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 2  ١٣٩٥فرودين  ٢٠ انترناسيونال 

جمهوري اسالمي يک حـکـومـت      
و نظام ويژه است. هم از نظر سـيـاسـي     
و هم از نظر اقتصادي و اين دو جنـبـه    
کامال به هم مـربـوطـنـد. مـن سـعـي             
ميکنم اين ويژگي را توضيح بدهـم و    
بخصوص روشن کنم که بعد از بـرجـام   
اين ويژگـيـهـا چـطـور خـود را نشـان                
ميدهد. مثال ايـنـکـه آيـا جـمـهـوري              
اسالمي بـه ايـن سـو مـيـرود کـه بـه                  
کشوري مثل ترکيه يا مـراکـش و يـا        
اردن تبديـل بشـود؟ خـيـلـي هـا ايـن                
ارزيابي را دارنـد کـه بـا بـرجـام رونـد               
متعارف شدن نظام شروع شـده اسـت       
و جمهوري اسالمي ميـرود بـه طـرف        
نظامي که باالخـره غـرب آنـرا قـبـول            
کند و در منطقه جايگاهي پيدا کـنـد     
و امور داخلي اش را بتواند بـگـردانـد      
و چرخ سرمايه ها براه بيافتد و غـيـره       

 و غيره. آيا واقعا اينطور است؟  
ما معموال مي گوئيم جـمـهـوري    

 -اسالمي يک نظام متعارف نيـسـت     
امـا     -همانطور که گفـتـم ويـژه اسـت        

اين امر بـه ايـن مـعـنـي نـيـسـت کـه                  
اگرجمهوري اسالمي متعارف بود بـه    
کشوري مثل آلمان يا فـرانسـه شـبـيـه        
ميشد. نظام متعارف در ايران يعـنـي    
نـظـامـي شـبـيـه تـرکـيـه و يـا مـثــل                      
مراکش و يا مثل سرمايه داري ايـران    
در  زمان شاه .  و به اين معني اسـت     
که مـيـگـوئـيـم جـمـهـوري اسـالمـي                 

 نميتواند متعارف باشد.
نکته ديگر اينـکـه  نـامـتـعـارف           
بودن رژيم به اين معـنـي نـيـسـت کـه           
رژيم متعارف سرمايه به درد طـبـقـه        
کارگر و توده مردم  ميرسـيـد. بـحـث        
اين نيست. مساله اينست کـه حـتـي         
ــد                   ــمــه، از دي ــاک ــه ح ــق ــد طــب از دي
اپوزيسيون راست حکومت و از ديـد        
بورژوازي چه در ايران و چه در منطقـه  
و چه در جـهـان جـمـهـوري اسـالمـي                
رژيمي هست که از نظـر اسـتـراتـژيـک        
بايد برود.  اين واقعيت بعد از بـرجـام      

 تغييري پيدا نکرده است.  
اينها نکاتي هست که ميخـواهـم   

 در اين بحث باز کنم.     
اجازه بدهيـد اول از نـقـطـه نـظـر               
سياسي موضـوع را بـررسـي کـنـيـم.             

جمهوري اسالمي وقتي روي کار آمـد  
با يک اسلحه استراتژيک و گفـتـمـان و      
ايدئولوژي و جهـت گـيـري عـمـومـي           

را بکوبد؛ و ايـن       ۷ ٥ توانست انقالب 
اسلحه، ضدآمريکائيگري بـود. هـمـه       
ما بـخـاطـر داريـم کـه اول تسـخـيـر                   
ســفــارت آمــريــکــا و بــعــد مــرگ بــر            
آمــريــکــا تــبــديــل شــد بــه شــعــار و              
ساطوري که جمهوري اسالمي عـلـيـه    
جامـعـه بـلـنـد کـرد. کـارگـرانـي کـه                    
شـوراهــا را تشــکــيــل داده بــودنــد و             
کنترل کارخانه ها را بـدسـت گـرفـتـه            
بـودنــد و کـارگــران بــيــکـاري کــه بــه               
ــه                   ــي ک ــپ ــد و چ ــدن ــا آم ــه ــان ــاب ــي خ
دانشـگــاهــهـا را در دسـت داشــت و              
کردستاني که بلند شده بود و اسـلـحـه    
بدست گرفته بود و ميخواست آزاد و     
رها بشود و همـيـن طـور بـخـشـهـاي            

 ۷ ٥ مختلف مـردم کـه  بـه انـقـالب                
شکل داه بودند با آمدن خـمـيـنـي بـه          
تهران و اعالم جـمـهـوري اسـالمـي و            
غيره بهيچوجه بخانه نرفتند. انـقـالب    
ادامه پيدا کرد. نه فقط در شعارها و     
در تظاهراتها. مردم  قيام کرده بودنـد   
و شــاه را ســرنــگــون کــرده بــودنــد و               
جامعه خودش را به شـکـل شـورائـي         
سازمان داده بود. نه تنها کارگران کـه   
راس و محور جنبش شـورائـي بـودنـد        
بلکه همه اقشـار مـردم در ادارات و           
در دانشگاهها و حتي در ارتش شـورا  

 ۷ ٥ تشـکــيــل داده بــودنــد. انــقــالب           
دموکراسي را جور ديـگـري تـعـريـف          
کرد، در خـيـابـان و نـه در کـتـابـهـا.                   

دمـوکـراسـي و آزادي را           ۷ ٥ انقالب  
با شوراها، با اعمال قدرت مسـتـقـيـم     
مردم تعريف کرد. و نه تنها جمهـوري   
اسالمي بلکه به نظر من هـيـچ دولـت      
بورژوائي نميتوانست حتي يـک صـدم     
آنــچــه کــارگــر مــيــخــواســت و مــردم          
ميخواستند متحقق کند؛ ناگزير بـود    
انقالب را بـکـوبـد و بـه ايـن مـعـنـا                     
جمهوري اسالمي ادامه دولت شريـف  
امامـي و ازهـاري و غـيـره بـود کـه                   

خــرداد شــصــت          ۰ ٣ بــاالخــره در        
توانست انـقـالب را در هـم بـکـوبـد.               
اسلحه اي که بلند کرد و با آن انـقـالب   
را کوبيد شعار مرگ بر آمريکـا بـود.     

که حتي بخشي از "چپ" را با خـودش    
برد. از حزب توده تا سـازمـان فـدائـي       
که دو شقه شد و تا خيلي از نيـروهـاي   
اپوزيسيون  راديکال که گفتـنـد بـايـد       
برخورد دو گانه کـرد و تـا آنـجـا کـه                
رژيم تازه بقدرت رسيده ضد آمـريـکـا      
است از آن حمايت ميکنيم و آنجا کـه  
ضد مردم اسـت بـا آن مـخـالـفـيـم و                
غيره و غيره. با اين شعار و شـمـشـيـر      
ضديت با آمريکا رژيم وارد جنگ بـا    

کـه بـقـول خـمـيـنـي يـک                  -عراق شـد 
و بـدنـبـال         -نعمت براي حکومت بود

بروي جامـعـه    ۰ ٦ آن هم بعد از خرداد 
شمشير کشيد که   داسـتـان را هـمـه           

 ميدانيم.   
باالخره جمهوري اسالمي ناگـزيـر   
شد از روبرو انـقـالب را بـکـوبـد ولـي             
اين ايستادگي در بـرابـر انـقـالب يـک          
توجيه، يک پرچم، يک حلـقـه اتصـالـي       
ميخواست که خمـيـنـي ضـد شـاه را            

همچنان " انقالبي ترين مـرد جـهـان"           
وانمود کند، حتي زمـانـي کـه رو بـه             
دانشجو و کارگر بيکـار گـلـوـلـه مـي           
بندد. حتي زماني که در کردسـتـان و      
در ترکمن صـحـرا رو بـمـردم شـلـيـک              
ميکند. رژيم اين جـنـايـت را انـجـام             
داد اما اين گلوله ها بر ايـن  تـئـوري        
مبتني بـود کـه ايـنـهـا آمـريـکـائـي                  
هسـتـنـد. رژيـم ادعـا مـيـکـرد ضــد                  
آمريکا، و بقول "چپ" سنتي آن زمـان    
ضد امـپـريـالـيـسـت، اسـت و مـردم                 
معترض ضد انقالب هسـتـنـد  چـون         
متوجه نيستند که حکومت اسـالمـي   
درگير جنـگ عـلـيـه شـيـطـان بـزرگ               
است. تا هـمـيـن امـروز خـامـنـه اي                 
همين را ميگويد. مـيـگـويـد دشـمـن          
نفوذ ميکند و ايـن دشـمـن آمـريـکـا             
است. آن زمان اين ادعا خيلي  هـا را     
خلع سالح ميکرد. امروز البته چنيـن   
توهمي وجـود نـدارد ولـي آن مـوقـع              
بخش زيادي از نيروهاي اپـوزيسـيـون      
را اين باد ضد آمـريـکـائـيـگـيـري بـا             

 خودش برد.  
به اين ترتيب بند ناف جـمـهـوري      
اسالمي با مـرگ بـر آمـريـکـا بـريـده              
شـــد. جـــمـــهـــوري اســـالمـــي يـــک             
ديکتاتوري و رژيم سـرکـوبـگـري بـود          
که برايدئـولـوژي ضـد شـيـطـان بـزگ              
سوار بود. جنبش اسالم سـيـاسـي کـه        
جمهوري اسـالمـي سـتـون فـقـرات و             
نماينده آنست با نهج البالغـه و قـرآن       
و غــيــره بــه ســيــاســت امــروز وصــل            
نميشود، با اسـالم ضـد آمـريـکـائـي             

وصـل مــيـشـود. بـعــدا شـاخــه هــاي               
القاعده و طالبان و غيـره هـم هـمـيـن          
خط را دنبـال کـردنـد. آن چـيـزي کـه                
اسالم خميني را از اسـالم آل سـعـود            
متـمـايـز مـيـکـنـد هـمـيـن جـاسـت.                   
اختالف بر سر تسنن و تشيع نيـسـت،   
دعوا بر سر حنفي و سلفي و عـلـي و         
معاويه و امام جعفر صـادق و غـيـره          
نيست. موضوع اينست که جمـهـوري    
اسالمي از نظر سياسي ضد آمـريـکـا      
خودش را تعريف کرده است و ايـن بـه     
ايدئولوژي حکـومـتـي و هـويـت اش            
تبديل شده است. بحث اين نيست کـه   
اصال توهمي در جامعه بـه ايـن ضـد        
آمريکائيگري باقيمانده است.  حـتـي     
آن حزب الهي و بسـيـجـي امـروز هـم          
حب ضد آمرکائيگيري حـکـومـت را        
قورت نميدهد ولي ايـن ديـگـر مـهـم            
نــيــســت. مســالــه ايــنــســت کــه يــک            
حکـومـت سـرکـوبـگـر و ديـکـتـاتـور                 
خودش را ضد آمريکا تـعـريـف کـرده       
است. مثل فاشيسم که ضـد يـهـودي         
است. اين مهم نيست که چقدر مـردم     
فکر ميکنند هيتلر واقعا ضـد يـهـود      
هست يا نيست. در هر حال فاشـيـسـم     
حاکم درآلمان ضد يهود اسـت و اگـر         
يک روز هيتلر با يک يـهـودي عـکـس         
 بگيرد حکومتش به هوا رفته است.  

ضديت با آمريکا براي جـمـهـوري    
اسـالمـي ايـن حـالــت را پـيـدا کــرده                 
است. اين سياست استراتژيکي اسـت     
که جمهوري اسالمـي در عـرض سـه          
دهه و اندي که روي کار اسـت دنـبـال        
کرده است. هر مـوقـع کـه جـمـهـوري            
ــي              اســالمــي بــه مــعــضــل و بــحــران
برخورده است الاقل ولي فقيـه اش بـا       
اين پرچم بميدان آمده. بـنـي صـدر را         
ــت                  ــد و دول ــه هــمــيــن شــکــل زدن ب
رفسنجاني را و بعد دولت خاتمي  را     
و امروز هم نوبت به روحـانـي رسـيـده         
است. هميشه ولي فقـيـه کـه نـمـاد و             
سمبل و باصطالح پرچمدار حکـومـت   
است با مرگ بر آمـريـکـا بـه جـنـگ             
جناح مقابل خـودش رفـتـه اسـت. و              
همينطور به جنگ هـمـه جـامـعـه  و            
همچنين در مـنـطـقـه اظـهـار وجـود              
کرده اسـت. شـريـعـتـمـداري سـردبـيـر               
کــيــهــان کــه يــکــي از آتشــي تــريــن              
طرفداران خامنه اي است  يک بحثـش  
در دوره مذاکرات هسته اي ايـن بـود         
که مـا بـا تـوافـق هسـتـه اي عـقـبـه                    
مــنــطــقــه اي خــودمــان را از دســت             
مــيــدهــيــم.  و ايــن عــقــبــه يــعــنــي                

نيروهائي که بعـنـوان يـک حـکـومـت           
ضــد شــيــطــان بــزرگ بــه جــمــهــوري            
اسالمي اقتدا ميکـنـنـد. مـوقـعـيـت           
منطقه اي، موقعيـت بـيـن الـمـلـلـي،            
موقعيتش در جنبش اسالم سـيـاسـي      
و   مهمتر از همه موقعـيـت رژيـم در        
ــه ايــن ضــد                  خــود ايــران  تــمــامــا ب
ــه اســت.               ــگــري وابســت ــي ــائ ــک ــري آم
همانطور که گفتم کسـي تـوهـمـي بـه          
حکومت ندارد ولـي حـکـومـتـي کـه             
ــا                  بــيــش از ســه دهــه بــا ضــديــت ب
استکبار جهاني و سنگ فلسطيـن را    
به سينه زدن و فـتـح قـدس از طـريـق            
کربال و بدريا ريختن اسرائيل خـودش    
را تعريف کرده اسـت نـمـيـتـوانـد ايـن            
تعريف را عوض کند و هـمـچـنـان در       
ــدرت بــمــانــد. ايــن ديــگــر يــک                    ق
خصوصيت کالسـيـک حـکـومـتـهـاي          
سرکوبگر اسـت. هـيـچ ديـکـتـاتـوري             
نميتواند. اگـر مـحـمـدرضـا شـاه هـم               
ميگفت "مثل اينکه کـورش هـم آدم          
خيلي مهـمـي نـبـود" از فـردا ديـگـر                 
شاهنشاه نبود.  جـمـهـوري اسـالمـي         
هم اين تعريف هويتي و ايدئـولـوژيـک    
و سياسي را از خودش بـدسـت داده و       
االن مثل استخواني کـه در گـلـويـش         
گير کرده نه ميتواند آنرا قورت بـدهـد   
و نه ميتواند تفش کند. و دارد خـفـه          

 اش ميکند.  
اين خصوصيت سيـاسـي بـه يـک         
اقتصاد ويـژه اي شـکـل داده اسـت.               
بـيــش از ســه دهــه اســت حــکــومــت             
اسالمي اقتصاد جامـعـه را گـردانـده         
است. باالخره بانکها و سـرمـايـه هـا            
کار ميکنند و عده اي پروار شـده انـد     
و بعوان مثال پارتي پـورشـه سـوارهـا         
را در تهران داريم که فـکـر نـمـيـکـنـم            
هيچ جاي دنيا نـظـيـر داشـتـه بـاشـد.            
پــارتــيــهــائــي بــرگــزار مــيــشــود کــه           

ــورشــه             ــان پ ــدگ  -مــخــصــوص دارن
اتومبيل لوکسي بـا قـيـمـت صـدهـا             

است. يعـنـي ايـن شـکـاف            -ميليون 
بين فقر و ثروت که االن در آمـريـکـا          
داد هــمــه را در آورده اســت کــه                      
ميگويند يک صدم جمعـيـت ثـروتـش       
باندازه نود و نـه درصـد مـردم اسـت،           
 در ايران اين شکاف بسيار عظيم تر  
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اين نوشته بر مبناي سخنراني در نشست "شرايط سياسي و اقتصـادي   
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اين هفته دولتهاي مـتـعـددي در        
جهان از کشـف يـک شـبـکـه بسـيـار                
عظيم مولتي تريليـون دالري تـقـلـب         
مالياتي و پولشويي به بحران کشـيـده   

 ۱۱ شــدنــد. اســنــادي حــاوي حــدود            
ميليون و پانصد هزار پرونـده تـوسـط      
يک شبکه بين المللي از خـبـرنـگـاران       
افشا شـده اسـت کـه نشـان مـيـدهـد                
شمـار مـتـعـددي از سـيـاسـتـمـداران                
فعلـي و گـذشـتـه جـهـان مـخـفـيـانـه                    
پــولــهــاي کــالنــي را در بــانــکــهــا و              
حسابها و شرکتهاي جـعـلـي مـخـفـي         
مــيــکــرده انــد تــا از چشــم مــردم و               
دولتها و نهادهاي ماليـاتـي مـخـفـي        
بماند. افشاي همه ايـن اسـنـاد و نـام            
ــداران و                 ــم ــاســت ــه ســي ــم ــردن از ه ب
ديپلماتها و شخصيتهايي که در ايـن      
رسوايي مالي دخيـل و سـهـيـم بـوده            
اند، مدتها طول ميکشد. اين اسـنـاد    

سال را ميپوشانـد.   ۴۰ فاصله زماني 
ــي                ــه طــوالن ــن فــاصــل ــعــنــي در اي ي
فعالتهاي عظيم جابجايي پول و فـرار    
مالياتي و تقلب و استـفـاده از روزنـه        
هاي قانوني و امـثـال ايـنـهـا جـريـان              
داشته و کسي مـتـوجـه نشـده اسـت.            
مرکز اين فعاليتها پـانـامـا و بـرخـي            
مناطق ديگر بوده است که به بهـشـت   
امن ثـروتـمـنـدان شـهـرت دارنـد. بـه                  
همين دلـيـل کـل ايـن مـاجـرا بـنـام                   
"اسناد پاناما " شهرت يـافـتـه اسـت.         

کشـور     ۲۰۰ هزار نـهـاد از          ۲۱۴ از 
جهان که در اين تقلب عظـيـم سـهـيـم        
بوده اند اسم برده شده است. بانکـهـاي    
بزرگ در اين تـقـلـب يـا فـرار مـالـي                
شـرکـت داشـتــه انـد و ايــن بـانـکـهــا                  

شرکت کاغذي را ثبت کـرده   ۱۵۶۰۰ 
اند که کارشان پوشاندن نقل و انـتـقـال    
پول بوده است.  تـا کـنـون نـام حـدود             

نفر از سياسـتـمـداران فـعـلـي و            ۱۴۰ 
قبلي کشورهاي مختلف، نام شمـاري  
از ورزشکاران و چهره هاي مشهـور و    
نام شرکتها و بانکهاي مـتـعـددي کـه       
به اين تقـلـب بـزرگ تـاريـخـي کـمـک               
ميکرده اند فاش شده است. از جـملـه      
از نخست وزير ايسلند ، ملک سلـمـان   
شاه عربستان، پسران رئيس جـمـهـور      
آذربــايــجــان، شــمــاري از اطــرافــيــان          
والديـمـيـر پـوتـيـن، رئـيـس جـمـهـور                  
اوکراين، خانواده کـي شـيـن پـيـنـگ             
ــر چــيــن، شــمــاري از                ــخــســت وزي ن

سياستمداران بريتانيايي از جمله پـدر    
نخست وزير کنوني کامرون، تعـدادي  
ــتــيــنــي، و             از ســيــاســتــمــداران آرژان
همچنين ليونل مسي ستاره مشـهـور   
فوتبال و پدرش و بسياري ديـگـر نـام        
برده شده است. سازمانهاي مافـيـائـي     
و کارتلهاي قاچاق مواد مخدر نيز از   
اين نهادها براي پولشويـي و انـتـقـال         

 پولهاي کالن استفاده ميکرده اند.  
از جمله کسـانـي کـه در "اسـنـاد             
ــامشــان رو آمــده اســت                ــامــا" ن ــان پ
محمود احمدي نژاد در دوره ريـاسـت       
جمهوريش مـيـبـاشـد کـه فـاش شـده              
اسـت کــه صـاحــب چــنـديــن شــرکــت            
تقلبي و پولشويي ايراني براي انـتـقـال    
ــوده اســت.                     ــول  ب ــي پ ــاي ــج ــاب و ج
همچنين گفته مـيـشـود کـه شـرکـت             
موساک فونسکـا کـه در مـرکـز ايـن              
رسوايي قرار دارد با پرکت پتروپـارس  
و شماري از دسـت انـدرکـاران دولـت           
خاتمي و همچنين مهدي هاشمـي در    
ارتباط و مراوده و انـتـقـال پـول بـوده            

 است.  
روشن است که نـمـيـتـوان در يـک          
نوشتـه کـوتـاه از تـمـام جـوانـب ايـن                   
رويداد  يـا رسـوايـي عـظـيـم سـخـن                   
گــفــت. حــتــي ابــعــاد ايــن مــاجــرا و             
پولهايي که باال کشيده شده بـراي مـا     
انسانهاي معمولي قـابـل تصـور هـم           
نيست. مـيـتـوان تصـور کـرد کـه بـا                 
پولهايي که در پس اين ديوار عـظـيـم      
ــاي              ــوســط ســران کشــوره ــب ت ــل ــق ت
متعددي مخفي شده اسـت مـيـتـوان         
کارهاي عظيمـي کـرد و خـالء هـاي             

 بسياري را پر کرد.  
طي يک هـفـتـه گـذشـتـه افشـاي              
اسناد پاناما بر فضـاي سـيـاسـي در           
کشورهاي مختلف تاثيـر گـذاشـت و        
باعث بـحـران سـيـاسـي در بسـيـاري              
کشـــورهـــا از جـــملـــه آرژانـــتـــيـــن،           
انگلستان، ايسلند و اسپانيا و حـتـي       
ــگــري شــد.              چــيــن و کشــورهــاي دي
نخسـت وزيـر ايسـلـنـد زيـگـمـونـدور                
گونالگسون که نامش در ايـن مـاجـرا      
رو شده بود مجبور به استعفا گرديـد.  
قــطــعــا اســتــعــفــاهــا و بــحــران هــاي           
سياسي ديـگـري نـيـز در راه خـواهـد               

 بود.  
اما جـالـب تـر از هـمـه عـکـس                  
العمـل حـکـومـت روحـانـي بـود. بـه                  
گزارش خبرگزاري ايسنا، محمد باقـر  
نوبخت سخنگوي دولت روحـانـي روز     

فـرورديـن در رابـطـه بـا               ۱۷ شنبه  سه
اسناد پاناما گفت: "اتهـامـي در يـک        
خبرگزاري زده شده و نياز نـيـسـت کـه       
نه جمهوري اسالمي ايران و نـه فـردي     
کـه بــه وي اتــهــام زده شــده مــوضــع              
بــگــيــرد" وي تــاکــيــد کــرد کــه ايــن               

تر" از آن اسـت کـه       ارزش ها "کم گزارش
مــوضــعــي دربــاره آن گــرفــتــه شــود!          
معلوم است که وقتي همه حکـومـتـي    
هــا شــب و روز مشــغــول دزديــهــاي            
مــيــلــيــاردي هســتــنــد، رو شــدن نــام          
ــت               ــزاران دول ــژاد و کــارگ احــمــدي ن
خاتمي در ايـن رسـوايـي جـهـانـي بـه              

 نسبت آنها "کم ارزشتر" است.  
اما هرچه هم دولتها تالش کنـنـد   
آنرا پرده پوشي کنند، ترديدي نيـسـت   
که رو شدن "اسناد پاناما" يک رويـداد    
تاريخي و مهم است. از جـنـبـه هـاي          
مختلفي ميتوان به اين مـاجـرا نـگـاه       
کرد. اينکه چنين تقلب عظـيـمـي کـه        
بانکها و دولتها و مافيا در آن سـهـيـم    
بوده اند توسط چند خبرنگار رو شـده      
است از مـعـجـزات ايـن دوره يـعـنـي              
دوره اينترنـت و مـديـاي اجـتـمـاعـي              
اســت. بــطــور واقــعــي ايــنــتــرنــت و              
ارتــبــاطــات اجــتــمــاعــي ديــجــيــتــال        
ــار و                   ــب ــه اي و اخ ــان ــحــصــار رس ان
ــتــهــا و                اطــالعــات را از دســت دول
حاکمين خارج کرده است و پاي مـردم  
و نيروهاي مترقـي و مـردمـي را بـه             
اين عرصه کشانده است. اين حقيـقـت    
است که باعث ميشود کله گنده هـاي  
جهان هم نتوانند از گزند افشـاگـريـهـا     
خودرا خالص کنند و هـرروز گـوشـه          
اي از کــثــافــت کــاريــهــاي آنــهــا رو              
 ميشود و آنها را به بحران ميکشاند.  
حقيقت اينست که اگـر رو شـدن         
اسناد پاناما در خيلي جاها به بحـران  
منجر ميشود ناشي از حضـور مـردم     
و دخالتگري سازمانها و خبـرنـگـاران    
و رسانه هاي راديکال و مسـتـقـل در        
دروه کــنــونــي اســت. اگــر در ايــران               
جمهوري اسالمي ميتواند افشاي نـام  
احمدي نژاد و پتروپارس و شرکـتـهـاي    
متعددش را "کم ارزش" بـخـوانـد بـه             
اين دلـيـل اسـت کـه چـپـاول تـوسـط                 
حکومت يـک عـرف مـعـمـول اسـت.             
جمهوري اسالمي حکومتي است کـه    
اساس آن بـر چـپـاول قـرار داده شـده                  
است و بارها افشا شـده اسـت کـه از            
بيت خامنه اي تا دادستانـش سـعـيـد       
مـــرتضـــوي تـــا احـــمـــدي نـــژاد و               

رفســنــجــانــي و آيــت اهللا هــا مــدام              
مشغول باال کشيدن پولهاي عظيم از   
جـيــب مـردم و ثـروتــهــاي عــمــومــي            
هستند. در ايران رسانه هاي مستـقـل    
و راديکال رسما حضور نـدارنـد. امـا         
با اين وجود حکومـت اسـالمـي نـيـز          
زير فشار افشاگريها مدام بـه تـالطـم        
مـي افـتـد. يـک نــمـونـه اش سـعـيــد                    
مرتضوي است که مدام حکومت زيـر  
فشار قرار دارد و پرونده اش را جلـو و    
عقب ميـکـشـد و تـا امـروز پـرونـده                
دزديها و جـنـايـاتـش هـمـچـنـان بـاز                
است. يک نمونه ديگر که مـجـبـور بـه        
ــان                ــد جــري ــاه شــده ان ــي دادگ ــاي ــرپ ب
ميلياردر شدن بابک زنجاني است کـه    
دالل خود سران حکومت بوده اسـت و    
از قبل آن يک شنبـه مـيـلـيـاردر شـده           
است واکنون ميـخـواهـنـد بـا سـر بـه              
نــيــســت کــردن او نــام اربــابــانــش را             
مخفي نگه دارند. حکومت اسـالمـي    
آنچنان در چپاول و دزدي غـرق اسـت       
که دست بردن بـه مـاجـراي تـقـلـب و             
دزدي احمدي نژاد و بـقـيـه مـيـتـوانـد            
باعث شود که پـرونـده خـامـنـه اي و            
خاتمي و رفنسجاني و بـقـيـه هـم رو             
شود. اينجاست که ميگويـنـد ايـنـهـا         
کم ارزش است تا جامعه نيز سـکـوت   
کند. اما قطعا خبرنگاران مستقـل و     
رسانه هاي مردمي ميتواننـد "دولـت      
تدبير و اميد" شان را از اين شانه بـاال   
انداختن پشيمـان نـمـايـنـد و آنـرا بـه                

 بحران بکشانند.  
نکته اصلـي ايـنـسـت کـه نـه در               
ايران و نه در دنيـا ايـن يـک اسـتـثـنـا              

نيست. در سـرمـايـه داري تـقـلـب و                  
دزدي يک قاعده است. سرمايـه داري     
اساسا يک سيستم دزدي از دسـتـرنـج        
کارگر است. اسـاس آن سـود يـعـنـي               
باال کشيدن ارزش اضافه کـار کـارگـر      
اســت. مــعــيــاري جــز ســود بــر ايــن              
مناسبات حاکم نـيـسـت. وقـتـي کـه              
چنين باشد روشن است که  آنـهـا کـه          
در قدرتند ابـزارهـاي بـيـشـتـري بـراي            
ــر                 ــيــشــت ــد و ب دزدي در دســت دارن
ميدزدند. وقتي اسـاس سـود بـاشـد،           
ديگر مهم نـيـسـت کـه ايـن سـود از                 
قاچاق مواد مخدر بدست آمده اسـت    
يا از قاچـاق انسـان يـا دزدي از نـان               
شب کارگـران ايـران يـا ثـروت مـردم              
عربستان و چين. واقعا جـالـب اسـت         
همه دزدها در سطحي بين المللـي بـه     
مــدت چــهــل ســال بــه هــم ســرويــس            
ميداده اند و کاري به اين نداشتـه انـد     
که پولهـايشـان ازمـکـيـدن خـون چـه              
کسانـي جـمـع شـده اسـت. سـرمـايـه                  
داري هميشه همين بـوده اسـت. امـا           
امروز بيشتر و بيشتر به يک سـيـسـتـم     
انگلي و سـنـد بـازي و پـول انـدوزي                
تبديل شده است که فـقـط بـراي بشـر         
جنگ و جنايت و ادبـار بـه ارمـغـان             

 مي آورد.  
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 4  ١٣٩٥فرودين  ٢٠ انترناسيونال 

دعواي عـيـدانـه خـامـنـه اي و               
ــک               ــوشـ ــول "مـ ــي حـ ــانـ ــجـ ــنـ رفسـ
يامذاکـره"مـوضـوع مـهـمـي اسـت.             
رفسنجاني در تـويـتـري نـوشـت کـه             
دنياي موشکهـا گـذشـتـه و اکـنـون             
دنياي مذاکره است. خـامـنـه اي در         
سخنراني نوروزي اش در مشهـد بـه     
او سخت توپيد که گوينده اين حـرف  
يا خائن است و يا نادان! رفسنجاني  
بســرعــت کــوتــاه آمــد و گــفــت کــه            
منظور او گفتمان انقـالب اسـالمـي      
بوده و اصال صنعت موشکي هم در 
دوره فرماندهي خود او شکل گرفتـه  
است... باري، از وجه کميک قضـيـه        
که بگذريم، اين ديالوگ آقـا بـا يـار          
غــار ســابــق، انــعــکــاس اوضــاعــي         
بسيارجدي است. هـم بـه دعـواهـاي         
حاد شونده جناح ها مربوط اسـت و    
هم به موقعيت بين المللي جمهـوري  
اسالمي؛ هم به رابطه رژيم بـا مـردم     
در شرايط فعلي بـرمـيـگـردد و هـم            
سيراحتمالي اوضاع سياسي ايـرانـرا     
قدري روشنترميکند. خيلي خالصـه   

 به اين جوانب بپردازيم:
اول) اينکه خامنه اي کوشيد تا  

ــه                 ــدامــيــز ب ــهــدي ــطــور اکــيــد و ت ب
رفسـنــجــانــي و روحــانــي و اصــالح          
طلبان هشدار دهد که مـبـادا دچـار        
توهم پـيـروزي در انـتـخـابـات شـده                
باشند. او گفت اگر ذره اي پايشان را  
از گليم خود دراز کنند با انگ خائن 
داغ خــواهـنــد شــد. شـبــيـه هـمــيــن              
هشدارهـا را قـبـال و گـرچـه قـدري                 
ماليمتر به روحاني داده بـود کـه از         
برجام دو صحبت کرده بود. اينگونـه   
عــکــس الــعــمــب هــاي خــامــنــه اي          
بيانگر اين است کـه او بـراي مـهـار           
تــوازن قــواي درونــي جــنــاهــهــا در            
جمهوري اسالمي مجبور است فـورا  
و مستقيما و با تهـديـد و خشـونـت         
بيشتر دخالت کند. او حتي نميتواند 
از يک تويتر رفسـنـجـانـي بـگـذرد و           
بگذارد پامنبريها بـه آن بـپـردازنـد.         
اين تنها ميتواند انعکـاس حـدت و       
حساسيت دعواهاي درون جـمـهـوري    

 اسالمي باشد و بس .
ــه اي و                 ــن ــام ــواي خ دوم) دع
رفسنجاني حول  موشک يـامـذاکـره،     
در عـيـن حـال انـعــکـاس جـدال دو                 
استـراتـژي مـتـفـاوت در جـمـهـوري               
اسالمي در چـگـونـگـي تـعـامـل بـا             
غرب است. تـويـتـررفسـنـجـانـي در             

اصل درانتقاد ازمـوشـکـپـرانـيـهـاي          
اخيرسپاه با شعار نابودي اسـرائـيـل      
بود. اما تشر تند و تيز خـامـنـه اي         
عليه رفسنجاني  تنها روبه او نبـود.  
بلـکـه نـوعـي ديـالـوگ بـا غـرب و                   
مشخصا آمريکانيز بود. تاکيدي بـر   
آن بود که تا اطالع ثانوي صحبت از 
برجام دو و ادامه مذاکره با غرب در 
عرصه هاي ديـگـر مـمـنـوع اسـت.             
خامنه اي فکرميکند بايد موشک و 
غرب ستيزي و پافشاري بر اسالم را   
اصل قرار داد و گـاه  بـه مـذاکـره و             
نرمش قهـرمـانـه تـن داد.  دعـواي               
عــيــدانــه ا خــيــربــراي ايــن بــود کــه             
ترديدي براي کسي باقي نگذارد کـه    
اين سياست کمـاکـان در جـمـهـوري          

 اسالمي دست باال دارد.  
سوم) اما روي اصلي عـتـاب و        
ــه               ــه خــامــنــه اي ن خــطــاب عــيــدان
رفسنجاني و جناح رقيب و نه غـرب  
ــود. لــحــن خشــن و                   و آمــريــکــا ب
تهديدآميز او در واقع روبه "دشـمـن"      
يعني مردم ايـران بـود. خـامـنـه اي             
بخوبي ميداند کـه کـمـتـريـن کـوتـاه            
آمدن در وجه اسالمي و نـظـامـي و        
غرب ستيـزانـه جـمـهـوري اسـالمـي            
مابه إزاء خطرنـاک داخـلـي و بـقـول            

خودشـان امـنـيـتـي دارد. اسـالم و                
موشک و بـمـب در کـنـار اعـدام و                  
زندان و گشت و مانوربسيج و نيروي 
انتظامي،حربه هاي اصلي حکومـت  
اسالمي براي بقاء خـود در مـقـابـل         

ميليوني است که صاف و ساده   ٨٠ 
حکومت اسالمـي رانـمـيـخـواهـنـد.          
خــامــنــه اي بــه در مــيــگــويــد کــه              
ديــواربشــنــود. امــا در عــيــن حــال            
تاکيدغليظ خامنه اي بر مـوشـک و       
ــزي و أصــول اســالم                 ــي ــت غــرب س
سياسيبيش از هر چـيـزديـگـر نشـان        
ميدهـد کـه تـا چـه حـد حـکـومـت                   
اســالمــي نــگــران مــردم و تــعــرض           
آنهاست. بقول يکي از فـرمـانـدهـان         
سپاه نگراني اينها از حمله خـارجـي     

 نيست، از داخل است!
چــهــارم) تــا آنــجــاکــه بــه ســيــر           
محتمل أوضاع ايران بـر مـيـگـردد،       
ناگفته پيداست کـه نـتـايـج عـمـلـي              
سياستيکه خامنه اي چنين قاطعانه 
مــيــخــواهــد پــيــش بــبــرد قــبــل از             
هرچيزاين خواهد بود که بن بسـت و    
فلج اقتصـادي جـمـهـوري اسـالمـي           
کــمــاکــان ادامــه خــواهــد يــافــت و            
عميقترخـواهـد شـد. هـمـيـنـطـوربـا               
اطمينان بيشترميتوان گفت کـه بـن       

بسـت هـاي سـيـاسـي و تـنـازعــات                
دروني جمهوري اسالمي و همينطور 
رودررويـيـهـاي مـنـطـقـه اي و بـيـن                  
المللي باال خواهـدگـرفـت. مـهـمـتـر           
ازاينها و بـر مـبـنـاي مـوارد فـوق،               
تقابل مردم و جمهوري اسالمي، چـه  
حول مسائل اقتصادي و چه سياسي 

 و فرهنگي شدت خواهديافت.  
همه اينها به معـنـي آنسـت کـه         
بـحــران جـمــهــوري اســالمــي از هــر           
لحاظ تشديد خـواهـد شـد. بـر ايـن             
مبنا طبعا جدال بين چـپ و راسـت       
جامعه براي ارائه آلترناتيو در قـبـال     
بحران جمهوري اسـالمـي نـيـز بـاال            
ــپ و                ــروزي چ ــي ــت. پ ــرف ــدگ ــواه خ
آزاديخواهي و انسانيت در اين جدال 
بويژه در گروآمادگي و دخالتگـري و    
تالش حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               

 است.
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است.  يک اقـتـصـادي در ايـران کـار              
ميکند که به نظر مـن بـافـتـه شـده و            
تنيده شده بـر ايـن هـيـکـل سـيـاسـي               
اسالم ضد آمريکائي است. از ارز دو      
نرخي تـا تـحـريـمـهـا و رونـق کسـبـه                  

رانــت تـحــريـم، تــا بــازار قـاچــاق تـا               
خواري و اسپکوالسيون و تا سـلـطـه      
بال منازع سپاه و بنياد و غـيـره کـه        
بيش از چهل در صد اقتصـاد را در      

و کنترل بقيه اقتصـاد   -دست دارند 
-هم غير مستقيم در دست آنهاست

، بنادر و فـرودگـاهـهـا  را کـنـتـرل                  
ميکنند، و صحبتي هم از تعـرفـه و     
ماليات و غيره در کار نيست. عـده     
اي شغلشان اينست که از کشورهاي 
غربي با نرخ چهار، پنـج در صـد از         
بانکها پول قرض ميکنند و به ايـران  

ميفرستند و بـهـره بـيـسـت و چـنـد                
درصدي ميگيرند. هم غير مستقيـم  

ــهــاســت       ــنــادر و         -در دســت آن ، ب
فرودگاهها  را کنترل مـيـکـنـنـد، و          
صحبتي هم از تعرفه و مـالـيـات و          
ــيــســت. عــده اي                  غــيــره در کــار ن
شغلشان اينسـت کـه از کشـورهـاي           
غربي با نرخ چهار، پنـج در صـد از         
بانکها پول قرض ميکنند و به ايـران  
ميفرستند و بـهـره بـيـسـت و چـنـد                
درصدي ميگيرند. اين نرخ بـهـره در      
اقتصـاد ايـران مـمـکـن اسـت چـون                
صاحبان بانکها با نرخ چند صـد در    
صد سود ميبرند. کافي است ارز را    

کـه هـمـه         -با نرخ دولـتـي بـخـرنـد          
باندهاي حکـومـتـي و آقـا زاده هـا              

و بـا نـرخ          -چنين امکاني را دارنـد   
آزاد بفروشند و سيصد درصـد سـود     

ببرند. اين نکته اي بود که اولين بـار   
بني صدر گفـت و از آن زمـان ايـن              
تفاوت نرخ ارز هر روز بيشتر شـده و    
سودهاي باد آورده از اين راه نجومي 
تر و کالن تر شده است. ايـن بـه يـک         
ــصــاد             ــت ــاري اق ــصــه ســاخــت خصــي
جمهوري اسالمي تبديل شده اسـت.  
از اينجا بگيريد تـا مـحـرمـات کـه            
بازار پر سودي را بوجود آورده. مثل  
مشروبات و آنتنهاي بشقابي و فيلـم  
و مجـالت پـورنـو. بـازار سـيـاه پـر                 
رونقي حول اين کاالهـاي مـمـنـوعـه        
شکل گرفته که سـرنـخ آن در دسـت          
باندهاي حکومتي است. کـمـبـود و       
کميابي کاالهاي اساسي نظيـر دارو    
بر اثر تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي نـيـز               
باعث شده است سودهاي نجومي به 

که ايـنـهـم نـام          -جيب کسبه تحريم 
ديگري بـراي بـانـدهـاي حـکـومـتـي             

سرازير بشود. دست انداختـن    -است

باندهاي حـکـومـتـي بـر مـعـادن و                 
جنگلها و ديگر منابع ثروت جامعه 
و  فعال مايشـائـي کـامـل آنـهـا در             
چپاول اين منابع نيز خصيصه ديگـر  
"اقتصاد ضد آمريکائي" جـمـهـوري        

 اسالمي است.  
اين اقتصاد بعد از سه دهه کـار    
کردن يک مابازاي انساني پيدا کـرده  
است که باندهاي مـافـيـائـي نـام بـا           
ــد             مســمــائــي بــراي آنــهــاســت. بــان
رفسنجاني، بيت رهـبـري، سـرداران        
سپاه و آيت اهللا هاي ريز و درشـت و    
وابستگانشان، ايـنـهـا در راس ايـن           
دستگاه غارت و چپاول قـرار دارنـد.     
کل نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي يـک               
پديده سياسي اقتصادي شکل گرفته 
حول مرگ بر امريکاست که  سران و 
مقامات و گـردانـنـدگـانـش مـنـافـع           
مادي کالن و مستقيمي در کـارکـرد   
و ادامه آن دارند. اين يک سيستم تـا   

مــغــز اســتــخــوان فــاســد اســت امــا             
فساد اين حکومت شبيه فساد دوره   
شاه و يا هر ديکتاتـوري مـتـعـارفـي        
نيست بلکه فساد جزء نهادينـه ايـن     
سيستم اقتصادي اسـت و بـدون آن            
چرخ اقـتـصـاد جـمـهـوري اسـالمـي             
نميگردد. فساد زائده ايـن سـيـسـتـم         

 نيست جزئي از اين سيستم است.  
اين اقتصاد به مـوجـود نـاقـص         
الخلقه اي شبيه است که حول مـرگ    
بر آمـريـکـا شـکـل گـرفـتـه اسـت و                  
اصــالح پــذيــر و مــتــعــارف شــدنــي          
نيست. هر نوع تغيير ايـن سـيـسـتـم         
مستلزم آنست که استخوانهايـش را    
درهم بشکنيد. و اين درهم شکستن  
کار کارگران و توده مردمي است که  
هيچ منفعتي در حـفـظ ايـن نـظـام              

 ندارند.
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ــن روز           ١٤ روز    ــي ــن اول ــروردي ف
کـاري کـارگـران بـعـد از تـعـطـيـالت                  
نوروز بود. در ايـن روز در مـراکـزي               
چون نساجي مازندران در قائم شـهـر،     
شرکت لبنيـات بـيـسـتـون، کـارگـران            
اخراجي کارخانه کاشـي و سـرامـيـک         
ايفا سرام، اعتراضات کـارکـنـان اداره      
ــن               ــراردادي مــعــي ــران ق آب و کــارگ
شهـرداري مـرکـزي ايـالم، کـارکـنـان              
مرکز بهـداشـت درمـانـي فـخـر رازي              
سنندج از جـملـه مـراکـز خـبـر سـاز                  

 اعتراضات کارگري بودند.
در ميان اين تحرکـات کـارگـري،      
در مراکزي چون معادن مس مـيـدوک   
شهر بابک،  نساجي مازنـدران کـه دو       
ماه پيش نيز در وسط شهر قائم شـهـر   
دست به راهپيمايي زدند، عسلويه بـا    
هزاران کارگر،  و نيشکر هـفـت تـپـه،       
فضاي اعتراضـي بسـيـار بـاالسـت و            
اخبار آن انعکاس بسيـاري در مـيـان        
مــردم ايــن شــهــرهــا داشــتــه اســت.            
نــگــاهــي بــه ايــن اتــفــاقــات فضــا و             
تصويري روشن از محيط پر الـتـهـاب    

 مراکز کارگري بدست ميدهد.
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هفته گذشته ، هفته اعـتـراضـات    
گسترده کارگران معادن مس ميـدوک  

کـارگـر      ٨٠٠ شهر بابک بود. بيش از    
معادن مس ميـدوک شـهـر بـابـک بـا             
برپايي تجمعي اعتـراضـي خـواسـتـار        
دسترسي برابر به مـزايـاي هـمـکـاران          
قرارداد مستـقـيـم خـود شـدنـد. ايـن               
حرکت اعتراضي در ادامه سه تـجـمـع    
اعتراضي قبلي اين کارگران و خـلـف       
وعده هاي داده شـده بـود کـه انـجـام              

 ١٥ گرفت. در جريان اين اعتراضـات     
کارگر دستگير شدند، اما زيـر فشـار       
ــازداشــت           ــران، ب ــارگ ــراضــات ک اعــت

 شدگان  بعد از يکروز  آزاد شدند.  
ــاي                 ــي ه ــوي ــيــض گ ــق ضــد و ن
مــقــامــات مــربــوطــه در مــورد ايــن          
دستگيري ها و حتـي تـکـذيـب خـبـر           
دستگيري از سوي برخي از مقـامـات   
قضايي و اعالم اينکه موضوع فـقـط     

 ٧ مربوط به شـکـايـت کـارفـرمـا از               
کارگر مربوط بوده است، بيش از هـر    

چيز فضاي اعـتـراض در مـيـان ايـن              
کارگران و هراس مقـامـات مـربـوطـه        

 را ميرسانند.  
نـکـتـه قـابـل تـوجـه در مـعــادن                 
شهربابک کرمان، ارتباط تنـگـاتـنـگ     
کارگران اين معادن با مـردم اسـت .         
بخش بسياري از مـردم شـهـر بـابـک              
خانواده ها و يا وابسـتـگـان کـارگـران        
شاغل در ايـن مـعـادن هسـتـنـد. از                
همين رو خـانـواده هـاي کـارگـري در            
مقاطع مختـلـفـي از مـبـارزات ايـن             
کارگران نقش دخالتگر مهمي داشـتـه   

 ٨٢ اند. يک نمونـه بـارز آن در سـال               
بود که بـه درگـيـري بـزرگ در شـهـر                 
بابک و حمايت مردم و جـوانـان شـهـر         
از کارگران معدن خاتون آبـاد مـنـجـر       
شد. در آن زمان، که در دوره ريـاسـت      
جــمــهــوري خــاتــمــي بــود، بــه صــف           

کـارگـر      ٤ کارگران گلوله بسته شد و     
جان باختند.  کارگران در خاتون آبـاد     
و مردم شهر بابک و کارگران در ايـران    
هيچگاه ايـن جـنـايـات را فـرامـوش               

سـال از آن         ١٣ نکرده انـد.  اکـنـون             
زمان ميگـذرد  و کـارگـران هـر روز               
متحد تر و سازمانيافته تـر بـه جـلـو           
مـي آيــنــد. از جــملــه بـارهــا شــاهــد               
زنجيره اعتراضات متعدي درمـعـادن   
کرمان بوده ايـم. از هـمـيـن رو رژيـم               
اسالمي در بـرخـورد بـه اعـتـراضـات           
کارگران در ايـن مـنـطـقـه مـحـتـاط                 

 است.
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يک اتفاق جالب در مـيـان اخـبـار       
اعتراضات کارگري در هفـتـه اي کـه        
گذشت، حمايت مردم روسـتـاي گـرده      
از اعــتــراضــات کــارگــران اخــراجــي          
سيمان آرتا در اردبيل و پيوستن آنـان    
به تجمع کارگران در مقابل کـارخـانـه      
بــود. ايــن تــجــمــع در ســومــيــن روز             
اعتراض اين کارگـران در صـبـح روز          

فروردين عليه اخراجـهـا روي داد        ١٥ 
و کارگران با گـرفـتـن جـلـوي ورود و              

خروج ماشين هـاي بـاري، بـه اخـراج           
خود از کار اعتراض کرده و خواسـتـار   
بازگشت به کارشان شدند.  زيـرفشـار      
ــر عــامــل              ــراضــات، مــدي ــن اعــت اي
کارخانه با قول اينکه جهت رسيـدگـي   
بـه اعـتـراض کـارگـران از تـهـران بــه                  
محل خواهد آمد تا طي جلسه اي بـا    
مــقــامــات مســئــول و فــرمــانــداري          
موضوع را بررسي کنند، از کـارگـران     
 خواست کـه بـه اعـتـراضـشـان پـايـان               

 
دهند. در نتيجه کارگران مـوقـتـا     
به تجمع خود پايان دادند. نقطه قـابـل    
تــوجــه در ايــن حــرکــت اعــتــراضــي،          
ــخــش               شــرکــت مــردم روســتــا کــه ب
بسياري از آنان خانواده هاي کـارگـران   
شاغل در اين کارخانه هستنـد، بـود.     
حمايت مردم روستاي گرده از تـجـمـع    
اعتراضي کارگران اخـراجـي سـيـمـان          
آرتا،  ابعاد اجتماعي تر و قـدرتـمـنـد       
تري به ايـن حـرکـت اعـتـراضـي داد.             
نــکــتــه ايــنــجــاســت کــه هــم اکــنــون            
کارخانجات بسياري در اعـتـراض و         
مبـارزه هسـتـنـد کـه دخـالـت فـعـال                  
خانواده ها و حـمـايـت مـردم سـاکـن             
شهرها مـيـتـوانـد نـقـش مـهـمـي در                
قدرت يابي اين اعتراضات و تحمـيـل   
خواستهـاي کـارگـران داشـتـه بـاشـد.              
اتفاقي که در سيمان آرتـا در اردبـيـل        

 روي داده است، يک الگو است. *
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هــفــتــه گــذشــتــه شــروعــي پــر از          
اعتراض و مبارزه را شاهد بـوديـم. از      

 ١٢ جمله اخبار اعتراضات بـيـش از       
مرکز و مجـتـمـع بـزرگ کـارگـري بـا              
چندين هزار کارگر در صـدر خـبـرهـا           
قرار گرفت. بدين ترتيب  کارگران کـه     

در تـجـمـع       ٩٤ تا آخرين روزهاي سال 
و اعتراض بودند تا حق و حـقـوقشـان      
را بگيرند ، بعد از تعطيـالت نـوروزي     
اعتراضاتشان را از سـر گـرفـتـنـد. از           
ــم              ــه تصــمــي ــي ــراض عــل ــه اعــت جــمل
جنايتکارانه دولت مبني بـر تـعـيـيـن        
بسيار ناچيز حداقل دسـتـمـزدهـا هـر          

 روز گسترده تر ميشود.  
ــن                  ــه در اي ــوج ــل ت ــاب ــه ق ــت ــک ن
اعتـراضـات دادن فـراخـوانـهـايـي بـه               
مناسبت روز جهاني کارگر به عـنـوان   
يک روز اعتراضي عليـه ايـن شـرايـط         
برده وار کار و عليه دستمزدهاي چـنـد   

 بار زير خط فقر است.  
خامنه اي در پـيـام نـوروزي اش            

را سال " اقتصاد مقاومـتـي،    ٩٥ سال 
اقـدام ، اجـرا " خـوانـد ،  دسـتـگــاه                      
قضــايــي در کــنــار کــارفــرمــايــان بــا          
ــران مــعــتــرض در             ــارگ ــازداشــت ک ب
منطقه شهر بابک در اين هفـتـه زنـگ      
شــروعــش را بــه صــدا در آورد. در                 
مقابل کارگران با شروع سـالـي پـر از        
اعتراض و مبارزه پاسخ درخـوري بـه       
پيام او و سياست رياضت اقـتـصـادي      
رژيم اسالمي دارنـد مـيـدهـنـد. سـال            

ــر               ٩٥  ــرده ت ــي گســت ســال رودرروي
کارگران و مردم عليه جهنم جمـهـوري   
اسالمي است. به سر فصل هاي مـهـم     
اعتراضات کارگري در هفته گـذشـتـه      

 نگاهي ميندازيم.
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هــزار    ٨١٢ حــداقــل دســتــمــزد        
تومان، موجي از اعـتـراض را بـه راه          
انداخته است، در اين هفـتـه کـارگـران       
شرکت لبنيات بيستون طـي بـيـانـيـه          
اي اعتراض خود را به ايـن مـوضـوع        
اعالم داشته و تجمع اعتـراضـي بـرپـا       
داشتند. قبال نيز مراکـز کـارگـري اي         
چون شرکت کفش بال و کـفـش مـلـي،       

جمعي از کـارگـران و بـازنشـسـتـگـان            
تــولــيــدي لــوازم خــانــگــي آزمــايــش،        
نيشکر هفت تپه، فرش پارس قزويـن،  

هــاي    جــمــعــي از کــارگــران کــارخــانــه       
جنـوب غـرب تـهـران در تـجـمـعـات                 
اعتراضي و در بيانيـه هـايشـان شـان         
نسبت به اين موضـوع اعـتـراضـشـان        
را اعالم کردند. همچـنـيـن در هـمـان           

هزار تـومـان حـداقـل        ٨١٢ روز اعالم 
دستمزد، دو تشکل کارگري اتحـاديـه   
آزاد کارگران ايران و انـجـمـن صـنـفـي         
کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طـي    

 ٨١٢ بيانيه اي ضـمـن اعـتـراض بـه            
هــزار تــومــان حــداقــل دســتــمــزد بــر           

ميلـيـون و      ٣ خواست حداقل دستمزد 
هـزار تـومـان تـاکـيـد کـردنــد.                 ٥٠٠ 

انجمن صنفي کارگران خـبـازي هـاي        
سـنـنـدج  و مـريـوان نـيـز در هـفـتـه                       
گذشته در بيانيه خود به اين مـوضـوع   
اعتراض کـردنـد. ويـژگـي مـهـم ايـن               
اعتراضات عـجـيـن شـدن اعـتـراض              
عليه تصميم دولت مبني بر تـعـيـيـن       

هزار تـومـان      ٨١٢ حداقل دستمزدها 
و خواست سه ميليون و پـانصـد هـزار      
تومان بـه عـنـوان اعـتـراضـي عـلـيـه                

 زندگي زير خط فقر است.
مهم است که کارگران در تمـامـي   
مراکز کارگري و در تمامي شهرها بـه   
اين حرکت اعتـراضـي بـپـيـونـدنـد. و             
ــيــه حــداقــل               اعــتــراض خــود را عــل

هـزار تـومـان اعـالم          ٨١٢ دستمزدها 
کنند و به تدارک روز بزرگ اعتـراضـي   

 اول مه، روزجهاني کارگر بروند.  
تا کنـون سـيـزده تشـکـل ونـهـاد              
کارگري بـا اعـالم خـواسـت افـزايـش               
دستمزدها سه ميليون و پانصـد هـزار     
تومان به ميدان آمده انـد. مـعـلـمـان           
نيز با بـيـانـيـه هـايشـان بـر خـواسـت                  
افزايش حقوقها به باالتر از خـط فـقـر      
تاکيد کرده انـد. وسـيـعـا و از تـمـام                  
مراکز کارگري و با خانواده هايمان بـه  
اين حرکت بزرگ اجتماعي بپـيـونـديـم     
و به استقبال يـک اول مـه قـدرتـمـنـد               

 برويم.  
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اجازه دهيد پيش از آنکه بـه بـررسـي         
تجربه کمونيسم در شـوروي بـپـردازم          
اشاره مختصري به پـيـروزي انـقـالب         
کــارگــري در روســيــه داشــتــه بــاشــم.          
پيروزي انقـالب کـارگـري در روسـيـه            
يک تحول عظيم در تاريخ تـالـشـهـاي       
بشري براي حاکم شدن بـر سـرنـوشـت         
خويش و استقرار جامعه اي مـبـتـنـي     
بر آزادي و برابري و رفـاه و سـعـادت            
همگان بود. پيروزي انقالب کـارگـري      
بـه نــقـطــه امـيــد بشــريـت کــارکـن و                
زحمتکش در بخـشـهـاي وسـيـعـي از           
جهان معاصر تبديل شد. چشـمـهـا و       
اميدهاي ميـلـيـونـهـا بـه ايـن تـالش               
عظيم خيره شد و گره خورد. کارگـر و     
کمونيسم در روسيه نشـان دادنـد کـه          
ميتوانند قدرت سياسي را در دسـت        
ــنــد تــالــشــهــاي           بــگــيــرنــد، مــيــتــوان
بورژوازي و نيروهاي مرتجع شکـسـت   
خورده را در هم بشکنند. مـيـتـوانـنـد       
آزادي و برابري را در سطوح متفاوتـي  
در جامعه مستقر کنند. مـيـتـوانـنـد         
حکم آزادي همگان را اعـالم کـنـنـد.         
ميتوانند حاکم بر سـرنـوشـت خـويـش        
شــونــد. پــيــروزي انــقــالب کــارگــري           
اسطوره شکست ناپذيري بـورژوازي و    
نيـروهـاي مـرتـجـع زمـان را در هـم                  
شکست. نشان داد که چنانچه کـارگـر    
با پرچم مستقل کمونيستـي خـود بـه        
ميدان آيد، ميتواند آيـنـده را شـکـل           
دهد. اين پيروزي کارگر و کمـونـيـسـم      
را بــورژوازي نــمــيــتــوانــد عــلــيــرغــم          
تالشهاي مذبوحـانـه خـود از طـبـقـه             

 جهاني کارگر دريغ کند.
به سئوالتان برگردم. واقعيت ايـن     
است که کمونيسم بمثابه يک انـقـالب     
اجتماعـي و اقـتـصـادي غـيـر قـابـل                 
تفکيک، بمثـابـه يـک تـحـول عـمـيـق               
بنيادي در مـنـاسـبـات اقـتـصـادي و            
توليدي جـامـعـه  هـرگـز در شـوروي               
مســتــقــر نشــد کــه امــروز بــتــوان از            
شکست آن صحبت کرد. در شـوروي       
هيچگاه مناسبات اقتصادي متـکـي   
بر کارمزدي لـغـو نشـد. در شـوروي              
هيچگاه مالکيـت وسـايـل تـولـيـد و             
توزيع اجتماعي نشد و در اخـتـيـار و        
در کنترل جامعـه قـرار نـگـرفـت. در             

شوروي هيچگـاه پـول و مـنـاسـبـات             
متکي بـر مـنـاسـبـات پـولـي حـذف               
نشد. در شوروي هيچـگـاه اسـتـثـمـار          
توده عظيم تـولـيـد کـنـنـدگـان نـابـود              
نشد.در شوروي هيچگاه سوسياليسـم   
مستقر نشد که بتوان از شـکـسـت آن        

 صحبت کرد.
بر عکس شکل گـيـري "شـوروي"       
خود محصـول شـکـسـت تـالـشـهـاي             
کمونيسم کارگري، محصول ناکـامـي   
حکومت کارگري برخاسته از انـقـالب   
اکتبر در به سرانجام رسـانـدن اهـداف        
اقتصادي  و اجتماعي انقالب اکـتـبـر    
بــود. شــوروي هــيــچــگــاه يــک نــظــام           
ــا              ــي ب ــســت ــي ــال ــي ــوس ــصــادي س ــت اق
معيارهاي شناخته شـده کـمـونـيـسـم           
کارگري و مارکسيسم نـبـود.ايـن کـه          
دولــت شــوروي حــکــومــت خــود را             
سوسياليستـي و کـمـونـيـسـتـي مـي               
ناميـد ذره اي از ايـن حـقـيـقـت کـم                    
نميکند. ما خود همواره از منتقـديـن    
حکومت شوروي و تجربـه شـوروي از       
موضع کمونيسم کارگري بـوديـم. بـه         
اين واقعيت حـتـي شـوروي شـنـاسـان           
آکادمي هاي جوامـع غـربـي نـيـز در            
دوره هاي طـوالنـي پـيـش از سـقـوط             
بلوک شرق اذعان داشتند. مساله ايـن   
است که اين حقيقت هم از قـربـانـيـان         
تبلـيـغـات پسـا جـنـگ سـرد اسـت.                 
بعالوه آيا واقعا يک نـيـروي سـيـاسـي          
جدي و يا متفکـري حـتـي در اردوي          
بـورژوازي يــافــت مــيــشــود کــه بــاور           
داشته باشد، در چين و يا کره شمـالـي   
مناسبات اقتصادي سوسيـالـيـسـتـي      
حاکم است کـه بـتـوان شـکـسـت ايـن              
حکومتها را مـتـرادف بـا شـکـسـت             
کـمــونــيــســم و شــکــســت تــالــشــهــاي         
کمونيستي قلمداد کرد؟ شکل گـيـري   
اين حـکـومـتـهـا تـمـامـا مـحـصـول                  

 شکست تالشهاي کمونيستي است.
اين تفکيک بـه لـحـاظ بسـيـاري            
حائز اهميت اسـت. چـرا بـورژوازي و           
مبلغـيـن سـرمـايـه جـهـانـي پـس از                   
سقوط بلوک شرق و شکـسـت تـجـربـه        
شوروي همواره کـوشـيـده انـد تـا ايـن             
ــکــســت               ــرادف ش ــت شــکــســت را م
کمونيسم و شکست تالش کمونـيـسـم    
کارگري و طبقه کارگر براي اسـتـقـرار      

سياسي عـادالنـه    -يک نظام اقتصادي
ــارق از اســتــثــمــار و                 ــي، ف و انســان

کـارمــزدي و مـالــکــيــت انــحــصــاري         
اقليت سرمايه دار بر وسايل تولـيـد و     
توزيع قرار دهند؟چرا ميـکـوشـنـد در       
هر کجا و در هر تبليغاتـي شـکـسـت       
تــجــربــه شــوروي را بــا بــوق و کــرنــا              
شکست تالشهاي کمونيسم و کـارگـر     
معاصر قرار دهند؟واقعيت اين اسـت    
که امروز تـحـريـف واقـعـيـت تـجـربـه              
شوروي يک رکن تبليغـاتـي بـورژوازي      
 در مقابله با کمونيسم و کارگر است.

اما به هر حال پديده اي شکـسـت   
خورده است که با تالشهـاي دروغـيـن      
بســيــاري خــود را ادامــه حــکــومــت          
کارگري نـاشـي از انـقـالب اکـتـبـر و                
حکومت کارگري دوران لنين نامـيـده   
است. بورژوازي و تبليغـات دروغـيـن       
اش به کـنـار، سـئـوال ايـن اسـت کـه                
ــن پـــديـــده                     ــا از ايـ ــابـــي مـ ارزيـ
چيسـت؟پـاسـخ ايـن اسـت کـه آنـچـه                 
شکـسـت خـورد يـک سـرمـايـه داري                
دولتي با اسم دروغيـن کـمـونـيـسـم و           
سوسياليسم بود. بعبارت ديگـر و از       
نقطه نظر ما شکسـت شـوروي نشـان        
شکست کـمـونـيـسـم بـورژوايـي و نـه               
شکست تجربه کـمـونـيـسـم کـارگـري            
است. آنچه شـکـسـت خـورد الـگـوي              
اقتصادي سـرمـايـه داري دولـتـي در            
رقابت و کشمکش با الگوي سـرمـايـه    
ــچــه                  ــود. آن ــتــي ب ــاب داري آزاد و رق
شکست خورد، اين واقعيت اسـت کـه     
بازار و رقـابـت و بـيـکـاري و پـاسـخ                  
بــورژوازي پــاســخ مــنــاســب تــري بــه          
بحران هاي اقتصادي ذاتي ايـن نـظـام      
و مکانيسم موثرتر و کـارآتـري بـراي        
سرمايه داري علي العـمـوم هسـتـنـد.        
ــن              آنــچــه شــکــســت خــورد نشــان اي
واقــعــيــت اســت کــه ســرمــايــه داري           
دولتي الگويي مناسب و بـا دوام در        
مقايسه و رقـابـت بـا سـرمـايـه داري             
آزاد و فارغ از هـر نـوع مـحـدوديـتـي           
نيست. مساله اين است که بـورژوازي   
کوشيده است شکست تجربه شـوروي    
را رياکارانه پاي تالشـهـاي مـا، پـاي         
 تالشهاي کمونيسم و کارگربنويسد.  

اما براي ما حقيقت فراي منـافـع   
سياسـي و حـزبـيـسـت. جـنـبـش مـا                   
جنبشي متکـي بـر حـقـيـقـت اسـت،              
تمام حقيقت. ما اذعان ميکنـيـم کـه       
شکست خورديم، اما در نه تـحـوالت     
دهه نود! ما نه در تحوالت دهـه نـود      

و در پس سقوط بلوک سرمايه دولـتـي   
شوروي ، بلکه در پروسه استقـرار يـک     
جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي در روسـيـه                
ــا               ــبــش م ــن ــم. ج شــکــســت خــوردي
نــتــوانســت مــنــاســبــات اقــتــصــادي        
سوسياليستي را در روسـيـه مسـتـقـر        
کند.خط لنين در فـرداي تـرورش در          
مباحثات ساختمان سوسيالـيـسـم در      
روسيه نماينـدگـي نشـد.  حـکـومـت              
تزار و کرنسکي سرنگون شـد. قـدرت      
سياسي به دست طبقه کارگـر افـتـاد،      
حکومت کارگري شکل گـرفـت، امـا        
اين حکومت کارگري عليـرغـم آنـکـه       
تـوانسـتـه بـود تـالــشـهـاي بــورژوازي              
جـهـانـي را بـه شـکـسـت بـکـشـانــد،                   
بخاطر عدم روشنايي در چـگـونـگـي         
ــتــصــادي            ــات اق ــاســب ــرار مــن ــق اســت
سوسياليستي، بخاطر عدم تاکـيـدات   
الزم بر لغو کارمزدي، بخاطـر تـلـقـي       
نادرست از اشتراکي کردن مـالـکـيـت     
وسايل توليد و توزيع در جـامـعـه از          
مسير خود منحرف شد و در نـهـايـت    
شکست خورد. ناسـيـونـالـيـسـم روس         
توانست در اين دوره دست بـاال را در      
تـحـوالت سـيـاسـي جـامـعـه بـدسـت                 
آورد.حکومت کارگري بـخـاطـر عـدم         
ــيــد               از مــيــان بــردن اســتــثــمــار تــول
کنندگان مستقيم در جامعـه روسـيـه      
ــچــه در دوران                شــکــســت خــورد. آن
حکومت استالين شکل گرفت، آنـچـه   
که حکومت شوروي ناميده ميـشـود،   
نه استقرار يک جامعه سوسياليـسـتـي    
بلکه استقرار و بازسازي يک اقـتـصـاد    
ملي بر مـبـنـاي يـک مـدل سـرمـايـه               
ــت شــده و                 ــري ــتــي و مــدي داري دول
بوروکراتيک در جـامـعـه بـود. تـالش           
شد مکانيسم بازار دور زده شـود ،بـه       
ــتــي و                 ــزي دول ــامــه ري ــرن جــاي آن ب
ــرفــت.              ــرار گ ــراســي اداري ق ــوروک ب
حکومـت کـارگـري دوران لـنـيـن در               
اسـتــقـرار جـامــعـه سـوســيـالــيـســتــي            
شکست خورد و بجاي آن جامـعـه اي     
با الگوي اقـتـصـادي سـرمـايـه داري             
دولــتــي و يــک نــظــام ســيــاســي                    
بـوروکــراتــيـک و مــاوراي تــوده هــاي           
کارگر جامعـه مسـتـقـر شـد. مـا از                
شکست تجربه حکومت کـارگـري در     
روسيه ايـن درس را گـرفـتـه ايـم کـه                 
انقالب کـارگـري يـک انـقـالب هـمـه                 
ــاســي و اقــتــصــادي و                ــه ســي ــب جــان

اجــتــمــاعــي اســت. انــقــالبــي در                  
مــنــاســبــات ســيــاســي و اقــتــصــادي        
جامعـه اسـت. انـقـالبـي اسـت بـراي                 

 اشتراکي کردن ونه دولتي کردن  
وسايل توليد و توزيع در جامعـه.  
انقالب سوسيـالـيـسـتـي انـقـالبـي در             
مناسبات اقتصادي و طـبـقـاتـي در           
جامعه است. شکست در روسـيـه راه        
ما را براي پـيـروزيـهـاي آتـي هـمـوار              
ميکنـد. مـا بـا ايـن تـجـربـيـات بـه                     
استقبال سرنگونـي رژيـم اسـالمـي و           
استقرار سوسيـالـيـسـم در ايـران مـي             

 رويم.  
اما اجازه دهـيـد بـه ايـن نـکـتـه                
پــايــانــي هــم اشــاره کــنــم. مــعــمــوال            
مبلغـيـن بـورژوازي کـودنـانـه تـالش              
ميکنند که شـکـسـت کـمـونـيـسـم و               
کارگر در روسيـه را دلـيـلـي بـر عـدم               
مطلوبيت و يا عدم قابلـيـت پـيـروزي       
کمونيسم در پـس تـحـوالت عـظـيـم               
تاريخي قلمداد کنند. "پايان تـاريـخ"،      
"پايـان کـمـونـيـسـم" در مـحـور ايـن                    
تبليغـات مضـحـک قـرار دارد. امـا                
کدام تالشگر و کوشنده اي اسـت کـه         
شکست در يک نبرد را بـه شـکـسـت           
تالشهاي خـود تـبـديـل کـنـد؟ کـدام                
نيروي اجتماعي اي اسـت کـه درايـن          
جدال تاريخي به پـايـان خـود رسـيـده            
اســت؟ آيــا بــرادران رايــت از دهــهــا             
شکست خود در ساخت پديده اي کـه      
پرواز ميکند، شکست و عدم امـکـان   

 پذيري پرواز را آموختند؟  
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“  حاکي از اين اسـت کـه         خبرها 
دونـالـدتـرامــپ،نـامـزدپـيــشـتـازحــزب         
جمهوريـخـواه درانـتـخـابـات ريـاسـت             
جمهوري آمـريـکـا،ازنـحـوه انـتـخـاب             
نامزد نهايي حزب انتقادکرده وگـفـتـه    
است که احتمال دارد به عنـوان نـامـز      
دمستقـل مـبـارزات انـتـخـابـاتـي را               

 ادامه دهد."
موشک فاشيسم در آمـريـکـا بـه           
پـــرواز در آمـــده اســـت. حـــزب                     
جمهوريخواه در بد دوراني قـرار دارد.    
جامعه آمريکا به دليـل بـحـران هـاي         
اقتصادي مـداوم کـامـال دو قـطـبـي             
شده است و سرمايه داران بـزرگـتـريـن       
تهاجم اقتصادي را بـه زنـدگـي مـردم         

داده انـد. تـهـاجـمـي کـه از              سازمان 
ــحــران اقــتــصــادي            ۱۹۳۰ زمــان ب

 تاکنون کم سابقه بوده است.
بحران اقتصادي در آمريکا هـمـه     

جهان سرمايه داري را در نـورديـده و         
قدرت اقتصادي و هميـنـطـور قـدرت       
سياسي و ايـدئـولـوژيـک آمـريـکـا در            
جهان را بطور جدي زيـر سـئـوال بـرده         

در  «روياي آمـريـکـايـي    »است. ديگر 
هيچ کجاي جهان و از جملـه در خـود       
آمريـکـا تـاثـيـر چـنـدانـي بـر افـکـار                    

 عمومي ندارد.  
از سوي ديگر جامعه آمريکـا در    
ابعاد بسيار وسيع  به سـوسـيـالـيـسـم         
تـوجـه نشـان مـيــدهـد و ايـن تـوجــه                  

کـه حـتـي      عمومي آنچنان قوي است   
بــاعــث شــده در حــزب دمــکــرات             

بـا شـعـار       «بـرنـي سـنـدرز      »آمريکـا    
سوسياليستي کمپين انتخاباتي خـود  

مـن يــک    »را شــروع کــنـد و بــا نـام               
به جنگ ديـگـر    «سوسياليست هستم
 رقباي خود برود.  

انتخابات در آمريکا هميـشـه بـا      
ــخــواه و                يــک دو قــطــبــي جــمــهــوري
دمکرات  روبـرو بـود. حـاال نـيـروي                 

سوم با شعـار عـدالـت اجـتـمـاعـي و              
کنار زدن يک درصدي هـا در عـرصـه        
ــرد                 ــب ــتــصــاد وارد ن ــاســت و اق ســي
اجتماعي شـده اسـت. هـر چـنـد ايـن                
نيروي سوم حزب خودش را ندارد امـا  
فشار سنگيني به راست متـحـزب در     

 دو حزب اصلي  تحميل کرده است.
يک راه برون رفت از اين وضعـيـت   
پديده ترامـپـيـسـم اسـت. رجـعـت بـه                
فاشيسم و آمـريـکـا مـحـوري کـور و             
خارجي سـتـيـزي و ضـديـت بـا زنـان                
بخشي از پالتفرم راسـت افـراطـي در          
آمريکا است که تـرامـپ پـرچـم آن را           
ــحــران                 ــط ب ــدســت دارد. در شــراي ب

ــر            ــه داري اگ ــاي ــروي چــپ     ســرم ــي ن
سازمان يـافـتـه و در ابـعـاد وسـيـع                
اجتماعي به ميدان نيايد، فاشـيـسـم    

راسيسم مي تواند مـوقـتـا مـيـدان          و 
دار شود و جـامـعـه را بـه انـحـطـاط                

 بکشاند.  
سرمايه داري آمريکا يک بـار بـا       

سقوط شـوروي و بـلـوک شـرق بـراي                 
حفظ برتري سياسي و اقتصادي خـود  
بر جهان، تهاجم خونين خود به عـراق     
را ســازمــان داد و فــاجــعــه جــهــانــي            
آفريد. شکست اين استراتژي، بـاعـث      
خلق تـروريسـم هـار اسـالمـي ازنـوع             
داعــش شــد و حــتــي بــه هــژمــونــي              
آمريکا در ميان متحدين سنتـي اش    
در خاورميانه ضربه جدي زد. طـوري     
که حاال حتي عربستان و ترکـيـه نـيـز       
مســتــقــل از ســيــاســت آمــريــکــا در           
مـنـطـقـه عـمـل مـي کـنـنـد. امـروز                     
عليرغم اينکه ترامپ در تـبـلـيـغـات          
انــتــخــابــاتــي خــود بــراي غــلــبــه بــر            
مشکالت داخلي و خارجـي آمـريـکـا       
موشک و بـمـب و هـواپـيـمـاي فـوق                   
بيشترفته آمريکا را به رخ مـي کشـد       
اما حتي در حزب جمهـوريـخـواه نـيـز        

ندارد و ترامـپ  اين سياست خريداري 
بز گر کمپ جمهوري خواهان آمريکا 

 شده است. 

آنچـه هـويـدا اسـت، نـه قـدرت               
که قدرت چپ  اجـتـمـاعـي       فاشيسم، 

است که فضاي سياسي در آمريکا را   
به تکان در آورده اسـت. قـدرتـي کـه              
بايد متحزب شود تا جامعه آمـريـکـا    
را در قدم اول از اين نـابـرابـري و ايـن           
ستم طبقاتي رها کـنـد. بـا تـوجـه بـا              
واقعييات موجود در آمـريـکـا بـايـد            
اضافه کرد موشک فاشـيـسـم در ايـن         
کشــور ســوخــت کــافــي بــراي پــرواز            
نخواهد داشت و بلـنـد نشـده سـقـوط           

 مي کند.
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اول ماه مه روز جهاني کارگر مراسمي با شرکت احزاب، سازمانها و نهادهاي مدافع کارگر در شهر تورنـتـو کـانـادا       در گراميداشت  
 برگزار خواهد شد.

ناپذيرش براي کسب سود نفس زندگي بر کره خاک را زير سوال برده است؛ اگـر اکـثـريـت عـظـيـم             ياگر سرمايه داري و عطش سير   
اضطراب، بيکاري و فالکت درگيرند؛ اگر جنگ و بي خانماني و ترور و استبداد و زندان و حاکميت جهل و    مردم جهان هر روز با بيم و 

خرافه و تفرقه قومي و مذهبي بيش از پيش بشريت را تهديد ميکند؛ آنگاه بايد پر شورتر از هر زمـان جشـن اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                     
 جهاني کارگران براي دنيايي آزاد و برابر را گرامي داشت!

در همبستگي با همه کارگران جهان و بويژه در حمايت از مبارزه کارگران در ايران و عراق ما اين روز را گرامي ميدارم و شمـا را       
  به مرا سم اول مه دعوت ميکنيم.

!$� �	� ز� � �	د اول 
 .�0	    ز� � �	د ���

 و نيم شب ۱۲ ونيم تا  ۷ : يکشنبه اول ماه مه ساعت زمان

 بي ويو(تون هيل کاميونيتي سنتر) ۷۷۵۵ مکان: 
7755 Bayview Avenue, Tornhill ON, L3T 4P1 
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قدرت خريد کـارگـران    ۸۸ از سال 
 درصد کاهش يافته است ". ۱۸۷ 

مجـمـع   “ "فرامرز توفيقي مشاور  
 ”نمايندگان کارگران

چنين آمار و ارقامـي کـه هـر از          
چندگاهي از سوي مقامات وعـوامـل   
دولتي در جنبـش کـارگـري مـنـتـشـر            
ميشود بيانـگـر رونـد نـزولـي سـطـح              
معيشت کارگران و شـرايـط زنـدگـي           
غير قابل تحملي است کـه جـمـهـوري       
اسالمي به کارگران و به کل جـامـعـه      
تحميل کرده است. تنها راه مقابله بـا     
اين وضعيت، تقويت و حمـايـت هـمـه       
جانبه از  جنبشي اسـت کـه افـرايـش           
دستمزدها به سطح باالي خط فـقـر را     
هدف خود قرار داده اسـت. بـيـش از             
سيزده تشکل و نهاد کـارگـري اعـالم        
کرده اند کـه حـداقـل دسـتـمـزد بـايـد               
باالتر از خط فقر رسمي يعـنـي سـه و        
نيم ميليون تـومـان بـاشـد و بـا ايـن                 
خواست به مقابله با شورايعـالـي کـار      

 برخاسته اند.
در برابر ايـن جـنـبـش نـه تـنـهـا                

دولت و کارفرمايان و نهادهاي دسـت    
سـاز دولـتـي نـظـيــر خـانـه کـارگـر و                    
شوراهاي اسالمي قرار دارنـد، بـلـکـه       
عده اي از  "کارشنـاسـان اقـتـصـادي"         
نيز که خود را چپ و طـرفـدار کـارگـر         
قلمداد ميـکـنـنـد تـالش مـيـکـنـنـد               
افزايش دستمزدها به سطح خـط فـقـر      
ــر شــاخــص هــاي                  ــا اســتــنــاد ب را ب
اقتصادي مانند نرخ بيکاري و تـولـد       
ناخالـص مـلـي و در آمـد سـرانـه و                    
غيره، ناممکن و غير عملي قـلـمـداد      
کنند. امـا اقـتـصـاد امـري مـاوراي                
منافع طبقـاتـي نـيـسـت. عـوامـل و               
شاخصهائي که "کارشناسان" کـذائـي        
براي ما رديف ميکننـد شـاخصـهـاي       
کـارکــرد اقــتـصــاد سـرمــايـه داري و             
ضامن سودآوري سرمـايـه هـا اسـت.         
کارگر و کـال بـخـش اعـظـم جـامـعـه               
يعني حقوق بگيراني که  منفعتي در   
سود و سود آوري صاحـبـان سـرمـايـه        
ندارند، شـاخصـهـاي ديـگـري دارنـد.           
کارگر از ملـزومـات  زنـدگـي شـروع            

ميکند و نه از مـلـزومـات سـرمـايـه.         
شاخص کارگران تاميـن يـک زنـدگـي         
انساني براي خود و خانـواده هـايشـان      
و براي کل جـامـعـه اسـت. کـارگـران              
اعالم ميکنند که دستمزدها بايـد بـر     
مــبــنــاي خــط رفــاه و مــنــطــبــق بــر             
استانداردهاي يک زندگي انسـانـي در     
جوامع امروزي تـامـيـن شـود و هـر              
ساله به نسبـت افـزايـش نـرخ تـورم و              
گراني و با در نـظـر گـرفـتـن ارتـقـا و                
ــدگــي کــارگــران            ــهــبــود شــرايــط زن ب
افزايش پيدا کند. کارشناسان چـپ و       
راست سرمايه ميـگـويـنـد "اقـتـصـاد           
ايران" قادر به افزايش دستـمـزدهـا در       
اين سطح نيست و ورشکست خـواهـد   

 شد.  
در جواب بـايـد گـفـت: اوال ايـن               
استدالل توجيه کننده نـظـام سـرمـايـه        
داري نيست، محکوم کنـنـده آنسـت.      
نظامي کـه نـمـيـتـوانـد يـک زنـدگـي                   
انساني را براي کارگران يـعـنـي تـولـد        
کنندگان ثروت جامـعـه فـراهـم کـنـد           
حکم محکوميت خود را صادر کـرده    

 است، بايد گورش را گم کند.  
ثانيا تا آنـجـا کـه بـه جـمـهـوري                
اسـالمـي مـربـوط مـيـشـود مسـالـه                
صرفا بر سـر شـاخصـهـاي مـتـعـارف            
اقتصادي  نيست. مهمترين شـاخـص    
اقتصادي سرمايه داري ايران فسـاد و    
دزدي و چپاول دولتي و  دره عظـيـم و     
افزايش يابنده بين فقر و ثـروت اسـت       
که بـر مـبـنـاي ايـن غـارت و فسـاد                  
دولتي شکل گرفته است. در هـمـيـن         
شش سالي که قدرت خـريـد کـارگـران       

درصد کاهش پيدا کـرده اسـت        ۱۸۷ 
ثــروتــهــاي نــجــومــي آيــت اهللا هــاي           
ميليـاردر و اعـوان و انصـارشـان، و               
مايملک دزدان و غارتگران چنـد صـد     
درصد افزايش يافته است. در چـنـيـن       
نظامي صحبت از فاکتورهائي نظـيـر   
توليد ناخالص ملي و در آمـد سـرانـه      
و نرخ انباشت و حتي قوانيـن بـازار و       
غيره بـه نـحـوي کـه گـوئـي کـارکـرد                 
اقتصادي بر   اين فاکتورها مـبـتـنـي     
است تنها ميتـوانـد پـرده سـاتـري بـر             
دزدي و فساد همه جانبه اي باشد کـه    
سرتا پاي اقتصاد جمهوري اسـالمـي     

 را فرا گرفته است.  
ثالثا در همه نظامهاي سـرمـايـه      
داري و از جمله و بـويـژه در ايـن يـک             

فاکتور تعيين کننده در تعيين سـطـح   
دستمزدهـا مـبـارزه کـارگـران اسـت.             
نيروي کار در نظام سرمايه داري يـک      
کاال اسـت امـا بـهـاي آن صـرفـا بـر                    
مبناي عرضه و تقاضـا و نـوسـانـات         
بازار و نـرخ سـود و بـارآوري کـار و                   
غيره تعيين نميشود، مبـارزه کـارگـر      
براي تامين و بهبود شـرايـط زنـدگـي         
اش مهمترين فاکتور در تعيين سطـح  
دســتــمــزدهــا اســت. امــروز اگــر در             
کشورهاي صـنـعـتـي پـيـشـرفـتـه کـه               
جنبش کارگري سـابـقـه طـوالنـي اي            
دارد حداقل دستمزدها بوسيله قـانـون   
تعيين شده و حقـوقـي مـانـنـد بـيـمـه             
بيکاري و حق اضافـه کـاري و غـيـره           
برسميت شناخته شـده اسـت، ايـنـهـا            
ــبــارزات               ــاورهــاي م ــت ــه از دس ــم ه
کارگران است و نـه قـوانـيـن بـازار و                
ملزومات اقتصادي کارکرد سرمايـه.  
اگر در هر نبرد معيـن بـراي افـزايـش         
دسـتـمـزدهــا کـارگـران مـلـزومـات و               
محدوديتهاي کارکرد سرمـايـه را در       
نظر ميگرفتند نه تنـهـا هـيـچـيـک از           
اين دستاورها مـمـکـن نـبـود بـلـکـه               
شرايط زندگي کـارگـران مـدام رو بـه           

 کاهش داشت.  
ــيــز               در شــرايــط امــروز ايــران ن

جلوگيري از کـاهـش فـزايـنـده قـدرت           
خــريــد کــارگــران و افــزايــش حــداقــل          
دستمزدها به ميزان سه و نيم ميليـون  
تومان تماما در گرو مـبـارزه هـر چـه         
متحد تر و  پيگير تر و قدرتـمـنـد تـر       
کارگران است. بايد بـا تـمـام قـوا بـه               
حمايت جنبش افزايش دستـمـزدهـا و      
دفاع از سيزده تشکل و نهاد کارگـري  

 که پرچم آنرا برافراشته اند بر خيزيم.
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هفته گـذشـتـه بـا افشـاي يـازده              
ميليون سند از يک شـرکـت حـقـوقـي          
پانامائي، پرده از يک شبکـه جـهـانـي       
پولشوئي و فـرار مـالـيـاتـي و سـوء                 
استفاده مالـي رهـبـران و مـقـامـات             

کشـور     ٢ ۷ پيشين و فعلي دولتي در   
جهان برداشته شد. جمهوري اسالمـي   
هم يـکـي از ايـن کشـورهـاسـت امـا                
فساد مالي در ايـران داراي  ابـعـادي          

بسيار گسترده تر و تکاندهنـده تـر از       
موارد افشا شـده در اسـنـاد پـانـامـا             
است. پرونده بابک زنجاني به تنهـائـي    
فسادي بمراتب عميق تر و ريشـه اي        
تري از آنچه در اسناد پـانـامـا بـرمـال        

 شده است را افشا ميکند.  
حسن دهدشـتـي عضـو کـمـيـتـه            
مجلس براي پيگـيـري پـرونـده بـابـک           
زنجاني ميگويد: "ممکن نـيـسـت در       
پـرونــده زنــجـانــي، ســيــسـتــم دولــتــي           
بيگناه باشد." اما نه تنها در پـرونـده         
بابک زنجاني بلـکـه در دهـهـا مـورد            
دزديهاي ميليارد دالري افشـا شـده،       
از "گم شدن" دکل هاي نفتي گرفته تـا     
اختالس نجومي در سازمان تـامـيـن      
اجــتــمــاعــي و تــا دزدي هــاي کــالن            

آفـريـد      امثـال شـهـرام جـزايـري و مـه              
اميرخسـروي  و در صـدهـا  مـورد                 
افشا نشده ديگر، نه تنـهـا "سـيـسـتـم          
دولتي نميتواند بيگناه باشد"، بـلـکـه       
دولــت خــود ســرمــنــشــا و عــامــل              
مستقيم فساد است ! فساد يـک جـزء      
ســاخــتــاري و نــهــاديــنــه شــده نــظــام           

جمهوري اسـالمـي اسـت. در فسـاد               
هم، مانند اعدام، جمهوري اسـالمـي     

 رکورد جهاني را شکسته است.    
نـخـسـت وزيـر ايســلـنـد بـدنـبــال               
افشــاي نــامــش در اســنــاد پــانــامــا           
استعفا داد. در ايران هم اگـر حسـاب        
و کتابي در کار بود مقامات دولـتـي     
کــه خــود اعــتــراف مــيــکــنــنــد در              
دزديهاي نجومي و زنجيره اي که هـر    
روز بــر مــال و رونــمــائــي مــيــشــود              
"بيگناه نيست"، ميبايست نـه تـنـهـا          
دسته جمعي استعفا ميدادند بلکه بـه  

 محاکمه کشيده ميشدند.  
فساد سرمايه داري امري جهانـي  
است، اما آنـچـه خـوبـان هـمـه دارنـد              
جمهوري اسالمي بـه تـنـهـائـي دارد!          
يک قلم ثروت باد آورده بيت رهبـري و    
خاندان رفسنجاني نه تنها در ايـران و    
خاورميـانـه بـلـکـه در سـطـح جـهـان                  
جمهـوري اسـالمـي را در صـف اول               

 مفسدين جهان قرار ميدهد!  
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را مـيـتـوانـيـد آنـاليـن از هـر جـاي دنـيـا از طـريـق                              

paypal               ارسال کنيد. لطفا قيد کنيد که کمـک ارسـالـي شـمـا بـراي
 کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:
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مساله محيط زيست اين روزهـا    
ــن اخــبــار روز              ــيــتــر مــهــمــتــري ســرت
دنياست. معضل آلودگي هـوا و آب         
و خاک،  گرمايش زمين و خطري کـه    
کل حيات بر روي کره زمين را تهديـد  
مي کند بزرگترين معـضـل روز بشـر        
است. در اين ميان به دليـل سـاخـتـار        
حکومتي ديکتاتوري و چپاولگرانه ،    
وضعيت محـيـط زيسـت ايـران جـزو            
بدتـريـن هـا در دنـيـاسـت. در ايـران                   
حکومت رسما و بـا سـيـاسـت هـاي              
تصويب شده در کار تخريب و نابـودي  
مــحــيــط زيســت اســت چــرا؟ چــون             
حاکمان اسالمي بـه مـحـيـط زيسـت          
مانند گـنـج بـادآورده اي نـگـاه مـي                 
کـنـنــد کــه مــي شـود بـي دردسـر و                  
فوقش با چرب کردن سبيل بااليي هـا  
چپاولش کرد. بـعـضـي وقـتـهـا بـراي              
خالي نبودن عريضه هم نـامـه اي يـا          
مطلبي در باب نگراني براي مـحـيـط    
زيست از مقامات مربوطـه در ايـران       

 ميخوانيم و مي شنويم!
معصومه ابتکار رئيس سـازمـان   
حفاظت از محيط زيسـت و مـعـاون          
جناب روحاني در نامه اي از ابالغـيـه   
خــامــنــه اي در خصــوص مــحــيــط            

ماه پيش منـتـشـر     ۵ زيست که حدود 
تشکر و قـدردانـي کـرده اسـت و            شده

اعالم کرده که ايـن ابـالغـيـه خـيـلـي              
ايشان در کانال تلگـرام    کارگشا ست! 

اکنون با مـروري بـر      شان نوشته است:
کـــه دوره      ۹۵ انـــداز ســـال            چشـــم

ــه شــمــار مــي رود،                 ــم ب ــحــري پســات
اميدوارم بتوانيم از فرصـت هـا بـراي        
به کارگيري فناوري هاي نوين و سـبـز   

ابتکار وعده وعـيـد هـاي        بهره ببريم. 
هميشگي را تکرار کرده و ادعا کـرده    
است که با ابـالغـيـه خـامـنـه اي راه               
براي رسيدن بـه وعـده هـاي مـحـيـط             
زيستي هموار شده است. همين ابـتـدا    
بايد اشاره کـرد کـه جـنـاح ايشـان و                
دولت ،  با خامنه اي بـر سـر شـرايـط         
پسا تحريم تـوافـق نـدارنـد پـس ايـن               
شرايط نمي تواند در سـايـه ابـالغـيـه          
خامنه اي مشـکـلـي را از مـحـيـط                 

 زيست حل کند!
اما آيا واقعا ابتکار و خامنـه اي    
نگران محـيـط زيسـت هسـتـنـد؟ يـا              

 مساله چيز ديگريست!
اجازه بدهيد بـه چـنـد نـمـونـه از               

وعده هاي ابـتـکـار کـه در ابـالغـيـه                
خامنه اي هم آمده اشاره اي بـکـنـيـم.     
از جمله وعده هاي ايشان بـرخـورد بـا      
مساله آلودگي هوا در کالن شهـر هـا     
و گسترش حمل و نـقـل عـمـومـي و              
سبز،  برخورد با معضل ريـزگـردهـا،       
احياي جنگل ها و تاالب ها از جملـه  
درياچه اروميـه مـي بـاشـد. ايـن هـا                
وعده هاي خوب و شيريـنـي هسـتـنـد        
ولــي مــردم و دوســتــداران مــحــيــط            
زيست بـا شـنـيـدن ايـن وعـده هـا ،                    
عملـکـرد و سـيـاسـت هـاي اجـرائـي                 
حکومت در تخريب محيط زيسـت و    
در جهت خالف وعده هـاي ايشـان را       

 فراموش نمي کنند.
ــه               ــر شــدن قضــي ــراي روشــن ت ب
خوبست نگاهي به ابالغيه خامنه اي   

در خصوص محيـط زيسـت بـکـنـيـم           
ولي قبـل از آن بـايـد گـفـت مسـالـه                  
محيط زيست امري فـراگـيـر و هـمـه          
ــاعــي،                 ــم ــت ــي اج ــدگ ــه در زن ــب ــان ج
فرهنگي،  سياسي و اقتـصـادي بشـر      
است. براي ارتقا محيط زيست بـايـد      
ــه و                    ــب ــان ــمــه ج اراده اي جــدي،  ه
هماهنگ بيـن نـهـادهـاي مـخـتـلـف             
قدرت زير نظارت و کـنـتـرل سـازمـان        
هاي مردم نهاد عمل کند تا امـيـدوار   
بود وضعيت محيـط زيسـت بـهـبـود          

 پيدا مي کند.
ابالغيه اي که خانم ابتکار مـنـت   
اش را بر سر محيط زيست ايران مـي  
گذارد دستورالعملي بـي مـايـه و در            
تضاد بـا سـيـاسـت هـاي پـايـه اي و                  
اســتــراتــژيــک حــکــومــت اســالمــي و        
ــت اســت. در                  ــي خــاصــي ــامــال ب ک
جمهوري اسالمـي امـور مـربـوط بـه            
محيط زيست و منابع طبيـعـي بـيـن       
چندين نهاد مخـتـلـف تـقـسـيـم شـده             

است، از جمله نهادهـايـي کـه قـدرت         
تــغــيــيــر کــاربــري اراضــي را دارنــد،            
وزارت نيرو،  بـخـش آب،  سـازمـان             
جنگل ها،  وزارت کشاورزي،  سـپـاه     
پاسداران و غيـره. قـرار نـيـسـت ايـن              
نهاد ها زير اين ابالغيه جمع شونـد و    
از اين به بعد گوش بـه فـرمـان خـانـم            
ابتکار باشند،  هر کدام منـافـع خـود      
را دنبال مي کنند و مـحـيـط زيسـت       

  ايران را تکه پاره مي کنند.
به عالوه،  خامنـه اي و مـجـمـع           
تشخيص مصـلـحـت نـظـام و بـقـيـه                 
ارگان هاي سياست گذاري و اجـرائـي       
حکومـت،  سـيـاسـت هـاي کـالن و                 
استراتژيکي را به تصويب رسانده انـد    
که هر کدام ميخي بر تابوت مـحـيـط    
زيست ايران محسوب مي شـونـد. از      

جمله برنامه افزايش جمعيت ايران تـا    
ميـلـيـون نـفـر کـه خـامـنـه اي                   ۱۵۰ 

دستورالعمل ديـگـري بـرايـش صـادر          
کرده و در برنامه شـشـم تـوسـعـه هـم             
آمده و از اين جهت اولـويـت بـاالتـري       
نسبت بـه ابـالغـيـه مـحـيـط زيسـت               

ميليون نفري کـه   ۱۵۰ دارد. جمعيت  
هدف برنامه توسعه جمعيت خـامـنـه      
اي ست به هيچ وجه خوانايي بـا تـوان     
اکولوژيکي طبيعت ايـران نـدارد. نـه           
منابع ناچيز باقي مـانـده آب کـفـاف           
اين جمعيت را مي دهند و نـه دشـت       
هـــاي خشـــکـــيـــده تـــوان تـــولـــيـــد            

  محصوالت کشاورزي را دارند.
رسيدگي به معضل آلودگـي هـوا     
در شهر هاي بزرگ ايـران از بـنـدهـاي         
ابالغيه خامنه اي و وعده هاي خـانـم     
ابتکار است! گـويـا ايشـان فـرامـوش           
کرده اند که دولت متـبـوعشـان چـنـد        
ماه قبل بودجـه عـظـيـمـي را بـه وام               
خريد خودرو اختصاص داد تا بـنـجـل    

ــران               ــعــت خــودرو در اي ســازان صــن
ورشکست نشوند و همچنان به توليـد  
خودروهاي بي کيفيت و آلوده کـنـنـده      
مـحــيـط زيســت ادامــه بـدهــنــد! در             
حاليکه همان بـودجـه مـي تـوانسـت            
سيستم حمل و نقل شهري را منـقـلـب    
کند. همين جا يادآوري مي کنيم کـه     
ــه                ايــن تــالش دولــت بــراي کــمــک ب
توليدات خودروهاي غيـر اسـتـانـدارد       
در مقابل کمپيني بـود کـه مـردم در          
مقابله با مـحـصـوالت بـي کـيـفـيـت             

 خودرو سازان راه انداخته بودند.
برخورد با آلودگي محيط زيسـت  
و جـرم انـگـاري آاليـنـدگـي مـحـيـط                
زيست يکي ديگر از بندهاي ابالغـيـه   
است. در حاليکه بخش عـظـيـمـي از          
سرمايه و صـنـعـت در ايـران تـحـت                 

کـنـتــرل نــهـادهــايـي سـت کـه حـتــي                
ماليات نمي دهـنـد،  مـثـل آسـتـان               
قدس و بنيادهاي مختلف و غيره کـه    
هيچ نظارتي رويشان نيست چه بـرسـد   
به نظارت هـاي مـحـيـط زيسـتـي و               
کــنــتــرل آاليــنــدگــي آنــهــا. از جــملــه            
تحقيقات هسـتـه اي کـه فـوق سـري              
محسوب مي شوند و از قضـا جـزو           
االينده هاي مهم و خطرنـاک مـحـيـط       
زيست هستند،  در حاليـکـه انـتـظـار        
نمي رود هيچ نـظـارتـي بـر فـعـالـيـت             

  هاي آنان موجود باشد.
جــايــگــاه مــحــيــط زيســت بــراي        
حکومت اسـالمـي وقـتـي مشـخـص           
مي شود که به برنامه تـوسـعـه شـشـم        
نگاهي بکـنـيـم و جـايـگـاه مـحـيـط                
زيست را در آن بررسي کنيم. بـرنـامـه       

مــاه قـبــل از         ۵ شـشــم تــوســعـه کــه         
ابالغيه محيط زيسـتـي خـامـنـه اي            
توسط خود خامنه اي به دولت ابـالغ    
شده و برنامه هاي استرتژيک و جـدي      

حکومت را شامل مي شـود ، هـيـچ        
گونـه اشـاره اي بـه مـحـيـط زيسـت                  
نـدارد. ايـن بـرنـامــه تـوســط مـراکــز                
قدرت و تصميم گـيـري اقـتـصـادي و          
سياسي مهم حکومتـي تـدويـن شـده         
است و در نتيجه نبايد انتظـار داشـت     
بــودجــه دولــت در ســال هــاي آيــنــده            
توجهي به امور زيست مـحـيـطـي در       
ايران داشته باشند. ايـن يـعـنـي قـرار             
نيست توسعه اي در امـور مـحـيـط             

ــده تــوســط           ۵ زيســت در       ــن ســال آي
دسـتــگــاه هـاي حــکــومـتــي صــورت          

 بگيرد.
نکته مهم ديگر اينکه محافظـت  
از محيط زيست و ارتقا آن با تـمـايـل    
ذاتي سرمايه داري که افـزايـش سـود        
به هر قيمتي ست هـمـخـوان نـيـسـت.         
کاهش آالينده هـا و ارتـقـا مـحـيـط               
زيست و حفـظ جـنـگـل هـا و غـيـره                
هزينه بر سر دست سرمايه داري مـي      
گذارد. در غياب سازمان هاي مـردم     

عملکردشان پـايـش    نهاد که وظيفه و 
و کنترل دولت و سرمايه داران اسـت،     
نمـي تـوان از دولـت سـرمـايـه داران                 
انتظار داشت به فکر محـيـط زيسـت      
ــاي                 ــحــت حــکــومــت ه ــد. ت ــاشــن ب
ديکتاتوري،  جايي که مردم براي نـان  
شب شان،  براي حقوق مـعـوقـه شـان         
سرکوب مي شوند قطعا بـراي حـفـظ        
مــحــيــط زيســت هــم ســرکــوب مــي          
شوند،  آخرين نمونه اش دسـتـگـيـري         
چــنــد فــعــال مــحــيــط زيســتــي در              

 فروردين. ۱۳ الله در روز  پارک 
طــبــق تــحــقـــيــقــات گــروهــي از                  
پــژوهشــگــران مســتــقــل ايــرانــي در          
دانشگاه هاي آمريکا خشـک شـدن و         
ــاچــه ارومــيــه حــاصــل            ــودي دري ــاب ن
فعاليت هاي انساني شامل سـاخـتـن      
ده ها سد و حـفـر هـزاران حـلـقـه چـاه              
عــمــيــق در اطــراف دريــاچــه اســت.            
ســاخــتــن ســد تــوســط شــرکــت هــاي          
وابسته بـه سـپـاه پـاسـداران و سـايـر                  

 نهادهاي ان و با تصويب و تائيد  
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شهر فرانکفورت آلمان پانلـي بـا تـم        
شرايط سياسي و اقـتـصـادي ايـران           

 پس از رفع تحريمها برگزار شد.
براي برگزاري اين پانل از احزاب 
سياسي و شخصيتهاي اپوزيسيون و 
مخالف جمهوري اسـالمـي دعـوت        
بعـمـل آمـده بـود. حسـن بـهـزاد از                   
سـازمـان اقــلـيـت، حســن حسـام از              
سازمان راه کارگر،حسين الجـوردي    
از انجمن پژوهشگران ايران، حـمـيـد      
تقوايي از حزب کمونيست کـارگـري     
ــيـــخ از حـــزب                 ايـــران، فـــاتـــح شـ

حکمتيسـت و صـالح مـازوجـي از             
حزب کمونيست ايران سخنرانان ايـن  
پانل بودند. از مصطفـي هـجـري از         
حزب دمکرات کردستان ايـران نـيـز        
دعوت شده بود که اطالع دادنـد بـه       
علت عدم امکان سفـر بـه اروپـا در          
اين تاريـخ امـکـان شـرکـت در ايـن               

 نشست را ندارند. 
سخنرانان ايـن پـانـل عـالوه بـر            
توضيح نقطه نظـرات خـود درمـورد        
شرايط سياسي و اقتصادي در ايـران  
به سواالت حاضريـن پـاسـخ دادنـد.         

ساعت بـطـول    ۴ اين جلسه که حدود 
انــجــامــيــد مــورد اســتــقــبــال گــرم           
مخالفين جمهوري اسالمي در ايـن      

  شهر قرار گرفت. 

ــود                   ــرســ ــا از پــ ــت هــ دولــ
ويرانگـر مـحـيـط       معامالت  ترين  

سـال گـذشـتـه بـوده          ۲۵ زيست طي   
نمونه ديگر ساخت سد گتوند است.  

در خــوزســتــان بــوده کــه عــلــيــرغــم          
هشدار جدي متخصصين مبني بـه    
خطرناک بودن اين سد بـراي حـيـات        
در جلگه خوزسـتـان،  امـا شـرکـت            
هاي وابسته به سپاه و آستـان قـدس     
رضــوي بــا هــمــکــاري دولــت هــاي          
رفسنجاني و خـاتـمـي ايـن سـد را                
ساختند. امروز اين سد باعث شـور     
شدن زمين هاي خوزستان شده و بـه  
مرور جـلـگـه خـوزسـتـان را نـابـود                 

 خواهد کرد.
با اين حال پروژه هاي سد سازي 
در اطراف درياچه اروميه هـمـچـنـان     
با مجوز وزارت خـانـه هـاي دولـت           
ادامه دارند و شرکت هاي وابسته به 
حکومت و آقايان سود هاي سرشـار  
به جيب مي زنند و در مقابل ژسـت  
دولت تدبير و اميد و خانـم ابـتـکـار       
زيادي مکارانه و پوچ بـه نـظـر مـي         

 ريد.
هزاران نمونه از سـيـاسـت هـاي       
مخـرب حـکـومـتـي از سـد سـازي                
گرفـتـه تـا انـتـقـال رودخـانـه هـا و                    
تخريب اکوسيستم هـاي طـبـيـعـي،         
تغيير کـاربـري ارضـي جـنـگـلـي و                
مـراتـع و بــاغ هــا و ويـالــسـازي و                 

انباشت ميلـيـون هـا تـن زبـالـه در               
جنگل ها و حاشيه شهر ها،  انتقال 
فاضل آب هاي شهري و صنعتي بـه  
رودخـانــه هــا و تــاالب هـا و جــرم               
انگاري فعاليت هـاي دوسـت داران       
محيط زيسـت هـمـه شـواهـدي بـر               
تخريب عمدي و از سـر سـودجـويـي       
حاکمان اسالمي در ايران هسـتـنـد.      
ادعاهاي مـحـيـط زيسـت دوسـتـي           
معصومه ابتـکـار و ولـي امـرشـان            

که برازنده تن مسولـيـن    قبايي ست 
 حکومتي در ايران نيست!

مي توان تصور کرد که خـامـنـه    
اي يک نامه بي خاصيت و بي ضـرر  
به اصرار سازمـان مـحـيـط زيسـت          
صادر کرده که با سياست هاي پـايـه   
اي و استراتژيک حکومت خـوانـايـي    
چنـدانـي نـدارد و مـثـل خـيـلـي از                   
ابالغيه هاي ديگـر بـايـگـانـي مـي           
شود و از ياد مي رود. ولـي در هـر        
صورت مد روز اسـت،  ژسـت اش           
خـوب اسـت! بـزرگــتــريـن مـعــضــل             
امــروز کــره زمــيــن اســت و هــيــچ             
حاکمي نـمـي تـوانـد درمـقـابـل آن                

اما وقتي مصـاحـبـه       ساکت باشد.  
خانم ابتکار با روزنـامـه اطـالعـات       
در تکميل قـدردانـي از آقـاشـان را             
مي خوانيم متوجه نـکـتـه اسـاسـي          

ايشــان  نـامـه ابـتــکـار مـي شـويــم.             
معتقد اسـت ابـالغـيـه خـامـنـه اي              
فصل الخطاب است و ديگـر جـنـاح      
ها و رقباي حکومتي نمـي تـوانـنـد       

سنگ سر راه شان بيندازنـد و هـمـه        
بايد به اين حکم حـکـومـتـي گـردن          
بگذارند. از طرفي چون خود ايشـان     
و سازمان مطبوعشان در تهيه ايـن    
نــامــه نــقــش بــازي کــرده انــد مــي            
خواهند بگويند نظر آقا به نـظـر مـا      
نزديکتر است! و در عرصه سياسـت   
و دعواي جناح هاي حـکـومـتـي از         
برگ ابالغيه زيست محيطي خامنه 
استفـاده کـنـنـد. وگـرنـه کسـي کـه                  
کمترين آشـنـايـي بـه امـور زيسـت               
محيطي در ايران دارد مي داند ايـن  
حکومت هيچ نگراني و يا تـالـشـي      
براي بهبود محيط زيست که نـدارد    
هيچ! به آن بـه عـنـوان يـک مـنـبـع                   
عظيم بادآورده مالي نگاه مي کـنـد   

 که به راحتي قابل چاپيدن است.
امروز اما هر تکه از پيکر نيمه 
جان محيط زيست ايران را يکـي از    
دار و دسته هاي حکومتي به دنـدان  
گرفته و مجموعه حـکـومـتـيـان در          
حال پـاره کـردن مـحـيـط زيسـت و               
منابع طبيعي ايران هستـنـد. حـاال       
ابتکار اميدوارست با اين ابـالغـيـه      
سهم ايشان و جناح مطبـوعشـان از     
قدرت و در دعـواهـاي حـکـومـتـي             
بيشتر بشود،  خامنه اي هـم ژسـت     
حاکم امروزي و دلسوز طبـيـعـت را      
به خود گرفته است وگـرنـه مـوضـع         
حکومت اسالمي نسبت به محيـط  

سال گذشته به  ۳۵ زيست عمال طي 
 وضــوح بــه اثــبــات رســيــده اســت.          
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