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کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، فرارسیدِن 
خورشیدی را به شما صمیـمـانـه  ۱۳۹۵سال 

گوید و برایتان سـالـی سـرشـار از  تبریک می
شادکامی و پیروزی آرزومند اسـت. بـرگـزارِی 

داشتِن سنـت دیـریـن  جشن نوروز، زنده نگاه
نیاکان ما و خوشامد به نو شـدِن طـبـیـعـت، 

های دیرینه اما هـمـاره نـِو  بزرگداشِت آرمان

های کار، تداوِم پیـکـار بـر ضـِد  نبرِد توده
آهنگرهای تاریخ  ستمگری، و پیروزِی کاوهٔ 

هـای زمـان  مان بر ضـحـاک کهن میهن
است. دیرپایِی این سنت خجسته، باوجـود 

هاِی مدام به درهم شکـسـتـِن  همٔه تالش
ارادٔه آزاد مردم ما از سـوی غـاصـبـان و 

های بسیار بر  اشغالگرانی که در طول قرن

سوریه، آَوردگاِه 
ھای جھانی و  قدرت

 ای منطقه

ھاِی سیاسی،  تحول
مطالباِت زحمتکشان، و 

 وظایف جنبِش کارگری

 ۹ادامه  در صفحه  

هـا و  بـنـدی گیرِی صـف پایان گرفتِن انتخابات، شکل
در کـنـاِر اجـراِی  -های حاکمیت آرایش جدید بین جناح

یی از مسائل پراهمیت  مجموعه -”پسابرجام“های  برنامه
تـبـِع آن، جـنـبـِش  را در دستورکاِر جنبِش مردمی، و بـه

کارگری میهن ما در مرحلٔه کـنـونـی قـرار داده اسـت. 
دادها و ترسیِم دورنمایی از سیِر  ارزیابِی صحیح از این رخ

های آتی صحنٔه سیاسی کشور، و هـمـراه بـا آن،  تحول
های مناسب و مـؤثـر در ایـن  تعیین وظایف و تاکتیک

 گردد. عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می
هـای دولـت و رژیـم پـس از  یکی از نخستین اقدام

، که ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ بـا ۹۴اسفندماه  ۷انتخابات 
ویژه طبقـٔه کـارگـر و دیـگـر  ها و به مطالبات فوری توده

یعنی: تعییِن حداقل دسـتـمـزد  -زحمتکشان ایران دارد
گویاِی واقعیتی است کـه جـنـبـِش  -۱۳۹۵برای سال 

های کـار و  کارگری میهن ما و همه هواداران منافع توده
سادگی از آن چشم بپوشند. تصمیـِم  توانند به زحمت نمی

عالِی کار درخصوص تعییِن دستمـزد  ضدکارگری شورای
کارگراِن مشمول قانون کار و در زیرخط فقـر، هشـداری 
جدی است درباره بی توجهـی مـجـمـوعـه حـاکـمـیـت 
جمهوری اسالمی درباره  وضعیت معیشت کارگران کـه 

 تر از گذشته برخورد کرد. باید با آن جدی
هـا  طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما که سـال

هـای  فرسای ناشی از تـحـریـم های توان رنج و دشواری

در طول دو هفتٔه گذشته، تحوالت در کشـور 
یی جدید شده اسـت. پـس از  سوریه وارد مرحله

های کشورها و نـیـروهـای  متوقف شدِن نشست
با آیندٔه سوریـه (کـه  اصلِی داراِی منافع درارتباط

جمهوری اسالمی نیر در هر سه دورۀ آن شرکت 
داشت) در نیمه بهمن ماه، و توافق میان وزیران 

مـتـحـده و روسـیـه درجـریـاِن  خارجٔه ایـاالت
، بـرقـرارِی ”کنفرانس امنیتِی مونیخ“های  بحث

 ۲۴های نظامی، در روز دوشـنـبـه  بس در درگیری آتش
، مذاکراِت مستقیم بین ۲۰۱۶مارس   ۱۴/  ۹۴اسفندماه 

های متخاصم، با نـظـارت سـازمـان  دولت سوریه و گروه
وگـوهـای دولـت  زمان با آغاِز  گـفـت ملل، آغاز شد. هم

 -گـرِی سـازمـان مـلـل با میانجی -سوریه و مخالفانش
اش را از  دولت روسیه هم اعالم کرد که نیروهای نظامی
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وگوی اختصاصِی رفیق دکتر خالد حداده، دبیرکل حزب کـمـونـیـسـت  گفت
 ”المللی حزب کمونیست ترکیه شعبٔه بین“لبنان، با نشریٔه اینترنتِی 

 
ن همسؤال:  ط  لبنا یــ را ش شما  ت.  س سی ا سیا نی  را ح ب ز  ا ر  گذا رحاِل  ن د اکنو

 کنید؟ کنونِی لبنان را چگونه بیان می
بیخالد حداده:  نی  را ح ب با  که  ت  س سال ا ز دو  ا ش  بی ن  خ  لبنا یــ ر تــا ر  قه د ب سا

جمهور است. بیست ماه از موعد انتـخـابـات  اکنون لبنان بدوِن رییس برد. هم سر می خود به
دهد و توانایِی انجام کـاری را  کار خود ادامه می گذرد ولی هنوز مجلِس قبلی به پارلمانی می

ناگزیر دچار بحران شده اسـت. رژیـِم  جمهور به حاضر دولت در نبوِد رییس هم ندارد. درحال
های دولتی، ریاست جمهوری  ، وظایف همٔه نهادها، اهرم ای بنیادگرای لبنان، رژیِم مذهبی

گونه که پیامِد طبیعی سلطـٔه رژیـمـی  کند، و همان و چگونگِی انجام اموِر دیگر را تعیین می
ورزِی توأم با فسادگرایی، مسیر حاکمیِت بورژوازی را در لبنـان  یارِی سیاست بنیادگرا است، به

شـود،  سازد. رژیمی بنیادگرا، که با ائتالفی از رهبران مذهبی و بورژوازی اداره مـی هموار می
جز در برخـی از  تواند بدوِن فساد حکومت کند. لبنان به کشوری تبدیل شده است که به نمی

ها واگذار شده است، هیچ فعالیت سـیـاسـی دیـگـری دیـده  نهادها که گرداندِن امور به آن
 -هـای سـیـاسـی سخن اینکه، لبنان اکنون کشوری است که در آن گـروه شود. کوتاه نمی

 مشغول ستیز با یکدیگرند. -هریک زیر تأثیِر قدرتی بیرون از لبنان
لبنان اکنون کنفدراسیونی متشکل از چند گروه مذهبی است. هـر گـروه بـا نـهـادی از 

ها، و جز  ها، مجلس به شیعه جمهور به مسیحیان، دولت به سنی حاکمیت پیوند دارد: رییس
گیـرد و  های باالیی دولتی را دربر می که مقام -بندی ها. طبق قانون اساسی، این تقسیم این

هـای پـایـیـنـی  اکـنـون رده -نامیـم ای] در لبنان می [مشارکِت فرقه ”جداسازی“ما آن را 
درصد از کارکنان دولـتـی لـبـنـان  ۶۰گیرد. شاید بتوان گفت  کارمندان دولت را نیز دربر می

بندهای نـظـام  که استخداِم کارکنان جدید بدون گذشتن از راه اند، و ازآنجایی بازنشسته شده
دوش  ماندٔه کارکنان باِر تمام کار دولت را بـه درصد باقی ۴۰ای ناممکن است، درنتیجه  فرقه

ای ادامه داشته باشد همیشه امکـان درگـرفـتـِن  دارند. تا زمانی که این نظام مذهبی و فرقه
 ای وجود دارد. های منطقه های داخلی در همسویی با تنش جنگ

بینیم. گرِه اصلِی کار، وجوِد همین رژیم بـنـیـادگـرا  ما اکنون خود را درگیِر چند مسئله می
های سیاسِی لبنان دگرگونِی این رژیم، نـهـادیـنـه شـدِن  ها و سازمان است. شماری از حزب

جای نظام مذهبی، و ساختِن دولت/کشوری دمکراتیک و غیرمذهبی را  نظام دمکراتیک به
گوییم  گیرِی ما این بوده است. ما می خواستارند. این، هدِف عمدٔه ما نیز است. از ابتدا موضع

حاضر در لبنان، توانایِی رهایی کشور و برکـنـار  سیاسِت جداسازی [بر مبناِی مذهبی] درحال
روی، ما از برپایِی رژیمی دمکـراتـیـک و  گذرد را ندارد. ازاین داشتِن آن از آنچه در منطقه می

 کنیم.   ها] پشتیبانی می بندی بر اساس فرقه غیرمذهبی بدوِن جداسازی [سهمیه
شسؤال:  تن به  یا می شما  آ ردید.  ک رھ  شا ا ر منطقه  یی د ن ها ی ا ر  نید د وا و  ت رھ  با

 گیری حزب کمونیست لبنان بیشتر صحبت کنید؟ در مورد موضع
شخالد حداده:  تن ن  ی ا ینکه،  ا ت  س خ س ن را ییدٔھ ه زا ینی ها  ر ف ییل  آ را س ا های 

تازد. خطِر تهاجم و تـعـرِض  هایی از خاک لبنان فرا می است که با هواپیما و سرباز به بخش
هـای اسـالمـی  آفرینِی دیگر از سوی تروریسـت اسراییل به لبنان همیشه وجود دارد. هراس

داعش و النصرت است. وزیر امور داخلی لبنان اعالم کرده است که، بـخـشـی از لـبـنـان، 
ها اشغال شده است. از زمانـی کـه  ، در مرِز سوریه، از سوی تروریست”ارصل“نام  شهرکی به

ویژه در اطـراف شـهـر  هایی به ها توانسته است به موفقیت ارتش سوریه در نبرد با تروریست
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شوند، در  هایی که از سوی نیروهای نظامی سوریه آزاد می در ناحیه
هـا ایـن  زنند. آن هایی دست می تصرِف منطقه نقاط مرزی لبنان به

هـای  های واقع در شمال لبنان و شهرک ارصل را به کانـون منطقه
هـا در اسـاس  اند. این منـطـقـه شان تبدیل کرده تروریستی  فعالیت

 ها است. اکنون در کنترل تروریست
منظوِر دفاع از مرزهای کشور، مردم لـبـنـان را  ازاین، به ما پیش

ایم. تا کنون ارتش لـبـنـان بـه  پشتیبانی از ارتش لبنان فراخوانده به
وظیفه خود عمل کرده است، ولی متأسفانه از حـمـایـت سـیـاسـی 
برخوردار نیست. ارتش لبنان تنها نـیـرویـی اسـت کـه تـا کـنـون 

ای و منسجم عمل کرده است. فرمـانـدٔه کـل ارتـش در  فرقه غیر
وگویی به من گفت که، حزب کـمـونـیـسـت و ارتـش تـنـهـا  گفت

کنند. این  شکل منسجم عمل می اند که در لبنان به هایی تشکیالت
هـا  بدان معناست که حزب کمونیست لبنان از اعضایی از همه دین

ها ترکیب شده است. حزب کمونیست لبنان از موقعـیـتـی  و مذهب
تواند با همه مردم کشور دمساز شود. این امـر  برخوردار است که می

کند، زیرا  های سیاسی [دیگر] صدق نمی ها و سازمان درمورد حزب
کـنـنـد. در لـبـنـان  را نمایـنـدگـی مـی  تنها یک گروه یا یک دسته

های مذهبی و قومِی ُسنی، شیعه، َدروز، مارونایت [مـارونـی]،  گروه
های [خاِص] خـودشـان را  ها و سازمان مسیحی، و دیگران، حزب

دارند. حزب کمونیست لبنان تنها حزبی است که تشکیالتش را در 
هـا سـازمـان داده  ها و مذهب ها و در میان همه فرقه همه منطقه

است. ارتش لبنان سازمانی است که توانسته است تا کنون یکپارچه 
هـا  مداران و رهـبـران فـرقـه باقی بماند و ما نگران آنیم که سیاست

وجـود آورنـد. چـنـیـن  سعی کنند در آن چنددستگی و جدایـی بـه
 ۱۹۷۵های  ای در زمان جنگ داخلی لبنان بین سال چنددستگی

پیش آمد. از دیدگاه ما، وجوِد ارتشی یکپارچه، منسجم  و  ۱۹۹۰تا 
ملی در لبنان، تنها راهکار دفاع از کشور در شرایط کنـونـی اسـت. 

ما به یک رژیم «خالد حداده: 
 »دموکراتیک و سکوالر نیاز داریم

 ۱۱ ادامه  در صفحه 



 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه    ۱۱ 

 ادامه  ما به یک رژیم دموکراتیک و ...

حزب کمونیست لبنان، برای پشتیبانی از ارتش به سـرتـاسـر 
 کشور فراخوان  داده است.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد تعهـِد سـه سـال 
پیِش عربستان سعودی به کمک مالی به ارتش لبنان است. 
امروز عربستان سعودی از انجام چنیـن تـعـهـدی سـر بـاز 

باور ما، این شگرد دیگری برای بیان این واقـعـیـت  زند. به می
سعودی] به پیروزِی ارتش لبنـان در  ما [عربستان“است که 

ای  گیری روشن است که چنین موضع ”جنگ تمایلی نداریم.
دهندٔه پشتیبـانـی مسـتـقـیـم یـا غـیـرمسـتـقـیـم از  نشان

گرا در لـبـنـان اسـت. امـیـدوارم ایـن  های اسالم تروریست
ها در لبنان به جنگی داخلی در کشور تبدیل نشـود.  درگیری

این خطر جدید [احتماِل درگرفتن جنـگ داخـلـی] پـس از 
طـرفـداِر عـربسـتـان  -گیرِی وزیر دادگسترِی لـبـنـان کناره

نظِر من آغاِز نزدیکـی  از پست وزارت آغاز شد، و به -سعودی
ویـژه  بـه -ها دوبارٔه نیروهای امنیتی [لبنان] و برخی از فرقه

الله و ایـران دسـت بـه  مذهب که برضِد حزب رهبراِن سنی
با یکدیگر است. بنابرایـن،  -اند دامان عربستان سعودی شده

به تنش در جهت گرم کردن تنور جنگ در لبنان دامـن زده 
 شود.   می

ز سؤال:  ا یــکــی  نــبــول  ســتــا ا ِش  یــ هــمــا ر  شما د
المللی  های بین برگزاری نشست“کنندگان در کارگروِه  شرکت

بـودیـد. رونـِد ایـن  ”های کمونیست و کارگری جـهـان حزب
 کنید؟ همایش را چگونه ارزیابی می

ر میخالد حداده:  ش]  فک یــ هما ن  ی ا ِد  ن رو ر  کنم [د
هدِف هماهنـگـِی آتـی بـیـن  ای به های جالب توجه گفتمان

های کمونیست و کارگری در سـراسـر جـهـان وجـود  حزب
و دیـگـر  ”کمونیـسـت تـرکـیـه“کنم حزب  داشت. تصور می

منظوِر برپایِی هجدهمین هـمـایـش  های کمونیست به حزب
انـد.  ای کـرده که در ویتنام برگزار خواهد شد، تالش گسترده

هـای عضـو در ایـن  کنم کـه حـزب اکنون نیز فکر می هم
ویـژه حـزب  هـای کـمـونـیـسـت، بـه کارگروه و دیگر حـزب
های مناسبی در جهـت هـمـاهـنـگـی  کمونیست ترکیه، گام

هایی مانند پویِش همبستگی بـا کـوبـا، ونـزوئـال و  فعالیت
هایی را در رابطه بـا  حاضر فعالیت فلسطین برداشتند و درحال

هـای  ها و دخالـت حمایت از مردم سوریه در برابر همه َپستی
ویژه آخرین تهدید ترکیـه  و به -خارجی در داخل خاک سوریه

و عربستان سعودی [به گسیِل نیـروی زمـیـنـی بـه خـاک 
وجـود  اند. برای ما این نگرانی به دهی کرده سازمان -سوریه]

تواند سوریه را در معرض عملی  آمده است که این دخالت می
ای ناخواسته قرار دهـد و آن را بـه دو  شده و تجزیه انجام

پیـمـان بـا  سو بخشی طرفدار و هم بخش تقسیم کند. از یک
رژیم ایران، متشکل از رژیم کنونی سوریه و مـتـحـدان آن: 

الله لبنان شکل بگیرد، و از دیـگـرسـو  روسیه، ایران و حزب
اکنون در کنترل داعش است که در آیـنـده از  بخشی که هم

سوی عربستان سعودی و ترکیه و با دسـتـاویـِز حـمـایـت از 
مناطق زیر لوای حکومـت اهـل سـنـت عـراق و سـوریـه 
حکمرانی کند. در حقیقت آنچه بیشترین اهمـیـت را بـرای 

متحده دارد این نیست که این منطقه زیر کنترل اهـل  ایاالت
سنت در عراق و سوریه است بلکه این امـر اسـت کـه ایـن 

 منطقه سرشار از منابع نفتی است.
هـای  در پایان، من امـیـدوارم کـارگـروِه نشـسـت حـزب

هـای  سـازی مـرحـلـه کمونیست کارگری جهان از پِس آماده
سـازِی  دهـی، نـو نظر سـازمـان ویژه ازنقطه دیگِر کار برآید، به

هایی که  درونی ساختار خود، و بررسِی مناسبات با دیگر حزب
باید در این نشست حضور فعال داشته بـاشـنـد. مـن فـکـر 

 کنم دورنمایی تاریخی درپیش روی ما قرار دارد. می
 

بـایسـت  بحث دربارٔه بحران پناهندگی (که اگر مسئلٔه خروج بریتانیا از اتحادیٔه اروپا نبود، می
آن طور که  -کاره رها شد و عّلت آن هم بود) نیمه های میان رهبران اروپایی می در کانون بحث

های تروریستـی در آنـکـارا  اصًال این نبود که نمایندگان کشور ترکیه به خاطر حمله -گفته شد
سفر خود به بروکسل را لغو کرده بودند. وقتی فقط پنج ساعت از پنجاه ساعت نشـسـت سـران 

خیالی خواهد بـود اگـر  شود، خوش کشورهای اروپایی به مسئلٔه پناهندگان اختصاص داده می
فکر کنیم که بیشتر مذاکرات راجع به مسئلٔه پناهندگی در پشت صحنه صورت گرفته اسـت و 
علنی نشده است. واقعیت این است که موضوع پناهندگان کامًال در حاشیه قرار گرفت. بـرای 

های عظیم اجتماعی و اقـتـصـادی  دانیم که در این شرایط که یونان خود با دشواری نمونه، می
هایی مشخص برای کمک به یونـان در پـذیـرش خـیـل  روبروست، اگر در مورِد برداشتن گام

وزیر یونـان،  شد، آلکسیس تسیپراس، نخست عظیم پناهندگان به آن کشور بحث و توافق نمی
تهدید کرده بود که از پیمان نهایی حمایت نخواهد کرد. با همٔه اینها، تسـیـپـراس در نـهـایـت 

های آتی دربارٔه بحران  امیدش را برای گرفتن قول از اتحادیٔه اروپا از دست داد. چارچوب بحث
پناهندگان که قرار است در ماه مارس (اسفند) ادامه یـابـد، روشـن اسـت؛ در مـقـایسـه بـا 

تـری نسـبـت بـه  گـیـرانـه هایی که چند هفته پیش بر سر آنها توافق شد، رویکرد سخـت برنامه
تر باید  ما هرچه سریع“دهد که  پناهندگان در پیش گرفته خواهد شد. شورای اروپایی هشدار می

جلوی جریان مهاجران را بگیریم، از مرزهایمان حفاظت کنیم، جلوی مهاجران غیرقانـونـی را 
 ”بگیریم، و تمامیت و یکپارچگی منطقٔه ِشنِگن را حفظ کنیم.
توان مهاجران و  کنند که چگونه می رهبران کشورهای اروپایی دیگر در این باره صحبت نمی

پناهندگان را منصفانه و عادالنه در میان کشورهای اروپایی تقسیم کرد و جای داد. باید گـفـت 
که اتفاقًا صحبت دربارٔه این موضوع است که فرصتی برای رهبران اروپایی خـواهـد بـود کـه 

فقط همبستگی اروپا با پناهندگان، بلکه همبستگی در میان خود کشورهای اروپایی را نشان  نه
دهند. اّما در عوض، هر کدام از کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا توجهش فـقـط روی کـنـتـرل 
مرزهای خودش متمرکز شده است. همین روزهاست که رهبران اروپایی از ترکیه بخواهند کـه 
مرزهای خود را در برابر موج عظیم پناهندگان در نقطٔه ورود آنها به اروپا ببندد، تا بـا ایـن کـار 

محافظت کنند. واقعیت این  ”بیگانگان“بتوانند منطقٔه ِشنِگن را تا آنجا که ممکن است از ورود 
هاست جریان دارد) به احتمال قوی تا چندین  است که ورود خیل پناهندگان به یونان (که مّدت

سال دیگر ادامه خواهد یافت. در حال حاضر مأمن اکثریت پناهندگان یونان است، و این رونـد 
 آمیز است. برای ثبات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی آن کشور بسیار مخاطره

باید یادآوری کرد که اگرچه بریتانیا خوشحال و خشنود است که در نشسـت اخـیـر شـورای 
به دست آورد، و عالوه بر آن، بـریـتـانـیـا  ”همٔه آنچه را که دیوید کامرون خواسته بود“اروپایی 

های منطقٔه ِشنِگن نیز فارغ کرد، با وجود این دیوید کامرون رک و راسـت از  خودش را از الزام
کـنـد، و ظـاهـرًا  ای از پناهندگان و مهاجران به بریتانیا خـودداری مـی پذیرش سهم عادالنه

انـد  چشمش را به روی چندین هزار نفری که در آن سوی کانال مانش (در فـرانسـه) اردو زده
اسفنـد (اّول مـارس) چـادرهـا و  ۱۱شنبه  بندد. دولت فرانسه اعالم کرده بود که روز سه می

هایی را که َمسکن موقتی پناهندگان در جنگل کاله (شهر بندری فرانسه) است با بولـدوزر  کلبه
های اروپـایـی،  های مّلی دولت گذرد، و سیاست خراب خواهد کرد. با توجه به آنچه در کاله می

 توان ندید که جنگی آشکار با کارگران، مهاجران، و پناهندگان آغاز شده است؟ چطور نمی
 فریبی عوام

ستـیـزی و  های بیگانه دهندٔه تأثیر بالقؤه حرکت نشست اخیر شورای اروپایی همچنین نشان
ای از اروپا سرایت کرده است، و نشان از بازگشت  ای است که کمابیش به هر گوشه فریبانه عوام

آورترین نمونه در ایـن مـورد  دارد. دیوید کامرون چندش ”دفاع از سرزمین خودی“به ذهنّیت 
خواهد برای مخالفان اروپاگریز و شّکاک به اتحادیٔه اروپا، هم در  دهد که می است، و نشان می

گری کند. امـروزه بـرخـی  و هم در بیرون آن، داللی و واسطه ”توری“کار  درون حزب محافظه
دیگر از رهبران اروپایی نیز برای برحق نشان دادن امتناعشان از پذیرش عـدٔه بـیـشـتـری از 

برند، و کشـورهـایـی کـه از هـمـه  ها را به کار می مهاجران و پناهندگان عین همین استدالل
هایی در بیرون از سپهر سیاسی اروپـا بـرای دسـت زدن بـه  ستیزترند، در ایجاد ائتالف بیگانه
قـدر  کنند. مجارستان، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکـی آن های افراطی درنگ نمی اقدام

شود که یونان از منـطـقـٔه  فشار آوردند تا مرز یونان با مقدونیه بسته شود، که در عمل باعث می
اش است. ژان کـلـود  ِشنِگن جدا شود و تنها کشوری شود که پذیرای پناهندگان در مرز ورودی

یونکر (سیاستمدار اهل لوگزامبورگ و رئیس کنونی کمیسیون یا همان قؤه اجرایـی اتـحـادیـٔه 
نگاران و خبرنگاران حاضر در نشست شورای اروپایی بـر ایـن  هایش با روزنامه اروپا) در صحبت

اروپایی را نشان داد که قادر به مقابله با بـحـران و  ”وقار“نکته تأکید کرد که برای اینکه بتوان 
گیری است (اگرچه این بیان خالِف وضعیت کنونی اروپـاسـت)، خـوب اسـت  قادر به تصمیم

یادمان باشد که وقار واقعی این نیست که حقیقت را آرایش و پیرایش کنیم، بلکه این است کـه 
دهد. بریتانـیـا بـا  خیلی ساده آن را بیان کنیم. ولی عمل رهبران اروپایی چیز دیگری نشان می

گیرد تا بتواند حـقـوق زحـمـتـکـشـان  تهدید به ترک اتحادیٔه اروپا برای خود امتیازهای ویژه می
 خارجی، و در نهایت حقوق همٔه زحمتکشان ساکن و شاغل در بریتانیا را پایمال کند.

 ادامه  باج دهی اتحادیه اروپا...

 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین  ۲دوشنبه    ۲ 

جویانٔه امپریالیستی را در زندگی و کار خود تحمل کرده و بـیـشـتـِر بـاِر  مداخله
بحران اقتصادی و فشارهای حاصل از آن را بر دوش کشـیـدنـد، بـا اجـرای 

هـا و  ها، با مجـمـوعـه بـرنـامـه و آغاز رفع و لغِو تدریجی برخی تحریم “برجام“
تـنـهـا در ِازاِی  رو گردیدند کـه نـه ای روبه اجتماعی -های اقتصادی سیاست
های نابخردانٔه رژیـم مـتـحـمـل  هایی که در دوراِن تحریم و سیاست دشواری

 -بخش نبود و نیست، بلکه با منافع سیاسی و صـنـفـی شوند التیام  شدند و می
عالِی کار اولین گـاِم ایـن  درمغایرت است. تصمیم اخیر شورای  رفاهی آنان نیز

 هاست. یی از این نوع برنامه ها و نمونه سیاست
که خطوط کلی و  -“پسابرجام“شده و درحال اجراِی دوران  های اعالم برنامه

و سـیـاسـت کـلـی  ”برنامٔه ششم تـوسـعـه“ها را در الیحٔه  محتوای واقعی آن
چنان سرنوشتی را بـرای  آن -بازشناخت توان می ”فقیه اقتصاد مقاومتی ولی“

زنند کـه آن را  مان رقم می زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن
بار نام داد. مسعود نیلی، مشاور اقـتـصـادی ارشـد حسـن  توان فاجعه فقط می

روحانی که چهرٔه مورداعتماِد بانک جهانی در کشور ما است، چندی پیش، در 
المللی مدیریت پـروژه"، بـار دیـگـر چـارچـوب  جریان "یازدهمین همایش بین

سـازی،  را با تأکـیـد بـر خصـوصـی “ پسابرجام“های اقتصادی دوران  سیاست
تر کردِن نـیـروی کـار، اصـالِح  ها، آزادسازِی دستمزد، ارزان آزادسازِی قیمت

زدایی، بـاهـدِف پـیـوسـتـن بـه  قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، و مقررات
سازمان تجارت جهانی توصیف و ترسیم کرد. او یادآور شد: "امروز ایران دریک 

ساز اقتصادی قرار گرفته... امروز اقتصاد کشـور بـه  مقطع حساس و سرنوشت
ها یـکـی از الـزامـات اصـلـی آن  گذاری تحوالتی نیاز دارد که توسعٔه سرمایه

شود... درگیر شدِن [یعنی: اتصال و پیونِد] منافع اقـتـصـادی بـا  محسوب می
انجامد و  المللی به ثباِت سیاسی و اقتصادی ایران می کشورهای منطقه و بین

 ].۹۴ماه  بهمن ۲۵رو است" [روزنامه شرق،  های پیِش  ازجمله فرصت
“ پسـابـرجـام“های اقتصادی دوراِن  پایٔه بناِی سیاست این راهُبرد، که سنگ

مـدت و  ای به منافع و حـقـوق کـوتـاه است، در درجٔه نخست با یورش دوباره
 بلندمدِت طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان همراه شده است.

قول وزیر کار دولت روحانی: "اتصـاالت"  یا به -جلب و جذِب سرمایٔه خارجی
با تغییر و اصالِح قوانین کـار  -به خارج، و حضوِر انحصارهای فراملی در کشور

های بازهم بیشتر و سرکوبگرانه، چـه از  و تأمین اجتماعی و ِاعماِل محدودیت
نوع نرم و چه از نوع خشن، آغاز شده است. معاون وزیر کار، با صراحت تـمـام، 
توسعٔه مناطق آزاد تجاری و سپس َتَسرِی قوانین آن به سرزمین اصلی [ایران] 

وپاگیر" در زمینـٔه  منظور "اصالِح قوانین دست های وزارت کار به را محوِر برنامه
عـالـِی  وکار نامیده است. همچنین، تصمیِم امسال شـورای بهبود فضای کسب

فـقـیـه  شدٔه رژیـم والیـت کار در خصوص تعییِن دستمزد را گاِم دقیقًا محاسبه
ها،  منظور آزادسازِی دستمزدها در بطن تداوِم اجراِی برنامٔه هدفمندی یارانه به

 توان ارزیابی کرد. می
دولت روحانی درصدد است، در چارچوب راهُبرِد کـلـی نـظـام، بـا اجـرای 
آزادسازِی اقتصادی، که آزادسازِی دستمزدها از اجزای مهِم آن است، دوراِن 

هـای  ها و پیشنهادهای مطرح در جلـسـه آغاز کند. تمامی طرح را ”پسابرجام“
، ۹۵عالِی کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد کـارگـران بـرای سـال  شورای

مستقیم و غیرمستقیم، در قالب سیاست آزادسازِی دستمزدها در بطِن قـانـون 
گنجـد. طـرح  می -ادامه خواهد داشت ۱۳۹۹که تا سال  -ها هدفمندی یارانه

قانون کار در  ۴۱افزایِش پلکانِی دستمزد، کوشِش هدفمند برای ُدور زدن مادٔه 
هـم بـدون  آن -خصوص چگونگِی تعیین مزد، تغییِر شیؤه تعییِن دسـتـمـزد

در مجلس شورای آینده، یعنی طرحی کـه  -های واقعِی کارگری حضور تشکل
اند،  اکنون زمزمٔه تصویب آن را آغاز کرده های زرِد حکومتی از هم برخی تشکل

ها، اگر بـا  نیز پیشنهاِد کارفرمایان پیرامون سبِد معیشتی کارگران، و نظایر این
چشم مسلح به حفِظ منافِع کارگران و زحمتکشان نگریسته شوند و موردبررسی 

صـورت  های آینده و بـه درخالل ماه ”آزادسازِی دستمزدها“قرار گیرند، طرح 
 شود.   روشنی در افِق دید ظاهر می گام به به گام

 -وکـار در حقیقت، آزادسازِی دستمزدها، در لفافٔه برنامٔه بهبوِد فضای کسب
گیرد. در ایـن  صورت می -اسالمی مبتکر آن است که اتاق بازرگانی جمهوری

تر کردِن بازار ایران" بـرای  برنامه، هدف، جذِب سرمایٔه خارجی و "هرچه جذاب
همین دلیل، اصالِح قوانـیـن کـار و  ها و انحصارهای فراملی است. به شرکت

منظور مهیا کردِن نیروی کاِر ارزان و مطیـع در دسـتـورکـاِر  تأمین اجتماعی به
هـای  رژیم و دولتش و حواشِی دیگرشان، قرار دارد. باید تأکید کنیم که، برنامـه

هایی همچون:  های اخیر و زیر عنوان ماهدر طول  ”خانٔه کارگر“و  “ وزارت کار“
هـای  هاِی کارآمد و بدون حاشیه" و "طرح تغـیـیـِر سـاخـتـار تشـکـل "اتحادیه

فقیه برای تدارِک دوران جـدیـد  کارگری"، همگی، در بطِن راهُبرِد رژیم والیت
حیاتش، یعنی مرحلٔه احیاِی مناسبات با امپریالیسم، طراحی گردیده و درحـال 

ای معیـن در  های فکری پیاده شدن است. اصوًال، برخالِف ادعای برخی ِنحله
سندیکایی، روندها و مسائل جـنـبـِش کـارگـری جـداِی از  -جنبش کارگری

های سیاسی کشور و توازِن قوا در حاکمیت  های صحنٔه سیاسی، معادله تحول
تواند باشد. مسائل مربوط به جنبِش کارگری و نیز سندیکایی  نبوده است و نمی

را باید در پیونِد مستقیم و متقابل با رویدادهای سیاسی و در دِل این رویـدادهـا 
دید و ارزیابی کرد. این تصور که "نباید وارِد عرصٔه سـیـاسـی شـد و جـنـبـش 

ست غلط،  تنها دیدگاهی سندیکایی را از موضوعات سیاسی دور نگه داشت"، نه
 بلکه برای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی بسیار زیان بار خواهد بود. 

ای نـظـیـر:  هـای فـوری ایم که، مبارزه در راه خواست ما بارها اعالم داشته
کـنـنـدٔه مـعـیـشـِت  افزایِش عادالنٔه دستمزدها بر پایٔه نرِخ تـورم و تضـمـیـن

خانوارهای کارگری، ضمانِت امنیِت شغلی کارگران، لغِو قراردادهـای مـوقـت، 
گاهانـه بـا  -احیاِی حقوق سندیکایی، از پیکاِر هوشیارانه، منسجم و متحد و آ

ویژه  های اقتصادی رژیم و دولتش، به ضِد برنامه به -ها گیری از همٔه روزنه بهره
حـال، در  تواند باشد. درعـیـن سازی، جدا نمی آزادسازِی اقتصادی و خصوصی

ترسیِم دورنمای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، بر لزوِم تقویت و تحکیم 
ضِد ارتجاع و استـبـداد مـذهـبـی  پیونِد این جنبش با جنبش سراسرِی مردم به

 ایم.  ایم و ضرورِت این پیوند را یادآور شده حاکم همواره پافشاری کرده
رفـاهـی، از - جدا کردِن مبارزٔه جنبش کارگری، خصوصًا مبارزات صـنـفـی

کنیم: مرزبندِی ذهنـی  محتواِی سیاسی و مرزبندِی مصنوعی با آن، تأکید می
هـای  با وظایف و مسئولیـت های سیاسی  و مصنوعی میان وظایف و مسئولیت

های دور و نزدیک جنبـش  سوِد آماج هیچ روی به  صنفی در جنبش کارگری، به
 کارگری نیست.

هـای  یابی بـه خـواسـت روی، در اوضاع کنونی نیز، مبارزه برای دست ازاین
تواند از مخالفت و تقـابـِل هـوشـیـارانـه،  فوری و احیاِی حقوق سندیکایی نمی

 ”پسابرجـام“اجتماعِی دوران  -های اقتصادی ناپذیر با برنامه فراگیر و خستگی

 ادامه  تحول های سیاسی، مطالبات...

 ۳ادامه  در صفحه  



 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه   ۲دوشنبه     ۳ 

 ادامه  تحول های سیاسی، مطالبات...

توان برای افزایش دستمزدها فعالیت کرد، امـا  باشد. چگونه می جدا
با سیاسِت راهُبردِی آزادسازِی دستمزدها که در قالب هـدفـمـنـدی 

فقیه جای دارد، مبارزه نـکـرد؟  یارانه و سیاست اقتصادی رژیم والیت
نـابـودی امـنـیـت  که به -سازی توان مبارزه با برنامٔه خصوصی آیا می

ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر کشـور مـنـجـر  شغلی میلیون
حق لغِو قراردادهای موقـت  از خواسِت فوری و مطالبٔه به -شده است

توان از فعالیت مستمر و پیگیـرانـه  عالوه، چگونه می جدا دانست؟ به
هـای  برای تأمین و تضمیِن حقوق سندیکایی و حق برپـایـی تشـکـل

سندیکایی َدم زد اما با بـرنـامـٔه آزادسـازِی  -مستقل و واقعِی صنفی
اقتصادی که محدود و پایمال کردِن خشن حقوق سندیکایی را لباس 

ناپـذیـر مـبـارزه  طوِرخستگی کند به پوشاند و وارد عرصه می قانون می
قـوانـیـن “و تغییِر  “ قانون کار“نکرد؟ توجه داشته باشیم که، اصالِح 

اکنون بـیـن  ها از هم که تفاهم و توافق دربارٔه آن -”تأمین اجتماعی
 -اعضای ارشد اتـاق بـازرگـانـی و دولـت صـورت گـرفـتـه اسـت

وکـار"  اند که در سال آینده  در لفافٔه بهبوِد "فضای کسـب هایی اولویت
این دلـیـل،  و "انعطاف در مقررات بازار کار" در دستورکار قرار دارد. به
هـایـش، بـا  جنبش کارگری و سندیکایی باید با اتحاِد عمل در صـف

های اقتصادِی مخرب و ضدمردمی قاطعانه مقابله کند. باتوجه  برنامه
ای خاص پـس  گیری فضای سیاسی های جدید و شکل بندی به صف

گـیـری از  با بـهـره -از انتخابات اخیر، احیاِی بدنٔه جنبش سندیکایی
هـای پـراکـنـده  دهِی اعـتـراض و تالش در سازمان -ها همه امکان

 باید در دستورکاِر فعاالن جنبش کارگری قرار گیرند. می
باید در راسـتـای تـقـویـت  در وضعیت کنونی، جنبش کارگری می

گاهانـه اقـدام کـنـد، و  بنیه اش و بازسازِی بدنٔه جنبش سندیکایی آ
هـای  درهمان حال، برای تقویت و تحکیم پیونـد بـا دیـگـر گـردان

جنبش مردمی باهدِف اتحاِد عمل فراگیر و ملی بـرضـِد اسـتـبـداد، 
سوِد عدالت اجتماعی، آزادی و حق حاکمیت و اسـتـقـالل مـلـی  به

 پیکار کند.
هـای اقـتـصـادی  و اجرایی شـدِن بـرنـامـه “پسابرجام“در دوران 

ضدمردمی، اولویت در تلفیِق صحیح مبارزٔه سیاسی با مبارزٔه صنفی و 
بازسازِی بدنٔه جنبش سندیکایی زحمتکشـان اسـت. ایـن وظـیـفـٔه 

ناپذیر و هوشیارانه و تالش در مسـیـِر  دشوار، در پرتو فعالیت خستگی
های جنبش سندیکایی کارگران و زحمتـکـشـان  اتحاِد عمل در صف

 شود.  میسر می
هـای بـزرگ  لحاظ تـمـاسـی کـه بـا تـوده جنبش سندیکایی، به

تـریـن  تـریـن و وسـیـع ای ها دارد، توده زحمتکشان در تمامی منطقه
 -آیـد و تـمـامـی کـارگـران را شمار مـی سازمان متشکل کارگری به

گیرد.  دربر می -مذهبی و مسلکی -های عقیدتی نظر از تفاوت صرف
ای از  هـای جـدی روی، احیاِی بدنٔه این جنبـش، کـه ضـربـه ازاین

فـرسـای  استبداد خورده است و اکـنـون زیـر بـار فشـارهـای تـوان
عـالـِی  ای مانـنـد: خـانـٔه کـارگـر، کـانـون های زرِد حکومتی تشکل
هـا، قـرار  های صنفی، شوراهاِی اسالمی کار، و نظـایـر ایـن انجمن

العاده پراهمیتی است. مـنـافـِع ایـن جـنـبـش  دارد، مسئولیِت فوق
روی از منافِع جنبش مـردمـی و سـرنـوشـت آن و نـیـز از  هیچ به

 تواند جدا باشد. های صحنٔه سیاسِی کشور جدا نیست و نمی تحول
تـوان جـایـگـاِه  با تشدید مبارزه، اتحاِد عمل، و دوری از تفرقه، مـی

گاهـانـه و بـا جـدیـت و  جنبش کارگری را در معادله های سیاسی آ
پیگیری، ارتقا داد و از این رهگذر مبارزٔه  سراسری بر ضِد استبـداد و 

را  -گـذرد های مختلف مـی که از مرحله -فقیه برای طرد رژیم والیت
 ازهرباره بیشتر تقویت کرد.

 

اسالمی ایران از یکپارچگی و وحدت ملی تمـامـی کشـورهـای  منطقه است. جمهوری
 ]. ۹۴اسفندماه  ۲۰المللی،  کند" [اطالعات بین منطقه حمایت می
وزیر ترکیـه، و  ، نیز حضوِر احمد داووداوغلو، نخست۹۴اسفندماه  ۱۸سایت تابناک، 

نقل  جمهور روسیه، در تهران را، به همزمان با آن، حضوِر بوگدانف، فرستادٔه ویژٔه رئیس
آمده میان آمریکا و روسیه نسـبـت داده و  از سوی منابع خبری، ناشی از نزدیکِی پیش

توافق رسیدن بـا  وزیر ترکیه به تهران و اعالم وی مبنی [بر] به نویسد:"سفِر نخست می
معنای توافق محرمانٔه احتمالی مـیـان آمـریـکـا و  ناخواه، به تهران بر سر سوریه، خواه

حال، عالمت واضحی از  روسیه خواهد بود. همچنین، سفر داووداوغلو به تهران درعین
 شود." پیمانان او دربارٔه سوریه حساب می عربستان و هم  فاصله گرفتن از مواضع

بـِس  این نتیجه رسید کـه، آتـش های اخیر باید به گیری از مجموع اظهارات و موضع
شده، آغاِز دوبارٔه مذاکرات مخالفان با دولت سوریه و خروِج قوای نظامی روسـیـه  اعالم

اند کـه  توافقی رسیده اند که طی آن آمریکا و روسیه به از سوریه، ازجمله فرآیندهایی بوده
آیندٔه سیاسی سوریه در آن لحاظ شده است. سفِر داووداوغلو به تهران و سـفـر اخـیـِر 

نشانـگـر آن  -باتوجه به تحوالت سیاسی و نظامی در ارتباط با سوریه -ظریف به آنکارا
است که مواضع دولت ایران و ترکیه به همدیگر نزدیک شـده اسـت. ایـن بـرداشـت، 

ها اشاره شد. اینکه در مرحلٔه عمل بـه چـه  هایی است که در باال بدان برآمده از تحلیل
تر شدِن مـواضـع  یعنی نزدیک -صورتی درآید، هنوز مشخص نیست. چنانچه این ادعا

باید در آیندٔه نزدیک رویکردهای جدید ترکیه نسبت به دولـت  -ترکیه با ایران را بپذیریم
هایی جدی با نیروهای  لحاظ امنیتی در چالش اکنون به بشاراسد را شاهد بود. ترکیه هم

های ترک را  های جدِی مقام های اخیر نگرانی گذاری روست و بمب گرا روبه ُکرد و اسالم
برانگیخته است. تداوم این روند بدون شک در عرصه اقتصادی ضررهایی را مـتـوجـه 
ترکیه خواهد کرد. اعالِم نوعی فدرالیسم از سوی ُکردهای سوریه را نیـز در چـارچـوِب 

 های اخیر باید ارزیابی کرد. فرآیند تحول
هـای  چندی پیش، والدیمیر پوتین، سفری به تهران داشت که در رابطه با آن ارزیابی

های ایرانی این سفر را نقطه عطفی در مناسبـات  ها و رسانه عمل آمد. مقام گوناگونی به
دهند که مواضـع  های اخیر در سوریه، نشان می روسیه و ایران ارزیابی کردند، اما تحول

متضمِن مصـالـح اسـتـراتـژیـِک  -پیش از هر چیزی -شدٔه اخیر از سوی روسیه گرفته
روسیه در منطقه است و نه نگرانی بابِت نقِض تمامیت ارضی و یا حق حاکمیـت مـلـی 

های ایرانی  ازتضمـِن ایـن مصـالـح از  این و یا آن کشور و درارتباط با ناخرسندِی مقام
زمان با این تحوالت، تحویِل سامانٔه دفاعـِی  یادآوری است که، هم سوی روسیه. الزم به

هـای رسـمـِی  طور که مـقـام تعویق انداخته شده است. آن ، از طرف روسیه به۳۰۰اس 
بایست چند هـفـتـه پـیـش  این اعالم داشته بودند، تحویِل این سامانه می از ایران پیش
هـای  موکول گردیده است. بااینکه مـقـام  ماه آینده ۶گرفت، اما این تحویل به  انجام می

هـای داخـلـی  اند، اما در رسـانـه رسمی ایران در این رابطه تاکنون اظهارنظری نکرده
شـود.  از موضعی منفی برخورد مـی ”۳۰۰اس “این تأخیر در تحویل  کمابیش نسبت به

زمـانـِی آن بـا  چه دلیل تحویل داده نشده، مشخص نیست اما هم اینکه این سامانه به
 برانگیز است. تحوالت سوریه سؤال

سو در جهت تجزیه این کشور پـیـش  آوردگاِه سوریه، صحنٔه تحوالتی است که از یک
رود و از دیگرسو در مسیِر دفاع از تمامیت ارضی این کشور است و از جانبی دیـگـر  می
زمـان  تواند دربردارندٔه حذِف کامِل بشاراسد از صحنٔه سیاسِی سـوریـه بـاشـد. هـم می

گری سازمان ملل درجریان است. اینکه روندهای آینده بـه  با میانجی“  مذاکرات صلح“
بینی کرد، اما بـاتـوجـه بـه  طوردقیق پیش توان به هند را نمی د کدامین سو تغییِر مسیر 

ها شهرونِد  این نتیجه رسید که رنج و درِد میلیون های موجود، متأسفانه باید به پیچیدگی
یابد. باتوجه بـه  زودی پایان نمی ای در این رهگذِر خونین و ستمگرانه، به گناه سوریه بی

اعـالم   کننده درصحنٔه نظامی و سیاسِی سوریه، حتی درصورِت  نیروهای درگیر و تعیین
ریزی هم بینجـامـد، دسـتـاوردی بـرای  پایاِن این خون که به رسمِی توقف جنگ چنان

همراه نخواهد آورد. تمامی نیروهای تروریستی درگیر در سـوریـه، نـیـروهـایـی  مردم به
حاضر بـه صـحـنـٔه زدوخـورد و  اند. آوردگاِه سوریه درحال وابسته، مرتجع و ضدمردمی

شان تبدیل گردیـده اسـت،  ای برای تأمیِن منافع های جهانی و منطقه بستاِن قدرت بده
دیدٔه سـوریـه  ها نفر از مردم رنج منافعی که، در جهتی کامًال غیرهمسو با منافِع میلیون

 است. 

 ادامه  سوریه آوردگاه قدرت های ...

 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه    ۱۰ 

موقعیت «اتحادیٔه اروپا: باج دھی به ترکیه، 
برای بریتانیا؛ محرومیت برای کارگران  »ویژه

 و مھاجران اروپایی
سران دولت های اتحادیه اروپا در واپسین روزهای اسفند ماه در بروکسـل گـرد 
هم آمدند که موافقتنامه ننگین را با دولت ارتجاعی ترکیه در رابطه با معـامـلـه در 

مورد سرنوشت پناهجویانی که از جنگ و ترور گریخته اند، تصویب و اجرایی کنند.   
بر اساس این موافقتنامه دولت ترکیه با دریافت باجی رسمی به مبلغ بیش از شش 
میلیارد دالر، در نقض آشکار مفاد کنوانسیون جهانی حقوق پناهـنـدگـی مصـوب 

،  تمامی پناهجویانی که اتحادیه اروپا درخواست اقامتشان را قبـول نـمـی  1952
کند و از مرز های یونان اخراج می کند، در خاک خود می پذیرد. ترکیه در منطقـه 
به مثابه کشوری که پناهجویان در آن از حقوق انسانی و حمایت های ضرور برای 
زندگی محرومند و مورد سوء استفاده های مالی و سیاسی قرار می گیرند، شناخته 
می شود.  سازمان های معتبر حامی پناهندگان قویٌا موافقتنامه اتحادیـه اروپـا بـا 

 قلمداد کرده اند. ”تجارت انسان“ترکیه را محکوم کرده و آن را 
نشـسـت شـورای  ۹۴بهـمـن  ۳۰و  ۲۹چند هفته قبل از این هم، در روزهای 

بلژیک، برگزار شده بود که در آن رهـبـران کشـورهـای   اروپایی در شهر بروکسل،
عضو اتحادیٔه اروپا در مورد مسئلٔه خروج احتمالی بریتانـیـا از ایـن اتـحـادیـه، و 
مختصری نیز دربارٔه بحران پناهندگی و مهاجرت بحث و گفتگو کردنـد. شـورای 

وسوی کلی سیاسـی و  اروپایی نهاد راهبردی و اجرایی اتحادیٔه اروپاست که سمت
کشـور  ۲۸ها، رهـبـران  کند. در پایان بحث های اتحادیٔه اروپا را تعیین می اولویت

در ایـن  ”تقویت موقعیت ویژٔه بـریـتـانـیـا“حلی برای  عضو اتحادیٔه اروپا بر سر راه
اتحادیه و ترغیب بریتانیا به باقی ماندن در اتحادیٔه اروپا تـوافـق کـردنـد و آن را 

 اعالم کردند. ”برگشت آور و غیرقابل تصمیمی از لحاظ قانونی الزام“
وزیر بریتانیا، پس از دو روز بحث و مذاکره با همـتـاهـای  دیوید کامرون، نخست

خود در اتحادیٔه اروپا و رسیدن به توافق نهایی، برای ایـنـکـه تـوانسـت رهـبـران 
ای راضی کند تا در مقایسه با دیـگـر کشـورهـای  کشورهای اروپایی را به مصالحه

ای به بریتانیا بدهند، به خودش تبریک گـفـت!  ”موقعیت ویژه“عضو اتحادیٔه اروپا 
صراحـت  دانلد تاسک، رئیس شورای اروپایی، نیز از هیچ تالشی فروگذار نکرد تا به

برخوردار است. به این ترتیـب،  ”موقعیت ویژه“هاست که از  بگوید که بریتانیا مّدت
کار بریتانیا، موفق شد که برای چـهـار سـال  وزیر محافظه دیوید کامرون، نخست

تازگی از  آینده، جواز قطع و کاهش مزایای اجتماعی همٔه کارگران خارجی را که به
اند از اتحادیٔه اروپا بگیرد، اگرچه بریتانـیـا  دیگر کشورهای اروپایی وارد بریتانیا شده

نخواهد توانست این بخش از توافق را در مورد بیشتر از یک میلیون مهاجر اروپایی 
کنند. با این حال، مزایایی که شامل  اکنون در بریتانیا زندگی می اعمال کند که هم

شود، برای آنهایی که فرزندانشان در دیگر کشورهای اروپـایـی  ها می حال خانواده
کنند کاهش خواهد یـافـت، کـه از هـمـیـن حـاال در مـورد هـمـٔه  زندگی می

نـیـز شـامـل هـمـٔه  ۲۰۲۰تقاضاکنندگان اعمال خواهد شد و از اّول ژانـویـٔه 
 های مهاجر خواهد شد. خانواده

توافق حاصل شده میان رهبران اتحادیٔه اروپا در مورد مقررات بخـش مـالـی و 
دهـد کـه  تأکید دارد، و به بریتانیا اجازه می ”شرایط متناسب“بانکی بر لزوم وجود 

اش را زیر نظارت دقیق و شدید داشتـه بـاشـد تـا ثـبـات  بازارها و نهادهای مالی
حقوق اتحادیٔه اروپـا در  ”بدون اینکه منجر به آسیب دیدن“اش حفظ شود،  مالی

 این زمینه شود.
 ای سنگین به مهاجران و کارگران اروپایی ضربه

گرانه و ایجاد یـک جـّو انـتـظـار  شورای اروپایی پس از مّدتی تعّلل عمدی حیله
دهد کـه  هماهنگ شده، و پس از دادن امتیازهایی به بریتانیا که به آن امکان می

حقوق شهروندان خود را باز هم محدودتر کند و کارگران خارجـی مـهـاجـر را در 
هـای  مضیقه قرار دهد، اکنون دارد از یک سو درهای اروپا را بـه روی سـیـاسـت

های اروپـا  کند، و از سوی دیگر دروازه کننده و تحقیرکنندٔه بیشتری باز می تضییق
 بندد. را به روی مهاجران و پناهندگان می

سـبـزهـا) -فیلیپ المبرتز، عضو پارلمان اروپا از بلژیک (از ائتالف آزاد اروپـایـی
رونـد کـه  پیش از نشست اخیر شورای اروپایی گفته بود که وقتی تا آنجا پیش مـی

شان (یعنی مهاجران) شهرونـدان  حاضرند حقوق کارگران را به این بهانه که برخی
بومی کشور نیستند، تا این حّد محدود و ضایع کنند، معلوم نیست که آخر این راه 

هایش اضافه کرد که خیلـی خـوب روشـن  صحبت  به کجا ختم شود. او در ادامهٔ 

است که روند کنونی به سوی تضییق و کاهش حقـوق هـمـٔه کـارگـران، 
رود. البته سیاستمدارانـی کـه  شامل شهروندان بومی هر کشور، پیش می

کنند کـه  صرفًا به این کفایت می  خواهند خیلی دیپلماتیک حرف بزنند، می
بگویند بروکسل نتوانست حقوق شهروندان را تأمین و تضمین کنـد! ولـی 

ای که دیوید کامرون قبًال بـا افـتـخـار  واقعیت دردناک این است که وعده
داده بود که این فرصت را از شهروندان دیگر کشورها کـه بـرای کـار بـه 

اند خواهد گرفت که تا چهار سال نتوانند از مسـکـن ارزان و  بریتانیا آمده
های مالی دولتی (بهزیستی) استفاده کنند، اکنون محقق شـده و  کمک

یی دربارٔه جزئـیـات  های حاشیه جامٔه عمل پوشیده است. البته هنوز بحث
توافق نهایی در جریان است، اّمآ نتیجـه کـامـًال روشـن اسـت: حـقـوق 
اجتماعی شهروندان اروپایی شاغل در بریتانیا (حاال حـقـوق شـهـرونـدان 
غیراروپایی بماند!) نسبت به حقوق کارگران بریتانیایی، درجه دو محسـوب 

حـقـوق “هایی، اصـل  خواهد شد. با مطرح و عملی شدن چنین نابرابری
در کشور بریتانیا بر بـاد رفـتـه اسـت. ایـن  ”مساوی در برابر کار مساوی

تصمیم یادآور قانون کار اصالح شده در فرانسه است و به این ترتیب، هـم 
بریتانیا و هم فرانسه، هر دو فاتحٔه دستاوردهای صد سالٔه حقوق کارگـران 

ساعت کار در هفته، احتمال اجبار به کـار  ۳۵اند: پایان دادن به  را خوانده
سالگی، رواج کارهای موقتی و ساعتی نامنّظم، و تسّلط فزایندٔه بازار  ۶۰تا 

جای جمع کردن همٔه سـیـاسـتـمـداران  کامًال بدون نظارت بر اقتصاد. به
روزی بـرای  های طوالنی و شـبـانـه جا و راه انداختن بحث اروپایی در یک

انطباق دادن قوانین اروپایی به نظام حقوقی بریتانیا (کشوری کـه در آن 
حـل  شـد راه شـود) مـی هزینٔه حقوق اجتماعی از راه مالیات تأمـیـن مـی

 تری را در پیش گرفت، یعنی قوانین بریتانیا را تغییر داد! ساده
 نتیجه چه خواهد شد؟

رحـمـانـٔه  آیا در برابر عزم راسخ دیوید کامرون برای قلع و قمع کردن بـی
خدمات دولتی بریتانیا، اروپا بر موضع خود پافشاری کرده است؟ ظاهرًا که 

های ضد و نقیض رهبران دولـتـی و  چنین نیست. این طور که از صحبت
آید، موضع اروپـا  های پارلمانی برخی از کشورهای اروپایی برمی شخصیت

تـر  عضویت بریتانیا در اتحادیٔه اروپا ضـعـیـف  های مربوط به ادامهٔ  در بحث
جمهور فرانسه، پـس از   هم شده است. برای مثال، فرانسوا اوالند، رئیس

جای اروپا، چه حـاال  در همه“دو روز بحث و مذاکرٔه طوالنی تأکید کرد که 
هـیـچ “و افزود که  ”و چه در آینده، قوانین یکسانی باید اعمال و اجرا شود

استثنایی نباید باشد... اروپایی که در آن هر کشور بـخـواهـد بـا قـوانـیـن 
بیان اوالند نمونٔه کامل کسـی  ”پذیر نیست. خودش وارد بازی شود، امکان

های بچگانه  گویی و حرف های جّدی، به کلی است که برای پرهیز از بحث
هـای اوالنـد کـامـًال ضـد و  شود. واقعیت این است که گفته متوسل می

نقیض است. اتفاقًا، تنها نتیجٔه امتیازهایی که اخیرًا به بریتانیا پـیـشـکـش 
رغـم ایـن  شده است تا احتمال خروج آن از اتحادیٔه اروپـا کـم شـود (بـه

واقعیت که بریتانیا در حال حاضر نیز از امتیازهای چشمگیری بـرخـوردار 
عـوض  است؛ مانند حق بیرون ماندن از منطقٔه ِشنِگن برای اینکه بتواند به

را نگه دارد) این است که فرهنگ استثنا قائـل  -پوند -پول خودش ”یورو“
کند. دیوید کامرون برای اینکه مطمئن شود کـه  شدن در اروپا را تقویت می

بریتانیا هـرگـز بـخـشـی از “پیام او کامًال مفهوم شده است تأکید کرد که 
هـای  را نخواهد پذیرفت و به بخـش ”یورو“نخواهد شد و هرگز  ”سوپراروپا“

باید پرسید که بدون اروپـا، بـدون  ”ناکارآمد اتحادیٔه اروپا نخواهد پیوست.
منطقٔه ِشنِگن و حقوق شهروندان، دیگر چه چیزی از اتحادیٔه اروپا بـاقـی 

 ماند؟ می
گریز از پرداختن جّدی مسـئـلـٔه 

 ۱۱ ادامه  در صفحه  پناهندگی و مهاجرت



 ۹۹۵شمارۀ 

زمان بـا آن،  رویند، و هم روبه
شده از سـوی  بنا بر آمار ارائه

مـقـام سـازمـان نـظـام  قائـم
هزار پرستار در  ۱۴پرستاری، 

اند و شـغـل  کشور بیکار شده
 اند. خود را از دست داده

 ۱۹خــبــرگــزاری ایســنــا، 
، گـزارش داد: ۹۴ماه  بهمن

"استخدام شرکتی نیـز بـرای 
پرستاران امنیت شغلی ایجـاد 

هـزار پـرسـتـار  ۱۴کند.  نمی
بیکار وجود دارد و مشکل در 
خود وزارت بهداشت است که 
امکان جذب پرستار را ندارد و 

رغـم  هـا عـلـی در شهرستـان
وجود پرستار بیـکـار شـرایـط 

 استخدام نیست."
خواسِت پرستاران کشور از 
خواسِت دیگر زحـمـتـکـشـان 
جدا نیست. اجـرای قـانـون 

ــه ــرف ــع ــات  ت ــدم ــذارِی خ گ
ــِی  پــرســتــاری، حــق بــرپــای

های سندیکایی واقعِی  تشکل
بندِی مشاغل، افزایِش عادالنٔه دستمزدها بر اساس تضـمـیـِن  پرستاران، اجرای طرح طبقه

سـازِی بـهـداشـت و  شدٔه تورم، جلوگیری از خصوصـی معیشت و نرخ واقعی و نه دستکاری
 -حق پرستاران زحمتکش سراسر کشـور مـاسـت. جـنـبـِش کـارگـری درمان، مطالبات به

ناپذیر ایـن  ها و پرستاران که بخش جدایی طورجدی و استوار از این خواست سندیکایی باید به
حق آنان، از سـوی هـمـه نـیـروهـا و  های به اند، حمایت کند. پرستاران و اعتراض جنبش

 شود! خواه میهن ما پشتیبانی می های مترقی، انقالبی و آزادی حزب
 

 اتاِق بازرگانی در پی کدام راهکاِر اقتصادی است؟
اجتماعـی دولـت حسـن  -های اقتصادی فقیه و برنامه در چارچوِب اقتصاد مقاومتِی ولی

ویژه پـس از آغـاز  به -دارِی ایران سرمایه روحانی، اتاق بارزگانی، در مقام ستاِد رهبری کالن
هـا  های مختلـف و ارائـٔه آن نقِش پررنگی درمشاوره و تدویِن برنامه -دوره هشتم فعالیتش

مـدت و  هایی کـوتـاه داشته است. روابِط بسیار نزدیک و هماهنگی با دولت در تدویِن برنامه
های کنونی اتاق بازرگانی ایران است. چندی پیـش، درجـریـان اجـالس  درازمدت از ویژگی

ماهیانٔه ُدور هشتم [این اتاق] هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران، مباحث مهمی طرح کرد 
سازی،  ریزی صورت گرفت. شتاب بخشیدن به خصوصی وگو و برنامه ها گفت که پیرامون آن

، تعیین الـگـوِی “ پسابرجام“ها، همکاری و اتصال به بازاِر جهانی در دوران  آزادسازِی قیمت
ها، در زمرٔه این مباحث بود. ریـیـس اتـاق بـازرگـانـی  توسعه و رشد اقتصادی، و نقش بانک

های بازرگانِی اتاق را برشمـرد.  های اصلی و اولویت گیری ایران، درجریان این نشست، موضع
 ۸۰او ازجمله اعالم داشت: "امروز در کشور دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه مـربـوط بـه 

ماند. دیدگاه دوم کـه  سال گذشته است... در این دیدگاه دولت معطِل بخش خصوصی نمی
زا است که مورد تأکید مقام رهبری است. این دیـدگـاه  اتاق به آن اعتقاد دارد، اقتصاِد درون

دست یکدیگر  ها باید برای خروِج اقتصاد کشور از رکود دست به معتقد است که همٔه دستگاه
بدهند. این دیدگاه معتقد است که بخِش خصوصی باید در اولویت قرار بگیرد و دسِت دولـت 

]. رییس اتاق بارزگـانـی در ادامـه، ۹۴ماه  بهمن ۲۵از اقتصاد کوتاه بشود" [خبرگزاری ایلنا، 
مـوشـکـافـی کـرد و  -فقیه همسو و هماهنگ است که با نظر ولی -های این نهاد را دیدگاه

توضیح داد: "چالش کشور این است که کدام دیدگاه موردتوجه قراربگیرد، دیدگاهی که کوبـا 
جـنـوبـی و تـرکـیـه  اند و اقتصاد آن [ها] نابود شد یا دیدگاهی که کره و ونزوئال آن را پیموده

اند... اقتصاد کشور امروز نیاز به همدلی و اجماع دارد و امروز وفاق ملی بـرای  درپیش گرفته
 ]. ۹۴ماه  بهمن ۲۵طلبد" [خبرگزاری ایلنا،  وکار را می بهبوِد فضای کسب

های اقتصادی در دوران رفـع و لـغـِو  ترتیب، درست در زماِن تدوین و اجراِی برنامه این به
المللی پـول  شده از سوی صندوق بین ها، اتاق بازرگانی از الگوی دیکته تدریجِی برخی تحریم

 کند. حمایت می -فریبانه با توسل به تبلیغاِت دروغین و عوام -و بانک جهانی
 ِی اقتصادی و تبلیِغ عوامفریبانٔه گسترده دربارٔه آن”الگو“البته اتاق بازرگانی در تعییِن این 

فقیه، تمامی طراحان، وزیران اصلی دولت، و مسئوالن اقتـصـادی  تنها نیست. عالوه بر ولی
طـورکـلـی و  دولت و مجلس و شورای نگهبان با این دیدگاِه اتاق و الگوی موردنظِر آن، بـه

هـا و  طور مثال، ربیعی، وزیر کار و طراح یـورش بـه تشـکـل اصولی، موافق و همراهند. به
سندیکاهای واقعِی کارگری، در "جشـنـوارٔه مـلـِی امـتـنـان از کـارآفـریـنـان" [یـعـنـی: 

  ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه     ۴ 

مبارزٔه پرستاران برای تضمیِن امنیِت شـغـلـی و 
 دستمزِد عادالنه

در سالیان اخـیـر پـرسـتـاران زحـمـتـکـش کشـورمـان 
-باِر اقتصادی های فاجعه های پرشماری به سیاست اعتراض

فقیه و تأمین منافع سیاسی و صـنـفـی  اجتماعی رژیم والیت
اند. پرستاران، همراه با کـارکـنـان بـخـش  خود سازمان داده

درمان کشور، پس از اجرای برنامه آزادسازِی اقـتـصـادی و 
پیامدهای منفِی آن ازجمله در عرصٔه بهداشت و درمـان، از 

آینـد. بـا  شمار می های زحمتکشان ایران به ترین بخش فعال
روی کار آمدن دولت روحـانـی، ارائـٔه طـرح جـامـِع نـظـاِم 

ها و تضعیف بیمـٔه خـدمـات  سازِی بیمه سالمت، خصوصی
درمانی تأمین اجتماعی، در کناِر کاهِش سطح دستمـزدهـا، 

حق  ای به های اعتراضی پرستاران سراسر کشور را به واکنش
 واداشته است.

پرستاران مطالبات گوناگونی دارند که تا کـنـون از سـوی 
اند و رژیم و دولت حتی در بـرابـر  رژیم و دولت برآورده نشده

های بدیهی این زحمتکشان بـه زور و سـرکـوب و  خواست
 اند. ارعاب هم متوسل شده

یکی از مطالبات پرستاران زحمتکش سراسر کشور اجراِی 
بـنـدِی  گذارِی خدمات پرستاری و طـرح طـبـقـه طرح تعرفه

، در ۹۴مـاه  بـهـمـن ۲۵مشاغل است. خبرگزاری ایسنـا، 
های پرستاران، نوشت: "اجرای  گزارشی، با اشاره به خواست

گذاری خدمات پـرسـتـاری از آرزوهـای هـمـه  طرح تعرفه
پرستارهاست. این طرح... هـنـوز اجـرایـی نشـده اسـت... 

اندازٔه یک معلم و یـا کـارمـنـد  دریافتِی حقوق یک پرستار به
اجـبـار شـیـفـت  عادی نیست. پرستاران مجبور هستند تا به

 اضافی بایستند."
مدیرٔه نظام پرستاری دانشگاه علوم  همچنین رییس هیئت

آور  پزشکی تبریز اعالم کرد: "قانون مشاغل سخت و زیـان
ویژه در  شود... به ها برای پرستاران اجرایی نمی در بیمارستان

وری اجرا نشده و  های خصوصی قانون ارتقاء بهره بیمارستان
صورت شرکتی [قرارداِد موقـت  شود. ... پرستارانی که به نمی

  شوند باید تبدیل وضـعـیـت داده کار گرفته می و شرکتی] به
 شوند تا بتوانیم... امنیت شغلی را به پرستاران تقدیم کنیم."

پرستاران عالوه بر برخوردار نبودن از امنـیـت شـغـلـی و 
تحمیل قراردادهای شرکتی و موقت به آنـان، دسـتـمـزدی 

شان را تأمین کند را نـیـز خـواسـتـارنـد.  عادالنه که معیشت
کل سازمان پرستاری کشور در "همایِش تـجـلـیـل از  رییس

رسمی اعالم کرد: "در کشورهای دنیا  طورِ  مقام پرستاران"، به
میزان درآمد پزشک در مقایسه با درآمد میانگین آحاد جامعه 

که در کشور مـا ایـن مـیـزان  دو تا شش برابر است، درحالی
برابر بود و بـعـد  ۳۶پیش از اجرای طرح تحول نظام سالمت 

برابـر رسـیـد...  ۱۰۰تا  ۵۰از اجرای این قانون این تفاوت به 
هـا را  [اما] دستمزد پرستاران حتی کفاف هزینٔه ماهیانه آن

 ].۹۴ماه  بهمن ۲۴دهد" [خبرگزاری ایرنا،  نمی
دولت و رژیم درحالی از تغییر قراردادهای موقت پرستاران 

آورند کـه  عمل می به قراردادهای رسمی و دائمی ممانعت به
ها و مراکز درمانی کشـور بـا کـمـبـوِد پـرسـتـار  بیمارستان

د�ی ا�ان  تأم�ی � رویدا

 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه    ۹ 

۹۴مهرماه  ۶گونه که عملیات نظامی روسیه در  کند. همان سوریه خارج می
باره شروع شد، اعالم خاتمٔه مـداخـلـٔه نـیـروهـای  یک ۲۰۱۵سپتامبر  ۲۸/ 

دلیل پیامدهایی چندوجهِی آن در منطقـٔه  به -نظامی این کشور در سوریه نیز
آید کـه  رسد. گر چه درنظِر اول، چنین برمی نظر می غافلگیرانه به -خاورمیانه

تحوالِت سوریه ربِط چندانی به مسائل داخلی ایران ندارد و صرفًا تـحـرکـاتـی 
وتحـلـیـل  المللی باید آن را تجزیه است که منحصرًا در چارچوِب تحوالت بین

ها و عملکرِد سران رِژیم والیی در رابطه با سوریه در دو  گیری کرد، اما موضع
هـای ارشـِد  دهه اخیر و میزاِن اهمیت مسائل و تحوالت سوریه نـزد مـقـام

گیرنده در ایران، رویدادهای سوریه را هم برای نیـروهـای سـیـاسـی  تصمیم
اکنون مشخص  ایرانی در درجٔه باالیی از اهمیت قرار داده است. آنچه از هم

وگـوهـای دولـت  وگوها [ُدوِر تازٔه گفت است این است که، آنچه در این گفت
سوریه و مخالفانش] موردبحث است پیامدهایی فراتر از مـرزهـای سـوریـه 

در پـی  -هایی پررنگ از نظم جدیدی دارد کـه دارد، و به بیانی دیگر، نشانه
شود. نـگـرانـِی  اکنون در منطقه ِاعمال می -”طرح خاورمیانه نوین“تحمیِل 

رهبران رژیم والیی از تحوالِت اخیر در سوریه این است که، نکند سرشان در 
 کاله بماند". اصطالح معرکه "بی میان این به

بااینکه اعالم خروِج نیروهای نظامی دولت روسیه از سوریه، در ایـران بـا 
بـاره شـد، امـا تـحـوالِت  هایی نـیـز درایـن وتحلیل رو و تجزیه شگفتی روبه

های سوریه و ایران با ناخشـنـودی  دهند که دولت ازاین اعالم نشان می پیش
 اند. انتظاِر چنین تحولی را داشته

نقل از خبرگزاری ایرنا، سـخـنـان  ، به۹۴اسفندماه  ۱۱همشهری آنالین، 
ای بـرای  بس در سوریه بهانـه شود:"آتش والیتی را آورده است که مدعی می

بـس  تغییِر حکومت بشاراسد است. ... هدِف آمریکا در طـرفـداری از آتـش
ها تغییِر حکومت قـانـونـی ایـن کشـور  سوریه، خیر نیست و قصد اصلی آن

 ها حتمًا مخالف است." اسالمی ایران با این کاِر آمریکایی است. جمهوری
هـای روسـیـه  گـیـری ، به مـوضـع۹۴اسفندماه  ۱۸اما خبرگزاری فارس، 

نویسد:"مسئلٔه مـهـم  پردازد و با ناخشنودی می با تحوالت سوریه می درارتباط
های خـود بـا  ها قبل از هرگونه هماهنگی یا رایزنی دیگر این است که روس

های مشکوک مانند موافقت با فدرالیسم ندهنـد کـه شـائـبـٔه  ها وعده غربی
دانند کـه  ها بهتر از همه می تقسیم و تجزیٔه سوریه را دربر داشته باشد. روس

ای در آرزوی شرایطی برای تـجـزیـٔه  های منطقه هم غرب و هم برخی طرف
شده و در مواضـع  سوریه هستند و لذا رعایِت قواعِد اصلی موردتوافق و اعالم

 رسمی امری الزامی است."
قلم سـعـدالـلـه  ، در یادداشِت روز خود به۹۴اسفندماه  ۱۷روزنامٔه کیهان، 

نویسد:"سـوریـه  پردازد و می بس می زارعی، در قسمتی از آن به موضوِع آتش
تواند آسـایـش  بس نمی بس نیاز دارد اما هدف از این آتش بدون شک به آتش

انـد.  سال امنـیـِت سـوریـه را ربـوده ۴بخشی به نیروهایی باشد که بیش از 
بس سوریه که از شنـبـه  متأسفانه در اعالِم زودهنگام و هماهنگ نشدٔه آتش

این نکـتـه کـه  اجرا درآمد، به هفته گذشته در مناطق جنوبی و غربی حلب به
نفِع معارضه مسلح اسـت، تـوجـه  نفِع دولت باشد به بس بیش از آنکه به آتش

 نشد."
کـه در  -مضموِن دو نوشتٔه باال از خبرگزارِی فارس و روزنـامـٔه کـیـهـان

خصـوص سـپـاه پـاسـداران  های نظامـی و بـه فکری با مقام نزدیکی و هم
ایـن نـکـتـه اسـت کـه  اعـتـراف بـه -پـردازنـد وتحلیِل مسائل می تجزیه به

شده میان روسیه و آمریکا، بدوِن رایزنـی بـا ایـران و یـا  های گرفته تصمیم
اطـالع بـوده  بس هـم بـی با آتش سوریه انجام گرفته و حتی ایران درارتباط
 -میزان ریشه در واقعیت دارد راچه است. اینکه اعتراف به این نکتٔه مهم تا 

تـوان  نمی -حاضر و بدوِن انتشاِر اطالعات بیشتر از سوی منابِع معتبر درحال
دهند کـه  با اطمینان کامل مطرح کرد، اما دو تحلیل یا نوشتٔه باال نشان می

 اند.   های نظامی و سیاسی بدوِن جلب نظِر ایران گرفته شده [این] تصمیم
یی با عنوان: "فدرالیسـم، طـرِح  ، در مقاله۹۴اسفندماه  ۲۴روزنامٔه شرق، 

های روسـیـه، ازجـمـلـه  گیری روسیه برای تقسیِم سوریه"، در تشریح موضع
نوشت:"سرِگی ریابکوف، معاون وزیر خارجٔه روسیه، در اظهارنظری، آشـکـار 

پسندد: جمهورِی فدرالیستی. ایـن  حلی را برای سوریه می کرد کشورش چه راه ادامه  سوریه آوردگاه قدرت های ...
وگوهای آیندٔه ژنو خـواهـد بـود.  مثابٔه رهنمودی صریح برای گفت اظهارات به

این معنا که ازنظِر روسیه باید همٔه بندهای مربوط به معاهدات سابق کـنـار  به
وگو شود. پیش از بیان ایـن  های جدید، گفت گذاشته شده و بر اساس واقعیت

بـر شـروِع “ایده، روسیه از هیئت هماهنگی (مخالفـاِن داخـلـی) خـواسـت 
مذاکرات آینده و قانون اساسِی جدید تمرکز کنند نه [بر] تشکیِل یـک دولـت 
انتقالی، زیرا در قانون اساسی جدید تشکیِل نظام دمکراتیک نیز لحاظ خواهـد 

اما روشن است هدف از این حرف آن است که تعییِن شکِل دولت آیـنـده  ”شد.
 ای است." تر از هر رونِد سیاسی در سوریه، مهم

هـای  نوعـی بـه بـیـان دیـدگـاه به -آمده که دست های به از مجموِع تحلیل
این نتیجه رسید که، دولت ایران، و  باید به -کند های ایرانی ارتباط پیدا می مقام

بس و یا مذاکره ندارنـد و  یا حتی دولت سوریه، در شرایط فعلی، تمایلی به آتش
ادامٔه حمالت نظامی به مخالفان را خواستارند. بدون شک، در این میان نقِش 

عـمـلـیـات  خاتـمـه دادن بـه بارٔه این کشور به  روسیه و پیامدهای تصمیم یک
و  -گردد، زیرا بدون حمایِت نظامی روسـیـه اش در سوریه، برجسته می نظامی

هـای  پـیـروزی -خصوص پشتیبانی هوایی این کشور از نـیـروهـای سـوری به
توانند ادامه یابند. این بدان معنا است که،  آمدٔه تاکنونِی این نیروها نمی دست به

های عرصٔه نظامی و سیاسِی سوریه، دولـت روسـیـه  در رونِد قوام یافتِن تحول
یی است که منافع این کشور در دریای مدیـتـرانـه حـفـظ  درحال اجرای برنامه

در  -شود. این مهم، با تجزیٔه غیررسمِی کشور سوریه در قـالـِب فـدرالـیـسـم
احوالی که خاک کشور [سوریه] درعمل در کنترِل سیاسی و نـظـامـی  و اوضاع

تواند تحقق پیدا کند. اگر مخالفِت دولـت  می -نیروهای متخاصم دولت است
شـدنـی اسـت، امـا  دالیـلـی کـامـًال روشـن، تـوجـیـه سوریه با این طرح، به

های دولت تـرکـیـه را  گیری های دولت ایران که سعی دارد موضع گیری موضع
 بررسی و تعمق دارد.   نیز با خود هماهنگ کند، جای 

، در مطلبی با عنوان:"بازگشـِت تـرکـیـه بـه ۹۴اسفندماه  ۱۸روزنامٔه ایران، 
اوغلو [به تهران] یـکـی از  سفر اخیر آقای داوود گرا"، نوشت:" استراتژی تعادل

ای از  دهد روند روابط دو کشور در سطح منطقه نقاط مهمی است که نشان می
 میزانی از تنش به سطح همکاری و رقابت دوباره متمایل شده است."

رو گردیـده اسـت،  که تحوالت سوریه با رویکردهای جدیدی روبه از هنگامی
های ایران و ترکیه بیشتر آشـکـار شـده  هم نگرانی و هم ناخشنودی بین مقام

ها، بااینکه دالیل گوناگونی دارند، اما در یـک مـوضـوع بـا  است. این نگرانی
شـود،  های ایران و ترکیه دنبال می ها و مقام حساسیت بیشتری از سوی دولت

ها اکثِر ساکـنـان ُکـردنـد.  هایی است که در آن و آن موضوع، وضعیت منطقه
ها نـبـایـد بـه سـویـی رود کـه بـه  ایران و ترکیه در این زمینه که روند تحول

خودمختارِی بیشتر و یا استقالِل ُکردها بینجامد، توافق کامل دارند. روزنـامـٔه 
همین موضوع و با این توضیـح کـه:  ایران [روزنامٔه دولت اعتدال] در اشاره به

کار و کـمـتـر  فرهنِگ استراتژیِک ترکیه، فرهنگی سوداگر و سودگرا، محافظه
مواجهٔه ترکیه با مـتـغـیـرهـای  کند:"... باتوجه به ایدئولوژیک است، اضافه می

ای، ازجـمـلـه  هـای تـازه در مـحـیـط مـنـطـقـه ساز و عدم قطعیت شگفتی
بینی بودن و مـهـارنـاپـذیـر  پیش بینی بودِن رفتار ُکردها، غیرقابل پیش غیرقابل

های افراطی و تروریستی مانند داعش، بیش از گذشته مـیـل بـه  بودِن جریان
توان بـه  ها می آفرین در منطقه را دارد که در رأِس آن های ثبات تعامل با قدرت

 ایران اشاره کرد."
های ایران و ترکیه در مـنـطـقـه، نـیـز  گیری با موضع  روزنامٔه ایران، دررابطه

نویسد:"برای اینکه ایران بتواند با کمک تـرکـیـه آرامـش را بـه مـنـطـقـه  می
زدایی در روابط خارجی خـود  زایی را به تنش بازگرداند، ترکیه باید سیاست تنش

طلبانه موجب شده تحرکاتی که خـواسـِت  تبدیل کند، چراکه ادامٔه نگاه جدایی
دنـبـال  رهبران ترکیه نیـسـت در ایـن کشـور شـکـل گـیـرد. ... ایـران بـه

سازِی جدید در منطقه نیست، و باوجوداینکه دولت ترکیه با رویـکـرِد  ساختاری
کند، ایران معتقد اسـت ایـن نـگـاه  گری به تحوالت منطقه نگاه می نوعثمانی

هایی که مبتنی بر تقسیمات جدید در  بینانه به مسائل نیست بلکه سیاست واقع
دهد و این نگاه مورد رضـایـت و قـبـول کشـورهـای  منطقه نباشد، جواب می

 ۳ادامه  در صفحه  



 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه    ۸ 

منافع ملی و ھجوم شرکت ھای 
 سرمایه انحصاری به ایران

ھای خارجی محرمانه اعالم  قراردادھا با شرکت چرا
 است؟    شده

ـــه ـــای ـــذاری  ســـرم گ
خارجی اجازه بگیـرد. 
... شرکت نفت تمـام 
ریسک قـراردادهـای 
نفـتـی را پـذیـرفـتـه 
است. ... مـدیـریـت 

ـــر  خـــارجـــی هـــا ب
هــای نــفــتــی  پــروژه

مـعـنـای انـتـقـاِل  به
فناوری نـیـسـت. ... 

ضعِف مهم قراردادهای جدید نـفـتـی [اسـت]. ... اجـبـاِر قـرارداد  ایجاِد رانت نقطه
های داخلی موردنظِر وزارت نفت، اعـطـای رانـت اسـت  های خارجی با شرکت شرکت

تواند باقیمِت پایین پروژه را  ای خاص. ... رانت دیگر این است که شرکتی می برای عده
ها و قیمت را افـزایـش  بگیرد و بعد چون خودش در کمیتٔه مشترک عضو است، هزینه

دهد و با هزینٔه باال، پروژه را تمام کند." روز بعد از انتشار این گزارِش خبرگزاری مـهـر، 
زنگنه، وزیر نفت، در واکنشی به آن، گفت:"در نوع قراردادهای جدید که بـه تصـویـب 

توانند از اکتشاف آغاز و سـپـس کـار  های خارجی می دولت رسیده این است که شرکت
صورت درازمدت شرکت  توانند به برداری نیز می خود را ادامه داده و تولید کنند و در بهره

های داخلـی را  تواند زماِن قرارداد باشد. ... ما فقط شرکت سال می ۲۰تا   ۱۵کنند. ...  
گوییـم کـه  باره رانتی ایجاد بشود و نمی کنیم... ممکن است دراین تعیین صالحیت می

اصًال رانت نیست و اشکالی وجود ندارد... ما ُمبِدع [آفریننـده] ایـن نـوع قـراردادهـا 
، ۹۴آذرماه  ۱۰]. روزنامٔه شرق، ۹۴ماه  آبان ۲۷اسالمی،  هستیم" [خبرگزاری جمهوری

، نوشت:"این مدل مـخـتـِص ایـران اسـت." ”مدل جدیِد قراردادهای نفتی“با  دررابطه
فقیه "ُمبِدع این نوع قراردادها" در جـهـان اسـت، و  دیگر، رژیم فاسد والیت عبارت به

گـذارد، و  سال" دراختیاِر بیگانـگـان مـی ۲۰تا  ۱۵مدِت " بنابرآن، منابِع طبیعی ما را به
فقـیـه،  باره رانتی [هم] ایجاد بشود!" در ادامٔه این روند، رژیم والیت "ممکن است دراین

هـای  ، آماده بود که "مـدل“ کنفرانِس تهران” ، در ۹۴در روزهای هفتم و هشتم آذرماه 
]" خود را، به جهانیـان ارائـه دهـد. IPC ]Iran Petroleum Contractجدید نفتِی 

، قرار بر این IPC،  نوشت: "در قراردادهاِی ۹۴آذرماه  ۱رابطه، خبرگزاری ایسنا،  دراین
صورت یکپارچـه  های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه، و تولید) به است که حلقه

ای بـرای حضـور در  های خارجی با چنین قراردادی، انـگـیـزه واگذار شوند تا شرکت
باره، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانـی و  صنعت نفت ایران داشته باشند." در این

هر میزان که امـکـاِن  المللی پول"، به ایسنا گفت: "به عنصر مورد اعتماِد "صندوق بین
کند."  درمورِد  افزایِش تولید نفت فراهم شود... درآمدهای ریالی دولت افزایش پیدا می

"الگوهای جدیِد قراردادی" و "انتقاِل مالکیِت نفت و گاز به پیمانکار"،روزنامٔه اعـتـمـاد، 
شود، درصورت بروز  ، نوشت: "چنین حقی که از ابتداِی قرارداد ایجاد می۹۴آذرماه  ۱۹

دهد که نسبت به نفت و گازی که هنوز مالکـیـِت  اختالف، به پیمانکار این امکان را می
علـمـی  آن برایش محقق نشده است، ادعای حقوقی مطرح کند." نیز یک عضو هیئت

، گـفـت: "مـتـن ۹۴مـاه  دی ۱۳دانشگاه، در مورد این قراردادها به خبرگزاری مهر، 
شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدِن صـنـعـت  قراردادهایی که تهیه

المللی، حضوِر بسیار  های نفتِی بین نفت [ایران] است. بر اساس این قراردادها، شرکت
ای از مـخـزن را بـرداشـت  مالحـظـه بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهِم قابل

خواهند کرد"؛ و مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، در بـخـش 
دیگری از  همان گزارش، گفت: "قراردادها بر اساس محرمانه است اما همٔه متـن آن 

 ایم." را در همایش اخیر تهران ارائه کرده
زاده، وزیر صنعت و تجارت، در جمع خبرنگاران گفته بود: "در توافـق بـا  اخیرًا نعمت

مـاه  بهمـن ۱۷پژو، موضوع پرداخِت خسارت به ایران دیده شده است" [دنیای اقتصاد، 
]؛ و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسیده بود: "خسارت ۹۴

واردشده به ایران از سوی پژو به چه صورت و با چه رقمی در قرارداد دیده شده اسـت؟" 
زاده گفته بود: "همه قراردادهای خارجی ازجمله قرارداِد پژو مـحـرمـانـه اسـت."  نعمت

ُمهری کـه “  محرمانه"” ، در گزارشی دیگر، نوشت: ۹۴ماه  بهمن ۲۰خبرگزاری فارس،
زنند؛ ایـن  این روزها برخی وزرا و مدیران برای فرار از اعالم جزئیات برخی قراردادها می

واژه دربارٔه قراردادهای مختلف از پژو و ایرباس تا مبلغ جریمـه گـاز تـرکـیـه و مـتـن 
مـاه پـیـش  ۴قراردادهای جدید نفتی عنوان شده" است. مـدیـرعـامـل پـژو "حـدود 

خودرو را به افشاِی برخی مسائل تهدید کرده بود"؛ و خبرگزاری فارس در این مورد  ایران
درصد قرارداِد پژو را مـحـرمـانـه  ۲۰خودرو،  زارع، مدیرعامل ایران نوشت: "هاشم یکه

زارع، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسـیـده بـود:  عنوان کرده بود." هاشم یکه
شـود؟" گـفـتـه بـود: "ایـن  هایی می درصِد محرمانٔه قرارداِد پژو شامل چه بخش ۲۰" 

بخش، چیز خاصی نیست." خبرگـزاری مـهـر، 

اسالمی، پس  مرکزی جمهوری پنجمین مجمِع عمومی بانک و پنجاه
هـای  از شش ماه تأخیر، درحالی برگزار شد که تدوین و اجرای مرحـلـه

های داغ و  به بحث “ پسابرجام“های اقتصادی دوران  نخسِت سیاست
ای پیرامون سرنوشِت اقتصاد ملی و معیشِت مـردم در جـامـعـه  جدی

 دامن زده است.
مـرکـزی  پنجمین مجمِع عمومـی بـانـک و زمان با تشکیل پنجاه هم

اسالمی، نسبت به محرمانه دانستن برخی آمار و برآوردهـای  جمهوری
اجتماعی و نیز قراردادهای پرشماِر خارجی از سـوی  -مهم اقتصادی

هـای  گـزارش رسـانـه مرکزی انتقادهای شدیدی ابراز گردید. بـه بانک
ویـژه   بـه -همگانی، محرمانه شمردن آمـارهـای مـهـم اقـتـصـادی

درموردهایی مانند: رشِد اقتصادی، قراردادهای بزرگ با اتحادیٔه اروپا و 
 -انحصارهای فراملی، تورم، سقوِط سطح زندگی و مـعـیـشـِت مـردم

هایی خاص از اطـالعـات دقـیـق و  شود که تنها گروه آن می منجر به
خـوارِی ایـن  مند شوند و این اطالعات درخـدمـت رانـت صحیح بهره

فقیه  ها قرار گیرد.  در شرایط بحران اقتصادی کشور، رژیم والیت گروه
دارِی جـهـانـی و انـحـصـارهـای  داشتِن پیوندی محکم با سـرمـایـه

داند. امتیازهایی که  امپریالیستی را تضمینی برای بقای "نظام" خود می
دهـد،  صورت آشکار به شرکت های خـارجـی  مـی کل رژیم، حتی به

 نشان از چپاولی حریصانه دارد.
برای دستیابی به منابِع مالی کالن و سرعت بخشیدن بـه احـیـاِی 
مناسبات با کشورهای امپریالیستی جهت جـلـب و جـذِب سـرمـایـٔه 

فقیه دادِن امتیـازهـای زیـاد بـه انـحـصـارهـای  خارجی، رژیم والیت
هـای  بیند. در این پویه، همزمان بـا درگـیـری امپریالیستی را الزم می

چنگ آوردِن سهمی بیشتر از منابع مـالـی و رانـِت  جناحی باهدِف به
هـای اخـیـر رژیـم  حاصل از مناسبات جدید با امپریالیـسـم، در مـاه

فقیه برای مخفی نگاه داشتِن محتواِی قراردادهای ضِد ملی از  والیت
صاحبان اصلی منابع مالی و طبیعی کشورمان، یـعـنـی: کـارگـران و 
زحمتکشان ایران، تصمیم گرفته است با انحصارهای امپریـالـیـسـتـی 
قراردادهای "محرمانه" ببندد. در رابطه با این قراردادها، بیش از یـک 
سال پیش، حتی فردی همچون علیرضا محجوب، دبیرکِل خانٔه کارگر 

طرفه هستند و  و عضو مجلِس شورای رژیم، گفته بود: "قراردادها یک
 ۱۶گیرد" [خبرگزاری ایلنا،  ها در کل نفع خارجی مدنظر قرار می در آن

]. محجوب افزوده بود: "در ایران سابقٔه این نوع قراردادهـا ۹۳ماه  دی
گردد." در مورد رابطٔه رژیم با "شیـطـان بـزرگ  به دارسی و رویترز برمی

[ایاالت متحده]" نیز، وزیر نفت دولِت "تدبیر و امید"، شخصی کـه در 
عهده داشته است، یعـنـی وزیـر  های پیشین هم این سمت را به دولت

،  گـفـت: ۹۴اسفندماه  ۲۳نفت رژیم بیژن زنگنه، به خبرگزاری مهر، 
هـای  گـذارِی شـرکـت گونه محدودیتی برای مشارکت و سرمـایـه "هیچ

ویژه [در] صنعت نفت و گـاز وجـود نـدارد"؛ و  آمریکایی در ایران به
الدین جوادی، معاون وزیر نفت، در رابطه با تالش رژیم به پـیـونـد  رکن

دادِن اقتصاد کشور با انحصارهای امپریالیستی، اعالم کرد: "یکی از 
های ما معرفِی تواِن بالقؤه بخش خصوصی ایران در وصل کردن  هدف

های بخش خصوصی] به شریکان خارجی است تا  ها [یعنی شرکت آن
های آیندٔه نفت و انرژی همکاری کنند. ... ما قـوانـیـن  بتوانند در پروژه

خوبی داریم [بخوان: قوانین خوب برای انحصارهای امپریالیـسـتـی] 
گذاران خارجی محافظت  که همراه با اجراِی صحیح، از حقوق سرمایه

]. ادامٔه ایـن ۹۴مهرماه  ۹اسالمی،  خواهد شد" [خبرگزاری جمهوری
یی رسید که درارتباط با این قراردادها  فقیه، به نقطه پویه، با حمایت ولی

،  نوشت:"در قراردادهای جدیِد نفتـی، ۹۴ماه  آبان ۲۶خبرگزاری مهر، 
حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سؤال رفتـه اسـت... در قـراردادهـای 

 ۵ادامه  در صفحه  برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکـت  جدیِد نفتی برای بهره
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 ادامه رویدادهای ایران ...

داران]، گفت: "دولِت یـازدهـم  سرمایه کالن
کـارآفـریـن اسـت... هــمـکـارِی دولـت بــا 
ــان و  ــخــوان:کــارفــرمــای ــان [ب ــن ــری کــارآف

شود. اعتمـاِد  داران] حاصل می سرمایه کالن
دولت به بخش خصوصی درحـال افـزایـش 

گذاری بدون توجه بـه  است. هرگونه سیاست
دیگر، توجه بـه مـنـافـِع  عبارت کارآفرینی [به

کارفرمایان] مـوجـب هـدر رفـتـِن مـنـابـع 
مـاه  بـهـمـن ۲۴شود" [خبرگزاری ایلنـا،  می
۹۴ .[ 

از سوی دیگر، وزارت کشور اعالم داشـتـه 
هـای  هـای آیـنـده طـرح است که، طی ماه
ها بـه بـخـش خصـوصـی  اجرایی در استان

شـونـد. سـیـاسـت مـدیـریـت در  واگذار می
ها تقویِت اقتصاد بـخـِش خصـوصـی  استان
 است.

ازاین، نمایندگان ارشد اتاق بـازرگـانـی  پیش
سرپرستِی رییس اتـاق  به-اسالمی جمهوری

به ترکیه سفـر کـردنـد و بـا  -بازرگانی ایران
های تـرکـیـه وارد  های دولتی و شرکت مقام

مـاه  بهمـن ۱۰مذاکره شدند. خبرگزاری ایلنا، 
، از قول رییس اتاق بـازرگـانـی، گـزارش ۹۴

داد: "امروز بخِش خصوصی تـرکـیـه حـرف 
همیـن دلـیـل پـس از  برای گفتن دارد و به

مطالعٔه تجربیات چند کشور، تصمیم گرفتیم 
اولین سفر خود را به ترکیه اختصاص دهیـم. 
شرایط ترکیه شباهت بسیاری به ایران دارد... 
این کشور توانست بـا واگـذاری واحـدهـای 
اقتصادی و امور اجرایی به بخِش خصوصی، 

 رشِد مناسبی در اقتصاد داشته باشد."
البته باید یادآور شد که، الـگـوِی تـرکـیـه، 

هـای پـوچ،  پـردازی برخالِف چنین عـبـارت
تنها مناسِب ایران نیسـت، بـلـکـه سـبـب  نه

فروپاشی بازهم بیشتِر بنیٔه تـولـیـدی کشـور 
خواهد شد. آنچه را که اتاق بازرگانی بـا دروغ 

کند، در حـقـیـقـت عـمـل بـه  برجسته می
داری جـهـانـی  های نهادهای سرمایه نسخه

 ،”پسابرجام“فقیه در دوران  است. رژیم والیت
در پی احیاِی مناسبات با امپریالیسم اسـت. 

هـدِف بـهـبـود و  در عرصه اقتصادی و بـه
تحکیم مناسبات اقتـصـادی بـا آمـریـکـا و 
اتحادیٔه اروپا و متحدان آن در منطقه، نقشی 

شـده اسـت.  نیـز بـه اتـاق بـازرگـانـی داده
پردازی دربارٔه الگوِی اقتصادی مـوفـِق  دروغ

ترکیه و کشورهایی نظیـر آن، درواقـع پـردٔه 
تر  استتاری است که بر اتصاِل بیشتر و محکم

کشند، و اتاق بـازرگـانـی و  با امپریالیسم می
دارِی انگلی و غیرمولِد ایـران از  سرمایه کالن

 برد! آن منفعت می
موضوع رشِد اقتصادی، شکوفایِی اقتصـاد 
ملی، و عدالِت اجتماعی، اصوًال بـرای اتـاق 
بازرگانی مطرح نیست. برای این نهاد، سود و 
منفعِت مالی حاصل از راهکارهـایـی نـظـیـر 

خوردٔه تـرکـیـه مـطـرح  طرِح الگوِی شکست
است، و تبلیغ برای این الگو بـا ایـن هـدف 

 گیرد! صورت می
 

 ادامه  منافع ملی و هجوم شرکت های ...

توتال"، نـوشـت: "بـر اسـاس  -ای با عنوان: "جزئیاِت قرارداِد محرمانٔه ایران ، در گزارش تازه۹۴اسفندماه  ۱۷
منظوِر توسعٔه مـیـدان نـفـتـی  اعالم وزیر نفت [زنگنه]، شرکت نفت ایران و توتال فرانسه... قرارداد محرمانه به

کنند." زنگنه در این گزارش افزوده بود: "با امضای قرارداد محرمانگی با توتاِل فـرانسـه  آزادگان جنوبی امضا می
اسفندماه  ۲۳شود." خبرگزاری مهر، اطالعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی دراختیار این شرکت قرار داده می

ای را برای ساخت یک مجتمِع پتروشـیـمـی  نامه ، نوشت: "شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و توتال تفاهم۹۴
 امضا کردند."

کـه قـرار  -محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در سفر اخیر خود به لندن، در توضیِح لغِو "کنفرانس لندن"
بـه روزنـامـه  -بود حدود دو ماه پیش وزارت نفت برای "رونمایی از قراردادهای جدید نفتی" در لندن برگزار کنـد

گذاران اطمینان دهد که نسبت به معرفی قراردادهای جدید و  فایننشیال تایمز گفت: "ایران قصد دارد به سرمایه
الـمـلـلـی بـه ایـران را  های انرژی بـیـن بهبودیافتٔه نفتی متعهد است و اختالفات داخلی بر سر بازگشت شرکت

اهمیت اعالم کند." نهاوندیان افزود: "دولت حسن روحانی درحال همکاری با منتقدان برای حل این مسئله  کم
]. باید دید دولت حسن روحانی "همکاری با منتقدان" و "حـِل ایـن مسـئـلـه" را ۹۴اسفندماه  ۲۰است" [ایسنا، 

 َبَرد؟  پیش می چگونه به
هـا و  محمد نهاوندیان، در دیدار اخیر خود با وزیر امورخارجه انگلستان، گفت: "انتظاِر رهبـری ... از دولـت

هایی که برای توافق و توسعه روابط اقتـصـادی بـه ایـران  مند به توسعه روابط تجاری و هیئت کشورهای عالقه
های نـهـاونـدیـان بـا  ]. همچنین در مالقات۹۴اسفندماه  ۲۱آیند اقداماِت عملی است" [خبرگزاری ایسنا،  می

های مختلِف زیرساخت، نفـت، و انـرژی"، اعـالم شـد: "یـک  های سیاسی و مدیران اقتصادی در حوزه مقام
یادداشت تفاهم و همکاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و مؤسسٔه مشابـه انـگـلـیـسـی... امضـا شـده 

]. حاال باید دید منظور رژیم از "صندوق ضمانت صـادرات ایـران" چـه ۹۴اسفندماه  ۲۱است" [خبرگزاری ایرنا، 
های خارجی را  گذاری نهادی است؟ حدود شش ماه پیش، علی ربیعی، وزیر کار رژیم "انگیزه برای جذِب سرمایه

هـای  بسیار ضروری دانست" و افزود: "دولت درنظر گرفته است با استفاده از ظرفیت تضمینی که در صـنـدوق
هـای خـارجـی  گـذاری های مـهـمـی را بـرای جـذِب سـرمـایـه تأمین اجتماعی و بازنشستگی وجود دارد گام

].  گزارِش خبرگزاری ایلنا "بودجٔه سازمان تأمین اجـتـمـاعـی در سـال ۹۴ماه  آبان ۱۹بردارد" [خبرگزاری ایلنا، 
درصد بودجٔه کل کشور است که بدون اتکا بـه  ۴۰میلیارد تومان اعالم کرد که معادِل  ۸۰۰هزار و  ۹۴جاری را 

نامٔه همکاری درزمینٔه کشتیرانی با وزیر تجارت  شود." اخیرًا نیز ربیعی "در نشسِت امضای تفاهم دولت تأمین می
های ما بهترین زمینٔه حمایتی و ضمانتی را برعـهـده دارنـد،  و صنعت سنگاپور" گفت: "باتوجه به اینکه صندوق

 ]. ۹۴اسفندماه  ۱۱توانیم در این زمینه همکاری خوبی باهم داشته باشیم" [خبرگزاری مهر،  می
موقع، مستمرِی بـازنشـسـتـگـی  گرایان از ارائٔه خدماِت درمانی، بیمٔه بیکاری، بازنشستگِی به که واپس درحالی

ها، به کارگران، یعنی: صاحباِن واقعِی صندوق سازمان تأمـیـن اجـتـمـاعـی خـودداری  شرافتمندانه، و جز این
های کارگران در این سازمان را "صندوِق" خود دانسته و از منابِع مالی آن برای  فقیه اندوخته کنند، دزداِن ولی می

الزم  است به بخشی از امتیازهـای "آشـکـاِر" برند.  شان با بیگانگان بهره می های ضمانت معامالت و سوداگری
محمد خزایی، معاون وزیر اقـتـصـاد و یی کنیم.  فقیه به انحصارهای امپریالیستی اشاره رژیم ضدمردمی والیت

های اقتصادی و فنی ایران، از "جبراِن غرامت ناشی از ملی شدن و سلِب مالکیـت  گذاری و کمک رئیس سرمایه
ویژه مناطـق  های مختلف به درصد در بخش ۱۰۰تا  ۲۰گذاران خارجی"، و ِاعماِل "معافیت مالیاتی  برای سرمایه

، گزارش داد. خزایی "حمـایـت از ۹۴اسفندماه  ۱۵گذاران خارجی به خبرگزاری مهر ،  آزاد تجاری" برای سرمایه
فقیه، کـه هـمـان  های اقتصاد مقاومتی [بخوان: اقتصاد ریاضتِی ولی گذارِی [خارجی] را یکی از اهرم سرمایه

المللی پول و بانک جهانی است]" دانست و افزود: "ایـران  شده از سوی صندوق بین های اقتصادی دیکته برنامه
ای که مقرراِت زائد حذف، موانِع اجرایی برطرف و پنـجـرٔه واحـد  گونه هایی در این زمینه اتخاذ کرده... به سیاست
گـذاران  درصد"ِی رژیـم بـه سـرمـایـه ۱۰۰تا  ۲۰گذاری ایجاد شده است." در قیاس با "معافیِت مالیاتِی  سرمایه

پارس اراک در اعتراض به "بهانٔه" کارفرما و دریافت نکردِن دستمـزِد  خارجی، باید اشاره کنیم که، کارگران واگن
،  گـفـتـنـد: "شـرکـت ۹۴آذرمـاه  ۸شان، در برابِر اداره کل امور مالیاتی مرکزی تجمع کردند و به ایلنا،  ماه ۴

پارس در ده سال گذشته جمعًا مبلغی در حدود سه میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است امـا در سـال  واگن
صد میلیون تومان تقریبًا ده بـرابـر افـزایـش  جاری میزان مالیات این کارخانه به رقمی حدود سه میلیارد و هفت

هزار میلیارد تـومـان فـرار  ۱۲۰، از "۹۴اسفندماه  ۱۲های مشابه، خبرگزاری ایسنا،  یافته است." در ارائٔه  نمونه
کـه "قـانـون  مالیاتی [از سوی نهادهای انگلی] یعنی [مبلغی معادِل] دو برابر بودجه نفت" گزارش داد، درحالی

هزار تومـان در  ۷۱۲برای سنوات مشموالِن قانون کار معافیت مالیاتی قائل شده" است و کارگران عمدتًا حقوق 
ها [کارگران] که به مـیـزان یـک  ،  نوشت: "در مواردی از سنوات آن۹۴آذرماه  ۱۳ماه را دارند، خبرگزاری مهر، 

، گـزارش داد:"یـکـی از ۹۴مـاه  دی ۱۶شود!" و خبرگزاری ایسنـا،  ماه حقوق و مزایا است، مالیات کسر می
درصـدِی مـالـیـات از سـوی اداره  ۳۰۰مشکالت عمدٔه بارفروشان و کارگران میدان مرکزی تهران... افرایِش 

 دارایی" است.
مـان  برای غارت منابع طبیعی -همراه با بیگانگان -یی منسجم و پیگیر، باید تالش سران رژیم والیی با مبارزه

کشـور   های حاکمیت بر سر راهُبرِد غارِت منابع طـبـیـعـی را عقیم گذاشت. نکته آخر اینکه، همٔه سران و جناح
شده بـرای تـنـگ  های این یا آن جناح در این زمینه، مانورهایی حساب خوانی توافق اصولی و کلی دارند. مخالف

 های همگانی است. کردِن عرصه بر رقبای جناحی و تصاحِب سهم بیشتری از ثروت
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پـزشـک،  وشنـیـدی بـا نـوال السـعـداوی، روان دیدار و گفت
نویس، فعال زنان، و زندانی سیاسی سابق اهل مصر دربارٔه  رمان

 داری و فمینیسم.  عشق و سرمایه
روی کاناپٔه روبروی من دراز کشیده و پاهایش را زیر ژاکت بلندش دراز کـرده 

درخشد. پیش از آنکه بـه  اش در زمینٔه تیرٔه اتاق می یی است. موهای سفید پنبه
خوانی لنـدن بـرود دارد کـمـی  های کتاب دیدار مشتاقانش در یکی از باشگاه

جـا دیـدار و  کند. اّما به من این فرصت را داد کـه در هـمـیـن استراحت می
 وگویی خصوصی با او داشته باشم. گفت

ام را  ، و مـن صـنـدلـی”بیا جلوتر“گوید:  کنم، می وقتی خودم را معرفی می
نویس مصر است. او  تر به او. نوال السعداوی مشهورترین ُرمان کشم نزدیک می

پزشک و فمینیست و زندانی سیاسی سابق و نامزد نوبل ادبیـات  در ضمن روان
 هایش قدرت شگفتی دارند. های کتاب نیز است. واژه

پـرسـم کـه  مـی ”زن در نقطٔه صـفـر“ترین ُرمانش به نام  از او دربارٔه معروف
مّدتی دیده است و همین او را  حکایت واقعی زنی است که اذیت و آزار طوالنی

به جایی رسانده است که به جای اعتراض به حکم اعدام ناحق و نـابـجـایـش، 
هـرگـز او را “گوید:  دهد که اعدامش کنند. آرام و به حالت نجوا می ترجیح می

ترین زنـی کـه  ام. شریف ام ندیده کنم. هرگز زنی مثل او در زندگی فراموش نمی
 ”ام این زن است. دیده

فردوس، قهرمان کتابش، چنان شخصیتی است که هر زنی که مـن بـا او 
تواند خود را در او نبیند. نه اینـکـه  ام و کتاب را خوانده است، نمی صحبت کرده

های زیادی به یکدیگر داشته باشد، ولی یأس و نومیدی  های ما شباهت زندگی
او از دنیایی که در آن مردان همیشه دست باال را دارند، برای هر زنـی در هـر 
جای دنیا کامًال آشناست. من خودم وقتی شروع به خواندن کتاب کردم، دیگر 
نتوانستم آن را زمین بگذارم. انگار که کتاب برای من و دربارٔه من نوشته شـده 

اش از سر گذرانده بود،  بود، ولو اینکه آن ترس و وحشتی که فردوس در زندگی
من هرگز به خود ندیده بودم: ختنه، آزار جنسی، ازدواج اجباری، خشـونـت در 

 خانه، تجاوز به عنف، فحشا، و خیانت.
مان، وقتی که السعداوی به دیدار خوانندگانـش  وشنید خصوصی بعد از گفت

رفت، در میان مشتاقان دیدار با او، زنانی را از هر سّنی دیـدم کـه وقـتـی  می
شد، سرشان را به حـالـت تـأیـیـد  بحث و گفتگو می ”زن در نقطٔه صفر“دربارٔه 

خواهد که فردوس را خـوب بشـنـاسـنـد.  دادند. السعداوی می قاطع تکان می
او از مردان متنّفر نبود. در واقع او عاشق مردان بود. او از مـردان “گوید:  می

و من باید اضافه کنم که با وجود این، او ترجیح داد کـه بـمـیـرد.  ”ناامید بود.
چـیـز را  برای این که او در نقطٔه صفر بـود. هـمـه“دهد:  السعداوی ادامه می

گویـنـد  ها می تجربه کرده بود و حاضر نبود در چنان جنگلی زندگی کند. بعضی
کـرد.  که این نومیدی است، چون اگر چنین نبود، او با حکم مرگش مبارزه مـی

گویند که این بدبینی است؛ طرد کردن است.  ها می مرد. بعضی بایست می نمی
گویم که] این زنی است که حاضر است برای هدفش بمیرد. او خیلـی  [من می

 ”مثبت بود.
تواند به ما بیاموزد؟ و عشق او  فردوس دربارٔه مبارزه برای حقوق زنان چه می

شوند، چه چـیـزی  گران او می ترین شکنجه هاشان خشن به مردان، که بعضی
داری بـه مـا  دربارٔه ماهیت متناقض روابط دو جنس مخالف در نظام سرمـایـه

پذیرد که کـنـش و  گوید؟ السعداوی که خودش سه شوهر داشته است می می
ها همیشه متالطم و متشّنج اسـت، حـّتـی بـا مـردان لـیـبـرال یـا  واکنش

شناختی، مردساالری روی ذهن و روان  از لحاظ روان“گوید:  سوسیالیست. می
خواه بود. همو بود کـه  گذارد. همسر سّوم من مارکسیست و ترقی مردان اثر می

 ۴۳را. مـا  ”زن در نقطٔه صفر“های من را ترجمه کرد، از جمله  خیلی از نوشته
سال با هم زندگی کردیم. او چندین کتاب و ُرمان دربارٔه زنان نوشت. اّمـا مـن 

تواند با یک زن به منزلٔه همسر کنار بیاید.  کردم که او نمی همیشه احساس می
پیش از ازدواج، وقتی که هنوز فقط با هم دوست بودیم، او خـیـلـی بـه مـن 

کرد. وقتی که ازدواج کردیم،  کرد؛ خوشحال بود و از من ستایش می افتخار می

بــاز هــم از مــن 
کـرد،  ستایش مـی

ولی حسـود بـود. 
توانست با زنی  نمی

ــمــســر“کــه   ”ه
نیست کنار بیایـد. 

تــوانــم  مــن نــمــی
نقش هـمـسـر را 
بازی کـنـم. مـن 

 ”ترم. ام. من دکترم. من مثل اوَیم. و موفق نویسنده
شود. من هم با یک مارکسیست شـریـک زنـدگـی  من هم سر حرفم باز می

هایی بوده است که در مورد جدّیت او در تعهد به بـرابـری زنـان  ام و زمان بوده
داری، وقتی که مردان در بـرابـر امـتـیـازهـای  ام. در نظام سرمایه تردید داشته

توانند فمینیست کامل باشند؟ السـعـداوی  گیرند، آیا هرگز می خودشان قرار می
از دیگاه منطقی و از دیدگاه روشنفکری، برای یک مرد خیلی آسـان “گوید:  می

شناختی، و در عمق ذهن و رواِن  است که فمینیست باشد. اّما از دیدگاه روان
تواند از این کودکی بیرون  مرد... ریشٔه مردساالری در کودکی است؛ [مرد] نمی

 ”بیاید.
هایم از این زن هشتاد و چند ساله هسـتـم کـه  هایی به پرسش دنبال پاسخ

حل پیدا خـواهـد  راه“گوید:  روبروی من، آرام روی کاناپه دراز کشیده است. می
 ”َبـَرد. شود، ولی زمـان مـی تر حاال بهترند. [راه] پیدا می های جوان شد. نسل

تـر  وضع را خـراب -توصیف او از دوران ما -داری خشن معتقد است که سرمایه
، اذیت ۱۳۸۹کرده است. در کشور خود او [مصر]، در واکنش منفی به انقالب 

الُمسلمین را بـه نـوعـی  تر و شدیدتر شده است. او ِاخوان و آزار جنسی گسترده
کارانه و تـفـسـیـری از اسـالم  های محافظه ها و رسم مسئول بازگشت سّنت

کـنـد کـه  کند. اّما اضافه می دو قلمداد می  داند که زنان را شهروندان درجهٔ  می
 ”داری های دینی کهنه... دست به دسِت نولیبرالیسم و سـرمـایـه این مفهوم“

ای است مرتبط با اسالم، ولـی  بنیادگرایی اسالمی پدیده“گوید:  دهند. می می
هاست، مثل مسیحیت و یهودیت. و در واقـع  بنیادگرایی دینی شامل همٔه دین

و بنیادگرایـی دیـنـی دو روی یـک  -ُمدرنیسم نولیبرال ُپست -ُمدرنیسم ُپست
داری خشن، و ذهنّیت پول و سـود،  داری جهانی، این سرمایه اند. سرمایه سّکه

کنیم. و زنان در مرکـز آن قـرار  مثل یک جنگل است؛ ما در جنگل زندگی می
دستان. [سیاستمـداران] از دیـن اسـتـفـاده  پوستان، و تهی دارند. زنان، سیاه

توانیم خوِد دین را سرزنش کنیم و مقّصر بدانیم. در حـقـیـقـت  کنند؛ ما نمی می
هـای  هـای دیـنـی، کـتـاب دین خودش یک ایدئولوژی سیاسی است. کتـاب

ها را البته  ، تورات، انجیل، قرآن، گیتا در هندوستان، همٔه این کتاب”مقّدس“
های آسمانی نیستند. خیلی واپسگرایـنـد، خـیـلـی  اند؛ کتاب مردان پدید آورده

، ”غـرب“داری، در  های سیاسی سرمایه اند.  قدرت دستان و ضد تهی  ضدزنان
کـنـنـد، کـه  کنند، از خدا استفاده مـی در آمریکا و در اروپا، از دین استفاده می

عدالتی را توجیه کنند. برای همین است که اآلن خدا برجسته شده است و  بی
زنـد؛  زند، لبخند مـی ها را می وقتی دارد این حرف ”جا صحبت از خداست. همه

لبخند سادٔه کسی که معّمای بزرگی را حل کرده است. لبخند او ُمسری است. 
زنیم و او دارد  آید. در حالی که هنوز داریم حرف می من هم لبخندی به لبم می

کند که  های ریاضتی بریتانیا صحبت می های فمینیستی و سیاست دربارٔه فیلم
هـای او وارد سـالـن  شود، خوانندگـان کـتـاب به قیمت زندگی زنان تمام می

شوند. باید برود و با مخاطبانش باشد. منتظرند. سالن ُپر از زنانی اسـت کـه  می
شـود،  های قهرمانشان گوش بدهند. بلند می اند که به صحبت بیشترشان آمده

عـیـبـی نـدارد کـه در “پـرسـد:  زند و مـی کند، و چشمکی می رو به من می
 ”هایم از شما اسم ببرم؟ از آنچه دربارٔه فردوس گفتـی خـوشـم آمـد. صحبت

شود. الهام فمینیـسـتـی  کند و جلسه شروع می تعظیم کوتاهی به حاضران می
السعداوی ممکن است که زنی مصری بوده باشد که زیر اعدام بوده است، ولی 

 اکنون خوِد او، زنده و سِر پا، الگویی برای دیگران است.
 

(نوشتٔه جونا رامیرو. نقل از مورنینگ استار، روزنامٔه چپ 
 بریتانیا)

 قدرت و مردساالری

 ۹۹۵شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۲دوشنبه    ۶ 

پایدارِی تاریخـِی  -و نیز وارثاِن کنونی آنان -میهن ما حکومت راندند
شـکـسـت کشـانـدن و  یی درخشان از به زمین و نمونه مردمان ایران

 ها بوده است. ناکام گذاردِن این تالش
 

 میهنان گرامی! هم
مصادف بود با برگزارِی انتخابات دهمـیـن دورٔه  ۱۳۹۴پایان سال 

مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری، انتخـابـاتـی کـه 
ها ایرانی از شرکت در آن خـودداری کـردنـد، بـلـکـه  تنها میلیون نه

شـان را از ادامـٔه  کننده در آن نیز انزجاِر عـمـیـق ها شرکت میلیون
روشنی اعالم کردند. پیـاِم روشـِن  فقیه به حکومت استبدادِی والیت

، بـرخـالف مـدعـیـاِت شـمـاری از ۱۳۹۴اسفنـدمـاه  ۷انتخابات 
شده و مجذوِب حـاکـمـیـت،  استحاله“ اپوزیسیوِن “طلبان و  اصالح

با حاکمیت نـبـود. پـیـام “ اعتمادسازی“آشتی با رژیم استبدادی و 
لب رسـیـده از ادامـٔه فـقـر،  ، پیام روشن مردم جان به۹۴انتخابات 

ای است که  ها، ظلم، و خواهاِن پایان یافتن نظام سیاسی محرومیت
ترین شـکـلـی سـرکـوب  خشن در آن حقوق اولیه و طبیعِی مردم به

کار بستن "نظارِت استصوابی" و َرِد  شود و حِق انتخاب آزاد، با به می
 حـِق “طـلـب، بـه  صالحیت هزاران نامزد دگرانـدیـش و اصـالح

برگزیدن نامزدهای تأییِد صالحیت شده از سوِی شورای نگهبان و “
چنین  کند. از دروِن  مرتجعانی همچون جنتی و یزدی، تنزل پیدا می

فـقـیـِه رژیـم و  سـیـلـٔه ولـی و به  شده ای مهندسی نمایش انتخاباتی
توان به هیچ تـغـیـیـر  های امنیتِی کشور، بدیهی است که نمی ارگان
سو با منـافـع مـردم  شدت بحرانی کشور و هم ای در اوضاع به جدی

مهندسِی انتخابات ریـاسـت جـمـهـوری “ موفق“امید بست. تجربٔه 
، در شـمـایـل حسـن ”گـرا اصـول“و تحمیِل نامزدی  ۱۳۹۲سال 

کرد بینی می طور که حزب ما پیش همان -طلبان روحانی، به اصالح
هـای جـنـبـش  گام نخسِت موفقیت در راه مهـنـدسـِی خـواسـت -

ها و شعارهای رهبران ایـن جـنـبـش از  اصالحات و تنزِل خواست
با حاکمیت استبدادی در میهن ما “ اعتمادسازی“به “ ساالری مردم“

 بود.
 

 میهنان آزاده! هم
حسـن   ”تدبیر و امیـد“نزدیک به سه سال از روی کار آمدِن دولت 

 -مان از آقای حسن روحـانـی گذرد. ما بر اساس شناخت روحانی می
رژیـم “ شورای امنیت ملی“ای در  در مقام دبیر و نمایندٔه علی خامنه
کـه  از همان ابـتـدا، و درحـالـی -در طول زمانی نزدیک به دو دهه

طلب با امیدواری به تـحـوالت  های مهمی از نیروهای اصالح بخش
های جدی از سوی دولت جدید برای تغـیـیـر شـرایـط  مهم و حرکت

ترین مأموریِت دولت روحانی تـرمـیـِم  بسته بودند، گفتیم که مهم دل
و تالش برای پـایـان  -خصوصًا با آمریکا -روابط با کشورهای غربی

هـای اقـتـصـادی و مـالـی اسـت. هشـت سـال  دادن به تحریم
نژاد، افزون بـر بـاال بـردن  های ماجراجویانٔه دولت احمدی سیاست

سابقٔه کشور در جهـان،  ها در منطقه و منزوی کردِن بی شدِت تشنج
فزایی، مداخله در امـور داخـلـِی  ای در جهِت تشنج های جدی بهانه

دسـت کشـورهـای  خطر انداختِن منافع ملی کشور بـه میهن ما، و به
خـواه و  امپریالیستی داده بود. بدیهی است که هـر نـیـروی آزادی

هـا بـر ُگـردٔه  دوستی از کاهِش فشارهای کمرشکن تـحـریـم میهن
ها ایرانی استقبال خواهد کرد، و بر این اسـاس، مـا تـوافـِق  میلیون

هـای  شده با آمریکا و اتحادیٔه اروپا و پایان دادن بـه تـحـریـم انجام
زدایی در منـطـقـه  نفِع مردم و تنش اقتصادی و مالی را گام مثبتی به

ارزیابی کردیم. مردم ما، نزدیک به سه سال پس از روی کـار آمـدن 
شده در سرآغاِز انتـخـابـات  های داده جز تکراِر قول دولت روحانی، به

تنها بهبودی در وضـعـیـت اقـتـصـادی کشـور  جمهوری، نه ریاست
های  شده این است که، برنامه اند بلکه آنچه در عمل مشخص  ندیده

درواقع ادامٔه مـجـمـوِع “  تدبیر و اعتدال” دولت   اقتصادی و سیاسِی 
ای بوده است که در دو دهٔه گذشته و  های اقتصادی همان سیاست

سـوی الـگـوی  پیِش کشـور بـه از ُبردِی سوق دادن بیش باهدِف راه

اقتصـاد بـازار آزاد 
اند. ادامٔه  اجرا شده

عمـلـیـاتـی شـدِن 
طرِح هدفـمـنـدی 

ها، که درواقع  یارانه
ــــذِف  طــــرِح ح

هــــا و  یــــارانــــه
ها  آزادسازِی قیمت

در یــک مــرحــلــٔه 
زمـــانـــی اســـت، 
ــار  ــی ــروزی بس ــی پ
ــی بــرای  ــهــم م
سرمـایـٔه تـجـاری 
ــزرگ و دالالِن  ب
پرنفوذ کشور بـوده 
اســــت. ادامــــٔه 

هــای  ســیــاســت
اقتـصـادی دولـِت 

که ازنـظـر  -کنونی
محتوایـی تـفـاوت 

توانـد ثـمـری  در انتها نمی -نژاد ندارند های هشت سال دولت احمدی چندانی باسیاست
هـای  همراه داشته بـاشـد. گـزارش باِر کنونی برای میهن ما به جز ادامٔه ضعیت فاجعه به

های اخیر حاکی از ادامٔه رونِد بحـران در حـیـات  گوناگون از مراکز تولیدی کشور در ماه
 اقتصاِد تولیدِی کشور است.

که بر اساس آن بابت انجام یـک مـاه  ۱۳۹۵تعیین غیرعادالنٔه حداقل دستمزِد سال 
تومان پرداخت خواهد شد و بهبود نیافتِن دیگر مزایای  ۶۸۰هزار و  ۸۱۱هر کارگر   کار به

یی آشکـار از  نمونه -بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در آستانٔه آغاز سال نو -کارگران
اسالمی و بـر ضـِد  ای است که از جانب حکومت جمهوری های ارتجاعی ادامٔه سیاست

گیرِی  شود. این نخستین اقدام و تصمیم منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما ِاعمال می
ویژه زحمتـکـشـان،  های مردم، به ترین مطالبٔه توده دولت و رژیم درخصوص یکی از مهم

هـای دوران  دهندٔه ماهیِت بـرنـامـه پس از انتخابات فرمایشی اخیر است. این امر نشان
تدبیـر “های دولت  فقیه و سیاست ولی“ اقتصاد مقاومتِی “و محور و مضموِن “ پسابرجام“

 است.“ و امید
 

 میهنان گرامی! هم
هـا ایـرانـی  رغم ادامٔه فشارها و َجِو سرکوب، نشان داد کـه مـیـلـیـون ، به۱۳۹۴سال 

انـد. تـحـقـِق  داری در ایـران شان و شیؤه حکومت همچنان خواهاِن تغییر شرایط زندگی
ها از قبیل بهبوِد وضعیت اقتصادِی قشرهای زحمتکش،  خواهانٔه توده های ترقی خواست

آزادِی زندانیان سیاسی و رفِع حصر از رهبران جنبش سبز: خانم زهرا رهـنـورد، آقـایـان 
رسمیت شناخته شدِن نهادهای دمـکـراتـیـک و  میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به

های صنفی، محدود کردِن حیطٔه عمِل نهادهای سرکوبگر و سرانجـام انـحـالِل  تشکل
های فردی و حقوِق شهروندان، تنها با بسیج نیروهای اجتماعی و  ها، و دفاع از آزادی آن

برد  باید به آن سمتی پیش  پذیر است. شرایط را می یافتٔه این نیروها، امکان مبارزٔه سازمان
که نیرو و خواست و قدرِت جنبِش مردمی بتواند توان سرکوبگری خشن را از رژیم سـلـب 
کند. هر مقدار که گستردگِی جنبش مردمی بیشتر باشد و جبهٔه متحد ضـداسـتـبـدادی 

منظوِر تغییر  ُبرِد مبارزه به آمیزتر پیش های مسالمت فراگیرتر عمل کند، درپیش گرفتِن راه
تر است و عقب نشاندِن نیروهای ارتجاعی، با هزینـٔه کـمـتـری  در ساختار سیاسی آسان

 همراه خواهد بود.
صـدا بـا  و آغـاِز سـال نـو، هـم ۱۳۹۵ما باِر دیگر، ضمن شادباِش فرارسیدن نوروز 

عقیدتی، و پـایـان  -قیدوشرِط همٔه زندانیان سیاسی ها ایرانی، آزادِی فوری و بی میلیون
فقیه در برابر مـبـارزان راه  کارگیرِی خشونت و سرکوب از سوی رژیم والیت یافتِن رونِد به

دور از توهماِت سیاسـی دربـارٔه  آزادی و عدالت را خواهانیم. باید دست در دست هم و به
ای  ماهیت و عملکرد حکومت استبدادی حاکم، در جهِت برپایِی جـنـبـش اعـتـراضـی

فقیـه،  چالش کشیدن نظام سیاسی فاسد و ضدمردمی والیت سرتاسری و متحد، برای به
  های مشـخـص بـرداشـت. سمت تحوالت بنیادین، پایدار و دموکراتیک، گام و حرکت به

 نوروز همٔه مردم و زحمتکشان میهن پیروز باد!
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
  ۱۳۹۴اسفندماه  ۲۹

 ادامه شادباش کمیته مرکزی حزب ...


