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شادباش نوروزی کمیتٔه 
 مرکزی حزب تودٔه ایران

نوروزتان مبارک و 
پیکارتان برضد 
استبداد والیی 

 پیروز باد!

  6ادامه  در صفحه 

 میهنان گرامی! هم
کمیتٔه مرکزی حـزب تـودٔه ایـران، 

 ١٣٩۴فرارسیدن نوروز و آغـاِز سـال 
گوید و  خورشیدی را به شما تبریک می

امیدوار است که سال نو، سالی سرشار 
ساِل شکوفـایـِی پـیـکـار   از شادکامی،

وسطایـی،  مردمی بر ضد استبداد قرون
های چشمگیـر جـنـبـش  ساِل پیروزی

مـیـهـنـان، و سـاِل  خواهانه هم آزادی
کـار  رهایـی از چـنـگـاِل رژیـم سـتـم

 فقیه باشد. والیت
نوروز، خجسته سنِت نـیـاکـان مـا، 
نماِد تاریخی فرارسیدن دورانـی نـو و 
پیروزِی نیکی بر پلـیـدی و کـهـنـگـی 
است. حفظ ایـن سـنـِت مـردمـی در 

گرا و ضـد  دوران حاکمیت رژیم واپس
های  فقیه، خود از عرصه مردمِی والیت

مبارزٔه مـردم بـا وارثـاِن ضـحـاک و 
کاراِن حاکم بر کشور ما بوده است  ستم

 و خواهد بود.
امســال، ســاِل نــو در شــرایــطــی 

عالوه بر فراهم آوردِن سودهاِی هـنـگـفـت بـرای 
داران، ارزان کـردِن  سرمایه دارِی انگلی و کالن سرمایه

هـای مـهـم در آزادسـازِی  نیروِی کار یکی از مـؤلـفـه
اقتصاد مطابِق دستورهای نهادهای امـپـریـالـیـسـتـِی 

جهانی است. نیروِی کاِر  پول و بانِک  المللی بین صندوِق 
مـنـظـور جـذِب  هـای الزم بـه ارزان، یکـی از شـرط

های انحصارهای امپریالیستی، و بـنـابـرایـن،  سرمایه
دارِی جـهـانـی و  پیوند دادِن اقتصاِد کشور به سرمایه

فراهم آوردِن شرایِط بهتر برای بقاِی "نظام" اسـت. در 
راستاِی ارزان کردِن نیروِی کار، علی ربیعی، وزیِر کـار 

کارگری نقِش “  زرد“های  امنیتِی رژیم و رهبراِن تشکل
، هدِف نخـسـت ٩٣اند. با آغاِز سال  ای بازی کرده ویژه

عالِی کار، و تعییِن  شورای
: بحثی  ٩۴دستمزِد سال 

های زرد  دربارٔه نقِش تشکل
 عالِی کار در شورای

 8و  7ادامه  در صفحات 

دامنٔه عمل دولت حسن 

 روحانی تا کجاست؟

بیش از یک سال و نـیـم از عـمـر دولـت حسـن 
 آشـکـار  روحانی می

ً
گذرد و این حقیقت اکنون کامال

یـی کـه ایـن دولـت امـکـان  است که تنها عـرصـه
وفصل مسـئـلـه  تأثیرگذاری در آن را دارد، عرصٔه حل

های مالی و وضع خـطـرنـاک  ای است. تحریم هسته
اقتصاد کشور تهدیدی راهبردی در برابر امکان بقای 

ها قولـی بـود  اند. حذف کامل تحریم فقیه رژیم والیت
که از ابتدا حسن روحانی داده بود و حتی مدعی شده 

 -ها شکسته شده است  بود که سامانه و کاسه تحریم
صـورت  و این شرطی بود که "رهبر" تا این اواخـر بـه

کـه  کـرد. درصـورتـی گرانه بر آن پافشـاری مـی حیله
ها بوده است و "رفـع  گویی واقعیت برخالف این گزافه

تـوانسـتـه  کامِل" تحریم در دستورکار نیست و نـمـی
های دولت  وسیله تحریم باری که به باشد. یوغ اسارت

 3,  2ادامه  در صفحات 
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های مدید همچون اهـرم  اوباما بر گردن اقتصاد ملی گذاشته شده است، مدت
برداری قرار خواهد گرفت.  نفوذ بر میهن ما مورد بهره فشار سیاسی برای اعمال
لوحانه و در بـدتـریـن وجـه  ها در بهترین وجه ساده تصوِر "رفع کامِل" تحریم

تر اینکه، آن چیزی که قرار اسـت  ای عامدانه بوده است. اسفناک پراکنی  توهم
عنوان دستاورد دیپلماتیک دولت روحانی و خبِر خوش برای سال نو به مـردم  به

اند در  کشور ما داده شود، در حقیقت این خواهد بود که "تداوم نظام" را توانسته
بده بستان با آمریکا و تعیین نقش جمهوری اسالمی در منطقه تضمین کننـد. 
دیگر واقعیِت تلِخ نهفته در این دستاورِد دولت حسن روحانی برای مـردم ایـن 

المـلـلـی  های خشن اقتصادِی صندوق بین زودی با پیروی از نسخه است که به
هـا، دولـت رژیـم والیـی خـواهـد  موازات آن تخفیف برخی از تحریم پول و به

هرترتیب،  وجود آوردِن شرایط الزم به توانست تلنگری به رشد اقتصادی بزند. به
هـمـراه  ای بـه وفصل مسئله هسـتـه ها از طریق حل برای تخفیف فشار تحریم

های قدرتمنـد  ای، درمجموع، موردحمایت مستقیم جناح پشتیبانی علی خامنه
درون رژیم والیی است. بنابراین، درک اینکه دایرٔه عمل حسـن روحـانـی چـه 

طـور  المللی و همـیـن باید از منظر کنش نیروها در عرصٔه بین اندازه است را می
 کنندٔه داخلی موردبررسی قرار داد. تضادها و تحوالت تعیین

های مربوط به روند پـیـشـرفـت مـذاکـره مـیـان  های اخیر گزارش در هفته
نمایندگان دولت جمهوری اسالمی و ایاالت متحد آمریـکـا بـر سـر مسـئـلـٔه 

زنی در مورد اینکه آیا تا هفتٔه  ای در صدر اخبار جهان قرار داشته و گمانه هسته
ای امضا خواهد شد یا نـه، ادامـه داشـتـه اسـت.  نامه توافق ١٣٩۴اول سال 

توافِق ” آید، اکنون تا حد زیادی مشخص شده است که  چنانچه از شواهد برمی
ای ایران زمانی حاصل خواهد شد کـه، عـالوه بـر  بر سر پروندٔه هسته“  نهایی

طـور  های قدرت در مـنـطـقـه، هـمـیـن بندی توافق بر سر نقش ایران در دسته
های خـارجـی و  های اقتصادی در رابطه با سهم شرکت بندِی رفع تحریم زمان

وگـوهـا  های اقتصادی کشور نیز همراه ایـن گـفـت فراملیتی از منابع و ظرفیت
وگوهای میان دو طرف،  مشخص شده باشد. در این چارچوب و در جریان گفت

داری در کشور ما نیز برای کسب جایگاه و منافع آیندٔه خـود  های سرمایه جناح
 در شرایط تازه، با یکدیگر ستیز خواهند داشت.

طـلـب در  های ارتجـاعـی و جـنـگ پیروزِی نتانیاهو، در مقام یکی از جناح
راستِی ضِد اوباما در کنگره  انتخابات اخیر اسرائیل و هماهنگی نیروهای دست

تواند رونِد امضاء قرارداد بین دولت آمـریـکـا و  های اسرائیل، می آمریکا با البی
رو کند. باید یادآور شد کـه، ریشـٔه  ها و تأخیر روبه رژیم والیی را با برخی معضل

راستی و بـخـش اعـظـم حـزب  اصلی تقابل بین دولت اوباما و نیروهای دست
ای ایران نیست، بلکه بـه رقـابـت در  خواه، بابت خطِر صنعت هسته جمهوری
طورمسـتـقـیـم  هایی که به شود، سیاست های کالِن داخلی مربوط می سیاست

های قدرتمندی در هیئت حاکمه آمـریـکـا بـا  زیر تأثیر رابطه پیچیده بین جناح
طـور  کشورهایی نظیر عربستان، اسرائیل و ترکیه قرار دارد. در این رابطه همین

باید توجه داشت که برخی ابتکارهای مشـخـص اوبـامـا کـه بـه شـعـارهـای 
کنند، برآمده از تالش او بـرای حـفـظ پشـتـیـبـانـِی  انتخاباتی او ربط پیدا می

قشرهای زحمتکش از کاندیدای حزب دمـوکـرات اسـت. درمـجـمـوع، ایـن 
یی بسیار متخاصم را علیه اوباما بسـیـج کـرده  های درون آمریکا، جبهه عامل

جـمـلـه چـوب الی چـرِخ  است. ضربه زدن به شخص اوباما از هر طریق، از
نـد کـردِن ” منظور  ای گذاشتن به رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته

ُ
“ ک
هایی است که  فرایند تعامل سیاست خارجی آمریکا با رژیم والیی، یکی از حربه

دهد. این در حالی است که  برداری قرار می خواه آن را مورد بهره حزب جمهوری
وسیله اهـرم  نظر منافع امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه، دولت اوباما به ازنقطه

های مالی و بدون استفاده از قوای نظامی، تـوانسـتـه اسـت  بسیار مؤثر تحریم
سـوی  جمهوری اسالمی را در سیر مذاکرات مخفی در سه سال گـذشـتـه بـه

گیری آن در طرح "خاورمیانه جدید" آمریکا هدایت کند. بـنـابـرایـن،  قبوِل جای
های شدید برآمده از سیاسـت  آلوِد تنش نتانیاهو درصدد گرفتِن ماهی از آب گل

طـور مـوقـت  خـورده اوبـامـا را بـه داخلی در آمریکا است که دشمنـان قسـم
های دولت کنونی اسـرائـیـل در مـورد  طلبانه، باسیاست های جنگ باسیاست

ایران، در یک جبهه متحد قرار داده است. اما تـداوم ایـن اتـحـاد نـامـقـدِس 
توان سـیـاسـت  تاکتیکی بین نیروهای راست ارتجاعی آمریکا و اسرائیل را نمی

هـای  خواه و مـحـفـل های غیر افراطی حزب جمهوری اصلِی درازمدت بخش
هنری کیسینجر در مصاحـبـه اخـیـرش بـا پرنفوذ آمریکا دانست. برای مثال، 

ها بر ایران حکـومـت  الله "تا زمانی که آیتگوید: سی، می بی شبکه تلویزیونی ان
طـور  ای است، ما باید مراقب بـاشـیـم. امـا بـه کنند، و پایه بر فلسفه فرقه می

متـحـده اسـت. ایـن  عنوان یک کشور، متحد طبیعی ایاالت بنیادین، ایران به
 کـنـد". های دینی و ایدئولوژیک است که آن را به یک رقیب تبدیـل مـی مؤلفه
خـواه کـه در زمـان  مدار ارشد حزب جمهوری طور جیمز بیکر، سیاست همین

 به لزوم تعامل با رژیـم 
ً
جورج بوش پدر و پسر وزیر خارجه آمریکا بود، نیز کامال

، با اشاره بـه Meet  the Pressوالیی واقف است و آن را در مصاحبه با برنامه 
گذارد که جمهوری اسـالمـی در جـنـگ بـا داعـش  این موضوع انگشت می

"ایران مخالـف آنـچـه گوید:  توانست بیشتر وارد عراق و سوریه گردد، و می می
هان نظامی آمریکا نیز در مورد  در میان فرماندھ دهد، است." داعش انجام می

فرایند تعامل آمریکا با رژیم والیی نظر مثبت وجود دارد. برای مثال ژنرال جان 
المللی علیـه گـروه حـکـومـت  آلن، سازمان دهنده نیروی نظامی "ائتالف بین

 در مصاحبه
ً
ان، به این نکتـه بسـیـار  ان یی با شبکه خبری سی  اسالمی"، اخیرا
"هر جا که این [ایران] نقش کمکی کـردھ اسـت، مـا آن را  مهم اشاره کرد:
 ایم." تشویق کرده

 در قـبـال  روی، اینکه بار دیگر سیاست بین ازاین
ً
المللی آمریکا، مخصوصـا

خورده حمله نظامی وسیـع بـرای  جمهوری اسالمی، بر اساس الگوی شکست
 آمـریـکـا بـه "تغییر رژیم" در دوران نئوکان

ً
صـورت  ها، برگردانده شود و عـمـال

های نظامی در حد تریلیون دالر بـا  جانبه تا حد منزوی شدن و تقبل هزینه یک
رژیم والیی درگیر شود، یکی از سناریوهـایـی اسـت کـه شـواهـد امـر آن را 

 اینکه کشورهـای  تر نشان می احتمال کم
ً
انـد  تـوانسـتـه ١+۵دهند. مخصوصا

  تواِن  هسته
ً
ای ایران را ازنظر فنی فلج کنند، که درنتـیـجـه، ادعـاهـا و  عمال

اند. توجه برانگیز اینکه، دولت اوباما از آنـجـا  اعتبار گشته سندهای نتانیاهو بی
که باموفقیت توانسته است با تنظیم طرح "خاورمیانه جدید" سیاست خـارجـی 

 متوجه خطـر اسـتـراتـژیـک از جـانـب رشـد  آمریکا و تواِن نظامی
ً
اش را قویا
 اسالم سیاسی حـتـی از نـوع  اقتصادی چین کند، رژیم والیت

ً
فقیه، و اصوال

 داعش، خطری استراتژیک در برابر آمریکا نیست.
خـواه  تردیدی نیست که برای حزب تودٔه ایران و همٔه نیروهای سیاسی ترقـی

دوست، دور کردن سایٔه شوم جنگ از سر کشور امری بسیار مهم و بـا  و صلح
ی و ترقـی

ّ
ی کشور همخوان است. اّما نیروهای مل

ّ
تـوانـنـد  خـواه نـمـی منافع مل

ای را چه کسانی و با چه هدفی به راه انداختنـد  فراموش کنند که بحران هسته
و دامن زدند و در شرایط کنونی به چه منظوری و زیر فشار چـه شـرایـطـی در 

دارند. باید توجه کرد که روند حل ایـن  مسیر کاهِش بحران یا حِل آن گام برمی
ها و منـافـع چـه  وسویی دارد و هدف از آن، تأمین کدام هدف بحران چه سمت

 هایی است؟ گروه
ای در دوره  نظر داخل کشور، واقعیت امر این است که مسئلٔه هسته ازنقطه
جمهوری محمد خاتمی به َسمتی هدایت شد که دیگر بحران خطرناکی  ریاست

هـای کـمـرشـکـن  شد و کشور ما را با خطر تحـریـم برای کشور محسوب نمی
های امـروز  کم در مسیری افتاد که حل آن پیچیدگی کرد، و یا دست رو نمی روبه

های مهم دیگری پـدیـد  را نداشت. اّما واقعیت این بود که در آن زمان، مسئله
وفصـل  زدند که بـایـد حـل آمده بودند که به تشدید تضادهای درونی دامن می

ها و  وجود آمدِن تنش تردید خود سبب به ها، بی شدند، و روند حل آن مسئله می
خطر نبودنـد.  شد که برای بقای دیکتاتوری حاکم بی هایی در جامعه می بحران

از دید حاکمیت والیی، بـا تـوّسـل بـه 
های ساختگی در عـرصـٔه  ایجاد بحران

 ادامه دامنه عمل دولت روحاني ...

  3ادامه  در صفحه 
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توان برای مدتی تضاد خارجی را تضادی اصلی وانمود و با  روابط خارجی و فرافکنی، می
های اجتماعی درونـی پـرخـطـر بـرای بـقـای  انحراف افکار عمومی، تضادها و بحران

 کاربرده شده است.  حاکمیت را در سایه قرار داد. این شیوه بارها در تاریخ به
هـای  توانست به تنش ها می نشدٔه رژیم والیی چه بودند که حِل آن های حل اّما مسئله

 اجتماعی و بحران منجر شود؟ سیاسی
ی و انتقال آن١

ّ
های خصوصی و یـا  ها به شرکت . َسلب مالکیت از اموال عمومی و مل

فقیه و  دولتِی غیرپاسخگو، از قبیل سپاه پاسداران و بنیادهای زیر مدیریت بیت ولی شبه
المنفعه و نهادی انگلی، هنـوز  اصطالح عام های به نیروهای نظامی و انتظامی و شرکت

های اقتصادی بـزرگ کشـور، مـثـل  به پایان نرسیده بود. بسیاری از مؤسسات و بنگاه
های نفتی هنوز در دسـت  ها و استخراج از میدان مخابرات، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه
شـدنـد.  سازی، حداقل از مالکیت عمومی خارج می دولت بودند و باید در روند خصوصی

انجام این کار مستلزم آن بود که بورژوازی بوروکراتیِک رانتی و بنیادهای زیر نظر بـیـت 
 در دست داشته باشند تا از این طریق بتـوانـنـد مـرحـلـٔه 

ً
رهبری قدرِت سیاسی را کامال

خصوصـی را بـدون  َسلب مالکیت عمومی و انباشِت سرمایه در بخش خصوصی و شبه
 خطر به پایان برسانند.

ها در طـیـف  داری تجاری و سایر گروه سرمایه . بورژوازی بوروکراتیِک نوین و کالن٢
بورژوازی نوکیسٔه همبسته و وابسته به هرم قدرت رژیم والیی هنوز نتوانسته بودند جای 

 خود را در ساختار سیاسی حاکمیت تثبیت کنند.
تـیـر،  ١٨های دانشـجـویـی  شهر، جنبش دّوم خرداد، اعتراض . قیام مردم اسالم٣

های متعدد و فزایندٔه کارگری، همگی چون شبحی تـرسـنـاک  جنبش سبز، و اعتراض
 کرد. رژیم را تهدید می

المللِی رژیم مشخص نشده بود و رژیم بـرای تـثـبـیـت و  ای و بین . جایگاِه منطقه۴
تحکیم موقعیتش بسیار تالش کرد که در سطح منطقه و جهـان یـارگـیـری کـنـد. در 

ای مشترک با خـود هـمـراه  منطقه، رژیم نتوانست کشورهایی را در چارچوب استراتژی
نفوذ بسیار گسترده در کشورهای منـطـقـه اقـدام  کند. بنابراین، به ایجاد رابطه و اعمال

هـایـی مـعـّیـن در درون  کرد. درنتیجه، رژیم سیاسِت برقراری رابطٔه دوستانه بـا گـروه
های متقابـل مـاهـیـت  ها و حمایت کشورهای گوناگون را در پیش گرفت. اّما این رابطه

های تروریستی و یا تقویـت نـیـروهـای  خواهانه نداشتند و بیشتر در چارچوب اقدام ترقی
جـای ایـنـکـه از مـوقـعـیـت  تعریف بـودنـد. رژیـم بـه گرا قابل "اسالم سیاسِی" واپس

ای  جغرافیایی (ژئوپلیتیک) کشور در راه تدوین و جاانداختِن سیاست راهـبـردی سیاسی
ی کشور استفاده کند، به سطـِح رژیـمـی  هماهنگ و درازمدت به

ّ
منظور تأمین منافع مل

هـایـی، و  ای تنزل یافت و در َورای چنین سـیـاسـت پذیر، و بدنام منطقه منزوی، آسیب
زنِی پشت پرده  بدوِن برخورداری از حمایِت مردمی، برای تثبیِت بقای خود ناگزیر به چانه

مپنیسم سیاسی” های دیگر روی آورد. این شیوه بیشتر به  با قدرت
ُ
ماْند تا سیاسـِت  می“  ل

ی
ّ
ای که هیچ نوع مـزیـِت راهـبـردی  ای ای پایدار. گسترِش غیرضرورِی برنامٔه هسته مل

اقتصادی برای ایران دربرنداشته است، عامدانـه در جـهـت دامـن زدن بـه بـحـران 
بـار و  هـایـی اسـارت المللـی کـه تـحـریـم ای ساختگی و پرخطر در عرصٔه بین سیاسی

کند. گستـرِش  کمرشکن را به اقتصاد ملی تحمیل کرد، در همین چارچوب معنا پیدا می
ای بـود  اِی برخالف مصالح ملی، برای رژیم والیی همچون جلیقٔه انفجاری برنامٔه هسته

هـای  تن کرده و ضامن آن را کشیده بود و هم مردم ایران و هم قـدرت که رژیم آن را به
خواست تا موجودیتش، بقا، و  ها می کرد و از آن المللی را با آن تهدید می ای و بین منطقه

ای بپذیرند. البته این سیاست ضدملی در اواخر دوره  های منطقه جایگاه آن را در معادله
ای از  های مالی بسـیـار گسـتـرده نژاد به عملی شدِن تحریم ریاست جمهوری احمدی

 اقتصاد ملی کشور ما را بـه
ً
اسـارِت دولـت اوبـامـا  جانب دولت اوباما منجر شد که عمال
هـای درونـی را  های مالی، شدت گرفتِن بـحـران درآورد. تأثیر عمیق و گستردٔه تحریم

دیگر، تضاد داخلی و  عبارت زد. به باعث شد و به امکان رودررویی مردم با رژیم دامن می
غایت ناعادالنه، بازهـم  ناپذیر بین مردم و حاکمیِت دیکتاتوری و اقتصاِد سیاسی به آشتی

 تضاد اصلی گردید. 
وفصـل  سو تالشـی بـرای حـل از یک ٩٢جمهوری  مهندسی کردِن انتخابات ریاست

توانست  پیامدهای اقتصادی آن می ١٣٩٠ای بود که از سال  ای بحران ساختگی هسته
طور ظهور جنبش بـنـفـش از طـریـق حسـن  رو سازد. همین بقای رژیم را با خطر روبه
ای بود که جنبش سـبـز  شقه کردن ائتالف یا همدلِی نانوشته روحانی تالشی برای شقه

خواه به وجود آورده بود. اکنون در میـان بـعـضـی از  در میان بسیاری از نیروهای ترقی
خواه این سؤال جدی مـطـرح شـده اسـت کـه  های ترقی های سیاسی و سازمان گروه
راستی ماهیِت دولت حسن روحانی چیست و او در سیاست عملی خودش منافع کدام  به

کند؟ ظرفیت، گستره، و دایـرٔه عـمـل او در  قشرها و طبقات اجتماعی را نمایندگی می

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

هـای  خواه کشور تجربه شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی
انـد و از آن  هـای اخـیـر داشـتـه بهایی را در طول مبـارزه سـال گران

تواند راه گشـای مـبـارزات آتـی مـردم مـا بـاشـد.  اند، که می آموخته
ازپیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات  هماهنگی و اتحاد بیش

های جنبش زنان و جوانان و دانشـجـویـان  پراکندٔه کارگری به اعتراض
کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشـتـرک بـر 

های گونـاگـون اعـتـراضـی  ضد رژیم و تدارک باحوصله و دقیق حرکت
اجتماعی، از تظاهرات تا اعتصاب، ازجمله ابزاری است کـه در  -مدنی

تواند نتایج موردنظر جنبش را بـه  کارگیری درست و دقیق می صورت به
توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل  همراه داشته باشد. می

 پیش برد. گران ایستاد و جنبش را به سرکوب
حزب توده ایران، در مقام بخشی از جنبش عظیـم ضـداسـتـبـدادی 

هایش را در راه دسـتـیـابـی بـه آزادی،  میهن ما، همه توان و امکان
کار خواهد گرفت و اطمیـنـان دارد کـه  استقالل و عدالت اجتماعی به

یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. مـا  آینده
های مـردم  بر ضرورت سازمان دادن اتحادی واقعی در راستای خواست

یی موفق و پیگیـر در ایـن راسـتـا پـا   در سال نو، و ایجاد زمینه مبارزه
 اکنون و دست در دست هم بنا کرد. فشاریم. این فردا را باید از هم می

 
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٣اسفندماه  ٢٨
  

اش تا چه حد است؟ توجه برانـگـیـز  ارتباط با تحقق شعارهای انتخاباتی
آنکه، از همان شروع کار دولت یازدهم، حسـن روحـانـی و هـواداران 

ها از دولت اعتدال را باال نبرید.  گفتند سطح خواست کاروان اعتدال می
هـا در هـرم قـدرت رژیـم و  واضح است از همان ابتداِی بده بسـتـان

 کسب موافقت "رهبری" برای ظهور پدیده روحانی، قـرار بـر 
ً
مخصوصا

ای در کار نباشد و نقش نـداشـتـِن مـردم و  این بوده که "تغییر واقعی"
هـای سـیـاسـی مـورداحـتـرام مـردم،  نیروهای اجتماعی و شخصیـت

 از این
ً
قرارداد تا   همچون اصلی راهبردی ادامه یابد. دولت یازدهم عمال

 حال تبعیت کرده است. به
های ناراضی و نیـروهـای  کند که به توده اکنون رژیم والیی سعی می

گرای" حسن روحانـی را  طور بفهماند که اگر دولت "اعتدال سیاسی این
نژاد دیگری را روی کـار خـواهـد  ُبرد نپذیرند، احمدی که با پنبه سر می

آورد. آیا رژیم امکان چنین کاری را خواهد داشت؟ باید گفت کـه رژیـم 
والیی بدون تردید از دست زدن به چنین کاری ابا ندارد، بـلـکـه بـرای 

که موجودیتشـان  وقتی -های دیکتاتوری مانند همٔه رژیم -"تداوم نظام"
جای دوری کردن از بحران به استقبـال بـحـران  بینند، به را درخطر می

پراکنـی در مـورد تـواِن   نشینی و  توهم ما معتقدیم که، عقب روند.  می
ای که در پشت آن بـرای  دولت حسن روحانی و یا امضای قرارداد هسته

شود، چارٔه کار  فقیه اقتصاد کشور به حراج گذاشته می بقای رژیم والیت
نشینی سم ُمهِلکی است. راه به جـلـو از طـریـق  نیست. تاکتیک عقب

های اصولی مردم و سازمـان دادن جـنـبـش  تر کردن خواست برجسته
دهـی  های مردم و کوشش برای سـازمـان مردمی در راه تحقق خواست

وسیله نیروهای اجتـمـاعـی، احـزاب و  مبارزٔه قشرها و طبقات مردم به
 های سیاسی و نهادهای اجتماعی و صنفی است. سازمان

که دستگاه والیت و در رأس  حزب توده ایران معتقد است تا مادامی
تنها امکان  ای، شئون اساسی کشور را در دست دارند، نه آن علی خامنه

"تغییر واقعی" وجود ندارد، بلکه میهن ما تنها با تغییرهای شـکـلـی در 
هـای قـدرت بـه  روبنای سیاسی در جهت ایجاد توازن نیرو بین جـنـاح

مسیر قهقرایی خود ادامه خواهد داد. دولت یازدهم رژیم والیی از ایـن 
قاعده مستثنا نیست و دایرٔه عمل آن، چه در عـرصـه داخـلـی و چـه 

 خارجی بسیار محدود بوده است و خواهد بود.



 969شمارة 

های دولتی بـه  گری گذاری، واگذارِی تصدی سرمایه
تـوانـد در  بخِش خصوصی، حذِف قوانینی کـه مـی

زایی مانع ایجاد کـنـد،  گذاری و اشتغال مسیر سرمایه
ای از کـارفـرمـایـان و  های مالیاتی و بیـمـه تشویق

کارآفرینان... تالش برای بهبوِد مناسبات سـیـاسـی 
ــم ــری ــح ــع ت ــور و رف ــن  کش ــی ــن ــچ ــم ــا و ه ه

های درست و دائمی... مسائلی است  گذاری سیاست
 کند." که... ایجاد اشتغال می

توان تأکید کرد که، ما  ترتیب، با صراحت می این به
ای مبتنی بر نیازهای اقتصاد  مدون و علمی  با برنامهٔ 

ملی برای حِل مـعـضـل بـیـکـاری از سـوی رژیـم 
رو  فقیه و دولت آن یعنی دولت روحـانـی روبـه والیت

نیستیم. آنچه امروز معضل بیکاری و افزایـش نـرخ 
درستی یکی از  و به -شود بیکاری جوانان نامیده می

مـان  ساِز میهـن های جدی در برابر نسل آینده چالش
ای است که در  های اقتصادی ضدمردمی محصول و نتیجه اجرای سیاست -آید شمار می به

های: تعدیِل اقتصادی، اصالِح ساختار اقـتـصـادی، هـدفـمـنـدِی  های مختلف با نام دولت
توان با تـردسـتـی و  اند. چگونه می اجرا درآمده ها، و اکنون نیز، طرِح خروج از رکود، به یارانه
 ها تبلیغات کرد؟ رفت از معضِل بیکاری نامید و برای آن ها را راِه برون فریبی، این برنامه عوام

شده از  اجتماعِی دیکته های اقتصادی ریشٔه معضِل بیکاری جوانان کشور، اجرای سیاست
انـد. مـهـاِر  جـهـانـی المللی پـول و بـانـک ویژه صندوق بین سوی نهادهای امپریالیستی، به

 پذیر نیست! هایی امکان قبول بیکاری، در چارچوب چنین سیاست قابل
 
 

 در حیات اقتصادِی کشور ،”کمیتٔه امداِد خمینی“نقش ویرانگِر 
ها بنیاد و  نقش بسیار مخرب بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. ده

ها به رشد و  های مختلف مالی و اقتصادی مشغولند، که این فعالیت مرکز مذهبی به فعالیت
اند و دامنٔه نفوذشان به عرصٔه قدرت سیاسی نیـز  رواِج اقتصاد غیرمولد و انگلی منجر گردیده

هـزار مـیـلـیـارد تـومـان از مـنـابـع مـالـی  ٣کشیده شده است. ماجرای تصاحب بیش از 
و استفاده از آن در وارداِت “  سازمان اقتصاد اسالمی“وسیلٔه  الحسنه به های قرض صندوق

هـای اخـیـر،  در هفته -طورعمده کاالهای آمریکایی و اروپایی به  -کاالهای لوکس از خارج
های وابسته به سپاه  یی کوچک از عملکرد و نوع فعالیت بنیادهای انگلی و شرکت تنها نمونه
 آید. شمار می ها" به و "آقازاده

های انگلِی صاحب قدرِت مالی و نفوِذ سیاسی، کـمـیـتـٔه امـداد  یکی از بنیادها و موسسه
 نیز به عضویت شورای

ً
اشتغال کشور درآمده است. در گـرمـاگـرم  عالی خمینی است که اخیرا

ها بر سر چگونگِی اجـرای فـاز سـوم  ، و کشمکش جناح٩۴بحث دربارٔه الیحٔه بودجٔه سال 
وگو با خبرگزاری ایسـنـا، اعـالم  ها، سرپرسِت کمیتٔه امداد خمینی، در گفت هدفمندی یارانه

رو خواهد شد و بـایـد شـکـل  کرد:"با توجه به کاهِش قیمت نفت، دولت با مشکل جدی روبه
هایـی بـه مـجـلـس  ها تغییر کند، در این راستا کمیتٔه امداد... پیشنهاد کنونی پرداخت یارانه

شورای اسالمی و دولت ارائه کرده است." در درجٔه نخست باید گفت که، کمـیـتـٔه امـداد از 
یعنی  -ها برانگیزترین مسئله ترین و چالش چنان نفوذی برخوردار است که دربارٔه یکی از مهم

شود و پیشنهادهایی مشخص  در قد و قامت یک دستگاه اجرایی ظاهر می -ها پرداخِت یارانه
خـواهـی از  دهد. دوم اینکه، کـمـیـتـٔه امـداد در سـهـم به قوای مقننه و اجرایی کشور می

نفع بوده است و خواستار تصاحِب بـخـشـی از  درآمدهای حاصل از آزادسازِی اقتصادی ذی
 هاست! درآمدهای میلیاردی حذف یارانه

سرپرسِت این بنیاد انگلی، چندی پیش، در پاسخ به نگرانِی گروهی از اقـتـصـاددانـان از 
های اقتصادی جـزو وظـایـف  های مالِی کمیتٔه امداد، گفته بود:"البته انجام فعالیت فعالیت

شده از زمان انقالب را دراختیار داریم.  اصلی این نهاد نیست... [ما] تعدادی امالک مصادره
گیری کمیته امداد این است که اموال و امالکی که در اختیارشان است در جهت حـِل  جهت

های اقتصادی کمیته امداد چشمگیـر نـبـوده و  مشکِل... محرومان هزینه شود. ... فعالیت
 ها نیز در مقابل حجم نیاِز مددجویان این نهاد، زیاد نیست." درآمِد ناشی از این فعالیت

کند که، عالوه بر بودجٔه کالنـی کـه از دولـت  سرپرست کمیته امداد خمینی اعتراف می
میلیـارد  ١٠٠، ١٣٩٢گوید:"در سال  کند، درآمدهای مختلفی دارد. او می هرساله دریافت می

 ١۵٠نیز ایـن رقـم  ١٣٩٣تومان درآمِد اختصاصِی کمیته در حوزٔه محرومان بوده و در سال 
گـذاری  های مسکن، معدن، کشـاورزی سـرمـایـه میلیارد تومان بوده. کمیته امداد در بخش

 ].٩٣ماه  بهمن ٢٨کند" [خبرگزاری ایسنا،  می
، فـقـط از مـحـِل ١٣٩٢کمیتٔه امداد خمینی، بنا بر آمارهای منـتـشـر شـده در سـال 

طـور  ، بـه١٣٩٣میلیارد تومان درآمد داشته اسـت. در سـال  ١٨٠های صدقات،  صندوق
های صدقه درآمد کسب کرده اسـت!  میلیارد تومان از صندوق ٢١میانگین ماهیانه بیش از 

یی با خـبـرگـزاری   از سوی دیگر، حسین انواری، سرپرست کمیتٔه امداد خمینی، در مصاحبه
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 ”بیکاری“جوانان و معضِل 
انـد.  جوانان کشور سال نو را با کابوِس بیکاری آغـاز کـرده

ویژه افزایش شـمـار جـوانـان  رشِد نرخ بیکاری در کشور، به
های کنونی جامعـه اسـت.  ترین معضل بیکار، یکی از اصلی

دولت روحانی از ابتدای فعالیتش، حِل معضـِل بـیـکـاری و 
داده و پیـرامـون آن بـه  توجه به آیندٔه جوانان را همواره قول 

ای  دار دست زده است. اما تاکنون گام عمـلـی تبلیغات دامنه
پیش برنداشته اسـت. در  برای برآورده ساختن "قوِل" خود به

، مشاور وزیر کار اعالم داشت کـه، نـرخ ٩٣میانٔه اسفندماه 
بیکاری جوانان دو برابِر آمار کل کشور است. خبرگزاری ایرنـا 
در گزارشی نوشته بود:"مشـاور وزیـر تـعـاون، کـار و رفـاه 
اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانـان دو بـرابـر نـرخ 
بیکاری کل کشور است، تأکید کرد، نجات اقتصاد کشـور از 
شرایط کنونی وظیفه همه مسئوالن در دولت تدبیر و امـیـد 
است و همچنین دولت ارتباط سـازنـده بـا دنـیـا... را جـزو 

 های کاری خود دارد." اولویت
ازاین نیز معاون وزیر کـار یـادآوری کـرده بـود کـه،  پیش
های مختلفی در راستای اقتصاد مقاومـتـی تـهـیـه و  برنامه

تدوین شده که منجر به کاهش و سپس رفع مشکل بیکـاری 
 بیکاری جوانان خواهد شد. خبرگـزاری مـهـر، 

ً
 ٢٩خصوصا
میلیون  ١٫٢، در گزارشی با عنوان: "سالیانه به ٩٣ماه  بهمن

شغل نیاز داریم"، ازجمله با اشاره به سخنان معاون وزیر کار، 
مـیـلـیـون  ١٫٢نوشت:"برای مهاِر بیکاری سالیانه نیازمنـد 

ساله داریم که  ٢۴تا  ١۵میلیون جمعیِت  ١۵شغل هستیم... 
هزار نفر  ۶٠٠شوند... استخدام  وارد بازار کار می ٩٠در دهه 

های اخیر انجام شد... بـاعـث  در سیستم دولتی که در سال
 های دولتی را افزایش دهیم." شود که دستگاه می

های این دو مسئول وزارت کار دولت  گیری که موضع وقتی
دهیم، ناگـزیـر ایـن نـتـیـجـه  روحانی را در کنار هم قرار می

آید که برای مهار و حل بیکاری بـه تـعـامـل بـا  دست می به
تـر بـا سـرمـایـٔه خـارجـی و  جهـان، یـعـنـی پـیـونـد ژرف

تر، نیاز است. برای اینـکـه صـحـِت  سازِی گسترده خصوصی
گیری را ثابت کرده بـاشـیـم، تـوجـه و دقـت بـه  این نتیجه

سخنگوی دولت روحانی نـیـز ضـروری اسـت.  گیرِی  موضع
، مـطـلـبـی را بـا ٩٣مـاه  بـهـمـن ٢۴خبرگـزاری مـهـر، 

 -عنوان:"تاکتیِک جدیِد دولت برای باز کردن قفل بـیـکـاری
طرح ویژٔه اشتغالی چیست؟"، منتشـر کـرد کـه در آن بـه 

جمهور، مسئوالن وزارت کار، و نـیـز  سخنان معاونان  رییس
سخنگوی دولت استناد شده است. در ایـن گـزارش آمـده 
است:"سخنگوی دولت تدبیر و امید در آستانٔه دومین نـوروز 

گوید، بـرای سـال آیـنـده، دو  فعالیت رسمی این دولت می
برنامه ویژه از سوی دولت برای مـهـار بـحـران بـیـکـاری و 
دیگری مسکن در دستور کار است." سپس در ادامه گـزارش 
محتوای برنامه دولت روحانی بر اساِس اقتصـاد مـقـاومـتـِی 

 مهار و نه حِل معضل بـیـکـاری اعـالم  ولی
ً
فقیه برای صرفا

پاگیـر از  و شود،که عبارت است از:"اصالِح مقرراِت دست می
هـای خـارجـی،  گـذاری تولید و تجارِت کشور،جذِب سرمـایـه

هـای  بـخـِش خصـوصـی بـه تـوسـعـٔه فـعـالـیـت تحـرِک 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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های مردمـی" در طـول یـک  ایسنا، یادآور شد که از طریق "مشارکت
میلیارد تومان درآمِد کمیتٔه امداد بوده است. عالوه بر ایـن،  ۵٧٠سال 

، در گزارشی از قول مسئوالن کمیـتـه امـداد، ٩٣ماه  بهمن ٢٠ایسنا، 
الحسنه وابسته به کمیته امداد با نام صـنـدوق  نوشت:"صندوق قرض

] بـا حـداقـل ١٣٩۴الحسنٔه امداِد والیت، نیمه اول سال آینده [ قرض
ویژه تهران، تـبـریـز، کـرمـانشـاه، قـم،  شعبه در سراسر کشور (به ۵٠

شـود و  انـدازی مـی مشهد، اهواز، اصفهان، همدان، و اردبـیـل) راه
شود. همٔه اقشـار  های بلندمدت به متقاضیان ارائه می تسهیالت و وام

الحسنٔه امداِد والیـت]  توانند در این صندوق [صندوق قرض مردم می
 گذاری کنند." سرمایه

های: "باقیات و صالحات" و "خّیـریـن"  عالوه بر این، دو طرح به نام
در کمیته امداد خمینی تدوین شده است که در شبکٔه بـانـکـی کشـور 

ویـژه در  ها، کمیته امداد خمیـنـی، بـه شوند. بنا بر این طرح فعال می
زایی، مبـالـغ  ناِم اشتغال مناطق آزاد تجاری و اقتصادی فعال شده و به 

نامٔه همکاری میان  آورد. در نخستین گام، تفاهم هنگفتی به چنگ می
کمیتٔه امداد خمینی و منطقٔه آزاد قشم  امضا شد. حضور ایـن بـنـیـاد 

تجاری، به مـعـنـای گسـتـرش  انگلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گرا و انگلی و بنیادهای مشابه با  العاده واپس نقش و نفوِذ این نهاد فوق

 آن در حیات اقتصادی کشور است.
خـواری،  آور فسـاِد مـالـی و رشـوه رواِج اقتصاد داللی، رشِد شگفت

چپاول و نابودِی تولید ملی، از پیامدهای حضوِر بنـیـادهـای انـگـلـی، 
ویژه کمیتٔه امداد خمینی، است. انحالل این بنیادها و خـلـِع یـد از  به
تواند و بایـد در اولـویـت  های این نهادها، می ها و ملی کردِن ثروت آن

مبارزه جنبش مردمی بر ضِد استبداد والیی در مسیِر نـیـل بـه آزادی، 
 استقالِل ملی، و عدالِت اجتماعی قرار گیرد!

 
 

سـوادی، و  نظاِم کهنٔه آمـوزشـی، افـزایـِش نـرخ بـی
 های آموزگاران خواست

مـانـده و کـهـنـٔه  مخالفت قاطع فرهنگیان کشور با سیستم واپـس
آموزشی جمهوری اسالمی، در آستانٔه سال جدید گسـتـرش یـافـت و 

شود. آموزگاران و دبـیـران سـراسـر  ای می های تازه اینک وارد مرحله
کشور، تغییرهای جدی و اساسی در نظام آموزشی و تـوقـِف بـرنـامـٔه 

هـای   سازِی مدارس را خواسـتـارنـد. در جـریـان اعـتـراض خصوصی
هـای آنـان حـذِف  ] فرهنگیان، یکـی از خـواسـت١٣٩٣اسفندماه [

هـا و  ناِم امور فرهنگی به جیِب مـوسـسـه های کالنی بود که به  هزینه
بنیادهای مذهبی سرازیر شده و سبب افِت سطح تحصیلی و کیـفـیـت 

 های سراسر کشور شده است. آموزش در دبستان و دبیرستان
های مذهبی و مـرکـزهـای  نژاد حضوِر مؤسسه از دورٔه دولت احمدی

های کالنی به امـوری  وپرورش گسترش یافت و بودجه دینی در آموزش
آموزی اختصاص داده شـد.  های مذهبی و بسیِج دانش مانند آموزش

هـای  هـای وابسـتـه بـه مـؤسـسـه حضوِر پرشمار روحانیون و طـلـبـه
ریـاسـت  ای نظیر حوزٔه علمیه قم و موسسه آموزشی خمینی به مذهبی

مصباح یزدی، چرخشی منفی در سیستـم آمـوزشـی و افـِت سـطـح 
ای در  مدارس را موجب گردید. در کنار این اقـدام، رژیـم زیـِر  علمی

وپرورش را  سازِی آموزش عنوان فعالیِت مدارس غیرانتفاعی، خصوصی 
پـیـش  ها) بـه در چارچوب برنامه آزادسازِی  اقتصادی (هدفمندِی یارانه

 یکی از خواست برده و می
ً
حق و دقیِق فرهنگیان در  های به برد. اتفاقا

های اخیرشان، تأکید بر آمـوزِش رایـگـان و تـأمـیـِن  جریان اعتراض
هـای  ها و طـبـقـه های آموزشِی عادالنه و برابر برای همٔه الیه امکان

مـاه  بـهـمـن ٢۶یی ( اجتماعی بود. کانوِن صنفی معلمان، در اطالعیه
)، با صراحت خاطرنشان کرده بود:"ما با... به فـرامـوشـی سـپـرده ٩٣

هـای مـخـتـلـف نـظـیـر  شدِن اصل آموزِش رایگان تـحـت عـنـوان
زدٔه  سازی در آموزش و آخرین نمونٔه آن، یعنی سپردِن شتاب خصوصی

عـنـوان  های دولتـی بـه افـرادی کـه بـه مسئولیت تعدادی از مدرسه
 هیچ آورده سرمایه

ً
وپـرورش نـدارنـد،  ای بـرای آمـوزش گذار که عمال

مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت باکیفیت و رایگان، بخشی از 

ای نباید مسئولـیـت  ترین حقوِق هر شهروندی است که حکومت با هیچ بهانه ابتدایی ادامه  رويدادهاي ايران ...
 ها را به حالِت تعلیق درآورد." خود در ارائه آن

شـان را طـرح و  حـق های به در وضعیتی که فرهنگیان شریف و متعهد خواست
ویژه آموزِش رایـگـان و  به-ها هایند، دولت، به این خواست جوِی عملی شدن آن پی

کمترین اعتـنـایـی  -آموزان اختصاِص بودجٔه الزم برای ارتقاء سطح تحصیلی دانش
داشـت کـه،   ندارد. رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشـور اعـالم

درصدی را  ٢٢، رشد ٩۴وپرورش در بودجٔه سال  اعتباِر بخش عمران وزارت آموزش
دهد، اما این اعتبارها برای نوسازی و تجهیز مدارس کـافـی نـیـسـت. او  نشان می

سازی" یعنـی  آموزاِن کشور در مدارِس "نیازمنِد مقاوم سوم دانش اعتراف کرد که، یک
مدارس مخروبه و غیراستاندارد مشغول تحصیلند. این مقام مسئول به خـبـرگـزاری 

سازی] با استانداردها  قول او نیازمنِد مقاوم مهر گفته است: "این مدارس [مدارس به
شهرهای کشـور... دیـده  فاصله دارند و این مشکالت بیشتر در تهران و سایر کالن

تنها از نظامی پوسیده و کهنه و مبتـنـی بـر  وپرورش نه هرترتیب، آموزش شود." به می
 -برد، بلکه از دسترسی به بودجه و اعتبارهای ضـروری گرایانه رنج می تفکرات واپس

نـیـز مـحـروم  -حتی برای نوسازی و توسعه مدارس در پایتخت و شهرهای بـزرگ
است. وقتی اوضاع مدارس در شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفـهـان، و مشـهـد 
چنین وخیم باشد، روشن است تکلیف مدارس در شهرهای کوچک و دورافـتـاده و 

  بدتر از آن روستاها، چه می
ً
تواند باشد.  رییس سازمان نهضت سوادآموزی نیز اخیـرا

سوم جمعیت سراسر کشور در پـوشـش آمـوزش  اعتراف کرده است که، بیش از یک
سـوادان در کشـور را شـاهـد  ای قرار ندارند و از این نظر افزایش شمار بـی مدرسه

فـقـیـه و  ماندٔه آموزشی رژیـم والیـت سوادی، با نظام واپس خواهیم بود. افزایش بی
 سازی ارتباط مستقیم دارد. هایی مانند خصوصی اجرای برنامه

سازی و نظام  ویژه مخالفت با خصوصی های آموزگاران، به باید با جدیت از خواست
 دهی آن کوشید! آموزشی، حمایت کرد و در راه سازمان

 
 اقتصاد مقاومتی و منافع روستاییان؛ از حرف تا عمل!

های گذشته تبلیغات پیرامون اقتصاد مقاومتی و فواید آن برای  همچنان که درماه
 بخش کشاورزی در صدر خبر و گـزارش

ً
هـای  هـای رسـانـه اقتصاد کشور خصوصا

گونه تبـلـیـغـات بـا  است، با آغاز سال جدید نیز این همگانی داخل کشور قرار داشته
زمان با چنین تبلیغاتی، مجلس شورای اسالمی که بـیـش از  حرارت ادامه دارد. هم

زند، هنگام بـررسـی الیـحـه  فقیه را به سینه می دیگران سنگ اقتصاد مقاومتی ولی
ها و خـطـوط کـلـی اقـتـصـاد  بودجه و در راستای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه
تـریـن  درصد تعرفه نـزدیـک ۵٠مقاومتی تصویب کرد، تعرفه آب آشامیدنی روستاها 

 این ترتیب آب آشامیدنی روستاهای سراسر کشور گران شد! شهر محاسبه شود و به
اما این فقط گرانی آب و دیگر مایحتاج زندگی دهقـانـان نـیـسـت کـه مـعـضـل 

های رژیم جستجـو  شود. مشکل اصلی را باید در سیاست کشاورزی ایران قلمداد می
کـرد در  کرد. در اوایل اسفندماه، سازمان امور اراضی کشور با انتشار گزارشی اعـالم

میلیون هکتار از  اراضـی کشـاورزی ایـران تـخـریـب  ١سال گذشته، بیش از  ۵٠
ای  سـابـقـه است. شدت و میزان این تخریب از دهه هفتاد خورشیدی شتاب بی شده
است. تخریب اراضی مرغوب کشاورزی نظیر آنچه در مناطق شمـالـی کشـور  گرفته

های اقتصـادی طـی چـنـد دهـه اخـیـر  شاهدیم، نتیجه مستقیم اجرای سیاست
سـازی و آزادسـازی  هایی مانند تعدیل اقـتـصـادی، خصـوصـی است. سیاست بوده

اقتصادی بنیه بخش تولیدی ازجمله بخش کشاورزی را به شدت تضعیـف کـرده و 
قول معاون وزیر کشاورزی طـی چـنـدسـال  چنان اوضاعی را سبب گردیده که به آن

کـلـی ازبـیـن  آینده تولید برخی محصوالت استراتژیک مانند ذرت، برنج و زیتون بـه
میلیون هـکـتـار از  4خواهدرفت. همین مقام رسمی اعتراف نموده، اکنون بیش از 

 ویژه در حاشیه کالن شهرها در معرض نابودی است. اراضی مزرعی به
هـای  عالوه براین حضور بنیادهای انگلی در بخش کشاورزی و پیوند آن بـا الیـه

های کشـاورزی تـوسـط  خواری و تصاحب زمین نوپدید بزرگ مالکان به پدیده زمین
 است. ها و وابستگان رژیم منجر شده دالل

ها و مـراتـع  بود: "معاون توسعه مدیریت سازمان جنگل بهمن ماه نوشته ١٩ایسنا 
هزار هکتار از اراضـی را از چـنـگ  ٧ایم  سازد تاکنون فقط توانسته خاطرنشان می

خواران) بیرون بیاوریم." این اعترافی صریح و آشکار به ابعـاد  متخلفان (بخوان زمین
 های کشاورزی و مراتع کشور است. خواری و تغییر کاربری زمین زمین

 93بهمن  25همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری مهر 
دشت یا حوزه هیدرولوژی کـوچـک کشـور در شـرایـط  ٢٩٧اعالم داشت: "حدود 

است که استمرار وضعیت فعلی بـه  است . . . نگرانی بزرگ ما این بحرانی قرار گرفته
دهد، سبب تغییر الگوی کشت، کاهش عملکـرد،  ها را کاهش می تدریج کیفیت آب

کاهش تولید محصوالت کشاورزی، بیکاری 
  8ادامه  در صفحه دهقانان و . . . مهاجرت (از روسـتـاهـا بـه 
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های ماجراجویانه و مخرب امپریالیسم،  دلیل سیاست رسد که ، به فرامی
  منطقٔه خاورمیانه در آتش و خون غوطه می

ً
خورد و نیروهـای عـمـیـقـا

داعش، با ترور و کشتار مـردم “  حکومت اسالمی” گرا و جنایتکاِر  واپس
حال تخریب فرهنگ و نمادهای تـاریـخـی کـهـن و  گناه، و درعین بی

اند. معتقدان و مجریـاِن  یی دهشتناک را پدید آورده  ساله، فاجعه هزاران
های فکری  اسالِم سیاسی، ازجمله نیروهای جنایتکاِر داعش، که نحله

و شیوه و عملکرِد آن را باید در همان راستا و امتداد عـمـلـکـرد سـران 
تنها صدها سال پیشـرفـت تـمـدن در  نه  فقیه ارزیابی کرد، رژیم والیت

اند، بلکه در اساس هدفشان از بـیـن  منطقه و جهان را هدف قرار داده
ساز نیروهای مترقی و چپ ازجملـه: آزادی و  های دوران بردِن اندیشه

هاِی دموکراتیـک، و بـرپـایـِی  برابرِی زنان، دستیابی به حقوق و آزادی
  های مردمی، در منطقٔه ماست.  حکومت

   
 هم میهمان گرامی!

 -رسد که فشارهای کمرشکِن اقتصادی ، در حالی فرامی١٣٩۴سال 
ها میلیون ایرانی را تلخ کرده اسـت و درٔه  اجتماعی همچنان زندگی ده

کند. در کناِر بـیـکـارِی  تر می میان فقر و ثروت را هرروز همچنان عمیق
دلـیـِل  بـه -فزاینده، کاهِش توان اقتصادی و قدرِت خرید زحمتکشـان
ادامـٔه  -آور همسان نبودِن رشد دستمـزدهـا بـا رشـِد تـورم سـرسـام

طـوِرعـمـده   های مخرِب کشورهای امـپـریـالـیـسـتـی، کـه بـه تحریم
هـا، سـقـوِط  و عالوه بر این  اند، زحمتکشان میهن ما را هدف قرار داده

ای  محصولِی رژیِم فقیهان را بـا دشـواری قیمت نفت، که اقتصاِد تک
ای  رو کرده است، درمـجـمـوع، تـأمـیـِن زنـدگـی روبه  جدید و گسترده

انـد.  ها ایرانی بسیار دشوار کـرده حداقلی و شرافتمندانه را برای میلیون
تـریـن  در مـهـم -نـژاد های مـخـرِب دولـت احـمـدی ادامٔه سیاست

های  که بر پایه نسخه -های زندگِی مردم، از سوی دولت روحانی عرصه
انـد، هـم در  شـده المللی پول و بانک جهانـی تـنـظـیـم  صندوق بین

مدت تنها به گسترِش بحـراِن کـنـونـی و  مدت و همه در طوالنی کوتاه
باِر اجتماعی آن دامن خواهد زد. برخی از سخنگویـاِن  پیامدهای فاجعه

انـد و  های اخیر، تالش کـرده رژیم و هواداراِن دولت روحانی، در هفته
کنند وانمود کنند که ایران در حاِل خارج شدن از بحران و رسـیـدن  می

هـای  قبول است. برخالف این ادعاها، نشریه ای قابل  به رشِد اقتصادی
های مالی و  تواند در بخش رشِد اقتصادی می“ نویسند: مجاز کشور می

تجاری رقم ظاهرِی رشد اقتصادی را باال نشـان دهـد ولـی در رکـوِد 
نسبِت جمعـیـت  تولیدی و ایجاِد اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به

میلیون بیکار داریم. بنا بر تجربـیـات مـا در  ١٠فعاِل کشور نزدیک به 
هـزار  ٢۵درصد رشِد اقتصادی با ایـجـاد  ١ازاِی هر  به اقتصاد ایران، ما
شود. با این روند، رشِد اقتصـادی بـرای رفـِع مشـکـل  شغل ایجاد می

سـال زمـان الزم  ۶۴قبول (بنا بر محاسبات مـا)  بیکاری در حد قابل
 “!داریم
 

 میهنان گرامی! هم
آقـای “  تـدبـیـر و امـیـدِ ” نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت 

شـده از سـوی او و  هـای داده گذرد. برخالِف همٔه قـول روحانی می
های مرتبط با حقوق  ترین مسئله سخنگویان و وزرای دولتش، در عمده
تنها بهبودی جـدی رخ نـداده  بشر، دموکراسی، و حقوق اجتماعی، نه

وخامت نیز گذاشته اسـت.  ها وضعیت رو به است، بلکه در برخی عرصه
گـزارشـگـِر  -المللی و هم احمد شهید بین برای نمونه، هم سازمان عفو

در  -مـتـحـد در امـوِر ایـران ویژٔه شورای حقوق بشر سـازمـان مـلـل
از بدتر شدِن وضعیِت حقوق بشر در ایـران در دوران های اخیر  هفته

 اند. دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده
کـه دولـت  ١٣٩٢شده خرداد  حزب ما، در جریاِن انتخاباِت مهندسی

تـریـن  روشنی اعالم کرد کـه عـمـده حسن روحانی را روی کار آورد، به
شده)، تخفیـِف  انتخاباِت مهندسی( فقیه از این برنامه  هدِف رژیم والیت

فشار اجتماعی، ترمیِم روابِط جمهوری اسالمی بـا دولـت آمـریـکـا و 
ها، و درنهایت، تأمـیـِن  های اتحادیه اروپا، و درنتیجه، رفِع تحریم دولت

ادامٔه حاکمیِت رژیم استبدادِی کنونی است. عملکرِد دولت روحانی نیز 

زدایـی در  حال، با حمایت از امِر تـنـش امروز در همین راستا بوده است. ما، درعین تا به
سازِی روابط با آمریکا و اروپـا بـر  ها در راِه عادی منطقه و با اعتقاد به اینکه همٔه تالش

معتقدیم که هدِف اساسی از مـذاکـرات کـنـونـی   کار برد، پایٔه حفِظ منافِع ملی را باید به
ها بر سر سیاسِت ایران درزمینـٔه انـرژی  (دولت ایران با آمریکا)، افزون بر حِل اختالف

ای و برنامٔه تسلیحاتِی آن در منطقه، نیز بر سر تعییـِن نـقـشـی از بـرای رژیـم  هسته
در پـیـاده و  -های راهبردِی [استراتژیِک] امپریالیسم در چارچوِب هدف -فقیه والیت

است. آنچه در عراق و در چـارچـوب هـمـاهـنـگـی و “  خاورمیانه جدید” اجرایی کردِن 
متحده و واحدهای سپاه پاسداران در حال انجام است، نـمـاِی  همکاری رسمِی ایاالت

های آمریکا در منطقه و نـقـِش  ُبرِد سیاست روشنی از ابعاد همکارِی رژیم ایران در پیش
 جمهوری اسالمی در این امر است.

هـای نـولـیـبـرالـِی  ، ساِل ادامـٔه سـیـاسـت١٣٩٣طور که اشاره کردیم، سال  همان
سازی و همچنین تعدیـل نـیـروی  تر به سمت خصوصی اقتصادی و حرکِت هرچه پیش

، سـاِل ادامـٔه طـرح ٩٣های تولیدِی کشـور بـود. سـال  ماندٔه بخش انسانی در باقی
تازِی اقتصادِی غارتگران فاسد بنیادهای انگـلـِی  و ادامٔه یکه ،”ها هدفمند کردِن یارانه“

فقیه، سپاه، و نهادهای امنیتی کشور بـود، سـاِل وضـعـیـِت   النه کرده در بیت والیت
سـاِز  سابقٔه فقر و محرومیت بود که همچنیـن زمـیـنـه بسیار دشوار اقتصادی و رشِد بی

های اجتماعی، ازجمله اعتیاد، فحشا، و بزهـکـاری بـوده  سابقٔه ناهنجاری  افزایِش کم
 است.

، در عین اینکه شدت یافتِن فشار و خفقان از سـوی ١٣٩٣های واپسیِن سال  در ماه
منظوِر درهم کوبیدن جنبِش اعتراضی مردم و خـامـوش  های سرکوب رژیم به دستگاه

هـای گسـتـردٔه  برانـگـیـز اعـتـراض ایم، همزمان، رشِد تحسین کردِن آن را شاهد بوده
های صنعتی و معدنچیان در شماری از شهرها و همـچـنـیـن حـرکـِت  کارگران کارخانه

های رژیم را نـیـز  دلیرانٔه هزاران تن از معلمان و پرستاران کشور در اعتراض به سیاست
رغـم هـمـه  ها نشانگر این واقـعـیـت اسـت کـه بـه ایم. ادامه این اعتراض شاهد بوده

های امنیتی و قوه قضائیه بیدادگِر حکومت جـمـهـوری اسـالمـی،  های دستگاه تالش
تـوانـد در صـورت بسـیـج و  مبارزٔه مردمی در میهن ما همچنان زنـده اسـت و مـی

 با چالش سازمان
ً
رو کند. اگرچه بـحـران  هایی جدی روبه یافتگی، رژیم کنونی را مجددا

کمی تخفیف یافت، ولی انحصاِر قدرت سیاسـی  ٩٢سیاسی رژیم در پی انتخابات سال 
نـوعـی حـکـومـت  تـوان آن را بـه مداری سران ارتجاع، که می و شیوه جدید حکومت

ای از  هـای عـمـده چنان است که حتی بـخـش نظامی تشبیه کرد، آن گری شبه خلیفه
کننده در انقالب، و حتی رهبران مذهبی، بـا  سران و رهبران نیروهای اسالمی شرکت

فقیـه  های ولی های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست فشار روزافزون دستگاه
گیری رهبران جنبش اعتراضی، موسوی و کـروبـی، و  رویند. ادامه حصر و گروگان روبه

هایی که سخـنـان و یـا  حصر مطبوعاتی محمد خاتمی و یورش به رسانه  خانم رهنورد،
اندیشی همچون محمد یزدی به  عکس او را چاپ کنند، برگماری چهرٔه منفور و تاریک

  “ انـتـخـابـات” ریاست مجلس خبرگان و همچنین آماده شدن رژیم بـرای بـرگـزارِی 
فقیه به مجلس، حاکی از  فرمایشی مجلس شورای اسالمی و بازگرداندن مزدوران ولی

توان به مانورهای گوناگون نیروهای سیاسی درون حـاکـمـیـت بـرای  آن است که نمی
 داشت.  تغییر و بهبوِد اوضاع کشور چشم

طور که حوادث دو دهه اخیر کشور نشان داده است، تنها بـا اتـکـا بـه تـوان  همان
توان حکومت ضـدمـردمـی و اسـتـبـدادی  های گسترده مردمی است که می اعتراض

نشینی وادار کرد. برخالف ادعاهای رژیم، جنبش ضـد اسـتـبـدادی  کنونی را به عقب
دهد و  همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می

هـایـی مـنـاسـب بـرای  منتظر فرصت و روزنـه

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

  3ادامه  در صفحه 
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تومان... افـزایـش  ٧٩٠٠تومان به  ۵٨٠٠ماه [!] از  )؛ "قیمت مرغ در بهمن٩٣اسفندماه 
 ).٩٣اسفندماه  ٩یافته است" (خبرگزاری مهر،

در مسیِر تحمیل مزِد ظالمانٔه دیگری  به کارگراِن کشورمان، باوجـود دو بـرابـر شـدِن 
گویان" نرِخ تورم را حتی بـه  هزینٔه زندگی در خالِل یک ساِل اخیر، کارگزاراِن "دولِت راست

، ریـیـس "دولـِت ٩٣اسفندماه  ۵اند. بنا بر گزارِش خبرگزاری مهر، "صفر" نیز کاهش داده
کرد تورم ما در بهمن صـفـر  بینی نمی کس پیش گویان"، حسن روحانی، گفت:"هیچ راست

دهـد شـاخـص  باشد."[!] در همین گزارش، اعالم شد:"گزارِش بانک مرکزی نشان مـی
درصد افزایش داشته  ١۶٫٢نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  ١٣٩٣ماه  تورم در بهمن

افزاید:"شاخص تورم یک شاخص تعاملی است... با حذف  است." این گزارِش در ادامه می
کـار  آید." جالب اینجاست که هماننـِد بـه رقمی که زیاد گران شده، شاخص تورم پایین می

ها" در آغاِز اجرای فاز دوِم "هدفمنـدی  هایی مثل "شیِب مالیِم افزایِش قیمت بردِن عبارت
فقیه در شش ماِه اخیر نیز  بر کاهـِش "شـدیـد" نـرِخ  ها"، اکثِر کارگزاراِن رژیم والیت یارانه

، عـلـی ربـیـعـی ٩٣مـاه  بـهـمـن ٣٠گزارِش ایسنا،   اند. برای نمونه، به تورم تأکید کرده
گفت:"دولت در تالش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بـاال بـبـرد." 

، در طومـاری، شـرایـِط ٩٣اسفندماه  ١٩، کارگراِن کارخانٔه کاشی ایرانا، ٩٣اسفند  ١٩روِز 
عـالـی کـار  اصطالح کارگـری در شـورای آمیز" خواندند و از نمایندگاِن به حاکم را "التهاب

 ٩۴مرکزی را مبناِی تعیـیـِن مـزد  شده توسط بانک اعالم“  صوری” خواستند تا "نرِخ تورِم 
در جهت عملـی کـردن -های زرِد کارگری قرار ندهند." جالب اینجاست که رهبراِن تشکل

گـزارِش   اند. برای نمونه، بـه نهاده از کارگزاران رژیم نیز پا را گامی فراتر   -های رژیم هدف
هـای صـنـفـی  عالـی انـجـمـن مدیرٔه کانون ، عضو هیئت٩٣اسفندماه  ۵خبرگزاری مهر، 

هزار تومان است  ١٠٠میلیون و  ٣کارگران ایران گفت:"هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری 
 ٢ای انجام شد و ایـن رقـم بـه  که باوجود کاهش قیمت در برخی اقالم، بررسی دوباره

 هزار تومان کاهش یافت." ٧٠٠میلیون و 
  ۴٠٠میلیون و  ٣هزار تومانی با خط فقِر  ۶٠٩که  تفاوِت مزِد  درحالی

ً
هزارتومانی تقریبـا

 ١١تن، معاون وزیِر کار، در  هزار تومان است؛ و بنا بر گفتٔه حسن هفده ٨٠٠میلیون و  ٢
شده تولید از حـدود  سهم مزد در هزینٔه تمام ٩٠تا  ٧۶های  "در فاصله سال ٩٢اسفندماه 

اصـطـالح  های اخیـر اعضـای بـه درصد کاهش یافته است" در ماه ۵درصد به حدود  ١٣
گونـی را بـرای فـریـِب  کار، کارفرمایان، و دولت، ترفندهای گونه عالی کارگری در شورای

 به عالی های شورای طوِرمثال، در جلسه اند. به کار زده کارگران  به
ً
مدت دو ماه، بر  کار تقریبا

برابرِی پایه سنواتی کـارگـران بـحـث  ٢سر افزایِش حِق ُبن نقدی، حق مسکن، و افزایِش 
 ٨٠، از پیشنهاِد دولت برای "افزایش حق ُبن نقدی از ٩٣ماه  دی ٢٩بود. خبرگزاری مهر، 

برابری سنـوات [از  ٢هزار تومان و افزایش  ۴٠به  ٣٠هزار تومان، حق مسکن از  ١٠٠به 
تومان در روز]" در نشسِت شورای عالی کار گزارش داد و هـمـیـن  ١٠٠٠تومان به  ۵٠٠

، نوشت:"دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق ُبـن و حـق ٩٣ماه  بهمن ۴خبرگزاری، 
 در هر ماِه سال  مسکن می

ً
هـزار تـومـان بـه دریـافـتـی  ۵۵، به مبلـغ ٩۴تواند مجموعا

  مشموالن قانون کار بیفزاید." درحالی
ً
شـدٔه  درصد از هزینـٔه تـمـام ۵که مزِد کارگران صرفا

دهد، در ادامٔه جنِگ زرگـری در یـک مـاِه اخـیـر، واپسـگـرایـان در  تولید را تشکیل می
گـویـان" بـه شـرکـت در  کار سرگرِم دعوت از وزراِی اقتصادِی "دولِت راسـت عالی شورای
ها  برای تشریـِح "تـبـعـاِت  کار و در انتظار آمدِن آنان به این جلسه عالی های شورای جلسه

، از شـرکـِت وزیـران ٩٣اسفنـدمـاه  ١٣اند. درنهایت، ایلنا،  افزایِش مزد روِی تولید" بوده
"اقتصاد، صنایع، و کار و همچنین مدیرعامل سازماِن تأمین اجتماعی در مـذاکـراِت مـزد 

درصدی مزد طبـق نـرخ اعـالمـی بـانـک  ١۵خبر" داد و افزود:"وزیر اقتصاد بر افزایش 
کـار را  عالـی مرکزی تأکید" کرده بود. گزارِش ایلنا، مبلِغ پیشنهادِی "گروه کارگرِی" شورای

هزار تومان اعالم کرد که این رقم، نتیجٔه محاسبات "کمیتٔه دستمـزدهـای کـانـون  ٣۶۶
عالی شوراهای اسالمی کشور" بود، و "تـأثـیـِر 

ورِی" وزارِت کار بـرای  رژیم استفاده از "کارگروه تخصصی مزد و بهره
علِت مقاومت شدیِد کارگران آزادسازی کامِل مزد کارگران بود، اما به

ربیعی اعالم کرد:"تعـیـیـن   -٩٣ماه  آبان ٢۶بنا بر گزارِش ایسنا،  -
دستمزد ساِل آینده با تبعیت از قانون و بـر اسـاس نـظـام تـورم و 

هاِی فـکـر در  کارگیری تولیداِت اتاق گیرد." با به زنی صورت می چانه
اند مزِد ناچیِز دیـگـری را بـه  چند ماِه اخیر، واپسگرایان سعی کرده

تحمیل کنند. شناخِت کارگران از تـرفـنـدهـاِی  ٩۴کارگران در سال 
ای در مـبـارزاِت  اصطالح کارگری، سالِح بـرنـده رژیم و رهبراِن به

 ها خواهد بود. روزانٔه آن
درصـدی در  ۴٠هاِی مـکـرر بـه تـورِم  حسن روحانی، با اشاره
های زحمتکـشـان،  دست آوردِن رأی منظور به دعواهاِی جناحی و به

 ۴١، اعـالم کـرد:"مـاده ٩٢مردادماه  ٢٢هاِی ایلنا،  بنا بر گزارش
قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نـرخ 

ای باشـد  گونه شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به تورم اعالم
نفره کارگری را تأمین کند" و علی ربـیـعـی،  ۴که معاش یک خانوار 

، گفت:"کرامت کارگر باید از بـهـبـود ٩٣ماه  اردیبهشت ١٣وزیر کار، 
وضعیِت پرداخت دستمزدها آغاز شود. ... در کـنـار تـالش دولـت 

توان به رعایت کرامت کارگران نیز امیدوار بود." بایـد  گویان می راست
گویان" حسن روحانی و وزیِر امنیتی  دید سخناِن رئیس "دولِت راست

 ۶او ربیعی چقدر با واقعیت فاصله دارند. بـنـا بـر گـزارِش ایـلـنـا، 
، یعنی حدوِد یک سال پیش "هزینٔه خـانـوار کـارگـری ٩٢اسفندماه 

 ٩٣هزار تومان" بـود و حـداقـل مـزِد  ٧٠٠بیش از یک میلیون و 
شده از سوی خـوِد  تر از نرِخ تورِم اعالم درصد پایین ١١٫۵کارگران، 

هاِی انتخاباتی روحانی در تأکیدش بر تعیـیـِن  رژیم (و برخالِف وعده
هزار تومان تعـیـیـن گـردیـد،  ۶٠٩حداقل مزد بر اساس نرخ تورم) 

، ٩٣مـاه  دی ١٧سوم خِط فقر در آن زمان! ایلنـا،  یعنی حدوِد یک
 ٣های یک خانواده چـهـارنـفـره  بـه  گزارش داد:"میانگین هزینه

میلیون و چهارصد هزار تومـان رسـیـده اسـت"و در هـمـان روز، 
های جـدیـد از وضـعـیـت  خبرگزاری مهر اعالم کرد:"نتایج بررسی

نـفـره  ۴دهد هزینه ماهیانه هر خـانـوار  معیشت کارگران نشان می
میلیون تـومـان افـزایـش  ٣٫۶(میلیون) و حداکثر به  ٣٫١حداقل 

دیگر، با اجراِی فاز دوِم قانـون ضـِد مـلـی  عبارت یافته... است." به
ها، در خـالل  ها)" و افزایِش قیمت ها (حذِف یارانه "هدفمندِی یارانه

 دو بـرابـر 
ً
یک سال اخیر هزینه زندگِی یک خانوادٔه چهارنفره تقریبـا

سوم به  شده است، که در بهترین حالت، حداقل مزِد کارگران از یک
 ١٩پنجم خِط فقر کاهش یافته است. بنا بـر گـزارِش ایسـنـا،  یک
 ”کانون شورای اسالمی کار خراسان شـمـالـی“، رییس ٩٣ماه  دی

گفت:"دستمزِد یک کارگر در قالب قراردادهای سفیـد امضـا بـیـن 
ایسـنـا  ٩٣اسفندمـاه  ١٨هزار تومان است" و در  ٣٠٠هزار تا  ٢۵٠

گیرند." عالوه بـر  درصد کارگران حقوِق حداقلی می ٨٠گزارش داد:"
درصد به قـیـمـِت نـان، نـان در حـکـم  ٣٠افزایِش اخیِر حداقل 

 ١٣بنا بر گزارِش خبرگـزارِی مـهـر،  -ترین جزِء سفرٔه کارگران مهم
، علی ربیعی گفت:"سهم مسکن در سـبـد مـعـیـشـت ٩٣ماه  بهمن

میلیـون  درصد است و تا یک ٣٣کم  خانوارهای کارگری کشور دسِت 
شهرها هزینه خواهد داشـت. ...  هزار تومان نیز... در کالن ٢٠٠و 

درصد از کل کارگران فاقد مسـکـن شـخـصـی  ٧٠تا  ۵٠کم  دسِت 
توان نتیجه گرفت کـه، در لـواِی  هستند." از این سخناِن ربیعی می

حاکمیِت "نمایندٔه خدا در زمین"، فقط هزینٔه مسکن دو برابر درآمـِد 
ماهیانٔه اکثر کارگراِن کشورمان است. به چند نمونٔه دیگر از افزایِش 

آور قیمت اقالِم موردنیاز کارگران در یک ساِل اخـیـر اشـاره  سرسام
هـا... در  کنیم:"در قالب اجرای گام دوم هدفمنـدسـازی یـارانـه می

درصـد بـوده  ۴٧پلکان اول مصرف، میزان افزایش (قیمِت گـاز) 
)؛ "هرچند فـاِز سـوم هـدفـمـنـدی ٩٣ماه  بهمن ٢۶است" (ایسنا، 

بار گران شد" (خبرگزارِی  ٣ساله  ها هنوز آغاز نشده... گاز یک  یارانه
 ۵٠چـرب بـا افـزایـش حـدود  )؛ "شیِر کـم٩٣اسفندماه  ٣مهر،   

   8ادامه  در صفحه  ١٠شـود" (ایسـنـا،  درصدی نسبت به ابتدای سـال عـرضـه مـی

 ادامه شوراي عالي كار و تعيين دستمزد ...



 969شمارة   1394فروردين ماه  3دوشنبه    8

 ادامه شوراي عالي كار و تعيين دستمزد ...

داد.  تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سـال جـاری" را نشـان مـی
هـزار  ٧٠٠میلیون و  ١که در خالِل یک سال، خِط فقر از  دیگر، درحالی عبارت به

هزار تومان افزایش یافته است، محاسبـاِت کـمـیـتـٔه  ۴٠٠میلیون و  ٣تومان به 
دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسالمی کار "تأثیِر تورم بر سبد معیشت یـک 

دهد. مسئول  هزار تومان نشان می ٣۶۶]" را ٩٣خانوار چهارنفره در ساِل جاری [
،  ٩٣اسفندماه  ١٩کمیتٔه دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز به ایلنا، 

هزارتومانـی حـکـایـت  ٣۶۶گفت:"محاسبات گروه کارگری از وجود یک شکاف 
هزارتومانی بود... عـدد  ٢۶٠داشت اما محاسبات دولت بیانگر وجود یک شکاف 

استخراجِی دولت، به محاسباتی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس در مـورد 
دیـگـر،  عـبـارت برآورد هزینه و درآمد کارگران شده بود بسیار نزدیک اسـت." بـه

مـدیـرکـل  -محاسباِت "فراکسیوِن کارگرِی مجلس" به ریاسِت علیرضا محجوب
  -[!] ”خانٔه کارگر“

ً
هزار تومان برآورد کرده اسـت. یـک  ٢۶٠این شکاف را صرفا

آفرینی منفی وزیر اقتصـاد در  اصطالح مستقِل کارگری با انتقاد "از نقش فعاِل به
نـیـا و  ، گـفـت:"آقـای طـیـب٩٣اسفندماه  ٢۴"، به ایلنا ،٩۴جلساِت تعیین مزد 

اش در شورای عالی کار مانع اصلی افزایش عادالنه مـزد در مـذاکـرات  نماینده
 -که در همین روز، خبرگزاری ایلنا از شرکِت وزیر کـار امسال هستند." درصورتی

کار خبر داد و نوشت:"وزیر کار امشب در شرایطـی  عالی در جلسه شورای -ربیعی
جـمـهـور روحـانـی اسـت."  شود کـه حـامـِل نـظـر رئـیـس در جلسه حاضر می

دیگر، برخالِف سخناِن "فعاِل مستقِل کارگری"، مزِد کارگـران مـطـابـِق  عبارت به
 گردد. فقیه تعیین می فقیه و رهبراِن بلندپایٔه رژیِم والیت نظِر ولی

های مهِم آزادسازِی  واقعیت این است که آزادسازِی مزِد کارگران یکی از مؤلفه
فقیه جا دارد ولی  ”اقتصاد مقاومتِی “که در بطن   -ُبرِد آن اقتصاد است و در پیش

نـظـر  های زرِد کارگری اتـفـاق فرمان تشکل به دولت، مجلس، و رهبراِن گوش -
ریـیـِس کـانـون عـالـی  ، نـایـب٩٣اسفندماه  ١٧گزارِش ایسنا،   کامل دارند. به

های صنفی کارگران ایران، با حفِظ ظاهر امر و فقـط اشـاره بـه بـخـِش  انجمن
کوچکی از عملکردهای ضِد کارگری ربیعی، گفت:"در بحث اشتغال که مـحـل 
چالش است، ادغام بیمه سالمت، حقوق و دستمزد و طـرح اسـتـادشـاگـردی 
اختالف کلی با وزارت کار داریم.... جامعه کارگری نیز باوجود مشکالتی کـه در 
بحث بیمه بیکاری و کارگران ساختمانی وجود دارد اقدامات وزارت کار را در کـل 

در تقبیِح دولـِت بـرآمـده از کرمان  ”خانٔه کارگر“کند." اما دبیِر  مثبت ارزیابی می
  نژاد منـفـور، بـه و انداختِن  تمام گناهان به گردِن احمدی ٨٨کودتاِی انتخاباتِی 

شدت افـزایـش و  ، گفت:"فاصله فقیر و غنی را به٩٣اسفندماه  ١٣گزارِش ایلنا، 
برابر رسانیدند" و در تمجید و ستـایـش از  ۶تا  ۵حداقل دستمزد را با خِط فقر به 

سوختگان جـامـعـه کـارگـری  اکنون که یکی از دل ربیعی، وزیر کار، افزود:"هم
تـریـن و  تـریـن، زحـمـتـکـش برادری همچون دکتر علی ربیعی که یکی از پـاک

ترین فرد بخش کارگری کشور است... قصـد آن را دارد  ترین و باتجربه باسابقه
ای را اجـرا  العظمی امام خامنه الله که... منویات مقاِم عظمای والیت حضرت آیت

های زرِد  کرمان پیداست که رهبراِن تشکل“  ٔ◌ کارگرخانه“کنند." از سخناِن دبیِر 
 واقـف پنجم و یا یک کارگری به یک

ً
انـد،  ششم خِط فقر بودِن مزِد کارگران کامال

درصـدی  ۴٠که از نرِخ تـورِم  -روحانی -گویان" اما هماننِد رئیِس "دولِت راست
 آن را بـه  فقط در دعواهای جناحی و در هنگام انتخابات استفاده می

ً
کند و اخیرا

برابـِر  ۶یا  ۵های زرِد کارگری نیز از  "صفر" نیز کاهش داده است، رهبراِن  تشکل
 در نزاع

ً
هـا  کنند و محاسباِت آن شان استفاده می های مزد بودن خِط فقر، صرفا

)" فقط رقم ٩٣از "تأثیِر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در ساِل جاری (
 دهد. هزار تومان را نشان می ٣۶۶

های زرِد کارگری از  براِی فریب تودٔه کارگران، در یک ماِه اخیر، رهبراِن تشکل
کردنـد  دادند و تهدید می کار خبر می عالی "مقاومِت نمایندگاِن کارگری" در شورای

که "نمایندگاِن کارگری" مصوبٔه "مزِد ناعادالنه" را امضاء نخواهنـد کـرد. بـه دو 
رئـیـس اتـحـادیـه کـارگـران صـنـایـع  کنیم: نـایـب باره اشاره می در این  گزارش
خانگی عملکرِد "گروِه کارگری" شوراِی عالی کار را بـا عـنـواِن "مـقـاومـِت  لوازم
)؛ و ریـیـس کـانـون شـوراهـای ٩٣اسفندماه  ٢۴سابقه" توصیف کرد (ایلنا،  بی

اسالمی کار خراسان گفت:"نمایندگان کارگری این حق را دارنـد کـه از امضـاء 
نامه امتناع کنند و به این شکل مشروعیت این مصوبه را زیر سؤال ببرنـد"( توافق
شود کـه  ، نوشت:"امشب مشخص می٩٣اسفندماه  ٢۴). ایلنا، ٩٣اسفندماه  ١٧

کار] اهـل زد  عالی نفر عضو مشاور شورای ۵نفر عضِو اصلی و  ٣این هشت نفر [

و بند و معامله بر سر زندگی و معیشت کارگران هسـتـنـد یـا خـیـر. خـط 
رقـمـی   –درصدی مزِد پایـه  ٣٠تر اعالم کردند. افزایش  قرمزشان را پیش

ها حق رأی دارنـد  هزارتومان.... اگرچه در ظاهر سه تن از آن ٢٠٠بالغ بر 
گوید بـه هـر سـه  ترین مقام کارگری ایران می ، عالی“ بیگی اولیا علی” اما 

نفرشان تأکید کرده است که بدون نظر مثبت پنج نفر دیگر، مزد را امضـا 
فقط تأمین مالِی تفاوت مـیـان  های زرِد کارگری، نه نکنند." رهبراِن تشکل

فـقـط روِی نـتـیـجـٔه  را خواستار نشدند، نـه ٩٣و  ٩٢خِط فقر پایاِن ساِل 
محاسباِت خود از "تأثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در ساِل 

فقط از امضـاِی مصـوبـٔه "نـاعـادالنـٔه مـزد"  جاری" پافشاری نکردند، نه
 ٢۵درصـدی،  ٣٠کدام از خِط قرمزهاِی  خودداری نکردند، بلکه بر هیچ

درصدِی خود نیز پافشاری نکردند. در ضمـن، هـر هشـت  ٢٠درصدی و 
 چـهـار مـاه  نفرشان نیز باهم اتفاق

ً
نظر داشتند. بعد از راه انداختِن تقریبـا

اسفندمـاه  ٢۵و  ٢۴، خبرگزاری مهر، ٩۴جنِگ زرگری در رونِد تعییِن مزِد 
درصدِی مزد گزارش داد و نوشت:"حداقل دسـتـمـزِد  ١٧، از افزایِش ٩٣

تـومـان افـزایـش  ٧١٢۴٢۵تومان بـه  ۶٠٨٩٠٠مشموالِن قانوِن کار از 
گویـی" را از  های زرِد کارگری "راست رسد رهبراِن تشکل نظر می یافت." به

تـن، مـعـاوِن  انـد. هـفـده گویان"  آمـوخـتـه ارباباِن خود در "دولِت راست
، گفته بود:"ما درصـدد هسـتـیـم... ٩٣ماه  دی ٢٧گرای وزیِر کار،  واپس

انـداز بـه  ای تعیین شود که قـدرِت پـس گونه ] به٩۴دستمزِد ساِل آینده [
فـقـیـه، رهـبـراِن  کارگران بدهد" [!]. با تبعیت از رهـبـراِن رژیـِم والیـت

هاِی آزادسازِی اقتصـاد و بـه  ُبرِد برنامه های زرِد کارگری نیِت پیش تشکل
کار و تعیین حـداقـل  عالی اسارت کشیدِن کارگران را دارند. مصوبٔه شورای

هزار تومان ثابت کرد که برخالف تبلیغـات و ٧١٢دستمزد ماهیانه معادل 
عـالـی  کـانـون“و  ،”خـبـرگـزاری ایـلـنـا“، “ خـانـه کـارگـر“مانـورهـاِی 
، مسئلٔه دستمزد و چـگـونـگـی تـعـیـیـن آن بـا ”اسالمی کار شوراهای

ها ارتبـاط مسـتـقـیـم دارد.  ویژه هدفمندی یارانه های اقتصادی به برنامه
دهِی جنبش اعتراضِی پراکنـدٔه  ها و سازمان گونه برنامه بدون مبارزه با این

  ای مانند دستمزد عادالنه دست های فوری توان به خواست کارگران، نمی
یافت. طبقٔه کارگر و سندیکاهای مستقل کارگری برای تـأمـیـن مـنـافـع 

شان، جز شدت بخشیدن به مبارزه و اتحاِد عمـل راهـی  صنفی و سیاسی
 ندارند.

 شود." شهرها) می
فقیه و دولت روحانی، نـه  رژیم والیت  باتوجه به چنین وضعیتی سیاست

های روستاها، بـلـکـه اجـرای  حمایت از دهقانان زحمتکش و حل معضل
ها) است که خود بالی جـان  آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه  برنامه

دهقانان و از عوامل اصلی فروپاشـی تـولـیـد بـخـش کشـاورزی اسـت. 
دهد از زمان اجرای آزادسازی اقتصـادی در  برآوردهای منتشره نشان می
نژاد تا به امروز که دولت روحـانـی مشـغـول  دوران دولت ضدملی احمدی

اجرای گام به گام فاز سوم آزادسازی اقتصادی اسـت، گـران شـدن آب 
های کشاورزی پس از حـذف یـارانـه  آشامیدنی روستاها و نیز گرانی نهاده

سوخت، یعنی افزایش قیمت بذر و کود شیمایی از نـتـایـج اولـیـه حـذف 
این ترتیـب بـایـد انـتـظـار ژرفـش بـحـران در  آید. به شمار می ها به یارانه

 را داشت. ٩۴روستاهای کشور و فقر بیشتر دهقانان زحمتکش در سال 
های خصـوصـی در  ویژه آنکه با اصالح سیستم بانکی و تقویت بانک به

چارچوب طرح خروج از رکود اقتصادی، دسترسی دهقانان به تسهیالت و 
هـای  هـای کـمـرشـکـن وام های بانکی دشوارتر از پیش شده و بهـره وام

خراب و وادار به مهاجرت از روسـتـا بـه شـهـرهـا  بانکی، دهقانان را خانه
 کند. می

فقیه فقط در حرف از منافع روستاییـان و بـخـش  اقتصاد مقاومتی ولی
کند. این به اصطالح اقتصاد مـقـاومـتـی جـدای از  کشاورزی حمایت می

اجتماعی رژیم و بـرنـامـه مـحـوری آن یـعـنـی   –گیری اقتصادی  سمت
 آزادسازی اقتصادی نیست.

 ادامه رويدادهاي ايران ...
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همبستگی جهانی با جنبش 

 کارگری ایران

های کارگری انگلستان مسـئـلـٔه  های نمایندگان کودیر، تعدادی از اتحادیه فعالیت
ویژه با زنان ایـران را  دهِی ابتکارهای همبستگی با جنبش مردم ایران و به سازمان

در دستور کار خود قرار دادند. بولتن ویژٔه کودیر در رابطه با مسائل زنـان در طـول 
قرار داشـت “  مجمع سرتاسری زنان انگلستان” کنفرانس بر میز نشریه و اطالعات 

 شد. و به نمایندگان ارائه می
 

همبستگِی فدراسیون جهانی بخش خدمات عمومی بـا اعـتـراض 
 پرستاران ایران

-هـای کـارگـری بـخـش خـدمـات عـمـومـی المللی اتحـادیـه بینفدراسیون 
کشور جهـان شـاغـل در  ١۵٠میلیون زن و مرد کارگر در  ٢٠که   -“ پی.اس.آی.“ 

یـی   کند، با انتشـار اطـالعـیـه های مرتبط با خدمات عمومی را نمایندگی می حرفه
را بـازتـاب و مـوردحـمـایـت قـرار داد.  ٩٣ماه  اعتراض پرستاران ایران در بهمن

دهـنـدٔه  طرفدار عدالت اجتماعی، و تـرویـجکه حامی حقوق بشر، “  پی.اس.آی.” 
وسیـلـٔه کـودیـر و ارتـبـاط  دسترسی جهانی به خدمات عمومِی باکیفیت است، به

اتحادیه کارگری بخش خدمات عمومی انگلسـتـان، کـه از   -“ یونیسون” گرفتن با 
در جریان تظاهرات اعتراضی پرستاران قرار گـرفـتـه بـود.  -کند کودیر حمایت می
متحد تـعـامـل دارد و در  ملل با سیستم سازمان“  پی.اس.آی.” فدراسیون جهانی 
کند. در اطالعیه  های کارگری، جامعه مدنی، و غیره، عمل می همکاری با سازمان

که در سایت اصلی ایـن “  پی.اس.آی.” 
المللی سندیکایـی مـنـعـکـس  نهاد بین

های رسمی رژیم، بـحـران اقـتـصـادی  بر رغم آمارهای دروغین مقام
های اخیر، و همـچـنـیـن  جانبٔه سال های همه دلیِل ادامٔه تحریم کشور به
، “ تدبیر و اعـتـدال” های نولیبرالی از سوی دولت  وقفٔه سیاست ادامٔه بی

گیرد. مردم زحمـتـکـش کشـورمـان در  خود می تری به هرروز ابعاد وسیع
روند که گرانی، تـورم، و فـقـر در  شرایطی به استقبال بهار نورسیده می

آفریند. شرایط زندگی و کار زحمتکـشـان  کند و فاجعه می جامعه بیداد می
وقفٔه تـورم، ارزش واقـعـی  ناپذیر شده است. رشد بی فرسا و تحمل طاقت

دستمزد کارگران و کارمندان را چنـان تـقـلـیـل داده اسـت کـه هـمـه 
ای  جانبه های خود با مشکالت همه زحمتکشان برای اداره زندگی خانواده

ای به صحنه مـبـارزه  طور فزاینده روبرویند، بنابراین، زحمتکشان ایران به
های اعتراضی کارگران و زحمتـکـشـان  پیوندند. همزمان با رشد اقدام می

های زحمتکشـان  های گذشته، جنبِش همبستگی با خواست ایران در ماه
هـای  ای داشتـه اسـت. حـزب سابقه ایران در کشورهای جهان، رشد بی

های کارگری و طرفداران آزادی و دموکراسی و  خواه و چپ، اتحادیه ترقی
هـای زحـمـتـکـشـان ایـران   های مترقی به حمایت از خـواسـت روزنامه
چنـدان  یی نه در گذشته -گونه که مبارزات مردم جهان اند. همان برخاسته

خواه در آفریقای جنوبی، شیلی،  در حمایت از جنبِش مردمی و ترقی -دور
و برخی از کشورهای آمریکای التین نشان داد، جنبش همبستگـی، در 
صورت رشد و به هم پیوستن ارگانیک و عمِل متحد، نقـش مـهـمـی در 

تواند ایـفـا  های کشور در مسیر تغییرهای ملی دموکراتیک می روند تحول
کمیته دفاع از “های مختلف کارگران و  کند. در مقابله با این شرایط، گروه

سازمان همبسـتـگـی بـا  -(“ کودیر“(با نام اختصاری  ”حقوق مردم ایران
مبارزات مردم ایران که در کشورهای انگلیس زبان در اروپا و آمـریـکـای 

در رابطه با دوره جدید مبارزات کارگران کشـور و  -کند شمالی فعالیت می
های معلمان و پرستاران کشور فعالیـت بسـیـاری کـرد.  ازجمله اعتراض

های  در کنفرانس زنان کنگره اتحادیه“  کودیر“حضور و سخنرانی نماینده 
، در مـورد ضـرورت ٩٣کارگری انگلستان، در روزهای پایانی اسفندماه 

راه انداختِن کارزاری برای بسیج افکار عمومی در رابطه با آزار و زنـدان  به
های  های اخیر، یکی از مصداق خبرنگاران و اندیشمندان زن چپ در ماه

های این سازمان است. خبرهای برپایِی کارزارهایی چشمگیـر در  فعالیت
های اعتراضی معلمان، پرستاران و اعتراض به حکومت  حمایت از حرکت

گری و حمایت از قربانیان سـرکـوب در نشـریـات  ایران در مورد سرکوب
خـواه  ، روزنامه چپ و تـرقـی“ مورنینگ استار” مترقی و ازجمله در روزنامه 

هایی از فـعـالـیـت ایـن سـازمـان  چاپ لندن، منتشر شده است. عرصه
 همبستگی در نوشتار زیر آمده است.

 
 همبستگی با فعاالِن جنبش زنان ایران

که در کنفرانس ساالنه زنان سندیکالیست بریتانیا، که “  کودیر” نماینده 
های مجتمع مرکزی  در سالن اجالس ٩٣اسفندماه  ٢٢تا  ٢٠در روزهای 

های کارگری در لندن برگزار شد، شرکت داشت، و بـا  فدراسیون اتحادیه
کنندگان در کنفرانس، آنان را در  به شرکت“  کودیر” ارائٔه بولتن ویژٔه زنان 

، عضـو رهـبـری “ جین گـریـن” های ایران قرار داد. خانم  جریان تحول
کودیر، در جریان بحث در رابطه با مشکالتی که زنان خبرنگار در بـرخـی 

رو هسـتـنـد، بـه تـوصـیـف شـرایـط کـار و  کشورهای جهان با آن روبه
های ویژه زنان خبرنگار در کشورمان پرداخت، و بـا اشـاره بـه  محدودیت

و برخی دیگر از مبارزان زن رفتـه اسـت، “  یعقوب ژیال بنی” آنچه بر خانم 
شـان را  های بـرحـق شان برای خواست همبستگی با زنان ایران در مبارزه

خواستار شد. جین گـریـن هـمـچـنـیـن در مـالقـات بـا بـرخـی زنـان 
هـای  سندیکالیست انگلستان در طول کنفرانس، شرایط زنان ایران و راه
   11ادامه  در صفحه ها و  گسترش همبستگی با آنان را موردتوجه قرار داد. در نتیجٔه این دیدار
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 ١۵اسـفـنـدمـاه ( ٢۴های جهان بار دیگر در روز یکشنبه،  کمونیست
گـیـت،  مارس)، با گردهمایی بر سر مزاِر کارل مارکس، در گورستان های

ترین اندیشمند طبقه کارگـر جـهـان  در شمال لندن، به خاطرٔه این بزرگ
کارل مارکس، انقالبی، بزرگداشِت باشکوه ادای احترام کردند. در مراسم 

ودومـیـن  در صـدوسـیو فیلسوف، و آموزگار بزرگ طبقه کارگر جـهـان 
، “ مانیفسِت حزب کمونـیـسـت” و “  کاپیتال” سالگشت درگذشِت نویسندٔه 
خـواه و انـقـالبـی جـهـان،  هـای تـرقـی صدها نماینده و فعال سازمان

 های علمی جاودان و امیدبخش او را گرامی داشتند. آموزه
زمـان شـدن بـا  دلیل هـم امسال مراسم سالگرد درگذشِت مارکس، به

مناسبت هفـتـادمـیـن  خواهان جهان در سراسر جهان به های ترقی جشن
ای که در آن  المللی سالگرد شکسِت آلمان هیتلری در نبرد با اتحاِد بین

شوروی جنگیدند، اهـمـیـت  جماهیر متحده در کنار اتحاد بریتانیا و ایاالت
 ای پیدا کرده بود. ویژه

امـنـای  های اخـیـر، از سـوی هـیـئـت این مراسم، بنا بر سنِت سال
اجرایی حزب کمونـیـسـت بـریـتـانـیـا،  و هیئت“  کتابخانٔه یادبوِد مارکس” 
کنندگان در این یادمان، در  مشترک، سازمان داده شده بود. شرکت طورِ  به

آغاز مراسم، در صفی طوالنی که پیشاپیش آنان رفقای رهـبـری حـزب 
کمونیست انگلستان و سفیران کشورهای سوسیالیستی و نـمـایـنـدگـاِن 

بـه  گـیـت هـایهای کمونیست بودند، از ورودِی گورستان تاریخی  حزب
هـای  پیمایی کردند. حضـور نـمـایـنـدگـان حـزب سمت مزاِر مارکس راه

کمونیست و انقالبی و چپ از سراسر جهان در این مراسم چشمگیر بود. 
هـمـراه  سفیران و نمایندگان دیپلماتیک ویتنام، کـوبـا، و ونـزوئـال، بـه

ای از حزب کمونیست فدراسیـون روسـیـه، حـزب  های نمایندگی هیئت
کل قبرس، حزب کـمـونـیـسـت  کمونیست انگلستان، حزب تودٔه ایران، آ
یونان، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست 

های چپ دیگر، در  مالزی، حزب کمونیست جدید بریتانیا، برخی سازمان
این مراسم شرکت داشتند. در بخشی از برنامٔه این مراسم، نـمـایـنـدگـان 

های زیبایی بر پای پیکـرٔه بـنـای   گل ها و دسته  گل های حاضر، تاج حزب
یادبود مزار مارکس نهادند و نسبت به این رهبر برجسته و یگانٔه جـنـبـش 
کمونیستی جهان ادای احترام کردند و میراِث معنوی او را ارج گذاشتند. 

گـذاری  گلی، در این ارج هیئت نمایندگِی حزب تودٔه ایران نیز با نثار دسته
 شرکت کرد.

تاریخ نویس، فیلسوف و از اعضای رهـبـری حـزب ، “ امیلیانوف” رفیق 
های  در واکنش به تالش کمونیست فدارسیون روسیه، در سخنان خود و

عبِث طبقات حاکم در سراسر اروپا در بازنویسِی دلبخواِه تـاریـِخ جـنـگ 
شـوروی،  جـمـاهـیـر جهانی دوم و پاک کردِن سهم عمده و اساسِی اتحاد

آفـریـن آن از تـاریـخ نـبـردهـای  های شگفـتـی ارتش سرخ، و پارتیزان
ها در پـیـروزِی  کنندٔه کمونیست ساِز این جنگ، بر نقِش تعیین سرنوشت

این جنگ “ نهایی بر ماشیِن جنگی آلمان نازی تأکید ورزید. او یادآور شد:
شـان را  توزانٔه ضِد مارکسیستـی از سوی رهبراِن فاشیسم که نظرگاِه کینه

این اندیشمند و تاریخدان مـطـلـِع “  آغاز شد.  داشتند، گاه پنهان نمی هیچ
گـرای کـه در  دولـِت فـاشـیـسـت و نـظـامـی ١٢بلوک “ روس گفت:

پـیـمـان ضـِد ” به وجود آمدند، هـمـگـی بـه  ١٩٣٠تا  ١٩٢٠های سال
میان آلمان و امپراتوری ژاپن امضا شـده بـود،  ١٩٣۶که در   -“ کمینترن

های عضو این پیمان متعهد شده بودند جنبِش جـهـانـِی  پیوستند. دولت
ستیزانه که هسـتـٔه  هاِی کمونیسم گیری کمونیستی را نابود کنند و موضع

هـای  کردند. نـازی ایدئولوژِی نازیسم بود را از بلندگوهای رسمی تبلیغ می
کار بستند تا مردم شوروی شان را به شان، نهایت تالش آلمانی و متحدان

شان در برابِر فاشیسم این واپسین عـبـارِت  مردمی که در مسیر پایداری -

را شـعـاِر “  کارگران جهان متحد شوید“ مارکس، یعنی:“  مانیفسِت حزب کمونیست” 
نابود و از صفحٔه گیتی محو کنند. این شعار، بر  -اصلی این پایداری قرار داده بودند

ها و نمادهای رسمی اتحادشوروی و همٔه شانزده جمهورِی سوسیـالـیـسـتـی  نشان
 ١١٠هیـتـلـر، “  نبرِد من” صفحٔه کتاب  ١۶٨دهندٔه آن، نقش شده بود. از  تشکیل

های شریرانه به مارکسیسم و شخِص کارل مارکس اختـصـاص  صفحٔه آن به حمله
حـزب ” و “  هـا یـهـودی” یافته است (در مرتبٔه بعد، فقط دو موضوع دیگر، یـعـنـی 

انـد). حـمـلـه بـه  های این کتاب هیتلر پـر کـرده ، صفحه“ ناسیونال سوسیالیسم
یی برای حمله و ممـنـوعـیـت حـزب   ها و سوِءقصد به جان آنان، مقدمه کمونیست

عیار نازیسم در آلمان بود. در ایتالیا و  گذارِی دیکتاتورِی تمام کمونیست آلمان و پایه
ها به قدرت رسیدند، رخدادهـای مشـابـهـی  دیگر کشورهای اروپایی، که فاشیست

ناپذیـِر  صورت گرفت. در رویارویی با تئوری مارکسیسم در ارتباط با فروپاشِی اجتناب
ای مبتنی بر برقرارِی عدالت برای  کاپیتالیسم و جایگزین شدِن آن بانظِم اجتماعی

بـر پـایـه “  هـزارٔه رایـش” ها، هیتلر و رهبران نازی برپایِی  ها و برادرِی ملت انسان
کردند. جنگ دوم جهانـی  اصوِل نابرابرِی اجتماعی، سیاسی، و ملی، را موعظه می

منظوِر  بازگرداندِن انسان به بربریت   ها به همچنین نشان داد که در برابر این تالش
رفیق امیلیانـوف “  ترین مبارزان بودند. قدم ها ثابت و  نابودِی جمعی بشر، کمونیست

در رابطه با نقِش اتحادجماهیرشوروی در شکسِت فاشیسـم، هـمـچـنـیـن یـادآور 
درصِد تمامی تلفات جنگی را در طوِل جنگ، ارتـش سـرخ بـر آلـمـان  ٧٣“ شد:

میلیون سرباز و شهروند شـوروی  ٢٧بهای جان باختِن  هیتلری وارد آورد، و این، به
تمام شد، که باالترین رقم تلفاِت جنگی بین کشورهای دیگِر جبهٔه متفقین بر ضد 

ها [یا نیروهای محور:آلمان، ایتالیا، ژاپن] بود. در تـمـامـی کشـورهـای  فاشیست
دیگر، از فرانسه گرفته تا چین،  رهبرِی جنبش مقاومت در برابِر هجوم  فاشیسم را 

 ”ها برعهده داشتند. کمونیست
، عضو برجستٔه حزب کمـونـیـسـت “ جین ترنر” سخنران بعدی گردهمایی، رفیق 

انجمن همکاری برای مطالعه در فـرهـنـگ روسـیـه و اتـحـاد ” بریتانیا و رئیس 
 انجمن روابط فرهنگی شوروی و بریتانیا) بود کـه در مـورد رشـد “  شوروی

ٌ
(سابقا

هفتاد سال پـس از شـکـسـت “ خطر کرد و گفت: فاشیسم در شرایط کنونی اعالم
فاشیسم در جنگ دوم جهانی همان نیروهای نژادپرست و فـاشـیـسـت دگـربـاره 

در “ رفیق انگلیسی یادآور شد:“  اند. دموکراسی و آزادی اروپا را مورد تهدید قرار داده
کـنـنـد کـه  جنگ داخلی در اوکراین، ناتو و اتحادیٔه اروپا از رژیمـی حـمـایـت مـی

وزیرش، آرسنی یاتِسنیوک، مدعی است که این روسیه بود که در جنگ دوم  نخست
ای نظیـر  نظامی نئونازی جهانی به آلمان هیتلری تجاوز کرد و آشکارا نیروهای شبه

رفیق ترنر، سپس خطاب “  کار گرفته است. را بر ضِد مردم اوکراین به“  گردان آزوف” 
دانـیـم   فرستیم، چراکـه مـی ما به شما درود می“ ، گفت:“ یوری امیلیانوف” به رفیق 

 “حزب کمونیست فدراسیون روسیه در صف نخسِت  مبارزه با نئوفاشیسم است.
تـهـدیـد راسـت “ ، سفیر ونزوئال در انگلستـان، گـفـت:“ مارکوس گارسیا” رفیق 

او در ادامه به ایـن “  شود. افراطی بر ضد صلح و پیشرفت فقط به اروپا محدود نمی
نکته اشاره کـرد کـه، ادعـای پـوچ و 

هیئت نمایندگِی حزب تودٔه ایران 
در: مراسم یادبوِد مارکس، در 

ودومین سالروِز درگذشِت  صدوسی
 آموزگار کارگران جهان

   11ادامه  در صفحه 
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شده است، خبر "تظاهرات پرسـتـاران ایـران در طـلـب دسـتـمـزدهـای 
قـول شـده اسـت.   نقل -به نقل از اطالعیه کودیر در این رابطه -عادالنه"

پرسـتـار در  ٢٠٠٠فوریه،  ٢٢گزارش کرده است که در روز “  پی.اس.آی.” 
برابر مجلس شورای اسالمی در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و شـرایـط 
کاری نامناسب و قصور دولت در اجـرای تـعـهـدات خـود در رابـطـه بـا 

شده بر طبق توافق رسمی با نمـایـنـدگـان پـرسـتـاران  دستمزدهای کنترل
دهد کـه،  در بیانیه خود توضیح می“  پی.اس.آی.” کشور تظاهرات کردند. 

ماه و در انتهـای آذرمـاه، در  در دو نوبت، در آبان ١٣٩٣پرستاران در سال 
مقابل مجلس شورای اسالمی و نیز در بـرابـر کـاخ ریـاسـت جـمـهـوری 

، که در سـال “ های حقوق پرستاران قانون تعرفه” تظاهرات کرده و اجراِی 
 اند. به تصویب رسید، را خواستار شده ٢٠٠٧

 
 سازی تظاهرات گستردٔه آموزگاراِن  ایران برضِد خصوصی

(  ١٣٩٣اسـفـنـدمـاه  ١٢  ،”مورنینگ استـار“گزارش روزنامٔه 
 )٢٠١۵مارس ٣

 روزنامٔه مورنینگ استار، چاپ لندن، با انتشار سـریـِع خـبـِر اعـتـصـاب
، هـمـبـسـتـگـِی جـنـبـش کـارگـری و ٩٣آموزگاراِن ایران در اسفندماه 

های انگلستان با مبارزات آموزگاران و طبقه کارگـر ایـران را  سندیکالیست
تـریـن  خواستار شد. در این گزارش ازجمله آمده است: در یـکـی از بـزرگ

، بـیـش صـد ٩٣اسفندماه  ١٠تظاهرات در چند سال اخیر، روز یکشنبه ،
هزار آموزگار در تهران و دیگر مرکزهـای اسـتـانـی و شـهـرهـای کشـور 

صورت هماهنگ دست به راهپیمایی زدند. روز یکشنبه که در ایران یـک  به
هـایشـان در   روز کاری است، آموزگاران در راستای تـأکـیـد بـر خـواسـت

های درس حاضر نشدند و نمایندگان آنان در برابر مجلس و دفـاتـر  کالس
ها، تحصن و راهپیمایی کردند. در پاسـخ  وپرورش استانداری وزارت آموزش

به فراخوان "کانون صنفی معلمان ایران" از سـاعـات اولـیـه یـکـشـنـبـه 
سازِی نظام آموزش پرورش  شان با طرح خصوصی فرهنگیان در گردهمایی

اعتنایی دولت به قرارهای قبلی در مورد سـطـح حـقـوق و امـنـیـت  و بی
شان مخالفت خود را ابراز کردند. فرهنگیان معترض، بیمه درمانـی،  شغلی

حق فعالیت صنفی، و آزادی آن دسته از آموزگاراِن زندانی را خواستار شدند 
هـای  درازمـدت  های سندیکایی به بازداشت و حـبـس که به جرم فعالیت

در مـقـابـل  آمـوزگـارانتن از نمایندگـان  ٢٠٠٠بیش از  اند. محکوم شده
آمـوزگـار کـه صـدهـا  ساختمان مجلس در تهران گردهم آمدند، درحـالـی

هـا در  وپـرورش اسـتـانـداری ناراضی در برابر دفاتر مرکزی وزارت آمـوزش
آذربایجان، فارس، لرستان، هرمزگان، خوزستان، خراسـان، کـردسـتـان، 
تهران و قزوین، دست به اعتراض زدند. در طول دو سال گذشته و با روبـه 

های اقتصادی و نیـز  وخامت نهادن شرایط اقتصادی کشور بر اثِر تحریم به
 جـمـلـه های نولیبرالیستی دولت، بسیاری از زحـمـتـکـشـان و از سیاست
اکنون  فرهنـگـیـان  روی، هم اند. ازاین به زیِر خِط فقر رانده شده آموزگاران

جویی آمـادگـی  برای شرکت جستن در تظاهرات عمومی در راستای عدالت
هـای   الزم را دارند. حزب تودٔه ایران، حمایت کـامـل خـود را از خـواسـت

کند و زحمتکشان ایران را به پشتیبانی از اعـتـصـاب   فرهنگیان اعالم می
خواند. حزب، حداکثر توان خود را در راستای بسیج کـردن  آموزگاران فرامی

کار خواهد گرفت. حزب تودٔه ایران تمـامـی  حمایت از اعتصاب آموزگاران به
ناپذیر در راستای تـحـکـیـم  جنبِش اعتراضی را به فعالیت مؤثر و خستگی

های صنفی مستقل و افشاگری و مقابله با ترفندهای حکومتـی و  اتحادیه
خواند. "کـمـیـتـه دفـاع از حـقـوق مـردم  سیاست ضد کارگری آن فرامی

یـی خـطـاب بـه جـنـبـش   ایران" [کودیر] در بریتانیا نیز با انتشار اعالمیه
ها را به حمایت از آمـوزگـاران  های صنفی این کشور، آن کارگری و اتحادیه

ایرانی فراخواند. کریستین بلِوئر، دبیر کل اتحادیه ملی آمزگاران انگلستان، 
درآمد و از کـارزارهـای آن حـمـایـت “  کودیر“که سال گذشته به عضویت 

 در نامه می
ٌ
جـمـهـور ایـران،  یی خطاب به حسن روحانی، رئیس کند، اخیرا

 خواهان عدالت برای فرهنگیان ایرانی شد.

 ادامه هيئت نمايندگي حزب ... ادامه همبستگي با جنبش كارگري ...

ای بـرای  “ تهدیِدامنیتی” متحده در مطرح کردن کاراکاس همچون  مضحک ایاالت
مـنـظـوِر  آمـیـزی بـه درآمدی برای طرح خشـونـت تواند پیش امپریالیسم آمریکا، می

 سرنگون کردِن انقالب بولیواری در ونزوئال باشد. 
شده از سـوی حـزب  ای سازمان داده کنندگان به مهمانی در ادامه مراسم، شرکت

، دبیر کل حزب “ رابرت گریفیث” کمونیست بریتانیا دعوت شدند که در طی آن رفیق 
شـان از مـراسـم امسـال  کنندگان برای حمایت پررنگ کمونیست بریتانیا، از شرکت

ویژه در  خواه در سراسر جهان، و به تشکر کرد و ضرورِت همبستگی با نیروهای ترقی
شرایط کنونی در ونزوئال، را مورد تأکید قرار داد. نمایندٔه کمیته مرکزی حـزب تـودٔه 

، در ارتباط بـا “ امیلیانوف” وگویی مفصل با رفیق  ایران، در ادامه این مراسم و در گفت
هـای  های سالیان اخیر در روسیه، مشـخـصـه وضعیِت متحول جهان، ماهیِت تحول

طبقاتِی پوتین و دولت حاکم در کرملین، دورنماِی تحول در گروه کشورهـای  سیاسی
هایی که در مسیـر  جنوبی)، و چالش (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای“  بریکس” 

وجود آوردِن توازن قـدرت در جـهـان)  اثرگذارِی این گروه (در مقاِم عاملی از برای به
همراه نمایندٔه کـمـیـتـٔه مـرکـزی  نظر کرد. رفیق اولیانوف به رویاروِی آن است، تبادل

 ٢۴حزب تودٔه ایران و صدر حزب کمونیست بریتانیا، در بعدازظهـر روِز یـکـشـنـبـه 
مدیره کتابخانه مارکس، از  ، رئیس هیئت“ آلکس گوردون” اسفندماه به دعوت رفیق 

ویژه دفتر کار لنین در این ساختمان که در فاصله  های تاریخی کتابخانه، و به قسمت
شد  در آنجا نوشته و منتشر می“]  جرقه“ [” ایسکرا” روزنامٔه  ١٩٠٣تا  ١٩٠٢های  سال

شد،  های کارگری روسیه مخفیانه ارسال می ها و مرکز های مختلف به بندرگاه و از راه
یی قدیـمـی کـه در مـحـل  بازدید کردند. رفیق حزبی در این بازدید در رابطه با نقشه

ازجمـلـه  -به روسیه“  ایسکرا” شود و مسیرهای پرشماِر ارسال  کتابخانه نگهداری می
وگوی جالبی داشت. در ایـن  با رفیق امیلیانوف گفت -مسیر تبریز و آذربایجان به باکو

های نزدیِک جنبش انقالبی آن دوره از تاریخ ایران بـا انـقـالبـیـون  وگو، ارتباط گفت
اجتماعِی کار نزدیک بـه صـد هـزار کـارگـر ایـرانـی در  روسیه، پیامدهای سیاسی

هـای رهـبـران بـرجسـتـه  انـدوزی ویـژه تـأثـیـر تـجـربـه های نفتی باکو و بـه میدان
مـیـالدی و  ١٩عامیون بر روند تحوالت تاریخی کشورمان در اواخر قرن  اجتماعیون

 های قرن بیستم، موردتوجه قرار گرفت. نخستین سال

 ادامه جهاني سازي ...

سـوِی  شان] از یک سوی دنیـا بـه  کنندٔه ما [در مسیِر منافع فراملِی استخدام
تـوانـیـم در  روند، ما هم بـا هـمـراه شـدن بـا یـکـدیـگـر مـی دیگردنیا می

 “زنی نیرومندتری شرکت کنیم. ها با قدرت چانه مان با آن وگوهای گفت
شان در سراسر انگـلـسـتـان،  های با توجه به اینکه کارگران معدن و خانواده

مـعـدنـچـیـان را بـرپـا   ١٩٨۵-١٩٨۴روز اعتصاب  امین سال سیبزرگداشت 
پرسم از دیِد او آیا میان برخورِد دولـت مـارگـارت تـاچـر  کنند، از گومز می می

انگلسـتـان “  سندیکای ملی کارگران معدن ”وزیر پیشین انگلستان) با  (نخست
ای  رو بوده است همسانی با آن روبه “  لوس مینروس“ های اخیر و آنچه در سال
 وجود دارد؟
و در ادامه بـا اشـاره بـه ایـنـکـه کـتـاب “  بله بدون تردید. “ دهد: پاسخ می

را چـنـدیـن بـار خـوانـده اسـت، “  دشمن از درون: ”  با نام“  سیوماس میلن” 
دار  ها در دولت تاچر، در کارزار لـکـه کارگیرِی رسانه های به در شیوه“ گوید: می

هرز کشاندن و گمراه کـردِن رهـبـران  ها، در کوشش برای به کردِن شخصیت
  این ترفندهـا .باره تردیدی وجود ندارد ها بسیارند و دراین سندیکایی، همانندی

هـا   های دمکراتیک و مستقل  کارگری و نابودی آن وتاز در اتحادیه برای تاخت
اند. تجربٔه مبارزٔه کارگران معدن انگلستان برای ما بسیار ارزشـمـنـد  الگو شده

توانند برای پیروزی از شکست کارگران معدن انگلـسـتـان  ها می آیا آن“  است.
دارند. هـدف  های متفاوت ها هدف   مبارزه ” گفته این رهبر سندیکا:  به  بیاموزند؟

توانیم از آنچه در اینجا  [انگلستان] رخ  ما در این مبارزه متفاوت است، اما می
 “داد بیاموزیم.
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به جسارت و توانمنـدی دارد و 
بر این اساس و با این تفـکـر و 
همکاری با بخش خصوصی و 
بر اساس تـجـربـه سـه دهـه 
فعالیت در اقتصاد و حضور در 
مؤتلفه اسالمی که خـود را در 
خـط رهــبــری، مـرجــعــیــت و 

داند، تـمـام تـوان  روحانیت می
گیرم تـا ایـن  خود را به کار می

امر مـحـقـق شـود" (روزنـامـه 
 ).٩٣اسفندماه  ١۴شرق، 

های  گیری در ارتباط با سمت
ــســت  ــی ــرار ن ــصــادی ق ــت اق

ای پیاده شود های تازه سیاست
های  گیری و با توجه به سمت -

های کسانـی کـه  دولت و گفته
کنترِل حیات اقتصادی میـهـن 

بــر ســر  -را در دســت دارنــد
شدٔه تاکنونی، توافق نظر کامل وجود دارد و در این راستـا،  های پیاده گیری استمرار سمت

هایی کوچـک از  شده در باال، تنها گوشه شود. سخنان نقل اختالف چندانی مشاهده نمی
انبوِه نظرهایی است که در طول چند هفته گذشته و در آستانٔه انتخابات اتاق بازرگانـی و 

اند. اما در ورای این اظهارات، سیاست موذیانٔه وارونه جلوه دادِن  ای شده بعدازآن، رسانه
های اقتصادی در میهن، نهفته است، و آن، درست نمایاندِن این بـاور غـلـط در  واقعیت

ذهن و افکارعمومی است که، مدعیان اقتصاد بازار در ایران در طول چند دهٔه گـذشـتـه 
اند. و این آدرس غـلـط  سازوکارهای الزم را برای ورود به عرصه بازاِر آزاد در اختیار نداشته

ای ندارد. اجرای طرح ضـدمـردمـی  های اجراشدٔه تاکنونی هیچ همخوانی دادن با برنامه
جـهـانـی و  های) نزدیک و پـیـوسـتـه بـا بـانـک ِبستان های (بده ها، تعامل حذف یارانه
کجی به اجرای عملی قانون کار، و تالش برای مسخ بیشتر  پول، دهن المللی بین صندوق

هـای  بـه بـهـانـه -عالؤه تعطیلِی بسیاری از مرکزهای تـولـیـدی بند، به همین قانون نیم
منظور هموار کردِن زمینٔه مـطـلـوب  به -دهی و کمبوَد مواد اولیه ای همچون زیان واهی

جمعی کارگران دارای قراردادهای دائم و تـحـمـیـِل قـراردادهـای  های دسته برای اخراج
کنندٔه تمامی ایـن  نفی -داری جدید است قراردادهایی که نماِد کامِل برده -موقت به آنان

 هاست. گویی گزافه
بـوده  ها و در همین انتخابات اتاق بازرگانی بـرجسـتـه  آن چیزی که در طول این سال

 کمتر بر آن انگشت گذاشته می
ً
گویی آشکار نیسـت، بـلـکـه  شود، این دروغ است و اتفاقا

ای  های هسـتـه هایی است که مترصددند تا در فضای پس از توافق جنگ و جدل جریان
کند، دست باال را داشته باشند. ایـن  های اقتصادی بیشتر مهیا می که راه را برای فعالیت

نـظـر  گرفتن بوده است و بـه های اول انقالب در حال نضج روندی است که از همان سال
همیـن دلـیـل، بـیـن  گیرِی بیشتر آن را شاهد باشیم. به رسد ما در مرحلٔه کنونی اوج می

تـاراج مـنـابـع بیشتر، سخنان آورده شده در باال، نمودهای این جنگ و ستیز برای سهم 
 روشنی دید. توان به مال کردِن منافع زحمتکشان میهن را می ملی، و پای

، بـا عـنـوان: "زدودن ٩٣اسفنـدمـاه  ١۶یی در جهان صنعت،   نادر کریمی، در مقاله
کـه  های بعد از جنـگ درحـالـی نویسد:"طی تمامی سال استیالی دولت بر اقتصاد"، می

دادند، حضور دولت در اقتصاد و  ها شعار افزایش نقش مردم در اقتصاد را می همه دولت
هایی که از سوی نهادهـای وابسـتـه بـه  تر و تأثیرگذارتر بوده است. بررسی صنعت پررنگ

دهـد  های مجلس شورای اسالمی صورت گرفته نشان مـی حاکمیت مانند مرکز پژوهش
های اصالحات و سازندگی، مـیـزان  نژاد که در دولت فقط در دولت محمود احمدی که نه

دولتی بودن اقتصاد در پایان فعالیت دولـت بـه نسـبـت ابـتـدای بـر سـر کـار آمـدن 
 جمهور افزایش ملموسی داشته است." رییس

، در خبری با عنوان: "خیِز اتاق ایـران بـرای دولـتـی ٩٣اسفندماه  ١٠روزنامه آرمان، 
انـد. روزنـامـه  ها نـزدیـک نوعی با دولتی دهد که به شدن"، دربارٔه کاندیداهایی توضیح می

ارتباط به مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانـی)،  آرمان دراین
کـنـنـدگـان ارشـد در مسـئـلـٔه  حاج مرتضی عراقچی (برادر عباس عراقچی،از مـذاکـره

جمهور)، برادر شـریـعـتـمـداری ای)، پسر نهاوندیان (نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس هسته
کـنـد و  جمهور)، و فرزند محمدرضا عارف، اشاره می (شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس

هـای  حاضـر صـاحـب شـرکـت ها درحال نویسد:"آن نقل از اسدالله عسگراوالدی، می به
حال طبق قانون  دانیم ولی بااین ها را جزء بخش خصوصی نمی اند ولی ما آن تجاری شده

ای از  ها و مؤسسات دولتی و همچنین عـده اند. ... برخی از دولتی جزء بخش خصوصی

اتاق بازرگانی، درصدِد 

 ایفای نقِش بیشتر

یـی  عـده -همزمان با اول ماه مه، روز جهانی کارگر -سال گذشته
داشـِت ایـن روز،  از فعاالن کارگری درصدد برآمدند تا برای گـرامـی

های مختصری برپا کنند که درنـهـایـت بـا بـرخـورد شـدیـِد  جشن
نیروهای امنیتی مواجه گردیدنـد. حـاکـمـیـت سـرمـایـه در طـول 

وشش سال گذشته، با استفاده از تمامی ترفنـدهـا و ابـزارهـای  سی
دهِی کـارگـری  یابی و سازمان سرکوب، هرگونه تالشی را برای تشکل

شدت سرکوب و از آن جلوگیری کرده است. این رویکرد در قیـاس  به
در چند هفته گذشتـه، نشـان داد کـه  ،”اتاق بازرگانی“با انتخابات 

وجود آمدِن فضای فعـالـیـت  تفکر حاکم در صحنٔه سیاسی ایران، به
برای جریان نیرومندی که نقشی بسیار مخرب در عرصٔه اقتـصـادی 
میهن ما داشته است را تهدیدی برای امنیت و بقای خویش ارزیابـی 

همین دلیل، ما برپایی این انتخابات را شاهـد بـودیـم.  کند، و به نمی
انتخاباتی در اتاق بازرگانی در گذشته هم برگزار شده بود و در فضای 

ای ایران نیز بازتابی داشته بود. اما امسال، با توجه به مذاکرات  رسانه
های نولیبرالیسـتـی، و  اتمی، پشتیبانِی قاطع دولت از ادامٔه سیاست

بینانٔه فعاالن اقتصادی برای گسترش روابِط اقتصـادی  انتظاِر خوش
در صورت رسیدن بـه  -با دیگر کشورها در چارچوب اقتصاد بازاِر آزاد

های زیادی را  وجوش و تحرک جنب -ای وهای هسته توافق در گفت
های سودبرنده از  گیرِی جریان در اتاق بازرگانی به وجود آورد. سبقت

این گسترِش روابِط اقتصادی با دیگر کشورها بـرای ورود بـه اتـاق 
ها برای  های این جریان بیشتِر نماینده بازرگانی در قالب کمیِت هرچه

ای ایـن  شان، بازتابی گسترده در فضـای رسـانـه تضمین منافع آتی
دهندٔه این نکـتـٔه مـهـم اسـت کـه  ها  داشت. این امر نشان جریان

داران ایران برای گـرفـتـن سـهـم بـیـشـتـر از  سرمایه دورخیِز کالن
 -های حاکم بر دولت با توجه به دیدگاه -های جاری اقتصادی تحول

گاهی کامل صورت می  گیرد. با آ
مسعود خوانساری، عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران، دربارٔه نقش 

عنوان مشاور سه قـوه  نویسد:"ازنظر قانونی اتاق به اتاق بازرگانی، می
کـنـد.  هـا ایـفـا مـی سازی ها و تصمیم گیری نقش کلیدی در تصمیم

وگوی دولـت و بـخـش  خوشبختانه با تشکیل جلسات شورای گفت
گیری از نظرات بخـش  خصوصی، همچنین اهتمام دولت برای بهره

توان بیان کرد که هم جایگاه قانونی بـرای  صراحت می خصوصی به
انجام اقدامات مفید و مؤثر در دسترس است و هـم ایـنـکـه دولـت 

های اتاق را دارد" (دنـیـای  ها و برنامه یازدهم آمادگی پذیرش مشاوره
 ).٩٣اسفندماه  ٢۴اقتصاد، 

هایی مشابـه اشـاره  اسحاق، نیز در همین زمینه به نکته یحیی آل
های آینده اتاق و منتخـبـان  نویسد:"محور اصلِی برنامه کند و می می
تواند و باید افزایش سهم بخش خصـوصـی  ] می٩٣اسفند [ماه  ١٨

گیری مجلس وکالی  در اقتصاد ایران باشد. این هدف از زمان شکل
تجار و اتاق تجارت تهران مدنظر فعاالن اقتصادی بوده و همچنـان 

شـود.  صورت یک مطالبه صدساله در اقتصاد کشور مـطـرح مـی به
زده اسـت و در  زده و درنتیجه سـیـاسـت شدت نفت اقتصاد ایران به

طول تاریخ از رشد طبیعی و شایسته باز مانده اسـت. بـا تـوجـه بـه 
رهـبـری دربـاره  و تأکیدات مکرر مقام معظـم ۴۴های اصل  سیاست

اهمیت بها دادن به بخش خصوصی و همچنیـن روی کـار آمـدن 
دولتی که بخش خصوصی را باور دارد، باید زمینه انتقـال صـحـیـح 
مدیریت و تصدی از بخش دولتی بـه بـخـش خصـوصـی فـراهـم 

 ).٩٣اسفندماه  ٢٣شود" (دنیای اقتصاد، 
علی امانی، عضو تشکیالت مؤتلفه و از بازاریان "معزز و محتـرم"، 

تر شـدِن حضـوِر دولـت در عـرصـٔه  کمرنگ  دیدگاهش را نسبت به
 13ادامه  در صفحه کند:"تبدیل اقتصاد از دولتی به مردمی نـیـاز  اقتصاد، چنین بیان می
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انـد کـه  ها برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی کاندیدا شده سوی بانک
آیند. ... ما توقع داریم کـه  حساب نمی وجه جزء بخش خصوصی به هیچ به

صاحبان کارت بازرگانی به شایستگانی رأی دهند که صد در صد از بخـش 
 ١۶وگو با روزنـامـٔه شـرق،  خصوصی باشند." مهدی جهانگیری، در گفت

کـنـد، و  ، سیمای دیگری از این انتخابات را تـوصـیـف مـی٩٣اسفندماه 
ها و مجموعه بازار پول و سـرمـایـه  ١بینیم هلدینگ اگر امروز می”گوید: می

اند، این رویکردی بسیار مثبت از فضای  در انتخابات اتاق حضور پیدا کرده
دمکراتیک برای حضور در یک انتخابات آزاد است که بـخـش بـزرگـی از 
فعاالن بخش خصوصی هم در آن حضور پیدا کرده و بـر ایـن اعـتـقـاد 
هستند که آینده و محوریت اقتصاد کشور در سطح کـالن بـایـد تـوسـط 
بخش خصوصی اداره شود کـه نـقـطـه عـطـف آن نـیـز ابـالغ مـقـام 

 ”قانون اساسی است. ۴۴رهبری در رابطه با اصل  معظم
پدرام سلطانی، که در انتخابات اخیر دوباره انـتـخـاب شـده اسـت، در 

، در جواب به ایـن سـؤال کـه ٩٣اسفندماه  ١۶مصاحبه با روزنامٔه آرمان، 
جریان  وابسته به او به دلیل نزدیـک بـودن بـا آل اسـحـاق و مـهـدی 

گوید:"بنده  اند، می جهانگیری به دولت، نام آنان را در لیست خود قرار داده
عنوان شخصی که در بطن قضایای انتخابات اتاق بـازرگـانـی هسـتـم،  به

مـداران و اعضـای  ای از بین سیاسـت کنم که دست پشت پرده حس نمی
دولت برای حمایت از این افراد یا تحمیل آنان به اتاق وجود داشته باشـد." 

دهد:"در یـک  صادق زیباکالم، رقابت در اتاق بازرگانی را چنین توضیح می
سو جناح راست یا اصولگرا نو وابستگان به دولت قبلی هستند که بـه نـام 

کنند. در مقابل آنان طیـفـی  فعالیت می“  فعاالن توسعه” یا “  ائتالف بزرگ” 
طلبان و اعتدالیون هستند قرار دارند بـه نـام  که بیشتر نزدیک به اصالح

طور کـه از نـامشـان پـیـداسـت  طلبان همان اصالح“  خواستاران تحول” 
هـای بـازرگـانـی  خواهان ایجاد تحـولـی بـنـیـادیـن در عـمـلـکـرد اتـاق

 ).٩٣اسفندماه  ١۶هستند" (خبرگزاری ایلنا، 
برای تبیین این اظهارنظر زیباکالم، مراجعٔه دوباره به مصـاحـبـٔه پـدرام 

، جـالـب اسـت. پـدرام ٩٣اسفندماه  ١١سلطانی، این بار با روزنامه شرق، 
سلطانی در جواب این سؤال که، اتاق بازرگانی برای تأمین منـافـع اعضـاء 

سـال  ۴۵گوید:"... پـس از نـزدیـک بـه  هایی کرده است، می چه اقدام
های مستقیم را حذف کنیم. ایـن مـاده  قانون مالیات ١٠۴توانستیم ماده 

های تکلیفی که در ارائه خدمات و امور پیمانکاری،  موسوم است به مالیات
حسـاب  ای و... بالفاصله سه درصد از کِل مبلغ دریافتی کسر و بـه مشاوره

بـر  شد. مجموع این بخش از مالیات، در سال گذشته بـالـغ دولت واریز می
  ٣٠٠هزار و 

ً
میلیارد تومان بود که با حذِف این ماده اتاق تـوانسـت عـمـال

میلیارد تومان را در جیب بخش خصوصی حداقل بـرای یـک  ٣٠٠هزار و 
کند:"طی سال گذشته آرایی که  سال نگه دارد." و در جای دیگر اضافه می

نفع صاحبـان  درصد آن به ٨٠در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی صادر شده، 
دهد اتاق در  نفع گمرک بوده است، این نشان می درصد به ٢٠کاال و فقط 

 خوبی توانست از حقوق اعضای خود دفاع کند." این بخش نیز به
های جدید که قرار اسـت  های مالی دولت و اقدام با توجه به محدودیت

نهادهای زیر نظر رهبری را هم مکلف به پرداخِت مالیات کند، اعتـرافـات 
نـظـر از ایـن  انگیزد، اما صـرف های بسیاری را برمی پدرام سلطانی سؤال

کند که گسترِش نقش بخش خصوصی  موضوع، همین سخنان روشن می
معناِی ندادِن مالیات و حقوِق گمرکی به  های فکری به در ادبیات این نحله

هـا  وسیلٔه هزینه کـردِن آن هایی که به مبلغ  هم در مقیاس دولت است، آن
 جا گذارد.  توان در زندگی قشرهای محروم تأثیرهایی مهم به می

اسفـنـدمـاه  ٢٠گزارش روزنامه شرق،  نتیجٔه انتخابات اتاق تهران، بنا به
های اول تـا سـوم را آل  ، پایان یافت. رتبه“ ائتالف برای فردا“نفع  ، به٩٣

اسحاق، پدرام سلطانی، و محمدرضا انصاری تصـاحـب کـردنـد، یـعـنـی 
 های بیشتری با دولت دارد. رسد نزدیکی نظر می های جریانی که به نماینده

حزب توده ایران معتقد است که در صورت حاکمیت نیرویی مـتـرقـی و 
توجهی به بورژوازی میهن مسیر پیشـرفـت اقـتـصـادی را بـا  مردمی، بی

باید بر اصولی استوار گردد که در آن  سازد. این مسیر می مشکل مواجه می
عالوه بر یک رقابت سالم، در ضمن بر ساختاری استوار گردد کـه در آن 

های تولیدی باشد که در ورای آن ضمن  گذاری در عرصه اولویت با سرمایه
زایی نیز فراهم شـود.  تقویِت اقتصاد داخلی، بستری مناسب برای اشتغال

وتـاِز  عرصه سیاسی و اقتصادی میهن در طول بیش از سه دهه، عرصه تـاخـت
ای  را به منافع ملی و اقتصادی مـیـهـن  های جدی هایی شده که ضربه جریان

ها تاکنـون بـرمـال  ای که در جریان نزاع جناح اند. فسادهای گسترده وارد کرده
ای کـه  منظوِر تحقق اقتصاد مـلـی اند، دورنمای امکان هرگونه تالشی به شده

ترین قشرهای جامعه در آن لحاظ گردد را تـیـره کـرده اسـت.  منافع گسترده
ای  هـای اقـتـصـادی معناِی ادامٔه سـیـاسـت انتخابات اخیر در اتاق بازرگانی به

 همسو با منافع قشرهای مرفه و در تضاد کامل با منافع زحمتکشان است. 
  
هر شرکتی که سهام شرکت دیگری را جهت اعـمـال مـدیـریـت در آن   .١

 .کند، یک شرکت هلدینگ است خریداری می
 

 ادامه اتاق بازرگاني در صدد  ...

 “کنیم. در آمریکای التین و جهان پشتیبانی می
جنبش جهانی سندیکایی نیز حمایت خود را از ونزوئال و دولت آن در بـرابـر 
تهدیدهای آمریکا اعالم کرد. شاران بارو، دبیـرکـل کـنـفـدراسـیـون جـهـانـی 

ترین فدراسیون سندیکایی جهان است، تصمـیـم  ) که بزرگITUCسندیکاها (
ی و سیاست خارجی ” آمریکا در اعالم ونزوئال به عنوان 

ّ
تهدیدی برای امنیت مل

ی آمریکـا بـا تـهـدیـدهـای ” را قاطعانه محکوم کرد و گفت: “  آمریکا
ّ
امنیت مل

های متعدد و از درون کشورهای زیادی روبروست، ولـی هـیـچ  واقعی در جبهه
ای در دست نیست که ونزوئال یکی از آنهاست. اتهام نقض حقوق بشر و  نشانه

فساد نسبت به هفت مقام ونزوئالیی باید مطابق قانون رسیدگی شود، نه از راه 
 “ها. محاکمه توسط رسانه

جنبش جهانی کمونیستی نیز پشتیبانی خود را از تـالش مـردم و دولـت 
های امپریالیسم آمریکا اعالم کرده است. گنادی  ونزوئال برای مقابله با مداخله

زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، در پیامی که برای پرزیدنـت 
ثبات کردن ونزوئال را محکوم و بـر  های آمریکا برای بی مادورو فرستاد، تالش

حمایت آن حزب از مردم و کشور ونزوئال تأکید کرد. رفیق زیوگانوف از جـانـب 
کمیتٔه مرکزی حزب برادر، تالش آمریکا برای کودتای ماه گذشته در ونزوئال را 

 شدت محکوم کرد. که عقیم گذاشته شد، به
ای که در این مورد منتشر کرد، این نظـر  حزب کمونیست آمریکا نیز در بیانیه

را که ونزوئال تهدیدی برای منافع مردم آمریکاست مردود شمرد و خواستار رفـع 
های ونزوئالیی شد. در این بیانیه آمده اسـت:  های اعمال شده بر مقام تحریم

اعالمیٔه پرزیدنت [اوباما] پس از دستگـیـری شـمـار انـدکـی از فـعـاالن و ” 
هـای  سیاستمداران راستگرای افراطی در ونزوئال صادر شد که متهم بـه جـرم

آمیز و توطئه بـرای  های خشونت گوناگونی هستند، از جمله تحریک به شورش
انجام کودتا علیه دولت انتخابی قانونی پرزیدنت مادورو. دولت ما، و مطبوعـات 

اهمیـت نشـان  های بزرگ، توطئٔه کودتا را بی های تحت کنترل شرکت و رسانه
هـای  دانند کـه دولـت دادند، اّما مردم آمریکای التین درس تاریخ را خوب می
انـد،  آمیزی یاری رسانده آمریکا فعاالنه به برانگیختن چنین کودتاهای خشونت

[  ٢٠٠۴] و هایـیـتـی در سـال ١٣٨٨[   ٢٠٠٩از جمله در هندوراس در سال 
] و خیلی موارد دیگر. بنابراین، ١٣٨١[   ٢٠٠٢]، در خود ونزوئال در سال ١٣٨٣

 “وجه غیرواقعی نیست. هیچ هراس ونزوئال به
های مشابهی در  های کمونیست پاراگوئه، مکزیک و ونزوئال نیز بیانیه حزب

دفاع از مردم و دولت چپگرای ونزوئال و محکوم کردن موضع خصمانٔه دولـت 
 آمریکا منتشر کردند.

جویانه، تجاوزکارانه و قلدرمآبانٔه دولت آمریکا  حزب تودٔه ایران، موضع دخالت
ت و دولِت کشور مستقل ونزوئال را محکوم می

ّ
کند و آن را تالشـی  نسبت به مل

این کشور به سـود “  تغییر رژیم” ثباتی در ونزوئال با هدف  برای ایجاد تنش و بی
داند. حزب تودٔه ایران، در کنـار  های قدرتمند داخلی و خارجی می منافع سرمایه

خواه دنیا، همبستگی خود را با مردم و دولت  دوست و ترقی دیگر نیروهای صلح
جمهوری بولیواری ونزوئال در انجام تغییرهای بنیادی و دموکراتیـک بـه سـود 

های اقتصادی نولیبرالی، و به سـود  اکثریت زحمتکش در برابر تهاجم سیاست
 کند. حفظ صلح و استقالل آن کشور اعالم می

 

 ادامه  استقالل و عدالت خواهي...
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هـا و  تنگاتنگی میان شـرکـت
دولت وجود دارد، آشکار است 

کنند. و بازهـم  که باهم کار می
روشن است که بـرای دولـت 

انـد تـا  این پیوندها در اولـویـت
پاسداشِت حقوق کـارگـران و 

 “حقوق انسانی.
“ نـروس لوس مای” سرکوِب 

جز این هم  ددمنشانه بود، و به
رفت. حزب حـاکـم  انتظار نمی

حزب انقالبـی ” که نام فریبندٔه 
را یـدک  ”نهادینـه مـکـزیـک

ست کـه در  ها کشد، مدت می
های کارگـری  پی مهار اتحادیه

بوده است، و به ایـن مـنـظـور 
 -شـونـد که "چاروس" نـامـیـده مـی -ها  طرفداران دولت را به رهبرِی اتحادیه

 ما دو گونه اتحادیه داریم:“ دهد  توضیح می“  ناپولئون گومز اوروتیا”  گمارد. می
هـای دیـگـری کـه  های رسمی که به دولت نزدیکنـد و اتـحـادیـه اتحادیه -

هـا و یـا  دارد کـه اتـحـادیـه اند. دولت این حق را برای خود روا می دمکراتیک
یـی   ایـن شـیـوه  رسمیـت نشـنـاسـد. ها را به رسمیت بشناسد و یا به رهبری آن

ها نیست، روشی کـه  هایی است که موردپسند آن فاشیستی برای مهار اتحادیه
ها در ایتـالـیـا بـرای مـهـار و  ها در آلمان و فاشیست در دوران حاکمیت نازی

شماری است که  شد. مکزیک یکی از کشورهای انگشت کار برده می نظارت به
ای به رسمیت شـنـاخـتـه نشـده  بندد. "اگر اتحادیه کار می هنوز این شیوه را به

تـوانـد بـا  ای داشتـه بـاشـد و [نـمـی تواند برای خود حساب بانکی باشد نمی
 “زنی بنشیند. وگو و چانه کارفرمایان] به گفت

طور صریح این عقیده را که از سـوی مـنـتـقـدان  به“   ناپولئون گومز اوروتیا” 
لـوس ” شود که در گذشته هـم ایـن اتـحـادیـه   مطرح می“  لوس مینروس” 

شـد  رهبری می  -“ ناپولئون گومز سادا”  -که از سوی پدر او  هنگامی“  مینروس
 .کند  ازاندازه به دولت نزدیک بوده است، رد می بیش

همیشه مستقل بوده است. ما همیشه پیشتـاِز “  لوس مینروس” گوید:  او می
 “ایم. ای مستقل بوده مبارزه برای برپایِی اتحادیٔه  کارگری

، رویـکـردی ٢٠٠۶در سـال “  پاستا د کونچوس” بار معدن  اما رویداد فاجعه
بارها در مـورد نـاامـن “  لوس مینروس” ویژه که  به .ای را ضروری ساخت ریشه

هـای  ازآن رویداد، "اتهام پس .بودن  این معدن و خطرهای آن هشدار داده بود
رسـمـیـت  علیه گومز و دیگر رهبران سندیکایی باال گرفت و دولت از بـه" ناروا

 .شناختن رهبری او سرباز زد
دلیل نبوِد شرایط ایـمـنـی  متحده به که کارگران نفت در ایاالت با توجه به این

در ایـنـجـا   اند و همدوشان آنان نیز اعتصاب دست زده مناسب در محیط کار به
اند، مرا نسبت به این نکته کنجکاو کـرده  اعتصاب را اعالم کرده اخطاِر آغاز به

 که آیا ایمنی در محیط کار به کانون مبارزه صنفی کارگری  تبدیل شده است؟
برداری از معدن، صنعت بسیار پرخطری اسـت  بهره:“ گوید گومز در پاسخ می

انگاری در مورد سالمت و امـنـیـت کـارگـران  ها تمایل بسیار به سهل و شرکت
ایـم بـا  ها سودمند نیست. ما تصمیم گـرفـتـه دارند زیرا این برای سودورزی آن

ها زمینٔه  های کارگری دیگر کشورها که در مورد ایمنی محیِط کار با آن اتحادیه
 “ای مشترک دست یابیم. مشترکی داریم، به برنامٔه راهبردی

مـنـظـور هـمـکـاری بـا  نخستین بار تماس به“  لوس مینروس” که  هنگامی
برقرار کرد، نـمـایـنـدٔه اتـحـادیـه “  متحده اتحادیٔه کارگران متحد فوالد ایاالت” 
اتحادیٔه کارگران مـتـحـد فـوالد ” وگو  به  در این دیدار و گفت“  لوس مینروس” 

شـان را جـهـانـی نسـازنـد،   هـای فعالیت ” توضیح داد که اگر “   متحده ایاالت
رو خواهـنـد  نوید  پیروزی  و  تیره در پیِش  های کارگری سرنوشتی بدون  اتحادیه
ها و کـارفـرمـایـان]  ها [شرکت اگر آن “ کند: گومز چنین استدالل می“  داشت.

مـان را  هـای راهـبـردی اند، ما نیز باید برنامه شان را جهانی ساخته سوداگری
هـای  " وقـتـی شـرکـت.جهانی سازیم

سازِی استراتژِی (راهُبرِد)  جهانی
مبارزٔه کارگران، پاسخی درخور در 

 شدِن تجارت! برابِر جهانی

ملکه انگلسـتـان و با جمهور مکزیک همراه   که رئیس درحالی
بـا رهـبـر “  کنراد لنـدیـن” دولت وی سرگرم جشن و سرور است، 

اش  ، که زنـدگـی“ ناپولئون گومز اوروتیا“ کارگران معدن مکزیک ،
نـاپـولـئـون گـومـز ”  .نشیند در معرض خطر است به صحبت می

سال پیش از مـیـهـنـش   ٩ای سیاسی است که  تبعیدی“  اوروتیا
رانده شده است، اما این دورافتادگی او را از رهبری پرنفـوذتـریـن 
سندیکاهای مکزیک، اتحادیٔه ملی کارگران مـعـدن، فـلـزکـار، 

اخـتـصـار:  آهن و کارگران متحد جمهوری مکزیـک یـا بـه ذوب
وسیله  ، بازنداشته است .باوجود این، او هرروز به“ لوس مینروس” 

پـردازد، در مـورد  زنـی مـی "اسکایپ" با رهبران اتحادیه به گـپ
های درآمدی و دستمزدی، شرایط موجـود در شـرکـت  اختالف

کـه یـکـی از “  گـروپـو مـکـزکـو” برداری از معدن  ُپرقدرت بهره
“ ناپولئون گومز اوروتـیـا” رود  و  شمار می ترین صنایع به خطرناک

 ١٩٨۵کارگر مـعـدن در انـفـجـار سـال   ۶۵آن را مسبب مرگ 
پردازد و عـمـلـکـرِد آن را بـه چـالـش  وگو می داند، به گفت می
 .کشد می

گـفـتـه او  کسی که بـه -برکناری وزیر کار“  گومز” در آن موقع 
را خواستار شده بود،اما  -ارتباطی سوداگرانه با این شرکت داشت

برداری و دستـبـرد بـه  ازآن، خود با اتهام کاله مدت کوتاهی پس
گـنـاهـی خـود  او همواره بر بی .رو شد صندوق مالی اتحادیه روبه

نـظـر  المللـی، نـیـز بـه ، پلیس بین“ اینترپل” پای فشرده است و 
رأی باشد زیرا پس از گریختنش به شهر ونکـوور  رسد با او هم می

در کانادا و سکونت در آنجا، از پیگیری حکـم بـازداشـت دولـت 
 مکزیک سرباز زده است.

روم  مـی“  ناپلئون گومز اوروتیا” که در لندن برای دیدن  هنگامی
جـمـهـور  ، رییس“ اتو انریکو پنیا نی” همزمان با سفر رسمی  -که 

بـه   -زنـد  پرسـه مـی“  باکینگهام” مکزیک، که جایی در قصر 
هـای کـنـشـگـران  انگلستان آمده است تا در مـورد گـرفـتـاری
رسـانـی کـنـد، او را  سندیکایی مکزیک روشنـگـری و اطـالع

این پـایـداری و ثـبـات قـدم  .یابم  همچنان پایدار و مصمم می
برداری  برایش ضرورت دارد زیرا در مردادماه گذشته در مورد کاله

تـوانـد بـه  ها مـی از او رفع اتهام شده است و اکنون پس از مدت
 در آمـریـکـای ” گوید:  او می .فکر بازگشت به مکزیک باشد

ً
غالبا

رو  هایی روبـه که رهبران سندیکایی با چنین تازش التین هنگامی
شـونـد. مـن  آورند و یا از بین برده می شوند از زندان سر درمی می

چندان دور، تا چند ماه دیگر، بـتـوانـم بـه  یی نه امیدوارم در آینده
لـحـاظ  اما اکنون کـه بـه“ گوید: او در ادامه می“  کشورم بازگردم.
لحاظ سیاسی هم تبرئٔه شوم تا بتـوانـم  ام باید به قانونی تبرئه شده

به کشور بازگردم. ما جان بدربردگانیم. از زمانی که مـکـزیـک را 
 انـتـخـاب شـده ترک کرده

ً
او افـزون بـر “  ام. ام شش بار مجددا

اش و  پشتیبانِی اعضای اتحادیه، پشتیبانِی همـسـر و خـانـواده
های کارگری از سراسر جـهـان را، ازجـمـلـه  همبستگِی اتحادیه

اتـحـاد ” مـتـحـده و ائـتـالف  کارگران متحد فـوالد در ایـاالت
را در پایدار ماندنش سهـیـم  -میزبان او در این سفر  -“ انگلستان

گفته او، در مکزیک "هرروز" حـقـوق مـدنـی نـقـض  به .داند می
یـی   های بزرگ و دولت رابطـه بین شرکت” گوید:  شوند. او می می
روشـنـی در سـفـرهـای  توان به ونرم برقرار است و این را می گرم

 11ادامه  در صفحه بـلـه، پـیـونـدهـای   رسمی به کشورهای دیگر مشاهده کـرد. ...
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ادامه استقالل و عدالت خواهى  ...

های مخالفان راستگرای افراطی و حامیان خارجی  کنند، منشأ اصلی ناآرامی می
 آنها در ونزوئال بوده است.

 تهدید و تحریم آمریکا
و از جمله تالش برای کـودتـا  -های دو سه ماه اخیر در ونزوئال در پی ناآرامی

باالخره دولت آمریـکـا، از زبـان بـاراک اوبـامـا،  -علیه دولت نیکوالس مادورو
رودررویی علنی خود را با دولت ونزوئال اعالم کرد. باراک اوباما در فـرمـان خـود 

های حقوق بشری، اذیت و آزار مخالفان سیاسی، محدود  از میان رفتن تضمین” 
کردن آزادی مطبوعات، توّسل به خشونت و نقض حـقـوق بشـر و رفـتـارهـای 

تـر شـدن چشـمـگـیـر  ناهنجار در واکنش به تظاهرات ضددولتی، و نیز وخـیـم
ای برای امـنـیـت  العاده عامل تهدید غیرعادی و خارق” را “  وضعیت فساد دولتی

ی و سیاست خارجی ایاالت متحد آمریکا
ّ
ـی ” خواند و “  مل

ّ
وضعیت اضطراری مـل

هـایـی  را اعالم کرد. عالوه بر این، اوباما اعمال تحریم“  برای مقابله با این تهدید
های دولتی ونزوئال را اعالم کرد، از جمله اینکه حق ورود  علیه هفت تن از مقام

شود. دشـوار  های آنها در آمریکا توقیف می به آمریکا را نخواهند داشت و دارایی
ت این موضع

ّ
گیری، وضعیت حقوق بشر در ونزوئال بـاشـد.  بتوان باور کرد که عل

های مکزیک و کلمبیا که کارنامٔه سیاهی در پـیـگـرد و  اگر این طور بود، دولت
نگاران و دانشجویان و کارگران سندیکایی و فعـاالن حـقـوق  اذیت و آزار روزنامه

شـدنـد، در  گرفتند و تحریم می بشر دارند، تا کنون باید بارها از آمریکا اخطار می
هـای  کننـدٔه کـمـک ترین کشورهای دریافت صورتی که این دو کشور جزو بزرگ

 نظامی و تسلیحات و مالی از آمریکا در این منطقه هستند.
این فرمان باراک اوباما موجب افزایش تنش در روابط ونزوئال و آمریکـا شـده 

های بیشتر آمریکا، و از جـمـلـه تـالش  چین دخالت تواند زمینه است، و خود می
(اسم تازٔه کودتا) یا دخالت خطرناک نظامـی در ایـن کشـور “  تغییر رژیم” برای 

) ٢٠٠٢(   ١٣٨١آمریکای التین باشد. گفتنی است که در کودتای نظامی سـال 
در ونزوئال علیه دولت هوگو چاوز، آمریکا در آموزش و یاری رسـانـدن (مـالـی و 

مدت هوگو چاوز و دولت او، سهم  سازمانی و غیره) به کودتاگران و برکناری کوتاه
چشمگیری داشت. از همان زمان تا کنون، آمریکا به حمایت مالی و اطالعـاتـی 
و سازمانی و... از مخالفان دولت ونزوئال ادامه داده است. موضع اخـیـر دولـت 
آمریکا و شخص باراک اوباما نسبت به دولت مادورو در ونـزوئـال، کـه مـتـحـد 

سازی روابـط  نزدیک دولت سوسیالیستی کوبا است، سایٔه تردیدی بر روند عادی
میان آمریکا و کوبا انداخته است.

 جویی دولت آمریکا ها به مداخله واکنش
جمهور ونزوئال، چند ساعت پـس از صـدور فـرمـان  رئیس  نیکوالس مادورو،

اوباما، در سخنانی که از تلویزیون پخش شد، فرمان باراک اوباما علیه ونزوئال و 
هایی که ریچارد  های ونزوئالیی را با اشتباه تصمیم او به اعمال تحریم علیه مقام

جمهورهای پیشین آمریکا، مرتکب شدند مقایسـه  نیکسون و جورج بوش، رئیس
پرزیدنت اوباما، که نخبگان امپریالیستی آمریـکـا را نـمـایـنـدگـی ” کرد و گفت: 

کند، تصمیم به سرنگون کردن دولت من و دخالت در ونزوئال گرفته است تـا  می
گـفـت،  او که با مردم ونزوئال سخن می“  بتواند آن را از داخل آمریکا کنترل کند.

جو هستند. شـمـا نـه  پرزیدنت اوباما! مردم شریف ونزوئال مردمی صلح”افزود: 
حق دارید به آنها حمله کنید و نه اینکه ونزوئال را تهدیدی برای مـردم آمـریـکـا 

گـیـریـد حـمـلـه  بخوانید. شما برای مردم آمریکا تهدید هستید. شما تصمیم می
پـرزیـدنـت مـادورو در “  کنید، بکشید، و تروریسم را در دنیا پشتیـبـانـی کـنـیـد.

های خود از باراک اوباما خواست که از حقوق شهروندان آمریکـا دفـاع  صحبت
شـونـد،  پوستان که هر روز در شهرهای آمریکا کشـتـه مـی سیاه” کند، از جمله 

هـای نـیـویـورک،  هزاران مردمی که جایی برای خوابیدن ندارند و در خـیـابـان
 “اند. میرند، یا آنها که در گوآنتانامو زندانی بوستون یا شیکاگو از سرما می

پرزیدنت مادورو برای آماده کردن ونزوئال در برابر مداخلٔه احتمالی آمریـکـا، و 
برای حفظ صلح، یکپارچگی، استقالل و توسـعـٔه کـامـل ونـزوئـال در بـرابـر ” 

قانون ویژه و تفویض اختیارهـای ویـژه ” خواستار “  تهدیدهای امپریالیسم آمریکا
“ قـانـون تـوانـاسـازی” از مجلس آن کشور شد. قانون ویژه یا “  ضدامپریالیستی

بینـی شـده  ابزاری قانونی است که استفاده از آن در قانون اساسی ونزوئال پیش
جمهور بـدهـد.  است تا در شرایط اضطراری اختیارهای معّین و موقتی به رئیس

ـی  اجازٔه استفاده از این قانون باید به تصویب یک
ّ
پنجم نمایندگان مـجـلـس مـل

نمایندٔه مجلس برسد. پیش از این نـیـز در  ١۶۵نماینده از کل  ٩٩کشور، یعنی 
مادورو به طور موقت از این قانون ویژه برای مـبـارزه بـا فسـاد در  ١٣٩٢پاییز 

 کشور استفاده کرد.
فیدل کاسترو، رهبر بزرگ انقالب کوبا، در یادداشتی کـه بـرای پـرزیـدنـت 

برای سخنان درخشان و شـجـاعـانـٔه شـمـا بـرضـد ” مادورو فرستاد، نوشت: 
گویم. سخنـان شـمـا بـه  های ددمنشانٔه دولت آمریکا به شما تبریک می نقشه

تواند حقیقت را بداند، در تـاریـخ  عنوان سندی حاکی از آنکه بشریت باید و می
 “باقی خواهد ماند.

های اجتماعی ونزوئال در بسیاری از  اسفند، مردم و جنبش ٢١شنبه  روز پنج
ها آمدند تـا  شهرهای کشور، از جمله در کاراکاس، پایتخت ونزوئال، به خیابان

مخالفت خود را با موضع تجاوزکارانٔه دولت آمریکا، و حمایت خـود را از حـق 
استقالل و خودمختاری خود با صدای بلند اعالم کنند. به گفتٔه یکی از شرکت 

اگر حرف از حقوق بشر است، اّولین کـاری کـه ” ها،  پیمایی کنندگان در این راه
اوباما باید در کشورش انجام دهد، اصالح قانون آن کشور است. آمریکا تـنـهـا 
کشوری در نیمکرٔه غربی است که در آن مجازات اعدام هنوز برقرار اسـت. در 

 “اینجا [ونزوئال] ما مجازات اعدام نداریم.
صـدور ” ای که برای دولت ونزوئال فرستاد، نـوشـت:  دولت کوبا نیز در بیانیه

چنین فرمانی از سوی باراک اوباما، در سالی که قرار است انتخابات پارلـمـانـی 
گرانٔه سیاست خارجی آمریکا را  در ونزوئال برگزار شود، بار دیگر ماهیت مداخله

دهد... دولت انقالبی کوبا بار دیگر بر پشتیبانی بدون قید و شرط خود  نشان می
ـت 

ّ
ت کوبا از انقالب بولیواری ونزوئال، دولت قانونی پرزیدنت مادورو و مـل

ّ
و مل

کس حق ندارد در امور داخـلـی یـک  کند. هیچ قهرمان برادر ونزوئال تأکید می
ـی 

ّ
ت آن را تهدیـدی بـرای امـنـیـت مـل

ّ
کشور مستقل دخالت کند یا بدون عل

طور که کوبا هرگز تنها نبود، ونـزوئـال نـیـز تـنـهـا  خودش قلمداد کند. همان
 “نخواهد ماند.

حمایت از مردم ونزوئال و دولـت ” ای در  وزارت امور خارجی بولیوی نیز بیانیه
قانونی نیکوالس مادورو که در انتخاباتی دموکراتیک از سـوی مـردم ونـزوئـال 

، و در محکوم کردن فرمان اوباما منتشر کرد. در این بیانیه “ انتخاب شده است
گرانٔه دولت آمریـکـا را کـه نـقـض  های مداخله بولیوی این اقدام” آمده است: 

شـمـارد. ایـن  کنندٔه استقالل و خودمختاری مردم ونزوئالـسـت، مـردود مـی
های غیردموکراتیک پرزیدنت باراک اوباما، صلح و امنیت همٔه کشورهای  اقدام

 “کند. آمریکای التین و منطقٔه کاراییب را تهدید می
جمهور اکوادور، نیز صدای اعتراض خود را بلنـد کـرد و  آ، رئیس رافائل کوره

تـریـن روزهـای  یادآور تاریـک” خواند که “  یک شوخی بد” های آمریکا را  تحریم
قارٔه آمریکاست؛ زمانی که امپریالیسم دیکتاتوری و تجاوز را بـه مـا تـحـمـیـل 

هایی در قرن بیستم و یکم در آمریکـای التـیـن جـایـی  کرد... چنین اقدام می
 “ندارد.

)، UNASURارنستو سامپر، دبیرکل اتحادیٔه کشورهای آمریکای جنوبی (
هرگونه تالش برای مداخله از خارج یا از داخل را کـه ” اعالم کرد که این نهاد 

“کند. هدفش مختل کردن فرآیندهای دموکراتیک در ونزوئالست، محکوم می
ت
ّ
که مجموعٔه کشـورهـای )ALBA)“  های قارٔه آمریکا ائتالف بولیواری مل

گـیـرد، اقـدام بـاراک اوبـامـا را  آمریکای التین و منطقٔه کاراییب را در بر می
هـمـٔه اصـول حـقـوق ” خـوانـد کـه “  سابقه به ونزوئال و منطقـه تجاوزی بی” 

 “کند. ها را نقض می المللی حاکم بر روابط میان دولت بین
ای در اعالم همبستـگـی بـا مـردم ونـزوئـال  شورای جهانی صلح نیز بیانیه

تجاوز علیه جمهوری بولـیـواری ونـزوئـال، تـالش بـرای ” منتشر کرد و در آن 
“ کودتای امپریالیستی با مشارکت الیگارشی و نیروهای راست افراطی ونـزوئـال

را محکوم کرد. سوکورو گوِمز، صدر شورای جهانی صلح، در این بیانیه ضـمـن 
اشاره به حضور گروهی از اعضای این شورا در ونزوئال و تجربٔه دست اّول آنهـا 

کار متعلق به الـیـگـارشـی  های محافظه رسانه” افزاید:  از اوضاع آن کشور، می
اند، در  یی را دامن زده ونزوئال خود را با امپریالیسم همراه کرده و تروریسم رسانه

جـو،  ثباتی در یک جامعٔه صلح های راست افراطی برای ایجاد بی حالی که گروه
آورند... شورای جهانی صلح همبستگی کامل خود را  هایی به وجود می درگیری

ی، استقالل، سـربـلـنـدی و دفـاع 
ّ
با مردم ونزوئال و فرآیند بولیواری رهایی مل

گاهی از پیامدهای ویرانگر مداخله ضدامپریالیستی اعالم می هـای  کند. ما، با آ
ـت امپریالیستی، از فراخوان اتحاد نه

ّ
هـا،  فقط در ونزوئال، بلکه در میان همٔه مل
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سال پیش که هوگو چاوز (رهبر فقید حزب سوسیالیست متحد ونزوئال) بـه  ١۶ونزوئال از 
اقـتـصـادی -اجـتـمـاعـی-های سیاسـی جمهوری انتخاب شد، تا کنون فراز و نشیب ریاست

زیادی را از سر گذرانده است: از کودتای راستگرایان علیه چاوز و دولت او گرفته تا اعتصـاب 
تـغـیـیـر ” ثباتی و  کارکنان رادیو تلویزیون و نفت و تظاهرات ضددولتی خیابانی برای ایجاد بی

پیروزی انتخاباتی هوگو چاوز، که رهبری از جنس مردم عادی و زحـمـتـکـش بـود و  .“ رژیم
های بنیادی در کشور به سود زحمتکشان  های مشخص و معّینی برای ایجاد دگرگونی برنامه
خواهانٔه یکی دو دهـٔه  جویانه و آزادی های عدالت دستان داشت، بخشی از روند تحّول و تهی

ت
ّ
های این منطقه برای بیرون رفتـن از زیـر  اخیر در آمریکای جنوبی و مرکزی، و تالش مل

هـای دشـواری  های امپریالیستی بود. به همین دلیل هم دولت او بارها با آزمـون یوغ قدرت
اندازی در  روبرو شد که از سوی مخالفان دولت برای خدشه وارد آوردن به اعتبار آن و سنگ

گرفت. و البته مثل هـمـیـشـه،  خواهانٔه آن صورت می های مردمی و عدالت راه اجرای برنامه
ویژه آمریکایی،  المللی، و به ها از طرف انحصارهای بزرگ بین اندازی ها و سنگ این مزاحمت

شد. پـس از  داری محلی آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت می های سرمایه و پایگاه
تراشی و ایجاد مانع در کـار دولـت  ها برای مشکل فوت هوگو چاوز در دو سال پیش، تالش

جمهور تازٔه کشور، با هدف سرنگون کردن آن و بـازگـردانـدن  جدیِد نیکوالس مادورو، رئیس
سال پیش، اوج گرفت. در یـکـی دو مـاه  ١۶“  انقالب بولیواری” های پیش از  کشور به سال

هایی برای انجام کودتا علیه دولت مادورو صورت گرفت، از جـمـلـه در  گذشته، حّتٰی تالش
همین دی و بهمن ماه گذشته که او در خارج از کشور سرگرم دیدار از کشورهای روسـیـه و 

های این کشورها دربارٔه مسئلٔه سقوط قیمـت  ایران و چین و عربستان و الجزایر بود و با مقام
فرمـان ” اسفند با صدور  ١٨شنبه  کرد. رخدادهای اخیر در ونزوئال روز دو نفت خام گفتگو می

جمهور آمریکا، برضد دولت ونزوئال وارد مرحلٔه تازه و خطرنـاکـی  باراک اوباما، رئیس“  اجرایی
ای بـرای  الـعـاده تهدید غیرعادی و خـارق” شد. باراک اوباما در این فرمان، کشور ونزوئال را 
ی و سیاست خارجی ایاالت متحد آمریکا

ّ
خواند و برخورد و مقابله با این تهـدیـد را “  امنیت مل

ی” یک 
ّ
ای باشد برای توجیه یـک  زمینه تواند پیش اعالم کرد، که می“  وضعیت اضطراری مل

تجاوز نظامی خطرناک دیگر توسط این قدرت امپریالیستی بر ضد کشور ونـزوئـال و دولـت 
هایی علیه هفت مقام ونـزوئـالیـی را  چپگرای آن. عالوه بر این، باراک اوباما اعمال تحریم

اعالم کرد. آمریکا و ونزوئال شش سال است که روابط دیپلماتیک در حد سفارت نـدارنـد، و 
هایی را علیه ونزوئال اعمال کرده بود که همچنان ادامـه  پیش از این نیز دولت آمریکا تحریم

 دارد.
 های بنیادی مردمی در ونزوئال دگرگونی

از زمانی که نیروهای چپگرا به رهبری هوگو چاوز قدرت دولتی را در ونـزوئـال بـه دسـت 
سیاسی کشور صورت گرفته اسـت. -گرفتند، تغییرهای بنیادی مهمی در وضعیت اجتماعی

 ١٠٫٨شـود، از  گیری می برای نمونه، فقر مفرط که بر پایٔه نیازهای تأمین نشدٔه مردم اندازه
جمهور شد، به طور مداوم کاهش یافـت و سـال  که هوگو چاوز رئیس ١٣٧٧درصد در سال 

گیری فقر در این محاسبـٔه آمـاری چـنـدیـن  درصد رسید. در تعریف و اندازه ۵٫۵گذشته به 
شود، از جمله آموزش و تراکم جمعیت خانگی و عدم دستـرسـی بـه  عامل در نظر گرفته می

ی آمار ونـزوئـال، در  خدمات اساسی در خانه. بر اساس داده
ّ
های منتشر شده توسط ادارٔه مل

درصد کـاهـش  ۶٠روند،  ساله که به مدرسه نمی ١٢تا  ٧زمینٔه آموزش، میزان کودکان بین 
آموزان دبستانی و دبیرستـانـی  درصد رسیده است. تعداد دانش ٠٫٧درصد به  ١٫٨یافته و از 

درصد رسـیـده اسـت و تـعـداد  ٧۶درصد اکنون به  ۴۴ونزوئال از 
و نیم میلیون افزایش یـافـتـه اسـت.  ٢هزار به  ٨٠٠دانشجویان از 

نـفـر  ٣تراکم بیش از حد در خانه، یعنی اینکه در یک اتاق بیشتر از 
سالٔه انقالب بولیواری از  ١۶خوابند، در دوران  کنند و می زندگی می
درصد کاهش یافته است. در همیـن مـّدت،  ٩٫۵درصد به  ١۴٫۶

انـد، از  بـهـره های مسکونی که از خدمات اساسـی بـی تعداد منزل
میـلـیـون و  ۴ها رسیده است.  درصد کل تعداد خانه ٩٫۵به  ١۵٫٧
کننـد؛  آموز در مدرسه غذای رایگان دریافت می صد هزار دانش سی

آموزان توزیـع  میلیون جلد کتاب رایگان در میان دانش ۴٠بیشتر از 
وآمد شهری پرداخـت  شده است؛ یارانه برای گاز خانگی، برق و رفت

های دولتی در اختـیـار  شود؛ و انواع خدمات اجتماعی و حمایت می
درصد جمعـیـت  ٨٢شود. امروزه  درآمد قرار داده می های کم خانواده

عـالوه،  ونزوئال از خدمات بهداشتی و درمانی دولتی برخوردارند. بـه
وکـارهـا و  یک میلیون و دویست و پـنـجـاه هـزار نـفـر در کسـب

کنند که کمتر از پنج کارمند و کارگر دارند، ولـی  هایی کار می کارگاه
همٔه آنها از خدمات تأمین اجتماعی و بیمه برخوردارند. طبق قانون 
ونزوئال، همٔه اهالی کشور از حق خدمات اجتماعی و بازنشستـگـی 
برخوردارند. در حال حاضر، ونزوئال در میان کشورهای آمـریـکـای 

های فقر) را دارد،  ترین ضریب جینی (یکی از شاخص التین پایین
که بدان معناست که نابرابری در این کشور از همٔه کشورهای دیگر 
آمریکای التین کمتر است. گفتنی است کـه بـودجـٔه هـمـٔه ایـن 

ریزی هـدفـمـنـد دولـت  دستاوردهای مردمی، که با تالش و برنامه
چپگرا صورت گرفته است، به طور عمده از درآمد نفت تأمین شـده 

ت کاهش قیمت نفت خام، دشواری
ّ
هـایـی  است که این روزها به عل

را برای ونزوئال به وجود آورده است. با وجود کاهـش بـیـکـاری از 
سال گذشته، معضل بیکـاری و نـیـز  ١۶درصد در  ٧٫١به  ١۴٫۵

اند که دولت با آن روبـروسـت. دور  هایی توّرم همچنان از دشواری
های اقتصادی نولیبرالی و ریـاضـتـی، در  شدن ونزوئال از سیاست

هـای  های بزرگ سیاسی و اقـتـصـادی و شـرکـت زمانی که قدرت
ی مصّرانه این سیاست جهانی

ّ
ـت شدٔه فرامل

ّ
هـای جـهـان  ها را بر مل

هایـی اسـت کـه  ترین عامل مخالفت قدرت کنند، مهم تحمیل می
و بازارهای ارزان نیروی کار و مواد خام خـود را در “  حیاط خلوت” 

بـیـنـنـد.  این کشور، و به طور کلی در قارٔه آمریکا از دست رفته مـی
هایی کـه راهـی  ثبات کردن و در نهایت از قدرت انداختن دولت بی

زدایی را انـتـخـاب  جدا از نولیبرالیسم اقتصادی و ریاضت و مقررات

خواهی ونزوئال  استقالل و عدالت

 زیر ضربٔه دولت آمریکا
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