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 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

آسیب شناسی تکرار تجربه های آزموده 

 شده و شکست خورده!

تأملی بر شیؤه مبارزه برای 
 ملی  گزینی جایگیرِی  شکل

 و دمکراتیک

  6ادامه  در صفحه 

با نزدیک شدن زمان دهمین انتخـابـات 
مجلـس شـورای اسـالمـی، و مـجـلـس 

باردیگر موضوع شرکت و  “ خبرگان رهبری” 
های سیـاسـی  یا عدم شرکت احزاب و گروه

و از جمـلـه طـیـف گسـتـرده  در انتخابات،
طلب و چگونگی بـرخـورد  نیروهای اصالح

این نیروها با انتخابات پیش رو، به یکـی از 
مسایل مهم  مورد بحث و تـقـابـل فـکـری 
نیروهای مختلف تبدیل شده اسـت. بـرای 

 منتسب  “ سحام نیوز” نمونه پایگاه اینترنتی 
، در مصاحبه ای بـا  “ اعتماد ملی” به حزب 

یدالله اسالمی، دبیرکل مجمع نمایـنـدگـان 
ادوار مجلس شورای اسالمـی، از او مـی 

آقای اسالمی، کمتر از ده مـاه بـه   ” پرسد: 
انتخابات مجلس دهم باقی مانده به نـظـر 
شما چرا این انتخابات از اهمیت ویـژه ای 

یدالله اسالمی در پاسخ به   “ برخوردار است؟
مشـارکـت ” این سئوال از جمله می گویـد: 

عمومی در تعیین سرنوشت باید مورد توجـه 
های سیاسی و حاکمیت سیاسـی  همه گروه

به طور همزمان قرار گیرد. اگر سـاخـتـار و 
نظام سیاسی کشور تدبیری بیانـدیشـد کـه 

هـا و  نظر از گـرایـش همه آحاد کشور صرف
هـایـی کـه بـرای حـل  ها و روش نگرش

مشکالت دارند بتوانند خودشان را در حـل 
معضالت کشور سهیم بدانند و از طـریـق 
فرآیند انتخابات برنامه خـود را بـرای حـل 
مشکالت کشور قرار بدهـنـد در راسـتـای 
منافع ملی کشور گام مهمی برداشته شـده 
است. کسانی که به سرنوشت و آینده کشور 

در دنیای پرتالطم کنونی کشور می اندیشنـد و 
رخدادهای کشور را با دقت مورد توجه قرار مـی 
دهند طبیعی است که نمی توانـنـد بـه نـقـش 

و “  .مردم در تامین منافع ملی بی توجه بمـانـنـد
تمام کسانی که به آینده کشور و  ”نتیجه اینکه: 
ها و حل معضالت کشور بر پایه  گذر از دشواری

مشارکت جمعی و همبستگی ملی می اندیشنـد 
باید در فرآیند مشارکت عمومی و حضـور مـردم 
در تعیین سرنوشت سیاسی به عنوان یـک راه 
حل قابل قبول، مطلوب، اصولی، قانونی و کـم 
هزینه در شـرایـط کـنـونـی کشـور اهـتـمـام 

یدالله اسالمی در پاسخ به مـعـضـل “  بورزند....
و در واقـع  “ نظارت استصوابی شورای نگهبان” 

در  “ ذوب نشـدگـان” قلع و قمع دگراندیشان و 
موضوع نظارت استصـوابـی ” والیت می افزاید: 

حاصل برداشت غلط شورای نگهبان و تنگنای 
ناخواسته ای است که بر قانون اساسی اعمـال 
شده و از قانون اساسی چنین برداشـتـی نـمـی 
شود که حق تعیین سرنوشت جامعه بـه دسـت 

که به نـظـر مـی  ای محدود شود. درحالی عده
گذاران یعنی خبرگان قانون اسـاسـی  رسد قانون

بر این باور بودند که شورای نگهبان به عـنـوان 
پشتیبان رای مردم در برابر حاکمیـت و دولـت 

عنوان ابزار بازدارنده حق  ایفای نقش کند، نه به
همچنین بـه گـزارش  “ تعیین سرنوشت مردم.

احمد منتظری، فرزند آیت الـلـه  ،“ کلمه” سایت 
  منتظری نیز در سخنان مشابهی اظهار داشت:

بسیاری از  اگر شورای نگهبان قلع و قمع نکند،

سیاسِت وزارِت کار، مطالباِت 
و ضرورِت تشدیِد  ،زحمتکشان

 مبارزه

فقیه بـرای مـهـار جـنـبـش  برنامه هدفمند رژیم والیت
ای یافت.  تازه ُبعدهایهای اخیر  کارگری میهن ما در هفته

های زرد  تشکل و های امنیتی شدٔه ارگان مانورهای حساب
هـای  حکومتی و دستگیری فعاالن سنـدیـکـایـی بـخـش

هـای  که با سیاست اند رژیم پیوستٔه برنامٔه چندوجهِی  هم به
هـای وزارت کـاِر  . سیـاسـتاست  در ارتباط وزارت کار نیز

مـوی دسـتـورات  رژیم و دولتی کـه نـیـِت اجـرای مـوبـه
نهادهای امـپـریـالـیـسـتـی صـنـدوِق  از سویشده  دیکته
المللی پول و بانِک جهانی برای "آزادسـازی" اقـتـصـاِد  بین

 در راستاِی اجرایی شدِن در سر کشور را 
ً
 ایـندارند، مسلما

هـای رژیـم خـواهـد بـود.  بـرِد هـدف ها و پـیـش سیاست
دولـت سـاخـتـه و زرِد  هـای تشکلها و عملکرِد  سیاست

 در جهت پیش
ً
هـا  برِد همان سـیـاسـت کارگری نیز، مسلما

علـی ربـیـعـی،  ،کاِر رژیم خواهد بود. وزیر کاِر امنیتی و تبه
در اجرای قوانیِن ضدمردمی  زنی بسیار همراه با الفتجربٔه 

"مدیراِن امروز از جنِس مردم  :با استفاده از شعارهایی مانند
هستند"؛ "خوِد من یک کارگر کارخانه بودم ولی امروز وزیـر 

هاِی کارگران بنشانم"،  ام تا لبخند را بر لب ام"؛ و "آمده شده
برای غارت  ثروت  مـلـی و فـراهـم فقیه  رژیِم والیتدارد. 

سـرمـایـه داران اجـراِی  رایآوردن سـودهـای کـالن بـ
سـازی"،  های "آزادسازی" اقتصاد همانند "خصوصـی برنامه
زدایی در محیط و روابـِط کـار بـرای بـه اسـارت  مقررات
کارگران، و ارزان کردن نـیـروِی کـار را از دوراِن  درآوردن

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز کرده است. ولـی 
 ٨٩هـا) در سـال  یارانههدفمندی ها ( حذف ویرانگِر یارانه

گسیختـه  یورِش لجام سرآغازها،  آزادسازی قیمت منظور به
ای به منافع طبقاتی و معیشِت کارگران و زحمتکشان  و تازه
هـای بـرآمـده از کـودتـای  فقیه و دولـت . رژیِم والیتبود

رفـت  بـرون راهِ ، ٩٢  شدهٔ  مهندسی و انتخاباِت  ٨٨انتخاباتِی 

  3ادامه  در صفحه 

  2ادامه  در صفحه 

  8و  7ادامه  در صفحات 

و تسـلـِط  ١٣۵٧با شکسِت انقالب مردمی بـهـمـن 
بـیـش از سـه دهـه  طولبالمنازع "اسالم سیاسی" در 

هـمـچـنـیـن های ایدئـولـوژیـک و  گذشته، عمده بحث
 تاکـنـون سیاسی و اجتماعی در صحنه کشور های مبارزه
دینی   های  پردازی ی از گفتمان و نظریهی تأثیِر آمیخته زیر
نـظـر و از گـفـتـمـان  هـایـی] [آمـوزه هایی نحلهنیز و 

ایـن آنچه شایان توجه است  اند. بوده های لیبرالی اندیشه
آزادی و کـرامـت  پـیـرامـونها  این نوع بحث است که،

 بدون 
ً
حسـاب آوردِن  درنظر گرفتن و بـهانسانی معموال

 ،ها و قشرهای اجتماعـی طبقه بین  ها ها و واکنش کنش
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بـرخـالف انـتـظـار  مـه]، مـاه ٧[   مـاه اردیبهشـت ١٧انتخابات پارلمان انگلستان در روز 
کار انـجـامـیـد.  به پیروزی حزب محافظه ای بینی پیش طور غیرقابل زحمتکشان این کشور به

پـردازانـه  افکار عمومی، تبلیغات دروغ مهندسِی جمعی در  های ارتجاعِی رسانه شدت بهنقش 
تدویـِن   غفلت از های مشخص حزب کارگر در های حزب کارگر و برخی اشتباه سیاست برضد
نـفـع  جذاب برای زحمتکشان و مزدبگیـران، نـتـیـجـه انـتـخـابـات اخـیـر را بـه یی برنامه

و باقی ماندن قدرت دولتـی  انتخاباتیاین نتیجٔه  پیامدهایکاران انگلستان رقم زد.  محافظه
  کمر به محدود کردن  در دست حزب محافظه

ً
بخـش عـمـومـی،  قطعیکار افراطی که کال

و نابودی ساختارهای مدافع حقوق مردم و شـهـرونـدان بسـتـه  ،سازی گسترش خصوصی
در مقالٔه زیر، رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست آمیز باشد.  تواند فاجعه است، می

های اصلِی مـؤثـر در شـکـسـت  عاملدر رابطه با   اولیه ای انگلستان، ارزیابی
کـار،  تنها آلترناتیو پارلمانی موجود در مقابل حزب محافـظـهیعنی حزب کارگر، 

 کند. ارائه می
**************** 

در انتخـابـات اخـیـر] [ نویسد که  می ،رابرت گریفیتث، دبیرکل حزب کمونیست انگلستان
کننده بودند. به تحلیل این رهبـر  کاران تعیین های سیاسی و نظری در پیروزی محافظه عامل

کـاران ضـعـیـف،  پاسِخ حزب کارگر به یورش نظری مـحـافـظـه ،جنبش کمونیستی بریتانیا
و متناقض بود و خودداری از فعالیت و مبارزه برای مالکیت همگانِی گـاز، بـرق،  ،مغشوش

دهـنـدگـاِن  ای از رأی های گروه گستـرده آهن به بهای از دست دادن رأی و خطوط راه ،آب
 .تمام شد ،بیرون از دایرٔه هواداران اصلی حزب کارگر

 درخـدمـت  بـلـکـه ،های مردم توده درخدمتهایشان نه  کاران که سیاست چگونه محافظه
ثروتمند و نیرومند است توانستند در انتخابات همگانی به پیروزی برسند؟ نخست باید  یاقلیت
، و ٢٠١٠از سـال  انـگـلـسـتـان وزیر دست راستی که دیوید کامرون، نخست داشت یاد به

کـمـی بـیـشـتـر از  ئیو آرا ،های انتخاباتی درصد حوزه ٢۵درصد آرا،   ٣٧تنها  ،همدستانش
ها باید تسکین  این رقم  .دست آوردند دهی را به نویسی و رأی واجدین شرایط نامآراء پنجم  یک

اندکی برای حزب کارگر باشند که درصد آرای هرکدام از موردهای یادشده حتی از ایـن هـم 
کـه در  آنـانـیویـژه  هـا، بـه نشـیـن توجه است که اجاره شایسته این  ،هرحال به .کمتر است
کنند، شهروندانی که در بیرون از بـریـتـانـیـا  های غیردولتی و خصوصی سکونت می مجتمع

شمـار  ،کنند نام می که اگر هم ثبت اند های  گروه ، جزوو جوانان و دانشجویان ،اند متولد شده
کوتاهی در ترغیب و تشویق ایـن   .دهند کاران می رأی خود را به محافظه آنانبسیار اندکی از 
در انـتـخـابـات  هـا به کرسی کاران محافظه اکثردست یافتن  به ،دهی نام و رأی افراد به ثبت

 .پارلمانی انجامید
کـار بـاوجـود  سبب شد نامزدهای حزب محافظهکه بریتانیا قانون ویژه در نظام انتخاباتی 
بـریـتـانـیـا  پـارلـمـانهای  سوم آرا به  بیش از نیمی از کرسی دریافت فقط کمی بیش از یک

تـر و  عادالنه یاما در نظام  .است  کاران محافظههای دیگر پیروزِی  از جمله علتیابند،  دست
و حزب  ،“ مستقل یبریتانیا” کارها، حزب ارتجاعی  نمایندگی نسبی، بازهم به محافظه،کاراتر 

ها و به حزب کارگر، سـبـزهـا، حـزب  درصد کرسی  ۵٠لیبرال دمکراتیک وحدت طلب قریب 
های سیاسی و  عامل  .گرفت ها تعلق می درصد کرسی  ۴٠ملی اسکاتلند و حزب ملی ولز تنها 

جمعی، کـامـرون و  ارتباط وسایلبا یاری .کننده بودند  کاران تعیین نظری در پیروزی محافظه
بندوبار  مردم القا کنند که دولت بی بهداری) توانستند این افسانه را  جورج آزبورن (وزیر خزانه

و اینـکـه  ،اقتصاد را به سقوط کشانده بود، ٢٠١٠های قبل از  رهبری حزب کارگر، در سال به
هـای اخـیـر  و بدین ترتیب بهبوِد اقتصادی بریتانیا در سال ،ریاضت اقتصادی ضروری است

 ،پاسخ حزب کارگر در برابر ایـن یـورش نـظـری  .نظیری داشته است آمیز بی نتیجٔه موفقیت

و آن را در بـه چـالـش  است و متناقض بوده  ،ضعیف، مغشوش
 .ده اسـتکر بیش از بیش ناتوان  ،ها کشیدن این رویٔه مرسوم رسانه
هایی که داشت نتوانست این واقعیـت  رهبری حزب کارگر در فرصت

هـاِی نـولـیـبـرالـِی  را که نه هزینٔه خدمات همگانی بلکه سیـاسـت
بازان بودند که کل نظام مالی جهانی را به بحـران  بانکداران و سفته

ادوارد میلیبـنـد و بیندازند در میان مردم جا  ،ومرج کشاندند و هرج
ادوارد بالز (سخنگوی حزب کارگر در امـور اقـتـصـادی و مـالـی) 

هـای  توانستند این رویکرد را با استدالل برای باقی ماندن بانـک می
و  ،ضمانت مالی دولت در مالکیـِت عـمـومـیوسیلٔه  بهیافته  نجات

گذاری در صـنـایـع تـولـیـدی،  ها برای سرمایه خدمت گرفتِن آن به
هـا بـا  در عوض آن  کنند.تقویت  ،آوری پاکیزه و سبز و فن ،مسکن

 .سازی همساز شدند خصوصی
خودداری از فعالیت و مبارزه برای مالکیت همگانِی گـاز، بـرق، 

آهن به بهای از دست دادن پشـتـیـبـانـی گـروه  و خطوط راه ،آب
دهندگان بیرون از دایرٔه هواداران اصـلـی حـزب  ای از رأی گسترده

میلـیـبـنـد تصـمـیـم گـرفـت از ثـابـت  ،کارگر تمام شد. در مقابل
بـدون گـیـری  اما این مـوضـع ، داشتن نرخ سوخت دفاع کند نگاه

اینکه امتیازی برای حزب کارگر داشته بـاشـد بـاعـث آشـفـتـگـی 
همین تـرتـیـب  های دست راستی شد. به های بزرگ و نشریه شرکت

رهبری حزب کارگر که در گـذشـتـه از کـاهـش مـالـیـات بـرای 
نتوانست معضل فساد در  ،پشتیبانی کرده بود "غیرساکن"ثروتمندان

و ایـجـاد مـنـاطـق امـن  ،شهرداری لندن، فرار از پرداخت مالیات
گریزی در خارج از کشور را به مسئلٔه اسـاسـی و مـحـوری  مالیات

. در مورد تعدیل شرایط اقتصادی انگلستان از کند   تبدیلانتخاباتی 
مالی برای تحقیقات و های  مؤسسهکارگیری  راه دوری جستن از به

مخالفت با افزایش نقدیـنـگـی  جای به  .صنعت هم کم صحبت شد
(رهـبـر ها از طریق "تسهیل ِکمی" (چاپ پول)، میلیبـنـد برای بانک

و بالز (وزیر خزانه داری سایه در حزب کارگـر)  زمـان حزب کارگر) 
عذرخواهی از کارنامٔه مالی حزب کارگر در زمانی کـه  برایزیادی را 

در دست داشتند و دادن تـعـهـد بـرای  ٢٠١٠دولت را در قبل از 

در  ،دموکراسی شکسِت سوسیال
 انتخاباِت انگلستان

 15ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده  کمک
  یورو ۵٠٠                       به مناسبت اول ماه مه، رفقا از برلین

 کرون ١٠٠٠                                  جشن اول ماه مه یوتبوری
 یورو ۶٠                          به مناسبت اول ماه مه،  از هامبورگ
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 ...ادامه شكست سوسيال دموكراسي 
کـردنـد. یـادداشـت  صـرفتر در آینده  درپیش گرفتن سیاستی مناسب

کودکانٔه لیم برن، هوادار سرسخت بلر، دردولت حزب کارگر گذشته، در 
آخرین روزهای دولت کارگر در مورد اینکه  "دیگر پولی برای خرج کردن 

تـوانسـت بـه دسـت ، نمانده است و پول خزانه داری  تمام شده است"
 .آویزی موثر برای محافظه کاران در انتخابات کنونی تبدیل شود

هـای  تأکید صریح روی جنـبـه جای بهطور  رهبران حزب کارگر همین
، و تأثـیـر به بعد ٢٠١٠درمانی آزبورن از سال  ضدمردمی سیاست شوک

آن در متوقف شدن روند بهبود شرایط اقتصادی که بـا رهـبـری حـزب 
ترجیح دادند به پیشگویی بحران درنتیجه افـزایـش ، کارگر آغاز شده بود

جایـی نـرسـیـد. دشـواری  نرخ سود برای رونق اقتصادی بپردازند که به
هایی را شـدت  کاران کاهش هزینه ها البته این بود که رهبر محافظه آن

وزیـر و  بخشید که از سوی گوردون براون و الیستر دارلینگ (نـخـسـت
) آغاز شده بودند. و ٢٠١٠تا سال  کارگرداری در دولت حزب  وزیر خزانه

 ،رساند کار می ترین عامل برتر در پیروزی حزب محافظه این ما را به مهم
پـذیـرش سـیـاسـت  بـهمـردم  کردنها دربارٔه متقاعد  نبرد دیدگاه ،و آن

کشی است که کامرون و اوزبورن توانستـنـد از پـس ایـن کـار  ریاضت
جود تالش رهبران حزب سبزها، حزب ملی اسکاتلنـد وبرآیند، هرچند با 

 .آسان باشد ای توانست پیروزی و حزب ملی ولز می
بـرداری  توانستند پنج سال گذشته را به افشای کاله و بالز می  میلیبند

برنـامـٔه اقـتـصـادی " سازی و کشی، خصوصی ناشی از سیاست ریاضت
بـه  ،آن جـای بـهکـاران بـپـردازنـد. امـا  درازمدت" نخ نمای محافظـه

گیری و تسلیم روی آوردند و در دام حزب ملی اسـکـاتـلـنـد و در  خرده
انگلستان که تب هیجان و تشنج ناشی از این هشـدار کـه دولـتـی بـا 
اقلیت حزب کارگر و وابسته به پشتیبانی حزب ملی اسکاتلند بر سـرکـار 

کشی، متزلزل و  حزب کارگر در رِد سیاست ریاضت  .افتادند ،خواهد آمد
ولی اگر در تمام این مدت در مخالفت باسیـاسـت  ،نظر رسید ناصادق به
روشـنـی در  توانست تـمـایـل خـود را بـه کشی کوشیده بود می ریاضت

همکاری باهمه نمایندگان مخالف در مجلس وست مینیستر (پارلـمـان 
توانست اکثریت کامل  حتی شاید حزب کارگر می کند.انگلستان) اعالم 

دست آورد. پایبندی واقعی به بهبودسازی بریتانیای فـدرال  و مطلق را به
کشی برای تقسیم ثروت دوبارٔه ثروتمندان  همراه با اقدامات ضد ریاضت

توانست پشتیبانی حـزب  شاید می، ها و همه مردم تمامی منطقه بزرگ به
 .کند جلبخود  هکارگر در اسکاتلند را نیز ب

 ای گـیـری مـوضـعپرسی دربارٔه اتحادیٔه اروپا و داشتن  حمایت از همه
های  تر در مورد نهادهای غیردمکراتیک اتحادیٔه اروپا و سیاست انتقادی
هـای  ممکن بود بتواند تا حدودی از رفتـن تـعـدادی از رأی ،نولیبرالی

(بریتانیای مستقل) جلوگـیـری  “ یو کیپ” طبقٔه کارگر به حزب ارتجاعی 
هـای اتـمـی در  . حمایت پر اشتیاق حزب کارگر از افزایـش سـالحکند

بلکه مـمـکـن  ،تنها به از دست دادن آرا در اسکاتلند انجامید بریتانیا نه
 .ای را برای حزب سبزها در پی داشته باشد کننده های تعیین بود رأی

هایی است که اگر حزب کارگر قصـد دارد  ی از آن سیاستی این نمونه
- از دست داد بازیابـد  ١٩٩٧بسیاری از چهار میلیون رأیی را که از سال 

انتخاباتی که در آن سال با برنامه سوسیال دمکراتیک به پیروز رسید، نه 
ها فرا رسـیـده اسـت.  زمان بازبینی این سیاست  -حزب کارگر نوین بلر

و هـمـراه  کنندهای کارگری باید مطالبه  این آن چیزی است که اتحادیه
ها را پیاده  گیری رهبری نیرویافته در حزب کارگر که بتواند آن با آن شکل

یافتـه  سخنگوی پارلمانِی طبقٔه کارگِر سازمان در مقامو گرنه حزب   .کند
سـوی فـرامـوشـی رهسـپـار  به رو، پیِش  های گستردهٔ  و بیانگر دگرگونی

 شـدت پـیـدا کـردِن  درنگ بـا خواهد شد و کارگران و مردم بریتانیا بی
کاران برضد خدمات همگانی، دولت رفاه، دولت محلـی  تعرِض محافظه

 خواهند شد.  رو روبههای کارگری  و حقوق اتحادیه ،دمکراتیک
و سـازنـد  مـیور  کاران آتش ناسیونالیسم انگلیسی را شعـلـه محافظه

اسکاتلند را هر چه بیشتر به سوی جدایی پیش خواهند رانـد. و دولـت 
کامرون با پشتیبانی بسیاری از نمایندگان حزب کارگر با طبل جنگ ناتـو 

ای را سامان خـواهـد  های هسته خواهد رقصید و نسل جدیدی از سالح
های کارگری خود، مجمـع مـردمـی،  داد. ما بیش از همیشه به اتحادیه

 .و حزب کمونیست نیاز خواهیم داشت ،ای جنبش خلع سالح هسته

نـیـز های مختلـف و  کشورها و دولتبرضدِ   ،در اتحادیٔه اروپا خصوص ش، بهمتحدان
توان به ماهیت و تأثیر ویرانگر تحریم و  کارگیری اهرِم تحریم، می زمان و چگونگِی به

بـر سـر مـیـز هـم اکـنـون  هـمپی برد. اهرِم تحریم  روشنی به استفاده از آن سبِب 
بر این نـکـتـه نـیـز الزم  . در این زمینه تأکیدکند میرا آشکار  اشمذاکرات "کارایی"

ی مهم و مؤثر در جـهـت ی ایران، وسیله برضدِ  ها تحریمکار گرفته شدِن  به  است که،
اسـت.  نـیـز فقیه به سرمایه جهانـی روند هدایت و تقویت پیوند و اتصاِل رژیم والیت

مـعـیـن  یهـایـ با کامیابـیتا کنون   ،رژیم[منافِع] کارگیری این وسیله در ارتباط با  به
رشِد اقتصـاد داللـی و انـگـلـِی ، صنعتی  -بوده است. فروپاشِی بنیه تولیدی همراه
داری تجاری و بـوروکـراتـیـک در  و تقویِت موضع سرمایه ،به واردات و متکی وابسته

 است.ها  از پیامدهای تحریم ،حاکمیت
به چـهـار دسـتـه تـقـسـیـم  طورِکلی بهمیهن ما  کار گرفته شده برضدِ  به های تحریم
های هدفمند و  های چندجانبٔه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم تحریم:  شوند می

مجموعـه  . اینهای اتحادیٔه اروپا و تحریم ،های کنگرٔه آمریکا ویرانگر آمریکا، تحریم
و  انـد داشـتـهتأثیری مخرب   ما آیندٔه کشورنیز حال و  ، در جویانه های مداخله تحریم

هـای  ارشد آمریکا، تـحـریـم های مقام  که، فراموش نکنیم همچنان خواهند داشت.
هـا در طـول  ترین تحریـم کننده ترین و فلج را از زمره سخت بر ضد ایرانشده  اعمال

 اند. تاریخ جهان نامیده
تصـویـب که با تالش آمریکا و انگلیـس  ،”شورای امنیت سازمان ملل“های  تحریم
ملل متحد اسـت. پـرونـدٔه ایـران در سازمان منشوِر  “ فصل هفتم“برگرفته از  شد،

از سوی شورای حکام   -نژاد دوران دولت ضدملِی احمدیدر  -١٣٨۴اسفندماه سال 
ارجـاع شـد. شـورای  سازمان ملـل المللی انرژی اتمی به شورای امنیت آژانس بین

ای  هسـتـهپروندٔه “پروندٔه موسوم به  در موردنامه  قطع ۶تا کنون  سازمان ملل امنیت
 ،کـهیادآور باید شد هاست.  تحریم آن دربردارندهٔ نامٔه  قطع ۴ده که کر تصویب  ”ایران
تصـویـب منشور مـلـل مـتـحـد  “ فصل هفتم“ذیِل که های شورای امنیت  نامه قطع
االجرا است. توافق و تـفـاهـم  الزم متحد برای تمامی اعضای سازمان مللاند،  شده
هـای شـورای  امکان لغِو تدریجی و گزینشِی تحـریـم ،ای اخیر در شهر لوزان هسته

و  ،جانبه از سوی آمریکا، کنگره آمریکـا های یک کند. اما تحریم امنیت را فراهم می
هـا  آن برداشته شـدِن و لغِو و  رندوضعیت دیگری دا ،کشورهای اصلی اتحادیٔه اروپا

بسیار دشوار و دور از دسـتـرس اسـت.  [از ایران]، باره و بدون دریافِت امتیاز یک به
پـوشـِش پـیـروی از  زیرو استرالیا،  ،کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا ،طورمثال به

کـه   جانبـه ضدانسانی و یک یهای ، تحریمسازمان ملل های شورای امنیت نامه قطع
هـای  تحریم ،عالوه اند. به تصویب رسانده ایران به برضدِ   دارند،جویانه  مداخله یماهیت
های  ترین تحریم ترین و مخرب آمریکا (دولت و کنگره) از گستردهاز سوی جانبه  یک
دلـیـل سـرکـردگـی و  بـه ،آیند. آمریکا شمار می کشور بهممکن برضِد یک جانبٔه  یک

 توانسته است ،المللی در روابط تجاری و دیپلماتیک بین شمسلط موضع
ً
دیگـر  عمال

روابـط در  و وضعیت وخیـمـیبکشاَند میهن ما ضِد  بهها  تحریم کشورها را به کارزارِ 
وزارت هـای  مـقـامآَوَرد. در این زمینـه  وجود مان با جهان بهسیاسی کشور  -تجاری

سرانجـام رسـیـدن  بهدرصورت  اند که، یادآور شدهبارها  ،خارجه آمریکا و نیز انگلیس
یکی از مشکالت "شـنـاسـایـی و  ،”١ عالوهٔ  به ۵“ای با کشورهای  توافق جامع هسته

 ".هاست های اتمی از دیگر تحریم تعییِن تحریم
و چند کشور اروپایی دیـگـر در سـه  ،از سوی آمریکا، انگلیسپرشماری  های تحریم

هـا چـنـد سـال  لغِو آن ،ای توافق هسته انجام  که حتی با اند شده دهٔه اخیر اعمال
هـای  ها، تـحـریـم ترین و دشوارترین بخش لغِو تحریم طول خواهدکشید. اما بغرنج به

مـجـلـس  آن از سـوی زمـاِن  تصویب هـمبه ها  کنگره آمریکاست. لغو این تحریم
هـای خـائـنـانـٔه  بر اثر سیاست ،ترتیب این  است. بهنیازمند نمایندگان و کنگره (سنا) 

کـمـاکـان در   ،ای هستـه جامع حتی پس از توافق ،ها فقیه، اهرِم تحریم رژیم والیت
جویی و  اهرمی برای مداخله ،ماند. این خواهدباقی دست آمریکا و اعوان و انصارش 

کـه هـمـه نـیـروهـای  ، امـرینقض حق حاکمیت و استقالل ملی میهن مـاسـت
روند لغـو،  که، خواه با آن مخالف بوده و هستند. باید تأکید کنیم دوست و ترقی میهن

های رژیم و میزاِن همـسـویـی و  ها با چگونگِی سیاست تعلیق و رفع تدریجِی تحریم
قـرار دارد. در پیونِد مستقیم و تنگـاتـنـگ با راهبرِد آمریکا در منطقه  اش هماهنگی

 برخورِد سنای آمریکا و مصوبٔه آن درخصوص نظارت و بازبـیـنـِی تـوافـق بـا ایـران
ارشد واشنگتن و برخی کشورهای اتـحـادیـٔه های  مقام  گیری ، موضع[تفاهم لوزان]

، پس از توافق نـهـایـی طوِرخودکار، حتی به ها تحریمبودِن پذیر  برگشتدر مورد اروپا 
بـا  ایـران هـمـاهـنـگـِی رژیـم و ، این میزاِن همسوییکه کند ثابت می این نکته را 
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"نظام" را در ورود به  یتضمیِن بقانیز های اقتصادی و سیاسی و  رژیم از بحران
امپـریـالـیـسـتـی  های"سازماِن تجارِت جهانی" و پیونِد اقتصاد کشور با انحصار 

 دانند.  می
تعطیل شدِن هزاران کارخانٔه صنعتی، عالوه بر ویرانی تولیِد مـلـی، بـیـکـار 

ها کارگر و فراهم آمدن نیروی کـاِر بسـیـار ارزان بـرای کـالن  شدِن میلیون
هـای  سیاسـت در پی داشت.  را های امپریالیستی داراِن وطنی و شرکت سرمایه

خلع سـالِح  درو عملکرِد مزورانٔه وزارت کار  ،"آزادسازی" اقتصاد در جهترژیم 
 زرد کارگری، موضوع این نوشته است. های تشکل وسیلهٔ  بهطبقٔه کارگر 

اجـرای قـانـون ضـدمـلـی  ،نژاد و دولت روحانی، هر دو دولت دهم احمدی
ها" را با ترفنِد "کمک به تولید" آغاز کردند و هر دو دولت ارائـٔه  "هدفمندِی یارانه

هـا را "فـرامـوش"  اصطالح "سهِم تولید" از منابع مالِی حاصل از حذِف یارانه به
نقل از یک اقتصـاددان و اسـتـاِد  ، بهماه اردیبهشت ٧  ایسنا،  خبرگزاریکردند. 

از تعداد واحدهاِی صـنـعـتـی  ٩١تا  ٨٧های  "در فاصله سال: نوشت  دانشگاه،
کردند حدود سه هزار واحد کم شـده  نفر کار می ۴٩تا  ١٠ها  متوسط که در آن

هـا  های کوچکی که شمار کـارگـران آن است. این وضعیت درخصوص کارگاه
شود... در همین بـازه  نفر بوده است حداقل تا سه برابر ارزیابی می ٩بین یک تا 

ها مشغـول  کارگر در آن ۵٠واحد صنعتی بزرگ که زمانی بیش از  ٣٠٠بیش از 
زایی در ایران به صفـر  اند. درواقع اکنون اشتغال کار بودند اکنون تعطیل شده به

هـای  نزدیک شده است." غالمرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک و شـهـرک
های صـنـعـتـی در  واحد صنعتی در شهرک ۶٢٠٠صنعتی از "تعطیلِی بیش از 

 ٧٧" : خبر داد و گـفـتماه،  اردیبهشت ١۵، " به ایسنا١٣٩٣تا  ١٣٧٠های  سال
اند." در رابـطـه  تعطیل شده ١٣٩٣تا  ١٣٨۵های  درصد از این واحدها بین سال

درصد سهِم اشتغاِل صنـعـتـی" را شـامـل  ۴۵ماندٔه صنایع کوچک که " با باقی
درصد واحدهای صنعتی فعـال بـیـش از  ۶٠"حدود :شوند، سلیمانی گفت می
درصد  ۴٠درصد از واحدهاِی صنعتی با ظرفیِت کمتر از  ۴٠درصد و حدود  ۵٠

 در حال فعالیت هستند."
دِن سـودهـای کـر فـراهـم  درفقیه  ای رژیم والیت های پایه یکی از سیاست

 هـایهـای انـحـصـار  جـذِب سـرمـایـهنیـز کالن سرمایه داری و  رایکالن ب
 مـقـرر کـردنامپریالیستی، گسترِش مناطِق "آزاد و ویژٔه اقـتـصـادی" اسـت. 

ها را بـه  در این مناطق، آن برای این انحصارهاهای گمرکی و مالیاتی  معافیت
تـوان گـفـت  تبدیل کرده است. می کشورمان تولید ملی بر ضدای  عامِل عمده

اکبر ترکان، دبیـر   . منطقٔه "آزاد و ویژٔه اقتصادی" در کشور وجود دارد ٨٠حدوِد 
 ،٩٣شـهـریـورمـاه   ٢۴،عالی مناطق آزاد تجاری صـنـعـتـی بـه ایـلـنـا شورای
"مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در ایـن : گفت

مناطق به آزمایش بگذاریم." خوِد روحانی یکی از طرفداران سرسخت گسترِش 
"ما معتـقـدیـم : گفت ،٩٣ماه  دی  ٢٣، به ایلنا او ، نمونه. برای این مناطِق است

که منطقه آزاد تجاری بوشهر باعث رونـق کـل اسـتـان خـواهـد شـد." یـک 
مـنـاطـِق [ "این مناطق : گفت ماه، اردیبهشت  ٢٠، کارشناس اقتصادی به ایسنا

اند... نبـایـد  آزاد و ویژٔه اقتصادی] به مرکز قانونی شدن قاچاق کاال تبدیل شده
کنند تن دهیم... به اسم تـجـارت  به هرچه کشورهای دیگر برای ما تجویز می

خواهند توی سر کشورهای جـهـان  سازمان تجارِت جهانی] می[  WTOآزاد و 
 ٢٠یـی در ایسـنـا،  در مـقـالـه عالی مناطـق آزاد " معاون شورای. سوم بزنند
بـعـد از معافیت مالیـاتـی دارنـد."  ٢٠"مناطِق آزاد : اعالم کردماه،  اردیبهشت

مدیر بـخـش گـازسـوز ، ماه اردیبهشت ٣در  “سینجر”کارگر کارخانه  ٨۵اخراِج 
اخراِج گستردٔه کارگـران در ایـن  های علت، در توصیِف یکی از شرکت سینجر

هاِی آزاد و ویژه تـجـاری  "منطقه: گفت ماه، اردیبهشت    ٩واحِد تولیدی، به ایلنا، 
ها و شهرهای مرزی کشورمان را فراگرفته و آن  همچون نواری دورتادور استان

 انـد. دهکـر کنندگان کاالی بدون گمرک و خـارجـی"  نواحی را تبدیل به مصرف
گاهِی کامل به عواقب اجـرای سـیـاسـت روحانی هـای اقـتـصـادِی  با وصف آ
ام  "بارها به وزیر کار گفتـهگوید: میو بیکار شدِن هزاران کارگر، مزورانه  دولتش

کار گیرد تا کارگری بیکار نشود. چراکه درد و غم بر دل مـاسـت  همه توان را به
 ٩[خـبـرگـزاری مـهـر، که یک کارگر مقابل زن و فرزندش شرمنـده بـاشـد" 

 ماه].   اردیبهشت
"دولت در مـنـاطـق آزاد : گفت ،٩٣مردادماه  ١٢، یک استاِد دانشگاه به ایلنا

گذاران است." به سـه نـمـونـه از  سازی نیروی کار به نفع سرمایه دنبال ارزان به
کنیم. یـک  کشِی وحشیانه از کارگران در این مناطق اشاره می قانونی و بهره بی

اکـنـون در عسـلـویـه  "هـم: گفت ماه، اردیبهشت  ١٩، کارشناس ایمنی به ایلنا
یکـی از کـارگـران کنند."  ساعت در روز کار می ١۶بیشتر کارگران تا نزدیک به 

دلیل مـقـاومـت در  با بیان اینکه "به شستشوی کارگاه مرکزی پاالیشگاه آبادان

حساب پیش از  برابر امضای قرارداد سفید امضا و امتناع از امضای برگه تسویه
اش بـرای صـدور  ماهـه از انتظار "پنج ،انعقاد قرارداد، از کار اخراج شده است"

"پیمانکار : خبر داد و افزود ،٩٣مردادماه  ٢٣، رأی اداره کار مناطق آزاد" به ایلنا
حسـاب پـایـان  هـای تسـویـه با تهدید به اخراج، همه کارگران را وادار کرد برگه

از  ،٩٣مـردادمـاه  ۶، سالشان را قبل از آغاز کار سال جدید امضاء کنند." ایلنا
منطقـه ویـژه پـارس    ٧  تا ١خاتمه اعتراض کارگران پیمانی شاغل در فازهاِی 

مـاه  ١۴جنوبی (عسلویه) که از حدوِد یک ماه قبل از آن خـواسـتـار "وصـول 
"ایـن : یکی از کارگراِن معترض گفتنیز مطالبات معوقه خود بودند" خبر داد، و 

ای از  نخستین بار است که در منطقه ویژه کارفرما متعهد شده اسـت نسـخـه
بهشِت سـوداگـری و  در حکمقرارداد را به کارگران تحویل بدهد." این مناطق 

 شوند. های امپریالیستی ایجاد می جذِب سرمایهبرای 
:"اجراِی مقررات ایـمـنـی و حـفـاظـت گزارش داد  ماه، اردیبهشت ١٩ایلنا، 
با  ،شده برای پروژه بیشتر باشد" بینی درصد بار مالی پیش ۵تواند از حداکثر  نمی

وزارت کـاِر ربـیـعـی، از سـوی بهداشت و ایمنِی کار  نشدِن رعایت  این،وجود 
خصوص در مناطق "آزاد و ویژٔه اقتصادی"، به سطِح  سیاسـت ایـن پـزارت  به

 مـاه، اردیـبـهـشـت  ٧،خانه ارتقا یافته است. علی ربیعی بـه خـبـرگـزاری مـهـر
سـپـاری  هـا را بـرون های کار تجدیدنظر و برخی از بـازرسـی "در بازرسی: گفت

بـه  ،تـن سیدحسـن هـفـده ،کردیم." این در شرایطی است که معاوِن وزیر کار
درصـد حـوادث نـاشـی از کـار در  ٩٠"بیش از : گفت ،٩٣ماه  دی ٢٧، ایسنا

نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشتی هستـنـد  ٢۵واحدهای تولیدی زیر 
نفر است... امـا در  ۵افتد... نرخ حوادث مرگبار در ایران روزانه حدود  اتفاق می

 مـاه، اردیـبـهـشـت   ١٢،به خبرگزاری مـهـر همچنین تن " هفده. ژاپن صفر است
های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صـنـفـی بـرای رعـایـت  "با بازرس: گفت

در   تـن هـفـدهسال زمان نیاز است."  ۶٫۵بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود به 
هزار نفر دچار  ٢٩حلی"، با اعالِم اینکه "در سال گذشته بیش از  "راهارائٔه   حکم

های  اند" از "اجراِی مدل جدید بازرسِی خودکار در کارگاه حادثه ناشی از کار شده
"در مدل جدید سیـسـتـم خـودبـازرسـِی کـار نـگـاه : تولیدی" خبر داد و افزود

 امحا شده" است غرامت
ً
 ١٧[خبرگزاری ایسنا،  محوری و جریمٔه کارفرما کامال

بـه   ای های ضدکارگری و ضدمردمـی چنین سیاست پیامدهای. از ] ٩٣ماه  دی
کـارگـر  ٨از "کشته شدن  ،٩٣ماه  بهمن ٢٨، کنیم. ایلنا اشاره می چند نمونٔه آن

 .داری آسانسور" گزارش داد علت "نقض ایمنی و نگه ساختمانی" در اصفهان به
 ٣۵از تصادِف "یک دستگاه اتوبوس فرسوده... حـامـل  ،٩٣ماه  بهمن ١۶،ایلنا

نفر و مصدومـیـت  ۶و] کشته شدن [ تن از کارگران شرکت پیمانکاری درریز... 
 ١١، ایلـنـا . دلیل نقض فنی سیستم ترمز" گزارش داد کارگر دیگر... به ۶جدی 
 ٩٣ماهه نخست سـال  ٩"از دو برابر شدن تلفات حوادث کار در  ٩٣ماه  بهمن

 ١۶، ، خـبـرگـزاری مـهـر٩۴اردیبهشـت  ١۶در استان مرکزی خبر داد." روِز 
شدگان در حوادث ناشی از کار طی سال گذشتـه را  "شمار کشته ماه اردیبهشت

درصد حوادث در حوزه کار ناشی  ۵٢" : نفر" اعالم کرد و افزود ٨٩١یک هزار و 
 یی حادثهماه، درباره  اردیبهشت ٢٠تا  ١۵خبرگزاری ایلنا،   از عدم نظارت" است.

 اخیر  که
ً
در بـیـن هایی منتشر کرد:   گزارشرخ داد  در مناطِق ویژٔه اقتصادی ا
اردیبهشت، سه حادثه در پاالیشگاِه شـازنـد اتـفـاق افـتـاد و  ١۵تا  ٧روزهاِی 
های مختلف پیمانکاری مسئولیت کارگراِن کشته و مصدوم شده در این  شرکت

اردیبهشت، در حادثٔه اول کـه "بـدوِن  ٧عهده داشتند. صبِح روِز  حوادث را به
بازرسی از محوطه کار"، به سه کارگر مجوِز کار داده بودند، هر سه کارگر بر اثـر 

هـوش،  شوند." سـه کـارگـر بـی هوش می "استنشاِق گاز سولفید هیدروژن بی
ای در انتقـاِل  دقیقه ۴۵زدایی گاز" و تأخیر  علت عدِم دسترسی به "آمپول سم به
ها به بیمارستان، جان باختند. در حادثه دوم که شِب هفـتـم اردیـبـهـشـت  آن

کارگـر بـر  ٨ها مخفی شده بود...  اردیبهشت "از رسانه ١۶اتفاق افتاده بود و تا 
 ١۵هوش شدند." در حادثٔه سـوم کـه روز  اثر نشست گاز سولفید هیدروژن بی

کارگر... بـر  ٨اردیبهشت اتفاق افتاد، "

 ادامه سیاست  وزارت کار  ...

  3ادامه  در صفحه 
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 ادامه سیاست  وزارت کار  ...

و] دو تن از سه کارگری که... در کـمـای [ اثر استنشاق گاز ازت مسموم شدند... 
اند." با اینکه روابط عمومی پـاالیشـگـاه شـازنـد  باخته بردند، جان سر می عمیق به

عباِس سلیـمـانـی، روز اعالم کرده بود،  ۴۵زماِن الزم برای "تعمیرات اساسی" را 
اردیبهشت "ضمِن طبیعی قلـمـداد کـردِن  ١۵روِز مدیر روابِط عمومی پاالیشگاه، 

 ١٠"این تعمیرات به مـدِت : کارگر بر اثر تعمیرات اساسی"، گفت ٢٣مصدومیت 
"تـعـمـیـراِت : گـزارش داد مـاه،  اردیبـهـشـت ١٩انجامد." ایلنا،  روز به طول می

گـرفـتـه کـه  اساسی... پاالیشگاه... طی دو هفته گذشته در حـالـی انـجـام مـی
طور کامل از فرایند تولید خـارج نشـده  واحدهای در حال تعمیر این پاالیشگاه به

چهـارِم وقـِت  زمان تعمیرات را به کمتر از یک فقط مدت دیگر، نه عبارت بودند." به
بستند اما خِط دیگر زنده بـود."  الزم کاهش داده بودند، بلکه "خط یک لوله را می

میلیون لیتـر  ١۶دلیل "تولید روزانه  زیست، به ، رییس محیطماه اردیبهشت ١٧روِز 
ای  از رسانـهپس   ، اما" به این مجتمع "لوح محصول سبز تقدیم کرد"۴بنزین یورو 

تازگی دستور تـعـطـیـلـی  "به: نوشت ماه، اردیبهشت ١٩شدِن مرِگ کارگران، ایلنا، 
شـونـد،  کامل آن دسته از واحدهای این پاالیشگاه که تـعـمـیـراِت اسـاسـی مـی

هـای   روانشناس صنعتی و کارشناس ارشد ایمـنـی، "بـیـمـاریصادرشده است." 
گوناگونی را ... از عوارض بزرِگ آلودگی در منطقه پارس جنوبی بـرشـمـرد و بـه 

"سازمان انتقاِل خون از اهـدای خـون کـارگـران : گفت ،٩٣مردادماه  ٢١، ایلنا
 کند." منطقه ویژه پارس جنوبی امتناع می

رغِم فشارهاِی نیروهای امنیتی و وزارت کاِر رژیم، گسترِش مبارزات کارگری  به
هـای  در مـاه  را  شـان رزمـان از حمایِت کارگران از هـم  امیدوار کننده یهای و نشانه

خـبـرگـزاری شده در  ایم. به چند نمونه از مبارزات کارگرِی گزارش بودهاخیر شاهد 
در چـهـاردهـمـیـن روِز کـنـیـم.  اشاره مـی -ماه اردیبهشت ٢٠در روز  تنها  -ایلنا

مـاه حـقـوق، "کـارفـرمـاِی شـرکـت  ۴علت دریافت نکردن  اعتصاب کارگران به
نفر از کارگراِن" قطار شهری اهواز به مـحـل  ١۵٠پیمانکاری کیسون مانع از ورود 

بـا  نفـر] ١۵٠[   ، "این کارگرانبه اقدام کارفرماِی شرکتدر واکنش  . کارشان شد
حمایت سایر کارگران مقابل درب ورودی ساختمان موتوری دست به اعـتـراض" 

نـفـر از کـارگـران  ١٧٠زدند. پس از اتمام اعتبار قراردادهای کارشان، "حـدود 
دلیل پیگیری مطالبات مـعـوقـه  قراردادی و پیمانی کارخانه کنتور سازی ایران به

کـارگـر رسـمـی ایـن  ۴٠بنابراین،"  . ماه ساِل جاری اخراج شدند خود در فروردین
، با اجتماع در دفتر مدیریت کارخانه، ماه اردیبهشت ٢٠و  ١٩  هایدر روز کارخانه، 

"خواستار دریافت معوقات مزدی خود و سایر همکـاران قـراردادی و پـیـمـانـی" 
کارگر لولـه و نـورد صـفـا در  ١٠٠٠شدند. در بیستمین روِز اعتصاِب نزدیک به 

عـلـِت  ماه حِق بیمه، بـه ١۶اعتراض به پرداخت نشدِن چهار ماه حقوق و بیش از 
توجهی از مواد اولیه تولید در غیاِب کارگران"، کارگران  انتقال به خارِج "حجم قابل

اردیبهـشـت نـیـز  ٢٠"نگهبانی از تجهیزات و مواد خام موجود در کارخانه را" روِز 
ادامه دادند. جمعی از کارگران پتروشیمی خوزستان در اعتـراض "بـه وضـعـیـِت 

شان به بهانٔه "خصوصی و  نامعلوِم شغلی"، و قطع شدِن "بخشی از مزایاِی" شغلی
کـارگـِر  ١٢٠ده" بودِن پتروشیمی، تجمع کـردنـد. نـزدیـک بـه  غیردولتی زیان

تراکتورسازی کردستان که "حداقل بگیر هستند"، براِی افزایش دستمزد، اجـرای 
بندی مشاغل در کارخانه، و علیه ممانعت از تشکیل تشکِل صنفـی و  طرِح طبقه

 در سالِن آموزِش کارخانه تجمع کردند. ،قطع شدِن بخشی از مزایای جانبی
عالوه بر تبانی با وزارِت کار بـراِی تـحـمـیـِل های زرِد کارگری،  رهبراِن تشکل
گسـتـرِش  بـا  مـقـابـلـهفقر به کارگراِن کشورمان، در  پنجِم خط مزدی معادل یک

تـالِش کارگری، به اشاعٔه شعارهاِی انحرافی در مـیـان کـارگـران  های اعتراض
عالوه بر گنجاندِن شعار و های زرِد کارگری،  رهبراِن تشکلنمونه،  برایکنند.  می

هایی نظیر:"کارگِر ایرانی، بیکاره بیکاری"، "از کار کارگر ایرانی در برابر کارگر  جمله
شدت حمایت شود"، و "هر نوع تالشی بـاهـدف تضـعـیـف و از کـار  خارجی به

انداختِن وزیر کار برآمده از کارگران را محکوم نموده و حمایت خود از ایشـان را 
 ١١کنیم" در تظاهرات و قطعنامه "خانه کارگر" در روز اوِل مـاه مـه ( اعالم می

 شـان هـای در سـخـنـرانـی را هایی چنین جمله، هماهنگ یصورت اردیبهشت)، به
، کردند. تکرار 

ً
، مـدیـرکـِل "خـانـٔه های ایلنا، علیرضا محجوب بنا بر گزارشمثال

"ما نسبت به استفاده از کـارگـران : اردیبهشت خود گفت ١١در سخنرانی  کارگر"، 
خارجی در کارهای ساختمانی معترضیم چراکه این امر بـاعـث شـده کـارگـران 

 ١۴روِز هـمـچـنـیـن باد کارگر ایـرانـی" و  ساختمانی زیادی بیکار بمانند... زنده
در پاسخ به این پرسش که علِت بیکاری معاوِن دبیرکل "خانه کارگر"، اردیبهشت، 

ها در ارتباط با اتبـاع  "بخشی از شغل: و مشکالت اشتغال در کشور چیست، گفت
بیگانه از بین رفته است." وزارِت کار و رهبراِن کارگرِی سرسپرده به رژیـم، نـیـِت 

ی یـ با مـبـارزه . دارنددر سر مبارزاتِی کارگران را  های تفرقه در صف وجود آوردِن  به
متحد و پیگیر، باید با حمایت از مبارزه فعاالن  کارگری و سندیکالیست ها در راه 

 ایجاد  سندیکاهای مستقل کارگرِی مستقل تالش کرد.

 به یاد قهرمان ملی ایران، 

 رفیق خسرو روزبه

ــاه        21درســحــر گ
، 1337ارديبهشت مـاه     

رژيم جنايتكار شـاه بـا       
تيرباران خسروروزبه بـه    
زعــم خــود كــوشــيــد     

شعله هاي رزم   “  آخرين” 
و پيكـار را خـامـوش         
ساخـتـه و سـكـوتـي          
گورستاني را برميهن مـا     

 حاكم كند. 
اما تاريخ نشـان داد،      
ــان     ــكــه درگــورســت آن
فراموشي با ننگ ابـدي     
به خاك سـپـرده شـد،        
رژيم ضد ملي شاه بود و      

آنكه تا به امروز درانديشه و اراده جويندگان راه حقيقت زنـده و مـژده           
بخش است، خسرو روزبه، حزب و آرمان ها و آرزوهاي شريف و انسانـي              

 اوست!
نسل هاي پي درپي آرمان خواهان ميهن ما به حق روزبه را تـجـسـم              
اصولي و بي خدشه مبارزه انقالبي مي دانند، از او مي آمـوزنـنـد و راه                   
پرفراز و نشيب نبرد براي سعادت توده هاي كار و زحمت را با گام هايي               
كه استواري آن از روزبه به ارث رسيده طي مي كنند. نقش و تـأثـيـر                    
زندگي و پيكار رفيق شهيد خسرو روزبه درجنبش مردمي كشور مـا، بـه       
ويژه درميان مدافعان سوسياليسم و رهايي طبقه كارگر، تا به آن پـايـه          
است كه تحريف شخصيت و جايگاه تاريخي خسرو روزبه درنوشته هـا،             
جزوات و تاريخ نگاري هاي وابستگان به امپرياليسم و رژيم واپس گراي            

 واليت فقيه، جاي ويژه اي را به خود اختصاص داده است. 
خسرو روزبه در دفاعيات خود مسير زندگي خويش را كه منـجـر بـه                
پيوستن به صفوف حزب توده ايران و مبارزه در راه سعادت و خوشبختي             
توده هاي محروم شد با كلماتي آتشين و پرشور بيان مي كند، كلمـاتـي               
كه هنوز نيز پس از ساليان دراز انگيزه بخش و شورآفرين است. روزبـه                

 دربيدادگاه نظامي خطاب به دادرسان اعالم مي دارد: 
اگر عاشق و شيفته سوسياليسم هستم، با تمام عقـل و            ” 

شعور و منطق و درايت خود برتري اصول آن را بـرسـايـر            
رژيم ها احساس كرده ام و محرك من درهر عمـلـي كـه               
انجام داده ام، آرزوي تحقق اين اصول و بالنتيجه ايـجـاد             
بناي نوين براي جامعه ايران و سرانجام تامين سعـادت و            
رفاه و سربلندي و آزادي و شرف ملت عزيزم بوده است ...           
من به اقتضاي آتشي كه به خاطر خدمت به خلق هاي ايران            
دردرون سينه ام شعله مي كشد راه حزب توده ايـران را              
برگزيده ام و بايد اذعان كنم كه جانم، استخوانم، خـونـم،             
گوشتم، پوستم و همه تارو پود وجودم ايـن راه را، راه                
مقدسي شناخته است و تمام سلول هاي بدن من وتـمـام             

 ” ذرات وجودم توده اي است ... 
آياچنين كلمات شورانگيزي درباره مبارزه براي خوشبـخـتـي انسـان             
وتوده ي محروم را مي توان با تحـريـف و دروغ پـردازي از ذهـن                      
جستجوگر و تشنه حقيقت نسل جديد مبارزان آرمان گراي امروز ايـران             

 زدود؟! پاسخ بي ترديد منفي است. 
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داری تهدیدی است علیه سـطـح زنـدگـی  ها در سرمایه مجموعٔه این تغییر و تحّول
بیـنـی کـرده بـود،  طور که مارکس پیش مردم و حقوق دموکراتیک و اجتماعی. همان

ی سرمایه
ّ
اش بـه  کند که تضادهای درونـی اش، کاری می داری با شیؤه حکومت فرامل

تـوان بـر ایـن  ای برتر است که مـی رسد. فقط از راه گذار به جامعه نقطٔه شکست می
 تضادها غلبه کرد.

 
 ها . وظایف کمونیست۴

ت شّدت می تجاوزگری فزایندٔه سرمایه
ّ
  یابد که این نظام برای بـرون داری به این عل

تـریـن چـالـش جـنـبـش  اندازی جنگ ندارد. بـزرگ رفتن از بحران راه دیگری جز راه
های تازه برای تحکیم و تقویـت  های کمونیست در این قرن، یافتن راه کارگری و حزب

های صلح به مثابه وزنٔه تعادلی در برابر تهاجم امپریـالـیـسـم  انترناسیونالیسم و جنبش
است. در چنین اوضاع و احوالی، تکیه بر تجربٔه جنبش کمونیستی، از جمله در جنگ 

هـای بـزرگـی از  جهانی اّول، و طبق تحلیل لنین از امپریالیسم، ضرورت دارد. بخش
امپریالیسم و سیاست مصالحه و -های ماورای جنبش کارگری و نیروهای چپ نظریه

هـای  اند. پایه و اساس سیاست آشتی با سرمایٔه کائوتسکی را راهنمای عمل خود کرده
 همین است. بنابراین، اگـر بـخـواهـیـم جـلـوی  حزب

ً
های سوسیال دموکرات دقیقا

 های لنین بیشتر دقت کنیم. رفورمیسم را در جنبش کارگری بگیریم، باید روی نوشته
های سیاسِی آن پس از پیروزی ضـدانـقـالب  های جنبش کارگری و حزب دشواری

 آشکار شد. یـکـی از ١٣٧٨[   ١٩٨٩[در شوروی و اروپای شرقی] در سال 
ً
ش] کامال

ها به دست گرفتن دوبارٔه ابتکار عمل و متحـّول کـردن  ترین وظایف مارکسیست مهم
 های جامعه است. جنبش کارگری متناسب با تغییر و تحّول

قشرهای میانه را هدف خود قرار داده است و کاربرد اصل اتحاد را کـه  “ چپ نوین” 
عاملی عمده در مارکسیسم است، رد کرده است. اینها طبقٔه کارگر را دیـگـر نـیـرویـی 

دانند. به همین دلیل، آنها در وضعیت اقـتـصـادی و  برای متحّول کردن جامعه نمی
سیاسی جدید که سوسیالیسم تخّیلی آنها دیگر آن تأثیر را بـر مـردم نـدارد، خـود را 

هـای  عالوه، قادر نـیـسـتـنـد اتـحـادهـا و ائـتـالف اند. به پذیر کرده دفاع و آسیب بی
هـای  ای در برابر ِاعـمـال سـیـاسـت توانند وزنه ضدانحصاری را تشکیل دهند که می

ها سالی که در زمینٔه اتـحـادهـا کـار کـرده  ریاضتی باشند. جنبش کمونیستی در ده
ها را واکاوی کنیم و از  است، دنیایی از تجربه به دست آورده است. ما باید این تجربه

ویژه برای مبارزات سیاسی امروزی اهمیت دارند، درس بگیریـم.  هایی که به آن تجربه
ای از تـاریـخ  در دورٔه پـیـچـیـده “ جبهٔه مردمی” و “  جبهٔه متحد” هایی مثل  مشی خط

هـای بـزرگـی مـثـل  های پایانی فعالیت کمینترن] و در زمینٔه چالش جهان [در سال
 هایی که امروزه با آنها روبروییم تدوین شد. همین چالش

ای است از آنچه جنبش کمونیسـتـی قـادر بـه  تجربٔه کنگرٔه هفتم کمینترن نمونه
های کـنـگـره آمـده اسـت و  ها و گزارش های آن کنگره در بحث انجام است. درس

تواند کمک بزرگی در انجام وظایفی باشد که ما امروزه در پیش رو داریـم. بـیـنـش  می
های طبقاتی، الگویی برای مطالعات مشابه در شرایط امروز است.  ژرف در مورد ویژگی

تـوان  فقط با داشتن یک تصویر واقعی از مناسبات طبقاتی در هر کشور است که مـی
ها به موضع تهاجمی [در مقـابـل  سیاست درستی را تدوین کرد که بازگشت کمونیست

، در شرایطی کـه  ١٩٣۵کمینترن در تابستان سال  ٧تدافعی] را تضمین کند. [کنگره 
هیتلر روند تسلط  فاشیسم در آلمان را به مراحل نهایی رسانده بود و و همچـنـیـن در 
وضعیت قدرت گیری فاشیسم در ایتالیا، پرتغال و اسپانیا، تشکیل و سـیـاسـت پـایـه 

را دستور کار جنبش کمونیستی قرار داد.  گئورگی دیمـیـتـروف، “  جبهه مردمی“ریزی 
اندیشمند سترگ جنبش کمونیستی جهان، در این کنگره در سخنرانی تاریخـی خـود 
سیاست ضرورت حمایت حزب های کمونیست جهان از تشکیل جـبـهـه مـردمـی و 
همکاری با نیروهای چپ و ضدفاشیست را به مثابه راه کردی قانونمند در آن شـرایـط 

 برای جنبش کمونیستی مورد تاکید قرار داد].   
پـالـمـیـرو اند، مطـالـعـٔه گـزارش  یی ساخته شده های اتمی و هسته حاال که سالح

] در مورد جلوگـیـری از ١٩۶۴تا  ١٩٢٧[رهبر حزب کمونیست ایتالیا از سال  توگلیاتی
آمـیـز نـبـود،  ای است. البته در آن زمان مبارزه موفقیت جنگ جهانی قابل توجه ویژه

طـور کـه هـمـه  کـاهـد. هـمـان ولی این امر از اهمیت کاری که صورت گرفت نـمـی
ناپذیر و آخـریـن جـنـگ  ای جبران دانند، یک جنگ جهانی جدید و سّوم، ضایعه می

آیـد، ولـی  خواهد بود. اگرچه روند تاریخ در نگاه اّول تصادفی و ناهمگن به نـظـر مـی
واقعیت امر برعکس این است. تاریخ وظیفٔه خود را در یک روند مداوم و یکنـواخـت و 

گـذرد کـه اغـلـب  هـایـی مـی هـا و خـیـزش دهد، بلکه از جهش انقالبی انجام نمی
کند. مزّیت تئوری مارکسیسم توانایی  آمیزند؛ بین انقالب و ضدانقالب تغییر می فاجعه

های پیِش  آن در مطالعه و بررسی علمی رخدادهاست تا از این راه بتوان تغییر و تحّول
بینی کرد، و استراتژی مناسب را برای گذار به یـک شـکـل بـرتـر  رو را در جامعه پیش

 جامعه، به سوسیالیسم، تدوین کرد.
ش] ١٣١٠[   ١٩٣٠بسیاری در این مورد اتفاق نظر دارنـد کـه در دهـٔه  

های فاشـیـسـتـی را  های بزرگ در جنگ با جنبش کارگری، حزب شرکت
 خریدند.

فقط اقتصادی است، بلـکـه  کنند؛ بحرانی که نه داری تعریف می سرمایه
مـحـیـطـی را نـیـز  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیسـت عرصه
بـیـنـی  گیرد. همین تحّول بود که مارکس آن را در آثـارش پـیـش فرامی

تولید [تولید بیـش از نـیـاز] را ذاتـی  های اضافه کرده است. او بحران
دانست و در مورد ظهور سرمایٔه مالی و انحصاری نـیـز  داری می سرمایه

های او را منسوخ و دور از واقـعـیـت  ها نظریه داد. ولی خیلی هشدار می
هاست که نقش پیشاهنگ طبـقـٔه  نیز جزو همین “ چپ نوین” دانستند. 

کارگر و بنابراین مارکسیسم را در عـمـل، اگـرچـه نـه در تـئـوری، رد 
فهمید که چگـونـه از  داری نبود اگر نمی داری سرمایه کنند. سرمایه می

بـرداری کـنـد.  هـای خـودش بـهـره بحران برای رسـیـدن بـه هـدف
تر یا ادغام با آنها، جـان  انحصارهای بزرگ از راه تصاحِب رقیبان ضعیف

ِت رواج بـودجـه ای می تازه
ّ
هـای دولـتـی  گیرند. اّما در عین حال، به عل

ریاضتی در چارچوب قوانین و مقررات منطقٔه یورو، ناتوانی اقتصادهـای 
شان، و نـاتـوانـی سـرمـایـٔه مـالـی در  تر در کاهش ارزش پول ضعیف
ویژه در اروپای جنوبی با رشد انـفـجـاری  جا و به گذاری، در همه سرمایه

 بیکاری روبروییم. 
[  ١٩٣٠وضعیت در بسیاری از کشورها شبیه به اوضاع بحرانی دهٔه 

داری  ش] است، با این تفاوت که آن امکان و فرصتی که سرمایه١٣١٠
ها برای به حرکت درآوردن و برانگیختـن اقـتـصـاد داشـت  در آن سال

(اقتصاد کینزی) امروزه دیگر وجود ندارد. توجه به این امر مهـم اسـت 
داری  سابقٔه نرخ بهره، اقتصـادهـای سـرمـایـه رغم پایین بودن بی که به

توجهی داشته  اند رشد قابل هفت سال پس از آغاز بحران هنوز نتوانسته
ای از رکـود  کـنـنـده هـای نـگـران باشند. از این گذشته، در ژاپن نشانه

هـا  شود کـه ده دیده می رکود توّرمیاصطالح  اقتصادی درازمدت یا به
آید که این وضع دارد به اتحادیٔه اروپا و  سال است ادامه دارد. به نظر می
 کند. کشورهای دیگر نیز سرایت می

 
 داری انحصاری دولتی های تازه در سرمایه . مشخصه٣

های اخـیـر را بـه طـور عـمـده  داری در زمان تغییر و تحّول سرمایه
 نکته خالصه کرد: ٩توان در  می
ـی در  . از دور و اعتبار افتادِن چارچوِب فعـالـیـِت دولـت١

ّ
هـای مـل

طور که پیشتر نیز گـفـتـه شـد. ایـن بـدان  کشورهای جداگانه، همان
داری انـحـصـاری دولـتـی گسـتـرٔه بـزرگـی از  معناست که سـرمـایـه

برد و کـنـتـرل  های اقتصادی را به سود امپریالیسم به پیش می سیاست
 کند. می
های عظیم که گردش پول در  . بسط انحصارهای بزرگ به مجتمع٢

 آنها حّتٰی بیشتر از بودجٔه یک کشور متوسط است.
د مستقیـم.  . نقش دانش٣

ّ
های نوین در تولید به مثابه یک نیروی مول

ویژه در بخش پایانی قرن بیستم در خور توجه  فّنی که به-انقالب علمی
کل تغییر داد. کاربرد گسترده و  بود، شرایط تولید و مسائل طبقاتی را به

 پردامنٔه کامپیوتر و اینترنت این تغییر را ممکن کرد.
هـا و  های دولت . امری که خیلی مهم بود: افزایش فشار بر بودجه۴

ویـژه پـس از وقـوع  ها در هر کشور. این تغییر و تحّول را بـه شهرداری
توان دید، یـعـنـی در  روشنی می ش] به١٣٨٧[ ٢٠٠٨بحران اقتصادی 

زمانی که نمایندگان سرمایٔه مـالـی مـوفـق شـدنـد از راه تـحـمـیـل 
های ریاضتی خشن، کار خود را به سـود افـزایـش انـبـاشـِت  سیاست

 سرمایه به پیش ببرند.
های قماری. این وضع  . جدایی میان ارزش مستقیم تولید و سرمایه۵

دهندگان بیاید، چون از آنهـا  شود که فشار عظیمی بر مالیات موجب می
های بیشتر، بار شکـسـت و نـاکـامـی  خواهند که با پرداخت مالیات می

 سرمایٔه قماری را بر دوش بگیرند.
. تقالی شدیدتر برای دستیابی به منابع [طبیعی]، و همراه بـا آن، ۶

استفادٔه مستقیم از نیروی نظامی یا تهدید به استفاده از آن، که نـمـونـٔه 
ی آمریکاست [تغییر مرکز توجه از “ چرخش به سوی آسیا” آن سیاست 

 تر چین]. اروپا و خاورمیانه به آسیا، و از همه مهم
 سازی به مثابه رونِد حرکت آزاد سرمایه. . جهانی٧
ی.٨

ّ
 . کاهش مداوم سهم حقوق و دستمزد در تولید ناخالص مل

سازی خدمات همگانی دولتی در سـرتـاسـر  . پیش بردن خصوصی٩
 ای از سود برای سرمایٔه مالی. جهان، به مثابه منبع تازه

ادامه  ديالكتيك تاريخ ...
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 مـاه اردیـبـهـشـت ١۴در سخنرانی حسن روحانی، 
خود، مطابق مـعـمـول و هـمـانـنـد پـیـشـیـنـیـاِن 

"عبارات عاشقانه و ادبی و  بیاناز  پس، شگرای واپس
فقیه به  رژیم والیت یورشتقدیِس" فرهنگیان، تداوِم 

ــگــیــان و خصــوصــی ــیــشــِت فــرهــن ســازی  مــع
عنوان سیاست دولِت "تدبـیـر و  وپرورش را به آموزش

بنا بر گـزارش ایسـنـا، در روحانی، امید" ارائه کرد. 
"اعـتـبـار : خـود گـفـت ماه اردیبهشت ١۴سخنرانِی 

هـزار  ١٢، ٩٠وپـرورش در سـال  مصوب آموزش
  ٩٣میلیارد تومان بود... و سال 

ً
 ٢١نیز... ما عـمـال

هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم." بنا بـر گـزارش 
و  ٨٩بـیـن سـال  ماه، فروردین ١۵خبرگزاری مهر، 

، ارزش پوِل جـمـهـوری اسـالمـی از ٩٣پایاِن سال 
تومان به دالر کاهش  ٣٣۵٠تومان به دالر به  ١١٠٠

عبارتی دیگر، ارزش واقـعـِی بـودجـٔه  به . یافته است
تنها افزایش نیافته، بلکه کـاهـش  ، نه٩٣تا  ٨٩های  وپرورش و مزِد معلمان بین سال آموزش

"بـایـد مـدارس : افـزود در ادامـٔه ایـن سـخـنـرانـی نیز داشته است. روحـانـی چشمگیری
قدم از حالت دولتی بودن خارج شوند... باید از تـجـربـیـات  به تدریج و قدم وپرورش به آموزش

از "تجربیات جهان" در رابـطـه بـا  یی وپرورش بهره گرفت." به نمونه جهان در زمینٔه آموزش
ماه پیش، بیـسـت  ١٨حدود  کنیم. اشاره میوپرورش  سازی آموزش ویرانگِر خصوصی هایاثر 

وپـرورش در  قـدِم" آمـوزش بـه سـازی "قـدم از اجراِی تجربٔه "بازاِر آزاد" و خصوصی پسسال 
وپـرورِش  آمـوزش بایسـت"هفت سال پیش دولت او : وپرورش سوئد گفت سوئد، وزیر آموزش
   ی کهحمایت دلیل  بهحزب سبز سوئد، کرد."  شده را دوباره ملی می ورشکستٔه خصوصی

ً
از  قبال

خـواهـیـم،  "عذر مـی: "، نوشتاز همگان، با انتشاِر "پوزش کرده بود سازی مدارس خصوصی
 عـدهٔ سازی در سوئد، بیکار شـدِن  سیاست ما مدارس ما را به انحراف برد." تجربٔه خصوصی

هـا، "رهـا شـدِن"  وپرورش به بـانـک میلیون دالری" آموزش ٩٢کثیری از کارمندان، بدهِی "
آموز، و "افِت تندتر و شدیدتر" عملکرد دانش آموزان سوئـدی در ریـاضـیـات،  دانش ١١٠٠٠

 دسـتـیـابـی بـه ی پیگیر برایی شده بود. با مبارزه را باعث کشور ٣٢در بین را علوم طبیعی... 
فـقـیـه بـرای  گـرایـاِن رژیـم والیـت مزدی عادالنه و احیاِی حقوق سندیکایی،آرزوی واپـس

 را [نیکـوکـاران] وپرورش و "واگذارِی" مدارس کشورمان به "خیرین" سازی آموزش خصوصی
 عقیم گذاشت. باید

 
 سازِی صنعت بیمه خصوصی

درمانی سازمان تأمین اجـتـمـاعـی در   پس از ناکامِی دولت و مجلس در ادغام منابع بیمهٔ 
"نظام سالمت"، بار دیگر تالش هدفمندی برای انحالل بخش بیمه و درمان سازمان تأمین 

در چـارچـوب اقـتـصـاد  ،فقیه آغازشده است. دولت روحـانـی اجتماعی از سوی رژیم والیت
بر اساس آن مسئولـیـت و مـالـکـیـت  کهی است ی فقیه، مشغول تدوین الیحه مقاومتی ولی

بخش بیمٔه درمانی سازمان تأمین اجتماعی در قالب برنامٔه ششم توسعه به وزارت بهـداشـت 
 گردد. واگذار می

یعنی  ،اجتماعی رژیم  -و درواقع تهیه الیحه دولت، بخشی از راهبرِد اقتصادی ،این تالش
  است. المللی پول و بانک جهانی برنامه آزادسازی اقتصادی بر اساس دستورات صندوق بین

هـای درمـانـی  دولت روحانی یکی از "دستاوردهای" خود را نظام سالمت و گسترش بیمه
اصطالح  های دولت در زمینٔه به برنامه ِع کند. اما واقعیت این است که هدِف مجمو عنوان می

برنامه به های درمانی تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، خدمت  نظام سالمت و ادغام بیمه
 ،. صنعت بیـمـهاستهای بیمه خصوصی داخلی و خارجی  سازی و فعالیت شرکت خصوصی

های اقتصادی اسـت و سـالـیـانـه  ترین عرصه در اوضاع کنونی، از سودآورترین و پرمنفعت
تا بیـمـه حـوادث، گرفته های مختلف از بیمه شخص ثالث  میلیاردها تومان به صندوق بیمه

ی بـا یـ مصـاحـبـه در  ،گردد. رییس بیمه مرکزی ایران عمر، درمانی و از این قبیل سرازیر می
بـا  ،ای" هـای بـیـمـه درخصوص مسائل "پشت پرده شـرکـت ،ماه فروردین ٢٩  ،روزنامه شرق

میلیارد تـومـان  ٧٠٠، حدود هفت هزار و ١٣٩٢صراحت اعالم داشته است که فقط در سال 
هـزار  ۴نامه دریافت شده است و در مقابل  هزار بیمه ١۵٠میلیون و  ١۶حق بیمه ثالث برای 

هـا  گـویـد: "شـرکـت میلیارد تومان خسارت پرداخت گردیده. او به روزنامه شـرق مـی ٣٠٠و 
های خود سـود دارنـد... عـمـلـکـرد  گذاری های دیگر و سرمایه های بیمه] در رشته شرکت[ 

لحاظ عملیاتی، سودآور است." هـمـیـن سـودآوری ایـنـک بـا بـرنـامـه  های بیمه به شرکت
های ایـرانـی،  های بزرگ بیمه خارجی در مشارکت با شرکت سازی و حضور شرکت خصوصی

بایـد  می است، که سازمان تأمین اجتماعی ها مانعای شده است و ناگزیر یکی از  تازه ُدوروارد 
که در قالب برنامه ششـم تـوسـعـه  ،تضعیف و از سر راه برداشته شود. در الیحه جدید دولت

شده و به مجلس فرستاده خواهد گردید، تمامی امور بیمه درمـانـی سـازمـان تـأمـیـن  تهیه
ماه، از  فروردین ٢۵  ،یابد. ایلنا اجتماعی و نیز سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت انتقال می

ای که این روزهـا صـحـبـت از  گزارش داد: "در الیحه ،قول یکی از مسئوالن بیمه و درمان
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مــبــارزه بــرای دســتــمــزِد عــادالنــه و بــرضــِد 
 سازی: مبارزٔه فرهنگیان ادامه دارد خصوصی

 
عالوه بر یورِش وحشـیـانـه بـه حـقـوِق فقیه،  رژیِم والیت

بـه  اش وسـطـایـی هـاِی قـرون تحمیِل دیـدگـاهنیز صنفی و 
از شـده  های دیـکـتـه با اجراِی برنامه، فرهنگیان کشورمان

المللِی پول و بانِک  نهادهای امپریالیستِی صندوِق بینسوی 
بـخـشـی از  ، در مقامفرهنگیاناز جهانی در دو دهٔه اخیر، 

 کـنـد. کـرده و مـی کشـی فجیعی بهـره طرز به  ،زحمتکشان
 های فرهنگیان سراسر کشور،با انتشار شوراِی مرکزی تشکل

 ،مناسبت هفتٔه مـعـلـم بهماه،  یی در روز اول اردیبهشت بیانیه
ها  ها به اینکه دائم آن "معلم: انتخاباتِی روحانی کهوعدٔه نقِل 

را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، بـلـکـه 
هـای  تخـواسـبر   ،شان را حل کرد" باید مشکالت اقتصادی

فقر برای  مبنی بر "افزایِش حقوق به باالتر از خط شان پیشین
کـار  عموِم فرهنگیان شاغل و بـازنشـسـتـه... بـازگشـت بـه

هـای صـنـفـی بـازداشـت  خاطر فـعـالـیـت همکارانی که به
اند... آموزِش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و  شده

 هـای . بنا بـر گـزارشندکردتأکید ها..."  سازی آن خصوصی
 هـای متـعـاقـِب تـجـمـعماه،  اردیبهشت ١٧  ایلنا، خبرگزاری

 ١٠زماِن معلمـان کشـورمـان در روزهـای  سرتاسری و هم
در هـزاران مـعـلـم ، ٩۴  مـاه فـروردیـن ٢٧و  ٩٣  ماهاسفند

خـوانـدنـد"، در  "اعتراض به آنچه دستمزدهایی ناعادالنه می
سنندج، همدان، بنـدرعـبـاس، ایـالم، زنـجـان، شهرهای "

کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهـران، شـیـراز، 
اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیـل، زاهـدان، 

..." با وصـف .  ند][  بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کرد
"ما حِق اعتراض : گفته بودماه،  اردیبهشت ١۴، روحانی  اینکه

رسـمـیـت  را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و بـه
من نسبت به معلمین نیز حق اعـتـراض را  [و] شناسیم می
مـعـلـمـان  یهـزارنـفـر  شناسم"، در تجمِع سه رسمیت می به

"حضوِر مـأمـوران  بنا بر گزارِش ایلنا: مجلس، برابرتهران در 
 :بخـوان[ نیروی انتظامی... پرشمار" بود و "یک نهاِد نظارتی 

صنفی معلمان را احضـار کـرده  فعاالنشماری از  ] امنیتی
 ها اجازه داده شب بـه خـانـه بود] و تنها به این شرط به آن[ 

بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری... شرکـت  [هایشان]
در  شـان سـرتـاسـری هـای در اعتـراضمعلمان کنند."  نمی

فقر سـه  پالکارهایی نظیر "خطکشورمان،  شهرهای مختلف
میلیون"؛ "آزادِی مـعـلـمـان زنـدانـی،  میلیون، حقوق ما یک

کـردنـد و در  حـمـل مـی با خود بداقی، باقری، و هاشمی"
"پـرهـیـز از  -مـاه اردیبهشت ١٧  -تجمعاین قطعنامه پایانِی 

هـا... تـبـدیـل  سـازی آن طبقاتی کردن مدارس و خصوصی
رژیم بـه  کردنوضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی" و عمل 

وعدٔه روحانی مبنی بر "حذِف نگاِه امنیتی نسبت" به معلمـان 
هـای  و "صدور مجوز برای برگزارِی مجمع عمـومـی کـانـون

صنفی معلـمـان سـراسـر کشـور و بـرگـزاری انـتـخـابـات 
نظر و نـظـارت  بدون هرگونه فشار، اعمال  –ها مدیرٔه آن هیئت

 شدند.را خواستار استصوابی" 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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 دیالکتیک تاریخ
 ”بررسی کمونیستی“نشریٔه  ٢٠١۵به نقل از شمارٔه بهار 

Communist Review 
 

سـیـاسـی   ش] آیـنـدهٔ ١٣٨٧[   ٢٠٠٨بحران اقـتـصـادی جـهـانـِی سـال 
ها را پیش کشید کـه: آیـا ایـن  کل عوض کرد و این پرسش داری را به سرمایه

توانند آن را  داری بود؟ و طبقات حاکم چگونه می بحرانی در موجودیت سرمایه
ای را که برای جنبـش کـمـونـیـسـتـی و  سامان دهند؟ برای اینکه شرایط تازه

کارگری به وجود آمده است بتوان شناخت، الزم است که به دیالکتیک تـاریـخ 
هـای گـونـاگـون  های طبقاتی جنبـش تر، و به ریشه در یک بازٔه زمانی طوالنی

 نگاهی بیندازیم.
تـفـاوت مـیـان  هجدهم بروِمـِر لـویـی ُبـنـاپـارتمارکس در اثر خود به نام 

 کند:  های بورژوایی و پرولتاری را چنین توصیف می انقالب
هـایـی کـه در قـرن  های پرولتری، مثل آن انقالب از سوی دیگر، انقالب” 

کنند، مرتب در مسـیـر حـرکـت خـود  نوزدهم رخ داد، ُمدام از خود انتقاد می
 انجام شده است برمی بازمی

ً
گردند تا بار دیگر آن را از نو  ایستند، به آنچه ظاهرا

های اّولیٔه خـود  های به درد نخور تالش ها و جنبه ها و ضعف بیاغازند؛ نارسایی
گیرند؛ حریف خود را گویی فـقـط  رحمانه به باد تمسخر می را با نظم و دقتی بی
آساتر از  کوبند تا از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر، غول برای آن بر زمین می

هـای خـویـش  کران هدف پیش، در برابر آنها قد برافرازد، و در برابر عظمت بی
آیـد  آیند] تا سرانجام وضعیتی پدید مـی نشینند [و جلو می بارها و بارها پس می

کند، و خوِد این وضعیت با بانِگ بلند اعـالم  که هرگونه بازگشتی را ناممکن می
 “جا برقص! جاست، همین گل همین” !Hic Rhocus, hic saltaکند:  می

توان به قرن بیـسـتـم و نـخـسـتـیـن  های انقالب پرولتری را می این ویژگی
هایی که در راه ساختمان سوسیالیسم صورت گرفت نیز بسط و تعـمـیـم  تالش

ها در تاریخ، تصادفی نیستند، بلکه نتیجـٔه قـوانـیـن  داد. اّما این تغییر و تحّول
 اند. رشد و تکامل جامعه

 
 “چپ نوین”های طبقاتی  . ریشه١

هـای عـظـیـم  توان در تغییر و تـحـّول را می “ چپ نوین” های طبقاتی  ریشه
ش] ١٣۵٠و  ١٣۴٠[   ١٩٧٠و  ١٩۶٠های  دولتی دهه-داری انحصاری سرمایه

ویـژه در  یافت. انقالب علمی و فّنی سبب دگرگونی در ترکیب طبقٔه کارگر، بـه
های دیگـری  ها، مدیران، آموزگاران، مددکاران اجتماعی و گروه قشر تکنیسین

ای رشد یافتند. افرادی که جزو این  ها به طور قابل مالحظه شد که در آن سال
هـای کـارگـران یـدی بـودنـد،  ها بودند، مثل آنهایی که جـزو اتـحـادیـه گروه

دیدند تا جمعی با مـنـافـع  تشکیالتی نبودند و خود را بیشتر افرادی جداگانه می
مشترک. در نتیجه، دو عامل، یکی رشِد این قشرهای اجتـمـاعـی و دیـگـری 

گاهانٔه تعبیر و تصّورها و بینش هایی خاص در ذهن این قشرها توسط  نشاندن آ
انحصارهای بزرگ، به عوامل حیاتی و مهمی در تعیـیـن بـرآمـِد پـیـکـارهـای 

 ها تبدیل شدند. سیاسی آن سال
هایی که مشخصٔه این گروه از مردم بودند، کدامند؟ اینها  ها و گرایش اندیشه

های بورژوایی گرفته تا سوسیـالـیـسـتـی،  های گوناگون، از گرایش از ایدئولوژی
متأثر بودند؛ ولی در مورد گرایش اخیر باید گفت که همان نسخٔه مارکسیسـتـِی 

هـای  این گرایش که با جنبش کارگری پیوند دارد نـبـود. بـرعـکـس، گـرایـش
ویژه چپگراهای جواِن این دوره، بـازتـابـی  سوسیالیستی این گروه از جامعه، به

کـادمـیـک” های گوناگونی در  بود از مکتب ویـژه مـکـتـب  ، بـه“ مارکسیسم آ
اصطالح فرانکفورت در پیرامون اشخاصی مثل ماکس هورکهایِمر و ِهرِبرت  به

 مارکوزه و تئودور آدورنو و والتر بنجامین.
هایی که تا حـّدی  محیطی و صلح، جریان های زیست عالوه بر این، جنبش

بودند، طی این دوره رشد چشمگیری داشتند.  “ سوسیالیسم تخّیلی” در پیوند با 
داری را برانداخـت  ها این بود که الزم نیست سرمایه فلسفٔه غالب در این جنبش

های عظیمی را که به مردم و محیط زیست زده است جلوگیـری  تا بتوان آسیب
روشن است که این قشر میانی بنیادهای اندیشگی پیـچـیـده، و   و جبران کرد.

های گونـاگـون و  ای داشت که همگن نبود، بلکه گلچینی از ایدئولوژی فلسفه
ها را بـه  های بورژوایی و ناشران و دیگران این اندیشه اغلب متناقض بود. رسانه

 تازه ای تبلیغ و نشر می طور گسترده
ً
ای را برای جنـبـش  کردند و وضعیت کامال

آوردنـد. در عـیـن حـال، هـمـٔه ایـن  های آن به وجـود مـی کارگری و حزب

کردنـد کـه نسـخـٔه ویـژٔه آنـهـا از  گرایانه ادعا می های گوناگوِن فرقه گرایش
 مارکسیسم، بیان درسِت مارکسیسم است.

ها را درک کرد، باید اوضاع را در چارچوب و  برای اینکه بتوان رشد این جریان
هـا دسـتـخـوش  داری در آن سـال تری بررسی کرد. سـرمـایـه زمینٔه گسترده

هایی بنیادی بود. امکانات نوین دانش و فناوری، چارچوب و مرزهـای  دگرگونی
ی [سـرمـایـه] بـه سـود  دولت

ّ
ی را از میان برداشته بود و کنترل فرامل

ّ
های مل

 طلبید. انحصارها را می
الگوی معّیـنـی را بـرای ایـن  هجدهم بروِمِر لویی ُبناپارتکارل مارکس در 

دهد که چطور ماهیت مـبـارزات  کند. او توضیح می توسعه توصیف و تحلیل می
گشـت، و  طبقاتی معاصر حوِل کامل کردن قدرت دولتی به سود بورژوازی مـی

تـوان در دهـٔه  چگونه همٔه طبقات دیگر کم آوردند. وضعیت مشابهی را مـی
ش] دید، وقتی که اتحادیٔه اروپا خود را تثبیت و شـمـار زیـادی ١٣۵٠[   ١٩٧٠

 نهاد و سازماِن جدید ایجاد کرد.
دانستند که مخالفـان واقـعـی ایـن  طبقات حاکم انحصاری خیلی خوب می

هـای  ها چه کسانی بودند: طبقٔه کارگر و زحمـتـکـشـان و حـزب تغییر و تحّول
ها را بگیرند و  کمونیست. بنابراین برای آنها مهم بود که جلوی نفوذ کمونیست

نگذارند که مخالفت با اتحادیٔه اروپا به نیرویی برای دگـرگـون کـردن جـامـعـه 
گاهانه از شبه هـا بـهـره  ِ◌انقـالب فراروید. بخشی از استراتژی آنها این بود که آ

گـرای  های فـرقـه ها و گروه بگیرند. آنها با ظرافت و مهارت کامل از آنارشیست
ها (سکتاریست) و دیگر شورشیان ضدسرمایه حمایت کردند. گفتـه  جدا از توده

اش را  شده است و توان و استعداد انقالبـی“  بوروژوایی” شد که طبقٔه کارگر  می
 اند. های تازه نقش انقالبی را به عهده گرفته از دست داده است، و این جریان

این استراتژی تأثیری دوگانه داشت. از یک سو، نهادهای اجتماعی پیشـیـن 
ای شدند برای ایجاد نهادهای جدید. این روند نـهـادهـای  به هم ریختند و پایه

های دولتی را نیز در بـر گـرفـت. از سـوی  آموزش و پژوهش و دیگر سازمان
دیگر، نمایندگان سرمایٔه انحصاری نیز با عناصر چپ تندرو ائتالف کردند و بـه 

های ُپردرآمدی در شماری از نهادهای خصوصی و دولتی پیـشـنـهـاد  آنها شغل
تـریـن و  طبقات حاکم انحصاری برای خریدِن این مهارت که به زیرکانهدادند. 
تواند روی روحیٔه عمومی مردم تـأثـیـر بـگـذارد، مـنـابـع  ترین شیوه می ظریف

توان گفت کـه تـا زمـان بـحـران  نامحدودی در اختیار دارند. به طور کلی می
که کل شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی جـهـان  ٢٠٠٨اقتصادی سال 

 داری را تغییر داد، این سیاست با موفقیت دنبال شد. سرمایه
 
 های اقتصادی اخیر . بحران٢

داری  درک و شناخت بحران اقتصادی کنونی مستلزم بررسی تحّول سرمـایـه
گیری اتحادیٔه اروپا  تر از یک دهٔه گذشته است. شکل ای طوالنی در دورٔه زمانی
ش] و گسترش مرحله بـه مـرحـلـٔه آن، تـغـیـیـر ١٣٣٠[   ١٩۵٠در میانٔه دهٔه 

ای در تظاهر خارجی امپریالیسم در قرن بیستم بود. هـدف از تشـکـیـل  عمده
اتحادیٔه اروپا حل کردن تضادهای بنیادی موجود به سود انحصـارهـای بـزرگ 
بود، تضادهایی که از یک سو در کشورهای جداگانه، میـان مـنـافـع مـردم و 
انحصارها، و از سوی دیگر در عرصٔه جهانی، به صورت رقابت برای بـه دسـت 

های امپریالیستی انباشته شده  آوردن بازار و منابع [طبیعی و مالی] میان کانون
روشـنـی مشـخـص  ش] این تضادها دیگر به١٣۵٠[   ١٩٧٠بود. در اوایل دهٔه 

مـحـور، بـه  سازی مالی سـرمـایـه شده بود. اّما اتحادیٔه اروپا، و کل روند جهانی
 عوض حل کردن این تضادها، آنها را چندین برابر برجسته و تشدید کرد.

های آخـر قـرن بـیـسـتـم و در آغـاز قـرن  بدین گونه است که ما در سال
تر از  های کوتاه داری بسیار، با فاصله های سرمایه ویکم نیز شاهد بحران بیست

[  ٢٠٠٠تی (فناوری اطالعاتی) که در سال  ویژه، حباب آی یکدیگر، بودیم. به
کـنـنـدگـان  ش] ترکید، شکست سخـتـی بـرای مـدافـعـان و تـوجـیـه١٣٧٩
ای برای غلـبـه کـردن بـر ایـن  داری بود که این فناوری نوین را وسیله سرمایه
ش] شـدیـدتـریـن بـحـران ١٣٨٧[   ٢٠٠٨انگاشتنـد. در سـال  ها می بحران

تـولـیـد  های اخیر رخ داد. این بحران، بحران اضـافـه اقتصادی جهان در زمان
، و از جمله اختراع ابزارهـای “ اعتبار” [تولیِد بیش از نیاز] بود، ولی بسط عظیم 

ها]، آن را به تأخیر انداخت. آنچه بحـران  مالی ساختگی و موهوم [مثل مشتق
زدند، بلکه  قدر الف آن را می نبود که آن “ نیروهای بازار آزاد” وفصل کرد،  را حل

ها بود کـه در هـمـان آغـاز کـار،  خریدهای عظیم اوراق بهادار توسط دولت
 داری را از فروپاشی کامل نجات داد. سرمایه

دواری معمولی تکراری نـیـسـت کـه  این بحراِن تازه یکی از آن بحران
َ
های ا

تر و شدیدتر است. این بـحـران  داری است، بلکه بحرانی ژرف مشخصٔه سرمایه
هـا آن را بـحـراِن عـمـومـی  نشان دهندٔه آن چیزی است که مـارکسـیـسـت

 14ادامه  در صفحه 
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 حزب کمونیست برزیل
 حزب کمونیست بریتانیا

 حزب کمونیست نوین بریتانیا
 های بلغارستان حزب کمونیست

 حزب کمونیست کانادا
 حزب کمونیست شیلی

 حزب کارگران سوسیالیست کرواسی
کل”حزب مترقی زحمتکشان قبرس   “آ

 حزب کمونیست بوهم و موراوی (جمهوری چک)
 کوبا  حزب کمونیست

 حزب کمونیست در دانمارک
 حزب کمونیست دانمارک

 فرانسه  حزب کمونیست
 حزب کمونیست آلمان
 حزب کمونیست یونان

 حزب کارگران مجارستان
 حزب کمونیست هندوستان

 حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
 حزب تودٔه ایران

 حزب کمونیست عراق
 حزب کمونیست ایرلند

 احیاء (رفونداسیون) ایتالیا  حزب کمونیست
 های ایتالیا حزب کمونیست

 حزب کمونیست لبنان
 حزب کمونیست لوکزامبورگ
 حزب کمونیست نوین هلند

 حزب کمونیست مالت
 حزب کمونیست مکزیک

 پاکستان  حزب کمونیست
 حزب کمونیست پرو
 )1930فیلیپین (  حزب کمونیست

 حزب کمونیست پرتغال
 حزب کمونیست فدراسیون روسیه

 های صربستان کمونیست
 حزب کمونیست آفریقای جنوبی

 حزب کمونیست اسلواکی
 حزب کمونیست سوریه

 حزب کمونیست متحد سوریه
 حزب کمونیست اسپانیا

 های کاتالونی (اسپانیا) کمونیست
 حزب کمونیست مردم اسپانیا

 حزب کمونیست سوازیلند
 حزب کمونیست ترکیه

 حزب کمونیست اوروگوئه
 حزب کمونیست اوکراین
 حزب کمونیست ونزوئال
 حزب کمونیست ویتنام

 حزب کمونیست نوین یوگسالوی
 حزب سوسیالیست متحد کاتالونی

 اتحاد مردمی گالیسیا (اسپانیا)

 ١٩۴۵آزادسازی برلین به دست نیـروهـای اتـحـاد شـوروی در مـاه مـه 
ها در جنگ جهانی دّوم و شکست  ش] نشان پیروزی خلق١٣٢۴[اردیبهشت 

ط طبقـاتـِی زایـیـدٔه  نازی خشن-نازی بود. فاشیسم-فاشیسم
ّ
ترین شکل تسل

ت و عامل اصلی جنگ و از میان رفتن ده نظام سرمایه
ّ
ها میـلـیـون  داری و عل

 انسان بود.
ماه مه [به وقت مسکو] نقـش قـاطـع داشـت، اتـحـاد  ٩آنچه در پیروزی 

شوروی و مردم و ارتش سرخ آن، زیر رهبری حزب کمونیست اتحاد شـوروی 
ای که تعیین کنندٔه نتیجٔه نهایی جنگ جهانی دّوم بـود،  بود. نبردهای عمده

نازی مناسـبـتـی -مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم٧٠در جبهٔه شرقی رخ داد. 
ها زن و مرد  است برای یادآوری قهرمانی، دالوری و عزم و ارادٔه راسخ میلیون

میلیون تلفات جانـی،  ٢٧هایی عظیم و بیشتر از  شوروی که به بهای فداکاری
ای در شکـسـت دادن  کننده مقاومت کردند و جنگیدند، و سهم قاطع و تعیین

مین سالگرد پیروزی بـر ٧٠داشِت  نازی ادا کردند. گرامی-وحشیگری فاشیسم
فاشیسم فرصتی است برای یاد کردن و ستایش از قهرمانی، دالوری و عـزم 

ها رزمندٔه نیروهای مقاومت و پیکارگران ضدفاشیست در سراسر  قاطع میلیون
جهان که زندگی و جان خود را در راه مبارزه برای پیروزی بر فاشیسم وقـف و 

 ایثار کردند.
داری با بحران عمیقی روبرو شد که پس از جنگ جهـانـی  زمانی که سرمایه
ش] و ١٣٠٨[   ١٩٢٩ویژه پس از بحـران عـظـیـم سـال  اّول پدید آمد، و به

رحمانـٔه  پیامدهای انقالب اکتبر [روسیه]، سرمایٔه بزرگ از ابزار وحشیانه و بی
اش استفاده کـرد. ضـدکـمـونـیـسـم  نازی برای تحمیل فرمانروایی-فاشیسم

هـای  نازی بود. طبقٔه کارگر و جـنـبـش-های فاشیسم همواره یکی از خصلت
جا نخستین قربانیان فاشیـسـم  ها، همیشه و همه ویژه کمونیست مردمی، و به

جا در صف نخست مـقـاومـت در بـرابـر  ها همیشه و همه بودند. و کمونیست
ح مقاومت بـودنـد کـه  فاشیسم، و پیشاهنگ توده

ّ
های مردم و نیروهای مسل

 سرانجام بشر را از شّر فاشیسم رهانیدند.
امروزه سر بلند کردن دوبارٔه تهدید فاشیسم و خطر وقوع جـنـگـی تـازه در 
ابعادی گسترده، امری واقعی و خطری فزاینده است. در شرایطی که بـحـران 

ناپذیر آن  که ناشی از تضادهای آشتی -داری را فرا گرفته است عمیقی سرمایه
داری بزرگ تالش دارد با توّسل به زور گریبان خود را از  باز هم سرمایه -است

ای را بر جامعٔه بشری تحمیل کند، و بـه  بحران نجات دهد، استثمار وحشیانه
ت
ّ
های دنیا تـجـاوز کـنـد.  ها و استقالل کشورهای همٔه قاره حق حاکمیت مل

های بزرگ امپریالیستی تالش دارند تا با استفاده از قـدرت نـظـامـی و  قدرت
های تجاوزکارانه، سرکردگی خود را به جهان تحمیـل کـنـنـد.  گسترش جنگ

اوکراین اکنون متحمل پیامدهای فعالیت نیروهای فاشیسـتـی بـا حـمـایـت 
ها  است. ریویزیونیست “ ناتو” فعاالنٔه آمریکا و اتحادیٔه اروپا و شاخٔه نظامی آنها 

شرمانٔه فاشیسم و کمونیسم، به نام  کنندگان تاریخ با برابر قرار دادن بی و جعل
 اند. پرچمدار احیای فاشیسم شده “مبارزه با کمونیسم”

های تاریخ را به همه یادآوری کـنـیـم؛  بنابراین اهمیت حیاتی دارد که درس
نازی و ماهیت طبقاتی آن و همٔه آنچه را که موجب -های فاشیسم باید جنایت

بار جنگ جهانی دّوم را نبـایـد  گیری آن شد به یاد آوریم. فاجعٔه مصیبت قدرت
 فراموش کرد، تا بتوان از وقوع فاجعٔه دیگری [مانند آن] جلوگیری کرد.

های کمونیست و کارگری امضاکنندٔه این بیانیـه، کـارگـران و مـردم  حزب
بخش خود را شـکـل و گسـتـرش  خوانند تا مبارزٔه رهایی سراسر جهان فرا می

نازی را به نمایـش -مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم٧٠دهند، و مراسم یادبود 
قدرتمندی از اتحاد و مبارزه در راه صلح و علیه تهدید فاشیسم و جنگ تبدیـل 

داری دارند و خطری برای بشر و برای دموکراسـی و  کنند که ریشه در سرمایه
 پیشرفت اجتماعی و صلح هستند.

 
 حزب کمونیست آلبانی

 حزب کمونیست آرژانتین
 حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر

 حزب کمونیست استرالیا
 حزب کارگران بلژیک

ب ی ا ن ی ه   م ش ت ر ک   ح ز ب   ه ا ی   ک م و ن ی س ت   ک ا ر گ ر ی   
ج ه ا ن   ب ه   م ن ا س ب ت   ه ف ت ا د م ی ن   س ا ل گ ر د   ش ک س ت   

 ف ا ش ی س م   ن ا ز ی 

 973شمارة  1394ارديبهشت ماه  28دوشنبه    5 

گـیـر اّول و آخـر  نگارش آن در میان است، وزارت بهداشت تصمـیـم
رسـد  نظر مـی معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود... به

مراتـب  شدگان سازمان تأمین اجتماعی به تبعات الیحه اخیر برای بیمه
 تر باشد." خطرناک

انـداز  "سـنـد چشـم: عـنـوان زیـرطی گزارشـی  ،از سوی دیگر ایلنا
 ،اندازی به منابع تـأمـیـن اجـتـمـاعـی" ساله، بهانه جدید دست بیست

نویس الیحه شـشـم  ازجمله نوشت: "همزمان با باال گرفتن بحث پیش
توسعه... این بار از طریق نگارش یک الیحه قانونی بـرای تسـلـط بـر 

یک از ایـن  کنند." هیچ منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی اقدام می
 .ندها تصادفی و گذرا نیست اقدام

اعـتـراف  ،های وابسـتـه بـه رژیـم نـظـیـر ایـلـنـا همچنان رسانه
انداز  "الیحه قانونی" در قالب برنامه ششم توسعه و سند چشم: کنند می

تضعیف سازمـان  ،تر عبارت دقیق شود. به ساله تدوین و تهیه می بیست
هـای  تأمین اجتماعی و حذف بیمه درمانی و تصاحب منابع مالی بیمـه

درمانی این سازمان در چارچوب راهبرِد آزادسازی اقتـصـادی صـورت 
گونه که در ابتدا اشاره شد، گشودن بازاِر پرسـود  همان ،گیرد. هدف می

 های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است! برای شرکت
 

 “های کثیف پول“و مسئلٔه  ،انتخاباِت مجلس
رژیـم هـای  مـقـامبرخی مسئوالن دولت و که از سوی چندی است 

های کثیف" و نقـش آن در انـتـخـابـات  فقیه درخصوص "پول والیت
. وزیـر را شـاهـدیـم  هشدارهایی پیـوسـتـه مختلف جمهوری اسالمی

هـای  "نگرانی" خـود را از "پـول ماه، بار دیگر ، در اواخر فروردینکشور
گروهی  ،و متعاقب آن ،شود" را اعالم کرد کثیف که خرج انتخابات می

را در  فضلی (وزیر کشور) یبیشتر رحمان توضیح از نمایندگان مجلس
در گـزارشـی  ماه، فروردین ٢٩، شدند. روزنامه اعتماد باره خواستار این

هـایـی کـه  های کثیف ادامه دارد، پـول : "ماجرای پولکردخاطرنشان 
. ه مناظره تلویزیونی کشیده شدبها در سیاست  اختالف بر سر نقش آن

شـویـی،  های کلی نظیر فساد، پول ... وزیر کشور گفت، در دولت بحث
دنـبـال  انظباطی مطرح شـده اسـت... بـرخـی بـه های کثیف بی پول
... موازنٔه تبلیغاتی نبایـد بـه هـم .  های کثیف در انتخابات هستند پول

 های تبلیغاتی جدی است." بنابراین بحث هزینه ،بخورد
وزیـر  ،دنبال سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی به

های کثیـف در انـتـخـابـات  پول انیز پا به میدان مقابله ب ،دادگستری
های انتخـابـاتـی روشـن شـود...  و گفت: "باید تکلیف هزینه تگذاش

ها، نـظـارت، پـیـگـیـری و  متأسفانه ازنظر قانون و مقررات نوع هزینه
برخورد در رابطه با موضوع انتخابات، قوانین روشن و شفافی نداریم و 

های زیادی خـرج  واقعیت این است که در طول انتخابات گذشته پول
های کثیف بـه  ... موضوع ورود پول.  شد و تبلیغات زیادی انجام گرفت

رو  ... با چند پرونـده قـاچـاق روبـه.  است انتخابات تعیین تکلیف نشده
هایشان  های هنگفتی داشتند و پول ای که آن افراد ثروت گونه شدیم به

... شاهد فرار مالیاتی و گمرکـی هسـتـیـم .  چرخاندند را چند دست می
... .  شـود شان پیدا مـی گونه امور سروکله ها در این که این پول طوری به

  ماه]. فروردین ٢٩شرق، [روزنامٔه ای داریم"  کننده تخلفات تعیین
و در  اسـت، های منفـور رژیـم که خود از چهره ،البته پورمحمدی

 ۶٧خواری تا کشتار زندانیان سیاسی در سـال  ها از رانت تمامی زمینه
 نمی در مقام، است و حضور داشته شرکت

ً
گویـد  وزیر دادگستری تعمدا

هـا و  و فرارهای مالیاتی و گمرکی از سوی کـدام ارگـان ها تخلفاین 
حتی او  ،عالوه . بهگیرند میاشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته و 

تمامی نهادهایی که بدون نظارت و کـنـتـرل  گوید که هم نمیاشاره  به
اصلی  عاملشوند،  فقیه هدایت می ولی ها از سوی نسبت به آن قانونی
فـرمـان  زیـرهایی مانند سپاه و بنیادهای  و ارگاناند،  های کثیف پول
یی این قـدرت کدام نهادها  اند. گریز و عامل فساد مالی فقیه قانون ولی

ُدور زدن گمرک کاال به کشور با های "غیرمجاز" و  که از اسکله را دارند
وارد کنند؟ کدام نهادها و افراد زیر حمایت بیت رهبری از کـنـتـرل و 

و به این دلیل با استـفـاده  ندهای معمول و قانونی "معاف و آزاد" نظارت
و بخشی از  کنند میای کسب  های افسانه های حکومتی ثروت از رانت

در انتخابات  شان قدرت و موقعیت سیاسی و اقتصادیحفِظ این ثروت را در راستای ادامه  رويدادهاي ايران ...
 کنند؟ هزینه می

 در رژیم والیت
ً
بـه خواری دارد.  مستقیم با ثروت و رانت یی فقیه قدرت رابطه اصوال

ایـن دوره در به لیست نامزدهای ریاست و عضویِت اتاق بـازرگـانـی  ،راه دور نرویم
ماجـرای  ند.اعضای خانوادٔه مسئوالن ارشد رژیم اینان،بسیاری از  . یندازیمنگاهی ب

شان   کردن های کثیف و هزینه گاِه دولت روحانی درخصوص پول بی و هشدارهای گاه
 های جناحی در آستانه انتخـابـات مـجـلـس در انتخابات، بخشی از رویارویی و نزاع

بـرکسـی ارتـبـاطـی نـدارد.  های محروم جامعـه  و با منافع مردم و حقوق توده است
، غیرمسـتـقـیـمیا مستقیم و طور به  ،خواری رانتاستفاده از رانت و   کهپوشیده نیست 

بـهـره بـردن از ها از  یک از جناح و هیچ شود، را شامل میهای حاکمیت  جناح همهٔ 
 ،مـاه اوایل اردیبهشت، مبرا نیستند. همچنان که گزارش وزیر کشور به مجلسرانت 

 در هـا از اهـرماهرمی   هم های کثیف نشان داد، این موضوع پیرامون ماجرای پول
از و نام کسانی که در آن دست دارنـد  واقعی ایمحتو و های جناحی است،  درگیری

زیـر سـؤال   هبـ صورتاین در افشا نخواهد شد. زیرا هرگز سوی دولت و وزیر کشور 
 شود. در آن، کشیده میفقیه  و ماهیت رژیم و نقش ولی رفتِن اصول

های کثیف در انتخابات رژیم، در درجـٔه نـخـسـت  خواری و هزینه شدن پول رانت
طورکلی نهاد ضدمـردمـی و فـاسـد  فقیه و به محصول ساختار این رژیم و نقش ولی

 فقیه است! والیت

ادامه  سياست رژيم واليت فقيه ...

هـا اثـرگـذار  های امپریالیسم است که در سرعت یا کندِی لغو تدریجِی تحریم سیاست
پیـرامـون تـوافـق ایـران بـا کشـورهـای  اش در بیانیه طور که همان  ،است. حزب ما

رویـکـرد مـذاکـرٔه  درپیش گرفتِن اعالم کرده است، ضمِن استقبال از  ”١ عالوهٔ  به ۵“
مـورد مسـئـلـٔه های موجود در  حِل اختالف عنوان تنها راِه  و شفاف به ،جدی، پیگیر

جانبه که منافع ملی کشورمان را تأمین کـنـد،  توافقی همه دست یافتن بهای  و  هسته
حِق حاکمیت ملی و حق مردم در تعییـن  برویژه  ویرانگر آن به تأثیرِ ها و  تحریممسئلٔه 

که جز مداخلـه  را، ها و تداوِم تحریم داند، میسرنوشت خویش را بسیار جدی و حیاتی 
، عـالوه کند. بـه شدت محکوم می به ،نداردیی  انگیزه  ماندر امور داخلی کشورکردن 

نامـٔه لـوزان و  های حکومتی بر سر مفاد تفاهم جناحبین بحث و کشمکش  حزب ما،
بـخـشـی از نـزاع  آن را انتشاِر گزاره برِگ (فکت شیِت) ایرانـیبرای   ها آنخواسِت 
پس از  که  وضعیت جدیدیدر  شان حفظ منافع و موقعیت بر سرهای حکومتی  جناح

مسـتـقـر ای و احیاِی مناسبات با غرب  هسته نهایی های ناشی از توافق تغییر و تحول
مردم و  راستینبا حقوق   این بحث و کشمکش  بر این باور است کهو داند  شود می می

 .ارتباطی نداردمنافع ملی 
ای در دست رژیم برای زدوبند و معاملـه بـا غـرب در  ای همواره وسیله مسئله هسته

مـذاکـرات  تازهٔ راستای سیاسِت حفِظ نظام بوده است. درست در آستانه برگزاری ُدور 
ای،  بـار مـنـطـقـه های فـاجـعـه وزیران خارجه و در گرماگرم رقابت معاوناندر سطح 

با انـتـشـار مـطـلـبـی در روزنـامـٔه  ،فقیه وزیر خارجه رژیم والیت ،ظریفمحمدجواد 
ای  د: "گسترٔه تعامل سازنده ایران درواقع گسـتـرهکر با صراحت تأکید  ،”تایمز نیویورک“

، ایـن . مـاه] فـروردیـن ٣١  ،گیرد" [خبرگزاری مهر ای را فرامی فراتر از مذاکرات هسته
 -روشن برای همکاری و تنظـیـمـات امـنـیـتـی یعالمتدادِن معنای  به ،دقیقطورِ  به

رژیم با آمریکا در قـالـِب و همسویی نظامی و سیاسی جدید در منطقه و فراینِد تفاهم 
 ای است. مذاکرات هسته

سیاست حفِظ نـظـام، بـا نیز بر پایٔه و  ،فقیه به بهای معامله با امپریالیسم رژیم والیت
هـدایـت  بـهکـه  -های خائنانه و ماجراجویانه در ده سال اخیر سیاستدرپیش گرفتِن 

امکان و زمینه مساعد  های امپریالیستی برای اعمال تحریم -فقیه صورت گرفت ولی
[در  نامٔه اولـیـه تفاهمهای عمدٔه  نکتهکوشد  فراهم آورد. اینک نیز می تری را و راحت
بـا ها همراه با اعطاِی امتیاز به غرب را  ازجمله لغِو تدریجی و گزینشِی تحریم لوزان]
 . فراموش نـکـنـیـمبدارداز افکار عمومی و دید مردم کشور پنهان هایش  پردازی دروغ
  خامنه که،

ً
ضمِن حـمـایـت از  ،لوزان][در تفاهم اولیه دربارٔه سخنانی در ای نیز قبال

گفتـه بـود: "اگـر طـرِف مـقـابـل از صراحت  بهروند احیاِی مناسبات با امپریالیسم 
 توان در مسائل دیگر ادامه داد." های خود دست بردارد، این تجربه را می تابی کج

و  کرد توان با مانورهای فریبکارانه پنهان را نمی ها ها و اهمیِت لغو آن موضوع تحریم
میهن ما با عـمـلـکـرد و سـیـاسـت  برضدِ های امپریالیستی  . تحریمدادوارونه جلوه 

 ،ویژه با سیاست ماجراجویانه یـک دهـه اخـیـر به ،فقیه ضِدملی و خائنانٔه رژیم والیت
بر تقابل و ناهمسازِی رژیم با منافع و امنیِت ملی مـیـهـن   مرتبط است و گواه دیگری

 ماست.
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گام بلنِد دولت روحانی برای 

 حذِف سیستم آموزِش رایگان

پردازد و  مدارس می
نویسد:"در اوایل  می

بـود کــه  ۶٠دهـه 
بحث ایجاد مدارس 
غیردولتـی مـطـرح 

هـا ایـن  شد و سال
موضوع محل بحث 
در مجلس، شورای 
عــالــی انــقــالب 
ـــی و  ـــگ ـــن ـــره ف

وپــــرورش  آمــــوزش
بود. درنهایت زمینه 

فـراهـم شـد و قـانـون  ۶٧ایجاد و تأسیس مدارس غیردولتی در سال 
تأسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و 

وپـرورش  این موضوع راه را برای احیای مدارس خصـوصـی در آمـوزش
شـده در  هـای وصـول به مبلغ شهریه ،در ادامه ،فراهم کرد." سایت فردا
نویسد:"سال گذشته بود که خبـر اخـذ  پردازد و می مدارس خصوصی می

 آفرین شد." میلیونی از دانش آموزان تهرانی جنجال ٢٠های  شهریه
موضوع اخذ شهریه منحصر به مدارس خصوصی نیست و هرساله بـه 

نام دانش آموزان مبالغی از دانش آموزان حـتـی در مـدارس  هنگام ثبت
دولتی همیشـه در حـد حـرف  مسئوالنشود. بااینکه  دولتی دریافت می

 مشخص است  ،کنند هرگونه اخذ شهریه را غیرقانونی اعالم می
ً
اما کامال

 گیرد. های دولت انجام می این روند در هماهنگی باسیاستکه 
مـاه سـال  نـویسـد:"... دی مـی ،فردا، در ادامه همان گـزارشسایت 

وپرورش دولت یازدهم بـه امـیـد  گذشته بود که اعالم شد، وزارت آموزش
وپرورش و حمـایـت از بـخـش  های دولت در حوزه آموزش کاهش هزینه

غیردولتی، تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگـذار کـرده 
است. ... برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بـخـش خصـوصـی 

درصد از کل مدارس کشـور بـه ایـن  ١٠کلید خورده است و قرار است تا 
گویند واگـذاری مـدارس بـه  ها می بخش واگذار شوند. ... هرچند دولتی

  بخش خصوصی هزینه
ً
ای برای دانش آموزان نخواهد داشت اما عـمـال

اکنون حتی مدارس دولـتـی هـم از  این ادعا غیرممکن است چراکه هم
کنند و کسـی پـاسـخـگـو  های مختلف طلب پول می ها به بهانه خانواده

کننده دیگر در گزارش سایت فـردا مـربـوط بـه وام  نیست." نکته نگران
شـود تـا  . یعنی به دانـش آمـوزان وام پـرداخـت مـیاستآموزی  دانش
های  های خویش را تأمین کنند. این بدان معنا است که برای سال شهریه

هـا  طوالنی دانش آموزان و پدران و مادران متحمل بازپرداخـت ایـن وام
فردا در این مورد آورده است:"... بـاوجـود تـأکـیـدات  سایتخواهند شد. 

بر نبودن این مدارس، مدیرکل مدارس غـیـردولـتـی  قبلی مبنی بر هزینه
وپرورش اعالم کرد: به دانش آموزان مدارس غیردولتی وام  وزارت آموزش

 میلیون تومانی برای پرداخت شهریه پرداخت خواهد شد." ١٠
، به ایـن مسـئـلـه ماه اردیبهشت ١۶روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، 

و نوشت:"استدالل رئیس دولت یازدهم این است کـه بـا ایـن  کرداشاره 
آموزان نیز بهـتـر بـه  گیرند و دانش روش، معلمان در شرایط بهتر قرار می
نظر مهدی نوید الـهـم، دبـیـرکـل  ،تحصیل خواهند پرداخت." و در ادامه

وپرورش، درباره چگونگِی واگذاری مدارس به بخش  عالی آموزش شورای
های کلی و ابـالغـی از  یکی از سیاست“ گفت: اوکه  ،غیردولتی را پرسید

گـری غـیـرضـروری نـظـام  سوی رهبر معظم انقالب کـاهـش تصـدی
وپـرورش امـر  هـا آمـوزش وپرورش است. بر اساس این سیـاسـت آموزش

حاکمیتی است و باید نسبت به افزایش مشارکت و کاهش دخالت دولـت 
وپرورش را بـه  های آموزش در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند. باید فعالیت

سمتی ببریم که از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریـت اداری مـدارس 
گری دولت در سیستم آموزشی مـیـهـن  کاهش تصدی ..“ . . استفاده شود

گنـجـانـدن بدین معنا نیست که نظارت بر دروس و کتب درسی مبتنی بر 
 انـداخـتـن بلکه هدف اصلـی ،شود های خرافی و ارتجاعی حذف  اندیشه

های معلمان که در اعـتـراض  زمان با ادامه نارضایتی های گذشته و هم طی هفته 
کردند مـا  اقداممتفاوتی  های تجمعبه  کشوربه حقوق ناچیز خویش در نقاط مختلف 

 مـرکـزهـایهمچنین شاهد اظهاراتی بودیم که در آن روند خصوصی کردن کـامـل 
آموزشی و یا بهتر است گفـتـه  مرکزهایسازی  . خصوصیکرد آموزشی را برجسته می

امـا اظـهـارات  ،شـود شود حذِف آموزش رایگان برای اولین بار نیست که مطرح می
کـه از صـراحـت بـیـشـتـری  ،حکومتی در چندین هفته گذشتههای  مقامدرپی  پی

. اسـتبرای تکمـیـل ایـن پـروژه ضـدمـلـی  تحاکی از عزم جدی دول ند،برخوردار 
 ،تنها کیفیت آموزشی در میهن ما ارتقا نخواهـد یـافـت درصورت اجرای این برنامه نه

ماندگی اجـتـمـاعـی  و عقب ،سوادی بلکه نتیجه چنین سیاستی به ترک تحصیل، بی
 هستند.ها  ترین خانواده محروم متعلق بهکه  آموزان زیادی منجر خواهد شد دانش

سـراسـری های  اعتراضهمزمان با بزرگداشت روز معلم و نارضایتی معلمان که با  
و  کردفقیه و دولت خویش را آشکار  رقم خورد، حسن روحانی نیات واقعی رژیم والیت

وپرورش باید از حالت دولتی خارج شود"، گفـت:" اکـنـون  در توضیح اینکه،" آموزش
درصد بـرسـد و در  ٢٠و  ١۵، ١٢درصد است اما باید به  ١٠سهم مدارس غیردولتی 

خواهیم جوانان را تربیت و عالم کنیم و بـه  کنار آن آموزش را خرید خدمت کنیم. می
توان با خرید خدمت هـم انـجـام  ها مهارت زندگی را هم بیاموزیم و این کار را می آن

تـا  ٢٠٠توان مدرسه را به جمعی مانند تعاونی معلمان واگذار کرد و تربـیـت  داد. می
وپرورش هدایت، نظارت و بـرنـامـه کـلـی را  ها داد و آموزش آموز را به آن دانش ٣٠٠
میلیون تومان باشد، با خرید خـدمـت ایـن  آموز یک دار باشد. اگر سرانه دانش عهده

 تا 
ً
هزار تومان کاهش یابد اما باکیفیت بـاالتـر  ٧٠٠امکان وجود دارد که هزینه مثال

 ].ماه اردیبهشت ١۴ایسنا، [خبرگزاری تربیت انجام شود" 
اخیر معلمان با همان رویـکـرد ریـاکـارانـه های  اعتراضحسن روحانی در رابطه با 

 -فعاالن کارگری دستگیر و زنـدانـی شـدنـد که و درحالی  -قبل از روز جهانی کارگر
گفت:"شما دیدید که امسال نخستین بار کارگرها به خیابان آمدنـد و تـظـاهـرات و 

هـای  راهپیمایی کردند که در ده، پانزده سال اخیر سابقه نداشته است البته در سـال
آیند  اول انقالب چند سالی آمدند و دیگر بسته شد با من نیز مشورت کردند گفتند می

زنند و موردی نیز مطالبه و اعتراضی دارند، ما باید تحمـل  در خیابان حرف خود را می
شناسم چون  رسمیت می و فضا را بازکنیم. من در مورد معلمان نیز حق اعتراض را به

معلمان، آموزگار، استادان و بزرگان ما و مورداحترام همـه مـا هسـتـنـد و مـا هـم 
حـال ایـن  داریم اما درعـیـن دانند ما مشکل ها نیز می و آن نددانیم مشکالتی دار  می

نظرم کار زیادی انجام داده است که شاید در حـد مـطـلـوب  دولت در حد توانش به
هـا و  " روحانی در سخنان خویش همچنین اشاره داشت به موضوع تـحـریـم.نباشد

 زده است.  کاهش قیمت نفت که مشکالتی را برای دولت رقم
هـای  اعـتـراضتبـع آن  وپرورش و به سخنان روحانی در رابطه با وضعیت آموزش

. باتوجه به اظهارات ریاکارانه روحانـی استدر این زمینه  اوحاکی از نگرانی  ،معلمان
نظر  به ،کارگر های ضدکارگری خانه مهره از سویمبنی بر تظاهرات نمایشی روز کارگر 

آموزشی درصدد است با کـانـالـیـزه کـردن ایـن های  معضلرسد دولت درزمینٔه  می
و رویکردهایی که درنهایت به کـاهـش مسـئـولـیـت دولـت در تـأمـیـن ها  اعتراض
گردد، زمینه برای خصوصی کردن کـامـل  منجر های سیستم آموزشی میهن هزینه

 ای، سیستم آموزشی را سرعت بخشد. درصورت عملی شدن چنین طرح ضدمردمـی
ها نفر از مردم محروم میـهـن گـریـبـان  سوادی میلیون فقیه به قیمت بی رژیم والیت

 .کردخویش را از تعهدات مالی نسبت به سیستم آموزشی رها خواهد 
موجود در سیستم آمـوزشـی مـیـهـن را بـا بـهـانـه  های معضلروحانی در حالی 

کند که ما حتی درزمـانـی کـه  های اقتصادی و کاهش قیمت نفت توجیه می تحریم
های نفتی وضع نشده بودند هـم  قیمت نفت در حد بسیار باالیی قرار داشت و تحریم

 با چنین وضعیتی در سیستم آموزشی میهن مواجه بودیم.
با اشاره به اینکه "روزهایی که خرید کفش و لبـاس  ماه، اردیبهشت ١۶سایت فردا، 

ای مشـکـل اسـت، خصـوصـی شـدن  و کیف و دفتر و کتاب مدرسه نیز برای عده
هـا سـخـت  مدارس و یا شهریه گرفتن مدارس دولتی کار را برای بسیاری از خانـواده

  10ادامه  در صفحه سـازی  ها را نامیزان کرده است"، به تـاریـخـچـه خصـوصـی وخرج کرده است و دخل
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 فقها و مدرسین جوان آماده حضور در خبرگان هستند. 
کشور ما در دو دهه گذشته تجربه های  غنی و مهمـی در زمـیـنـه 
عملکرد رژیم والیت فقیه و  میزان اعتقاد و پایبـنـدی ایـن حـکـومـت 

و حقوق شهروندان داشته است که بی اعتنایی به آن  استبدادی به آراء 
به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست. انتخابات ریاست جمهوری در 

،  انتخابات مجلس شورای اسالمی در سـال ٩٢و   ٨٨، ٨۴سال های 
  ،٩٢در سـال   “ شـوراهـای شـهـر” ، و حتی انتخابـات ٩٠و  ٨۶های 

نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبـگـر 
در مهندسی انتخابات، لگدمال کردن خشن رای میلیون ها شهروند و 
در انتها برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد بر کرسی منـتـخـبـان 
مردم است. سرکوب خونین اعتراض های میلیون ها ایرانی که با شعار 

به خیابان ها آمده بودند و تأیید روشن این سرکـوب “  رای من کجاست” 
گری ها از سوی ولی فقیه رژیم و مرتجعان حاکم، که شماری از آنـهـا  
در انتخابات آینده در لباس نامزدهای انتخاباتـی بـه مـیـدان مـبـارزه 
سیاسی خواهند آمد  نباید جای هیچگونه خوشبینی کاذبـی را دربـاره 
برنامه های رژیم باقی بگذارد. سید محمد خاتمی که در دوران دولـت 

حسن روحانی به حصر مطبوعاتی دچار شده اسـت، بـه  “ تدبیر و امید” 
، ١٣٩٢هنگام برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال 

و بـا درس گـیـری از تـجـربـیـات   در سخنان جالب و شجاعانه ای،
افـرادی  اگر بنا باشد اصالح طلبان یا” انتخابات گذشته از جمله گفت:

از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را 
هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسـانـی را کـه نـمـی 
خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگـر 
از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهـنـد رأی 

این سخنان نیازی به تفسیر ندارد و همان ارزیابی و نتـیـجـه “   یم!بیاور
گیری است که حزب ما در سال های اخیر به کرات بر آن تأکید کـرده 
است.  سئوال اساسی این است که با توجه به اینکه در تمامی انتخابات 
برگزار شده  در دهه اخیر شورای نـگـهـبـان هـمـواره هـزاران نـامـزد 
انتخاباتی را به دلیل های مختلف رد صـالحـیـت کـرده اسـت (و در 

سـتـون ” انتخابات ریاست جمهوری گذشته حتی هاشمی رفسنجانی، 
و رئیس شورای مجمع مصلحـت حـکـومـت جـمـهـوری   “ خیمه نظام

اسالمی را نیز رد صالحیت کرد)، چرا شماری از اصالح طلبان هـنـوز 
بر این امید و در واقع توهم اند که این شورای ارتجاعی و ضد مـردمـی 
ممکن است به شکل دیگری عمل کند. این درس نگرفتن از تجربیات 
گذشته و تکرار آزموده ها شکست خورده برای چیست و ثمره آن بـرای 
جنبش مردمی که خواهان تغییر شیوه حکومت مداری در میهن مـا از 

 استبداد مطلق به سوی استقرار مردم ساالری چه می تواند باشد.
، و عـمـلـکـرد ١٣٩٢انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال 

نیروهای سیاسی گوناگون، از جمله بخش های عمده ای از اصـالح 
طلبان که در آخرین روزها برگزاری انتخابات  زیر فشار رژیم تصمیم بـه 

شدند،  “ نظام” دفاع  از  “ خط سرخ” رای دادن به حسن روحانی و حفظ 
 تجربه جالبی است که باید به دقت آن را بررسی کرد و از آن آموخت.

رژیم در آستانـه بـرگـزاری انـتـخـابـات “  ولی فقیه” علی خامنه ای، 
، در سخنان سراسر دروغـی در زمـیـنـه ١٣٩٢ریاست جمهوری سال 

در میهن ما در سال های اخیر، از جملـه گـفـت: “  انتخابات” برگزاری 
معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انـتـخـابـات ” 

سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتـر 
است؟ مراقب باشید این حرفهای شما مردم را از انـتـخـابـات مـأیـوس 

هـا،  در کدام کشـور دربـاره صـالحـیـت” وی در ادامه افزود: “  نکند...
شود؟ چرا اینقدر بر این مسـئـلـه تـکـیـه و  مالحظات الزم اعمال نمی

تالش می کنید در ذهن مردم این تصور بوجود بیایـد کـه شـرکـت در 
 “انتخابات فایده ندارد؟

افتادن به دام این گونه مانورهای تبلیغاتی ولی فقیه رژیم و تسـلـیـم 
شدن به خواست مرتجعان حاکم برای عبور نکردن از خط قرمـز  تـن 

از جـمـلـه  “ حفظ نظـام اسـالمـی” داده به خواست های ارتجاع برای 
ضعف های اساسی ای بوده است که  جنبش اصالحات در ایـران در 
دو دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده و متاسفانه تاکنون نتوانسته 
است از آن عبور کند. فرا خواندن مردم و نیروهای اجتماعی به تـکـرار 
تجربه های آزموده شده و تن دادن به خواست های رژیم والیت فقـیـه 
تنها به بی اعتباری بیش از پیش جنبش اصالحات در کشـور مـنـجـر 

خواهد شد.  تجربه دو دهه اخیر نشانده داده است که بدون تغییرات جـدی در شـیـوه 
ارتجاع و هـمـچـنـیـن “  شورای نگهبان” برگزاری انتخابات و بدون کوتاه کردن دست 

جلوگیری از دخالت نیروهای سپاه و اطالعاتی در روند انتخابات نمی توان هیچـگـونـه 
خوشبینی درباره روند انتخاباتی که سران ارتجاع تدارک آن را می بینند داشت. در ایـن 

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جریان انتخـابـات عرصه سخنان علی سعیدی، 
بسیار گویا و افشاگرانه است. سعیدی، در مصـاحـبـه بـا  ١٣٩٢ریاست جمهوری سال 

دی مـاه، ضـمـن  19خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سه شنبه 
و سرکوب جنبـش اعـتـراضـی مـردم در  88اشاره به کودتای انتخاباتی رِژیم در سال 

اختـالفـاتـی  ” جریان آن و حمله شدید به جریان اصالح طلبی در ایران از جمله گفت: 
اصل والیت فقیه و اختیارات آن و جـامـعـیـت  ای و در که وجود دارد، اختالفاتی ریشه

دانند و ولی فقیه را تنها در حد یـک  دین و حکومت دینی است. آنها دین را حداقلی می
الله و امام معصـوم  پذیرند. ما اختیارات ولی را معادل اختیارات رسول مقام تشریفاتی می

خواهند بـدون پـرداخـت هـزیـنـه و  دانیم و این همان سخن امام است. آقایان می می
نماینده ولی فقیه در سـپـاه بـا   “ شود... اصالح گذشته بگویند انا شریک، ولی این نمی

، “ هایی است که سند ندارد ادعای دخالت سپاه در انتخابات از آن حرف” تاکید بر اینکه 
اند تبرئه کنم، اما ایـن  خواهم برخی را که اشتباهاتی مرتکب شده من نمی” تصریح کرد:

هاست و خود  به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. سپاه فراتر از احزاب و سازمان
کـنـد و از  کند. سپاه معـیـارهـا را مـطـرح مـی را برای حزب یا فرد خاصی هزینه نمی

اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه و بازگشت به اسالم ناب و نه به عنـوان حـزب 
سپاه هرگز بصورت مصداقی در انتـخـابـات وارد ”   سعیدی با بیان اینکه“  کند. دفاع می

کند و ایـن  ها و معیارها را تبیین می سپاه تنها چارچوب” ، تاکید کرد:“ شود نمی
مـهـنـدسـی “به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتـی مـا 

 است. ”تمعقول و منطقی انتخابا
، و در هیاهوی تبلغیاتی دامن ٩٢حزب ما در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 

زده شده از سوی رژیم و نیروهای راستگر در طیف اپوزیسیون، ضـمـن تـأکـیـد بـرای 
ضرورت از بهره جویی از روند انتخابات برای افشای رژیم ارتجـاع و بسـیـج کـردن و 
کشاندن نیروهای اجتماعی  به عرصه مبارزه  با صراحت حمایت از حسـن روحـانـی و 
امید بستن به شعارها و قول های او را عبث دانست و معتقد بود کـه حسـن روحـانـی 
بخشی از برنامه رژیم والیت فقیه برای گذار از دوران بشدت بحرانی دولت فاسد و ضـد 
مردمی احمدی نژاد (خصوصا سال های آخر دولت او) به دوران  ثـبـات سـیـاسـی و 

اقتصادی، بر اساس توافق و سارش با کشورهای امپریالیستی خصوصا آمریکا، اسـت.  
امروز بسیاری از رای دهندگان به دولت روحانی و همچنین طیف های روشن بیـن تـر 
اصالح طلبان با جسارت از این اشتباه آموخته  و مردم و اصالح طلبان را از تکرار ایـن 
تجربیات بر حذر می دارند که این خود پدیده ای مهم و قابل تأمل اسـت.  از جـمـلـه 
نمونه های جالب این روند را می توان در نامه سرگشاده دکتر مهدی خزغلی بـه حسـن 

به نقل از سایت اینترنتی مهدی خزعلی) مشاهده کـرد.   –روحانی (دهم اردیبهشت ماه 
این سطور را بـرای تـاریـخ  ” خزعلی در این نامه خطاب به روحانی از جمله می نویسد: 

می نگارم، در پاسخ مردمی که به ندای ما زندانیان دربند به صحنه آمـدنـد و شـمـا را 
انتخاب کردند، همیشه گفته ام که ما ناگزیریم که ازسبد جنتی کسی را انتخاب کنیم و 

ساعت 48خرداد مانوری بود بر حضورمان که اراده ملت می تواند نفر ششم را ظرف  24
برنده کند! و دولت یازدهم از نظر من دریچه ای در سلول انفرادی ماسـت کـه کـمـی 

مـا رای  !...هوای تازه از راهروهای پر پیچ و خم زندان به درون سلول بـیـایـد و بـس
سبزمان را دادیم تا به به گل بنفشه بنشیند، می گویید: حصر و حبس در اختیار شـمـا 
نیست! باشد، حرفی نیست، اما اگر اختیار دبیر کتابخانه و یا غرفه ای در نـمـایشـگـاه 
کتاب را هم ندارید، استعفا دهید و امید مردم را ناامید نکنید، نکند جـنـاح حـاکـم بـه 

و نتیـجـه   “ دست شما سر امید را ببرد و مردم را از مطالبه حقوق حقه خویش باز دارد...
اما بدانید دور بعد به یک امنیتی رای نخواهم داد حتـی از تـرس یـک  ”   گیری اینکه:
الاقل تکلیفم با سرهنگ روشن است، می گویم حکومت نظامـی اسـت،  سرهنگ...! 

 “!...اما شما با پنبه سر ما را می برید
ما در ماه های اخیر شاهد رشد دوباره جنبش های اجتماعی در اعتراض به سیاست 
های ضد مردمی رژیم والیت فقیه بوده ایم.  اعتراض های گسترش یابنده کارگران در 

حرکت دلیرانه ده ها هزار معلم معترض و پرستاران مورد ظـلـم و  ،گوشه و کنار کشور 
حاکی از ادامه بحران عمیق اقتصادی رژیم والیت فقیه و تـوان رشـد یـابـنـده   ستم،

جنبش اعتراضی توده ها است. باید با تکیه بر این توان و سازمان دهی اعتراض هـای 
پراکنده مردمی رژیم والیت فقیه را به چالش کشید.  دلبستن به اراده مرتجعان حـاکـم 
در زمینه احترام گذاشتن به خواست مردم  سراب خطرناکی است که تنـهـا حـاصـلـش 

ادامه وضع فاجعه بار کنونی و به دراز کشیده شدن حاکمیت استبداد در میهن ماسـت.  
بدون مبارزه سراسری و سازمان یافته نمی توان مرتجعان حاکم را وادار به عقب نشینی 
و تن دادن به خواست های مردم کرد و بدون این مبارزه و بـدون وادار کـردن سـران 

و یـک  “ سـرهـنـگ” ارتجاع به عقب نشینی، در انتها حق  مردم به انتخاب میان یک 
 محدود خواهد ماند. “پنبه سر می برد”که با “ امنیتی”نماینده 

ادامه  آسيب شناسي تكرار تجربه هاي  ...
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ناتوانِی اپوزیسیون در شکل دادن اصلی  های دلیلیکی از  بنابراین،.  شوند می  بیان
 یـیفقـیـه از سـو نظری و سیاسی در برابر رژیم والیت گزینی] به آلترناتیوی [جای

هـای  نظـری و بـرنـامـه های مبارزٔه طبقاتی از تحلیل [فاکتور]عامِل  شدنحذف 
برخـی نـیـروهـای  اینکه،از سوی دیگر  ، وبسیاری از نیروهای سیاسی بوده است

مبارزه و شرایط مشخـِص عـیـنـِی  های داشتِن درکی راستین از مرحلهچپ، بدون 
مبارزٔه نقِش مبارزٔه طبقاتی و  ،گرایانه و شعارگونه اراده یصورت جامعٔه ما، بهاز کنونی 

داری  را بـرانـدازِی نـظـام سـرمـایـه [در شرایط کنونی جامعٔه ما] جنبش کارگری
 دانند.  می
مسـتـقـل از اراده و  -گریزناپذیر اسـت کـهو قانونمند  یاصل ،مبارزٔه طبقاتی 

بـر  شـان هایی که اقتـصـاد سـیـاسـی در جامعه  -سیاسی فعاالنذهنیِت نیروها و 
درجریان است. اما در مرحلٔه کنونـی طوِردائم  بهداری قرار دارد  اساس نظام سرمایه

جنبش مردمی گذار از دیکتاتـورِی  اولویِت هدف و ، مبارزه برای "تغییر" در کشور ما
ه بـرآوردبـرای های نولیبرالیسم اقتـصـادی اسـت.  فقیه و دفع کامل برنامه والیت
و  اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقات در سطح ملی برپاییاین هدف،  کردِن 

 ،. واقعیت ایـن اسـت کـهاستدموکراسی و آزادی ضروری  در مسیر دستیابی به
[در صـورت  دیـکـتـاتـوری ضـدِ دهندٔه جبـهـٔه وسـیـع  قشرها و طبقات تشکیل

و حـتـی در ندارنـد،  مشترکمنافعی های اقتصادی  زمینه همهٔ در  گیری]، شکل
در مرحلٔه کـنـونـی  -اقتصادی]  ی[  اما این تضادها با یکدیگر هم قرار دارند.تضاد 

مـدیـریـت ایـن  انـد. و مدیـریـت شـدنـی تضادهای اصلی نیستند  -کشور ما گذارِ 
قشرها و طبقات مختلف در عرصٔه "ملـی"،   های مشترک ، باتوجه به مخرجتضادها

و یـا   ،گرایِی سـیـاسـی هـوشـمـنـدانـه مستلزم اتحاِدعمل نیروهای مترقی و عمل
دموکراتیک و برای گذار به مرحلٔه ملی  است مبارزه و فعالیت عملی ،دیگر عبارت به

در بـرابـر رژیـم  گزین] در مقام آلترناتیو [جای که حزب تودٔه ایران آن رایی  (مرحله
و  ،هـا وخـم توجه بر شیؤه مبارزه، پیچ ی، تمرکزرو  . ازاینکند) فقیه مطرح می والیت
سـوی  بـهدر حرکـت ایران  گشودن مسیرِ برای و  ی کار برای این مرحله،ها ظرافت
 .استبسیار مهم  ،ترقی

و یـا  ،اعم از مبارزه در عرصٔه سیاسی، مذهبی، فلسفی ای، هر مبارزٔه اجتماعی
وبیش روشـن  کم یچیزی جز نمودار ، در واقعیت ،در هر عرصه دیگر ایدئولوژیک

 بـیـنمبارزه طبقاتی در جامعه نیست. موجودیت طبقات اجتمـاعـی و تصـادم از 
 نیز به درجٔه تکامل وضع اقتصادی و نوع شیؤه تولید و مبادله بستگی دارد. ،ها آن
و ساختـار وجود آمد  بههای وسیع  دگرگونیبا اینکه ، ١٣۵٧بعد از انقالب بهمن  

زایـیـده شـد،  طبقات متخـاصـم متضادناپذیری منافع  ای برآمده از آشتی سیاسی
گاهی طـبـقـاتـی ،یافتگی نیروهای ضد شاه میزان سازماننشان دهندٔه  نـفـوِذ  ،آ
 موجود  های ایدئولوژی

ً
و طـبـقـات اجـتـمـاعـی در دوره رژیـم  بین قشرهاواقعا

 هـایـی شـکـلدر  ایـران، مبارزه بین طبقات اجـتـمـاعـی، و این شاهنشاهی بود
در طـول ایـن  ایـنـکـهفروکش نکرده است. البتـه  یی لحظههنوز هم   ،گوناگون
ساله هم در زیربناِی اقتصادی جامعه وهم در روبناِی سیاسی آن  ٣۶های  منازعه

منجـر بـه  ،درنهایتتغییرها، اما این  انکارناپذیر، است واقعیتی رخ داده تغییرهایی
خورد انقالب  ی که ازدلیل ضربات که به -داری این گردیده است که سیستم سرمایه

 ،تـر خشـن یجدید و همچنین خصلت عنصرهاییبا  ، و همراهدوباره  -جان بود نیمه
هـمـگـام بـا ظـهـور سـاخـتـار  ،بازسازی شود. ساختاِر سیاسِی کنونی کشور مـا

حفاظت از مـنـافـع  و در جهِت  فقیه دیکتاتورِی والیتزیر سایٔه جدید  ای اقتصادی
طبقات در خـود انـجـام این منافع  حفظهایی که در روند  طبقات حاکم، با جراحی

 .جای گرفته است حاکمدر هرم قدرِت  ،داد
پروسٔه پرتـنـشـی را طـی  ،داری در ایران بعد از انقالب بازسازِی سیستم سرمایه

هـر از بحران بیرون آمده اسـت،  یی که در هر مرحله ،ده است. روبناِی سیاسیکر 
هـا،  آن و در عـوضاست، ساختاری خود را جراحی کرده  عنصرهایبخشی از بار 

اند داری زاده شده و رشد یافته که در پروسٔه بازسازِی سرمایه -راای  تازه  عنصرهای
نهاِد دولـت و نـیـروهـای سـیـاسـِی  ،و درنتیجه ،کرده اش وارد ساختار سیاسی -

کـه سـاخـتـاِر  دهنـد مینشان  تغییرهانمایندٔه نظاِم حاکم را تغییر داده است. این 
مـنـظـور انـبـاشـِت  بـه ،از فرایند تغییرهای ساختاِر اقتصادی و اجتماعی ،سیاسی

 بوده است.شدت تأثیرپذیر  نیز به ،جامعه پهنهٔ سرمایه و تقسیم ثروت مادی در 
اینکـه ازنـظـر بی و هیچ حاکمیتی  ،پذیرد هیچ انقالبی بدوِن تئوری صورت نمی

هاِی ایدئولوژیکی توجیهتواند ادامه پیدا کند. اما  ایدئولوژیک خود را توجیه کند نمی
. کـنـنـد مـیدر طول زمان تغییـر  -شوند گر می گوناگون جلوه هایی شکلکه به  -

دیگر در کسوت ناسیونالـیـسـم ظـاهـر  یو زمان کنند میتن  لباس مذهب به یزمان
در  بار دیگر شود، ها غرقه می و در آنکند  میرجوع  ها . یک بار به گذشتهشوند می

مـربـوط وتـاب بـه زمـانـی  پرتب  های تغییرکند. همٔه این  میگذاِر به آینده اغراق 
کند و یا اینکه با  می سپریگذار و بازسازی را  های مرحلهداری  که سرمایهشوند  می

 نـد،شـدهـا سـپـری  مـرحـلـه. اما زمانی که این است رو روبهگر  های ویران بحران

طـلـبـانـٔه  های سرد و منفـعـت شعارهای اغواکننده جای خود را به حسابرسی
این مسیر پرحادثه با گذر از که یی  یعنی طبقه  ،داد خواهندداری  سرمایه طبقهٔ 

 است. سکاِن جامعه را در دست گرفته
 گذاِر اغلب کشـورهـا های مرحلههای کالسیک دنیا و در  در اغلب انقالب

در انقالِب اول فرانسـه شوند: میوضوح مشاهده  به وتاب پرتب  های این تغییر
در  -و در انقالب دوم این کشـور -میالدی ١٧٠٠های  در نیمٔه دوم سال -

در انـقـالب ؛ بـه بـعـد ١٨۴٠های  در آلمان سال؛ به بعد ١٨٣٠های  سال
شکسِت آن با روی کار آمدن رژیم رضـاخـان و  هایو پیامد یت ایرانمشروط
داری هرباره در ایـن کشـورهـا  سیستم سرمایه.  داری در ایران سرمایهزایش 
را فـروافـکـنـده و  ای است، ساختار سیاسی حـکـومـتـی عوض کرده پوسته

و  ای را طـرد ایدئولوژی بوده می دیگر برگزیده است، و اگر ضروری یساختار 
داری در ایـران  سیستم سرمـایـه ،دیگر برگزیده است. درنتیجه ای ایدئولوژی

 ،و آن نـیـز و دارد، است حریم مقدسی داشته  ی،مثل هر جای دیگر  ،نیز
کـه  هـایـی مـرحـلـهکشی از نیروِی کار و بازانباشِت آن در  بهره باسوداگری 

. هر ساخـتـار سـیـاسـی و نـظـام کند می  طیرا  شسرمایه گردش قانونمند
نیز تا زمانی برای سرمایه مقدس است که امنیِت گردش سرمایه  ای حکومتی

کـه آن سـاخـتـار گـاه  آنو  ،حفاظت کند ها از آن و بازانباشِت آن را تأمین و
امنیِت گردش سرمایه و بازانباشـِت   در برابر به مانعی  و نظام حکومتیسیاسی 

 هـای تـوجـیـهشکسته خواهد شد و فرم و درهم   شان پوسته شود،تبدیل آن 
کرد و شکل دیگری ظـهـور خـواهـد  خواهندایدئولوژیک و اخالقی نیز تغییر 

نژاد نیز  را در دورٔه ریاست جمهوری احمدیاین تغییر   یی از د. ما حتی نمونهکر 
در درون داری  دیدیم که موضوع ناسیونالیسم از طرف جناحی از سـرمـایـه

ایـدئـولـوژیـک و نـظـری در  هـایتغییـر رخ دادن به آزمایش درآمد.  ،رژیم
در  هـابلکه این تغیـیـر شود،  منحصر نمیها  به حکومت  فرایندهای اجتماعی

در رونـد انـقـالب  ها رادهد. این تغییر  و طبقات اجتماعی نیز رخ می قشرها
 در بین  -مشروطیت

ً
وضـوح  بـه  -کـرده متوسط تحصـیـل قشرهایمخصوصا

دلـیـل بـغـرنـجـِی رونـد  بـه ،نوعی اغتشاش نظریبا   که  ،کنیم مشاهده می
 بـزرگـیبخش  ،. برای مثالزد میفکری نیز دامن  هایی به انحراف ،اجتماعی

خـواهـانـه  به ناسیونالیسم تـرقـی در برهٔه انقالب مشروطهاز روشنفکرانی که 
گـرفـتـنـد،  داری ملی قرار می سرمایه صفی در تداشتند و ازنظر طبقاگرایش 
خـدمـت  بـهبه ناسیونالیسم ارتجاعی و شُونیسم تغییر مکان دادنـد و سپس 
دارِی کمپرادور (وابسته به امپریالیسم) و رژیم رضاخان درآمدنـد و از  سرمایه

نیز این  ۵٧  های بعد از انقالب بهمن اصلی آن رژیم شدند. در دهه کارگزاران
در بین طیفی  -دلیل بغرنجِی مسائل جهانی و داخلی به -تغییِر جایگاِه نظری

خواهی و  از عدالت . اینانداده است رویاز طبقٔه متوسط روشنفکر  چشمگیر
غایت ناعادالنه  به نولیبرالیتفکرات  گرایش به  به سمت سیدمکراهواداری از 

طلبان وهـم در  نظری که هم در اصالح تغییرهایاند. این  تغییر موضع داده
مـبـارزٔه ضـد صف به هایی سخت  ضربه، شود میروشنفکران چپ مشاهده 

جـایـگـاِه   تـغـیـیـرِ   ایـندیکتاتورِی جنبش دمکراتیک و ملی وارد آورده است. 
  بـه کشورمـان  حکومتیان  ِع در گرایش دیدگاه مجموای  تغییِر ِکمی با  نظری،

در  تـغـیـیـراسـت. ایـن  در ارتباط نولیبرالیسم اقتصادی هایسوی رویکرد
در ساختار لحاِظ کیفی هم  چشمگیری بهبه تغییر لحاِظ ِکمی،  به ها  حکومتی

 ی کـه رونـد  ، یـعـنـیاسـت منجر شـدهسیاسی و هم در ساختار اقتصادی 
 گرفت. خواهد  شدتتردید  بی

در  تـاتالش خواهند کرد  مان میهناجتماعی  قشرهایو  ها مجموِع طبقه
و آن  کننـد،را در ساختار سیاسی تعیین  شان شرایط جدید موقعیت و جایگاه

کـه  -شـان اجتماعی پیشرو و نمایندگاِن سیاسی قشرهایو  ها طبقه دسته از
بـه سـمـت  تغییـر وجود آوردِن   در به

  8ادامه  در صفحه ملـی  فراهم آوردن زمینه برای مرحلهٔ 

ادامه  تأملي بر شيوه مبارزه  ...
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کـارگــر، راهــپـیــمـایــی کــردنــد. 
 -راهپیمایی از "میدان مـارکـس

انگلس" سابق و بـه "َهـکـشـه 
مارکت" تغییر نام یافتٔه کـنـونـی 
شروع و پس از طـی خـیـابـان 
اصلـی و مـعـروف "اونـتـر دن 
لیندن" واقع در برلین (شـرقـی) 
در برابر دروازه براندنبورگ خـتـم 
شد. تظاهرکنندگان از چادرهـای 

هـا  تبلیغاتی سندیکاها و سازمان
دو  های سیاسی کـه در و حزب

یونی از مـقـابـل ١٧طرف خیابان 
دروازه براندنبورگ تا حـدفـاصـل 
بــنــای یــادبــود  "پــیــروزی بــر 

فاشیسم" برپا شده بودند، و همچنین از میز کتاب در چـادر حـزب مـا کـه کـتـاب و 
های حزب برای عرضه بر آن چیده شده و با چای و شیرینی از دیـدارکـنـنـدگـان  نشریه

 شد، دیدن کردند.  پذیرایی می
 

 پیمایی اول ماه مه، در فرانکفورت ای در راه حضور رفقای توده
های کمونیسـت  های دیگر، همگام با حزب هزاران کارگر و زحمتکش آلمانی و ملیت

پیمایی جشن بزرگداشت اول مـاه مـه، روز  های مترقی دیگر در راه ها و سازمان وحزب
هـای  هـا در مشـت، در خـیـابـان نوشته ها و پارچه جهانی کارگر، سرودخوانان و پرچم

پیمایان بر ضِد بیکاری، بیعدالتی، نژادپرستی، و جنگ،  پیمایی کردند. راه فرانکفورت راه
صدا فریادشان را به گوش جهانیان رساندند. هواداران و اعضـای حـزب  دل و یک یک

نـامـٔه ” پیمایی در کنار کارگران و زحمتکشان گام برداشتند. نشریٔه  تودٔه ایران در این راه
های انتشارات حزب، و نیز اعالمیٔه حزب به زبان آلمانی بـرای ارائـه بـه  ، کتاب“ مردم

دیدارکنندگان بر میز چادر حزب چیده شده بودند. میز و چادر حزب، با شـعـارهـایـی در 
قیدوشـرط کـارگـران زنـدانـی،  بزرگداشت روز جهانی کارگر، خواست آزادی فوری و بی

 ضرورت برپایی جبهٔه واحد ضِد دیکتاتوری، آراسته شده بود.
 

 جشن اول ماه مه  در کلن برگزار شد
ماه مه در شهر کلن، همچون دیگر شهرهای آلمان و جـهـان، بـا شـور   جشن اول
ترین مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشانند،  ها و نیروهای چپ، که اصلی فراوان حزب

پیمایی این روز تاریخی ابتدا در برابر  کنندگان در راه ای خاص پیدا کرده بود. شرکت جلوه
گرد آمدند و سـپـس بـا در دسـت “  فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری آلمان” 

پیمایی کردنـد.  شوند راه داشتن پالکاردها به سوی میدانی که هر سال در آنجا جمع می
ها، نمایندٔه جوانـان کـمـونـیـسـت، و  مارکت) نمایندٔه فدراسیون اتحادیه در آنجا (هوی
هـای  تیست مشهور آلمانی، در قالب طنزی شـیـریـن و گـیـرا سـیـاسـت سپس کاباره

های داخلی و خارجی دولت دمکرات مسیحی آلمان  خصوص سیاست داری، به سرمایه
های پیاپی او را تشویق کردند.  چالش کشید که شنوندگان و تماشاگران با کف زدن را به

های حزب چیده شـده  چادر حزب تودٔه ایران همراه با میز کتاب که بر آن کتاب و نشریه
گرفت و رفقا با شیرینی از آنان پـذیـرایـی  بود از سوی دیدار کنندگان مورد توجه قرار می

گونه نیز به نشر نظرات حزب هم  دادند، و این شان جواب می های کردند و به پرسش می
 پرداختند.  می

 
 برگزاری جشن اول ماه مه در هانوفر

رفقا از صبح زود به برپایی چتر حزب تودٔه ایران در محوطه زیبای شهرداری هانوفـر  
اقدام کردند. پرچم حزب در دو طرف چتر نصب شده بود، و شـعـار: کـارگـران جـهـان 

صـبـح  ١١زینت میز کتاب و نشریات حزب بود. از ساعت   زبان آلمانی، متحد شوید، به
برگزاری جشن شدند. رفقا با شیرینی و   های تظاهرات کارگری وارد میدان اصلی دسته

سـالـگـی حـزب  ٨٠مقـالـٔه کردند.  شکالت از دیدارکنندگان از میز حزب استقبال می
تکثیر و به بازدید کنندگان که خواهان اطالعات بودند ارائـه   به آلمانیکمونیست ایران 

شد. اعالمیه کمیته مرکزی حزب به زبان فارسی در بین ایرانیان دیدارکننده تـوزیـع  می
شد. عدٔه زیادی از هموطنان ایرانی در کنار چتر حزب با یکدیگر دیدار و روبـوسـی  می
گفتند و سـپـس دربـارٔه اوضـاع  مناسبت روز کارگر تبریک می کردند و به یکدیگر به می

 پرداختند.  وگو می بحث و گفت ایران و جهان به

ادامه  توده اي ها همگام با ...

. الهم هـدف استهای آموزشی بر دوش زحمتکشان میهن  هزینه
وپـرورش" عـنـوان  از این طرح را "برداشتن باری از دوش آمـوزش

به چرخٔه تکراری اخذ شهریه از دانش  ،کرد. روزنامه ایران در پایان
هـای مـتـعـدد  نویسد:"باوجود بخشـنـامـه و می ،پردازد آموزان می

وپرورش و چرخه تکراری ایـن هشـدارهـای  هرساله وزارت آموزش
انـد  ها همچنان کاری را کـه خـواسـتـه مکرر، مدارس در این سال

 اند." هایی را که مدنظرشان بوده از والدین گرفته اند و شهریه کرده
مـاه، مـرضـیـه  اردیبهشت ١٩مهر، خبرگزاری گزارش  هرچند به

از "توقف واگذاری مدارس  ،کرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی
امـا بـذرپـاش، عضـو  ،به بخش غیردولتی تا رفع ابهام" خبر داد

، مـاه اردیـبـهـشـت ١٩مـهـر،  خبرگزاری  هب ،رئیسه مجلس هیئت
گفت:"...در درجه اول با این نوع واگذاری ابتدا گـروه مـدیـریـتـی 

کنند و بعد به جـذب  مدارس با معلمان آن مدرسه خداحافظی می
آورند کـه در ایـن چـنـد  صورت ساعتی روی می افراد از بیرون به

به بهانـه پـرداخـت سـرانـه هـر  ... تجربه این اتفاق افتاده است. 
کنیم ولی ایـن روش  گویند مشکل منابع را حل می آموز می دانش

نیز جواب نداده چراکه مدیران جدید برای جبران کمبود منابـع بـا 
کنند که با این روش  دریافت پول به جذب دانش آموزان اقدام می

وپرورش رایگان که در قانـون اسـاسـی جـمـهـوری  باید با آموزش
 اسالمی آمده، خداحافظی کرد."

و  ،دولت حسن روحانیکه، باتوجه به موارد فوق باید اذعان کرد 
 هـایشده برای تغییر  حساب یفقیه دورخیزهای در کل، رژیم والیت

 را مدنظـر دارد نفع حاکمیت سرمایه و بر ضد منافع ملی بنیادی به
. حـذف کند می  رو روبهجدی  یهای که زحمتکشان میهن را با آسیب

سازی، تا حـد  آموزش رایگان و سوق دادن آن به سمت خصوصی
زیادی چالش دولت با مطالباتی که برای دولت و رژیم دردسـرسـاز 

 ،رو پـیـِش است را تخفیف خواهد داد. در وضـعـیـت احـتـمـالـی 
 ،از دولـت شان های خواستجای طرح  معلمان به ،مثال عنوان به

 مجبور خواهنـد شـد. زنی با گردانندگان مدارس خصوصی به چانه
صورت  این معلمان در این مراکز به مباتوجه به اینکه نحؤه استخدا

زنی مـعـلـمـان کـاهـش  بالطبع قدرت چانه ،قراردادی خواهد بود
 رو روبـهبا ارگان مشخـصـی هـم  ،اینکه خصوص به  یافت،خواهد 

 بـعـضـی اوقـاتکـه  ای نیستند. باتوجه به آمارهای پیدا و نهانی
جامـعـه  قشرهای ترین محرومافراد زیادی از شمار   یابند، انتشارمی

ایـن  گرفتن  سرعتو  ندسواد سواد و یا بی دلیل فقر اقتصادی کم به
بـازهـم  افـرادیوضعیت را برای چنین  [خصوصی سازی] پروسه

هـای  سازِی سیستم آموزشی جزو بسته بدتر خواهد کرد. خصوصی
کشـورهـای جـهـان هـم بـا دیـگـر کـه در  اسـت  ای نولیبرالی
اجرا درآمده است.  یکسان به ییمحتوابا متفاوت اما  یشمایل و شکل

تحلـیـل بـرده و  نتایج این عملکردها تواِن علمی این کشورها را به
کـنـد. ایـن  نوعی سوادآموزی را به قشرهای ثروتمند محدود می به

گامی است کـه نـقـطـه  به های گام ادامه برنامه ،پروسٔه ضدمردمی
و در دولت روحـانـی  بوددوران رفسنجانی  در  خصوص بهشروع آن 
پوزیسیونادامه یابد. بیشتر سرعت با قرار است 

ُ
مـیـهـن  قـیمتـر  ا

 ،هایی را بارها به چالش کشیده اسـت بااینکه ادامه چنین سیاست
ادامـه اسـت از های متعدد نتوانستـه  دلیل ضعف اما متأسفانه به

کـه مـا  اسـت  یـیهـا . بر بستر چنین نـگـرانـیمانع شود  آن  یافتن
بـا ایـن اسـت کـه، توان انجام داد  حداقل کاری که می یممعتقد

افکار عمومی را از ایـن  ،ها های مجازی و جز این استفاده از شبکه
گاه ساخت.  روند مخرب آ

 
 

ادامه  گام بلند دولت روحاني ...
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توده ای ها همگام با کارگران و 

 زحمتکشان در جشن های روز اول ماه مه

 بانام صلح، کار و سوسیالیسم ،جشن اول ماه مه در سوئد
 

حـزب در شـهـرهـای  فـعـاالن  از سویمراسم اول ماه مه برگزاری 
بـرادر  هـای حـزبطور مشـتـرک بـا  به ،و مالمو ،بوری استکهلم، یوته

 و سوسیالیسم، برگزار شد. ،صلح، کار :عنوان زیر ،میهمان در سوئد
از شاهد جشن بزرگداشت اول ماه مه  در استکهلم، میدان هوتوریت،

هـای  های کمونیستی و کارگری بود. پـوسـتـرهـا و پـرچـم حزب سوی
های کمونیست سوئد، اکووادور، پرو، ونزوئال، عراق، کوبا، شیلی،  حزب

. نـدای به میدان داده بود زیبایی ویژه ،و حزب تودٔه ایران ،یونان، بولیوی
هنرمـنـداِن کشـورهـای  وسیلهٔ  به زنده طوِر  به اجرای سرود و موسیقی 

 بخشید. تنوع خاصی به جشن می ،ها الی سخنرانی گوناگون در البه
یرپایی چادر و میز کتاب به اسـتـقـبـال ایـن روز  بارفقا  ،بوری در یوته

داران جنبش کمونیـسـتـی  طالیه پوسترهایی ازدیوارهای چادر با  . رفتند
و شعارهای حزبی تزئـیـن شـده  ،های شهدای حزب کشورمان، عکس

ارگان کمیتٔه مـرکـزی  ،“ نامه مردم” . بر روی میز کتاب نیز، نشریٔه ندبود
 های حزبی قرار داده شده بود. و آخرین اسناد و کتاب ،حزبمان

طور مشترک با   مراسم به ،بوری در مالمو نیز همچون استکهلم و یوته
جشـن  در هر سه محل برگزاری . کمونیست برگزار شد های حزبدیگر 

همین مناسـبـت   فرازهایی از اطالعیٔه حزب تودٔه ایران که به روز کارگر،
شده این اطالعیه نیز، بین  شد و متن چاپ میخوانده  ،صادر گردیده بود

 گردید. میحاضران توزیع 
 Kjell، کجل بایـگـدن (المللی حزب کمونیست سوئد دبیر امور بین

(Bygden ،ضمن بررسی  اش، در سخنرانی ،ازجمله سخنرانان این روز
هـا چـنـان  گـفـت: ثـروت ،جهان امـروزمستولی بر وضعیت ناعادالنه 

  اند که یک درصد از ثروتمندترین خانواده ناعادالنه تقسیم شده
ً
ها تقریبـا

های جهان را در تـمـلـک خـود دارنـد. ایـن آن  نیمی از تمامی دارایی
آن را و  داردداری درنـظـر  است که سیستم سـرمـایـه ای دموکراسی

 بینیم. می
فقط یک نوع سوسیالیسم وجـود دارد و آن  ،خاطرنشان کرد که او

 .تواند عمـلـی شـود داری نمی سوسیالیسم هم در درون سیستم سرمایه
کـه  وجود داردقدر دموکرات  آن زمان که آن سوسیالیسم عملی شود آن

 جامعٔه طبقاتی را براندازد و به استثمار نیروِی کار پایان دهد.
هایی به نمایندگـی از  ساله، هیئت بنا بر سنت همه ،صبح اول ماه مه

کمونیستی و کارگری و چپ در کـنـار تـنـدیـس المـون در  های حزب
های گل در کـنـار تـنـدیـس  و با گذاشتن حلقه نداستکهلم گرد هم آمد

 با شهدای جنگ داخلی اسپانیا تجدیدعهد کردند. ،المون
 اش در سخنـرانـی ،از رهبران حزب کمونیست سوئد ،باربارا بردفورش

ازجمله گفت: سوئد یک کشور امپـریـالـیـسـتـی اسـت،  ،در این مراسم
 اند آمیخته شده که در آن دولت و سرمایٔه انحصاری درهم ی استکشور 

که هدفی جز سودآوری حداکـثـر نـدارد، تسـهـیـل  ،و صدور سرمایه را
کـه بـیـکـاری  دهد درحـالـی کند. دولت بودجٔه نظامی را افزایش می می

گوییـم، مـا بـه جـنـگ  هرروز در حال افزایش است... ما به ناتو نه می
جنگی که جان کارگران و زحمتکشان در آن با خـطـر به احتیاج نداریم، 

نـابـودِی بـهـای  خواهد سرمایٔه خصوصی بـه ، جنگی که میروست روبه
 عموم مردم فربه شود.

 
 مراسم اّول ماه مه در کپنهاگ و اسلو

 ،ساله در پارک مرکزی شهر کـپـنـهـاگ رسم همه روز جهانی کارگر به
کارگران دانـمـارکـی  از سویهای اول ماه مه  مکانی که نخستین جشن

در آن برگزار شده است، با حضور هزاران تن برپا شـد. سـنـدیـکـاهـای 
های چپ و کمونیستی و نهادهای متـرقـی و هـواداران  کارگری، حزب

ضـمـن افشـای  ،هـای خـود در پـارک مـرکـزی صلح با برپایی غرفه
و نـیـز  -های ریاضت اقتصادی ویژه برنامه به -های ضدکارگری سیاست

به   هایی شدند که مخالفت با جنگ و تجاوزگری، خواستار پایان دادن به اجرای برنامه
شدن دستاوردهای تاریخی زحمتکشان و فقر فزاینده و شکـاف طـبـقـاتـی در  پایمال

گردیده است. غرفٔه حزب تودٔه ایـران نـیـز در منجر کشورهای اتحادیه اروپا و جهان 
در قلب پارک و در میان "چادرهای همـبـسـتـگـی" قـرار  ،مراسم اّول ماه مه کپنهاگ

 حـزب، ارگان مرکزی ،”نامٔه مردم“با شعارهای حزب تزیین شده بود و  ،داشت. غرفه
ویژه  بهو ما در مسائل داخلی و خارجی  های گیری موضعکه  ،و مطالب حزب ،ها مقاله

بـه  را دربرداشت، نامٔه لوزان سیاست حزب تودٔه ایران در قبال حوادث منطقه و تفاهم
از غرفه حزب بـازدیـد  مان میهنان توجهی از هم شد. جمع قابل بازدیدکنندگان ارائه می

 ،پایتخت نـروژ ،و با سیاست و مواضع حزب تودٔه ایران آشنا شدند. در شهر اسلوکردند 
پیمایی اّول ماه مه در کـنـار حـزب بـرادر، حـزب  ای با حضور در راه نیز رفقای توده
هـای  مانند انـجـمـن یخواه و سندیکاهای کارگری و نهادهای ترقی ،کمونیست نروژ
کوبا و انجمن همبستگی و دوستی با ونزوئـال و انـقـالب بـولـیـواری، -دوستی نروژ

های حزب تودٔه ایـران در مسـائـل داخـلـی و خـارجـی را بـرای  مواضع و سیاست
مناسبت اول مـاه مـه روز  ساله به  پیمایی همه کنندگان توضیح دادند. این راه شرکت

 گردد. برپا می ،ویژه کارگران به ،با حضور گستردٔه مردمو جهانی کارگر در اسلو 
 

 برگزارِی روز جهانِی کارگر در آلمان
سـاز هـمـزمـان شـد، نـخـسـت،  اول ماه مه امسال با دو سالروز تاریخی و دوران

وپنجمین سالگرد حرکت تاریخی اول ماه مه در شـیـکـاگـو، و دیـگـری  صدوبیست
 نازی  و پایان یافتن جنگ جهانی دوم. -هفتادمین سالروز پیروزی بر فاشیسم

هـای  هزار نفرِی کارگران، زحمتکشان، و شهروندان آلمانی و ملـیـت۴٠٠با حضور 
های کمونیستی و کـارگـری و دیـگـر  ها سازمان گوناگون، و همچنین شرکت حزب

المـلـلـی بـا  های مترقی در سراسر آلمان، روز جهانی کارگر، روز همبستگِی بین حزب
 مبارزه طبقٔه کارگر، بزرگ داشته شد. 

 “ د. گ. ب” فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری آلمان ”   در فراخواِن تشکل
های کارگران و کارکنان آلمانی، از جمـلـه: بـیـمـه  مناسبِت اول ماه مه، بر خواست به

بازنشستگی مناسب، قراردادهای دائم به جای قرادادهای موقت، افـزایـش حـداقـل 
پیمایان در  دستمزد، و توجه به تندرستی زحمتکشان در محیط کار، تاکید شده بود. راه

ها نوشته شده بود: کار با حقوق  هایی که بر آن تظاهرات اوِل ماه مه همچنین پالکارد
مکفی، دوران بازنشستگی همراه با عدالت و بدور از فقر، کـار بـا حـقـوق کـافـی و 

کـردنـد.  دستمزد مساوی در برابر کار مساوی را خـواهـانـنـد، بـا خـود حـمـل مـی
صدا برضِد نولیبرالیسم، جنـگ، نـازیسـم،  کنندگان در تظاهرات همچنین یک شرکت

یـی آزاد، هـمـبـسـتـگـی، عـدالـت  نفِع تالش برای: برپایِی جامـعـه نژادپرستی، و به
 دادند. اجتماعی، صلح، و پیشرفت اجتماعی ندا سرمی

 
 شرکت رفقا در جشن روز جهانی کارگر در برلین

هواداران و اعضای حزب تودٔه ایران، همگام با اعضای سندیکاهای کـارگـری در 
، “ ای گ متال” و  “د. گ. ب” فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری آلمان”  تشکل

های چپ و مدافع محیط زیسـت، و  های خصوصی و دولتی، و حزب کارکنان بخش
های مترقی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی و همبـسـتـگـِی طـبـقـٔه  دیگر تشکل

  10ادامه  در صفحه 
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پراهـمـیـت و  ینقش -از توانی بالقوه برخوردارندو دمکراتیک 
تبیـیـن ایـدئـولـوژیـک و راه، خواهند داشت. در این  سحسا
دموکراتیک  هاِی گذار به مرحلٔه ملی بغرنجی دربارهٔ   گریروشن

اجـتـمـاعـی  قشرهـایو  ها طبقه نمایندگان سیاسِی  از سوی
ای خواهد داشت. مبارزه برای تعییِن  کننده تعیینتأثیر پیشرو، 

جایگاه در حاکمیت و شرایط جدید، هم در پایین جامعه و هم 
، و درخواهد آمـدحرکت  به  ،داری های مختلف سرمایه  الیهدر 

اسـت.  آستانٔه جریان یافتـناکنون در کشور ما در  این فرایند
دل بستن به این و یا  ،ترین مسیر در این مرحلٔه گذار خطرناک

داری در ساختار حاکمیت خواهد بود. جهـت  آن جناح سرمایه
را سرانجام حضوِر گسترده و فعال مـردم ها خواهانٔه تغییر  ترقی

در غیـر  کنند،تعیین  توانند میو نیروهای اجتماعی در صحنه 
ی به مرحلـٔه دیـگـر را ی نوِع گذاِر جامعه از مرحله ،این صورت

 -ها جناحاین های قدرت در رژیم و یا ائتالفی از  یکی از جناح
تـعـیـیـن  -شان نظرانه اقصادِی تنگ بر اساس منافع سیاسی

 ،وسـیـع یی حضوِر فعال مردم در چارچوب جبهه خواهند کرد.
ی یـ تنها شـیـوه ،های اجتماعی پیشرو طبقهقشر و متشکل از 
و مـرحـلـٔه گـذار از حـاکـمـیـت  هـاتغییر   تواند است که می

 جـهـتسوی دموکراسی و عدالت اجتماعـی  دیکتاتوری را به
 دهد.

عامِل "تغییـر"  در مقامکه به جناح روحانی و هاشمی  آنانی 
بـه سـوی  گذار از مرحلٔه دیـکـتـاتـوری  سمتکنندٔه و تعیین 

اند، عالوه بـر ایـنـکـه  بسته دل دمکراسی و عدالت اجتماعی
های راهبردِی ایـن جـنـاح  ازنظر تشخیِص خصلت و توانایی

که دریابند را  نکتهازنظر تاکتیکی نیز باید این اشتباهند، دچار 
شده اسـت،  رو روبهخطرناک  یهای هر باری که رژیم با بحران

در قالب شعـار  بوده که گری ریش و اونیفورم و تفنگ و خدعه
نـجـات رژیـم  سیاسی و اقـتـصـادی بـه یها و قول و وعده

 افـراد و چـنـیـن ،فقیه آمده است. سؤال این است که والیت
در مرحلٔه تغییر و گذار،  کهافتند  نمیچرا به این فکر  نیروهایی

خـود  ،هـا آزادینبوِد در غیاب حضور نیروهای اجتماعی و و 
 ؟بگیرندوفتق جامعه را دراختیار  طور دائمی رتق تنهایی و به به

در ترین راه ممکن  گفته، درست در پاسخ به سؤال پیشاما 
و دموکرات این خـواهـد  ،خواه ترقی ،پیش پای نیروهای ملی

مـنـظـوِر پـیـکـره دادن بـه  بهمبارزه  های شکلبود که همٔه 
 را در نظر گیرنـد. خواهانه و ترقی ،ملی، دمکراتیک یآلترناتیو 

از میان مبارزٔه طبقاتی  گزین] [جای این آلترناتیوحرکت مسیر 
در سـطـح جـامـعـه  اکنون یی هم ، یعنی مبارزهکند عبور می

 بـر شـدت آن افـزودهو در آینده نیز  استجریان در شدت  به
زیـر خواهد شد، زیرا طیف وسیعی از قشرها و طـبـقـات بـه 

از شـمـار  یـی انـدک الیـهکه  اند، درحالی شدهکشانده فقر  خط
هـای کـالن  خوار بـه ثـروت رانتمولد و غیر دارِ  سرمایهطبقٔه 

خـم کـه و ی است پرپیچی اند. مبارزٔه طبقاتی مبارزه دست یافته
هـای  اولـویـتشرایط عینی و  ، بنا برنیروهای سیاسی کشور

هـای  آن را در بـرنـامـه و فـعـالـیـت باید ، میجنبش مردمی
 بـا مبارزٔه طبقاتی آنکه،برانگیز  جای دهند. توجه شان سیاسی

 ،های اقتـصـادی ضـدانسـانـی آن دیکتاتوری والیی و برنامه
یعنی زحمتکشاِن متشکل از  ،وسیله اکثریت مردم بههرروز و 

مانند کارگران، مـعـلـمـان،   یبگیر  قشرهای مزدبگیر و حقوق
ـرده  ،خواه نگاران ترقی پرستاران، روزنامه

ُ
 داران، سـرمـایـهو خ

 گیرد. خود می تری به گستردهدامنٔه 
 پیش، بـرپـایـِی تنها راه به  ،حزب تودٔه ایران معتقد است که

برای رهبرِی سیـاسـی ایـن  یکپارچهوسیع و حرکت  یی جبهه
نـیـروهـای  از سویمردم  بینای در  ویژه کار توده و به -جبهه

است. از این طـریـق  یحداقل یی برنامهبر پایٔه و ملی  دموکرات
بـرای  ای خواهانه تواند مسیر ترقی است که جنبش مردمی می

در ملی و دمکراتیک و حفظ همبسـتـگـی مـلـی  های تحول
 میهن ما بگشاید.

 ،ها تحریم برداشتِن فقیه، مسئلٔه  رژیِم والیتادامه  تأملي بر شيوه مبارزه  ...
 و سیاسِت امپریالیسم

با آغـاِز ُدور جـدیـد مـذاکـرات مـیـان 
جمهوری اسالمی و آمـریـکـا و دیـگـر 

نـیـز و  ،”١ عالوهٔ  به ۵“کشورهای گروه 
 نـامـهٔ  تدوین سند نهایی تـوافـقکار آغاِز 
ها و  بار دیگر موضوع تحریم ،ای هسته

هـا در صـدر  چگونگی رفع و لـغـِو آن
 ها قرار گرفته است. خبرها و گزارش
معاون وزیر خـارجـه و  ،عباس عراقچی

درجریان  ،کنندگان ارشد رژیم از مذاکره
ای لـوزان از  مذاکرات هسته : همایش

: "اکنون در همٔه موضـوعـات مـورد مـذاکـره ازجـمـلـه کردخاطرنشان  ،دیدگاه علوم سیاسی
ردو و اراک به یک مجموعه راه غنی

ُ
تـوان  دانیم چـطـور مـی ایم و می حل رسیده سازی، نطنز، ف
 ،تر بود" [خبرگـزاری مـهـر سازی موضوعی برای یک دعوای بزرگ ... غنی.  مشکل را حل کرد

سازی موضوعی بـرای دعـوایـی  نکته [غنیاعتراف این مقام مسئول به این  . ] ماه فروردین ٣١
 بدارد.کوشد آن را پنهان  با دقت می شکه رژیم در تبلیغات دهندٔه واقعیتی است ، نشان تر] بزرگ

و رژیـم  ،داردارتباط مستقیم ای با سیاسِت احیای مناسبات با امپریالیسم  موضوع پروندٔه هسته
و ایفا کند نقش  -در چهارچوب راهبرِد آمریکا -ای های منطقه در معادله تا کند میخود را آماده 
. اسـتتابعی از این واقعیت  ،ها ای و موضوع تحریم کند. پروندٔه هسته معیناش را  جایگاه ویژه
و  ،های عراق و سوریـه ، تحولبه این کشور بار یمن و تجاوز نظامی عربستان خون رویدادهای
این واقعیت را اثبـات  همگی،  ،دیوید پادشاه عربستان در مذاکرات اخیر کمپ نیافتِن  نیز حضور

بحث دربـارٔه تـفـاهـم  ،خارجه وزیران  معاونانکند. اکنون در ُدور جدید مذاکرات در سطح  می
در مـنـاسـبـات رژیـم بـا  نوییای آغازگر فصل  تردید تفاهم اولیٔه هسته نهایی جریان دارد. بی
گـونـاگـون  های محفل. باوجود تبلیغات پرسروصدای آمریکا، استویژه  به ،امپریالیسم جهانی

نامٔه نـهـایـی، رفـع و لـغـِو  توافق ِی زمان با امضا ها هم وابسته به رژیم درخصوص لغو تحریم
چارچوب توافق اولیه در  بنا برجانبه نیست و نخواهد بود.  و همه ،سرعت سادگی، به ها به تحریم

هـا  گردد، تحـریـم پشتوانه مشاهده می نه تبلیغات بی و و آنچه در واقعیت جاری ،یسئلوزان سو
 ،شـونـد. سـخـنـان مـاری هـارف تعلیق می طوِرموقت بهو  ،ای و گزینشی برداشته، لغو مرحله

درست یک روز پیش از آغاز ُدور جدید مـذاکـرات در سـطـح   -سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
آزمایی   یای و پس از راست ها مرحله تحریم:  داشت با صراحت اعالم  که -خارجه  معاونان وزیران

 ها. تحریم برداشتِن چگونگِی  ی است بر شوند، گواه روشن برچیده می
بسیار مخربی بر سرنوشت حال و آینده میهن ما باقـی  تأثیرهای امپریالیستی  تحریم ،هرروی به

 شـدِن  ها در تخریب اقتصـاد مـلـی و کشـانـدن تحریماثِر نباید  ،عالوه گذارد. به گذارده و می
و وابستگی به امپریالـیـسـم را  ،همسویی ،فقیه به همکاری رژیم والیت تر شده تر و کنترل سریع
قدرت در جهـان   موازنهٔ ویژه پس از تغییِر  به ،و اهمیت آن را درنظر نگرفت. تحریم ش کردفرامو

در انتهای سدٔه بیستم و برقرارِی نظم نوین جهانی به سرکردگی امپریالـیـسـم آمـریـکـا، ابـزار 
میهن ما نیز  برضدِ جویانه  های مداخله ای درخدمت منافع امپریالیسم بوده و است. تحریم ُبرنده

در  خصـوص بـه  -های رژیم در چند سال اخیر تواند باشد. ماجراجویی از این قاعده مستثنا نمی
و موجب شـد چنان وضعیتی را  فقیه، آن هدایت ولی همراه بانژاد  دوران دولت ضدملِی احمدی

 زیـان بـهاز اهرم تحریـم  توانست  ها که امپریالیسم با استفاده از آن هایی را پدید آورد فرصتنیز 
 ایران وضع کند. برضدِ  متعدد یهای و تحریم برداری کند میهن ما بهره

بـر بـافـت تأثیر منفـی صنعتی کشور را فرسود و   -زیربنا و ساخِت اقتصادیاز سویی ها  تحریم
هـا  دار ایـران و ده های انگلی طبقٔه سـرمـایـه به الیه ی دیگرو از سو  شت،اجتماعی باقی گذا

هـا، فـرصـت سـودجـویـی و  شرکت وابسته به سپاه و بنیادهای غارتگر و متعلـق بـه آقـازاده
د کـر قاچاق اشاره  دالرِی  میلیارد ٢۵فراهم آورد. فقط کافی است به آمار رسمِی  رااندوزی  ثروت

را درک  تمام شده اسـت به بهای فقر مردم و فروپاشِی تولید ملی که این غارتگری ُبعدهایتا 
برخالف تبلیغات پرسروصدا پیرامـون حـل مسـئـلـٔه  ی،رو  . ازاینارائه دادکرد و تصویری از آن 

، که توافق جامع نهایی، باید تصریح کردامضاِی ها با  زماِن تحریم هم برداشته شدِن ای و  هسته
 هـدِف  بـهاهـرِم امـپـریـالـیـسـم  ، در حـکـمجویانه و ضدانسانی های مداخله مکانیسم تحریم

 امضاِی ای است که حتی با  گونه به ،دادها و روندهای داخلی کشور جویی و تأثیر بر رخ گسترش
چون شمشـیـر همو  ،باره لغو نخواهد شد یک بهنهایی، بخش اصلی و تأثیرگذار آن  جامعتوافق 

 تحریم خواهد باقی آویزان بر سر میهن ما  ،داموکلوس
ً
در ها اهرم بسیـار مـؤثـری  ماند. اصوال

هـای  سـیـاسـت ِن برد  و پیش کردن هدایتبرای   ،آمریکا امپریالیسمویژه  به، امپریالیسم دست
افروزانٔه آن است. بـا نـگـاهـی  جویانه و جنگ گسترش
  15ادامه  در صفحه هـای آمـریـکـا و  تـحـریـمِاعـمـاِل   فـهـرسـتگذرا به 


