
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

۱۳۹۵شهریور ۲۹، ۱۰۰۸شماره 
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هشتم، سال  سی و دومدوره

ارگران ھمه کشور متحد شوید!

نقش فزاینده و مخرب سپاه و نیروهای سرکوبگر 

اقتصادی ایران-در حیات سیاسی

 
ِ

جهانی شدن

 سرمایه
ٔ

داری و طبقه

کارگر

ضرورت تشدید مبارزۀ 

سازمان یافته با الیحۀ اصالح 

قانون کار

-دولِت روحانی، در چـارچـوب راهـُبـرِد اقـتـصـادی
زمـان بـا ادامـٔه اجـرای فقیه و هماجتماعی رژیم والیت

اصـطـالح ها، الیحـٔه بـهبرنامٔه ضِد ملی هدفمندی یارانه
اصالِح قانون کار را به مجلس ارائه کرد. الیحٔه "اصـالِح" 

نـژاد بـه که از سوی دولِت ضدملی احـمـدی-قانون کار
باِر دیگر و "در سـکـوِت کـامـل -مجلس داده شده بود

طـوِر کـامـل خبری"، که  تزویِر دولِت "تدبیر و امید" را بـه
سازد، به مجلس ارائه گردیده است. محـتـواِی متجلی می

بغایت ضِد کارگری و ضِد ملی این طرح بـرای "اصـالِح" 
ای شد. دوبارٔه قانون کار، حدود دو هفته پیش رسانه

یی سودمند ساِن پدیدهداری، بهجهانی شدِن سرمایه
و گامی پرشور به سوی بهترسازی شرایط اقـتـصـادی 

شد. البـتـه ایـن گیر برای همگان، شناسانده میعالم
 نادرست بود و در این راستا نه

ً
تنها اقتصـاددانـان کامال

پل ” مانند -اندیش، بلکه اقتصاددانان مطرح روز چپ
از همان آغاز نـادرسـتـی آن را بـیـان -” سامیولسون

سـازی را نـادرسـت کردند. استدالِل آنان که جهـانـی
دانستند، بسیار ساده بود: اگر سامانٔه [سـیـسـتـِم] می

هـای چـیـنـی یـا اقتصادی دنیا اجازٔه واردات فرآورده
هندی به 

۹و ۸ادامه  در صفحات 

۲ادامه  در صفحه  

ـــه ـــن ـــام ـــی خ ـــل ـــر ع ـــب ای، ره
ــا جــمــهــوری اســالمــی، در دیــدارش ب

فرماندهان سپاه پاسداران، روز یکشـنـبـه 
در طـول ” شهریورماه، ازجمله گفت: ۲۸

های گذشته گاهی اوقات سخنـانـی سال
از جانب برخی مسـئـوالن مـطـرح شـده 
مبنی بر اینکه رفِع تهدید نظامی و جـنـگ 

که دلیل فالن اقدام بوده است، درحالیبه
این سخنان صحیح نیسـت، زیـرا تـنـهـا 
عامل رفِع تهدید نظامی، اقتدار دفاعـی و 
نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشـمـن 

“بوده و خواهد بود.
ای هـمـچـنـیـن بـا انـتـقـاد از خامنه

اظهارنظر اخیِر رفسنجانی مبنی بـر ایـن 
که: "علت پیشـرفـت بـرخـی کشـورهـا، 

هـا هـای نـظـامـی آنآوری سازمانجمع
بوده" است، گفت: "باور این سـخـنـان از 

ها نسـبـت داده شـده، کسانی که به آن
بسیار سخـت اسـت، امـا اگـر چـنـیـن 
 بیان شـده بـاشـد، حـرف 

ً
سخنانی واقعا
...“غلطی است. 

ای، طرِح این سخنان از سوی خـامـنـه
حال پاسخی است به اظهـارات که درعین

هـای حسن روحـانـی دربـارٔه مـوفـقـیـت
و برداشته شدِن تهدید [نظامـی] “  برجام” 

و احتماِل حملٔه نظامی به ایران، و دیـگـر 
های رهـبـر و سـران رژیـم گیریموضع
تـریـن مسـائـل فقیه در مورد مـهـموالیت

کشور و نقش سپاه و نیروهای انتظـامـی، 
ازپیش حاکمیت تنیدگِی بیشنشانٔه درهم

کنونی با رهبران سپاه و دیگر نهادهای امنیتـی
نظامی کشور است.-

اقتصادی کشور، در سه دهـٔه -نظام سیاسی
اخیر، دستخوش تحوالت مهمی بوده است کـه 

کننده در روند حوادث آینـدٔه ایـران نقشی تعیین
همراه خواهد داشت. نقش روزافزوِن سـپـاه، به

-بسیج و نیروهای انتظامی در حیاِت سـیـاسـی
اقتصادی کشور، به حاکمیت ایران سـیـمـایـی 

نظامی داده است. دخالت -ازپیش امنیتیبیش
های امنیتی آن در همٔه اموِر کشورسپاه و ارگان

های کالن اقتصادی گرفته تا گیریاز تصمیم-
گیری روابط ایران بـا دخالت در چگونگی شکل

کشورهای جهان و همچنین تـعـیـیـن مسـیـر 
هایی جـدی از حـرکـت نشانه-سیاسی کشور

نظامی است، یعنی ایران به سمت حکومتی شبه
“ انتـخـابـی” حکومتی که در آن نقش نهادهای 

مردم، حـتـی در چـارچـوب بسـیـار مـحـدود 
رود.اش نیز، رو به افول میکنونی

بعد از پایان یافتن دوران ریاست جـمـهـوری 
خاتمی، ما افزایِش چشمگیر و عـلـنـی نـقـش 

هـا سپاه، بسیج و نهادهای امنیتِی وابسته به آن
در حیات سیاسی و اقتصادی کشور را شـاهـد 

نـامـزِد -نـژادایم. تحمیِل محمود احمـدیبوده
جـمـهـوری سپاه پاسداران در انتخابات ریاسـت

جمهوری از طریـق در مقام رئیس-۱۳۸۴سال 
تــقــلــب گســتــرده در آراِء مــردم، و ســپــس 

دهی کودتای خشن و خونین انتخاباتـی سازمان
ها ایـرانـی و پایمال کردن رأی میلیون۸۸سال 

۶ادامه  در صفحه  

در فستیوال  نشریۀ »نامۀ مردم«

جشنواره ”و “ اومانتیه”

۱۱و ۱۰در صفحات “ کمونیست

 سال تحصیلی، 
ِ

آغاز

 فرسوده، و مدرسه
ِ

های

 تحمیلیشهریه
ِ

های

ای دیـگـر، با فرارسیدن آغـاز سـال تـحـصـیـلـی
های آموزشی همچون سالیان گذشته، ذهن و دغدغه

های آنـان را روح دانش آموزان، دانشجویان و خانواده
وامیدهایی متفاوت  را ُدچارشان کرده دربر گرفته و بیم

شهریورماه، چندین مطلب را ۱۶است. روزنامٔه آرمان، 
هـایـی به مسائل آموزشی اختصاص داده و از زاویـه

ها را بررسی کرده است. روزنامٔه آرمان در گوناگون آن
میلیـون ۴٫۵هاِی فرسودٔه کشور، که ارتباط با مدرسه

ها باید تحصیل کـنـنـد، ناگزیر در آنآموز بهنفر دانش
نویسد: "عمر می

ــوِد  ــب ــاال و ن ۷ادامه  در صفحۀ ب



۱۰۰۸شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۲۹دوشنبه   ۲

شده از سـوی نـهـادهـای های دیکتهرحمانٔه سیاستطرِح "اصالح قانون کار" اجراِی بی
المللی پول و بانک جهانی جهت "آزادسازِی" کامل اقتصاد کشور و امپریالیستی صندوق بین

وسیلٔه ایـن فقیه بهگسیختٔه سرمایه از نیروی کار و کارگران است. رژیم والیتکشِی لجامبهره
وجود آورده، و همچنـیـن طرح، استفاده از فرصتی که پراکندگِی جنبش اعتراضی کارگران به

اش، به امنیِت شغلی کارگران، دستمزد آنـان، مـنـابـع و مـنـافـع گریبا ابزاِر قدرت سرکوب
کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت معیشِت بیش از نصف جمعیِت کشـورمـان، 

هدف جذِب سرمایٔه خارجی و پیوند دادن اقتصـاِد سابقه را آغاز کرده است. رژیم، بهیورشِی بی
به کارگِر مطیع و ارزان نیاز دارد.-برای تضمیِن بقای "نظام"-داری جهانیکشور با سرمایه

بـا -سازِی کارگـران" بـه کـارفـرمـایـاندر پِی اعالم آمادگی دولت در ارائٔه "پتانسیل ارزان
التحصیالن بیکار... بدوِن صرف هزینه برای حقوق و دستـمـزد استفاده از "تعداد باالی فارغ

نویس الیحٔه بغایت ضِد کارگـری "اصـالح متِن پیش-مردادماه]۱۳ها" [خبرگزاری ایلنا، آن
 دو هفته پیش، در فضای مجازی منتشر گردید. بنا بر گزارش

ً
های متـعـدد قانون کار"، تقریبا

ماده از مواد قانون کـار را ۴۰وسیلٔه این الیحه قصد دارد شهریورماِه خبرگزاری ایلنا، رژیم، به
 به

ً
هدف "ایـجـاد تغییر دهد. این الیحه از سوی وزیر کاِر امنیتی رژیم یعنی علی ربیعی، ظاهرا

انعطاف و حل اختالف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف" (در حین یـورش 
های ضدانسانی به تمام حقوِق کار، امنیِت شغلی و معیشِت کارگران) و با ترفنِد "تقویت تشکل

زنی نهادهای صنفی کارگـری"، بـه مـجـلـس کارگری" و "حمایت از تولید و تقویت توان چانه
از مادٔه ۴و ۳، ۱های [دهم] ارائه گردید. درصورت تصویب شدن این الیحٔه ضد ملی، تبصره

قانون کار حذف خواهند شد، و درنتیجه: "قرارداد موقت، محـدودیـِت زمـانـی" نـخـواهـد ۷
سازی هرچه بیشتر [در عرصٔه] روابط کار" باز گذاشتـه داشت، "دسِت کارفرمایان برای موقتی

خواهد شد، "قرارداِد نوشته و قانونی... محلی از اعراب نخواهد داشت" و "اخـراِج کـارگـران 
قانون کار و "تسهیل فسـخ ۱۷موقت... تسهیل" خواهد گردید. با افزودن یک تبصره به مادٔه 

قرارداد" کار، "مسیر اخراِج کارگران معترض... هموارتر" خواهد شد. با واگذارِی "مسـئـولـیـت 
های بزرگ" بـه "نـهـادهـای صـنـفـی کـارگـری و تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه

های فسـِخ در حکم یکی از شرط-کارفرمایی" و استفاده از عبارِت "الزامات قوانین و مقررات"
زیـاِن سوِد صاحبان سرمایـه و بـه"شرایط فسخ قرارداد به-قانون کار۲۱قرارداد کار در مادٔه 

کارگران" هرچه بیشتر سهل و آسان خواهد شد. امکان "هرگونه پیگیری حقوقی در مـراجـع 
سـازی تشخیص و حل اختالف، از کارگراِن اخراجی" سلب خواهد شد. در راستای خصوصـی

ربـط" ای ذیکردِن سازمان تأمین اجتماعی (با استفاده از عبارِت "نمایندٔه صـنـدوق بـیـمـه
های خصوصی تر] شرکتجای "نمایندٔه سازمان تأمین اجتماعی") "زمینٔه فعالیِت [گستردهبه

وسیـلـٔه حـذِف سازی کردِن سازمان تأمین اجتماعی بهوجود خواهد آمد. با خصوصیبیمه" به
گر به گذاران خصوصی بیمهقانون کار، "پای سرمایه۲۲سازمان تأمین اجتماعی از متن مادٔه 

قـانـون کـار: "در ۷مـادٔه ۱حیطه روابط کار و بیمٔه کارگران" باز خواهد شد. مطابق تبصرٔه 
قراردادهایی که جنبٔه معین دارند نباید قرارداِد موقت منعقد شود." گرچه در بیش از دو دهـٔه 

حاضر "فقط های خود را اجرا نکرده است و درحالفقیه قانونگذشته رژیم ضِد کارگری والیت
شهریـور]، بـا حـذِف ۱سه درصد" از کارگران ایران دارای قراردادهای رسمی هستند [ایلنا، 

ماهه، قراردادهای سفید امضا، و قانون کار، رژیم قصد دارد قراردادهای یک۷مادٔه ۱تبصرٔه 
قراردادهای حجم معین را نیز، "قانونی" کند.  

الیحٔه "اصالِح قانون کار"، "شرایط اقتصادی کشور" را در مقام یکی از "معیارهای" تعیـیـِن 
دیگر، در شرایط بحـران و عبارتافزاید. بهقانون کار می۴۱حداقل دستمزد کارگران به مادٔه 

 مـعـادِل -هزارتومانی کارگران۸۱۲رکوِد دائم اقتصادی رژیم، حداقل دستمزِد 
ً
که تـقـریـبـا

افزایش نیافتِن حداقل دسـتـمـزد و یـا -میلیون تومانی در کشور است۴پنجم خِط فقر یک
گرایان، "قانونی" خواهد کرد. رژیـم والیـت وسیله این الیحٔه واپسحتی کاهِش دستمزد را به

وری" و گنجاندِن آن در قرارداِد کاری کارگران در الیحٔه "اصالح قانـون فقیه، با تأکید بر "بهره
 "قانونی" می

ً
کند. کار"، "آزادسازِی" مزد کارگران را عمال

 این الیحه را با "برنامٔه پنجم [توسعه]" 
ً
حتی علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز اخیرا

رژیم مغایر دانست و گفت: "مجلس در این مورد به این نتیجه رسید که الیحـه را بـه دولـت 
برگرداند و تا عدم تحقق کامل قانون برنامٔه پنجم، الیحه اصالح قانون کار قـابـل رسـیـدگـی 

ساخته حفِظ مـنـافـع های حکومت]. البته تشکل۹۵شهریورماه ۲۱نیست" [خبرگزاری ایلنا، 
، رئیس کانون عالی انجمن

ً
 خواستارند و نه منافع کارگران را، مثال

ً
های صـنـفـی خود را صرفا

 گفت: "درصورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در الیحه، حق اعتراض به کارگر داده 
ً
اخیرا

].۹۵شهریورماه ۲۲شود" [خبرگزاری مهر، 
از جمله ۱۳۹۵ُشهریور ماه ۲۸روزنامۀ شرق در مصاحبه ای با زهرا کریمی استاد دانشگاه، 

 .«هدف اصلي اصالح قانون کار، کاهش هزینه نیروی کار برای کـارفـرمـاسـت”می نویسد: 
گوید. او معتقد است این الیحـه این را زهرا کریمي، عضو هیأت علمي دانشگاه مازندران، مي

نژاد آن را طرح کرده بود؛ برانگیز، همان الیحه استاد و شاگردي است که دولت احمديبحث
اما اکنون این شیوه در بازار کار کامال منسوخ شده است؛ عالوه بر اینکه به گـفـتـه او، ایـن 

روش در کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد؛ زیرا کارفرمـا حـاال ادامه ضرورت تشدید مبارزۀ سازمان یافته...
هم بدون مداخله دولت و اصالح قانون کار، در جذب نیروی کـار 

کند.به گفـتـه ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می
کس این کارشناس بازار کار، الیحه اصالح قانون کار، به نفع هیچ

عنوان طراح اصلي آن، با انـتـقـادات بین، دولت بهایننیست و در
شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طـبـقـه رو ميسختی روبه

کارگر خواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید هزینه این پیشنهاد را 
“بپذیرد . 

روزنامۀ شرق در بخش دیگری از همین مقاله به نقل از محـمـد 
آید دولـت در ایـن الیـحـه به نظر می” مالجو اشاره می کند که: 

فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نـقـش نه
دولـتـی نـیـز ظـاهـر حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبـه

خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، امـا شود. دولت میمی
حـال، ای مواجه است. درعینتولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده

لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاسـت، دولت به
ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصـاد را 
که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست 

“ دارد، برطرف کند.
به نظر می رسد که رژیم والیت فقیه پس از گذشت نزدیک بـه 

سال از شکست قانون کار توکلی که به دلیل اعتـراض هـای ۳۵
گسترده کارگری به رهبری حزب تودۀ ایران،  ناچار به پس گرفتـن 
آن شد در تالش است تا بار دیگر حملۀ گسترده ای را به حـقـوق 
ناچیز طبقه کارگر سازمان دهی کند. باید تمام تـالش و تـوان را 

برای شکست این برنامه رژیم بکار بست.
مبارزۀ سازمان یافته با برنامه های دولت روحانی و رژیم والیـت 
فقیه برای اصالح قانون کار باید به یکی از عرصه های کـلـیـدی 
تالش های فعاالن کارگری و سندیکایی کشور بدل شود. تنها بـا 
مبارزه سازمان یافته و منسجم است که می توان این برنامـه ضـد 

کارگری را با شکست مواجه کرد.

ادامه سخنی پیرامون قرار دادهای نوین...

ازایـن هـم کـنـنـد بـیـشبینی میسر گذرانده و تحلیلگران پیش
نصیبش خواهد شد. پس از خبرساز شدِن استیضاِح ربیعی، وزیـر 

وپرورش، حاال نوبت به زنگنه، وزیر نـفـت کار و فانی، وزیر آموزش
تـر از ای بـرنـدههم سر قراردادهای نفتی که سوژهشده است؛ آن

کارت سوخت و یارانه در روزهـای پسـاتـحـریـم اسـت. ادعـای 
های به ظن آنها مخالفان هم بر سر انعقاد این قراردادها با شرکت
اندازد." روزنـامـٔه استعماری است که استقالل ایران را به خطر می

نقل از ابراهیم نکو، عضو پیشین کـمـیـسـیـون شرق در ادامه، به
گذاری بـرای اقتصادی مجلس، این اقدام منتقدان را نوعی هدف

رفته تا نزدیک شـدن گفتٔه او، رفتهداند. بهانتخابات سال آینده می
به انتخابات شاهد چنین حمالتی از سـوی مـخـالـفـان دولـت 
خواهیم بود و در آینده پس از طرح موضوع استیضاح سـه وزیـِر 
کار، آموزش و نفت، حمالت بیشتری را نیز شاهد خواهیم بـود و 

ها به دولت از سوی مخالفان شدت خواهد گرفت."سوءظن
هم قـراردادهـای نـفـتـی اسـت، چنین اظهاراتی که بهانٔه آن

شوند که حامیان وازدٔه دولت اعتدال در داخل و درحالی بیان می
کوبی خبر از پـیـروزی بـزرگ در خارج از کشور با شادمانی و پای

انتخابات مجلس را سر دادند و این نوید را دادند که مجلس جدید 
های دولت هـمـوار خـواهـد کـرد. ها و الیحهراه را برای مصوبه

های گزارش شده از این جـلـسـٔه حضور زنگنه در مجلس و تنش
خصـوص دهند. بهپایگِی این ادعاها را نیز نشان میغیرعلنی، بی

استیضاِح سه وزیر دولت روحانی هم گزارش شـده اینکه تهدید به
است.



۱۰۰۸شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۲۹دوشنبه    ۳

 اقتصادی و تأمین امنیِت 
ِ

آزادسازی

 ارزان
ِ
سرمایه با نیروی کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، حـدود دو سـال پـیـش، در 
اذعانی به نتایج منفِی عملکرد بیش از دو دهٔه گذشتٔه رژیم و نـیـاز 

های انحصارهای امپریالـیـسـتـی، گـفـت: "فوری" به جذِب سرمایه
گذاری از لحاظ امنیت و سودآوری جزو بهتـریـن "ایران برای سرمایه

حال بسیـار کرده و درعیناقتصادهاست... ما نیروی جوان و تحصیل
قیمت داریم و درنهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزِء ارزان

گـذاران خـارجـی و داخـلـی های اقتصاد ایران برای سرمایـهمزیت
]. وزیر اطالعـات رژیـم ۱۳۹۳مهرماه ۱۴است" [خبرگزاری ایسنا، 

منظور نشان دادن و تضمیِن "امنیت سرمایه" به تمام جهان ، نیز، به
های کشور" در با برگزاری "همایش مدیران و روسای مراکز حراست

تهران و تأکید بر اینکه "برخورِد نرم... در مرحلٔه اول مقدم بر برخـورِد 
سخت" است، در این همایش گفت: "باید در پسـاتـحـریـم امـنـیـت 

گـذاری بـیـشـتـر حـفـظ شـود و قـدرت ویژه در حوزٔه سـرمـایـهبه
گیری مردم [بخوان: سوداگران] و مسئولین بـاال بـرود تـا تصمیم

شـهـریـورمـاه ۱۴بتوانند بر مشکالت فائق آیند" [خبرگزاری مهـر، 
 در جریان برگزاری همـایـش ۱۳۹۴

ً
]. سفیر رژیم در فرانسه نیز اخیرا

"ایران اکنون زمان مناسب برای همکاری" در فـرانسـه، بـا اعـالم 
دیده و همـچـنـیـن میلیونی... منابع انسانی و آموزش۸۰اینکه "بازار 

های فرانسوی را وجود ذخایر انرژی، معدن و مواد اولیه توجه شرکت
به اولویت اقتصادی ایران جلب کرده است"، "کارفرمایان" فرانسه را 

های اقتصادی... در زمینه نفت و گـاز... [و] صـنـایـع به "همکاری
ونقـل هـوایـی، سنگین و سبک، صنعت اتومبیل... ارتباطات، حمل

۱۲ریلی و دریایی" و مدیریِت آب، دعوت کرد [خـبـرگـزاری ایـرنـا، 
].۹۵شهریورماه 

میلیـارد ۱۲۳رژیم ضد ملی والیِت فقیه در شرایطی که "اختالِس 
هزار میلیـارد ۹هزار میلیارد تومانی و بعد اختالس ۳تومانی، سپس 

۱۵تـا ۱۰هزار میلیارد تومانی... در یک بازٔه زمـانـی ۱۲تومانی و 
مـردادمـاه ۲۴" شده است [خبرگزاری مهـر، ۱۰۰در ساله... ضرب

تر از آن درصد کارگران" حداقل دستمزد "یا پایین۸۰] و "بیش از ۹۵
هزار تومان ۸۱۲] و حداقِل دستمزد ۹۵مردادماه ۲۲را دارند" [ایلنا، 

 یک
ً
میلیون تومان در کشـور ۴پنجم خط فقِر در ماه کارگران تقریبا

شـدٔه کـاال و است و در وضعیتی که "سهِم دستمزد در قیمت تمـام
درصد" منظور شده است و "فقط سه درصِد" ۵خدمات... در ایران... 

]۹۵شهریورماه ۱کنند [ایلنا، صورت رسمی کار میکارگران ایران به
هایش را تـنـهـا ، احضاِر مداوم فعاالن و مبارزاِن کارگری به بیدادگاه

دنـبـال بـیـنـد. بـهراِه تضمین بقای "نظام" و امنیـِت سـرمـایـه مـی
سازی کردِن پتروشیمی رازِی ماهشهر و "واگذارِی" آن بـه خصوصی

۱۰۰۰های ایلنا، حـدود "یک شرکت از کشور ترکیه"، بنا بر گزارش
 یـکـسـان بـا 

ً
کارگر این پتروشیمی، با وصف داشتن شرایط تقـریـبـا

هـای "چـنـدیـن بـرابـر کارمندان رسمِی آن، در اعتراض به حقـوق
۱۳۹۲مـاه کمتر"شان از کارمندان رسمـی، چـنـدیـن بـار در دی

بندی مشاغـل" هایی برگزار کردند. کارگران اجراِی "طرح طبقهتجمع
عـلـت اجـرا در پتروشیمی رازی از سوی رژیم را خواستار بودند و بـه

هـای مدیره و مقامماه نمایندگاِن کارگران "با هیئتنکردن توافِق دی
کارگر پتروشیمـی، روز ۱۰۰۰دولتی و امنیتی" در موعد مقرر، حدود 

،  دوباره تجمعی اعتراضی برپا کـردنـد. در پـِی ۱۳۹۲ماه بهمن۱۶
شکایت کارفرما از کارگران مبنی بر "اخالل در نـظـم، تـوهـیـن و 

کارگر پتروشیمی رازی به دادسـرای عـمـومـی انـقـالب ۸تهدید"، 
نفر از کارگرانی ۴، ۱۳۹۳شهریورماه ۲۴ماهشهر احضار شدند و روز 

عنوان نماینده [های] کارگران در مذاکرات بـا "به۱۳۹۲که در سال 
کردند"، به شش ماه حبس و پنجاه ضربٔه شـالق کارفرما شرکت می

تن، معاون وزیر کار و ماه پیش، حسن هفده۹محکوم شدند. حدود 
المللی پـول، بـا اشـاره بـه "طـرح عنصر مورد اعتماِد صندوق بین

بندِی مشاغل"، گفت: "این طرح نیز از حدود یک سال پـیـش طبقه
]. ۱۳۹۴آذرماه ۱۵آغاز شده که طرح بسیار ارزشمندی است" [ایلنا، 

 "از اجـرای طـرح اما هفده
ً
تن، اخیرا

منظور افزایش بندی مشاغل بهطبقه
وری نیروهای کار خـبـر داد" و بهره

َبر گفت: "این طرح در گذشته هزینه
بوده ولی اکنـون بـا اصـالحـات و 

های صورت گرفته آماده ریزیبرنامه
اجراست و همه واحدهایی که طـرح 
ارزشیابی مشاغـل را اجـرا نـکـرده 

صـورت آزادانـه تواننـد بـهباشند می
۱۱اجرا درآورند" [ایسـنـا، طرح را به

دیـگـر، عـبـارت]. بـه۹۵شهریورماه 
بـنـدِی اثر کـردن "طـرح طـبـقـهمنظور بیرژیم ضد مردمی، پس از "اصالحاِت" الزم به

۱۴کند. خبرگـزاری ایـلـنـا، مشاغل"، اجراِی "آزادانٔه طرح را" به کارفرمایان پیشنهاد می
های اخیِر کارگران پتروشیمی رازی در بندر خمیـنـی، ، با اشاره به اعتراض۹۵شهریورماه 

از "بازداشت موقت کارگرانی... که... با شکایت کارفرما برای چندمین بار به مراجع قضایی 
صورت پیمانکاری در یـکـی از احضار شده بودند" خبر داد، و نوشت:"این کارگران که به

بـنـدی واحدهای مجتمع پتروشیمی رازی مشغول کارند... نسبت به نحؤه اجرای طـبـقـه
نفر... از همکاران این کارگران در حـمـایـت از ۲۰۰مشاغل خود معترض [اند و] حدود 

۹و۸اند. نیـز خـبـرگـزاری ایـلـنـا، ها تجمع اعتراضی مقابل دادگستری برپا" کردهآن
،، از تجمع حدود سیصد نفر از کارگران "پشت درب مـجـتـمـع رازی" در ۹۵شهریورماه 

بندی مشاغل و همچنیـن حـمـایـت از "ده نـفـر از" اعتراض به اجرا نشدن طرِح طبقه
کارگرانی که کارفرما از ورود آنان به مجتمع رازی جلوگیری کرده بود خبر داد، و نـوشـت: 

ها از کارگرانی هستند که سه سال پیش با شکایت کارفرمـا بـا الورودی"چند نفر از ممنوع
اتهام اخالل در نظم عمومی، به شالق و حبس محکوم شدند." رژیم ضد مردمی والیـِت 

هایش و محکوم کـردن آنـان بـه فقیه، با "چندین بار" احضار فعاالن کارگری به بیدادگاه
شالق و زندان و همچنین تهدید کردن کارگران، در صدد است تا طـرِح "اصـالح" شـدٔه 

بندی مشاغل را به کارگران پتروشیمی رازی تحمیل کند ولی کارگران پـیـمـانـکـارِی طبقه
پتروشیمی، با حمایت از کارگراِن بازداشت شده، عزِم خود را برای دفاع از منافع طبقـاتـی 

پی و پوسیدٔه کارگر شان جزم کردند. در این مبارزٔه کارگران، از خانٔه بدون خود و همکاران
ماده قانـون کـار" نـیـز، ۴۰آید. اصالِح "ساخته نیز صدایی درنمیهای حکومتو تشکل

بندی مشاغل است."اصالح" از نوع طرِح طبقه
 افزایِش "شمار بیمه

ً
شدگان تأمین اجتماعی" را دلیِل ارائٔه الیحٔه "اصالح روحانی، اخیرا

شهریـورمـاه ۱۳قانوِن کار" از سوی دولت به مجلس، عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا، 
هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی"، ۱۰۰، با اشاره به "بدهی ۹۵

بـر هزار میلیارد تومان هزیـنـه ۷در حدود ۹۴نوشت: "طرح تحول سالمت تا پایان سال 
دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است." 

 گفته است: "
ً
درصِد [هزیـنـٔه] طـرح تـحـول ۷۵خوِد وزیر کاِررژیم یعنی ربیعی، اخیرا

ها، رژیـم، در ها [سازمان تأمین اجتماعی] است." عالوه بر اینسالمت [بر] دوش بیمه
اش، قصد "ادغاِم بیمه سالمت در تأمین اجتماعی" را دارد، و معافیـِت برنامٔه ششم توسعه

کارگیری شرط بهدوسالٔه کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را "به
 وزیر کـاِر "دولـت ۹۵شهریورماه ۳التحصیالن" پیشنهاد داده است [ایسنا، فارغ

ً
]. اخیرا

میلیون کارگر غیررسمی بیمه شده است." سپس پـا را ۱۰گفت: "-ربیعی-گویان"راست
از این حد هم فراتر گذاشت و افزود: "همٔه افراد در جامعٔه کارگـری چـه رسـمـی و چـه 

عنوان یک دفترچه غیررسمی بیمه هستند...اکنون این دفترچه [دفترچٔه بیمٔه کارگری] به
]. چند روز بـعـد، مـعـاون ۹۵مردادماه ۲۹باارزش درخدمت جامعٔه کارگری است [ایلنا، 

های ربیعی، گفت: "تا پایان دولت تدبیر و امید تمام کـارگـران ربیعی، بدون توجه به گفته
] و چند روز بعد از این نیز، مدیرعامـل ۹۵شهریورماه ۴شوند" [ایسنا، ساختمانی بیمه می

حاضر پوشش گفت: "درحال-بازهم برخالِف رئیس خود ربیعی-سازمان تأمین اجتماعی
درصد جمعیت شاغل در بخش غیررسمی ۵۱درصد جمعیت شاغلین و ۹۵ای برای بیمه

]. ۹۵شهریورماه ۹برقرار است" [ایلنا، 
سازی کردن سـازمـان تـأمـیـن های رژیم برای خصوصیعالوه بر برنامه-کارفرمایان

 طرح-اجتماعی از طریق "اصالِح قانون کار"
ً
هایی برای "خصوصی نمودن سازمان اخیرا

]. منابع مادی مالی و جز آن ۹۵شهریورماه ۹کنند [ایلنا، تأمین اجتماعی" را پیشنهاد می
ها اندوختٔه کارگران از مزد ناچیز خـود آنـان اسـت. سازمان تأمین اجتماعی نتیجٔه دهه

شان را از منابع سازمان تأمین اجتماعی کـارگـران کارگزاران فاسِد رژیم باید دست حریص
کوتاه کنند. یورش رژیم ضد ملی والیِت فقیه به منافِع طبقاتی کارگران کشورمان، نیازمند 

یی پیگیر اتحاِد عمل گستردٔه جنبش سندیکایی موجود و متشکل کردن کارگران در مبارزه
دهـِی های اقتصادِی رژیم در جهت "آزادسـازِی" اقـتـصـاد اسـت. بـا سـازمـانبا برنامه

های ضد ملی رژیـم را یی منسجم، اجراِی سیاستسندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه
توان عقیم گذاشت.می
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ها به دست وابستگان بـه دشمن بود؛ این
جریان براندازی انجام شد." روزنامٔه آرمان 
هم در این ارتباط نوشت: "سال گـذشـتـه 
بود که تابـنـاک بـه بـازخـوانـِی پـرونـدٔه 
کهریزک پرداخت و چنین نـوشـت کـه: 
سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نـاجـا 
سخنانی بر زبان آورد که حکـایـت از آن 
داشـــت کـــه پشـــت پـــردٔه اعـــزام 

شدگان روز هجدهم خرداد سال بازداشت
به کهریزک کسی نبوده جز دادستـاِن ۸۸

وقت تهران." روزنامٔه  آرمان، در قسمتـی 
دیگر از مطلب خود، با اشاره بـه دادگـاِه 

۵که او را بـه ۱۳۹۲مرتضوی در سال 
سال انفصال از خدمات دولتی و انفصـال 
دائم از خدمات قضایی محکوم کرده بود، 

اما مرتضوی در رابطه بـا ۹۴افزود: "سال 
معاونت در قتل و گزارش خالِف واقع در 

االمینـی مـواجـه پروندٔه کهریزک، تبرئه شد که این امر با شکایت پدر مرحوم محسن روح
شد و دو جلسٔه دادگاِه تجدیدنظر با حضور سعید مرتضوی در جایگاه متهم برگزار شد کـه 
در جلسٔه سوم نامٔه عذرخواهی او منتشر شد. هـنـوز مشـخـص نـیـسـت آیـا خـانـوادٔه 

شوند یا دادگاه حکم واسطٔه این عذرخواهی از پیگیری شکایت منصرف میاالمینی بهروح
نقل از عـبـدالـلـه نـاصـری، دیگری برای مرتضوی صادر خواهد کرد." روزنامٔه ابتکار، به

گـر آن عنوان یک شهروند مطـالـبـهنویسد: "موضوعی که بنده بهکارشناس سیاسی، می
هایی بوده که آقای مرتضوی در ارتباط با مسائل مختلف در آن نقش هستم بررسی پرونده

اکنون مطرح نیست. هم۸۸داشته است، چراکه تنها در مورد جرائم وی در اتفاقات سال 
درست است که آقای مرتضوی به سه قربانِی حوادث کهریزک لقـب شـهـیـد داده، امـا 

عنوان نمونـه، بیشتر از این موارد است. به۸۸واقعیت این بوده که سهم وی از وقایع سال 
بر اساس کـدام ۸۸خردادماه سال ۲۲ایشان در قالب دادستان قبل از برگزاری انتخابات 

مجوز حکِم دستگیری برای برخی فعاالن انتخاباتی صادر کرده بود؟! و این مـوضـوعـی 
گاه برای آن به افکارعمومی پاسخی داده نشد."بود که هیچ

اکنـون هـم کار قؤه قضاییٔه رژیم نبوده و نیست، و حتی هممرتضوی تنها عضِو جنایت
عدالتی و جنایت و سرکوب معلق شده اسـت ِسـیـر و نـحـؤه که از خدمت در این قؤه بی

دهند که انتظار محاکـمـه و مـجـازات ایـن روشنی نشان میهای او تا کنون بهمحاکمه
هـای دلیِل اسـتـیـصـال مـقـامخواهِی مرتضوی بهکاران خیالی عبث است. پوزشجنایت

گـاهـی مـردم از آن و فشـاِر گر در رویارویی و لوث کردن این جنایت بهسرکوب دلیل آ
افکارعمومی است. واقعیت اما آن است که، مراتب و اقتدار سعید مرتضـوی نـمـاِد ارادٔه 

هـای کاران در مراتب حساس محاکم قضایی بـرنـامـهجریانی است که با گماردن جنایت
خواهِی مرتضوی بابت کشته شدن سه نفر را با برد. اگر پوزشسرکوبگرانه خود را پیش می

دستور او اعـدام که شمار بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله به-ابراِز افتخار پورمحمدی
یی به خواب راحت او وارد نشدهشدند و به مخاطبانش اطمینان داد که از این بابت خدشه

فقیه بیـشـتـر آشـکـار و مشـخـص قیاس کنیم، روح حاکم بر قوه قضاییه رژیم والیت-
شود.می

----------------------
گویند. این روز از روزهای -پیش از عید قربان-شهریور، را روز َعَرفه۲۱ذیحجه، ۹  . ۱

مهم برای مسلمانان و از جمله شیعیان و همچون عید است. امام سوم شیعیان، پـس از 
ذیـحـجـه امسـال ۹مراسم حج، در این روز حرکت خود را به سوی کربال آغاز کرد. روز 

اش را منتشر کرد.مرتضوی نامٔه عذرخواهی

ای، هفته گذشته، در دیدار با مسئوالِن هشتمـیـن دورٔه سـرشـمـاری سید علی خامنه
عمومی نفوس و مسکن، سخنانی گفت که مخـدوش بـودِن آمـارهـایـی کـه از سـوی 

کرد. او ازجمله گفت:"گاهـی مـراکـز مـخـتـلـف شوند تأیید میهای وقت ارائه میدولت
کنند کـه درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشِد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می

ای با اشاره به اهمیِت دقت شود." خامنهاعتمادی در مردم میاین مسئله موجب ایجاد بی
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شهریورماه، مطلبی دارد در ارتباط با جنایت ۲۳روزنامٔه اعتماد، 
۷کهریزک و عذرخواهِی مرتضوی. در این مطلب آمـده اسـت: "

سـال ۷گذشت تا از آن واقعه به جنایت تعبیر کـنـد. سال باید می
گذشت تا در کنار نام قربانیان کهریـزک، واژٔه شـهـیـد را باید می

گذشت تا انتظار غروبی را بکشد که سال باید می۷زبان بیاورد و به
بخِش گناهان او باشد. او در پایان همٔه این هفـت سـال بـه پایان

های خود را به سـوی خـداونـد رسد دستکه می۱هفتمین َعَرفه
کند؛ دعای بخشش برای آنچه بر سه شـهـیـد باال برده و دعا می

ها، هایی که در تمام این سالکهریزک رفته و طلب عفو از خانواده
هایشان و اشـک نشین شبشان همکابوس از دست دادن پسران

شان بود." روزنامٔه اعتماد، در قسمتـی شان، همدم روزهایخونین
خواهِی مرتضوی را آورده و ازجـمـلـه دیگر از این مطلب، پوزش

عنوان دادستان عـمـومـی و انـقـالب جانب بهنوشته است: "این
عنوان دفاع در مطالبی را به۱۳۸۸تهران در زمان فتنٔه بزرگ سال 

دفـاع ام ولیکن در این جلسه که نـوبـت بـهپرونده منعکس نموده
نهایی است با عنایت به اینکه انتظار بحق رهبر معظم و عزیزتر از 

مان این بود که مهار اغتشاش و خنثی نمودن فتنه حتـی در جان
ای بـه آن شرایط اضطراری بدون ایراد خسارت و هرگونه لـطـمـه

۸۸شهروندان عزیز انجام شود. ... در رابطه با واقعٔه خونبار تیرماه 
جمـهـوری که متعاقب فتنه بزرگ و توطئٔه پس از انتخابات ریاست

خاطر عمق فاجعه از آن به وقوع پیوست، رهبری معظم انقالب به
 ابـراز به جنایت تعبیر فرمودند. به

ً
عنوان دادستان وقـت عـمـیـقـا

نمایم و از مقام شهیدان مظـلـوم ایـن حـادثـه تأسف و اعتذار می
ـِو فر، روحجوادی

ُ
االمینی و کامرانی طلب پـوزش نـمـوده و ُعـل

نمایم." اینکه مـرتضـوی درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می
خواهی را منتشر کرده است مشخـص هایی این پوزشبه چه دلیل

مـیـان آوردِن نـام اش، با بـهنیست، اما در همین سطرهای نامه
 سرکوب بهای، نشانه میخامنه

ً
فـقـیـه دستـور ولـیدهد که اصوال

بوده و، درنتیجه، اینجاوآنجا موردهایی همچون جنایت کهـریـزک 
وقوع پیوسته است. روزنامٔه شرق، در همان روز، و در شـرِح هم به

ماجرای جنایت کهریزک، نوشت: "کهریزک جایی بود که شـرایـط 
، ۸۸شدگان آن در کیفرخواست متهمان کهریزک در آذر بازداشت

گونه بیان شد: فضاِی کافی حتی برای نشستن وجود نداشـت این
روز طـور ایسـتـاده شـب را بـهشدگان، بـهو بیشتر این بازداشت

رساندند. برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجـود بـود کـه می
صـورت ها بـهها خراب و دیگری فاقد َدر بود و بازداشتییکی از آن

کردند. تمامی پابرهنه در تمام محیط، ازجمله دستشویی، تردد می
وشـتـم های عفونی چشم شدند. ضـربها دچار بیماریبازداشتی

مداوم با باتوم، مشت و لگد، لوله و برخوردهای فیزیکی خشن در 
گرمای شدید تابسـتـان، سـبـب آن شـده بـود تـا بسـیـاری از 

رفتـگـی های حوادث اخیر، دچار ضعف، غش و ازهوشبازداشتی
هـای شوند. ... روزنامٔه شرق در بخشی دیگر از این شرح، گـفـتـه

هـای نژاد در خطبهنژاد را آورده و نوشت: "محمود احمدیاحمدی
، دربارٔه عامـالن حـمـلـه بـه ۸۸پیش از نمازجمعه ششم شهریور 

کوی دانشگاه و جریانات بازداشتگاه کهریزک، اظهارنظر جـالـبـی 
کرد: حوادث بدی اتفاق افتاد. جمعی از مـردم آسـیـب دیـدنـد. 

ای به کوی دانشگاه حمله و کـارهـای حوادث بسیار تلخ بود. عده
ها (کهریزک)، اقدامات زشـتـی زشتی کردند. در برخی بازداشتگاه

خواهم اعالم کنم این کارهایی که در کوی دانشگاه انجام شد. می
ها هم اجزای سـنـاریـوی و بازداشتگاه و امثال این انجام شد، این

۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا د لی  رویدا تأ

کھریزک، جنایتی که مجازات ندارد

 خامنه
ِ

 آمارھا، و تذکر
ِ
 شور

ِ
ایآش
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ادامه رویدادهای ایران ...

زنـد، و صحت آمارها، و ضربٔه سنگینی که آمار غلط به کشـور مـی
افزود: "متأسفانه کشور ازلحاظ آمارگیری عقب است و حتی بـرخـی 

هـا مـطـلـع مسئوالن از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بـخـش
ای در ادامٔه سخنانش، اختالف در آمارهای مـراکـز نیستند." خامنه

خواند و با اشاره به نادرست خواندن بـرخـی  «بالیی بزرگ»آماری را 
های بعدی، گفـت: "بـایـد های قبلی از سوی دولتآمارهای دولت

ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بـیـان منشأ این دوگانگی
از آن؛ و آمارها اشکالی وجود داشـتـه اسـت یـا در دورٔه پـس 

کاری در آمارها که در مـعـرض قضـاوت مـردم درهرصورت، دست
فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است."

۲۴دنبال این سخنان، روزنامـٔه ایـران، وابسـتـه بـه دولـت، به
شهریورماه، در مطلبی با عـنـوان:"آسـیـب آمـارهـای دوگـانـه در 

های طوالنی اسـت اقتصاد"، با اشاره به اینکه "این بالی بزرگ سال
که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز به یک مـانـع اسـاسـی 
برای رسیدن به شفافیت اقتصادی تبدیل شـده اسـت"، نـوشـت: 

کنـنـد هایی در درون دولت تالش میها یا سازمان"زمانی که دولت
دالیل سیاسی از ارائٔه آمارهای درست اقتصادی طـفـره بـرونـد، به

فعاالن اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را نـدارنـد. 
تـوانـد در های اقتصادی، همین اختالل آمـاری مـیمطابق نظریه

رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد."
هـای شهریورماه، گزارش داد: "مرکز پژوهـش۲۲سایت تابناک، 

درصـد ۰٫۴را منفـِی ۹۴مجلس در شرایطی رشد اقتصادی سال 
ماه امسال، مرکز آمار ایران این رشد را بـا عنوان کرده که اردیبهشت

درصـد اعـالم ۰٫۹احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب آن، 
کرده است." گزارش تابناک در ادامه به موردهایی دیگر هـم اشـاره 

شده از سوی مرکز آمـار و دهد بین آمار اعالمکند که نشان میمی
ها، اختالف وجود دارد.مرکز پژوهش

شهریورماه، با این توضیح که" اختالِف آمـاری ۲۴جوان آنالین، 
های مختلف این سؤال را ایجاد کرده است بین مرکز آمار و دستگاه

نـویسـد: گیـرد" مـیها انجام میریزیکه بر اساس کدام آمار برنامه
 آمـار را بـا "مراکز انتشار آمار چون بانک

ً
مرکزی و مرکز آمار عمدتا

... میتأخیر بسیار منتشر می
ً
۹۵بینـیـم کـه در سـال کنند، مثال

های مختلف را که مـربـوط بـه های آماری از حوزهباافتخار گزارش
اند."است تازه منتشر کرده۹۳و ۹۲سال 

شهریورماه، با این مقـدمـه کـه"اخـتـالفـاِت ۲۴خبرگزاری مهر، 
های اقتـصـادی ازجـمـلـه آماری و ارقام متفاوتی که برای شاخص

شود، این روزهـا تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال مطرح می
نـویسـد: های جدی کشور تبدیل شـده اسـت" مـیبه یکی از بحث

"اختالفات آماری دولت و مجلس، عالوه بر نشان دادن اخـتـالف 
شده برای رشـد اقـتـصـادی در دولـت و آماری میان اعداد اعالم

عنوان یکی از ایرادهای وارده بـه مجلس، سال پایه آماری را هم به
۲۴های اقتصادی مطرح کرد." روزنامٔه آرمان، آمار وارده و شاخص

شهریورماه، مطلبی کوتاه از حیدر مستخدمین حسینی، را منـتـشـر 
کرد که در آن، نویسنده موضوع مرجع ارائـٔه آمـارهـای رسـمـی را 

دار مرکزی را مـرجـع صـالحـیـتبرجسته کرده و از این بابت بانک
نویس از اصِل موضوع که ارائـٔه دیگر، مطلبعبارتیدانسته است. به

آمارهای مخدوش است طفره رفته و بحث را به تعدد مراکز آمـاری 
تقلیل داده است.

 مشـخـص نشـده اسـت کـه آمـار در سخنان خامنه
ً
ای کامال

گردد یا درمورد امور دیگر مخدوش آیا به امور اقتصادی منحصر می
کند. در مطلـبـی امـا مـنـدرج در روزنـامـٔه ایـران، هم صدق می

مخدووش بودن آمار را به امور اقتصادی منحصر کـرده اسـت. در 
طوِرعمـده بـه باره، موضوع بحث بهمطلب روزنامه آرمان هم در این

شده در ایـن رابـطـه سمت دیگر کشانده شده است. نکتٔه فراموش
 هیچآمارهایی

ً
شـونـد، مـانـنـد آمـاِر گاه منتشـر نـمـیاند که اصوال

 در طول سالآسیب
ً
های گذشته ما انتشار آمارهایی از مـعـتـادان و های اجتماعی. مثال

 مشـهـود مبتالیان به ایدز را شاهد بوده
ً
ایم که همیشه درصِد ثابتی را نشان داده و کامال

شده است، و این مسئله ربطی به ریزیای برنامهکاریاست که سیاست کلی رژیم، پنهان
این جناح و آن جناح هم ندارد. بیشتر آمارها در رژیم اسالمی با دیـِد امـنـیـتـی انـجـام 

  اعالم نمیگیرد و بعضی از آنمی
ً
هـای شوند. چندی پـیـش مـرکـز پـژوهـشها اصوال

بود. در این جـزوه ازجـمـلـه یی را منتشر کرد که در رابطه با ازدواج موقت مجلس، جزوه
آمارهایی هم انتشار یافته بودند. پس از مدت زمانی کوتاه و بر اثر فشار مراکزی نامعـلـوم 
این جزوه از سایت مجلس حذف شد و دیگر خبری از آن نشد. هرچند آن جزوه در همان 
چند روز اول قابل دسترسی شد و اطالعات آن انتشار یافت، اما اشاره به همـیـن نـکـتـه 
بیانگِر این واقعیت است که جاروجنجال اخیر را نباید خیلی جدی تلقی کـرد و انـتـظـار 

سته
ُ

خوبـی ای بهگیرد. خامنهُرفته در اختیار عموم قرار داشت که از این به بعد آمارهای ش
گاه است که بیش از چندین دهه است که آمارهای مخدوش منتشر می شوند و کسـی آ

ها اعتراضی نکرده است. در کشورهای دیکتاتور زده و  و حکومت های فاسدی هم به آن
 جایگاه علمی ندارد و در واقع  ابزاری است برای مبارزه جناح ها و 

ٌ
مانند ایران آمار اساسا

خاک پاشاندن به چشم توده ها استفاده می شود. 

شهریورماه، سخنان رئیس بانک مرکزی در رابطـه بـا "کـاسـبـان ۲۴روزنامه اعتماد، 
درصد ۱۵گوید:" اند را آورده است. سیف میجیب زدههایی میلیاردی بهتحریم" که ثروت

المللی ایران به جیب کسانی رفت که لقِب کاسبان تحریم را در از مراودات خارجی و بین
الـلـه سـیـف دهـد:"ولـیاند." روزنامه اعتماد ادامه مـیدوران پساتحریم از آِن خود کرده

المللی ایران به شبکه بانکی را دستاورد مهم دولت یازدهم های بینحساببازگشت تسویه
هزار میلیارد تومانی گروهی خـاص ۲۶۸کند؛ دستاوردی که سود غیرقانونی توصیف می

را قطع کرده است." سیف در اشاره به نظام بانکی کشور هم گفت:"نظام بانکـی بـعـد از 
انقالب اسالمی همواره موردتقاضا بوده، اما از این ابزار توسعه و ساماندهی اقتصادی در 

خوبی استفاده نشده است و انباشتی از مشکالت را نظام بـانـکـی بـا خـودش گذشته به
مرکزی بدین معنا باید باشد که از هـنـگـام روی کـار همراه دارد." سخنان رئیس بانکبه

عمل آمده است و های مافیایی در اقتصاد ایران جلوگیری بهآمدن دولت روحانی از شیوه
ها روی ریل درست افتاده است. برای روشن کـردن سازوکارهای فعلی پس از لغو تحریم

شهریورماه، در بررسـِی ۱۴کنیم. روزنامه دنیای اقتصاد، این ادعا، به چند مورد اشاره می
دهـد نویسد: "آمارها نشـان مـیوضعیت اقتصادی، به موضوع نقدینگی اشاره دارد و می

های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. مطابق این آمارها، رشـد مـاهـانـه که در ماه
درصد بوده و به کمترین مـیـزان طـی دو ۱٫۲دار در خردادماه معادل های مدتسپرده

هـای درصد به میزاِن سپرده۱۰سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر در آخرین ماِه بهار 
جاری (دیداری) افزوده شده است. این روند مختص به خرداد نبـوده اسـت و مـطـابـق 

پول به نقدینگـی کـاسـتـه شـده و ها، از انتهای پاییز سال گذشته، از نسبِت شبهبررسی
درعوض نسبِت پول به نقدینگی رشد کرده است."
نویسد: "از اسفندماه سال گذشتـه رشـد روزنامه دنیای اقتصاد در ادامٔه همین خبر می

خود گرفته و در خـردادمـاه سـال جـاری بـه دار روند نزولی بههای مدتماهانه سپرده
رسیده است." الزم به یادآوری است کـه، دولـت ۹۳کمترین مقدار [خود] از خرداد سال 

درصد کاهش داده و قرار است این رونِد ۱۵درصد به ۲۲ها را از روحانی نرِخ سود سپرده
هـا اسـت. های مردم از بانـککاهشی ادامه پیدا کند. ماحصل این سیاست، فرار سپرده

روند؟ خبرگزاری مـهـر، ها پس از خروج به کجا میسؤال اصلی این است که این سپرده
ها فکر نمی کردندکه کـاهـِش نـرخ سـود شهریورماه، با اشاره به اینکه "شاید بانک۱۳

ها بـه سـمـت ها و سرازیر شدن آنها را با مشکل خروِج چشمگیر سپردهبانکی بتواند آن
نقـل از سـیـد کنند، مواجه کند"، بهمرکزی را رعایت نمیرقبایی که اصول و قواعد بانک

نویسـد: "آفـت دیـگـر خـروِج بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، می
ها به سمت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجـازی اسـت کـه ها کوِچ آنسپرده از بانک

بلعند و بازار رسمِی پولی و بانکی کشـور را دچـار مشـکـل منابع را با ارائٔه سود بیشتر می
دلیل کـاهـش نویسد: "بهشهریورماه، در گزارشی دیگر، می۱کنند." خبرگزاری مهر، می

 فقط از یکی از بانک
ً
هزار میلیارد تومان سـپـرده ۷های خصوصی حدود نرخ سود، اخیرا

نقل از مقامی مسئول، آورده است: "مدیران خارج شده است." خبرگزاری مهر در ادامه به
 در نامهبرخی بانک

ً
مرکزی نسبت به کاهش سود اعتـراض کل بانکای به رئیسها اخیرا

ها شـده های مردم از بانککرده و عنوان کرده [اند] این کار باعث خروج گسترده سپرده

 اقتصادی ادامه می
ِ

 مافیای
ٔ
یابدسلطه

۹ادامه  در صفحه  



۱۰۰۸شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۲۹دوشنبه   ۶

های اقتصادی دراختیار دولت بوده و اکنون سـپـاه بـخـش درصد از فعالیت۸۰
ها را صاحب شده است. اما مقامات سپاه این موضوعات را انـکـار ای از آنعمده

“کنند.می
واقعیت این است که، فرماندهان سپاه امروز، در کـنـار دیـگـر سـران رژیـم 

دارِی تجاری و بورژوازِی بوروکـراتـیـک سرمایهفقیه، بخشی بزرگ از کالنوالیت
دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع ایران را تشکیل می

  کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در تضادی حاد 
ً
مردم میهن ما خصوصا

دهد ماهیِت طبـقـاتـی قرار دارد. درک این اصل ازآنجا اهمیت دارد که نشان می
اش و حرکت کردن آن بـه پذیریتوان به استحالهچنان است که نمیاین رژیم آن

رسمیت شناختِن حقوق مردم امیدی بست.سمت به
هـای امـنـیـتـِی آنچه روشن است این است که امروز سپاه پاسداران و ارگـان

راحـتـی ای هسـتـنـد کـه بـهمالی-چنان نفوذ سیاسیآن، دارای آنوابسته به
کننده در رویدادهای آینده کشور بـازی کـنـنـد. ِاعـمـاِل توانند نقشی تعیینمی

دسـت کشـورهـای هایی نابخردانه و ماجراجویانه در منـطـقـه، کـه بـهسیاست
های الزم های مخرب اقتصادی به ایران بهانهامپریالیستی برای تحمیِل تحریم

هایی سنگین بر پیکر اقتصاِد بیمار ایران وارد کرد و به تشدید فقر و را داد، ضربه
ها شهروند میهن ما منجر گردید. تنها نیروهایـی کـه از ایـن محرومیت میلیون

های مخرب بهره بردند، فرماندهان سپاه، رهبرِی رژیـم و کـارگـزاران سیاست
شهادت اسنادی که امروز در نژاد بودند، که بهها مانند دولت احمدیسیاسی آن
اند، صدها میلیارد تومان اموال کشـور را بـدون های رژیم افشا شدهخود دادگاه

ترین حسابرسی به غارت بردند.کوچک
آفرینی نیروهای ارتـجـاعـی و باتوجه به شرایط بسیار خطرناک منطقه و تنش

های درونی رژیم، خطِر حرکت کردِن حکومت ایران بـه تشدید بحران و درگیری
ازپیش نظامی، خطری است جدی که باید بـا قـاطـعـیـت سمت ساختاری بیش

ای، در سخنانی کـه در سـال منظور مقابله با آن بود. خامنهجویی بهفکر چارهبه
برای فرماندهان سپاه ایراد کرد، با روشنی خاصی مسـئـولـیـت )۱۳۹۴گذشته (

-چون چرا از نـظـام سـیـاسـیسپاه را رصد کردِن خطرها و درواقع حفاظِت بی
ای، با تأکید بر اینکه یکی از وظـایـف اقتصادی کنونی در ایران دانست. خامنه

منظور شناخـِت المللی بهای و بیناصلی سپاه، رصِد دائِم مسائل داخلی، منطقه
زیـر و سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک سازمان سربه” تهدیدها است، گفت: 

گاه و بینا و متـوجـه مسـائـل  سرگرم کارهای اداری خود نیست، بلکه یک ناظِر آ
جانبه در امـور عبارتی دیگر، سپاه آمادٔه دخالت همهیا به“  داخلی و خارجی است.

عمل کرد و با تـمـام تـوان در ۸۸گونه که در خردادماه سال است، یعنی همان
ها تن از مردم وارد صحنـٔه اعـتـراض بـه جهت سرکوِب خواست و ارادٔه میلیون

تقلب انتخاباتی شد.
هـای مـورد تـأیـیـد این واقعیت روشن است که دل بستن بـه روشباتوجه به

شده و دادِن این امـیـد بـه مهندسی“  انتخاباتِی ”رهبری رژیم، ازجمله روندهای 
 دراختیار رهـبـری که کنترل آن-چنین روندهاییمردم که از خالل این

ً
ها کامال

های مردم گشایشی پدید آورد، تـنـهـا نفع تحقق خواستتوان بهمی-رژیم است
حاصل دولت روحانـی در زمـیـنـٔه چشم مردم است. کارنامٔه بیخاک پاشیدن به

هایی چون رهایی رهبران جنبش سبز از حصر، رسیـدگـی بـه وضـع تحقق قول
محرومان جامعه، حرکت به سمت عدالت و شفافیت اقتصادی و بـازسـازِی امـر 

اند که، تـنـهـا راه تـحـقـق دهندٔه این واقعیت بودهتولید در کشور، همگی نشان
های مردم، مبارزٔه منسجم و فراگیر نیروهای اجتماعی و اتحـاِد عـمـِل خواست

طلب کشور است. بدوِن درپیش گـرفـتـِن خواه، مترقی و اصالحنیروهای آزادی
ای ای عـریـان، در آیـنـدهیی، خطِر حاکم شدن دیکتاتوری نظامیچنین مبارزه

تواند به خطری جدی و واقعی تبدیل شود.چندان دور، مینه

های مشخِص نقـش که به موسوی و کروبی رأی داده بودند، ازجمله نمونه
های کالن سیاسی حاکمیت است.گیریمخرب سپاه و بسیج در تصمیم

هـای که باید آن را از فاسدتـریـن دولـت-نژادسالٔه احمدیدولت هشت
 روابط اقتصادی کشور را به سـمـتـی -تاریخ معاصر کشور ما دانست

ً
عمال

دست داشته باشد.های اقتصادی را در راند که سپاه کنترل شریان
فقیه در سپاه، به خبرگزاری عبدالله حاجی صادقی، جانشین نمایندٔه ولی

، گفت: "سپاه اگر به حوزٔه اقتصـادی نـیـز ورود ۱۳۹۴بسیج، شهریورماه 
سبب صیانت کند، در راستای منفعت شخصی یا اقتصادی نیست، بلکه به

دهد. ... دولتمردان باید این نگاه را داشـتـه از انقالب این ورود را انجام می
ای هم ورود کـنـد، ها نیست و اگر به حوزهباشند که سپاه رقیب وزارتخانه

“هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسالمی است.
، دربـارٔه ۸۹محمدعلی جعفری، فرماندٔه کل سپاه، نیز در تیرماه سال 

نقش راهبردی و فزایندٔه سپاه در امور کشور، گفت: "بر اساس تـدابـیـر و 
 عمل نـظـامـی نـبـوده و ایـن 

ً
فرماندهی معظم کل قوا، عمل سپاه صرفا

های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگـی سازمان عظیم باید در همٔه زمینه
حضور داشته باشد."

اگرچه اظهارنظر  دربارٔه  گستردگِی دامنٔه کـنـتـرل سـپـاه بـر حـیـات 
-با توجه به دسترسی نداشتن به اطالعات دقیق و معتبر-اقتصادی کشور

شده، های انجامهای اخیر برخی افشاگریبسیار دشوار است، ولی در سال
دامن و فزایندٔه  سپاه و فرماندهان آن بر بخش عظیـمـی از کنترل گسترده

های مالی و اقتصادی کشور حکایـت دارد. پـایـگـاه ایـنـتـرنـتـی از بنگاه
) منتشر کرد، مدعی ۲۰۱۰(۱۳۸۹، در اسنادی که در سال “لیکسویکی” 

گذاری غـدیـر، پـاالیشـگـاه شد که: شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه
هـای اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فـلـزات، بـانـک

صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تـراکـتـورسـازی 
-های عظـیـم مـالـیتبریز و داروسازی جابر حیان، همگی، ازجمله بنگاه

انـد. ای هستند که از سوی سـپـاه پـاسـداران خـریـداری شـدهاقتصادی
همچنین، بر اساس همین اسناد، بانک قوانین، بانـک مـهـر، مـؤسـسـٔه 
اعتباری نیروهای مسلح، مؤسسٔه انصارالمجاهدیـن، مـؤسـسـٔه مـالـی و 

هـای االئمه و موحدین و عسگریه نیز ازجمله دیگر مـؤسـسـهاعتباری ثامن
ای هستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند.بانکی-مالی

ها، نقش فزایندٔه مافـیـای فـرمـانـدهـان سـپـاه در امـور افزون بر این
برانگیز بوده توجههای اخیر اقتصادی کشور، یعنی روند دیگری که در هفته

مسـائـل “  وفصـلحـل” است، استفادٔه سپاه از نهادهای امنیتی خود برای 
هـای است. از آنجائی که یکی از ریشـه“  فساد مالی”اقتصادی و مقابله با 

سابقه در تاریخ معاصر کشور ما، عملـکـرِد اساسِی فساد مالی گسترده و بی
کسـانـی هـمـچـون -سپاه و فرماندهان آن و کارگزاران سیاسِی این نهاد

این عملکرد جدید سپاه بـایـد بـه دیـده هستند، به-نژاد و دیگراناحمدی
های این نـهـاد شک و تردید نگریست و آن را باید بخش دیگری از سیاست

اش ارزیابی کرد.اقتصادی-برای ِاعماِل فشار به رقبای سیاسی
ای، مدیرعامل سابـق یک روز پس از اعالم بازداشت علی رستگار سرخه

، سردار محمدعلی “حفاظت اطالعات سپاه پاسداران”بانک ملت، از سوی 
ایـن ، بـا اشـاره بـه“ ایـرنـا” وگویی با جعفری، فرماندٔه کل سپاه، در گفت

بخش اطالعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نـفـوذ و ” بازداشت گفت: 
کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تـنـهـا فسادهای اقتصادی را دنبال می

تری مربوط است کـه مربوط به مسائل حقوقی نیست، بلکه به فساد بزرگ
“برخی سیاسیون نیز درگیِر آن هستند.

های موجود میـان دولـت رغم برخی کشمکشواقعیت این است که، به
فـقـیـه روحانی و سپاه، از آنجائی که دولت کنونی هم کارگزاِر رژیم والیـت

های راهبردی و کالنش بدوِن اجازٔه رهبر کـاری است و در زمینٔه سیاست
دهد، نفوِذ قاطع مافیای سپاه بر همٔه امور اقتصادی و سیـاسـی انجام نمی

هـای ازپیش ادامه یافتـه اسـت. ادامـٔه سـیـاسـتکشور همچنان و بیش
یی شده است رهبر هم بهانه“  اقتصاد مقاومتِی ” سازی و سیاست خصوصی

طورمداوم گسترش یابد.تا دامنه این حضور به
، در گـزارشـی کـه در آن بـه ۱۳۹۵ماه  اردیبهشت۳روزنامه لوموند،

موضوع "مافیا"ِی اقتصادی سپاه پاسداران در ایران پرداخته بود، ازجـمـلـه 
تـا ۷۰گرفته که حدود سازی در ایران درحالی صورتنوشته بود: خصوصی

ادامه نقش فزاینده و مخرب سپاه...
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های مردمی، مربیان را درخواست غیرمعمول است. احساس ِدین در قبال کمک
در انجام امور تربیتی ناتوان کرده است. مربیان مدارس اعم از مدیران و معلـمـان 
از این وضعیت بسیار ناخرسندند. عدم حضور فرهنگیان در اتخاذ تصمیمات یکی 

از علل نارضایتی از مسئوالن است."
وپرورش، در رابطه با شهریٔه مـدارس مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش

آموزانی کـه خصوصی سخنانی گفته است که شکاِف طبقاتی موجود میان دانش
آمـوزان کـه تـواِن پـرداخـِت حـتـی هایی متمول دارند و اکثریت دانـشخانواده
گوید: "کِف شهریـٔه کند. او مییی هرچند اندک را نیز هم ندارند، برمال میشهریه

هزار تومان و سقِف آن ۲۲میلیون و ۲مدارس ابتدایِی غیردولتی در شهر تهران 
خردادماه]. این مـدیـرکـل ۴هزار تومان است." [روزنامٔه ایران، ۵۹۵میلیون و ۵

مـیـلـیـون و ۷تـا ۳همچنین شهریٔه دورٔه متوسطه [دبیرستان] را نزدیک بـه 
میلیون تومان اعالم کرده اسـت. ۱۰٫۵تا ۴٫۵دانشگاهی را کمی بیش از پیش

هـزار ۸۱۲ای [حداقل دستمزد امسال توان گفت که، دستمزد پایهجرئت میبه
مان، چه ایرانی و چه غـیـرایـرانـی، بـه تومان تعیین شد] اکثِر زحمتکشان میهن

رسد، و چنانچه این زحمتکشان بخواهند برای یک یـا میلیون تومان هم نمییک
-شـودهزار تومان اعـالم مـی۳۰۰تا ۲۰۰که بین -دو فرزندشان شهریٔه دولتی

ناپذیر نباشد، الاقل بسیار مشکل است. با این شان امکانپرداخت کنند، اگر برای
های زحمتـکـش مـجـبـور ها در کشور، اینکه یکی از این خانوادهوضعیِت شهریه

طور حتم و یقیـن نام کند، نتیجه بههای خصوصی ثبتشود فرزندش را در مدرسه
چیزی جز انصراف از تحصیل نخواهد بود. 

هـای اش دربـارٔه مـدرسـهخردادماه، همچنین در بـررسـی۱۰روزنامٔه آرمان، 
های نجومی، به اثرات اجتماعی این روند در اجتـمـاع اشـاره خصوصی با شهریه

شناس و مشاوِر مدرسه در مورد تبعیِض طبقاتی در نویسد: "یک روانکند و میمی
ترین نقطٔه آن ترین نقطٔه شهر تا شمالیگوید: از جنوبیساختار آموزشی ایران می

افراد ازنظِر فرهنگ و همه مسائل انسانی متفاوت هستند، زیرا عالوه بر خانـواده 
کـنـنـد. ها هم در ایران افراد را محبوس به مانـدن در طـبـقـه خـود مـیدولت
گوید: از منطقه و خیابان و همه امکانات محیطی گرفته تا دخت یزدانی میپروین

 نـابـرابـر اسـت و 
ً
حتی مدرسه و محیط آموزشی که باید برابر باشد، اینجا کامـال

دهد خودشـان را بـا دیـگـران های ما را عادت میها از اول بچههمین نابرابری
بندد. این کارشناِس آموزشی از ها نطفه میمقایسه کنند و خشونت در این مقایسه

های متعدد تدریس در این مدارس و برخورد با دانـش آمـوزان مـخـتـلـف تجربه
کنند و وقـتـی ها در محیط مدرسه به هم نگاه میافزاید: تمام بچهگوید و میمی

ها دارند و این بیشتر داشـتـن ها بیشتر از آنهای آنشوند همکالسیمتوجه می
گاه فرد اثرات بدی به گذارد کـه جا میفاصلٔه زیادی ایجاد کرده، در ضمیِر ناخودآ

بعدها در رفتارهای ضداجتماعی مانند اعتیاد، تفاخر و اوباشـگـری خـودنـمـایـی 
کند."می

هـا با توجه به موردهایی که در  باال بـه آن-وپرورش در کشوروضعیِت آموزش
خانٔه آن و وزارت-دهدها را در این زمینه نشان مییی از معضلاشاره شد و گوشه

آمـوزان گـیـر دانـشهای گسترده و فراگیر دیگری دارد که هم گریبـاننابسامانی
خـردادمـاه، بـه ۲۳گیر آموزگاران. روزنامٔه جهان صـنـعـت، است و هم گریبان
نـقـل از یـکـی از مـعـلـمـان های معلمـان پـرداخـتـه و بـهقسمتی از مشکل

که برادرش هم در جریان ریزِش مـدرسـٔه فـرسـوده و در -وبلوچستانسیستان
نـویسـد: مـی-حینی که به نجات دیگر دانش آموزان تالش کرده بود کشته شد

ـــِی  ـــت ـــدم ـــدخ ـــری ـــان خ ـــم ـــل ـــع "م
۱۲ادامه  در صفحه هـزار ۴۵۰وبلوچستان، در ماه سیستان

بودجٔه الزم برای تعمیرات و نگهداری موجب شده تا اکثر مـدارس کشـور 
دیـدگـِی بـار شـاهـد آسـیـبفرسوده باشند، طوری که هرچند وقت یـک

آموزان در برخی از مدارس کشور هستیم. هزینـٔه بـاالی آمـوزش، دانش
های آن بر ویژه نگهداری و حفظ مراکز آموزشی دولتی که تمامی هزینهبه

دوش دولت است موجب شده تا بیشترین [تعداِد] مدارس فرسوده در این 
دهد هفـت مـیـلـیـون بخش [یعنی بخِش دولتی] باشد. آمارها نشان می

مترمربع از فضای مدارس کشور کهنه و فرسوده بوده و برای بازسازی نیاز 
به بودجٔه کالن است." روزنامٔه آرمان، عالوه بـر شـهـرهـای بـزرگ، بـه 

نویسد: "در شهـرهـای کند و میهای محروم نیز اشاره میوضعیت استان
وبلوچستان و... مدارسی وجود دارند که بنیان مختلف خوزستان، سیستان

آمـوزان در هـایشـان بـرای مـدرسـه نـیـسـت و دانـشاولیه ساختمـان
خـوانـنـد." ایـن گونه امکانات درس میهای فرسوده بدون هیچساختمان

۱۰۵هاِی مستهلک [فرسوده شده] در کشور را بین روزنامه تعداد مدرسه
نقل از محمدرضا نیک نـژاد، هزار [مدرسه] برآورد کرده است و، به۱۱۰تا 

و نـیـم ۴اکنون احتمال مرگ "همافزاید:وپرورش، میکارشناس آموزش
دلیل رخدادهای طبیعی در مدارس فـرسـوده وجـود آموز بهمیلیون دانش

بینی جدای از بروِز برخی اتفاقات ناگوار در کشـور دارد. در ضمن این پیش
درصدی مدارس فرسوده ۳۰است. با بررسی وضعیت مدارس کشور و آمار 

این امر اذعان داشت که میزان مدارس فرسوده و نیازمنِد تـعـمـیـر باید به
از این ارقام است."بیش 

روزنامٔه آرمان، در مطلبی دیگر، به بررسی وضعیِت شهروندان غیرایرانی
پرداخته اسـت کـه بـا مشـکـالت و -خصوص زحمتکشان افغانیبه-

رو هستند. این روزنامه، با اشـاره بـه رفـع معضالت متعدد و بیشتری روبه
نقل از مدیر امـور اتـبـاع ناِم شهروندان افغانستان، بههای ثبتشدِن مانع

هزار ۴۰۰وپرورش، شمار افرادی را که به آموزش نیاز دارند وزارت آموزش
چـالـش نفر دانسته و نوشته است: "اما در این میان آنچه این مسئله را بـه

کشاند، پرداخت هزینه توسط اتباع خارجی بود که از تـمـکـِن [تـواِن] می
نقل از معاون مـرکـز امـور مالی برخوردار نیستند." در ادامٔه این مطلب، به

وپـرورش، آمـده اسـت: الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزشبین
ها بایـد هـمـانـنـد شود و آنآموزان اتباع اخذ نمی"امسال شهریه از دانش

هایی چون کتاب و بیمه را بپردازند. بـاتـوجـه بـه آموزان هزینهسایر دانش
هـایـی کـه از اقشـار کـارگـر و اینکه پرداخت شهریه برای افغانسـتـانـی

ها سال تحصیلی رو بود، امسال آنای روبهپذیرند با مشکالت عدیدهآسیب
علت همین مسئله نـیـز یقین بهکنند و قطع بهرا بدون اخذ شهریه آغاز می

آیـنـد ها برنـمـیآموزان افغانستانی که از پِس هزینههرسال به تعداد دانش
دهد که، در سالیان گذشتـه روشنی نشان میشود." این گفته بهافزوده می

حـال، شده است، بااینشدت نیازمند شهریه دریافت میاز این قشرهاِی به
های رسمی مبنی بر دریـافـت نـکـردِن شـهـریـه از های مقامنباید گفته

بینانه ارزیابی کرد، چون دریافت شهریه تنها شهرونداِن غیرایرانی را خوش
شود و هرساله مسئلـٔه دریـافـِت شـهـریـه از ها منحصر نمیبه غیرایرانی

ها دامن های فراوانی را در جامعه و رسانهوجدلآموزان بحثوالدین دانش
زند. می

آبادی، مدیرعامل انجمـن حـمـایـت از حـقـوق کـودکـان، شیوا دولت
شده از سوی دولت، هـر کـودک بـایـد گوید: "بر اساس شهریٔه اعالممی

هزار تومان در مقطع ابتدایی به مدارس پرداخت کنـد، امـا مـدارس ۲۱۰
کنند و زمـانـی کـه هزار تومان را از خانواده مطالبه می۳۰۰مبلغی حدود 

علت نـبـوِد بـودجـه و اند بهشویم، مدعیعلت را از مدیر مدرسه جویا می
همچنین مبالغی تحت عنوان کمک به مدرسه و غیره این مبلـِغ اضـافـی 

مـاه دی۱۴ها پرداخت شـود" [روزنـامـٔه شـهـرونـد،باید از سوی خانواده
۱۳۹۴  .[

محمدتقی سبزواری، معلمی از شیراز، در میزگرد روزنامٔه جهان صنعت، 
، باألخص در ۳۰گوید: "عدم اجرای اصِل ارتباط میخردادماه، دراین۲۳

های مردمی یک نوع رابطـٔه شهرها و اخِذ شهریه تحت عنوان کمککالن
ناصحیح غیرتربیتی را بین اولیا و مربیان ایجاد کرده است. اخِذ شـهـریـه 

شهر، همـراه بـا تـمـنـا و ویژه در مناطق متوسط و پایینتوسط مدیران به

ادامۀ  آغاز سال تحصیلی ...
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های اخیـر، نـرخ کـاهـِش نهایت چشمگیر است. در بریتانیا، در سالحقیقتی بی
دستمزدهای کارگران بسیار شدید بوده است. پس جای شـگـفـتـی نـیـسـت کـه 

لحاظ اقتصادی از فرآیند جهانی شدِن رفته بهناخشنودِی کارگران کشورهای پیش
که نیروهای چپ تا هـمـیـن دوران داری، بسیار گسترده است. و ازآنجاییسرمایه

داری] اخیر تالش ضروری و الزم را برای شناخِت آن [فرآیند جهانی شدِن سرمایه
، نـامـزد ” دانلد ترامـپ” و ظهوِر ”  بریکس” های راست مانند اند، پدیدهانجام نداده

کنند. در پرتو چنیـن جـوی گیری میریاست جمهوری آمریکا، از این فرصت بهره
گردد.       پذیر میاست که این رویدادها بیان

پـذیـر نـیـسـت، راه ایم بـیـانهمه، آنچه تا کنون با بحثی که مطرح کردهبااین
حتی -گشودِن گرٔه معضل تنگدستی بیشتر در میان مردم شاغل با دستمزد پایین

یی برجستـه از آن است، که کشور هند نمونه-تِر جهان سومدر کشورهای بزرگ
شـده از مـیـزان هـای گـردآوریباره را دادهکننده دراینرود. گواه قانعشمار میبه

، در (NSS)”  ان اس اس” دهد. بر اساس آمار موجود دست میمصرف غذایی به
هـای ، که با مشـخـصـه۲۰۱۰تا ۲۰۰۹های و در سال۱۹۹۴تا ۱۹۹۳های سال

داری های نولیبرالِی ناشی از رونـد جـهـانـی شـدِن سـرمـایـهدوران آغاز سیاست
های روستایی با میزان تأمیـن خـوراک همخوانی دارد، درصِد کِل جمعیت منطقه

کالری روزانه (معیار تعیین فقر در روستاها) بـرای هـر ۲۲۰۰ساز کمتر از سوخت
بودند. درصِد جمعیِت شهـرنشـیـن بـا ۷۶و ۵۸٫۵ترتیب: فرد در این دو تاریخ، به

کالری روزانه برای هـر فـرد (مـعـیـار ۲۱۰۰ساز زیر میزان تأمین خوراک سوخت
بود.۷۳و ۵۷ترتیب: تعیین فقر شهری) در این دو تاریخ، به

یی که هندوستان قرار بود از نرخ رشـِد تـولـیـد ویژه در دورهبه-این افزایِش فقر
دلـیـل قدری چشمگیر است که دولت بـهبه-مند شده باشدای بهرهناخالص ملی

-۲۰۰۹  ساز ناکافی در سالبرداشت کم و درنتیجه مقدار مصرف خوراک سوخت
اقدام کرد، یعنی در سالـی ۲۰۱۲  –  ۲۰۱۱ای تازه برای سال ، به سرشماری۲۰۱۰

هـای ازاینکه سرشماری تکمیل شد، رقـمکه برداشت محصول بسیار باال بود. پس
بـود، امـا ۲۰۱۰  -  ۲۰۰۹آمده، بدون تردید، نشانگـر بـهـتـر بـودن از دستبه

شده در این دوره از ها افزایِش درصِد جمعیت زیر معیار تعیینحال، هنوز دادهبااین
های روسـتـایـی دادند: برای منطقهداری را نشان میفعالیت جهانی شدِن سرمایه

) و برای جمعیـت شـهـری ۱۹۹۴  -۱۹۹۳در سال ۵۸٫۵درصد (در قیاس با ۶۸
). در این دورٔه زمـانـی، ۱۹۹۴-۱۹۹۳درصد در سال ۵۷درصد (در قیاس با ۶۵

دار برای هر خانوار، کـاهـش را نشـان ساز و پروتئینمیزان مصرف غذای سوخت
دهد.می

هـای راهخـواسـتـنـد بـهاین زیاد شدن میزان کمبوِد (یا:نقصاِن) تغذیه را مـی
دهـد گوناگون توضیح دهند، ازجمله اینکه: این زیاد شدِن میزان کمبود نشان می

که وضعیت مالی مردم درحال بهتر شدن است و مردم تنوع مصرف بیشتری دارند 
شان را خرج چیزهای دیگری مثل آموزش و بهداشت و جای مواد غذایی، پولو به

 جعلی و ساختگیهای اینکنند. اما توضیحدرمان می
ً
اند، زیرا در هر چنینی کامال

طـورمسـتـقـیـم و نقطه از جهان، همراه با افزایش درآمدهای واقعـی، مـردم بـه
صـورت مـواد کـنـنـد (بـهغذایی مصرف میهایغیرمستقیم مقدار بیشتری دانه

هـای هـا دانـهخوراکی فرآوری شده، و نیز محصوالت حیوانی که در تـولـیـد آن
ترتیب، این یافته که در هندوستـان اینشود). بهصورت خوراک وارد میخوراکی به

واقـع کـاهـش داشـتـه و های خوراکی برای همٔه مصارف بهمصرف و جذب دانه
سازی کاهش یافته بنابراین میزان دریافِت کالری و پروتئین، هر دو در دورٔه جهانی

دهـد کـه روشـنـی نشـان مـیاست، بـه

ادامۀ  جهانی شدن سرمایه داری و  ...

۹ادامه  در صفحه 

ناچار دستمزد کارگران آمریکـایـی را گاه این اقدام بهمتحده را بدهد آنایاالت
پذیر خواهد کرد، زیرا کارگران آمـریـکـایـی کـه از دسـتـمـزدی بـاال آسیب

زیاِن خودشان [با گردن نهادن به دستمزد پـائـیـن] بـا باید بهبرخوردارند، می
گیـرنـد، رقـابـت کـنـنـد. کارگران چینی یا هندی که دستمزدهایی پایین می

اندیش  و دیگر اقتصاددانـان بنابراین، در حقیقت امر، برای اقتصاددانان چپ
متحده زیان کارگران ایاالتداری بهروشن بود که، وقتی جهانی شدِن سرمایه

هـای کـارگـری در دنـیـا تواند برای هیچ بخشی از بـخـشخواهد بود، نمی
طورکلی چنـیـن پـنـداشـتـه سودمند واقع شود. بااینهمه، بر پایٔه این بحث، به

سوِد کارگران کشورهایی مانند چین و داری بهشد که جهانی شدِن سرمایهمی
تراز با کشورهای جهان هند خواهد شد، کارگرانی که دستمزدهایی پایین، هم

گیرند.  سوم، می
توان مطرح کرد: نظر به اینکه حرکـِت آزاِد یی دیگر میگونهاین بحث را به

ها و سرمایه در جهان افزایِش رقابت بین کارگران کشورهای گوناگون فرآورده
ای به از بین بردِن نـاهـمـسـانـِی توان گفت که تا اندازهشود، میرا موجب می

معناِی ای بهدستمزدها در این کشورها خواهد انجامید، که درنتیجه، تا اندازه
حـال، افزایش دستمزدهای واقعی کارگران جهان سوم اسـت، امـا درعـیـن

معنای کاهِش دستمزدهای واقعی کارگران در کشورهای پیشرفته تواند بهمی
هم قلمداد شود.

تـر در تواند درسـتهای اقتصاد مارکسی، این بحث میکارگیرِی مقولهبا به
های اقتصـادی جایِی کنشآید بیان شود:جهانی شدن با جابهیی که میگزاره

که به کاسته شدن از نـیـروی رفته به جهان سوم، درحالیاز کشورهای پیش
خاطر دستمزدهای پایین در ایـن شده در کشورهای جهان سوم (بهکار ذخیره

شده  در کشورهـای انجامد، به افزوده شدن به نیروی کار ذخیرهکشورها) می
که جهانی شدن از سودرسانی پیشرفته منجر خواهد شد. بدین ترتیب، درحالی

به همٔه مردم زحمتکش ناتوان است به کاسـتـن از نـاهـمـسـانـِی کـارگـران 
یـافـتـه در تر توسـعـهرفته و کشورهای کملحاِظ مزد] در کشورهای پیش[به

جهان خواهد انجامید. با چنین دیدگاهی، بدتر شدن شرایـط کـار و زنـدگـِی 
شـدنـی -یافتهتوسعهتررفته و کمپیش-مردم زحمتکش در هر دو بخش دنیا

تواند باشد.نمی

بدتر شدِن شرایط
 همان چیزی است که تا به

ً
حال روی داده اسـت. بدتر شدِن شرایط، دقیقا

بدون تردید جهانی شدن شرایط کار و زندگِی کارگران در کشورهای پیشرفـتـه 
، اقتـصـاددان ” ژوزف ستیگلتز” یی که، از سوی را بدتر کرده است، یعنی نکته

درصـد درآمـِد ۹۰تازگی بر آن تأکید شده است. نزدیک بـه آمریکایی، نیز به
واقعِی جمعیت شاغل در آمریکا، یعنی نزدیک به همٔه شاغالن کشور، اندکی 
باالتر از [درآمِد واقعی در] سی ساِل گذشته اسـت. امـروز حـداقـِل واقـعـِی 
دستمزد کارگران آمریکایی اندکی باالتر از [حداقِل واقعی در] شصـت سـاِل 

های گرفته در بازه زمانی سالهای انجامگذشته است. باوجود برخی بهسازی
یافتگی دستمزدها در بازه زمانی اخیـر را کـه نخستین این سنجش، کاهش

دهد. زمان با رونق گرفتن جهانی شدن است نشان میهم
دهندٔه کاهـش شـدیـِد مـیـانـگـیـِن زیسـت تر حتی نشانآمار موشکافانه

[میانگیِن طول عمر (امید به زندگی)] در بین مردان سفیدپوست آمریـکـایـی 
های اخیر است، کاهشی که، یادآوِر پایین آمدن شـدیـِد مـیـانـگـیـن در سال

گـیـری زیست در روسیه پس از اتحاد شوروی است. در جایی که بیمارِی همه
بروز و شیوع نداشته است، کاهش شدیِد میانگیِن زیست امر بسیـار مـهـمـی 

داری دنـیـا ترین کشور سـرمـایـهاست، و مشاهدٔه چنین کاهشی در پیشرفته
[یعنی آمریکا] گواه بر یورش به شرایط زندگی مـردم زحـمـتـکـش اسـت، و 

داری است.ساِز آن، جهانی شدِن سرمایهسبب
توان رویدادهایی از این دست را دربارٔه دیگـر کشـورهـای در این زمینه می

متحده یکی از کشورهایی است که در داشتـِن پیشرفته دنیا مثال آورد. ایاالت
تر نسبت به دیگر کشورها، موردتوجه جهانیان بـوده اسـت. اقتصادی موفق

و دهٔه نخستین از ۱۹۹۰های دهٔه کشوری که، رونِق شتابان اقتصادی سال
و ”  کـامدات” هـای ترتیب از شرکتویکم] در آن، بهسدٔه کنونی [قرن بیست

آغاز شد، و همچنین از قرار معلوم پس از پایان بـحـران ”  مسکن” های حباب
ها، بهبودی دارد. با توجه به این واقعیتاقتصادش رو به”  مسکن” های حباب

گـذرانـد، گونه با تنگـدسـتـی روزگـار مـیاینکه جمعیت شاغل این کشور این
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هـای های نیروی کار جایگاهی وسـیـع در رسـانـهاست و در قیاس با دیگر الیه
لیگـارشها، از سوی جرگهنظرخواهیهمگانی دارد، در هنگام

ُ
هـاِی] ساالراِن [ا

-انـدکه در فرآیند جهانی شدن با این الیه درآمیخـتـه شـده-انحصارهای مالی
شود.کار گرفته میبرای تبلیغ در جهت سودبخشِی اثرهای این فرآیند، به

آینِد پشتیبانی این طبقه از جهانی بهبوِد وضعیت طبقٔه متوسط نیروی کار و پی
کـار بـرده کـنـنـده بـهداری، برای دامن زدن به این برداشِت گمراهشدِن سرمایه

شوند که: جهانی شدن، درمجموع، اثرهای سودبخشی بـرای مـردم هـنـد می
های طبقٔه متوسط بـا ایـن ارمغان آورده است. در جاهای دیگر دنیا نیز از الیهبه

ها با همراهی با فرآیند جهانـی شـدن شود که: این الیهمیبرداریمضمون بهره
ای عظیـم کـه حـاصـِل ایـن ” فزونی مالی” اند در میان دیگر چیزها، از توانسته

همه هیاهوِی پدید آمده در این عـرصـه سـبـب مند شوند. اینفرآیند است، بهره
کـه -داریشوند تا ما از رسیدن به شناخت ماهیِت جهانی شـدِن سـرمـایـهمی

های گسـتـرده مـردم زحـمـتـکـش هـم در درواقع به بدتر شدن وضعیت توده
-یافته منتهی شـده اسـتتر توسعهرفته و هم در کشورهای کمکشورهای پیش

بازبمانیم. 

ویژه با درنظـر و به-درآمدهای واقعی سرانٔه زحمتکشان، پس از محاسبٔه تورم
سازِی خدمات اساسی مـثـل آمـوزش و گرفتن افزایش قیمتی که خصوصی

کاهش داشته است، طور میانگین رو بهآورد، بههمراه میبهداشت و درمان به
یی مشابه با آنچه در کشـورهـای دیگر، این ادعا که پدیدهعبارتنه افزایش. به

رفته رخ داده، در هندوستان و چندین کشور جـهـان سـوم داری پیشسرمایه
تر در باال بـیـان دیگر نیز درحال وقوع است، ادعایی که با استداللی که پیش

ندرت کسی یافـت چنان متناقض که، در حقیقت بهکردیم متناقض است، آن
توان توضیح داد؟درستی آن باور بدارد. این را چگونه میشود که بهمی

رد
ُ

فشار به اقتصادهای خ
شده در سطرهای باال، در اساس فرض را بر این نهـاده کـه، استدالل ارائه

رفـتـه بـه هـا از کشـورهـای پـیـشتغییرهایی که دربرگیرندٔه انتقال فعالیت
انـد و چـنـیـن شدن نـهـفـتـهکشورهای جهان سوم است در ماهیت جهانی

شود کـه ایـن تغییرهایی به کاهِش نیروی ذخیره کار در جهان سوم منجر می
خود به افزایش دستمزدها منجر خواهد شد. آنچه در این خودیکاهش نیز به

شود این است که، جهانی شدن اثرهای دیگری نـیـز میان نادیده انگاشته می
داری بـر همراه دارد، از آن جمله فشاری مضاعف است که از سوِی سرمایهبه

رد وارد می
ُ

اش ترک مشاغل سـنـتـی از سـوی شود که نتیجهاقتصادهای خ
رد و مهاجرتشان به شهرها به

ُ
منظوِر یافـتـن کـار کـه ارتـش تولیدکنندگان خ

سازد. چنین مهاجرتی همراه با رشـد تر میداران بزرگبیکاران را برای سرمایه
طبیعی نیروهای کار توانایی جذب در نیروِی کـاِر فـعـال را نـدارد، چـراکـه 

ها شدن نیز به حذف همه محدودیتراستا با جهانیهای نولیبرالی همسیاست
شود که رشد سرعِت آوری منجر میدر عرصه سرعت تغییرات ساختاری و فن

گردد.تولیدافزایی کار به هزینه افزایش در اشتغال را باعث می
ای که نیـروی ذخـیـره شود. تا اندازهدر اینجا ُدور باطلی از توسعه دیده می

طـور شود و یا بـهشود که به رکود منجر میکار نسبت به نیروی کاِر افزوده می
گردد (و بدون تردید کاهـِش میانگین کاهِش نرخ واقعی دستمزد را باعث می

در درآمد واقعی کارگران برابر است با کاهش نرخ واقعی دستمزِد روزانه ضـرب
ورِی ایاِم اشتغال). رکود یا کاهش واقعی دستمزدها در شرایطی است که بهره

یابد و ما افزایِش سهم بازده تولید را شاهدیم، حاصل از نیروی کار افزایش می
دسـت آمـده حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این بازده به بهترین نحو بـه

عنوان مثال، درمجموع هیچ گزارشی از کمـبـوِد کـاال ارائـه نشـده است (به
طور مثال، پرداخِت هزینٔه دستمزد در تولید کاال در خارج کمـتـر از است). به

پرداخِت هزینٔه  تولید نمونٔه مشابه با آن در داخل است و درآمدی که حـاصـل 
گردد ناشی از همین پرداختِن دستمزد کمتر به کارگران خـارجـی اسـت، می

همانند تغییر شرایط پرداخت از حالت دستمزدی به کارگران قراردادی که اثـر 
روی، همکاری هر چه بیشـتـر ایـن بهتری بر کسب درآمِد بیشتر دارد و ازاین

انحصارها به افزایش نسبی نیروی ذخیره کار منجر شده و زمینٔه تغییر بیشتـر 
همیـن تـرتـیـب سازد و بهکارگران دستمزدی به نیروی کار مازاد را فراهم می

یابد.ادامه می
شود (چراکه نسبِت نـیـروی تر میها وخیماین ُدوِر باطل که در بروز بحران

شود) و اثرهای جهانی شدن بر فـقـِر ذخیره کار به نیروی کار بیشتر متورم می
تـر جـهـان سـوم را مطلق مردم زحمتکش و همچنین اقتصادهای برجسته

طور که اقتصاددانان لیبرالی چون سـامـیـولسـون دنبال دارد، و این، همانبه
شود. بینی کردند، به کارگران کشورهای پیشرفته محدود نمیپیش

های نیـروی نیاید چنین استنباط شود که اثرهای جهانی شدن بر همٔه الیه
خاطر هایی از نیروی کار بهذخیره کار به یک اندازه است. روشن است که الیه

گردند و از سطح زندگی مند میهای بیشتر اشتغال بهرهاین تغییرها از فرصت
های نیروی ذخیـره کـار در شوند. برای نمونه، این الیهباالتری برخوردار می

گیرند، مـانـنـد سفید بخش خدمات را نیز دربر  میهندوستان، کارمندان یقه
آوری اطـالعـات های فنهایی که در بخش خدمات مربوط به فعالیتهمان

هـای بر دیگـر الیـهشاغلند. افزایش سطِح زندگی خود نیز تأثیرهایی  فزاینده
گذارد.کارکنان خدماتی و همانند آنان، بر جای می

لحـاظ طـبـقـات این الیه از نیروی کار، که اغلب با عنوان طبقٔه متوسط به
نسبت گسترده (امـا ست بهییشود و در تمامیتش الیهبندی میاجتماعی رده

هـای جـهـانـی نسبت به نیروی کار کوچک است)، به هواخواهی از سیاست
که از شیوایی در سخن گفتن بـرخـوردار آید، و ازآنجا داری درمیشدِن سرمایه

ادامۀ  جهانی شدن سرمایه داری و  ...

ادامۀ  رویدادهای ایران ...

رئیس اتاق بازرگانی ایـران، نویسد: "نایبشهریورماه، می۱است." روزنامه شرق، 
مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز را قاچاقچیان بانکی و مالی کشور لقب داد کـه 

کنند] و موجب بـاال مـانـدن نـرخ سـود کند [میوپر بیشتری پیدا میهرروز بال
اند]. او نبوِد برخورد قاطع را یکی از دالیل مـؤثـر در رشـِد بانکی شده است [شده

طورجـدی گونٔه این مؤسسات غیرمجاز دانست که دولت باید در این زمینه بهقارچ
نویسد: "در نقل از زهرا کریمی، میشهریورماه، به۲۴وارد شود." جهان صنعت، 

توانـد نـقـِش فرماست، سیستم بانکی میشرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکم
جای اینکه واسطٔه جـمـع ها بههای گذشته بانکبسزایی داشته باشد، اما در سال

های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در انداز و هدایتش به بخشکردن پس
بازار آشفته ایران شدند و شروع به خریدوفروش واحـدهـای تـجـاری و امـالک 

های اخیر و فشار دولت بـر خـروج از گونه شعب بانکی در سالکردند. رشد قارچ
صـورت ها سبب شد بخش بزرگی از سـرمـایـه خـود را کـه بـهدارِی بانکُبنگاه

صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شـاهـد رشـد مستغالت درآمده بفروشند و به
نجومی نقدینگی بودیم." 

مافیای اقتصادِی حاکم بر ایران، بیش از سه دهه است که با چنگ انداخـتـن 
های حیاتِی اقتصاد میهن، سودهایی نجومی به جیب زده اسـت. ایـن بر شریان

ها منحصر نبوده است و پیش از آن هم وجود داشته گری به دوران تحریمچپاول
شوند، سلطٔه اند و یا که لغو میها لغو شدهشود تحریماکنون هم که ادعا میو هم

هایشان، چـپـاول را هـمـچـنـان ادامـه روز رسانِی فعالیت"کاسباِن تحریم" با به
مرکزی و دولت روحانی، چنانچه بر ادعاهای خـود اصـرار دهند. رئیس بانکمی
هایی که غیرمجاز اعالم ورزند، بایستی به این سؤال جواب دهند که: مؤسسهمی
های علنی هم پردازند و دفاتر و ساختمانشوند اما در روز روشن به فعالیت میمی

کنند؟ شوند و فعالیت میوسیلٔه چه کسانی اداره میدارند، چگونه و به
دلیل وابستگِی مستقیم به حاکمیـت مافیاهای انگلی مسلط بر اقتصاد ایران به

اند کـه اعضـای دارتر از آنانکارشان در اقتصاد ایران، بسیار ریشهو نفوِذ غیرقابل
ها را از سر اقتـصـاد ایـران دولت روحانی با چند سخنرانی تبلیغاتی بتوانند شِر آن

ها در حاکمیت اسـت کـه دور کنند. خود دولت روحانی هم نمایندٔه همین جریان
انـدازد، هـیـاهـوهـایـی کـه راه مـیاینجاوآنجا هیاهوهایی برای منافع جناحی به
کنند.درنهایت بیماری اقتصاد ایران را درمان نمی

مسئله مافیا و فساد اقتصادی در کشور را فقط می توان از طـریـق مـبـارزه بـا 
سیاست های نولیبرالیستی رژیم و تغییر جهت گیری اساسی اقتصادی کشور بـه 
سوی تولید بومی، پرورش و توجه به استعدادهای طبیعی و انسانی در چـارچـوب 

دموکراتیک  حل کرد.  تجربه دهه های اخیر بـه کـرات نشـان -یک تغییر ملی
داده است که داشتن انتظار تحقق چنین امری را از رژیم کنونی  عبث است. 
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اتحاِد خلق را آوا کنیم!

 سیاسی
ٔ

 ایران در قلب جشنواره
ٔ

 حزب توده
ٔ

-غرفه

 "اومانیته"
ِ

فرهنگی

هشتادویکمین جشنوارٔه اومانیته، در فضایی پرشور، در پارک بزرگ "کورنـوو"، 
سپتامبر]، و ۱۱تا ۹شهریورماه [۲۱تا ۱۹در حومٔه پاریس، در روزهای آفتابِی 

تـوان قـراِر با شرکت نزدیک به نیم میلیون نفر برگزار شد. جشنوارٔه امسال را می
هـای مـیـان کشـیـدن مسـئـلـهوگو و بهمنظور گفتدیداری گسترده و ارزنده به

ویژه اینکه ُدور تازٔه مبارزه اجتماعی و سیاسِی مورد نظر دیدارکنندگان دانست، به
با قانون کار پس از پایان تعطیالت تابستانی در فرانسه آغـاز خـواهـد شـد. در 

های اقتصـادی و ها، مسئلهدرصِد فرانسوی۶۴چارچوب انتخابات سال آینده، 
دارند.های هویتی و امنیتی مقدم میاجتماعی را بر مسئله

های انقالبـی و های پارک بزرگ "کورنوو"،  که با اسامی شخصیتدر خیابان
گذاری شده اسـت، نـوای مـوسـیـقـی و صـدای فرهنگی فرانسه و جهان نام

های بـحـث، آمیخته بودند: نشستهای سیاسی درهمسخنرانان در گردهمایی
هـا، کـوبـیها، در کـنـاِر رقـص و پـایوگو، مصاحبه و سخنرانی در غرفهگفت

های گوناگون، تئاتر، نمایش فیلم، و بـرپـایـی اجراهای زنده و باکیفیت موسیقی
داده بود. پنداری که مبارزان سـیـاسـی سیرک، به جشنوارٔه امسال فضایی ویژه

سـاز خواه فرانسه با برگزاری این جشنواره خویش را برای نبردی سرنـوشـتترقی
کنند. امسال چهار غرفه از سوی نیروهای سیاسی ایرانی و ازجـمـلـه آماده می

رفقای فدائیان خلق (اکثریت)، اتحاد فدائیان، سازمان "اقلیت" در جشنواره برپا 
کردند.ها فعالیت میشده بود و در آن

یی از پارک عـظـیـم مـحـل غرفٔه "نامه مردم" در قلب دهکدٔه جهانی، منطقه
برگزاری جشنواره، امسال هم به مرکزی بـرای بـحـث و روشـنـگـری دربـارٔه 

منظور گسترش مبارزه مردم ایران، تبـدیـل شـده راهکارهای ممکن و موجود به
داشـِت بود. امسال، غرفٔه "نامـه مـردم" بـر پـایـٔه سـه تـم اصـلـی: گـرامـی

گذاری حزب توده ایران، مبارزه برای آزادی هـمـٔه هفتادوپنجمین سالگرد بنیان
عقیدتی در ایران، و ادامٔه کارزاِر افشای ابعاد "فاجعٔه ملی" در -زندانیان سیاسی

دهندگان و اجراکنندگان این جنایت محاکمه کشاندن و مجازات فرمانمسیر به
تاریخی، آراسته شده بود. پوسترهای عظیم زیبا و گویا و مرتبط با هـر سـه ایـن 

هـای هـایـی بـه زبـانهای حزبی، ازجمله نشریـهها و نیز میز نشریه و کتابتم
کـرد. در خود جـلـب مـیکنندگان به غرفه را بهفرانسه و انگلیسی، نظر مراجعه

های مقیم پاریس و یا مسافران و گردشگران ایرانـی طول زمان جشنواره، ایرانی
جوار از غرفٔه "نامه مردم" دیدار و با مسئوالن غرفه بـه از کشورها و شهرهای هم

های زیبـای فـعـالـیـت پرداختند. یکی از گوشههای دوستانه میگفتگو و بحث
کار و امسال غرفه، پذیرایی از جوانان ایرانی مقیم فرانسه بود که در این کشور به

وطـنـان و اند. در کنار صرف غذاهای ایرانی این دسته از هـمتحصیل مشغول
نظر و تحـلـیـل حـزب وگوهایی سازندهشان در بحث و گفتهمراهان فرانسوی
رفیـق هـوادار ۱۰های ایران و منطقه را جویا بودند. بیش از تودٔه ایران از تحول

ناپذیر در تمام مدت سه روز برگزارِی جشـنـواره از صـدهـا طور خستگیحزب به
کشـک، کـبـاب، و دیدارکننده از غرفه با چای و غذاهای ایرانی، ازجمـلـه آش

له
ُ

کردند.زرد، پذیرایی میش
غرفٔه "نامه مردم"، امسال هم مانند گذشـتـه مـیـزبـاِن دیـدارهـای رفـقـای 

خواه از بسیاری کشورهـا، های برادر و نیروهای ترقیهای نمایندگی حزبهیئت
ازجمله فرانسه، بلژیک، قبرس، انگلستان، ِسِنگال، هـنـد، سـودان، عـراق و 

های برادر از سوی رفقـای افغانستان بود. از نمایندگان رهبری و مسئوالن حزب
گردانندٔه غرفه با چای و غذاهای سنتی پذیرایی شد.

از نکات مهم و ارزشمند جشنوارٔه امسال، ادامه و گسترش رابطٔه رفیقـانـه بـا 
های فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد فـدائـیـان خـلـق و دیـگـر سازمان

خواه کشورمان در طول جشنواره بود. فضای حـاکـم نیروهای چپ، ملی و ترقی
هـای چـپ ایـرانـی در طـول های نمایندگی سازمـانبر دیدوبازدیدها با هیئت

ها بیشـتـر در اطـراف جویانه بود، و بحثطوِر عمده سازنده و اتحادجشنواره، به
کـنـنـدٔه های گسترش اتحاِد عمل در چارچوب مبارزات مهم و تعییـنتعریِف راه

مردم زحمتکش ایران در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و موشـکـافـی 
     زد.                                                                                                         باره ُدور میدر این

نشست مراسم گشایِش دهکدٔه جهان  
رفیق "پاتریک لو هیاریک"، مدیر روزنامٔه "اومانیته"، در نشسـت مـراسـم 

شهریورماه برگزار شد، بـا ۲۰گشایش جشنوارٔه این روزنامه، که صبح شنبه 
های پیشرو جهان و ها و روزنامهسخنانی پرشور از حضور نمایندگان سازمان

آمد گفت. او سـپـس ها خوشهمه حاضران در جشنوارٔه  تشکر کرد و به آن
ها و کشتار مردم در کشورهای گوناگون و رشـد راسـت با اشاره به جنایت

ـرد 
ُ
افراطی در اروپا، گفت: "این جشن به همه نیروهای پیشرو، نیروهای ک

که شجاعانه در برابر داعش ایستادگی کردند، نیروهای پیشـرو در عـراق، 
رویداِد مثبتی بـدون سوریه، ایران و همه کشورهای منطقه تعلق دارد. هیچ

هـای تـرکـیـه، پذیر نیست. این جشن به همـٔه دمـکـراتاین نیروها امکان
سندیکاهای مترقی، رفقای حزب دمکراتیک مردم [ترکیه] که در چنـگـال 

های شخـصـی، کـودتـای نـظـامـی یـا کـودتـای دولـتـی و خودخواهی
سابقه گرفتارند، تعلق دارد. ..."هایی بیسازیپاک

در جشن روزنامٔه "اومانیته"، نیروهای متـرقـی فـرانسـه، سـنـدیـکـاهـا، 
گیری های سیاسی، فعالیت چشمها و سازمانهای مردمی، و حزبانجمن

داشتند. برای نخستین بار، سـازمـان سـنـدیـکـایـی "اف.او" یـا "نـیـروی 
کـه دوشـادوش "ث. -کارگری" (کنفدراسیون عمومی کارگران فـرانسـه)

ژ.ت" (سندیکای عمومی کار) فرانسه نبرِد طوالنی و پرشور مبارزه با تغیـیـر 
یی بـزرگ در جشـن با غرفه-قانون کار در بهار امسال را سازمان داده بود

اومانیته حاضر شد. "ژان کلود مائی"، دبیر ملی "اف. او"، در پاسخ به پرسش 
نگاری دربارٔه حضورش در جشن اومانیته، گفت "برای آماده کـردن روزنامه

جنبش مردمی پس از تعطیالت تابستانی، جشن اومانیته جایی اسـت کـه 
باید [در آن] حضور داشت." در غرفٔه "فوروِم" [تریـبـون آزاِد] اجـتـمـاعـِی 
اومانیته، رهبراِن سندیکاهای مبارز کشور فرانسه: "فیلیـپ مـارتـیـنـز" [از 
"ث.ژ.ت"]، "ژان کلود مائی" [از "اف او"]، "برنادت گریـزون" [از "اف اس 
یو"]، "اریک بینل" [از "همبستگی"]، "ویلیام مـرتـیـنـه" [از سـنـدیـکـای 
دانشجویِی "یونف"]، "کالرا جابولی" [از "یـو ان آل"، دیـگـر سـنـدیـکـای 
دانشجویی]، در برابر حاضران، از جنبش پرشکوه بهار و برنـامـٔه مـبـارزات 

شهریـورمـاه]، ۲۵سپتامبر [۱۵رو و روز نخست برگزاری راهپیمایی (پیِش 
یعنی پنجشنبه گذشته) بر ضِد تغییِر قانون کار، سـخـن گـفـتـنـد. خـانـم 

ایـن جـلـسـه را -از "ث.ژ.ت" (بخش معدن و انرژی)-"ویرجینی ژانسل"
وگویی تاریخی که بیالِن [گزارش کاِر] مـبـارزات چنین خالصه کرد: "گفت

هایشان را بـاهـدف بهار امسال را عرضه کرد و سندیکاها هرکدام پیشنهاد
که دیگران انـزواگـرایـی را دمیدِن روح امید به جنبش، ارائه کردند، درحالی

کنند."ترویج می
گورا ِی اومانیته" (یا فوروم [ تریبوِن آزاد] برای بحث و ۱در غرفٔه  بزرگ "آ

ای حضور یافتنـد کـه در های مردمیگفتگو)، نمایندگان و رهبران جنبش
شـان ضِد قانون کار شرکت داشتند. آنان از مخالفـتمبارزات بهار امسال به

های مردمی است، های دولت کنونی که در نقطٔه مقابل خواستبا سیاست
هایی مشخص ارائه سخن گفتند و در مورد "قانون کار"ی مناسب، پیشنهاد

گورا" در جواب به سؤال یکـی  دادند.  یکی از پژوهشگران حاضر در جلسٔه "آ
داری،"قـانـون کـار"ی از حاضران که عقیده داشت با وجوِد ساختار سرمایه

مناسب نیز نتیجٔه چنـدانـی در بـر 
۱۱ادامه  در صفحه  نخواهد داشت، پاسـخ داد: "بـیـِن 
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هدِف رسیدن به حکومتی مردمی داری با مبارزه بهمبارزه برای گذار از سرمایه
و تنظیم قانون کاری مناسب که شرایط زندگی کارگران را بـهـبـود بـخـشـد، 
تناقضی وجود ندارد. برعکس، پیروزی در زمینٔه قانون کار، امید بـه مـبـارزه 

دهد."برای رسیدن به هدف استراتژیک را افزایش می
گورای اومانیته"، همه نیروهای چـپ فـرانسـه جـز بـه-در غرفٔه بزرگ "آ

و ازجـمـلـه وزرای سـابـق -هایی که اکنون در دولت اوالند شرکت دارندآن
تـدریـج از دولـت او های او مخالفت کردند و بـهدولت اوالند که باسیاست

اند همچون: "ارنو مونبور"، "بنوا آمون"، "سیسیل دوفـلـو" و گیری کردهکناره
کاندیدای "جبهٔه چپ" (متشکـل از: حـزب -همچنین "ژان لوک مالنشن"

کمونیست فرانسه، حزب چپ، و "آنسابل") در انتخابـات گـذشـتـه ریـاسـت 
و "پیر لوران"، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، شرکت کردند. -جمهوری 

ای پرشور در جریان جشنواره اومـانـیـتـه، "پیر لوران"، در خالل سخنرانی
منظور اجرای سیاستی در مسـیـر ای بهگفت:"در کشور ما اکثریت اجتماعی

ها شهرونـد در مـبـارزات بـزرگ سو میلیونمنافع مردمی وجود دارد. از یک
هـا) اجتماعی (بر ضِد قانون کار، در پشتیبانی از پنـاهـنـدگـان، و جـز ایـن

ای که در کشـور مـوجـود درگیرند، اما از سوی دیگر، این اکثریت اجتماعی
که است، در یافتن ترجمان سیاسی این مبارزات هنوز مشکل دارد، درصورتی

تـر از آن، های مردمی شرکت کردند، و گسـتـردههمٔه کسانی که در جنبش
کنـنـد، پـیـروزِی چـپ را در ها پشتیبانی میهمٔه کسانی که از این جنبش

خواهانند... حزب کمونیست فرانسه کارزار گستردٔه مشـورت ۲۰۱۷انتخابات 
انداخته است که خطوط برجسته نتایج آن را برای تعیین راهبا شهروندان را به

کار گرفت. این مشورت با شـهـرونـدان، ای بایست بهحدوِد پروژٔه چِپ واقعی
ها از سر راه وحـدِت چـپ، منظور برداشتن مانعتواند در حکم اهرمی بهمی

کار گرفته شود. وگرنه راست و راسِت افراطی قدرت را بین خـود تـقـسـیـم به
هـای نـظـمـیوزیرش والس، مسـئـول بـیخواهند کرد. ... اوالند و نخست

مـانـد دو راه توانند [در این اتحاِد چپ] مطرح باشـنـد. مـیاند و نمیکنونی
و تا کـنـون -کنندهای چپ جدا از هم در انتخابات شرکت میدیگر: یا گروه

که بسیار خطرناک است، و یـا بـه سـمـت -گویا این راه در پیش نظر است
گرایِی نیروهای چـپ، خـواهـیـم رفـت. تر، یعنی همای قویپویایِی سیاسی

جـایـی ها زیاد اهمیت دهـیـم بـهنظرهایی وجود دارد، اما اگر به آناختالف
رسیم. باید بیشتر به آنچه مورِد تـوافـق اسـت تـوجـه کـنـیـم. مـا بـه نمی

هایی که با ژان لوک مالنشن و همچنین بـا دیـگـران داریـم، مشترکنقطه
گاهیم. ما با همٔه نمایندگان پارلمان که با قانون کار و یا قـانـون از دسـت  آ

کنم کـه: هایی داریم. یادآوری میمشترکدادن ملیت مخالفت کردند، نقطه
گاه برای اتحاد دیر نیست."هیچ

بـیـنـی ابـراز ای پرشور، بـا خـوش"ژان لوک مالنشن" نیز، طی سخنرانی
امیدواری کرد که در مقام کاندیداِی "جبهٔه چپ" در مرحلٔه نخست انتخابات، 

دست آورد و جلِو تقسیم شـدِن همراه با کوشش جمعی، بتواند رتبٔه دوم را به
قدرت بین راست و راست افراطی را بگیرد.

های مرتبط با جوانان اشـاره اش، به مسئله"پیر لوران"، در ادامٔه سخنرانی
کرد و گفت: "برای نخستین بار نسل آینده از نسل پیش از خود بدتر زنـدگـی 

آید. هیچ جوانی نباید شمار میگردی برای تمدن ما بهخواهد کرد و این عقب
کار باشد، یعنی امری که به کنترل قدرِت پول نیاز دارد. دو بـانـک بـزرگ بی

"سوسیته جنرال" و "بی ان پی پاری بانک" باید ملی شوند."
سخنرانِی "پاتریک هیاریک"، مدیر روزنامٔه "اومانیته"، با عنوان: صـلـح،    

در مراسم پایانی جشنوارٔه اومانیته 
شـهـریـورمـاه، آخـریـن روِز ۲۱"پاتریک هیاریک"، در پایان روز یکشنبه 

هـای آور، سـیـاسـتای بسیار رسا و هیجانبرگزاری جشنواره، در سخنرانی
تـوانـیـم چالش طلبید و ازجمله گفـت: "مـا دیـگـر نـمـیدولت فرانسه را به

یی را تحمل کنیم که در آن کارگران و زحمتکشان را تحقیر و بـا آنـان جامعه
هاِی پشـت پـردٔه بـدوِن محتوا، تصمیمکنند. ما دمکراسِی بیمیبدرفتاری 

دخالت مردم و بر ضِد مردم، همچون قانون کاِر ضِد نظر پارلمان، را دیـگـر 
ها شهروند، وارِث فلـسـفـٔه روشـنـگـری کنیم. ما در کناِر میلیونتحمل نمی

پرستی و بنیادگرایی و در مسیر دستـیـابـی بـه کـاِر ها، در برابر کهنهانقالب
کنیم... با تـمـاِم نـیـرو آزادشده از قیدوبند، و زندگِی شرافتمندانه، مبارزه می

زنیم: تمدن جنگ نیست، صلح است. پس از غم وغصه و خشم از فریاد می
عـقـالنـی بـا اتین، نوبـت مـبـارزهٔ دنی و َسنکشتارهای پاریس، نیس، َسن

بربریت است. ما همراه با همٔه قربانیان نفرت در جهان، در عراق، در سوریه، در 
ترکیه، در نیجریه و یا در مالی، در بروکسل و یا در ارالندو، غم و انـدوه و خشـِم 

ها که زادٔه افکار پلیـد کسـانـی زنیم ... ما با جنگ تمدنمان را فریاد میمشترک
کنیم. با تمام نـیـرو شان بر جهان دوام یابد، مبارزه میخواهند سلطهاست که می

خواهیم که جشن مـا جشـن زنیم که تمدن صلح است ونه جنگ. میفریاد می
پشتیبانی از نیروهای صلح، پیشرو و دمکرات باشد در مجموعٔه خاورمیانه، و در 

درنگ، پل اقتصادی و فـرهـنـگـی فـردا را هـمـراه بـا ها. ... بیمجموعٔه قاره
ها که هرروز جانشان را در پهنٔه مدیترانـه پناهندگان بنا کنیم تا شمار انبوه انسان

های همکاری در دوسـوی مـدیـتـرانـه را اندازند پایان یابد. سیاستخطر میبه
گـیـر گسترش دهیم. بشریت به چنین چیزهائی نیاز دارد تا امید به صلـح هـمـه

تواند با وجوِد مستبدهایی که با همدستِی فرانسه در بسـیـاری از شود. صلح نمی
اند، برقرار گردد. صلح پروژٔه  سیاسی ما است، زیـرا کشورهای آفریقایی در قدرت

شرِط نخست و الزم برای پـیـشـرفـِت اجـتـمـاعـی، بشـری، دمـکـراتـیـک و 
هایی است که ، خواسِت فلسطینیمحیطی است. پیشرفِت بشری و آزادیزیست

زنـیـم: پایان از سوی دولت راست افراطی درگیرند. مـا فـریـاد مـیدر جنگی بی
درنگ! برپایِی دولتی فلسطینی، آزادِی زندانیان فلسطینـی، آزادِی َمـروان بی»

کند آرمان زندگِی بهتـر الیگارشِی اقلیت حاکم بر جهان کوشش می ... .«برقوتی
های پیشرو را در آمریکای التین براندازد. مـا در را نابود کند و تالش دارد دولت

مـان جمهور دیلما روسف و دوسـتمان را از مردم برزیل و رئیساینجا پشتیبانی
اتفاق بر پا خواهیم داشت. به بخش فردا را بهکنیم. ... پروژٔه رهائیلوال اعالم می

ها را تغییر دهـنـد. بـه مـا عدالتیخواهند این جهان بیکسانی بپیوندید که می
گونه کـه بپیوندید تا نهادهای مالی را برای رفع نیازهای انسان مهار کنیم. همان

تـان. هستید با این جنبش همراهی کنید، بدوِن تغییِر اعتقادات و شـخـصـیـت
جنبِش تغییر به شما نیاز دارد، به طراوت و تنوع شما نیاز دارد. ... ما در اینجا در 

امید اینکه ایـن جشـن آغـازی بـر طی سه روز بذر امید و وحدت را کاشتیم. به
مان را بـاهـم رقـم وحدت مردمی باشد. سرنوشت خود را در دست بگیرید. تاریخ

های آینده مسیِر امید را بپیماییم."ها و ماهزنیم تا در هفته
-----------------------------------------------

۱.Agora "اگورا": در یونان قدیم، محل تجمع شهروندان، معادل "فـوروم" ،
گورا سپس به میدان مرکزی شهر تبـدیـل شـد و در آن جـا،  در روم باستان. آ

شدند و دربارٔه مسائل سیاسی، اقتصادی و مـذهـبـی شهروندان دورهم جمع می
کردند.وگو میبحث و گفت

غرفه حزب توده ایران در قلب جشنواره برپا شده بود و درآن مواضع حزب مـا 
در خصوص مسایل منطقه، رویدادهای داخلی، جنبش کارگری، جوانان و زنـان 
و به ویژه به مناسبت سالگرد ملی در رابطه با ابعاد این فاجعه فراموش نشدنی به 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان ارائه می گردید.
گـوسـت در  جشنواره سالیانه کمونیست طی روزهای بیست و بیست و یـک آ
یکی از پارکهای مرکزی شهر کپنهاگ برگزار شد. کمونیست های دانـمـارک در 
راستای بسیج و سازماندهی نارضایتی های اجتماعی ناشی از سـیـاسـت هـای 
دولت لیبرال این کشور، کارزارهای متعددی را برپا کرده انـد کـه در جشـنـواره 

امسال به آن پرداخته شده بود.
بخش مهمی از برنامه جشنواره به کارزار علیه اتحادیه اروپا و سیـاسـت هـای 
تحمیلی آن اختصاص داشت. پیروزی مردم انگلیس و رای نه به اتحـادیـه اروپـا 
موجب تحرک نیروهای ترقی خواه برای مقابله با سیاست های تحمیلی اتحادیـه 
اروپا بوده است. نخستین سخنران جشنواره کمونیـسـت خـانـم کـاریـن روهـر 
سورنسن از سخنگویان جنبش مردم علیه اتحادیه اروپا بود. این جنبش کـه بـه 
مثابه جبهه فراگیر مترقی دانمارک به ضد اتحادیه اروپاست و حزب کمونـیـسـت 
در دانمارک از نیروی موثر آن به شمار می آید، کارزار وسیعی را علیـه اتـحـادیـه 
اروپا هدایت می کند. نماینده این جنبش طی سخنرانی خود با اشاره به تشـدیـد 
بحران اقتصادی، رشد بیکاری و رشد نظامی گری در دانمارک به سیاست هـای 
ریاضت اقتصادی و سیاست خارجی مبتنی بر نظامی گری اتحادیه اروپا حـمـلـه 

کرد. وی با استـنـاد بـه تـجـربـه مـردم 
۱۲ادامه  در صفحه انگلیس خواستار سـازمـانـدهـی هـمـه 

جشنواره کمونیست:علیه فقر و شکاف 

طبقاتی، نظامی گری و امپریالیسم
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امکانات برای مقابله با اتحادیه اروپا و امضاء پیمان تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا شد. به 
عالوه آنچه در جشنواره امسال کمونیست جای برجسته ای داشت، فـعـالـیـت انـجـمـن 
مردمی کارزار علیه خرید جنگ افزار و افزایش بودجه نظامی دولت دانـمـارک بـود. ایـن 
انجمن مردمی که کمونیست ها نیز در آن حضور دارند، خواستار کاستن از بودجه نظامـی 
و تخصیص اعتبارات مالی برای مسایل اجتماعی است. کارستن اندرسن سخنگوی ایـن 
انجمن مردمی طی سخنرانی خود در جشنواره با حمله به سیاست دولت لیبرال دانمـارک 

۱۶  –و افزایش بودجه نظامی برای خرید جنگ افزارهای جدید به ویژه جنگنده های اف 
از آمریکا، نقش ناتو در جهان را مخرب خواند و سیاست دولت دانمارک در چارچوب ناتو را 
مغایر منافع مردم این کشور ارزیابی کرد. او همچنین خواستار مقاومت اجتماعی در بـرابـر 
نظامی گری روبه رشد در اتحادیه اروپا گردید. سخنران دیگر جشنواره خانم پارنیله گروم از 
هنرمندان نقاش دانمارکی و سخنگوی انجمن هنرمندان نقاش و آزادی بـا انـتـقـاد از 
اعمال فشارهای اجتماعی و به اجرا گذاشتن سیاست های اقتصادی ریاضتی که حقـوق 
و منافع هنرمندان را تهدید می کند، بر لزوم نقش هنرمندان در همگامی با مردم عـلـیـه 
شکاف طبقاتی و نظامی گری تاکید کرد. کارزار علیه رشد نژادپرستی و فاشیسم از دیـگـر 
برنامه های جشنواره کمونیست بود. آنتون نیلسن کمونیـسـت بـاسـابـقـه و از فـعـاالن 
سرشناس جنبش کارگری دانمارک به عنوان نماینده انجمن مـبـارزه بـا نـژادپـرسـتـی و 
فاشیسم ضمن یادآوری سابقه رشد فاشیسم در اروپا به سیاست های مهاجرتی اتـحـادیـه 
اروپا و دولت دانمارک اشاره کرده و این سیاست ها را در راستای رشد نژادپرستی معـرفـی 
نمود. او حزب های دست راستی و تبلیغات رسمی دولت دانـمـارک را از عـوامـل رواج 

نژادپرستی و خارجی ستیزی در دانمارک ارزیابی کرد. 
کمونیست های جوان در جشنواره امسال به صورت فعال حضـور داشـتـنـد. جـوانـان 
کمونیست با شعارهای نظیر مخالفت با خصوصی سازی آموزش و حق کار و تـحـصـیـل 
برای جوانان در جشنواره حضور داشتند. دیا پترسن نمایـنـده جـوانـان کـمـونـیـسـت در 
سخنرانی خود با برشمردن شمه ای از فعالیت کمونیست های جوان در عـرصـه هـای 
مختلف بار دیگر مبارزه علیه خصوصی سازی آموزش و مقابله با بیکاری جوانان را مـورد 
تاکید قرارداد. در محوطه اصلی و قلب جشنواره کمونیست، غرفه حزب توده ایـران بـرپـا 
شده بود. در غرفه حزب ما نشریات و مطبوعات حزبی به مراجعه کنندگان عرضه می شد. 
موضعگیری های حزب ما در قبال حوادث منطقه، رویـدادهـای جـهـان و رخـدادهـای 
داخلی کشور و به ویژه سالگرد فاجعه ملی به بازدیدکنندگان ارائه و توسط رفقـای حـزبـی 

توضیح داده می شد.
در روزهای اول و دوم جشنواره تعدادی از کادرها و رفقای رهبری حزب کمونیسـت در 
دانمارک و جوانان کمونیست با حضور در غرفه حزب همبستگی ژرف خود با حـزب تـوده 

ایران و مبارزه مردم ایران علیه رژیم والیت فقیه را اعالم داشتند.
رفیق آرنه شیلر صدر حزب کمونیست در دانمارک با حضور در غرفه حزب بار دیگـر بـر 
همبستگی کمونیست های دانمارک با حزب توده ایران که در شرایط ایـران و مـنـطـقـه 
مبارزه دشواری را به پیش می برد مورد تاکید قرارداده و از مبارزه حزب ما علیه استبـداد و 
امپریالیسم ستایش کرد. در کنار برنامه های متنوع فرهنگی و هنری مانند اجرای چندین 
کنسرت موسیقی و رقص، جلسه سخنرانی و بحث در باره موضوعات مهم مانند مخالفت 
با پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا (تی. تی. آی. پی) و مسـایـل آمـریـکـای 
التین سازماندهی شده بود. انجمن دوستی با ونزوئال در جریان این جلـسـات بـا شـعـار 
"دست ها از ونزوئال کوتاه"، فعالیت پررنگی در این نشست هـا و بـحـث هـا داشـت و 
اطالعات مفید و واقعی راجع به اوضاع ونزوئال و تشدید حمالت امپریالیسـم و ارتـجـاع 
علیه نیروهای مترقی آمریکای التین ارائه کرد. از دیگر برنامه های جشنواره کمونیـسـت 
امسال سخنرانی دو تن از رهبران و فعاالن جنبش کارگری و سندیکایی دانـمـارک بـود. 
جان یاکوبسن دبیر سندیکای ساختمانی کپنهاک طی سخنرانی خود با اشاره به حمـالت 
دولت و اتحادیه اروپا به حقوق کارگران و زحمتکشان و پایمال شدن حقوقی همچون سن 
بازنشستگی، چگونگی عقد قراردادهای دستجمعی و سطح دستمزدها، مبارزٌه مشترک با 
سیاست های اقتصادی دولت را شرط کامیابی زحمتکشان در مقابلـه بـا ایـن حـمـالت 
معرفی ساخت. دنیس کریستین سن دبیر کل اتحادیه پرقدرت بخش خدمـات عـمـومـی 

اجتماعی دولت لیبرال پرداخت و   –طی سخنرانی خود با انتقاد از سیاست های اقتصادی 
کارگری دانمارک ارزیابی کرد و خواستار فعالیـت   –مقابله با آن را اولویت جنبش سندیکایی 

گسترده علیه پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا (تـی. تـی. آی. پـی) شـد. 
سخنران پایانی جشنواره کمونیست رفیق آرنه شیلر صدر حزب کمونیست در دانمارک بود. 
او با اشاره به رشد نظامی گری مبارزه با جنگ طلبی ناتو و نـقـش تـجـاوزکـارانـه آن در 
معادالت بین المللی را یک اولویت مبارزاتی قلمداد نمود. او همچنین خواستار یک مبارزه 
مشترک سراسری علیه فقر و شکاف طبقاتی و به موازات نژادپرستی و خارجی ستیزی در 

دانمارک گردید.

ادامۀ  آغاز سال تحصیلی ...

هم در هرسال فقط هشـت مـاه. در ایـن گیرند آنتومان حقوق می
هشت ماه، بیمه هستند اما در چهار ماه دیگر که تعطیالت تابستانـی 

گیرند و نه بیمه هستند. در تعطیـالت نـوروز هـم است نه حقوق می
این افراد نیاز دارد پـس بـایـد وپرورش بهحقوق و بیمه ندارند. آموزش
۴۵۰ها پرداخت کند نه اینکـه در مـاه حقوق مکفی و ماهانه به آن

عـقـب هـا بـههم پرداخـت آن را مـاههزار تومان حقوق بدهد و آن
گذاری بیندازند. نمایندگان مجلس باید در این مورد وارد شوند و قانون

و نظارت کنند تا وضعیت این معلمان و شرایط زندگی آنان بهبود یابـد 
و به استخدام دولت درآیند و به آیندٔه شغلی خود امیدوار و از امـنـیـت 
شغلی برخـوردار شـونـد." مـهـدی حـجـازی، مـعـلـم شـاغـل در 

گویـد:"شـایـد اگـر ایـن سـؤال های [استان] تهران، میشهرستان
ها گشـودِن صورت فراگیر از همه فرهنگیان پرسیده شود، اکثر آنبه

ترین تـوقـع و گرٔه مشکالت معیشتی و تنگناهای شدید مالی را مهم
فـراخـور تـجـربـٔه دانند و البته بـهدرخواست خود از مجلس جدید می

های قبل و مجالس پیشین اغلب معلمان امید چندانی به بهبود سال
اوضاع ندارند، زیرا این مشکالت داستان امروز و دیـروز نـیـسـت و 

هاست که فرهنگیان طعم تلـخ تـبـعـیـض و کـمـِی درآمـد را دهه
هـا و مـجـالـس مـخـتـلـف بـا اند و با رفتن و آمدن دولـتچشیده
های گوناگون از های سیاسی متفاوت باوجود شعارها و وعدهگرایش

سوی دولتمردان و مجلسیان که آخـریـِن آن [هـا] طـرح نـاقـِص 
ای در وضـعـیـت چنان تغییر جدی و امیدوارکنندهبندی بود، آنرتبه

معیشتی و منزلِت اجتماعی معلمان ایجاد نشـده اسـت" [روزنـامـٔه 
خردادماه]. ۲۳جهان صنعت، 

ای تـازه، مناسـبـت آغـاِز سـال تـحـصـیـلـیحزب ما، هرساله به
هـا و های کشور در ارتباط بـا مسـئـلـهشده از رسانههایی نقلمطلب
کنـد و بـازتـاب های آموزشی کشور را بررسی میهای محیطمعضل

هـا شـده در ایـن مـطـلـبهای مـطـرحها و معضلدهد. مسئلهمی
انـد. گیرد که بارها و بارها تکرار و گـفـتـه شـدهموردهایی را در بر می

وپـرورش کشـور، ای از تکراِر وضـعـیـِت آمـوزشوجوِد چنین چرخه
گر این واقعیت است که با گذشِت نزدیک بـه چـهـار روشنی نشانبه

دلـیـل وجـوِد حـاکـمـیـتـی فـاسـد، تا کنون، بـه۵۷دهه از انقالب 
گر، امکان اینکه روندهایی مثبت را اندیش، ارتجاعی و سرکوبتاریک

در این عرصٔه مهم از حیات اجتماعی و فرهنگی میهن را بـتـوانـیـم 
کـفـایـت فقیه ضمن بـیشاهد باشیم، دور از تصور است. رژیم والیت

میل هم نیست که انـبـوهـی ساز میهن، بیبودن در این عرصٔه آینده
گـاه بـار سازند، بـیعظیم از نسلی که  آیندٔه ایران را می سـواد و نـاآ
تر متوجه حـاکـمـیـت هایی اندکبیایند، زیرا چنین وضعیتی اعتراض

تـر و هـایـی کـمتاریک اندیشان حـاکـم خـواهـد کـرد و خـواسـت
تری از آنان مطالبه خواهد کرد. مردم میهن مـا در طـول غیراساسی

های فراوانی مـتـحـمـل مدت بر سر کار بودِن حاکمیت فعلی آسیب
هـا نـفـر از ها بر میلیوناند که عواقب آشکار و نهفته این آسیبشده
کـنـنـد و نـیـز بـر های کنونی که در این سرزمین زندگـی مـینسل

های آینده حتی اثرهایی عمیق بر جا گذاشته و خواهد سرنوشت نسل
های علـمـی و تـکـنـولـوژیـک در ای که پیشرفتگذاشت. در زمانه

دیده را بیشـتـر از هـر هایی آموزشهای گوناگون نیاز به نسلعرصه
کنندٔه آموزشی زمان دیگر ضروری کرده است، از کنار وضعیت نگران

ها، رغم حجم گستردٔه افشاگریآسانی گذشت. بهدر میهن ما نباید به
خصوص باوجود گستردگِی دامنٔه امکانات در فضای مجازی بـرای به

ها و نتایج مـورد حلهای این مهم به راهها و دشواریاین امر، مسئله
نظر نیروهای مترقی منجر نگردیده است. مسـئـوِل ایـن وضـعـیـت 

دلیـل ضـعـِف فقیه است، اما بااینهمه، رژیم بهبار، رژیم والیتفاجعه
تـوجـهـی بـه عـرصـٔه مـهـم نیروهای مترقی ایران، سـیـاسـت بـی

دهـد. بـایـد درصـدد ایـجـاد وپرورش را همچنان ادامه مـیآموزش
هـایـی نشـیـنـیکارهایی بود که  بتوان از طریق آن رژیم را به عقبراه

جدی واداشت. 



۱۰۰۸شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۲۹دوشنبه   ۱۳

سخنی پیرامون قراردادهای نفتی جدید

وجدل بر سر قراردادهای جدید نفـتـی، در طول چندین هفتٔه گذشته، بحث
هم نسبت به ای آنهای انگلی رژیم شدت گرفته است و ابعاد رسانهبین جناح

گذشته بیشتر مشهود گردیده است. در یک طرف این ماجرا حامـیـان جـنـاح 
گـرا، قـرار گراِن موسـوم بـه اصـولاعتدال، و در طرف دیگر غارتموسوم به

مردادمـاه، در ایـن رابـطـه نـوشـت:"صـدای ۳۰اند. خبرگزاری مهر، گرفته
هـا و ای صنعت نفت این روزها بلندتر از هـفـتـهمنتقدان قراردادهای توسعه

وجود، مسئوالن وزارت نـفـت سـعـی رسد. بااینگوش میهای گذشته بهماه
تـریـن تفاوت باشند. یـکـی از مـهـمکنند در قبال موج جدید انتقادها بیمی

ای صنعت نفت ایـن شده نسبت به قراردادهای جدید توسعهانتقادهای مطرح
رهبری و مالحظات ایشان در روند اصالح است که، رهنمودهای مقام معظم 

طورکامل اجرایی نشـده اسـت." سـایـت به IPCقراردادهای نفتی موسوم به 
مردادماه، در اشاره به جلسٔه غیرعلنی مـجـلـس ۳۰اینترنتی روزنامٔه کیهان، 

شورا در همین ارتباط، نوشت:"انتظار درست و منطقی همه نـخـبـگـان ایـن 
است که مجلس در اقدامی مسئوالنه، با حذِف مادٔه هفـت مصـوبـٔه قـانـون 

، دولت را وادار به ارائه الیـحـه کـنـد." ۱۳۹۱وظایف و اختیارات وزارت نفت 
کـنـد و کیهان، در قسمتی دیـگـر، بـه مـوارد مـورد مـنـاقشـه اشـاره مـی

افزایـش سال قابل۲۵سال است که تا ۲۰نویسد:"طوِل مدت این قرارداد می
این مدت افـزوده خـواهـد شـد بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به 

مردادماه، در رابطه با گـزارش ۳۱سال)." جوان آنالین، ۳۲(یعنی در مجموع 
شنبه غیرعلنی نفتی مجلس قرار بود به محملـی جلسٔه غیرعلنی نوشت:"یک

دولتی برای خبرهای خوش تبدیل شود؛ وزارت نفت حساب زیادی روی ایـن 
جلسٔه غیررسمی باز کرده بود اما نهایت این جلـسـه بـه اصـالح اشـکـاالت 

خورده از بهارسـتـان راهـی ختم شد تا وزیر نفت، شکست IPCمانده در باقی
خیابان طالقانی شود." همین سایت، در همان روز و در مطلبی دیگر، در "رِد 
ادعای زنگنه"، با اشاره به مصاحبٔه تلویزیونی وزیر نفت، قراردادهای جدیـد را 
از جوانب گوناگون موردبررسی قرار داده و در قسمتی آورده است:"وزیر نـفـت 

 
ً
رسد کـه اگـر ها میها به ایرانیدرصد از سهم پروژه۷۵مدعی است که قطعا

هـای چنین باشد مشخص نیست دلیل واگذاری امتیازهای طالیی به شرکت
این پرسـش مانده چیست؟ از سوی دیگر پاسخ بهدرصد باقی۲۵خارجی برای 

۷۵درصدی از پـروژه مـتـضـمـن سـهـم ۷۵ضروری است که آیا این سهم 
۳۱ها است یا خیر؟ "روزنامه ایران، های ایرانی از حق پرداختدرصدی شرکت

مدیرٔه شرکت مـلـی نـفـت ایـران، نقل از قمصری، عضو هیئتمردادماه، به
 سیاستمی

ً
زده است نویسد:"فضای ایران در موضوع قراردادهای نفتی کامال

ها شده است. ... دوستانی که گیریو این سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیم
ساله در اجرایی شدن ۲کنند سبب تأخیر به قراردادهای جدید نفتی انتقاد می

سال سبب شد تولید از مخازن مشـتـرک نـفـتـی ۲این قراردادها شدند. این 
تأخیر بیفتد و همسایگان حداکثر استفاده را از این فضا ببرند."به

در رابطه با این قسمت از سخنان قمصری، اشاره کردن به سخنان زنگنـه، 
تواند جالب باشد. زنگنـه دربـارٔه می-مردادماه۳۱نقل از ایسنا، به-وزیر نفت

که اواخر امسال یا اوایل سال آینده به میدان مشترک پارس جنوبی، بابیان این
رسیم، تصریح کرد:"روزی که کار را در وزارت نفت آغاز کردم تـولـیـد قطر می

میلـیـون ۳۶۰میلیون مترمکعب بود که آخر پارسال به ۲۴۰روزانه این میدان 
اندازه سـه به۱۲مترمکعب در روز رسیدیم که این میزان با وارد مدار شدن فاز 

شـاءالـه که امسال انمحقق شد. زنگنه بابیان این۱۷و ۱۶و ۱۵فاز متعارف، 
شوند، تصریـح وارد مدار تولید می۲۱و ۲۰فاز متعارف) و ۲(   ۱۹، ۱۸فازهای 

کرد: "با وارد مدار شدن این فازها تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی بـه 
میلیون مترمکعب و یا کمی بیشتر از این رقم خواهد رسید و آخر امسـال ۵۰۰

رسیم اما از منظر تجمعـی و اوایل سال آینده در برداشت روزانه گاز به قطر می
برابر ایران برداشت کرده و این بخشی است که مـا از دسـت ۲قطر بیش از 

ایم؛ باید توجه داشت در اجرای یک پروژه عالوه بر پول و سرمایـه زمـان داده
۷۰۰میلـیـون و ۲نیز مهم است." زنگنه همچنین اضافه کرد:"تولید نفت از 

هزار بشـکـه ۸۵۰به رقم کنونی سه میلیون و ۹۲هزار بشکه در روز در سال 
رسید." اگر این اظهارات زنگنه را پذیرفته و مورد استناد قرار دهیم، مشخـص 

شود که در طول چند سال گذشته میزاِن تولید در عـرصـٔه نـفـت و گـاز می
های خارجی افزایش یافته است، و این در زمانی اتفاق افتاده است که کمپانی

 این توفیق به دست پیـمـانـکـاران ایـرانـی 
ً
در ایران هنوز حضور ندارند. قاعدتا

تحقق یافته است. چنانچه این مورد را قبول کنیم، بنابراین، بر عقِد قراردادهـای 
شود؟ بـا نـگـاهـی برانگیز با چه توجیهی اصرار ورزیده میمدت و بحثطوالنی

های دو مقـام مسـئـول در دوباره به اظهارات قمصری در باال، تناقض در گفته
گوید تأخیر در اجرای قـراردادهـای یابید. قمصری میوزارت نفت را بیشتر درمی

تأخیر بیفتد و زنـگـنـه خـبـر از نفتی باعث شد تولید از مخازن مشترک نفتی به
وگو با ایسنـا، دهد. نرسی قربان، کارشناس اقتصادی، در گفتافزایش تولید می

مردادماه، در حمایت از قراردادهای جدید نفتی، اظهاراتی مشابه قـمـصـری ۳۱
های جلسٔه غیرعلنی مجلس شورا تـوجـه کـنـیـم، کند. اگر به دیگر گزارشمی

یابیم که حاکمیت درصدد اجرایی کردن این قـراردادهـا اسـت. روزنـامـه درمی
شهریورماه، در ارتـبـاط بـا جـلـسـه غـیـرعـلـنـی مـجـلـس شـورا، ۱اعتماد، 

طور که خبرنگار اعتماد از برخی نمایندگان کسب اطالع کرده اسـت نوشت:"آن
خواستند جلسه عـلـنـی الریجانی در ابتدای جلسه خطاب به نمایندگانی که می

درخواست بنـده بـوده اسـت. نـه باشد، گفت: "برگزاری این جلسه غیرعلنی به
باره نداشتند." الریجانی در توضیـح ایـن دولت و نه وزارت نفت درخواستی دراین

 از نمایندگان 
ً
تصمیمش هم گفت که، تعطیالت دوم مجلس در راه است و قطعا

ها خوب نخواهـد بـود باره در محافل مختلف سؤال خواهد شد و برای آندراین
اگر دربارٔه این قراردادها اطالعات کافی نداشته باشند. بنابرایـن هـدف از ایـن 

گیری خـواهـیـم جلسه تکمیل اطالعات نمایندگان است و در این جلسه نه رأی
 برای باال بردن اطالعات داشت و نه تصمیم

ً
گیری خواهد شد و این جلسه صرفا

شود. الریجانی گفت: "ازآنـجـاکـه تصـمـیـمـاتـی در ایـن نمایندگان برگزار می
ها مطلع باشند نظر من این خواهیم رقبای ما از آنقراردادها وجود دارد و ما نمی

نقـل شهریورماه، به۵بود که جلسه را غیرعلنی برگزار کنیم." خبرگزاری تسنیم، 
از وزیر نفت، نوشت:"الگوی جدید قراردادهای نفتی که شرایط عمومـی اسـت، 
تنها باید به تصویب هیئت دولت برسد و پس از نهایی شدِن چـارچـوب، مـدتـی 

شود و پس از امضای قراردادهـا یـک نسـخـه نویس میزمان صرف تهیه پیش
۱شـود." خـبـرگـزاری مـهـر، شده به مجلس ارسال مـیبندیصورت طبقهبه

شهریورماه، خبر داد:"یک روز پس از پایان نشست غیرعلنی مجلس و بـاوجـود 
انتقادهای گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، برای اجـر 

ابالغ کرد."
چنـان حـدی رسـیـده اسـت کـه فقیه به آنوخامت وضعیت در رژیم والیت

نشانده و ها، حتی مجبورند مجلس دستگراِن حاکم برای تصویب الیحهچپاول
فرمان را هم ُدور بزنند و آشکارا نـقـش آن را انـکـار کـنـنـد. دربـارٔه بهگوش

قراردادهای جدید نفتی چندین نکته باید موردبررسی قرار گیرد. نخست اینکه، از 
محتوای واقعی این قراردادها اطـالع کـامـلـی در دسـت نـیـسـت و مـوارد 

تواند شـامـل بشـود. دوم شده نیز محتوای کامل این قراردادها را نمیایرسانه
اینکه، جلسه وزیر نفت با نمایندگان در نهایت غیرعلنی شد و همـیـن مـوضـوع 

آورد. چنانچه دولت در این زمینه اطمینان کـامـل وجود میسؤاالت زیادی را به
پذیر ها توجیهداشتن آننفع منافع ملی است، پنهان نگهدارد که این قراردادها به

دهد کـه در های حکومتی نشان مینیست. سوم اینکه، سابقٔه حاکمیتِی جناح
ها در رابطه با قراردادهای نفتـی کـارنـامـٔه های زمانی مختلف، این جناحمقطع

ها در این خصوص، نباید به پافشـاری های جناحاند و مخالفتدرخشانی نداشته
ها برای حفظ منافع ملی تعبیر شود. موضوع مخالفت با قراردادهای نفتی را آن

مـردادمـاه، ۳۱توان موردبررسی قرار داد. روزنامه شرق، از منظری دیگر هم می
نویسد:"کمتر از یک سال های درحال افزایش با دولت، میدر اشاره به مخالفت

مـانـده و جمهوری در واپسین روز اردیبهشت سال آینده باقیتا انتخابات ریاست
صورت رگـبـاری شـدت گـرفـتـه اسـت. حمالت به دولت از سوی مخالفان به

هـا استیضاح از زمره تهدیدهایی است که اغلب در سال آخـر، نصـیـب دولـت
شود؛ امـا دولـت یـازدهـم از بـدو می

۲ادامه  در صفحۀ کارآمدن، حمالت پرشـمـاری را از روی
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در میان »کوبافدراسیون زنان«

 زنان
ٔ

همه

"من اعتقاد دارم 
کوبایی که، زنان

نمادی هستند از 
آنچه که 

ایم انجام توانسته
دهیم. و فکر 

کنم که همٔه ما می
اهمیت داریم و در 

هایی که چالش
منظور ساختِن ملتی مقتدر، مستقل، دموکرات، امروزه به

سوسیالیست، کامیاب و پایدار با آن رویاروییم، نقشی 
داریم." ترزا امارل بوئهکنندهتعیین

دبیرکل "فدراسیون  ۲۰۱۲"ترزا امارل بوئه"، از اکتبر سال 
بوده است. او یکی از چهار تن زِن عضو هیئت سیاسی  (FMC)کوبا"زنان

گفتٔه خوِد او، هر نیز است. از این روی، بهکوبا""حزب کمونیست
کوبایی است، میلیون زن۴اش پژواِک صداهای بیش از سخنرانی

وششمین های آنان است. در فضای پنجاهدهندٔه منافع آنان و نگرانیبازتاب
های "گرانما"ِی پرسشگذاری "فدراسیون"،او به برخی ازسالگرد بنیان

دهد. المللی پاسخ میبین

و "فدراسیون زنان"کوبازنان امروز
ها، در راستای یافتن های (محلی)، در بلوکما با زنان در نمایندگی

نظری های آنان، درحال تبادلبهترین راه برای نشان دادن هر یک ازنگرانی
دائمی هستیم. بدون شک، پیر شدن جمعیت یک چالش در برابر زنان 

درصد جامعه را تشکیل ۱۹٫۴است، چون مراقبت از جمعیت پیر،که 
دهند،هنوز بر عهدٔه زنان است.اما آبشار مراقبت از سالخوردگان بر دوش می

آید، مانند موردهایی های اجتماعی دارند نیز فرو میزنانی که مسئولیت
زنان خودشان را با معمای ادامه دادن به کار و یا ماندن در خانه برای که 

شبکٔه مراقبت از کوبابینند. خوشبختانه درمراقبت از این افراد، رودررو می
هایی دولتی های پرستاری) وجود دارد و سیاستخانواده (برای نمونه، خانه
-های جدید اجتماعیهای ناشی از این واقعیتدر جهت تخفیف مشکل

های ما در صحنٔه این اند. و باید بگویم که نمایندهجمعیتی تصویب شده
کنند، زیرا هر جا که های جدید حضور دارند و کمک میواقعیت

ای که داروهای او را مددکارهای اجتماعییی وجود داشته باشد،سالخورده
اش کمک کنند نیز حضور دارند. یک مشکل آن بخرند یا به تمیز کردن خانه

دبستانی بسیار باالتر پیشاست که درخواست برای مراقبت روزانه از مراکز
از توان موجود ما است. این یک مورد است، چون زنان تا حد زیادی در 

اند... اما های دولتی وهم غیر دولتی همسان بودهاشتغال، هم در بخش
دبستانی زنان شاغل در هر دو بخش حق دارند در مراکز مراقبت روزانه پیش

با این حال، ما اکنون همراه با دولت و کمیسیون اجرایی گمارده شوند.
اقتصادی و اجتماعی کشور) در جستجوی (خطوط راهنمای سیاست

کنیم. بخشی از طریق های معینی برای این درخواست کار میبدیل
ها شود. اما این کافی نیست. قیمتهای خصوصی پوشش داده میمراقب

توانند پرداخت کنند. ها میاغلب بیشتر از آن چیزی است که خانواده
کنیم. ها با دقت  توجه میهایی وجود دارند که ما بدانموضوع
های عمومی وجود دارند که، تا هایی پرشمار در اجرای سیاستکنندهشرکت

روز کردِن الگوی اقتصادی بهکنند. ...حدی،  این نیازها را برطرف می

هایی را چالش
کند که تحمیل می

ها از سوی حل آن
زنان برعهده گرفته 

شود. حرکت می
کارمندهای دولتی به 
سوی بخش 

غیردولتی، 
هایی را چالش

آورد. همراه میبه
"فدراسیون 

، در مراکز کوبا"زنان
محلی راهنمایی زنان 

یی وخانواده، برنامه
های جدید از مدیریت کمک کند، به آموزش که به فراگیرِی این شکل

عهده داریم و با کارگران غیردولتی ای را بهپردازد. عالوه بر این، ما ممیزیمی
آورند... کنند،  چه نتایجی را به دست میمنظور دریافتن اینکه چگونه کار میبه

کند، و مقرر از زنان در این بخش حمایت میکوباکنیم.  قانون کارصحبت می
شده است که هر جا که کارفرما و کارگری وجود دارد، باید قرارداِد کاری بین 
آنان وجود داشته باشد و اینکه مشارکت این زنان باید بیمه شود و مرخصی 

دست ها بهشان مقرر گردد. بر مبنای پیشنهادهایی که از این مذاکرهزایمان برای
چگونگِی حفظ بهتر این حقوق هستیم، و همٔه آمده است، ما در حال بازبینی

شوند.ها به منافع تأمین اجتماعی مربوط میاین
    

خشونِت جنسی 
های "فدراسیون" وجود داشته نشان دادن خشونت همیشه در بین نگرانی

انداز روانشناسی، تحقیر است. اما خشونت بر ضِد زنان، به ویژه از چشم
های زنان، و کوچک شمردن آنان، هنوز وجود دارد. بنابراین، ها و امکانتوانایی

های ای برای شکایتاتفاق دادستان کل جمهوری [کوبا]، ما خطوط تلفنیبه
توانند به پلیس دسترسی پیدا کنند، زنان نمیایم. در موردهایی کهدایر کردهزنان
های الزم در این زمینه توانند هررفتاری از این نوع را گزارش کنند، و اقداممی

برای آنان انجام شود.  

بزرگداشت 
ما بزرگداشت را برای جوانان خود و نودمین سال تولد رفیق فرمانده "فیدل 

ایم. در تمام طول سال ما برای مراسم استقبال از بیش از کاسترو" تعیین کرده
هزار عضو جدید در سراسر کشور، و یادآورِی بسیاری از وظایف سازمان ۳۷

 نخستین فارغ۵۵["فدراسیون"]، که اکنون 
ً
التحصیل ساله است، ازجمله مثال

التحصیل هزار نفر خیاط از آن فارغ۱۴از مدارس "آنا بتانکورت"، که بیش از 
تنها دوختن را آموختند، ایم. آنان دراین مدارس نهاند،  درحال تدارک بودهشده

هایی که از سوی انقالب مطرح شد نیز بلکه دربارٔه حقوق خویش و درک فرصت
درصِد زنان [و ۹۰٫۶میلیون عضو دارد: ۴آموختند. "فدراسیون" امروز بیش از 

نظر با ترین نیروی ماست: توانایِی تبادلسال. این بزرگ۱۴دختران] باالی 
ما همچنین تالش زنانی از هر سطِح آموزشی، سابقه، و گرایش جنسی.

کنیم یاد بگیریم که آنان به شرکت [در امور] چگونه تمایلی دارند و کارمان را می
دهیم. البته، کاِر مراقبت و مددکاری، کاِر با های آن تطبیق میبا واقعیت

های برابر،اساِس برنامٔه ماست، اما ها و تالش برای حقوق و فرصتخانواده
هایی که آنان در هر یک از محل-اینکه این کار را چگونه انجام دهیم، به آنان

های ماهانه، از بستگی دارد. البته اعضای ما با کمک-شونددهی میسازمان
خواهند عضو سازمان کنند. کسانی هم هستند که می"فدراسیون" حمایت می

وجود، اینان نیز ["فدراسیون"] شوند و توانایی پرداخت کمک ندارند، بااین
کنیم، ای که ما ترویج میهای عمومیشوند. چون هدِف سیاستپذیرفته می

کنیم، همٔه برگزار میوگوهایی که در سطح جامعههای آموزشی و  گفتکارگاه
گیرد و منافع و حقوق زنان را در بر می

۱۵ادامه  در صفحه 
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ادامۀ اعتصاب سراسری بی سابقۀ  ...

ها افـزایـش حـداقـل دسـتـمـزد حداقل دستمزد به نتیجه رسید. سندیکاها و اتحادیه
دالر) را رد ۱۳۶روپـیـه (۹۱۰۰دالر) در ماه به ۹۶روپیه (۶۳۹۶کارگران غیرماهر از 

کردند و با قطع مذاکرات، اعالم اعتصاب کردند. این چـهـارمـیـن اعـتـصـاب بـزرگ 
هـای آزادسـازی سراسری در هفت سال گذشته است که هدفش اعتراض به سیاسـت

ویژه دولت کنونی حزب مـردم اسـت، وپنج سال گذشته و بههای نولیبرالی بیستدولت
تر شدن سهـم آنـهـا از هایی که منجر به تضییق حقوق زحمتکشان و کوچکسیاست

ثروت کشور است که ثمرٔه کار و زحمت خودشان است. سال پـیـش نـیـز اعـتـصـاب 
میلیون نفر در آن شرکـت داشـتـنـد. در آسـتـانـٔه ۱۵۰مشابهی در هند برگزار شد که 

برگزاری اعتصاب اخیر، دولت همٔه تالش خود را به کار برد تا از آن جلوگیری کـنـد، و 
حّتی سعی کرد با دادن امتیازهایی محدود به بخشی از کارمندان دولت، میان کارگران 

دهـنـده و کارمندان تفرقه بیندازد، که موفق نشد و در نهایت خود را با اعتصابی تـکـان
روبرو دید.

های خـوراکـی، روغـن، و وضعیت اقتصادی در هند رو به وخامت دارد. قیمت دانه
هـای دیگر کاالهای اساسی مرتب در حال افزایش است. صادرات کـاالهـا و فـرآورده

 
ّ

رو به کاهش است. خشکسالی و سـیـل بـه -روپیه-هندی راکد است. ارزش پول مل
ی زده است. کشاورزان در فـقـر و فـاقـه و های کشور آسیبشماری از ایالت

ّ
های جد

برند و میزان خودکشی در میان آنها افزایش یافته است. بیکاری رو به بینوایی به سر می
رود. در مـوارد های آموزش و بهداشت و درمان همچنان باال مـیافزایش دارد. هزینه

 در بخش پزشکی) ماه
ً
هـای مـواد اند. یارانهها حقوق نگرفتهمتعددی، کارمندان (مثال

غذایی کاهش یافته یا قطع شده است. و خالصه آنکه زحمتکشان در مجموع زنـدگـی 
نـارنـدرا مـودی  (BJP)راستی حزب مـردم روزی دارند. با همٔه اینها، دولت دستتیره

کند که وضعیت هند عالی است و اقتصاد آن شکوفاست!همچنان اّدعا می
در عرصٔه مبارزات اجتماعی، کشاورزان با تقسیم ناعادالنه و فروش اراضی کشاورزی 

هایـی مـثـل و تبلیغ دین «هندوگرایی»آموزان و دانشجویان با اند. دانشمخالفت کرده
اند. روشنفکران و های درسی مخالفت کردههندوئیسم و بودیسم و سیکیسم در کتاب

، «حـق بـیـان»های فرهنگـی و مـحـدود کـردن نویسندگان در اعتراض به تحمیل
ت از فرقهها بهدهند. اقلیتهای دولتی را پس میجایزه

ّ
گرایی تحمیلی بـه آنـهـا و شد

اند. دولت راستگرا و نـولـیـبـرال راستی فاشیستی ناراضیفعالیت آزادانٔه نیروهای دست
یی برای انـحـراف تـودٔه مـردم و افـکـار مودی در مواقع الزم از این برخوردهای فرقه

کند.های اقتصادی ضدمردمی استفاده میعمومی از اجرای سیاست
) ۹۵شـهـریـور ۱۲(   ۲۰۱۶سپتامبر ۲ای بود که اعتصاب تاریخی در چنین زمینه

اجتماعی نولیبرالی دولت و -های اقتصادیبرگزار شد. مقاومت مردمی در برابر سیاست
اش را پشـت سـر سـالـه۵مبارزه با آن ادامه دارد. دولت نارندرا مودی نیمی از دورٔه 

ت نشان داده است که جـاده صـاف
ّ

کـن و حـافـظ مـنـافـع گذاشته است و در این مد
المللی است نه منافـع مـردم کشـور. آسای داخلی و بینهای چندملیتی و غولشرکت

هایش ندهـد، بـا اند که اگر دولت تغییری در سیاستسندیکاهای کارگری هشدار داده
خواه و از تری روبرو خواهد شد. البته نیروهای ترقیمقاومت شدیدتری و مبارزٔه گسترده

دانند که انتظار از دولت کنونی برای تغیـیـر دادن های کمونیست برادر میجمله حزب
های مردمی هایش توّهمی بیش نیست، و متوقف کردن این سیاستداوطلبانٔه سیاست

ی و سازمان
ّ

یافته و متحدانٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان کشور اسـت. مستلزم مبارزٔه جد
ها به طبقٔه کارگـر کمونیست»طور که در بیانیٔه حزب کمونیست هند آمده است: همان

ت نشان میدرود می
ّ
«دهند.فرستند که راه مقاومت و مبارزه را به مل

داری نولیـبـرالـی کـه های اقتصادی سرمایهاعتراض زحمتکشان جهان به سیاست
کنـد، دهد و از زندگی شایستٔه انسانی محروم میهرچه بیشتر آنها را در مضیقه قرار می

در سراسر جهان ادامه دارد: از یونان و اسپانیا و پرتغال و فرانسه گرفته تا مـکـزیـک و 
آمریکا و هند و ترکیه و تونس. 

وضعیت کار و زندگی و معیشت زحمتکشان هند شباهت زیادی نـیـز بـا وضـعـیـت 
عمومی مردم و زحمتکشان ایران دارد. امید است که زحمتکشان هند در مبـارزٔه خـود 

شان موفق بـاشـنـد. تشـکـل کـارگـران و برای بازپس گرفتن حقوق صنفی و انسانی
ها عاملی کلیدی در مبارزٔه آنهاست که متأسفانـه کارمندان هند در سندیکاها و اتحادیه

ت سرکوب شدید هرگونه تشکل کارگری مستقـل 
ّ
برادران و خواهرانشان در ایران، به عل

اند.در کشور ما، از این امکان محروم

نمایندگی -حتی اگر کارت عضویت هم نداشته باشند-آنان را
کند. می

نهاد (ان جی او)، از سال "فدراسیون"، در مقام سازمانی مردم
دست آورده و حفظ کرده جایگاهی مستحکم در سازمان ملل به۱۹۹۷

کوبا مشارکتی شفاهی و همین خاطر، ما در دفاع از دولتاست. به
نیز چنین ایم، اما در دفاع از زنان فلسطین و سوریهداشتهنوشتاری

ایم، تر کردهای خود را مستحکمهای پایهایم... و هرسال سازمانکرده
زیرا شکی وجود ندارد که پایگاه اصلی ما جامعه است، و از آن جاست 

   که باید ساختارهای خود را استحکام بخشیم.
ایم، و این به ما ما همکاری با وزارت آموزش و پرورش را تقویت کرده

دهد تا به مدارس برویم، با دختران در نشان دادن اجازه می
های مختلف هایی مانند حاملگِی نوجوانی، اعتیاد، برنامهموضوع

نظر کنیم. ...ها، تبادلبهداشتی یا خشونت نمادین از طریق رسانه
 از این نکته که هیچ

ً
تواند از دستاوردهای کس نمیما شدیدا

رهایِی زنان یکی ازمهم ترین دستاوردهای انقالب، بدون توجه به آنکه
کنیم. چه پیشرفتی از این آن بوده است سخن بگوید، دفاع می

درصِد اعضای مجلس ملی [کوبا] زنان هستند، ۴۸٫۸۶واقعیت که 
نفر ۴درصِد اعضای شورای دولتی [کوبا] زنان هستند و اینکه ۴۲که 
نفر عضِو هیئت سیاسی [حزب کمونیست کوبا]، ما چهار نفر ۱۷از 

های بنیادی ما دفاع تر باشد؟ در رأس هدفتواند بزرگزن هستیم می
از انقالب است، چون اگر آنچه که بودیم را با آنچه که هستیم قیاس 

کنیم، هیچ بدیلی برای دفاع از انقالب وجود ندارد.

کوباتبعیض [جنسیتی] در مورد زنان در
گرایانه وجود دارد، یعنی من مایلم بگویم که هنوز رفتار جنس

آورد، حساب نمیتوانند بازی کنند بهرفتاری که نقشی را که زنان می
سال فرهنگ پدرساالری ۵۰۰بیش از ماندهٔ یعنی رفتاری که پس

کوبای امروز از آنچه حقوق و است. اما اکثر مردم در جامعهٔ 
گاههای برابر را تشکیل میفرصت اند. دهد آ

، زمانی که قانون اساسی جمهوری [کوبا] تصویب شد، در آن 
ً
مثال

هایی همانند مردان برخوردار باشند. آمد: زنان باید از حقوق و فرصت
همین خاطر، این عبارت نکتٔه مورد ارجاع مردان گردید، و از ما زنان به

شد تا به آنان [مردان] برسیم. آن، برداشت غلطی از خواسته می
صورت ۱۹۹۲و زمانی که اصالِح قانون اساسی در سال برابری بود.

گرفت، این [عبارت] تغییر پیدا کرد. به جای آن آمد: زنان و مردان 
های مساوی دارند. اگر زنی تبعیض را بپذیرد، اشتباه حقوق وفرصت

های ضروری برای شکایت بر ضِد این کند، زیرا تمام فضاها و امانمی
وجود تبعیِض آسیب رساننده به جایگاه و شأن انسانی او در کشور به

آیند، اما شناسایی و اقدم بر دادهایی از این دست پیش میاند. رخآمده
ها ضروری است، اما خیلی دشوار است. رئیس جمهور در ضِد آن

گزارش خود به کنگرٔه هفتم حزب فضایی را برای گفتگو دربارٔه رهایی 
ها نظر برخیشان در جامعه اختصاص داد. هنوز بهزنان و نقش

عهده توانیم مسئولیتی بهنظر نهادی ما نمیرسد که، از نقطهمی
بگیریم.

کوبایی نمادی هستند از آنچه که من اعتقاد دارم که، زنان
کنم که همٔه ما اهمیت داریم و در ایم انجام دهیم. و فکر میتوانسته
منظور ساختِن ملتی مقتدر، مستقل، هایی که امروزه بهچالش

دموکرات، سوسیالیست، کامیاب و پایدار با آن رویاروییم، نقشی 
داریم. کنندهتعیین

ادامۀ فدراسیون زنان کوبا در میان ...
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میلیون نفر از زحمتکشان هندی در یک اقدام جمعی ۱۸۰شهریور بیشتر از ۱۲روز جمعه 
سابقٔه تاریخی دست به یک اعتصاب عمومی یک روزه زدند تا خشم و اعـتـراض عظیم و بی

هـای اقـتـصـادی اجتماعی موجـود در کشـور و سـیـاسـت-خود را به وضعیت اقتصادی
های گستـرده سازیویژه خصوصیوزیر نارندرا مودی و بهگرایانٔه دولت مرکزی نخستراست

های صنفی (معـلـمـان، نشان دهند. این اعتصاب عمومی را سندیکاهای کارگری و اتحادیه
ها تـن از دهی کرده بودند که میلیونکارمندان دولت، پرستاران،...) فدرال و ایالتی سازمان

هـای ایـالـتـی، کارگران و زحمتکشان بخش خصوصی، کارمندان دولـت فـدرال و دولـت
ت یک روز از 

ّ
کشاورزان، پرستاران، جوانان، دانشجویان، و زنان، در آن شرکت کردند و به مد

مـرکـز »های اعـتـراضـی تـرتـیـب دادنـد. ها آمدند، و تجمعکار دست کشیدند، به خیابان
کـنـگـرٔه »وابسته به حزب کمونیست هـنـد (مـارکسـیـسـت) و  «های صنفی هنداتحادیه
وابسته به حزب کمونیست هند (مـارکسـیـسـت) کـه هـر دو از  «یی سراسری هنداتحادیه

دهندگان اصلی این اعتصاب بـودنـد. های کارگری هند هستند، از سازمانترین تشکلبزرگ
هـای های کار، از جمله شـرکـتقدری گسترده و فراگیر بود که بسیاری از محلاعتصاب به
هـای تـولـیـدی و صـنـعـتـی، بـنـادر، ها و شرکتها، نهادهای مالی، کارخانهبیمه، بانک

هـای دولـتـی ایـالـتـی و ها، مخابرات، ادارهها و دانشگاههای برق، معادن، مدرسهنیروگاه
ونقل شهری (در بعضی از شهرها)، و جز اینها در روز اعـتـصـاب بـه آهن، حملفدرال، راه

کنندگان در این اعتصاب که در واکنـش تعطیلی کشانده شد. با توجه به کثرت عظیم شرکت
های ضدکارگری و ضدکارمندی دولت هندوستان تدارک دیده شده بـود، و پاسخ به سیاست

هـای ترین اعتصاب در تاریخ دنیا بـود، اگـرچـه در رسـانـهتوان گفت که بزرگبه جرئت می
ویژه در آمریکای شمالی، انعکاس داده نشد و با وقاحت نادیده گرفته شـد. دولـت غربی، به

داری عـظـیـم های سرمایـهراستی هند که پیش از هر چیز حافظ منافع شرکتکنونی دست
المللی و مماشات با های بزرگ داخلی و بیناست همچنان به سیاست امتیاز دادن به شرکت
های زحمتکشان هـنـدی دهد. یکی از هدفآنها به زیان طبقٔه کارگر و زحمتکشان ادامه می

شهریور این بود که به دولت آن کشور نشان دادند که آنچه برای ۱۲در اعتصاب عمومی روز 
مردم عادی مهم است، توسعٔه انسانی و معیشت و کار و تأمین زندگی شایسته است نه اعداد 

ی»دهندٔه ساختگی و دستکاری شدٔه و ارقام فریب
ّ
و امـثـال آن  «نرخ رشد تولید ناخالص مل

دهند که انگار همٔه مـردم در که با تردستی آنها را طوری نشان می
کند. به گـفـتـٔه کنند و کشور رشد سالمی را طی میرفاه زندگی می

ی سندیکایی هند (وابستـه بـه آشوک سینگ، نایب
ّ
رئیس کنگرٔه مل

ی): 
ّ
اش بـا گوید که مـبـارزهوزیر مودی مینخست»حزب کنگرٔه مل

آید که مبارزٔه او با فـقـیـران ایـن کشـور فقر است، ولی به نظر می
«است.

های کارگران و زحمتکشان و فعاالن سندیکایی و عمده خواست
ها به طور کـلـی و صنفی در این اعتصاب عبارتند از: کنترل قیمت

ویژه قیمت کاالهای اساسی مصرفـی و مـواد خـوراکـی، لـغـو به
ها کـه سازیاصالحات ضدکارگری در قوانین کار، توقف خصوصی

شود، افزایش بودجٔه خدمات همگانی منجر به افزایش بیکاری می
 زیـادی اندازی مجدد سرمایهو راه

ّ
گذاری در بخش دولتی که تا حد

متوقف شده است، تأمین اجتماعی برای کارگران غیرمتشـکـل در 
ها و تـعـطـیـل بسـتـن ها، توقف ادغام بانکسندیکاها و اتحادیه

هزار روپـیـه ۱۸ها دولتی، افزایش حداقل دستمزد ماهانه به بانک
 
ً
دالر آمریکایی) متناسب بـا تـوّرم، دسـتـمـزد ۲۷۰(معادل تقریبا

یکسان در برابر کار یکسان برای زنان و مردان، حق بازنشـسـتـگـی 
دالری) برای همه، تأمین اجتمـاعـی و ۴۵یی (روپیه۳۰۰۰ماهانٔه 

هـای بهداشت و درمان برای همه، و حّتی مخالفت بـا سـیـاسـت
گذاری خارجی سازی و اجازه دادن به سرمایهکالنی مثل خصوصی

آهن و دیگـر ها و راهدرصد در صنایع دفاع و بیمه و بانک۱۰۰تا مرز 
های کلیدی اقتصاد هند، که ضربٔه بزرگی به تولیدکننـدگـان بخش

زند.داخلی می
های احزاب کمونیست بـرادر در هـنـد، دولـت بر اساس بیانیه

راستی هند فقط با یک نهاد کارگری وارد گفتگو دربارٔه مسائل دست
است  (BMS) «اتحادیٔه کارگران هند»کارگران شده بود که آن هم 

شود، که در واقع اتحادیه صنفی یا سندیکای کارگری محسوب نمی
گـرای نظامی هنـدوراستی و شبهبلکه شاخٔه کارگری سازمان دست

ی»
ّ
ی داوطلب) است. به همـیـن  «سازمان میهنی مل

ّ
(یا سازمان مل

دلیل بود که سندیکاهای واقعی هند بدون مشارکت بـا اتـحـادیـٔه 
سپتامبر) ۲شهریور (۱۲کارگران هند اعتصاب عمومی و سراسری 

میلیون نـفـر ۱۸۰دهی کردند که بیشتر از را تدارک دیدند و سازمان
از کارگران و زحمتکشان هندی در آن شرکت کردند. بنا به گـزارش 

ها، اعتصاب زمانی قطعی شد که مـذاکـرٔه سـنـدیـکـاهـای رسانه
های صنفی با وزیران کار و دارایی بر سر افزایـش کارگری و اتحادیه

 اعتصاب سراسری بی
ٔ

سابقه

زحمتکشان هند

۱۱ادامه  در صفحه 

کمک های مالی رسیده

به یاد وخاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی!   
یورو ۴۰۰رفیق رضا از لوکزامبورگ                                                                         

دالر ۱۰۰۰حزب  رفیق چمنی ازامریکا        ۶۷به یاد شهدای به خون خفته سال 
بمناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد حزب توده ایران    

دالر   ۲۰۰رفیق آیدین از آمریکا                                                                               
دالر             ۱۳۰سالگی حزب، از کانادا                                                      ۷۵به میمنت 


