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

  1392بهمن ماه  7،  939شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

، و پشت “واليت فقيه” ، رژيم“تدبير و اعتدال”دولت 
 پرده مذاكرات با آمريكا و سرمايه داري جهاني! 

بخشي از سخنان روحانـي در       
اجالس داووس  بـراي جـلـب          
سرمايه گـذاري خـارجـي در          
كشوري كه اقتصاد آن تـحـت         
تسلط سرمايه هاي كالن مالي و       
غير توليدي است قابل توجه اند و 

 5يكي از تيترهاي روزنامه آرمان (      
) آنرا بسيار درسـت      1392بهمن  

فرش قـرمـز     ” توصيف مي كند:     
بـر  “.  ايران براي تجار جـهـان      

خالف سخنان اغـراق آمـيـز و          
دروغين حسن روحاني در مـورد       
توان توليدي اقتصاد ايران، چيزي 

رژيم واليـت    “  اعتدال” كه دولت   
فقيه، در شرايط مشخص كنوني،     
در مذاكرات عيان و نـهـان، بـه          
سرمايه داري جهاني عرضه مـي      
كند، قراردادهاي پر منفعت نفـت      
خام و گاز، بازار وسـيـع واردات         
كاالهاي مصرفي و امكان استثمار     
نيروي كار ارزان فاقـد حـقـوق         

 صنفي است. 
 

بنابر   -دولت يازدهمِ رژيم واليت فقيه    
      تبليغات رايج از جانب هواداران رنگارنگ

در مقامِ ناجي كشور از خطرِ جنـگ          -آن

“ نـظـام  ” و تغييردهندة ماهيت غيردموكراتيـك       
شود. برخي از اين مبـلـغـانِ           حاكم شناسانده مي  

تبليغات رايج و هوادارانِ رنگارنگ اين ذهنيت را        
خـواه حـتـي         زنند و به نيروهاي ترقي      دامن مي 

دهند كه بايـد      مي“  رهنمود” كنند و     مي“  توصيه” 
دفـاع  “  طرف مقـابـل   ” از حسن روحاني در برابر      

گويند كه طـرف       طورِدقيق نمي   كرد. اينان اما به    
مقابلِ روحاني كيست؟ آيا حسن روحاني به نفـع         
مردم در برابر ولي فقيه و جناح تمامـيـت خـواه         

ويژه از ديـدگـاه مـنـافـعِ              قرارگرفته است و به   
اصـطـالح      زحمتكشان چرا از ايـن دولـت بـه          

گرا بايد دفاع كرد و اصوالً حسن روحانـي           اعتدال
اعتدال عمل كـنـد و         قرار است با چه كساني به     

ترين استداللِ مدافعـان و هـوادارانِ           چرا؟ مهم 
حسن روحاني در مشروعيت بخشي به نمـايـش         

خرداد و دولت يازدهم  با سرلوحـة          24انتخاباتي  
اين است كه در ايران تغييـري       “  تدبير و اعتدال  ” 

 6ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

 3ادامه  در صفحه 

 فسادهايِ حكومتي“ مديريت”هاشمي رفسنجاني، و 

 12هيئت نمايندگيِ حزب تودة ايران در كنگرة چهارم حزب چپ اروپا   در ص 

ماه، سخنان هـاشـمـي         بهمن  ٣روزنامه آرمان،   
رفسنجاني كه در قسمتي از آن بـه فسـادهـاي              

سال گذشتـه [در دوران ريـاسـت              8گسترده در   
جمهوري محمود احمدي نژاد] اشاره هايي دارد را          
منتشر كرد. او، بر اساس اين گزارش، در بخشي از           

طي اين چند سـال فسـادهـاي         ” سخنانش گفت:    
هايـش رو      بسيار زيادي اتفاق افتاد كه هنوز بعضي      

هاي   رفسنجاني در اشاره به دستگيري    “  نشده است.  
اخير در تركيه [بازداشت زنـجـانـي در ايـران و                
بازداشت  ضراب و همكارانش در تركيه كه بنا بـه           

ها در زمينة فساد ماليِ ناشي از         هاي رسانه   گزارش
بلـه؛  ” اند] گفت:      ها در ارتباط بوده     دور زدنِ تحريم  

ها خود را در اتفاقات اخـيـر نشـان              سوءمديريت
خواستنـد مـخـفـي         دهد. البته چون اينها مي       مي

شد علني كنند و آن طرف هم         كاري بكنند و نمي   
حاضر نبودند كه علني باشد و در داخل مصلحـت          

كردند كه غيردولـتـي       نبود؛ از افرادي استفاده مي    
اي هم وارد      هاي ناشايسته   باشند و در آنها انسان    

ها كارهايي هم كردند. منتها مـن           شدند و بعضي  

هايِ مرگ بر فرازِ  ساية بال
 11حوزة سالمت   در ص 

هاي اقتصاديِ رژيم  برنامه
واليت فقيه، و موضوعِ افزايشِ 

 8دستمزدها در ص 

هايِ  نظامِ آموزشي، برنامه
 ارتجاع و منافعِ فرهنگيان

مخالفت گسترده و قاطع فرهنگيان كشور بـا        
طرح حضورِ روحانيون در مدارس كه بـراسـاس         

يي ميان حوزه علميه تهران و اداره      تفاهم نامه 
كل آموزش و پرورش شهـر تـهـران انـجـام              

بود، كماكان به اشكال گوناگون ادامـه         پذيرفته  
است. پس ازآنكه سازمان معلمان ايران با          يافته  

نامه مذكور    يي خواستار لغو تفاهم     صدور اعالميه 
هاي مخـتـلـف       شد، دبيران و آموزگاران منطقه    

آموزش و پرورش تهران و چند شـهـر بـزرگ            
ديگر مانند تبريز، شيراز، رشت و همدان نـيـز           

هايـي كـه بـر          شان را با برنامه     مخالفت جدي 
خالف روح آموزش و پرورش و ارتقاء كيـفـي          ” 

، اعالم كردنـد. سـازمـان         “ نظام آموزشي است  
معلمان ايران در اعالميه خود ضمن مـحـكـوم          

نامه حوزه علميه تهران با اداره كل         كردن تفاهم 
  آموزش و پرورش تهران ازجمله تاكيـد كـرده         
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به صورت كامل و جامع اطالع ندارم كه كجاها و چگـونـه بـوده اسـت.                   
فروش نفت، ورود كاالها؛ انتقال پول و انتقال موارد حساس فني بـوده و                

دربـاره      رفسنجاني“  افتاد. شد شايد اين اتفاقات نمي اگر درست مديريت مي 
كـار درسـتـي      ” خواران گفت:       جمهور مبني بر شناساييِ ويژه      دستور رئيس 

بينيم فسادهاي زيـادي در         كنيم؛ مي   كردند. باالخره ما كه از دور نگاه مي        
ها، در خريـدهـا؛ در         ها، در وام    ها؛ در بانك    هاي اخير در خيلي از زمينه       سال

ها و بسياري از مسائلي كه كم و بيش داريم اتفاق افـتـاد.      دور زدن تحريم 
شود و چيزهايي هم هسـت كـه            بينيد كه علني مي     بعضي جاهايش را مي   

جمهور است و     شود. اين جزو وظايف رئيس       هنوز حالت سرّي دارد و رو نمي      
ايشان به موقع اين وظيفه را محول كردند كه اول اطالعات جمـع كـنـد.                 
يعني معاون اول ايشان موارد را پيدا كنند و بعد به مواردي كه الزم باشـد؛                

رفسنجاني در اين سخنان، بـر ايـن         “  ورود و هر چه حق است عمل كنند.        
واقعيت كه منابع ملي ايران به دست كساني از قبيل بابك زنجاني و رضـا                

طورِ تلويحي صحه مي      اند به   هاي مختلف حيف و ميل شده       ضراب به شكل  
گذارد و در همان حال سعي دارد وجود فساد گسترده در رژيم واليت فقيـه               
را به دورانِ رياست جمهوري محمود احمدي نژاد محدود بكند. روزنـامـه               

هاي فساد مالـي در سـه           ماه، در گزارشي، به بررسي پرونده       دي  28شرق،  
شود كـه     روشني نشان داده مي     دهه گذشته پرداخته است. در اين بررسي به        

اين پديدة رايج در رژيم واليت فقيه، از بدوِ تأسيسِ جمهـوري اسـالمـي                
وجود داشته كه پيامدهاي زيان بار آن در نهايت دامنگير مـردم مـا شـده          

وابسته به بانك مـلـي        -است. در گزارشِ شرق به پروندة شركت المكاسب        
شـود،     اشـاره مـي      “ هاي فساد مالي    ترين نمونه   يكي از جنجالي  ” و    -ايران
كردن همه متهمان بـه خـاطـر         نهايتاً با حكم دادگاه و تبرئهيي كه    پرونده

  مختومه شد.“ آگاهي عدم”
شرق در ادامه اين بررسي، به پروندة اختالس در بانك صـادرات مـي                 

رياست دادگاه پرونده اختالس بانك صادرات برعهـده        ” نويسد:     پردازد و مي  
االرض    اي بود. وي فاضل خداداد را مفـسـد فـي              اژه  غالمحسين محسني 

شناخته و به اعدام محكوم كرد و مرتضي رفيقـدوسـت بـرادر مـحـسـن                  
نفر بعـدي در    “  رفيقدوست ديگر متهم پرونده را به حبس ابد محكوم كرد.          

عرب تاجر و فعال اقتصادي ايراني است كـه        شهرام جزايري ” بررسيِ شرق   
ترين پرونده    ترين و جنجالي    سالگي و در جريان بزرگ    29در    1381در سال   

شـرق  “  ايران بازداشت شد.     1357فساد اقتصادي ايران بعد از انقالب سال        
الياس نادران از   ” آورده است:     “ بيمه ايران “در تشريح پروندة فساد مالي در       

جمله نمايندگان اصولگراي مجلس است كه از همان روزهـاي نـخـسـت               
پيگيرانه ماجراي رسيدگي به پرونده فساد مالي مسووالن حاضـر در ايـن          

وگـو بـا        در گـفـت     88پرونده را از دستگاه قضايي خواست. او اسفند سال         
ها و مسووالن مرتبط بـا پـرونـده در              [خبرگزاري]فارس از اينكه نام مقام      

شود ابراز تاسف كرده و افزود: اسامي آنها بايد مانند سـايـر                دادگاه ذكر نمي  
سال در زندان هستند به صراحت ذكر شود. نادران فروردين             متهمان كه سه  

كردن مستقيم مـحـمـدرضـا      صراحت بيشتري به خرج داد و با متهم 1389
نژاد] به فساد مالي بيان كرد [كه] او رييس حلقه          رحيمي[معاون اول احمدي   

گـيـري      خيابان فاطمي است و در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصـمـيـم              
شرق در ارتباط با پرونده تخلف سـه هـزار مـيـلـيـارد                   “ كرده [است].      مي

آفـريـد      مـه ” [توماني]، دربارة متهم [رديف]اول اين پـرونـده نـوشـت:                    
اميرخسروي با نام مستعار اميرمنصور آريا مديرعامـل شـركـت تـوسـعـه                 

هاي فـعـال در        گذاري اميرمنصور آريا... مجموعه وسيعي از شركت           سرمايه
هاي ورزشي را در اخـتـيـار            هاي مختلف صنعت و همچنين فعاليت       بخش

معدني داماش گـيـالن،       داشت... امير خسروي مالك... از جمله: شركت آب              
ترابر ايرانيان... و شـركـت             باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، شركت داماش     

بـابـك      -در معرفي ديگر چهرة جنجالي اخير     “  تراورس و بانك آريا است.     
زنجاني مالك و رييس هيات مـديـره هـلـديـنـگ               ” نويسد:     مي  -زنجاني

گـويـد    يابد. او مي  ميليارد تومان دست مي 25اي بالغ بر   سورينت به سرمايه  
حاصل شـده و       “ ياري خدا ” اين رقم عجيب و غريب در اين مدت تنها با           

هاي آقايان از باال در كار نبوده؛ او      پرده يا سفارش    هاي پشت   گونه دست   هيچ
خـدا  ” اش آمده و فقط و فقط         معتقد است تنها گاهي اوقات شانس به ياري       

است با اين حال او در حال حاضر در زندان اوين به علـت               “ برايش خواسته 
بخشي از گزارشِ شرق هم به رضـا ضـراب     “  بازداشت است. “فساد مالي” 

با داشتـن     -همچون مورد بابك زنجاني     -دهد  اختصاص يافته كه نشان مي    
چنگ آورده اسـت.   هاي جوراجور در ايران و تركيه ثروتي بادآورده به    شركت

اي گـونـاگـون        هاي تاريخي   تمام موردهاي اشاره شده در باال، كه در مقطع        
روشني نشـان        به  -اند  هايي گوناگون افشا گرديده     و به دليل    -اند  اتفاق افتاده 

هـاي     دهند كه افراد مرتبط با تخلف و فساد،  در ارتباط تنگاتنگ با مقام       مي
اند و اين امر مختـص        باالي حكومتي به اين فعاليت هاي مخرب دست زده        

نـقـل از        ماه، بـه     آبان  8دوران احمدي نژاد نيز نبوده است. روزنامه شرق،          
نفر از نمايندگان مجلس هشـتـم و           10كريمي قدوسي، نوشت كه، حداقل      

اند. جالـب ايـنـكـه           آفريد خسروي[اميرمنصور آريا] در ارتباط بوده         نهم با مه  
روزنامه شرق، در ادامه گزارشش، به وضعيت خود كريمي قدوسي اشاره مي            

ها پيرامون مسـايـل مـالـي سـردار               البته برخي حاشيه  ” نويسد:     كند و مي  
داند براي تـنـويـر افـكـار             الزم مي “  شرق” قدوسي مطرح شده كه       كريمي

ويژه اينكه در زمان تأييد اعـتـبـارنـامـه             عمومي به آن اشاره داشته باشد، به      
نمايندگان برخي شُبهات درباره اعتبارنامه ايشـان مـطـرح شـده بـود و                   
عالءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت [ملي مجلـس]، از پـرونـده                

كريمي قدوسي در آفريقا و گرفتن هكتارها زمين [سخن] گـفـتـه               “  مزرعه” 
نقل از نماينده استان لرستـان در          ماه، در خبري ديگر، به      آبان  28ايلنا،  “  بود. 

مجلس، گزارش داد كه اين نماينده  از وزارت اقتصاد خواست تا به موضـوع             
، بـه    89در سـال   “  نساجي بروجـرد  ” ميليارد توماني     100واگذاريِ كارخانه   

ميليارد تومان رسيدگي كند. اين نماينده مجلس دربارة جـزئـيـات             12قيمت  
ميليارد تومان به صورت نقدي       12،  89در سال ” واگذاري اين كارخانه گفت:      
ميليارد تومان موجودي انبار بود، قرار گذاشته         24دريافت شد و در حالي كه       

 “اين مبلغ به صورت اقساطي پرداخت شود. 96شد در سال 
ماه، در خبري ديگر در زمينه تخلف و فساد مـالـي،               دي  27سايت فرآرو،   

فـرد در       به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، مصطفي افضـلـي         ” نوشت:   
نفر از بدهكاران عمـده   30جلسه شوراي اشتغال استان اردبيل اظهار داشت:   

مطرح است بيش از    90هايشان در كميسيون اصل       و كالن بانكي كه پرونده    
ها بـدهـي دارنـد كـه در پـرداخـت آن                  هزار ميليارد تومان به بانك 80

 90سخنگوي كميسيـون اصـل        اند.     انگاري كرده و دست نگه داشته       سهل
هاي دامي را به يكـي     مجلس همچنين اضافه كرد كه، انحصار واردات نهاده       

اند كه به صورت شبكه گسترده سـعـي در              كله گُنده كشور داده     30از اين   
مهرماه، در  23سايت فرآرو،   “  هاي دامي دارند.     واردات و افزايش قيمت نهاده    

اي در كميسيون اصـل       پرونده” گزارشي ديگر، به نقل از افضلي فرد، نوشت:          
دستگاه خودروي خارجي وارد كرده كه        800وجود دارد كه تنها يك نفر         90
ميليون تومان سود كرده و رقم ايـن رانـت بسـيـار            80ازاي هر خودرو    به

دهد كـه،      شهريورماه، گزارش مي    10  سايت فرآرو همچنين،  “  گسترده است.  
 780نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعالم كرده است كه، هزار و             

هاي خارج از كشور منتقل       ميليارد تومان از منابع شركت ملي مس به حساب        
شده بود كه با كمك وزارت اطالعات و قوه قضائيه بخشي از آن به كشـور                

 بازگشت.
ماه، در رابطه با تخلف مالي در كارخانه قند ماكو و              دي  26روزنامه شرق،   

در واگـذاري يـك       ” نويسد:  وميل، مي نقش نمايندگان مجلس در اين حيف 
پرده اين مـاجـرا يـكـي از              شركت تخلف مالي كالني رخ داده و در پشت        

نمايندگان دوره مجلس بوده است. البته پورابراهيمي نماينـده كـرمـان در                
خواهد نامي از [اين] نماينده بيـاورد امـا            تاكيد دارد نمي   “ شرق” وگو با     گفت

اسـت   “ كارخانه قند سحر ماكـو ” كند كه موضوع موردنظر او همان      تاييد مي 
طورِمبسوط به آن پرداخته شده اسـت.     وتفحص نيز به كه در گزارش تحقيق 

پور، ديگر نماينده مجلس اما ابايي ندارد از اينكه به نقش مستقيم              نادر قاضي 
احمـد  “  رييس كميسيون اجتماعي مجلس هشتم در تخلف مالي اشاره كند.          

يافته به يك وارد كننده از سـوي دولـت             توكلي نيز اخيراً از رانت اختصاص     
ماه، در اين باره نوشـت:        دي  18روحاني افشاگري كرد، كه روزنامه خراسان،       

احمد توكلي نماينده مجلس در نامه اي به رئيس و نمايندگان مجلس بـا               ” 
ارائه گزارشي از پيگيري ارائه امتياز ويژه وزارت صنعت به يك وارد كننده و              

ميليون يورويي بين     650توضيح درباره تبعيض و رانت گسترده در توافقنامه         
هـاي     وزارت صنعت و وارد كننده مذكور خواستار اقدام دولت و كميسـيـون            

نقـل از گـزارشِ        روزنامه خراسان، به“  مجلس براي مقابله با اين اقدام شد.    
اواخر مهر[ماه] خبري موثق رسيد كـه بـراي         ” دهد:   احمد توكلي، ادامه مي 

ميليون يورو ارز از      80چهار كشتيِ يك واردكنندة عمدة كاالي اساسي مبلغ         
اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه انتقـال            هالك بانك تركيه تخصيص داده    

ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امـتـيـازِ                35ارز، حدود   
نپرداختنِ جريمة تأخيرِ تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتـي بـه آن                  

 “ رسد. ميليارد تومان مي 45بيفزاييم، اين سود بادآورده به حدود 

 ادامه هاشمي رفسنجاني و مديريت ...

 3ادامه  در صفحه 



 939شمارة   1392بهمن ماه  7شنبه  دو   3 

هايي كوچك از دامنة گسترده فساد و چپاول منابـع            ها تنها نمونه    اين
يـابـنـد.       ملي ايران از سوي حاكمان كنوني است كه گاهي انتشار مـي  

رسد كه پرونده بـابـك زنـجـانـي،             نظر مي   باهمة اين احوال، چنين به    
دليل دراختيار داشتنِ منابع عظيم مالي، از حساسيت بيشـتـري نـزد                به

هاي حكومتي برخوردار است. ما پيش از اين دربارة ايـن گـونـه                   مقام
مان را دراختيار كساني از قبـيـل    هاي رژيم كه منابع ملي ميهن  سياست

هـايـي      گيـري   هايي منتشر و موضع     دهد مقاله   ها قرار مي    بابك زنجاني 
تودة ايـران،       ، ارگان مركزي حزب   “ نامه مردم ” كرده بوديم. از جمله در       

هـاي     تحريـم ” يي با عنوان      )، در مقاله   91شهريورماه    20(   903شمارة  
، سـخـنـان حسـن         “ اقتصادي: فرصتي طاليي براي غارت منابع ملي 

هـاي نـفـتـي] و            خسروجردي[رئيس اتحاديه صادر كنندگان فرآورده     
قول كرديم كه گفته بودند:       مسعود دانشمند[عضو اتاق بازرگاني] را نقل       

سـال پـيـش         3تا    2موضوع فروش نفت توسط بخش خصوصي از        ” 
مطرح شده و نبايد موضوع را پيچيده كنيم. بايد همانند فروش سنـگ              
آهن يا محصوالت پتروشيمي، بازرگانان بتوانند نفت را تحويل بگيرنـد           

اي نيست. قبل از اين نفت را دولـت              و بفروشند. موضوع چيز پيچيده     
فروخته و بانك مركزي دريافت كننده پول بوده است، حاال بخـش              مي

هاي[!] ابـراز      بيني بعد از اين خوش“  دهد.  خصوصي اين كار را انجام مي 
ها دادند و مشخص نـيـسـت پـولِ             شده، نفت را تحويل بابك زنجاني     

تنهايـي از      هاي مخربي به    چنين سياست فروش آن كجا و نزد كيست.        
هـاي رأس       اند، بلكه باالترين مقـام   اجرا در نيامده    سوي قوه مجريه به   

هـاي     ها و چنين انـگـل        جمهوري اسالمي مشوق اصلي اين سياست     
اند و هستند. در پيِ ديدارِ اعضاي اتاق بازرگـانـي در                اي بوده   اقتصادي

)، در    90(آذرماه  884شمارة  “ نامه مردم“اي،    با علي خامنه    1390سال  
اصـطـالح      رابطه با افزايش نقش انگليِ اتاق بازرگاني، از ديدار اين بـه        

[رئيس اتاق بـازرگـانـي،       اسحاق    فعاالن اقتصادي خبر داد، و سخن آل      
كه در اين جلسه حضـور داشـت،         صنايع و معادن و كشاورزي تهران]        

مقام رهبري در اين ديدار، رهنمودهاي ارزشمنـدي داشـتـنـد.             “  آورد: 
ايشان در اين ديدار بر اين موضوع كه اتاق بازرگاني بايد جايگاه خـود             

دهي بخش خصوصي، تبيين كند، تاكيد كردند.         را در كشور و در سامان     
همچنين ايشان خاطر نشان كردند كه فعاالن اقتصادي با استفـاده از             
امكانات كشور بايد با اميد و جسارت وارد كار شوند. توصيه ايشان ايـن         

هاي جهاد اقتصادي نقش مهمتـري از          بود كه اتاق بازرگاني در جريان     
اينكه هست، بر عهده بگيرد و ايشان توصيـه كـردنـد كـه بـخـش                    

هاي مهمتر آماده كند. رهبر انـقـالب در             خصوصي خود را براي اتفاق    
اين ديدار بر ضرورت هوشياري بخش خصوصي در مقابل خـطـرهـاي        

 “  اقتصادي تاكيد كردند.
ترين قشرهـاي جـامـعـه        وسيلة انگلي ولي فقيه رژيم قصد داشت به  

را به نتيجه برساند. رفسنجاني      “  جهاد اقتصادي ” ها را دوربزند و       تحريم
دهد كه نقشِ كسـانـي       در حالي بر ضرورت مقابله با فساد شعار سرمي        

اند در دولـت   ها بوده كه منبع اصلي فسادهاي گسترده در همة اين سال  
روحاني هرچه بيشتر شده است. برنامة دولت روحاني در زمينة شـتـابِ              

نفعِ اين زالوهاي اقتصادي كامالً روشن        بيشتر دادن به امور اقتصادي به     
و آشكار است. بر اين گوشه از سخنان رفسنجاني تأمل كـنـيـم كـه                   

، و همين امر بدان معني اسـت  “ شد...    اگر درست مديريت مي   ” گويد    مي
كه غارت منابع ملي توقف ناپذير است. عمده ترين فسادهاي مالي يـا              

گيرد يا در ارتبـاط بـا          هاي حكومتي صورت مي     از سوي باالترين مقام   
آنان است. خود خانواده رفسنجاني هم از اين فسادها مبرا نبوده اسـت.              
سخنان رفسنجاني را بايد فقط در چارچوب دعواهاي جناحي ارزيـابـي            

كـه دور       -هايي با جناح مـخـالـف      كرد. احتمال اينكه تصفيه حساب   
صورت بگيرد دور از انتظار نيسـت، امـا             -احمدي نژاد حلقه زده بودند    

هايي كـه خـود        هاي رايج در مبارزه با فساد از سوي مقام          شعار پراكني 
اند را نبايد چندان جدي تلقي كـرد. بـا               هميشه يك طرف ماجرا بوده    

هـاي     توجه به روندهاي تاكنوني نيز بايد انتظار داشت كه افشـاگـري            
هاي حكومـتـي      وسيلة مقام   پرشماري را در رابطه با غارت منابع ملي به        

در آيـنـده        -بدون اينكه برخوردي جدي با آنان صورت گيرد         -باشيم
 شاهد باشيم. 
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كه آموزش و پرورش ما درگير كسري بودجه، فقدان اعتـبـار الزم                درحالي” است:   
براي پرداخت سرانه مدارس... است مسئوالن آموزش و پرورش چگونه و طـبـق                  

نامه) را بـرآورده... كـنـنـد؟                 چه محاسباتي قرار است نيازهاي مالي سند (تفاهم        
زاده و      هـزار امـام       10هزار مسجد و بيـش از         70روحانيت با دراختيار داشتن     

هاي صدا و سيما و... چه نيازي به ورود مستقيـم بـه                   هاي نمازجمعه، كانال    پايگاه
نـامـه حـوزه         اي نظير تفاهم    هاي ارتجاعي   طراحي و اجراي برنامه    “ مدارس دارد؟ 

گيرد كه بنا بـه تصـريـح           علميه با اداره كل آموزش و پرورش درحالي صورت مي         
ريزي و هماهنگي وزارت آموزش و پرورش، كسريِ بودجة آموزش و             مشاور برنامه 
 هزار ميليارد تومان است. 4ميليارد تومان تا 2400پرورش بين 

هـاي     عالوه بر كمبود اعتبارات مالي، كسري بودجه، امتناع از نوسازيِ كـالس           
هاي درسي و كمبود كتاب و دفتر و نـيـز كـمـبـود            آموزشي، كيفيت پايين كتاب   

هاي جدي ديگري     فقيه با معضل    آموزگارانِ با تجربه، سيستم آموزشي رژيم واليت      
روست. اين امر تاثير مستقيم بر زندگي و امنيت شغلي فرهنگيان داشته است.                روبه

كاهشِ سطح زندگي و تنزل قدرت خريد معلمـان سـراسـر               تورم لگام گسيخته به   
است. معلمان خواستار افزايش دستمزدهاي خود مطـابـق نـرخ               كشور منجر شده    

عالوه، برخورداري از حق بيمه مناسب و ديگر مزايـا خصـوصـاً                اند. به    واقعي تورم 
هاي عـاجـل      سازي آموزش از خواست     تامين امنيت شغلي و جلوگيري از خصوصي      

نژاد، رژيم بـه     فرهنگيان ميهن ماست. در طول هشت سال دولت ضدملي احمدي         
جاي آنكه به فكر بهبود وضع معيشتي معلمان و آموزگاران كشور باشد، آموزش و              

هاي وابسته به حكومت تبديل كرد و اين  پرورش را  به جوالنگاه روحانيون و طلبه     
امر در كنار وضعيت معيشتي ناگوار موجب نارضايتي فرهنگيان بـوده و هسـت.               

معلم وقـتـي دچـار يـك          ” داد:     مهرماه، گزارش     24دراين زمينه خبرگزاري مهر،     
باشد. توقع آنها بـراي         اي دربحث درمان داشته       شود نبايد هيچ دغدغه     بيماري مي 

هاي درمان و دارو كامالً منطقي است... وزارت آموزش و پـرورش                  پرداخت هزينه 
هـمـيـن دلـيـل           اي فرهنگيان است و بـه         دنبال حل مشكالت بيمه     شدت به   به

 “هاي مختلف براي حل اين مشكل درحال انجام است. رايزني
طوركلي فرهنـگـيـان       عبارت ديگر، وضعيت بيمه براي آموزگاران، دبيران و به          به

شده و وزارت مربوطه هنوز درحـال رايـزنـي             يك معضل تبديل      سراسر كشور به    
سود منافع معلمان خبري در ميان نبـوده و نـيـسـت.                 است و از اقدامي عملي به       

سـازي نـظـام         هاي صنفي آنان قاطعانه با خصـوصـي         همچنين معلمان و تشكل   
 17خبرگزاري ايلنـا،       كنند. يكي از فعاالن صنفي معلمان به           آموزشي مخالفت مي  

مدارس دولتي ديگر رايگان نيست. درخواسـت مـدارس از             ” كرد:       ماه، اعالم   آبان
والدين براي كمك مالي همچنان در دوره جديد وزارت آمورش و پرورش (دولـت               

اي در وزارت آموزش و پـرورش       گيري تازه   شود. جهت    حسن روحاني) مشاهده مي    
عالوه، فرهـنـگـيـان        به “ دولت جديد در برخورد با مباحث اقتصادي و مالي نديدم.          

انـد و       هاي صنفي   طورِكلي حقِ برپاييِ تشكل     خواستار برپايي سنديكاي خود و به     
 خواهانند.   همچنين آزاديِ معلمانِ زنداني را قاطعانه 

سـازيِ     مانده و ناكارآمد و نيز خصـوصـي          مبارزه معلمان با نظام آموزشي واپس     
خـواه بـرخـوردار اسـت.            آموزش كشور از حمايت قاطع همه نيروهـاي تـرقـي           

هاي صنفي و سيـاسـي مـعـلـمـان و                حال، حمايت و پشتيباني از خواست       درعين
فرهنگيان كشور از وظايف جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان و همه نيروهـاي            

 مدافع عدالت اجتماعي و سربلندي ميهن است!

 ادامه نظام فرهنگي  ...
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كـه حـقـوق          پرداخت بنِ كارگري: زماني    
 رود تاراج مي زحمتكشان به

ها پيش موضوع بنِ كارگري، نحوة پرداخـت          از مدت 
هـا در      برانگيزترين مسئله   يكي از بحث    و ميزانِ آن، به     

خـانـه     هاي مرتبط با اين وزارت      وزارت كار و ديگر اداره    
فقيـه، دولـت       كه با طرحِ ولي     است. زماني      تبديل شده   

زد، يـكـي از          نژاد بر كرسي قوة مجريه تكيه         احمدي
هاي اين قوه در حوزة كارگري مقابله بـا           نخستين اقدام 

نفوذ و تسلط خانه كارگر در زمينه بن كـارگـري بـود.              
تصاحب منابع مربوط به بن كارگري اين امكان را بـه            

دهد تا بـا   هاي زرد وابسته به حاكميت داده و مي      تشكل
اهرمِ مالي به تقويت موضع خود بپردازند. جدال بـرسـر            
تصاحب منابع بن كارگري و كانال پـرداخـت آن بـه              

انـدوزي و       كارگران نه تنها سبب فساد مالي و ثـروت        
هاي وسيع گرديده است، بلكه خود اين تصاحـبِ           تخلف

منابع در حكم تاراجِ بخش ديگري از حقوق كارگران و          
هاي پـرقـدرت       شدن منافع آنان از سوي كانون       پايمال

فقيه است. اخيراً موضوع فساد مالي و          مالي رژيم واليت  
تخلف درخصوص پرداخت بن كارگري به صـفـحـات           

هاي همگاني كشيـده      هاي داخلي و ديگر رسانه      روزنامه
دي ماه، در     14شده است. دراين زمينه روزنامه اعتماد،        

 -ربيعـي   -گزارشي، با اشاره به نامة ارسالي به وزير كار        
دار و هنگفت در پرداخت بـن            هاي دامنه   درمورد تخلف 

هفت سال اسـت    ” كارگري، ازجمله خاطرنشان ساخت:      
ميليارد تومان بدهيِ     1/2كه درگير اين سه رقم هستيم،     

وزارت كار بابت مانده اعتبارات كارمـزد يـك درصـد             
ناحـق از      ميليارد توماني كه به       1/2توزيع بن كارگري،  

حساب خزانه واريـز شـده          حساب ستاد امور رفاهي به    
ميليارد تومان بدهي اتحاديه امـكـان، ايـن             8است و     

اي است كه پرويز شريفي، نماينده كارفرمايان در     جمله
ستاد امور رفاهي كارگران بارها در گفتگو با اعـتـمـاد             

گردد:   دربخش ديگر اين گزارش تاكيد مي      “ مطرح كرد.  
هاي كارگـري     ستاد امور رفاهي براي ساماندهي به بن      ” 

عالي كار بود. منتها بـراي         تشكيل شد... مصوبه شوراي      
كار، كارگزاري به نام اتحاديه تعاون سراسري كارگـران       

هـايـي      بود، قرار براين بود كه پول  (امكان) تعيين شده    
شود، در اختيار ستاد بن قرارگيرد و آنـهـا     كه تجميع مي  

با خريد كاالهاي مورد نياز كارگران، بن در اختيار آنهـا           
قرار دهند. اين روح كلي قضيه بـود. امـكـان بـراي                  
اتحاديه سراسري كارگران بود كه درهمان تشكـيـالت         
خانه كارگر و حزب اسالمي كار قرارداشت... درستاد بن            
در واقع سه نفر نماينده منتخب كارگران از شـوراهـاي           
اسالمي، سه نفر نماينده كانون عالي كارفرمايي و سـه          

نفر نمايندگـان     9نفر هم از دولت حضور داشتند، يعني        
سه جانبه بودند... كار به اين شكل بـود كـه سـهـم                

هاي كارگري واريز شود      كارفرما و سهم دولت براي بن     
و اين پول دراختيار اتحاديه امكان قرار گيرد... و اقـدام              

هـا     به صدور بن كند، منتها اتفاقي كه درطـول سـال           
بود كه اختالف حساب بين سـتـاد بـا         بود... اين      افتاده  

  آمد... طبق توافقي كه قبـالً شـده             اتحاديه امكان پيش  

درصد اين مـبـلـغ        17بود، ظاهراً   
(سهم كارفرما و سـهـم دولـت)           

عنوان كارمزد دراختيار اتحاديـه       به
 13گرفت. درواقع       امكان قرار مي  
شـد... در طـول            درصد واريز مي  

ها اين قضيه ادامه داشت تـا          سال
آمـد.     اينكه اختالف حسابي پيش     

شـد در       در آنجا تصميم گرفتـه       
نحوه كمك به كارگران در امـور        

هايي صورت گيرد.     رفاهي بازنگري 
چون نارضايتـي وجـود داشـت،         

حال پولي بابت بن گرفـتـه         درعين
  شد اما چند سال بعد اين را بـه          مي

كردند كه در      كارگران پرداخت مي  
اين ميان، خيلي از اين كاالها يـا         
مرغوب نبودند يا اينـكـه مـوعـد          
استفاده آنـهـا نـبـود [بـخـوان:             
كاالهاي فاسد شده كـه قـابـل          

هـرحـال خـود        استفاده نبودند] به   
كارگران بيشتر ابراز نـارضـايـتـي        

كردند... حسابداران خبره آمدند         مي
يك سال را حسابرسـي كـردنـد.         

رقـمـي حـدود        آنجا حسابرس به    
مـيـلـيـون        288هشت ميليارد و    

ميليارد و    1تومان برخورد... حدود  
درصد توزيع بن كارگـري       1ميليون تومان هم بدهي وزارت كار بابت مانده اعتبارات كارمزد             297
 “است.

فقيه و سـرنـوشـت تـلـخ              اين گزارش ژرفاي فساد مالي در چارچوب رژيم واپسگراي واليت         
شدة زحمتكشـان     دهد. بن كارگري كه از زمره حقوق شناخته          خوبي نشان مي    ها كارگر را به     ميليون

چه وابسته به كارگزاران سازندگي و از ايـن           -هاي زرد   است از سوي دواير مختلف از جمله تشكل       
بـه تـاراج        -نـژاد    فقيه و دولت احمدي     مانده درخدمت ولي    هاي واپس   ها و چه تشكل     گونه جناح 

شده در پرداخت بن و كاالهاي مربوط و حيف و             رود. توزيع كاالهاي فاسد، تاخيرهاي حساب        مي
هاي كوچكي از سيماي ضدمردمي و كـارگـرسـتـيـز            ميل و دزدي سرمايه زحمتكشان فقط نمونه      

 اند! هاي زرد ارتجاعي رژيم و تشكل
 

 يي علمي براي حفاظت از محيط زيست كشور ضرورت تدوين و اجرايِ برنامه
هاي سازمـان   زيست كشور با نگاهي توأم با ترديد به برنامه  بسياري از فعاالن و مدافعان محيط   
عاليِ محيط زيست پس از هـفـت          كنند. احياي مجدد شوراي      حفاظت از محيط زيست برخورد مي     

روشـد،     مندان و مدافعان محيط زيسـت مـيـهـن مـا روبـه                  سال، ضمن آنكه با استقبال عالقه     
ها ازسوي معاون رييس جمهوري و         هايي چند را نيز مطرح ساخت كه تاكنون اين پرسش           پرسش

 اند. پاسخ مانده رييس سازمان حفاظت از محيط زيست بي
هاي مديريت جديد در زميـنـة    آذرماه، معاون رييس جمهوري رئوس برنامه 8بنابر گزارش ايلنا،  

عالي محيط زيسـت،      اندازي دوباره شوراي    راه” بود:     كرده      شرح زير اعالم    زيست محيط كشور را به    
هاي بـلـوط      هاي كشور، نجات درياچه اروميه، بررسي وضعيت جنگل         تأمين حقابه زاگرس، تاالب   

زاگرس، لغو مصوبات غيرزيست محيطي دولت دهم، تهيه استانداردهاي زيست محيـطـي بـراي          
هاي آبي كشور، تشكيل كميته محيط زيست شوراي اسالمي شهر تهران و تـرمـيـم                  دريا و حوزه  

 “بانان! حقوق و دستمزد كاركنان و محيط
نهاد مدافعِ محيط زيست، پس از آشنايي با          هاي مردم   نخستين پرسش كليدي فعاالن و سازمان     

اي كه تـاكـنـون        ها، چنين است: با كدام منابعِ مالي و پشتوانة نظري اين رئوس برنامه               اين عنوان 
شوند؟ اصوالً ضمانت اجرايـي چـنـيـن         اند، قرار است به مورد اجرا گذاشته   درحد شعار باقي مانده   

شـده، ارتـبـاطـي          هايي چيست؟ تخريب محيط زيست كشور ما عالوه بر مسايل شناخـتـه              طرح
هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انـگـلـي             هاي اقتصادي دولت و حضور شركت       تنگاتنگ با برنامه  

 “ فراقانونـي ” ها و نهادها كه       دارد. بنابراين چگونگي حفاظت از محيط زيست در برابر اين شركت           
اند از اهميتي جدي برخوردار است. نمونة درياچـه            فقيه  هاي ولي   كنند و تابع صرف فرمان      مي    عمل

هاي وابسته بـه قـرارگـاه سـازنـدگـي               هاي غيراستاندارد شركت    يي كه سدسازي    اروميه و فاجعه  
شده پيشِ روي ماست. نمونه ديگري كه اخيراً به صفحات مطبوعات              االنبياء سپاه موجب آن       خاتم

كه يكي    -است. ستاد فرمانِ امام      يافته است، درخور توجه جدي          هاي همگاني راه    و گزارش رسانه  
اي (ولي فقيه) قـرار       شود و مستقيماً زير هدايت خامنه    از پرنفوذترين بنيادهاي انگلي محسوب مي     

هاي ملي نقشي اساسـي       شده و پارك    هاي حفاظت   دارد، در تخريب محيط زيست و نابودي منطقه       
خوارِ كشور است و تعداد قابل تـوجـهـي از               ترين زمين   فقيه بزرگ   بنياد زير رياست ولي       دارد. اين  

فـروش    كند و به    هاي كوچك تقسيم مي     شده را پس از تصاحب به قطعه        هاي ملي و حفاظت     پارك
ستاد ” داد:     آذرماه، گزارش   5رساند. پايگاه خبري فضاي سبز و محيط زيست ايران (سبزپرس)،                مي

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

هكتار از پارك ملي بوجاق سند گرفت و          80براي    1384اجرايي فرمان امام درسال     
هـكـتـار       80متر از      973هزار و     57چند روز پيش با صدور آگهي فروش امالك         

مذكور را به مزايده گذاشت... مدير عامل موسسه پيشگامان محيط زيست كياشهـر                
استان گيالن با انتقاد از عملكرد سازمان محيط زيست تصريح كرده، پارك مـلـي                

 “زنند. آن چوب حراج مي  بوجاق سرمايه ارزشمند گيالن است كه به
هاي حفاظـت     دريايي بوجاق واقع در استان گيالن از منطقه         -پارك ملي خشكي  

آيد و    شمار مي   هاي مهم پرندگان مهاجر به      شده زيست محيطي است كه از زيستگاه      
هايِ زيست محيطيِ     لحاظ تنوعِ گياهي و آبزيان بسيار با ارزش و در رديف منطقه             به

شدة منطقه حوزة درياي خزر است. عملكرد سازمان محيط زيست درقبال ايـن                ثبت
است. هـمـچـنـيـن             هاي ملي تاكنون سكوت صرف بوده       هايِ پارك   گونه تخريب 

  درصـد خشـك       100تـا      20تاالب ايران     40ماه،    دي  21براساس گزارش ايسنا،    
است  عالوه الزم يي دقيق و علمي نياز دارد، به اند. محيط زيست كشور به برنامه        شده

اي همچون ستاد اجراييِ فرمان امام، كميتة امداد خميني، آستـان             با بنيادهاي انگلي  
كنندگانِ محيط زيست كشور كـه     قدس رضوي و بنياد مستضعفان در مقام تخريب     

نيز دارند، برخوردي جدي شود و نقشِ مخربِ اين نهادها به           “  فراقانوني” عملكردي  
 شود. آگاهي مردم و فعاالن محيط زيست رسانده  

 
 آسا ادامه دارد! ترازِ منفيِ بازرگاني خارجي: واردات سيل

كـن     موازات آن ادامـة واردات بـنـيـان         كنندة صادرات كشور و به كاهشِ نگران 
هاي اخيـر اسـت.        كاالهاي خارجي به بازار داخلي از زمره مسايل مهم خبري هفته          

تنها توليد ملي و صنعتگران و توليدكنندگان خُرد و متـوسـط             درسايه اين وضعيت نه   
شوند، بلكه اقتصـاد مـلـي          ميهن ما زير فشار فزاينده واردات نابود و ورشكسته مي         

گرا و بيگانه بـا        اي مصرف   شود و الية انگلي     بيش از پيش به امپرياليسم وابسته مي      
احساس مسئوليت نسبت به مردم و ميهن، در بافت جامعه رشـد كـرده اسـت و                    

افزايد. گمرك ايران در گزارشي از بارزگاني خارجي         وقفه بر نفوذ و ثروت خود مي        بي
كرد كه، ترازِ بارزگاني خارجي منفي است و واردات             ماهة نخست امسال اعالم     9در  
اسـت.     شدت درحال افزايش بوده و ميزان صادرات روند نزولـي پـيـدا كـرده                     به

ماهـه    داد، در نه      گمرك ايران گزارش  ” باره نوشت:      ماه، دراين   دي  7خبرگزاري مهر،   
خارج صادر شده كه اين ميـزان           ميليون دالر كاال به     241ميليارد و     29سال جاري   

اسـت.        نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت و پنج دهم درصد كاهش داشـتـه               
 33هزار تن كـاال بـه ارزش          409ميليون و  22همچنين در نه ماهه سال جاري   

 “است.  ميليون دالر وارد كشور شده 266ميليارد و 
دهندة وضعيت نابسامان و بسيار ضعـيـف          مقايسه اقالم وارداتي و صادراتي نشان     

هاي مخرب رژيم درعرصه مبادالت بازار جـهـانـي اسـت.                كشور درسايه سياست  
آهن و نظاير آن         كه صادرات ايران را غير از نفت خام، ميعانات گازي، سنگ            درحالي

آالت صنعتي    دهند، واردات كشور گندم و محصوالت كشاورزي، ماشين         تشكليل مي 
گـردد.     ها، را شـامـل مـي          (عمدتاً دست دوم از اروپا) دارو، لوازم پزشكي وجز اين           

ماه، ارز آورترين كاالهاي صادراتي ايران را چنين مـعـرفـي               دي  8خبرگزاري مهر،   
 877ميليون دالر، متانول به ارزش      44ميليارد و  1آهن به ارزش  سنگ” سازد:    مي

ميلـيـون دالر و        811ميليون دالر، قير به ارزش       866ميليون دالر، اوره به ارزش      
 “اند. ميليون دالر بوده 463پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك به ارزش 

يـي    برانگيز و گوياي فاجعه     ماهه نخست تأمل    9عالوه، اقالم عمده وارداتي در        به
معني است: در شرايط تحريم، ارزِ حاصل از صادرات و درآمدهاي ملي حيف                به تمام 

گيرد. تنها وسايل نقليه      و ميل شده و درخدمت منافع سرمايه بزرگ تجاري قرار مي          

ميليون دالر از واردات را           800نزديك به     -خودروهاي لوكس   -
است كـه واردات گـنـدم             دهند و اين درحالي     خود اختصاص مي    به

است. بازار صـادراتـي ايـران             ميليون دالر بوده    869درهمين مدت   
ترين كشورهـاي     شود. عمده    شامل چين، هند، عراق و افغانستان مي      

كه كاالهـاي     -صادركننده به كشور عبارتند از: امارات متحده عربي        
كـره     -كند  انگليسي، آمريكايي و غربي را به بازار ايران ترانزيت مي         

عبارت ديگر، بازار كشور مـا بـر اثـر              جنوبي، تركيه، چين و هند! به      
فقيـه، بـه       سودجويي سرمايه بزرگ تجاري و با حمايت رژيم واليت        

آالت دست دوم و مسـتـعـمـل        بازار كاالهاي بنجل تركيه و ماشين 
 اتحاديه اروپا تبديل گرديده است.

درچنين اوضاعي، دولت حسن روحاني پس از توافق اولـيـه ژنـو              
بالفاصله با صدور بخشنامه، براي واردكنندگان يعني تجار عمـده و            

هاي وابسته به بنيادهاي انگلي و سپاه تسـهـيـالت جـديـد                 شركت
مـاه، نـوشـت:         دي  12گمركي تخصيص داد. برپايه گزارش ايسنا،        

براساس تصميم جديد دولت انجام امور ثبت سـفـارش تـمـامـي            ” 
ها   كاالهاي وارداتي كشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان         

هاي مـتـعـدد بـراي           تفويض شده و تسهيالت گوناگون و معافيت      
 “شود. مي  واردكنندگان درنظر گرفته

ترازِ منفي بازرگانيِ خارجي، تضعيف بيش از پيش اقتصاد ملـي و             
دهـد.     صنعتي كشور را نشان مي      -نابودي و اضمحالل بنيه توليدي    

كـن ادامـه        هاي آينده روند صعودي واردات بنـيـان   ترديد در ماه   بي
ها درحالي براي تجار عمـده        خواهد داشت. انواع تسهيالت و معافيت      

شود كه صنايع و توليد داخلي با هزاران مـعـضـل               درنظر گرفته مي  
اند و اقدام مشخص و موثري براي تاميـن مـنـافـع                گريبان  دست به 

 گيرد. ها صورت نمي آن

 ادامه  انقالب ادامه دارد  ...

 25هاي انـقـالب هـاي           ادامة مبارزه براي دستيابي به هدف      ♦
هـاي فـوري كـارگـران،            ويژه مطالبه   ژوئيه و به    30ژانويه و   

 كشاورزان، و زحمتكشان؛
ميهنان به شـركـت       موافقت با طرح قانون اساسي و دعوت هم        ♦

ادامة مبارزه براي عقب رانـدن و          ؛“ آري” در رفراندوم با رأيِ     
دليلِ اساسي بـودنِ      راستيِ ديني به    شكست دادنِ فاشيسمِ دست   

 خطرِ اين جريان براي دوامِ انقالب؛
شتاب دادن به پروسة برپاييِ ائتالفي از نـيـروهـاي مـلـي و                 ♦

مـنـظـور      هاي جوانان) به     خواه (چپ، ناصريست، و جنبش       ترقي
  تحقق توسعة كامل و دموكراتيك و پايان دادن به وابستگي؛

ضرورت توافقِ نيروهاي ملي و دموكراتيك بر سر كانديـدايـي            ♦
 -يي مـلـي      واحد در انتخابات رياست جمهوري براساسِ برنامه      

 هاي انقالب؛ دموكراتيك براي برآورده شدنِ هدف
مخالفت با قانون تظاهرات، ادامة مبارزه براي ابـطـالِ آن، و               ♦

 گري؛ هشدار دربارة بازگشت سركوب
كميته مركزي حزب كمونيست[مصر] ضمن انتـقـاد جـدي بـه                

منظـور    به  -آيد  ها در پي مي     كه شرح آن    -موردهايي از قانون اساسي   
المسلمين و جلوگيـري از     تداومِ انقالب وعقب راندنِ تروريسم اخوان     

نفوذ و رسوخِ بازماندگان رژيم گذشته، مردم را به حضورِ گسترده در             
 به آن دعوت كرد.“ آري”رفراندوم و دادنِ رأيِ 

  درصديِ عضويت كارگران و كشاورزان در مجـلـس    50لغوِ نسبت
و “  كـارگـر  ” نمايندگان و نپذيرفتنِ ارائة تعريفي روشن و مشخص از          

هاي مورد اعتراض بـه       ترين نكته   در قانون اساسي، از مهم    “  كشاورز” 
طرحِ ارائه شده براي قانون اساسي بود .همچنـيـن اعـتـراض بـه                  

هاي نظـامـي،  بـا وجـود هـمـة                  محاكمة غيرنظاميان در دادگاه   
هاي پيشـيـن      هايي كه در اين قانون اساسي در قياس با قانون             تعديل

هاي اساسي  و      خصوص در زمينة حقوق و آزادي       انجام شده است، به   
حقوقِ اقتصادي و اجتماعي  و حقوقِ زنان و قبطيان و تعهد دولت به        

الـمـلـلـي  در           هاي بين   هاي حقوق بشر  و ديگر معاهده        كنوانسيون
بودنِ دولت و حقوقِ شهروندي نيز از جمله انتقادهـاي        ارتباط با مدني  

جدي حزب كمونيست[مصر] به طرحِ ارائه شده بود. اعـتـراض بـه                  
بيني شده براي نظاميان و اعمالِ تبعيـض در ايـن               امتيازهاي پيش 

 شمار آمده است. زمينه، از جمله موردهاي منفي طرح به
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رخ داده است. محور اصلي اين بـحـث    “  ارادة مردم ” عمده و برآمده از     
نيز در جهت خـواسـت     “   رهبري” بر اين ادعا بنا نهاده شده است كه         

عقب نشـيـنـي وادار         مردم بناگزير تغييرِ نظر داده و اقتدارگرايان را به        
 كرده است. 

كند و بـر       ها را خطا ارزيابي مي      حزب توده ايران اين گونه استدالل     
هاي زحمتـكـش و مسـيـر            اين باور است كه در راستايِ منافعِ توده       

هايي را افشـا        بايد چنين استدالل    هاي سياسيِ آيندة ميهن مي      تحول
وجود آمده در روبنايِ سياسي، نقـشِ         هاي به   كرد، زيرا با وجود پيرايش    

گونه خللي   مردم و منافع اساسي آنان در امور كشور دخيل نشده و هيچ           
بر كليت دستگاه حاكميت واليت و نقش محوري ديـكـتـاتـور وارد                

 نگرديده است. 
ديكتاتوري حاكم هم انتخابات را مهندسي كرد و همزمـان هـدف             
ديگر آن  مهندسي خواست هاي جنبش مردمي در چـارچـوب هـاي               
قابل قبول بود كه دولت روحاني با اعتدال ورزي و تدبـيـر وظـيـفـه                  
مديريت آنرا بر عهده دارد. از اينجا است كه  برگزيني روحاني در ايـن         
چارچوب به همراه حل بحران هسته اي معناي مشخص تري پيدا مي 

تر اينكه، قرار نبوده است حسن روحاني در سـاخـتـارِ هـرم                 مهم  كند. 
قدرت غير دموكراتيك رژيم واليي تغييري ايجاد كند؛ دولت يازدهم و       

اي داراي      اقـتـصـادي     -هاي قدرت سياسي    بانيان آن با همان كانون    
اند كه تا كنون مانع هرگونه دگرگونيِ اسـاسـي در      پيوندهاي اُرگانيك 

اند و در آينده نيز خواهند بود. اتفاقاً دليـلِ عـمـدة طـرحِ                    كشور بوده 
و اصرارِ آقـاي      -در حكم نماد دولت يازدهم      -“ گرايي  اعتدال” گفتمانِ  

هاي اقتصـادي     طور ِدقيق براي مماشات با اليگارش         روحاني بر آن، به   
و نمايندگان آنان در روبنايِ سياسي،  و تمكينِ بيشتر به نقشِ مطلقـه              

 ها و شئون ادارة كشور مي باشد.  ولي فقيه در همة عرصه
، با وجود برخي تغييرهاي صـوريِ در      92بعد از انتخابات خردادماه     

شود در هنوز بر همان پاشنه        سطح، تا آنجا كه به امور مردم مربوط مي        
يـي     جز وسيلـه    چرخد و دولت يازدهم چيزي نيست به        در كشور ما مي   

اي كه منـافـع       براي تداوم ديكتاتوريِ حاكمِ در پيوند با اقتصاد سياسي        
كند. در      هاي ضد ملي را حفظ مي       سرمايه  هاي پرنفوذ و كالن     اليگارش

خورد افكار عمومي  داده         مقابلِ اين، سناريويي با تبليغات كركننده به      
آراي  مـردم بـر         1392شود مبني بر اينكه، در انتخابات خردادماه          مي

زعـمِ اكـبـر         اي و حاميان اقتدارگرايش  چيره گشت و به          علي خامنه 
، حضورِ مـردم   “ سالم ترين انتخابات” ترين و     رفسنجاني در دموكراتيك  

 را برپا دارد. “ تدبير و اعتدال”توانست دولت 
اين ادعا عميقاً در درون خود داراي تناقض است، زيرا مدعي اسـت             

حاشيه رانـده شـدنِ        ، به 92در خردادماه   “  اتنخاب مردم ” كه دخالت و    
اي را بـاعـث شـده اسـت؛             نقشِ محوريِ ديكتاتور يعني علي خامنه     

كه از قرار معلوم محصولِ ايـن پـيـروزي       -درحالي كه حسن روحاني  
مردم برضد ديكتاتوريِ واليي بوده است عمالً در راستاي از زيرِ ضربه            
خارج كردن و تطهيرِ شخصِ ولي فقيه (يعني  مسئولِ اصلـيِ وضـع                
اسفناك كشور) و در واقع تحكيم پايه هاي حاكميت استبدادي كنوني            

 گام برداشته است. 
بر ايـن   “  تدبير و اعتدال  ” هاي استدالل طراحان و مبلغانِ دولت         پايه

صورت خـودجـوش    ، مردم به92خردادماه  24بنا شده است كه در روز       
اي را      توانستند سياست خارجي رژيم واليي در مورد بحران هسـتـه           

هاي انجام گرفته از سوي تيم وزارت خـارجـه              دگرگون سازند و اقدام   
دولت گام هاي مستقلي بوده است كه حتي اينجا و آنـجـايـش بـا                   

اند. البته در      اي و دستگاه واليت در تقابل بوده        هاي علي خامنه    خواست
اين باره  آقاي ظريف، وزير خارجه دولت روحاني، براي رفع هرگـونـه              

آذرماه، مجبـور شـد         12اي در دانشگاه تهران،       يي، در سخنراني    شائبه
مـن  ”   اي توضـيـح دهـد:         صورتي واضح در مورد نقش علي خامنه        به

قصد ندارم از مقام معظم رهبري خرج كنم ولي هر لحظه           
مقام معظم رهبري تصميمي بگيرند اين تصـمـيـم در             

 “شود. مذاكرات اعمال مي
شود: تغيير در سياست خـارجـيِ       طور اين تحليل نيز كه مدعي مي        همين

است، در عمل و با تـكـيـه بـر               92رژيم زاييدة ارادة مردم پس از خرداد        
دانـيـم كـه        هاي مشخص، در درونِ خود دچار تناقض است. حاال مي            داده

رتـبـة      رتبة آمريكا با نمايندگان عالي      هاي عالي   مذاكرات پنهاني ميان مقام   
رژيم واليي، در عمان، دو ماه پيش از ظهورِ حسن روحاني و مطرح شـدن               

هاي مختلفي در جريان بوده  دولت تدبير در مرحله“   نوين” سياست خارجي   
هايي كه مورد تأييد وزارت خارجه آمريكا و منابعِ رسمي            است. بنابر گزارش   

اند، در اين ديدارهاي مخفيانه، جيك سوليوان (مشـاورِ شـوراي              قرار گرفته 
امنيت ملي آمريكا)، جان كري (سناتورِ وقت و وزير خارجه كنوني آمريكا)،                

اكبر صالحي (وزير خارجـة    ويليام برنز (ديپلمات برجسته)، چندين بار با علي     
المللي رهـبـري)، مـذاكـره           ايران)  و اكبر واليتي (مشاورِ عالي روابط بين          

برانگيز آنكه، مبلغان و هوادارانِ آقاي روحاني، بدون توجه به            اند. تأمل    كرده
خواهند كه سر در برف فرو كننـد و        هاي عريان، از ديگران مي      اين واقعيت 

اين شيرينيِ برآمده از تدبير و اعتدالِ دولت يازدهم  در گشايشِ بـحـرانِ                
وجود آمدنِ رابطه با آمريكا را در دهانِ مردم تلخ نكننـد. مـا        اي و به    هسته

ها باز كـرد.       بايد به اين الپوشاني     معتقديم كه  برعكس، چشم مردم را مي       
بايد در بـرابـر       وجود آمدنِ دولت يازدهم و ماهيت آن را مي          دليل و ريشة به   

بين برد و آشكار كـرد، زيـرا           زير ذره   هاي گوناگون به    افكار عمومي از جنبه   
آنچه كه در سياست خارجي، داخلي و برنامة كالنِ اقتصادي رژيم واليـي              

وگو با آمريكا و تـداومِ        ها در گفت    كاري  در حال اجراست، ادامة همان پنهان     
گرفته در     هاي مهمِ شكل    داشتنِ مردم از معادله     بيگانه دانستن و بيرون نگه    

 هاي مبرم و منافع آنان است.    اعتنايي به خواست وگوها و بي اين گفت
زدايـي و       وگويِ مستقيم با آمريكا در راسـتـايِ تشـنـج         ترديد گفت   بي 

هاي ماجـراجـويـانـه و          جاي سياست   سازيِ روابط ميان دو كشور، به       عادي
گرانـه، حـركـتـي ضـروري در              روشي خدعه   تظاهر به استكبارستيزي به   

يـاد      حال، بايد به       المللي بوده است، درعينِ     رفت ازبحرانِ فزايندة بين     برون
وگوهايِ پنهاني در شرايطي بين دو طرف درجريان بود           داشت كه اين گفت   

تر شدنِ وضعيت و باالتر رفتن احتمالِ حمـلـة            كه افكارِعمومي بر خطرناك   
موازات   عبارت ديگر، به    حق بابت آن نگران بود. به        نظامي تمركز داشت و به    

پرده بين نمايندگان رهبر و رژيـم واليـي و آمـريـكـا،                     مذاكرات پشت 
ويراني تـهـديـد       جويانه هر روز بيشتر زندگي مردم را به         هاي مداخله   تحريم

مان نهاده شـده بـود. در            كردند، و درعمل، لولة تفنگ بر شقيقه مردم         مي
طورِدائم بر ضرورت مبارزه بـا        خاللِ همين دوره نيز دستگاه واليت فقيه به       

استكبار تأكيد و آن را برجسته  مي كرد و سرانِ ريـزودرشـت سـپـاه بـا                     
قلدرمنشي و ادعاهاي پوچ در دامن زدن به نگرانيِ افكار عمومي نسبت به             

ها و شعـارهـاي       خطر جنگ نقش مؤثري داشتند. البته تمام اين قلدرمنشي         
تـبـديـل    “ نرمش قهرمانانه”خواست رهبر فعال به  ضد استكباري بعداً بنا به 

 شد ه اند. 
شماري در مجلس و بـرخـي        “  جنگ زرگري ” حزب ما در همان دوران      

كه رسانه هاي رژيم با دولت به روشني اعالم كرد كه غيرقابل تصور است              
اكبر واليـتـي  در           اكبرصالحي و علي    پاي ميز نشستنِ كساني مانند علي     

تائيد مستقيم، پشتيباني و     هاي آمريكايي بدونِ      وگو با مقام    هاي گفت   جلسه
بوده باشد. غيرقابل تصور است كه سـرانِ درجـه            “  رهبر معظم ”   راهنمايي

پـردة    هاي پشت   اول نظام ازجمله فرماندهان ارشد سپاه از اين گونه فعاليت         
خبر بوده باشند. هاشمي رفسنجاني در سخناني          دستگاه ديپلماسي رژيم  بي    

بهمن با تأييد روشن همين ارزيابي حزب ما اعالم كـرد             6كه روز يكشنبه    
كه خامنه اي هم پيش و هم پس از مذاكرات تمام كارهاي تيم ديپلماسي              

 ايران را تأييد كرده است.
“ رهبري” كنند كه سياست مورد تائيد        مبلغان دولت يازدهم چنين القا مي     

، ادامة هـمـان سـيـاسـت        92خردادماه  “  انتخابات دموكراتيك ” تا پيش از    
خاطر خواست  به“  رهبري” سرپرستيِ سعيد جليلي بوده است، و   موجود اما به  

مردم بناگزير تغييرِ رأي و گرايش داد! سعي در القايِ اين فـرضـيـه كـه                    
هاي دستگاه واليت ناگهان به تغييرِعقيده مجبور        و باالترين مقام  “  رهبري” 

لوحـي      ترين حالت ساده    بينانه  دليل رأيِ مردم، در خوش      اند و آن هم به      شده

 رژيم ...“ تدبير و اعتدال”ادامه دولت 

 7ادامه  در صفحه 
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ترين حالت فريبكاري است، زيرا آشكار است كه سـرانِ             بينانه  و در بد  
 -“ تداومِ نظـام  ” منظورِ حفظ خود و       به  -درجه اول هيئت حاكمة رژيم    

از پيش انتخابات مقدمة تغييرهايي مشخص در رابطه با آمريـكـا را              
اكبرواليتي، در    باره به نقشِ بسيارمهم علي      تدارك ديده بودند. در اين       

هاي آمريـكـايـي، و         پرده با مقام    مقام يكي از مذاكره كنندگان پشت     
همچنين در ارتباط با حركت بسيار مؤثرِ او در آخرين برنامة منـاظـرة              

خـردادمـاه      17روز جمعه     -كانديدايِ رياست جمهوري    8تلويزيونيِ  
مام،        واليتي در آن شب به    بايد اشاره كرد.       -92 صراحت و با وضوحِ ت

اي    وگوهاي هسته   كارنامه و مديريت سعيد جليلي در گفت      
هـاي     زير عالمت سئوال برد و بـا ارائـة مـدرك              را به 

كه تا آن لحظه جزو اطـالعـات سـرّي و                -مشخصي
سياست رسميِ رژيم واليي در مورد      شده بودند،     بندي  رده

خـورده    اي را از طريق صدا و سيما شكست         مسئلة هسته 
ره        اعالم كرد!   شا ا حتي  شب  ن  ا آ ت زي كه  م     چي ــ ا ه ذر يي گ

هايِ رسمي تابو و قدغن بود. تصورشدني  ها و محفل به آن در روزنامه 
مشاور و معتمد بسيار نزديك به عـلـي            -اكبر واليتي   نيست كه علي  

ريزيِ از پيش، به چنين حركتي دست         بدونِ اجازه و برنامه     -اي  خامنه
زند و اين چنين برخالف انتظارها، در آن شـب اسـرارِ رژيـم را                    

هاي انتخاباتيِ سعيد جليلي (نمايـنـدة          هدفمندانه برمال سازد، و برنامه    
طورِكامل تخريب كند. بـايـد          عالي امنيت ملي) را به       رهبر در شوراي  

خصوص   خرداد، كليت كارزار انتخاباتي و به       17ياد آورد  كه تا شب         به
دو برنامه پيشين مناظرة تلويزيوني بين نامزدهاي رياست جمهـوري،          
از هرگونه جسارت در گفتمان و يا روياروييِ مستقيم و افشـاگـري               

 8تر اينكه، مردم نسبت به انتـخـابـات و كـارزار                  خالي بود؛ و مهم   
اعتنا   كانديدايِ مورد تائيد شوراي نگهبان و ازجمله حسن روحاني، بي         

اكبر واليتي در راستايِ مهندسـيِ   خرداد علي 17بودند. در شب جمعه      
نمايـش گـذاشـت.       را به“  شوك سياست خارجي” انتخابات، نخستين   

گرا، در برابر قالـيـبـاف         واليتي،  در مقام يكي از سه كانديداي اصول        
شانسي براي رسيدن به مقام رياست جمهوري نداشت، ولي در ايـن             

اش بـه      شده  نمايشِ تلويزيوني پرواضح بود كه حملة مهلك و حساب        
سعيد جليلي و سياست خارجيِ رژيم، موجب آن شد كه در پردة بعديِ   

صورتي هيجان انگيز فضا و مجالي براي عـرضـة حسـن               نمايش به 
وجود آيد. از آن لحظه به بعد و در آخـريـن مـنـاظـره                       روحاني به 

شده امـا      ريزي  صورتي برنامه   تلويزيوني، دستگاه رژيم واليت فقيه به     
غيرمستقيم، عمالً وجود گزينة ديگري در سياست خارجي را مطرح و           

و “  با تدبير ” حال  شخصِ حسن روحاني را، در حكم تنها مديرِ             درعينِ
به افكارعمومي معـرفـي كـرد.        “  سياست خارجي نويني  ” ارائه دهنده   

اكبرواليتي و حسن روحاني در اين برنامه تلويزيوني، همچون دو            علي
وگوهايِ پنهاني با آمريكا و پـروژة            بازيگرِ عمده و ماهر، پروژة گفت     

آميزي بـه      صورت موفقت   را توانستند به    92مهندسِي انتخابات خرداد    
يكديگر متصل كنند؛ و تا كنون تركيبِ اين دو پروژه همچنان ادامـه             

توان گفت كه پيرايشِ روبناي سياسي رژيم واليـي           دارد. بنابراين، مي   
زاييدة “ تدبير احمدي نژاد نااليق و بي”در برابر “ روحانيِ مدبر”با نماد 

جويانة كشـورهـاي غـربـي و مـذاكـرات                هاي دخالت   تأثيرِ تحريم 
اي بـا       يي است كه با حمايت و هدايت  مستقيم علي خامنه            مخفيانه

 هاي آمريكايي در جريان بوده است.  ترين مقام عالي
هاي  باوري هاي عامدانه و يا خوش پراكني بدين سان، برخالف توهم

ساده لوحانه دربارة اين فرايند، ارادة مردم نقشي در حاصل نهاييِ اين            
“ وحدت مـلـي   ” آنچه امروز به عنوان       پروژه نداشته و نخواهد داشت؛    

هاي رقـيـبِ درونِ      شود، چيزي نيست جز توافق بين جناح     مطرح مي 
شـان در       اقـتـصـادي      -هدف تداوم منافع مشترك سياسي      رژيم با   

 چارچوبِ نظام واليت فقيه.     
هايش،  گويي دولت روحاني و شخص او، برخالف ابراز نظرها و كلي     

يعني اكثـريـت      -در راستاي منافع قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگر       

وجود نياورده است. شرايط اقتصـادي كشـور            گونه گشايشي را به     هيچ  -مردم
يي از بهبود وضعيت حقوق بشر در رابطـه    شدت نابسامان است.  هيچ نشانه        به

با مردم در افق مناسبات اجتماعي پيدا نيست. حزب ما و ديگر نيروها و نظريه 
هاي   اند كه سياست    هايي منسجم، نشان داده     پردازانِ مردمي، از طريق تحليل    

هاي اليگارشيِ بسيـار      اقتصاديِ نوليبراليِ حسن روحاني در خدمت همان اليه       
وگوهايِ عيان و پنـهـانِ رژيـم و             طورِاُرگانيگ با گفت    پرنفوذي است كه به   

لوحانه است اگر تصور شود كه مذاكرات مخفي رژيم           آمريكا پيوند دارند. ساده    
ترِ اين مذاكرات از شهريورماه به بعد، تنها بـر             واليي با آمريكا و امتداد علني     

اي متمركز بوده است. رژيم حاكم بر كشور ما با هـدف     هاي فنيِ هسته    مسئله
تداوم نظام واليي، از موضعِ بسيار ضعيف اقتصادي و سيـاسـي، در بـرابـرِ                  

آن هـم در چـارچـوبِ             -ترين قدرت اقتصادي و نظامـي جـهـان           بزرگ
پشت ميزِ مذاكره نشسته است؛ شرايط اين مذاكره آن           -وگوهايي مخفي   گفت

شرايطي نيست كه در آن بتوان حاكميت ملي را حفظ و تقويت كرد. آنچه كه               
ديماه بعنوان توافق اجراي گام اول توافقنامه ژنو تا آخر ديمـاه ايـن                 22روز  

چنين با افتخار بوسيله دولت روحاني بيان مي گردد مويد اين نظر است، زيـرا       
ميليارد از دارايـي       4/  2قرار است رژيم واليي  در ازاي باز پس گرفتن مبلغ            

% غني شده را كه از همان دارايي مـردم   20مردم كشور مان نيمي از اورانيوم   
توليد گشته است را اكسيده و رقيق نمايد. باال بردن درجه خلوص اورانيوم كه     
عمال بدون كوچكترين توجيه منطقي و منفعت اقتصادي بود، تنها به منظـور             

اجراء سياست ماجراجويانه به رهبري علي خامنه  و با  تحميل هزينه عظيـم                
در پي گسترش تحريم ها پيش برده شد. حاال دولت تدبير روحاني، توقـف و     

در صدي را براي استرداد درآمد تحريـم شـده را               20عقب گرد غني سازي     
موفقيت اعالم مي كنند! قابل توجه است كه دولت روحاني نيز با ادعـاهـاي                 

از  حاكمـيـت   “  استكبار جهاني”پوچ در صدد الغاي اين نظر است كه در برابر  
ملي ايران دفاع مي نمايد، ولي اين گفته مضحك  معاون وزير خارجه رژيـم       
واليي (عباس عراقچي) نشان از درجه ضعف تيم مذاكره كننـده ايـران در                  

ديماه) ايران به غنـي    29ژانويه (    19تا  ” مقابل كشور هاي امپرياليستي است:       
اين گفته عراقچي نمايانگر اين اسـت       “!  در صد خود ادامه مي دهد       20سازي  

در    20به توليـد    “  رهبري” كه دولت اعتدال به دقيقه آخر براي حفظ آبروي      
 .صدي اورانيوم ادامه مي دهد و روز بعد آنها را رقيق خواهد نمود

اين رژيم، رژيمي است ديكتاتوري بر محور اراده ولي فقيه كـه اقـتـصـاد                 
هاي بسيار پرقدرت و بغايت انگلي است؛ و در    اش زيرِ سلطة اليگارش  سياسي

ترديد امـكـان      داري جهاني براي بقاي خود بي       ترين قدرت سرمايه    برابرِ بزرگ 
اش فدا خواهد     نظرانه  توسعه و رشد اقتصاد ملي كشورمان را در راه منافع تنگ          

كرد. در اين رابطه بخشي از سخنان روحاني در اجالس داووس  براي جلـب                
سرمايه گذاري خارجي در كشوري كه اقتصاد آن تحت تسلط سرمايه هـاي              
كالن مالي و غير توليدي است قابل توجه اند و يكي از تيترهـاي روزنـامـه                  

فـرش قـرمـز      ” ) آنرا بسيار درست توصيف نموده اند:          1392بهمن    5آرمان (  
بر خالف سخنان اغراق آميز و دروغـيـن حسـن          “.  ايران براي تجار جهان 

روحاني در مورد توان توليدي اقتصاد ايران چيزي كه دولت اعتدال ولي فقيه،             
در شرايط مشخص  كنوني و در مذاكرات عيان و نهان به سـرمـايـه داري                   
جهاني عرضه مي كند، قراردادهاي پر منفعت نفت خام و گاز، بـازار وسـيـع                 
واردات كاالهاي مصرفي و امكان استثمار نيروي كار ارزان فاقد حقوق صنفي 

 است. 
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هاي اقتصاديِ رژيم  برنامه
واليت فقيه، و موضوعِ 
 افزايشِ دستمزدها

عـالـي كـار         هـاي شـوراي      زمان با برگزاريِ جلسه     هم
درخصوص چگونگي تعيينِ حداقل مزد سال آينده، بـحـث          

هاي امتناع از افزايشِ دستمزدها برپايـة نـرخ            دربارة علت 
 -هـاي اقـتـصـادي         واقعيِ تورم و ارتباط آن با سيـاسـت        

فقيه با حرارت در مـيـان فـعـاالن              رژيم واليت   اجتماعي
اسـت كـه،      كارگري و سنديكايي جريان دارد. واقعيت اين  

برخالف تبليغات حكـومـتـي و          -چگونگيِ تعيين دستمزد  
هـاي     بـا سـيـاسـت        -هاي زرد و ارتجاعي     نظرات تشكل 

و دارد و           اقتصادي ارتباط مستقيم و تنگاتنگ داشـتـه        
توان اين دو موضوع را از يكديگر جدا ارزيابـي كـرد.               نمي

هـاي صـنـدوق         بايد به اجراي نسـخـه        دراين زمينه مي  
المللي پول و بانك جهاني در كشور اشاره كـرد، زيـرا               بين
ها تاثيري مخرب بر سطح دستمـزدهـا و            گونه برنامه   اين  

دنـبـال ديـدار حسـن           گذارد. به    زندگي كارگران باقي مي   
المللي پول، و  بعد از بازگشت  روحاني با رئيس صندوق بين    

آبان ماه، در ديـدار       21تيم اقتصادي ايران از آمريكا، روز       
 ”  صـنـدوق   ” روحاني با هيئت اعزاميِ     “  مقامات ارشد دولت

بـر  “  تمركز اصلي جـلـسـات      ” در تهران،   “  المللي پول   بين
هاي سياسي و ساختاري بلنـد        ضرورت پرداختن به چالش   ” 

بيشتر اقـتـصـاد     “  آزاد سازي ” كشورمان بود. مسلماً     “  مدت
هاي كار، نمونة شـمـول         در محيط “  زدايي  مقررات“ ايران و 

قوانين مناطق آزاد تجاري اقتصادي به شـهـرهـاي      ”اخيرِ  
و چـپـاولِ امـوالِ       “  خصوصي سازي ” ،  “ آبادان و خرمشهر  

كردنِ نيروي كار كشورمـان در قـلـبِ           “  تر  ارزان” ملي، و   
تدبـيـر و     ” نهادهاي امپرياليستي به دولت     “  پيشنهادهاي” 

ساختاري بلـنـد    ” قرار دارند و هستة اصليِ اصالحات       “  اميد
دهند. تعيين حداقلِ دستمزد كارگـران         را تشكيل مي  “  مدت

هـاي   سال گذشته، بخش جدايي ناپذيري از سياست 25در  
نوليبرالي رژيم واليت فقيه بوده است؛ و شواهـد عـيـنـي              

اش نيز، برنـامـة       دهند كه روحاني و تيمِ اقتصادي       نشان مي 
اي را براي عملـي كـردن و            بسيار حساب شده و مزورانه    

انـد.     تكرارِ اين سياست ضد كارگري و ضد ملي تهيه ديده         
مردادماه، دستمزد كارگران  29بنابر گزارش خبرگزاري مهر،

طورِمتوسط ساليانه در سـطـحـي         ، به 92تا    90در سه سال    
تر از نرخِ تورمِ اعالم شده از سـوي رژيـم              درصد پائين   15

واليت فقيه، تعيين گرديده است؛ و در ده سـال اخـيـر                
اسـت.  “  بـرابـر شـده        10اختالف درآمد خانوار ايرانـي       ” 

ايـران هـم     ” ماه، نيز گزارش داد:        آبان  19خبرگزاري مهر،   
“ هاي دستمزد جهان را دارد.         اكنون يكي از ارزانترين نرخ    

شـويـم،     در مقطعِ كنوني كه به آغازِ سال جديد نزديك مي         
براي تجاوز به منافع طبقاتي كارگران، كـارگـزارانِ رژيـم            

كردنِ دسـتـمـزد     “  تر  ارزان” واليت فقيه خيزِ ديگري براي      
مـاه     دي   9كه بنابر گزارشِ       اند. در حالي     كارگران برداشته 

درصد و مـطـابـق        39/  3خبرگزاري مهر، نرخِ تورم آذرماه      
تورمِ گروه كااليي خـوراكـي و        ” گزارشِ صدروزة روحاني،    

بود. خبرگزاري ايلنـا،     “  درصد  51/  92ماهة منتهي به شهريور       12آشاميدني در   
تـر از تـورم اسـت.             درصد كارگران عقب    67ماه، گزارش داد، درآمد       دي  28

اخراج ” و عاملِ   “  زا  تورم” كارگزارانِ رژيمِ واليت فقيه افزايش واقعيِ دستمزد را         
كـاركـنـان    ” درصديِ حقوق     18كنند. در رابطه با افزايشِ         مي“  كارگران معرفي 

ايـن  ”  ماه، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولـت، گـفـت:               دي  11، روز   “ دولت
بـنـابـر    “  درصدي با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده اسـت.              18افزايش  

ماه، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيز صـحـبـت از               دي  22گزارش ايلنا،   
كرده “  كارگران بازنشسته   93هاي سال     درصدي مستمري   18احتمال افزايش   ” 

ماه، خبرگزاري مهر گزارش      دي  17است. در رابطه با دستمزد كارگران نيز، روز          
 18كارفرمايان به دنبال سناريويي مشابه تصميم دولت براي افـزايـش              ” داد:   

 “  كارمندان هستند. 93درصدي حقوق سال 
در اين نوشته، تبعات ويران كنندة تجاوزِ ديگر رژيم واليت فقيه به حـقـوق                
حقة كارگران، يعني حداقل دستمزد مطابق قانون و براساسِ نرخ واقعي تورم، و             
اثرات آن بر زندگيِ آنان، امنيت شغلي كارگران، امنيت مالي و آيندة كارگران، و             
منافع مليِ كشورمان بررسي خواهد شد. با وصف اينكه قسمت قابل توجهي از               

شود، بحث نه بر اساس نرخ تـورم          درآمد كارگران صرف تهية مواد خوراكي مي      
درصديِ   40درصدي اعالم شده از سوي روحاني، بلكه بر اساسِ نرخ تورمِ              52

دستمـزدهـاي   “  ترين نرخِ   ارزان” خبرگزاري مهر خواهد بود.  با پرداخت يكي از           
دارانِ وطني اصوالً بايد سودهاي كالني        جهان به كارگران ايراني، كالن سرمايه     

بودنِ نرخ دستمزد كارگرانِ كشورمـان      “  تر  ارزان” آورند. بنابراين،      دست    را نيز به  
    يارانه از       تمثيل مي   را به “  نمايندة خدا بر زمين   ” در لوايِ حاكميت توان پرداخت

تر از    داران دانست. درواقع دستمزد ارزان و پايين         سرمايه  جيب كارگران به كالن     
 شود. داران محسوب مي كالن سرمايه  نرخ تورم خود نوعي يارانه به

نرخِ تورِم ساليانه، يعني افزايش قيمت كاالها در مدت يك سال. بنابراين در               
درصـدي،     40درصديِ حقوق عملي شود، با نرخِ تورمِ          18صورتي كه افزايش    

در حين تحمل مخارجِ كمرشكن توسط كارگران، كارفرمـا هـنـگـام فـروشِ                 
عبارتي ديگر، در     يابد. به    توليدات بنگاهش به پول هنگفت ديگري نيز دست مي        

را از جيب خود به كارفرماها پـرداخـت     “  يارانه” اين معامله نيز كارگران دومين      
و در حاكميت ولي فقيـه، كـارگـران          “  نظامِ نمونة جهان  ” كنند. بنابراين در       مي

شوند. با پرداخت دستـمـزد بـه            اي استثمار مي    صورت وحشيانه   براي بار دوم به   
داران به هـمـان    تر از نرخ تورم، كالن سرمايه درصد پايين 22كارگران برمبناي  

كنند. اين سوميـن       نسبت نيز سهم كمتر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي         
  داران از جيبِ خـود خـواهـد بـود.              كارگران به كالن سرمايه   “  يارانة” پرداخت

وسـيـلـة       بنابراين عالوه بر غارت اموالِ كارگران در سازمان تأمين اجتماعي به          
علت پرداخت اين سومين يارانه، اندوختة انـدك كـارگـران و                عواملِ رژيم، به  

افتد، يعني صندوق پس اندازِ كارگران نيـز    خطر مي   امنيت مالي آيندة آنان نيز به     
 شود.  با مشكالت انبوهي مواجه مي

ماه، اعالم كرد كه با اختصاصِ سبدي از كـاالهـاي               دي  8معاونِ وزيرِ كار،    
  را دارد. منابع مالي اين  “ تأمينِ بخشي از دستمزد كارگران”ضروري دولت قصد

متعلق به مردم ايران، يعني كارگران و زحمتكشان ايـران اسـت.              “  سبد كاال ” 
داران نيز از جيبِ كارگران و        به كالن سرمايه  “  يارانه” بدين ترتيب اين بخش از      

شود. منابـع      زحمتكشان ايران پرداخت مي   
 9ادامه  در صفحه 
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هـاي آمـوزشـي         ملي بايد صرف گسترش توليد ملي و امكـان        
رايگان، توسعة اقتصاد ملي و ايجاد اشتغـال، گسـتـرش رفـاه               
عمومي و بهداشت رايگان گردد. در صورتي كه در رژيم واليت            
فقيه ارائة سبد كاال نيز به طريقة ديگري از چپاول اموالِ ملي از             

هـاي     داران و اليـه      سوي كارگزارانِ رژيم به نفع كالن سرمايه      
شود. براي نمونه، بنابر گزارش ايلنا از منـاظـرة             انگلي تبديل مي  

، سود سالِ اولِ شـركـت     93ماه پيرامون مزد     دي  27تلويزيوني  
تا ” معادل قيمت فروخته شده بود، و       “  واگذاري” مخابرات بعد از    

كنون بدهي دولت از اين محل پرداخت نشده اسـت و دولـت               
 “ها بگيرد. نتوانسته ماليات درستي از آن

قانون كار بر پرداخت نقدي دسـتـمـزد كـارگـران               42مادة   
خردادماه، قبل از     19براساسِ نرخ تورم تأكيد دارد؛ روحاني، روز        

در ” ، تاكيد كرد كـه       “ انتخاب شدن به سمت رياست جمهوري     ” 
صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را          

خـواهـد داد. ولـي         “  ي تـورم افـزايـش         طبق قانون به اندازه   
نـمـايـنـده     ” اكبر سيارمه،     هاي اخير علي    كه در هفته      حال  درعينِ

بـا     -رضا محجـوب    و علي “  عاليِ كار   كارگران كشور در شوراي   
هزارتومانيِ   10تاريخ افزايش   ” بر    -شده  يي دقيق و حساب     برنامه

پيش ” اند، سخنگوي دولت، نوبخت، از        تمركز كرده “  حق مسكن 
“ درصد تـقـلـيـل       21” كه نرخ تورم سال آينده را تا        “  هايي  بيني
نـمـايـنـدگـان      ” موازات اين،     دهند، صحبت كرده است، و به       مي

دهي اعتراضات    عوض سازمان   وابسته به وزارت كار، به    “  كارگري
شـان     هاي انحـرافـي     كارگري و اصرار بر اجرايِ قانون، با بحث       

دربارة نوعِ سبد كاال، مقدارِ آن، و يا تضميني از كارفرمايان بـه              
  در قـالـب     “  كارگرانِ خود   93بخشي از دستمزد سال     ” پرداخت

 اند.  سبد كاال خود را مشغول كرده
تـر    ترين پيامدهاي پرداخت دستمزد با نرخي كم        يكي از اصلي  

از نرخ واقعي تورم، فقيرتر شدن بيش از پـيـش كـارگـران و                  
 35در   “  سبدهاي كـاال  ” گسترشِ اختالف طبقاتي است. تجربة       

دهـد كـه ايـن           سال حاكميت رژيم واليت فقيه نشـان مـي         
مدت يكي دو سـال       اصوالً يا يك بار، يا تنها به      “  سبدهاي كاال ” 

اند. سبد كاالي ماه رمضان، يا سبد كـاالي مـحـمـد                 داده شده 
جهرمي، اولين وزير كار احمدي نژاد، يا حتي سبد كاالي بعد از             

اند. در صورت عملي شدنِ خواست         هاي گوياي آن    انقالب نمونه 
حقـوقِ كـارگـران،      “  درصدي  18افزايشِ  ” واپسگرايان رژيم به    

  درصد نرخ تورم گزارش شـده از           40درصدي ميان     22تفاوت
درصد افزايش حقوق مورد عـالقـة          18سوي خبرگزاري مهر و     

هزار تومانِ حقوق كارگراني خواهد بود كـه           107دولت، معادِل   
كنند. در حال حاضر،       هزار توماني دريافت مي   487حداقل حقوق   

هزار تومان يك ميليون تومان زيرِ خط فقر اسـت؛             487حقوق  
هـزار تـومـانـي را         487براين پايه، كارگري كه حداقل حقوق       

تر از نرخ واقعي تورم در        كند، بابت دريافت حقوقِ كم      دريافت مي 
هزار تومان از حـقـوق        107طول يك سال، تا آخر عمر ماهيانه        

قانوني خود را از دست خواهد داد. گـزارشِ ده بـرابـر شـدنِ                   
سال اخير از سوي خبرگزاري  10اختالف درآمد خانوار ايراني در      

مهر، نتيجة تجاوزِ مكرر رژيمِ واليت فقيه بـه حـقـوق حـقـة                 
كارگران، يعني امتناع از افزايش دستمزد مطابق قانون و نـرخ             

 تورم واقعي بوده است. 
هـاي     تشكيل گـروه   ” هاي اخير با      رژيم واليت فقيه در هفته    

، بار ديگر در صـدد آمـاده         “ نمايندگانِ كارگري ” و ديدار با    “  كار
كردنِ نيروي كار ايران است. ايـن     “  تر ارزان”كردنِ زمينه براي  

تر بـه     عملكرد، و اين تجاوز به حقوق كارگران، در وضعي فجيع     

مناطق آزاد اقتـصـادي، خصـوصـي و بـدون              ” تمام مركزهاي توليديِ     ادامه  برنامه هاي اقتصادي رژيم ...
كند. مطابق گزارش ايلنا، در اوائل سال جاري مـديـر              رسوخ مي “  مقررات

عامل شركت پتروشيمي بوعلي سينا (زير نظر هلدينگ خليج فارس) بـه               
كارگر پيماني واحد تعميرات و نگهداري قول داده بود كه مزد پـايـه     160
درصـد     25ها را مانند ساير كارگران منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر،             آن

به صورت كارت هديه    ” هاي اخير     افزايش دهد. اين افزايش حقوق در ماه       
؛ و چون قرارداد ارائه شده به كارگران در   “ به كارگران پرداخت شده است 

درصدي در مزد پايه نبود، كارگران از        25شهريور ماه دربردارندة افزايشِ     
دي ماه پيمانكـار كـارت ورود           15امضايِ قرارداد خودداري كردند. روز       

پـيـدا   “  اجازه ورود به كارخانه را” كارگران به كارخانه را گرفت و كارگران   
نكردند. پيشنهاد جعفر طباطبائي، فرماندار ماهشهر به نمايندگان كارگران،      
امضايِ قرارداد و پيگيري مطالبات خود، بعد از ورود به كارخانه بـود. در                

ادامه اعتراضات كـارگـران وجـهـه          ” صورتي كه بعد از امضايِ قرارداد،       
داد. بعد از چندين تجمع كارگران، حـتـي در              خود را از دست مي    “  قانوني

زمان با آن تهديد كارگران به اخراج با استفاده           نفري و هم    1000سطحي  
دي ماه كارفرما از كارگران فرصت خواست تـا           23از كارگران روزمزدي،    

اعضاي هيئت مديره پتروشيمي رازي كه در كشور تركـيـه زنـدگـي               ” با  
 در اين زمينه مذاكره كند.“ كنند مي

بـود كـه،       آذرماه، ازقول يك فعال كارگري نوشته         10خبرگزاري ايلنا،   
كارگران نگران آنند كه در راستاي بازگشايي درهاي اقتصاد كشـور بـه               

هاي جديدي نـظـيـر     گذاران خارجي در بازارِ كار ايران بدعت     روي سرمايه 
شاگردي رواج پيدا كند. مسلمـاً         -هاي پيماني و موقت و يا استاد        استخدام

ميهن مـا بـا      “  ها و اصالحات اقتصادي     ها، سياست   برنامه” هنگام بررسيِ   
، حداقلِ دسـتـمـزد      “ المللي پول   صندوق بين ” نمايندگانِ نهاد امپرياليستيِ    
بازگشايي درهاي  ” براي  “  بررسي” هاي مورد     كارگران نيز يكي از موضوع    

بوده است. نبايد گـذاشـت        “  گذاران خارجي   اقتصاد كشور به روي سرمايه    
رژيم واليت فقيه منافع طبقاتي كارگران، حداقلِ دستمزد يك ميـلـيـون             

بار كودكان و اعضـايِ خـانـوادة             تومان زير خط فقر آنان، زندگيِ اسف      
يي براي سوداگري و تضمينِ منافع طبـقـاتـي            كارگران را بار ديگر وسيله    

 داران وطني و خارجي قرار بدهند.   كالن سرمايه
ها تجمع كارگري در اعتراض به دسـتـمـزدهـاي             هاي اخير ده    در هفته 

به امنيت شـغـلـي       “[!]  كارآفرينان” هاي معوقه، تجاوزِ      غيرانساني، حقوق 
گيري و     علت پي   كارگران، بازداشت و اخراجِ نمايندگان واقعي كارگري به       

انـد.    مبارزه براي تضمين منافع طبقاتي و حقوق حقة ياران خود، برپا شده           
گراي دولتي، هـنـگـام مـذاكـره بـا               مديريت كارخانه و مسئوالن واپس    

اند تا از حضورِ نمايندگان وزارت اطالعـات          نمايندگان كارگري، الزم ديده   
هـاي     و سپاه پاسداران نيز بهره بگيرند. فعاالن كارگري، با افشايِ تشكل 

ها، بايد بر حـيـاتـي          نشاندة آن   زرد كارگري وزارت كار و مسئوالن دست      
بودنِ تشكيل سنديكاهاي مستقلِ كارگري پافشاري كنند، و رابطة ميـان           

سـازي و      اي نظير خصوصي    اجتماعي ضدمردمي   -هاي اقتصادي   سياست
ها با امتناع از افزايشِ دستمزدها بنابر نرخ واقعي تورم را              هدفمندي يارانه 

براي كارگران توضيح دهند. در مبارزه با ترفندهاي رژيم واليت فقيه در              
، فعاالن كارگري و سنديكاهاي مستـقـل        93راستاي تعيين دستمزد سال     

يي براي پيـونـد زدنِ         كارگري بايد با درايت كامل و استفاده از هر روزنه         
 يكديگر استفاده كنند.   هاي پراكندة كارگري به اعتراض

عدالتي، براي دستيابي به امنيت شـغـلـي و             همه بي   براي مبارزه با اين   
مزدي شرافتمندانه، براي تأمين امنيت مالي كارگران، براي تضمينِ منافع          
طبقاتي طبقة كارگر ايران، براي حفاظت از منابع و منافع ملي، سـازمـان              
دادنِ طبقة كارگر كشورمان وظيفة عاجل فعاالن كارگري و سنديكاهـاي           

شـان،    مستقل كارگري است. پيروزي كارگران در مبارزه با دشمن طبقاتي          
 تنها با اتحاد و تشكيالت ممكن خواهد شد.
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 11ادامه  در صفحه 

هايِ مرگ بر فرازِ  ساية بال
 حوزة سالمت

مجلس شوراي اسالمي، در هفته هاي گذشته، در رابطه با بـحـرانِ              
مان جلسة غيرعلني داشت. روزنامه خـراسـان در             سيستم درماني ميهن  

ديروز صحن غيـرعـلـنـي       ” گزارشي در ارتباط با همين موضوع، نوشت:         
مجلس ميزبان وزير بهداشت بود كه با ارائه گزارش مـفـصـل دربـاره                
وضعيت بهداشت و درمان كشور به نمايندگان مردم نسبت به بـودجـه              
اين وزارتخانه و ساختار وضعيت سالمت جامعه با ذكر آمارهايـي ابـراز              

 “نگراني و گاليه كرد.
عضو كمـيـسـيـون        -روزنامة خراسان در ادامه، سخنانِ علي كائيدي      

كـنـد،      را كه از گزارشِ وزير بهداشت نقلِ قولِ مـي           -بهداشت مجلس 
هاي وزير بهداشت، در بـرخـي        طبق گزارش” نويسد:     آورده است و مي   

شاخص هاي بهداشتي، درماني نسبت به كشورهاي منطـقـه (امـارات،            
قطر، عربستان، مصر، تركيه و اردن) وضعيت نگران كننده اي داريم و              

مادر و    24او با ارائة آماري دربارة مرگ و مير         “  ها عقب مانده ايم.      از آن 
براي جامعه مـا كـه        ” هزار نفر، تصريح كرد:        100شيرخوار در هر      22

است، اين مسـيـر    1404مان رسيدن به سطح اول منطقه در سال           هدف
اصالً جوابگو نيست و اين شرايط ما را به مقصدمان كه همان محـقـق               

“ رساند و با اين اهداف فـاصـلـه داريـم.              شدن اهداف مذكور است نمي    
قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت، با اشاره به ارائه آمارهاي نگـران           

اين آمارهـا شـامـل       ” كننده وزير بهداشت به نمايندگان مجلس، گفت:         
مرگ و مير مادران در زمان زايمان و آمار مرگ نوزادان بود و همچنين              
آمارهاي نگران كننده اي از افزايش بيماري  ايدز در مقايسه با منطـقـه          

وي همچنين به آمار اميد به زندگي ايرانيان نـيـز            “  خاورميانه ارائه شد.   
با توجه به افزايش سن امـيـد بـه زنـدگـي در                  ” اشاره كرد و افزود:      

كشورمان، هنوز اين سن در ايران نسبت به كشورهايي چـون مصـر،               
عابد فتاحي، ديگر عضو كـمـيـسـيـون           “  تر است.    كويت و تركيه پايين   

بهداشت، نيز گزارشِ وزير بهداشت در  جلسه مجلس را يكي از بهترين             
هاي وزيران به مجلس در خصوص وضعيت بهداشت در كشـور             گزارش

وزير بهداشت در اين جلسه تاكيد كرد كه اگر نتوانـيـم            ” خواند، و گفت:     
حوزه سالمت را از نظر بودجه، پرستار و پزشك مديريت كنيم به شدت             

هزار نفر از جمعيت كشور در ايـن            700به ضرر مردم است زيرا سالي       
او با تاكيد بر اينكه در حـوزة سـالمـت              “  روند.   زمينه زير خط فقر مي    

وزير بهداشت معتقد بود در اين حـوزه        ” شرايط خوبي وجود ندارد، گفت:       
شود. بودجه ، پرستار و پزشك كم داريم و در رديـف               عدالت رعايت نمي  

عضو كـمـيـسـيـون        “  كشورهاي فقير دنيا از نظر بهداشتي قرار داريم.        
بهداشت مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه وزير بهداشـت آمـار و               
ارقام زيادي در خصوص وضعيت بهداشت و سالمت در كشور ارائه داد،            

وزير بهداشت تاكيد كرد كه اگر واردات دارو دوباره دچار مشكل           ” گفت:   
همچنين دكتـر عـبـدالـرحـمـان          “  بينند.   شود مردم به شدت آسيب مي     

رستميان، يكي ديگر از اعضايِ كميسيون بهداشت و درمان مجلس، از            
اعالمِ آمادگيِ اعضاي كميسيون تلفيق براي افزايش بودجه بهداشت و           

خـبـر    -پس از سخنراني ديروز وزير بهداشت در صحن مجلس         -درمان
پس از سخنراني وزير بهداشت در مجلـس در خصـوص            ” داد و گفت:     

هاي نظام سالمت ناشي از كمبود اعتبارات اين حوزه، نظر چـنـد               چالش
نفر از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس را جويا شدم كه همه آنـان بـا                 
تأكيد بر اهميت و جايگاه سالمت در خصوص اقدام بـراي افـزايـش                

 “اعالم آمادگي كردند. 93اعتبارات اين حوزه در بودجه سال 
مان امري پوشيده و پنهان نيست. مـا           بحران در سيستمِ درماني ميهن    

اي شنيده و يـا       كننده  در گذشته بارها و بارها در اين زمينه مطالب نگران         
ايم. اما اينكه در آستانة بررسيِ بودجة سال آينده، مجلـس            مشاهده كرده 

كـنـد     شوراي اسالمي با حضور وزير بهداشت جلسة غيرعلني برگزار مي         
خود نشانگرِ عمق بحراني است كه اكثر زحمتكشان ميهـن بـا              خوديِ  به

رويند. مطالب انتشار يافته از اين جلسة غيرعلني، تـمـامـي آن                 آن روبه 
گيرد اما با اكتفا به همين مطالب بيان          چيزي كه مطرح شده را دربر نمي      

وضـوح دريـافـت.         توان اوضاع وخيم در عرصة سالمت را بـه          شده مي 
بارة بودجة سالمت به اين جلسة غيرعلني منحـصـر نـبـوده                نگراني در 

باره انتشار يـافـتـه بـودنـد.            هايي در اين    است. پيش از اين هم گزارش      
وزارت بهداشـت     93بودجه  ”...  آذرماه، نوشت:      24روزنامه تهران امروز،    

هم توسط دولت جديد اعالم شده است و موجـبـات نـگـرانـي وزيـر                   

تهران امروز در تشريح بودجـه سـال آيـنـده         “  بهداشت را فراهم كرده[است].      
اندركارانِ حوزة سـالمـت       وزارت بهداشت سخنان اعضايِ مجلس و ديگر دست       

دهندة نگرانيِ همگي آنان از كاهشِ بودجه سالمت و            را آورده است كه بازتاب    
هاي مزمن، تصادفات است. آنان همچنيـن          پيامدهاي اين كاهش براي بيماري    

هاي مـحـروم و بـيـمـاران              تخصيص نيافتنِ اعتبار براي پزشكان در منطقه      
 اند. بضاعت را از موردهاي چالش برانگيز عنوان كرده بي

زاده    ماه، سخنان دكتر حسن قـاضـي         آبان  12پيش از اين، خبرگزاري مهر،      
در كـنـگـرة پـزشـكـان            را -”عالي  بهداشت، درمان و آموزش   “وزير    -هاشمي

هاي موجود در سيستم درماني كشور را          عمومي كشور كه در خالل آن معضل      
                   به تفصيل توضيح داد در گزارشي آورد. او در اين سخنان از جمله بـه ضـعـف
مديريت، ضعف مسئوالن دولتي و ضعف نظارت مجلس اشاره كرد و گـفـت:               

ها در     هاي بهداشت روستايي االن تعطيل هستند... بيمارستان           بسياري از خانه  ” 
شرايط بد اقتصادي توان خريد تجهيـزات مـنـاسـب را نـدارنـد... رؤسـاي                        

 “كنند. ها به قصاب و بقال بدهكارند و از آنها فرار مي بيمارستان
اظهارات هشدارگـونـه وزيـر       ”...  ماه، نوشت:      آبان  12روزنامة جهان صنعت،    

بهداشت از شرايط سخت حوزه بهداشت و درمان كشور، حاكي از آن است كـه               
تر از آن چيزي اسـت كـه احسـاس         مراتب بحراني به“  نظام سالمت ” وضعيت  

 “العالج به آرامش برسد. شد با تأمين داروهاي بيماران خاص و صعب مي
خردادماه، يعني پيش از روي كار آمدن دولـت روحـانـي،                2روزنامه آرمان،   

هاي بستري شدن در بيمارستـان خصـوصـي       مطلبي را انتشار داد كه به هزينه  
هزينه يك شب بستري در بيمارستان خصوصـي     ” شد. آرمان نوشت:        مربوط مي 

هزار تومان افزايش يافته است. با اين حال سكوت سنـگـيـنـي بـيـن                600تا  
كند. همزمان با افـزايـش نـرخ            مديران حوزه سالمت نظر همگان را جلب مي       

هاي درماني در كشور از سويي و افزايش هزينه تجهيزات پـزشـكـي از                  تعرفه
سوي ديگر و عدم توجه مسئوالن همه دست به دست هم داده تـا قـيـمـت                    

اي كـه ايـن          گونـه   هتلينگ يا همان اقامت در بيمارستان افزايش پيدا كند به         
يـكـي از     “  كند.   هاي درمان را دو چندان مي       ها تحميل بار هزينه     افزايش هزينه 

هايي كه قرار بود در عرصة سيستم درماني اجرا شود بـرنـامـة پـزشـك            برنامه
آذرماه، وزير بهداشت در اين ارتبـاط اظـهـار         20گزارش آرمان،     خانواده بود. به   

چراغ پزشك خانواده هنوز هم روشن است اما فتيله آن كمي پـايـيـن               ” داشت:   
هاي اجرايي اين طـرح، در          او در ادامه، با اشاره به مشكل      “  كشيده شده است.   

توان دقيق پاسخ سئواالت دربارة بـرنـامـة            درهرحال امروز نمي  ” نهايت گفت:    
ها مشخـص     پزشك خانواده و ارجاع را داد. بايد منتظر ماند تا نتيجه كارشناسي            

 “شود.
موضوع مهمي كه در رابطه با نابساماني در سـيـسـتـم درمـانـي مـيـهـن                      

هاي سياسيِ درونِ حاكميت سـعـي در         برانگيز است اين است كه جريان       توجه
هـاي     ها در اين زمينه، با تـحـريـم           القايِ اين نظر دارند كه گويا ريشة مشكل       

شهريورماه، با اشاره به اين موضوع كه  10اقتصادي ارتباط دارد. روزنامه ابتكار،      
بودجة وزارت بهداشت، يعني وزارتي كه متولي نظام سالمـت كشـور اسـت،                

تـر شـده        آرام   خود نديده و در سه چهار سال گذشته نا گاه روي آرامش به   هيچ
نـويسـد:      پـردازد و مـي         ها مي   است، به اجرايِ طرح ضد مردميِ حذف يارانه       

تـر     ها و مهم ها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه افزايش هزينه بيمارستان ” 
از آن تحقق سهم سالمت از درآمد ناشي از قانون هدفـمـنـدي، واقـعـيـتـي                    

هـايِ     در اين ميان دولت جديد هر از گـاهـي بـا اعـالم            “  انكارناپذير است.  
كنـد    ها را تكذيب مي     كند و سپس از آن      پرسروصدا خبرهايي توخالي منتشر مي    

مهرماه، در اين ارتباط آورده اسـت:       13آورد. روزنامه ابتكار،    اجرا درنمي   و يا به  
قلم داروي بيماران خاص و پس از          136بازتاب گسترده خبر رايگان شدن      ”...  

آن تكذيب و اصالح اين خبر از سوي مسئوالن وزارت بهداشـت و سـازمـان          
ثباتي بازار دارو را بيـشـتـر          تامين اجتماعي نگراني بيماران از تداوم نوسان و بي        
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جالب اينكه وزير بهداشت در سخنـانـي كـه      “ كرد. 
مردادماه، آن را انتشار داد گفت:        27خبرگزاري مهر،   

هاي آينده شيـب      دهم در ماه    اين اطمينان را مي   ”...  
سهم مردم در پرداخت هزينه سالمت تغيير يابد. در          

اي مناسب را هم درنظر       اين زمينه بايد پوشش بيمه    
چند ماه پس از اين اظهـارات، هـم          “  داشته باشيم.  

اكنون شاهد آنيم كه وزير بهـداشـت در جـلـسـة               
كند. واقعيت ايـن        غيرعلنيِ مجلس ابراز نگراني مي    

است كه حتي كمبود داروهاي حياتي مـردم هـم            
غيرواقعي بوده است. چـپـاولـگـران حـاكـم بـا                  

اندازي و انحصار كاالهاي ضروري مردم بـر           دست
ِ افـزايـشِ       افزايند. در پي     شان مي   هاي نجومي   ثروت

هايي پيش از     قيمت  نرخ ارز، انحصارگرانِ دارو ارز به     
افزايش را خواستار بودند و رويـارويـي آنـان بـا                

نژاد باعث گرديده بود كه داروها در گمـرك           احمدي
رسد   نظر مي   بماند. با روي كارآمدن دولت روحاني به       

نوعي حل شده باشد، اما كمـبـود و            اين موضوع به  
گراني داروها هنوز گريبان مردم زحمتكش را رهـا          

هاي مترقي معموالً در شـرايـط          نكرده است. دولت   
حساس، انحصارِ واردات كاالهاي ضروري مردم را        

ها   وسيلة آن   گيرند تا از سوداگري به      دراختيار خود مي  
واضـح و       طـورِ    كه دولت به حالي جلوگيري شود. در 

كـنـد،     هاي مالي صحبت مي     آشكار از كمبود امكان   
جان و زندگي مردم بايد بازيچة دست كساني باشـد          
كه تمامي مركزهاي حساس اقتصادي را در طـول          
سي و چند سال گذشته به نفع اقليتي خاص تسخير          

انـد كـه هـم           اند و وضعيتي را باعث گرديده       كرده
اكنون نمونة آن را در بحران دارويي و سـيـسـتـم              

كنيم. روزنامه خـراسـان،      درماني كشور مشاهده مي 
نقل از رسول دينارونـد، رئـيـس           شهريورماه، به   17

يكي از اقدامات فـوري     ” سازمان غذا و دارو، نوشت:       
سازمان غذا و دارو در دولت يازدهم كاهش قيـمـت        

العالج اسـت كـه         داروهاي بيماران خاص و صعب    
متاسفانه طي يكسال گذشته به علت تغيير ارز بيـن          

او در ادامـه گـفـت:        “  برابر گران شده است.      3تا    2
براي كنترل و كاهش قيمت اين داروها يك رديف       ” 

ميليارد توماني در اختيار داريم كـه     1800اي   بودجه
التفاوت قيمت اين داروها نسبـت        براي پرداخت مابه  

 21آرمان،   “  شود.   به قيمت سال گذشته، هزينه مي     
يارانه دارو بـه     ” ارديبهشت ماه، در خبري با عنوان:        

سال گذشته وزيـر     ” ، نوشت:    “ چه كساني مي رسد؟   
سابق بهداشت از گم شدن ارز مرجع دارو سـخـن            
گفت و اينكه معلوم نيست ارز مرجعي كـه دولـت             
براي تامين نياز دارويي كشور در نظر گرفته به چـه           
مصرفي رسيده است. مسعود پـزشـكـيـان، عضـو             
كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم گفته بـود          
كه اين مبلغ به مصرف واردات خودروهاي لوكس و         

اين مطالب در زمـانـي       “  لوازم آرايش رسيده است.    
انتشار يافت كه احمدي نژاد بر مصدر كار بود، امـا            

جايي در مسند رياست جمهوري، مافيايِ        بررغم جابه 
دارو هنوز دست باال را در مناسبات حاكم دارد. بـا              

هاي ارائه شده در باال، بايـد انـتـظـار              توجه به داده  
هاي پيشِ رو و در سـال آيـنـده              داشت كه در ماه   

هاي خاموش را در        هايي بسيار كه مرگ     نابساماني
دهد همچنان گريبانگـيـرِ       جامعه گسترش داده و مي    

خصوص زحمتـكـشـان مـيـهـن بـاشـد.                مردم به 
هـاي     هايِ اقتصادي، فساد گستـرده مـقـام          تحريم

حكومتي، سوداگريِ مافيايِ دارو و بي كفايتيِ دولت        
هاي مردم مـحـروم       هاي مسئول، آالم و رنج      و مقام 
 مان را التيام نخواهد داد. ميهن
 

 چه معناست؟ هايِ جديد در حوزة روابط كار به تعريف ادامه  سايه بال هاي مرگ ...

هـاي     مركز آمار و اطالعات راهبرديِ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اواخر مهرماه، تعريـف               
 26هاي روابط كار منتشر كرد. خبرگـزاري مـهـر،           جديدي از مفهومِ حداقل دستمزد و ديگر حوزه       

تعاريف حوزه روابط كار و جبران خدمت ازسوي مـركـز   ” داد:   اين موضوع گزارش   مهرماه، با اشاره به   
هـاي     آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استاندارد شد... دراين رابطه واژه                 

هاي غيرمشمول قانون كـار، كـارگـاه         هاي مشمول قانون كار، كارگاه مرتبط با روابط كار... كارگاه     
خانوادگي، كارگر، كارگر مشمول قانون كار، كارگر غيرمشمول كار، كارگر نوجوان، كارآموز مشمول             
قانون كار، كارتابع، تبعيت حقوقي (دستوري) و تبعيت اقتصادي (مزدي)، از تعاريفي هسـتـنـد كـه              

است. همچنين شخصي بودن كار، قرارداد كار، مزد، حـداقـل مـزد،                  تازگي استاندارد سازي شده     به
السعي، مزاياي نقدي، مزاياي غيرنقدي، حق سنوات، تفاوت مزد، حقوق مـعـوقـه، بـن                   حقوق حق 

كارگري، كمك هزينه اقالم مصرفي خانوار، حق بيمه، ماموريت، كار در روز، كار در صبح، كـار در               
عصر، كار در شب، كارگردشي، كار مختلط، كار نوبتي، انحالل قرارداد كار، استعفا، شوراي عـالـي                  

 “روز رساني شد. بندي مشاغل، هيات تشخيص و هيات حل اختالف نيز به كار، طرح طبقه
هاي مربوط به روابط كار و آنجا كه به منـافـع و حـقـوق             ترين حوزه   اين ترتيب وزرات كار مهم      به

اسـتـانـداردسـازي و       ” است. گرچه درايـن          كرده  “  استانداردسازي” شود را     زحمتكشان مربوط مي  
، تشكلِ كارگري و حقوقِ سنديكايي ابداً جايي ندارد. گويي در فرهنگ وزارت كـار و                  “ روزرساني    به

 شود. شخصِ علي ربيعي، اصوالً حقوقِ سنديكايي امري مربوط به حوزة روابط ِكار تلقي نمي
شده، با زندگي و امنيت شغلي كارگران ارتباط مستقيم          “ استانداردسازي” هاي    ترين واژه   برخي از مهم  

و بسيار حساسي دارند، مانند تعريف جديد از مزد، حقِ بيمه، حقوقِ معوقه و انحاللِ قرارداد كار، كه                  
روي با تعريف جديـد       هيچ  حال كه به    در زندگي و شغلِ كارگران بسيار حساس و تأثيرگذارند. درعين          

گمان ما نه تنـهـا اتـفـاقـي             تواند اتفاقي باشد؟ به     رو نيستيم، آيا چنين امري مي       از قرارداد كار روبه   
اصـطـالح      نيست، بلكه تعمداً درخصوصِ مزد و انحاللِ قرارداد كار تعـريـف جـديـد، و يـا بـه               

  يابي پرداخـتـه نشـده        هاي مبرمي همچون قراردادكار، حقِ تشكل       شده، به مسئله   “ استانداردسازي” 
گيري و تحول در       چند موضع     جا خواهد بود كه فعاالن سنديكايي به        است. براي درك اين نكته، به      

هـاي جـديـد در         زمان با ارايه تعريف امور مربوط به زندگي كارگران در طول چند هفته اخير و هم        
اعتراضِ كارگران به ميزانِ دستمزد امسال هنوز ازسوي وزارت كار بـا              حوزة روابط كار توجه كنند:     

مهرماه، درايـن      30است. ايلنا،      باره مهرِ سكوت بر لب زده         رو نشده و وزير كار در اين        واكنشي روبه 
رفت كه حداقل مساله ناكافي و غيرقانوني بودنِ تعيين دستمزدهاي سـال              انتظار مي ” رابطه نوشت:    

هاي كارگري با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي طرح و پيگيـري شـود...                    در ديدار اخير تشكل     92
اند و    كدام از طرفين پيرامون اعتراضات حقوقي به دستمزدها حرفي نزده           دراين ديدار چندساعته هيچ   
هـاي     ازديگرسو رسانـه   “ اند.   هزارتوماني حق مسكن راهم پيگيرنشده      10حتي مساله ابالغ افزايش     

 “.يابد افزايش نمي 92مزد سال ”خبري در ابتداي آبان ماه اعالم كردند: 
تـاكـنـون    ” اسـت:      مهرماه، درخصوص اصالحيه قانون كار گفته 29درهمين حال وزير كار به ايلنا،  

“ درخواست كتبي از سوي مجلس براي بازگرداندن اصالحيه قانون كار مـطـرح نشـده [اسـت].                      
بـود:     يادآوري كنيم كه، پيش ازاين، روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كـرده           

اليحه قانون كار هنوز از مجلس شوراي اسالمي برنگشته و در صورت برگشت اين موضوع حتمـاً  ” 
قوت   ها روشن است: طرح اصالحيه قانون كار كماكان به           گيري  معناي اين موضع   “ شود.   پيگيري مي 

را عمـلـي      شده در زماني معين آن        كوشد با مانورهايي حساب     فقيه مي   خود باقي است و رژيم واليت     
شده در باال، بار ديگر نمايانگر آن است كه سياست واقعي وزارت كار در قبال       سازد. موردهاي مطرح   

بـردن     هاي قبل چندان جدا نيست. پـي     هاي سال   كارگران مشخص و معين بوده است و از سياست        
اجـتـمـاعـي        -هاي اقتـصـادي     تواند باشد. علت را در برنامه        علت اين امر نيز دشوار نبوده و نمي         به

المللي پول و بانك جهاني تصويب و اجـرا             هاي صندوق بين    جمهوري اسالمي كه براساس نسخه    
هاي معين در حوزة روابط كار از راهبرد اقتصادي دولـت             شود بايد ديد! آيا استانداردسازيِ تعريف        مي

ديگر سخن، هر اقدام و سياست وزارت كار در            تواند جدا باشد؟ به     و مجموعه جمهوري اسالمي مي    
است براي دفـاع از        شود. بنابراين، الزم     مورد اجرا گذاشته مي     هاي دولت تنظيم و به      چارچوبِ برنامه 

حقوق كارگران و براي افزايش سطح دستمزدها، لغوِ قراردادهاي موقت و حقِ برپاييِ سنديكا، بـه                 
هـا را      كرد و در مبارزه سنديكايي آن         ها توجه   هاي اقتصادي بر اين خواست      تاثيرِ بسيار جديِ برنامه   

هـاي صـنـفـي اسـت.              منظور داشت. نمونة گويايِ ديگر، برگزاريِ مجمع عمومي كانون انجمن          
گيري و انتخابات هيئت مديره نقض شده است و اكنون بـر              اساسنامه اين تشكل هم در هنگام راي      

بيـان   دهد. به  خوبي نشان مي   سر آن جدالي جريان دارد كه سياست وزارت كار در اين خصوص را به             
گـيـري و انـتـخـابـات             ديگر، دولت [يعني وزارت كار] همراه با تشكل كارفرمايان، در روند شكل             

تـريـن      بدون كوچـك  -بنابر ماده قانونيِ چگونگيِ انتخاب نمايندگان كارگران -هاي صنفي   انجمن
 كنند. ترديد نظارت استصوابي اعمال مي

اي بـررسـي    طورِريشه ها به طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران خواستار آنند كه تمامي اين معضل 
و حل شوند. حلِ صحيحِ آن هم بدون مبارزة آگاهانه سنديكاها و جـنـبـش اعـتـراضـي بـرضـد                         

 پذير نيست. هاي كارگر، امكان ها براي توده هاي اقتصادي و افشايِ آن برنامه
هاي جديد از حوزة روابط كار و سياست وزارت كـار در                با آنچه مورد اشاره قرارگرفت، ارايه تعريف      

يي معين است. اين برنامه از راهبـرد    پيش بردنِ برنامه معناي به قبال اصالحيه قانون كار، همگي، به   
  تواند باشد! اقتصاديِ دولت جدا نيست و نمي
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هـاي     ها روبرويند، سخن گفت. او سياسـت    زنان و كارگران مهاجر با آن     
وجود آمدن اين شرايط اسفناك مسببِ اصلي دانست و           نوليبرالي را در به   

گرايِ حاكم نگـران آنـنـد          گفت كه، تنها امري كه سياستمداران راست      
هاي دولت و موازنة دفاتر بودجة عمومي بـدونِ           محدود كردنِ ميزان وام   

 توجه به پيامدهاي اقتصادي آن براي زحمتكشان است.   
هاي اروپا از جمله تصميم گرفت كه براي نخستيـن            كنگرة حزب چپ  

، يـعـنـي پسـت        “ كميسيون اروپا “رويِ رياست     بار براي انتخابات پيش   
اي معادل نخست وزير اروپا، كانديدايي را معرفي كند. انـتـخـاب            كليدي

 84از يونان، با حمايـت        “ سيريزا” الكسيس تسيپراس، رهبر حزب چپ      
درصد از آراي كنگره در مقام كانديداي حزب چپ بـراي انـتـخـابـات                 

هـاي اخـيـر ايـن          با توجه به بحران اقتصاديِ سال، ”كميسيون اروپا“
كشور و نقشِ مخربِ كميسيون اتحاديه اروپا در اين بـحـران، پـيـام                 
مشخصي را دربر دارد. رهبريِ جمعي حزب چـپ اعـالم كـرد كـه                    

در اين انتخابـات، پـيـامـي رسـا در رد                 “ سيريزا” كانديداتوري رهبر   
در كميسيون اروپا خواهد بـود. تسـيـپـراس در               “ ترويكا” هاي    سياست

اش از سوي حزب چپ، پيش بيني كـرد           سخنرانيِ پذيرشِ كانديداتوري  
را رقـم    “  مسير و جهت ساختـمـان اروپـا        ”   2014كه انتخابات ماه مه     

اين انتخابات براي چپ اروپا مهم و حسـاس          ” زند و به همين دليل        مي
هايي جدي دربارة نقشِ اتحادية       او با اشاره به طرح شدنِ پرسش      “  است. 

اروپا در آيندة مردم اين قاره، به ضرورت پيروزي مردم در اين مـبـارزة                
 عظيم تأكيد كرد.  

وگو و تبادل نظر بـا         هيئت نمايندگي حزب توده ايران عالوه بر گفت       
هـاي     رهبريِ حزب چپ اروپا، در خالل زمان برگزاريِ كنگره با هيئـت           

هاي مهمان از كوبا، بوليوي،       هاي كمونيست و شخصيت     نمايندگي حزب 
قبرس، فلسطين، مصر، اسرائيل، ژاپن، ايتاليا، آلمان، اطريش، فـنـالنـد،            

هاي سـيـاسـي در كشـور،              فرانسه و اسپانيا ديدار كرد و دربارة تحول       
 وگو كرد.  مان و گسترش روابط متقابل گفت شرايط دشوار مبارزه حزب

پس از انتخاب رهبـريِ جـمـعـيِ           ،”حزب چپ اروپا  “كنگرة چهارم   
) حزب براي سه سال آينده، با خواندن سرود انترناسيـونـال، بـا         (كلكتيوِ
موفقيت به كار خود پايان داد.  پير لوران، دبير ملي حزب كمـونـيـسـت                 

 فرانسه، بار ديگر به رهبري حزب چپ اروپا انتخاب شد.
 

كنگـرة حـزبِ       در“  را  آلوارو گارسيا لينه  ” سخنراني رفيق   
   هايِ اروپا و جهان چپ اروپا: پيامي به چپ

 
تـا     22حزب در آن،  30پانزدهمينِ كنگرة حزبِ چپ اروپا، با شركت   

)، برگزار شد. موضوعِ كنفرانس، دست       2012دسامبر  15تا  13آذرماه (    24
كشـيِ     هـاي ريـاضـت       اي مشترك در برابر سياست      يافتن به استراتژي  

اقتصادي و تسليم شدنِ بروكسل به احكام بازار، بود. سخنرانيِ رفـيـق               
نخست وزير بوليوي، پيرامونِ موضوعِ كنفرانس در اين       ،”آلوارو گارسيا “

رو شد، براي اطالع  كنگره، كه با استقبالِ كم نظير شركت كنندگان روبه     

 هيئت نمايندگيِ حزب تودة ايران در كنگرة چهارم حزب چپ اروپا

ها برضد نوليبراليسم، در  پيكارِ توده
 “اتحادية اروپا”كشورهاي عضوِ 

 13ادامه  در صفحه 

حزب و جنبش سياسيِ چپِ فعـال   30حزبي كه بيش از   -“ حزب چپ اروپا ” 
اش را در        چهارمين كنگـره    -را دربر دارد   ”اتحاديه اروپا “كشورِعضوِ    27در  

تـا     13آذرمـاه (       24تـا       22شهر مادريد، پايتخت زيباي اسپانيا، روزهاي        
اجتماعي ويـرانـگـرِ       -دليلِ پيامدهاي سياسي    )، برگزار كرد. به     2013دسامبر15

بحران كنونيِ اقتصاد جهاني، كه به ويژه در سه چهـار سـال اخـيـر بـراي                     
تـر كشـورهـاي عضـوِ           داري اروپا و در اقتصادهاي ضعيف       كشورهاي سرمايه 

اتحاديه اروپا مانند: يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا دربر داشته است، و همچنين              
هـاي     دليلِ ضرورت درپيش گرفتنِ برنامة مبارزاتي مؤثرتري برضد سياست          به

نوليبرالي حاكم بر اين كشورها، در اين كنگره رويارويي با نـولـيـبـرالـيـسـم                   
دعوت رفيق پيـر لـوران، رهـبـر حـزب                خصوصي پيدا كرد. به      موضوعيت به 

را در سه سال اخيـر       “ حزب چپ اروپا  “ايِ    كمونيست فرانسه، كه رهبريِ دوره    
برعهده داشته است، هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در ايـن              

هـاي چـپ و          هاي نماينـدگـي حـزب        كنگره با اهميت شركت كرد. هيئت      
كمونيست از سراسر جهان و از جمله از كوبا، بوليوي، ژاپن، چين، اسرائيـل و                

هاي كـلـيـدي       فلسطين در اين كنگرة مهم شركت داشتند. حضور و سخنراني          
هـاي     معاون رياست جمهوري بوليوي و همچمين رئيس كنفدراسيون اتحاديه        

اي بود كه     هاي اساسي   دهندة اهميت بحث    كارگري اروپا در اين كنگره، بازتاب     
 در جريان آن صورت گرفت. 

هاي مختـلـف، بـا         كنگره پس از انتخاب و تعيين هيئت رئيسة براي جلسه         
، عضو برجسته رهبريِ حزب كمونيست اسپانيا،  كـه          “ كايو الرا ” سخنان رفيق   

اسپانيا را نيز بـرعـهـده        “ چپ متحد ” حال سمت هماهنگ كنندة جبهة        درعينِ
نمايندة داراي حق رأي و مهـمـانـان       300دارد، با خوش آمد گفتن به بيش از         

آذر ماه، كار خود را آغاز كـرد. رفـيـق          22المللي، در بعدازظهرِ روز جمعه        بين
كه در غياب رفيق خوزه لوئيس كانتال، رهبر حزب كمونـيـسـت               -“ كايو الرا ” 

اسپانيا، كه به دليل بيماري و بستري بودن در بيمارستان نتوانست در كنـگـره               
شركت كند، در پيامي روشن شركت كنندگان در كنگره را به وحدت در مبارزه              

، نيروهاي راست و سرمايه داري، فراخوانـد.  “ دشمن مشترك” منظور غلبه بر     به
را  “ حزب چپ اروپـا    “حزب شركت كننده در كنگره        33رفيق الرا نمايندگان    

را دوباره زنده كنند و با درپيش گرفتنِ         “ نه به تسليم  ” فراخواند تا شعارِ تاريخيِ     
(بانك مركزيِ اروپـا،     “  ترويكا“ يي را سازمان دهند تا     يي مشترك، مبارزه    برنامه

المللي پول و كميسيون اروپا) را به گور بسپارنـد. او در پـايـان                      صندوق بين 
 -“ را   گارسيا ليـنـه   ” اش، مهمان ويژة كنگره، يعني رفيق         سخنان مبارزه جويانه  

مناسبت شركت در كنگـره       را كه به    -خواه بوليوي   معاون رئيس جمهوري ترقي   
به اسپانيا مسافرت كرده بود به جايگاه سخنرانان دعوت كرد تا پـيـام ويـژة                  

 مبارزان صلح و سوسياليسم در آمريكاي التين را به كنگره ايراد كند.  
رفيق بوليويايي سخنراني مفصل خود كه دردر بر دارنده مسايل مـتـعـدد و                

 متن كامـل  مهمي بود با تهنيت به مناسبت برگزاري كنگره  آغاز كرد.  ترجمه   
 اين سخنراني مهم در اين شماره نامه مردم منتشر شده است.

اعضاي رهبري حزب هـاي شـركـت          “  حزب چپ اروپا  ” به دعوت رهبري    
كننده و نيز حزب هاي ميمان كنگره در روز دوم كنگره  با حضور در گورستان           

مادريد، در مراسم ويژه اي در بزرگداشت شهداي جنبش ضـد             “ فيوئن كارال ” 
، شركت كردند.  در        1936  -1939فاشيستي سال هاي جنگ داخلي اسپانيا،       

، رهبر چپ متحد اسپانيا، در رابطه با تاريـخـچـه            “ كايو الرا ” اين مراسم رفيق    
، متشكل از داوطلبان كمونيسـت از كشـورهـاي            “ بريگاد بين المللي  ” مبارزه  

جهان، براي مبارزه بر ضد نيروهاي فاشيستي ژنرال فرانكو  و جلـوگـيـري از          
سقوط جمهوري نوپا سخن گفت و رفيق پير لوران، رهبر كمونيست فرانسـوي             
حزب چپ  اروپا در رابطه با ويژگي هاي ترقي خواهانه و انترناسيوناليستي اين              
مبارزه صحبت كرد.  در ادامه نمايندگان حزب هاي حاضر با نثار دسته گل بـا                 
 شهداي جنبش كمونيستي جهان در مبارزه بر ضد فاشيسم تجديد عهد كردند. 

هاي اسپانيا، كه در حال حـاضـر ريـاسـت            ، رهبر سنديكا  “ ايگناسيو توكسو ” 
اش در      هاي كارگري اروپا را برعهده دارد، در سخنرانـي          كنفدراسيون اتحاديه 

ميليون كارگرِ بيكار در كشـورهـاي          27كنگره، از شرايط بسيار دشوارِ زندگيِ       
اي كه جوانـان،      اقتصادي  -ويژه از مشكالت اجتماعي     و به   -عضو اتحاديه اروپا  

سخنراني نماينده حزب كمونيست كوبا، رفيق پدرو نوئل 
 كارليو در كنگره چهارم 
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 آيد: در زير مي ”نامة مردم“خوانندگان 
 

 سالم به همة شركت كنندگان
هاي چپ اروپـا؛ اجـازه         با درود به شما شركت كنندگان كنگرة حزب       

مان از دعوت شـمـا       دهيد به نام رئيس جمهوري كشور بوليوي و مردم        
براي همفكري و اراية نظر از تريبونِ با اهميت كنگرة حزب چپ اروپـا              
از شما تشكر كنم. بگذاريد با شما ساده و صادقانه صحـبـت كـنـم و               

 هايي نيز ارائه دهم.  همچنين پيشنهاد
بينيم؟ ما از بيرون تماشاگرِ اروپائـي   ما اروپا را از بيرونِ آن چگونه مي    

ايم، ما اروپائي درخود فرورفته و از خود راضي           افتاده  رفته و از پاي     تحليل
يي را     ها  ايم. اين جمله     گرِ اروپايي خسته و فرسوده      را شاهديم.  ما نظاره     
اند. اما اين چـنـيـن           پرده و زمخت    برم بي   كار مي   كه من دربارة اروپا به    

بينيم. در پسِ چنين اروپـايـي، اروپـايِ عصـرِ                است اروپايي كه ما مي    
ها. بازهـم    ها، اروپايِ انقالب    روشنگري قرار گرفته است: اروپايِ شورش      

در منظري دورتر، اروپايِ جهانشمولي قرار گرفته است كه جهان را بـه             
شوق آورد و رشد و شكوفايي بسياري از كشورها در جهان را باعث شد              

يي دور در گذشته، اروپايِ روشـنـفـكـري قـرار         و اميد آفريد. در فاصله   
گوينـد    گفتند و مي    ها كه مي    گرفته است. اما اكنون اين تفسير پسامدرن       

ها فقط تاجـران      هاي بزرگ سپري شده است و بزرگ        كه دورانِ حماسه  
اند ، تـحـقـق        هاي مالي   هاي بزرگ اقتصادي و سيستم      اند ، گروه    بزرگ

اند،  يافته است. اين مردم اروپا نيستند كه فضيلت و اميد را از دست داده             
هـاي    اروپايِ مورد اشارة من، يعني اروپاي خسته، بسته و فرسوده، خلق          

هاي اقتـصـاديِ      اروپا نيستند. اروپايي كه نفسش گرفته، اروپايِ موسسه        
گفتة منتسكيو، با رهـا كـردنِ          نوليبرال و بازار است و نه اروپايِ كار. به         

 رسد. هاي حقير به گوش مي هاي بزرگ، فقط صدايِ خواست آرمان
انـد.    خورده  هاي شكست   هاي بدون اميد و اعتقاد، دمكراسي       دمكراسي
اند. ديگر دمكراسي      شده  هاي فسيل   هاي بدون اميد، دمكراسي     دمكراسي

معنايِ دقيقِ كلمه نيستند. دمكراسيِ واقعي با انتخـابِ كسـانـي در                 به
شـده و      مراسمي هر چهار يا پنج سال يك بار از سوي نهادهاي فسيل           

 تواند وجود داشته باشد. دست گيرند، نمي براي اينكه سرنوشت ما را به
باري بين همه و از جمله كم         چگونگيِ رسيدن به چنين وضعيت اسف     

هـاي     ها، بحث   و بيش بين نيروهاي چپ مورد توافق است. آكادميسين         
بـار ارائـه       سياسي با محورهاي پرشماري در توضيحِ اين وضعيت فاجعه        

 دهند.   مي
عـدهـايـي                مشترك اين است كه، سرمايه داري بدون ترديد بـ درك
جهاني و ژئوپلتيك يافته است. سراسرِ جهان، جهاني شده است. راديـو،              

يك در مكاني مشـخـص تـولـيـد                ها، هيچ   تلويزيون، تلفن و جز اين    
هاي الكترونيكيِ توليد شده در مـكـزيـك در آلـمـان                 اند. قطعه    نشده

شان از آمريكاي التين      شوند، مواد خام    بندي مي   طراحي، در آمريكا بسته   
اند، و فروش در سراسر جـهـان           شان آسيايي   آورده شده است، كارگران   

داريِ معاصر است. هيچ       هاي سرمايه   پذيرد. اين يكي از ويژگي       انجام مي 
ترديدي در اين واقعيت وجود ندارد و از همين جاست كـه بـايـد وارد               

 عمل شد.
دومين عنصر ويژگي دو دهة اخير، بازگشت به انبـاشـت ابـتـدايـيِ                

داري  ها كارل ماركس زايشِ سرمايه هايي كه در آن   سرمايه* است. متن    
كرد، اكنون واقـعـيـت قـرن           در قرن شانزدهم و هفدهم را تشريح مي       

اي پيوسته، با انبـاشـت        گونه  كند. ما اكنون به      بيست و يكم را آينگي مي     
داري، كار موقت، فرمانبرداري و       روييم كه مكانيسم برده     اي روبه   ابتدايي

خوبـي   كند، يعني مكانيسمي كه ماركس به اي را باز توليد مي    كارِ حاشيه 
داري معاصر با احيايِ انباشت ابتدايـي و          آن را روشن كرده بود. سرمايه      

هاي ديگر، منابع و پول بيشتري را در اخـتـيـار               گسترش آن در منطقه   
كـنـنـدة        موازات ادامة انباشت اولية سرمايه، كه تـعـيـيـن             گيرد. به    مي

هاي اجتماعي در كشورهاي شـمـا و كـلِ جـهـان                           هاي طبقه   ويژگي
يـابـد.     است، مكانيسم كار در سطح محلي و جهاني  تجديد سازمان مي           

روييم. اين    سرمـايـه           از طريق تملك روبه    “ نو انباشت ” همچنين ما با    
هاي استراتژيك (راهبردي) مانند       داريِ چپاولگر كه در بسياري از عرصه      

كـنـد، در        علوم، ارتباطات، بيوتكنولوژي، و صنعت ماشين فعاليت مـي        
زنـد، بـا        بسياري از كشورها با تصاحب و تملك، دست به انباشت مي          

ها و منابع طبيعي. در واقع ثـروت           تملك آب، تملك دانشِ گذشتگان ما، جنگل       ادامه  كنگره چهارم حزب چپ اروپا ...
 شود. اين است منطق نوليبراليسم. اجتماعي به ثروت خصوصي تبديل مي

دليل منطقِ غارتگرانه     دهيم به   اگر ما با شدت نوليبراليسم را مورد نقد قرار مي         
ن است. نوليبراليسم به جاي توليد ثروت، به جاي گسترشِ نيروهـاي               و انگلي آ  

 -داري   سرمايه  داري و چه غير     چه سرمايه   -مولده، تملك را از دست اين نيروها      
 گيرد. كند و به دست خود مي تعاوني، محلي ومتعلق به جامعه خارج مي

جز تداومِ    اما خصلت سومي هم براي سرمايه داريِ مدرن وجود دارد. يعني به            
انباشت اولية سرمايه و انباشت از طريق سلبِ مالكيت از نـيـروهـاي مـولـده،                  

گفت كـه   خصلت سومي هم وجود دارد كه وابستگي است. ماركس در اينجا مي        
دانش وعلوم  واقعاً از  انباشت سرمايه تبعيت خواهند كرد، يعني آنچه كه برخي               

نامند. بي هـيـچ تـرديـدي دانـش             مي “جامعة دانش”شناسان آن را  از جامعه 
 يي نيرومند در خدمت نيروهاي مولد جامعة معاصر است. عرصه

ودست آخر، چهارمين ويژگي، رودرروييِ بيش از پيش با روندهاي مـحـيـط           
 زيستي زندگيِ بر كرة زمين، يعني روند متابوليك بين انسان و طبيعت است.

اين چهار ويژگيِ سرمايه داري معاصر، ژئوپولتيك سرمايه داري در سـطـح         
هاي اجتماعـي در       كند. آرايش طبقاتي در جامعه و طبقه         جهاني را بازتعريف مي   

 كند. جهان را  از نو تعريف مي
هاي   در ناحيه   -ها  از طريق انتقال شركت     -ما فقط تمركز طبقه كارگر سنتي       

اي مانند برزيل، مكزيك، چين، هند و فيليپين شاهد نيستيم، بلكه در              اي  حاشيه
داري  پرولتارياي جديدي نيز پديدار شـده اسـت،              هاي پيشرفته سرمايه    جامعه

يعني طبقة جديدي از زحمتكشان، يقه سفيدها، مـعـلـمـان، پـژوهشـگـران،                  
دانند. درك آنـان از         گران، كه البته خود را همسان طبقة زحمتكش نمي          تحليل

خود در مقام خرده كارفرما است. اما در واقع آنان قشر جديد اجتماعي طـبـقـة                   
). ما همچنـيـن     20و  19هاي  اند (و نه كارگرِ سنتي قرن  ويكم كارگر قرن بيست  

داري    هاي غيرسرمايه ها و ملت را شاهديم. جامعه “  پرولتارياي پراكنده ” پيدايشِ  
گيرند: آمريكاي التين، آفريقا، آسيا. ما در            نيز در حوزة انباشت سرمايه قرار مي      

داري    طورِمطلق سرمايـه    كنيم كه به    ها و كشورهايي صحبت مي      اينجا از جامعه  
داري    زيرِ تبعيت سـرمـايـه     “  پرولتارياي پراكنده ” شكلِ    نيستند، اما درمجموع به   

دليلِ ويژگيِ    خاطر چگونگيِ اقتصادي، بلكه همچنين به       اند، نه تنها به     قرار گرفته 
 ايِ اين كشورها.    تجمع و يا پراكندگيِ ناحيه

             سرمايه را شاهديم، بلكه تجديد انباشت در واقع نه تنها گسترشِ شيوة جديد
 هاي غيرپرولتري در جهان را نيز ناظريم. ها، پرولتاريا و طبقه صورتبنديِ طبقه

جو است. جهان امروز بيش از گـذشـتـه               جهانِ امروز بيش از گذشته ستيزه     
هاي پرولتريزه شدن با آنچه كه ما در قـرن              پرولتريزه شده است. امروز شكل     

دهيِ  پرولتارياي     هاي سازمان   نوزده و بيست شناخته بوديم متفاوت است. شكل        
هـاي     كـنـد، نـوع        پراكنده و يقه سفيدها ضرورتاً از مسيرِ سنديكاها عبور نمي    

 اند. ظهور رسيده ديگري همچون اتحاد خلقي، اتحاد كارگران، به
كرد. ما چه بايد بكنـيـم؟ مـا             چه بايد كرد؟ سئوالي است كه لنين مطرح مي        

هـاي     دربارة آنچه درست نيست و آنچه در جهان در حال تغيير است ديـدگـاه          
، ما در وضعيت پاسـخ بـه      ها ها و ديدگاه مشتركي داريم. اما با وجود اين تعريف  

هاي پيشين ما كافي نيستنـد، در غـيـر ايـن                 چه بايد كرد نيستيم و يا جواب      
كردند. در پاسخ ما به چه بايـد           گرا در اروپا حكومت نمي      صورت، نيروهاي راست  

 اي وجود دارد. اجازه دهيد متواضعانه پنج پيشنهاد را عرضه كنم. كرد كاستي
 -كه برعهدة چپ اروپاسـت      -“ چه بايد كرد؟  ” براي بنايِ پاسخي مشترك به      

ها در خـدمـت      توان به توضيحِ اوضاع و احوال و افشاگري بسنده كرد. اين            نمي
هاست و بايد هم گسترش يابند. اما اين عامل، كافي براي شكل               بيانِ نارضايتي 

داريِ    خوييِ سرمايـه    دادن به ارادة تسخيرِ قدرت نيست. در برابرِ تهاجم و درنده           
عهـدة   ها ظاهر شود. بر   معاصر، چپ اروپا و جهان بايد با پيشنهادها و ابتكارعمل         

گـذاري     نويي را پـايـه     “  مفهومِ مشترك ” ما، يعني چپ اروپا و جهان است كه         
] مجموعه    كنيم، [يعني پايه    شـيـوه      ها را بـه     فرض  ها و پيش    يي از داوري    گذاريِ

هاي عادي مانند دانشجو، شاغل، فروشنده و كارگر، به همان شيوه كـه                انسان
اي از جهان،  كنند. اين است درك مشترك: مفهومِ اساسي        اينان دنيا را درك مي    

تعريف درست و نادرست، مطلوب و نامطلوب، ممكن و احتمالي. چپ اروپـا و                 
دست آوردنِ مفهومِ مشترك مبارزه كند، مفهومِ مشتركي نـو      جهان بايد براي به   

 رو، انقالبي  و جهانشمول. و پيش
ران اول ما گفت، ما بايد مفهومِ واقعيِ دمكراسـي            دوم: همان گونه كه سخن     

را بازيابيم. چپ همواره پرچم دمكراسي را در دست داشته است. پرچم عدالـت،                
ها. اما براي دست يافتن به مفهومِ دمكراسي بايد از             برابري و شركت در فعاليت    

مفهومِ اداري و ساده شدة آن دست برداريم. دمكراسي چيزي بيش از پذيرفتـنِ             
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جاييِ قدرت است، چيزي فراتر از رأي دادن و انـتـخـابِ                 قاعدة جابه 
پارلماني است. ما زندانيِ مفهومي ليبرالي و فسيلي از درك دمكراسـي             

انـد:     هاي سازماني از درك جـهـان        ها، اصول   ايم. دمكراسي ارزش     شده
ها. دمكراسـي      پذيري، تكثرگرايي، آزاديِ عقيده، آزاديِ همكاري       تحمل

                    ( فقط ارزش نهادها و اصول نيستند. دمكراسـي، عـمـلِ (پـراتـيـك
اي است كه شركت فزاينده در امورِ مشترك جامعه از سـويِ               اجتماعي

مردم را خواهان است. دمكراسي هنگامي معني دارد كه مـا در امـورِ                 
گـاه     مشترك شركت داشته باشيم. اگر آب ثروت مشترك بـاشـد، آن             

ها و دانش ثروت مشـتـرك         حفظ آن دمكراسي است. اگر زمين، جنگل       
ها خواهد بود. مردم بيش از پـيـش در         همة ماست، دمكراسي ادارة آن    

ها، آب و هوا و منابعِ طبيعي بايد شركت داشتـه بـاشـنـد.                  ادارة جنگل 
كند كـه مـردم و          نشده، هنگامي معني پيدا مي      دمكراسيِ زنده، فسيل  

هـاي مشـتـرك شـركـت داشـتـه بـاشـنـد.                      رة ثـروت  اچپ در اد  
گفتند دمكراسي بايد بـه        مي  1970هاي    هاي قديميِ سال    سوسياليست

ها راه يابد. انديشة خوبي است، ولي كافي نيست. اضـافـه بـر                   كارخانه
ها، مركزهايِ اقتصادي، منابعِ طبيعي و        ها، دمكراسي بايد بانك     كارخانه

 طورِكلي همة امورِ مشترك بين مردم را نيز شامل گردد. به
نمايندة يونان در مورد مسئلة آب در بوليوي از من سئوال كـرد. در                
بوليوي آب در حالِ خصوصي شدن بود. مردم وارد مبارزه براي حـفـظ               
آن شدند. اين شروعِ كار و طرحِ نيازهاي ابتدائي بود؛ ما نه تنـهـا آب،           

دست گرفتيم؛ و خـيـلـي     بلكه گاز، نفت، معادن و ارتباطات جمعي را به    
هرحال، نقطة شـروع      شد. به    چيزهاي ديگري كه بايد بازپس گرفته مي      

 شركت فزايندة شهروندان در ادارة اموالِ عمومي جامعه بود. ...
هاي متعلق به هـمـگـان،         هاي جهانشمول، ثروت    سوم: چپ، انديشه   

شركت در ادارة اموالِ عمومي و در سياست در حكم امري جمـعـي را                
دست گيرد. چپ، حقوق مردم را بايد مطالبه كنـد:             بايد مطالبه كند و به    

حقِ كار، بازنشستگي، آموزشِ رايگان، بهداشت و سالمت، هوايِ پاك،          
هـا     ها جهانشمولند و براي آن      حفاظت از زمين، حفظ طبيعت. اين حق       

اندازِ مردم براي نـجـات         هايِ اروپايي از پس     راه حل وجود دارد. دولت     
كنند. دنيايي معكـوس!       هاي خصوصي از ورشكستگي استفاده مي       بانك

درست خالف اين بايد باشد، يعني از ثروت بخشِ خصـوصـي بـراي               
هـا     دهيِ بانك   كمك به امورِ همگاني بايد استفاده شود. فرايند سازمان         

سوي دمكراتيزه كردن و اجتماعي شدن بايد حركت كند، و گـرنـه            به
 ها شغل، زندگي، اميد و همه چيزِ مردم را برباد خواهند داد. بانك

حال، چپ طرح نويي براي محيط زيست و رابطه بين انسـان              ِ  درعين
دليلِ ريشه و تبارِ سرخپوسـتـي         و طبيعت بايد ارائه دهد؛ اين نگاه ما به        
توانـد بـدونِ       طبيعت مي ” گويد:     ماست. پرزيدنت اومورالس همواره مي     

در “.  تواند[زندگي كنـد]      انسان زندگي كند، اما انسان بدونِ طبيعت نمي       
ضمن بايد هوشيار بود و در دام منطقِ اقتصاد سبز نيفتاد، كه شـكـلـي                

مـحـيـطـي.        هـاي زيسـت       پردازي در مـورد مسـئلـه         است از دروغ  
اند كه خودشان را حاميِ طبيـعـت و پـاكـيـزگـيِ هـوا                     هايي  كارخانه

شناسانند، اما فضوالت توليدشان را به آمازون در آمريكا[ي التيـن]              مي
اند و آنجا نـابـودگـرِ     فرستند. اينجا حامي و محافظ طبيعت       و يا آسيا مي   

آن! بنابراين، بايد نشان داد كه حفظ محيط زيست بازارِ جديدي بـراي              
يي با طبـيـعـت        ها بر آن نيست. بايد رابطه        استوار كردنِ منطقِ كارخانه   

برقرار كرد كه هميشه پايدار باشد، زيرا بايد توجه داشت كه اسـتـفـاده               
مالحظه از طبيعت به تغيير و دگرگون شدنِ طبيعت منجر خـواهـد         بي

شد، [در نتيجه] زندگي تغيير خواهد كرد، [و بر اثرِ آن]هم بشـر وهـم                    
هـا     داري نگرانِ اين نـابـودي     مخاطره خواهند افتاد. سرمايه     طبيعت به 

نيست، چون اصل براي آن  تجارت است، اما براي چپ انسـانـيـت و            
اي متقابل و سازگار بين       تاريخِ انسان مهم است. ما رابطة جديد منطقي        

 ها را بايد خواستار باشيم.   محيط زيست، انسان، كار و نيازِ انسان
نيـازمـنـد     -انديشيد   چنان كه هگل مي     -سرانجام روشن است كه ما    

گفتة  گرامشي، فلسفه و        آنيم كه سياستي دليرانه درپيش بگيريم، يا به       
هاي مدرن بايد به ايمان به جامعه تبديل          اندازِ نوِ زندگي در جامعه      چشم

شود، و اين بدان معناست كه ما به بازسازيِ اميد در جامعه نيازمنديـم.              
وجود آورد تـا        پذير و بيش از پيش متحد بايد به         چپ سازماني انعطاف  

وسيلة آن اميدي را بازسازي كند كه در پرتو آن بتواند مردم را بـراي            به

 كوشش، صرف وقت و فداكاري آماده سازد.  
سازمان سياسـي را گـردهـم           30گفت ما امروز بيش از        من از رفيقي كه مي    

يي بسـتـه و        كنم. عالي است! اين يعني خروج از دايره           ايم سپاسگزاري مي    آورده
برپا داشتنِ اتحاد امكان دارد. چپ، در وضعيتي اين چنين ضـعـيـف در اروپـا،                    

 10سادگي اجازه دهد. ممكن است در           تواند جداييِ همفكرانش از خود را به        نمي
نـظـرهـاي مشـتـرك         مورد نقطه 100مورد بين ما اختالف باشد، ولي در         20يا  

اخـتـالف را        20مورد بايد نقطة مركزي همكاري ما بـاشـد.              100داريم. اين    
خود اجازه دهيـم   تر از آنيم كه بتوانيم به       توانيم براي بعد نگاه داريم. ما ضعيف         مي

وار را بـراي       ها از هم جدا بمانيم. ما بايد منطقِ گرامشي           تا بر پاية خرده اختالف    
 كار بگيريم.  تشويق، اتحاد و همكاري به

آنكه فراموش كنيم كـه   دست آوردنِ قدرت دولتي بايد مبارزه كنيم، بي براي به 
دولت چيزي بيش از يك ماشين و در واقع يك رابطه است. دولـت در اسـاس                  

هـا،     ايده است، بعد ماديِ آن روابط اجتماعي، نيروها، فشارها، بودجـه، تـوافـق              
يي است همچون ايمان بـه نـظـمِ            اند؛ اما در اساس ايده      مقررات و قوانين مادي   

دست گرفتن قدرت دولـتـي      اجتماعي و مفهومِ همگاني. در واقع، مبارزه براي به 
 يي است براي اتحادي نو و جهانشمول و وحدت آگاهانه.  مبارزه

اما پيش از هر چيز به نيرو و رسالت خودمان بايد ايمان بياوريم. با بيانِ رسا و                  
هـايِ     هاي جهاني، بر مفهـوم      مان از مسئله    مان براي همگان، با ادراك      قابلِ فهم 

گرايان پيروز شويم. همة اين موردها به كار پرحرارت نـيـاز دارنـد.                  مسلط راست 
اند؛ سياست    سياست تنها نيرو و قدرت بسيج نيست، گرچه در زمان خود ضروري           

ها دربارة نـظـم      فرض ها و پيش در اساس متقاعد كردن، ديدگاه مشترك، داوري   
اش بسنده كند. چپ بايد در سنديكاها نيز           دهي  جهان است. چپ نبايد به سازمان      

دهـي هـم        هاي سـازمـان      فعاليتش را بگستراند. اما رفقا ما بايد به ديگر شكل          
هاي اجتماعي در اروپا و در جـهـان بـه                 حساس باشيم. تجديد سازمان طبقه     

پذيرتـر، كـمـتـر        هاي متفاوت وحدت منجر خواهد شد: اتحادهايي انعطاف      شكل
هـاي     اي و كمتر وابسته به محيط كار. همه اين شـكـل              ارگانيك، احتماالً ناحيه  

هاي   ها، اتحاد بر سرِ موضوع      اند. اتحاد در محيط كار، منطقه        دهي ضروري   سازمان
اند كـه چـپ         يي  ها مجموعه   ها. اين    متفاوت مبارزه، اتحاد ايدئولوژيك و جز اين      

 شان را بايد داشته باشد. جلو راندن تواناييِ متحد كردن  و به
نيابت از پرزيدنت[اومورالس]، و از سوي خودم، برگزاريِ ايـن    اجازه دهيد كه به 

جلسه را تبريك بگويم. مبارزه كنيد، مبارزه كنيد، مبارزه كنيد! مارا تنها نگذاريـد،       
كنـيـم:     هاي جهان در انزوا مبارزه مي       هاي ديگري كه در برخي منطقه       ما و خلق  

در سوريه، كمي در اسپانيا، اكوادور و بوليوي؛ نه، ما را تنها نگذاريد، ما به شـمـا                   
نگرد، بـلـكـه        هاي دوردست جهان مي     كه به ناحيه      نياز داريم، نه از ديد اروپايي     

كند. با بهترين آرزوها براي شمـا و            اروپايي كه مسير اروپا و جهان را روشن مي        
 تشكر فراوان!

 
اي است كه  كارل ماركس در توضيحِ          (*)انباشت اولية سرمايه، اصلِ اقتصادي        

دربارة آن نگـاشـتـه     33تا  26انقالبِ صنعتي، در كتاب سرمايه [كاپيتال]، فصل        
 است.  

 

 ادامه  كنگره چهارم حزب چپ اروپا ...

 رفيق ”آلوارو گارسيا لينه را“ معاون رئيس جمهوري بوليوي 
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، از پـراكـنـدگـيِ          “ كنگرة ملي آفريقا  ” ، دبيركلِ   “ گواده مانتاشه ” 
- “ كنفدراسيون اتحاديه كارگري آفريقاي جـنـوبـي       “ افزايش در  روبه

ابراز نگراني كرد، و از رهبران سنديـكـائـي     -) cosatu“(كوساتو“ 
شهامت داشته باشند و خود را در اتاقي حبـس كـرده و               ” خواست:   

 “  ها را بـگـشـايـنـد.         دربارة تضادهاي موجود تأمل كنند و گره آن       
اتحاديه تـرابـري آفـريـقـاي          ” مانتاشه، در نشست كميته مركزي      

گفت كه، اگر چه دولت كنـگـره    -(satawu)“ ساتاوو” -“ جنوبي
يي را براي دفاع از حقوق كـارگـران           هاي پيشرفته  ملي آفريقا قانون  

تنها آن    رفاه نه ” تصويب رسانده است، ولي اين دولت وظيفه دارد          به
 “بخش متشكل طبقه كارگر، بلكه همه زحمتكشان را درنظر بگيرد.

ساختن خدمات اساسي بـراي       دولت كنگره ملي آفريقا، در فراهم     
رساني، رفاه اجتماعي، آموزش رايگان، تغذيـه        مردم مانند: آب و برق     

منظور دسـتـرسـيِ     اندازي بيمه سالمتي سراسري به   در مدارس و راه   
كه در دوران حكـومـت    -اي داراي كيفيت همگان به نظام بهداشتي   

صـورت حـداقـلـي        كلي دريغ داشته شده بود يا به  آپارتايد از آنان به   
مانتاشا از زحمتكشان مـتـشـكـل         .تالش كرده است    -وجود داشت 

وجـود آوردنِ     هاي دولت در بـه    خواست كه با پشتيبانيِ خود از اقدام      
هـاي   ، كه در سطـح    “ طرِح توسعه ملي  ” هاي شغلي از طريق      فرصت

مورد انتقـاد   “  كوساتو” هاي عضو    گوناگوني از سوي برخي از سازمان     
سنديكاي ملي  ”  .داشته باشند “  سازنده” قرار گرفته است، برخوردي     

و   1980هاي   كه در دهه    -(numsa)“ نومسا”   -“ كارگران فلزكار 
اي “ حـزب كـارگـري     ” با پيشگامي در فعاليت براي برپايي          1990

مخالف با حزب كنگره ملي آفريقا و حزب كمونيست آفريقا نـاكـام              
اتـحـاديـه مـلـي        ”  .ماند، بار ديگر اين قضيه را مطرح كرده اسـت         

“ كـوسـاتـو   ” ترين عضوها را در    كه اكنون پرشمار    -“ كارگران فلزكار 
دولت در بيـانـيـة    “ طرحِ توسعه ملي“هشدار داده است كه اگر  -دارد

اش  كنگره ملي آفريقاي جنوبي آورده شود، اين اتحاديه از پشتيبانـي     
از سوي ديگـر، مـوضـوع       از كنگره ملي آفريقا دست خواهد كشيد.   

دليل ارتباط   ، به “ كوساتو” كل   ، رييس “ زولينزيما واوي ” پيگرد قانوني   
كار در ساختمان اين كنفدراسيون، و        جنسي با يكي از كارمندان تازه     

همچنين دست داشتن در سوءاستفاده مالي در فروش دفاتـر اداري            
پيشين اين كنفدراسيون، به پيچيدگي بيشتر اين وضعيت دامن زده           

و شماري ديگـر از        [“ نومسا” سنديكاي ملي كارگران فلزكار[     است. 
كـنـنـد و بـرگـزاريِ           حمايت مـي   “  زولينزيما واوي ” سنديكاها از   

هاي موجود و برگرداندنِ او    كنفرانسي ويژه براي رسيدگي به مسئله     
تواند اثـرهـايـي       چنين اقدامي مي   را خواستارند.   اش   به مقام پيشين  
با كنگره ملي آفريقا و حزب كمونـيـسـت          “  كوساتو” منفي بر رابطه    

جاي بگذارد و تداومِ همبستـگـي و هـمـيـاريِ               آفريقاي جنوبي به  
انقالبي موجود را كه بر شالوده آن، پيكار متحد بـا آپـارتـايـد بـه                   

رسد كه ايـرويـن جـيـم،           نظر مي  به .پيروزي انجاميد سست سازد   
، از خطرِ گسستنِ اين سنـديـكـا و يـا              “ نومسا” اول سنديكاي    دبير

او در يكي از اظهارنظرهايش بـا         از متحدانش پروا ندارد.    “  كوساتو” 
تـوان   توان ازدواج كرد طالق هم مـي  اگر مي” پروايي گفته است:      بي

، “] نـومسـا  ” قرار است كه سنديكاي ملي كارگران فلـزكـار[    “ گرفت. 
مشي آينده خود در بازه زماني    اي را براي تعيين خط     كنگره ملي ويژه  

ايـن سـنـديـكـا          دسامبر) برگزار كند.      16تا    13آذرماه (    25تا    22
هاي سـيـاسـي ايـن         تازگي سمينار مهمي را براي بررسي ديدگاه       به

سازمان برگزار كرده است. در اين سمينار، نمايندگان سـه شـعـبـه                
بـراي  “]  نـومسـا  ” اي با حركت سنديكاي ملي كارگران فلزكار[        ناحيه

اند، سه شـعـبـه ديـگـر            تغيير يافتن به حزبي كارگري موافق بوده      
پيشنهاد كردند كه پيش از اين كه گامي در اين مورد برداشته شـود              
براي آخرين بار مهلتي ديگر به كنگره ملي آفريقا داده شود، و سـه         
شعبه باقي مانده به لزوم بررسي و مطالعه بيشتر در باره پشتيباني از             

دهي به ائتالفي از نيروهـاي چـپ          تأسيس حزبي كارگري يا شكل    
با كاهشِ وحـدت    “  نومسا“ گرايش داشتند. هم اكنون خود سنديكاي      

وحدت آفريقاي جنوبي در 
 معرض تهديد است!

كل اين سنديكا در چند  ستعفاي ناگهانيِ سدريك جينا، رييس    ا .رو است  دروني روبه 
اش گفته است كه      روز پيش، تأييدي بر اين گفته است. سدريك جينا در استعفانامه           

كار كردن با ايروين جيم، دبيراول سنديكا، برايش ناممكن شده بود و مجبور شـد                
ايروين جيم گفتـه     .به اين همكاري پيش از اينكه به خشونت بيانجامد، پايان دهد          

است كه، برنامه و عملكرد سياسي سدريك جينا از سوي افـرادي درون حـزب                  
كمونيست آفريقاي جنوبي وكنگره ملي آفريقا كه از وضعيتي كه سنديكاي مـلـي               

 .شود دچار آن است نگرانند، تجويز و هدايت مي [“نومسا”كارگران فلزكار[
مانتاشه كه نقشي محوري در اين قضيه دارد، خود زمانـي مـقـام دبـيـركـلـيِ                

را برعهده داشت و براي فعالـيـت و تـمـركـز بـر                 [“ نومسا” سنديكاي فلزكاران[  
مسئوليت جديدش در كنگره ملي آفريقا، از رهبري حزب كمونيـسـت آفـريـقـاي               

توانـد نسـبـت بـه          طورمسلم نمي گيري كرد. بنابراين چنين فردي به       جنوبي كناره 
او در    .تفاوت باشـد   بي“]  نومسا” هاي درون سنديكاي ملي كارگران فلزكار[       تحول

اي غيرخوشبينانه در مورد فـرآيـنـد          گيري اين نشست جنبش سنديكايي، با موضع     
يي را كه براي پشتيباني از زولينزيمـا         اگر هزينه ” پراكندگي  [ميان متحدان]، گفت:         

تـدبـيـر     .است، ارزشش را نـدارد     “ كوساتو”واوي بايد بپردازيد معادلِ انشعاب در  
چند روز پيش، در نشريه اينترنتي حزب كمونيست آفـريـقـاي             “ .ديگري بينديشيد 
هـاي   كه عضو يكي ازتشكل     -“ آلوتا مزي بنزي  ” يي با نام مستعار      جنوبي، نويسنده 

يـكـي از     )“ جو اسلوو ” در نوشتاري ويژه با گفتاوردي از         -است“  كوساتو” متحد در   
مبارزان ضد رژيم آپارتايد و از رهبران نامدار كنگره ملي آفريقا و حزب كمونيسـت               
آفريقاي جنوبي)، هشدار داد كه جنبش اتحاديه كارگري بايد بخـشـي از اتـحـاد                   

گردن نهادن رهبران مـبـارز       ” معنايِ   كوتاهي در اين امر به     .تر باشد  انقالبي وسيع 
اين نويسنده در ايـن        “ هاي بااليي و مياني جامعه است.  هاي اليه ملي به خواست 

سـازمـان     -“ فـوسـاتـو   ” و   “  كوساتو“ كند كه، در گذشته نيز در      نوشتار يادآوري مي  
يـي بـراي رودررو قــرار دادن            هـاي مشـابــه     تــالش  -“ كـوســاتـو  “ پـيــشـيــن  

، يعني مركز قرار دادنِ طبقه كارگر بدون درنظـر  workerism“[= كارگرگرايي” 
بخش ملي وجود داشت، و اكنون نيز اين         گرفتنِ جايگاه تاريخيِ آن] با پيكارِ آزادي       

نـويسـنـده     .شـود  به سود دشمن طبقاتي پديدار مـي      “  در شكلِ جديدش  ” گرايش  
رهبري ثـابـت     ” رسميت شناختنِ    در به “  كوساتو” گيري ديرينِ    همچنين بر موضع    

، و   “ قدم حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در نقش پيشاهنگ سياسي طبقه كارگـر           
كـنـد، و      در اولويت قرار دادنِ برپاييِ جنبش اتحاديه كارگري انقالبي، تأكيد مـي            

هاي رهبري كارگران    ها، مقام  براي همين است كه بسياري از كمونيست        افزايد:  مي
عهده دارند،   ها و نهادهاي دولتي و ملي را به        ها، استان  متشكل در كارخانه و شركت    

برند و به آگاهي طـبـقـاتـيِ [كـارگـران]               پيش مي  و نيازها و مطالبات روزانه را به      
“[كـارگـرگـرايـي    ” ، در ايـن نـوشـتـار، مـقـوـلـه                 “ آلوتا مزي بنزي  ” افزايند.  مي

workerism          هـاي   ] را ترفندي در راستاي ايجاد چنددستـگـي در اتـحـاديـه
داند، و    كارگري و طبقه كارگر و جدايي از حزب پيشاهنگ و كنگره ملي آفريقا مي         

مـعـنـايِ     يگانـگـي بـه      .كند پيشنهاد مي” را “  يگانگي” ، شعار   “ مقابله با آن  ” براي  
هـاي   يي مشترك، پيـروي و پـذيـرش تصـمـيـم               رهبريِ جمعي، داشتن كارپايه   

كند كه، از هـمـه       ؛ و بر اين امر تأكيد مي      “ طلبان دمكراتيك و منزوي كردنِ جدايي    
پشتيباني نامشروط از كنگره ملي آفريقا براي پيـروزي         ” معنايِ   تر، [يگانگي] به     مهم

 .است“2014قاطع در انتخابات سال 
پشتيبانيِ پابرجا از كنگره ملي آفريقا در انتخابات مهم آينده هنوز وجود دارد، اما              

تواند به اتـحـاد      هاي كارگري جدي است و مي  تهديد نابساماني در جنبش اتحاديه    
ها را  از      انقالبي آسيب بزند و تنها صاحبان سرمايه بزرگ و نمايندگان سياسي آن           

 .مند سازد آن بهره
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 خلق قهرمان مصر!
 25مناسبت سومين سالگرد انقالب       با درودهاي گرم و تبريك صميمانه به      

همراه شما خلق قهرمان مصر ما نيـز ايـن انـقـالب بـزرگ و                      ژانويه، به 
هـاي     داريم. شهداي ما بـا نـثـارِ خـون          هاي واالي آن را گرامي مي    هدف
تر و پربارتـر      ژوئيه، موجي پرفراز    30دنبال آن در      ژانويه و به    25شان در     پاك

 در مسيرِ تصحيحِ انقالب برخيزاندند.
اش را در راه اجـراي             گونه ترديدي، مبارزه    خلق بزرگ ما، بدون هيچ     

هاي انقالب ادامه خواهد داد. پيروزي اخير در تصويبِ قانون اساسي را               هدف
شمار آورد. ما ضـمـن     ها به توان نخستين گام براي دستيابي به اين هدف    مي

هاي ضد انقالب و آنـانـي كـه بـه                تاكيد بر ادامة راه، معتقديم كه تالش      
 شكست خواهد انجاميد.    هاي آغازين مرحلة انتقالي باور ندارند، به گام

دهند و سعـي      كساني كه  در حال حاضر به توطئه برضد انقالب ادامه مي           
انداختنِ جنگي داخلي و كشاندن انقالب به سوي تروريسم و پـيـاده         در راه 

اش    پيمانان داخلي و خارجـي      المسلمين و هم    هاي اخوان   كردنِ نقشه وهدف  
الشعاع قرار دهند، و       اند كه دستاوردهاي اين روز را تحت        دارند در تالش آن   

شـان     هايي كه در رفراندوم قانون اساسي با رأي     ژانويه را در منظر توده      25
شان براي ساختـن آيـنـده          امپرياليسم و صهيونيسم را نااميد كردند و به راه        

 آميز تبديل كنند. ادامه مي دهند آن را به روزي يأس
هاي خود در      همراه خلق، در راه دست يافتن به همة خواست          حزب ما به   

كند و بـر        زمينة عدالت اجتماعي، دموكراسي و استقالل ملي ايستادگي مي        
ما در خصوص پديدة بازگشت عناصر و نمادهـاي رژيـم            ورزد.     آن تأكيد مي  

ايم و بر بازنگشتنِ مصر به دوران استبداد، وابستـگـي و               هشدار داده گذشته  
كنيم. ما ضمن محكـوم كـردنِ ظـهـورِ               ژانويه تاكيد مي    25فساد پيش از    

ايِ    هاي فلـه     و بازداشت “  سركوب” ،  “ حكومت پليسي ” هايي همچون     پديده
آميز و عمـلـيـات        هاي خشونت   دانشجويان و جواناني كه ارتباطي با درگيري      

داريم كـه،      درنگ آنان را خواهانيم. ما اعالم مي         تروريستي ندارند، آزاديِ بي   
ژانـويـه      25و فاشيستيِ پيش از     “  استبداد ديني ” كشورمان هرگز به شرايط     

خود را در   ” داريم:   بازنخواهدگشت. ما به ملت مصر همراه با تاكيد اعالم مي  
يي مدني و انتخاب      دانيم كه سعي در برپاداشتنِ جامعه       كنار نظام جديدي مي   

اي جديد و طرفدارِ كارگران، كشاورزان و همه زحمتكـشـان             رئيس جمهوري 
منظور عملي كردنِ توسعة مستقلِ كشور با اعتمـاد        ، يعني نظامي كه به    “ دارد

وجود آوردنِ شرايط براي توسعة       هاي ملي بر مبناي به      ريزي  به منابع و برنامه   
اي آزاد    بخش عمومي و تعاوني در جهت پيشرفت مصر در راه تأمين زندگي     

و با كرامت و بدون هرگونه تبعيض و براي همه مصريان تالش كـنـد. مـا           
اي جديد و حضور نمايندگان واقعي مـردم    انتخاب پارلمان و شوراهاي محلي    

ها را خواهانيم. ما با تاكيد بر ضرورت حفظ كرامت مردم بر انـتـخـابِ       در آن 
هـاي مـدنـيِ         نمايندگان زنان و جوانان و حضور آنان در نهادها و موسسـه     

هاي انقالب (نان، آزادي     فشاريم و معتقديم كه تحقق هدف   مردمي پاي مي  
 ترين وظيفة آنان است.   انساني، عدالت اجتماعي) مهم

هـاي     ترديد، بدون بهبود شرائط فعاليت سياسي و حضـور سـازمـان              بي 
 خواه، دستاوردي مهم امكان پذير نخواهد بود. دموكرات و ترقي

منظور عمـلـي شـدنِ         ژانويه به   25ما بر حضورِ خود در كنار مردم در روز          
 كنيم: هاي زير تاكيد مي خواست

تغيير دولت فعلي و تبديل آن به دولتي جديد و فعال در راه اجـراي                      . 1

هـايِ فـوري       هايش در مرحله انتقالي و تحقق خواست ها و مطالبه           مسئوليت
هـاي قضـايـيِ مـربـوط بـه                زحمتكشان و تهيدستان؛ اجراي فوري حكم     

ريزي براي اشتغال     هاي غارت شده از اموال عمومي؛ برنامه        بازگرداندنِ شركت 
  هـاي    وجود آوردنِ موقعيت براي دايمي شدنِ شاغالنِ استخـدام          بيكاران و به  

 موقت. 
هاي فساد و محاكمة فوريِ همة دزدان [امـوال            رسيدگي به كليه پرونده       . 2

هاي گذشته؛ كنترل و نـظـارت بـر            ملي] و فاسدان [اقتصادي] در همة رژيم         
يـي؛ حـذف       ها و تصويب حداقل و حداكثرِ دستمزدها بدون هيچ استثنا           قيمت

) انرژي براي بخش خصوصي و سمت دادنِ اين يـارانـه                هـا     يارانة (سوبسيد
(سوبسيدها) به سوي خدمات عمومي (آموزش، بهداشت و مسكـن)؛ اجـراي                 

 مواد قانون اساسي جديد.
اجراي عدالت در مرحلة انتقالي و محاكمه قاتالن، دزدان و فـاسـدان           . 3
 منظور جلوگيري از پايمال شدن حقوق شهدا. به

هاي ما در سومين سالـگـرد انـقـالب             ترين خواست   هاي باال، مهم    خواست
 است.

 ژوئيه 30ژانويه و  25هاي  زنده باد انقالب
 زنده باد مبارزات مردم مصر، گرامي باد ياد شهدا

 
 25دفتر سياسي حزب كمونيست مصر  

 ) 1392ماه  بهمن 5( 2014ژانويه  
 

 تصويبِ قانونِ اساسي جديد مصر
و  24[ 2014ژانويه  15و   14رفراندوم قانون اساسي جديد مصر در روزهاي        

] با حضور چشمگير مردم مصر برگزار شد و اكثريت مطلـق             1392ماه    دي  25
 دادند.“ ريآ”درصد) به قانون اساسي جديد رأي  95شركت كنندگان(بيش از 

 30يي گسـتـرده، در           كميته مركزي حزب كمونيست مصر در پي جلسه       
هـاي چـپ،        ]، ضمن دعوت از ديـگـر حـزب     1392آذرماه  9[  2013نوامبر  

خواه براي تشكيل ائتالفي جديد در شرايط كنونـي و             دموكرات، ملي، و ترقي   
حضورِ موثر در رفراندوم به منظور تصويب قانون اساسي جديد، انتـقـادهـا و                

 هاي جدي خود را به  قانون اساسي  جديد به اطالع مردم رسانيد. اعتراض

بيانية دفتر سياسي حزب كمونيست مصر: در 
 “ ژانويه 25انقالب ”داشت سومين سالگرد  گرامي

 دارد!  ادامه  همچنان انقالب

 5ادامه  در صفحه 
 كمك هاي مالي رسيده
 كرون  10000به ياد رفيق يعقوب                                           

 دالر  150     كانادا-امين سالگرد بنيانگذاري حزب، تورنتو-72جشن 


