جه
وژیه انمه اعتراض اهی مردمی رب ضد رژیم ل و جنایت !

کارگران همه کشوراه متحد شوید!

رژیم والیت فقیه حكومت »اشرار« و غارتگران بر
میهن و مردم است ،باید در مقابل آن ایستاد!

شمارۀ  ۴ ،۱۹۰۱آذر ۱۹۰۱

دوره هشتم ،سال سى و شش

جنایت تكان
دهنده رژیم والیت
فقیه به فرمان
رهبر!
توانیهمۀگلهارااز


"می
شاخهبچینی،امانمیتوانیجلو

آمدنبهاررابگیری"
(پابلونرودا)
اعتراضهای سراسری مردمی در
واکنش به افزایش ضربتی نرخ بنزین
در روز جمعه  ۴۲آبانماه  ۱۹بهسرعت
به بیش از  ۹۶۶شهر بزرگ و کوچک
سرایت کرد .این خیزش اعتراضی
مردمی بهدستور عیی خامنهای و زیر
نظارت حسن روحانی ،ابراهیم رئیسی،
و عیی الریجانی بهشدت سرکوب شد.
با حمیه خونین به خیزش عظیم
اعتراضی مردم جانبهلب رسیده که
بههدف تحمیل کردن افزایش ناگهانی
و ضربتی قیمت بنزین انجام شد از
هفته گذشته کشور وارد وضعیت
جدیدی گشت .نهفق پیامدهای آتی
رخداد افزایش قیمت بنزین ،بیکه
چرایی این تصمیمگیری ،همچنین
ٔ
نحوه عمییاتی شدن آن ،و
شیوه و
درندهخویی سران رژیم والیی در

ادامه در صفحه ۶

هممیهنان گرامی!
عیی خامنهای ،ولی فطقطیطه رژیطم
استبدادی ،ضطمطن تطدیطیطد ایطنطکطه
افزایش قیمت بنزین مطانطنطد هطمطه
تصمیمهای کالن دیگر اقتصادی-
سیاسی با موافقت او انجام گطرفطتطه
است ،مردم جانبهلب رسیده از ظیم
و محرومیت حکومطت اسطالمطی را
"اشطرار" خطوانطد و درواقطت دسطتططور
سرکوب خشن و خونطیطن اعطتطراض
های مردمی را صادر کرد.
در پی این سخنرانی ،نمایطنطدگطان
مجیس فرمایشی -مدعیان درویین اصالحات -طرح دوفوریتیشان برای بازگرداندن بنزین به نرخهای قطبطیطی را
ً
فورا پسگرفتند .عیی الریجانی ،رئیس مجیس ،در جیسه امروز مجیس خطاب به خامنهای گفت که ،نطمطایطنطدگطان
ٔ
گذشته رهبر ایران «تبعیت از مسیر ترسیم شده را الزم دانسته و
مجیس «پس از شنیدن »سخنان «عمیق ]![ »روز
پیگیری دیدیهها در ٔ
زمینه مشکالت اقتصادی را با جدیت دنبا خواهند کرد» .همچنین ابراهیم رئیسی ،جنایتکار
معروف و رئیس "قوه قضائیه" رژیم نیز در پی سخنان دیروز خامنهای ،در بیانیهای  ۱مطادهای از "دادسطتطانهطای
سراسر کشور" خواست تا «در مورد اشرار ،وابستگان به جطریطانطات ضطدانطقطالب و
نفوذیهایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان ،امنیت مطردم و ادامه در صفحۀ ۹

حزب توده ایران برخوردهاى سرکوبگرانه رژیم با اعتراضهاى گسترده
ً
در ص ۹
مردمى نسبت به افزایش قیمت بنزین را شدیدا محكوم مىکند!
در ص ۷
اعتراض نیروهاى مترقى جهان به سرکوب اعتراض هاى مردمى
بیانیه مشترک تعدادى از فعاالن سیاسى مدنى در حمایت
در ص ۰
از اعتراضات مردم
در ص ۰
کانون نویسندگان ایران :به سرکوب مردم معترض پایان دهید
در شرایطی که کارگران مزد و مزایایشان را بهطورکامل دریافت
سبد معیشت ،نرخ تورم ،و
نمی کنند ،درآمد اکثریت قریب بهاتفاق کارگران یکچهارم خط
فقر محاسبه شده است .یک ماه پیش رژیم والیطی در یطورشطی
میزان دستمزد کارگران
جدید به معیشت و دستمزد سطا آیطنطده  )۹۹۱۱کطارگطران،
متوس افزایش دستمزد را  ۹۱درصد اعالم کرد .رژیم والیی بطا
تحمیل شوک اقتصادی دیگری به معیشت زحمتکشان و افزایش سه برابری قیمت بنزین حتا تحمیل عواقب ویطرانطگطر
تورمی آن را مطابق معمو به هدف "ایجاد عدالت اجتماعی" [!] مطرح میکند .گرچه رژیم بهوجود  ۰۶میطیطیطون نطفطر
نیازمند و زیر خ فقر که  ۵۱درصد جمعیت کشور را در بر میگیرد اقرار میکند ،هدف دیگر این یورش را کوچکسطازی
دیگر بار دولت و بهاصطالح اصالح و واقعی سازی قیمت حاملهای انرژی میداند .مانند وعدههطای درویطیطن رژیطم
مبنی بر حمایت از تولید و نظام سالمت و معیشت خانوارهای کمدرآمد در آیاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهدستور
صندوق بینالمییی پو  ،بار دیگر تحمیل عواقب ویرانگر تداوم اجرای سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری و تحریمهطای
امپریالیستی را قصد دارد بر دوش زحمتکشان بیندازد ،و وعده حمایت از تولید و نظام سالمت و معیطشطت خطانطوارهطای
کمدرآمد نیز وعدههایی توخالی بیش نیست.
با افزایش لگامگسیخته نرخ ارز و تسی دالالن بر بازار بهاصطالح آزاد رژیم والیی،

ادامه در صفحۀ ۲

فقر جانكاه ،ارمغان حكومت اسالمى براى
در ص ۴
زحمتكشان میهن ما
در ص ۴
مهاجرت فزاینده و فرار شتابناک مغزها
بازىهاى رایانهاى ،عرصهاى براى ایستادگى در برابر
در ص ۱۹
نظام سرمایهدارى

کودتا در بولیوى علیه
مورالس ،درها را بر روى
شرکتهاى چند ملیتى
خواهد گشود! ص ۱۶

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

براى آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۲دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱

شمارۀ ۱۹۰۱

ادامه سبد معیشت ،نرخ تورم... ،
ٔ
روزنامه همدلی ،نرخ تورم ططی یطک سطا بطیطن
بر اسا گزارش  ۱مهرماه
شهریور  ۱۵تا " ،۱۹بیش از  ۹۶۶درصد رشد کرده" بود .مططابطق گطزارش ۴۴
آبانماه ایینا ،سبد معیشت خانوار را که در اسفندماه  ۱۵نطمطایطنطدگطان دولطت،
کارفرمایان ،و رهبران تشکلهای زرد حکومتی محاسبه و پطای آن را امضطا
کرده بودند ۹ ،میییون و  ۵۱۱هزار تومان بود .با این وصف ،حداقل دستطمطزد
 ۱۹کارگران یک میییون و  ۱۹۵هزار تومان تعیین شد و همراه با تمطام مطزایطا
حدود  ۴میییون تومان اعالم گردید .اکثر کارگران در صورت دریافت دستمطزد
خود ،مزدی حداقیی را دریافت میکنند .بهریم محاسبه سبد معیشت خطانطوار
بهمبیغ  ۹میییون و  ۵۱۱هزار تومان ،رهبران تشطکطلهطای زرد حطکطومطتطی
بهاصطالح بهنمایندگی از طرف کارگران بهجای مبیغ  ۹میییون و  ۵۱۱هطزار
تومان به  ۴میییون تومان قانت شدند .با تسی سوداگران و دالالن بر بطازار و
درنتیجه افزایش ویرانگر نرخ ارز ،بر اسا محاسبات رئیس کمیته دسطتطمطزد
تشکل زرد حکومتی کانون عالی شوراهای اسالمی کطار" ،سطبطد مطعطاش در
شهریورماه از مرز  ۹میییون تومان عبور کرده است ".بهعبارتدیگر ،طی فقط
شش ماه ،سبد معیشت خانوار دو برابر شده بود .در یک چنین شرایطی ،اولین
یورش به دستمزد سا آینده  )۹۹۱۱کارگران بهمنظور حطتطا ارزانتطر کطردن
نیروی کار و خوشآمدگویی به انحصارهای امپریالیستطی و جطذب سطرمطایطه
آنها ،از سوی مرکز پژوهشهای مجیس رژیم والیی انجام گرفطت .مطططابطق
گزارش  ۴۴شهریورماه اقتصاد آنالین ،مجیس رژیم اسالمطی راهطکطار رونطق
تولید را تعیین "حداقل دستمزد بهصورت منطقهای و سنی" عطنطوان کطرد .بطر
اسا قانون کار رژیم" ،کارفرمایان موظفاند ...به هیچ کطارگطری کطمطتطر از
حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخطت نطنطمطایطنطد ".بطا ایطن وصطف ،مطرکطز
پژوهشهای مجیس رژیم دستمزد یکچهارم خ فقر محاسبه شده تطوسط
تشکل دستساز خود را بهرهکشی کافی از کارگران نمیداند ،و تصمطیطم دارد
هرگونه مقرراتی در تعیین حداقل دستمزد را حذف کند و کطارفطرمطایطان را در
پرداخت دستمزد دلخواه خود به کارگران آزاد بگذارد .در ادامه همین یورش و
همچون تهدیدی دیگر عییه جنبش کارگری کشورمان و نشطان دادن چطرا
سبز به انحصارهای امپریالیستی ،روز  ۴۵آبانماه ،مجیس "الیحه اصطالح...
قانون اجرای سیاستهای کیی اصل  "۲۲بهمنظور "تسهیل سرمایهگذاری در
کشور" و تشکیل "هیات مقرراتزدایی و بهبود محی کسبوکار در وزارت امور
اقتصادی و دارایی" را تصویب کرد .در یورشی دیگر به حداقل دستطمطزد سطا
آینده  )۹۹۱۱کارگران ،بنا بر گزارش  ۴۰مهرماه ایسنا ،در الیحه بودجه سطا
آینده دولت "افزایش حقوق و دستمزد مشموالن قطانطون کطار ۹۱ ...درصطد"
پیشبینی شده است .یعنی با حداقل دستمزد  ۱۹کارگران که یک میییطون و
 ۱۹۵هزارتومان بوده است افزایش  ۹۱درصدی آن مبییی حطدود  ۴۲۶هطزار
کارفرمایان در بیطان یطورشطی تطازه بطه
تومان در ماه خواهد بود .نماینده عالی
ٔ
برنامه تیویزیونی "استوا" مطتطعطیطق بطه
دستمزد سا آینده  )۹۹۱۱کارگران در
صداوسیمای جمهوری اسالمی ،برای تعیین حداقل مزد سا آینده )۹۹۱۱
کارگران بر اسا "دستمزد منطقهای" و "دستمزد صنفی" تدکید کرد [ایطیطنطا،
 ۴۴آبانماه] .بهعبارتدیگر ،آزادسازی کامل دستمزد کارگران و پرداخطت آن
بنا بهمصیحت و میل دولت و کارفرمایان!
با افزایش سه برابری قیمت بنزین ،رژیم والیی دستبرد گسطتطردهای بطه
زندگی ،معیشت ،و ٔ
سفره کارگران و زحمتکشان را ٔ تطدارک دیطده و بطهپطیطش
میبرد .افزایش سه برابری قیمت بنزین -یا به ٔگفته سران ارشد رژیطم :ططرح
میی مدیریت مصرف سوخت! -تصمیم و مصوبه مشترک سران سه قطوه بطود
[ایینا ۴۹ ،آبانماه] .بعد از اعتراضهای گسترده مردمی در روز  ۴۱آبطانمطاه،
بار دیگر سران سه قوه جیسه "شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قطوا" را
 در حکم تهدید مردم جانبهلب رسطیطده -تشطکطیطل دادنطد و بطر اجطرایمصوبهشان تدکید ورزیدند .پس از توصیف معترضان با نطام "اشطرار" از سطوی
عیی خامنهای در روز  ۴۰آبانماه ،و اعالم اینکه از این افزایش بهای بطنطزیطن
"حمایت هم میکنم ...باید عمل بشود" ،رئیسی ،رئیس جالد ٔ
قوه قضائیه ،نیطز
با انتشار بیانیهای ،معترضان را "اشرار" خواند و به دادستانها دستور داد تا "بطا
همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمو دارند".
ٔ
نحوه توزیت بهاصطالح "بسته معیشتی" و "مسئطولطیطت شطنطاسطایطی اقشطار
ٔ
بطرعطهطده وزیطر کطار،
کمدرآمد و متوس حدود  ۹۹میییون خانوار" قرار است
وزارتخانه او باشد .معاون شریعتمداری در روز  ۴۵آبطانمطاه از
شریعتمداری ،و
نوبت ٔ
بسته معیشتی" از منابت مالی حاصل از افطزایطش قطیطمطت
پرداخت "سه
بنزین خبر داد .شریعتمداری پیش از این هم در در آبانماه ٔ ۹۹۱۵و در او
افزایش لگامگسیخته بهای مواد موردنیاز کارگران ٔ
وعده ارائه سه نوبت بسطتطه
حمایتی  ۴۶۶هزارتومانی به کارگران و زحمتکشان داده بود ،اما چهار ماه بعطد

در  ۹۱اسفندماه  ۱۵به خبرگزاری مهر گفت" :باتوجه به اینکه هطنطوز اعطتطبطارات آن
تدمین نشده احتما دارد به امسا نرسد و به سا آینده موکو شود ".البته در سطا
 ۱۹نیز کارگران بسته حمایتیای دریافت نکردهاند .رئیس سازمان برنامه و بطودجطه در
روز  ۴۲آبانماه امسا از "اولین مرحیه واریز طرح حمایت معیشتی حداکثر تا  ۹۶روز
آینده" خبر داد ،اما این بار و فق با گسترش اعتراضات مردمی در سرتاسر کشور ،او از
ارائه هر سه بسته حمایتی در روزهای  ۴۵و  ۹۶آبانماه و  ۴آذرماه خبر داد .واقطعطیطت
امر این است که خواست کارگران صدقه گرفتن و دریافت بسته حمایتی نیسطت .آنطان
خواستار دریافت مزدی شرافتمندانه و متناسب با زحمتشان از کطارفطرمطاهطا و نطیطز
مؤسسهها و بنگاههای دولتی و یا نهادهای مورد حمایطت رژیطم سطتطمطگطر و فطاسطد
والییاند .شریعتمداری که قرار است مشخصطات "حطدود  ۹۹مطیطیطیطون خطانطوار" از
قشرهای کمدرآمد را برای توزیت یارانه بین آنان از محل منابت مالی حاصل از افزایطش
ٔ
وعطده ارائطه
جدید قیمت بنزین به سازمان برنامه و بودجه ارائه بکند ،در سا  ۱۵هم
سه نوبت بسته حمایتی به کارگران را داده بود .او در روز  ۴۹آبانماه  ۱۹در گردهمایطی
خانه کارگر در ارتباط با درآمد و دستمزد واقعی سا آینده  )۹۹۱۱کطارگطران گطفطت:
"نباید تنها بر روی مسئیه دستمزد تمرکز کنیم ...همزمان باید احیای بن ًکارگری را در
دستورکار قرار دهیم ".بهعبارتدیگر ،هدف کارگزاران رژیم والیطی صطرفطا تطحطمطیطل
هزینههای اقتصاد ویرانگر نولیبرالی و پیامدهای تحریمهای امپریالیستطی بطر دوش
زحمتکشان ،و همزمان با آن ،نیت ارزانسازی نیروی کار کشور است.
گرچه رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار سبد معیشت خانطوار
در شهریورماه امسا را بیش از  ۹میییون تومطان مطحطاسطبطه و اعطالم کطرده و بطه
خبرگزاری ایینا ۴۱ ،آبانماه ،گفته بود" :کارگران  ...از بحث سبد معطاش و بطنطد دوم
ماده  ۲۹قانون کار در مذاکرات مزدی  ]۹۹۱۱] ۱۱کوتاه نخواهند آمد" ،امابر اسطا
تجربه های گذشته بهنظر میرسد با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد سطا
 )۹۹۱۱کارگران ،این بهاصطالح نمایندگان کارگری بهتدریج تطیطیطیطر عطقطیطده
آینده
ً
بدهند .مثال ،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگویی با ایسطنطا،
 ۹۲آبانماه ،گفت" :هزینه ماهانه معیشت یک خانوار چهارنفره"  ۵میییون تطومطان در
ماه ،و خ فقر در کشور را  ۰٫۱میییون تومان است .در صورتی که دبطیطرکطل هطمطان
تشکل ،در گفتوگویی با همان رسانه شش روز بعد ،گفت" :حداقلهای زندگی یطک
خانوار کارگری"  ۰میییون تومان است .جالب خواهد بود ببطیطنطیطم ایطن بطهاصطططالح
نمایندگان کارگری این بار حداقل دستمزد سا آینده  )۹۹۱۱کارگران را بر پطایطه چطه
مبییی با کارگزاران رژیم کنار خواهند آمد.
روز  ۹۱آبانماه ،درحالی که رهبران تشکلهای دستساز و حکومتی بازنشستطگطان
همایشی در "تکریم" [!] از بازنشستگان را در بویراحمد برگزار میکطردنطد ،نطیطروهطای
امنیتی رژیم حامی تشکلهای حکومتی بازنشستگان ،به تجمت بازنشستگانطی کطه از
نقاط مختیف کشور به تهران آمده بودند و در مطقطابطل بطهاصطططالح "خطانطه مطیطت"
خواستهای بهحقشان را مطرح میکردند یطورشطی سطبطعطانطه بطردنطد و عطدهای از
بازنشستگان مبارز را بازداشت کردند .در همین روز یعنی  ۴۰آبانماه ولی فقیه و رئیس
جنایتکار قوه قضائیه مردم زجر کشیده و معترض را اشرار میخواندند و نطمطایطنطدگطان
درواقت تجاوزگر به حق مردم جیو کرده در مجیس شورا لیو خصوصیسازی و تطارا
منابت مالی کارگران در قالب بانک رفاه را "با رعایت شروط" ً تا پنج سا تصویب کردنطد.
رژیم در این شرای بحرانی حراست از "تداوم نظام" را صرفا با ادامه تهدید و تطحطمطیطل
موضعی تدافعی به جنبش مردمی ممکن میداند .عالوه بر این ،رژیم برای حمایت از
پایگاه طبقاتی فاسدش و حفظ انسجام در دستگاه سرکوب و امنیتی ،باوجودی که تطا
گردن در باتالق سیاست اقتصادیاش فرو رفته ،حاضر نیست کسری بودجهاش را از
فرار مالیاتی  ۴۱۶هزار میییاردتومانی ،یا اخذ مالیات از سطپطردههطای بطانطکطی کطالن
وابستگانش و سوداگران و انبوهسازان تدمین کند .رژیم با ایجاد تطفطرقطه ،بطا تطهطدیطد،
بازداشت ،سرکوب و کشتار ،بار سنگین پیامدهای اقتصاد نولیبرالطی و تطحطریطمهطای
امپریالیستی را بر دوش زحمتکشان گرسنه نهاده است .تنها با انسجام بخشطیطدن بطه
ٔ
پراکنده مردمی و اعتصابهای کارگری میتوان این رژیم جنایطتطکطار را
اعتراضهای
بهعقبنشینی واداشت.

 ۹دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱
ادامه رژیم والیت فقیه ...
جامعه را هدف قطرار دادهانطد ،بطا هطمطکطاری
نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقطدام
قانونی معمو دارنطد ،» .و سطپطاه پطاسطداران
انقالب اسالمی مردم معترض و زحمتکش را
تهدید کرد و اعالم کرد که با هرگونه «ناامنی »
قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رژیم ،بهروا همطیطشطگطیاش بطهمطنطظطور
سرکوب گسترده و خطونطیطن اعطتطراضهطای
مردمی ،تمامی وسایل ارتباطجمعی ازجطمطیطه
شبکه اینترنت کشور را بست ،و بخش وسیعی
از سیستم موبایل کشور و بسیاری از وسطایطل
حملونقل عمومی ازجمیه خططوط مطتطرو در
تهران و اصفهان را با اختطال جطدی روبطهرو
کرد .شماری از مطدار و دانشطگطاههطا در
شهرهای مختیف تعطیل شدهاند ،و بر اسا
آخرین گزارشها ،تا کنون بیش از هزار تن از
معترضان دستگیر شدهاند و در عطمطیطیطات
خشن و سرکوبگرانه رژیم صدها تن زخطمطی و
دهها تن جانشان را از دست دادهاند .با وجود
ٔ
همه این سرکوبگریها ،اعتراضهای مردمی
در تهران ،تبریز ،اصفهان ،شیراز ،یزد ،سطاری
و شهرهای استانهای کردستان و خوزستطان
همچنان ادامه دارد.
برخورد رژیم و سران آن بطا اعطتطراضهطای
بهحق مردم که بر ضد سیاستهای مخرب و
ضد میی حکومت فریاد میشطود ،بطار دیطگطر
نشان داد که از این حکومت استطبطدادی جطز
سرکوبگری ،پایما کطردن حطق مطردم ،و
ستمگری انتظار دیگری نطمطیتطوان داشطت.
آنچه اکنون در میهن ما حاکم است حکومطت
مشتی تاریکاندیش و اشرار است که نهتطنطهطا
تحقق منافت میی و خواست مردم هطدف آنطان
نیست ،بیکه عمدهترین دیدیهشان بقا و دوام
حکومت استبدادی و ظطالطمطانطهشطان بطههطر
ٔ
ٔ
تجربطه مطبطارزه
تجربه تاریخی و
قیمتی است.
خیقهای منطقه نشان دادهاند کطه تطنطهطا بطا
ٔ
ٔ
مبارزه متحد و منسجم مردمی است کطه
ادامه
حکومت مستبدان را میتوان بهچالشی جطدی
طیبید و در راه ایجاد تیییرهای بنطیطادیطن آنطرا
قدم به قدم به عقبنشینی واداشت .حمایت از
ٔ
مبارزه مردم بپا خاسته در شرای حسطا
این
ٔ
کنونی وظیفه هطمطه نطیطروهطای مطتطرقطی و
آزادیخواه است.
حزب ٔ
توده ایران بار دیگر ضمطن مطحطکطوم
ٔ
کردن سرکوب خشن و خونین مبطارزه بطرحطق
ٔ
هطمطه
مردم ستمدیده و مظیوم میهنمان ،از
نیروهای مترقی ایران میخواهد تطا بطا تطمطام
ٔ
مبارزه مردم دفاع کنند .ما همچنین از
توان از
ٔ
همه نیروهای مترقطی و آزادیخطواه جطهطان
میخواهیم تا ضمن ابراز همبستگی با مطبطارزهٔ
مردم ایران ،صدای اعتطراضشطان را بطرضطد
حرکتهای سرکوبگرانه رژیم بیند کنند.
حزب ٔ
توده ایران
 ۴۵آبانماه ۹۹۱۹

شمارۀ ۱۹۰۱

حزب توده ایران برخوردهاى سرکوبگرانه رژیم با
اعتراضهاى گسترده مردمى نسبت به افزایش قیمت بنزین
ً
را شدیدا محكوم مىکند!
شورایعالطی هطمطاهطنطگطی
اقتصادی سطران سطه قطوه در
جمهوری اسالمطی بطنطزیطن را
سهمیطهبطنطدی کطرد .بطر ایطن
اسا  ،قیمت بنزین سهمیهای
لیتری  ۹۱۶۶تومان و نرخ هطر
لیتر بنزین آزاد  ۹۶۶۶تومطان و
هر لیتر بنطزیطن سطوپطر ۹۱۶۶
تومطان تطعطیطیطن شطد .حسطن
روحانی ،در ارتباط با این مصوبه
که از  ۴۲آبانماه  ۹۹۱۹اجرایی
شده است ،گفت" :هدف از این اقدام ،کمک به  ۹۹تا  ۹۱میییون خانوار و جمعیتی در حدود  ۰۶میییون نفطر
کمدرآمد است".
افزایش سه برابری نرخ بنزین در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ،کمبودها ،و گرانی کمرشطکطن ،بطهططور
قطت نمیتواند درحکم حمایت از اکثریت مردم بهاصطالح  ۵۱در صد آنان) و بهویژه کارگران و دهقانان بطا
دستمزدهایی بیش از پنج مرتبه زیر خ فقر باشد .افزون بر این ،ازجمیه دیگر پیامدهای این افزایش بطهطای
بنزین میتواند به افزایش قیمت محصوالت یذایی ،کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تمطامطی مطایطحطتطا
روزانه خانوادهها نیز منجر گردد .رژیم والیی در برابر این گرانی کمرشکن و هرا از واکنش تودههای مطردم
جانبهلب رسیده تنها ساعاتی بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین ،نیروهای انتظامی و پییس ضدشورش را
بهطور گسترده در سطح کشور مستقر کرد تا جیو هرنوع اعتراض مردمی گرفته و آن را سرکوب کنند.
بر اسا آخرین گزارش های رسیده در پی این افزایش قیمت بنزین ،در ده ها شهر کشور ازجمیه تهران،
مشهد ،شیراز ،بهبهان ،گرگان،اهواز ،خرمشهر ،کرمان ،کر  ،مرند ،فردیس و تبریز ،مردم در اعتطراض بطه
این گرانی و سیاستهای مخرب رژیم به خیابانها آمدند که با یورش مطزدوران رژیطم روبطرو گطردیطد و بطه
خشونت کشیده شد .در بهبهان معترضان شعار میدادند" :بنزین گرانتر شده ،فقطیطر فطقطیطرتطر شطده" .در
ویدیویی انتشار یافته از اعتراضها در مشهد ،مردم معترض درحا سر دادن شعارهایی عییه حسن روحانی و
دیگر سران رژیم والییاند و فریاد میزنند" :روحانی حیا کن ،ممیکت را رها کن" و "دیطکطتطاتطور حطیطا کطن،
ممیکت را رها کن" .شعاری که در بسیاری از شهرها طنینانداز بود و تکرار میشد و بهخوبی بیطانطگطر وضطت
عمومی مردم است ،این شعار بود" :ما دیگه خسته شدیم" .
بر اسا آخرین گزارشهای منتشر شده در رسانههای عمومی و شبکههای اجتماعطی ،بطر ا طر یطورش
وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم در شهر بهبهان ،واقت در استان خوزستان ،چهار نفر از تظاهرکنندگان کشته
شدهاند .پیشتر از این نیز خبر کشته شدن یکی از معترضان در سیرجان از سوی فرماندار این شطهطر تطدیطیطد
شده بود .همچنین از کشته شدن یکی از معترضان در شهر مریوان خبر داده میشود .بطر اسطا هطمطیطن
گزارش ها رژیم برای جیوگیری از پخش خبر حرکت های اعتراضی خطوط ارتباطی کشور از جمیه شطبطکطه
موبایل و اینترنت خانگی را در بسیاری نقاط قطت کرده است.
نرخ هر لیتر بنزین در سایه حکومت اسالمی ،در دوازده سا گذشته  ۹۶برابر شده است .بنزین در سطا
 ۹۹۹۰لیتری  ۹۶۶تومان بود و حا به لیتری سه هزار تومان رسیده است .دولطت حسطن روحطانطی بطرای
افزایش قیمت بنزین ماهها پیش زمینه سازی را آیاز کرده بود ،ولی از تر واکنش و اعتراضهای مردم آن
را به عقب میانداخت .تجربه دهههای اخیر بر این واقعیت تدکید دارد که سیاستهای کالن رژیم اسالمطی
که از سوی ولی فقیه به دیگر ارگانهای کشور دیکته میشود ،مرهاش چیزی جز تطخطریطب زیطر سطاخطتطار
تولیدی و نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و راندن میییونها انسان به زیر خ فقر و مطحطرومطیطت
نبوده است .ظیم و جور حاکمیت کنونی و بیتوجهی حاکمان به خواستهای مردم ،روز بهروز عرصۀ زندگطی
و بقا را بر مردم ایران تنگتر میکند.
حزب ٔ
توده ایران ضمن دفاع از اعتراض های مدنی ًو برحق مردم زجر کشیده میهن مان برخورد وحشیانطه
و ٔ
حمیه مزدوران مسیح رژیم به مردم معترض را شدیدا محکوم میکند و از همه نیروهای متطرقطی ایطران و
جهان میخواهد تا صدای اعتراضشان را عییه این سیاستهای رژیم بیند کنند و خواستار مطتطوقطف شطدن
مو سرکوب در کشور شوند .سیاستهای مخرب رژیم ،یارت منابت میی کشور ازجمیه یارت و چپاو دههطا
میییارد دالر درآمد ارزی کشور توس سران رژیم والیی و رهبری سپاه و بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگطر ،و
همچنین سیاستهای ماجراجویانه و نابخردانه رژیم در منطقه ،در کنار تحریمهای ضد انسطانطی آمطریطکطا،
ٔ
مطبطارزه هطمطاهطنطگ بطا ایطن
ازجمیه دالیل اصیی بحران اقتصادی کنونی در میهن ماست .تنها با مقابیه و
سیاستهای مخرب رژیم است که مستبدان حاکم را میتوان بهعقبنشینی وادار کرد.
حزب ٔ
توده ایران
 ۴۱آبانماه ۹۹۱۹

 ۴دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱

تأملی رب رویداداهی اریان
فقر جانكاه ،ارمغان حكومت اسالمى براى
زحمتكشان میهن ما
بر اسا گزارش جدید مرکز آمار ایران ،در فصل تابستان امسا
( ،)۹۹۱۹باالترین نرخ بیکاری در استان سیستانوبیطوچسطتطان بطا
رقم  ۹۱٫۴درصد بت شده است ،و در مرتبه پس از آن استان یطزد
با نرخ بیکاری  ۹۱٫۹درصد ،و استان لرستان با نرخ بیکاری ۹۲٫۵
درصد در جدو مرکز آمار کشور قرار دارند .مردم ستمکشیطده ایطن
اسططتططانهططا -بططه ویططژ مططردم زجططردیططده و مططحططروم اسططتططان
سیستانوبیوچستان -بهخاطر فقر مالی و دیگر دردهای بطیدرمطان
برای گذران زندگی سراسر مشقتبار خود و خانوادههای فقیرشطان،
به کارگر روزمزد در شهرها تبدیل شدهانطد .بطهگطزارش ایطیطنطا۴۹ ،
آبانماه  ،۹۹۱۹خانم نسرین هزاره مقدم ،روزنامهنگار و پطژوهشطگطر
در زمینه مسائل کارگری ،مطیگطویطد" :کشطاورزان مطحطروم بطرای
لقمهای نان ،از تمین خاش ،بیش از دو هزار کییطومطتطر را هطرمطاه
میپیمایند و به تهران میآیند" .
عیت وضت اسفانگیز زندگی تودههای زحمتکطش در مطاهطیطت
ارتجاعی رژیمی نهفته است که شالوده سطیطاسطت آن بطر مطنطافطت
ٔ
آزمندانه حکومتگران رژیم فقاهتی استوار است .گرانی سطرسطامآور،
تورم افسارگسیخته ،یارت و چپاو سرمایهداران داخیی و در کطنطار
اینها ،دفاع ،ستایش ،و اجرای برنامههای اقتصادی نولیبرالی کطه
جمیگی معیو سیاستهای خیانتبار سران مطرتطجطت جطمطهطوری
اسالمی است ،فقر شدید ،محرومیتهای گوناگون ،و انواع مصائب
ٔ
ستمدیده میهن ما تحمیل کرده است.
دردناک اجتماعی بر مردم
خانم نسرین هزاره مقدم ،از قو یکی از کشاورزان محطروم ایطن
دیار بهنام" محمد" ،ساکن روستای تمین از توابت شهرستطان خطاش
[در استان سیستان و بیوچستان] ،که د به درد جادهها سپطرده و
برای لقمهای نان ،بطه دوردسطتهطای دور سطفطر کطرده اسطت،
مینویسد" :چارهای ندارم؛ مجبورم خانوادهام را در روستا بگطذارم…
به تهران بیایم و کارگر نظافتچی شرکتهای خدماتی باشم؛ مطاهطی
بیست روز ،دور از خانواده و سه روز در مسیر رفت و برگشت؛ هرمطاه
نهایت یک هفته کنار همسر و دو فرزندم هستم؛ آن هم بطا جطیطب
ً
تقریبا خالی و با شرمساری "... .ایطن کشطاورز مطحطروم در ادامطه
میگوید" :ما بیمه نیستیم؛ کارگر روزمزد که بیمه ندارد؛ تا روزی کطه
نتوانیم کار
کار کنیم ،حقوق میگیریم؛ روزی هم که از کار
بیفتیم و ٔ
ادامطه ایطن
کنیم ،هیچ منبت درآمدی نخواهیم داشطت " ... .در
گزارش آمده است" :برای یک وجب جای خواب موقت ،شرکت ۹۶
هزار تومان از حقوق او کسر میکند .با این حساب روزی  ۵۶هطزار
تومان دریافت میکند که بعد از بیطسطت روز ،درآمطد مطاهطانطهاش
بهزحمت به یک میییون و  ۲۶۶هزار تومان مزد بدون هیچ امطیطدی
به آینده [میرسد]" .محمد در ادامه میگوید" :مصیبت اینطجطاسطت
که تا چندصد کییومتری محل سکونت ما نطه کطارخطانطه درسطت و
حسابی هست و نه کاری؛ نه در خاش و زاهدان ،نه در بطیطرجطنطد و
قاین در خراسان جنوبی ،هیچ کجا کار نیست ،بنابراین ناچاریم کطه
برای کار روزمزدی به پایتخت بیاییم .قدیمها ،دامداری در روستطای
تمین در منطقه حرف او را میزد ،شیر و دو و کشک تطا دلطتطان
بخواهد بود ،اما حاال نه عیوفهی چندانی باقیمانده و نطه دامطی،
جوانترها راه مهاجرت به شهرها را پیش گرفتهاند" .
در نتیجه سیاست های مخرب رژیم والیطی وضطعطیطت زنطدگطی
دهقانان میهن ما رو بهوخامت گذارده و تولید فراوردههای کشاورزی
نیز دچار رکود و حتی اضمحال شده است! حمایت نکردن رژیم از
تولیدات داخیی ازجمیه تولیدات کشاورزی ،و روند مخرب و واردات
بی ٔ
رویه محصوالت کشاورزی از خار  ،در مجموع ،اوضاع و احوالی
ٔ
بسیار دشوار برای گذران میییونها خانواده روستایی بهوجطود آورده
استٔ .
عده کثیری از هموطنان روستانشین میهن ما مجبور شدهاند
تا خانه و کاشانهشان را رها کرده و بهدنبا کطار بطهمطنطظطور پطیطدا
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کردن لقمه نانی هزاران کییومتر راه را پشت
سر بگذارند .ایطن زحطمطتطکطشطان روسطتطا-
همچنانکه در ٔ
دوره رژیم شاه -چندین مطاه و
حتی گاهی یک سا یطا بطیطشطتطر را دور از
خانواده ،پس از فرایت از کطار در وضطعطیطت
تجرد و مطحطروم از زنطدگطی خطانطوادگطی و
عاطفههای بشری آن ،مجبور بطودهانطد سطر
کنند .آنان با آسیبهای جسمی و روحطی ،و
همچنین اندوه سنگین دوری از فطرزنطدان و
دیگر اعضای خانواده ،سرنوشت خطویطش را
بناگزیر رقم میزنند.
امور واقعیای که به آنها اشطارهای گطذرا
شد ،گواه آن هستطنطد کطه شطرایط زنطدگطی
تودههای میییونی زحمتطکطش مطیطهطن مطا،
درنتیجه سیاست ارتطجطاعطی رژیطم سطخطت
طاقتفرسا شده است .تا کنون آمار دقیقی از
تعداد این بخش از نیروی کار جامعه از سطوی
دولت ارائه نشده است .اما در میان این طیف از نیروی کار ،ردههای شطیطیطی مطخطتطیطف
بهچشم می خورد .بین آنان ،کارگران ساختمانی شامل کارگران ساده و بنا هستند که یا بطه
تهران و اصفهان میآیند یا کولهبار بر دوش به کشورهای مجاور ماننطد عطراق و امطارات
مهاجرت میکنند.
ٔ
درباره آنان ،بهنقل از خبرگزاری ایینا ۹۹ ،شهریورماه  ،۹۹۱۹نطوشطت:
روزنامه اعتماد
"این افراد اییب بهکار کشاورزی ،دامداری یا صنایعی که از بین رفتهاند ،مشطیطو بطهکطار
بودند و پس از بیکار شدن ،سر چهارراههای شهرهای بزرگ در جستوجوی کار کطارگطری
ساختمان هستند" .
فقر جانکاه ،ارمیان شوم حکومت شاه و ِرژم والیت فقیه برای زحمتکشان مطیطهطن مطا
بوده است .زحمتکشان میهن ما بر ا ر سیاستهای ارتجاعی رژیم ،با فقر جانکاه و عواقب
دردناک ناشی از آن دست بهگریباناند .از صدها هزار انسانی که هرماه به درد طی کطردن
جادهها و راهها تن میدهند و برای لقمهای نان ،به دوردستهای دور سفر میکنند یا در
کشورهای همجوار برای زنده ماندن دنبا لقمه نانی میگردند ،حق "اشتیا کامل" ،کطه
یک حق شهروندی است ،دریغ شده است .سؤا اساسی اینجاست که ،چرا این حطق بطه
شهروندان محروم داده نشده است؟! هموطنان ما چرا باید ٔ
آواره کار باشند؟!
سایت تحیییی خبری عصر ایران ،بهنقل از گزارش ٔ
رسانه فرانسوی ۴۵ ،شطهطریطورمطاه
 ،۹۹۱۹نوشته است" :ایرانیها با گرفتن روادید یکماهه ،بهعنوان گردشگر وارد کردستان
عراق میشوند و بعد از  ۴۹روز کار کردن ،بعضی اقالم یذایی که در ایران گطران شطده را
خریده و نزد خانواده خود برمیگردند .آنان بعد از یک هفته دوباره روادید گردشگری گرفته
و به کردستان عراق بازمیگردند " .پیامد ناگزیر این وضت تنگدستی و محرومیت فطزایطنطده
توده های زحمتکش جامعه است .در این میان باید به خیل بزرگ بیکاران اشاره کطرد کطه
زندگی رقتبارتری دارند.

مهاجرت فزاینده و فرار شتابناک مغزها در رژیم والیى
رژیم قرونوسطایی والیی بهعیت تحمیل سیاستهای ویرانگرانه و ضطد مطیطی چطنطان
شرایطی بر میهنمان حاکم کرده است که بسیاری از هموطنان ما بهعیت دست نیافتن به
حقوق انسانیشان در جامعه و برخوردار نبودن از امکانهای الزم برای کسطب مطنطزلطتطی
درخور انسان و شدن انسانی و کاهش امید به زندگی و ٔ
آینده خود و فرزندانشطان ،تطن بطه
مهاجرت میدهند .اکثر تحقیقاتی که در زمینه عوامل مهاجرت نخبگطان در کشطورهطای
درحا توسعه انجام شدهاند حکایت از آن دارند که دانشجویان و افراد متخصص هرچه از
شرای و آینده خود رضایت بیشتری داشته باشند ،احتما اینکه تن به مهاجطرت بطدهطنطد
ٔ
مطانطده رژیطم "والیطت فطقطیطه " بطا
بسیار کمتر میشود .بدیهی است که روبنای واپس
پیشرفتهای عیمی ،فنی ،فرهنگی ،و اجتماعی و درنتیجه با ضرورتهایی که امطروز در
جهان و همچنین در کشورمان در زمینۀ تدمین نیروهای متخصص در رشتههای گوناگون
نیارمندند در تضاد و تناقض قرار دارد .رژیم و سران جمهوری اسالمی از بدو استقرار آن با
طرح شعار تقدم تعهد بر تخصص ،دشمنی کطیطنتطوزانطهشطان را بطا عطیطم و دانطش و
تحصیلکردههای دگراندیش ابراز داشتهاند .آشکار است که برای رژیطم اصطل و بطنطیطاد
اندیشه و عمل" ،اسالم فقاهتی" است نه رعایت حقوق شهروندی! عمیکردهای ناشطی از
طرز تفکر روحانیت قشری و واپسنگر از سوی مجریان آنها و برخوردهای ییرمسئوالنطه
شان در امور مختیف کشورداری ،چنان ضربههایی سهمگین بر ارکان جامعه وارد آورده
است که حتی درصورت تیییر و جایگزینی رژیم نیز زدودن آ ار مخرب آن مستیزم زمان و
تالش بسیار است .چهاردهه سیطره ایدئولوژی ارتجاعی "فقه سنتی" و تد یر آن بر پطدیطد
مهاجرت وسیت دانشآموختگان و دانشطمطنطدان چطنطان

ادامه در صفحه ۵

 ۵دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱
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ادامه رویدادهاى ایران ...
وسیت و گسترده است که بهحق آن را "فرار میزها" مینامند .فرار میزها از
میهنمان هرسا شدت بیشتری بهخود میگیرد .فرار تحصیلکطردگطان و
متخصصان ،آینده کشور را بهلحاظ نیروی کار مفید ،سازنده ،و متخصطص
هر چه بیشتر ضعیف کرده و خیئی دهشتناک را در جامعه موجب گطردیطده
مردم کشورمان خطواهطد
که عوارض منفی آن تا چندین نسل بعد گریبانگیر ً
بود .واقعیت امر آن است که ،تا قبل از انقالب ،عمدتا رهبران و مسئوالن
حزبهای سیاسی و بهویژ آنانی که از سوی دستگاههای امنطیطتطی رژیطم
ستمشاهی تحت تعقیب قرار میگرفتند بهناگزیر از میطهطن جطالی وططن
میکردند .مهاجرت در بیشتر موارد آگاهانه از سوی یک سازمان یطا حطزب
انقالبی بهمنظور حفظ کادرهایش یا بهخاطر انتطقطا مطرکطز بطخطشطی از
فعالیتهای انقالبیاش بهدور از دستر پطیطیطس حطکطومطتطی ،انطجطام
می گرفت .اما امروز فرار میزها از کشور تنها مهاجطرت سطیطاسطی و افطراد
انقالبی را در بر نمیگیرد .سنگینتر شدن جو اختناق ،بطیطکطاری وسطیطت،
گستردگی ناهنجاریهای اجتماعی ،فساد ساختاری و نطهطادیطنطهشطده در
دستگاههای امنیتی و انتظامی متشکل از دارودستههای انگیی و آدمکش
زیر نظر "ولی فقیه" که هیچ نوع اعتراض بهحقی را بطرنطمطیتطابطنطد و بطا
بیرحمی سرکوب میکنند ازجمیه زمینههاییاند که دامنهدار شطدن فطرار
میزها را موجب گردیدهاند.
سایت فارسی دویچهوله ،او مهرماه  ،۹۹۱۹در ارتباط با فرار میطزهطا و
انکار واقعیتها از سوی جمهوری اسطالمطی مطینطویسطد" :اداره فطدرا
مهاجرت و پناهندگی آلمان در تازهترین گزارش خود پطیطرامطون وضطعطیطت
تحصییی پناهجویان این کشور اعالم کرد که در سا  ۴۶۹۹میالدی بیش
از  ۲۵درصد پناهجویان ایرانی خود را دارای تحصیالت دانشگاهی معرفطی
کردهاند .بر پایه این گزارش ،حتی یک نفر در میان هزاران پناهجوی ایرانی
بیسواد نبوده است" .
طبق گزارش صندوق بینالمییی پو  ،هم اکنون بطیطش از  ۴۱۶هطزار
مهند و پزشک ایرانی در آمریکا هستند .برمبطنطای آمطار رسطمطی اداره
گذرنامه در سا  ،۹۹۱۵روزانه  ۲۱کارشنا ارشد ۹۴ ،دکطتطرا و در کطل
سا  ۹۱۵۴۱ ،نفر لیسانس از ایران مهاجرت کردهاند [بهارنیوز ۲ ،آبانمطاه
 .]۹۹۱۹مهاجرت فار التحصیالن بر اسا برآوردهای منابت بینالمیطیطی
هرسا میییاردها دالر به مردم ایران ضرر میزند .روز  ۹۹اسفندماه ،۹۹۱۵
امیر واعظی آشتیانی ،کارشنا اقتصادی ،در گفتوگو بطا خطبطرگطزاری
دولتی جمهوری اسالمی اعالم کرد که ،آموزش هر فرد از دبستان تا دوره
دکترا حدود  ۹۹میییارد تومان برای مردم ایران خر برمیدارد .او در ادامطه
گفت" :بهره وری اروپا و آمریکا و مراکز عیمی مثل ناسا از مطتطخطصطصطان
ایرانی بیشک حاصل بیلیاقتی مسئوالن ارشد رژیم جمهوری اسالمی در
حوزه سیاستگذاریهای عیمی و اقتصادی است .از دید این کطارشطنطا
اقتصادی" :روشن است کشورهای توسعهیافته ،نخبگان تحصیلکرده را از
کشورهای درحا توسعه جذب میکنند .بهعبارتدیگر ،منافت و بطهطرهوری
آنچه دولت و خانوادههای ایرانی طی سالیان طوالنی صرف پرورش عیمطی
و فرهنگی فرزندان خود میکنند ،با مهاجرت آنها به جطیطب کشطورهطایطی
میرود که زمینههای مساعد را برای جیب استعدادها فراهطم کطردهانطد" .
بهگزارش روزنامه ایران ۴۶ ،مهرماه  ،۹۹۱۹محسن صفایی فراهانی ،عضو
شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت ایران اسطالمطی ،در
ارتباط با اولویت دادن بهاصطالح تعهد بر تطخطصطص ،اظطهطار کطرد" :در
ابتدای انقالب جدا تعهد و تخصص در کشور مطرح شد که معتقدم ایطن
جدا نمیتواند از سوی کسانی راه افتاده باشد که نگران سرنوشطت ایطران
ٔ
درباره حاصل ایطن جطدا کطه ایطنطک بطه
بودند " .او در ادامۀ این گفتگو
تقسیمبندی بین خودی و ییرخودی ارتقا یافته است ،چنین میگوید" :چند
سا پیش وزیر مهاجرت کانادا گفته بود ایرانیان با صدور نیطروی انسطانطی
بیشترین سرمایه را به کانادا منتقل میکنند" .در این ارتباط ،بانک جهطانطی
در گزارش ساالنه خود مینویسد" :از سا های  ۹۹۰۹تا امروز بطاالتطریطن
مهاجرت میزها را ایران دارد.
طبق آمار صندوق بینالمییی پو درحا حاضر ایران در میان  ۱۹کشطور
توسعهیافته یا درحا توسعه رتبه او با ساالنه  ۹۱۶تا  ۹۹۶هزار نفر مهاجر
در سا را دارد" [سایت زیتون ۹۵ ،مردادماه  .]۹۹۱۰نگاه واپطسگطرایطانطۀ
ضد عیم و دانش در رژیم فقاهتی به مهاجرت نخبگان از کشطور مطنطجطر
میشود .پایگاه خبری بهارنیوز ۱ ،خردادماه  ،۹۹۱۵بهنقل از دکتر تقی آزاد
ارمکی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران ،نطوشطت" :در جطامطعطه مطا
نخبگان عیمی مسئولیت ندارند .همۀ مسئولیتها در دست نظام سیطاسطی

است ...ما از نخبگانمان سیب مسئولیت کردیم .جامعهای که نخبههایش را از دسطت
میدهد هم در حوزههای مدیریتی با ضعف مواجه میشود و هم در شناخت بحطران،
هر دلیل نخبگانش را از دست میدهد ...به جامعهای ضعطیطف بطد
جامعهای که به ً
خواهد شد " .طبعا آقای دکتر آزاد ارمکی نمیتواند بهصراحت بگوید "جامطعطهای کطه
بههر دلیل نخبگانش را از دست میدهد" همانی خواهد شد که اکنون شطده اسطت:
جامعهای رو بهاضمحال و نابودی که مشتی اراذ واوباش با تکیه بطر سطمطتهطای
مدیریتی کشور آن را به این وضت رقتانگیز دچار کردهاند و مردم ستمدیده میهن ما را
به خاک سیاه نشاندهاند .خامنهای که خود مسطبطب اصطیطی فطرار مطیطزهطاسطت در
ٔ
درباره داللی و انتقا نخبگان مستعد بطه خطار
سخنرانیای در  ۹۵مهرماه ،۹۹۱۹
کشور گفت" :جوان نخبه را دلسرد میکنند ".او فراموش کرده است که  ۱سا پیش
در  ۴مهرماه در دیداری سهساعته با دانشجویان انتصابی گفته بود" :هر کس اصطو
را قبو ندارد از دایره خار است ".وقتیکه کارهای ممیکت بهدسطت آقطازادههطا و
ژنهای بهاصطالح برتر در همه جناحهای حکومتی میگردد ،شطرط مطدیطریطت نطه
دانایی و توانایی بیکه تمیق و چاپیوسی از این آقازادههای با ریش و تسبیح است .بنا بر
این ،میتوان بهطور قطت گفت که دال و باعث اصیی مهاجرت عمیکرد ضد مردمی
رژیم والیی و در رأ آن شخص خامنهای است که بطا سطخطنطان درو و بطیپطایطه
میخواهد دیگران را مقصر جیوه دهد .جمعیت کثیر دانشآموختگان بیکار در کشطور
با همۀ پیامدهای منفیاش که ازجمیه نداشتن دورنمایی بطرای داشطتطن زنطدگطیای
شرافتمندانه و بخورنمیر است ،پیامی منفی برای نوجوانان دانشآموز در خطود دارد.
نبود چشمانداز برای داشتن موقعیت شیییای متناسب با میزان تحصیالت ،دامطنطۀ
ٔ
محدوده دانشآموزان نخبه نیز گسترده است .در این ارتباط که بهحطق
مهاجرت را به
میتوان آن را مصیبت دانست،
روزنامه خراسان ۹۹ ،مردادماه  ،۹۹۱۰نوشت" :آمار متعدد سا های گذشته نشطان
میدهد که ً ۰۴درصد از دانشآموزان مدا آور المپیادهای عیمی ایران بطه خطار از
کشور و عمدتا به کشورهای توسعهیافتهای چون آمریکا و کانادا مطیرونطد" .روزنطامطه
همبستگی ۹۹ ،فروردینماه  ،۹۹۱۹در این زمینه مینویسد" :این روزها مهاجطرت در
سنین پایین و گذراندن دورههای تحصییی دبیرستان در خار از کشور موضوع جدید
و قابل اهمیتی است " .وقتی درنظر بگیریم که سنین نطوجطوانطی دورانطی اسطت کطه
شخصیت و عالئق و خصیتهای فرد در آن باز زمانی شکل میگیرد و قوام مییابد،
شکلگیری و قوام یافتن در کشوری دیگر با فرهنگ و سنتهایی دیگر
اگر فرایند این ً
صورت گیرد مسیما سبب دوری عالئق آن شخص از میهطنطش و بطاعطث گسطسطت
همیشگیاش از آن خواهد گردید.
رژیم والیی تنها به فرار دادن نخبگان عیمی اکتفا نمیکند .وادار کطردن فطعطاالن
مدنی و سیاسی به مهاجرت اجباری برنامهای سیستماتیک است که از ططرف نطظطام
حاکم بر ایران اجرا میشود .در این مورد خانم ماهرخ یالمحسین پطور مطینطویسطد:
"بسیاری از روزنامهنگاران و فعاالن مدنی که ایران را ترک کطردهانطد از فشطارهطایطی
میگویند که آنها را عییریم میلشان وادار به خرو از کشور کرده است .بازجو بارها
پیش نهاد داده که چرا نمیروید و حتی مسیر رفتنشان تسهیل شده است " [ایطران
وایر ۴۵ ،بهمنماه  .]۹۹۱۵رژیم جمهوری اسالمی درصدد اسطت تطا امطور اجطرایطی
میهن ما را افراد حیقه بهگوش و فرمانبردار در دست بگیرند و کسی را توان اعطتطراض
بهیارت و چپاو  ،و جنایت نباشد .تنها راه جیوگیری از سیاست ایران بطربطادده ،ططرد
رژیم والیت فقیه است و این امر میسر نمیشود مگر با همکاری همه نیروهای میی و
دمکراتیک در ایجاد جبهه مردمی با حضور گستردهترین قشرهطای مطردمطی عطیطیطه
حکومت ظیم و جور والیی!
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شمارۀ ۱۹۰۱

ادامه جنایت هولناک رژیم به فرمان ...
سرکوب کردن تظاهرات مسالمتآمیز مردم نکتههایی بسیار پراهمیت در
ٔ
مجموعه "نظام" و در رأ
تحو های اخیر کشورند و وضعیت اضطراری
آن موقعیت عیی خامنهای را آشکار میکنند.
از مشخصه های مهم تحوالت اخیر ضرورت ورود مستقیم و سریت عیی
خامنهای در مقام حاکم مطیق یک روز پس از اعالم افزایش قیمت بنزین،
یعنی در روز شنبه  ۴۱آبانماه ،در پشتیبانی از این تصمیم و همچنین
برجسته کردن نقش "شورای هماهنگی سران قوا" از سوی او و تمامی
رسانههای مجاز است .عمده کردن نقش این شورا از سوی ولی فقیه ،در
عرض چند ساعت و بهسرعت صدای هرگونه انتقاد و گالیه درون "نظام" را
ساکت کرد.
همچنین بهمنظور واکاوی ریشههای وضعیت کنونی در ارتباط با
ٔ
ستیزانه اصحاب قدرت به افزایش نرخ بنزین و شدت
تصمیم مردم
باید
می
را
زیر
های
واقعیت
ها،
اعتراض
قهرآمیز
های
سرکوب
بخشیدن به
ً
درنظر داشت .۹ :در خال سه دهه گذشته اقتصاد میی کشورمان کامال
از درون خالی ،فاسد ،و ییرتولیدی شده است .بنابراین ،رژیم والیی در
برابر فشارها و پیامدهای گروگانگیری اقتصاد کشورمان از سوی
خزانهداری آمریکا کار مؤ ری نتوانسته و نمیتواند انجام دهد؛  .۴سران
رژیم به این نتیجه رسیدهاند که از طریق مذاکره با دونالد ترامپ به چیزی
دست نخواهند یافت .بر این اسا عیی خامنهای ،راه امکان هرنوع
مذاکره را بست .سران "نظام" هم تصمیم گرفتهاند منتظر نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری آینده آمریکا شوند؛  .۹در خال یک سا آینده که
زمان انجام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فرامیرسد ،اوضاع
اقتصاد کشور و ناتوانی دستگاههای حکومتی در اداره امور بسیار وخیمتر
میشود و فشار بر وضت معیشت مردم بهحد فوقالعاده خطرناکی خواهد
ٔ
ٔ
دامنه اعتراضهای مزدبگیران و حقوقبگیران،
نتیجه آن
رسید و در
بازنشستگان ،و بیکاران بسیار گستردهتر خواهد شد؛  .۲پس از خیزش و
تظاهرات دیماه  ، ۱۰حرکتهای اعتراضی پیرامون خواستهای صنفی
ٔ
مطالبه برقراری آزادیها از سوی طبقهها و الیههای گوناگون اجتماعی
و
بهلحاظ کیفی و کمی روز به روز افزایش یافتند و بیداری جامعه سبب باال
ٔ
درباره ضروری بودن سازمان یافتن و تیفیق
رفتن نسبی سطح آگاهی مردم
ٔ
مبارزه سیاسی ،صنفی ،و مدنی با یکدیگر در اعتراض به حکومت
کردن
دیکتاتوری بوده است.
درنتیجه ،سران حکومت و در رأ آنان خامنهای قبل از سرکوب کردن
اعتراضهای مردمی در هفته گذشته میدانستند دیر یا زود در آیندهای
نزدیک با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور جنبش مردم میتواند
"نظام" را با خطر بالقوه مهیکی روبرو سازد .سران حکومت و در رأ آنان
خامنهای همچنین از ارتقا سطح آگاهی و الهامپذیر بودنشان از
اعتراضهای وسیت تودهای در لبنان ،عراق و الجزایر اطالع داشتند.
بنابراین ،پیش از فرارسیدن این وضعیت پرخطر مورد انتظارشان ،در روز
جمعه  ۴۲آبانماه ،بهزعم خودشان پیشدستی کردند و بهصورتی
برنامهریزیشده و در زمانی که هنوز مهار هدایت تحوالت را در دست دارند
تصمیم گرفتند در راستای تخفیف بحران اقتصادیشان یکی از
خشنترین جراحیها را در این اقتصاد عمییاتی کنند و بههمراه تمرین و
ٔ
ضربه الزم را در شرای اضطراری آتی به جنبش
تدارک از پیش ،بتوانند
اعتراضی مردم وارد سازند.
برخالف دلیل تراشیدنها و توجیهها از جانب حسن روحانی و
ٔ
درباره ضرورت این افزایش ناگهانی بنزین -که عیی
کارشناسان حکومتی
خامنهای با ابراز اینکه کارشنا این امر نیست به آنها تکیه میکند
ٔ
زمینه امور مربوط به اقتصاد مبتکر اقتصاد مقاومتی بوده و
[هرچند او در
بر اجرای اصل  ۲۲و خصوصیسازی تدکید کرده است] -طرح افزایش
قیمت بنزین و پرداخت یارانهای ویژه در ازای زیان این افزایش بر معیشت
مردم نهتنها هیچگونه توجیه اقتصادی بهنفت مردم و اقتصادی میی ندارد،
بیکه در شرای کنونی اجرایی شدن آن بسیار سؤا برانگیز است! در
چارچوب سیاست آزادسازی قیمتها ،افزایش گام بهگام و تدریجی قیمت
حاملهای انرژی در برنامههای کالن "نظام" همواره نقش اساسی داشته
است و موضوع جدیدی نیست .این حرکت در جهت افزایش حاملهای
انرژی از  ۹۹۹۰به ٔ
وسییه دولت احمدینژاد آیاز شد که در تداوم آن تا

کنون قیمت بنزین سهمیهای  ۹۱برابر افزایش یافته است .هدف اصیی سران رژیم،
آنچنان که حسن روحانی در  ۹۹۱۴به آن اشاره کرد ،معاد شدن قیمت بنزین با
نرخ ٔ
پایه "فوب خییج فار " ۹یعنی حدود  ۰۶۶۶تومان) بوده است .در اینجا فق
ضروری است بگوییم این سطح افزایش بیسابقه و ضربتی قیمت بنزین از جمعه ۴۲
آبانماه ازجمیه نابترین نوع "شوکهای اقتصادی" نولیبرالی است که با تصمیم
ٔ
برنامه تعدیل اقتصادی بر اقتصاد کشور
اصحاب قدرت در رژیم و در راستای اجرای
ما وارد شده است.
تحمیل اجباری و دردآورد اینگونه طرحهای نولیبرالی خشن به معیشت و گذران
زندگی زحمتکشان مزدبگیر و حقوقبگیر در نگاه طراحان و مجریان حکومتی به امور
اقتصادی کشور امری ضروری و ناگزیر است .کما اینکه نظریهپردازان حامی
افزایش در این
برنامههای دولت حسن روحانی مانند سعید لیالز -که پیشتر از این ً
زمینه گفته بود "آمپو بدوندرد وجود ندارد"  -هفته گذشته و دقیقا در بحبوحه
کشتار و سرکوب خونین اعتراضکنندگان ،در مطیبی در روزنامه "ایران" با دفاعی
جانانه از تصمیم "شورای هماهنگی سران قوا" نوشت" :بدیهی است که تدیید
میکنم .من یکی از طراحان و پیشنهاد دهندگان آن [یعنی افزایش نرخ بنزین]
بودم" .در این ارتباط گفتنی است که در سا های دهههای  ۹۹۱۶و ۹۹۰۶
خورشیدی در زیر سایه دیکتاتوری خونین کودتایی پینوشه در شییی اولین آزمایشگاه
پردازش شوک های اقتصادی برای تحمیل اقتصاد نولیبرالی به معیشت و زندگی
مردم زیر نظارت مییتون فریدمن و فردریک هایک سا های متوالی با سرکوبهای
خونین همراه بود .البته اکنون خیزش اخیر مردم شییی در اعتراض به بیعدالتی
نولیبرالیسم اقتصادی نشان میدهد که این سیاست مردمستیز همواره با اعتراض و
مقاومت مردم روبرو شده و خواهد شد و چه خوش گفت شاعر مبارز و مردمی شیییایی
پابیو نرودا خطاب به دیکتاتور" :میتوانی همۀ گلها را از شاخه بچینی ،اما نمیتوانی
جیو آمدن بهار را بگیری".
بنابراین ،تا آنجا که به حیطه اقتصادی مربوط میشود سران رژیم والیی به
عمیکرد و تد یرهای مادی و همچنین ذهنی طرح افزایش ضربتی قیمت بنزین بر
مردم بهخوبی واقف بودهاند .بهدیگر سخن ،این طرح درحالی عمییاتی شد که سران
رژیم بهروشنی میدانستند اکثر مردم -یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مزدبگیر
و حقوقبگیر و بازنشستگان -که زیر فشارهای اقتصادی کمرشان خم شده است،
اعتراضهای صنفی و مدنیشان هرروز گستردهتر میشود .بیتردید روز جمعه ۴۲
واکنش مردم روبرو
آبانماه سران رژیم و در رأ آنان عیی خامنهای میدانستند با
ِ
خواهند شد و مشخص است که برای مقابیه با آن تدارک دیده بودند ،هرچند شاید
اینچنین گستردگی دامنه و سرعت سرایت اعتراضها به سرتاسر کشور را
نمیتوانستند پیشبینی کنند کمااینکه در برخی نقاط نیز بهشدت یافیگیر شدند .اما
اطالعات و شواهد در دستر نشان میدهند که چند ساعت پیش از اعالم رسمی
خبر افزایش نرخ بنزین فرماندههای ارگانهای انتظامی -امنیتی و سپاه از این
تصمیم آگاه بودند و نیروهای زیر فرمانشان را در نقاط حسا بهحالت آمادهباش
بسیج کرده بودند.
همچنین شواهد و مدارک حاکی از آناند که "پرووکاتورها" ،یعنی عنصرهای
نفوذی و عاملهای تحریک حکومتی در بین مردم ،در لبا شخصی ،در بهخشونت
کشاندن اعتراضهای مردم و در بهوجود آوردن برخی آتشسوزیها نقش داشتهاند.
این حرکتهای برنامهریزیشده از سوی سران حکومتی ،سرکوب کردن مردم با
مشت آهنین ،کشتار آنان ،دستگیر کردنشان ،و قطت اینترنت را زمینهسازی کرد.
چند روز پس از اجرا شدن تصمیم برای حقنه کردن تعدیل اقتصادی با افزایش
ضربتی قیمت بنزین و در پی آن منکوب و مرعوب
کردن مردم و فشردهتر کردن جو اختناق ،نماینده ادامه در صفحه ۱۵
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همبستگى نیروهاى مترقى جهان
با مبارزات و خواست هاى مردم
ایران!
به دنبا شروع سرکوب خونین ،کشتار ،بازداشت و شدت یافتن اختنطاق
هفته گذشته اعضا و هواداران حزب توده ایران در سراسر جطهطان تطمطام
امکانات خود را در راستای اطالع رسانی در سطح بین المییی و فطراخطوان
نیروهای مترقی به حمایت از تظاهرکنندگان در کشورما به کار گرفته است.
در آلمان ،فرانسه ،سوئد ،انگیستان ،کانادا و ایاالت متحده رفقای حطزبطی
فعاالنه در سازماندهی و برگزاری موفقیت آمیز آکسیون های اعطتطراضطی
شرکت داشتند.
در بریتانیا روزنامه مورنینگ استار به پیشنهاد حزب توده ایران با انتشطار
مقاله های متعددی جنبش کارگری کشورهای انگطیطیطسطی زبطان را در
جریان تحوالت ایران قرار داد .فعالیت نهادهای همبستگطی تطرقطیطخطواه
منجمیه "کمیته دفاع از مردم ایران" در سازماندهی کارزار همبستطگطی بطا
مردم ایران با استقبا بسیار روبرو شده و از این ططریطق اتطحطادیطه هطای
کارگری در نامه هایی به سفارت جمهوری اسالمطی بطا اظطهطار نطگطرانطی
خواهان توقف فوری سرکوب تظاهطرکطنطنطدگطان شطده انطد حطزب هطای
کمونیست جهان در همبستگی با معترضان در ایران بیانیه های متعطددی
منتشر کرده اند و از جمیه "نسبت به تعطیطیطق حطقطوق مطدنطی و کشطتطن
تظاهرکنندگان و دستگیری های گسترده که طی یک هفته گطذشطتطه رخ
داده است  ،ابراز تدسف و آنرا محکوم کرده اند".
در سرمقاله روزنامه مورنینگ استار  ۴۱آبان ماه با تیتر "سیاست شییک
برای کشتن" تظاهرکنندگان با نقل قو از مسئولین "کمیته دفاع از حقوق
مردم ایران" به افشاگری جنایت های هفطتطه گطذشطتطه رژیطم بطر عطیطیطه
تظاهرکنندگان می پردازد و از نهادهای بین المییی خواستار اعما فشار بر
جمهوری می شود .این مقاله گوشزد می کند که تظاهطرات در ایطران در
ابتدا برای اعتراض به افزایش ناگهانی بنزین در آیاز تظاهراتی مسطالطمطت
آمیز بود ولی با خشونت سازمان یافته از جانب نیروهای انتظامی امنطیطتطی
روبرو شد .مقاله مورنینگ استار با اشاره به اینکه بسیاری ناپدید و بازداشت
شده اند متذکر می شود بنا به گزارش شاهدان و پزشک ها با استطفطاده از
نوع فشنگ های نظامی به سر و بخش فوقانی تنطه تطظطاهطر کطنطنطدگطان
شییک از دولت ایران بخواهید که بازداشت شدگان به امکانات پزشکطی و
معالجه و وکیل مستقل دسترسی داشته باشد.
از دولت ایران بخواهید فورا همه معترضین را که از جمعه  ۴۲آبان مطاه
 ۱۹بازداشت شده اند  ،آزاد کند.
از دولت ایران بخواهید که در مورد خشونت نسبت به معترضیطن  -بطه
ویژه اقدام به دستورات "شییک برای کشتن" و شطنطاسطایطی مطنطبطت ایطن
دستورات پاسخگو باشد.
از دولت ایران بخواهید ارقام دقیق تعداد معترضین کشته  ،زخطمطی و
بازداشت شده در طی چند روز گذشته و هویت آنها را منتشر کند.
در حمایت از معترضین و مردم رنج دیده ایران که برای صیح  ،حطقطوق
بشر و دموکراتیک و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند بطیطانطیطه ای صطادر
کنید.
ٔ
بیانیهفدراسیونجهانیجواناندموکراتدرهمبستگیبا
مردمایران
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات شاهد اعتطراضهطای فطزایطنطده در
سراسر ایران در مخالفت با افزایطش ۱۶درصطدی
تطوجطهطی
قیمت بنزین [سهمیهبندی شده] و بطی
ٔ
پطایطه
دولت به خواستهای مردم ایران است .بطر
اطالعات رسیده به ما ،قیمت بنزین در سا های
گذشته  ۹۶برابر شده است و این افزایش اخطیطر،
مردم ایران را بیش از پیش به سوی فطقطر و رنطج
بیشتری میراندٔ که ناشی از افزایش قیمت مطواد
خوراکی و هزینه رفتوآمد خواهد بود.
راهحل مسائل پیش آمده ،بیتردید گسیل نیروهای پطیطیطس و اعطمطا
خشونت نسبت به مردم عادی و قطت کردن اینترنت نیست .تا آنجا که مطا
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میدانیم ،تا کنون بیشتر از  ۹۴نفر کشته شده و تعداد زیادی از معترضان زخمی و
به طور ناروا بازداشت شدهاند[ .این بیانیه بر اسا آمار موجود در صبطح روز سطه
شنبه  ۴۹آبان تهیه شده است] فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بطیتطوجطهطی
دولت ایران به خواستهای مردم و رفتار خشونتآمیز پییس با مردم را مطحطکطوم
میکند .ما برای ٔ مردم ایران در پیکارشان در راه تحقق حقوقشان آرزوی توانمنطدی
داریم .ما به همه خانوادهها و دوستان کسانی که جانشان را در این پیکار از دسطت
دادهاند تسییت میگوییم و برای زخمیشدگان آرزوی بهبودی سریت داریم.
ما برخورد خشونتآمیز پییس و حبسهای ناعطادالنطه را قطاططعطانطه مطحطکطوم
ٔ
تطوده
میکنیم .ما به رفقای سازمان [ایرانی] عضو فدراسیون ،سازمطان جطوانطان
ایران ،رفیقانه ٔدرود میفرستیم و برای آنها در راهبرد مبارزه بطرای پطایطان یطافطتطن
خشونت و ادامه پیکار تا تحقق خواستهای مردم ،رفیقانه آرزوی توانمندی داریطم.
توده ایران و حزب ٔ
در عین حا  ،امیدواریم که سازمان جوانان ٔ
توده ایران چشطمطان
ٔ
وضعطیطت
از
امپریالیست
گران
مداخیه
هشیار خود را باز نگه دارند تا از
سوءاستفادهنیاز به هطمطبطسطتطگطی ،مطا از هطمطهٔ
ٔ
لحظه
کنونی کشور جیوگیری کنند .در این
جهان میخواهیم که در پیکار مردم ایران بطرای
سازمانهای ترقیخواه در
سراسر ٔ
شایسته آنند ،در کنار مردم ایران بایستند.
مناسبی که
دستیابی به
زندگی ٔ
رفیقانه،
با سپا های
دفتر مرکزی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست ،مجارستان
 ۹۱نوامبر  ۴۹ ] ۴۶۹۱آبان ماه [۹۹۱۹
حزبکمونیستبریتانیا:اعتراضبهکشتارتظاهرکنندگان
به حمید بعیدینژاد،سفیر جمهوری اسالمی ایران  ،لنطدن ،انطگطیطسطتطان۴۶ ،
نوامبر ۴۶۹۱
جناب آقای سفیر ،
من این یادداشت را به شما مینویسم تا از شما بخواهم کطه مطراتطب اعطتطراض
جدی و شدید ما را در مورد کشتار و دسطتطگطیطری
شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمتآمیطز عطیطیطه
افزایش قیمت بنزین در هفته گذشته و بدرفتاری با
آنان را به دولت ایران ابال کنید.
طبق برآورد سازمان عفو بطیطنالطمطیطل تطا کطنطون
دستکم  ۹۶۰نفر توسط نطیطروهطای انطتطظطامطی
حکومت ایران کشته شدهاند .به گزارش پزشطکطان
بیمارستانها ،بیشتر زخمیها از ناحیه سر مجروح شدهاند که به نظر میآید بطرا طر
تیراندازی به قصد کشت بوده است .همچنین ،گزارش شده است که تا روز شنبه
بیشتر از هزار نفر دستگیر شدهاند که خانوادههای آنها از مطحطل بطازداشطت آنطهطا
بیاطالع هستند .کمیسیون حقوق بشر سازمان میل متحد نگرانی عمیق خود را
در مورد نقض معیارهای بینالمییی از جمیه بطازداشطتهطای خطودسطرانطه ،مطنطت
دسترسی به وکیل ،بدرفتاری،و قطت کامل اینترنت ،ابراز کرده است .حطزب مطا
ضمن اینکه بهشدت با اعما تحریمهای آمطریطکطا مطخطالطفطت کطرده اسطت ،و
پیامدهای اقتصادی آن را درک میکند ،اقدامهای دولت شما را کطه بطه کشطتطه
شدن عده ای زیاد و سرکوب حقوق بشر در زمینه تجمطت ،اعطتطراض ،و وسطایطل
ارتباطی محکوم میکند.
ما خواستار آزادی دستگیرشدگان ،اعالم اسامی کشتهشدگان به خطانطوادههطای
آنها ،و تحقیق عینی در مورد آنچه به نظر میآید دستور کشتار توسط نطیطروهطای
انتظامی بوده ست ،هستیم.
با احترام ،رابرت گریفیتز ،دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا
همبستگیحزبکمونیستفرانسهبامردمایران
دبیر رواب بینالمییی حزب کمونیست فرانسطه ،در
پیامی بهرهبری حزب ٔ
توده ایران ،اظطهطار داشطت:
طریق این پیام همبسطتطگطی بطا
"اجازه بدهید که
ایران ،ازبا ٔ
حزب ٔ
همطه مطردم ایطران کطه بطرای
توده
عدالت اجتماعی مبارزه میکنند و از سطوی رژیطم
اسالمی بهطرزی مهیک سرکوب مطیشطونطد ابطراز
همبستگی کرده و حمایت صریح و اسطتطوار حطزب
تائیطد قطرار
کمونیست فرانسه را از آنان بیان
مطتطنو مورد ٔ
بطیطانطیطه اعطالم
دهم ".دبیر رواب بینالمییی حزب کمونیست فرانسه آنگاه
همبستگی کمونیستهای فرانسه را که چهارشنبه  ۴۱آبانماه  ۱۹انتشار یطافطت،
ارائه کرد .متن کامل این بیانیه بهقرار زیر است:

ادامه در صفحه ۱

 ۱دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱
ادامه همبستگى نیروهاى مترقى جهان ...
"تظاهرات مردمی در بسیاری از شهرهای ایران که تصطمطیطم دولطت
بهحذف یارانه از بهای بنزین را محکوم میکنند ،به بسیج هطزاران نطفطر
اجرای این تصمیم را بطههطر
فراروییده است .ولی فقیه ،عیی خامنهای،
تازهٔ ،
ادامه جنبطشهطای ( ۴۶۶۱
قیمتی و با تمام قوا تائید کرد .این قیام
 )۹۹۹۹و  )۹۹۱۰( ۴۶۹۹و متد ر از دالیل داخیی و خارجی و همچطنطیطن
در ارتباط با پیامدهای تحریمهای ایاالت متحده و خرو واشنطگطتطن از
توافق هستهای [برجام] است.
سا هاست که سیاستهای نولیبطرالطی و ریطاضطت اقطتطصطادی بطر
مشکالت ساختاری ایران را افزوده است .بیکاری ،کاهش قدرت خطریطد
مردم ،خصوصیسازی ،حمایت از نورچشمطیهطا ،فسطاد ،رانطتخطواری
نخبگان رژیم ،افزایش نابرابریها را باعث گردیده است .بطهمطوازات زیطر
سؤا رفتن آرمانهای جمهوری اسالمی و خیوص مقدسطات ظطاهطری
آن ،پایههای قدرت تئوکراتیک [دینساالرانه] متزلز شدهانطد .اکطنطون
ناسازگاری میان رژیم و جامعه بهدلیل انسداد سطاخطتطاری و بطهچطالطش
کشیده شدن سیاست نظامی آن در عراق و سوریه تشدیطد شطده اسطت.
فضای ناامیدی که مسیرهای خشم و خشونت را دنبا میکند از نو بطروز
میکند .تحریمهای ایاالت متحده اوضاع را بهطور جطدی بطدتطر کطرده
است ،زیرا واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفطر بطرسطانطد.
درحالی که سیستم صادرات قاچاق به کشطورهطای هطمطسطایطه مطانطنطد
پاکستان ،عراق ،سوریه ،و ترکیه برقرار شده است ،فروش به چین و هند
طرزی چشمگیر کاهش یافته است .پیامدهای تحریمهطا هطم اکطنطون
به ً
کامال آشکار شدهاند :افزایش تورم ،کاهش  ۱درصدی تولیطد نطاخطالطص
داخیی ،و سقوط ارز در برابر دالر .این امر به کمبود مواد یطذایطی و دارو
میکنطد ،بطهویطژه کطه دولطت
منجر میشود و مشکالت مردم را تشدید
دشواری بیشتری در اجرای استراتژیهای ُدور زدن تحریمها را تطجطربطه
ٔ
بطادآورده
میکند .این تحریمها ،همراه خود فساد ،قاچاق ،طروتهطای
ییرقانونی ،و بینظمی اجتماعی را تقویت میکند کطه نشطان مطیدهطد
خواست ترامپ تضعیف دولت ایران بهامید سرنگونی آن نیسطت ،بطیطکطه
درواقعیت امر بینظمی اجتماعی در ایران را تقویت میکند .حطقطیطقطتطی
است که تا بهامروز این سیاست هیچ تجدیدنظری محسطو از جطانطب
تهران در ارتباط با توافق هستهای را بهوجود نیاورده است.
سیاست تحریمها بههیچوجه رژیم را تضعیف نخواهد کرد ،زیطرا رژیطم
هنوز میتواند به پایگاه اجتماعیای قوی ،دستگاههای امنیتی ،و بسیطج
محافظهکارترین نیروها متکی باشد .در این شرای  ،سرکوب مطخطالطفطان
سیاسی و تشدید سرکوب جنبشهای اجتماعطی را شطاهطدیطم .پطس از
تظاهرات آخر هفته ،نیروهای ضد شورش در سراسطر کشطور گسطتطرش
یافته و به کشته شدن تعدادی شهروند عادی و دستگیری حطدود هطزار
نفر منجر شده است .اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،و تطیطفطن هطمطراه
درعمل بهکل مسدود شدهاند.
اگر جنبش مردمی در ایران ویژگیهای آشکاری را ارائه مطیدهطد کطه
آن را از رژیمهای همسایه عرب آن متمایز مطی ًکطنطد ،هطمزمطان نطقطاط
مشترک و تد یرهای تقیید از همدیگر را نیز تقریبا آشکار میسازد .چطه در
ایران ،چه در عراق و چه در لبنان ،مردم درعینحا هم سطیطاسطتهطای
اقتصادی تحملناپذیر ،فساد گسترده و هطم مصطاده قطدرت از جطانطب
ٔ
دارودسته اقتدارگرا را طرد میکنند .نهادها٬ ،ساختار ٬قطدرت دولطتطی ،و
رهبران حکومتی ،مشروعیتشان را از دست دادهاند .بر این بیاعتمادی
کیی ،خواست مردم برای دستیابی به شدن و مطنطزلطت ،آزادی و صطیطح
افزوده میشود.
این جامعهها بهشکیی همگرا تاریخی نو مینگارند .هیچکس نمیتواند
خروجی این جنبشهای مردمی را پیشگویی کطنطد :مطحطافطظطهکطار ٔیطا
مترقی؟ اما روندی برگشتناپذیر و انتقالی طوالنیزمان شطبطیطه نطمطونطه
الجزایر درحا شکلگیری است.
حزب کمونیست فرانسه پشتیبان همیشگی مطبطارزات شطجطاعطانطه و
توصیفناپذیر مردم خاورمیانه است".
المللیاتحادیههایکارگری()ITUC

ٔ 
کنفدراسیونبین
سرکوببیرحمانهاعتراضهایسراسریمردم،وکشتار

تنازآنانازسویمقامهایایرانیرامحکوم
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شمارۀ ۱۹۰۱
میکند.

گزارشهایی مو ق حاکی از آناند که حطدود
 ۹۵۶۶نفر زخمی و چندیطن هطزار نطفطر نطیطز
دستگیر شدهاند .از آنجا که دولت هطمطچطنطان
مانت دسترسی به اینترنت است ،دستیابطی بطه
اطالعات دشوار است .افزایش ناگهانی قیمت
بنزین به ٔ
عالوه نارضایتیهای موجود نسبت به
سیاستهای دولت و قدارهکشیهطای سطران
نظامی و مذهبی رژیم ،اعتراضهای اخیطر در
ایران را برانگیخت .خانم شارون بارو ،دبیرکل کنفدراسیون بینالمییی اتحادیههطای
کارگری ( ،(ITUCگفت" :کشتار اخیر کیفرخواستی هولناک برای مطحطکطومطیطت
حکومتی فاسد است که باید تیییر کند .سرخوردگی و خفقان نطاشطی از سطرکطوب
اعتراضها و خواستهای مردم ،بهویژه در مطورد دسطتطمطزدهطای نطاکطافطی ،بطا
خشونت حکومتی و سرکوب مدام و دراز مدت فعالیتهای قانونطی اتطحطادیطههطای
کارگری برطرف نمیشود".
در فهرست جهانی  ۴۶۹۱کشورهایی که در آنها هطیطچ ضطمطانطت قطانطونطیای
بهمنظور رعایت حقوق کارگری وجود ندارد و از سوی کنفدراسیطون بطیطنالطمطیطیطی
اتحادیههای کارگری تنظیم میشود ،ایران در مقام پنجم قرار دارد.
خانم شارون بارو افزود" :مردم در سراسر جهان برای اعتطراض بطه خطیطابطانهطا
میریزند ،زیرا دولتها و شرکتها قیمت کاالها و خطدمطات اسطاسطی را افطزایطش
میدهند بدون درک این نکته که خانوادههای کارگری قادر به پرداخت هطزیطنطههطا
نیستند .بیانیه رئیسجمهور ایران ،روحانی ،مبنی بر ٬پیروزی ٬بر معترضطان ،یطادآور
٬اعالم جنگ ٬پرزیدنت پینرا ،رئیس جمهور شییی ،عییه معترضان شیطیطی در مطاه
اکتبر سا جاری است .دولتها باید بهجای سرکوب خشونتآمیز ،بطهمطقطابطیطه بطا
دالیل اصیی افزایش خشم معترضان پرداخته و از مردمشان حمایت کنند و به آنان
احترام بگذارند .افزایش حداقل دستمزدها و حطمطایطت از آزادی اتطحطادیطههطا و
تشکلهای صنفی برای توزیت عادالنهتر روت و برقراری صیح اجتماعی ،گامهایطی
اساسی در این مسیرند".
اتحادیهمعلمانانگلستان
عالیجناب،
من بهنمایندگی از اتحادیه معیمان انگیستان ( (NASUWTبدیطن وسطیطیطه از
اقدامهای خشونتآمیز نیروهای امطنطیطتطی ایطران عطیطیطه مطردم در تطظطاهطرات
مسالمتآمیزشان در اعتراض به افزایش قیمت سوخت مراتب انطزجطارم را اعطالم
میدارم .شهروندان عادی ایرانی برای ابراز خشم ،ناامیدی ،و مخالفت با تصمطیطم
ناگهانی افزایش عظیم قیمت سوخت ،در  ۴۹استان کشور به خیابطانهطا آمطدنطد.
تصمیم به این افزایش بهسختی معیشت ،گرسنگی ،و ناامنی بسیطار مطیطیطیطونهطا
انگیستان از اینکطه اعطتطراضهطای
ایرانی عادی منجر خواهد شد .اتحادیه معیمان
شده به ٔ
وسییه پییس و نیروهای امنیتی
مسالمتآمیز با خشونت شدید و برنامهریزی
ایران مواجه شد و به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن هطزاران نطفطر مطنطجطر
گردید ،ابراز تدسف میکند .گزارش شده است که ٔ
عطده بسطیطاری از مطعطتطرضطان
دستگیر و ناپدید شدهاند و هنوز از سرنوشت آنان اطالعی در دست نیست.
اتحادیه معیمان بیانیه مورخ  ۹۱نوامبر  ۴۹ / ۴۶۹۱آبانماه  ۱۹کمیسیون حقوق
بشر سازمان میل در محکومیت اعما دولت ایران و ابراز نگرانی عمیطق سطازمطان
میل درباره میزان خشونت استفاده شده عییطه مطعطتطرضطان شطرکطت کطنطنطده در
ازجمیه استفاده از سالح گرم که نطاقطض قطوانطیطن و
اعتراضهای مسالمتآمیزً ،
موازین بینالمییی است ،را کامال تدیید میکند.
اتحادیه معیمان از دولت ایران رعایت اکید مفاد زیر را بیدرنگ خواستار است:
 .۹خشونت عییه مردم خود را پایان دهید ،ازجمیه خشونت عییه مطعطتطرضطان در
تظاهرات مسالمتآمیز؛
 .۴همه بازداشت شدگان تظاهرات اخیر عییه تصمیم افزایش قیمت سطوخطت را
آزاد کنید؛
 .۹دسترسی فوری به کمکهای پزشکی مستقل برای همه کسانی کطه مطورد
تعرض پییس و نیروهای امنیتی ایران قرار گرفتهاند اجازه دهید.
اتحادیه معیمان همچنین از هرگونه درخواست جامعه جهانی از دولت ایطران کطه
ابت کند در خشونت عییه معترضان که به کشطتطه ،زخطمطی ،و بطازداشطت شطدن
معترضان ییرمسیح منجر شده است ،دست نداشته است ،حمایت میکند.
بااحترامکریسکیتس،دبیرکل


شمارۀ ۱۹۰۱

 ۰دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱

بیانیه مشترک تعدادى از فعاالن
سیاسى مدنى در حمایت از
اعتراضات مردم

کانون نویسندگان ایران :به سرکوب
مردم معترض پایان دهید

درپیاعتراضهایگستردهمردمیدر صدد شدهدر کشدور
بسیاریازنیروهایمردمیوآزادیخواهایرانوجهانجنایات
هولناکرژیمرامحکومکردند.درروزهایاخیربیاندیده ای از
سویشماریازفعاالنسیاسی-مدنیدرایرانانتشاریدافدت
کهمامتنآنرابهرغمبرخیتفاوتهاینظریدرزیرمندتدشدر
میکنیم.
”به نام خدا
تصمیمات اقتصادی اخیر و برخورد شدید با معترضطان نشطان مطیطدهطد
حاکمان  ،عبرتی از اعتراضات عمومی پیشین نگرفته انطد .آنطان کطه بطه
خیابان آمدند ،مستضعفین و ستمدیدگانی بودند که انقالب بطرای نطجطات
آنان برپاشده بود .نباید به بهانه برخی خار نشینان کطه بطه دنطبطا مطو
سواری هستند  ،خیل عظیم معترضان را مقیدان گوش به فرمان سیططنطت
طیبان و مجاهدین دانست .نباید به اعتبار حضور احطتطمطالطی چطنطد تطیطم
تروریستی مردم نگون بخت جان به لب رسیده را بایی و یایی نامید .نبطایطد
به زعم آنکه مقامات امریکایی مدعی حمایت از معترضان هستطنطد عطامطل
نارضایتی اعتراض کنندگان را تحریک بیگانگان قیمداد کرد .مگر میطتطوان
تردیدی بر حضور ساکنان فقیر مناطق حاشیه شهرها در اعتراضات داشت،
مگر میتوان کمترین شکی در باره حضور تهی دستان زینبطیطه اصطفطهطان،
اسالمشهر تهران ،کوت عبدالیه اهواز ،و امثا آن در اعطتطراضطات اخطیطر
داشت؟ چرا آنان که قرار بود حقوقدان باشند به منش امنیتی -نظامی خود
بازگشته اند؟ کدام مقامی از اینکه اعتراض فرودستان شهری را سطرکطوب
کرده به خود خواهد بالید؟ پس از این با چه اعتبطار و آبطرویطی مطیطتطوانطیطد
تهیدستان را به امید تشکیل مجیسی در را امور به پای صطنطدوق هطای
رای کشانید؟ بر فرض که خونها شسته شوند ،بر فرض که فقرا به زندگی
سراسر رنج خود باز گردند ،بر فرض که جوانان عاصی در گوشه ای پنطهطان
شوند ،بر فرض که دانشجویان راهی بازداشتگاه شده و یطا سطرخطورده بطه
کال ها برگردند ،بر فرض همهی اینها آیا نمی توان پیشبینی کرد که در
آینده شعیههای اعتراض باز هم افروخته خواهد شد؟ مگر آموزههای دینطی
به ما نیاموختهاند که “ المیک یبقی مت الکطفطر و الیطبطقطی مطت الطظطیطم”.
ما ضمن اعتراض به برخوردهای خشن  ،ییر قانونی و ییر انسانی با مطردم
ناراضی اعالم میکنیم:
 .۹عامل اصیی اعتراضات اخیر ،نابسامانی ها و بحران های اقتصادی –
اجتماعی حاصل از سیاستهای نادرسطت حطکطومطت اسطت کطه جطز بطا
اصالحات ساختاری از طریق آیاز گفتگوی میی در داخطل کشطور بطرای
بهبود وضعیت ممکن نیست.
 .۴اکثر معترضان ،ایرانیان ناراضی از “فقر” و “فسطاد” و “تطبطعطیطض” و
ناتوان از تامین معیشت خود و خانواده شان بودند .وظیفه هر نظام مطردمطی
عذر خواهی جدی از آنها به سبب تحمیل چنین شرای سهمگینی است .به
ویژه عذرخواهی و دلجویی از خانوادههای جانباختگان وظیطفطه دیطنطی و
انسانی مسئوالن امر است.
 .۹آزادی معترضان بازداشت شده و پرهیز از تکرار رویه های گذشطتطه از
جمیه تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان میتواند راه را بطرای ایطجطاد
آرامش نسبی و آیاز گفت و گوی میی برای خرو از بحران فراهم آورد.
 .۲ما اعتقاد راسخ داریم بهریم همهی فشارها باید از هر گطونطه اعطمطا
خشونت پرهیز کرد. .بی تردید گسترش دامنه خشونت کمترین دستطاوردی
برای مدافعان منافت میی ،تمامیت ارضی ،عدالت و آزادی نخواهد داشت“.
۰۲آبانماه۸۰۳۱
هاشم آقا جری -قربان بهزادیان نژاد – سید عییرضا بهشتی – عطیطیطرضطا
بهشتی شیرازی – حبیب الیه پیمان – عییرضا رجایی – حسین رفیعی – رضطا
رییس طوسی -فریدون سحابی – احسان شریعتی -فیروزه صابر – کطیطوان
صمیمی -طاهره طالقانی -ابوالفضل قدیانی – نظام الدین قهاری -فاطمطه
گوارایی -محمد محمدی اردهالی -سعید مدنی

برآمدن دورهای اعتراضهای گسترده در ایران گواه حطل نشطدن مسطائطل و
مصائب مزمنی است که گریبان جامعه را در چنگ گرفته اسطت .هطر بطار کطه
صاحبان قدرت با استفاده از قوهی قهریه اعتراضها را پس زدهاند ،زمانی دیگر
با توان ،سرعت و خشم بیشتر سر برآورده است؛ چنانکه دور تطازهی اعطتطراض
مردم که از  ۴۲آبان آیاز شده به سرعت گسترش یافت و دامنهاش در کمطتطر از
 ۴۲ساعت به دهها شهر کوچک و بزرگ رسید.
با اعالم ضربتی افزایش چند برابری قیمت بنزین ،مردم به جان آمده از فقر و
تبعیض و سرکوب ،همانها که به اقرار دستاندرکاران دولطت ،تطوان تطدمطیطن
معاش خانواده را ندارند و نزدیک به هشتاد درصدند ،صدای اعطتطراض خطود را
بیند کردند؛ آنها که کوچکی سفرهشان جای دستبردی دیگر نداشت ،رنج تینبطار
شده در د و جانشان را به خیابان بردند مگر گوش شنوایی بیابند؛ اما ایطن بطار
نیز با ضرب و جرح و بازداشت و گیوله پاسخ گرفتند .همان طور کطه در چطهطار
دههی گذشته هر گاه کارگران و معیمان و زنان و دانشجویان و نطویسطنطدگطان و
فعاالن مدنی و سیاسی مستقل برای بیان مطالبات خود ،حتی مطالبات جزئطی
صنفی ،ناگزیر دست به اعتراض زدند یا تشکیی ایجاد کردند ،با انگهایی چطون
«اخاللگر»« ،وابسته به بیگانه»« ،مخل امنیت میی »و با یورش مدموران امنیتی
و انتظامی و زندان مواجه شدند .هم اکنون پروندههای امنیتی که برای فطعطاالن
عرصههای گوناگون ساخته شده از شمار خار است .نتیجهی این واکطنطشهطا
خفه کردن صدای مردم بوده است .تحمیل سکوت در شرایطی که هطر دم بطر
رنج مردم افزوده میشود فوران خشم و برخاستن فریاد اعتراض را به دنبا دارد
و این همان اتفاقی است که اکنون در حا روی دادن است.
اعتراض به هر اجحاف و ستم ،بخشی از آزادی بیطان و حطق مطردم اسطت؛
مقابیه با آن با دستبند و باطوم و گیوله گرچه روا معمو حاکطمطیطت در چطنطد
دههی اخیر بوده است ،این بار شدتی بیشتر یافته طوری که فق در پطنطج روز
نخست صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی بر جا گذاشطتطه اسطت .قطططت
سراسری اینترنت و محروم کردن مردم ایران و جهان از دسطتطرسطی بطه اخطبطار
رویدادها ،شگردی دیگر برای سرکوب اعتراضها دور از چشطم جطهطانطیطان و
شکیی دیگر از سانسور گسترده است .طرفه آنکه در همین وضت مقامات پشطت
تریبونها از حق قانونی مردم برای اعتراض داد سخن میدهند!
با تبدیل کردن خیابانهای شهرها به میدان جنگ و با استفاده از خشونطت و
بگیر و ببند و قطت اینترنت شاید بتوان آتش مطالبات مردم را زیر خاکستطر بطرد،
اما قطعا نمیتوان آن را خاموش کرد.
کانون نویسندگان ایران مقابیهی خشونتبار با آزادی بیان مردم را مطحطکطوم
میکند و خواهان رهایی همهی بازداشتشدگان اعتراضهای اخطیطر اسطت و
هشدار میدهد :حاکمان به جای تحقیر ،تهدید و سرکوب معترضانطی کطه جطز
فریاد سالحی ندارند ،به حق آزادی بیان آنها تمکین کنند ،نیروهای امنیطتطی و
انتظامی را با آالت و ادوات سرکوبگریشان از خیابانها جمت کننطد و بطه مطردم
فرصت اعتراض و بیان خواستههایشان را بدهند.

کانوننویسندگانایران– ۰۳آبان۸۰۳۱

 ۱۹دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱

شمارۀ ۱۹۰۱

بازىهاى رایانهاى ،عرصهاى براى
ایستادگى در برابر نظام سرمایهدارى
در ٔ
دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ،دولت آمطریطکطا آژانسطی را بطهراه
آموزشی "بطه هطمطان گطیطرایطی و
افزار
نرم
خیق
اش
عمده
هدف
که
انداخت
ً
جذابیت بهترین بازی ویدئویی" ُ بود .این احتماال الهام گرفته از اظطهطارنطظطر
ِ
استاد دانشگاه هاروارد ،ادوارد ا وییسون ،بود که گفت" :بازیها رایطانطهای)
ٔ
آینده روشهای یادگیری هستند ".ارتشها ،انحطصطارهطا ،و کسطبوکطارهطا
همین اآلن هم دارند از بازیهای رایانهای بهعطنطوان ابطزار "یطادگطیطری" و
"تد یرگذاری" استفاده میکنند .اکنون وقت آن است تحقیق کنیم که چگونه
با بهکارگیری این بازیها میتوان نظام سرمایهداری را از درون فروپاشاند.
سه نوع افراد هستند که بیشتر از دیطگطران بطا بطازیهطای مطجطازی در
ارتباطند" :کارگران" ،که سختافزار این بازیها را تولید ،مونتاژ ،بستهبنطدی
"تطوسطعطهدهطنطدگطان" ازجطمطیطه
کرده و آنها را به مشتریها میفرستند؛
ً
هنرمندان) که بازیها را ابداع میکنند؛ و نهایتا" ،گطیطمطرهطا" (،(gamers
بازیکنها یا مشتریهای محصو پایانی یعنطی "بطازی" .در حطواشطی ایطن
گروههای اصیی منتقدها ،میزبانان پالتفرمها ،و دیگران هم هستند .هطمطه
آنان وابسته به سرمایهایاند که برای خیق ،تولیطد ،و بطازاریطابطی بطازیهطا
سرمایهگذاری میشود.
توسعهدهندگان بازیها نقشی عمده در تولید بازیها دارند .آنان بیطشطتطر
جوان و مردهایی ۹۶تا  ۲۶سالهاند .آنان که حدود  ۹۶درصدشان مدرکهای
کالج یا دانشگاهی دارند ،دانشآموختههایی جدید هستند کطه جطذب ایطن
"نطگطرش سطنطت
صنعت میشوند ،صنعتی که آنان احسا میکنطنطد بطه
ِ
شکنانه"شان نزدیکی دارد .زمانی که آنان به این کمپانیها یا "مؤسسههطای
انتشاراتی [بازیهای رایانهای]" یا "استودیوها" میپیوندند ،از این تطوهطمهطا
بیرون میآیند .بسیاری از این مؤسسههای انتشاراتی درحا حاضطر تطولطیطد
بازی را به کشورهایی مانند هند ،چین و ویتنطام بطرونسطپطاری مطیکطنطنطد.
توسعهدهندهای که در این کشورها کار میکند ساالنه  ۲هزار دالر دستمطزد
میگیرد ،درحالیکه به کارگر مشابه او در ایاالتمتحده ساالنه  ۵هزار تا صد
هزار دالر حقوق پرداخت میشود .خود این تفاوت عظیم دستمزدی نشطان
میدهد که شرکتهطای انطحطصطاری بطازیهطای رایطانطهای فطقط از راه
برونسپاری چقدر سود کسب میکنند .بنا بر برخی برآوردها ،این انحصارهطا
میتوانند از راه برونسپاری هزینهها را  ۴۶تا  ۲۶درصطد کطاهطش دهطنطد.
همانگونه که در مقاله پیشین که در شماره قبل ٔ
نامه مردم منطتطشطر شطد)
اشاره کردیم ،کمپانیها جدا از استخدام توسعهدهندگان بطازیهطا ،از "کطار
رایگان" بازیکنها ِپییبرها) برای بداههسازی و خطیطق بطازیهطای جطدیطد
استفاده میکنند .یک توسعهدهنده بازی بدون درنظر گرفتن محطل کطارش
اصطالح "حسطاسطیطت
میزم است ساعتهایی طوالنی کار کند .این صنعت
ِ
فوق ٔ
العاده زمان" را برای الزامی کردن اختصاص دادن ساعتهایی طوالنی
ُ
و طاقتفرسا به کار را ابداع کرده استِ .گ ِین ونگ ،رئیس سطابطق شطرکطت
آرتس هنرهای الکترونیکی) کانادا -که یطکطی از بطزرگتطریطن
الکترونیک ِ
تولیدکنندگان بازیهای مجازی دنیاست -با گستاخطی گطفطتطه بطود" :اگطر
هفتهای  ۰۶ساعت کار حداکثر [توانایی] شماست ،پس اینجا جطای شطمطا
ٔ
سازنطده بطازیهطا
نیست ".و در ابراز نظری دیگر گفت" :برای این دوستان
عجیب نیست که  ۴۹ساعت کار کنند ،روی کاناپه بخوابند و سطپطس بطیطنطد
ٔ
مؤسسه بینالمییی سازندگطان بطازیهطای
شوند و دوباره کار را شروع کنند".
رایانهای آی جی دیای) در تحقیق فشردهاش به این نتیجهگیری رسطیطد
ٔ
[سازنده بازیها] "اسفناک"اند و تحمطیطل مطفطهطوم
که شرای کاری آنان
"حساسیت فوق ٔ
العاده زمان" به روالی طبیعی در صنعت تبدیل شطده اسطت.
تنها  ۲درصد کمپانیها سازندگان بازیها را برای اضافهکاری نطیطاز دارنطد.
به دلیل این "اعتیاد به کار" اجباری و "شاق" است که بیش از  ۱۶درصطد
سازندگان بازیها در همان  ۹۶سا نخست و  ۹۱درصد آنان طی  ۱سا
تصمیم میگیرند کار در این صنعت را ترک کنند.
مدیرعامیی از ناشران بسیار بزرگ بازیهای رایانهای گفته بود" :ماشیطن
[ما]… محصو فکر تمام این افرادی است که  ...این ایدههای عطالطی را
پیدا و تولید میکنند … برخالف ماشین که ساعت  ۱از کطار مطیایسطتطد،
ماشین ما در خانه است ،اما آنان به ایدههای نو میاندیشند و تجربطه تطمطام

آفرینش استعداد برای ایدههای نو است ".اما همانططور کطه
زندگیشان [عامل]
ِ
برتولت برشت نوشته بود ،او یادش رفت که این میزهای متفطکطر مطیتطوانطنطد بطه
جایگزینها و راهکارهایی نو هم بیندیشند .برخی از این نوع میزهای مطتطفطکطر بطا
استفاده از خالقیت خود ،شرای استثمارگرانه کارشان و سرقت قدرت عقالنیشان
از سوی انحصارها را دارند افشا میکنند و تالش میکنند زیر چتر یک سندیطکطای
کارگری متحد شوند .شکلگیری سندیکای "کارگران بازیهای رایانطهای مطتطحطد
شوید" یکی از این نمونههای سندیکاسازی است.
یک روش مهم و خالقانه که در آن برنامهنویسان دارند از نیروی عطقطالنطیشطان
برای پرسشگری از نظام استثمارگر سرمایهداری استفاده میکنند ،تجهیز بازیهطا
بهروایتهای ناهمسو و تولید بازیهای جایگزین است[ .بهعنوان نمطونطه] وقطتطی
کمپانیها از اعالم نام برنامهنویس در یک بازی رایطانطهای خطودداری کطردنطد ،او
نقطهای کوچک را در بازی ایجاد کرد که وقتی روی آن کییک مطیشطود ،خطالطق
بازی به بازیکن معرفی میشطود .ایطن یطکطی از روشهطایطی اسطت کطه در آن
برنامهنویسان با استفاده از نیروی عقالنی خطود قطوانطیطن تطحطمطیطیطی از سطوی
کمپانیهای استثمارگر را بر هم میزنند.
اتومبیل دزدی بزرگ جی تی ِای) ،که یک بازی بسیار محبوب است ،منتقطدان
خود را در رابطه با پیام محوری که قصد مطرح کردن آن را دارد منحرف میکطنطد.
این بازی مجموعههای زیادی را تولید کرده است و در یکی از آنها ،بهنام جی تطی
ِای در شهر نابکاران ،حاد های رخ میدهد که در آن اعتراض کطارگطران بطا ایطن
دیالوگ که "بیاییم کیه چند کمونیست را بشکنیم" بر هم زده میشود .بین نقطادهطا
ٔ
درباره پیام دقیقی که این بازی قصد انتقا آن را دارد اختطالفنطظطر وجطود دارد.
بخشی از منتقدان استدال میکنند که کل مجموعه بزرگداشت بطاشطکطوهطی از
نولیبرالیسم بههمراه رذییتهایش است .اما استدال بسیاری از کنشگطران چطپ
که این بازی رایانهای را انجام میدهند و دوستش دارند ،این است که بهدلیل ارائه
پرزرق و برقش از نولیبرالیسم باید آن را طنز بهحساب آورد .بهکارگیری موسطیطقطی
رادیوهای حین بازی ایطن-
َرپ و آگهیهای تجارتیای که در این بازی از طریق
ِ
ِگیم) انجام میگیرد ،استهزای تجارت گرایی و مصرفگرایی است.
ویطژگطی بسطیطار جطالطب
یک بازی محبوب دیگر بهنام آیین آدمکشها از چنطد
ِ
برخوردار است :کار مارکس یکی از شطخطصطیطتهطای ایطن بطازی اسطت .در
صحنهای ،مارکس در همایش کارگران شرکت میکند و نیاز به سطازمطاندهطی در
عطنطان
برابر استثمار را توضیح میدهد .به این دلیلهطاسطت کطه سطرمطایطهداران
ِ
آدمکشهایشان را برمیدارند تا مارکس را ترور کنند .مخطالطفهطای آنطان تطالش
میکنند از مارکس حفاظت کنند .یکی از مجموعههای این بازی اینگونه بهپطایطان
میرسد .بسیاری از وقتها ،بازیکنها هم به توسعهدهندگان بازیها میپیوندند تا
قدرت انحصارهای بهنمایش درآمده در بازیها را بهچالش ططیطبطنطد .در بطازیای
بهنام "زندگی دوم" ،برخی از بازیکنها برنامه کپی بات راه انداختنطد ،کطه هطم بطه
حقوق مالکیت معنوی [اختراعها] آسیب جدی زد و هطم "ارتطش چطریطکهطای
فروشگاه کفش ریبوک را نطابطود کطرد ".در
آزادیبخش با سالحی هستهای یک
ِ
سپتامبر  ،۴۶۶۵در حمایت از اعتراض کارگران آی بطی ِام ایطتطالطیطا ،اعطتطراضطی
دیجیتالی درون بازی ،در جیو "محوطه شرکت" آی بی ام سازماندهی شطد .ایطن،
روزنامهنگار بازی را واداشته بهطعنه بگوید" :کارگران آواتاری ۹متحد میشوند"؟ در
نمونهای دیگر بازی بهنام ارتش آمریکا که بهعنوان بنگاه استخدام ایاالتمطتطحطده
هم از آن استفاده میشود ،گیمری با نام "کشتهشده -در-عراق" وارد سیستم شد،
ٔ
"مطخطابطره نطام،
و از کانا گفتگو یا َچت) برای
سن ،شعبه خطدمطت ،و تطاریطخ مطرگ سطربطازان ادامه در صفحه ۱۱

 ۱۱دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱
ادامۀ بازى هاى رایانه اى ...
کشتهشده در اشیا عراق استفاده کرد".
جدای از بهکارگیری بازیهای خیق شده از سوی انحصارهای بزرگ بطرای
گستراندن پیامهای ضد انحصارها و ضدامپریالیستی ،برخی توسعهدهندگطان
ِ
مستقل و کنشگر سیاسی هم هستند که آگاهانه بازیهایی را بر ضد نطظطام
استثمارگر خیق می کنند.
بازیهای زیادی به ٔ
تجاوز اسرایطیطل
برضد
مستقل
نویسان
برنامه
این
وسییه
ِ
ِ
به فیسطین تولید شدهاند .یکی از جدیدترین این بازیها پرتابگران سطنطگ
 )۴۶۶۹بود ،بازی سادهای که بازیکن را در درون "انتفاضه" تصویر میکطرد و
بازی آنکطه او
قرار میداد .بازی پیچیدهتر ،بهنام "زیر خاکستر" بود که یک ” ِ
قهرمان بازی رویکرد مبارزهاش را "از پطرتطاب
تیراندازی کرد" است که در آن
ِ
سنگ به سربازان اسرائییی به نابودی مقرهای نظامی اسرائییطیهطا تطوسطعطه
میدهد ".بهدنبا این بازی ،بازی دیگری بهنام "تحت اشیا " آمد که بر ٔ
پطایطه

ایستادگی فیسطینیها در برابر حمیههای سربازان اسرائییی اسطتطوار اسطت.
حتی حزبالیه [لبنان هم] انتشار بازیهای "نیطروهطای ویطژه"  )۴۶۶۹را
شروع کرد که مضمون آن ایستادگیاش در برابر حمیههای اسرائیل به لبنان
است .جالبتوجه اینکه حزب کمونیست چین هم چطنطدیطن بطازی رایطانطهای
مشارکت "پاورنت تکنولوژی"،
ساخته است .سازمان جوانان کمونیست چین با
ِ
بازی "جنگ ضد ژاپنی آنالین" را سطاخطت کطه جطنطبطههطایطی از مطبطارزات
آزادیبخش سا های  ۹۱۲۱ - ۹۱۹۵را بهنمایش مطیگطذارد تطا در زمطان
جنگ با متجاوزان به جوانان در مطحطافطظطت از سطرزمطیطن مطادری حطس
وطندوستی بدهد .در  ،۴۶۶۱یکی از بزرگترین کمطپطانطیهطای بطازیهطای
آنالین چین اعالم کرد که دفتر بت قهرمانان چین را تولید کطرد کطه در آن
سربازان ارتش آزادیبخش خیق را بهنمایش میگذارد .آنان کردارهایی نیکطو
از رفو کردن جورابها گرفته تا کمک به سالمندان را بهاجرا میگذارند .ارگان
رسمی حزب کمونیست چین" ،روزنامه مردم" ،سایت ییررسطمطی بطازیهطای
رایانهای را راهاندازی کرد که حاوی برخی از این مضمونها است.
نقد فمینیسطتطی هطم در بطازیهطایطی مطعطیطن دیطده مطیشطود کطه بطه
بطازی
"سایبرفمینیسم /فمینیسم مجازی" معروف است .این بطه آفطریطنطش
ِ
"شیروز قهرمانان زن) " بهجای "هیروز قهرمانان مرد)" منجطر شطد کطه بطا
شخصیتهای زنی که ٔ
اداره امور را بهدست میگیرند همراه اسطت" .تطومطب
رایدر" مهاجم مقبره) ،با شخصیت محبوبش ،الرا کطرافطت ،یطکطی از ایطن
نمونههاست .تد یر دیگر فطمطیطنطیطسطم بطر بطازیهطا را مطیتطوان در بطازی
دوستداشتنی "خانواده سیم" ۴دید که در آن "نقشهای دارای جنطسطیطت"
موردبحث قرار میگیرند.
بازیهایی مانند کشاورز جهان سوم فقر جهانی و تدمیطن یطذا) ،چطالطش
دارفور در احتضار شرای اردوگطاه پطنطاهطجطویطان
اقییمی گرمایش زمین) و
ِ
دارفور -سودان) ،نمونههایی از مضمونهاییاند که زبانزد شدهاند.
بازیهایی معین درحا تولید و توسعهاند تا بازیکنها را با مشکالت مربوط
بازی "جمهوری :انقطالب"
به سازماندهی مردم آشنا ُکنند[ .بهعنوان نمونه] ِ
به موضوعهایی مانند "روند کند و حتی مال انگیز سطازمطاندهطی رادیطکطا
مردم برای سرنگونی نظم اجتماعی ییرعادالنه :تحطریطک ایطدئطولطوژیطکطی،
رسانههای مخفی ،تخریب قدرت ارتش ،کمک مالی رسانی بطه جطنطبطش"...
میپردازند .بنابراین میتوانیم "بازیهایی برای ستمدیطدگطان" را در فطرمطات
آنالین در دستر پیدا کنیم که نظم سطرمطایطهداری جطهطان را بطهچطالطش
کونگر ِگیت ((Kongregateو کطیطونطیطن ِگطیطم
میطیبند .سایتهایی مانند
ِ
((Klooningamesبسیاری از این بازیها را در دستر ستمدیدگان قطرار
بطازی
میدهند و به مسائیی مانند حمیههای نظامی اسرائیل به یزه مطانطنطد
ِ
یورش به یزه) ،حرص و آز شرکتهای انحصاری برای کسب سطود کطه بطه
بازی کمک ترییطیطون دالری دولطت [بطه
بحران اقتصادی منجر ٔشد مانند ِ
درباره شرای استثمارگرانه مربوط به تطوسطعطه بطازیهطای
بانکها]) ،و حتی
ٔ
درباره توسعه بازیهای اینترنتی) مطیپطردازنطد.
بازی حقیقت
رایانهای مانند ِ
همینطور[" ،شرکت] مو اینداستریای ایتالیا" مجمطوعطهای از بطازیهطای
هوشمندانه اما ساده آنالین ساخته است که به مسطائطیطی مطانطنطد اشطتطیطا
بی بات ،تمرکز رسانهها ،فعالیتهای سیاسی پرسشبطرانطگطیطز و اعطتطراض
خیابانی را همراه با شعار" :بازیهای رادیکا بر ضد دیکتاتوری سرگرمیهطا"
توجه نشان دادهاند.
بازیها به هیچ نوع از سرگرمیها شباهت ندارند .تماشای تیویزیون یا فییم

شمارۀ ۱۹۰۱
یا هر کار فرهنگی دیگر "فعالیتی منفعالنه" است که در آنهطا مطا مطنطفطعطالنطه
ایدههای رایج را مصرف میکنیم .اما از طریق بازی ،ما بطهدلطیطل هطمکطنطشطی
ذاتیمان به سرباز ،مصرفکننده ،آدمهای مکانیکی و ییره تبدیل میشویم ،زیرا
نقش سوژه و نیز آن فردیت مربوطه را تقبل مطیکطنطد .ازایطنروی،
بازیکن هر بار ِ
بازی کردن "عمیی فعاالنه" است .بازیها ما را در پرهیز از اخالق نظم جطهطانطی
طبقه حاکم درگیر میکنند .سرمایهداری ظهور نیرویی را کطه هطژمطونطیاش را
بهچالش طیبد ،تحمل نمیکند .بنا بر این ،حتی بر این اندک بازیهایی که برای
مقابیه با هژمونیاش دارند تولید مطیشطونطد تطالش مطیکطنطد تطد طیطر بطگطذارد.
کمپانیهایی مانند استارباکس و سازمانهای خیطریطهای کطه بطا شطرکطتهطای
ٔ
بودجه "بازیهای جایگزین" مشخصی را تدمین
انحصاری مختیف اداره میشوند
میکنند تا از ُبرندگی رادیکا شان بکاهند.
با وجود تمام این تالشها ،باید توجه داشطتطه بطاشطیطم کطه بطازیهطا هطنطوز
پتانسیلشان را از دست نداده و میتوانند نقدی رادیکا را بهنمایش بطگطذارنطد و
جایگزین سرمایهداری را تدارک ببینند .بازیها محصو "جادوگری هستنطد کطه
دیگر توان آن را ندارد تا قدرتهای جهان مطیطرنطدهای کطه او [یطعطنطی نطظطام
سرمایهداری] با سحر و جادوهایش فراخوانده است مهار کند ".بنابراین مطیتطوان
آنها را برای بهچالش طیبیدن نظام سرمایهداری بهکار گرفت .مشارکت فعاالنه
بازیکنها و سازندگان رادیکا  ،بازیها را به شمشیری دولبه تبدیل میکند.
بازیها کنش و واکنشها را بس داده و نیز ما را به این شناخت میرسانند که
ما بخشی از رواب پیچیده هستیم بهویژه بازیهای ایطنطتطرنطتطی چطنطدنطفطره و
همچنین نقش بازیگران در توسعه بازیهای آینده) .بازیها همکاری را تریطیطب
میکنند و َ ما را به فکر و جستجوی جایگزینها وامیدارند .نظریهپرداز بطازیهطا،
سرگرم بازی
یووی ،به این نتیجه میرسد که یک "بازیگر رایانهای تنها
ِ
الکساندر گ ِ
این یا آن شبیهسازی تاریخی نیست ،بیکه درحا یادگطیطری ،درونطی کطردن ،و
صمیمی شدن با الگوریتم [بهطورخالصه یعنی :مجموعهای از دستورالعمطلهطا
است که بهترتیب خاصی اجرا میشوند و مسئیهای را حل میکنند] گسطتطرده و
چندبخشی جهانی است .بازی کردن به معنی بازی با کیید برنامطه بطازی اسطت.
برای برنده شدن باید سیستم را شناخت".
دوگانگی بازیها را میتوان با مثا زیر بهخوبی درک کطرد .در سطا ،۴۶۶۹
وقتی بحران اقتصادی جهان در ایاالتمتحده در شرف بیرون زدن بطود ،بطازی
"بازار سهام" که مریل اینچ [بزرگترین شرکت آمریکایی) کارگزار خدمات مطالطی
جهان با سرمایه در گردشی معاد  ۴٫۴تریییون دالر ]،آن را حطمطایطت مطالطی
میکرد در تمام مدرسههای ایاالتمتحده توزیت شد .قصد این بود که ایطن بطازی
"نسل بعدی مشتریها" را فراهم کند .حدود هفتصد هزار بازیکن از کال  ۲تطا
 ۹۴این بازی را انجام دادند .پس از سقوط سهام "داو جونز" ،یک دانشآمطوز ۹۹
ساله از میان آن چندصد هزار نفطر اعطتطراف کطرد" :پطیطش از ایطن ،از مطادرم
میخواستم برای کریسمس برایم سهام بخرد ،اما پس از دیدن کشتوکشتطار در
بازی بازار سهام بهش گفتم دیگر آن کار را نکند و بطهجطایطش از او درخطواسطت
طوطی دمدراز کردم ".بنابراین ،بازیها درهای دوطرفهاند که باید از آن بطرای
شکست ایدههای سرمایهداری و پرورش جایگزینها استفاده کرد .این مبطارزهای
آمار جوالی  ،۴۶۹۹از جمعیطت ۵٫۰
است که سزاوار بررسی دقیق ماست .بنا بر ً
میییاردی که روی زمین زندگی میکنند ،تقریبا  ۴٫۴میطیطیطارد نطفطر آن گطیطمطر
[بازیکن عالقهمند به بازیهای رایانهای] هستند .یعنی از هر سه نفر روی ایطن
سیاره یک نفر گیمر است .ما نمیتوانیم آنان را بهکیی در برابر نفطوذ ایطدئطولطوژی
سرمایهداری تنها رها کنیم .در مبارزهمان با سرمایهداری نباید چیزی را از دسطت
بدهیم و بازیها چیزیاند که نفوذ عظیمی میان جوانان دارند .بازیهطا اگطر در
مبارزه با سرمایهداری حتی "نقش مولکولی" هم داشتطه بطاشطنطد ،نطبطایطد از آن
چشمپوشی کرد .ضروری است این بازیکنها را بر ضد سرمایهداری فرابخوانطیطم،
و بهترین شیوه تد یرگذاری بر آنان از راه رسانهای است که آنطان بطا آن وصطیطت
کردهاند – یعنی بازیها  -و ایجاد و توسعه نرمافزاری که "به هطمطان گطیطرایطی و
جذابیت بهترین بازی ویدئویی" است.
-------------------------------------------- ،Avatar .۹به تصویر فرد یا حیوانی گفته میشود که نمایانطگطر یطک کطاربطر
خاص رایانهای بر روی صفحه رایانه ،بطهویطژه در یطک بطازی رایطانطهای یطا در
شبکههای اجتماعی است.
 ،the Sims .۴نوعی بازی رایانهای یا ویدئویی که فعالیطتطی مطانطنطد بطهپطرواز
درآوردن هواپیما یا انجام ورزشی را شبیهسازی میکند.

[بهنقلاز:نشریهدموکراسیخلقی،ارگانمرکزیحزب

کمونیستهند(مارکسیست).نویسنده:ر.آرونکومار].
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سختىهاى اجتماعى و اقتصادى
سایهاى سنگین بر آیندۀ الجزایر
هزاران تن در الجزایر ۹۶،آبانماه  ۱۹ا ماه نوامبر  ،)۴۶۹۱به خیابانها
آمدند تا در اعتراض به دولت الجزایر و انتخابات پیشنهادی ارتش و متحدان
عبدالعزیز بوتفییقه رئیسجمهور تازه استعفا ٔ
داده این کشور) راهپیمایی
کنند .آنان خواستار "دولتی ییرنظامی" هستند.
الجزایر در هشت ماه گذشته رشد جنبش اعتراضیای بیسابقه در تاریخ
خود را شاهد بوده است .از ماه بهمن میییونها شهروند در سراسر
استانهای کشور به خیابانها آمدهاند .الجزایریها هر جمعه ،هفته در پی
هفته ،نارضایتیشان را در خیابانها نشان دادهاند .روز جمعه ۹۶ ،آبانماه،
ادامه تشکل ٔ
ٔ
سی و هفتمین ٔ
یافته این اعتراضها بود .اعالم
هفته متوالی
ٔ
عبدالعزیز بوتفییقه ،رئیسجمهور پیشین ،درباره قصدش به شرکت در
ٔ
انگیزه بهراه افتادن جنبش
انتخابات ریاستجمهوری برای پنجمین بار
اعتراضی مردم شد که به کنارهگیری او در  ۹۴فروردینماه  ۱۹انجامید .ولی
این تصمیم به کنارهگیری برای فروکش کردن ناخرسندی ریشهدار اجتماعی
مردم معترض بس نبود.
دورنمای پنجمین بار به ریاست جمهوری رسیدن بوتفییقه برای نسل جوان
چیزی جز برآشفتگی و سرافکندگی در بر نداشت .ایییس ،دانشجوی ۴۹
ساله در ٔ
رشته زیستشناسی در شهر خراطه -شهری آرام در استان بجایه-
نخستین روز تظاهرات را در  ۴۵بهمنماه  ،۱۵یعنی پیش از زمانی که
تظاهرات اعتراضی به جنبشی سراسری تبدیل شود ،همچنان بهیاد میآورد.
کنارهگیری بوتفییقه زیر فشار اعتراضهای خیابانی ،و بیش از همه ،پایان
پشتیبانی ارتش از او پس از بیست سا همکاری نزدیک با او ،ییرمنتظره و
چرخشگاهی در سرنوشت این کشور بود .ماهیت صیحآمیز و مدنی تظاهرات
مردم الجزایر ،ستایش جهانیان را برانگیخت و ناظران با شور بسیار آن را
"انقالب لبخندها" نامیدند .پس از دورهای انتقالی که در آن عبدالقادر
بنصالح رئیس مجیس سنا) بهمدت  ۱۶روز رهبری کشور را بهدست گرفت،
برگزاری انتخاباتی تازه در تیرماه اعالم گردید ،اما این تاریخ لیو شد و دوباره و
بهابتکار ارتش ۴۹ ،آذرماه موعد انتخابات جدید اعالم گردید.
الجزایر در مقطتزمانی رویدادی تاریخساز قرار گرفته است که در آن باید
مسیر حرکت آیندهاش را انتخاب کند .نظرها درباره وعد انتخابات تازه
ناهمسان است و تظاهرات فروکش نکرده و او بیشتری هم گرفته است.
بسیاری از الجزایریها با آمدن به خیابانها پی بردهاند که به تیییرهایی فراتر
از کنار گذاشتن رییس کشور نیاز دارند.
نرخبیکاریوهزینۀزندگیباالترازهرزماندیگر
جنبشهای مدنی مخالف نظام کهنه خواهان آنگونه تیییر سیاسیای
هستند که اصالحهای اجتماعی و اقتصادیای گستردهتر را بههمراه داشته
باشد .بدین سبب که خشمی که امروز در خیابانها فریاد میشود در
گذشتهای دورتر ریشه دارد و به آن بازمیگردد .بسیاری از ناظران بر این
رأیاند که تشدید ناخشنودی سراسری از نظام سیاسی موجود بهسبب
درماندگی و سرخوردگی جوانان الجزایری و رویهمرفته برآمده از ناخرسندی
اجتماعی آنان است.
هرچند آمار دولتی ،نرخ رسمی بیکاری را  ۹۹درصد نشان میدهد ،اما آمار
دیگری نرخ واقعی را تا  ۹۱درصد میداند .نصف جمعیت در الجزایر
جواناناند  ۱۹درصد جمعیت الجزایر زیر  ۹۶سا سن دارد) که بیش از
همه در این کشور آسیب دیدهاند .نتیجه بررسیای که در سا  ۹۹۱۱انتشار
یافت نشان میدهد که کموبیش چهار میییون نفر در اقتصاد ییررسمی در
سا  ۹۹۹۱اشتیا داشتهاند .این بیانگر آن است که نیمی از جمعیت در
سن کار از حمایت اجتماعی محروم است .اقتصاد الجزایر به صادرات
ترکیب های هیدروکربنیکی مانند گاز متان و بنزن بسیار وابسته بوده است و
از زمان پایین آمدن بهای گاز و نفت در سا  ۹۹۱۹با مشکل روبرو بوده و
زندگی مردم را طاقتفرسا ساخته است.
در سا های اخیر ،هزینۀ زندگی طبقۀ متوس بهطرزی کمرشکن باال
بوده است .میانگین دستمزد ماهانه حدود  ۹۶هزار دینار معاد  ۴۴۱یورو)
است ،اما اجارهبهای یک آپارتمان سه اتاقخوابه در الجزیره  ۱۶هزار دینار

 ۹۵۹یورو) است .بر اسا پژوهشهای انجام گرفته از سوی کنفدراسیون
کارگران مستقل الجزایر ،یک خانوار پنچنفره این تعداد اعضای خانوار در الجزایر
معمو است) برای داشتن زندگیای شایسته به درآمد ماهانهای بیش از  ۹۵هزار
دینار معاد  ۰۲۱یورو) نیاز داردٔ .
نمونه دیگر بهجز اجارهبهای مسکن بهای میوه
و سبزی است که در خال یک سا در برخی موردها افزایشی صددرصدی
داشتهاند.
نخستین بار دکترهای تازه استخدام دستیارهای پزشکی) ،آموزگاران ،و
دانشجویان در سا های  ۹۹۱۲و  ۹۹۱۱در اعتراض به نبود سرمایهگذاری،
بیتوجهی و بد بهکار بردن داراییهای همگانی ۹۹۱۱ ،برای انجام اعتصاب
فراخوان دادند و دست به تظاهرات زدند .بهنظر یزالن ،یکی از فعاالن مبارزههای
صنفی و سندیکایی ،این اعتصاب و تظاهرات سنگ ٔ
پایه جنبش اعتراضی کنونی را
کار گذاشت.
یمینه میراوی ،رهبر کمیتۀ زنان اتحادیۀ کارمندان دولت ،توضیح میدهد:
"آموزگارانی هستند که با دریافت تنها  ۹۴هزار دینار  ۱۶یورو) دستمزد در ماه کار
می کنند .حتی استادهای محقق با مدرک دکترا همان میزان حقوق را دریافت
می کنند و گاهی نیز باید تا آخر سا برای دریافت حقوق منتظر بمانند [بخوان:
ٔ
پدیده حقوق معوقه] ".بر اسا ارزیابی صورت گرفته از سوی اتحادیه کارمندان
دولت ۰۱ ،درصد دانشجویان دانشگاه برای گذران زندگی و تحصیل مجبورند
شییی بهدست آورند و کار کنند .یزالن ،فعا سندیکایی ،اضافه میکند:
"کارمندان حاضرند تا با  ۹هزار دینار در ماه  ۴۴یورو) تن بهکار دهند ،زیرا چار
دیگری ندارند".
تنگدستی در بخش بهداشت همگانی زبانزد خاص و عام در الجزایر است.
آمینه ب .دکتر تازه استخدام به "ایکوا تایمز" میگوید" :گاهی سرنگ ،الکل و نخ
بخیۀ جراحی در دستر نیست .ما در شرای هولناکی کار میکنیم ،و مردم خشم
خود را با این گمان که دکتر وظیفۀ خود را انجام نداده است به سوی ما سرریز
میکنند .گاهی هم به آنان میگوییم الکل یا نوار پانسمان در دستر نیست،
پرخاشگر میشوند .اگرچه بهداشت همگانی رایگان است ،آنانی که توانایی مالی
دارند برای درمان به بخش خصوصی یا به تسهیالت خار از کشور روی
میآورند ،همچون عبدالعزیز بوتفییقه رئیسجمهور پیشین ،که انتقاد الجزایریها
را بهخاطر درمان خود در فرانسه و سوئیس برانگیخت".
عزممشترک
طاهر بلعبا  ،یکی از رهبران کهنهکار مبارزه برای تحقق حقوق مدنی است.
او از سا  ۹۹۱۴از طریق کمیتۀ میی دفاع از کارگران بیکار ،بهطورعمده در
جنوب کشور ،یک رشته اعتراضهای کارگران بیکار شده را سازماندهی و
رهبری کرده است .این کنشگر با اشاره به آنانی که "حراقه" خوانده میشوند
میگوید" :من هرگز امید خود را از دست ندادهام .من همواره برای کرامت و حق
جوانان الجزایری در یافتن کار و داشتن زندگیای آبرومندانه مبارزه کردهام .آیا
شما صدها جوانی را که برای رسیدن به آنسوی دریا خود را به آب میزنند
ندیدهاید؟ آنان برای زندگی بهتر جان خود را بهخطر میاندازند .چرا نباید این
زندگی را اینجا برای آنان فراهم کنیم؟" اقتصاد الجزایر از نتیجۀ وابستگی به
بخش نفت و گاز که  ۵۱درصد درآمدها را تدمین میکند) و نبود توسعه در دیگر
بخشها مانند کشاورزی و خدمات ،یعنی بخشهایی که میتوانند فرصتهای
شییی بیشتری بهوجود بیاورند رنج میبرد .سرخوردگی تظاهرات روزهای سهشنبه
دانشجویان همان است که برای همگی وجود
دارد :ادامۀ تحصیل امکانپذیر است و بسیاری ادامه در صفحه ۱۹
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ادامۀ سختىهاى اجتماعى و اقتصادى ...

ادامۀ تحوالت ماههاى اخیر در کشمیر ...

هم تصمیم میگیرند به تحصیل ادامه دهند در  ۴۶سا گذشته شمار دانشجویان
چهار برابر شده است) اما پس از آن امکان یافتن شیل ناچیز است و برای زنان بدتر
از این هم است.
ناصر جابی ،جامعهشنا الجزایری ،میگوید" :دانشجویان و بیکاران در کنار
خانوادههای کمدرآمد و کارمندان بخش دولتی نخستین صف تظاهرات را شکل
دادند و الیههای گوناگون اجتماعی را بهطرزی ییرمنتظره به جنبش آوردند".
درواقت ،تصمیم جمعی برای همکاری در این جنبش بدون هیچ دخالتی از سوی
حزبهای سیاسی انجام گرفته است و فراتر از خواستهای اجتماعی -حرفهای
گروهها است که جنبش را تشکیل میدهند .بنابراین ،تنها راه برونرفت ،دگرگونی
سیاسی است ".او در ادامه گفت" :امید ما به جنبش گسترده تودههای مردم الجزایر
است .باید تا هنگامیکه خواستهای ما برآورده نشدهاند مبارزه این جنبش ادامه
یابد .هرروز به شمار بیکاران افزوده میشود کشور ،در رکود بهسر میبرد ،اما همه
اینها نباید ما را دلسرد کنند .راه برونرفت نه در گفتگو و نه در انتخابات است .راه
برونرفت در برآورده شدن کامل مطالبات ما یعنی :رسیدن به ُدورهای از گذار،
تدوین قانون اساسیای نو ،و برقراری نظامی جدید نهفته است ...اگر امروز به این
دگرگونی دست نیابیم ،فردا دیگر خییی دیر خواهد بود".
رشید ماالوی ،رییس کنفدراسیون کارگران مستقل الجزایر ((CGATAو
اتحادیه خودگردان کارگران بخش خدمات ( ،(SNAPAPبا در میان گذاشتن
نظرش میگوید برای دگرگونی بنیادی نظام باید وحدت در جنبش را حفظ و از دادن
هرگونه امتیازی خودداری کرد .برای کسی که رهبر اتحادیه است ،وضعیت جدیتر
از آن چیزی است که بهنظر میرسد .در آستانه برگزاری انتخاباتی که از سوی
جنبش مردم بهطور گسترده شرکت در آن رد شده است ،دیگر از خواستهای
اجتماعی سخن گفتن بیهوده است .ماالوی میگوید" :ما پیش از اینکه بتوانیم
دوباره از خواستهای اجتماعی سخن برآنیم و درباره مسئیههای اجتماعی به
تصمیمگیری بنشینیم باید نخست گرههای سیاسی را بگشاییم .اگر امروز به این
تیییر دست نیابیم ،فردا دیگر خییی دیر خواهد بود".
ماالوی یادآور میشود که ،طی یک دوره مشابه در سا " ۴۶۹۹کارگزاران مسئو
از پو مردم برای فرونشاندن نارضایتی عمومی هزینه کردند و مردم را سرکوب
کردند .اگر میخواهند سکوت رهبران را بخرند و برای مدتی کوتاه بر خواستهای
اجتماعی سرپوش بگذارند شگرد و روشهایی مادی و مالی برای این کار وجود
دارند .اما اکنون این خزانه اعتباری دیگر چیزی در بساط ندارد".
با همکاری و سازماندهی  ۴۹اتحادیه که در کانون اتحادیه صنفی مستقل
سیا ِا فعا هستند برای برپایی اعتصابی عمومی در  ۴۹اکتبر ۰ /مهرماه ۱۹
فراخوانی داده شد که تا اندازهای موردحمایت قرار گرفت تا  ۵۱درصد در برخی از
استانها) .بوعالم عموره ،رییس اتحادیه میی آموزش و کارورزی کارگران
((SATEFو یکی از کنشگران این کانون ،میگوید" :مردم الجزایر دیگر نمیتوانند
و نمیخواهند که بیش از این خوار و پست شمرده شوند .مردم برآناند که در
الجزایری دمکراتیک همراه با عدالت اجتماعی زندگی کنند .دارایی میی باید عادالنه
توزیت شود .مناسبات حامیگرایی سیاسی و فساد مالی باید برای همیشه از بین برده
شود ".او در ادامه گفتههایش به برخی از خواستهای تظاهرکنندگان اشاره میکند و
خطاب به سیاستمداران و کارگزاران دولت میگوید" :شما کشور را ای گروههای
راهزن ،چپاو کردهاید ...ما سهم خود را از این دستبردها میخواهیم".
کمتر از چند هفته مانده به انتخابات ،نامزدها به کارزاری سخت و طاقتفرسا
دست زدهاند و برای کشاندن رأیدهندگان به صندوقهای رأی از هیچ اقدامی
کوتاهی نمیکنند .در همان حا  ،دستگیری تظاهرکنندگان و چهرههای سرشنا
مخالف دم به دم افزایش مییابد .روزنامه الوطن نوشت" :این رژیم اگر برای بار سوم
انتخابات را به عقب بیندازد دیگر از پس پیامدهای آن برنخواهد آمد ".نهاد مستقل
مسئو سازماندهی انتخابات اطمینان داده است که روند رأیگیری و برآمد آن
برای آینده کشور تعیینکننده خواهد بود .اما رییس این نهاد مستقل کس دیگری
جز وزیر دادگستری پیشین کابینه بوتفییقه نیست ،ازاینروی ،معترضان و
تظاهرکنندگان اعتماد چندانی به این نهاد ندارند و چهبسا دست به تحریم انتخابات
خواهند زد .هفتههای آینده برای آینده کشور تاریخساز خواهد بود.

نگاهداشتن نژاد آلمانی انتخطاب
هندوستان از روشی که هیتیر برای پاک ّ
کرد ،در میگیریم ... .آر ا ا در حمیههطای بشطدت خطونطیطن و
فیزیکی بر ضد کمونیستها و اتحادیههای کارگری شرکت دارد و سطه
نیرو را دشمن داخیی کشور هندو میشناسد :کمونیستها ،مسیمانان ،و
مسیحیان .این نیروهای شبهفاشیستی نابودی سیاسی ما را ً هطدف قطرار
دادهاند ،نخست در بنگا یربی ،سپس در تریپورا و اخطیطرا در کطراال،
اگرچه بهدلیل سنتهای مترقی کراال و نفوذ اجتماعی چطپ ،در آنطجطا
موفق نمیشوند ،با وجود این برای بطی طبطات کطردن دولطت کطراال در
تالشاند .از زمان شکست دولت جبهه چپ در بنگا یطربطی در سطا
 ،۴۶۹۹تعداد  ۴۵۹نفر از رفقای ما در این ایالت بهقتل رسیدهاند .آر ا
ا ها همزمان با حمیه به چپ ،از مشارکطت مسطیطمطانطان] در حطیطات
سیاسی و اجتماعی[ جیوگیری میکنند .برای مثا  ،در طبطتنطام مطیطی
شهروندان آسام ،دو میییون نفر از متولدین این ایالت از داشتن تطابطعطیطت
آنجا محروم شدهاند .مسئیه بتنام و صدور کارت میی بطه شطهطرونطدان
بخشی از اختالفی طوالنی مدت در آسام بوده است ،ولی اکنطون حطزب
بهاراتیا جاناتا درصدد است که این مناقشه را در تمام هند گسترش دهطد.
هدف مشخص است :حذف کردن اقییتها ،بهطورعمطده مسطیطمطانطان.
بسیاری از کسانی که در آسام رد تابعیت شدند ،درواقت مسیمان نیستطنطد.
بنابراین ،مؤدی برای دلجویی از آنان ،الیحه اصالح قانون شهرونطدی را
اعالم کرده است که در آن به همه ییرمسیمانانی که بهعنوان پناهنده از
کشورهای اطراف به هند آمدهاند ،تابعیت هند داده میشطود .ایطن یطک
نقض مستقیم قانون اساسی است ،که صرفنظر از طبقه ،نژاد یا جنس،
فعیی نادیده گرفته میشود".
باید ضامن حقوق افراد باشد .قانون اساسی ً
از رفیق یچوری سؤا میشود" :اما مطمئنا این پطروژه بطا مطقطاومطت
سختی در سراسر هند روبرو است؟" رفیق یچوری تطوضطیطح مطیدهطد:
"مقاومت گسترده نیست .آنان در پی حمیههای تروریستیشان ،روایتی را
در قالب یک ایدئولوژی فراگیر ،مییگرا ،و سیطهطیب را شایطت کطردهانطد
که یادآور روایت هرا انگیزی است از آنچه از سوی موسولینی و هیتیطر
ساخته شده بود و بر آن پایه بخش بزرگی از مردم را تحت تد یر خود قطرار
داد .شکستهای اخیر مؤدی در انتخابات دو مجیس ایالتی و بسیاری از
انتخابات میاندورهای نشان میدهد که تد یر این روایطت رو بطهکطاهطش
است .هندیها به واقعیات روزمره مانند افطزایطش بطیبضطاعطتطی ،رکطود
اقتصادی ،بیکاری که در باالترین سطح یک قرن گذشته است ،و رکطود
روزافزون اقتصاد زراعی ،واکنش نشان میدهند".
اگرچه یچوری موافق است که "حزب کنگره" مسئولیت عطمطدهای در
انتخاب شدن اولیه مؤدی را بهدوش دارد ،بااینهمه ،هشدار میدهد کطه
آیندهای که درحا شکلگیری است ،تطاریطک و تطرسطنطاک اسطت .او
میگوید" :هند بدون [حزب] کنگره و بدون کمونیستها ،هندی اسطت
که احزاب مخالف ندارد .اکثر سیاستمداران بطرجسطتطه اپطوزیسطیطون بطا
اتهامهای جزاییای رنگارنگ روبرو هستند .هند در سطح بینالمییی نیطز
تیییر کرده است .دوره جنبش ییرمتعهدها و سیاستخارجطی مسطتطقطل
سپری شده است .ما به یک متحد تحت فرمان ایاالت متحده تطقطیطیطل
یافتهایم .ما بهطور فزایندهای به بخشی از ٔ
پروژه ایاالت متحده برای مهار
چین ،یعنی بزرگترین و قدرتمندترین همسایهمان ،تبدیل شدهایم ،و این
بهنفت ما نیست .هند برای حمایت سیاسی دونالد ترامپ از مؤدی ،هزینه
سنگینی را پرداخت میکند .رواب با همه همسایگان ما بدتر شده اسطت.
سمتگیری بینالمییی مؤدی ،حتی اگر توجیهی هطم بطرای کشطمطیطر
نداشته باشند ،توضیح دهنده این پدیده است که چطرا هطواداران حطزب
بهاراتیا جاناتا بهنفت بوریس جانسون در انتخابات عطمطومطی انطگطیطیطس
فعالیت میکنند .بزرگترین متحدان مؤدی عبارتند از :ترامپ ،نتانیاهطو،
و جانسون .او به آنان قو حمایت هندیهای مهاجر از سطیطاسطتهطای
آنان را داده است .در مقام نخستوزیر ،او برای [انتخاب] ترامپ تبیطیطغ
کرد که در عرف رواب دیپیماتیک ،امری بیسابقه بود .در بریتطانطیطا نطیطز
نیروهای او از مردم هندیتبار میخواهند تا در انتخابات پطارلطمطانطی بطه
محافظهکاران رأی دهند .این دخالت آشکار در سیاست یک کشور دیگطر
است .اما مؤدی در تخریب دموکراسی سکوالر هند ،به حمایت رژیمهای
راستگرا در خار از کشور نیازمند است".

 ۱۴دوشنبه  ۴آذر ماه ۱۹۰۱

شمارۀ ۱۹۰۱

تحوالت ماههاى اخیر در کشمیر آیا
بخشى از برنامه انهدام هند سكوالر
است؟
سیستم سیاسی هند درحا از هم پاشیده شدن است و حطزب حطاکطم
( ،(BJPبه حمایت راستگرایان جطهطان
مییگرا/هندوی "بهاراتیا جاناتا"
ٔ
روزنامه "مورنینگ استار" ،در گفتوگو با
متکی است" .بن چاکو" ،سردبیر
رفیق "سیتارام یچوری" ،دبیرکل حزب کمونیست هنطد مطارکسطیطسطت)،
ٔ
درباره رشد فاشیسم در "بزرگترین دموکراسی جهان" میپرسد .مسائل
سیاسی هند بر انتخابات پارلمانی مهم بریتانیطا سطایطه افطکطنطده اسطت.
سازمان جهانی هواداران حزب حاکم "بهاراتیا جاناتا" حزب نخطسطتوزیطر
هند ،نارندرا مؤدی)  ۲۹حوزه انتخاباتی در بریتانیا را شناسایی کطرده کطه
این سازمان مصمم است با بهرهبرداری تبیییاتی از اعتراض حزب کطارگطر
به وقایت اخیر کشمیر ،در این حوزهها بهنفت محافظهکاران فعالیت کند.
درست در همین ٔهفته ،در راستای خنثی کردن حمالت سازمانهطای
ٔ
درباره "کشمطیطر" در
هندی عییه قطعنامه مصوب کنفرانس حزب کارگر
شهریورماه ،حزب کارگر با صدور بیانیهای تصریح کرد" :به ططرفطداری از
هند یا پاکستان موضتگیری نخواهد کرد" .حزب کارگر درواقطت بطا ابطراز
نگرانی از عمیکرد دولت هند در قطعنامهاش ،ازهیچیک از دو کشور هند
یا پاکستان طرفداری نکرده بود ،گرچه لحن انعطافپذیر و حسطاب شطده
حزب کارگر منعکس کننده این حقیقت اسطت کطه هطواداران مطؤدی ]
نخستوزیر هند[ خود را برای حمیه تبیییاتی به حزب کارگر آمطاده کطرده
بودند.
آیا ما باید نگران باشیم؟ برای درک بیشتر چگونگی تحو های انطجطام
شده در هند از سوی نخستوزیر مؤدی ،با رفطیطق سطیطتطارام یطچطوری،
دبیرکل حزب کمونیست هند مارکسیست) ،که مسافرتی به لندن داشت
مصاحبهای انجام گرفت .او از بحران کشمیر آگاهی کامل دارد .پطس از
ابطا ماده  ۹۵۶قانون اساسی هند از سوی مطؤدی ،رفطیطق سطیطتطارام
یچوری دو بار در جریان تالش برای مسافرت به کشطمطیطر در فطرودگطاه
بازداشت و از کشمیر اخرا شد .بر طبق ماده  ۹۵۶قانون اساسی هطنطد،
شهروندان سایر ایالتهای هند از خرید زمین یا مستیطالت در جطامطو و
کشمیر منت شده بودند ،ضمانتی که اهالی تنها ایالت هطنطد کطه در آن
مسیمانها اکثریت جمعیت را حائطزنطد در بطرابطر تطیطیطیطرهطای قطومطی
آسیبناپذیر میکرد.
رهبر حزب کمونیست هند مارکسیست) برای دیدار "محطمطد یطوسطف
طرییامی" ،دبیر حزب در جامو و کشمیر و عضو منتخب مجیس ایالتی از
سا  ۹۱۱۰تا انحال آن در پایان سا گذشته ،وارد این ایالت شده بطود.
رفیق طرییامی -مانند بسیاری از رهبران سیاسی کشمیر -در زمانی کطه
دولت هند از هم پاشاندن نهادهای سیاسی جامو و کشمیر را پی گرفته
بود ،در بازداشت خانگی قرار گرفت.
سیتارام یچوری میگوید" :او ]محمد یوسف طرییامی [با هیچ اتهامطی
روبرو نشد ،اما اجازه نداشت که خانه خود را ترک کند و هیطچکطس اجطازه
ورود به خانه او را نیز نداشت .دو بار سعی کردم خودم را به او بطرسطانطم و
سرانجام از سریناگار پایتخت ایالت کشمیطر) اخطرا شطدم ".سطیطتطارام
یچوری باألخره با اخذ حکم از دیوان عالی کشور هطنطد اجطازه دیطدار بطا
طرییامی را گرفت تا از وضعیت سالمتی وی با خبر شود و بتطوانطد بطرای
رفیق خود اجازه سفر به دهیی و معالجه پزشکی بگیرد.
رفیق یچوری میگوید" :همه این بازداشتها به بهانه مقابیه با تروریسم
پاکستان صورت میگرفت ،درحالی که دبیر حزب ما در کشمیر از ایالطتطی
انتخاب شده که طبق اظهارات وزیر کشور ،بطیطشطتطریطن صطدمطه را از
تروریستهای این ایالت خورده است .طرییامی بطهدلطیطل مطخطالطفطت و
مبارزهاش با تروریسم ] از سوی مردمش بهنمایندگی[ انطتطخطاب شطد و
چهار بار به او حمیه شد ،مجروح شد ،و شماری از اعضای خانوادهاش را
از دست داد .آیا او باید در بازداشت خانگی باشد؟ این ،انگیزهای سیاسطی
دارد ".یچوری با اعتراض به روند انحال جامو و کشمیر بطهمطثطابطه یطک
ایالت فدرا و تبدیل این ایالت به کشمیر و الداخ ،آن را "نقطض فطاحطش
قانون اساسی هند" میخواند" .در ماده  ۹قانون اساسی آمطده اسطت کطه
مرزهای ایالتهای هند بدون تصویب مجمت منتخب آن ایالت مجطیطس

ایالتی) قابلتیییر نیستند .برای ُدور زدن این ماده ،مجیس ایالتی کشمیر را منطحطل
کردهاند و یک والی ایالتی ییرمنتخب را برای اداره آن منصوب کردند".
در پاسخ به این سؤا که آیا هدف از همه این اقدامها انجام تیییرهایی قومطی در
کشمیر بوده است؟ رهبر حزب کمونیست هند مارکسیست) که خود سالیان سطا
عضو پارلمان و مجیس سنای هند بوده است ،گفت" :آری .بهدنبا تصرف و ادیام
زمینهای کشمیر و منابت طبیعی آن هستند نه ادیام مردم کشمیر که تنها ایالت در
هند است که اکثریت جمعیت آن مسیماناند".
او افزود" :این یکی از هدفهای اصیی ٬حزب بهاراتیا جاناتا ٬در مسطیطر رسطیطدن
بهقدرت دولتی بوده است .یکی از این سه هدف اصیی :لیو ماده  ۹۵۶و پایان دادن
به وضعیت ویژه کشمیر ،ساختن معبدی برای راما در آیودیا در محل مسجد بطابطری
که بهصورت مخروبه درآمد دیوان عالی کشور این پروژه را در هفته گذشته تصویطب
کرد) و تصویب یک قانون برای یکپارچه ساختن جامعه هند در راسطتطای از مطیطان
برداشتن تنوع مذهبی جمعیت به ترتیبی که موردنظر مؤدی و ] رهبران حزب برتری
طیب هندو گرای او[باشد ".یچوری میگوید" :مردم کشمیر در وحشطت هسطتطنطد.
سؤالی که دائم از من پرسیده میشود این است که :آیا ما بطه ٔ
یطزه هطنطد تطبطدیطل
خواهیم شد؟ من به اظهارات نمایندگان پارلمانی ٬حزب بهاراتیا جاناتا ٬یعنی کسطانطی
سورنرا سینگ اشاره میکنم که گفته است هطنطد تطا سطا  ۴۶۴۲کشطوری
مانند ً
ییرهندوها باید بین تیییر یا تبعید یکی را انطتطخطاب
٬منحصرا هندو ٬خواهد بود که
ً
کنند ".در پاسخ به این سؤا که مطمئنا ایده بیرون راندن صدها میییون مسیمان و
مسیحی هند ییرممکن خواهد بود ،سیتارام یچوری میگوید" :آری .اما آنان ممکن
است به شهروند درجه دو تبدیل بشوند .آنچه در کشمیر اتفاق میافتد بطخطشطی از
یک پروژه بزرگتر است ".او درادامه میگوید" :در طو مبارزات هند برای آزادی از
حاکمیت انگییس ،سه دیدگاه مشخص پدیدار شد .پیشروان حزب کطنطگطره اظطهطار
داشتند که با توجه به تنوع مذهبی ،هند نمیتوانطد چطیطزی جطز یطک جطمطهطوری
دموکراتیک سکوالر باشد ".یچوری گفت" :کمونیستها موافقت کردند ،امطا آن را
ناکافی میدانستند .ما تصریح کردیم که هند باید بر اسا دموکراسی سکطوالر بطه
سمت استقال اقتصادی و سوسیالیسم حرکت کند .اما رویکرد سومی وجود داشت
که مدعی بود هویت هند با عالیق مذهبی مردم آن تعطیطیطن مطیشطود .جطمطاعطت
اسالمی بهدنبا برپایی کشوری مسیمان بود و سازمان شبهنظامی قومپرست هندو
بعدها بازوی سیاسیاش
بهنام ٬راشتریه سویم سیوک ِسنگ ٬آر ا ا (RSSکه ً
حزب "بهاراتیا جاناتا" نام گرفت ،خواستار تشکیل کشوری کامال هندو بود".
یچوری درادامه میگوید" :تقسیم تدسفبار هند باعث برپایی کشطوری اسطالمطی
شد که پاکستان نام گرفت .اما بقیه خاک کشور در حکم کشور هند ،جطمطهطوریای
ناخشنودی ٬آر ا ا  ٬این بود که کشور
سکوالر دموکراتیک باقی ماند .بزرگترین
ً
هندو موردنظرشان را بهدست نیاوردند .ترور تقریبا فوری مهاتما گطانطدی [از سطوی
یک عضو آن] بهاین دلیل بود که او را مسئو بر پا نشدن کشور هندو موردنظرشان
میدانستند .از آن زمان تا کنون٬ ،آر ا ا  ٬و ٬حزب بهاراتیا جاناتا ٬هرگز از مبطارزه
برای جایگزین کردن [جمهوری سکوالر [هند با حکطومطت دیطنسطاالر هطنطدوئطی
فاشیستی دست نکشیدهاند".
رفیق میگوید" :این مبارزه بههیچوجه مسالمتآمیز یا دمکراتیک نطبطوده اسطت.
من اشاره میکنم به حمیه اراذ واوباش ٬آر ا ا  ٬بطه تطجطمطعطات اسطالمطی،
مسیحی ،و نشستهای سیاسی چپها و یورش به میییونها زن که در آیطاز سطا
جاری] در اعتراض به دولت مؤدی] دیوار زنان کراال را تشکیل دادند ".مصاحبهگطر
به رفیق یچوری میگوید" :بهنظر میرسد که این سطازمطان بسطیطار بطه ٬پطیطراهطن
مشکیها ٬و ٬پیراهن قهوهای ٬های دهههای  ۹۱۴۶و  ۹۱۹۶نطیطروهطای هطای
فاشیستی آلمان و ایتالیا) شبیه است".
رفیق یچوری ادامه میدهد" :بیه ،و هیتیر یکی از الهامدهندگطان ٬آر ا ا ٬
بود .آنان خطود اظطهطار داشطتطهانطد کطه ،مطا در
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ادامۀ کودتا در بولیوى علیه ...
میییون دالر بود .در پی میی شدن این صنعتها ،این درآمد بیش از
هفت برابر شد و به  ۲/۱۱میییارد دالر رسید .با افزایش بیشتر در
هرسا و افزایش تجارت با سایر دولتهای چپگرا در منطقه،
بولیوی توانست به استقاللی اقتصادی دست یابد که پیش از این
هرگز از آن برخوردار نشده بود.
میزان درصد مردمی که در فقر زندگی میکردند ،با شگفتی ،از ۰۶
درصد به  ۹۱درصد تا سا  ۴۶۹۹کاهش یافت .این میزان برای
آنانی که در فقر مطیق بسر میبردند از  ۹۹درصد به  ۹۱درصد در
همین دوره کاهش یافت .این موفقیتها نهتنها از سوی مییسازی
ذخیرههای طبیعی بهدست آمد ،بیکه از طریق ترکیبی از برنامههای
اصالحی در پرداخت حقوق دستمزد) و سرمایهگذاری در خدمات
همگانی و آزاد کردن بولیوی از فشارهای مالی صندوق بینالمییی
پو انجام گرفت .اصالحات انجام گرفته در سا هایی که دولت
مورالس بر سر کار بود فراتر از عرصه اقتصاد گسترش یافت .مردم
بومی بولیوی بهرسمیت شناخته شدند و درنهایت زبانهای متفاوت
آنان وارد برنامههای درسی آموزشگاههای همگانی شد .اجرای طرح
مصیبتبار "جنگ عییه مواد مخدر" که بخشهایی وسیت از زمینها
و منطقههای روستایی پهناوری را ویران کرده و سبب تباهی زندگی
کشاورزان روستایی شده بود بهپایان رسانده شد.
کشت گیاه "کوکا" که فایدههای دارویی و کاربردهایی دیگر بهجز
تولید کوکائین دارد ،قانونی شد و عمییات ممانعت از پخش و توزیت
مواد مخدر دوباره بر خرید و فروش این مواد تمرکز یافت .قانون
اساسی که در  ۴۶۶۱اصالح شد اکنون بولیوی را بهطور رسمی
کشوری متشکل از خیقها و مییتهای گوناگون ،ییردینی یا
سکوالر میشناسد .تصویب این امر گامی بزرگ به جیو بهمنظور پایان
سیطه نخبگان زاده شده از نسلهای اروپایی در ٔ
ٔ
همه
دادن به
عرصههای اجتماعی بود.
با وجود دستاوردهای شایان توجه در باال بردن معیارهای پذیرفته
شده برای یک زندگی آبرومند و درآمد برای تودههای زحمتکش
بولیوی ،بهویژه مردم بومی آن ،کشور بولیوی کشوری فقیر بهشمار
میرود ،فقری که دولت مورالس بههدف از میان بردن آن هنوز کار و
تالش میکرد.
کوششها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور از اتکای بیش از
حد بر صنعت استخرا گاز ازجمیه افزایش بازده کشاورزی برای
دستیابی به خودکفایی تولید یذا و تالش برای پیشگامی بولیوی در
بازار بینالمییی باتریهای لیتیوم ادامه داشت.
با چنین برنامهای بود که مورالس و جنبش به سوی سوسیالیسم
در کارزار انتخابات اکتبر  ۴۶۹۱شرکت کردند .اما هنوز شمارش
نخستین رأیها انجام نگرفته بود که دولت ایاالت متحده و
ٔ
"نتیجه انتخاباتی
دولتهای راستگرای کیمبیا و برزیل اعالم کردند
را که خواست مردم بولیویایی را بازتاب ندهد بهرسمیت نمیشناسند".
رویکرد نهادهای مالی جهانی نیز برای سالیان سا است که چنین
بوده .هنگامیکه در  ۹۰سا پیش مسا رییس جمهور شد ،صندوق
بینالمییی پو همواره در کنار او باقی ماند و بر اسا این ضمانت
که ذخیرههای طبیعی هرگز دولتی نخواهند شد ،وامهایی متعدد به
او واگذار کرد .دولت آمریکا نیز در پشتیبانی از بورژوازی کمپرادور
وابسته) که مسا خود جزو آن بود کوتاهی نکرد .هنگامیکه مورالس
برای انتخابات ریاستجمهوری سا  ۴۶۶۴نامزدیاش را اعالم
کرد ،ایاالت متحده دست به تهدید زد و گفت کمکهای مالی به
بولیوی را قطت میکند .مسا برای فعالیتهای شرکتهای فرامیی
معدن کاری و همچنین در جهت پیاده کردن سیاستهای نولیبرالی
از نظر گردانندگان صندوق بینالمییی پو و سیاستگذاران در
واشنگتن مدیری مورداطمینان بود .اما مورالس درست برعکس او
بود .مورالس در یکی از سخنرانیهایش پس از انتخاب شدن
به ریاست جمهوری در سا  ۴۶۶۰گفت" :بدترین دشمن انسانیت،
سرمایهداری ایاالت متحده است .این همان چیزی است که مایه
عصیان و خیزشهایی همانند آنچه در کشور ما روی داده است
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ٔ
نماینده یک نظام
میشود ،شورش عییه یک نظام ،عییه یک الگوی نولیبرالی ،که
سرمایهداری سبعانه است .اگر ٔ
همه مردم دنیا این واقعیت را نبینند که دولت -میتها
حتی کمترین نیازهای پایهای برای بهداشت ،آموزش ،و تیذیه را تدمین نمیکنند ،آنگاه
هرروزه اساسیترین حقوق انسانی نقض میگردد".
بدین ترتیبِ ،اوو مورالس در سراسر دوران ریاستجمهوریاش دشمن شرکتهای
خارجی و دولتهایی که از آنها حمایت میکردند باقی ماند .با سرنگونی او اکنون
آخرین رهبر پیشتاز نسل متعیق به جنبشهای آمریکای التین بهنام "مو صورتی" از
میان برداشته شد ،موجی که با جنبشهایی تودهای و گسترده در پی آیندهای متفاوت از
آنچه قدرتهای استعمارگر و امپریالیستی برایشان رقم زده بودند بهتالش درآمدند.
بختکی که اکنون بر سرنوشت کشور بولیوی افتاده و آیندهاش را تیره و نامعیوم
ساخته ،دوران سرکوب و خفقان در ظیمات کودتاهای نظامی پیشین را بهیاد میآورد.
روشن نیست که کدام شخصیت قبای ریاست دولت کودتایی جدید را در کوتاهمدت به
تن خواهد کرد ،مسا؟ ،کاماچو؟ یا شخصی دیگر ،و این به همان اندازه ناروشن است که
"جنبش به سوی سوسیالیسم" مورالس و طبقه کارگر بولیوی در برابر توطئههایی که
درحا حاضر عییه آنها و دموکراسیشان درحا اجراست ،میتوانند ایستادگی کنند!
حزب "جنبش به سوی سوسیالیسم" هنوز کنتر هر دو مجیس شورای قانونگذاری را
دراختیار دارد .در هر صورت ،کودتا هم اکنون امید به صنعت لیتیوم دولتی شده را که
میتوانست بولیوی را به سده بیستویکم بیاورد و حتی بودجه بیشتری برای ایجاد شیل
و کاهش فقر ایجاد کند ،از بین برده است .اگر کارخانههایی مانند خودروسازی تسال و
شرکت هایی مانند اپل و ساخت تیفن همراه جهان باید با لیتیوم بولیوی تدمین شوند،
گمان میرود که مردم آن کشور از این ٔ
ماده برآمده از طبیعت سرزمینشان بهرهای
چندان نخواهند برد .شکی نیست که شرکتهای معدن کاری از خوشی و شادمانی در
پوست خود نمیگنجند.
بهروزرسانی:از زمان انتشار این مقاله ،رئیسجمهور بولیوی ،اوو مورالس ،پس از

پذیرش پیشنهاد پناهندگی سیاسی از دولت رییس جمهور ،آندر مانوئل لوپز ،وارد
مکزیک شده است .مورالس میگوید که میهنراندگی او کوتاه خواهد بود و او باردیگر
"باقدرت بازخواهد گشت".
ادامۀ جنایت هولناک رژیم ...
خدا بر زمین قاطعانه در خیا خویش اعالم کرد" :دشمن را عقب زدیم" .حسن روحانی
نیز مردم جانبهلب رسیده را آشوبگر نامید ،تهدید کرد و در دنبا آن قاضیالقضات
ابراهیم رئیسی نیز مجازات سنگین دستگیرشدگان را مژده و وعده داد .اکثر
ٔ
همه جناحهای حکومتی ،رسانههای مجاز ،و
نمایندههای مجیس و سران
ُ
نظریهپردازان اصو گرا و اعتدالگرا -اصالح طیب ،مهر سکوت بر لب زدند یا در برابر
دستور ولی فقیه به تقبیح جنبش مردمی و محکوم کردن آن سر تعظیم فرود آوردند.
دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته توانست بهطور موقت به جنبش مردمی ضربه بزند
و شوربختانه عده بسیاری از تظاهرکنندگان معترض کشته ،زخمی و بازداشت شدهاند،
اما رخدادهای دردناک آن ،تجربه و در آموزیهایی مهم در بر داشتهاند .حکومت و
کارگزارانش با تدارک و سازمانیافتگی از پیش و داشتن هدفی واحد و مشخص به
جنبش مردمی حمیهور شدند .درحالی که برعکس حکومت و کارگزاران آن ،تظاهرات
اعتراضی مردمی با ٔ
همه گستردگیاش ،درمجموع بدون سازمانیافتگی ،بدون شناخت
از توازن نیرو و بدون درک شرای عینی بود و درعمل هدفی واحد و دستر پذیری را
دنبا نمیکرد .مبارزه جنبش مردمی کشور ما با دیکتاتوری والیی با وجود فراز و
نشیب ها تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت ،زیرا همچنان که تحوالت اخیر نشان
دادهاند تداوم حاکمیت مطیق والیت فقیه در تضاد آشتیناپذیر با خواستهای بیدرنگ
مردم برای ترقی میهن قرار دارد ،تضادی که ،هیچگونه تیییر واقعی در وضعیت کنونی
را امکانپذیر نمیسازد .برخالف ادعاهای عیی خامنهای ،دیکتاتوری والیی از نظر
اقتصادی و به لحاظ پایگاه اجتماعی اش در مجموع در بحران عمیقی دست و پا می
زند  .با اتحادعمل ،سازماندهی مؤ ر ،و تمرکز نیرو بر اسا شناخت نقطهضعفهای
حکومت ،میتوان و میباید قدم به قدم دیکتاتوری والیی را با شیوههای گونهگون در
هدف واحد "حذف کامل حاکمیت مطیق والیت فقیه" بهچالش طیبید.
راستای ِ
--------------------------------------------------- .۹قیمت فوب ( ،(FOBاصطالحی در بازرگانی و به معنای قیمت کاال تا لحظه
تحویل روی کشتی است .فروشنده کاال -بنابر قوانین بینالمییی در شرای فوب -تمام
هزینهها تا تحویل کاال به کشتی را برعهده میگیرد .نرخ بنزین بر پایه "فوب خییج
فار " ،بهمعنای بنزین بهقیمتی است که به کشتی در خییج فار فروخته میشود.
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کودتا در بولیوى علیه مورالس ،درها را بر
روى شرکتهاى چند ملیتى خواهد گشود!
"لیتیوم" ،یکی از سازههای اصیی باتریهای خودروهای برقی و ساخت تیفنهای
نیمه ٔ
هوشمند در جهان است .تحییلگران بازار پیشبینی میکنند که در ٔ
دهه آینده ،عرضه
لیتیوم برای تدمین تقاضا از سوی سازندگان خودرو و دستگاههای تیفن همراه با تنگناهایی
روبرو خواهد شد .گفته میشود لیتیوم "طالی سده بیستویکم" است .برآورد میشود که
دشتهای نمکی "ساالر دی یویونی" ((Salar de Uyuniدر کوههای مرتفت "آند" در
بولیوی که هنوز تا مقدار زیادی دستنخورده باقی ماندهاند بین  ۴۱تا  ۲۱درصد از
ٔ
سیاره زمین در خود جای دادهاند .دولت ِاوو مورالس
ذخیرههای شناخته شده لیتیوم را در
تالش کرده است صنعت لیتیوم را بهمالکیت همگانی یا دولتی درآورد تا از این طریق اقتصاد
کشور را به تولید فرآوردههای گوناگون توانمند سازد و مردم بیشتری از کشور را از چنگا
فقر رها کند .از زمانی که دولت مورالس بر سرکار بوده است ،دست شرکتهای فرامیی
ایاالت متحده ،کانادا ،کره جنوبی ،و دیگر کشورها برای چنگ انداختن به این فیز تا حد
زیادی کوتاه شده است .بهتازگی ،قرارداد سرمایهگذاریای مشترک با یک شرکت آلمانی از
سوی دولت بولیوی لیو شد ،زیرا این نگرانی وجود داشت که برای رفاه و بهبودی شرای
ٔ
منطقه "یویونی" ((Uyuniزندگی میکنند ،این قرارداد
زندگی مردم بومی که در نزدیکی
فایده چندانی نخواهد داشت .شرکتهای چینی و روسی در میان شمار اندکی از
شرکتهایی هستند که قراردادشان پذیرفته شده است.
ٔ
سده
با توجه به سرنوشت بسیاری از دولتهای پیشرو در این بخش از جهان در خال
گذشته ،فرجام داستان بولیوی نیز متدسفانه کموبیش پیشبینی شدنی بود .داستان از این
قرار بود :چندی پیش ،رئیسجمهور بولیوی ،اوو مورالس ،در یک کودتای نظامی برکنار
شد!
اگر چه جزییات چندانی از رویدادهای روزهای گذشته در این کشور هنوز آشکار نشدهاند
تا بتوان آنها را بهطور مستقیم با آزمندی بهرهبری شرکتهای انحصاری یو پیکر در
بهرهبری بینظارت از منابت بولیوی بههم پیوند داد ،ولی براندازی نظامی دولت مورالس و
هورا کشیدن دولتهای ترامپ ،ترودو در کانادا ،و سازمان کشورهای قاره آمریکا -سازمانی
که گوش بهفرمان ایاالت متحده عمل میکند -همگی نشان از آن دارند .هر کشور کوچک
با ذخیره یا ذخیرههای طبیعی ینی که تالش ورزد مسیر اقتصادیای مستقل درپیش گیرد
که شرای زندگی بینوایان و زحمتکشان را بهبود بخشد و بهدور از خواستهای توانگران،
شرکتهای بزرگ سوداگر ،و دولتهای امپریالیستی خویش را قرار دهد ،با چشماندازی
خطرآمیز و ناپایدار روبرو میشود.
پس از انتخاب دوباره مورالس به ریاست جمهوری بولیوی و پس از آن بر پا شدن
تظاهرات پی در پی از سوی نیروهای راستگرا در ماه اکتبر ،نیرویهای نظامی بهحرکت
درآمدند و فرمانده ارتش ،ویییامز کالیمان ،اعالم کرد که ارتش و نیروی هوایی دست به
اقدامهایی زدهاند .او از رئیس جمهور خواست برای "حفظ بات" کشور از مقام ریاست
جمهوری کنارهگیری کند .خاستگاه بهکارگیری چنین روش خشونتآمیزی برای بیرون
راندن مورالس از مقام ریاست جمهوری ،ایالت روتمند "سانتا کروز" بود ،جایی که رهبر
مخالفان یعنی "فرناندو کاماچو" و دیگر عنصرهای جناح راست افراطی عییه دستاوردهای
اکثریت جمعیت بومیان و بهویژه "مستیزو" در دوران دولت مورالس دست به سازماندهی
زدهاند.
با همراه شدن نیروی انتظامی [پییس] با کودتاگران و ترک قرارگاههای خود در بیرون از
ساختمانهای دولتی در یروب روز کودتا ،مورالس برای جیوگیری کردن از خشونت بیشتر
عییه مردم بولیوی از مقام خود کنارهگیری کرد .او واگذاری مقام خود را در تیویزیون از
استان "چاپاره" که سا ها پیش برای نخستین بار به منزله یک رهبر اتحادیه کارگری
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شناخته شد اعالم کرد و گفت" :من به نزد مردمی که هرگز مرا
ترک نکردهاند ،بازخواهم گشت .مبارزه ادامه دارد".
مورالس در انتخابات ماه گذشته با بیش از  ۹۶درصد آرای بیشتر
در برابر حریف جناح راستگرای خود یعنی "کارلو مسا" و با کسب
 ۲۵درصد آرا در برابر  ۹۰درصد ،بهپیروزی رسید .رأیهای
باقیمانده را یک نامزد از حزب سوم کسب کرد .مسا از  ۴۶۶۹تا
 ۴۶۶۱رئیسجمهور بولیوی بود و پیش از آن در سمت معاونت
رئیس جمهور در دولت "گونزالو سانچز دلوزادا" خدمت کرده بود.
ٔ
درنتیجه اعتراض مردم عییه برنامههایش برای فروش
مسا
ذخیرههای گسترده گاز طبیعی بولیوی به شرکتهای خارجی به
زیر کشیده شد .دادوستدهایی را که پیشنهاد میکرد سود چندانی
برای مردم بولیوی نداشت .کنشگران اجتماعی و گروههای بومی
این دادوستدها را در راستای ادامه همان بهرهبرداریهای
درازمدت ذخایر از سوی قدرتهای امپریالیستی با همدستی
نخبگان بورژوازی داخیی محکوم و رد کردند.
در میان کسانی که جنبش اعتراضی در "جنگهای گاز" رهبری
میکردند ،نخستین رئیسجمهور بومی بولیوی یعنی مورالس بود
که در رأ "جنبش به سوی سوسیالیسم" ((MASدر سا ۴۶۶۱
قرار داشت .یکی از نخستین گامهای او پس از انتخاب شدن به
ریاستجمهوری ،میی کردن صنعت فرآوردههای هیدروکربن کشور
بود .چنین اقدامی یک تبهکاری عییه سرمایهداری دانسته میشد
که هنوز هم از سوی بسیاری از شرکتهای فرامیی معدن کاری و
سرمایهگذاری بخشوده نشده است .دولت مورالس با بهرهگیری از
پو حاصل از صنعتهای ذخیرههای طبیعی میی شده ،به
ٔ
زمینه کاهش فقر و بینوایی
برنامههایی عظیم و موفقیتآمیز در
دست زد .بر اسا دادههای جمتآوریشده از سوی مرکز پژوهش
اقتصادی و سیاسی ،رشد اقتصادی در بولیوی دو برابر منطقه
آمریکای التین و منطقه دریای کاراییب در خال سا های بر سر
کار بودن دولت مورالس بوده است.
پیش از اینکه جنبش به سوی سوسیالیسم بهقدرت برسد ،درآمد
ساالنه دولت بولیوی از
صنعتهای تولید هیدروکربن  ۵۹۹ادامه در صفحه ۱۵

کمک مالى رسیده

به مناسبت  ۹۶مهر ،سالگرد تاسیس حزب ،رفقا از برلین

 ۹۶۶یورو

ً
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