
 چرا دستمزدها ترمیم نشد؟   
مـنـظـور  شدٔه رژیـم بـه زمان با مانورهای حساب هم

مقابله با جنبش کارگری و ادامه دادن بـه پـیـگـرد، 
بازداشت، و شکنجه فعاالن کارگری، پس از آن کـه 

هایی مانند "اصالح" قانون کار و "مزد تـوافـقـی"  طرح
از سوی گردانندگان رژیم پیش کشیده شده بـود، در 

رفـت،  های اخیر، در اقدامی که انتظار آن مـی هفته
 -طرح "اصالحات پراسنجی تأمین اجتماعی" در صحن علنی مجلس مطرح شد. مطابق ایـن طـرح

بخش مهمی  -المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده است های صندوق بین طرحی که بر پایه نسخه
یـغـمـا بـرده  از دستاوردها و حقوق طبقه کارگر و زحمتـکـشـان بـه

شود. این اصالحات تمامی تعهدات قانونی در قبال کارگـران را  می

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

  ١٣٩٧بهمن  ٢٩، ١٠٧١شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و پنج دورٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

ای و حسـن  های علـی خـامـنـه گویی برخالف گزافه
داری  های خـزانـه روحانی دربارٔه مقاومت در برابر تحریم

رفتٔه ایران  تحلیل اقتصاد ملی به  ها، آمریکا و شکستن آن
قـرار   ها در وضعیتی بسیار شکـنـنـده دلیل این تحریم به

گرفته است و زندگی مردم و منافع ملی با تـهـدیـدهـا و 
اند. بخش عـمـده ای از  هایی پرشمار روبرو شده مشکل

هـا سـران حـکـومـت  مسئولیت این تهدیدها و معـضـل
جمهوری اسالمی اند گرچه بخش عمدٔه بیانیه ولی فقیه  

مناسبت سالگرد انقالب و هـمـراه بـا  ماه به بهمن ٢٣در 
این ادعا که "انقالب دچار رکـود و خـمـوشـی نشـده و 

هـا و شـعـارهـای تـکـراری بـود،  شود" پر از وعده نمی
جـمـلـه  هـای مـجـاز کشـور از ای که در رسـانـه بیانیه
وتاب بسیار و هـمـچـون  طلبان با آب های اصالح رسانه

پیامی راهبردی و پراهمیـت بـازتـاب یـافـت. واقـعـیـت 
جـای  سـال بـه ۴٠انکارناپذیر این اسـت کـه پـس از 

تـوانسـت  حکومتی دموکراتیک که از انقالب بهمـن مـی
حاصل شود حاکمیت مطلق ولی فقیه استیال دارد و بـه 

ای  عوض برقراری عدالت اجتماعی اقتـصـاد سـیـاسـی
بغایت ناعادالنه مسلط شده است، چندان که برآیند ایـن 
دو استیال و سلطه اکنون دفاع از حق حاکمیت ملـی را 

ترین شرایط ممکـن خـود قـرار داده اسـت.  در ضعیف
گاهانه و  سال پس از به  ۴٠روی، ازاین شکست کشاندن آ

ای و خصوصًا خطاب  عامدانه انقالب ترهات علی خامنه
های خود را زیر بار مسئـولـیـت قـرار  به جوانان که "شانه

دهند" بالفاصله در سطح جامعه با تمـسـخـر و انـزجـار 
 ۶ادامه  در صفحه   روبرو شد. 

نگذاریم مبارزٔه مردمی با 
دیکتاتوری والیی را دولت 

ترامپ و همدستانش 
 یغما برند به

کنفرانس ورشو نماد روشنی از 
سیاست های ضدمردمی و مداخله 
 جویانۀ امپریالیسم و ارتجاع محلی

 ۴در صفحه 

آرژانتین به آغوش صندوق 
 گردد المللی پول بازمی بین

 نولیبرالیسم ، بحران، و اعتراض
  ١٣ص 

، فرصتی تاریخی که به دلیل ١٣۵٧انقالب بهمن 
 سلطٔه ارتجاع از دست رفت!

  ٨و  ٧ادامه  در صفحات 

با اتحادعمل فراگیر، با 
های ضِد کارگری  برنامه

فقیه مبارزه  رژیم والیت
 کنیم!

 ٢ادامه  در صفحه   

به یاد مبارزی پیگیر 
 و خستگی ناپذیر

فروغ تاجبخش (لطفی) نماد 
مبارزۀ دلیرانۀ خانواده های 
 قربانیان فاجعه ملی درگذشت

بازتاب گستردۀ نظرات حزب 
تودۀ ایران، به مناسبت 
چھلمین سالگرد انقالب 

، در نشریه های ۵٧بھمن 
حزب های کارگری و 
 کمونیستی جھان

سایت زمانـه در تـیـتـری بـا عـنـوان: "فـروغ 
تاجبخش، مادر انوشیروان لـطـفـی، از زنـدانـیـان 

در ایران، مـعـروف بـه  ۶٠سیاسی اعدام شدٔه دهٔه 
مادر لطفی درگذشت"، در گزارشی در ارتـبـاط بـا 

درگذشـت مـادر 

  آه مــادر! پــی گــورم مــگــرد
 نقش خون دارد نشان گور من ...

  هر کجا مشتی گره شد، مشت من
 زخمی هـر تـازیـانـه، پشـت مـن
  هــر کــجــا فــریــاد آزادی مــنــم

 من در این فریادها دم می زنم ...
 ۴ادامه  در صفحه    ه.الف. سایه



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه     ٢ 

ناخالص داخلی از مالیات معاف است." محمد حسینی، رئیس کـمـیـتـه بـررسـی 
ماه، در گفتگـو بـا خـبـرگـزاری  دی ٣٠های دولتی در مجلس، روز  بودجه شرکت

هزار میلیارد تـومـان" عـنـوان کـرد و  ١٧١٠را بالغ بر " ١٣٩٨مهر، بودجٔه سال 
هزار  ١٢٧۵هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت و مبلغ  ۴٠٧افزود: "مبلغ 

شود. محمد حسیـنـی در  های دولتی را شامل می میلیارد تومان آن بودجه شرکت
های دولتی در الیحـه بـودجـه  هزار میلیارد تومان" بودجه شرکت ٨۶٢مقایسه با "

های دولتی در سال آتـی  درصد" بودجه شرکت ۵٠تا  ۴٠، به رشِد "حدود ٩٧سال 
هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت در سال  ٣١٠اشاره کرد. مثًال، بودجه  ١٣٩٨
افزایـش خـواهـد  -تقریبًا دو برابر  –  ٩٨هزار میلیارد تومان" در سال  ۶١٢، به "٩٧

 یافت.
اجرای سیاست "مالیات بر ارزش افزوده"، مالیات ستانی بر اساس مصرف کـاال 

المللـی پـول  طور آزمایشی و به "پیشنهاد" صندوق بین کننده، به و صرفًا از مصرف
سال بعد، یعـنـی در  ۵درصدی قرار بود  شروع شد. این مالیات سه ١٣٨٧در سال 

درصـد  ٩درصدی به  این مالیات سه ١٣٩۶اتمام برسد، اما در سال  به ١٣٩٢سال 
افزایش یافت. بخش زیادی از "مالـیـات بـر ارزش افـزوده"  نـیـازهـای مـالـی 

کرد. یعنی درعمل، این مردم بودند که نیازهـای مـالـی  ها را برطرف می شهرداری
ماه سال جاری، خبرگزاری ایـلـنـا  بهمن ٩و  ٨کردند. روز  ها را فراهم می شهرداری

ماه مطالبات مزدی"، و "چهـار  ٧کم چهار ماه معوقات مزدی"، " ترتیب از "دست به
های دلند در استان گلستان، زرآباد  ماه دستمزد پرداخت نشدٔه" کارگران شهرداری

وبلوچستان، و کورائیم در اسـتـان اردبـیـل گـزارش داد.  واقع در استان سیستان
 ١٠شهردار دلند از کاهش منابع مالی شهرداری از ارزش افـزوده "بـه حـداقـل 

میلیون تومان" در سال جاری، عضو شورای شهر زرآبـاد از کـاهـش سـالـیـانـه 
میلیون تومان" در سال  ٢میلیون ارزش افزوده" شهرداری به " ۶٠تا  ۵٠کم  "دست

جاری، و سرپرست شهرداری کورائیم از اختصاص منابع مالی حـاصـل از ارزش 
ها" در سال جاری خـبـر دادنـد. سـرپـرسـت  افزوده به "سازمان هدفمندی یارانه

شهرداری کورائیم گفت: "قبل از سال جاری منابع مالی شهرداری کورائیم و سایر 
شد." سه درصد مالیـاتـی  شهرهای کوچک از طریق محل ارزش افزوده تأمین می

صورت "آزمایشی" و فقط برای پنج سال از جـیـب زحـمـتـکـشـان  که قرار بود به
درصد افزایـش یـافـت و  ٩برداشته شود، بدون پایان دادن به اجرای آن، اول به 

کنندٔه دستمزد کارگران از آنـان ربـوده شـد.  عنوان منبع مالی تضمین درنهایت به
های تولیدی، مـنـابـع  دیگر، عالوه بر چپاول منابع غنی زیرزمینی، بنگاه عبارت به

آبی و طبیعی ما، چپاولگران والیت فقیه چشم به سفرۀ ناچیز زحمـتـکـشـان نـیـز 
ای متحد با رژیم، ادامه خواهد یافت.                                        اند. و این چپاولگری بدون مبارزه دوخته

بسته به درجه همسویی، سرسپردگی، و نزدیکی مسئوالن و مدیران بـلـنـدپـایـه 
نسبت در رانت و  توانند به های قدرت و ثروت، آنان می دولتی و خصوصی به کانون

منابع حاصل از تاراج زحمتکشان سهیم باشند. برای مثال، بنـیـادهـای انـگـلـی 
اصطالح "خیریه" و دالالن و سوداگران نیروی کار نیز سهم "مناسـب" خـود را  به

های اخیر انـجـام عـمـل  ، از "مؤسسات  که در سال٩٧ماه  بهمن ١۴دارند. ایلنا، 
کـارآفـریـنـی ،نام  آوری پول برای مستمندان را با یک پدیده نوظهور به خیر و جمع
هـای کـار و  اند" گزارش داد. با وجود "قـانـون کـار"، اداره تلفیق کرده ،اجتماعی

دستگاه قضایی رژیم، یک زن سرپرست خـانـوار 

داران و کارفرمایـان را در اسـتـثـمـار  سرمایه از میان برداشته و دست کالن
دیـگـر،  عـبـارت گـذارد. بـه رحمانه زحمتکشان نسبت به گذشته بازتر مـی بی

اصطالح قوانین تأمین اجتماعی که فریبکارانه "پراسنج" [پارامتریک] نامیده 
سازی نیروی کـار در چـهـارچـوب  شده است، در درجه نخست در پی ارزان

زدایی است. نکته دوم اینکه حذف سازمان تأمین اجتمـاعـی  سیاست مقررات
های خصوصی داخلی و خارجی در  و ایجاد فضای مناسب برای حضور بیمه

اصطالح اصالحات پراسنجی،  بازار کار کشور هدف این طرح است. با این به
یابد. این طرح با سیاست وزارت کار در مسیر  سن بازنشستگی نیز افزایش می

جلوگیری از ترمیم و افزایش دستمزدها ارتباط مستقیم دارد. آمـاج اصـلـِی 
هـا، دسـت در دسـت  دولت، مجلس شورای اسـالمـی، و دیـگـر ارگـان

فقیه های کارگری زرد و حکومتی، اجرای برنامٔه اقتصاد مقاومتی ولی  تشکل
سازی نـیـروی  زدایی و در دل آن ارزان مقررات -یعنی آزادسازی اقتصادی -

اند. بنا بر طرح "اصالحات  کار بوده و پارامترهای آن را همواره بازتعریف کرده
پراسنجی [پارامتریک] تأمین اجتماعی"، حداقل سابقٔه حـق بـیـمـه بـرای 

یابد، فرمول محاسبٔه حقـوق  سال افزایش می ٢۵سال به  ٢٠بازنشستگی از 
کـنـد، و  سال (به صورت پلکانی) تغییر مـی ٢٠سال به متوسط  ٢از متوسط 

 شود. درصد می ٩شده  باال  رفته و   درصدی بیمه ٧   نرخ حق بیمهٔ 
های امپـریـالـیـسـتـی و شـدت  های اخیر و با افزایش فشار تحریم در ماه

مـنـظـور  غایت فاسد ایران به گرفتن رکود اقتصادی کشور، دستگاه حاکمه به
جبران کمبود منابع مالی موردنیاز خـود و تضـمـیـن آن، هـمـاهـنـگ بـا 

ای بسـیـار  داری انگلی فشار اقتـصـادی داری تجاری و سرمایه سرمایه کالن
گسیخته نرخ ارز  شدید بر زحمتکشان کشور تحمیل کرده است. افزایش لگام

در ده ماه اخیر، افزایش ویرانگرانٔه قیمت کاالهای مورد نیاز زحمتکـشـان را 
های رژیم به "ترمیم دستـمـزد"  موجب گردیده است، و مطابق معمول، وعده

ای بـیـش  های حمایتی" نیز صـرفـًا وعـده اصطالح "بسته کارگران و ارائه به
داری  نبوده است. رژیم والیی در شرایطی که از بنیادهای انگلی و سـرمـایـه

پـردازنـد،  ها هم مالیاتی نمی کند و آن بوروکراتیک کشور مالیاتی دریافت نمی
های مختلف دستگاه حاکمیتش را نیز افزایش هم داده اسـت.  بودجٔه بخش

هـای  دیگر، رژیم ضد کارگری والیت فقیه اثرات ویـرانـگـر تـحـریـم عبارت به
هـای تـعـدیـل  امپریالیستی و رکود شدید اقتصاد ناشی از اجـرای سـیـاسـت

 ساختاری را بر دوش زحمتکشان انداخته است.                                   
میلیون نفر کارگر غیـررسـمـی  ١٠مطابق آمار رژیم، درحال حاضر بیش از 

در کشورمان وجود دارد که عالوه بر محروم بودن آنـان از بـیـمـه تـأمـیـن 
اصطالح "زیرزمـیـنـی"  های به اجتماعی، عده زیادی از این کارگران در بنگاه

میلیون کارگر شـاغـل  ١۴شوند، و نزدیک به  استثمار می  صورتی وحشیانه به
شوند. یک "کارشناس ارشد حوزه کـار" بـه  هم مشمول "قانون کار" رژیم می

درصـدر کـارگـران  ٩٠، گفت: "بیش از ٩٧ماه  بهمن ١٢خبرگزاری ایسنا، 
رغم افزایش چهار برابری نرخ ارز و  بگیرند." این بدان معناست که به حداقل

گسیخته قیمت کاالهای موردنیاز زحمتکشان در ده ماه اخـیـر  افزایش لگام
اتفاق کارگران مشمول "قانون کار" ماهیـانـه  در کشور، هنوز اکثریت قریب به

گیرند. رهـبـران  هزار تومان (حداقل) دستمزد می ٢٠٠حدود یک میلیون و 
های صنفی کارگـران  های حکومتی یعنی دبیرکل کانون عالی انجمن تشکل
رئیس کانون بازنشستگان مشهد هزینه ماهانه سبد معیشت کـارگـران  و نایب

 ٢١و  ١٣را "پنج میلیون تومان" اعالم کردند [در گفتگو با ایسنا، روزهـای 
]. وزیر کار، محمد شریعتمداری، "ترمیم دستمزد" کـارگـران را ٩٧ماه  بهمن
داده بود که مطابق معمول عملی نشد. رژیم بعدًا وعـدٔه ارائـه "سـبـد   وعده

عالی اشتـغـال  ماه، عضو شورای بهمن ١٣جبرانی معیشت خانوار" را داد. روز 
هـا  درصد آنها [کارگران] محروم از ایـن بسـتـه ٨٠به ایلنا گفت: "نزدیک به 

مـاه  بهمن ١۴بودند." در یورشی دیگر به معیشت کارگران، شریعتمداری، روز 
درصدی متوسـط  ٢٠افزایش  ٩٨به ایلنا گفت: "دولت در الیحه بودجه سال 

دستمزد کارگران را تصویب کرد." باید دید چرا دستمـزد کـارگـران در سـال 
 ترمیم نشد؟ جاری 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این که "برای واگذاری، عزم جدی 
درصـد از تـولـیـد  ۴٠ماه سال جاری، به ایسنا گفت: " بهمن ١۶داریم"، روز 

 ادامۀ با اتحاد عمل فراگیر ...

 ٣ادامه  در صفحه  



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ٣ 

اصطالح مدرن"، گاهی ماهیانه "بسیـار  های "خیریه به شاغل در یکی از این مؤسسه
اسـت." ایـن  ،توافقی،شود چراکه دستمزدش  هزار تومان نصیبش می ۵٠٠کمتر از 
اتفاق ایـن مـؤسـسـات  پردازند، حتی اکثر قریب به های خیریه "مالیات نمی مؤسسه

ها هستند، از پـرداخـت  ازآنجاکه وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری
خانه و مغازه مـعـاف هسـتـنـد؛  عوارض، قبوض انرژی و جرائم شهری و حتی کرایه 

ی پشت پرده با نهادهای بـاالدسـتـی، فضـای  ها و ارتباطات گسترده همین معافیت
عدم شفافـیـت ،ها را در ابهام فروبرده است؛ ابهامی که  وکار و رشد و نمو خیریه کسب
عالی کار که درحال حاضر درگیر  اولین پیامد آن است." یکی از اعضای شورای ،مالی
کارگران است، نیز رئیـس  ٩٨زنی" با کارگزاران رژیم در مورد دستمزد سال آتی  "چانه

اسـت"، در  ،اقـتـصـادی،او، اصرار دارد که "تعیین دستمزد، یک مسئلٔه صد درصد 
شـویـی  های "خیریه"، به ایلنا گفت: "آنها پـیـش از ایـن پـول ارتباط با این مؤسسه

کردند، واردات و صادرات بدون تعرفه و بدون معطلی داشتنـد،  کردند، زدوبند می می
گـذارنـد."  هـا پـول روی پـول مـی اند کارگاه بزنند. ... این خیریه حاال به فکر افتاده

عالی انجمن حسابرسان خیریه ایران"، دربارٔه ایـن  غالمحسین دوانی، عضو "شورای
هزار  ۴٠هزار خیریه و گردش مالی  ٣٠های "خیریه" گفت: "با وجود بیش از  مؤسسه

 گونه نابسامان است!" میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور این
ماه، دربارٔه سوداگران نیروی کـار، در گـزارش "داللـی  بهمن ١١خبرگزاری ایلنا، 

ها" آورده است که مـطـالـبـات  سپاری در شهرداری نیروی انسانی، تحت عنوان برون
مزدی کارگران "جزو دیون ممتاز" توصیف شده است که بنا بر آن، درصورت پرداخت 
نشدن دستمزد کارگر از سوی پیمانکار، کارفرما موظف است "از مـحـل مـطـالـبـات 

جمله ضمانت حسن انجام کار، (طلب کارگر را) پـرداخـت نـمـایـد" و  پیمانکار، من
تواند پیمان را فسخ کـنـد."  "درصورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد"، "کارفرما می

درصد کارگران شهرداری در روزهـای  ٩٠افزاید: "بیش از  این گزارش همچنین می
شوند اما بعضًا از باغبان تا رفـتـگـر خـیـابـان،  جمعه و ایام تعطیل سر کار حاضر می

هـای  شود." دالالن نیروی کار "کمتـریـن هـزیـنـه ها پرداخت نمی کاری به آن اضافه
هـا دارنـد... تـا  کنند اما نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری تولید... را صرف می

کنند... [و] حتی در حد تعیین شهردار مناطـق  جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می
های شهـری بـه  سپارِی" پروژه اصطالح "برون نیز نفوذ و قدرت دارند." در رابطه با به

هـا بـا  هـای شـهـرداری آیـد: "هـزیـنـه سوداگران نیروی کار، در این گـزارش مـی
هـا  سپاری قراردادهای حجمی اتفاقًا کاهش نداشته است. در مورد شـهـرداری برون

شود. ...  برابری تمام می ٣تا  ٢های شهری با هزینه  الاقل این محرز است که پروژه
شوند که  درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می ٨٠ها حدود  در شهرداری

سپاری" کلی امور به دالالن نیروی انسانی  شود." در سال جاری "برون باعث رانت می
عنوان نمونه با شهرداری به انـواع قـراردادهـای  و تغییر قرارداد مستقیم کارگران، به

هـای  رغم اعتراض ایم. مثًال، به موقت پیمانکاری، شرکتی، حجمی و... را شاهد بوده
هـای اخـیـر،  های کارگران شهرداری نـیـشـابـور در مـاه گسترده کارگران و خانواده

درنتیجه تحمیل پیمانکار و قراردادهای موقت به کارگران با "ابالغیه وزارت کشـور"، 
هزار تومـان... بـه یـک  ٧٠٠میلیون و  ٢دستمزد یکی از کارگران باسابقه از "حدود 

هزار تومان کاهش" یافت. نجفی، شهردار نیشابور، گفت: "کارگران با  ۵٠٠میلیون و 
ماه، از تـحـمـیـل  دی ٢٢کاری اختالف دستمزد با قبل را جبران کنند." ایلنا،  اضافه

پیمانکار به "بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه بهداشت (شـامـل کـارشـنـاسـان 
ای، تغذیه و روانشناس)" گزارش داد. این کـارکـنـان  بهداشت محیط، بهداشت حرفه

ماهانه دو میلیون و چهارصد هـزار تـومـان  ٩٧شبکه بهداشت، "تا پایان شهریورماه 
یک میلیون و پانصد هزار تومان (آن هم با تأخـیـر)  ٩٧گرفتند، از مهرماه  حقوق می

اند!" وقتی کارکنان شبکه بهداشت شهرری به وزارت بهداشت مراجـعـه  حقوق گرفته
کرده بودند، مطلع شدند که "برای هر کارکن شرکتی، مبلغی بیش از سـه مـیـلـیـون 

شود"؛ و مسئوالن بـه کـارکـنـان تـبـدیـل  عنوان حقوق ماهانه گزارش می تومان به
گیـریـن. قـبـًال  تون رو می وضعیت قراردادی شده گفته بودند: "تازه اآلن دارین حق

 گرفتین." داشتین زیاد می
پایان باقیمانده منابع مالی زحمتکشان، بـر اسـاس  ای از تاراج بی برای ارائٔه نمونه
ها آقایان حسین راغفر، احسان سلطانی، و فرشاد مؤمنـی: گـزارش  نظر اقتصاددان

های مجلس با عنوان "ارزیابی اختصاص ارز با نرخ تـرجـیـحـی و  اخیر مرکز پژوهش
، حتی تـا "مـرز ٩٨پیشنهادهای اصالحی"، بار دیگر هدف "افزایش نرخ ارز در سال 

هـا: "ایـن  گفته این اقتصاددان کند. به هزار تومان در برابر یک دالر" را دنبال می ٢٠

کند کـه گـویـی  گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القاء می ادامۀ با اتحاد عمل فراگیر ...
دولت در زمینه تأمین کاالهای اساسی صالحیت ندارد و حـتـی قـادر بـه 
اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتالف 

تـومـانـی ایـن  ٨٠٠٠تومانی با ارز  ۴٢٠٠شود و تنها با حذف فاصله ارز  می
های شش ماه اخیر کـارگـزاران رژیـم  گردد." مانند وعده فساد محدود می

هـای  مبنی بر "ترمیم دستمزد" کارگران، نویسندگان گزارش "مرکز پژوهش
آور قیـمـت  دهند که بعد از شوک جدید و افزایش سرسام مجلس" وعده می

توان ضرر شهروندان را  صورت نقدی می کاالهای موردنیاز زحمتکشان، "به
ها درحالی که رانت ارزی توزیع شده فـقـط در  جبران کرد." این اقتصاددان

افزایند: "طی ده  کنند می هزار میلیارد تومان" عنوان می ٢٠٠را " ٩٧سال 
دهم تنـزل یـافـتـه و بـهـای   سال اخیر که ارزش پول ملی به کمتر از یک

توجهی از  های انرژی تا ده برابر باال رفته، جز بینواسازی بخش قابل حامل
مردم دستاورد دیگری عاید نشده است." عالوه بر نیت رژیم بـه افـزایـش 

ماه، از دادن "چراغ سبز" دولت به مجلـس "بـرای  بهمن ١۶نرخ ارز، ایلنا، 
های انرژی" گزارش داد. این باقیـمـانـدٔه  درصدی قیمت حامل ١٠افزایش 

وسیلٔه طرح "اصالحات پراسنجی قـوانـیـن تـأمـیـن  منابع مالی کارگران به
مـاه  بـهـمـن ٢١شود. مطابق گزارش  ناپذیر تاراج می پایان طور  اجتماعی" به

اند، و اکنون برای تصویب  نماینده مجلس این طرح را امضا کرده ٣٨ایرنا، 
سازی کردن باقیماندٔه  در جلسه علنی آماده شده است. عالوه بر خصوصی

 منابع مالی کارگران، رژیم حذف سازمان تأمین اجتماعی را در برنامه دارد.
در چنین اوضاعی وظیفه اصلی فعاالن سندیکایی و جنبش سندیکایـی 

اجتماعی رژیم و پیونـد   –های اقتصادی موجود کشور تشدید مبارزه با برنامه
موقع  هایی است مانند: افزایش دستمزدها، پرداخت به دادن آن با خواست

سـازی،  دستمزدها، حل بنیادین پدیده دستمزد معوقه، توقـف خصـوصـی
خواست آزادی بدون قیدوشرط فعاالن کارگری از زندان و روشـن شـدن 
وضعیت همه فعاالن کارگری زندانی بدون اسـتـثـنـا، و احـیـای حـقـوق 

های پراکنـده  دهی و اتحادعمل، اعتراض سندیکایی. همچنین، با سازمان
هم متصل کرد و متحد و یکپارچه در بـرابـر اسـتـبـداد مـذهـبـی  را باید به

سازی" نیـروی کـار،  های ویرانگر "ارزان مبارزه برخاست. با ادامٔه سیاست به
رژیم فاسد والیت فقیه نه نیت "ترمیم دستمزد" کارگران را دارد و نه قادر به 
پرداخت دستمزدی شرافتمندانه به آنان است. در رژیم والیی، دستیابی بـه 

مزدی عادالنه فقط با مبارزه ممکن خواهد شد. اتحادعمل فراگیر و مبـارزٔه  
 درنگ در این شرایط حساس است.  ای  بی مشترک وظیفه

 ادامه رویدادهای ایران ...

مسـئـول  -نـژاد و جـلـیـلـی دهد که حتـی احـمـدی روشنی نشان می به
اطـالع  هـم بـی -کننده اتمی با مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا مذاکره

ای اعالم  ، از جانب خامنه١٣٩٣آذرماه  ٩اکبر والیتی دوشنبه  بودند. علی
رود. ...  کرد: "تیم مذاکراتی در چارچوبی که رهبری ترسیم کرده پیش می

با توجه به این که مقام معظم رهبری از مذاکرات و تمـدیـد آن حـمـایـت 
الخطاب برای ما اسـت مـا نـیـز از رونـد  اند و سخنان ایشان فصل کرده

کنیم. همگان باید بدانند که فـرمـایشـات  مذاکرات و ادامه آن حمایت می
الخطاب است و پس از اینکه ایشان فرمودند ما  رهبر معظم انقالب فصل

با مذاکره و ادامه آن موافقیم نباید سخنی در جهت مخالفت با مـذاکـرات 
گیـری  ای گفته شود." در کشورهای دیکتاتوری نظیر ایران، تصمیم هسته

هـای بسـیـار بـاالی  اصلی در دست یک نفر یا تعدادی محدود از مـقـام
انـد کـه عـمـدتـًا در  های صفحه شطرنجی حکومتی است و مابقی پیاده

تریـن  شوند. پیاده ضعیف جریان بازی از صفحه شطرنج بیرون انداخته می
شود که بـه  مهرٔه شطرنج است. پیاده موقعی به یک مهرٔه قوی تبدیل می

ای تا کـنـون از  های صفحه شطرنج برسد. علی خامنه آخرین ردیف خانه
ها استفاده زیادی کرده است اما اجازه نداده است به آخر صفحه  این پیاده

نژاد را بـه سـازمـان مـلـل  ای احمدی شطرنج برسند. او در مقطع زمانی
فرستد تا نطق ضد آمریکایی کند و در زمانی دیگر روحـانـی را بـرای  می

رساند. نطق آخرین و  ادامه مذاکره با آمریکا به مسند ریاست جمهوری می
کننده اتـمـی ادامـه  ای در ارتباط با هیئت مذاکره عطف به ماسبق خامنه

 بازی شطرنجی است که بارها تکرار شده است.



 

 ١٠٧١شمارۀ 

دنبال وخـامـت حـال یـک زنـدانـی زن،  به
وضعیت بند زنان این زندان بحرانـی گـزارش 

وله در ایـن  شده است." سایت فارسی دویچه
نگار و  یعقوب، روزنامه ارتباط نوشت: "ژیال بنی

 ١٩فعال مدنی، در توییتی به تاریخ جـمـعـه 
تـعـدادی از ،فوریه) نوشته اسـت:  ٨بهمن (

سالگـی  مناسبت چهل زندانیانی که قرار بود به
شـدت مـورد  انقالب عفـو شـونـد امـروز بـه

شـان  انـد و بسـیـاری وشتم قرار گرفتـه ضرب
حـال خـود رهـا  بدون رسیدگی پزشـکـی بـه

انـد.  اند. امروز به زندانیان غذا هم نـداده شده
آنها زندانـی عـادی هسـتـنـد و نـه حـتـی 

" علیرضـا روشـن، فـعـال حـقـوق ،سیاسی.
سـایـت  درویشان گنابادی و از مـدیـران وب

گو بـا رادیـو زمـانـه،  و مجذوبان نور، در گفت
شرح رویدادهـای اخـیـر زنـدان قـرچـک  به

دهد که "جان زنان زندانی در قـرچـک در خـطـر اسـت."  پردازد و هشدار می ورامین می
تواند توصـیـف  ای که زندان قرچک را می "تنها واژه  گوید: علیرضا روشن به رادیو زمانه می

برند. در بدترین شرایط و زیـر نـظـر  است. زندانیان از هیچ حقوقی بهره نمی ،طویله،کند 
اند. جان زندانیان در قرچک در خطـر اسـت.  زندانبانانی قرار دارند که هیچ آموزشی ندیده

کردند از دیـوار زنـدان بـه بـیـرون  دیده شده که زندانیان با بدن خونین خود را سعی می
زمان با برگزاری دادگاه هشت تن  " کمپین حقوق بشر در ایران اعالم کرد که هم،برسانند.

سـازی و تـهـیـه  کوشند با صحنه از حافظان محیط زیست در تهران، مأموران امنیتی می
اکنون بیش از یک سال است که هشت  مدارک ساختگی پرونده آنان را سنگین کنند. هم

هایی سـنـگـیـن هـمـچـون  برند و با اتهام سر می تن از حافظان محیط زیست در زندان به
ها معموًال اعدام است.  هایی که مجازات آن اند، اتهام االرض" مواجه "جاسوسی و افسادفی

عـالـی امـنـیـت  این در شرایطی است که تا کنون سه نهاد رسمی در ایران ازجمله شورای
گفتٔه "کـمـپـیـن  اند و به ملی، اتهام جاسوسی علیه فعاالن محیط زیست را زیر سؤال برده

دهد که کیفرخـواسـت عـلـیـه ایـن افـراد بـر پـایـه  حقوق بشر" شواهد زیادی نشان می
های اجباری تنظیم شده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مـجـلـس، در  اعتراف

عـالـی  نوشته بود: "بنا بر اطالع رسیده شـورای ١٣٩٧ماه  بهمن ١۴اش در  پیامی توییتری
زیستی فعالیت متهمان را  امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط

کنند  مصداق جاسوسی تشخیص نداده است." کسانی که اخبار روزانه ایران را پیگیری می
گاه شـود.  اند که موضوع زندانی سیاسی درحال حاضر به همین دو مورد باال محدود نمی آ

لیان و دیگر فـعـاالن کـارگـری، مـعـلـمـان، 
ُ
در مورد وضعیت اسماعیل بخشی، سپیده ق

کنشگران مذهبی و مدنی باید فعاالنه و با حساسیـت الزم روبـرو شـد. سـراسـر تـاریـخ 
 بر ضد حقوق و جان زندانی سیاسی انباشته است.   اسالمی از جنایت ساله جمهوری چهل

 
گردهمایی ورشو به سرکردگی دولت نو فاشیستی ترامپ و گروهی سیاست مدار مـاوراء 
راست و سردمداران رژیم های ارتجاعی منطقه و دولت اسرائیل، بـا هـدف ایـجـاد یـک 

جهانی، برای دخالت مستقیم در امور کشور ما برگزار شد. شرکت بسیار -جبهه منطقه ای
معدودی از نمایندگان رسمی کشورهای اروپایی که با انتقاد مایک پنس، معاون ترامپ رو 
به رو شد، نشانگر رسوایی بیش از پیش سیاست های مخرب و مداخلـه جـویـانـه دولـت 
ترامپ به نمایندگی از سوی انحصارهای نفت و اسلحه در آمریکا و همچنین پیدایی رونـد 
جدیدی در سیاست گذاری جهانی است که امپریالیسم آمریکا در آن بـه شـکـل بسـیـار 
عیانی به خود حق مداخله و تعیین تکلیف در امور سایر کشورهای جهـان را مـی دهـد. 

، بـه “ شورای مقاومت مـلـی” شرکت معدودی گروه کارگزار و کارچاق کن ایرانی، از جمله 
در کنار این نشست و تشـویـق “  سلطنت طلبان” رهبری مریم رجوی، و گروه های رسوای 

مشتی مرتجع برای تشدید تحریم ها و مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل بیـش از 
هر امری نشانگر بی اعتقادی این جمع به مبارزه مردم و حقوق آنـهـا و مـیـزان سـقـوط 
سیاسی و سرسپردگی کسانی است که مدعی مبارزه برای  رهایی ایران از چنگال استبداد 

دهند که این نشست هدفش بیش از  های تا کنونی نشان می هستند.  تقریبًا همه گزارش
پرداختن به مسائل خاورمیانه وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران بوده است. سـایـت فـارسـی 

وله در ارتباط با موضع اسرائیل در ایـن زمـیـنـه،  دویچه

   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم
 ادامۀ به یاد مبارزی پیگیر و خستگی ...

لطفی نوشت: "فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی، یکـشـنـبـه 
چشم از جهان فروبست. او که فرزندش پیش از  ١٣٩٧بهمن  ٢١

و پـس از انـقـالب در رژیـم پـهـلـوی و  ۵٧انقالب بـهـمـن 
اسالمی به زندان و اعدام محکوم شد، یکی از پیگـیـران  جمهوری

بـود. مـادر  ١٣۶٧محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سـال 
لطفی روایت کرده بود که پس از شنیدن خـبـر اعـدام فـرزنـدش 

ها را کنـار  راهی خاوران شدم، با دست خاک،(انوشیروان لطفی): 
زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانـه تـن پسـرم بـود دیـگـر 

 ۶٠های پس از دهه  " او در سال،خواستم بیشتر از این ببینم. نمی
اسالمی هرگـونـه مـراسـم یـادمـان  که حکومت جمهوری درحالی

زندانیان سیاسی اعدام شده را ممنوع کرده بود و همچنان ممنوع 
همراه خانواده دیگر زندانیان سیاسی اعدام شده بـه  کرده است، به
 رفت. خاوران می

زبان فارسی نیز در همین ارتباط نـوشـت:  وله" به سایت "دویچه 
همراه مادران و خویشاوندان دیـگـر زنـدانـیـان  "فروغ تاجبخش به

هر سال در مراسمی کـه بـر سـر  ۶٧سیاسی اعدام شده در سال 
جـمـعـی در  هـای دسـتـه نام و نشان قربانیان اعـدام گورهای بی

کـرد. در ایـن  شـد شـرکـت مـی گورستان خـاوران بـرگـزار مـی
ها که همواره با یورش مأموران پـلـیـس و نـیـروهـای  گردهمایی

شد او نیز مانند مادران دیـگـر قـربـانـیـان مـورد  امنیتی روبرو می
و  ،مـادران خـاوران،گرفت. با تالش  وشتم مأموران قرار می ضرب

ایـران و پشـتـیـبـانـی  ۶٧های سال  خویشاوندان قربانیان اعدام
های مدافع حقوق بشر این پـرونـده در سـطـح مـلـی و  سازمان

دلیل شخصـیـت دلـیـر،  المللی مطرح شد. فروغ تاجبخش به بین
هـای  و تأثیرگذارش در میان خـانـواده قـربـانـیـان اعـدام  برجسته

عـنـوان مـظـهـر  ای برخوردار بـود و بـه سیاسی از محبوبیت ویژه
شد." حزب تودٔه ایـران اعـتـقـاد  شناخته می ،مقاومت و ایستادگی،

دارد مادر لطفی در میان زنان شجاع میهن تنها شخصی نبود کـه 
قد ایستـاد، امـا  های حکومت اسالمی تمام دلیرانه در برابر جنایت

بدون شک یکی از معدود نمادهای برجسته مقاومت و افشـاگـری 
هایی مانـنـد مـادر لـطـفـی  بود. شخصیت بر علیه حاکمان فعلی 

شان هم همـچـنـان   گذارند که حتا پس از مرگ میراثی بر جای می
زنده و تأثیرگذارند. در طول این چهل سال رنـج و انـدوه هـزاران 

ایم که مادر لطفی تنها یکی از آنـان  زندانیان را شاهد بوده  خانوادهٔ 
بود. در این رهگذر زنان دلیری همچون مادر لطفی با انـتـخـابـی 

گاهانه و توأم با شجاعتی کم نظیر گام در راهی پرسنگالخ نـهـاد  آ
 یاد ماندنی خواهد بود.  که بدون شک به

 
موضوع "زندانی سیاسی" در تاریخ معاصر میهن مـا نـمـادی از 

هـای  دلیل وجود دیکـتـاتـوری همبستگی و مقاومت شده است. به
حاکم بر میهن، "زندانی سیاسی" همیشه توجه افکـارعـمـومـی را 

خود جلب کرده و احساس همبستگی با او را در آن برانگیـخـتـه  به
اند در تـاریـخ  باخته  ای که در راه خود جان است. زندانیان سیاسی

کشور و نزد افکارعمومی از احترامی عمیق بـرخـوردارنـد. هـفـتـه 
هـا در  کننده انتشار یافت که بنا بـر آن هایی نگران گذشته گزارش

دلیل جو فشار فـزونـی  های زنان زندانی به زندان قرچک اعتراض
های گنابادی) گرفته است. سایت مجذوبان نور (متعلق به درویش

، نوشت: "از شب گذشتـه و ٢٠١٩فوریه  ٨ماه / بهمن ١٩، جمعه 

کنفرانس ورشو نماد روشنی از سیاست های ضدمردمی و 
 نۀ امپریالیسم و ارتجاع محلیمداخله جویا

 خبرهای نگران کننده از زندانھای رژیم 



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ۵ 

اسـالمـی  چنینی علیه جمهوری های این آماده بودن آلترناتیو تأکید کرده بود." نشست ادامه رویدادهای ایران ...
شد، اما تفاوت این نشست با موارد قبلی، گردهمایی  برای اولین بار نبود که برگزار می

زمان بود. بـا ایـنـکـه  طور هم اسالمی زیر یک سقف به کشورهای مخالف جمهوری
همراه داشته بـاشـد،  نشست فوق درحال حاضر نتوانست دستاوردهای موردنظر را به

هایی که خطرهایی  اندرکاران اصلی چنین نشست توجهی به نیات دست اما هرگونه بی
کم گرفت. حزب تودٔه  ایران ضمن دفاع قـاطـع  کند نباید دست را متوجه میهن ما می

از جنبش مردمی برای مبارزه با رژیم والیت فقیه، مخالفت خود را با هرگونه مداخـلـٔه 
کند. نیروهای مترقی ضمن مقابلـه بـا ایـن  طور صریح اعالم می خارجی در ایران به

طـلـب و  زمان نقش ضد مردمی نـیـروهـای سـلـطـنـت های خطرناک باید هم اقدام
 مجاهدین خلق را نزد افکارعمومی تشریح و افشا کنند.

ای در دیدار با فـرمـانـدهـان و  ماه، سخنان علی خامنه بهمن ١٩خبرگزاری مهر، 
جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش را انتشار داد که در قسمتـی از 

ای، هـم در  ها گفت: "درباره امریکا هم از چند سال قبل و در مذاکرات هسـتـه آن
گـفـتـم بـه  جلسات خصوصی و هم در جلسات عمومی مـکـرر بـه مسـئـوالن مـی

قول و حرف و لبخند و امضای آنها اعـتـمـاد  ها اعتمادی ندارم و شما هم به آمریکایی
کـردنـد،  نکنید. اکنون نتیجه این شده است مسئوالنی که آن روزهـا مـذاکـره مـی

دادند  اعتماد است. باید از اول این را تشخیص می گویند امریکا غیرقابل خودشان می
، سـخـنـان ١٣٩۴تیرماه  ٢ای،  کردند." سایت رسمی خامنه و بر این مبنا حرکت می

کننده بود. او گفته بـود: "بـنـده  ای را انتشار داد که در ارتباط با هیئت مذاکره خامنه
همین دوستانی که این مـّدت ایـن زحـمـات را بـر دوش  -کننده را هیئت مذاکره

هم امین میدانم، هم غیور میدانم، هم شجاع میدانم، هم متدّین میدانم؛  -اند گرفته
ها امینند؛ انصافًا غیرت  ها مردمانی هستند متدّین و امین؛ این این را همه بدانند. این

جا با اشاره به کسانی کـه  مّلی هم دارند، شجاعت هم دارند." جالب اینکه او در همان
آنان را انتقادکنندگان نامید، گفت: "بنده با انتقاد مخالف نیستم، عیبی ندارد، انتـقـاد 

کننده است، منتها این را همه توّجه داشته باشند که انتقاد کـردن  الزم است و کمک
جاهایی در تشخیص، درعـمـل  تر از عمل کردن است. ممکن است انسان یک آسان

خطا هم بکند، اّما مهم این است که به امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینهـا 
مـاه  آبـان ١٢ای قبل از این سخنان، در  و به شجاعت اینها ما اعتقاد داریم." خامنه

کنندگان  ی مذاکره کس نباید این مجموعه ، در اظهاراتی دیگر گفته بود: "هیچ١٢٩٢
 -ی یك اصطالح پنج بعالوه همان شش دولت، به -ی شامل آمریکا ما را با مجموعه

ها مأموران دولت جـمـهـوری اسـالمـی ایـران  کار بداند؛ این غلط است؛ این سازش
های انقالبند؛ یك مأمورّیتی را دارنـد  های خودمان هستند، بّچه ها بّچه هستند، این
ی اینها است؛ دارند بـا تـالش  ] بر عهده دهند. کار سختی هم هست [که انجام می

دهند." حاال پس از چنـد سـال  ی آنها است انجام می فراوان آن کاری را که بر عهده
هـای حـرف  گیرند که بچه باره مورد انتقاد قرار می یک های ولی فقیه به نعمت این ولی

ای ادعا  که هشدارهایی که خامنه نشنوی بودند و به آمریکا اعتماد کردند و نتیجه این
راسـتـی ایـن  اند. آیـا بـه اثبات رسیده کنندگان گوشزد کرده است به کند به مذاکره می

نـقـل از روزنـامـه ایـران،  ، بـه١٣٩۴مردادماه  ١٣تمامی واقعیت است؟ خبرآنالین، 
اکبر صالحی را آورده بود که ضمن آن توضیحی مشروح دربـارٔه آغـاز  اظهارات علی

داد. صالحی با تشریح مذاکرات بیـن  مذاکرات اتمی (برجام) از طریق عمان ارائه می
ایران و عمان و تمایل دولت اوباما به مذاکرات مخفی، در قسمتی از سخـنـان خـود 

؛ ،این خواسته را رسمی مطرح کنید،گفت: "من به دوستان عمانی تأکید کردم که  می
آنها نیز اقدام کردند و بنده هم نامه رسمی دریافتی را به مسئوالن نظـام رسـانـدم و 
پس از آن برای تشریح روند طی شده به محضر رهبر معظم انقالب شرفیاب شـدم." 

بـاره  نـژاد و دولـت او درایـن گوید احـمـدی طور تلویحی می جالب اینکه صالحی به
ای را به اطالع مسئوالن نـظـام رسـانـده  اطالعی نداشتند و خبر دریافت چنین نامه

ای و بیت رهـبـری بـوده اسـت.  است. منظور صالحی از مسئوالن نظام علی خامنه
گفت: "سرانجام با کسب اجازه از رهبر معظم انـقـالب، هشـت   صالحی در ادامه می

عالی امنیت مـلـی انـجـام شـد،  های الزم با دبیر شورای ماه بعد از اینکه هماهنگی
ریـاسـت  ها برگزار شد." صالحی به انتخاب روحـانـی بـه نخستین نشست با آمریکایی

ای برای آقای  کند و در رابطه با مذاکرات مخفی، گفته بود: "نامه جمهوری اشاره می
دکتر روحانی نوشتم و خدمت ایشان هم رفتم و گفتم که ما چنین مـذاکـراتـی را بـا 

توصیه رهبر معظم انـقـالب ایـن مـذاکـرات را  امریکا انجام دادیم و اآلن هم بنا به
متوقف کردیم تا حضرتعالی این مسیر را ادامه دهید. آقای روحانی وقتی در جـریـان 
جزئیات این مذاکرات قرار گرفتند، موضوع برایشان باورپذیر نبود. به ایشان گفتم کـه 
حضرتعالی بعد از اینکه تنفیذ انجام شد، این مسأله را سرعت دهید. بنابـرایـن، رونـد 

ای بـرای حـل و  مذاکرات شتاب گرفت و دوره تازه
ای آغاز شد." اظهارات صالـحـی  فصل پرونده هسته

را بـه  ،صلح و امنیت در خـاورمـیـانـه،نوشت: "بنیامین نتانیاهو کنفرانس 
کارزاری تبلیغاتی علیه رژیم ایران تبدیل کرد. حمله تبلیغاتی نتانیاهو تنها از 
سوی نمایندگان آمریکا مورد استقبال قرار گرفت. مایک پـنـس، مـعـاون 

فوریـه) گـفـت  ١۴ماه ( بهمن ٢۵متحده روز پنجشنبه  جمهور ایاالت رئیس
است." سایـت  ،هولوکاست تازه،اسالمی در پی برپا کردن یک  که جمهوری

ماه، اظهارات نتانیاهو را بازتاب داد که گفـت:  بهمن ٢۵فارسی رادیو فردا، 
وزیر خارجه و نمایندگان کشورهای جـهـان عـلـیـه ایـران  ۶٠به نشست ،" 

نشست آشکار میان نمایندگان کشورهای پیشگام عربی بـا ،تا این  ،روم می
." رادیو فردا در ،اسرائیل، منافع مشترک برای جنگ با ایران را به پیش ببرد

های اسرائیل پـخـش  ادامه، نوشت: "این سخنان تصویری او که از رسانه
شد و در توییت او به زبان عبری نیز قرار گرفت، دقایقی بعد پـاک شـد و 

گـزارش  کار برده شد." بـه به ،جنگ با ایران،به جای  ،مقابله با ایران،عبارت 
جمهور آمریکا، در نشست "امنیـت و  رادیو فردا، مایک پنس، معاون رئیس

ترین تهدید  آینده صلح خاورمیانه" در ورشو پایتخت لهستان، ایران را "بزرگ
علیه صلح و امنیت در خاورمیانه" دانست و حکومت مذهبی ایران را متهم 

ای خود نقشه "هولوکاست جدیدی" را در  های" منطقه طلبی کرد که با "جاه
سر دارد. مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا که در این کنفرانس شـرکـت 

وگو با رادیو فردا به تشریح مواضع دولت فعـلـی آمـریـکـا  کرده بود در گفت
انـد کـه  پرداخت و گفت: "کشورهای خاورمیانه به این شـنـاخـت رسـیـده

اسالمی ایران هستنـد چـراکـه  شان در معرض تهدید جمهوری شهروندان
زنیم، باید در مورد ایران بـحـث  الله حرف می وقتی در مورد حزب،گفته او  به

شود باز بایـد در مـورد  ها در یمن می کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی
مـا هـر کـاری کـه از ،وزیر خارجه آمریکا تأکید کـرد  ،ایران سخن گفت.

دستمان بربیاید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران مـطـرح 
شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کننـد، زنـدگـی کـه 

" روز  ،تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
ماه، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امـور ایـران، در  بهمن ٢۶جمعه 

گفتگوی اختصاصی با "شرق االوسط" (خاورمیانه) تأکید کـرد: "بـا اروپـا 
درخصوص برجام به توافق نرسیدیم." او در توضیح آن گفت: "مـطـمـئـنـًا 

نظر داریم و به این تـوافـق  ها اختالف ای با اروپایی درخصوص توافق هسته
توافق نرسیم. ... در این زمینه فشارهای زیادی درخصـوص  رسیدیم که به

هـا ایـران اسـت  تمام موضوعات وارد خواهیم کرد که منـبـع اصـلـی آن
[ازجمله] توسعه موشکی، تروریسم، تأمـیـن مـالـی تـروریسـم، امـنـیـت 

های سیاسی مخالف حکومت حاکم در ایران تنـهـا  سایبری." از میان گروه
طلب و مجاهدین خلق بـه حـمـایـت از ایـن  دو گروه ضد مردمی سلطنت

نشست پرداختند و تظاهراتی را نیز در هنگام برگزاری ایـن نشـسـت بـرپـا 
طلبان را انـعـکـاس  کردند. کیهان لندن که مواضع رضا پهلوی و سلطنت

دهد، در مطلبی در اشاره به نتایـج ایـن نشـسـت ازجـمـلـه نـوشـت:  می
"کنفرانس ورشو را نـبـایـد نـقـطـه پـایـان کـارزار فشـار حـداکـثـری بـر 

اسالمی دانست. در ورشو، که نمایندگان دو نهاد ناتو و اتـحـادیـه  جمهوری
اروپا نیز در آن حضور داشتند، این کارزار توانست گسترش هرچه بـیـشـتـر 

کننده برساند. امروز تنها آمریکا، اسرائیـل  خود را به تأیید کشورهای شرکت
فارس نیستند کـه در ایـن جـهـت  و چند کشور عربی حوزه جنوبی خلیج

ویـژه کشـورهـای اروپـای  کنند. برخی از کشورهای اروپایی، به حرکت می
کنند، و نیز دیگـر  شرقی که برای اتحادیه اروپا نقش بسیار مهمی بازی می
اند. گسترش ایـن  کشورهای عربی و حتا آفریقایی نیز به این کارزار پیوسته

جمهور آمریکـا در ورشـو  تواند، چنانکه مایک پنس معاون رئیس جبهه می
گفت، به حمایت از جنبش مردم ایران علیه نظام حاکم بیانجامد." سـایـت 
سازمان مجاهدین خلق در اشاره به این نشست دو نکته را مهم دانسـت و 

هـای رودی  خصوص با نقل صـحـبـت نوشت: "ضرورت سرنگونی رژیم به
هـای  هایی که با رسـانـه جولیانی در تظاهرات هواداران مقاومت و مصاحبه
برای استقـرار صـلـح و ،مختلف داشت. رودی جولیانی ازجمله گفته بود: 

کنفـرانـس ورشـو ،یا  ،ثبات در خاورمیانه تنها راه، تغییر رژیم در ایران است
."  سایت این سـازمـان ،برای مقابله با این اقدامات رژیم تشکیل شده است

در تشریح نکته دوم، نوشت: "تأکید بر نقش جایگزینی مقاومت ایران بـعـد 
ها بسیار چشمگیر بود. در این مورد  از سرنگونی رژیم که در انعکاس رسانه

نیز عباراتی از جولیانی تیتر اول بسیاری از خبرهای این رسانه شده کـه بـا 
ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا، بر حاضر و  حمایت از برنامه ده ماده

 ها ابا دارد؟ ای از بیان واقعیت چرا خامنه

 ٣ادامه  در صفحه  



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ۶ 

 نگذاریم مبارزۀ مردمی ... ادامۀ 

های اجتماعی زیر فشـار  ها و طبقه با گذشت هرروز شمار بیشتری از الیه
گاه شوند. آنان به اقتصادی خرد می اند که  اند که این اصحاب قدرت خوبی آ

انـد. اصـحـاب  چنین به ورطٔه سقوط رانـده و اقتصاد را در کشور این  زندگی
ای را  اند که پایگاه اجتماعی عمده قدرت در رژیم نیز به این امر کامًال واقف

گونی از اپوزیسیـون از  دانند که طیف گونه اند و همچنین می از دست داده
آفـریـن   یک سو و دولت ترامپ از سوی دیگر (با تـحـمـیـل فشـار مشـقـت

بر مردم) درصدد جلب نظر و جذب این پایگاه اجتماعی از دست   اقتصادی
هـای داخـلـی و  اند. کشور ما از لحاظ معضل داده شده به سوی خودشان

پذیر و شرایطی سیال قرار گرفتـه اسـت و  خارجی در موقعیتی بسیار ضربه
خوبی متوجه این اوضاع هستند.  به -ای و در رأس آنان خامنه -سران رژیم

  مناسبت سالگرد انقالب مـجـبـور اسـت بـگـویـد: ای به روی، خامنه ازاین
شده و بشـود، دارای  گویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید می "صریحًا می

ای ژرف است." این پیام از سر استیصال و احساس خطـر بـر زبـان   فاصله
 جاری شده است.

هـای درحـال  دهـی اعـتـراض پرواضح است که امکان بسیج و سازمان
لب رسیده خطر اصلی و مهلکی است که آیـنـدٔه  های جان به گسترش توده

هایی بتوانـنـد  کند، و اینکه کدام نیروها و بر ِگرد چه هدف رژیم را تهدید می
اند. در  هایی کلیدی ها را جهت دهند نیز در جای خود موضوع این اعتراض

های اخیر حزب تودٔه ایران هم بـه آن  طور که در تحلیل این ارتباط، همان
هـای  منـظـور مـدیـریـت بـحـران پرداخته شده است، سران رژیم والیی به

اند مترصدند به "تغییرهای شکلی" دسـت  ها روبرو شده گیری که با آن نفس
های مردم و توان نیروهای سیاسی به بیراهه  بزنند تا از این طریق اعتراض

مؤیـد  ٩٧ماه  بهمن ٢٣ای در  هایی از بیانیٔه علی خامنه کشانده شود. بخش
دیدگاه این تحلیل است و از کلید خوردن دستـورکـار بـرای آغـاز فـرایـنـد 

نـد، فـرایـنـدی کـه  تغییرهایی ظاهری در روبنای سیـاسـی حـکـایـت دار
دیکتاتوری حاکم به انجـام آن واداشـتـه شـده اسـت. در ایـن ارتـبـاط 

  ای اشـاره کـرد: های علـی خـامـنـه توان به این جمله طورمشخص می به
ی تصحیـح خـطـاهـای  همواره دارای انعطاف و آماده…  "انقالب اسالمی

دولت جمـهـوری …  خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. 
نشینی  های انقالبی و مّلی خود، یک گام هم عقب اسالمی باید... از ارزش

تـرکـیـب   ای، ها، بر اساس گفتمان مـعـمـول خـامـنـه نکند". در این جمله
پذیر" بودن یعنی ضرورت عملیاتی شدن "تغییرهای شـکـلـی" کـه  "انعطاف

نمونٔه پیشین آن را در ترکیب "نرمش قهرمانانه" که دستور انجام تغییرهای 
توان دید. همچنین در مقابل آن،  الزم در راستای امضا کردن برجام بود می

وقتی نماینده خدا بر زمین به موضوع "تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال" نبودن 
معنی حفظ هسته قـدرت "نـظـام"  کند به نشینی" نکردن اشاره می و "عقب

طبق روال معمول بر محوِر حاکمیت مطلق والیی اسـت. ایـن واقـعـیـتـی 
مـنـظـور  عینی است که گذشته از دستور انجام هر نوع تغییر شـکـلـی بـه

نشانگر آن است که ماهیت دیکتـاتـوری ایـن "نـظـام"   ها، مدیریت بحران
 پذیر نیست.                                                                                     اصالح

ای کـه  های کـلـیـدی هرگونه تحلیل دقیق دربارٔه مورد پیدا کردن عامل
اند به این نتیجه خواهد رسید کـه  کشور ما را با وضعیت کنونی روبرو ساخته

ای  مسببان اصلی این فاجعه سران "نظام"اند و در صدر آنان علی خـامـنـه
ای کـه  توان ادعا کرد ریشـٔه تضـاد اصـلـی درستی می است. بنا بر این به

زند در درون کشور است و آن، تضـاد  های کنونی و آینده را رقم می تحول
میان خواست اکثر مردم به ایجاد تغییرهایی بنیادی بـا سـیـاسـت کـالن 

منظور  اصحاب قدرت رژیم است. هدِف این سیاست کالن، حفظ "نظام" به
های قدرت است. با این وجود، باید به این واقعیت نیز با  تثبیت منافع جناح

های داخـلـی و  هوشیاری توجه کرد که رابطه و کنش و واکنش بین عامل
  توانند سکان تـعـیـیـن خارجی خود زایندٔه شرایط و فرایندهایی است که می

هـای خـارجـی قـرار دهـد. ایـن  مسیر سرنوشت کشور را در دست عامـل
معنای از میان برداشته شدن رژیـم حـاکـم کـنـونـی  وجه ضرورتًا به هیچ به

زیرا دیکتاتوری والیی هنوز توان الزم و مشخصی بـرای مـدیـریـت   نیست،
ای، بـرخـالف  طور هـم عـلـی خـامـنـه ها و سرکوب دارد و همین بحران

منظور انجام "اوجب واجبات" یعنی "حفظ نظام" حاضر  هایش، به رجزخوانی
حـراج  است با دولت ترامپ در پشت درهای بسته و از موضع ضعف و با بـه

ای رفـع  و علی خامـنـه  گذاشتن منافع ملی معامله کند. برای سران "نظام"

 ترین هدف است.                                              ترین و حیاتی خطِر مردم، مهم
به خطری واقعی برای کشور ما و جـهـان تـبـدیـل   بندی راست افراطی ترامپ گروه

وجـود آوردن  بندی در بـه هایش، این گروه شده است و با وجود برخی شدت و ضعف
اقتصادی و نظامی در راستای تهدید منافع و حاکمیت مـلـی ایـران   ائتالفی سیاسی،

اسالمی و تغـیـیـر رفـتـار آن  تالشی پیگیر دارد. این ائتالف که در نام علیه جمهوری
بولتـون و پـمـپـئـو   است اما درعمل و تجربه و دقت در گفتمان کسانی مانند ترامپ،

های آن مانند آواری بر سر مـردم مـا فـرو خـواهـنـد  دهد که عواقب اقدام نشان می
مـاه، نـتـوانسـت تـمـامـی  بهمن ٢۵و  ٢۴ریخت. اگر نشست ورشو در هفته گذشته، 

های دولت ترامپ را برآورده کند، اما قدم نخسِت مهمی بود که موفـق شـد در  هدف
با حضور شخص نتانیاهـو -یک کشور عضو اتحادیه اروپا اتحادی متشکل از اسرائیل

های عربستان، امارات و بحرین و بر محور سیاسـت خـارجـی دولـت  در کنار رژیم -
ترامپ برای منطقه و کشورمان سازمان دهد. دولت ترامپ عمًال توانست بین بـخـش 

وجـود آورد. ایـن  هایش به نفع برنامه ای به شرقی و غربی اتحادیه اروپا شکاف سیاسی
بندی ترامپ بوده است. اکنون  آمیز در گروه ای معمول و موفقیت افکنی رویه نوع نفاق

اندازی و نفوذ و کنترل نیروهای مخالف دیکتاتوری حـاکـم  این رویه در راستای دست
 شود.                         کار گرفته می بر کشورمان به

های اپوزیسیون رژیم والیی هر دو جریان سیاسی ضد ملی  روشن است که در صف
طلبان و رهبرانشان یعـنـی مـریـم  و بغایت ضد دموکراتیِک مجاهدین خلق و سلطنت

مـنـظـور تـوجـیـه  انـد و بـه رجوی و رضا پهلوی زیر حمایت و فرمان دولـت تـرامـپ
های کالن این محفل امپریالیستی هار و خطرناک از این دو جـریـان ضـد  سیاست

شود. روابط بین سـرکـردگـان مـجـاهـدیـن خـلـق و  دموکراتیک استفادٔه ابزاری می
گرا در آمریکا موضوعی کامًال  طلبان با سیاستمدارانی بسیار خطرناک و واپس سلطنت

طـلـبـان و سـازمـان  هایی مانند سلطـنـت شناخته شده است. واضح است که جریان
مجاهدین در انتظار اغتنام فرصت از انفجار و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی هستنـد 

های دولت آمریکا بر ضد ایران و فشارهای حاصل  تر تحریم و از ِاعمال هرچه سنگین
ومرج و ناامنی و حتی از اقدام به حملٔه  نظامی  وجود آمدن هرج ها بر مردم در به از آن

 کنند.  مان استقبال می از سوی  آمریکا و اسراییل به میهن
ای در بازی  های سوخته طلبان برگ واقعیت این است که مجاهدین خلق و سلطنت

اند که در وضعیت بحرانی و سیال کنونی کشورمان تنها تا حد مشـخـصـی در   قدرت
اندام دارند. واقعیت امر این است که  برابر رژیم جمهوری اسالمی توان و مجال عرض

انـد و  شان باور کـرده دو جریان تبلیغات خودشان را دربارٔه خودشان و قدرت عمل  این
گـاه بـدون  ها هـیـچ که آن ای وسیع دارند. درحالی کنند که پایگاه اجتماعی تصور می

مالی، و نظامی آمریکا و متحدانش، برای براندازی رژیـم   پشتیبانی مستقیم سیاسی،
ویـژه در  دست گرفتن قدرت شانسی ندارند. آمریکا و متحدانش به حاکم در ایران و به

شان یعنی مریم رجـوی و رضـا  طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان منطقه سلطنت
اند که بـرای اجـرایـی کـردن بـرنـامـٔه مـوسـوم بـه  پهلوی را در جایگاهی قرار داده

کار برده شوند. دولـت جـورج بـوش، در سـال  سازی" در کشورمان بتوانند به "چلبی
هـای  نام "احمد چلبی" و جـریـان ای به ، موفق شد در عراق با استفاده از مهره٢٠٠٣

سیاسی ضد بعثی در چارچوب "کنگرٔه مـلـی عـراق"، هـمـراه بـا تـأثـیـرگـذاری بـر 
وجـود آوردن  طـور بـا بـه ها و همیـن دست گرفتن سکان آن های مردم و به اعتراض

بررغم مخالفت جنبش قدرتمند ضد جنگ در  -ائتالفی از شماری اندک از چند کشور
ها را بر ضد عراق و مـردم آن و در  شدیدترین تحریم -اروپا در مخالفت با این اقدام

موقع اجرا بگذارد. این همان پـروژه  به  ای خونین و ویرانگرانه مرحله بعد تجاوز نظامی
وسـیـلـه قـدرت  است که در عراق بـه  هدف "تغییر رژیم" (رژیم چنج) آلترناتیوسازی به

 مالی و نظامی امپریالیسم آمریکا اجرا شد. 
تریـن  جویانه و تهاجمی از جانب خطرناک های مداخله اکنون دیگر بار این سیاست 

و مـاهـیـتـی ضـد   های امپریالیستی آمریکا در ابعادی جدید و بس خطرناک محفل
بـهـانـٔه واداشـتـن  فاشیـسـتـی دولـت تـرامـپ بـه بندی شبه وسیلٔه گروه تر به مردمی

شـونـد!  اجرا گذاشته می مان به اسالمی به "تغییر رفتار" بر ضد میهن و مردم جمهوری
صحنه سیاسی کشور در وضعیتی بحرانی و بسیار سیال قرار گرفته است و نیـروهـای 

خواه و دموکراتیک ایران نباید اجازه دهند جنبش اعتراضی مردم عـلـیـه  سیاسی ترقی
فاشیستی مستقر در کـاخ سـفـیـد بـا  بندی شبه وسیلٔه گروه حاکمیت مطلق والیی به

رهبری کسانی مانند رضا پهلوی و مریم رجـوی  خواه به های تمامیت استفاده از جریان
هـای خـطـرنـاک و  یغما برده شود  و از این طریق زمینٔه عملیاتی شدن سـیـاسـت به

 ضد کشورمان فراهم شود. ویرانگر به
کند که تمامی فعاالن و نیـروهـای سـیـاسـی مـخـالـف  ضرورت لحظه ایجاب می

خواه، در عین مبارزه برای حذِف حاکمیت مطلق والیی، بر ضد  هرگونه جریان تمامیت
خاطر دفاع از حق حاکمیـت  های خطرناک دولت ترامپ و همدستان آن و به سیاست

 ملی در صفی متحد قرار گیرند. 
 



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ٧ 

دموکراتیک بهمن  -مین سالگرد انقالب مّلی۴٠به مناسبت 
های کمونیست و  در میهنمان، چند نشریه از حزب ۵٧
خواه جهان با سخنگوی حزب تودٔه ایران مصاحبه  ترقی

 کردند.
 
انقالب بهمن انقالبی در مصاحبه با دموکراسی خلق (هند): * 
داری در ایران  دموکراتیک بود که در شرایط ویژٔه رشد سرمایه -مّلی

بورژوازی و  شکل گرفت و طیف وسیعی را، از طبقٔه کارگر گرفته تا خرده
 هایی از بورژوازی مّلی، علیه رژیم شاه بسیج کرد. اقشار متوسط و الیه

 
در مصاحبه با روزنامٔه مورنینگ استار (انگلستان): * 
های قدرتمندی  های رژیم والیی منافع سیاسی و اقتصادی بخش جناح

کنند و برای گسترش نفوذ خود رقابت شدیدی  از سرمایه را نمایندگی می
گرایان در ساختار  دارند. در حال حاضر هیچ نیروی دیگری جز اسالم

 قدرت در ایران نفوذ واقعی ندارد.
 
سال پس  ۴٠ایران، در مصاحبه با روزنامٔه دیالوگ (قبرس): * 

توجه به  شود که بی ، توسط رژیمی استبدادی اداره می۵٧از انقالب 
 کند. حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، بر کشور حکومت می

 
پایگاه اجتماعی رژیم در مصاحبه با دنیای جوان (آلمان): * 
 شّدت محدود شده است. به

 
رژیم حاکم بر ایران در مصاحبه با جهان مردم (آمریکا): * 

داری نولیبرال است و  ارتجاعی، ضدمردمی، و از لحاظ اقتصادی سرمایه
کند. نیروهای پیشرو در کشور برای  منافع عامٔه مردم را نمایندگی نمی

کنند، اّما در عین حال با هر گونه  خواهانه مردمی مبارزه می تحّول ترقی
های  اند... [حزب ما] تحریم شّدت مخالف مداخلٔه خارجی در کشور به

های آن در ایران را در تقابل مستقیم با  ایاالت متحد آمریکا و دخالت
منافع مّلی کشور و مبارزه مردم کشور علیه رژیم دیکتاتوری در ایران 

 کند. ارزیابی می
 

و به همین مناسبت،  ١٣۵٧مین سالگرد انقالب بهمن ۴٠در آستانٔه 
خواه جهان، رفیق محمد امیدوار،  های ترقی به دعوت شماری از نشریه

عضو هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی و سخنگوی حزب تودٔه ایران، در 
ها  ها شرکت کرد. انتشار این مصاحبه هایی جداگانه با این نشریه مصاحبه

بهمن، و نیز بازنشر آنها در  ٢٢بهمن تا دوشنبه  ٢٠در روزهای شنبه 
های انگلیسی،  های اجتماعی به زبان های اینترنتی و شبکه رسانه

ای داشت. سخنگوی حزبمان در این  آلمانی، و یونانی بازتاب گسترده
گیری انقالب بهمن،  هایی دربارٔه روند شکل وگو به سؤال چند گفت

گرایان در رهبری  نیروهای شرکت کننده در آن، عّلت برتری یافتن اسالم
انقالب، به انحراف کشیده شدن و در نهایت شکست خوردن انقالب، 

های شرکت کننده در حاکمیت  پایگاه اجتماعی رژیم حاکم کنونی، جناح
های آنان، موضوع اتحاد در میان نیروهای اپوزیسیون،  کنونی و اختالف
های مبارزاتی حزب تودٔه ایران در شرایط کنونی پاسخ  و برنامه و هدف

 داد.
ویژه  هایی که با سخنگوی حزبمان مصاحبه کردند، به نشریه

دموکراسی خلق در هند، دیالوگ در قبرس، و مورنینگ استار در 
های وسیعی از افکار عمومی مترقی و زحمتکشان  انگلستان، بخش

نیز که مطالب و “ سولیدنت”درگاه اینترنی دهند.  کشورهای خود را پوشش می
های دولتی و نهادهای  های کمونیست و کارگری و سازمان های حزب بیانیه
بهمن، مصادف با چهلمین  ٢٢دهد، در روز  المللی جهان چپ را بازتاب می بین

سالگرد انقالب بهمن، متن کامل مصاحبٔه رفیق 
 ٩ادامه  در صفحه  امیدوار با دموکراسی خلق (هند) را با عنوان 

، فرصتی ١٣۵٧انقالب بهمن 
تاریخی که به دلیل سلطٔه 

 ارتجاع از دست رفت!
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 ، فرصتی ...١٣۵٧ادامۀ انقالب بهمن 

بهمن نیز  ١٣منتشر کرد. روز “ و ایران امروز ١٩٧٩چهل سال پس از انقالب ”
که توسط حزب “ المللی کمونیستی مطبوعات بین”درگاه اینترنتی 

شود، همین مصاحبه را جزو مطالب برجستٔه روز انتشار  کمونیست ترکیه اداره می
 داد.

های رفیق در  های ارائه شده در مصاحبه های اصلی و تحلیل اگرچه موضوع
اساس بر پایٔه اسناد منتشر شدٔه حزب تودٔه ایران و از جمله بیانیٔه کمیتٔه مرکزی 

 و سرنوشت آن ۵٧های حزب تودٔه ایران دربارٔه انقالب بهمن  دیدگاه”با عنوان 
های  های مهم و کلیدی پاسخ است، با وجود این مناسب دیدیم که بخش“

های مصاحبه کنندگان در نامٔه مردم نیز منتشر  سخنگوی حزب را به پرسش
 خوانید.   کنیم، که در ادامه می

 
 یی انقالب توده

ای از مردم ایران در روند  انقالب بهمن به لحاظ شرکت بخش قابل مالحظه
ترین  ُنضج و پیروزی آن در پایین کشیدن رژیم شاه از قدرت، یکی از مهم

گون طبقات  رویدادهای قرن بیستم در ایران و جهان بود. مشارکت وسیع و گونه
گیری طبقاتی  ، نتیجٔه مستقیم سمت۵٧و قشرهای اجتماعی در انقالب بهمن 

 های اقتصادی و اجتماعی اعمال شده توسط آن رژیم بود. رژیم شاه و سیاست
 

 گیری انقالب عوامل مؤثر در شکل
نفوذ فزایندٔه سرمایٔه امپریالیستی در اقتصاد ایران، همراه با حکومتی پلیسی 

های  که برای حفاظت از این رژیم استبدادی وابسته، به فشار بیشتر بر الیه
بورژوازی منجر شد. این وضعیت به ضعیف شدن  میانی و افزایش فشار بر خرده

هایی از بورژوازی مّلی نیز انجامید. همچنین، شایان  موقعیت اقتصادی بخش
توجه است که در همین دوره، به عّلت مهاجرت جمعیت زیادی از روستاییان به 
شهرها در نتیجٔه اصالحات ارضی قالبی با هدف از میان بردِن تهدیِد 

داران بزرگ نسبت به رژیم شاه، جمعیت طبقٔه کارگر نیز در حال رشد بود.  زمین
توجهی به طبقٔه کارگِر در حال رشد در درون  این تغییر، وزنٔه اجتماعی قابل

 ساختار طبقاتی کشور ما داد.
 

 نقش طبقات و قشرهای اجتماعی در انقالب
بورژوازی،  ها نفر از کارگران، دهقانان، خرده طیف نیروهای متشکل از میلیون

هایی از بورژوازی مّلی و کوچک انتظار داشتند که به دلیل مشارکتی که  و بخش
هایشان مورد توجه قرار بگیرد. با وجود این، اگرچه  در انقالب داشتند، خواست

ای که  طبقٔه کارگر در پیروزی انقالب نقش مهمی ایفا کرد، ولی ساختار سیاسی
های  پس از انقالب شکل گرفت، به طور عمده منعکس کنندٔه منافع بخش

هایی از بورژوازی ملی بود که  بورژوازی سّنتی و بورژوازی تجاری، و بخش خرده
 ای نزدیک با روحانیت داشتند. رابطه
 

 رژیم والیی کنونی ضدامپریالیست نیست
روشن است که ضدّیت و مقابلٔه رژیم والیی کنونی با آمریکا بر مبنای درکی 
مشابه با درک نیروهای چپ و حزب ما از امپریالیسم و مبارزٔه ضدامپریالیستی 

طلبی ویرانگر سرمایٔه انحصاری در سطح  نیست که مضمونش مخالفت با برتری
جهانی است. رژیم کنونی پیگیرانه با تالش نیروهای ضدامپریالیست برای 
متحد شدن و همکاری با یکدیگر با هدِف ساختمان جهانی دیگر، مخالفت 

کند. الزم به ذکر است که در سه دهٔه گذشته، برنامٔه اقتصادِی کالن رژیم  می
المللی پول و بانک جهانی و به منظور  های صندوق بین والیی بر اساس نسخه

اجرای اصالحات اقتصادی نولیبرالی پردامنه تنظیم و اجرا شده است. الگوی 
دارِی پیچیده  اجتماعی مطلوِب رژیم حاکم در ایران، در اصل سرمایه-اقتصادی

 شده در شعارهای اسالمِی خالی از محتوی است.
 

 های درون رژیم والیی دربارٔه جناح
ای حضور دارند  های عمده روشن است که در درون حاکمیت کنونی، جناح

ها و نحؤه اجرای آنها با هم اختالف دارند. این  هایی از سیاست که در جنبه
های قدرتمندی از سرمایه را نمایندگی  ها منافع سیاسی و اقتصادی بخش جناح

کنند و در مسیر گسترش  ها ضمن اینکه با یکدیگر مقابله می کنند. این جناح می
نفوذ خود با یکدیگر رقابت شدیدی دارند، ولی در نهایت همیشه در مقابل هر 
گونه تهدیدی نسبت به بقای دیکتاتوری حاکم، بر گرد محور ولی فقیه، که 

 شوند.  منافع همٔه آنها به وجود او وابسته است، متحد می
گرایان در ساختار قدرت در  جز اسالم در حال حاضر، هیچ نیروی دیگری 

 ایران نفوذ واقعی ندارد. 
 

 چرا اصالحات شکست خورد؟
های دولت خاتمی، به دلیل اعتقاد عمیق او به اینکه تغییر فقط در  اّما وعده

خط ”تواند از  پذیر است و نمی  ولی فقیه را داشته باشد امکان ٔصورتی که اجازه
 های جمهوری اسالمی عبور کند، عملی نشد.«قرمز

ها در امر  رغم برخی نرمش جمهوری خاتمی، به سال ریاست ٨در طول 
سرکوب، هرگز تغییری واقعی در ساختار قدرت ایران صورت نگرفت و رژیم 

 توانست جنبش اجتماعی را خنثی کند و ابتکار عمل را از آن بگیرد.
 

 موضع مردم ایران در مورد رژیم حاکم 
های  روشن است که نسل جوان امروزی، که اکثریت بزرگی از آن با سیاست

اند، در زمان  کنند مخالف رژیم و سرکوبی که در زندگی روزمرٔه خود احساس می
انقالب هنوز متولد نشده بودند و از این رو، تجربٔه واقعی و دست اّول از اینکه 

ها و  زندگی در حکومت رژیم پلیسی شاه چگونه بود، ندارند. اّما همٔه نشانه
های گذشته حاکی از آن است که رژیم ایران پایگاه  های اجتماعی دهه جنبش

اجتماعی خود را تا حّد زیادی از دست داده است و شعارهای اسالمی آن اساسًا 
اند، از  اعتبار شده است. بنابراین، مردم خواهان تغییرهای بنیادی در جامعه بی

جمله جدایی دین از حکومت و حرکت به سوی ایرانی آزاد و دموکراتیک که در 
 آن دموکراسی، استقالل، و عدالت اجتماعی بتواند برای مردم ما تأمین شود. 

سازی،  های کنونی نولیبرالی خصوصی مردم خواستار پایان دادن به سیاست 
 سابقه در کشورند.   های اقتصادی، و از بین بردن فساد بی رفع دشواری

 
 ایران و آیندٔه رژیم  حزب تودٔه 

جمهوری  برانگیز ریاست رهبری حزب ما ده سال پیش [پس از انتخابات بحث
درستی اظهار داشت که مشروعیت رژیم به پایان  ] به٨٨و کودتای انتخاباتی 

رسیده و روند پایان دادن به حکومت دیکتاتوری مذهبی در ایران آغاز شده 
های وزارت کشور ایران، صدها هزار نفر از  است. سال گذشته، طبق گزارش

شهر ایران به تظاهرات اعتراضی پیوستند و خواستار پایان دادن به  ٨٠مردم در 
بار رژیم والیی و همچنین  اقتصادی فاجعه-های اجتماعی استبداد و سیاست

های اساسی  پایان دادن به فساد شدند. شعار "نان، کار، آزادی" بیانگر خواست
مردم کشور ما بود که از دید آنها اکنون فقط با پایان یافتِن دیکتاتوری مذهبی 

 تواند تحقق یابد. می
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گـانـٔه شـرارِت دولـِت  پومپئو، سـه-با پیوستن ِالیوت آبرامز به تیم بولتون
 ترامپ با هدف دخالت مستقیم در رویدادهای ونزوئال شکل گرفت.

پروای آمریـکـا و  در جریان رخدادهای اخیر ونزوئال و مداخلٔه آشکار و بی
 ۵برخی از کشورهای اروپا و آمریکای التین در امور داخلی ونـزوئـال، روز 

بهمن، مایک پومپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، اعالم کرد که الیوت آبـرامـز 
سیاست خارجی آمریکا در امور جاری ونزوئال و “ فرستادٔه ویژهٔ ”را به ِسَمت 

های آمریکا در این مورد منصوب کـرده اسـت. در  مسئول اجرای سیاست
ای که در شمارٔه قبل نامٔه مـردم دربـارٔه رویـدادهـای جـاری  گونه گزارش

ونزوئال داشتیم، به اختصار الیوت آبرامز را معرفی کردیم. در این نـوشـتـه، 
بار این شخصیت بدنام را با جزئیات بیشتری بـررسـی  کارنامٔه سیاه و جنایت

 کنیم. می
الیوت آبرامز، که اکنون برای مشاوره دادن به مایک پومپئو، جان بولتون 

در ونـزوئـال “ تغییر رژیم”(مشاور امنیت مّلی ترامپ)، و دولِت ترامپ در امر 
ها پیش از این نیز در استخدام وزارت امـور  به کار گمارده شده است، سال

خارجی آمریکا بوده و از آنجا بازنشسته شده است. حاال او در شرایطـی وارد 
های ارتجاع خـارجـی و داخـلـی  گیری تالش رغم اوج شود که به معرکه می

برای برکنار کردن نیکوالس مادورو و دولت قانونی او، مخالفان مادورو هنوز 
رسـد کـه گـزیـنـٔه  اند. به نظر می موفقیت سیاسی چندانی به دست نیاورده

و بـه  -که ترامپ پیش از این به آن اشاره کرده بود -دخالت مستقیم آمریکا
ای در این منطقه از جهان، بـیـش از  ریزی تازه راه انداختن مناقشه و خون

ویژه کـه خـوآن  گیرد، به پیش در دستور کار نیروهای امپریالیستی قرار می
گوآیدو، رهبر کودتای ضد دولتی ونزوئال، نیز روی خوش به مداخلٔه نظامـی 

شخصی مثـل ِالـیـوت “ خدمات”مستقیم نشان داده است. و اینجاست که 
قدری جّدی شد که شمار زیـادی  آید. موضوع به آبرامز به کار کودتاچیان می

های جهان، از جمله چین و روسیه و آفریقای جنوبی، و حّتی گـروه  از دولت
لیما (شامل چند کشور آمریکای التین و کارایبب و کـانـادا) نـیـز کـه در 

ونزوئال تشکیل شد، با مداخله “ وفصل بحران حل”اساسًا برای  ٩۶تابستان 
 صراحت مخالفت کردند. و حملٔه نظامی آمریکا به ونزوئال به

آبرامز در دولت جورج بوش پسر، عضو شورای امنیـت مـّلـی بـود و در 
مستقیمًا شـرکـت  ١٣٩١اجرای کودتای آمریکایی برضد هوگو چاوز در سال 

شـخـصـیـت ”نامٔه انگلیسی آبزرِور در همان زمـان نـوشـت:  داشت. هفته
مرکزی در این کودتا، آبرامز بود که در کاخ سفید، مدیر ارشد امنیت مّلی در 

الـمـلـلـی' اسـت. او عضـو  امر 'دموکراسی، حقوق بشر، و عملیـات بـیـن
پردازانی است که به مبارزه با مارکسیسم در قـارٔه آمـریـکـا اولـویـت  نظریه
 “دهند. می

های خونین در پروندٔه سیاه آبرامز، نقـش مسـتـقـیـم او در  یکی از برگ
های اخیر در تاریخ آمریکای  بارترین کشتارهای دهه پوشِی یکی از خون پرده

آذر  ٢٠التین در دورٔه دولت رونالد ریگان است. در آن کشـتـار، در روز 
نفر در یکی از روستاهای السـالـوادور بـه دسـت  ١٠٠٠، نزدیک به ١٣۶٠

مزدوران آموزش دیده و تجهیز شده توسط آمریـکـا، بـه قـتـل رسـیـدنـد. 
شدگان مـرد را بـریـدنـد و در  مزدوران، کودکان را گردن زدند، آلِت کشته

هـا بـه نـمـایـش  دهانشان گذاشتند، و برای عبرت بقیه، در کنـار گـذرگـاه
گذاشتند. آبرامز مثل خیلی از موارد دیگـر، ایـن بـار نـیـز وقـوع چـنـیـن 

حّتی وقتی که گزارش کـمـیـسـیـون  -هایی را سرسختانه انکار کرد جنایت
 -ها به دست نیروهای مزدور را تأیید کـرد یاب السالوادور، آن جنایت حقیقت

السالوادور دفاع کرد. در آن زمان دولت آمریکا سـخـت “ دستاوردهای”و از 
های اعـدام در  مشغول تأمین مالی، آموزش دادن، و تجهیز نظامی جوخه

آمریکای التین بود که یکـی از آنـهـا، مـزدوراِن ضـدانـقـالب (ُکـنـتـرا) 
(  ١٩٨٠مشـی آمـریـکـا، در دهـٔه  ساندینیستی نیکاراگوئه بود. این خـط

هزار نـفـر در ٨٠هزار نفر در نیکاراگوئه، ۵٠کم  ش) به کشتار دست١٣٧٠
هزار نفر در گواتماال منجر شد. آبرامز در مقـام دسـتـیـار ١٢٠السالوادور، و 

) و در امور قارٔه آمریکـا ١٩٨۵تا  ٩٨١وزیر امور خارجی آمریکا در امر حقوق بشر (
ها و کشتارها داشت. در هـمـیـن  ) نقشی محوری در این قساوت١٩٨٩تا  ١٩٨۵( 

های مزدور سازمان داده شده توسط آمریکـا فـقـط در سـه  ها بود که گروه سال
  هزار نفر را کشتند که بیشتر آنها هم غیرنـظـامـی بـودنـد:٢۵٠کشور قارٔه آمریکا 

آمـوز، کشـیـش (از جـمـلـه اسـقـف بـزرگ  معلم، دکتر، دهقان، کارگر، دانش
السالوادور، اسکار روِمرو، که در کلیسا ترور شد)، زن و مرد و جوان و پیر، و اغلـب 
هم از تنگدستان. به زنان تجاوز شد و نوزادان را کشتند. صدها روستـای اهـالـی 

هـای  ها در گواتماال) با خاک یکسان شد. جنایت های مایان ویژه دهکده بومی (به
شـود  توان با آنچه امروزه داعش مـرتـکـب مـی آن روزها در آمریکای التین را می

بود کـه آبـرامـز بـه دفـاع از  ١٩٨٠های اوایل دهٔه  مقایسه کرد. در همان سال
پـیـشـرفـت ”برخاسـت و اّدعـا کـرد کـه او  -افرایین مونت -دیکتاتور گواتماال

در زمینٔه حقوق بشر به وجود آورده است و از کنـگـرٔه آمـریـکـا “ ای مالحظه قابل
پیشرفت را بایـد ”های پیشرفته در اختیار مونت قرار دهند چون  خواست که سالح

یا در همان دوره، وقتی که خوزه دوآرته با پشـتـیـبـانـِی “ تشویق کرد و پاداش داد!
کرد، آبرامز در حـمـایـت از  شده در السالوادور حکومت می ارتِش کامًال آمریکایی

بخش فارابوندو مـارتـی، بـه  های جبهٔه رهایی دوآرته و حمایت از سرکوب چریک
گوییـد کـه بـگـذاریـم  پس شما می”گفت:  نمایندگان دموکرات کنگرٔه آمریکا می

توانیم بدون حمایت از  دوآرته سقوط کند و السالوادور کمونیستی شود؟ چطور می
 ”ارتش السالوادور، دوآرته را در قدرت نگه داریم؟

ُکنترا نیز نـقـشـی مـحـوری -طور که اشاره شد، آبرامز در ماجرای ایران همان
، زمـانـی کـه ١٣۶۵  -١٣۶۴هـای  داشت که در دورٔه دّوم دولت ریگان در سال

جنگ ایران و عراق در جریان داشت، پیش آمد. دولت ریگان پنهانی و بـرخـالف 
فقط اسلحه به ایران فـروخـت بـلـکـه از  های وضع شده در آمریکا، نه ممنوعیت

درآمد آن برای تأمین مالی و تجهیز نظامی جنایتکاران ضدانقالبی (کـنـتـرا) در 
کاری و کار خالف قانوِن آمریکا کامًال  نیکاراگوئه استفاده کرد. آبرامز از این پنهان

باخبر بود، ولی هرگز اطالعاتی را که داشت برمال نکرد، و در نهایت هم محکـوم 
شد، ولی البته نه به خاطر مشارکت در جرم و جنایتی که در نیکاراگـوئـه صـورت 

گویی! کمیسیون ویژٔه کنگرٔه آمریکا که مـوضـوع  گرفت، بلکه فقط به خاطر دروغ
کـاری،  پـنـهـان”به این نتـیـجـه رسـیـد کـه:  ١٣۶٧کرد، در سال  را تحقیق می

های [دولت آمریـکـا]  کاری، و اهانت به قانون، عناصر مشترک در سیاست فریب
طـور کـه  همان“ در ارتباط با ایران و با ُکنترا [ضدانقالب نیکاراگوئه] بوده است.

دانیم، ُکنتراها در نهایت موفق شدند دولت ساندینیست نیکاراگوئه را موقتًا از  می
جمهور شد، آبرامـز را  قدرت بیندازند. چند سال بعد، وقتی جورج بوش پدر رئیس

ُکشی و جنـایـت عـلـیـه  ، دیکتاتور گواتماال به جرم نسل٢٠١٣عفو کرد! در سال 
سال زندان مـحـکـوم  ٨٠محاکمه و به  -در راستای تأمین منافع آمریکا -بشریت

شد، که در همان زندان درگذشت. ولی نه ریگان و نه آبرامز به جرم دست داشتن 
دالر  ۵٠ها هرگز محاکمه و محکوم نشدند. ظاهرًا آبرامز به پرداخت  در آن جنایت

 ساعت کار داوطلبانه محکوم شد! ١٠٠جریمه و انجام 
گا، دیکتاتور مورد حمایت سیا، در  ، زمانی که مانوئل نوریه١٣۶٠در همان دهٔه 

کرد، وقتی کنگرٔه آمـریـکـا در صـدد  پاناما حاکم بود و مخالفان را قلع و قمع می
برآمد که در مورد سر بریدن هوگو سپادافورا (از رهـبـران مـخـالـف) بـه دسـت 

گا تحقیق کند، باز هم ِالیوت آبرامز بود که به میان آمد و جـریـان  نیروهای نوریه
گا نیاز داریم. او دارد خیلی خوب کـار  نه، ما به نوریه”کار را متوقف کرد، و گفت: 

 ”کند. کند. او دارد با ما کار می می
که در قارٔه “ کارنامٔه درخشانی”آبرامز عالوه بر 

 گانٔه شرارِت دولِت ترامپ سه

 ١٣ادامه  در صفحه  
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آرژانتین به آغوش صندوق 
 گردد المللی پول بازمی بین

 نولیبرالیسم ، بحران، و اعتراض
 آرژانتین و صندوق بین المللی پول 

المللی پول  پنجاه سال پیش ، دولت آرژانتین اّتکای خود به صندوق بین
المللی پول توانـایـی  را پایان داد. استدالل آرژانتین این بود که صندوق بین

هایش بر مبنای نیازهای خودش ضـعـیـف  آرژانتین را برای تدوین سیاست
) دولت موریتسیـو مـاکـری، ٩٧(اردیبهشت  ٢٠١٨کرده است. در ماه مه 

جمهور آرژانتین، نتوانست نرخ مبادلٔه پزو در برابر دالر را مهار کـنـد.  رئیس
 المللی پول رفت. ماکری دوباره به سراغ صندوق بین

های مـه و  تر کرد. بین ماه مذاکره با صندوق، بحران آرژانتین را عمیق
اکتبر (اردیبهشت و مهر) ارزش پزو نصف شد. توّرم تشـدیـد شـد و نـرخ  

-٢٠٠١های  ها در سال ها افزایش یافت و از میزان افزایش قیمت قیمت
زمانی که اقتصاد آرژانتین و نظم سیاسی دچار تزلزل و سـقـوط  - ٢٠٠٢
درصـد)  ۵٠تا  ۴٠(بین  ٢٠١٨باالتر رفت. نرخ توّرم آرژانتین در سال  -شد

درصد) است، یـعـنـی زمـانـی کـه  ٨۴(   ١٩٩١کمتر از نرخ توّرم در سال 
 -  ٢٠٠١آرژانتین نرخ مبادلٔه پزو با دالر را ثابت کرد (عملی که تا بـحـران 

ادامه یافت ). با این حال، دولت ماکری از وضعیت جاری برای در  ٢٠٠٢
تـر  کند که وقتی اوضاع بسیار وخیم هایی استفاده می پیش گرفتن سیاست

ُافت کرد. رکود  ٢٠١٨بود به کار بسته شد. فعالیت اقتصادی بعد از ماه مه 
تر شد . فقر و بیکاری افزایش یافت، و کارگران خـود را بـا  اقتصادی ژرف

شـد. دولـت  وضعیت کاری متزلزلی رو در رو یافتند که هر روز هم بدتر می
هـای  کنند: هزینـه های نولیبرال می آرژانتین همان کاری را کرد که دولت

هـای آمـوزش و بـهـداشـت و درمـان و در  ویژه در حوزه عمومی را، به
های دولتی کاهش داد. آرژانتین در ژرفای بـحـران اقـتـصـادی و  شرکت

حـلـی   جای یافتن را ای غرق شد.اّما دولت دست راستی، به اجتماعی تازه
المللی پول را بـرای کشـانـدن  برای این بحران، رهنمودهای صندوق بین

 درپی نولیبرالی پذیرفت.   های پی تر کشور به درون بحران عمیق
 توافـق آمـادٔه اجـرا”المللی پول به  در ماه ژوئن، ماکری و صندوق بین

که صـنـدوق آن را در  -(SBA)دست یافتند. بر اساس این نوع توافق “
زده، در ازای انـجـام  صندوق به کشـور بـحـران -ابداع کرد ١٩۵٢سال 

"اصالحاتی" که کشور را به ثبات مالی بازگرداند، کمک مالی کـنـد. بـیـن 
های مالی صندوق، با دو تـوافـق،  ، کمک٢٠١٨های ژوئن و سپتامبر  ماه

تر شد. "اصالحات" مـاکـری شـامـل حـذف  وارد آرژانتین شد. بحران ژرف
کسری تراز مالی، کاهش بودجٔه وزارت بهداشت و کار، و پایـان دادن بـه 

 چاپ پزو بود.
حل ماکری برای بحران، بحران را شدیدتر کرد. این مشـخـصـٔه نـو  راه

گذاری است که راه حل بـحـران  لیبرالیسم است ، چارچوبی برای سیاست
هایی جدید در پِس بحران های قبلی است.  نیست، بلکه پدیدآورندٔه بحران

این بحران فقط به اقتصاد محدود نبود، بلکه بر نظم سیاسِی آرژانتین نیـز 
تأثیر داشت: باز آرایِی نهادهای دولتی و سازوکارهای دموکراتیک، و نـیـز 

های اجتماعی و سـیـاسـی. ایـن  افزایش احتمال پدید آمدِن انواع نا آرامی
 پردازد. های گوناگون بحران در آرژانتین می گزارش به جنبه

 
 موس و ایجاد بحران  کمبیه

جمهوری خود و کار خود را  سوگنِد ریاست ٢٠١۶ماکری در ماه دسامبر 
را “ جبهٔه پـیـروزی”بود که نامزد “ موس کامبیه”آغاز کرد. او نامزد ائتالف 

شکست داد. خانم کریستینا کیرچنر نیز از سوی همین جبهه نامزد و پیروز 
).  پـیـروزی ٢٠١۵تا  ٢٠٠٧جمهوری از  انتخابات شده بود (دورٔه ریاست

های داخلی و تغییرهایی کـه در اوضـاع  موس  بر بستری از بحران کامبیه
المللی پیش آمده بود صورت گرفت. در داخل کشور، بر اثـر کـاهـش  بین

های آزمند و دور زدن  قیمت کاالهای استراتژیک، و نیز سودجویی سرمایه
های رفاهی دولت خانم کیرچنر بـه مشـکـل  نظام حمایتی دولت، سیاست

ای از گردش به راست را  برخورد کرد. در همان زمان، آمریکای التین دوره
ها با استفاده از از سلطٔه انحصـاری خـود بـر رادیـو و  کرد. رسانه طی می

های اجتـمـاعـی (از جـمـلـه  های شبکه برداری از توانایی تلویزیون و بهره
) ٢٠١۵استفاده از کمبریج آنالیتیکز در کارزار انتخاباتی ماکری در سـال 

موس با پشتیبانی  یورشی خصمانه به خانم کیرچنر را سازمان دادند. کامبیه
های نظامی به قدرت نرسید، بلکه در کمال شگفتی، در انتخـابـاتـی  تانک

های بزرگ بود، پس از انتخاب  دموکراتیک به قدرت رسید. ماکری، که نامزد شرکت
شدن، افرادی را به درون دستگاه دولتی آورد که پیوندهـای نـزدیـکـی بـا دنـیـای 

(در مـقـابـل “ کـراسـی-مدیـرکـل”های بزرگ دارند. دولِت او را  وکار و شرکت کسب
 دانند. دموکراسی) می

های قـبـلـی انـداخـت،  های آرژانتین را به گردن دولت ماکری گناه تمام دشواری
های مترقی آنها. دولت مـاکـری خـواهـان دفـن  یعنی به گردن کیرچنرها و برنامه

هـا بـرای کـودکـان،  هـای دولـتـی بـه خـانـواده های مترقی بودند: کمـک برنامه
های عمومی، حمایت از کـارگـران خـانـگـی  گذاری در خدمات و زیرساخت سرمایه

کـه  -٢٠١۶(خدمتکاران)، و قانونی کردن دو مـیـلـیـون مـهـاجـر. رکـود سـال 
سبب کاهش شـدیـدی  -موس از آن برای حمله به کیرچنریسم استفاده کرد کمبیه

درصـد افـزایـش یـافـت و  ۴٠٫٣درصد) شده بود. توّرم  ۶در قدرت خرید مردم (تا 
 بود که عامل افزایش نابرابری، فقر، و بیکاری بود. -و نه عوامل دیگر -همین توّرم

دولت ماکری پس از آنکه برخالف تمام شواهد موجود، گفت که کیرچنر بود کـه 
هـای   نولیبرالی خودش برای اصالح مالیات سرمـایـه ٔآرژانتین را نابود کرد، به برنامه

های قمارِی فرامّلی که بدهی آرژانتین را خـریـده  کالن و برای پرداخت به صندوق
بودند، روی آورد. بخشودگی مالیاتِی ثروتمندان و پرداخت به سوداگراِن قـمـاری از 

زده  طریق افزایِش بدهِی خارجی آرژانتین تأمین مالی شد. دولـت مـاکـری شـتـاب
هـای  های استخراجی را شدت بخشید، از جمله تشدید استخراج در عـرصـه فعالیت

غیرمتعارفی مانند تزریق فشار به میدان نفتِی واکا موِئرتا (سـاَزنـدی جـغـرافـیـایـی 
موس از  م ). دولِت کمبیه-شناسی ژوراسیک دارای نفت ِشیل بازمانده از دورٔه زمین

گـری حمایت غول بـیـزیـنـس)، و رسـانـه  های مالی، انرژی، کشاورزی تجـاری (آ
 برخوردار بود .

، مردم آرژانتین برای انتخاب نمایندگان مجلس جـدیـد بـه ٢٠١٧در اکتبر سال 
یی کارزاری تهاجمـی  های انحصاری چندرسانه های رأی رفتند. شرکت پای صندوق

زمـان،   موس به راه انداختـنـد، و هـم را برای غیرفاسد نشان دادِن ماکری و کامبیه
را فاسد معرفی کردند. درسـت پـیـش از “ جاستیسیالیستا”کیرچنر و جبهٔه او به نام 

این انتخاباِت پارلمانی، ماکری بودجٔه خدمات دولتی را افزایش داد. ایـن افـزایـش 
محض تشکیل مـجـلـس  کمک کرد . به -موس کامبیه -موقتی، به پیروزی حزب او

های خدمات اجتماعی و اصـالحـات  جدید، ماکری پیشنهاِد قطع یا کاهش هزینه
های مالیاتی و بازنشستگی به شیـؤه صـنـدوق  قانون کار و انتخابات، و نیز سیاست

ها از تصویب هـمـٔه آنـهـا  المللی پول را پیشنهاد کرد. مقاومت در برابر این اقدام بین
جلوگیری کرد. یکی از پیشنهادها، یعنی اصالح نظام بازنشستگی، با وجـود بسـیـج 

یی ِگرِد ساختمان مجلس که با سرکوب شدید پلیس روبرو شـد، در دسـامـبـر  توده
 به تصویب رسید. ٢٠١٧

ویـژه بـا  المللی نسبت به روند فزایندٔه بدهی آرژانتیـن، بـه های مالی بین سازمان
توجه به باال رفتن آهسته نرخ بهره در آمریکا و حرکت منابع مالی به سوی آمـریـکـا 

گفتند. اقتصاد آرژانتین  گیری از این تغییر، هشدار دادند؛ و درست هم می برای بهره
وارد روندی مارپیچ شد: کاهش ارزش پزو، فرار سرمایه از کشور، و بـعـد زنـجـیـرٔه 

 موس برای حل بحران، بحرانی دیگر ایجاد کرد .  درپی توّرم. کامبیه پی
 

 چرخٔه قمار مالی 
ماکری وعده داد که آرژانتین را "سـوپـرمـارکـت" جـهـان کـنـد. او گـفـت کـه 

گذاری خارجی به کشور سرازیر خواهد شد، و در عـیـن حـال، کـاالهـای  سرمایه
هـا تـحـقـق نـیـافـت .  یک از این وعده جا یافت خواهد شد. هیچ آرژانتینی در همه

جای صـادرات، بـه کـاهـش سـود  زدایی به افزایش واردات به آزادسازی و مقررات
تـریـن  وکارهای خارجی، و به فرار سرمایه مـنـجـر شـد، و یـکـی از بـزرگ کسب
های موازنٔه بخش خصوصی را در تاریخ کشور به وجود آورد. آرژانتین در دو  کسری

سال اّول دولت ماکری خود را بیشتر و بیشتر تحت فشار نیروهای خارجـی یـافـت. 
های ماکری او را به دام انداخت، و او را از استفاده از ابزارهایی مانند کنترل  سیاست

 توانست نوعی استقالل به آرژانتین بدهد، باز داشت. سرمایه که می
 افزایش بدهی خارجی نقشی مرکزی در اجتناب از این سه پیامد داشت:

کاهش ذخایر بانک مرکزی 
مهاِر ترس از کاهش ارزش پول 
فرار سرمایه، از راه فراهم آوردن دالر کافی برای جبران کسری تراز مالی 

بدهی خارجی آرژاننتیـن بـه طـور چشـمـگـیـری  ٢٠١٧و  ٢٠١۶های  بین سال
درصِد تولید ناخالص مّلی رسید. این نسبِت باالی بـدهـی بـه 53افزایش یافت و به 

 کرد.  تولید ناخالص مّلی، ثبات اقتصادی کشور را تهدید می
ها را بـاال بـرد.  ، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نرخ بهره٢٠١٨در ماه آوریل 

ویژه از کشورهایی با درآمد متوسط مـانـنـد آرژانـتـیـن و  دالرها از سراسر جهان، به
ترکیه، به سوی آمریکا سرازیر شد. بانک مرکزی آرژانتین برای جلـوگـیـری از ایـن 
خروج غیرقابل کنترل ارز مّلی وارد عمل شد، اّما دریافت که ابزارهای کافـی بـرای 
انجام آن را ندارد (برای مثال، برداشتن کنترل از روی سرمایه). در ماه مـه، دولـت 

 ١١ادامه  در صفحه  ماکری از در دست گرفتن امور تـوسـط صـنـدوق 



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ١١ 

 المللی پول ... ادامۀ آرژانتین به آغوش صندوق بین

 المللی پول استقبال کرد. بین
گفت، نتیجـٔه "طـوفـان خـارجـی"  چنان که دولت ماکری می اما بحران، آن

نبود. افزایش نرخ بهرٔه آمریکا محّرِک بحران بود . اّما دولت آرژانـتـیـن تـحـت 
هدایت ماکری بود که کشور را در جایگاه وابستگی به ارز آمریکـا قـرار داد، و 
افزایش نرخ تبدیل آن صرفًا  حکم چکاندن ماشه در وضعیتی انفجاری بود که 

های ساختـاری نـظـام جـهـانـی  های ماکری و دشواری از قبل بر اثر سیاست
المللی پول صرفًا جنبٔه فّنـی  داری شکل گرفته بود. دخالت صندوق بین سرمایه

نداشت، بلکه دخالتی سیاسی به منظور دفاع از دولتی درمانده و چیدن زمینـه 
فقط در آرژانتین، بلکه به طور کـلـی  برای دگرگونی عمیق اقتصادی، آن هم نه

کدام از پیشنهادهای صندوق برای دولت مـاکـری  در کل آن منطقه بود. هیچ
بیگانه نبود. پیش از مداخلٔه صندوق، نیکوالس دوژوونه، وزیر دارایی آرژانتین، 

هـا اعـالم کـرده بـود.  های عمومی را در عـرصـٔه زیـرسـاخـت کاهش هزینه
ای کـه  "اصالحات" صندوق ادامٔه همان برنامٔه نولیبرالی ماکری بود، بـرنـامـه

اند که بر سراسر آمـریـکـای التـیـن  المللی پول مایل ُالیگارشی و صندوق بین
 تحمیل کنند. 

ای  ، صندوق و آرژانتین بر سر برنامٔه آمادٔه اجرای اّولـیـه٢٠١٨در ماه ژوئن 
میلیارد دالر آمریکا در اختیار آرژانتـیـن  ۵٠ماه تا مبلغ  ٣۶داد طی  که وعده می

ای اقتصـادی  بایست برنامه قرار دهد، به توافق رسیدند. در مقابل، آرژانتین می
کسری بـودجـه را بـه صـفـر کـاهـش دهـد و  ٢٠٢٠را اجرا کند که تا سال 

"استقالل" بانک مرکزی را تقویت کند. "استقالل" بانک مـرکـزی در چـنـیـن 
گفتگوهایی اغلب به معنای آن است که باید نظارت دموکراتیک محدودی بـر 

های نولیبرالِی بانک را بـایـد صـرفـًا  های بانک مرکزی باشد، سیاست تصمیم
هایی فّنی دید، و اینکه وظیفٔه اصلی بانک باید مهار تـوّرم بـاشـد، نـه  سیاست

 نگرانی نسبت به بیکاری.
چند ماه پس از رسیدن به این توافق، بحران ارزی جدیدی پیش آمد. تا پایان 

درصـد در یـک روز) کـاهـش  ١۵ماه اوت، ارزش پزو به میزان چشمگیری (
درصد باال رفت، و ریسک کشور (بـر اسـاس تـعـریـف  ۶٠یافت، نرخ بهره تا 

رسید. دولت ماکری خواستار توافق دّوم بـا  ٧٨٠پی مورگان) به مرز باالی  ِجی
صندوق به منظور حل مشکل شد. صندوق به انتقال وجوه شتاب بخشید تا در 

یابد) به آرژانتین بـرسـد.  پایان می ٢٠١٩دورٔه دولت ماکری (که در اواخر سال 
)، و رسیـدن بـه ٢٠٢٠(به جای  ٢٠١٩در پاسخ، دولت با رفع کسری بودجه تا 

درصِد  تولید ناخالص مّلی موافقت کرد. نتیـجـه در ١تراز مالی مثبت به میزان 
شـّدت کـاهـش  شود که دولت برای مهار توّرم، تأمین پولی را بـه اینجا این می

خواهد داد. گوییدو َسندلریز، معاون نیکوالس دوژوونه وزیـر دارایـی، رئـیـس 
بانک مرکزی شد. این هر دو مرد مشتاق بـازگشـت آرژانـتـیـن بـه صـنـدوق 

المللی پول و طرفدار سفت و سخِت نولیبرالیسم هسـتـنـد. در نـتـیـجـه،  بین
های چشمگیری برای وزارت بهداشت و کار پیشنهاد شد که یـکـی از  کاهش

 های بازتوزیع ثروت در دولت کیرچنر بود.  چند نهاد کلیدی در سیاست
الملـلـی پـول امضـا کـرده  های متعددی با صندوق بین نامه آرژانتین توافق

(و دو  ١٩٩٠، دو توافق در دهـٔه ١٩٨٠است: سه توافق آمادٔه اجرا در دهٔه 
و یکی دیگر هـم  ٢٠٠١توافق تسهیالت پولی تکمیلی)، و یک توافق در سال 

کنـنـد .  ها اساس و بنیاد همانندی را تکرار می . همٔه این توافق٢٠٠٣در سال 
کننـد کـه  های افزایش یافتٔه دولتی معرفی می عامِل هر مشکل مالی را هزینه

شود. به دولت گفـتـه  به افزایش تقاضای مصرف، و در نتیجه به توّرم منجر می
هـای  المللی پول، باید هزینـه شود که برای دسترسی به کمک صندوق بین می

دولتی را کاهش دهد تا بتواند بدهی را، که هستٔه مـرکـزی بـرنـامـٔه تـعـدیـل 
هـای دولـتـی  ها در هزیـنـه ساختاری صندوق است، کاهش دهد. این کاهش

دهـنـد.  های کشور را هدف قرار می صرفًا جنبٔه فّنی ندارند بلکه اساسًا سیاست
هـا  های اجتماعی و قطع یـارانـه دولت، خواهان سّالخِی سیاست ٢٠١٩بودجٔه 

های حیاتی زندگِی اجتماعی، ماننـد بـهـداشـت و آمـوزش، اسـت.  در عرصه
گـذارد. پـول  هایش کنار مـی زمان، دولت وجوهی را برای بازپرداخت بدهی هم

رود؛این امـر، بـه  بیشتری به جیب بانکدارها و پول کمتری به سمت مردم می
 همان اندازه که مداخلٔه اقتصادی است، مداخلٔه سیاسی نیز است.

الـمـلـلـی پـول  های صندوق بیـن تعدیل ساختاری چارچوب معروف سیاست
اصـطـالح  است .در چند دهٔه گذشته، این سیاست در سراسر کشـورهـای بـه

هـای  جنوِب جهان استفاده شده است. نسخٔه تعدیل ساختـاری بـه مـعـضـل
هـای  شود: فعالیت اقتصادی منکوب شده، کاهِش بـودجـه همانندی ختم می
تر، افزایش بیکاری، نبود امنیت شغلی، و فقر. سـیـاسـتـی  دولتی ، رکود عمیق

که صندوق به پیش برد و دولت ماکری پذیرفت، به وضعیت تعدیل ساخـتـاری 
المللی  های صندوق بین حل تر ناشی از راه شود؛ بحرانی عمیق دائمی منجر می

طلبد کـه بـه نـوبـٔه خـود  های حّتی بیشتری می حل پول برای بحران، که راه

یـابـد و  کند، که در نتیجٔه آن، روند مارپیچ  قهقرایی ادامه مـی بحران را تشدید می
مداخلٔه اقتصادی و سیاسی را که مانعی در بـرابـر تـوانـایـی کشـور بـرای اتـخـاذ 

هایی که منـشـأ آن تـعـهـد بـه  کند، تصمیم های مستقل است تقویت می تصمیم
بازپرداخت بدهی رشدیابنده و فزاینده نیست. چنیـن اسـت وضـعـیـت جـاری در 

انـد؛  المللی پول در هم شکسته شده های صندوق بین کشورهایی که بر اثر سیاست
 از آرژانتین گرفته تا یونان.  

 
ط  بحران در بخش

ّ
 های مسل

سرمایه مجموعٔه  همگنی نیست. در امتداد خطوط گوناگونی تقسیم و تـجـزیـه 
ها (مـانـنـد بـخـش مـالـی کـالن) در  شده است، به طوری که بعضی از بخش

سـازی) قـرار  های دیگر (مـانـنـد سـاخـتـمـان های معّینی در تضاد با بخش زمان
های گوناگون سرمایه قادرند نفوذ خود را در عرصٔه سیاسی ِاعمال  گیرند. بخش می

های سیاسی خود، به بـخـش مسـّلـط  کنند و در نتیجٔه قدرت انحصاری و فعالیت
های صنـعـتـی مـوضـع  ، بخش٢٠٠١تبدیل شوند.  پس از بحران اقتصادی سال 

هـای خـدمـات  هـای مـالـِی کـالن و بـخـش ممتازتری به دست آوردند. بخش
شده، با اینکه همچنان نقش اقتصادی مرکزی خود را داشتند، ولـی در  خصوصی

هـا،  فضای سیاسی خود را نسبتًا در حاشیه یافتند. در دورٔه زمـامـداری کـیـرچـنـر
هایی از کشاورزی تجاری موانعی چالشی  های انحصارِی مالِی کالن و بخش بخش

خواهان آرژانتین، بـه وجـود  های ترقی گرایی، چارچوب سیاست توسعه-در برابر نو
ای را بـر دیـگـر  های سرمایٔه انحصاری موفق شـدنـد بـرنـامـه آوردند. این بخش

هـای و  ویژه حقوق به -ها های سرمایه تحمیل کنند که شامل کاهش هزینه بخش
و شرایط بهتر برای فعالیِت سرمایه، همراه با کاهش مقررات و فـروش  -دستمزدها

های سودآوِر بخش دولتی بود. هدف سیاسِی اصلِی این حرکت، از بین بـردن  بنگاه
هـای  خواهان آرژانتین و ارثیٔه پرونیسم، و مبادلٔه آن با سیاست میراث و قدرت ترقی
 هایی از کشاورزی تجاری بود. مالی کالن و بخش

کیرچنریسم در مـرحـلـٔه  -خواهی آرژانتینی ، ترقی٢٠١٠های اولیٔه دهٔه  در سال
داری آرژانـتـیـن مـتـحـمـل  المللی و تضادهای سرمایـه بر اثر جّو بین -جاری آن 

های مهمی شد. باال رفتن توّرم مانع بازتوزیع مترقیانٔه درآمد شد. ظهور  نشینی عقب
دوبارٔه  کسرِی تراز مالی و ایستایی واقعِی تولید ناخالص مّلـی راه را بـرای بـلـوک 

های انحصارِی مالِی کالن و کشاورزی تجاری باز کرد تا به اسـتـحـکـامـاِت  بخش
 خواهانٔه آرژانتین حمله کنند.  های ترقی ها و برنامه جنبش

موس به قدرت رسید، الگویی را برای رشـد مـطـرح کـرد کـه  زمانی که کامبیه
زننده بود. در این الگو فرض بر این بود که تغییر دادن مقررات در  آمیز و گول مغلطه

گذاری مستـقـیـم خـارجـی خـواهـد شـد، اگـرچـه  آرژانتین موجب جذب سرمایه
ثبات است، و نرخ بهره (سود) در کشور میزبان  گذاری خارجی دمَدمی و بی سرمایه

کند. هر کـاری کـه  و نرخ بهرٔه بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمریکا آن را کنترل می
موس و ماکری کردند بیشتر برای تحکیم قدرت مـتـحـدان مـرکـزی خـود  کامبیه

هایی از کشاورزی تجاری) بود تا ایجاد شـرایـط بـرای  (سرمایٔه مالی کالن و بخش
ها، آزادسازی کنترل ارز و  رشد آرژانتین. کاهش ارزش پزو، تعدیل ساختاری تعرفه

ها و سرمایٔه فرامّلی قماری چهـار بـرابـر  افزایش نرخ بهره باعث شد که سود بانک
هـای دیـکـتـاتـوری  شود. اختالس در خزانٔه دولتی در این مقیاس فقط در سـال

ای بـه  ) دیده شده بود. سرمایٔه مالی کالن امتیازهای عمده١٩٧۶-١٩٨٣نظامی (
 -که دچار توّهم سرمایٔه کالن شدند -گذاران کوچک و متوسط دست آورد. سرمایه

وضعیت بهتری پیدا کردند و به حمایـت از دولـتـی کـه در حـال تـهـی کـردن 
 های دموکراسی در آرژانتین است، ادامه دادند. مانده باقی

هـای  نسبت به سیاست -مانند صنعت کوچک و متوسط -هایی از سرمایه بخش
 ١٢ادامه  در صفحه  هـا  ماکری  اعتراض کردند. اّما قدرت این بخـش



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ١٢ 

علیه ایـزابـل پـرون] بسـتـه  ١٣۵۵بشریت در دورٔه دیکتاتوری [کودتای نظامی سال 
طـور کـه دولـت  جمهوری (هـمـان شوند. با فرمان ریاست اند یا دیگر پیگیری نمی شده

آمریکا توصیه کرده بود) نیروهای مسّلح اکنون اجازه دارند در امـور داخـلـی دخـالـت 
های اعمال شده پس از سرنگونی دیکتاتوری نـظـامـی را از  کنند؛ سیاستی که نظارت
های نیروهای مسّلح در آن زمان، و احتمال آنکه نیروهـای  میان برداشته است. جنایت

های مـربـوط بـه  مسّلح در آینده نیز باز مرتکب جنایت شوند، اکنون اصًال محور بحث
افزار" این است که به پلیس بـرای اقـدام  قانونی نیست. بخشی از روند "قانون جرم و بی

علیه ناآرامی اجتماعی چک سفید داده شده است (دولت درصدد لغو کـردن قـانـونـی 
کند). سـرکـوب پـلـیـسـِی  ها منع می است که نیروهای مسّلح را از اقدام علیه اعتراض

مردم ماپوچه در جنوب آرژانتین که به قیمت جان سانتیاگو مالدونادو و رافائل نـاهـوئـل 
قـانـونـی  دستاِن شهرهای آرژانتین را بـی تمام شد، و سرکوِب زحمتکشان و دیگر تهی

شود، در حالی که فعالیت دموکـراتـیـک  دانند! سرکوب پلیسی عین قانون تلقی می نمی
 کنند. قانونی تصویر می را، بیش از پیش، بی
افزار، استفاده از سازوکارهای دستگاه قضایی برای پیگیرد قضـایـی  روی دیگر قانون

های قضایی عـلـیـه ایـن  هر کسی است که دولت او را تهدید سیاسی تلقی کند. پرونده
کنند و بدون وثیقه و بودن محاکمـه  شود، و سپس آنها را دستگیر  می افراد تشکیل می

دهـد کـه  اندازند. این بازداشِت پیش از محاکمه به دولت اجازه می و حکم به زندان می
تهدیدهای سیاسی نسبت به نظم نولیبرالی را از صحنه ناپدید کند. این همـان چـیـزی 
است که با حبس لوال در برزیل اتفاق افتاد، و همان چیزی است که ُالیگارشی آرژانتین 

 با زندانی کردن کریستین فرناندز د کیرچنر در پی آن است.
افزار برنامٔه خـود را  های قانون داران انحصاری با استفاده از تکنیک دولت و سرمایه

اندازند. رهبران ارشد تهدید بـه  برند در حالی که مخالفان خود را به انزوا می به پیش می
گـیـرنـد.  شوند، و در همان حال معترضان مورد تهدیِد خشونت پلیس قرار می زندان می

های تهاجم نولیبرالی کـنـونـی  کند. ویژگی این امر، نهادهای دموکراتیک را ضعیف می
های غـیـردمـوکـراتـیـک  که پدیدار شده است عبارتند از خشونت، اقتدارگرایی، و شیوه

 امنیت و نظارت.
افزار و نه حمله بـه  های سیاسی مترقی از طریق قانون نه پیگرِد رهبری ارشد سازمان

های صنـدوق  های مردمی قادر به خاموش کردن مخالفت با دولت و با سیاست جنبش
تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی به کاهش بـیـش از  المللی پول نیست. وخیم بین

سّوم جمعیت کشـور نـظـر  پیش محبوبّیت دولت شده است. امروزه فقط نزدیک به یک
مساعد به این دولت دارند. رونِد کاهش حمایت اجتماعی و سیاسی از دولت به معـنـای 

یافته در برابر رژیم ماکری نیست. در واقع، کـاهـش حـمـایـت از  رشد مقاومت سازمان
ها و بازآرایِی نهادها و نیروهای سیاسی منجر شده اسـت.  ها و ستیزه دولت به بروز تنش

 همچنین، باعث دلسردی مردم نیز شده است. 
اسـت. اگـر  ٢٠١٩جمهـوری اکـتـبـر  در حال حاضر، تمرکز روی انتخابات ریاست

تری فراهم آورد، و اگر ناآرامی اجـتـمـاعـی ادامـه  ماکری نتواند پایگاه حمایتی گسترده
یابد، آنگاه بدون شک بحرانی سیاسی فوران خواهد کرد. باید دید که طبقٔه حاکـم چـه 

 ٢٠١٨خواهد کرد. اّما آنچه اکنون روشن است، آن است که ناآرامی اجتماعی در سال 
افزایش یافته است. سرشِت این ناآرامی هنوز باید روشن شـود. تـالـشـی کـه صـورت 

گیرد برای دفاع از دستاوردهای گذشته و جلوگیری از زوال بیشتر جامعه اسـت. در  می
هـا بـه بـحـران  سراسر آمریکای التین گرایش و اشتیاق بـه شـکـل دادن واکـنـش

نولیبرالیسم وجود دارد؛ واکنشی که ریشه در همبسـتـگـی اجـتـمـاعـی، دمـوکـراسـی 
 دهد. هایی دارد که نظارت مردم بر اقتصاد خود را گسترش می مستقیم، و سیاست

 
 های مردمی و ناآرامی اجتماعی جنبش

نه بحران اقتصادی و نه تشدید سرکوب سیاسی نباید ما را از بسیج مـردمـی کـه در 
به این سـو،  ٢٠١۶جامعٔه آرژانتین اهمیت چشمگیری داشته است، غافل کند. از سال 

توجه و بزرگی برگزار شده است. چهار اعتصاب عمومی با مشارکت  تظاهرات بسیار قابل
های کارگری بزرگ در کشور انجام شده است. بسیج عظیمی از زنـان بـر سـر  اتحادیه
هایی مثل کار و سقط جنین صورت گرفته است. این بسیج نیروهای اجتماعـی  موضوع

ویژه بـویـنـوس  های شهرهای آرژانتین،به های گوناگون، خیابان برسر طیفی از موضوع
هـای  هـا یـکـی از راه آیرس را از مردم ُپر کردند. مبارزات گوناگون جاری در خـیـابـان

های اجتماعی عمدٔه جـامـعـه  شناخت و ارزیابِی عمق نارضایی در میان طبقات و گروه
ها به ایجاد بلوک انتخاباتی سیاسی جدیدی که بتواند نـارضـایـی  است. اّما این اعتراض

مردم را به مجرای انتخابات اکتبر بیندازد، مـنـجـر نشـده اسـت. مـبـارزٔه قـدرت در 
تـوانـد مسـیـر آیـنـدٔه  های قدرتمند کارگری و اجتماعـی، مـی ها، و نیز سازمان خیابان

آرژانتین را معّین کند. اما پراکندگی سیاسی موجب ضعیف شدن توان مردم برای ایجاد 
 المللی پول است. آلترناتیوی در برابر ماکری و صندوق بین

 
 

محدود است. آنها نیز در نهایت از ماکری حمایت کردند، حّتی در حالی که 
زد. قدرت سرمایٔه مالی کالن و  وکار آنها لطمه می های او به کسب سیاست
هـای  بر دیگر بـخـش -شامل کشاورزی تجاری -های وابسته به آن بخش

شد که سرکردگِی سرمایٔه مالی کالن مطلق  سرمایه چربید. چنین تصّور می
های آن خارج شـد. بـا ایـن حـال،  شود از چارچوب سیاست است، و نمی

الـمـلـلـی پـول  تضادهای داخل سرمایه باقی ماند. زمانی که صندوق بیـن
های شخصی را به مثابـه راهـی  برنامٔه افزایش مالیات بر صادرات و دارایی

آوری درآمد مالیاتی و کاهش بدهـی خـارجـی آرژانـتـیـن  برای بهبود جمع
هایی از بلوک صادرات کشاورزی تجاری مقاومت کردند.  مطرح کرد، بخش

این بلوک توانست دولت را وادار به متوقف کردن این اصـالحـات، و بـعـد 
های داخل بلوک سرمایه خود را در افـکـار  پایان دادن به آن کند. اما تنش

عمومی آشکار نکرده است. سرکردگِی سرمایٔه مالِی کالن و نقش صنـدوق 
تر سرمـایـه  های ضعیف فقط دولت ماکری را، بلکه بخش المللی پول نه بین

را که  خود را دارای قدرت کافی برای به راه انـداخـتـن مـبـارزه در درون 
 بینند، خفه کرده است.  بورژوازی برای کسب قدرت نمی

تغییر موضع، دستور روز است. جای شگفتی نیست که َلری کودلو، مدیر 
دهـد کـه بـرای حـل بـحـران  شورای مّلی اقتصاد آمریکا، پیشنهاد مـی
تـا  ١٩٩١هـای  حل که بین سال آرژانتین، پزو به دالر وابسته شود. این راه

تِر دالری کردن آرژانتین، به عنوان  حل رایکال آزموده شد، و حتی راه ٢٠٠٢
پادزهری برای َاَبرتوّرم و تحریِک رشد مورد بحث است. در حالی که مردم با 

آیند و در حالی که  ها می حل بحران به خیابان بینش خاص خود در مورد راه
کـنـد،  های خود درنـگ مـی داری در ارائٔه دیدگاه های سرمایه بلوک بخش

المللی پول، دولت آمریکا) از طریـق دولـِت  نیروهای خارجی (صندوق بین
 برند. مشتاق و پذیرندٔه ماکری، کار خود را به پیش می

 
 بحران سیاست تا بحران سیاسی 

موس و ماکری برای آماده کردن زمینٔه روی آوردِن آرژانتـیـن بـه  کامبیه
هـای  های بازتوزیع ثروت و سـیـاسـت المللی پول، باید سیاست صندوق بین

داشتند. مضمون اصلِی این حمله "اتالف منابع در  کیرچنر را از سر راه برمی
های پیشین کیرچنر پول مردم را  گرایی" بود، یعنی اّدعای آن که دولت عوام

وکار، فرهـنـِگ  جای فرهنِگ کسب های ناکارآمد تلف کرده و به در سیاست
های بازتـوزیـع اجـتـمـاعـی و  اند." این حمله به اندیشه تنبلی را ترویج کرده

یی است. این حمله، هم از  ای جهانی و منطقه سوسیالیسم بخشی از حمله
یی و هم از راه مداخـلـٔه نـیـروهـای  های انحصاری چندرسانه سوی شرکت

 های اجتماعی انجام شده بود. سیاسی در شبکه
همزاِد اتالف، فساد است. کارزار علیه فساد، ابـزار قـدرتـمـنـدی بـرای 

در  ٢٠١٨گرایان است. "رسوایـی دفـتـرچـه"  تضعیف حقانّیِت چپ و عوام
آرژانتین، تقلیدی از ؛رسوایی کارواش" در برزیل است که به لـوال و حـزب 

رشوه و فساد مالی عـلـیـه لـوال،   کارگران برزیل ضربه زد. [نخستین پروندهٔ 
هـای اتـهـام  مربوط به یک کارواش یا محل شستشوی ماشین بود. پرونده

های یک رانندٔه دولتـی  فساد به دولت خانم کیرچنر نیز از دفترچٔه یادداشت
جا  آغاز شد که او در آنها مّدعی شده بود که کیسه کیسه دالر آمریکا را جابه

از جمله به خانٔه خانم کیرچنر.] اّدعـای مـطـرح شـده در   کرده است، می
هـای  وکار محـلـی بـه مـقـام "رسوایی دفترچه" این بود که  صاحبان کسب

های گوناگون در  ها به مقام اند. این اتهام دولتِی در دولِت کیرچنر رشوه داده
جمهور پیشین کریستینا فرنانِدز ِد  های گوناگون دولتی، و تا خوِد رئیس رده

کیرچنر، زده شد که اکنون به بازداشت پیش از برگزارِی دادگاه تهدید شـده 
است. همان سناریویی که علیه لوال استفاده شد، در آرژانتین نیز بـه اجـرا 

 گذاشته شده است.
فساد و اتالف منابع در آرژانتین تاریخی طـوالنـی دارد. اعضـای ارشـد 

اند. اّما هدِف کارزار مبارزه با فسـاد  ها متهم دولت ماکری نیز به همان ُجرم
طور که در برزیل امروزی است، واقعًا مبـارزه بـا  در آرژانتین امروزی، همان

رسد که هـدِف آن  فساد یا هدر دادن منابع و ثروت مّلی نیست. به نظر می
لطمه زدن به نهادهای دموکراسی، کاهش اعتماد مردم به طور کـلـی بـه 

گرایان و چپ نشانه رفتن  دولت، و انگشت اتهام را به سوی تمام بلوِک عوام
میانـه نـادیـده گـرفـتـه   است، در حالی که هر اتهامی علیه راست و راسِت 

شود. به عبارت دیگر، از کارزارهای مبارزه با فساد بیشتر برای مـقـاصـد  می
ای سیاسی است  ها. مداخله شود تا برای تغییر سیاست سیاسی استفاده می

 شود. که با ماسک سیاست اقتصادی انجام می
برداری از قـؤه قضـایـی در  نیز با هدِف بهره“ افزار قانون”از روش جدیِد 

های قدیمی علیه مرتکبین جنایت علیه  سیاست استفاده شده است. پرونده

 المللی پول ... ادامۀ آرژانتین به آغوش صندوق بین

 متن کامل این مقالۀ بلند در سایت اینترنتی حزب منتشر شده است



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ١٣ 

هایی از سنگ مزار کارل مارکس  و همسرش ِجنی  چندی پیش عکس
ِگیت در لندن (انگلستان) منتشر شـد کـه حـاکـی از  در مزارستان های
ای  های چکش یا وسـیـلـه نبشتٔه مرمرین آن با ضربه خراب کردن سنگ

مشابه بود. صدمه زدن افراد خودسر به بناهای تاریخی یا ویـران کـردن 
های اّول  های اعتقادی یا سیاسی، مثل آنچه در ماه آنها به عّلت ضدّیت

گرایان در افغانستـان  پس از انقالب بهمن در ایران رخ داد یا آنچه اسالم
سابقه نیست، ولی امـر  با مجسمۀ تاریخی بودا کردند، در تاریخ معاصر بی

ای است. آسیب زدن به سنگ مزار مـارکـس نشـان از خشـم  نکوهیده
های این فیلسوف قرن نوزدهـم دارد، مـگـر  خرابکاران نسبت به اندیشه

توجهی به چنین کاری دسـت زده  آنکه مشتی الُابالی از روی نادانی و بی
گیت این خرابکاری را  نماید. مسئوالن مزارستان های باشند، که بعید می

عمدی دانستند و گفتند که متأسفانه آثار خرابکاری روی سنگ مـرمـر را 
شود به طور کامل تعمیر کرد ولی سعی خواهند تا حد امـکـان آن را  نمی

بـر مـزار  ١٨٨١نبشتٔه مرمرین نخست در سال  بازسازی کنند. این سنگ
همسر مارکس گذاشته شد که تاریخ تولد و درگـذشـت او و مـارکـس و 

شان و خدمتکارشان بر آن نقـش بسـتـه بـود. در سـال  دخترشان و نوه
که بقایای جسد مارکس و همسرش، به خـاطـر ارزش و  ١٣٣٣/١٩۵۴

احترامی که برای آنها قائل بودند، به مکان فعـلـی مـنـتـقـل شـد، ایـن 
 نبشته هم به همین مکان آورده شد. سنگ

این نخستین بار نیست که به بنای یادبود مارکس و سـنـگ مـزار او 
اند، با سنگ و  شود. پیش از این نیز به آن رنگ پاشیده آسیب رسانده می

اند کـه مـنـفـجـرش  اند، و حّتی خواسته چکش و چماق به جانش افتاده
شود از روی خشم سنگ مزار مارکس را خراب کرد، ولـی ایـن  کنند. می

های این فیلسوف بزرگ در میـان  خشونت تأثیری در نفوذ و اعتبار اندیشه
های گوناگـونـی  ویژه زحمتکشان نخواهد داشت. در نظرسنجی مردم و به

که تا کنون در سراسر جهان انجام شده اسـت، کـارل مـارکـس بـارهـا 
سـی  بی تأثیرگذارترین فیلسوف تاریخ شناخته شده است. در نظرسنجی بی

، کارل مارکس باالتر از اینشتین و نـیـوتـون و دارویـن و ١٩٩٩در سال 
ترین اندیشمند هزارٔه دّوم شناخـتـه شـد. امـروزه، در پـی  ِدکارت، بزرگ

هـای  گیری جـنـبـش داری جهانی و شکل های پیاپی نظام سرمایه بحران
داری در سراسر جهان، کارل مـارکـس، ایـن  خواهی و ضدسرمایه عدالت

داری، همچنان شخصیتی تأثیرگذار و بـانـفـوذ  منتقد جّدی نظام سرمایه
 انگیزد. گرا را برمی است، و همین امر است که خشم نیروهای راست

هـا،  مـارس) وقـتـی کـه مـارکسـیـسـت ١٧اسفند امسـال ( ٢۶روز 
ها، فعاالن چپ و کـارگـری و کـوشـنـدگـان  ها، سوسیالیست کمونیست
های اجتماعی از سراسر جهان به روال هر سال و بـه مـنـاسـب  جنبش

سالگرد درگذشت مارکس، برای برگزاری مراسم بزرگـداشـت او بـر سـر 
مزارش گرد خواهند آمد، اگرچه از آسیبی که به سنگ مزار او زده شـده 

بخش آنها خواهد بود، بـیـنـش  است ناراحت خواهند بود، ولی آنچه الهام
دوستانٔه مارکس برای ایجاد دنیایی  های انسان ها و آرمان علمی و اندیشه

بهتر خواهد بود. رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، وقـتـی 
درسـتـی گـفـت:  نبشتٔه مزار مارکس باخبر شد، بـه از خراب کردن سنگ

قـدر  آن -مثل این ستوِن بنای مزار او -های مارکس ها و آرمان اندیشه”
 «تواند آنها را از بین ببرد. ها نمی نیرومند است که خرابکاری فاشیست
اش را در لندن گذراند، و از حمایت و  مارکس دورانی طوالنی از زندگی

همنشینی دوست و همکارش انگلس برخوردار بـود. او در مـاه ژوئـن 
در  ١٨٨٣به صورت تبعیدی سیاسی به لندن آمـد، و در سـال  ١٨۴٩

 سرمایـه”محلی در شمال لندن درگذشت. او بسیاری از آثارش، از جمله 
 را در لندن نوشت.“

مینـیـسـتـر (مـحـل  مثل کاخ وست  اش، سنگ مزار مارکس و خانواده
تـریـن  در لـنـدن، جـزو مـهـم“ تاور بریج” پارلمان بریتانیا) یا پل معروف 

های استثنایی و تاریخی در انگلستان و یکی از دو مزار اسـتـثـنـایـی  سازه
حـزب  ١٩۵۵/١٣٣۴اند. در سال  بندی فهرست شده است که در این رده

را تأسیـس کـرد کـه “ صندوق یادبود مارکس”کمونیست بریتانیای کبیر 

هـای سـراسـر  ها و کمونیـسـت مورد حمایت مالی اعضای آن حزب و مارکسیست
جهان قرار گرفت. طراحی و ساخت بنای یادبود کنـونـی را الرنـس بـَردشـاو، از 
هنرمندان عضو حزب کمونیست بریتانیا به عهده گرفت و به سـرانـجـام رسـانـد. 

ونقل شهری لندن را نیز هـمـیـن هـنـرمـنـد  بسیاری از پوسترهای سازمان حمل
مـایـٔه سـتـایـش از صـلـح و  های او نیز غـالـبـًا بـن طراحی کرده است. نقاشی

 عدالتی دارد. انترناسیونالیسم و مخالفت با جنگ و بی
بنای کنونی یادبود مارکس که حاصل هنر و زحمِت این هنرمند کـمـونـیـسـت 

توسط َهری پولیت، دبیرکل وقت حزب کمـونـیـسـت  ١٩۵۶/١٣٣۵است در سال 
ها  بریتانیای کبیر، رونمایی شد. از همان زمان تا کنون، این بنا مورد بازدید میلیون

هـا و  هـای گـونـاگـون مـارکسـیـسـت نفر و محل برگزاری مراسم و گردهـمـایـی
 ها و دیگر فعاالن آزاداندیش بوده است. کمونیست

هایی که به بنای یادبود مارکس و سنگ مزار او زده شده است، و  رغم صدمه به
های  های غالب، مارکس در قالب اندیشه های رسانه نمایی ها و سیاه رغم توهین به

دهد. هر سال، زمانـی  اش به حیات خود ادامه می خواهانه علمی، مردمی، و ترقی
های مارکس برای  که زحمتکشان و فعاالنی که در سراسر جهان به پشتوانٔه آموزه

آیـنـد،  کنند، بر سر مزار او گـرد هـم مـی آزادی و زندگی بهتر و شایسته پیکار می
خواهانه، به آنهـا  تندیس بزرگ مارکس، به عنوان نماد تفکر علمی و مبارزٔه عدالت

 بخشد. شان الهام و روحیه می برای ادامٔه مبارزه

توان  به زوِر چکش و چماق نمی
 های مارکس را از بین برد اندیشه

های دولت جورج بـوش پسـر در  ای مرکزی در اجرای سیاست آمریکا دارد، مهره
 های اسرائیل به غزه پس از پیروزی حماس در انتخابات نیز بود. پشتیبانی از حمله

بار ِالیوت آبرامز است که انتصاب او توسـط مـایـک  به خاطر همین پروندٔه خون
ریزی در ونزوئال دانسـت. بـه  آور جنایت و خون ای شوم و پیام پومپئو را باید نشانه

شدٔه جنبش حقوق مـدنـی در آمـریـکـا،  قول ِجسی جکسون، از رهبران شناخته
مثل این است که آل کاپون مسئول اجرای نظم و ”برگماری آبرامز به امور ونزوئال 

 “ قانون شود.
در زمانی که خوآن گوآیدو نیروهای خارجی، و از جمله نیروهای نظامی آمریـکـا 

هایی که در جهان و در خوِد  رغم مخالفت آید که به خواند، به نظر می را به یاری می
آمریکا (از جمله از طرف برخی از سیاستمداران آمریکایی) با دخالت آمـریـکـا در 

 شود،  ونزوئال می
گذاری و تـرور،  دیگر، بمب“ جنگ کثیف”دولت آمریکا همچنان در تدارک یک 

هـای دیـگـری  ها و توطئـه نظامی، و انواع و اقسام طرح کارگیری مزدوران شبه به
است، به آنـهـا “ تغییر رژیم”است که هرگاه به طور جّدی دنبال “ افزار قانون”مثل 

شود. امپریالیسم آمریکا هرگز از فکر غارت و کنترل منابع طبـیـعـی و  متوسل می
های اخیر توانسته اسـت چـرخ  انسانی قارٔه آمریکا دست برنداشته است و در سال

های مردمی در این قاره را در کشورهایی مثل آرژانتین و شیلی و برزیل به  پیشرفت
رغم همـٔه کـم و  عقب برگرداند. اکنون ونزوئال در مرکز هدف قرار گرفته است. به

که مسئلٔه داخلی آن کشـور  -اجتماعی ونزوئال-ها در وضعیت اقتصادی کاستی
المللی در برابـر تـجـاوز خـارجـی  ونزوئال و مردمش نیاز به همبستگی بین -است

 دارند.
 

 ادامۀ سه گانۀ شرارت دولت ترامپ ...



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ١۴ 

هـایـی در سـطـح  جـهـان  بخش اقـدام حال باید الهام تر شود و درعین جانبه همه
منظور از میان برداشتن مشکالتی باشد که بشریت در طول تاریخ برای خـویـش  به
وجود آورده است." این گزارش ضمن حمایت جدی از حقوق کـارگـران، نـکـتـٔه  به

مهمی را از قلم انداخته است: حـق اعـتـصـاب. نـداشـتـن حـق اعـتـصـاب در 
ای متداول شده است. آخـریـن آمـار دولـتـی نشـان  طور فزاینده متحده به ایاالت
-out)دهد که از هر ده مذاکره برای بستن قرارداد جدید، یکی به "توقف کار"  می

lock)  و درعمل ممانعت از ورود کارگران به محل کارشان از سوی کارفرما مـنـجـر
ها به خواست کارگران در اعتراض به عمـلـکـرد  شود که دو برابر تعداد اعتصاب می

دار است. با این حال، کارگران باید حق پیوستن به سندیـکـا و نـهـادهـای  سرمایه
ها باید ضـامـن  صنفی موردقبول خودشان و مذاکره جمعی را داشته باشند و دولت

های سازمان جهانی کار باشند. در بسیاری از نـقـاط جـهـان  اجرا شدن درخواست
جمعی اخـیـر  های دسته متحده، اعتصاب یک از این دو وجود ندارند. در ایاالت هیچ

معلمان که با حمایت گستردٔه جامعٔه آمریکا همـراه بـود، مـوفـق شـد بـه وضـع 
آموزان، و دستـمـزد  های درسی، حمایت بیشتر از دانش ها، کتاب مدرسه  ساختمان

 و شرایط کاری بهتر معلمان  بهبود بخشد.
هایشان با مخالفت شدید مدیریت و کارفرمایـان  معلمان که برای اجرای خواست

هـای ایـن ایـالـت  روبرو شده بودند، در غرب ویرجینیا (که به تعطیلی همه مدرسـه
هایـی در اوکـالهـامـا، بسـیـاری از  منجر شد)، بخش وسیعی از کنتاکی، منطقه

هـا در  آنجلس که از نظر تعداد مدرسـه ها در آریزونا و کلرادو، و اخیرًا در لس منطقه
متحده مقام دوم را دارد، مجبور شدند دست به اعتصاب زنند. هـمـچـنـیـن  ایاالت

جمهور، امانوئل ماکرون، را بـه لـغـو  ای موفق در فرانسه، رئیس اعتصاب عمومی
افزایش مالیات سوخت و بنزین وسایل نقلیه مجبور کرد. هرچند که اصالحات ضِد 

های فصل پائیز سال گذشتـه صـدهـا  جا ماند. در خالل ماه کارگری "قانون کار" به
هزار کارگر فرانسوی برای اصالحاتی نظیر آنچه در گزارش سازمان جـهـانـی کـار 

 های پاریس و شهرهای فرانسه راهپیمایی کردند. مطرح شده است، در خیابان
 

  الفرازهایی از گزارش سازمان جهانی کار ("آی 
ُ
،  در دفاع از “)ا

 حقوق کارگران:
 

ها و نبود اطمیـنـان بـه  نابرابری "بدون عمل قاطع، ما به سوی جهانی که در آن
 داریم." شود گام  برمی تر می آینده گسترده
دسـت  های تازه بـه های آینده مطابقت ندارند و مهارت های امروز با شغل "مهارت

های تولید صنعتـی بـرای  سرعت منسوخ شوند. توجه به پیامد آمده ممکن است به
گذاری قاطع در ارتباط با آن و حمایت از "اقتصاد سبـز" بـا  محیط زیست و سیاست

کـنـد و  ها شغل ایجاد مـی های سالم، میلیون وری های پایدار و فنا استفاده از شیوه
هایی دیگر در پی استفاده صحیح منابع طبیعی و کاهـش آلـودگـی مـحـیـط  شغل

روند." "حرکت قاطع در این مسیر جدید، مستلزم اقدام جـدی از  زیست، از بین می
های کارگری، و کارفرمایان است. قراردادهای اجـتـمـاعـی  ها، اتحادیه سوی دولت

از پیشرفت اقـتـصـادی   نحوی بازنویسی شوند که کارگران از سهمی عادالنه باید به
هـای نـاشـی از خـطـرهـای  مند شده و حقوق و زندگی آنان در قـبـال زیـان بهره

متحده و جاهـای  های کارگری در ایاالت اقتصادی تأمین شوند." کارگران و اتحادیه
چنیـن  ها با بستن  های بزرگ قدرتمند و نفوذ سیاسی آن دیگر، معتقدند که مؤسسه

 اند. جا، چه در پاکستان و چه در میامی، مخالف ای در همه قراردادهای اجتماعی
سازمان جهانی کار همچنین تصویب و اجرای "دستورالعمل برابری جنـسـیـتـی" 
ازجمله پرداخت حقوق برابر برای کار برابر، پرداخت مستمری بارداری و بـیـمـاری، 
دستمزد مناسب برای مددکاران اجتماعی مراقب کودکان و سالمـنـدان، و حـذف 

 تبعیض جنسی، آزار و اذیت و خشونت در محل کار را خواستار است.  
"گای رایدر"، مدیرکل سازمان جهانی کار و یکی از دو نـمـایـنـدٔه کـارگـری در 

شده در این گزارش که بـه  کننده این گزارش، گفت: "مسائل عنوان کمیسیون تهیه
شود، مـمـکـن اسـت بـرای مـا  مردم همٔه کشورها و به کل این سیاره مربوط می

 ها، خطرناک است." برانگیز باشند، ولی نادیده گرفتن آن چالش

خطاب سازمان جهانی کار (آی ال ُا) به 
: »داووس«های حاکم در  نشست طبقه

 نیازهای کارگران را برآورده کنید!

های جهان درخـواسـت  سازمان جهانی کار ("آی ال ُا")، از دولت -ژنو
هماهنگی با تغییرهای دائمـِی مـحـیـط کـار و  منظور  کرده است که به

شان، قوانین جدید حمایت از کارگران را تـدویـن کـرده و بـه  مقتضیات
شـود کـه  اجرای آن متعهد شوند. این درخـواسـت زمـانـی مـطـرح مـی

های حاکم بـر جـهـان در داووس سـوئـیـس  نمایندگان میلیاردر طبقه
اند و  شان پیرامون اقتصاد جهانی گردهم آمده های ساالنه منظور بحث به

آور  اند، نـاظـر نـاتـوانـی شـرم ها گزارش کرده طور که بیشتر رسانه همان
داری در آمریکای شمالی و کشورهای اتحادیه اروپا در  های سرمایه دولت

حل ارائه شـده در گـزارش  های داخلی کشورهای خودند. راه حل معضل
طور که انتـظـار  سازمان جهانی کار برای مشکالت اقتصاد جهانی، همان

داری بسیار متفـاوت اسـت.  حل موردنظر سرکردگان سرمایه رود، با راه می
) که به افـتـخـار صـدمـیـن ١٣٩٧ماه  (بهمن ٢٠١٩در گزارش ماه ژانویه 

سالگرد تأسیس این سازمان جهانی منتشر شد، کمیسیونی ویژه پـس از 
اش،  گـانـه هـای ده یک سال و نیم کار بر آن، در صدر لیـسـت تـوصـیـه

منظور حفظ حقوق بنیادین کارگران، دستمزد کـافـی،  "تضمینی جهانی به
 محدودیت ساعت کار و محیط امن و سالم کار" را خواستار شد.

خـواه تـرامـپ، بـه ایـن  ها، ازجمله دولـت جـمـهـوری اینکه آیا دولت
های سـازمـان  ها توجه کنند یا نه، موضوع دیگری است. گزارش خواست

هـا) هـیـچ وزن  های" آن (مقـاولـه نـامـه جهانی کار و حتی "کنوانسیون
هـا، کـارفـرمـایـان و  هـای بـیـن دولـت ای ندارند، بلکه در توافق قانونی

کـنـنـد.  المللی جنبه اجـرایـی پـیـدا مـی نمایندگان کارگران در سطح بین
گیرنده سازمان جهـانـی کـار شـامـل نـمـایـنـدگـان  ساختارهای تصمیم

هـای آن  ها و گزارش ها و کارگران است، بنابراین توصیه ها، دولت شرکت
 گیرند. های بزرگ قرار می زیر تأثیر نفوذ و تضعیف از سوی مؤسسه

کشوری ارائـه  گزارش سازمان جهانی کار الگوی خاصی را برای هیچ 
هـای  دهد، بلکه مبارزه برای حداقل دستمزد را بـرعـهـده جـنـبـش نمی

دالر در  ١۵گذارد، مثًال مانـنـد مـبـارزه بـرای دسـتـمـزد  مطالباتی می
متحده یا مبارزه کارگران بنگـالدشـی بـا دولـتـی کـه در اجـرای  ایاالت
وجود آورده و  های چندملیتی شرایطی وحشتناک به های شرکت خواست

 دهد. های کارگری ادامه می به سرکوب کارگران و اتحادیه
گزارش یادشده، از تعیین استـانـداردهـای خـاص بـرای کشـورهـای 

کند. این در مقابله مستقیم با اسـتـانـداردهـای  خصوص خودداری می به
ای است که حداقل از سوی بسیاری از کشـورهـای عضـو  گیرانه سخت

دالر و  ١۵اند یا جنبش "مبارزه برای  رسمیت شناخته شده اتحادیه اروپا به
منظور افزایش دستمزدها (هرچنـد تشـکـیـل  حق پیوستن به اتحادیه" به

طور روزافزون با  متحده که به شود) در ایاالت اتحادیه کارگری تضمین نمی
موفقیت همراه بوده است. این گزارش همچنین با استثمار کـارگـران در 

هـا و  نـامـه هایشان مـقـاولـه توسعه که دولت بسیاری از کشورهای درحال
کنند، مغـایـرت  های سازمان جهانی کار را امضا کرده اما اجرا نمی معاهده

های عظیم چندملیتی، کارگـران  دارد، کشورهایی که به درخواست شرکت
ویـژه دسـتـمـزد  های کارگری را سرکوب کرده و دستمزدها (بـه و اتحادیه

خـطـرنـاک کـاری را بـهـبـود  دارنـد و شـرایـط  زنان) را پایین نگاه می
همه، "کمیسیون جهانی آیـنـدٔه کـار" ایـن سـازمـان،  بخشند. بااین نمی
جمهور آفریقای جنوبـی، و "اسـتـفـان  ریاست "سیریل رامافوزا"، رئیس به

دفاع قـاطـع پـرداخـت و اعـالم  وزیر سوئد، از کارگران به لفون"، نخست
آمیز جهـانـی، مسـتـلـزم  خصوص توسعٔه صلح داشت که ادامٔه توسعه، به

هایـی  دهد که "فرصت تضمین رفاه کارگران است. این گزارش هشدار می
شمار برای بهبود کیفیت زندگی کارگران، حق انتخاب بیشتر، کـاهـش  بی

روی مـا  ها پیِش  های ناشی از نابرابری شکاف جنسیتی، و ترمیم خسارت
خـود اتـفـاق  خـودی یک از این مـوردهـا بـه وجود، هیچ  قرار دارند. بااین

ها  نابرابری نخواهند افتاد. بدون عمل قاطع، ما به سوی جهانی که در آن
 داریم." شود گام  برمی تر می و نبود اطمینان به آینده گسترده

کند: "این گزارش، مشارکت و همیاری در داخـل و  رامافوزا اضافه می
ای را باید ترویج دهد تـا اطـمـیـنـان  های قضایی ملی و منطقه بین حوزه

تـر و  تر، عـادالنـه حاصل شود که اقتصاد جهانی و جامعه جهانی همسان



 ١٠٧١شمارۀ   ١٣٩٧بهمن ماه  ٢٩دوشنبه    ١۵

طـی سـال  ٢٠١١ها پـس از سـال  آقای والری به ادامه افزایش سرکوب
بان سازمان حقوق بشر در تـارنـمـای  نویسد: "دیده کند و می اشاره می ٢٠١۵
هـایـی بـیـش از انـدازه  اختصار نوشته اسـت: از آن تـاریـخ قـانـون خود به
پـیـونـدی  گیرانه و محدودکننده در زمینه حق آزادی بیان، تجمع و هـم سخت

اند. سرکوبگران حکومتی کنشگران مدنی، طرفداران اصالحات، و  وضع شده
مـدت و دیـگـر  هـای کـوتـاه منتقدان حکومت را با دستگیـری و بـازداشـت

 اند." های آزار و اذیت هدف قرار داده شکل
گوید تا جایی که مطلع است، دولت بریتانـیـا کـه اشـتـیـاق  آقای والری می

فراوانی در برجسته کردن نقض حقوق بشر در کشورهای "دشمن" مانند لیبـی 
هـای دولـت در  های مردم و سخـتـگـیـری و سوریه دارد دربارٔه موج اعتراض

عمان یکسر سکوت اختیار کرده است. امـا مـن ایـن مـطـالـب را از کـجـا 
ام؟ پس از گشت و گذاری بیهوده در تارنمای فضـای مـجـازی وزارت  دریافته

امور خارجه با دفتر مطبوعاتی این وزارت تماس گرفته و درخواست کـردم کـه 
خانه در اعـتـراض بـه  ای از سوی آن وزارت تواند انتشار هرگونه بیانیه اگر می

در عمان را تصدیق کند. این دفتر تـا کـنـون  ٢٠١٠نقض حقوق بشر در سال 
هـای  کند کـه بـیـانـیـه ای دست یابد و ادعا می نتوانسته است به چنین بیانیه

قدری زیاد هستند که جستجو برای یافتن این بـیـانـیـٔه  گوناگون انتشاریافته به
 سازد. مشخص را دشوار می

که منافع ژرف راهبردی و اقـتـصـادی  نویسد هنگامی برگ" می نشریه "بلوم
شـود ایـن  بریتانیا در منطقه برای حفظ وضع موجود در عـمـان بـررسـی مـی

انـد کـه  آور نیست. عمان و ایران هر دو در جایی قرار گرفـتـه خاموشی شگفت
های انتقال نفت در تنـگـه هـرمـز کـه  وآمد کشتی ترین رفت توانند بر مهم می

درصد نفت خام دادوستد شده در دنیا است نظارت داشته بـاشـنـد.  ۴٠گذرگاه 
تازگی اعالم کرده است که دو پایگاه نظامی جدید یکی در بـنـدرگـاه  بریتانیا به

یابـنـد.  صنعتی "ُدقم" و دیگری "پایگاه آموزشی مشترک" در عمان گشایش می
) اعـالم ٢٠١٨خبر گشایش پایگاه دوم را وزیر دفاع انگلیس در ماه نوامـبـر (

های  های جدید هواپیمابر و زیردریایی کرد. پایگاه اخیر گنجایش پذیرش کشتی
ها بخشی از فعـالـیـت نـظـامـی  انگلیس را خواهند داشت. تأسیس این پایگاه

طور کاراتر دامنٔه  دهد به تر در خلیج فارس است که به بریتانیا اجازه می گسترده
 خیز بگستراند.  قدرت نظامی خود را در این منطقه نفت

متحده و بریتانیـا  رهبری ایاالت برای نمونه، عمان در هنگام حمله نظامی به
"پایگاه تسهیالت و تدارکـات نـظـامـی بسـیـار   ٢٠٠١به افغانستان طی سال 

 مهمی را برای نیروهای بریتانیا فراهم ساخت."                                           
باید از ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی، سپاسگزاری کرد 

هایش از انگیزه دیگر بریتانیا در سازش با شرایط مـوجـود در  که در افشاگری
بـه  ٢٠١٣های آن برای نخستین بار در   عمان برای حفظ منافعش که پرونده

بیرون درز پیدا کرد پرده برداشت. آقای کـرتـیـس در نـوشـتـاری در نشـریـه 
دهـنـد کـه  نویسد این سندها نشان مـی ، می٢٠١۶"هافینگتون پست"، سال 

شده زیر آب در تنگٔه هرمز در یـک  های فیبر نوری نصب بریتانیا از طریق کابل
پـردازد. ایـن تسـهـیـالت  شبکه مخفی در عمان به فعالیت جـاسـوسـی مـی

وشنودهای تلفـنـی  ای از اطالعات ایمیلی، گفت جاسوسی "مخفیانه به انبوهه
هـا را در اخـتـیـار  زنند و پس از پردازش، آن های مجازی دستبرد می و شبکه
 گذارند." متحده می های امنیت ملی در ایاالت سازمان

متـحـده  مردم عمان از مناسبات بسیار نزدیک دولت خود با بریتانیا و ایاالت
کنندگان در فضـای  نگران هستند. آقای والری به وبالگ نویسان و اعتراض

طـور  کند که بدون تـرس و بـه اشاره می ٢٠١١های  مجازی پس از اعتراض
ازاندازه به بریتانیا و مـنـافـع  آشکار عملکرد حاکمیت را همچون نزدیکی بیش

درنـگ بـازداشـت و از زنـدان سـر  گیرند و بـی متحده به باد انتقاد می ایاالت
آورند.  در سرکوب مخالفان داخلی عمان، بریتانیا هم دست دارد. نشریه  درمی

، نوشت: "اعضای نیروهای ویـژٔه انـتـظـامـی، ٢٠١٧"میدل ایست آی"، سال 
های چگونگـی حـفـظ  پلیس و نظامیان عمان نزد افسران پلیس بریتانیا شیوه

 ،طرح امنیت و عـدالـت،آموزند که این آموزش بخشی از  را می ،نظم عمومی،
 ٢٠١۴میلیون دالری تصویـب شـده در سـال  ١/٢برانگیز با بودجه  جنجال

است." چندی بعد معلوم شد که کارمندان پلیس ایرلند شمالی زیر نظارت و بـا 
هزینه وزارت خارجه بریتانیا "چگونگی برخورد با اعتصاب و خـامـوش کـردن 

 دهند.   کنندگان را به کارگزاران عمانی" آموزش می صدای اعتراض

"خلفان البدواوی"، کنشگر حقوق بشر عمانی، که پس از بارها دسـتـگـیـری  ...برنامۀ امپریالیسم انگلیسادامۀ 
ای با نشـریـه مـیـدل ایسـت آی  ترک کرد، در مصاحبه ٢٠١٣کشورش را در 

بند اصلی کنشگران حقوق بشر در  گفت: "مناسبات نظامی بریتانیا با عمان راه
نشین بر پشـتـیـبـانـی نـظـامـی و  عمان است، زیرا دیکتاتوری در این سلطان

 اطالعاتی لندن استوار است."
از عمان گریخت و اکنون سـرپـرسـت  ٢٠١٢"نابحان الهانشی" که در سال 

سازمانی است که نقض حقوق بشر در کشورش را زیر نـظـر دارد، در تـأیـیـد 
گوید: "ما در کانون حقوق بشر عمان بر این باور هستیم کـه  های باال می گفته

ندیده انگاشتن وضعیت حقوق بشر در عمان از سوی بریتانیا حاکمیت عمان را 
 کند." به نقض بیشتر حقوق بشر تشویق می

های گروهی برای پوشش دادن به این مسئله مسئـولـیـت  عالقگی رسانه بی
نهد تا دوستی فرامـوش شـده  دشواری را بر عهده نیروهای چپ در بریتانیا می

بریتانیا با استبداد عمان را در مرکز توجه قرار دهد. نیروهای پیشرو در ایـجـاد 
خـواه در  های دمکـراسـی پیوندهای عینی و مشخص بین کنشگران و سازمان

های پادشاهی در خلیج فارس مانند جنبش ضد جـنـگ  عمان و دیگر حکومت
 در عراق و افغانستان باید بکوشند. 
هـایـی  های مردم با یکدیگر یـکـی از راه همبستگی و وحدت در پیکار توده

تر، آزاد و بـرابـر  توانند در برپایی یک عمان دمکراتیک است که مردم بریتانیا می
کـنـنـد یـاری  ها مبارزه می هاست برای این هدف ها مدت که بسیاری از عمانی

 رسانند.

حملٔه تروریستی اخیر در استان حزب تودۀ ایران 
  سیستان و بلوچستان را محکوم می کند!

ــزارش  ــاس گ ــر اس ب
های ایران و جهان،  رسانه

در جــریــان حــمــلــٔه 
تروریستـی بـه اتـوبـوس 
حــامــِل پــرســنــل ســپــاه 
-پاسداران در جادٔه خاش

ــکــی  ــزدی ــدان در ن زاه
زاهدان، مـرکـز اسـتـان 
سیستان و بلوچستان، در 

نفر از سرنشینان اتوبوس که گفته  ٣٠بهمن، نزدیک به  ٢۴شامگاه چهارشنبه 
تن نیـز  ٢٠شود اکثر آنها سرباز وظیفه و مرزبان بودند، کشته، و نزدیک به  می

ها از ساعت عبور اتوبوس از قبل اطـالع  زخمی شدند. از قرار معلوم، تروریست
اند و در عملیاتی انتحاری به وسیلٔه خودرویی پر از مواد منفجره، دسـت  داشته

به این اقدام تروریستی زدند. طبق اخبـار مـنـتـشـر شـده، گـروهـی بـه نـام 
هـای  العدل مسئولیت این اقدام تروریستی را به عهده گرفته است. مقـام جیش

جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با این حملٔه تروریستی که گویا از آن سـوی 
مرز، در درون خاک پاکستان طراحی و به اجرا گذاشته شده است، بـه دولـت 

اند و در مورد عملیات تروریستـی، بـه ارتـبـاط مـیـان  پاکستان اعتراض کرده
هـای عـربسـتـان  های تروریستی فعال در مرزهای جنوبی ایران با دولـت گروه

 اند. سعودی و امارات متحده عربی نیز اشاره کرده
های منتشر شده، وزارت امور خارجی پاکستان و مصـر و  بر اساس گزارش

لهستان، و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد این حـمـلـٔه تـروریسـتـی را 
 اند. محکوم کرده

ویژه در شرایط حّسـاس کـنـونـی  ای، به تروریسم در هر شکل و با هر انگیزه
کشور و منطقه، تهدیدی جّدی نسبت به آرامش و صلح و امـنـیـت کشـور و 
منطقه است و فقط سبب تشدید جّو امنیتی در داخل کشور و افزایـش تشـنـج 

بـاری داشـتـه  تواند پیامدهای فـاجـعـه شود که می بین کشورهای همسایه می
انـتـحـاری -باشد. حزب تودٔه ایران با تروریسم مخالف است و حملٔه تروریستـی

 کند. اخیر در استان سیستان و بلوچستان را محکوم می
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، یعنی  بیش از دو قرن پیش، قراردادی با ُعمان زیر پـوشـش نـام ١٧٩٨بریتانیا در سال 
، افشا شد که نقـش بـریـتـانـیـا در ٢٠١٧امضا رسانید. دو سال پیش، یعنی سال  "کمک" به

نشین حاشیه خلیج فارس در ارتباط بـا  حقیقت آموزش نیروهای امنیتی و نظامی این سلطان
 ها" بوده است. ها و خنثی کردن اعتراض "چگونگی مقابله با اعتصاب

جزیرٔه عربستان: چـرا ثـروت  نام "انگلیس و شبه دکتر "دیوید ورینگ" در کتاب جدیدش به
کـنـد کـه "قـدرت  خلیج فارس برای بریتانیا مهم است" توجه ما را به این موضوع جلب مـی

های اساسی در نگهداری و تقویت حـاکـمـیـت نـظـام پـادشـاهـی در  بریتانیا یکی از عامل
 کشورهای خلیج فارس بوده است." 

با توجه به انتشار اخیر دو نوشتار از "فیل میلر" در نشریٔه "مورنینگ استار" که از حضـور و 
دارد، بجاست که بـا کـنـدوکـاوی بـیـشـتـر بـه  مشارکت نظامی بریتانیا در عمان پرده برمی
 سروصدا"ی ُعمان بپردازیم. نشین بی مناسبات گستردٔه دولت بریتانیا و "سلطان

بریتانیا از زمان امضای نخستین پیمان "یاری رساندن"ش در منطقه خلیج فارس با عمان 
منزلٔه مباشر سلطنتی خود عمل کرده است. "مارک کـورتـیـس"،  ، با عمان به١٧٩٨در سال 
تـیـمـور  شدت سرکوبگِر سلطان سعید بـن گوید که نظام حکومتی "به دان انگلیسی، می تاریخ

شد."   کورتـیـس در کـتـاب  دست بریتانیا اداره می درعمل به ١٩٧٠تا  ١٩٣٢های  بین سال
نویسـد مـأمـوران  منتشر شد می ٢٠٠٣"شبکه نیرنگ: نقش واقعی بریتانیا در دنیا" که سال 

دولت بریتانیا در نقش فرمانده نیروهای مسلح، سرپرستی امور مالی، امور خارجه، امور نفـت 
 کردند. و همچنین رئیس ادارٔه اطالعات و امنیت در عمان انجام وظیفه می

که کشور عمان درگیر یک جنـگ داخـلـی بـود،  هنگامی ١٩٧٠همه، پیرامون سال  بااین
اعتماد و ناتوان ارزیابی کرد و در کـودتـایـی  تیمور را فردی غیرقابل بریتانیا سلطان سعید بن

اش بـه  خدمتـی پاس خوش منظور سرنگونی او یاری رسانید. سلطان نگونسار به خانوادگی به
انگلستان برده و در هتل ُدرچستر لندن ساکن شد و دو سال بعد در همان جا درگذشـت. در 

تیمور یعنی سلطان قابوِس تجددخواه بر تـخـت سـلـطـنـت  این کودتا پسر سلطان سعید بن
کند  وُنه سال همچنان بر تخت شاهی تکیه زده و عمان را اداره می نشانده شد و پس از چهل

ترین زمانی است که رهبر کشـوری هـمـچـنـان  که بین کشورهای عربی این مدت طوالنی
دهـد،  گونه که این طوالنی بـودن عـمـر فـرمـانـروایـی نشـان مـی کند. همان حکومت می

ای خودکامه است. دکتر "مارک والری"، استاد دانشگاه اکستـر   نشین عمان پادشاهی سلطان
وبیش در دستان پادشاه متـمـرکـز شـده  گوید: "تمام قدرت کم و کارشناس کشور عمان، می

 است."
 ٢٠١۵المـلـل" در سـال  آقای والری در گزارشی به "بنیاد کارنگی برای پیشبرد صلح بین

وزیری، فرماندهی ارشد  زمان در جایگاه مقام نخست صورت هم گوید: "سلطان قابوس به می
نیروهای مسلح، ریاست بانک مرکزی، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، و امور مـالـی نشـسـتـه 

 است."
 شدت محدود است. های سیاسی در عمان ممنوع و آزادی مطبوعات به فعالیت حزب

ای نـاآرام و  کند که عمان پناهگاهی استوار در منطقـه با اینکه سلطان قابوس وانمود می
بـه  ٢٠١٢ثبات است، آقای والری در مصاحبه با یکی از روشنفکران این کشور در سـال  بی

کند: "خاموشی مردم عمان انتخاب خودشان نبود، بلکـه  نکتٔه مهمی در این زمینه اشاره می
 نظام آنان را به خاموشی واداشت."

شـد: "دم از  سبب سرکوب و هراس خاموشی گزیدند. به مردم گفـتـه مـی مردم عمان به
 سیاست نزنید چون از زندان سر درخواهید آورد."

های اخیـر  شود، در سال طور که از این حکم استنباط می همان
شـونـدگـان در عـمـان  کنندگان و حکومت مناسبات بین حکومت

طور علنی  از  دستخوش دگرگونی گشته و مردم هرچه بیشتر و به
 کنند.        دولت انتقاد می

دهد: "مردم عـمـان از طـریـق فضـای  آقای والری ادامه می
، دادخواستی تسـلـیـم سـلـطـان ٢٠١٠مجازی (آنالین) در سال 

و از آن میـان تـدویـن یـک   قابوس کردند که اصالحاتی گسترده
قانون اساسی جدید را خواستـار شـدنـد کـه راه دسـتـیـابـی بـه 

 ای پارلمانی را هموار سازد. پادشاهی
های بهـار عـربـی کـه  ، با الهام از اعتراض٢٠١١در آغاز سال 

سراسر جهان عرب را تـکـان داد، در چـنـدیـن شـهـر عـمـان 
 آمیز برگزار شد. هایی صلح تظاهرات

کنندگان بر بـهـبـود  های اصلی اعتراض با وجودی که خواست
های شغلی، باال بردن سطح دستمـزدهـا، و پـایـان  تأمین فرصت

ای  بخشیدن به فساد فراگیر بود، خواست اصـالحـات سـیـاسـی
ازجمله انتقال قدرت بیشتر به مجلس شورای مشورتی، افـزایـش 

ها را هم دربـر  استقالل قوه قضاییه، و آزادی و شفافیت در رسانه
 گرفت. می

اگرچه در عمان وسعت تظاهرات اعتراضی در قیاس بـا دیـگـر 
کننـدگـان  بود، ولی با این وجود اعتراض  کشورهای عربی کوچک

توانستند حکومت را به دادن امتیازهایی هرچند مـحـدود مـانـنـد 
افزایش در دستمزدها، ایجاد پنجاه هزار فرصت شـغـلـی، اخـراج 

ای  شماری از وزیران، و اندک افزایشی در قدرت شـورای مشـاوره
 وادارند.

کارگیری زیرکانه شگرد هویج و  با این حال، سلطان قابوس با به
سازد: "چندصـد نـفـر از  چماق، چنانکه والری نیز خاطرنشان می

نگاران، و شماری از فعاالن حقوق بشـر  کنندگان، روزنامه اعتراض
 در سراسر کشور دستگیر شدند."

برنامه امپریالیسم انگلستان برای 
 سلطان نشین عمان چیست؟

 ١۵ادامه  در صفحه  

 کمک های مالی رسیده
 دالر  ٢٠٠ به یاد رفیق علی اکبر محجوبیان از تورنتو                     


