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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

و سركوب خونين  88به بهانه خيزش مردمي 
 رژيم واليت فقيه

ما در هفته هاي اخير شاهد كـارزار        
گسترده تبليغاتي سران ارتجاع بر ضـد   

و    88مردمي سال    -جنبش اعتراضي 
 رهبران آن هستيم.  

بـا  پايگاه اينترنتي علي خامنه اي،       
بـه   را      ،“ 88فتنـه    ” انتشار طرحي،   

صورت پرونده اي نابخـشـودنـي بـه          
تصوير كشـيـد و بـه نـقـل از او                 

گران در سـال      گناه بزرگ فتنه  :” نوشت
اين بود كه اگر خوشبينانه نـگـاه           88

اى،    كنيم و بگوئيم اينها يك شبـهـه       
اى در ذهنشان بود، اين خدشـه         خدشه

را به صورت ايجاد چالش براى نظـام        
اسالمى مطرح كردند. اين گـنـاه بـزرگ،           
قابل اغماض هم نيسـت؛ آثـار آن هـم             

 “ى ما موجود است... همچنان در جامعه
تالش هاي سـران     “  جرس” به گزارش   

اي براي هـرچـه        رژيم و دستورات  خامنه    
هـاي     بيشتر با شكوه برگزار كردن برنامـه      

دي، روز تظاهـرات طـرفـداران         9سالگرد  
ارتجاع بر ضد جنبش سبز با عدم استقبـال         

بر اساس همين گـزارش       .جدي مواجه شد  
هـا     از مدت “  رهبر” در جهت تحقق فرمان     

اي    پيش رسانه ي ملي برنامه ريزي ويـژه       
انجام داد و بخش فرهنگي سپاه پاسـداران        

هاي خاصي را تدوين كرد كه انتشار         برنامه
دايـره  ” جلدي با عنوان   9يك مجموعه ي    

از آن جمله بود كه عالوه بر       “  المعارف فتنه 
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، عكس      
 .سيد محمد خاتمي بر روي جلد آمده است

نيز در دستورالعـمـل     “  برگزاري نماز جمعه  ” ستاد  
هـا    هفتگي خود به امامان جمعه تهران و شهرستان       

دستور داد كه بر روي اين نكته تاكيد كنـنـد كـه              
جرم سران جنبش سبز غيرقابل بخشش و محاكمه        
و مجازات آنان ضروري است، اال اين كه موسـوي          
و كروبي از گناه خود توبه كنند. اين دستور العملـي            

هاي سياسي، فرهنـگـي و         بود كه براي تمام مقام    
 قضايي كشور نيز ارسال شد. 

سردار نقدي فرمانده بسيج نيز در سخنراني اي         
سـران  ” منعكس شد از جمله گفـت:      “  ايلنا” كه در   

فتنه بايد مجازات شوند تا بـراي ديـگـران درس             
نقدي در ادامه اظهارات خود حـتـي      “ عبرت شود. 

از هيات اروپايي كه با نسرين ستوده و پـنـاهـي              
مالقات كرده بودند با عنوان جاسوسان استكبار ياد        
كرد كه براي دادن جايزه به عوامـل دخـيـل در              
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هايي  دولت حسن روحاني منافعِ چه قشرها و محفل
 كند؟ را نمايندگي مي

 شادباش سال نو ميالدي!
فرا رسيدن “ نامه مردم”هيئت تحريريه 

ميالدي را به همه هم ميهنان  2014سال 
مسيحي تبريك مي گويد و اميدوار است 

، سال حركت به سمت پايان 2014سال 
يافتن درگيري هاي خونين منطقه اي، 
سال رشد و شكوفايي نيروهاي هوادار 

ترقي اجتماعي و صلح، و سالي  سرشار از 
موفقيت و پيروزي براي مبارزه مردم 

ميهن ما در پيكار بر ضد رژيم استبدادي 
 حاكم باشد.

طرح پيشنهادي منشور حقوق ”
اي است  شهروندي در حقيقت وسيله

كردن مردمي كه در انتظار  براي سرگرم
 شيرين عبادي“ اجراي عدالت هستند.

 
مسئله حقوق دمكراتيك فردي و اجتـمـاعـيِ        

فـقـيـه،       مردم و نقضِ آن از سوي رژيم واليت       
ها و نـيـز        همواره از بحث برانگيزترين موضوع    

هاي مبارزه جنبش مردمي با استبـداد و           عرصه
كـه مـخـالـفـت و            است. درحالي    ارتجاع بوده   

دانان به عملـكـرد قـوة          اعتراض وكال و حقوق   
هايي مانند: قانـون مـجـازات           قضاييه و اليحه  

اسالمي و طرح جامع وكالت همچـنـان ادامـه           

باورِ پژوهشگرانِ علوم اجتماعي و تحليلگـران         به
مسائل سياسي، عملكرد سياسي نظام جـمـهـوري         

توان ناشي از سليقة شخصيِ       اسالمي را نبايد و نمي    
اين يا آن فرد دانست. آنان اين مهم را نـاشـي از               

دانـنـد كـه در هـر             هايي مي   رفتار قشرها وطبقه  
يي قدرت سياسي را در اختيار دارند و منافـع            مرحله

شان را از طريق آن تامين مـي           كوتاه يا دراز مدت   
هاي اعمالِ سياست و      كنند. اگر هر بخش از كانون      

ماشين قدرت نظام جمهوري اسالمي مورد بررسي       

ها سهم و نـفـوذ ايـن            توان در آن    قرار گيرد مي  
هاي اجتماعي را مشـاهـده كـرد.           قشرها و طبقه  

هـاي تـمـركـز         ترين كانون   توجه دقيق به عمده   
سرمايه و ثروت در ايران و بررسيِ نقش ونـفـوذ            

ها در ساختارِ قدرت سياسي رژيـم اسـالمـي             آن
تواند معيار بسيار كارايي براي ميـزانِ حضـورِ            مي

هاي جامعه از قـبـيـل          واقعي و نفوذ ديگر بخش    

منشورِ حقوقِ شهروندي:  
 از ادعا تا واقعيت!
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ها   كارگران، دهقانان و قشرهاي فرودست جامعه و يا نمايندگان سياسي آن          
دست دهـد. ايـن          گيريِ اقتصادي ايران به     هاي سياسي و تصميم     در ارگان 

و حتي مـتـوسـط و يـا             فرودستهاي    دهد كه نقشِ طبقه     معيار نشان مي  
گيري بسيار نـاچـيـز اسـت.             هاي تصميم   شان در ارگان    نمايندگان سياسي 

تنها در ساختارِ  قـدرت        هاي فرودست جامعه نه     واقعيت اين است كه، بخش    
ها حتي در بيرون از سـاخـتـارِ            حضوري ندارند، بلكه  نقش و اثرگذاريِ آن       

هـاي اجـتـمـاعـي          كه تحرك قشرها و طبقه      -سياسي و در عرصة جامعه    
از طريق كنترل و سركوبِ       -شود  درعمل به تصادم منافع مختلف منجر مي      

در اين نـوشـتـه         كند.   شدت كاهش پيدا مي     ها به   سياسي و تخريب تشكل   
هـاي   شود تصويري واقعي در رابطه با سه بخش قدرتمند از كانون    سعي مي 

هاي مالي و اعتباري ارائه شود و بر پاية آن نقش و               تمركزِ سرمايه و بنگاه   
اختصار بـررسـي      مان به    ها در ساختارِ رژيم حاكم بر ميهن        سهمِ اين كانون  

   شود.
هاد   مهم  -نخست ن ن ري ز         ت ه ا ــ ردولتي ك غي دة  عم ش  هاي بخ

بنياد مسـتـضـعـفـان و        ” شوند، عبارتند از:     كنترل مي “  بيت رهبري ” سوي  
بنياد ” ؛  “ بنياد شهيد انقالب اسالمي   ” ؛  “ كميته امداد امام خميني   ” ؛  “ جانبازان

؛ “ سازمان تبليغات اسالمـي ” ؛ “بنياد پانزده خرداد”؛ “مسكن انقالب اسالمي 
مـوسـسـه جـهـاد        ” ؛   “ موسسه جهاد اسـتـقـالل      ” ؛  “ موسسه جهاد نصر  ” 

؛ “ شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي   ” ؛  “ موسسه جهاد توسعه  ” ؛  “ دانشگاهي
“. اي امام خمـيـنـي       كميته فرمان هشت ماده   ” ؛  “ اهللا مرعشي   كتابخانه آيت ” 

هاي مالي و اقتصادي، كه بسيار فعالند و نقشِ اثرگـذاري             همة اين موسسه  
رژيـم واليـي عـمـل         “  بيت رهبـري  ” در اقتصاد كشور دارند، زير نظارت       

برند. در اينجا بايد يادآوري شـد   كنند، و از سيستم رانتي موجود بهره مي  مي
دارد.       شركت زير مجمـوعـه    103 ”بنياد مستضعفان وجانبازان“كه، فقط   

        اي امام    كميته فرمان هشت ماده   ” اخيراٌ اعالم شده است كه مجموع ثروت
رتبه را در خود جـاي داده           كه انبوهي از مديران و كاركنان عالي      ،  “ خميني

 ميليارد دالر است. 95است، بالغ بر 
هاد    -دوم ديگر ن ش  ز:          بخ د ا ــ تن ر ا عب صادي و نظامي  قت هاي ا

نـيـروي   ” ؛   “ نيروي مقاومـت بسـيـج      ” ؛  “ سپاه پاسداران انقالب اسالمي   ” 
هـا و       هاي مالي و اعـتـبـاري و بـانـك               ؛ و انبوهي از موسسه    “ انتظامي
هـاي     هاي پيمانكاري و ديگر شركـت       گذاري و شركت    هاي سرمايه   شركت

بنياد تعاون  ” ؛  “ بنياد تعاون ناجا  ” ؛  “ االنبيا  قرارگاه سازندگي خاتم  ” تابعه نظير:    
؛ “ گذاري مـهـرگـان       شركت سرمايه ” ؛  “ موسسه مالي اعتباري مهر   ” ؛  “ سپاه

 ها.  ؛ و جز اين“بانك انصار”؛ “گذاري مهر اقتصاد ايران شركت سرمايه”
ه    اما مهم   -سوم  هادهاي ب ن ن ري ح   ت صطال عام المنفعه مالـي و    ” ا

عبارتند از: آستان قدس رضوي؛ آستان حضرت معصومه؛ بنـيـاد            “  اقتصادي
نژاد؛ بنياد بارانداز؛ بنياد علوي؛ موسسه خيريه علي و حسين            فرهنگي مصلي 

الرضا؛ موسسه درماني و بهداشتي مـوسـوي؛        همدانيان؛ موسسه خيريه بين   
بنياد خيريه بيست ودو بهمن؛ بنياد رفاه مسلمين؛ موسسه جامـعـة االمـام               

و “  بيت رهبـري  ” ها موسسة مالي و اعتباري ديگر كه زير نظر            صادق؛ و ده  
شـونـد كـه         يا زير نظر نيروهاي نظامي، انتظامي و امنـيـتـي اداره مـي               

پردازند، از رانـت       اند و ماليات نمي    طورِكامل از حيطة كنترل دولت خارج       به
هاي اقتصادي فعالند و با اطالعات كـافـي در             برخوردارند و در همة عرصه    

كنند و اموال مـلـي و دولـتـي را زيـر عـنـوان                        بورس نيز فعاليت مي   
آورند. اين نهادها در اثـرگـذاري بـر              سازي به تملك خود درمي      خصوصي
   هاي روزِ كشور بسيار فعالند. سياست

بخش خصوصي در جمهوري اسالمي با تك ميلياردرهاي فاسد آن مثل            
صادق محصولي، بابك زنجاني، شهرام جزايري، برادران رفيقدوست و حتي          

هاي خفته در اتاق بازرگاني، شناختـه         برادران عسگراوالدي، و مارها و افعي     
هاي سه دهه اخير و از رانـت             شبه ميلياردر شده    شده است. همه اين يك     

اي فعاليت دارنـد كـه بـه            و امورِ داللي      گذاري  سودبرده، در زمينة سرمايه   
هيچ شـبـاهـتـي       -“ كارآفرين” قول خودشان     و يا به    -توليدگرا    داري  سرمايه

ترين انحصارهاي اقتصادي در كشور يا زير كنترل بـيـت    ندارد. امروز بزرگ   
رهبري است، يا زير نفوذ و در مالكيت فرماندهان سپاه پاسداران، بسيـج و              
نيروهاي امنيتي. اگر نهادهايي را كه در مجموعِ نظام جمهوري اسـالمـي               

هـاي     شان را بـا طـبـقـه           اند در نظر گيريم و رابطه       دارِ اعمالِ قدرت    عهده
هاي اعمالِ قدرت     شود كه تمامي اهرم     اجتماعي بررسي كنيم، مشخص مي    

هايـي اسـت كـه          طورِكامل در اختيارِ محفل     در نظام جمهوري اسالمي به    
 ها متمركز است.  هاي كالنِ انحصاري و رانتي در آن سرمايه

سئوال اينجاست كه، دولت روحاني در شرايط كنوني كشور چه نـقـشـي               
هاي اجتماعي را نـگـهـبـانـي             دارد؟ و او منافع كداميك از قشرها و طبقه        

اند را    هاي سه گانة ثروت و قدرت كه در باال معرفي شده            كند؟ آيا محفل    مي
هاي آماري، در پاسخ بايستي گفـت كـه            كند؟ با توجه به داده      نمايندگي مي 

داريِ بوروكـراتـيـك انـحـصـاري بـا               رئيسِ دولت يازدهم نمايندة سرمايه    
داريِ    هاي راست نوليبرالي است. او نمايندة آن بخش از سـرمـايـه                گرايش

بوروكراتيك است كه در شرايط كنوني و با توجه به اثـرهـاي ويـرانـگـر                   
هاي اخير، منافعش را در رفعِ بحرانِ روابـط بـا               هاي اقتصادي سال    تحريم

داري    اياالت متحده و اتحاديه اروپا و ترميم مناسبات خـود بـا سـرمـايـه                 
طـلـبـانِ       جويد؛ و درست در همين نقطه است كه بينِ اصالح           المللي مي   بين

رفسنجاني اتـحـاد سـيـاسـي           راست و كارگزارانِ سازندگي و جناحِ هاشمي   
پدرِ نمـاديـنِ    -رفسنجاني گيرد. حقيقت اينكه، هاشمي   قدرتمندي صورت مي  

هاي   داري بوروكراتيك به گرايش     با پيوند زدنِ سرمايه     -نوليبراليسم در ايران  
تواند در رأسِ آن قرار گيرد. او          المللي، مي   داري بين   راست نوليبرالي و سرمايه   

هـا پـيـش از           ها قبل، مـاه     خطبة عقد اين پيوند را خوانده است و از مدت         
رهـبـر دربـارة او،        “  مشفقانـة ” و از زمان ابراز نظر        92انتخابات خرداد ماه    

هـاي     شويي و بستنِ پـرونـده        بازگشت تبليغاتي پسرش از انگلستان و پاك      
وصدايِ امپراتوريِ دانشگاه آزاد بـه          سر  خاندان رفسنجاني، و بازگرداندنِ بي    

زير نظارت او، شرايط كار آماده شده بود. و البته در رابطه با نقشِ سـئـوال                   
طلبان راست در اين پيوند، بيعت آنان با محصولِ انتـخـابـات               برانگيزِ اصالح 

قول خودشان رساندنِ عروسِ اصالحات بـه خـانـة              اصطالح و به    ، و به  92
 ها باقي است.   ها و صحبت بخت، بسيار سئوال

موضوعي كه بخش زيادي از نيروهاي سياسي را نسبت به ماهيت دولـت             
حسن روحاني به ترديد و برخي ديگر را بـه بـيـراهـه انـداخـتـه اسـت،                       

داريِ بوروكراتيـك در     ورزي از سوي سرمايه گرفتنِ دو شيوة سياست  درپيش
نژاد سياست    كشور است. سياست ماجراجويانه و سركوبگرانة در دورة احمدي         

هدف مهارِ بحران اصلي يعني بحرانِ رژيم در ارتباط        بحران آفرينيِ كاذب با     
نوعـي دولـت       با جنبشِ اجتماعي بود. در حقيقت دولت احمدي نژاد خود به           

بحران براي نجات رژيم جمهوري اسالمي از بحرانِ سيـاسـي نـاشـي از                 
رد ايـن سـيـاسـت، رژيـم               رويارويي با جنبش اجتماعي بود. براي پيش        بـ

هاي اقتصـادي و       ماجراجوترين مهره خود را بر سر كار آورد و موجِ اعتراض          
         روحاني خود نيز دولت اجتماعي را با سركوب فرونشاند. واقعيت اينكه، دولت
بحران است، دولت بحراني كه در شرايط دشوار دو سال اخير رژيم سـعـي                

هايِ غيـرضـروري و        ورزي و كاستن از بحران      وسيلة آن و با سياست      دارد به 
شـدة پـس از          رانـده    عاريت گرفتنِ شعارهايي از جنبشِ اجتماعيِ عقب        به

داريِ بوروكراتيك    و از محتوا خالي كردنِ آن، حاكميت سرمايه         88انتخابات  
نـژاد ابـزارِ        را تثبيت و منافع دراز مدت آن را نگهباني كند. دولت احـمـدي     

آن “  حلواي” ظاهر      اين رژيم و دولت روحاني به     “  چماق“ كارگيريِ  سياست به 
است. اولي جنبشِ اجتماعي را سركوب كرد و دومي سعي دارد شعارهاي آن              

 را مالِ خود كرده و آن را از درون و محتوايش تهي سازد.
موضوع ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد آن است كه، بـخـش                 
چشمگيري از نيروهاي سياسي ممكن است به اين اشتباه دچار شوند و فكر             

اي يكسان از خود بـروز         داري در همة شرايط رفتار سياسي       كنند كه سرمايه  
داري در جـهـان و          ست مهلك. تاريخ تحولِ سرمايه       دهد. اين اشتباهي     مي
هاي   داري بنا بر دليل     ويژه در كشورهاي غربي نشان داده است كه سرمايه          به

گيرد، رفتارهاي سياسي متفاوتـي       هايي كه در آن قرار مي       مختلف و موقعيت  

 ادامه دولت حسن روحاني...

 3ادامه  در صفحه 
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 ادامه منشور حقوق شهروندي...

گانه در     هاي اخير بحث دربارة منشورِ حقوقِ شهروندي و نقش قواي سه            دارد، هفته 
شد. انتشار مـنـشـور حـقـوق               هاي مطبوعات كشيده    رعايت حقوق مردم به صفحه    

بردن به ابعاد     دانان به اين منشور، براي پي       شهروندي از سوي دولت و واكنش حقوق      
ها از نقضِ گسترده و مكرر حقوق اساسي و دمكراتيك مردم مفيد اسـت.                 نارضايتي

بـود كـه ريـيـس            هنوز چندروزي از انتشار منشور حقوق شهروندي سپري نشده          
در    –اسـكـودا        –هاي وكالي دادگستري ايران       منتخب اتحاديه سراسري كانون   

  است كه مواردي ازايـن       مشكل اصلي ما اين     ” وگو با ايسنا خاطرنشان ساخت:         گفت
شود، يا در مقام اجرا با تفسيرهاي مـتـفـاوت و گـاه            گونه چندان جدي گرفته نمي    

ها را گاه دشـوار   كننده] مواجه هستيم كه اجراي آن   متهافتي [متهافت=لغزنده، لغزش    
ها، آزادي مطبوعات، حق      هاي احزاب و جمعيت     كند... درمورد آزادي       و گاه منتفي مي   

دفاع (حق داشتن وكيل) و در موارد... تساوي حقوق مردم، حق داشـتـن شـغـل،                        
برخورداري از تامين اجتماعي و برخورداري از آموزش و پرورش رايـگـان و حـق                  

 “اي مواجه هستيم. داشتن مسكن با اشكاالت عديده
براين، يكي از وكالي مستقل دادگستري نيز با انتقاد از عمـلـكـرد قـواي                   عالوه

تـدويـن   ” ويژه قوه قضاييه و با اشاره به منشور حقوق شهروندي، گفت:                گانه، به   سه
قانون جديد تاثيري برحل مشكالت نخواهدداشت... بخشنامه هاشمي شـاهـرودي               

به حقوق شهروندي معروف شد و نمايندگان مجلس ششم كليات ايـن               88درسال  
بخشنامه را به قانون تبديل كردند و اگر آن اجرا شود، نيازي به قانون جديد در ايـن           
رابطه نداريم... نظارت بر عملكرد كساني كه ناقض حقوق شهروندي هستند وجـود      

 “ندارد.
دانان و وكالي مستقل دادگستري به تبليغات پرسـر و             درخصوص واكنش حقوق  

آذرماه، از نشست بررسيِ مـنـشـور     13صدا پيرامون حقوق شهروندي، گزارشِ ايرنا،  
حقوق شهروندي در پرتو قانون اساسي، كه با مشاركت كميسيـون حـقـوق بشـر                  

هاي حقوقي بـرگـزارشـد،        اسالمي و كانون وكالي دادگستري مركز و برخي تشكل        
است. يك استاد حقوق دانشگاه ملـي ضـمـن مـخـالـفـت بـا                       بسيار جالب توجه    

دولت جـديـد    ” هاي جاري درخصوص حقوق مردم با صراحت اعالم داشت:             سياست
بايد بداند چندين قانون مانند قانون مطبوعات           كه شعار حقوق شهروندي را سر داده      

اند... دولت به قوانيني كه حقوق مردم را              و قانون احزاب، حقوق مردم را سلب كرده       
بـاره     آذرماه، در ايـن    28وگويي،  شيرين عبادي نيز در گفت “ كند.   سلب كرده توجه  

با خواندن منشور [حقوق] شهروندي كه از سوي نهاد رياست جمهوري براي      ” گفت:   
المثل اختراعِ دوبارة چرخ افتادم... آيا نيازي اسـت               نظرخواهي منتشر شده ياد ضرب    

بينـم.    كه دوباره چرخ را اختراع كنيم؟... اساساً ضرورتي براي نوشتن اين قانون نمي               
اگر آقاي روحاني پايبند حقوق شهروندي هستند و هنگام مبارزات انتخاباتي وعـده              

بـايسـتـي بـه وظـيـفـه خـود در                   دادند كه حقوق شهروندي را رعايت كنند، مي       
اساسي... عمل كنند. طرح پيشنهادي منشور حقوق شهروندي در حـقـيـقـت                     قانون
 “ كردن مردمي كه در انتظار اجراي عدالـت هسـتـنـد.        اي است براي سرگرم     وسيله
ماه،   يي در روزنامه شرق، اول دي       براين، يكي از وكالي مستقل با انتشار مقاله         عالوه

آشوري و ارمنـي    ” با عنوان: منشوِر ناقص، ناقضِ حقوق شهروندي، از جمله نوشت:             
مـذهـبـي      –هاي ديني     شان است و فرقه     بودن اشخاص نشانه هويت قومي و زباني      

صورت مطلق وجود ندارد... در راستاي لحاظ نمودن             تحت عنوان آشوري و ارمني به     
هاي ديني بايد مالحظـاتـي      عنوان اقليت   حقوق شهروندي براي اين گروه ايرانيان به      

دانان   اين ترتيب حقوق    به“  بيني شود.    رسميت شناختن هويت آنان... پيش         نيز براي به  
شان محتوا و مضـمـون حـقـوق            هاي  كشور و وكالي مستقل دادگستري با واكنش      

كننـد.    هاي مسلم را برخالف تبليغات حكومتي بازگو كرده و مي           شهروندي و واقعيت  
دولت و نهادهاي گوناگون حكومتي انتشار منشور حقوق شهروندي را اقدامي مـؤثـر     

را نارسا، شعارگونه و بدون ضمانت اجـرايـي      دانان آن كه حقوق شناسانند در حالي     مي
كنند. درست زماني كه معاون رئيس جمهور و سـخـنـگـوي دولـت از                     ارزيابي مي 

هاي دادستان كل كشور و مـقـام          گيري  گفتند، موضع   تاثيرهاي اين منشور سخن مي    
         ارشد قوه قضاييه يعني نهادي كه بايد حامي عدالت و حقوق مردم باشد، در نشسـت

هاي سياسي و مخـالـفـان و           اش بارِ ديگر زبان به تهديد مردم و حزب          خبريِ نوبتي 
گـران     ها به فـتـنـه       ارفاق” منتقدان حكومت گشود و با صراحت تمام يادآوري كرد:           

شود... ما جدي با     العموم وارد مي  آفريني كنند، مدعي    سبب طلبكاري آنان شده، تشنج    
 “ گران) برخورد نكرده و كوتاهي كرديم. آنها (فتنه

هايي دارد و متكي      گيري  وقتي مقام بلندپايه و دادستان كلِ حكومتي چنين موضع        
توان با انتشار يك منشـور        فقيه است، چگونه مي     به حمايت رييس قوه قضاييه و ولي      

هاي فردي و اجـتـمـاعـي          قانوني و رعايت حقوق دمكراتيك و آزادي        مدعيِ حلِ بي  
 بود؟
 

هايِ گذار    توانند در ارتباط با بحران      ها مي   گيرد؛ اين موقعيت    پيش مي 
داري و يا در ارتـبـاط بـا نـحـوة                هاي خاصِ خود سرمايه     و بحران 

ها، باشد كه در طـولِ تـاريـخ،            گردآوري و تمركزِ سرمايه، و جزاين     
هاي ليبرالي و يا فاشيستي و يـا بـنـاپـارتـيـسـتـي و يـا                        سياست

داريِ    وجـود آورده اسـت. سـرمـايـه               ها، به   نوليبراليستي، وجزاين 
هم بنا بر موقعيت خـود و هـم بـنـا بـر                    -بوروكراتيك در ايران  

اين توانايي را دارد كـه بـراي             -هايي كه كسب كرده است      تجربه
كار گيرد. با شناختي كـه        هاي متفاوتي را به     خروج از بحران تاكتيك   

در طول سي و پنج سال حاكميت رژيم واليي از اين حـاكـمـيـت                 
دست آمده است، نمي بايست اجازه داد كه رژيم در اين مـقـطـعِ                 به

حساس در حيات ميهن جنبشِ مردمي را سردرگُم كـنـد و بـيـن                  
هـايِ     خواه شكاف بيندازد. هدف رژيم از تغييرسياست        نيروهاي ترقي 

هـاي فـاسـد و           هاي اخير حفظ منافع  مـحـفـل            شدة ماه   حساب
سركوبگري است كه در ساختارِ آن نقشِ كليدي دارند. اين نـكـتـه          

هاي پـرشـمـار       شايستة تاملِ بسيار است كه، بررغمِ باالوپائين شدن       
هاي پرسروصدا در طولِ سـي وپـنـج سـال               كشور و با وجود تنش    

گذشته بين كشورهاي غربي و جمهوري اسالمي، دو اتفـاقـي كـه              
گيريِ   توانسته آرايشِ نيروها در سطح جامعه را تغيير دهد و سمت            مي

وجود آورد، روي نـداده          يي در مسير حركت كشور به       خواهانه  ترقي
گـرا بـر        اي تـولـيـد    است. نخست اينكه، برپايي و دوامِ اقتصاد ملي  

را       هاي روبناييِ خـاصِ خـود        دنبالش عامل   يي استوار كه به     شالوده
شكل دهد در كشورمان اتفاق نيفتاد. حاصلِ متوقف شدنِ انـقـالب          

در فازِ سياسي و در نهايت شكسـت          1357ملي و دموكراتيك بهمن     
داريِ   گيريِ نوعي سرمايه    داري و شكل    بار آن، بازسازيِ سرمايه     فاجعه

            بوروكراتيك، رانتي، دالل، غيرتوليدي و فاسد بوده است. خاستـگـاه
داري، بوروكراسيِ فاسد نظام جمهوري اسالمـي اسـت.            اين سرمايه 

و    -هـايـي كـه در درونِ رژيـم               دوم اينكه، درجريـان تـنـازع       
روي دادنـد،  نـيـروهـايـي             -طورِمشخص در بين اصالح طلبان      به

خواهانه داشته باشنـد      اي عدالت   گيري  دمكراتيك و انقالبي كه سمت    
هاي نوليبرالي روح و روان بخشي        ها زاده نشدند. انديشه      از اين تنازع  

نيروهاي  اصالح طلبان و چه          چه در صف    -خواه را   از نيروهاي ترقي  
همچون خوره خورد و تراشيـد و          -در بخشي از طيف نيروهاي چپ     

خـواهـانـه       درونشان را از محتواي انقالبي، دمكراتيك و حتي عدالت        
گيريِ انديشه    تهي ساخت. از جمله داليل ضعف جنبش مردمي جاي         

  هاي روشنفكري جامعه است.   نوليبرالي بين بخش وسيعي از اليه
خطاي بزرگي خواهد بود اگر نيروهاي انقالبي، دمـكـراتـيـك و              

خـواهـي      دادنِ جامعه به سويِ عدالت و ترقي  خواه براي سمت   ترقي
دچار اين توهم شوند كه به جناحِ اكبر رفسنجاني و دولت كـنـونـي               

هايي از اين دست در درون         توان دل بست. جريان      آقاي روحاني مي  
رژيم نه قادرند و نه در دستور كارشان است كه به چـنـيـن اقـدام                   

خواهانه نه در عمل رفسنجانـي   گيريِ ترقي  مهمي دست زنند.  سمت     
هـاي     نهفته است و نه در دولت حسن روحاني و نـه در بـرنـامـه                 

هاي وطني محلي از اعراب دارد. حركت كردن در جهت             نوليبراليست
اي دربردارنـدة     چنين امر مهمي، با فعال كردن بدنة جنبشِ اجتماعي        

خـواهـانـه در مـبـارزه بـا               هاي مشخص و انديشه عدالت      خواست
هاي اقتصادي، اجتماعي، تبعيض قومي و نژادي و مذهبي و            نابرابري

               جنسيتي شكل خواهد گرفت. واقعيت اينست كه حتي اگـر دولـت
بـود و      هاي نوليبرالي هم نمي     حسن روحاني دولتي راست با گرايش     

دليل تسـلـيـم بـودن          داشت، به   يي هم مي    خواهانه  گيريِ ترقي   سمت
ساختاريِ آن به فرمانبرداري از ولي فقيه، به فعـال كـردنِ بـدنـة                 

جويانه و مردمـي قـادر         يي عدالت   برد برنامه   جنبشِ اجتماعي و پيش   
بود. اما بايد گفت كه، دولت روحاني نه داراي چنين تواني است،               نمي

اي در دستور كار آن        و نه انجام اصالحات سياسي و اقتصادي ريشه       
داريِ بوروكراتيك كه توانِ اقتصادي       است. براي عقب راندنِ سرمايه     

و حيطة نظارت و اعمالِ قدرت آن در باال نشان داده شد چندان كـه               
هاي سركوب را در دست دارد، تنها يك راه عملي وجود             تمامي اهرم 

دهيِ نـيـروي اليـزال مـردمـي و               دارد و آن هم بسيج و سازمان      
زحمتكشان است. در اين راستا امر اتـحـاد نـيـروهـاي مـلـي و                      

 دموكراتيك ميهن اهميتي عاجل دارد.

 ادامه دولت حسن روحاني...
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اي: شدت بخشيدن به رونـد          توافقِ هسته 
          منافعِ سرمايـة بـزرگ واردات كاال در جهت

 تجاري
هـا     پس از توافق ژنو و حركت در مسير لغوِ تحريـم          

هايي در    اي، مجموعه اقدام    گام و مرحله    به  صورت گام   به
اسـت كـه نـبـايـد و                زمينة اقتصادي صورت گرفته   

كه بحث    سادگي از كنار آن گذشت. درحالي        توان به   نمي
پايان   ايِ اخير هنوز به     و بررسي درخصوص توافق هسته    

بود، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت حسـن             نرسيده
روحاني دستورالعملِ لغوِ ممنوعيت واردات كـاالهـاي          

آذرمـاه، در       16لوكس را صادر كرد. خبرگزاري مهر،         
زاده    محمدرضا نـعـمـت    ” گزارشي، خاطرنشان ساخت:     

مـعـاون        وزير صنعت، معدن و تجارت در مأموريتي به       
تجارت خارجي خود، دستور لغو مـمـنـوعـيـت واردات          
اولويت بندي دهگانه كااليي را صادر كرده و از ايـن             

ها، واردات    است تا با بازنگري در تعرفه       سازمان خواسته   
كاالهايي كه در اين فهرست قرار دارد را آزاد اعـالم             

است تا    زاده همچنين از اين معاونت خواسته         كند. نعمت    
روي واردات      اي را از پـيـشِ         هرگونه موانع غيرتعرفه  

بردارد و واردات اين كاالها را با ارزِ آزاد و كـنـتـرل                 
دهد... مطابق با قانون ايجاد هـرگـونـه                اي انجام   تعرفه

در  “ اسـت.    مانع بر سر راه تجارت خارجي كشور ممنوع         
اين تصميم در شرايـطـي   ” شود:   ادامه گزارش تاكيد مي   

شود كه با بهبود شـرايـط ارزي كشـور و                 اتخاذ مي 
هاي بلوكه شده ايران كـه عـمـدتـاً              آزادسازي دارايي 

گيـري... در مـورد            مرتبط با فروش نفت است، سخت     
 “واردات كمتر خواهد شد.

هـا و       ايِ تـحـريـم       كه پيداست رفعِ مرحله     چنان  آن
هاي بلوكه شده كشور بيش از هرچيـز          آزادسازيِ دارايي 

تـر،     به رونق بازهم بيشتر واردات، يا به عبارت دقـيـق          
  كنِ كاالهاي خـارجـي دامـن         آسا و بنيان    واردات سيل 

زند. در اين ميان، سرمـايـة بـزرگ تـجـاري بـا                    مي
هاي بسيار نيرومندش در حاكـمـيـت و نـفـوذ                موضع

اش، در پي سودهاي كالن از دورِ           سياسي و اقتصادي  
واردات است. پيش از لغوِ مـمـنـوعـيـت             “ رونقِ” جديد  

واردات كاالهاي لوكس، مسئوالن ارشد دولت حسـن         
بودند كـه، بـا          پردازان آن اعالم كرده     روحاني و نظريه  

پذيرفته ميان جمـهـوري       ايِ انجام   به توافق هسته      توجه
و نيز تمايلِ آمريكا  ”1عالوة به 5“اسالمي و كشورهاي  

ويـژه در       هاي گسترده بـه     و اتحادية اروپا به همكاري    
گانة كـااليـي      بنديِ ده   عرصة اقتصادي، سياست اولويت   

توانند با ارزِ آزاد و       لغو خواهد شد و تجار و بازرگانان مي       
هاي متعدد، به تجارت با همتايـان         بدونِ برخورد با مانع   

هاي آمريكايي و اروپايـي مـبـادرت ورزنـد.              و شركت 
بـود:        آذرماه، در اين زمينه نوشته      14خبرگزاري مهر،   

رسد كه دوباره انگيـزه واردات بـراي            نظر مي   حال به ” 
واردكنندگان بيشتر شده و با تعادل هرچه بيـشـتـر در             
قيمت ارز كه باعرضة بيشتر در بازار رخ خـواهـد داد،              

همچنـيـن   “  ها بيشتر خواهدشد.     انگيزه
بـنـديِ      بالفاصله پس از لغوِ اولـويـت      

كااليي و دفاعِ وزير صنعت و رئـيـس          
آزاديِ ” جـمـهـوري از           دفترِ ريـيـس   

، خبرگزاري رويتر نوشت كـه،      “ تجارت
تـا     300اسالمي قصد دارد        جمهوري

هزار تُن گندم از آمريكا، آلـمـان،          400
استراليا، كانادا و انگليـس خـريـداري         

اين ترتيـب بـخـش اعـظـم             كند. به    
هاي بلوكه شده ايران پـس از           دارايي

آسـا     توافقِ ژنو آزاد و به واردات سيـل       
 شود. مي  اختصاص داده

اتاق بازرگـانـي    ” فراموش نكنيم كه،    
در مـــقـــام ســـتـــاد           ،”ايـــران
رهبري سـرمـايـة       داري به   سرمايه  كالن

يي پـس      بزرگ تجاري، با انتشار بيانيه    
بود كـه، تـوافـقِ           از توافق ژنو، نوشته   

هـاي     ايِ ژنو به سهولت فعاليـت       هسته
اقتصادي كشور منجر خـواهـد شـد.          

هـاي مـالـيِ        اكنون با اختصاصِ منبع   
تـوان     ميلياردها دالري به واردات، مي    

معنا و مضمون بيانية منتـشـرشـده از          
دلـيـلِ      بزرگ تجاري، بـه        خوبي و در همة بعدهاي آن دريافت. سرماية          سوي اتاق بازرگاني را به    

سود منافعش بهره     هاي سياسي و اقتصادي به      هايي مسلط در حاكميت، از همة اهرم        داشتنِ موضع 
دار، بـا     اينك نيز نمايندگان سياسيِ اين الية انگلي و سودجويِ طبقة سرمايه            گيرد. هم    گرفته و مي  

هاي اقتصاديِ دولت يازدهم، درپيِ تقويت بازهم بيشتر جايگاه، نـقـش و                تمركز و تكيه بر برنامه    
، كـه بـا      1370در دهة    “ تعديلِ اقتصادي “در جامعه است. يكي از اثرهايِ شوم سياست              منافعش

گذاري بر كاالها، مـنـحـل          بندوبار در زمينة ورود كاالها [از خارج]، آزادسازيِ قيمت            آزادسازيِ بي 
هاي دولتي و تعاوني و تقويت بخشِ خصوصي اجرا شد، گسترش يافتنِ نـقـش و                   كردنِ موسسه 

صنعـتـي     -نفوذ سرماية بزرگ تجاري بود، كه فقر در بعدهايي دهشتناك و فروپاشيِ بنية توليدي             
نـژاد، نـيـز در         فقيه، يعني دولت ضدمليِ احمدي   كشور را با خود همراه آورد. دولت برگمارده ولي         

سال روند واردات را شدت بخشيد، توليد را نابود كرد و فقر و فالكت را بر كشور حـاكـم               8طول  
 هايي ديگر درحال اجرا شدن است؟ ها با عنوان ساخت. آيا اينك همان سياست

 
 مخالفت دهقانان با: تعيينِ نرخ خريد تضميني از سوي دولت روحاني  

رو شده اسـت.       هاي زيادي روبه    با اجراي برنامه آزادسازيِ اقتصادي، بخش كشاورزي با صدمه        
كاهش سطح زيركشت محصوالت كشاورزي، خصوصاً محصوالت راهبردي، و فقر روستـايـيـان،         

 ها است. ازجمله اثرهاي ناگوارِ ناشي از اجراي قانون هدفمنديِ يارانه
هـاي    هاي اخير به موازات گزارش صد روزه حسن روحاني، وزارت جهاد كشاورزي نرخ              در هفته 

كرد. اين اقدام دولـت    خريد تضميني برخي محصوالت مانند: برنج، گندم و ذرت را تعيين و اعالم 
 است. رو شده  آميز دهقانان در سراسر كشور روبه يازدهم با واكنش مخالفت

شده ازسوي دولت، با خواست كشاورزان تفاوت جدي دارد. ايـن               هاي خريد تضميني تعيين     نرخ
است. خبرگزاري كشاورزي ايران       تر از نرخِ واقعي، تعيين، تصويب و اعالم شده            ها بسيار پايين    نرخ

هاي تضميني كه زودتر از زمان شروع كشت اعالم  كشاورزان با تعيين قيمت” داد:    گزارش  (“ ايانا“( 
كـاران روبـرو        شده مخالف هستند. خصوصاً قيمت خريد تضميني برنج با مخالفت شديد شـالـي              

نرخ فعلي براي خريد گندم از كشاورزان منـاسـب   ” آذرماه، نوشت:      17همچنين ايسنا،   “  است.   شده
رود و كشاورز هم انگيزه  شود ميزان توليد گندم داخلي باال مي       تر تعيين   ها مناسب   نيست. اگر قيمت   

شـود،     ها صرف مـي     ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي و نهاده         12كند... بيش از         پيدا مي 
 “كردند، ما به واردات احتياج نداشتيم. اگر نيمي از اين رقم را در بخش كشاورزي استفاده مي

تر از بازار آزاد اسـت و           نرخ خريد تضميني برنج بسيار پايين     ” داد:     ازسوي ديگر گزارش     “ ايلنا” 
ميليارد تومان است كـه   600هزار و  1ها  سود كشاورز نيست. بدهي كل كشاورزان به بانك  اين به 

رسد. همين امر بـاعـث شـده كـه               ميليون تومان هم نمي     1در مواردي، بدهي بعضي از آنها به        
نـرخ  “  شـود.        ها وام بگيرند. بنابراين نرخ تضميني برنج بايـد اصـالح              كشاورزان نتوانند از بانك   

است. بسياري       ها شده   تر دالل   حال سببِ حضور گسترده     غيرعادالنه و پايين خريد تضميني درعين     
بسيار اندك از دهـقـانـان خـريـداري                خرها با قيمت    ها و سلف    از محصوالت كشاورزي را دالل    

بازار خرما وضعيت نابساماني پيدا كـرده و هـمـچـنـان            ” داد:       آذرماه، گزارش   6كنند. ايسنا،      مي
درصد كاهش يافته     35اي كه قيمت آن حدود        گونه  است، به     داران مانده   محصول روي دست نخل   

كـنـنـدگـان و         نفع مصرف   خرند. ... كاهش قيمت خريد خرما به            و دالالن محصول را قسطي مي     
دهد... در اين بـازار آشـفـتـه دالالن                 كشاورزان نيست و تنها حاشيه سود دالالن را افزايش مي         

كار و محـصـوالت بـاغـي           كار، چاي   كار، برنج   اين وضعيت كشاورزان گندم   “  كنند.   داري مي   ميدان

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هاي ناعادالنه خريد تضميني فشار مضاعفي        شود. نرخ    ويژه مركبات را نيز شامل مي       به
زده    ها نيز دامن      بردوش دهقانان گذارده و عالوه بر كاهش سطح كشت به مهاجرت          

جانبه و جدي از تـولـيـدات بـخـش                است. دهقانان ميهن ما خواستار حمايت همه         
دادن به برنامه آزادسازيِ اقتصادي، جلوگيري از واردات گسـتـرده                كشاورزي، پايان 

 محصوالت خارجي و بهبود وضعيت معيشت و درآمد خودند.
هـاي     ويژه دهقانان تهيدست و زحمتكش، از اولويت        تامينِ منافع دهقانان كشور به    

هاي اقتصادي مبتني بر آزادسـازي اقـتـصـادي در                آيد. برنامه    شمار مي   مبارزاتي به 
 مغايرت با حقوق و منافع دهقانان ايران قرار دارد.

 
 خصوصي سازيِ صنعت نفت 

ترين مـبـاحـث     ترين و محوري صنعت ملي نفت ايران و سرنوشت آن، يكي از مهم   
شود. تمركزِ دولت حسن روحاني بر تغيير          جمهوري قلمداد مي    پس از انتخابات رياست   

و اصالحِ قراردادهاي نفتي، درپيش گرفتنِ سياستي جديد در صادرات گاز، و واگذاريِ             
خصوصي، نشانگر اهميت صنعت ملي نفت ايران در            هاي پتروشيمي به بخشِ     مجتمع

هـا و       فقيه است، راهبردي كه برپايه نسخـه  اجتماعي رژيم واليت  -راهبرد اقتصادي 
المللي پول و بانك جهاني تهيه و تدوين گرديده است و اجرا              هاي صندوق بين    توصيه

 شود. مي
كـه     -دراين زمينه، پس از اعالم طراحي و تدوينِ قراردادهاي جديد نفت و گـاز          

هاي نفتي را به انحصارهاي فـرامـلـي و             ها و ميدان    مشاركت در توليد و مالكيت چاه     
كند، قائم مقام وزارت نفت با تاكيد بر ايـنـكـه     پذير مي هاي بزرگ نفتي امكان  شركت

هاي خـود     توانند نفت ايران را با بيمه و كشتي         پس از توافقِ ژنو، مشتريان خارجي مي      
دليل تغييرِ نوع قـراردادهـا و        هاي بزرگ نفتي به    خريداري كنند، از خرسنديِ شركت    

آذرمـاه،   15گذاري خبرداد. همچنين خبرگزاري مهر،         واگذاري تسهيالت براي سرمايه   
هاي نفتي آمريكا... همزمان با ديدار وزير نـفـت               پيشنهاد نفتي ايران به غول    ” نوشت:   

ايران و مديرعامل اني [شركت بزرگ نفتي ايتاليايي] بيژن زنـگـنـه وزيـر نـفـت                       
هاي اكسون موبيـل    غول نفتي جهان ازجمله شركت      7طورِرسمي خواستار بازگشت      به

در ادامة گزارش، با اشـاره بـه           “ و كونوكو فيليپس آمريكا به صنعت نفت ايران شد.         
ويژه بريتيش پتروليوم در صنـعـت نـفـت ايـران و                  هاي انگليسي به    حضور شركت 

هاي وزارت نفت در زمينه نوع و ماهيت قـراردادهـاي             هاي اين شركت به مقام      توصيه
شرايط قراردادهاي نفتي ايران، بـهـتـر از شـرايـط              ” گردد:     نفتي جديد، يادآوري مي   

جاي شريـك     ها به   حسين خواهد بود. عراقي      قراردادي عراق پس از سقوط رژيم صدام      
كـنـنـد...         ها را پرداخت مي ها در توليد نفت، هزينه عمليات اين شركت    كردن خارجي 

هلـنـديِ شـل،        –هاي انگليسي     وزير نفت ايران همچنين در وين با مديران شركت        
شرايـط  ” آنچه كه    “ است.     وي اتريش ديدار و گفتگو كرده       -ام  -ويتول سوئيس، و او   

هاي مـنـتـشـر         ناميده شده است، بنابر گزارش    “  بهترِ قرارداديِ ايران نسبت به عراق     
اين   است از: واگذاريِ مالكيت و توليد مشترك به انحصارهاي فراملي، به               شده، عبارت 

هاي بزرگ نفتي آمريكا، انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي مانند انيِ          معنا كه، شركت  
هاي نفـت و گـاز ايـران،             گذاري در ميدان    ايتاليا و توتالِ فرانسه با حضور و سرمايه       

 شوند. ها را نيز صاحب مي بخشي از توليد و مالكيت چاه
كوشد انحصارهاي فراملـي      فقيه از موضعي بسيار ضعيف و شكننده مي         رژيم واليت 

  حضور در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران دعـوت            هاي بزرگ نفتي را به      و شركت 
اينك تقاضايِ خـريـد نـفـت            كند. از سوي ديگر، بنابر برآوردهاي معتبرِ جهاني، هم         

تـريـن      هاي اقتصادي آمريكا، در پايين      دليل بحران اقتصادي منطقة يورو و معضل        به
نقشِ ايران در بازار جـهـانـي     هاي امپرياليستي به سطح قرار دارد و از ديگر سو تحريم 

فقيه امتيازهاي بسـيـار        ها رژيم واليت    اين دليل   است. به    هاي جدي وارد ساخته       لطمه
كند   هاي اروپايي واگذار مي     هاي آمريكايي و انگليسي و ديگر شركت        زيادي به شركت  

گـيـرنـد. ايـن           كه با حقوق و منافع و حقِ حاكميت ملي كشور در مغايرت قرار مـي              
دليل نبود كـه      سازيِ صنعت ملي نفت ايران است. بي         ها سرآغاز برنامة خصوصي     اقدام

بـود:       آذرماه، گفته   5المللي و بازرگاني وزير نفت، در مصاحبه با ايلنا،            معاون امورِ بين  
ريزي براي مشاركت دوباره با ايران هستنـد... بـا                هاي خارجي درحال برنامه     شركت” 

هاي صنعت نفت و گاز ايران به عـنـوان اولـيـن دارنـدة ذخـايـر                       توجه به ظرفيت  
كننـد.    ريزي مي   هاي خارجي براي مشاركت با ايران برنامه        هيدروكربوري دنيا، شركت  

ما هم تالش داريم تا با بازيگري در قراردادهاي نفتي كه ظرف چندماه آينده نهايـي                
گـذاري     المللي شويم و از سـرمـايـه           هاي بين   شود، وارد فاز جديدي از همكاري       مي

 “هاي خارجي استفاده كنيم. شركت
سازيِ صنعت ملي نفت ايران با دقت و زيرِ پوشـشِ            اين ترتيب سياست خصوصي     به

 شدن است. درحالِ پياده -مرحله به مرحله -قراردادهاي نفت و گاز  اصالحِ
 

 ادامه سازمان تأمين اجتماعي ...

در ” كـرده اسـت كـه          “  ها  هاي خود... و فروش نيروگاه         دارايي
هزار ميليارد تومان كاهش پـيـدا         25مصوبه امروز كميسيون به     

ــون   گراي رژيمِ واليت فقيه     كارگزارانِ واپس “  كرد.  چ
هاي   داراييرا در دست دارند، هنگام صحبت از اموال و          “  قدرت” 

نـام  “  هـاي خـود       اموال و دارايـي    ” همچون    ها  ملي، از آن  
داشـت كـه        توان با صراحت اعـالم       اين ترتيب مي    برند. به    مي

وضعيت كنوني تامين اجتماعي و غارت اموال آن نتيجه مستقيم          
فـقـيـه      هاي اقتصادي رژيم واليت     و پيامد ناگزيرِ اجراي سياست    

هـاي كـلـيـديِ          سازي يكي از بخـش  است. سياست خصوصي   
موازات اجـراي بـرنـامـه           هاي راهبردي رژيم است. به       سياست

سازي، بر دستاوردها و حقوق كارگران ميهن ما يورش           خصوصي
شود. از زمـان اجـراي            ها دستبرد زده مي     شود و بدان    برده مي 

تا امـروز كـه بـرنـامـه             1370برنامه تعديل اقتصادي در دهه      
گردد، تغيير و اصالح قوانين كـار و           آزادسازيِ اقتصادي اجرا مي   

فقيه   هاي يورشِ رژيم واليت     ترين هدف   تامين اجتماعي از اصلي   
اند. فراموش نكنيم كه، طرح اصالح قانون تامين اجتماعـي               بوده

هـا و در         نژاد در بطنِ برنامه هدفمنديِ يارانه       در دولت احمدي  
هاي آن تهيه شد، و اكنون دولت روحـانـي            حكم يكي از  بخش    

 -يعني اصالح قوانين كار و تامين اجتماعـي         -اجرايِ اين برنامه  
هاي زرد    هايي ديگر در دستور كار دارد. برخورد تشكل          شيوه  را به 

حال چهـرة     و ارتجاعي با چپاولِ سازمان تامين اجتماعي در عين        
ها را براي زحمتكشان آشكارتر كرد. كافي اسـت بـه               واقعيِ آن 

رضا محجوب، دبيركل خانه كارگر، بـا روزنـامـه              مصاحبه علي 
آذرماه، توجه كرد تا به ماهيت و عـمـلـكـرد ايـن                   30شرق،  

بـرد. نـكـتـة          مجموعه در رويارويي با منافع كارگران بيشتر پي       
محوري در افشايِ غارت اموال تامين اجتماعي گـواه بـر ايـن           

سازي و آزادسـازيِ       هايي چون خصوصي    واقعيت است كه برنامه   
خواري و چپاولِ ثـروت       اقتصادي، زمينه و بسترِ فساد مالي، رانت      

روي، افشاگري دراين خصـوص   آورد. ازاين  كارگران را فراهم مي   
رساني به كارگران پيرامون اين موضـوع، از وظـيـفـة          و آگاهي 

 جنبش سنديكايي كنونيِ كارگران ايران است.
هـاي     هنگام صحبت از چپاولِ هزاران ميليارد تومان سـپـرده         

“ نماينـدگـان كـارگـريِ      ” كارگران در سازمان تامين اجتماعي،      
دهـنـد.     نام مي “  ريخت و پاش  ” ها را     هاي زرد اين چپاول     تشكل

هاي كارگري براي تغييـر      دهيِ اعتراض   در مقطعِ كنوني، سازمان   
دوبارة اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و جايـگـزيـن كـردنِ             

با شورايي از نمايندگانِ واقعي و منتخبِ كـارگـران          “  هيأت امنا ” 
هاي زرد وزارت كار)، تنها راه جلوگيري از            (نه نمايندگانِ تشكل   

هاي مختلف رژيم واليـت        چپاول اموال كارگران از سوي دولت     
ديگرسخن، حضورِ نمايندگان واقعيِ كارگران       فقيه خواهد بود. به    

يي   مديره تامين اجتماعي، مطالبه     و سنديكاهاي مستقل در هيئت    
درنگ است. در شرايطي كه بنابر گفـتـة روحـانـي:                جدي و بي  

ماهه منتهي بـه      12تورم گروه كااليي خوراكي و آشاميدني در        ” 
بود؛ و باز هم بنابر گـفـتـة روحـانـي،             “  درصد  51،  92شهريور  

درصد زير نرخ تورم بـود؛        15كارگران    92افزايشِ دستمزد سال    
قانون كار و     41دور زدنِ ماده    ” ، وزير كار    “ كنترلِ تورم ” بهانة    به

را در نظر دارد، و مدير عامل سازمان        “  منجمد كردنِ حداقل مزد   
“ 93هاي سال     درصدي مستمري 18” تامين اجتماعي از افزايش     

كند. بسيچ كـردنِ كـارگـران و            كارگران بازنشسته صحبت مي   
منظورِ بازپس گرفتـن      هايِ پراكنده آنان به     دهيِ اعتراض   سازمان

غارت رفتة سازمان تامين اجتماعي، دستيابي به مـزدي           اموالِ به 
مندانه، و مبارزه با تجاوزِ آشكارِ كارگزاران دولت جديد به            شرافت

سازمان تامين اجتماعي و منافع طبقاتي كارگران، وظيفة عاجـلِ          
فعاالن كارگري و سنديكاهاي مستقل كارگري است. كارگـران          
بايد بدانند كه مديرعاملِ گزيده شده براي سـازمـان تـامـيـن                

، دولـت بـرگـمـاردة         “ دولت نمونة جـهـان    ” اجتماعي از سوي    
فقيه، در رأسِ چپاولگرانِ تامين اجتماعي قرار داشت. تشكل            ولي

و مبارزة متحد كارگران تنها پشتوانِ حفاظت از امـوال خـود،               
دستيابي به حقوق دمكراتيك و حفاظت از منـافـع طـبـقـاتـي                

 كارگران است.
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وي خواستار محاكمه رهبـران       .به كشور آمده بودند     88هاي سال     آرامي  نا
خواست ملت، مجازات سران فتنه است و ملـت         ” جنبش سبز شد و گفت:       

كنند و از دولـت و دسـتـگـاه قضـايـي                  نشيني نمي   از اين موضع عقب   
آيـت اهللا آمـلـي        “  ها را به سزاي عملشان بـرسـانـنـد.            خواهند تا آن    مي

الريجاني، رئيس دستگاه بيداد قضايي رژيم نيز قبال در روز چهارشـنـبـه              
احساس خطـر   ” چهارم دي ماه در جمع مسئوالن قضايي ضمن بازخواني          

فراموش شدني نيسـت؛      88داستان فتنه   ” گفت:   “  جدي نظام از اين وقايع    
، الريـجـانـي افـزود:         “ زيرا به جزئي از تاريخ كشور تبديل شده اسـت.           

داد، اكنون كشور در      دانيم اگر آن حركت و حماسه مردمي روي نمي          نمي” 
 “  چه وضعي قرار داشت.

ادامه تبليغات گسترده ارتجاع بر ضد جنبش اعتراضي مردمي، نشان از            
ريشه هاي عميق اين جنبش در بطن جامعه ما و هراس ارتجاع از سـر                 

 بلند كردن مجدد آن و به چالش كشيدن استبداد حاكم بر ميهن ماست.
كودتاي انتخاباتي سازمان يافته از سوي ولي فقيه، فرماندهان سـپـاه،             

، نقطه عطفي در حيـات      88بسيج و ديگر نهادهاي امنيتي رژيم در خرداد         
رژيم استبدادي حاكم بر ايران بود. سران ارتجاع درمانده از شـكـسـت                  
سنگين انتخاباتي كه متحمل شده بودند و در حالي كه ميليون ها ايرانـي              
با رأي دادن به ميرحسين موسوي خواست انكار ناپذير خود را مبني تغيير             
اساسي در حكومت مداري كشور طلب مي كردند، با لگدمال كردن خشن            
آراي مردم اراده خود بر ادامه حكومت استبدادي به هر قيـمـتـي اعـالم                 
داشتند. سركوب خونين و خشن اعتراض هاي ميليون ها شهروند كه در              
تهران و ديگر شهرها كشور به خيابان ها آمده بودند و خـواسـتـار بـه                    
رسميت شناخته شدن آراي پايمال شده شان بودند، پـايـه هـاي رژيـم                 
ضدمردمي را به شدت به لرزه درآورد. در البالي سخنان سران رژيم در               
روزهاي اخير اين هراس را پس از گذشت چهار سال از آن سـركـوب                  
خونين و سه سال پس از دستگيري و حصر موسوي، كـروبـي و زهـرا                  
رهنورد به روشني مي توان مشاهده كرد. تجربه اي كـه رژيـم از ايـن            
رويارويي خطرناك  با توده هاي جان به لب رسيده مـردم آمـوخـت در                  

، به قصد كنترل خشم و نارضايتي تـوده    92انتخابات مهندسي شده سال     
 ، با تردستي بكار بست.  88ها، و جلوگيري از تكرار تجربه 
، حاوي درس هاي مهمي براي جنبـش        88تجربه خيزش مردمي سال     

آزادي خواهي ميهن ما نيز مي باشد. اعتراض هاي ميليوني توده هـا در             
نشان داد كه در بطن جامعه ما نيروي عظيمي بر ضد ادامه رژيم               88سال  

استبدادي حاكم موجود است كه به دليل عدم سازمان يافتگي و نداشتـن             
پالتفرم واحد مبارزاتي قادر نيست مبارزه سازمان يافته و پيگيري را بـر               
ضد استبداد حاكم به پيش رانده و به سرانجام موفق آن برساند. جنـبـش                

اگر چه از منظر پايگاه اجتماعي آن نيروهاي گسـتـرده             88اعتراضي سال   
يي از زنان، جوانان، و دانشجويان را به عرصه مبارزه با ارتجـاع حـاكـم                  
كشاند، ولي داراي پايگاه طبقاتي محدودي، عمدتاً در چارچوب قشرهـاي           
مياني بود و نتوانست حمايت گسترده كارگران، زحمتكشان و محـرومـان            

عمـدتـا حـول        88ميهن مان جلب كند. همچنين جنبش اعتراضي سال          
سازمان دهي شده بود و خواست هـاي         “  راي من كجاست  ” شعار محدود   

 اجتماعي ديگري را مطرح نمي كرد.-مشخص و گسترده تر سياسي
اين ضعف هاي جدي به رژيم ارتجاع امكان داد تا با به كـار گـيـري                  
گسترده نيروهاي انتظامي، سركوب خشن و خونين تظاهر كـنـنـدگـان،              
اعالم نوعي حكومت نظامي در شهرها و جلوگيري از گردهم آيي مردم و             
همچنين دستگيري گسترده كادرها و فعاالن اجتماعي و سرانجام حصـر            
موسوي، كروبي و زهرا رهنورد، جنبش سازمان نيافته مردمي را با چالـش             

 هاي جدي روبه رو كرده و سرانجام به عقب نشيني وادار كند. 
امروز پس از گذشت چهار سال، و در پي انتخابات مهندسي شده سـال              

، رژيم واليت فقيه همچنان مصمم است تا اجازه ندهد جنبش مردمي            92
در ميهن    88ميهن ما سربلند كند و تجربه اي نظير خيزش گسترده سال            

رهـبـران و     “  نابخشودني بودن گناه  ” ما تكرار گردد. تأكيد سران رژيم بر         
نيز تأكيد مجددي بر اين واقـعـيـت            88كادرهاي جنبش اعتراضي سال     

است كه سران رژيم خوب مي دانند كه حضور نيرومند جنبش مردمي در      
صحنه مبارزه چه خطرات جدي مي تواند براي آنها به همراه داشته باشد.             

“ توبـه ” تأكيد بر درهم شكستن مقاومت موسوي، كروبي و زهرا رهنورد و  
كردن آنان براي پايان دادن به حصر نيز بخشي از ادامه فعالـيـت هـاي                 
سركوبگرانه رژيم براي درهم شكستن انديشه مقاومت و مـوثـر بـودن               

 مبارزه بر ضد حكومت استبدادي حاكم بر ايران است.
در مقابل برنامه و ترفندهاي رنگارنگ ارتجاع بايد به كار بازسازي جنبش           
مردمي ميهن ما ادامه داد. توان نيرومند عظيم اجتماعي كه در بطن جامعـه               
ما بر ضد رژيم استبدادي حاكم نهفته است نيازمند سازمان دهي اسـت و                
اين كار بدون تالش مشترك همه نيروهاي مترقي، آزادي خواه و اصـالح              

، طيف گستـرده  88طلب ميهن ممكن نخواهد بود. در خيزش تاريخي سال           
اي از نيروهاي سياسي كشور، در زير پرچم اعتراض به ارتـجـاع حـاكـم                  
گردهم آمدند و اين تجربه نشان داد كه مي توان با اتكاء به منافع ملـي و                  
ميهني در كنار هم مبارزه مشتركي را براي دست يابي به آينده اي رهـا از                 

 استبداد و دست يابي به آزادي، و عدالت اجتماعي به پيش برد. 
ما معتقديم كه برخالف همه ادعاها و قول هاي آقاي روحاني و دولت او،             
اين مجموعه دنبال پيگيري خواست هاي اصالح طلبانه و آزادي خواهـانـه             
جنبش مردمي و اعتراضي ميهن ما نيستند. ما در عين حال معتقديـم كـه                 
بايد از شرايط كنوني و قول هاي داده شده توسط دولت روحاني براي بسيج      
نيروهاي اجتماعي حول شعارهاي مشخص آزادي فوري و بدون قيد شـرط            

زندانيان سياسي و پايان بدون قيد و شرط موسوي، كروبي و زهرا رهنـورد،               
و همچنين مخالفت با سياست هاي اقتصادي مخربي كه تنها به نفع كالن             
سرمايه داران كشور است، و همچنين  به رسميت شناحتن حقوق صنفي از            
جمله حقوق سنديكايي كارگران فعاليت را تشديد كرد. بدون حضور نيرومند            
جنبش مردمي در صحنه، رژيم واليت فقيه نيازي به تغيير سياست و شيـوه           

 حكومت مداري كنوني نخواهد ديد. 
نشان داد آماده     88حزب ما همچنان كه در جريان جنبش اعتراضي سال          

است تا تمام توان خود را در اين راه به كار بسته و در اين عرصه با هـمـه                     
 نيروهاي ملي و آزادي خواه ميهن همكاري كند.

 

 ...88ادامه به بهانه خيزش مردمي 

 “نان،فرهنگ،بهداشت براي همه باشد؟
هيچ قانوني برمناسبات كارگروكارفرماحكومت نمي كـرد.          1325تاسال  

نظمي دردستمزدها، ساعات كار، مرخصي، بيمه و بازنشـسـتـگـي وجـود               
نداشت. چنان كه گفتيم امروز، زندگي كارگران ايـرانـي هـنـوزازسـطـح                  
مطلوب،بسيار فاصله دارد.اما اشتباه است اگر يك لحظه فراموش كنيم كـه   
همين يك لقمه نان هم كه از گلوي فرزندان كارگرپايين مي رود،همـيـن              
يك روز تعطيلي هفتگي كه كارگر مي توانددر كنار زن و فرزند خود باشد،              
همين به مدرسه رفتن كودكان كارگرو....همه وهمه ي اينها به بهاي نبرد                
طوالني طبقه كارگر زير رهبري سنديكاهـاي كـارگـري،بـدسـت آمـده                

دفـاع      است.سنديكاهاي كارگري رابه دليل اينكه در مبارزات كارگري و          
ازحقوق زحمتكشان ونبردعليه استعمارواستبداد در صف نخست بوده، بارها         
به محاكمه كشيده اند.مبارزان سنديكايي سالها در زندان و تبعيدگاهها بـه             
سر برده اند.علي اميدها امروز درميان ما نيستند،اما پرچم پرافتخارنهـضـت             

  .كارگري ايران همچنان دراهتزازاست ودراهتزاز خواهد بود
اتهام مااين است كه مدافع منافع كارگرانيم.ما بـه ايـن             ” 

 “اتهام افتخار مي كنيم
 

 جوانشير مازيارگيالني نژاد
 

 ادامه علي اميد ....
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علي اميد، الگوي كوشندگان 
 كارگري ايران

طبقه ايران يكي از فرزندان فداكارخود را ازدست     3/10/1352درتاريخ  
داد. علي اميد از اولين اعضاي اتحاديه مخفي كارگران نـفـت جـنـوب           

بود. با تالش هاي بي وقفه او و همكارانش، و با آگـاهـي                 1304درسال  
بخشي به زحمتكشان صنعت نفت، اتحاديه مخفي كارگران نفت جنـوب           

درگردهـمـايـي     1306درميان كارگران گسترش يافت. درنيمه شب آبان         
نماينده كارگران تشكيل شد، اتحـاديـه          200كارگران نفت كه با حضور      

سازمان خود را گسترش دهد، كلوبهـاي كـارگـري و             ” تصميم گرفت:    
تعاوني تشكيل داده، عليه جريمه ها و كتك زدن ها و دشنام دادن ها و                
عليه سياست تبعيض درشركت انگليسي نفت درميان مليت هـا اقـدام              

وادار نـمـودن شـركـت بـه           “ :درمرامنامه اتحاديه كارگران نفت      “ كنند. 
برسميت شـنـاخـتـن حـق           -پرداخت بيمه بيكار، پيري، حوادث و غيره      

تـالش     -مقابله با تنبيه بدني كارگـران       -اعتصاب و اجتماعات كارگران   
 13/2/1308ديـده مـي شـود. در           “ براي تاسيس باشگاههاي ورزشـي    

هزار كارگـر  14اعتصاب كارگران تصفيه خانه آبادان شروع شد كه در آن           
صبح به دعوت اتحاديه مخفـي      8   شركت داشتند. اين اعتصاب از ساعت      

كارگران نفت به رهبري علي اميد، رحيم همداد، رمضان كـاوه، حسـن           
علي ثابت، يوسف افتخاري، وفايي سازماندهي شده بود، كه با پيوسـتـن             
كارگران بيكار شكلي ديگر يافت. خواسته هاي اعتصابيون بـاال بـردن               

درصد، برسميت شناختن اتحاديه كارگران و جشن         15دستمزدها تاسطح   
اول ماه مه، دخالت دادن كارگران و نماينـدگـانشـان در امـور اخـراج                   

سال   18كارگران و استخدام آنان، هفت ساعت كار براي جوانان كمتر از            
بود. فرداي روز اعتصاب با دخالت نيروهاي نظامي انگليـس سـركـوب               

 150اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان آغاز شد. پنج هزار كارگر اخراج،            
كارگر بازداشت شـدنـدكـه از جـملـه بـازداشـت                  200كارگر زخمي،   

شدگان:علي اميد، رحيم همداد، يوسف افتخاري بودند، كه تا مهر سـال              
تحت شرايط بسيار بد در زندان رضاشاهي باقي ماندند و با فـرار                1320

رضاخان ديكتاتور از ايران، مالكان اصلي اين سرزميـن از زنـدان آزاد                
  .شدند

علي اميد و رحيم همداد به جنوب بازگشته دوباره كارسنديكايي را از              
سر گرفتند.علي اميد و دوستانش پس از رهايي از زندان تالش بي شائبه              
اي را براي دستيابي به مطالبات و رفاه و آسايش كارگران از پي گرفتند.              

پس از برگزاري سومين جلسه نمايندگان شوراي متحده          20/4/1325در  
نفت جنوب و نمايندگان شركت انگليسي نـفـت            كارگران و زحمتكشان  

براي تعيين حداقل دستمزد، كارگران نه تنها با لـغـو وعـده شـركـت                   
انگليسي نفت در رابطه با پرداخت دستمزد روزهاي جمعه مواجه شـدنـد،             
بلكه دستگيري رهبران كارگري از جمله علي اميد و رحيم همداد كه بـه           
مذاكره دعوت شده بودند، خشم طبقه كارگر و اعـتـصـاب كـارگـران                  
بندرمعشور، آغاجاري، آبادان و اهواز را بدنبال داشت، و اعتصاب عمومـي            
درشركت انگليسي نفت اعالم شد. اين اعتصاب بزرگتريـن اعـتـصـاب               

هزارنفر دراين اعتصاب شركت كـردنـد      65درخاورميانه شمرده مي شد.   
 200هزار كارگر و كارمند دفتري شـركـت نـفـت،                 50كه اين شامل    

تكنسين هندي درپااليشگاه آبادان، هزارآتش نشان،رانـنـده كـامـيـون،             
رفتگر،كارگر راه آهن، كارگران نساجي، دانش آموزان دبيـرسـتـان هـا،              
صدها مغازه دار، آشپز، راننده و مستخدمان خانواده هاي اروپايي نيـزمـي    

 .شد
بامداد اعتصاب كارگران آبادان تحت رهبـري   6ساعت  23/4/1325در

شوراي متحده كارگران و زحمتكشان جنوب كه در راس آن علي امـيـد              
قرارداشت، آغاز گرديد. ترات سركنسول انگلستان درجنوب اقرار كرد كه            

اعتصاب بطرز شگفت آوري خوب سازمان يافته و منظم بود. هنگـامـي         ” 

كه كارگران دست ازكاركشيدند، نزديك به هزارتن از آنان به توزيع جزوه هـايـي               
پرداختندكه علل اعتصاب را به اختصار توضيح مي داد: دستمزد روزهاي جمـعـه،               
گماردن نماينده كارگران دركارگاهها براي حل و فصل اختالفات ميان كارگـران            
و شركت نفت انگليسي، افزايش ساالنه دستمزدها، وسايل نقليه براي كارگـرانـي             

 “ .كه ناگزيرند ازخانه هايشان تامحل كارچندين كيلومترپياده روي كنند
نفر از عشـايـر         200حمله خونين به كارگران آغازشد.         1325تير    23در شب   

عرب به همراه سربازان با هفت تير و تفنگ به گاردهاي محافظ شوراي متحـده               
كارگران وزحمتكشان كه مسلح به چوبدستي بودند،حمله ور شدند.دراين حـملـه              

نفر نيز زخمي شدند.پس از اعتصاب علي اميد براي هميـشـه               165نفركشته و   50
ازخوزستان به تهران تبعيد شد.علي اميد هرچند به تهران تبعيد شد اما تا آخريـن                

از مبارزه براي كسب حقوق زحمتكشان دست نكشـيـد،وحـتـاپـس                روز حياتش 
 به زندان رفت. 32مرداد سال  28ازكودتاي 

طبقه كارگر پيكارجوي ايران بايد گذشته خود را بدرستي بشناسد و بدانـد كـه             
گذشته اي دردناك و درعين حال افتخارآميز دارد.هر لقمه ناني كه امروز ازگلـوي      
فرزند كارگر پايين مي رود و هر كلمه اي كه او در دبستان مي آمـوزد حـاصـل                    
سالها نبرد خونين وتالشي پردرد و رنج است. درگذشته اي نه چـنـدان دور در                    

مـمـنـوع بـود.مـي گـفـتـنـدايـن كـلـمـه                     “ كارگـر ” كشورما بكار بردن كلمه     
را بكار بـرد.تـا       “ عمله وعمله جات  “ است.مي بايست بجاي آن كلمه     “ كمونيستي” 

ايرادمي گرفت.البـتـه      “ كارگر” هنوزبقاياي سانسوررضاخاني به كلمه       1320اوايل  
سخن برسركلمات نيست، بر سر محتواي آنهاست.تاقبل ازتشكيل سنديـكـاهـاي       
كارگري و مبارزات درخشان آن درجامعه ايران،كارگران انسان به حساب نـمـي              
آمدند.هيچ قانوني از حقوق آنها حمايت نمي كرد.هيچ سازمان وموسسه اي مدافع        
اين طبقه وجود نداشت. رهبران واعضاي اتحاديه هاي كارگري كه مـدافـعـيـن             
راستين طبقه كارگربودند،درزندانهاي رضاخاني بسرمي بردند.هيات حاكمه فئودال         

سرمايه داري ايران كه جنبش كارگري را كوبيده بودند،مي كوشيدند كارگـران              –
 “ عملـه ” را تحقيركنند و شخصيت آنان را بشكنند.اصرارآنان در بكار بردن كلمه             

بجاي كارگر از همين جا سر چشمه مي گرفت. در پشت سركلمه عمله هزار نـوع        
تحقير و تخفيف خوابيده بود.صاحبان موسسات توليدي ومقامات دولتي مـدافـع              

عمله مانندحيوانات رفتاركنند،توهين،ناسزا   –آنان،حق خود مي دانستند كه با كارگر      
و تحقير نسبت به كارگران امري عادي بود.تنبيه بدني رواج داشـت، فـرزنـدان                  
كارگران به دبستان راه نداشتند،از بهداشت خبري نبود.دستمزدها به قدري نـازل           

 .بود كه شكم فرزندان كارگررا با نان خالي هم سيرنمي كرد
البته امروزهم وضع طبقه كارگرايران درخشان نيست.امروزهم سطح زنـدگـي             
كارگران به مراتب پايين ترازآن است،كه بايد باشد.زماني كه دراوايل سـالـهـاي                

نان براي همه،فرهنگ براي همه،بهداشـت بـراي         “ براي نخستين بارشعار    1320
مطرح شد، اوضاع صد بار بدتراز امروز بود.بسياري از نمايندگان طـبـقـات                “ همه

مـگـرمـمـكـن      “ حاكم درقبال اين شعار با تعـجـب ووحشـت مـي گـفـتـنـد:                    
است؟مگرخداپنج انگشت رابه يك اندازه آفريـده؟ چـگـونـه مـمـكـن اسـت                    

عكس تاريخي رفيق شهيد علي شناسايي و رفيق علي اميد. رفيق قهرمان 
علي شناسايي، از پيش كسوتان جنبش كارگري ميهن ما بود كه در پي 

 1363يورش وحشيانه رژيم به حزب تودة ايران دستگير و در آبان ماه 
 زير شكنجه هاي وحشيانه دژخيمان رژيم واليت فقيه  جان باخت. 

 6ادامه  در صفحه 

مطلب زير نوشته اي است كه توسط سنديكاي فلزكاران 
مكانيك، در ايران، درباره رفيق علي اميد، از چهره هاي 

 درخشان جنبش سنديكايي ميهن مان منتشر شده است 
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آذرماه، به نقل از حسـن     11كارگران را به مزد بگيرانِ كشور تحميل كند. ايلنا،  
شـود     اي تعيين مي    به گونه   93حداقل مزد   ” هفده تن، معاونِ وزير كار، نوشت:          

طورِكامل پوشش دهد بلكه حتي براي حفظ قدرت خـريـد              تنها تورم را به     كه نه 
شود. البته در مدل جديد محـاسـبـه            مردم، چند درصد باالتر از تورم تصويب مي       

 1ايـلـنـا،      “  شـود.     گذار و صاحب بنگاه توليد وارد نمي   اي به سرمايه    مزد، هزينه 
آذرماه، سخنان ناصر چمني، رئيس انجمن صنفي كارگران پيماني پتروشـيـمـي             

هاي انتخاباتي حسن روحـانـي        با اشاره به وعده     -تبريز، را آورده است كه در آن      
كه گفته بود مزد سال جاري كارگران را متناسب با نرخ واقعيِ تورم افزايش مي               

اظهار نظرهاي مشكوكي كه شائبه افزايش مزد كمتر از مـيـزان              “ گفت:   -دهد
وي در   “  كند وجهة مناسبي براي دولت منتخب ملت ندارد.          قانوني را تداعي مي   

عالي شـوراهـاي      با اشاره به اين گفتة رئيس كانون        -جايي ديگر از سخنانش نيز    
پذيرنـد   اسالمي كار مبني براينكه  كارگران امسال مزد كمتر از نرخ تورم را نمي             

پذيرفتـنـد     هاي گذشته نيز مزد كمتر از نرخ تورم را نمي           كارگران سال ” گفت:     -
اما نمايندگان منسوب به آنها با امضاي مصوبه مزدي، جامعه كـارگـري را در                 
عمل انجام شده قرار دادند و مزد ناعادالنه را به اين قشر زحمتكش تـحـمـيـل               

هايي حاكي از اينكـه دولـت قـرار اسـت            سخنانِ ناصرچمني،  زمزمه “  كردند. 
ضررِ مزد بگيران كـنـد        به  93دورخيزهاي مشخصي براي تعيين حداقلِ دستمزد       

كند. اما نكتة كليدي ديگر اين است كه، در نبود نمايندگانِ واقعـيِ                را تقويت مي  
نـفـع      كارگران، روندهاي در پيش رو در نهايت دستاوردهاي ملموسـي را بـه              

زند؛ و همين امر مهم حضور نداشتنِ نماينـدگـانِ واقـعـيِ             زحمتكشان رقم نمي  
شـان مـحـروم        كارگران باعث گرديده است تا زحمتكشان از دستيابي به حقوق         

شوند. ناصر چمني در بخشي ديگر از اظهاراتش، به قولِ روحاني به كاهشِ نرخ               
گـويـد:      كند و مـي      استناد مي   92درصد تا پايان سال       35درصد به     45تورم از   

توان چنين استنباط كرد كه در صورت اجراي كامل مـاده             طور خوشبينانه مي    به” 
درصد افزايش خواهد     35حداقل    93قانون كار، دستمزد كارگران براي سال         41

هاي رژيم واليت فقيه پديدة       دستكاريِ آمارهاي اقتصادي از سويِ دولت     “  يافت. 
نوظهوري نيست. اما نحلة فكريِ حاكم بر دولت كنوني در طول هشـت سـال                 

دفعات بر ضـد او         ها به   رياست جمهوري احمدي نژاد از مذموم بودنِ دستكاري       
                      استفاده كرد. حال با تسلط يافتنِ اين نحلة فكري بر دولـت جـديـد، اتـخـاذ

هايي كه از سوي آنان امري مذموم دانسته شده بود قرار است مـطـلـوب                   شيوه
هاي دولت جديـد را     نفع سياست قلمداد شود، و موردهايي از دستكاريِ آمارها به     

نـرخِ  ”  كـاهـشِ     ” در طول چند ماه آينده بايد شاهد باشيم. از جملة اين موردها  
يي براي سركوبتقليل سيسـتـمـاتـيـك       تورم را بايد شاهد  باشيم كه پيش زمينه     

آذرمـاه، سـخـنـان          10نيازهاي مزد بگيران براي سال آينده خواهد بود. ايلنا،           
عبداهللا وطن خواه را آورده كه از او با عنوان فعالِ مستقلِ كارگري نام برده شده               

يي كه قرار است براي نـخـسـتـيـن بـار          است. او در ارتباط با مبهم بودنِ شيوه 
در حالي كـه در    ” از طريق آن انجام شود، گفت:          93هاي دستمزد سال      محاسبه

سال گذشته هيچ ضمانتي براي محاسبه دستمزد كارگران بر مبنـاي تـورم                23
هاي مبهم ايـن مـقـام           توانند به وعده    واقعي وجود نداشته است، كارگران نمي     

سايت فرآرو،  “  دولتي در خصوص تغيير شيوه محاسبه دستمزدها خوشبين باشند.         
قانون كار كه مي گويد: حداقلِ دستمزد ساالنـه    41با اشاره به مادة       -آذرماه  16

شده از سوي بانك مركزي و تـامـيـنِ              كارگران بايد بر اساسِ نرخ تورم اعالم      
نقل از كمال اطهاري، كارشناسِ حوزة اقتصاد و           به  -حداقلِ معيشت خانوار باشد   

براي جلوگيري از تزريق ناگهاني نقدينگي و افزايش        ” نويسد:     استاد دانشگاه، مي  
تواند بـه صـورت سـبـد            انتظارات تورمي به جامعه، بخشي از اين افزايش مي       

صورت پلكاني انـجـام داد.      توان بخشي ديگر را به براين مي كااليي باشد. عالوه   
او، “  يعني در طول يكسال دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم افزايش يـابـد.              

بخـش  ” گويد:     كند و مي    هاي درمانيِ كارگران اشاره مي      در جايي ديگر، به هزينه    
هـا در      هاي ديگر دچار بحران بيشتري است و هزينه         درمان در مقايسه با بخش    

تواند با افزايش سـهـم     اين بخش با افزايش بيشتري روبرو بوده است. دولت مي          
حميد حاجي اسماعيلـي،    “  خود در پرداخت هزينة درمان به كارگران كمك كند.         

رشـد  ” نـويسـد:         آذرماه، مـي    6با عنوانِ كارشناسِ بازارِ كار، در روزنامه آرمان،         
ناپذير است اما اين رشد نيز نبايد آنگونه كه برخي معـتـقـدنـد        دستمزدها اجتناب 

درصدي را تجـربـه       40براساس نرخ تورم صورت پذيرد. ما در حال حاضر تورم            
درصد افزايش يابد تنها با افزايش نقدينگـي،          40كنيم كه اگر دستمزدها نيز        مي

درصد دستمزدها افزايش داشت كه امسال        25بريم. سال گذشته       تورم را باال مي   
نيز اين امر بايد با توافق دولت، نمايندگان كارفرمايان و كارگران انجـام شـود.                

كـنـنـدة       حال اين افزايش بايد معقول باشد. بخش خصوصي كه پرداخت         درعين
حقوق است در حال حاضر با مشكل كمبود نقدينگي مواجه است و افزايشي كه              

گيرد بايد در حدي باشد كه آنها توانايي پرداختش را داشته باشند. از                 صورت مي 

اولويت دولت اعتدال براي رويارويي 
 زحمتكشان: مهندسيِ روند با خواست

 “ 93تعيينِ حداقلِ مزد”

 9ادامه  در صفحه 

طورِمرتب پـيـگـيـري         هاي كارگري در ايران را به       كساني كه مسئله  
كنند مطلعند كه پيش از اين به موضوعِ تعيينِ حـداقـلِ دسـتـمـزد              مي

كارگران معموالً در آخرين ماه منتهي به سال يعني اسفندماه بـيـشـتـر               
يافت، اما در طول      ها دربارة آن نشر مي      ها و بررسي    شد و بحث    توجه مي 

ها از چندين مـاه قـبـل شـروع             چند سال گذشته اين بحث و بررسي      
هاي گذشته حداقلِ دستمزد كارگران در آخريـن          روالِ سال   شود و به    مي

شـد. امسـال هـم           رسيد و ابالغ مي     تصويب مي   ماه به   روز كاري اسفند  
همچون چند سال اخير با اعالم وزير كار، بحث تعيينِ حداقلِ مزد سال             

صورت بـگـيـرد.     “  كارشناسي” كليد خورد و قرار است روي آن كارِ           93
يـي     دليل اينكه چنين رويكردي در طول چند سال گذشته بـه رويـه              

معمول تبديل شده است را بايد در وضـعـيـت اقـتـصـاديِ ايـران و                     
شده جستجو كرد. با اجراي بـرنـامـة حـذف               گرفته  هاي درپيش   سياست
هاي اقتصادي از سـوي         كار گرفته شدنِ تحريم     ها و همچنين به     يارانه

هـا و       ها، طبقة كارگر و زحمتكشان ايـران بـا دشـواري              امپرياليست
انـد. تـمـامـي ايـن             رو شده   ناپذيرتري روبه   مراتب تحمل   هاي به   چالش

هاي مسـتـقـلِ كـارگـري            دهند كه تشكل    مصايب در زماني روي مي    
توان گفت كه،     جرئت مي   ترين وضعيت را دارند. به       لحاظ جايگاه، پايين    به

يي از تاريخ مبارزات جنبش كارگري چـنـيـن حـدي از                  در هيچ دوره  
ايم. بـا      هاي كارگري مستقل و فعاالنِ آن را شاهد نبوده          سركوبِ تشكل 

شـدة     در جريان انتخابات مـهـنـدسـي          -رويِ كارآمدن دولت روحاني   
پروسة توهم پراكني از سويِ برخي فعاالنِ سياسـي، از             -92خردادماه  

هاي كارگري    هايِ سابقاً چپ، مبني بر اينكه: توجه به مسئله           جمله وازده 
نـفـع       هاي قبلي تفاوت دارد و به    از سوي دولت جديد در قياس با دولت       

هـاي     كارگران خواهد بود، در قالبِ مقاله و سخن، زينت بخشِ رسانـه           
علـي    -آنان شد. بررسيِ عملكرد چندماهة دولت روحاني و وزير كار آن           

يي را تا حد چشمگيري از ميان بـرده            ها  تاكنون چنين خوشبني    -ربيعي
است؛ و با توجه به ماهيت دولت مردانِ حاكم و اينكـه در چـارچـوب                  

هاي تدوين شده در طيف فكريِ حاكم بـر دولـت روحـانـي،                  سياست
هاي كارگـري     خوشبين بودن به رويكردهاي اين دولت نسبت به مسئله        

تـدريـج تـوجـه         يي است كه به     هاي كنوني فاصله دارد، نكته      با واقعيت 
كند. بحث تعيينِ حداقل دستـمـزد          نيروهاي راستين را به خود جلب مي      

آزمـايـيِ      كارگران و زحمتكشان براي سال آينده، محكي براي راستـي         
كساني است كه، موذيانه و يا ناآگاهانه، سعي دارند به اين توهم دامـن           

نقل از ربيعي، وزير كار، در برنـامـه           آذرماه، به   14بزنند. خبرگزاري مهر،     
از هفته آينـده    ” تلويزيوني گزارش صد روزه عملكرد وزارت كار، نوشت:          

مذاكره با نمايندگان كارگران و كارفرمايان بر اساس الگوهاي جـديـد             
ربيـعـي   “  مشموالن كار آغاز مي شود.       93براي تعيين حداقل مزد سال      

هاي وزرات تعاون كار و رفاه اجتماعي بـراي تـعـيـيـن                 در زمينه اقدام  
در اين زمينه راه سخـتـي در        “ كارگران، گفت:    93حداقل دستمزد سال    

ام و از هفتـة       پيش است و من دستور آغاز مطالعات در اين زمينه را داده           
ربيعـي  “  آينده مذاكره با نمايندگان كارگران و كارفرمايان آغاز مي شود.        

يـك  “ سخن گفت و افزود:      93از تعيين الگوهاي مختلف براي دستمزد       
نگاه در تعيين مزد به تورم است اما نمي خواهيم به يك جيب كـارگـر        

خـواهـيـم       چيزي اضافه كنيم و از جيب ديگر وي برداريم بنابراين مي          
از سخنان ربيعي “  تورم را كاهش دهيم تا قدرت خريد آنها افزايش يابد.       

روشني مشخص است كه تمهيدهاي الزم براي تشديـد فشـار بـه                 به
كارگران و زحمتكشان با افزايش حداقليِ دستمـزد در سـال آيـنـده،                 

هايي مـتـفـاوت بـا           خانه است؛ و اينكه رويه      اولويت كاريِ اين وزارت   
بگيران را شاهد باشيم، دور از دسـتـرس            نفعِ مزد   هاي گذشته و به     سال

صحبت به ميان آورده و اين بـدان         “  الگوهاي مختلف ” است. ربيعي از     
معنا است كه، تعيينِ حداقلِ دستمزدهاي سال آينده بر اسـاسِ تـورمِ               

جايِ آن[تعيينِ حداقـلِ    موجود قرار نيست مالك اصلي باشد؛ و دولت به  
هاي   دستمزدهاي سال آينده بر اساسِ تورمِ موجود]، درصدد است وعده          

                  توخالي مبني بر كاهشِ نرخ تورم و يا وعدة افزايـشِ قـدرت خـريـد
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سوي ديگر دولت براي افزايش قدرت خريد مردم و افزايش دستمزدهـا       
قـانـون      41تركيبي استفاده كند و با نگاه تلفيقي به ماده              بايد از روش  

بنگرد. براين اساس چند راهكار اصلي وجود دارد كه يـكـي از آنـهـا                   
تـوانـد مـعـيـشـت قشـر              تخصيص بن كاالهاي اساسي است كه مي      

پذير را تامين كند. ديگري براساس وعدة وزير كار، كارآمد كردنِ              آسيب
تواند بسـيـاري از        هاي تامين اجتماعي است كه اين امر نيز مي          دفترچه
هاي خانوار را كاهش دهد و حلِ معضل مسكن نيـز از ديـگـر                   هزينه

نخستين بار نيست كه درارتباط با افزايشِ نـقـديـنـگـيِ        “  مباحث است.  
شـونـد. قسـمـت عـمـدة              هاي انحرافي پيش كشيده مي      موجود بحث 

ميلياردي در اختيار نهادهاي انـگـلـي اسـت،        600نقدينگيِ نزديك به    
يعني نهادهايي كه سهم و نقش مهمي در حـاكـمـيـت و تـعـيـيـنِ                     

طـورِكـامـل       هاي آن دارند. باوراندنِ اين تصور و فرضيـة بـه              سياست
غيرواقعي و نادرست به مردم مبني بر اينكه: افزايشِ دستـمـزدهـا بـه                 

يابـد، در      شود و در پيِ آن تورم افزايش مي         افزايشِ نقدينگي منجر مي   
هـاي بـرحـقِ         خدمت تفكري است كه در عرصة رويارويي با خواست        

شان، سعي دارد در پـنـاه         زحمتكشان در زمينة پايين بودنِ دستمزدهاي     
آن راه گريزي براي خود دست و پا كند. در تمام طول ساليـان اخـيـر                   

اند؛ و با وجـود افـزايـش           طورِواقعي افزايش نيافته    گاه به   دستمزدها هيچ 
نيافتنِ واقعيِ دستمزدها، شاهد افزايشِ نجوميِ نقدينگي و تـورمِ بـاال             

ايم. اگر افزايشِ دستمزدها بر افزايشِ تورم و نـقـديـنـگـي اثـري           بوده
بايد شاهد تورمِ باال و افزايشِ نجوميِ نقديـنـگـي در               داشت ما نمي    مي

آذرمـاه، بـه      9حال حاضر باشيم. فريبرز رئيس دانا، در مصاحبه با ايلنا،   
 75 ” گويد:     كند. او از جمله مي       هايي كليدي در اين زمينه اشاره مي        نكته

درصد همـان   5درصد جامعه است و اين        5درصد از نقدينگي در اختيار      
گفتند دست بانك مركزي را بايـد تـحـت             عوامل فشاري بودند كه مي    

هـاي     درصد هزيـنـه     80باز گذاشت. در حال حاضر       “  استقالل” عنوان  
اند را    خريد كرده بهداشت و درماني كه كارگران از تأمين اجتماعي پيش   

وي با اشاره به اينكه در گزارشِ صـد  “  خود كارگران بايد پرداخت كنند.     
تـورم  ” روزه روحاني شرايط معيشتي كارگران فراموش شده بود، گفت:          

هايشان هر روز گران و       درصدي براي آن دسته از افرادي كه دارايي         35
هـاي    ها و كساني كه ثروت      شود نظير برج سازان، مستغالتي      تر مي   گران

ملي و ارزاق و كاالهاي اساسي را در اختيار دارند خوب است امـا ايـن                 
او در جـايـي     “  كند.   وضعيت مردم را فقيرتر و طبقه كارگر را بينواتر مي         

يي در دست نيست كـه دولـت           ديگر از سخنانش گفت كه، هيچ نشانه      
 درصد رسانده باشد. 35درصد را به  45روحاني توانسته باشد تورم 

هاي حـكـومـتـي و          الي تمامي اظهارنظرهاي گوناگونِ مقام      در البه 
كنند شنيده    هاي كارگري فعاليت مي     نفعِ حاكميت در حوزه     كساني كه به  
شود كه، همچون روالِ گذشته، قرار نـيـسـت افـزايشـي                و خوانده مي  

شان رقم بخـورد.   متناسب با شأنِ زحمتكشان ميهن براي گذرانِ زندگي 
منتها تفاوت وضعيت فعلي با سابق در اين است كه دولت روحاني براي             

چه پيش از انتخابات و        -خصوص زحمتكشان   به  -كنترلِ افكار عمومي  
هايي داد كه با توجه به ماهيت و تركيبِ دولت او،    چه پس از آن، وعده 

پراكـنـي بـراي        پذير باشند. اين شيوه سخن       توانست واقعي و انجام     نمي
پشتيبانانش در داخل و خارج از كشور دستاويزي شد تا فضاي توهم را              

ها همچنان مسلط بدارند. از ديد حاميان واقعي زحمتكـشـان،              بر واقعيت 
شدني بودند، اما واقعيت تلخ ديگر اين است كه ما            بيني  اين روندها پيش  

زيان زحمتكشان[در زمينة تعيينِ حـداقـلِ          يي چنين مخرب و به      با پديده 
جز ابـرازِ      روييم، كه در نهايت، به      دستمزدهاي سال آينده] هرساله روبه     

نفعِ   كاري كه در پرتوِ آن بتوان وضعيت را به          هاي هميشگي، راه    مخالفت
خود نگرفته است. با تـوجـه          مزدبگيران تغيير داد، تاكنون جنبة عملي به      

چه در ايـن رونـد           به اين واقعيت ظالمانه، بايد اذعان داشت كه چنان        
اي را شاهد نباشيم، همچنان ادامـة دورانِ سـخـت               تغييرهاي اساسي 

اي ديگر را براي زحمتكشان در سال آينده بايد منتظر باشـيـم.               معيشتي
وسويِ مبارزة نيروهاي حامي طبقه كارگر و نيروهـاي مـتـرقـي                سمت

هاي كارگري مستقل، در عرصة عمـلـي، بـه             كشور و همچنين تشكل   
گذاشتنِ نقطه پاياني بر اين روند معيوب و مخرب كـه شـيـرة جـان                  

 مكد، بايد متوجه باشد. زحمتكشان را هرچه بيشتر مي
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جامعة سوسياليستي پيشرفته ساخت. چينِ نوين امروزي هر روز بيش از پيش                
ريزان چيني، اين     شود. به گفتة برنامه     تر مي   يي مناسب   براي ساختن چنان جامعه   

سال يا بيشتر به درازا بكشد.          50ممكن است     “مرحلة مقدماتي سوسياليسم   ”
هاي موجود    اي را تالشي براي پنهان كردن انحراف        بندي  شود ارائة چنين زمان     مي

طور باشد، اما نبايد فراموش كرد         هاي كنوني دانست. شايد هم همين        از سياست 
هاي چيني غيرمعمول نيست. براي مثال،        ريزي  هايي در برنامه    بندي  كه چنين زمان  

ديوار ”كاري كشور يا همان برنامة معروف         ساله براي جنگل    75چين يك برنامة    
هاي   دارد، و پيشنهادهايي كه براي ساختن تونل ميان رودخانه               “سبز چين 

ساله است.    50تسه و زرد طرح شده است، در چارچوب يك يك برنامة                 يانگ
هاي درازمدت را در نظر       هايشان، پيشرفت   ريزي  ها و مسئوالن چيني در برنامه     مقام

هاي عظيمي از كشور هنوز به اندازة كافي رشد             دارند، ولي در عين حال بخش      
مانده است. مسافران و جهانگردان غربي كه با ديدن                      نكرده و عقب    

هاي منطقة شانگهاي يا نانجنيگ از رشد عظيم چين حيرت                  خراش  آسمان
پيشرفت  “غرب”جا به اندازة      كنند، ممكن است گمان كنند كه چين در همه           مي

اما چين براي     -هايي از آن كشور چنين است         كه البته در بخش      -كرده است 
 جانبه و سراسري هنوز كارهاي زياد و راه درازي در پيش دارد. پيشرفت همه

هاي اخير چين نشانِ گردش و گرايش آن به سمت            تصور اينكه اصالحات دهه   
هايي جدي و اساسي است. اگر سررشتة كارها در           داري است، داراي نقص     سرمايه

آور   اندركار افزايش سرسام     دار است، پس چرا حزب دست         دست طبقة سرمايه   
هاي بهداشت و درمان، بازنشستگي و مزاياي استخدامي           گذاري در زمينه    سرمايه

دار در ديگر نقاط دنيا برخالف اين عمل           است، آن هم وقتي كه طبقات سرمايه       
ثروت را      كنند؟ چرا پلنوم اخير حزب كمونيست چين وظيفة بازتوزيع گستردة            مي

(عنواني  “افزايش دستمزدها در توزيع اوليه     ”پيش روي خود قرار داد؛ هم از راه           
رود) و    كه براي افزايش دستمزدها به عنوان سهمي از بازده اقتصادي به كار مي             

ها؟ پس آن نظامِ مراقبت جامعِ جديد چه بود كه              هم از راه افزايش نرخ ماليات      
پاييز امسال براي بهبود وضعيت سالمندان، كودكاني كه پدر و مادرشان هر دو                

ها،   كدام از اين برنامه     شاغلند، و افرادي كه معلوليت جسمي دارند، اعالم شد؟ هيچ         
هاي   دانيم سياست   داري نيستند. ادعاي اينكه دقيقاً مي          هاي سرمايه   سياست

هاي آينده به كدام سو خواهد برد، ادعاي            راهبردي چين اين كشور را در دهه        
يي خواهد بود. فقط از يك ديد كامالً گزينشي و جانبدارانه نسبت               پايه  عبث و بي  

توان چنين ادعا كرد كه اين اصالحات قطعاً به            هاي اصالحي چين مي     به برنامه 
 معناي گردش سريع به راست است.

اجتماعي در چين را    -نيروهاي ترقي خواه جهان روند پيشرفت اوضاع اقتصادي       
   كنند. كه بر توازن قواي جهاني تأثير مهمي دارد به دقت دنبال مي

 

 ادامه  اقتصاد چين به كدام سو مي رود...

 ادامه  بدرود رفيق دكتر جمشيد ...

تجديد احترام كه اين سعادت به همت رفيقي نصيب من شد و در مالقات مرا بـا                 
اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران آگاه كرد. بعد از تبادل نظر و تاثير نظـرات                 
ما در مصوبات كنگره و مطالعه كامل اسناد كنگره ششم حزب مژده آن را بـه                   
اطرافيان خود خواهم داد. ما معتقديم كه تالشهاي جان نثارانه شما در اين مقطـع   
بحراني و تيره و تار تاريخ ايران كه در آن دشمنان مردم از هرسو به مـحـاصـره                
حزب ما برخاسته اند هرگز از ديد تاريخ مبارزات كارگري و كمونيـسـتـي ايـران                  
پنهان نخواهد ماند. تالش سترگ رهبري حزب توده ايران در وجدان كارگران و               

مي ماند و نسلهاي آتي توده اي و مردم ايـران                زحمتكشان و آگاهان ايران باقي    
به ياد خواهند آورد  روزهاي هجوم دشمن به حزب توده ايران و تالش به منظور                
نابود كردن آن رفقايي چون علي خاوري و ياران او حزب زحمتكشـان و خـون                  
چكان ما را از چنگال دشمنان و دژخيمان داخلي و خارجي آن به در آورده و آن                 

 “را  دوباره برمسير زندگي و پيكار خود  برگرداندند.
حزب توده ايران فقدان اين رفيق را به خانواده و بازماندگان وي و بـه هـمـه                   
اعضا و هواداران حزب توده ايران، به دوستان و آشنايان وهمكاران او تسليت مي              

 گويد.
 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. 
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بدرود رفيق دكتر 
 جمشيد مؤذن زاده

رفيق دكتر جمشيد مؤذن زاده، مبارز پرشور راه سعادت و پيشـرفـت             
ميهن، پزشك متعهد و مردمي و وفادار به آرمانهاي زحـمـتـكـشـان                 

 از ميان ما رخت بربست.   1392شامگاه جمعه ششم ديماه 
در سوم مـرداد مـاه         -شاهرود خلخال     -كلوررفيق جمشيد از مردم     

دريك خانواده زحمتكش چشم به جهان گشود. پدرش خـيـاط               1320
بود و زندگاني فقيرانه اي داشت، براي كسب درآمد بيشتر كه بـتـوانـد               
هزينه تحصيل پنج فرزند و مخارج خانواده خويش را تامين نـمـايـد،               
گهگاه به اجاره يكي از مالكين كلور تن مي داد. رفيق جمشـيـد  در            

به نام دبستان خيام شد و تـا       كلوروارد مدرسه نوگشوده    1328سال  
 مـاسـال  پايان كالس چهارم در آنجا درس خواند، سپس از آنجا بـه               

توالش رفته و در دبستان حافظ آن، دوره ابتدايي را به پايان رسانـد و                
به ادامه تحصيل پـرداخـت.        ماسالپس از اتمام اين دوره در دبيرستان        

براي همه مـردم بـه          كلور  و  ماسالدر اين برهه ي زماني زندگي در        
سختي سپري مي شد كه سبب آن خودسري و ستمگري مالكيـن و              
مباشران و كدخدايان انتصابي آنها بود. سه دانگ كلور از آن شـاهـزاده            
ظفرالسلطنه، وزير جنگ محمد علي شاه قاجار بود كه در دهه بيـسـت              
به دست فرزندان وي اداره مي شد. آنها ساالنه يك بار براي سركشـي     

مي آمدند و اين سركشي ها همواره به مجازات دهقانان           “ امالك خود ” 
منجر مي شد. خانه پدري رفيق مؤذن زاده در كنار خانه كدخـدا قـرار                 
داشت و او هميشه و همواره صداي ضجه و فرياد و شكنجه دهقـانـان    
رنجديده را مي شنيد. روان آسيب ديده و روحيه مبارزه طلبانه رفـيـق                
جمشيد، باعث شد كه وي در سن پانزده سالگي تحت تـاثـيـر نـفـوذ                  
معنوي حزب توده ايران و بعضي از جوانان آن هنگام قرارگيرد و بـه                

 هواداري و پشتيباني از حزب توده ايران و سياست هاي آن بپردازد.  
دوره اول متوسطه را به پايان رساند و براي ادامـه             1338او در سال    

تحصيل به رشت مهاجرت كرد. زندگي در اين شهر برايش به سختـي              
از بدي روزگار به قيچي و اتو مبتـال         ” شد. پدرش مي گفت:        ميسپري  

شده است، در حالي كه نان دودمان ما پيوسته از نوك قلـم تـراويـده                 
اين خاك نشيني پس از شكست جنبش جنگل كـه عـمـوي             “  است. 

و منشي    ميرزا كوچك خان جنگلي   جمشيد به نام ميرزا محمد از ياران        
سري او بود، سبب از دست رفتن همه امكانات پدري اين رفـيـق در                
كلور شد. رفيق جمشيد سفارش پدرش را پذيرفت و با وجود تنگدستي             
براي ادامه تحصيل به رشت رفت. زماني كه در كالس دوازدهـم در                
دبيرستان اميركبير به تحصيل مشغول بود، روزي به دفتر مدير مدرسه           
احضار شد و مزه اولين تذكر را چشيد كه مواظب گفتـار خـويـش در              

 مدرسه باشد.
وارد دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز       1343رفيق مؤذن زاده در سال      

دراعتصاب وسيع دانشجويان شركت كرد. سپـس          1345شد و در سال     
به نمايندگي دانشجويان كالس خود برگزيده شد و در            1346در سال   

مقابل رئيس دانشگاه بر سر تقسيم وامهاي دانشجويان و حذف شهريه           
دانشگاه از حقوق دانشجويان دفاع كرد. او در اين سالها بود كه به يك               
توده اي تمام عيار تبديل شده بود و در هسته هـاي دانشـجـويـي و                   
گردهمايي هاي سياسي مخفي فعاليت مي كرد. درست در همان سـال   

را دستنويس و با خسرو روزبه رفيق “  اطاعت كوركورانه”  بود كه كتاب    
كاربن در چندين نسخه تكثير و پخش مي كرد. در مرداد مـاه سـال                  

نفر از دانشجويان ديگر دستگـيـر و           52رفيق جمشيد همراه با       1346
نخست در ساواك تبريز بازجويي و سپس به زندان شهرباني تـبـريـز               

 انتقال يافت.
رفيق جمشيد در آخرين روزهاي ماه چـهـارم هـمـراه بـا ديـگـر                  
دستگيرشدگان در زندان تبريز دست به اعتصاب غذا زدند و سرانـجـام             
دستگير شدگان را در لشكر تبريز محاكمه و رفيق جمشيد  را به حبس              

منتقل كردند. خدمت در پادگان جي         باغشاهمحكوم نموده و به پادگان      
با اهانت و خفت نسبت به دانشجويان اخراجي هـمـراه بـود. رفـيـق                   
جمشيد  به اتفاق تني چند از دوستان و هم بندان خود مصـمـم بـه                   

تشكيل گروهي شدند. بعد از لـو         
رفتن اين گروه در بيست و چهارم    

در بهداري پادگـان      1349تير ماه   
عجب شير، رفيـق حـزبـي مـا           
بازداشت و به تهران، انتقال داده       
شد. ابتدا به زندان ضد اطالعـات        
مركزي در خيابان سوم اسفنـد و        
سپس به زنـدان قـزل قـلـعـه             
فرستاده شد. ناصري معروف بـه        
عضدي، نادري معروف به تهراني     
و حسين زاده از بازجـويـان وي         
بودند. پس از هفتاد و پـنـج روز           
بازجويي و فشارهاي غير انسانـي،    
رفيق توده اي ما را بـه زنـدان          
جمشيديه فرستادند. عـلـيـرغـم         
تحمل همـه شـرايـط سـخـت           
بازجويي نام رفيقي از قلم رفـيـق        
جمشيد به كاغذ نگاشـتـه نشـد.         
پس از شانزده ماه انـفـرادي در          

سال زندان محكوم  نمود. از          3جمشيديه دادگاهي تشكيل و رفيق جمشيد را به       
مجموعه همه بازداشت ها و پادگانها و حبس هاي مختلف، وي تنها يـك مـاه                 
آخر را در بند چهار زندان قصر گذراند و اين زمان مناسبي بود كه بـا سـرداران          
حزب آشنا گردد. پس از آزادي از زندان دوباره به پادگان عجب شير بـرگشـت.                  
روزگاري دردناك و غم انگيزبود و او از بي پولي حتي قادر به تهيه يك خـمـيـر                   
دندان براي خود نبود. پس از پايان دوره سربازي، سپري كردن شرايط  نـاگـوار،                 
به دانشكده برگشت و تحصيالت نيمه تمام خود را پس از پنـج سـال از سـر                     
گرفت. در اين دوران رفيق جمشيد مؤذن زاده  يكي از هـواداران حـزب تـوده                    
ايران در دانشگاه تبريز بود. تالشهاي پيگيرانه رفيق توده اي ما بي ثمر نماند و                 
به تدريج در ميان دانشجويان هم انديشان خود را پيدا كرد كمي ديرتر، رفـقـاي                

بـه بـعـد،         1356كارگر، دبير و آموزگار به جمع او و يارانش پيوستند و از سال              
زيرزمين خانه اجاره اي اين رفيق به مركز نگارش و نشر بيانيه هاي انقالبـي و                 

 اسناد حزب توده ايران تبديل شد.
، با اينكه رفيق جمشيد مؤذن زاده را طرفدار حزب توده ايـران              1356در سال   

مي شناختند از سوي رزيدنتهاي بيمارستانهاي دانشكده پزشكي به نمايـنـدگـي             
 انتخاب گرديد. 

، رفـيـق   1357با آغاز فعاليت حزب توده ايران و پس از پيروزي انقالب بهمن           
مؤذن زاده فعاليت هاي علني خود را پي گرفت. در اين دوران نيز با تمام وجـود                   
براي استحكام پايه هاي حزب از هيچ تالشي فروگزار نمي كرد و هر آن چه در     
توان داشت به خدمت مي گرفت. در اين مقطع زماني بود كه به سختـي مـورد                   

در تبريز قرار گرفت. نمايندگان ارتجاع حـاكـم در              حجتيهغضب باند موسوم به     
بيمارستان سرانجام رفيق جمشيد مؤذن زاده را با حكـمـي دايـر بـه ايـنـكـه                
بيمارستان به شما احتياجي ندارد، از آنجا اخراج كردند. رفيـق مـؤذن زاده بـه                    
تهران رفته و در بيمارستان فيروزگر شروع به كار كرد و آنجا به واحـد حـزبـي                   
محل كار خود پيوست. بعد از يورش وحشيانه به حزب تـوده ايـران و صـدور                     

مبني بر معرفي توده اي ها        1362فرمان دادستان انقالب اسالمي در ارديبهشت       
به دادستاني، توصيه رفيق مؤذن زاده اين بود درحالي كه حزب را بـر سـر مـا                    
ويران كرده اند، ما اعضاي حزب هر كدام بايد خود را جانشين رهـبـري حـزب                  
تلقي كنيم و نگذاريم كه دودمان ما به كلي برچيده شود. سرشت مبارزه در ايران            
همين است و حزب ما به گفته خود چون ققنوس از ميان اتش  بيرون مي آيد و                  
پر و بال مي گشايد. معرفي كردن خود به تشكيالت امنيتي كار ننگيني است و                 
هرگز نبايد  به آن تسليم شد. او مصمم بود كه حتي اگر به قيمـت جـان هـم                       

 باشد، بايد اتوريته حزب را نگه داشت.
رفيق در سالهاي پايان عمر خود ساكن صومعه سراي گيالن بود. مردم كوچه              
و بازار هم او را يك توده اي مؤمن و وفادار به آرمانهاي حزب توده ايـران  و                      
مبلغ آن مي دانستند. هر كجا حضور مي يافت با تحسين هاي صميمانه روبـرو                 
مي شد. وي با صبر و شكيبايي و با اعتماد به نفس اندوخته ها و آموخته هـاي                    
خود را در اختيار ديگران قرار مي داد و با تكيه به استدالالت علمي مسـائـل را                   
توضيح مي داد. رفيق دكتر جمشيد مؤذن زاده تا آخرين روز حيات بر پيمان خود                
با توده ها و عشق سوزان به زحمتكشان استوار ماند. در آخرين پيامي كـه بـه                    

با درود و ابراز شادمانـي از فـرصـت        ” مركزيت حزب فرستاد چنين مي خوانيم:       

 9ادامه  در صفحه 
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هايي دربارة غارت اموال كارگران و زحمتكـشـان در             انتشار گزارش 
هـاي     ها در هفتـه    سازمان تأمينِ اجتماعي، تيترِ نخست خبرهاي رسانه      

در مقامِ صـاحـبـانِ        -ها تن از كارگران ميهن ما       اخير بود. براي ميليون    
ها ژرفـايِ      همراه با انتشار اين گزارش      -اصليِ سازمان تأمينِ اجتماعي   

ويژه آنجا كه پاي منـافـع    فقيه، به قانوني در رژيم واليت    غارتگري و بي  
زحمتكشان درميان است، آشكار گرديد. سازمان تأمين اجتـمـاعـي از              

وردهاي تاريخيِ طبقة كارگر ايران است كه در ساليان اخير بر اثر              دستا
اجتماعـي ضـدمـردمـي، دسـتـخـوش              -هايِ اقتصادي   اجراي برنامه 

هـاي اقـتـصـادِي          است. اجراي سياسـت        نابساماني و بحران گرديده   
المللـي    صندوق بين ” اي چون     شده از سوي نهادهاي امپرياليستي      ديكته
اي چـون        هـاي اقـتـصـادي         ، و بـرنـامـه       “ بانك جهاني ” و  “  پول

ــي”  ــوصـ ــازيِ    خصـ ــي“ سـ ــي،        دارايـ ــلـ ــايِ مـ ــالحِ “ هـ اصـ
هاي اقتصـادي از       گسترده در عرصه  “ زداييِ  مقررات“ و“ ساختارِاقتصادي

فقيه، بر اقتصاد مليِ كشـورمـان،         هاي مختلف رژيم واليت     سوي دولت 
منافعِ طبقاتي كارگران و روند گذرانِ زندگيِ كارگران و زحمتـكـشـان             
ايران اثرهايي مخرب برجا نهاده است. ولي آميختگيِ فساد گسـتـردة              

هـاي اقـتـصـاديِ          فقيه با نوعِ سـيـاسـت        دستگاه حاكمة رژيم واليت   
كننـده افـزوده اسـت،          شده، بر شدت اثرهايِ ويران      كارگرفته  به  تاكنون

 كند. چنان كه زندگي و حيات كارگران را تهديد مي
شـان را بـابـت          درصد از حقوق    30با وصف اينكه كارگران ماهانه      

 “ سازمان تأمـيـن اجـتـمـاعـي         ” برخوردار شدن از خدمات درماني به       
انـد، سـازمـان         پردازند و باوجود اينكه صاحبانِ اصليِ اين سازمان         مي

درصد خدمات درمانيِ مورد  100از صفر تا    ” تأمين اجتماعي ملزم است     
، در سه سال گذشـتـه       “ صورت رايگان تأمين كند     شدگان را به    نياز بيمه 

بدونِ مـراجـعـه بـه آراء           ” مسئوالنِ كانون عالي كارگران بازنشسته،    
نامة بيمـة     هاي بيمه خصوصي تفاهم     اعضاي اين كانون، رأساً با شركت     

اند... و مسـئـوالن سـازمـان تـأمـيـن                 تكميليِ درماني را امضا كرده 
سـالِ گـذشـتـه       “  اند.  اجتماعي... بر اين اقدامِ غيرقانوني مهرِ تاييد زده      

تومان  200هزار و  10“  سرانة تعرفة ارائه خدمات بيمة درمانيِ تكميلي      ” 
هاي گسـتـردة       و باوجود اعتراض    -بود؛ امسال با افزايشي صددرصدي    

تعرفة حقِ بيمة ماهانة استفاده از خـدمـات            -كارگران به اين افزايش   
تومان تعيين شده است. در صورتي كـه         700هزار و     21بيمة تكميلي   

نشـده  “  در محاسبة سبد كاال، در هيچ دولتي هزينه درمانـي لـحـاظ             ” 
مهرماه، بـا تـأكـيـد بـر              29است. حسين غالمي، كارگرِ بازنشسته،       

نامة بيمة تكميليِ درماني ميان كـانـون      غيرقانوني بودنِ امضايِ تفاهم 
متداول ” ، گفت:  “ هاي بيمة خصوصي   عالي كارگران بازنشسته و شركت    

شدن قراردادهاي بيمه مكمل در نهايت به حذف تدريجـيِ خـدمـات              
ماه نيز،    روز اول آبان  “  رايگان درماني تامين اجتماعي منجر خواهد شد.       

درصدي تأمين اجتماعي در شركت فروشنده خدمات         22سهمِ  ” ايلنا از   
عبارتي ديگر، حركتي را كه دولت مـنـفـورِ             خبر داد. به   “   بيمه تكميلي 

، ”سازمان تأمين اجتماعي  “سازيِ    نژاد آغاز كرد، يعني خصوصي      احمدي
 دارد.  نظر به تكميلِ آن“ دولت تدبير و اميد”

يكي از اعضايِ جديد هيئت مديرة كانون كارگران بازنشستة رشـت،           
آذرمـاه، از       26با انتقاد از اعضاي هيئت مديرة سابق اين كانون، روز           

ميليارد تومانيِ بيمة دي به بازنشستگانِ گيالني و پـرداخـت              2بدهيِ  
خبر داد. عدة اين بازنشستگان      “  بهانة كمبود منابع مالي   ” نكردنِ آن به    

هزار نفرند؛ در صورتي كه بـنـابـر گـزارشِ               130فقط در شهر رشت     
دولت نـمـونـة    ” كميسيون تحقيق و تفحص[مجلس]، تنها در دورِ دوم          

حجم تخلفات مالي در سازمـان تـأمـيـن       ”نژاد]،  دولت احمدي“[جهان
اكبرخبازها، رئـيـس       بود. علي  “  هزار ميليارد تومان    10اجتماعي باالي   

اعضاي بلندپاية.... سه تشكلِ        ” كانون عالي كارگران بازنشسته، يكي از       
را از مرتضوي  “  رسميِ كارگري... تحت عناوين مختلف... مبالغ كالني            

جـاي     رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعي دريافت كرده بـود. بـه               -
هاي كارگرانِ بازنشسته، بعد از اتمام قرارداد بيمة          دهيِ اعتراض   سازمان

سـازان    آتيه” قرارداد ديگري با شركت     “  كانون عالي بازنشستگان  ” دي،  
سرانة تـعـرفـة    ”امضا كرده است. با وصف افزايش صددرصديِ “ حافظ

بعضي خدمـات سـقـف       ” ، در مورد    “ ارائه خدمات بيمه درمانيِ تكميلي    
بـا  “  تعهدات تحت پوشش نيز با كاهش هزينه پرداختي مواجه اسـت.            

يـي بـا        تر از خط فقر، در حال حاضر بازنشسـتـه    حقوقِ يك ميليون تومان پائين    
هزار تومان از      80ماهيانه  ” همسر و دو فرزند، براي استفاده از بيمه تكميلي بايد           

؛ و درضمن، اكثرِ داروهاي تجويزشده از سـوي پـزشـكـان          “ حقوقش كسر شود  
تحت پوششِ سازمان نيستند و به      ” مركزهاي درمانيِ سازمان تامين اجتماعي نيز       

مثالً، در استان خوزستان، هر خـانـواده كـارگـري             “  شوند.   صورت آزاد تهيه مي   
هزار تومان از درآمد خود را هـزيـنـه درمـان                 250ماهانه مبلغ   ” طورِمتوسط    به

از پديدة ريزگردها و فعاليت واحدهاي پااليش نفـت و گـاز              “  هاي ناشي   بيماري
 كند. مي

شوند،   مي“  آور  قانونِ مشاغل سخت و زيان    ” هايي كه مشمولِ      كارفرمايانِ شغل 
    درصـد     4درصد سهمِ حق بيمه بابت حقوق كارگران، بايد           23عالوه بر پرداخت

به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت     “  آوريِ شغلِ كارگران    سخت و زيان  ” نيز بابت   
هاي پيمانكاري پتروشيمي شازنـد،      ها[كارفرماها]، مثالً شركت      كنند. گاهي شركت   

كـنـنـد.       مي“  درصد فرار   4با جعل يا درج نكردنِ عنوان شغلي، از پرداخت اين           ” 
توانند بـازنشـسـتـه شـونـد،          آور مي  سال سابقه كارِ سخت و زيان       20كارگران با   

هاي بدون عنوان شـغـلـي را از              ليست” بنابراين، سازمان تامين اجتماعي نبايد      
سال سابقـه كـاِر      20قبول كند؛ هنگامي كه كارگران با   “  هاي پيمانكاري   شركت

سازمان تاميـن  “  كنند پيش از موعد اقدام مي” آور براي بازنشستگيِ    سخت و زيان  
كند. امـا       از بازنشستگيِ آنان خودداري مي    “  دليلِ كسري منابع مالي     به” اجتماعي  

 چيست؟“ كسريِ منابع مالي”دليلِ 
سيد حسين دهدشتي، عضو كميته تحقيق و تفحص[مجلس]، اعالم كرد كـه،              

هـاي     [متعلق به سازمان تأمين اجتماعي]، در طول سال  “  شستا“شركت    178در  
جايگاه عضويت هيأت مديره و مدير عامل تعـريـف    100چهار هزار و ” 92تا  88

نفر خالصه شده بود...    500ها بين يك هزار و        شده [بود]، درحالي كه اين جايگاه       
درصد از افراد بيش از سه جايـگـاه    71هر نفر سه جايگاه را تصرف كرده [بود] و   

عضوِ هيئت مديره پتروشيمـي       5دهدشتي توضيح داد كه،     “  را اشغال كرده بودند.    
ميليون تومان، يعني نفري تقـريـبـاً     2267، مبلغ   91تا    88هاي    فناوران بين سال  

پور، مشاور مـديـرعـامـل و            تقي  اند. اميرعباس    ميليون تومان پاداش گرفته     453
وگويي بـا خـبـرنـگـار           مديركل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، در گفت 

هاي ميليونيِ مديران، گـفـت:         آذرماه، در واكنش به حقوق      10،  ”ايسنا“اجتماعي  
هرگونه پرداخت حقوق و مزايا به مديران و پرسنل... براساس قوانين و مقـررات                 ” 

بعضاً برخي از مديران و پـرسـنـل ايـن             ” پور اضافه كرد:       تقي“  گيرد.   صورت مي 
كـاري...       ساعت در روز و حتي روزهاي تعطيل مجبور به اضـافـه             18سازمان تا   

بـراسـاس   ” ميليون تومـانـي        453هاي    عبارتي ديگر، پرداخت پاداش     به“  هستند. 
گرفته است. ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتمـاعـي            “  قوانين و مقررات صورت   

آذرماه، به مدير عامل و دبير هيئت اُمنايِ سازمان تـأمـيـن        26يي، در     نيز در نامه  
سالمـت كـامـل...        ” گيريِ حقوقيِ تخلفات در اين سازمان، به  اجتماعي براي پي 

اشاره كرد، و خواهانِ  “  اي و درماني    بدنه سازمان تأمين اجتماعي اعم از كادر بيمه       
قـاضـي   ” گرديد. حاج حسين زارع دهنوي، معروف به       “  قدرداني از زحمات آنان   ” 

معاونان مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعـي و           -“ فر  اكبر حيدري   علي” و  “  حداد
هـاي بـاز در          و داراي پرونـده   “  كهريزك” هاي    پايِ مرتضوي در جنايت     دو هم 

مريزاد[پاداش] براي تجاوز بـه مـنـافـع              ها تومان دست    ميليون  -دستگاه قضايي 
نويس اليحه قانون جـديـد سـازمـان تـامـيـن                 پيش” طبقاتي كارگران و تهيه     

 ، دريافت كردند.“اجتماعي
گذاري تامين اجتماعي     شركت سرمايه   207شركت از مجموع      138“  واگذاريِ” 

، كه شامل هواپيمايي جمهوري اسالمي، فوالد خوزستان، فوالد مباركه          “) شستا“( 
اصفهان، بانك صادرات، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبـريـز، شـركـت مـلـي                  

“ سازي  خصوصي” يي از     ، نمونه “ هلدينگ سورينت قشم  ” نفتكش... به مدير عامل        
نيا، وزير اقتصاد دولت روحاني، بـا اعـالم             در رژيم واليت فقيه است. علي طيب       

، اصرار بـه  “ ها در ايران واقعي بوده است واگذاري”درصد  17حال فقط  اينكه تا به 
و ادامة چپاول اموال مردم دارد. ايـن گـفـتـة            “  سازي خصوصي”تر شدنِ   سريع
از نـوعِ    “  هـا    واگـذاري ” درصـد       83نيا دربردارندة واقعيت دردناكي است:        طيب

هاي سپاه پاسداران و بـنـيـادهـاي           ها، شركت   به افراد معين، آقازاده   “  ها  واگذاري” 
ها، اخراجِ كارگران، تعطيـل   “ سازي خصوصي” انگلي بوده است. مدلِ رايج در اكثرِ   

هاي كـارخـانـة     داران و فروشِ اموال و زمين سرمايه  وسيلة كالن   كردنِ كارخانه به  
 5تعويـق    ” آذرماه، از  20يي جديد، ايلنا،  شده بوده است. در حكم نمونه     خصوصي

شهداب گزارش داد. اين گـزارش افـزود:          “  كارگر كارخانه   60ماه حقوق بيش از     
اي است براي تعطيلي كامل كارخانه كـه          پرداخت نكردن حقوق كارگران مقدمه    ” 

سازي بيش از     رود... كارخانه شهدآب پيش از خصوصي          طبق يك برنامه پيش مي    
نـفـر رسـيـده اسـت...               60كارگر داشت اما هم اكنون تعداد كارگران به           140
رسد بـا      نظر مي   هاي تحت مالكيت آن... داراي ارزش... تجاري است. ... به                     زمين

تعطيلي كارخانه و بيكاري كارگران زمينه تبديل كارخانه به امالك تجاري فراهم            
وگويي بـا      جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت         “   شود. 

مهرماه،  اعالم داشت كه، دولت روحاني پيشنهاد بـرطـرف              29خبرگزاري مهر،   
هزار ميليـاردي     37كردن كسري بودجة    

از محلِ فروش سـهـام، امـوال و            ” را  

سازمان تأمينِ اجتماعي، برنامة 
 سازي، و منافعِ زحمتكشان خصوصي

 5ادامه  در صفحه 
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اقتصاد چين به كدام سو 
 رود؟ مي

آيد كه اصالحات  سطحي، به نظر ميگذرا و در نگاهي 
اخير در چين منادي گردشي سريع از چپ به راست 

 توان قضاوت كرد؟ باشد. اما آيا واقعاً به همين سادگي مي
 

هاي پلنوم سوم كميتة مركزي حزب كمونيست          ها و تصميم    بحث
چين در ماه گذشته، توجه و گاه نگراني نيروهاي چپ نسبت به                   

 وسوي حركت اقتصاد چين را به دنبال داشته است.   سمت
داده شده است    “هاي خانوار   شناسنامه”سواي تغييرهايي كه در طرح      

كه آمار و اطالعات هر خانواده را در بر دارد و             “هوكو”(طرحي به نام    
كند)، و    امتيازهاي تعلق گرفته به خانواده و هر عضو آن را معين مي             

تأثيري كه اين تغييرها در سيستم تأمين اجتماعي افراد دارد،                   
امتيازهايي كه در اقتصاد كالن كشور به سرماية خصوصي داده شده             

 ها بوده است. است نيز مورد توجه و پرسش جدي خيلي
پينگ، دبيركل حزب كمونيست چين، در ارتباط با                شي جين 

بازار اشاره كرده است، و      “تعيين كنندة ”اختصاص دادنِ منابع، به نقش      
) از  NDRC) “كميسيون ملي توسعه و اصالح     ”چند روز پيش هم      

ها صحبت كرده بود كه        گذاري شركت   آسان كردن شرايط سرمايه    ”
، كه هر دو در ظاهر       “مطابق قانون نياز به تصويب و تأييد پكن دارد         

پايه و شالودة      ريزي دولتي به عنوان سنگ        نشان از كاهش برنامه    
آيد اين است كه اين         اقتصاد چين دارد. پرسشي كه به ذهن مي           

پينگ دارد كه     ها چه سازگاري و تناسبي با گفتة شي جين          گيري  موضع
تواند چين را نجات دهد، و فقط         فقط سوسياليسم مي  ”اعالم كرده بود:    

توان موجب توسعة چين،      از راه انجام اصالحات و برداشتن موانع مي        
هايي توخالي بوده     ؟ آيا اينها صرفاً حرف    “سوسياليسم و ماركسيسم شد   

بينيم كه موضوع از      است؟ ولي اگر در جزئيات بيشتر دقت كنيم مي          
تر است. اين درست است كه پلنوم اخير حزب كمونيست              اين پيچيده 

تواند در آنها     هاي دولتي را كه سرماية خصوصي مي        چين تعداد شركت  
گذاري كند افزايش داد، و در ضمن با به وجود آوردن شرايط                سرمايه

وكاري كه در آن كار         بهتر براي اينكه كارگران بتوانند در كسب          
كنند سهيم شوند، اقتصاد تعاوني را تشويق و تقويت كرد؛ اما در                 مي

حفظ نقش مسلّط مالكيت    ”ها، پلنوم بر لزوم قطعي         كنار اين تصميم  
و نيز بر بهبود      “دولتي، و نقش راهبردي و راهبري اقتصاد دولتي           

هاي دولتي تأكيد كرد تا آنها از اين راه بتوانند وظيفة              مديريت شركت 
گذاري   هاي راهبردي و سرمايه     رسيدن به هدف  ”پراهميت خود را در     

به انجام برسانند. اگر پردة       “هاي حياتي اقتصاد ملّي كشور       در شريان 
هاي تخصصي و رسمي را كه سياستمداران در همه           ها و اصطالح    واژه

برند كنار    به كار مي    -داري و چه سوسياليستي     چه سرمايه   -جاي دنيا 
ريزي مركزي    بزنيم، خواهيم ديد كه در واقع، افزايشي در برنامه             

 صورت گرفته است.
هاي بزرگ دولتي،     گويي در شركت    پذيري و پاسخ    نبود مسئوليت 

هاي جدي اخير در ارتباط با         يي در چين است. رسوايي       معضل عمده 
آهن (كه اينك بخشي از وزارت ترابري شده           فساد مالي در وزارت راه    

است) و شركت نفت چين (پترو چاينا) و موارد مشابه آن، همگي ناشي             
از همين معضل است. در اينجا قصد بررسي تالش جدي دولت در                
مقابله با فساد را نداريم. آنچه مهم است اين است كه بخش دولتي                
همچنان مهار فرماندهي و راهبري اقتصاد چين را در دست دارد، ولي             

هاي گوناگون آن هماهنگ با يكديگر و مطابق با                    اگر بخش  
بست   تواند به بن    هاي كلي كشور كار نكنند، آنگاه اين روند مي          سياست

برسد يا حتّي به وضعيت بدتري دچار شود. به عنوان نمونه، شوراي               
كميتة ملّي هماهنگي در     ”دولتي (هيئت دولت) چين ده سال پيش          

را تشكيل داد و وظيفة تضمين رشد         “وهوا  ارتباط با مسئلة تغيير آب     
زيست را به آن      پايدار اقتصادي و كاهش تأثير صنعتي شدن بر محيط         

محول كرد. دولت براي تأكيد بر جدي بودن و اهميت اين برنامه،                

كميسيون ملّي   ”رئيس   
را كه   “توسعه و اصالح   
ريزي    مسئوليت برنامه  

مركزي اقتصاد را به         
عهده دارد به رياست        

گفته    نهاد جديد پيش     
برگمارد. اما همين         

كميتة ملّي        ” 
زودي    به “ هماهنگي...

سنگ، نفت و     هاي دولتي پرقدرتي كه كنترل صنايع ذغال         دريافت كرد شركت  
ها و    يي به اين ندارند كه برنامه         ترابري را در دست دارند، تمايل و عالقه          

زيست   هاي كاري خود را براي ارزيابي تأثير كاركرد آن صنايع بر محيط               پرونده
هاي دولتي كه به اين روند عادت         يي از مقام    در اختيار اين نهاد قرار دهند. عده      

داشتند كه خوبي و بدي كاركردشان صرفاً با شاخص سهم صنعت تحت                   
هاي جديد تعيين شده براي        شان در رشد اقتصادي ارزيابي شود، هدف          كنترل

وهوايي را خيلي جدي و بااهميت تلقي           مقابله با تأثير نامطلوب تغييرهاي آب      
وزير بود، مجبور به مداخله       نكردند. سرانجام وِن جيابوآ كه در آن زمان نخست         

وهوايي را به عهده      هاي مربوط به مسئلة تغييرهاي آب       شد و خود رياست نشست    
هاي مربوط، موضوع را      ها و وزارتخانه    گرفت تا مطمئن شود كه مسئوالن اداره       

توجهي در كاهش     گيرند. از آن هنگام به بعد، شاهد پيشرفت قابل             جدي مي 
ميزان آلودگي به نسبت توليد ناخالص ملّي و توسعة فناوري سبز در چين                    

ها و تغييرهاي صورت      جايي  بينيم كه بخشي از جابه      ايم. به اين ترتيب مي      بوده
گرفته در مديريت كشور، صرفاً به منظور اطمينان از اين بوده است كه مجموعة              

هاي محدود به هر وزارتخانه يا اداره، در          جاي دنبال كردن هدف     بخش دولتي، به  
هاي توسعة و رشد ملّي عمل كند. براي نمونه، صنعت             هماهنگي بيشتر با هدف   

سنگي كه توليد     سنگ به طور سنّتي ميزان موفقيت خود را با ميزان ذغال             ذغال
سنجد، اما با توجه به اينكه آلودگي هوا در بسياري از شهرهاي چين                كند مي   مي

اكنون معضلي جدي است، تنظيم مقررات بهتر براي توليد و مصرف                      
كند. تصميم به دوبرابر كردن نسبت        هاي فسيلي اهميت زيادي پيدا مي       سوخت

گذاري در بهزيستي و تأمين         هاي دولتي كه بايد براي سرمايه         سود شركت 
اجتماعي به دولت منتقل شود، به همين روند مربوط است. منطق به كار برده                 

هاي دولتي بايد در خدمت همة مردم          شده در اين زمينه اين است كه شركت         
باشند تا موفقيت آنها به همه سود برساند، نه فقط به بخش و صنعت خودشان.                

 “كميسيون ملّي توسعه و اصالح     ”هاي اخير     به همين ترتيب، اگر به نوشته       
ها توجه    گذاري شركت   دربارة كاهش نقش دولت در تصويب و تأييد سرمايه           

مورد استقبال شادمانة      “كاهش مقررات  ”موضوعي كه به عنوان            -كنيم
يابيم كه كامالً هم اين طور نيست.         درمي  -هاي شركتي غرب قرار گرفت      رسانه

گذاري در صنايع مرتبط با        يكي اينكه به صراحت گفته شده است كه سرمايه          
برداري از منابع راهبردي يا آنچه به منافع          زيست، بهره   امنيت ملّي، ايمني محيط   ”

همچنان به موافقت و تأييد پكن نياز دارد. يا            “حياتي همة مردم وابسته است     
توضيح داده است    “كميسيون ملّي توسعه و اصالح    ”ليانگ معاون     اينكه ليان وِي  

مورد را كه نياز به موافقت و تأييد دولت داشتند، امسال              44”كه اين كميسيون    
ها در    در كنار كاهش محدوديت      “هاي محلي واگذار كرده است.         به دولت 
هاي   گيري از پكن به دولت      گذاري خصوصي، تمركززدايي (انتقال تصميم      سرمايه

هاي كليدي اين اصالحات است. و همة اينها          محلي و استاني) نيز يكي از بخش      
هاي ديگري است كه براي اصالح امور مالي دولت            مرتبط و هماهنگ با برنامه    

هاي استاني و شوراهاي شهر داده         پيشنهاد شده است، تا اين امكان به دولت         
شود كه بتوانند به تعهدهاي خود در امر بهزيستي و تأمين اجتماعي شهروندان               

گذاري در    عمل كنند. البته بايد گفت كه بخش خصوصي همچنان به سرمايه             
يي كه مطرح     شود. در اينجا سؤال اساسي و عمده        هاي دولتي تشويق مي     شركت

ها سال است     است. اكنون ده   “سوسياليسم بازار ”است، مربوط به خود موضوع       
بخشي  “بازار”در چين،    “مرحلة مقدماتي سوسياليسم  ”زمان با ساختمان      كه هم 

كه در آن     “قفس پرنده ”هاي دولت بوده است. در واقع الگوي              از سياست 
ريزي دولتي آزادانه حركت و پرواز        برنامه “قفس”بازار آزاد است كه در       “پرندة”

) و وقتي مطرح شد     1335( 1956كند، نخستين بار از سوي چِن يون در سال            
كه مائو هنوز در رأس قدرت بود؛ اگرچه نبايد پنهان كرد كه صدر مائو اشتياق                 
زيادي به اين نظر نشان نداد. قصد و نظر اين است كه نيروهاي مولّد چين                    
توسعه و رشد يابد، و بايد اذعان داشت كه در اين زمينه موفقيت عظيمي به                   

طور عمده روستايي و محلي در زمان مائو، شالودة             دست آمده است. اقتصاد به     
 9ادامه  در صفحه مناسبي نبود كه بر پاية آن بتوان يك         
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 “اين سرود ما را كشتن كي توان!”
 برگزاريِ هجدهمين جشنوارة جهانيِ جوانان و دانشجويان

 8 هجدهمين جشنواره جوانان و دانشجويان جهان با شركت بيش از            
كشور جهان، در سومين هفته آذرماه، در كـويـتـو،               88هزار نماينده از    

هاي اخير نيروهـاي   پايتخت كشور اكوادور، در آمريكاي جنوبي، كه سال    
دست دارند، با موفقيت برگزار شد. شـعـارِ       چپ در آن قدرت دولتي را به   

كه هر چهار سال بـرگـزار          -محوري اين تجمع مبارزاتي جوانان جهان     
آمـيـز،      اتحاد جوانان برضد امپرياليسم، براي جهاني صـلـح         ”   -شود  مي

دهيِ اين ابتكار عظيم كه در  سازمان    بود. “  همبستگي و تحولِ اجتماعي   
آن هزاران جوان و دانشجو از هر پنج قاره جهان شركت داشـتـنـد را                  

كميتة تـدارك    ” از طريق    “ فدراسيون جهاني جوانان دموكرات   ” رهبريِ  
در كشورهاي مختلـف جـهـان       “ هاي تدارك ملي    كميته” و   “ المللي  بين

برعهده داشت. در ارتباط با برگزاريِ هجدهمين جشنوارة جهانيِ جوانان           
اي با دولت اكوادور و        و دانشجويان از دو سال پيش توافق و هماهنگي        

هـاي     هاي مسئول كشور برقرار شد و همكاريِ عملي سـازمـان             ارگان
خواه اكوادور براي ياري رساندن بـه تـدارك      جوانان و دانشجويان ترقي   

 برگزاريِ اين پروژة عظيم جلب شده بود.  
در مــراســم گشــايــشِ     
هجدهمين جشنواره در روز    

آذرماه كه در آن       16شنبه  
رافائل كوريا، رئـيـس     
جــمــهــور چــپ و      

خـواه اكـوادور،       ترقي
اعضاي كابينة دولـت ايـن       
كشور، آگوستو بارِرا، شهردار    

هاي مـدعـوِ       كويتو، و مقام  
خارجي در آن شـركـت          

هزار   10داشتند، نزديك به    
جوان انـقـالبـي و چـپ،          
سرودخوانان، در حالي كـه      

هاي سرخ و نمادهاي      پرچم
نمـايـش     شان را به    مبارزاتي

سازمان جوانان توده ايران، كه از اعضـاي بـا           گذاشته بودند، رژه رفتند.      
هاي گذشته در     سابقه فدراسيون جهاني جوانان دموكرات است و در دهه        

ها امكان شركت داشته است، به هيجدهمين جشـنـواره             برخي فستيوال 
 جهاني جوانان و دانشجويان در كويتو، در اكوادور، دعوت شده بود.

جشنواره جهاني جوانان و دانشجويان نخستين بار پس از پايان جنگ           
در پراگ، پايتخت زيباي چكسلواكي، برگـزار        1947جهاني دوم در سال     

شد. امسال چهارمين بار بود كه جشنواره جهاني جوانان و دانشجـويـان              
 1978هاي    شد. اين جشنواره دوبار در سال        در آمريكاي التين برگزار مي    

در هاوانا، پايتخت كوباي سوسـيـالـيـسـتـي، بـرگـزار شـد.                     1997و  
در كـاراكـاس،      2001شانزدهمين فستيوال نيز با شكوه فراوان در سال     

داشـت     پايتخت ونزوئال، برگزار شد. هيجدهمين جشنواره بـه گـرامـي            
الـوي  ” بخش جهان:      هاي آزادي   خاطره و به نام سه مبارز و رهبرِ جنبش        

، رهـبـر     “ هوگو چاوز”بخش اكوادور،  ، رهبر جنبش انقالب آزادي“ آلفارو
، رهبر قهرمان جنـبـش      “ قوام نكرومه ” فقيد انقالب بوليواريِ ونزوئال، و      
 استقالل غنا، اختصاس يافته بود.

آذرماه ادامه داشـت، صـدهـا           23در طول مدت برگزاري فستيوال كه تا روز         
هاي مهم اجتماعي و سياسي در جهان برپـا           وگو دربارة مسئله    جلسة بحث و گفت   

هايش از سـوي       شد: از مبارزة مردم فلسطين براي پايان دادن به اشغال سرزمين           
اسرائيل و برپاييِ كشوري مستقل گرفته تا مبارزة دانشجويان شيلي براي پـايـان           

هاي نوليبرالي در آموزشِ عالي؛ از مبارزه براي صلـح جـهـانـي                 دادن به سياست  
در “  اسـتـريـت     اشغالِ وال ” گرفته تا بررسيِ نقاط قوت و ضعف جنبشِ موسوم به           

وگوهاي صلح ميان نيروهاي ارتش انقالبي كلـمـبـيـا و               چند سال اخير؛ از گفت    
هاي ظريف و شايع دربارة انقالب شهروندان در اكوادور؛           دولت اين كشور تا نكته    

هـاي     تا ماهـيـت تـحـول       “ انقالبِ [بهارِ] عربي”از سرنوشت جنبشِ موسوم به  
وگوهاي صلح ميان رژيم تئوكراتيـك   هاي اخير در ايران و مسيرِ گفت    سياسيِ ماه 

ها، نـمـايـنـدگـان       ها و مناظره حاكم در كشورمان با اياالت متحده. در اين جلسه        
اي ستودني به تجزيه و تحليل شـرايـط    بيني جوانان انقالبي جهان با دقت و نكته      

اي و جهاني؛ و بررسيِ ضـرورت   هاي ملي، منطقه  المللي، موازنة نيرو در سطح      بين
ها، پرداختند.  در خـاللِ جشـنـواره،            اتحادهاي واقعي در راستاي مبارزات خلق     

محاكمة نمادينِ ضد امپرياليستي با هدف افشا و محكوم كـردنِ پـيـامـدهـاي                  
هاي امپرياليستي برگزار شد كه از آن جمله مـورد شـركـت                ها و سياست    فعاليت

بود كه در قبال آلودگيِ گسترده بخش بزرگي از جنگل          “  شورون” نفت آمريكايي   
هاي استوايي منطقه آمازون در اكوادور حاضر به قبول مسئوليت نيست. محاصرة             

اي كه از سوي دولت اياالت متحده براي بيش از نيـم قـرن               اقتصادي و سياسي  
  برضد كوبا تحميل شده است نيز در جايگاه متهمين قرار داشت.   

روزِ بـرگـزاري جشـنـواره          7هاي همة     همبستگي با كوباي انقالبي در فعاليت     
هـاي    نفري كوبا با شركت فعال در كنفرانس        300چشمگير بود. هيئت نمايندگي      

ها و مبارزه     آورانِ صلح و همبستگي خلق      شده در برنامة جشنواره پيام      دهي  سازمان
هاي مرتبـط  بـا          هاي امپرياليسم آمريكا بودند. رفقاي كوبايي در بحث          با توطئه 

مسئلة صلح، اشتغالِ جوانان، آموزش و پرورش، بهداشت و درمـانِ رايـگـان ،                  
هـاي ديـگـر         هاي آمريكاي التين، و مسئله خواهانة خلق جنگ، همگرايي ترقي 

مانند وضعيت كشورهاي خاورميانه كه هدف تهاجم مرگبار امپرياليسم و متحدان           
آنند، فعاالنه شركت داشتند. رفيق كرسپو بكوئرو، دبير اول سـازمـان جـوانـان                  
كمونيست كوبا، در ابراز نظري دربارة شركت هيئت نمايندگي كوبا در جشنـواره،              

روز كردنِ سيستم اجـتـمـاعـي و            ما اين پيام كوبا را در ارتباط با روند به         ” گفت:   
اي كه در كشورمان برقرار است را به كويتو آورديم. ايـن فـرآيـنـدي                     اقتصادي

 14ادامه  در صفحه   “ اميدبخش است.
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سال پـيـش مسـئـلـة اقـدام              14، جوان كوبايي كه “ اليان گونزالس ” 
هاي ضد انقالبي كوبايي ساكن ميامي در         غيرانساني دولت آمريكا و محفل    

ممانعت از بازگشتش به كوبا و قرار گرفتن در حضانت پـدرش در صـدر                 
هاي خبري جهان قرار گرفت، و حضورِ او در هيئت كوبايي، تـوجـه         رسانه

بسياري را در جشنواره به خود جلب كرده بود. اليان در جـريـان واژگـون                  
نفر كوبايي ديگر در آن بودند، در مسير ميـان            9شدن قايقي كه مادرش و      

سواحل كوبا و ايالت قلوريدا، تنها سرنشينِ آن قايق بود كه زنـده مـانـد.                 
هاي ضد انقالبي كـوبـايـي در            اش كه با محفل     برخي از بستگان مادري   

اش در      آمريكا در ارتباط بودند سعي كردند بررغم خواست پدر و خانـواده           
كوبا از اينكه الياس خاك آمريكا را ترك كند، ممانعت كنند و از او در                   

بـرداري     حكم سمبلي براي تبليغات ضد كوبايي و ضد سوسياليستي بهـره          
كنند. در نهايت نهادهاي قضايي و قانوني اياالت متحده  در زيـر فشـار                  

 20افكار عمومي جهان به قبول بازگشت او به كوبا واداشته شدند. اليـان                
ساله يكي از سخنرانان جشنواره در دفاع از حقانيت سـوسـيـالـيـسـم و                   

هاي دولت كوبا بود. او سياست اياالت مـتـحـده در مـحـاصـره                 سياست
سال ادامه دارد را محكوم كـرد و آن را                50اقتصادي كوبا كه بيش از      

مسئول بسياري از مشكالت امروزه كشورش دانست. او دولت آمريـكـا و               
يـي بـا           هاي آن را مسئول مرگ مادرش دانست. او در مصاحبه            سياست

گفت كه، از او خواسته شده است تا در جشنواره سخنـرانـي             “  سي.ان.ان.   ” 
كند ولي كامال مطمئن نيست كه دربارة چه موضوعي صحبـت خـواهـد               

تواند هر چيزي باشد، از        موضوع سخنراني من مي   ” كرد. اليان اضافه كرد:       
برداشتن تحريم اقتصادي غيرعادالنه برضد كوبا تا آزاديِ پـنـج مـيـهـن            

اند. ... دلـيـل اصـلـي                پرست ضد تروريست كوبايي كه در آمريكا زنداني       
حضور ما در اينجا و شركت در جشنواره اينست كه طـرفـدار جـنـبـش                    

 “ ايم كه به سوسياليسم منجر خواهد شد. خواهانه اي ترقي انقالبي
هايـي در زمـيـنـة           راستي صحنة آموزش درس     هجدهمين جشنواره به  

چگونگيِ سازمان دادن مبارزه براي صلح و آزادي و عدالت اجتمـاعـي، و               
هاي اجتماعي و سياسي بود. با وجود هـواي گـاه               حركت در مسير انقالب   

باراني و نامساعد و شرايط پارك محل برگزاري جشنواره، فضايي بسـيـار              
رفيقانه و سازنده بر آن حاكم بود. جوانان و دانشجويـان از كشـورهـاي                  

ها، و همچنين     دهيِ نشست   مختلف سرودخوانان و پراميد، از طريق سازمان      
هايي خودجوش و عرضة ابتكارهاي زيباي هنري و خـالقـانـه،              گردهمايي

مانعِ تفاوت زبان، مذهب و فرهنگ را برطرف كردنـد و درسـي واقـعـاٌ                   
آموزنده در رابطه با چگونه حل كردن مشكالت به سياستمداران حاكم بـر             

تر و پربار     بيشتر كشورهاي جهان دادند. هزاران قرار دوستي و ارتباط منظم          
ها هزار جزوه و كتاب و تراكت جالب رد و بـدل شـد.                   گذاشته شد،  و ده    

يـاد    آذرماه با موفقيت كامل در مراسمي به        23هجدهمين جشنواره در روز     
پايان رسيد. در      ماندني و در ميان جشن و پايكوبي جوانان شركت كننده به          

بيانيه مفصل اختتاميه جشنواره كه درعمل مانيفست كاملي در رابطـه بـا              
خواه براي صلح، عدالت، دموكراسي و سوسياليسم در           مبارزه جوانان ترقي  

شركت كنندگان در جشنواره جـهـانـي         ” تواند باشد، آمده است:        جهان مي 
خـوانـنـد تـا          جوانان و دانشجويان همة مردان و زنان جوان را فـرا مـي       

هاي مردمي، كارگري و دانشجويي در سطح         شان را با مبارزة جنبش      مبارزه
شان را با جنبشِ      خواهند تا مبارزه    المللي پيوند زنند، و از آنان مي        ملي و بين  

شان و جنبش ضد امپرياليستي متحد كنند... ما بـر ايـن                   صلح كشورهاي 
اعتقاد راسخيم كه اين اتحادهاي مردمي در خدمت منافع جوانان و مبارزه            
براي صلح و دوستي بين مردم قرار دارند؛ در اين چارچوب ما در كنار تمام               

هايي قرار داريم كه در حال گستردنِ مبـارزه شـان بـراي صـلـح،                     خلق
هاي قهرماني كه بـا        اند. ما با خلق      حاكميت مردمي، استقالل، سوسياليسم   

ها، تجاوزگري و اشغال كشورها، محاصره و سركوب، همچنان           وجود جنگ 
شـان را       دهند، و نيز همچنين  مبـارزه        به مبارزه ملي و مقاومت ادامه مي      

ها، به مثابه حق طبيعي آنان، و نه بنابر منـافـع              براي تعيين سرنوشت خلق   
 “   مان را ابراز مي داريم. دهند، همبستگي ها ادامه مي امپرياليست

      

هاي دانشجويي و سـيـاسـي          دهند: از جنبش    اجتماعي ما را تشكيل مي    
اند كه ما كار كردن با آنـهـا را            گرفته تا سنديكايي و قومي. اينها كساني       

هاي فعاليت سياسي بوده     ادامه خواهيم داد. اگر انتقادي به برخي از بخش         
است، به آن علّت است كه آنها تصوير و ديدگاه متفاوتي براي چگونگـي              

شود طي بيست سال     ها را مي   انجام كارها دارند. از نظر آنها اين دگرگوني        
توانند صـبـر     آينده انجام داد ولي به عقيدة من مردم ما بيشتر از اين نمي            

ها براي شـيـلـيِ        ها را بايد اآلن انجام داد. اين دگرگوني         كنند. دگرگوني  
اند نه براي شيليِ فردا. امروزه دانشجويان از تبـعـيـض رنـج                 امروز الزم 

ترين حقوق خود هر روز با       برند. كارگران براي به دست آوردن بنيادي        مي
هاي بهداشتي و درمـانـي        دشواري روبرويند. ملّت ما همچنان با سياست       

ت اسـت كـه مـن                   مطلقاً نامتناسب و نامناسب روبروست. همين فوريـ
هـاي   خواهم بر آن تأكيد كنم، اگرچه ديگراني هم هستند كه برنـامـه             مي

 كنند. هاي زماني متفاوتي فكر و عمل مي ديگري دارند يا در چارچوب
 

حزب       س.  ا  شيلي ب ست  حزب كموني ا  ي هـاي كـمـونـيـسـت          آ
 كشورهاي ديگر نيز همكاري دارد؟

 بله. ج.
 

حزب س. چه  ا   هاي كمونيست ديگري بيشتر همكاري دارد؟ ب
ست    ج.  ا كموني هاي كشورهاي گوناگوني در سراسر دنيا تمـاس         ما ب

هاي دموكراتيك در آمريكاي التيـن   و ارتباط داريم. ولي ما با ديگر حزب     
هاي كمونيست نيست. ما      نيز تماس و پيوند داريم. ارتباط ما فقط با حزب          

هاي كمونيست در نقاط گوناگون دنيا تماس و ارتـبـاط مـرتّـب                با حزب 
تري داريم و با بـرخـي ديـگـر روابـطـي                داريم؛ با برخي روابط نزديك    

هاي تاكتيكي و استراتژيكي بيشـتـري        دورادورتر. با برخي از آنها شباهت      
هاي بيشتري داريم. اما در مجموع ما سعي          داريم، و با برخي ديگر تفاوت     

كنيم كه به خاطر بهروزي اجتماعي مردم شيلي و در نهايت، بهروزي             مي
هاي كمونيست كشورهاي آمريـكـاي       بشريت، روابط خود را با همة حزب      

هـاي   التين و بقية دنيا حفظ كنيم. اين يكي از عناصري است كه پـايـه               
 دهد. اصلي مبارزة ما را تشكيل مي

 
م              س.  را ــ ــت ح ه ا ــ ست ك سي ا ا ك ي ب، آ حز در ميان اعضاي 

 يي براي او قائل باشيد؟ ويژه
شــي           ج.  م و نق ر دا ن  س ماري راي گالدي زيادي ب م  را حت ن ا م

ستايم. او ديگر در ميان ما نيست، اما بايد           را كه او در حزب بازي كرد مي       
كم تـاريـخ      ترين زنان تاريخ شيلي، يا دست      بگويم كه او يكي از برجسته     

جمهـوري   معاصر شيلي است. او نخستين زني بود كه در انتخابات رياست           
] نامزد شد. او نخستين زني بود كه صدر حزب كمونيست             1378[در سال    

]. او زني بود كه همـواره    1383تا پايان عمر در اسفند  1381شد [از سال     
در كارش منظم و پايدار بود، كسي بود كه همواره اعتقاد راسـخـي بـه                  

داد، و زني بود كه هميشه در كنار و هـمـراه               كاري داشت كه انجام مي    
ديدگان بود. امـروز، در ايـن روزهـاي            ديدگان و و آسيب    كارگران، ستم 

ساز، نقشي كه گالديس مارين به عنوان يك زن، سياستـمـدار،             سرنوشت
دبيركل سازمان جوانان كمونـيـسـت، نـمـايـنـدة مـجـلـس، نـامـزد                      

جمهوري، و صدر حزب كمونيست داشت براي من سرمشق اسـت      رياست
 آموزم. و من از او مي

 
ه مي س. چگون شيلي  در  ا  ر ست  حزب كموني دة  ين  بينيد؟ آ
در              ج.    ــي  ال ــ ع ــ ف ش  ــقــ ست ن حزب كموني م كه  ر دوا امي

هاي اجتماعي شيلي داشته باشد. به علت افزايش چشـمـگـيـر            دگرگوني
هـاي   شمار نمايندگان ما در مجلس، ما مشاركت فعالي در پيشبرد برنامـه           

خواهيم داشت. ما اميدواريم كه اين حضور مـا در             “ اكثريت نوين ” دولت  
در آينده باز هم افزايش يابد و     -كه البته هنوز هم كافي نيست       -مجلس

فقـط در     نقش ما به عنوان يك حزب سياسي همچنان گسترش يابد؛ نه          
 هاي اجتماعي. عرصة سياست ملّي، بلكه همچنين در جنبش
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شود. براي مثـال، از        است كه بيشترين ميزان نابرابري در آنها ديده مي        
وكارهاي خصوصي تـقـريـبـاً مـالـيـاتـي              لحاظ توزيع امكانات، كسب   

دهند. هدف ما امـروز        پردازند، در حالي كه مردم ماليات زيادي مي        نمي
 -وكارها را  برعكس كردن اين وضع است، به اين معنا كه ماليات كسب          

افزايش دهـيـم، و         -يعني آنهايي را كه امكانات بيشتر و بهتري دارند        
ماليات مردم عادي را كه از امكانات مالي كمتري برخوردارند، كـاهـش             

 دهيم.
 

ت    س.  سقف ماليا شِ  تواند به رفـع     هاي شخصي چگونه مي    كاه
 نابرابري كمك كند؟

ت         ج.  ن ماليا زا در آن مي ست كه  شوري ا ها خـيـلـي      شيلي ك
زياد است. فقط يك نمونه برايتان بگويم: ماليات بر كتاب. شيلي يكـي                
از كشورهايي در جهان است كه ميزان ماليات بر كتاب در آنها بسـيـار          
باالست. به همين دليل، دستيابي مردم به دانش و آگاهي و ادبـيـات                 

طور كه پيشتر هم گفتم، علّت افـزايـش          بسيار محدود شده است. همان     
نابرابري اين بوده است كه آنهايي كه از امكانات كمتري برخـوردارنـد،             

چيز بايد ماليات    مثل كارگران كه پول كمتري دارند، در عمل براي همه         
وآمد. بنابراين ما امروز در پي تـعـديـل        بدهند: از خوراك گرفته تا رفت    

خواهيم ميزان ماليات كساني را كه امكانـات         نظام مالياتي هستيم و مي    
بيشتري دارند افزايش دهيم، و از راه افزايش ماليات بر درآمد، به سوي             

 ايجاد برابري و توزيع بهتر منابع و امكانات حركت كنيم.
 

تفاوت   س.  هايي ميان نمايندة مجلـس بـودن و        ها و شباهت  چه 
 بينيد؟ رهبر دانشجويي بودن مي

ديگر متفاوت    ج.    يك ا  دو ب ن  اند، چون شـمـا وقـتـي رهـبـر              اي
دانشجويي يا رئيس فدراسيون دانشجويان هستيد، در بيرون از دستگـاه           
دولتي و اغلب در برابر آن قرار داريد. من از اين پس در مقام نمايـنـدة                  
مجلس، در داخل دستگاه دولتي كار خواهم كرد. با وجـود ايـن، مـن                  
همچنان با رهبري صرف دستگاه حكومتي در جامعه [بـدون حضـور               

هاي اجتماعي و نهادهاي مردمي] مخالف خواهم بود. يكي            فعال جنبش 
خواهم به عنوان نمايندة مردم كار كـنـم،     هايي كه من امروز مي     از علت 

هايي است براي متحول كردن نهادهاي حكومتي از درون. از       يافتن راه 
سوي ديگر، ما، هم در مقام نمايندگان مردم و هم در مقـام رهـبـران                 

هاي اجتـمـاعـي خـود و آن            دانشجويي، خودمان را نمايندگان پايگاه  
اند، و اين چيزي است كـه مـا            دانيم كه ما را انتخاب كرده      كساني مي 

هاي مديدي اسـت كـه         هرگز نبايد از ياد ببريم. اما در كشور ما مدت          
شان را بـه       هاي منتخب ما متأسفانه همة آنهايي را كه نمايندگي         مقام

خواهيم اين طور باشد. ما طوري كـار          اند. ما نمي    عهده دارند، از ياد برده    
خواهيم كرد كه ديگر چنين نباشد. شما در مـقـام نـمـايـنـدة مـردم،                

طور كه در مورد رهبر دانشجويي صادق است، بايد به اعتـمـادي              همان
كه در زمان انتخابِ شما به عنوان نماينده به شما شده است، احـتـرام                

 بگذاريد و به آن متعهد باشيد.
 

ز             س.  ا ــ غ ا آ ر ــي  شجوي دان ش  جنب در  ت  عالي ف شما وقتي 
كرديد كه روزي در مقام نمايندة مـنـتـخـب مـردم،               كرديد آيا فكر مي   

 بخشي از دستگاه دولتي بشويد؟
ست     ج.    زهايي ا چي ها  ين ن ا ه نظر م ه. ب م، ن ا بگوي ر ش  ست را

كردم كه   آيد. من هرگز تصور اين را هم نمي         كه در طي مسير پيش مي     
كرديم مرا به اينجا خواهد رساند، كه در واقـع             مسيري كه ما طي مي    

ابزاري است كه ما از آن براي ادامة پيكار خود استفاده خواهيـم كـرد.                
هاي بـيـان      قدري درهاي فعاليت را به روي ما بسته بودند و فرصت           به

گيريم كه از درون      عقيده را از ما گرفته بودند كه امروزه ما تصميم مي          
دستگاه كار كنيم و تحولي را كه براي آن مبارزه كرده بوديم و در همة               

ها به دنبالش بوديم، از اينجا آغاز كنيم. ما از جايگاهي كه در                اين سال 
ايـم   توان فكر تحول را پديد آورد، اكنون به جايگاهي وارد شـده            آن مي 

شود؛ از سكوي استاديوم به داخـل         ها در آن انجام مي     گيري كه تصميم 
 ايم. زمين آمده

 
زدي             س.  ــ ام ــ ه ن م ب صمي ت د كه  ش آم پي خاصي  د  دا خ ر ا  ي آ

براي نمايندگي مجلس گرفتيد، يا اينكه در طي يك روند بـه ايـن تصـمـيـم                     ادامه  گفت و گو با كارول  كاريوال...
 رسيديد؟

در نقطه ج.  ود كه  دي ب رون صلِ  حا ن  يي از آن من تصميم گرفتـم در     اي
انتخابات نامزد نمايندگي شوم؛ البته نه به عنوان يك فرد، بلـكـه بـه عـنـوان                    
نمايندة سازمان جوانان حزب كمونيست شيلي كه من دبيركل آن هستم. ما در               

هاي كميتة مركزي سازمان تصميم گرفتيم كه سه نامزد معرفي كنيم، كه             جلسه
 در پايان كار، به دو نامزد كاهش يافت: كاميال واليو و من.

اين روندي بود كه طي شد. اين هم بخشي از روند كار مـا بـراي ايـجـاد                       
يي پر از چالش، كـه جـوانـان            كشوري متفاوت در اين برهة تاريخي بود؛ برهه       

روند، و اميد به تنـظـيـم و اجـراي          ها مي كشور با اميد فراوان به مصاف چالش  
 هاي ساختاريِ بنيادي دارند. هاي تازه و نو و ايجاد دگرگوني سياست

ام كه جوانان اكنون فرصت حياتي و بسيار خوبي براي يـاري    من هميشه گفته  
رساندن به كشور دارند. از زمان پايان ديكتاتوري پينوشه و بازگشت دموكراسـي              

خصوص در مقايسه با آنچه مردم در بـيـسـت سـال                و به   -به كشور، ما امروزه   
نيرو و انـرژي الزم بـراي تـحـقـق                  -گذشته فرصت و امكان آن را داشتند      

 هاي ساختاري بنيادي را داريم. دگرگوني
 

رة          س.    ا درب حزب  م  صمي ت ز  ست ا حزب كموني ن  را دا ز طرف رخي ا ب
ويـژه بـه عـلـت حضـور             انتقاد كردند، بـه    “ اكثريت نوين ” پيوستن به ائتالف    

ها در اين ائتالف كه بسياري از اعضاي آن موافق و طرفدار             “ دموكرات مسيحي ” 
 گوييد؟ اند. به اين منتقدان چه مي كودتاي نظامي [پينوشه] بوده

يي تازه در كشورمان هستيم؛ اينكه اكـنـون در            گويم كه ما در مرحله     ميج.   
كنيم؛ اينكه ما بايد بدانيم چطور از اين فرصت و هـمـة             قرني متفاوت زندگي مي   

هاي آن استفاده كنيم. كشور ما امروز ديگر به حراج گذاشته نشده اسـت.                عرصه
ما هر امكاني براي تغيير را بايد جدي بگيريم. ما بر اين باوريم كـه تـحـقـق                      

بـراي آنـهـا         -كه حزب ما وجود داشته      -تغييرهايي كه ما در صد سال گذشته      
هـاي سـيـاسـي و          ها و ديـدگـاه      ايم، مستلزم آن است كه انديشه      مبارزه كرده 

مان را با يكديگر مطرح كنيم و به مشاركت بگذاريم تا بتـوانـيـم ايـن              اجتماعي
 تغييرها را به پيش ببريم.

تنهايي قادر به پيشبرد و عملي كردن اين تغييرها نخواهـد            حزب كمونيست به  
ايم و نيازي نداريم كـه     ها اعتقادمان به مبارزه را در عمل نشان داده بود. ما سال  

چيزي را به كسي ثابت كنيم. ما امروز در موقعيت سياسي مشخصي قرار داريـم                
كه وجه مشخصة آن ايجاد اشتراك و همگرايي و ايجاد يك جبهـة اكـثـريـت                  

تر است. ما براي رسيدن به اين هدف و بهـروزي اكـثـريـت              تر و گسترده   متنوع
تريم كه با امـثـال دمـوكـرات            مان، نسبت به گذشته اكنون خيلي مشتاق       مردم

توانيم در ساية وحشت گذشته يا فقط به         ها كار كنيم. امروز ما ديگر نمي        مسيحي
اعتبار افتخارهاي گذشته زندگي كنيم، ولي اين به معنـاي آن نـيـسـت كـه                    

هاي  مان و فداكاري   هاي خوب و بد را فراموش كنيم. ما كشورمان و مردم            خاطره
بريم و به فعاليت و مبارزة خود در دفـاع از حـقـوق بشـر و                  آنها را از ياد نمي    

دهيم. ما همچنان به تالش خود براي روشـن    برقراري عدالت در شيلي ادامه مي     
شدن حقيقت و تأمين عدالت ادامه خواهيم داد. ولي اين بدان معنا نيست كه مـا                 

ها را كنار بگذارند، تـوجـهـي          به آيندة همكاري خود با آنها كه حاضرند اختالف        
هـاي نـظـري و         ها و حزب كمونيست اختالف     نداريم. امروز دموكرات مسيحي    

كننـد.   هاي متفاوتي را دنبال مي     يي با يكديگر دارند و سياست      هاي انديشه  تفاوت
مان است، چون مردم مـا      هاي تر از تفاوت   مان مهم  هاي مشابه  اما براي ما، هدف   

توانند باز بيست سال ديگر براي گذار به دموكراسي وقت صرف كننـد. مـا                  نمي
 هاي مهم و ساختاري و بنيادي نياز داريم، نه فردا. امروز به دگرگوني

 
ه           س.  ــ زيادي ب نتقادهاي  شجويي ا دان ش  جنب ن  را رهب ز  سياري ا ب

طـور كـلـي بـا جـنـبـش               دارند. چگونه با چنين رهبراني و به  “اكثريت نوين” 
 دانشجويي كار خواهيد كرد؟

ن              ج.  ــ ــي ش پي ن  را رهب ز  سياري ا ست كه ب ر مهم ا سيا ن ب ه نظر م ب
فقط جنبش دانشجويي، اكنون در كنـگـره [شـامـل              هاي اجتماعي، و نه    جنبش

مجلس نمايندگان و مجلس سنا] جاي دارند. به نظر من اين وضع امـكـان و                    
يي را براي بهتر كردن ارتباط ميان كنگره و نمايندگان مجلـس             هاي تازه  فرصت
دهـد.   هاي اجتماعـي در اخـتـيـار مـا قـرار مـي                   هاي منتخب جنبش   و مقام 

تـوان بـدون      كرديم نمـي  هايي را كه ما هميشه دربارة آنها صحبت مي      دگرگوني
ها نـيـز بـه نـمـايـش             كه خود را در خيابان      -هاي اجتماعي  نقش فعال جنبش  

پيش برد. به همين دليل، ما بر آنيم كه به نمايندگي از جانب هـمـة              -گذارد مي
ايم، حلقة پيوند ميان كـارگـران و          آنهايي كه در تمام اين مدت با آنها كار كرده         

هـاي   مردم عادي باشيم؛ همة آنهايي كه پايگاه اجتماعي ما هستند و جـنـبـش             
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دبيركل كنوني  از رهبران سابق جنبش دانشجويي شيلي و        كارول كاريوال   
)، يكي از شش نـمـايـنـدة حـزب             JJCCسازمان جوانان كمونيست شيلي (     

كمونيست و يكي از چهار رهبر دانشجويي است كه در انتخابات كـنـگـره                 
[شامل مجلس نمايندگان و سنا] ماه گذشته به نمايندگي مجلس شـيـلـي                 

ساله است، به همراه ديگر فعاالن دانشجويي  26انتخاب شدند. او كه اكنون     
يي در اوج خيزش دانشجويي شيلي دو سال پيـش           نقش مؤثر و تعيين كننده    

داشت كه با خواست اصالحات بنيادي در نظام آموزشي، از جملـه آمـوزش               
هـاي   عالي همگاني و رايگان براي همه، صدها هزار تن را بـه خـيـابـان                  

يـي از     شهرهاي شيلي آورد. كارول كاريوال شخصيت نمادين نسـل تـازه             
هاي ملّي قـرار      رهبران دانشجويي است كه امر آموزش را در مركز سياست         

انـد. او و        يي، اكنون به مجلس راه يافته   ها مبارزة توده   اند و در پي سال     داده
انـد كـه      يو از افراد شاخص حزب كمونيست توان بازيافتة شيلي         كاميال والي 

در بـهـار        -له ميشل باشه   -جمهوري پس از ائتالف با نامزد پيشتاز رياست      
گذشته، تعداد نمايندگانش در مجلس نمايندگان دوبرابر شد و از سه نماينده            
به شش نمايندة منتخب افزايش يافت. كارول و كاميال همراه با جيـورجـيـو     

رد      جكسون و گابريل بوريك چهار نمايندة جنبش دانشجويي        اند كه در پيشبـ
له نيروي مؤثري در مـجـلـس         اصالحات آموزشي در دولت تازة خانم باشه  

با كارول كـاريـوال دربـارة        “  سانتياگو تايمز ” خواهند بود. در ادامه، گفتگوي       
هاي حزب كمونيست در امـروز و فـرداي           رخدادهاي اخير شيلي و فعاليت    

 خوانيد. شيلي را مي
 

سي    س.  ش كر زاي ف ب ا سب عاملي  هاي نـمـايـنـدگـي حـزب            چه 
كمونيست در انتخابات اخير شد؟ آيا اين عامل جنبش دانشجويي بـود، يـا             

 ؟“اكثريت نوين”ائتالف با شش حزب و سازمان ديگر در 
دا نمي          ج.  ج ديگر  يك ز  ا ا ر عامل  دو  ن  ن اي كنم. حزب كمونيست     م
حضـور قـدرتـمـنـدي در           1352يي طوالني در شيلي دارد و تا سال   سابقه

 25]، مـا       1352مجلس داشت؛ در همان سال كودتا و استقرار ديكتاتوري [         
نمايندة كمونيست در مجلس داشتيم. پيروزي حزب كمونيست در انتخابـات            
ماه گذشته، نشان دهندة احياي پشتيباني مردم از حزب ماست؛ چيزي كـه              
ديكتاتوري راه آن را بر ما بسته بود. به نظر من علت اينكه حزب كمونيست                
دوباره توانسته است چنين حمايتي را در راه يافتن به مجلس به دست آورد،               

) در    1369تا     1352هاي ديكتاتوري (    ها كار و فعاليت حزب طي سال       سال
 راه بازگرداندن دموكراسي است.

حزب كمونيست پس از آنكه به استقرار دوبارة دموكراسي ياري رسـانـد،              
هاي اجتماعي بازي كرد؛ چـه در         دهي جنبش  نقش بسيار مهمي در سازمان    

جنبش دانشجويي و چه در ميان طبقة كارگر و سنديكاها. مردم بـرآمـد و                  
باكي ما را در      خوبي ديدند، و تعهد و بي      دستاوردهاي اين فعاليت حزب را به     

يي كه حزب كمونيست از ميان آن زاييده شده بود، تشخيص دادند و               مبارزه
كه نسـبـت      -بر آن اذعان داشتند. افزايش تعداد نمايندگان حزب در مجلس          

نتيجة همين توجه و تشـخـيـص     -به انتخابات چهار سال پيش دو برابر شد  
مردم و نيز اين واقعيت است كه ما توانستيم با نيروهاي ديگر جبهة متحدي         

مان را در مجلس بيشـتـر        تشكيل دهيم كه به ما امكان داد تعداد نمايندگان        

ــكــي از         ــم. ي ــي ــن ك
هاي ما اين اسـت      هدف
نظام انتخاباتي دو   ” كه  

را كه بـراي     “ نامزدي-
بيرون نگاه داشتن ما از     
مجلس تنظيم شده بود،    
برچينيم. [مطابق ايـن       
شيوة انتخـابـات، هـر       
حوزة انتخاباتي فقط دو    

و نه مستقيمـاً بـه         -هاي انتخاباتي  نامزد دارد كه از راه رأي دادن به فهرست        
ها به   شوند. در اين شيوه، در عمل بخش بزرگي از رأي           برگزيده مي   -اشخاص

و    -شود، چون فقط دو فهرستي كه بيشترين رأي را دارنـد           حساب آورده نمي  
 فرستند.] نماينده به مجلس مي -گاهي فقط يكي از آنها

 
شه   س.  شل با له قول داده است كه آموزش را رايگان كند. دولـت او               مي

 هزينة اين كار را از كجا تأمين خواهد كرد؟
ئتالف    ج.  له در صدر آن است، شماري از    كه ميشل باشه “ اكثريت نوين” ا

اند در بـرنـامـة خـود            هاي اجتماعي مطرح كرده    هايي را كه جنبش    خواست
ها، نظام آموزشي رايگـان و بـا        ترين اين خواست گنجانده است. يكي از مهم   

ايم، برقراري چنين    طور كه ما هم گفته     كيفيت خوب براي همگان است. همان      
نظامي مستلزم اصالح نظام مالياتي كشور است. قصد اين است كه كساني كه         
درآمد بيشتري دارند ماليات بيشتري بپردازند. اجراي اين نظام مالياتي منـابـع              

گذارد تا بتوانيم اصالح آموزشي را انجام دهـيـم.           مالي الزم را در اختيار ما مي      
هدف اين است كه دولت با اجراي اصالح مالياتي در مدت چهار سال بتـوانـد                

تـوانـيـم     ميليارد دالر آمريكا درآمد به دست آورد. با اين پول مي             8نزديك به   
هاي ابتدايي تا عالي، بلكه بودجة ديگـر   فقط بودجة آموزش رايگان در مقطع   نه

اصالحات اجتماعي مثل اصالح نظام بهداشت و درمان و بازنشستگي را هـم              
تأمين كنيم. بنابراين بايد بگويم كه اصالح نظام مالياتي پيشنـهـاد شـده از                  

له اصالحي مترقي است كه هدفش دگرگون كردن نظام ماليـاتـي             سوي باشه 
كنوني است، به طوري كه برخالف نظام كنوني، هر كس كه درآمد بيشتـري              
دارد ماليات بيشتري بپردازد و هر كس كه درآمد كمتري دارد، ماليات كمتري             
بپردازد. ما همچنين در پي يافتن سازوكارهاي معيني هستيم تـا بـتـوانـيـم                   

 بار موجود را تعديل كنيم. هاي عظيم و مصيبت نابرابري
 

شه    س.  م با خان امة  رن له اين است كه حداكثر نرخ ماليات شخصي را از           ب
 درصد كاهش دهد. آيا شما با اين طرح موافقيد؟ 30درصد به  40

ت               ج.  ــا ــي ال ــ ش م زاي ف رد، ا دا در نظر  چه او  ت؛ آن س ن طور ني اي
 وكارهاست. كسب
 

ا او مي س. هاي شخصي را هم كاهش دهد... خواهد ماليات ام 
دف             ج.  ــ ر، ه خ ت آ س د ست.  شده ا ح  هادي مطر شن پي ن  چني ه،  بل

به هر حال يكي است؛ يعني يافتن سازوكارهايي به منظور ايجاد بـرابـري و                 
تر ثروت و امكانات ميان مردم. امروزه شيلي يكي از كشورهايي             توزيع عادالنه 

گفتگو با كارول كاريوال دربارة نقش 
 حزب كمونيست در امروز و فرداي شيلي

 15ادامه  در صفحه 

 كمك مالي رسيده
 يورو 100محمد از برلين                                                              


