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 “ 2جراحي بزرگ اقتصاديِ”حسن روحاني، و آغازِ 
شش ماه پس از آغاز كـار دولـت آقـاي             
حسن روحاني آنچه در عمل مشخص شـده         

هاي اقتصادي و سـيـاسـي          اينست كه، برنامه  
در واقع ادامه دهنـدة      “ تدبير و اعتدال  ” دولت  

اي است كه در       هاي اقتصادي   مجموعِ تعديل 
رديِ     دو دهـة گـذشـتـه بـا هـدف راه                بـ

) سوق دادنِ بيشتـر كشـور بـه              استراتژيك)
انـد.     سويِ الگوي اقتصاد بازارِ آزاد اجرا شـده       

اي است كه بنـابـر        اين همان اقتصاد سياسي   
هاي مـلـي      آن، اختصاص دادنِ منابع و ثروت     

هـاي     در راستايِ منافع و امنيت  سـرمـايـه          
خصوصيِ كالن نقشِ محوري دارد. طـرح          

ها كـه مـرحـلـة اول آن               هدفمندي يارانه 
وسيلة دولت احمدي نژاد به مرحلـة اجـرا            به

هـاي      ترين اقـدام     گذاشته شد، يكي از مهم    
دستگاه اداريِ رژيم واليي در پيشبـرد ايـن          

عملياتي شدنِ فازِ اول       بردي است.    برنامه راه 
ها در طول حدود سـه         طرح هدفمندي يارانه  

سال گذشته، از لحاظ عيني توانست با حـذف     
هاي انرژي مجموعة وسيعي      هاي حامل   يارانه

كند. رژيم واليت فقيه از      “  آزاد” ها را     از قيمت 
شـده، يـكـي از           ريزي  اين طريق، و برنامه   

هاي كليديِ  سازمان تجارت جهاني را         هدف
كه امكانِ رقـابـت تـولـيـدات داخـلـيِ                 -

دارد   توسعه را از ميان برمي      كشورهاي درحال 
اجرايي كـرده اسـت.  اجـرا و ادامـه                    -

    هـدفـمـنـد كـردنِ        ” سيستماتيك سياست
كه در واقع طرح حذف سـوبسـيـد          “ ها  يارانه

(يارانه)  و آزاد سازي قيمت ها در يك مرحلة          
زماني است، براي سرماية كالنِ تـجـاري و          

اي بسيار مـهـم        دالليِ پرنفوذ كشور پيروزي   
 بوده است.

بهمن مـاه بـا         12مردم كشور ما در روز      
نـمـايـشِ       توزيعِ سبد كاال، شاهد نخستيـن     

از سوي دولت يازدهـمِ ولـي        “  وبخشش  بذل” مكارانة  
           فقيه بودند. دولت جديد بر پاية انتقادهاي خود از دولت

روية حجمِ  نقدينگي و رشد   قبلي درمورد باال بردنِ  بي     
هايي از يارانه بـا        تورم، درصدد جايگزين كردنِ بخش    

توزيعِ كاال است، هرچند كه آقاي روحاني در سخنراني         
در برابرِ فشار و ترس از مردم        -بهمن ماه خود  16شب  

ها با توزيعِ كاال جايگزين نخـواهـنـد           گفت كه يارانه    -
       ميـلـيـون كـارگـر و            13شد! دولت روحاني با حذف

زحمتكش كشور از دريافت سبد كاال، عـيـارِ واقـعـي             
هايش را در مورد عدالت اجتماعي  نشان داد. ايـن              ادعا

شـده در       حركت دولت روحاني حركتي بـود حسـاب        
هاي استراتژيك اقـتـصـادي        راستاي پياده كردن هدف   

ها كه    رژيم واليت فقيه در چارچوبِ حذف نهاييِ يارانه       
رو    با واكنشِ اعتراضي  قشرهاي مختلف جامعه روبـه        

شد. ناموفق بودنِ توزيعِ سبد كاال در اثـرگـذاري بـر           
وضوح نشـان      زندگيِ قشرهاي زحمتكش، بار ديگر به     

اصطالح هدفمندانه كـردنِ       داد كه در كشور ما اين به      
هاي زحمتكش بـوده      ضررِ توده   هرشكلي، به   ها، به   يارانه

است، زيرا نه ساختارهاي الزم و قابلِ اتكايِ آمـاري،           
اي براي كسـب اطـالع دقـيـق از               اداري، و مالياتي  

وضعيت درآمدي قشرهاي جامعه وجود دارند،  و نـه            
هاي تـعـديـلِ        اينكه براي هوادارانِ اجرايِ اين نسخه     

بـارِ روزانـه مـردم          اقتصاديِ نوليبرالي وضعيت مشقت   
درپيِ گذرانِ معمول زندگي اصوالً محلـي از اعـراب            
داشته است، مگر آنكه به عامل تهديد نظام تـبـديـل             

هـاي رقـيـبِ         هاي انتقاديِ جناح  گردد. برخي واكنش   
شان براي مـردم      دولت روحاني و اشك تمساح ريختن     

ها و وارد    از سويي برآمده از احساسِ خطر از خشم توده        
شدن مستقيم مردم به صحنه است، و از سوي ديـگـر            

اي كه بـيـن        هاي زرگري   ابزاريست از ابزارِهاي جنگ   
ها و در تمام طول حيات رژيم هميشه به شكلـي             جناح

جريان داشته است. پوزشِ روحاني از مردم آن هم بـا             

 9و  8ادامه  در صفحه   6ادامه  در صفحه 

جنبشِ اعتراضيِ زحمتكشان: 
ها و راهكارِ  زمينه، ويژگي

 تقويت آن

هـاي     هاي اخير، اعتراض    كشورمان، در ماه  
ساز و گستردة طبقة كـارگـر ايـران            سرنوشت

براي حفاظت از منافع طبقاتي خود شاهد بوده        
است. مبارزات قهرمانانه كـارگـران، نـبـردي           

منظور ممـانـعـت از تـعـطـيـلـيِ                حياتي به   
سـازي و       ها، جلوگيري از خصوصـي      كارخانه

داران و    ها به كالن سرمايه     كارخانه“  واگذاريِ” 
هـاي     داري انگلي، نگهباني از تشكـل       سرمايه

مستقلِ كارگري و حمـايـت قـاطـعـانـه از              
شـان، دسـتـيـابـي بـه              نمايندگانِ منتخـبِ  

دستمزدهايي شرافتـمـنـدانـه بـوده اسـت.            
داري از دسـتـاوردهـاي مـبـارزاتـي و               پاس

شان در سازمان تأمين اجتماعـي،        هاي  اندوخته
اثـر     هاي ارتجاع براي بـي       رويارويي با برنامه  

كردنِ قانون كار، كوشش در تأمينِ امـنـيـت           
گـري و       هاي واسـطـه     شغلي و حذف شركت   

عـبـارتـي       انگلي از روابط كار و اشتغال، و بـه       
 -هاي اقـتـصـادي      ديگر، مبارزه با تمامِ برنامه    

شده از سـوي نـهـادهـايِ             اجتماعي ديكته 
و “  پـول    الـمـلـلـي       بين  صندوق” امپرياليستيِ  

بخش ديـگـري از مـبـارزه           “  جهاني  بانك” 
حساس طبقه كارگر مـيـهـن مـاسـت كـه              
             همچنان ادامه دارد.  براي نمونـه: مـبـارزات

 -جـداسـازي  ” اَكريل با سياست       كارگرانِ پلي 
، براي حفاظت از امنيت شغـلـي، و          “ واگذاري

آزادي و بازگشت نمايندگان منتخب كارگـري       
به سرِ كار؛ مبارزات كارگران معـدن سـنـگ           
آهنِ چادرملو براي بـرچـيـدن قـراردادهـاي           

طرفه و سپيدامضاء، ممانعـت از تـجـاوز           يك
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، نوشتة جـمـشـيـد        “ نگاهي به برخي اشتباهات   ” اي با عنوان:       در بررسي 
انتشـار تـرجـمـة فـارسـيِ اثـر              ماه] به      بهمن  17روزنامة شرق،   [ نجفي،  
“ يروآند آبراهـامـيـان    ” زبان انگليسي]، نوشتة       به“[ كودتا” اي به نام      پژوهشي

اي كـه از       اما متاسفانه ترجمه  ” گويد:     پرداخته شده است. جمشيد نجفي مي      
هاي فـاحـش و        از اين كتاب منتشر شده است پر از غلط“  نشرِ ني” سوي  
آوري است كه اصلِ متن را لوث و به آن لطمه فراوان وارد كـرده                   تعجب
فارسي ترجمه شده است،      وسيلة محمد ابراهيم فتاحي به        به  اين اثر    “ است. 

اش بر اين ترجمه، با استناد به متنِ انگـلـيـسـي               و جمشيد نجفي در وجيزه    
دليلِ آشنا نـبـودنِ      رسد كه اين ترجمه، به ، به اين نتيجه گيري مي“ كودتا” 

اي دارد. او ضمن ارزشمند دانستنِ         مترجم به زبان انگليسي، ايرادهاي جدي     
  اين كتاب، بر اساس آخرين اسناد و مداركي نوشتـه         ” نويسد:     اين كتاب، مي  

هاي اخـيـر از      شده كه بسياري از آنها تاكنون مكتوم بوده و فقط طي سال 
رو حـاوي اطـالعـات تـازه و                بندي خارج شده[اند] است و از اين          طبقه

هاي رايج قبلي را دربارة جنبش        گيري  اي است كه برخي از نتيجه       افشاكننده
كشد و     كردن نفت، مواضع مصدق و كودتا در پرتو اسناد به چالش مي             ملي
هاي اخير با     اي كه سال    هاي مغرضانه   ويژه از جهت افشاي ماهيت زمزمه       به

سـاز        كردن نفت و دكترمصدق گـهـگـاه         تحريف تاريخ عليه جنبش ملي    
و در ادامـه آورده      “  موقع و ضروري.     شده است كتابي است روشنگر، به       مي

دقتي يا عدم آشنايي  ها حاصل بي برخي از اين اشتباهات و لغزش  ”... است:   
كافي مترجم با زبان انگليسي و عدم دريافت مفهوم متن اصلي است كـه               
سبب شده[است] مطالبي متفاوت، مبهم و گاه متضاد با متن اصلي كـتـاب                

عنوان ترجمة فارسي آن در اين كتاب ارايه شود. برخي ديگر حاصل عدمِ          به
آشنايي عمومي مترجم با زمينة كلي تاريخي و بستري است كـه حـوادث               

يابد و سرانجـام بـرخـي ديـگـر از                مورد بحث كتاب روي آن جريان مي      
ها ناشي از عدمِ تسلط به زبان فارسي است كه در مجمـوع سـبـب                   لغزش

“ شده است اين ترجمه در كليت آن، متني غيرقابل اتـكـا از آب درآيـد.                   
نويسندة مقاله با انگشت گذاشتن بر موردهاي اشتباه در ترجمة كتـاب، در              

مشكلِ اساسي در مواردي نيست كـه يـك          ” نويسد:     مقام نتيجه گيري مي   
لغت يا يك اصطالح درست درك نشده و يك جمله نامفهوم است، مشكل             
در اينجاست كه از لحاظ مفهومي، تحريف و ابهام در سرتاسر كتاب وجـود              

 “دار ساخته است. دارد و آن را خدشه
بحث ما در اين ميان كنكاش و جستجو در عمدي و يا سهوي بودنِ اين               

يابيِ فرآيندي است كه دشمنان منـافـع          ارزش نيست، بلكه ريشه     ترجمة بي 
هايِ سياسيِ مـورد نـظـرشـان،            ملي ايران بارها با گنجاندنِ آن در معادله       

هاي   نفع جريان و يا جريان      اند تاريخ و رويدادهاي تاريخي را به        تالش كرده 
خصوص در ارتباط با يـكـي     هاي مذبوحانه به    خاصي جلوه دهند. اين تالش     

تـا سـالِ        1330هاي دهة     مان، يعني سال    هاي مهم تاريخ ميهن     از دوران 
طورِمثال، دشمنان منافـع مـلـي       اي پيدا كرده است. به  ، اهميت ويژه  1332

 1332مـرداد     28هاي صورت گرفته در كودتاي        پوشيِ جنايت   ايران با پرده  
انـد كـه ايـن         بر ضد دولت قانونيِ دكتر مصدق، سعي در القاي اين داشته    

] كمونيست         ها بشناسانند. كتاب يروآند       كودتايِ ننگين را مبارزه برضد [خطرِ
دهد كه هدف كودتا، حفظ سلطة امپرياليسـم     روشني نشان مي    آبراهاميان به 

بر منابعِ نفتيِ منطقة خاورميانه و ديگر كشورهاي نفت خيز بوده است. اين              
هـايـي      سخنِ دكتر مصدق كه: كمونيست[ها] را بهانه كردند تا براي سال             

چند نفت ما را غارت كنند، هنوز روزامد بودنش را از دست نـداده اسـت.                  
                منافع ملي ايران، پس از گـذشـت 60ايستادگيِ دكتر مصدق براي حفظ 

سال از آن كودتايِ ننگين، هنوز خشم و كينة بسياري از كنشگرانِ سياسي             
آمـوزي از     دهد كه درس    انگيزاند، و همين امر نشان مي       حال حاضر را برمي   

ويژه كه دشمن در بزنگاه حساس كنوني در كـمـيـنِ              به  -آن تجربة خونبار  
توانست آن شط خونينِ مقاومـت    مي  -مان نشسته است    منافع مردم و ميهن   

و ايثار را در مسيري مطلوب هدايت كند. مدافعانِ رژيم سابق و كـنـونـي                  
اتفاقاً در ابرازِ نظر دربارة اين مقطع مهم از تاريخِ كشورمان بارها و بـارهـا                 

اند، و هنوز هم براي تفسير و تـعـبـيـرِ                شان را با مردم نشان داده       دشمني

دلخواه از رويـدادهـاي آن        
سـازِ كشـور       مقطع سرنوشت 

دست و پـا زدن ادامـه             به
دهند. انجمنِ سخـن در         مي

لندن، به مناسبت شصتميـن     
مرداد، و    28سالگرد كودتاي   

همچنين انـتـشـارِ كـتـاب          
زبـان     بـه   2013در  “[   كودتا” 

يي بـرگـزار       انگليسي] جلسه  
كرد كه نويسندة كتاب هـم       
        در آن حضور داشت. فـرزنـد

اله ابوالقاسم كاشـانـي[از        آيت
هاي بسيار مـطـرح در         چهره

رويدادهاي كودتـا] هـم از         
جمله مدعوين بـود. او در          
سخناني پرتنش، تيـغ تـيـز        

اش را متـوجـه دكـتـر           حمله
     مصدق كرد. سخنراني فرزند

 -رو شـد      كه با واكنش شديد حاضران روبـه         -كاشاني برضد دكتر مصدق   
گرانِ حاكم و مدافعانِ رژيم سابق بر سرِ تاراج منـافـع              نشان داد كه سركوب   

هـاي گـونـاگـون ايـن نـظـرِ                 صـورت   ملي ايران اشتراك نظر دارند و به      
يافتـه،   هاي نظرِي سازمان   كنند. اين حمله     اند و مي    شان را بيان كرده     مشترك

طـورِمسـتـقـيـم        شوند. گاهي به     ريزي و پياده مي     هاي مختلف برنامه    شكل  به
دليلِ نقش آشكار و انكـارنـاپـذيـرِ      به -شوند و گاهي    متوجه دكتر مصدق مي   

حزب ما    -هايِ سياسي ميهن در جهت منافع ملي        حزب تودة ايران در تحول    
گيرد. در هر دو صورت، آماجِ حمله نيروهاي مدافعِ منافع مـلـي                را نشانه مي  

ماه، در اجرايـي كـه        آبان  13برنامة افق، صداي آمريكا،     ميهن بوده و است.      
جـري كـه:                   عباس ميالني در آن شركت داشت، او در جوابِ اين سوال مـ

شعـار  ” نخستين بار كه شعار مرگ بر آمريكا را شنيديد چه موقع بود، گفت:               
اي گفتند، در     مرگ بر آمريكا و النة جاسوسي برخالف آنچه كه آقاي خامنه          

دوران اشغالِ غيرقانوني سفارت آمريكا آغاز نشد. اول بار كه آمـريـكـا بـه                  
تـيـر حـزب        30عنوان النه جاسوسي مورد خطاب قرار گرفت در تظاهرات          

مرداد بود. جزو قطعنامة حزب تـوده          28توده ايران  و در سال[هاي] قبل از           
در آن زمان بستنِ النه جاسوسي بود. ... جرياني كه مرگ بر آمريكا در عالم                 
مقال سياسي ايران را رواج داد بيش از همه حزب توده بود و آنها كـه بـه                    

كـردنـد      خاطر موافقت با شوروي و به خاطر حفظ منافع شوروي فعاليت مي    
خواست نفت را ملي بكـنـد         اين شعار را مي دادند. ... وقتي دكتر مصدق مي             

شعار مرگ بر آمريكا را حزب توده ايران داد و رهبران حزب توده ايران هـم               
 “گفتند شوروي هم منافعي در ايران دارد.

ماشاءاهللا آجوداني، استاد سابق دانشگاه در ايران و پژوهشگرِ تاريخِ ايـران،            
مناسـبـت    يي با بخشِ فارسي راديو فرانسه، مردادماه امسال و به  در مصاحبه 

باالخره اين اتفاق نامباركي كه ” باره گفت:   مرداد، در اين 28سالگرد كودتاي   
در مملكت ما افتاد چشم وجدان روشنفكريِ ايران را بر كارنـامـة خـانـوادة              

خصوص پهلوي دوم بست. يعني در خاطرة فكري، فرهـنـگـي و                 پهلوي به 
روشنفكريِ ايران رضا شاه با يك كودتا آمد بر سرِ كار و در مورد مـحـمـد                   

مرداد اين دخالت خارجي باعث شد كه مشـروعـيـت           28رضا شاه با ماجراي     
زير سئوال برود. وقتي مشروعيت رژيم پهلوي زيـر سـئـوال       نظام پهلوي به 

رفت ديگر روشنفكريِ ايران چشم وجدانش بسته شد. بعد از آن هـمـيـشـه           
دانست و چشم بر خدمـات   حكومت پهلوي را يك حكومت دست نشانده مي       

درخشاني كه در دورة حكومت پهلوي دوم انجام گرفت، بست. واقعيـت آن              
هر صورت رژيم پهلوي خـدمـات         مرداد به   28است كه بعد از واقعة كودتاي       

درخشاني را به تاريخ ايران و ملت كرد و جامعة ايران را به رشد و وضعيـت                  
هاي مدني و مشاركت زنان در امور اجتماعي          اقتصادي را درست كرد. آزادي     

هاي سياسي ايـران      روز در حال گسترش بود. ولي متاسفانه بين جريان           به  روز
هاي ملي، چه جريان چپ و چه         يك اتفاقِ مشخصي شكل گرفت، چه گروه      

هاي مذهبي در اين نقطه مشاركت كردند كه حـكـومـت پـهـلـوي                   جريان
همين جهت بايد با آن مبارزه كرد و بـا              اي است و به     نشانده  حكومت دست 

ترين  همين نگاه تند سياسي حتي حاضر شد با روحانيون مذهبي به ارتجاعي          
قشرهاي سياسي جامعه عليه حكومت شاه متحد بشوند. اين زيان بـزرگـي               

اصـطـالح      لحاظ تاريخي ملت ما ديد و شايد يكي از داليـل بـه               بود كه به  

 3ادامه  در صفحه 

تحريف تاريخ، زخمي كهنه بر پيكرِ 
 خواهانة  جنبشِ آزادي

 مان ميهن  مردم



 941شمارة   1392اسفند ماه  5شنبه  دو   3 

انقالب اسالمي كه باعث انحطاط تاريخ و فرهنگ ايران شد هـمـيـن              
مرداد بوده باشد كه پيامدهاي يك حكومت سكـوالر كـه           28ماجراي  

اي   هاي غلط و نگاه اسطوره      دستاوردهاي درخشاني داشت قرباني بينش    
دكتر آجوداني در ادامه، با توهينِ آشكـار بـه مـردم ايـران و                   “  كرد. 

لحاظ فرهنگي من معتقدم انقالب اسالمـي         به” روشنفكران، مي گويد:     
حاصل جهلِ ملت ايران و در رأسِ آن حاصل جهلِ روشنفكري ايـران             
نسبت به تاريخ خودشان، نسبت به گذشته خودشـان و نسـبـت بـه                  

 “موقعيت درخشاني كه در جامعه ايراني داشتند، بود.
يـي از مـوسـي          ، مصاحبه 1390ماه    ، فروردين “ تاريخ ايراني ” سايت  

انتشار داد كه در آن او از جـملـه             -نقل از نشرية مهرنامه     به  -نژاد  غني
نظر من آنچه تحت عنوان نهضت ملي شدن صنعت نفت            به” گويد:     مي

نياز بـه     ،با ابتكار دكتر مصدق و دوستان و همفكران ايشان اتفاق افتاد          
تري دارد، بازخواني بدون تعارف وقايعي كـه          بازنگري و بازخواني دقيق   

از نظرِ من منجر به دولتي شدن نفت شد. تابوشكني در ايـن زمـيـنـه          
مـلـي      اهميت حياتي دارد. بايد تابوها شكسته شود[شوند]. ... جـبـهـة                  

بهترين راه را براي استفاده از مواهب نفت، در           ،رهبري آقاي مصدق    به
اين ديد كه آن را ملي كند. اين باور در شرايطي در ذهن آقاي مصدق                
و دوستان ايشان نقش بسته بود كه فضاي جهاني هم تحـت تـأثـيـر                 

هاي چپ قرار داشت. ... اغلب روشنفكران و نخبگان سـيـاسـي                   جريان
دادند كه باعث و بانيِ همه عـقـب           اين فكر را در ميان مردم ترويج مي       

هاي ايران ريشه در دخالت بيگانگان دارد. در ذهنِ مردم ايـن                ماندگي
گذارند ايران پيشرفت كـنـد. ...         تفكر نقش بسته بود كه بيگانگان نمي      

 ،مصدق عالقه داشت همواره پيشتازِ حركت عوام باشد. در ايـن فضـا              
را در دسـت           محمد مصدق موفق شد نبضِ حساسيت افكار عمومي       

را مسببِ هـمـه       -ها  به ويژه انگليسي    -ها    صراحت، خارجي   گيرد. او به   
دانست. ... آقاي مصدق و دوستـان ايشـان در                  هاي مردم مي    بدبختي

كردنِ صنعت نفت ايران ضربة سنگيني به اقتـصـاد مـا                 جريان دولتي 
زدند كه هنوز آثارِ اين ضربه در اقتصاد ما مشهود اسـت. ... مصـدق                      

مـلـي را       داد اما طرفداران او در جبهة       شعارِ زنده باد مخالف من سر مي      
كشي درايران دانست. مـطـالـعـة تـاريـخ               گذارانِ چماق   بايد جزو بنيان  

توان برداشت كرد بـه        چه از تاريخ شفاهيِ آن دوران مي        خصوص آن   به
طـرفـداران      ،دارانِ سياسي ايـران     دهد كه نخستين چماق     ما نشان مي  

شكـنـي و      آقاي مصدق بودند. ... پوپوليسم مصدقي نقطة عطف قانون       
پشت كردن به نهادهايِ دموكراسي بود. جريان سياسي پشتيبان وي را            

دانم و از هـمـه           هاي سياسي مي    اخالقي  ها و بي    مشوقِ چماق كشي  
شناسم.   مصدق را آغازگرِ اصلي دولتي كردنِ نفت در ايران مي           ،تر  مهم
زنيِ ناجوانمردانه به مخالفانِ سياسي به        هاي خياباني و اتهام     كشي  چماق

ملي بود. آنها اين كار را شـروع           عنوان مزدورانِ بيگانه از ابتكارات جبهة     
اي    گسـتـرده   طورِ ها و طرفدارانِ شاه هم به    اي  كردند و پس از آن، توده     

بـيـنـيـد       هاي آن زمان را مي      ها و نوشته    كار بستند. شما وقتي عكس       به
ملـي   بينيد اما طرفدارانِ جبهة اش را مي مخ و دار و دسته فقط شعبان بي 

ترين گرفتاريِ ما از آن         بينيد. ... ملي كردنِ صنعت نفت بزرگ            را نمي 
تاريخ تاكنون است. نفت دولتي موجب بزرگ شدن بيش از حد دولـت              
و بسط يد اقتصاديِ آن بر كل جامعه شده و از رشد بخشِ خصـوصـي                

هـا     واقعي و نهادهاي مدنيِ مقومِ [برپادارندة] آزادي و حقـوق انسـان              
قدري است كـه ايـن          جلوگيري كرده است. ناكارآمديِ نفت دولتي به       

هاي ما هـم ايـن      موضوع ديگر جاي بحث هم ندارد چون حتي دولتي      
توانند صنعت نفت     اند و درصدد هستند تا آنجا كه مي         واقعيت را پذيرفته  
وگويي با    ماه، گفت   بهمن  12نامة تجارت فردا،      هفته“  را خصوصي كنند.   

نـژاد دربـارة بـحـرانِ            نژاد انجام داد كه در آن غـنـي     بهكيش و غني  
بين دو جـنـگ      ” خورشيدي]، مي گويد:        1308[  1929داري در     سرمايه

خورشيدي] دنيا بـه       1319تا    1297[  1940تا    1918جهاني كه از سال     
سمت نوعي سوسياليسم رفت و اتحاد جماهير شوروي هـم در سـال               

وجود آمد. آمريكا و       خورشيدي] و عمالً در اواخر جنگ به         1298[  1919
خصوص اروپا هم به طرف نوعي سوسياليسم رفت. عوامل مختلفـي              به

وجـود     را به   1929از جمله همين سوسياليزه شدن، بحرانِ بزرگ سال         
 “ آورد.

 12نمين، روزنامة خراسان،     يي با سليمي    ، در مناظره    صادق زيبا كالم  
بر انـقـالب      58ستيزي از سال      بنده معتقدم آمريكا  ” ماه، مي گويد:       آبان

سوار شد و به اين خاطر بود كه در آن زمان يك دهه تـفـكـرات و ادبـيـات                         ادامه  تحريف تاريخ، زخمي كهنه ...
غـالـب شـده بـود و              ماية مبارزات انقالبي تبديل و وجه       ماركسيستي [به] بن    

گرايان هم مطالبي كه از ماركسيسم بـا اسـالم سـازگـاري داشـت را                      اسالم
شهريورماه، در واكنـش      9يي ديگر، روزنامه شرق،       زيبا كالم در مقاله   “  پذيرفتند. 

هاي آمريكايي به دخالت سيـا        به سندهاي تازه انتشاريافته و اعتراف رسميِ مقام       
زند، و هـمـراه بـا          هايي كه در آن غضب موج مي        مرداد، با جمله    28در كودتاي   

سـال    60شده[يعني سندهاي تازه انتشاريافته] را از           اشاره به اينكه مطالبِ عنوان    
اند و مطلب جـديـدي در آن يـافـت                پيش تاكنون همگان از آن اطالع داشته      

 28ها در آن روزِ كـذايـي[يـعـنـي           ... خود ما ايراني      ” گويد:     شود، چنين مي    مين
اهللا كاشاني، فداييان اسالم،      مرداد] كجا بوديم؟... رهبران جبهة ملي، مرحوم آيت           

آبـادي    مكي، شمس قنات    حزب توده، حزب زحمتكشان، دكتر مظفربقايي، حسين      
و... كجا بودند؟ متهم كردنِ آمريكا و انگلستان در حقيقت سرپوشي است كه مـا     

  ما ايـرانـي            كار بسته   سالِ گذشته به    60ظرف هـا در       ايم تا خيلي به نقشِ خود
جريان كودتا نپردازيم. اما واقعيت تلخ آن است كه درست است كه واشنگتن و                 
لندن كودتا را طراحي كردند، اما آنها حتي يك مأمور يا سربازِ آمـريـكـايـي يـا             

منظورِ كودتا به ايران نياوردند چون با كمال تأسف نيازي نداشتند و               انگليسي به 
 “ اجرا گذاشتند. شان به ها هزار ايراني با كمالِ ميل كودتا را براي ده

مسعود بهنود، در برنامة صبحگاهيِ راديو و برنامة تلويزيوني ديدبان، بي بـي              
، كـه   “ انديشة پويا ” هايي منتشرشده در مجلة       ماه، به مطلب    آبان  24سيِ فارسي،   

در ارتباط با حزب توده ايران بود، اشاره مي كند، و با تاكيد به نسلِ جوان توصيه           
هاي ايـن مـجلـه را          از حزب تودة ايران مطلب    “  آگاهي يابي ” كند كه براي      مي

انـديشـة   ” هاي مجلة     هايش در ارتباط با نوشته      بخوانند. مسعود بهنود در صحبت     
فرودسي، استاد تاريخ در دانشگاه نوتـردام آمـريـكـا،              و نقلِ مطلبي از علي    “  پويا
در    1320دانيم حزب تودة ايران در بعد از شهريور            طور كه مي    همان” گويد:     مي

آن ” و سپس اضافه مي كند كه، در        “  منزل سليمان ميرزا اسكندري تشكيل شد.      
 “  اُف هم شركت داشت. جلسه نمايندة سفارت اتحاد شوروي يعني علي

حمله به حزب تودة ايران و تاريخ مبارزات آن در راه تحقق حقوق زحمتكشان              
ميهن ما پديده نويي نيست.  رژيم شاه، يعني حكومتي كه به دست چماقداران و                

بر ميهن ما تحميل شده بود، و ايران را به يك كشـور             “  سيا” چاقو كشان مزدور    
مـيـهـن    ” وابسته به سياست هاي امپرياليسم جهاني تبديل كرده بـود، دم از                

مي زد و ميهن دوستان واقعي اعضاي حزب تودة ايران همچون خسرو            “  پرستي
روزبه ها،  سيامك ها، مبشري ها و كيوان ها و ميهن دوستان ديگري همچـون   
دكتر فاطمي را به جوخه هاي اعدام مي سپرد. حكومتي كه به دست سي هـزار                 

بود و حزبي كه    “  ميهن پرستي ” مشاور نظامي و امنيتي آمريكا اداره مي شد نماد          
شمار زيادي از اعضايش به خاطر مبارزه در راه حقوق زحمتكشان دهـه هـا از                  

وابستگي بـه    ” عمر خود را در زندان هاي رژيم تحت شكنجه و آزار بودند، نماد              
سال ها پس از اين نيز رژيم واليت فقيه تالش كرد تـا هـمـان                 “.  منافع بيگانه 

تبليغات رژيم شاه را از طريق شوهاي مشمئز كننده تلويزيوني و از زبان قربانيان              
شكنجه به اثبات برساند. حقيقت اين است كه اگر اين كارزار هاي عـظـيـم و                    
مهلك تبليغاتي ارتجاع و امپرياليسم با موفقيت رو به رو شده بـود، مـا امـروز                   
شاهد اين چنين حمله گسترده و گستاخانه اي بر ضد حزب تودة ايران و انديشه               

 هاي دوران ساز آن نمي بوديم.  
نگاري، و افكارِعمومي، بـه       نگارانِ دارايِ وجدانِ روزنامه     نيروهاي چپ، روزنامه  

هـاي     ، كه با هدايت ارگـان  “ انديشه پويا ” هايي از جنسِ      هاي واقعيِ نشريه    هدف
پراكني برضد نيروهاي مترقي اشتغـال دارنـد،           امنيتي رژيم واليت فقيه به لجن     

يي كه از سـوي       شده هاي مكرر و مبتذل  “ آگاهي يابي ” رسد    نظر مي   اند و به    آگاه
 اند.  شوند نيز با مشكل مواجه شده كساني همچون مسعود بهنود توصيه مي

خصوص تاريخِ جنبشِ ملي كردن صنـعـت          و به   -تحريف تاريخِ  معاصر ايران    
ريزي و پـيـاده        هاي گوناگون برنامه    هاي گذشته به صورت     در سال   -نفت ايران 

ها خـود را        هاي آنان در اين تحريف      ها وابسته   شد. تحريف كنندگان، حاشيه      مي
نمايانند، و نيروهاي مترقي را مشتي وابسته بـه     هاي مردم مي  پشتيبانانِ خواست 

هـا     هاي گـذشـتـه در تـحـريـف              دانند. شيوه    فروش مي   خارج و بيگاه و وطن    
اند. تحريف كنندگان برآنند كه در ايـن مسـيـر                 شان را از دست داده      اثربخشي

اي بايد درپيش گرفته شود. در اين مـرحلـه، هـمـانـنـد                    كارهاي عملي تازه    راه
نوازد، و در تلفـيـقِ    نوازندگانِ اركستري سمفونيك هر يك سازِ خاص خود را مي         

شود كه  شنونده بايد از آن تأثيـر پـذيـرد. افـراد و                     اين سازها چيزي خلق مي    
اند كـه بـا سـازهـاي             نظرهاي آورده شده در باال، جزيي كوچك از اركستري        

هاي   خود جلب كنند تا بر اثر آن جريان         شان قرار است توجه همگان را به        مختلف
هاي نـظـري از         شان را جامه عمل بپوشانند. اين جريان         هاي  شان هدف   همفكر
هـا و       هاي تبليغاتي گسترده يي برخـوردارنـد، بـنـابـرايـن تـحـريـف                   امكان

 5ادامه  در صفحه 
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روشنفكران و دگـرانـديشـان رودررويِ         
 سانسور:  برايِ آزاديِ بيان و انديشه

 
يكي از مانورهاي دولت حسن روحاني پس از آغـاز           

كار، كوشش براي مهار كردنِ نارضايتي گستـرده و            به
ژرف روشنفكران، نويسندگان، هنرمندان، و مترجـمـان        

هاي سخـنـرانـي،       است. برپا داشتنِ مجلس      كشور بوده   
وگو با گروهي از  نـويسـنـدگـان و                 ديدارها و گفت  

گاه علي جـنـتـي، وزيـر            وبي  هنرمندان، و تبليغات گاه   
عزمِ دولـت بـراي حـمـايـت از             ” ارشاد، درخصوص   

 ، در شمارِ اين گونه مانورهاست.  “روشنفكران
دربارة وضعيت اسفناك فرهنگ و هنر زيـرِ سـايـة             

  است كه ترديـد داشـتـه      فقيه، كمتر كسي      رژيم واليت 
زمان با تصويبِ قانون نظارت و ارزشـيـابـيِ             باشد. هم  

كتاب و معرفيِ اعضاي شـوراي نـظـارت از سـويِ               
انقالبِ فرهنگي، گروهي از نويسـنـدگـان،          عالي  شوراي

مترجمان و هنرمندان مردمي و متعهد كشور اعـتـراض          
سانسورِ فرهنگي و هـنـري و ادامـة               شان را به    صريح

] كتاب و سياست      [سانسورِ هاي فرهنگي كنونـي      مميزيِ
ماه، در گزارشي نـوشـت:        بهمن  10اعالم داشتند. ايلنا،     

عدم بروز تغييـر   سيدعلي صالحي (شاعر) در واكنش به    ” 
ي كتاب، يادداشتي را در        و تحول در حوزة نشر و اداره      

اختيار خبرگزاري ايلنا قرارداده[است]: ... نـوشـتـن در                 
زدن صبحگاهي در ميدان مين است. تو          اينجا، مثل قدم  

بايد بسيار كار كشته باشي تا زنده به سـاحـل ديـگـر               
چـراغ،    چرخه بي     ميدان برسي. عجب اينجاست كه اين      

شود... تاريكي آنقدر غليظ اسـت كـه                 مرتب تكرار مي  
نيز بر حادثه نـبـرد اشـراف نـدارد.             “  داور” حتي خود   

است. در تاريكي چه سـخـنـان            مسابقه اشباح... همين     
 -شنويم. اما... هيچ اتفاق در وزارت ارشـاد            روشني مي 

است. تنها ميزهـا و           رخ نداده   -حاال دايرة قلم و كتاب    
هـا هـيـچ        اند. تغيير ميزها و صندلي       تابلوها تغيير كرده  

...“ ربطي به گشايش يا انسداد مزمن فرهنگي نـدارد.            
با مروري بر   ” كند:     نويسنده و مترجم ديگري اعالم  مي      

سابقة سي و چندسالة ايـن نـهـاد [وزارت ارشـاد]...                   
تـنـهـا گـام          هـاي اخـيـر، نـه          كم دراين سال    دست

بخشي از منظر فرهنگي برنداشته، بلكه پيوستـه     رضايت
اسـت...     هاي فرهنگي بوده سدي شديد در مقابل حركت  

هايي كه در معاونت فرهنگي مشاهـده         اكنون با انتصاب  
گيرند،   شود و ايراداتي كه در حوزة بررسي كتاب مي          مي

 “كامالً پيداست كه قرار است در بر همان پاشنه بگردد.
ها، يكي از نويسندگان در واكـنـش بـه             عالوه براين 

هاي رسمـي]،      انكارِ مسئلة ممنوعيت قلم[از سوي مقام        
القلم مفهومي اسـت   ممنوع” بود:     به خبرگزاري ايلنا گفته   

هاي سال در رفتار و برخورد مديران ارشاد بـا             كه سال 
اسـت.        وضوح ديده شـده      نويسندگان و اهالي قلم به    

الـقـلـم       اي را مـمـنـوع         بنابراين اينكه رسماً نويسنده   
الـقـلـم       اين معنا نيست كـه مـمـنـوع           اند، به     نخوانده
 “ايم. نداشته

هـاي     هدف عملكرد دولت روحاني در زمينة فعاليـت       

فرهنگي و هنري مشخص اسـت، و         
هـاي     لحاظ ماهيت از ديگر تـحـول        به

تواند جدا    سياسي جدا نبوده است و نمي     
باشد. دولت در چارچوب سياست كلـي        
رژيم در عرصة فرهنگـي و هـنـري           

ها را مهار سازد      دارد تا نارضايتي      تالش
حـق و بـدون          هـايِ بـه       و خواست 

شدة نويسنـدگـان،      مانده و انباشته    پاسخ
نگاران، هنرمندان و       مترجمان، روزنامه 

روشنفكران در عرصة فرهنگ و هـنـر        
كنـد و      كشور را با مانورهايي مهندسي    

از رژيـم در ايـن         “  متفاوت” سيمايي  
زمينه در منظرِ  جامعه و افكارِعمـومـي        

هـاي اخـيـر،        قرار دهد. يكي از رخداد     
انتخاب فائزه هاشمي، دختر هـاشـمـي        

مقام رئيس جديد انجمنِ        رفسنجاني، به 
امر   دفاع از آزادي مطبوعات است. اين        

معناي كامالً مشخصي دارد و نسـبـت        
دلـيـل      آن نبايد دچار توهم شد. بي        به  

نيست كه جعفر پناهي، سـيـنـمـاگـرِ           
شدة ميهن ما، در واكنـش بـه           شناخته

مناسبت گشايـشِ     پيامِ حسن روحاني به   
ودومين جشنوارة فـيـلـم فـجـر،             سي

ريزيِ سانسوري    پي” شده ازسويِ رژيم در مقطع زماني كنوني را           كارگرفته  هاي فرهنگيِ به    سياست
كند. چندي پيش معاون فرهنگـي وزارت ارشـاد            آن ابراز نگراني مي     نامد، و نسبت به       مي“  جديد

اندازي كند تا بتواند دوباره فعاليـت كـنـد. او                اعالم كرد كه، كانون نويسندگان ايران بايد پوست       
اي از      كانون نويسندگان يك بحث تاريخي دارد كه اين بحث تاريخي اگرچـه در دوره               ” گفت:   

كه امروز برخي از اعضاي آن يا از دنيا           تاريخ سياسي كشور اهميت داشته است، اما با توجه به اين          
تـوانـد      اند و يا در شرايطي هستند كه ديگر حال و حوصله فعاليت ندارند، بنابراين طبعاً مـي               رفته

گـونـه كـه         هـمـان  “   اندازي كند كه هم به نفع كانون باشد و هم به نفع نويسندگان آن.                پوست
هـا و       اي جدابافته از ديـگـر سـيـاسـت           هاي فرهنگي رژيم را تافته      توان سياست   شد، نمي   اشاره
هاي معين رژيم در عرصه فرهنگي، و          دهندة هدف   ها نشان   هاي آن تلقي كرد. اين سياست        برنامه
هاي اصولي روشنفكران و دگرانديشان كشـور اسـت.             عبارتي تالش براي مهندسيِ خواست      يا به 

فقيه است. خواست نويسندگان و هنرمندان كشـور    مانده واليت ستيزي در ذات رژيم واپس   فرهنگ
هاي جنبش مـردمـي و      هاي تمامي گردان در خصوص آزاديِ بيان، قلم و انديشه از زمره خواست   

دوست، انقالبي و مترقي است. مبارزه در راه تأمينِ اين حقِ راستين، با استفاده از                  هاي ميهن   حزب
خواهانة مردمي ميهن ما ميسر و         ها و در چارچوبِ منافع جنبش دمكراتيك و آزادي          تمامي امكان 

 پذير است! امكان
 

 كنندة حقوقِ شهروندي؟ گر و نقض نيرويِ انتظامي، يا نهادي سركوب
چيِ ابتدايِ انـقـالب و          نيروي انتظاميِ جمهوري اسالمي كه از تركيب ناميمون اوباشِ كميته         

تريـن نـهـادهـاي        است، در تمام طول حياتش  از مهم گرفته      عنصرهايِ قشري و چماقدار شكل    
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي در جامعه بـوده اسـت.               سركوب و نقضِ خشن حقوق و آزادي      

هـاي اصـلـيِ         هاي ضد شورش، از عامـل       هاي ارشاد تا يگان     هاي اين نهاد، از گشت      انواع گشت 
اند و هستند. نقشِ امـنـيـتـيِ ايـن               قانوني بوده   وجود آورندة جوِ ارعاب و وحشت و نيز رواجِ بي           به

، در كـنـارِ       88دادهاي سـال       ويژه در رخ    نيروي ناهمخوان و نامتجانس با حفظ امنيت مردم، به        
هايِ صحنة سياسي كشور و       باتوجه به تحول    -اطالعات برجسته بود. اخيراً      نيروهاي سپاه و وزارت   

فـرمـانـدهـان     -سياسي و فرهنـگـي      -هاي اجتماعي   تالش دولت روحاني براي مهندسيِ خواست     
هـاي     شان، زيرِ هدايت    نماييِ نقش   شده در صدد بزرگ     هايي حساب   گيري  نيروي انتظامي با موضع   

داد:       مـاه، گـزارش       بـهـمـن     10اند. خبرگزاري مهر،       فقيه، در تامين آرامش و امنيت جامعه        ولي
اسماعيل احمدي مقدم (فرماندة نيرويِ انتظامي) اظهارداشت، حقـوق شـهـرونـدي يـكـي از                  ” 

ترين مسائل ناجا (ناجا مخفف نيروي انتظامي جمهوري اسالمي) است... او در هـمـايـشِ                         مهم
                    ساالنة مسئوالن حقوقي و امور مجلس ناجا با اشاره به اينكه اگرچه نيروي انتظامي در مسـنـد

هاي ما اساس توانِ قهرية قوة قضاييه است... بزرگترين تفاوت مـا بـا                قضاوت نيست، اما گزارش   
است كه پليس ايران در اجراي قوانين، به احكام الهي استناد و بـر                پليس كشورهاي ديگر در اين      

كند... ما مجري احكام قرآن هستيم تا جايي كه حتي قوانين راهـنـمـايـي و                     اساس آن عمل مي   
ترين مسائل ناجا است... اين حق      رانندگي نيز از احكام الهي است... حقوق شهروندي يكي از مهم             

اي رفتار نكنيـم      گونه  كرد به   به ما اعالم      88است كه مقام معظم رهبري پس از فتنة           تا جايي مهم  
اراذل و اوباش از روبروي ما رد شوند و ما هنوز ايستاده و حسـاب پـس مـي                     كه در روز قيامت     

دهند كه با تـزويـر و        ها و سخنان ماهيت نهاد و تفكري را نشان مي  گيري  اين موضع ...“  دهيم.   
كند. رفتار و عملكرد نيروي انتظامي بر اساس رهنمـودهـاي              دروغ سركوب و جنايت را توجيه مي      

رويِ ماست و هرگز فراموش نـخـواهـنـد      ها پيشِ  و خيزشِ توده   88فقيه در رويدادهاي سال       ولي

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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گري، ددمنشي و خشونت نيروي انتظـامـي بـا هـدايـت                 شد. وحشي  
انـد    شده    هاي تاريخ حك    فقيه در حافظة مردم و بر صفحه        شخص ولي 

هـاي هـمـراه بـا            و پاك نيز نخواهند شد. سركوبِ مردم، بازداشـت         
آفريني، شليك گلوله همراه  با نيروي بسيج به معترضان، عبورِ             وحشت

كردن   خودروِ نيروي انتظامي از روي شركت كنندگان در تظاهرات و له         
منظورِ پايان دادن به حركت اعتراضي و پراكنده كردنِ           عمديِ مردم به  

  هايـي از ايـن       ها و خشونت    كنندگان، حمله وحشيانه به خانه      تظاهرات
فقيه صورت گرفت و بـراي          دست قطعاً رفتاري بود كه با توصية ولي       

 شد!  حساب اندوخته“ روز قيامت فرماندهان اوباش نيروي انتظامي”
دفاعِ ناگهاني از حقوقِ شهروندي و تبليغات پرسروصدا پيرامون آن           

دليل نيست، و بـايـد        از سوي فرماندهان درجه اول نيروي انتظامي بي       
هـاي     را بخشي از سياست معين رژيم و دولت در چارچوب تحـول            آن

هرروي، نيروي انتظـامـي عـالوه بـر             سياسي كنوني ارزيابي كرد. به     
قانوني در جامعه، همچون يكي از نهـادهـاي    گري و ترويجِ بي     سركوب

خواري و حيف و ميل ثروت همگاني نـيـز             درگير در فساد مالي، رانت    
الحسنة اين نهاد     هاي مالي و صندوق قرض      شده است. مؤسسه       شناخته

شـده        از جمله فاسدترين مركزهاي مالي در كشورند. اخيراً نيز روشن  
 185هاي قانـونـي،        است كه، نيروي انتظامي بدون طي كردنِ مرحله       

دادنِ ايـن       بازپس ميليون دالر از وزارت نفت دريافت كرده و حاضر به      
اين موضوع اعتراف كـرده        مبلغ كالن نيست. پاسدار احمدي مقدم به       

بـرخـي   ” ماه، ازقـول او نـوشـت:              بهمن  10است و خبرگزاري ايلنا،     
اند و زيـبـا نـبـود در             كرده    سليقگي كرده و اين اطالعات را فاش        كج

كارها و مسـيـرهـا        حل هستند راه    دنبال راه   شرايط تحريم كه همگي به    
شود... كسري اعتبار در قالب فروش يك محموله نفتي به نـاجـا       فاش

هاي نظامـي، امـنـيـتـي و             اين بدان معناست كه ارگان    “  واگذار شد.  
اي نظير نيروي انتظامي بدون برخورد با هرگونه سد قانوني با             انتظامي

زده و بـا غـارت          فقيه بر شريان اصلي درآمد كشور چنگ        هدايت ولي 
اندوزي مشغولند. فراموش نكنيم كـه          سودجويي و ثروت    ثروت ملي به  

فقيه   نيروي انتظامي مانند ديگر نهادهاي امنيتي و نظامي از سوي ولي          
 شود. و فقط از سوي او نظارت و هدايت مي

 
سازي، و اصالحِ قوانين سازمانِ تأميـنِ         برنامة خصوصي 

 اجتماعي
 

آن،     وضعيت سازمان تأمينِ اجتماعي و دستبردهاي مداومِ ارتجاع به        
مان را موجب شده اسـت.         هاي زحمتكشان ميهن    ها و نگراني    اعتراض

هاي مـخـتـلـف        هاي ضدكارگريِ دولت    در طول ساليان اخير، سياست    
نژاد، باعث گرديده تـا     فقيه، خصوصاً دولت ضدملي احمدي      رژيم واليت 

 -كه دستاورد مبارزات تاريخي كارگران است       -سازمان تامين اجتماعي  
با شرايطي ناگوار روبرو باشد و موقعيت و جايگاهش بيش از پـيـش                
تضعيف گردد. علي ربيعي، وزير تعاوني، كار و رفاه اجـتـمـاعـي، در                  

عـمـلـكـرد     “  سـازيِ    شـفـاف  ” هاي اخير، منشوري  درخصوص         هفته
ايِ تامين اجتماعي را رونمايي كرد. دراين مـنـشـور              هاي بيمه   صندوق

اي، بـازنشـسـتـگـي و           هاي بيمه برنظارت متمركز و مؤثر بر صندوق   
ماه، در گـزارشـي، ازقـول          بهمن  10درماني تاكيد گرديده است. ايلنا،       

ها   هاي اقتصاديِ زيرمجموعه اين صندوق      حجم فعاليت ” ربيعي نوشت:    
تواند نقشي اساسي و كليدي در اقتصاد ملي ايـفـا              عالوه بر اينكه مي   

نمايد، مسئوليتي بس خطير و بزرگ است... مديرعـامـل و اعضـاي                  
اين وزارتخانـه   اي وابسته به  هاي بيمه   هيات مديره و مجموعه صندوق    

[وزرات كار]... نظارت و پاسخگويي و كنترل در پاسداري از اين منابـع        
منشورِ فوق و توضيحـات ربـيـعـي          “  هاي اصلي آنان است.      از رسالت 

يـي در قـبـال           شـده   است كه اين اقدام، حركت حساب         حاكي از آن  
ها و فساد ماليِ گسترده در        نارضايتي و خشم فزايندة كارگران از دزدي      

سازمان تامين اجتماعي است. بايد يادآوري كرد كه، برخـالف تصـورِ              
كه در كنار وزراي اقتصاد، صنعت و مـعـدن،            -وزير كار دولت يازدهم   

جمهور اين روزها از مدافعانِ       معاون رياست جمهوري و نيز دفتر رييس      
چاك جلب و جذب سرماية خارجي و حضـور انـحـصـارهـاي                   سينه

خواست اصليِ طبقة كارگـر و ديـگـر             -امپرياليستي در بازار كشورند   
زحمتكشان حضورِ نمايندگان واقعيِ كارگران و سنديكاهاي مستقل در         

اي وابسته به آن اسـت.        هاي بيمه   هيئت مديرة سازمان تامين اجتماعي و صندوق      
تنها كارساز نيست و مانعي در راه ادامـة       فقط نظارت كلي و متمركزِ حكومتي نه     

تـوانـد خـود         تواند باشد، بلكه مي     فساد مالي و دستبرد به منافع زحمتكشان نمي       
 عاملي در تشديد دزدي و فساد مالي در اين سازمانِ متعلقِ به كارگران نيز باشد.

هاي اصليِ دولت حسن روحـانـي در           نبايد ازنظر دور داشت كه، يكي از هدف       
عبارتي ديگر اجرايِ فازِ دوم هدفمـنـدي     چارچوبِ برنامة آزادسازيِ اقتصادي يا به     

ها، تغيير و اصالحِ قانون كار و قانون تامين اجتماعي است. دراين زمـيـنـه                يارانه
انـد و      هاي معيني برداشته    سازي گام   دولت و وزارت كار در دلِ سياست خصوصي       

اند. معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، چـنـدي      تدارك الزم را ديده   
اي و حـتـي سـازمـان تـامـيـن                هاي بيمه   كرد كه، تمامي صندوق       پيش، اعالم 

 اجتماعي، زيرمجموعة سازمان بيمة سالمت ايران قرار خواهند گرفت!
ماه، با بازتابِ خشمِ كارگران از سياست دولت مبنـي بـر               دي23همچنين ايلنا،   

واگذاري برخي واحدهاي سودده از سازمان تامين اجتماعي به بخشِ خصـوصـي،     
صنايع سودده از تامين اجتمـاعـي          گيري و واگذاريِ    بازپس” بود:     خاطرنشان كرده   

[به بخشِ خصوصي] حاصلِ نگاه سوداگرانة دولت است. ... دولت يازدهم قصـد                    
 “هاي اقتصاديِ سودآور را واگذار كند. دارد... مالكيت برخي از بنگاه

هايي در دولت جـديـد        زمزمه” بود:     ماه، در گزارشِ ديگري، نوشته        دي  30ايلنا،  
قرن پـيـش       است كه قصد دارند برخي از واحدهاي [پرسود] را واگذار كنند... نيم                

قانونگذار سهمِ مشتركي از كارگر، كارفرما و دولت را براي تامين منابع صـنـدوق               
موقع پرداخت كرده     كرد... در اين مدت تنها گروهي كه تعهدات خود را به                 تعريف

كارگر است... امروز هزاران ميليارد تومان مطالبات صندوق از بخش كارفرمـايـي                
است. گزارشِ تحقيق و تفحص از مطالبات قطعي شدة بسيـاري از         وصول نشده   

باشد و حجم اين مطالبات از         ميليون تومان مي    50ها [كارفرمايان] باالي        كارگاه
هـا [تـمـامـي           هزار و پانصد ميليارد تومان گذشته است. وضـع دولـت        مرز سه 
هاي جمهوري اسالمي در سه دهة اخير] از اين هم بدتر اسـت. آخـريـن                      دولت

 “اسـت.    ميلياردتومان  هزار  60شدن بدهيِ دولت به مرز        ها حاكي از نزديك     گزارش
يابد كه دولت روحاني و وزارت تعاون، كـار و رفـاه                 اين آمار درحالي انتشار مي    

هـا را       سازيِ بيـمـه   اجتماعي مقدمات اصالح قوانين تامين اجتماعي و خصوصي     
ها شركت بيمة خارجي از آمريكا، انگـلـيـس و فـرانسـه و                    كنند. ده    فراهم مي 

كـوشـد     جنوبي در انتظارِ ورود به بازارِ پرسود ايرانند، و در اين ميان دولت مي               كره
  رقيبِ نيرومندي چون سازمان تامين اجتماعي را از صحنه خارج كند و منابع آن              

 را به بخش خصوصي واگذار كند.

 ادامه  تحريف تاريخ، زخمي كهنه ...

طور كه كارزار     شوند، اما همان    نشر مي     تر و گسترده    شان آسان   هاي  گويي  غيرواقع
نشـان  “  مهرنامـه ” و “ انديشة پويا”هايي همچون  گويي و واكنش به نشريه  پاسخ

تواند ترفندهاي كـهـنـه امـا در              داد، نيروي متكي بر تعهد به منافع مردم مي        
ارزشي كـه از پـژوهـش           هاي نو را فاش و خنثي سازد. ترجمة فارسي بي            قالب

  سازي شده است را نيز از زمرة همين ترفـنـدهـا بـايـد                  كتاب“  كودتا” ارزشمند
كارانِ عرصة سيـاسـي و         دانست. مجموعة نيروهاي ارتجاعي و وازدگان و دغل        

هـاي    اند كه نيروي    خوبي آگاه   از اين نكته به     -هاي مختلف   در پوشش   -اجتماعي
هاي مردمي، در جـهـت          ها جنبشِ چپ، با تكيه بر آرمان        مترقي و در رأس آن    
توانند سـهـم       هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران مي        تاثيرگذاري بر تحول  

مهمي داشته باشند. بدين منظور، مجموعة نيروهاي ارتجاعي، با اسـتـفـاده از                 
اي كـه       هاي موجودشان برآنند كه بايد در برابر انديشه عـلـمـي           تمامي امكان 

 اندازي كرد.  پشتيبان زحمتكشان است، سنگ
بيـنـيـم كـه در خـالل             با نگاهي دوباره به نظرهاي آورده شده در باال، مي       

شود چهرة كريه امپرياليسم استتـار يـا بـزك         شان سعي مي هاي  پردازي  داستان
شود، رويارويي با ديكتاتوري مذموم جلوه داده شود، تفكر كمونيستي به بايگاني            
تاريخ سپرده شود، و بستر براي ايجاد شرايطي كه در آن مردم به دو گزينة شاه                
و شيخ بسنده كنند فراهم آورده شود. تاخت و تازِ تبليغاتيِ رو به گسترشِ ايـن                  

خصوص حزب تـوده ايـران،          نيروها به جنبشِ ضداستعماري، جنبشِ چپ، و به       
دهد كه  بررغم حجم عظيم تحريف و تخريب در طـول سـالـيـان،                    نشان مي 

رو گـرديـده        هايي جدي روبه هاي مدافع مردم با دشواري كنيِ اين جنبش    ريشه
است. اين حجمِ عظيم از تحريف تاريخ معاصر بيش از يكصد سال است كه بـر                 

كند. براي پايين گـذاردنِ ايـن بـار              دوشِ جنبشِ مردمي ميهن ما سنگيني مي      
سنگين از دوش تاريخ مبارزات مردمي نيروهاي مترقي تالشي دوچندان را بايـد             

 آغاز كنند. 
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ها بـه آن از          دليل فشار از پايين به باال و واكنش         چند روز تأخير تنها به    
درون هرم قدرت رژيم بود. پوزشِ حسن روحاني در حقيقت در رابطه بـا                
پذيرشِ متوقف كردنِ اجرايِ اين حركت اقتصادي و يا تغييرِ هـدف آن               
نبود، چرا كه مشخص است كه دولت مصمم است اين طرح را در آيـنـده               

مرحلة اجرا درآورد. دولت احمدي نژاد هم كه مـدعـي             شكل ديگري به    به
ها بود،    هاي اجتماعي براي طرحِ هدفمندانه يارانه       بنديِ دقيقِ دهك    خوشه

اي از صداوسيما مجبـور شـد           در سخنراني   1388بهمن ماه     12در تاريخ   
كنم اصالً خوشه بندي را از ذهـنـشـان        من از مردم خواهش مي    ” بگويد:   

درحالي كـه      [!] “شود. ... ها به همه مردم پرداخت مي كنار بگذارند... يارانه 
بود. “  ها  هدفمندي يارانه ” اين ادعا دقيقاً نقضِ كاملِ محتواي واقعي طرح         

خطرناك و دردآور، كـه       “ 1جراحي بزرگ   ” مردم ميهن ما شاهد بودند كه       
وسيلة دولت احـمـدي        آن بود، با بوق و كرنا به        ِمشوق و پشتيبان  “  رهبر” 

نژاد عملياتي شد و ضربة عظيمي به اقتصاد ملي و معيشيت زحمتكـشـان             
وارد آورد. مجموعِ روبنايِ سياسي رژيم واليي  و طيف ناهمگوني ماننـد:              

طلبان، و حتي     ها، برخي از اصالح     ليالزها، زيباكالم   مصباح يزدي، كيهان،  
هايي از اپوزيسيون، با اجرايِ اين طرحِ ضد مليِ مـخـرب مـوافـق               بخش
هدفـمـنـديِ    ” اند؛ و اين حقيقت كه، اين طرح حتي نخواهد توانست             بوده
ثمر رساند و اينكه اين طرح رشد تورمي ويرانگر را بـاعـث        را به  “ ها  يارانه

هايي كافي براي  توقف آن نبوده و نيستند، زيـرا طـرح                خواهد شد، دليل  
ناپذير و مهمي از تعديل اقتصـادي       ها بخش جدايي    هدفمندانه كردن يارانه  

است كه آگاهانه بـا دامـن زدن بـه              “  ها  آزاد سازيِ قيمت  ” الزم براي   
موازات آن ممانعت  از فعاليـت         ميان زحمتكشان و به   “  نابرابريِ اقتصادي ” 

سنديكاهاي كارگري مستقل و تقليلِ قوانينِ حمايتي درمورد زحمتكشـان          
    كند. بنا به تعـريـف و           عمل مي “  پذير  بازارِ كار انعطاف  ” در راستايِ تثبيت

كه در ميان اعضـاي       -ديدگاه  پيامبران نوليبراليسم مانند فردريك هايك      
عدالت ” مقولة    -قوة مجريه و هواداران دولت روحاني مقلدان فراواني دارد        

“ اقـتـصـاد آزاد     ” يك پارازيت مزاحم و اخالگر بر سر راه رشد          “  اجتماعي
است؛ و اصوالً  نابرابريِ اجتماعي بين مردم از نقطه نظرِ ايـن ديـدگـاه                 

مـي گـردد!     “  ثروت آفـريـنـي   ” [نوليبراليسم]، باعث رقابت و رشد روحية       
براي تسكينِ دردهاي اجتماعـي “  بازار آزاد ” مجريان اين الگوي اقتصادي     

ورزي را      عدالتي و فقر، دادنِ خيريه و صـدقـه           اقتصاديِ برآمده از بي     -
حاكم بر كشـور     “  اسالم سياسيِ ” هاي    كنند كه از ديدگاه آموزه      تجويز مي 

هم پذيرفتني بوده و است. تجربة عملي در ايران و ديـگـر كشـورهـاي                  
هاي مـتـفـاوت اسـالم          وضوح نشان داده است كه، درك طيف        منطقه به 

سياسي از عدالت اجتماعي درمجموع  دركي است ابزاري، مـخـدوش، و              
روي، در تحليلِ نهايـي،       ها. ازاين    مانده و اصوالً خارج از دستوركار آن        عقب
داري    ترين شيوة نظمِ سـرمـايـه        درقدرت، هميشه  به خشن      ِسياسيِ  اسالم

 گرايش داشته است.
شود (اكبر تركان) كـه، مـرحـلـة اول طـرحِ                   بنابراين، اينكه ادعا مي   

) 1ي دولت احمدي نژاد (يا: جراحيِ بزرگ اقتصاديِ           “ ها  هدفمندي يارانه ” 
منظورِ ظاهر سازي و تصـفـيـه            اساس به   شكست خورده است، بحثي بي    

هـاي الزم بـراي          حساب جناحي است، زيرا اين برنامه توانست پـايـه          
هاي استراتژيك اقتصادي رژيم واليي را برپا دارد. اكـنـون دولـت                 هدف

موازات و با تلفيقِ آن در مـذاكـرات              هاي بعدي آن را به      روحاني مرحله 
اي، ادامـه       پرده پيرامونِ حل بحران هسـتـه   پشت“  تجاريِ -ديپلماتيك” 

دليلِ سوء مديـريـت دولـت       شود كه، به طور اينكه ادعا مي  دهد. همين    مي
آور تـورم شـده اسـت نـيـز               احمدي نژاد اقتصاد ملي اسير رشد سرسام      

اساس است. بايد توجه داشت كه رشد سريع تورم، فرايند گريزناپـذيـرِ                بي
اي   ست كه  براي طراحان و مجريانِ آن پيامد جنبي         “ ها  آزاد سازيِ قيمت  ” 

يي كامال پذيرفتني بوده است. در ايـن مـرحلـه،                شده و هزينه    بيني  پيش
هـا و       اكنون وظيفة فرارويِ دولت روحاني اين است كه با حذف يـارانـه            

كاهشِ حجمِ نقدينگي در اقتصاد (سياست مانيتريستي يا پولي)، حـجـمِ               
هاي نوليبراليِ معروف به      و اين معادلِ همان سياست      -تورم را كنترل كند   

مبتني بر سفت كردنِ كمربندهاسـت، امـا كـمـربـنـدهـايِ                “  تاچريسمِ” 
عبارت ديگر، قشرهاي زحمتكش (اكثرِ مردم) با تـحـمـلِ         زحمتكشان! به 

هـاي     تنگـدسـتـي و ريـاضـت كشـيـدن در راه اجـرايِ نسـخـه                        
هاي كـالن     نفع قشرهاي فوقانيِ صاحبان سرمايه      پول به   المللي  بين  صندوق

بـايـد بـه دولـت            داريِ جهاني، مـي      و براي پيوند بيشترشان با سرمايه     
برانگيز است كـه: چـرا حـذف          تدبيرواميد ياري رسانند! اين بسيار سئوال      

و در نتيجة آن محـروم كـردنِ قشـرهـاي وسـيـع                   -هايِ انرژي   حامل
در كشوري با منابعِ عظيم انرژي انجـام   -ها زحمتكشان (اكثرِ مردم) از آن    

گرفت؟ حاال براي ادامه هرچه بيشتر اين طرح آقاي روحـانـي در هـر                  

فـوب  ” طورِدائم و مصرانه مدعي است كه قيمت انرژي [بايـد] بـا                   نشستي به 
(قيمت بدونِ هزينة نقل و انتقال و بيمه) مقايسه گـردد و ايـن         “  خليج فارس 
صورت مجادلة آخوندي و شوك آور به مسئلـة آلـودگـيِ هـوا و                    بحث را به  

مبادا دسـت    ” گسترشِ بيمة درمان براي قشرهاي فرودست مربوط مي سازد:            
شهرها براي فـرزنـدان        روي دست بگذاريم و فردا ديدن آسمان آبي در كالن         

كدام   در حالي كه كشورما از نظر اندازه و درجة رشد با هيچ             [!]. “ امروز رؤيا شود  
پذير نيست، معلوم نيست كه هماهنگيِ        از كشورهاي حوزة خليج فارس مقايسه     

قيمت انرژي بر مبنايِ فوب خليج فارس چه چـيـزي را بـراي قشـرهـاي                      
ارمغان خواهد آورد؟ اينكه از استفادة غيربهينـة انـرژي و               زحمتكش كشور به  

بايد جلوگيري شود توضيح واضحات است، اما چـرا           صدمه به محيط زيست مي    
وسيلة جراحي و شوك اقتصادي و اشاعة نابرابريِ اجتـمـاعـي؟ ايـن نـوع                    به

هاي اصلي در كشور مـا شـيـوة كـامـال                گفتمان براي الپوشاني كردنِ هدف    
 اي است.   شناخته شده

وسيله دولت احـمـدي نـژاد          از سوي ديگر، اجرايِ مرحلة اول اين برنامه به        
ژرف “  هـاي    نـابـرابـري   ” هاي الزم را براي پذيراندنِ مقولـه           توانست محمل 

پروري و مهرورزي را       وجود آورد و سرانجام ايدة صدقه       اقتصادي به   -اجتماعي
پيش بـبـرد. ارائـة        كند و آن را در افكارعمومي  به“  عدالت اجتماعي”جانشينِ  
هايي است كـه دولـت      يكي از شيوه    -آميز آن   باوجود شكل افتضاح    -سبد كاال 

آمـوزي     صورت آزمايشي اجرا كرد و از آن براي آينـده درس             روحاني آن را به   
خواهد كرد. يك هدف بسيار مهم و استراتژيك رژيم واليت فقيه در طولِ دو                
دهه گذشته، سرعت بخشيدن به روند انباشت سرمايه بوده اسـت، كـه وارد                 

و باال بردنِ حجـمِ     “   ارزشِ نيرويِ كار  ” آوردنِ فشارهاي تنزليِ هرچه بيشتر بر       
هاي اقتصاديِ دولت كـودتـايـي         يكي از اركان آن است. برنامه       “ اضافه ارزش ” 

گـرِ   بركت وجود نيروي سركوب  بخشيدند، و به    نژاد اين روند را تداوم مي       احمدي
، و وارد آوردنِ فشارهاي خُردكننده بـر         “ نمايندة خدا بر زمين   ” سپاه، پشتيبانيِ   

هاي وسيع و      سنديكاهاي كارگري مستقل، دولت كودتايي توانست از اعتراض       
سـال     8مؤثرِ زحمتكشان در رويارويي با آن جلوگيري كند. البته اينـكـه در                 

هـاي كـالن و          هاي قدرت از اين روند انباشت سرمايه        گذشته در ميان جناح   
شان       كشيِ عريان از نيرويِ كار و ثروت ملي كدام          هاي برآمده از بهره     سوداگري

شـان در زيـربـنـايِ           هاي  توانسته است بيشترين نفع را ببرد، ريشة اصلي نزاع        
اقتصادي است. پايين نگه داشتن ارزش نيروي كار در جهت باال بردنِ درجـة                

هاي   ويژه سرمايه   هاي كالن، به    ارزش و انباشت سرمايه     كشي و نرخِ اضافه     بهره
هـاي كـالن        شرط  بسيار مهم براي پيوستنِ اُرگانيك سرمايـه          مالي، دو پيش  

بـه مـدارِ        -المللـي پـول      هاي صندوق بين    بنابر نسخه   -خصوصيِ كشورمان 
هاي رقيب و يـاران       اند. بنابراين، برخالف تاختن جناح       داريِ جهاني بوده    سرمايه
نژاد به او در مورد سوء مديريت دولت دهم در زمـيـنـة طـرح                   راه احمدي   نيمه

هاي استراتژيك رژيم واليـي از مـنـظـر              ها و پيشبرد برنامه     هدفمندي يارانه 
 شد.   بايست به احمدي نژاد نمرة بااليي داده مي گفته، مي هاي پيش نكته
هاي اقتصاديِ نوليبرالي، احمدي نـژاد از     برانگيز آنكه، در زمينة تعديل    توجه 

رياسـت روحـانـي)، مـجـمـع              پشتيبانيِ قوي رهبري، شوراي امنيت ملي (به       
عالوه، هـمـه      رياست رفسنجاني) برخوردار بود و به        تشخيص مصلحت نظام (به    

ها در سركوبِ جنبش كارگري و جلوگيريِ از تشكيل سنديكاهاي مستـقـل               آن
كنيم كه: نطفة اين برنامه استـراتـژيـك            اند. تاكيد مي     كارگري همداستان بوده  

هاي كـالن و بـر مـبـنـايِ               هاي اقتصاد بر محورِ منافع سرمايه       براي تعديل 
ها در چارچوبِ قانونِ مقدسِ بـازارِ         برانگيختنِ رقابت عريان و خشن بين انسان      

آزاد بيش از دو دهة پيش بسته شده است. اين پروژة ضد انساني بـا كـش و             
المللـي پـول       هاي پرشمارِ صندوق بين     قوس در نهان و آشكار به كمك نسخه       

ايران درحال اجرا بوده است و طيـف        -جنگ عراق   هاي پسا   وسيله تمام دولت    به
اي از پيامدهاي بسيار مخرب و ضد اجتماعيِ آن را در اقتصاد ملـي و                  گسترده

توان ديد. بايد يادآور شد كه، كارشناسانِ صـنـدوق              وضعيت معيشت مردم مي   
مـاه] و ديـدارشـان بـا              بهمن  23  المللي پول در بازديد اخيرشان از ايران[         بين
هاي ارشد نظام (از جمله با مصطفي پورمحمدي ، وزير دادگستري[!])، از                    مقام

حسن روحاني در ارتباط  با اجرايِ فازِ دومِ   “  جراحيِ بزرگ ” الگويِ اقتصادي و    
گرمي استقبال كردند و آيندة روشني را براي اقتصاد           ها به   طرح هدفمندي يارانه  

 -پـول]     الملـلـي    بين  كشور پيش بيني كردند. جالب است كه اين نهاد [صندوق           
جـراحـيِ   ” اي را بـراي        هاي بسيار تشويق كننده     گزارش  -حدود دو سال پيش   

اقتصادي را براي آيـنـدة كشـور                  احمدي“  بزرگ نژاد ارائه كرد، و جهشِ رشد
 گويي كرد.  پيش

توان   زنگ آغاز عملياتي شدنِ فازِ بعدي اين استراتژيِ اقتصادي رژيم كه مي           
وسيله شخص حسـن روحـانـي در         ناميد به“  2جراحي بزرگ اقتصاديِ  ” آن را   

صدا درآمد. هستة كالم روحاني در اين ديـدار،    ماه) به  بهمن 9ديدار با مجلس  ( 
سازيِ بـراي    ها و زمينه    منديِ يارانه   مهم و حياتي بودنِ اجرايِ مرحلة دوم هدف       

كشـور بـود.     “  نـجـات  ” هاي اقـتـصـادي بـراي            يي از طرح    اجرايِ مجموعه 
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با آب و تاب و روية معـمـولـش در              -اش  برانگيز آنكه، روحاني در سخنراني      توجه
وضعيـت كشـور را از           -گويي و سعي در شوك وارد كردن به افكارِعمومي          كلي
هـا)     هاي متعددي (اقتصادي، سالمت، كمبود آب، محيط زيست، و جـزايـن              زاويه

اگر تعبير كنم كه در مرز بحرانيم، شـايـد اغـراق               ” بسيار خطرناك توصيف كرد:      
نباشد. بحران به معناي سراسيمگي نيست، بحران به اين معنا نيست كـه مـلـت                  

متن اين سخنراني با چند روز تأخيـرِ    [!]  “ ايران يا دولت ايران مستاصل شده باشد      
هاي عمومي قـرار گـرفـت (سـايـت ريـاسـت                   شده در اختيار رسانه     ريزي  برنامه

شوك توزيـع  ” جامعه را با “  دولت  تدبيرواميد  ” ماه) و بالفاصله       بهمن  12جمهوري،
ورزي    ميليون زحمتكش از ايـن صـدقـه          13رو كرد كه در آن    روبه“  سبد كاال 

شـكـلـي       -در برخي اقالم بسيار نامرغـوب  -محروم ماندند و آنچه كه توزيع شد  
تحقيرآميز داشت! واضح است كه اين سخنراني حسن روحانـي بـا مضـمـونـي                   

عالوة حركت تحقيرآميز ضـربـتـي بـراي            افكن درمورد وضعيت موجود، به        هراس
دلـيـلِ      پخش كاالهاي نامرغوب غذايي، پيامي بود به جامعه كه از حاال به بعد به             

هـا و       كشـي    بايد منتظر اين نوع رياضت آورِ كشور مي اوضاع بسيار وخيم و ترس   
“ دولـت امـيـد     ” ها باشيد. البته تكيه كالم روحاني اين بود كه،             “ نابرابري” قبولِ  

” الاقل شكم مردم را حتماً سير خواهـد كـرد:                هرصورت    دهد كه به    اطمينان مي 
حول و قوة الهي حماسه اقتصادي هم به دست ملـت بـزرگ ايـران                   انشااهللا و به  

گيرنـد   قول معروف، [مردم را]به مرگ مي      عبارت ديگر، به    به  [!]. “ آفريده خواهد شد  
شود و     تا به تب راضي شوند، زيرا بار ديگر ششلول روي شقيقه مردم گذاشته مي             

يعني شخصي كه مستقيـمـاً        -گويد انشااهللا و با هدايت  رهبري        حسن روحاني مي  
 دولت مشكالت را حل خواهد كرد!  -مسئول وضعيت كنوني كشور است

اي هوادارِ دوآتشة نوليبراليسمِ اقتصـادي كـه بـا           “ اسالم سياسي ” از اين آموزة    
توانسته است در پيرايش اخير روبنايِ سياسي قوة مجريه را          “  واميد  اعتدال” تابلويِ  

توان انتظار داشت.     نفع مردم نمي    تسخير كند اصالحات اقتصاديِ عميق و پايدار به       
در چـارچـوب        -هاي ذاتي و طبقاتيِ آن      اين نحلة اسالم سياسي، بنا بر مشخصه      

ناپذيرِ مردم و روبنايِ سياسي ديكتاتوري واليي و زيربنايِ اقتـصـادي              تضاد آشتي 
هميشه رودررويِ مبارزة جنبش مردمي براي گـذار از مـرحـلـة                 -اش  ضدمردمي

ديكتاتوري قرار خواهد گرفت. گرايش و پيوند اُرگانيك اين اسالم سـيـاسـي بـا                  
ها را در قـوة       اي كه حسن روحاني آن      هاي اقتصادي   هاي كالن و اليگارش     سرمايه

كند، به تمكين به و پبوند سياسي داشتن با قـدرت واليـت                مجريه نمايندگي مي  
هاي اقتصادي مـردم    فقيه ملزم است، و نيازش به نيرويِ سركوب در برابر خواست          

مـان     روي، نيروهاي مترقي و دموكراتيك ميـهـن         ناپذير است. ازاين     امري اجتناب 
هاي حسن روحاني دربارة آزادي و دمـوكـراسـي را زيـر           درستي اعتبار گفتمان    به

اند. واقعيت اين است كه، دولت آقاي روحـانـي     هاي جدي قرار داده عالمت سئوال 
دهد بالفاصله ستَرون بودن و نارساييِ آن          هرگاه در اين عرصه حركتي انجام مي      

گردد. براي مـثـال: ارائـة              حركت در قابِ تمكين به ديكتاتورِي والييِ عيان مي        
مبتذل دولت اعتدال، و يا اين درخواست روحـانـي در            “  منشور حقوقِ شهروندي  ” 

ترسيد! چرا دانشـگـاه خـامـوش            از چه مي  (” سخنراني اخيرش در دانشگاه تهران      
كه عمالً سركوبِ امنيتي موجود را انـكـار            “) چرا اساتيد خاموش هستند؟   است؟  

اعتبار بودنِ تعهد دولت تدبير و روحاني  به آزادي و دموكراسي واقعـي                كند، بي   مي
داند كه چرا و از سوي چه كساني صـداهـا             دهد. آيا آقاي روحاني نمي       را نشان مي  
گـرانِ     اند؟ و آيا ايشان نبايد الاقل در ابتدا سـركـوب             ها خاموش شده    در دانشگاه 

روي مـا       داد؟ ازايـن    هاي خود قرار مي ها را هدف سرزنش   آن“  رهبريِ” آزادي و   
هـاي الزم بـراي          معتقديم كه، بدون گذار و يا همان طرد رژيم واليي،  رفـورم         

تـوان     ها نيازمند است را نـمـي        آن    اي كه كشور ما شديداً به       هاي بنيادي   دگوگوني
 عملي كرد.

كه مقـصـد    “  ها  هدفمندي يارانه ” حزب تودة ايران، از همان آغاز با اجرايِ طرح          
اش سوق دادنِ هرچه بيشتر اقتصاد ملي كشورمان به سوي الگوي اقتـصـاد                اصلي

شدت مخالف بود و مكرر نيروهاي مترقي كشورمان را به مـبـارزة    بازارِ آزاد بود، به  
قاطعانه براي جلوگيري از مرحلة دوم اين طرح خطرناك ضد ملي  فـراخـوانـده               

كند. نـبـايـد       است. وضعيت كشور ما در بعدهاي مختلف روندي قهقرايي طي مي 
هـاي     هاي قدرت و الـيـگـارش          گرايِ متصل به كانون     اجازه داد نيروهاي راست   

هايي كه كشور را به اين وضع         اقتصادي براي ادامه و پيشبرد بيشترِ همان سياست       
ها و پيامدهاي     برداري كنند. افشا كردنِ هدف       اند، از شرايط موجود بهره      دچار كرده 

هاي اقتصادي دولت روحاني در ميان قشرهاي مختلف اجتـمـاعـي،              مخرب برنامه 
وجود آوردنِ شرايط ذهني، و بسيج نيروهاي اجتماعي براي جلوگيري از اجـرايِ             به

 -كنندة ديگر، وظيفة عاجل  نيروها و فعاالن سيـاسـي   ويران“ جراحي بزرگ”يك  
اجتماعيِ مردمي و ميهن دوست است. نبايد اجازه داد رژيم واليي كـه انـقـالب                  

“ وتـدبـيـر     اعتدال” وسيلة دولت     را به شكست كشانيد حاال به       1357مردمي بهمن   
 را مسخ  و دفن كند.  “عدالت اجتماعي”يكي از شعارهاي اساسي انقالب، يعني 
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در شهر گراتس (اتريش) پس از        
نبردي نابرابر با يك بـيـمـاري         
سخت و طوالنـي زنـدگـي را          
بدرود گفت. او چند هفته پـيـش        
از رسيدن به هفتاد سالگي اش       
از ميان ما رفت. رفيق خاكپور در       

در شهر    1323روز اول فروردين    
قزوين چشم به جهـان گشـود.        
دوران نوجواني و تحصيل رفيـق      

زمان بود با      خاكپور در ايران هم   
ــارزه           ــب ــش و م ــب ــن  ٔاوج ج

ضدامپرياليستي مردم ايـران در      
سان بود كه او نيز هماننـد هـزاران           بدين    .راه ملّي شدن صنعت نفت    

 ٔجوي ايراني با خط مشي و اهـداف حـزب تـوده              جوان آزاده و عدالت   
 ايران، براي دستيابي به عدالت اجتماعي و صلح آشنا شد. 

 1960آموزش متوسطه، در دهه        ٔرفيق خاكپور پس از گذراندن دوره     
ميالدي براي ادامه تحصيل ابتدا به آلمان و سپس به كشور اتريش و              
شهر گراتس مهاجرت كرد. او تحصيالت عالي خود را در شهر گراتـس    

دكترا به پايان رسـانـد. دوران       ٔعلوم سياسي و اقتصاد با درجه  ٔدر رشته 
زندگي رفيق دكترخاكپور در اتريش و در همان ابتدا در كنار رفـقـايـي               
همچون رفيق شهيد كيومرث زرشناس، و به ويژه در بستـر جـنـبـش          

انقالبي او     ٔدانشجويي و بر ضد ديكتاتوري شاه تبديل به دوران مبارزه         
در صفوف حزب تودة ايران شد و اين همان خط سرخي بود كه رفيـق               

حياتش به آن وفادار ماند. وجود او به تمام معنا             ٔخاكپور تا آخرين لحظه   
 با آرمانهاي حزب تودة ايران  گره خورده بود.

پس از پيروزي انقالب بهمن و آغار فعاليت علني حزب در ايـران،               
فعاليت و پيكار در زيـر       ٔرفيق خاكپور نيز با اشتياق تمام خواهان ادامه      

پرچم حزب در ميهن بود، ليكن كوتاه بودن دوران بهار آزادي در ايران             
و همچنين مشكالت اجتماعي و خانوادگي رفيق باعث شد تا اين امـر              
تحقق پيدا نكند. از همين روي رفيق خاكپور با تمام انرژي به عـنـوان                

كشوري وقت حزب در اتريش با وجود همة مشكـالت و              ٔعضو كميته 
هاي فراوان به مبارزه ادامه داد و در اين دوران سهم بزرگـي   محدوديت

از فعاليت در راه سازماندهي مجدد و تقويت پيكار حزب در اتريـش را               
 21بر دوش كشيد. در مراسم خاكسپاري رفيق كه در روز دوشـنـبـه             

فوريه) در شهر گراتس و با حضور انبوهي از هـم                10(    1392بهمن  
از پـخـش    ميهنان ايراني، شهروندان و رفقاي اتريشي برگزار شد، پس          

نماينده حزب در سخـنـرانـي      “  سرود انترناسيونال ” و  “  مرا ببوس ” ترانة  
رفيق خاكپـور،   ” خود و در بزرگداشت رفيق دكتر خاكپور از جمله گفت:            

رفيقي بود كه تا پايان با شيفتگي و شور تمام بر آرمان هاي خود پـاي                
سال پيش از اين،  50فشرد و در راه آن مبارزه كرد. رفيق خاكپور دقيقا       

 1964وارد تشكيالت حزب تودة ايران در اتريش شد و در ماه فوريـه               
حزبي خود در تشكيالت شركت كرد.  عليرغم آن           در نخستين نشست    

كه رفيق خاكپور چندين سال بود كه در تشكيالت حزب تـودة ايـران               
فعاليت نمي كرد، اما او هيچگاه صفوف حزب را  ترك نگفت. در ايـن                
اواخر نيز كامال مشهود بود كه نزديكي او با تشكيالت حزب به ويـژه               

رفيق خاكپور شخصيتي بود كه مـي تـوانسـت بـه         تنگ تر مي شود.     
سرعت ارتباط هاي متقابل و درهم كنش را در پيچيده ترين شرايط از     

. افسـوس    هم باز شناسد و به تجزيه و تحليل موشكافانه آن ها بپردازد           
رفيق خاكپور همـچـنـيـن در اثـر          “   كه او خيلي زود ما را ترك كرد.      

ناپذيرش در برنامه ها و فعاليت هاي حـزب           شركت و فعاليت خستگي   
كمونيست اتريش، از محبوبيت و احترامي ويژه نيز در بـيـن رفـقـاي                
اتريشي برخوردار بود.  حزب تودة ايران درگذشت رفيق دكتر عليـرضـا              

و بازماندگان وي و به همة اعضا و هواداران حزب             خاكپور را به خانواده   
 تودة ايران و به همة دوستان و آشنايان او تسليت مي گويد. 
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كارفرما به حقوقِ بيمه كارگران، و آزاديِ كارگران زنداني، مبارزات          
گيرِ كارگرانِ فوالد زاگرُس در مقابـل اداره كـار              هاي پي   و تجمع 

قُروِه، مجلس، و ساختمان رياست جمهوري براي مـمـانـعـت از               
وسيلة كارفرما؛ مبـارزات      تعطيل كردن و فروش امالك كارخانه به      
هاي تبـعـيـض آمـيـز،           كارگرانِ پتروشيمي فجر با اعطايِ پاداش     

وجود آوردنِ    ، و به  “ تهديد به اخراج و قطعِ مزاياي فعالين كارگري       ” 
هاي متواليِ كارگران روزمـزد       از سوي كارفرما؛ تجمع   “  جو پليسي ” 

تاير در اعتراض به تصميم كارفرما مبني         و قرارداديِ كارخانة ايران   
كاهش مـيـزان تـولـيـد          ” بر اخراج كارگرانِ روزمزدي، كه سبب    

؛ مبـارزات   “ تُن الستيك بوده است     10تُن به حدود      60كارخانه از   
پرداخت تبعيض آميز حقـوق،     ” كارگرانِ پيماني پتروشيمي رازي با      

] شركت به بخشِ خصـوصـي           85واگذاريِ  ” كه از زمان     درصد[يِ
هـاي سـيـمـان          ؛ مبارزه كارگرانِ كارخانـه    “ در اسفندماه آغاز شد   

نفر از نمايندگان     9و معرفيِ   “  اخراج” استهبان و فراپاكش شيراز با      
؛ مبارزه كارگـران شـركـت        “ منتخبِ كارگران... به مراجعِ قضايي       

“ انتخـابـات  ” راني تهران با نحوة برگزاريِ غيرقانوني         واحد اتوبوس 
؛ “ همكارانِ اخراجي خـود   ” در شركت واحد و براي بازگشت به كارِ         

هاي رفسنجان و طبس براي برچيـدنِ         مبارزات كارگرانِ شهرداري  
؛ مبارزه كارگرانِ مـجـتـمـع         “ دالالنِ نيروي كارگر (پيمانكاران)     ” 

هاي معوقه، پاداش ساليانه      تپه براي دستيابي به حقوق      نيشكر هفت 
بندي مشاغل؛ مبـارزات كـارگـران          و عدم بازنگري در طرح طبقه     

خاطر معوقات حقوقي، اضافه كـاري، عـيـدي،             نيروگاه دماوند به  
هاي   ؛ تجمع “ تشكيلِ نهاد كارگري  ” پاداش... و مخالفت كارفرما با         

شان   درپيِ كارگرانِ كاشي تبريزكف در اعتراض به حقوق معوقه          پي
هـاي   نيروهاي نظامي با كارگران، از زمره نمونه“ برخورد قهريِ”و  

گيرِ جنبشِ اعتراضيِ هنوز پراكنده و در خطوط عمده تدافعيِ            چشم
تـوان     كارگرانِ ميهن ماست كه در آن رشد آگاهيِ طبقاتي را مـي         

هاي اجـرايِ فـاز        فقيه زمينه   كه رژيم واليت    مشاهده كرد. درحالي   
هـا     سازد و قرار است يـارانـه   مي  دوم آزادسازيِ اقتصادي را فراهم   
ها   اجرايِ هدفمندي و حذف يارانه        حذف گردند و دولت روحاني به     

دانـد،    پول خود را ملزوم مي      المللي  بين  بر اساسِ دستورهاي صندوق   
 956“  اليـحـة كشـاورزي     ” رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا،      

در مقـام قـدرتـمـنـدتـريـن كشـور                -ميليارد دالريِ اين كشور   
شود.   را امضاء كرد كه نوعي پرداخت يارانه تلقي مي          -امپرياليستي

هـاي ديـگـري از          اين اليحه، عالوه بر كشاورزي، مسلماً بخش      
نيازهاي جامعه را نيز در نظر دارد؛ و بخش قابل توجهي از ايـن                

گيرد؛ ولـي      هاي بزرگ كشاورزي آمريكا تعلق مي       پول به كمپاني  
مهم اين است كه كشاورزان كشورهاي مختلف جـهـان، مـثـالً             

اي برخوردار از ايـن         هاي كشاورزي   كشاورز ايراني، بايد با شركت    
شان، رقابت كنـنـد!       حجم حمايت مالي از سوي دولت امپرياليستي      

اين بدان معناست كه كارگران و كشاورزان ايراني با برنامة حـذف            
هاي صنعت    دهند و بخش    شان را از دست مي      ها امنيت شغلي    يارانه

اي وارد    هايِ كشاورزي و صنعت آمريكايي      و كشاورزي ما با بخش    
شـان     ايِ دولـت      توانند از حمايت يارانـه      بايد رقابت شوند كه مي    

تـر ايـن اسـت كـه، نـهـادهـاي                  برخوردار باشند. موضوع مهم    
، كـه زيـرِ       “ جهاني  بانك” و  “  پول  المللي  بين  صندوق” امپرياليستيِ  

اند، به تبعيت سـايـرِ       كنترل آمريكا و ديگر كشورهاي امپرياليستي     
هـا   برپاية قطعِ يارانه“  اقتصاد و تجارت آزاد   ” هاي    كشورها از برنامه  
هاي] گمـركـي در       هاي[تعرفه  ها) و حذف ماليات (هدفمنديِ يارانه 

هـاي مـخـتـلـف          ورزند. دولت    اصرار دارند و تأكيد مي        شان  كشور
هـاي     نسـخـه     -در طول ساليان متمـادي      -اسالمي نيز   جمهوري
وحـيِ  ” را هـمـانـنـد         “  پـول    الـمـلـلـي       بيـن   صندوق” اقتصاديِ  

طـورِ مـثـال، دولـت           اند. به    شده از آسمان] اجرا كرده       نازل“[ منزَل
ي “ هـا    هـدفـمـنـديِ يـارانـه        ” نژاد از قـانـونِ          ضدملي احمدي 

كرد و اجراي آن      تمجيد مي “  پول  المللي  بين  صندوق” پرداختة    ساخته
كرد و اجراي آن را      را يكي از دستاوردهاي دولت خود توصيف مي       

مـاه   بهمن 18ها در  كرد. گزارشِ رسانه  به ديگر كشورها توصيه مي    
تـا ده    ” ها   هاي رژيم در افزايشِ هزينة انرژي كارخانه        خبرِ سياست 

، و هزينة تأمـيـنِ مـواد      “تا هفتاد درصد”ونقل  ، هزينة حمل“ برابر
و دالرِ آزاد        2500تومان به دالرِ مبادالتيِ       1200از دالرِ   ” اوليه  
همراه داشت. در مدت كوتاه زمامداريِ دولـت            را به “  تومان  3500

درخواست دولت ايران، رئيس جـمـهـور و             نيز، به “  تدبير و اميد  ” 

دولتـش در سـه نـوبـت بـا مـديـر عـامـل و مسـئـوالن                            “  اعضاي اقتصادي” 
هيأت ” ماه  آبان 21اند؛ و در ديدارِ       ديدار داشته “  جهاني  بانك” و  “  پول  المللي  بين  صندوقِ” 

اعـمـالِ   ” دولت ايران در تـهـران،         “  مقامات ارشد”با “ پول المللي بين اعزامي صندوق 
مـاه     بهمن  23هاي مورد نظر بود. بنابر اظهارات          ، يكي از چالش   “ ها  اصالحات در يارانه  

نمايندگان مجلس و دولت مصمم بـه اجـراي           ” محمد باقرِ نوبخت، سخنگوي دولت،      
“ ها هستند و در اين زمينه وفـاق وجـود دارد.               مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه     

نقل از نايب رئـيـس كـمـيـسـيـون               ماه خبرگزاري مهر و به      بهمن  25مطابق گزارشِ   
هزار ميليارد تومان اضافـي از مـحـل         22اقتصادي مجلس، هدف دولت براي كسب       

هاي انـرژي) را بـه            درصدي (حامل    80تورم  ” ،  “ ها  هدفمندي يارانه ” اجرايِ فاز دومِ    
هاي نقدي و  خواهد كرد؛ و تبصرة پيشنهاديِ دولت در رابطه با پرداخت        “  كشور تحميل 

 “شفاف نبود.”هزار ميليارد تومان به بخشِ توليد  10غيرنقدي به مردم و اختصاصِ 
 100ساالنه حدود   ” گفتة روحاني،     گرايِ واليت فقيه، بنا به      در مقطعي كه رژيم واپس    

مـيـلـيـارد      100عبارت ديگر، مردم ايران ساالنه  ، يا به“ ميليارد دالر درآمد ارزي داشت   
هـاي انـرژي،        هاي مواد غذاييِ مردم و حامل       دالر درآمد ارزي داشتند، با حذف يارانه      

را اجـرا    “  هـا    هدفمندي يارانه ” قانون  “  جسارت” كارگزارانِ رژيم فاسد واليت فقيه با       
  بخش توليـد و    “  درصديِ 50سهم ” كردند. با نقضِ قانونِ خود و خودداري از پرداخت

مـاه وزيـر       مرداد  16، بنا به اظهارات     “ ها  هدفمندي يارانه ” بهداشت از محل درآمدهاي     
هزار واحد كوچك و بزرگ زحمتـكـشـان           2در بيش از      91كار ، ربيعي، در پايان سال       

در ” رود      رو شدند. با روند فعلي انتظار مـي           ميهن ما با پديده دستمزدهاي معوقه روبه      
يي از آثارِ عملكرد تبهكارانة       به نمونه “  هزار برسد.    4هايي به     تعداد چنين بنگاه    93سال  

داشت، “  ميليارد دالر درآمد ارزي     100حدود  ” رژيمِ واليت فقيه، در مقطعي كه ساليانه        
ماه،  وضعيت مجـمـوعـة         مرداد  15وگويي با ايلنا،      كنيم. علي غياثي، در گفت       اشاره مي 

، “ افزايش مشكالت مالي، سوء مديريت و تغيير سـاخـتـار           ” سببِ    صنعتي شيشدار را به   
هم اكنون تعداد بسيار زيادي از واحدهاي تـولـيـدي و        ” بحراني توصيف كرد و افزود:       

صنعتي مستقر در شهرك صنعتي شيشدار همانند شركت فجر ايالم، گويا نـخ، زريـن                
بافت، كارتن سازي، دنيا نخ، آرام نخ، صابون سازي كوير، فراز شيمي، گوني بافي، نـخ                

جـات     هاي گوشتي سالم، حوله قائم، كيك مهنا، معـراج نـخ، تـرشـي                 ايالم، فراورده 
ها واحد توليدي و صنـعـتـي          فر، شركت شيميايي رفاه، پروفيل پارس غرب و ده          ساجي

اند... هم اكنون بيـش از       ديگر تعطيل و يا نيمه تعطيل شده و كارگران آنان بيكار شده 
اند... نـرخ بـيـكـاري             درصد واحدهاي صنعتي استان تعطيل و يا نيمه تعطيل شده           40

آذرماه روحاني، مقطع كنـونـي در          9گفتة    بنا به “  درصد است.    25استان ايالم بيش از     
وضعيت اقتصادي از نـظـر ركـود      “  كل تاريخ ثبت شده بيش از پنجاه سال... بدترين      ” 

هاي   همراه با تورم است. جالب اينجاست كه روحاني و تيم اقتصادي او، همان سياست              
 برند! پيش مي اقتصادي را به

مهرماه خبرگزاري مهر، نمونة ديگري از مظاهرِ ظالمانه اقتصاد نوليبرالـي             3گزارشِ  
درصـد كـل        80در دو دهه اخير تعداد قراردادهاي كاري دائم كه بيـش از               ” است:   

درصد تقليل يـافـت و دقـيـقـاً جـاي                 15قراردادها در بازار كار كشور بوده است به         
هـا و       اي عـوض شـد. ... سـازمـان                 قراردادهاي دائم با قراردادهاي موقت و سليقه      

گري هستند و تـقـريـبـاً          هاي واسطه   هاي دولتي بزرگترين مشتري شركت      زيرمجموعه
هاي   هاي واسطه و زيرمجموعه     تمام قراردادهاي منعقد شده در اين بخش، بين شركت        

در مـعـدن     “  دالالنِ نيروي كار  ” سازِ كارگران با اين       در مبارزة سرنوشت  “  دولتي است!  
، كـارگـزارانِ     “ شكايت كارفرما و به اتهام اخالل در نظم عمـومـي          ” چادرملو، صرفاً با    

نفر از كارگران و نمايندگانِ منتخبِ آنان را بـاز              28“  تدبير و اميد  ” گرايِ دولت     واپس
جاي كوتاه كردنِ دست سوداگرانِ وطني و حفاظت از منافع مـلـي،               داشت كردند؛ و به   

  اقتصادي” هاي  به گسترشِ منطقه“  تدبير و اميد  ” دولت هـاي     و دعوت از هيئـت “  آزاد
 و سوداگرانِ فرانسوي به كشور تصميم گرفته است.“ هاي بازرگاني آسيايي اتاق”

تحكيمِ موقعيت نمايندگانِ اتاق بازرگاني در دولت روحاني، يعني افرادي كـه بـراي          
، “ دالرهـاي ارزان   ” ويران كردنِ توليد ملي و گسترش بازارِ فروش واردات خـود بـا                

كشـيِ ظـالـمـانـه از             بوده و هستند، بهره“  ها هدفمندي يارانه”حاميانِ اجراي قانون  
صنعـت از    “  درصديِ  12منفيِ  ” كارگران تشديد خواهد شد. باتوجه به اعالمِ نرخِ رشد           

نرخ منفيِ پـنـج و     ” ماه ايلنا از  بهمن  23سوي وزيرِ صنعت، معدن و تجارت و گزارشِ         
بينيِ گزارشِ مزبور از       و پيش “  هشت دهم درصدي رشد اقتصاد كشور در سال گذشته        

نقل از    ماه، به بهمن 25    رشد اقتصادي در سالِ جاري، خبرگزاري مهر،      “  كاهشِ بيشترِ ” 
تفاوت قيمت نرخ ارز در بازار و مركز        ” نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نوشت:        

درصد است و تبديل ارز مركز مبادالت به ارز آزاد بزرگترين رانت را               20مبادالت ارزي   
توماني كاال وارد كشـور     400هزار و   2كند... تاجران با دالر          در اقتصاد كشور ايجاد مي    

اين ترتيـب   به“  رسانند. توماني در بازار به فروش مي 3000كنند و بعد با دالر باالي   مي
ويژه   داران به   برد اقتصادي رژيم در خدمت منافع كالن سرمايه         تمام سياست دولت و راه    

قدر كه كارگران ميهن ما از        اي مانند سرمايه بزرگ تجاري است. همان         هاي انگلي   اليه
جـيـب      داران سود و منفعت بـه        بينند، كالن سرمايه    اجراي برنامه هدفمندي زيان مي    

 زنند. مي
صـورت نـقـدي        مطابق قانون، دستمزد كارگران بايد براساس نرخ تورم تعيين، و به          

كردنِ نـيـروي كـار بـراي         “  تر ارزان”پرداخت گردد. براي تشريح ترفندهاي رژيم در  

 ادامه جنبش اعتراضي زحمتكشان...

 9ادامه  در صفحه 
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، بـه    “ محترم فـرانسـوي    ” گذارانِ    داران ايران و سرمايه     كالن سرمايه 
 93سيدحسنِ هفده تن، معاونِ وزير كار، در مورد دستـمـزد             “  تدابير” 

افزايش دستمزد بر اساس نـرخ تـورم       ” آذر ماه:   5كنيم. در      اشاره مي 
جمعـي  ” دي ماه، در ديدار با  8؛ “ كند  مشكلي از كارگران [را] حل نمي       

بخشي از  ” دولت قصد دارد    “:  هاي كارگري   از نمايندگان رسمي تشكل   
دستمزد كارگران را توسط سبد مشخصي از كاالهاي ضروري تأميـن           

تعطيلي آشپزخانه اقـتـصـادي       ” ماه، با اظهار نگراني از        بهمن  9؛  “ كند
هـاي     با توجـه بـه واقـعـيـت          ” ، خواستارِ افزايشِ دستمزدها     “ كشور

مبناي شـرط   ” بر    93ماه، تعيين دستمزد      بهمن  19شود؛    مي“  اقتصادي
را به افزايـش  “  حفظ اشتغال” ماه،  بهمن 23دهد؛  را پيشنهاد مي  “  سني

دهد. معاون اشتغال و كار آفريني وزارت كار نيز در روز              مزد ترجيح مي  
هـاي     ضرورت كاستن از هزيـنـه بـيـمـه          ” ماه، با تاكيد بر       بهمن  19

عبور از تعيين مزد و واگذاريِ اين مسـئلـه بـه              ” ، خواستارِ   “ اجتماعي
نظرِ خود وزير كار، ربيـعـي،         شده بود. به   “  توافق كارگران و كارفرمايان   

كرده است؛ چون خود    “  واقعاً تفاوت ” نيز وضع كارگران از اولِ انقالب       
 20شده است! بنـابـر گـزارش          “  ولي امروز وزير  ” او يك كارگر بوده     

در كنفرانسِ سـالِ    “  هايي را بايد    ريشه چنين استدالل  ” ماه ايلنا:      بهمن
يِ مجمع تشخيصِ مصـلـحـت بـه           “ كارِ شايسته مزد منصفانه   ” قبلِ  

جستجو كرد. ... در شرايط نامساعد اقتصادي بهترين            ” رياست روحاني   
راه تعيين مزد، مسكوت گذاشتن موضوع افزايش مزد و كـاسـتـن از               

با وصف ايـنـكـه       “  هاي كارفرما براي يك دوره نا معين است.          هزينه
مطالعات سه دهه گـذشـتـه      ” ماه  اعالم كرد:        بهمن  19هفده تن روز    

بانك مركزي حاكي از آن است كه افزايش مزد تاثيري بر افـزايـش               
معاون ” است، يكي از نمايندگانِ كارگري مورد نظرِ        “  نرخ تورم نداشته  

از شهركُرد تاكيد كرد كه، در شـرايـط فـعـلـي              “  اشتغال و كارآفريني  
بار تورمي به همـراه   افزايش نقدي دستمزد كارگران آثار زيان”هرگونه  

دارد و الزم است دولت فاصله مزد و تورم را با ارائه سبـد كـاال پـر                    
بر خالف وعده انتخاباتي روحاني، مطابق گزارش خـبـرگـزاري           “  كند. 

وزارت كار براي افـزايـش حـداقـل          “  شيوه جديد ” ماه:     بهمن26مهر،  
اسـت.  “  درصـدي كـااليـي       25درصد افزايش نقدي و       20” دستمزد  

درصديِ گزارش شده از سوي       40عبارتي ديگر، بر مبناي نرخ تورم         به
 20خبرگزاري مهر، رژيم واليت فقيه مصمم به تجاوزِ آشـكـار بـه                

درصد حقوقِ پاية كارگران تا آخرِ عمر آنان را دارد. نبايد گذاشت كـه                
 گرايان به نانِ كودكانِ كارگران عملي گردد. باِر ديگر اين تجاوزِ واپس

ماه، گزارش داد، عضو هيئت مديره اتحاديه كارگران          بهمن  27ايلنا،  
 93قراردادي و پيماني كشور اعالم كرده است كه، در صورتي كه مزد            

كمتر از نرخ رسمي تورم افزايش يافته باشد... غيرقانونـي اسـت و                  ” 
موضوع اين است كه تشكلِ متبوِع وي       “  قابليت پيگيري قضايي دارد.    

 16گـزارشِ       مـاه، بـه       11بود و بعد از        92يكي از شاكيان به مزد      
ماه خبرگزاري ايلنا و گفتة نايب رئيس ديوان عـدالـت اداري،                بهمن

شكايت كارگران بـه رونـد تصـويـب           “  اي در خصوص    هيچ پرونده ” 
است، در صورتي كه خـود هـفـده تـن،             “  مطرح نشده ”   92دستمزد  

خواستار افزايش چند درصد اضافه حقوق[براي] كارگرانِ معدن شـد.             
“ گرفـتـن  ” عبارتي ديگر، نبردهاي درخشانِ طبقه كارگر ايران براي           به

شان، نشان داده است      شان، و محافظت از منافع طبقاتي       حقوق راستين 
تـوان     نيستند. باآنچه مورد اشاره قرار گرفت مـي         “  ضعيفي” كه قشرِ   

هاي كارگري در سراسر كشور را         هاي گسترش اعتراض    زمينه و علت  
هاي عـيـنـي       تشخيص داد. اين جنبش اعتراضي كامالً برپايه واقعيت        

از:       هاي كارگـري عـبـارتـنـد          هاي اعتراض   ضعف  جريان دارد. نقطه   
پراكندگي، ضعف همبستگي، سطح نامطلوب سازماندهي و ضـعـف            

هاي مستقل و سنديـكـاهـاي واقـعـي             عامل ذهني يعني نبود تشكل    
هاي كارگري در خـطـوط         كنيم كه هنوز اعتراض     كارگري. بايد اضافه   

حال رشد آگاهـيِ طـبـقـاتـي            اش حالت تدافعي دارد. اما درعين        عمده
كـارِ     كارگران و زحمتكشان محسوس و ملموس است. بنابرايـن، راه           

مـبـارزه     تقويت جنبش اعتراضي كنوني زحمتكشان شدت بخشيدن به       
هـاي     در راه احياِي حقوق سنديكايي و پيوند دادنِ آن بـا خـواسـت              

اي نظير افزايش ميزان دستمزدها برپاية نرخ واقعي تورم اسـت.             فوري
همچنين بازتابِ دستاوردهاي اعتراضيِ  موفقِ كـارگـري در بـيـن              

هايِ كارگري بـراسـاسِ ديـدگـاهـي            دهيِ اعتراض   كارگران، سازمان 
ها، مبادلة تجـربـه    طبقه در اعالميه طبقاتي، حمايت از مبارزة يارانِ هم 

هاي   كارِ ديگر تقويت صف     بينِ فعاالنِ كارگري، و اتحاد در مبارزه، راه       
 جنبش كارگري ايران است.

نمايندگانِ رهبريِ حزب كمونيست  در ديدار با ادامه جنبش اعتراضي زحمتكشان...
هاي آفريقايِ جنوبي  آفريقاي جنوبي: كمونيست

 روند!  هاي جديد مي پيشوازِ چالش به

هيئت نماينـدگـيِ حـزب تـودة          
ماه، با نمايـنـدگـانِ       ايران، اواخر دي  

رهـبــريِ حــزبِ بــرادر،  حــزب          
كمونيست آفريقاي جنوبي رفقا: بليد      
نزيمانده، دبيركلِ حـزب، سـولـي         
ماپيال، معاونِ دبيركـل، و ثـامـبـا           
ماثمبايو، سخنگويِ حزب برادر، در      
امور ملي، در جريان مراسمـي كـه         

افتخار آنان سازمان داده شده بود       به
 وگو كرد.  ديدار و گفت -

هاي اخير، و همچنيـن       رفيق بليد دربارة وضعيت سياسيِ آفريقاي جنوبي در ماه        
كه از    -] 1393ماه آينده[    در ارديبهشت   -در مورد كارزارِ انتخاباتي در سراسر كشور      

و  و متحدانش در  كنگرة ملـيِ آفـريـقـا            سوي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي    
 شـود،    تـدارك ديـده مـي       “  هاي كارگريِ آفريقاي جنوبي كنفدراسيونِ اتحاديه” 
تفصيل توضيح داد. رهبر حزب برادر، كه در دولت آفريقاي جنوبي مقام وزارت                 به

هايي كه نيروهاي مترقي را در ايـن        عهده دارد، در زمينة مسئله      آموش عالي را به   
طلبد، ضرورت پيروزيِ چشمگيرِ ائتالف حاكم، و پالتـفـرمِ            چالش مي   انتخابات به 

] نيروهاي اپوزيسون، روشنگري كرد. رفقاي هيئت نـمـايـنـدگـي              [برنامة سياسيِ
، در زميـنـة     1392مان، در خالل اين ديدار،  دربارة روند انتخابات خردادماه             حزب

هـاي     گيري  ها و جهت    پالتفرمِ سياسيِ حسن روحاني، و ماهيت ارتجاعيِ سياست       
هـاي     جانبه توضيح دادند، و به سئـوال        اقتصادي و سياسيِ رژيم، در تحليلي همه      

هاي مورد پرسش و بـحـث،           رفقايِ آفريقاي جنوبي پاسخ دادند. از جمله مسئله        
گرانة رژيـم جـمـهـوري          هاي سركوب   هاي سياسي در كُردستان و سياست       تحول

اسالمي در اين زمينه و دورنمايِ حلِ مسئلة ملي خلقِ كُرد بود. رفـيـق بـلـيـد،                     
مـان     نمايندگي از سوي هيئت آفريقاي جنوبي، از رفقاي هيئت نمايندگيِ حزب   به

وگو و همچنين فرصتي كه براي تبادلِ نظـر از             براي حضور در اين ديدار و گفت      
نزديك در رابطه با تحوالت سياسي دو كشور پيش آورده شـد، تشـكـر كـرد.                     
نمايندگان دو حزب، بر ضروري بودنِ ديدارهاي منظم، تبادلِ نظر از نزديـك، و               

 هاي ممكن، تاكيد كردند. همكاري در عرصه

رخدادهاي اخير اوكراين به وضعيت بسيار حساسي رسيده است. شـعـبـة       
يـي     المللي حزب كمونيست فدراسيون روسيه باخبر شد كه دارودسـتـه             بين

آشوبگر با تدارك كامل به دفتر مركزي حزب كمونيست اوكراين در شـهـر              
انـد،     اند. اين عده كه هنوز شناسايي نشده         كيِف پايتخت اوكراين حمله كرده    

هاي ساختمان و وسـايـل      در حمله به دفتر حزب كمونيست اوكراين، شيشه   
مان به دست     داخل ساختمان را نيز شكستند. بر اساس اطالعي كه از رفقاي           

ايم، در اين حمله خوشبختانه آسيبي به رفقاي كمونيست ما نـرسـيـده                آورده
 است.

هاي كمونيست و كارگري     حزب كمونيست فدراسيون روسيه از همة حزب      
خواهد كه صداي اعتراض خود را عليه اين حمله، مداخله در امـور               جهان مي 

اوكراين، و تهديد به كودتا براي كسب قدرت دولـتـي و بـر هـم زدن                      
يكپارچگي اوكراين بلند كنند. ما رخدادهاي اوكراين را دنبال خواهيم كرد و             
به محض دريافت اطالعات تازه از رفقاي خود، آن را به اطـالع جـامـعـة                   

 المللي خواهيم رساند. بين
 

 با درودهاي رفيقانه.
 2014فوريه  24

اطالعية حزب كمونيست فدراسيون روسيه: 
 درباره حمله به دفتر حزب كمونيست اوكراين
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 11ادامه  در صفحه  

 به ياد قهرمانان خاموش خلق: رهروان صبح اميد!
 اسفند ماه، سي مين سالگرد تيرباران ناخدا افضلي و ياران  7به مناسبت  

اسفندماه امسال سي سال از جنايت هولنـاك          7
سران رژيم واليت فقيه بر ضد افسران دلـيـر و              
كادرهاي برجسته حزب تودة ايـران مـي گـذرد.            
كارگزاران استبداد و ارتجاع، هراسنـاك از رشـد           
اجتماعي حزب ما و نفوذ انديشه هاي آن در درون          

تـدارك كـودتـاي      ” جامعه به بهانه سراپا دروغ        
به حزب تودة ايران يـورش آوردنـد تـا            “  نظامي

خيانت شان به آرمان هاي انقالب شـكـوهـمـنـد            
و كشاندن ايران به بند زنجيرهاي يـك          57بهمن  

رژيم ديكتاتوري قرون وسطايي را پنهان نمايـنـد.          
هـمـيـن    “  كودتاي حـزب   ” در دروغ بودن ادعاي     

كافي كه مهندس ميرحسين موسوي، نـخـسـت          
وزير وقت حكومت؛ سال ها بعد در يك مصاحبـه           

 مطبوعاتي درباره اين ادعا از جمله گفت: 
در جريان حزب توده، به ما تلفن زده شد كـه            ” 

حزب توده توطئةوسيعي را پي ريخته و مسـئلـه            
 24سـاعـت يـا           48چنين مطرح بود كه ظرف      

ساعت ممكن است اتفاقاتي بيفتد. تلفن كرديم به         
برادرمان جناب هاشمي رفسنجاني و مسئله با بقيه        
مسئولين باالي مملكتي مطرح شد. گويا حضـرت         

اهللا موسوي اردبيـلـي آن         اي با آيت    اهللا خامنه   آيت
وقت تشريف نداشتند. باالخره فوراً خدمـت امـام           
رفتيم. برادران اطالعاتي مسئله را گزارش دادنـد.          
حضرت امام با دقت مسئله را گوش دادند. سپـس           
تحليلي در ظرف چند دقيقه از روند حركت شـرق          
و غرب ارائه كردند و فرمودند. اين اطالعات كامالً      

اي پيش نخواهد آمـد.        نادرست است. هيچ مسئله    
اصرار شد كه آقا چنين نيست، خود آنان اعـتـراف           

گويم مـواظـب       اند. ايشان فرمودند: من نمي        كرده
نباشيد و تحقيق نكنيد، ولي بدانيد اين مسائـل و           
اطالعات دروغ است. بعد هم تحليل حضرت امـام          
درست در آمد و نظر ايشان ثابت شد.  پـس از                
اثبات عدم كودتا، اتهام را به جـاسـوسـي بـراي              

(به نقل از مـيـرحسـيـن           ...“  شوروي تغيير دادند  
، فروردين و ارديبهـشـت   “ حوزه” موسوي با نشريه    

   )38و  37، شماره 1369خرداد و تير  -
به دنبال يورش گزمگان امنيـتـي جـمـهـوري            
اسالمي به حزب ما و برپايي نمايشات مشـمـئـز            
كننده تلويزيوني و سپس تشكيل بيدادگـاه هـاي          
نظامي، به رياست ري شهري جنايتكار و همكاري        

 6علي يونسي، مشاور حسن روحانـي،  در روز              
، ده تن از اعضاي حزب كـه  1362اسفند ماه سال    

در ميان آنها برخي از برجسته ترين فرمـانـدهـان           
ارتش و قهرمانان دفاع ميهني، به همراه چند تـن          
از كادرهاي مجرب و پرسابقه تـوده اي حضـور            

 داشتند، به جوخه اعدام سپرده شدند.
اسفند ماه رفقا، ناخدا دكتر بهرام افضـلـي           6در  

فرمانده نيروي دريايي و فاتح نبردهـاي دريـايـي          
خليج فارس، سرهنگ بيژن كبـيـري فـرمـانـده            
نيروهاي هوابرد و فاتح عمليات شكستن محاصره       
آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاريان قهرمان مرحله      
نخست جنگ و فاتح عمليات غرب كشور و مشاور         
وزير دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشـكـده          
افسري و معاون پرسنلي نيروي زميني، از برجسته        
ترين، و مجرب ترين افسران وقت ارتش، شاهرخ        

جهانگيري عضو مشاور كميته مركزي حزب و از مسئوالن سازمان نويد، ابوالفضـل بـهـرامـي نـژاد                     
پژوهشگر توانا، محمد بهرامي نژاد از كادرهاي حزب، فرزاد جهاد قهرمان مقاومت دركميته مشـتـرك،                
رضا خاضعي از كادرهاي با سابقه و خسرو لطفي از كادرهاي ورزيده حزب جان و هستي سوزان خـود                   

 را نثار مبارزه در راه خوشبختي انسان ساختند.
از آن جنايت هولناك سي سال مي گذرد ولي نام و خاطره و راه رفقاي قهرمان ماهمواره و هميشـه          
زنده است. رژيم واپس گراي واليت فقيه با اعدام اين ده مبارز فداكار توده اي كينه خود را به حزب و                      
آرمان هاي مردمي آن نشان داد، همين رژيم واپس گرا در فاجعه ملي توده اي ها و ديگـر مـبـارزان                    
ميهن دوست و ترقي خواه را با برپايي دادگاه هاي چند دقيقه اي تفتيش عقايد قتل عام كرد و اينـك                     
با تخريب خاوران مي كوشد به زعم خود گرد فراموشي بر جنايات بي شمار خويش افشاند. نام رفقاي                    
شهيد: ناخدا افضلي و ياران او آذين بند درفش مبارزه مردم ايران برضد استبداد، ارتجاع و امپرياليسـم                   
براي عدالت اجتماعي، آزادي، استقالل صلح و طرد رژيم واليت فقيه است. حزب ما به داشتن چنيـن                   

 فرزندان فداكار، فروتن و ايثارگري به خود مي بالد! ياد آنان جاودانه و راهشان پر رهرو  باد!
 

به نقـل از كـتـاب         “  گزارشي از واپسين لحظات زندگي ده شهيد توده اي        ” در زير بخش هايي از        
 شهيدان توده اي را به اين مناسبت مي آوريم

 
 گزارشي از واپسين لحظات زندگي ده شهيد توده اي

 وخورشيدها تكرارشان مي كنند، 
 در همه لبخندها،
 و در همه پيوندها

همهمه گنگي مي پيچد. درهاي آهنين، يـكـي          ”   اوين“ در سرسراها و دهليزهاي پر هول و هراس          
 .پس از ديگري برپاشنه مي چرخند و سلول هاي تنگ و خفه، دهان مي گشايند

گروه گروه اسيران دربند توده اي، اكثريتي، اقليتي و مجاهد، با مشت و لگد و دشنام وتوهـيـن بـه                 
چنديـن  ”   توابين“   .محاصره مي شوند”   توابين“ سالن بزرگ زندان رانده مي شوند و ميان دو رديف از  

 .برابر بيش از آنها هستند
شب است. در و ديوار سالن از شعارهاي ارتجاعي و متهوع پوشانده است. بايد منـتـظـر                      11ساعت،  

حادثه اي بود. حتما جالدان خواب تازه اي ديده اند، موج دلهره فضا را انباشته است. در چـهـره هـا                          
 .نگراني موج مي زند.لبخندي شوم بر چهره خالي از عاطفه زندانبانان سايه انداخته است

 چه خبر شده -
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 !دندان روي جگر بگذاريد كافرها، صبر كنيد، خودتان مي فهميد -
از هر سو شنـيـده مـي      ”   توابين“ گفته هاي استهزا آميز زندانبانان و       

شود. غبار دردي چهره تكيده زندانبانان را تيره تر مي كند. لـحـظـاتـي                  
چند، سكوتي پردغدغه سالن را فرا مي گيرد...صداي گام هـايـي مـي                  
 .آيد... و باالخره آنها را مي آورند، در محاصره پاسداران و شكنجه گران

 اينانند
 ميهن پرستان توده اي،

 گل هاي سر سبد انقالب
 فاتحان قلب مردم،
 دروازه هاي مرگ

 ...و شكنجه گاه هاي پر هول
همگي مرتب هستند و سرو وضع آراسته اي دارند. آنان به مهمـانـي               

 .خون مي روند
 

اين ناخدا افضلي است. كاپشن و شلوار پوشيده، ريشـش را اصـالح                ***
كرده و لبخند محزوني بر لب دارد. انگار همراه عطاريان و كبيـري بـه                

 .مقر فرماندهي مي روند. انگار كه اسيران انقالبي را سان مي بينند
 .پيش به سوي پيروزي! مقاومت كنيد! مردم با شما هستند -

اينان  قهرمانان ميهن دردمند و ستمكش شما هستند، ناخدا افضلـي،            
فرمانده نيروي دريايي، سرهنگ عطاريان، فرمانده عـمـلـيـات غـرب،              
سرهنگ بيژن كبيري، فاتح خرمشهر، اين سرهنگ آذرفر است. ايـنـان             
فاتحان قلب مردمند. از يك سوي دشمن را از مرزهاي ميهـن واپـس                
                  راندند و از ديگر سو خواستار پايان جنگ شدند. و همين بود كه كـفـه

 .سنگين تر كرد”  شرّ“جرم آنها را در بيدادگاه 
 .نگاه كنيد اين فرزاد جهاد است. محكم تر و استوارتر از هميشه -
 .غالمرضا خاضعي، تجسم درد محروم ترين مردم ميهن اش -
اين شاهرخ جهانگيري است. انگار هنوز با پسر بازيگوشش سخـن             -

 :مي گويد
فرصت نشد زياد با هم باشيم. مرا ببخش. من در راه آرماني واال كار       “ 

اين خسرو لـطـفـي     - ”...كردم و به شهادت مي رسم. راه مرا پيش گير 
است. هم اوست كه با سازمان دهي مردم و سنگربنـدي در مـقـابـل                   
گاردها ايستاده است. هم اوست كه سرلشكر رياحي را دستگير كرده و              

 .به عدالت مي سپارد، و امروز به جرم ميهن پرستي اعدام مي شود
اين ها محمد و ابولفضل بهرامي نژاد هستند، فرزندان راستين خلق            -

 ...كه امروز جان بر سر آرمان هاي انقالبي خود مي بازند
 

پرغرور و با صالبت با عاطفه  . آمده اند و روبروي اسيران ايستاده ا ند    ***
 .و مهربان

اينها جاسوس بودند... اينها ساعتي        “   :زندانبانان لجن پراكني مي كنند    
 . ”...ديگر اعدام خواهند شد. عبرت بگيريد

 :غرش هاي خشمگيني در زندان مي پيچد
 .نه اينها جاسوس نيستند -
 .اينها بهترين فرزندان انقالبند -
 .اينها گل هاي سر سبد ميهن ما هستند -

كه قبال آموزش الزم را ديده اند، شروع    ”   توابين“ به اشاره زندانبانان،    
به سرو صدا وفحاشي مي كنند. از گوشه و كنار سالن همهمه و سـرو                  

 .صدا بر مي خيزد... سپس سكوت برقرار مي شود
به گوئيد كـه چـه        “   :يكي از زندانبانان رو به ناخدا افضلي مي گويد        

 ” !جنايت هايي كرده ايد... به گوئيد كه جاسوس بوده ايد
ما هرگز جاسوس نبوديم. ما جز خدمـت         “   :رفيق افضلي فرياد مي زند    

به مردم و جمهوري اسالمي كاري انجام نداده ايم، من نمي دانم تحت             
چه شرايطي اين حرف ها زده شده، اما اين واقعيت اسـت. مـا بـراي                   

 .” شوروي جاسوسي نكرديم. ما اين حرف ها را تائيد نمي كنيم
سگرمه هاي شكنجه گران در هم فرو مي رود. توابين بارديگـر بـه                 
اشاره آن ها، عليه افضلي شعار مي دهند و گوجه فرنگي و غـذاهـاي                 
گنديده اي را كه قبال آماده كرده اند به سوي او پرتاب مي كنند. ناخـدا                 

 .افضلي لبخند مي زند و سرو صورتش را پاك مي كند
حاال نوبت فرزاد جهاد است. بي آن كه انديشه مرگ در ايمان او بـه                 

مـا در دامـان       “   :حزبش و به مردم خللي ايجاد كند، آرام و پر غرور مي گويـد             
پاكي پرورش يافتيم كه راهي جز راه خلق نداشته است. به حرف هايي كه اين                

 .” ها درباره ما مي گويند باور نكنيد. اين حرف ها همه تهمت و دروغ است
ديگر بار فحاشي را آغاز مي كنند و با حمله به ميهن پرستان توده              ”   توابين“ 

اي كه در آستانه اعدام بودند، آنان را زير باران مشت و لگد مي گيرند. اربابـان                  
زندان كه به هدف هاي خود نرسيده اند و اين صحنه پردازي به زيانشان تمـام             
شده، مي خواهند هر طور كه هست از سخن گفتن بقيه محكومان جلوگـيـري               

 .كنند
 :در اين هنگام يكي از اسيران اقليتي فرياد مي زند

فاشيست ها، جنايتكارها، اگر جواب راهي كه حزب توده رفته اين بود، پـس   “ 
 ” !از اين لحظه به بعد من هم يك توده اي هستم. مرا هم اعدام كنيد

توابين بر سر او مي ريزند و تا سر حد مرگ كتكش مي زنند و بدن خونينش                 
 .را از سالن زندان بيرون مي كشند

پاسداران و شكنجه گران زندانيان، ميهن پرستان توده اي را كشان كشان به             
طرف در خروجي سالن مي برند، اسيران دربند، به هنگام بردن آنها گريه مـي                
كنند. رفيق افضلي كه بغض گلويش را مي فشارد، پيش از خروج از سالن مـي                 

 ”.گريه نكنيد رفقا، ما در راهي شهيد شديم كه به آن افتخار مي كنيم“ :گويد
  

خاموشي تلخ و سنگين و انتظار جانكاه و دغدغه آميزي فضاي سالن را مـي                ***
انبازد. دقايقي بعد، ابتدا صداي شليك تك گلوله، سپس غرش رگبارهاي پـي               
در پي، سكوت زندان را مي شكند. عطر خون قهرمانان شهيد، فضا را انباشـتـه              

 .است
 .آنها را اعدام كردند -
 .اين است سزاي ميهن پرستي -

من يـكـي از        “ :پاسداري با شتاب به سالن مي آيد و نفس زنان مي گويد           
 :در صدايش كينه عجيبي موج مي زند  ”.اعضاي جوخه آتش بودم

ما اين كثافت ها را كشتيم. اينها كه مي گفتند ما جز خدمت به جمهوري                “ -
 ” .اسالمي كاري نكرديم و درود به حزب توده  مي گفتند

لبخند هاي تلخ، اما غرورانگيز، بر چهره يكايك اسيران مي نشيند. مـامـور                
  :جوخه مي گويد

 ”  .ما هم دردهانشان شليك كرديم تا دهانشان بسته شود“ -
از ميان زنان زنداني، دختري از اعضاي سازمان فدائيان خلق (اكثريـت) بـر                 

آدمكش ها، قاتل ها... راه آنها راه ماست. با كشتـن         “   :مي خيزد و فرياد مي زند     
 ” .اينها قهرمانان ديگري به قهرمانان حزب توده اضافه شدند

او نيز به سرنوشت آن رفيق اقليتي دچار گرديد. خونين و لت و پار شـده از                    
 .سالن بيرونش بردند و پس از آن ديگر كسي او را نديد

زندانبانان در تدارك برنامه هاي ديگري هستند، كه صداي زمـزمـه اي از                
 :ميان اسيران بر مي خيزد و آرام آرام اوج مي گيرد

 مرا ببوس، مرا ببوس،“
 براي آخرين بار،
 خدا تو را نگهدار

 ...كه مي روم به سوي سرنوشت
 ...بهار ما، گذشته

و در كشاكش اين آواي پرطنين است كه صدها دهان سـرود خـوان زيـر                 
 .و شكنجه گران، خونين مي شود”  توابين“ضربات مشت 

 
 بگذار تني چند از حقيران، ***

 تازيانه سرورانشان را به كار آورند،
 و چهره در چهره قرباني هلهله كنند
 .بي كه تاب برآشفتن پاكانشان باشد

 پاكاني از تبار ستمكشان،
 كه خورشيدها تكرارشان مي كنند،

 در همه لبخندها،
 ....و در همه پيوندها

 
 

 ادامه به ياد افسران دلير توده اي...
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كند تا با كاهش هـرچـه بـيـشـتـر             قانون و تضادي كه در آن كارفرما تالش مي        
، “ حسن طـائـي    ” يقين پيشنهاد  اش را افزايش دهد و به     دستمزدها، ميزان سودبري  

يي حساب شده است كه عالوه بر تامينِ خواست كارفرماهاي داخلي، چـراغ               برنامه
شان سازد كه دولـت     داران خارجي است تا مطلع و مطمئن  سبزي نيز براي سرمايه   

مصمم است شرايط ضروري را براي جلب آنـان بـه             “  نيرويِ كارِ ارزان  ” با تامينِ   
، يكي ديگـر  “ تن حسن هفده” گذاري در كشور فراهم كند. در همين جلسه،            سرمايه

غايت مسخره و غيرعملي و خالف قـانـون           از معاونان اين وزراتخانه، در طرحي به      
، ابتدا مزدبگيران را به گـروه    93در محاسبه دستمزدهاي سال ” كار، پيشنهاد كرد:    

سال تقسيم كرده و سپس با توجه به شرايط سنـي             30سال و زير      30سني باالي   
سال، مبلغ بيشتري را براي دستمـزد         30و وضعيت خانوادگي گروه كارگران باالي       

 “.تر درنظر بگيرند گروه مسن
در       مسـاوي   در شرايط  كه  كار مساوي    انجام    برايقانون كار:        38    مادةطبق  

در     شود. تبعيض   و مرد مزد مساوي پرداخت    زن    گيرد بايد به    مي    انجام    كارگاه    يك
  و مذهبـي   سياسي  و اعتقادات  ، نژاد و قوميت ، جنس  سن    مزد براساس     ميزان    تعيين
 “. است  ممنوع

كـنـنـدة       هر چند كه چنين طرحي از سويي غيرعملي است، از طرفي ديگر بيان        
اي است كه دست و پـاي           هاي  قانوني    تالش فراوان رژيم براي از بين بردن مانع       

 بندند. كشيِ هرچه بيشتر از كارگران مي كارفرماها را براي بهره
براي كار فرماها و اينكه تا چه حد پرداخـت    “  دلسوزي” ، در ادامه و با      “ تن  هفده” 

شود، طرح جـديـدي را ارائـه            حداقل دستمزدها باعث فشار اقتصادي بر آنان مي       
نقل از خبرگزاري ايلـنـا،        شود. به    دهد كه از پسِ آن هدف واقعيِ رژيم عيان مي           مي

 92هزار توماني سال      485است كه پرداخت حداقل دستمزد          مدعي شده ” تن    هفده
هزار تومان هزينه داشـتـه اسـت. ايـن...             900براي كارفرمايان  درعملكارگران  

ماه امسال نيز با حضور در نشست دبـيـران            درحالي است كه وي در روز نهم بهمن       
نة        هاي كارگر سراسر كشور در اظهارات مشابهي از           اجرايي خانه  خا پز تعطيليِ آش

چون         اقتصادي كشور  ود:  ده و گفته ب ردا به دليل منفي بودنِ رشـد      خب
ت،             اقتصادي ــ س ن ا ــ رفت ن  ر بي حال ا در  غال  شت شور ا سـيـاسـت    ك

ها در درازمدت پاسخگو نيست و بهتر آن          يكسويه افزايش دستمزد  
 “.هاي اقتصادي افزايش يابد ها با توجه به واقعيت است دستمزد

هاي گستردة مورد نظر دولت  هاي كليدي طرح در جاي ديگري نكته“  هفده تن ” 
اگـر  ” كند:     دارد و اضافه مي     وجود آوردنِ تغييرهاي ضدكارگري را اعالم مي        براي به 

هـا را از         هزينهماليات بتوانيم در ساختار قيمت تمام شده كارفرما شامل انرژي و     
دوش كارفرما برداريم و به سهم مزدش اضافه كنيم به اين صورت كه براي مثـال   

هاي اجتماعي و بيمه سالمت شود با اين روش           بخشي از هدفمندي صرف حمايت    
اي را به سهم مزد نيروي كار اضافه كنيم... همچنـيـن بـايـد                     مالحظه  بخش قابل 

سهم ماليات بر توليد را كاهش دهيم در حالي كه االن توليدكننده را بـه جـاي                    
اي طراحي كنيـم كـه      كنيم... اگر بتوانيم نظام مالياتي را به گونه      تشويق، تنبيه مي  

تعيينِ حداقلِ دستمزدها، با نزديك شدن به آغاز سـال جـديـد               
هـا و ارائـه          سازِ بحـث    همچون سال هاي گذشته بار ديگر زمينه      

هاي مختلف در كشور شده است. طبـعـاً در ايـن مـيـان                     ديدگاه
شـان را بـه كـار           مسئوالن رژيم جمهوري اسالمي تمامي تالش     

هاي نوليـبـرالـي حـاكـم، مـنـافـع                برند تا در راستاي سياست      مي
ها مد نظر داشته باشند و آن را تحميل           هاي بزرگ و كارفرما     سرمايه

كنند، كه نتيجة آن، مانند هميشه، پايمال كردن هرچـه بـيـشـتـر                 
 مان خواهد بود. منافع كارگران و ديگر زحمتكشان ميهن

هاي اخير، بسـيـاري        هاي گوناگونِ  برگزارشده درهفته      در جلسه 
هاي مختلف براي تعيين حداقل دستـمـزد          ها در مورد شيوه     صحبت

ها غيرعملي، و برخي ديـگـر         اند كه برخي از آن      سال آينده زده شده   
اند، و پرده استتاري براي گمراه كردن كارگران و پنهـان             فريبكارانه

ها از افكارعمومي. برخي ديگر از پـيـشـنـهـادهـاي                 كردن واقعيت 
هاي ضد كـارگـري        گرِ تعميقِ سياست    روشني نمايش   شده به   مطرح
 اند. رژيم

هايي جديـد،     رژيم تالش دارد تا اين بار با دست يازيدن به بهانه          
، نظارت دولتي بر تعيين حداقل دستمزدها را         “ قانوني” اما از طريق    

حذف كند و دست كارفرمايان را در اين مورد بازتر بگذارد. بنـا بـه        
جـانـبـة       ماه، در نخستين جلسه كارگروه سه بهمن 19گزارش ايلنا،   

، يكي از معاونان وزارت تعاون، كـار و رفـاه              “ حسن طائي ” ملي،  
اجتماعي، با اشاره به شرايط كنوني و تغييراتي كه در آيـنـده قـرار                
است به لحاظ جمعيتي در بازار كار كشور صورت بگيرد، خـواسـتـار     

  از يكسو در دهـه    ” . او گفت:      از تعيين حداقل مزد شد    “  عبور” 
 10تـا       9هجري شمسي جمعيت بالقوه كشـور       1400تا    1390

شناسان كشور حداقل به      بيني كار   ميليون نفر خواهد بود وطبق پيش     
ميليون فرصت شغلي جديد نيازدارد... با توجه به اين تـغـيـيـرات         7

اجتماعي و نيز با توجه به شرايط كنوني كشور بايد از يكـسـو [از]                 
تعيين حداقل دستمزد گذر كنيم و از سوي ديگر اشتغال تـمـامـي               
كارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند كنيم. به اعتقاد ايـن             
مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از آنـجـا كـه                  
افزايش حداقل دستمزد هرسال مشكالتي را براي اقشار مخـتـلـف            

ها و به     حداقل مزد را از كل دستمزد     كند بايد تعيين      جامعه ايجاد مي  
 “.توافق كارگر و كارفرما واگذار كرد

چنين پيشنهادي در تضاد با منافع كارگران كشور و در واقع حتي            
خالف قانون كار جاري كشور است. بنا بر همين قانون كار ناقـص،         

ظف       ساله    كار همه     شورايعالي”   آن:  41    مادةو طبق    ،    اسـت     مو
  كشور و يا صنايـع        مختلف    نقاط    را براي     مزد كارگران     حداقل    ميزان

درصـد        بـه     با توجه  مزد كارگران  نمايد... حداقل     تعيين    مختلف...   
  اعـالم       ايران    اسالمي    مركزي جمهوري     بانك    از طرف     تورمي كه 

 “گردد]. شود [تعيين مي مي
هـا،     مان اين تجربه چند ساله را دارند كه كارفرما          كارگران ميهن 

دولت، در مقابـل افـزايـش        “  گريِ  واسطه” رغم فشار كارگران و       به
گاه به قبول افـزايـش         كنند و هيچ    دست مزدها شديداٌ مقاومت مي    

هاي   اند. صاحبان سرمايه     دستمزدها همگام با رشد تورم حاضر نبوده      
انـد و      كالن و كارفرماها، براي كاهِش دستمزدها در تالشي دائمي        

بيننـد. ايـن در اسـاس             قوانين كار را مانعي جدي در اين راه مي        
كنندة قانون و تضادي عام در مناسبات ميـان دارنـدگـان               منعكس

هاي طبقاتي اسـت،   وسايل توليد و فروشندگان نيروي كار در جامعه  

 شيوة جديد تعيينِ حداقل دستمزد: 
هايِ  ترِ سياست ادامة خشن

 ضدكارگريِ رژيم

 14ادامه  در صفحه  
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 14ادامه  در صفحه 

 بازي با آتش در خاور دور
المللي خواست كه     بين    چين در اواخر ماه گذشته از جامعة      

هاي جنگ جهاني دوم و حـفـظ      براي پاسداري از آموخته   ” 
الملليِ پس از جنگ، به طور جمعي و هـمـاهـنـگ               نظم بين 

 “تالش كند.
يينگ، سخنـگـوي وزارت        همچنين در خبرها بود كه خانم هوآ چون       

امور خارجة چين صميمانه اظهار خوشحالي كرده است كـه يـواخـيـم               
مين سـالـگـرد شـكـسـتـن           70جمهور آلمان، به مناسب       گاوك، رئيس 

اش والديمير پوتين نـوشـتـه       يي به همتاي روسي     محاصرة لنينگراد نامه  
روز محاصرة لنينگراد عـذرخـواهـي كـرده            872خاطر    است و در آن به    

شود كه روز شكستن محاصرة لنينگراد، در ضمن روز           است. يادآوري مي   
يادبود هولوكاست هم است، چون ارتش سرخ درست يك سال بعـد از              
شكستن محاصرة لنينگراد، اردوگاه آشويتس را تسخير و زندانيان را آزاد           
كرد. جالب است كه درست در همان روزهايي كه اين عـذرخـواهـي و                
اداي احترام به فداكاري مردم لنينگراد منتشر شد، شبكة تـلـويـزيـونـي         

(باران) در يك نظرخواهي از بينندگانش پرسيده بود كـه:             “ دوژد” روسي  
شد تا مردم از مرگ نجات يابنـد؟ ايـن      آيا بهتر نبود لنينگراد تسليم مي    

هاي خشمگينانه را در فضـاي مـجـازي          نظرخواهي توفاني از اعتراض   
مجبور بـه     “ باران” برانگيخت كه در پي آن، مسئوالن شبكة تلويزيوني     

عذرخواهي شدند، اگرچه اين ادعا را هم مطرح كردند كه ايـن تـوفـانِ        
هاي اجتماعي را دولت به راه انداخته بوده اسـت تـا                اعتراض در شبكه  

طور كه از      يي براي بستن اين شبكة تلويزيوني داشته باشد. اما آن            بهانه
آيد، اين ادعا چندان پايه و اساسي ندارد، چون درسـت در          شواهد برمي 

همان هفته، كاربران اينترنتي به طريق مشابه، خشم خود را مـتـوجـه          
هـاي     نيز كردند كه در گالري عـكـس  “  وِستي”شبكة تلويزيوني دولتي  

كه روي سايت خود گذاشته بود، عكسي هم از گوبِلز (وزيـر               “ بزرگان” 
 تبليغات دولت نازي) گنجانده بود.

كه ادعا كرده است كـه قصـدش فـقـط                “ باران” شبكة تلويزيوني   
پرسيدن يك پرسش معمولي تاريخي بدون هيچ سوءنيتي بوده اسـت،            
انگار فراموش كرده است كه پرسيدن چنين پرسشي در كشوري كه در          
جنگ جهاني دوم بيشتر از هر ملّت ديگري تلفات جاني و مالي داد تـا                

عالوه، مسئوالن اين     آميز است. به     فاشيسم را شكست دهد، چقدر توهين     
هـا     شبكه حتّي با نگاهي گذرا به تاريخ اروپاي اشغال شده توسط نـازي  

يـي     ها نيز راه عاقالنـه      توانستند دريابند كه تسليم شدن به نازي        هم مي 
نبوده است. شايد هم اين شبكة تلويزيوني سؤالي          “ ها  نجات جان ” براي  

صرفاً احمقانه پرسيده بوده است، بدون اينكه در مورد درست و غـلـط               
اروپا طبيعي است كـه در مـورد            “ چپ” بودن آن فكر كند، ولي براي       

هدف اين نظرخواهي بدگمان باشد. بازنويسي تاريخ جنگ جهانـي دوم     
هاي مورد عالقة نيروهاي راسـتـگـرا بـوده       “ سرگرمي”هميشه يكي از  

 1990   هاي سوسياليستي در دهـة       ويژه پس از فروپاشي دولت      است، به 
در   “ روز يادبود قربانيان استالينيسم و نـازيسـم         ” ميالدي. براي نمونه،     

ها با مردمي كه بـا        اروپا تالشي است براي يكسان نشان دادن فاشيست       
ها را شكست دادند. و در اين در حالي است كه              فداركاري خود، فاشيست  

ها و جنايتكـاران   مطرح كردن و جان دوباره بخشيدن به همدستان نازي    
جنگي از سوي راستگرايان افراطي در كشورهايي مثل ليتواني و لتونـي            

 شود. و اكنون اوكراين، دارد به روند رايجي تبديل مي
هايي از اين دست را بايد بخشي از استراتژي راستگراها بـراي          تالش

اعتبار كردن كمونيسم به عنوان يك نهضت و يك جنبش مـردمـي               بي
ترين كشـور     دانست، و به همين دليل هم، جاي تعجب نيست كه بزرگ          

پسـنـدد. چـيـن ايـن             لنينيست دنيا چنين تقاليي را نمي     -ماركسيست
داند كه براي تضعيف سازمان ملـل         هايي مي   ها را مرتبط با تالش      تالش

نظـم نـويـن      ” كند كه     يينگ اشاره مي    گيرد. هوآ چون     متحد صورت مي  
المللي بعد از جنگ جهاني دوم، زير رهبري سازمان ملل متحد، بـر                بين

دولت چيـن    .“  پاية پيروزي در جنگ جهاني ضدفاشيستي شكل گرفت       
بارها ناخشنودي و خشم خود را از تمايل آمريكا و مـتـحـدانـش بـه                   

هاي   از جمله در اقدام     -كارشكني در كار سازمان ملل متحد و ناديده گرفتن آن         
و حمله به ليـبـي در سـال         2003يي مثل تجاوز به عراق در سال          جنايتكارانه

 اعالم كرده است. -2011
جنگ جـهـانـي      ” البته طبيعي است كه مركز توجه چين در قارة اروپا نباشد.          

عالوه بر آلمان، عليه ژاپن نيز بود. به همين دليل هم بود كه از      “  ضدفاشيستي
هاي ديااويو    آميز جزيره   تابستان گذشته، وقتي كه دولت ژاپن در اقدامي تحريك        

شدت در     و سنكاكو را (كه مورد مناقشة ميان چين و ژاپن است) خريد، چين به               
 مورد موضع تهاجمي فزايندة توكيو نگران شده است.

وزير ژاپن، قصد خود مبـنـي بـر افـزودن               از سوي ديگر، شينزو آبه، نخست     
اش براي احياي موقـعـيـت         آن كشور و تمايل    “ قانون اساسي صلح  ” متممي بر   

شود كـه   كند. يادآوري مي  ژاپن به عنوان يك قدرت نظامي عمده را پنهان نمي       
تواند دست به هيچ اقـدام         بر اساس قانون اساسي كنوني ژاپن، اين كشور نمي        
كند كه آنچه تغيير قـانـون    نظامي بزند، مگر در دفاع از خود. شينزو آبه ادعا مي         

اساسي و افزايش قدرت نظامي ژاپن را ضروري كرده است، تعرّض فـزايـنـدة                
چين در منطقة اقيانوس آرام است، از جمله به دليل تصميم چين بـه ايـجـاد                   

كه پاييز پارسال اعالم كرد. جالب اينجاست كه          “ منطقة شناسايي دفاع هوايي   ” 
هاي مشـابـهـي را          پيش از اين، كشورهاي ديگر و از جمله خود ژاپن، منطقه          

 اند، بدون اينكه جنجالي به پا شود! پيرامون كشور خود ايجاد كرده
كنند، معموالً از دو نـوع         هايي كه كارشناسان غربي از اين وضع مي      تحليل

بيند. اين تحليل      يي از تحليلگران غربي چين را كشوري متجاوز مي          است. دسته  
تا حدي جنبة ايدئولوژيكي دارد، چون سيستم سياسي چين نـقـاط اشـتـراك                 

هاي غربي ندارد، و تا حدي هم متأثر از اين واقعيت است كه در              چنداني با نظام  
ترين رشد را در ميان كشورهاي قدرتمند جـهـان دارد.              حال حاضر، چين سريع   

اند كه چين امروزي را بـا آلـمـان              برخي از تحليلگران حتّي تا آنجا پيش رفته       
گويند كه رشد چين در نهايـت         كنند و مي    پيش از جنگ جهاني اول مقايسه مي      

و ناگزير به رودررويي با ابرقدرت كنوني دنيا، يعني آمريكا منجر خواهـد شـد.                
آميز و دفـاع      شود، تعهد چين به رشد صلح       آنچه در اين تحليل ناديده گرفته مي      

هاي مبتني بر مذاكره و گفتگو براي رفـع           حل  وقفة آن كشور از راه      و حمايت بي  
در  “ نـاتـو  ” هـاي       المللي است. چين، هم در مـورد جـنـگ              هاي بين   مناقشه

يوگسالوي و افغانستان و عراق و ليبي چنين موضعي داشت، و هم در مـورد                 
تهديد كنوني به جنگ در سوريه چنين موضعي دارد. تحليلگران دستة اول اين              

گيرند كه اساساً هيچ شاهدي در دست نيست كه حاكي از            واقعيت را ناديده مي   
تالش چين براي تبديل شدن به رقيب نظامي اياالت متحد آمريـكـا بـاشـد.                 

پايگاه نظامي دارد، در حـالـي كـه         700كشور در سراسر جهان   50آمريكا در   
 هاي نظامي خارجي چين، صفر است. تعداد كل پايگاه

يـي     اند كه رقابت ميان چين و ژاپن را مسـئلـه            دوم هم تحليلگراني      در دستة 
 دانند كه مربوط به امروز و ديروز نيست. هميشگي ميان دو رقيب كهنه مي

الملليِ شكل گرفته پس از جـنـگ       اما اشارة اخير چين به حفاظت از نظم بين        
آيد كه در كشورهاي ديگر نيز مورد توجه قرار گـرفـتـه               جهاني دوم، به نظر مي    

وزيـر     است. شايان توجه است كه از زمان روي كار آمدن شينزو آبه، نخـسـت               
كنوني ژاپن، روابط ژاپن با كرة جنوبي نيز كه از متحدان نزديك آمريكـاسـت،               
سرد و غيردوستانه شده است. كرة جنوبي هم به اندازة چين نسبت به تصميـم                



 941شمارة   1392اسفند ماه  5شنبه دو   14 

ژاپن نگـران    “ قانون اساسي صلح  ” آبه در مورد تجديدنظر در      
است و با آن ابراز مخالفت كرده است. حتّي وقتي شينزو آبـه              

جايي كـه     -بازديد كرد  “ ياسوكوني” از معبد يا آرامگاه جمعي      
كنند، و از جـملـه        هاي جنگي ژاپن را با افتخار دفن مي         كُشته

تن از جنايتكاران جنگي ژاپن در جنگ جهاني دوم در آن          14
كرة جنوبي نارضايتي و خشم خود را از ايـن              -دفن هستند 

اقدام آبه ابراز كرد. مسئلة ديگري كه چين و كرة جنوبـي را               
خشمگين كرده است، تالش مكرر سياستمداران ژاپني بـراي         

اهميت جلوه دادن يا حتي توجيه اين واقعيت است كه در              بي
ميالدي (پيش از جنگ و در       1940و    1930هاي دهة     سال

جريان جنگ جهاني دوم) ارتش ژاپن صدها هزار زن را بـه              
روسپيگري كشاند. همين امر تأكيدي است بر اين واقـعـيـت      
كه ميراث جنگ جهاني دوم در آسيا هنوز خوب وارسـي و              

هـاي     كنكاش نشده است؛ ژاپن هنوز خيـلـي از جـنـايـت              
كند، و جداييِ دو كُره خود نمونة زنـدة           اش را انكار مي     جنگي

منطقة ” پيامدهاي ناگوار آن جنگ است. وقتي كه چين طرح           
خـود را اعـالم كـرد، يـكـي از                 “ شناسايي دفاع هوايـي   

هاي عمدة كرة جنوبي، توكيو را مقصر دانست كه بـا             روزنامه
، چين را به اجراي اين طـرح        “ گري  بازگشت به مسير نظامي   ” 

هـاي مـوجـود را          هاي ژاپني كه تنش     برانگيخته است. مقام   
 “ گرايانة بر منطقـه     رهبري تسلط ” ناشي از آرزوي پكن براي      

دانند، تنها واكنشي كه توانستند نسبت به مطلب روزنامـة            مي
غـيـرعـادي و      ” يي نشان بدهند، صرفاً رد كردنِ آن و             كره

 خواندنِ آن بود.“ احساساتي
آنهايي كه برخورد ميان چينِ رو به رشـد و آمـريـكـايِ                

كنند، يك نكته را       بيني مي   همچنان قدرتمند و غالب را پيش     
اند، و آن اين است كه آنچه در نهايـت در              خوب متوجه شده  

 “ نقطة اتكاي محوري  ” مركز اين كشاكش و ستيز قرار دارد،        
هـا     است كه واشنگتن در آسيا به دنبال آن است. آمريكا ده            

ترين و قدرتمندترين حضور نظامي را         سال است كه برجسته   
در آسيا داشته است. رشد فزايندة چين و قدرت گرفتن آن به             
اين معني است كه آمريكا براي حفظ تسلط و برتري خود در            

تري از قدرت نظامي خـود را          آسيا، مجبور است بخش بزرگ    
به اين منطقه از جهان اختصاص دهد. واشنـگـتـن درسـت               

هـاي     خواهد كه ارتـش     طور كه از بريتانيا و فرانسه مي        همان
بيش از حد بزرگ و قدرتمندي در اروپا داشته باشند تـا بـه            

اش بر خاورميانه كمك كنند، اكـنـون          آمريكا در تحميل اراده   
دهد تا ارتشش را نوسـازي و          ژاپن را نيز تحت فشار قرار مي      

تقويت كند و نمايندة پرقدرت آمريكا در خاور دور باشد. ايـن             
سياست آمريكا قبايي است كه به تن راستگرايان ژاپن بسيـار   
برازنده شده است، ولي ترديدي نيست كه سيـاسـتـي بـس              

يينگ در سخنان ماه گذشـتـة         خطرناك است. خانم هوآ چون     
مين سالگرد پيروزي در      70خود يادآوري كرد كه سال آينده       
ما همراه و هـمـگـام بـا          ” جنگ جهاني دوم است. او افزود:         

المللي تالش خواهيم كرد تـا  از آن پـيـروزي              جامعة بين 
حراست كنيم، و صلح، ثبات و شكوفايي را ارتقا و گسـتـرش             

 “دهيم.
اما سابقة آمريكا نشان از آن ندارد كـه آن دولـت هـم                  

هـاي آسـيـاي         كند. ملّـت     هاي مشابهي را دنبال مي      اولويت
هايـي كـه       هاي كُره و ويتنام، جنگ      خاوري در جريان جنگ   

جنگـيـد،     آمريكا در آنها براي حفظ برتري خود در منطقه مي         
حد و حصري را متحمل شدند. اگر بار ديگر در منطقة           رنج بي 

يي زده شود كه دنيا را بـه آتـش             اقيانوس آرام جرقة مناقشه   
يي عظيم براي مردم دنيا نخواهـد      بكشد، نتيجة آن جز فاجعه    

 بود.
 

 

 ادامه شيوه جديد تعيين دستمزد ها... ادامه بازي با آتش در خاور دور ...

ماليات كارآفرينان را كاهش دهيم و سهم ماليات را در مصرف و ثروت افزايش دهـيـم            
 ].92ماه  بهمن 19[خبرگزاري فارس، “ ايم كمك بزرگي به كارفرمايان كرده

“ فقرستيـزانـة  ” هايِ    اظهارات اخير معاونان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با وعده          
هـا در       اند و تمامي آن     درمغايرت    خردادماه    دولت روحاني در دوره قبل و بعد از انتخابات        

كنند. با اين اظهارات، كاهشِ سهم كارفرمايان          راستاي تامينِ منافع كارفرمايان عمل مي     
ها خواهد شد و      از حق بيمة كارگران، سبب افزايشِ سهم كارگران در پرداخت حق  بيمه            

بايستي از طريق ديـگـري        داران و كارفرمايان، مي     كاهشِ درآمد مالياتي دولت از سرمايه     
تامين شود كه در نهايت فشار آن بر دوش زحمتكشان خواهد بود. به ايـن طـريـق، و                      

تنها افزايشِ احتماليِ دستمزدها تحولي در قدرت خـريـد      ، نه“ هفده تن ” برخالف ادعاي   
هاي ديگر بـه آنـان، شـرايـط             وجود نخواهد آورد، بلكه با تحميلِ هزينه        زحمتكشان به 

كند و عدة بيشتري را به سوي فقر و            تر از پيش مي     مراتب سخت   زندگي را براي آنان به    
گـونـه دخـالـتـي در             فالكت خواهد راند. در چنين شرايطي، كارگران كه خود هـيـچ             

بايستي پاسخگوي نـاتـوانـيِ        مان ندارند، مي    هاي اقتصادي و سياسي ميهن      گيري  تصميم
                 رژيم در رفع بحران اقتصادي و منفي بودنِ رشد اقتصادي كشور نيز باشند، يعني رشـد

گري رژيم واليت فقيه      لياقتي و چپاول    سبب بي   اي كه تنها به     منفي و نابساماني اقتصادي   
 اند.  به وجود آمده

هاي مورد نظر دولت در سال آينده اجرايي شوند، بايد در انـتـظـار           در صورتي كه طرح   
قراردادهاي كار تنظيم شده از سوي كارفرماها نيز باشيم، قراردادهايي كه درعمل همين             

داري انگلي كشـورمـان كـه          ها لحاظ نخواهند شد. سرمايه       قانون كار نيم بند هم در آن      
شود، از اين مسئله      هاي نوليبراليستي آن پشتيباني مي      جانبه از سوي دولت و سياست       همه
“ قوانين” تواند    هاي كارگري مستقل، مي     داند كه در نبود تشكل      خوبي آگاه است، و مي      به

 مان، به زحمتكشان كشور تحميل كند. ويژه در شرايط كنوني ميهن ضدكارگري را به
هاي مسـتـقـل       سرسختيِ رژيم واليت فقيه در جلوگيري از برپاييِ سنديكاها و تشكل          

كارگري نيز بر اساس همين هدف است. رژيم عالوه بر تحميلِ قوانين ضدكارگري بـر                 
جهاني،   تجارت  هاي تجويزشده از سوي سازمان      تواند نسخه   مناسبات كارگر و كارفرما، مي    

هـايـي،      اجرا بگذارد. طرح چنين سيـاسـت    جهاني را نيز به پول، و بانك   المللي  بين  صندوق
هـا     اجرا درآمدنِ خشن آن اند كه درحال حاضر به اي  هاي نوليبراليستي   برگرفته از سياست  

هـا زيـر نـام            ويژه در اروپا شاهديم. اين برنامـه         را در بسياري از كشورهاي جهان و به       
سـود   هاي توليد به هزينه“  كاهشِ” شان    گيرند كه هدف    هاي اقتصادي صورت مي     رياضت
داران از طريق كاهشِ دستمزدها، افزايشِ قيمت خدمات دولتي، كاهشِ بـودجـه               سرمايه

تشويقِ ” بهانة    ها، به   خدمات عمومي، و افزايشِ سنِ بازنشستگي است. در كنار اين برنامه           
[بخوان: صاحبان سرمايه و كارفرمايان]، سقف مالياتي آنان را تا حد بسـيـار               “  كارآفرينان
 كنند.  طورِكلي حذف مي كاهند و يا به زيادي مي

هـاي خـارجـي        ي هم به شركت  “ چراغ سبز ” هايي، درعمل     رژيم با طرح چنين برنامه    
اي كه جمهوري اسالمي ايران حـاضـر اسـت         هاي خارجي دهد، يعني شركت  نشان مي 

كشي هرچه بيشتر و فـالكـت    گذاري در كشور به قيمت بهره      ها به سرمايه    براي جلب آن  
ها تامـيـن كـنـد. ايـن              را براي آن  “  نيرويِ كارِ ارزان  ” مان،    ترِ كارگران ميهن    روزافزون

گيري مشخص دولت يازدهم تنها از سوي وزارت كار و تعاون كشور مطرح نشـده                 جهت
يي براي    ، عضو هيئت مديرة انجمن قطعه سازان، آن را جاذبه         “ نجفي منش ” است، بلكه   

تـوانـد      داند. او ضمن اشاره به بازار يك ميليونيِ خودرو كه مـي    هاي خارجي مي  شركت
يت   هاي خارجي داشته باشد، نيـروي انسـانـي را ديـگـر                    جذابيتي براي شركت    مز

در حال حاضر حداقل دستمزد كـارگـران      ” خودروسازي ايران دانسته و تاكيد كرده است:         
هـاي     تواند موضوع جذابي براي شـركـت        ايراني از كارگران چيني كمتر است و اين مي        

 ماه].   بهمن 7خارجي باشد[ روزنامة دنياي اقتصاد، 
داري   هاي هدفمند رژيم در جهت تامينِ منافع سرمايه         ها برنامه   نظرها و طرح    اين نقطه 

دهند كه شـعـارهـاي دولـت            سازند و نشان مي     روشني آشكار مي    داخلي و خارجي را به    
اي    ادعاهاي بي پشتـوانـه  “  بهبوديِ اقتصادي” مردم و “  دفاع از حقوقِ” روحاني در مورد   

توانند تحقق  مردمي بودنِ آن، نمي دليل فساد و غارتگري رژيم و ضد   اند كه به    بيش نبوده 
 يابند.

كـنـنـد كـه          هاي كنوني اقتصادي كشورمان در همان سمتي حركـت مـي             سياست
يقين تا زماني كـه رژيـم           اند، و به    گذاري و اجرايي كرده     ها را پايه    هاي پيشين آن    دولت

اي در جهت تاميـنِ       مان حاكم است، نبايد تحولي پايه       بر ميهن “  واليت فقيه ” ضدمردمي  
 منافع زحمتكشان انتظار داشته باشيم.  
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هاي نفتي در مقابل فروشِ نفت        شده و فرآورده    جمله نفت پااليش  
 شوند.  خام به كشور وارد مي

اش بر بازار را براي        ، سلطه تجاري، در سال گذشته    بورژوازيِ  
ويژه كمبود در زمينة محصوالت       وجود آوردنِ كمبود تصنعي، به      به

كار   غذائي از قبيل شكر، شير، قهوه، روغن، وحتي كاغذ توالت، به           
المللي و    هاي بين   گرفت، و در اين كارزار از پشتوانة تبليغاتيِ رسانه        

انقالبي برخوردار بود. اين روند به پرشدنِ جيب محتكران،               ضد
ثباتيِ كشور، و ركود خدمات اجتماعي منجر شد. جالب توجه              بي

تا كنون ميزانِ واردات پنج برابر شده است در              2003اينكه، از   
كه صادرات غيرنفتي ونزوئال در طول اين دورة زماني نصف             حالي

 شده است. 
زداييِ كشور و سلطه بر تجارت        سوداگرانِ انگلي از طريقِ صنعت    

خارجي، بدون توجه و نگراني نسبت به پيامدهاي عملكردشان بر           
زندگيِ زحمتكشان ونزوئال، همچون غارتگراني بيگانه، تاخت و تاز         

اي را به عرصة زندگي روزمرة مردم آغاز كردند.           اقتصاديِ گسترده 
تا كنون افزايشي برابر با          1999براي مثال، واردات دارو از          

درصد داشته است. اين سوداگران، محصوالت را با ارز                1358
رسانند   فروش مي   كنند و با قيمت باال به         نرخِ پائين وارد مي      به

ها، براي سوداگران و نيروهاي        (جلوگيري از اين گونه سوداگري     
از آن    تحمل ناپذيري است كه     ”استبداد“راست در ونزوئال آن      

 كنند!).   شكايت مي
توان از اين بحران نجات يافت؟ آيا اميدي هست؟             چگونه مي 

رفيق اسكار فيگورا، دبير كل حزب كمونيست ونزوئال، در                 
نرمش در  ”)، چنين گفت:    2014فوريه    9ماه (   بهمن  20سخناني،  

ها به شكست انقالب منجر       برابر فساد و انتقاد نكردن از نارسائي       
هايي هم براي     در پسِ اين بيانِ محكم و شفاف، دليل        “  شود.  مي

حضورِ پايگاه   بين بودن وجود دارد، و اولين دليل،                   خوش
سالة انقالب.    15سپاسگزار از نتايج كارهاي اجتماعيِ      اي    اجتماعي

هاي حمايت اجتماعيِ محدود      با توزيعِ درآمدهاي نفتي و سياست      
ها ونزوئاليي از تهي دستي نجات           اما واقعي از مردم، ميليون      

ثباتي، مادورو    با وجود بحران و بي      2013يافتند. به همين دليل در      
توانست در انتخابات رياست جمهوري پيروز شود. با تكيه بر اين             

 پذير است.    نيروي بزرگ مردمي، پيروزي بر ضدانقالب امكان
هاي    رويدادهاي اخير ونزوئال، برخالف تبليغات رسانه             

ها و    سببِ وجود نداشتنِ دمكراسي و يا نبود آزادي          امپرياليستي، به 
ها   تواند باشد. بسياري حقيقت      يا افزايشِ فقر در اين كشور نمي        

پايه بودنِ ادعاهاي     سازند و بي    ها را عريان مي     هستند كه واقعيت  
كنند.   مليتي را فاش مي      اپوزيسيون وابسته به انحصارهاي چند      

هايي   بايد در مسائله    هاي رويدادهاي كنوني را مي      روي، سبب   ازاين
ديگرجستجو كرد. در ارتباط با آنچه كه از سوي نيروهاي افراطيِ            

وجود ”ها در آمريكاي شمالي        گرا در ونزوئال و حاميانِ آن        راست
شود، كافي است اشاره       ناميده مي “  نداشتنِ دمكراسي در ونزوئال    

پرسيِ عمومي، چهار انتخابات       چهار همه   1998شود كه از سال      
اي و      رياست جمهوري، و يازده انتخابات پارلماني، منطقه             

خدشه   كه برگزاريِ سالم، دقيق، و بي       -اند  ها برگزار شده    شهرداري
اند. اين تعداد     المللي تأييد شده    ها از سوي ناظران بين       همة آن 

              مراجعه به آرايِ عمومي در زمينة ادارة امور كشور و در اين ظرف
زماني، باالترين تعداد در اين زمينه در كشورهاي آمريكاي التين           

نبود ”،  “مخالفان”زنيِ    است.  دومين مورد محلِ مشاجره و اتهام         
ها را    است. بار ديگر ارقام بهتر از هرچيز ديگر واقعيت        “  آزاديِ بيان 

هايِ عمومي در ونزوئال در كنترلِ         درصد رسانه   80كنند.    بيان مي 
هاي:    اند، و سه نشرية بزرگ و سراسريِ به نام            بخشِ خصوصي 

 كه -”ال اونيورسال “و  “  ال ناسيونال ”،  “اوليموس نوتيسياس ”
درصد   90بيش از      -اي مي كنند     برضد دولت فعاليت رسانه     

ازخوانندگان روزنامه در اين كشور را زير پوشش مطبوعاتي خود            
تلِ ”دارند. از چهار كانال تلويزيونيِ سراسري، سه كانال تلويزيونيِ          

به اپوزيسيون تعلق دارند، و      “ونِ ويزيون ”و  “  گلوبو ويژيون ”،  “وِن
درصد از بينندگان تلويزيوني      90بنا بر آمار منتشر شده، نزديك به        

 ند.    ا سه كانال  تماشاگرِ اين

 ادامه  انقالب بوليواري ...

كافي است به دورانِ پيش از روي كار آمدنِ چاوز و پس            “  گسترش فقر ”در مورد   
، نويسندة سرشناس آمريكايي،    “كياني بهات ”يي شود. بر اساس نوشتة        از آن اشاره  

هاي   منتشر شده است، بين سال       2012نوامبر    5دربارة آمريكاي التين، كه در        
درصد كاهش پيدا كرده بود، اما از سال         14، درآمد سرانه در ونزوئال      1998تا    1980
، يعني زماني كه چاوز با ملي كردن صنعت نفت كنترلِ درآمدهاي آن را                   2004

درصد افزايش يافت،     5/2طورِمتوسط    دست گرفت، درآمد سرانة كشور هرساله به        به
ترين حد خود، در مقياس آمريكاي التين،         و همزمان نيز نابرابريِ درآمدها به پايين      

 50ثروت، فقر در كشور تا ميزان           منظورِ تقسيمِ عادالنه    رسيد، و در برنامة دولت به     
ها   درصد مردم از زيرِ خط فقر مطلق خارج شدند. اين              70درصد كاهش يافت و      

هاي گستردة دولت براي دسترسيِ همگاني به بهداشت، تحصيل، و             جداي از برنامه  
كه درحزب    -هاي كنونيِ اپوزيسيونِ دست راستي ونزوئال         مسكن است. تحريك  

هايي از آن دست كه در باال         با بهانه   -اند  گرد آمده  “دموكراتيك يونيتي راوند تيبل   ”
اند، اما دليل اصلي آن را تالش براي فراهم آوردن              ها اشاره شد آغاز گشته       به آن 

بايد ديد، يعني تالشي    “  هوگو چاوز ”برضد    2002شرايطي مشابه با شرايط كودتايِ      
وسيلة آن رژيمِ منتخب و مردميِ ونزوئال را          نتيجه رسيدن بتوانند به     كه در صورت به   

سرنگون كنند. براي درك اينكه چرا اپوزيسيونِ راست و ارتجاعي راهكارِ كنوني را               
ويژه پس از انتخابات      در پيش گرفته است بايد شرايط ونزئال در چند ماه اخير، به             

ها در اين كشور را بررسي كرد. اپوزيسيون كه با تبليغات فراوان بر اين                   شهرداري
 8آذرماه (   17اميد بود كه پس از مرگ چاوز بتواند در انتخابات پيروز شود، در                   

رو شد. دولت مادورو توانست در انتخاباتي          ) با شكستي سنگين روبه     2013دسامبر  
درصد مردم در آن شركت داشتند، با          60ها كه بيش از        سابقه براي شهرداري    بي

درصد اختالف رأي نسبت به نيروهاي اپوزيسيون گردآمده در تشكل              10بيش از   
به پيروزي دست يابد كه در نتيجة اين پيروزي، در           “دموكراتيك يونيتي راوند تيبل   ”

كرسي شد. اين به مفهومِ شكست        242كسبِ    كرسيِ اپوزيسيون، موفق به     75برابرِ  
خواندنِ دولت مادورو بود. با گسترشِ       “  غيرقانوني”اش براي     اپوزيسيون در تالش  

همراه   -محبوبيت حكومت مردمي در اين كشور، تنها راه باقي مانده براي مخالفان            
ثباتي، و نارضايتي است تا       نظمي، بي   وجود آوردنِ بي    به  -با پشتيبانيِ اياالت متحده   

 تغيير رژيم در اين كشور موفق شوند. شايد از طريق آن به
توان نقش    در آنچه كه از عملكرد اپوزيسيون تا كنون نشان داده شده است، مي              

وضوح مشاهده كرد. درحالي كه       آمريكا را در تالش براي تغيير رژيم در ونزوئال به          
كشورهاي مركور(آرژانتين، برزيل، اروگوئه، و ونزوئال ) از سويي و حزب كمونيست             

ثباتي در ونزوئال را        وجود آوردنِ بي    هاي كنوني در به     كوبا از سوي ديگر، تحريك     
كردنِ “  محكوم”وزير امورخارجه آمريكا، ضمن       “  جان كري ”اند،    محكوم كرده 

فضاي سياسي  ”در اين كشور، از دولت مادورو خواسته است تا           “  معني  خشونت بي ”
 وجود آورد.  به“ الزم را براي گفتگو با مردم ونزوئال

هاي   اند از طريقِ انتخابات و آزمون          سرانِ دولت آمريكا كه اكنون دريافته        
هاي سياسي در ونزوئال را سد        توانند مسيرِ تحول    محور(دموكراتيك) نمي   دموكراسي

هاي آزموده شده در      برانگيز به شيوه    طرزي نگراني   عقب بازگردانند، به    كنند و آن را به    
هاي آغازين دهة      مصدق درسال   ياد دكترمحمد   ايران در طول حيات دولت زنده       

كه به كودتاي نظامي برضد       1350ثباتي در شيليِ دهة       وجود آوردنِ بي    و يا به    1330
منجر گرديد، روي     1352دولت دموكراتيك و منتخبِ سالوادور آلنده در شهريورماه         

اي   برد و ريشه    آورده اند. حزب تودة ايران، با مبارزة زحمتكشان ونزوئال در راه پيش            
رهبريِ دولت بوليواريِ ونزوئال      (راديكاليزه) كردنِ روند اصالحات ترقي خواهانه، به       

كند، و همچنين با مبارزة نيروهايِ مردميِ ونزوئال و           اعالمِ همبستگي و حمايت مي    
دارد. حزب تودة ايران      اش را ابراز مي     ويژه حزب كمونيست ونزوئال نيز همبستگي       به

گرا و وابسته به امپرياليسم را محكوم         هاي كودتاييِ نيروهاي اپوزيسيون راست      اقدام
 كند.    مي
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در اتحادي    -نيروهايِ سياسيِ وابسته به بورژوازيِ تجاري      
شان براي تغيير سيستم      در تالش   -با امپرياليسم “  نامقدس”

وجود آوردنِ ناآرامي و        سياسي كشور، سعي دارند با به         
دست گرفتنِ    گسترشِ آن در كشور، زمينه براي كودتا و به           

 قدرت را فراهم كنند
 

اقتصادي ونزوئال    -التهاب و نگراني از ده روز گذشته بر عرصة سياسي           
اي   مستولي شده است.  نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال، در سخنراني          

)، در ارتباط با توطئه        2014فوريه    19ماه (   بهمن  30در روز چهارشنبه     
وجود آوردنِ      كودتايي از سوي نيروهاي راست و كوشش براي به                 

هاي خياباني و مختل كردن زندگي روزمره در كشور، اظهار نگراني              ناآرامي
با همدستيِ  ،  “كودتايِ فاشيستي ”كرد. پرزيدنت مادورو دربارة وقوع يك         

هاي   هاي خياباني گروه    ، حمايت امپرياليسم، و تحرك    برخي از افسران ارشد   
ابهام بود: انقالبِ بوليواريِ      فاشيستي هشدار داد.  پيام او كامالٌ صريح و بي          

 ونزوئال در معرض خطرِ جدي است.
دفتر سياسي كميتة مركزي حزب كمونيست ونزوئال، هفته گذشته، در             

هاي   فعال شدنِ هسته   ”وسيع در كشور پخش شد،          طورِ  يي كه به     بيانيه
غاتي انحصارهاي فراملي    يخياباني فاشيستي در كشور و تهاجمِ تبل           

اي را همسو با منافع امپرياليسم آمريكا[دانست] كه بدونِ           مطبوعاتي و رسانه  
وقفه برضد فرايند تغييري كه از سوي مردم ونزوئال در پيش گرفته شده                

اش، با    حزب كمونيست ونزوئال، در بيانية رسمي       “  كنند.  است، توطئه مي  
وجود آوردنِ    بهمحكوم كردنِ صريح كوششِ نيروهاي ضدانقالب براي            

اي كه    اش را در تظاهرات گسترده        جانبه  ناآرامي در كشور، شركت همه      
ماه تدارك شده بود،      بهمن  29دعوت پرزيدنت مادورو در روز سه شنبه            به

هاي اقليت    هاي تبهكارانة گروه    حزب كمونيست ونزوئال، اقدام     اعالم كرد.   
) دموكراتيك و مردمي      “  خصلت”اپوزيسيون را فاقد هرگونه         (كارآكترِ

منظورِ كشاندنِ كشور به      هايي به   ها را در حكمِ تالش       دانست، و اين اقدام   
گناه،   افكني و كشتارِ مردم بي       قانوني، خرابكاري، ترور، هراس      وضعيت بي 

حزب كمونيست ونزوئال، بر اين اساس، مجددا حمايت              محكوم كرد.    
رهبريِ نيكالس مادورو، رئيس جمهور، در دفاع         اش را از دولت ملي، به       قاطع

از حقِ حاكميت ملي، استقالل، و حقِ تعيينِ سرنوشت از سوي خود مردم               
ها و    ونزوئال، دگربار اعالم داشت و بر تعهدش به مبارزة ضروري در خيابان            

شكست كشاندنِ    هاي كار در راستايِ منزوي كردن، تضعيف، و به           در محيط 
هاي فاشيستي و تحكيمِ پايه و اساس بينش و رويكرد  انقالبي تأكيد               توطئه
 ورزيد.

 كه  -ونزوئال  انقالبِ بوليواريِ همه شواهد بر اين نكته داللت دارند كه،          
انتخاباتي صلح آميز     از طريق   دموكراتيك،  يسالِ گذشته درچارچوب    15در  
اي   با ترفند جنگي  ، اكنون   درحركت بوده است  گراييِ سياسي     برپاية كثرت و  

ثباتيِ سياسي و     بيوجود آوردنِ     از راه به    -“نوعِ كودتاي شيلي  ”ارتجاعي از   
هاي  “ديپلمات”رودررو است. دولت ونزوئال برخي از         -عيار  اي تمام   اقتصادي

مستقر در سفارت اياالت متحد آمريكا در كاراكاس[پايتخت ونزوئال] را               
هدف گسترش    هايِ تبهكارانه  به       شان در تشويقِ اقدام       دليلِ نقش   به
 ها در كشور، اخيراٌ از كشور ونزوئال اخراج كرد. آرامي نا

ماه كاراكاس را     باري كه در نيمة دوم بهمن       موج جديد تظاهرات خشونت   

شان   دربر گرفت، واقعيت وجود و نمايشِ قدرت بورژوازي سنتي و طرفداران            
طورِمشخص بازتاب داد. بر اساس خبرهاي منتشر شده،            ها را به    در خيابان 

هايِ   رهبري و هدايت صاحبان رسانه      اي به   ظاهر راهپيمايي   همة اين ترفند با     
خصوصي، و در لوايِ حمايت فعالِ بورژوازي تجاريِ ونزوئال و حضور و                  

حكومت و شعار    “استبدادي بودنِ ”گرا و در انتقاد از         شركت مخالفان راست  
  بورژوازيِ تجاريِ انگلي پس از     آغاز شد. اينكه    “  سانسور”برضد    15گذشت 

      توانسته است به چنين قدرت          چگونه  “انقالبِ بوليواري ”سال از روند
گران جديِ    اي در كشور دست زند، سئوالي است كه بسياري از تحليل             نمايي

حقيقت اين است كه، با     اند.    سياسي در اين روزها با حساسيت به آن پرداخته         
تعاوني، اقتصاد  ،  هايِ دولتي   و بخش اند    شده  مليبرخي صنايع     وجود اينكه 

هاي   طورِآشكار بر اكثر فعاليت     بخشِ خصوصي به    اند،  مختلط گسترش يافته  
 . اقتصاديِ كشور تسلط دارد

هاي خصوصي، درصدد      جو، همراه با رسانه       بورژوازي تجاريِ سلطه    
هاي اين    سالة اخيرند و مسئول نا آرامي         15گيري از روند انقالبي         انتقام

دليلِ تاريخي و ضعف صنايعِ توليدي، به تبادلِ           روزهايند. در كشوري كه به     
تقريباً   داريِ انگليِ غيرتوليدي    كاال با كشورهاي ديگر نياز جدي دارد، سرمايه       

جز در عرصة     را در دست دارد. به       تماميِ عرصة صادرات و واردات ونزوئال      
ها با كسريِ[موازنه] صادرات نسبت به         صنعت نفت، ونزوئال در ديگر عرصه      

ميليارد يورو صادرات     2/  5ميليارد واردات در برابر        47واردات مواجه است:    
 %35واردات    2012و    2011هاي    غيرنفتي. از همه بدتر اينكه، در سال         

دهند   ها نشان مي    كاهش داشته است.  برخي بررسي         %20افزايش و صادرات    
سال پس از شروع روند انقالبِ بوليواري، در               15كه بخشِ خصوصي      

كارِ دولت هوگو چاوز، رئيس       سال شروع به    -1999تر از سال      وضعيتي قوي 
ها بخشِ خصوصي از      قرار دارد. در طول اين سال        -جمهور محبوب ونزوئال  

اقتصاد كشور را در سال        %71توانسته است     1999اقتصاد در     %68كنترلِ  
گذشته به كنترلِ خود درآورد. توجه به بافت بخشِ خصوصي ونزوئال نيز                 

ها، در    آن  %55هايِ خصوصي، يعني       جالب است: بيش از نيمي از شركت        
ها در بخشِ صنعت و توليد فعالند. اقتصاد             آن  %5بخشِ تجاري و فقط       

كاالهاي مصرفي و از      %95شدت به صادرات نفت وابسته است.          ونزوئال به 

 انقالبِ بوليواريِ ونزوئال درخطر

 15ادامه  در صفحه 

 كمك  مالي رسيده
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