
 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 !”والیت فقیه“برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم 

  ۱۳۹۵فروردین  ۱۶، ۹۹۶شماره 
 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

و   »دکتریِن اوباما«، »خاورمیانٔه جدید«طرِح 
ھای  اثرگذارِی آن بر توازِن نیرو میان جناح

 فقیه و تحوالِت آیندٔه ایران رژیم والیت

 ۲ادامه  در صفحه   ۷و   ۶ادامه  در صفحات 

پــردازان تــغــیــیــِر  بســیــاری از نــظــریــه
های دولت آمریکا در آخریـن سـاِل  سیاست

ریاست جمهوری باراک اوباما در ارتبـاط بـا 
ــه ــان ــی ــاورم ــه -خ ــال  ب ــب ــوص در ق خص

تـریـن عـرصـٔه  را مـهـم -اسالمی جمهوری
اند و از آن بـا  موفقیت و میراث اوباما دانسته

خارجی،  در سیاست ”دکتریِن اوباما“عنوان:  
دهـنـد  بـرنـد. شـواهـد نشـان مـی نام مـی

طـرِح “بـر اسـاِس  ”دکتـریـِن اوبـامـا”که
توانسته اسـت در جـهـِت  ”خاورمیانٔه جدید

منافع درازمدِت آمریکا تغییرهاِی مشـخـص 
وجود آَوَرد. بنابراین، کاربسِت این  و مهمی به

منظوِر ادامٔه تـعـامـل مـیـان  را به ”دکترین“
در حکِم زیـرپـایـه   فقیه آمریکا و رژیم والیت

 درنظر گرفت.  باید می
تـا  ۱۳۹۲حزب تودٔه ایران، از شهریورماه 

دفـعـات، بـا تشـخـیـص دادِن  کنون، بـه
های آمریکا در  های عمدٔه سیاست چرخش

مثابٔه بازچینِی  ها را به خاورمیانه، این چرخش
های دولت آمریکا در تعامل با رژیـم  سیاست

والیی، دانستـه و تـحـلـیـل کـرده اسـت. 
این دو مسئلٔه بسیـار  های حزب ما به  تحلیل

انـد و  مان توجه داشـتـه مهم در مورد میهن
اند: نخست، تعامل با آمریکا از  تأکید ورزیده

طــرِح “مـوضــِع ضــعــف و در چــارچــوِب 
هـدِف حـل کـردِن  بـه ”خاورمیانـٔه جـدیـد

همزماِن دو بحران داخلی و خارجـی، حـل 
های سیاسی، اقتصادی و  کردنی که، تحول

مان را تـابـعـی از  حتی اجتماعِی آتِی کشور
تداوِم همزیستی مـیـان آمـریـکـا و رژیـم 

ظـهـور  فقیه ساخته است، و دوم، بـه والیت
کردِن   ، مطرح”گرایی اعتدال“رساندِن پدیدٔه 

 ”بـرجـام“نـامـٔه  حسن روحانی، و موافـقـت
ابزارهای حل کردِن دو بـحـراِن داخـلـی و 
خارجی مورد اشاره در بـاالانـد، و در ایـن 

ــدرت  ــاط، ق ــب ــِن گــروه ارت ــت ــرف ــدِی  گ ــن ب
 -رهـبـرِی رفسـنـجـانـی گرایی" بـه "اعتدال

ای ناخواسته اما مهمی در  روحانی اثِر جنبی
 تحوالت آینده خواهد داشت.

حـِق “هشدارهای حزب ما در مورد نقِض 
و مسـدود شـدِن مسـیـِر  ”حاکمیِت ملـی

-”برای گذار از دیکتاتـوری“تحوالت جامعه 
دلیِل ماهیِت تعامل میان رژیم والیـی بـا  به

هـای  هـای تـوافـق زمـیـنـه آمریکا و پـیـش
شـان در پـِس پـردٔه دوِد  محرمانٔه مـیـان
صحیح  -۱عالؤه  به ۵ای با  مذاکرات هسته

 فقیه ، مشق تکرارِی ولی»اقتصاِد مقاومتی«

گرامی باد یاد و خاطره تابناك 
عضو ، رفیق دکتر هاشم بنی طرفی

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 
 (منتخب پلنوم هفدهم)

 ۱۱و  ۱۰در صفحات 

 ۸ادامه  در صفحه  

کارگران میهن ما با تحمیل سیاستی ضـدکـارگـری از 
فقیه در خصوص حداقل دستمـزدهـا،  سوی رژیم والیت

داری  سال نو را آغاز  کردند. برای تضمین منافع سرمـایـه
کالِن تجاری و بورژوازی بوروکـراتـیـک انـگـلـی، رژیـم 

فقیه امسال نیز مزدی بغایت ظالمانه بـه طـبـقـٔه  والیت
کارگر کشورمان تحمیل کرد؛ ولی برای جـلـب و جـذب 

های امپریالیستی و پیوند زدِن اقتصاد کشـور بـا  سرمایه
، ”نظام“داری جهانی جهت تضمین بقاِی  اقتصاِد سرمایه

فقیه پویٔه "آزادسـازِی" مـزد کـارگـران را بـا  رژیم والیت
آهنگی تند در برنامٔه خود گذاشته است. رژیم ضـدمـلـی 

فقیه پس از اجراِی قانون ضدملـی "هـدفـمـنـدِی  والیت
و هـمـراه بـا  -ها ها" در راستای "آزادسازِی" قیمت یارانه

زدایی در محیط و روابـط  سازی و مقررات آن، خصوصی
"آزادسـازِی"  -کار جهت تکمیل روند "آزادسازِی" اقتصاد

 داند. مزِد کارگران کشورمان را الزم می
ترفندهای معمول رژیم والیی برای پایین نگاه داشتـن 

زا اسـت"،  مزد کارگران، عبارتند از: "افزایِش مـزد تـورم
های تولید خیلـی بـاالسـت"،  "سهِم نیروی کار در هزینه

ای اقـدام  طبق رسم هرساله، سید علی خامنه
دنـبـال آن  گذاری سال جدیـد کـرد و بـه به نام
های وابسته چندین هفته روی آن مـانـور  رسانه

توجه اینکه، طی  دهند. جالب تبلیغی دادند و می
ای بر مسـائـل  چند سال اخیر تأکیِد علی خامنه

ای  اقتصادی بوده است. امسال هم علی خامنـه
کـنـد، در  در سفری که هرساله به مشـهـد مـی

سخنانی، گفت:"علت اینکه شعار امسال را هـم 
شعار اقتصادی انتخاب کردیم یک تحلیل و یک 
نگاه به مجموعٔه مسائل کشور است. ... ما برای 

کـار بـایـد  اینکه با تحریم مقـابـلـه کـنـیـم چـه
گوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشویـد  بکنیم؟ ... می

گوید گوش کـنـیـد، یـا فشـار و  و هر چه او می
کند. این یک دوراهی است  تحریم ادامه پیدا می

که گفتیم غلط و دروغ است. اما یـک دوراهـی 

دیگر وجود دارد. یا بایستی مشکالت تحریم را تـحـمـل 
وسیله اقتصاد مقاومتی." عـلـی  کنیم یا ایستادگی کنیم به

تشـریـح  های دیگر سـخـنـانـش بـه ای در قسمت خامنه
کارهایی که در این زمینه باید انجام بگیرد اشاره کـرد، و 

مطالباِت فوری زحمتکشان، و 
ضرورت مبارزه با برنامٔه 

 آزادسازِی اقتصادی
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های  ها و شعارهای مخالفان درمورد فساد، حمله سرائی رغِم همٔه داستان به
جمهوِر بـرزیـل، دراسـاس،  ، رئیس”دیلما روسف“گراِی  کنونی به دولت چپ

هـای مـدافـِع  کارزاری هدفمند و هماهنگ از سوی سـاخـتـارهـا و سـازمـان
 است. ”استریت وال“و  ”واشنگتن“داری در برزیل و مرتبط با  سرمایه

 
هم پیوستن و اتحاِد  تعدادی چشمگیر از کشورهای قدرتمنِد غیرغربـی  در دهٔه گذشته، به

ایم. نهادهای برآمده از این اتحـاد  در چهارچوِب اتحادهای اقتصادی و سیاسی را شاهد بوده
هایی [آلتـرنـاتـیـوهـایـی] در بـرابـر  چندجانبه [چندوجهی، چندمنظوره]، در مقام جایگزین

الملـلـی  صندوق بین“، ”ناتو“ای مانند:  های قدرِت سیاسی و اقتصادی و نظامی غربی ارگان
 اند. ، شناخته  و قرار گرفته”بانک جهانی“، و ”پول

اتحـادیـٔه “گرفته تا برپایِی  1”شانگهای  سازمان همکاری“راهُبرِد [استراتژِی] چین از رشِد 
هـای  گذاری در پـروژه برای سرمایه ”بانک آسیایی“، و اخیرًا نیز تأسیس ۲”اقتصادِی ُاوراسیا

آسیـایـی]  -زیرساختی، ایجاد پیوند محکم بین بسیاری از کشورهای اوراسیا [ترکیب اروپایی
ای در  گذاری بوده است. بسیاری این تحوالت را اجـزاء ضـروری از طریق تجارت و سرمایه

طـور انـحـصـاری از سـوی  های اخیر بـه ای که در دهه مسیِر تمرکززدایی از قدرت جهانی
 اند. غصب شده، درنظر گرفته ”بروکسل“و  ”لندن“، ”برلین“، ”استریت وال“، ”واشنگتن“

کـه  -های درحال ظهور در جهـان المللِی قدرت های بین بندی کدام از گروه اما شاید هیچ
لـحـاِظ روابـط عـمـومـی و  بـه -بیرون از حیطٔه مهار و کنترل امپریالیسم آمریکا قرار دارند

[مرکب از: برزیل، روسیـه،  ”بریکس“هاِی اقتصادی، از کشورهای گروه  همچنین همکاری
، ”بریکس“اند. کشورهای گروه  تر و امیدوارکننده نبوده هند، چین، و آفریقای جنوبی] واقعی

انـد، کـه هـمـیـن  را در خود جای داده -میلیارد نفر ۳بیش از  -درصد از جمعیت جهان ۴۶
های جهانی، در مقام  لحاظ ظرفیِت انسانی در میان اتحادیه تنهایی، این گروه را به واقعیت به

 دهد. ترین بلوک قرار می بزرگ
نفس و ابـراز  همراه با اعتمادبه -”بریکس“های اقتصادِی گروه  ها و تجربه گسترٔه توانایی 

یی جهانـی نشـانـده کـه  ای در مرتبه آن را درحکم قدرِت اقتصادی -وجودی هرچه فزاینده
شک خواب برخی نیروها را در واشنگتن و دیگر مراکز قدرت و اقتصاد را در غرب آشفـتـه  بی

ای در جـهـت ضـربـه وارد آوردن،  های عمده جای شگفتی نیست که حرکت کرده است. 
با ابزارهای سیاسی و اقتصادی  ”بریکس”تک کشورهای عضو ثبات کردِن تک تضعیف و بی

اند. و این نیز برحسـِب تصـادف نـیـسـت کـه آن  کار گرفته شده ماه گذشته به ۲۴تا  ۱۲در 
درحال لبخند زدن و دست دادن با دیگران  ”بریکس“های اخیِر گروه    رهبرانی که در نشست
ثـبـات کـردِن کشـورشـان و یـا  هایی بـرای بـی حاضر هدِف تالش دیده شده بودند درحال

و یا آمـاج  -های برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی مانند نمونه -شان از رهبری براندازی
 -مانند مورد هـنـد -سوی خود شان به جانبٔه نظامی و سیاسی برای جذب های همه کوشش

پـروا و  طـور بـی هـا بـه متحده و متحدانش، در هر موردی، از واپسین تحول اند. ایاالت بوده
 برند. کنند و نفع می برداری می چشمگیری بهره

 
 برزیل در تیررِس ضربه    

ثبات کـردِن کشـوری کـه  شده و مؤثِر امپریالیسم آمریکا در بی های آزموده یکی از روش
ست، بر پا کردِن رسوایِی سیاسی و دامن زدن بدان و تبلـیـغـات گسـتـرده  ثباتی هدِف این بی

ظاهر مخالف [ُاپوزیسـیـون] امـا،  ای به های سیاسی پیرامون آن است، یا َعَلم کردِن تحرک
گاهانه یا نا اگاهانه، در راستای منافع نظم حاکم در غـرب، بـوده اسـت. هـر دوی ایـن  آ

های اخیر در مسیِر افـزایـش  کننده در مورد برزیل که در سال ثبات شدٔه بی عنصرهای آزموده
 اند.   کار گرفته شده حرکت کرده است، به -و پیرِو آن استقالِل سیاسی -استقالِل اقتصادی

ثـبـات  مـنـظـوِر بـی با کارزاری عمده به ”دیلما روسف“در برزیل، 
وسیلٔه عنصرهای قدرتمنِد جـنـاِح راسـت در  کردِن دولتش، که به

رو  شان سازمان داده شـده، روبـه ای متحده کشور و حامیان ایاالت
و متهم به فساد کردن دولت در   ها است. در پی یک رشته افشاگری

، ۳”پـتـروبـراس“خصوصِی نـفـِت  شبه -دولتی رابطه با شرکِت شبه
، با شعار برکنارِی ”مخالفت با فساد“ها نفر زیر پرچِم همیشه  میلیون

جمهوری انـتـخـاب  ریاست که دو بار با رأی مردم به -دولت روسف
ها، تعـدادی  اند. بر اساس این اتهام ها ریخته به خیابان -شده است

جـمـهـور  که برخی از آنان با رئیـس -های سیاسی برجسته از چهره
درصد از میلیاردها  ۳حداقل  -دیلماروسف و حزب کارگران مرتبطند

دهـنـدٔه  اند، و این نشـان جیب زده را به ”پتروبراس“دالر درآمِد نفِت 
 این است که سنت قدرتمند فساد هنوز در برزیل حاکم است.

جمهور  ، رئیس”لوال داسیلوا“آخرین هدف مخالفاِن دولت برزیل، 
حـزب “سـالـٔه  ۷۰گـذاِر  منظور تحقیر این بنیـان پیشین، است. به

های ُمجرِی قانون، در نـمـایشـی پـر سـروصـدا و  ، مقام”کارگران
زور بـه  اش دسـتـگـیـر و بـه ، را در خانـه”لوال داسیلوا“سابقه،  بی

جمهور پیشین، ازآنجاکه برخاسته از صفوف  بازداشتگاه بردند. رئیس
مبارزٔه طبقٔه کارگر است، نماِد امید و غرور و افتخاِر نیروهای چـپ 

اش و انتقال او به بازداشتگـاه  در برزیل است. دستگیری او در خانه
ُدور جـدیـدی از  ، بـه هـیـمـٔه ۱۳۹۴عمومی، در میانٔه اسفندماه 

 تظاهرات جرقه زد.  
 
 نیروهای پشِت کودتاِی نرم در برزیل 

نیروی محرکٔه تظاهرات اعتراضِی دو سـال اخـیـر، نـیـروهـای 
هاِی طیف  ان معنا نیست که برخی بخش گرایند. البته این بد راست

کنندگان بر ضِد دولت احساسات مترقی و شعارهای مبارزه  اعتراض
کنند.  هر دو گروِه اصلی مسئـوِل  با فساد را با خود حمل و بیان می

و  ”جنبِش برزیل آزاد“های:  نام به -دهی و بسیِج تظاهرات سازمان
، میـلـیـاردرهـای ”ُکخ“با چارلز و دیوید  -”دانشجویان برای آزادی“

هـای راسـت  راستِی نئوکاِن آمریکایی و همچنین دیگر چهره دست
 افراطِی طرفدار بخش خصوصی و نولیبرال، ارتباط مستقیم دارند.

 کیم کاتاگوئیری، یک رهبر تظاهراِت ضد دولتی در سائوپولو
جنبِش برزیـل “سرکردگان  -”جولیانو تورس“و  ”فابیو اوسترمان“
کادمِی رهبرِی اطلس، که بخشـی از   -”آزاد بـنـیـاد “هر دو،  در آ

طوِرمسـتـقـیـم از  است و بودجٔه آن به ”تحقیقات اقتصادی اطلس
انـد. سـازمـان  شود، تحصیـل کـرده تأمین می ”کخ“طرف برادران 

طوِرمستقیم به ساختاری با همین نام  ، به”دانشجویان برای آزادی“
گـرا  که روابطی عمیق با نهادهای سیاسی راست -متحده در ایاالت

 وابسته است. -در آن کشور دارد
های رهبری کنندٔه جنبش اعتراضی دورٔه اخیـر در  یکی از چهره

سـالـٔه جـنـبـش  ۲۰ ”فـعـال“، یـک  ”کیم کاتاگوئیـری“برزیل، 
جنبِش بـرزیـل ”گذارِ  هم بنیان  ”کیم کاتاگویری“دانشجویی است. 

است. او   ”دانشجویان برای آزادی“است و هم رهبِر سازمان  ”آزاد

تهاجم سرمایه انحصاری به نیروهای 
 مترقی در برزیل

 ۱۵ ادامه  در صفحه 

 کمک های مالی رسیده
   یورو  ۲۳۰                                                              به یاد رفیق حسن پور 



 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۵ 

 ادامه تهاجم سرمایه انحصاری به نیروهای ...

دارد،  داری بخِش خصوصی را اعـالم مـی اش از سرمایه شرمانه طرفداری که بی
ای کـه از  ایـدئـولـوژِی اقـتـصـادی -اصطالح مکتب اتریشِی اقتصاد طرفدار به

و  -کنـد زدایِی کامل اقتصاد در جهت منافع بخش خصوصی حمایت می مقررات
داری نـولـیـبـرال،  ، پدر سرمـایـه”میلتون فریدمن“کنندگان سرسخت  از تحسین

 است.
دالیلی آشـکـار، سـعـی  گرای همکارش، به و فعاالن راست ”کیم کاتاگوئیری“

راستی در برزیـل  آلود کودتاهای دست شان را با ارثیٔه خون اند هرگونه ارتباط داشته
حـال، آنـان  منکر شوند. درعیـن -چندان دور یی نه در گذشته -و آمریکای التین

کنند که در سـراسـر  ای حمایت می های اقتصادی طوِردقیق از همان سیاست به
اجرا گذاشـتـه  میالدی به ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های  منطقه [آمریکای جنوبی] در دهه

های فرمانروایِی دیکتاتور ژنرال  ترین نمونٔه آن در شیلِی سال شد، که شاید معروف
گوستو پینوشه بود. این سیاست وسـیـلـٔه  طـوِرمسـتـقـیـم بـه های اقتصادی، به آ

یی با روزنامٔه  ، در مصاحبه”کیم کاتاگوئیری“شدند.  هدایت می ”میلتون فریدمن“
 صراحت گفت: ، به۲۰۱۵گاردین، در سال 

هـای دولـتـی  سازِی همٔه شرکـت ما از بازاِر آزاد، کاهِش مالیات، و خصوصی“
گرایی در میان جـوانـان سـوکسـه [شـهـرت و  کنیم. ... در برزیل، چپ دفاع می

خواهیم این ایده را که اگر شما از بـازاِر  محبوبیت] دارد و جذاب است. ... ما می
آزاد دفاع کنید پس شما یک پیرمرد هستید که خواهان دیکتاتـوری اسـت را از 
بین ببریم. ... متأسفانه، ما هیچ حامی مالی بزرگ نداریـم. دولـت و بـرخـی از 

شویم. مـا  گویند که ما از طریق افراد ثروتمند تأمین می های مطبوعات می بخش
 ”از اینکه توسط افراد ثروتمند حمایت مالی شویم هیچ مشکلی نداریم.

از بخِت بِد کاتاگوئیری، اوسترمان، تورس و همـکـارانشـان، حـقـایـق دربـارٔه 
مـتـحـده و در  ارتباطشان با سرمایٔه مالی قدرتمند و بخش خصوصی در ایـاالت

هـای  حال، رسـانـه طوِرمشخص برمال شده است. بااین التین به سراسر آمریکای
مالی کردِن این  های بزرگ سعی در ماست راست و وابسته به انحصارها و کمپانی

ارتباطات برمالشده دارند، و تظاهرات مخالفان را در حکم بیاِن نارضایتی مـردم 
های راست و وابستـه اصـوًال مـایـل نـیـسـتـنـد کـه  کنند. این رسانه تصویر می

گـرا و طـرفـدار  ها از سوی نیروهای راست دهِی فریبکارانه این تظاهرات سازمان
که از نارضایتِی افکار عمومـی از بـرخـی مشـکـالت و  -نولیبرالیسم اقتصادی

واحوال که کشور در شرایط دشوار اقتصـادی قـرار  یی از اوضاع کمبودها در برهه
 -کنند برداری می آلود و مفسده جویانه بهره طرزی غیرشرافتمندانه، غرض دارد به

بـردارِی  افشا کنند. رکوِد اقتصادِی برزیل در طـول دو سـال گـذشـتـه، بـهـره
آلود و مفسده جویانه از نارضایتِی افکار عمومی از بـرخـی  غیرشرافتمندانه، غرض

گرا و طرفدار نولیبرالیسم اقتصـادی  مشکالت و کمبودها را برای نیروهای راست
 تسهیل کرده است. 

هـا  به خیابان“مانند:  -کنندگان های صاحب نفوذ در میان اعتراض دیگر گروه
گراِی طرفـداِر  بالواسطه از سوی نیروهای قدرتمند راست -[”وم پرا روآ“] ”بریزید

داری و بخِش خصوصی در داخل کشور، ازجمله ثروتمندترین شخص در  سرمایه
اِی چـنـدگـانـٔه  شوند. شرکت رسانه ، تأمین می”خورخه پائولو لهمن“برزیل، یعنی 

 دارد: ، دربارٔه مشخصات لهمن چنین اظهار می ۲۰۱۳، در سال ”بلومبرگ“
متحده، عمًال ناشناخته است، گرچه او و دو شریک دیرینـش لهمن در ایاالت“

حاضر کنترل سـه آیـکـون  درحال -سیکاپیرا تلز و کارلوس آلبرتو مارسل هرمن -
فرنگِی هاینز، برگر کینگ، و  متحده یعنی: ُسِس گوجه فرهنِگ مصرفی در ایاالت

 ۲۰۰۸بوش در سال  -دست گرفتن کنترل سهام آنهاوزر آبجِو بادویزر (پس از به
هـایـی کـه  میلیارد دالر) را در دست دارند. ارزِش مجموعٔه کمپانـی ۵۲به قیمت 

میلیارد دالر آمریکا اسـت کـه بـاالتـر از  ۱۸۷شان دارند، در بازار،  آنان درکنترل
است. در برزیـل، لـهـمـن  ”سیتی گروپ“نام  ارزش گروه بانکی معروف جهان به

 ۲۰یـی در حـدود  قهرماِن طبقات مرفه و بخِش خصوصی است. ... او سرمایـه
اسـت، هـفـت  ۳۲میلیارد دالر دارد و در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ شمارٔه 

 ”تر از جورج سوروس و سه ردیف باالتر از کارل ایکان. ردیف پائین
متحده در داخل [و خـارج]  در این میان، عنصرهای ارتجاعِی طرفدار ایاالت

تر از آن، نسبت بـه  و فزون ”حزب کارگران برزیل“ای نسبت به  طور ویژه برزیل به
اگرچه بدون  -دلیِل فساد نیست اند. این خشم مطمئنًا به نیروهای چپ خشمگین

دلیـِل قـدرت گـرفـتـن و  بلکه به -شک فساد در برزیل مشکلی اجتماعی است
های ضعیف و  مطرح شدِن نیروهای سیاسی چپی است که طبقٔه کارگر و بخش

 کنند. تنگدست جامعه را در ساختارهای قدرت و کشور برزیل نمایندگی می
، در ”التین کنگرٔه آمریکای شمالی درارتباط با آمریکای“سازماِن غیرانتفاعِی  

ای درست از رخدادهای دوسالٔه اخیر در برزیل ارائه داد، و  ، ارزیابی۲۰۱۵آوریل 
انـگـیـزٔه  -های جناح راست در مورد فساد را باور نکنید تأکیِد رسانه“مطرح کرد: 

داِر  های اخیر را در نارضایتِی نخبگاِن جاافتادٔه طـبـقـٔه سـرمـایـه پشت تظاهرات

برزیل در مورد گسترِش سهم و دخالِت اکثریت ملت در سیستم اقتـصـادی و 
 ”سیاسی باید دید.
 ”بریکس“زانو درآوردِن  تالش برای به

توان گفت که، بررغم همٔه شعارهای سر داده شده بر ضِد  طور خالصه می به
نتیجه و محصـوِل عـمـلـیـات  ”دیلما روسف“گراِی  فساد، حمله به دولت چپ

هماهنِگ جبهٔه نیروهای مدافِع بخش خصوصِی وابستـه بـه واشـنـگـتـن و 
دار شدِن سنتی خطرنـاک  استریت است که جا افتادن نمونٔه برزیل را ریشه وال
گرا، حامی و متحِد جنبِش بولـیـواری  دانند، سنتی که بنا بر آن، دولتی چپ می

در ونزوئال، بولیوی، اکوادور، و تا همین اواخر، آرژانتین، توانسته است قـدرتـی 
 دست گیرد و رونِق اقتصادی را در کشور رقم زند. را به  دولتی

درواقع، این نکته را نباید ازنظر دور داشت که مشکالت اقتصادِی کنونِی در 
طوِرعمده محصول رکود اقتصادی درنتیجٔه سقوط بهای کـاالهـایـی  برزیل به

مانند نفت است که موجب ُکند شدِن پیشرفت سریع اقـتـصـادی بـرزیـل در 
 های اخیر گردیده است. سال

دهند که، گسـتـرش احسـاسـات ضـِد  های اطالعاتی اخیر نشان می داده
طورمستقیم به رکوِد رشِد تولید ناخالص داخلی مرتبط است،  دولتی در برزیل به

کاهِش بهاِی نفت و مواد اولیه و معدنِی صادراتی ارتباط  که آن نیز بالواسطه به
ای اسـتـدالل  کنـنـده قانع طور نظران به گونه که بسیاری از صاحب دارد. همان

از سـوی -اگر چه نه آشکارا و صـریـح -تردید اند، سقوط بهای نفت، بی کرده
ای کـه  منظور هدف قرار دادن کشورهای غیرغربی های مشخصی و به محفل

ازجمله ونزوئال، بـولـیـوی،  -اقتصادشان به درآمِد نفت و گاز گره خورده است
مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است، و از طـریـق  -ویژه روسیه برزیل، و به

های حـاشـیـٔه  نشین هایی مشخص از سوی آمریکا و متحدانش در شیخ اقدام
 فارس، تسهیل گردیده است. خلیج

آنچه دراساس در برزیل درحال شکل گرفتن است، تالش چندجانبه بـرای 
گون سیاسی و اقتصادی باهدف نـهـایـِی  های گونه ثبات کردن کشور از راه بی
گاه بـود  ”بریکس“زانو درآوردِن یکی از اعضای کلیدِی گروِه  به است. اما باید آ

ثبات کردن تنها متوجه برزیل نیسـت. بـرزیـل  که این گونه تالش در جهت بی
ناتو  -متحده نیست که از جانب سیستم ایاالت ”بریکس“طوِرقطع تنها عضِو  به

، راهُبرِد ”اتحادیٔه اروپا“متحده و متحدانش در  گیرد. ایاالت موردتهاجم قرار می
منظور مهاِر توسعٔه کشـورهـای دیـگـر گـروه  ای را به [استراتژِی] چند وجهی

ثـبـات  انزوا کشاندن، بـی از طریق به -ویژه چین و روسیه و هند به -”بریکس“
هـای اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و  کردن، و سعی در اثرگذاری بر سـیـاسـت

 شان، درنظر دارند. سیاسی
 

--------------------------  
دولـتـی اسـت کـه بـرای  سازمان همکاری شانگهای، سازمانی مـیـان  .۱

است. ایـن  های چندجانبٔه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده همکاری
توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزسـتـان،  ۲۰۰۱سازمان در سال 

گذاری شد. نقش اصلی و تعیین کـنـنـده را، در  تاجیکستان و ازبکستان پایه
سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه دارند. عالوه بر اعضـای اصـلـی، 

و یک سال بعـد ایـران، پـاکسـتـان، هـنـد و  ۲۰۰۴ابتدا مغولستان در سال 
به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند . ایـن  ۲۰۱۲افغانستان در سال 

 ”ورشـو“و پیمان  [”ناتو“]سازمان، بر خالف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
 رود.  سابق، هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به شمار نمی

در مجمع اقتصادی ُاوراسیا کشورهای بالروس، قزاقستان، قرقیزستان،    .۳
های ایـن مـجـمـع  روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند.در نشست

های مالی، اقتـصـادی و  درباره مسایلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاری
هـای آن  شود. ایران نیز در بعضی از نشـسـت آموزشی بحث و تبادل نظر می

آن، مرکز استان شنسی در شمال غرب چـیـن، مـحـل  حضور دارد. شهر شی
 دائمی مجمع اقتصادی اوراسیا است. 

شرکت نفت و گاز برزیلی و چندملیتی است که  Petrobrasپتروبراس،:   .۴
از سوی دولت برزیل تأسیس شد. این شرکت امروزه با تـوسـعـه  ۱۹۵۳در سال 
کنـنـدٔه  ترین تولید و توزیع است به بزرگ تنها توانسته اش، نه ها و سرمایه فعالیت
 ۲۰اکنون در زمرٔه  های نفتی در آمریکای جنوبی تبدیل شود، بلکه هم فرآورده

هـای  در زمـیـنـه ”پـتـروبـراس“شرکت نفتی بزرگ جهان قرار دارد. شـرکـت 
اکتشاف، استخراج، پاالیش و توزیع نفت خام و گاز طبیعی، همچنین تـولـیـد 

جـی و مـحـصـوالت  پـی جـی، ال ان های نفـتـی، ال مواد شیمیایی، فرآورده
 کند. پتروشیمی فعالیت می

 
   

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین  ۱۶دوشنبه    ۲ 

های تـولـیـدی و بـیـکـارِی  افزایِش مزد [کارگران] باعث تعطیل شدن بنگاه
هـا  پایه. درحالی که خـبـرگـزاری شود، و  از این دست ادعاهای بی کارگران می

شـدٔه  دهند: "سهِم دستمزد [کارگران] در قیمت تـمـام خالِف آن را گزارش می
]؛  "بیش از هشتـاد ۹۴اسفندماه  ۱۷درصد است" [خبرگزاری ایلنا،  ۵کاال زیر 

]؛ "بیش ۹۴اسفندماه  ۱۳بگیر هستند" [خبرگزاری ایلنا،  درصِد کارگران حداقل
بـگـیـر  بگیر و زیـِر حـداقـل درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل ۶۰از 

]؛ و "بر اساِس گزارش مرکـز آمـار، ۹۴اسفندماه  ۲۶هستند" (خبرگزاری ایلنا، 
هـزار  ۲۰۰میـلـیـون و  ۳هزینٔه [معیشت و گذراِن زندگِی] خانوادٔه چهارنفره 

دیگر، با وصف  عبارت ]. به۹۴اسفندماه  ۶تومان در ماه است" [روزنامٔه اعتماد، 
درصـد اسـت،  ۵شدٔه کاال زیِر  اینکه سهِم دستمزِد [کارگران] در قیمت تمام

 ۷۱۲اتفاق کارگران شاغل و بازنشسته مـبـلـغ  به دستمزد ماهانٔه اکثریت قریب
شـده  فقر اعالم چهارم خط مراتب کمتر از یک هزار تومان است، یعنی مبلغی به

،  حداقل مزد ماهانٔه  ۹۴اسفندماه  ۱۹فقیه، روز  از سوی خوِد رژیم. رژیم والیت
یعنی مبـلـغـی مـعـادل  -هزار تومان ۸۱۲را مبلغ  ”۱۳۹۵سال “کارگران برای 

 تعیین کرد. -شده از سوی خود رژیم چهارِم خط فقِر اعالم یک
، دربارٔه افـزایـِش ۹۴ماه  فروردین ۱۵خبرگزاری مهر، یک سال پیش در روز 

مزد کارگران کشورمان و مقایسٔه دستمزد کارگران ایران با دستمـزد کـارگـراِن 
 ۹داری جهان، نوشت: "حقوق فـقـط  استثمارشده در دیگر کشورهای سرمایه

دالر زیاد شد...حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پـرداخـتـی در 
بین کشورهای مختلف جهان است." مقالٔه خبرگزاری مهر، حداکـثـر حـقـوق 

دالرِی  ۳۴۰۰در قیاس با حقوق مـاهـانـه   -دالر در ماِه کارگران ایرانی ۲۷۵
را مربوط به سـال  -کارگران "در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا"

دانست، و افزود: "اساسًا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی بـا دالر  ۱۳۸۹
این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقالم در ایران بر اساس دالر صـورت  به

 گیرد."  می
مسلمًا قیمت مواد مصرفی موردنیاز کارگراِن ایرانی در پـنـج سـال اخـیـر، 

دستور نـهـادهـای  ها" به خصوص با اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه به
آوری  المللی پول و بانک جهانی، افـزایـش سـرسـام امپریالیستی صندوق بین

ِازای یک دالر در سـال  تومان به ۱۱۰۰اند. با کاهِش ارزش تومان [ از  داشته
هـزار  ۸۱۲ِازای یک دالر در مقطع کنونـی]، مـزِد  تومان به ۳۵۰۰به  ۱۳۸۹

دالر در ماه کـاهـش  ۲۳۲، به ۱۳۹۵تومان در ماه کارگران ایرانی در آغاز سال 
دیگر، با اجرای دستـور نـهـادهـای امـپـریـالـیـسـتـی و  عبارت یافته است. به

ها، "نظام نمونٔه جهان" توانسته است قدرت خرید کـارگـراِن  "آزادسازِی" قیمت
کشورمان را به یک پانزدهم قدرت خرید کارگران استثمارشـده "در بـرخـی از 
کشورهای واقع در قارٔه آسیا و آمریکا" کاهش دهد. علی ربـیـعـی، وزیـر کـار 

کارگران، گفت: "امروز تصـمـیـمـی کـه  ”۹۵مزد “امنیتی رژیم، دربارٔه تعیین 
رئیس کانون عالی شـوراهـای  اتخاذ کردیم تصمیم بسیار مناسبی بود"؛ و نایب

کـارگـران،  ”۹۵مـزد “اسالمی کار و عضو شورای عالی کار نیز دربارٔه تعییـن 
ای جز این نداشتیم کـه بـه فـکـر  گفت: "برای بهبود وضعیِت اقتصادی چاره

های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را درنظر بگیریـم" [خـبـرگـزاری  بنگاه
،  نوشت: "طبق آخریـن ۹۵ماه  فروردین ۱]. خبرآنالین، ۹۴اسفندماه  ۱۹ایلنا، 

صـورت  هزار کـودک در ایـران بـه ۷۰۰میلیون و  ۱اطالعات مرکز آمار ایران 
دیگر، تحت رهبری "نمایـنـده خـدا روی  عبارت مستقیم درگیر کار هستند." به

جـاِی سـوادآمـوزی،  زمین"، برای کمک به تأمـیـن نـیـازهـای خـانـواده، بـه
 کار هستند. هزار کودک" مجبور به ۷۰۰میلیون و  "یک

، حدود هشـت مـاه پـیـش از شـرکـت ۱۳۹۳ماه  آبان ۲۱خبرگزاری ایلنا، 
های حکـومـت سـاخـتـٔه "کـارگـری" در  مسئوالن وزارت کار و رهبران تشکل

، از قول یکی ۹۴خردادماه  ۲۶تا  ۱۱در روزهای  ”سازمان جهانی کار“اجالس 
از بحث دربارٔه "پـیـشـنـهـاِد  ”عالی کار شورای“اصطالح کارگرِی  از اعضاِی به

های صنفی توسط وزارت کار" خبر داد،  و چندی پـس  تغییر اساسنامٔه انجمن
های صنفی کـارگـران در  عالی انجمن از آن، غالمرضا عباسی، دبیرکل کانون

های عالی کارگری کشور یکی و  باره گفت: "این بحث مطرح شد که تشکل این
]. در ادامـه، ۹۴ماه  اردیبهشت ۲۳در یکدیگر ادغام شوند" [خبرگزاری مهر، 

های بنیادین  نامه ، گفت: "برابر مقاوله۹۴خردادماه  ۶غالمرضا عباسی به ایلنا، 
هـای  سازمان جهانی کار نهادهای صنفی کارگری باید دارای ویژگـی ۹۸و  ۸۷

حاضر نهادهای صنفی کارگری فعـال در ایـران ایـن  معینی باشند که درحال

های رسمی از این ادغام استـقـبـال  ها را ندارند." عباسی افزود: "تشکل ویژگی
با انتقاد از طرح وزارت کـار در ایـن  ”خانه کارگر“کنند." اما معاون دبیرکل  می

رابطه و نیز باهدف فریِب کارگران و مشروع جلوه دادن تشکل مـتـبـوع خـود، 
کـنـنـد و بـا طـرح  گفت: "سران وزارت کار این بار نیز با کلمـات بـازی مـی

های کارگری را تغییر دهند...  اصالحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل
های کارگـری از  خواهد سرنخ تشکل نمی -تر دولت  یا در نگاه کلی  –وزارت کار 

 ].  ۹۴خردادماه  ۴دستش خارج شود" [خبرگزاری ایلنا، 
، حدود دو ماه پیش، از ارائـٔه ”کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار“دبیر 

نویِس اصالح مقررات چگونگی تشکیل و فعالیت شـوراهـای اسـالمـی  "پیش
کار" به مجلس و همکارِی "فراکسیون کارگری مجلس برای اصـالح قـانـون 

کـانـون “]. دبیر ۹۴ماه  بهمن ۱۴شوراهای اسالمی خبر داد" [خبرگزاری ایلنا، 
ترین ابهاماتی کـه در  با اعالم اینکه "عمده ”هماهنگی شوراهای اسالمی کار

سه دهٔه گذشته... برای فعالیت این تشکل... ایجاد شده است، به سه موضوع 
حـدنصـاب  حضور نمایندٔه مدیریت در ترکیب شوراهای اسالمی کار، معیـاِر بـه

رسیدِن برپایی مجامع عمومی انتخابات این تشکل صنفی و نقـِش نـمـایـنـدٔه 
مـنـد بـه نـامـزد شـدن در  کارفرما در هیئت تأیید صالحیت کارگران عـالقـه

شود"، گفت: "سازمان جهانی کار همـواره  انتخابات این نهاد صنفی مربوط می
کشورهای مختلف را به استانداردسازی نهادهای صنفی منطبـق بـا شـرایـط 

رسـد پـس از  نظر مـی بومی و خاص حاکم در آن کشور توصیه کرده است." به
، ”هیئت اجرایی سـازمـان جـهـانـی کـار“حضور مسئوالن وزارت کاِر رژیم در 

 ”سازمان جهانی کـار“"شرایِط بومی و خاِص" شوراهای اسالمی کار از سوی 
کانون هماهنگی شـوراهـای اسـالمـی “موردقبول قرار گرفته شده باشد. دبیر 

های مکمـل بـاعـث تسـلـط  نامه های وقت با تصویب آیین افزود: "دولت ”کار
دلیل این ُشبهات  اند... به غیرقانونی کارفرمایان بر این نهاد صنفی کارگری شده

حقوقی... شوراهای اسالمی کار کارایی الزم خود را برای پیگیری مـطـالـبـات 
 ”سازمان جهانی کار“اند." در پی سفر مشاور عالی  داده صنفی کارگران ازدست

ساخته داشت، علیرضا  های "کارگرِی" حکومت به ایران، و دیداری که با تشکل
، با اشاره به طرِح "اصالح مقررات چـگـونـگـی ”خانه کارگر“محجوب، دبیرکل 

تشکیل و فعالیت شوراهای اسالمی کار"، گفت: "امیدواریم بـا تصـویـب ایـن 
مدیریتی کـه از   –های دوگانه صنفی  طرح در مجلس شورای اسالمی برداشت

 ۲۸شود، پایان یابد" [خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  فعالیت شوراهای اسالمی کار می
]. در این گفتگو، محجوب افزود: "مطالبات بخشـی از جـامـعـه ۹۴ماه  بهمن

های صنفی کارگری و مجمـع عـالـی  کارگری ایران توسط کانون عالی انجمن
شود... البته این نوع فعالیت نهادهـای صـنـفـی  نمایندگان کارگران دنبال می

های مسئوالن دولتی با شـدت و  توجهی تحت تأثیر نگاه کارگری تا حدود قابل
ضعف همراه بوده است... جامعه کارگری بیشتر متقاضی افـزایـش فـعـالـیـت 

تـوان گـفـت کـه بـر  دیگر، می عبارت تشکل شوراهای اسالمی کار است." به
هـای مـخـتـلـف رژیـم  های مسئـوالن"، دولـت اساِس منافِع جناحی و "نگاه

هـا  اند، درنتیجه، ایـن تشـکـل های "کارگری" خود را ساخته فقیه تشکل والیت
یی با منافع طبقاتی کارگران ندارند. برخالف ادعای مـحـجـوب  گونه رابطه هیچ

که "جامعٔه کارگری بیشتر متقاضی افزایش فعالیت تشکل شوراهای اسـالمـی 
هـای کـارگـر  کار است"، بیش از دو سال پیش، در جلسه دبیران اجرایی خانـه

سراسر کشور، معاون محجوب اعالم کرد: "مجموع اعضای ایـن سـه نـهـاد 

 ادامه  مطالبات فوری زحمتکشان...

 ۳ادامه  در صفحه  



 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه   ۱۶دوشنبه     ۳ 

 ادامه  مطالبات فوری زحمتکشان...

میلیون و  ۹ساخته] یک درصد از جامعه  [سه تشکل رسمِی حکومت
 ۹شود" [خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  صدهزارنفری کارگران هم نمی هفت
 ]. ۹۲ماه  بهمن

کارگیری اعضاِی "کانون عالی شوراهـای  وزارت کاِر رژیم ضمن به
اصطالح "گـروه کـارگـری" در  عنوان عضو اصلِی به اسالمی کار" به

بـرای  -خـانـه  های اخیر ایـن وزارت مذاکرات تعییِن مزد، در سال
عالی مجمع نمایندگان کارگران" و  تطمیع رهبران دو تشکل: "کانون

از اعضاِی این دو تشکل  -های صنفی کارگران" عالی انجمن "کانون
عنوان مشاوران "گروه کارگری" در مذاکرات  نیز دعوت کرده است به

عنوان نمونه، در مذاکرات تعییـِن مـزد  [تعییِن] مزد شرکت کنند. به
عضـو مشـاور "گـروه  ۵کارگران، سه عضو اصلی همراه با  ۹۴سال 

عالی کار شرکت کردند [خبرگزاری ایلنا،  کارگری" در جلساِت شورای
، در ”عالی شوراهای اسالمی کـار کانون“]. رئیس ۹۳اسفندماه  ۲۴

توصیف عملکرد تشکل متبوع خود و دو تشکل دیگر، در میزگردی، 
های ما این است که هـمـواره  یک سال پیش، گفت: "یکی از ضعف

خواهم انـکـار کـنـم. ... در  ایم. این را نمی ها بوده وابسته به قدرت
کنیـم ولـی  کنیم، تحریم می دهیم، تهدید می مقطعی شعارهایی می

کنیـم، [و] امضـا  اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می
بـرای  -]. وزارت کـار۹۴ماه  فروردین ۴کنیم" [خبرگزاری ایلنا،  می

ُبرِد پویٔه "آزادسازِی" مزد و جلوگیری از هرگونه "شعار" و "تحریم"  پیش
بعـد از  -های "کارگری" اصطالح تشکل احتمالی از سوی رهبران به

دعوت از سه عضو "کانون عالی شوراهای اسالمی کار" برای شرکت 
در مذاکراِت مزد شورای عالی کار در مقام اعضاِی اصلی، از شرکِت 
اعضاِی دو تشکل دیگر در مقام اعضای مشـاور "گـروه کـارگـری" 

مشـاور “جلوگیری کرد، اما به یک عضو از هر دو تشکل دیگر حکِم 
شـورای اسـالمـی کـار “مدیرٔه  صادر کرد. یک عضو هیئت ”دولت
،  گفت: "از سوی معاونت تنظیـم ۹۴اسفندماه  ۱۷به ایسنا،  ”تهران

روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای دو عضـو کـانـون 
های صنفی کارگری و مجمع عالی نماینـدگـان کـارگـر  عالی انجمن

حکم مشاوره صادر شده است." برای تطهیِر عنصِر ضـِدکـارگـری و 
کـارگـران،  ۹۵ای همچون وزیر کار در رابطه با مـزد سـال  امنیتی

هـای صـنـفـی  عالـی انـجـمـن کانون“مدیرٔه  عباسی، رئیس هیئت
تـریـن  بـیـنـانـه ، گفت: "در خوش۹۴اسفندماه  ۲۴به ایلنا،  ”کارگری

] ۹۵طور تصور کرد که در جلسات تعییـن مـزد [ توان این حالت می
غیراز شخِص وزیر کار، سایر اعضای گروه دولتی  شورای عالی کار به

همسو با کارفرمایان هستند." عباسی اما با انتقاد از "ساختار مقررات 
شده از سوی  عالی کار" و واکنِش وزارت کار به نمایندٔه معرفی شورای

هـای  عالی انـجـمـن تشکل متبوع خود، افزود: "وزارت کار از کانون
صنفی کارگری خواست تا فرد دیگری را برای حضـور در جـلـسـات 
تعیین مزد معرفی کند." عباسی در ضـمـن ادعـا کـرد: "تشـکـل 

میلیون کارگر در سراسر کشـور را  ۷متبوعش در سطح کشور حدود 
عـالـی  کند." با تشدید این نوع انتقادها، مشاوِر کـانـون نمایندگی می

،  گـفـت: ۹۵مـاه  فروردیـن ۳های صنفی کارگری به ایلنا،  انجمن
"هنوز شرکای اجتماعی جامعٔه کارگری حاضر به قـبـول فـعـالـیـت 

این شیوه نوعی  های متعدد کارگری نیستند... سعی دارند تا به تشکل
آن  رقابت پنهان را در میان فعاالن صنفی کارگری ایجاد کرده و بـه

در واکنـش  ”عالی شوراهای اسالمی کار کانون“دامن بزنند." رئیس 
و انتـقـاد شـدیـد از  ”صداوسیما“شدیدتری به سخنان "رقبا"یش در 

به حمایت جناحی از "رقبا"یش، و هـمـچـنـیـن  ”صداوسیما“رئیس 
 ۵هشدار در مورد "سیاسی" نکردِن مسئلٔه مزِد کارگران، به ایـلـنـا، 

، گفت: "موضوع مزد موضوع اقتصادی اسـت و بـا ۹۵ماه  فروردین
توان سیاسی و احساسی برخورد کرد و شکاف  مباحث اقتصادی نمی

های گذشته است [و] با افزایش مـزد  مزدی موجود نیز حاصل سال
هـای  رود." اصـطـکـاک بـیـن تشـکـل در یک سال از بیـن نـمـی

اسـفـنـدمـاه]  ۷ساخته، امتداِد نزاع انتخاباتی ماه گذشته [ حکومت

میلیـون عضـو  ۷است و فاقِد هرگونه محتواِی طبقاتی است. ادعای عباسی به نمایندگِی 
گفـتـه اسـت.  کارگری از سوی تشکِل متبوعش نیز نوعی "شعار"، "تهدید" و "تحریم" پیش
عـالـی  کـانـون“موضوع بسیار مهم در این نزاِع گروهی، مطابِق معمول، هشـداِر رئـیـس 

به "سیاسی و احساسی برخورد" نکردن و دخالت ندادِن کارگران در  ”شوراهای اسالمی کار
نـیـشـابـور گـفـت:  ”خانه کارگـر“ها، دبیِر  این تشکل است. در هشداری به ”مزد“موضوع 
های کارگری کمرنگ شده است... همکاری و همـاهـنـگـی  حاضر انسجام تشکل "درحال
 ].  ۹۵ماه  فروردین ۷نفع کارگران... است" [خبرگزاری ایلنا،  های کارگری به تشکل

گـیـر بـوده اسـت.  تالش رژیم برای "آزادسازِی" مزد در چندماه اخـیـر بسـیـار چشـم
طـور مـکـرر از "مـزایـاِی"  ، بـه”عالی کار شورای“های کارفرمایی در  خصوص نماینده به

ساخته نیـز سـخـنـان  های دولت اند و تعدادی از رهبران تشکل آزادسازِی مزد سخن گفته
شان برای آزادسازِی مزد را ارائـه  نمایندگان کارفرمایی را توجیه کرده و حتی پیشنهادهای

، ”عالی کـار شورای“ها، نمایندٔه کارفرمایان در  عنوان نمونه، اخیرًا اصغر آهنی اند. به کرده
ای و بر اساس تواِن صنایع مختلف... از موضوعاتـی اسـت کـه  گفت: "تعیین مزِد منطقه

]. ولی اخیرًا حمید حاج اسمـاعـیـلـی، ۹۴اسفندماه  ۱۷مدنظر قرار دارد" [خبرگزاری ایلنا، 
یک کارشناس بازار کار، در تالشی برای مهیا کردن زمینٔه آزادسازِی مزد، بر "لزوِم تغـیـیـِر 

های کارگـری بـایـد اصـالح  نحؤه تعیین دستمزد" تأکید کرده و گفت: "نمایندگان تشکل
قانون کار در مجلس را کلید بزنند و مجلس دهم بهترین فرصت برای تحقق ایـن هـدف 

هـا،  های کارگری قوی و همگن تشکیل شوند تا بتواننـد در کـارگـاه است. ... باید سازمان
زنی کنند و فراتر از کف دستمزد را برای کارگران عملیاتی  صنوف و مناطق جغرافیایی چانه

]. اسماعیلی، در رابطه با نـحـؤه قـوی کـردن ۹۴اسفندماه  ۲۴کنند" [خبرگزاری ایسنا، 
های کارگری"، با اظهار امیدواری بر اینکه "وزارت کار در سال جدید بـا هـمـراهـی  "تشکل

گذاری کار شایسته و اصالح قانون کار و تأمین اجتماعی گـام  مجلس دهم در جهت هدف
برداد"، از نمایندگان مجلس رژیم خواست: "اصالح فصل شـشـم قـانـون کـار را بـرای 

سازی و پوشش کامل کارگران در قالب کنفدراسیون کارگری مطابق استانـدارهـای  همگن
مـاه پـیـش،  ۱۰]. حـدود ۹۵ماه  فروردین ۸المللی پیگیری کنند" [خبرگزاری ایسنا،  بین

هـای  ، از "عضویِت برخـی گـروه”های صنفی کارگران عالی انجمن کانون“عباسی، رئیس 
های کارگری" خبر داد و افـزود: "حـتـی  المللی اتحادیه کارگری ایران در کنفدراسیون بین

ایم" [خبرگزاری ایسـنـا،  ها نزدیک کرده ها را مطالعه و اساسنامه خود را به آن اساسنامه آن
ها در ارتباط با  ساخته و نقِش مخرب آن های دولت ]. ماهیِت نزاع تشکل۹۴خردادماه  ۳۱

یـی  شان با منافع طبقاتی کارگران را باید افشا کرد. تنها با مبارزه مسئلٔه تعیین مزد و ضدیت
پیگیر در جهت احیاِی حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیـِت 

توان به منافع واقعی کارگران دست یافت. در شـرایـط کـنـونـی، مـبـارزه بـا  طبقاتی، می
ای نظیر افزایِش دستمـزد،  های فوری های اقتصادی و پیوند دادِن آن به خواست سیاست

 از اهمیتی اساسی برخورد است.

 ادامه  برگزاری جشن روز جهانی زن...

دهِی هرسالٔه مراسم روز جهانی زن تشکر و قـدردانـی کـرد.  کمونیست بریتانیا در سازمان
رفیق عمیره در سخنانش مرحلٔه کنونی مبارزه نیروهای مترقی در این کشور را توضیح داد 

گـرایـی و رژیـم  پیوستٔه مبارزه زنان سودان بر ضـد واپـس هم های متنوع و به و از عرصه
ضدمردمی حاکم بر سودان سخن گفت و اعالم کرد که، نیروهای مترقی در سـودان در 

اند. او گسترش کارزار  شرایط کنونی زیر شدیدترین پیگرد رژیم ضدمردمی و اسالمی حاکم
 جهانی همبستگی با مبارزه مردم سودان را خواستار شد. 

هـای  های فرهنگی اختـصـاص یـافـت. از بـخـش بخش نهایی این نشست به برنامه
 ”جـویـی پناه“یادماندنِی برنامٔه فرهنگی، دکلمٔه بسیار اثرگذاِر شعری با مضمون مصائِب  به
ها انسـان را  شود که چه مسائلی میلیون وسیلٔه رفیق لیز پین بود. در این شعر گفته می به

شـان  مان و کسان و عـزیـزان ترِک خانه زده و فقرزده به در کشورهای دیکتاتور زده، جنگ
، رفیق عراقی، با اجرای قطعاتی بـا سـاکسـوفـن بـرای ”عّمار عّلو“دارد. آنگاه دکتر  می وا

جـمـعـی در  های دسته حضار هنرنمایی کرد و سپس رفقای زن بنگالدشی با اجرای ترانه
ای بخشیدند. بخـش رسـمـی  این جشن شور ویژه شان، به  رابطه با جنبش مبارزاتی مردم

برای من هم گـل ُرز و “کنندگان و اجرای سرود مترقی  جشن با سرودخوانی همه شرکت
کنندگان در مراسم، با سفرٔه متنوعـی از غـذاهـای  پایان رسید. از شرکت به ”هم نان بیاور

های خوشمـزه و  کننده: ایران، عراق، بنگالدش، و انگلستان، و کیک کشورهای شرکت
یادمانـدنـی بـا  یادماندنی رفقای ایرانی، نوشیدنی، و میوه پذیرایی شد. این جشن به دسر به

پـایـان  پیمان دوباره به ادامٔه این سنت زیبا، انسانی و مبارزاتی، در میان شادی حاضران به
 رسید.

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۴ 

حزب کمونیست پرتغال، از دمکراسی در 
مسیِر مبارزه برای ساختماِن سوسیالیسم 

 کند دفاع می
، نمایندٔه پیشیِن پـارلـمـاِن ”ِیرو پدرو گوئری“مصاحبٔه ویژه با رفیق 

الملـلـی کـمـیـتـٔه مـرکـزی حـزب  اروپا، و مسئوِل شعبٔه  روابط بین
 کمونیست پرتغال

 
شرایط اقتصادی و سیاسی در پرتغال از زمان برگزارِی انتخابات اخـیـر سؤال: 
 ) تا کنون چگونه بوده است؟۱۳۹۴(پائیز سال 

گـرا رهـبـری کشـور را  در چهار سال گذشته دولتی راستِیرو:  پدرو گوئری
کشـی از مـردم مـا شـدت  بهره دست گرفته بود که برای آنانی که توانستند به به

شرایط اقتصادی در کشور به  -و در نتیجٔه آن -وجود آورده بود را به  بخشند زمینه
یک فاجعه تبدیل شده است. در خالل این چهار سال، کارگران و مردم پرتغال در 

هـای  شان، [میزاِن] دستمزدها، منافِع ملی، و بـرضـِد مـداخـلـه دفاع از حقوق
پـول،  الـمـلـلـی  بـیـن  صنـدوق خارجی [از سوی کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا]،

ــا“ ــک ــروی ــه“]”ت ــهٔ  س ــان ــهٔ ”:”گ ــادی ــح ــا ات ــن”اروپ ــی ــدوق ب ــن ــی ،  ص ــل ــل ــم   ال
ــول، ــا”پ ــک ــروی ــه“]”ت ــهٔ  س ــان ــهٔ ”:”گ ــادی ــح ــا ات ــک“، ”اروپ ــان ــزی ب ــرک ــا م ، ”اروپ

دارِی پرتغـال و  سرمایه رهبری کمیسیون اروپا]، کالن به ”پول المللی بین صندوِق “
انـد.  یی بسیار مهم و تأثیرگـذار بـوده همچنین سرمایٔه بزرِگ خارجی، درگیِر مبارزه

این مبارزه، به سیاستی خشن روی آورده بود.  راستی هم در واکنش به دولِت دست
] ۱۳۹۴مهرماه سال گـذشـتـه [ ۱۳پیشواِز انتخابات  در چنین شرایطی، کشور به

راستی، از دسـت دادن اکـثـریـت  رفت. حاصِل این انتخابات برای حزب دست
مجلس بود، که خود به پدید آمدن شرایطی نو در کشور ما منجـر گـردیـد. مـردم 

 راستی دید. رفت را تصریح و تأکید بر شکسِت سیاست دست پرتغال راه برون
بـا  -راسـتـی حزب ما، حزب کمونیست پرتغال، در شکسِت این دولـت دسـت

ای داشـت.  کننده سهم تعیین -تصریح و تأکید مجدد بر شکسِت آن در انتخابات
، بر اساس دو باور عمده، پدید آمد: ”حزب سوسیالیست“بنابراین، امکاِن تفاهم با 

هـای  برانداز خطرناکی بود که حـزب نخست، پایان دادن به رونِد سیاست خانمان
بردند و دوم، تفاهم بر  پیش می به -جمهور کشور با پشتیبانی رئیس -راستی دست

مـنـظـور بـرگـردانـدن  هایی مهم، هرچند محدود و جـزئـی، بـه سر برداشتن گام
ای که به مردم و کارگران مـا در طـی  های منفی [برعکس کردِن سیِر] سیاست

اند. افزایِش دستمزِد کارمندان بخش دولتـی،  چهار سال گذشته آسیب وارد آورده
افزایِش حداقِل دستمزد، دفاع از نظام خدمات درمان و بـهـداشـت هـمـگـانـی، 

که پاسخی به مبارزات کارگران  -ها های دیگری جز این آموزش همگانی، و اقدام
هایی مشترک قرار دارنـد  های اخیر است و در فهرسِت گام و مردم پرتغال در سال

ها است. امـروز یـک  ها، برآینِد این مبارزه که باید به جلو برداشته شوند. این اقدام
دولت سوسیالیست بر سرکار است که اعالم کرده است وظیفٔه برداشتِن چـنـیـن 

هایی که با برنامٔه حزب سوسیالیست همخوانی دارند، بر دوش خواهد گرفـت.  گام
باید خاطرنشان ساخت که، این برنامٔه حزب کمونیست پرتغال نیست. آنچه بـدان 

وسـیـلـٔه مـا  ایم نه انتخاِب یک دولت و نه ایجاِد یک دولت ائتالفی به دست یافته
بوده است. در حوزٔه اقدام سیاسی در مجلس نیز تـوافـقـی مـیـان مـا و حـزب 

هـایـی  ایم، تفاهم بـر سـر هـدف دست آورده سوسیالیست وجود ندارد. آنچه ما به
تنـهـا بـرای  مان را نه اکنون مبارزه محدود اما بسیار مهم برای مردم است. ما هم

های جاری، بلکه در جهت پیروزی در دستیابی به شرایط  تحکیم و گسترش اقدام
بریم. اکنـون زمـانـی مـهـم بـرای  پیش می و حقوق نوین اجتماعی و سیاسی به

 هایمان است.  نمایش گذاردِن ارزِش مبارزه در مسیِر برنامه به
گـرایـانـه و  هـای راسـت ضروری است نشان داده شود که [اجرای] سیـاسـت

ناپذیر نـیـسـتـد.  اند، اجتناب هایی که به مردم پرتغال و کارگران تحمیل شده برنامه
طور که  این در جای خود ارزش نظری و سیاسی بسیار مهمی نیز دارد. زیرا همان

جـز داشـتـِن  دانید، اتحادیٔه اروپا سعی دارد چنین امری را بپـذیـرانـد کـه بـه می
 -های بـزرگ یی نولیبرالی، و تمکین به سلطٔه قدرت راستی، برنامه سیاستی دست

ها آینـدٔه  بدوِن دراختیار داشتن حق حاکمیت ملی و یا حقوقی که بتوان بر پایه آن
راه و گزینٔه دیگری وجود ندارد. بنابراین، مبارزه با پذیرانـدن  -کشور خود را رقم زد

امری که در پیش بدان اشاره شد، بسیار اهمیت دارد چراکه راهکار رویـارویـی بـا 
 دهد. راستی را نشان می های دست سیاست

عمـلـکـرد حـزب 
کمونیست پـرتـغـال 

مـعـنـای  تنهـا بـه نه
مبارزه برای دفاع از 
حــقــوق و شــرایــط 
زنــدگــی مــردم مــا 
است، بلکه بـرنـامـه 
سیاسی مـا را نـیـز 

دهد. زیـرا  بازتاب می
درستـِی عـمـلـکـرِد 
حزب کـمـونـیـسـت 

خـاطـر  پرتغال را بـه
برگرداندن [مسـیـِر] 

های موجود  سیاست
دهــد و  نشــان مــی

ـــر آن،  ـــزون ب اف
دورنــمــای راهــکــار 

ایم بسنـده  دست آورده سازد. نباید به آنچه تا کنون به آینده را نیز نمایان می
ها فراتر رویم. بنابراین، ما بـایـد  اند، اما باید از آن کنیم. دستاوردها پرارزش

رو،  های چـپ و پـیـش دوستانه ادامه دهیم، و از برنامه این هدف میهن به
هـایـی کـه  گرایانه، سیاست های راست بنِد اصلی در برابر سیاست یعنی راه

منظوِر از میان برداشتن تمامی دسـتـاوردهـای  ست به سال ۴۰نزدیک به 
انـد،  تازانده شده - ۱۹۷۶و  ۱۹۷۴های  بین سال -پرتغال ”انقالب آوریل“

 دفاع کنیم.
شرایط نوین در کشور اکنون کارکرِد بدهی خارجی ما را در حکم اهرمی 

بـرد.  زیـر سـؤال مـی شـود بـه برای ربودن آنچه در کشـور تـولـیـد مـی
طلبد که دربارٔه وضعـیـت بـدهـی عـمـومـی،  های نوین از ما می سیاست
ها به گفتگو بنشینیم و چگونگِی ایستادگـی  ها و مهلت پرداخت آن مالیات

را مـورد  ”یورو“های تحمیلی اتحادیٔه اروپا و سیاست مالی  در برابر سیاست
هـای تـحـمـیـلـی  اثر ساختِن سیاسـت بازبینی قرار دهیم. ایستادگی و بی

گرایانه ناممکن اسـت. چـنـیـن  های راست خارجی با برقرار بودن سیاست
همچنین بر اهمیت بهبوِد سیاست تولیِد ملی و تغییِر قراردادهای   یی برنامه

های کار و دستمزدها با سیاست نوین اقـتـصـادی بـرای  اشتغال و قانون
دفاع از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی و سیاست مالیاتی بدون فشار بر 
روی کارگران بلکه فشار بر سرمایٔه بزرگ در کشور ما تأکید دارد. مـا بـایـد 

یـی  دست آوریم. این برنامه مان را در برابر سرمایٔه کالن را به حاکمیت ملی
ای  تواند راهگشـای بـرپـایـِی دمـکـراسـی میهنی و پیشرویی است که می

به سمِت سوسیالیسم بـرای   ۱۹۷۴ ”انقالب آوریل“های  پیشرفته با ارزش
 کشور باشد.

انقالبی که در پرتغال روی داد، انقالبی بنیادی بود که سلطٔه سـرمـایـٔه 
چالش کشید و بر نقِش نیروی کار تأکید ورزیـد و تـوانسـت در  کالن را به

 ۴۸ای مهم دست بزند. پـس از  مرکز و جنوب کشور به اصالحات ارضی
سال برقراری دیکتاتورِی فاشیستی در پرتغال، اصالحات مهم اجتماعـی، 

ای بـزرگ بـود.  اقتصادی و سیاسی در کشور انجام گرفت. این دگرگونـی
هـای  سازی بر اصالحات ارضی و پیشرفـت های خصوصی اگرچه سیاست

اند، اما همین دستاوردها در قانون اسـاسـی  آمده خدشه وارد کرده دست به
اند وجود رژیمی دمکراتیک را عملی سازند. قانون اساسی ما هنـوز  توانسته

را  ”انقالب آوریـل“هم پس از هفت بار بازنگری و تغییر همچنان ساختار 
شود که، آیندٔه پرتـغـال  نگه داشته است. در مقدمٔه قانون اساسی گفته می

تصویب رسـیـد.  به ۱۹۷۶آوریل  ۲سوسیالیسم است. این قانون اساسی در 
را با تأکید بر اهمیـِت  ”انقالب آوریل“بنابراین، ما امسال چهلمین سالگرد 

دلیل اینکه مترقی است و از حـقـوق  دفاع از قانون اساسِی کنونی کشور به
گیریم. درِک برنامٔه حـزب مـا در  کند، جشن می مردم و کارگران دفاع می

یـی  دفاع از دمکراسی در مسیِر مبارزه برای سوسیالیسم در کشور، نـکـتـه
 مهم و اساسی است.

هـای  های ساالنـٔه حـزب شما اخیرٌا در جلسٔه کارگروه نشستسؤال: 
کمونیست و کارگری در استانبول شرکت کردیـد. بـرداشـِت شـمـا از آن 

 چیست؟

 ۹ ادامه  در صفحه 



 ۹۹۶شمارۀ 

اسـالمـی  جمـهـوری
قراردادی درازمـدت 
برای وارداِت  گوشت 
گاو و گـوسـفـنـد بـه 

 ۳۰ارزش بـیـش از 
ــا  ــیــون دالر ب ــل مــی
قزاقستان امضا کرده 
است. هـمـچـنـیـن 
قراردادهایی نـیـز بـا 
آلمان و اسـتـرالـیـا 
برای وارداِت گوشـت 

یـی  نامه قرمز و توافق
ــرای  ــه ب ــرانس ــا ف ب
وارداِت گوشت مـرغ 
امضــا و مــقــدمــات 

هـا  اجرایی شدن آن
فراهم شـده اسـت. 

هــا،  عــالوه بــر ایــن
قراردادی چندمیلیارد 
دالری با ایتالیا بـرای 
خرید تراکتور و ابـزار 
کشاورزی طی سـفـر 
هیئـت اقـتـصـادی 
ایـتـالـیــا بـه ایــران، 

امضا رسیده است.  به
 ۱۱خبرگزاری ایرنـا، 

، نـیـز ۹۴ماه  بهمن
اند. بر اساس ایـن  سند همکاری کشاورزی امضا کرده ۷گزارش داده بود که، ایران و فرانسه 

هکـتـار در کـرمـانشـاه  ۲۵مساحت  ای به ای گلخانه قراردادها، در مرحلٔه نخست، مجموعه
شود. مـبـلـِغ  های فرانسوی احداث می فرنگی از سوی شرکت سال برای تولید گوجه ۲ظرف 

یک از ایـن قـراردادهـا  میلیون یورو برآورد شده است. در هیچ ۲۰این قرارداد در مرحلٔه اّول 
آوری یا تولیِد مشترک محصوالِت استراتژیک، که نیاِز اصلِی میهن ماست، درنظـر  انتقاِل فن

های خارجی فقط از نیروی کاِر ارزاِن ایران استفاده خـواهـنـد کـرد.  اند و شرکت گرفته نشده
منظوِر جلِب حضور انحصارهای فراملـی انـواع تسـهـیـالت و  درحالی که رژیم و دولتش به

گیرند، دهقانـان  های خارجی درنظر می های مالیاتی را برای شرکت اعتبارات مالی و معافیت
رویند و پنجٔه سیاه فقر گلوی روسـتـائـیـان  زحمتکش کشورمان با تنگناهای جدی مالی روبه

، گزارش داد: "عـمـل نـکـردِن ۹۴ماه  بهمن ۲۵فشارد. خبرگزاری مهر،  ایران را در خود می
فقیه] به تعهدهای خود در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی در استان  دولت [رژیم والیت

کردستان... بخِش کشاورزی را دچار بحران کرده و کشاورزان کردستانـی نـیـز هـمـچـنـان 
 انتظارند." چشم

از سوی دیگر، دهقانان استان کرمان به فروش عادالنٔه محصوالت خود ازجمله مرکـبـات 
، نوشته بـود: "کشـاورزان جـنـوب کـرمـان ۹۴ماه  بهمن ۲۴قادر نیستند. خبرگزاری مهر، 

دهند که واردات... موجب افت شدید قیمت و کـاهـش  درحالی برداشت مرکبات را ادامه می
 تقاضا برای محصوالت داخلی شده است."
اند، که در  آیند و بخشی نیز محصوالِت ُبنُجل ترکیه این مرکبات و سیب از اروپا، آمریکا می

زمان با نگرانی و اعـتـراض  اند. هم روسیه، سر از بازاِر ایران درآورده  ها از سوی اثر تحریم آن
رویـه،  های کردستان، کرمان، فارس، سمنان و همدان بـه واردات بـی کشاورزان در استان

گری امارات و ترکیه به ایـران سـرازیـر  واسطه های آمریکایی که با  بازار ایران از عرضٔه سیب
هـای آذربـایـجـان  درختی کشاورزان استان میلیون تن سیب ۱اند، اشباع گردیده است.  شده

اند، اما سیب آمـریـکـایـی و  شرقی و غربی در سردخانه مانده و دهقانان پولی دریافت نکرده
، ۹۴مـاه  بـهـمـن ۶شود. خـبـرگـزاری مـهـر،  آلمانی در بازار ایران باقیمت باال عرضه می

های آذربایجان غربی مانـده  درختی در سردخانه میلیون تن سیب ۱خاطرنشان ساخته بود: "
المللـی پـول و  ها بر پایه دستورهای صندوق بین ولی واردات ... ممنوع نیست." حذِف یارانه

ای ماننـد  ویژه محصوالت استراتژیکی بانک جهانی به بخش کشاورزی و تولید محصوالت به
گندم، ذرت، زیتون، پنبه و برنج، صدمٔه جدی وارد آورده است. راهـُبـرِد اقـتـصـادِی دوران 
پسابرجام در تقابل با خواست و منافع دهقانان میهن ما قرار دارد. حمایت از تولیِد کشـاورزی، 

هـا بـرای مـحـصـوالت راهـبـردی  ها، حفـِظ یـارانـه پایان دادن به اجراِی هدفمندِی یارانه
خـرهـا، تضـمـیـِن بـیـمـٔه  ها و سلف [استراتژیکی]، تعیین قیمِت عادالنه، خلِع ید از واسطه

بهره بـه دهـقـانـان،  های درازمدِت کم روستاییان و بیمٔه محصوالت کشاورزی، اعطاِی وام
ها، و مخالفت با حضوِر بنیادهای انگلـی در  صدور و تضمیِن سنِد مالکیت دهقانان بر زمین

 های دهقانان زحمتکش میهن ماست! های مرغوب، از زمره خواست تصاحب زمین
 

  ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه     ۴ 

آزادسازِی اقـتـصـادی، بـخـِش کشـاورزی، و 
 مطالبات دهقانان زحمتکش

 -مطابق با تصمیم مجلس برای تمدید برنامٔه پنجم توسعه
و نیز  -که برای یک سال دیگر در دستورکار قرار گرفته است

هـای الیـحـٔه  بر پایٔه مفاد الیحٔه برنامٔه ششم توسعه و تبصره
هـا تـا سـال  ، اجرای قانون هدفمندِی یارانه۹۵بودجٔه سال 

ادامه خواهد یـافـت. پـیـامـدهـای مـخـرب اجـرای  ۱۳۹۹
تر آزادسازِی اقتصادی عبارت دقیق یا به -ها هدفمندی یارانه

ویژه در بخش کشاورزی برکسی پوشـیـده نـیـسـت. در  به -
های کشاورزی و  های اخیر با حذِف یارانٔه سوخت، نهاده سال

یارانٔه حمایت از تولید کشاورزی، میـزان سـطـح کشـت در 
موازات آن فقر در روسـتـاهـا  سراسر کشور کاهش یافته و به

هاِی گسترده به حاشیٔه شهرها را سبب شده اسـت.  مهاجرت
معاون توسعٔه روستایی و مناطق محروم کشور، اخیرًا اعـالم 

 ۷تـاکـنـون  ۸۳داشته است: "جمعیت روستایی ما از سال 
مـاه  بهـمـن ۲۴درصد کاهش یافته است" [خبرگزاری ایسنا، 

۹۴ .[ 
خالی شدن نزدیک به بسیاری روستاهای کشور از سکنـه 
و مهاجرِت روستـائـیـان بـه شـهـرهـا و اخـتـیـار زنـدگـِی 

نشینی، گرچه از زمـان اجـرای سـیـاسـت تـعـدیـِل  حاشیه
اقتصادی در دوران دولت رفسنجانی آغـاز شـد و شـتـاب 

 –بیشتری گرفت، اما در زماِن اجرای آزادسازِی اقـتـصـادی 
تـری  مراتب وسـیـع این مسئله ُبعد و دامنه به  –ها  حذِف یارانه

هـای بـخـِش کشـاورزی کشـور  خود گرفته و بـه پـایـه به
آسـای  هایی جدی وارد کرده اسـت. افـزایـش سـیـل صدمه

واردات محصوالت کشاورزی از کشـورهـای دیـگـر بـر اثـِر 
تخریب تولیدات کشاورزی و کاهِش سطح زیر کشت، تـنـهـا 
یکی از پیامدهای نـاگـوار آزادسـازِی اقـتـصـادی و حـذِف 

هـا و  هاست. اکنون با لغو و رفِع تدریجِی برخی تحریـم یارانه
آغاز دوراِن پساتحریم، عالوه بر افزایِش واردات محـصـوالت 

های  ویژه شرکت به -های خارجی کشاورزی از خارج، شرکت
بـه  -متعلق به کشورهای عضو  اتحادیه اروپا، آمریکا، و ژاپن

های گوناگون ازجمله اشتراک با بـخـش خصـوصـِی  شکل
انـد.  حضور پیدا کرده اسالمی،  در بخش کشاورزی  جمهوری

های کشاورزی مانند بـذر و  فروِش محصوالت، فروِش نهاده
برداری بـا تصـاحـب مـالـکـیـت بـرخـی  کود و سم، و بهره

های خـارجـی  های شرکت های بسیار مرغوب، از هدف زمین
برای حضـور در بـخـش کشـاورزی ایـران اسـت کـه در 
قراردادهایی که با آلمان، ایتالیا، فرانسه، و استرالـیـا بسـتـه 

که اعتراِض گروهـی  شوند. درست هنگامی اند، دیده می شده
هـا و سـودهـای  داران در خصوص آزادسازِی قیـمـت از دام

های عمده در عرصٔه تولیِد گوشـت قـرمـز بـه  نجومی دالل
هـا دالر  ها درز پیدا کرد، خبِر خریِد میـلـیـون صفحات رسانه

گوشت قرمز از قزاقستان، استرالیا، انگلیس، آلمان منتـشـر 
مـاه، نـوشـت: "اخـتـالف  بهـمـن ۲۵شد. خبرگزاری ایسنا، 

نجومی قیمت گوشت از تولید تا بازار هر کیلو انواع گـوشـت 
هزار تومـان بـه مـردم  ۴۰هزار تومان تا  ۳۰قرمز بین بعضًا 

شود. ادامٔه گرانِی گوشت قرمز به کاهـش خـریـد  عرضه می
هـا سـود  مردم و مصرف آن منجر و برخی دالالن و واسطـه

هـا،  برند." در همـیـن حـال، مـطـابـق گـزارش رسـانـه می

د�ی ا�ان  تأم�ی � رویدا

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۳ 

 مین سالگرد کمون پاریس۱۴۵به مناسب 
 بهای کمون پاریس های گران درس

 میالدی در پاریس ۱۸۷۱نگاهی به رخدادهای سال 

 نوشتٔه جاناتان وایت ( از مورنینگ استار، روزنامٔه چپ بریتانیا)
مین سالگرد ۱۴۵] مصادف بود با ۱۳۹۴اسفند  ۲۸[ ۲۰۱۶مارس  ۱۸جمعه 

بود. عمر این کمون که در فاصلٔه  ”کمون پاریس“قیام کارگران پاریس که آغازگر 
روز بود، و دست آخر با  ۷۲شکل گرفت، فقط  ۱۸۷۱های مارس و مه  ماه

 خشنونتی تصّورناپذیر در هم شکسته شد.
بار در جنگ فرانسه با  نمایندگان سیاسی بورژوازی فرانسه که شکست خّفت

ماندٔه نیروهای  پروس آنها را گیج کرده بود و به قهقرای ضعف برده بود، باقی
ها بر سر آزادی یکی از  عادی خود را گرد آورند و سازمان دادند، و با پروسی

ای کردند. این گردان نظامی پس از  های نظامی اسیر شدٔه خود معامله گردان
هزار سرباز آن، خطوط دفاعی کمون ۱۳۰آزادی، پاریس را بمباران کرد و سپس 

در هم کوبیدند. پس از آن، این سربازان دست به  ۱۸۷۱را در اواخر ماه مه 
کردن پاریس از  ”پاک“گسیخته زدند که هدف از آن تصفیه و  کشتاری لگام

هزار ۳۰تا  ۲۰رادیکالیسم برای نسل بعدی بود. در این کشتار جمعی در حدود 
های گوناگون هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند؛  مرد و زن و کودک به شکل

های نظامی زمان به مسلسل بستند.  ترین فناوری بسیاری را با استفاده از تازه
ِیرز، رئیس دولت فرانسه که مقّر آن در کاخ ورسای بود، از کار خود به  آدولف تی

زمین پوشیده از اجساد آنهاست. این منظرٔه خوفناک “گفت:  وجد آمده بود و می
هزار نفر به زندان یا تبعید به  در این تهاجم، ده ”درسی برای آنها خواهد بود.

های فرانسه محکوم شدند. آن خشونت فوق تصّور نشان از این  مستعمره
بام [تاریخدان مارکسیست معاصر  واقعیت دارد که به گفتٔه اریک هابس

چنان ترسانده بود که عقلش از “انگلیسی]، ِصرِف وجود کمون، بورژوازی را 
های کارگری زیادی  های پیش از کمون خیزش پاریس در سال ”دست داده بود.

دیده بود، ولی کمون چیز دیگری بود. گرچه خیلی از رهبران آن نگاهی به 
های دموکراتیک نخستین انقالب فرانسه داشتند، اّما نیروی  گذشته، به آرمان

تر و بیشتر  یافته جلوبرندٔه واقعی کمون، طبقٔه کارگر پاریس بود که هر روز سازمان
 شد جانش را به لب رسانده بود. شد، و فشاری که بر آن وارد می درگیر مبارزه می

انبوه کارگران مهاجر روستایی که به حومٔه شرقی پاریس هجوم آورده بودند 
های زحمتکش زیر فشار ازدحام  جمعیت پاریس را در خود بلعیده بود. خانواده

ترین نواحی، در هر کیلومترمرّبع  ناپذیری قرار گرفته بودند: در شلوغ تحمل
های دشوار (از لحاظ اقتصادی)  کردند. کشور در سال هزار نفر زندگی می۱۵

هایی در صنایع و شکوفا شدن  پروس، شاهد اعتصاب-پیش از جنگ فرانسه
 های سیاسی طبقٔه کارگر بود. مجامع و گروه
های نظامی ُپرالف و گزاِف ناپلئون سّوم [لویی بناپارت] همراه با  ماجراجویی

های فرانسه و محاصرٔه چهار ماهٔه پاریس،  در هم شکسته شدن ارتش
، وقتی که ۱۸۷۱های بیشتری را برای مردم به همراه آورد. در ژانویٔه  سختی

های  ها تسلیم شد و بالفاصله دست به اقدام بورژوازی فرانسه در برابر پروسی
های فرودست زد، کامًال روشن  ای نسبت به پاریسی اقتصادی تنبیهی ستمگرانه

 دانست. شد که بورژوازی چه کسانی را دشمن واقعی خود می
بود. گارد  ”گارد مّلی“های  ِیرز برای توقیف و ضبط توپ تیِر آخر، تصمیم تی

مّلی، میلیشیا یا ارتش مردمی پاریس بود و در مّدت محاصرٔه پاریس توسط 
های آن شده بودند. پول  ها، کارگران و زحمتکشان گروه گروه وارد گردان پروسی

های گارد مّلی از محل حق عضویت کارگران تأمین شده بود.  خرید خیلی از توپ
های مردم عادی بودند. اقدام  ها نمادهای باشکوهی از فداکاری این توپ
مارس، بالفاصله منجر به  ۱۸ها در صبح روز  ِیرز در ضبط توپ کنندٔه تی تحریک

 ”کمون“شورشی خودانگیخته شد، و در فاصلٔه اندکی پس از آن، موجودیت 
قدر از آن ترسیده بود؟  اعالم شد. اّما کمون چه داشت که بورژوازی فرانسه آن

بیش و پیش از هر چیز، کمون نمایندٔه طبقٔه کارگری بود که خودش را به سود 
شد. کمون در مّدت عمر  داد و آمادٔه حکومت می منافع خودش سازمان می

ها، برقراری مقررات کاری، و قرار  کوتاه خود قوانینی را برای کاهش فشار بدهی
های کارگری تصویب  های متروک در اختیار انجمن ها و کارگاه دادن کارخانه

کرد. کمون قوانینی را برای رها کردن آموزش از چنگال کلیسای کاتولیک 
تصویب کرد، و با باز کردن درهای آموزش به روی زحمتکشان، میدانی برای 

گاهانٔه عقاید و اندیشه ها فراهم آورد. نمادهای شوونیسم  تبادل و تقاطع آزادنه و آ
[ناپلئون بناپارت در نبرد استرلیتز علیه روسیه  ”ستون پیروزی“و خودکامگی مثل 

ها و  را خراب کردند. در دورٔه کمون، خیابان ”پالس َوندوم“و اتریش] در میدان 

های تفریحی ساخته شده برای ثروتمندان برای مّدت کوتاهی در  مکان
دهی  اختیار مردم عادی و زحمتکشان قرار گرفت. زنان در سازمان

های تازه، ادارٔه خدمات عمومی ضروری،  ها، تشکیل انجمن نشست
دهی دفاع از پاریس، و اطمینان حاصل کردن از اینکه کمون برای  سازمان

کند، بسیار فعال بودند. کمون به  دیده اقدام می های آسیب کمک به خانواده
ای بود از  تغییر شکل دولت و حکومت در پاریس دست زد. دولت کمیته

شد آنها را  شدند و می اعضای شورای شهر که توسط مردان انتخاب می
بازخواست و برکنار کرد. ُمجریان قانون منتخب مردم بودند، و مردم در 

کم در پاریس، نهادهای دولتی به  مسّلح شده بودند. دست ”گارد مّلی“قالب 
تری با زحمتکشان  شدند، پیوندهای نزدیک دست زحمتکشان اداره می

 شد. داشتند، و عزم و ارادٔه زحمتکشان در آنها در نظر گرفته می
جویی طبقٔه کارگر پاریس را  کمون در هر صورت محکوم به فنا بود. مبارزه

شد سراغ گرفت؛ رهبری سیاسی آن ضعیف و متفّرق  در جای دیگری نمی
های دو دولت قرار داشتند.  ها در حلقٔه تنگ محاصرٔه ارتش بود، و پاریسی

پس از کشتارهای جمعی اهالی کمون پاریس، نیروهای نظامی و انتظامی 
ُکر را بر فراز تپٔه  تالش برای زدودن آثار کمون را آغاز کردند. کلیسای َسکِره

مارِتر و مشرف به پاریس ساختند، یعنی در جایی که در زمان کمون  مون
یکی از دژهای طبقٔه کارگر بود. این کلیسا را به عنوان تودهنی نظم جدید به 

کمون در محل فعلی بنا  ”های جنایت“کمون و عالمت توبٔه مّلی برای 
کردند. با وجود اینها، یاد و خاطرٔه کمون زنده است. بسیاری از اصالحات 

های سوسیال دموکراتیک فرانسه شد. اّما  دوراندیشانٔه آن بعدها جزو برنامه
ترین میراث کمون گام بلندی بود که در راه رشد و  باید گفت که بزرگ

های  گسترش اندیشٔه سیاسی انقالبی برداشت. مارکس و لنین هر دو درس
ای است  کمون را مطالعه کردند و دریافتند که اهمیت حقیقی آن در شیوه

که طبقٔه کارگر در تالشش برای دگرگون کردن دستگاه دولتی در پیش 
(یعنی  ”موتور استبداد طبقاتی“گرفت. برای هر دو آنها روشن بود که این 

ایستد، در  دولت) که از لحاظ نظری ظاهرًا َورا و َفرای منافع اجتماعی می
تواند فقط آن  وقفٔه سرمایه است، و طبقٔه کارگر نمی واقعیت حافظ تسّلط بی

را در دست بگیرد و به همان صورت از آن استفاده کند. باید بر آن غلبه کرد 
 و آن را در هم ریخت و دگرگون کرد.

کرد، شاهد  های کمون پاریس را از لندن دنبال می مارکس که فعالیت
درگیری و کلنجار رفتن طبقٔه کارگر فرانسه با همین مسئله بود. طبقٔه کارگر 

فقط قدرت دولتی را به دست گرفت، بلکه داشت نیروی متمرکز  فرانسه نه
برد. به نظر مارکس و لنین،  ریخت و به درون جامعه می آن را در هم می

ای بود که باالخره کشف شد، و در چارچوب  شکل سیاسی“کمون همان 
از دید لنین،  ”شد رهایی اقتصادی نیروی کار را تحقق بخشید. آن می

یافتٔه انقالبی را خیلی روشن  کمون اهمیت وجود حزب سیاسی سازمان
توانست پیروز  نشان داد. مارکس و لنین هر دو متوجه بودند که کمون نمی

خوبی دیدند که کمون درس بزرگی به جنبش طبقٔه کارگر داد  شود، ولی به
 که باید آیندٔه تئوری و عمل انقالبی را شکل دهد.

مسئلٔه چگونگی پیروزی طبقٔه کارگر در به دست آوردن قدرت دولتی، 
استفاده از آن، و دگرسان کردن آن امروزه نیز به اندازٔه همان زمان هنوز 

ای پراهمیت است. کمون نخستین کوشش زحمتکشان برای برخورد  مسئله
با این موضوع بود. هزاران مرد و زن و کودک و مردمان عادی پاریس جان 
و زندگی خود را در این راه از دست دادند. همٔه آنها بخشی از تاریخ ما 
 هستند. ما برای به یاد داشتن آنها و بزرگداشت دستاورهای آنها باید برزمیم.



 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۲ 

 برگزارِی روز جھانِی زن، 
 در لندن

های گذشته فعاالن جنبش زنان از کشورهای مختـلـف  امسال هم چون سال
جهان، در کتابخانٔه تاریخی مارکس در قلب لندن سنتی گرد آمدند تا روز هشتـم 
ماه مارس، روز جهانِی زن و روِز همبستگِی رزمجویانه با مبارزات دلـیـرانـٔه زنـان 

تشکیالت دموکـراتـیـک “جهان را گرامی دارند. حضور پررنگ و فعال نمایندگان 
، ”مجمع ملـی زنـان انـگـلـسـتـان“، ”اتحادیٔه [لیِگ] زنان عراق“، ”زنان ایران

خـواه  سازمان زنان ترقی“، ”جنبش زنان دموکرات سودان“، ”جنبش زنان یونان“
ای بـخـشـیـده بـود.  ، به جشن امسال شکوه و گرمی ویژه”بنگالدش در بریتانیا

انگلیس در  زمینٔه نقِش زنان در   ، پژوهشگر تاریخ”ماری دیویس“رفیق پروفسور 
هایی متعدد در موضوع جنبِش زنان و ازجمـلـه  جنبِش کارگری، و نویسنده کتاب

و نیز شماری دیگر از زنـان فـعـال در جـنـبـِش کـارگـری  ”زن و طبقه“کتاب 
 انگلستان، در مراسم امسال حضور داشتند.  

صدر حزب کمونیـسـت بـریـتـانـیـا و   ،”لیز پین“مراسم با سخنان رفیق دکتر 
، مسـئـول ”مـریـم جـمـپ“مسئوِل کمیسیون زنان این حزب، در معرفی خانم 

هایی از  آمد به حضار، به عرصه کتابخانه یادبود مارکس، آغاز شد که ضمن خوش
ارثیٔه معنوی کارل مارکس در رابطه با جنبش برابری طلبی زنان در مرکز مـبـارزه 
برای سوسیالیسم پرداخت. رفیق پین آنگاه ضمن اشاره بـه اهـمـیـِت ادامـه و 

در حکم فرصتی بـرای ارزیـابـِی  -گسترش سنت برگزاری مراسم روز جهانی زن
هـای  های واقعی رویاروِی جنبش زنان در جـامـعـه دستاوردها و شناسایِی چالش

دستاوردهای جنبش زنان در کشورهای مختلف جهان اشـاره  به  -داری سرمایه
کرد و سالگرد هشتم مارس، روز همبستگِی رزمجویانه با مبارزٔه زنان جهان را بـه 

 حاضران در مراسم تبریک گفت.
اتحادیٔه [لیـِگ] “، نمایندٔه ”علی مونا آل“اولین سخنران مراسم امسال، رفیق 

در انگلستان، بود که در پیام خود ضمن اعالم خبر برگـزاری جشـن  ”زنان عراق
 ۱۰در روز  ”اتحادیٔه [لیِگ] زنان عراق“گذارِی  وچهارمین سالگرد بنیان شصت

جویانٔه زنان دمـوکـرات عـراق بـا مـبـارزات زنـان در  مارس، همبستگِی مبارزه
کشورهای مختلف را اعالم کرد. رفیق عراقی اشاره کرد که، زنان عراق امسـال 

هایـی بـزرگ و  گیرند که با چالش مراسم روز جهانِی زن را در شرایطی جشن می
رویند. بیش از سه و نیم میلیـون نـفـر در داخـل  ای بغرنج روبه وضعیِت سیاسی

های داعـش، بـه مـهـاجـرِت  کارانٔه تروریست های جنایت کشور، درنتیجٔه اقدام
طور عـمـده زنـان و کـودکـان  واحوال، به اند. در این اوضاع اجباری تن در داده

های جـنـگـی  ترین حقوق انسانی و همچنین آماِج جنایت قربانیان نقِض بدیهی
 ”اتحادیٔه [لیِگ] زنان عـراق“اند. نمایندٔه  ازجمله تجاوز جنسی، اعدام، و بردگی

تا کنـون، هـر  ۱۳۹۴گزارش داد که زنان عراق از نخستین هفتٔه مردادماه سال 
 ۱۰جمعه، در جنبش اعتراضی و تظاهرات هفتگی در میدان آزادی بـغـداد و 

شهر عمدٔه عراق، با بیان خواسِت اصالحات سیاسِی رادیکال و پایـان دادن بـه 
مذهبـی در  -قومی -ای [سکتاریستی] سیستم جاری تقسیِم قدرت بر پایٔه فرقه

 اند. کشور، شرکت کرده
حـزب “، نـمـایـنـدٔه زنـان عضـو ”ماریا آنتونوپولو“پس از رفیق عراقی، رفیق 

های طبقاتی و ضرورِت مبارزٔه آنان  ، دربارٔه نقش زنان در جامعه”کمونیست یونان
های ارگانیک بین جنبش کارگری و جـنـبـش زنـان کـارگـر و  برای ایجاد رابطه

ها، سخن گفت. عمدٔه مضموِن سخنرانی رفیق یونانی بـر  قشرهای مختلف توده
ها و متحدان آنان و سیریزا، نیروهای  مبارزٔه دشواری که در یونان بین کمونیست

و نـیـز  -که قـدرت دولـتـی را در دسـت دارنـد -دموکرات و راست سوسیال
هایی که در مبارزات زنان برای تغییر شرایط اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و  چالش

سیاسی رویاروی آنان قرار دارد، متمرکز بود. او اشاره کرد که "در یونان هم ماننـد 
اند."  همه کشورها، زنان در همٔه لحظات تاریخی در مبارزه طبقاتی شرکت داشته

ویژه مادران، ضروری اسـت  اش، گفت: زنان، به در پایان سخنرانی ”ماریا“رفیق 
شان را مبنی بر اینکه آنان، یعنی زنان، نـخـواهـنـد پـذیـرفـت کـه  که پیام قاطع

جویانٔه امپریالیستی در  های مداخله های زحمت در جنگ  فرزندان کارگران و توده
 داری قربانی شوند. پای منافِع انحصارهای سرمایه

سخنران بعـدی مـراسـم روز  ”تشکیالت دموکراتیک زنان ایران“نمایندٔه 
جهانی زن در لندن بود. رفیق ایرانی در ابتدا به تاریخچه برگزاری روز زن در 
جهان و ایران اشاره کرد، و سپس بر نقش مؤثر تشکیالت دموکراتیک زنـان 

خواهانه و انسانی در بیـش  ایران و پیشاهنگِی آن در برگزارِی این سنت ترقی
، تـأکـیـد کـرد. ۱۹۴۳گذارِی آن در سال  از هفت دهه، یعنی از هنگام پایه

سـال  ۳۷رفیق آنگاه شرایط دشواِر کار و مبارزه زنان در ایران پس از گذشت 
از حاکمیت رژیم والیی، عملکردهای آن در زمینٔه حقوق زنان، و قـوانـیـن 

ها بـر سـر راه  وجود مانع ستیِز آن را تشریح کرد. او ازجمله به ارتجاعی و زن
پیشرفت زنان نظیر تعیین سهمیه بر اساس جنسیت، جداسازی زن و مرد در 

های کاری، و تصویب مقرراتی در رابطه با منحصر کردن نقش زنـان  محیط
داری و آشپزی و ادارٔه امور خانه و همچنـیـن تـحـمـیـل مـقـرراتـی  به بچه
هـای  گیرانه و ارتجاعی در رابطه با "حفِظ عفت" بر اسـاس بـرداشـت سخت

های عمل اجتمـاعـی و  قشری از روابط اجتماعی که زنان را عمًال از عرصه
راند، اشاره کرد. او فاش کرد که درنتیجـٔه  کار و مدیریت در جامعه بیرون می

درصد زنان شـاغـل  ۵های ارتجاعی رژیم و بر پایٔه آمار رسمی، فقط  سیاست
ان معنی است که اکثر زنان کارگـر در بـخـش  شوند، و این بد محسوب می

های خانگی و بیشتر در بخش نامرئی اقتصـاد،  غیررسمی اقتصاد، در کارگاه
شوند. نمایندٔه تشکیالت دموکراتیـک زنـان ایـران در  شدت استثمار می به

های  اش، به نقش مؤثِر زنان در مبارزه بر ضد سیاست بخش پایانی سخنرانی
ویـژه زنـان  ارتجاعی سران رژیم اشاره کرد و  باهمه زندانیان سیاسـی و بـه

هـای رژیـم زیـر  چـال های واالی خـود در سـیـاه زندانی که در راه هدف
 اش را اعالم کرد. های روحی و جسمی قرار دارند، همبستگی شکنجه

 ”خواه بنگالدش سازمان زنان ترقی“، نمایندٔه ”شاهده اسالم“رفیق دکتر 
در لندن، پیام همبستگی زنان و فعاالن جنبش زن کشـورش را، کـه در 

هایی مهم در رابطه با اهمیت مبارزه با مظاهر سیستم  ضمن دربردارندٔه نکته
داری بود، را به حاضران در مراسم ارائه داد. رفیق شـاهـده، کـه بـا  سرمایه

رزمانش در جشن امسال شرکت داشت، در سخنان خـود  گروه بزرگی از هم
موازات گسترِش صنعت نساجی و تولید پوشاک  های اخیر به از اینکه در سال

در بنگالدش از سوئی زنان به نیرویی عمده در بازار کار و عرصٔه تولید تبدیل 
طلبانٔه زحمتکشان این کشـور دارای  اند و از سوی دیگر در جنبش حق شده

اند، سخن گفت. رفیق بنگالدشی در ادامه به اهمیِت  ای شده نقش برجسته
دلیل عـمـلـکـرِد  های مشخصی از ستم بر زنان که منحصرًا به توجه به جنبه

داری است، اشاره کرد و اظهار داشت که، تنها مـبـارزه  قانونمنِد نظم سرمایه
داری را نـیـز  برای تغییرهای اجتماعی اگر که همزمان تغییِر سیستم سرمایه

 اش بازخواهد ماند. هدف های عمده هدف قرار ندهد، از دستیابی به
، ”برنادت کی ِو نـی“سخنران بعدی مراسم روز جهانی زن امسال رفیق 

بود که در پیام خود به تالش زنـان در  ”مجمع ملی زنان انگلستان“نمایندٔه 
جانبه مردم انگلستان علیه  جویی آنان در کارزار همه جنبِش کارگری و مبارزه

کار پرداخت و پیام هیئت اجرائیٔه سازمان متبوعش را قـرائـت  دولت محافظه
روزٔه کنگره زنـان عضـو  های نشست سه کرد. رفیق برنادت با اشاره به بحث

، که در روزهای پیش از مراسم ”تی.یو.سی“های کارگری انگلستان،  اتحادیه
حاضر فـعـاالن زن  هشتم مارس درجریان بود، به نقشی پرداخت که درحال

های دولت ارتجاعـی حـاکـم در جـهـت  در رهبرِی جنبش بر ضِد سیاست
که بیشترین فشار آن بـر زنـدگـی و  -تحمیِل اقتصادی ریاضتی بر جامعه

 برعهده دارند. -معیشت زنان قشرهای زحمتکش خواهد بود
آخرین سخنران این نشست، رفیق عمیره عثمان، از فعاالن جنبش زنـان 

اش از رفقای حزب تـوده ایـران در هـمـکـاری  سودان بود که در سخنرانی
 ۳ ادامه  در صفحه نزدیک با کمیـسـیـون زنـان حـزب 

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهای ایران ...

هـاِی  تسهیالت مالیاتی برای: تجاِر عـمـده و شـرکـت
 خارجی

، و در گرماگرم تبلیغات انتخابـاتـی، بـرای ۹۴در اوایل اسفندماه 
کشور در سکوت خبری و در هـیـاهـوهـای  تسهیل وارداِت کاال به

های متعـددی انـجـام پـذیـرفـت. بـا آغـاز دوراِن  انتخاباتی اقدام
اش  توجهی از امکانات مالـی فقیه بخش قابل پسابرجام، رژیم والیت

ویـژه کـاالهـای  را صرف تهیه و وارد کردِن کاالهای مخـتـلـف بـه
 مصرفی کرده است.
، اعـالم داشـت: ۹۴اسالمی، در اسفـنـدمـاه  گمرک جمهوری

"کشور فرانسه در جایگاه دّوم لیست واردکنندگان کاال به ایران قـرار 
... از کشور فرانسه ۹۴ماه  بهمن ۲۶گرفته است... فقط در روز شنبه 

دالر به ایران وارد  ۷۳۱هزار و  ۹۳۴میلیون و  ۱۴کاالهایی به ارزش 
 ۲۸شده است... در همین روز چین با صدور کاالهـایـی بـه ارزش 

دالر به ایران درصدِر لیست کشـورهـای  ۲۶۷هزار و  ۲۰۶میلیون و 
روز، یعنـی در  ۳واردکننده کاال به ایران قرار داشته است. ... پس از 

مـیـلـیـون و  ۱۸آلمان نیز کاالهایی به ارزش  ۹۴ماه  بهمن ۲۸روز 
 ۲دالر به ایران صادر کرد" [خبـرگـزاری ایسـنـا،  ۷۰۰هزار و  ۵۳۹

ویژه کاالهـای  ترتیب سیل کاالهای خارجی به این ]. به۹۴اسفندماه 
زمان بـا افـزایـِش  مصرفی به داخل کشور با شدت جریان دارد. هم

کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت در  واردات، رییس
ها بـه  های خارجی و جلب و جذب آن راستای تقویت روابط با شرکت

هر شرکت خارجی فـعـال  بازار ایران، معافیت و تسهیالت مالیاتی به
، گـزارش داد: ۹۴اسـفـنـدمـاه  ۱شود. ایسنا،  در ایران اعطا می

کل سازمان امور مالیاتی از ارائه تسهیالت مـالـیـاتـی... در  "رییس
نژاد با اشاره  های مستقیم خبر داد. ... تقوی اصالحیٔه قانون مالیات

هـای  های مستقیم گفت، مشوق قانون مالیات ۱۳۲به اصالح مادٔه 
گـذاران  های مالیاتی عمده] برای سـرمـایـه جدید مالیاتی [معافیت

 اجرا خواهد شد." ۹۵داخلی و خارجی از ابتدای سال 
های گسترده مالیاتی عـالوه بـر  این تسهیالت مالیاتی و معافیت

 –امکانات و تسهیالتی است که در مناطـق آزاد و ویـژٔه تـجـاری 
 گیرد. گذاران و انحصارهای فراملی تعلق می اقتصادی به سرمایه

هـای اروپـایـی،  ویـژه شـرکـت های خارجـی بـه این فقط شرکت
های گسترده و هـنـگـفـت  آمریکایی و ژاپنی نیستند که از معافیت

های داخلی وابستـه  شوند، تجار عمده و شرکت مند می مالیاتی بهره
هـای"  ها نیز از "مشـوق به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی و آقازاده

 کنند. شکل وسیع استفاده می مالیاتی به
رییس اتاق بارزگانـی ایـران  ، نوشت: "نایب۹۴اسفندماه  ۳ایسنا، 

توانیم شاهد چند اتفاق در  ] می۹۵اعالم کرد، در سال آینده [سال 
الملـلـی بـه ایـران بـاشـیـم،  های اعتباری بین رابطه با ورود کارت

های اعتباری و  خبرهای خوش برای تجار وجود دارد." صدور کارت
رابطٔه بانکی مستقیم امکانات تجار عمده را برای تسـهـیـل واردات 

های  گیری از معافیت سازد. تجار با بهره پذیر می کاال به ایران امکان
مالیاتی و پوشش بانکی خواهند توانست کاالهای مصرفی بیشتـری 

 را وارِد کشور کرده و سودهای نجومی به جیب بزنند.
جهت نبود که اتاق بارزگانی و تجار عمدٔه بازار از نـخـسـتـیـن  بی

های بیمه پس از اجـرای  ها و شرکت سازِی بانک حامیان خصوصی
 -های عمـده نمایندگی از تجار و دالل به -اند. اتاق بازرگانی ”برجام“

ها و تـحـکـیـم  سازِی بانک خواستار سرعت بخشیدن به خصوصی
 های خارجی در دوران پساتحریم است. رابطه با بانک

، با اشاره به رضایِت تجـار از  ۹۴اسفندماه  ۱۵ایسنا در گزارشی، 
بـهـره، از قـول عضـو  های بلندمـدِت کـم تسهیالت مالیاتی و وام

ها  سازِی بانک رئیسه اتاق بازرگانی ایران نوشت که، خصوصی هیئت
 سبب هزینٔه کم تجار و بهبود وضعیت بازرگانی خارجی شده است.

هـای مـخـتـلـف  میلیاردها دالر از درآمِد ملِی کشـور بـه شـکـل
درخدمت سرمایٔه بزرِگ تجاری برای واردات و سودجویی قرار دارد. 

هـای  بهره و انواع مـعـافـیـت های بانکی کم تسهیالت مالیاتی، وام
اندوزِی سرمایٔه  تجاری در  مالیاتی کالن، عرصٔه سودجویی و ثروت

موازات آن تـولـیـِد داخـلـی  بخشد و به دوران پسابرجام را وسعت می
 گذارد! بیشتر و بیشتر روبه فروپاشی می

پردازی و تحریِف تاریخ، چه ھدفی را  دروغ
 کند؟ دنبال می

دادهای ماندگاِر مـلـی در  یکی از رخ
اسفـنـدمـاه،  ۲۹تاریخ معاصر میهن ما، 

سالروِز تصویِب قانون ملی شدن صنعت 
وزیری دکتـر  نفت ایران در زمان نخست

فقیه از  محمد مصدق است. رژیم والیت
ویـژه پـس از  اش، به همان آغاز برپایی

استیالی تمام و کمال نظام حکـومـتـی 
موردنظر خمینی بـر کشـور، کـیـنـه و 
دشمنی با تاریِخ ایران و مبـارزات مـلـی 
شدن صنعت نفت را پـنـهـان نـکـرده 

ایم کـه در چـنـد  است. فراموش نکرده 
سال اخیر، برخی روحانیون درجـه اّول 
وابسته به حکومت مـانـنـد: خـزعـلـی، 
محمد یزدی، مصباح یزدی، و مـکـارم 
شیرازی، مستقیم و غیرمستقیـم، لـغـِو 
مناسبِت سالروِز ملی شدن صنعت نفت 

یـی  ، بـا پـدیـده۹۴اند. سال گذشته، اسـفـنـدمـاه  وسیله دکتر مصدق را خواستار بوده به
وبیش جدید در تحریف و تقابل با این سالروز خجسته و مهم ملی و مردمـی از سـوی  کم

پرست  ها و نیروهای ملی و انقالبی و میهن که حزب رو شدیم. درحالی وابستگان رژیم روبه
داشِت این واقعٔه بزرگ تاریخی به تجلیل از مبارزات مردمی و شخـصـیـت  کشور با گرامی

ملی دکتر محمد مصدق مشغول بودند، برخی بلندگوهای پیدا و پنهان رژیم، در خصوص 
پـردازی  تحریف و دروغ این سالروز و نقش نیروهای ملی و شخص دکتر مصدق در آن، به

گین از مدت پرداختند. این ها پیش و با محاسبه دقیق از سوی مرکزهـا  گونه تبلیغات زهرآ
هایی هـدفـمـنـد از  هایی معین جریان داشته است. از سالیان گذشته، کوشش و محفل

هایی نظیر آستان قدس رضوی، سازمان تبلیغات اسالمی، و سپاه پاسـداران  سوی ارگان
گرا، وابسته، و مزدوری چـون مـظـفـر  های واپس در جهت تحریِف تاریخ و تطهیِر چهره

طور مـوذیـانـه صـورت  السلطنه) به الله کاشانی، و احمد قوام (معروف به قوام بقایی، آیت
ای چـون مصـدق مـطـرح و او را  گیرد. قوام را در مقابل شخصیت ملی و برجسته می

مصدق را "پیِر بیمار" و "ماجـراجـو" و  -و در مقابل -کنند سیاستمداری "ُمدِبر" معرفی می
، بار دیگر این نـوع تـحـریـف و  ۹۴اسفندماه سال  ۲۹نمایانند. در سالروز  دنده" می "یک
های خبری انتشار یافت و تبـلـیـغ شـد.  ها و رسانه ها در صفحات بسیاری از روزنامه جعل

، در مطلبی زیر عنوان: "نفت را دوبـاره ۹۴اسفندماه  ۲۷عنوان نمونه، روزنامه اعتماد،  به
ملی کنیم"، به سیاست ملی دکتر محمد مصدق تاخت و نوشت: "بـگـذریـم کـه بـرخـی 

نظـران را  نظران [معلوم نیست چرا نویسنده شجاعت مدنی اعالم نام این صاحب صاحب
اند که اگر او  کند] در نقِد عملکرد دکتر مصدق بر این عقیده ندارد و نام آنان را اعالم نمی

کـرد و کـمـی  چنان بر بازی برد و باخت اصرار نمـی در مبارزه با بریتانیا در زمینٔه نفت آن
تـوانسـت در مـیـانـٔه راه  [خوب توجه کنید:کمی] دیپلماسِی مدرن پیشه کرده بود، مـی

بریتانیا را پای میز مذاکره نشانده و مانع بازگشت دوبارٔه استعمار پیر تنها چند سال پس از 
هم با طلب غرامِت دوری چندسالـه از  آن  –ملی شدن صنعت نفت پای سفره کنسرسیوم 

 ]. ۹۴اسفندماه  ۲۷شود" [روزنامٔه اعتماد،  –این خوان 
پردازی چه باید گفت؟ ظاهرًا مصدق و سیاسِت مـلـی  در مورد این نوع استدالل و دروغ

 ۲۸و البته نه آمریکا، به کشور شد و اصوًال کودتای  ”بازگشِت دوبارٔه استعمار پیر“او سبب 
 گناهند و از هر "تهمتی" مبرا! خوارشان، بی وانصار جیره مرداد، دربار، زاهدی و اعوان

پـذیـرد.  علت انجام نمـی پردازی، در این مقطع زمانی، بی این نوع تحریِف تاریخ و دروغ
تـوان بـه خـود  آمیزی پی ببریم، مـی دالیل چنین تبلیغات و مطالب تحریف برای آنکه به

شود که نویسنده پـس از مـتـهـم  رجوع کرد. ُدم خروس زمانی هویدا می ”اعتماد“مقاله 
هـا  دارد: "هنوز هم پس از سـال کردن دکتر مصدق و سیاسِت ملی او، آشکارا اعالم می

تر فروش نفت و گاز دراختیار دولت  کلید عملیات اکتشاف، استخراج، تولید و از همه مهم
کمترین ابهامی علِت حمله به سیاسِت ملی دکتر مصدق را  روشنی و بی است." نویسنده به

کند. تحریِف تاریخ در این مقطع زمانی، باهدفـی مـعـیـن و در  در این سطرها برمال می
پذیرد. آیا میان قراردادهای جدیِد نفتی رژیم والیی با  راستای سیاستی مشخص انجام می

انحصارهای فراملی نفتی و محرمانه بودن قراردادهای خارجی تا به امروز، و تحـریـف و 
جعِل تاریخ و حمله به دکتر مصدق و مبارزات درخشان مردم میهن ما در راه ملـی شـدن 

 تواند وجود داشته باشد؟ صنعت نفت، ارتباطی می
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حکومت ملی [دکتر محمد مصدق] در ایران ساقط شد و نیروهای ملی در معرض هجوم 
های سرکوبگرانٔه این  قرار گرفتند. حزب تودٔه ایران [و اعضا و هواداراِن آن] در رأس هدف

های دراززمان  هجوم قرار گرفت. هزاران نفر از اعضای حزب دستگیر و به اعدام یا زندان
ُطرفی بود که پس از دستگیـری بـا  محکوم شدند. یکی از قربانیان کودتا دکتر هاشم بنی

سـال از عـمـر  ۱۸مدت  رو گردید. او در سه دوره و درمجموع به حکم سنگین حبس روبه
[  ۱۳۵۷های رژیم شاه سپری کرد تا آنکه با وزیدن نسیم انقالب در سال  خود را در زندان

ُطرفی در دوران زنـدان بـا بسـیـاری از زنـدانـیـان  ] آزاد گردید. دکتر هاشم بنی۱۹۷۹
های عراقی در آن دوران با فرار از چـنـگـال  بند بود. کمونیست کمونیست عراقی یار و هم

ُطرفی با شهید محمدحسن  آوردند. بنی  ماشین سرکوب و ستم رژیم عراق به ایران پناه می
نـام  بند بود. در آن هنگامه، آن دو، تشـکـلـی بـه ابوالعیس در زندان قصر در تهران هم

ُطرفی با بسیاری از قربانیان تروریسم حکومـتـی  سازمان دادند. بنی ”محفِل مارکسیستی“
های ایران مجبور شـده  تحمِل حبس در زندان در عراق که به دام ساواِک ایران افتاده و به

فـوریـه کـه تـعـدادی از  ۸ویژه پس از کودتای جهـنـمـی  بند بود. به بودند، رفیق و هم
های عراقی در ُغل و بنِد ساواک و دیکتاتورِی پهلوی پسر قرار گرفتند. من پس  کمونیست

سیاسی زندان  ۴ُطرفی از تبعید در زندان برازجان، با او آشنا شدم. او در بند  از بازگشت بنی
، همراه با تعدادی از زندانیـان سـیـاسـی چـپ از اعضـای ۱۳۴۵/ ۱۹۶۶قصر در سال 

  سازمان افسران حزب تودٔه ایران و اعضای فرقه دموکرات آذربایجان و حـزب دمـوکـرات
الـلـه سـیـد مـحـمـود  کردستان، در کناِر فعاالن جبهٔه ملی و در رأس آنان مرحوم آیـت

ای از زندانیان کمونیست و اعضای سازمان افسـران حـزب  طالقانی، در حبس بود. عده
تودٔه ایران در تبعید، در زندان برازجان. از این زندانیان تبعیدی در زندان برازجان، بسیاری 

انقـالب  پس اززندانیان کمونیست و بخصوص اعضای سازمان افسران حزب تودٔه ایران،
 گرای دینی ایران اعدام شدند  بدست حاکمان افراط

جای ماند. او بـا  ُطرفی، خاطراتی مثبت برای ما به از نخستین دیدارم با رفیق فقید بنی
اش، قدرت تحمِل بسیارش، توانایی در شنیدِن نظر دیگران، برخوردهای مؤدبانه،  بردباری

اش] از بیماران در بند، و ارائٔه خدمات پزشکی [تاحِد ممکن که در زنـدان  مراقبِت [دائمی
یی شاخص بود. برای تشخیِص بیماری یـک  رژیم میسر بود] به آنان، بین زندانیان چهره

های پزشکی به مطالعه و تـحـقـیـق  ها در میان کتاب زندانی و معالجٔه او، همواره ساعت
منظور مراقبت از زندانیان بیمار  کرد. او در درون بند، به ها کندوکاو می پرداخت و در آن می
افـتـاد تـا بـاراهـنـمـایـی زنـدانـیـان  راه مـی ثمر رساندِن معالجٔه آنان، اتاق به اتاق به و به

 های مسری و خصوصًا آنفلوانزا جلوگیری کند. های بهداشتی، از شیوع بیماری رعایت به
های علوم پزشکی و غیرپزشکی مانـع  شرایط سخت زندان هرگز از مطالعه او در زمینه 

کـرد. مـطـالـبـی را نـیـز  نشد. او مطالب موردنظرش را ترجمه و برای ناشران ارسال می
فرستاد، و با پرداخت پول بـه  وسیلٔه بعضی از پاسبانان زندان به خارج از بند می مخفیانه به
ُطرفی، هنگامی که از  کرد. فقید دکتر هاشم بنی های موردنیاز خود را تهیه می آنان، کتاب

کاری تدارک غذا برای رفقایش [وظـیـفـٔه مـعـروف بـه  عیادت بیماران و یا در پایان نوبت
گونه که شهید ابوتراب باقر زاده و  آورد، آن یافت، به ترجمه روی می شهرداری] فراغت می

کار روی  به سان، او  کردند. بدین خلبان شهید رضا شلتوکی و محمدعلی عمویی عمل می
شروع کرد، و از آن میان کتـاب  ”جان دزموند برنال“تألیفات مهمی از دانشمند بریتانیایی 

 ، را ترجمه کرد.”وظیفٔه اجتماعِی علم”نام: مشهور او به
ُطرفی را مالقات کـردم. ایـن بـار نـیـز، بـرای  پس از انقالب ایران یک بار دیگر بنی

های امنیتی صدام به ایران پناه آورده بودم. در منزل او، یک بار  خالصی از پیگرِد دستگاه
کـه از سـوی  دیگر خاطرات تلخ زندان را با هم مرور کردیم. این خاطرات تلخ اما هنگامی

نـمـایـد. خصـوصـًا آن هـنـگـام کـه بـا  گردد، شیرین مـی رهاشدگان از زندان مرور می
ویژه با آن قلب مهربان  ُطرفی، به کنی. مادر رفیق فقید بنی های زندانیان دیدار می خانواده

یـاد مـادران پـاک عـراقـی  اش، مـرا بـه های سنتی عـربـی و احساسات خاص و لباس
بهبود اوضاع پس از انقالب، دیری نپایید.  بینِی مردم و جامعه ایران به انداخت.  خوش می

های وحشـیـانـه در  استبداد دینی مجددًا از همان ابزار سرکوب رژیم شاهنشاهی و روش
شکنجه و آزار مخالفان استفاده کرد. یک بار دیگر تاریخ انقالب مردمی ایران ورق خـورد 

راه افتاد. رفیق فـقـیـد از نـخـسـتـیـن  جمعی به و زندان و شکنجه و ماشین کشتار دسته
سالی که در زنـدان  ۱۸اضافه بر  -انگیز بود و مدت پنج سال قربانیان این استبداد نفرت

در زندان رژیم جدید سپری کرد. او خسته و فـرسـوده از  -نظام شاهنشاهی گذرانده بود
 های وحشتناک و بیمارهای مزمن از زندان آزاد شد. شکنجه

ُطرفی گرامی! از میان ما رفتی، اما همواره ُحسِن سلوک، دانِش وسیع، پاکـِی  دکتر بنی
یـاد  را بـه -بدون درنظر گرفتن دین و اندیشه و مـذهـب او -قلب، و عشِق تو به انسان

هـای مـلـی و  های جزئی بر هویت ای از میان ما رفتی که هویت آوریم. تو در هنگامه می
گناهان را در کشـورهـای  انسانی چیره گردیده و تروریسِم وحشی در پوشش دینی جان بی

بخِش فرداِی بـهـتـر  ستاند. ای عزیز! در آخرین منزلگاه، آرام بخواب تا یاِد تو الهام ما می
هـای درون  ما، و در اندیشه و خرِد دوستدارانت، رفقایت، دوستانت، و مردم تمام مـلـیـت

های عربی در ایـران، نـمـاِد  ایران و در دِل فرزنداِن خلق عرب در اهواز و دیگر سرزمین
 جاودانگی باشد.

هـا  اند. آنها در رویش جـوانـه در تپش قلب جوانی که عاشق است، زنده
اند. آنهـا در  در بهار، و در ترنم جویبارهای کوهستانهای کشور ما، زنده

هـای  اند. آنها در بزنگاه پهنای آبی دریا و در فراخی آسمان میهن، زنده
اند و هرگاه تبر  آورند، زنده تاریخ، هنگامی که مردم پیروزی به دست می

 شکند، در کنار ما، دستگیر ما هستند ..... ". شکست قلب ما را می
در پایان مراسم فیروزه غفار بیگی، همسر فداکار رفیق دکتر هـاشـم 

سال چکامه عشق را در جان وی سرود تـا از  ۸بنی طرفی که به مدت 
رنج وی بکاهد و امید زندگی را در نگاه وی نگه دارد به تشکر از حضـار 
و یاران دکتر پرداخت و دکتر هاشم بنی طرفی را عاشقی ترسیم نـمـود 

خواسته. بـه  که به وصال خود رسیده است، و آنطور زیسته که خود می
 قول شاعر مردمی، سایه:

 پای اگر فرسودم و جان کاستم
 خواستم آنچنان رفتم که خود می

 هر چه گفتم جملگی از عشق خاست
 جز حدیث عشق گفتن دل نخواست

 ست حشمت این عشق از فرزانگی
 ست عشِق بی فرزانگی دیوانگی

 دل چو با عشق و خرد همره شود
 دسِت نومیدی ازو کوته شود

 ست گر درین راِه طلب دستم تهی
 عشِق من پیِش خرد شرمنده نیست

 روی اگر با خوِن دل آراستم
 خواستم رونِق بازاِر او می

 
ۀ ایران درگذشـت رفـیـق دکـتـر حزب تودکمیتۀ مرکزی 

هاشم بنی طرفی، پیکارگر نستوه توده ای را به خـانـواده و 
بازماندگان رفیق بنی طرفـی، هـمـه رفـقـای تـوده ای و 
رزمندگان راه آزادی میهن تسلیت می گوید. یاد و خـاطـره 
تابناک این مبارز خستگی ناپذیر در تاریخ مبارزات مـردم و 

 زحمتکشان میهن ما ماندگار خواهد بود.
 
 ، ارگان حزب کمونیست عراق:”الشعب طریق“روزنامٔه  

 سوِی جاودانگی! ُطرفی، رھسپار به دکتر ھاشم بنی
، عضو سرشناس حزب ”عادل حبه“نوشتٔه: رفیق 

 کمونیست عراق
 ۴نام، صـبـح چـهـارشـنـبـه  ُطرفی، پزشک خوش دکتر هاشم بنی 

، در منزل خود در تهران، جهان ۲۰۱۶مارس  ۲۳/  ۱۳۹۵ماه  فروردین
ای عالج ناپذیر رنـج  ها از بیماری ُطرفی، سال ما را ترک کرد. دکتر بنی

ای فقیر به دنیا آمـد و  ُطرفی در خانوادٔه عرب اهوازی ُبرد. دکتر بنی می
بالید و تمامی دوران تحصیلی را با موفقیت سپری کرد و سرانجـام بـه 
دانشگاه راه یافت. او در رشتٔه پزشکی در دانشگاه تهران به تحـصـیـل 

پـایـان رسـانـد. دوران  پرداخت و سرانجام تحصیالتش را در آنجـا بـه
ُطرفی با ورود نیروهای بریتانیا و اتحاد شوروی  تحصیل دانشگاهِی بنی

به تهران [در جنگ جهانی دوم] و برکنـاری رضـاشـاه از سـلـطـنـت 
های فاشیستِی آلـمـان و  همزمان شد. ارتباِط دیکتاتوِر پهلوی با نظام

وجود آمدن فضـایـی  ای که به به ایتالیا دلیِل این برکناری بود، برکناری
های سیاسی در ایران منجر شـد.  نسبتًا باز و دموکراتیک برای فعالیت

ُطرفی به فعالیت سیاسی روی آورد و سرانجام  در خالِل این دوران بنی
به حزب تودٔه ایران پیوست. عضویت او در حزب تودٔه ایران نمـایـانـگـر 

زبان در اهـواز،  ایمان و عالقٔه او به عدالت اجتماعی و حق مردم عرب
دیگر شهرهای خوزستان، و نواحی مرزی در ایران در بـرخـورداری از 

 حقوق کامل و رفِع تبعیض از آنان بود.
فضای نسبتًا آزاد و دموکراتیک [پس از سـقـوط رضـاشـاه] بـرای 

طول نـیـنـجـامـیـد. تـوطـئـٔه  ور شدِن مردم ایران از آن چندان به بهره
کودتای سازمان سیا برای تثبیت دیکتاتوری محمدرضا شـاه پـهـلـوی 
(پسر رضاشاه) و تحمیل آن بر مردم ایـران و از بـیـن بـردِن تـمـام 

ریـزی شـد.  اصالحات دکتر محمد مصدق و دستاوردهای آن، طـرح

 ادامه  گرامی باد یاد و خاطره تابناک ...
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بودند. واکاوِی وضعیت مشخص کنونی کشور ما نشان از آن دارد 
فقیه توانسته است بر پـایـٔه وحـدِت مـوقـتـی بـیـن  که، رژیم والیت

از  -یعنی: "حفِظ نظـام" -های قدرت پیراموِن هدفی مشترک جناح
 ۱۳۹۱بحراِن داخلی و خارجی بسیار خطرناکی که در بـازٔه زمـانـی 

بدان گرفتار شده بود، بیرون زند. رهایی یافتِن مجموعٔه حاکمیت از 
دست  وضعیتی بسیار نامطلوب و نامتعادل، بهبوِد وضع و تغییِر آن و 

یافتن به تعادلی نسبی و حل کردِن همزماِن دو بحـراِن خـطـرنـاک 
اند. حِل این دو  داخلی و خارجی، فرایندهایی مبتنی بر تصادف نبوده

بحراِن داخلی و خارجی، بدون تأثیـر گـذارِی یـکـی بـر دیـگـری، 
پذیر نبود، زیرا فرایندهای مولـِد ایـن دو بـحـران  وجه امکان هیچ به

انـد. پـدیـدار  وار در پیوند با یکدیگـر بـوده داخلی و خارجی، ُارگانیک
شدن دوبارٔه هر یک از این دو بحران، زمینٔه ظهوِر آن دیگری را نیـز 

ناپذیر میان اکـثـر مـردم و  وجود خواهد آَورد. همواره تضاِد آشتی به
های داخلی بـوده  دیکتاتوری حاکم، ریشٔه اصلِی پدیدار شدن بحران

 است.
هـای مـالـی از جـانـب  ها و تشدیِد تـحـریـم ادامه یافتِن بحران 

رفت تا بحراِن داخلی دیکتاتوری حاکم را در  داری آمریکا، می خزانه
عـبـارت  های اقتصادی و سیاسی به اوج خود برسانـد، یـا بـه عرصه

هـای  پذیر شدِن بروز وضعیتـی کـه در آن اعـتـراض دیگر، امکان
هـای  گسترده و برخورد مستقیِم مردم با حاکمیت در قالب خـواسـت

توانست شکل دهد. مجموِع  های سیاسی را می اقتصادی و خواست
رو شده بود و گزافه نیست اگر بگویـیـم:  با خطری جدی روبه ”نظام“

های مهم عینی و ذهنی، داخلی و خارجی، برای بـاال رفـتـن  عامل
و  -هـدِف عـقـب رانـدِن اسـتـبـداد سطح مبارزٔه جنبش مردمی به

در دو سـال آخـِر دولـت  -ای خصوص قدرت مطلقٔه علی خامنه به
، رژیـم ۱۳۹۱گرفتن بودند. در برهٔه زمانی  نژاد درحال نضج احمدی
نشـیـنـِی  دانستند هر نـوع عـقـب ، با درِک خطر، می”رهبر“والیی و 

خطر افتادِن اساس والیت خـواهـد  واقعی در برابر مردم به معنای به
 بود.

های بسیار شکننده بر پیکرٔه اقتصاِد وارداتـی،  با وارد آوردِن ضربه
زردنبو و بغایت وابسته به دالرهاِی نفتی ایران، دولت آمریکا به سراِن 

صراحت فهماند که: در برابِر ایـن  به -ای ویژه به خامنه و به -”نظام“
های گسترده و نیز در مقابِل تسلط بـالمـنـازع آمـریـکـا بـر  تحریم

رژیـِم  ”مقاومـِت اقـتـصـادِی “داری مالی جهانی،  های سرمایه اهرم
ای امـروز  زدٔه ایران کامًال بیهوده است. علی خامنه منزوی و بحران

 ”اقتصاِد مقاومتـی“این واقعیت بدیهی واقف است، و مکرر از  هم به
گفتِن او و تأکید بر آن، سر دادن شعارهایی پوچ است برای مصـرف 

هـای جـنـاحـی. در نـبـرِد  وواکـنـش داخلی و مدیریت کردن کنش
پیروزی دست یـافـتـه و اقـتـصـاِد مـلـی  ها، آمریکا کامًال به تحریم

فقیه با  اسارت خود درآورده است. رژیم والیت حال به کشورمان را تا به
ای و از موضـعـی  هایی فراتر از موضوع هسته نشینی از موضوع عقب

بسیار ضعیف در برابِر ابرقدرتی امپریالیستی، در عـمـان، از سـال 
، در جهت توافق در مورد برقراری نوعی صلح و تـعـامـل بـا ۱۳۹۱

 آمریکا وارد مذاکراتی مافوق ِسری شد. 
هـا  ها و اثرگـذارِی آن های بسیار شکنندٔه تحریم پیامدهای ضربه 

ای و مـجـمـوِع  ای که علی خـامـنـه بر بحران سیاسی و اقتصادی
بـر پـایـٔه  -رو شده بودند، دولت آمریکا را در داخل با آن روبه ”نظام“

ای بسیار قدرتـمـنـد  در موقعیِت استثنایی -”دکترین اوباما“کاربسِت 
پـیـوسـتـه  هم حال، آن را در دو عرصٔه به قرار داد، موقعیتی که، تا به

 برداری قرار داده است که عبارتند از: مورد بهره
اسالمی در سطح  محدود شدِن نیرو و نفوِذ چشمگیِر جمهوری  .۱ 

یـابـی  منطقه و عقب راندِن آن، و مسـدود کـردن امـکـاِن دسـت
ای. نقشٔه راه در این عـرصـه، بـر  اسالمی به سالح هسته جمهوری

 ”طرِح خاورمیانـٔه جـدیـدِ “اسالمی در  اساس جای گیرِی جمهوری
هـا،  تهدیِد برقرارِی دوباره و سـریـِع تـحـریـم -و در کناِر آن -آمریکا

 تنظیم گردیده است.
دخالت و اثرگذاری بر فراینِد تغییر در تـوازِن نـیـروهـاِی درون   .۲

جــایــِی گــریــزنــاپــذیــر کــادر دولــتــی  و در رونــِد جــابــه ”نــظــام“

ریزهـای  وجود آوردِن فضا و خاک اسالمی. نقشٔه راه در این عرصه، بر اساس به جمهوری
هـای  های سیاسِی نمایـنـدٔه بـخـش ها و شخصیت بندی الزم در راستای فرادستِی گروه

ای که خواهاِن متصل  های سیاسی ها و شخصیت بندی اند، یعنی گروه کالن  داری سرمایه
 اند.   داری جهانی شدن به ارابٔه سرمایه

است، و بر اساِس خـودداری  ”دکتریِن اوباما“، بخش مهمی از ”طرِح خاورمیانٔه جدید“
کردن از تمرکِز گستردٔه قـوای نـظـامـی، و خـودداری کـردن از بـرپـایـِی جـنـگ و 

های اقتصـادی  بنا بر شرایط جهانی و ضعف -های گسترده و مستقیم آمریکا لشکرکشی
بنا شده است. در بازچینِی سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه، عملیات نـظـامـِی  -آمریکا

هایی که خارج از هـژمـونـِی جـهـانـی  پرهزینه، نابودِی ساختارها، و براندازِی کامل رژیم
های نظامی، دیگر در زمرٔه ابزارهای اصلی قرار ندارند.  کنند از راه هجوم آمریکا عمل می

هـای  نفوذ، فشاِر دیپلماتیک، سوِءاستفاده از تضادها و مـنـاقشـه در مقابِل آن، با ِاعماِل 
با برخوردار بودِن آمریکا از  -”چماق و هویج“همراه با  کاربسِت سیاست  مذهبی،  -قومی

تحوالت منطقه در مسیر منافِع راهبردی  -”داری مالِی جهانی سرمایه“تسلِط بالُمنازع بر 
 شوند.  متحد سوق داده می ایالت

تر آن نسبت بـه  دولت اوباما، باوجود روش نرم ”طرِح خاورمیانٔه جدیدِ “هستٔه اساسِی  
پـروژه بـرای قـرن “ای از نوِع دورٔه جورج بوش، بر اسـاس  افروزانه های جنگ سیاست

میالدی،  ۹۰سازمان دهی شده است. این پروژه در دهٔه  [“ PNAC“] ”آمریکایی جدید
یی بسیار پرنفوذ و متشکل از سیاستمداران و  وسیلٔه اندیشکده بعد از فروریزی شوروی، به

کادمیسین راستی آمریکا تدوین شده است. ده تن از اعضای این اندیشکـده،  های دست آ
مانند: دیک چینی، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتس، و جان بولتون در دولت جورج بـوش 

پروژه برای “کاران) حضور یافتند.  محافظه ها (نو های نئوکان در مقام سردمداران سیاست
های خارجی آمریکا در  ، همچون الگوی استراتژیکی برای سیاست”قرن آمریکایی جدید

هـر  کـنـد کـه بـه متحد را ملزم مـی جا افتاده است و دولت ایاالت ”جنِگ سرد”برهٔه پسا
قیمت موقعیِت مسلط آمریکا در مقام تنها ابرقدرِت جهانی را حفظ کند. در دورٔه جـورج 

ویژه منـطـقـٔه  بوش این پروژه برای تداوم تسلط امپریالیستی آمریکا در عرصٔه جهانی و به
خاورمیانه بر پایٔه زورگویی ابرقدرتی نظامی تنظیم شده بـود. لشـکـرکشـِی گسـتـرده بـه 
افغانستان و پس از آن تجاوز نظامی خونین به عراق و انهدام تمامی ساخـتـارهـای ایـن 

، نـقـطـٔه ”ناتو“کشور، بدوِن اعتنا به سازمان ملل و حتی اعتراض کشورهای دیگر عضو 
جنـگ بـا “بهانه و زیر پوشش  اوج این شیؤه حفظ هژمونی و موقعیِت ابرقدرتی آمریکا به

 بود. ”تروریسم
، با استـفـاده از ”بازدارندگِی چندجانبه“حاال سیاست آمریکا در خاورمیانه در چارچوِب 

ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل، با این یا آن نـیـرو،  های موجود میان نیروها و دولت تنش
منظوِر مدیریت توازِن نیرو در سطح کالن، تغییر کرده است، و ایـن سـیـاسـت حـّتـی  به

اش، دخالت مستقیم  شود. دولت اوباما، با تمرکز بر منافع حیاتی اسرائیل را نیز شامل می
هـای اصـلـی  اِی قـدرت منطـقـه های درون های بیرونی و تحول و غیرمستقیم در کنش

هـایـش  منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، عربستان، مصر، و پاکستان) را به محور سیاست
در  ”اسالمی سـیـاسـی“گوِن  های موجود و گونه تعامِل آمریکا با طیف تبدیل کرده است.

یکی از ارکان اصلِی بازچینـِی سـیـاسـت آمـریـکـا در  -های مختلف شکل و به -منطقه
اسـالم “گـوِن  هـای گـونـه یک از طیـف وسیلٔه دولت اوباما بوده است. هیچ خاورمیانه به

(حتی رژیِم والیی ایران) در برابِر هژمونِی  آمریکا در مقام ابـرقـدرت تـهـدیـدی  ”سیاسی
یی  است، در منطقه ”خاوِر دور“اند، خطِر بالقوه در برابِر سلطٔه  آمریکا، در  راهُبردی نبوده

است که تمرکِز نظامی آمریکا در خالل چند سال گذشته در آن بسیار افـزایـش یـافـتـه 
به موتوِر رشِد اقتصادی جـهـان تـبـدیـل شـده  -ویژه چین به -”خاوِر دور“است. منطقٔه 

 شدت به منابع انرژِی خاورمیانه متکی است.  است، و درنتیجه، به
ای پرنفوذ و متخاصـم بـه  ”اسالم سیاسی“از نیروی  ”اسالمی جمهوری“تبدیل کردِن 

وسیلٔه آمریـکـا، مـوازنـٔه  به ”طرِح خاورمیانٔه جدید“عنصری مفید و جای گیر کردنش در 
، واکـنـِش ”اسالمی جمهوری“را برهم زده است. تعامِل آمریکا با   نیروها در سطح منطقه

هایی مانـنـد دخـالـِت  همراه داشته است و در حرکت بسیار منفِی عربستان سعودی را به
یی با لـفـافـٔه مـذهـب  ائتالف در جبهه نظامی در یمن و بسیج کردن کشورهای عربی به

جمهور آمریکا، در مصاحـبـه  ُسنی بر ضِد ایران در سراسر منطقه ظاهر شده است. رئیس
، با هدِف تأمیِن هژمونِی کشورش این خـواسـت ۱۳۹۵ماه  ، فروردین”آتالنتیک“با نشریٔه 

ها خاورمیانه را با حریف خـود  کند: " الزم است که سعودی صورتی شفاف مطرح می را به
ها بگوییم که الزم  طور ایرانی ها] و همین تقسیم کنند. ... ما باید به دوستانمان [سعودی

شان بیابند و نوعی از صلح سرد  ها راهی مؤثر برای شراکت منطقه در همسایگی است آن
 را مابین خود برقرار سازند." 

هـای  این سخنان اوباما، ضمن اینکه جایگاِه ویژٔه رژیم والیی ایـران را در سـیـاسـت
وجـود آوردِن ثـبـات در  دهد، آشکارکنندٔه این امر نیز است که برای به آمریکا نشان می

منطقه و تضمیِن هژمونِی آمریکا الزم است خاورمیانه بین دو رژیم دیکتاتوری و ارتجاعی 
یکی از نوِع والیی (شـیـعـه) و  -”اسالم سیاسی“

وهابی) کـه هـر  -دیگری از نوِع پادشاهی (سنی

 ...»طرح خاورمیانه جدید«ادامه 

 ۷ادامه  در صفحه 



 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۷ 

تـقـسـیـم شـود!  -انـد صراحت مخالف حقوق بشر، آزادی، و دموکراسی دو به
بر کاهِش نیروی نظامی آمریکا تأکـیـد  ”آتالنتیک“هرچند اوباما در مصاحبه با 

گوید که دخالت نـظـامـی  طوِرمشخص می کند و به متحدانش در منطقه به می
نفع کشورش نیست، اما با اینهمه، تقسیم منطـقـه  مستقیم آمریکا در منطقه به

دهد که برخالف ادعـاهـای اوبـامـا در مـورد  وضوح نشان می بدین شکل به
که  اهمیِت رشِد دموکراسی و آزادی در منطقه، در تحلیل نهایی، حتی هنگامی

هـای  گذاری لیبرال ماننـد بـاراک اوبـامـا کـه مـخـالـِف سـیـاسـت سیاست
رسـد، هـنـوز هـم  جمهوری آمـریـکـا مـی مقام ریاست افروزی است به جنگ

های کالن آمریکا در خاورمیانه کامًال برخالِف مصالح مـلـی و مـردم  سیاست
افـروزی،  جای لشکرکشـی و جـنـگ شوند. باراک اوباما به منطقه بازسازی می

خواسته و یا ناخواسته، دواِم سلطٔه آمـریـکـا را بـه دواِم دو رژیـم اسـالمـی 
استبدادی پیوند زده است. زیرا ماهیِت امپریالیستِی سیاسِت خارجی آمـریـکـا 

های دموکراتیک و مردمی در خاورمیانه  توانایی و ظرفیت همزیستی با حکومت
هـای  گری دربارٔه این همزیستِی آمریکا با رژیـم نداشته و نخواهد داشت. توجیه

در مـنـطـقـه، بـه  ”صـلـح سـرد“وجود آوردِن ثبات و  خاطر به دیکتاتوری به
دربارٔه لزوم همزیستی با دیکتاتوری والیی  ”گرایی اعتدال“گرِی هواداراِن  توجیه

بتوان از این راه  وجود آوردن ثبات و اینکه  خاطر به فقیه به و اعتمادسازی با ولی
 هایی مشخص و جالب با یکدیگر دارند! به دموکراسی و آزادی رسید شباهت

دولت اوباما بر توازِن قوا و آیندٔه منطـقـه و  ”طرِح خاورمیانٔه جدیدِ “اثرگذارِی 
کـنـد دو بـخـِش  هایی که در داخل کشور دنبال مـی تأثیِر این سیاست و هدف

ها را باید در ارتباط با یکـدیـگـر  اند و بنابراین فرایندهای برآمده از آن تافته درهم
سو پیامِد سیاست آمریکا در سطح منطقه به دواِم رژیـم  بررسی کرد. اگر از یک

شده  بخشد، از سوی دیگر دولت اوباما بسیار حساب ای می فقیه جان تازه والیت
های جناحی برای رسـیـدن  هایی معین را در داخل کشور در فرایند مبارزه هدف

های سیاسی و اقتصادی درنظر دارد. تجدیدنظر در  خواهی توازِن نیرو و سهم به
گـیـری از  بـا درس -جمهوری اوباما ای آمریکا در دورٔه ریاست سیاست منطقه

این بار با تمرکز بر موقعیـت  -گرایانه و ناموفِق جورج بوش های نظامی سیاست
های مالی و  سرمایه ”شدِن  جهانی“ویژه و مزیت آمریکا در مرحلٔه امپریالیستی 

داری مالی در پهنٔه جهانی، تنظیم  های بنیادِی سرمایه تسلِط آمریکا بر مکانیزم
که عمًال هر نـوع  -داری آمریکا های مالی از جانب خزانه اند. وضِع تحریم شده

سالحی بسیارمؤثر برای  -کل مسدود کند تواند به معاملٔه دالری در جهان را می
شـده از  های مالِی دیـکـتـه ِاعمال فشار و تهدید شده است. سرپیچی از تحریم

هـای  هایی بسیار سنگین و میلیاردی را حتی برای بـانـک سوی آمریکا، جریمه
همراه داشته است. حتی چین و روسـیـه  بزرگ و نیز احکام جنایی و زندان را به

 اند. های مالی آمریکا بوده هم مجبور به پیروی از تحریم
همراه بـا درچـنـگ فشـردِن  یی دولبه است:  های مالِی آمریکا حربه تحریم

های حیاتی اقتصاِد کشور مورد هدف با منزوی کردِن آن در جهان و زیِر  شریان
های باالیـی  همزمان، به الیه طورِ  فشارهای کمرشکن قرار دادِن اکثر مردم، به

ها و نویدهایی معین در عرصٔه  رفت از فشار، وعده برای برون ”قشر متوسط“در 
های باالیی و مرفـه در دروِن  دهد. الیه و دموکراسی لیبرالی می ”اقتصاِد آزاد“

شوند کـه بـاراک  ای می اقتصادی -شدت جذِب مدل سیاسی قشر متوسط به
 کند. بارها بدان اشاره می ”آتالنتیک“اش با نشریٔه  اوباما در مصاحبه

ای  استبدادی و مخصوصًا شخص عـلـی خـامـنـه ”نظام“چهار سال پیش، 
نشینی قرار گـرفـتـه  های داخلی و خارجی در شرایط عقب برای گریز از بحران

رهـبـرِی عـلـی  بـه ”حاکمیت“بودند. در خالل این چهار سال گذشته از سوی 
نـرمـِش “شده زیر پوشش  ریزی هایی مشخص و برنامه نشینی ای، عقب خامنه

نـفـِع  شرایط و توازِن نیرو روی داد، اما نه بـه ”تغییرِ “انجام پذیرفت و  ”قهرمانانه
فقیـه بـا  در این مسیر، رژیم والیت .”حفِظ نظام“نفع و درخدمِت  مردم، بلکه به

درِک موقعیِت بسیار ضعیفش در برابر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا 
ای پردامنه دست زد. کامًال روشن شده بـود  نشینی با نرمِش قهرمانانه به عقب

ِازاِی معـلـق  به ”برجام“یعنی پذیرِش  -نشینی که برای مدیریت کردِن این عقب
هایی گسترده در کـادرهـای دولـتـی  جایی جابه ”نظام“ -ها شدن برخی تحریم

ها و پیرایش در روبنای سـیـاسـی،  جایی بایست انجام دهد. امتداِد این جابه می
ای جدید  بندی نشینِی موضعی دیگری بود برای اجازه دادن به ظهوِر گروه عقب

نام حسن روحانی:  ای به جمهوری و رئیس ”گرایی اعتدال“با آرمی جدید زیر نام 
هـای درونـی رژیـم  بر کـنـش ”دکترین اوباما“فرصتی طالیی برای اثرگذارِی 

ای بـرای بـخـشـی از بـورژوازِی  والیی. ایجاد بسترهای سیاسی و اقتصادی

که مـنـافـع خـود را در  -شان های کالن و نمایندگان سیاسی صاحِب سرمایه
های جنـاحـی بـه  ها را در مبارزه توانست آن -بینند می ”طرِح خاورمیانٔه جدید“

تـا  ۱۳۹۲تر کند. در این ارتباط، از خرداد  چرخٔه قدرت سیاسی هرچه  نزدیک
، هرروز با جذب بـیـشـتـر نـیـرو از ”گرایی اعتدال“بندِی نوظهوِر  حال، گروه به

 -طلبان بر مـحـور اتـحـاِد رفسـنـجـانـی گرایان و اصالح هایی از اصول بخش
روحانی، توانسته است بسیاری از سنگرها را در هرم قدرت رژیم والیی را از آِن 

 خود کنند.
گرفتن جنـاح   و قدرت ”طرِح خاورمیانٔه جدید“نکتٔه بسیار مهم این است که 

ای در جهت گذار بـه  گونه تغییِر سیاسی حال نتوانسته هیچ گرایی" تا به "اعتدال
وجود آورد و بهبودی در وضعیِت معیشِت اکـثـریـت جـامـعـه و  دموکراسی به

وجود نیامده است. زیـرا ایـن  سوی عدالت اجتماعی نیز به همچنین حرکتی به
کشورمان،  ”اقتصاد سیاسی“فقیه و  چنین تغییری در چارچوب حاکمیت والیت 

برای تثبیت مـنـافـع  -در بطِن خود -”طرِح خاورمیانٔه جدید“غیرممکن است. 
فقیـه  یعنی همان حاکمیِت والیت ”اسالِم سیاسی“کنندٔه دواِم  آمریکا، تضمین

همـراه  شده در آن به طلباِن ذوب جمله اصالح گرایان" از است. مجموِع "اعتدال
، باوجود دادن مانورهایـی در بـرابـر عـلـی ”تدبیر و امید“جمهوِر دولت  رییس
اند. این آموزنده اسـت کـه  فقیه ای، در تحلیل نهایی، همواره مطیع ولی خامنه

ای نسـبـت بـه دولـت  محض ابراِز انتقادی از جانب علی خامنـه توجه شود به
پردازد. برای مثال،  مداحی می زند و به درنگ جا می "اعتدال"، حسن روحانی بی

ای در مورد تعلل در اجرای "اقتصاد مـقـاومـتـی"،  مندِی خامنه در پاسخ به گله
کنم که رهبری، رهـبـر هـمـه  گوید: " با صراحت اعالم می حسن روحانی می

طـورکـامـل از  ماست. طبق معیارهای شرعی، قـانـونـی و مـلـی، دولـت بـه
کند و هرزمانی که دستور بدهند، عینًا درصـدد  رهنمودهای رهبری تبعیت می

 ]. ۱۳۹۵ماه  فروردین ۹تحقق آن خواهیم بود"  [اولین نشست هیئت دولت در  
های دروِن مجموعٔه "نظام"، ایـن مـجـمـوعـٔه  های و رقابت باوجود اختالف

هر صورت کشور ما را در مسیِر تعامل بـا آمـریـکـا بـرحسـب "طـرِح  "نظام" به
 -ای و اطرافیانش خاورمیانٔه جدیِد" آمریکا قرار داده است. از سویی علی خامنه

بینی و از روی اجبار با خـفـت در  با اکراه، ولی بر پایٔه واقع -جمله سران سپاه از
اند، از سـوی  راستای "حفِظ نظام" به "طرِح خاورمیانٔه جدیِد" آمریکا تن درداده

گرایان" و هواداران سیـاسـی و نـظـریـه پـردازاِن آن  بندِی "اعتدال دیگر گروه
دلیل منافع طبقاتی در اتحادی نانوشته با دولت اوبـامـا  مشتاقانه و فعاالنه و به

 کنند. تعامل می
کـنـنـد بـا  اینجاوآنجا سعی می -ویژه سراِن سپاه به -ای و اطرافیانش خامنه

های نمایشی و مطرح کردن چیـزی  پرانی پیش کشیدن خطِر "نفوذ"، با موشک
نام "اقتصاد مقاومتی"، حیطٔه اثرگذاری "طرِح خاورمیـانـٔه جـدیـِد"  غیرواقعی به

ای هرچنـد  روی، اگر خامنه اند محدود کنند. ازاین آن تن درداده آمریکا را که به
بهانٔه دفـاع  منظوِر برقرارِی توازن نیرو، اینجاوآنجا، به گاه از روی مصلحت و به

یعنی همان تعاملی  -اش را با تعامل با آمریکا از حق حاکمیت، مخالفِت ضمنی
جـز  آورد،  بـه بـر زبـان مـی  –اسـت  که ناف "نظام" و دوام آن بـدان بسـتـه 

 فقیه چیز دیگری نیستند.   های معمول ولی گری خدعه
حزب تودٔه ایران، بر این باور است که با مبارزٔه مـتـحـِد نـیـروهـای مـدافـِع 
حاکمیت ملی، دموکراسی واقعی، و عدالت اجتماعی، اجازه نباید داد که آینـدٔه 

فقیه و آمریکا مشروط شـود، زیـرا  های بین رژیم والیت بستان کشورمان به بده
رود. اجازه ندهـیـم  تاراج می در این فرایند، منافع ملی و حقوق و آزادی مردم به

  شان به یکدیگر بافته شـده که سرنوشت -طور منطقٔه ما که آیندٔه ایران و همین
ها و اتحادهای مذهبی و منافع آمریکا رقم بخورد، امری  بر پایٔه اختالف -است

ماندگـی بـیـشـتـر  ها، ویرانی و عقب شک سرانجام به جنگ، زجر انسان که بی
هـای  باره، حزب ما با حضور مسـتـمـر در نشـسـت منتهی خواهد شد. در این

 -ای، با تشریِح خطرهای برآمده از "طرِح خاورمیانٔه جدیـد" المللی و منطقه بین
ای آن در رابطه با قوت گرفتن و دوام بیشـتـر  ویژه با اشاره به ُبعدهای منطقه به

توانسته است با نیـروهـای مـتـرقـی در  -های مختلف "اسالم سیاسی" طیف
سطح منطقه روابطی نزدیک برای همکاری برقرار کند. ما معتقدیم که مـبـارزه 

پذیر است، کـه  برای گذر به دموکراسی، تنها در سطح ملی در کشورمان امکان
روی، حـزب  کـنـد. ازایـن ای و جهانی کسب می در آن صورت ُبعدهای منطقه

های داخلی  تودٔه ایران، با درک خطیر بودِن لحظٔه کنونی، با بکار گیری امکان
دوسِت خواهاِن گذر از دیکتاتوری والیـی  المللی، نیروهای مترقی و میهن و بین

 خواند. را برای برپایی کارزاری فراگیر در این مسیر، به همکاری فرامی
 

 ...»طرح خاورمیانه جدید«ادامه 

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۰ 

 گرامی باد یاد و خاطره تابناك
 رفیق دکتر ھاشم بنی طرفی

 مرکزی حزب تودۀ ایران (منتخب پلنوم ھفدھم) کمیتۀعضو 

 ۱۱ ادامه  در صفحه 

ناپذیـر  داشت یاد و خاطره پزشك آزادیخواه، قهرمان ملی و مبارز خستگی گرامی
های طوالنی عـمـر خـود را در  طبقه کارگر رفیق دکتر هاشم بنی طرفی که سال

های دو رژیم استبدادی شاه و روحانیت سپری نمود توسط خانواده و جمعی  زندان
از دوستان و یاران دکتر بنی طرفی در روز دوشنبه نهم فـروردیـن مـاه در مـحـل 

 ساعت برگزار شد.  ۴سکونت وی به مدت 
در این مراسم باشکوه و به یادماندنی که علیرغم تعطیالت نوروزی جمع کثیری 

خواهان، دوستداران، یاران و همرزمان دکتر بنی طرفی حضور داشـتـنـد  از عدالت
ابتدا به احترام شخصیت واالی این مبارز و قهرمان ملی یك دقیقه سکوت اعـالم 
شد. متعاقب آن رسول مهربان، مبارز برجسته ملی و همرزم صدیق دکتـر هـاشـم 
بنی طرفی از شخصیت واالی انسانی این عـاشـق زحـمـتـکـشـان و پـیـکـارگـر 

آفریـن وی  ناپذیر طبقه کارگر تجلیل کرد و به تشریح ارتباط و تاثیر وحدت خستگی
شـاهـی  شمسی در دوران سـتـم ۴۰های دهه  بر مبارزان ملی و مذهبی در زندان

بیـشـتـر ایـن مـبـارزان راه   پرداخت که حاصل آن نزدیکی فکری و تفاهم هرچه
استقالل و آزادی کشور بود. وی در ادامه به اجحاف و ظلمی که نظام سیاسـی و 
اداری کشور در جمهوری اسالمی در محرومیت شغلی و تضییع حقوق دکتر بـنـی 
طرفی بر این زندانی سیاسی و پزشك دگراندیش کرده، اشاره نمود و حقایقی را در 
حمایت مبارزان مذهبی و یاران زندان از دکتر هاشم بنی طرفی در احقاق حـقـوق 

نگردید، اما نشـان از هـمـبـسـتـگـی   خود آشکار نمود که اگرچه منجر به نتیجه
 های مشترك انسانی دارد.  مبارزان و دفاع آنها از ارزش

سپس محمد علی عمویی، از یاران زندان و همرزمان قدیمی دکتر بنی طرفی با 
تشریح سجایای اخالقی ویژه ایشان که در بین مبارزان دوران ستم شاهی ازنـظـر 

ناپذیر رفیق هاشم  زدنی بود، وفاداری خدشه طلبی مثال شجاعت، وارستگی و تنزه
ای را یادآوری نمود. او  های حزب توده ایران و راه و رسم توده بنی طرفی به آرمان

در  ۱۳۳۷گروه "محفل مارکسیستی، وابسته به حزب توده ایران" را که در سـال 
فاصله بین دو زندان توسط رفیق دکتر هاشم بنی طرفی از کارگران و زحمتکشـان 

تـریـن  ترین و کم مسئـلـه وفادار به حزب توده ایران تشکیل شده بود یکی از پاکیزه
های مبارزه دانسـت و بـه ذکـر  گروههای سیاسی ورودی به زندان در تمام سال

ای به  خاطراتی از این قهرمان ملی پرداخت. ازجمله، جریان اعتراض افسران توده
ساواك و رفتار زندانبانان که منجر به تبعید آنها به زندان مخروبه برازجان در نیـمـه 

ای توسط ساواك برای  و به راه انداختن کارزار ابراز تنفر از افسران توده ۱۳۴۰دهه 
گردد. رفیق هاشم بنی طرفی با جمع کردن زنـدانـیـان و  ارعاب دیگر زندانیان می

ای  ایراد سخنرانی در نکوهش اقدام ضدانسانی ساواك، شجاعانه از افسران تـوده
حمایت و کارزار ساواك را با شکست مواجه میکند. ساواك هم به تـالفـی، رفـیـق 

رویـی و  هاشم را به زندان برازجان نزد یارانش تبعید میکند که با خـنـده، گشـاده
زندان از بدو ورود به زنـدان تـبـعـیـدگـاهـی  نیشرکت فعال وی در عملیات عمرا

 برازجان همراه میگردد. 
مذهبی و از  -الله پیمان، مبارز برجسته ملی سخنران بعدی مراسم دکتر حبیب

یاران زندان رفیق بنی طرفی بود که با ذکر سابقه آشنایی خود از دوران زنـدان و 
گرای دکتر بنـی طـرفـی و  دانشکده بهداشت دانشگاه تهران بر شخصیت وحدت

های شاه پرداخت. ایشان با نفـی  مذهبی در زندان -اعتبار ایشان نزد مبارزان ملی
نفسه واجد ارزش دانستند که اولـیـن فـایـده آن بـه  گرا، مبارزه را فی نگاه نتیجه

گردد. دکتر  شخص مبارز میرسد که موجب رضایت از خود و غنای معنوی وی می
پیمان نتیجه بعدی مبارزه را همان اثر اجتماعی و نقش آن در پیشـرفـت جـامـعـه 

نظر از اینکه به نتیجه مـادی،  دانست که به محض وقوع، اثرگذار می شود، صرف
تغییر توازن سیاسی یا کسب قدرت منجر شود یا حتی سرکوب گردد. دکتر پیمان با 

جویانه دکتر بنی طرفی خواهـان هـمـفـکـری و  تشریح ارزشهای انسانی و عدالت
های مشـتـرك انسـانـی  طلب با تاکید بر ارزش وحدت نیروهای آزادیخواه و عدالت

 گردید. 
سپس دکتر عبدالجلیل مستشاری، دانشمند شیمی و از یاران دکتر بنی طرفـی 

در وزارت عـلـوم در حضـور ۱۳۵۶به تشریح اولین دیدار خود با ایشان در سـال 
آلکساندر آُپارین دانشنمد برجسته روس، مولف کتاب "حیات: طبیعت، منـشـاء و 

های زنـدان در دهـه  تکامل آن" که رفیق بنی طرفی ترجمه اثرگذار آن را در سال

انجام داده بود پرداخت. ایشان با تشریح اهمیت تالیف کتاب ُاپاریـن  ۴۰
گاهی مـبـارزان و جـامـعـه  و نقش انتشار ترجمه آن به زبان فارسی بر آ

حـال نـگـاه  روشنفکری ایران، به اصالت قومی و عرب بودن و درعـیـن
فراقومی دکتر بنی طرفی به یکپارچگی جامعه ایرانی با رعـایـت حـقـوق 
اقوام پرداخت و در پایان از فداکاری همسر وفادار دکتر در مراقبـت ایـام 

 بیماری تجلیل نمود.
های فرهنگی و سیاسی دیگر هـمـچـون  در این مراسم که شخصیت

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، دکتر خسرو اسدی، دکتر فریبرز رئیـس 
دانا، مینو مرتاضی لنگرودی ، زهره تنکابنی و غیره حضور داشتند، ابعاد 

ناپذیر توسـط دیـگـر  مختلف شخصیت واالی انسانی این مبارز خستگی
یاران و همرزمان وی تشریح گردید. در ادمه مراسم، همراه با شعرخوانـی 
توسط شعرایی چون محمد خلیلی و دوستداران دکـتـر بـنـی طـرفـی و 

هایی از این قهرمان  اجرای موسیقی و آواز هنرمندان، خاطرات و یادواره
ملی به سمع حاضران رسید که با ابراز احساسات پرشور دوستداران دکتر 

ای از یکی از دوستان و عـاشـقـان  نوشته مواجه شد. در این قسمت دل
ها در کنار وی زندگی کرده بود و دسـت روزگـار  دکتر بنی طرفی که سال

 آنها را از هم جدا نمود قرائت شد که در بخشی از آن آمده است:
یابند. دسـت  "اسم بعضی از آدمها و  "مرگ" هیچ گاه قرابتی با هم نمی

انـد. نـام و یـاد آنـهـا  رسد. این آدمها جاودانـه مرگ بر برخی آدمها نمی
دستگیر ماست در روزهای سـخـتـی، در لـحـظـات نـاامـیـدی و در 

های زندگی. خاطرات آنها و شوری که در جان ما ریختند همراه  دشواری
ماست در لحظات تلخی و در روزگار تنهایی. ما نه بر رفتن آنها، بلکـه بـر 

گرییم. وگرنه آنها کجا و رفتن کجا؟ آنها که  جدایی جسم آنهاست که می
 همیشه هستند. حی و حاضر. در کنار ما. جلوی چشم ما. همراه ما.

اند. این آدمها خـوِد  گویم که مصداق واقعی شرافت این آدمهایی را می
هایی از روزگاران سختی و دشواری و  شرافتند. این آدمها که مثل الماس

های دوران بیرون آمدند و با فشارهای زمانه متبلور شدند، این آدمهـا  رنج
چراغ راه ما هستند در زمانهایی که انرژی کم داریم. لبخند کـم داریـم. 

 عشق کم داریم و جانمان در طلب شور زندگی است .....
دکتر عزیز ما، باورمند و استوار زیست. این مرد شرافت را زندگی کـرد. 

نـظـیـر او  اش بود. وسواس بـی اصال او خوِد شرافت بود. معیار و سنجه
برای انسان بودن و انسانی رفتار کردن، قدرت شخصیت و صالبت روح 
بلند او چنان است که گویی همه این کارها، این همه شریف بودن، ایـن 
قدر انسان بودن، همیشه منصف بودن، همیشه بلندطبع بودن و بهـای 
آن را پرداختن، کار آسانی است. هرگز کسی از ما از او نشنید و ندید کـه 

 های طوالنی زندان بنالد و یا با تلخی یاد کند ...... از همه سال
دکتر بنی طرفی عزیِز ما به دامن خاك، به آغـوش مـادِر مـا، زمـیـن 

تك ما کـه  برگشته است. یاد او اما همواره با ماست و در جان ماست. تك
ای هستیم کـه  از زندگی در کنار او بهره مند شدیم، حامل عشق و انرژی

کرد. این مرد جاودانـه  این مرد همراه خود و در قلب بزرگ خود حمل می
است. از مرگ او حرف نزنیم. او زنده است. او خوِد زنـدگـی اسـت. او و 

اش در قلب ما هستند. در جان ما هستند و همواره همراه مـا  یاران رفته
اند. آنـهـا  هستند. آنها در لبخند هر کودکی که شاد است و سالمت، زنده



 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۹ 

ها  واسطٔه تحریم شد و به هایی است که قبًال اجرا می برنامه
مردان کـنـونـی  ها، دولت متوقف شده بودند. با لغِو تحریم

ای  اند که علی خامنه هایی بازگشته کشور به مسیر سیاست
کند "هفده هجده سال قبل به دولتی کـه در آن  ادعا می

زمان سرکار بود"  گفته بود "کاری کنید که مـا هـر وقـت 
های نفت را ببـنـدیـم." و ایـن  اراده کردیم، بتوانیم دِر چاه
اند که هفده هجده سال پیـش  دولت مردان اتفاقًا همانانی

ها را برعهده داشتند و در جهـت اجـراِی  هم همین سمت
هـای  منویاِت رهبری، قرارداد پشـِت قـرارداد بـا شـرکـت

طرف خواستار تولیِد  ای ازیک بندند. علی خامنه خارجی می
طرف وزیر منصوبش در دولـت  موتور هواپیما است و از آن

خاطر جـذابـیـتـش  را به ”ایرباس“روحانی، بستِن قرارداد با 
ترین قسمت ماجرا آن  سازد. کمدی نزد مردم، برجسته می
نیا، وزیر اقتصاد، در پیامی بـه عـلـی  جاست که علی طیب

نـویسـد:"بـرای  ، مـی۹۵گذاری سال  ای پیرامون نام خامنه
هـای  گـیـری از هـمـه ظـرفـیـت حفظ امید مردم و بهـره

ایجادشده در کشور برای استحکام اقتصاد ملی، تـقـویـت 
تولید داخلی، حل مشکل رکود، حفظ روند کـاهشـی نـرخ 
ــولــیــد مــلــی دریــغ نــخــواهــیــم  ــقــای ت تــورم... و ارت

 ]. ۹۵ماه  فروردین ۱ورزید." [خبرگزاری تسنیم، 
میهن ما نزدیک به چهار دهه اسیر حاکمـان مـذهـبـی 

توانست پایانـی بـر  بوده است. انقالب شکوهمند ایران می
شـکـسـت  ماندگِی طوالنی ایران باشد، اما با بـه فقر و عقب

وسیلٔه مرتجعان حاکـم، ایـن آرزو  کشانده شدِن انقالب به
تعویق افتاد. عمـلـکـرِد نـیـروهـای  بازهم برآورده نشد و به

زیست، امکانـات  حاکم، صنعِت تولیدی، کشاورزی، محیط
نـابـودی  قـهـقـرا و  انسانی، و منابع زیرزمینی میهن را بـه

ای  کشانده است. آحاد مختلف مردم ایران شایستٔه زندگـی
اند. ماهیِت نیروهای حاکم در تضاِد کامل بـا  شرافتمندانه

ای تـکـرار  یافتنی است. سخنان خـامـنـه این رؤیاِی دست
تـنـاوب و در قـالـب  هایی است که بـه تزویرها و ریاکاری

شوند، اما در مرحلٔه عـمـل، بـنـا بـر  ها بیان می سخنرانی
آیند. اقـتـصـاِد ایـران در  اجرا درمی منافِع اقلیتی حاکم به

تنها وابستگی به نفت را کاهش  رود که نه مسیری پیش می
هـای خـارجـی  دهد بلکه همچنین راه را برای شرکت نمی

 کند. برای هر چه بیشتر وابسته کردن کشور هموار می

 ادامه  اقتصاد مقاومتی، مشق تکراری...

کنیم هدف عمده کارگروه  ما فکر می  : ِیرو پدرو گوئری
های کمونیست و  های ساالنٔه حزب کمک به تداوم نشست

تنها مکانـی  ها نه کارگری است. برگزاری مرتب این نشست
هـای  ها و برداشت ها، تحلیل برای در میان گذاردن تجربه

هـای  های کمونیست و کارگری در مـورد واقـعـیـت حزب
الـمـلـلـی را نـیـز  کشورهایشان است، بلکه شرایـط بـیـن

تابد. برای ما شنیدن راهکارهای بهبود مـنـاسـبـات  بازمی
های کمونیست مهم اسـت. پـس از  المللی بین حزب بین

های کمونیست و کارگـری هفدهمین نشسِت ساالنٔه حزب
] در استانبول برگزار گردید۱۳۹۴ماه گذشته [ که در آبان -
دهِی نشست بعـدی  گیری و سازمان ما در فرایند تصمیم -

دعوت حزب کمونیست ویـتـنـام بـرگـزار  که در ویتنام و به
خواهد گردید شرکت کردیم. ما از حزب کمونیست تـرکـیـه 

خاطر قبول میزبانِی جلسٔه کارگروه سپاسگـزاریـم و بـار  به
دیگر بر همبستگی خود با پیکار مردم خاورمیانه، سوریه و 

 ورزیم. ترکیه تأکید می

مـرکـزی  های بـانـک بر اساس یکی از آخرین گزارش
مـنـتـشـر  ۹۴اسالمی، که در اوایل اسفندماه  جمهوری

شد، طی یک سال اخـیـر مـجـمـوع تسـهـیـالت بـه 
های تولیدی کشور کاهِش چشمگیر یافته است.  بخش

این آمار، حاکی از آن است کـه رشـِد تسـهـیـالت بـه 
صنعت تقریبًا متوقف گردیده است و در قیاس با سـال 

دهـد. از  درصد افزایش را نشـان مـی ۲٫۳پیش، تنها 
سوی دیگـر، مشـاور ریـیـس سـازمـان مـدیـریـت و 

تر شدن سبِد معیشـتـی خـانـوارهـای  ریزی نیز، با اشاره به تنگناهای مالی دولت و کوچک برنامه
درصـد در سـال  ۳۴ایرانی، خاطرنشان کرد: "نسبِت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از 

رسیده [است]. ... تراِز عملیاتی که تـفـاوت بـیـن درآمـد و  ۱۳۹۳درصد در سال  ۲۲به  ۱۳۸۴
هزار میلیارد تومان [منفی] رسـیـد.  ۴۶به  ۹۳دهد... در سال  اعتبارات هزینه دولت را نشان می

معنای افـزایـش  کاهش یافت که البته این به ۹۳درصد در سال  ۳۵... نسبِت درآمدهای نفتی به 
].  مـطـابـق ۹۴اسفندماه  ۱۴سایر منابع دولت [اخذ مالیات و تولید و صادرات] نیست..." [ایرنا، 

هـا و  این ارزیابی، [رفِع] کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تنها از طریق حـذف یـارانـه
ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گاز و نان یعنی از راه اعمال فشار بـه  ها به آزادسازی قیمت

تنها سبب کاهش سطح زندگی  ها نه عالوه، هدفمندی یارانه معیشت مردم صورت گرفته است. به
ویژه زحمتکشان شهر و روستا گردیده است، بلکه به بنیٔه تولیدِی کشـور  های وسیع مردم به توده

آسیب جدی وارد ساخته و باعث افزایش هزینٔه تولید در داخل کشور شده است. بر پـایـه اعـالم 
های بهمـن و  اسالمی، شاخِص بهای تولیدکننده در ایران طی ماه مرکزی جمهوری رسمی بانک
 ۱۵کننده داشـت. خـبـرگـزاری ایسـنـا،  ، در مقایسه با سال قبل افزایش نگران۹۴اسفند سال 

، در گزارشی اعالم کرد: "شاخص بهای تولیدکننده [یعنی تـورم تـولـیـدکـنـنـده و ۹۴اسفندماه 
درصـد  ۳٫۴نسبت به ماه مشابه سال قبل معادِل  ۱۳۹۴ماه سال  افزایش هزینه تولید] در بهمن

نسبت به  ۱۳۹۴ماه  افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به بهمن
دهد." پـیـامـِد ایـن  درصد افزایش نشان می ۵٫۵به میزان  ۱۳۹۳ماه  دوازده ماه منتهی به بهمن

 –ها و واحدهای صنعتی  افزایش تورم تولید و رشد چشمگیر هزینٔه تولیِد داخلی، تعطیلی کارخانه
موازات آن هزاران کارگر، کارمند، تکنسین و دیـگـر شـاغـالن در  تولیدی و خدماتی است که به

شوند. در چارچوب  صف بیکاران افزوده می کارهای مرتبط با صنایع، کار خود را از دست داده و به
درآمِد خانوارها  -ها ها با حذِف یارانه اصطالح واقعی کردِن قیمت یابه -برنامٔه آزادسازِی اقتصادی

 –ازپیش سقوط کرده است. محصوِل مستقیم برنامٔه آزادسازِی اقتـصـادی  در سراسر کشور بیش
یی که اکـنـون اولـویـت  فقر فزاینده و شکاف طبقاتی است، یعنی برنامه  –ها  یا: هدفمندِی یارانه

دهد. کـافـی اسـت  اجتماعی آن را تشکیل می -گیری اقتصادی نخست رژیم و محتوای سمت
میـلـیـون  ۳نفره نزدیک به  ۴که برای یک خانوار  -شده از سوی مراکز رسمی رژیم فقر اعالم خط

را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پـرسـتـاران، آمـوزگـاران و  -تومان در ماه محاسبه شده
دیگر زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پـیـامـدهـای مـخـرب و 

ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند. دولت، برای تـأمـیـن  هولناک اجرای هدفمندی یارانه
اش قـرار  های اقتصادی ها را درصدر برنامه اش در سال جاری، ادامٔه هدفمندی یارانه منابع مالی

های پسابرجام،  فقیه و برنامه داده است. ادامٔه اجرای این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتِی ولی
تواند اثرهای ناگوار بیشتری بر بنیٔه تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت مـعـیـشـت مـردم بـاقـی  می

زدایی باهدِف جلب و جذِب سرمایٔه  سازی و مقررات بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن به خصوصی
شکاِف طبقاتی و توزیِع نـاعـادالنـٔه  -دهند های پسابرجام را تشکیل می که محوِر برنامه -خارجی 

مرکزی، در آستانه سال نو، با  تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک  درآمد را پردامنه
اند که واگذارِی اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت بـخـش  صراحت تمام اعالم داشته

هایی نظیر بیـکـاری اسـت. واگـذارِی  رفت از بحران و حل معضل خصوصی عامل کلیدِی برون
گیرد. آنچـه در  در بطِن برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می -سازی یا همان خصوصی -اموال

کـه  این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم مـیـهـن مـاسـت. درحـالـی
آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان هزینه و درآمِد تمامی زحمتکشان 

شان را تأمین  توانند مخارج زندگی فکری و یدی وجود دارد، و آنان با سطح کنونی دستمزدها نمی
های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کـار آمـدن دولـت  کنند، گزارش

انـد و  "تدبیر و امید"، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقرا فقیـرتـر شـده
زیاِن اکثریت جامعـه پـیـدا کـرده اسـت.  شمار از درآمِد ملی افزایشی معنادار به سهِم اقلیتی کم

ها همچنان باقی مانده است و با اجرای اقتصاد مقـاومـتـِی  عالوه، شکاف میان درآمد و هزینه به
 -هـا تر نیز خواهد شد. ادامٔه اجراِی برنامه هـدفـمـنـدی یـارانـه تردید این شکاف ژرف فقیه بی ولی

انجامد، بـلـکـه  حِل مشکالت اقتصادی نمی تنها به نه -زدایی سازی و مقررات موازاِت خصوصی به
طـور  عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهـن مـا بـه ساِز گسترِش بازهم بیشتر فقر و بی زمینه

ویژه بهبوِد وضعیت اقتصادی و ارتقاِی سطح زندگی را  شان ازجمله و به مشخص مطالباِت واقعی
حـق و  هـای بـه اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خـواسـت های مختلف، بیان کرده شکل به

نام "اهمیِت توسـعـٔه سـیـاسـی" بـدان  یی فرعی قلمداد شود و زیر  تواند و نباید مبارزه بدیهی نمی
های دمـکـراتـیـک فـردی و  توجه ماند. تلفیِق مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی بی

روی، مـبـارزه بـرضـِد آزادسـازِی  گردد. ازایـن اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می
اقتصادی و حرکت به سمت برقرارِی عدالت اجتماعی، اولویِت پیکار کنونی جنبش مـردمـی در 

 فقیه است. نشاندن و سپس درهم کوبیدِن استبداد و رژیم والیت عقب 

 ادامه  حزب کمونیست پرتغال...

راھبرد اقتصادی رژیم 
و اوضاع وخیم تولید 

 در کشور

 ۹۹۶شمارۀ   ۱۳۹۵فروردین ماه  ۱۶دوشنبه    ۸ 

های اقتصادی  ها و زنجیره ازجمله گفت:"مسئولین محترم دولتی باید فعالیت
داِر کشور را شناسایی کنند. ... دومین مسئله... زنـده کـردن تـولـیـد  مزیت

چیزهایی که احتیاج داریم از خارج وارد کـنـیـم،  داخلی است. سوم... به یک
اشکالی ندارد، لکن تولید داخلی را تضعیف نکند. مثًال هواپیما وارد کنیم یـا 
خریداری بکنیم. ... اگر چنانچه فالن درصد از این قیمت را ما در صـنـایـع 

گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم اسـتـفـاده  داخلی هواپیما سرمایه
هایی در خارج از  کند. چهارم پول خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا می

های مهم مثل  شود هدر نرود. ... بخش کشور داریم. ... این پولی که وارد می
بـنـیـان بشـود.  نفت و گاز موتور برای خودرو، هواپیما، قطار و کشتی، دانش

برداری و استفاده بشـود.  گذاری شده، بهره هایی که سرمایه ششم، در بخش
هفتم، در معامالت خارجی، انتقال فناوری را شرط کنیم. هشتم، با فساد و 

وری انرژی را ارتقـا دهـیـم. دهـم، بـه  قاچاق مبارزه جدی بشود. نهم، بهره
ای سپس اضافه کـرد  صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بشود." علی خامنه

 که، برای اقتصاِد مقاومتی این ده کار باید انجام بگیرد.
مناسبت سال نو ایـراد کـرده  ای قبًال سخنانی مشابه این را به علی خامنه

بار دیگر هم چندماه قبل از  ازجمله گفت:"این را یک ۹۲بود. او در نوروز سال 
ها اظهار خوشحالی کردند و گـفـتـنـد کـه فـالنـی  این گفتم ــ که آمریکائی

خـواهـنـد  اثر نبود؛ می ها بی ها اثر گذاشته. بله، تحریم اعتراف کرد که تحریم
ها باالخره اثر گذاشت؛ این هم یک ِاشـکـال  خوشحالی کنند، بکنند. تحریم

اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این ِاشکال است که وابستٔه به نفت 
هـای مـا در  است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جـدا کـنـیـم؛ دولـت

های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل بـه  برنامه
دولتی که در آن زمان سرکار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید که مـا هـر 

قول خودشـان  های نفت را ببندیم. آقایاِن به وقت اراده کردیم، بتوانیم دِر چاه
شود؛ باید دنبال کرد،  شود؟ بله، می "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می

ریزی کرد. وقتی برنامٔه اقتصادی یـک کشـور بـه  باید اقدام کرد، باید برنامه
یک نقطٔه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطٔه خاص تمرکز 

 کنند." پیدا می
هـای  نیز در سخنانی مشابه، ازجمله گفت:"ظرفیت ۹۳ای در نوروز  خامنه

آمـوخـتـٔه  عظیم نیروی انسانی ازجمله جمعیت جوان، ده مـیـلـیـون دانـش
ها نیروی ماهـر و مـجـرب  میلیون دانشجو و میلیون ۴دانشگاهی، بیش از 

صنعتی و غیر صنعتی، در کنار منابع طبیـعـی فـراوان و بسـیـار پـرارزش، 
افـزاری،  افزاری و سـخـت های نرم نظیر و زیرساخت موقعیت جغرافیایی کم

 دهد که اقتصاِد مقاومتی حتمًا قابل تحقق است." نشان می
ای مخالفتـی نـداریـم. آرزوی  طور اصولی با این سخنان علی خامنه ما به

تمامی میهن دوستان ایرانی این است که روزی رویکردهای اجرایی درعمـل 
ای  وسو سوق پیدا کنند. اما توجه به سخنان تـکـراری خـامـنـه به این سمت

ای از سـوی فـردی کـه  دهد که، ایراد سخنان کلیشـه روشنی نشان می به
تنهایی کافی نیست. ما درصدد این  تمامی ابزارهای قدرت را در دست دارد به

وهفت سال گذشـتـه را بـررسـی  فقیه در سی نیستیم که کارنامٔه رژیم والیت
دانیم بر این نکته تـأکـیـد کـنـیـم کـه اجـرای چـنـیـن  کنیم، اما الزم می

هـای  دلـیـل تـحـریـم هایی مهم در عرصه اقتصادی، صرفًا، نـه بـه سیاست
گرفت بلکه این مهم سنگ بنای سـیـاسـتـی  بایستی انجام می اقتصادی می

ملی و مطابق با منافع ملی است، که تنها از عهدٔه دولتی برخاسـتـه از اراده 
های اقتصادی هفده هجـده  ای وقتی به سیاست آید. علی خامنه مردم برمی

بـار  های نکبـت یاد داشته باشد که سیاست کند، باید به سال گذشته اشاره می
بار آورد که خود حامیان آن  چنان مصائبی به دولت کارگزاران [سازندگی] آن

ای  سیاست مجبور شدند از ادامٔه آن با شدت جلوگیری کنند. علـی خـامـنـه
برانداز سخـن بـر  های اقتصادی خانمان درحالی در نقِش یک مخالِف برنامه

های دولت روحانی در زمان فعلی ادامٔه همان  راند که حتی سیاست زبان می
ای به نظـرات  که به اعتراف خود خامنه -نژاد ها است. دولت احمدی سیاست

هم دولـت  نیز همین رویه را درپیش گرفت. پیش از آن -او خیلی نزدیک بود
های اقتـصـادی  به سیاست -یی مرکب از کارگزاران با کابینه -محمد خاتمی

 ضدملی ادامه داد.
هـا اسـت.  نوعی اعتراف روشن در تـمـامـی زمـیـنـه ای به سخنان خامنه

کند که فعالیِت تولیدی در ایران وجود نـدارد، فسـاد و  ای اعتراف می خامنه

کند، انتقاِل فناوری تا کنون وجود نداشته است، بـه صـنـایـِع  قاچاق بیداد می ادامه  اقتصاد مقاومتی، مشق تکراری...
 هذا. علی شده، و قس متوسط و کوچک اهمیتی داده نمی

مقام تـولـیـت آسـتـان  اخیرًا و پس از مرگ واعظ طبسی، ابراهیم رئیسی به
قدس منصوب شد. آستان قدس بااینکه نهادی در زیر نظر ارگانـی مـذهـبـی 

ای عظیم است که  شود، اما بر همگان روشن است که نهاد مالی محسوب می
شود. از این نهادهای مالی وابستـه بـه بـیـت  از سوی بیت رهبری هدایت می

رهبری این تنها مورد نیست، اما اگر بخواهیم همین یک مورد را بررسی کنیـم 
های تولیدی  آید که: سهِم آستان قدس در ایجاد شرکت وجود می این سؤال به

چقدر است؟ چندی پیش دولت روحانی طرحی را ارائه داد که بر مـبـنـای آن 
کـنـد.  های بزرگی همچون آستان قدس را موظف به پرداخت مالیات می بنگاه

ارگان زیر کنترل بیت رهبری با چنگ انداختن به منابع مـالـی و اقـتـصـادی 
کشور درطول بیش از سه دهه، عالوه بر داشتن نقشی انگلـی در اقـتـصـاد، 

گـردانـد، امـا  های عظیمش را در قالب مالیات به دولت بازنمی ریالی از چپاول
 زند. فرماندٔه اصلِی آن دم از اقتصاِد مقاومتی می

هـای  صحنٔه میـوه ، گزارشی دارد از پشِت ۹۴اسفندماه  ۱۶خبرگزاری مهر، 
ممنوعٔه خارجی که در ارتباط با قاچاق میوه به داخل کشور است. اتفاقًا عـلـی 

کـرده   ای در افاضاتش [که در باال آمد] به موضوِع قاچاق هـم اشـاره خامنه
نقل از شعبانی، رئیس اتحادیٔه بـاغـداران مـازنـدران،  است. خبرگزاری مهر به

ها اعالم کنند ایـن مـحـصـوالت  خورد که در رسانه فهِم ما برمی نویسد:"به می
شکل قاچاق وارد شده است، حداقل بگویند واردات انجام شده است. چطور  به

ممکن است گالبی از چین تا ایران به این صورت بیاید، فـاصـلـه بـیـن مـا و 
 کشورهای مبدأ بسیار زیاد است."

های داخلی ایران بـه خـبـِر  شود. در رسانه البته قاچاق به میوه محدود نمی
شوند و در  راحتی وارد کشور می شوند اما به وروِد کاالهایی که قاچاق عنوان می

طورمتنـاوب  رسند، به همه جای ایران هم با مجوز و بدون مجوز به فروش می
بوک را به جرم اظهارنظری ظـرف  کنیم. در رژیمی که کاربراِن فیس برخورد می

کنند، دسـتـگـیـرِی  های طوالنی محکوم می چند ساعت دستگیر و به حبس
یی برای این کار وجود ندارد. پس  برداران قاچاقچی مشکل نیست، منتها اراده

جز ریاکـاری  ای به با این وضعیت آیا نباید به این نتیجه رسید که سخنان خامنه
 نیست؟

هـای مـخـتـلـف  ، گزارِش نرخ اشتغال در بخش۹۴ماه  دی ۲۹خبرآنالین، 
 ۵۰اقتصاد را منتشر کرد. در این گزارش، سهِم بخش خدمـات نـزدیـک بـه 

درصد است. ایـن  ۱۸درصد و کشاورزی نزدیک به  ۳۲درصد، صنعت بیش از 
بدان معنا است که حتی در چند سال اخیر هم رویکردهای غالب، معطوف بـه 

ها اجـرایـی نشـده  اند. در دورانی هم که تحریم های ضِد تولیدی بوده سیاست
ای در  رو بودیم. علی خـامـنـه بودند ما کمابیش با آماری مشابه با این آمار روبه

چند سال گذشته مرتب بر این مسئله انگشت گذاشته است، اما هیچ تغیـیـری 
مردان ایران مستقل  توان باور کرد دولت شود. آیا می در این زمینه مشاهده نمی

کنند؟ برای اینکه معنا و مفهوم اقتصاِد مقاومتی در رژیـم  از رهبری عمل می
 فقیه بیشتر روشن شود، استناد به چند گزارش خالی از لطف نیست. والیت

خودرو و پـژو پـس از  ماه سال جاری، نوشت:"ایران فروردین ۸سایت فردا، 
ها مذاکره، باالخره قرارداد خود را با یکدیگر امضا کردند تا پس از سه سـال  ماه

 قطع رابطه، شرکتی جدید را از سر بگیرند."
نقل از عباس آخوندی، وزیر راه و  ماه سال جاری، به فروردین ۸خبرآنالین، 

کـنـم  نویسد:"من فکر مـی شهرسازی، در رابطه با خریِد هواپیمای ایرباس، می
ماندگی صـنـعـت  دلیل عقب شده بود، به خرید هواپیما به بحث غرور ملی تبدیل

هوایی کشور در مقایسه با کشورهای همسایه یک نوع احساس سـرخـوردگـی 
وجود داشت. اینکه یکی بیاید این صنعت را نوسازی کند، قطعًا ازنـظـر مـردم 

 جذابیت داشت."
ماه سال جاری، در رابطه با جزییات سفِر هیـئـت  فروردین ۶خبرگزاری مهر، 

اعالم کرد کـه دولـت ایـن  -نقل از وزیر تجارت انگلیس به -تجاری انگلیس
های انگلیسی را بـرای حضـور  منظور توسعٔه روابط اقتصادی، شرکت کشور به

کند. بر اساس همین گزارش، وزیر تـجـارت  در بازار ایران حمایت و تشویق می
انگلیس حمایت کشورش از الحاِق ایران به سازمان تجارت جـهـانـی را ابـراز 

نقل از بیژن زنگـنـه، وزیـر نـفـت،  ، به۹۵ماه  فروردین ۵کرد. خبرگزاری مهر، 
نوشت:"سند محرمانٔه نفتی ایران و توتال فرانسه امضا شد." خبرگزاری مـهـر، 

شرکـت  ۲نقل از مدیرعامل کشتیرانی ایران، از تأسیِس  ، به۹۵ماه  اول فروردین
 اروپا و ایجاد خط مشترک دریایی با آمریکا خبر داد. -کشتیرانی ایران
های یاد شده در بـاال،  تمامی اقدام

 ۹ادامه  در صفحه  هـا و  بازگشت بـه هـمـان سـیـاسـت


