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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه اول شھريور ٩٢

شماره ۶۵٢

"بازنگری در سياست خارجی"
ادعای توخالی روحانی

با اين سياستھای اقتصادی  ١٠٠روز که نه
 ١٠٠٠روز ھم نتيجهای نخواھد داد

ھر تالش ھيئت حاکمه برای غلبه بر
بنبستھايی که با آن روبهروست ،به علت
تضادھای درونی جمھوری اسالمی با موانع و
بنبستھای جديدی برخورد میکند.
شيوه برخورد به نزاع ھستهای و نھاد
تصميمگيرنده آن در مذاکرات ،به يک معضل
جديد رژيم تبديل شده است.
در دوران احمدی نژاد بر سر شيوه برخورد
جمھوری اسالمی به اين نزاع و نھادی که
ظاھرا تصميم گيرنده آن بود ،اختالف
قابل مالحظه ای وجود نداشت .اکنون ،اما با به
قدرت رسيدن روحانی ،نزاع ھسته ای به نزاع و
مجادله درونی رژيم منجر شده است.
روحانی که می داند با ترکيب کنونی شورای
امنيت ملی ،قدرت تصميم گيری و مانور بر سر
اين مسئله را در مذاکره با قدرت ھای جھانی
نخواھد داشت ،برای پيشبرد سياست خود در
عرصه بين المللی ،در تالش است ،ابتکار عمل و
تصميم گيری در مورد نزاع ھسته ای را از دست
شورای امنيت ملی درآورد و در دست خود
متمرکز سازد .او به اين استدالل متوسل شده
است که مسائل مربوط به پرونده ھسته ای در
زمره سياست ھای کلی رژيم نيست ،بنابراين حل
و فصل آن بر عھده اوست و بايد به وزارت امور
خارجه تحت امر وی واگذار گردد .اما اعضای
شورای امنيت ملی رژيم که عمدتا متشکل از
سران و فرماندھان ارگان ھا و نھادھای سياسی،
نظامی و امنيتی وابسته به گروه ھای رقيب است،
با اين انتقال مرکز تصميم گيری به مخالفت
برخاسته اند .از ھمين روست که ھنوز نه توافقی
بر سر نماينده جمھوری اسالمی در مذاکرات
صورت گرفته و نه تاريخی برای از سر گيری
اين گفتگوھا تعيين شده است.
روشن است که باالخره ،باندھای درونی رژيم
ناگزيرند بر سر اين نزاع درونیشان به نحوی به
توافق برسند ،اما ھمين اختالف و نزاع نشانه
آشکاری از الينحل بودن معضلی ست که
جمھوری اسالمی با آن دست به گريبان میباشد.
واقعيت قضيه اين است که پرونده ھسته ای،
گروگان نزاع جمھوری اسالمی با قدرت ھای
جھانی در مورد سياست خارجی ست .بنابراين نه
می تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سياست
خارجی حل و فصل گردد و نه گروه ھای رقيب
روحانی حاضرند قدرت تصميم گيری بر سر اين
مسئله را از دست بدھند.
شکی نيست که جمھوری اسالمی عقب نشينی
پيرامون اين مسئله را در اساس پذيرفته است ،اما
حد و حدود اين عقب نشينی برای جناح ھای
درونی ھيئت حاکمه يکی نيست .از ديدگاه

در روزھای اخير دولت روحانی با ھمراھی مجلس و ديگر ارگانھای حکومتی تبليغ زيادی بهراه
انداختهاند که گويا مھمترين دغدغه دولت روحانی تامين معيشت تودهھای مردم است .روز دوم شھريور
روحانی با بيان اينکه کارگروھی را مشخص میکند تا ظرف  ١۵روز ھمه موانعی را که در مسير
اشتغال ،تحرک اقتصادی ،صنعت ،کشاورزی و خدمات وجود دارد بررسی و راھکارھا را ارائه کند،
گفت" :حتما در  ١٠٠روز اول اقدامات ضروری را در اين زمينه انجام داده و محصول آن را به اطالع
ملت خواھيم رساند" .وی پس از برگزاری اولين جلسه ھيات دولت با وزرای جديد نيز خطاب به
خبرنگاران گفته بود" :بهطور ويژه در خصوص کاالھای اساسی مورد نياز مردم تصميماتی اتخاذ شد که
با اجرای اين تصميمات مردم در ماهھای آينده سال ،مشکلی در اين زمينه نخواھند داشت".
درصفحه ٣

سپاه پاسداران،بمثابه پpاسpداران سpرمpايpه،ھpمpانpنpد
اخpppتpppاپpppوسpppی خpppون آشpppام بpppرروی فpppازھpppای
٢٢،٢٣و ٢۴پppارس جppنppوبpppی،ھppم بpppه عppنpppوان
کارفرماوھم به عpنpوان پpيpمpانpکpارچpنpگ انpداخpتpه
است .حتی پيمانکاران دست دوم وسpومpی کpه در
اينجا مشغول اجرای کار ھسpتpنpد،عpمpومpا سpوابpق
سپاھی دارنpد وقpبpال پpاسpدار بpوده انpد ،يpا ايpنpکpه
افرادی جيره خوار سپاه پاسداران وبنحوی وابسته
به اين مرکزقدرت نظامی -اقتصادی می باشند که
مشpغpول غpارت وچpپpاول ثpروت ومpکpيpدن خppون
کارگران شاغل در اين پpروژه ھسpتpنpد .کpارگpران
شاغل در اين پروژه فاقد کمترين امکانات رفpاھpی
ھستنpد.از رھpگpذرھpمpيpن اسpتpثpمpار شpديpد وفشpار
برروی کارگران وکمبpود امpکpانpات اسpت،کpه مpا
کpمpتppريpن روزی راشppاھpد ھسpتpيppم کppه در گpوشppه

درصفحه ٢

درصفحه ٧

وزير کار کيست و چه برنامهای برای کارگران دارد؟
علی ربيعی که به عنوان وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی به مجلس
معرفی شده بود ،با  ١٠٠رای مخالف ٢١ ،رای
ممتنع و  ١۶٣رای موافق از مجلس ارتجاع رای
اعتماد گرفت .ربيعی اگرچه به عنوان يک چھره
اطالعاتی – امنيتی و يکی از عناصر سرکوبگر
فعال رژيم برای کارگران ايران چندان ناشناخته
نيست ،اما پيش از آنکه ببينيم اين مقام امنيتی در
جايگاه وزير کار چه برنامهای برای کارگران و
در حوزه مسائل کارگری دارد ،بد نيست نگاھی
گذرا به سوابق کسی که اکنون بر مسند وزارت
کار نشسته است داشته باشيم.
علی ربيعی در دستگاه سرکوب و امنيتی رژيم

چرا اعتصابات کارگران
درفازھای ٢٣، ٢٢و٢۴
بيشتر ناموفق است!؟

جمھوری اسالمی پستھای متعدد و خصوصا
پستھای کليدی و مھمی را برعھده داشته است
که از جمله میتوان به اين سمتھا اشاره کرد؛
معاون وزارت اطالعات در زمان تصدی
ریشھری و دولت بهاصطالح سازندگی تا سال
 ،٧۴معاون حقوقی و پارلمانی وزارت
اطالعات ،عضو سپاه و مسئول اطالعات سپاه
در استانھای شمال ايران ،مديرکل اطالعات
آذربايجان شرقی ،عضو شورای فرماندھی پايگاه
تھران و منطقه سه کشور و قرارگاه حمزه و
سيدالشھدا ،رئيس دبيرخانه شورای عالی امنيت
ملی ،مسئول اجرائی شورای عالی امنيت ملی از
 ٧۴تا .٨۴
درصفحه ۵

انقالب نيمه کاره مصر به
کدام سمت می رود؟
درصفحه ١٢

کنگره ملی ناسيوناليستھای
کرد و سازمان کردستان حزب
کمونيست ايران )کومله(
درصفحه ٩

مردم سوريه ھمچنان قربانی
نظم ضد انسانی سرمايهداری
درصفحه ١٠

نيمه اول شھريور  ٩٢شماره ۶۵٢
از صفحه ١

"بازنگری در سياست خارجی" ادعای توخالی روحانی
روحانی ،نزاع ھسته ای مسئله ای جدا از
سياست ھای کلی رژيم در عرصه مناسبات
بين المللی و سياست خارجی ست ،بنابراين
ھرگونه عقب نشينی را دربرمی گيرد ،اما برای
گروه ھای رقيب وی و از جمله شخص خامنه ای،
اين عقبنشينی محدودهای دارد که فراتر رفتن از
آن به عقبنشينیھای پیدرپی در سياست خارجی
خواھد انجاميد و به اصطالح اصول کلی سياست
خارجی جمھوری اسالمی را زير سئوال خواھد
برد .لذا بسيار بعيد به نظر می رسد که روحانی
بتواند سياست مطلوب خود را پيش ببرد و اين
نيز نامعلوم است که حتا بتواند وزير امورخارجه
خود را به عنوان نماينده جمھوری اسالمی در
مذاکرات تعيين کند .از ھمين روست که ظريف،
وزير امورخارجه روحانی در گفتگوی
تلويزيونی اخير خود گفت :اين که چه ميزان
وزارت امورخارجه در بحث ھستهای نقش داشته
باشد ،چيزی ست که رئيس جمھور و مقامات
عالی نظام بايد در مورد آن تصميم گيری کنند.
اگر کس ديگری ھم باشد به او کمک می کنيم.
ظرف يکی دو ھفته آينده در مورد مذاکره کننده
ھستهای تصميمگيری خواھد شد.
اما چنانچه از شواھد بر می آيد و روحانی نتواند
در اين عرصه سياست خود را پيش ببرد ،از ھم
اکنون کل برنامه و سياست ھای وی با شکست
روبه رو شده است .چرا که از ديدگاه وی
ھمان طور که به ھنگام رای اعتماد به وزير
امورخارجه اش در مجلس گفت "کليد حل
مشکالت در دروه شرايط کنونی سياست خارجی
است" .يعنی او حل کل مشکالت و معضالت
رژيم را با حل معضالت سياست خارجی رژيم
مرتبط دانست.
البته اين ادعا يک گزاف گوئی ست .سياست
خارجی پرتشنج جمھوری اسالمی ،يک عامل
تشديدکننده "مشکالت" جمھوری اسالمیست ،اما
اساس و ريشه اين "مشکالت" يا به عبارت
دقيق تر ،بحران ھا و بن بست ھای داخلی جمھوری
اسالمی ،در تضادھای داخلی ،در ساختار
اقتصادی – اجتماعی جامعه ايران و نظام سياسی
پاسدار نظم سرمايهداری قرار دارد.
بحران اقتصادی که مھمترين معضل جامعه ايران
است ،ھمزاد جمھوری اسالمی ست .اين بحران
حتا در شرايطی که لحظه ای تعديل شده ،ھمواره
وجود داشته و الينحل باقی مانده است .علت آن
ھم نخست در تضادھای ساختار اقتصادی جامعه
ايران است که بحران رکود – تورمی مزمن را
به جزء اليتجزائی از اين ساختار تبديل کرده
است .علت ديگر آن سياست ھای اقتصادی
نئوليبرال طبقه حاکم است که از دوره زمامداری
رفسنجانی تحت عنوان سياست "تعديل" ظاھرا
برای حل بحران به مرحله اجرا درآمد ،اما به
ويژه در دوره چھارساله دوم او ،چنان بحران را
تشديد کرد که پيش از آن سابقه نداشت .به علت
ديگر ھم در تداوم و تشديد اين بحران می توان

اشاره کرد و آن تضاد ميان ساختار اقتصادی و
روبنای سياسی دولت مذھبی ست .به عبارت
ديگر ھمانا موجوديت خود جمھوری اسالمی
عامل تشديد بحران بوده و ھست .در طول اين
سال ھا نه سيل سرمايه ھای انحصارات بين المللی
در دوره رفسنجانی و خاتمی توانست بحران را
حل کند و نه درآمد ساالنه متجاوز از ١٠٠
ميليارد دالر از نفت در دوره احمدینژاد.
بنابراين پوشيده نيست که برخالف ادعای طبقه
حاکم ايران و قدرتھای امپرياليست که میکوشند
تحريم ھا را علت بحران ھا و وخامت اوضاع
اقتصادی معرفی کنند و روحانی ھم آن را به
پرچم سياست خود تبديل کرده است ،بحران
اقتصادی پيش از نزاع ھسته ای و تحريم ھا با
حدت و شدت ادامه داشته و پس از اجرای
سياست نئوليبرال آزادسازی قيمت ھا به اوج خود
رسيد .تحريم ھای اقتصادی فقط يک عامل
تشديدکننده در مرحله معينی از ادامه اين بحران
بود.
پوشيده نيست که دقيقا به خاطر ادامه و تشديد اين
بحران در سراسر دوران موجوديت جمھوری
اسالمی ست که وضعيت مادی و معيشتی طبقه
کارگر و عموم توده ھای زحمتکش سال به سال
وخيم تر شد و سطح معيشت آن ھا به درجه ای
تنزل کرد که ديگر ھرگز نتوانست ،به پيش از
دوران استقرار جمھوری اسالمی برسد.
اين بحران توام با خود ،در طول تمام اين دوران،
عواقب و معضالت اجتماعی متعددی برای مردم
ايران به بار آورده است که فقر و بيکاری
وحشتناک ،رشد و گسترش اعتياد ،تن فروشی،
تکدی گری ،کودکان کار و خيابانی ،زورگيری و
رشد انواع و اقسام جرم و جنايت ،نمونه ھای
بارز آن ھستند .ياوه گويی ست که علت و راه حل
اين معضالت اجتماعی جامعه ايران در خارج از
مرزھای کشور جستجو شود و ادعا شود"کليد
حل مشکالت در دروه شرايط کنونی ما ،سياست
خارجی است".
يکی ديگر از معضالت مردم ايران حاکميت
رژيم اختناق و سرکوب و سلب آزادیھا و حقوق
دمکراتيک مردم است که رابطه ی الينفکی با
استبداد ذاتی دولت دينی حاکم ،موجوديت
جمھوری اسالمی ايران دارد و نه سياست
خارجی رژيم.
لذا ،از جھات مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
سياسی روشن است که ادعای روحانی مبنی بر
اين که "کليد حل مشکالت ما در دوره شرايط
کنونی ،سياست خارجی است ".جز ياوه سرايی
چيز ديگری نيست .او خيلی که موفق باشد ،فقط
می تواند درآمد دولت از نفت را افزايش دھد و
ھزينه ھای دستگاه دولتی را که اکنون به مشکل
برخورد کرده است ،تامين کند ،اما بحران ھا و
معضالت توده ھای مردم ايران يا به ادعای وی
“مشکالت” به جای خود باقی خواھد ماند.
اما ببينيم با اين اھميتی که روحانی به عرصه

٢٢

سياست خارجی جمھوری اسالمی برای حل
مشکالت رژيم می دھد ،آيا می تواند معضلی از
معضالت را در اين عرصه حل کند؟
اشاره شد که او حتا بر سر مسئله چگونگی
مذاکره پيرامون نزاع ھسته ای با مشکل
روبه روست ،تا چه رسد به سياست خارجی.
روحانی میگويد از آنجايی که کليد حل مشکالت،
در سياست خارجی ست ،خواھان "بازنگری در
سياست خارجی" جمھوری اسالمی ست .اما اين
بازنگری از ديدگاه او به چه معناست؟ به اين
معناست که در استراتژی سياست خارجی
تغييری رخ نخواھد داد ،آنچه که تغيير خواھد
کرد تاکتيک است .لذا می افزايد" :بازنگری در
سياست خارجی به معنای تغيير در اصول نيست،
اما شيوه ھا و تاکتيک ھا بايد تغيير کنند ".وزير
خارجه وی ،اين سياست را مبسوط تر توضيح
می دھد و می گويد" :اصول سياست خارجی
توسط قانون اساسی ،فرمايشات امام راحل،
رھنمودھای رھبری و اسناد باال دستی تعيين شده
و مبنای روابط بين المللی جمھوری اسالمی را
تشکيل داده و تغيير ھم نخواھد کرد .اما شرايط
بين المللی اين نياز را ايجاد می کند که ھمه
دولت ھا در درون خود ،روش و گفتار خود را
متناسب با تحوالت بينالمللی تعريف کنند".
به اين "بازنگری" که نگاه شود ،کامال آشکار
است که چيزی در عرصه سياست خارجی
جمھوری اسالمی تغيير نخواھد کرد ،مگر گفتار.
پان اسالميسم که اساس و بنيان سياست خارجی
دولت دينی حاکم بر ايران است ،به حسب اصول
قانون اساسی ،مواضع خمينی ،دستورات
خامنهای و مصوبات پيشين رژيم در اين عرصه،
ھمچنان استراتژی جمھوری اسالمی در عرصه
سياست خارجی باقی می ماند .در چارچوب اين
استراتژی يا اصل کلی سياست خارجی،
جمھوری اسالمی وظيفه خود می داند که برای
توسعه و گسترش اسالم گرايی در جھان تالش
کند ،از گروه ھا و جنبش ھای اسالم گرا حمايت
نمايد و برای استقرار دولت ھای دينی اسالمی به
ويژه از نوع فرقه شيعه ،از ھيچ اقدامی فروگذار
ننمايد .آشکار است که اين استراتژی،
توسعه طلبانه ،تجاوزگرانه ،ماجراجويانه ،برتری
طلبانه و جنگ طلبانه است .از ھمين روست که
از آغاز پيدايش جمھوری اسالمی در ايران،
مناسبات اين دولت با دولت ھای منطقه ی
خاورميانه و قدرت ھای جھانی ،پيوسته با تشنج،
درگيری و کشمکش ھای حاد ھمراه بوده است.
رژيمھای عربی منطقه خاورميانه که از کمک ھا
و حمايت ھای سياسی ،مالی و نظامی به
گروه ھای رقيب اسالم گرای خود احساس خطر
میکنند و اقدامات جمھوری اسالمی را مداخله ی
آشکار در امور داخلی خود می دانند ،در طول
اين سال ھا ھمواره با رژيم حاکم بر ايران
درگيری و نزاع داشته اند .لذا مناسبات آن ھا با
جمھوری اسالمی بالانقطاع با تشنج و وخامت
روزافزون ھمراه بوده است .رژيم اسرائيل که
ايدئولوژی و ھژمونی طلبی جمھوری اسالمی را
خطری جدی برای موجوديت خود می داند و از
درصفحه ١١
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قرار است که در روزھای آينده در اولين گام
وزارتخانهھايی چون وزارت "اقتصاد و
دارايی"" ،صنعت ،معدن و تجارت" و "کار،
تعاون و رفاه اجتماعی" ،برنامهی  ١٠٠روزهی
خود را برای مقابله با مھمترين معضالت
اقتصادی ،کنترل گرانی ،تورم ،بيکاری و نيز
بھبود معيشت مردم ارائه دھند .حتا جھانگيری
معاون اول روحانی در مراسم معارفه ربيعی
وزير جديد کار از احياء واحدھای توليدی تعطيل
و نيمه تعطيل و بازگشت به کار افراد بيکار شده
به عنوان يک اقدام اوليه ،اضطراری و مھم نام
برد .از سوی ديگر ،برخی از اقتصاددانانی که
ھمواره گرد جريان حاکم بودهاند ،با کشيدن ھورا
و ابراز رضايت ،از توسعه و رشد اقتصادی در
پيشرو سخن رانده و گاه آن را با نام
سالھای
ِ
"توسعه ايرانی" میآرايند .اقتصاددانانی که
ھمچون وزير کنونی اقتصاد يعنی علی طيبنيا
که او را "متخصص ضد تورم" ناميدهاند )آنھم
در کشوری که باالترين نرخ تورم را در دنيا
دارد( ،کموبيش در تمام دوران حکومت اسالمی
در تدوين سياستھای اقتصادی نقش داشته و
سياستھایشان حتا در شرايطی که وضعيت
اقتصادی ايران تا اين اندازه وخيم نبود و حداقل
در سايهی درآمدھای نفتی ،دولت از توان مالی
بسيار بھتری برخوردار بود ،نتوانست چارهساز
کشتی درھمشکستهی اقتصاد ايران شود.
اما جدا از تمامی اين مباحث ،امروز برای يک
کارگر يا معلم و ديگر زحمتکشان جامعه که
دريافتیشان تکافوی حتا نيمی از نيازھایشان را
نمیکند ،و ھر صبح که برای کار از خواب
برمیخيزند شاھد گرانتر شدن نيازھای معيشتی
خود ھستند ،اين مساله که سياستھای اقتصادی
دولت روحانی چه تاثيری بر وضعيت معاش
آنھا خواھد گذاشت ،اھميت فراوانی دارد .با اين
مقدمه نگاھی خواھيم داشت به وضعيت کنونی
اقتصاد ايران و آنچه که تاکنون از زبان حاکمان
در ارتباط با سياستھای اقتصادی دولت روحانی
مطرح شده است.
اقتصاد ايران از يک بحران عميق اقتصادی رنج
میبرد که تورم باال ھمراه با رکود از ويژگیھای
اصلی آن میباشند .ھم اکنون نرخ تورم در
ايران ،براساس آمارھای دولتی باالی  ۴۵درصد
) (١و براساس برآوردھای غير دولتی باالی ۶٠
درصد میباشد که در اين صورت میتوان آن را
باالترين نرخ تورم در جھان دانست .اما مساله
اين است که نرخ تورم باالی  ۶٠درصدی در
حالیست که اقتصاد کشور بهگفتهی نوبخت
معاون روحانی "براساس گزارش مرکز آمار
ايران ،منفی  ۵ /۴درصد بوده" )بهعبارت
روشنتر اقتصاد کوچکتر شده(!! و بدون ھيچ
ترديدی در سال جاری نيز رکود عميقتر خواھد
گشت .از ديگر معضالت اقتصادی کشور باال
بودن نقدينگی میباشد که در باال رفتن تورم
اثرگذار است و حتا در سالی که گذشت و به رغم

رشد منفی و کوچکتر شدن اقتصاد ،روزانه
 ٢٩٧ميليارد تومان بر ميزان نقدينگی افزوده شد.
اما در حالی که ميزان نقدينگی )حجم پول و شبه
پول( ھيچ تناسبی با حجم گردش کاال نداشته و
اين خود تورمزا میباشد) ،(٢دولت و بانکھا با
وضعيت مضحکی روبرو شدهاند .واقعيت اين
است که دولت و بانکھا پولی در بساط نداشته و
از نظر مالی کامال ورشکسته میباشند .در
ارتباط با دولت ،ورشکستگی به اين معناست که
حجم نيازھا از درآمدھا بسيار پيش افتاده و دولت
با وجود بدھیھای سنگين ،پولی برای پرداخت
بدھیھا و يا اتخاذ سياستھای تشويقی برای
گسترش توليد ندارد .در مراسم توديع و معارفه
وزرای کابينه در وزارتخانهھای مربوطه بارھا
اين مورد مطرح شده که حجم بدھی انباشتهی
وزارتخانهھا بسيار باال میباشد ،و حتا
جھانگيری در مراسم معارفه وزير راه و
شھرسازی از آخوندی وزير جديد خواست تا
فکری به حال بدھیھايی بکند که وزير سابق در
اين مراسم از آنھا سخن بهميان آورده است.
بهگفتهی محسن رضايی دبير "مجمع تشخيص
مصلحت" ،حجم بدھی دولت به پيمانکاران در
پايان سال  ٩١به  ۴٠ھزار ميليارد تومان رسيده
بود .دولت ھمچنين  ٢٠ھزار ميليارد تومان به
سازمان تامين اجتماعی بدھکار است) .(٣بدھی
دولت به بانک مرکزی و ديگر بانکھا که در
سال  ٩٠به  ۴٧ /۶ھزار ميليارد تومان رسيده
بود ،در پايان کار دولت به  ٧٢ھزار ميليارد
تومان رسيد .اين بدھیھا در شرايطیست که
حجم نقدينگی در طی اين سالھا  ۶برابر شده و
ميزان انتشار اسکناس در دوره احمدینژاد ٩٠٠
درصد افزايش يافته است .بحران مالی به
شھرداریھا ھم سرايت کرده ،طوریکه برای
پرداخت حقوق نيز با مشکل روبرو ھستند چه
رسد به کارھای عمرانی.
اما بانکھا ھم با معضل بزرگی روبرو ھستند.
مساله اين است که بانکھا نيز پولی در بساط
ندارند و بسيار بيشتر از ميزان سپردهھا و
دارايیھای خود وام دادهاند .براساس آمار دولتی،
در پايان سال  ٩١بانکھا  ١٠٠درصد منابع خود
را تسھيالت پرداختهاند) .(۴يعنی برای سال ٩٢
صندوق بانکھا عمال خالی است و برای دادن
وام به بخش صنعت برای حل مشکالت نقدينگی
اين بخش ) ،(۵تنھا راه سرازير کردن پول از
سوی دولت به بانکھاست که با توجه به بیپولی
دولت ،ھرگونه تزريق نقدينگی به جامعه و به ھر
عنوانی باعث افزايش نقدينگی و در نھايت تورم
میشود .ھم اکنون دولت خود با معضل بزرگ
کسری بودجه روبرو است که دولتیھا از رقم
 ٧٠ھزار ميليارد تومان يعنی يک سوم بودجه
عمومی کشور سخن بهميان آوردهاند ،آنھم در
شرايطی که نيمی از سال گذشته است و در
خوشبينانهترين حالت )با توجه به اينکه در بيش
از  ۴ماه از اين دوره ،دولت احمدینژاد بر سر

کار بوده و تا توانسته پول خرج کرده است( نيمی
از بودجه صرف شده و دولت برای نيمه دوم
سال ،به صورت واقعی تنھا برای دو ماه پول در
بساط دارد ،آن ھم در صورتی که ديگر درآمدھا
تا پايان سال قابل تحقق باشند که در اينجا نيز
عالمت سوال زيادی وجود دارد .مانند درآمدھای
حاصل از "ھدفمندسازی" که وزير اقتصاد بر
کسری  ١٠ھزار ميلياردی آن تاکيد کرده و يا
معضل تحقق درآمدھای مالياتی که در بودجه
امسال نسبت به سال گذشته افزايش داشته ،آنھم
در حالی که حتا درآمدھای مالياتی سال قبل نيز
تحقق نيافته و اقتصاد نسبت به سال گذشته رکود
عميقتری را تجربه میکند و اين تاثير مستقيمی
بر تحقق درآمدھای مالياتی خواھد گذاشت)!!(۶
با اين توضيحات ،اين سوال مطرح است که
اقتصاددانان و وزاری کارآزموده!! دولت
روحانی چه برنامهای برای رشد اقتصادی و
مقابله با اين بحران بزرگ مالی دارند؟!! نگاھی
به برنامهھای ارائه شده از سوی وزرای
اقتصادی کابينه در جريان رای اعتماد مجلس
نشان میدھد که ھيچ برنامهای وجود ندارد .در
واقع نمیتواند ھم وجود داشته باشد ،برای آنکه
مقابله با اين بحران ،راهکارھا و سياستھايی را
در عرصهی اقتصاد میطلبد که اين دولت و ھر
دولت سرمايهداری ديگری از اتخاذ آنھا عاجز
است .کل برنامه طيبنيا وزير اقتصاد و دارايی
را اگر مطالعه کنيد تنھا سه نکته در آن میيابيد.
اولی واگذاری شرکتھای دولتی به بخش
خصوصی ،دومی تغيير نظام مالياتی با ھدف
افزايش درآمدھای مالياتی )با اين ھدف خيالی که
درآمدھای مالياتی بايد جايگزين درآمدھای نفتی
در بودجه شود( و سوم جذب سرمايهگذاری
خارجی ،نکاتی که در گزارش اقتصادی وی در
تلويزيون در روز  ٢شھريور نيز عينا تکرار
گرديد.
ابتدا از درآمدھای مالياتی شروع میکنيم .دولت
روحانی مدعی است که میخواھد جلوی
فرارھای مالياتی را بگيرد و ھدف اين نيست که
بر دوش ماليات دھندگان فشار بيشتری وارد
آورد .اول اينکه افزايش درآمدھای مالياتی در
بودجه سالجاری عموما بر افزايش مالياتھای
غيرمستقيم متکی است) (٧که عمده فشارش بر
دوش کارگران و زحمتکشان خواھد بود ،دوم
اينکه جلوگيری از فرار مالياتی توسط
سرمايهداران که بويژه در بخشھای خدماتی،
تجاری و مسکن ھستند ،ملزومات و مقدماتی
دارد که حتا اگر خوشبين باشيم ،يعنی اگر بپذيريم
که براستی ھدف دولت گرفتن ماليات از اين
گروه سرمايهداران است ،مدت زمان زيادی
میطلبد که ھرگز به کسری بودجه سالجاری
کمکی نخواھد کرد .درآمدھای مالياتی ھرگز
نمیتوانند در چنين سيستمی به سادگی جايگزين
درآمدھای نفتی شوند که  ٨۵درصد درآمدھای

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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ارزی ۶۵ ،درصد درآمدھای دولت و  ٢۵درصد
توليد ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده
است.
در بخش واگذاری شرکتھای دولتی به بخش
خصوصی که نه فقط شعار اين دولت که از زمان
رياستجمھوری رفسنجانی تاکنون به شعار مھم
اقتصادی دولتھا تبديل شده نيز شاھد بودهايم که
چگونه عمل شده است .نمونه کارخانه کيانتاير
)الستيک البرز( ھم اکنون در برابر چشمان ما
قرار دارد .صاحب قديمی کارخانه با ھمکاری
سازمان گسترش صنايع در تالش است تا
کارخانه را تصاحب کرده و با به تعطيلی کشاندن
عمدی کارخانه ،زمين کارخانه را که امروز
ارزش زيادی پيدا کرده به فروش رساند .امروز
بسياری از کارخانهھايی که به بخش خصوصی
واگذار شده يا تعطيل شده و يا نيمه تعطيل ھستند.
بهگفتهی خود ھمين مقامات دولتی ھماکنون
صنايع کشور با بحران روبرو بوده و با ۵٠
درصد ظرفيت کار میکنند ،علت آن نيز روشن
است .ميزان سود در ساير بخشھا بسيار باالتر
از بخش صنعت است ،حال چگونه میتوان
سرمايه را مجبور کرد که به صنعت سرازير
شود؟!! تجربه نشان داده است که بنا به
ِويژگیھای ساختار سرمايهداری و نظم سياسی
حاکم بر ايران بورژوازی راه حلی برای اين
مسئله ندارد.
مساله جذب سرمايهگذاری خارجی )از جمله
سرمايهی ايرانيان خارج از کشور( ھم کامال
روشن است که بدون حل بحران در سياست
خارجی و مشکل برنامهی ھستهای راه به جايی
نخواھد برد .در ھيچ کشور دنيا نيز سابقه نداشته
است که کشوری با اين ھمه بحران در سياست
خارجی و درگير بودن با قدرتھای برتر جھانی
در سوريه ،لبنان ،عراق ،افغانستان و ديگر
کشورھای منطقه بتواند با اتخاذ سياستھايی
اينچنينی در عرصهی اقتصاد ،به رشد اقتصادی
دست يابد .اگر کرهجنوبی توانست اين راه را
برود و اگر برخی از ديگر کشورھای جنوب
شرقی آسيا بدنبال آن روان شده و امروز بهويژه
کشورھايی ھمچون ترکيه در حال طی اين مسير
ھستند ،بيش از ھر چيز به موقعيت سياسی اين
کشورھا برمیگردد .ترکيه در سايهی روابط
خوب خود با کشورھای اروپايی و آمريکا نه تنھا
توانست صنعت توريسم خود را گسترش دھد که
ھمچنين در بخش صنعت نيز رشد داشته و
توانست به حجم صادرات صنعتی خود بيافزايد.
اما ايران چه امتيازی دارد؟! آيا امنيت سياسی و
اقتصادی دارد؟! چه امتيازی برای سرمايهگذاری
در ايران وجود دارد وقتی که ھرگونه
سرمايهگذاری در اين کشور با خطر تحريم از
سوی آمريکا روبرو بوده و نتيجهی اين تحريمھا
نيز خروج شرکتھای خارجی و کاھش
سرمايهگذاری در ايران میباشد که آخرين آن ھم
خروج شرکت ساسول آفريقای جنوبی و فروش
سھام  ۵٠درصدی خود به يک شرکت ايرانی در
شرکت پتروشيمی آريا است که در منطقه ويژه
اقتصادی "عسلويه" فعال بود!!
در نھايت تمام تالش دولت روحانی به يکسری
عمليات روانی محدود میشود تا بتواند با استفاده

از ذھنيت بوجود آمده ،مقداری وضعيت رھا
شدهی اقتصادی را به کنترل درآورد که در اين
ميان تامين کاالھای اساسی با نرخ ارز مرجع
سابق ،از جمله اين برنامهھا برای حفظ موقعيت
کنونی است .واقعيت اين است که دولت برای
اجرای مرحلهی دوم ھدفمندسازی يارانهھا نيز با
مشکل زيادی روبروست چرا که از تاثيرات
انفجاری آن میترسد .اما با اين وجود ،به دليل
محدود بودن گزينهھای دولت برای مقابله با
کسری بودجه و با توجه به اينکه در بودجه
سالجاری افزايش درآمدھای حاصل از افزايش
بھای انرژی منظور شده است ،به نظر میآيد که
افزايش بھای اين کاالھا ھمانطور که وزير
اقتصاد نيز به آن اشاره کرد ،يکی از راهھای
است که بر روی ميز دولت روحانی قرار دارد.
راهحلی که بیشک از تاثيرات تورمی آن
نمیتوان فرار کرد.
اما مشکل مھمتر دولت روحانی اين است که
وضعيت روانی جامعه و حالت انتظاری که
بهوجود آمده ،چندان قابل دوام نيست و بزودی
نتيجهی اين سياستھا که در واقع ادامهی
سياستھای گذشته است با افزايش تورم و تشديد
رکود اقتصادی خود را نشان خواھد داد .در
شرايط کنونی اقتصادی ،دولت روحانی برای سر
پا ماندن راھی جز افزايش نقدينگی ندارد ،حتا
ھيچ راھی برای به راه انداختن صنايع تعطيل
شده نيز ندارد .راهاندازی توليد شعار جديدی
نيست ،حتا خامنهای سال گذشته را سال "توليد
ملی ،حمايت از کار و سرمايه ايرانی" ناميده بود
که اتفاقا بدترين سال برای ھمان توليد ملی شد.
نکته جالب اين است که در جريان رای اعتماد به
کابينه روحانی ھيچ اختالفی بر سر سياستھای
اقتصادی بين دولت روحانی و اکثريت
اصولگرای مجلس نبود ،چرا که اين سياستھا
در تمام دوران حکومت اسالمی غالب بودهاند و
قرار ھم نيست تغييری کنند.
در واقع تنھا اميد دولت روحانی برای حل
وضعيت کنونی اقتصادی ،حل بحران خارجی،
پايان دادن به تحريمھا ،فروش نفت و در نھايت
سرپا نگاھداشتن دولت با پول نفت است .اين تنھا
فکر و برنامهی حقيقی دولت روحانیست تا
بتواند  -آنھم تا حدودی  -با تورم و رکود
اقتصادی مقابله کند ،به اين مفھوم که شرايط
ماقبل تحريم را بوجود بياورد .وگرنه دولت
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روحانی نه راه حلی برای معضالت ارائه داده و
نه خواھد داد و نه حتا موجود است .در اين ميان،
تنھا تعدادی شعار و وعده است که اگر دولت
روحانی بر بحران خارجی فائق نيايد برای او
باقی خواھد ماند ،ھمراه با اقتصادی ورشکستهتر
از گذشته .و البته بر ھمه ،حتا دولتھای غربی
نيز روشن است که کليد بحران خارجی نه در
دست روحانی که در دست خامنهای میباشد .اما
آيا خامنهای حاضر است مانند خمينی جام زھر
را بنوشد و آيا اين جام زھر با توجه به موقعيت
متزلزل خامنهای نسبت به خمينی و شرايط
متفاوت جامعه ايران ،بدون پايان يافتن نقش
واليت فقيه در قدرت امکانپذير خواھد بود؟
بدون شک جواب اين سوال نيز منفی میباشد.
پینوشتھا:
 – ١علی طيبنيا وزير اقتصاد و دارايی در
برنامه تلويزيونی "نگاه" شنبه  ٢شھريورماه.
 – ٢بهگفتهی بھمنی رئيس سابق بانک مرکزی
ميزان نقدينگی در سال گذشته با  ٢۶درصد رشد
به  ۴۶٧ھزار ميليارد تومان رسيده است.
ھمچنين نوبخت معاون روحانی نيز در برنامه
تلويزيونی "پايش" نقدينگی بخش خصوصی را
 ۴۵٠ھزار ميليارد تومان اعالم کرد که اثرات
تورمی آن بر کسی پوشيده نيست.
 – ٣حافظی رئيس اسبق سازمان تامين اجتماعی
روز شنبه  ٢شھريور در گفتوگو با خبرگزاری
فارس اين مبلغ را  ۵٣ھزار ميليارد تومان اعالم
کرد.
 – ۴بهطور معمول بانکھا اجازه دارند تنھا
بخشی از منابع خود را که بين  ٧٠تا  ٨٠درصد
است به صورت وام واگذار کنند.
 – ۵بھمنی رئيس کل بانک مرکزی گفته بود با
توجه به دو برابر شدن نرخ ارز بخش صنعت به
نقدينگی بيشتری برای رفع نيازھای خود روبرو
است .جدا از اين بايد در نظر داشت که بسياری
از کارخانجات به بھانهی نبود نقدينگی تعطيل و
يا نيمه تعطيل شدهاند.
 – ۶علی طيبنيا در گفتوگوی تلويزيونی در
برنامه نگاه بر گسترش توليد و جلوگيری از فرار
مالياتی بهعنوان دو راه حل برای افزايش
درآمدھای مالياتی نام برد .وی گفت :اگر بخواھيم
از درآمد پاک مالياتی بھرهمند شويم بايد در وھله
اول کاری کنيم که توليد افزايش يابد.
 – ٧نگاه کنيد به مقاله نشريه کار با عنوان
"چشمانداز تيره و تار اقتصاد در بودجه "٩٢
منتشره در نيمه دوم خرداد شماره .۶۴٧

نيمه اول شھريور  ٩٢شماره ۶۵٢
از صفحه ١

وزير کار کيست و چه برنامهای برای کارگران دارد؟
خود وی در مورد نقش و ميزان نفوذ دبيرخانه
شورای عالی امنيت ملی دولتھای ھاشمی و
خاتمی میگويد" :آقای ھاشمی و خاتمی ،شورای
عالی امنيت ملی برجستهای میخواستند که آقای
روحانی و تيم دبيرخانه ،اين شورا را ايجاد کرد.
شورای امنيت ملی زمان ما در واقع يک کابينه
در سايه بود"! علی ربيعی با نام مستعار "عباد"
در شناسايی و شکار کارگران پيشرو ،بازجويی،
شکنجه و سرکوب مخالفين رژيم نقش مھمی
داشته است و از جمله کسانیست که قبل از
بازجويی زندانيان و شکنجه مخالفين رژيم
"وضو" میگرفت و در برخورد با آنان بسيار
بيرحم بود تا "اجر" و "افتخار" بيشتری را
نصيب خويش سازد .علی فالحيان وزير
اطالعات سابق رژيم و از آمران قتلھای
زنجيرهای در کتاب خاطرات خود از علی ربيعی
به عنوان "استاد عمليات روانی" ياد میکند و
پُست "عباد" را يک "پُست کليدی در امنيت
کشور" میخواند .افراط در سرکوب و اعمال
خشونت عليه مخالفان رژيم توسط علی ربيعی به
حدی است که حتا روحاله حسينيان از عناصر
افراطی و ياران سعيد امامی نيز در مورد او
میگويد" :اوايل تشکيل وزارت اطالعات ،چندين
سال در وزارت اطالعات بودم و از تمام
عملکردھای ايشان )ربيعی( ،سعيد حجاريان و
امثال اينھا با خبر ھستم .در حقيقت من و آقای
محسنی اژهای به خاطر عملکردھای خشونتآميز
آقای ربيعی نتوانستيم آنجا بمانيم" .عالوه بر ھمه
اينھا ،علی ربيعی عضو حزب جمھوری
اسالمی )شاخه کارگری حزب( بوده ،عضو
موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر،
مدير مسئول و سردبير روزنامه کار و کارگر
نيز بوده است .علی ربيعی از جمله نخستين
کسانیست که حمله به خانه کارگر در خيابان
ابوريحان را که در آغاز محل تجمع کارگران
پيشرو بود ،سازماندھی کرد و خود نيز فعاالنه
در آن شرکت داشت .علی ربيعی کسیست که در
سرکوب و قلعوقمع شوراھای کارگری ،در
اخراج ،دستگيری ،بازداشت و شکنجه کارگران
پيشرو و فعالين شوراھای کارگری و نيز ايجاد
شوراھای اسالمی و تشکيالت خانه کارگر به
جای آن ،راسا مداخله و شرکت فعال داشت.
چنين شخصيتی و با چنين سوابق و خصوصياتی
اکنون در مسند وزير کار قرار گرفته است .اين
مقام امنيتی ،برنامه مفصلی را نيز در مورد
اقدامات خود و وزارتخانهی تحت امرش اعالم
نموده از جمله در زمينه شغلآفرينی پايدار و
مھار بيکاری ،حفظ سطح اشتغال موجود و کمک
به افزايش اشتغال ،توانمندسازی اقشار متوسط و
کمدرآمد جامعه با تکيه بر مشاغل خانگی و
تعاونیھا ،اصالح قانون بيمه بيکاری ،برقراری
نظام حمايتی برای بيکاران جويای کار ،توسعه
نظام تامين اجتماعی و افزايش رفاه اجتماعی،
تالش برای کاھش حوادث ناشی از کار ،کاھش
فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت
اقتصادی ،کاھش نرخ تورم و افزايش قدرت
خريد مردم ،صيانت از نيروی کار و چند دوجين
ديگر از اين قبيل اقدامات! البته وزير کار نه فقط
ھنوز گامی در اين راستا برنداشته است ،بلکه

جزئيات برنامه خود و يا طرحھای معين و
مشخص عملی ساختن مواردی که فوقا به آن
اشاره شد و موارد بسيار ديگری که اين جا به آن
اشاره نشده است را روشن نساخته است .تنھا در
يک مورد يعنی ايجاد اشتغال که در سخنرانی
خود برای کسب رای اعتماد مجلس نيز چندين
بار بر آن تاکيد نمود ،بخشا راهکارھای مورد
نظر خود را نيز بيان داشته است .لذا ما نيز تا
آنجا که سياستھا و راهکارھای اين مقام امنيتی
در زمينه اشتغالزايی مشخص شده است به آن
میپردازيم و باقی مسائل را میگذاريم به وقت
ديگری که علی ربيعی يکی از امنيتیترين
عناصر رژيم در امنيتیترين کابينهھای آن،
راهکار خود را بهطور مشخص اعالم کند و يا در
اين راستا گام عملی بردارد!
علی ربيعی که از وجود ميليونھا بيکار با اطالع
است و از کانالھای اطالعاتی و چشموگوشھای
خود در جامعه و محيطھای کارگری متوجه اين
موضوع شده است که مشکالت کارگری و تراکم
فزاينده بيکاری به حالت انفجاری رسيده است به
مخاطبين خود چنين اطمينان میدھد که "تنھا راه
نجات کشور ايجاد شغل است" اما برنامه وی
برای اشتغالزايی چيست؟ وزير کار وزارتخانه
تحت مسئوليت خود را "مسئول پيگيری
سياستھای فعال و دستگاهھايی میداند که بايد
ايجاد شغل کنند" ،او می گويد "اشتغال فقط پاشيده
شدن پول نيست اگرچه پول شرط الزم است اما
میتوان سياستھای پيشرفتگرا را به پيش برد و
ايجاد شغل کرد"!
تا اين جا اينقدر روشن است که وزارت کار
سياستھای فعال )کدام سياستھا؟( و
دستگاهھايی که بايد ايجاد شغل کنند را )کدام
دستگاهھا؟( پیگيری میکند و سياست ھايی را
پيش خواھد برد )کدام سياستھا؟( که ايجاد شغل
کند! اما اينکه ميليونھا بيکار چگونه قرار است
شغلی پيدا کنند ،اين ھنوز روشن نيست! پاسخ
مشخص علی ربيعی در برابر اين پرسش چنين
است" :تامين شرايط و امکانات کار برای ھمه به
منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن
وسائل کار در اختيار ھمه کسانی که قادر به کار
ھستند ولی وسايل کار ندارند در شکل تعاونی،
از راه وام بدون بھره يا ھر راه مشروع ديگر".
اگر از مساله تعاونیھا فعال بگذريم که علی
ربيعی میخواھد سھم آن را در اقتصاد از ۵
درصد کنونی به  ٢۵درصد برساند ،اما حرف
اصلی وزير کار ھمانطور که در جای ديگری
ھم گفته است اين است که میخواھد از طريق
اعطای وام و "تقويت کسب و کارھای خرد،
مشاغل خانگی ،صنايع کوچک و متوسط" ايجاد
اشتغال و بيکاری را مھار کند .اين شاه بيت
برنامه مقام امنيتی برای اشتغالزايی و مقابله با
پديده بيکاری اما چيزی جدا از راهکارھا و
برنامهھای پيشين بهويژه سياستھايی که در
دوره احمدینژاد به مرحله اجرا گذاشته شدند
ولی نتيجهای به بار نياوردند نيست و نخواھد
بود .بزرگترين طرح دولت احمدینژاد برای
ايجاد اشتغال و مقابله با بيکاری طرحھای
زودبازده بود .بنابه گزارش مھر ٢٨ ،ھزار
ميليارد تومان صرف اين طرحھا شد ،اما بر
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طبق گزارشات دولتی ،بيش از  ۶٠درصد اين
طرحھا متحقق نشد و ھرگز مشخص نشد پولھا
و وامھای اعطايی در چه زمينهای مصرف شد!
قانون مشاغل خانگی نيز که در خرداد سال ٨٩
به تصويب رسيد وابالغ گرديد و قرار بود ۵٠٠
ھزار شغل خانگی ايجاد شود ،بیاثر بود و اين
طرح نيز به سرنوشت مشابھی دچار شد و نتايج
آن ھرگز مشخص نشد! غير از اينھا پولھای
ھنگفتی که در اختيار سرمايهداران و صاحبان
کارخانهھا گذاشته شد تا به اصطالح در توليد
صرف شود و شغل ايجاد کند نيز ثمربخش نبود و
علیرغم تمام اين اقدامات و ادعاھای
اشتغال زائی ،نه تنھا از تعداد بيکاران کاسته نشد،
بلکه جمعيت بيکار پيوسته افزايش يافت! در
حالیکه محمود احمدینژاد ادعا میکرد سال ،٨٩
 ٢ /۵ميليون و در سال  ٢ ،٩٠ميليون شغل ايجاد
شده است ،اما بعدا مشخص شد که در سالھای
 ٨۵تا  ٩٠ميزان اشتغالزايی بهطور متوسط
ساالنه فقط  ١۴ھزار و  ٢٠٠نفر بود که حتا از
دوران جنگ  ٨ساله ) ٢٠٠ھزار در سال( نيز
کمتر است )آفتاب  ٢۶فروردين  .(٩٢اين در
حالیست که ساالنه  ٩٠٠ھزار تا يک ميليون نفر
وارد بازار کار شدهاند که اغلب آنھا نيز کاری
نيافتهاند .عالوه بر اين طی اين سالھا صدھا
ھزار نفرنيز از کار اخراج شده و به صف
بيکاران پيوستهاند .بهعبارت ديگر سال به سال
بر تعداد کسانی که ھيچگونه شغلی ندارند و بر
شمار بيکاران افزوده شده است .در آخرين
ماهھای دولت احمدینژاد "شورای عالی اشتغال"
اختصاص  ۶۵ھزار ميليارد تومان اعتبار
اشتغالزايی برای سال  ٩٢را تصويب کرد.
برطبق اين مصوبه  ۴٣ھزار ميليارد تومان آن
بايستی از سوی بانکھای دولتی و از محل اصل
 ۴۴طرحھای ناتمام تامين شود ١٠ ،ھزار
ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملی٧ ،
ھزار ميليارد تومان از سوی بانکھای تخصصی
کشور و  ۵ھزار ميليارد تومان از سوی
صندوقھای قرضالحسنه! دوره احمدینژاد البته
پايان يافت و اين عوامفريب بزرگ فرصت نيافت
معجزات پيشين خويش در زمينه اشتغالزايی را
تکرار کند .البته که دولت روحانی نيز در ھر
حال نمیتواند نسبت به اين مصوبه بیتفاوت باشد
و بايد تکليف آن را روشن سازد .اما مستقل از
آنکه اين مصوبه به چه سرنوشتی دچار شده باشد
يا دچار شود ،تجربه سالھای گذشته نشان داده
است که اين قبيل طرحھا راه حل معضل بيکاری
فزاينده نيست .طرحھای زود بازده ،ايجاد مشاغل
خانگی ،طرحھای خود اشتغالی ،اعطای پول به
سرمايهداران که وزير کار فعلی میخواھد آن را
اجرا کند و پا در جای پای احمدینژاد بگذارد،
پاسخگوی اشتغال الزم و مھار بيکاری نيست و
تاثيری بر روند افزايش شمار بيکاران و تراکم
فزاينده آن نخواھد داشت! پروژهھايی که به
صورت پرداخت وام و تسھيالت بانکی به مرحله
اجرا گذاشته شده است ،در بھترين حالت ممکن
است در آغاز و به طور موقت برای شمار اندکی
اشتغال ايجاد کند ،اما اينگونه پروژهھا نيز
عموما پس از حصول به ھدف که دريافت کامل
وام و تسھيالت بانکی بوده است ،برھم خورده و
اين تعداد نيز به صف بيکاران پيوستهاند .اين
قبيل طرحھا بيشتر طرحھايی پُر سروصدا،
تبليغی و مقطعی و در حکم تزريق مسکن به
درصفحه ۶
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وزير کار کيست و چه برنامهای
برای کارگران دارد؟
جامعه بوده است البته با تاثيراتی بسيار موقتی و
کوتاه مدت! تسھيالت بانکی نيز آنطور که ذکر
آن رفت ،عمدتا در اختيار سرمايهداران قرار
گرفته است .آنھا نيز پولھا را باال کشيدهاند ،به
بانکھا بدھکارند و در عين حال اشتغالی ھم به
آن شکل ايجاد نشده است .بايد اضافه کرد که
احمدینژاد در اجرای اينگونه طرحھا از اين
اقبال برخوردار بود که بر دريايی از درآمدھای
نفتی لميده بود! اکنون صادرات نفت به کمترين
حد خود در  ٢۵سال اخير )فايننشنال تايمز(
رسيده و درآمد رژيم از محل فروش نفت که منبع
اصلی تامين مالی چنين طرحھايیست نيز به
شدت کاھش يافته است .اگر احمدینژاد با
دستاندازی بر منابع ھنگفت درآمدھای ٧٢٠
ميليارد دالری نفتی ،به اجرای برنامهھا و
طرحھای عوامفريبانه پرداخت و از آن بھره
تبليغاتی برد ،دولت روحانی در حال حاضر از
اين نظر با محدوديتھای معينی روبروست و
وزير کار او نيز از اين ابزار تبليغی و
عوامفريبی محروم است! وانگھی ادامه
سياستھای بانک جھانی و صندوق بينالمللی
پول ،تاکيد بر خصوصیسازی در ابعادی فراتر
و بزرگتر از آنچه که تاکنون وجود داشته
است ،نه تنھا کمکی به ايجاد اشتغال نمی کند،
بلکه معنايش تداوم اخراجھا و بيکارسازیھای
گسترده ،تراکم بيش از پيش صفوف ميليونی
بيکاران و تشديد استثمار کارگران است.
اما مھمتر از برنامهھای اشتغال زائی ربيعی که
در عينحال وابسته به سياستھای اقتصادی
دولت است ،برنامهھای سياسی اوست که اساسا
در کاراکتر اين مقام امنيتی نھفته است و میتواند
مستقال آن را در بخشھای تابعه وزارتخانه خود
به مرحله اجرا بگذارد .علی ربيعی گرچه در اين
زمينه کمتر سخنی بر زبان رانده اما صريحا گفته
است که در دولت يازدھم بايد دنبال "آرامش"
باشيم! و "آرامش" از نظر وی زمانی حاکم
خواھد شد که "منافع کارگری و کارفرمايی
ھمزمان حاصل شود"!
مقام امنيتی که از وجود "ناآرامی" در
کارخانهھا و از تراکم خشم و نارضايتی کارگران
با خبر است و شاخکھای حسی و جاسوسی وی
در خانه کارگر ،خطر انفجار در محيطھای
کارگری را به وی انتقال دادهاند ،خيلی صريح
نسبت به بیثباتی وضع موجود اظھار نگرانی
نموده و در فکر چارهجويی برآمده است .ربيعی
در گفتگو با ايلنا میگويد" :به اعتقاد من آن فضا
ديگر قابل دوام نبود .البته من پيشگو نيستم ،اما
ھمين که فضای اجتماعی – سياسی را نگاه
میکردم ،میگفتم قابل دوام نيست و نگران آسيب
ديدن اسالميت نظام بودم" و سپس اضافه میکند
که "يکی از دغدغهھای ھميشگی من ثبات بوده
است".
بديھیست که وزير کار با استفاده از ابزارھای
مختلف سعی خواھد کرد اين "آرامش" و "ثبات"
مورد نظر خود را قبل از ھر جا در کارخانهھا و

محيطھای کارگری برقرار سازد .يکی از اين
ابزارھا ،تشکيالت جاسوسی خانه کارگر است که
ربيعی خود ،در کنار محجوب و کمالی عضو
شورای مرکزی آن است .ربيعی با تقويت
تشکيالت خانه کارگر و گسترش فعاليت آن در
کارخانهھا ،تالشش اين خواھد بود که کنترل
پليسی و فضای امنيتی کارخانهھا را تشديد کند.
فعالتر شدن حراستھا ،کنترل شديدتر کارگران
و تردد آنھا ،شناسايی ،اخراج و معرفی
کارگران پيشرو و رھبران عملی کارگری به
نھادھای امنيتی و اطالعاتی ،مداخله بيش از پيش
پوشيده يا آشکار نھادھای اطالعاتی و سپاه
پاسداران در محيطھای کارگری و کارخانهھا ،از
برنامهھای ديگر اين مقام امنيتی مھم رژيم است
که مانند پورمحمدی  -که دستش تا مرفق به خون
انقالبيون و مبارزين آلوده است  -و ديگر عناصر
امنيتی کابينه امنيتی به رياست روحانی ،به
اطالعاتی بودن و امنيتی بودن خود – بخوان
مشارکت مستقيم در بازداشت و شکنجه و قتل و
کشتار نيروھای سياسی مخالف رژيم " -افتخار"
میکند!
اينھا بخشھايی از آن چيزھايیست که وزير
کارجديد و مقام امنيتی برجسته رژيم قرار است
برای کارگران به ارمغان آورد! تشديد بيش از
پيش فشارھای اقتصادی و معيشتی ،گسترش
اختناق و سرکوب در مراکز و محيطھای
کارگری و در يک کالم تشديد استثمار و
بیحقوقی طبقه کارگر!
بديھیست که طبقه کارگر ايران در برابر اين
سياست ھا و ترفندھای مقام امنيتی رژيم ساکت
نخواھد نشست! کارگران ايران در برابر ھر
گونه تعرض وزير کار و عوامل آن ،به طور
متحد و يکپارچه خواھند ايستاد .با قرار گرفتن
يک مقام امنيتی و عضو مرکزی خانه کارگر در
جايگاه وزير کار ،يکی ازکارھای اصلی وی
تقويت خانه کارگرخواھد بود .تحرکات و فعاليت
خانه کارگریھا دراين راستا عمالً آغاز شده
است  .شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر در

۶۶

تمام طول سالھای گذشته مدام ضعيفتر و
بیاعتبارتر شدهاند .درھشت سال دوره رياست
جمھوری احمدی نژاد و درپيوند با رقابت ھای
باندی و جناحی ،بخش ھای زيادی ازخانه
کارگريھا ازاين تشکيالت جدا يا کنده شده و بخشا ً
انجمن ھای صنفی را بوجودآوردند .خانه کارگر
اکنون تالش خواھد کرد اين نيروھارا به صفوف
خود بازگرداند .دبير خانه کارگر اسالم شھرروز
دوشنبه چھارم شھريور ازاين نيروھا خواست
انجمن ھای صنفی را رھا کنند" به دامان جامعه
کارگری بازگردند" و به خانه کارگر به پيوندند!.
کارگران آگاه و پيشرو نسبت به تمام تحرکات
خانه کارگر و نسبت به ھر گونه اقدام جاسوسان
خانه کارگری بايد ھوشيار باشند  .کارگران
پيشرو با آگاھی دادن به ساير کارگران است که
قادر خواھند بود ،با ھر تعرض احتمالی از جانب
آنھا ،به نحو موفقيت آميزی مقابله نمايند و با
ابتکارات خويش تالش ھای مذبوحانه مزدوران
را خنثا کنند .عناصر وابسته به خانه کارگر و
شوراھای اسالمی کار که به حق در ميان
کارگران به شدت منفور ھستند ،با دريافت
پولھای بيشتر و امکاناتی که وزير کار در
اختيار آنھا گذاشته و خواھد گذاشت ،تحرکات
جديدی را عليه کارگران آگاه و پيشرودر
کارخانهھا سازمان خواھند داد و در جذب
کارگران ناآگاه و به انحراف کشاندن مبارزات و
اعتراضات کارگران بهنحو فعالتری وارد
صحنه خواھند شد .کارگران پيشرو و رھبران
عملی کارگری در ھر مبارزه و اعتراض
کارگری بايستی با بسيج توده کارگران و اتکا به
نيروی آنھا ،ابتکار عمل را خودشان بدست
گيرند .برای مقابله با اين تحرکات و سياستھا و
خنثاسازی نقش مخرب خانه کارگر ،بايد بتوانيم
تشکلھای مستقل خويش را پی ريزی کنيم،
کميتهھای مخفی کارخانه را در ھر کارخانه و
کارگاه ايجاد کنيم ،توده کارگران را به صحنه
آوريم و مبارزات متحد و يکپارچهای را سازمان
دھيم!

دولت موظف است برای تمام بUيUکUاران و
جويندگان کار ،اشتغال ايجاد نمايد.
حق اعتصاب و ايجاد تشکUلھUای مسUتUقUل
کارگری از زمUره حUقUوق اولUيUه و مسUلّUم
کارگران است و بايد به رسميت شUنUاخUتUه
شود.
سازمان فدائيان)اقليت(
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چرا اعتصابات کارگران درفازھای ٢٣، ٢٢و ٢۴بيشتر ناموفق است!؟
وکــنــارايــن پــروژه بــخــش ھــائــی ازکــارگــران
بخاطربرخی مطالـبـات خـود دسـت بـه اعـتـصـاب
نزنند .مطالباتی کـه کـمـتـر پـاسـخ داده مـی شـود،
واعتصابات بزرگ وکوچکی که به فاصلـه اتـفـاق
می افتد.
اھم مطالبات کـارگـران کـه در زيـر عـنـوان مـی
شوند در رديف حقوق مسـلـم آن ھـا اسـت کـه بـه
کشمکش دائمی ميان کارگـران وکـارفـرمـا تـبـديـل
شده اند .
 -١عدم پرداختن بـمـوقـع حـقـوق کـارگـران و در
پايان ھرماه کـه کـمـتـر صـورت مـی گـيـرد وگـاه
ازطرف بعضی از شـرکـت ھـا تـا پـنـج مـاه بـعـد
بطول می انجامد.
 -٢وضعيت بد محيط زيست وخوابگـاه کـارگـران
که شامل وضعيت بد بـھـداشـتـی،نـاسـالـم بـودن آب
آشاميدنی کمپ ھای کارگری وکـيـفـيـت بـد غـذای
کارگران می شود.
 -٣ناچيز بودن دستمزد کارگران در اين پروژه.
درکشاکش مبارزه ی ميـان کـارگـران وپـاسـداران
سرمايه بعضی مواقع کارفرما عقب نشيـنـی کـرده
وبرای مدت کوتاھی تن به خواست ھای کارگران
داده است اما بعداز اينکه موضوع کـمـی مشـمـول
مرور زمان شده وآب ھا از آسـيـاب افـتـاد،دوبـاره
کارھا به ھمان روال گـذشـتـه وگـاھـی بـه مـراتـب
بــيــشــتــر از قــبــل امــکــانــات جــزئــی را کــه در
اختيارکارگران قرار داده اند ،ازکارگران باز پـس
گرفته اند .کارفرمايان به کـمـک بـخـشـی ازدسـت
آموزان وافراد مطيع وگوش به فرمان خود که در
ميان کارگران دارند وباتـوسـل بـه دروغ وتـرفـنـد
ودادن وعده ھای دروغين ،کارگران را وادار بـه
رفتن سرکار کرده اند،ولی مبارزه ھمچنـان ادامـه
دارد وچـنـد روزبـعـد دوبـاره کـارگـران نـاراضـی
دست به تجمع ويا اعتصاب می زنند.
درايـن پـروژه تـحـت ھـرعـنـوانــی کـه کـارگـر را
اخراج می کنند حقوق ومزايـای وی را پـرداخـت
نمی کنند بلکه برای مدتی کارگر اخراجـی نـگـون
بخت را سر می دوانند وبـعـداز چـھـار  -پـنـج مـاه
سرگردانی و مراجعات مکرر وتمـاس ھـای زيـاد
تلفنی ،حقوق کارگررا به حسـاب وی واريـز مـی
کنند .ماه گذشته ،يکـی از شـرکـتـھـای وابسـتـه بـه
سپاه پاسداران سرمايه ،کـارگـری را اخـراج مـی
کند وبه اين کارگـراخـراجـی وعـده ی چـھـار مـاه
بعدرا برای پرداخـت حـقـوقـش مـی دھـنـد!کـارگـر
اخراجی که در شـرايـط بسـيـاربـدی قـرار گـرفـتـه
وکارد به استخوانش رسيده بود ،به ارتفاع دوازده
متری ،روی يکی ازسوله ھای پااليشگاه باالرفـتـه
وتھديـد مـی کـنـد چـنـانـچـه حـقـوق ومـزايـای مـرا
پرداخت نکنيد ازاين ارتـفـاع خـودم را بـه پـائـيـن
پرتاب می کنم!کارفرما کـه اوضـاع راخـطـرنـاک
ديد ،قول داد حقوق او را پرداخت کـنـد و کـارگـر
اخراجی نيز ازارتـفـاع پـايـيـن آمـد!.کـارگـران کـه
ازسابقه کارفرمايان وپيمانکاران اطـالع دارنـد و
به حرف ھا وقول وقرار کارفرمايان کمتر اعتمـاد
دارند! باھمدردی نسبت به اين کارگر،باخود فـکـر
می کردند شايد اين قول کار فرما نيز مـانـنـد قـول
ھای ديگرشان باشدوعملی نشود!.
عسلويه وکنگان گـرمـای طـاقـت فـرسـائـی دارنـد.
کاردرساعات طوالنی ودرھوای گرم وشرجی بـه

راستی کارگر را کالفه می کند .ساعات کاری در
اينجا  ١٠الی  ١١ساعت است! دستمـزدھـا خـيـلـی
پايين است مضاف بر اينکه ھمين دستمزد نـاچـيـز
ھم با تأخيرطوالنی بـعـدازپـنـج مـاه پـرداخـت مـی
شود .باتوجه به وضع تورمی که روزانه بـاال مـی
رود کـارگـربـيـچـاره ديـگـر چـيـزی عـايـدش نـمـی
شودوھرروز فقيروفقيرترمی شود.
فاکتـورھـائـی کـه بـاعـث شـده اسـت تـا وضـعـيـت
کــارگــران پــارس جــنــوبــی خصــوصــا فــازھــای
٢٢،٢٣و ٢۴ايــن قــدرتــأســف بــاربــاشــد ،کــه نــه
تنھاتغييـرات ھـرچـنـد جـزئـی وکـوچـک درجـھـت
بھبود وضعيت اين کارگـران بـوجـود نـيـايـد،بـلـکـه
ھرروز شرايط کار برای اين کارگران مشکل تـر
گرديده،برمی گرددبه اوضاع عمومی بدی کـه در
کشور جريان دارد،وبعضی مسائـل ديـگـر کـه بـه
برخی از آنھا درزير اشاره ای می شود.
 -١بحران عمومی بيکـاری درکشـور بـاتـعـطـيـلـی
کارخانه ھا وصنايـع ھـرروز گسـتـرش بـيـشـتـری
پيدامی کند وما شاھد اخراج دستجمـعـی کـارگـران
در سطح کشور وپيوستن آنان به ارتـش بـيـکـاران
ھستيم.مرتـب مـی شـنـويـم کـه فـالن کـارخـانـه بـه
تعطيلی کشيده شـده ويـا کـارخـانـه ی ديـگـری در
شــرف تــعــطــيــل اســت .روی آوردن ايــن ســيــل
کارگران بـيـکـارازاقصـی نـقـاط ايـران بـه طـرف
پارس جنوبی وفازھای ٢٢،٢٣و ٢۴جـھـت کـار
دراين پروژه ،يکی ازاين فاکتور ھـا اسـت .چـون
درحال حاضرتنھا پروژه ای کـه درکشـور فـعـال
بوده ،پروژه ی پارس جـنـوبـی اسـت .الـبـتـه فـعـال
بودن اين پروژه نه بخاطرايجاد اشتـغـال ودغـدغـه
ی کاربرای مردم  ،بلکه بيشتر به خاطر به تـاراج
بردن ثروت ومنابع زيرزمينی کشور است.
 -١علت دوم برمی گردد بـه خـود کـارگـران ايـن
پروژه وازمسائل درونی طبقه کـارگـراسـت،نـاآگـاه
بودن اکثر اين کارگران به حقـوق کـارگـری خـود
ونا آشنا ئی به کارصنفی -سياسی وبه کـارجـمـعـی
درراستای حقـوق ومـنـافـع خـود ،يـکـی ديـگـر از
عوامل باز دارنده فعاليت ھای مـتـشـکـل کـارگـری
است .وقتی با کارگری درمورد مشکالت ومسائل
کارگری وارد بحث می شوی،درجواب می گويد؛
که ھيچ کاری از دست مـابـرنـمـيـاد،تـابـوده ھـمـيـن
بوده،ونميشه وضعيت موجودرا عوض کرد.
 -٣جمھوری اسالمی درطول حيات ضد مـردمـی
خود تنھا به سرکوب عـريـان اکـتـفـا نـکـرده بـلـکـه
بدآموزی ھا وبدفرھنـگـی بسـيـاری را نـيـز رواج
داده است  .به فـراخـور مـحـيـط ووضـعـيـت مـردم
ودرجــھـــت مـــنـــافــع خـــود بـــه تـــرويـــج مســـائـــل
وموضوعات ارتجاعی دامن زده که ازجـمـلـه مـی
توان به قوم گرائی وناسيوناليسم اشـاره نـمـود کـه
درحال حاضر به طور پررنگی درميان کارگـران
پروژه ای رواج دارد و کـارفـرمـايـان نـيـزازايـن
حربه  ،نھايت استـفـاده را مـی بـرنـد .مـاه گـذشـتـه
درتدارک اعتصابی بوديم که شب قبل ازاعتصـاب
ميان کارگران بلوچ وبـخـتـيـاری نـزاع ودرگـيـری
بوجود آمد .شدت درگيری به حدی بود کـه پـلـيـس
مداخله کرد ،درنتيجه ما موفق نشديم اعتصـاب را
راه اندازی کنيم.
 -۴عامل بازدارنده ديگر،اعتقادات دينـی ومـذھـب
است که منشأء آن دربـی سـوادی ويـا کـم سـوادی

کارگران است .با توجه به فضای عمومی کـه در
جامعه وتوسط رژيم درست شده وبه شدت بـه آن
دامن زده می شـود ،کـارفـرمـا وعـوامـل سـرمـايـه
بادست يازيدن به اين موضوع ودامن زدن بـه آن
درمحيط ھای کارگری ،موجب عقب نـگـھـداشـتـن
کارگران از مسائل سياسی وصنفی وعدم تـعـرض
به وضعيت موجود می شـونـد .ھـمـيـشـه در مـيـان
جــمــع ھــای کــارگــری  ،کــارگــرانــی ھســتــنــد کــه
بــاگــرايــش شــديــدا مــذھــبــی وارد بــحــث شــده کــه
سرانجام به رژيم مذھبی وحراست ومسائل امنيتی
می انجامد  .مسئلـه مـذھـب واعـتـقـادات ديـنـی کـه
دخالت داده می شود نيزيکی ديگر از عوامـل بـاز
دارنده حرکت ھای کارگری است.
 -۵اطالعات ودانـش کـارگـران ابـتـدا مـنـاسـب بـا
وضعيت کارگری وشغل وحرفه ای است کـه ايـن
کارگران دارند .کارگـران پـروژه بـعـلـت ويـژگـی
شغلی که ھرچند ماه ياسال را در يک منطـقـه مـی
گذرانند ،وبـه نـوعـی خـانـه بـدوشـنـد وبـه فـاصـلـه
ودرپايان ھـرپـروژه ای تـا يـافـتـن کـار مـجـدد بـا
بيکاری روبرو می شونـد،زنـدگـی وآمـوزش آنـان
مرتب در گسست اسـت! يـکـی ازعـلـل بـازمـانـدن
کارگران از مسائل کارگری خـودشـان راھـم بـايـد
خودپروژه ھا دانست!،بطور مثال وقتی کـارگـری
وارد پروژه می شـود،زمـانـی طـول مـی کشـد تـا
آموزش ھای الزم را ببيند که در طـول ايـن مـدت
که خيلی ھم کوتاه است ،يا پروژه تمام مـی شـود،
يا اينکه کارگررابه نـحـوی اخـراج مـی کـنـنـد کـه
موجب نابسامـانـی وضـعـيـت کـارگـران وگسـسـت
دراطالعات وآموزش ھـای کـارگـران پـروژه ای
می شود.
با تـوجـه بـه مـوارد اشـاره شـده و شـرايـطـی کـه
کارگـران پـروژه ای در آن قـرار دارنـد ،اولـيـن
چيزی که به ذھن می رسد ،جـای خـالـی عـنـصـر
فــعــال کــارگــری وکــمــونــيــســت اســت .وظــيــفــه ی
کمونيست ھا است که دراين رابطه فـعـالـيـت ھـای
خودرا دوچندان کنند .متاسفانه حرکتی که با مـھـر
ونشان وپرچم کـمـونـيـسـم بـاشـد ديـده نشـده اسـت.
کمونيست ھا بايد اعتصابات کارگری را کانـالـيـزه
کرده واز حالت درخواست مطـالـبـات پـراکـنـده ی
صنفی به مطالبات سياسی بدل کنند .اگر ما شـاھـد
اعتصابات روزانـه کـارگـران ھسـتـيـم،بـطـوريـکـه
خواب پاسداران سرمايه را آشفته کـرده اسـت ،بـه
جزدر چند مورد ،بقيه ھمه خود جـوش بـوده انـد.
ما بايد با تمام قـوا درايـن عـرصـه فـعـال شـويـم ،
رخوت وسستی را کنار زده وبـه افـقـھـای روشـن
ودوردست بنگريم .به اميدآن روز.
زنده باد سوسياليسم
زنده باد مبارزات مستقل طبقه کارگر ايران
مزدک  ٩٢/ ۴/ ٢٨پارس جنوبی -ميانکوه کنگان

نيمه اول شھريور  ٩٢شماره ۶۵٢
از صفحه ١٢

انقالب نيمه کاره مصر به
کدام سمت می رود؟
در پايان رای گيری ،محمد مرسی از حزب
آزادی و عدالت و در اصل نماينده مستقيم "اخوان
المسلمين" بر صندلی رياست جمھوری نشست .با
انتخاب رئيس جمھور جديد ،نه تنھا شرايط برای
کارگران و توده ھای مردم مصر بھتر نشد ،بلکه
با اعمال قوانين شريعت در جامعه ،روند اوضاع
و انقالب نا تمام مردم مصر عمال به سمت يک
ديکتاتوری مذھبی و به مراتب خطرناک تر از
ديکتاتوری دوران حسنی مبارک پيش می رفت.
قدرت گيری روز افزون محمد مرسی و اعمال
قوانين و مقررات دينی در جامعه ھمه اقشار
مختلف توده ھای مردم مصر را به اتحادی
نانوشته عليه دولت محمد مرسی واداشت .اينبار
مبارزات توده ھای مردم مصر در مسير روشن
تری شکل گرفت .اگرچه با سرنگونی حسنی
مبارک کارگران و توده ھای زحمتکش مصر
ھنوز به ھيچ يک از خواست ھای اساسی شان
نرسيده بودند ،اما با فضای نيمه دمکراتيکی که
از دل مبارزات مردم پديد آمده بود ،زمينه ھای
گسترش تشکل يابی کارگران و حضور
روزافزون آنان در متن تشکل ھای صنفی و
اتحاديه ھای بزرگ کارگری ،شرايط نوينی را
برای تداوم انقالب و تحقق مطالبه نان و آزادی
فراھم ساخته بود .اينبار ،با حضور بيشتر توده
ھای مردم مصر در خيابان ھا و نيز حضور
پررنگ تر کارگران در تشکل ھای کارگری از
جمله کنگره دمکراتيک کارگر مصر و
فدراسيون اتحاديه ھای مستقل کارگری ،روند
مبارزه با دولت دينی محمد مرسی در مسيری
شفاف تر نسبت به دوران مبارزه عليه حسنی
مبارک پيش می رفت .اين ھمان نکته ای بود که
ارتش مصر ،بورژوازی و نيروھای ليبرال
درون اپوزسيون از آن به وحشت افتاده بودند.
لذا ،اينبار نيز ھمانند فوريه  ٢٠١١درست در
وضعيتی که دولت مرسی در مقابل قدرت مردم
از درون شکاف برداشته بود و ھمه چيز گويای
شکل گيری يک موقعيت انقالبی تازه در جامعه
بود ،ارتش مصر پس از يک مھلت  ٤٨ساعته به
دولت مرسی ،از فراز سر ميليون ھا مردمی که
برای سقوط محمد مرسی در خيابان ھا حضور
داشتند ،اقدام به برکناری و دستگيری محمد
مرسی کرد .عدلی منصور رئيس دادگاه قانون
اساسی مصر به عنوان رئيس جمھور موقت
انتخاب و پس از آن کابينه دولت جديد نيز به
نخست وزيری حازم ببالوی سازماندھی شد.
با سقوط محمد مرسی ،نيروھای اخوان المسلمين
در حمايت از مرسی به تحصن و اعتراض در
مساجد و ميدان ھای اصلی قاھره روی آوردند .با
ورود طرفداران محمد مرسی به اعتراضات
خيابانی ،السيسی فرمانده کل نيروھای ارتش
مصر با يک فراخوان عمومی از توده ھای مردم
و ھمه آنھايی که برای سرنگونی محمد مرسی
مبارزه کرده بودند ،خواست تا با حضور در
خيابان ھا به مقابله با تھديدات نيروھای اخوان
المسلمين بپردازند .به رغم اينکه بوژوازی
مصر ،نيروھای ليبرال و تعدادی از تشکل ھای
کارگری نيز به اين فراخوان السيسی پاسخ مثبت

دادند ،اما واکنش نه چندان مثبت توده ھای مردم
به اين فراخوان ،اولين عکس العمل عمومی مردم
در بی اعتمادی به ارتش بود .در واقع مردمی که
تا يک ھفته پيش از آن ،برای سرنگونی محمد
مرسی به صورت ميليونی در خيابان ھا حضور
يافته بودند ،اينبار حاضر نشدند گوشت دم توپ
درگيری ھای ميان ارتش و نيروھای اخوان
المسلمين شوند .عدم استقبال مردم از فراخوان
السيسی ،ارتش را برآن داشت تا خود مستقيما
وارد ميدان سرکوب شود .پس از آن درگيری
ھای روزانه ارتش با طرفداران متحصن مرسی
ھر روز ابعاد وسيعتری يافت .در پی يورش
ارتش به نيروھای اخوان المسلمين در کمتر از
يک ھفته بسياری از رھبران اخوان المسلمين
دستگير و بيش از ھزار نفر از طرفداران مرسی
نيز کشته شدند.
آمريکا که در آغاز به نفع دولت مرسی و عليه
اقدام ارتش در سرنگونی اين دولت موضع گرفته
بود و حتا اعالم کرده بود که کمک ھای مالی
خود به ارتش و دولت موقت برآمده از کودتای
نظامی را قطع می کند ،وقتی با وخامت اوضاع
مصر روبرو شد ،به سرعت تغيير موضع داد و
بر سياست پيشين خود مبنی بر ادامه کمک ھای
ھمه جانبه به ارتش مصر تاکيد کرد .عالوه بر
اين ،با ادامه درگيری ھا و کشتار نيروھای
اخوان المسلمين توسط ارتش و در شرايطی که
دولت موقت بر غير قانونی کردن فعاليت حزب
"آزادی و عدالت" و اخوان المسلمين تاکيد می
ورزيد ،رايزنی و فشار آمريکا و اتحاديه اروپا
جھت وادار کردن دولت موقت مصر برای
آزادی رھبران اخوان المسلمين و نيز مذاکره با
نيروھای اسالمی شدت يافت.
طی اين مدت و از زمانی که ارتش ابتکار عمل
سرنگونی دولت مرسی را از دست نيروھای
معترض گرفت و پس از روزھای اول که با
شادمانی و حضور توده مردم در خيابان ھا
ھمراه بود ،مردمی که برای سرنگونی محمد
مرسی بپا خاسته بودند ،به خانه ھايشان باز گشته
و نظاره گر کشمکش ھای ميان ارتش و
طرفداران محمد مرسی ھستند .اگرچه سقوط
محمد مرسی و اخوان المسلمين از قدرت ،اصلی
ترين خواست کارگران و توده ھای مردم مصر
در تداوم انقالب فوريه  ٢٠١١بود و ھمانگونه که
سازمان ما در کار شماره  ٦٤٩نوشت ،سقوط
ديکتاتوری دولت مذھبی اخوان المسلمين را بايد
گامی در جھت تداوم انقالب ناتمام مردم مصر
ارزيابی کرد ،اما در اين نيز ترديدی نيست که
اقدامات ارتش مصر در اعمال خشونت ،سرکوب
و کشتار  ،مستثنا از اينکه اين نيروھا چه کسانی
ھستند ،مستثنا از اينکه اين نيروھا از چه ماھيتی
برخور دارند ،نه تنھا قابل دفاع نيست ،بلکه
محکوم نيز ھست .اگر امروز دست و بال ارتش
در کشتار حتا مرتجعين و واپسگرايانی ھمچون
محمد مرسی و نيروھای مرتجع اخوان المسلمين
که خود خفقان و سرکوب ديگری را بر مردم
مصر تحميل کردند ،باز گذاشته شود ،دير يا زود
کابوس اين کشتار بر سر نيروھای مترقی و خود
کارگران و توده ھای مردم مصر نيز فرود
خواھد آمد.
و درست در چنين وضعيتی که کارگران و توده
ھای مردم مصر به انتظار در خانه ھايشان
نشسته اند ،بايد به اين سئوال پاسخ داده شود،
حسنی مبارک رفت و محمد مرسی رئيس جمھور
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شد .پس از آن ،در ادامه مبارزات مردم مصر و
تداوم انقالب نيمه کاره شان ،دولت مرسی ھم
سقوط کرد ،اما آالن چی؟ مردم در کجای اين
انقالب ايستاده اند؟ روال کار چه خواھد شد و
انقالب نيمه کاره مصر به کدام سمت خواھد
رفت ،شکست يا تداوم؟
به نظر می آيد وضعيت کنونی مصر تا حدود
زيادی شبيه ماه ھای اوليه بعد از سرنگونی
حسنی مبارک در فوريه  ٢٠١١است .در آن
زمان نيز ،پس از آنکه حسنی مبارک سرنگون
شد و ارتش مصر قدرت را در دست گرفت ،توده
ھای بپاخاسته ابتدا در انتظار نشستند تا ببينند
سرنگونی حسنی مبارک برايشان چه ارمغانی
خواھد داشت .پس از اندک زمانی وقتی پاسخی
بر مطالبات اصلی شان که ھمانا تحقق نان و
آزادی بود ،داده نشد ،کم کم به اعتراض و
حضور علنی در خيابان ھا و اجتماع در ميدان
التحرير روی آوردند .با روی کار آمدن محمد
مرسی و اعمال قوانين دينی ،روند انقالب نا تمام
مردم مصر وارد فضای ديگری شد .مبارزات
مردم گسترده تر و حضورشان در خيابان ھا به
مراتب از روزھای انقالب فوريه افزونتر شد.
اکنون محمد مرسی نيز از قدرت ساقط و دولت
موقت عدلی منصور تحت حمايت ارتش مصر
قدرت را در دست گرفته است .آيا کارگران و
توده ھای مردم مصر با سکوت و نشستن در
خانه ھايشان نظاره گر شکست انقالب خود
خواھند بود و يا در تداوم انقالب ناتمام و برای
تحقق نان و آزادی مجددا به خيابان ھا خواھند
ريخت؟
ترديدی نيست که اگر اوضاع به روال لحظه
کنونی پيش برود ،فرجام آن ،شکست انقالب
خواھد بود.
اما اين تصور که بپنداريم از آنجا که با سقوط
محمد مرسی ارتش قدرت را در دست گرفته و
اين ارتش ھم اکنون در حال کشتار و سرکوب
طرفداران محمد مرسی است ،پس نتيجه بگيريم
که ديگر انقالب مصر به پايان کار خود رسيده
است ،طبيعتا نمی تواند بر خاسته از واقعيات
عينی مبارزات مردم مصر طی دو سال و نيم
گذشته باشد .اوال ارتش مصر صرفا بعد از سقوط
محمد مرسی و در دو ماه گذشته نيست که قدرت
را در دست گرفته است .در مصر طی نيم قرن
گذشته مستثنا از اينکه چه کسی و کدام دولت در
راس امور بوده است ،ارتش ھمواره مرکز ثقل
قدرت در ھيئت حاکمه مصر بوده است .دوما،
وقتی در پی انقالب فوريه  ٢٠١١حسنی مبارک
سرنگون شد ،باز ھم اين نظاميان بودند که قدرت
را در دست گرفتند .اما مبارزات توده ھای مردم
مصر ادامه يافت و در نھايت با انجام انتخابات و
در واقع با حمايت و پشتيبانی ھمين ارتش از
اخوان المسلمين ،محمد مرسی بر کرسی رياست
جمھوری نشست .سوما ،استراتژی آمريکا و
اتحاديه اروپا بر روی کار آمدن دولت ھای
اسالمی به اصطالح ميانه رو در منطقه است و
اين استراتژی عجالتا با دولت ھايی که نظاميان
در راس قدرت باشند در تعارض است.
اما از ھمه اينھا که بگذريم مھمترين مسئله ،نقش
کارگران و توده ھای مردم مصر در تداوم
انقالب فوريه است .سقوط محمد مرسی اگر چه
ممکن است برای بورژوازی ،نيروھای ليبرال و
جريان ھای سکوالر مصر پايان کار تلقی گردد،
در صفحه ٩

نيمه اول شھريور  ٩٢شماره ۶۵٢
از صفحه ٨

انقالب نيمه کاره مصر به
کدام سمت می رود؟
اما برای جوانان ،زنان و عموم کارگران و توده
ھای مردم مصر نمی تواند پايان کار باشد .آنان
مطالبات معينی دارند ،مطالباتی که ھمچنان
متحقق نشده اند .کارگران ،کار برای خود و
فرزندانشان می خواھند ،آنان نان و آزادی می
خواھند ،آزادی از ھمه نوع ،آزادی سازماندھی و
اعتصاب ،نان برای خود و فرزندانشان ،آنان
برابری می خواھند و برای تحقق آن ساليان
متمادی مبارزه کرده و کشته داده اند .کارگران و
توده ھای مردم مصر نشان داده اند که به ارتش
اعتماد نکرده و طبيعتا به فراخوان ارتش برای
حضور در جنگی که مربوط به آنان نبود و نيست
به خيابان ھا نيز نخواھند ريخت .برای کارگران
و توده ھای مردم مصر سقوط محمد مرسی
مفری برای خيزش ھای بعدی و گامی ديگر در
تداوم ھمان انقالب نيمه کاره مصر است .آنان
ھمانگونه که پس از سرنگونی حسنی مبارک
کوتاه زمانی در جھت پاسخگويی به مطالبات
شان در انتظار ماندند و آنگاه به مبارزات
خيابانی شان ادادمه دادند؛ اينبار نيز در انتظار
نشسته اند تا ببينند سقوط محمد مرسی و نيروھای
اخوان المسلمين از قدرت چه ارمغانی برای
تحقق مطالبات آنان خواھد داشت.
واقعيات تاکنونی مبارزات کارگران ،زنان،
جوانان و توده ھای مردم مصر گواه اين حقيقت
است ،که اگر پاسخ مشخصی به مطالبات و
حقوق پايمال شده شان داده نشود ،آنان دوباره به
خيابان ھا سر ريز خواھند شد .ھمه شواھد تا
کنونی نشان می دھد که انقالب نيمه تمام مصر با
سقوط محمد مرسی متوقف نشده و با فراز و
فرودھايی کماکان ادامه خواھد داشت.

کنگره ملی ناسيوناليستھای
کرد و سازمان کردستان حزب
کمونيست ايران )کومله(
نشست مقدماتی پروژه برگزاری کنگره ملی
کردھا به فراخوان مسعود بارزانی رھبر حزب
دمکرات و رئيس اقليم کردستان عراق روز ٣١
تير در شھر اربيل برگزار شد .در اين نشست که
نمايندگان  ٣٩حزب و سازمان کرد از چھار
کشور عراق ،ايران ،ترکيه و سوريه حضور
داشتند ،ھيئت  ٢١نفره برگزار کننده کنگره و نيز
تاريخ برگزاری آن تعيين گرديد .در نشست
مقدماتی اربيل ،از کردستان ايران سه جريان
کومله ،دو جريان حزب دموکرات ،پژاک و چند
جريان کوچک ديگر حضور داشتند .از جمع
احزاب و سازمان ھای کرد ايران پنج نفر در
ھيئت برگزار کننده اين کنگره جای گرفته اند.
ماھيت طبقاتی احزاب و سازمان ھايی که در
نشست مقدماتی  ٣١تير حضور داشتند و به
احتمال يقين ھمگی در نشست کنگره ملی کردھا
نيز حضور خواھند يافت ،از سازمان کردستان
حزب کمونيست ايران )کومله( که بگذريم ،عموم
شرکت کنندگان اين کنگره نماينده گرايش
بورژوا -ناسيوناليسم کرد کشورھای خود ھستند.
احزابی که به صورت آشکار از حمايت و حتا

دخالت نظامی آمريکا در کشورھای کرد نشين
ايران ،سوريه و عراق دفاع نيز می کنند.
حزب دمکرات کردستان عراق به رھبری مسعود
بارزانی و اتحاديه ميھنی کردستان عراق به
رھبری جالل طالبانی که ميزبانی برگزاری اين
کنگره را به عھده دارند دو دھه است که با
دخالت نظامی آمريکا در عراق به قدرت رسيده
اند و ھم اکنون جزو پيش برندگان سياست آمريکا
در کشورھای منطقه ھستند .رھبران دو حزبی که
ھم با جمھوری اسالمی مناسبات ديپلماتيک حسنه
دارند و ھم با دولت آمريکا نرد عشق می بازند.
از طرف ديگر ،حزب دمکرات ايران به رھبری
مصطفی ھجری و سازمان کومله زحمتکشان به
رھبری عبدﷲ مھتدی يک دھه است که در
رويای رسيدن به وضعيت کردستان عراق به سر
می برند و سياست شان در دفاع از دخالت
نظامی دولت باراک اوباما با ھدف "رھايی"
مردم کردستان ايران پايه ريزی شده است .دولت
ترکيه نيز به صورت مشروط از برگزاری
کنگره ملی کردھا در اقليم کردستان حمايت کرده
است .احمد ترک و صالح الدين دميرتاش از
جمله نمايندگان کرد مجلس ترکيه بودند که در
نشست مقدماتی  ٣١تير اين کنگره حضور
داشتند .نمايندگان احزاب کردستان سوريه نيز به
لحاظ طبقاتی در رديف ھمان مجموعه حزب
دمکرات ايران و سازمان کومله زحمت کشان
می گنجند .در واقع عموم احزاب و سازمان ھای
شرکت کننده در اين نشست ،شاخص ترين
نمايندگان ناسيوناليسم و بورژوازی کرد
کشورھای ايران ،ترکيه ،سوريه و عراق ھستند.
احزابی که در اين کنگره به دور ھم جمع می
شوند تا در مورد تعامل با دولتھای کشور خودی
و آينده "کردستان بزرگ" به رايزنی و
تصميمگيری بپردازند.
در ميان مجموعه احزاب کرد شرکت کننده در
کنگره ملی کرد ،سازمان کردستان حزب
کمونيست ايران )کومله( از جمله معدود جريانی
است که خود را کمونيست و مدافع رھايی طبقه
کارگر ايران می داند.
حال بايد از سازمانی که خود را کمونيست می
داند و ادعای مبارزه برای رھايی کارگران و
زحمتکشان را دارد ،پرسيد با کدام معيار و از
منظر دفاع از منافع طبقاتی کدام طبقه در کنگره
ای با ماھيت سر تا پا بورژوا -ناسيوناليستی
حضور يافته است؟ کنگره ای که نه تنھا مسئله
رھايی طبقه کارگر و زحمتکشان در آن
موضوعيتی ندارد ،بلکه حتا منافع کارگران و
زحمتکشان کرد نيز در آن مطرح نيست.
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران )کومله(
با حضور در چنين کنگره ای نشان داده است که
دفاع از موضوعيت ناسيوناليسم کرد برايش در
الويت مھمتری نسبت به رھايی کارگران و
زحمتکشان ايران و حتا کارگران کرد قرار دارد.
ھم اکنون رھبران ھمه احزاب و سازمان ھای
بورژوا -ناسيوناليست کرد از ترکيه گرفته تا
ايران و سوريه در رويای اقليم کردستان و
موقعيتی امثال مسعود بارزانی و جالل طالبانی
به سر میبرند .اينکه مسعود بارزانی ،جالل
طالبانی و بورژوازی اقليم کردستان عراق از
خير سر آمريکا و ھمدستی با دولت مذھبی-
بورژوايی عراق به نان و نوايی رسيده اند ،چه
ارتباطی با کارگران و مردم زحمتکش کرد
عراق دارد .کارگران و زحمتکشانی که ھمچنان
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در ستم ،استثمار و بی حقوقی دست و پا می
زنند .کارگران و زحمتکشانی که تنھا بايد به اين
دلخوش باشند که می توانند در اين قفس ستم و
استثمار به زبان کردی آواز بخوانند .و باز بايد
بر اين دل خوش دارند که اينبار سرکوبگران
شان به جای زبان عربی با زبان شيرين کردی به
آنان نھيب می زنند و آنان را سرکوب ،استثمار و
چپاول می کنند.
اگر رھبران حزب دمکرات و اتحاديه ميھنی
کردستان عراق از قبل چپاول و غارت دسترنج
کارگران و زحمتکشان اقليم کردستان و عراق به
سرمايه ھای ميلياردی رسيده اند ،آيا اين بدان
معنا است که کارگران و زحمتکشان اقليم
کردستان نيز از امکانات رفاھی ،بھداشت و
درمان الزم برخوردارند و در آسايش زندگی می
کنند؟
اگر سران بورژوا -ناسيوناليسم کرد و دستگاه
حکمرانی اقليم کردستان عراق طی ھمين مدت ده
سال با کسب پول ھای باد آورده در فساد مالی و
سياسی غوطه ور شده اند ،ناشی از ھمان جايگاه
ناسيوناليسم بورژوايی شان است .آنان اگرچه
ادعای آزادی مردم کردستان را با خود يدک می
کشيدند ،اما ھرگز خود را مدافع منافع کارگران
قلمداد نمی کردند و اگر چنين ادعايی ھم می
داشتند ھم اکنون ثابت کرده اند که فريبکارانی
بيش نبودند.
اما ،سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
)کومله( که ادعای کمونيسم و دفاع ازمنافع
کارگران و زحمتکشان را دارد ،در پی کدام
منافع طبقاتی راھی کنگره ملی ناسيوناليستھای
کرد شده است؟ آيا سازمان کردستان حزب
کمونيست ايران )کومله( به عواقب مخرب اتخاذ
چنين سياست ناسيوناليستی و اثرات زيان بار آن
در مخدوش کردن مرز ميان گرايش بورژوا –
ناسيوناليستی کرد و مبارزات کارگران و
زحمتکشان کردستان انديشيده است؟
آيا سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
)کومله( به دليل اينکه تشکيالت منطقهای اين
حزب در کردستان است  ،می تواند حضور خود
را در کنگره بورژوا -ناسيوناليستھای کرد توجيه
کند و يا اينکه اين اقدام کومله را بايد به نوعی
بازگشت به خويشتن خويش که ھمانا بازگشت به
ناسيوناليسم گذشته اش است ،تلقی کرد.
در واقع بايد گفت از آنجايی که ھمه احزاب
بورژا -ناسيوناليست کرد در اين کنگره جمع شده
اند ،سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
)کومله( نگران اين مسئله است که مبادا با عدم
حضور در اين کنگره ،از ناسيوناليسم کردستان
کنار گذاشته شود .کومله که ظاھرا ادعای
کمونيست بودن دارد ،به جای اينکه از منافع
طبقه کارگر و از جايگاه و موضع اين طبقه به
مسئله رفع ستم ملی و رھايی کارگران و مردم
زحمتکش کردستان بيانديشد ،نگران کنار گذاشته
شدن خود از مجموعه بورژوا -ناسيوناليسم کرد
است .و اين نگرانی نه فقط ھيچ ارتباطی با
کمونيسم و منافع کارگران ايران ندارد ،بلکه حتا
با منافع کارگران و توده ھای زحمت کش کرد
نيز در تعارض است .و صد البته اين اقدام و
موضع سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
)کومله( را نمی توان منفک و جدا از موضع
حزب کمونيست ايران ارزيابی کرد.
آنچه مسلم است با اتخاذ چنين موضع و تصميمی
درصفحه ١٠
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کنگره ملی ناسيوناليستھای کرد و
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
)کومله(
از طرف سازمان کردستان حزب کمونيست
ايران )کومله( که پيکره اصلی اين حزب است،
تعجب آور نخواھد بود که در پی آن ،حزب
کمونيست ايران گامھای ديگری در اين جھت
بردارد .ھمين اقدام نيز کافیست که از اين پس
حتا در موضع گيری ھای خود نسبت به
جريانات رفرميست و سازش کار درون طبقه
کارگر با مشکل روبرو گردد .و فراتر از آن ،از
اين پس اگر جريانات رنگارنگ مدعی کارگری
با ادعای دفاع از منافع طبقه کارگر ايران در
کنگره ھای بورژوايی که با فراخوان نمايندگان
سرمايه داری سازماندھی می شوند ،شرکت کنند
 ،به زد و بند بپردازند و بخواھند ھمانند سازمان
کردستان حزب کمونيست ايران )کومله( حضور
خود در اينگونه محافل بورژوايی را تحت پوشش
تاثير گذاری بر جريانات بورژوائی و رفرميست
شرکت کننده در اين گونه کنگره ھا توجيه کنند،
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران )کومله(
که ھيچ ،ديگر حتی حزب کمونيست ايران نيز
حرفی برای گفتن نخواھد داشت .و اين کمترين
خسرانی است که از قبل حضور سازمان
کردستان حزب کمونيست ايران )کومله( در
کنگره ملی بورژوا -ناسيونالستھای کرد،
نصيب اين سازمان و حزب کمونيست ايران
خواھد شد.
راه حل رفع ستم ملی در کردستان حضور در
کنفرانس ھا و کنگره ھايی با ماھيت بورژوايی و
ناسيوناليستی نيست .چنين کنگره ھايی می تواند
مشکل ناسيوناليسم و منافع احزاب بورژوايی کرد
را تامين کند ،اما گشايشی در وضعيت کارگران
و انبوه توده ھای زحمتکش مردم کرد ايجاد
نخواھد کرد.
رھايی کارگران و توده ھای مليت ھای تحت ستم
ايران با رھايی طبقه کارگر گره خورده است.
کمونيست ھا از موضع کل طبقه کارگر و توده
ھای زحمتکش ايران به مسئله رھايی و رفع ستم
ملی نگاه می کنند و طبيعتا ،اين حزب يا آن
سازمان کمونيست صرفا به دليل اينکه کرد ،بلوچ
و يا آذری است ،نمی تواند از موضع
ناسيوناليستی با حضور در کنگره ھای بورژوايی
ادعا کند که اينگونه اقداماتش در مسير رفع ستم
ملی می باشد.

مردم سوريه ھمچنان قربانی
نظم ضد انسانی سرمايهداری
حدود ساعت  ٣صبح روز چھارشنبه  ٢١اگوست
برابر با  ٣٠مرداد ،اولين اخبار در مورد حمله
شيميايی به محالتی در دمشق پايتخت سوريه
منتشر شد .براساس اعالم پزشکان بدون مرز٣ ،
بيمارستان مرتبط با آنھا حدود  ٣۶٠٠بيمار را
که دارای نشانهھای مسموميت با گاز اعصاب
بودند ،تحت درمان قرارداده که از ميان آنھا
 ٣۵۵نفر جان باختهاند .برخی از گزارشھا

حاکی از قربانیشدن تعداد باز ھم بيشتری از
مردم سوريه میباشد .کودکان ،زنان و مردانی
که عموما در خواب بوده و ھرگز نتوانستند از
خود دفاع کنند .
جنبش اعتراضی مردم سوريه که ھمچون ديگر
کشورھای عربی با خواست نان و آزادی آغاز
شد و خواستار برکناری ديکتاتوری بهنام بشار
اسد بود ،بهسرعت و بر اثر رقابت بين
کشورھای منطقه و قدرتھای جھانی که در يک
سوی آن عربستان ،قطر ،ترکيه ،اتحاديه اروپا و
آمريکا قرار داشتند و در سوی ديگر روسيه،
چين ،ايران و گروه حزب ﷲ لبنان ،به يک جنگ
خونبار داخلی تبديل شد .جنگی که از سويی
منجر به انحراف مبارزات تودهھا ،قربانیشدن
 ١٠٠ھزار نفر از آنھا و آوارگی ميليونھا نفر
گرديد و از سوی ديگر بهصورت مستقيم و
غيرمستقيم پای برخی از دولتھای منطقه را به
جنگ کشاند ،جنگی که بهمعنای کامل کلمه به
يک جنگ فرقهای تبديل شده و تا ھمين امروز
نيز آتش اين جنگ به برخی از کشورھای منطقه
ھمچون عراق و لبنان بهصورت مستقيم و به
برخی ديگر از کشورھا که ھميشه با معضل سنی
و شيعه روبرو بودهاند به طور غيرمستقيم کشانده
شده است.
در عراق بار ديگر ميزان قربانيان در اثر
انفجارھايی که ھدفشان تنھا تودهھای مردم
ھست که به جرم شيعه و يا سنی بودن کشته
میشوند ،اوج گرفته است .تنھا در روز يکشنبه
 ٣شھريور ماه بيش از  ۴۶نفر در اين انفجارات
کشته شدند .در لبنان نيز پس از انفجاراتی در
محالت شيعه نشين بيروت که منجر به کشته شدن
دهھا نفر گرديد ،دو انفجار در شھر طرابلس و در
محالت سنینشين اين شھر منجر به کشته شدن
بيش از  ۴٠نفر شد .شاخه شمال آفريقای گروه
جنايتپيشهی "القاعده" با انتشار اطالعيهای
حزب ﷲ لبنان را مسئول اين انفجارھا دانسته و
نوشته است" :حزبﷲ کيفر کارش را خواھد
ديد" .در يمن نيز در اثر انفجار بمب در صنعا
پايتخت اين کشور ،حداقل شش نفر کشته شدند.
ادامهی جنگ داخلی در سوريه که نشانی از
پيروزی ھيچکدام از طرفين در آن وجود ندارد و
تسری آن به کشورھايی ھمچون عراق و لبنان که
ھمراه با تقويت افراطیترين جريانات مذھبی
ھمراه شده است ،وضعيت پيچيدهای را در اين
منطقه از جھان پديد آورده است .در چنين
شرايطیست که حمله شيميايی به مردم سوريه و
قربانی شدن آنھا ،بھانهای گشت تا تحرکات
ديپلماتيک برای پايان دادن به اين وضعيت از
سوی آمريکا و متحداناش اوج بگيرد.
کشورھای غربی و متحدان آنھا ،ھمچون ترکيه
از ھمان ابتدا انگشت اتھام را به سوی دولت
بشار اسد نشانه رفتند .در اين ميان طبيعی بود که
روسيه و ايران در حمايت از دولت بشار اسد و
رد اين اتھام وارد ميدان شوند .اما تداوم اين
موضوع و پافشاری بر بازديد ماموران سازمان
ملل ،باعث شد تا سوريه پس از چند روز ،با
بازرسی ماموران سازمان ملل و حتا آتش بس در
منطقه به منظور ايجاد امنيت برای بازرسان
موافقت کند.
اما تھديدات کشورھای غربی ادامه و حتا شدت
يافت .فرانسه از ھمان ابتدا از ضرورت استفاده
از نيروی نظامی سخن راند .اوباما با
مشاوراناش جلسهای برگزار کرد و وزير دفاع

١٠
١٠

وی از آمادگی نيروھای نظامی آمريکا برای ھر
گونه اقدامی در صورت تصميم اوباما سخن راند.
حتا وزير خارجه انگليس و يکی از مقامات کاخ
سفيد با اعالم اينکه سوريه با بازرسی سازمان
ملل دير موافقت کرده است ،از احتمال از بين
رفتن شواھد به دليل بمبارانھای روزھای بعد
توسط دولت بشار اسد صحبت کردند .در اين
ميان ترکيه شديدترين ھشدار را داد .روز دوشنبه
 ۴شھريور وزير خارجه ترکيه گفت" :اگر
توافقی گسترده و در سطح شورای امنيت سازمان
ملل برای اقدام به حل بحران سوريه شکل
نگيرد ،ترکيه به ھر ائتالف بينالمللی ديگر عليه
سوريه خواھد پيوست" .وی ھمچنين از رايزنی
 ٣٧کشور دربارهی راهھای مداخله در بحران
سوريه و امکان ايجاد يک ائتالف عليه دولت
بشار اسد توسط اين کشورھا سخن گفت.
در پی اوجگيری اين تھديدھا ،دولتھای ايران و
سوريه نيز مقابله به مثل را آغاز کردند .وزير
اطالعرسانی سوريه به آمريکا برای ھرگونه
دخالت نظامی ھشدار داد .جعفری فرمانده سپاه و
جزايری معاون ستاد کل نيروھای مسلح و از
فرماندھان سپاه ،سخنانی مشابه وزير
اطالعرسانی سوريه بر زبان راندند .در اين ميان
سخنان جزايری که گفته بود :" :آمريکا محدوده
خط قرمز جبھه سوريه را میداند و ھرگونه
عبور از خط قرمز سوريه پيامدھای شديد برای
کاخ سفيد در پی خواھد داشت" ،در مطبوعات
جھان زير ذرهبين رفت تا آتش تشنجات ھر چه
بيشتر شعلهور گردد .روحانی بدون موضعگيری
مشخص در رابطه با طرفين دعوا در سوريه ،با
بيان اين که ايران خود قربانی حمالت شيميايی
بوده است ،بر مخالفت ايران با استفاده از اين
سالحھا بهويژه در سوريه تاکيد نمود .کميسيون
امنيت ملی مجلس اسالمی نيز با حضور
سخنگوی وزارت خارجه جلسهای برای بررسی
امکان دخالت نظامی قدرتھای غربی و مواضع
احتمالی روسيه و ايران برگزار کرد.
دولت سوريه برای ايران و حزبﷲ لبنان اھميت
فراوانی داشته و دارد .سوريه فقط مسير انتقال
مھمات نظامی برای حزبﷲ و ديگر گروهھای
ھمسو نبود ،حکومت اسالمی با استفاده از اين
امکان در واقع قدرت چانهزنی خود را باال برده
و بر اھميت خود و ضرورت بازیگرفتناش در
معادالت منطقهای تاکيد میکرد .شکی نيست که
تا ھمينجا نيز اين جنگ به منافع حزبﷲ و
ايران آسيب رسانده است .نه تنھا قدرت نظامی
حزبﷲ بهخاطر درگير شدن در جنگ تضعيف
میشود ،بلکه حزبﷲ را به رويارويی بيشتری
با کشورھای عربی منطقه کشانده و از نظر
سياسی بيش از گذشته منزوی میسازد .ھمين
چندی پيش بود که اتحاديه اروپا ،شاخه نظامی
حزب ﷲ را مورد تحريم قرار داد که موجب
واکنش شديد ايران گشت.
در چنين شرايطیست که بمباران شيميايی
محالتی در دمشق ،به يک بحران جديد بينالمللی
تبديل میگردد .شکی نيست که ادامهی وضعيت
کنونی و تشديد بیثباتی در منطقه بويژه عراق
مورد خوشايند دولتھای غربی نمیباشد .از
سوی ديگر دولتھای غربی بهھيچ عنوان با
ابقای دولت بشار اسد موافقت نخواھند کرد ،برای
ھمين است که از نظر اين دولتھا بايد حتما
تغييراتی در وضعيت کنونی داده شود .پيش از
درصفحه ١١
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"بازنگری در سياست خارجی"
ادعای توخالی روحانی

کمک ھا و حمايت ھای آن از گروه ھای
اسالم گرای فلسطينی و لبنانی بيمناک است،
ھمواره آمادگی درگيری نظامی را با جمھوری
اسالمی داشته است و درعين حال تالش کرده
است به ويژه قدرت ھای جھانی را به مقابله با
جمھوری اسالمی تشويق کند.
تالش ھای ھژمونی طلبانه و توسعه طلبانه
جمھوری اسالمی در منطقه خاورميانه با
سياست ھای قدرت ھای امپرياست به ويژه
امپرياليست ھای اروپايی و آمريکايی نيز
ا صطکاک و برخورد پيدا کرده است ،چرا که
آن ھا نيز اھداف و مقاصد توسعه طلبانه و
برتری طلبانه خود را دنبال می کنند و از بی ثبات
شدن وضعيت رژيمھای وابسته به خود نگراناند.
بنابراين پوشيده نيست که اگر تقريبا تمام
دولت ھای منطقه و مھم ترين قدرت ھای جھانی با
جمھوری اسالمی مناسباتی ھمواره پرتشنج
داشته اند ،مرتبط با استراتژی جمھوری اسالمی
در سياست خارجی و اھدافی ست که از طريق
اين استراتژی تعقيب می کند .بديھی ست که مادام
تغييری در اين استراتژی صورت نگيرد و
روحانی و وزيرامورخارجه اش می گويند قراری
نيست تغييری در اين عرصه انجام بگيرد،
تضادھا ،تنش و درگيری ھايی که تاکنون وجود
داشته ،ادامه خواھد يافت و ادعاھای روحانی
پوچ از کار درخواھد آمد .يعنی نه فقط معضلی
از معضالت و بحران ھای سياست خارجی
جمھوری اسالمی برطرف نخواھد شد ،بلکه تمام
اميد روحانی به بھبود وضعيت داخلی رژيم از
طريق بھبود در مناسبات بين المللی ،نقش برآب
خواھد شد.
به تمام معنا مضحک است ،وقتی که روحانی
می گويد استراتژی سياست خارجی و ھدف آن
تغيير نمی کند ،اما می خواھد سياست خارجی
جمھوری اسالمی را مورد بازنگری قرار دھد و
از طريق "تاکتيک و روش" بحران ھای متعدد
بين المللی جمھوری اسالمی را حل کند و از آن
طريق "مشکالت" داخلی را نيز برطرف نمايد.
اين را نه فقط دولت ھای رقيب جمھوری
اسالمی ،بلکه ھر کس که اندکی با سياست آشنا
باشد ،می داند که تاکتيک در خدمت استراتژی و
اھداف آن است و نه برعکس .جمھوری اسالمی
می خواھد با حمايت از اسالم گرايان عراقی به
دخالت خود در اين کشور ادامه دھد ،می خواھد
حزب  Kلبنان و گروه ھای اسالم گرای فلسطينی
را تقويت کند ،می خواھد با حمايت و کمک به
اسالم گرايان افغانی ،پاکستانی ،يمنی ،بحرينی و
غيره اھداف سياست پان اسالميستی خود را
تعقيب کند ،می خواھد در سوريه دخالت سياسی
و نظامی داشته باشد ،می خواھد گروه ھای ترور
اسالمی را حتا در کشورھای اروپايی سازمان
دھد ،می خواھد ميليتاريسم و نظامی گری خود را
تقويت نمايد ،اما گويا تاکتيک و روش می تواند
در خالف اين جھت استراتژيک اتخاذ گردد .فقط
کافی ست که به جای تندخوئی و ترشرويی
احمدی نژاد و جليلی ،لبخند روحانی و نماينده او
قرار گيرد .واقعا که با چه تردستی و مھارتی
معضالت سياست خارجی جمھوری اسالمی که

گويا کليد حل تمام معضالت ميباشد ،حل شده
است" .بازنگری" در گفتار و روش،
مشکل گشای تمام معضالت خارجی رژيم در
خيال شده است! وزيرخارجه جمھوری اسالمی
در گفتگوی تلويزيونی خود در پاسخ اين سئوال
که "چطور می خواھيم از موانع سياست خارجی
در مواجھه با کشورھای ھمسايه عبور کنيم"
می گويد" :ما نياز داريم که ھمراه با ھمسايگان
خود نسبت به منافع خود به يک فھم درست
برسيم ".دقيقا ھمين فھم درست نسبت به منافع
اقتصادی و سياسی ست که به ستيزھا و
درگيریھا در سياست خارجی انجاميده است و نه
نفھمی و سوءتفاھمی که بايد به سادگی برطرف
شود .او از اين که دولت ھای اسالم گرای رقيب
جمھوری اسالمی به تقويت فرقه گرايی و نزاع
مذھبی می پردازند و در برابر فرقه گرايی شيعی
جمھوری اسالمی ،فرقه گرای سنی و حمايت از
آن را در جنگ و نزاع فرقه ای قرار داده اند،
شکوه می کند و می افزايد" :در منطقه ای که اين
ميزان از گروه ھا و مذاھب مختلف وجود دارد،
نمی توان با دعوای فرقه ای منافع خود را پيش
برد ".گويا که ايشان اصال بی اطالع است از اين
مسئله ،که تا پيش از به قدرت رسيدن جمھوری
اسالمی در ايران و سياست پان اسالميستی
شيعه گرای آن ،ما چيزی به نام جنگ فرقه ای در
منطقه خاورميانه نداشتيم .اين جمھوری اسالمی
ايران بود که آغازگر جنگ فرقه ای ،تشديد تضاد
شيعه و سنی گرديد و درپی آن نيز دولت ھای
اسالمگرای منطقه و قدرتھای امپرياليست نيز به
آن دامن زدند .مادام که جمھوری اسالمی بر
ايران حاکم است و با سياست پان اسالميستی
شيعه گرای خود به فرقه گرايی و جنگ فرقه ای
دامن می زند ،اين معضل منطقه خاورميانه
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ھمچنان پابرجا خواھد ماند.
جمھوری اسالمی ايران ،با سياست خارجی
ارتجاعی خود نه فقط نتايج بس مخربی برای
توده ھای مردم ايران به بار آورده ،بلکه تاثيرات
ويران گری برکل منطقه خاورميانه گذاشته است.
ادعای روحانی مبنی بر "بازنگری در سياست
خارجی" يک ادعای تو خالی ست ،چرا که اين
سياست خارجی در اساس دست نخورده باقی
می ماند .او که ھم اکنون بر سر تعيين نماينده ای
برای مذاکره با قدرت ھای جھانی با مقاومت
رقبای خود روبه روست ،قادر نخواھد بود نزاع
ھسته ای را حل کند تا چه رسد به کل بحران ھای
سياست خارجی .بايد به خاطر داشت که اين
سياست پرتنش خارجی از سال ھا پيش از آن که
نزاع ھسته ای و پرونده مرتبط با آن پيش آيد،
ھمواره وجود داشته ،به حيات خود ادامه داده و
خواھد داد.
اين سياست خارجی نمی تواند تغيير کند ،مگر
آن که سياست داخلی دگرگون گردد .و اين
دگرگونی رخ نخواھد داد مگر آن که بساط
جمھوری اسالمی از ايران جاروب شود .اما تنھا
برافتادن جمھوری اسالمی برای حل تمام
معضالت مردم ايران کافی نيست .اگر قرار است
به بحران اقتصادی پايان داده شود ،اگر قرار
است ،راه حل عملی برای غلبه بر معضالت
اجتماعی بی شمار جامعه ايران ارائه شود ،اگر
قرار است ،مردم ايران از آزادی و دمکراسی،
رفاه و برابری برخوردار گردند ،بايد يک دولت
کارگری شورايی در ايران مستقر گردد که بتواند
تمام نظم پوسيده موجود را از بيخ و بن دگرگون
سازد و از اين طريق تضاد ھا و بحران ھای
موجود را حل کند .فقط اين را ه حل ،نجات بخش
تودهھای وسيع مردم ايران خواھد بود.

از صفحه ١٠

مردم سوريه ھمچنان قربانی نظم ضد انسانی سرمايهداری
اين آمريکا و روسيه خود را آماده کرده بودند تا
با برگزاری مذاکراتی به نحوی که تا حدودی
نظرات روسيه نيز تامين گردد ،بنبست سوريه
را بشکنند ،اما به نظر میآيد که اکنون از
موقعيت روسيه برای چانهزنی کاسته شده است.
اگرچه محدوده دخالت نظامی مستقيم آمريکا در
شرايط کنونی ھنوز دقيقا روشن نيست ،اما
احتمال حمالت موشکی و بمباران برخی مراکز
نظامی دولت بشار اسد افزيش يافته است .درھر
حال شکی وجود ندارد که بعد از اين فاجعه دست
ائتالف مخالف سوريه برای اقداماتی جديد برای
برھم زدن موازنه بازتر شده است .موازنهای که
از نقطهنظر منافع اين کشورھا بايد ھرچه
سريعتر به نفع مخالفان دولت بشار اسد تغيير
کرده و زمينهی سرنگونی بشار اسد را فراھم
آورد .در چنين شرايطیست که محاصره دولت
ايران و حزبﷲ لبنان نيز کاملتر میشود .ھنوز
اين سخن آخوند مھدی طائب در گوشھا میپيچد
که گفته بود" :اھميت سوريه برای ايران بيش از
خوزستان است و اگر سوريه از دست برود
تھران را ھم نمیتوانيم حفظ کنيم" .بیشک از
روز چھارشنبه  ٣٠مرداد ،جنگ داخلی در

سوريه وارد مرحلهی جديدی شده است .اما اين
جنگ ،جنگ مردم سوريه ،جنگ کارگران و
زحمتکشان سوريه عليه طبقه حاکم سرمايهدار
نيست .اين جنگی نيست که مردم آن را
میخواستند .اين جنگیست که از سوی دولتھا
از جمله دولت بشار اسد ،به مردم سوريه تحميل
شده است ،جنگی که قربانيان آن مردم سوريه
ھستند و آثارش سالھا بر مردم اين کشور باقی
خواھد ماند .مردم سوريه به شيعه و سنی و کرد
تقسيم نمیشوند ،مردم سوريه به کارگران و
زحمتکشان در برابر سرمايهداران تقسيم
میشوند .مردم سوريه خواھان نان و آزادی بوده
و ھستند و اين خواست اگر امروز در محاق فرو
رفته ،روزی سر برآورده و کارگران و
زحمتکشان سوری انتقام خود را از سرمايهداران
و تمام مرتجعين سوريه و ديگر کشورھای درگير
که امروز بهخاطر منافع حقيرشان کودکان ،زنان
و مردانسوری را بهخاک و خون کشيدهاند،
خواھند گرفت .

نيمه اول شھريور  ٩٢شماره ۶۵٢

انقالب نيمه کاره مصر به
کدام سمت می رود؟
از روزھای پايانی ژوئن  ٢٠١٣که توده ھای
مردم مصر در ابعادی ميليونی عليه دولت محمد
مرسی به خيابان ھا ريختند ،دو ماه می گذرد.
طی دو ماه گذشته انقالب نيمه تمام مصر با
تحوالت جديد و پيچيده ای مواجه شده است.
درست در روزھايی که محمد مرسی با
اعتراضات ميليونی و يکپارچه مردم به پايان کار
خود نزديک می شد ،درست در لحظه ھايی که
دولت مذھبی اخوان المسلمين در زير فشار
اعتراضات خيابانی نفس ھای آخر خود را می
کشيد ،ارتش مصر از فراز سر مردم وارد ميدان
شد و به بھانه جلوگيری از "کشتار و خون
ريزی" دولت محمد مرسی را ساقط کرد.
اين اولين بار نبود که ارتش مصر تحت پوشش
"ناجی مردم" تالش کرده است توده ھای
معترض را به خانه ھايشان باز گرداند .در
روزھای اوج انقالب فوريه  ٢٠١١نيز درست

در واپسين لحظات پيش از سقوط حسنی مبارک،
ارتش وارد ميدان شد ،ابتکار عمل سرنگونی
حسنی مبارک را در دست گرفت و با تسريع
روند سقوط ديکتاتور حاکم بر مصر ،خود را در
نقش "ناجی مردم" نمايان ساخت.
اگرچه در  ٢٦فوريه  ٢٠١١حسنی مبارک از
قدرت ساقط و زندانی شد ،اما به مطالبات اصلی
مردم که برای تحقق آن به انقالب روی آورده
بودند ھيچ پاسخی داده نشد .در واقع انقالب مردم
مصر با ورود ارتش به ميدان مبارزاتی مردم،
نيمه تمام باقی ماند .با قدرت گيری ارتش،
کارگران و اقشار مختلف مردمی که برای تحقق
شعار نان و آزادی به تغيير وضعيت موجود
روی آورده بودند ،در تداوم بخشيدن به انقالب
فوريه  ٢٠١١مجددا به جنب و جوش افتادند .پس
از يک سال ،ارتش شرايط انتخابات را فراھم
ساخت و اين بار تحت پوشش انتخابات آزاد و در
واقع با ھمدستی ارتش مصر ،دالرھای شيوخ
منطقه و استراتژی جھان سرمايه و به طور
اخص دولت آمريکا جھت به قدرت رساندن يک
دولت مذھبی ديگر ،دولت وابسته به اخوان
المسلمين به قدرت رسيد.
درصفحه ٨

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعpت در ھpفpتpه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقpت ايpران ،سpاعpت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتpی سpايpت انpديشpه بpهطpور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com
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برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
آلمان

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالpی خpود را بpه شpمpاره حسpاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کpد
مورد نظر بpه يpکpی از آدرسھpای سpازمpان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://50.118.106.1/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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