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 1357بيانيه كميته مركزي حزب تودة  ايران، درباره سي و پنجمين سالگرد  انقالب بهمن 
درس هاي انقالب: كليد پيروزي جنبش مردمي، مبارزه 

 هماهنگ و سازمان يافته بر ضد رژيم استبدادي 
 واليت فقيه است!

 1392بهمن ماه      21با فرا رسيدن    
سي و پنج سال از پيروزي انقـالب        
دمكراتيك و مردمي ايران گذشت.     

، حـكـومـت      57انقالب بهـمـن      
سلطنتي وابسته و استـبـدادي پـهـلـوي را             
سرنگون كرد و سرمنشاء تحول هاي مهمـي        
در ايران و منطقه گرديد.  زمينه هاي عيني و       
ذهني جنبش انقالبي در ميهن ما، در بـطـن          
جامعه يي عميقاٌ وابسته بـه انـحـصـارهـاي           
امپرياليستي، غرق در نابرابري و بي عدالـتـي        
گستردة اجتماعي و زير حاكميـت اخـتـنـاق           
پليسي رژيم سلطنتي شكل گـرفـت و بـه            
خيزش هاي وسيع مردمي در شـهـرهـاي           
مختلف، اعتصاب هاي گسترده و سرانجام به       
بسته شدن شيرهاي نفت و درهم شكـسـتـه          
شدن ستون فقرات اقتصادي حكومـت شـاه         
منجر گرديد. با وجود سركوب خونين جنبش        
مردمي و آتش گشودن مـزدوران شـاه بـه            
سوي تظاهر كنندگان، با جان بـاخـتـن هـر           
مبارزي هزاران تن ديگر پاي به ميدان پيكار        

منطـقـه و     “  نيرومند ترين ارتش ” گذاشتند و   
سرانجام فرو  “  ساواك”   –ماشين سركوب آن    

پاشيدند و راه براي تحـول هـاي عـظـيـم              
سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ميهـن مـا          
گشوده شد.  چند ماه، پـيـش از پـيـروزي               
انقالب بهمن، هيئت اجرائيه وقت كـمـيـتـه          

مركزي حزب توده ايران، در اطالعـيـه يـي            
ويژگي هاي جنبـش انـقـالبـي         ” زير عنوان   

، 1357، در مهرمـاه      “ ايران و شعارهاي اساسي مبارزه    
در توصيف و تحليل خيزش توده هاي ميليوني مـردم           

كشور ما با جنبش كنوني خود يـك         ” از جمله نوشت:     
بار ديگر نشان داد كه سنن و روحيات طغيان انقالبـي           
عليه ستمگران و غارتگران داخلي و خارجي در ايـران         
ريشه هاي عميق دارد و سخت در اشتباهند كسـانـي            
كه خيال مي كنند اين مردم را مي توان خـمـوشـانـه              
تاراج كرد و بي كيفر در قيد استبداد فشرد. جـنـبـش               
كنوني مردم ايران جنبشي است عميقا خلقي، جنبشـي         
است دمكراتيك، جنبشي است عليه حكومت مطلـقـه         

 6ادامه  در صفحه 

 3و 2ادامه  در صفحات 

 8ادامه  در صفحه 

 مبارزة همزمانِ جنبشِ كارگري در چند جبهه

 13و  12كند!             در صفحات  خطر تجزيه و جنگ داخلي اوكراين را تهديد مي

توزيعِ سبد كااليي، شدت يافتنِ چپ ستيزي، و         
در طول چـنـد        -تعرض به كارگران و زحمتكشان    

هـايـي      از جمله رويدادها و مسـئلـه        -هفته گذشته 
بودند و هستند كه توجـه زيـادي را در كشـور                

رسد كه    نظر مي   برانگيخت. گرچه در ظاهر چنين به      
اند و به يكديگـر       ها جدا ازهم    اين رويدادها و مسئله   

هايي   رويدادها و مسئله  ،  ها در واقع    ربطي ندارند، آن  
اند و در ارتباط با هم نيز بايد بـررسـي         هم    مرتبط با 

 شوند.
ماه، يعني نزديك به      فروردين  22روزنامه آرمان،    

دو ماه پيش از انتخابات رياست جمهـوري دورة          
يي كـرد و در         يازدهم، با حسن روحاني مصاحبه    

هـاي اخـيـر         سئوالي از او پرسيد: در طي سـال        
شعارهاي زيادي داده شده است كـه بـرخـي از            

ها عملياتي نشدند، حاال مردم چگونه بايد بـه            آن
هاي كانـديـداهـا[يِ ايـن دورة             شعارها و برنامه  

 رياست جمهوري] اعتماد كنند؟
هر كانديدايي شعار   ”...  روحاني در پاسخ گفت:      

اي دارد... به نظر مـن بـايـد ويـژگـي               و برنامه 

 نده با د 
د  ن سال ی   و پ

ن  ھ قالب   ا

و  ،هايِ راهبردي رژيم برنامه
 معضلِ روزمرة گذرانِ زندگيِ

 هاي محروم توده

طرحِ توزيعِ سبد كـاال، اقـدامـي          
مـنـظـورِ       هدفمند از سويِ دولت بـه     

اجرايِ فازِ دوم برنـامـة آزادسـازيِ         
اقتصادي است؛ اين طرحِ متضاد بـا        

هايِ محروم، بخـشـي از         منافعِ توده 
فقيه   مانورهايِ فريبكارانه رژيم واليت   

 در مقطع زمانيِ كنوني است.
وپنجمين سالگرد انقالب و       زمان با سي    هم

هـاي     دهه چهارم حيات رژيم، فعل و انفعـال       
داري را در صحنة سياسي كشور        جدي و دامنه  

رديِ     گيـريِ راه     شاهديم كه نشان از سمت     بـ
           رژيم دارد. پس از توافق ژنو، سياست [ [كنونيِ

سمت بـازسـازيِ        حاكميت با شيبِ تندتري به    
داريِ   تر با سرمايه    رابطه با غرب و پيوند عميق     

جهاني در حركت است. ديـدارهـاي مـهـم             
هاي ارشد جمهـوري اسـالمـي در دو              مقام

، از تـداومِ      “ مـونـيـخ   ” و   “  داووس” نشست  
سياستي كه با مهندسيِ انتخـابـات ريـاسـت           

فقيـه    برديِ رژيم واليت    جمهوري به كانونِ راه   
 كند.  است حكايت مي  بدل شده

سخنراني روحاني، مذاكرات پيدا و پنهان او       
با انحصارهاي بزرگ فراملـي، بـا رهـبـران            

خصـوص ديـدار و          و بـه    -كشورهاي غربي 
 -المـلـلـي     هاي نفتي بين    اش با شركت    مذاكره

برد رژيم در مقطع زمـانـيِ كـنـونـي را                 راه
دهـد.     درمعرض ديـد و داوري قـرار مـي            

بـهـمـن مـاه، گـزارش            4خبرگزاري ايسنا،   
اي از سخنان روحاني پس از بازگشـت          فشرده

از نشست داووس به تهران را انتشار داد. در            
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اش را مدنظر قرار دهـنـد.      هاي قبلي  شخصيتي آن فرد و سوابق و مديريت      
كنند و     همكارانش را مدنظر قرار دهند و ببينند چه كساني از او حمايت مي            

آيا آنها افراد قابل اعتمادي هستند؟ راهكارهاي زيادي وجود دارد كه مـردم        
 “شعارها را بررسي كنند تا بفهمند واقعي است يا خير.

آذرماه، در قسمتي از گزارشِ عملكرد صد روزة دولت، بـه             6سايت فردا،   
درآمد جامعه تـا       ما انشاهللا براي اقشار كم    ” نويسد:     نقل از حسن روحاني مي    

 “پايان سال دو بستة كااليي را به مردم تقديم خواهيم كرد.
ها به افرادي كه قـابـل          روحاني در پاسخ به اين سؤال كه، آيا اين بسته         
كارمـنـدان   ” گيرد؟ گفت:      شناسايي هستند يا كارمندان و كارگران تعلق مي       

ها خواهند شد، البته به آن يارانـه          درآمد مشمول اين بسته     دولت و اقشار كم   
زنيم و آن سر جاي خودش است؛ در كـنـار آن بـراي اقشـار                     دست نمي 

 “گيرد. درآمد در دو نوبت دو بستة كااليي مد نظر قرار مي كم
ماه، در گزارشي دربارة توزيع سبد كااليي،         بهمن  13امروز،    روزنامه تهران 

سبدكااليي دولت به مردم در شرايطي آماده تـوزيـع شـده كـه           ” نوشت:   
ها كارگر و بازنشسته از شمـولِ دريـافـت ايـن                صورت ناگهاني ميليون    به

اند. طبق شاخص جديدي كه اعالم شده اسـت هـر       سبدكااليي خارج شده  
هزار تومان دريافتي داشتـه     500فردي اعم از بازنشسته يا كارگر كه باالي         

 13باشد از ليست دريافت سبدكااليي حذف شده است. با چنين شاخصـي               
ميليون كارگر و بازنشسته سبدكااليي دريافت نخواهند كرد و اين در حالـي        

هزار تـومـان      600شدگان عمدتا افرادي با دريافتيِ كمتر از          است كه حذف  
 “هستند.

ماه،   بهمن  14روزنامة جمهوري اسالمي، كه به رفسنجاني نزديك است،         
طورِتلويحي اين اقـدام را از نـوعِ             به انتقاد از عملكرد دولت پرداخت و به       

عالقمندان “هاي پوپوليستيِ دولت احمدي نژاد قلمداد كرد، و نوشت:             اقدام
مندان نسبت به نظام و كشـور ايـن روزهـا آرزو                 دولت يازدهم و دغدغه   

هاي انتخاباتي كه     كنند آقاي روحاني به جاي جمله معروفش در مناظره          مي
ايـن تصـمـيـم       “...  من، پوپوليست نيستم  ” گفت    مي“  من سرهنگ نيستم  ” 

نادرست و عجوالنه كه مانند تمامي تصميماتي از اين دست با توجيهاتي از             
اي ديگر از     جنس كمك به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نيز پرده           

ناپختگي دولتمردان را در آشكار ساختن سازوكارهاي الزم براي آن وعـده            
بزرگ را باال زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضايت كوتاه مدت مـردم                

ها است حـتـي اگـر ايـن              ها و تاكيدات دولت     ترين عادت   يكي از معمول  
 “ها، عناوين تدبير و اميد را يدك بكشند. دولت
هاي گسترده در محروم كردنِ اكـثـريـت عـظـيـم                 گيريِ اعتراض   اوج

خصوص در    اي را به    زحمتكشان ميهن [از عطية سبد كااليي]، فضاي رسانه         
هـا،     هاي پرشماري واداشت. نكتة برجسته در اين واكنـش      ايران به واكنش  

گيري از اين نارضايتيِ عمومي در     هاي حكومتي در بهره     طلبيِ جناح   فرصت
هاي خـبـري و        هايشان بود. در رسانه      هاي نزديك يا وابسته به جناح       رسانه

هاي كارگـرسـتـيـزانـة مـداوم و              هايي كه اقدام    ها[جناح   تحليلي اين جناح  
شان چه در گذشته و چه در حال حاضر بر همگان آشكـار اسـت]                  گسترده

حال بايـد     ناگه حمايت از كارگران جايِ نماياني پيدا كرد. درعين           يكباره و به  
ها همين بس كه وزيـر كـار           يادآور شد كه، در شدت و دامنة اين اعتراض        

دولت روحاني وعده داد در نوبت دوم، سبد كاال به كارگران نيز تعلق گيرد.              
به علت ضعف مباني اولية     ” ماه، علي ربيعي گفت:        بهمن  14 گزارشِ ايلنا،     به

هاي مشمول مصوبة دولت براي دريـافـت           بانك اطالعات، شناسايي گروه   
سبد كاال سخت است. از سوي ديگر تأمين منابع مالي مورد نياز پـس از                  

روشنـي نشـان       ها به   همين گفته “  موافقت هيئت وزيران به زمان نياز دارد.       
دهند كه براي ارائة سبد كاال به كارگران اصوالً اعتباري منظور نشـده                مي

دانيم.   بود. پيش از وارد شدن به بحث اصلي، يادآوريِ يك نكته را الزم مي              
نظرِ ما آن چيزي كه پيرامونِ سبد كاال بحث و جدل برانگيخت، اين كـه          به

اند نبود و نـيـسـت. نـگـاه              كدام يك از قشرهاي جامعه نيازمند اين كمك       
هايي كه هنگام توزيعِ اين عطية بزرگان يعـنـي            تر به روند حادثه     موشكافانه

ها بازتاب يافت انگيزة اصلي اين بحث و جدل را            سبد كااليي در خبرگزاري   
هاي مستند از هجومِ گستردة مـردم بـه      ها و گزارش    كند. عكس    آشكار مي 

 -هاي فيزيكي هم همراه بوده است       گاه با درگيري    كه گه   -مركزهاي توزيع 
مـان را       كنندة گذران زنـدگـيِ روزمـرة مـردم مـيـهـن                 وضعيت نگران 

يي كه محصولِ     گسيخته  طورِملموس در منظرِ جامعه قرار داد. گرانيِ لجام          به
هـا    خصوص اجرايِ طرح ضد مردميِ حذف يارانه        هاي اقتصادي و به     تحريم

هـاي     بوده و هست، مردم را در تأمينِ حداقلِ نيازهاي روزانه با دشـواري             

ها   باري رودررو و ناتوان كرده است. در موقعيتي اين اتفاق            دردناك و مصيبت  
هـا نـفـر از           ميلـيـون    -هاي حكومتي   بنا به اعتراف خود مقام      -افتادند كه 

مان قرار شد مشمولِ اين طرح نشوند. هجومِ همين عـدة              زحمتكشان ميهن 
محدود كساني كه مشمول دريافت سبد كاال بودند، آن هـم در شـرايـط                  

اي نامناسب، سندي گويا از وضع نابسامان معشيت مردم بود. استناد به           جوي
آمارهاي تازه انتشاريافته نيز بر اين وضع نابسامان گواه است. خـبـرگـزاري               

ماه، گزارشِ مركز آمار از وضعيت درآمد در شهرها و روستاها             بهمن  12مهر،  
نفـره،   4هاي يك خانوار  را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، متوسط هزينه   

هزار تومان در شهرها و در روسـتـاهـا               300كمي بيش از يك ميليون  و      
و چهل هزار تومان برآورد شده است. اين آمـار بـه سـال                   800نزديك به   

شود. در اين گزارش ميزانِ درآمد مردم در شـهـرهـا و                   مربوط مي   1390
ها است. براي اينكه وضعيت گذران زنـدگـي مـردم               روستاها كمتر از هزينه   

تر شود الزم به يادآوري است كه، نرخ تورم بر اساس آمارهاي رسمي               روشن
درصد اسـت. روزنـامـه          40درصد بود و در حال حاضر      21/5،  90در سال   
هزينة مسـكـنِ كـارگـران          ماه، در مطلبي به موضوع كمك بهمن 8آرمان،  

هزار تومان افزايش يابد. قـرار         20هزار تومان به      10پرداخت كه قرار بود از      
ماه سال جاري محاسبه و پرداخت شـود، كـه        هزينه از مرداد    بود اين كمك  

به فاصله چـنـدي از     ” دولت آن را به سال آينده موكول كرد. آرمان نوشت:          
اعالم خبر افزايش دو برابري حق مسكن كارگران و در حالي كه جـامـعـه                 
كارگري در انتظار پرداخت معوقات چندين ماهه حق مسـكـن خـود بـود،                 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، با ابالغ اجـراي مصـوبـه               

، جامعه كارگري   93هزار ريالي هزينه مسكن كارگران در سال          200افزايش  
را در بهت و ناباوري فرو برد و اين سوال به ذهن متبادر شد كه چرا كمـك                  
هزينه مسكن كارگران با وجود اندك بودن مبلغ آن به سال آينده مـوكـول               

 “ شد؟
به دنبال سفر روحاني به سويـس و شـركـت در نشـسـت اجـالس                      

گذارانِ خارجي بـراي       المللي در داووس و دعوت از سرمايه        هاي بين   نوليبرال
ماه، در همين زمينه به وضعـيـت          بهمن  7ورود به بازار ايران، دنياي اقتصاد،       

نقل از نجفي منش، عضو هيـئـت مـديـرة              خودروسازيِ ايران پرداخت و به    
تـريـن     بازار يك ميليون خودرويي ايران بزرگ     ” انجمن قطعه سازان، نوشت:      

خواهند در صنعت خودرو ما       هايي كه مي    انگيزه و جذابيت است براي خارجي     
شراكت كنند. به گفته وي [نجفي منش]، در اطراف ايران نيز بازاري حداقل                
يك ميليون خودرويي وجود دارد كه اين نيز جذابيت بزرگ ديگـري بـراي               

منش البته نيروي انساني را ديگـر مـزيـت             رود. نجفي    شمار مي   ها به   خارجي
مزد          كند:     خودروسازي ايران دانسته و تاكيد مي      ت در حال حاضر حداقل دس

كارگران ايراني از كارگران چيني هم كمتـر اسـت و ايـن                 
فـدا  .“  هاي خارجي باشـد     تواند موضوع جذابي براي شركت      مي

كردنِ كارگران و زحمتكشان به نفع حكومتي ضد كارگري و ضد مردمي و              
يي جديد نيست و نـبـوده اسـت.            به نفع اقليتي استثمارگر و غيرمولد، پديده      

اختصاص نيافتنِ سبد كاال به زحمتكشان امري تصادفي نيست. لغوِ افزايشِ            
هزينة مسكنِ كارگران تصادفي نبوده و نيست. افـزايـش نـيـافـتـنِ                   كمك

دستمزدها همسان با نرخِ تورم تصادفي نبوده است، نيست و نخواهـد بـود.               
هـا بـر اسـاس        ”افزايـش نـيـافـتـن       “ها و   ”اختصاص نيافتن “همة اين   

شـدن اسـت. مـداحـانِ             پياده  تعيين شده و درحالِ     هاي از پيش    ريزي  برنامه
نوليبراليسم در ايران تنها نيستند. همفكرانِ آنان در خارج از كشور نـيـز در                 

شده براي گمراه كردنِ افكارعمومي دست انـدر           نما  هاي نخ   اين راه با توجيه   

 ادامه مبارزه همزمان جنبش كارگري ...

 3ادامه  در صفحه 
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كارند. مهرداد عمادي، اقتصاددان و مشاورِ اقتصاديِ سابق اتـحـاديـة              
ماه، كـه بـه        بهمن  15بي بي سيِ فارسي،     “  2صفحة  ” اروپا، در برنامه    

اختصاص داشـت،    “  گذاريِ خارجي در ايران     اندازِ سرمايه   چشم” بررسيِ  
در پاسخ به اين سئوال كه، با قانون كاري كه االن وجود دارد چـقـدر                 

هاي خودروسازي اين جـذابـيـت وجـود دارد كـه                 واقعاً براي شركت  
بخواهند بروند يك كارخانه در ايران بزنند و هزاران نفر را اسـتـخـدام               

اي است. اما من ايـن    يك سوال خيلي پرهزينه ” كنند؟ گفت:    
هاي چين و كُره[جنوبي] نگاه       كنم. ما اگر به نمونه       كار را مي  

هاي غربي در[به] آنجا نرفتند تا زمانـي كـه               كنيم شركت 
قوانين كار بسيار دوستانه[بخوان: ضد كـارگـري] شـد.              

هاي كارگري، سنديكايـي      محدود كردن بسياري از فعاليت    
خصوص در چـيـن. در        هاي كارگري به      و تشكيل اتحاديه  

اين قوانين را نداشتيم. در هركجـا          8819كُره  ما تا سال      
گـذار     نگاه كنيم اگر روابط صنعتي پر تنش باشد سرمايه        

خواهند يك جايي بيايـنـد كـه           ها مي   آيد. اين    خارجي نمي 
گذاري كنند. بهرة      ها فراهم باشد، سرمايه     تمام زيرساخت 

ها سود است، براي سود مي آيند نه براي آب و هـوا.                 آن
تـر    اش اين است كه انتقال تكنولوژي سريع        براي ما بهره  

جاي اينكه خودمان بخواهيم تكنولوژي را         خواهد بود تا به   
اينكه قانـون كـار      “ از طريق مهندسيِ معكوس انجام بدهيم.      

فعلي تا چه اندازه به نفع كارگران است موضوع اين بحث ما نيست، اما              
هـاي     رسد آقاي عمادي فراموش كرده است كـه شـركـت             نظر مي   به

هاي سال با همين قانونِ كار فعلي در ايـران            خودروسازيِ خارجي سال  
دلـيـلِ      خاطر قانون كار، بلكه بـه       ها نه به    كردند و خروجِ آن     فعاليت مي 

هاي اقتصادي بوده است. گذشته از اين، صنايع خودروسازي در             تحريم
يي تقريباً پنجاه ساله دارد. اينكه بعد از پنجاه سال ما هنوز        ايران پيشينه 

هاي زيادي را پيـش       به تكنولوژيِ خودروسازانِ غربي نيازمنديم پرسش     
كشد كه باز هم موضوع اين بحث ما نيست، اما مسلماً در ارتباط بـا           مي

يي كه آقـاي عـمـادي بـر              تواند باشد. با احاطه      قانونِ كار فعلي نمي   
رسد كه به اين نكتـه واقـف           نظر مي   هاي اقتصادي دارد بعيد به      مسئله

گري اسـت،      نباشد، اما درهرصورت، وظيفة مدافعانِ نوليبراليسم توجيه      
هاي مدنظر بـتـوانـنـد از سـوي               اي كه در پناه آن برنامه       گري  توجيه

آسانيِ بيشتر بپـيـمـايـنـد.       افكارعمومي پذيرفته شوند و مسيرشان را به     
هايي از اين دست در كنارِ عملكردهايي كه ضد كارگران و                گري  توجيه

چه در رابطه با سبد كاال و چه در           -مان است   قشرهاي زحمتكش ميهن  
 -اند  اندازة كافي هم ضد كارگري      رابطه با قوانينِ كارگريِ موجود كه به      

تـوانـنـد       مان نـمـي      ها در جنبش كارگري ميهن      بدون ارتباط با تحول   
شده برضد چپ در      ريزي  هاي هماهنگ و برنامه     موشكافي شوند. تعرض   

هـا در جـنـبـش            داخل و خارج از كشور نيز در راستايِ همين تحول         
 كارگري بايد ارزيابي شود. 

هاي   در هراس از رشد و نفوذ انديشه        -مدافعانِ نوليبراليسمِ اقتصادي  
سوسياليستي و حمايت ديرينة گرايشِ فكريِ چپ از زحمتـكـشـان و              

درصدد و تـالـشـنـد كـه            -هاي كارگري   گيريِ اعتراض   همچنين اوج 
رو   داري جهاني با چالشي جدي روبه       سازشِ رژيم واليت فقيه با سرمايه     

لـو،             رمـزاگرس، سيمانِ آبيك، معدنِ چاد نشود. اعتراض كارگران فوالد
اَكريل اصـفـهـان، آشـكـار شـدنِ              شركت كاديران، ايران تاير، و پلي     

شدت بحرانيِ طبقة كارگر ايران اسـت.          يي كوچك از وضعيت به      گوشه
هاسـت.    ها در ارتباط با اين اعتراض       برانگيز، ميزانِ دستگيري    نكتة توجه 
اَكريـل    نفر از كارگران چادرملو و دستگيريِ كارگران پلي         28دستگيريِ  

دهند كه جنبش كارگري وارد فاز جـديـدي شـده               اصفهان نشان مي  
تـوان     است. اين فاز را كه حالت تهاجمي براي دفاع از دستاوردها مـي             

اي است كه مسلماً خوابِ خـوش را از سـرِ                ناميد، روند اميدوار كننده   
گر و مدافعانِ نوليبراليسم خواهد پراند. اينكه اين فـازِ              حاكمانِ سركوب 

هايي كه گريبانگيرِ كارگران      تهاجمي ادامه يابد يا نه، با توجه به معضل        
بينيِ رونـدهـاي       هايي مواجه خواهد بود. بنابراين، پيش        است، با چالش  

طورِقطعي ميسر نيست، اما رويدادهاي كارگري اخير بار ديـگـر              آتي به 
اين واقعيت را به اثبات رسانيد كه پتانسيلِ جنبشِ كارگري بسيار بيش            

هاي اجتماعي است. تأكيد و ايستـادگـيِ شـجـاعـانـة                 از ديگر جنبش  

عقب نشـيـنـي        كارگران بر سرِ آزاديِ همرزمان كارگرشان رژيم را در نهايت به           ادامه مبارزه همزمان جنبش كارگري ...
اي،    وادار كرد. اين عقب نشيني در حالي صورت گرفت كـه مـحـسـنـي اژه                    

لـو و                  رمـسخنگوي قوة قضائيه، در رابطه با دستگيري فعاالن كارگري در چـاد
هـاي     اَكريل اصفهان با رد تغيير رويكرد قوه قضاييه در رويارويي با اعتراض             پلي

اي نسبت به اعتراضات كارگران صورت نگرفته         هيچ تغيير رويه  ” كارگري، گفت:    
است اما اگر افرادي به اسم اعتراضات صنفي اقدامي بر خالف نظم عمومـي و                

اينكه كارگرانِ معـتـرض چـه        “  شود.   امنيت ملي انجام بدهند با آنها برخورد مي       
اند را بايد در سخنانِ       انجام داده “  امنيت ملي ” و  “  خالف نظم عمومي  ” اقدامي بر   

به           نقشِ مخربِ رسانه  بدون شرحِ مهرداد عمادي جستجو كرد.         ته  هاي وابس
امپرياليسم و مشوقِ نوليبراليسم همچون بي بي سـي، صـداي             

طورِعـمـده، بـجـز         كه بلندگوهايشان را به     -آمريكا، و راديو فردا   
 -گذارنـد   استثناهايي، در اختيار مدافعان نوليبراليسم اقتصادي مي      

انـد و       وجـود آورده     وضعيت دشواري را براي جنبشِ كارگري به      
   جويي باشد. جنبش چپ بايد در اين زمينه به فكر چاره

هايي كـه در       اي، با استفاده از امكان      هايي حرفه  “   ژورناليست” ها    در اين رسانه  
شده، در مسـيـر    ريزي اي برنامه شود، همراه با چپ ستيزي   اختيار آنان گذاشته مي   

هاي گسترده در رابطه بـا تـبـلـيـغـات                كوشند. موج اعتراض     تبليغِ اين امر مي   
ها را اندكي به      آن“  انديشه پويا ” اي از قماش      هايِ ضد چپ و ضد كارگري       نشريه
چپ، در           مسعود بهنود، ژورناليست حرفه     نشيني  واداشته است.      عقب  ضد ايِ 
هـاي     تناوب و به هنگام بررسي هفتگي مـجلـه          هاي اخير، به    هفته

خواست كـه      ايران، با تاكيد بسيار از بينندگان و شنوندگانش مي        
را بخوانند چرا كه معتقـد      “  انديشه پويا ” ستيزانة    حتمًا مطالب چپ  
ض     اند.     كننده“  آگاه” است مطالب آن     را ــ ــت ع ه  ا ش ب ــاي    در واكن ه

بي بـي سـي،       “  ديدبانِ” فزاينده به مطالب اين نشريه، مسعود بهنود، در برنامة          
يافتة اين نشريه برضد جنـبـش چـپ       هاي سازمان ماه، به بررسي حمله بهمن11

راه انـداخـت،       مقالة هفتة پيش رضا خجسته خيلي جنجال به       ” پرداخت، و گفت:     
سروصداي خيلي[ها] از جمله خود بنده[!] هم درآمد. افراد معتقد بـودنـد [كـه]                       

رسد، يا دستكم نظرِ من اين بود، كه      نظر مي   سردبير انديشه پويا تند رفته، ولي به      
تنديِ او طبيعي بود. اين مي توانست كه صحبت جمع كثيري از نسـل جـديـد                   

بـراي كسـانـي كـه          ”جهل“ايران باشد. شايد بعضي از كلمات راديكال مانند  
هرحال در راه عـقـيـده          هاي فدايي كه به     اند، براي چريك    هرحال كشته شده    به

تواند يك مقداري تند باشـد. ... آن قـدر ايـن                   خودشان كشته شدند االن مي    
و بـه     به همين دليل كارِ موفقي هم بوده استها دامنه گستر بوده است و   حرف

همين دليل بازخوردهايش آمده صفحه اول انديشه پويا را گرفته است. كسـانـي               
اند و خود رضا خجسته هم        اند، صحبت كرده    در همين باره نامه نوشته، حرف زده      

نظرِ من همه     يك بارِ ديگر موضوع را مطرح كرده است و توضيح داده است و به             
 “  ها خيلي خوب است. اين

آورد    ميان مي   مسعود بهنود از يك طرف از راه انداختنِ جار وجنجال سخن به           
و معتقد است كه حتي سر و صداي همه از جمله خود او هم درآمده، و از طـرف                 

توانست صحبت جمع كثيري از نسل جديد ايران          اين مي ” ديگر ادعا مي كند كه      
كـنـد    انديشه پويا صحبت مي“ كارِ موفقِ”و سپس چنان با حرارات از اين “ باشد

ها و مطبوعات منتشر      هايِ او دربارة مجله     كند كه بررسي    كه شنونده احساس مي   
شـود و       شده در كشوري است كه موازين دمكراتيك در آن كامال رعايت مـي             

هـاي     ها و اهـانـت       گويي به تحريف    طورِعام و حق و آزادِي پاسخ       آزاديِ بيان به  
اصغرغروي بـه     اند. همين چندي پيش علي       طورِ خاص نهادينه شده     مطبوعاتي به 

ها يا صاحبانِ نفوذ      مذاقِ مقام   اش در روزنامه بهار كه به       جرم ابراز نظري در مقاله    
 خوش نيامد، بازداشت شد و روزنامه بهار هم به محاقِ توقيف افتاد. 

داري جـهـانـي         سازشِ رژيم واليت فقيه و ادغام هرچه بيشتر در سـرمـايـه            
يي در حال تكوين است كه فرآيند آن هيچ دستاوردي براي زحمتكـشـان           پروسه

 به ارمغان نخواهد آورد. 
مداحانِ نوليبراليسم و پشتيبانانِ اين روند، آگـاهـنـد كـه جـنـبـش چـپ                      

رو خواهد ساخت. رشـد چـپ         هايشان را در اين مسير با چالش جدي روبه          برنامه
اعتبار جلوه دادنِ مبارزات نـيـروهـاي          ستيزي، حمله كردن به مبارزان چپ و بي       

هاي نوليبراليستي و هـجـوم          چپ در گذشته، توهم پراكني براي اجرايِ برنامه       
تر به كارگران و زحمتكشان اعتصابي و معترض، همه با يكديگـر              هرچه گسترده 

 طلبد.  در ارتباطند و هوشياريِ جنبش كارگري و كمونيستي ميهن را مي
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 پيرامونِ سفرِ روحاني به استانِ خوزستان:
 از حاشيه به متن

گرچه از زمان سفر روحاني به خوزستان كه مـدتـي            
ايـم، امـا نـگـاهـي             شد فاصله گـرفـتـه         پيش انجام 
رسد. نخستين سفـرِ       نظر مي   آن الزم به      تر به   موشكافانه

هـاي مـخـتـلـفـي را              استانيِ حسن روحاني واكنش   
شـد بـه      مي    داشته  برانگيخت و مسايلي كه درسايه نگه     

 ها كشاند. صدر خبرها و گزارش
شده در     جمهوريِ برآمده از انتخاباتي مهندسي      رييس

اوضاع و احوالي به استان خوزستان سفر كرد كه بر اثـر    
فقيه در طول سه دهه در ايـن   هاي رژيم واليت  سياست

معنايِ واقعيِ كلمه زرخيز، اين استان        استانِ كليدي و به   
روسـت و اكـثـر          هايي جدي روبه    ها و چالش    با معضل 

ساكنان آن، كه كارگران و دهـقـانـان و قشـرهـاي                
 -هـاي اقـتـصـادي         اند،  از اجراي سياسـت       حال  ميانه

هـايـي     اند و آسيب    اجتماعي و فرهنگي رژيم زيان ديده     
 است.  جدي بر زندگي و همچنين آيندة آنان وارد آمده

صنعتي و     -هاي توليدي   ها، مؤسسه   وضعيت كارخانه 
انـد     ها شـاغـل     زندگي و كار هزاران كارگري كه درآن   

تـوان آن را         چنان ناگوار و نابسامان است كـه مـي          
رويه   هاي بي   ها، سدسازي   آميز ناميد. عالوه بر اين       فاجعه

هاي آن، نابوديِ منابع آبي بـراي         بر رود كارون و شاخه    
كشت و كار كشاورزان را موجب شده است. وضـعـيـت       

 -محيط زيست[و مصائب ريزگردها] و  رودخانة كارون         
كـنـنـده       نگران  -راني كشور   يعني تنها رود قابل كشتي    

ها نام برديم،     است. عالوه بر مسايلي كه به اشاره از آن         
هـايـي      هاي قومي استان خوزستان را با چـالـش          تنش

است. سياست خائنـانـه رژيـم           رو ساخته     خطرناك روبه 
فقيه در زمينه مسئلة ملي و هـويـت مـلـي و                  واليت

ها در اين اسـتـان         تاريخيِ ايران، بيش از ديگر منطقه     
 شدني است.    مشاهده

در خالل جنگ خانمانسوز هشـت سـالـه، اسـتـان              
هايي اساسي متحمل شد كه هـنـوز           خوزستان خسارت 
از    -هـا    هاي مهمي از اين خسـارت     هم جبران بخش  

صـورت     -جمله بازسازيِ بندر خـرمشـهـر و آبـادان           
است. پس از پيروزي انـقـالب و درخـالل                نپذيرفته  

 -هاي نخست آن و همزمان با آغاز جنگ، رژيـم            سال
همراه   -هاي كشور   همچنان كه در ديگر شهرها و خطه      

با سركوب همه نيروهاي دگرانديش در ادارات دولتي و         
خصوصي خصوصاً صنعت نفت و آمـوزش و پـرورش        

هاي گسترده دست زد. نـكـتـه            خوزستان به پاكسازي  
هاي مترقـي،   ها چهره بسيار مهم اينكه، دراين پاكسازي    

هاي انقالبي، چپ و مـلـي از             اعضا و هواداران حزب   
 ادارات و صنايع حذف شدند. 

دوست با تعلقِ زباني و قـومـيِ          هزاران ايراني ميهن  
هاي   گري و سياست    دليلِ مخالفت با قشري     گوناگون، به 

هايشـان بـا       ضدانساني رژيم از زندگي ساقط و خانواده      
رو شدند. عاملِ جنگ نـيـز در       هاي جدي روبه   دشواري

ها در تخريب بـافـت اجـتـمـاعـيِ              كنارِ اين پاكسازي  
هـاي     خوزستان نقش بسيار داشت. همزمان با سياست       

هاي خاص فرهنگيِ رژيم و        گرانه و برنامه    سركوب
شخصِ خميني، نفيِ هويت مـلـي ايـرانـيـان و               

ها و هويـت      روياروييِ ستيزجويانه با فرهنگ، سنت    
مان همگام بـود. اسـاس           ملي در ميهن    -تاريخي

            برنامة رژيم كه برپاية نفي و انكارِ مليت و هـويـت
هاي ايران قـرار      دارِ خلق   ملي و پيوند تاريخي ريشه    

اُمـت واحـدة     ” ،   “ اُمت اسـالمـي    ” داشت، تئوريِ   
كرد. احمد جـنـتـي در آن              را تبليغ مي  “  اسالمي

يـي       ها بارها از استان خوزستان درحكمِ نمونه        سال
موردنظرِ خميـنـي و      “  اُمت اسالميِ ” براي الگوي   
است. اين سياست خائنانه اينك در            رژيم نام برده  

كنارِ تضعيف توليدملي، نابوديِ صـنـايـع و رواجِ            
و در پـيـونـد بـا             -اقتصاد داللي و گسترشِ فقر    

ِملي در شكـل بـرخـورد          كارگيريِ سياست ستم    به
ميهنان و برادران و خواهران عرب        تحقيرآميز با هم  

اي در اسـتـان         كننده  هاي بسيار نگران    چالش  -ما
هـاي     خوزستان پديد آورده است. در نتيجه، امكان       

بالفعل و بالقوه اين استان براي رشد و پيـشـرفـت            
اجتماعي را هم در محدودة اسـتـان و            -اقتصادي

 رو كرده است. هم در گسترة كشور با دشواري روبه
پايه رژيم، آنچه استان خوزستـان را          هاي سفر روحاني به خوزستان و تبليغات بي         فارغ از حاشيه  

هاي ضدملي در    داده است، در درجه نخست درپيش گرفتنِ سياست در وضعيت ناگوارِ كنوني قرار   
هـاي ايـن        فقيه است. آيا دولت روحاني تواناييِ حل معضـل           ها از سوي رژيم واليت      همة عرصه 
هاي دولت و سرشت نظام، پاسخ منـفـي           مان را دارد؟ با بررسيِ سياست       طوركلي ميهن   استان و به  

 است!
 

 مبارزة كارگران با قراردادهايِ موقت
تـريـن     يكي از اصلي      از زمان اجرايِ برنامة تعديلِ اقتصادي تاكنون، رواجِ قراردادهاي موقت به          

 است. هاي نابوديِ امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان ميهن ما تبديل گرديده  عامل
شد كه كمالي، وزير كار دولت سازندگي [دولت رفسنجانـي] و       قراردادهاي موقت هنگامي اجرا  

جمهوري اسالمي، در راستايِ سياست جلب و جذب سرمايـة           “ خانة كارگر “از رهبران و مؤسساِن     
تغيـيـر    “ موقت“سازي، شكل و محتوايِ قراردادهاي كار را به           خارجي و گسترشِ برنامة خصوصي    

 -اين نوع قـراردادهـا        ها، به   هايي به آن    اصطالح با اصالحِ قوانين و افزودن تبصره        داد، و سپس به   
 جامة قانوني پوشانيد. -شد  حق از سوي طبقة كارگر ايران يوغ بردگي ناميده كه به

درصـد    80فقيه، بيش از      بنابر آمارهاي منتشر شده ازسوي مسئوالن و گردانندگان رژيم واليت         
اي و      هفتـه   2روزه،    3مان با قراردادهاي موقت از جمله قراردادهاي سپيدامضايِ           كارگران ميهن 

) در گـزارشـي،     92ماه  دي 22كارند. چندي پيش خبرگزاري ايسنا ( ماهه، مشغول به 1روزه و  20
موضوع قراردادهاي موقت و     ” نقل از رئيس اتحادية كارگران قراردادي و پيماني كشور نوشت:              به

شده و امنيت و آسايش را از         يك دغدغة الينحل براي كارگران تبديل           سفيد امضاي كار امروز به    
دهند كه بسـيـاري از         است... عمده كارگران قرارداد موقت را جوانان تشكيل مي               آنان سلب كرده  

ماهه و سه مـاهـه      سال سابقة كار هنوز با كارفرما قرارداد يك20و حتي  15آنها باداشتن بيش از    
هرچند كه هنوز هـم از سـطـح             -موازات رواجِ قراردادهاي موقت، مبارزه با آن نيز         به“  بندند.   مي

ويژه از سـويِ      از سوي زحمتكشان در واحدهاي مختلف، به        -دهيِ مطلوب برخوردار نيست     سازمان
شود. كارگران صنعت پتـروشـيـمـي در             شدت دنبال مي    كارگرانِ صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به      

شهرهاي مختلف كشور ازجمله بندر شاپور، بندر ماهشهر، تبريز، اراك، بـنـدرعـبـاس و ديـگـر                     
ماه، در گـزارشـي،       دي  23اند. ايلنا،      هدف لغوِ قراردادهاي موقت     يي جدي به    ها، درگيرِ مبارزه    منطقه

سيـنـا    كارگران پتروشيمي بوعلي” كرده و نوشت:    سينا اعتراف   به مبارزة كارگران پتروشيمي بوعلي    
[در بندرِ ماهشهر در استان خوزستان] طي سه ماه گذشته از امضاي قراردادي ناعادالنه [قـرارداد              

شـرايـط      سيـنـا بـه          كارگر پيماني پتروشيمي بوعلي     160بودند. بيش از       موقت] خودداري كرده     
ناعادالنة قراردادهاي پيشنهاديِ پيمانكار [شركت فراصنعت] معترض بودنـد و از امضـاي آن                    

كارگيريِ سياست تهديد از جانب اين شركت پيمانكاري، به امضاي            كردند، پس از به     خودداري مي 
را در   كه علت آن  -هاي سه ماهه كارگران با موفقيت همراه نبود         گرچه اعتراض “  دادند.   قرارداد تن 

يـي    ماهة عده   اما نَفسِ مقاومت سه     -نبود سنديكاي مستقل و رزمجوي كارگري بايد جستجو كرد        
كارگر بدون برخورداري از حمايتي جدي، ميزانِ نفرت و مخالفت كارگران با قراردادهاي موقت را               

دهد. همچنين درجريان سفر روحاني به استان خوزستان، كارگران پتروشيمـي              روشني نشان مي    به
هاي خود را كه ازجمله لغوِ قراردادهـاي          رازي [در بندر شاپور] با برپاييِ تجمعي اعتراضي، خواست          

نمايندة كارگران پتروشيمي رازي در چهارميـن       ” ماه، نوشت:      دي24موقت بود، مطرح كردند. ايلنا،       
ماه] بيرون از محل كـارخـانـه      دي 24آميزشان طي دو هفته اخير كه صبح امروز [     تجمع اعتراض 

گرفت، خواستار حضور روحاني در منطقة صنعتي بندرشاپور [بندر امـام] و آگـاهـي از                          صورت
بنابر گزارش ايلنا، بيش از هزار كارگر شاغل در اين مجتمع، در            “  شدند.     مشكالت كارگران پيماني  

تجمعِ اعتراضي حضور داشتند. عالوه براين، صدها كارگر در پتروشيمي تبريز، اراك و بندرعبـاس               
ويـژه     اجتماعي رژيـم و بـه       -هاي اقتصادي شان را با سياست  هاي مختلف مخالفت    نيز به شكل  

 اند.  قراردادهاي موقت ابراز كرده

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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مبارزه با قراردادهاي موقت درآينده گسترش بازهم بيشتري خواهـد          
دهيِ اين مبارزه و      يافت. نقشِ سنديكاهايِ مستقلِ كارگري در سازمان       

 ها در اين عرصه، اهميتي اساسي و حياتي دارد! حضورِ آن
 

 گرايي، رواجِ خرافه و انحطاط اجتماعي واپس
شـدن        با تسلط ارتجاع بر ميهن ما (پس از به شكست كشـانـده              

گـرايـان بـا         انقالب بهمن)، در طولِ بيش از سه دهه گذشته، واپس          
گـري،     ريزي شده در جهـت رواجِ قشـري           سياستي هدفمند و برنامه   

هاي گوناگـون دسـت زدنـد.             پرستي و خرافه در جامعه به اقدام        كهنه
هايي چون قوه قضاييه، آموزش و پـرورش و فـرهـنـگ در                    عرصه

گرايان قرارگرفت و به محل تاخت و تـاز           نخستين گام در چنگ واپس    
شد. اعزام روحانيون حكومتـي        هاي قرون وسطايي بدل       و اجراي طرح  

رفت و انحطاط جـدي        به مركزهاي فرهنگي، آموزشي و قضايي، پس      
اي را سبب شد كه امروزه پـيـامـدهـاي              فرهنگي اخالقي و اجتماعي   

هايي است كه رشد و       ناگوار آن پيش روي ماست. از دلِ چنين سياست         
نام مداحي را در جمهوري اسالمـي شـاهـديـم.              يي به     پيدايش پديده 

هاي اخير، مـحـصـول     دهندة آنان در دهه   هاي سازمان   مداحان و ارگان  
اند. پديده مداحـان       فقيه  اجتماعي رژيم واليت    -سياست معين فرهنگي  

حكومتي و نقش بسيار مخرب آنان دركنار روحانيون وابسته به رژيـم             
پرستي و تحـجـر بسـيـار           كشاندن جامعه و رواج كهنه        در به انحطاط  

هاي پرنفـوذ و     است. درحقيقت كانون  برانگيز   گسترده و همچنين تامل   
وسيلـة مـداحـان        پرستي و خرافه به     ثروتمند در حاكميت از رواج كهنه     

برند. جامـعـة       اندوزي بهره مي    خود درجامعه در راستاي ثروت      وابسته به 
پايه بهتر و بيشتر تن به تسليم، بندگـي           غرق در خرافه و موهومات بي     
فقيه و سـران   دهد. رژيم واليت  كشي مي و گردن به يوغ بردگي و بهره  

تـجـربـه       خوبي مطلعنـد و بـه         فقيه، ازاين واقعيت به     ويژه ولي   آن، به 
اند كه رواج خرافات مذهبي، رياكاري و تزوير، و همراه بـا آن                دريافته

هـاي     اندوزي و تصاحبِ ثروت     فرهنگي براي ثروت    -انحطاط اخالقي 
 آورد. مي  تري فراهم ملي زمينه و بستر مناسب

اي مـانـنـد         هاي مذهبـي    با اشاره و هدايت بيت رهبري و مؤسسه       
اي   مؤسسة خميني وابسته به مصباح يزدي و نقش روحانيون حكومتي         

مانند مكارم شيرازي، سبحاني تبريزي، نوري هـمـدانـي، سـالـيـانـه                
ميلياردها تومان از ثروت ملي صرف اموري مانند مداحي (مداحـي در              

هـاي مـذهـبـي و            خدمت حكومت و با انگيزة مالي)، تشكيلِ هيئت      
تواند مفيد بـاشـد.      شود. آوردنِ چند نمونه در اين زمينه مي     امثالهم مي 

ها و آزادسازيِ اقتصادي، كه افزايشِ قـيـمـت           درگرماگرم حذف يارانه  
است،     آب، برق، گاز و نيز حق انشعاب آب و گاز خانگي را موجب شده             

طـبـق مصـوبـه       ” ماه، در گزارشي نوشـت:      بهمن 1خبرگزاري ايسنا،   
هاي دولتـي را در قـالـب             كميسيون تلفيق دولت درآمدهاي شركت    

گرداند. يكي از موارد قانون بـودجـه           حساب خود برمي    گردش خزانه به  
شدن هزينه حق انشعاب آب و بـرق          در مورد رايگان      93در بودجه     92

شد... با اين مصوبه حق انشعاب           هاي علميه و اماكن ديني لحاظ         حوزه
 “است.  ها... رايگان برق، آب و گاز براي حوزه علميه... حسينيه

ماه، نوشت كـه، بـا اخـتـصـاص               دي  17درگزارش ديگري، ايلنا،    
طلبه (عـمـدتـاً        3500ها تومان به ستاد عمره و عتبات طالب،           ميليون

رياست مصباح يزدي) براي مـداحـي و             وابسته به مؤسسه خميني به    
مـاه،     دي   18شوند. همچنين ايـلـنـا،           تبليغ عازم عتبات و مشهد مي     

هزار روحاني و مداح به عـتـبـات. ...            15اعزام بيش از ” داد:     گزارش  
فقيـه... از        اعتقاد و التزام عملي به اسالم... جمهوري اسالمي و واليت        

تـر،     عبارت دقـيـق     به“  است.  شرايط عمومي [براي اعزام] اعالم شده     
هايي ساليانه ميلياردها تومان از بودجه و درآمد ملـي            براي چنين برنامه  

كشور به روحانيون حكومتي، مركزهاي مذهبي وابسته به رژيم و خانه           
ميليارد   1نژاد بالغ بر      يابد. در زمان دولت احمدي       مداحان اختصاص مي  

شد. پديدة مداحـي     تومان وام به خانه مداحان بدون كمترين بهره داده   
را لمپنيسم خاصِ جـمـهـوري           فقيه كه بايد آن     وابسته به رژيم واليت   

يي تصادفي و اتفاقي نيست. اين مداحان در سايه            اسالمي ناميد، پديده  
پـرسـتـي و        هاي آن ضمن آنكه مروجِ كهنه       فقيه و سياست    قدرت ولي 
هـاي     اندوزي بيشتر و پنهان در پـوشـش     سازِ ثروت  اند، زمينه   رياكاري
پرستي و رواج رياكاري و جـلـوگـيـري از               اند. مبارزه با خرافه      مذهبي

پـرسـت و       انحطاط اخالقي، بخشي از پيكار همه نيروهاي ملي، ميهن        

است! رژيم با اعمال سانسور و سـركـوب       خواه ميهن ما برضد استبداد حاكم       ترقي
هـاي     سود هـدف  پرستي را به   هاي رواج و نفوذ كهنه      هرگونه انديشه مترقي زمينه   

 آورد. خود فراهم مي
 

هاي آمريكايي و اروپايي به بازار ايران: شـتـاب       بازگشت شركت 
 سازي در اجرايِ برنامة خصوصي

هـا و مـذاكـرات           دنبال توافق ژنو و آغازِ تعليق و سپس لغوِ برخي تحريـم             به
هـاي     هاي پرشماري درخصوص بازگشـت شـركـت      روحاني در داووس، گزارش   

است كه در اين زمينه بايد به ورود          آمريكايي و اروپايي به بازار ايران منتشر شده         
هاي بزرگ و تجار بـه تـهـران            نفرة فرانسوي شامل مديران شركت      100هيات  
بـود:        ماه، در گزارشي، خاطرنشان سـاخـتـه      دي 30كرد. روزنامه اعتماد،         اشاره

هاي متعددي از      هاي گذشته اخبار و گزارش      هاي معتبر غربي... در هفته         روزنامه” 
هاي غربي براي ورود بـه بـازار ايـران               خوشحالي مديران و سهامداران شركت    

هاي بيشتري از    ، ايران پذيراي هيات2014اند. در دو هفته اول سال     منتشر كرده 
در ادامة اين گزارش تاكيد گـرديـده      “  است.     بوده  2013كل سال     اروپا نسبت به    

جمـهـور     آبان) محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس        -در ماه سپتامبر (مهر    ” است:   
روحاني و رييس سابق اتاق بازرگاني ايران نشستي را پشت درهـاي بسـتـه بـا                   

هاي بزرگ آمريكايي در نيويورك داشت. در مـاه مـارس                 مديران ارشد شركت  
ريـزي بـراي        گذاري ايراني درحال برنامه فروردين) يك شركت سرمايه  -(اسفند 

گذاري در ايران بود كه بليـت         هاي سرمايه   سميناري در نيويورك در زمينه فرصت     
هاي تجاري از ايرلند، ايتاليـا و          هزار دالر بود... هيات        15شركت در آن [سمينار]       

هاي آينده به ايران خواهند آمد. جك استراو وزيرخارجه اسبق             فرانسه نيز در هفته   
 “انگليس نيز... اخيراً سفري به تهران داشت.

ويـژه بـا        وگوهاي تنگاتنـگ بـه       ها و گفت    همزمان با انتشار اين نوع گزارش     
هاي آمريكايي و انگليسي، خبرگزاري دولتي ايـرنـا گـزارشِ سـازمـان                   شركت

سازي جـمـهـوري     سازي را منتشر كرد. بنابر آمارهاي سازمان خصوصي  خصوصي
هاي دولتي بـه بـخـش          ، رقم واگذاريِ سهام شركت    92اسالمي، تا پايان آذرماه     

گرديد. رييـس سـازمـان            ميليارد ريال اعالم    267هزار و     150خصوصي بالغ بر    
كرد كه، براساس تصميم دولت سال آيـنـده بـخـش                 سازي نيز اعالم    خصوصي

ها و موسسات دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهـنـد             بزرگي از سهام شركت   
هاي اقتصادي و فني جـمـهـوري           گذاري و كمك    شد. همچنين سازمان سرمايه    

گذاري خارجـي در     ميليون دالر طرح جديد سرمايه 37اسالمي يادآوري كرد كه،  
هاي نفت، گـاز،       هاي بزرگ و سودده در عرصه       است. شركت    كشور تصويب شده    

گذاران خارجي (عمدتاً      پتروشيمي، نساجي، پوالد، آلومينيم و موادغذايي به سرمايه       
 شود. انگليسي و آمريكايي) واگذار مي

هـاي     بود كه، ازجـملـه طـرح          ماه، در اين باره نوشته        دي15خبرگزاري مهر،   
هاي توليـد     هاي دولتي در طرح     گذاريِ خارجي و واگذاريِ شركت      مصوب، سرمايه 

مقاطع فوالدي و ميلگرد آجدار و ساده، نصب مخازن مواد شيمايي و نفتي و نيـز                
پروپيلين، طـرح      طرح توليد قطعات پالستيكي لوازم خانگي و توليد بطري از پلي          

هـاي     اي، طرح بازيافت فوالد و چدن و طرح توليـد انـواع رنـگ        كشت گلخانه 
تريـن    گذاري خارجي قرار دارند. اما مهم        ها در اولويت سرمايه     اند؛ اين طرح    صنعتي

گذاريِ خارجي، به صـنـعـت     سازي و جلب و جذب سرمايه    بخشِ برنامه خصوصي  
دبـيـر   ” كـرد:           ماه، اعالم   دي  29ملي نفت ايران مربوط است. خبرگزاري ايلنا،         

انديشي بازنگري در قراردادهاي نفتي خبر داد: مشاركت فعاالنه بخش             اجرايي هم 
خصوصي در بازنگريِ قراردادهاي نفتي. حضور بسيار فعاالنه بخش خصـوصـي              

نظيري از تعامل ميان      تواند تجربه متفاوت و كم      دركنار مديران با سابقه دولتي مي     
بخش دولتي و خصوصي در ترميم قراردادهاي نقتي را... ثبت نمايند. مشـاركـت                  

بينانه توفيق كميته بازنگري قـراردادهـاي نـفـتـي              بخش خصوصي نشانه خوش   
اي در بـرنـامـة           كـنـنـده      بازنگري در قراردادهايِ نفتي گام تـعـيـيـن         “  است. 

جهت نيست كه هـمـزمـان بـا            سازيِ صنعت ملي نفت ايران است. بي         خصوصي
حضورِ بخشِ خصوصي در كميتة بازنگريِ قراردادهاي نفتي، وزيرنـفـت دولـت              

ميليـارد دالر     50داشت كه، تأسيسات نفت جنوب در انتظار      حسن روحاني اعالم    
هـا،    شدنِ تحريم   اعتبار [براي] نوسازي است. او ابراز اميدواري كرد كه با برداشته             

گونه تسهيالت    هاي بزرگ نفتي دركشور باشيم و دولت همه         شاهد حضورِ شركت  
 ها قرار خواهد داد. دراختيارِ اين شركت
شـده     اجرا گذاشـتـه        سازي، كه اينك با شتاب در ميهن ما به          برنامة خصوصي 

المللي پول و بـانـك جـهـانـي بـه رژيـم                   است كه صندوق بين     است، طرحي   
اند. بنابر اين برنامه، صنايع بزرگ و كليدي بـه بـخـشِ          فقيه ديكته كرده   واليت

شود. اين سياست با منافع ملي و حـقـوق               خصوصيِ داخلي و خارجي واگذار مي     
را بايد افشا كرد و برضد آن          ها زحمتكش ايراني در مغايرت قرار دارد و آن          ميليون

 بايد دست به مبارزه زد!
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 “يك پادشاه خائن و خونخوار، جنبشي است ضد امپرياليستي...
تأكيد بر محتوي، ويژگي ها و ريشه هاي عيني و ذهني انقالب بهـمـن            

، از ديدگاه علمي آنگونه كه حزب ما ارائه داده است، به ويژه در سي و     57
و در پيكارِ كـنـونـيِ       پنج سالگي اين رخ داد عظيم مهم و با اهميت است،            

هـاي     تواند دربـردارنـدة درس       مردم ما بر ضد رژيم ديكتاتوريِ حاكم مي       
هستند حزب ها و نيروهايي كه رويدادهاي تاريخ از آن جمله            مهمي باشد.  

انقالب بهمن را نه در چارچوب و ظرف تاريخي آن، بلكه با مـعـيـارهـاي                 
ذهني امروزين شان سنجيده و به ارزيابي آنها مي نشينند و نتيجه هـايـي               
به كلي نادرست از آنها به دست مي دهند. در همان دوران نضج گـيـري                  
انقالب نيز كم نبودند نيروهايي كه بر اساس برداشت هاي نـادرسـت از                

قيـام  ” شرايط عيني و ذهني جامعه ما انقالب شكوهمند بهمن را تنها يك             
ارزيابي مي كردند و ماهيت تاريخي اين جنبش عظيم مردمي را            “  مردمي

زير عالمت سئوال مي بردند.  روند رشد جنبش انقالبي و سپس پيـروزي               
داراي پيچيدگي ها و ويژگي هايي بود كـه   1357بهمن ماه  21انقالب در  

مهر و نشان اش را بر مسير انقالب و سرانجام شكست انقـالب بـرجـاي            
 گذاشت.  

 
 حزب توده ايران و انقالب

برنامه نوين حزب، مصوب ششمين كنگره حزب، درباره ارزيابي مـا از              
انقالب بهمن نظر روشني را ارائه مي دهد. در اين برنامه از جـملـه مـي                

 خوانيم:
حزب توده ايران بر اين عقيده است كه، ... انقالب با درهم كوبـيـدن                  ”  

رژيم شاهنشاهي، مرحله سياسي خود را با موفقيت پشت سر گذاشت و بـه         
اجـتـمـاعـي در راه           -مرحله اجتماعي، يعني اصالحات بنيادين اقتصادي     

محدود كردن سرمايه داري گام نهاد. پيروزي انقالب در مرحله سيـاسـي،              
شك، مديون اتحاد نيرومند همه نيروهاي سياسي و توافق همگاني بـر              بي

سر شعار سرنگوني رژيم استبدادي بود. بديهي است كه نيروهاي شـركـت         
هاي خود، در اين جـنـبـش          ها و برنامه    كننده در انقالب، هركدام با ديدگاه     

عظيم شركت كردند، و خصوصاً در اين مورد كه پس از سرنگوني چه بايد              
كرد، داراي نظرهاي بسيار متفاوت و گوناگوني بودند. با پيروزي انقالب، و             
با وجود جو انقالبي حاكم بر جامعه، حاكميت برآمده از انقالب، بـه يـك                 

 هاي پر اهميت  دست زد، كه خالصه آن به شرح زير است: رشته اقدام
 اخراج مستشاران، و بر چيدن پايگاه هاي نظامي آمريكا در ايران؛

داران    درصد از صنايع بزرگ كشور، متعلق به سـرمـايـه            70ملي كردن   
 انحصارهاي خارجي؛بزرگ داخلي و 

هاي بيمه، كه بـا سـرمـايـه             هاي خصوصي و شركت     ملي كردن بانك  
 داخلي و خارجي ايجاد شده بودند؛

 ؛“د”و “ ج”تصويب قانون اصالحات ارضي، مشهور به بند 
 افزايش حداقل دستمزدها؛

 برقرار كردن نظارت دولت بر بازرگاني خارجي؛
 هاي امپرياليستي؛ الغاي قراردادهاي اسارت بار اقتصادي با دولت

و پيوستن به جمع كشورهاي غيـر         “سنتو” خروج ايران از پيمان نظامي      
 متعهد؛

 نفت.“ كنسرسيوم”لغو قرار داد اسارت بار 
واقعيت اين است كه، نيروهاي چپ ايران، با وجود توان كمي نسـبـتـاً                

محدودخود در آستانه انقالب، از نفوذ معنوي  چشمگيري در درون جامعـه             
هاي زيـادي از بـرنـامـه            هاي باال، بخش    برخوردار بودند. اجراي خواست    

حداقل نيروهاي چپ ايران، و به ويژه حزب توده ايران، بود، كه به سـبـب        
ها، تـحـقـق پـيـدا           توان عظيم اجتماعي حاضر در صحنه، و خواست توده        

برنامة نـويـن   ، در:  » سيمايِ ايران در هزارة سوم ميالدي« (فصلِ “ كرد.... 
 ). 13 – 12،  صص مصوبِ ششمين كنگرة حزب -حزب تودة ايران

نيروهاي چپ ايران، و به خصوص حزب توده ايران، با تكيه بـر ايـن            «
هاي نـظـري خـود از           اي عظيم انقالب، و برداشت      دستاوردها، توان توده  

شرايط مشخص اجتماعي، سياسي، و اقتصادي كشور، به ايـن نـتـيـجـه                
اقـتـصـادي، و         -رسيدند كه، در صورت ژرفش روند اصالحات اجتماعي       

هاي نخست انقالب، روند انقالبي در كشـور           تثبيت دست آوردهاي مرحله   
ماندگي روبنايي يعني نـبـود        توان ادامه داد، و سرانجام بر عامل عقب         را مي 

اي از نيروهاي سياسي كشور با برنامه معين          ائتالف بزرگ مردمي و مترقي    
 (همانجا)  »توان چيره شد. و مشخصي در مسير بازسازي كشور، مي

حزب ما در دوران دشوار سنگين تر شدن سايه حاكميت مطلقه ارتجـاع بـر       
، با انتشار جزوه يـي بـا عـنـوان:         1361حيات ميهن ما، يعني در شهريور ماه        

“ اقتصادي جمهوري اسالمي ايـران     -سرنوشت انقالب در گرو نظام اجتماعي     ” 
پس از برانداختن انقالبي رژيم سياسي مبتنـي        ” در باره انقالب از جمله نوشت:        

نظامي امپريالـيـسـم ...         -بر استبداد سلطنتي و قطع پيوند هاي سلطه سياسي        
روند انقالب حل مسايل بنيادي ديگري در زمينه هاي زير را در دسـتـور[كـار]       

سياسي از راه دگـرگـونـي در اداره           -. تحول اجتماعي   1انقالب قرار مي دهد:      
كشور و دستگاه ها و نهادهاي دولتي بر پايه اصول دموكراتيك و ايجاد امكان              

 همه جانبه براي فعاليت هاي سازمان هاي انقالبي و مدافع انقالب؛
اقتصادي از راه دگرگوني بنيادي در زير بناي اقتصـادي          -. تحول اجتماعي   2

 “به منظور تأمين عدالت اجتماعي....
انقالب بهمن در پي سرنگوني رژيم سلطنتي همان طور كه از نقل قول باال              
مي توان استنباط كرد نتوانست تحول هاي بنيادين اجتماعـي، سـيـاسـي و                 
اقتصادي ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شدن كـامـل نـيـروهـاي                    
ارتجاعي نتوانست به هدف هايش دست يابد و در نتيجه با شكست رو بـه رو                 

حزب ما از همان آغاز جنبش انقالبي مردم ايران به زمينه هاي عـيـنـي                 شد.   
اهميت پيدا كردن نقش مذهب در جنبش انقالبي توجه كرد و به ارزيابـي آن                

 -57مرداد تا انقالب بهمن    28از كودتاي ننگين -سال  25در طول   پرداخت.   
روحانيون تنها گروهي بودند كه به مراتب بيش از ديگر گروه ها و سـازمـان                  
هاي سياسي امكان داشتند از طريق مساجد، تكايا، جلسه هاي مـذهـبـي بـه               
ترويج و تبليغ افكار و نظرات خود بپردازند و اين درحالي بود كـه نـيـروهـاي                   
انقالبي و چپ مانند حزب ما، فداييان خلق و مـجـاهـديـن خـلـق در زيـر                       

قرار داشتند و امكـان تـمـاس         “  ساواك” شديدترين عمليات پيگرد و سركوب      
                  مستقيم و بي واسطه آنها با مردم وجود نداشت و همين امر موجبِ تـقـويـت
نقشِ خميني و نيروهاي هوادارش گرديد و در تسلط او و اطـرافـيـانـش در              

هـاي     رهبريِ انقالب بسيار مؤثر افتاد. با پيروزيِ انقالب بهمن، همة جـنـاح              
                  سياسي بـه طـيـف هيئت حاكمة رژيم شاه از حاكميت بركنار شدند و قدرت

داريِ تجاري، و      هايِ بينابينيِ سرمايه    بورژوازي، اليه   وسيعي از نمايندگانِ خُرده   
 بورژوازيِ ليبرال منتقل شد. 

واقعيت اين است كه نيروهاي مذهبي به دليل مجموعه اي از عـوامـل از                 
همان نخستين روزهاي انقالب به شدت نگران تأثير عميق انديشه هاي چپ،            
مجاهدين خلق به عنوان رقباي مستقيم خود، و تأثير سياست ها و برنامه هاي              

 حزب توده ايران بر حيات كشور بودند. 
اعتراف هاي اخير علي مطهري درباره چگونگي انتخاب مهندس بازرگان به           

در آن دوره       ... ” نخست وزيري جالب و گوياست. مطهري از جمله مي گويد:             
آل آينده چه حكومتي باشد مطرح نبود. چون اصـال             اين بحث كه حكومت ايده    

كرد انقالب به اين سرعت پيروز شود. كـمـتـر               كسي حتي خود امام فكر نمي     
كسي به فكر حكومت آينده بود. شايد بيش از همه شهيد مطهـري بـه ايـن              

گفت ما صرفا به دنبال سرنگوني شاه نيستيم، مـهـم             موضوع حساس بود و مي    
اين است كه حكومتي كه بعد قرار است بر سر كار بيايد چه حكومتـي اسـت.                  
شهيد مطهري خيلي نگران نفوذ مجاهدين خلق بود. چون آنها تـا حـدودي                 
پايگاه اجتماعي هم داشتند. از اين نظر البته با مهندس بازرگان هم نظر بودند،               

هاي كمونيستي و مجـاهـديـن     چون هردو ضد ماركسيسم بودند و هر دو گروه     
بيني شهيد    دانستند. اصال يكي از علل خوش        خلق را براي اين نهضت خطر مي      

مطهري به آقاي بازرگان ضديت مهندس بازرگان با كمونيـسـم بـود. چـون                 
دانسـتـنـد و         ها را خطري نمـي      اي در بين انقالبيون بودند كه كمونيست        عده
گفتند ما دشمن مشتركي به نام رژيم شاه داريم كه بايد در مبارزه با شاه بـا         مي

ها همراهي كنيم و بعد از پيـروزي بـر شـاه فـكـري بـه حـال                     كمونيست
گفت اينطور نيسـت، مـا دو تـا              كنيم. اما شهيد مطهري مي       ها مي   كمونيست

ها رقيب ما نيستند بلكه       ها. كمونيست    دشمن داريم يكي شاه و يكي كمونيست      
ها دشمن ما نيستند بلكـه        گفتند كمونيست   دشمن ما هستند. آن گروه ديگر مي       

 )1392بهمن  5(به نقل از خبرگزاري ايسنا، شنبه “ ...رقيب ما هستند
البته مطهري و بازرگان تنها كساني نبودند كه نگران نفوذ انديشه هاي چپ             

اي نيـز     اين سخن علي خامنه   و تأثير سياست حزب بر رويدادهاي كشور بودند،         
در يك برهه از زمان و در همان اوايـل انـقـالب               ” گوياي اين نگراني است:      

چيز در تيول حزب توده بود... چنين حالتي را من و هر كسـي در اوايـل                        همه
خصوص حزب تـوده بـر        ها و جريان چپ، به اي كرد كه توده   انقالب حس مي  

 “خواستند منحرف كنند... چيز مسلط بودند و اصالً حركت انقالب را مي همه
حزب ما براساسِ رهنمودهاي پلنومِ شانزدهم كميتة مركزي، و بـر پـايـه                 

لنينستي تحققِ كامـل بـرنـامـة       -ارزيابي علمي و منطبق با درك ماركسيستي 
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شـده در       حزب در مرحلة انقالب ملي و دمكراتيك را درگروِ تحققِ شرط عمدة طرح            
برنامه، يعني: برپاييِ جبهة متحد خلق با شركت همة نيروهاي ملي، مترقي، و انقالبي               

دانست. به     عبارتي، روحانيت فعال در انقالب، مي       و نيز نيروهاي هوادارِ خميني، و يا به       
هايي معين، از جمله مواضع انحصارطلبانه و قشريِ هوادارانِ خميني و تفرقـه و                 دليل

   خواه، جبهة متحد خلق برپا نگرديـد.         چنددستگي بينِ نيروهاي انقالبي، ملي، و آزادي      
تصويب اصل واليت فقيه در قانون اساسي و اجراي آن در عمل فاجعه كنوني را در                  
ميهن ما پديد آورده است و اينك پس از گذشت سي و پنج سال و با خيانت مستـمـر           
سردمداران رژيم به آرمان هاي عدالت جويانه، ملي، و دمكراتيك انقـالب بـهـمـن،                 
استبداد و ارتجاع بر كشور تسلط يافته اند و ديگر بار اقليتي كوچك از كالن سرمايـه                 

كه دردستگاه اداري    -داران، سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك نوين          
به غارت ثروت ملي و پـايـمـال كـردن            -و نظامي فاسد رژيم رشد و نمو يافته است          

حقوق بديهي توده هاي مردم مشغولند. انقالب ايران درمرحله سياسي متوقف مـانـد،               
سپس به بيراهه كشانده شده، و پس از آن ديگر نتوانست به مرحله عالي تر فرارويـد!                 
براساس چنين ديدگاهي است كه در برنامه نوين حزب، انقالب بهمن يك انـقـالب                
شكست خورده ارزيابي مي شود و تأكيد مي گردد كه، ميهن ما تحولي بنيادين، كـه                 
عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را دربرمي گيرد، نيازمند است. ما چنين تحولـي را                 
در چارچوب انقالب اجتماعي امكان پذير مي دانيم. پرواضح است كـه در ايـن راه                    
درس ها و تجربه هاي پرارزش انقالب شكوهمند بهمن جايگاه ويژه اي دارد. برايـن                
اساس، مبارزه در راه تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري به منظور دستيابي به عدالـت       
اجتماعي، صلح، و آزادي و طرد رژيم واليت فقيه به مثابه سد اساسي راه پيشرفت و                 
تكامل جامعه با استفاده از همه امكانات و مراحل، مطابق با واقعيت سياسي كشور از                

 اولويت هاي مبارزاتي حزب ما به شمار مي آيد. 
ايران سي و پنج سال پس از پيروزي انقالب بهمن، كشوري است كه در بـحـران                 
عميق اقتصادي، اجتماعي و سياسي دست و پا مي زند. فشـارهـاي كـمـر شـكـن                      
اقتصادي، كه ده ها ميليون خانواده زحمتكش را به زير خط فقر و محروميت شـديـد       
رانده است، در كنار ادامه سياست هاي مخربي كه زمينه ساز اين بحران همه جانـبـه                 
بوده اند، وضعيت دشواري را براي گذران زندگي هم ميهنان ما پـديـد آورده اسـت.           
صف هاي طوالني براي دريافت سبد كااليي در هفته هاي اخير و انتشار آمـارهـاي                 

تـدبـيـر و      ” تكان دهنده از بيكاري مزمن، و تورم لجام گسيخته در حالي كه دولت               
بيشترين توان خود را معطوف تحقق خواست هاي كالن سـرمـايـه داري،                “  اعتدال

اجراي سياست هاي نوليبرالي و  حراج منابع طبيعي كشور نزد انحصار هـاي مـالـي                  
سرمايه داري جهاني كرده است، نشانگر وضعيت بسيار دشواري است كه كشور ما بـا               
آن رو به روست. واقعيت اين است كه، ادامة حاكميت رژيمِ واليت فقيه، كه چـيـزي                  

گريِ اسالمي و حاكميت مطلقِ يك فرد بر حيات سـيـاسـي، اقـتـصـادي،                    جز خليفه 
قانوني در همـة شـئـونِ زنـدگـي و                اجتماعيِ يك كشور نيست، و همراه با آن، بي        

در زمـيـن، سـد        “  نمايندة خـدا ” حقوقيِ كاملِ شهروندان در برابرِ خواست و اوامرِ          بي
هـا و       اي است كه راه هرگونه تحولي را در راستايِ دستيابـي بـه خـواسـت            اساسي
هاي دو دهة اخير، يعني از روي كـار             بندد. تجربه    هاي مردمي در ميهن ما مي       آرمان

نژاد به رياست دو دولت با كمك         آمدنِ دولت و مجلسِ اصالحات، تا برگماريِ احمدي       
هاي امنيتيِ    كودتايِ خونين و خشن ولي فقيه و مزدوران مسلح وابسته به او و دستگاه             

وجود آوردنِ تحولِ مـثـبـت و در راسـتـايِ                 رژيم، نشانگرِ اين واقعيت است  كه به       
هـا و مـبـارزه بـا              يافتـة تـوده      هاي مردم تنها با حضورِ نيرومند و سازمان         خواست
گردد. تصورِ اينكه مشتي مرتجـعِ تـاريـك             هاي رژيم واليت فقيه ممكن مي       سياست
از سـرِ     -ترين انقالبِ خلقيِ منطقه را اين چنين به مسلخ كشاندند         كه بزرگ   -انديش

گامي حتي در راه رعايت حقوق مردم بـرخـواهـنـد     “  مردم دوستي ” و يا   “  خيرخواهي” 
يي است  كه ما امروز شاهد         داشت، سرابي بيش نيست كه پيِ آن دويدن تداومِ فاجعه         

هـاي     توان با استفاده از همه امـكـان         دهد كه مي    آنيم.  تجربه دو دهة اخير نشان مي        
عقب نشيني و     بينانه، رژيم را به     رس، با مبارزة مشترك پيرامونِ شعارهاي واقع        دردست

نيز اين چنيـن شـكـل       57هاي انقالب بهمن      ها واداشت. زمينه     پذيرشِ خواست توده  
      سلطنتي را از ايران برچيد. درسِ بـزرگ گرفت و به توفاني انجاميد كه بساط استبداد

هايِ اجتماعي، از جمله كارگـران      انقالب بهمن اين است: بدونِ مبارزة مشترك گردان        
ها قشرهاي مياني، تغييري جدي در وضعـيـت كـنـونـي                و زحمتكشان و در كنارِ آن     

بـازكـردنِ قـفـلِ       “  كليـد ” فريبانة حاكم،     توان پديد آورد. برخالف شعارهايِ عوام        نمي
هـاي     بحران و مشكالت كشور آشتي با واليت فقيه و سكوت در بـرابـرِ سـيـاسـت                  

دهيِ جنبشِ اجتماعي     بار كنوني نيست. كليد گشودنِ گره بحران كنوني، سازمان           فاجعه
بينانه و مشخص و به چالش كشيدِن رژيم استبدادي حاكـم    هاي واقع   پيرامونِ خواست 

 است.
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بازرگانان و فـعـاالن       ” ماه،  در جمعِ  بهمن 5علي ربيعي در روز   
حزب ساالري، فـامـيـل سـاالري و           ” هرمزگان، با رد    “  اقتصادي

البته ما با خصوصي سازي كه رها شده و         ” گفت:   “  خانواده ساالري 
اختصاصي سازي باشد به شدت مخالف هستيم و دوره تـأسـيـس             

سـر     هاي دولتي بـه     اي براي خريدن شركت     هاي يك هفته    شركت
“ واگذاريِ” عبارتي ديگر، ربيعي با كالمي رسا نحوة          به“  آمده است.  

درصد از اموالِ ملي در رژيم واليت فقيه را تشريـح كـرد.                83آن  
سازي در دولت حسن روحاني       بايد تاكيد كنيم كه، برنامة خصوصي     

 در روياروييِ آشكار با امنيت شغلي كارگران قرار دارد.
اش در مـورد         روحاني، همانند پشت كردن به وعدة انتخاباتـي       

، در سـفـر     “ قانون به اندازة تورم   ” افزايشِ دستمزد كارگران مطابق     
شمولِ قوانين منـاطـق آزاد تـجـاري           “ اخيرش به خوزستان با در    

آورِ بردگـي     پيام“  شهرهاي آبادان و خرمشهر   ” قرار دادنِ   “  اقتصادي
 7براي جمعيت بيشتري از كارگران ايران بود. روحاني، در ديـدارِ           

بـايـد   ” بهمن ماه با مجمع نمايندگان استان هرمزگان، اعالم كرد:           
بـنـا بـه      “  گذاري بيشتر بوجـود آورد.        شرايط بهتري براي سرمايه   

هـاي آزاد       ماه، كارگران شاغل در منـطـقـه     بهمن12گزارشِ ايلنا،   
بـيـمـه    ” تجاري اقتصادي از موردهاي حمايتيِ قانون كار، ماننـد:            

بيكاري، عيدي، پاداش، قانون مشاغل سخت و زيان آور... تشكيل             
ماه، در گزارشـي از        بهمن  7محرومند. ايسنا،    “  نهادهاي كارگري...    

همچنين از ديـدارِ      “  گذاري فرانسه در ايران حضور هيأت سرمايه” 
هاي بازرگاني آسيا و اقيانوسيه متشكل        ق  نمايندگان كنفدراسيون اتا  

خبر داد و به نـقـل از     “  كشور 28هاي بازرگاني  نمايندگان اتاق”از  
وجـود  ” اهللا افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت، نـوشـت:               ولي

هاي مالياتي در مناطق آزاد و مـقـررات زدايـي در ايـن                   معافيت
گـذاران     هايي است كه دولت از سرمـايـه         مناطق... از ديگر حمايت      

 “ دهد. خارجي انجام مي
هـايـي كـه         توانند ويـرانـي      كارگزاران رژيم واليت وفقيه نمي    

بـار     در سه دهه اخير به    “  سازي  خصوصي” و  “  آزادسازي اقتصادي ” 
قـانـون   ” باري كه اجـرايِ         هاي هالكت   اند و همچنين لطمه     آورده

در چند سال اخير به منافع طبقاتي كـارگـران           “  ها  هدفمندي يارانه 
هاي موجود  ايران وارد آورده است را حاشا كنند. با كوهي از واقعيت        

سـازي     و مشاهده شدني، جهانگيري ناگزير است شركت كشـتـي         
يي ندارد جز اينكـه از         نيا هم چاره    ايران صدرا را مثال بزند و طيب      

سخن بگويد. اما در تـمـام          “  ها  درصد واگذاري   83واقعي نبودنِ   ” 
طولِ اين سه دهة اخير، تبهكاران ديگـري هـم مسـئـول ايـن                  

قانون بهـبـود    ” ها بودند. تيم اقتصادي جديد با صرف ابالغِ            ويراني
را بهبود خواهد بخشيـد!  “  ها  دورِ دوم واگذاري  ” ،  “ وكار  فضاي كسب 

در روابط حاكم   “  حزب ساالري، فاميل ساالري و خانواده ساالري      ” 
بـود!  “  عدالت محور ” بر كشور فقط در هشت سال اخير و در دولت           

هاي نوليبرالـي را بـه          كارگزارانِ جديد رژيم واليت فقيه، سياست     
هـاي اقـتـصـادي          اجرا خواهند كرد، اما در برنامه“  احسن”طريق  

كند. محتواي اين      نژاد را طي مي     همان مسير دولت ضدملي احمدي    
سـازي و       ها با منافع طبقه كارگر درتضاد است. خصـوصـي            برنامه

ها كاهشِ قدرت خريد زحمتكشان، سـقـوط          برنامه هدفمندي يارانه  
هاي دستجمعـي و       سطح دستمزدها، رواجِ قردادهاي موقت، اخراج     

هاي كارگر ايراني را سـبـب    طوركلي نابوديِ امنيت شغلي ميليون  به
 -گيـري اقـتـصـادي        اند. اينك دولت با درپيش گرفتنِ سمت         شده

كوشد نيروي كار ارزان و مطـيـع بـراي             اي مشخص مي    اجتماعي
را جلب و جذب سرمايـه          سازد و نام آن       انحصارهاي فراملي فراهم  

 گذارد.   خارجي براي نجات اقتصاد مي
همه ظلم و چپاول، و همچنين عمـده          تنها راه پايان دادن به اين     

دهـيِ     وسيلة جلوگيري از تجاوز به منافع طبقاتي كارگران، سازمان       
هاي مستقل كارگران، يعني سنديكاهاي مستقلِ كـارگـري       تشكل

كرد و آزاديِ       است. بايد پيگيرانه و قاطع از كارگران زنداني حمايت         
آنان را خواستار شد. بايد با درايت كامل و صفي منظم ترفنـدهـاي           

ها و تحميل عقب نشـيـنـي را            رژيم براي درهم شكستنِ اعتراض    
هاي پراكندة كارگري و بـردنِ          خنثي كرد. سازمان دادنِ اعتراض     

آگاهي طبقاتي به ميان كارگران، وظيفة عاجلِ فعاالنِ كارگـري و            
 سنديكاهاي مستقلِ كارگري است.

 

 ادامه  برنامه هاي اقتصادي دولت ...
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روحاني گفت، چـهـره اقـتـصـادي           ” شود:     اين گزارش تاكيد مي   
جمـهـور در       شد... رييس      هاي ايران براي جهان مشخص        سياست

هـاي فـراوان        ديدار با مديرانِ ارشد اقتصاديِ جهان به توانمندي       
اسالمي ايران در زمينة اقتصادي پـرداخـت و دربـاره                جمهوري

مـيـلـيـارد دالر          110هاي اقتصادي ايران ازجمله       تشريح برنامه 
ميليارد دالر در زمـيـنـة     75گذاري در زمينة نفت و انرژي،         سرمايه

آهـن... گـفـت در             ميليارد دالر در زمينه راه        33پتروشيمي و نيز    
اسالمي ايران و پـتـانسـيـل و             گذاري در جمهوري    زمينة سرمايه 

 “وگو شد. هايي كه در ايران وجود دارد بحث و گفت ظرفيت
گـذاري     سـرمـايـه   ” شده در خصـوص         هاي] ارايه      آمار [و رقم   

ازسوي حسن روحاني، بعدهاي گوناگون و حجم عظـيـمِ           “ خارجي
  عبارت ديگـر،   ستون، يا به  اي را كه پي “ احتمالي” معامله و دادوستد

خـوبـي      ستون فقرات سياست بازسازيِ رابطه با غرب است را بـه          
را از سـايـه          ها و محورهاي عمدة آن        اند و حساسيت    نشان داده 

دهـد.     بيرون كشيده و در معرض توجه افكارِ عمومي قـرار مـي             
اي مانـنـد      هاي بزرگ و انحصارهاي فراملي      حضورِ مديران شركت  

هاي آمريـكـايـي و         هيئت صدنفرة فرانسوي و ديدار ميان شركت      
فقيه و دولت حسـن روحـانـي،           انگليسي با مسئوالنِ رژيم واليت    

تأييد كنندة اين واقعيت است. محمد نهاونديان، ريـيـس دفـتـر                
بود كه، پس از توافق ژنـو            روحاني، چندي پيش با صراحت گفته     

ميدانِ اصلي، ميدانِ اقتصادي است و تعاملِ سازنده با جهان تنهـا            
برد اصلي و    در حوزة ديپلماتيك نيست. بازسازيِ رابطه با غرب راه      

آيد. اين     شمار مي   فقيه در اين مرحله به      ترين آماج رژيم واليت     مهم
هـاي     هـا و اليـه         بردي در سازگاري با منافعِ طبـقـه         برنامة راه 
حال حركتي    اند، و درعين    گاه رژيم   اي معين است كه تكيه      اجتماعي

هاي قدرت و ثروت و تضميـنِ         هدفمند در جهت دوامِ منافعِ كانون     
 فقيه است. آن در چارچوبِ رژيم واليت

عالوه، و در ارتباط تنگاتنگ با اين سياست،  به اليحة بودجة              به
كرد. نخستين اليـحـة           توان اشاره   كل كشور براي سال آينده مي     

وسيلة دولت روحاني تدوين و تنظيم شـده اسـت،            يي كه به    بودجه
الملـلـي پـول و          ها و دستورهاي صندوق بين      مهر و نشانِ توصيه   

بانك جهاني را بر پيشاني دارد. دراين اليحه، مضمونِ اصلي ادامة            
يـي     ها) بـا شـيـوه         برنامة آزادسازيِ اقتصادي (يا هدفمنديِ يارانه      

متفاوت و همراه با حذف تدريجيِ پرداخت يارانة نـقـدي اسـت.               
فقيه، چارچوبي را    ويژه ولي ترين نهادها، به ديد عالي دولت با صالح 

طراحي كرده است كه در اين چارچوب زمينه و بسترِ مناسب براي            
اجتماعيِ ضـدمـردمـي بـا           -هاي اقتصادي   ادامة اجرايِ سياست  
  ها، فراهـم    خصوص تعليقِ تحريم    هاي اخير، به    درنظرداشتنِ تحول 

 -داري جـهـانـي      يعني پيوستن به ارابة سرمايه      -برد نظام   آيد و راه  
، افـزايـشِ     93عملي گردد. نكتة بسيار پراهميت در بودجة سال           

هاي عمراني است كه اتفاقاً كميسيونِ تلفيق مجلـس           سقف هزينه 
است. خبرگزاري       داده و بر آن صحه گذاشته       نيز با آن توافق نشان      

داد نمايندگان مجلس شوراي اسالمـي   ماه، گزارش  بهمن 15مهر،  
، سـقـف درآمـدهـاي         93با پايان بررسيِ بخشِ درآمديِ بودجة       

هزار ميليارد تومان تـعـيـيـن          241عمومي دولت در سال آينده را       
هاي عمـرانـي در        درصديِ سقف هزينه    240كرد. افزايشِ بالغ بر      

دهد كه، دولت و مجموعة رژيم، بـرپـايـة        اليحة بودجه نشان مي   
افزايشِ درآمدهاي ارزي و بهبود مناسبات با آمريكـا           توافق ژنو، به    

شـده، و       و اتحادية اروپا در حكمِ سياستي جـاافـتـاده، عـمـلـي              
شان، ايـن سـيـاسـت           هاي  نگرند و در محاسبه     ناپذير مي   بازگشت

دهد. در اليـحـة بـودجـه              خود اختصاص مي    جايگاهي معين به  
است،     شده  تومان براي هر دالر درنظر گرفته         2600همچنين رقم   

كه اين امر نيز از سياست بازسازيِ مناسبات با غرب و آزادسـازيِ              
ها در چارچوب هـدفـمـنـدي          نرخ ارز و در نتيجه آزادسازيِ قيمت      

شود. نكتة پراهميت ديگر اينـكـه،          ها در سال آينده ناشي مي       يارانه
منظورِ   زمان با اراية بودجه به مجلس اعالم داشت كه، به           دولت هم 

ها به بخشِ خصوصـي،   و واگذاريِ شركت    44اجرايِ ابالغية اصل    
است. بنـابـر        ديده و آمادة اجرا كرده      هاي پرشماري را تدارك       طرح

هزار ميليـارد ريـال بـودجـة            370ها، عالوه بر      يكي از اين طرح   
هزار ميليارد ريال از صندوقِ توسعة ملي بـه           100عمراني، بيش از    

سـازي [و]       بخش خصوصي و شتاب بخشيدن به برنامة خصوصي       
در پيوند بـا       93زدايي تخصيص خواهد يافت. بودجة سال          مقررات

رد اقـتـصـادي         در مقامِ بخشي از راه       -هاي فراملي   سياست جلب و جذب شركت     بـ- 
هـاي     هاي اقتصادي و سياسـت  گيريِ مجموعة برنامه   خصلت و سمت    -اجتماعيِ رژيم 

هـاي   ها و اليه سازد. بودجة كل كشور نمايانگرِ سهمِ طبقه    روشني آشكار مي      دولت را به  
طورِكامـل خصـلـت        تر، بودجه به    عبارت دقيق   اجتماعي درهر جامعه مفروض است. به      

هاي متمول و مرفه جامعه و         سود اليه   طبقاتي دارد و وسيلة توزيعِ مجدد درآمد ملي به        
توان با صراحت يادآوري كرد كه، با ساختارِ كنونـيِ            هاي محروم است. مي      زيانِ توده   به

اخـتـالف      -كه در بودجة كل كشور منعكس شده است         -هاي دولت   درآمدها و هزينه  
يي از جامعه، يـعـنـي         طبقاتي در جامعه تشديد خواهد شد و در اين ميان طيف گسترده           

حـال و       اكثريت آن كه كارگران، دهقانان، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي ميـانـه     
برد رژيم متضـرر      هاي دولت و راه     گيرد، از اجراي سياست     توليدكنندگان خُرد را دربر مي    

اين ترتيب، اكثريت جامعه و بيش از همه كارگران و زحمتكشان فكري و               گردند. به    مي
انـد، از       اند و اين خواست اساسي را بروز نـيـز داده             يدي كشور كه خواهانِ تغيير بوده     

، و در مـقـابـل،         بازتوليد مجدد درآمد ملي و ثروت كشور سهمِ شايسته و الزم را نبرده            
دارند كه سود و منفعت بسـيـار          هاي انگليِ طبقة سرمايه     داران و اليه    اين كالن سرمايه  

هاي اخـيـر       برده و خواهند برد. دولت روحاني در چارچوب سياست كلي نظام در هفته             
گـويِ     هيچ روي پـاسـخ      سبد كاال توزيع كرد. اين اقدام مانوري فريبكارانه است كه به           

هاي محروم جامعه ما نيست. اين سياست فقط براي فريب مردم و مهـيـا                  مشكلِ توده 
ساختن زمينة حضورِ انحصارهاي فراملي در بازارِ كشور و اجرايِ فازِ دوم هدفـمـنـدي                

ماه، در گزارشي، به نقل از برخي كـارشـنـاسـان              بهمن  15هاست. روزنامه شرق،       يارانه
سو با دولت قبلي است       هاي اقتصادي دولت فعلي متاسفانه هم       برنامه” اقتصادي نوشت:    
 “شود. گذاري و تقويت بخشِ توليد، در واردات تاكيد مي و بجاي سرمايه

يي كه كمتر مورد توجه بخش مهمي از نيروهاي سـيـاسـي     هاي اخير نكته    در تحول 
 -كشور قرارگرفته است، همين واقعيت يعني اثرهايِ سياست و بـرنـامـة اقـتـصـادي                 

برد رژيم در بازسازيِ رابطه با امپرياليسم بر صحنة سياسي كشـور              اجتماعي دولت و راه   
است. نَفسِ تعلـيـق و رفـعِ           هاي جامعه هاي اجتماعي و همچنين بر طبقه    و بر تحول  

دوست و مترقي گامي در جهت مـنـافـع             ها گرچه از سويِ همة نيروهاي ميهن        تحريم
گيرد، بلـكـه در        شود، اما بايد دانست كه اين اقدام در خأل صورت نمي            كشور تلقي مي  

پهنة جامعه و در چارچوبِ منافع طبقاتيِ متضاد و اوضاعِ مشخص در تـوازنِ قـوايِ                   
هـا   دهد. بنابراين، ضروري است كه ماهيت و سرشت اين برنامه            مي    معين در جامعه رخ   

هاي محروم افشا گردد. تنها دراين صورت است كـه            براي اكثريت جامعه خصوصاً توده    
گاه اجتماعيِ جنبش را با استفاده از    بينانه، بازسازيِ تكيه اي واقع ريزي  توان با برنامه    مي

هـايـي    گيري ها و موضع روي، سياست ها[يِ موجود] تدارك ديد. ازاين    ها و شكاف   روزنه
برد بازسازيِ مناسبات     توافقِ ژنو و راه     -هاي مسلم اجتماعي    بدونِ توجه به واقعيت     -كه

دانـد،   مي“  بشر و گشايشِ فضايِ سياسي بهبود وضعيت حقوق” با غرب را در ادامة خود    
بـيـنـانـه و        سود تقويت جنبش مردمي نيست، بلكه جنبش را از سياستي واقع     تنها به   نه

هاي اخير شاهديم كـه در آن           اي را در هفته     سازد. تبليغات گسترده     كارآمد محروم مي  
شود و سعي   ارزيابي مي “  تعديلِ استبداد ” و  “  راهكارِ گشايش فضايِ سياسي   ” توافقِ ژنو   

  -زيرِ بمبـارانِ تـبـلـيـغـاتـي            -در قبوالندنِ آن به افكارعمومي دارد. نيروهاي معيني        
مبلغِ نوعي ليبراليسمِ ستَرون در عـرصـة مـبـارزة            -هايِ وطني   ايدئولوژيك نوليبرال 

اسـت.  “  اعتدال، تدبير و امـيـد      ” اند كه مضمونِ آن حمايت از         اجتماعي و سياسي شده   
ريشـة  ” كـنـد:         اصطالح تحليلي، اعالم مـي   يي به   ماه، در مقاله    دي  24روزنامه آرمان،   

دولت است... محققانِ علوم سياسي برايـن            دمكراسي در فشارهاي بخشِ خصوصي به       
اي مستقيم وجود دارد. اقـتـصـاددانـان و              باورند كه ميان آزادي و توليد ثروت... رابطه          

هاي ليبراليستي اصالحِ ساختار اقتصادي يك جامعه را          شناسانِ نزديك به مكتب     جامعه
دانند... دمكراسي نتيجة لـيـبـرالـيـسـمِ               مقدم بر اصالحِ ساختارهاي سياسي جامعه مي      

تنها معنا ندارد بلكه فاقد       اقتصادي است... دمكراسي بدون پسوند ليبراليسمِ اقتصادي نه          
مصداق است... راهكار عبور از بحران براي جامعة ايراني تقويت بـخـش خصـوصـي                    

المللي پول    هاي صندوق بين    شدن به فرمان    گونه تبليغات تسليم        محتوايِ اين “  [است].   
اسـت!       هاي دولت روحاني    هاي اجتماعي به فرمانبرداري از سياست       و دعوت از جنبش   

هاي كارگري، زنان و جوانان و دانشجويان و هـمـه               ها، جنبش   گيري  بنابر اين موضع  
اجتماعيِ رژيم حمايت كنند، زيـرا        -هاي اقتصادي   بايد از برنامه  “  خواه  آزادي” نيروهاي  

است! سياست رژيم در قبال      “  دمكراسي” ها بسترِ الزم براي برقراريِ        اجرايِ اين برنامه  
اي و پورمحمـدي در        حصرِ خانگي رهنورد، موسوي و كروبي و سخنان و نظرهاي اژه          

است كه، بازسازيِ رابطه با غرب به مفـهـومِ              گرِ اين واقعيت    روشني نمايان   باره، به     اين
ها   هاي مردم نيست و با آن       نهادنِ حاكميت به خواست     گشايشِ فضايِ سياسي و گردن      

 سويي ندارد. و هم
هاي محروم،    بايد در رويارويي با اين نظرات، برپاية دمكراتيسم و دفاعِ از حقوق توده            

مبارزه برخاست. مبارزة نظري بخشي از مبارزة طبقاتي حادي            با هوشياري و قاطعيت به    
خـواه،     ها و نيروهاي سياسي آزادي       است كه در ميهن ما نيز جريان دارد. وظيفة حزب          

هـاي     دوست و انقالبي مبارزة آگاهانه در جهت فراهم آوردن زمـيـنـه                مترقي، ميهن 
هاي ملموس جـامـعـه     هاي محروم و واقعيت  همكاري و اتحادعمل بر بستر منافع توده      

هـاي مشـخـص و           دهيِ جنبش مردمي بر پاية خـواسـت          است. با تجهيز و سازمان     
روي، مـجـهـز كـردنِ          گاه اجتماعيِ جنبش را بايد بازسازي كرد. ازاين          اي، تكيه   مرحله

هـاي امـروز        واقعيت    ها و نظرهايِ مبتني بر دمكراتيسم و سازگار با          جنبش به تئوري  
 جامعه، اولويتي انكارناپذير است.

 ادامه برنامه هاي راهبردي رژيم  ...
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نمايشي حكومتي يا اقدام واقعي 
 براي فعاليت قانونمند احزاب

 “ احزاب سياسي كشـور   ” به گزارش خبرنگار مهر، اولين نشست       
حـزب  ”   50در دولت حسن روحاني با حضور وزير كشور و حـدود             

پيامبـر  ” دي ماه امسال در سالن        14دعوت شده در تاريخ     “  سياسي
برگزاري اين جلسه در حالي كـه          .وزارت كشور برگزار شد   “  اعظم

حزب مشاركت ايران اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي         
هم اجازه شركت در اين نشست را نيافتند چه رسد به سازمان ها و              
احزاب دگرانديش، كه سال هاست زير سركوب خشن و پـيـگـيـر             
دستگاه هاي امنيتي رژيم قرار دارند، جاي هيچ گونه خوشبيني در            
زمينه ماهيت و علل سازمان دهي اين گونه نشست ها باقي نـمـي              
گذارد.  برگزاري اين جلسه براي هماهنگي و بحث پيرامون اليحه            

و بحث هاي رسـانـه        ياحزاب پس از انتشار منشور حقوق شهروند      
اي پيرامون آن دومين اقدامي نمايشي دولت حسن روحاني اسـت            
كه باعث تحركاتي در ميان احزاب برخي نيروهاي فرصت طلب و            
كساني كه مدعي اصالح طلبي هستند، شده است. يكي از فعاالني            
كه در اين ميان گوي سبقت را از سايرين ربوده و بويژه مورد توجه              

حـزب  ” رسانه هاي اصولگرا واقع شده، مصطفي كواكبيان دبير كل          
است.  او در مصاحبه اي با خبرگزاري تسنـيـم بـه               “  مردمساالري

تاريخ چهاردهم دي ماه ضمن تبيلغ موفقيت هاي حزب مطبوعش          
در سال هاي گذشته و بويژه برگزاري انتخابات اخير، و در راستـاي             
توضيح اصالحات مورد نظر او، در ادامه اين راه، پنج ايراد به پيـش              

اين پيش  ” نويس قانون احزاب مي گيرد كه اولين آن اين است كه            
و در ادامه مشـكـالت        “ نويس در خصوص انتخابات خنثي است...        

قانـون اسـاسـي       168چون براساس اصل ”موجود اضافه مي كند:  
جرايم سياسي بايد با حضور هيئت منصفه سياسـي در مـحـاكـم                
دادگستري رسيدگي شود... اما ما هيئت منصفه سياسـي نـداريـم،                

الـبـتـه كـواكـبـيـان          “ چرا؟ چون جرم سياسي تعريف نشده است. 
ضرورتي نمي بيند اشاره كند كه چرا طي اين تـاريـخ طـوالنـي                 
سركوب و خفقان و محاكمات فرمايشي به شـدت غـيـرعـادالنـه               
تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده و چگونه است كه در نبود هيئت             
منصفه سياسي، عليرغم صراحت قانون اساسي، محاكم جمـهـوري          
اسالمي ناعادالنه ترين و غير انساني ترين احـكـام را صـادر و             
هزاران نفر را به جوخه هاي اعدام يا حبس هاي طويـل الـمـدت                
محكوم كرده اند، احزاب و سازمان ها را بنا بر منويات خود غـيـر                
قانوني اعالم كرده و نابود كرده اند و ضمن دستگـيـري فـعـاالن              
سازمان هاي غير دولتي و سنديكا ها و اتحاديه ها بـراي بـخـش                
بزرگي از نيروهاي مخالف و منتقد، پرونده سازي و جرم تـراشـي              

 كرده اند، كه حزب توده ايران تنها يكي از آن هاست.  
با داشتن شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه كه خودش مـفـسـر             
قانون اساسي است، و ابزار حاكمان براي نظارت كامل بر تصويـب            
قوانين جديد را تشكيل مي دهد، و داراي حق نظارت استصوابي بر            
كليه مراحل انتخابات است، چگونه مي توان تصور يك انتخـابـات            

و چيزي به نام حقوق شهروندي را          -گيريم احزاب خودي    -حزبي
 عملي دانست؟  

تكليف سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي وابسته به آن يـعـنـي           
بزرگ ترين تشكل سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامـي و دولـت              
سايه اش چه مي شود؟ آيا آنها هم بايد بروند پروانه تشكيل حزبي             
بگيرند يا نصايح افراد درجه دومي مانند كواكبيان هـا را گـوش                
بدهند و از مداخله در امور سياسي بپرهيزند و بالطبع از رانت هـاي              
ميليارد دالري اقتصادي سرانش بگذرند؟ آيا ولي فقيه رژيم بـا آن           
بارگاه عريض و طويلي كه براي خودش نيـروي سـركـوب دارد،               
نيروي ويژه اطالعاتي دارد، بزرگ ترين بخش اقتصادي كشـور را            
در تملك دارد و در همه امور، با تكيه و تاكيد همـيـن احـزاب و                   
همين شخصيت هاي سياسي، حكم حكومتي اعمال مي كند، قـرار    

 است تن به رقابت انتخاباتي بدهد؟  
كواكبيان ها براستي اين واقعيت ها را نمي دانند؟ آيـا آن هـا                 

ــود     ــه وج ــوج ــت م
كوچكترين تغييري  
در فضاي سياسـي    
كشور شده اند كـه     
چنين حرف هايـي    
را مي زنند؟ وقتـي     
رژيـم حـتــي بــه       
بخش مهـمـي از      
نيروهايي كـه در      
سر هـم بـنـدي        
كـــردن فضـــاي    

موجود سياسي نقش آفرين بودند، اجازه فعاليت قانوني نمي دهد، آيا زمينه اي جـدي      
براي چنين اميدهايي وجود دارد؟ يا اين فرصت طلبان پنهان شده پشـت مـاسـك                  

فريبي هاي مهندسي شده رايج، در پي تـأمـيـن       با مشاركت در عوام“ اصالح طلبي” 
سهم بيشتري از رانت هاي اقتصادي در آينده مورد تصورشان پس از تسليم كشـور                

 به شركت هاي جهاني براي غارت منابع ملي اند؟
نـهـال   ” روزنامه ايران نيز در ويژه نامه        نكته جالب ديگر اينكه در هفته هاي اخير         

حزب را منتشر كرد كه به نـظـر مـي رسـد                 5خود ميزگردي از نماينده     “  صد روزه 
هدفش بررسي و توضيح سياست هاي دولت روحاني در زمينه حقوق احزاب سياسـي          

شـنـاس     در كشور بوده است. در اين نشست كه شركت كنندگان آن محمد جواد حق              
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و مدير مسئول سابق روزنامه اعتماد مـلـي،                
حميد رضا جاليي پور عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسالمي و مـديـر                

هاي جامعه و نوسازي، امير محبيان دبير كل حزب نوانـديشـان       مسئول سابق روزنامه  
ايران اسالمي و عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه رسالت، غالمـعـلـي دهـقـان                 
سخنگوي حزب اعتدال و توسعه و فعال مطبوعاتي و محمدمهدي اسـالمـي عضـو                
شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي و مدير مسئول نشريه شمـا، بـودنـد ضـمـن                   
مجموعه اي از صحبت هاي بي پشتوانه چند نتيجه مهمي كه بدست آمد يكي ايـن                
بود كه مشكل نبود احزاب در ايران نه از حكومت ها و رژيم هاي سركوبگر كه اجازه             
فعاليت سياسي را به نيروهاي دگر انديش نداده اند بلكه از خود ايـن احـزاب بـوده                    

، درباره نظرات دولت روحـانـي از          “ اعتدال” است. غالمعلي دهقان سخنگوي حزب       
كنم مادر حدود يك قرن به جز چند استثنا كـه             دهقان: من فكر مي    ” جمله مي گويد:     

يكي حزب توده بود، يكي حزب جمهوري اسالمي و ديگري حزب مشاركـت بـوده                
اند مـا در       رود دارا نبوده    اي را كه از احزاب انتظارمي       باقي احزاب كاركردهاي سه گانه    

با شناختي كه بنده از       حال حاضر فقط كاركرد انتخاباتي را از احزاب مختلف شاهديم.          
گير حزب اعتدال و توسعه هـم نـظـر             آقاي روحاني دارم معتقدم ايشان كه در شكل       

مثبت داشتند نسبت به فعاليت حزبي در كشور نظر مساعدي دارند. چـراكـه حـزب                 
و تشـويـق آقـاي           78اعتدال و توسعه بامشورت آقاي هاشمي رفسنجاني در سال          

روحاني تاسيس شد و نظر ايشان را كه حزب به معناي واقعي در كشور مـا وجـود                     
پذيرم و بايد به اين سمت برويم كه حزب واقعي داشـتـه               ندارد من هم تاحدودي مي    

معناي حزب واقعي هم از ديد اين آقايان، تنها جرياناتي هستـنـد كـه در                  “  باشيم...   
چارچوب هاي تعيين شده از سوي رژيم و ولي فقيه به مثابه سوپاپ اطميناني بـراي                

 سياسي كنوني عمل كنند.“ نظام”حفظ 
 

روشن است كه تامين آزادي هاي سياسي و حتـي حـداقـلـي از                 
الزامات حقوق شهروندي جز با تشكل يافتن بـخـش بـزرگـي از                 
كارگران و زحمتكشان و تعديل قدرت سياسي سركوبگر حاكـم بـه             
وسيله تشكل هاي مردم نهاد قابل اجرا نيست. به همين دليل مـهـم              
ترين اقدام دمكراتيك در طي هفته هاي اخير، نه اين بحث هاي بـي              
پشتوانه و پا در هوا، بلكه اعتصاب هماهنگ و يكپارچه كارگران معادن            
چادرملو براي آزادي همكارانشان و تسليم مراجع حكومتي بـه ايـن             

 خواست دمكراتيك و آزاديخوانه شان است. 
مبارزه دمكراتيك مردم ايران در آنجاست كه رقم مي خورد و نه در             
خانه احزاب حكومتي كه حتي جرات ندارند خواستار آزادي رهبران در           
حصري شوند كه سال ها در چارچوب همين فضاي بسته خودي ها به             

شـان   فعاليت پرداختند، و با لگدمال شدن ابتدايي ترين حقوق انساني        
در زندان هاي بسته، و بدون كوچكترين مالحظه و عليـرغـم وعـدة               

 چنان زنداني اند. شان، هم آزادي
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هايِ اقتصاديِ دولت،  برنامه
 رودررويِ منافعِ زحمتكشان

سـازي و       اي نظير خصوصـي     هاي اقتصادي ضدمردمي    اجرايِ برنامه 
آزادسازيِ اقتصادي، تاكنون اثرهاي ناگواري بر زندگي و امنيت شغـلـيِ            

زمان با    است. هم    طبقة كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما برجا گذاشته          
توزيعِ سبد كاال از سوي دولت و همچنين تصويبِ مواد اليحة بـودجـة              

را “  هـا  هدفمندي يارانه” سال آينده، دولت حسن روحاني اجرايِ فاز دومِ         
  گونه كـه مسـئـوالن دولـت           است. همان      در دستور كار خود قرار داده     
      كردند، كـارگـزارانِ    خطاب مي“  عدالت محور” احمدي نژاد خود را دولت

       روحاني نيز روي لقبِ دولت تأكيد و اصرار دارنـد.      “  تدبير و اميد  ” دولت
را در وضعيت “  تدبير و اميد ” كارگران و زحمتكشان ايران تناقضِ عنوانِ       

زدة كودكانِ كـارِشـان مشـاهـده          شان و هر شب در چهرة غم       معيشتي
كنند. در روزهايي كه هدف مبارزة برحق كارگران دستيابي به مزدي              مي

شرافتمندانه، مطابق با قانون و بر اساسِ نرخِ واقعيِ تورم است، در روز              
هاي كارگر سـراسـر كشـور،       بهمن ماه، در جلسة دبيران اجراييِ خانه   9

مزد تـلـفـيـقـي       ” ها گفت:      معاون دبيركل خانه كارگر در امور شهرستان      
تواند ميزان تورم واقعي را پوشش دهد... ما در تأمين اجتـمـاعـي و                     مي

وزارت كار به دنبال سهم خواهي نيستيم... عزل و يا نصب مديـران در                  
مجموع اعضـاي   ” ، و در ادامه افزود:       “ ها به ما ارتباطي ندارد      اين سازمان 

ميليون و هفتصد هزار      9سه نهاد كارگري (رسمي) يك درصد از جامعة           
نفر از كـارگـرانِ    2000اعتصابِ  “  شود.   نفريِ كارگران را هم شامل نمي     

شـان از سـويِ           معدنِ چادرملو در واكنش به تأييد حكم اخراجِ نماينده        
      دهـنـدة    در اردكان، نشان“  تدبير و اميد” هيئت تشخيص اداره كارِ دولت

    به اعتصـابِ  “  تدبير و اميد” آگاهيِ طبقاتي كارگران است. واكنشِ دولت
    پليس امـنـيـت      ” وسيلة  نفر از كارگران به     28قانوني كارگران، بازداشت

نفر از نمايندگانِ انجمن صنفيِ كـارگـران         7بود كه     “  شهرستان مباركه 
اي، اعـتـراض        نيز جزوِ آنان بودند. سخنگوي قوه قضائيه، محسني اژه         

خـوانـد؛ و     “  اقدامي برخالف نظم عمـومـي  ” كارگرانِ معدن چادرملو را    
تـوصـيـف كـرد.        “  غيرقانوني” فرماندارِ اردكان نيز اعتصاب كارگران را       

نـهـادهـاي    ” داد كه نمايندة كارگـران بـه            فرماندار اردكان ترجيح مي   
اَكريل، در جـريـان        كرد. كارگران چادرملو و پلي       شكايت مي “  باالدستي
هاي اخير، به ماهيت طبقاتي كـارگـزارانِ          هاي مكررشان در ماه     اعتراض

  نهادهاي باالدستي ” و  “  تدبير و اميد  ” دولت “         و همچنين به مـاهـيـت ،
 اند.  طورِدقيق پي برده هاي زرد كارگري  به نمايندگانِ تشكل

دولت حسن روحاني با هـيـئـت    “  مقامات ارشد” آبان ماه  21در ديدارِ  
اعـمـال اصـالحـات در         ” در تهران،   “  المللي پول   صندوق بين ” اعزاميِ  
بهمن مـاه     2بود. بنابر گزارشِ     “  هاي مورد نظر    ها... يكي از چالش        يارانه

خبرگزاري مهر، در سال آينده درآمـد حـاصـل از اجـرايِ فـاز دوم                     
اصالحِ ” و  “  اصالحِ قيمت كاال و خدمات    ” از محلِ   “  ها  هدفمندي يارانه ” 

هزار ميليار ريال، يعنـي كـالً          113و    519، به ترتيب    “ يارانة نان و برق   
مصوب هيئت وزيـران،      ”21“هزار ميليارد ريال خواهد بود. تبصرة          632

كـنـد؛ و      توصيف مي“  اصالحِ يارانه نان” عنوانِ   را با   “  حذف يارانة نان  ” 
هزار ميـلـيـارد       12و    10گزارشِ سخنگوي دولت، نوبخت، قرار است         به

بـخـش   ” هزار ميليارد تومان، به ترتيب به توليد و به             63تومان از كلِ    
در پاسخ به سخنانِ خبرنگاري كه گفـت:        “.  سالمت اختصاص داده شود   

، “ لـرزد   آيد، دست مردان دولت مي      ها مي   هر وقت اسم هدفمندي يارانه    ” 
ها، همـراه بـا        منظورِ حذف يارانه    به“  سه چهار ماهه  ” نوبخت از بررسيِ    

به اقتصاد خـبـر داد. مـطـابـق           “  شوك” ، و وارد نياوردنِ  “ دقت عمل ” 
هـا     نحوة اجرايِ هدفمندي يارانه   ” ماه ايسنا در رابطه با        بهمن  2گزارش  
نگاه اكثريت مجلس فاصله زيادي با نگاه دولت ندارد و           ” ،  “ 93در سال   

 “مجلس آمادگي همكاري با دولت را دارد.
هـدفـمـنـدي     ” ها در آستانة اجراي فازِ دوم قانـون            براي فريبِ توده  

“ ها و تجار محـتـرم       آقازاده” و براي استفاده از برنج هندي كه        “  ها  يارانه
 7اند، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمـهـور،             وارد كشور كرده  

؛ “ هاي ذيربط ابالغ كـرد    قانوِن ارائة سبد كاال را... به دستگاه         ” دي ماه،   
را “  كلية كارگران مشمولِ قانون كار و تامين اجتماعي       ” نامه    اين تصويب 

ارائـة  ” مـاه، از       دي 11شد. نوبخت، سخنگوي دولت، در روز       شامل مي 
خبر داد. ربيعي، وزير كـار، در          “  سبد كاال در كنار يارانة نقدي به مردم       

كلية افراد شاغل و بازنشستـه... [و] كـارگـرانِ                 ” ماه، از شمولِ      دي  14

به دريافت اين سبد كاال نيز خبر داد. سه          “  مشمولِ قانون كار و تأمين اجتماعي     
وزارت صنعت، مـعـدن و         1جهانگيري، اطالعية شمارة    “  ابالغية” هفته بعد از    

اي كمتر    تجارت درآمد كه در آن شرط دريافت سبد كاال را داشتنِ درآمد ماهانه            
عبارتي ديگر، تمامِ كـارگـران، حـتـي            هزار تومان در ماه اعالم كرد. به       500از  

هـزار تـومـان حـقِ         60اضافة    هزار توماني به  487كارگراني كه حداقل حقوق     
كنند، مشمول بذل و بخشش واپسگرايان رژيم       مسكن و خواروبار را دريافت مي     

واليت فقيه نشدند. بعد از يك هفته، و پس از آن كه اكثريتي از مردم شـامـل                   
گيريِ نـارضـايـتـي      در هراس از اوج -دريافت سبد كاال نشدند، كارگزارانِ رژيم 

ضمن اينكه تمام كارگران را مشمولِ دريافت سبـد كـاال كـردنـد،                  -همگاني
متاسفانه بـالفـاصـلـه فضـاي         ” ماه، به خبرگزاري مهر گفت:         بهمن  13ربيعي،  
شود دولت محرومان و اقشار ضعيـف     اي عجوالنه قضاوت كرد... مگر مي          رسانه

شـكـل      هم به   درفرهنگ مسئوالن رژيم توزيعِ سبد كاال، آن      “  را فراموش كند؟  
مـاه،     دي   9شود! در روز        مي    آميز، حمايت از اقشار ضعيف ناميده       بسيار توهين 

بـراي  “  شيوة نامناسبِ تـأمـيـن مـالـي       ” نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي     طيب
         افزايشِ نرخ تـورم و كـاهـشِ          ” پرداخت نقدي و اجراي طرح مسكن را علت

تومانيِ  500هزار و   45اعالم كرد، و با وجود ثابت ماندنِ مبلغ         “  ارزش پول ملي  
درصد سهم توليد، و هـمـچـنـيـن              30پرداخت نقديِ يارانه، پرداخت نكردنِ      

اكنون دو برابرِ   ” پرداخت نكردنِ سهمية بهداشت، بدون ارائة هيچ دليلي، گفت:           
عالوه بـر ويـران       “  شود.   ها به مردم پرداخت مي      درآمد ناشي از افزايش قيمت    

ها كارگرِ ايراني در پـيِ اجـراي فـاز اولِ                 شدنِ توليد ملي و بيكاري ميليون     
فقيه، واقعيت اين اسـت كـه      وسيلة دولت برگماردة ولي به“  ها هدفمندي يارانه” 

بـه يـك سـوم        “  كاهشِ ارزش پول ملي   ” هاي انرژي و      افزايشِ قيمت حامل  
ارزش آن در مدت كمتر از سه ماه، كاهشِ بيرحمانة قدرت خريد كـارگـران و                 

 زحمتكشان ايران بوده است.
آبان   14كه روز   “  وكار  بهبود فضاي كسب  ” ايم كه در همايشِ       فراموش نكرده 

آزادسـازيِ  ” هاي خود را براي  ماه برگزار شد، تيمِ اقتصادي دولت روحاني برنامه 
درصـد     17حداكثر  ” نيا با اشاره به اينكه        ايران تشريح كرد. علي طيب     “  اقتصاد

اند، اضافه كرد كه، در بين      “ ها در ايران به بخش خصوصي واقعي بوده         واگذاري
وكـار    دارايِ فضايِ مساعد براي كسب    “  مين كشورِ  152” كشور دنيا، ايران      189

كشـيـم،      است. فعالً نحوة تحقيق و دستيابي به چنين آماري را زير سئوال نمي  
هاي اخير، به چهار      به بخش خصوصي در سال    “  ها  واگذاري” ولي براي توصيف    

نيا بـه بـخـشِ خصـوصـيِ             كه بنابر نظرِ طيب   “  درصدي  83” نمونة واگذاري   
كنيم. ايلنا، در گزارشي از مناظرة تلويزيونـي           اند، اشاره مي    واگذار نشده “  واقعي” 

اين بنگاه  ” و در ارتباط با فروشِ مخابرات، نوشت:           93دي ماه پيرامون مزد       28
ميليارد تومان فروخته شده كه سال اول به همين ميزان سـودده بـوده        1200

است و تا كنون بدهي دولت از اين محل پرداخت نشده است و دولت نتوانستـه   
مهرماه، در گـزارشـي زيـر       28خبرگزاري ايلنا، “  ها بگيرد.    ماليات درستي از آن   

، به نقـل    “ ميليارد تومان   12ميلياردي به قيمت      100واگذاريِ كارخانه   ” عنوان:   
ميليارد تومان بـه صـورت          12،  89در سال   ” از نمايندة استان لرستان نوشت:       
باز هـم   “  ميليارد تومان موجوديِ انبار بود.       22نقدي دريافت شد و در حالي كه        

مشكالت اين شركـت    ” ماه، در رابطه با كارخانه كوهرنگ نوشت:           آبان  17ايلنا،  
به بخش خصوصي واگذار شـد...          86از وقتي شروع شد كه اين شركت از سال          

نفر از كارگران... پرداخت نشده است... حق بيمة تأمـيـن                   130چهار ماه حقوق    
اجتماعي كاركنان اين شركت نيز از خرداد ماه سال جـاري پـرداخـت نشـده                  

“ واگـذاريِ ” مسعود ميركاظمي، وزير سابق نفت،  در رابطه با نـحـوة               “  است. 
را بـراي بـررسـي بـه                كه وزارت اطالعات پرونده آن      -پتروشيمي بيستون 

وگويي با خبرگزاري مـهـر،     در گفت   -كميسيون اصل نود مجلس فرستاده است     
اطالعي از نحوه واگذاري پـتـروشـيـمـي بـه بـراداران                 ” ماه، گفت:      آبان  25

گران ندارم... طبق قانون تنها وزراي اقتصاد و دادگستري عضو كمـيـتـه                 ريخته
ضلع سـوم   ” اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور و        “   واگذاري هستند.  

وكـار، در خـالل          اقتصاد ايران نيز در همايش بهبود فضاي كسب       “  آزادسازي
هاي موفق ما كه زماني در دست دولت بودنـد و هـم                 بنگاه” سخنانش گفت:    

برند كـه     اكنون به بخش خصوصي سپرده شده[اند]، در بدترين وضع به سر مي             
يك نمونة آن شركت صدرا بوده كه زماني بيش از يك ميليارد دالر سـرمـايـه                 

اسحاق جهانگيـري   “  داد.   هاي بزرگي در صنايع دريايي انجام مي        داشت و پروژه  
هاي احمدي نـژاد      از سوي دولت  “  وكار  قانون بهبود فضاي كسب   ” ابالغ نكردنِ   

بهبـود فضـاي     ” را عامل اين ويراني دانست و خواستارِ مورد توجه قرار گرفتنِ            
كشـتـي سـازي ايـران صـدرا كـه               “ ها شد. وكار در دور دوم واگذاري  كسب

نفر از كارگران خود را       800شهريورماه    25كند، روز     جهانگيري به آن اشاره مي    
كارگر ايـن كشـتـي سـازي از              1500شهريورماه تمامي     31اخراج كرد. روز     

كاربيكار شدند. بخش عمده اين كارگران در استخدام شركت پيمانكاريِ انگليِ            
 سال سابقة كار داشتند. 20تا  2بودند و از “ فرا ساحل”
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 14ادامه  در صفحه 

 57كارگران و انقالب بهمن 
 سي و پنج سال پس از پيروزي انقالب

بي شك طبقه ي كارگر در مبارزه اي مستمر و پيگـيـر بـا ايـجـاد                    
سنديكاهاي كارگري و قبول زندان و شكنجه و ترور، نقش بزرگـي در              
افشاي چهره ي ضد مردمي رژيم پهلوي داشته و بـا اعـتـصـابـات و                   
تظاهرات پيوسته ي خود نقش چشم گيرتري در فروپاشي نظام سـتـم              

طبقه ي كارگر در مبارزه اي قاطع دوشادوش اقشـار             .شاهي ايفا كردند  
ديگر جامعه ي ايران كه خواهان آزادي، دمكراسي و عدالت اجتمـاعـي             
بودند، رزميدند و نظام استبدادي شاهنشاهي را به زبـالـه دان تـاريـخ                 

اگر قبول كنيم كه نقش اصلي در مبارزات انقالبي ملت ايـران             .انداختند
را كارگران، دانشجويان، معلمان، كسبه، اقشارمياني جامعه، زنان، دانـش       
آموزان و اقشار كم درآمد جامعه، بازي مي كردند، نقش طبقه كـارگـر               
ايران با برپايي اعتصابات كارگري سراسري و در نهايت بستن شيرهاي           
 .نفت كه گلوگاه اقتصادي شاه بود، در پيروزي انقالب قابل انكار نيست           

شايد همين جايگاه و نقش طبقه ي كارگر و ديگر زحمتكشـان واليـه               
هاي كم درآمد ايران در پيروزي انقالب بـود كـه وعـدة بـه پـاي                      

 ميزمحاكمه كشاندن سرمايه داران بزرگ وفئودالها به مردم داده شد. 
نگاهي گذرا به شرايط و جايگاه حقوقي و اجتماعي طبقـات       

 و اليه هاي مختلف جامعة ايران در شرايط كنوني  
بي تعارف بگوييم، طبقه ي كارگر نه تنها دستاوردي نداشته بلكـه    .1

تمام دستاوردهايش ازشروع صنعتي شدن ايران و پيدايش طبـقـة           
كارگر خصوصا ازانقالب مشروطيت به بعد كه با مبارزات پيگير و            
هزينه هاي سنگين شامل زندان، شـكـنـجـه، اخـراج، تـرور و               
جانباختگي به دست آورده بود مورد تهاجم قرار گرفتـه و بـراي               
بازپس گيري آنان برنامه ريزي مي شود. مقايسه ي كـارگـران               
رسمي و استخدام دائم، كارگران تحت پوشش تأمين اجتـمـاعـي،     
ساعات كار براي تامين حداقل معيشت و گذران زندگي، امـنـيـت            
شغلي، حق اعتراض و اعتصاب، حفظ و ايجـاد سـنـديـكـاهـاي                
كارگري، اخراج، حق عايله مندي و سختي كار، ايجاد شيرخوارگاه          
و استراحت و مرخصي براي زنان باردار و بچه دار و از هـمـه                   
مهمتر دستمزد كارگران، نسبت به گذشته همگي سير قهـقـرايـي            

البته شايد در جاهايي به شكلي نيم بند و بستگي بـه             .داشته است 
لطف كارفرمايان، بعضي ازآنها جاري باشد. قانون كار احمد توكلي           
كه كارگران را مانند حيوانات به اجاره مي داد، بـا انـتـقـادات و                  
اعتراضات گسترده كارگران به كنار گذاشته شد اكنون جاي خـود           
را به قانون كاري داده كه استاد شاگردي نمونه اي از آن است و               
حتي الزم نمي دانند كارگران از محتواي آن با خبر باشنـد. ايـن                
قانون بين دولت و مجلس دست به دست مي گردد تا مبادا بندي             
در آن به نفع كارگران ندانسته به تصويب برسد. سازمان تـامـيـن               

تـا بـه      1305اجتماعي كه حاصل پس انداز كارگران از سالهاي          
امروز است، به محلي براي تاخت و تاز گروههاي سياسي رقـيـب             

توهين به شعور    .براي غارت سرمايه كارگران تبديل گرديده است      
و شخصيت كارگران و نان و دستمزدشان بازيچه مناظـره هـاي             
جناح هاي كارگري و كارفرمايي وابسـتـه بـه وزارت كـار در                  
تلويزيون شده است. سنديكاهاي كارگري زير فشـار قـرار مـي               
گيرند، فعاالنشان اخراج و دستگير و زنداني مي شوند، در عـوض            
نمايندگان به اصطالح كارگري كه جز بله گفتن كاري بلد نيستند           
در شوراي عالي دستمزد براي تعيين نان خانواده هاي كـارگـري             

 .مي نشينند
كشاورزي سخت ترين شرايط تاريخي خود را تجربه مي كـنـد.               .2

واردات سيل آساي محصوالت كشاورزي، باغي و دامي، دهقانـان          
و كشاورزي و دامداري ايران را به ورطه نابودي كشانـده اسـت.              
جمعيت روستاها براي ايجاد شغلهاي كاذب و تنگتر شدن نـفـس            
شهرنشينان و ايجاد ارتش بيكاران، به حاشيه هاي شهري رانـده            

 مي شوند.
سرمايه داري صنعتي در بخش توليد در رژيم گذشته از رونـق                .3

نسبي برخوردار بود و در بخشهايي مانند نساجي و صـنـايـع دسـتـي،                   
خودروسازي حرف اول را در منطقه مي زد. سرمايه داري تجاري دالل و              
وابسته به سرمايه داري جهاني با استفاده از رانت دولتي و با تـكـيـه بـر         
روابط مافيايي، كمر به نابودي صنعت گرفته است. صنايع توليدي دولتـي             
به نام خصوصي سازي به آقازاده ها با وام هاي كالن و بدون ضـمـانـت              
كافي براي بازپرداخت واگذارمي شود و يكي پس از ديگري به تعطيـلـي              
كشيده مي شود. صاحبان صنايع توليدي خصوصي هم بدليل نـداشـتـن        
توان رقابت با كاالهاي ارزان و وارداتي مجبور به كم نمودن ظـرفـيـت                
توليد و اخراج كارگران و در نهايت توقف توليد مي گردند. دود همه اينها               
با اخراج و بيكاري و در نهايت با بي پشتوانگي به چشم طبقه كارگر مـي                

 رود.
كسبه جزء و خرده پا در رژيم گذشته از يك حداقل شرايط زنـدگـي و                    .4

معيشت برخوردار بودند اما به هواي رسيدن به آزادي و اسـتـقـالل و                  
مساعد شدن شرايط براي رشد و ترقي، در پيروزي انـقـالب فـعـاالنـه             
شركت كردند. امروزه تورم شديد، پايين بودن توان خريد مردم، هـزيـنـه               
هاي سنگين و رو به افزايش خريد و اجاره مراكز كسب و كار و بـهـاي                  

 ...زياد آب و برق و گاز و تلفن و در كنار آنها شهرداري و مـالـيـات و                     
همگي شرايطي سخت را براي آنها فراهم نموده و هر روز بخشي از آنان              
زير بار پرداخت اقساط بانكي و وصول نشدن طلبهاي خود ازمشـتـريـان              

 تنگدست و بيكار به خيل بيكاران اضافه مي گردند.
استادان دانشـگـاه كـه        .وضعيت حقوق بگيران هم تعريف چنداني ندارد       .5

قاعدتا بدليل برخورداري از سطح باالي علم و دانش ازمزاياي ويـژه اي              
بايد برخوردار باشند، نه تنها نيستند، بلكه بدليل پافشاري بر حفظ جايگـاه      
علم و دانش درجامعه و دفاع آنها از حقوق انساني و اجـتـمـاعـي مـردم              

آموزگاران حق نشست هاي صنـفـي        .ايران، دسته دسته اخراج مي شوند     
خود را ندارند، مبادا از حقوق ناديده گرفته شده شان دفـاع نـمـايـنـد و           
پرستاران و كارمندان جزء ادارات هم همينطور؛ به استثناء كارمندانـي در             
بعضي ادارات كه ممكن است درآمدهايي غير از حقوق قانوني خود داشته            
باشند، در كل افزايش حقوق كارمندان تناسبي با افزايش نـرخ تـورم و                

  مخارج زندگي ندارد.
زنان در رژيم گذشته از نابرابري و تبعيض جنسيتي و فقدان قانون مترقي             .6

كه ازحقوق آنها دفاع نمايد رنج مي بردند، هرچند قانـونـي هـم وجـود                  
نداشت كه به شكلي چشمگير از ورود آنها به اركـان مـهـم جـامـعـه                     
 .جلوگيري نمايد. آنچه كه بود و اجرا مي شد بيشتر قانوني نانوشتـه بـود                

زنان براي دستيابي به حقوقي برابر انساني و رسيدن به جايگـاه واقـعـي           
اجتماعي خود درجنبش مردمي و آزاديخواهانه ملت ايران فعاالنه شركـت        

اما امروز قانونا ازحقوق برابر و مساوي محروم گشته انـد. زنـان                .نمودند
عليرغم حضور جدي و گسترده در سطوح مختلف آمـوزشـي و كسـب                

درصدي در مراكز آموزش عالي از فرصتهـاي بسـيـار       63جايگاه بيش از    
ناچيزي در كسب مشاغل مختلف اداري و مـديـريـتـي و حـكـومـتـي              

زنان به شكل قانوني از شرايطي برابر با مردان نه تـنـهـا در       .برخوردارند
 .اجتماع بلكه در خانواده ي خود هم محروم گشته اند 

 
اگر شاخص هاي پيشرفت و پسرفت اجتماعي در ابعاد گوناگون مورد بررسي            

موارد بيشـمـار    . واقع گردد آمارها و نمودارها وضعيت خوبي را نشان نمي دهند 
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خطر تجزيه و جنگ داخلي اوكراين 
 كند! را تهديد مي

نگاهي به نقش نيروهاي راستگراي خواهـان قـدرت و            
ويژه آلمـان در       ، اتحاديه اروپا و به    “ غرب” دخالت مستقيم   

 هاي داخلي اوكراين ناآرامي
كنندة اخير در اوكراين همچنان در صـدر            رخدادهاي اسفبار و نگران   

 936طور كه در نامة مردم شـمـارة             ها قرار دارد. همان      خبرهاي رسانه 
هـاي     از اعـتـراض          نوشتيم، آنچه اكنون در اوكراين جـريـان دارد،         

آميز براي حقوق دموكراتيك و عدالت اقتصادي و اجـتـمـاعـي               مسالمت
فراتر رفته است، و به نبرد ژئوپوليتيكي بزرگي تبديل شده است كـه از               

 شود.  سوي دو قدرت آلمان و روسيه در اوكراين دنبال مي
آبان ماه آغاز شد، يعني روزي         30هاي خياباني در اوكراين از        ناآرامي

رغم خـواسـت و         جمهور آن كشور، به     كه كه ويكتور يانوكوويچ، رئيس    
نامة همكاري و تجارت آزاد       از امضاي توافق  فشار آلمان و اتحادية اروپا،      

با اتحادية اروپا سر باز زد و بيشتر به اتحـاد بـالروس و روسـيـه و                      
ميليارد دالر وام و فـروشِ گـاز            15قزاقستان نزديك شد. روسيه قول       

المللـي    تر را به اوكراين داده بود. پيش از اين قرار بود صندوق بين               ارزان
پول همين مبلغ وام به اوكراين بدهد تا صرف امور اقتـصـادي كشـور                

شرط اين صنـدوق بـراي اجـراي            كند، ولي چون دولت اوكراين پيش     
هاي رياضتي و تعديل ساختاري را نپذيرفت، پرداخت آن وام پـس              اقدام

 ميليارد دالر اوليه متوقف شد. 3از تحويل 
 

 مختصري دربارة اوكراين
در آستانة فروريزي اتحاد شوروي، اوكراين پس از فدراسيون روسيـه           
باالترين توليد ناخالص ملّي را در اتحاد شوروي داشت، و صنايع فلـزي             

سنگ، فضاپيماسازي و هواپيماسازي، مـوتـورسـازي،          (متالورژي)، ذغال   
ـ  1370يي داشت. در سال     سازي و كشاورزي پرقدرت و پيشرفته     كشتي

ا    52جمعيت كشور بالغ بر  -درست پيش از فروريزي  ميليون نفر بود. امـ
درصد افـت      60از زمان فروريزي تا كنون، توليد ناخالص ملّي اوكراين          

هاي اقتصادي خصوصي شده است، سطح        كرده است. تقريباً همة بخش     
ميليون نفر كـاهـش       45زندگي افت كرده است و جمعيت كشور هم به          

يافته است و بخش بزرگي از درآمد كشور از فروش مواد خام حـاصـل                
هـاي اقـتـصـادي          درماني و سيـاسـت      شود. در نتيجة اجراي شوك       مي

نوليبرالي در دو دهة گذشته،  فساد و نابرابري و فقر در كشـور بـيـداد             
انـقـالب   ” كند. در عرصة خارجي، نيروهاي آمريكايي و ناتو رهبران             مي

سال پيش رخ داد، قانع كردند كه نـيـروهـاي             10را كه حدود     “ نارنجي
نظامي به افغانستان و عراق بفرستند. همة اين عوامل باعث نارضايـتـي         
مردم اوكراين از وضع موجود شد. حزب كمونيست اوكراين چند سـال              

هاي خود را برقـرار كـرد.          پس از فروريزي مجدداً تشكيالت و سازمان      
ويـژه در مـيـان         هاي جنوبي و شرقي اوكراين و به اين حزب در بخش   

يي دارد. در انتخـابـات دو       هاي صنعتي، پايگاه گسترده    كارگران كارخانه 
درصد آرا را به دسـت آورد.          13/1سال پيش، حزب كمونيست اوكراين      

هاي اخير در آن كشور را مداخلة اروپـا           حزب كمونيست اوكراين ناآرامي   
داند كه يكپارچـگـي كشـور را            در امور داخلي اوكراين، و كودتايي مي      

كند. اين حزب از آغـاز         كند و خطر جنگ داخلي را تقويت مي         تهديد مي 
تر با اتحادية اروپا،      خواهان آن بود كه  دربارة برقراري پيوندهاي نزديك        

پرسي شود. نارضايتي عمومي مردم از وضعـيـت كشـور               در كشور همه  
ها، بسياري از مردم عادي به تظاهـرات          موجب شد كه با شروع اعتراض     

ضددولتي بپيوندند. خشونت پليس نسبت به تظاهركنندگان نيـز خشـم             
هـاي   مردم را دوچندان كرد. گفتني است كه به طور كلي ساكنان بخش         

شرقي و جنوبي اوكراين كه زبان روسي در آن رايج اسـت، بـيـشـتـر                   
گرايش به موضع دولت كنوني و حفظ روابط با روسيه دارند، زيرا نگران             

ماندة صنعت موجود در آن منطقه هستند كه وابستـه            از ميان رفتن باقي   

هاي غربي كشور، بيشتـر از         به بازارهاي روسيه است. در مقابل، ساكنان بخش        
ترين نيـروهـاي      كنند. عمده    روابط نزديك اوكراين با اتحادية اروپا هواداري مي       

مخالف دولت كنوني اوكراين و هوادار پيوند با اتحادية اروپـا، در سـه حـزب               
به رهبـري كـلـيـچـكـو           “ ائتالف دموكراتيك ” به رهبري تيموشنكو،     “ وطن” 

هستند كه داراي     “ آزادي” زن و قهرمان سابق جهان) و حزب فاشيست            (مشت 
كه نمايندگاني هـم     “ حزب آزادي ” تري در غرب كشور هستند.         هاي قوي   پايگاه

كـنـد. در       يي بازي مي در مجلس دارد، در رخدادهاي جاري اوكراين نقش ويژه     
، “ آرمـان مشـتـرك     ” هاي خياباني، نيروهاي راستـگـراتـري مـثـل               اعتراض

نيز فعالند. بر اساس تحليل حـزب    “ جناح راست ” شاخه) و      (نيزة سه   “ دنت  تراي” 
دولت كنوني، نه به خاطر      “ اپوزيسيون” كمونيست اوكراين، نيروهاي راستگراي     

هاي برحق مردم، بلكه بر سر كسب قدرت است كه وارد ايـن                نيازها و خواست  
 دهند. اند و آن را ادامه مي كشمكش شده

 
 اجتماعي اخير در اوكراين-هاي سياسي ناآرامي

سال پس از پـيـروزي          5ويكتور يانوكوويچ، رئيس جمهور كنوني اوكراين،       
، سـرانـجـام در       “ انقالب نارنجي ” اش ويكتور يوشچنكو در پي        رقيب انتخاباتي 

ش) به رياست جمهوري اوكراين انتـخـاب    1388ميالدي (زمستان   2010سال  
جمهوري يانوكوويچ، موضوع پيوستن اوكراين به اتحـاديـة           شد. در دورة رياست    

اروپا به يكي از مسائل عمدة كشور تبديل شد. البته در اين ميان دولت روسيـه                 
هاي گوناگون در صدد حفظ اوكراين در حلقة كشورهـاي دوسـت               نيز به شيوه  

خود بوده است، و اگر الزم بوده است، براي منصرف كردن دولت اوكـرايـن از        
تـراشـي     نزديكي به اروپا، حتي در روند مبادالت بازرگاني و گمركي روزانه مانع           

كرده است. باالخره در آخر آبان ماه، دولت اوكراين از امضـا كـردن قـرارداد                   
همكاري و تجارت با اروپا سر باز زد كه در واكنش به آن، تظاهرات اعتراضـي                 

چنانچه در تحليل حزب كمونيست اوكراين در اين بـاره           در كشور به راه افتاد.       
هاي اساسي بحران سياسي در اوكراين، اشتباه بـزرگ   يكي از علت  ” آمده است،   

پرزيدنت ويكتور يانوكوويچ در تنظيم و اجراي سياست خارجي بود. بـه مـدت                
هـايـي بـراي         سه سال، رئيس جمهور و دولت اوكراين به مردم اوكراين قول          
ها در جـريـانِ        پيوستن به اتحادية اروپا دادند. از اين گذشته، در تمام اين سال            

هايي در مسير ائتالف با اتحادية اروپا، تنش مـيـان روسـيـه و                    برداشتنِ گام 
 “اوكراين نيز شدت يافت و به مرز تفرقه در ميان جامعة اوكراين رسيد.

قدرتمندتريـن عضـو     ويژه آلمان كه    و به  “ غرب” در بحران سياسي اوكراين،     
اتحادية اروپاست، تالش دارد با استفاده از اهرم اتحادية اروپا، اوكراين را بـراي              

هاي سياسي و اقتصادي برلين تحت فشار قـرار           تجديد نظر در پيوستن به طرح     
دهد تا از اين طريق نفوذ آلمان در اروپاي شرقي گسترش يابد و موضع روسيه               

يـكـي از      “ اپـوزيسـيـون   ” ، تربيت و حمايت از نيروهاي        “ ايجاد” ضعيف شود.    
هاي فشار بر دولت اوكراين براي وادار كردنِ آن بـه تسـلـيـم در بـرابـر                        راه

هاي غربي، بـازگشـت بـه           هاي اتحادية اروپا و آلمان و به قول رسانه          خواست
هايي مـثـل گـيـدو           آغوش آزادي و دموكراسي است. حضور يافتن شخصيت        

وِستروِله، وزير امور خارجة سابق آلمان، نمايندگان اتحادية اروپا مـثـل خـانـم                

ويتالي كليچكو (رهبر مخالفان) و گيدو وستروله (وزير خارجة آلمان) در 
 ميان تظاهركنندكان اوكرايني
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گراي آمريكايي و حتّـي       هاي سياسي راست    كاترين اشتون، و شخصيت   
خواه آمريكا) و جان بِـرد         كين (سناتور جمهوري     كانادايي مثل جان مك   

معـتـرض بـه دولـت          “ اپوزيسيون” (وزير امور خارجة كانادا) در ميان         
اوكراين، و ديدار و گفتگو با آنها در چند هفتة گذشته، هدفي ندارد جـز         

از اپوزيسيون ضـددولـتـي راسـتـگـرا و             “  غرب” نشان دادنِ حمايت    
ضدكمونيست، و هدايت آن در جهتي كه اتحاديـة اروپـا و آلـمـان                  

يي از مخالـفـان    هم در اعالميه “ ناتو” خواهان آنند. حتّي پيمان نظامي       
رغم حضـور   دولت اوكراين حمايت علني كرد! نكتة قابل توجه اينكه به   
هاي ضـد      مردم عادي در تظاهرات، اكنون در هستة مركزي اعتراض        

اند كه بخشي از آنـهـا          دولتي اوكراين نيروهاي راستگرايي قرار گرفته     
حـزب  ” هاي فاشسيستي نازيستي دارند و مثـل رهـبـر               حتي گرايش 

مـافـيـاي مسـكـو و          ” معتقدند كه كنترل اوكراين در دست         “ آزادي
وجـه     هـيـچ     افتاده است. البته دولت يانوكوويچ را هـم بـه            “ يهوديان

هـا و       سـازي    شود دولتي مترقي و دموكرات دانست. خصـوصـي           نمي
هاي گسترده در ايـن دولـت، يـكـي از                خواري  ها و ويژه    خواري  رانت
هاي نارضايتي عميق مردم از وضعيت كنوني است كـه            ها و علّت    زمينه

 پيشتر به آن اشاره شد.
در ادامه، به تشريح نقش يكي از دو رقيب اصلـي در رخـدادهـاي                 

پـردازيـم كـه سـعـي دارد               جاري اوكراين، يعني دولت آلمان مـي       
رفته را دوباره به دست آورد و جاي پاي خود را       هاي از دست  “ فرصت” 

 اروپا و همسايگي روسيه محكم كند. شرقدر 
 

 زنِ اوكرايني مربي آلماني براي مشت
صراحت تمـايـل      بر اساس اطالعات و شواهد موجود، دولت آلمان به        

خود را براي حمايت از ويتالي كليچكو و، در نهايت، به قدرت رسانـدن           
جمهـوري    او از طريق ايراد فشار بر دولت كنوني يا در انتخابات رياست           

) نشان داده است. ويتالي كليچكو، قهرمـان        2015ميالدي (      سال آيندة 
زنـي     وزن جهان كه مدتي پيش از دنـيـاي مشـت              زني سنگين   مشت

ائتالف دموكراتيـك بـراي      ” راستي    خداحافظي كرد، رهبر حزب دست    
است (البته نام خودش هم جزو عنـوان           UDARيا   “ اصالح اوكراين 

حزب است كه در اينجا نياورديم) و در حال حاضر نمايندة اين حـزب                
هايي مثل گـيـدو        در پارلمان اوكراين است. ديدارهاي مكرر شخصيت       

وِستروِله (وزير امور خارجة آلمان) و خانم كاترين اشتون با كليـچـكـو                
طرفدار پيوند   “ اپوزيسيون” هدفي جز اعالم حمايت از او و تقويت او و           

با اروپا نيست، حتي اگر اين پشتيباني به ايجاد بحران سياسي و آشوب             
و خشونت و كشته شدن مردم بينجامد.  سناتور آمـريـكـايـي جـان                   

هاي خياباني به كيِف،      كين كه اواخر آذر ماه و در بحبوحة اعتراض          مك
پايتخت اوكراين، رفته بود و با رهبران راستگـراي مـخـالـف دولـت                 

من به آنـچـه مـردم         ” اوكراين نيز نشستي داشت، به صراحت گفت:         
كنم. به اعتقاد مـا آيـنـدة اوكـرايـن در                  كنند افتخار مي    اوكراين مي 

 “پيوستگي با اروپاست.
خانم آنگـال مـركـل،      “  اتحاد دموكرات مسيحي  ” راستي    حزب دست 

هـاي     كه ائتالفي از حزب    “ حزب مردم اروپا  ” صدر اعظم آلمان، و نيز      
كار اروپاست، ويتالي كليچكو را به عنوان نمايندة خود در اروپا             محافظه

دولت در بيرون و      “ اپوزيسيون” اند و وظيفة متحد كردن        انتخاب كرده 
اند. كليچكو نه صرفاً متحـد آلـمـان،         درونِ دولت را به او محول كرده      

ائـتـالف   ” بلكه تربيت شدة سياستمداران آلـمـانـي اسـت. حـزب                  
اتـحـاد دمـوكـرات       ” كليچكو كه زير نظارت حـزب         “  دموكراتيك...   

گذاري شده است، فعاليت رسمي و جـدي            خانم مركل پايه   “ مسيحي
خود را سه سال پيش آغاز كرد. حزب كليچكو از حمـايـت مـالـي و                    

ر           آموزشي گستردة محافل محافظه    كار اروپا، از جمله بنياد كُنراد آدنـوئـ
شود كه به فرمان اين بنياد تـأسـيـس            برخوردار است، و حتي گفته مي     
اتـحـاد دمـوكـرات       ” هاي همبسته با       شده است. اين بنياد از سازمان      

است كه در سراسر دنيا نيز شعبه دارد و انديشكدة رسـمـي               “ مسيحي
“ ائتالف دمـوكـراتـيـك...        ” است. تربيت كادرهاي     “  حزب مردم اروپا  ” 

حـزب  ” هاي دولتي و پارلماني، از طريق بنياد آدنوئر و            كليچكو در زمينة فعاليت   
گيرد. خود كليچكو سه سال پيش به بـرلـيـن               صورت گرفته و مي    “ مردم اروپا 

گيري حزبـش بـود. او           سفري كرد كه به گفتة خودش كمك بزرگي به شكل         
حدود شش ماه بعد به دعوت بنياد آدنوئر دوباره به تورينگن آلمان سفر كرد كه               

هاي محلي آموزش ديد. كليچكو پـس          در آنجا در مورد تنظيم و اجراي سياست       
از نخستين سفرش به آلمان، تا كنون چندين بار، از جمله در پاييز امسـال، بـا                  

هاي دولتي و وزارت امور خارجة آلمان و حتي گيدو وِستروِله وزيـر امـور                   مقام
خارجة آلمان (تا ماه پيش) نيز به طور رسمي ديدار و گفـتـگـو كـرده اسـت.                       
گزارش اين ديدارها در سندهاي وزارت امور خارجة آلمان منتشر شـده اسـت.               

ائـتـالف   ” تابستان گذشته، بنياد آدنوئر يك دورة آموزشي براي اعضاي جوان            
هـاي     هاي عضوگيري و سـيـاسـت         برگزار كرد و به آنها شيوه      “ دموكراتيك...   

هاي پارلماني را آموزش داد. همين چند هفته پـيـش هـم                  انتخاباتي و فعاليت  
نامة همكاري با اتحاديـة اروپـا بـراي             سميناري را براي تشريح و تبليغ توافق      

دهد كه چگونه دولت      روشني نشان مي    اعضاي حزب كليچكو برگزار كرد كه به      
بـه   “ ائتالف دموكراتـيـك...     ” راستي آن از ابزاري به نام  هاي دست   آلمان و نهاد  

كـنـنـد.       طور مستقيم براي كسب نفوذ در صحنة سياسي اوكراين استفاده مـي        
هاي آشكار خود تالش دارند كه        راستي آلمان با اين دخالت      كاران دست   محافظه

زمينه را براي انطباق نظام حقوقي اوكراين با نظام حقوقي آلمان و اتـحـاديـة                 
 آميزي اوكراين با اتحادية اروپا آماده كنند. اروپا، و درهم

كـه يـك     بـوك،      اولگ تياني اوكراين به رهبري     “ حزب آزادي ” همكاري با   
هاي فعـالـيـت       نازي است، يكي ديگر از عرصه       حزب دست راستي افراطي شبه    

دولت آلمان براي نفوذ در عرصة سياسي اوكراين و ايجاد و تحكيـم پـايـگـاه                  
سياسي خود در آن كشور است. بهمن ماه گذشته، هلگا شميد و كاترين اشتون،        

هاي بلندپاية نهاد روابط خارجي و امور امنيتي اتحادية اروپـا              كه هر دو از مقام    
كين (سناتور آمريكايي) ديدارهايي با رهـبـري حـزب                هستند، و نيز جان مك    

ل شـدن               “ آزادي” راستگراي افراطي    اوكراين داشتند.  جالب است كه مـتـوسـ
اعضا و هواداران اين حزب به خشونت نيز مشكل و مانعي در راه بـرقـراري                   
پيوندهاي نزديك و همكاري آلمان و اتحادية اروپا با اين حزب نبـوده اسـت.                
خشونتي كه اكنون كيِف و برخي ديگر از شهرهاي اوكراين را در بر گـرفـتـه                  

فقط از سوي نيروهاي راستگرا متوجه نيروهاي كمونيست و فـعـاالن               است، نه 
سنديكايي بوده است، متأسفانه به كشته شدن شماري از تظاهركننـدگـان بـه               

 اند. دست پليس نيز انجاميده است. شمار زيادي نيز از دو طرف زخمي شده
دولت آلمان در تالش براي ايجاد آشوب و سرنگون كردن دولت كـنـونـي                
اوكراين، لهستان را نيز به ياري گرفته است. همكاري نزديك آلمان و لهستان               

هاي شوراي روابط خـارجـي      صراحت در يكي از گزارش      در ارتباط با اوكراين، به    
آلمان ذكر شده است. وزيران امور خارجة آلمان و لهستان در بيانية مشـتـركـي      

حمايت قاطع خود را از مردم اوكراين اعالم كـردنـد...             ” كه اخيراً منتشر كردند،     
هاي نزديك اقتصادي و سياسي با اتـحـاديـة             توانند از مزاياي همكاري     كه مي 

هـاي     هاي لهستاني به مناسبت     در همين ارتباط، ديپلُمات    “ مند شوند.    اروپا بهره 

 ادامه خطر تجزيه و جنگ داخلي  ...

كار آمريكايي) و ويتالي كليچكو (رهبر  كين (سناتور محافظه جان مك
 مخالفان) در تظاهرات كيِف.
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ديدار و گفتگـو     “ حزب آزادي ” گوناگون با نمايندگان    
سازمـان  ” هاي  اند. اين حزب خود را وارث سنّت       كرده

هـا) و       (از هواداران نازي   “  هاي اوكراين   ناسيوناليست
داند. جالب اينجـاسـت        مي “ ارتش شورشي اوكراين  ” 

در جنگ جهاني دوم در كـنـار     “  ارتش... ”كه همين  
نيروهاي نازي جنگيد و نزديك به صدهزار لهستاني        
يهودي و مسيحي را قتل عام كرد، و حتي هنوز هم           

سازمان ” اين سازمان در لهستان به طور رسمي يك         
شود. اما همة اينها باعث نشده         شناخته مي  “ جنايتكار

دسـتـانِ      است كه راستگرايـان آلـمـانـي و هـم             
شان از حمايت خود از راستگرايان افـراطـي           لهستاني

كليچكو نيـز كـه در       دست بكشند.    “  حزب آزادي ” 
معـرّفـي    “ رو معتدل و ميانه”اصطالح  ظاهر خود را به 

افـراطـي و       گيري از نيروهاي راست     كند، از بهره    مي
هاي   براي پيشبرد هدف   “ حزب آزادي ” گراي    خشونت

گيري دولـت كـنـونـي          خود، از جمله خواست كناره    
 22اوكراين كه درنشست دولت با مخالفان در روز           

آذر مطرح شد، ابايي ندارد. پر و بال دادن بـه ايـن                
گـرا بـازي كـردن نـيـروهـاي                نيروهاي خشونت 

بسا در آينده دامن      با آتشي است كه چه     “ اپوزيسيون” 
بهمن ماه، و پـس       3شنبه    خود آنها را نيز بگيرد. پنج      

جمهور   از كشته شدن دو تن از تظاهركنندگان، رئيس       
يانوكوويچ با كليچكو و ديگر رهبران ديدار كـرد تـا            

وفصل مسائل پيدا     حلي براي توقف خشونت و حل       راه
 كنند.

هاي تـوضـيـحـي حـزب           طور كه در بيانيه     همان
كمونيست اوكراين آمده است، از يك سو، وضعـيـت          
وخيم اقتصادي اوكراين، از جمله بيكاري و فسـاد            
دولتي و گراني و فقر، و نيز عدم مـراجـعـة دولـت                

نـامـة      اوكراين به آراي عمومي در مـورد تـوافـق           
همكاري با اتحادية اروپـا، و از سـوي ديـگـر،                 

راسـتـي و        هاي خرابكارانة نيروهاي دسـت       فعاليت
راستگراهاي افراطي و مداخلة مستقيم و غيرمستقيم       
كشورهاي خارجي در امور داخلي اوكراين، وضعيـت        
ناهنجار و خطرناكي را در آن كشور به وجـود آورده            

وزير و هيـئـت    رغم پذيرش استعفاي نخست است. به 
وزيران از سوي يانوكوويچ، لغو برخي از قـوانـيـن             
مربوط به تظاهرات، و مذاكرة دولت با معترضـان و           
دعوت از آنها به شركت در دولت، همچنان وضعيـت          
وخيمي در كشور وجود دارد و خطر تجزيه و جـنـگ            

كـنـد.      داخلي اين كشور را به طور جدي تهديد مـي         
پيامدهاي وقوع هرگونه مناقشة نظامي در اوكرايـن،        
به احتمال قوي منحصر به آن كشور نخواهد بـود و     

طلبي آمريكا و     با توجه به موضع چين در برابر سلطه       
متحدانش در آن منطقه، ممكن است پاي نيروهـاي         
خارجي به اين كشمكش كشيده شـود. مـداخـلـة              
كشورهاي خارجي در اوكراين بايد فوراً قطع شـود،          
خشونت بايد هرچه زودتر پايان يابد، و نـيـروهـاي            

هاي درگير بايد از راه مـذاكـره و               مترقي و طرف  
هـاي   آميز و در پيش گرفتن شيوه      هاي مسالمت   روش

از جمله دادن خودمختاري بيشتـر        -قانوني و حقوقي  
پرسي دربارة پيوستن به اتحـاديـة         ها و همه    به استان 

حل مناسبي را كـه مـنـافـع مـلّـي و                    راه  -اروپا
هاي واقعي مردم براي يك زندگي بهتـر را            خواست

 تأمين كند، بيابند و اجرا كنند. 
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غيراخالقي در استفاده از تظاهر، پيدايش مافيا و پدرخوانده ها در پتروشيمي، خشكبـار، شـكـر،                  
نفت، فوالد و ظهور رفيق دوست، شهرام جزايري، بابك زنجاني، محمود رضا خاوري و آخـريـن                
نمونه رضا ضرابي كه نه تنها به اقتصاد، بلكه به اقتصاد منطقه نيز لطمات بيشمار زده اند. رشـد         
بي سابقه فساد و فحشا به علت بيكاري و فقر شديد، گسترش استفاده از مواد مخدر، آمار باالي                  
خودكشي خصوصا در زنان و دختران، آمار باالي تصادفات جاده اي به علت ورود بي رويـه ي            
ماشين به بازار بدون در نظر گرفتن ظرفيت جاده اي و عدم گسترش كافي ناوگان حمل و نقـل                   

 عمومي به روز. 
حوزه ي فرهنگ و هنر و ادب هم حكايات خود را دارند. درحالي كه داد تهاجم فرهنگـي بـه                
هوا رفته كار در اين حوزه ها بسيار سخت مي باشد و هر روز با موانع و ممانعتهاي بـيـشـتـري              
روبرو هستند. دولت نه مي تواند از استفاده از اينترنت و كامپيوتر چشم پوشي كند و نه گسترش                    
آن و آزادي كاربران را تن مي دهد. آزادي دربخش رسانه هاي گروهي، كتـب و نشـريـات و                  
اطالع رساني مستقل بسيار محدود و هزينه بر مي باشد تا جايي كه گروه چشمگيري از زندانيان                 
ما را فعاالن رسانه اي، خبررساني و خبرنگاران و روزنامه نگاران تشكيل مي دهنـد. فـعـالـيـت              
احزاب سياسي منتقد به شدت كنترل مي شود به حداقل ممكن در دوران پس از انقالب رسيـده                  
است تا جايي كه احزاب وابسته به شخصيتهاي درون نظام اما منتقد هم غيرقانوني اعـالم مـي      
گردند. از ايجاد تشكلهاي صنفي و مستقل خصوصا سنديكاهاي كارگري، دانشجويي، زنـان و                 

 .اقشار پايين جامعه به شدت جلوگيري مي شود و تشكلهاي موجود نيز تحت فشار مي بـاشـنـد           
تعداد زيادي از اعضاي سنديكاهاي كارگري، انجمن ها و تشكلهاي مستقل دانشجويـي، زنـان                
فعال در حوزه حقوق بشري و حقوق زنان، در حال حاضر در زندان به سر مي بـرنـد. دفـاع از                         
حقوق كساني كه حقوقشان ناديده گرفته مي شود نيز بدون هزينه نيست و كم نيستند وكـالي                 
مستقل و با وجدان كه به دليل دفاع از كارگران و دانشجويان و فعالين سياسي مـورد تـهـديـد                      

 .قرارمي گيرند و يا به زندان محكوم مي گردند و از شغل وكالت محروم مي شوند
درآمد سرشار نفت كه ثروت ملي همه ما است، در انحصار حكومـت اسـت و نـيـازي بـه                         
جوابگويي در مورد مقدار درآمد حاصل از نفت و چگونگي هزينه ي آن به مردم نمي بينند. ما بـا        
دارا بودن ذخاير عظيم نفت و پتروشيمي و درآمد حاصل از آن نمي دانيم چرا برخـالف قـانـون            
اساسي، مدارس به بخش خصوصي واگذار مي شود، چرا شهريه دانشجويان و هـزيـنـه هـاي                    
آموزش عالي سرسام آور شده، چرا هر روز بيشتر از خدمات درماني كاسته مي شـود و كـلـيـه                       
فروشي عادي مي گردد، چرا هر روز از تعداد تامين اجتماعي شدگان كاسته مي شـود و بـراي                     
كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي فرانشيز برقرار مي شود؟ به زبان ديگر نفت نه تنـهـا بـه         
فرصتي براي رشد و شكوفايي علمي، رفاهي و اقتصادي تبديل نگرديده بلكه برعكس به وسيله               
اي براي ناديده گرفتن حقوق مردم بدل گشته است. اين ثروت عظيم كه متعلق به همه مردم با                  
سهمي برابر مي باشد بدون توجه به رنگ، نژاد، قوم، مذهب و جنسيت، متاسفانـه اكـنـون بـه           
ثروت شخصي عده اي قليل سرمايه دار مافيايي تبديل شده، كه بدون توجه به حق مردم از اين                  
ثروت استفاده كرده، بذل و بخشش مي كند و مانند گنج شخصي بر خزانه ي اشخاص خـاص                   
اضافه مي گردد. ناگفته نماند كه بخشي هم براي خفه نمودن اكثريت مردم كه خواهان آزادي،                  
برابري عدالت اجتماعي و رشد و شكوفايي علمي، اقتصادي فرهنگي و هنري هستند، هزينه مي               

 .گردد 
 

سوال اين است: با توجه به شرايط كنوني، وظيفه اكثريت مردم كه حـقـوق                 
 شناخته شده شان در قانون اساسي پايمال گشته، چيست؟
 » اتحاد « :ساده ترين واصولي ترين جواب را مي شود دريك كلمه خالصه كرد

فقط بايد توجه داشت اتحاد، يك امر انفرادي و شخصي نيست، اتحاد يعني جمـع شـدن در                    
تشكلهاي صنفي، انجمنهاي مردمي و سازمانهاي حقوق بشري، سياسي، فرهنگـي، هـنـري و               
ادبي. طبقه ي كارگر در اين شرايط بيشترين فشارهاي اقتصادي، بي قانوني و وضع قوانين ضـد              
كارگري، ناامني شغلي، نابرابريهاي اجتماعي را تحمل نموده، بايد هرچه بيشتر و قاطع تـر بـر                   
ايجاد سنديكاهاي كارگري پافشاري نمايد و همچنين در حفظ تشكلهاي موجود و فعالتر نمـودن      
آنها بكوشد، همراه با برنامه ريزي آگاهانه و صحيح براي اتحاد با اقشار ديگر جامعه كه خواهـان       
به دست آوردن حقوق حقه ي خود مي باشند. امروزه شالقي به نام هدفمند نمودن يـارانـه هـا                   
جان و حيثيت كارگران و اقشار مياني و كم درآمد جامعه را نشانه رفته است. گراني هر روزه بـا                      
سير صعودي قيمت ها آخرين رمق را از مردم كم درآمد گرفته و اين كارگران و مردم فقير و كم          
درآمد هستند كه جيب خالي آنها اجازه ي انبار اجناس و كاالهاي اساسي را به آنها نمي دهد و                    
در نهايت هرچه گراني بيشتر، سفره ي آنها خالي تر و اميدها بي رمق تر. اين موضوع مي توانـد                     
به اتحاد عملي بين كارگران و اقشار ديگر فقير و كم درآمد منجر گشته و به اين تجـاوزات بـه                      
حقوق خود به شكلي گسترده، سازمان يافته و منسجم اعتراض نمايند، تا بيش از ايـن شـاهـد                    

 .درماندگي و شرمندگي در مقابل خانواده هايمان نباشيم
 

 “پيام سنديكا”به نقل از  ماهنامه 
 1392، بهمن ماه 26شماره 

 ... 57ادامه كارگران و انقالب بهمن 
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هاي دولتي، ايـن تصـور را        رژيم، و همچنين تغييرها در پست   زير پوششِ 
بندوبار و     از سوي ديگر، خشونت بي    رود.     وجود آورد كه چيزي پيش نمي       به

گـرا بـا نـام           هـاي اسـالم       از سوي گـروه     (قتل غيرنظاميان)     انهوحشي
“) جبهة نصـرت   ” و يا   “  عراق و شام  دولت اسالميِ   ” همچون  )“ جهادگران” 

هـا     دار كرد: تصويري از آن  سيماي مخالفانِ رژيم سوريه را در مجموع لكه    
سبب جنگ بين خودشان وهمچنين افزايشِ عدة آوارگـانِ درحـالِ               كه به 

تر از ايـن       ها و شهرها، پيش     زده و تخريبِ دهكده     هاي جنگ   گريز از ناحيه  
 نيز لكه دار شده بود.  

بسي موقت نياز مبرم داشتند، و شـايـد             بنا براين، هر دو طرف به آتش      
نگـريِ شـرايـط سـوريـه            منظورِ باز   بسي با توافق آمريكا و روسيه به        آتش

 شده كشف منابع انرژيِوهمچنين تمام خاورميانه و بررسيِ سهمِ هر يك از        
بس بود كه راه را براي نشـسـت            . نيازِ به اين آتش     در حوزة شرقِ مديترانه   

 هموار كرد. “2ژنوِ”
هـاي     هاي درگير و قـدرت        طرفبس است،     و چون مسئله بر سرِ آتش     

را پيشبرد راه حلي سيـاسـي        كنند، قصد     ها پشتيباني مي    ي كه از آن   بزرگ
داشتيـم،    انتظاررا   “ 2ژنوِ“ شكست كنفرانس به همين دليل است كه      ندارند.   

 “ اتحاد مـيـهـنـي      ”  خصوص كه رژيم سوريه و مخالفانش كه از سوي    به
هايي فراوان بـا هـم دارنـد:           شدند، از بسياري لحاظ شباهت      نمايندگي مي 

انـد،     ترين نمايندگان بورژوازيِ بزرگ سوريـه  يي از برجسته   تنها مجموعه   نه
)                سياستبلكه در طرفداري از      هاي نوليبراليِ اقتـصـادي (و اجـتـمـاعـيِ

اند،   هاي مشترك   ، داراي موضع  المللي پول   شده از سوي صندوق بين      حمايت
هايي كه سه سال پيش موجب بروز بحران در            عبارتي، همان سياست    يا به 

 سوريه شد.
 

 ما آينده را چگونه مي بينيم؟
 

تواند پاسخگـويِ     نمي“  2ژنوِ“ كنفرانسها،    بنابراين، بر پايه همه اين دليل     
بسي از بـراي      طورِعمده آرمانِ دستيابي به آتش      به  -هاي مردم سوريه    آرمان

باشد. براي اين      -به راه حلي سياسي   منظورِ رسيدن     وجود آمدنِ شرايط به     به
ِ سرعت حـل شـونـد: مشـكـل             كار دو مشكل ديگر وجود دارد كه بايد به        

كه، بر اسـاس      است  نگراني در رابطه با وضعيت پناهندگان سوري        ،نخست
در حـال    شـان      عده،  2013هاي سازمان ملل متحد در پايان سال          گزارش

است. همين گزارش، هزينـه سـاالنـه ايـن               حاضر بيش از نه ميليون نفر     
از وخامت اوضـاع     ميليارد دالر پيش بيني كرده است كه          54پناهندگان را   

) لـبـنـان   ويژه در      بهاقتصاد سوريه، بلكه در كشورهاي همسايه (         درتنها    نه
دارد. مشكلِ دوم، در رابطه با باز سازيِ سوريه است كه هزينه آن تا               نشان  

ميليارد دالر تخمين زده شده و اگـر جـنـگ در               200به امروز، بيش از     
ها گسترش يابد، اين هزينه هم افـزايـش        هاي كنوني و ديگر منطقه      منطقه

اگر ما  تجربة جنگ آمريكا برضد عراق و يا حتي تـجـربـة                خواهد يافت.    
ويران شده، بـه شـركـت       بيروت رشهمركزِ  لبنان در پيِ جنگ داخلي (كه        

دولت سپرده شد) را درنظـر    رفيق حريري، رئيس سابقمتعلق به   “  سوليدر” 
هاي بزرگ سـرمـايـه        و قدرت بگيريم، اگر ما نقشِ منفيِ كشورهاي عربي        

المللي پول    دستور بانك جهاني و صندوق بين       به  داري در بدهي عظيمي كه    
خاطر آوريم، خواهيم گفت كه سوريـه بـه            تحميل شد را به     مردم لبنان   به

فرار از چنين سرنوشتي قادر نيست و در محاصرة نيروهاي امپرياليستـي و              
شود و    كشانده مي   ثباتيِ اقتصادي   بيگيرد، كه از يك سو به         روسيه قرار مي  
 گرفتار خواهد آمد. اي هاي مذهبي و فرقه به تشديد تنشاز سوي ديگر 

تغييرخواهـانـة     هاي  تحقق يافتنِ آرمان  از    واضح است كه چنين وضعيتي    
مردم سوريه مانع خواهد شد، زيرا آنچه كه نمودارِ آينده اسـت (در افـق                   

خـاطـر     نشيني] رژيم بعثي كنوني به       مشاهده شدني است) يا بازگشت[عقب      
يافتن به اجماعي بين رژيـم     گرايان افراطي است، و يا دست      ترس از اسالم  

كنوني و نمايندگان بورژوازيِ بزرگ مخالفش خواهد بود. و در هـر دو                  
دليل ضعف پوياييِ نـيـروهـاي          حالت، افِق تغييرهاي دمكراتيك آينده  به      

اند كه تغييرهاي اساسي را خواستـارنـد، تـاريـك              پيشرو كه تنها نيروهايي   
 است.

ژانويه  31ماه ( بهمن 11، “النداء”به نقل از مجلة دوهفتگيِ 
2014( 

 مرده است ... 2ادامه  ژنو 
“: آموزگاران و فعاالنِ فرهنگي”اعدامِ 

 به مردمِ عرب “ تدبير و اميد”هدية دولت

تـدبـيـرو    ” نخستين سفرِ استانيِ روحاني (رئيس جمهور) و كابينة امنيتيِ              
به استانِ خوزستان، همان گونه كه كارنامة تاكنونيِ اين دولـت نشـان            “  اميد

هاي جابرانة اعدامِ معلمان و فـعـاالنِ           داده است، جز سركوب و اجرايِ حكم      
آوردي    مان ره    فرهنگي عرب براي ساكنان و مردم بومي اين بخش از ميهن          

نداشته است. هاشم شعباني وهادي راشدي، دو معلم جوانِ عضوِ مـؤسـسـة                
در شهر رامشير (خلفيه)، كه از روزهاي آغازين آذرمـاه از               “  الحوار” فرهنگي  

زندان كارون اهواز به مكاني نامعلوم منتقل شده بودند، اعـدام شـدنـد. بـه                   
انتظارِ خبري از وضـعـيـت          شان كه چشم    ديده و دراضطراب    هاي رنج   خانواده
شان بودند خبرِ اعدام آنان را تلفني دادند، بي آنكه جسدهـايشـان را                 فرزندان

 تحويل دهند  و يا نشاني از گورهايشان بدهند. 
هاشم شعباني،  معلم، شاعر، و فعالِ فرهنگي، و يار و همكـارش مـهـدي                 

علي عـمـوري،      همراه سه عضوِ ديگر اين مؤسسة فرهنگي (محمد          راشدي، به 

جابر البوشوكه، مختار البوشوكه) در حدود يك سال و نيم پيـش از اجـرايِ                  
 حكم، به اعد ام محكوم شده بودند.

اي ظريف (وزير خـارجـه) و             آمد سفرهاي منطقه    ها پي   اجرايِ حكم اعدام  
سخنرانيِ روحاني به زبان عربي و تهديد مردم اهواز به كشيدنِ شمـشـيـر و        
فرود آوردنِ سرنيزه، و سرانجام، مخالفت اكثرِ اعضاي فرهنگـسـتـان زبـان               

ها در ايران بودند كـه از ادامـة              هاي مادريِ خلق    فارسي با آموزش به زبان    
هـاي) سـاكـن         هاي (خلق    هاي سركوبگرانه و امنيتي نسبت به مليت        سياست

 ايران نشان دارد.
شدة اخير و پس از آن، بارهـا          حزب تودة ايران در دوران انتخابات مهندسي      

نگـاه  ” ،  “ تدبير و اميد  ” با تحليل خاستگاه و عملكرد دولت روحاني، شعارهاي:          
، را فـاقـد      “ حقوقِ شهروندي ” هاي ساكن ايران، رعايت       به مليت “  غيرامنيتي

هاي اقتصادي نـولـيـبـرالـي           ضمانت اجرايي و محملي براي اجراي سياست      
 دانسته است.

اينك و پس از سفر روحاني به داووس و سخنرانيِ نمايـنـدة حـكـومـت                   
داري    هاي سرمـايـه     واليي (رئيس جمهورِ تدبير و اميد) و دعوت او از محفل            

گذاري در ايران، امـيـدهـاي          حاضر در مجمع جهاني اقتصادي براي سرمايه      
واهيِ برخي از نيروهاي اپوزيسيون به عدالت و تدبير و اميد رژيـم واليـت                 

 بازد. فقيه بيش از پيش  رنگ مي
هاي قربـانـيـان رژيـم          حزب تودة ايران، همراه با ابراز همدردي با خانواده        

هاي فعاالنِ فرهنگي و آموزگاران اعدام شدة عـرب،            واليي، خصوصا خانواده  
هاي سـاكـن ايـران          برخورد امنيتي و سركوبگرانة حكومت اسالمي به خلق       

ترين مانع در راه همبستگيِ       ها را بزرگ    كند و اين سياست     شدت محكوم مي    به
 داند. هاي ايران مي خلق
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در رابطه بـا بـحـرانِ         “ 2ژنوِ” شد، كنفرانسِ     بيني مي   گونه كه پيش  همان  
كه در خالل سـال        -شكست انجاميد، زيرا تداركات اين كنفرانس       سوريه به 

نويسي براي يافتنِ راه      منظورِ ارائة  پيش     به  -بارها به تعويق افتاده بود      2013
گشود. بايد گفت كه، هـر          يي نمي   ترين روزنه   اي ممكن كوچك    حل سياسي 

وط    دو مجريِ اين كنفرانس، يعني اياالت متحده و روسيه، در مـورد خـط              
          انتظار، اختالف نظر دارند: در وهلة اول دربارة سرنوشـت اصلي راه حلِ مورد

) كه قرار اسـت     2014اش (ماه مه   بشار اسد در پايانِ دورة رياست جمهوري  
اي كه بناست در آينده     طور در مورد رژيم سياسي      درنظر گرفته شود، يا همين    

ها پيرامون    در سوريه مستقر گردد با يكديگر توافق ندارند. عالوه بر اين، آن            
وضعيـت   پي ويژه در بهشركت ايران در كنفرانس اختالف نظر اساسي دارند،  

ها) در امور داخلـي        و مداخلة آمريكا (و نه فقط اروپائي         آميز در اوكراين    انفجار
به منظور در محاصـره       -شود  كه از متحدان روسيه محسوب مي       -اين كشور 

 تر هم شده است. قرار دادن اين كشور [روسيه]، اين اختالف نظر وخيم
هاي گوناگون مخالف بـا   هاي ميان جناح ها اختالف اگر به همه اين مسئله  
سبب مداخلة عـربسـتـان     ها (به  هاي خونين بين آن     رژيم بعثي سوريه وجنگ   

هـم هـمـان      “  3ژنـوِ ” توانيم بگوييـم       سعودي و تركيه) را اضافه كنيم، مي       
سرنوشتي را پيدا خواهد كرد كه دو كنفرانس قبلي دچارش شدند و همراه با              

 يي كه هرگز عملي نخواهد شد به كارش خاتمه خواهد داد.  صدور ييانيه
 

 وگو، در گيرودارِ شرايطي نامطلوب هاي گفت طرف
    

تر مطالعـه     گذشته است را  دقيق     “ 2ژنوِ” هاي كنفرانس     اگر آنچه در سالن   
شويم. در واقع نه لحن بيانات و نه           رو مي   كنيم، فقط با سخنان خصمانه روبه     

چه از جانب هيئت نمايندگيِ دولت سوريه و چه از سـوي                -ها  محتوايِ آن 
تـريـن روزنـة امـيـدي            توانست كوچك   نمي  -كشورهاي حاضر در  مونترو    

 قرار زير است: گيري به وجود آورد. شواهد اين نتيجه به
كنيم. آناني كه مقيم خارج از كشـورنـد             ابتدا از مخالفان سوريه شروع مي     

كنند، تنها روي يـك        طورِعمده در تركيه) و زير نظارت آمريكا عمل مي           (به 
تشكيلِ دولـت     :“ 1ژنوِ“كردند، بند هشتم بيانية كنفرانس        نقطه پافشاري مي  

را اي      راه حل سـيـاسـي       ، عملي ساختنِ  “ احمد جربا ” قولِ    كه، به   اي  انتقالي
كند كه، نمايندگان دولـت        تسهيل كند. و همين آقاي جربا اضافه مي          بتواند

اختيارات رئيـس جـمـهـوري        سوريه بايد مدركي را امضا كنند كه بنابر آن،          
به چنين دولتي واگذار شود، يعني دولتي كه بعد مأموريـت خـواهـد                 سوريه

هايي كه به آن مـتـهـم           جرم جنايت   داشت كه اسد و تمام همراهانش را به       
از سوي ديگر، وزير امور خارجه سوريـه  اند به پاي ميز محاكمه بكشاند.         شده

كـنـد،     ، در مقابل، با حمله به مخالفان، آنان را به خيانت متهم مي            وليد معلم 
هـا     اند و جنگ تروريسـت      قولِ او آنان خودشان را به اسرائيل فروخته         زيرا به 

خواهند به اين عمل جنبـة قـانـونـي             اند و مي    برضد سوريه را تسهيل كرده    
به ايـن     -هرگونه بحث دربارة دولت موقت    بدهند. عالوه بر اين، آقاي معلم        

را   -“ بخشنـد   اند كه به رئيس جمهور حقانيت مي        اين مردم سوريه  ” دليل كه   

مردود دانست و تاكيد كرد كه سوريه براي دفاع از خود هر كاري كـه الزم                  
 باشد، بدون توجه به اظهارات وفريادهاي برخي، انجام خواهد داد.

هاي  نمايندگان آمريكا و روسـيـه و             اين دو موضع متضاد را در سخنراني      
شركت داشتند،   “ 2ژنوِ” همچنين همه كساني كه در جلسه گشايش كنفرانس         

 توان شنيد.  نيز مي
دبيركلِ و همراه او، يعني       سعود فيصل،   ،در واقع، وزير امور خارجه عربستان     

هاي احمد جربا پيوستند، و به نوبه خود ايـن     گيري ، به موضع“ اتحاديه عرب” 
راه    يـي بـراي     كه در حكمِ مقدمهها را به جان كري پاس دادند          گيري  موضع

بود. برعكس و در تضـاد      خواستارِ استعفايِ بشار اسد حلي سياسي در سوريه  
هرگونه راه حـل  ” مشخص با آن، سرگي الورف، وزير خارجه روسيه، در مورد       

، به ويژه در شرايط مشكلي كه كشورهاي منطـقـه در             “ تحميل شده از خارج   
 آن قرار دارند، هشدار داد.

 
 هاي ضمني هاي آشكار وانگيزه انگيزه

 
تشكيـل  “  2ژنوِ”آورد كه، چرا كنفرانس  ها، اين پرسش را پيش مي همه اين 

اي رژيم سوريه و مخالفان مقيم خارجِ رژيمِ سوريه           هاي ضمني   شد و چه دليل   
 “ كارشناسـان ” مالقات با همديگر وادار كرد؟ كه بال فاصله هم در ميان              را به 

 اعالم كنند كه با هر گونه راه حل واقعي مخالفند؟
گذرد مرتـبـط    بديهي است كه علت اصلي، با آنچه در سرزمين سوريه مي            

هـايـي      بيـنـي    است. رژيم بشار اسد و همچنين  مخالفان آن، بر اساس پيش            
، روي تغييرات نظاميِ مـحـتـمـلِ         2013پيرامونِ جنگ شش ماهه اول سال       
بـا ايـن حـال، و بـا وجـود                كردنـد.       پيش از شروع كنفرانس حساب مي     

دو طـرف    و نزديك مرزهاي لبنان،       هاي شديد در اطراف شهر حلب       درگيري
ترين تغييري به نفع خود در موازنه نيروها ايجاد كنند.            كوچكدرگير نتوانستند   

كردند، بـه      بيني مي   رژيم در قصير، آن چنان كه برخي پيش       در واقع، پيروزيِ    
هاي كالمون و آلپ منجر نگرديد. اضافه          ويژه در منطقه    هاي بيشتر به    پيروزي
هاي اقتصادي و اجتماعي، گسترشِ نقشِ مافيـاي   شدت يافتنِ مشكل بر اين،   

 زنده باد ژنوِ بعدي! مرده است “2 نوِژ”
دبس، معاون دبيركل حزب  -نوشته: ماري ناصيف

 كمونيست لبنان

 15ادامه  در صفحه 
 كمك  مالي رسيده

كرون 10/000به ياد رفيق يعقوب                                             


