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کارواِن «برای آزادِی زنان، و »تغییِر واقعی«

  »گرایی اعتدال

ایران از مبارزه   حزب توده

و خواست های معلمان 

 کشور حمایت می کند!

  6ادامه  در صفحه 

 ١٧روز جهانِی زن، هشتم مـاه مـارس (
ای مهم هـمـراه بـا  اسفندماه)، روز تاریخی

تاثیرهای مشخص در پهنـٔه جـهـانـی، در 
بزرگداشت و تقدیر از "نقِش زن" در حـیـات 
جـامــعــٔه بشــری اسـت. هشــتـم مــارس، 

دهِی مبارزٔه  طور، روزی برای سازمان همین
هـدِف  ای در ُبعدهای گوناگون بـه اجتماعی

ــــری  ــــراب ــــاب ــــِل" ن ــــام ــــذِف ک "ح
ای است که زنان هـنـوز  اقتصادی اجتماعی

در قرن بیستم ویکـم و در تـمـام جـهـان 
رویـنـد، و  درجات مختـلـف بـا آن روبـه به

همچنین برجسته کردِن اهمیت این مبـارزه 
و تجدیِد عهد با آن است. روز جهانِی زن در 
کشور ما نیز بسیار تاثیرگذار بـوده اسـت، و 
دیکتاتوری حاکم هر نوع حرکـت سـازمـان 
یافته پیرامون برگزارِی روز جهانِی زن را منع 

خطر و  و سرکوب کرده و فقط شعارهای بی
های منفعالنه در سـطـح فـردی را  حرکت

دارد. با نگاهی به ابراز نـظـرهـا و  مجاز می
شدٔه اخیر درمطـبـوعـات  های درج مصاحبه
توان دید  می -بهانٔه روز جهانِی زن به -مجاز

فقیه و از طریـق  که در زیر سایٔه رژیم والیت
وجود آوردِن "تـغـیـیـر  های فرعی، به رفورم

واقعی" در امر دستیابی به "برابرِی کـامـل" 
اقتصادِی زنان در کشور ما امکان  اجتماعی

 ناپذیر است. 
شکسـت کشـیـده شـدن انـقـالب  با به
، در طول سه دهـٔه گـذشـتـه رژیـم ١٣۵٧

 -والیت فقیه بطور سیستماتیک "نقش زن"
طوِرعام، حـقـوق  و به -زن در مقام یک فرد

اجتماعی و قضایی زنان را بر اساس دیدگـاهـی 
گرایانه  تعیین و بر جامعه تحمـیـل کـرده  واپس

است. جنبش اجتماعِی زنان در میهن ما تاریـخ 
هـای سـیـاسـی و  درخشانی دارد و شخصیـت
ای را در درون خـود  اجتماعی مترقِی برجسته

پرورانده است که متاسفانه بسیاری از این شـیـر 
ها را رژیم والیی در کشتار زندانیان سیاسـی  زن

خورشیدی نابود کرد. واقعیت امـا ایـن  ۶٠دهٔه 
رحمانـٔه جـنـبـش  است که با وجود سرکوِب بی

یافتٔه فرهنـِگ  ویژه رواج دادِن سازمان زنان و به
حـاضـر یـکـی از  تبعـیـض جـنـسـی، درحـال

های عمدٔه فشار از پـایـیـن بـه بـاال بـر  عامل
هـا، سـیـر  دیکتاتورِی حـاکـم از سـوی تـوده

گاهِی زنان میهن زنـان در مـقـام  -صعودِی آ
 است. -نیرویی اجتماعی

های  ، توصیه»خروج از رکود«طرِح 
پول، و منافع طبقٔه  المللِی  بین صندوق

 کارگر کشورمان

زمان با "بررسی" عملکرِد اقتصادِی رژیِم والیِت فقیـه  هم
پـول، بـنـا بـر  المـلـلـِی  بین از سوی هیئت اعزامِی صندوِق 

مـاه،  بهمـن  ۵گزارش خبرگزاری مهر، در جلسٔه علنی روز  
مجلِس سرسپردگان به والیت کلیاِت الیحـۀ "رفـع مـوانـع 
تولیِد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (الیحٔه "خـروج 
از رکود") را "با قاطعیـِت آراء" تصـویـب کـرد. عـالوه بـر 

اسارت کشیدِن کارگراِن کشورمان با اعماِل تغـیـیـرهـای  به
اساسی در باقیماندۀ مواِد حمایتِی قانوِن کار، کلـیـاِت ایـن 
الیحۀ ضدملی در راسـتـاِی کسـِب رضـایـِت نـهـادهـای 

فقیه در "سـازمـان  امپریالیستی برای عضویِت رژیِم والیت
تجارِت جهانی"، جذِب سرمایۀ خارجی،  و بازسازِی روابـِط 
رژیم با امپریالیسم جهت تضمیِن بقای "نظـام" اسـت. در 
رابطه با این الیحه، یکی از نمایندگان گفت: "بـایـد بـرای 

اندیشـی کـنـیـم تـا دسـِت  رفت از این وضعیت چاره برون

  2ادامه  در صفحه 

در طول مدت بیش از سـه دهـه پـس از تـاسـیـِس 
ناپذیـر  جمهوری اسالمی، پدیدٔه تورم همواره جزیی جدایی

از زندگِی روزمـره مـردم مـیـهـن بـوده اسـت. روزنـامـه 
، با ارایٔه آمار از ٩٢مردادماه  ٣، “ تهران امروز“شدٔه   تعطیل

، متوسِط تورم از مـقـطـع پـیـروزی ١٣٩١تا  ١٣١۵سال 
درصـد، در  ١٨انقالب تا پایان جنگ را کمی بـیـش از 

و دو  ٢۵دوران دولت رفسنجانی موسوم به سازنـدگـی  
درصـد، ١۵دهم درصد، در دوران دولت خاتمی نزدیک به 

و در دورٔه دولــت 
احمدی نژاد کمـی 

���نده باد  روز ���م مارس، روز �ھا�ی زن!   
منتشر شد: درآمدی بر اصول و مبانی 

 ١٠در صتأمین اجتماعی در ایران   

المللِی  گزارشی از برگزارِی مراسم روز بین

باختگان و  داشِت جان "زباِن مادری"، و گرامی

 ٧در ص      فعاالِن فرهنگِی خلق عرب ایران    

جشن با شکوه هشتم مارس در کتابخانه 

١١تاریخی کارل مارکس                            در ص   

١٣زنان با تاریخی ناشناخته                    در ص   

 تورم، همنشیِن دائمِی  زحمتکشان

 9و  8ادامه  در صفحات 

، هـزاران تـن از ١٣٩٣اسفـنـد مـاه  ١٠از صبح  
فرهنگیان سراسر کشور برای تحقق مطالبات به حـق 
خود در اقدامی هماهنگ در مقابـل دفـاتـر اسـتـانـی 

 آموزش و پرورش و مجلس تجمع کردند.
بنا به گزارش های رسمی، فرهنگیـان مـتـعـهـد و 

اسـفـنـدمـاه بـه  ١٠شریف از نخستین ساعـات روز 
فراخوان گردهمایی اعتراضی پاسخ مثبـت داده و در 
استان های آذربایجـان غـربـی، فـارس، لـرسـتـان، 
هرمزگان، خوزستان، خراسان رضـوی، کـردسـتـان، 

  9ادامه  در صفحه 

جناح های  راهبرد رژیم،
  ١١ص حکومتی و منافع ملی  
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اراک تنها چند روز پس از سخنرانی تحریک آمیز نتانیاهو در کنگره آمریکا ب
سناتور  ۴٧اسفند، نامه  ١٨اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 

خواند و گفت برخی از اعضای “ غیر متعارف”آمریکایی به رهبران ایران را 
داخل ایران در یک “ تندروهای”خواهند خود را با  اند که می کنگره نشان داده
این یک “ :به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی افزود .ردیف قرار دهند

ای  خواه آمریکا در نامه سناتور جمهوری ۴٧ .”ائتالف غیرمعمول است
ای، رهبر جمهوری اسالمی، هشدار دادند که هر  سرگشاده به  علی خامنه

پس از  ای با دولت آمریکا، بدون نظر موافق کنگره، گونه توافق هسته
 .ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت

 
طـلـِب  وزیـر جـنـگ سابقه، بنیامین نتانیاهو، نخسـت ای بی در رخدادی با اهمیِت سیاسی

مـتـحـده، و در  هـای حـاکـم در ایـاالت تـریـن جـنـاح اسرائیل، در هماهنگی با ارتجاعـی
مارس)، سعـی کـرد رونـِد ٣اسفندماه( ١٢شنبه  شده، در بعدازظهر سه ای حساب رانی سخن

متحده را مسدود و تخـریـب کـنـد، و بـاِر دیـگـر َجـِو  مذاکرات کنونی میان ایران و ایاالت
رانـِی گـزنـده و  گری را بر آن حاکم کند. نتانیاهو در سخـن طلبی، و نظامی رودررویی، جنگ

شدت از سـوی  که به اش بر ضد دیپلماسِی دولت اوباما در رابطه با ایران، در حالی کننده متهم
نتایج مذاکره و موافقـتـنـامـٔه “ شد، اظهار داشت:  خواه کنگره تشویق می نمایندگاِن جمهوری

کند، بلکه ایـن مسـیـر را هـمـوار  پیشنهادی مسیِر ایران به سوی بمب اتمی را مسدود نمی
ای ایـران، درواقـع  های هسته ها و توانایی های ناتانیاهو دربارٔه امکان پردازی دروغ”  کند. می

هـای  نشین سعودی و شیخ پوششی برای بیاِن خشم و نارضایتِی اسرائیل و حاکماِن عربستان
فارس از نقِش مهمی است که ایران پس از امضای موافقتنامه در قـبـال طـرِح  حاشیٔه خلیج

اش در  رانـی بر عهده خواهد گرفت. تاکیِد نتانیـاهـو در سـخـن”  خاورمیانٔه جدید“ آمریکایِی 
اسالمی در عراق، افغانستان، سوریه، و یمن  را  کنندٔه جمهوری کنگرٔه آمریکا بر نفوِذ تعیین

 در ارتباط با این نقش باید ارزیابی کرد. 
پردازانٔه نتانیاهو را در سـمـت و  رانی دروغ طلِب جهان و خاورمیانه، سخن نیروهای صلح

مسیِر ابقای وضعیِت کنونی در منطقه و کوشش در راستای تـداوِم هـژمـونـِی نـظـامـی و 
ترین مسئلـه در  طلب معتقدند که مهم دانند. این نیروهای صلح ای اسرائیل در آن می هسته

وزیِر تنها کشور در  رانِی نتانیاهو در کنگره این حقیقت است که بر زبان نخست ارتباط با سخن
کالهِک اتمِی آمـادٔه اسـتـفـادٔه  ٢٠٠ای و نزدیک به  های هسته خاورمیانه که دارای سالح

هـا،  جانبه بر همه همسایگانش دارد، و عـالوه بـر ایـن ای همه نظامی است و برترِی نظامی
گرانه بر  های تهاجم نظامی و اشغال یی طوالنی در استفاده از خشونت و اتخاِذ سیاست سابقه

شـود. مـنـتـقـدان  های خاورمیانه دارد، چنین سخنانی جاری مـی ضد دیگر کشورها و خلق
کنند که او در برابر ابـتـکـار دیـپـلـمـاتـیـک  درستی به این نکته اشاره می نتانیاهو در اروپا، به

تـغـیـیـِر “ به آغاِز مذاکره با دولت ایران، جنگ بر ضد ایران و درپیش گرفتِن سیاسِت ”  اوباما“ 
آمـیـز آن در تـجـربـه  هاِی فـاجـعـه کند، سیاستی که پیامد این کشور را پیشنهاد می”  رژیِم 

ها در عراق، افغانستـان،  لشکرکشی های دولت بوش در رابطه با اشغال و ساقط کردِن رژیم
 تر است.   لیبی، و سوریه برای همگان از روز روشن

رابـطـه بـا  شدٔه بنیامین نتانیاهو در کنگرٔه آمریکـا در برانگیز و حساب رانی جنجال سخن
ای بـیـن  سـابـقـه ایران، جداِل سیاسی کـم اسالمی متحده و جمهوری مذاکرات میان ایاالت

رانی، که امکاِن  مند در کنگره برپا کرده است. ناتانیاهو با این سخن نمایندگان دو حزب قدرت

ایراد شدِن آن از تریبون کنگره با همدستِی رهبران کنگره آمریکا از 
خواِه  فراهم شد، با تالش به مهندسی کردِن شرایط  حزب جمهوری
گری و نمایاندِن خـویـش در مـقـاِم تـنـهـا رهـبـِر  سیاسی و جلوه

مـنـدی چـون  جمهور کشـور قـدرت تواند رئیس ای که می سیاسی
چالش بطلبد، سعی بر این دارد تا موضِع ضعیـف  متحده را به ایاالت

کـه  -را در انتخابات پارلمانی درپیِش رو”  لیکود“ طلِب  حزب جنگ
های اخیر،  تقویت کند. در هفته -شود در اواخر اسفندماه برگزار می

شـان از  گـردانـی هـای مـهـمـی از مـردم اسـرائـیـل روی بخـش
افروزانه، و اشغالگرانٔه حزب لیـکـود و  های تهاجمی، جنگ سیاست

حمایت از نیروهـای  شان به حال، گرایش رهبِر افراطِی آن، و درعیِن 
انـد.  عیـان نشـان داده سیاسی متمایل به چپ و طرفداِر صلح را به

 ١۶تظاهرات پنجاه هزارنفرِی نیروهای طرفداِر صلح در روز شنبه [
مارس] در تل آویو همراه با شعارهایی ضد نتانیاهو را  ٧اسفندماه/ 
دهندٔه خواسِت شهرونـدان عـادی اسـرائـیـل دانسـت.  باید بازتاب

کـه خـود رئـیـس پـیـشـیـِن  -سخنران اصلـی ایـن تـظـاهـرات
 -بـوده اسـت”]  سازمان امنیت و اطالعات اسـرائـیـل” [“ موساد“ 

سخنرانی جنگ طلبانه نتانیاهو، تالشی 

برای ادامه وضعیت کنونی در  شوم

 خاورمیانه

 15ادامه  در صفحه 

 تظاهرات ده ها هزارتن در تل آویو بر ضد دولت ناتانیاهو

 هاي مالي رسيده كمك
دالر ۵٠              ملیحه از مشهد   مناسبت روز جهانی زن به   

به یاد قهرمانان خاموش خلق افضلی    

دالر ٢٠٠    و یارانش از تورنتو                                                   
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 ادامه سخنراني جنگ طلبانه  ...

یـاد آورم  توانم از زمان تشکیل این کشور به ای که می اسرائیل در بدترین بحراِن رهبری” اظهار داشت:
 ” قرار دارد.

خواهان سـعـی  های برجسته حزب دموکرات در کنگره، از اینکه جمهوری از سویی دیگر، شخصیت
جـمـهـور اوبـامـا  شود در مورد انجام آن با رئیـس که گفته می -رانی دهِی این سخن اند با سازمان کرده

وجودآمـده در  خواهان با تردستی کوشش دارند از شرایط به و همچنین اینکه جمهوری -مشورت نشده
یی برای اعمـال فشـار  طلب و مرتجع اسرائیل برای تصویب سریع الیحه وزیِر جنگ پِی سخنان نخست

تـریـن انـتـقـاد از بـرخـورد و  اند. سخت شدت برآشفته بیشتر به ایران در هفتٔه آینده استفاده کنند، به
نمایندگان، مطرح  ها در مجلس وزیر اسرائیل را خانم نانسی پلوسی، رهبر دموکرات گیرِی نخست موضع

 توصیف کرد.  ” توهین به شعوِر ایاالت متحده“رانِی نتانیاهو را  کرد، و سخن
عالؤه  به ۵“ وگوهای  متحده از ادامٔه گفت خواهان و جناحی از دولِت ایاالت روشن است که جمهوری

کـوشـنـد بـا زیـر فشـار  شدِن روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران راضی نیستند، و می و امکان عادی”  ١
جـانـبـه و عـلـنـِی رژیـم اسـالمـی در مـورد  تسلیِم هـمـه گذاشتِن حکومت ایران توافِق نهایی را به

ها در خاورمیانه و موازنٔه نیروهـا در  اِی دو طرف و ازجمله در ارتباط با جهِت تحول نظرهاِی پایه اختالف
وزیِر  و با زباِن نخست  شده حساب طورِ  کنندگان از بنیامین ناتانیاهو به منطقه، موکول کنند. اینکه دعوت

هـای دولـت آمـریـکـا و  گـیـری افروِز اسرائیل در جلسٔه رسمِی کنگره موضع گراِی جنگ مرتجِع راست
انـد، نـمـایشـی از قـدرت و  و زیر عالمت سـئـوال بـرده  چالش طلبیده را در انظار به”  اوباما“ شخِص 
 وگوها بوده است.  نوعی خرابکاری در روند گفت شان و به های امکان

ویـژه  خـواهـان و بـه ریزی جـمـهـوری نماینده دموکرات کنگره در اعتراض به برنامه ۶٠نزدیک به   
دیپلماتیِک نتانیاهو نسبت به سیاست مـحـوری پـرزیـدنـت  گیرِی پرخاشگرانه، غیرمستند،و غیر موضع

ای و آیـنـدٔه  اوباما در ارتباط با مسئلٔه راهبردِی (استراتژیِک) مذاکره با ایران دربارٔه مسـئـلـٔه هسـتـه
رانی نخست وزیر اسرائیل خودداری و آن را بایکوت کردند. برخـی  خاورمیانه، از حضور در جلسه سخن

از این نمایندگان دموکرات در کنفرانسی مطبوعاتی آشکارا از سخنان نتانیاهو انتقاد کردند و آن را در 
که تا کنون در هـمـاهـنـگـی بـا  -تن از سناتورهای بانفوِذ دموکرات ١٠بینانه دانستند.  واقع اساس غیر
اند  کارگیرِی فشار بیشتر بر ایران موافق بوده با سیاسِت به”  باز ها“ طلِب  خواهان و جناِح جنگ جمهوری

شده در باال شرکـت  نویِس الیحه اشاره اند که پیش از دعوت نتانیاهو در گروه تدوین پیش و جزو گروهی
تصویب سنای آمریکا برسد. گویا قرار بوده اسـت  به”  الیحه“ اند که نخواهند گذاشت این  گفته -داشتند

ناپذیر بودِن وتـوِی آن  و درنتیجه، امکان -این الیحه پس از تصویِب آن از سوی کنگره و سنای آمریکا
ها و فشارهای بیشتری بر ایران تحمیل کند. رابرت مـنـنـدز، نـمـایـنـدٔه حـزب  تحریم -از سوی اوباما

ای منفی از نتایـج و پـیـامـدهـای رونـد  دموکرات از نیوجرسی و یکی از آن اعضای کنگره که ارزیابی
رانی نتانیاهو در کنگره، گفت که، از آنچه اتفاق افتاد بـه شـدت  مذاکرات با ایران دارند، پس از سخن

کانل] بپرسم چه اتفاقی افتـاد؟ پـس  من باید از رهبِر اکثریت [آقای مک” است، و افزود:”  خشمگین“ 
سـنـاتـور آنـگـوس ”  ای ایران و مذاکرات آن ] کجا رفت؟ همکارِی دو حزب [در رابطه با پرونده هسته

 به دموکرات 
ً
یی مشترکـی  دهد، در نامه ها رأی می کینگ، عضو مستقل کنگره از نیوجرسی که معموال

امتیـاز حـزبـی “ کانل، او را به تالش برای کسب  نماینده  حزب دموکرات و مستقل خطاب به مک ٨با 
 به”  سیاسی

ً
این معنا است که، این دسته از نمایندگان حزب دموکرات دیگر آمـادٔه  متهم کرد. این عمال

تواند به بومرنگی هم در رابطه با طرح الیـحـٔه پـیـشـنـهـادِی  نیستند و این می”  الیحه“ حمایت از این 
با ایران و هـم  بـرضـد مـنـافـع ”  ١عالوهٔ  به۵“ وگوهای  خواهان با هدِف خرابکاری در گفت جمهوری

 درازمدِت  اسرائیل در رابطه با ایاالت متحده تبدیل شود.  
متحده در رابطه با اسرائیل، سخنان نـتـانـیـاهـو  پرزیدنت اوباما ضمن تاکیِد مجدد بر سیاست ایاالت

وگـوهـای  های هستای بر اثر انعقاد موافقتنامه در گـفـت مبنی بر وجود خطِر دستیابِی ایران به سالح
  آن را فرعی قـلـمـداد کـرد.  هسته

ً
ای را دربردارندٔه محتوا و اطالعات جدید و مهمی ندانست و عمال

"اگر ما در مذاکرات موفق بشویم، آنگاه این در حقیقت بهترین راه ممکن برای جلوگیـری  اوباما افزود:
از دسترسی ایران به سالح هسته ای خواهد بود."  "هیچ چیز دیگری محسنات این گزیـنـه را نـدارد.  
تحریم ها قادر به آن نخواهند بود.  حتی عمل نظامی هم نه موفقیت معامله ای که ما مطرح کرده ایم 

  نمی تواند باشد."
هـای  گـیـری خواه ایران و ازجمله حزب تودٔه ایران درحـالـی کـه بـر مـوضـع نیروهای سیاسی ترقی

افروزانٔه نتانیاهو را روِی  فشرند، سخنان جنگ ای پای می شان در نقِد روند مذاکرات هسته طلبانه صلح
آفرین سـراِن سـپـاه پـاسـداران اسـالمـی رژیـم و  آمیز و تشنج های تحریک گیری دیگِر سکٔه موضع

هـا،  طلـب، بـیـانـیـه نیروهای جنگکنندٔه  تبلیغات گمراهدانند.  خواه رژیم والیی می های تمامیت جناح
ها در ایران،  ترین محفل ها، و مانورهای نظامی از هر دو طرف، در چارچوِب تالش ارتجاعی رانی سخن

شـان در ابـقـای  هدِف تامین منافِع راهبردی (استراتـژیـک) اروپا و به متحده، و اتحادیهٔ  منطقه، ایاالت
تـبـلـیـغـات  طلبِی ایران و جهان، چـنـیـن خواهی و صلح وضعیت کنونی در منطقه است. جنبِش ترقی

گین و گرایش   کند. شدت محکوم می ای را به طلبانه جنگ های زهرآ

) بندی مربوط به حـقـوق CETAکانادا و اتحادیٔه اروپا (
های امضاکننده را مـلـزم  کار وجود دارد، ولی فقط دولت

 ها را. کند، نه شرکت به رعایت و اجرای آن می
منشور حقوق بنیادی اتحادیٔه اروپـا آمـده  ٢٨در مادٔه 

های آنها، مطابـق بـا قـانـون  است: "کارگران یا سازمان
ی هر کشور،  اتحادیٔه اروپا و قانون

ّ
ها و مقررات حقوقی مل
جمعی کنند و  حق دارند در سطوح گوناگون مذاکرٔه دسته

جمعی ببندند، و در صورت بـروز هـرگـونـه  قرارداد دسته
برخورد و تضاد منافع، برای دفاع از منافع خود دست بـه 
اقدام جمعی، از جمله اعتصاب، بزنند." اّما وقتی کـه در 
یکی دو مورد کار به دیوان عالی اروپا کشیده شـد و ایـن 
ماّده از منشور در بوتٔه آزمایش گذاشته شد، دادگاه اعالم 

جمعـی  وکار بر حق مذاکرٔه دسته کرد که حق انجام کسب
جمعی بـرتـری  و حق اعتصاب برای دفاع از قرارداد دسته

 دارد.
حدس زدن عاقبت ادعای حقوقی یک شرکـت بـزرگ 
ی یک 

ّ
ی که سودش کم شده است، چون قوانین مل

ّ
فرامل

کشور عضو اتحادیٔه اروپا به کارگران اجازٔه اعتصاب داده 
جـمـعـی  است یا آن شرکت را ملزم به رعایت پیمان دسته

کار کرده است، چندان دور از تصّور نیست. از آن بـدتـر 
اینکه چنین ادعـایـی در روال "حـل اخـتـالف مـیـان 

طـرح گذار و دولت" خواهد افتاد که در چارچـوب  سرمایه
گذاری کشورهای دو سـوی  "مشارکت بازرگانی و سرمایه

های مشابه گنجانده شده  ) و دیگر پیمانTTIPاطلس" (
تـوانـد از  است. بر اساس این روال، شرکت شـاکـی مـی

دولت شکایت کند، و هیچ سندیکا یـا کـارگـری در ایـن 
میان حق نماینده داشتن یا ارائٔه دفاع ندارد. بـه عـبـارت 

پسند مذاکره پیرامون جـزئـیـات  های شرکت دیگر، شیوه
کـارهـایـی  های تجاری، منجر به تدویـن روش این پیمان

شده است که هرگونه حمایت از کارگران در فصل مربوط 
دهد. در هر حال روشـن  به حقوق کار را در سایه قرار می
ها برای از میان برداشـتـن  است که همٔه فشار این پیمان

یی" در راه تجارت آزاد است، کـه  های غیرتعرفه "بازدارنده
زدایـی و پـذیـرش  معنای آن چیزی نیست جز مـقـررات

 حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.
گذاری کشورهای  طرح "مشارکت بازرگانی و سرمایهدر 

) تـرس و نـگـرانـی کـارگـران TTIPدو سوی اطلس" (
اروپایی و سندیکاهای آنها از "انسجام نظارتی" است، کـه 
عبارت رمزی است برای پایین آوردن استانداردها تا حـد 
استانداردهای آمریکا. برعکس، در پیـمـان "هـمـکـاری 

)، این آمریکاست کـه TPPکشورهای دو سوی اطلس" (
استانـدارد بـاالتـری دارد، و کـارگـران آمـریـکـایـی و 
سندیکاهای آنها هستند که نگران "انسجام نظارتـی" بـا 

 اند. شرقی کشورهای آسیای جنوب
کارگران عضو سندیکاها بـرای گسـتـرش و تشـدیـد 

) TTIPمقاومت در برابر پیمان "مشارکت بازرگـانـی..." (
باید طرح خودساماِن شهروندان اروپـایـی را در سـایـت 

stop-ttip.org   ]ttip  را متوقف کنید] امضا کنند. هیچ
وجود ندارد که به سود کارگران و  TTIPتوافقی در پیمان 

سندیکاها باشد؛ این پیمان در واقع عـرصـٔه دیـگـری از 
های بزرگ است برای اینکه قدرت خـود را  تالش شرکت

 بیشتر کنند.
 به نقل از مورنینگ استار، روزنامٔه چپگرای بریتانیا
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های بزرگ باز شود." برای تضمیِن مـنـافـع  کنندگان در مذاکره با قدرت مذاکره
دارِی انگلِی حاکم و انحصارهای امپریـالـیـسـتـی،  داران و سرمایه سرمایه کالن

در  -ماندۀ مواد حمایتی "قـانـون کـار" ای در باقی همچنین تغییرهای اساسی
و تـغـیـیـرهـایـی در   -راستاِی دادِن اختیاِر کامِل اخراِج کارگران به کارفرمایان

جهِت فراهم آوردن سودهاِی کـالن بـرای  -اجتماعی" قوانیِن "سازمان تأمین
نیز در این "الیحه" گنجانده شده بود. اثرهای مخرِب ایـن  -دالالِن نیروِی کار

الیحۀ ضدملی بر امنیِت شغلی و منافِع طبقاتی کارگران، موضوِع بـحـِث ایـن 
 نوشته است.

پذیر" رژیِم والیِت فـقـیـه را الزم  یی به مفهوِم واقعی شعاِر "تولیِد رقابت اشاره
بینیم. بنا بر گزارِش اخیر خبرگزاری ایرانا، در مخالفت با الیحٔه "رفع مـوانـع  می

مجلس گفته اسـت:   پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"، یک  نماینده تولیِد رقابت
باید بـا قـیـمـت آن در  ١ها) شود قیمت خوراک (پتروشیمی "این که گفته می

کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل رقابت باشد، چه استداللی است." توضیـح 
مـاه  بـهـمـن ١۶تا  ۴پول از تاریخ  المللی بین ای از صندوق اینکه، هیئت اعزامی

ساِل جاری از ایران دیدن کرد و "با مقاماِت ارشد بانک مرکزی و وزارت امـور 
هـای  اقتصادی و دارایی پیرامون تحوالت اخیر در اقتصاد ایران... و سـیـاسـت

اقتصاد کالن و اصالحات سیاسی، به بحث و تبادل نظر پرداخت." این هیئـت 
هـای  ای ضمن قدردانی از تـالش اعزامی در پایاِن مأموریتش "با صدور بیانیه

ماه).  بـه  بهمن ٢٠هایی نیز ارائه نمود" (خبرگزاری مهر،  گرفته، توصیه صورت
ای کـه از  گرفته" های صورت های اقتصادی... و تالش یک نمونه از "سیاست

کـنـیـم:  پول مورد قدردانی قـرار گـرفـت، اشـاره مـی المللی بین سوی صندوق
، از "احتماِل تعدیل [بخوان: اخـراج] حـدود ٩٣مردادماه  ١٨خبرگزاری ایلنا، 

اکریل اصفهان گزارش داد و "علت وقوع این بحران را  کارگِر" کارخانٔه پلی ۵٠٠
هـای  اقدام... دولت در افزایش یکسویٔه بهای فـروش خـوراک بـه کـارخـانـه

. ایلنا افزود:"از زمانی که با تصمیم دولت بهای فروش ٢پتروشیمی" عنوان کرد
 ٣١٠٠تومانی به نـرخ دالر آزاد  ٢۵٠٠خوراک پتروشیمی از نرخ دالر دولتی 

استر بـه حـدود  تومانی افزایش یافته است، قیمت تمام شده هر کیلو الیاف پلی
اسـتـر در  تومان رسیده است. ... از مدتی قبل فعالیت واحد تولید پـلـی ۶١٠٠

اکریل [اصفهان] متوقف شده است." خبرگزاری ایلنا در گـزارِش  کارخانه پلی
کشور،  upvcنقل از رئیس انجمن صنایع پروفیل  ، به٩٣مردادماه  ١٩دیگری، 

دسـتـِی  هـای وارداتـی پـایـیـن نوشت: "اقدام اخیر... دولت در کاهش تـعـرفـه
پتروشیمی کشور مغایر با بسته پیشنهادی خروج [از] رکود تـورمـی از نـاحـیـه 
دولت است. ... [با] ورود کاالهایی که از کیفیت پایین برخوردار هستـنـد و بـا 

شـان ایـن اسـت کـه  شوند مخالفیم. ... تنها بهانـه وارد کشور می ٣"دمپینگ"
[سازمان تجارِت جهانی] بپیوندیم... گویا قصد داریم بـا  WTOخواهیم به  می

این تصمیمات، تولید و اشتغال خود را نابود... و بیکاری و مشکالت اقتصـادی 
نـقـل از یـکـی از  ماه، بـه بهمن ٢۴دیگر کشورها را وارد مملکت کنیم." ایلنا، 

انـد  دستی نیمه تعطیل شـده کارگزاران صنعِت پتروشیمی، نوشت:"صنایع پایین
ها به یک سوم رسیده است." رئیس انجمن کارفرمایـان صـنـایـع  و ظرفیت آن

سـنـت) بـرای  ١٣پتروشیمی، با اعالم اینکه "گرانترین گاز [خوراک] دنـیـا (
اسفندماه، گفت: "عربستان در حال حاضـر  ۶پتروشیمی ایران است"،  به ایلنا، 

درصد فـوب  ۵کند اما ما  درصد تخفیف اعمال می ٣٠قیمت خوراک مایع را با 
شود. ... حـتـی اگـر  دهیم که آن میزان هم صرف کرایه حمل می تخفیف می

کشورهای خلیج فارس را رها کنیم در روسیه و آمـریـکـا هـم نـرخ خـوراک 
سنت نیست. در حال حاضر میانگین قیمت خوراک در خلیج  ١٣ها  پتروشیمی

سنت است." به عبارِت دیگر، کـارگـزاراِن   ۵٫۵فارس و شمال آمریکا و افریقا 
شان از نـهـادهـاِی   ضِد ملی رژیِم والیِت فقیه برای نشان دادن تبعیِت خالصانه

جهانی در اجراِی دستـورهـاِی ایـن  پول و بانِک  المللی بین امپریالیستی صندوق
گیرند. با انتشاِر بیانیۀ هیئـت اعـزامـِی  نهادها، حتی از عربستان نیز پیشی می

ماه، اعالم کرد: "تـالش  بهمن ٢٠پول، بانک مرکزی رژیم،  المللی بین صندوق
های انظباطی [بخـوان:  بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست

ماه، هـیـئـت  بهمن ٢١ریاضتی] در ایران در جریان است." بنا بر گزارِش ایلنا، 
پول، در دیدار اخیِر خود از ایران، اعالم کرد: "شایـد  المللی بین اعزامِی صندوق

 شده ایران دوباره به اقتصاد جهانی بازگردد"[!]. بینی زودتر از زمان پیش
گـرا، گـفـت:  اسفندماه، علی ربیعی، وزیِر کاِر واپـس ۶بنا بر گزارِش ایسنا، 

یـی از کـاربـرِد  "امروز کارگران، کارفرمایان واقعی هستند"[!]. برای ارائٔه نمونه
پذیـر"، و شـرایـِط کـارگـران در لـوای  الیحۀ ضِد ملی "رفِع موانِع تولیِد رقابت

آذرماه  ١٩کنیم. ایلنا، حاکمیِت "نمایندۀ خدا روِی زمین"، به یک مورد اشاره می
گذاری سبِز" مهابـاد، در سـال  های چهارگانه سرمایه ، گزارش داد:"شرکت٩٣

گـذاری غـدیـر  کارگر" به "مجموعه شرکت سـرمـایـه ۶٠٠با "نزدیک به  ١٣٨۶
وابسته به بانک صادرات ایران... به بخِش خصوصی واگذار" شدند. در ادامـه 

سال است این مجموعه با اخذ تسهیالت  ٧گزارش ایسنا آمده است:"قریب به 
هـا]، و از  ها و موسسات مالی و عدم توان بـازپـرداخـت [آن هنگفت از بانک

های مجموعه با وضعیت بحرانـی، بسـیـار  طرفی فروش چندین واحد و دارایی
 ۴دهـد." ایـلـنـا،  بار به حیات اقتصادی خـود ادامـه مـی نابسامان و فالکت

های چهارگانه سبز مهاباد را  مانده در شرکت اسفندماه، تعداد کِل کارگران باقی
مـاه دسـتـمـزد دریـافـت  ۶مـدت " نفر گزارش داد که بـه ٢٠٠حاضر  درحال
سـال  ٢۵نفر از [این] کارگران قرارداد رسمی و بیش از  ۶٠اند" و حدود  نکرده
زودی در  کار دارند. ایلنا در ادامٔه ایـن گـزارش افـزود:"قـرار اسـت بـه سابقه

ای با موضوع تعطیلی این واحد خدماتی برگـزار شـود.  فرمانداری مهاباد جلسه
... به موجب شرایطی که در جریان تصویب مواد الیحه رفع موانع تولیِد رقـابـت 

قانون کار [موضوع چگونگی فسِخ قرارداد کار] اضافه  ٢١پذیر به بند "ح" ماده 
ها و فناوریهای جـدیـد بـا  توانند... برمبنای نوآوری شده است؛ کارفرمایان می

افزایش قدرت رقابت پذیرِی تولید اصالح ساختار انجام دهـنـد." بـه عـبـارِت 
ها" و بازپرداخت نـکـردِن  سال "اخِذ تسهیالِت هنگفت از بانک ٧دیگر، بعد از 

های مجموعه"، حاال وقـِت اخـراِج  ها، بعد از "فروِش چندین واحد و دارایی آن
پـذیـِر" مصـوبـٔه  ماندۀ کارگران با استفاده از الیحۀ "رفِع موانع تولیِد رقـابـت باقی

هـای  مجلِس سرسپردگان به والیت، به صورِت "قانونی"، و تعطیـلـِی "شـرکـت
وسیلٔه صاحباِن "خصوصی" فرا رسـیـده  گذارِی سبِز" مهاباد به چهارگانه سرمایه

اسفندماه، از معوقـات بـانـکـِی "حـدود  ۴است. معاون نظارت بانک مرکزی، 
تا آبـان  ٩٢درصدِی" معوقات بین اسفند  ١۶٫٢هزار میلیارد تومان" و "رشد ٩۴
هـا بـه  ماه دولِت روحانی خبر داد،  و گفت:"بانـک ٨، یعنی در خالل مدِت ٩٣

ای خـاص  هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیالت به عده
 شخص حقیـقـی وجـود  ١٠٠بودند. ... در بین 

ً
نفر اول بدهکاران کشور اصال

 ویران کردِن تولید ملی توسِط کارگزاراِن رژیم والیِت فقیه بـه 
ً
ندارد" [!]. مسلما

مـاه،  بـهـمـن ٢٨گزارش خبرگزاری مهر،  شود. به تولیداِت صنعتی خالصه نمی
کاران کشور با اعالم اینکه:"بسیاری از باغات چای رهـا و  رئیس اتحادیٔه چای

اند و صـنـعـت چـای روبـه نـابـودی اسـت"،  به مخروبه جنگلی تبدیل شده
هزار تن  ١٠هزار تن به نزدیک  ٧٠گفت:"تولید چای خشک در کشور از حدود 

هزار تن است که از  ١٣٠تا  ١٢۵کاهش یافته است. ... نیاز کشور به چای بین 
شـود." بـنـا بـر گـزارِش  هزار تن از طریق واردات تامین مـی ١٢٠این میزان 

های مجلس گفت:"کشاورز گرسنه  اسفندماه، یکی از نماینده ٣دیگری از ایلنا، 
فروشد تا بتواند زندگی کند. ... حمایت از تولید در حد شعـار  است زمینش را می

نیا [وزیر اقتصادودارایی] و رئیس سـازمـان  است." علی عسکری، معاوِن طیب
اسفندماه، گفت:"بخـش بـاالیـی از  ۶امور مالیاتی کشور، به خبرگزاری مهر، 

شود... برخی بازرگانان تمایل به پرداخت  ها، از تولیدکنندگان دریافت می مالیات
 مالیات ندارند."  

کارگرفتن رهبراِن  با به -ماه پیش، علی ربیعی، وزیِر کاِر امنیتی رژیم ۵حدود 
ماندۀ مواِد حمایتی [از کارگر] در قـانـوِن کـار  بر باقی -تشکیالِت زرِد کارگری

شهریورماه، گزارش داد:"وزارِت کـار بـا  ١١ای برد. خبرگزارِی مهر، یورِش تازه
ارائه مدل جدیدی در راستاِی تامین امنیت شغلی کارگران و تـأمـیـن امـنـیـِت 

گذارِی کارآفرینان [بخوان:کارفرمایان]... تـفـویـِض [واگـذار کـردِن]  سرمایه
فسخ قرارداد [به] کارفرمایان" در ازاِی تبدیِل "قراردادهای موقِت کار به دائـم" 
 با "تفویِض فسخ قرارداد کار به کـارفـرمـایـان"، تـبـدیـِل 

ً
را پیشنهاد داد. مسلما

قراردادهاِی موقِت کار به دائم دیگر مفهومی نخواهد داشـت. مشـاور عـالـی 
مجمع نمایندگان کارگران ایران و رئیِس ضدکارگرِی "کارگروه تخصصی مـزد و 

وگو با خبرگزاری مهر،  گفت:"نمایندگاِن کارگران  وری" وزارِت کار، در گفت بهره
مدل جدید ارائه شده از سـوی وزارِت 

ادامه طرح خروج از ركود ...
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ادامه طرح خروج از ركود ...

گذاری را راهکار جـدیـد و مـوثـری  کار در باره امنیِت شغلی نیروی کار و امنیِت سرمایه
بر اثـِر  -تن، معاون وزیر کار دانند." هفده برای پایان دادن به قراردادهای سفید امضا می

بـرِد هـدِف  مقاومِت شدید کارگران با این ترفنِد وزارِت کار براِی تغییر قانوِن کار و پـیـش
مـاه،  دی ٢٣به خبـرگـزاری مـهـر،  -رژیِم والیِت فقیه از طریِق نهاِد ضِد ملی مجلس

گفت:"طرحی که برای ساماندهی قراردادهای موقت کار ارائه شده بود، بـا مـخـالـفـِت 
جانبه ملی متوقف شد." مسئوالِن وزارِت کار، بر زمینٔه تـالِش جـدیـِد رژیـم،  ٣شورای 

پذیر و ارتقـای نـظـام  وسیلٔه الیحۀ "رفع موانع تولیِد رقابت سعی کردند تغییِر قانوِن کار به
، علی ربیعی، به ایسنا، 

ً
 عقیدۀ مجلس بنمایانند. مثال

ً
مـاه،  بهمـن ۵مالی کشور" را صرفا

گفت:"در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییـر قـانـون کـار 
های زرِد کارگری نیز در این رابطـه بـه کـمـک  صالح نخواهد بود." نمایندگاِن تشکل به

وزارِت کار آمدند تا آن را تطهیر کنند. برای نمونه، رئیس کمیتۀ مزِد "کانون شـوراهـای 
شخصه معتقد به همسویی دولت با مجلس  ماه، گفت:"به دی ١٠اسالمی کار"، به ایلنا، 

در این مورد نیستم. بحث تغییر قانون کار تکلیفی است که مجلس بـه عـهـدۀ دولـت 
گرا، "فسِخ قرارداد در صورت کاهِش تولیـد" را  گذاشته بود." این "نمایندۀ کارگرِی" واپس

با اهداف دولت مغایر خواند و گفت:"این با یکی از اهداف اصلی دولت مبنی بـر حـفـظ 
حال، عضِو کمیسیون اقتصـادی مـجـلـس، بـه  اشتغال موجود تعارض دارد." درهمین

ماه، گفت:"مجلس و دولت برای تدوین الیـحـٔه خـروج از رکـود  دی ١۵اقتصاد نیوز، 
طرِح الحاقی مورد توافق هر دو قـوه  ٣٠ماده الیحه و  ٣٠پای هم جلو رفتند... هر  به پا

گـذاری در کشـور  گذاران برای سرمـایـه است... همه اینها در راستای... تشویق سرمایه
نقل از حسـن روحـانـی،  ماه، به بهمن ١۴ها، خبرگزاری ایسنا،  است" [!]. در دنبالٔه این

وکار را برداریم. دولت و مجلس همیشه نسبت به  نوشت:"امروز ما نیاز داریم موانع کسب
 های الزم را انجام داده است."  اند و قوه قضائیه نیز حمایت این موضوع اهتمام داشته

واقعیت اینکه، عالوه بر چپاوِل امواِل ملی از طریِق خصـوصـی سـازی و تضـمـیـِن 
داری  داران و سـرمـایـه سرمـایـه یعنی کالن -سودهاِی کالن براِی پایگاِه طبقاتی رژیم

وسـیـلـٔه  تنها هدِف دیگِر دولِت "زور و تزویر"، تضمیِن بقای "نـظـام" بـه -تجارِی انگلی
تحکیِم پیونِد اقتصاِد کشور با انحصارهای امپریالیستی اسـت. عـلـیـرضـا مـحـجـوب، 

گرا و ضد کارگری "خانۀ کارگر" و عضِو کمیسیوِن کارگری مجلـس، نـیـِت  دبیرکِل واپس
" دانسـت [و  BOTبـک، تـرکـی و  رژیم را بستِن "قراردادهای یـک طـرفـۀ... بـای

گـیـرد."  ها در کل نفع خارجی مدنظر قرار مـی شان کرد] "که در آن قراردادهایی توصیف
شـود و در  طرف متعهد به ساخت پاالیشگاهی مـی BOTمحجوب افزود:"در قرارداد 

گیرد. ... در این نوع قرارداد طـرف  سال در اختیار می ١٠مقابل محصول آن را به مدت 
دهد. ... در ایران سابقه این نـوع قـراردادهـا بـه  مقابل هر کاری که بخواهد انجام می

ماه). الیحۀ ضِد ملِی "رفـِع مـوانـِع  دی ١۶گردد" (خبرگزاری ایلنا،  دارسی و رویترز بر می
 ترفندی از ترفندهاِی رژیم برای چپاوِل امواِل ملی و نـزدیـکـِی  تولیِد رقابت

ً
پذیر"، صرفا

گفتۀ عضو مـجـلـس، حـمـایـِت ایـن  بیشتر به انحصارهای امپریالیستی است، و بنا به
هـا و  گرایان از تولید فقط "در حِد شعار است." بـعـد از حـذِف ظـالـمـانـۀ یـارانـه واپس

های کارگران و زحمتکشان با چنگال قانـوِن ضـِد مـلـِی  پی به سفره در دستبردهای پی
نژاد و نه دولـِت  ها" و با ترفنِد "حمایت از تولید"، نه دولِت منفور احمدی "هدفمندِی یارانه

شان از بابِت پـرداخـِت سـهـِم تـولـیـد از  های یک، به وعده "زور و تزویِر" روحانی، هیچ
ها" عمل نکردند. بنا بر گزارِش خبرگـزارِی  درآمدهای حاصل از اجراِی "هدفمندی یارانه

ها دولـت  زاده، گفت:"از محِل مرحلۀ دوم یارانه اسفندماه، وزیِر صنعت، نعمت ١٠مهر، 
میلیارد تومان یارانه تسهیالت بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که تـا  ١٢٠٠

 کنون تخصیص نیافته است." 
در اوضاع کنونی و با توجه به سطح نارضایتی زحمتکشان، جنبش اعتراضی را بـایـد 

های تقویت و تحکیم  دهی کرد، و با تلفیق مبارزٔه صنفی با مبارزٔه سیاسی، زمینه سازمان
 های دیگر مردمی را فراهم آورد. موقعیِت جنبش کارگری و پیوند آن با گردان

----------------------------- 
خوراك" صنایع پتروشیمی از محصوالت جانبِی حاصل از استخراِج نـفـت خـام ، "  . ١

نظیر میعانات گازی و یا محصوالت جانبِی پاالیشگاه ها از قبیل نفتا و اتاِن استحصالـی 
شود و مـحـصـوالِت آن، مـادٔه اولـیـٔه بسـیـاری از صـنـایـع  از گاِز طبیعی تامین می

هـا،  ها، رنگ و رزیـن و حـالل ای نظیر: صنایع نساجی ، آرایشی، شوینده دستی" "پایین
ویژه محصوالت غـذایـی و  بندی (به ها، کفش، بسته های کشاورزی، الستیك کود و سم

ای و  های پتروشیمی، خوراک گاز را با قیمت یارانه شرکت . ٢ها) است.  دارویی و جز این
کنند و محصوالت خـود را  بسیار کمتر از ارزش و قیمت جهانی آن، از دولت دریافت می

دامـپـیـنـگ  (  . ٣با قیمت جهانی (صادرات و یا تامین نیاز داخل) عرضه می کـنـنـد. 
dumpingهای تمام شـده،  )، عبارت است از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینه

در ایـنـجـا  . یا به عبارتی دیگر، فروش کاال در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخـلـی
 دمپینگ از خارج به ایران است. 

 

ادامه  تغيير واقعي براي آزادي زنان ...

"اولویت تحصیل و اشتغال نسبت به ازدواج و فرزندآوری در مـیـان آورد:
ترین کرامـِت زن  زنان ایرانی مخالف اسالم است و از نظر اسالم بزرگ

هایی بـه جـنـبـش زنـان  چنین حمله همسرداری و فرزندآوری است."
دلیل ترس از رشِد اگاهی اجتماعی نسبت به پدیـدٔه تـبـعـیـض و نـا  به

فقیه را در ایـن  هاِی ولی ها بر ضد زنان است و استیصاِل عامل برابری
توان در ترهـات مضـحـک  عرصه  با نزدیک شدِن "روز جهانِی زن" می

الدین بهرام محـمـدیـان، رئـیـس  آنان  مشاهده کرد، برای مثال، محی
"گـرایـش زنـانـه گـویـد: ریزی آمـوزشـی، مـی سازمان پژوهش و برنامه

آموزان پسر ناشی از معلم زن است. ... متناسب نبـودن نسـبـت  دانش
آموزان نگرانی تربیت به "رنـگ صـورتـی" را  جنسیت معلمان با دانش

 اسفندماه)!  ٩(افزایش داده است"
این نوع سخناِن ضِد زن، هرچند بازتاب دهندٔه تـفـکـرات دیـنـی و 

است، اما نهـادیـنـه شـدن  های باریکی در جامعه ذهنیت اجتماعی الیه
هدِف دامن زدن به نابرابری میـان  اقتصادی به ها در شئوِن اجتماعی آن

های ملی و مذهبی به این یا آن  طور گسترش تبعیض زن و مرد و همین
های آن در درون هرم قدرت   شخص "تندرو" منحصر نیست، بلکه ریشه

است و در تاروپود "نظام" تنیده شده است.  بنابراین باید پرسیـد کـه آیـا 
وسـیـلـٔه "کـارواِن  گرایانه با "تـداوِم نـظـام" بـه این نوع نظرهای واپس

گرا در  اعتدال"، در جهت محِو تحجر خواهد بود؟ آیا دولتمردان اعتدال
ای اتخـاذ  های مخرب، موضع قاطع و عملگرایانه مقابل این نوع دیدگاه

هـا  شده از جانـب خـانـم های فرعِی پیشنهاد خواهند کرد؟ آیا نوع رفورم
جمهور در امور زنان در  فائزٔه رفسنجانی یا آذر منصوری یا معاون رئیس

تواند در برابر ایـن  مورد باال بردن "تدریجِی" سهمیٔه زنان در مجلس می
های سیستماتیک ضِد زن رژیم حاکم  تاثیری داشته باشند؟ آیـا  برنامه

های ذره ذره و  توان به حرکت فرایند نهادینه شدِن "برابرِی" زنان را می
گام به گام تقسیم کرد تا طرِف مقابل خشمگـیـن نشـود و یـا ایـنـکـه 

یـی اسـت  برعکس، خواسِت "برابرِی" قانـونـی و اجـتـمـاعـی مـقـولـه
 ناپذیر؟  تفکیک

اش و  روشن است که شخص حسن روحانی و دولتمردان کـابـیـنـه 
حامیاِن سیاسی و اقتصادِی "کارواِن اعتدال" که ادعای تجـددخـواهـی 

وسـطـایـی  ای به این نوع باورهای ضِد زن و قـرون دارند، اعتقاد اصولی
توان گفت که منکوب کردن نقـش زنـان دغـدغـٔه  ندارند  و حداقل می

یش در کـنـار  دانند که مقام "رهبری" و نظرها آنان نیست، ولی آنان می
هـای  های ضِد زن، ازجملـه بـخـش های اجتماعی پیرو این دیدگاه الیه

خوانندش، و  دانند و می اند که "نظام" می ناپذیِر آن چیزی مهم و جدایی
ها [برخی رقیب سیاسی اقتصادی بـا یـکـدیـگـر]  همراه با دیگر جناح

 ست حیاتی.  ها ضرورتی "تداوِم نظام" برای کل آن
در سه دهه گذشته، دیالکتیِک درونِی این "نظام" [دیکتاتوری والیی] 

گرانٔه دینی در  ای تکامل یافته است که تضاِد میان دیدگاِه واپس گونه به
گـاه  هـیـچ -گـرایـی" مانند "کاروان اعـتـدال -برابر دیدگاِه متجددتر آن

توانند کلیِت رژیم حاکم و وحدِت درونِی آن را متـالـشـی کـنـد. از  نمی
اینجا است که به دلیل و هدِف شعار محورِی حزب تودٔه ایران در مـورد 

یعنی برهم زدِن پیوندهای ارگانیِک بـیـن  -"لزوِم طرِد رژیم والیت فقیه"
فقیه در مرکز آن قـرار  دهندٔه دیکتاتورِی حاکم که ولی نیروهای تشکیل

دارد، و یعنی آن چیزی که در برنامٔه حزب ما (مصوِب کـنـگـرٔه شـشـم 
شـود:"جـدایـِی کـامـِل دیـن از  ) بر لزوم آن تکید مـی١٣٩١ماه  بهمن

 توان پی برد.  می -حکومت"
حزب تودٔه ایران تمام نیرو و امکانات خود را در راستای ارتقا و تقویـت 
 
ً
جنبش زنان و پیوند زدن آن با دیگر نیروهای اجتـمـاعـی مـخـصـوصـا

کار گرفته است و از دیگر نیروهـای  های کارگری و دانشجویی به جنبش
سیاسی و اجتماعی مترقی که خواستار "تغییرهای" واقعی بـرای آزادی 

کند. ما معتقدیم که بـر پـایـٔه  اند، صمیمانه دعوت به همکاری می زنان
هـای  طوِرمشخص مسئلٔه رفع کامل تبـعـیـض یک برنامٔه حداقلی که به

های قومی و مذهبی)  را  ها، و اقلیت شده (در مورد زنان، خلق نهادینه
توان و باید در چارچوِب پالتفورمی مشـتـرک، از جـمـلـه  دربر دارد می

 خواسِت "برابری کامل" زنان، با دیکتاتورِی والیی  به مبارزه برخاست.
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این پیمان را منوط به این شرط کنند که حـقـوق بـنـیـادی بشـر تـدویـن شـده در 
"، یکی از نهادهای سازمـان ILOها و اصول حقوقی سازمان جهانی کار (" نامه مقاوله

کند) را بپـذیـرد، بـه عـمـل  ملل متحد که در عرصٔه حقوق کار و کارگران فعالیت می
 درآورد و به طور مؤثری اجرا کند."

نامٔه سازمان جهانی کار را امضا کـرده  مقاوله ١٩٠نامه از  مقاوله ١۴اّما آمریکا فقط 
اند. آمریکا  ها را امضا کرده نامه است، و جزو کشورهایی است که کمترین تعداد مقاوله

ـل سـنـدیـکـایـی و مـذاکـرٔه  ٩٨یا  ٨٧نامٔه  یک از دو مقاوله هیچ
ّ
در مورد حق تشـک

جمعی را امضا نکرده است. در بیست و چهار ایالت از پـنـجـاه ایـالـت آمـریـکـا  دسته
اصطالح "حق کار" [یعنی اجبار نداشتن کارگران به پیوستن به سندیکای موجود در  به

ها در عمل و به طـور  شود، که بدین معناست که این ایالت محیط کارشان] اعمال می
قانونی الزامی به پذیرش سندیکاها ندارند. با توجه به اینکه همه از کـارنـامـٔه خـراب 

های سازمان جهانی کار در حمایت از حـقـوق  نامه آمریکا در پذیرش و امضای مقاوله
کارگران اطالع دارند، باید گفت که این ادعای کمیسیون اروپا [دولت اتحادیٔه اروپـا] 

گوید که اتحادیٔه اروپا استانداردهای اصلی سازمان جهانی کار در ارتـبـاط بـا  که می
های تجاری گنجانده  نامه داند که باید در متِن توافق حقوق کار را عنصری ضروری می

شود، ادعایی سالوسانه است. ِبن دیویس، از سندیکای کارگران فوالدسازی آمـریـکـا 
های اساسی سازمان جهانی کار را "در طول عمر  نامه گوید که دولت آمریکا مقاوله می

ویژه نسبت بـه نـپـذیـرفـتـن  ما" امضا نخواهد کرد. کنفدراسیون سندیکاهای اروپا به
های سازمان جهانی کار و نقض حقوق بنیادی کار در آمریکا، و از هـمـه  نامه مقاوله
هـای  خصوص وجـود ایـالـت جمعی، و به تر حق تشکیل سندیکا و مذاکرٔه دسته مهم

 بدون سندیکا، ابراز نگرانی جّدی کرده است.
های جامعٔه مدنی در سراسر جهان علـیـه ایـن نسـل جـدیـد  سندیکاها و سازمان

اند. پیـش از بـرگـزاری نشـسـت سـران کشـورهـای  های تجاری بسیج شده پیمان
الملـلـی  ) اخیر در شهر بریزِبن (در شرق استرالیا)، کنفدراسیون بینG20گانه ( بیست

) خواستار توقف گفتگوها دربارٔه پیمان "همکاری کشـورهـای دو ITUCسندیکاها (
ت آن را نهTPPسوی اطلس" (

ّ
فقط مسائل مربوط به حقوق کـار، بـلـکـه  ) شد، و عل

های اجتماعی اعـالم کـرد. شـارن  تِر حرکت معکوس در مسیر پیشرفت مسئلٔه مهم
آید که فصلی در ارتباط با حـقـوق  بارو، دبیرکل کنفدراسیون گفت: "اگرچه به نظر می

گنجانده خواهد شد (اگر تصویب شود) که تا حـّدی قـابـل اجـرا  TPPکار در توافق 
عـالوه، فصـل  دانـیـم... بـه خواهد بود، ولی ما این را برای تأیید آن توافق کافی نمی

گـیـرد...  مربوط به حقوق کار و کارگران... همٔه استانداردهای اصلی کار را در بر نمـی
این بدان معنا نیست که ما از وجود یک فصل مجّزا دربـارٔه حـقـوق کـار حـمـایـت 

کنیم؛ منظور ما این است که تأثیر پیمان "همکاری کشورهای دو سوی اطلس" و  نمی
 های تجاری آینده بر وضعیت کارگران را باید در کل در نظر گرفت." نامه دیگر توافق

گذاری کشورهای دو سـوی  "مشارکت بازرگانی و سرمایهآوری در  حّتٰی اگر بند الزام
کرد، بـاز هـم مـا بـایـد  بود که از حقوق کار و کارگران دفاع می ) میTTIPاطلس" (

بین باشیم. برای نمونه، در توافق تجارت آزاد مـیـان  نسبت به تأثیر آن مرّدد و باریک

های تازٔه نولیبرالی  بندی صف

ت
ّ
 ها و زحمتکشان در برابر مل

های تجارت آزاد و  بحثی پیرامون نسل جدید پیمان
نوشتٔه ِادرَین ویر، از رهبران  :یی گذاری منطقه سرمایه

 جنبش سندیکایی بریتانیا
 

گذرد، شاید بـتـوان  سالی که از تسلط نولیبرالیسم جهانی می ٣۵در 
گفت که دو ویژگی اساسی بوده است کـه پـس از فـروریـزی اتـحـاد 

] جاگیرتر شده است. نخسـت ایـنـکـه ١٣٧٠[   ١٩٩١شوروی در سال 
شان برای بازپس گرفتن آنچه در جـریـان  ها" در تالش "یک درصدی

، در زمـان ١٣١٠[دهـٔه  ١٩٣٠"توافق نـویـن" آمـریـکـا در دهـٔه 
جمهوری فرانکلین روزولت] از آنها گرفته شده بود، و نیز واگذار  ریاست

کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولـتـی بـه 
بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینٔه گزاف از جیب مردم، به تالفی 
پیروزی سوسیال دموکراسی در اروپای غربی پس از جـنـگ جـهـانـی 

اند. طرح "مشارکـت بـازرگـانـی و  دّوم، به طور چشمگیری موفق بوده
) میان آمـریـکـا و TTIPگذاری کشورهای دو سوی اطلس" ( سرمایه

 اتحادیٔه اروپا به منظور شتاب بخشیدن به همین روند تهیه شده است.
اند کـه قـدرت  دّوم اینکه نیروهای نولیبرال همٔه تالش خود را کرده

کم آن را محدود کنند. سندیـکـاهـا  سندیکاها را از میان ببرند، یا دست
 ١٩۴۵اند که از سـال  هایی بوده همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت

[پایان جنگ جهانی دّوم] تا کنون صورت گرفته اسـت. بـه هـمـیـن 
[  ١٩٨٠دلیل، در تمام دورٔه مارگارت تاچر و رونالد ریـگـان در دهـٔه 

] تا امروز که دورٔه تازش "ترویکا" [شامل بانک جهـانـی، بـانـک ١٣۶٠
مرکزی اروپا، و اتحادیٔه اروپا] در یونان و پرتغال و اسپانیا و ایتالیاسـت، 

 اند. سندیکاها همیشه تحت فشار بوده
ها این پیمان  در چنین اوضاعی، چندان هم نامعقول نبود اگر بعضی

) که آمریکا و اتحادیٔه اروپا بر سر آن در حال TTIPتجارت آزاد تازه را (
 از راه انتـقـال  مذاکره

ً
اند، راهی بدانند برای بهبود حقوق کارگران، مثال

های مثبت و مؤثر [به آمـریـکـا] از آن کشـورهـای  ها و تجربه شیوه
 خوانند. اروپایی که در آنها سندیکاها را همچنان "شریک اجتماعی" می

ای که کمابیش در  اّما واقعیت این است که هدِف مذاکرات مخفیانه
سراسر جهان در جریان است، محصور و محدود کردن مردم دنـیـا در 

پسند" نولیبرالی است که از جملـه  جانبٔه "شرکت های همه تاروپود توافق
شود: پیمان تجارت آزاد میان اتحادیٔه اروپـا  ها می نامه شامل این توافق

 نهایی شده است؛ یک توافق چنـدجـانـبـٔه CETAو کانادا (
ً
) که تقریبا

)، از جمله در عـرصـٔه بـانـکـی، درمـانـی و TiSAتجارِت خدمات (
کشور اروپایی و آسیایی و آمریکایی؛ و یک توافـق  ٢٣ونقل، میان  حمل

، که آمریکا تالش دارد با کشورهای حـوزٔه TTIPتجارت آزاد موازی با 
بـبـنـدد (مـوسـوم بـه  -البته بدون حضـور چـیـن -اقیانوس اطلس

 ).TPP"همکاری کشورهای دو سوی اطلس"، 
در ابتدا، خیلی از سندیکاهای آمریکایی وجود فصـلـی در تـوافـق 

TTIP  دربارٔه مسائل کار و کارگری را فرصتی بـرای بـاز کـردن بـاِب
دیـدنـد. بـرای  گفتگوی اجتماعی با کارفرماها به سبک اروپـایـی مـی

گفـت کـه "اکـنـون مـا  نمونه، اتحادیٔه "کارگران ارتباطات آمریکا" می
تر بسنـجـیـم و  توانیم شرایط خودمان را با معیار یک اقتصاد مترقی می

مشارکت نیروی کار را در آمریکا بیشتر کنیم؛ ما امیدواریم که بحـث و 
گفتگوها دربارٔه تجارِت آزاد، سبب بـهـبـود شـیـؤه بـرخـورد و رفـتـار 

 های بزرگ با کارگران در آمریکا شود." شرکت
المللی ماشینکاران" این دیدگاه را از این هم جلوتر بـرد و  بین "جامعهٔ 

 15ادامه  در صفحه ) باید شرکِت هر کشور در TTIPکنندگان پیمان جدید ( گفت: "مذاکره
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هم در عرصـه  -با توجه به مجموعٔه مسایل ٩۴سال 
هـای  ژرفـش اعـتـراض -سیاسی و هم اقتـصـادی

هـای  ها و تجربه زحمتکشان را باید شاهد بود. درس
های سراسری آموزگاران و پرستاران چند نکته  تجمع

سـنـدیـکـایـی  -پراهمیت را برای جنبش کـارگـری
هـا را در  برجسته ساخته است و توجه دقیق بـه آن

دهد. نخست اینکه، سطح نارضایتـِی  اولویت قرار می
اسـت کـه رژیـم  چنان بـاال رفـتـه  زحمتکشان آن

ناگزیر به مانورهای معینی دست یازیده و درصـدِد  به
اسـت. بـنـابـرایـن،  ها برآمده  مهندسی این اعتراض

گـراِن  هـا و سـازمـان باید استقالل عمل تشکـل می
ها در چارچوب منافع جـنـبـِش سـنـدیـکـایـی  تجمع

زحمتکشان از دستبرد ارتـجـاع در امـان بـمـانـد. 
فراموش نکنیم که عالوه بر تالش حکـومـت بـرای 

ویــژه  هــای اجــتــمــاعـی، بــه مـهــنــدســِی خــواســت
ها  است. فـعـاالن  های رژیم، مهار و کنترل اعتراض های زحمتکشان، یکی از آماج خواست
سـوِد  هـا بـه ها، و شـکـاف درستی از فضاها، روزنه باید به سندیکایی، ضمن آنکه می -صنفی

تـقـویـت جـنـبـِش  برده و با ظرافت و دقت به  های کارگران و زحمتکشان بهره طرح خواست
و  سندیکایی بپردازند، ضروری است که از تبدیل شدِن جنبش اعتراضی به دنبـالـه  -کارگری

عمل آورند. برای تـداوِم ایـن  های حکومتی با هوشیاری ممانعت به های جناح زائدٔه سیاست
های کار و تاکید بر هویت و استقالل  جنبش اعتراضی، تحکیم رابطه با زحمتکشان در محل

 آیند. شمار می ترین وظایف دراین مرحله حساس به ها از مهم عمل اعتراض
 

 سازِی صنعت "بیمه" تغییِر قوانین "تأمین اجتماعی"، و خصوصی
با تصویِب کلیات الیحٔه خروج از رکود در مجلس شورای اسالمی، تغییر قوانـیـن تـأمـیـن 

 شود. فقیه دنبال می ریزی شده از سوی رژیم والیت اجتماعی در چارچوِب راهبردی برنامه
 -ای هدفمند برای فـریـب افـکـارعـمـومـی زمان با مصوبٔه مجلس، هیاهوی تبلیغاتی هم

پیرامون بیمـٔه  -اصطالح کارگری های زرد و ارتجاعی و به ویژه از سوی وزارت کار  و تشکل به
های بیمٔه تأمین اجتماعی را شاهدیم. این تبلیغات بخشی از سیاسِت  درمانی و کاهِش هزینه

سازِی صنعت بیمه و تـقـسـیـم و  گام برنامٔه خصوصی به دولت "تدبیر و امید" برای اجرای گام
شـان را  که فعاالن سندیکایی صدای اعتراض تجزیه سازمان تأمین اجتماعی است. درحالی

انـد،  های سازمان تامین اجتماعی دربرابِر بیمٔه کارگران ساختمانی بلند کـرده تراشی روی مانع
تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، در سخنانـی اعـالم داشـت: "بـا 

های درمـانـی بـه  است، سهم مردم در هزینه   توجه به خدماتی که تامین اجتماعی ارایه کرده
 درصد رسیده... است." ۶کمتر از 

زمانی کوتاه پس از این اظهارات، قائم مقام معاونِت درمان سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی 
برداری از درمانگاِه تامین اجتماعی شهرستان بابل، واقع در  هنگام سخنرانی در مراسم بهره

استان مازندران، خاطرنشان ساخت: "بحثی که در سازمان مطرح اسـت، ارایـه خـدمـاتـی 
هـای... خـوبـی  بـا  تلفیقی از درمان مستقیم و غیرمستقیم است و در همین راستا فعالیت

ها و قراردادهـای  است. ... با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده
ها و  شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان های درمانی بیمه منعقد شده هزینه

ها و سـخـنـان  گیری مراکز درمانی کشور در آینده نزدیک به صفر خواهد رسید." این موضع
ویـژه  بـه -شـدگـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی یابند که همٔه بیمه تبلیغاتی در اوضاعی بازتاب می

از عملکـرد و  -اند زحمتکشان که صاحباِن اصلَی این سازمان یعنی سازمان تامین اجتماعی
کنند. برخالِف تبلیغات بلندگـویـان رژیـم و  شرایط حاکم بر تامین اجتماعی ابراز ناراحتی می
شدگان است و تامـیـن  طوِرعمده بردوش بیمه مسئوالن حکومتی، اکنون بار هزینٔه درمان به

شده در قوانین آن، کمترین امـکـانـات را در اخـتـیـار  اجتماعی، باتوجه به اصالحاِت انجام
 کارگران، زنان سرپرست خانوار، و بازنشستگان، قرار می بیمه

ً
 دهد. شدگان، خصوصا

چندی پیش یکی از  اعضای هیئت مدیرٔه سازمان تامین اجتماعی با صراحت اعالم کـرد 
که، در چارچوب برنامٔه ششم توسعه، طرح جامعی برای اصالح قوانین تامین اجـتـمـاعـی و 

شـدن از  است. خـارج  شده ُبعدی" درنظر گرفته  ساختی و تک شدن از "رویکردهای تک خارج
 به "رویکرد تک

ً
های داخلی بیمٔه خصوصی و نیز جلـب و  معنای تقویت شرکت ساختی" دقیقا

هـای کـمـتـر  های بزرگ بیمٔه خارجی به بازار پرسوِد ایران است. یکی از بخش جذِب شرکت
تغییر دادِن ماهیـِت سـازمـان  -ها هدفمندی یارانه -شدٔه برنامه آزادسازِی اقتصادی شناخته

ادعای گردانندگان رژیم: "رقابتی" کردِن صنعت بیمه است. برای ایـن   تامین اجتماعی، یا به
یعنی ثمرٔه دستـرنـِج چـنـد نسـل کـارگـران و  -است سازمان تامین اجتماعی  منظور، الزم

های خصوصی در کشـور فـراهـم  تضعیف شود تا امکان حضور بیمه -زحمتکشان میهن ما
 گردد.
نام "خروج از رکـوِد اقـتـصـادی"،  ترین اجزای طرِح دولت به  دلیل نبود که یکی از مهم بی

تغییِر قوانین تامین اجتماعی است، امری که مجلس نیز در هنگام تصـویـِب کـلـیـات ایـن 
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جنبِش اعتـراضـِی زحـمـتـکـشـان، و اهـمـیـت 
 دهِی آن سازمان

تجمع اعتراضی بیش از هزار تن از پـرسـتـاران کشـور در 
برابر مجلس و تجمع سراسری معلمان و مخالفـت آنـان بـا 

هـای اعـتـراضـی  سازی و نیز دیگر حـرکـت برنامٔه خصوصی
کارگران و زحمتکشان کشور در آستانه سال نو خـورشـیـدی، 

هـا و  باردیگر اهمیِت باال بردِن سطح همـبـسـتـگـی بـا آن
های پـراکـنـده را بـرجسـتـه  دهِی اعتراض ضرورت سازمان

 ساخت.
صدها تن از پرستاران در اعتراض به نبوِد امنیت شـغـلـی، 

هـا، و خـواسـِت  سازِی مراکز درمانی و بیمارستان خصوصی
گـذاری خـدمـات  افزایِش دستمزدها و اجرای قانون تـعـرفـه

پرستاری، روز سوم اسفندماه ، از نقاط مـخـتـلـف کشـور در 
مقابل مجلس شورای اسالمی گـردهـم آمـدنـد و صـدای 

فقیه و دولـت  گوش مسئوالن رژیم والیت شان را به اعتراض
روحانی رساندند. فرهنگیان نیز در اقدامی هماهنگ، در روز 

 اسفندماه، در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. ١٠
وضعیت زندگی آموزگاران و پرستاران، همچون بخشـی از 

ویـژه پـس از  بـه -زحمتکشان کشور، در طول سالیان اخیر
اجرای برنامٔه آزادسازِی اقتصادی زیِر عنوان: هـدفـمـنـدِی 

است. پرستاران نـیـز مـانـنـد   روبه وخامت گذاشته  -ها یارانه
دیگر زحمتکشان کشور، با رشد نرخ تورم، قدرت خریـدشـان 

اند و سطـح دسـتـمـزد  داده میزان بسیار زیادی از دست را به
دهـد.  شـان را نـمـی وجه کفاف تامین مایحتـاج هیچ آنان به 

سـازی،  عالوه، در سالیان اخیر با اجرای برنامٔه خصـوصـی به
شده و درصِد بسیار بـاالیـی از  امنیِت شغلِی پرستاران پایمال

ناچـار بـر  های مختلف به پرستاران در سراسر کشور و استان
تـا  ١٠حتی  -پایه قراردادهای موقت و با ساعات کار طوالنی

کـارنـد. درکـنـاِر ایـن، رژیـم  مشغول بـه -ساعت در روز ١٢
هایـی، بـه تـبـعـیـِض  فقیه با اتخاِذ مجموعه سیاست والیت
ای خشن و آشکار  در عرصٔه سالمت و امور درمـانـی  شغلی
زده است، که بنا بر  آن، میاِن دریافتـِی پـرسـتـاران و  دامن 

پزشکان اختالفی نامعقول و غیرمنطقـی وجـود دارد. ایـن 
اختالِف حقوق، بر زندگی و امنیِت شغلی پـرسـتـاران تـاثـیـر 

حال، خدمات درمانی و پزشـکـی در  مخربی داشته و درعین
هـایـی  های میهن ما را بـا چـالـش ها و درمانگاه بیمارستان

 است. رو کرده  روبه
گذارِی خدمات پرستاری از سوی  اجرا نکردِن  قانون تعرفه

ازپـیـش  این اختالِف درآمدی و دستـمـزدی بـیـش رژیم، به 
زده و شکافی باورنکردنی میان دستمـزد پـزشـکـان و  دامن

ویژه آنکه پس از اجـرای طـرح  است، به پرستاران پدید آورده 
شـدت  تحول نظام سالمت، سطح دستمـزد پـرسـتـاران بـه

روی، خـواسـِت اصـالح نـظـام  اسـت. ازایـن سقوط کرده 
های مختلف پزشکی، پـیـراپـزشـکـی، و  ها در گروه پرداخت

کـنـنـدگـان روز سـوم  های اصلی تجمع پرستاری از خواست
 اسفندماه بود.

تامل بر اعتراض سراسـرِی آمـوزگـاران و پـرسـتـاران در 
رو با اهمـیـت اسـت کـه در  از آن ٩٣های پایانی سال  هفته

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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 زنان، با تاریخی ناشناخته

، نویسنده و پژوهندٔه تاریخ مبارزاتی جنبِش “لوئیز راو”خانم 
مورنینگ ”نشریٔه  “ویژه نامۀ زنان”زنان، در این مقاله، که در 

منتشر شده  -روزنامٔه جنبِش کارگری و سندیکایی بریتانیا -“استار
دارد که زناِن کارگر بسیار بیش از  است، پرده از این حقیقت بر می

شود در عرصٔه مبارزه های اجتماعی و کارگری  آنچه تصور می
 اند.  شرکت داشته

سپاسگزارم که پیشنهاد مبهم و ناآزموده مـن “  مورنینگ استار” من از نشریٔه 
بـرای آنـکـه  .برای نشر ویژه نامۀ زنان را به واقعیتی پیشگامانه تبـدیـل کـرد 

ای نیاز داریم باید به دوران زمـامـداری مـلـکـه  دریابیم چرا به چنین ویژه نامه
ویکتوریا در انگلستان برگردیم و بنگریم که چگونه جنسیت و طبقه مـا را بـه 

 .ای کامل دچار ساخت برهمی درهم

آنان بسیاری چیزها را برای ما به ارمغان آوردند، مانند قطار ی که با نـیـروی 
ای  سازی نشیمنگاه لباس زنانه (تنهـا دوره بخارکار می کرد، دوچرخه، برجسته

در تاریخ که داشتن باسن برجسته اهمیت داشت و با چنین تـنـپـوشـی بـه آن 
زای آن میراث، هـنـوز در  آوردهای آفت پوشاندند)، اما بیشتر ره جامه عمل می

شود که تاریخ اشتغـال و  طور کلی چنین پنداشته می به.زنند جامعه ما پرسه می
حضور زنان در محیط کار پیرامون دهۀ پنجاه میالدی، قرن بیستم  و جسته و 

و از ما خواسته  .های جهانی اول و دوم آغاز گردیده است گریخته پس از جنگ
شود که دربارٔه تاریخ زنان پیش از این مقطِع زمانی این گونه بیندیشیم کـه،  می

اند که جز کارهای همیشگی و روزمـره   ای بوده آنان [زنان] موجودات خانگی
گاهانه به گمراهـی .پرداختند کمتر به کار دیگری می “ زنانه”  در این رابطه ما را آ

اند، اما نورافکِن تاریـخ  زنان از همان زمان که کار پدید آمد کار کرده.کشانند می
برای تابیدن بر این حقیقت  به سوی دیگری چرخانده شده است: دنیایی غنـی 

هـای پـیـشـیـن  از نظرها پنهان نگه داشته شده است که قدمت آن بـه هـزاره
های درون غارها، تمایـل بـه بـرجسـتـه  حتی در نامدارترین نگارگری .رسد می

تـوان  های مشوش را مـی ساختن نقش مردها در پرتاب نیزه به سوی گاومیش
دست آمده است که  آنـان  اما صدها نگاره هم از فعالیت زنان به .تشخیص داد

دهـنـد  را در حال پایکوبی، نگهداری از کودکان و نیز در شکارگری نشـان مـی
ساز، حاصل کار زنان و کودکان  اسـت ،  های رنگارنگ دست  بیشتر این نگاره.

انـد.  های  هنرمند بـوده که بدین ترتیب ، آنان جزو هنرمندان نخستین  انسان
در مصر کهن، زنان در تولید آبجو دست داشتند. تندیسی زیبا از زنی وجود دارد 

هـا بـرای ایـن  سـازی آن ها و آمـاده که سرگرم جست و خیز برای کوبش دانه
دست یک همکار زن از یک نمونٔه زنده آفریـده  نوشیدنی است. این نگاره که به

 .سازد شده است، عضالت نیرومند زن را در اثر کار بدنی نمایان می

دهـنـد کـه زنـان  های میانی نشان مـی های صنفی سده سندهای اتحادیه
درهمۀ کارهای شدنی، مانند کارگر ی روزمـزد در کـارهـای سـاخـتـمـانـی، 

نـد شـدن چـرخ . اند سازی حضور داشته سازی،و ناقوس کاری، جوشن گچ
ُ
با ک

هم خورد. مردان به شغل زنان چنگ انداختند و آنـا  اقتصادی، وضع زندگی به
ن  را از محیط کار پس راندند، ولی نتوانستند ادامه کار  کردن آنان را مـتـوقـف 

در کتابی اخالقی که در سدٔه هجده [میالدی] نگاشته شده است ، بـه  .کنند
، زنی را که نتـوانـد زنـدگـی “ یک ابله” شود  که تنها  زنان جوان هشدار داده می

و زنان کارگر هم نشـان   گزیند. خود را از نظر مالی تأمین کند به همسری برمی
انـگـلـسـتـان، در سـال “  لیسسـتـر”  دادند که نیرویی منفعل نیستند. در شهر 

جـو شـنـاخـتـه  یی مبارزه ریسان، همچون اتحادیه اتحادیۀ هزار نفره نخ، ١٧٨٨
های  شکنان را زیر تلمبه شد. در جایی دیگر، زنان کارگر اعتصابی، اعتصاب می

های خود دریافتم که جنبش سـنـدیـکـایـی  در واکاوی .کردند ور می آب غوطه
) “ Bow” ) “ بو” در شهر  ١٨٨٨ساز در تابستان  امروزین با اعتصاب زنان کبریت

اهـمـیـت  بی -با وجود انبوهی اسناد  -آغاز گردید. اما این اعتصاب ، در روایتی
این چـه  .ترسیم شده بود که مجبور شدم این روایت از تاریخ را به چالش بکشم

پیروزی زنان کارگر را چنین غیر مـحـتـمـل کـرده  ١٨٨٨ای بود که تا  دگرگونی
حتی ”جویِی زنان  بود؟تصادفی نبود که در دوران حاکمیت ملکه ویکتوریا مبارزه

ارزیـابـی “   تـر خـطـرنـاک ... بیش از با سواد شدن فرودستان برای وضع موجود
 .شد. زنان طبقۀ کارگر به دشمنان جامعۀ مبادِی آداب تبدیل گردیده بودند می

اما پـس از صـنـعـتـی 
شدن [انقالب صنعتی در 

هـای  انگلستان] خیـابـان
شــهــری بــه جــوالنــگــاه 

 “دختران کارخانه”ازدحام 
طوِرطنـزآمـیـز  شد ( که به

توان آن را زمینٔه پیش  می
آمــدن چــنــیــن وضــعــی 
دانســت). [زنــان] بــرای 
دریافت دستمزد و درآمـِد 

نـه  -هرچند ناچیز  -خود
شـان،  از پدر و یا شوهـران

بلکه از دسترنج خودشان، 
هـای شـهـری  در خیابان

ــد. از  ازدحــام مــی کــردن
هــای شــاهــدان  نــوشــتــه

به نگرانـی   عینی می توان
هــای طــبــقــه  و دلــهــره

متوسط ازمشاهـدٔه زنـان 
بـا ” که   “ دخترهای نتراشیده نخراشیده” سازی که آنان را  کارگر کارخانه کبریت

پی برد. و حکایت  شده است که  مـردمـان  “ کردند رهگذران با ُپررویی رفتار می
ها از منزل  نجیب مواظب بودند در  هنگام تغییر نوبِت  [شیفِت] کار در کارخانه

 .های آزاردهنده آنان را بشنوند زبان خارج نشوند تا مبادا نیش

دربارۀ نبوِد توجه و کـوتـاهـی در تـربـیـت “  فردریش انگلس” در این زمان 
سـاعـت کـار  ١۶فرزندان زنان کارگر بانگ برداشته بود و واقعیت خشن چرخه 
ایـن [نـبـودهـا و .روزانه در کارخانه و نبود مهد کودک را برجسـتـه کـرده بـود

شـان سـرزنـش  ای بود که زنان به خاطر اشتغال کمبودها] اساس آن دگرگونی
شدند و کم و بیش کارگران زن برای هر گونـه نـاهـنـجـاری اجـتـمـاعـی،  می

گناه مستِی کارگران مرد، مرگ و میر کودکان، فقر .شدند نکوهش و مالمت می
در نژاد بریتانیایی، همه به گردن زنان کارگر انداختـه “  تباهی و نابکاری” و حتی 

توانست صنعتی گردد، اما صاحبان  انگلستان بدون نیروی کار زنان نمی.شد می
بردند در اوج ریاکاری تـأکـیـد  ها که از کار و زحمت زنان سود می جدید کارخانه

نباید بیرون از خانه به اشتغال بپردازند و مردان بایـد  “ نجیب” کردند که زنان  می
در خـانـه مـبـدل “   بانوانی بـرای آسـایـش و رفـاه” زنان و دختران خود را به 

“  داری ایـدئـولـوژی خـانـه” ها نیز به کاروان   کارگران مرد و سندیکالیست.کنند
دهد که اعضا چه گونه با نـارسـایـی  ها نشان می اسناد یکی از اتحادیه.پیوستند

دانستند که در پرداخت  کردند. آنان می شان دست و پنجه نرم می دوگانه شرایط
دانستنـد کـه  نقش داشت و می “ بدجنسی کارفرما” تر به زنان کارگر،  حقوق کم

اما از روی نـاچـاری بـه “   نان شب باید کار کنند” شان برای فراهم آوردن   زنان
تن دادند و  “نان آور برای خانواده”این خواست رایج برای دریافت یک دستمزد 

 .از کارفرمایان خود خواستند که از استخدام زنان دست بکشند

دوش هـم در  بـه اما همیشه این چنین نبوده است. زنـان و مـردان دوش
های کشت ذرت تـا  اصـالحـات سـیـاسـی  هایی مانند اصالح قانون جنبش

مبارزه کرده بودند. اما مصلحت اقتصادی آن دوره، کشمکش بـیـن  “ چارتیسم” 
شد.  دامنٔه این مسئله به طبقۀ کارگر محدود نمی.زن و مرد را هم پدید آورده بود

گریبان زنان طبـقـۀ “  ملکه ویکتوریا“  در دوران“  فرشته در خانه” نفریِن اندیشٔه  
شدنـد  محسوب می “ مازاد بر نیاز” ریس بودند  اگر کارگر نخ.متوسط را نیز گرفت

شـد. اگـر  هـا داده مـی شان به مستعمره و پیشنهادهایی جدی برای فرستادن
داری بسپارند، به بزرگ  ازدواج کرده بودند باید خود را به انجام امور پیوسته خانه

کـارهـای نـیـکـو ” ها بپردازند، به کارهای خانه رسیدگی کـنـنـد و  کردن بچه
انجام دهند ، اما همواره به حضور مرد خانه اولویت بدهند، خـانـه را “  [خیریه]

بار و سوداگر به بهشتـی  برای او پس از هر روز سختی کشیدن در دنیای نکبت
نجـابـت ” زنان طبقۀ متوسط برای حفِظ این چهاردیواری .بخش تبدیل کنند آرام

، پرسـتـار مـبـارز بـرای “ فلورانس نایتینگل”چندان شوقی نداشتند. “ و اصالت
چرا هرگز از شورمندی، هـوش و کـردار ” اصالحات اجتماعی، با این پرسش: 

ناخشـنـودی “  شود؟ یی نمی اخالقی زنان و جایگاه آنا ن در جامعه هیچ استفاده
بودن، “  بانو” ها نفر را فریاد کرد.نظریه پرداختن به امور خانگی و افسانۀ  میلیون

 12ادامه  در صفحه 



 968شمارة  1393اسفند ماه  18دوشنبه    21

از جمله سازماندهی کارزار یک میلیون امضاء بر ضد قوانین زن ستیـزانـه  های گوناگون،
با وجود همه فشارهای نیروهای سرکوبگر،  از جمله افـزود کـه حسـن   مرتجعان حاکم،

، قول های زیادی در زمینه بهبود وضـعـیـت ٩٢روحانی در جریان کارزار انتخاباتی سال 
رسیدگی به خواست های زنان و همچنین باز شدن فضای سیاسی  اقتصادی،-اجتماعی 

کشور داد که تاکنون هیچکدام از آنها تحقق نیافته است. اسـاس تـالش هـای دولـت 
جدید بر بازسازی و ترمیم روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا و توافق بر سر نـقـش ایـران در 

آمریکا متمرکز بوده است.  سخنران در انتهای سـخـنـان خـود “  خاورمیانه جدید“برنامه 
زندانی سیاسی و عقیدتی زن کـه در زنـدان  ۶٢ضمن اشاره به وضعیت دشوار بیش از 

های رژیم مورد شکنجه و آزارند از همه نیروهای مترقی خواست که همبستگی خود را با 
 مبارزات زنان و مردم ایران تشدید نمایند.

به نمایندگی از سوی زنان مترقی و کمونیستی  رفیق شتا بصیرانی، در پی این سخنرانی،
آزار و اذیت ضد انسـانـی و گـروگـان  عراقی به شرح مبارزه دشوار زنان در عراق و کشتار،

گیری هزاران زن  از اقلیت های ملی و مذهبی عراق توسط نیروهای داعش اشاره کرد و 
 بر ضرورت برخورد جهانی با این جنایات تاکید نمود. 
از رهبران جنبش زنان سـودان بـود  آخرین سخنران این نشست رفیق عمیراه عثمان،

که شب پیش از نشست از خارطوم بازگشته بود. رفیق عمیراه با اشاره بـه مـبـارزه زنـان 
سودان بر ضد واپسگرایی و رژیم ضد مردمی حاکم بر سودان و توضیح مرحلـه کـنـونـی 
مبارزه نیروهای مترقی در این کشور به ضرورت تشدید همبستگی جهانی با مبارزات زنان 

 سودان و منطقه اشاره کرد.
بخش نهایی این نشست به برنامه های فرهنگی اختصاص داشت. در این بخش خانم 

به دکلمه اشـعـاری دربـاره مـبـارزات زنـان  شاعر و فعال جنبش زنان از کلمبیا، لورا بلوو،
را با یاری شرکت کننـدگـان  ”ما پیروز خواهیم شد“پرداخت، رفقای زن بنگالدشی، سرود 

هنرمند برجسته عراقی به اجرای قطعاتی از موسیـقـی  و سوزان خالید،  در جشن خواندند،
کالسیک و همچنین موسیقی میهن خود پرداخت که با استقبال گرم حضـار رو بـه رو 
گردید. جشن با سرود خوانی همه شرکت کنندگان، به رهبری خانم روزی مکگرگر، رهبـر 

 به پایان رسید.“ برای من هم گل رز و هم نان بیاور“سندیکایی و اجرای سرود مترقی 

جشن با شکوه هشتم مارس در 

 کتابخانه تاریخی کارل مارکس 

شمار کثیری از فعاالن جنبش زنان از کشورهای مـخـتـلـف، روز 
مارس، در کتابخانه تاریخی کارل مارکس، در لندن گرد هـم  ٧شنبه 

 آمدند تا سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن را جشن بگیرند.
صدر حزب کمونیست بریتانـیـا، و   جلسه با سخنان رفیق لیز پین،

مسئول زنان این حزب آغاز به کار کرد. رفیق پین با اشاره به اینکه تم 
اصلی این نشست و برگزاری هشتم مارس امسال حول مسئله صلح 
و مبارزه بر ضد جنگ است به دست آوردهـای جـنـبـش زنـان در 
سراسر جهان اشاره کرد و سالگرد هشتم مارس، روز هـمـبـسـتـگـی 

 رزمجویانه با مبارزه زنان جهان را به همه حضار تبریک گفت.
اولین سخنران این گردهمایی رفیق ایولی گویوما، نماینـده حـزب 
کمونیست یونان، و از فعاالن جنبش زنان این کشـور بـود کـه در 
سخنان خود ضمن اشاره به مبارزه طوالنی زنان در یـونـان و جـدا 
ناپذیری مبارزه طبقاتی از پیکار زنان برای رهایی شـان بـه شـرایـط 
دشوار کنونی در یونان و مبارزه مردم این کشور بر ضد اتحادیه اروپا و 
سیاست های مخرب و ریاضت کشانه تحمیل شده از سوی اتحادیـه 

 اروپا به یونان پرداخت.
نـمـایـنـده  سخنران بعدی نشست رفیق نسرین احمد مـونـجـوری،

و از رهبران جنبش زنان در ایـن کشـور  حزب کمونیست بنگالدش،
بود کـه بـه شـرح مـبـارزات دشـوار زنـان بـنـگـالدش بـر ضـد 

فقر و محرومیت پرداخت. رفیق نسرین اشـاره کـرد کـه  واپسگرایی،
بخش گسترده ای از طبقه کارگر بنگالدش را زنان کارگر تشـکـیـل 
می دهند که در دشوار ترین شرایط تبعیض هـای اعـمـال شـده از 

 سوی حکومت و نیروهای واپسگرا به مبارزه خود ادامه می دهند.
نـمـایـنـده  از رهبران جنبش زنان در بریتانـیـا،  رفیق باربارا سویتزر،

انستیتوی حقـوق “و عضو هیئت اجرایی “  مجلس ملی زنان بریتانیا” 
و معاون سابق دبیرکل سندیکای کارگـران فـنـی و   ،“ کار در بریتانیا

و از جمله  مهندسیضمن اشاره به مبارزه قهرمانانه زنان بر ضد جنگ،
نقش برجسته زنان در شکست فاشیسم که مـا امسـال هـفـتـاد و 
پنجمین سالگرد آن را جشن می گیریم به اهمیت اصل مبارزه زنـان 
در سراسر جهان پرداخت و همچنین توضیحاتی در زمـیـنـه تـاریـخ 

در این کشـور “   مجلس ملی زنان بریتانیا”بیش از شش دهه مبارزه   
 داد.

سخنران بعدی نشست نماینده تشکیالت دموکراتیک زنان ایـران 
بود، که سخنان خود را با شادباش هشتم مارس و گـرامـی داشـت 
مبارزات زنان سراسر جهان آغاز کرد. نماینده تشکیالت دموکراتیـک 

ما امسال هشـتـم  ” زنان ایران در ادامه سخنان خود از جمله گفت:
مارس را در حالـی جشـن مـی گـیـریـم کـه جـنـگ و خشـونـت 

 در منطقه خـاورمـیـانـه  سیستماتیک بر ضد زنان و دختران،
ْ
خصوصا

اوج تازه ای یافته است. تحمیل سیاست های قرون وسطایی توسـط 
نیروهای ارتجاعی و هواداران اسالم سیاسی و تالش برای باز پـس 
گرفتن دست آوردهای دهه ها مبارزه جنبش زنان در منطقه از جمله 
چالش های اساسی ای است که همه نیروهای مترقی منطقه با آن 

 ”دست به گریبان هستند...
دهه از برگـزاری  ٩سخنران در ادامه ضمن اشاره به اینکه بیش از 

نخستین جشن هشتم مارس در ایران می گذرد به مبارزه زنان میهن 
،
ُ
از  ما و نقش کلیدی آنان در حساس ترین مقاطع تاریخ مـیـهـن مـا

اشاره کرد. بـه گـفـتـه  ۵٧جمله در به پیروزی رساندن انقالب بهمن 
سخنران بیهوده نبود که حمله ارتجاع به حقوق زنان از نـخـسـتـیـن 
برنامه های نیروهای واپسگرا برای بازپس گیـری دسـت آوردهـای 
انقالب بود. سخنران همچنین به نقش برجسته زنـان در پـیـروزی 

و سپس مبارزه دلیرانه زنـان بـر  ٧۶انتخاباتی محمد خاتمی در سال 
اشـاره کـرد.  ٨٨ضد کودتای انتخاباتی رژیم والیت فقیه در سـال 

سخنران ضمن اشاره به مبارزه قهرمانانه زنان میهن مـا در عـرصـه 

 .کارهایی فراگیر و مؤثر برای کنترل اجتماعی بودند راه

میالدی  قرن بـیـسـتـم ادامـه  ٩٠های دهۀ  تاریخ از یاد رفتٔه اشتغال زنان که تا سال
 .بود“  ربودن شغل مردان”داشت ، نشانۀ محکومیِت زنان به اتهام 

و یـا “  خوب“ توانند اعضایی پنداشتند که زنان نمی های کارگری می اعضای مرد اتحادیه
کنند. این پـنـدار  ها خالِف آن را ثابت می کنندگانی استوار باشند، اگر چه واقعیت اعتصاب

در زمان تغییرهای ساختاری اقتصادی و تاچریسم ، به از دست دادن نیمـی از اعضـای 
های  همایش سراسری اتحادیه ١٩٩٠جنبش کارگران صنعتی مرد منجر  گردید. در سال 

های کارگری و عضویت در  کارگری به تصویب طرحی برای جذِب کارگران زن به اتحادیه
ها در انگلستان را زنـان تشـکـیـل  درصد اعضای اتحادیه ۵۵امروز   ها مجبورگردید.   آن
رویـیـم کـه  داری روبـه ها و ترفندهایی از سوی نظام سرمایه دهند ، اما هنوز با تالش می
زیر سلطه خود درآورد، آنان را کنترل کـنـد و  کوشد با استفاده از هر فرصتی زنان را به می

 .بین زنان و مردان جدایی بیندازد

هـای  ما باید هم تاریخ خود را بدانیم و هم آن را از آِن خود سازیم تا بتوانیم با کـوشـش
مبارزه برخیزیم و بر مبنای حقوق قانونی  بار برای بازنمایی هویت خودمان به مهلک و زیان

 .و آسوده از هر بندی همان شویم که باید باشیم

 

 ادامه زنان با تاريخي ناشناخته  ...
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عالوه، علی ربیـعـی، وزیـر  الیحه، بر آن پافشاری و تاکید ویژه کرد. به
کار دولت "تدبیر و امید" و معاون اسبق وزارت اطالعات، در خصـوص 

اسـت:   های دولت در قبال آیندٔه سازمان تامین اجتماعی گفتـه برنامه
ایم... درعمل تقسیم منـابـع را  "ما به اصالح ساختارهای بیمه پرداخته

ایم. درحاِل تدوین بسته سبد اجتماعی هستیم." معنای این  انجام داده
سخنان روشن است: اصالِح قوانین سازمان تامین اجتماعی و تغیـیـر 
ماهیِت آن و تـقـسـیـِم سـازمـان بـه چـنـد مـؤسـسـٔه جـداگـانـه و 

 سازِی بیمه! خصوصی
فقیه درعرصٔه تامیـن اجـتـمـاعـی بـر پـایـٔه  های رژیم والیت برنامه
جـهـانـی  پول و بانک المللی بین شده از سوی صندوق های دیکته نسخه

استوار است. زحمتکشان و بازنشستگان نخستین قربانیان پـیـچـیـده 
 اند!  ها و تغییر قوانین تامین اجتماعی شدِن این نسخه

 
پشتوانۀ رژیم والیِت فقیه براِی حِل معـضـِل  هاِی بی وعده
 بیکاری

 
هـا و  های ویرانگِر آزادسازِی اقتصادی، حـذِف یـارانـه یکی از جنبه
ها است، که در رژیِم والیِت فقیه با ترفنِد "هدفمـنـدِی  آزادسازِی قیمت

های انـرژی و  آور قیمِت حامل ها" اجرایی شد. با افزایِش سرسام یارانه
ها، دولـِت  عدِم پرداخِت سهِم تولید از درآمدهاِی حاصِل از حذِف یارانه

نژاد] مـوجـب ویـرانـِی  [دولت احمدی ٨٨برآمده از کودتاِی انتخاباتی 
ها کارگر کشورمان گـردیـد و  هزاراِن کارخانه تولیدی و بیکارِی میلیون

نـیـز، بـا پشـت کـردِن بـه  ٩٢دولِت برآمده از مهندسی انتخـابـاِت 
هایش و پرداخت نکردِن سهِم تولید از درآمـدهـاِی حـاصـل از   وعده

ها و بیکارِی  ها"، روند تعطیلی کارخانه اجراِی فاِز دوِم "هدفمندِی یارانه
مـاه،  بـهـمـن ٢٧کارگراِن کشورمان را تشدید کرد. بنا بر گزارِش ایسنا، 

علی ربیعی، وزیِر کاِر امنیتی، در توصیِف تبعیتش از اجراِی اقـتـصـاِد 
ای، گفت:"در این سند بر استفاده از ظرفـیـت اجـرای  مقاومتی خامنه

های عدالت اجتماعی تـاکـیـد  ها و ارتقای شاخص هدفمندسازی یارانه
مـردادمـاه  ١٩شده" است. ربیعی به خبرگزاری تنسیِم سپاه پاسداران، 

های صدروزه خودم حل مشکالت برخی صنایع  ، گفت:"جزو برنامه٩٢
ماه پس از این تاریخ، بنـا  ١٧برای حفظ اشتغال موجود است." ربیعی، 

، اعالم کرد:"صـنـعـت در ٩٣ماه  بهمن ٢۶بر گزارش خبرگزارِی مهر، 
درصدی و در بهترین حـالـت بـا  ٣٠تا  ٢٠های  شرایط فعلی با ظرفیت

درصد ظرفیت فعال است." ربیعی، در رابطه با ایجاِد اشتغـال، بـه  ۶٠
های گذشته تـنـهـا در  ، گفت:"دولت٩٢مردادماه  ٢۶خبرگزاری مهر، 

اند."  حد شعار و اقدامات مقطعی به این مقولۀ مهم و با اهمیت پرداخته
جمهورِی روحانی، کارگزاراِن دولِت "زور  ماهٔه ریاست ١٨در طول مدت 

پشـتـوانـه بـرای ایـجـاِد  بـی  نامـه" و تزویر"، الاقل صد "طرح"، "تفاهم
 ٢٧اند. خبرگزاری مهـر،  لب رسیده وعده داده اشتغال به مردِم جان به

گذرد، هـیـچ  ، نوشت:"دولت در زمانی که از فعالیتش می٩٣ماه  بهمن
ارائه نکرده و تنها به لزوم برنامه   برنامه روشنی برای مقابله با بیکاری...

شود." بنا بر گـزارش  گذاری در این بخش پرداخته می ریزی و سیاست
، اسحاق جهانـگـیـری مـعـاون اوِل روحـانـی، ٩٣ماه  بهمن ٧ایسنا، 

های ُدبی و استانبول بفـرسـتـیـد کـه در  گفت:"گفتند ارز را به صرافی
  ٢٢ماه  ١٨نتیجه آن ظرف 

ً
هزار میلیارد تومان)  ٧٧میلیارد دالر (تقریبا

مـاه، یـکـی از  بـهـمـن ٢۶به خارج از ایران رفت." بنا بر گزارِش ایلنا، 
دولِت "زور و تزویر" در مجلـس، گـفـت:"بـا هـزار  ٩۴مخالفاِن بودجۀ 

تـوان مشـکـل  میلیارد تومانی که در بودجه در نظر گرفته شـده نـمـی
میلیون نفر را مرتفع ساخت." علی الریجانی، رئیس مجلـِس  ٨اشتغال 

اسفندماه، گـفـت:"امـروز  ۶سرسپردگان به والیت، به خبرگزاری مهر، 
درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار هسـتـنـد." فـقـط در  ۴٢

هزار میلیارد تومان را از  ٧٧فقیه،  ماه، گروهی از دزداِن ولی ١٨مدِت 
 ٩منظوِر ایجـاِد اشـتـغـال بـرای " اند، درحالی که به ایران خارج کرده

در نـظـر  ٩۴گرایان هزار میلیارد تومان در بودجۀ  میلیون نفر"، واپس
، با اعالِم اینکه "کشور مـا بـه ٩٣ماه  آبان ٩اند. حسن روحانی،  گرفته

هزار شغل  ٩٧سمت صنعتی شدن در حال حرکت است"، وعده ایجاِد 

مـاه، اسـحـاِق  بـهـمـن ١٠جدید تا آخر امسال را داد. بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، ادامه  رويدادهاي ايران ...
جهانگیری "اشتغال کشور را نگران کننده ارزیابی"  کرد، و افزود:"بر اساس آمـارهـا 
در دهه گذشته تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در کشور نزدیک صفر بوده" اسـت. 

تا پاییـز  ٩٢ماه، گزارش داد:"برابر آمارهای رسمی در فاصله پاییز سال  بهمن ٨ایلنا، 
نرخ بیکاری دو دهم درصد رشد داشته است." با این وصف، در همان گـزارش،  ٩٣

سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، اعـالم کـرده بـود:"سـال 
، اولین سالی است که رشد بیمه بیکاری منفی بوده؛ هم اکنون تعداد افرادی که ٩٣

هزار نفر کاهش یافته است."  ١٧٠هزار نفر به  ٢١۵کنند از  بیمه بیکاری دریافت می
به عبارِت دیگر، با وصِف رشِد نرخ بیکاری و یک چنین آمـاِر بـیـکـاری در کشـور، 

گرایان حتی از پرداخِت پولی که خود کارگران برای بیمـه بـیـکـاری پـرداخـت  واپس
که ربیعی، بـه خـبـرگـزاری  کنند. در صورتی اند، به کارگران بیکار خودداری می کرده

ماه، گفت:"در هفته آینده جشِن بیمه شدن همه ایرانـیـان بـا حضـور  دی ١۶مهر، 
شود." اما حسن طایی، معاوِن "کارآفرینی و توسعه اشتغـال"  رئیس جمهور برگزار می

ماه، با "عالف" خواندِن بیکاران، گفته بود:"ما در کشـور هـفـت  دی ١١وزارت کار، 
میلیون نفر "بیکار" داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند." بـا تـمـاِم ایـن 

گراِی رژیِم والیت فقیه در مـدِت  یی که کارگزاراِن جدید و واپس اوصاف، بهترین چاره
ها کارگر و جواناِن کشـورمـان  مداری برای حل معضِل بیکارِی میلیون ماه دولت ١٧

اند، اعزام نیروِی کار به "کشورهای مختلف از جمله قطر، کویت و اقـلـیـم  اندیشیده
ماه، محمد تقی  بهمن ١٧های خبرگزاری مهر،  کردستان عراق" است. بنا بر گزارش

های اعزام نـیـروی کـار  حسینی، قائم مقام وزیر کار، اعالم کرد:"قطر یکی از هدف
مـاه،  بـهـمـن ٢۵جمهوری اسالمی ایـران در خـارج از کشـور اسـت." هـمـو، 

اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای منـطـقـه  ٩۴شود در سال  بینی می گفت:"پیش
اسفندمـاه، دولـِت  ١٠چند برابر امسال افزایش یابد." بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، 

هاِی سابق آمارگیری و محاسبات به همـان شـیـوۀ" دولـِت  روحانی نیز "همان مدل
نژاد، یعنی "شاغل دانستِن افرادی که در هفته یـک سـاعـت کـار داشـتـه  احمدی

های اقتصادِی ضِد ملـی رژیـم عـلـِت  که سیاست دهد. درحالی باشند"، را ادامه می
گرایان حاکم حِل معضِل بیکاری را مِد نظر ندارند. تنهـا  همه ویرانی است، واپس این

 دغدغۀ کارگزاراِن رژیم والیی، دستیابی به سهِم بیشتر از چپاوِل اموال ملی است.
 

 نابودِی محیط زیست:
 پس از دریاچٔه ارومیه، نوبت به تاالِب انزلی رسید 

 
ویژه سالمتـی مـردم،  زمان با معضل ریزگردها و پیامدهای آن برای کشور، به هم

ها منتشر شد. فـاجـعـٔه  ها در رسانه زیست و نابودی تاالب خبرهای مربوط به محیط 
فـقـیـه،  نابودی و تخریِب محیط زیست کشور، سِر باز ایستادن ندارد. رژیـم والیـت

اش، خود عامل اصلِی نـابـودی زیسـت  وسطایی مانده و قرون دلیل ماهیِت واپس به
 آید. شمار می فرِد ایران به محیط ارزشمند و منحصر به

های متعددی دربارٔه وضـعـیـت  های اخیر، گزارش  های همگانی، در هفته رسانه
ماه، در گزارشـی نـوشـت:  بهمن ٩ناگوار تاالِب انزلی منتشر کردند. روزنامه اعتماد، 

اسـت.  به یک متر رسیـده  ١٣۵۴متر درسال  ٩"عمق آب در تاالب انزلی از متوسط 
هکتار حجم آبی که در تاالب جاری بوده، تنها یک و نیم هکتار آن باقـی  ٣٠٠... از 

 است." مانده، یعنی حجم آبی تاالب، دویست برابر کاهش یافته
شود:"میانگین عمق تـاالب  دهنده، یادآوری می درقسمت دیگِر این گزارِش تکان

المللی) رامسـر بـه  هزار هکتار در کنوانسیون (بین ١۵با مساحت  ۵۴انزلی در سال 
میلیون متر مکعـب یـعـنـی  ۵٠٠میلیارد و  ١متر بود و ذخیره آبی آن،  ٩ثبت رسید، 

 اند." معادل سه سد شفارود، پلرود و شهر بیجار که درحال حاضر درحال احداث
فـقـیـه و  بار تاالب انزلی، نتیجٔه مستقیم عمـلـکـرد رژیـم والیـت وضعیت فاجعه

گزارش روزنامه اعتماد، کارشناسان محیط زیست  های ضدملی آن است. به سیاست
و پژوهشگران دانشگاه گیالن، اعتبارهای تخصیص یافته برای نجات تاالب انزلـی 

 اند. تنها ناکافی، بلکه غیرقابل پذیرش ارزیابی کرده را نه
سال پس از امضـای کـنـوانسـیـون  ۴۴ماه،  بهمن ١۴گزارش ایسنا،  همچنین به

شـونـد. از  ها در ایران خشک و نابود می ها، تاالب رامسر و تصویب روز جهانی تاالب
ها و نقـش  ماه، نیز با اشاره به روز جهانی تاالب بهمن ١٣سوی دیگر روزنامه اعتماد، 

 ١٠هـا،  ایران در امضای کنوانسیون رامسر، ازجمله نوشت:"ارزش اکولوژیک تاالب
تـاالب بـا  ٢۵٠های زراعی اسـت. ایـران دارای  برابر زمین ٢٠٠ها و  برابر جنگل

 ۴٨١میـلـیـون و  ١تاالب با مساحت  ٢٢میلیون هکتار است.  ٢٫۵مساحت حدود 
هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت شده و اهـمـیـت جـهـانـی دارنـد. از  ١٨٧هزار و 
المللی ایران هفت تاالب در کرانٔه دریای خزر، پنج تاالب در کـرانـه  های بین تاالب

خلیج فارس، یک تاالب در کـرانـٔه دریـای 
  7ادامه  در صفحه هـای داخـلـی و  تاالب در استان ٩عمان و 
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هاِی حکومتی، و  راهبرِد رژیم، جناح

 انسجاِم ملی

ای  در آستانٔه سال نو خورشیدی، بحث درباره سرانجام مذاکرات هسـتـه
ویـژه بـا  فقیه با امپریالـیـسـم، بـه و چگونگِی احیای مناسبات رژیم والیت

ایاالت متحده آمریکا، با حرارت و جدیت جریان دارد. ُدوِر جدید مـذاکـرات 
هـای مـذاکـرات دانسـتـه  که آخرین مـرحـلـه -در شهر "مونترو" سوئیس

سال و  ١٠مدِت  سازی به و طرِح جدید تعلیِق حجم و میزاِن غنی -شود می
جانبـٔه رژیـم  موازات آن، بیانگر تالش همه ها به رفِع تدریجِی برخی تحریم

یی تازه در روابط با غرب  ای و گشودن مرحله برای حل مسئلٔه پرونده هسته
های مهمی در نقش ایـران  ُدور از مذاکرات با تحول  ویژه آنکه این است. به

 است. زمان بوده  در عراق و سوریه هم
های پرشمار خـود  کار دولت روحانی، رژیم با بسیج امکان از زمان آغاز به

تـریـن  است تا سیاست بازسازِی رابطه با غرب در کـوتـاه تالش بسیار کرده 
 های داخلی همراه باشد. ترین چالش هدف برسد و با کم زمان به

دولت روحانی، در طول سال جاری، در دو عرصٔه اصلی، یعنی سیاسـِت 
هـای  کمـال بـرنـامـه و وفصل مسایل با آمریکا، و اجراِی تمام خارجی و حل
های معین کـامـیـابـِی  ویژه آزادسازِی اقتصادی، کوشید زمینه اقتصادی به

انسجام "نظام" یاری رساند و تا  راهبرِد نظام را فراهم سازد و ازاین رهگذر به
های داخـلـی کشـور  حدی بقای آن را در شرایط بحرانی منطقه و دشواری

ها در روش و  تامین و تضمین کند. سیاسِت یکپارچٔه رژیم (باوجود تفاوت
سلیقه و البته نه در مضمون و محتـوا) درعـرصـٔه سـیـاسـت خـارجـی و 

که در دیدارهای دوجانبٔه پرشمار مـیـان جـمـهـوری  -ای مذاکرات هسته
شده و پـیـگـیـرانـٔه  گویای پیشُبرِد حساب -گر است اسالمی و آمریکا جلوه

راهبرِد (استراتژِی) احیای مناسبات با امپریالیسم در چارچـوب سـیـاسـت 
 حفِظ "نظام" است.
غیر از کاربرِد آن در عـرصـه  -های بسیار مهم این راهبرد یکی از جنبه

-هـای اقـتـصـادی ای، و اجرای برنامه سیاست خارجی، دیپلماسی هسته
است از تقویت و تحکیم موقعیت حاکمیت در صـحـنـه سـیـاسـی  عبارت

کشور. هدف راهبردی رژیم، به انفعـال کشـانـدن جـنـبـِش مـردمـی بـا 
های اجتماعی آن اسـت. دعـوِت  مانورهای گوناگون و مهندسِی خواست

زیـر  طلبان" به بازگشت "بـه گون "اصالح های طیف گونه هدفمند از گرایش
 با چنین انـگـیـزه

ً
هـا و  چتِر نظام" و استفاده از "برکاِت وحدت نظام"، دقیقا

 پذیرد. های سیاسی انجام می محاسبه
زمـان بـا دیـدارهـای  ای هـم که خامنـه های گذشته، هنگامی در هفته

دوجانبٔه آمریکا و رژیم در حاشیٔه کنفرانس امنیتی مونیـخ بـاِر دیـگـر بـه 
ای پرداخت و جدی بودنش را در ایـن امـر در  حمایت از مذاکرات هسته

داد،  ای از مسیر مـذاکـرات، بـه آمـریـکـا نشـان کننده لحظٔه بسیار تعیین
فقیـه  های معینی در داخل کشور به ضرورِت حمایت از سیاست ولی جریان

هـا"  در تقویت "انسجام ملی" و "وحدت نظام درعین کثرت نظرات و سلیقـه
مـاه، در  بـهـمـن ٢۵تاکید و پافشاری کردند. دراین زمینه روزنامه اعتماد، 

مطلبی با عنوان:"روحانی و بازگشت به قدرِت نرِم انـقـالب"، بـه تـبـلـیـغ 
زیر چتِر نظـام" پـرداخـت و  های انقالب اسالمی به بازگشت "همه گرایش

های گوناگون این سیاست را ارزیابی و واکاوی کرد. در این  باصراحت جنبه
شود:"روحانی از وحـدت و انسـجـام مـلـی  مطلب ازجمله خاطرنشان می

گفت. ... سخنان روحانی زیـر  درعین کثرت و تنوع افکار داخلی سخن می
ای  چتر از وحدت که پشتیبانی ملت و رهبری... بر سر مـذاکـرات هسـتـه

نفس باالیی داشت. ... پیـوسـتـگـِی  افکنده، نشان از استحکام و اعتماد به
های حاکمیت دولت قبلی را بـه تـمـامـه  شدٔه تاریخ انقالب در سال مختل

بار دیگر پلی زد برفراز آن شکاف و دره عظیمی کـه  پشت سرگذاشت و یک
هـای انـقـالب  کرد میان زمانـٔه حـاضـر و آرمـان دولت پیشین سعی می

اند و موافقت اعـالم  ها دانسته درستی هنر ممکن حفرکند. ... سیاست را به
ترین سـخـنـی  شدٔه رهبری با توافقی که بتواند انجام شود، در واقع سیاسی

را در حوزه امکان و در مـعـرض  گران میهنی آن  است که هنرنمایی مذاکره
است. ... نقطه جدید در پشتیبانی رهبری از مذاکـرات  دسترسی ملت نهاده

زنی و نیروی مذاکراتـی سـیـاسـت  توان چانه ای... افزایش اعتماد به هسته
خارجی کشورمان... است. سیاست خارجی کشـورمـان ایـن اعـتـمـاد و 

 است." دست نیاورده  پشتیبانی ملی و رهبری را آسان به

ِس مذاکـره بـا  دربخش دیگری از این مطلب، تاکید می
ْ
شود:"اکنون دیگر َنف

طلبانه تـلـقـی  عنوان امر ضدارزشی و تسلیم گرایان به آمریکا حتی در میان اصول
شود... بلکه این مضمون و چگونگِی مذاکره است که... در معرض سنجش  نمی

هـای کـمـتـر  قول باال مورد اشاره قرار گرفت، زاویـه گیرد." آنچه در نقل قرار می
های صحنٔه سـیـاسـی و آرایـش و  شدٔه سیاسِت معین رژیم درقبال تحول دیده

ایـن تـرتـیـب، مـا بـا  دهد. بـه خوبی نشان می توازن نیروها در داخل کشور را به
تـر آشـنـا  زیر چتِر نظام" بهـتـر و دقـیـق ای چون بازگشت "به محتواِی  تبلیغاتی

گونه که در ارزیـابـی مـورِد  همان -شویم. فراموش نکنیم که در این سیاست می
"وحدت"، "انسجاِم ملی"، "تنوِع افکار و  -صورت برجسته عنوان گردیده اشاره به

تر، ما  عبارت دقیق شوند. به نظرات"، همه و همه، دریک راستا تعریف و ارائه می
رو   ها و منافع نظرات و تنوع افـکـار اجـتـمـاعـی روبـه با رعایت و تامین خواست

نیستیم. آنچه زیر نام "انسجاِم ملی درعیِن کثرت و تنوِع افکار داخلـی" تـبـلـیـغ 
گیرد، بـه نـظـام و  شده سیاسی صورت می شود و روی آن مانورهای حساب می

خصوص به سیاست بازسازِی مناسبات بـا  های راهبردِی کنونی رژیم به سیاست
حفِظ  نظام، منحـصـر و مـحـدود اسـت. چـنـیـن  -و در دِل آن -امپریالیسم
هـای گـونـاگـون  کار دولت روحانی، به شـکـل ویژه از زمان آغاز به سیاستی، به

 شود. پیگیری و پیاده شده و می
مـورد  اما چرا چنین سیاستی با این حرارت در مقطع زمانِی کنونی تبلیـغ و بـه

تردید در درجه نخست باید علت را در آرایش سـیـاسـی  شود؟ بی می اجرا گذاشته
توازن نیروهای صحنٔه سیاسی کشور جستجو کرد. رژیم در سال آینده انتخابات 

چنان نظـم و  کوشد آن خبرگان را پیِش روی دارد و می شورا و نیز مجلس مجلس
هـا در  چیدمانی در مجلس برقرار کند که از سویی به همکاری و تعامـِل جـنـاح

هـای  ها و کانون چارچوب راهبردهای رژیم یاری رساَند و از دیگر سو سهم جناح
هایی نظیـر احـیـای  قبول بگنجد و مسیر سیاست قدرت در تعادل و توازنی قابل

عالوه، هستٔه مرکـزی  مناسبات با غرب و انسجاِم نظام با چالش مواجه نشود. به
هـا و نـیـروهـای مـتـرقـی،  و کانون چنین سیاستی ناظر بر حذِف مردم و حزب

های مرتـبـط بـا آن  خواِه راستین از صحنٔه سیاسی تحول انقالبی، ملی و آزادی
 است. 

همان طوری که حرب ما ماه ها پیش اشاره کرد برگزارِی هـمـایـش جـریـان 
 در  هم با تبلیغات پرسروصدا و حضور چهره موسوم به "ندا"، آن

ً
های معین، دقیقا

است. شناخِت این سیـاسـت و تـعـیـیـِن  این جهت و با این هدف صورت گرفته 
هدف بازسازِی جنبش مردمـی  سازِی آن به های موثر برای افشا و خنثی تاکتیک

های فوری مرحله فعلی، از  های مردم در درجه نخست خواست و تامین خواست
روی، مواضعی چـون "نـظـام جـمـهـوری  اهمیت اساسی برخوردار است. ازاین

گـوی نـیـازهـای  توانـد پـاسـخ اسالمی به انقالب و مردم باز خواهدگشت"، نمی
ویـژه آنـکـه  ای جنبش مردمی در مقطع زمانی حساس کنونی باشـد. بـه مرحله

بـه  -طلبان ویژه اصالح به -های معین سرلوحٔه این نوع راهبرد، کشاندِن بخش
روی" و  هـای "مـیـانـه همکاری و هماهنگی یعنی در حقیقت پیروی از سیاست

"اعتدال" و رفسنجانی و شرکاست. اگر بپذیریـم کـه "خـروِج مـردم از نـقـش 
های حاکمیت"، "بـاعـث  ای آنها در خدمت خواسته محورشان" و "بکارگیری توده

تـوان بـا  مرور یک الیگارشی متمرکز قدرت" شکل بگیرد، چگونـه مـی شده تا به
پذیرِش نقِش رهبرِی بخشی از همین "الیگارشی متمرکز قدرت"، یـعـنـی خـط 
اعتدال و مشی رفسنجانی، به تامین و تضمین منافع مردم پرداخت؟ این بخـِش 

ها منافع و جـایـگـاهـش را بـا  الیگارشِی متمرکِز قدرت، در طول تمام این سال
ای آنـهـا در  "نقش محوری مردم" تعریف نکرده و یا خود نیز در "بکارگیری توده

 است. داشته  -هم نقِش پررنگ و آن -خدمت خواسِت حاکمیت" نقش
 برای درک بهتر این مسئله و یافتن پاسخی مـنـطـقـی کـه بـه

ً
تـعـیـیـن  اتفاقا

سـوِد اتـحـاد عـمـل نـیـروهـای  شعارهای صحیح منجر شود و درعـمـل بـه
ضداستبدادی بینجامد، باید به تجربٔه مبارزه مردمی با کودتای انتخاباتـی سـال 

بـا  -برخالف پیرواِن پنهان و پیدای "مشی اعتدالی" -رجوع کرد. این تجربه ٨٨
تکیه بر نیرو و ارادٔه مردم، ضمن آنکه استبداد والیی و دولت کودتایی و ضدملـی 

اش را از طریق همین نـیـروی مـردمـی و  نژاد را به مصاف طلبید، اراده احمدی
کشید. در   پشتیبانی آن به "الیگارشِی متمرکِز قدرت" نشان داد و آن را به چالش

، ٨٨حقیقت، تجربٔه ارزشمند جنبش مردمی بر ضِد کودتای انتخـابـاتـی سـال 
حضور و نقش محوری مردم در صحنٔه سیاسی و تعیین سـرنـوشـت خـود بـود. 

موازات و در پیـونـد بـا آن، تضـمـیـِن  تامین حاکمیت متکی به ارادٔه مردم، و به
استقالل و حق حاکمیِت ملی بدون بازسازِی بدنٔه اجتماعِی جـنـبـش بـر پـایـٔه 

دوسـت و انـقـالبـی و مـبـارزٔه  های ملی و مـیـهـن اتحادعمل نیروها و حزب
پذیر نخـواهـد  ناپذیر با استبداِد والیی و "الیگارشِی متمرکِز قدرت" امکان خستگی

 بود! 
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های  بر خالف قول -واقعیت انکارناپذیز این است که "دولت اعتدال"
تا کنون در جـهـت  -های تبلیغاتی آقای روحانی انتخاباتی و سخنرانی

های امنیـتـی از پـیـِش روِی آنـان، و  نفع زنان، برای رفِع محدودیت 
جلوگیری از سرکوب این نیروی اجتماعِی بالنده، هیچ گـام مشـخـِص 

وجود آوردِن "تغییرهـای  ای برنداشته است. ما معتقدیم که، برای به پایه
وسـیـلـٔه دولـت "اعـتـدال"   اقتصادی به های اجتماعی واقعی" در زمینه

 دولت حسن روحانی نمی دورنمایی دیده نمی
ً
تواند عـامـِل  شود، و اصوال

وجود آورندٔه تغییر برای زنان باشد. "دولِت یازدهم" برآمده از "وحـدِت"  به
هـا در تضـاِد  ست که برآینِد ذهنیـت و عـمـلـکـرِد آن هایی بیِن جناح

ناپذیر با فرایند "تغییرهای" عمیق اجتماعی است. "وحـدِت" ایـن  آشتی
شـان بـا  های سیاسی باوجوِد اصطکاِک منافع و رقابت -نیروها درعمل

اهرِم کارایی است از برای "تداوِم نظام". کانوِن این "وحـدت"،  -یکدیگر
اش  گـرانـه ای است که از طریق  فـراخـواِن حـیـلـه شخِص علی خامنه

 ٩٢جمهوری  در برهٔه انتخابات ریاست -بامضموِن [حفِظ] "عزت ملی"
 توانسته اسـت  -گرایی" منظوِر جا انداختِن  پدیدٔه "کاروان اعتدال به

ً
فعال

های قدرت را در هرم رژیم والیی فـراهـم  توازِن نیرو و تعادِل بین جناح
آَوَرد. بر این اساس، هرنوع حرکت سیـاسـی از جـانـب دولـِت حسـن 

شود و در  هدِف آزادی زنان امری بسیار خطرناک دانسته می روحانی به
آورد. هـر نـوع  وجـود مـی ها اختالل به این "وحدِت" موجود بین جناح
سوِی عملی کـردِن "تـغـیـیـر واقـعـی"،  حرکت در گفتماِن "اعتدال" به

ها!] ارزیابی و انـِگ  طلبِی "رادیکال" و  مغایر [با ارزش درحکم اصالح
 " بر آن زده خواهد شد.  "فتنه

فقیه نیز نماد بارزی از ُعـرِف مـعـمـول در  ترکیِب دولت یازدهِم ولی
کارگیرِی توانایِی زنان است. آنچه که  در  جمهوری اسالمی در شیؤه به

  فقیه در کشور ما بر عهده زنان گذاشته می زیر سایٔه والیت
ً
شود، معموال

شود کـه عـامـدانـه  ای محدود می های فرعی کابینه به واگذارِی ُپست
کند.  های کلیدی و ابتکارعمل را از زنان سلب می امکان تصمیم گیری

برای مثال، برخورِد تحقیرآمیِز اخیر نمایندٔه خوزستان با خانم "معصومه 
زیست) جمهوری (رئیس سازمان حفاظت محیط ابتکار"، معاون ریاست

برود به امورات منـزل بـرسـد و "...  ، که با اشاره به خانم  ابتکار گفت:
  را می آشپزی کند"

ً
باید بر این زمینه بررسی کرد که حسن روحانی عمال

مـنـظـوِر  خانم ابتکار را در مقام معاونی بدون اختیارات الزم و فقـط بـه
جمهوری منصوب کرده است. هرچـنـد  سازی به معاونت ریاست ویترین

باِر محـیـط زیسـت را  که در ظاهر امر خانم ابتکار فعاالنه وضع فاجعه
کند، اما از همان لحظه وروِد ایشـان بـه هـیـئـت دولـت،  پیگیری می

زیست" با تائیـد کـابـیـنـه و  بودجٔه پیشنهادی "سازمان حفاظت محیط
شخِص روحانی حذف گردید! روشن است  که خانم معصومـه ابـتـکـار 

های  های اقتصادی و قدرت بدون بودجه نخواهد توانست در برابر غول
زیست کاری انجام دهد. این رفتار با خانـم  کنندٔه محیط سیاسی تخریب
زیست نیز مانند دیـگـر  دهد که شعاِر حفاظت از محیط ابتکار نشان می

شعارهای زینتی در ویترین تبلیغاِت دولت یازدهم چیده شـده اسـت و 
زیست نـیـز  آمیِز محیط دولت روحانی در امر جلوگیری از تخریِب فاجعه

 "تغییر واقعی" نیست. وجود آوردِن  بهدنبال  به
برای درِک بهتر چرایِی ممکن نبودِن انجاِم "تغییرهـای واقـعـی" در 

 سطحی و فرصت
ً
طـلـبـانـٔه  وضعیت زنان و چگونگِی برخوردهای صرفا

توان به فرجاِم نامٔه  مجموعٔه رژیم والیی  به موضوع  "برابرِی زنان"، می
جمهور(در امور زنان و  اخیر خانم "شهیندخت موالوردی"، معاون رئیس

مصلحت اشاره کرد. در این نامه، کـه بـنـا  خانواده) به مجمع تشخیص
اسفندماه، خطاب به هاشمی رفسنجانـی  ٩گزارش خبرگزاری "ایرنا"،  به

مصلحت) است، و رونوشِت آن بـرای حسـن  (رئیس مجمع تشخیص
روحانی نیز ارسال شده است، خانـم مـوالوردی پـیـشـنـهـاِد بـررسـی 

کلی انتخابات و اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش نمایندگان های  سیاست
کند و  اسالمی و شوراهای اسالمی را مطرح می زن در مجلس شورای

بندی برای "افزایش تدریجی" حضور زنـان در  بسیار محتاطانه، سهمیه
شود. بنا بر توضیح خـانـم مـوالوردی،  مجلس و شوراها را خواستار می

 ایشـان را  بـه  مصلحت مجمع تشخیص
ً
و شخِص رفسنجانی عمـال

"رئیس مجمع نامه را بـرای بـررسـی بـه فرستند:  دنبال نخود سیاه می

ربط ارجاع داد و یکی از اعضای حقیقی مـجـمـع  آقای شمخانی، رئیس کمیسیون ذی
های کلی انتـخـابـات بـه ایـن  های سیاست های ما گفت که در بررسی هم در پیگیری
 این نامه هم مورد بـررسـی قـرار مـی موضوع نرسیده

ً
  گـیـرد." ایم و در زمان خود حتما

وجه از این حرکِت هاشمی رفسنجانـی تـعـجـب  هیچ درحقیقت خانم موالوردی  نباید به
 با همان الگوِی پیش

ً
گرایی" و تـداوِم "وحـدت" بـیـن  گفتۀ "اعتدال کند، زیرا این دقیقا

طلبـاِن  همراِه اصالح های قدرت هماهنگ است، و حسن روحانی، رفسنجانی، به جناح
"تغـیـیـر" در  وجود آوردِن  به وجه برای هیچ مطیِع "رهبری"،  "وحدِت" بین خودشان را به

 سیاسِی "زنان"  دچار اختالل نخواهند کرد.  جهِت "برابرِی" اجتماعی
جمهور در امور زنان، از دو زاویـه  البته متن نامه و مضموِن درخواسِت معاون رئیس

درستی به درجٔه بـاالی حضـوِر زنـان در  اندیشی شود. خانم موالوردی به تواند ژرف می
های عالی اجرایی  در برخی از کشورهای مسلماِن مـنـطـقـه اشـاره  ها و ارگان پارلمان

های اجـتـمـاعـی  اشتباه آن را همسنگ با توانمندی زنان ایران در عرصه کند، اما به می
کند. در اینکه توانمندِی زنان در کشور ما و معادل بودِن توانـمـنـدی آنـان در  تلقی می

های اجتماعی واقعیتی انکار ناپذیر است  قیاس با توانمندِی مردان در بسیاری از عرصه
نـاپـذیـر زنـان  دلیِل کوشِش خستگی ها به تردیدی نیست، ولی این توانمندی و موفقیت

عـبـارت دیـگـر،  های برخاسته از سیستم سیاسی حاکـم. بـه میهن ما است و نه مزیت
گرایانی کـه  جنبش زنان کشور ما، حکومِت ارتجاعِی رژیم والیی و انفعاِل کامل اعتدال

کنند (هاشمی، روحانی، و جز اینان) را در برابر  تنها به شعار دادن دربارٔه زنان بسنده می
باید  توانند و می اجتماعِی ایران که زنان می  های سیاسی روی، در عرصه خود دارند. ازاین

عامِل "تغییرهای واقعِی" اجتماعی باشند، امکان بسیار کـمـی بـرای حضـور در ایـن 
که جنبش زنان در کشورهای مسلمان مـورد نـظـر خـانـم  ها را دارند. در صورتی عرصه

رو نیستند، بنابرایـن، امـکـان  موالوردی با دستگاِه پرقدرِت  "نمایندٔه خدا بر زمین"  روبه
کننده و ازجمله  نمایندگِی  های اجرایی تعیین زنان در این کشورها برای رسیدن به ُپست

مجلس به مراتب بیشتر از زنان  ایران است. برای مثال، در تـرکـیـه، عـراق، و حـتـی 
 افغانستان، وجوِد وزیر زن در کابینه امری معمول است.

"تغیـیـر واقـعـی" در  وجود آوردِن  به توان در واکاوِی اینکه چرا از دولت "اعتدال" نمی
باید به دو موضوع دیگر توجه کرد. نخست اینکـه، از  داشت، می  وضعیت زنان را انتظار

اش همراه با حـامـیـاِن سـیـاسـی و  یک سو شخِص حسن روحانی و دولتمردان کابینه
انـد:آنـان عـلـی  فـقـیـه اقتصادِی "کاروان اعتدال"، درمجموع، همگی مطـیـِع والیـت

سهولت و هـرروزه بـه مـردم  دانند و با تطهیر او، به ای را از هر اشتباهی مبرا می خامنه
یی  فقیه  در هر زمینه تر از آن اینکه، حکِم ولی برای حفظ والیت دروغ می گویند، و مهم

گـرایـی" و "وحـدِت  الخطاب است، زیرا موجودیـِت "کـارواِن اعـتـدال برای آنان فصل
فقیه. از سوی دیگر، دستگاه والیت  ست به نام والیت ها" وابسته به وجوِد مرکزیتی جناح

گیرِی نظرهای بغایت ضِد زن و ضـِد مـدرنـیـتـه  ای، در شکل و در رأِس آن علی خامنه
ای باورمـنـد بـه ایـن  های اجتماعی نقشی کلیدی دارند که محصوِل وجود و دواِم الیه

گونه نظرهای متحجرانه است. برای مثال، وقتی که "کبری خزعلـی"، عضـو شـورای 
فرهنگی، می گوید:"فمینیسم بر زنان چادری هم تاثیر گـذاشـتـه اسـت ... و  انقالب

هـایـی  طـرِح نـظـرهـا و حـرکـت  –گـیـرد"  تحصیِل زنان توانایی باروری را از آنهـا مـی
گـیـری  توان پـی یافته است که منشأ آن را در نظرهای تدوین شدٔه "رهبری" می سازمان

کرد. در این گونه تراوشات شنیِع ذهنی، آن هم از جانب یک زن  که خود را شـخـصـی 
نمایاند و با استفاده از ایمان مذهبی مردم و با رهنمودهای دستگـاه والیـت،  متدین می

کشـی  تحقیِر زن، تنزِل جایگاه اجتماعی زن و تالش برای تبدیل او به ماشیـِن جـوجـه
نهفته است. حکومِت والیی [یا همان "نظام"] مسئول نابودی بسیاری از زنان مترقی و 

زمـیـنـه اسـت کـه  حاشیه راندِن نسِل کنونی زنان مترقی مبارز است، و بر این پیـش به
توانـد چـنـیـن  موجودی مانند کبری خزعلی می

زبــان  وســطــایــی را بــه هــای قــرون اســتــدالل

ادامه  تغيير واقعي براي آزادي زنان ...

  3ادامه  در صفحه 

 سازمان دهی شده بود »مادران صلح«جشن هشتم مارس در تهران که توسط 
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و فـعـاالِن  باختگان جانداشِت  المللِی "زباِن مادری"، و گرامی مراسم بزرگداشِت روز بین
فـوریـه)، در  ٢١اسفندماه ( ٢فرهنگی خلق عرب امسال نیز مانند هر سال، در روز شنبه 

همِت "کانون فرهنگِی مشداخ" و باحضوِر فعاالِن فرهنگـی، سـیـاسـی، و  جنوب لندن، به
برگزار گردید.  نماینـدٔه حـزب  -های مختلف فکری جامعٔه ایرانیان از جریان -بشری حقوق

دعوِت "کانون فرهنگِی مشداخ"، همانند دو سال گذشـتـه در ایـن مـراسـم  تودٔه ایران، به
 شرکت داشت و در بخش فارسِی آن سخن گفت. 

مراسم امسال نمایشگاهی از صنایِع دستِی مردم عرب ایـران و تـعـدادی از تـولـیـدات 
 بـاخـتـگـاِن  جـانمکتوب فعاالن فرهنگی عرب در داخل و خارج از کشور و پوسترهایی از 

شد، و بـا پـذیـرایـی از  فرهنگی ( شهید محمد عبودی و شهید احمد عادل) را شامل می
 مهمانان با غذاهای سنتی مردم عرب همراه بود.

با خـوانـدِن مـتـن  -دختر جوان عضو "کانون فرهنگِی مشداخ" -مراسم را "شیما ناجح"
انگلیسِی پیام "ایرینا بوکووا "، مدیرکل یونسکو،آغاز کرد، و سـپـس جـوانـان عضـِو کـارزاِر 

 "جهانی بدون مواد مخدر و دارو"،مراسم  را با نمایش و یدئو و سخنرانی ادامه دادند.
شد، نخست دکتر "ماشـالـلـه  دربخش دوم برنامٔه این مراسم، که به زبان فارسی اجرا می

با تاکید بر حقوق مردم عـرب و  -رئیس مرکز مطالعات ایرانی (کتابخانٔه لندن) -آجودانی"
های مختلـف  شان، و واقعیِت و جود گرایش های ایران برای آموزِش زباِن مادری دیگر خلق

وگو و تـفـاهـم  ها [ی ایران]، آیندٔه ایران را در گرِو گسترش فضاِی گفت سیاسی بین عرب
های چندگانه کشورمان، از آنان خواست تا "از  عنوان کرد، و خطاب به فعاالن حقوق ملیت

از مدیران "سازمان عدالـت بـرای  -گرایی خودداری کنند." بانو "شادی صدر" هرگونه افراط
های حقوقی فعالیت بـرای دسـتـیـابـی بـه  در رابطه با اهمیت زباِن مادری و جنبه -ایران"

سـخـنـران  -از فعاالن سازمان "راه کارگر" -ها، سخن گفت.  "علی دماوندی" حقوق ملیت
هـای سـاکـن ایـران،  بعدی جلسه بود که در سخنانش زیر عنوان: "در دفاع از حِق ملیـت

ای ممکـن  ها بر چه پایه شود؟ همبستگی ملیت خواسِت برابری و آزادی چگونه متحقق می
های سازمان متبوعش را در این باره تشریح کرد. نمایندٔه حزب تـودٔه  گیری است؟ "، موضع

هـای  ایران در سخنان خود ضمن تشکر از "کانون فرهنگِی مشداخ" برای دعوت از جریـان
فکری مختلف، و تبریک به فعاالِن آن برای برگزاری سالـیـانـه مـراسـم بـزرگـداشـت روز 

هـای  های حزب توده ایران را در زمینه حـقـوق خـلـق گیری المللی زباِن مادری،موضع بین
اش از جمله گفت: "مـبـارزٔه فـرهـنـگـِی  ساکن ایران برای حضار بیان کرد. او در سخنرانی

گیرِی فرهنگی غنی و برپایِی اتحادی آفریننـده در  های ساکن ایران در راستای شکل خلق
سراسر محدودٔه جغرافیائِی ایران، اهمیتی حیاتی دارد. در این راستا، بزرگداشِت روز جهانـی 
زباِن مادری گامی مهم و تاثیرگذار است. از روزی که دانشجویان و استادان مترقی دانشگاه 
"داکا" در اعتراض به سیاسِت دولت پاکستان مبنی بر تحمیِل زبـاِن اردو بـر شـهـرونـدان 

سـال  ۶۵خون درغـلـتـیـدنـد،  های مرگبار نظامیان پاکستانی به بنگالدش با آتش سالح
گذرد. در طول این مدت، جهان تغییرهای بزرگی را از سر گذرانده است، و اکنـون ایـن  می

ملل در مقام روزی رسمی در تقویم این نهاد معـتـبـِر  روز [روِز زباِن مادری] از سوی سازمان
جـمـهـور  رئـیـس -جهانی پذیرفته شده است." او در ادامه، سخنی از خانم "فین بوگادوتیر"

های جهان کـه  های فرهنگِی خلق المللی فعالیت پیشین ایسلند و از مدافعان گسترش بین
ها هم ابزار ارتـبـاطـی و  با این مضمون:"زبان -ها" مشهور است به "سفیر ُحسِن نیت زبان

اند. زبان ها به عنوان با ارزش ترین و در عـیـن حـال  هم بیانگر فرهنگ و هویِت انسانی
شکننده ترین گنجینه های بشریت به شمار می روند" نقل کرد. نماینـدٔه حـزب در پـایـان 

بـاِر رژیـم والیـی در کشـورمـان،  های سرکوبگرانه و فاجعـه سخنانش با اشاره به سیاست
هـای  طورِکلی اقلیت های رژیم نسبت به خلِق عرب و به گفت:"حقیقت اینکه دامنٔه اجحاف

های مهم دیگری از حیـات  شود، بلکه عرصه ملی در ایران به مسئلٔه زباِن مادری ختم نمی
ست که در  گیرد، و طبیعی ها را دربر می اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این خلق

خیزند. این رویـارویـی نـه فـقـط  شان، آنان نیز به مقاومت برمی رویارویی با تجاوز به حقوق
طبیعی بلکه احترام برانگیز است. حزب تودٔه ایران، مدافع و همراِه مـبـارزان راسـتـیـن راه 

های ایران، ازجمله خلق عرب، است و همواره نقش مبارزان و  دستیابی به حقوق ملی خلق
ها از سـوی رژیـم والیـی را مـحـکـوم  ها را ستوده است. ما سرکوب خلق پیکارگران خلق

کنیم. ... مبارزٔه همٔه ما در این مقطع هدفی مشترک دارد، چرا که اتحاد همٔه نیروهـای  می
رزمندٔه مردمی در راستای تغییرهای ملی و دموکراتیک طبیعی و ضروری است. ... کنـگـرٔه 

مـاه امسـال، بـه مسـئـلـٔه  ششم حزب تودٔه ایران در دو سال پیش و پلنوم دوم آن در آبان
وجود  ها و برای به خواه در مبارزه برای آزادی محوری اتحاِد نیروهای سیاسِی مردمی و ترقی

های ایران تاکید ویژه داشـتـنـد.  آوردِن شرایط رشِد آزاد و هماهنِگ همٔه مردم و همٔه خلق

برنامٔه نوین، مصوِب کنگرٔه ششم، در امتداد سیاست پیشین حزب، 
کند.  حلی اساسی برای مسئلٔه ملی دفاع می از فدرالیسم درحکم راه
کننـدٔه حـقـوِق مـلـی،  خواهانه را که تضمین حزب، فدرالیسم ترقی

های ایران است، هـمـچـون  اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی خلق
 عنصری مهم در این مسیر، تصویب کرده است."  

طوِرعمده به زبان عـربـی  در بخش سوم برنامٔه این مراسم، که به
از فعاالن زن عـرب در  -مشعل" بود، "سعیده صادق" و "سحر بیت

هـای فـارسـی و عـربـی، از  در دو سخـنـرانـی بـه زبـان -لندن
شان در زمینٔه محروم ماندن از آموزش به زباِن مادری و  های تجربه

اثرهای منفِی این محرومیت بر رشِد تحصیلـِی دانـش آمـوزان، و 
ای که زن عرب در ایران باید تحمل کند،  همچنین از ستِم چندگانه

گفتند.."علی معارچ" و "موسی مزیدی" نیز در زمینٔه ستـِم مـلـی و 
 -ایراد کردند. در پایان،"ناصـر ابـوالـفـوز"  نقِش قصٔه کوتاه سخنانی

شاعر مبارِز عرب (از مؤسسان کانون فرهنگی خلق عـرب پـس از 
های فارسی و عربـی از  ) اشعاری به زبان۵٧پیروزی انقالب بهمن 

 هایش خواند. سروده

المللِی "زباِن  گزارشی از برگزارِی مراسم روز بین

باختگان و فعاالِن  داشِت جان مادری"، و گرامی

 فرهنگِی خلق عرب ایران 

 ادامه  رويدادهاي ايران ...

گفته... دبیر سـتـاد  ها به یک تاالب مرزی هستند. همه این تاالب
 احیای دریاچه ارومیه، آب ندارند، جان هم ندارند."

ماه نوشت که، وضـعـیـت و  خبرگزاری مهر نیز در اوایل بهمن
بحران حال حاضر تاالب انزلی نشان دهندٔه عدم توجه و غفـلـت 

الـمـلـلـی  های بین ها) است. تاالب از این حوزه (حفاظت از تاالب
انزلی، بختگان، شـادگـان، پـریشـان، و هـور [الـعـظـیـم] بـا 

رویند و در معرض خطر نابودی کـامـل و  های متعدد روبه بحران
های پدیدٔه ریزگردها و  اند. فراموش نکنیم که یکی از علت دایمی

غربی کشور، نابودی  گسترش آن در تمامی مناطق غرب و جنوب
فـقـیـه بـرای  ها است. بیش از سه دهه حیات رژیم والیـت تاالب

میهن ما پیامدهای ناگوار و شوم داشته که نابودِی محیط زیست 
پرستی و زورگویی  یکی از این پیامدهای تلخ و شوم حاکمیت کهنه

 و غارتگری است!
در سالیان اخیر اعتبار مالی و بودجٔه کافی برای نجات محیـط 
زیست کشور از جمله برای احیای دریاچه ارومیه، تاالب انـزلـی، 

های هور [العظیم]، بختگان و پـریشـان  دریاچه هامون و تاالب
های سودجـویـانـه  کارگیرِی برخی سیاست درنظر گرفته نشده و به

مانند سدسازی، احداث جاده و ویـالـسـازی از سـوی قـرارگـاه 
ناپذیر به  هایی جدی و گاه جبران النبیاء سپاه پاسداران لطمه خاتم

است. اینک در سـایـٔه حـکـومـت  محیط زیست ایران وارد کرده 
فقیه، پس از دریاچه ارومیه نوبت به نـابـودی  جهل و ریای والیت
است. نباید گذاشت مـحـیـط زیسـت کشـور  تاالب انزلی رسیده 
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 تأمین اجتماعی در ایران   

اجتماعی" و "سـالمـت" بـه درمـان و، 
ترین سطِح سرانه خدمـات  درمان به نازل

درمانی تنزل داده شد؛ زیـر شـعـارهـای 
پرکِن "خدمات درمانی همگانی" بـه  دهان

تضعیف سـازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی 
برآمدند؛ دولت بخشی از وظایف خـود را 
به منابع محدود صندوق تأمین اجتماعِی 
متعلق به کارگران تحمیل کرد که خـارج 

گری و اتـالف  از وظایف آن بود؛  چپاول
سـازی ایـن  منابع آن با هدف ورشکستـه

ــان دادن  ــد نش ــارآم ــدوق و ک ــن ص
های خصوصی تـحـت حـمـایـت  شرکت
ای یـافـت؛   سابقـه خواران، حدت بی رانت

های دولـت و عـدم  عدم پرداخت بدهی
انجام تعهدات خود نسـبـت بـه مـراکـز 

رسانی کـارگـری نـیـز،  درمانی و خدمات
جزئی از اهداف تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و ناکارآمد نشان دادن آن بـود؛ 

هـای پـنـجـم  شده، به تبعیت از بـرنـامـه نژاد در مقام رئیس دولت منصوب احمدی
توسعه با همدستی مجلس و شرکای دولت در "شـورای عـالـی کـار" و "تـأمـیـن 

هـای خـدمـات  اجتماعی"، زیر پوشش قانون "رفاه اجتماعی" و ادغـام صـنـدوق
درمانی، سازمان تأمین اجتماعِی متعلق به کارگران را به صندوق تأمین اجتمـاعـی 

امنـای  های خصوصی تنزل داد و این سازمان را  تحت مدیریت هیئت و تا حد بیمه
منصوب دولت درآورد. رئیس دولت منصوب وقت تا آنجا پیش رفت کـه در سـال 

نویس "اصالح" قانون تـأمـیـن  پوشی ندید و، با ارائه پیش پایانی دیگر نیازی به پرده
جان تأمین اجتماعی  اجتماعی، به مجلس، بر آن شد تا تیر خالص را به پیکر نیمه

وارد آورد. ولی خوشبختانه، اقدام اخیر با اعتراض و مقاومت کارگران روبـرو شـد. 
بینی شود که اقدامات  همه، مسکوت ماندن این طرح نباید موجب این خوش بااین

ایذایی دولت و مجلس در تضعیف و تحدید تأمین اجتماعـی کـارگـری از طـریـق 
هـای  نـامـه هـا و شـیـوه نـامـه ها، تصـویـب نامه ها، آیین قوانین موازی، ماده واحده

غیرقانونی و البته با همدستی شرکای برکشیدٔه به اصالح "کـارگـری" در "شـورای 
 ٢٧عالی کار" و "شورای عالی تأمین اجتماعی" خاتمه یافته است. نگاهی به مـواد 

های "نظام" مبنی بر تهاجم هرچـه  خوبی هدف "قانون برنامه پنجم توسعه" به ٣١تا 
 دهد. تر به سازمان تأمین اجتماعی را نشان می بیش

، فعاالن کارگری و سندیـکـاهـای مسـتـقـل  ازاین
ً
رو، بر کارگران و به طریق اوال

کارگری است که با هشیاری تمام ضمن مقابله با این اقدامات ایذایی از طریق کـار 
گاه کشان خواستار بازنگری در قوانین مربـوط بـه  گرانه در میان کارگران و زحمت آ

تأمین اجتماعی با هدف تدوین قانون جامع تأمین اجتماعی و لغو تماِم "قـوانـیـن"، 
الزم های غیرقانونی و محدودکننده شوند و، آن نیروی مادی  نامه ها و آیین مصوبه

حق خـود فـراهـم  های به نشاندن "نظام"، در راستای تحقق خواسترا برای عقب 
آورند.  این نوشته نیز، با چنین رویکردی ضمن بازخوانی اصول و مفاهیم بنیـادیـن 
ناظر بر تأمین اجتماعی به نقد اصولی قوانین موجود برآمده است. در خصوص این 

المـلـلـی و ازجـمـلـه اسـنـاد سـازمـان  ها، اسناد بین ارزیابی نیز، یکی از شاخص
تـردیـد، بـازخـوانـی  مثابه کف مطالبات کارگران بوده اسـت. بـی المللی کار به بین

جانبه قوانین ناظر بر تأمین اجتماعی در کشور و تسلط به مبانی ذکـر  انتقادی همه
های مختلف و ازجملـه  تواند کارگران را در پیشبرد مبارزات خود در عرصه شده، می

ها یـاری  دادگاه ها" و بی ها"، "بازجویی ها، "احضار در مذاکرات دست جمعی، دفاعیه
های قوانین نباید موجب انفعال نسبـت  ها و کاستی کنیم که کمبود دهد. تأکید می
داران به آن بـخـش از حـقـوق بـه رسـمـیـت  ها و کالن سرمایه به تعرض دولت

شده در قوانین شود. نباید از نظر دور داشت که همین میزان از حقوق بـه  شناخته
 ها کارگران است. شده، حاصل مبارزه نسل رسمیت شناخته

هـا از  شویم که نقد به هنگام قوانین از همان بدو طـرح آن در پایان یادآور می 
ها و احـزاب مـدافـع حـقـوق  ها، سازمان ها، گروه سوی فعاالن کارگری، جمعیت

گاه کارگران جزئی از فعالیت گرانه و روشنگرانه است؛ اقدامی پیشگـیـرانـه و  های آ
گر. انفعال و سکوت، به هنگام طرح و تصویب قوانین به مـعـنـی از دسـت  بسیج

ها، فرصت دادن  هرچه بیشتر بـه  هاست و از دست دادن این فرصت رفتن فرصت
 داری در کشور است. عروج کالن سرمایه

تری را در زمینه تأمـیـن  امید که، این نوشته نیز، باب گفتگوهای سازنده و جدی
 اجتماعی، در جامعه کارگری کشور بگشاید.

انتشارات حزب تودٔه ایران کار کارشناسانه و  ارزشمند 
درآمدی بر اصول و مبانی تأمین اجتماعی و نقد قوانین «

را برای فعاالن جنبش  »مربوط به تأمین اجتماعی در ایران
کارگری و نیروهای مترقی میهن ما منتشر می کند. همان طور 

، می خوانیم: 
ُ
نقد «که در مقدمه کتاب (که در زیر) آمده است
ها از سوی فعاالن  به هنگام قوانین از همان بدو طرح آن

ها و احزاب مدافع  ها، سازمان ها، گروه کارگری، جمعیت
گرانه و روشنگرانه  های آگاه حقوق کارگران جزئی از فعالیت

گر. انفعال و سکوت، به  است؛ اقدامی پیشگیرانه و بسیج
هنگام طرح و تصویب قوانین به معنی از دست رفتن 

ها، فرصت دادن   هاست و از دست دادن این فرصت فرصت
 »داری در کشور است. هرچه بیشتر به عروج کالن سرمایه

 
ناپذیر و مکمل "حقوق کار" اسـت. حـق  "تأمین اجتماعی" جزء جدایی

هایشان در بـرابـر  کشان و خانواده تضمین تداوم زندگی کارگران و زحمت
های ناشی از کار و غیر کـار، بـیـکـاری، درراه  حوادث، سوانح و بیماری

رو، بدون تحقق تـأمـیـن  ماندگی و به هنگام سالمندی و فوت است؛ ازاین
گـونـه  کم، آن توان از "کار شایسته" و "زندگی بایسته" دست اجتماعی نمی

المللی و ازجملـه اعـالمـیـه حـقـوق بشـر،  که در اسناد و معاهدات بین
الملـلـی  های سازمان بین ها و مقاوله نامه المللی، اعالمیه های بین میثاق

هـا و  هـا و دولـت کار آمده و جزئی از مطالبات کارگران و تعهدات نظـام
 ازجمله تعهدات "نظام" جمهوری اسالمی است، سخن گفت.

به تبعیت از همین تعهدات است که در قـانـون اسـاسـی جـمـهـوری 
شود: "برخورداری از تأمیـن اجـتـمـاعـی  میگفته  ٢٩اسالمی ذیل اصل 

سـرپـرسـتـی،  ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پـیـری، ازکـارافـتـادگـی، بـی
ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهـداشـتـی و درمـانـی و  درراه

صورت بیمه و غیره، حقی اسـت هـمـگـانـی. دولـت  مراقبت پزشکی، به
مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حـاصـل از 

یـک افـراد  های مالی فوق را برای یـک مشارکت مردم، خدمات و حمایت
آمـده اسـت:  ١٨۴کشور تأمین کند." و در قـانـون کـار، ذیـل مـاده 

اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی  "کارفرمایان مشمول این قانون مکلف
 نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند."

های پیش و پـس از انـقـالب  نیازی به یادآوری آن نیست که در سال
های بنیادین کارگران، اصالح و تعمیـم قـانـون تـأمـیـن  یکی از خواست

به همٔه کارگران و ارتقای کمی و کـیـفـی  ١٣۵۴اجتماعی مصوب سال 
تنها اقدام مثبتی در ایـن  مفاد حمایتی آن از کارگران بود؛ اما متأسفانه، نه

ویـژه، در  زمینه صورت نگرفت که از همان ابتدای پیروزی انقالب و بـه
های مستقل کارگری با اتکا به اخـراج،  های شصت، سرکوب تشکل سال

های اجباری و البته، پیگرد، بازداشـت و اعـدام  بازخریدها و بازنشستگی
گسترده فعاالن و مدافعان حقوق کارگری در دستـور کـار "نـظـام" قـرار 

هـا، عـقـب  گـری گرفت. چرایی آن روشن است؛ هدف از ایـن سـرکـوب
حق خود در راسـتـای فـراهـم آوردن  های به نشاندن کارگران از خواست
داران بـوده و  گری کالن سرمـایـه تر برای غارت بسترهای هرچه مناسب

رو، از همان ابتدای دهـه هـفـتـاد و زیـر شـعـارهـای  هست. هم ازاین
"سازندگی"، "اصالحات" و "مـهـرورزی" قـراردادهـای مـوقـت، خـروِج 

هـای  اعتبـار شـدن دفـتـرچـه گروه کارگران از شمول قانون کار، بی گروه
تر شدن دایره خدمـات درمـانـی آغـاز شـد و  تأمین اجتماعی، و محدود

هـای  های خصوصی و برخـوردار از رانـت هرروز، گسترش یافت؛  شرکت
های تکمیلـی فـعـال  های خصوصی زیر عنوان بیمه دولتی درزمینٔه بیمه

هـای  شدند تا با اخذ مبالغ کالن از کارگران بخـشـی از وظـایـف بـیـمـه
تر را بر عهده گیرند؛ زیـر پـوشـش  اجتماعی و البته هرروز محدود شونده

و قانون  ١٣٧٣قانون "بیمه خدمات درمانی همگانی کشور" مصوب سال 
"تـأمـیـن  ١٣٨٣"ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" مصوب سال 
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 همنشين دايمي  ... ادامه تورم ، ادامه  حزب توده ايران از مبارزه  ...

کرمان و قزوین گرد هم آمده و مخالفت خود با سیاست هایی نظیر خصـوصـی 
سازی، اجرا نشدن بندهایی از قانون خدمات کشوری که ناظر بر تامین حـقـوق 
فرهنگیان از جمله سطح دستمزدها و امنیت شغلی است  و نیز تبعیض آشـکـار 
در سیستم آموزشی و عدم تخصیص بودجه الزم به آموزش و پـرورش نـمـوده 
وهمچنین برای اجرای بیمه های درمانی، آزادی معلمان در بند و برخورداری از 
حق فعالیت صنفی سندیکایی در مقابل ساختمـان هـای مـرکـزی آمـوزش و 
پرورش تجمع نموده و مطالبات به حق خود را اعالم و برآن پافشاری کردند. در 
تهران نیز صدها تن از آموزگاران و دبیران دبستان ها و دبیرستان های پایتخـت 
در مقابل مجلس گردهم آمده، مخالفت و نارضایتی ژرف خود از وضعیت موجود 
در آموزش و پرورش و نیز وضعیت نا گوار معیشتی فرهنگیان را به شکل متـحـد 

 نشان دادند.
حرکت اعتراضی سراسری فرهنگیان به لحاظ سطح همبستگی نسـبـت بـه 
سایر اعتراضات در موقعیت مطلوب تری بود. گردهمایـی مـعـلـمـان در کـنـار 
اعتراضات طبقه کارگر و سایر زحمتکشان در ماه های اخیر توانایی های بالفعـل 
گاهی طبقاتی و ارتقاء سـطـح مـبـارزاتـی  و بالقوه جنبش کارگری و مسیر رشد آ

 زحمتکشان کشور را آشکار می سازد.
نکته بسیار پر اهمیت در این گردهمایی اعتراضی سراسری، ژرفای نارضایتـی 
معلمان از وضعیت کنونی است. این واقعیت زمینه های عینی رشد و گسـتـرش 
جنبش اعتراضی را ثابت کرده و وظیفه سازماندهی و تقویت این جنبـش را بـه 
اولویت غیر قابل انکار در مرحله کنونی بدل می سازد. مبارزه فرهنگیان بـخـش 
جدایی ناپذیر جنبش اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فـکـری و یـدی 
میهن ما قلمداد می شود و ضرور است، با دقت و پیگیرانـه از سـوی جـنـبـش 
کارگری و سندیکاهای مستقل موجود مورد پشتیبانی قرار بگیرد. خواست هایـی 
چون تامین امنیت شغلی، افزایش سطح دستمزدها و مخالفت با برنـامـه هـای 
اقتصادی دولت و رژیم بویژه خصوصی سازی و هدفمندی یارانـه هـا و آزادی 
زندانیان سیاسی از جمله کارگران و معلمان در بند از زمره مطـالـبـات مشـتـرک 
فرهنگیان و سایر زحمتکشان است. در عین حال باید بطور خستگی نـاپـذیـر و 
مؤثر در راستای تقویت تشکل صنفی ـ سندیکایی فرهنگیان و استقالل عـمـل 

 آن در مقابل ترفندهای حکومتی کوشش و مبارزه نمود.
حزب تودۀ ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ با تمام توان از مطالبـات بـه حـق 
فرهنگیان و خواست های آنان حمایت کرده و امکانات خود را در جهت دفاع و 

 پشتیبانی از مبارزه آنان به کار می گیرد.
 

 درود بر فرهنگیان شجاع و متعهد میهن ما!
 از منافع و حقوق فرهنگیان قاطعانه حمایت کنیم!

ریزی برای ادامه هدفمندی یارانه هاست، چرا کـه  دولت یازدهم ماه برنامه
های انرژی در آخرین مـاه سـال  سال قبل هم زمزمٔه افزایش قیمت حامل

 گرانی قیمت بـرق 
ً
رسمی و امسال بدون هرگونه اطالع رسانی، دولت رسما

اسفندماه، با اشـاره  ١٢خبرگزاری مهر،  ”را از اول اسفند اعمال کرده است.
نقل از رئیس اتحادیه گـوشـت  ، به”گوشت به مرغ و شیر پیوست“به اینکه 

در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم شقـه بـدون دنـبـه ”گوسفندی، نوشت:
هـزار  ٣١داران آن را تـا  هزار تومان است و مغازه ٢٨دار  تحویل به مغازه

اسفندماه، باز هم در اشـاره  ١۴آرمان،  ”کنند. تومان به مشتری عرضه می
این روزها مسئوالن اصناف مختلف کشـور از ”نویسد: ها، می به موج گرانی

درصدی قیمـت انـواع مـحـصـوالت غـذایـی خـبـر  ٢٠تا  ١٠گران شدن 
دهند. موز، پرتغال، گوشت گوسفند، مرغ و ماهی و چنـدیـن خـوراکـی  می

اند. داستان مرغ خیلی عجیب و غریب شده  ها پیوسته دیگر به لشکر گرانی
تـومـان  ۵٠٠هزار و  ۶هفته پیش حدود  ٣و گوشت این پرنده که تا همین 

 ”هزار تومان فروخته می شود. ٨بود، این روزها با قیمت حدود 
هـا نـفـر از  برای پی بردن به واقعیت اقتصادی و رنج و محنت میلـیـون

 بـه اظـهـار  هم
ً
میهنانمان احتیاج زیادی هم نیست در گوشه و کنار صرفـا

های انتشاریافته  بسـنـده کـنـیـم.  نظرهای مسئوالن و یا آمارها و گزارش
های معلمان سراسر کشور برای بهـبـود  همین دو هفته پیش خبر اعتراض

شان سندی گویا و واضح از اوضاع مردم ارائه کـرد. قشـر  وضعیت معشیتی
مان، بیشتـریـن  معلمان و عرصه آموزش و پروش، بعد از طبقه کارگر میهن

جمعیِت درگیر  با مشکالت را دربر دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی کـه از 
نقل از یوسف رفاهیت، یـکـی از مـعـلـمـان  ها انتشار داد، به این اعتراض
هـزار  ٢۶٠من با این سابقه تدریس یک میـلـیـون و ”نویسد: همدان، می

تومان حقوق می گیرم برای اداره یک خانواده چهار نفره، یعنی طبق اعالم 
کنیم. این وضعیت ما را بـه سـتـوه  رسمی ما اآلن زیر خط فقر زندگی می

  ”آورده و نگرانی من این است که کم کم رسالت معلمی از یاد ما برود.
های دولتی و در رأس آنـان حسـن  چنانچه ما بخواهیم ادعاهای مقام 

درصـد کـاهـش  ١۵درصد به  ۴٠روحانی، مبنی بر اینکه نرخ تورم از مرز 
یافته است را باور کنیم، باید نمودهای آن را هم در زندگی مردم مشـاهـده 

و نیم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی چـنـانـچـه  کنیم. یک سال
تغییرهایی مثبت در عرصه زندگی مردم و در جهت بهبود وضعیـت و رفـاه 

 نباید شاهد تجمع
ً
ای هـمـچـون  های اعتراضی آنان رخ داده بود ما قاعدتا

های گسترده  همراه اعتراض ها به تجمع معلمان می بودیم. همین اعتراض
خصـوص  ها پیرامون مسایل صنفی و بـه اما پراکندٔه کارگری که تمامی آن

زنند حاکی از آن است که زندگی زحمتکشـان مـیـهـن بـا  معیشتی دور می
 ای مواجه است.  های جدی بحران

های مسکن، درمان و افزایش مداوم قیمت مواد اصلـی و مـبـرم  هزینه
غذایی که نمونٔه نان از اقالم عمدٔه آن است توان قشرهـای عـظـیـمـی از 
مردم را تا حد بسیار نگران کننده ای به تحلیل بـرده اسـت. مـتـاسـفـانـه 

هـای  های اپوزیسیون، با توجه بـه مـعـضـل ای در صف های مترقی جریان
هـای  موجود در رابطه با مذاکرات اتمی، بر این باورند که این نـاهـنـجـاری

اقتصادی پس از رسیدن به توافِق نهایی در مذاکرات، بهبود خواهد یافـت. 
مـان،  علت اصلی این مشکالت عدیده معیشتی برای زحمتکشان مـیـهـن

های اقتصادی رژیم است. این دقیقا مشابه همان وضـعـیـتـی  گیری سمت
است که پس از دوران محمد خاتمی، نهادهای نظامـی، بـا اسـتـفـاده از 

های اقتـصـادی  ماحصل سیاستکه های معیشتی گسترده مردم  نارضایتی
اعمال شده در طول هشت سال دولت خاتمی بود، توانستند بـا روی کـار 

های زیان باری بر مردم ایـران وارد کـنـنـد. در  آوردن احمدی نژاد، ضربه
کننده در زندگی زحمتـکـشـان،  تیرٔه نگران  آخرین روزهای سال جاری، افق

 باید دغدغه نیروهای مترقی گردد. 
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زده کرد و خواست از این طـریـق کـارنـامـٔه  رسد اعالم مرکز آمار، روحانی را بیشتر ذوق می
اسفندماه، با اشاره به اینـکـه  ۶مثبتی برای دولتش دست و پا کند. روزنامه جهان صنعت، 

هـای  مـاه امسـال واکـنـش جمهور مبنی بر تورِم صفر درصدی در بهمن اظهارات رئیس“
 ، سخنان دو نفر از مسئوالن مرکز آمار ایران را آورده است. ”دنبال داشت متفاوتی به

در آمـار یـک ”مرکزی و مرکز آمار ، گفت: نادر حکیمی پور، در رابطه با تفاوت آمار بانک
اصل کلی وجود دارد و خصلت کار آمار همین است که اگر در یک محاسبـه، جـامـعـه و 
نمونه یکی باشد اما روش آمارگیری متفاوت باشد قطعا در نتیجه اختالف وجـود دارد امـا 

وی در پاسخ به این سئوال که آیـا آمـارهـای مـرکـز آمـار  ”کند. این از ارزش کار کم نمی
هـای عـلـمـی  سیاسی است، ضمن رد آن گفت که، آمارهای مرکز آمـار ایـران بـا روش

دهد که غلتیدن به عرصٔه آمـار  خوبی نشان می شوند. همین مصاحبه هم به استخراج می
هـای ایـن  تالش برای کـاسـتـن از صـدمـه طرز ناشیانه، مسئوالن را به دروغ، آن هم به

نقل از رئیس سازمان حمایت از  سیاست واداشته است. همین روزنامه، در همان تاریخ، به
دو ماه پیش گرانی مرغ را به مسئوالن وزارت جهـاد کشـاورزی ”مصرف کنندگان، نوشت:

نـظـر  بـه ”هشدار داده بودیم ولی در پاسخ گفتند که ناراحت نباشید، ما مدیریت می کنیم.
رسد نحؤه مدیریت گرانِی کاالها با استفاده از آمارهای مخدوش در دسـتـورکـار قـرار  می

طوردائم خبرهایی مبنی بـر  شود و ما به گرفته است. البته گرانی به قیمت مرغ محدود نمی
 شنویم.  گرانِی کاالهای گوناگون را می

نـقـل  اسفندماه، یعنی در همان ایامی که خبر تورم صفر درصدی اعالم شد، به۶آرمان، 
الله وحیدکیانی، مقامی مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تشریح دالیـل  از روح

ابزار کافی برای مدیریت قیمت مواد عرضـه ”افزایش قیمت محصوالت پتروشیمی، گفت:
ها در اختیار نداریم. بـر اسـاس ایـن گـزارش پـس از افـزایـش  شده توسط پتروشیمی

های مختلف انرژی همچون آب، برق، بنزین، گازوئیل و افـزایـش بـار  های حامل قیمت
هـای  مالی قبوض گاز مشترکین خانگی، قیمت انواع محصوالت پتروشـیـمـی و فـرآورده

 ٧روزنامه اعـتـمـاد،  ”گذاری در بازارهای جهانی گران شد. پلیمری برخالف جریان قیمت
هزار مـیـلـیـارد  ۶٨٧که هم اکنون به مرز  -اسفندماه، در اشاره به روند صعودِی نقدینگی

درصد نقدینگـی، تـورم سـال  ٢٠با توجه به رشد باالی ”آورده است:-تومان رسیده است
قیمت هـا بـاز  ”اسفندماه، در خبری با عنوان: ٩آرمان،  ”تواند تک رقمی باشد. آینده نمی

با توجه به اتـفـاقـات ”نویسد: ، به موضوع گرانی لبنیات پرداخته است و می”هم دیوانه شد
ها در بهار  رخ داده در بازار و افزایش قیمت شیر و لبنیات باید منتظر افزایش مجدد قیمت

قیمت سوخت از ابتدای فروردین  ٩۴باشیم، چرا که بر اساس قانون بودجٔه سال  ٩۴سال 
 افزایش خواهد یافت. 
رسـیـم کـه انـجـمـن  ها را هم که در نظر بگیریم به این نتیجه مـی سایر افزایش قیمت

هـا  صنایع لبنی از همین امروز مشغول نوشتن درخواست خود مبنی بر افـزایـش قـیـمـت
اسفندماه، با اشاره به نزدیک شدن به سال نـو، بـه بـررسـی  ١٠روزنامه آرمان،  ”هستند.
ها پرداخته است که در همه موارد مستندات موجود از افزایِش قیمـت در  های میوه قیمت

پـس از افـزایـش ”نـویسـد: اسفنـدمـاه، مـی ١٠دهد. خبرگزاری مهر،  این زمینه خبر می
درصدِی قیمت بنزین و سایر  ۵درصدِی قیمت برق و  ١٠عوارض فروش آب شرب، گرانی 

های نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی، مسئـوالن  فرآورده
ها هنوز آغـاز نشـده  کنند که اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه دولت تدبیر و امید تاکید می

تجربه سال قبـل و ”اسفندماه، نیز در همین ارتباط نوشت: ١٠خبرگزاری تسنیم،  ”است.
دهد که اسـفـنـد مـاه بـرای  امسال نشان می

درصد اعالم کرده است. بازبینِی آمار آمـده در بـاال در   ١٧بیش از 
دهد که متوسِط تورم از آغاز تاسیس  روشنی نشان می این روزنامه، به

درصد نبوده اسـت. در هـر  ٢٠جمهوری اسالمی تا کنون، کمتر از 
شمار از زبان مسئوالن وقت مبنی بر مبارزه با  های بی دوره ما لفاظی

ها، در عـرصـه عـمـل  تورم را شاهد بوده ایم، که با همٔه این لفاظی
گونه تغییر مثبتی در زندگی زحمتکشان میهن در ایـن زمـیـنـه  هیچ

مشاهده نشد. شباهت دولت روحانـی و دولـت احـمـدی نـژاد در 
رویارویی با تورم  چنان است که ماهیتش نزد مـردم روشـن اسـت. 

لحاِظ ارائٔه آمارهای دروغ هـم اکـنـون بـر  جنِس این رویکردها به
همگان آشکار گردیده است. اظهارات اخیر روحانی مبنی بر ایـنـکـه 

درصـد  ١۶درصد امروز به کـمـتـر از  ۴٠خوشبختانه تورم باالی “
رسیده است و این کار از لحاظ اقتصادی همـانـطـور کـه صـاحـب 

، از ”اند، شبیه معجزه است نظران داخلی و خارجی برای من نوشته
تیپ اظهاراتی است که احـمـدی نـژاد بـارهـا و بـارهـا در دروغ 

داد. نکتٔه قابل تعمق آنـکـه، ایـن  هایش به مردم تحویل می پراکنی
رویکردهایی که بعضی اوقات اسـبـاب خـنـده و مضـحـکـه هـم 

گردید، بارها و بارها از دولت مردان کنونی و همفکرانشان بـا ُپـِز  می
بررسی اقتصادی و علمی به چالش کشیده شدند و آمـارهـای ارایـه 

های اقتصادی در مـقـطـع زمـانـی مـورد نـظـر  شده را با واقعیت
کردند. ادعاهای اخیر روحانی مبنی بر کاهـش  واقعی ارزیابی می غیر

  ١۶تورم تا مرز 
ً
درصد، واکنش هایی را بـرانـگـیـخـت کـه اتـفـاقـا

شان از سوی جریان هایی است که به حامیان دولت معروفند.  برخی
رسد روحانی این بار شیپور را بسیار ناشیانه از سر گشادش  نظر می به
صدا درآورد. دامنٔه این ناشیگری تا آنجا ادامه یافت کـه روزنـامـه  به

اسـفـنـدمـاه، اظـهـارات جـهـانـگـیـری [مـعـاون اول  ۶اعتماد، 
جمهور] را انتشار داد که در آن جهانگیری سعی کرده است با  رئیس

ترفندهایی، این گاف بزرگ روحانی را تا حدودی توجیه و خنثی کند. 
اسـفـنـدمـاه،  ۶جالب اینکه قبل از این اظهارات، روزنامه شهروند، 

اظهارات حجتی، وزیر کشاورزی، را عنوان صفحه اول خود کـرد، و 
و در تـوضـیـح  “ درخواست وزیر از مردم: مرِغ گران نخرید”نوشت:

ها پیش به مـردم  حلی است که از مدت این راه”این خبر، ادامه داد:
شد یعنی هربار که قیمت کاالیی افزایش نـاگـهـانـی را  پیشنهاد می
خواستند  های اجتماعی از همدیگر می کرد مردم در شبکه تجربه می

حـل  که با نخریدن، متخلفان را جریمه کنند، البته هربار هم این راه
بـار  بار اما برای اولیـن برد. این مرسوم در سراسر دنیا راه به جایی نمی

یک مقام رسمی دولت و در جایگاه وزیر از مردم خـواسـتـه کـه بـه 
ها با نخریدن، نه بگویند. به این ترتیب پـروژٔه نـخـریـدن  گرانفروش

دعوت وزیر جهاد کشـاورزی قـرار اسـت از بـازار  کاالهای گران به
از یک طرف رئیس دولت از پیش خبـِر  “ زدٔه مرغ شروع شود. طوفان

دهد و از طـرف دیـگـر وزیـر  ماه را می تورم صفر درصدی در بهمن
خواهد برای مقابله با گرانی مـرغ نـخـرنـد.  همان دولت از مردم می

نـقـل از فـیـروزه خـلـعـتـبـری،  اسفـنـدمـاه، بـه ۵خبرگزاری مهر، 
بازی با آمارهای اقتـصـادی پسـنـِد هـیـچ ”نویسد: دان، می اقتصاد

دولتی نبوده و نیست و اگر چنین شد، دیگر آمارهای رسمی کشـور 
ها، جای آن را می گیـرنـد،  ها و روایت کند و گفته را کسی قبول نمی

چرا که شهروندان، تولید کنندگان و در مجموع فعاالِن اقتـصـادی، 
روزنـامـه  ”کـنـنـد. های رو در روی خود مقـایسـه مـی آن را با هزینه

... ”، نوشت:”ماه؟ نرِخ تورم بهمن“اسفندماه، در اشاره به  ۶اعتماد، 
مرکزی دیروز دو نـرخ مـتـفـاوت از تـورم در  مرکز آمارایران و بانک

مرکـزی، نـرخ  را اعالم کردند. بر اساس گزارش بانک ٩٣ماه  بهمن
دهـد شـیـِب  دهم درصد است که نشان مـی ٨و  ١۵ماه  تورم بهمن

ماه صعودی شده است. در حالی که بر اساس اعـالم  تورم در بهمن
ماه امسـال شـش دهـم درصـد  مرکز آمار نرخ تورم در پایان بهمن
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