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از شعارهای آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی تا حاکمیت رژیم 
 سراپا فاسد، ضد مردمی و استبدادی والیت فقیه

 ١٣۵٧تأملی بر سرنوشت دردناک انقالب بهمن 

ت گاه
ّ
یی کاهش اخیر قیمت نفت  های ریشه شمار و عل

  6ادامه  در صفحه 

، سی و ١٣٩٣بهمن ماه  ٢٢با فرارسیدن 
، ١٣۵٧شش سال از پیروزی انقالب بهمن 

می گذرد. انقالب بهمن یکی از مهمتـریـن 
تاریخ معاصر کشور ما و منطقه  رخداد های

است. بررسی زمینه هـای تـاریـخـی رشـد  
نیروهای اجتماعی  جنبش مردمی، آماج ها،

 شرکت کننده در انقالب و سـرنـوشـت آن
حاوی درس هـای مـهـمـی بـرای هـمـه 
مبارزان راه آزادی و استقالل و عالت میهن 

درباره زمینه های عیـنـی و ذهـنـی است. 
رشد انقالب بهمن مطـالـب تـحـلـیـلـی و 
تاریخی زیاد نوشته شده است. به نظر حزب 
تودٔه ایران، انقالب بهمن، انقالبی مـلـی و 
دموکراتیک بود که در شـرایـط مشـخـص 

اقتصادی کشـور -تاریخی و رشد اجتماعی
ما نضج  گرفت و طـیـف هـا و قشـرهـای 
وسیعی از مردم را به عرصه مبارزه بـر ضـد 
حکومت استبدادی و وابستـه سـلـطـنـتـی 

  ۵٠و  ۴٠کشاند. جامعه ایران دردهه های 
شمسی به دالیل عینی و ذهنی مشخـصـی 
که ناشی از بسط مناسبات سرمایه داری در 
راستای رشد سـرمـایـه داری وابسـتـه بـه 
امپریالیسم درکشور بـود، بـا بـحـران ژرف 
ساختاری مواجـه شـد. بـه مـوازات رشـد 
سرمایه داری بزرگ و رسوخ فزاینده سرمایه 
های امپریالیستی دراقتصاد ایران، زمـیـنـه 
ورشکستگی خرده بـورژوازی و تضـعـیـف 

اقتصادی الیـه هـایـی از -مواضع سیاسی

سرمایه داری ملی فراهم آمد. طبقه کـارگـر در 
روند بغرنج و متضاد بسط مناسـبـات سـرمـایـه 
داری وابسته از رشد کـمـی و کـیـفـی قـابـل 
مالحظه ای برخوردار شده بود که بـه آن وزن 
اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی کشور مـی 
بخشید. رشد سرمایه داری وابسـتـه و فـاسـد 
حاکم به تشدید دره عظیم میان فقر و ثروت در 
جامعه ما منجر گردید و  شکاف ژرف بین رژیـم 
شاه و طبقات و قشرهای دمکراتیک جامعـه را 
فزونی بخشیده و ادامه حـیـات رژیـم وابسـتـه 
پهلوی را در گرو تشدید سیاست ترور و اختـنـاق 
قرار داد. بر بستر این بحران فـراگـیـر بـود کـه 
جنبش انقالبی مردم ایران آغاز و گام بـه گـام 

سازماندهی و اتحاد عمل شرط 

ضروِر مبارزه طبقه کارگر در 

 مرحله کنونی

بـرای  ٨٨روندِی را که دولِت برآمده از کودتاِی انتخاباتِی 
بـرد، بـا  حذِف باقیماندۀ مواِد حمایتِی قانوِن کار پیش مـی

بکارگیرِی رهبراِن تشکـیـالِت زرِد کـارگـرِی و مـجـلـِس 
سرسپردگان به والیت، دولِت برآمده از مهندسی انتخابـاِت 

مـاه،  بـهـمـن ۶، یک قدم دیگر بـه پـیـش بـرد. روِز ٩٢
تریـن و  خبرگزارِی مهر از تصویب "تغییراتی در یکی از مهم

ترین مواِد قانوِن کار"، در مجلس با "قاطعیـِت آراء"  اساسی
خبر داد، و افزود، در صورِت تصویب در شوراِی نـگـهـبـان 
تغییراِت فوق "قابلیِت اجرایی به خود" خواهد گرفت. فسـاد 

داری اسـت.  کشِی حداکثرِی خصلِت ذاتِی سرمـایـه و بهره
ولی دولِت "تدبیر و امیِد"، نظِر "قانونی" کردِن فساِد عریـان 

نـژاد، "دولـِت نـمـونـۀ  کشِی ظالمانۀ دولِت احمـدی و بهره
جهان" را دارد. اصالِح قانوِن کار توسِط وزیِر کاِر امـنـیـتـِی 

هـاِی  رژیم ربیعی، بخِش جدایی ناپذیرِی از اجراِی سیاست
اقتصادِی دیکته شده توسِط نهـادهـاِی امـپـریـالـیـسـتـی 

المللی پول و بانِک جهانی بـرای آزاد سـازِی  صندوِق بین
هـا و آزاد سـازِی  اقتصاِد کشورمان است. حـذِف یـارانـه

هـا، چـپـاوِل امـواِل  ها با ترفنِد هدفمند کردِن یارانه قیمت
ملی از طریِق خصوصی سازی، گسترِش مـنـاطـِق آزاد و 
ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدِن کـارگـران و ارزان 

  2ادامه  در صفحه 

 های اّولیه و نقطٔه عطف نشانه
 

) دو ِکشتی نفتِکش ٢٠١۴ژوئن  ٢٢( ١٣٩٣تیر  ١روز یکشنبه 
بُرق در شمال شرق لیبی، 

ُ
میلیون بشکـه نـفـت  ١٫٣در بندر ط

خام بار زدند، که کارشناسان اقتصادی و نفـتـی، آن را نشـانـٔه 
پایان رونق ده سالٔه بازارهای نفتی دانستند. سه روز پیش از آن، 

 به  Brent )(   »بِرنت«قیمت نفت پایٔه 
ً
دالر در بشـکـه  ١١۶تقریبا

رسیده بود، که باالترین میزان در آن سال بود. پس از آن بـود 
وقفٔه قیمت نفت آغاز شد به طوری که در هـفـت  که کاهش بی

 درصد کاهش یافت. ۶٠ماه بعدی، قیمت نفت خام بیشتر از 
بـیـنـیـم کـه  نگریم، مـی میامروز که به رویدادهای آن روزها 
های ناشی از مـداخـلـه و  ها بود بر اثر ناآرامی های نفتی و بندرهای لیبی، که ماه بازگشایی و آغاز به کار دوبارٔه میدان

 جنگ از کار افتاده بودند، از لحاظ زمانی، نقطٔه عطفی در تغییر وضعیت بازار نفت جهانی بود.
هـزار بشـکـه در روز در  ٢۵٠میلیون بشکه در روز پیش از وقوع جنگ، بـه  ١٫٨تولید نفتی لیبی، که از حدود 

های فروردین، اردیبهشت و خرداد افت کرده بود، از تیر ماه و در سـه مـاه  ماه
 12تا   8ادامه  در صفحه  هزار بشکه در روز افزایش یافت. اهمیت ایـن افـزایـش  ٩٠٠بعدی به حدود 

 سقوط قیمت نفت

آغاِز مبارزه برای اصالحاِت 
 واقعی، در یونان!

 ١۶در صفحه 
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ای و پایـان دادن  ، که با شعاِر مبارزه برای تغییرهای پایه»نجات ملی«دولِت 
گرفته است، در نخستین نشـسـت، لـغـِو  کشی شکل های ریاضت به سیاست
هـای  پـایـان دادن بـه سـیـاسـت های گسترده و قصدش بـه سازی خصوصی
های نولیبرالـِی  وزیر سابق و بنابر نسخه وسیلٔه نخست که به -کشی را  ریاضت

 اعالم کرد. -شده بود ریزی اروپا برنامه کمیسیون اتحادیهٔ 
 

درصد آرا و تشکیل دولـت  ٣۶٫٣در انتخابات پارلمانی یونان و کسب  »سیریزا«با پیروزِی 
هـای  وسیلٔه این حزب، مرحلٔه جدیدی از مبارزٔه زحمتکـشـان یـونـان بـا سـیـاسـت جدید به
سوز تحمیِل ریاضِت اقتصادی و حراج صنایع، در این کشور آغاز شـده اسـت. بـایـد  خانمان

 ٢ -کرسی پـارلـمـاِن یـونـان ٣٠٠کرسی از  ١۴٩در این انتخابات  »سیریزا«اشاره کرد که،  
را صاحب شده است (با توجه به مـخـالـفـِت  -کرسی کمتر از حد نصاب برای تشکیل دولت

با هرگـونـه  -درصد آرا را در این انتخابات کسب کرده است ۵٫۵که  -حزب کمونیست یونان
گرای کوچـکـی  ، با حزب راست»سیریزا«، رهبِر  »لکسیس سیپراسا«، »سیریزا«ائتالفی با  

کشی در این انتخابات شرکت کرده بود، دولـت  های ریاضت که با موضع مخالفت با سیاست
شده به  های داده ای جدید تشکیل داد. در این انتخابات پارلمانی، درواقع میزان رأی ائتالفی

و حزب کمونیست یونان، افزایش یافت، هرچند افزایش درصـد و  ،»سیریزا«نیروهای چپ، 
که آرا آن  -»پاسوک«دموکراِت  چشمگیرتر بود. اما حزب سوسیال »سیریزا«های  تعداد رأی

(کـه در ائـتـالف بـا حـزب »دموکراسی نو«کار  و حزب محافظه -درصد فرو ریخت ۴٫۵به 
درصد آرا در ایـن  ٢٨دولت قبلی را تشکیل داده بود و با کسب  »پاسوک«دموکراِت  سوسیال

هـای  که درصـِد رأی »طلوع طالیی«انتخابات در جای دوم قرار گرفت)، و حزب فاشیستِی 
 خوردگاِن واقعِی این انتخابات بودند. آن نیز در این انتخابات کاهش یافت، شکست

، با حسابگرِی دقیق و این تشخیِص درست که مردم و زحـمـتـکـشـان »سیریزا«رهبرِی  
کشِی اقتصـادی آمـادگـی دارنـد، مـبـارزٔه  های ریاضت چالش کشیدِن نسخه یونان برای به

(یـا  »تـرویـکـا«شده از سـوی  های اقتصادی تحمیل اش را بر پایٔه مقابله با طرح انتخاباتی
پول) و معکوس کـردِن رونـد  المللی بین اروپا، و صندوق مرکزی اروپا، بانک اتحادیهٔ  »گانهٔ  سه«

اجـتـمـاعـی،  کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، و رویارویی با هجوم به سیستم تأمـیـن
دهـنـدٔه  طـوِردقـیـق، بـازتـاب ، باهوشمندی و بـه»سیریزا«تنظیم کرد. شعارهای انتخاباتی 

شده از سوی زحمتکشان و سندیکاهای کارگری بودنـد. ایـن شـعـارهـا، در  شعارهای فریاد
حزب کمونیـسـت شده از سوِی  دهی شده و سازمان های عمومی پرشماِر برپا جریان اعتصاب

های  ، سازمان جوانان کمونیست یونان و دیگر گردان»جبهٔه مبارز سراسری کارگران«یونان، 
های اخیر  فریاد شده بـودنـد. در حـقـیـقـت، حـزب  مبارز زحمتکشان یونان در طول سال

درنـِگ کـارگـران و  هاِی بـی اش با خواست با هماهنگ کردِن شعارهای انتخاباتی »سیریزا«
داری در  زحمتکشان، و با تشخیص اینکه در این مقطع مسئلٔه سرنگونِی سیستـم سـرمـایـه

های زحمت را در حمایت  های مردم زحمتکش قرار ندارد، بیشترین نیروی توده صدر خواست
 اش به سوی خود جلب کرد. انتخاباتی شدٔه) گیرِی رسمی و اعالم (موضع »تفرم پال«از 

های دولت جدید یونان تاکنون نمایشگر این حقیقت است که اگر این بخش  نخستین گام
از نیروهای چپ یونان این اندازه برای دستیابی به قدرِت دولتی کوشش کردند به این خاطـر 

گیری برای ادارٔه کشور بتوانند بـاقـدرت عـمـل کـنـنـد.  بوده است که در این جایگاِه تصمیم
المللی مبتـنـی بـر ایـنـکـه  های مالی بین باوجود فشارها و تهدیدهای اتحادیٔه اروپا و محفل

اش را ِاعمال کند، آن را ورشـکـسـت  شده های اعالم که دولت جدید یونان سیاست درصورتی
تاکـنـون  »سیریزا«رو خواهند کرد،  ای برای ادامه حیاتش روبه های ویژه کنند و با مشکل می

بر خواسته اصلی خود برای پایات سیاست های ریاضت کشت اصرار ورزیده است.  بـاوجـود 
کار پیشیـن (دولـت بـرآمـده از ائـتـالِف حـزب  شده از سوی دولت محافظه تعهدهای داده

، »پـاسـوک«دموکراِت  و حزب سوسیال»  دموکراسی نو«کار  محافظه
 »الکسیس سیـپـراس«، کابینٔه »آنتوان ساماراس«وزیرِی  با نخست

  دسـت در نخستین نشسِت دولت جدید، پس از ادای سوگنـد و بـه
چـالـش  اش را در مسـیـر بـه گرفتن قدرت، خطوط اصلی برنـامـه

های نولیبرالی حاکم بر کشورهای اتحـادیـٔه اروپـا  طلبیدِن سیاست
، وزیر بهداشت، در شـبـکـه »پاناگیوتیس کرومبلیس«اعالم کرد. 

تلویزیونی اعالم کرد که، مسئلٔه پوشِش درمانی دادن به کسانی که 
دولت است و دیـگـر  »های نخستین اولویت«بیمه نیستند یکی از 

یانیس «  »دهیم. های اجتماعی در یونان خاتمه می به ویرانی«اینکه 
ای  ، وزیر دارائی یونان، در کـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـی»واروفاکیس

)، در حضـور مسـئـول ٢٠١۵ژانـویـه٣٠ماه (  بهمن ١٠مشترک، 
میلیارد یـورو آخـر مـاه فـوریـه را  ٧ما «اروپائی حوزٔه یورو، گفت: 

اعـالم »  چیز از نو بـررسـی شـود. خواهیم همه خواهیم. ما می نمی
مذاکره کند و بـر  »ترویکا«اینکه دولت جدید یونان حاضر نیست با 

آن است که این مسئله باید از دستورکار خارج شود و انتشـار اوراق 
تا بدین وسیله مسئلٔه بـازپـرداخـت  -کشد قرضه جدیدی را پیش می

نشـان  -تـأخـیـر بـیـنـدازد های کمرشکن را منتفی کند و یا بـه وام
در تالش یافتن راهی اسـت تـا  »لکسیس سیپراسا«دهند که  می

در چـارچـوِب  -های مردم و زحمتکشان  بتواند در پاسخ به خواست
 -»یـورو«ادامٔه عضویِت یونان در اتحادیٔه اروپا و حوزٔه واحد پـولـی 

در جـریـان ، »سـیـریـزا«  رهـبـِر انجام اصالحاتی را ممکن کند. 
یونان بـه «ماه، گفت:  بهمن ١۵ای، چهارشنبه  کنفرانس مطبوعاتی

ای که اصالحـات الزم در تـمـام  زمان الزم برای بهبود اقتصادی
ها را دربر گیرد، نیاز دارد. ما همراه با اتحادیٔه اروپـا مـتـعـهـد  زمینه
شویم تا به توازنی اقتصادی رسیده و دیگر کسر بودجه نـداشـتـه  می

اظـهـارنـظـر »  باشیم و اصالحات الزم را نـیـز تصـویـب کـنـیـم.
سـت  جمهور آمریکا، مبنی بـر ایـنـکـه ضـروری اوباما، رئیس باراک

اتحادیٔه اروپا وضعیت اقتصادی دشوار یونان را درنظر بـگـیـرد و از 
کشی بپرهیزد، را بایـد نشـانـٔه  فشار بر آن برای ادامٔه برنامٔه ریاضت

داری جهانی برای جلوگیری از حـاد  های بخشی از سرمایه کوشش
های سیاسی در کشـورهـای عضـو اتـحـادیـٔه اروپـا  شدن درگیری

ای که اگر مهار نشوند به برخی دیگر  های سیاسی دانست، درگیری

آغاِز مبارزه برای اصالحاِت واقعی، 

 در یونان!

 15ادامه  در صفحه 
های  مالی رسیده کمک  

به یاد رفیق به آذین (محمود اعتماد زاده)،                                                 
دالر  ۵٠٠شخصیِت ادبی وطنمان     چمنی                                              
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 ادامه  آغاز مبارزه براي  اصالحات ...
رسد کـه دامـنـٔه جـنـبـِش  نظر می از کشورهای اروپا نیز سرایت خواهد کرد.  به

اکنون درحال گسترده شـدن  کشی در یونان هم های ریاضت رویارویی با سیاست
(مـا  »پودمـوس«به سوی دیگر کشورهای جنوب اروپا است. با فراخوان جنبش 

 ٣١مـاه ( بـهـمـن ١١هزار نفر در اسپانیا در روز شنبه،  ١٠٠توانیم)، بیش از  می
های اقتصادی ریاضتی از سوی اتحادیـه  ژانویه)، در اعتراض به تحمیِل سیاست

 »پودموس«ها،   سنجی ها آمدند. بنا بر برخی نظر اروپا به مردم اسپانیا، به خیابان
ای (در ماه مه) و  در انتخابات منطقه -در یونان »سیریزا«همچون   -در اسپانیا

احـتـمـال زیـاد،  انتخابات پارلمان آن کشور (در پایان سال میالدی کنونی)، بـه
 دست خواهد آورد.  های اسپانیا به آرای بیشتری نسبت به دیگر حزب

 
 گوید! می»  نه«هاِی نولیبرالیستی  به تحمیِل نسخه یونان

مـعـاون وزیـر ، »تودوریس تریتـسـاس«، شورای وزیران یونان در پِی نشسِت 
سازِی بندرهای پیراوس و سـالـونـیـک در  به خصوصی«، گفت: نیروی دریایی

سازی نسبـی، بـه مشـارکـت  در بندر پیراوس خصوصی»  دهیم. شمال پایان می
کمپانی کوسکو، که مالکیت چینی دارد، مـنـجـر گـردیـد. ایـن امـر مـبـارزات 

، »پانایوتیسال فـازانـیـس«مند کارگران بندر را برضد آن موجب شده است.  قدرت
 »دولـتـی بـرق شرکت«وزیر جدید انرژی یونان، در همین راستا گوشزد کرد که 

ما کاری خواهیم کرد که با بـرق «خصوصی نخواهد شد، و گفت:  (دی.ای آی)
کـریسـتـوس «هـمـچـنـیـن »  ارزان رقابت بهبود یابد... و کشور پیشرفت کـنـد.

نظِر دولت بر ایـن اسـت کـه «وترابری، اطالع داد: معاون وزیر راه ،»سپیرتزیس
ای، به بخـش خصـوصـی  های منطقه زیربناهای اقتصادی کشور چون فرودگاه

 »تـرویـکـا«های پیـشـیـن بـیـن آتـن و  قراردادی که در دولت»   واگذار نشوند.
پول) منـعـقـد شـد، حـراِج  المللی بین اروپا، و صندوق مرکزی اروپا، بانک (اتحادیهٔ 

هـا را  میراث ملِی یونان در ِازای پشتیبانی مالی این نهادهای فراملی از آن دولت
 دربر داشت. 

ازجمله در خارج از دولت جدید یونان قصد دارد این پابرجائی و ثباِت موضع را 
، مشـاور الـکـسـیـس »دیمیتریوس زاناکوپولس«نیز ادامه دهد.  حوزٔه اقتصادی

بـرضـد  »های محدودکنندٔه جدید اقدام«وزیر جدید، باتوجه به  سیپراس، نخست
انتقاد از بیانیٔه اخیر رهبران اروپا پرداخت. او در روز  مسکو، در ارتباط با اکراین، به

بـدون اجـرای «ماه، اتحادیٔه اروپا را متهم کرد که این بیانیه را  بهمن ٧شنبه،  سه
منظوِر کسب اطمینان از رضایت اعضای اتحادیـه  ها به صحیح روال صدور بیانیه

نـیـکـس «مـاه، بـهـمـن ٨روز بـعـد، »  ویژه یونان، انتشار داده اسـت. اروپا و به
مـا بـا روح «تر رفت و اظهار داشت:  وزیر امور اروپا، از این هم پیش ،»شونتیس

او که در پارلمان اروپا عضو گروِه اتحاِد چـپ »  تحریم علیه روسیه موافق نیستیم.
 
ً
است، به پیامدهای اقتصادی این گزینٔه دیپلماتیک اشاره کـرد. آنـچـه کـامـال

خـواهـد  مشهود است این است که، یونان اینک بیش از هـر زمـان دیـگـر مـی
 نظراتش مورداحترام قرار گیرد.

تـاسـیـاکـریسـتـو «های دولت جدید یونـان، بـه اظـهـارات  در راستای اقدام
وگـویـی بـا رادیـو  ، وزیر امور مهاجران، نیز باید اشاره کرد. او در گـفـت»دولوپولو

سیریزا متعهد شده است که به تمام کودکان مـتـولـد در «گوید:  ستوکوکینو، می
ایـن »  اند، تابعیت یونانی اعطا کنـد. خاک یونان و آنان که دومین نسل مهاجران

اند  در یونان به دنیا نیامده«برنامه همچنین شامل حال کسانی نیز خواهد شد که 
از »  انـد. شان را در اینجا پایـان داده اند و تحصیالت ولی از کودکی در اینجا  بوده

 شـده بـازداشـتمهاجران وضعیت در مورد دولت کمیسیون تحقیقی طرف دیگر، 
 تعیین کرده است.

 
 »سیریزا«هویِت سیاسِی 
باره در صحنٔه اصلی سیـاسـت  از کجا و چگونه یک »سیریزا«  به این سؤال که

باید بدون توجه به وضعیت سیاسِی متالطـم و  توان و نمی یونان ظهور کرد، نمی
جـریـاِن چـِپ  »سـیـریـزا«های اخیـر پـاسـخ داد.  متحول این کشور در سال

ای چندوجهی است که در خالل مـدت زمـانـی ربـع قـرنـی در رونـد  سیاسی
گیری قرار داشته است. گرچه هستٔه اولیه آن را مـنـشـعـبـیـن از حـزب  شکل

مـیـالدی، شـکـل داد،  ١٩٨٠های واپسیـن دهـٔه  در سال ،کمونیست یونان
هـای  هایـی از گـروه اش، بخش گیری بااینهمه، این حزب، در طول مسیر شکل

ها و عمـلـکـرد  های سرخورده از سیاست دموکرات تروتسکیست یونان و سوسیال
ای از  (و در دو سال گذشتـه بـخـش عـمـده »پاسوک«دمکرات  حزب سوسیال

است. باید یادآور شد که، در تاریـخ  را درخود پذیرفته)    »پاسوک«پایگاه اجتماعی 
متـمـادی در قـدرت  های سال »پاسوک«دموکراِت  معاصر یونان حزب سوسیال

ها را در انـتـخـابـات  درصد از رأی ۴۵چندان دور،  یی نه بوده است و در گذشته
هـا و بـاورهـای ایـن نـیـروهـا  یونان در دست داشته است. اینکه تأثیِر خواست

های پاسوکی) بر ادامٔه کـار ایـن جـریـان  دمکرات ها و سوسیال (تروتسکیست
تـوان و نـبـایـد در  چه خواهـد بـود را نـمـی ،»سیریزا«سیاسی، یعنی حزب 

های آتی از نظر دور داشت، اما این نظرداشت، ضرورِت حمایت از رونـِد  تحول
کنونی مبارزه برای تغییرهای اساسی به نفع زحمتکشان در شرایـط مشـخـص 

کـه  »پـاسـوک«های برجستٔه  کند. اینکه آیا چهره نمی  وجه نفی هیچ یونان را به
 -های اقـتـصـادی کنند، تا کجا با برنامه حمایت می »سیریزا«درحاِل حاضر از 

اجتماعِی مورد تقاضای مردم و زحمتکشان یونـان هـمـراه خـواهـنـد بـود را 
های سیاسِی آینده نشان خواهند داد. اما آنچه مشخص است این اسـت  تحول

تـوانـد  مـدت، نـمـی سـیـاسـی مـتـنـوع، در طـوالنـی لـحـاِظ  که این طیِف به
اجتماعـِی رادیـکـاِل چـپ  های اقتصادی  طورمنسجم مدافع یکپارچٔه برنامه به

را چنین خالـصـه  »سیریزا«های  ریستید بالتاِن فیلسوف، مختصهآ باقی بماند.
شدن سرعت  با انتقاِد نسل جدید از نولیبرالیسم، در زمانی که جهانی«کند:  می
یی (سنتزی) است از جنبِش  نهاده گرفت، سیریزا شکل گرفت. سیریزا، هم می

های مدنی درارتباط با جنبش زنان، مبارزه برای  کمونیستی و بخشی از جنبش
حقوق فردی، و حقوق مهاجران. توانائِی این جنبش (سیریزا) در اسـتـحـکـام 

های گوناگون، نهفته است. مـنـابـع ایـدئـولـوژیـکـی  این مجموعه، با سیاست
هـای مـنـتـقـد در "مـکـتـب  توان از "آلتوسر" تا مـارکسـیـسـت "سیریزا" را می

گامبـن" یـا "اسـالوی  فرانکفورت" و فلسفٔه معاصر، "جودیت بوتلر"، "جورجیو آ
ها) بـه چـِپ آمـریـکـای  المللی، آنان (سیریزایی ژیژک" دانست. در سطح بین

 »التین و اکوادوِر آقای "رافائل کوررا" تمایل دارند.
های اخیر توانسته است ضمن مبارزه برای  همچنین در طول سال »سیریزا«

های  طرِد نولیبرالیسم، مقاومِت اجتماعی در سطح جامعه را نیز با برپایِی شبکه
هـای  های هـمـبـسـتـگـی، انـجـمـن همبستگی(مرکزهای درمانی، رستوران

هایی که در آن  دهی کند، یعنی فعالیت آموزان) سازمان درسی به دانش کمک
 های مبارزاتی ارزشمندی نهفته است. تجربه

در  »سـیـریـزا«گذارِی  عضو دپارتمان سیاست ،»جیوگوس کاراتسیو بانیس«
کنـد  مان متمایز می آنچه ما را از نسل پیشین«گوید:  زمینٔه مسائل اروپائی، می

هایی چـون جـنـبـش  ایم، مبارزه های پیروزمندی داشته این است که ما مبارزه
قانـون اسـاسـی در مـورد حـق  ١۶برای حفظ اصل  ٢٠٠۶دانشجوئی سال 

حفظ فضـای سـبـز «او همچنین به مبارزه برای  »آموزش مجانی برای همه.
انـفـجـار خشـم جـوانـان «و یـا  »تشکیل سندیکای کارگران موقت«و  »آتن

دسـت  جوان دبیرستانی، به ،»الکسیس گریگوروپولوس«پس از قتل  -»یونانی
 کند. اشاره می - ٢٠٠٨پلیس در  

 »رفـتـه سرقـت بهاِر به«سوئدی، نویسنده کتاب  »کاجسا اکیس اکمن«خانم 
سیریزا چـگـونـه  اینکه«کند: که دربارٔه بحران یونان است، چنین اظهارنظر می

ترین اقتصاددانان یونان همچـون "کـوسـتـاس  درصد رأی، بزرگ ۴توانست با 
او  »آور اسـت. خود جلب کند،شگفت الپاویتساس" و "یانیس واروفاکیس" را به

مـداران فـاسـدی چـون "بـوبـوالس" و  سیریزا از سـیـاسـت«دهد: ادامه می
 »"واردینوجیانیس" بریده است ولی باید مراقب باشد که این مسیر را حفظ کند.

یی  وزیر اصالح دولت و کارمندان دولتی، در مصاحبه ،»جورج کاتروگالوس«
، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، چنـیـن اظـهـارنـظـر »اومانیته«با روزنامه 

گوی دوباره  و کند که دو طرف، ما و "ترویکا"، به گفت منطق حکم می«کند: می
های ریاضتی به شکست فاحـش انـجـامـیـده  وارد شویم، برای اینکه سیاست

انـد. پـیـروزی  ها اثرات اقتصادی وحشتناکی برجا گذاشـتـه است. این سیاست
اکنون تأثیر خود را گذاشته است. دو اردوگاه بزرگ درحـال شـکـل  سیریزا هم

خواهند سیاست ریاضتی را دنبال کننـد،  هایی که می گرفتن است. نخست، آن
شان در کشـورهـای شـمـال  پیمانان گیر آلمان و هم مثل جناح راست و سخت
های چِپ اروپائی ازجمله سیریزا، و نیروهای درحـال  اروپا. اردوگاه دیگر، حزب

ظهوری همچون پودوموس در اسپانیا است. دامـنـٔه ایـن اردوگـاه، بـالـقـوه، 
ها به این نتیـجـه  ها بگسترد، اگر آن دمکرات تواند به عرصه برخی سوسیال می

انـجـامـد،  هـا مـی های راست به فروپاشی آن برسند که یکی شدن با سیاست
چنان که در یونان برای پاسوک، حزب سوسیالیست یونان، اتفاق افتاد. بـرای 

وجه سیاسـت چـپ را  هیچ های آقای اوالند در فرانسه به مثال، ما در سیاست
یی باز شده است استـفـاده  تواند از این موقعیت  که روزنه بینیم. البته او می نمی

تواند سیاستش را به همه اروپا تحـمـیـل  کند و به مواضع ما بپیوندد. آلمان نمی
در پاسخ به این سؤال کـه دولـت قـبـلـی (دولـت ائـتـالفـی حـزب او  »کند.

چه تعداد از  )  »پاسوک«دموکراِت  سوسیال و حزب »دموکراسی نو«کار  محافظه
کارمندان بخش دولتی را اخراج کرده است و دولت جدید در ایـن مـورد چـه 

کـار  انـد را دوبـاره بـه تمام کسانـی کـه اخـراج شـده«گوید: خواهد کرد، می
کارمند در وزارتخانـه هـا  ٣۵٠٠ها نشان از اخراج  اولین بررسی »گردانیم. برمی

های رادیو وتلویزون را باید به تعداد آنان افزود. ما تمام ایـن  دارد، ولی اخراجی
دربـارٔه  دهـیـم. روندها را تغییـر مـی

 3ادامه  در صفحه  »سـیـریـزا«برای مثال، ها، اخراجی
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کردِن نیروِی کار، همگِی در راستاِی فراهم آوردِن منابِع مالـی عـظـیـم بـراِی 
عنواِن متحدیِن  داری کالن و انگلِی داخلی و انحصاراِت امپریالیستی به سرمایه

هایی از تـالِش  گیرند. به بخش طبقاتی خود جهِت تضمیِن بقاء نظاِم انجام می
رژیم برای پیشبرِد اهداِف خود، عملکرِد متحدیِن آن، و فساِد گسـتـردۀ رژیـم 

 کنیم.    اشاره می
خبرگزارِی مهـر، بـا  ٩٣آباِن  ١٣حرکتی را که وزارِت کاِر رژیم، بنا بر گزارِش 

برد" و "تبدیِل کلیۀ قراردادهای کشور از موقت به دائم"  -ترفنِد "یک معاملۀ برد
در ازاء "دادِن اختیاِر اخراج نیروِی کار به صورت کامل به کارفرمایان" آغاز کرده 

علت هراس از پیامد نارضایتی زحمتکشان توسط دولـت بـه بـایـگـانـی  بود،به
سپرده شد. براِی اعماِل تغییراِت اساسی در قانوِن کار و قوانیِن سازماِن تأمیـِن 
اجتماعی، اینبار ارتجاع توسِط بازوِی دیگر خود، یعنی مجلِس سرسپردگان بـه 

به "الیحه خروج از رکـود" و  ١٨و  ١٧، ١۶والیت وارد عمل شد. با الحاِق مواِد 
ای بـه  بهمن، نمایندگاِن واپسگراِی مجلس یورِش گسترده ۶تصویب آن در روِز 

باقیماندۀ مواِد حمایتی قانوِن کار و قوانیِن سازماِن تأمیِن اجتماعی بـه پـیـش 
 دسِت کارفرمایان و دالالن نـیـروِی کـار 

ً
بردند. با اجرایی شدِن این مواد، عمال

براِی اخراِج کارگران و تحلیل بردِن منابِع مالی سازماِن تأمیِن اجـتـمـاعـی بـاز 
برِد سایِر اهداِف خود، وزارِت کار استفـادۀ  خواهد بود. در تغییر قانوِن کار و پیش

ای از نوِع روابـِط  فراوانِی از رهبران تشکیالِت زرِد کارگری کرده است. به گوشه
 کنیم.  این رهبراِن به اصطالح کارگری با وزارِت کار اشاره می

براِی متقاعد کردِن رهبراِن تشکیالِت زرِد کارگری به تبعیِت کامل از وزارِت 
، معاوِن روابِط کاِر وزارِت کـار ٩٣مهر  ۴کار، بنا بر گزارِش خبرگزارِی مهر، روِز 

های دولت ساختۀ کارگری را "ضعیف و فاقد قـدرت و نـفـوذ  تن، تشکل هفده
ها در اقتصاد خواند" و گفت، "ساختار ایـن  گیری کافی برای مشارکت در تصیم

تشکیالت نیازمند اصالح و بازنگری و خلوص در ابعـاد صـنـفـی اسـت." در 
مهر ایلنا، مشاور کانـون عـالـی  ١۴تن، بنا بر گزارِش  واکنش به سخناِن هفده

هـای  های تشـکـل های صنفی کارگران ایران گفت، "بسیاری از ضعف انجمن
شـود کـه  هایی مربوط می ها و روش کارگری و کارفرمایی به تفسیرها، برداشت

های یاد شده تحمیل کرده است." برای درک مـاهـیـت و  وزارِت کار به تشکل
کنیم. سازماندهندگان گردهمایی  های زرد به دو نمونه اشاره می عملکرد تشکل

آبان در قطعنامـه پـایـانـی اعـتـراض خـود  ٢٩سالروز تصویب قانون کار، روِز 
نوشتند، "موضوع تنفیذ حق اخراج کارگران به کارفرمایان در قالب حذف مـاده 

 تشکل ٢٧
ً
 بـزرگ  قانون کار دقیقا

ً
های موجود کارگری را در واحدهای عمـدتـا

دی "جـمـعـی از  ٢٠تولیدی و خدماتی هدف قرار داده" است؛ و در اعتراِض 
نمایندگان کارگران" در مقابل مجلس، یکی از معترضین به ایـلـنـا گـفـت، "در 

هـای کـارگـری  صورِت اجراِی تغییراِت مدنظِر مجلس در قانون کار... تشـکـل
گـیـرنـد." در راسـتـاِی حـمـایـت از  موجود به سرعت روند کاهشی بخود مـی

، نماینده یـزد جـوکـار ٩٣آذر  ١تشکیالِت زرِد کارگری، بنا بر گزارِش ایلنا، روِز 
های بسیار خوبی مثل خانه کارگر در جـامـعـه کـارگـری  گفت، "ما امروز تشکل

اند و دولت باید از آنها در جهـِت  داریم که مملو از نیروهای فرهیخته و با تجربه
 اصالح قانون کار استفاده نماید." 

 یک ماهۀ  درباره تغییر قانوِن کـار، روِز 
ً
دی،   ٢٣به دنباِل اعتراضاِت تقریبا

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران بـه ایـلـنـا گـفـت، 
"اعضاِی شوراِی عالی کار به صورت مکتوب در رابطه با چـگـونـگـی اصـالح 
قانون کار توافقاتی را انجام دادند که به موجب آن تمامی خطراتی که مـمـکـن 
بود با تصویب مفاد قبلی متوجه امنیت شغلی کارگران شود خنثی شده اسـت." 

ایم و بنا بر  بعد از این "توافقات"، ما شاهِد اعتراِض تشکیالِت زرِد کارگری نبوده
 فسِخ قرارداِد کارگران به ۶گزارِش 

ً
صورِت "قانونـی"  بهمِن خبرگزاری مهر، مثال

انجام خواهد گرفت؛ و در بخِش دیگری از این مصوبه، "بـه مـنـظـور جـبـران 
هـا  آوری توانند بر مبنای نو کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می

های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصالح ساختار انجام  و فناوری
دی خود، کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استـان  ٢٠دهند." در بیانیه 

های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکـه بـا دخـالـت  تهران نوشت، "تشکل
کنند." پایان دادن به یورِش مداوِم رژیم عـلـیـه  دولت شکل گرفته و فعالیت می

ای پیگیر بـراِی احـیـاِی حـقـوِق  منافِع طبقاتِی کارگران، فقط از طریِق مبارزه
ای  دهی تشکیالِت واقعی و مستقِل کـارگـری، و مـبـارزه سندیکایی، سازمان
المللی پـول و  هاِی اقتصادِی دیکته شده توسِط صندوِق بین متحِد علیه برنامه

 بانِک جهانی عملی خواهد شد. 
محتوا کردِن قانوِن کار بسنده نکرده اسـت و نـیـِت  رژیم والیِت فقیه به بی

، ٩٣تیر  ٢۴ای ارزان و گوش به فرمان است. روِز  عنوان برده بکارگیرِی کارگر به

منطقۀ آزاد و ویژه اقتصادی" خبر داد؛ و روز  ۶٢ایلنا از موجود بودن "نزدیک به 
منطقۀ ویژه اقتصادی" جدید گزارش  ١٠، خبرگزارِی مهر از "ایجاد ٩٣بهمِن  ٧

، اکبر ترکان، دبـیـر ٩٣شهریور  ٢۴داد. در رابطه با مناطِق آزاِد اقتصادی، روِز 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ایلنا گفت، "منـاطـق آزاد الـگـوی 
توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را بایـد در ایـن مـنـاطـق بـه آزمـایـش 

، ٩٣بـهـمـن  ٨بگذاریم." در رابطه با یکی از مناطِق آزاد اقتصادِی جدید، روز 
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان از آماده بودِن "طرح ایجـاد 
منطقه آزاد سیستان" به ایلنا خبر داد و گفت، "این استان در بخش اکـتـشـاف 

 در رتبه 
ً
کشوری قرار داشت.....امسال رتبه نخست اکـتـشـاف  ١٩معادن قبال

معادن در کشور را بدست آورده و سال آینده استخراج از معدن مس و تیتانیـوم 
 شود."  استان آغاز می

براِی نشان دادِن شرایِط اسفبار برای کارگران در اینگونه مـنـاطـق، بـه دو 
، ایلنا از اعتـراض کـارگـران پـیـمـانـی ٩٣مرداد  ۵کنیم. روِز  گزارش اشاره می

ماه مطالبات معوقه" مزدی خبر  ١۴شاغل در منطقۀ آزاد عسلویه برای "وصول 
، در رابطه با شرایِط کار در این منطقه نوشت، "کـارگـران ٩٣دی  ١٠داد؛ و روِز 

ساعت اضافه کاری اجبـاری  ۴ها دست کم هر روز با انجام  شاغل در این پروژه
های کـار  ها شرایطی مشابه اردوگاه کنند.....در این کارگاه ساعت کار می ١٢تا 

الدین سعیدی، عضو شـورای شـهـر و  ، معین٩٣شهریور  ۴حاکم است." روِز 
سال از تاسـیـس ٢٣رئیس کمیسیون فرهنگی چابهار به ایلنا گفت، "با گذشت 

بـوده  »زایـی اشتغـال«منطقه آزاد چابهار هنوز این منطقه به اولین هدفش که 
 است دست نیافته است." 

قانوِن کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و  ۴١بر اساِس ماده 
، خبرگزاری ایسـنـا گـزارش ٩٣دی  ٢۴هزینه خانواِر کارگری تعیین گردد. روِز 

قـدرت خـریـد  ٩٢تا  ٨۴داد، "برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال 
ایلنا،  ٩٣دِی ١٧درصد کاهش یافته است"؛ و بنا بر گزارش  ٧۵جامعه کارگری 

های یک خانواده چهار نفره بالغ بر سـه  "در آذر ماه سال جاری میانگین هزینه
های مسکـن  میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است.....در این سبد هزینه

هـای زنـدگـی را بـه خـود  درصد هزینـه ٢٧و  ٣٢و خوراک به ترتیب بیش از 
هزار تومان مزد ماهیانۀ کارگران کمتـر  ۶٠٩اند." با این وصف،  اختصاص داده

 دوسوِم هزینه از یک
ً
هاِی خـوراک را  پنجم خِط فقر در کشورمان است و صرفا

کارگران، مطابـِق  ٩۴کند. با نزدیک شدِن زماِن تعیین دستمزِد سال  فراهم می
هاِی قبل، با بکارگیرِی رهبراِن تشکیالِت زرِد کارگری و بـا  معمول و ماننِد سال

ترفندهاِی مختلف، وزیِر کاِر دولِت "زور و تزویر" سعی بـه فـریـب کـارگـران و 
ها را دارد. بـراِی "افـزایـِش قـدرِت خـریـِد  تحمیِل یک مزِد ناچیِز دیگر به آن

کارگران"، در دو ماِه اخیر وزارِت کار و بعضی از رهبراِن به اصطـالح کـارگـری 
ای مانند ارائه سبِد کاال، تبدیل بـِن  پشتوانه پیشنهادهای مزورانه، انحرافی و بی

عنواِن سه ترفند دیگـر، روِز  اند. به نقدی به سبِد کاال، "مزِد دوگانه" را ارائه کرده
 ٣های قبلی شوراِی عالـی کـار  ایسنا نوشت، "دولت در نشست ٩٣بهمن  ١١

هـزار  ۴٠بـه  ٢٠پیشنهاد.... ارائه کرده بـود....حـق مسـکـن کـارگـران از 
هزار تـومـان و پـایـه سـنـواتـی نـیـز از  ١٠٠به  ٨٠تومان....بن نقدی.... از 

بـهـمـن  ۴یابد." بنا بر گـزارِش  تومان افزایش می ١٠٠٠تومان روزانه به ۵٠٠
خبرگزاری مهر، "دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن و حـق مسـکـن 

 در هر ماه سـال  می
ً
  3ادامه  در صفحه ، ٩۴تواند مجموعا
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ادامه سازماندهي و اتحاد عمل ...

هزار تومان به دریافتی مشموالن قانون کار بیافزاید." در حالیکه  ۵۵به مبلغ 
هـزار تـومـان  ۶٠٩میلیون و چهارصد هزار تومان و مزِد کارگران  ٣خِط فقِر 

هزار تومان به حقوِق کارگران، دولِت "زور و تزویر" نیـت  ۵۵است، با افزایِش 
ای متحد و پیگیر، بایـد یـک  باال بردِن قدرِت خرید کارگران را دارد. با مبارزه
 مزِد شرافتمندانه را به واپسگرایان تحمیل کرد.

براِی نشان دادِن وسعِت فساِد در رژیِم والیـی  بـه یـک نـمـونـه اشـاره 
بهمن، به نقل از معاوِن اوِل رئیس جمـهـور جـهـانـگـیـری،  ٧کنیم. روِز  می

هـای دبـی و اسـتـانـبـول  خبرگزاری ایسنا نوشت، "گفتند ارز را به صرافـی
میلیارد دالر بـه خـارج از ایـران  ٢٢ماه  ١٨بفرستید که در نتیجه آن ظرف 

رفت..... هیچ یک از مسئوالن دیگر دولت گذشته هم تا کنون نسبت به آن 
ماه، و تحِت نظارِت مسئولیِن  ١٨اند." به عبارِت دیگر، ظرِف  واکنشی نداشته

فقیه، بیشتر از نصِف بودجۀ سالیانۀ کشور، یعنـی امـواِل  دولِت برگماردۀ ولی
ها و دستبرد به سفـرۀ کـارگـران نصـیـب  هایی که با حذِف یارانه مردم و پول

رهبران رژیم  شده بود از کشور خـارج شـد؛ و دزداِن مسـئـول آزادنـه در 
اند. سئواِل مهم ایـن  گردند و "واکنشِی" به این خبر نشان نداده ها می خیابان

است که آیا دولِت "تدبیر و امیِد" روحانی نظِر حِل ایـن مشـکـالت را دارد؟ 
واقعیت این است که کارگزاراِن دولِت برآمده از مهندسِی انتـخـابـات، نـظـِر 

، خـبـرگـزارِی ایسـنـا ٩٣تیِر  ٨هاِی کالن را دارند. روِز  "قانونِی" کردِن دزدی
هزار میلیارد تومان معوقاِت بـانـکـی....بـه  ١۵٠نوشت، "آماِر وزیر اقتصاد از 

هزار میلیارد تومان اصالح شد." در رابـطـه بـا  ٨٠فاصله کمتر از یک روز به 
 ١۵هزار میلیارد تومانی" از مجـلـس، روِز  ۴٠تالِش دولت برای اخذ درآمد "

، حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تـولـیـد بـه ٩٣شهریوِر 
خبرگزارِی مهر گفت، "الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظاِم مـالـی 
کشور.....فقط در راستای ارتقای نظاِم مالی کشور و حل مشـکـل سـرمـایـه 

ها" که  ها نتظیم گردیده است." حاال باید دید این "مشکل سرمایه بانک بانک
 ۴را دارد، چگونه بوجود آمده است. روِز  دولِت روحانی نظِر برطرف کردِن آن

هزار میلیارد تومانـی (رقـم  ٩۴، خبرگزاری ایسنا از معوقاِت بانکی ٩٣بهمن 
 ٩٣مـاه  و آبـان ٩٢درصدی آن بیِن اسفندماه   ١۶٫٢اصالح شده) و رشِد 

گزارش داد؛ یعنی زمانی که دولِت "تدبیر و امید" سِر کار بوده است. گـزارِش 
ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتِن درهـا و واگـذاری  فوق افزود، "بانک
نفر اول بدهکاران کشـور  ١٠٠ای خاص بودند.....در بین  تسهیالت به عده

 شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت
ً
های صنعتی، تـولـیـدی و  اصال

های حـقـوقـی"  کشاورزی هستند." حاال به عملکرِد فقط یکی از این "شرکت
، خبرگزاری ایلنا از "تاخیر چنـدیـِن مـاهـه در ٩٣آذر  ١٩کنیم. روِز  اشاره می

گـذاری  سـرمـایـه«های چهارگـانـه  کارگر" شرکت ٢٠٠پرداخِت حقوِق حدود 
گذاری سبز زیر مجموعه  خبر داد. گزارِش فوق افزود، "شرکت سرمایه »سبز

گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران بوده که در سـال  شرکت سرمایه
 ۶٠٠......به بخش خصوصی واگذار شده است....در آن زمان نزدیک به ٨۶

کارگر در این چهار شرکت مشغوِل به کار بودند.....کارگران هما مـرغ روزانـه 
ساعت هـم کـار کـنـنـد حـق اضـافـه کـاری آنـان پـرداخـت  ١۵تا  ١٠
بندد  شود....کارفرما به این دلیل با کارگران قراردادهای سفید امضاء می نمی

سال است این  ٧که هرگاه اراده کرد آنان را به راحتی اخراج کند.... قریب به 
ها و موسسات مالی و عدم تـوان  مجموعه با اخذ تسهیالت هنگفت از بانک

هـای مـجـمـوعـه بـا  بازپرداخت و از طرفی فروش چندین واحـد و داریـی
به حیات اقتـصـادی خـود  »وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فالکت بار«

های حـقـوقـی" و افـراد  ها به روِی این نوع "شرکت دهد." دِر بانک ادامه می
هـای  "خاص" باز بوده است. مسئولیِن رژیِم والیِت فقیه ایـن نـوع "شـرکـت

کنند و دولِت "تدبیر و امیـد" نـظـِر "حـِل  درشت" خطاب می حقوقی" را "دانه
ها به صورِت "قانونی" را دارد. در حیـن ایـنـکـه هـر روز  مشکِل سرمایۀ" آن

نماینده مـجـلـس" از مـعـاوِن اوِل  ١٧٠چندین خبر از دریافت پول توسِط "
، روحانی گـفـت، "دولـت در ٩٣بهمن  ١٠شود، روِز  نژاد منتشر می احمدی

ها مصمم است که در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبـری  تماِم زمینه
 های مجلس و قوه قضائیه با فساد مبارزه کند."  و با حمایت

روشن است که فساد در تار و پود رژیم والیت فقیه نهادینه شـده اسـت و 
کارگران و زحمتکشان کشور نمی توانند در راه دستیابی به حقـوق خـود بـه 
قول های دروغین کارگزاران رنگارنگ رژیم اتکاء کنند. تامین منافع کارگران 
و زحمتکشان، نیازمند مبارزه مشترک و سازمان یافته جـنـبـش کـارگـری و 
اتحاد عمل سندیکاهای مستقل موجود با حفظ هشیاری و هویت طبـقـاتـی 

 است.

کـار  اند را به قول داده است که کارکنان زن نظافتچی وزارت دارائی که اخراج شده
 بودند. »ترویکا«گرداند. آنان سمبل مبارزه با  بازمی

 
 آیندٔه مبارزه برای اصالحات چه خواهد بود؟

 آشکار است این است که راه تحول در یونـان چـنـدان  آنچه از هم
ً
اکنون کامال

ای در مورد چگونگی بـرخـورد بـا پـرونـدٔه  هموار نخواهد بود و فشارهای فزاینده
شود. درحاِل حاضر نرِخ بهرٔه وام بـه  ها از چندین سو بر دولت یونان وارد می بدهی

درصد افزایش یافته است (طبق قوانین اروپا، کشورهای عضو،  ١٠دولت یونان به 
 از بانک شان را از نهادهای مالی تأمین می بودجه

ً
اروپا).  مرکزی کنند و نه مستقیما

رئیس یک بانک آلمانی، تهـدیـد کـرده اسـت کـه اگـر یـونـان ،»یواخیم ناگل«
های یونان به  بانک«گیرند: هایش را نپردازد، جلوی دادن اعتبار به آن را می بدهی
وزیـر اقـتـصـاد آلـمـان،  اروپا دسترسی نخواهـنـد داشـت. مرکزی های بانک پول

ای منفی را بیـن  گرائی نوعی احساس ملی کند که به ، سعی می»سزیگمار گابریل«
شـود  نـمـی«های یونان را  گوید هزینٔه بدهی کشورهای دیگر را دامن بزند. او می

اش سـعـی  الکسیس سیپراس و وزیران کابینه »کنند بپردازند. دیگرانی که کار می
اتـحـادیـه «های اروپایی، در موضـع  وگوی مستقیم با برخی از دولت دارند در گفت

وگـوهـای  شکاف بیندازند. آنان تاکنون گـفـت -و در مرکز آن دولت آلمان -»اروپا
اند و سیپراس قرار است در روزهـای  های انگلستان و ایتالیا داشته مهمی با دولت

وزیر جـوان و  دعوت فرانسوا اوالند، برای مذاکره به فرانسه برود. نخست آینده، به
پرانرژی یونان تالش خواهد کرد در برابر تحمیِل چنین شرایط دشواری بر یونان به 

شکلی نیروی مقاومت اروپایی و جنبش های اجتماعی را بسـیـج کـنـد. درواقـع  
پول، و اتحادیـٔه  المللی بین اروپا، صندوق مرکزی شده از سوی بانک سیاست تحمیل

درصد افزایـش  ١٧۵درصد تولید ناخالص ملی به  ١٢٠های یونان را از  اروپا بدهی
 فزایندٔه آن مانـعـی بـرای  آسا که بهرٔه سرسام داده است. این مبلغ غول

ً
آور و دائما

هـایـش را   وجه به یونان اجازه نخواهد داد تـا بـدهـی هیچ  توسعٔه کشور است، به
بپردازد. الکسیس سیپراس، در نخستین جلسه کابینه دولت نجات ملی، ضـمـن 

قبول پیدا  وگو خواهد شد تا راهی قابل طلبکاران یونان وارد گفت توضیح اینکه او با
 های مـلـی کشـورش بـاشـد، کند که در راستای حاکمیت ملی یونان و ارجحیت

ای مخرب برای هـر دو طـرف  ما به رویارویی ولی«حال چنین هشدار داد: درعین
ایم که به مقـاومـت خـود  و آماده »پذیریم شویم، ما سیاست تسلیم را نمی وارد نمی

 ادامه بدهیم.

 ادامه  آغاز مبارزه براي  اصالحات ...

 ادامه  از شعار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي ...

گرِی اسالمـی  این است که، ادامٔه حاکمیِت رژیِم والیت فقیه، که چیزی جز خلیفه
و حاکمیِت مطلِق یک فرد بر حیات سیاسی، اقتصادی، اجـتـمـاعـِی یـک کشـور 

ای است که راِه هرگونه تحولی را در راسـتـاِی دسـتـیـابـی بـه  نیست، سد اساسی
های دو دهـٔه اخـیـر،  بندد. تجربه های مردمی در میهن ما می ها و آرمان خواست

نـژاد بـه  یعنی از روی کار آمدِن دولت و مجلِس اصالحات، تا برگـمـارِی احـمـدی
ریاسِت دو دولت با کمِک کودتاِی خونین و خشن ولی فقـیـه و مـزدوران مسـلـح 

های امنیتِی رژیم، و در پی آن سازمان دهی انتخابات سـال  وابسته به او و دستگاه
و  ،»وجه مـلـی«و مهندسی آن برای روی کار آوردن دولت حسن روحانی با  ١٣٩٢

در واقع برای همواره ساختن راه سازش با دولت آمریکا و دولت های اتحادیه اروپـا  
وجـود آوردِن تـحـوِل مـثـبـت و در راسـتـاِی  نشانگِر این واقعیت است  کـه بـه

هـا و مـبـارزه بـا  یـافـتـة تـوده های مردم تنها با حضوِر نیرومند و سازمان خواست
گردد. تصوِر اینکه مشتی مرتجِع تـاریـک  های رژیم والیت فقیه ممکن می سیاست
از  -ترین انقالِب خلقِی منطقه را این چنین به مسلخ کشـانـدنـد که بزرگ -اندیش

گامی حتـی در راِه رعـایـِت حـقـوق مـردم “  مردم دوستی” و یا “  خیرخواهی” سِر 
یی است  که ما  برخواهند داشت، سرابی بیش نیست که پِی آن دویدن تداوِم فاجعه

و درِس تاریخی  ١٣۵٧امروز شاهِد آنیم.  سرنوشت دردناک شکست انقالب بهمن 
هاِی اجـتـمـاعـی، از جـمـلـه  و مهم آن این است که بدوِن مبارزٔه مشترِک گردان

ها قشرهای میانی، و اتحاد عمل نیروهای ملی  کارگران و زحمتکشان و در کناِر آن
“ کـلـیـد” توان پدیـد آورد. و آزادی خواه کشور تغییری جدی در وضعیِت کنونی نمی

بازکردِن قفِل بحران و مشکالت کشور آشتی با والیت فقیه و سـکـوت در بـرابـِر 
بار کنونی نیـسـت. کـلـیـِد گشـودِن گـرِه بـحـران کـنـونـی،  های فاجعه سیاست
بینانه و مشـخـص و بـه  های واقع دهِی جنبِش اجتماعی پیراموِن خواست سازمان

 چالش کشیدِن رژیم استبدادی حاکم است.
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 شرکت هیئت نمایندگِی حزب تودٔه ایران در:
 های کمونیست و کارگری المللِی حزب گروِه کار نشسِت بین 

ضرورِت تقویت مبارزٔه طبقه کارگر با استثمار، 

 براِی صلح، و برضِد جنگ و فاشیسم!

های کمـونـیـسـت و  المللی سالیانٔه حزب جلسٔه کارگروِه تدارک نشسِت بین
ماه در شهر استـانـبـول در تـرکـیـه  بهمن ١٢و  ١١کارگری جهان در روزهای 

حزب کمونیست و کـارگـری از کشـورهـای کـوبـا،  ١۴برگزار شد. نمایندگان 
فدراسیون روسیه، اوکراین، جمهوری چک، پرتغال، یونان، قبرس، بـلـژیـک، 

مـیـزبـانـِی حـزب  برزیل، هندوستان، لبنان، و ایران در این جـلـسـٔه کـه بـه
هـای  کمونیست، ترکیه برگزار شد، به بحث و موشکافی در ارتباط بـا جـنـبـه

مین گردهـمـایـی  دهِی نشسِت سال آینده پرداختند، که هفده مختلف سازمان
هـای بـرادر در  های کمونیست جهان خواهد بود. نشسِت پیشین حـزب حزب

میزبانِی حزب کمونـیـسـت  ماه سال جاری در شهر گوایاکیل، به نیمٔه دوم آبان
 برگزار شد. ،اکوادور
های جلسٔه کارگروِه تدارک، در استانبول، تعییِن مضـمـوِن مـحـورِی  بحث

نشست، محِل برگزاری نشست، بـهـبـوِد رونـِد بـرگـزاری آن، چـگـونـگـِی 
هـای  نظر در مورد بیانیٔه نهایی و قـطـعـنـامـه دهی و رسیدن به اتفاق سازمان

، و عـالوه بـر ٢٠١۵های کمونیست و کارگری جهان در  نشسِت ساالنه حزب
شده در نشسِت پیشیـن در  ها، بررسِی پیشرفت کارزارهای مشترک موافقت آن

کننده در کارگروه استانـبـول، بـر  گرفت. نمایندگان شرکت اکوادور، را دربر می
مـاه گـذشـتـه در اکـوادور،  پایٔه بررسی و ارزیابی نشسِت پـیـشـیـن در آبـان

نـظـر  های عمده نشسِت آتی مفید بـه هایی را که در تعیین مشخصه بندی جمع
آمدند، به بحث و مشاوره گذاشتند. نمایندٔه کمیتـه مـرکـزی حـزب تـودٔه  می

مان را در ارتباط با محورهای عمدٔه بحث نشـسـِت  ایران، نقطه نظرهای حزب
اش  سال آینده و ضرورت توجه به تقویت نقش جنبش طبقٔه کارگر در مـبـارزه

داری، جنگ، و فاشیسم، و برای صلح و سوسیالیـسـم،  برضد استثمار سرمایه
های برادر حاضر در جلسه،  به جلسٔه کارگروِه تدارک ارائه داد. نمایندگان حزب

سـال گـذشـتـٔه  ١۶هـای  جانبه و بر پـایـٔه تـجـربـه هایی همه دنبال بحث به
آمـیـز نشـسـِت آتـی  نظر، برای برگزاری موفقیت های پیشین، با اتفاق نشست
مین نشست، عـبـارت  های ضروری را گرفتند. مضموِن محوری هفده تصمیم

های کمونیست و کارگری در ارتباط با تقویت مـبـارزٔه  حزب وظیفهٔ «گردید از: 
هـای امـپـریـالـیـسـتـی، و  داری، جـنـگ طبقه کارگر بر ضد استثمار سرمایه

هـا، و مـبـارزه بـرای  فاشیسم، و در حمایت از رهـایـِی کـارگـران و خـلـق
 »سوسیالیسم.

اش از پـیـشـرفـت کـارزارهـای  جلسٔه کارگروِه تدارک همچنین در بررسـی
مـنـظـوِر بـرگـزاری  شده در نشسِت پیشین در گـواکـیـِل اکـوادور، بـه توافق

آمیز مراسم بزرگداشِت هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و سهـم  موفقیت
جماهیرشـوروی، بـرگـزاری بـاشـکـوه  های کمونیست و اتحاد چشمگیِر حزب

جنبش زنان و مـبـارزه «اسفندماه جاری با عنوان  ١٧مراسم روز جهانی زن در 
بحث گذاشت و تصویب کرد. جلسه همچنین  قرارهای الزم را به ،»برای صلح

های خطرناک در اوکراین  با بحث و بررسی دو بیانیٔه مشترک در رابطه با تحول
گیرانٔه همراه با سرکوبگرِی فاشـیـسـتـی بـرضـد  های سخت و ِاعماِل سیاست

ها را بـه  ، آن»مردم فلسطین«حزب کمونیست اوکراین، و اعالم همبستگی با 
کنندگان در جلسٔه کار گـروِه تـدارک در اسـتـانـبـول،  شرکت . تصویب رساند

هزار کارگر فـلـزکـار ١۵همچنین پیام مشترکی در اعالم همبستگی خطاب به 
سـنـدیـکـای «منتشر کـردنـد.  »سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه«  عضوِ 

، در اعتراض به عملکرِد سندیکای زرد وابسته بـه »متحد کارگران فلزکار ترکیه
های فلزکاری در تحمـیـِل قـراردادهـای  کارگاه »اتحادیه کارفرمایاِن «دولت و 
بـه  -که در تضاِد آشکار با حقوق و شرایط کاری کارگران اسـت -جمعی دسته

دهِی اعتصابی قانونی بر پایٔه آرای کارگران، تصمیم گرفت. کـارگـران  سازمان
 ١٠پس از برپا داشتن یک روز اعتصاب یکپارچه، در عصر روز جـمـعـه فلزکار 
گرای رجب طیب اردوغان، به دلیل مـوهـوِم تـهـدیـِد  ماه، دولت اسالم بهمن

روز به تعویق انداخت. نـمـایـنـدگـان  ۶٠مدت  شان را به امنیت ملی، اعتصاب
های کمونیست و کارگری، در پایان جلسٔه روز اول کارگـروه تـدارک، بـا  حزب

 وگو کردند. نمایندگان کارگران اعتصابی دیدار و گفت

دعوِت رهبرِی حزب کمونیست، ترکیه، نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه  به
، رهـبـر »کمال اوکیان«ایران، روز پیش از آغاز جلسٔه کارگروِه تدارک، با رفیق 

نـظـر  های مورد عالقه دو حزب تبـادل حزب برادر، دیدار کرد، و دربارٔه مسئله
های اخـیـر  ها در ترکیه در ماه وگو، شرایط فعالیت کمونیست کرد. در این گفت

و دوپاره شدِن حزب کمونیست ترکیه مورد توجه ویژه قرار گرفت. رفقای حزب 
، ٩٣تیرماه  ١٢برادر ترکیه پیش از این نیز، در جلسٔه مشورتی ویژه ای در روز 

شان را در جریان وضعیت خاصی که در حـزب بـرادر شـکـل  ای رفقای توده
گرفته بود و ادامٔه فعالیت عادی آن را مختل کرده بود، قرار داده بـودنـد. در 

الـمـلـلـی حـزب  ، دبیر شعبه روابـط بـیـن»چنگول اورنک«آن جلسه، رفیق 
نـظـر در حـزب  کمونیست ترکیه، نمایندگان حزب ما را در رابطه با اخـتـالف

وجود آمدِن گسسِت تشکیالتی در آن مـطـلـع  کمونیست ترکیه و احتمال به
، کـه در ٩٣تیرمـاه  ١٩دنبال برگزارِی دو کنگرٔه موازی، در روز  کرده بود. به

های مختلف حزب کمونیست ترکیه شرکت داشـتـنـد،  ها نمایندگان جناح آن
 بـه دو  دلیل به به

ٌ
 و رسما

ٌ
توافق نرسیدِن دوجناح، حزب کمونیست ترکیه عمال

نظر بین نمایندگان  وگوها و تبادل های متفاوت تقسیم شد. در گفت نیمه با نام
دو حزب اهمیِت تالش برای وحدت جنبش کمونیستـی و ضـرورت عـمـل 

منظوِر تقویت مبارزٔه جنبش طبقٔه کارگر، مـبـارزه بـرای  ها به متحد کمونیست
طـرح «های امپریالیسم جهانی و از جـمـلـه  صلح و برای خنثی کردن طرح

 ، مورد تاکید قرار گرفت.»خاورمیانه جدید
چنین در حاشیٔه جلسـٔه کـارگـروِه تـدارک، بـا  نمایندٔه حزب تودٔه ایران هم

هـای  های کمونیست برزیل، بلژیک، پرتغال و لبنان در رابطه با تـحـول حزب
های مشـخـص حـزب  های اخیر در ایران و خاورمیانه و تحلیل سیاسی سال

ها، و تبادل نظرهای سـودمـنـدی  ها، بحث ها، دیدار تودٔه ایران در این زمینه
السـیـوس «وگویـی بـا رفـیـق  انجام داد. نمایندٔه حزب مان در بحث و گفت

المللی حزب کمونیست یونان، در رابطه با  ، مسئول شعبه روابط بین»واگناس
انتخابات پارلمانی یک هفته پیش در یونان و نتیجٔه مبارزٔه انتخابـاتـی حـزب 

هـای  های حزب برادر در رابـطـه بـا تـحـول گیری کمونیست یونان و موضع
 سیاسی آتی یونان، تبادل نظر کرد.

، عصـر »جلـسـٔه کـارگـروِه تـدارک«کننده در  های شرکت نمایندگان حزب
مناسبـت سـالـگـرد  ای که به در نمایشگاه و مراسم ویژهماه،  بهمن ١١شنبه، 

مصـطـفـی «قتل جنایتکارانٔه بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست ترکیه، رفیـق 
 ٩-٨دست نیروهـای ارتـجـاع در روزهـای  تن از یارانش به  ١۵، و »صوفی
مرکز فـرهـنـگـی نـاظـم «)، در ١٩٢١ژانویه  ٢٩-٢٨(   ١٢٩٩ماه سال  بهمن
در بخش آسیایِی استانبول برگزار شـد، شـرکـت کـردنـد. در ایـن  »حکمت

مراسم، که صدها تن از کادرها و اعضای حزب در آن شرکت داشتند، عـالوه 
های ابتدای فعـالـیـت  بر این برپایِی نمایشگاه و نمایش فیلم مستندی از سال

هایی از تاریخ مبارزه برای مـتـشـکـل کـردن  های ترکیه که گوشه کمونیست
گـذاشـت، رفـیـق  ای آنان را به نمایـش مـی طبقه کارگر و دفاع از حقوق پایه

در رابـطـه بـا کـوشـش   ، رهبر حزب کمونیسـت، تـرکـیـه»کمال اوکیان«
دهِی طبقٔه کارگر ترکیـه در شـرایـط دشـوار  های ترکیه به سازمان کمونیست

های ابتدای فعالیت حزب سخنرانی کرد. در خاتمه مراسم، یـک گـروه  سال
ای، متشکل از هواداران و دوستان حزب، موسیقـی  موسیقی کالسیک ترکیه

مصـطـفـی «های تاریخی کمونیـسـت، نـظـیـر  و شعرهایی دربارٔه شخصیت
 ، اجرا کردند. »ناظم حکمت«و  »صوفی
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وپرورش حضـور دارنـد. ...  بازنشستگاِن آموزش
[ما] حقوِق ماهیانه خود که در بهتـریـن حـالـت 

هـزار تـومـان اسـت را از  ٣٠٠مبلغی معادِل 
کنیم. ... در ایـن  مسئوالن دهیاری دریافت می

گـرایـان،  نیِت واپس »حرفه خبری از بیمه نیست.
با حقوقی معادِل یـک   »معلماِن آزاد«کارگیرِی  به

 دهِم خِط فقر است.
گـرایـاِن رژیـم  های اخیر هم، واپـس در هفته

شان، همچـنـان  والیِت فقیه، بنا بر روش معمول
مشغول بـودنـد،  »ستودِن جایگاه علم و معلم«به 

مـاه، عـبـاِس  بـهـمـن ٣و بنا بر گزارِش ایسنـا، 
قائدرحمـت، عضـو کـمـیـسـیـوِن اجـتـمـاعـی 

ای  با توجه به شرایط بـودجـه«گفت: مجلس،می
توانیم بیشتر از این به آن [آمـوزِش  که داریم نمی

خبرگـزارِی مـهـر   »و پرورش] اختصاص دهیم.
هـزار  ٢١از «ماه، گزارش داده بود: دی ٣٠نیز، 

درصد آن برای حقوق معلمـان  ٩٨، حدود ٩٣میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال 
برای کیفیت بخشی و پرداخت قبوض آب و بـرق و گـاز «و افزود: »شود اختصاص داده می

عالوه بر پرداخِت حقوِق عنصرهای مرتجـع و    »مدارس، اعتباری در نظر گرفته نشده است.
 ٢های علمیه و وابسته به حکومت در مدارس کشورمان، حاال بـابـد دیـد  افتادٔه حوزه عقب

فر،  شود. گودرِز کریمی هایی می وپرورش صرِف چه نوع برنامه ماندٔه بودجٔه آموزش درصِد باقی
 ۵٨«ماه، گفت که، طی امسال  دی ۴مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، به خبرگزاری مهر، 

مسابقٔه کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب در سطح مدارس استان برگزار شده اسـت. ... 
 ۵٠٠نمایشگاه حجاب و عفاف در سطح مدارس استان برپا شده است... بیش از  ٢۴بیش از 

های تخصصی بـیـش از  نشست تخصصی در حوزٔه حجاب برپا شده است... در این نشست
فـر  کـریـمـی   »هزار دانش آموز، فرهنگی و اولیای دانـش آمـوزان شـرکـت داشـتـنـد. ١٧

برنامه ما در آموزش و پرورش لرستان در رابطه با ترویج فرهنگ و حجاب طی سـال «افزود:
در این شکی نـیـسـت کـه    »ها به لحاظ کیفی و کمی است. درصدی برنامه ٢٠افزایش  ٩۴

کـنـد.  هایی را ممکن مـی رژیم با ِاعماِل زور در مدارِس کشورمان، اجرایی شدِن چنین برنامه
ناپذیری از مـبـارزٔه مـردمـی بـرای احـیـاِی حـقـوِق  مبارزٔه معلماِن کشورمان بخش جدایی

سندیکایی و تشکیِل سندیکاهاِی مستقِل صنفی است. از مبارزٔه معلمـاِن کشـورمـان بـرای 
شان بـا تـمـاِم تـوان بـایـد  انسانی »منزلِت «دستیابِی آنان به حقوق شرافتمندانه و شایستٔه 

 حمایت کرد.
 

 »ها هدفمندی یارانه«تضعیِف بنیٔه تولیدِی کشور، با اجراِی 
هایی از جامعه و  با مصوبٔه مجلس، در روزهای اخیر، در خصوص حذِف یارانٔه نقدی بخش

و نـیـز  -باره گزینِش چهار گروه برای دریافت یارانٔه نقدی و کشمکش دولت و مجلس در این
در گرماگرم تبلیغاِت حکومتی پیرامون کاهِش تاثیِر فروش نفت بر اقتصاد کشور و الیحٔه رفِع 

همٔه برآوردها نشان از ورشکستگی و اضمحالِل بخش صنعت و تولـیـد کشـور  -موانع تولید
طور واقعی به بـخـش  به »یارانه«دارند. دولت با حمایت مجلس، از زیربار مسئولیت پرداخِت 

پـردازان  کند. مسعود نیلی، مشاور ارشد روحانی و از نـظـریـه صنعت کماکان شانه خالی می
بود کـه،   با صراحت اعالم کرده ،»همایِش اقتصاِد ایران«اقتصادی رژیم، در آستانٔه برگزاری 

ها به تولید حـذف و امـکـان و  پذیر کردن اقتصاد، کلیه یارانه سازی و رقابت باید با خصوصی
 را فراهم آورد. »سازمان تجارت جهانی«زمینٔه پیوستن به 

در راستای  -»الیحٔه رفع موانع تولید«های متعدِد  گیری، بندها و ماده موازات این موضع به
 ١٨در مجلس به تصویب رسیدند. روزنامه دنیای اقتصـاد،  -زدایی سازی و مقررات خصوصی

پذیـر بـه پـیـِچ آخـر رسـیـد...  الیحٔه رفع موانع تولیِد رقابت«داد:  ماه، دراین باره گزارش دی
پذیر [خـوب  نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامٔه بررسی الیحه رفع موانع تولیِد رقابت

هـا را بـه واحـدهـای  پذیر!] سازوکاِر ارائٔه تسهیالت دولت و بـانـک دقت کنید: تولیِد رقابت
ها و کلیه مؤسسات اعتباری، دولتـی و  تولیدی مشخص کردند. ... با تصویب مجلس، بانک

 ٨٩هـای  دلیل شرایط کشور طی سال های تولیدی ای که به خصوصی مکلف شدند با بنگاه
 »اند و دارای بدهی هستند، همکاری کنند. دچار مشکل شده ٩٢تا 

نـام  هایی که بـا  طورِکامل مشخص نیست. همٔه مصوبه به «همکاری«البته محتواِی این 
هـای  بـا بـنـگـاه  »هـمـکـاری«اند عبارت از  تبلیغ شده «رفع موانع تولید«حمایت از تولید و 

 برای بخش تولید اهمیتی قائل نشده  ٩۴اند! درحالی که دولت در بودجه سال  تولیدی
ً
اصوال

بینی شده فازهای اول  ماه، دراین باره نوشت که، منابع پیش دی ٢۶است. خبرگزاری ایسنا،  
ها برای بخش تولید هرگز اجرایی نشد، در بودجه سـال آیـنـده نـیـز  و دوم هدفمندی یارانه

ای است که تولیـدکـنـنـدگـان امـکـان  های بانکی به گونه راهکارهای مربوط به سوِد سپرده
همین واسطه بخِش تولید در سال آینده تغییر مثبـت را  استفاده از آن را نخواهند داشت و به

یـی  ماه خبر دادند که، جـلـسـه دی ٢١های همگانی در  خود نخواهد دید. همچنین رسانه به
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مبارزٔه معلمان براِی دستمزد عـادالنـه و بـرضـِد 
 گرایی سازی و واپس خصوصی

با همٔه سرکوِب وحشیانٔه جنبِش سنـدیـکـایـِی مـعـلـمـان 
وسیلٔه دستگاه امنیتی رژیِم والیِت فقیه و تـهـدیـِد مـداوِم  به

  »حراست«معلمان از سوی مزدوراِن 
ً
 ۶  در مدارس، اخـیـرا
رفـِع «هزار معلم، از نقاِط مختلِف کشورمان، طوماری دربارٔه 
امضا  »تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان
امـروزه «کردند. در متِن طومار معلماِن کشورمان آمده است:

انـد و  معلمان کشور در تأمین نیازهای اولیه خـود درمـانـده
 زیر خِط فقر به

ً
هـا  برند و این امر به منزلـِت آن سر می عموما

آسیب زده است. ... معلمان کشور از تمجید و تعریِف جایگاه 
اند و از برخوردهای سـیـاسـی بـا شـکـل  علم و معلم خسته
مـاه، گـزارش  دی ٣٠خبرگزاری مهر،  »اند. معیشتی ناراضی

هزارتـومـان  ۶٠٠یک معلم باسابقه تنها یک میلیون و «داد:
مـاه،  دی ١٧، و خبرگزارِی ایـلـنـا، »کند حقوق دریافت می

های یک خانواده چهارنفره بالغ  میانگین هزینه«گزارش داد:
 »بر سه میلیون و چهـارصـد هـزار تـومـان رسـیـده اسـت.

های اقتصادِی دیـکـتـه  آمِد اجراِی برنامه عبارِت دیگر، پی به
پول و  المللی بین وسیلٔه نهادهاِی امپریالیستی صندوِق  شده به
منظـوِر  گرایاِن رژیم والیِت فقیه به جهانی از سوی واپس بانک

 »بـاسـابـقـهٔ «"آزادسازِی اقتصاد"، کاهِش حقوِق مـعـلـمـاِن 
کشورمان به کمتر از نصِف خِط فقر و آسیب دیدِن مـنـزلـِت 
انسانِی آنان است. متعاقِب امضای طومار، بـنـا بـر گـزارِش 

زمـان،  ماه، عالوه بر تجمعاِت اعتراضـی، هـم بهمن ٢ایلنا، 
عدٔه زیادی از معلمان در شهرهاِی مـخـتـلـِف کشـورمـان، 

هـای درس  از رفتِن به کـالس«بهمن  ١دی و  ٣٠روزهاِی 
 »خودداری کردند.

ها کارگِر بیکـار شـده  کشی از میلیون هماننِد افزایِش بهره
، »هـا هـدفـمـنـدِی یـارانـه«برپایٔه اجراِی قانوِن ضِد مردمی 

سازِی مراکِز تولیدی، و مقررات زدایی در محیـط و  خصوصی
کشـِی  گرایـاِن رژیـم والیـِت فـقـیـه بـهـره روابِط کار، واپس

سـیـلـٔه  و ها بیـکـاِر تـحـصـیـلـکـرده بـه حداکثری از میلیون
سازِی سیستم آموزشی و تعدیِل نـیـروِی انسـانـِی  خصوصی

 روزنامٔه 
ً
در گزارشی،  ،»اعتماد«آموزشی را درنظر دارند. اخیرا

هزار دانـش  ۵٠٠کم  سالی دست«از طرِح رژیم براِی انتقاِل 
 ٢۵٠کاهش «و  »آموز از مدارِس دولتی به مدارس غیردولتی

 ١٠وزارِت آموزِش و پرورش طـِی  »هزار تن از پرسنل ٣٠٠تا 
نکته کلـیـدی و «افزاید: ساِل آینده،خبر داد. گزارِش باال می

سازی، استفاده از معلماِن آزاد و  سودآوری این نوع خصوصی
الــتــحــصــیــالِن  هــا و فــارغ ارزان [بــخــوان:بــازنشــســتــه

ها] بدون رابطه استخدامی با وزارت،  کشیدٔه دانشگاه بیکاری
است. این گزارش، راِه عملی کردِن  »به جاِی معلمان رسمی

این طرِح ضِد ملِی رژیم را تقلیِل ورودِی دانشگاه فرهنگیـان 
های دانشگاه  کاهش ورودی«به صفر عنوان کرده است و به 

هـزار تـن در  ١٠به  ٩١هزار تن در سال  ٢۵فرهنگیان از 
اصـطـالح  کند. یکی از این معلماِن به اشاره می »ساِل جاری

، گـفـت کـه، در ٩٣مردادماه  ١٧به خبرگزاری ایلنا،  »آزاد«
کـردٔه جـویـاِی کـار تـا  از افراد جـواِن تـحـصـیـل«میاِن ما 

 تأ��ی � �������� ����
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گشاِی مسئله فقر نیست، بلکه خود  تنها گره نولیبرالیسم، نه
بخشی از معضل فقر و عقب ماندگی در جهان است. اما این را 

شما در داووس نخواهید شنید، زیرا به سود سران نهادهای 
 .بازرگانی و انحصارهای سرمایه داری است که آن را انکار کنند

 
گردد. کـم  مجمع جهانی اقتصاد، این هفته، در داووس (سویس) تشکیل می

های اقتصادی و تجاری هـمـراه بـا  تن از سران و نخبگان بنگاه  ١۵٠٠و بیش 
آموختگان و نمایـنـدگـان  تن از رهبران کشورهای جهان و گروهی از دانش  ۴٠

بـا «توانند  جامعۀ مدنی، دست به دست هم خواهند داد تا دریابند که چگونه می
و یـا »  همکاری همدیگر بخش اقتصاد دولتی و خصوصی جهان را بهتر سازنـد

 .های جهانی راهی بیابند ها و بحران دست کم برای سود بردن بیشتر از معضل
های مجمع جهانی اقتصاد، بزرگان و نخبگان جهان پیرامـون  در این نشست

آیا رهبری اقتصاد بخش دولتی کارآمدی خـود «های بسیاری همچون:  پرسش
توان صنعت بـرق آیـنـده را بـازسـازی  چگونه می«، یا «را از دست داده است؟

وگـو  بـه گـفـت»  ای دیگر توان پـاسـخـگـویـی نـدارد چرا نظام یارانه«، ویا » کرد
مـایـٔه  ای برخوردار باشیدتا بتوانـیـد ُبـن بینی ویژه الزم نیست از درون.پردازند  می

ها را دربـر دارنـد:  هایی که این نکته بینی کنید، پاسخ ها را  پیش مشترک پاسخ
های بازارمحـورانـۀ آنـان، بـدون  احوال زندگی ما و دیگران بدون شیوه و اوضاع
گذاری در کشورهای دنیا، بدون استعدادهای کـارآفـریـنـانـه [بـخـوان  سرمایه

 .دوستانۀ آنان، وضع از این هم بدتر خواهد شد کارفرمایانه] و کردارهای انسان
اساِس الگوی نولیبرالی، که در تاروپود دگـرگـونـی و دگـرسـانـی جـهـان و 

گشـا  نه تنـهـا گـره -سختی درهم تنیده است گون زندگی ما به های گونه عرصه
هـای ایـن  طور یـقـیـن درنشـسـت به -نیست بلکه بخشی از گرفتاری نیز است

 .مجمع جهانی مورد پرسش قرار نخواهد گرفت
کـه » ( عدالت جهانی هم اکنـون بـرقـرار بـاد«نام   در این هفته، سازمانی به

شد) گزارشی منتشر کرده است که در  تر جنبش توسعۀ جهانی خوانده می پیش
آن دربارٔه مضموِن باورهای نادرستی که گردانندگان و برگزیدگان ایـن مـجـمـع 

شان دارند، از قبیل اینـکـه:  روز نگه  کوشند زنده و به کنند و می جهانی تبلیغ می
های بزرگ کارها را بـهـتـر  شرکت«، » تهیدستان در حال پولدارتر شدن هستند«

، » گشا است، و برای رشدش باید به آن فـرصـت داد بازار راه«، » برند پیش می
و »  آفریقا به کمک مـا نـیـاز دارد«، » شوند می  مند همگان از تجارت آزاد بهره«

 .،به افشاگری پرداخته است»سازند تر می ها جهان را عادالنه کمک«اینکه 
، در نشسِت سـال گـذشـتـه مـجـمـع «مایکروسافت«، بنیانگذار«بیل گیتز«

میالدی کـم و بـیـش هـیـچ   ٢٠٣۵بینی کرد که تا سال  جهانی اقتصاد، پیش
 -بـیـنـی برخـالف ایـن پـیـش -اما  .کشور فقیری در جهان باقی نخواهد ماند

تـر  دهند که دارایی ثروتمـنـدان بـیـش و بـیـش شماری نشان می سندهای بی
هـا  ، دارایی یک درصد ثروتمندتریـن٢٠١۶شود که تا سال  پنداشته می  .شود می

اما این گفته که تهیـدسـتـان  .تر باشد ها بیش درصدی  ٩٩جهان از دارایی همه 
 .شوند برخالف واقعیت است نیز داراتر می

 ٢۵/١تر از  ای کم درصِد مردمی که در صحرای بزرگ آفریقا  با درآمِد روزانه
تفاوت چندانی نـکـرده    ١٩٨١برند نسبت به سال  سر می دالر در فقر شدیدی به

حتی اگر کاهش فقر را در مناطقی از جهان با خط فـقـر پـدیـد آمـده از  .است
اهمیت خـواهـد بـود. در  دالر در روز بسنجیم، چنین کاهشی بی  ٢٧/١درآمد 
های سیاسی و اقتصادی داووس، در برخورد با مسئله فقر و کاهـش آن  محفل

ندرت به نقش و موفقیت چین در این  تا کنون، به  ١٩٨١در سطح جهان از سال 
مردم انگلستان هنوز با پیامدهای ناگوار سپردن خدمـات  . شود عرصه اشاره می

 .گذرانند های خصوصی بزرگ روزگار می همگانی به دست شرکت
بیست سال پس از فروش خدمات راه آهن در انگلستان به بخش خصوصی، 

آهـن در  های راه ترین شبکه هنوز هم یکی از گران قیمتکشور آهن  شبکه راه
ای بـا  ای های گردانندۀ خدمات در قطار ها، بازگشت سرمایه اروپا است.  شرکت

میلیارد پونـد   ۴اند در حالی که ما بالغ بر  جیب زده درصدی را به  ١٢١نرخ باالی 
 .کنیم ها یارانه پرداخت می به آن

شود.  برای نمونـه  کار گرفته می این الگوی تجارت اکنون در سراسر جهان به

وجـود  زیسـتـی و بـه های گوناگون   توان از برپایِی بازارهایی جدید در عرصه می
 «های) مالی برای ایجاد موازنه در ارتباط با تولیـد  آوردِن سازوکارهای (مکانیزم

هـا  هـای بـزرگ از طـریـق آن نام بـرد کـه شـرکـت»  ] COمنوکسید کربن [
 .کنند های بیشتری برای پیاده کردن الگوی اقتصاد نولیبرالی پیدا می فرصت

ای بدون در نظر گـرفـتـن  ناپذیر به رشد اقتصادی ها با عطش پایان همه این
 .شوند تر به پیش برده می برد، راحت اینکه چه کسی از این رشد بهره می

کشورهای آفریقایی، از موزامبیک گرفته  تا نیجریه، در عین بـرخـورداری از 
تـنـهـایـی  دهد رشـد بـه رویند، امری که نشان می رشد، با گسترش فقر هم روبه
 .تواند باشد  جوابگوِی رویارویی با فقر نمی

برای اینکه نظام اقتصادی موجود را با مقررات پیچیـده بـازار در سـطـحـی 
فراهنجار وابسته سازند، به دامن زدن به این تـوهـم کـه: بـازار آزاد هـمـه را 

گـذاری بـیـن  مشارکت بازرگانی و سرمایه«شوند.  سازد ،متوسل می مند می بهره
 .ای در این زمینه است نمونۀ برجسته «اروپا و آمریکا

کـنـد، در  میلیارد پوند یارانه خارجی دریـافـت مـی  ٣٠اگرچه آفریقا هر ساله 
 ١٢٧٫٨یی از فرارهای مالیاتی، رقمی بالغ بـر  برابراین یارانه، همراه با مجموعه

 -های فراملـی ها به شرکت بابت بازگشِت سود و بازپرداخت بدهی -میلیارد پوند
هـمـچـون  -های دیگر ورود سرمایه به آفریقا حتی اگر روش  .دهد از دست می
را با هم جمع بزنیم، مـجـمـوع ورود پـول بـه  -گذاری خصوصی وام و سرمایه

میـلـیـارد   ٣٨این بدان معناست که جهان   .میلیارد پوند است  ٨٩٫٢آفریقا تنها 
کند. بنابراین، کمک ما  گذارد برداشت می پوند بیش از آنچه در اختیار آفریقا می

 .به آفریقا خالف حقیقت است
المللی، خود به یک صنعت تبدیل شده اسـت  گذاری برای توسعه بین سرمایه

برند بـا مـهـارت  و در داووس از سوی چندین شرکت که از این کمک سود می
هـای خـود را بـه  های خارجی بریتانیا فعالـیـت دفتر کمک  .شود  نمایندگی می

کراون «و  «آدام اسمیت اینترنشنال«ای چون  ای خصوصی های مشاوره شرکت
، وزیـر در امـور تـوسـعـۀ «جاستین گـریـنـیـنـگ«آقای  .سپارد می» ایجنتس

شدٔه پیشین مبتنـی بـر  های کنارگذاشته المللی، در ماه های اخیر، سیاست بین
المللـی بـیـن  توزیِع پول اختصاص یافتٔه دولت انگلیس به کمک در توسعٔه بین

طـور  ها سودآور است را بـه های خصوصی انگلیس که برای این شرکت شرکت
 .کار گرفته است ای دوباره به کننده نگران

های دولت انگلیس برای دسترسی به زمیـن،  میلیون پوندی کمک  ۶٠٠رقم 
پیوند نو بـرای امـنـیـت غـذا و «بذر و منابع طبیعی در آفریقا از نهادی به نام 

سـاب «ای مـانـنـد  های فراملی با حمایت و تأمین مالی از سوی شرکت «تغذیه
هـای  میلیـون پـونـد از کـمـک  ١٠٠کار گرفته شده است.  به»  دیاگو«و »  میلر

 .شود سازی در صنعت برق در نیجریه هزینه می بریتانیا، برای تشویق خصوصی
عدالتی  تواند در جلوگیری از گسترش فقر، نابرابری و بی المللی می بین کمک 

هـای  توان خدمات اجتماعی و یا نـظـام از چه راهکار دیگری می .تأثیرگذار باشد
 ها را در بسیاری از کشورهای فقیر کارآمد ساخت؟ جدید مالیاتی بنا کرد و آن

المللی بر پایٔه نظریه بازار آزاد به پیش برده شود، چون  های بین اما اگر کمک
تـوانـد کـارسـاز  ور ساختن اکثریت جامعه در تضاد است، نمـی در اساس با بهره

نیز چـون در داووس   «مجمع اقتصاد جهانی«بدون تردید نشسِت امساِل   .باشد
های گذشته خواهد بود. ما باید این عقیده رایـج را کـه بـازارهـای آزاد و  سال

در حالـی کـه  -گشای مسئله فقر و نابرابری در جهانند را های بزرگ گره شرکت
 .چالش بطلبیم به -هایند خود مسبب آن

 
 ، چاپ لندن].«مورنینگ استار«یی در نشریٔه  [برگردانده شدٔه مقاله

 

مجمع «مدعیات شرکت کنندگان در 

واقعیات داووس  و » جهانی اقتصاد

 جهان امروز 
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های نفِت  حاضرند برای یک یا دو سال با کسری بودجه سر کنند، تا شرکت
گیر و از میدان به در کنند. به این ترتیب، اینکه در یک سـال  ِشیل را زمین

آینده چه بر سر تولید و قیمت نفت خواهد آمد، تا حد زیادی بسـتـگـی بـه 
اران نفت ِشیل دارد، و اینکـه تـا چـه حـد مـیـزان تـولـیـد و 

ّ
واکنش حف

اری
ّ
وری  های جدید را کم کنند، و تا چه حد بتوانند میزان کارآیی و بهـره حف

سر شـدن  های تولیدی را کم کنند، تا نقطٔه سربه  را بهبود بخشند و هزینه
های جدید پایین بیاورند، و بتوانند در شرایـطـی  هزینه و فروش را برای چاه

 که قیمت نفت پایین است، به تولید ادامه دهند.
 

 چند مثال از دیگر پیامدهای سقوط قیمت نفت بر اقتصاد
در پایان جا دارد به تأثیر سقوط نفت بر اقتصاد کشورهای اروپایـی و ارز 
یورو نیز نگاهی بیندازیم. قـارٔه اروپـا از زمـان بـحـران مـالـی جـهـانـی 

داری و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای این قاره، و پیامدهای نـاگـوار  سرمایه
های گوناگونی دست بـه گـریـبـان بـوده  اجتماعی آن بحران، با دشواری

پـرداخـت «های صـورت گـرفـتـه تـا کـنـون، از  یک از اقدام است. هیچ
اصـطـالح   های بـزرگـی کـه بـه بانک های مالی برای نجات دادن کمک
آن هـم از  -«شود گذاشت ورشکست شـونـد هستند که نمی  قدر بزرگ آن

(در واقـع چـاپ  «تسهیل کّمـی«تا  -دهندگان جیب زحمتکشان و مالیات
پول)، نتوانسته است کمکی به بهبود وضعیت کشورهای اروپایـی بـکـنـد. 

تر بتواند اروپا را نجات دهد، به ایـن صـورت   برخی امید دارند که نفت ارزان
ها بتوانند برای بـرآوردن تـقـاضـای  که مردم بتوانند بیشتر بخرند و کارخانه

داخلی و صادرات، با شدت بیشتری کار و تولید کنند. اکنون که ارزش یورو 
کاهش شدیدی یافته است، و خریدن از بازار یورو برای خریداران خـارجـی 

تر شده است، صادرات تا حّدی افزایش خواهد یافت. اّما همین عامِل  ارزان
ارزان بودن نفت به پایین آمدن توّرم، و حّتٰی وارد شدن به توّرم مـنـفـی یـا 

هـا)  (رسیدن نرخ توّرم به زیر صفر و کاهش قیـمـت »انقباض«اصطالح  به
داری است. بـه  انداز ترسناکی برای اقتصاد سرمایه کند که چشم کمک می
ها بایـد پـدیـدٔه خـوشـایـنـدی بـاشـد، ولـی  آید که کاهش قیمت نظر می

کنند که در ایـن صـورت،  داری این طور استدالل می اقتصاددانان سرمایه
اندازنـد  ها به تعویق می مردم خریدهای خود را به امید کاهش بیشتر قیمت

شـود کـه  و همین باعث کاهش تقاضا در بازار، یعنی کاهش مصـرف مـی
رابطـٔه  ۵کند. نمودار  داری) را مختل می گردش کاال و کل اقتصاد (سرمایه

میان قیمت نفت، یورو در مقابل دالر، و توّرم در منطقٔه یورو (کشورهایی که 
 دهد. شان یورو است) را نشان می واحد پول

کـه  -یک نمونٔه دیگر: روشن است که کشورهای تولیـدکـنـنـدٔه نـفـت
دیر یا زود از کـاهـش  -گنجند می »های رانتی دولت«بیشترشان در تعریف 

قیمت نفت زیان خواهند دید. تأثیر فوری این کاهش پیش از هـر کشـور 
یـی آنـهـا  شود که منابـع مـالـی و بـودجـه دیگری بر کشورهایی دیده می

در هزینٔه تولید و فروش  »سر نقطٔه سربه«وابستگی بیشتری به نفت دارد و 
نفت برای آنها باالتر است و فقط در صورتی که قیمت نـفـت بـاال بـاشـد 

 ).۶توانند بودجٔه متوازن (بدون کسری) داشته باشند (نمودار  می
آخر اینکه باید به تأثیر کاهش قیمت نفت بر محیط زیسـت نـیـز  و دست

توجه اکید داشت: بر اثر ارزان شدن نفت، تحقیق و توسعٔه فناورهای نوین 
در زمینٔه تولید انرژی تجدیدپذیر یا سبز (مثل انرژی خـورشـیـدی و بـاد و 

بـــــــرقـــــــابـــــــی، 
گــرمــایــی، و  زمــیــن

زیستی و غـیـره) در 
مــقــیــاس انــبــوه و 
صنعتی دچار وقـفـه 
خــــواهــــد شــــد؛ 

های علمی و  تالش
فّنی برای افـزایـش 
کــارآیــی و کــاهــش 
مصــرف ســوخــِت 

ـــگـــاه هـــا و  دســـت
ـــزات و  ـــی ـــجـــه ت
ــه  ــی ک ــســات ــأســی ت
ســوخــت فســیــلــی 

کنـنـد، و  مصرف می
هــای  نــیــز کــوشــش

ــرای  ــمــاعــی ب اجــت
ـــرف  ـــالح مص اص

های فسیلی،  سوخت
ابیت گذشته را از 

ّ
جذ

دست خواهـنـد داد. 
در نـتـیـجـه، خـطـر 
گرمایش زمین بر اثر 

واقـع کـرٔه  یی (مثل گاز کربنیک و متان) کـه بـه ادامٔه تولید و نشر گازهای گلخانه
 کند، همچنان افزایش خواهد یافت. خاکی ما و بشر ساکن آن را تهدید می

 
 گیری نتیجه

تا کنون نقـش  ٩٣دیدیم که عوامل گوناگونی در سقوط قیمت نفت خام از تیرماه 
داشته است: از نقش سوداگرانه، قماری و ویرانگر سرمایٔه مالی گرفته تـا سـازوکـار 

گـرفـتـه تـا جـنـگ »  انقالب ِشـیـل«داری؛ و از  عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه
ها با هدف آسیب رساندن به رقیبان اقتصادی و سیاسی. در این روند، بـرآمـد  قیمت

های گوناگون جهان متفاوت بوده است، ولی عـالوه  تأثیرهای اقتصادی در بخش
بر پیامدهای اقتصادی ژرف، آنچه برای همه یـکـسـان بـوده اسـت، خـطـرهـای 

کند، و هـمـچـنـان در  ای است که کرٔه زمین و کل بشر را تهدید می محیطی زیست
 حال افزایش است.

ادامه  گاهشمار و علت هاي ريشه يي...

. توّرم، ارزش یورو در برابر دالر، و قیمت یک بشکه ۵نمودار 
 نفت در سه سال گذشته.

ها کسر بودجه  . قیمت یک بشکه نفت برای اینکه دولت۶نمودار 
های گاه متفاوتی  نداشته باشند (در دو سال متفاوت، که در نتیجه رقم

 دهد). را نشان می
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ویژه میان میدان صنعتی و تولیدکنندگان با مسئوالن بانـک مـرکـزی 
منظوِر دریافِت یارانه تشکیل گردید که در آن جلسه صنـعـتـگـران و  به

باره پاسخ منفی شنیدند و با دسـت خـالـی  تولیدکنندگان باردیگر دراین
باره  در این »خانه صنعت، معدن و تجارت«جلسه را ترک کردند. رئیس 

از پرداخت  ،»ریزی سازمان مدیریت و برنامه«گفت که، نوبخت، رئیس 
رغـم خـبـردادن از  میلیارد تومان به بخش تولید خبر داد، اما بـه ۵٠٠

دانیـم  پرداخت ارقام مختلف، ما از پرداخت یارانه بخش تولید هیچ نمی
مـاه،  دی ٢۴ایم! عالوه براین، خبرگزاری ایلنا،  و مبلغی دریافت نکرده

هـا، عـمـده  از زمان اجرای هدفمندسازی یارانـه«در گزارشی نوشت: 
صنایع کشور درگیر تسهیالت بانکی و دیون معوق هستند و دولت هم 

 »تاکنون هیچ تصمیمی برای حل این معضل نگرفته است.
یی به بخش تولید پرداخت نگردیده، بـلـکـه در  تنها یارانه تاکنون نه

الیحٔه بودجه سال آینده، سهِم بخِش تولید از منابع نـاشـی از اجـرای 
 درصد کاهش یافته است. ۵٠ها حدود  قانون هدفمندی یارانه

نـاِم هـدفـمـنـدی  ای که در میهن ما بـه برنامٔه آزادسازِی اقتصادی
اجـرا  جـهـانـی بـه پول و بـانـک المللی بین دستوِر صندوق ها و به یارانه

صنعتـی کشـور را هـدف گـرفـتـه و  گذاشته شده است، بنیٔه تولیدی
نـاِم  هـا زیـر  گـردد. حـذِف یـارانـه ازپیش باعث تضعیف آن مـی بیش
زمـان، رواِج سـوداگـری و داللـی در  پذیر کردِن صنایع، و هم رقابت

است. فرامـوش  اقتصاد کشور، تولیدکنندگان داخلی را ورشکسته کرده 
دنباِل کاهِش قیمت نفت در بـازار  پول به المللی بین نکنیم که، صندوق

جهانی، با انتشار گزارشی، کشورهای متکی به فروِش نفت و اقتـصـاد 
سـازی  اسـالمـی را بـه خصـوصـی ای مانند جمـهـوری محصولی تک

گری تولیـد  از سـوی دولـت و حـذِف  و کاهِش تصدی ،«فراخواند«
های گمرکی را سرلوحٔه مدل  کار، و تعرفه مقررات ازجمله اصالح قانون
 گونه کشورها دانست. جدید رشِد اقتصادی برای این

 در همین چارچوب عمل می رژیم والیت
ً
کنـد. آزادسـازِی  فقیه دقیقا

اقتصادی در نقطه مقابل منافع تولیدکنندگان کشور و تولید داخلی قرار 
 زیان شکوفایی اقتصاد ملی است! دارد و به

 
 افزایِش نرِخ بیکاری: علت را در کجا باید جست؟

در خصوص نرِخ  »اسالمی مرکز آمار جمهوری«های  آخرین گزارش
در مـهـار  »تدبیر و امید«بیکاری، از افزایِش این نرخ و ناکامِی دولت 

کند. بنابر این گزارش، در پاییز سال جـاری  معضل بیکاری حکایت می
درصد بود که نسبت به تابسـتـان  ١٠٫۵)، نرخ رسمِی بیکاری ١٣٩٣( 

نرخ بیـکـاری «ماه، نوشت:  دی ١١است. خبرگزاری مهر،  رشد داشته 
درصد از جـمـعـیـت  ٢۵٫٧ساله حاکی از آن است که  ٢۴-١۵جوانان 

اند. ... بررسـی رونـد تـغـیـیـرات نـرخ  فعال این گروه سنی بیکار بوده
دهد که ایـن شـاخـص  ساله کشور نشان می ٢۴-١۵بیکاری جوانان 

درصد و نسبت بـه فصـل  ١٫۴نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 
نقـل از  در ادامه این گزارش، به »درصد افزایش یافته است. ٢٫٨قبل 

نرخ بیکاری دربـیـن زنـان نسـبـت بـه «شود: تاکید می ،»مرکز آمار«
نکتٔه بسیار مهم به هـنـگـام ارزیـابـی و  »مردان... بیشتر بوده است.

تحلیل این آمارها، سقوِط سهِم صنعت و کشاورزی در اشتغاِل سراسـر 
 »خدمات«دهد که، بخش  نشان می »مرکز آمار«کشور است. گزارش 

خود اختصاص داده اسـت  درصد بیشترین سهِم اشتغال را به ۴٨٫٨با 
درصد  ١۶٫٨و  ٣۴٫۴به ترتیب  »کشاورزی«و  »صنعت«های  و بخش

هـای  های تولیدی یکی از دلـیـل در اشتغال سهم دارند. سقوِط بخش
عـالوه، بـررسـِی رونـد  اصلِی افزایِش نرخ بیکاری در کشور است. بـه

ویـژه  بـه -ازپیش بخش صنعت تغییرات نرخ بیکاری، بر تضعیِف بیش
هـای صـنـعـتـی  های خاصی از کشور که پیش از این قطب در منطقه

تنها حـل  این ترتیب معضِل بیکاری نه گواه است. به -آمدند شمار می به
ویژه هدفمـنـدِی  های اقتصادی، به نگردیده است، بلکه بر اثر سیاست

سازی، ژرفش و گسترش نیز یافـتـه اسـت. عـلـی  ها و خصوصی یارانه
بود که، هـر   ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، چندی پیش، اعالم کرده

هزار اشتغال است، و دولت بـا  ١٠٠یک درصد رشِد اقتصادی معادل 
ریزی منطقی به حل بحران بیکاری مشغول است. اگر اعـتـبـار  برنامه

مـرکـزی در  کل بانک این سخنان را مالک قرار دهیم و ادعاِی وزیر اقتصاد و رئیسادامه  رويدادهاي ايران ...
درصدی را بپذیریم، باید پرسید چرا تا کنـون حـداقـل  ۴٫۴خصوص رشِد اقتصادِی 

  هزار شغل جدید برپایٔه آنچه وزیر کار بر آن تاکید کرده اسـت، پـدیـد نـیـامـده ۴٠٠
مـطـابـق آمـار  -هزار نـفـر ٢٠٠سال اخیر حداقل  است، و برعکس، در خالل یک

اند؟ ازسوی دیگر، معاون وزیر کار اعـالم کـرد  به صف بیکاران پرتاب شده -رسمی
میلیون تن در آستانٔه ورود به بازار کارند و شرایط اشتغال در کشور بسـیـار  ۵٫٣که، 

تـریـن  وخیم است. ناگفته پیداست که معضِل بـیـکـاری درحـکـم یـکـی از مـهـم
هـای  در اجـرای بـرنـامـه -ویژه بـرای نسـل جـوان به -های کنونی کشور  مشکل

 خصوص آزادسازِی اقتصادی، ریشه دارد. اجتماعِی ضدمردمی، به اقتصادی
سـازی  یی ساده میان رشِد نرخ بیکاری و اجـراِی سـیـاسـت خصـوصـی مقایسه
سال اخیر، بر وجوِد ارتباِط تنگاتنگ بـیـن  ای مشخص، یعنی در یک زمانی درمقطع

جهت نـیـسـت کـه تـمـامـی  های اقتصادی گواه است. بی افزایِش بیکاری و برنامه
جـرئـت  بـه«کـنـنـد:  های داخلی با ابراز نگرانی از رشِد بیکاری یـادآوری مـی رسانه
کردٔه دانشگاهی امروز مسئلـٔه کـار و  توان گفت برای صدها هزار جوان تحصیل می

ها دسـت  شود و آن ترین دغدغه و مسئلٔه پیش رو شناخته می عنوان بزرگ اشتغال به
این را باید بیفزاییم که، عالوه بر جـوانـان  »زنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند. و پا می
کرده، صدها هزار جوان دیگر نیز از یافتن شغل محروم و ناامیدند. کارگـران  تحصیل

جوان، زنان کارگر، زنان سرپرسِت خانوار، و هزاران جوان روستایی با معضل بیکاری 
کنند. بیکاری معضلی  اسـت کـه عـامـل اصـلـی آن رژیـم  پنجه نرم می و دست
 های خائنانه و ضدمردمی آن است! فقیه و سیاست والیت

 

ادامه فساد پديده اي نهادينه شده  ...

های حساس و کلیدی برای استفاده از رانـت دولـتـی، و درنـتـیـجـه،  تسخیر پست
شود و پیامدهای آن به مردم زحمتـکـش  گسترش فساد با چنین فرایندهایی آغاز می

پـیـش از «، در گزارشی نوشـت:٩٢ماه  آبان ٨شود. روزنامه شرق،  میهن تحمیل می
و نـهـم در مـاجـرای   ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم این برخی گزارش

قدوسی به  اما آنطور که جواد کریمی »هزارمیلیاردتومانی حکایت داشت. اختالس سه
انـد و بـه بـرخـی  حال به دادگاه رفـتـه نماینده تا به ١٠نزدیک به «گوید  می » شرق«

نـمـایـنـده،  ١٠اند. از میـان ایـن  ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده ابهام
» هزارمیلیاردتومانی مـحـرز شـده. نماینده در ماجرای اختالس سه تاکنون نقش سه 

سؤال اصلی این است اگر عزمی برای [مبارزه با] مفاسد اقتصادی وجود دارد چـرا 
این موضوع فقط به محاکمه و اعدام مه آفرید خسروی منحصر شد و نمایندگانی که 

انـد.  شان محرز شده است با هیچ برخوردی مواجه نشـده در ماجرای اختالس، نقش
هـای کشـور، اعـتـراف کـرد و  بـانـکعبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی 

»درصد معوقات بـانـکـی را در دسـت دارنـد ٧٠نفر بیش از  ۵٠هم اکنون «گفت:
هـزار  ٨٠). وی در آن تاریخ معوقات بانکی را ٩٣ماه  اردیبهشت ١٠(خبرگزاری مهر، 

میلیارد تومان اعالم کرد. موضوع معوقات بانکی مربوط به چند ماه گذشته نیست و 
فصل این موضوع به آمار و ارقام محدود بوده  و سابقه چندین ساله دارد، اما نحؤه حل

است و تا کنون اسامی این عدٔه محدود وام گیرندگاِن اصلی، همچنان مخفی مانـده 
است. آیا این بدان معنا نیست که اراده برای مبارزه با فساد بـا تـوجـه بـه مـاهـیـت 

اند که چنانچه درگیـری  های پیشین نشان داده کارگزاران رژیم بی معنا است؟ تجربه
رو کـنـد،  های رژیم والیت فقیه را با بحران روبه جناحی آن اندازه باال بگیرد که بنیان

ولی فقیه رژیم برای حفظ ساختارهای موجود، همچون گذشتـه، دخـالـت کـرده و 
کنیم  شود که قضیه بیشتر از این کش پیدا نکند. ما با یقین اعالم می خواستار آن می

فقیه توهمی بیش نیست و نباید انتظـار  شده در رژیم والیت که،مبارزه با فساِد نهادینه
هایی عملی و پیگیر صورت گیرد. ایـن مـهـم در غـالـب  داشت در این زمینه اقدام

 مشهود اسـت. آنـجـایـی کـه 
ً
طنزهای گزندٔه مردم در رابطه با حکومتیان نیز کامال

شـود آدرس زنـدان داده  وقتی نحؤه دیدار با دانشگاهیان و فرهیختگان سؤال مـی
داننـد گـفـتـه  شود و وقتی که با تعجب زندان را جایگاه دزدان و جنایت کاران می می
هزینٔه چـنـیـن فسـاد  شود. شود در آن صورت اداره مملکت با مشکل مواجه می می

ها بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته شده است و  گسترده در طول تمامی این سال
فقیه پایانی بر این مصیبت  رسد که در صورت ادامه رژیم والیت نظر می در این مورد به
های نزدیک به رفسنجانی، در توافـق بـا دیـگـر  آید که گروه  نظر می نیست. چنین به

های منسوب به جنـاح  مند در حکومت، در صددند نزدیکان و مهره های قدرت جناح
احمدی نژاد را گوشمالی سختی بدهند و در این رهگذر مبارزه با فساد اسـم رمـزی 

های جناحی، که از پرتو آن نصیب مردم زحمتکش سقـوط  است برای تصفیه حساب
 به درٔه فقر و بدبختی بیشتر است.
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، بسیاری از کارشناسان نفتی نسبت بـه خـطـری ١٣٩٣موصل در خرداد 
های نفتی شمال در حوالی کرکوک و کردستان، و بالقوه حـّتـٰی  که میدان
کـرد (در صـورتـی کـه  تر در جنوب کشور را تهدید مـی های بزرگ میدان

توانست جلوی پیشَروی داعش را بگیرد) هشدار دادنـد.  دولت عراق نمی
برخی حّتٰی در مورد تهدید خارجی یا داخلی نسبت به ثـبـات سـیـاسـی و 

هـای خـلـیـج فـارس ابـزار نـگـرانـی کـردنـد.  نشین تولید نفت در شیخ
 hedge)های مالی قـمـاری  گذاری و دیگر شرکت های سرمایه صندوق
funds) رخدادهـای مـنـطـقـه  »تهدیدهای ژئوپلیتیکی«، به تصّور اینکه

هـای  گـذاری  شدت کاهش خواهد داد، دست به سرمایـه عرضٔه نفت را به
های مالی قماری مربوط به نفت خام زدنـد (بـه »مشتق«عظیم بر روی 

 ).١امید اینکه قیمت نفت باال خواهد رفت) (نمودار 
هرچه بیشتر روشن شـد کـه آن  ٩٣ولی از اواخر خرداد و اوایل تیرماه 

تهدیدهای ژئوپلیتیکی، عرضٔه نفت خام را مختل نخواهند کرد. جـریـان 
های عراق ادامه یافت و تولید نفت لیبی هم افـزایـش  نفت از همٔه بخش

فایده شـد، عـرضـٔه  ). در وضعیتی که آخرین چاره هم بی۴یافت (نمودار 
اضافی نفت که در بازار شروع شده بود، بیش از پیش خود را نشـان داد، 

 به طوری که اصالح سریع و شدید قیمت ناگزیر شد.
 

 شود جنگ قیمت آغاز می
گذاران ارشد عربستـان سـعـودی زودتـر از  آید که سیاست به نظر می

گذاران ناگزیرِی پایین آوردن قیمت نفت را متوجه شدنـد.  خیلی از سرمایه
آنها در استفاده از نفوذشان و بهره برداری از قیـمـت نـفـت بـه عـنـوان 

شان (نفت ِشـیـل آمـریـکـا) و مـخـالـفـان  سالحی علیه رقیبان تجاری
 ونزوئال...) نفع معّینی دارند.  شان (روسیه، ایران، سوریه، سیاسی

مـیـالدی)  ٢٠١۴در پاییز سال گذشته (از سپتامبر تا نـوامـبـر سـال 
زنی دربارٔه احتمال کاهش تولید نفت توسـط اعضـای اوپـک (بـه  گمانه

رهبری عربستان) برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت نفت شدت یافـت. 
اهـمـیـت جـلـوه دادنـد. در اواسـط  ها این گزینه را کم اّما خود سعودی
های ارشد عربستان سـعـودی بـه دوسـتـان سـوداگـر و  مهرماه، مقام

تحلیلگرشان اطالع دادند که انتظار کاهش تولید را نداشتـه بـاشـنـد، و 
هـا آمـاده  گفتند که پادشاهی عربستان خود را برای پایین آمدن قـیـمـت

 کرده است و جلوی آن را نخواهد گرفت.
های پنهانی عربستان برای آسیب رساندن به مخالفـان و  جدا از نقشه

اش، مضمون استدالل عربستان که اینجا و آنجا مطرح  دشمنان سیاسی
کاهش تولید برای نگـه داشـتـن مصـنـوعـی «کرده است، این است که 

شود که سهم عـربسـتـان  قیمت نفت در سطحی باال فقط باعث این می
سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک در بازار نفت کاهش یـابـد و ایـن 

آورد که تولید نفت ِشیل همچنان توسعـه یـابـد. در  امکان را به وجود می
ای سـقـوط  ها به انـدازه عوض، عربستان مصّمم است که بگذارد قیمت

تـدریـج  ها و تأسیسات جـدیـد ِشـیـل را بـه گذاری در چاه کند که سرمایه
هـای تـلـخ  گذاران عربستان درس محدود کند و کاهش دهد... سیاست

ش] را به یاد دارند که در شرایطی که تقاضـا رو ١٣۶٠[   ١٩٨٠اوایل دهٔه 
از جمله چـیـن،  -به کاهش و عرضٔه نفت توسط تولیدکنندگان غیراوپک

رو بـه افـزایـش داشـت،  -مکزیک، آمریکا، شوروی و در دریای شمال
ها بـاال  عربستان سعودی تولید و صادرات خودش را کاهش داد تا قیمت

رود. دست آخر، درآمدهای پادشاهی عربستان از دو سو متحـمـل زیـان 
ت کاهش قیـمـت. ایـن بـار، 

ّ
ت کاهش تولید، و هم به عل

ّ
شد، هم به عل

 »خواهند که دوباره همان اشتباه را بکننـد. گذاران عربستان نمی سیاست
 (برگرفته از منابع گوناگون)

اعالم کرد که اعضای آن سقف مجموع تولـیـد  ٩٣آذر  ۶اوپک در روز 
میلیون بشکه در روز نگه خواهند داشت. قـیـمـت  ٣٠خودشان را در حد 

فـت  ٧٧که تا پیش از نشست اوپک تا  »بِرنت«نفت خام 
ُ
دالر در بشـکـه ا

کرده بود، در یک ماه بعد از نشست اوپک، وقتی که بـازار مـتـوجـه ایـن 
درصـد دیـگـر  ٢۵ها نخواهد آمد،  واقعیت شد که اوپک به نجات قیمت

دالر در بشکه رسید. سقوط کنونی قیمت نـفـت را  ۵٩کاهش یافت و به 
اران نفت ِشـیـل 

ّ
 ناشی از رودررویی مستقیم عربستان سعودی با حف

ً
غالبا

تر اسـت.  دانند، ولی واقعیت قضیه از این پیچیده در آمریکای شمالی می
ت تأثیر مختل

ّ
کنندٔه تولید ِشیل بر بازار نفت این است که ایـن شـیـؤه  عل

تولید نفت درست در میانٔه منحنی قیمت نفت ظهور کرد و اوج گـرفـت. 
های استخراج نفت ِشیل (برای ایـنـکـه  سر برای عملیات چاه نقطٔه سربه

دالر در  ٧۵دالر تا  ٣٠های گوناگون از  کم هزینٔه تولید جبران شود) در منطقه دست
هـای  تر از تولید نفـت در مـیـدان بشکه، یا گاهی بیشتر، است. تولید نفِت ِشیل گران

های عظیم مثل پروژٔه  جزیرٔه عربستان است، اّما از برخی از پروژه نفتی معمول در شبه
سـر تـولـیـد در  تر است. نقطٔه سـربـه هزینه میدان کاشاقان در شمال دریای خزر کم

های نفتی ( سر در استخراج نفت از ماسه میدان کاشاقان در حد مشابه با نقطٔه سربه
Oil Sandsهایی که به آخر عمـر مـفـیـدشـان  های نفت سنگین، چاه )، کانادا پروژه
های استخراج از عمق زیـاد  شان در حال اتمام است)، یا پروژه اند (ذخیره نزدیک شده
های نفتی سالخوردٔه دریـای شـمـال  های نفتی قطب شمال و میدان دریاها و پروژه
های اطراف) است. به همین دلیل، تـولـیـدکـنـنـدکـان کـانـادایـی (از  (نروژ و منطقه

ـاری در آب های نفتی دریای شمال، شرکت های نفتی)، شرکت ماسه
ّ
هـای  های حف

اری چاه عمیق، شرکت
ّ
های افقی و نفت ِشـیـل در خـارج از  های نفت سنگین و حف

ترین متحدانش  آمریکای شمالی همگی در درگیری میان عربستان سعودی و نزدیک
و   های نفت ِشیل آمریکایی از سوی دیگر، گیر افـتـاده در اوپک از یک سو، و شرکت

 اند. متضرر شده
 

 تطبیق و تعدیل دردناک با شرایط جدید
ای برسد که توازن بازار برقرار شود، که به  کاهش قیمت نفت در نهایت باید به نقطه

ند شدن یا بازیابی روند  بینی معنی کنار گذاشتن برخی از پیش
ُ
های قبلی رشد تولید و ک

شود. از  هایی از آغاز این تطبیق و تعدیل دیده می اکنون نشانه کاهش تقاضا است. هم
آنجا که بر اثر پایین آمدن قیمت بنزین، کمتر بر مصرف سوخت و بیشـتـر بـر انـدازه 

شود، خودر وسواران آمریکایی دوبـاره  تر و قدرت بیشتر خودرو تأکید و تبلیغ می بزرگ
های نفتی بـزرگ  اند. از سوی دیگر، شرکت تر کرده شروع به خریدن خودروهای بزرگ

های اکتشاف و تولید در دو سال آیـنـده را کـم  ها میلیون دالر از بودجه و کوچک ده
اری یک سال آینده را  اند. تولید کنندگان در بخش ِشیل، خیلی از پروژه کرده

ّ
های حف

شـان را بـیـکـار و اخـراج  های نفتی را متوقف، و بسیاری از کارکـنـان لغو، کار دکل
 ٩٣دی  ٢٠اند. در فاصلٔه اواسط مهر ماه تا  کرده

ً
دکل نفتی فعـال در  ١٩٠، کار تقریبا

های  های فعال در آن کشور، متوقف شد. در ماه درصد کل دکل ١٢آمریکا، در حدود 
 دکل ممکن است غیرفعال شود. ۵٠٠آینده در مجموع 

اری روی کاهـش رشـد عـرضـٔه 
ّ
ند شدن عملیات حف

ُ
مدتی طول خواهد کشید تا ک

های ِشیل هستند که در سال مـیـالدی  نفت اثر بگذارد، چون هنوز تعداد زیادی چاه
اری شده٢٠١۴گذشته (

ّ
هـا بـه  اند. با آمـدن ایـن چـاه اند ولی هنوز کامل نشده ) حف

جریان تولید، عرضٔه نفت باز هم تا چند ماه دیگر اضافه خواهد شد. ولی باید گفت که 
تـوجـه در  های موجود مداوم و یکنواخت نیست. پس از یک جهش قابل داِد چاه برون

تولید در چند ماه نخست پس از تکمیل چاه، وقتی که فشار طبیعی زیرزمیـن بـر اثـر 
فت می

ُ
های  یابد. برای نمونه، تولید چاه سرعت کاهش می داد به کند، برون تولید نفت ا
Bakken  تا آخر سال اّول تولید، تا دوسّوم کاهش خواهد یافت. برای جبران کاهـش

شـود.  »ترکانده«های جدید حفر و  تر، الزم است که مرتب چاه های کهنه داِد چاه برون
اری چاه

ّ
های ِشیل کـاهـش  های نفت متوقف و تولید میدان این واقعیتی است که حف

اری و 
ّ
خواهد یافت، مگر آنکه قیمت نفت به حّدی باال باشد که بتواند هزینٔه کامل حف

هـای  بسترهای سنگی ِشیل را جـبـران کـنـد و سـودی بـرای شـرکـت »ترکاندن«
طور که پیـشـتـر اشـاره شـد،  کم ضرر نکنند. همان تولیدکننده حاصل شود، یا دست

سر (هزینه=فروش) برآورد شده است، و بسـیـاری  های متفاوتی برای نقطٔه سربه رقم
اکنون زیر آستانٔه الزم برای ادامٔه باصرفٔه  نظران معتقدند که قیمت نفت هم از صاحب

اری به اندازٔه کافی برای تداوم تولید در سطح کنونی است. گزارش نفتی مـنـتـشـر 
ّ
حف

دهد که تـولـیـد نـفـت  شده توسط دولت ایالت داکوتای شمالی (در آمریکا) نشان می
ِشیل تا شش ماه آینده صدها هزار بشکه در روز کاهش خواهـد یـافـت، و در سـال 

) نیز این کاهش ادامه خواهد داشت و حّتٰی بیشتر خواهد شـد، ٢٠١۶میالدی آینده (
 مگر آنکه قیمت نفت از حد خیلی پایین امروزی باالتر رود.

کند که تولید نفت آمریکا تا اردیبهـشـت  بینی می ادارٔه اطالعات انرژی آمریکا پیش
  ٣٠٠ماه امسال 

ً
 ٩٫۵هزار بشکه در روز اضافه خواهد شد و به نقطـٔه اوج تـقـریـبـا

های خرداد تا مهر، بر اثر نـبـودن  میلیون بشکه در روز خواهد رسید، و سپس بین ماه
اری

ّ
های موجود، تـولـیـد دوبـاره کـاهـش  داد چاه های تازه و کاهش میزان برون حف

خواهد یافت. کارشناسان این اداره معتقدند که پس از آن، تولید نفت آمریـکـا دوبـاره 
بینی بر این فرض مبتنی است که قـیـمـت  شروع به افزایش خواهد کرد ولی این پیش
دالر در بشکه برسد و در سـال  ٧٠) به ٩۴نفت تا آخر سال میالدی جاری (دی ماه 

دالر در بشکه بیشتر از قـیـمـت  ٢٠بعد نیز همچنان افزایش یابد، که رقمی در حدود 
 امروزی است.

 برای بـاال بـردن  عربستان سعودی و امارات متحد عربی آشکارا گفته
ً
اند که صرفا

شان را کم نخواهند کرد، مگر آنکه تولیدکنندگان نفت ِشیـل نـیـز  ها تولید نفت قیمت
دهند که تولید را  میزان تولیدشان را محدود کنند، و باز در آن صورت هم تضمین نمی

ای که فروش نفت با قیـمـت  های حاشیٔه خلیج فارس در دوره نشین کم کنند. سلطان
انـد کـه  زیاد رونق داشت، ذخیرٔه مالی عظیمی گرد آوردند، و اکنون نیز اعـالم کـرده

ادامه  گاهشمار و علت هاي ريشه يي...
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اوج گرفت. انقالب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از 
کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفـتـه تـا الیـه هـایـی از 

با وجود  بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران،
عدم سازمان یافتگی سراسری و نبود سازمان های مستقل و منسجـم 
سندیکایی توانست نقش مهم و تعیین کننده ای در انقالب و پـیـروزی 
آن ایفا نماید، ولی به دلیل همین فقدان تشکل های صنفی و پیوند بـا 
حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دسـت گـرفـتـه یـا 

، خرده بورژوازی و ۵٧درآن سهمی بدست آورد. درآستانه انقالب بهمن 
قشرهای بینابینی و تهیدستان حاشیه شهرها اکثریت  جامعه شهری را 
تشکیل می دادند و نقش مهمی را در جنبش انقالبی و سرنگونی رژیـم 
ضد ملی شاه ایفا کردند.  برخالف مدعیات سران کنونی رژیم، انقـالب 

تحقق یافت و نه مـاهـیـت “  امداد های غیبی” ، نه به واسطه ۵٧بهمن 
بود. پانزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، در “  اسالمی” آن 

، در ارزیابی شرایط کشور از جمله به این نتیجه مهم رسید ١٣۵۴تیرماه 
جامعه ایران به یک تحول بنیادی، به انقالبی که عـرصـه هـای ” که: 

مختلف زندگی را در بر گیرد و آن را در جهت منافع خلق دگرگون کنـد، 
نیازمند است. این انقالب در مرحله کنونی تاریخی رشد جامعه ما یـک 
انقالب ملی و دموکراتیک است که محتوی آن عبـارتسـت از: کـوتـاه 
ساختن دست انحصارهای امپریالیستی از منابع طبیعی و اقـتـصـادی 
کشور و تأمین استقالل کامل اقتصادی و سیـاسـی ایـران؛ بـرچـیـدن 
بقایای نظام های ماقبـل سـرمـایـه داری و اتـخـاذ سـمـت گـیـری 
سوسیالیستی؛ دموکراتیـک کـردن حـیـات سـیـاسـی و فـرهـنـگـی 

 )۶٩٠(به نقل از کتاب اسناد و دیدگاه ها، صفحه “ کشور...
بنا به دالیل معین شکل مذهبی به خـود گـرفـت.  ۵٧انقالب بهمن 

حزب ما از همان آغاز جنبش انقالبی مردم به این واقعیت، که جنبـش 
بطور عمده رنگ و شکل مذهبی دارد توجه داشت و بـه ارزیـابـی آن 

مـرداد تـا  ٢٨انگلیسـی -سال از کودتای آمریکایی ٢۵پرداخت. طی 
مقطع انقالب روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امـکـانـاتـی 
مانند مساجد، تکایا، جلسات مذهبی و برخی نهادهای رسمی حکومتی 
به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود می پرداختند و این درحالی بود کـه 
حزب ما، فداییان خلق، مجاهدین خلق و جبهه مـلـی در زیـر فشـار 
ساواک قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه بـا تـوده هـا 
برایشان وجود نداشت. این امر در تقویت نقـش رهـبـری خـمـیـنـی و 
نیروهای هوادار او بسیار موثر افتاد و آنها توانستند از خـالء سـیـاسـی 
ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پـراکـنـدگـی احـزاب و 
سازمان های شرکت کننده در انقالب، به نفع تحکیم مواضع خود بهره 

 برداری کنند. 
با پیروزی انقالب  حاکمیت به طیف گسـتـرده نـمـایـنـدگـان خـرده 
بورژوازی، الیه های بینابینی، سرمایه داری تجاری منتقـل شـد و در 
اوضاع ادامه مبارزه درونی و حاکم بودن جو انقالبی حاکمیت برآمده از 
انقالب  دست به یک رشته اقدام هـا در راسـتـای اهـداف مـلـی و 
دمکراتیک زد. خمینی و اطرافیان او از موضع سرنگونـی شـاه یـعـنـی 
شعار محوری جنبش حرکت کردند و با مانورهایی که هدف آن تحکیـم 
موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بـود، 
شعار مبارزه با امپریالیسم، دفاع آزادی های دمـکـراتـیـک و عـدالـت 
اجتماعی البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسالمی را می دادنـد 
و به این ترتیب  توانستند در نبود یک آلترناتیو سازمان یافته مـتـرقـی و 
دموکراتیک در مقام بالمنازع رهبری انقالب قرار بگیرند، بی شک این 
روند در انتها در شکل گیری رژیمی متکی بر عقاید قرون وسـطـایـی و 
استبدادی و  مغایر با اهداف و آرمان های انقالب نقش اسـاسـی یـی 
داشت. بدین ترتیب میلیون ها ایرانی، و طـیـف گسـتـرده نـیـروهـای 
سیاسی و آزادی خواه کشور با اعتماد به خمینی و طـرفـداران او، کـه 
قول کشوری آباد و آزاد را می دادند، سرنوشت انـقـالب را بـه دسـت 
کسانی سپردند، که به دلیل موضع طبقاتی و باورهای واپـس گـرایـانـه  

اقـتـصـادی  -خود تمایلی به تعمیق انقالب  در عرصه های اجتماعی 
نداشتند و در کوتاه زمانی انقالب را از راه و آرمان هـای اصـلـی خـود 
 انحـصـار 

ً
منحرف کرده و  به جای قول های داده شده حکومتی عمیقا

طلب، استبدادی و ضد مردمی را بر مهین ما تحمیل کردند.  حزب ما در دوران دشـوار 
سنگین تر شدن سایه حاکمیت مطلقه ارتجاع بر حیات میهن ما، یعنی در شهریور مـاه 

-سرنوشت انقالب در گـرو نـظـام اجـتـمـاعـی” ، با انتشار جزوه یی با عنوان: ١٣۶١
پس از برانداخـتـن ” در باره انقالب از جمله نوشت: “  اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

-انقالبی رژیم سیاسی مبتنی بر استبداد سلطنتی و قطع پیوند های سلطـه سـیـاسـی
نظامی امپریالیسم ... روند انقالب حل مسایل بنیادی دیگری در زمینه های زیر را در 

سیاسی از راه دگرگونی در اداره -. تحول اجتماعی١دستور[کار] انقالب قرار می دهد: 
کشور و دستگاه ها و نهادهای دولتی بر پایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکـان هـمـه 

 جانبه برای فعالیت های سازمان های انقالبی و مدافع انقالب؛
اقتصادی از راه دگرگونی بنیادی در زیر بـنـای اقـتـصـادی بـه -. تحول اجتماعی٢

 “منظور تأمین عدالت اجتماعی....
انقالب بهمن در پی سرنگونی رژیم سلطنتی همان طور که از نقل قول باال می توان 
استنباط کرد نتوانست تحول های بنیادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضـرور را در 
میهن ما پدید آورد و با حاکم شدن کامل نیروهای ارتجاعی نتوانست به هـدف هـایـش 
دست یابد و در نتیجه با شکست رو به رو شد. واقعیت های سخت و دردنـاک کـنـونـی 
کشور ما از این منظر نه نتیجه پیروزی انقالب بهمن و سـرنـگـون شـدن حـاکـمـیـت 
استبدادی رژیم سلطنتی بلکه نتیجه خیانت رهبران مذهبی به آرمان های انـقـالب و 

ون ها ایرانی یی بود که در راه پیروزی آن فـداکـاری هـای کـم یخواست های میل
 نظیری از خود نشان دادند.

ولی فقیه رژیـم در حصـر  ٨٨میرحسین موسوی، که در پی کودتای انتخاباتی سال 
رژیم استبدادی به سر می برد و زمانی از نزدیکان خمینی و نخست وزیر رژیم به مـدت 

، در زمینـه »کلمه«سال بود، در مصاحبه ای پیش از دستگیری اش با پایگاه اینترنی  ٨
حاصل تالش و از خود گذشتگی عظیم ملت « سرنوشت انقالب از جمله گفت انقالب:

ماست و کمی غفلت و عقب گرد ما را به استبدادی تاریکتر از قبل از انقالب مـی بـرد 
در «و همچنین می افـزایـد:  »چرا که استبداد به نام دین، بدترین نوع استبداد است...

سالهای اول انقالب اسالمی اکثریت مردم قـانـع شـده بـودنـد کـه انـقـالب هـمـه 
ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده اسـت و 

امروز هم عـوامـل و  من هم یک نفر از این جمع بودم. ولی االن چنین اعتقادی ندارم.
 »ریشه هایی را که منجر به دیکتاتوری می شود را می توان شناسایی کرد...

و فرا نروئیـدن آن بـه یـک انـقـالب  ۵٧سرنوشت دردناک شکست انقالب بهمن 
اقتصادی را باید بیش از پیش مرهون  انحصار طلبی نیروهای اسـالمـی و -اجتماعی

هواداران خمینی برای قبضه کامل حکومت، حاکم شدن نیروهای ارتجاعی و در عیـن 
حال اشتباه ها، و کوته بینی نیروهای آزادی خواه و مترقی دانست که نـتـوانسـتـنـد در 
حساس ترین برهه های انقالب با غلبه بر اختالف های سیاسی و دیدگاهی خود صف 
واحد و مشترکی را در مقابل پیشرفت استبداد والیتی ایجاد کنـنـد. رژیـم اسـتـبـدادی 
گـاهـانـه  توانست با اتکاء به تفرقه در صف نیروهای مترقی و آزادی خواه با سیاسـتـی آ
نیروهای سیاسی مخالف را زیر ضربه ببرد و زمینه را برای تحکیم پایه هـای ارتـجـاع 

شمسـی و  ١٣۶٠میها سازد. آغاز یورش سازمان یافته به نیروهای مترقی در آغاز دهه 
، ١٣۶١از جمله یورش گسترده نیروهای امنیتی رژیم به حزب تودٔه ایران، در بهمن ماه 

و دستگیری هزاران مبارزه توده ای در ماه های بعد از آن نـاقـوس مـرگ انـقـالب و  
 بازگشت ایران به دوران سیاه حاکمیت استبداد بود.

امروز با گذشت بیش از سی و شش سال از انقالب بهمن، از انقالب و شـعـارهـای 
مردمی آن در زمینه تحقق آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی، نه تنها خبری نـیـسـت 
بلکه میهن ما با حکومتی  استبدادی یی رو به روست که در جنایت و سفاکی و سرکوب 
خشن و خونین حقوق شهروندان دست کمی از حکومت سلطنتی سرنگون شده توسط 

سی و شش سال پس از پیروزی انقالب، ایران در بحران عمـیـق انقالب بهمن ندارد.  
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پا می زند. فشارهای کمر شکن اقتصادی، کـه 
ده ها میلیون خانواده زحمتکش را به زیر خط فقر و محرومیت شدید رانـده اسـت، در 
کنار ادامه سیاست های مخربی که زمینه ساز این بحران همه جانبه بوده اند، وضعیت 
دشواری را برای گذران زندگی هم میهنان ما پدید آورده است. فساد بی سـابـقـه، بـی 
قانونی کامل حاکم بر جامعه که بر اصل زور و اسلحه پاسداران و نیـروهـای امـنـیـتـی 

، استوار »والیت مطلقه فقیه«زیر لوای  حاکم بر شریان های اقتصادی و سیاسی کشور،
جای هرگونه خوش بینی ای در زمینه تحوالت آتی کشور، بدون دخالت سازمـان است 

یافته و هماهنگ نیروهای مردمی باقی نمی گذارد. اجرای سیاست های نـولـیـبـرالـی 
اقتصادی توسط دولت های گذشته و دولت کنونی حسن روحانی و  حراج منابع طبیعی 
کشور نزد انحصار های مالی سرمایه داری جهانی بر خالف همه قول هـای دروغـیـن 
کارگزاران رنگارنگ جمهوری اسالمی تنها هدفش تأمین مـنـافـع رهـبـران مـذهـبـی 

و ادامـه حـیـات  نمایندگان کالن سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیـک، حاکم،
حکومتی است که با منافع مردم و زحمتکـشـان 
میهن ما تضادهای آشتی ناپذیری دارد. واقعیت 

ادامه  از شعارهاي آزادي، استقالل و ...

  3ادامه  در صفحه 
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یی نهادینه شده در  فساد، پدیده

 فقیه رژیِم والیت

هـای  ترین و شورانگیزترین انـقـالب سال پیش جهان شاهد یکی از مردمی ششسی و  
ها نفر از تمامی قشرهای گوناگون جامعه در آن  قرن بیستم بود. انقالبی که در آن میلیون

هـای ایـن انـقـالب  شرکت کردند و بساط حکومتی دیکتاتوری و وابسته را برچیدند. آرمان
ها و نیازهای مردم بود، در طول سی و  ای از خواست دهندٔه طیِف گسترده بزرگ، که بازتاب

ها و نیازهای جنـبـش مـردم در  ناپذیر از خواست سال گذشته همچنان جزیی جداییشش 
هـا هـمـچـنـان  دموکراتیک در ایران است، و آرزوی دستیـابـی بـه آن راستای تحولی ملی

یی نابرابر و پرچالش را پیِش روِی نیروهای مترقی سیاسی و اجتماعی قرار داده است.  مبارزه
گرفـتـه در جـریـان  دلیل پایگاه طبقاتی و خاستگاه ایدئولوژیک حاکمیِت شکل متأسفانه به

ها را در نهایت در فرایند این انـقـالب مـردمـی مـوجـب  نضج انقالب، حصول این خواست
نگردید و دامنه این مبارزه را تا به امروز کشانده است. نیروی حاکم برآمده از انـقـالب، بـا 

 سرکوب خونین، سوِء استفاده از باورهای دینی مردم، و تزویر، در نـهـایـت  ٔکار زدن شیوه به
 سیطرٔه اقتصادی به

ً
منظور غارت منابع ملی را به نفع جریان  توانست تفوق سیاسی و طبیعتا

ای را که در تاریخ معاصر میهن استـنـثـا  های نجومی سرکوب تثبیت کند و از ِقبل آن ثروت
جیب بـزنـد. مـاجـرای  ها نفر از زحمتکشان میهن به است به قیمت فقر و بدبختی میلیون

های پیش، بر خالف ادعای پـوچ  محاکمه و محکومیت حبس محمدرضا رحیمی در هفته
هـای  حاکمیت مبنی بر عزم آن به مبارزه با فساد اقتصادی، منعکس کننـدٔه نـزاع جـنـاح

های حکومتـی  گر برای سهم بردِن بیشتر باید تجزیه و تحلیل کرد. فساد در بین مقام غارت
 به نوعی با حیات و دوام این رژیم عجین شده است. تنها  پدیده

ً
یی ناشناخته نیست و اصوال

مورد مهم در این میان ابعاد چنین فسادهایی است که آماِر انتشار یافتٔه تاکنـونـی، جـنـبـه 
های تبلیـغـاتـی رژیـم و  ها داده است. در پِس هر افشاگری، بوق نظیر به آن آور و بی شوک

 از دست کارگزاران معلوم
ً
هایند، بـا مـبـرا  اندرکاران اصلی این غارتگری الحال آن، که اتفاقا
را بـرجسـتـه  »مبارزه بـا فسـاد«های پوچ و تکراری  دانستن خویش از این فسادها، وعده

کند، روندهای ادعایی نیز بـه  کنند و پس از چندی که جو روانی فشارها کاهش پیدا می می
جـوانـی،  قـلـم یـدالـلـه یـی بـه در مقـالـه ،»صبح صادق«شوند. نشریٔه  بایگانی فرستاده می

های بلندی را به جلو بـرداشـتـه  هایی در دست است که قوه قضاییه گام نشانه«نویسد:  می
است. برگزاری دادگاه محمدرضا رحیمی بر اساس قانون و عدالت قاطع و قطعـی در ایـن 

هـایـی از ایـن دسـت در  هاست. اکنون پـرونـده ای از این گام زمینه، نمونٔه بارز و برجسته
دستگاه قضا در جریان است و مردم به انتظار تحقق عدالت قضایی و اجرای قاطع قانون و 

ماه، در قالب مصاحبه  بهمن ١٨، »آرمان«اما روزنامه    »شرع در برخورد با مفسدان هستند.
های نزدیک به رفسنجانی، نیات واقعِی روندی که به محاکمه و  با قدرت علیخانی، از مهره

ابـتـدا در حـمـایـت از قـؤه  »آرمان«کند.  حبس محمدرضا رحیمی منجر شد را تبیین می
گِر قضاییه و با اشاره به سخنان توکلی علیه مهدی هاشمی، از قـول عـلـیـخـانـی،  سرکوب

گاه در جریانی قرار گرفته است  تصور می«نویسد: می کنم آقای توکلی به تحلیل من، ناخودآ
هـای شـخـصـی و  که گفتار و کردار آن جریان منصفانه نبوده و نیست بلکه تسویه حساب

گروهی است که بر موارد دیگر غلبه دارد. مطالب نطق ایشان نشان داد آقـای تـوکـلـی در 
سازی است، بنابراین در مسیری اشتباه بوده کـه  دنبال جریان جرگٔه جریانی وارد شده که به

علیـخـانـی   »نشانی از دلسوزی ندارد و باعث تعجب بسیاری از مردم و دوستان شده است.
توان این استنباط را کرد کـه  کند که از فحوای آن می یی را نقل می در ادامه زیرکانه خاطره

غارِت منابع ملی به خانوادٔه رفسنجانی و رحیمی منحصر نیست و ادامٔه این چنین مباحثـی 
دهـد و  ممکن است دامن توکلی را هم بگیرد، و به همین دلیـل در لـفـافـه هشـدار مـی

کردم که نمایندٔه محترمی در مجلس اتـهـامـات  روزی رادیو مجلس را گوش می«گوید: می
سنگین مالی را به آقای توکلی نسبت داد که سبب تعجب بنده و شاید بسیاری دیگـر شـد. 

کـرد.  چون با شناختی که از ایشان داشتم، غیر از آنچه بود که آن نمایندٔه محترم بیان مـی
 آقای توکلی مرتکب چنین مسائلی که بـاورش بـرای مـن و 

ً
تأسف خوردم و گفتم آیا واقعا

علیـخـانـی    »کند؟ همینطور بسیاری از مردم سخت بود، شده است که آن نماینده ادعا می
که قصدش از بیان این خاطره رساندن پیامی به توکلی است، در جواب به سؤال خـودش، 

حرف بنده با آقای توکلی این است که دوست عزیز شما که خـوب یـادتـان «دهد: پاسخ می
نژاد و ترویج فرهنگ اتهام زنی بدون سند و مـدرک بـه چـه  هست سرنوشت آقای احمدی

کنند  اند تالش می ای که هنوز عبرت نگرفته کنید عده فرجامی انجامید. اکنون آیا فکر نمی
یادآوری است که، توکلی طی اظهاراتـی  الزم به »شما را هم به این سمت و سو سوق دهند؟

در مجلس، زوایای گوناگون پروندٔه مهدی هاشمی در رابطه با انعقاد قرارداد با شرکت نفتی 
های نزدیک به طیف رفسـنـجـانـی، بـا ایـنـکـه  نروژ را افشا کرد. روزنامه »استاندارد اویل«

محکومیت محمدرضا رحیمی را پوشش خبری گسترده دادند، اما در رابطه با پروندٔه فـرزنـد 
ای کم حجم را درپیش گرفتند. محـمـدرضـا  رفسنجانی سیاست سکوت و یا پوشش خبری

رحیمی، که پس از اعالم حکم دادگاه موقعیت خویش را تباه شـده 
کند، با انتقاد از احمدی نژاد که از وی پشتیبـانـی نـکـرده  تلقی می

است، مدعی شد که در دورٔه ریاست جمهور پیشین به عدٔه بسـیـار 
زیادی از نمایندگان مجلس در ازای حمایت از مـواضـع سـیـاسـی 

هـای انـگـلـی رژیـم  مشخصی پول پرداخته است. درگیری جـنـاح
وضعیتی را فراهم آورده است که عمق فسادهای گسترده بیـش از 

هـا،  شود. جالب اینکه، بررغم تمامی ایـن واقـعـیـت پیش برمال می
پـروایـی تـمـام درصـدد  مزدوران رسمی و غیررسمی رژیـم بـا بـی

آیند و هـم زمـان بـه  ها بر می اهمیت جلوه دادِن این افشاگری کم
 آشـکـار  یی بدترکیب می آرایِی عجوزه چهره

ً
آیند که ماهیت آن کامال

نقـل از سـردار نـقـدی،  ماه، به بهمن ١۶است. خبرگزاری فارس، 
کند که نظام با جدیت پیگیـری  گاهی یک فرد فساد می«نویسد: می
هـای  کند اما برخی آن را بهانه قرار داده و هـمـراه بـا رسـانـه می

زنند و برخی در این زمینه  استکباری و صهیونیستی به آن دامن می
رژیم پهلوی که فساد افراد در رأس آن یک قاعده بود و همه فاسـد 

دستی و صداقت است مقایسه  بودند را با نظامی که مبنایش بر پاک
آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه، در سـخـنـانـی کـه  »کنند. می

ماه، آن را انتشار داد، در رابطه با تـمـایـز  بهمن ١۵خبرگزاری مهر، 
آنـچـه انـقـالب «انقالب بهمن با دیگر رخدادها، از جمله گـفـت:

اسالمی ایران را از دیگر رخدادهای مشابه متمایز کرده ایـن اسـت 
که سیاست را به خدمت معنویت در آورده است و در واقع سیاست و 
دیانت را توأم کرده و در مسیر تعالیم انبیای الهی قرار داده و لذا بـا 

های پاک سازگاری بیشتری دارد و رمز مـانـدگـاری و  نفوس انسان
در رابـطـه بـا ایـن  »ایران نیز همیـن اسـت. پویایی نظام اسالمی

که تاریخ انتشار آن در  »کیهان«اظهارات، استناد به مقالٔه روزنامه 
ماه است، به روشن کردن مطلب کـمـک  دی ٣٠سایت این روزنامه 

هـای  داووس یـا مـوش«کند. در قسمتی از مقاله که عـنـوان  می
هفته گـذشـتـه یـک مـقـام «خوانیم: از جمله می را دارد، »داخلی

مسئول در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائـم 
ای  اقتصادی، در باره رشد برخی مفاسد اقتصادی آمار تکان دهنده

[ارائه] کرد. بر اساس آمار اعالمی در ده ماه نخست سـال جـاری 
درصد افزایش یـافـتـه اسـت.  ٢٠میزان تبانی در معامالت دولتی 

درصد افزایش یافته و در همین مدت و  ۴٠همچنین اختالس هم 
در هنگامه هیاهوی مبارزه بـا فسـاد و اعـالم کشـفـیـات تـازه، 

 ٢٨، »شـهـرونـد«نشریٔه  »درصد رشد کرده است. ٢٧خواری  زمین
جمـهـوری،  نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس ماه، به دی

بر اساس تدبیِر دولت گذشته و برای کنتـرل قـیـمـت ارز، «نوشت:
میلیاردها دالر از پول کشور را در قالـب حـوالـه یـا پـول نـقـد بـه 

میلیـارد  ٢٢ماه،  ١٧های دوبی و استانبول فروختند و ظرف  صرافی
مصاحبه هفته گذشته محـمـدرضـا  »پول کشور به خارج صادر شد.

باهنر و تأییِد تلویحِی او در مورد پرداخت  پول از سوی مـحـمـدرضـا 
دهد  شد، نشان می نماینده مجلس می ١٧٠رحیمی که شامل حال 

هـای  های اشخاصی همچون سردار نقدی با واقـعـیـت گزافه گویی
ای ندارد. بـاهـنـر ،در ارتـبـاط بـا ایـن  گونه همخوانی موجود هیچ

میلیـون تـومـان  ۵کنیم به هر کاندیدا  فرض می«افشاگری، گفت:
میلیون تومان به پول امروز که نماینـدگـان  ۵کمک شده است، این 

 ٢۵شـود  کنـنـد، مـی های خود می صد میلیون تومان خرج هزینه
یـک از  یـقـیـن هـیـچ احتمال قریـب بـه درصد منابع نمایندگان. به

نمایندگان مطلع نبودند که منشأ این پول نـاپـاک و کـثـیـف بـوده 
ماه). وی همچنین در جـایـی  بهمن ١٣(خبرگزاری تسنیم،  »است

  نامزدها باید تالش کنند پولی که جذب می«دیگر گفت:
ً
کننـد اوال

 ١٧، »فـرآرو«سـایـت  »ناپاک نباشد و دوم اینکه وامـدار نشـونـد.
الوقوع در اتاق بازرگانی و  های قریب ماه، در رابطه با جابجایی بهمن

هـا بـا  انتخابات پیِش رو در آن، به اسامی کاندیداها و رابـطـه آن
کند که از جمله عـبـارتـنـد از: مـهـدی  های دولتی اشاره می مقام

جـمـهـور،  جهانگیری برادِر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئـیـس
جمـهـور،  محسن نهاوندی پسِر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس

مرتضی عراقچی برادِر سید عباس عراقچی، محمد هادی رضـوی 
جمـهـور، مسـعـود  داماِد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس

حجاریان برادِر سعید حجاریان و حمیدرضا عارف فرزنِد محمد رضـا 
  عارف. روش

ً
هـای کـامـال
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ادامه  گاهشمار و علت هاي ريشه يي...

جاهای دیگر دنیا در زمینٔه اکتشاف ذخایر تازه و تولید در نواحی جـدیـد و 
دشوارتر، از جمله در دریای خزر و در عمق زیـاد در نـزدیـکـی سـواحـل 

هـای  گذاری آمریکای التین و غرب و شرق آفریقا و قطب شمال، سرمایه
های نـفـتـی  ای صورت گرفت. افزایش تولید در میدان سابقه عظیم و بی

و وارد شدن مقدار زیادی نفت اضافی از این منبـع و از ذخـایـر  »شیل«
دیگر به بازار، منجر به کاهش مداوم قیمت نفت در اواخر پاییز امسـال و 
اوایل زمستان شد، حّتٰی با وجود آنکه در عرضٔه نفت خام لیبی بـه بـازار 

 دوباره وقفه افتاد.
 

 اختالل در عرضه
کـم دو سـال  سه سال پیش، و دسـت

پیش، بر ناظرانی که بازار نفت را به دقـت 
کردنـد روشـن شـد کـه بـازار  دنبال می

جهانی نفت در مسیر ناپایداری قرار گرفته 
است: تقاضا برای سـوخـت دچـار رکـود 
شده بود، و در عین حال، عرضٔه نفت بـه 

 سرعت در حال افزایش بود. بازار به
حل مسئلٔه عرضٔه بیش از حـد  تنها راه

نفت، سقوط سریع قیمت بود کـه در آن 
دالر  ١٠٠ای  زمان به بـیـش از بشـکـه

رسیده بود، تا از این طـریـق، از مـیـزان 
کاهش بیشتر تقاضا جلوگیری شود، و در 

گـذاری در مـنـابـع  عوض میزان سرمایه
 جدید تولید کاهش یابد.

تر نفت، زیر دو  ولی نیاز به قیمت پایین
عامل پوشیده ماند. یکی اینکه خیـلـی از 

 »انقالب ِشیـل«ناظران تردید داشتند که 
عمری طوالنی داشته باشد. دّوم اینـکـه، 

هـای آمـریـکـای  افزایش تولیـد در چـاه
 معادل کاهـش تـولـیـد در 

ً
شمالی تقریبا

خاورمیانه و آفریقا در نـتـیـجـٔه جـنـگ، 
ها در سـوریـه، سـودان  ناآرامی و تحریم

جنوبی، ایران و لیبی بـود. چـهـار سـال 
میـالدی)، اوپـک  ٢٠١١پیش (در سال 

نسـبـت  »انداز جهانی نفت چشم«در سند 
تردید نشان داد و  »انقالب ِشیل«به دوام 

نباید نفت ِشیل را چیزی غیر از منبعـی بـرای افـزایـش انـدک «نتیجه گرفت که 
تـولـیـد «در این سند آمده است:  »عرضٔه نفت خام انگاشت.

هایی روبرو خواهد شد، از  ِشیل در ده سال آینده با محدودیت
شناختی دیگر بسترهای سنـگـی  جمله: نیاز به بررسی زمین

 »تـرکـانـدن«دیده برای اجرای  ، کارشناسان آموزش»ِشیل«
ـاری افـقـی و 

ّ
سنگ با فشار مایعات، تهیٔه تأسیـسـات حـف

اکنون هزینٔه این شیوه در آمریـکـا  . هم»ترکاندن«تجهیزات 
شدت افزایش یافته است، چرا کـه عـرضـٔه تـجـهـیـزات  به
گـزارش اوپـک در  »کنـد. تکاپوی تقاضا را نمی »ترکاندن«

تـریـن  شود گـفـت یـکـی از نـادرسـت اظهار نظری که می
ها در مورد رونق ِشیل بوده است، چنین نـتـیـجـه  بینی پیش
در آینده، روشن است که تولید در ذخایر تازٔه نفت «گیرد:  می

هزار بشکه در روز در سـالـی کـه  ۶٠ِشیل، به همان میزان 
شود، افزایش نخواهـد  حاصل می Bakkenاکنون در حوزٔه 

اّما این فقط اوپک نبود که تا این حد در مورد دوام و  »یافت.
پایداری تولید ِشیل تردید داشت. بسیاری از تحلیلگران نفتی 

 نیز همین نظر را داشتند. »ِشیل«و تولیدکنندگان نفت غیر 
اّما حدود یک سال پیش، یعنی زمانی که تـولـیـد پـرشـتـاب 
ِشیل همچنان ادامه داشت، دیگر آن نظر قابـل تـوجـیـه و 

خـود  »انداز جهانی نفـت چشم«دفاع نبود. اوپک در گزارش 
نفت ِشیل تغییر بزرگـی «میالدی پذیرفت که  ٢٠١٢در سال 

و مقیاس آن تغییر فقط  »شود در صحنٔه تقاضا محسوب می
 تر شده است. در دو سال گذشته روشن

های نفتی ِشیـل  در حالی که مقدار زیادی نفت تازه از میدان
شد، اتکا و امید بازار نفت برای حفظ تراز  آمریکا وارد بازار می

مالی و سود خودش به اختالل چشمگیر در عـرضـٔه نـفـت 
توسط تولیدکنندگان متعارف (سّنتی) در خاورمیانه، آفریقای شمالی و دیگر نـقـاط 
جهان، و نیز ادامٔه رشد تقاضا از سوی چین، کشورهای آسیای جنـوب شـرقـی و 

های عظیم نفتی بیش از پیش  خاورمیانه بود. در واقع باید گفت که بازارها و شرکت
محتاج قطع شدن عرضٔه نفت متعارف (سّنتی) بودند تا رشد سریع تـولـیـد ِشـیـل 
جبران شود و آنها بتوانند تراز مالی و سود خود را حفظ کنند. تا حـدود شـش مـاه 

ریـزی نشـدٔه در  آمد که وقفه برنامـه میالدی) به نظر می ٢٠١۴پیش (میانٔه سال 
عرضه ممکن است به اندازٔه کافی، یا حّتٰی بیش از حد، گسترش و تداوم یـابـد بـه 

بـهـار «ومرج فزایندٔه پس از  طوری که رشد مداوم تولید ِشیل را جبران کند. هرج
 صادرات نفتی لیبی را از مـیـان بـرده  ١٣٨٩که از آذر  »عربی

ً
آغاز شده بود، تقریبا

های شمالی عراق و اشغـال شـهـر  به بخش »داعش«بود. با آغاز یورش نیروهای 

 (میلیون بشکه در روز). ٢٠١۵خورشیدی) تا سال  ١٣٠٠( ١٩٢٠. تولید نفت آمریکا از سال ٣نمودار 

 های عرضٔه نفت در کل جهان (میلیون بشکه در روز) . نوسان۴نمودار 
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سطحی برسانند که از لحاظ اقتصادی و بازار باصرفه باشد. اّمآ چهـار بـرابـر شـدن 
هـای  ، هـمـراه بـا پـیـشـرفـت١٣٩١تا  ١٣٨١های  قیمت نفت خام در فاصلٔه سال

اری، در 
ّ
آوری و  گـیـری، جـمـع (انـدازه »دورسنجی«چشمگیر در فناوری کنترل حف

انتقال اطالعات از فاصلٔه دور)، و در ابزارهای گردآوری اطـالعـات از بسـتـرهـای 
اری، شرایط را برای اوج

ّ
به وجود  »ِشیل«گیری دوبارٔه تولید نفت  سنگی در ضمن حف

چـاه بـرای  ١۵٠آورد، که این بار با تمام قوا ادامه یافت. ده سال پیش، کـمـتـر از 
های تازه در پنـج  در داکوتای شمالی حفر شد، ولی تعداد چاه »شیل«استخراج نفت 
 ٢٠٠٠حلقه رسید، که این رقم هم دو سال پیش به بیشتـر از  ٨۵٠سال بعدی، به 

 همٔه چاه
ً
حفر شـدنـد  Bakkenهای جدید در میدان نفتی به نام  حلقه رسید. تقریبا

های داکوتای شمالی و دو همسایٔه آن، مونتانا در  که هزاران متر زیر زمین، در ایالت
بشکـه  ٢۵٠٠آمریکا و ساسکاچوآن در کانادا، قرار دارند. تولید نفت در این منطقه از 

رسید، و دو سـال  ١٣٨٩هزار بشکه در روز در سال  ٢۵٠، به ١٣٨۴در روز در سال 
هزار بشکه در روز بود. اکنون تولید نفت در این منطقه به بیشتر  ٧۵٠پیش بیشتر از 

 ).٢میلیون بشکه در روز رسیده است (نمودار  ١٫١از 
 

اری افقی و 
ّ
سـنـگ بـا مـایـعـات بـرای  »ترکـانـدن«از حدود پنج سال پیش، حف

هـایـی کـه  استخراج نفت به ایالت تگزاس آمریکا گسترش یافت، از جمله به منطقه
عالوه، استفاده از فـنـاوری  شد. به ها سال در آنها استخراج سّنتی نفت انجام می ده
های اوکالُهما، کلرادو، یوتا و نیومکـزیـکـو  موجب افزایش تولید در ایالت »ترکاندن«

سال پیـش تـا کـنـون،  ٧درصد افزایش تولید نفت آمریکا از  ٩۵نیز شده است. اّما 
منحصر به افزایش تولید در داکوتای شمالی و تگزاس بوده است. در نتیجٔه به کـار 

، رنسانس عظیمی در تولید نفـت »شیل«گیری این فناوری تازه و افزایش تولید نفت 
 ٢٠٠٨میلیـون بشـکـه در روز در سـال  ۵در آمریکا صورت گرفته است. تولید از 

میلیون بشکه در روز (به طور میانگین)  ٨٫۵میالدی (هفت سال پیش) به بیشتر از 
میلیون بشکه در روز گذشته است (نـمـودار  ٩در سال گذشته رسید، و اکنون از مرز 

٣.( 
اری، به

ّ
ها و حفـر  ویژه در تعیین محل چاه بر اثر پیشرفت فناوری و کارآتر شدن حف

ها، رشد تولید شتاب بیشتری گرفته است. طبق آمـار ادارٔه  تر چاه سریع »ترکاندن«و 
 ٢٠١٢و  ٢٠١١های  اطالعات انرژی آمریکا، میزان افزایش تولید ساالنه، در سال

 ١٫٢هـزار و  ٩۵٠هـزار،  ٨۵٠هـزار،  ١۶٠میالدی به ترتیب  ٢٠١۴و  ٢٠١٣و 
اری

ّ
ها و تولید نفت تا اوایـل  میلیون بشکه در روز بوده است. افزایش سریع تعداد حف

تولیـد تـا اواخـر  Bakkenپاییز گذشته با سرعت ادامه داشت. فقط در میدان نفتی 
هزار بشکه در روز افزایش یافت، و تولـیـد در  ٢۶٠کنندٔه  پاییز امسال به میزان خیره

 هزار بشکه در روز افزایش یافت. ۴٠٠های دیگر آمریکا، در مجموع  منطقه
ای که قیمت نفت باال بود، در  در دوره

کنند (از جمله با محدود کردن بار مسافران یا دریافت پول بیشتر برای بـار 
هـا و  های شـهـری و تـاکسـی عالوه، تبدیل سوخِت اتوبوس اضافی). به

های شهرداری و امثال آن از بنزین و گازوییل بـه گـاز طـبـیـعـی  کامیون
آهـن  هـای راه تر شد. شرکت رایج  (CNG)) یا گاز فشردهLNGشده ( مایع

های مسکوت شدٔه خود برای تبدیل سوخِت لـوکـومـوتـیـوهـا بـه  نیز طرح
ترکیبی از گاز و گازوییل (دیزل) را دوباره از قفسه پرونده های راکد بـیـرون 

 اند. ها را اجرا نکرده کدام در عمل این طرح آوردند، اگرچه هنوز هیچ
 ٢٠٠۵بینـیـم کـه سـال  کنیم، می اکنون که به ده سال پیش نگاه می

) سال اوج مصرف نفت در آمریکـا و دیـگـر کشـورهـای ١٣٨۴میالدی (
هایی که به آنها اشاره شد، مصـرف بـنـزیـن،  بود. اّما در پی تحّول»  غربی«

های پاالیش شده در آمریـکـا، در  گازوییل، سوخت هواپیما و دیگر فرآورده
میلیون بشکه در روز، یـعـنـی  ٢بیشتر از  ١٣٩٢تا  ١٣٨۴های  فاصلٔه سال

 
ً
درصد، کاهش یافت، و این در حالی بود که جمعیت آن کشور در  ١٢تقریبا

ی نـاخـالـص آن  ٢٠همین مّدت 
ّ
درصـد  ١٠میلیون بیشتر شد و تولید مل

افزایش یافت. این کـاهـش مصـرف نـفـت، 
ترین میزان کاهش تقاضای سوخت در  بزرگ

تاریخ آمریکا بود. هـمـیـن رونـد در بـقـیـٔه 
کشورهای صنعتی جهان نیز مشاهده شد. بر 
اساس یکی از بـرآوردهـا، مصـرف سـوخـت 

 ٢٠١٣(   ١٣٩٢در سـال  »غربی«کشورهای 
میلیون بشکه کمتر از مـیـزانـی  ٨میالدی) 

هـای  بود که اگر همان رونِد مصرف در سـال
بـیـنـی  یافت، پـیـش ادامه می ٢٠٠۵پیش از 

تا کنون، معـادل کـل  ١٣٨۴شد. از سال  می
تـریـن  که بـزرگ -صادرات عربستان سعودی

در مصـرف  -صادرکنندٔه نفت جهـان اسـت
 جویی شده است.  سوخت در غرب صرفه

سقوط تقاضا در آمریکا، اروپا و ژاپن سبـب 
شد که جا بـرای تـوسـعـٔه سـریـع اقـتـصـاد 
کشورهای چین، آسـیـای جـنـوب شـرقـی، 
آمریکای التین و خاورمیانه بـاز شـود و بـا 
استفاده از کاهش قیـمـت نـفـت، بـتـوانـنـد 

شان را باال ببرند بدون اینـکـه  مصرف سوخت
های باال (مثل  مجبور به خرید نفت به قیمت

 بود) باشند. ١٣٨٧آنچه در اوج آن در سال 
اّما در آسیا نیـز در یـک سـال گـذشـتـه 

هایی از آهسته شدن رشد مصرف دیـده  نشانه
شد، که ناشی از افزایش کارآیی و نیز کاهش 

 رشد اقتصادی در سراسر این قاره بود.
 

 »ِشیل«انقالب 
تأثیر قیمت باالی نفت فقط این نبود که تقاضا محدود شود، بلکه عامل 

در آمـریـکـا کـه  »ِشیل«ای شد برای رشد و رونق تولید نفت  دهنده شتاب
هـای  ترین رشد در تولید نفت در تاریخ در فـاصـلـٔه سـال نتیجٔه آن، سریع

حاصل موفقیت در کـاربـرد  »انقالب ِشیل«میالدی بود.  ٢٠١۴و  ٢٠١٣
اری افقی و 

ّ
های متراکم و نفوذناپـذیـر حـاوی نـفـت  سنگ»  ترکاندن«حف

ـاری عـمـودی 
ّ
توسط فشار مایعات است که استخراج نفت از آنها از راه حف

یک از این دو فناوری در صنعت نفـت  البته هیچ .پذیر نیست معمولی امکان
اری شد و ایدٔه ١٩٢٩(   ١٣٠٨تازه نیست. نخستین چاه افقی در سال 

ّ
م) حف

) بسترهای سنگی برای بیـرون (Frackingیا  » (Fracturing)ترکاندن«
گـردد. در قـرن  میالدی بـاز مـی ١٨۶٠های دهٔه  کشیدن نفت، به سال

گرفت، ولـی در  به وسیلٔه دینامیت صورت می »ترکاندن«نوزدهم میالدی، 
میالدی برای این کار از تزریق اسید استفاده شد. سـپـس در  ١٩٣٠دهٔه 
زا)، و در نـهـایـت در  از بمب ناپالم (نوعی مادٔه منفجرٔه آتش ١٩۴٠دهٔه 
میالدی از مخلوط آب و مواد شیمیایی استـفـاده  ١٩۶٠و  ١٩۵٠های  دهه

 شود. شد، که امروزه هم از همین شیوه استفاده می
ـاری افـقـی و  »ِشیل«مسئلٔه اصلی در تولید نفت 

ّ
 زیاد حـف

ً
هزینٔه نسبتا

سنگ است. بیست سال پیش از این روش  »ترکاندن«تأسیسات الزم برای 
شـد،  ای در ایالت داکوتای شمالی در آمریکا استـفـاده مـی به طور گسترده

  10ادامه  در صفحه آن را کنار گذاشتند چون نتوانستند تولـیـد را بـه  ١٣٧٠ولی در اواخر دهٔه 

ادامه  گاهشمار و علت هاي ريشه يي...
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ت توقف عملیات استخراج یا  های خدماتی در میدان شرکت
ّ
های نفتی است، به عل

درصد نیروی کارش در سراسر جهان) را بیکار کرده اسـت. از  ٧نفر ( ٩٠٠٠تولید، 
اری نفِت غیرمتعـارف  سوی دیگر، شرکت

ّ
انـقـالب «در قـلـب    »ِشـیـل«های حف

ت نوع فناوری مورد اسـتـفـاده»  انرژی
ّ
هـای مـالـی  شـان بـدهـی آمریکا، که به عل

شان، دست به اخـراج کـارگـران و  جویی در منابع پولی سنگینی دارند، برای صرفه
 اند. های نفتی متعارف رو کرده اند و دوباره به سوی چاه کارمندان خود زده

با همٔه اینها، اگرچه از سر گیری صادرات نفتی لیبی عامل آنی سقـوط قـیـمـت 
ها پیش، در اوج رونق  نفت بود، ولی باید گفت که بذرهای این کاهش قیمت، سال

 بازار کاشته شده بود.
 

 سقوط تقاضا
 ٢٠نمایندگان مجلس قانونگذاری (کنگره) آمریکا که افزایش قیمت نـفـت از 

دالر ترسانده بـودشـان، در  ۵۵) به ٢٠٠٠دالر در بشکه در پایان قرن بیستم (سال 
را تصـویـب کـردنـد. ایـن  »قانون سیاست انـرژی«)  ١٣٨۴میالدی ( ٢٠٠۵سال 

خـواه و دمـوکـرات  قانون، که با حمایت چشمگیر نمایندگان هر دو حزب جمهوری
هـای  تصویب شد و در نهایت با امضای جورج بوش (پسر) قابل اجرا شد، شـرکـت

ف کرد که افزایش میزان اتانول (الکل اتـیـلـیـک) در  پخش
ّ
کنندٔه سوخت را موظ

بنزین مصرفی را آغاز کنند. البته این کار مستلزم افزایش تولید اتانول است، و بـر 
کسی پوشیده نیست که تبدیل کردن  مواد غذایی مثل ذّرت و شکر به این سوخـت 

 آور است. (الکل ایتلیک) تا چه حد برای سالمت و منابع تغذیه جامعٔه بشری زیان
 ٧٠کنگرٔه آمریکا دو سال بعد، در واکنش به افزایش بیشتر قیمت نفت به حدود 

را تصویب کرد که میزان اتانول در بنزین را  »قانون امنیت و استقالل انرژی«دالر، 
باز هم افزایش داد و استاندارد مصرف سوخِت خودروهایی را که در بـازار آمـریـکـا 

 شوند، باالتر برد (یعنی باید سوخت کمتری مصرف کنند). فروخته می
اند که بـه  ها و مقررات جدیدی دو قانونی که نام برده شد، فقط دو نمونه از قانون

جویی در مصرف انرژی و پایین آوردن تقاضا برای نفت گران وارداتـی،  منظور صرفه
شد، در ده سال گذشته در آمریکا و در دیگـر کشـورهـای  تر هم می که مرتب گران

تصویب و اجرایی شد. در عین حال، افزایش هزینٔه بنـزیـن، گـازویـیـل و  »غربی«
سوخت هواپیما موجب شد که تولیدکنندگان و رانندگان خودرو و کامیون، و خطوط 
هواپیمایی، برای کاهش مصرف سوخت دست به هر کار ممکنی بزننـد. مـردم از 

خصوص برای سفرهای دور، کـم کـردنـد؛ خـریـد خـودروهـای  سفر با خودرو، به
ونقل در مسیـرهـای خـود و  های حمل تر بیشتر شد؛ شرکت مصرف تر و کم کوچک
های اضافی  ها تغییرهایی دادند (و البته مبلغی به عنوان هزینه ریزی بارگیری برنامه

های هـواپـیـمـایـی تـالش کـردنـد در  از مشتریان گرفتند)؛ و شرکت »سورشارژ«
های پروازی خود تغییرهای ایجاد  شبکه

کنند و وزن اضافی هواپیـمـاهـا را کـم 

تولید در حجم نفت تولید شده نبود. تولید و مصرف نـفـت در جـهـان در 
 ۶٠٠میلیون بشکه در روز است، بنابراین یک افـزایـش حـدود  ٩٣حدود 

درصد مصرف روزانٔه نفـت خـام اسـت. راه  ١هزار بشکه در روز، کمتر از 
افتادن دوبارٔه صادرات لیبی از این لحاظ مهم بود که رخدادی نامـنـتـظـر 
بُرق در 

ُ
بود، چون فقط دو هفته پیش از نخستین بارگیری نفت در بندر ط

های لیبـیـایـی  ، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مقام٩٣روز اّول تیر 
های نفـتـی و  هایی که کار میدان در مهار کردن موج تظاهرات و اعتراض

انـد و بـنـابـرایـن  بندرهای لیبی را مختل کرده بود، با مشکل روبرو شـده
بـه «زودی  صادرات نفت خام لیبی به

 »صفر خواهد رسید.
 

نــقــش بــازیــگــران مــالــی و 
 سوداگران بازارهای مالی

گـذاری و  هـای سـرمـایـه صنـدوق
ــه ــگــر  ســرمــای گــذاران مــالــی و دی

ـمـاری  سوداگران فرآورده
ُ
های مالی ق

(Hedge Funds)  کـــه انـــتـــظـــار
های بیشـتـری را در لـیـبـی  ناآرامی

ــی  ــال ــای م ــده ــه ــع ــد، ت ــن ــت داش
سابقه و  گذاری) درازمدت بی (سرمایه

های آتـی  عظیمی روی خرید و فروش
 )Futures) و اخـتـیـار مـعـامـلـه (

Option مرتبط با نفـت خـام کـرده (
میلیون بشـکـه  ۶۵٠بودند که معادل 

نفت بود، به این امید که با باال رفـتـن 
قیمت نفت خام، بتوانـنـد سـودهـای 

 ).١کالنی به جیب بزنند (نمودار 
در مدتی که لـیـبـی در بـحـران و 

ومرج فرو رفته بود، سوریه درگیر  هرج
جنگ داخلی بـود، و جـنـگـجـویـان 

شـمـال عـراق را زیـر پـا  »داعـش«
هـای  گذاشتند و فعالیـت مـیـدان می

کـردنـد،  نفتی کشور را تـهـدیـد مـی
گذاران و قماربـازهـای مـالـی  سرمایه
کردند که عرضٔه نفت خام در جهان همچـنـان  بندی) می بینی (شرط پیش
بندی باخـت نـداشـتـه  آمد که این شرط تر خواهد رفت، و به نظر می پایین

در تصّرف و مهار کردن نواحی کلیدی تولید نفت عراق  »داعش«باشد. اّما 
با شکست روبرو شد و تـولـیـد لـیـبـی نـیـز شـروع بـه افـزایـش کـرد؛ 

گذاران مالی غلط از آب درآمد و آنها دست به هـر  های سرمایه گویی پیش
ای زدند تا ورق را برگردانند. تا میانٔه شهریور، یعنی در کمـتـر از سـه  حیله

هـای  گذاری خالص مدیـران بـازارهـای مـالـی و صـنـدوق ماه، سرمایه
تـگـزاس «هایی که بر پایٔه قیمت نفـت  » مشتق«گذاری در معاملٔه  سرمایه
فـت کـرد  ۶٠خرید و فروش شده بودنـد، تـا »  بِرنت«و »  غربی

ُ
درصـد ا

میلیون بشکه نفت خام). تعجبی نداشت کـه در پـی ایـن  ۴٠٠(معادل 
هر »  بِرنت«های مالی، قیمت پایٔه  گذاری و کاهش عظیم سرمایه»  باخت«

کـاهـش یـافـت و بـه  -درصـد ١١یعنی  -دالر ١٣بشکه نفت بیشتر از 
 ترین رقم در بیشتر از یک سال پیش از آن رسید. پایین
 

 افتادن در سراشیبی
ولی این تازه اّول کار بود و هنوز روزهای بدتری در راه بود. تا پـیـش از 

دالر  ٨۶بـه  »بِرنت«نیمٔه آبان ماه، قیمت هر بشکه نفت بر پایٔه شاخص 
و  ۵٧و  ٧٠رسید و بعد از آن هم به ترتیب در میانٔه آذر و دی و بهمن، به 

دالر رسید! این سقوط چشمگیر قیمت نفت خام چیزی شبیـه  ۴٧باالخره 
فت قیمت در سـال

ُ
-  ١٣٧٩، ١٣٧٧  –  ١٣٧۶، ١٣۶۵  –  ١٣۶۴هـای  به ا

 ) بود.١٣٨٧و سال بحران مالی جهان ( ١٣٨٠
سقوط قیمت نفت، کل این صنعت را در بـحـران فـرو بـرده اسـت. 

ی و بسیاری از شرکت شرکت
ّ
هـای مسـتـقـل کـوچـک،  های عمدٔه فرامل

های مـیـالدی  زنند و برای سال هایی را که سر به میلیاردها دالر می پروژه
ق یا لـغـو کـردنـد.  ٢٠١۶و  ٢٠١۵

ّ
در نظر گرفته شده بودند، متوقف، معل

   9ادامه  در صفحه تریـن  ) که یکی از بزرگSchlumbergerبرای مثال، شرکت شالمبرگر (

ادامه  گاهشمار و علت هاي ريشه يي...

 )١٣٩٣-١٣٩٢میالدی ( ٢٠١۴های قماری و قیمت نفت در طی سال  گذاری . میزان سرمایه١نمودار 


