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 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر: ١٠به مناسبت 

اعالمیٔه جهانی حقوق بشر، معیار مشترکی برای 

ت
ّ
 ها حقوق همٔه مردم و همٔه مل

 مقاله رسیده

  ١»توسعٔه ملی و بورژوازِی ملی در ایران«نقدی بر مقالٔه 

  10ادامه  در صفحه 

 ١١آذر              ص  ٢١در گرامیداشت جنبش 
 ١٢بدرود رفیق امیر علی الهرودی          ص 

اعتراِف بس ریاکارانٔه سراِن آمریکا به 
 ١٣استفاده از شکنجه                                 ص 

توسعٔه ملی و بورژوازِی مـلـی “مقالٔه تحلیلِی  در 
شـرِح دیـدگـاِه ، که نویسنده در آن بـه ”در ایران

تـعـریـف  و ارائـهٔ  اله سحابی یاد مهندس عزت زنده
کوشیده است، به طرِح “  بورژوازِی ملی“جدیدی از 

هایی پرداخته شده است که توجه به برخی از  نکته
های این تحلـیـل  ها آن الزم است. ازجملٔه نکته آن

 اینکه:بورژوازِی ملی قابل احیاست.
نخست، اینکه در شـرایـط سـلـطـه وسـیـطـرٔه 

انحصاری بر سراسر جهان، و نبوِد  اردوگـاه   سرمایهٔ 
سان معارِض اصـلـِی  به  -کشورهای سوسیالیستی

چـگـونـه  -انـحـصـاری نظاِم برخاسته از سـرمـایـهٔ 
تــوان درعــرصــٔه رقــابــِت جــهــانــی بــا ایــن  مــی

پیکار برخاست، درخور پرسـش  انحصاری به سرمایهٔ 

بـه  ”سـوم کشورهای جـهـان“ویژه اینکه، وروِد  است. به
انحصارِی مالی و تـجـاری  تقسیم کار اقتصادِی سرمایهٔ 

دارِی پیشرفـتـه،  المللِی زیِرسیطرٔه کشورهای سرمایه بین
ــانــک ــهــادهــایــی هــمــچــون: ب ــعــنــی ن جــهــانــی،  ی

جـهـانـی، ایـن  تجـارت پول، و سازمان المللِی  بین صندوق
یـی  را وادارمی کنـد تـا در مـحـدوده ها ی ”سوم جهان“

معین از مناسبات تجاری جهانی حـرکـت کـنـنـد. ایـن 
اند، و اقتصاِد  محصولی نهادها تحکیم کنندٔه اقتصاِد تک

ای در برابر فعالیِت  محصولی نیز عامِل محدودکننده  تک
کشـورهـای “بورژوازِی ملی است. بنابراین، دولتـمـرداِن 

رو  یی که در این زمینه روبه نخستین مسئلهبا  ”سوم جهان

دسامبر هر سال، روز جهانی حـقـوق  ١٠
(  ١٩۴٨بشر است. در چنین روزی در سال 

)، در حدود سه سال پـس از ١٣٢٧آذر  ١٩
ت
ّ
های جـهـان  پایان جنگ جهانی دّوم، مل
اعالمیٔه جهانی ” در پاریس گرد هم آمدند تا 

را تنظیم و تصویب کنـنـد. بـه  “ حقوق بشر
رسمیت شناختن این واقعیت که همٔه افراد 

هـای بـنـیـادی  بشر دارای حقوق و آزادی
هستند، امروزه هم هنـوز مـوضـوعـیـت و 
ارزش فراوانی دارد که همیشه بـایـد آن را 
یادآوری کرد. مجمع عمومی سازمان مـلـل 

اعـالمـیـٔه ” متحد دو سال پس از تصویـب 
 ١٩۵٠، یعنی در سـال “ جهانی حقوق بشر

روز ” دسـامـبـر را  ١٠تصمیم گرفت که روز 
اعالم کـنـد تـا تـوجـه  “ جهانی حقوق بشر

مردم جهان را به این اعالمیه، بـه عـنـوان 
ها و هـمـٔه  معیار مشترکی برای همٔه انسان

ت
ّ
ها، جلب کند. شعاری که امسال برای  مل

روز جهانی حقوق بشر اعالم شـده اسـت، 
است؛ به این مـعـنـا  “ روز حقوق بشر ٣۶۵” 

که هر روز، روز حقوق بشر است. هدف آن 
است که مضمون بنیادی اعالمیٔه جهـانـی 
حقوق بشر مبنی بر آنکه هـر فـرد در هـر 

ای از حقوق بنیادی  زمانی، دارای مجموعه
است، و اینکه حقوق بشر به طـور مسـاوی 
به همٔه ما تعلق دارد و ما را در یک جـامـعـٔه 

دهد، برجسته شود و مـورد  جهانی پیوند می

تأکید قرار گیرد. با وجـود ایـن، در عـمـل 
هـا پـایـمـال  حقوق برخی از افـراد و گـروه

شود و آنها از حقوق بنیادی خود محروم  می
اعالمیٔه جهانـی ” مانند. هدف از تصویب  می

جلوگیری از اجحاف و تعّدی بـه  “ حقوق بشر
حقوق افراد و هرگونه تبعیض مـیـان افـراد 
بشر است. تبعیض قائل شدن و محدودیـت 
ت تـعـلـق 

ّ
ایجاد کردن در حقوق افراد به عل

ی، یا اعتقاد به مذهـبـی 
ّ
نژادی یا قومی یا مل

 ها: یارانه قانوِن کار و هدفمندِی 

سوِد  به“ کار قانوِن ”تغییر  

 داران است! سرمایه کالن

هـای  ماندٔه ماده اسارت کشاندِن کارگران با حذِف باقی به
وسـیـلـٔه حـذِف  ها به حمایتی قانوِن کار و آزاد سازِی قیمت

ها، با ترفندهایی ماننِد "اصالِح قانوِن کـار" و  ظالمانۀ یارانه
نـاپـذیـر از  هایـی جـدایـی ها"، بخش "هدفمند کردِن یارانه

اجراِی دستورهاِی نهادهای امـپـریـالـیـسـتـی صـنـدوِق 
المللی پول و بانِک جهانی در راسـتـاِی "آزاد سـازِی"  بین

اقتصاداند. چپـاوِل 

فاجعه ای برای  گرانی نان:

 زحمتکشان و محرومان  جامعه

در طول یکی دو هفتٔه گذشته، اعالم رسمِی گران شدن 
تـریـن مـادٔه غـذایـی  قیمت نان، در مقام یکی از ابتـدایـی

خصوص نزد فقیرترین قشـرهـای جـامـعـه، انـعـکـاس  به
آوری داشت. اتخاذ این سیاست از سـوی  گسترده و شوک
های بسیاری را در سطحی گسترده در کشـور  دولت، بحث

دامن زد، و همین امر مـوجـب گـردیـد تـا ایـن خـبـر بـا 
های داخلی و چـه در مـحـافـل  حساسیت، چه در رسانه

سیاسی در خـارج 
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شود، اما گران کردِن دوبارٔه آن در ایـن  شود. اولین بار نیست که نان گران می
ترین قشـرهـای  مقطع زمانی، دالیل متعددی دارد، و در فشار قراردادن محروم

های ضد  های دهشتناک این سیاست بار آن است. واقعیت جامعه نتیجه فاجعه
الی  هـا را حـتـی در البـه مردمی آن چنان انکارناپذیر است کـه بـازتـاب آن

 با سیاسـت های پرشمار رسانه گزارش
ً
هـای نـولـیـبـرالـی  های داخلی که اتفاقا

آذرماه، در قسمـتـی  ١٨توان مشاهده کرد. روزنامه شهروند،  همسو هستند می
اکبر، شاطِر یک نانوایـی  علی“نویسد:  از گزارش مربوط به گران شدن نان، می

هـا  کند، رابطه آدم ها فرق می گوید زندگی در این محله سنگکی در شادآباد می
 مغازه

ً
ای نیست که حساب دفتری نداشته باشد. به گفته  با هم فرق دارد، اصال

قدر ضعـیـف  هاِی این گرفتند: آدم او تا چندسال پیش مردم کمتر نان نسیه می
که نان را هم نسیه ببرند کم بودند. چند ساِل بیشتر [شده]. اگـر ایـن یـارانـه 

کشـیـدم وقـتـی کسـی  نباشد نان هم ندارند بخورند. اوایل خودم خجالت مـی
قدر آمدند و گرفتند [کـه]عـادی  خواست، االن دیگر آن آمد و نان نسیه می می

هـای  شـد امـا آدم قدر شـرمـنـده نـمـی شده. اگر معتاد خیابان بودند آدم این
این تنها قسمتی کـوتـاه از  “ رسد دیگر. آبرودارند، خانواده دارند... زورشان نمی

گزارش روزنامه شهروند است. حتی کسانی هم که از دور دستی بر آتش دارنـد 
گاهی کامل دارند. اما در ایـن مـیـان کـارگـزاران نـهـادهـای  از سوزش آن آ

هـای مـدنـظـِر ایـن  اقتصادی مدافِع نوالیبرالیسم برای هموارسازی سیـاسـت
فقر نشاندن مـردم  آمیزی در به المللی، که نقش مخرب و فاجعه های بین ارگان

کـنـنـد  آور، سـعـی مـی اند، بـا اظـهـاراتـی شـرم در کشورهای مختلف داشته
الملـل  های موجود را وارونه جلوه دهند. نادره شاملو، مشاوِر توسعٔه بین واقعیت

فـارسـی]،  آمریکا [به و مشاوِر ارشد پیشین بانک جهانی، در برنامٔه افق، صدای
آذرماه، در رابطه با قدرت خرید مردم، گفت: "من قبل از اینکه بروم ایـران  ١٨

کردم که وضع ایران خیلی بدتر از این خواهد بود اما موقعی که رفـتـم  فکر می
بینی به من دست داد، چون که اینجا وقـتـی خـبـرهـا را  یک احساس خوش

رسد که وضع ایران خیلی بد است، اما وقـتـی  نظر می شنویم به خوانیم و می می
ها دیدم که همه در  رفتم ایران، شهرهای مختلفی را دیدم و توی این مسافرت

حال خرید بودند، یعنی آن قدرت خرید در ایران هست. من کشورهـای دیـگـر 
 آدم رکود را توی جامعه می رفته

ً
دید، امـا  ام که بحران اقتصادی داشتند و واقعا

چیزی که من تعجب کردم دیدم که مردم (در ایران) هنوز قدرت خرید دارنـد." 
های خانمان برانداز، نـظـیـر بـانـک  این گونه سخنان از زبان کارگزاران ارگان

المللی پول، در راستای هماهنگی برای پشـتـیـبـانـی از  جهانی و صندوق بین
شوند. در همین راستا، خبرگـزاری  ها گفته می های همسو با این سیاست دولت
الله سیف با مدیرعامـل صـنـدوق  فروردین ماه سال جاری، دیدار ولی ٢٢مهر، 
المللی پول، کریستین الگارد، را گـزارش داد، کـه در آن "مـدیـرعـامـل  بین

الـلـه  مرکـزی ایـران [ولـی  کل بانک المللی پول در دیدار با رئیس صندوق بین
سیف] روند شرایط اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیـابـی 

تواند تحوالت اقتصـادی مـفـیـد و  های موجود می کرد و گفت: ادامٔه سیاست
ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید." برای اینکه این تحـوالت "مـثـبـت و  عمده

امیدوار کننده" را موشکافی کنیم، استناد بـه مـنـابـع وزارت اقـتـصـاد رژیـم 
تیرماه سال جاری، به نـقـل  ١٣خبرگزاری ایلنا،  کننده است. فقیه کمک والیت

در رابطه با وضعیت مردم پس از  -وابسته به وزارتخانه اقتصاد -از نشریه "شادا"
هـا، نـوشـت: "پـس از اجـرای ایـن قـانـون  اجرای مرحله اول حذف یـارانـه

 ٢۵ها] قدرت اقتصادی خـانـوارهـای کشـور  یارانه ها یا هدفمندی یارانه [حذِف 
 درصد خانوارها زیر خـط فـقـر هسـتـنـد." ٣١اکنون  درصد کاهش یافته و هم

درصد خانوارها به زیر خط فقر نتیجٔه مرحلٔه اول ایـن طـرح  ٣١سرازیر شدن 
 
ً
بوده است، و با توجه به اجرای سه مرحله از این طرح ضد مـردمـی، قـاعـدتـا

شده خواهد شد. در این ارتباط استـنـاد  مراتب بدتر از آمارهای اعالم وضعیت به
های موجود در رابطه با زحمتکشان مـیـهـن را تـا  ها، واقعیت به دیگر گزارش

، در اشاره به "کـاهـِش ٩٢ماه  بهمن ٢٠شرق، سازد. روزنامه  حدودی روشن می
هـای  مروری بر مزد و هـزیـنـهنوشت: " "، ٩٢درصدی درآمد خانوار در سال  ٨٠

های گـذشـتـه هـمـواره مـزد  دهد در تمام سال سبد معیشت خانوار نشان می
درصـدی بـیـن  ۴٨٠تا  ۴٠٠کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختالف حدود 

هیـچ  ٩٢تا  ٨۴های  دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سال
توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از مـیـزان مـزد  سالی را نمی

ها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین  کمتر باشد. تنها اصلی که در این سال
 ۴۴٠هزارتومانی کارگران  ١٢٢مزد  ٨۴مزد و هزینه سبد خانوار است. در سال 

ــد  ــب ــان از س ــوم ــزارت ه
شان عقب بود. در  معیشت
ایــن اخــتــالف  ٨۵ســال 

 ۵٠٠افزایش یافته و بـه 
 "رسد. هزارتومان می

 ١٢خبـرگـزاری مـهـر، 
نـقـل از  ، بـه٩٢ماه  بهمن

مرکز آمار ایران، نـوشـت: 
، متـوسـِط ١٣٩٠در سال " 

هـزیــنــه سـاالنــه خــانــوار 
شـــــهـــــری بـــــرابـــــر 

ریـال بـوده  ١٣٢٧١۶٠٩۶
 ٢۴٫۶٨که از این مـقـدار 

ـــه  ـــوط ب ـــرب درصـــد م
هـای خـوراکـی و  هزیـنـه

درصـد  ٧۵٫٣٢دخانی و 
هـای  " این بدان معنا است که هـزیـنـههای غیرخوراکی است. مربوط به هزینه

ویـکـصـد هـزار  ماهیانه هر خانوار در ساِل یادشده کمی بیشتر از یک میلـیـون
 بوده است. تومان 

، گزارِش متوسِط هزینـٔه خـانـوارهـا را بـاز ٩٣تیرماه  ٢١همین خبرگزاری، 
مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و نقل از مرکز آمار ایران انتشار داد و نوشت: " به

را اعـالم کـرد کـه  ٩٢درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی در سـال 
 ٧١٧براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میـلـیـون و 

هزار تومـان شـده  ٧٠٣هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و 
مقایسه دو آمار فوق از سوی ارگانی رسمی، از افزایش هزینه زندگی تـا  " است.
حکایت دارد، و این درحالی است کـه  ٩٢تا  ٩٠های  هزار تومان بین سال ۶٠٠

هـا نـداشـتـه  میزان افزایش دستمزدها و درآمدها هیچ تناسبی با این افزایـش
 ٧١، نوشت: "هزینه زندگی در ایـران ٩٣خردادماه  ١١است. روزنامه خراسان، 

درصد افزایش داشته است. این خبری بود که رئیس کمیـسـیـون اقـتـصـادی 
مجلس داد. وی به رتبه کیفیت زندگی مردم کشورمان در مـقـایسـه بـا سـایـر 

بـه  ٢٠٠۵در سـال  ٨٨سال اخیر از رتبه  ۵کشورهای جهان اشاره کرد که در 
هـای  تنزل یافته است." با توجه به آمارهـا و گـزارش ٢٠١٠در سال  ١۵٠رتبه 
شده در باال، حداقل انتظار این بود که دولت الاقل سیاستی را اتخاذ کـنـد  نقل

که مردم را بیشتر زیر فشار قرار ندهد. دستبرد غیرانسانی دولـت روحـانـی بـه 
ترین خوراک روزانه زحمتکشان میهن، بدین معنا است که در چـارچـوب  اصلی

شود، قرار است بازهم هدِف اصلـی،  نامیده می “ اقتصاد مقاومتی“سیاستی که 
مردم عادی باشند. حذِف نان از سفرٔه مردم درحالی اجرای عملی آن آغاز شـد 

ای که  های ضدمردمی دهند که سهم ارگان های گوناگون نشان می که گزارش
بررغم کاهش درآمدهای نفتی و  -شوند اندیشاِن حاکم اداره می از سوی تاریک

هنوز دست نخـورده بـاقـی مـانـده اسـت.  -ها در مورد کسِر بودجه بینی پیش
کـه در  -یی انتقادی، دربـارٔه مصـبـاح یـزدی روزنامه "هفِت صبح"، در مقاله

گیرم جامعه ما لیـاقـت  ای گفته بود "خدا را شاهد می علی خامنه حمایت از سید
نویسد: "آیت الله مصـبـاح در  کند و می افشاگری می -چنین رهبری را ندارد"

داند که همین موقعیت و جـایـگـاه در  حالی مردم ایران را فاقد شایستگی می
میلیارد تومانی را که در بودجٔه ساالنه کشور بـه  ١٢جمهوری اسالمی و خاصه 
یابد مرهون همین مردم است، پولی که از مـالـیـات  مؤسسٔه او اختصاص می

شـود"(اطـالعـات  حاصل از عرق جبین و کد یمین همین مـردم تـأمـیـن مـی
میلیارد تومان از بـودجـٔه دولـتـی بـه  ١٢آذرماه). اختصاص  ١٧المللی،  بین

قیمت زیر فشار قرار دادن مردم، نیازمند  اشخاصی همچون مصباح یزدی و به
توضیح بیشتری نیست، اما باید این مهم را نیز درنظر داشت کـه اخـتـصـاص 

های کالنی به مؤسسٔه مصباح منحصر نیست. تاراج منابع ملی با  چنین بودجه
هـنـگـاِم  شکل و شمایل گوناگون و در سطحی وسیع ادامه داشته و دارد، و بـه

های نولیبرالی، مواردی  کسری بودجٔه ساالنه و یا همگامِی حکومت با سیاست
مانند گران شدن نان را باید شاهد باشیم. سخنان اسداللـه عسـگـراوالدی در 

دهد که اشتباه محاسباتی کارگـزاران  آذرماه، نیز نشان می ١٩گفتگو با آرمان، 
فقیه در دولت روحانی مزیدی بر علت گردیده است و سراسیـمـه دولـت را  ولی

اش را جـبـران کـنـد.  چیِز مردم کسرِی بودجـه وادار کرده است تا از کیسٔه بی
عسگراوالدی با اشاره به اینکه نباید در این شرایط یک شوک جدید به اقتـصـاد 

نتیجه  شد، و با توجه به به ایران وارد می
  10ادامه  در صفحه ای با آمریکـا،  نرسیدن مذاکرات هسته

 ادامه گراني نان فاجعه اي براي ...
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 ادامه  قانون كار و هدفمند كردن يارانه ها ...

امواِل ملی با عنواِن خصوصی سازی، ارزان کردن نـیـروِی کـار و آزاد سـازِی 
وسـیـلـٔه گسـتـرِش  دستمزِد کارگران، یورش به امنیـِت شـغـلـی کـارگـران بـه

اصـطـالح آزاِد  هـای بـه قراردادهاِی موقت و سفید امضا، گستـرِش مـنـطـِقـه
های حمایتِی قـانـوِن کـار  ها مشموِل ماده که کارگران شاغل در آن -اقتصادی

افزایِش سِن بازنشستگی، دستبرد به امواِل کـارگـران در سـازمـاِن  -شوند نمی
های آزاد سازِی اقتصاد در راستاِی تضمیِن  تأمین اجتماعی، اجزاِی دیگِر برنامه

داری بوروکراتیک و انگلی را  دارِی تجاری و سرمایه منافِع طبقاتی کالن سرمایه
دهند. براِی پیونِد هرچه بیشتر با اقتصاِد جهانی جهِت تضمیِن بقاِی  تشکیل می

کار دولِت "تدبیر و امید"، این دولت جذِب سرمایۀ خارجی  رژیم، از هنگاِم آغاِز به
 ۵٠های خود قرار داده است. روحانی، عالوه بـر ارائـٔه " را نیز در اولویِت برنامه

شهریورمـاه، و اعـالِم  ٢۵گذاراِن خارجی در  درصد معافیت مالیاتی" به سرمایه
گذاران بزرگ اقتصادی دنیا، اتفاق نظر دارند که ایـران  اینکه "امروز همه سرمایه

گذاری اسـت"، بـنـا بـر گـزارِش ایسـنـا،  منطقه بکری در جهان برای سرمایه
آذرماه، گفت: "سرمایه و اقتصاد همانند ابر است که وقتی به زمین مستـعـد ١١
تر ایـن زمـیـن "بـکـر" و  کند." در توصیِف صریح رسد، شروع به باریدن می می

مـهـرمـاه،  ١۴نیا، وزیِر اقتصاِد رژیِم والیِت فقیه، به ایسنا،  "مستعد"، علی طیب
گفت: "ما نیروی جوان و تحصیلکرده و در عین حال بسیار ارزان قیمت داریم و 

های اقتصاِد ایران برای  در نهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزء مزیت
 گذاراِن خارجی و داخلی است." سرمایه

هـای  کـاِر دولـِت یـازدهـم، یـورش علی ربیعی، وزیر کار، از هنگاِم آغـاِز بـه
های مختلف به منافِع طبقاتِی کارگران و در راسـتـاِی آزاد  ای در عرصه گسترده

شده در  هاِی ضِد کارگرِی تهیه سازی اقتصاد آغاز کرده است. با استفاده از طرح
های نولیبرالـی، واپسـگـرایـاِن دولـِت  های فکِر، عالوه بر پیشُبرِد سیاست اتاق

"تدبیر و امید" یورِش مداوم به طبقۀ کارگر و تحمیِل حالِت تـدافـعـی بـه آن را 
اند: تالش برای تغییِر عنواِن "کارگر"، تـالش بـرای اجـراِی طـرح  عملی کرده

شاگردی"، تالش برای افـزایـِش سـِن بـازنشـسـتـگـِی  -وسطائی "استاد قرون
تـر از  درصد پائیـن ١١٫۵میزان  کارگران به ٩٣کارگران، تعییِن حداقل دستمزِد 

هاِی انتخاباتی روحانی و  نرِخ تورِم اعالم شده از سوی خوِد رژیم و خالِف وعده
هـا"، و تـالش بـرای  ربیعی،  اجراِی فاِز دوِم قانوِن ضِد ملی "هدفمندی یارانه

آذرمـاه، ارزش  ١۴گزارِش ایسنـا،  هزارتومانی که به۴۵گرفتِن وجه نقدِی  بازپس
هـای  کاهش یافته است، واگذارِی وظایِف "هـیـأت ١٣٨٩هزار توماِن ١٠آن به 

تشخیص و حل اختالِف" وزارِت کار به قوه قضائیه، یورِش به حداقل دسـتـمـزِد 
وری"، تـالش بـرای لـغـِو  کارگران با ترفنِد پیش کشیدِن طرِح "مزد و بهره ٩۴

منظوِر ادغاِم منابـع  دریافِت حق بیمه از ُبن نقدی کارگران، تالش در دو نوبت به
هدِف  بخِش درماِن سازماِن تأمین اجتماعی در سازماِن بیمه سالمت، تالش به

تغییر قانوِن بیمه کارگراِن ساختمانی، که اکبر ترکـان، مشـاورعـالـِی روحـانـی، 
ها را "شبیه پوِل زور"  بفروش پرداخِت حِق بیمه کارگراِن ساختمانی از سوی بساز

ها، و حاال،  دانست، افزایِش قیمِت نان و صحبت از اجراِی فاِز سوِم حذِف یارانه
های مـداوِم دولـِت  هایی از حمله ها نمونه تالش برای "اصالِح قانوِن کار". این

اش بوده  ماه زمامداری ١۶"زور و تزویر" به منافِع طبقاتی کارگران در مدِت کوتاِه 
است. عالوه بر تالش برای تحمیِل وضـعـیـِت تـدافـعـی بـه طـبـقـۀ کـارگـر، 

گرایاِن رژیم والیِت فقیه امیدوارند که در صـورِت پـایـیـن بـودِن سـطـِح  واپس
شـان در راسـتـاِی آزاد سـازِی  هـای مقاومِت جنبِش کارگری، بخشی از طرح

اقتصاد را عملی کنند، ولی در صورِت مبارزۀ پیگیِر کارگران با برنامٔه مشخص و 
شـده عـقـب  طوِر مقطعی و حساب شده، از اجراِی آن طرح به صورتی حساب به

وری"، و  سازِی مزِد کارگران با اجراِی طرِح "مـزد و بـهـره کنند. آزاد نشینی می
دادِن اختیاِر کامِل اخراِج کارگران به کارفرمایان برپایٔه طرِح مزورانۀ جدیِد وزارِت 

گذاری کارآفریـنـان"،  کار با عنواِن "امنیِت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه
 ٢۶انـد. ربـیـعـی،  دو طرِح مهم در راستاِی آزاد سازی اقتصاد در مقطِع کنونی

تعیین دستمزِد سال آینده بـا "تـبـعـیـت" از قـانـون و “ماه، عنوان کرد که  آبان
گیرد." برنامٔه رژیم برای دستمزدها بـا  زنی صورت می براساِس نظام تورم و چانه

انجام  “ وری مزد و بهره“شده در مورد طرح  نشینِی تاکتیکی و مانور حساب عقب
جای افزایش واقعی دستمزدها تغییـر  به ”پایه سنوات“شد و جای آن با موضوع 

گرایان در پیشُبرِد طـرِح "اصـالح قـانـوِن کـار"  رسد، واپس نظر می کرد. ولی به
ماه، روِز  آبان ٢۶کماکان طرح قبلی را در دستور کار دارند. مطابِق گزارِش ایلنا،

شـده در  ، ربیعی، در گفتگو با خبرگزاری ایرانا، الیـحـۀ تـهـیـه٩٢ماه  هفتِم دی
تـریـن  یکی از جـنـجـالـی” دولِت ضدملِی احمدی نژاد برای اصالِح قانوِن کار را 

های حیاتش بدون جـلـِب نـظـِر شـرکـاِی  اقدامات دولِت دهم در واپسین ماه
توصیف کرده بود. در ادامٔه این گزارش، ربیـعـی هـمـچـنـیـن بـه  “ اجتماعی

خبرگزاری ایرانا گفته بود: "دولِت یازدهم الیحه اصالح قانوِن کار را از مجلس 
بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بـررسـی 

های کارگری در مخالفت بـا  این قانون خواهد پرداخت." ولی متعاقِب اعتراض
 ربیـعـی گـفـتـه  آبان ٣٠گزارِش خبرگزاری مهر،  تغییر قانوِن کار، به

ً
ماه، اخیرا

های پایانی استقرار دولِت  است: "وزارِت کار الیحه اصالح قانون کار که در ماه
دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته [است] و اکنون این الیحـه 
در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بـررسـی 

اش و نیـز  است." روحانی، رئیس دولِت "زور و تزویر"، در حمایت از وزیِر امنیتی
آذرمـاه، در  ١١پیشُبرِد طرِح بغایت ضِد کارگری "اصالِح قـانـوِن کـار"، روِز 

هایی در دولِت قبلـی  [استان] گلستان گفت: "گاهی اوقات تصمیمات و طرح
کاره مانده که از نظِر کارشناسی قابل ادامه و پیگیری نـیـسـت،  تصویب و نیمه

اما ناچاریم آن را ادامه دهیم تا مردم به دولت اعتماد داشته بـاشـنـد." الـبـتـه 
داراِن وطنی و نهادهای امپریالیسـتـِی  منظور روحانی از "مردم"، کالن سرمایه

المللی پول و بانِک جـهـانـی هسـتـنـد، و مـطـابـِق مـعـمـول،  صندوِق بین
ُبرِد امر تغییِر قانوِن کار درنظر دارند تقصیر را بر گـردِن  گرایان برای پیش واپس

نژاد و نمایندگاِن مـجـلـِس سـرسـپـردگـان بـه والیـت  دولِت ضدملی احمدی
نقل از ربیعی، وزیـِر کـاِر دولـِت  به ٩٢ماه  آبان ۶بیندازند.  خبرگزارِی مهر در 

گرفت  ها در مسیر درست صورت می یازدهم، اعالم کرد: "اگر هدفمندِی یارانه
شد امروز مشکالت این گونه نداشتیم زیرا بـا  درصدی هم داده می ۵٠و سهم 

های انرژی قرار بود تولید راه بیفتد نه آنکه مـتـوقـف شـود." در  اصالِح حامل
المللی پول و بانِک جهانی در راستـاِی "آزاد  تبعیت از دستورهاِی صندوِق بین

ها"، رژیِم والیِت فقیه و دولـِت  سازِی" اقتصاد و با ترفنِد "هدفمند کردِن یارانه
ضـِد مـنـافـِع طـبـقـاتـی  ای به یورِش گسترده ٨٨برآمده از کودتاِی انتخاباتِی 

طور که وزیِر کاِر امنیتِی دولِت "تـدبـیـر و  کارگراِن کشورمان آغاز کردند. همان
های انرژی و عـدِم  آور قیمِت حامل کند، افزایِش سرسام امید" نیز تصدیق می

هـا"، بـاعـِث  پرداخِت سهِم تولید از اجراِی قانوِن ضِد ملی "هدفمندِی یـارانـه
ها کارگِر کشـورمـان گـردیـد.  ویرانِی هزاران کارخانه تولیدی و بیکارِی میلیون

عـلـِت  نـژاد بـه حاال باید دید، آیا انتقاِد وزیِر کاِر دولِت یازدهم از دولِت احمـدی
یـی دیـگـر بـرای  "دلواپسی" او در مورِد تولیِد ملی بود، یا مطابِق معمول، حیله

مـاه، اسـحـاِق  فـروردیـن١١ها؟ بنا بر گزارِش خبـرگـزاری مـهـر،  فریِب توده
هـا را در  جهانگیری، معاوِن اوِل روحانی، اجراِی فاِز دوِم هدفمـنـدِی یـارانـه

های اقتصاِد مقاومتی تعریف کرد" و افزود: "تـحـقـق مـفـاِد  "راستاِی سیاست
سیاست اقتصاِد مقاومتی همچنین نیازمند همراهی نخبگان، صاحباِن قـلـم، 

های گروهی" براِی تشریح "ابعاِد مختلِف اقتصاِد مقاومتـی"  نویسندگان، رسانه
ها نیروِی  ماه، روحانی اعالم کرد: "در بحث یارانه فروردیِن  ٣٠به مردم است؛ و 

وجـود  دیگـر، عـالوه بـر بـه عبارِت  انتظامی باید به یارِی دولت به پا خیزد." به
منظوِر دستیابی به مـنـابـِع  داری تجاری و انگلی به آوردِن امکان برای سرمایه

مالی کالن، اجراِی "مفاِد سیاسِت اقتصاد مقاومتی"، یعنی پیشُبرِد "آزاد سازِی 
دارِی جهانی "نـیـاِز" حـیـاتـی  اقتصاد" و پیونِد اقتصاد کشور به اقتصاِد سرمایه

کاراِن دولـِت بـرآمـده از  براِی بقای رژیم بوده است. واقعیت این است که تبه
هـا" و  نیز با همان ترفند، یعنی "هدفمند کردِن یـارانـه ٩٢مهندسِی انتخاباِت 

ها را آغـاز کـردنـد.  کمک به تولید و ایجاِد اشتغال، اجراِی فاِز دوِم حذِف یارانه
، ٩٢مـاه  بـهـمـِن  ٢گزارِش ایسنا،  به

  10ادامه  در صفحه نوبخت، سخنگوِی دولـِت یـازدهـم، 
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اش  شـده شده و تصـویـب های تعیین هدف
عـالوه، رژیـم  برای آن اتـخـاد کـنـنـد. بـه

فقیه از راهـبـرِد مـعـیـنـی در مـورد  والیت
های اجتمـاعـی و فضـای مـجـازی  شبکه

وجـود  موازات بـه استفاده می کند. رژیم، به
ــاالن و  ــع ــرای ف ــت ب ــحــدودی آوردِن م

نگاران و پیگرد و بـازداشـت آنـان و   روزنامه
نویس، ستـار  مانند آنچه بر سر کارگر وبالگ

یی دقیق و  حال با برنامه بهشتی آمد، درعین
های  شده در فضای مجازی و شبکه حساب

آفـریـنـی  یابد و نـقـش اجتماعی حضور می
کند. حضور بسیج در فضای مجازی بـا  می
هـای  نویس ازجملـه سـیـاسـت ها وبالگ ده

هـا و افـکـار  رژیم برای اثرگذاری بر تحـول
عمومی اسـت. نـیـروی انـتـظـامـی واحـد 

ای به نام پلیس فناوری دارد که  یافته آموزش
در فضای مجازی به شکار و پـیـگـرد هـر 

خواهانه مشغول است. همیـن  صدای آزادی
ارگان، ستار بهشتی را شناسایی، بازداشت، شکنجه، و نابود کـرد. ادعـاهـای دولـت بـرای 

های اجتماعی در چـارچـوب مصـوبـات  گشایش فضای فرهنگی و اجتماعی با توسعه شبکه
 های معین حاکمیت قرار دارد. پایه و در خدمت هدف عالی فضای مجازی، بی شورای

 
 های جنبش زنان الیحٔه تأمیِن امنیت زنان، رویکرِد دولت، و خواست

دنبال اقدام رذیالنٔه اسیدپاشی به روی دختران و زنان در شهر اصفهان، که بخـشـی از  به
وجود آوردِن فضای رعب و وحشـت اسـت،گـروهـی از  منظوِر به فقیه به سیاست رژیم والیت

اسالمی با دست زدن بـه  یی از نمایندگان زن مجلس شورای های حکومتی و نیز عده تشکل
اند. فاطمه آلیا، نمـایـنـده  فریبانه، خود را حامی حقوق و امنیت زنان نشان داده تبلیغاتی عوام

 در کسوت یـکـی از اعضـای هـیـئـت 
ً
رژیم از تهران، ری و شمیرانات در مجلس، که اتفاقا

 به ژنو نیز سفر کرده نمایندگی رژیم در زمینه حقوق
ً
بود، اعالم داشت براساس و در   بشر اخیرا

امـر   گردد و ایـن چارچوب برنامه پنجم توسعه، سند تامین امنیت زنان و کودکان تدوین می
شود. او با اشاره به اینکه درحال حاضر  یی برای تصویب به مجلس ارسال می صورت الیحه به
اسالمی فعال هستند، تاکید کرد که، هدف زنان نـمـایـنـدٔه  نمایندٔه زن در مجلس شورای ٩

اسالمی، اسـت.  گذار جمهوری مجلس دفاع از حقوق زنان در راستای دیدگاه خمینی، بنیان
نمایی نقش نهادهای دولتی و حکومتی در خصوص حمـایـت  همزمان با این تبلیغات و بزرگ
داشـت کـه،  ریزی راهبردِی معاونت امور زنان و خانواده اعـالم  از منافع زنان، معاون برنامه

بـود:  ماه، نـوشـتـه  آبان ۵شود. ایلنا،  زودی برگزار می اولین جلسه ستادملی زن و خانواده به
 ٢٠ریزی راهبردی معاونت امور زنان تصریح کرد، ستاد ملی زن و خـانـواده  "معاون برنامه

شود و براساس مصوبه هـیـات وزیـران،  عضو... دارد که به ریاست رئیس جمهور برگزار می
 شود." های آن الزم االجرا تلقی می مصوبه

خبر، معاون رئیس جمهور در امور زنان، شهیندخت  مدت کوتاهی پس از اعالم رسمی این
موالوردی، خاطرنشان ساخت: "سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در دو محـور زنـان 

است که در صورت تصویب در مجلس  التحصیل تدوین شده  سرپرست خانوار و دختران فارغ
دار و  بود... الیحه بیمه زنان خـانـه شاهد تحول عظیمی در حل مشکالت این حوزه خواهیم

تر، این مسئول امور زنـان در  است." مدتی پیش دار نیز آماده شده  گذاری کار زنان خانه ارزش
بود: "طرح صیانت از  های دولت پیرامون حجاب، گفته  دولت روحانی، در خصوص سیاست

حریم حجاب و عفاف و رویکرد دولت در گسترش حجاب و عـفـاف ایـجـاد مـمـنـوعـیـت و 
محدودیت نیست... ما با فراکسیون زنان مجلس تعامل خوبی داریم و هر وقت که نمایندگان 

کنیم در آیـنـده  ایم. همچنین سعی می ای را برگزار کرده اند، جلسه عضو فراکسیون خواسته
و لوایح دولت در حوزه زنـان  ٩۴درباره موضوعاتی همچون برنامه ششم توسعه، بودجه سال 

 این تعامل را ادامه دهیم."
فقیه در عرصٔه حقوق زنان همچنـان ادامـه یـافـتـه و   های زن ستیزانه رژیم والیت اقدام
هایی مانند "تامین امنیت زنان" در چارچوب برنامه پنجم توسعه یا طـرح "صـیـانـت از  طرح

 زن
ً
هـای دمـکـراتـیـک فـردی و  ستیزانه و با حقوق و آزادی حریم حجاب و عفاف" کامال

هـا و  اسالمی تاکنون با تمامـی طـرح اجتماعی مغایر است. فراکسیون زنان مجلس شورای
 بـخـشـی از نـیـروهـای  گرایان همسو و هم ستیِز واپس های زن اقدام

ً
آوا بوده است و اصوال

شود. مـعـاونـت زنـان دولـت  ستیز و ضد ترقی اجتماعی محسوب می ارتجاعی نوستیز و زن
هایی دارد، درعمل، گام مهـم،  روحانی نیز ضمن آنکه با این جریان [فراکسیون زنان] تفاوت

پیـش  ستیزانه به های زن موثر، و قابل لمس در زمینه حمایت از حقوق زنان و تقابل با دیدگاه
است. در خصوص مقابله جدی با تفکیـک  برنداشته 

جنسیتی، حمایت از حقوق زنان و کودکان و مـنـافـع 
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  5ادامه  در صفحه 

هـای رژیـم  شورای عالی فضای مجازی؛ هـدف
 چیست؟

هـای  کـار آمـدِن دولـت روحـانـی، بـحـث از زمان روی
اصطالح گشایش فضـای سـیـاسـی و  داری دربارٔه به دامنه

راه افتاده است که البته تاکنون  اجتماعی و فرهنگی کشور به
خـود  هایی صورت واقعیت به یک از چنین بحث و داوری هیچ

مـانـده رژیـم بـر  اند، و سیطرٔه ارتجاع و تفکر واپـس نگرفته
کـنـد.  فرهنگی کمـاکـان سـنـگـیـنـی مـی فضای اجتماعی

این سو، باردیـگـر صـحـبـت  روی، از چند هفته پیش به هر به
های اجتماعی و نحؤه بـرخـورد  دربارٔه فضای مجازی، شبکه

شده است، و برخی هم از احتمال ارائـٔه  ها گرم حکومت با آن
عالی فضـای مـجـازی  راهکارهای "مناسب" از طرف شورای

عـالـی  آورنـد. شـورای میـان مـی اسالمی سخن به جمهوری
هـای رژیـم  فضای مجازی، نهادی جدای از دیـگـر ارگـان

فقیه نیست. این شورا، از ابـتـدای امسـال یـکـی از  والیت
هایش را بر اثر اصطکاک میان دولت و  ترین دوران پرمناقشه

است. حدود سه مـاه پـیـش،  قؤه قضاییه پشت سر گذاشته 
 بـرگـزاری 

ً
سرانجام پس از جنجال و مدتی تأخیـر، مـجـددا

های این شورا در دستورکار قرار گرفت. هـمـزمـان بـا  جلسه
این، موضوع مسدود ساختن (فیلترینگ) شـبـکـٔه جـهـانـی 

های دولـت و  گیری ارتباطات الکترونیکی (اینترنت) و موضع
زده بود. در تابستان امسـال  هایی دامن قوه قضاییه به چالش

بود نـرم   ای، معاون اول ریاست قوه قضاییه، گفته بود که اژه
باید فیلـتـر شـونـد و جـلـوی  می“  آپ واتس“و  “ وایبر“افزار 

استفاده از آنها را گرفت. پس از آن، وزیر ارتباطات و فنـاوری 
اطالعات، در حاشیه جلسٔه هیئت دولت، با اشاره به فعالیـت 

هـا، یـادآوری  های اجتماعی و چگونگِی استفاده از آن شبکه
هـای  بود که وزارت ارتباطـات قـرار نـیـسـت شـبـکـه  کرده

اجتماعی و فضای مجازی را مسـدود کـنـد یـا بـرای آن 
وجــود آورد. درپــی ایــن  هــای بــیــشــتــری بــه مــحــدودیــت

مقدم، فرمانده نیروی انتظامـی،  گیری، پاسدار احمدی موضع
داشـت: "مـا بـا  وگویی با خبرگزاری مهر اعـالم  نیز در گفت

های اجتماعی موافقت و مخالفتی نداریم و استفاده از  شبکه
 آنها مشروط به رعایت ملزومات است."

های اجتـمـاعـی، بـحـث  موضوع فضای مجازی و شبکه
 برخالف تبلیغـاِت  تازه

ً
ای در جمهوری اسالمی نیست. اصوال

هدفمند دولت و رژیم درخصـوص فضـای مـجـازی، ایـن 
ای از سیاست کلی رژیم در قبـال آزادی  مجموعه مسئله زیر

بیان و قلم و اندیشه است. فراموش نکنیم که دولت درحالـی 
وجـود آوردِن  طـوِرفـریـبـکـارانـه از مـخـالـفـتـش بـا بـه به

های اجـتـمـاعـی  های بیشتر در استفاده از شبکه محدودیت
نویـِس قـانـون  گوید که پیش از آن، با تدوین پیش سخن می
های گـونـاگـونـی را  ها و دشواری ای، محدودیت نظام رسانه

 -نـگـاری برای فعالیت در زمینٔه خبررسانی و فعالیت روزنامـه
درنظـر  -ها و هم در فضای مجازی هم در نشریات و روزنامه

هـای اجـتـمـاعـی و  بود. بنابراین، فعالـیـت شـبـکـه گرفته 
یی جدا از  ها مسئله خبررسانی و ارتباطات از طریق این شبکه

دیگر موردها نیست تا رژیم یا دولت سـیـاسـتـی مـغـایـر بـا 

ان ی ا داد ی  رو  تأم
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زنان محروم، کارنامه معاونت ریاست جمهوری عاری از هرگونه نکـتـه 
هـای دولـت اسـت کـه زیـر  مثبت قابل توجه است. مهم سـیـاسـت

هـا  آید، و این سیاسـت شمار می های کلی نظام به ای از برنامه مجموعه
ها، و منافع زنان مـیـهـن مـا  در عرصه حقوق زنان، با جایگاه، خواست

تقابل قرار دارد.  های محروم و زحمتکش در ها و الیه ویژه زنان طبقه به
 -حقوق زنان سرپرست خانوار، زنان کارمند و کارگر، معلم و پـرسـتـار

هـایـی مـانـنـد آزادسـازی  با اجرای بـرنـامـه -نظیر دیگر زحمتکشان
خصوصی سازی، و اصالح قـوانـیـن  -ها هدفمندی یارانه -اقتصادی

عالوه آنکه، زنـان از  شود، به کار و تامین اجتماعی، نابود و پایمال می
برند و آسـیـب  شده از سوی رژیم نیز رنج می تبعیض جنسیتِی نهادینه

فقیه و نه رویکرِد دولـت  ستیز رژیم والیت های زن بینند. نه سیاست می
سود و در جهت منافع زنـان کشـور  یک، به روحانی در امور زنان، هیچ

 زنان شاغل و سرپرست خانوار نبوده و نیست!
ً
 خصوصا

 
هـای مـذهـبـی، و سـودهـای  بنیادهای انگلی، مؤسسـه

 میلیاردی
در گرماگرم تبلیغات حکومتی پیرامون مبارزه با فساد مالی، آمارهای 

های مذهبی بسیار گویا و  انتشاریافته از فعالیت مالی بنیادها و مؤسسه
کند که فساد مالی ریشه در مـاهـیـت  افشاگرانه بود. این امر ثابت می

های اخیر، گـزارش و خـبـرهـای  فقیه دارد. در طول سال رژیم والیت
هـای  های اقتصادی بنیادهای انگلی و مـؤسـسـه متعددی از فعالیت

مذهبی در پوشِش امور حج و زیارت، صدقات، موقـوفـات، و از ایـن 
های همگانی انتشار  قبیل، و سودهای هنگفت حاصل از آن در رسانه

ماه، در گـزارشـی کـوتـاه از  آبان ١٠اند. روزنامه دنیای اقتصاد،  یافته
عالـی  عضویت شورای تازگی به که به ،”کمیته امداد خمینی“های  اقدام

هـای  بود: "معـاون مشـارکـت  اشتغال نیز درآمده است، ازجمله نوشته
"مردمی" کمیته امداد خمینی... از افزایش صدقات در کشور خبـر داد 

میلیارد تومان صدقه در کشـور  ٢١اکنون ماهیانه بیش از  و گفت، هم
ها به  آوری شده در جشن عاطفه شود... میزان مبلغ جمع آوری می جمع
است... کـالن شـهـرهـایـی مـثـل تـهـران،  میلیارد تومان رسیده  ٣۶

 اصفهان، شیراز و تبریز... بیشترین صدقات را دارند."
 ،”کمیته امداد خـمـیـنـی“های هنگفت درحالی در چنگ  این مبلغ

گیرد کـه  ترین بنیادهای فعال در کشور، قرار می درحکم یکی از انگلی
این کمیته  ها تومان از درآمِد ملی و بودجه کل کشور به  سالیانه میلیون

هـای  شود. عالوه بر این، چـنـدی پـیـش رسـانـه اختصاص داده می
وسـیـلـٔه روحـانـیـون  ای سازمان حج کـه بـه همگانی از ثروت افسانه

اعـتـراِف  هایی منتشر کردنـد. بـنـا بـه شود، گزارش حکومتی اداره می
اسالمی، این سازمان بیشترین  جمهوری ”سازمان حج و زیارت“رئیس 

های کشور دارد. این مقام مسئول تاکید کـرد:  گردش مالی را در بانک
هزار میلیارد ریال دارایی زایران ایرانی در سـیـسـتـم  ٩٠"امروز بیش از 

بانکی کشور است، اما اذعان داریم که از این گردش مالـی و دارایـی 
ایم... گردش مالی سازمان حـج و  زایران، کمکی برای رفاه آنها نکرده

میلیون دالر است و هیـچ  ٣٠٠میلیارد و  ١های کشور،  زیارت در بانک
ارگانی، نهادی و دستگاهی این میزان گردش مالی را در سـیـسـتـم 

 بانکی ندارد."
پرسش اینجاست، سود حاصله از این مبلغ هنگفت اگر صرف "رفـاه 

وسیلٔه چه کسانی مورد استفاده قرار گـرفـتـه  زایران" نشده، در کجا و به
فـقـیـه،  است؟ پاسخ روشن است. در چـارچـوب رژیـم فـاسـد والیـت 

های اجرایی و قضـایـی و  روحانیون حکومتی در رأس ادارات، دستگاه
ها و دوایـر  عالوه روحانیون حکومتی گردانندٔه مؤسسه غیره هستند. به

اندوزی و حمایت از رژیم سـوء  سود خود و ثروت مذهبی از این مبالغ به
رتبٔه  همراه مدیراِن ارشد و عالی کنند. روحانیون حکومتی به استفاده می

ُمکال و معمِم رژیم، در غارِت ثروت ملی و حیف و میل درآمدها حضور 
و مشارکت پررنگی دارند. با سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم، این 

هایی چون مؤسسه پژوهشی خمـیـنـی  گروه در قالب بنیادها و مؤسسه
های زیِر نفوذ عنصرهایی چون  ریاست مصباح یزدی، مؤسسه در قم به

مکارم شیرازی، طبسی، جنتی، محمد یزدی و سبـحـانـی تـبـریـزی، 

اندوزی و چپاول درآمدهای ملی مشغولند. ماجراهایی چون واردات شـکـر و  ثروت به ادامه  رويدادهاي ايران ...
فـقـط قسـمـت  -رسد که سرنخ آن به مکارم شیرازی و محمد یزدی می -الستیک

خـواری  کوچکی از نقش این روحانیون وابسته به حکومت در رشد فساد مالی و رانت
ای مانند  اجتماعی ضدمردمی  –های اقتصادی  که بر اثر اجرای برنامه است. در حالی

ها ایرانی با شکاف درآمدی و فقر دست  ها، میلیون آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه
سـود و  فقیه و رژیم استـبـدادی هـر دم بـه ها در سایٔه ولی گریبانند، این مؤسسه به

هدِف نهادینه کردن غارِت ثـروت عـمـومـی،  افزایند. در این زمینه به شان می ثروت
وسطایی همچنان بـا جـدیـت از سـوی  هایی قرون توسل به اختراع و اجرای برنامه

شود. چندی پیش یکی از اعضای کارگروه َسبـِک زنـدگـِی  گیری می گرایان پی واپس
عالی انقالب فرهنگی، طرح جدیـدی در خصـوص نـوع زنـدگـِی  اسالمی شورای

فقیه) ارائه کرد که معنای آن دخـالـت و نـفـوذ  اصطالح اسالمی (اسالِم والیت به
 های مذهبی در امور فرهنگی و اجتماعی است. بیشتر مؤسسه

های فرهنگی و اخالقی و  تنها سبب رشد ناهنجاری هایی نه حضور چنین مؤسسه
  منبع درآمدی پرسـود تـبـدیـل سقوط اجتماعی و فرهنگی کشور شده است، بلکه به

ها سرازیـر  گردانندگان این دوایر و مؤسسه اند و سالیانه میلیاردها تومان به جیب شده
 کنند. می

 ادامه  برخوردهاي جناح ها...

ها، با اصل تغییِر قانـون  کار، و جز این اسالمی کارگر، شوراهای هایی چون خانه تشکل
پـول و  الـمـلـلـی بین های صندوق کار در بطِن برنامٔه آزادسازِی اقتصادی طبق نسخه

وجود آوردِن  دانند، به ها وظیفه خود می جهانی مخالفتی ندارند. آنچه این تشکل بانک
اجـتـمـاعـی  های اقتصـادی های کارگری برای اجرای برنامه فضای مناسب در محیط

رژیم و دولت روحانی است. مانورها در مخالفت با یا انتقاد از این طرح ["تأمین امنیت 
هـایشـان و  شغلی کارگران"]، برای فریب کارگران و نیز پیشگیری از رسوایِی تشـکـل

ها از سوی کارگران و زحمتکشان است. حتی شماری از اعضـای  طرد شدِن کامل آن
جهت نـیـسـت  همین تشکل های زرد نیز نسبت به این سیاست ها نگران هستند. بی

“ کلی نظام“کار تهران ضمن حمایت قاطع از سیاست های  اسالمی که دبیِر شوراهای
های وابسته به رژیم  اجتماعی، نسبت به طرد و انزواِی تشکل های اقتصادی در زمینه

کار کوتاه بیاییم، کارگران مـا را  گوید: "اگر در مقابل تغییِر قانون دهد و می هشدار می
 بخشند."  نمی

کـار،  اسـالمـی کارایران(ایلنا)، و شوراهای کارگر، خبرگزاری جالب اینجاست که خانه
نـمـایـی  های کلی رژیم برای فریب کارگران، بـه بـزرگ جهت با سیاست همسو و هم

پایداری در مسـائـل کـارگـری  نژاد و جبهه رویکردهای باندهای منفور هوادار احمدی
ماه، در گـزارشـی تـأکـیـد کـرد: "هـواداران  آبان ١٠اند. خبرگزاری ایلنا،  زده دست 
نژاد (هـمـا)  نژاد با پرچم کارگری بازگشتند... روزنامه هواداران محمود احمدی احمدی

در دو شمارٔه نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگـری اخـتـصـاص داده کـه 
ها اخبار منتشرشده گروه کارگری ایلنا بـرای حـمـلـه بـه  مایه اصلی این گزارش دست

نمایی باهدف مشـخـِص  های اقتصادی دولت روحانی بوده است." این بزرگ سیاست
کارگر و نه دارودسـتـٔه  گیرد.  نه خانه های حکومتی صورت می حفاظت از منافع جناح

کدام، مدافع حقوق و منافع طبقه کارگر و دیـگـر  نژاد، هیچ مطرود و آبروباختٔه احمدی
 اند و نیستند.  زحمتکشان میهن ما نبوده

هـای دولـت  های دولت روحانی در این زمیـنـه و اقـدام کار و برنامه اصالِح قانون
نـژاد نـیـز  نژاد در این عرصه در گذشته، جدای از هم نیستند. دولت احـمـدی احمدی

وسـیـلـٔه  بـه -با اندکی تـفـاوت -کار را در همین چارچوب کنونی طرح اصالِح قانون
نژاد) آماده و منتشر کرد. در آن طـرح  محمد جهرمی (وزیرکار دور اول دولت احمدی

 گنجانده شده بود. ۴١و الحاقات به مادٔه  ٢٧و  ٢١، مادٔه ٧نیز تغییر و اصالِح مادٔه 
ای را که بـرای نـیـروهـای  شده کارگر سیاست معین و حساب هرروی، اینک خانه به

انقالبی و مترقی و کارگران پیشرو ناشناخته نـیـسـت، در چـارچـوب راهـبـرد رژیـم 
 برد.  پیش می فقیه به والیت

ها را افشا و خنـثـی  ها باید هوشیارانه و با دقت رودررو شد و آن در برابر این سیاست
کارگری میهن ما درحـکـم سـتـون فـقـرات  مردمی و جنبش کرد. آنچه برای جنبش

خواهانه از اهمیت برخوردار است، تـالش بـرای اعـتـالی جـنـبـش  مبارزات آزادی
اعتراضی کارگران و بازسازی جنبش کارگری و سندیکایی و تـقـویـت نـقـش آن در 

مردمی برای نیل به عدالت اجتماعی، آزادی، صلح، و تأمین حق حاکمیـت و  جنبش
با حفظ درایت و  -ها ها و امکان ها و فرصت استقالل ملی است. استفاده از همه روزنه

 اند!  پوشی در این مرحلٔه حساس چشم های غیرقابل اولویت -استقالل عمل طبقاتی
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معّین، یا به خاطر داشتن عقاید متفاوت از جمـلـه عـقـایـد سـیـاسـی، 
مخالف روح اعالمیٔه جهانی حقوق بشر است. جلوگیری از تبعیـض در 

ها صورت بگیرد تا رعـایـت  ها و دولت درجٔه اّول باید در سطح حکومت
 حقوق دیگران در جامعه نهادینه شود.

 
 حقوق بشر در ایران کنونی

ها سال اسـت کـه  کارنامٔه حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران ده
رغم تالش فعاالن حقوق بشـر و  زیر نظر مدافعان حقوق بشر است. به

دیگر فعاالن حقوق اجتماعی ثبت شده در اعالمیٔه جهانی حقوق بشر، 
مثل حقوق کودکان، زنان، کارگران، محیط زیست، و جز اینها، نـقـض 
بسیاری از حقوق بنیادی همچنان در ایران به صورت نهـادیـنـه ادامـه 
دارد. خانم شیرین عبادی، وکیل ایرانی و از فعاالن برجستٔه حقوق بشر 

 در مصاحبه
ً
هـای  ای با یکی از نشـریـه و برندٔه جایزٔه صلح نوبل، اخیرا

جمهوری  خارجی گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان ریاست
 بهتر نشده اسـت” حسن روحانی در تابستان سال گذشته 

ً
او در  .“ اصال

هایی که در  این مصاحبه گفت که حسن روحانی نتوانسته است به قول
مورد رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران داده بود، عمل کـنـد. 

گـویـد:  اگرچه حقوق بشر یک موضوع جهانی است، خانم عبادی مـی
کند که مسئلٔه حقوق بشر در ایـران یـک  دولت ایران همیشه ادعا می” 

المللی، و کشورهای دیگر نباید  مسئلٔه داخلی است نه یک موضوع بین
خانم عبادی آنگاه ضمن اشاره بـه ایـنـکـه  “ در این مورد حرفی بزنند.

ایران نه سال است که به نمایندٔه ویژٔه سازمان ملل متحد اجازٔه ورود به 
هـای  کشور و بررسی وضعیت حقوق بشر را نداده است، به درخـواسـت

احمد شهید، نمایندٔه ویژٔه سازمان ملل متحد برای دریافت ویزای ورود 
 باز هم این درخواسـت از طـرف  به ایران اشاره می

ً
کند که همین اخیرا

 ایران رد شد.
هـر کـس حـق ” اعالمیٔه جهانی حقوق بشر آمده است:  ٣در مادٔه 

تـریـن مـوارد  زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، ولی یکی از خشـن
هاست. اگـرچـه آمـار دقـیـق  نقض حقوق بشر در ایران، مسئلٔه اعدام

های گـونـاگـون  ها در ایران روشن نیست، ولی بر اساس گزارش اعدام
نـفـر در ایـران بـه  ۶۴٧کـم  منتشر شده، در یک سال گذشته دست

مورد آنها را  ٢٢٩اند که دولت ایران فقط  های گوناگون اعدام شده جرم
نفر بودند که در هنگـام  ٨شدگان  اعالم کرده است. در میان این اعدام

 اند. سال داشته ١٨ارتکاب جرم کمتر از 
هر کس حق آزادی عقیده و ” گوید  که می “ اعالمیه”   ١٩رغم مادٔه  به

شـش مـاه “ گزارشگران بدون مرز”، در گزارشی که سازمان “بیان دارد
کـم در  پیش منتشر کرد، آمده است که در زمان انتشار گزارش دسـت

های اجتماعـی،  نویس، و فعاالن شبکه نگار، بالگ روزنامه ۶۵مجموع 
های گوناگون در ارتباط با آنچه گفته یا نوشته بودند، در زنـدان  به جرم

زن بودند که سه نفر از آنها تبعٔه کشور دیـگـری  ١٠بودند. در این میان 
نگاران و  بودند. بر اساس این گزارش، ایران از نظر زندانی کردن روزنامه

فعاالن فضای مجازی زن در دنیا مقام اّول را دارد. در گزارش دیگـری 
چند ماه پیش منتشر کرد، آمـده  “ نگاران فدراسیون جهانی روزنامه” که 

که از  “ نگاران ایران انجمن صنفی روزنامه” است که بر اساس آمارهای 
های وابسته به فدراسیون است، در زمان انتشار گزارش فـقـط  سازمان

های ایران حبس بودند. از این لـحـاظ، ایـران  نگار در زندان روزنامه ٢٧
نـگـاران در جـهـان مـحـسـوب  های روزنامـه ترین زندان یکی از بزرگ

تـوانـد بـدون  هرکـس مـی” آمده است:  “ اعالمیه”   ٢شود. در مادٔه  می
 از حیث... جنس... عقیدٔه سیاسـی یـا هـر  هیچ

ً
گونه تمایز، مخصوصا

هایی که در این اعالمیه ذکر  عقیدٔه دیگر... از تمام حقوق و کلیٔه آزادی
هـای  با وجود این، زنان ایـران در عـرصـه “ مند گردد. شده است، بهره

متعدد مورد تبعیض قرار دارند، از جمله در مورد ازدواج، طـالق، ارث، 
مسافرت و قیمومیت فرزندان. در ایران امروز، مطـابـق قـانـون، زنـان 

نظر از سن و سال هنوز باید برای ازدواج کردن از پدر و مـادر یـا  صرف
؛ اگـر بـا تـبـعـٔه (“ اعالمیه”   ١۶سرپرست اجازه بگیرند (نیز نقض مادٔه 

توانند همسر یا فرزند خود را تبعٔه ایران کنـنـد  خارجی ازدواج کنند، نمی
توانند گذرنامه بگیرند و از  )؛ بدون اجازٔه شوهر نمی١۵(نیز نقض مادٔه 

ها شهادت آنها بـه  )؛ حق طالق ندارند؛ در دادگاه١٣کشور خارج شوند (نیز نقض مادٔه 
؛ میزان ارثی کـه (“ اعالمیه” شود (نقض کل مضمون  اندازٔه نصف مردان محسوب می

 ٢١رسد؛ و برخـالف مـادٔه  رسد کسری از میزان ارثی است که به مردان می به آنها می
، زنـان در “ هرکس حق دارد... به مشاغل عمومی کشور خود نایل آیـد” که  “ اعالمیه” 

 “ رجـال” جمهوری بشوند چون ای مقام فقط خاص  توانند نامزد مقام ریاست ایران نمی
 است. “(مردان) سیاسی

نـیـز کـه در  “ آزادی فکر و مذهب... و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینـی” حق 
هـا،  شـود. بـهـایـی ثبت شده است، در ایران همچنان نـقـض مـی “ اعالمیه”   ١٨مادٔه 

اند که همچنان در ایران مـورد  هایی ها و حتی مسلمان های ُسنی از جمله گروه درویش
 های شدید قرار دارند. اذیت و آزار و تبعیض و محدودیت

کند کـه  تأکید می ٢تأکید دارد و مادٔه  “ حق آموزش و پرورش”بر  “اعالمیه” ٢۶مادٔه 
 “ گونه تمایز از حیث زبان... و محل تولد... از تمام حـقـوق تواند بدون هیچ هرکس می” 

ـی آذری، کـرد، عـرب،  مند گردد. اّما در ایران کنونی، اقلیت این اعالمیه بهره
ّ
های مل

 ترکمن و بلوچ هنوز از آموزش به زبان مادری محرومند.
هر کس حق دارد که برای دفاع از ” که  “ اعالمیٔه جهانی حقوق بشر”   ٢٣رغم مادٔه  به

یـی نـیـز شـرکـت  های اتحادیه منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در فعالیت
یی) زیر فشار و اذیت و آزار قرار دارند و  ، در ایران هنوز فعاالن سندیکایی (اتحادیه“ کند

هـا  ویژه فعاالن کارگری. در حـال حـاضـر ده از آزادی فعالیت سندیکایی محرومند، به
اند که حّتٰی وضعیت سالمتی برخی از آنها نیز بسیار وخیم اسـت.  فعال کارگری زندانی

حـمـایـت در بـرابـر ” برای هـمـه،  “ حق کار” های  در زمینه “ اعالمیه”   ٢٣نقض مادٔه 
حـق ” ، و “ مزد منصفانه... که زندگی را موافق شئون انسانی تأمـیـن کـنـد” ، “ بیکاری

همچنان در جـمـهـوری اسـالمـی ادامـه دارد. “  یی  تشکیل اتحادیه و فعالیت اتحادیه
دستمزدها تناسبی با نرخ توّرم ندارند و درصد بزرگی از زحمتکشان در نزدیکی خط فقـر 

های شغـلـی مـحـدود و سـطـح  کنند؛ در میان زنان، فرصت یا زیر خط فقر زندگی می
های  ویژه زنان اقلیت اشتغال پایین است و رو به کاهش دارد؛ بیکاری در میان زنان و به

ی بسیار باالست؛ و حق تشکیل سندیکاهای صنفی و کارگری و فعالیت سندیکـایـی 
ّ
مل
 شدت محدود است. به

هـای بـنـیـادی  نشدنی و آزادی حقوق برابر و سلب “ اعالمیٔه جهانی حقوق بشر” در 
کسـی را ” رسمیت شناخته شده است، از جملـه ایـنـکـه  دیگری نیز برای هر انسان به

هر کس حق رجـوع مـؤثـر بـه ” ، “ همه در برابر قانون برابرند” ، “ توان شکنجه کرد نمی
ی صالح را دارد

ّ
توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعـیـد  کس را نمی هیچ” ، “ محاکم مل

طرف، منصفانـه رسـیـدگـی  هر کس حق دارد شکایتش در دادگاه مستقل و بی” ، “ کرد
مـداخـلـٔه ” ، “ گناه اسـت هر کس تا زمانی که اتهامش محرز نگردیده است، بی” ، “ شود

حق سفـر آزادانـه ” ، “ خودسرانه در زندگی خصوصی و امور خانوادگی افراد ممنوع است
هر کس حق تابـعـیـت ” ، “ در داخل کشور و به کشورهای دیگر، و انتخاب محل اقامت

حق ازدواج با رضایت کامل و آزادانٔه زن ” ، “ توان او را از این حق محروم کرد دارد و نمی
حـق آزادی عـقـیـده و ” ، “ حق آزادی اظهار عقیده و ایمان” ، “ حق مالکیت” ، “ و مرد
حق شرکت در ادارٔه امـور ” ، “ آمیز های مسالمت حق تشکیل مجامع و جمعیت” ، “ بیان

اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادٔه مردم است... و انتخـابـات بـایـد ” ، “ عمومی کشور
المللی برای کسب  حق برخورداری از همکاری بین” ، “ عمومی و با رعایت مساوات باشد

حـق ” ، “ حق مزد برابر در برابـر کـار بـرابـر” ، “ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
حـق بـرخـورداری هـمـگـانـی از ” ، “ استراحت و فراغت و تفریح و مرخصی با حقـوق

حـق ” ، “ های پزشکی و خدمات اجتماعی و امرار معاش در مـواقـع بـیـکـاری مراقبت
حق شـرکـت آزادانـه ” ، و “های مخصوص برای مادران و کودکان مندی از مراقبت بهره

بسیاری از این حقوق بنیادی، گاهی کمـتـر و گـاهـی  .“ در زندگی و فرهنگ اجتماعی
بیشتر در جمهوری اسالمی و رژیم والیی ایران به طور نهادینه شده نادیـده گـرفـتـه و 

 شوند. نقض می
یک از مـقـررات  هیچ” کند که  اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید می) ” ٣٠مادٔه آخر (

اعالمیٔه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جـمـعـتـی یـا 
هـای مـنـدرج در ایـن  فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقـوق و آزادی
ولی اساس رژیم والیت  .“ اعالمیه را از بین ببرد یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کند

شمـار آن، از  های بی فقیه در ایران طوری است که دستگاه والیت و نهادها و سازمان
شخص ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان و مجلس خبرگان و انواع و اقسام نهادهـای 

اند که با تـفـسـیـرهـای  فراقانونی و غیرعرفی آن، این حق انحصاری را برای خود قائل
قرون وسطایی خود، بسیاری از حقوق فردی و جمعی مردم ایران را ضایـع و پـایـمـال 
کنند. با وجود این، مردم ایران و فعاالن حقوق بشر در ایران هرگز از تالش برای تبلیـغ 

اند. حـزب تـودٔه  و ترویج حقوق بنیادی بشر، و احقاق حقوق بنیادی خود از پا ننشسته
ایران به سهم خود در این تالش جمعی و مبارزٔه برحق شرکت داشته است و به تـالش 

المللی با پیکار مـردم  خود در این زمینه در داخل ایران، و نیز برای جلب همبستگی بین
 دهد. ایران برای کسب حقوق بنیادی خود، مجّدانه ادامه می

 ادامه  اعالميه جهاني حقوق بشر ...



 962شمارة   1393آذر ماه  24دوشنبه    7 

وظیفٔه نهادهای حکومتِی مرتبط با جنبش و بدنٔه اجتـمـاعـی آن، بـر اسـاِس ایـن 
سیاست کلی و جامع تعیین گردیده است. در این خصوص، سیاسِت رژیم در مقاله بـا 

کارگر مثال مناسبی برای واکاوی و درک بـهـتـر راهـبـرد  کارگری و نقش خانه جنبش
کـارگـر، در  فقیه در حذِف نقش مردم از صحنٔه سیاسی کشور است. خانه رژیم والیت

هایش را در راستای معینی تنظیم کرده اسـت.  های اخیر، سمِت تبلیغات و اقدام ماه
سندیکایی در دهٔه شصت خورشـیـدی  این تشکل که از بطِن سرکوب جنبش کارگری

های پس از آن دهه، هرگـز  رویید و قوام گرفت، در طول تمام سال شکل کنونی فرا به
سندیکایی باشد. در  نتوانسته است مدافع حقوق و منافع زحمتکشان در عرصٔه صنفی

کـنـد.  توان دید که ماهیت واقعِی آن را برمال می کارنامٔه این تشکل، موردهایی را می
کارگر از کارگزاران اصلی رژیم در عرصٔه  فراموش نکنیم که رهبران دیروز و امروِز خانه

اند و هسـتـنـد.  سازِی حقوق زحمتکشان بوده های کارگری و کارگزاران پایمال مسئله
اشاره کرد. عمـلـکـرِد  -که زمانی هم وزیر کار بود -کمالی فقط کافی است به حسین

کارگر در مقاِم وزیرکار، با "قانونیت" یافتن و رواج قـراردادهـای  این چهرٔه اصلی خانه
موقت آمیخته است. او بود که جامه قانون بر یوِغ بردگی کارگران یعنی قـراردادهـای 

ای بیش از سـه دهـه،  یی در درازنای زمانی موقت دوخت! با چنین کارنامه و پیشینه
های حساس صحنٔه سیاسی کشور نقِش بسیـار مـخـربـی  کارگر در تحول اینک خانه

 کند. برضد جنبش کارگری و سندیکایی ایفا می
 با صادر کردِن بیانیه خانه

ً
کار و تغییِر  یی، در کنار دیگر مسائل، به قانون کارگر اخیرا

ماه، آن را منـتـشـر کـرد،  آبان ۴آن پرداخته است. در این بیانیه، که خبرگزاری ایلنا، 
آمده است: "با لطف و عنایت الهی و در سایٔه والیِت رهبر معظـم انـقـالب جـامـعـٔه 

اند تا با ارزیـابـی  کارگر] گردهم آمده کارگری ایران [یعنی نشسِت ساالنٔه دبیران خانه
ساله گذشته و طرح مشکالت و معضالت کارگران و بازنشستگان کشور  عملکرد یک

اندیشی راهکارهایی برای حل  ها بیندیشند و در این هم تالش کنند [و] برای حل آن
های مرتبط نسبـت  مشکالت بیابند تا با تعامل با سایر اقشار جامعه، نهادها و دستگاه

های مثبتی برداشته شـود." سـپـس در ادامـه  به بهبود شرایط و رفاه اجتماعی گام
رسد حضور و مشارکت سیاسی جامعٔه کارگری [بـخـوان:  نظر می شود: "به افزوده می

 بـایـد مـنـتـج بـه  ترین دغدغه طبقٔه کارگر و زحمتکشان] یکی از مهم
ً
ها که قاعدتـا

توجهی از نمایندگان کارگری برای حضـور در مـجـلـس شـورای  انتخاب تعداد قابل
بـاشـیـم،  تدریج در آستانٔه مقدمات انتخابات مجلـس مـی اسالمی باشد. ازآنجاکه به

 باید متوجه دست تالش جدی جامعٔه کارگری و نمایندگان آن
ً
چـیـن کـردن  ها قاعدتا

کنندٔه منافع این قشر مظلوم جامعه باشند." البته باید یـادآور  نمایندگی باشد که تأمین
کارگـر و  شد که این نخستین بار نیست که در آستانه این یا آن انتخابات ناگهان خانه

افـتـنـد.  های رژیم مرتبط با مسائل کارگری، به یاد این "قشر مظلوم" مـی دیگر ارگان
 در آستانٔه انتخابات مهندسی

ً
] نیز این تشـکـل ٩٢جمهوری [سال  شدٔه ریاست دقیقا

دفاع و حمایت از رفسنجانی برخاست و سپس با اشارٔه او مدافع  ابتدا مانند همیشه به
در مـیـان “در این زمیـنـه آمـده اسـت:  “  خانه کارگر“روحانی شد. در بیانیه  حسن

هـای  لحاظ سوابق انقالبی و اهتمام بـه ارزش نامزدهای موجود... حسن روحانی به
منـدی  کارگر چنین فهرست شده است: عالقه در بیانیٔه خانه “ها ارزش“ذکرشده [این 

به جامعٔه کارگری، آشنایی به مشکالت این بخِش جامعه، توانایی در رفـِع نـگـرانـِی 
کارگران عزیز، پاسداری از امنیِت شغلی کارگران، حفاظت از حـقـوق شـاغـلـیـن و 

هـای  بازنشستگان عزیز، تأمیِن اشتغال برای بیکاران و جوانان و ایـمـان بـه ارزش
نـقـل  باشند.." [به کارگر کاندیدای مطلوب جامعه کارگری می انقالبی. ...] ازنظر خانه

 ].٩٢، خردادماه “کارگر در حمایت از حسن روحانی بیانیٔه خانه“از: 
گاه با مقایسه دو بیانـیـه و  نکتٔه دیگر اینکه، به جا خواهد بود که کارگران پیشرو و آ

کارگر از حسن روحانی، این پرسش را مطرح کنـنـد  نیز محتواِی سیاست حمایِت خانه
هـای  وسیلٔه دولت روحانی و دیگر بـرنـامـه ها به که آیا اجرای فاِز دوم هدفمندِی یارانه

هـای  توانند "اهـتـمـام بـه ارزش می -سازی ویژه خصوصی به -اقتصادِی این دولت
مندی به جامعه کارگری" نامیده شوند؟! از دل پـاسـخ  موردقبول کارگران" و یا "عالقه

کـارگـر و مضـمـون  توان به ماهیِت خانه ای که به این پرسش داده شود می احتمالی
هـرروی،  روشنی پـی بـرد! بـه های آن برضد جنبش کارگری و سندیکایی به سیاست
های مهمی ازجمله اصالح و  کارگر در بیانیٔه اخیر نشست دبیران خود به موضوع خانه

کند. در بیانیـه، بـا  یی گذرا می کار و چگونگِی تعیین دستمزدها نیز اشاره تغییِر قانون
ها) مخالفتی  کار در چارچوِب آزادسازِی اقتصادی (هدفمندِی یارانه اصل تغییِر قانون

 هیچ
ً
کـار در  های زرد و ارتجاعی با اصل تغییِر قانون یک از تشکل نشده است. اصوال

مـحـجـوب، دبـیـرکـل  چارچوِب برنامٔه آزادسازِی اقتصادی مخالف نیستند. علیرضـا
در مـجـلـس  ٩٢کارگر، در جریان رأی اعتماد به وزیران دولت روحانی در سال  خانه

ساله) اسـت... بـر ایـن  ازجمله گفته بود: "در باب قانون کار باز در قانون برنامه (پنج
اساس دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه اقدامات الزم برای اصالح قانـون 

 ).١٣٩٢مردادماه  ٢٣کار و تأمین اجتماعی را انجام دهد" (خبرآنالین، چهارشنبه 
 ٢٩کار استان البرز نیز در مصاحبـه بـا ایـلـنـا،  اسالمی همچنین رئیس شوراهای

، با صراحت تأکید کرده بود: "با اصالِح قانون کار مخالف نیستیم، با ُدور ٩٣مهرماه 
زدن مخالفـیـم." چـنـان کـه پـیـداسـت، 

منافع  برخوردهای جناح ها،
طبقه کارگر و  برنامٔه مهاِر 

 »مردمی جنبش«

های اخیر شتاب و ُبعـدهـای  های سیاسی میهن ما در طول ماه تحول
و حـرکـت  ”١عالوهٔ  به۵“ای یافته است. تمدیِد مذاکرات با کشورهای  تازه

های سیاسی در صدر خبرهای هفته های  در مسیِر دست یافتن به توافق
اخیر قرار داشت. حرکِت  به سمت برقرار کردِن مناسباتی نو با آمریـکـا و 

فقـیـه، بـا  اصطالح "نرمش قهرمانانه"ِی ولی اروپا در چارچوِب به اتحادیهٔ 
مردمی همراه اسـت کـه  هایی در داخل کشور و در قباِل جنبش سیاست

سادگی گذشت. سراِن رژیم از دامنٔه تأثـیـرهـاِی  ها به توان از کنار آن نمی
گـاه تحول در روابطش با امپریالیسم بـه تـریـن و  انـد، و مـهـم خـوبـی آ

شان را مـهـار، کـنـتـرل، و در پـایـان، سـرکـوِب  ترین وظیفه درنگ بی
هـای  مردمی و جلوگیری از رشد و گسترش نقِش مردم و گـردان جنبش
انـد.  های سیاسی تعـریـف و تـعـیـیـن کـرده اجتماعی در معادله جنبش
ها، باید هـرگـونـه  روی، بنا بر سیاستی کلی و موردتوافق همٔه جناح ازاین

چالش بطلـبـد،  های حاکمیت را به ای که برنامه اعتراض و حرکت مردمی
در "نطفه خفه شده" و فضای مناسب و موردقبول رژیم در جامعه حـفـظ 

ای از  های اخیر شاهد طیف گسـتـرده دلیل نیست که در هفته گردد. بی
افـکـنـی در جـامـعـه، از  منظوِر هـراس های معین به ها و اقدام سیاست

اسیدپاشی به روِی زنان و دختران، تصویِب الیحـٔه حـمـایـت از "آمـران 
معروف"، تشدید فشار بر فعاالن اجتماعی و فعاالن کارگری بوده و  امربه

 هستیم.
ویژه   دیگرسخن، نهادهای پرشمار و مختلف وابسته به حاکمیت، به به

 با جنبش
ً
های کارگری، زنان، و جوانان و  آن دسته از نهادها که مستقیما

 -شده و مـعـیـن را هایی حساب کنند، برنامه دانشجویان ارتباط پیدا می
ها،  برای خنثی کردن و مهاِر این جنبش  -“ کلی نظام“مطابق با سیاست 

کنند. برخالِف تبلیغات فـریـبـکـارانـه رژیـم،  با دقت و ظرافت، پیاده می
شـان، از چـارچـوِب  یـک های جنـاحـی، هـیـچ ها و رویارویی مکش کش
کـار  هایش را بـه شده از سوی رژیم، خارج نیست. رژیم همٔه امکان تعیین

مردمـی بـاال نـرود، و  برد تا ظرفیت و توان جنبش کار می برده است و به
قول مشاور روحانی، "مردم  آن گسترده نشود، و به محدودٔه مانور و حرکِت 

از تقابل [بخوان: تقابل با رژیم] به صندوِق رأی امیدوار بمانند". کوشش 
هـای  ها و شـعـارهـای گـردان جهت ساختِن سیاست سو و هم برای هم
هـای  با "اعتدال" و "برنـامـه -ای از زور و فریب هم با آمیزه آن -اجتماعی

دولت تدبیروامید"، در کانون مانورهای حاکمیت قرار داشته است و دارد. 
های خوِد رژیم مایه  که از امکان -سراِن حکومت به شانس دولت کنونی

برای برقرار کردِن مناسـبـات بـا غـرب و کـنـتـرل و حـذِف  -گیرد می
گاهی دارند.  مردمی به جنبش  حد کافی ِاشراف و آ

ای پس از اعالم تمدید مذاکرات بهترین دلیـل در  گیرِی خامنه موضع
اش، ضـمـن  شده گیرِی حساب ای با موضع اثبات این نکته است. خامنه

ای را  آنکه (برای فریِب افکارعمومی)  سیاسِت رژیم در مذاکرات هستـه
  -غرب  کند، عالمت معینی را نیز به از موضع قدرت معرفی می

ً
خصوصـا

های پنهان و  قد از توافق معناِی حمایِت تمام ارسال کرد که به -به آمریکا
پیدای رژیم با آمریکا در جریان مذاکرات است. ارساِل این عالمت که بـا 

فقیه در تمامی  رو گردید، نشانگر نقِش ولی واکنش مثبت امپریالیسم روبه
عـالوه، رأِی  های مربوط به احیای مناسبات با غرب اسـت. بـه سیاست

اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادِی علوم بالفاصله پس از اعـالم تـمـدیـِد 
که بر اساس نیاِز نظام به آرامـش در خـالل رونـد احـیـای  -مذاکرات

دلیل قاطع دیگری بر تأیید این واقعیت   -مناسبات با غرب صورت گرفت
 است.

های جناحی در مرحلٔه کنونی، بـیـش از آنـکـه در  مکش نزاع و کش
جهت تقابل، حذف، و طرد باشد، برخاسته از رقابـت و رویـارویـی بـرای 

خواهی بیشتر و تحکیم و تقویت موقعیت سـیـاسـی و اقـتـصـادی  سهم
های قدرت است. بنابراین و بر پایه آنچه مورداشاره قـرار  ها و کانون جناح

های آن، بـاوجـود  مردمی و گردان گرفت، حاکمیت در رویارویی با جنبش
   5ادامه  در صفحه کـنـد و  ها، از سیاستی کلی و جامع پیروی مـی اختالف در شیوه و روش
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خواهند به َجرگـٔه انـحـصـارهـای مـالـی و  شوند این است که: آیا می می
ونـاخـواه  المللی بپیوندند یا نه. اگر بخواهند چنین کنند، خـواه تجارِی بین
شده در باال هستند، و ایـن نـیـز،  پذیرش قوانین نهادهای اشاره ناگزیر به

کشـورهـای ” تردید، به عاملی برای محدود کردن استقالِل اقتصـادِی  بی
و اگر نخواهند چنین کنند، با انـبـوهـی از تبدیل خواهد شد.  ”سوم جهان

ملی در رقابت با  های اقتصادی، ازجمله در زمینٔه انباشِت سرمایهٔ  دشواری
دولتی و تجاری رودررو خواهند بود که این خـود  اقتصاِد رانتی، فاسد، شبه

نیز عاملی بازدارنده در راِه رشِد بورژوازِی ملی است. بنابراین، دراین زمینه، 
گـیـرد،  هایی مانند جامعٔه ما قرار مـی روِی جامعه ای که پیِش  مسئلٔه اصلی

دولـتـی و  اقداِم انقالبی در برابِر این اقتصاد [اقتصاِد رانتی، فاسد، شـبـه
ضـرورت، بـه  دارِی ملِی را، بنا به تجاری] است که جامعه، ازجمله سرمایه

 دارد. پهنٔه حرکت انقالبی وامی
دوم اینکه، تولیدگرا و مولد بودِن بورژوازی ملی نـیـز خـود درمـعـرض 

هـایـش بـا حـمـلـه و آسـیـب  هاست و در نخستین گـام همین دشواری
ای  های اقتصادی شود، بخش رو می گفته روبه های اقتصادِی پیش بخش

های سیاسی نیز متحد و هم پیمان یکدیـگـرنـد، و  که، همزمان درعرصه
هایی مانند ایـران،  حاصِل این اتحاد نیز ناگفته پیداست. در شرایط جامعه

های هزاران میلیارد تومـانـی  ها و اختالس خواری روزه دربارٔه رانت که همه
هـا را نـدارد و  شنویم و کسی هم سـِر بـازداشـتـن جـریـان آن خبر می

ها نیست، جز تحکیِم ارادٔه ملی برای مبارزه با وضع موجـود  پاسخگوِی آن
ها بر  ها و اختالس خواری رفت از سیطرٔه این رانت منظوِر یافتن راِه برون به

توان کاری کرد. در زمانی که تاروپوِد سیـاسـی،  امور اقتصادی و مالی نمی
اند  اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگِی سیستِم سلطه چنان درهم بافته شده

فٔه [سازنِد] این سیستم بـه
ّ
نـاگـزیـر بـا  که تصمیم به برون رفتن از هرمول

فه
ّ
شود، جز با تغییِر انقالبِی وضع  رو می های دیگرش روبه تعرِض همٔه مول

دهد،  موجود و قوانین حاکم بر جامعه، که تداوِم چنین وضعی را اجازه می
حل مسئله پرداخت. در شرایطی که نظام حاکم همچنـان بـر  توان به نمی

هـای  دولتی و تجـاری، و سـیـاسـت پایٔه تسلط اقتصاِد رانتی، فاسد، شبه
کـنـد،  گرایانه" کشور را اداره مـی های "امنیتی" و "نظامی مبتنی بر روش

تـغـیـیـرات و اصالحات و “ویژه پس از  به -های سازنده امکاِن ارائٔه طرح
چـهـارم آن،  و از جمله اصِل چـهـل -”١٣۶٨تتمیم قانون اساسی مصوب 
 تصوری غیر واقع بینانه است.

ضـرورت، بـه سـوی  سوم اینکه، این سخن که بورژوازِی ملی، بنـا بـه 
تـوان بـرای  رود، سخنی دقیق نیست. آیا مـی داللی، تجارت، و رانت نمی

یی آرمانی قائـل شـد یـا  بورژوازی یا هر قشر و طبقٔه دیگر اجتماعی جنبه
اجتماعـی خـود  یی بر پایٔه منافع اقتصادی اینکه باید پذیرفت که هر طبقه

دارد. آرمـان هـرقشـر و  کند و همواره این منافع را پـاس مـی حرکت می
 آورد و حرکتش تابع آن است؟ یی از منافع و نیازهایش سر برمی طبقه

رود،  توان پذیرفت که بورژوازِی ملی  به سوی تجارت خارجی نـمـی می 
اما پذیرفتِن اینکه این بورژوازی همواره تولیدگرا است و از هرگونه اقتصـاِد 

دور است، سوق دادن بحث بـه سـوی نـوعـی  رانتی، تجاری، و داللی به
عبارتی دیگر،  ای فارغ از هدف سودجویی بورژوایی است، یا به گرایی آرمان
ای منهاِی ویژگِی تفکیک ناپذیر طبقاتـی بـورژوازی، یـعـنـی  گرایی آرمان

طـوِربـالـقـوه  کسِب سوِد بیشتر، است. بخشی از بورژوازِی مـلـی نـیـز بـه
تواند به سمت توزیِع محصوِل تولیدِی ملی، یا به عبارت دیگـر، داللـی  می

کار اندازد. یا اینکه در شرایـط  اش را در این عرصه به حرکت کند، و سرمایه
خواری برود و امتیازهایی بیش از دیگـر  استقراِر دولتی ملی، به طرف رانت

هـرحـال، بـورژوازِی  وپا کند. بـه های این بورژوازی برای خود دست بخش
های ملی تعریف کرد، بلـکـه  توان بر مبناِی وابستگی به آرمان ملی را نمی

 باید برای آن جایگاهی اقتصادی قائل شد.
چهارم اینکه، بورژوازِی ملی مازاِد درآمدش از تولید را به سـمـت بـازار  
تواند سخنی دقیق باشـد.  برد نیز بر پایٔه آنچه در بند پیش گفتیم، نمی نمی

، همیشه ۵٧بر همین اساس، بازارایران، در شرایط پیش از انقالب بهمن 
شد، و اندیشمندان ملـی و دمـکـرات  بخشی از بورژوازِی ملی شمرده می

برای این بخش از بورژوازِی بازار، جایگاهی برتر از بورژوازِی مولِد وابسـتـه 
 اند. و دالل صفت داخلی قائل بوده

پنجم اینکه، بورژوازِی ملی سرمایه و درآمدش را بـه خـارج انـتـقـال  
اش را به  یی دقیق، اما کامل نیست. بورژوازِی ملی سرمایه دهد، نکته نمی

خارج منتـقـل 
کند تـا بـا  می

سوِد آن، بـه 
انــــبــــاشــــِت 

یی کـه  سرمایه
در داخل بایـد 
از آن استفاده 
شود، کـمـک 
کند. بورژوازِی 

تـوانـد  ملی می
ــدش را،  درآم

گذاری و انباشِت سرمایه، به دو بخش تقسیم کند: بخشی را صـرف  سود سرمایه به
انباشِت سرمایه در داخل و سهم دیگر را صرف انباشت سرمایه در خارج کـنـد، کـه 
دومی تابع اولی و اولی مقدم بر دومی است. این انتقاِل سرمایه، گاه در شرایط رکوِد 

دهـد کـه بـرگشـِت  اقتصادی داخلی و رونِق اقتصادی در کشورهای دیگر رخ مـی
تواند همچون عاملی از برای  سرمایه از خارج به داخل و افزایِش تولیِد اقتصادی می

رونق و رشِد اقتصادی وارد کار شود. آنچه مسلم است آن است که بورژوازِی مـلـی، 
هدف جذِب سود و نگه داشـتـِن آن در خـارج بـه آنـجـا  سرمایٔه داخلی را تنها به

برد، بلکه هدِف رشد اقتصاِد داخلی را همراه با افزایِش سود و انباشِت سرمـایـه  نمی
 گیرد. پی می

ششم اینکه، بورژازی ملی، در عرصٔه ارتباط با بورژوازی جهانـی، راِه تـعـامـل و 
بـنـدد، نـظـرگـاهـی  های فنِی تولید و انتقال تکنولوژی را بر خود نمی جذِب مهارت

درست است، اما الزم است بدانیم که هر رابطه دو طرف دارد و الزم است ببینیم آیا 
های فنِی تولید را بر  همان اندازه حاضر است راِه انتقاِل مهارت سرمایٔه خارجی نیز به

هـایـی  ها را بـه هـمـان شـرط رشد بگشاید؟ یا گشودِن این گونه راه کشوری درحال
 کند که پیش ازاین در بند نخست این تحلیل گفتیم؟ وابسته می

شـرقـی،  در اینجا الزم است یادآور شویم که، آنچه در کشورهای آسیای جـنـوب
ویژه ژاپن وکرٔه جنوبی، رخ داد و به انتقال سرمایه و تکنولـوژِی آمـریـکـا و هـم  به

ویژه امـپـریـالـیـسـم  پیمانانش به این کشورها انجامید، حضوِر جدی امپریالیسم، به
ها با: چین، اردوگاه کشورهای سوسیالیسـتـی، و  آمریکا، در آسیا و در پهنٔه تعارض

خواستند در آن بخش  پیمانانش می نیز ویتنام، الئوس، و کامبوج، بود. آمریکا و هم
وپـا کـنـنـد. در ایـراِن نـیـز  ناپذیر برای خود دست از جهان جاپایی محکم و تزلزل

 شد.  کارگرفته می ازانقالب تمهیداتی در برابر نفوذ اتحادشوروی به پیش
یی مختـصـر  ، پس از مقدمه”توسعٔه ملی و بورژوازِی ملی در ایران“نگارنده مقالٔه 

شرحی دقیق دربارٔه وضع کنونی کشورمان پرداخته اسـت،  بهکه به آن اشاره کردم، 
نویسد: "اصطالِح بورژوازِی ملـی زمـانـی  اما با پرِش ناگهانی از روی این بحث، می

تـر از  کند که مارکس پـیـش شود که لنین دوراِن امپریالیسم را تعریف می مطرح می
گیری بورژوازِی ملی ازدرون جامعٔه هند، و مستقل از استعمار انگلیـس،  لزوِم شکل

های لنین و مارکس را بـا  سخن گفته بود." چه خوب بود نگارندٔه محترم این اندیشه
هـا و اسـنـاد  کرد تا تحلیلش نزد کسانی که ازاین دیدگاه سندهای معتبر همراه می

گاهی الزم را ندارند، مفهوم هرحال، این درسـت اسـت  تر جلوه کند. به تر و منطقی آ
ُبـرِد  تواند درپـیـش هایی است که در شرایط معین می که بورژازِی ملی، یکی از عامل

المللی نقـشـی عـمـده داشـتـه  اش با اقتصاِد انحصارِی بین اقتصاِد ملی در چالش
اندیشی با دیگـر نـیـروهـاِی مـلـی و  باشد، اما ممکن نیست بدوِن مساعدت و هم

دمکراتیک، از جمله کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهر و روستا، زنان، جوانان، و 
جز اینان، این نقش بتواند ایفا شود، و این همان تعریفی است که لـنـیـن و دیـگـر 

اند. و یا چه طور ممکن است  دمکراتیک ارائه کرده -ها برای انقالِب ملی کالسیک
هـای  رمِق ملی، بتواند، بدوِن اتحـاد بـا قشـرهـا و طـبـقـه بورژوازِی ضعیف و کم

المللی بستیـزد  یابنده با انحصارهای نیرومنِد ملی و بین زحمتکش کشورهای توسعه
 و در این ستیز امکاِن برد برای آن وجود داشته باشد؟

نویسد: "اما با طرِح تِز لنین دربارٔه دوران  نویسندٔه این مقاله، در ادامٔه بحث، می 
تـوانـنـد تـوسـعـٔه  داری این سؤال مطرح شد که کدام طبقات مـی جدید در سرمایه

شمار آیند و دراینجا مـقـولـٔه  اقتصادی و اجتماعی را پیش ببرند و طبقات انقالبی به
بورژوازِی ملی مطرح شد. اما جریاِن چپ در ایران زود سعی نمود که بورژوازِی ملی 

اجتماعی خارج نماید که ازجمـلـه  -های متعدد از دور تحول اقتصادی را با برچسب
تأثیِر این تفکر در اتخاذ سیاسِت اشتباه در برخورد با جنبش ملی و دکتر مصدق بود. 

 چِپ اردوگاهی حتی درک صحیحی از نظریٔه لنین نداشت." 
پرسم: لنین در کجاِی آثـارش تـنـهـا از  ما در اینجا از نویسندٔه محترم مقاله می

عنوان طبقٔه انقالبی نام برده است؟ و چگونه بود که چِپ ایران در  بورژوازِی ملی به
بخشی از تاریخچٔه ملی شدن صـنـعـت 

   9ادامه  در صفحه رنگ از حکـومـت مـلـی  نفت دفاعی کم
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عمل آورد؟ آیا ادامٔه غیرقانونی اعالم بودِن فعالـیـت  دکتر محمد مصدق به
ازآغـاز کـار  -و انتشاِر نشریات حزب تودٔه ایران در بخش اول این حکومت

نمایشگر شرکت ندادن طبقٔه کارگـر  -١٣٣٠ام تیر  مصدق تا قیام ملی سی
های کارگری آن روِز کشوردر تحوالت اجتماعـی و دوری  و حزب و تشکل

المللی و نـزدیـک  کردِن دکتر محمد مصدق از نیروهای چپ داخلی و بین
متحدآمریکا نبود؟ حزب تودٔه ایران در هـنـگـامـٔه قـیـام  شدن او به ایاالت

ام تیر، نظرش را دربارٔه حکومت مصدق دگرگون کرد و راهی را برگزید  سی
عنوان گـردش بـه  که برخی از منتقداِن حزب تودٔه ایران هنوز هم از آن به

اش با  برند، اما هدف اصلِی حزب، جبراِن برخوردهای گذشته راست نام می 
مصدق و دریافتِن ماهیِت واقعی جنبش ملی شدن صـنـعـت نـفـت بـود. 

تواند جزو نیروهای انقالب بـاشـد، و  توان گفت که، بورژوازِی ملی می می
تواند متحِد طبقٔه کارگر و حتی انقالبی باشد. اما آیا بورژوازِی ملی تنهـا  می

در عرصٔه پیکار با  -و مستقل از نیروهای زحمتکش جامعه -طبقٔه انقالبی
امپریالیسم است؟ این همان چیزی است که در برخورِد آغـازیـِن مصـدق 

 تر به آن اشاره کردیم؟ دیدیم، وپیش
زاده، و  (از رهبران کمونیست هند)، سلطان“  روی“آنچه نویسنده دربارٔه  

عقیـدٔه  دانیم که چگونه، به دیگران، گفته شده درست است، اما این را نمی
های لنین  نگارندٔه مقاله "در چین مائو از استالین فاصله داشته و از اندیشه

تـری نـیـازمـنـد اسـت،  توضیح افـزون پیروی کرده است"؟ این موضوع به
خویشاوند و  -چک کای ها میان مائو و چیان دانیم تعارض ویژه اینکه می به

در مقاِم نمایندگان بورژوازِی ملی، سرانجام به تجزیـٔه چـیـن و  -متحد او
رهـبـرِی  رهبرِی مـائـو و چـیـن تـایـپـه بـه ای به وجود آمدِن چین توده به

نـویسـد:  چک انجامید. پس از این، نویسندٔه محترم مقـالـه مـی کای چیان
"مشکِل چپ در ایران دربارٔه بورژوازی ملی این بـود کـه الـهـامـش را از 
استالین و کمینترن گرفت و در ادامه با تزهـایـی مـثـل تـِز پـل بـاران و 
سمیرامین درنفِی بورژوازی ملی مطرح نمود. با طرِح مبادلٔه نابرابر مـیـان 
کشورهای زیِر سلطه و کشورهای متروپل، هرگونـه تـحـول در راسـتـای 

گیرِی دولت ملی و موجودیِت بورژوازی ملی را منکر شد و بدین گونه  شکل
بحث بورژوازِی ملی از ُدوِر گفتگوهای نیروهای سیاسی ایران خارج شد تا 

داری در اواخر موجودیت اردوگـاه سـوسـیـالـیـسـم  رشدغیرسرمایه آنکه راهِ 
سـازی شـد و  مطرح شد. این تز پس از شکسِت آمریکا در ویتنام نـظـریـه

حزب کمونیست شوروی عنوان کرد که دوراِن تفوِق اردوگاه کار بر سرمایـه 
بورژوازی  فرارسیده است و این امکان وجود دارد که جریانات انقالبِی خرده

تنها بـه بـورژوازی کـه  درارتباط با رهبرِی اردوگاه کار قرار گرفته و دیگر نه
حتی به هژمونی طبقٔه کارگر نیازی نباشد. به این ترتـیـب بـا طـرِح رشـد 

داری، بورژوازی ملی هم برای همیـشـه از مـرحـلـٔه انـقـالِب  غیرسرمایه
 کشورهای زیر سلطٔه امپریالیسم، از جمله ایران، خارج شد."

دربارٔه موضوِع بحث این بخش از مقاله، نخست اینکه اشارٔه تنها به نام  
های آنان، کافی نیسـت. دوم  سمیرامین و پل باران، بدون توجه به دیدگاه

روی مؤیِد آنچه نویسندٔه مـحـتـرم  هیچ داری به رشدغیرسرمایه اینکه، تِز راهِ 
داری بر این پایه استوار بود  رشدغیرسرمایه کند نیست. تِز راهِ  بدان اشاره می

که، در کشورهایی که طبقٔه کارگر و نمایندگان سیاسی آن دسـت بـاال را 
گیرد که مـمـکـن اسـت  نداشته باشند، انقالب دمکراتیک ملی شکل می

بدون تکیه به هژمونِی طبقٔه کارگر باشد و نیروهای دمکراتیک، از جـمـلـه 
هـا، در شـرایـِط  توانند درآن سهیم باشند. این انقـالب بورژوازِی ملی، می

توانند از حـمـایـت و کـمـک  حضوِر جامعٔه کشورهای سوسیالیستی، می
اعضای آن جامعه برخوردار باشند، و در شرایِط نبـوِد ایـن جـامـعـه، ایـن 

شود، امـا اهـمـیـِت مـوضـوِع اصـلـی، یـعـنـی  حمایت و کمک قطع می
مـانـد و  جـای خـود بـاقـی مـی گیرِی انقالب ملی و دمکراتیک بـه شکل
گردد کـه  های آن تابِع وضعیِت رشِد نیروهای ملی و دمکراتیکی می تحول

 اند. درجریان این انقالب به اتحاد دست یافته
بنابراین، نه گسسِت چپ از حکومت ملی دکتر محمد مصدق (و مهدی  

داری مـانـع حضـور  رشدغیرسرمـایـه سابقه بوده است و نه راِه  بازرگان) بی
نیروهای چپ و دمکرات، ازجمله بورژوازِی ملی، در حرکت انقالبـی بـود. 

کنم که اغـلـب  چهارم قانون اساسی اشاره می و برای نمونه، به اصل چهل
وران معتقدند نیروهای چپ در ترویج و جا انـداخـتـِن آن سـهـیـم  اندیشه
 دیـگـِر مـطـرح در ایـنـجـا ایـن اسـت کـه، نـظـریـٔه  ٔاند. نـکـتـه بوده

تنها ربطی به پیروزی انقالب ویتنام ندارد، بلـکـه  داری نه رشدغیرسرمایه راهِ 

های آغازین دولت اتحادشوروی دارد، و مبلغان ایـن راه،  قدمِت سال یی به تاریخچه
 اند. ازجمله اولیانوفسکی، به سندهایی از لنین در این زمینه استناد کرده

کوتاه سخن، مباحثی که نویسندٔه محترم در این بخش از موضوِع بـحـث پـیـش 
طوِرعمده نادقیق، تکراری، و بدون ارائٔه مأخذ است، و الزم اسـت  کشیده است، به
 تر انجام پذیرد. درآن تأملی افزون

مـطـالـبـی  ،”سرنوشِت بورژوازی ملـی ایـران“در زیرعنوان دوِم متِن این مقاله:  
درست به این شرح آمده است: "بورژوازی ملی ایران در جنبش تنباکو خود را نشـان 
داد و ماهیتش ضد استعماری و عملکردش بر اساس منافع طبقاتی بود. در مقـطـع 

] در دولت مصدق، بورژوازی ملی ماهیت ضـِد ١٣٣٢تا  ١٣٢٩های  [سال ٣٢تا  ٢٩
خود گرفت و عملکردش بر اساس منافع مـلـی شـد.  استعماری و ضِد استبدادی به

یعنی در نهضت ملی در یک ارتقای کیفی دو وجِه مثبِت ضد استبدادی و تـرجـیـح 
منافع ملی برمبنای منافع طبقاتی خود را نشان داد. بعد از انقالب و تا پایان جـنـگ 

نسب در دولت میرحسـیـن مـوسـوی ایـن وضـع  ایران و عراق با حضور آقای عالی
بیش حفظ شد و در دولت سازنـدگـِی هـاشـمـی [رفسـنـجـانـی]، بـا اجـرای  و کم

دروپیکر، اقتصاد ضعیف شـد و، بـا وروِد بـورژوازی  های درهای باز یا بی سیاست
 زوال و نابودی گذاشته است." میلیتاریستی به عرصٔه اقتصاد، اکنون روبه

زیر عنوان: "چـرا ، ”توسعٔه ملی و بورژوازِی ملی در ایران“در قسمِت پایانی مقالٔه  
شود؟" ازجمله آمده است: "رشد بورژوازِی مـلـی مـوجـب  این بورژوازی منکوب می

تواند امـکـاِن  شود و می ایجاد یک توان اقتصادی مستقل از حاکمیت در جامعه می
رشد نیروهای دمکرات وآزادیخواه را فراهم نماید. بورژوازِی ملی برای رشِد خود نیـاز 
به آزادِی عمل دارد و این آزادِی عمل جز با تهدید دولت ممکن نیسـت و هـر حـد 

کند وموجب قوام و دوام دمـکـراسـی  زدن به دولت فضای آزادی را گسترده تر می
شود. ..." درادامٔه این بحث، آنچه پیش از این دربارٔه رودررویِی بورژوازِی ملی بـا  می

یی است  درستی آمده است، اما این نکته امپریالیسم و اقتدارگرایان داخلی گفتیم، به
 که به اهمیِت محوری آن الزم است توجه کنیم.

در مباحث این مقالٔه بر اهمیِت رشد بورژوازِی ملی و کاستن از سهِم دولت بیـش  
چهارم قـانـون اسـاسـی  و ازاندازه تأکید شده است، اما همان طور که در اصل چهل

سـازی کـه بـا اقـتـصـاِد  سوِد خصوصی آمده بود و سپس در دورٔه سازندگی به ٢اول
میلیتاریستی، رانتی، و فساد اقتصادی همراه شد تغییر یافت، در حرکت دمکراتیـک 
ملی، حق تقدم دراقتصاد با بخش دولتی است و پس از آن، اقـتـصـاِد تـعـاونـی و 

گیرد. این چنین بخش دولتی ای نیز پیش ازهرچیز دیـگـر  اقتصاِد خصوصی قرارمی
دمکراتیک باشد، که وجوِد آن بـرمـبـنـای حـرکـت انـقـالبـی  باید زاییدٔه نظام ملی

 پذیر است. های متحد مردم امکان توده
یی درخوِر توجه ایـن اسـت  نکته -که با آزادی یکی نیست- در مفهوِم دمکراسی 

گیرد، امـا  را دربر می ”دمکراسی“دمکراتیک بخشی از مفهوِم  هاِی  که هرچند آزادی
دمـکـراتـیـک)  بـا  هـاِی  آزادی (یـعـنـی ”دمـکـراسـی“اگر این جـزِء از مـفـهـوِم 

تـوانـد در جـامـعـه  واقعی نمی ”دمکراسی“تردید  دمکراتیک همراه نشود، بی حقوِق 
ها، همٔه حقوق مردم بر گردن  دمکراتیک توده حاکم شود و این حقوق، غیر از آزادی

گیرد، که بدوِن نظارت و دخالت همٔه قشرهـای  ها را دربر می های منتخب آن دولت
 شود. جامعه دستیابی بی آن ممکن نمی

 
 
رسد نوشتٔه یکی از هواداران نیروهای  ملـی در ایـران  نظر می این مقاله که به  .١

 طوِر محدود توزیع شده است. در تهران  به“ های اتحاد محفل“باشد، در 
نـظـام اقـتـصـادی  -] ١٣۵٨اصل چهل و چهارم [قانون اساسی مصـوب   .٢

ریـزی  ، تعاونی و خصوصی با برنـامـه بخش دولتی جمهوری اسالمی ایران برپایه سه
 . استوار است منظم و صحیح

، مـعـادن  خـارجـی ، صنایع مادر، بازرگانـی  بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ
، رادیـو و  های بزرگ آب رسـانـی ، تأمین نیرو، سدها وشبکه ، بیمه ، بانکداری بزرگ

آهن و مانند ایـن  ، راه و راه ، کشتی رانی ، هواپیمایی ، پست و تلگراف وتلفن تلویزیون
 . صــورت مــالــکــیــت عــمــومــی و در اخــتــیــار دولــت اســت هــا اســت کــه بــه

است که در شهـر و  بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع 
ـــی ـــل م ـــی ـــک ـــی تش ـــالم ـــط اس ـــواب ـــق ض ـــب ـــرط ـــا ب ـــت ـــود روس  .ش

،تجارت و خدمات  ، صنعت ، دامداری بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی
مالکیت در این سه  . شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است می

باشد و از محدوده قوانین اسـالم  بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق 
خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامـعـه نشـود 

 . قــــانــــون جــــمــــهــــوری اســــالمــــی اســــت  مــــورد حــــمــــایــــت
  .کند می تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین 
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ها در  هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ۶٣گفت که، از 
هزار میلیارد تومان خواهد بود. در واقـع  ١٠، سهِم "تولید حداقل ٩٣سال 

هـا از آغـاِز  این رقم به بخش تولید داده خواهد شد." بعد از گـذشـِت مـاه
 ٢۴ها و انتقادهای فراواِن تولید کنندگـان، روِز  اجراِی فاِز دوِم حذِف یارانه

میلیارد تومان  ۵٢٠٠اسحاِق جهانگیری خبر از اختصاِص " ٩٣شهریورماه 
ها به بخش تولـیـد" را داد.  از درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه

مهرماه،  گزارش داد: "آنگونه که وزیر صـنـعـت،  ١۶ولی خبرگزاری مهر، 
مـیـلـیـارد  ۵٢٠٠میلیارد توماِن آن [ ١٢٠٠گوید تنها  معدن و تجارت می

تومان] مربوط به بخش تولید و صنعت است"؛ و در نهـایـت، خـبـرگـزاری 
میلیـارد تـومـان بـه  ١٢٠٠مقرر شده تا این ماه، گزارش داد: " آبان۴مهر، 

عنوان سرمایه در گردش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار 
بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک... تسهیالت به بخش صنعـت 

 و معدن کشور اختصاص دهد." 
جالب اینجاست که، با همان ترفند، یعنی حمایت از تـولـیـد و ایـجـاِد 

هزار میلیارد تومان جهِت جبراِن بخـشـی از ۴٠اشتغال، براِی دستیابی به 
، ٩٣های بانـکـداران، اواخـِر تـابسـتـاِن  صدها هزار میلیارد تومان دزدی

"الیحـه رفـع مـوانـع یی را با عنواِن  واپسگرایاِن دولِت "تدبیر و امید" الیحه
 اند.  پذیِر" به مجلس فرستاده تولید رقابت

که "هزینه زندگی ماهانه خـانـوار  ماه، درحالی آبان ٢١بنا بر گزارِش ایلنا، 
  ۶٠٩میلیون تومان" گذشته است، و حداقِل مزِد ماهانـه  ٣کارگری از مرز 

، مـطـابـِق 
ً
 یک پنجِم خِط فقر است؛ و مـثـال

ً
هزار تومانی کارگران تقریبا

ماه، "شرکت مخابرات با کـارگـران مـخـابـراِت  اردیبهشت ٢٨گزارِش ایلنا، 
کند"، همـچـون  هزار تومانی منعقد می ٣٠٠تا   ٢٠٠روستایی قراردادهای 

ها" و در راستاِی آزاد سازِی قیمـِت نـان،  بخشی از قانوِن "هدفمندی یارانه
آذر ماه، با اعالِم اینکه "کل صنعِت  ١٠خسروتاج، معاوِن وزیِر صنعت، روِز 

درصدی قیمِت نان  ٣٠نان... نیاز به یک جراحی اساسی دارد"، از افزایش 
آذرماه، با اعالِم اینکه "همه دولـتـهـا بـه  ١١در "فاز اول" خبر داد. ایسنا، 

نقل از سید جواد تقوی، رئـیـس  دنبال سطح رضایتمندی مردم" هستند، به
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نوشت: "آزاد سـازی 

های کارشـنـاسـی بـررسـی  کامل قیمت نان در دولت و کمیسیونها و حوزه
شود." براِی توجیه عملکرِد ضِد کارگری دولت، رئیـس کـانـوِن عـالـی  می

آذرماه، گفت: "از قرار معـلـوم  ١٢شوراهای اسالمی کار کشور نیز به ایلنا، 
ناتوانی دولت در تامین یارانه نان باعث شد تا قیمت این کاالی اساسی تـا 

آذرماه خبـرگـزاری مـهـر اعـالم  ١۶درصد گران شود." در نهایت، روِز  ٣٠
 های هر استان آزادپز خواهند شد." درصد از نانوایی ٢٠کرد: "
های اقتصادِی ویـرانـگـر و ضـِدمـلـِی رژیـم  یی به نتایِج سیاست اشاره

نقل از مرکز آمار  آذرماه، به ١١بینیم. خبرگزاری مهر،  فقیه را الزم می والیِت 
میلیون نفر گزارش داد و نوشت: "تعداد  ٢٣ایران، جمعیِت شاغل کشور را 

 ۶۶بـه  ٩١هزار نفر در سال ۴٠٠میلیون و  ۶٣افراد در سن کار کشور از 
افزایش یافـتـه اسـت." ایـن گـزارِش  ٩٢هزار نفر در سال ٢٠٠میلیون و 

میلیون نفر از کـل  ۴٠افزود: "ایران از بابِت باال بودِن جمعیِت غیر فعاِل تا 
جمعیت، یکی از بدترین آمارها را در بین کشورها داراسـت." واپسـگـرایـاِن 

های عمومی، هر هفته الاقل از یـک  رژیم والیِت فقیه، با استفاده از رسانه
دهند. در سه نمونۀ اخیر، حسِن طـایـی،  زایی" خبر می طرِح "مهِم اشتغال

معاوِن توسعه و اشتغال وزارِت کار، از "از جدیدترین طرح ارائه شـده... در 
آذرماه) و افزود: "بایـد از  ١٢زایی خبر داد" (خبرگزاری مهر،  زمینه اشتغال

زایی استفاده شود" و بدوِن اشـاره  امکانات موجود در روستاها برای اشتغال
هزار نفر از ٣٠٠به "جزئیات طرح"، از "جزئیات طرح ضربتی" برای "نجات 

آذرماه) و باالخـره، "هـدِف  ١۵بیکاری" گزارش ارائه کرد (خبرگزاری مهر، 
اصلی" معاونِت اشتغاِل وزارِت کار را "نگاهی دوباره به مشاغل خـانـگـی و 

رد" اعالم کرد (خبرگزاری مهر، 
ُ
آذر، حسـِن  15آذرماه). در گزارِش  ١٧خ

هزار   ۴٠٠طایی همچنین ادعا کرد: "باید تا پایاِن ساِل جاری منتظر ایجاِد 
کـه در هـمـان  آذرماه)، درصورتی ١۵شغل جدید باشیم"(خبرگزاری مهر، 

هزار شغل در فاصله یکساله فعالیـت دولـِت  ٧٠٠گزارش افزود: "بیش از 
... از بـیـن رفـتـه اسـت."  ٩٣تا تـابسـتـان  ٩٢تدبیر و امید از تابستاِن 

ها و ادعاهاِی واپسگرایاِن دولِت "تدبیـر و امـیـد" بـا  دیگر، وعده عبارِت  به
نژاِد منفور،  ترین دولِت تاریِخ" یعنی دولت احمدی ها و ادعاهاِی "پاک وعده

اند. دولِت "تدبیر و امید"، در بدعِت جدیدش برای "اشتغاِل" مردِم کشـورمـان،  همانند
  گـزارش صادر کردِن نیروِی کار به کشورهای مختلـِف جـهـان را درنـظـِر دارد. بـه

شهریورماه، ربیعی در سفِرش به قزاقستان "بر آمادگی جمهوری  ١٩خبرگزاری مهر، 
منظـور] نـگـهـداری مـعـلـوالن و  اسالمی ایران... در زمینه اعزام نیروی کار... [به

آذرماه، با اعالِم  ١١توانمندسازی آنان... و آموزش مشاغل خانگی تاکید کرد"؛ او روِز 
نامٔه مشترکی بـرای "اعـزاِم  اینکه "مازاد نیروِی کار در ایران قابل توجه است"، تفاهم

های اخیر،  صالح الخلیفی، وزیر کار قطر، امضا کرد. در سال بن نیروی کار" با عبدالله
هاِی فراوانِی از استثماِر فجیِع کارگراِن مهـاجـر در  های عمومی جهان گزارش رسانه

اند. بـراِی رفـِع  قطر و رفتاِر غیرانسانِی حاکمیِت قطر با نیروِی کار مهاجر منتشر کرده
ای چون ربیعی، الخلیفی، وزیر کار قطر، گفت: "دولِت قطـر  "نگرانِی" عنصِر ضِدملی
های مسکونی مخصوص کارگران ایجاد تا با این کار تبلیغـات  اهتمام دارد که شهرک

منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند." با اعالِم اینکه "برخی اعزاِم نـیـروی 
کنند"، ربیعی، بنـا بـه  کار به خارج را نوعی پدیدٔه منفی از مهاجرت به خارج تلقی می

آذرماه، با تشکیِل همایشی برای تبلیِغ "دستاوردهای" دولِت "تدبیر  ١۵گزارِش ایسنا، 
هزار نفر از نیروهاِی متخصص و ماهر" در نیـمـه ١٠٠و امید"، از نیِت رژیم به اعزاِم "

هزار بنگاه کاریابی  ١٣٧نخست ساِل آینده به خارج خبر داد. ربیعی با اشاره به وجود 
هـا و روابـط کـار  کارگیری بخش خصوصی در عرصه کاریابـی در جهان، افزود: "به

های طـالیـی  مدنظر دولت است... اگر نتوانیم از این مزیت بزرگ استفاده کنیم سال
گرایاِن رژیم والیِت فقیه اعزاِم سـاالنـه  ایم." واپس را برای رشد و توسعه از دست داده

کنند! این اسـت  هزار نیرو به خارج را "کمِک بزرگی به اقتصاِد کشور" عنوان می ١٠٠
 اند!  یی غروِر ملی دستاورِد اقتصادِی زمامدارانی که فاقِد ذره

های جنبـِش  های مستقِل کارگری و در اتحاِد با دیگِر گردان دهِی تشکل با سازمان
های طبقاتی و انقالبی جـنـبـش  مردمِی کشورمان، و نیز وفاداری و پایبندی به سنت

گیر، و بازگرداندِن وضعیـِت تـدافـعـی بـه خـود  یی پی کارگری ایران، همراه با مبارزه
یی بهتر برای خـود  شک خواهند توانست آینده گرایان، زحمتکشان میهن ما بی واپس

 لب رسیدۀ کشورمان فراهم آورند. به شان و نیز مردِم جان و  فرزندان

 ادامه قانون كار و هدفمند كردن  ...

 ادامه گراني نان فاجعه اي براي ...

به موضوع مهمی اشاره داشت که در نهایت دولـت را بـرای زیـر فشـار قـراردادن 
کرد. او گفت: "افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیـر بـود  زحمتکشان بیشتر ترغیب می
کنم اگر این امر در اردیبهشـت سـال آیـنـده صـورت  اما در این شرایط من فکر می

تـا  ٢گرفت خیلی بهتر بود. به تعوبق انداختن این تصمیم تا آن زمان یک هزینه  می
جـای حـذِف  هزار میلیاردی برای دولت داشت." این یعنی اینکه دولت روحانی بـه ٣

بودجٔه اشخاصی همچون مصباح، جایگزیِن (آلترناتیو) فشار به مـردم را انـتـخـاب 
شـود. احـمـد  گذاری به همین یک مورد محدود نـمـی کرده است. این نوع سیاست

توکلی در قسمتی از نامٔه اخیرش به دولتمردان، در اشاره به نوسانات ارزی اخیر کـه 
نویسد: "بازی با ارز بـرای مـتـعـادل سـازِی  منشاِء آن دولت عنوان شده است، می

جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، درواقع تحمیِل هزینٔه عـدم  بودجه به
ها، به کل اقتصاد است. هزینه اداره دولـت و  اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی

میلیون ایرانی بـپـردازنـد  ٧۵کارمندان را نباید کل اقتصاد، بازار و کسبه و در نهایت 
وزیر تـعـاون، کـار و رفـاه،  آذرماه). جالب است که ربیعی، ١۵(خبرگزاری فارس، 

، در دیدار با خانم کلوپـاتـرا دامـبـیـا ٩٣ماه  اردیبهشت ٢٠گزارش خبرگزاری مهر،  به
کار، گـفـت: "بـحـث  جهانی المللی سازمان هنری، مدیر دپارتمان استانداردهای بین

مبارزه با فقر مطلق نیز به این وزارتخانه سپرده شده و خوشحالم بـگـویـم مـوضـوع 
کنم. ..." وزیر کار خاطر نشان کرد: "بحـث  امنیت غذایی را در دولت جدید دنبال می

کنیم؛ همچنین مبارزه با فاصله طـبـقـاتـی در قـالـب  بیمه همگانی را نیز دنبال می
ام  کنم اسم وزارتخـانـه های این وزارتخانه است. فکر می ها و... نیز جزو برنامه تعاونی

بار برای مردم میهن ما از هنگام  بینِی وضعیِت فالکت پیش عدالت اجتماعی است." 
انتخاب حسن روحانی زیاد مشکل نبود. حزب ما با توجه به سابقـٔه روشـن اعضـای 

هـای نـاچـیـز  دولت وی بارها بر این موضوع انگشت گذاشته بود و هجوم به سـفـره
مردم گواه روشنی است بر این مدعا. مسئله مهم و قابل توجه در این رابطه این است 

شـده نـیـسـت. ایـن  های تاکنون اتخاذ که، افزایش قیمت نان، نقطٔه پایان سیاست
های اقتـصـادی و جـز  های نولیبرالی و یا مقابله با تحریم روندها برای تحقق برنامه

ها، ادامه خواهند داشت. سکوت و یا همسویی نیروهای سیاسی کـه تـوهـمـات  این
شـان زدوده  شان از دولت حسن روحانی هنوز از ذهـن باقی مانده در رابطه با ارزیابی

ها نیز قـرار  نشده است، مسئولیت وخامت معیشت زحمتکشان میهن را بر دوش آن
های خانمان برانداز باید با شدت بیـشـتـر  دهد. در این راستا مقابله با این سیاست می

 ادامه یابد و دولت روحانی را وادار به عقب نشینی کند.
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: مبارزه علیه ستم ملی ٢١در گرامیداشت جنبش 

بخش جدایی ناپذیر پیکار سراسری برضد استبداد 

 والیی و امپریالیسم

را منظور نداشت. مساله ملی در میهن ما  حل برای الغای آن مساله ملی و ارایه راه
معیوب و وارداتی در پیوند تنگاتنگ اسـت.   شکل داری آنهم به با پیدایش سرمایه

داری  گیری الیـه سـرمـایـه تر با نفوذ سرمایه امپریالیستی و شکل عبارت دقیق به
موازات استبداد  های کشور به وابسته در کشور، شاهد اعمال ستم ملی علیه خلق

تشکیل جمهوری اسالمی و شکست انقالب ایران   از  و دیکتاتوری هستیم. پس
خود گرفت. واقعیت  ویژه شکل تبعیض مذهبی نیز به ستم ملی اشکال جدیدی به

های  است در مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر برای کلیه خلق این
توان و نباید این مبارزه را از پیکار سراسری برای رهایی ملی  ساکن میهن ما، نمی

دهند کـه  بهمن نشان می 2آذر و نیز جنبش  ٢١و آزادی جداکرد. تجربه جنبش 
هرگاه پیوند ضرور، ژرف و استوار میان مبارزه برای لغو ستم ملی با مبارزه عـلـیـه 
دیکتاتوری و امپریالیسم برقراربوده دستاوردهـای ایـن پـیـکـار قـابـل لـمـس، 

تـاریـخـی   –است. این واقعیت بر بستر علل عیـنـی  شدنی و ماندگار بوده مشاهده
های تلخ و شـیـریـن بسـیـاری بـرآن مـهـر تـایـیـد  متعددی پدیدشده و تجربه

های مساله ملی در کشور ما، الغای سـتـم مـلـی در  دلیل ویژگی است. به کوبیده
هـای  گـیـرد و ریشـه در تـحـول بطن و چارچوب مبارزه همگانی خلق جای می

طور مشخص مـاهـیـت و  بهمن به 2آذر و نیز جنبش  ٢١سراسری دارد. جنبش 
اهداف خودرا در ارتباط با نهضت سراسری مردم ایران تعریف و مدلل نمودند و از 

 آیند. شمار می رو اکنون نیز چراغ راهنمای مبارزه علیه ستم ملی در کشور به این
 :ها و اعمال ستم ملی فقیه، سرکوب خلق رژیم والیت *

مانده و ضدمردمی خود، راه رژیم تـبـهـکـار  فقیه بنابه ماهیت واپس رژیم والیت
طـور کـه  های کشور را ادامه داد و همان سلطنتی در اعمال ستم ملی علیه خلق

ـــه ـــز ب ـــی ـــی ن ـــن ـــوی ـــال ن ـــک ـــد، اش ـــاره ش ـــد. اش ـــی ـــش ـــخ  آن ب
این رژیم با انکار هویت ملی و پیوندهای تاریخی میان مردم ایران به چنان ستـم 

کـنـنـده آن  اکنون پیامدهای ناگوار و نگـران است که هم و تبعیضی دست یازیده
همچون تهدیدی علیه حق حاکمیت ملی و یکپارچگی پیش روی مـا قـراردارد. 

فقیه تاکید این رژیم بـر تـفـکـر  یکی از مبناهای اعمال ستم ملی در رژیم والیت
دلیل نیست کـه  قرون وسطایی "امت واحده" در برابر ملت و هویت ملی است. بی

تاخت و بر "امت" در  شدت علیه میهن پرستی و تعلق به منافع مردم می خمینی به
برابر ملت و هویت "اسالمی و مذهبی" در برابر "هویت ملی ایرانی" کـه هـویـتـی 

تـاخـت.  هاست، مـی هم آمیخته با ترکیبی از هویت همه خلق متنوع، متکثر و به
ای و شـمـار  امروز نیز واپسگرایانی چون مصباح یزدی، مکارم شیرازی، خامـنـه

دیگری از روحانیون بانفوذ حکومتی و دیگر سران و گردانندگان حکومت به انکار 
کنند. رواج و تاکـیـد  هویت ملی مشغول و همچنان بر مفهوم "امت" پافشاری می

های منفـی چـه  بر "امت اسالمی" سبب نوعی خالء هویتی و الجرم رشد گرایش
طـلـبـی و  طلبی و انکار مساله ملی و چـه بـه شـکـل جـدایـی در شکل عظمت

مـذهـبـی در   –های ارتـجـاعـی  فریبانه و نیز گرایش ناسیونالیسم سطحی و عوام
 است. ملی گردیده –مناطق قومی 
فقیه نه تنها دشمن آزادی و عدالت اجـتـمـاعـی، بـلـکـه دشـمـن  رژیم والیت

طور کلی ریشه و هـویـت  های ایران و به یکپارچگی و پیوندهای ناگسستنی خلق
است به مواضع اخیـر یـونسـی  ملی ایران و ایرانیان است. دراین زمینه فقط کافی

وزیر اطالعات پیشین و یکی از جنایتکاران دهه شصت که اکـنـون در سـمـت 
کـنـد،  ها انجام وظیـفـه مـی دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت

آبان ماه از ایجاد شـکـاف در  ١٩وگو با خبرگزاری مهر  کرد. یونسی در گفت اشاره
تـر  بود "اختالفـات وسـیـع مذهبی کشور ابراز نگرانی کرده و گفته  –مناطق قومی 

بـرد کـه  شود". رژیم ازیک سیاست معین در مناطق قومی کشور بـهـره مـی می
های مذهبی است. برای مبارزه با ایـن  مبتنی بر اعمال ستم ملی با رواج تبعیض

های ملی و مبارزان راه الغای سـتـم  تر میان حزب سیاست پیوند هرچه مستحکم
ملی با مبارزه سراسری ضد استبدادی و ضدامپریالیستی یـک اولـویـت تـلـقـی 

 گردد. می
 

 :های حزب ما مساله ملی و دیدگاه *
هـای ایـران و  حزب توده ایران از نخستین روز حیات خود مدافع حقوق خلـق

است. از نخستین برنامه حزب تا آخـریـن بـرنـامـه مصـوب  الغای ستم ملی بوده
کنگره ششم، ما همواره از پیگیرترین و استوارترین مـدافـعـان بـرابـری حـقـوق 

به اعتقاد ما بایـد ریشـه مسـالـه   های ایران و لغو ستم ملی بوده و هستیم. خلق
ملی در کشور خشکانده شده و حقوق برابر همه ساکنان کشور تامین گردد. حزب 

بینی خود به مساله ملی با اهمیت بسیار و در چارچوب مـنـافـع  ما براساس جهان
کند. باید با مساله ملی برخورد مشـخـص تـاریـخـی  ها برخورد می سراسری خلق

داشت، در مبارزه برای الغای ستم ملی ضروراست درجـه تـکـامـل جـامـعـه در 
های هر کشور معیـن بـه  ها و ویژگی های مختلف، خصوصیات، مشخصه دوران

عالوه تناسب نیروهای طبـقـاتـی در  شده و ارزیابی گردد. به درستی درنظر گرفته
صحنه جهان و در داخل هـر کشـور 

آذر و تشـکـیـل حـکـومـت مـلـی و  ٢١گرامیداشت جنبش ملی و مردمی 
خورشیدی، فرصت مناسبی برای بررسـی  ١٣٢۵خودمختار آذربایجان درسال 

ویـژه آنـکـه  طورکلی مساله ملی در میهن مـاسـت؛ بـه موضوع ستم ملی و به
جویی  اکنون در دهه دوم سده بیست و یکم در سایه جنگ افروزی و گسترش

یـکـی از  ها بـه سود منافع خلق امپریالیسم، مساله ملی و چگونگی حل آن به
 در منطقه حساس خاورمیانه بدل شده مهم

ً
 است. ترین مباحث خصوصا

 :آذر و جایگاه تاریخی آن ٢١*جنبش ملی 
گین و دروغ ٢١جنبش ملی  های دو رژیـم  پردازی آذر برخالف تبلیغات زهرآ

نـاپـذیـر  های میهن ما داشته و بخش جدایی سلطنتی و والیی، ریشه در تحول
یابی به آزادی و عدالت اجتمـاعـی  های ایران برای دست مبارزه سراسری خلق

یک مثال گویا و تاریخـی اسـت.  ١٣٢۴شهریور  ١٢است. دراین زمینه بیانیه 
طی این بیانیه دفاع از استقالل و تمامیت ارضی ایران در سرلوحه قرارگرفته و 

آذر در چارچوب مبارزه سراسری برای نیل به آزادی و تضمین حق  ٢١جنبش 
 اســــت. حــــاکــــمــــیــــت مــــلــــی تــــعــــریــــف گــــردیــــده

آذر به معنی کامل کلمه جنبشی خلقی با خصلت دمـکـراتـیـک و  ٢١جنبش 
ترین نشانه این خصـلـت دمـکـراتـیـک، حضـور  ضدامپریالیستی بود. عمده

های مردم است. این جنـبـش  ها و قشرهای اجتماعی و توده ترین طبقه وسیع
های خلق داشت، به همه نیـروهـای مـلـی و  ضمن آنکه ریشه در میان توده

تـر  مترقی آن زمان در دو عرصه داخلی و خارجی متکی بود. به عبارت دقـیـق
آذر و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با مبارزه دلیـرانـه خـود  ٢١جنبش 

کوشید این خطه که از نظر تاریخی پرچمدار انقالب مشروطیت محـسـوب  می
شود، به پایگاه مطمئن برای پیکار سراسری مردم میهن ما علیه استبـداد،  می

استعمار و برای رهایی و دمکراسی واقعی بدل گردد. چنیـن اسـت مـاهـیـت 
ـــی  ـــل ـــش م ـــب ـــن ـــی ٢١ج ـــژگ  هـــای آن! آذر و اصـــول و وی

آذر و حکومت ملی و خودمختار در طول حیات کوتاه  ٢١عالوه جنبش ملی  به
توان بـه مـواردی چـون، مـبـارزه بـا  خود منشاء خدمات بسیاری بود که می

احتکار، حق بیمه و مزد عادالنه، ایجاد شبکه بازرگانی دولتی، وصول مالیـات 
های مـردم،  های توده سود تامین نیازمندی داران و مالکان به از کالن سرمایه

سود دهقانان محروم، الغای مناسبات نـاعـادالنـه،  انجام اصالحات ارضی به
هـای اجـتـمـاعـی،  تضمین و حمایت عملی از حقوق زنان در کلـیـه عـرصـه

اقتصادی و سیاسی و حق رای برای زنان، بسط شبـکـه مـدارس، ایـجـاد و 
ها نشریه و مـجـلـه، ایـجـاد  تاسیس کتابخانه و تئاتر دولتی، ارکستر ملی و ده

بیمارستان، زایشگاه و درمانگاه برای بهبود وضعیت بهداشتی جامعه و نظـایـر 
داشت. این جنبش ملی و مردمی از حمایت همه نیروهای راسـتـیـن  آن اشاره

دوسـت  راه آزادی ایران برخوردار بود. درکنار حزب توده ایران، نیروهای میهـن
طور مـثـال  کردند. به دیگر بنا به ماهیت مردمی این جنبش ازآن پشتیبانی می

) در ١٣٢۵حزب ایران طی مطلبی در روزنامه جبهـه آزادی (شـهـریـورمـاه 
بـود:  خصوص حکومت ملی و خودمختار آذربایجان چنین موضعگیری کـرده

"ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران الزم دیدیـم درهـمـان 
طـلـب مـعـرفـی  دمکرات آذربایجان را تجزیه  موقعی که دشمنان ایران حزب

هـا را نـخـوردیـم و  راه خود را گرفتیم و هرگز فریب این نغـمـه  کردند، ما می
 )١نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شنـاخـتـیـم." (

شـورای   مجـلـس ١٣٢۴دی ماه  ١٩همچنین دکتر محمد مصدق در جلسه 
بود: "نـظـریـات مـن  ملی با حمله به نخست وزیر وقت (حکیمی) اعالم کرده

بود که بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت یـا اهـالـی  این
است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد . . . مـن  آنجا اختالف حاصل شده

کنـم بـیـش از  برای صالح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی خواهش می
 از کـار کـنـاره

ً
 )٢جـویـی کـنـد." ( این وقت مملکت را ضایع نکنـد و فـورا

ناپذیر مبارزه سراسری مردم ایران در آن مـقـطـع  آذر جزء جدایی ٢١جنبش 
را مشخص کرده و  های آن تاریخی بود و همین اصل اساسی جایگاه و ویژگی

 کند. می
 :آذر ٢١مساله ملی و تجربه جنبش  *

های استبدادی در مـیـهـن مـا  مساله ملی و اعمال ستم ملی ازسوی رژیم
توان در مبارزه عـلـیـه اسـتـبـداد و  رو نمی واقعیتی غیرقابل انکاراست. از این
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گاهی و درجه آمادگی و فعالیت توده های زحمتکش و سـطـح  معروض، میزان آ
دقت محاسبه و مشخص شود. محتوی و اهمیت  یافتگی و تشکل آنها به سازمان

ویژه اینکه مساله ملی در پـیـونـد  ها یکسان نیست. به مساله ملی در همه دوران
قرارداشته و تحکیم پیونـد مـیـان   ناپذیر با مبارزه همگانی خلق تنگاتنگ و جدایی
 العاده زیاد برخورداراست. آن از اهمیت فوق

بود: "ستم ملی نیز بـا اشـکـال مـخـتـلـف  دراین خصوص رفیق طبری نوشته
گردد. ایـن  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و غیره از طرف هیات حاکمه اعمال می

های نـاسـیـونـالـیـسـم،  آمیزد و منشاء بروز ایدئولوژی ستم با ستم طبقاتی در می
های مذهبی و غیره است کـه گـاه نـیـز مـنـجـر بـه  شونیسم، راسیسم، دشمن

گاهی زحمتکشان و مانع اتحاد آنها علیه دشمن مشترک است. لنـیـن  تیره شدن آ
شد که مساله ملی به مختصات دوران معین تاریخی و شرایط خـاص و  یادآور می

مرحله معین تکامل اجتماعی هر ملت بستگی دارد . . . بدین معنی مساله مـلـی 
در هر مرحله معین تاریخی دارای محتوی طبقاتی معین است، لذا چنانکه یادآور 
شدیم، باید برای ارزیابی صحیح آن برخورد مشخص تاریخی و طبقاتی داشت". (

٣( 
همچنین ضروراست در بیان و توضیح مساله ملی از دیدگاه حزب ما به موضـع 

آیین با تـاکـیـد  ای رفیق امیر نیک دقیق، علمی و موشکافانه قهرمان شهید توده
دهند که در بین واحدهـای  اشاره نمود. او خاطرنشان ساخته: "واقعیات نشان می

گاهی ملی و مطالبات حقوق ملی درحال رشـد اسـت و  ملی ساکن سرزمین ما آ
یابد و حل آن بـه یـکـی از وظـایـف مـبـرم  مساله ملی بیش از پیش حدت می

گردد. در طرح و حل مساله ملی در کنار واقعیِت ستم ملی کـه  اجتماعی بدل می
شود و موجب تفرقه معنوی ملل و اقوام سـاکـن  طرف هیات حاکمه اعمال می  از

هـای  میهن ماست، باید واقعیت دیگری را نیز مورد توجـه قـرارداد و آن رشـتـه
دهد . . . پس طـرح  مختلفی است که واحدهای ملی ایران را به یکدیگر پیوند می

هـای مـلـی را  طلبد که هم ستم ملی و محرومـیـت و حل درست مساله ملی می
درنظر داشت و هم پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و منافع عمده مشـتـرک 

های ایران را . . . بـرای اتـحـاد واقـعـی و  سیاسی و اجتماعی موجود میان خلق
ایران در  ) حزب تودٔه ۴تمامیت ارضی مستحکم باید ستم ملی را از بین برد . .." (

درباره چگونگی حل مسئله مـلـی از   برنامه نوین خود، مصوب ششمین کنگره ،
"ایران کشوری است چندین ملیتی (کثیرالمله)، که در آن جمله اعالم می کند: 

ها،  ها، عرب ها، کردها، بلوچ ها، آذربایجانی های گوناگون (فارس ها و ملیت خلق
کنند، که دارای سـرزمـیـن، زبـان،  ها) زندگی می ها، و آشوری ها، ارمنی ترکمن

هـای گـونـاگـون  های بسیاری خلق های ویژه خودند. رشته آداب و آئین، و رسم
های متمادی، تـاریـخ و  ها در درازنای سده دهند. آن کشور ما را به هم پیوند می
اند، و دست در دست هم، در ابداع و ایجـاد فـرهـنـگ  سرنوشت مشترکی داشته

غنی کشورمان با هم همکاری کرده اند، و در راه اسـتـقـالل و آزادی مـیـهـن 
اند. حـزب تـوده ایـران،  مشترک خویش، ایران، دوشادوش هم، فداکاری کرده

های ایران و خواهاِن اتـحـاد داوطـلـبـانـه  طرفداِر برابری کامل حقوق همه خلق
میهِن واحد، و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران، است. بر این   ها در چارچوب آن

اساس، حزب توده ایران، طرفدار سرسخت وحدِت کشور بـر اسـاس اسـتـقـرار 
هـای ایـران در تـعـیـیـن  حکومتی فدرال در ایران، و تأمین حقوق کامل خـلـق

سرنوشت خویش، و برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی، و فـرهـنـگـی 
آذر  ٢١ویژھ تجربه ارزندھ جنبش  تجربه تاریخی مبارزھ علیه ستم ملی بهاست." 

دهد، برای الغای تـبـعـیـض و  و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان نشان می
ستم ملی ضروراست پیوندهای مستحکم میان مبارزه سراسری و ملی ایـجـاد و 

هـای مـنـطـقـه خـاورمـیـانـه و  تحکیم شود. در اوضاع حساس کنونی و تحـول
یـابـد.  گری امپریالیسم، این مهم اهمیت دو چـنـدان مـی افروزی و مداخله جنگ

وظیفه همه نیروهای راستین راه آزادی، عدالت اجتمـاعـی، اسـتـقـالل و حـق 
هـای  خدشه از تامین برابری حقوق همه خـلـق حاکمیت ملی، دفاع اصولی و بی
 هر شکل و عنوان است. ساکن ایران و الغای ستم ملی به

 
--------------------------------------------- 
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 آذر ... 21ادامه  در گرامي داشت 
اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودٔه 

 بدرود رفیق امیر علی الهرودی -ایران 

ــی  ــل ــر ع ــی ــق ام ــی رف
مــرداد  ٢٢الهــرودی در 

در روستای الهـرود  ١٣٠٢
توابع مشـکـیـن “از  ”الری“

آذربایجان شرقی در  ”شهر
یک خانواده روسـتـایـی بـه 
دنیا آمـد و آمـوزش دورٔه 
ابتدایی را درمکتـب خـانـه 

بـه پـایـان   زادگاه خویـش
رساند. وی بعد از اتمام این 
دوره تـحـصـیـلـی هـمــراه 

کـــارهـــای   پـــدرش بـــه
مشغول شد . رفیق الهرودی نیز همچو هزاران مبارز دیـگـر   کشاورزی

قرارگرفت و به   در سراسر ایران تحت تاثیر نفوذ معنوی حزب توده ایران
 هواداری و پشتیبانی از حزب توده ایران و سیاست های آن پرداخت.

مهر مـاه  ١٠  که در  رفیق الهرودی در اولین گنگره حزب توده ایران
مـبـارزه را در   او کـه  تشکیل شد شـرکـت کـرد .  در تهران  ١٣٢٣

تشکیالت حزب توده ایران آغاز کرده بود با تاسـیـس فـرقـه دمـکـرات 
مانند هزار هـا تـوده ای   سید جعفر پیشه وری،  آذربایجان، به رهبری

آذر، بـه مـثـابـه  ٢١پیوست. جنبش   دیگر به تشکیالت فرقه دمکرات
بـخـشـی از   جنبشی برای رهایی خلق های ایران از استثمار دوگـانـه،

مبارزه توده های محروم میهن ما بـرای اسـتـقـرار آزادی و عـدالـت 
اجتماعی در کشور بود و خیلی زود دامنه آن از منطقه آذربایجان فـراتـر 

تبدیـل   رفت و به الگوی مناسبی برای مبارزه خلق های دربند میهن ما
آذر، تـوسـط ارتـش دسـت نشـانـده  ٢١شد.. سرکوب خونین جنبش 

شاهنشاهی با کمک گرفتن از نیروهای ارتجاعی محلـی و بـا زیـر پـا 
گذاشتن تمام موازین انسانی به قتل عام بیش از سی هـزار شـهـرونـد 

 آذربایجانی منجر شد.
هزاران خانواده مجبور به ترک وطن و در کشورهای همسـایـه پـنـاه 

 ١٣٢۵گرفتند. بر اثر شکست این جنبش رفیق الهرودی نیـزدر سـال 
به تحصیالت خود ادامه داد   مجبور به مهاجرت شد. رفیق در مهاجرت

نفره برای تحصیالت عالی در رشـتـه  ۴همراه با گروه  ١٣٣٠و در سال 
علوم اجتماعی به مسکو اعزام شد. وی برای به ثمررساندن خواستهای 
زحمتکشان ایران و خلق آذربایجان ازعضو ساده حوزه حزبی اغاز و تـا 
صدرفرقه دمکرات آذربایجان و یکی ازاعضای رهبری حزب توده ایـران 
ارتقاء یافت. رفیق الهرودی دریورش گزمگان رژیم جمهوری اسالمـی 

) صـورت گـرفـت 1362-1361به حزب توده ایران که درسالـهـای (
کمکهای شایان وفراموش نشدنی به پناهندگان ایرانی دراتحادشـوروی 
کرد. رفیق الهرودی در کنار رفیق خاوری و دیگر اعضای رهبری باقـی 

نقش مهمی را در راه بازسازی سازمـان   مانده از کمیته مرکزی حزب ما،
های حزبی و در اهتزاز نگاه داشتن پرچم ظفر نمون حزب تـودٔه ایـران 
ایفاء کرد. رفیق امیرعلی الهرودی بیش از هفتاد سال عمر خود را در 

اسـتـقـالل، آزادی و عـدالـت   سنگر مبارزه برای رسیدن کشـور بـه
به پـاس هـفـت   تردیدی نیست که مردم میهن ما  اجتماعی طی کرد.

تالش های رفیق الهرودی در راه رهایی   مبارزه خستگی ناپذیر از  دهه
خلق های ایران به ویژه خلق غیور آذربایـجـان از اسـتـبـداد و ظـلـم 

 و او را فراموش نحواهندکرد .   نموده  مضاعف، قدردانی
رفیق امیر علی الهرودی مبارز راه آزادی   حزب توده ایران در گذشت

زحمتکشان و محرومان جامعه را به خانواده و بازماندگان وی و به همـه 
اعضا فرقه دمکرات آذربایجان ایران و به همه اعضا و هـواداران حـزب 

 توده ایران، به دوستان و آشنایان او تسلیت می گوید. 
 

 خاطره رفیق امیر علی الهرودی و یادش گرامی باد.
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واعظاِن غیِرُمِتِعظ [پندناپذیر]: 
اعتراِف بس ریاکارانٔه سراِن 
 آمریکا به استفاده از شکنجه

متحده دربارٔه اسـتـفـادٔه  انتشار گزارش کمیته اطالعات مجلس سناِی ایاالت
شرکت درعملیات تـرور  اعتراف واداشتِن مظنونان به منظوِر به وسیع از شکنجه به

و همچنین ربودِن سیستماتیک و انتقال غیرقـانـونـی و مـخـفـیـانـٔه آنـان بـه 
وسیلٔه سـازمـان سـیـا، مـوجـی  های وحشیانه به کشورهای دیگر برای بازجویی

اطلس دامن زد. دولت انگلسـتـان  ازاضطراب عمومی را در هر دو سوِی اقیانوس
 -آنقدر در مورد پیامدهای افشای دست داشتِن دولت و نـیـروهـای امـنـیـتـی

 از  اطالعاتی این کشور در این افتضاِح بـی
ٌ
سـابـقـه نـگـران بـود، کـه رسـمـا

 هایی از این گزارش شد. متحده خواستار عدم انتشار بخش ایاالت
طوِرعمده محدود به این مـوضـوع بـوده اسـت کـه  متحده بحث به در ایاالت

کـه  -های رسمی و قانـونـی هایی از طرف مقام چطور ممکن است چنین جنایت
توانسـتـه  -اند مدعی حفاظت از حقوق شهروندان و دموکراسی و حکومت قانون

انجام بپذیرد. سناتور دایان فاینستاین، رئیس کمیته امنیت و اطالعات مجـلـس 
های مـورد  شده در این گزارش با "ارزش های مطرح سنا، مدعی شد که خشونت

 عنوان یک ملت" درتضاِد کامل قرار دارند. قبول ما به
ای،  صفـحـه ۵٢٨باید اذعان کرد که خانم فاینستاین برای انتشار این گزارش 

دادنـد،  که برخی از همکارانش در رابطه با عواقب وخیم انتشار آن هشـدار مـی
یی طوالنی و سخت بود. انتشاِر این گزارش از سوی باراک اوبـامـا،  درگیر مبارزه

هـای مـا کـه  قـوت جمهور آمریکا، استقبال شد. او گفت: "یکی از نقـطـه رئیس
رو شـدن صـریـحـمـان بـا  مان بـرای روبـه کند، آمادگی آمریکا را استثنایی می

هایمان، و قبول تغییر و بهـبـود عـمـلـکـردمـان  مان، برخوردمان با عیب گذشته
 است."
هـای  هـا و تـوجـیـه حال، واکنِش منفی به انتشار این گزارش، با بـیـان بااین

متـحـده در دهـٔه  های ایاالت های اصلِی سیاستگذاری رنگارنگ از سوی چهره
دبـلـیـوبـوش،  چـنـی، مـعـاون جـرج پـرده بـود. دیـک گذشته پرسروصدا و بـی

صراحت این گزارش را "مملو از مزخرفات" خواند، و جـان  جمهور سابق، به رئیس
تولید این گزارش منجر  یی که به برنان، رئیس سازمان سیا، مدعی شد که پروسه

 شد، "ناقص" بوده است. 
برنان در ادامه گفت: "شفافیتی را که در یکی دو روز گذشته و چند روز اخـیـر 

دانـد. رئـیـس کـنـونـی  اتفاق افتاده است" را بیش از حِد الزم و اغراق آمیز مـی
های "شـنـیـع"ی کـه از  هر تأویل، اذعان کرد که برخی از روش سازمان سیا، به

شده  های تأیید سوی سازمان سیا استفاده شده است "در خارج از حدوِد" سیاست
ای عمده در این گزارش، مبنـی  گیری حال، برنان در مورد نتیجه این قرار دارند. با

تنها شنیع، بلکه در دستیابی به نـتـیـجـٔه مـورِد نـظـر  بر اینکه شکنجه [ها] نه
 اند، تردیدهایی را ابراز کرد. گران غیرمؤثر بوده شکنجه

 
ً
این واقعیت که شکنجه بخشی از زرادخانٔه سازمان سیا بوده است، و احتمـاال

کسی را متعجب کند. مخـالـفـت بـاراک اوبـامـا بـا  هنوز هم هست، نباید هیچ
های پس از راه  [یابی] و آشتی، در نخستین ماه تشکیل کمیسیونی برای حقیقت

و این اظهار نظر که: "ما نیاز به نگاه به جـلـو  ٢٠٠٩یافتن به کاخ سفید در سال 
 گویای این حقیـقـت اسـت. دسـت 

ً
داریم نه به عقب و به دنبال مخالف" کامال

داشتن مستقیم سازمان سیا در سرنگونِی دولت قانونی و منتخِب محمد مصدق 
) و نیز در سرنگونِی دولت منتخِب سالوادورآلنده در شیلـی ١٣٣٢(١٩۵٣در سال 
 ) افشا و تائید شده است. ١٣۵٢(١٩٧٣در سال 
شمار برای ترور فیدل کاسترو، رهبر کوبا، در طول بیش از نیـم  های بی تالش

هـای  ها دست داشتن سیا عیان بوده است، و بازی قرن گذشته، که در بیشتر آن
های کشـتـار جـمـعـی  اهریمنی در ارائٔه اطالعات دروغین در مورد وجود سالح

ساِز توجیِه تهاجم به و اشغال خانمانسوز و ویـرانـگـرانـٔه خـاک  درعراق که زمینه
ها هزار نفر در ارتباط با آن جـان خـود را از دسـت دادنـد و  عراق شد، و ده
کارانـه  خون و آتش کشیده شد، همه بخشی واقعی از کارنامٔه جنایت خاورمیانه به

این سازمان مخوف است. سیا سازمانی نیست که بر طبق قانون و بـر اسـاس 
مقررات عمل کند. جای تعجب نیست که اوباما تمایلی به نگاه به عقب انداختـن 

 و برخورد با شواهد تاریخِی عملکرد جنایتکارانه این سازمان نداشت.

 
 

 آمریکا: "کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم!"
اعالم رسمی اینکه در یک دهٔه گذشـتـه صـدهـا و شـایـد هـزاران نـفـر 

هـای وحشـیـانـه و  طوِرمستفیم توسط ماموران سازمان سیا مورد شکنجـه به
اند، یک بار دیگر عیاِر واقعِی ادعاهای قـدرتـمـنـدتـریـن  غیرانسانی قرار گرفته

مند بودِن سیستماتیک و رعـایـت  داری جهان در رابطه با قانون کشورسرمایه
دموکراسی و حقوق بشر را نشان داد. گزارش رسمی منتشـر شـده از سـوی 

دهد که در دورٔه ریـاسـت  کمیتٔه ویژٔه امنیت مجلس سنای آمریکا نشان می
صدها نفر بدون رعـایـت  -٢٠٠٩تا  ٢٠٠١های  سال -جمهوری جورج بوش

های سازمان ملل،  هیچ قانون مدونی و همراه با نقض صریح مفاد کنوانسیون
هـای مـخـفـی زیـِر  اند و در زنـدان بازداشت شده «جنگ با ترور»زیِر پوشش 

هـای پـیـشـرفـتـه) قـرار  ناپذیِر فیزیکی و روانی (بازجویی های تحمل شکنجه
ها، قریانیانش را  متحده برای مخفی نگاه داشتن این جنایت اند. ایاالت گرفته

از کشوری به کشوری دیگر منتقل کرده است و بدون حضور و مداخله مرجـع 
های فاشیستی و  هایی برده است که حکومت و مقامی حقوقی، به زیر شکنجه

زنند. این گزارش کـه فـقـط  های نظامی به آن دست می پلیسی و دیکتاتوری
های  صفحه از سندهایی را دربر دارد که شمار زیادی از سطرها و صفحه ۵٠٠
چـیـزی از کـل  انـد، بـخـش نـا دلیل مسائل امنیتی سیاه شـده ها هم به آن

هـای  سندهایی است که از سوی کمیته امنیت مجلس سنا در رابطه بـا روش
آوری شده اسـت. مـهـم  شدگان جمع غیرانسانی و بهیمی بازجویی از بازداشت

است که اشاره شود که بررغم اینکه همیـن بـخـش جـزئـی از اسـنـاد هـم 
متحده و جهان را شوکه کرده است. کمیتٔه ویژٔه مـجـلـس  افکارعمومی ایاالت

دهنده، انتشار بقیه اسناد را صالح نـدانسـتـه  دلیل برخی جزئیات تکان سنا به
 است.

آذرماه، گفت کـه، بـرخـی از  ٢٠جان برنان، رئیس سیا، در روز پنج شنبه 
هـای "شـنـیـع" در  سپتامبر از روش ١١افسران آژانس [سیا] پس از حمالت 

یی در  اند، و اعتراف کرد که هیچ نشانه شدگان استفاده کرده رابطه با بازداشت
انسانـی بـه  های بازجویِی خشن و غیر دست نیست که استفاده از این تکنیک

گیری این  کسب اطالعات مفیدی منجر شده باشد. او با مردود شمردن نتیجه
های خـود از مـتـهـمـیـن  گزارش مبنی بر اینکه، سیا در مورد برنامه بازجویی

تروریسم، کاخ سفید، کنگره، و مردم را فریب داده است، انگشت اتهام را بـه 
های دولت آمریکا در  متحده و باالترین مقام جمهور پیشین ایاالت سوی رئیس
متوجه کرد. گزارش کمیته اطالعات امنیـتـی  ٢٠٠٩-٢٠٠١های  خالل سال

دهد که، سازمان سیا بسیار فراتر از آنچه که تاکنـون  صراحت نشان می سنا به
هـای  در مورد شکنجه متهمان و مظنونان فاش شده اسـت، از ایـن شـیـوه

طور سیستماتیک، استفاده کرده است. بـر طـبـق  وحشیانه و غیرانسانی، و به
شـان را  بندزده های دست که دست اسناد منتشرشده، برخی از اسیران درحالی

سـاعـت از  ١٨٠داشتند، مدت زمانی بیـش از  بایست نگه می در باالی سر 
های وارده را قـبـول  شدند تا از مقاومت دست بردارند و اتهام خواب محروم می

ها "اعتراف کنند". اسناد منتشرشده موردهای دیـگـری ازجـمـلـه  کنند وبه آن
های جنسی و تجاوز،  شدگان در آب، سوِء استفاده سازِی غرِق بازداشت صحنه

 گیرند.  زاِی این نوع رفتارها، را دربر می هیچ توجهی به پیامدهای بیماری بی
جان برنان، که در دورٔه مورد بحث از سران برجستٔه سـازمـان سـیـا بـوده 
است، گفت: "در تعداد مـحـدودی از مـوارد، مـامـوران آژانـس [سـیـا] از 

درسـتـی بـایـد از  ای که مجاز نبودند، شنیع بودند، و به های بازجویی تکنیک
کس مردود دانسته شوند، استفاده کردند. و ما در اینکه با اعمال و  سوی همه

هـای ایـن مـامـوران بـایـد  اشتباه
   14ادامه  در صفحه 
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 کردیم، کوتاهی کردیم." برخوردی ضروری می
اش، به این نتـیـجـه رسـیـده  کمیته مجلس سنا در گزارش منتشرشده

وسیلٔه سازمان سیا، از طریق شـکـنـجـه  است که اطالعات کسب شده به
های مخفی در سـراسـر جـهـان  اعضای القاعده و اسیران دیگر در زندان

، در عمل حتی بـه جـلـوگـیـری از طـرح ٢٠٠۶و  ٢٠٠٢های  بین سال
کنـد کـه  یی از سوی القاعده نیز منجر نشده است. برنان اذعان می حمله
های فـروپـاشـی  های قدرتمندی در دست است که استفاده از روش نشانه

پایه از  فیزیکی و روانی بازداشت شدگان منجر به ارائٔه اطالعات غلط و بی
انجامد، زیرا قربانی برای خالصی از شکنـجـه،  شدگان می سوی بازداشت
 گردن بگیرد و بپذیرد. سادگی هر چیزی را به حاضر است به

جمهوری از حزب  سناتور جان مک کین، کاندیدای دوره گذشته ریاست
 ١٨متحـده، در روز  های سیاسی معروف ایاالت خواه و از چهره جمهوری

آذرماه، در صحن مجلس سنا، در محکومیت عملکـردهـای مسـتـنـد و 
های بـازجـویـِی خشـن در  یافته در این گزارش و استفاده از روش بازتاب

رابطه با بازداشت شدگان، سخنرانی کـرد و کـوشـیـد مسـئـولـیـت ایـن 
های غیرانسانی و غیرقابل دفاع را از دوش کل سیستم حاکم این  شکنجه

 کشور بردارد.
سناتور مک کین اشاره کرد که "حتی دشمنان ما حقوق اساسی بشـری 

ام... که این سؤال متوجه دشـمـنـان مـا  دارند." او گفت: "من اغلب گفته
ایم، که هستیـم، و کـه  نیست، بلکه سؤال از خود ما است که ما که بوده

 قبـول کـرد کـه افـتـضـاح  می
ٌ
خواهیم باشیم." او در سخنان خود تلویحا

خـطـر  های غیرانسانی "شرافت ملـی" آمـریـکـا را بـه استفاده از شکنجه
خاطر پیروزی در این و یـا  انداخته است و اینکه "ما نباید شرافت ملی را به

 آن جنگ در معرض ریسک قرار دهیم."
 

 برخورد افکار عمومی جهان
فـرد دارد، و  المللی موقعیتی منحصربه شکنجه در حکمیت قانون بین

آن اینکه، در مورد استفاده از آن ممنوعیت تام و مطلق وجود دارد. مـاده 
رحمانه،  های بی کنوانسیون سازمان ملل برضد شکنجه و دیگر مجازات ٢

گـونـه شـرایـط  دارد که: "هـیـچ آمیز، بیان می غیرانسانی، و یا تنبیه اهانت
استثنایی، و ازجمله در وضعیت جنگی قرار داشتن، یا در تهـدیـد جـنـگ 

ای دیـگـر، را  ثباتی سیاسی داخلی، و یا هر اضـطـرارعـمـومـی بودن، بی
 توان توجیهی برای شکنجه دانست." نمی

دارد که، هـر کشـوری کـه نـتـوانـد از  کنوانسیون همچنین مقرر می
در صورتی که سوِء ظن معقولی در رابطه با وقـوع آن داشـتـه  -شکنجه
جلوگیری کند، به همان اندازه مقصر است. افکار عمومی جـهـان  -باشد

مـتـحـده در  نسبت به انتشار گزارش کمیته امنیت مجلس سنای ایـاالت
وسیلٔه سازمان سـیـا بـا  دست داشتن در ترور به مورد شکنجه مظنونان به 

های مدافـع  سازمان ملل متحد و طیف وسیعی از گروه خشم پاسخ دادند.
های غیرقانونی  ای که در بازجویی های آمریکایی بشر محاکمٔه مقام حقوق

اند را خواستار شدند. آقای بن امرسون، گزارشگـر  و وحشیانه دست داشته
هـای  ویژٔه حقوق بشر و مقابله با تروریسم سازمان ملل، گفت کـه، مـقـام
ریـزی  ارشد در زمان وقوع این جنایات، آنانی که چنین جنایاتی را بـرنـامـه
عـهـده  کردند، باید در کنار ماموران اجرایی سیا که مسئولیت شکنجه را به

 اند، مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. داشته
آقای امرسون که در مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مستقر اسـت 

المللی، ایاالت متـحـده بـه سـپـردن  اظهار داشت: "بر اساس قانون بین
های قضایی صالحیتدار موظف اسـت.  مسئوالن این جنایات به محکمه

دادستان کل آمریکا وظیفه قانونی دارد که برضد آنانی کـه در ایـن امـر 
های جنایی مطرح کند." او افزود کـه گـزارش  اند، اتهام مسئولیت داشته

کمیته اطالعات و امنیت مجلس سنا نشان داد "در بـاالتـریـن سـطـوح 
دولت بوش سیاستی روشن هماهنگ وجود داشت، که... نقض فـاحـش 

دانست." و آقای کنت راث، مدیر  المللی حقوق بشر را مجاز می قوانین بین
هـای  ، تصـدیـق کـرد کـه اقـدام«دیده بان حقوق بشر»اجرایی سازمان 

پـذیـر بـاشـد." او  تواند توجـیـه سازمان سیا جنایی بوده است و "هرگز نمی
گویی بـه  که این روند مهم حقیقت همچنین ابراز نگرانی کرد که درصورتی

یی سـیـاسـی  مثابٔه گزینه های مسئول منجر نشود، شکنجه به پیگرد مقام
 ماند." برای رئیس جمهورهای آینده باقی می

 رفیق کریم یوسف نژادمژدهی نیز از  ادامه  واعظان غير متعظ ...
 میان ما رفت

زندگی صحنه ی یکتای 
 هنرمندی ماست

هرکسی نغمه ی خود 
 خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به  
 جاست.

خرم آن نغمه که مردم 
 بسپارند به یاد

 ژاله اصفھانی                  
 

درشهر فومن در یـک   ١٣٣۶رفیق کریم یوسف نژاد مژدهی دوم اردیبهشت 
خانواده زحمتکش به دنیا آمد دوران تحصیالت خود را در شهر فومن به اتمام 
رسانید. رفیق کریم در آستانه انقالب باپخش نظریات حزب توده ایران سمـت 
گـاهـی  وسوی مبارزه برعلیه رژیم دیکتاتوری به توده های محل زندگی خود آ

از  ١٣۵٨رفیق کریم به همراه شش نفر از همرزمان خود درسـال    می داد.
موسسین دفتر سازمان جوانان حزب در رشت بوده و بعد از بازگشـایـی دفـتـر 
ایالتی به شعبه تبلیغات دفتر ایالتی منتقل شد، و تا آخرین لحظه علنی و نیمه 

دراین شعبه فعالیت کرد . بعد از یورش وبستن شدن دفاتر حزبـی   علنی حزب
به اجبار تن به مهاجرت به تهران داد. و در همان سـال دوران ١٣۶١درسال 

جدید فعالیت حزبی خود را با تمام مشکالت و سختی های آن دوران ادامـه 
سال خود را از گزند گزمگان رژیم والیـت فـقـیـه  ٩داد. وی توانست بیش از 

از طرف ماموران شناسایی و دستگـیـر شـد.  ١٣٧٠در سال   وی  حفظ نماید.
محکومیت خود آزاد شده و مـجـددا"   پس از سپری کردن دوران  رفیق کریم

 به رشت برمی گرد.
در شرکت شیمی صنعت فرزان تاکستان مشغول بکار شد. او  ١٣٧۵درسال 

همواره بر اعتقادات مردمی حزب توده ایران وفادارماند .رفیق کریـم یـوسـف 
نژاد مژدهی هرگونه محرومیت ها ، بیکاری ،مشکالت معیشتی، در بدری ها 

مداوم به هدف   درزندگی سیاسی خویش  و فشار ها را تحمل کرد. رفیق کریم
بازتابیدن وضعیت توده های زحمت و جنبش مردمی میهن دمی درنگ نـمـی 

 کرد. 
بر اثر ایست قلبی در بیمارستان تـامـیـن   ١٣٩٣آذر ١۶رفیق کریم درتاریخ 

 سـالـگـی چشـم از جـهـان فـرو بسـت. ۵٧اجتماعی تاکستان در سـن 
را به خانواده، همکاران و مبارزان راه توده های زحمـت   درگذشت رفیق کریم 

 تسلیت می گوییم. 
 

 بخشی از سخنان در مراسم یادبود رفیق
 برای او که معنای صبر و استقامت بود و تنها بود...

 یادش همیشه زنده و راهش پر رهرو.
قرار نیست انگار فرصتی شود کمی گپ بزنیم،کمی بگوییم از زنـدگـی و کـمـی در 
کنارهم بخندیم. این قطار، جان های شیفته را سوت کشان از ما دور می کنـد و مـا 
می مانیم و بارانی که می آید و یاد گل و نسرین های به خاک خفـتـه، کـه حسـرت 
انگیز است. می مانیم در این زمانه پر حسرت تا یادآور اللی هایمان باشیم.تا بهت ما 

کنیم سرمای بهار غمگینی، که بـر شـکـوفـه هـای  را، نقاشان تصویر کنند.تا مویه
 جنبش مردمی رفت.تا چه افتاد این گلستان را کـه آیـیـن بـهـاران رفـتـش از یـاد.

سوگواری رفتن هایی کنیم که آلوده ی فراموش باور خونین و غرقه شدن در مـرداب 
پر زور و پوک بهره کشی آدمی از دیگر آدمیان نشدند. و بذر ماندند در باور فردا،خـون 
چکید از شاخه گل سرخ، فتنه شد در گلزار رفقا، پوزخند شد شیوه استواری هـا، امـا 
مانده بوی فروردین در شامه دل ما، طوفان همه فروردین است دل دادخواهی همـه 
این جان های بی قرار است. وکنار ماست یاد آن ها که جان خویش را پرچم احـتـراز 

 سادگی ها و رفاقت کردند تا شوره زار نباشد زندگی...
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 ادامه  كمونيست ها و چالش هاي ...
هم در مرحلٔه کنونی و هم در دورٔه پس از برچیده شدن سـلـطـه و سـرکـردگـی 

داری و بحران کنونی آن، در کنار پیامدهایـی کـه تـا  داری. نظام سرمایه سرمایه
هایی را نیز برای پیشُبرد و تـعـمـیـق رونـد  کنون داشته است، در عوض فرصت

داری، در  فرهنگی متـفـاوت بـا سـرمـایـه-سیاسی-برپایی یک نظام اقتصادی
شرایط خاص در هر کشور، پدید آورده است. بـخـشـی از کـاری کـه نشـسـت 

های کمونیست و کارگری باید در نظر و برنامه داشته باشد، هم در سـطـح  حزب
های جداگانه و هم به طور جمعی، ارائٔه تحلیلی انتقادی از مـبـارزه بـرای  حزب

هـای  داری در مقطع زمانی کنونـی اسـت. تـالش تحقق نظام جایگزیِن سرمایه
صورت گرفته در آمریکای التین مورد توجه زیاد کسانی قرار گرفـتـه اسـت کـه 

ویژه در شرایـط  کوشند، به داری می برای برپا کردن نظام دیگری به جای سرمایه
 .“جهان سّوم”

 اهمیت جهانی پیشُبرِد روند رادیکال تحّول در مقطع کنونی
یـی مـا  های مرحـلـه یی و هدف در شرایطی که بسیاری از موارد متعارف برنامه

تغییر کرده است، پس تالش در راه تحّول انقالبی در قرن بیستم، در این عصـِر 
 داری جهانی، به چه معناست؟ نوین سرمایه
های موجود در راه چنین تحّولی بسیار عظیم و سهمگین است. اّما گام  چالش

سـرعـت در  برداشتن در این راه ضرورت مبرمی دارد، چون نظام حاکم کنونی به
تر است. بقای ما مستلزم تحّول بـنـیـادِی  حال فرو رفتن در بحرانی هرچه عمیق

کنیم، کـه  های بزرگ زندگی می ای از دگرگونی جامعٔه جهانی ماست. ما در دوره
های کنـتـرل  از آن جمله است احتمال و امکاِن بسیار واقعِی تهدیِد فزایندٔه رژیم

داری جهانـی کـه  اجتماعی سرکوبگر به منظور مهار تضادهای انفجاری سرمایه
محیطی و فرهـنـگـی روبـروسـت.  های عمیق ساختاری، زیست خود با آشفتگی

ی برای انباشت سرمایه در مقیاس جهانـی، یـک  انگیزٔه بی
ّ
رحمانٔه سرمایٔه فرامل

پایان را به جهان تحمیل کرده است. بـا  محیطی و جنگی بی زیست “ هولوکاست” 
نونی  بهوجود این، و  رغم خطرهایی که بشر با آنها روبروست، اوضاع نابسامان ک

بخش  ساز و رهایی های تحّول هایی را نیز برای پیشُبرد طرح فرصت
 پیش آورده است.

داری مشروعیت خود را در چشم اکثریت بزرگی از  نخست اینکه نظام سرمایه
آید که نولیبرالیسم به انـتـهـای  مردم از دست داده است. دّوم اینکه، به نظر می

آیـد  اش رسیده است. سّوم اینکه، به نظـر مـی ظرفیِت ایدئولوژیکی و توان ماّدی
اند و اغلب هر کدام بـدون  های حاکم در سراسر جهان دچار تفرقه شده که گروه
جهـان ” در  “ جهان سّوم سازی” رود. چهارم اینکه  دار به راهی متفاوت می سکان
های جهانی رادیکال، برای  ای را برای پیش بردن سیاست های تازه فرصت “ اّول

بـه وجـود  “ شـمـال” و  “ جنوب” ها در سراسر کشورهای  ایجاد اتحادها و ائتالف
داری جـهـانـی در  آورده است. واقعیت این است که از زمانی که بحران سرمایـه

های پایانی قرن بیستم آغاز شد، شاهد دو موج بـزرگ عصـیـان جـهـانـی  سال
خواهـانـه،  گیری یک جنبش جهانی عدالت ایم. در نخستین موج شاهد اوج بوده

های مقاومت در سراسر جهان و به راه  یکپارچه شدن پیکارهای مردمی و جنبش
خ] و شـکـل ١٣٧٠[   ١٩٩٠یی اعتراضی در اواخر دهٔه  افتادن یک جنبش توده

بـودیـم.  “ جهانی دیگر ممکن اسـت” با شعار  “ همایش اجتماعی جهانی” گرفتن 
 ١١ویکم به اوج خود رسید، ولی در پی رخدادهای  این موج در اوایل قرن بیست

ی به جنبش ٢٠١١سپتامبر 
ّ
های مردمی با سوءاستفاده  و تهاجم سرکردگان فرامل

ها از مسیر خود خارج و تا حدی نـیـز دگـرگـون و از  از آن رخدادها، آن جنبش
به راه افتاد و در  ٢٠٠٨ریخت افتاده شدند. موج دّوم در پی فروپاشی مالی سال 

هایـی کـه  تر شد. در میان جنبش تر و گسترده بزرگ ٢٠١١تا  ٢٠٠٩فاصلٔه سال 
تـوان بـه  ور شدند و توجه جهان را به خود جلب کردند، مـی ها شعله در آن سال
یی مکرر و بسیج عمومی در کشورهای عضو اتحـادیـٔه اروپـا،  های توده اعتصاب

های ریاضتی دیده بودنـد،  ویژه در کشورهایی که بیشترین آسیب را از سیاست به
تسـخـیـر ” های مردمی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، جنبش  و نیز به خیزش
هـای  در آمریکا، جنبش دانشجویان در شیلی، موجی از اعتصـاب “ وال استریت

گیری پیکار برای حقوق مـهـاجـران در  مداوم در سراسر کشورهای جهان، اوج
 بسیاری از کشورها، و امثال اینها اشاره کرد.

هـای  در ارتباط با مضمون و سمتگیری این عصیان و قیام جهانی، که خیزش
صراحت گرایش سـوسـیـالـیـسـتـی  انقالبی در آمریکای جنوبی را که به  گوناگون

راه ” یافتٔه دهقانان در جنبـش جـهـانـی  های اجتماعی سازمان دارند، تا جنبش
هـای غـیـرمـتـشـکـل آنـارشـیـسـتـی  ) و قـیـامVia Campesina) “ دهقانان

گـیـرد،  های نولیبرال در مصر و یونان را در بر مـی داری، یا تکنوکرات ضدسرمایه

توان در مورد همٔه آنها حکم واحدی صادر کرد. سؤال کلیدی این است که  نمی
های جهانی موفق به تغییر ساختار قدرت سیـاسـی و اقـتـصـادی  آیا این قیام

خواهند شد یا اینکه از راه ترکیبی از اصالحات مالیم و همکاری با حـاکـمـان، 
در واقع آن ساختار را نوسازی خواهند کرد؟ یا حّتٰی بدتر از ایـن، آیـا واکـنـش 

ای که برای دگـرگـون کـردن  های مردمی رژیم پلیسی جهانی در برابر خیزش
کنند، تحمیـل فـاشـیـسـم  نظم اجتماعی به سود اکثریت تنگدست تالش می

 ویکمی خواهد بود؟ قرن بیست
عصیان و قیام جهانی جاری باید به مسئلٔه قدرت سیاسی بـپـردازد و آن را 
حل کند. بدون توجه به مسئلٔه قـدرت سـیـاسـی، یـعـنـی دولـت، جـنـبـش 

بـتـوانـد کـنـتـرل  “ چـپ” بخش واقعی وجود نخواهد داشت. زمانی که  رهایی
هایی روبرو خواهد شد کـه  (بخشی یا همٔه) دولت را به دست آورد، با پیچیدگی

حل آسانی برای آنها وجود ندارد. در  هیچ نسخٔه از پیش نوشته شده و هیچ راه
ای بروز خواهد کرد؛ و ایـن  پی حل هر یک از تضادهای موجود، تضادهای تازه

قانوِن دیالکتیک است. شواهد زیادی وجود دارد حاکی از آنـکـه مـا در ایـن 
ای در سطح دنیا  ویکم، در آستانٔه بحران سرکردگی تازه دّومین دهٔه قرن بیست

ها، همٔه روندهای دگرگونی اجتماعی،  قرار داریم. یادمان باشد که همٔه انقالب
های تاریخی، برای خود یگانه و منحصر بـه فـردنـد. بـرای درک  همٔه مقطع

ویکـم، بـایـد شـرایـط  های قدرت سیاسی در قرن بیست ها و پیچیدگی چالش
تاریخی مشخصی را که چپ رادیکال در آمریکای التین یا هر جای دیـگـر در 
آن (دوباره) به صحنه آمده است و در چندین کشور نیز به قدرت دولتی رسیـده 

حقیقت در شـرایـط ” گوید:  طوری که گرامشی می است، مطالعه کنیم. همان
 “مشخص نهفته است.

ای نیاز بـه بـحـث و  و باالخره اینکه ما معتقدیم که چنین بررسی و مطالعه
های کمونیست و کارگری در مقطع  گفتگوی مداوم دارد تا بتوانیم وظایف حزب

های بزرگی از  دهی بخش زمانی کنونی را بهتر دریابیم. وظیفٔه بسیج و سازمان
داری، مـحـرومـیـت، فـقـر،  جامعه که متحمل شدیدترین ویرانگری سـرمـایـه

هایی اسـت کـه از  اند، در درجٔه اّول به عهدٔه سازمان نابرابری و بیکاری شده
هـای تـاکـتـیـکـی  اند. در تعیین شیوه لحاظ تاریخی قادر به رهبری این مبارزه

های طبقٔه کارگر (پرولتاریا) را نیز  ها و آرمان مبارزه در دورٔه کنونی، باید خواست
شواهد زیادی وجود دارد حاکی از آنـکـه ” گوید:  در نظر داشت. سانتا باربارا می

ای در  ویکم، در آستانٔه بحران سرکردگی تازه ما در این دّومین دهٔه قرن بیست
ها، همٔه روندهای دگرگونی  سطح دنیا قرار داریم. یادمان باشد که همٔه انقالب

های تاریخی، برای خود یگانه و منحصر به فردند. بـرای  اجتماعی، همٔه مقطع
، ما بـرای “ ویکم های قدرت سیاسی در قرن بیست ها و پیچیدگی چالش” درک 

های پیکارهای مردمی در سراسـر  های پیش رو و آموختن از درس درک چالش
جهان، باید شواهد و شرایط مشخص را مطالعه کنیم و تحلیل مشـخـصـی از 

 شرایط مشخص داشته باشیم.
داری، خـوِد سـرمـایـه  مانع واقعی در تولید سرمایه...” کارل مارکس نوشت: 

هایی بر موانع خـود غـلـبـه  داری فقط با استفاده از شیوه است... تولید سرمایه
تـر پـیـش روی آن  کند که دوباره این موانع را در مقـیـاسـی سـهـمـگـیـن می
 (سرمایه، جلد سّوم) “گذارند. می

امروزه، بیش از پیش، وظیفٔه ما در مـبـارزه بـا بـربـریسـم (وحشـیـگـری) 
امپریالیسم جهانی، ایجاد وحدت در میان طبقٔه کـارگـر جـهـانـی و وحـدت 

های عظیم شهری و تنگدستان روستایی است. طبـقـٔه کـارگـر  کارگران با توده
تنهایی ظرفیت رهبری پیکار در مسیر دگرگون کردن جـهـان و خـودش را  به

گذرد، ایـن طـبـقـه در هـزاران نـبـردی  رغم همه آنچه در جامعه می دارد. به
هـای  دیده شده است که به طور روزمره برای بقای خـود و عـلـیـه تـالش آب
وقفه برای بازپس گرفتن حقوقی که در پیکارهایی سهمگین به دست آورده  بی

 است، در آنها درگیر است.
آموزد که آسیب به یکی، آسیب به  تر اینکه زندگی به کارگران می از همه مهم

همه است؛ و اینکه همبستگی تنها سالح واقعی است. به همین دلیـل اسـت 
کارگران در پیـشـاپـیـِش ” گوییم:  که ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی می

 “جهانی سوسیالیستی!  صف برای ساختن جهانی بهتر،
 

لـیـمـو، نـخـسـتـیـن  )، رهـبـر ِفـره١٩٨۶  –  ١٩٣٣سامورا ماِشل (
المللی، یک عمل خیریـه  همبستگی بین” جمهور موزامبیک:  رئیس

نیست؛ اقدامی است بـرای وحـدت مـیـان مـتـحـدانـی کـه در 
تـریـن  رزمند. مـهـم های متفاوت برای هدفی یکسان می سرزمین

هدف، یاری رساندن به توسعه و رشد بشر تا باالترین حد مـمـکـن 
 “است.
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در مبارزه با های کمونیست و کارگری  نقش حزب” موضوع محوری نشست: 
هاست، و  ها و جنگ داری که سبب بروز بحران امپریالیسم و استثماِر سرمایه

شـود. در دفـاع از  به قدرت گرفتن نیروهای فاشیست و ارتجاعی منجر مـی
ـی، و بـه سـوی 

ّ
حقوق مردم و کارگران، به سوی رهایـی اجـتـمـاعـی و مـل

 “سوسیالیسم!
 

متن سخنان رفیق کریس ماتلهاکو، عضو هیئت سیاسی و مسئول شـعـبـه روابـط بـیـن 
مین ١۶المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، نمایندٔه حزب کمونیست آفریقای جنوبی در 

 آبان، اکوادور) ٢٣و  ٢٢های کمونیست و کارگری جهان ( نشست حزب
شناسیم، پـس از چـنـدیـن قـرن  داری، به آن صورت که می نظام جهانی سرمایه ∗

توسعٔه خیره کننده و انباشت سرمایه در سراسر جهان، اکنون بـا یـک سـلـسـلـه 
 گیر، روبروست. های ساختاری، و شاید جان محدودیت

های بزرگی از جامعه که متحمل شـدیـدتـریـن  دهی بخش وظیفٔه بسیج و سازمان ∗
اند، در درجٔه اّول  داری، محرومیت، فقر، نابرابری و بیکاری شده ویرانگری سرمایه
 اند هایی است که از لحاظ تاریخی قادر به رهبری این مبارزه به عهدٔه سازمان

هـای تـاریـخـی،  ها، همٔه روندهای دگرگونی اجتماعی، همٔه مقـطـع همٔه انقالب ∗
هـای قـدرت  ها و پیچیدگی برای خود یگانه و منحصر به فردند. برای درک چالش

ویکم، باید شرایط تاریخی مشخصی را که چپ رادیـکـال...  سیاسی در قرن بیست
 در آن دوباره به صحنه آمده است، مطالعه کنیم.

 
گاهی به چالش« های عظیمی که پیش روی طـبـقـٔه  حزب کمونیست آفریقای جنوبی با آ

داری، تـبـعـیـض  کارگر (پرولتاریای) جهانی و تشکیالت آن در مبارزه با امپریالیسم، سرمایه
های کمونیست و  نژادی، تبعیض جنسی، جنگ و محرومیت قرار دارد، در این نشست حزب

کند. در عین حال، ما به روندهای جاری در آمریکای التیـن، کـه  کارگری جهان شرکت می
توان و ظرفیت عظیمی برای ارائٔه جایگزینی در برابر نولیبـرالـیـسـم و نـظـام غـیـرانسـانـی 

هـای  کنیم. روندهای تـازٔه دگـرگـونـی گرمی نگاه می بینی و دل داری دارند، با خوش سرمایه
داری جهانی در سـراسـر دنـیـا را هـدف  یی که پایان دادن به سلطٔه سرمایه بنیادی و ریشه

اند، به شرط آنکه تحلیل درست و  اند، برای مبارزه در راه سوسیالیسم بسیار امیدبخش گرفته
 مناسبی از شرایط ماّدی و توازن و تعامل نیروها در هر شرایط خاص داشته باشیم.

در تاریخ بشر، ضرورت برپایی یک نظام متفاوت، نظـامـی انسـانـی کـه بـر پـایـٔه ارزِش 
اسـتـوار بـاشـد،  “ اولویت دادن به نیازهای اجتماعی در برابر سود خصوصـی” سوسیالیستی 

هرگز تا حد امروز فوریت نداشته است. امروزه دستاوردهای جمعی تـمـدن بشـری بـه طـور 
ای در معرض نابودی قرار گرفته است. امروزه اقتصاد جهانی زیر سـلـطـٔه اقـلـیـت  سابقه بی

ی بسیار ُپرقدرت قرار دارد کـه از پشـتـیـبـانـی قـدرت دولـتـی  کوچکی از شرکت
ّ
های فرامل

گرایانٔه بسیار دهشتناک به پیش  امپریالیستی برخوردار است و کار خود را با یک برنامٔه نظامی
شناسیم، پس از چندین قرن توسـعـٔه  داری، به آن صورت که می برد. نظام جهانی سرمایه می

هـای  خیره کننده و انباشت سرمایه در سراسر جهان، اکنون با یک سـلـسـلـه مـحـدودیـت
های اقتصادی، اجتماعـی،  ها در جنبه گیر، روبروست. این محدودیت ساختاری، و شاید جان

، حـزب کـمـونـیـسـت “ راه سوسیالیسم” شود (برگرفته از  انسانی، زیستی و فیزیکی دیده می
 ).٢٠٠٧آفریقای جنوبی، 

شود. عـالوه  های کمونیست و کارگری در چنین شرایطی برگزار می مین نشست حزب١۶

بر این، شاهد بـحـران 
ســابــقــه و مــداوم  بــی

(ســــــاخــــــتــــــاری) 
داری از دهـٔه  سرمایـه
ــا  ١٩٣٠ ــالدی ت ــی م

ـــم در  ـــون، ه ـــن ک
کشــورهــای مــحــوری 

داری و هـم در  سرمایه
کشورهای پیـرامـونـی، 

ایم. در چند سـال  بوده
گذشته، یعنی از سـال 

به این سو، ایـن  ٢٠٠٨
داری به  بحران سرمایه
ای موجب  طور فزاینده

فقیر شدن جمعیت بزرگی از مردم و به هم ریختـن زنـدگـی مـردم 
داری بـرای انـبـاشـت  عادی شده است. راهی که اکنون سرمـایـه

سرمایه در پیش گرفته است، بسیار خطرناک و ناپایدار اسـت. اّمـا 
داری جهانی که اوضاع را زیر سلطٔه خـود  نیروهای قدرتمند سرمایه

دارند، قادر به درک بحران نیستند، و حّتٰی بدتر از آن، قادر به انجام 
اقدامی مؤثر و قاطع برای حل قطعی مسئله نیستنـد. بـه هـمـیـن 

ای ناگزیر و  داری، مبارزه دلیل، مبارزه برای جایگزین کردن سرمایه
 مبرم است.

های مـردمـی نـیـز از پـا  در این شرایط، مردم عادی و سازمان
اند، بـلـکـه فـعـاالنـه در  گر رخدادها نبوده اند و فقط نظاره ننشسته
داری (و  اند و منـطـق سـرمـایـه یی شرکت کرده های توده اعتراض

های گوناگون و در همـٔه کشـورهـا،  بحران متعاقب آن) را به شیوه
چه کشورهای محوری و چه کشورهای پـیـرامـونـی، بـه چـالـش 

های کشورهـای گـونـاگـون  اند. تظاهرات بزرگ در پایتخت کشیده
یی مردم و دست رد زدِن  جهان، محل تظاهر و نمایش قدرت توده

 های بورژوایی بوده است. قطعی آنها به مسیر کنونی دولت
داری همچنان نامعـلـوم  سازی نوین سرمایه شکل و مسیر جهانی

ها و درهای گـونـاگـونـی بـه  و مبهم است. به همین دلیل، فرصت
توان رها کردن مـبـارزه  روی آینده باز است، و با هیچ استداللی نمی

مین ضمن کنـکـاش 
َ
در راه ایجاد جهانی بهتر را توجیه کرد. َسمیر ا

های ممکن را پیرامون سـه  کند که گزینه در این زمینه پیشنهاد می
) تضـاد مـیـان کشـورهـای ١محور تحّول و تکامل بررسی کنیم: (

داری محور و کشورهـای پـیـرامـونـِی تـحـت حـاکـمـیـِت  سرمایه
) رقـابـِت ٣) رابطٔه میان شرق و غـرب؛ (٢داری جهانی؛ ( سرمایه

توان در  ها را کمابیش می همٔه این جنبه .“ غربی” های  درونی قدرت
مین معتقد است کـه  قارٔه آفریقا و به

َ
ویژه در جهان سّوم دید. َسمیر ا

بـار  هـای فـاجـعـه وظیفه دارد که در مقـابـل گـزیـنـه“  چپ” جبهٔه 
 های مستدل و دقیق و معتبری را مطرح کند. داری، گزینه سرمایه

به این ترتیب باید گفت که موضوع محوری این نشـسـت حـائـز 
یـی  اهمیت حیاتی است و ضرورت تعیین وظایف کلیدی و بـرنـامـه

های کمونیست و کارگری جـهـان  کشد که حزب معّینی را پیش می
باید به طور پیوسته (در چارچوب شرایط خاص خود) دنبال کـنـنـد، 

های موجود در راه  کمونیست ها و چالش

 پیشُبرِد روند رادیکال تحّول در مقطع کنونی

 15ادامه  در صفحه 


