سـالـگـرد                

امين سالگرد حملة     سيمرداد، چهلمين سالگرد كودتاي شيلي،        28كودتاي ننگين   
و پنجمين سالگرد فاجعه ملي مصادف بوده         و بيست كارانه به حزب توده ايران،        تبه

المللي با قربانيانِ تجاوز از سـوي           است، اشاره كرد و بر ضرورت همبستگيِ بين       
 ها و نيروهاي ارتجاعي تاكيد كرد. امپرياليست

، رهبر سنديكايي انـگـلـسـتـان،         “ آلكس گوردون ” در نشست پايانيِ كنفرانس،     
، عضو هيئت   “ ليز پين ” ، از حزب كمونيست آمريكا، رفيق       “ اروين ماركويت ” رفيق  

، از   “ آن فيلد” سياسي حزب كمونيست بريتانيا و از گردانندگان كنفرانس، و رفيق           
هاي كنفرانس در ارتـبـاط بـا             رهبران جنبش سنديكايي انگليس، بر پايه بحث      

موضوعيت مبارزه براي سوسياليسم و نقشِ حزب كمونيست در جامعه، سخنراني            
كنـنـدگـان، بـا         وسيلة شركت   كردند. كنفرانس با همسراييِ سرود انترناسيونال به       

 پايان رسيد.  موفقيت به
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سـوي     حال كشور مـا را بـه          رفسنجاني  تا به    “ دولت سازندگي ” قوس از برهه    
داستان و آمر و مـأمـور      دهند، هم سوق مي ”نظارت  بازارِ بي “اقتصادي بر محورِ    

اذن و رضايت ولي فـقـيـه           توانسته بي   طور كه دولت روحاني نمي      اند. همين    بوده
وجود داشته باشد، در واقع حكومت واليت نيز مديون و محتاِج دولت تدبـيـر و                 

وسيلة روحانـي در       به“  رهبري“اعتدال است. بنابراين، از زير ضربه خارج كردن          
ها وجود دارد و خـواهـد         اين مصاحبة تلويزيوني، حركتي است كه در همة عرصه        

دارومريز بدان ملـتـزم    صورتي كج داشت، و هر نيرويِ هوادار دولت روحاني نيز به     
هاي اپوزيسيـون بسـاط        اكنون برخي چهره    بوده است و خواهد شد. اينكه از هم        

اند، از برخورد عقَـاليـيِ        هاي رژيم را گسترده     هاي تشكرآميز از مقام     نگارشِ نامه 
ها سكوت مـعـنـاداري        اي در تحول    دهند، و دربارة نقشِ خامنه        سخن درمي  “ آقا” 

 كنند، را بايد در اين ارتباط ديد. پيشه مي
تري كه روحاني بـا وارد آوردنِ شـوك            تر و هدف عمده . نكته بسيار مهم2

مناسبت صدمين روز تشكيل دولتش دنبال كرد،  اش به آماري در برنامه تلويزيوني
هاي اقتصاديِ دولت يازدهم در        منظورِ اجراي  طرح     زمينه به   به آماده كردنِ پيش   

شود كه بنابر گفتة خود روحاني بخـشِ كـمـي امسـال ولـي                    آينده مربوط مي  
گردند. اگر در اين نمايش تلويزيونـي     طورِوسيع و كامل از سال آينده شروع مي         به

هـايـش بـگـذريـم، و           گويي“  متشكريم” هاي آقاي روحاني با مردم و         از تعارف 
هايش در اينكه چه كسي مقصرِ وضع بحرانـيِ اقـتـصـادي                طور استدالل   همين

كناري بگذاريـم، حسـن روحـانـي در وارد آوردنِ                  كشور است يا نيست را به     
 ”يـي    آماري و افشايِ آمارهايي كه تا آن لحظه از جمله  اسرار محرمانه              “ شوك

خواست بـرسـانـد. ايـن           نزد سران رژيم واليي بوده است، پيام مشخصي را مي         
مـلـت ايـران      “گـويـد:         درآمد شروع كارزارِ وسيعي است كه مـي         برنامه  پيش  

درمانـيِ  “ شوك” دارويِ نجات آن هم ادامة همان         و نوش  “ ورشكسته شده است  
هايي است كه از دو دهه گذشته تا          اقتصاديِ دردآورِ قبلي است. اين همان برنامه       

تدبير بوده  نژاد در اجرايِ آن بي زعمِ روحاني دولت احمدي حال ادامه داشته و به به
و بـا حـمـايـت رهـبـرِ مـعـظـم                   “ دولت تدبيـر  “وسيلة    است، كه اين بار به    

آميز اجرا خواهد شد. اينكه چرا آقاي روحاني در ايـن مصـاحـبـة                   طورِموفقيت  به
ريزيِ مدون براي ايجاد اشتغال و توسعه         يي حتي كلي به برنامه      تلويزيوني  اشاره  

و رشد نكرد، به دو دليل است: نخست اينكه، دولت معتقد به نقشِ محوريِ بازار                
تواند برنامة توسعه و رشد تدوين كند، زيرا در اين چارچوب  مسئلة بسـيـار                   نمي

گذاريِ كالنِ ملـي       و سرمايه  “ هاي توليد   تخصيصِ عامل ” ريزيِ    مهم يعني برنامه  
هاي خصـوصـيِ      عهده نيروهاي بازار، يعني درجة سوداگريِ سرمايه        براي رشد به  

كالن خواهد بود؛ دوم آنكه، نقشِ دولت يازدهم و فعاليت آن، مانند هـر دولـت                 
ديگرِ قرارداشته در چارچوبِ اقتصاديِ مبتني بر بازار، به اعمالِ شوك و جراحـي              

هاي كار و زحمت معطوف خـواهـد          هاي بسيار دردآور براي قشرها و طبقه        كردن
وسيلة ابزارِ قانوني و سركوب اجرا بايد گردد.  روشن است كـه               بود كه آن هم به    

داري است، و دلـيـل اسـاسـيِ وجـود                زيرپايه كشور ما بر اساس نظم سرمايه      
ها نيز به اقتصاد سياسيِ برآمده از اين زيـرپـايـه               ها، تضادها، و بحران     عدالتي  بي

هاي اقتصاديِ نولـيـبـرال ايـن           شود كه با اجرايِ تعديل      داري مربوط مي    سرمايه
يابند. ارقامي كه روحاني در شـوك            ها شدت مي    ها، تضادها، و بحران     عدالتي  بي

صـورت    طورِدقيق برآمده از نظامي است كه هميشه به         دهد به   اش ارائه مي    آماري
همراه داشته اسـت. آيـا           اي  بحران  و افت سطح زندگي زحمتكشان را به            دوره

دانند كه چگونه همين الگويي كـه آنـان             اش نمي   آقاي روحاني و تيم اقتصادي    
به بـعـد، ركـود،         2008كنند از  چون نوش دارويي براي نجات ايران تجويز مي     

داريِ   هاي سرمايه   داري را در كشور     سابقة ادامه   بحرانِ رياضت كشي، و ويرانيِ بي     
پيشرفته موجب شده است؟ نيروهاي راست اقتصادي هميشه و در همه جـا از                

داري    آفرينِ سرمايه   ها و پيامدهاي اقتصاديِ ناشي از نظام بحران         همان شكست 
هـا     هاي شديدترِ اقتصادي يعني تعديـل       براي توجيه وارد شدن به مرحله جراحي      

و ترساندنِ مردم متكـي      “ شوك آماري “اند. اين رويه به استفاده از          استفاده كرده 
ميالدي در    1980جامانده از دولت تاچر است كه در دهة           بوده است، و ميراث به    

كار برد و تـبـلـورِ         منظورِ خصوصي سازيِ وسيع به      هاي اقتصادي به    توجيه تعديل 
شـده اسـت. شـوك آمـاري             اي از درون تهي نهايي آن هم اكنون اقتصاد ملي   

بـركـت تـبـديـِل دولـت              روحاني نيز اقتباس از همين فرمول است.  فعالً بـه           
وگـوهـاي      نژاد به كيسة بوكسِ روحاني  و بر زمينة نتيجه  ظاهري گفت            احمدي
سـر     ، دولت روحاني هنوز در نوعي ماه عسل به     “ 1عالوة    به  5” اي با گروه      هسته
برد كه مدت  زماني نيز ادامه خواهد داشت. اما واقعيت اين اسـت كـه در                       مي

اي، سرانجام بار ديگـر       صورت حل شدن و يا تخفيف يافتنِ اساسي بحرانِ هسته         
هاي مردم به مـوضـوع اصـلـي        بحرانِ اقتصاد ملي و وضع شكنندة زندگيِ توده       

تبديل خواهد شد. اقتصاد كشور ما بر واردات و فروشِ نفت خام و سـوداگـريِ                   
هـاي     هاي كالنِ متعلق به قشرهاي اليگارشي مبتني است كه رابـطـه              سرمايه

مشخصِ سياسي، اقتصادي، و معنوي با دولت يازدهم واليت فقيه دارند. اينـكـه         
دهند كه با ترويجِ رقابت در عرصه اقتصادي          آقاي روحاني و هوادارانش وعده مي     

توان نقـشِ انـحـصـارگـرايـانـه و               و محوري كردنِ نقشِ بخشِ خصوصي مي      

درآمد  دولت تدبير، پيش» شوك آماريِ«
 هاي دردناك تعديلِ اقتصادي است شوك

 9ادامه  در صفحه 

كارِ دولت يازدهـم، كسـي           روز بعد از شروع به      100بديهي است كه    
را از      -انـد   كه بسيارعميق و گسترده     -هاي كشورمان   حلِ همة مشكل  

آذرماه آقاي  5رئيس جمهوري انتظار نداشت، اما مصاحبة تلويزيوني روز    
هـايِ     روزة دولت دربردارندة مختـصـه      100روحاني در رابطه با كارنامة      

كليديِ  نقشة راه  دولت در حوزة اقتصادي بود، كه توجه ويژه بـه آن                  
شـريـعـتـمـداري و           -ضروري است. برخالف ارزيابي باند كـيـهـان          

نماييِ دولت  گراياني كه معتقدند اين مصاحبة تلويزيوني فقط  سياه        اصول
قبلي بود و نه ارائة برنامة اقتصاديِ دولت يازدهم، ما معتقديم كه آقـاي              

اش، و هـمـچـنـيـن               طورِمشخص گرايشِ اصليِ اقتصادي     روحاني به 
نمايش   بنديِ اقتصاد مورد نظرش را در اين برنامه تلويزيوني به           استخوان

ها پيش از ظهور پديدة       گذاشت. واضح است كه دولت احمدي نژاد مدت        
شـده     ، در نزد مردم سيمايي منفور و شـنـاخـتـه    “دولت اعتدال و تدبير” 

شان عمقِ فاجعة اقتصاديِ آن هشت سال را          داشت و با پوست و گوشت     
شـوك  ” اصطالح    لمس كرده بودند. بنابراين، در اين برنامة تلويزيونيِ به         

آورِ ارقـام       روحاني  با تكرار مـالل        در مورد دولت قبل، حسن      “  آماري
مĤبانه و تحـقـيـرآمـيـز        هاي فيلسوف  ميلياردي به دالر و تومان و سئوال      

ظاهر ساده    گرِ به   ها از سه مصاحبه     دربارة جمع و تفريق اين عددها و رقم       
لوح، نكتة جديدي دربارة شرايط سخت زندگي تودة زحمتكشان عنـوان           
نگرديد. آمار و ارقامي كه روحاني در اين برنامه  تلويزيوني ارائه داد و                 

يي پوپوليسـتـي      هاي اقتصادي، شيوه    همچنين نحوة برخورد او با معضل     
شده دو مسئلة مشخص  را مورد نـظـر           صورتي كامال حساب    بود كه  به   

 داشت: 
اي در قبال مسئوليتش نسبت       . از زير ضربه خارج كردنِ علي خامنه        1

سـال گـذشـتـه، و           8هاي ويرانگر اقتصاديِ      به فاجعه برآمده از برنامه    
همچنين پاك كردنِ نقش او در شدت بخشيدن به جنگ سرد و مناقشه     

هاي اقتصـادي بـوده      اي كه پيامد آن تحميل تحريم    برسر مسئلة هسته  
    هاي پدرانـة     ها و تشويق    بر زمين و حمايت   “  نماينده خدا ” است. عملكرد

نژاد در اين زميـنـه        هاي نهم و دهم و شخصِ احمدي        اي از دولت    خامنه
اي در      كننـدة خـامـنـه       غير از نقشِ قطعي و تعيين انكارناپذير است. به   

طورِمستقيم   اي، ولي فقيه به     هاي ماجراجويانه هسته    گيريِ سياست   جهت
برانگـيـز     نژاد بود. تأمل     هاي اقتصادي كالن دولت احمدي      حاميِ تصميم 

منظورِ سرعت بـخـشـيـدن بـه             قانون اساسي به    44آنكه، تغييرِ اصل    
مـنـديِ      سازيِ وسيع و اجرايي كردنِ طرحِ ورشكستة هـدف           خصوصي

عـالـي      شوراي” و  “  رهبري” ها با تأكيدهاي مكرر و تأئيد مستقيم          يارانه
سمت دبيري  1392نهادي كه حسن روحاني تا خردادماه  -“ امنيت ملي

صـورت گـرفـت، و ايـن             -را در اين نهاد داشت    “  رهبر” و نمايندگيِ   
نژاد حتي پيش از شـدت         هاي احمدي   هاي تعديلِ اقتصادي دولت     برنامه

ها بر مردم فشارهاي كمرشكن سنگيني  وارد كـردنـد و               گرفتنِ تحريم 
 دفاع كردند.  ميزان زيادي بي ها به اقتصاد ملي را در برابر تهديد تحريم

طور نيـروهـاي راسـت         بنابراين، ولي فقيه، شخصِ روحاني، و همين      
شـان     با وجود اختالف نظرهايي كه مـيـان         -نوليبرالِ حاميِ رفسنجاني  

طورِمستقيم و يا تلويحي مـوافـق و حـامـيِ                همگي به   -وجود داشت 
نژاد بودند كه با هدايت و پشتيبـانـي           هاي كالنِ اقتصاديِ احمدي     تعديل

شدند. در اين رابطه، شخـصِ         اجرا گذاشته مي    الملليِ پول به    صندوق بين 
هدفمند كـردنِ    ” طرحِ  “  عملياتي شدنِ ” مناسبت    اي در تبريك به     خامنه
هاي قبل بوده!  بـه فـهـرسـت                گفت كه، اين آرزويِ دولت     “ ها  رايانه

نژاد، نامِ روشننفكـران      هاي اقتصاديِ احمدي    طوالنيِ نامِ هوادارانِ تعديل   
ها، ليالزهـا، زيـبـا       ي مانند قوچاني“ دموكرات سوپر ليبرال” راستيِ   دست
بـايـد      هايي از اپوزيسيون را نيز مي       عالوة بخش   ها، غني نژادها به     كالم

هـاي     ها فشاِر اين تعديـل      اضافه كرد. درحالي كه قبل از تشديد تحريم        
سـوپـر   ” اقتصادي اشـك مـردم را درآورده بـود، انـتـقـاد ايـن                        

نژاد عميق نبودنِ تعديل اقتـصـاديِ         به دولت احمدي  “  ها  دموكرات  ليبرال
هايش بود. در اين رابطه و در بدوِ اجرايي شدنِ             نوليبرالي و سوء مديريت   

در اقتصاد آمپـول بـدونِ       “ها، سعيد ليالز گفت:        منديِ يارانه   طرح هدف 
دار آنكه روزنامه كيهان هم از قافله عقـب     خنده  “ درد اختراع نشده است.    

هـا را       مندي يارانـه    ي  درد ناشي از هدف     “ تحليل” يي    نماند و در مقاله   
 هزينة الزم آن اعالم كرد.       

گفته در باال، همگـي،       اي، روحاني، رفسنجاني، و فهرست پيش       خامنه 
هايي كه همراه بـا كـش و            در اجرايِ الگوي اقتصادي و برنامة تعديل      
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تجاريِ غيرتوليدي را تغيير داد،       -هاي مالي   خوارانة كالن  سرمايه     رانت
علي الريجاني رئيس مجلس ولي فقيه نيز بـراي    سرابي بيش نيست.    

اينكه از كارزار پر منفعت خصوصي سازي دربست كالن اقتصاد ميهن           
آذر ماه،  در صحـن مـجـلـس             10مان عقب نماند، يكشنبه گذشته        

دولت نه مالك خوبي است نه تاجر خوبي و نـه مـديـر        ” مدعي شد:    
ونقل خوبي. دولت به هرجا كه دست بزند، موجـب خسـارت و                  حمل

شعارهاي اقتباس شده از    شعارهاي فريبكارانه  و     اين نوع     “ ضرر است.  
هاست كه در خود كشورهاي انـگـلـيـس و              دورة تاچر و ريگان مدت    

ثباتـيِ    اند؛ نتيجة اين الگو افت سطحِ زندگي و بي          اعتبار شده   آمريكا بي 
هاست. در كشورهايي كه از سه دهـه        عدالتي  مشاغل و رشد فزايندة بي    

ها و     راستي و انواع و اقسام آكادميسين       هاي دست   ها دولت   پيش در آن  
ها مدعيِ ترديدنـاپـذيـر        ها و قوچاني    هايي از سنخِ زيبا كالم      ژورناليست

منظورِ انحصارزدايـي     بودنِ قانونِ مقدسِ بازار در پديد آوردنِ رقابت به        
استثنا برعكس عمـل      اما بي “  نظارت  بازارِ بي “و فسادزدايي بودند، اين     

عام قشرهايِ نازكـي در جـامـعـه             طورِ  كرده است. در اين كشورها به      
اند و  در عوض، طبقـه    ازايِ ورشكستگيِ اقتصاد ملي ثروتمندتر شده       به

هـاي     هاي بينابيني دچـار مشـكـل        كارگر و زحمتكشان و حتي اليه    
مند در نـولـيـبـرالـيـسـم            اند. اين روندي قانون      ساختاري معيشتي شده  

هـمـراه دارد.        اقتصادي است كه در همه جا نتيجة يكسانـي را بـه             
عدالتي و نبود برابري، عنصرهاي جداناشدنـي در ايـن الـگـويِ                  بي

اقتصادي است، و هدف اساسي آن ثروت سازيِ خصوصيِ سريـع در             
است كه تمركزِ انحصارگرايانه سرمـايـة       “  نظارت  اقتصاد بي ” چارچوب  

گردد. بسياري از اهمِ اين شـرايـط بـه               مالي غيرتوليدي را باعث مي    
نـظـارت      منظورِ برپاييِ بازارِ بي     هاي اقتصادي به    بركت دو دهه تعديل   

گسترده، هم اكنون در كشور ما وجود دارند. دولـت يـازدهـمِ رژيـمِ                  
ديكتاتوري واليي  قصد دارد بار ديگر اين فرمول خانمان بـرانـداز را               

 اجرايي كند!  ”تدبير“زعمِ روحاني با  اين بار به
دهـد كـه       بايد توجه داشت كه، تجربه جهاني و كشور ما نشان مي          

دليلِ دردآور بودنِ آن براي       فرمول اقتصادي مورد نظر آقاي روحاني به      
كـنـد      اكثريت مردم  و اينكه عمالً براي منافع قشر فوقاني افاقه مـي            

زور در حلقوم مردم فرو داده شود. اين چيزي نيسـت              بايد به   الجرم مي 
كه در خدمت به منافع قشرهاي فـوقـانـي          “  بازارِ آزاد ” جز ديكتاتوريِ   

كند. نتيجـة      هايِ دموكراتيك و حق حاكميت ملي را لگدمال مي          آزادي
داري هجومِ  دائمي به       اين اقتصاد حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه      

اي است كه سـد راه         خصوص به حقوق صنفي     مباني دموكراتيك و به   
گردند. در كشورهـاي       هاي مالي مي    سوداگري و ثروت اندوزيِ سرمايه    

ترِ قدرت حكومتي مسئـول       هاي بسيار عريان و خشن      استبدادزده شكل 
شك وجود ديكتاتوري واليي      اند. بي    هاي تعديل اقتصادي    اجرايِ برنامه 

در كشور ما در حكم مزيتي در مسير ايجاد فضاي الزم بـراي وارد                 
دليلِ ماهيت    كند و خواهد كرد. به       هاي اقتصادي عمل مي     آوردنِ شوك 

اقتصاد سياسي كشور ما، هر دولت زيرِ ساية ديـكـتـاتـوري واليـي                 
نفع بخشـي از       هاي اقتصادي نوليبرالي به     شكلي از اشكال به تعديل      به

هاي كالن دست زده است و دست         بورژوازي انگليِ پرقدرت و سرمايه    
هايي مشخص بـر خـالف         كار بردنِ سياست    خواهد زد. در اين راه، به      

هاي مرتبط با كـار و          جهت منافع اكثريت مردم يعني قشرها و طبقه       
صورتي ضـد   زحمت، گريز ناپذير است  و در اين روند، دولت الزاماً و به         

دموكراتيك از ابزار موجود سركوب استفاده خواهد كرد. بدين دلـيـل،             
هاي جمهوري اسالمي كه توان و يا خـواسـت           كدام از دولت    براي هيچ 

مقاومت همراه با تكيه بر نيروي مردم در برابرِ دستگاه ولي فقـيـه را                
نداشته باشند، از تضاد آشتي ناپذير بين مردم و روبناي سـيـاسـي و                 
زيربناي اقتصادي رژيم واليي فقيه ممكن نيست بتواند بگريزد، زيـرا            

اجتماعي درچارچوب برنامـة    -هاي عميق اقتصادي    بدون اجرايِ رفورم  
اي مردمي در جهت توسعه و رشد، نتيجة كـارِ هـمـه ايـن                   اقتصادي

ها  در كشورمان  هميشه يكسان بوده و خواهد بود، يعني: ادامـة             دولت
هاي كالن، سركوبِ خشن حـقـوق صـنـفـي و                تمركز و رشد ثروت   

عدالتيِ عريان، گسترشِ فساد سـاخـتـاري          دموكراتيك، رشد فقر و بي    
تنها دولت    آيد نه   نظر مي   هاي اجتماعي. به     اقتصادي و ترويجِ ناهنجاري   

 1392يازدهم از اين قاعده مستثتا نيست، بلكه از بدوِ انتخابات خرداد       
و در صد روزِ گذشته نشان داده است كه دموكراسي و عدالت اجتماعي 
در صدر دستورعمل اين دولت  قرار ندارد و وجود خود دولت نيـز بـه                 

هـاي كـالن        تداومِ  ديكتاتوري واليي و ارضايِ منافع مادي سرمايه        
 پرقدرت وابسته است.        

 

 حزب توده ايران در كنگره حزب كمونيست اسپانيا: دولت تدبير ...“ شوك آماري”ادامه  
 مبارزه براي يك جايگزين مردمي ادامه خواهد يافت!

نوزدهمين كـنـگـره حـزب        
تـا    24كمونيست اسپانيا، كه از     

نوامبـر)،     17تا    15ماه (    آبان  26
پايتخت زيباي    -در شهر مادريد  

بـرگـزار شـد بـا            -اسپـانـيـا   
دالروس ” داشت خاطـرة       بزرگ

ياد ماندنـيِ     رهبرِ به   -“ ايباروري
مبارزه با فاشيسمِ فـرانـكـو و          

 -هاي داخليِ اسـپـانـيـا         جنگ
كنگره گشوده شـد. كـنـگـرة          

، “ ها، پيشنهادها، و عـمـل       ايده” 
خـوزه  ” نماينده از سراسر كشور در آن شركت داشتند، با سخنرانيِ رفيق               560كه  

ها و    ، دبيركلِ حزب برادر، كارِ خود را آغاز كرد، و در ادامه، سياست            “ اوئيس سنتلال 
برنامة كار حزب براي چهار سال آينده تعيين شد، و رهبريِ جديد حزب انتـخـاب                

حال عضوِ پارلمان اسـپـانـيـا نـيـز اسـت، در                    گرديد. رفيق سنتلال، كه درعين     
ها در مبارزة دشـواري كـه بـرضـد               اش، بر ضرورت وحدت كمونيست      سخنراني

رو دارند، تاكـيـد       داري پيشِ   كشانة دولت سرمايه    هاي رياضت   نوليبراليسم و سياست  
تـر درك       مردم هر روز بيش و بيـش ” ورزيد. رهبرِ حزب كمونيست اسپانيا گفت:      

داري براي آنان هيچ دستاوردي نداشته است و شرايط زندگـي             كنند كه سرمايه    مي
]حقوق آنان در جامعه روندي معكوس به سـويِ بـازگشـت بـه                     زنان و [وضعيت

هاي گذشته داشته است... اقتصاد برايِ مردم و در خدمت آنان بايد باشد و نه                    قرن
برعكس، براي حقوق كارگران و دموكراسي بايد مبارزه كنيم، بايد نشان دهيم كه             

 ”جايگزيني براي سرمايه داري وجود دارد.
يي متشكـل و       دهيِ مبارزه   هاي اخير، با سازمان     حزب كمونيست اسپانيا در سال    

اش در قـلـب       رفت چشمگيري در بازيافتنِ جايگاه پرافتخارِ پيشين        هماهنگ، پيش 
نفر به حـزب      7000سال گذشته، بيش از       4جنبشِ كارگري داشته است. در طول        

هزار نفر افزايش يافته است.     12اند و عدة اعضايِ آن به بيش از           كمونيست پيوسته 
 -اسپانيا“  جبهة چپ ” حزب كمونيست اسپانيا، پنج نماينده در پارلمان اسپانيا دارد.           

نماينـده در     11 -دست دارد كه حزب كمونيست عضو آن است و رهبريِ آن را به       
درصد آن را    67درصد نمايندگان كنگرة نوزدهم را رفقايِ زن و  33پارلمان دارد.    

 .دادند سال تشكيل مي 30رفقايِ مرد با ميانگينِ سني 
و عضو كـمـيـتـة مـركـزي حـزب            “  جبهة متحد ” ، دبيركلِ   “ را  كايااوئه” رفيق  

اش در كنگره، خبرِ پيروزيِ مبارزة كارگران بخـشِ           كمونيست اسپانيا، در سخنراني   
معناست كـه    اين  نظافت و حملِ زبالة شهر مادريد را به كنگره آورد. اين پيروزي به             

دهـنـد و        هزار تن كارگري كه در تهديد اخراج بودند، كارشان را از دست نـمـي              
درصديِ حقوق كارگران از سوي كـارفـرمـايـان             40همچنين تصميم به كاهشِ     

هاي متـوالـي و      بازپس گرفته شد. نمايندگان كنگره با ابراز احساسات و كف زدن        
، اين پيروزي را جشن گـرفـتـنـد. يـكـي از                  “ زنده باد كارگران  ” سر دادنِ شعارِ    

هاي كنگره در رابطه با ارزيابيِ عضويت كشور[اسپانيا] در اتحاديـه            ترين بحث   مهم
اش   اروپا بود. كنگره مقرر كرد كه كنفرانسي دربارة برنامه اقتصادي حزب و مبارزه             

برگـزار كـنـد.        2014براي شكستن الگويِ اقتصادي و مالي كنونيِ اروپا در پائيز           
اي ازجمله:  نقشِ       هاي اجتماعي   هاي اسپانيا همچنين در رابطه با مسئله        كمونيست

ها در كشور براي بهبود شرايط زنان در جامـعـه، ضـرورت             زنان، مبارزة فمينيست  
هاي پشتوانِ حقوق و مزاياي سالمندان و كارمندان بـازنشـسـتـه،               دفاع از سياست  

هـاي     كـمـيـسـيـون     ” هاي مشخصي گرفت. كنگره همچنيـن نـقـشِ               تصميم
هاي كارگري اسپانيا)، در مقام سنديكاهايِ طبقاتي در مـبـارزه              (اتحاديه “  كارگري

براي حقوق كارگران و حفظ دستاوردهاي آن، را تائيد كرد. كنگره نوزدهم حـزب                
هاي مختلف ساكنِ اسپانيا و نيـز         اش را از حقوقِ مليت      كمونيست اسپانيا، پشتيباني  

ساختار فدراليستي كشور، اعالم كرد. نمايندة حزب توده ايران، در كنـارِ رفـقـاي                 
هاي چپ و كمونيست جهان و از جمله كشورهاي كوبا، قبرس، بـلـژيـك،                  حزب

ِغربي (جبهة پوليساريو)،       فرانسه، ايتاليا، اتريش، بريتانيا، لبنان، فلسطين، و صحراي       
دهيِ رهبريِ حزب برادر در كنگرة نوزدهم حزب كمونـيـسـت              با دعوت و سازمان   

كميتة مركزي حزب توده ايران خطاب به كنـگـره، كـه              اسپانيا شركت كرد. پيام    
طلبانة مردم ايران بـا       قدرداني از رفقايِ اسپانيايي در ابرازِ همبستگي با جنبشِ حق         

خواست صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، و همچنين تحليلِ حزب از شرايـط             
هاي سياسيِ ايران را دربرداشت، در ديدار بـا            كنونيِ كشور و ماهيت واقعيِ تحول     

                تقويـت رهبريِ حزب برادر به آنان ارائه شد. نمايندگان دو حزب برادر بر ضرورت
 .روابط برادرانة متقابل تأكيد كردند
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، و “ائتالف بزرگ”انتخابات آلمان، 
 نمايندگيِ منافعِ سرمايه داري

با رفيق پاتريك كوبله، “ نامه مردم”گفت و گوي 
 رهبر حزب كمونيست آلمان

سپتامـبـر)،     22روز شهريورماه ( 31مردم جمهوري فدرال آلمان، روز   
ها انداختند كه سـايـه بـحـران        هاي خود را به صندوق     در شرايطي رأي  

داري در سراسر اتحـاديـه اروپـا           جانبة اقتصادي كشورهاي سرمايه     همه
هـاي چـنـد        كند. در انتخابات     هنوز هم بر سر اين كشورها سنگيني مي       

اند. بـحـران       كشور اتحاديه اروپا تغيير كرده 11ها در     سال گذشته دولت  
داري اقتصادهاي يونان، اسپانيا، و ديگـر   ماليِ سيستم سرمايه  -اقتصادي

فشـارد. مـوج         كشورهاي جنوب اروپا را در تنگناهاي خود درهم مـي          
سابقه بسياري از زحمـتـكـشـان      اي بي  بيكاري و ورشكستگيِ  اقتصادي    

امنـي    تبع آن زحمتكشان آلمان را نيز، در وحشت و احساسِ نا            اروپا، و به  
اي كه در چنـيـن شـرايـط            هاي عمده   فروبرده است. در ارتباط با عامل      

مسـيـحـيِ آلـمـان           كارِ دمكرات   چگونه حزب محافظه      دشوار اقتصادي 
ها را توانسته است به سوي خود جلب كند، خبرنگـار           بيشترين تعداد رأي  

رهبر جديد حزب  [”پاتريك كوبله “وگويي با رفيق      در گفت  ”نامه مردم “
هـاي     كمونيست آلمان  درميان گذاشت. او در پاسخ به ايـن سـئـوال                

هاي اصلي و مهم براي راي دهندگان آلماني چـه             مسئله” مشخص كه   
بودند؟ و اينكه شرايط اجتماعي، اقتصادي، و سياسي در آلمان در آستانة            

اش از وضـعـيـت          انتخابات پارلماني اخير چگونه بوده است؟ و ارزيابي       
اقتصاديِ آلمان در مقامِ قدرت اقتصاديِ اصليِ اتحاديه اروپا در شرايطي           
كه بقيه كشورهاي اروپايي براي احتراز از ويـرانـي اقـتـصـادي بـا                    

در اين زمـيـنـه      ” گفت:  “  اند، چيست؟   جويي برخاسته   چاره  سراسيمگي به 
ضروري است كه به بحرانِ اقتصادي و نقشِ امپرياليسم آلمان توجهـي            

يعني ادغامِ و آميـزة سـرمـايـة            -در آلمان  ”سرماية مالي “ويژه بكنيم.    
هـاي پـيـشـيـن، چـه دولـت                 بـه دولـت       -بانكي و بخش صنعت   

هـا،     كارها و نوليبرال    ها و سبزها، و چه دولت محافظه        دموكرات  سوسيال
وريِ بسيـار بـاالي       رسانيده بود تا بتوانند آلمان را متناسب با بهره          ياري

آن به كشوري با دستمزد پايين تبديل كنند و دستمزدهاي واقـعـي را                
كاهش دهند. بدين ترتيب، امپرياليسم آلمان توانست در دوران بـحـرانِ             

اش را در اروپا حفظ و مستحكـم كـنـد. ايـن                  اقتصادي نيز سركردگي  
، تهاجمي اقتصادي را شكل داد   “ كننده صادرات له” امپرياليسم از طريق    

بينند.   ايِ اروپا از آن آسيب مي       كه اكنون بيش از همه، كشورهاي حاشيه      
       امپرياليسم آلمان در اين راه بر برتريِ مالي و فني و همچنين بر نـفـوذ

هاي بزرگـي از       خود در اتحادية اروپا متكي است. به اين ترتيب، بخش          
داري نسـبـتـاً         اند از بحرانِ كنوني سرمايه      سرماية[مالي] آلمان توانسته    

نديده خارج شوند، و از اين طريق، همچون گذشته، موفق شـدنـد               آسيب
هاي زيادي از طبقة كارگر را در توهمِ مشـاركـت مـيـان كـارِ                     بخش

دارند. اين وضعيت همـچـنـيـن بـا آن                دستمزدي و سرمايه باقي نگاه    
ها بـر افسـانـة          اي تشديد گرديد كه پاية آن       هاي ناسيوناليستي   گرايش

، ”اسپـانـيـايـيِ تـنـبـل         “، ”يونانيِ تنبل“در مقابلِ گويا  ”آلمانيِ كوشا“
 “ها] استوار شده است. و از اين دست [افسانه ”ايتالياييِ تنبل“

آلـمـان بـه       “ اتحاديه دموكرات مسـيـحـي   “ كار گرچه حزب محافظه 
سپتامبر) با كسـب      22شهريورماه (    31رهبري آنگال مركل در انتخابات      

بيشتريـن    -كرسي نمايندگي   311درصد آرا و      42  -بيشترين تعداد رأي  
تعداد نمايندگان را در پارلمان آلمان دارد، اما حقيقت اينكه، راست آلمان            

طورِكامل تصاحب كند. حزب لـيـبـرالـي             موفق نشد قدرت دولتي را به     
متحد هميشگيِ حزب اتحاديه دموكرات مسيحي        -“ هايِ آزاد   دموكرات” 

نتوانست حداقل رأيِ الزم براي حضـور         -و مدافعِ سرسخت اقتصاد بازار    
يـي در     دست آورد، بنابراين نماينده را به -درصد آرا  5يعني    -در پارلمان 

هايي چـون      پارلمان ندارد. با شكست متحدانِ سنتيِ راست (يعني حزب          
در كسبِ حداقل درصد آرا براي حضـور در     “)  هاي آزاد   حزب دموكرات ” 

منظورِ   كاران از دست يافتن به اكثريت مطلق [به          پارلمان آلمان، محافظه  
تشكيل دولتي قوي] بازمـانـدنـد. در نـتـيـجـه، حـزب اتـحـاديـه                         

مسيحي مجبور شده است كه در طول دو ماه گذشـتـه درپـيِ        دموكرات
اي    سبز براي تشكيلِ دولت ائتالفي      -يافتنِ شريكي سوسيال دموكرات   

وجو بپردازد. برخي تحليلگران آلمان ايـن          در به جست    ميانه دربه   -راست

آورند، چرا كه     شمار مي   امر را در حقيقت شكستي براي آنگال مركل و حزبش  به           
ها راست    كه در برخي عرصه     -خود “ ليبرال” جاي تشكيل دولت با متحدانِ        او به 

مجبور خواهد بود براي دست يافتن به توافقـي بـا              -شوند  افراطي محسوب مي  
اش براي تشـكـيـل دولـت، بـخـشـي از                  دموكرات  مؤتلفانِ احتماليِ سوسيال  

 هاي راست خود را تعديل كند.  سياست
كاران با حزب سبز را محتمـل مـي            برخي تحليل گران حتي ائتالف محافظه     

خـواهـانـه       هاي اجتماعي و محيط زيستي ترقي       دانستند، چرا كه بررغم سياست    
توانـد   كند كه مي   سبزها، جناحي متمايل به راست در رهبري اين حزب عمل مي          

در شرايطي محللِ وصلتي ناميمون شود. تحليلگران مطلع آلمان با تـوجـه بـه                 
هـاي     وگوهاي مـيـان رهـبـران حـزب            ويژه ديدارها و گفت     روند مذاكرات، به  

بـيـن    “ ائتالف بـزرگ   ” دموكرات، احتمال تشكيل      مسيحي و سوسيال    دموكرات
هـا در جـريـان مـبـارزات              دانند. سوسيال دموكرات     ها را بسيار محتمل مي      آن

هـاي     انتخاباتي سعي كردند خود را متعهد به مردم عادي و مـدافـعِ خـواسـت                
گاه  تجربه تلخ دولت دورة         شان جلوه دهند. اما زحمتكشان آلمان هيچ         اجتماعي

كه دو حزبِ راست و حزب سوسيـال          2009تا    2005هاي    سال “ ائتالف بزرگ ” 
ضررِ زحمتكشان تدوين كـردنـد،         ها را به    دموكرات بسياري از قوانين و سياست     

ها در ائتالف قـدرت بـا      دموكرات نيز سوسيال  2007اند. در سال       فراموش نكرده 
اي آشكار برضد منافع همه زحمتكشان، مالـيـات           خانم مركل، در اقدام ارتجاعي    

درصد براي تقريباٌ همه كاالهاي مورد نياز         19درصد به     16افزوده را از      بر ارزش 
گـيـريِ حـزب         دربـارة مـوضـع     “  پاتريك كوبله ” مردم افزايش دادند. از رفيق       

پرسم. او با ارائـه     كمونيست آلمان در ارتباط با احتمالِ تشكيل دولتي ائتالفي مي  
حاال ” گويد:     هاي اخير مردم آلمان، مي      هاي سياسي سال    تحليلي مبتني بر تجربه   

توان به نتيجة انتخابات اخير مجلس آلمان نگاهـي كـرد.              زمينه مي   با اين پيش  
دهندة وضعيت آگاهي، از جمله وضعيت آگاهي طبقة          اين نتيجه در حقيقت نشان    

“ منطق محل كار  ” كارگر در كشور ما است. بخش بزرگي از اين طبقه اكنون از              
، “ اش “    كند، و از ترسِ از دست دادنِ محل كار، خود را با كـارخـانـه                  تبعيت مي 
كند. شعارِ آنان عـبـارت اسـت از:          تعريف مي“  اش“و رئيسان“ اش“ كارفرمايان

(ليبـرال) كـه مـدافـع            “ دمكراتيك آزاد ” اكنون حزب   “. كارخانة ما دژ ما است    ” 
يي ندارد. ولي حـزب        سرسخت اقتصاد بازار است، ديگر در مجلس آلمان نماينده        

در انتخابات اخير رأي زيـادي      “  آلترناتيو براي آلمان  ” گرايِ جديدي به نام       راست
هاي زيـادي بـراي        كسب كرد و تا يك قدمي ورود به مجلس پيش آمد. نشانه            

وجـود دارد. بـر ايـن             2014امكان حضور اين حزب در پارلمان اروپا در سال          
كاران به ائـتـالفـي         ها و محافظه    دمكرات  اساس، روشن است كه ميان سوسيال     

هـاي     بزرگ دست خواهند زد. اما اين ائتالف براي طبقة كارگر كشور ما و خلق             
همراه نخواهد داشت. سياست مورد توافق هر دو سـويِ         به    اروپا و جهان بهبودي   

اين ائتالف، كوشش براي گسترش و تضمينِ سركردگيِ آلمان از نظر سياسـي،             
اقتصادي، و نظامي در عرصة جهاني و در اروپا در آينده است. در اين زمـيـنـه                    

 “گونه توهمي وجود ندارد. جايي براي هيچ
رفيق پاتريك در پاسخ به اين سئوال كه، آيا اين حقيقـت كـه آلـمـان در                     

هاي اخير خاورميانه و از جمله عمليات نظامي و گسترده بـراي               هاي سال   جنگ
توان بـازتـابـي از         سرنگوني دولت ليبي شركت فعال نظامي نداشته است را مي         

صلح دوست بودنِ اين كشور پرقدرت اتحاديه اروپا دانست؟ با صراحت پـاسـخ               
الـمـلـل در        شركت نكردنِ امپرياليسم آلمان در جنگ مغاير با حقوقِ بين         ”  داد:   

دوستي نداشت. امپرياليسم آلمان فقط اميدوار بود كه           ليبيِ، هيچ ارتباطي با صلح    
 “  به شيوة ديگري بهتر بتواند منافع خود را نمايندگي كند.

اش را از        مـان ارزيـابـي       از رفيق پاتريك مي خواهم كه در انتهاي صحبت        
موقعيت نيروهاي چپ در مبارزه براي صلح و سوسياليسـم در آلـمـان بـراي                   

توضيح دهد، و اينكه، آيا او اتحاد نـيـروهـاي چـپ و           ”نامه مردم“خوانندگان  
حـزب چـپ     “و    ”حزب كمونيست آلـمـان    “ويژه اتحاد و وحدت عمل ميان         به

داند؟ او در       در مبارزه با نيروهاي سياسي نوليبرال را عملي و شدني مي           ”آلمان
اش    نظر نقشِ عيني و برنامگـي       ها از نقطه    حزب چپ “پاسخي روشن مي گويد:      

آيد. با اين حال به دليـل         شمار مي   دمكرات چپ به    در كشور، يك نيروي سوسيال    
اش در حزب متحد سوسياليسـتـي آلـمـان، يـعـنـي حـزب                     خاستگاه تاريخي 

لنينيستي سابق حاكم در جمهوري دمكراتيك آلمان، تا امروز هم            -ماركسيستي
هاي گوناگوني در     دانند. در اين حزب خط       اعضايي دارد كه خود را كمونيست مي      

هـا و       مبارزة دائمي با يكديگرند. اين مبارزه الـبـتـه مـيـان كـمـونـيـسـت                      
هاي دمكرات كمتر است، اما در ميان دونيرويي بيشتر جريـان دارد           سوسياليست

سي و سبزها را خواهان است و        دمكرا  كه يكي مصرانه تشكيل دولت با سوسيال      
 “كند. طورِكامل رد مي داند يا به ديگري اين اقدام را كمتر درست مي
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معمارانِ اقتصادي موفق بـا رشـدي         
اي با انظبـاط، و        چشمگير، نظامِ مالي  

تورمي پائين، به جامعه بنـمـايـانـنـد.          
         ــت ــس ــك ــت ش ــاي راس ــروه ــي ن

برانگيزشان در انتخابات اخيـر را         توجه
توانند تنهـا نـاشـي از مـوفـق               نمي

بـرداري از       شـان در بـهـره          نشدن
سرخوردگيِ الية متوسط جامعه جلـوه      
دهند. اين، در حقيقت شكست مـدلـي    
بود كه در ساية رهـبـرانِ كـودتـايِ            

مدت دو دهـه       نظامي طراحي شد و به    
] در كشور پياده شد   1990تا  1973[از  

            آن ابدي كـردنِ حـاكـمـيـت و هدف
، همان چيزي است كه در حكمِ نظـامِ         “ مدل” در شيلي بود. اين      “  آزاد” سرمايه و قوانين بازارِ     

يي ساخته شده در دورة ديكتاتوريِ پينوشه، مردم شيلي آن را طـرد                 اقتصادي و پدرساالرانه  
ياريِ شكنجه، ترور، و       هاي پس از كودتا تالش فراوان كرد تا به          كردند. ديكتاتوري، در سال    

داريِ وابسته و فاسد      بشناساند.  تالشِ عبث سرمايه     “  امري تغييرناپذير ” تطميع، آن را ابدي و      
بارِ سالوادور آلـنـده    شيلي بر آن بود تا بر پاية تجربة وحشت و خشونت پس از سرنگونيِ خون  

 تاريخِ واقعي و اميد به تغيير را از ذهن و قلب مردم شيلي بزدايد.   1973در 
هاست كه مردم شيلي نوليبراليسمِ اقتصادي، يعنـي مـدل             حقيقت اينست كه، اكنون سال    

اي    اجتماعي سياسي -اقتصاديِ حاكم بر شيلي از دورانِ پينوشه را همچون سيستمِ اقتصادي    
دست نخـورد  “  مدل” كه تغيير و تفسير از دموكراسي و حقوق بشر را تنها به اين شرط كه به  

ويژه جوانان بر پاية تجربه مشخـص خـودشـان             اند.  مردم شيلي و به        داند، رد كرده    مجاز مي 
هـا     اند كه، تبليغات نيروهاي راست مبني بر اينكه اقتصاد زيرِ رهبري و حكومـت آن       دريافته

بينـنـد    اي مكارانه است. زحمتكشان و جوانان مي  موفق و جامعه امن است، فقط صحنه آرائي  
كه اكثريت جامعـه        شود درحالي   شماري مي   كه مدل اقتصاديِ حاكم سودش عايد جمع اندك       

 5كنند. در شيلي، درآمد ثروتمـنـدتـريـن          وپنجه نرم مي    هاي اقتصادي دست    با فقر و مشكل   
عالي خصـوصـي و        درصد جامعه است، آموزش     5برابر بيش از فقيرترين       257درصد جامعه،   

شان تحصيالت دانشگاهي داشتـه بـاشـنـد، بـايـد                گران است، والدين براي اينكه فرزندان     
اي مرفه بـا      شان زندگي   هاي بزرگي را قبول كنند، و با اين همه، احتمالِ اينكه فرزندان             بدهي

 دورنمايي روشن در آينده داشته باشند، بسيار ناچيز است.     
يي مشخص و روشن در جنبشِ كنوني شـركـت      اند كه، با برنامه جوانان شيلي اعالم كرده  

عالي رايگان و  جايگزيني براي قانون اساسي دورانِ پينوشه از طـريـق                اند: آنان آموزش     كرده
هـاي     ايِ منتخب و ملي كردنِ دوبارة برخي از صنايع كه از سوي دولت              برپاييِ مجلسي توده  

شان براي تغـيـيـرهـاي         اند را خواستارند. آنان كه مبارزه        قبلي به بخشِ خصوصي سپرده شده     
صـراحـت      اند، بـه   آغاز كرده   2011اجتماعي را از خيزشِ با شكوه دانشجويان در سانتياگو در           

شان تنها تغيير اين و يا آن قانون نيست، بلكه خيزشِ آنـان شـورشـي                   گويند كه خواست    مي
است و بر پاية اين ايده است كه، با صرف نظر از خواست مـردم                “  اجبار تاريخ ” برضد فلسفه   

هيچ تغييري صورت نخواهد گرفت. رهبر كمونيست و محبوب جنبش دانشجويان شـيـلـي،         
كامليا واليو، هشدار داده است كه دولت آينده كه از سوي ائتالف چپ تشكيل خواهـد شـد،                   

، 1990هاي پس از پايان دولت نظامـيـان در              هاي پيشين در سال     تكرار كنندة تجربة دولت   
نخواهد بود. درصد چشمگيري از راي دهندگان به فراخوان دانشجويان براي تشكيلِ مجمـع              

نمايندگيِ   اند. با انتخاب نسل جديدي از سياستمداران به          قانون اساسي به آن پاسخ مثبت داده      
اي    پارلمان و سناي شيلي، گام بعدي در جهت اصالحات راديكال در شيلي مشروعيت تـوده              

 26، صدر حزب كمونيست شيلي، كه در انـتـخـابـات روز           “گيلرمو تيلير”پيدا كرده است.   
هـاي جـوانـان و           ماه به همراه دبيركل و معاون دبيركل و رفقاي رهبـري سـازمـان                آبان

مـاه در       آبـان    29دانشجويان كمونيست شيلي در انتخابات پارلماني موفق شـد، در روز               
مان را در خـدمـت بـه              ما در اين روزها تمامي كوشش     ” كنفرانسي مطبوعاتي اعالم كرد:      

او همه آن نيروهـايـي را كـه           “  پيروزيِ ميشل باشله در دورِ دوم انتخابات قرار خواهيم داد.          
را “  ها و هدف هايي كم و بيش مانند ما دارند ايده” اند و  نامزدهايشان در دورِ قبلي حذف شده    

فرا خواند تا در دورِ دوم به خانم باشله راي دهند. رهبر حزب كمونيست شيلي يـادآور شـد:            
اگر همه نيروهاي چپ، اگر همه نيروهايي كه خواستار تغيير سيستم بهـداشـت، آمـوزش،                 ” 

اند، با هم به يك ليست واحد انتخاباتـي بـراي              اصالح سيستم مالياتي و تغيير قانون اساسي      
تنها اكنون اكثريت را در پارلمان داشتيم، بلكه حـد نصـاب الزم                 پارلمان راي داده بودند، نه    

مـن فـكـر      ” رفيق تيلير در ادامه گفت:   “ آورديم. دست مي براي تغييرِ قانون اساسي را نيز به 
كنم همه آناني كه به نامزدهاي ديگر راي دادند اكنون بايد با سعه صدر بينديشـنـد كـه                      مي

ها، بايـد در       وضوح فرارسيده است، ولي براي رسيدن به آن         ها به   لحظه دستيابي به اين هدف    
“ اكثريـت جـديـد     ” يي كه ائتالف      دورِ دوم انتخابات رياست جمهوري از خانم بشله و برنامه         

 “   مطرح كرده است، حمايت كنند.

 ادامه  تأملي بر وظايف جنبش كارگري ... ادامه  پيروزي انتخاباتي چپ در شيلي ...

شاگردي، آزاديِ     -مطابق نرخِ واقعيِ تورم، الغايِ طرحِ استاد      
موقعِ دستمزدها، از مبارزه بـرضـد       كارگرانِ زنداني، پرداخت به   

اكنون   ها و خصوصي سازي جدا نيست. از هم          هدفمنديِ يارانه 
هايي مبني بر عدم افزايشِ حداقل دستمزدها مـطـابـق       زمزمه

رسـد. دولـت در          گوش مي   نرخِ واقعيِ تورم در سال آينده به      
چهارچوبِ برنامه آزادسازيِ اقتصادي طرح جديدي را تدويـن         

كـنـد.         گام اين طرح را پـيـاده        به  كوشد گام   كرده است و مي   
است كه، هدف شيوة جـديـد     باره گفته معاون وزير كار در اين 
هاي كمتر براي كارفرمايان است. ايـن           تعيينِ دستمزد هزينه  

اي در فـعـالـيـت          بايد جاي ويژه    نكتة ظريف و پراهميت مي    
 خود اختصاص دهد.   كارگران آگاه و سنديكاهاي مستقل به

ديگر سخن، سمت حركت و تقويت و تحكيمِ موقعـيـت             به
مـيـزان      جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان ميهن ما، بـه        

ويژه در    است. به    اين مبارزه و لزومِ درك آن وابسته          زيادي به   
مرحله كنوني كه احياي حقوق سنديكايي و حـق بـرپـايـيِ               

هاي مستقل در حكمِ خواستي مبرم در ميان طـبـقـه               تشكل
است، اين موضوع اهميـتـي          كارگر و ديگر زحمتكشان مطرح    

است كـه،     كند. تاكيد براين نكته نيز الزم          دوچندان كسب مي  
هاي صـحـنـه سـيـاسـي و              باتوجه به اوضاع كشور، تحول    

نارضايتيِ ژرف زحمتكشان از وضعيـت مـوجـود، جـنـبـشِ            
هاي بزرگ و كوچك سراسـرِ        ها و كارگاه    اعتراضي در كارخانه  

هاي   اي گرفته است، و بر اين بستر، رشد جوانه          كشور اوج تازه  
 -برانگيز و بسيار اميدواركننده در جـنـبـش كـارگـري               تأمل

سنديكايي را شاهد خواهيم بود. نـبـايـد اجـازه داد رژيـم                   
فقيه اين حركت را كه در آغـازِ آن قـرار داريـم بـا                  واليت

هاي عيني و ذهنيِ معـيـن         سركوب و فريب نابود سازد. زمينه      
ها و رشد و قوامِ جنبشِ سنـديـكـايـي           براي تقويت اين جوانه   

كارگران وجود دارد. باصبر و شكيبايي، تلفيقِ هـوشـيـارانـة              
هاي سياسي، كارِ مسـتـمـر و           هاي صنفي با خواست     خواست

هـاي بـزرگ و          هاي كارگر در كـارگـاه       پيگير در ميان توده   
هـا،     ها، و شـكـاف      ها، روزنه   كوچك، استفاده از تمامي امكان    

هاي رشد و گسترش جنبش سنـديـكـايـي را              توان زمينه   مي
گرايـانـة    زدگي و برخورد اراده فراهم آورد. بايد ازهرگونه شتاب  

هـاي     حال، در برابرِ سـيـاسـت         ذهني اجتناب كرد، و درعين    
شكلي جدي از سوي وزارت كار تعقيـب    تطميع و فريب كه به    

داد و      شود با قاطعيت، ظرافت و دقت واكنـش نشـان               مي
شان كرد. نقشِ سنديكاهاي مستقل در اين زمينه بسيار            خنثي

هاي انحرافي    ويژه بايد از بحث     كننده است. به     حساس و تعيين  
آميز اجتناب كرد و در دامِ دشمنان طبقـة كـارگـر و                 و تفرقه 

 مخالفان جنبش سنديكايي مستقل گرفتار نشد.
جنبشِ سنديكايي موجود كارگران ميهن ما با وجود هـمـة           

هاي معين و تجـربـة        ها، از توان و امكان      ها و كاستي    دشواري
رغـمِ     اي غني برخوردار است و طي مـبـارزه و بـر               تاريخي

اش را      تواند نقش و جايگاه شايسـتـه        هاي گوناگون مي    مانع
بازيابد و در مجموعة جنبشِ سـراسـري دمـكـراتـيـك و                 

هـاي     خواهانة مردم نقشِ اثرگذار داشته باشد. در مـاه            آزادي
هـاي     آينده بار ديگر بحث تعيينِ دستمـزدهـا در جـلـسـه              

هاي آيـنـده       عالوه، طي ماه    شود. به    عالي كار آغاز مي     شوراي
و    -هـا    هدفمندي يارانـه    -اجرايِ برنامه آزادسازيِ اقتصادي   

اجتماعي، با توجه بـه حـركـت            -هاي اقتصادي   ديگر برنامه 
رژيم براي بازسازيِ مناسبات با آمريكا و اتحاديه اروپـا، وارد            

شود و شتاب بيشتري خواهد گرفت. هـمـه            يي تازه مي    مرحله
طورِمستقيم بر زندگي و امنيت شغليِ طـبـقـه            ها به   اين مسئله 

روي، جـنـبـش       گذارد. ازاين    كارگر و ديگر زحمتكشان اثر مي     
سنديكايي موجود زحمتكشان، سنديـكـاهـاي مسـتـقـل و              

بـاشـنـد.          كارگرانِ پيشرو و آگاه، بايد آمادگيِ الزم را داشته        
هاي جنبش سنديكايي و اتحاد عمـلِ گسـتـرده          تقويت صف 

 سود منافع آني و آتي كارگران و زحمتكشان ميهن ماست. به

هاي  مركز واحد اتحاديه”رهبر  -“باربارا فيگوئرا
و عضو كميتة مركزي حزب كمونيست “ كارگريِ شيلي



 935شمارة    1392آذر ماه  11شنبه دو   12

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 935 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

2 December  2013 

فقط فراتر از مرزهاي      ماه در شيلي، نه     آبان  26نتيجة انتخابات روز يكشنبه     
شيلي و در آمريكاي التين، بلكه در سراسر جهان اهميتي بسـيـار خـواهـد                 

سال پس از كودتايِ خونين نظاميانِ وابسته به اياالت متحده كه             40داشت.   
دولت مردمي و چپ گرايِ سالوادور آلنده را سرنگون و عرصة شيلي را بـه                

گرايِ شيلي، ققنوس وار و برخاسته از          حمام خون تبديل كرد، نيروهاي چپ     
خاكسترِ خويش، مهرشان را بر انتخابات و صحنه سيـاسـي كشـور زدنـد.                  

دخترِ ژنرالِ نيروي هوايي شيلـي و هـوادارِ             -“ ميشل باشله ” پيروزيِ خانم   
با آرائي دو برابرِ آراء       -قتل رسيد   سالوادور آلنده كه زير شكنجه كودتاچيان به      

كانديدايِ نيروهاي راست و دخترِ ژنرالي از متحـدانِ           -“ اولين متتحي ” خانم  
كودتاچيان، در دور اول انتخابات، اهميتي سمبليك نيز دارد. در اين روز، كه              

جمـهـوري انـجـام         طورِهمزمان با انتخابات رياست     انتخابات پارلماني نيز به   
شد، نامزدهاي نمايندگيِ پارلمان از سوي حزب كمونيست، كه در جبهـة              مي

اند، با تصاحـب شـش         با خانم باشله ائتالف كرده    “  اكثريت جديد ” انتخاباتيِ  
 دست آوردند.  كرسيِ پارلمان نيز پيروزي با اهميتي به

حزب كمونيست شيلي كه ريشه هاي مشترك  و روابطي مستحكـم بـا               
زحمتكشان شيلي دارد،  با كسب رأي از سوي اين زحمتكشان و انـتـخـاب                

نامزد اين حزب در انتخابات پارلماني، يعني دو بـرابـر               9شدنِ شش تن از     
ترين برنده انتخابات محسوب مي       شدنِ عدة نمايندگانش در پارلمان،  بزرگ      

اي روشن و اصولي در قالبِ ائتالف         شود. حزب كمونيست با اتخاذ استراتژي      
، از نامزديِ ميشل باشله براي رياست جـمـهـوري    “اكثريت جديد”انتخاباتيِ  

  پـايـه      “ اكثريت جديد”حمايت كرد.  ائتالف اي    ، برنامه خود را اصـالحـات
 اجتماعي و تغييرِ قانون اساسي شيلي اعالم كرده است. -اقتصادي

ويژه رهبرِ محبوبِ جنبشِ دانشجويان شيـلـي         به  -انتخاب سه رفيق جوان   
كه دو سال قبل خيزشِ موفق دانشجويان شيلي براي تغييـرِ  “]  كامليا واليو”[ 

و    -را رهبري كـرد   “  عاليِ رايگان   آموزش” عالي همراه با شعارِ       نظام آموزش 
دبيركل سازمان جوانان كـمـونـيـسـت شـيـلـي               “  كرول كريلو ” نيز رفيق   

لـوئـيـس    ”  هـا را بـه سـوي حـزبِ                  نمايندگيِ پارلمان، همه چشـم      به
ويـكـتـور    “  و“  پـابـلـو نـرودا      ” دبيركل فقيد حزب]، به حـزبِ       “[ كورواالن

 هنرمندان محبوب شيلي]، متوجه كرده است.    “[خارا
، صدر حزب كمونيست شيلي، بالفاصله پس از اعالم         “ گيلرمو تيلير ” رفيق  

گـر مصـاحـبـة          ماه، درحالي كه نظـاره      آبان  26نتيجة انتخابات در شامگاه     
روزهـاي بسـيـار      ” داري گفت:     بود، با لبخند معني“  كامليا واليو”مطبوعاتيِ  

خوبي است. ما در وضعيت بسيار خوبي هستيم... و دو نماينده  داريـم كـه         
هاي آينـده و در         كند كه در سال     او پنهان نمي  “   سازندة تاريخ خواهند بود.    

مبارزه براي تغيير شرايط سياسي در شيلي، رهبران جوان نقشِ كليـدي در              
رهبـر    -“ باربارا فيگوئرا ” هاي اجتماعي خواهند داشت.   از نگاه            بسيجِ جنبش 

فدراسيونِ واحد سـنـديـكـاهـاي        “[ هاي كارگريِ شيلي    مركز واحد اتحاديه  ” 
پـيـروزيِ      -كارگري شيلي] و عضو كميتة مركزي حزب كمونيست شيلـي          

شرايط جديد و دوره جديدي رقم خواهـد        ” حزب كمونيست در اين انتخابات      
هاي كشور و تحقق بـخـشـيـدن [بـه               وفصل چالش   وضوح به حل    زد كه به  
سال آينده كمك خواهد كـرد.         30  -  20هاي مردم] در طول زمان         خواست

جلو راندن دموكراسي ضروري است... رشد ما در سطح              اين براي تعميق و به    

هـاي     پارلماني به ما در جامة عمل پوشاندن به انتظارات بزرگ و خـواسـت             
هاي موثـر  كـمـك           وجود اوردنِ امكان براي پيشرفت      مردم و همچنين به   

اي براي رهبر محبوبِ جنبش دانشجويي شيـلـي           او نقش ويژه  “  خواهد كرد.  
تواند شرايطي را ايـجـاد        كامليا واليو مي  ” در مبارزات سياسي آينده قائل شد:        

هاي اجتـمـاعـي بـزرگ را          كند كه اين چهار سال فرايند تحكيمِ دگرگوني      
نامزد حزب كمونيست  9نهادينه كند. رهبر سنديكايي شيلي كه خود يكي از        

نقش مـا در     ” در انتخابات بود ولي نتوانست به پارلمان راه يابد، اضافه كرد:             
وجود آوردنِ   مقام حزب كمونيست تاثير گذاردن بر ائتالف اكثريت جديد و به          

نيرويي در پارلمان است. همان جوي كه در دورة كارزارِ انـتـخـابـاتـي در                    
هاي شهرهاي شيلي ايجاد كرديم، در پارلمان و براي تغيير            ها و محله    خيابان
 “ وجود آيد. هاي اجتماعي به سياست

پيروزي رهبران كمونيست جنبش دانشجويي و جـوانـان شـيـلـي در                  
ايِ آنان در ميان نسل جوان، و همچنين          انتخابات، با توجه به محبوبيت توده     

هاي خبري جهان را جلب كـرده          شان، توجه رسانه    برنامة انتخاباتي راديكال  
است. اينكه چگونه در چهلمين سالگرد كودتاي خونين آگوستو پينوشه نسلِ            

هاي سرخ و     جديدي از انقالبيون با تصاحب قلب و فكرِ نسل جوان، با پرچم           
اي و ساختاري در مركزِ صحنة سياسيِ شيلـي جـاي              با شعارِ تغييرهاي پايه   

كامليا ” هاي داغي را دامن زده است. چهرة جذاب و پرانرژيِ              اند، بحث   گرفته
، كمونيست جواني كه دو سال پيش رهبريِ جنبشِ قدرتمند و اثرگذارِ            “ واليو

سـود     ها دانشجوي شيليايي را برضد نوليبرالـيـسـمِ حـاكـم و بـه                   ميليون
، نامزد ريـاسـت     “ ميشل باشله” دست گرفت، در كنارِ      عاليِ رايگان به    آموزش

هاي جهان  ، زينت بخش بسياري از رسانه    “ اكثريت جديد ” جمهوري از جبهة    
يي نو در شيلـي را         هاي جامعه   شد. آيا اتحاد چپ بار ديگر آغازِ بنايِ شالوده         

 دهد؟    بشارت مي
يابد   پيروزيِ خانم باشله در شكست دادنِ نامزد راست اهميت بيشتري مي          

اگر در نظر داشته باشيم كه دولت شيلي در چهار سال گذشته در كـنـتـرل                  
اند خود را در مـقـام         گرا بوده است، نيروهايي كه سعي داشته        نيروهاي راست 

 پيروزيِ انتخاباتيِ چپ در شيلي
نسلِ جوان و دانشجويانِ انقالبي شيلي، در قلبِ جنبشِ 

 مبارزه براي دموكراسي و تحولِ اجتماعي

 11ادامه  در صفحه 

كامليا از چپ به راست: رفيق الئوتارا كارمونا، دبير كل حزب، رفيق 
واليو، از رهبران جنبش جوانان، رفيقي ديگر از رهبران جنبش 

كرول كريلو گيلرمو تيلير، صدر حزب كمونيست و رفيق رفيق   جوانان،
 شيلي دبيركل سازمان جوانان كمونيست 


