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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٣١شماره    ٩١نيمه  دوم  مهر  –سال سی و چهارم

  ٣درصفحه 

  ۵درصفحه 

  ٩درصفحه 

دومين نامه خطاب به وزير کار جمهوری 
اسالمی برای افزايش دستمزدھا، ھمراه با ده 

 به وزارت کار ٩١ھزار امضا که در اول مهر 
تحويل داده شد، ضمن آنکه انعکاس نسبتاً وسيعی 

ھای رسمی داخل کشور پيدا کرد،  در رسانه
مباحثی را نيز در سطح جنبش کارگری و در 

مندان به جنبش کارگری،  ميان فعاالن و عالقه
ھا و  پيرامون ميزان کارآئی اينگونه نامه

ھا، ھمچنين پيرامون ساير اشکال  طومارنويسی
مبارزۀ کارگری و ضرورت سازماندھی مبارزۀ 
سراسری مؤثرتر برای افزايش دستمزدھا که 

اين .  خواست عموم کارگران است، در پی داشت
اتحاديه آزاد "وابسته به "  اتحاد"نامه، در سايت 
در اين نامه که .  درج شده است"  کارگران ايران

االسالم وزير کار جمهوری  خطاب به شيخ

نهاد "اسالمی نوشته شده و رونوشت آن به 
و "  رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری

نيز ارسال "  نمايندگان مجلس جمهوری اسالمی"
شده است، ضمن اشاره به تهاجمات پی درپی 
سرمايه به وضعيت معيشتی کارگران و شرايط 

داران و  واری که سرمايه غايت دشوار و برده به
اند،  ھا بر کارگران ايران تحميل نموده رژيِم آن

مانند تحميل قراردادھای موقت، ناامنی شغلی، 
بيکارسازی، عدم پرداخت دستمزد، تورم و 
گرانی و دستمزدھای زير خط فقر، به اين 
واقعيت نيز اشاره شده است که بسياری از اقالم 

طور روزانه و با سرعتی  خوراکی و رفاھی، به
غيرقابل تصور، در حال برچيده شدن از سفرۀ 

نامه ھمچنين با اشاره به .  خالی کارگران است

٢درصفحه   شصت و ھفتمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
 سخنرانی احمدی نژاد، عقب نشينی و بروز کشمکش ھای 

 جديد در درون حاکميت
 

 سخنرانی نتانياھو، جنگ قدرت ميان اسرائيل و ايران
 

٨درصفحه   

  تعيين کننده  مرحله
 ھا در نزاع جناح

 
از ھم گسيختگی اوضاع اقتصادی در ايران، از 
ھم گسيختگی سياسی طبقه حاکم بر ايران را 

توأم با تشديد و تعميق بحران .  تشديد کرده است
ھای جمهوری  اقتصادی و مالی، منازعات جناح

ای افزايش يافته که تمام  اسالمی به درجه
ابزارھای افشاگری و توطئه را عليه يکديگر به 

 .اند خدمت گرفته
گرچه به علت وخامت بيش از حد وضعيت 

ھا اکنون بر سر  اقتصادی جامعه، نقطه ستيز آن
ھای رقيب  اوضاع اقتصادی متمرکز شده و گروه

کوشند يکديگر را مسبب در ھم ريختگی  می
اوضاع معرفی کنند، در واقعيت اما اين تشديد 

ست که  بستی تضادھا و منازعات، بارتاب بن
ھای مختلف  رژيم حاکم بر ايران در عرصه

. اقتصادی، اجتماعی و سياسی با آن روبروست
اين واقعيت به وضوح در گفتگوی پر سر و 

نژاد با خبرنگاران داخلی و  صدای اخير احمدی
خارجی انعکاس داشت که مستقيم و غير مستقيم 

ھا  بست رژيم را در ھمه عرصه شکست و بن
 .داد نشان می

رسد که اين  در ظاھر امر چنين به نظر می
ای واکنشی به دستگيری مشاور  گفتگوی رسانه

ھای رقيب بود  نژاد توسط گروه مطبوعاتی احمدی
در حقيقت اما اين .  که در غياب وی انجام گرفت

توانست اندکی بر اختالفاتی که  مسئله فقط می
اند،  رسد، بسيار بزرگ شده اکنون به نظر می

پيش از آن که ماجرای دستگيری .  تأثير بگذارد
رئيس خبرگزاری ايرنا و مشاور مطبوعاتی 

نژاد پيش آيد، او در نيويورک، تمايل  احمدی
جمهوری اسالمی، را به گفتگو با دولت آمريکا 
برای حل مسايل مورد اختالف و بهبود مناسبات 

دانست که  نژاد قطعاً می احمدی.  اعالم نمود
گيرنده بر سر اين مسئله نه او، بلکه  تصميم
بر او پوشيده نبود که در ايران .  ست ای خامنه

رئيس جمهور نيست که سياست خارجی را تعيين 
المللی  ھا و اختالفات بين و در مورد نزاع

کند، بلکه فردی باالتر از او به  گيری می تصميم
نام ولی فقيه است که در مورد کليه مسايل مهم 

ھا و مقامات تحت امر  گيرد و به ارگان تصميم می
. کند خود، از جمله رئيس جمهور ابالغ می

بنابراين وقتی که احمدی نژاد با اطالع و آگاھی 
گيرنده  از اين واقعيت، خود را در جايگاه تصميم

اوالً، شکست .  داد قرار داد، دو نکته را بازتاب 

 حلی برای بحران اقتصادی ندارد بورژوازی ايران راه
 

: بود که نوشتيم)  ۶٢٧کار شماره (درست دو ماه قبل .  بينی نيست فروپاشی اقتصادی ديگر يک پيش
 اين اکنون اتفاق افتاده است و ."الوقوع است اقتصاد مقاومتی کارساز نيست، فروپاشی اقتصادی قريب"

ھای حکومت، از بگير و ببندھا گرفته تا انداختن تقصير شکست بر گردن يکديگر و  وپا زدن تمامی دست
جايی رسيده است  کار به.  ھای مضحِک اين فروپاشی ھستند کوبيدن چماق خيانت بر سر ھم، تنها نمايش

ی موقعيت سياسی جمهوری اسالمی،  با بيان  به بهانه) ای وابسته به خامنه(که از يک سو روزنامه کيهان 
مسلمانان صدر اسالم در مضيقه تكرارناشدنی شعب ابيطالب كه چند نفر با يك دانه خرما و در " که  اين

كردند، اسير و تسليم فشار دشمن نشدند و در  حد چشيدن طعم آن و بستن سنگ به شكم خويش سر می
، به مردم برای ھرگونه اعالم نارضايتی از ) مهر١١سرمقاله کيهان " (موضع استقامت قرار گرفتند
احکام "دھد و از سوی ديگر آخوندھای مرتجعی که در تمام عمرشان جز  وضعيت معيشتی اخطار می

يکباره اقتصاددان شده و از وضعيت اقتصادی، نارضايتی مردم و  اند، به از چيزی سر درنياورده"  شرع
کنند، حتا امام جمعه اصفهان به  از مقصر دانستن اسالم در مصائب کنونی اقتصادی توسط مردم گله می

 ".نژاد مردم را ھالو فرض کرده است احمدی:  "گويد صدا درآمده و می
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

ثانياً، منازعاتی که در .  سياست خارجی رژيم
پشت پرده ميان باندھای رژيم بر سر اين مسئله 

 .در جريان است
شکست سياست خارجی جمهوری اسالمی ديگر 

جمهوری اسالمی به يک .  بر کسی پوشيده نيست
رژيم کامالً منفرد در منطقه خاورميانه و جهان 

تحوالت سياسی خاورميانه که به . تبديل شده است
المسلمين  گرای اخوان ھای اسالم گيری گروه قدرت

انجاميده است، موقعيت سياسی جمهوری اسالمی 
. را بيش از گذشته در منطقه تضعيف کرد

ترين متحد جمهوری اسالمی  سوريه، نزديک
نفوذ جمهوری اسالمی .  ست درگير جنگ داخلی

گرای منطقه تا جايی  ھای اسالم در ميان گروه
گرای حماس که  کاھش يافته که حتا گروه اسالم

ھا صدھا ميليون دالر از رژيم حاکم بر ايران  سال
کرد، اکنون اردوغان و ترکيه را  دريافت می

کند و به جمهوری  رھبر جهان اسالم اعالم می
اما شکست سياست .  اسالمی پشت کرده است

المللی  ی بين خارجی، صرفاً شکست در عرصه
نبوده است، اين شکست مستقيماً بر اوضاع داخلی 

ھای رژيم در اين عرصه تأثير گذاشته و  و بحران
ست که  بنابراين طبيعی. ھا را تشديد کرده است آن

اين شکست، تضادھا و مجادالت درونی جمهوری 
 . اسالمی را تشديد کند

نژاد در نيويورک کوشيد با طرح مسئله  احمدی
روابط با آمريکا، ابتکار عمل را در اين نزاع 

ھای رقيب در دست بگيرد و شکست  درونی گروه
ی  سياست خارجی را غير مستقيم بر عهده

بر سر ھمين مسئله بود که .  ای قرار دھد خامنه
سايت خبری بازتاب وابسته به رضايی، دبير 
کنونی مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين 

ای نوشت که  سپاه پاسداران با انتشار مقاله
خواھد  ھا می گيری نژاد با اين موضع احمدی
ھا را در عرصه سياست خارجی و نزاع  شکست

ای قرار دھد، در حالی که  ای بر عهده خامنه ھسته
ھای  ای با توافق علی الريجانی با قدرت خامنه

ای بود،  جهانی، وقتی که مسئول مذاکرات ھسته
نژاد و  موافقت کرده بود و تنها مخالفت احمدی

برکناری علی الريجانی از اين سمت، باعث بر 
 .ھم خوردن توافقات گرديد

نژاد  ای نيز دقيقاً در ھمان روزی که احمدی خامنه
اش بود،  در تدارک برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

"در جريان يک سخنرانی گفت اين تصور که : 
علت دشمنی جبهه استکبار با ملت ايران، اتخاذ 

علت .  ھا بوده، غلط است برخی مواضع يا تصميم
اصلی ھمه اين فشارھا تسليم نشدن در برابر نظام 

 ."سلطه است
نژاد در  گيری احمدی بديهی بود که با موضع

ھای رقيب، حمالت خود را  نيويورک، دار ودسته
پيش از آن که او به ايران .  به وی تشديد کنند

اش دستگير شد و  بازگردد، مشاور مطبوعاتی
ست که قرار بود رحيمی  ھای بعدی حاکی گزارش

نژاد و تعداد ديگری از  معاون اول احمدی
 .اطرافيان وی نيز بازداشت شوند

اين که در ھمين ايام فائزه رفسنجانی به زندان 
ھا در  شود و مهدی ھاشمی ھم که مدت فرستاده می

گردد و خود  انگليس بود، سريعاً به ايران بازمی
تواند با طرح  کند، نمی را به پليس معرفی می

. نژاد بی ارتباط باشد بازداشت اطرافيان احمدی
ھای رقيب  ظاھراً بايد توافقی ميان گروه

نژاد، از جمله با دار و دسته ھاشمی  احمدی
رفسنجانی صورت گرفته باشد، تا چنين وانمود 
گردد که قوه قضاييه با ھمه به يکسان برخورد 

 .ھا نيست کند و تفاوتی ميان جناح می
نژاد  ھای ديگر نيز حمالت به احمدی اما از جبهه

ای در سياست  مشاور خامنه.  تشديد گرديد
خارجی که نقطه نظرات وی را منعکس 

سازد، در يک مصاحبه مطبوعاتی گفت که  می
بر سر مسئله روابط با دولت آمريکا 

. نژاد ای است و نه احمدی گيرنده خامنه تصميم
ای  يعنی اين که رئيس جمهوری اسالمی کاره

نيست که بر سر اين مسئله تصميم بگيرد و 
گيری  او بدين طريق موضع.  موضع اعالم کند

 .نژاد را بی اعتبار خواند احمدی
رئيس مجلس نيز در يک مصاحبه مفصل با 
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، 

نژاد را شديداً مورد حمله قرار داد و او  احمدی
را مسئول بحران و از ھم گسيختگی اوضاع 

او در اين مصاحبه .  اقتصادی معرفی نمود
نژاد را رابين ھودی ناميد و  ھای احمدی روش
ھای رابين ھودی در اقتصاد، ھيچ  روش: "گفت

"او افزود."  دھد وقت جواب نمی  درصد ٨٠: 
ست و به رفتار دولت  مشکالت کشور ما مديريتی

ھا بيش از  گردد در حالی که تأثير تحريم بازمی
نژاد را متهم کرد  وی احمدی."  درصد نيست٢٠

ھا  که با عدم اجرای درست ھدفمندسازی يارانه
توليد را دچار رکود کرده است و اولويت طرح 

يک روز پس .  مسکن مهر نيز اشتباه بوده است
نژاد کنفرانس  از اين حمالت بود که احمدی

مطبوعاتی با حضور کليه خبرنگاران داخلی و 
ترين  خارجی برپا کرد و تقريباً تمام اصلی

ھا و نهادھای جمهوری اسالمی، مجلس،  ارگان
دستگاه قضايی، سپاه پاسداران، صدا و سيمای 
جمهوری اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی، 
شهرداری تهران را مورد حمله قرار داد و 

ھای رقيب خود را به ھمکاری با دشمن  گروه
"او گفت.  متهم کرد دو عامل دست به دست : 

يک .  يکديگر دادند تا به ملت ايران فشار آورند
عامل مربوط به بيرون و يک عامل نيز از 

ھا در داخل، اقدامات عملی و  بعضی. درون است
ای را  جنگ روانی و تبليغاتی سازماندھی شده

بنده اعالم .  اند اندازی کرده عليه دولت راه
ھای  کنم، اين مشکالت به وجود آمده، حلقه می

آورند و  از آن طرف فشار می. يک برنامه است
از سمت ديگر ھم فشار به دولت و مصاحبه 

 دولت را زير سؤال  کنند و تمام برنامه می
 ."برند که دولت باعث اين است می

جا به ويژه به مصاحبه رئيس  اشاره او در اين
مجلس بود و در ھمين جا بود که وی به يکی از 
عواقب سياست خارجی جمهوری اسالمی 

ھای جديد، رژيم  پرداخت وعنوان کرد که تحريم
. را با مشکالت جدی مواجه کرده است

دشمن خريد نفت را از ايران : "نژاد گفت احمدی
تحريم کرده و بخش قابل توجهی از درآمدھای 

چنين  ھم.  ارزی ايران از ناحيه فروش نفت است
يعنی .  مبادالت بانکی را نيز تحريم کرده است

اگر نفتی فروخته شده، درآمد آن قابل ھزينه 
ھا موفق شدند  آن.  جايی نباشد کردن و جابه

در ."  مقداری از فروش نفت ما را کاھش دھند
ی ھمين بحث در پاسخ به سؤال يک  ادامه

خبرنگار پيرامون موضع الريجانی مبنی بر اين 

"ھا تأثير چندانی ندارند، افزود که تحريم اگر : 
ھا تأثير ندارند، البد اظهارات و عملکرد  تحريم

داند چقدر نفت به  کسی که می.  ايشان تأثير دارد
شود و در  جا می رسد و چقدر پول جابه فروش می

کند، در بيرون دولت را  جلسات ھم شرکت می
 ."کند محکوم می

گيری کوشيد نقش  نژاد با اين موضع احمدی
ھا را برجسته کند، تا از آن طريق شکست  تحريم

سياست خارجی رژيم را که طراح اصلی آن 
چنين در مورد  او ھم.  ست برجسته نمايد ای خامنه

ھا  ھای ديگر نيز که به تشديد بحران گيری تصميم
انجاميده است، يک چنين موضعی را اتخاذ نمود 
تا خود و ھيئت دولت را فقط مجری تصميماتی 

از .  کنند، معرفی نمايد که ديگران اتخاذ می
"رو گفت ھمين شوند و  ھا وارد می خيلی: 

کنند، اما وقتی تبعات تصميمات  گيری می تصميم
در حاللی که اين .  آيد، حضور ندارند بيرون می

اند و اين تصميمات به  تصميم را خودشان گرفته
 ."دولت تحميل شده است

ھای رقيب ھيئت حاکمه  اما در جريان نزاع گروه
پيرامون بحران اقتصادی و تشديد آن در حالی که 

ھا را کم اھميت و علت اصلی را در  يکی، تحريم
کند و ديگری عامل  ناتوانی دولت معرفی می

ھای رقيب و موفق  ھای گروه اصلی را توطئه
کدام به مسئله اصلی در تشديد  ھا، ھيچ بودن تحريم

بحران کنونی، کاھش ارزش لایر، افزايش 
روزافزون بهای کاالھا و حتا تشديد رکود، که 

ای در  ھا شخص خامنه ھا و در رأس آن تمام جناح
اساس .  کنند ای ھم نمی اند اشاره آن نقش داشته

مسئله در اين تشديد بحران و از ھم گسختگی 
اقتصادی، به سياست اقتصادی نئوليبرال رژيم 

وقتی که حدود دو سال پيش .  گردد بازمی
ھا و حذف سوبسيدھا، به عنوان  آزادسازی قيمت

ای ديگر از اين سياست به مرحله اجرا  حلقه
تر بود که در پی آن  درآمد، از روز ھم روشن

ھا رخ  کاھش شديد ارزش لایر و انفجار قيمت
تجربه جهانی در ھمه جا اين واقعيت .  خواھد داد

را نشان داده بود و جمهوری اسالمی نيز يک بار 
اما اکنون . در دوران رفسنجانی آن را تجربه کرد

شد  در شرايطی مجددا به مرحله اجرا گذاشته می
که شکست سياست نئوليبرال در عرصه جهانی با 
يک بحران بزرگ جهانی خود را آشکار کرده 

داری ايران در بحران عميق  اقتصاِد سرمايه. است
المللی جمهوری  فرو رفته است، مناسبات بين

. ترين وضعيت خود قرار دارد اسالمی در بحرانی
بايستی  لذا عواقب اجرای اين سياست نئوليبرال می

. تر از وضعيت عادی يک کشور باشد بسيار وخيم
ھای نفتی و بانکی شروع  پيش از آن که تحريم

. شود، اين عواقب وخيم کامالً خود را نشان داد
ھای نفتی و بانکی در چنين شرايطی اين  تحريم

ای رساند که عمالً  وخامت اوضاع را به درجه
سيستم اقتصادی، مالی و ارزی رژيم را فلح کرده 

گويند  کدام نمی سران و مقامات دولتی ھيچ.  است
ست  ھای داخلی که بر بستر کدام شرايط و سياست

. که اوضاع به اين درجه از وخامت رسيده است
نژاد کنار برود و يا  لذا اگر ھمين امروز احمدی

ھا لغو شوند، ھيچ يک از معضالت  تحريم
اقتصادی اساسی جامعه حل نخواھد شد، در 

ھا فقط اين مشکل رژيم حل  نهايت با لغو تحريم
ھای دستگاه دولتی خود را  خواھد شد که ھزينه

تأمين کند و تعدادی از کاالھای مصرفی را که 
 .سازند، وارد نمايد برای رژيم مشکل

  تعیین کننده  مرحله
 ھا در نزاع جناح
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۴درصفحه   

اما جدا از آن و در وانفسای روزھايی که ارزش 
 درصد در يک روز کاھش يافت، ١۵لایر تا 

ميدان آمده و ھر کدام  ھای ذينفع نيز به ديگر طرف
ھای خود اظهارنظر  متناسب با منافع و سياست

از وزيرخارجه آمريکا که دوست دارد .  کردند
وضعيت اقتصادی کنونی و سقوط ارزش لایر را 

دولت خود "!!  ی ھای خردمندانه سياست"پای  به
بريزد تا برخی از نمايندگان بورژوازی و 

ثباتی و بحران  بورژوازی مرفه که از بی خرده
شان  ھای آرامش اقتصادی ضربه خورده و آشيانه

ھا نيز متناسب با منافع  آن.  ھم خورده است به
ھا  ی مشکالت اقتصادی را به نام تحريم خود، ھمه

وبلبل  ھا دوران گل نوشتند، انگار که قبل از تحريم
ی کارگر و ديگر زحمتکشان  بوده است و طبقه

انگار که کشور در دوران !!  جامعه در رفاه
شکوفايی اقتصادی بوده و حاال با تحريم نصف و 

بار  حتا يک.  ی نفت به اين روز افتاده است نيمه
ھا و نهادھای  مرور آمارھايی که توسط رسانه

داد که  ھا نشان می گردد، به آن حکومتی منتشر می
 .اند وپال گويی شده تا چه حد دچار پرت

ی کارگر  ی منافع طبقه اما برای ما که از زاويه
گوييم، بيش از ھر چيز نتايج اين  سخن می

فروپاشی اقتصادی بر زندگی کارگران اھميت 
دارد و برای درک آن الزم است، با نگاھی 

ھای ژورناليستی   مارکسيستی و نه با روش
ھای کوچک خود  سياستمدارانی که در برکه

. بازی ھستند به موضوع بپردازيم مشغول آب
ببينيم و بازگو کنيم که شرايط کنونی اقتصادی 

باشد، روند  ی کدامين علت و يا عواملی می نتيجه
ی کارگر برای رھايی  حرکتی آن چيست و طبقه

اش  حلی برای از اين فالکت اقتصادی چه راه
برای ورود . ی ماست اين وظيفه. پذير است امکان

 .به بحث، نخست نظری به کسری بودجه بياندازيم
 

 بودجه و نقش درآمدھای نفتی در آن
 ٢٢زاده نماينده مجلس روز چهارشنبه  عبدهللا

"شهريور به خبرگزاری مهر گفت براساس : 
ريزی و راھبردی  گزارش معاون برنامه

جمهوری، در جلسه غيرعلنی مجلس که  رياست
برای بررسی بحران بازار ارز تشکيل شده بود، 
درآمد دولت در شش ماه اول امسال حدود 

اين در ".  ھزار ميليارد تومان بوده است ١٠٠
ست که براساس بودجه مصوب مجلس،  حالی

ھای   که بايد برابر ھزينه٩١درآمد دولت در سال 
 ھزار ميليارد تومان تعيين شده ۵۶۶آن باشد 

يعنی با گذشت نيمی از سال، درآمدھای .  است
دولت حتا کمتر از يک پنجم تحقق يافته است و 

ست که دولت  ی عظيمی اين نشانگر کسری بودجه
  برای روشن. باشد در سال جاری با آن روبرو می

شدن علت اين موضوع بايد اين نکته را نيز در 
 ٩١نظر بگيريم که مبلغ کل درآمد دولت در سال 

ھای  نفت و فرآورده)  صادرات(از محل فروش 
اين .   ھزار ميليارد تومان تعيين شده است۶١نفتی 

 ھزار ۵٧ به ميزان ٩٠رقم در بودجه سال 
ميليارد تومان بود، سالی که درآمد ارزی دولت 

 ميليارد دالر رسيد که يک ١١٠از فروش نفت به 
اين رقم در بودجه سال . گردد رکورد محسوب می

 دالر و نرخ دالر ٨۵ براساس ھر بشکه ٩١
گرديده و قرار   تومان تعيين ١٢٢۶رسمی يعنی 

است که براساس مصوبات مجلس در قانون 
 درصد از درآمد ارزی ٢٠برنامه پنجم توسعه، 

نيز به صندوق توسعه ملی واريز گردد و بنابر 
اين از دايره بودجه و البته در ظاھر از درآمدھای 

 .گردد دولت خارج می
ناگفته پيداست که درآمد دولت از محل درآمدھای 

ھا ھمواره بيش از مبلغی بوده  نفتی طی اين سال
اما برای .  که در بودجه در نظر گرفته شده است

سال جاری حتا اگر اعترافات باھنر نائب رئيس 
مجلس را که متوسط فروش نفت را يک ميليون 

بينيم که  بشکه اعالم کرده بود در نظر بگيريم، می
تواند از نظر  فروش ھمين ميزان نفت نيز می

ارقام مربوط به بودجه مشکل چندانی در اين 
ست که چهار عمل اصلی  کافی.  بخش ايجاد نکند

در حساب را بدانيم تا دريابيم که اگر حتا قيمت 
متوسط نفت صادراتی در اين شش ماھه را با 

 تومان در نظر بگيريم، ١٢٢۶نرخ برابری دالر 
مساله کسری بودجه با اين موضوع قابل توضيح 

 ٢۶٠٠نيست، چه رسد به اين که دولت دالر را 
طور که اکنون در بورس ارز عمل  ھمان(تومان 

 .بفروشد) کند می
جا که به کارگران و زحمتکشان مربوط  تا آن

ی حاکم  است، بودجه ھر سال براساس منافع طبقه
ھا  گويی به ھزينه گردد، اول برای پاسخ تعيين می
ھای وسيع دستگاه سرکوب و  وپاش و ريخت

بوروکراسی و دوم برای تقسيم و تجديد تقسيم 
ھايی  ی بخش بودجه. داران درآمدھا در بين سرمايه

شود  نيز که تا حدودی به عموم جامعه مربوط می
مانند آموزش و پرورش و بهداشت ھر سال به 

 ٩١در ھمين بودجه سال .  شوند نسبت الغرتر می
 ھزار ميليارد ٢٣ی فوق  کل بودجه دو وزارتخانه

.  درصد کل بودجه۴تومان است يعنی کمتر از 
 ھزار ١٠در حالی که در ھمين بودجه مبلغ 

ميليارد تومان يعنی بيش از کل بودجه وزارت 
(حوزه فرھنگ دينی"بهداشت به  ) به آخوندھا" 

اختصاص داده شده است و اين تنها يکی از 
 .باشد ھای دولت به دستگاه روحانيت می پرداخت

جا که  ويژه آن چنين بخش بزرگی از بودجه به ھم
ای  به نيروھای امنيتی، نظامی و دستگاه خامنه

ماند و ھرگز  يابد، برای مردم ناپيدا می ربط می
فهمد که چه بر سر  کسی خارج از حاکميت نمی

طور سرنوشت  ھمين.  آيد ھای کالن می اين پول
بخش مهمی از درآمدھای نفتی نامعلوم است، 
درآمدھايی که در بودجه عموما کمتر محاسبه 

داند چه بر سر اين مازاد  کس نمی شوند و ھيچ می
 !!آيد درآمدھا می

بينی  اما چرا دولت ناتوان از تحقق درآمدھای پيش
شده است؟ اول اين که ھر سال دولت و مجلس 

کنند که  بينی می درآمدھايی را در بودجه پيش
ھا  برای نمونه يکی از آن. ھرگز قابل تحقق نيستند

درآمدھای مالياتی است که ھمواره کمتر از ميزان 
يابد و ھر سال در اعترافات  بودجه تحقق می

شود، اما باز  عوامل دولت و مجلس شنيده می
برای سال بعد درآمدھای مالياتی را بر روی کاغذ 

تشديد بحران اقتصادی که .  دھند افزايش می
تر شد و با  ھا عميق ويژه در پی حذف يارانه به

مواردی ھم چون بحران سياسی داخلی، 
المللی و بحران اقتصادی جهانی بر  ھای بين تحريم
ی آن افزوده گرديد، ديگر علل مهم کاھش  دامنه

کار به جايی .  باشند شديد درآمدھای دولت می
المللی پول و بانک  رسيده است که صندوق بين

ھای نئوليبرالی  جهانی که ھمواره حامی سياست
اند، رشد اقتصادی سال جاری را  نژاد بوده احمدی

حال اگر درآَمدھای دولت . اند بينی کرده منفی پيش
 تحقق نيابد چه عواقبی خواھد داشت؟

ی اول  دولت برای جبران کسری بودجه در وھله
ی آن  آورد که نتيجه به چاپ اسکناس روی می

. افزايش نقدينگی و در نهايت تورم خواھد بود
ی الريجانی رئيس مجلس نقدينگی کشور  گفته به

 سال ٧ ھزار ميليارد تومان طی ۶۵از حدود 
.  ھزار ميليارد تومان رسيده است٣٩۵گذشته به 

ست که بنابرآمارھای دولتی کل  اين در حالی
ھای بانک مرکزی که شامل طال، ذخاير  دارايی

ھا و ديگر  ارزی، طلب از دولت و بانک
شود به نرخ امروز تنها  ھای فيزيکی می دارايی

در ارديبهشت .  باشد  ھزار ميليارد تومان می٨٠
نيز رئيس کميسيون اقتصادی مجلس فاش ساخت 

 از بانک مرکزی ٩٠که دولت پيش از پايان سال 
 ميليارد دالر را به ۵٣خواسته بود تا معادل ريالی 

قيمت بازار آزاد به حساب دولت واريز کند که 
احتماال اين مقدار دالر اصال جود نداشته است و 

ھا ھمه ريشه در کمبود بودجه دارد که دولت  اين
ھا کسری بودجه را  کند با اين روش سعی می

 .تامين نمايد
دومين کار دولت خواباندن کارھای عمرانی 

طور که باھنر نائب رئيس مجلس در  است، ھمان
روز اول مهر در نشست جامعه اسالمی مهندسين 

در اثر ( درصدی بودجه عمرانی ٣٠کاھش 
) ی کاھش درآمدھای نفتی کسری بودجه و به بهانه

ھای عمرانی جدا از  کاھش فعاليت.  را اعالم کرد
تاثيری که در افزايش بيکاری دارد، منجر به 

ھای اقتصادی و در  کاھش بازھم بيشتر فعاليت
اقدام ديگر دولت، . شود نتيجه بدتر شدن بحران می

عدم پرداخت و يا کاھش در پرداخت حقوق 
کارمندان دولت به ويژه کارمندان جزء است که 

 .آورد باز نتايج منفی بر اقتصاد به دنبال می
ويژه افزايش  ھا به يکی از نتايج اين سياست

اما قبل از . نقدينگی، کاھش ارزش پول ملی است
که به مساله کسری بودجه و تاثير آن در  اين

بحران اقتصادی کنونی و کاھش ارزش لایر 
بيشتر بپردازيم، برای درک بهتر موضوع ابتدا 

و نقش آن در "  پول"نگاھی خواھيم داشت به 
 داری و به طور خاص در ايران مناسبات سرمايه

  

 پول
عنوان  داری، پول به قبل از تسلط مناسبات سرمايه

ھا را تسهيل  ای که مبادله کاال بين انسان وسيله
چون طال  بها ھم فلزات گران.  کرد بوجود آمد می

اما با .  ھای پول بودند ونقره از جمله اولين شکل
داری بر نقش و اھميت پول  تسلط مناسبات سرمايه

 .افزوده شد
در آغاز، کاالھايی که از ارزش برابری 

سپس .  شدند برخوردار بودند با ھم مبادله می
ی مبادله اين نقش  بها به عنوان واسطه فلزات گران

اين فلزات از آن رو توانستند .  را بدست آوردند
نقش پول را بازی کنند که مانند ھر کاالی ديگر، 

مدت کار الزم "حامل ارزشی بودند که براساس 
تر ارزش  عبارت ساده به.  شد تعيين می"  اجتماعی

 کيلوگرم گندم تجسم پيدا کرده ١٠٠کاری که در
 ۵بود برابر با ارزش کاری بود که برای مثال در 

ی  اين گونه، فروشنده.   سکه طال وجود داشت

 حلی برای بحران اقتصادی ندارد بورژوازی ايران راه
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 .اندازيم تر می نفتی نگاھی دقيق
 

 نقش نفت در اقتصاد ايران
برداری از نفت  در ايران، دولت انحصار بهره

برداری از نفت خام  بهره.  خام را برعهده دارد
کند که  البته درآمد سرشاری را عايد دولت می

بسيار باالتر از نرخ سود متوسط در جامعه 
ای که ريشه در بهره مالکانه  است، درآمد ويژه

"نويسد مارکس می.  دارد سرمايه (نيروی توليد : 
فقط از آن رو دارای ارزش و ارزش بخش ) ثابت

، يا کميت ]کار قبلی[  است، که خود توليد شده
اما عوامل . معينی از زمان کار عينيت يافته است

طبيعت نظير آب، زمين، معادن و غيره را ھم 
اند، در نتيجه دارای  داريم که به تملک درآمده

اند و بنابر اين به صورت ارزش  ای ارزش مبادله
در ...  شوند ھای توليد وارد می  ھزينه در محاسبه

که از مواد موجود در طبيعت [صنايع استخراجی 
گيری و معدن،  نظير ماھی]  کنند برداری می بهره

کار صرفا عبارتست از غلبه بر موانعی که بر 
ھای خام يا  سر راه کسب و تصاحب فرآورده

اينجا ديگر ماده . ھای ابتدايی وجود دارند فرآورده
خامی برای استفاده در توليد وجود ندارد بلکه 
ھدف بيشتر عبارتست از تصاحب فرآورده خام 

 ترجمه ٢٨٣ص  -گروندريسه جلد دوم " (موجود
 )انتشارات آگاه –فارسی 

حال دولت به عنوان يک دولت حافظ مناسبات 
ای به جامعه  گونه داری، اين سود را به سرمايه

کند که تمام و کمال به جيب  تزريق می
ويژه حلقه اطرافيان دولت  داران به سرمايه

اما چگونه؟ ابزار اصلی دولت در . گردد سرازير 
براساس بودجه، دولت .  اين رابطه بودجه است

ھای خود را از فروش نفت پاسخ  بخشی از ھزينه
داران برای  دولت ارز را به سرمايه.  دھد می

رساند اما بهای اين ارز  فروش می واردات کاال به
ويژه تا سال گذشته اين بحث  چه ميزان است؟ به

بين اقتصاددانان بورژوا نزديک به حکومت بوده 
است که دولت به صورت تصنعی مانع باال رفتن 

اين به چه .  نرخ رسمی و واقعی دالر است
معناست؟ دولت با فروش دالر به قيمتی بسيار 

تر، در واقع بخشی از سود حاصل از فروش  پايين
"کند داران واگذار می نفت را به سرمايه علی . 

خبر " خرداد در سايت ٢٣در روز "  پاکزاد
که وابسته به محافل حکومتی است، "  آنالين

رانتی را که تنها از ما به تفاوت ارز دولتی و 
داران   نصيب سرمايه٩٠ارز بازار آزاد در سال 

 ھزار ميليارد تومان برآورد کرده ٢۵شده است، 
حال بگذريم از رانتی که بابت انحصار در . است

ھای گمرگی  واردات برخی از کاالھا و يا تعرفه
ھا  شود که اين داران می پايين نصيب اين سرمايه

نيز در واقع نوعی رانت دولتی و استفاده از 
 .قدرت ھستتند

) سودی(پولی .  اما اين تازه يک بخش ماجراست
که از فروش دالر به نرخ دولتی و غيره نصيب 

شود  ی بودجه می گردد نيز وارد زنجيره دولت می
ی خود اين مبلغ نيز در جريان گردش به  نوبه تا به

داران  اشکال مستقيم و غيرمستقيم بين سرمايه
برای آگاھی (شود  ھای گوناگون تقسيم  بخش

بودجه، ابزاری در خدمت منافع "بيشتر به مقاله 
" دار و عليه کارگران و زحمتکشان طبقه سرمايه
در واقع حکومت ).  مراجعه شود۶٢٢کار شماره 

اسالمی سود سرشار از منابع نفتی را که متعلق 
به مردم ايران و حاصل کار کارگران صنعت 

 دالر يک اونس طال خواھد ٢٠٠٠ی ھر  پشتوانه
جا ارزش طال تغييری نيافته چرا که  در اين.  بود

طال ھمان طور که در ابتدا توضيح داده شد مانند 
ھر کاالی ديگر تجسم مقدار معينی از کار انجام 

بنابر اين ارزش طال تغييری نکرده .  گرفته است
 درصدی ارزش ۵٠است، اتفاقی که افتاده کاھش 

ست که در  اين اتفاقی.  است)  پول کاغذی(دالر 
صورت تزريق اسکناس برای تامين کسری 

 .افتد بودجه برای پول ملی می
يکی از .  ماند ی مهم ديگر نيز می حال يک نکته

داری، پول  ی سرمايه کارکردھای پول در جامعه
برای اين منظور .  عنوان وسيله گردش است به

عبارتی ديگر  الزم است تناسبی بين پول يا به
ميزان نقدينگی با کاالھای موجود در بازار وجود 

اگر ميزان نقدينگی کمتر از کاال .  داشته باشد
ی آن ارزان شدن کاال و اگر ميزان  باشد، نتيجه

ی آن گران  نقدينگی بيشتر از کاال باشد، نتيجه
 و با گران شدن نفت و ۵٣در سال . شدن کاالست

باال رفتن درآمد دولت وقت از صادرات نفت، 
صورت لایر در بازار  دولت دالرھای نفتی را به

تزريق کرد که منجر به تورم شد، اما به دليل باال 
رفتن دستمزدھا، باال رفتن تورم تاثيری در پايين 

ی  در دوره.  آمدن سطح معيشت مردم نگذاشت
جنگ ما با شکل ديگری از اين موضوع روبرو 
بوديم، در آن دوران دولت به دليل کمبود منابع 

ھای باالی جنگ دست به انتشار  مالی و ھزينه
زد، اما متناسب با باالرفتن نقدينگی،  اسکناس می

کاال وجود نداشت و کمبود کاال يکی از معضالت 
در نتيجه تورم افزايش يافت که .  آن دوران بود

افزايش نقدينگی در .  درصد رسيد٣٠حتا به مرز 
ويژه با تزريق دالرھای  نژاد نيز به دولت احمدی

ای تکرار  سابقه حاصل از فروش نفت به شکل کم
شد، اما در اين دولت، توليد ھرگز نتوانست 

ی آن  ھمپای رشد نقدينگی رشد کند که نتيجه
تورمی است که شاھد آن ھستيم، از سوی ديگر 
به دليل افزايش ناچيز دستمزدھای اسمی و در 
واقع کاھش واقعی دستمزدھا، افزايش تورم منجر 

ھا و افزايش شديد  به تشديد فقر در ميان پايينی
ای که ھيچ وقت  گونه به.  ی طبقاتی گرديد فاصله
ی طبقاتی در ايران به اين اندازه بزرگ  فاصله

 .نبوده است
البته کشورھايی ھستند که در مقاطعی ارزش پول 

که دستمزدھا  دھند بدون اين ملی را کاھش می
اين اتفاق زمانی .  افزايش يا افزايش چندانی يابد

داران اين کشورھا در رقابت با  افتد که سرمايه می
خواھند قيمت  داران کشورھای ديگر می سرمايه

پايين آمدن .  ی کاال را پايين بياورند توليد شده
داران در ازای کاھش  ارزش پول ملی به سرمايه

ھای توليد از جمله دستمزدھای واقعی  ھزينه
دھد تا کاالھای خود را  کارگران اين امکان را می

با شرايط بهتری صادر کنند، ھم از نظر رقابت با 
اين .  داران و ھم کسب سود بيشتر ديگر سرمايه

ست که در برخی از کشورھای در حال  اتفاقی
توسعه که اقتصاد آنها متکی به صادرات کاالھای 

چون  کشورھايی ھم.  افتد ساخته شده است، می
ترکيه و برخی از کشورھای آسيای جنوب شرقی 

بعد از .  و آمريکای جنوبی از اين نمونه ھستند
چنين در کشورھای  جنگ جهانی دوم اين اتفاق ھم

اما کاھش ارزش پول .  اروپايی و ژاپن نيز افتاد
کند،  در ايران درست مسير عکس را طی می

پای کاھش ارزش پول، اقتصاد  ای که ھم گونه به
برای .  گردد تر می نيز دچار بحرانی عميق

تر شدن اين موضوع به نفت و تاثير رانت  روشن

 ۵ کيلوگرم گندم با فروش گندم خود صاحب ١٠٠
ی خود به عنوان  نوبه شد که به سکه طال می
توانست نيازھای مصرفی   طال می خريدار با سکه

 .خود را برآورده سازد
با گسترش بازرگانی در جهان نه تنها بر اھميت 
طال و نقره به عنوان پول برای مبادالت 
بازرگانی افزوده شد که شرايط برای بوجود آمدن 

ھای  ابتدا پول. ھای کاغذی فراھم گرديد اولين پول
ھا و برای تسهيل مبادالت  کاغذی توسط بانک

ھای کاغذی،  با افزايش اھميت پول.  بوجود آمدند
در اين دوران .  پول اعتباری نيز شکل گرفت

ی  عنوان پشتوانه چون طال به بها ھم فلزات گران
شدند و ھر آينه  ھای کاغذی محسوب می پول

توانست با مراجعه به بانک، آن  ھا می صاحب آن
 .ی طال تبديل کند را به سکه

ھا حق انحصاری انتشار  پس از مدتی دولت
ی  اسکناس را در دستان خود گرفتند و خزانه

در .  ی پول کاغذی تبديل گرديد دولتی به پشتوانه
اين ميان پول کاغذی کشورھايی که از قدرت 
اقتصادی بيشتری برخوردار بودند، در سطح 

ابعاد و .    پيداکردند جهانی نيز ارزش مبادله
وسعت مبادله بازرگانی در حدی پيش رفت که 
ديگر امکان نداشت با پول ھمه جا خريد کرد و 
پول اعتباری و مبادالت بين بانکی نيز گسترش 

 . يافتند
تسلط امپرياليسم آمريکا و نقشی که اين کشور 
پس از جنگ جهانی دوم در اقتصاد جهانی 

طلبيد و  برعهده گرفت، نظم نوين مالی را می
ی اين شرايط بود  نتيجه"  برتون وودز"قرارداد 
ی معينی بين دالر آمريکا و طال برقرار  که رابطه

شد و بدين ترتيب در مبادالت تجاری دالر 
عنوان پول جهانی جای خود را باز کرد،  به

ی خود به تداوم موقعيت برتر  نوبه اھرمی که به
در ابتدا ھر .  اقتصادی آمريکا کمک شايانی کرد

 دالر تعيين گرديد و دولت ٣۵اونس طال برابر با 
آمريکا متعهد شد تا در برابر دالر به متقاضيان 

در پايان جنگ .  به ھمان ميزان طال بفروشد
ی طالی   درصد ذخيره٧٠جهانی دوم حدود 

به غير از شوروی و کشورھايی که در (جهان 
المللی  صندوق بين. در آمريکا بود) اقمار آن بودند

پول و بانک جهانی نيز دو محصول کنفرانس 
برتون وودز بودند که در راستای نظم نوين مالی 
تاسيس شدند و آمريکا نقش اصلی را در ھر دوی 

ھای  در پی بحران.  دار بود ھا عهده اين ارگان
 نرخ برابری دالر با طال شناور ٧٠ی  مالی دھه

به فراموشی "  برتون وودز"گرديد و قرارداد 
از سوی ديگر پس از جنگ جهانی .  سپرده شد

 رشد اقتصادی کشورھای ٧٠ی  دوم تا دھه
تر  امپرياليستی اروپايی و ژاپن منجر به برجسته

شدن جايگاه اين کشورھا در برابر آمريکا در 
 .اقتصاد جهانی نيز شده بود

ی دالر با طال شناور   رابطه٧٠ی  اگر چه در دھه
ی   تر خزانه گرديد، اما طال و به عبارتی دقيق

ی اسکناس در تمام  عنوان پشتوانه دولتی به
حال برای مثال تصور کنيم .  کشورھا باقی ماند

 دالر يک اونس طال ١٠٠٠ی ھر  که پشتوانه
اگر ھزار دالر ديگر اسکناس بدون افزايش . است

گاه  ی طال به بازار سرازير شود، آن ذخيره

٣از صفحه   

حلی برای  بورژوازی ايران راه
 بحران اقتصادی ندارد
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  ١١درصفحه 

١از صفحه   

آور قيمت انواع کاالھا و خدمات،  افزايش سرسام
آور  چنين قيد کرده است که اين افزايش سرسام

سال گذشته، در حالی  ويژه در طول يک قيمتها به
صورت گرفته است که ميانگين دستمزد کارگران 

 درصد ١٣فقط )  ٩١ و ٩٠سال (در اين مدت 
افزايش پيدا کرده و متوسط دريافتی ماھانه 

 ھزار تومان ٧٠٠ تا ٣٠٠ھا کارگر، بين  ميليون
ھای  نامه پس از اشاره به اين واقعيت.  بوده است

دردناکی که بر کارگران ايران تحميل شده است 
ما در نامه قبلی خود بر اين "نويسد  چنين می

مسئله انگشت گذاشتيم و بر اين حقيقت غيرقابل 
ويژه در  انکار تأکيد کرديم که چنين دستمزدی به

ھا کفاف اجاره بهای حقيرترين منزل  مراکز استان
آنوقت و تحت چنين .  دھد مسکونی را نيز نمی

رفاه شرايطی شما به عنوان وزير تعاون، کار و 
[اجتماعی و به ]  تأکيد از نويسندگان نامه است 

عنوان ارگانی که حق تعيين قيمت فروش نيروی 
ايد و تعيين  کارمان را از ما کارگران سلب کرده

خانه خود  حداقل دستمزد را در اختيار وزارت
 بلکه حتی صدايتان در نيامدهتنها  ايد، نه قرار داده

زحمت پاسخگوئی به خواست کتبی و امضا شدۀ 
طوری که . ايد ھزاران کارگر را نيز به خود نداده

ھيچ ربطی به خانه شما  آيد وزارت نظر می به
و زندگی و معيشت ]  تأکيد از ماست  [کارگران

نويسندگان نامه در ادامه اين عبارات ". آنان ندارد
که تا حدودی نحوۀ نگاه و انتظارشان از وزارت 

سازد، به بدتر  کار و رئيس آن را منعکس می
شدن وضعيت کارگران در طول سه ماھی که از 

 ٢٧اولين نامه و تحويل طومار اعتراضی در 
 گذشته است، اشاره نموده و به ذکر اين ٩١خرداد 

اند که در طی اين مدت، عالوه بر  واقعيت پرداخته
ھا و تشديد فشارھائی که از اين  افزايش قيمت

ناحيه بر کارگران وارد شده است، کارفرمايان در 
ھا کارخانه، حتا ناھار و مزايای شغلی  ده

وری کار و امثال  کارگران از قبيل پاداش، بهره
و سرانجام با اشاره به اين . اند آن را نيز قطع کرده

ھای  واقعيت که فاصله بيِن درآمدھا و ھزينه
باری رسيده و ھستی  جاری زندگی به مرز فاجعه

ھای کارگری را در معرض  و حيات خانواده
لذا ما با "نويسد  نابودی قرارداده است، چنين می

تأکيد و اصرار بر افزايش عاجل و فوری حداقل 
دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده سال، ده ھزار 
امضای ديگر را در اعتراض به سطح دستمزدھا 
و ديگر شرايط کار و زيست کارگران تحويل شما 

ھای  دھيم و بار ديگر بر تأمين خواست می
ھا کارگر که در طومار اعتراضی بر آن  ميليون

 ".فشاريم صحه گذاشته شده پای می
اعتراض " ھماھنگ کنندگان"مضمون نامه کوتاه 

به حداقل دستمزدھا و تهيه کنندگان طومار 
اعتراضی، تا آنجا که به وضعيت بسيار سخت 
معيشتی کارگران و ناچيز بودن و ناکافی بودن 

ھا و نيز فشارھا و  دستمزدھا در برابر ھزينه
شماری که از ناحيه تورم و  ھای بی دشواری

گرانی و شرايط وخيم کار و زيست بر کارگران 
تحميل گشته است، بازتاب دھندۀ واقعی فشارھای 
کشنده اقتصادی و معيشتی بر توده کارگران در 
سراسر کشور است و گويای اين واقعيت است که 

اين مجموعه فشارھا از حدود تحمل کارگران 
فراتر رفته است، لذا کارگران سراسر ايران 
خواستار افزايش دستمزدھا، بهبود شرايط کار و 

نامه اعتراضی اما .  تغيير وضعيت موجود ھستند
تواند دامن زننده انتظارات بيهوده  در آنجا که می

از وزارت کار و رئيس آن باشد، تهی از ھرگونه 
 .واقعيت است

نامه نويسی و طومار اعتراضی اگرچه يکی از 
اشکال مبارزه و اعتراض کارگران است و 
کارگرانی که تحت شديدترين فشارھای اقتصادی 

ست که از ھر شکل  و معيشتی ھستند، بديهی
ھا و اشکال مبارزه،  مبارزه ولو کم اثرترين شيوه

برای بهبود شرايط کار و زندگی خود از آن 
استفاده کنند،با اين ھمه، تجربه نشان داده است که 
طومار اعتراضی ولو با ده يا بيست ھزار امضا 
به مقامات و مسئولين و نهادھای دولتی، که خود 
نه فقط در جريان مشکالت کارگران و حقايقی از 

دست که دستمزدھای ماھانه کارگری ھزينه  اين
حتا ده روز يک خانوار کارگری را ھم تأمين 

کند و کفاف اجاره بهای حقيرترين منزل  نمی
دھد، ھستند، بلکه با اجرای  مسکونی را نمی

ھای اقتصادی ضد کارگری، کارگران را  سياست
اند تا  به روز سياه و فقر مطلق نشانده

تر سازند، نه فقط دردی از  داران را فربه سرمايه
تواند  کارگران را درمان نخواھد کرد، بلکه می

انرژی مبارزاتی کارگران را نيز زائل ساخته و 
نمونۀ زنده و نزديک، نامه .  به ھرز بََرد

 خرداد و با ده ٢٧ست که در  اعتراضی مشابهی
اما .  ھزار امضا تهيه و به وزارت ارسال شد

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی "ھمانطور که 
به سطح دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست 

در نامه اخير خود نيز به آن اشاره "  کارگران
اند، پس از سپری شدن بيش از سه ماه از  کرده

تاريخ ارسال آن، نه فقط ھيچ پاسخی به طومار 
اعتراضی ھزارن کارگر داده نشد و ھيچ بهبودی 
در وضعيت کار و زيست کارگران ايجاد نشد و 
حتی يک لایر به دستمزد کارگران اضافه نشد، 
بلکه در اثر تورم و گرانی شديد و افسار گسيخته 

ھای اقتصادی  کاالھا و خدمات که نتيجه سياست
دولت و نظام حاکم است، دستمزدھای واقعی 
کارگران بازھم با کاھش بيشتری روبرو گرديد و 
قدرت خريد کارگران در ظرف ھمين مدت، دست 

 .کم پنجاه درصد کاھش يافت
اين تجربۀ نزديک که تأکيدی بر تمام تجارب 

دھنده آن است که طومار  پيشين است، نشان
اعتراضی به سطح دستمزدھا، به خودی خود 
موجب افزايش دستمزدھا نخواھد شد و در اين 
زمينه چيزی به کارگران نخواھد داد، مگر آنکه 
اين ابتکار عمل بخواھد و يا بتواند تحرک و 
تکانی را در ميان کارگران ايجاد کند و يا سازمان 
دھد و طومار اعتراضی را، زمينۀ اشکال 

! اعتراضی مؤثرتری ساخته و آن را تدارک ببيند
خارج از اين باشد، طومار اعتراضی ولو با 
ھزاران امضا، مستقل از آنکه انعکاس نسبتاً 

 ٢٧محدودی داشته باشد مانند طومار اعتراضی 
تری  خرداد و يا تحت شرايط معينی انعکاس وسيع

پيدا کند مانند طومار اعتراضی اخير، و 

ھای رژيمی و  نظر از نقش مخرب تشکل صرف
اينکه تا چه حد در آن مداخله کرده باشند و تا چه 
حد بخواھند بر اين حرکت سوار شوند يا نشوند، 
در ھر حال اما از اين طريق چيزی عايد 

و نه فقط اين، بلکه اتکاء .  کارگران نخواھد شد
صرف بر اين شکل مبارزه و اصرار بر تکرار 

تواند، به سرخوردگی، سرگردانی و  آن می
به ويژه اگر که .  فرسودگی کارگران نيز بيانجامد

اين اقدام با عدم آگاھی رسانی پيرامون کم تأثيری 
و بی اثری اين تاکتيک و شکل مبارزه و عدم 
تالش و آگاھی رسانی برای سازماندھی اشکال 
مؤثرتر مبارزه مانند تجمعات اعتراضی، 

 !اعتصاب و نظير آن ھمراه گردد
ناگفته روشن است که کارگران پيشرو، ھيچگونه 

ھا، نهادھا و مسئولين  توھمی نسبت به ارگان
دولتی امثال وزير کار و يا نهاد به اصطالح 
رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری و 

زمانی   ھيچ.  يا نمايندگان مجلس ارتجاع ندارند
داران،  قرار نبوده و قرار نيست که وزير سرمايه

از اينکه فشارھای کمرشکن اقتصادی و معيشتی 
بر گرده کارگران روز به روز افزايش يافته است 
و از اينکه دستمزدھای کارگری حتا کفاف اجاره 

دھد، و از اينکه کارگران و  مسکن را نمی
ھای کارگری ھر روز به فقر و گرسنگی  خانواده

صدايش در "اند،  و فالکت بيشتری سوق داده شده
. و يا فرمان توقف اين روند را صادر کند"!  بيايد

خانه او مانند ساير  وزير کار و وزارت
ھا، اجزاء دولت، سياستگزار و  خانه وزارت

ھا خود،  آن.  اند ھای طبقه حاکم مجری سياست
اش سازماندھی  دولتی که وظيفه اصلی.  اند دولت

داران  استثمار کارگران و حفظ منافع سرمايه
االسالمی،  ربط و ارتباط وزارت کار شيخ.  است

ھای  با کارگران، زندگی و معيشت خانواده
و ھيچ !  کارگری نيز در ھمين حد است و بس
 .انتظار ديگر ھم از آن نيست و نبايد باشد

بنابراين، تهيه و ارسال طومار اعتراضی با ده 
ھا را در  ھزار امضا، اگرچه بار ديگر نگاه

مقياس نسبتاً وسيعی متوجه کارگران و وضعيت 
بار کارگران ساخت و انعکاس  سخت و مشقت

نسبتاً خوبی يافت، اما انعکاس وسيع اين حرکت 
ای برای اصرار بر تداوم اين  را نبايد به وسيله

شکل مبارزه که حاصلی ندارد تبديل کرد، بلکه 
ھا و اشکالی از مبارزه کارگری  بايد آنچنان شيوه

داران و دولت حامی  را سازمان داد که سرمايه
ھا وادار به پذيرش خواست کارگران و خواست  آن

لذا تداوم درست اقدام .  افزايش دستمزد شوند
اعتراضی کنونی، تهيه طومار سوم و چهارم 

تداوم اقدام اعتراضی کنونی زمانی جای .  نيست
کند که از دل آن  درست خود را پيدا می

سازماندھی اعتصابات و تجمعات اعتراضی 
ای  سراسری بيرون آيد و خود به ابزار و زمينه

برای سازماندھی چنين اعتصابات و تجمعاتی 
ھائی که کارگران با  تبديل گردد و کم نيستند نمونه
ھا و اشکال مؤثر  اتحاد خود و با اتخاذ شيوه
اند مطالبات خود را  اعتراض و مبارزه، توانسته

 .ھا تحميل کنند داران و رژيم آن بر سرمايه
ھيچوجه بی ارزش قلمداد  معنای اين سخنان به

نمودن تالش و زحمت چند ماھه فعاالن مستقل 
ھا و طومارھای  اند اين نامه کارگری که توانسته

 ھزار کارگر را تهيه و ٢٠اعتراضی با امضای 
ھماھنگ سازند و نيز رد طومار نويسی به عنوان 

 طومار اعتراضی و تاکتيک صحيح مارکسيستی
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٢از صفحه   

نژاد در اين مصاحبه، پس از برخورد با  احمدی
مجلس، قوه قضاييه، صدا و سيما، و برخی ديگر 

ھای جمهوری اسالمی، سپاه  از نهادھا و ارگان
پاسداران را نيز بی نصيب نگذاشت و 

گيری فرمانده سپاه را بر سر مسئله جنگ  موضع
. مورد حمله قرار داد و آن را به نفع دشمن دانست

ھای درونی،  چند روز پيش از اين جنگ و جدال
فرمانده سپاه پاسداران، يک مصاحبه مطبوعاتی 

ست،  برپا کرد و اعالم نمود که وقوع جنگ قطعی
کسی ھم نفهميد که ھدف . اش مانده است فقط زمان

گيری چيست؟ به رغم  از اين اظهار نظر و موضع
گيری چيزی جز يک  اين که اين موضع

ھای رژيم با سکوت  ماجراجويی نبود، اما رسانه
دانند که اعالم يک  از کنار آن گذشتند، چون می

چنين موضعی از سوی فرمانده سپاه پاسداران، 
ای که رئيس اوست، بعيد  بدون ھماھنگی با خامنه

 .رسد به نظر می
نژاد، اما اين اظهار نظر را خدمت به  احمدی

کسانی که در داخل کشور : "دشمن خواند و گفت
کنند بايد مواظب باشند تا خواسته  اظهار نظر می

ھر روز ممکن است که دشمن . دشمن تأمين نشود
اما اين که بگوييم حمله دشمن .  ماجراجويی کند

ست،  درست نيست، چرا که اين مسئله به  قطعی
وی بار ديگر در اين مصاحبه، ." نفع دشمن است

جويانه خود را در قبال دولت آمريکا  موضع آشتی
گيری مشاور و نماينده  تکرار کرد و موضع

المللی اظهار نظر  ای را در مسايل بين خامنه
ھا و  او پس از آن که با ھمه ارگان. شخصی خواند

ھای رقيب تسويه حساب کرد، اين مصاحبه  گروه
اگر خيلی : " را با تهديد به استعفا خاتمه داد و گفت

حضور ما برايتان سخت است، ما يک خط 
 ."نويسيم و خداحافظ می

ھای رقيب به اين مصاحبه شديد بود  واکنش گروه
تا .  و ھريک خشم خود را به نحوی ابراز داشتند

ھای رقيب در  جايی که يکی از سران گروه
مجلس، در واکنش به تهديد استعفا، عواقب 

آقای : "نادران گفت.  وخيمی را به وی يادآور شد
نژاد بايد به خاطر داشته باشد که در  احمدی

وضعيت خطرناک اقتصادی، کسی از ايشان 
کند و با صد  خداحافظی يک خطی را قبول نمی

نامه نوشتن حساب اشتباھات  برگ ندامت
او به طور ."  خطرناک ايشان پاک نخواھد شد

دھد که بدان با  نژاد ھشدار می ضمنی به احمدی
فردای استعفا به جرم "  اشتباھات خطرناک"اين 

خرابکاری و اخالل در نظام اقتصادی، محاکمه 
در انتظارت ھست و ديگر اظهار ندامت ھم 

 .کارساز نخواھد بود
نژاد، اما به مصاحبه و تهديد اکتفا  رقبای احمدی

تری را عليه وی سازمان  نکردند و اقدامات جدی
اعتصاب بازاريان تهران يکی از اين .  دادند

پوشيده نيست که تجار و کسبه در .  اقدامات بود
ھای مهم جمهوری اسالمی  ايران يکی از پايگاه

ھا ممکن است بنا به منافع خود  آن.  بوده و ھستند

با اين يا آن جناح جمهوری اسالمی مخالف باشند، 
اما ھرگز با جمهوری اسالمی مخالفتی نداشته و 

ھايی از اين بازاريان به علت  گروه.  ندارند
ھای مالياتی و  وضعيت وخيم اقتصادی، سياست

ھای مالی و ارزی دولت  گمرکی دولت، يا سياست
نژاد و کابينه او اختالفاتی داشته  و غيره با احمدی

نژاد امثال  ھای رقيب احمدی گروه.  و دارند
ھای صنفی  ھا که رھبری تشکل عسکراوالدی

بازاريان را در دست دارند، کوشيدند از اين اھرم 
لذا .  نژاد و حمله به او استفاده کنند نيز عليه احمدی

يک روز پس از اين کنفرانس مطبوعاتی، 
گرچه در .  اعتصاب بازاريان تهران انجام گرفت

ھای مردمی که زير  ھی از توده اين روز گروه
فشارھای متعدد رژيم، به ويژه فشارھای 

ھای  گيری از شکاف اقتصادی قرار دارند، با بهره
باال کوشيدند تظاھراتی را عليه رژيم برپا دارند و 
ھزاران نفر در تهران به اين تظاھرات پيوستند 
که چندين ساعت در مناطق مرکزی شهر ادامه 

در ھر حال .  يافت، اما سرکوب و پراکنده شدند
اين اعتراض مستقل مردم، نافی اين مسئله نبود 
که اعتصاب بازاريان تهران، بر سر تسويه 

ھای رژيم برپا گرديد و پشت سر اين  حساب جناح
اين .  نژاد قرار داشت اعتصاب جناح رقيب احمدی

اعتصاب عمالً ھمان روز پايان يافت، اما 
چنان ادامه  ھا با شدت و حدت ھم درگيری جناح

 .دارد
رسد که با نزديک شدن به پايان  اکنون به نظر می

نژاد، مرحله  دوره رياست جمهوری احمدی
ی  کننده و نهايی در نزاع ميان دار و دسته تعيين

ھای رقيب به رھبری  نژاد و دار و دسته احمدی
نژاد به رغم اين  احمدی. ای فرا رسيده است خامنه

که ديگر قدرت چندانی ندارد و خطر جدی برای 
ھای رقيب نيست، اما برای  ای و گروه خامنه

. جمهوری اسالمی به يک معضل تبديل شده است
مانده  معضل در اين است که در اين چند ماه باقی

توانند او را  اش نه می دوره رياست جمهوری
برکنار کنند و نه قادرند او را تحت کنترل نگه 

 .دارند
برکناری او از دو جهت داخلی و خارجی به زيان 

از نظر .  ست ای و کالً جمهوری اسالمی خامنه
المللی آن، اين برکناری يک  بازتاب خارجی و بين

رسوايی و بی اعتباری سياسی ديگری برای رژيم 
اين .  دھد تر نشان می است و بی ثباتی آن را بيش

ست که  واقعيت ھم به جای خود باقی
ھای  ھايی از توده ھای او در بخش فريبی عوام

ناآگاه منطقه تأثير داشته و طرفدارانی ھرچند 
آنها جمهوری اسالمی را . محدود برای خود دارد

اما معضل .  شناسند نژاد می از طريق احمدی
 .تر جمهوری اسالمی، در داخل است جدی

نژاد که به عنوان فردی گمنام، تنها با  احمدی
گرا به  ای و جناح موسوم به اصول حمايت خامنه

 سالی که در ٨قدرت رسيد، در طول نزديک به 
رأس دستگاه اجرايی رژيم قرار دارد، توانست با 

طلب قدرت  کنار زدن جناح موسوم به اصالح
تری در جمهوری اسالمی به دست آورد و  بيش

خود را به صورت يک جناح مستقل از 
او با .  ھا سازمان دھد گرايان در مقابل آن اصول

ھای ويژه خود و درآمدھای  فريبی تکيه بر عوام

ھای  کالن نفت توانست در ميان بخشی از توده
ھايی از اين  پراکنی کند و گروه ناآگاه مردم توھم

ھای  مردم را به ويژه در روستاھا و شهرستان
. تر ايران به طرفداران خود تبديل نمايد مانده عقب

ای به مقابله  او تاجايی قدرت گرفت که در مرحله
گرچه از آن پس با .  ای نيز برخاست با خامنه

ای، اقدامات متعددی برای محدود  اشاره خامنه
کردن حطيه قدرت و نفوذ او در دستگاه دولتی 

ھای  ای و گروه انجام گرفت، اما نگرانی خامنه
اگر او را برکنار .  رقيب وی از ميان نرفت

کردند، اين توده طرفدار وی نيز به مخالفين  می
لذا، برنامه .  شدند جمهوری اسالمی تبديل می

حذف تدريجی او را با حذف تدريجی افراد مؤثر 
و قدرتمند طرفدار وی در دستگاه اجرايی در 

انجام اين کار نيز در .  دستور کار قرار دادند
چرا که تمام .  جمهوری اسالمی دشوار نيست

ھای  سران و مقامات جمهوری اسالمی پرونده
ای دارند که به حسب اوضاع و  علنی نشده

ھا در دستور کار قرار  کشمکش و نزاع جناح
حتا اگر چيزی ھم وجود نداشته باشد، .  گيرند می

سازی برای تسويه حساب در جمهوری  پرونده
به عنوان . اسالمی کاری بسيار سهل و ساده است

نمونه دستگيری و محکوميت ھمين مشاور 
نژاد خيلی صاف و ساده به  مطبوعاتی احمدی

ای در مورد  ای و نشر مقاله اتهام توھين به خامنه
اما پيشبرد اين . سرمنشأ چادر سياه صورت گرفت

. ھای حاد نبوده است سياست بدون تنش و درگيری
نژاد کنترل ناپذير باقی مانده است،  نه فقط احمدی

رسد که قصد کنار رفتن بی  بلکه چنين به نظر می
 .سر و صدا را ندارد

روست که ھر چه به پايان دوره رياست  از ھمين
تر به افزايش  شود، بيش اش نزديک می جمهوری
فردی که در تمام .  دھد ھا تمايل نشان می درگيری
ھای جمهوری اسالمی  گری ھا و سرکوب سياست

ھای ھيئت حاکمه  نقش داشته و متحد ديگر جناح
ھای ارتجاعی رژيم بوده است،  در پيشبرد سياست

کند خود را تافته  اکنون به ھر مناسبتی سعی می
ھای  ای از ديگر سران، مقامات و جناح جدا بافته

تواند  اما نمی.  جمهوری اسالمی نشان دھد
فريبی خود را به اين شکل پيش برد، مگر آن  عوام

که مستقيم و غير مستقيم، مواضع جمهوری 
اسالمی را که خود پيشبرنده آن بوده است، زير 

ھا و نهادھای ديگر رژيم را  سؤال ببرد و ارگان
چه که وی در کنفرانس  آن.  مورد حمله قرار دھد

مطبوعاتی خود بر زبان آورد، در خدمت اين 
 .سياست است

نژاد  اما ناگفته روشن است که اين اقدامات احمدی
کند و به  تضادھای درونی رژيم را تشديد می

ھا در چند ماه باقی مانده به پايان  افزايش درگيری
 .اش خواھد انجاميد دوره رياست جمهوری

ھای درونی رژيم که  اين تشديد تضادھا و درگيری
ھای سياسی شديدی را در پی  تواند بحران گاه می

تر فراھم خواھد  داشته باشد، اين امکان را بيش
ھای مردمی که  آورد که خشم و نارضايتی توده

خواھان برافتادن نظم موجود ھستند، از درون اين 
شکاف زبانه بکشد و به حيات جمهوری اسالمی 

 .در ايران پايان دھد
 

  تعيين کننده  مرحله
 ھا در نزاع جناح

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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۴از صفحه   
 کمک ھای مالی

 
 کانادا

    دالر۵٠                الکومه 
    دالر١٠               نرگس

   دالر٢٠              نفيسه ناصری 
   دالر١٠٠               ١دمکراسی شورائی 
   دالر١٠٠             ٢دمکراسی شورائی 

  دالر٣٠                          ١٩فريبرز 
  دالر١٠٠٠بدون کد                               

 
 سوئيس

  فرانک ٣٠ اکبر صفائی فراھانی علی
  فرانک ٣٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  امير پرويز پويان
  فرانک۵٠  حميد اشرف

  فرانک ۶٠  سعيد سلطانپور
 ايران 

   تومان ۵٠٠٠              احمد شاملو
   تومان ۵٠٠٠             رفيق حميد مومنی
  ١٠٠٠٠              رفيق  بيژن جزنی

 تومان 
 

 ھلند
  يورو١۶٠ھلند             -ھواداران سازمان

 
 دانمارک 

   کرون٢٠٠              ھوشنگ احمدی
   کرون٢٠٠              دکتر نريميسا

 آلمان
 

  يورو٢۵  ھاشم عادلی
  يورو٢۵  کريم ممقانی

 
 فرانسه

  يورو١۴٠٠               اومانيته 
  يورو۵٠              زھره 
  يورو۵٠              شينو 

  يورو٣٠٠              کارون غرب 
 

 سوئد
   يورو۵٠                  احمد سوئد 

  يورو٥٠             احمد سوئد            
 

 دانمارک 
  کرون ٢٠٠             کولنتای               

 
 آمريکا

  دالر ٣٧٤             بدون کد                  

کار نگرفته و  ھا به نفت است، در خدمت منافع آن
ويژه  داران و به اين پول ھمواره به جيب سرمايه

ھای درون و يا نزديک به حاکميت سرازير  حلقه
نه تنها سود حاصل به جيب ! حتا فراتر. شده است

کارگران و زحمتکشان نرفت و منفعتی برای 
. ھا شد ھا نداشت که حاصل آن فقر بيشتر آن آن

ھا به جامعه،  چرا که سرازير شدن اين پول
طور که در باال توضيح داده شد منجر به از  ھمان

بين رفتن ھر چه بيشتر تعادل بين حجم نقدينگی و 
تورمی که . کاالی موجود شده و به تورم دامن زد

حاصل آن برای کارگران و زحمتکشان فقر بيشتر 
ھا بدنبال  را در اثر کاھش دستمزدھای واقعی آن

 .آورد 
 

رکود اقتصادی، افزايش نقدينگی و  رابطه
 ارزش پول

طور که پيشتر توضيح داده شد، اقتصاد  ھمان
در اين .  برد ايران در بحران عميقی بسر می

شرايط تزريق نقدينگی در اثر کسری بودجه، نه 
کند که تورم و  تنها رکود اقتصادی را تشديد می

 .آورد کاھش ارزش پول را بدنبال می
 و با آغاز طرح حذف ٨٩از زمستان سال 

طور که ما بارھا در نشريه کار  ھا ھمان يارانه
چه که مقامات  و برخالف آن  -توضيح داديم 

بحران اقتصادی تشديد   -کردند  حکومت تبليغ می
تر شدن وضعيت اقتصادی و در کنار  وخيم. گرديد

ھای امنيتی،  ھای دستگاه آن افزايش ھزينه
ھای نظامی که  سرکوب و مذھبی و نيز ھزينه

ی رقابت تسليحاتی در منطقه خاورميانه  نتيجه
 و در  تر شدن کسری بودجه است، منجر به حجيم

ی خود  نهايت افزايش نقدينگی گرديد که به نوبه
باز تورم و رکود را افزايش داد و اين 

ست که مدام در حال تکرار شدن است و  ای چرخه
تر و تورم شديدتر  البته در ھر دور رکود عميق

ی  برای ھمين است که کسری بودجه.  گردد می
امسال براساس اعترافات خودشان به رقم 

در اين وضعيت است که . ای خواھد رسيد سابقه بی
توان مانع کاھش ارزش پول شد  با ھيچ چيزی نمی

روند تا پول کاغذی را که  و ھمه بدنبال آن می
انداز نيز  اکنون نقش خود را به عنوان وسيله پس

از دست داده است، با کاالھای ديگری که امکان 
 خود را ارزشتر  حفظ قدرت خريد و به بيان دقيق

اندازھای ريالی به  ھجوم پس. دارند تعويض نمايند
بازار سکه و ارزھای خارجی دليلی جز اين ندارد 
و تا وقتی که اين روال ادامه دارد با ھيچ چيزی 

ست تا تصور  کافی.  توان جلوی آن را گرفت نمی
 تومان ٩٠٠ قيمت دالر آزاد ٨۴کنيم که در سال 

 ھزار ٩۶بود و بهای ھر عدد سکه طال تنها 
در اين مدت دالر به باالی سه ھزار .  تومان

تومان رسيد و سکه يک ميليون و دويست ھزار 
 .تومان را ھم پشت سر گذاشت

تصميم اخير مجلس مبنی بر توقف اجرای 
ھا نيز در واقع  سازی يارانه ی دوم ھدفمند مرحله

ھای  ھا و سياست اعالم رسمی شکست طرح
 شتاب ٨٩ويژه از سال  نئوليبرالی است که به

اما نه متوقف ساختن طرح در اين .  گرفته بودند
تواند  مرحله و نه ھيچ رفرمی در اين شرايط، نمی

تر شدن بحران، افزايش تورم و کاھش  مانع عميق
 .ارزش پول شود

ھای  برای اين کار ابتدا الزم است به سياست

ھای  اقتصادی موجود پايان داده شود، تمامی رانت
دولتی برچيده شوند، کاری که از ھيچ حکومت 

. داری در اقتصاد نفتی ايران ساخته نيست سرمايه
آور  ھای سرسام برای اين کار بايد به ھزينه

دستگاه عريض و طويل بروکراسی و نظامی که 
اش نيز  ھای ھا ھستند و ھزينه برای سرکوب توده

ی  ھاست پايان داد که اين ھم از عهده بر دوش آن
برای اين کار .  آيد داری برنمی يک دولت سرمايه

بايد نه تنها بار دستگاه مذھبی را از بودجه کشور 
ھا را که از  ھای آن برداشت که بايد تمام سرمايه

اند  ھا حکومت و چپاول مردم بدست آورده سال
ھا، تجارت خارجی و  کردن بانک ملی.  ملی کرد

ناپذير  ھای بزرگ، پايان دادن به فساد پايان سرمايه
ھای کالن مديران و بسياری از  دولتی و حقوق

ھای   اقدامات ديگر که ھرگز از دولت
آيند، در زمره نخستين   نمی  داری بر  سرمايه

اقدامات برای پايان دادن به اين وضعيت اقتصادی 
 .ھستند

 ميليارد دالر ۵٠جای  اگر حکومت اسالمی به
 ميليارد درآمد ارزی حاصل از صادرات ١٠٠

نفت ھم داشته باشد، باز مشکلی از اقتصاد 
طور که در  کند، ھمان ی ايران حل نمی زده بحران

ممکن .   ميليارد دالر نکرد١١٠ گذشته با  سال
حدوحساب تا مقطعی  است با داشتن دالرھای بی

ی ارزش پول ملی جلوگيری  باره از سقوط يک
تواند مشکل تورم، بيکاری و  کند، اما ھرگز نمی

 ميليارد دالر درآمد ۵٠رکود اقتصادی را با 
طور که اسدهللا  ھمان.  اضافه حل کند

داران  ترين سرمايه عسگراوالدی يکی از بزرگ
ايران و رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين سال 
گذشته ھشدار داده و از فرارسيدن قحطی در سال 

طور که در ابتدای سال  ھمان.   خبرداده بود٩١
ای که  بهمنی رئيس کل بانک مرکزی در مقاله

انتشار داد از شتاب گرفتن تورم و رکود اقتصادی 
 .نوشت

در يک کالم وضعيت کنونی اقتصادی از رکود و 
ی  تورم گرفته تا کاھش ارزش لایر نتيجه

ست که جمهوری اسالمی به  ھای اقتصادی سياست
داری در طول دوران  عنوان يک دولت سرمايه

حاکميت خود اتخاذ کرده و اکنون به اين معضل 
در اين ميان عواملی .  بزرگ تبديل شده است

ھای  شان و در دوره ھستند که متناسب با اھميت
توانند تاثيراتی کم و بيش در  مختلف زمانی می

حادتر شدن اين شرايط بگذارند، عواملی چون 
المللی،  ھای بين بحران سياسی داخلی، تحريم

مشکل .  بحران اقتصادی ھمه از اين دست ھستند
کنونی اقتصادی مشکلی نيست که امروز پديد آمده 
باشد، جمهوری اسالمی ھمواره حامل اين بحران 

تنها .  دو سال پيش نيز اين معضل بود.  بوده است
اش اين است که اين بحران شديدتر شده و  فرق

بورژوازی و  صدای ديگر اقشار حتا خرده
ھايی از بورژوازی را نيز به شدت درآورده  بخش
 .است

و اکنون تنها يک عمل جراحی، يک انقالب به 
ی کارگر و بدست گرفتن قدرت  رھبری طبقه

تواند راه  سياسی توسط کارگران و زحمتکشان می
کسانی که ھم .  حلی قطعی برای اين بحران باشد

ترين قربانيان بحران  ترين و اصلی اکنون بزرگ
تر شدن خود  بحرانی که با عميق. اقتصادی ھستند

بورژوازی را به  حتا اقشار بيشتری از خرده

و ترس حکومت از ھمين . راند صفوف انقالب می
نماينده سابق "  چهره خوش"وقتی .  انقالب است

ھای اقتصادی حاکميت  مجلس و يکی از تئوريسين
با اشاره به شکاف عميق طبقاتی، فقر و بيکاری 

"گويد می قطعا اگر مشكالت اقتصادی را حل : 
ھای اجتماعی و  نكنند فشارھای اقتصادی و تنش

 ١٣خبرگزاری آفتاب " (امنيتی متولد خواھد شد
 .، به ھمين موضوع اشاره دارد)مهر

تر  اما شرايط برای جمهوری اسالمی بسيار وخيم
از آن است که ديگر وقتی برای تغيير آھنگ 

ی اين فروپاشی  نتيجه.  اش باقی مانده باشد برای
 . اقتصادی، سرنگونی جمهوری اسالمی است

 
  

 حلی برای بحران اقتصادی ندارد بورژوازی ايران راه
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بحران ژرف نظام سرمايه داری بيش ازآنچه ک�ه 
. پنداشت، طوالنی ش�ده اس�ت دار می طبقه سرمايه

نظريه پردازان و پاسداران اين نظم اکنون پس از 
ھای رش�د م�ن�ف�ی، ب�ي�ش از  پنج سال رکود و نرخ

پيش نگران اند و به ھر دری می زن�ن�د ت�ا راه و 
چاره ای برای حفظ ساختار پيدا کنند، اما ھر ب�ار 

ھ�ر چ�ن�د .  پشت درھا، سرھا به سنگ م�ی خ�ورد
اين بحران ذاتی نظام سرمايه داری و جهانی ست 
و گريبان کشورھای ريز و درش�ت، پ�ي�ش�رف�ت�ه و 
عقب مانده را گرفته است، با اين حال در ب�رخ�ی 

از ن��ق��اط و کش��ورھ��ا ھ��م��چ��ون اروپ��ا ب��ح��ران  
 .نمودھای بيش تری دارد

بار بحران در اروپا و اتحاديه ای ب�ه ھ�م�ي�ن ن�ام، 
بيش از ھر نقطه ای سنگي�ن ش�ده اس�ت و م�ان�ن�د 

چ�ه دس�ت راس�ت�ی و ل�ي�ب�رال   –ھميشه دولت ھ�ا 
 –دمکرات و چه دست چپی و سوسيال دمک�رات 
. وظيفه ی حفظ نظم موجود را بر عهده گرفته اند

س�رم�اي�ه داری "  چ�پ" س�ران اح�زاب راس�ت و 
زمانی که انتخابات�ی در ک�ار اس�ت، ب�رای ج�م�ع 
آوری آراء چنان برای يک ديگر شاخ و شانه می 
کشند و چنان برنامه ھای عريض و طويلی تهيه و 
م�ن��ت�ش��ر م�ی ک��ن�ن��د ک�ه گ�وي��ا ق�رار اس��ت ات��ف��اق 

اما ھمي�ن ک�ه اي�ن ي�ا آن !  ای رخ دھد  العاده  خارق
جناح از سرمايه داران در پارلمان دارای اکثريت 
می شود يا رئيس ج�م�ه�وری و ن�خ�س�ت وزي�ری 

! برگزيده می گردد، آش ھمان و کاسه ھمان است
چند سال پيش نَه، ھمين چند ماه پيش بود که آنگال 
مرکل در آلمان آشکارا از انتخاب مج�دد ن�ي�ک�وال 
سارکوزی در فرانسه پشتيبانی می کرد، اما ح�اال 
که جناح رقيب از ح�زب س�وس�ي�ال�ي�س�ت ف�رانس�ه 
موفق شده است تا فرانسوا اوالند را به کاخ الي�زه 
بفرستد، ھر دو دست به دست ھم داده اند تا به نام 
نجات واحد پولی يورو و حل بحران، ش�دي�دت�ري�ن 
سياست ھای رياضتی اق�ت�ص�ادی را ن�ه ف�ق�ط ب�ه 
مردم آلمان و فرانسه که سراسر اروپا تحميل کنند 
و بيش از پيش به دست آوردھای جنبش کارگری 
که با ده ھا سال مبارزه و رنج ب�ه ک�ف آم�ده ان�د 

 .حمله کنند و آن ھا را بربايند
در روزھای پايانی ماه سپتامبر در چندي�ن کش�ور 
اروپايی اعتراضاتی عليه آن چه برای مردم و به 
ويژه طبقه ی کارگر به مثلثی جهنمی تب�دي�ل ش�ده 

در س�ه رأس اي�ن م�ث�ل�ث .  است ص�ورت گ�رف�ت
کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپ�ا و ص�ن�دوق 

ھر چ�ن�د در ھ�م�ه ی .  بين المللی پول قرار دارند
کشورھای اتحاديه اروپا ان�ت�خ�اب�ات پ�ارل�م�ان�ی و 
رياست جم�ه�وری ب�رپ�ا م�ی ش�ود، ام�ا اعض�ای 
کميسيون اروپا و دي�گ�ر ن�ه�ادھ�ای اق�ت�ص�ادی آن 
انتخابی نيستند و به ھمراه نهادی م�ان�ن�د ص�ن�دوق 
بين المللی پول سياست ھای خ�ود را دي�ک�ت�ه م�ی 

آن ھا اکنون به مرکل در آل�م�ان، اوالن�د در . کنند
فرانسه، مونتی در ايت�ال�ي�ا، راخ�وی در اس�پ�ان�ي�ا، 
ساماراس در يونان، پاسوس کوئيلو در پرتغ�ال و 
ديگران در بقيه کشورھای اروپ�اي�ی دس�ت�ور داده 
اند تا با افزايش مال�ي�ات ھ�ا، ب�ي�ک�ارس�ازی و ک�م 
کردن خدمات اجتماعی به بازپرداخت بدھی ھای 
عمومی و پايين آوردن کسری بودجه ھا بپردازند 
و بانک ھا را با تزريق ده ھا م�ي�ل�ي�ارد ي�ورو از 

اما اين سياست ھ�ا .  ورشکستگی و سقوط برھانند
اقدامات جديدی نيستند و در ده پانزده سال گذشت�ه 

پيگيری و اعمال شده اند و اگر قرار باشد باز ھم 
ادامه پيدا کنند ب�ي�ک�اری و ف�ق�ر و ک�اھ�ش س�ط�ح 
زندگی گريبان بخش ھای گسترده ت�ری از م�ردم 

ب�ه ھ�م�ي�ن خ�اط�ر ي�ک رش�ت�ه .  را خواھد گ�رف�ت
اعتراضات در کشورھای م�خ�ت�ل�ف اروپ�ا ش�ک�ل 

 .گرفته است
) ١٣٩١ مهر ٩ (٢٠١٢ سپتامبر ٣٠روز يکشنبه 

نزديک به ھشت�اد ھ�زار ن�ف�ر ب�ه دع�وت ش�ص�ت 
گروه و حزب سياسی چپ و کمونيست و ھمچنين 
اتحاديه ھای کارگری در پ�اري�س ب�ه خ�ي�اب�ان ھ�ا 

دم�ک�رات   –آمدند و با اشاره به دول�ت س�وس�ي�ال 
را "  برنامه ھای ري�اض�ت�ی چ�پ" کنونی گفتند که 

دولت فرانسه اعالم کرده است که با . نمی خواھند
افزايش ماليات ھا می خواھد مبل�غ�ی ن�زدي�ک ب�ه 

پارلمان . کند" صرفه جويی" ميليارد يورو را ٣٧
فرانسه، يعنی جايی که حزب سوسياليس�ت دارای 

پ�ي�م�ان م�ال�ی " اکثريت است نيز گفته است که به 
دس�ت " البته نه اين دولت .  رأی خواھد داد" اروپا
و نه دولت دست راستی پيشين ب�ا اف�زاي�ش "  چپی

ماليات ھای عمدتاً غيرمستقيم که ب�ر اق�الم اول�ي�ه 
مورد نياز مردم بسته می شوند و ظاھ�راً م�وج�ب 

 ميليارد يورويی خواھد ش�د، ره ٣٧صرفه جويی 
به جايی نمی برند چرا که فقط بهره ای ک�ه ب�اي�د 
برای ق�روض ع�م�وم�ی در س�ال پ�رداخ�ت ش�ود 

 ميليارد يورو است و ھر ثاني�ه ۶٠رقمی برابر با 
 ! يورو بر اين رقم افزوده می گردد٢۴٩٠

دو روز پيش از مردم فرانسه، بيش از سی ھزار 
: نفر در خيابان ھای پايتخت ايتاليا فرياد برآوردند

تظاھرات !  ما به اندازه ی کافی رياضت کشيده ايم
. ُرم را دو اتحاديه اصلی کارگری فراخوانده بودند

آن ھا می گويند که دولت ماريو مونتی می خواھد 
با کوبيدن ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان ب�ر کس�ری 
بودجه ی دولتی فائق آيد، در حالی که آن�ان ھ�ي�چ 
نقشی در ايجاد بحران نداشته ان�د و ف�ق�ط ن�ي�روی 
کارشان را به بهايی ارزان و در ط�ی س�ال ھ�ای 

ماريو م�ون�ت�ی و دول�ت وی .  طوالنی فروخته اند
اعالم ن�م�وده ان�د ک�ه ب�ا ک�م ک�ردن ھ�زي�ن�ه ھ�ای 

که از دو  –اجتماعی و ادامه ی انجماد دستمزدھا 
می خواھد دستورات مثلت  –سال پيش ادامه دارد 

را برای کم کردن کسری بودجه اجراء " جهنمی"
مردم ايتاليا از ماه اوت عليه اقدامات دولتی . نمايد

ھای مختلفی از  دست به اعتراض می زنند و گرو
ک��ارگ��ران، اس��ت��ادان دانش��گ��اه ھ��ا، پ��رس��ت��اران، 

 .دانشجويان، در اين اعتراضات شرکت می کنند
دولت ماريو مونتی که بدون انتخابات قدرت را به 
دست گرفت يک سال است که مدام سياس�ت ھ�ای 

اين در ح�ال�ی س�ت . رياضتی جديد اعالم می کند
 ١١که در ماه ژوئيه گذشته بيکاری ن�زدي�ک ب�ه 

درصد جمعيت فعال ايتاليا را دربرگرفت، ميزانی 
 . بدين سو بی سابقه بوده است٢٠٠۴که از سال 

که در اسپانيا مدت�ی س�ت در "  جنبش خشمگينان"
جلوی اعتراضات اجتماعی قرار گرفته است ب�ار 

 س�پ�ت�ام�ب�ر ب�رض�د س�ي�اس�ت ھ�ای ٢۵ديگر روز 
رياضتی دولت ماريانو راخوی پ�ي�ش�ت�از م�ب�ارزه 

اما اين بار کار به درگيری با پليس کشيد ک�ه .  شد
 پ�ل�ي�س زخ�م�ی ٢٧ نفر و از جمله ۶٠در طی آن 

درگيری ھا زمانی آغاز شدند که نيروھ�ای .  شدند
پليس تصميم گرفتند نگذارند ت�ظ�اھ�رک�ن�ن�دگ�ان ب�ه 

آنان می خواستند اعتراض . پارلمان نزديک شوند

خود را در اطراف پارلمان پيگيری کنند چرا ک�ه 
اي�ن ن�ه�اد م�ی خ�واس�ت ب�ه س�ي�اس�ت ھ�ای ج�دي��د 

ماريانو راخ�وی .  رياضتی دولت رأی مثبت بدھد
از جناح راست سرمايه داری اسپانيا م�ی خ�واھ�د 
مانند ھمکار فرانسوی اش که از جناح چپ اس�ت 

 م�ي�ل�ي�ارد ي�ورو را ص�رف�ه ٣٩رقم بی سابقه ی 
او گفته است که اين مب�ل�غ را ب�ا ک�م .  جويی نمايد

کردن بودجه ھای وزارت خان�ه ھ�ای آم�وزش و 
پرورش، فرھنگ و ھمچنين کشاورزی ب�ه دس�ت 

راخوی اعالم کرده است که مس�ت�م�ری .  می آورد
 درصد ک�اھ�ش خ�واھ�د ۶بيکاری را نيز بيش از 

 .داد
مالي�ات   –توزيع عادالنه " در آلمان اتحادی به نام 

از چند اتحاديه کارگری و " بر ثروت ھای بزرگ
اي�ن تش�ک�ل .  انجمن اجتماعی تش�ک�ي�ل ش�ده اس�ت

توانست در چند ش�ه�ر آل�م�ان م�ان�ن�د ھ�ام�ب�ورگ، 
بوخوم، برلين، فرانکفورت و کلن نزديک به چهل 

ي�ک�ی از .  ھزار نف�ر را ب�ه خ�ي�اب�ان ھ�ا ب�ک�ش�ان�د
در فران�ک�ف�ورت چ�ن�ي�ن  Ver.diمسئوالن اتحاديه 

آنانی که مسئوليت بحران را ب�ه دوش م�ی :" گفت
کشند بايد برای آن بپردازند و نه آنانی که از ھمه 

اشاره ی او به ده درص�د از ."  ضعيف تر ھستند
ثروتمندترين ھا بود که نيمی از ثروت ھای عظيم 
کل آلمان را در اختيار دارند، اين در ح�ال�ی س�ت 
که نيمی از آلمانی ھا فقط يک درصد ثروت ھا را 

تظاھرکنندگان به رسانه ھا گفته اند که فقط . دارند
يک راه برای فائق آمدن بر مشکالت وجود دارد 

آنان گ�ف�ت�ن�د .  و آن ھم توزيع عادالنه ثروت ھاست
که می خواھند اين موضوع را به بحث اصلی ھر 
انتخاباتی به ويژه انتخابات س�ال آي�ن�ده در آل�م�ان 

 .تبديل نمايند
ب�دون )  ١٣٩١ مه�ر ۵ (٢٠١٢ سپتامبر ٢۶روز 

شک يک روز تاريخی در مبارزات اخ�ي�ر م�ردم 
در اين روز صدھا ھزار نفر در آت�ن، . يونان بود

تسالونيک، پتراس و ده ھا شهر ديگر اي�ن کش�ور 
زخ�م خ�ورده از ن�ظ�ام س��رم�اي�ه داری و م�ث�ل��ث 

اتحاديه و بان�ک م�رک�زی اروپ�ا و   –جهنمی اش 
به خياب�ان ھ�ا آم�دن�د و   –صندوق بين المللی پول 

بار ديگر اعالم کردند که واقعاً کارد به استخ�وان 
ک�اھ�ش  %  ۵٠در يونان دستمزدھ�ا .  رسيده است

يافته است و ک�ارف�رم�اي�ان م�دام ک�ارگ�ران را ب�ا 
بيکاری و کاھش بيش تر دس�ت�م�زدھ�ا ت�ه�دي�د م�ی 

 .کنند
کارگران بخش ھای مختلف اقتصادی در حالی به 
خيابان ھا آمدند که پيش از آن يک رشته اعتصاب 
شکل گرفته بود، چرا که دولت اعالم کرده اس�ت 
که باز ھم می خواھد با ک�م ک�ردن دس�ت�م�زدھ�ا و 
حقوق بازنشستگی و کاھش بيش از پ�ي�ش ب�ودج�ه 
ھای تأمين اجتماعی و افزايش سن بازنشستگی از 

 م�ي�ل�ي�ارد ١٣ / ۵ سال، مبلغی برابر با ۶٧ به ۶۵
م�ث�ل�ث .  يورو را به ص�ن�دوق ھ�ای دول�ت ب�ري�زد

جهنمی به دولت ساماراس گفته است که اگر اي�ن 
مبلغ با ھمين اقدامات صرفه جويی نگردد در آن 

 ٣١ /  ٢صورت آخرين بخش يک وام که برابر با 
اي�ن .  ميليارد يورو است به يونان داده نخواھد ش�د

ھا در حالی ست که بيکاری در يون�ان ب�ي�داد م�ی 
 –تقريباً از ھر چهار نفر يک نفر  - % ٢۴کند و 

در يونان اين فقط جناح راس�ت .  را دربرمی گيرد

٩درصفحه   

 مبارزه ی کارگران و زحمتکشان اروپا عليه سياست ھای رياضتی
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 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
 
 

تظاھرات تهران، نويد بخش موج "  ای تحت عنوان  مهرماه سازمان اطالعيه١٢روز چهارشنبه 
گروھی از "در اين اطالعيه آمده است که امروز.  انتشار داد"  ای  جديدی از مبارزات وسيع توده

اعتصاب .  بازاريان تهران اعتصاب کردند و ھم زمان در چند ين خيابان تظاھرات برپا گرديد
بازاريان تهران در نتيجه تشديد بحران اقتصادی، کاھش ارزش لایر و نزاع آنها با دولت بر سر 

. ھائی از طبقه حاکم در تضاد قرار گرفته است ھای ارزی رخ داد که با منافع اقتصادی بخش سياست
در جريان اين کشمکش که با اعتصاب در بازار تهران آغاز شد، تظاھراتی نيز برپا گرديد که ديگر 

ھای رژيم  محدود به بازاريان نبود، بلکه ھزاران تن از مردمی که از گرانی، بيکاری و کليت سياست
ھای فردوسی، ناصر خسرو، استانبول، چهار راه استقالل ،  شان به لب رسيده است در خيابان جان

در جريان اين تظاھرات، نيروھای .....جمهوری، ميدان توپخانه، حافظ،  به تظاھرات روی آوردند
ھای مرکزی تهران را به اشغال خود درآوردند و با  ضدشورش و بسيجيان منطقه وسيعی از خيابان

ھای آن را  مردم نيز به بانک ملی حمله کردند، شيشه. آور به تظاھرات کنندگان يورش بردند گاز اشک
اين تظاھرات تا .  ھای زباله، به مقابله با نيروی سرکوب پرداختند  شکستند، و با آتش زدن سطل

گری ھای ھميشگی خود ، صدھا تن از مردم  نيروھای سرکوب رژيم ضمن وحشی. عصر ادامه يافت
 . را نيز دستگير کردند که از سرنوشت آنها اطالعی در دست نيست

 
ھای رژيم جمهوری اسالمی و آمادگی  آنچه که امروز در تهران رخ داد، نشان دھنده عمق بحران

 . است ای گسترده آوری مجدد به اعتراضات توده ھای مردم برای روی  توده
 

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران از ھم اکنون بايد حساب مطالبات و   از ھمين روست که توده
دار  ھای طبقه سرمايه ھای حکومت و فراکسيون ھای درونی جناح مبارزات خود را کامال از  کشمکش

اين واقعيت بايد برای .  و ثروتمند جدا کنند که ھمواره می کوشند مبارزات مردم را به شکست بکشانند
شان با  شوند، نزاع ھرکارگر و زحمتکشی روشن باشد که اگر تجار بازار به اعتصاب متوسل می

ھای رژيم با يکديگر نزاع و  اگر جناح.  دولت بر سر منافع اقتصادی خود و کسب سود بيشتر است
ترين فشار  کشمکش دارند، اين نزاع ھيچ ارتباطی با منافع کارگران و زحمتکشان ندارد که زير شديد

ھای رژيم جمهوری اسالمی قرار دارند و در ھمين چند ماه اخير در نتيجه کاھش ارزش لایر  سياست
ھای رژيم و طبقه  تمام جناح.   بهای کاالھا دستمزد ناچيزشان به نصف کاھش يافته است و افزايش

 .اند دار حاکم، دشمنان سوگند خورده کارگران و زحمتکشان سرمايه
 

کارگران و زحمتکشان بايد از زاويه منافع اقتصادی و سياسی خود، با صف مستقل، شعارھا، 
.  مطالبات و اشکال مبارزاتی مختص خود، به مبارزه برخيزند و ابتکار عمل را به دست گيرند

 ."اند که کسی جز خود کارگران، رھائی بخش آنها نيست کارگران به دفعات ديده و تجربه کرده
 :در پايان اين اطالعيه خطاب به کارگران آمده است

 
داری ايران و رژيم سياسی پاسدار آن به اوج  اجتماعی سرمايه -ھای نظم اقتصادی بحران! کارگران"

کليد رھائی عموم .  رژيم جمهوری اسالمی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.  خود رسيده است
ھای مردم ايران از شر تمام فجايعی که اين رژيم به غايت ارتجاعی و ضد انسانی آفريده است،  توده

آوری به اعتصاب و تظاھرات و آمادگی برای برپائی اعتصاب عمومی  با روی. فقط در دست شماست
 ."سياسی، ابتکار عمل را به دست بگيريد و روند سرنگونی جمهوری اسالمی را تسريع کنيد

 
 

قبيل ھم برنامه ای برای جايگزينی نظ�م ک�ن�ون�ی 
ندارند، البته با فرض اين که چنين جايگزينی را 
اص�الً ب�خ�واھ�ن��د ب�ا ب�ت��وان�ن�د ق�دم��ی در ج�ه�ت��ش 

آن جايی ھم که مبارزات با پ�ي�ش�گ�ام�ی .  بردارند
اتحاديه ھای کارگری، حال به ھر درجه ای زرد 
يا سرخ صورت می گيرند، با توجه به رس�ال�ت�ی 
که اين اتحاديه ھا دارند خود به خود چش�م ان�داز 

لذا در بس�ت�ر ب�ح�ران .  تحول سياسی وجود ندارد
کنونی نظام س�رم�اي�ه داری ب�ار دي�گ�ر پ�رس�ش 
اصلی که ھمانا پرسش آلت�رن�ات�ي�و س�ي�اس�ی ن�ظ�م 
کنونی و نه جايگزينی اين جناح به جای آن جناح 

بورژوازی که حکومت را در دست دارد ن�ي�س�ت 
که چنين تصمياتی می گيرد، حزب سوسياليست و 

ن�ي�ز آن را در اي�ن ک�ارزار "  چپ دمک�رات�ي�ک" 
 .حمايت می کنند

 ک�ارگ�ران در ٢٠١٢ س�پ�ت�ام�ب�ر ٢٩روز شن�ب�ه 
ليسبون به خيابان ھا آم�دن�د و پ�س از ت�ظ�اھ�رات 

: بزرگ دو ھفته پيش از آن بار ديگر فرياد زدن�د
نه به کميسيون و بانک مرکزی اروپا و ص�ن�دوق 

م�ردم  CGTPاتحاديه ک�ارگ�ری . بين المللی پول
دزدی دس�ت�م�زدھ�ا و ح�ق�وق " را برای مبارزه با 

به ميدان مرکزی پ�اي�ت�خ�ت پ�رت�غ�ال "  بازنشستگی
يک نشريه دست راستی نوشت که . فراخوانده بود

 سپت�ام�ب�ر ب�زرگ ت�ري�ن ٢٩بدون شک تظاھرات 
 بود که دولت پرتغ�ال ٢٠١١تظاھرات پس از مه 

 م��ي�ل�ي�ارد ي�وروي�ی را از ٧٨ت�وانس�ت ي�ک وام 
بر .  اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول بگيرد

اساس برآوردھای مختلف دست کم صد ھزار نفر 
دب��ي��ر اول .  در اي��ن ت��ظ��اھ��رات ش��رک��ت داش��ت��ن��د

CGTP  که ارمنيو کارلوس نام دارد با تک�ي�ه ب�ر
م�ا دي�گ�ر ح�ت�ا ي�ک :" چنين نيروی بزرگی گ�ف�ت

اي�ن .  يورو کاھش دستمزدھا را نخواھيم پ�ذي�رف�ت
سرمايه است که بايد پول ب�ح�ران را ب�دھ�د و ن�ه 

او ھمچنين افزود که اگر وضعيت تغيير نکند ." ما
و سياست ھای رياضتی ھم�چ�ن�ان اع�م�ال گ�ردن�د 
کارگران چ�اره ای ب�ه ج�ز اع�ت�ص�اب ع�م�وم�ی 

 .نخواھند داشت
بحران کنونی ن�ظ�ام س�رم�اي�ه داری ي�ک ب�ح�ران 
ساختاری و بسيار گسترده است و در حال حاضر 

ح�ت�ا اگ�رب�ه�ب�ودی .  بهبودی بر آن متصور ن�ي�س�ت
موقتی و کوت�اه م�دت ن�ي�ز رخ دھ�د، چ�اره س�از 
نخواھد بود و بار ديگر ده ھا و صدھا ميليون ت�ن 
از اقشار فرودست جامعه را ھ�دف ق�رار خ�واھ�د 

ھمان گونه که بح�ران ذات�ی ن�ظ�م اق�ت�ص�ادی .  داد
سرمايه داری ست، مبارزه عليه آن ھم طبيع�ی و 

خ��ب��رھ��ای م��ب��ارزات اخ��ي��ر در .  ن�ا گ��زي��ر اس��ت
کشورھای گوناگون اتحاديه اروپا نشان گر چن�ي�ن 

اما ھمين خبرھا اي�ن را نش�ان م�ی .  واقعيتی ست
دھند که مبارزات به ھر شکل و در ھر س�ط�ح�ی 
باشند تا وقتی که چشم انداز روشنی نداشته ب�اش�د، 
دشمن�ان ط�ب�ق�ات�ی ک�ارگ�ران را ح�ت�ا ن�گ�ران ھ�م 

در برخی کشورھا ک�ه س�ط�ح م�ب�ارزات .  کند نمی
فراتر از وضعيت عادی رف�ت و ح�ت�ا م�ن�ج�ر ب�ه 

ت�وھ�م�ی   –نم�ون�ه ی ي�ون�ان   –بحران سياسی شد 
مبنی بر توانايی بخش ھای ديگری از بورژوازی 

دمکراسی و ان�ت�خ�اب   –مانند جناح چپ سوسيال 
در فرانسه نيز ت�ظ�اھ�رات . ايجاد گرديد" سيريزا" 

جبهه ی "و اعتراضات اخير توسط نيرويی به نام 
شکل گرفت، نيرويی متشکل از حزب چپ "  چپ

دمکراسی ست  –که نماينده ی جناح چپ سوسيال 
که در عمل دس�ت ک�م�ی از "  کمونيست" و حزب 

ج�ن�ب�ش " اعتراضات اسپان�ي�ا و .  حزب چپ ندارد
نيز نشان داد ک�ه ن�ي�روھ�اي�ی از اي�ن " خشمگينان

مبارزه ی کارگران و زحمتکشان 
 اروپا عليه سياست ھای رياضتی

است در برابر جامعه و نيروھای اجتماعی ق�رار 
اين نيروھا بايد به اين پرسش پ�اس�خ .  گرفته است

دھند و تصميم ب�گ�ي�رن�د ک�ه ب�ا چ�ه اھ�رم�ی م�ی 
ج��ن�ب��ش " خ�واھ�ن��د ت��غ�ي��ي�ر را ع��م�ل��ی ک��ن�ن��د؟ آي��ا 

ت�وزي�ع " نمونه ی اسپانيا، يا اتح�اد   –" خشمگينان
نمونه   –" ماليات بر ثروت ھای بزرگ –عادالنه 

نمونه ی فرانسه می  –" جبهه ی چپ"ی آلمان يا 
توانند آلترناتيوی سياسی برای ب�ح�ران ب�اش�ن�د ي�ا 
تشکيل يک حزب قدرتمند کارگری کمونيست�ی و 
برپائی انقالب اجتماعی ھمچنان تنها راه و چ�اره 

 است؟

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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١٠ 
٩از صفحه   

 سخنرانی نتانياھو،
  جنگ قدرت ميان
  اسرائيل و ايران

  
نتانياھو نخست وزير اسرائيل، از جمله سخنرانان 
ديگری بود که در شصت و ھفتمين اجالس 

. ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد
نطق بنيامين نتانياھو بعد از ظهر روز پنجشنبه 
در سومين روز اجالس و بعد از سخنرانی 
احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

نخست وزير اسرائيل ھمانطور که در .  بود
وعده داده بود "  سما"مصاحبه با خبرگزاری 

سخنرانی خود را در حمله به جمهوری اسالمی 
محور سخنرانی نتانياھو روی پرونده .  آغاز کرد

ھسته ای جمهوری اسالمی ايران و ميزان غنی 
 درصدی  ٢٠سازی اورانيوم با غلظت بيش از 

نخست وزير اسرائيل برای نشان .  متمرکز بود
دادن خطر قريب الوقوع دست يابی جمهوری 
اسالمی به درصد باالی غنی سازی اورانيوم، 

" بمب" کاغذی را در دست گرفت که تصوير يک 
در .  در حال انفجار بر روی آن نقاشی شده بود

 درصدی و در باالی آن ٧٠وسط اين بمب رقم
.  درصدی غنی سازی نوشته شده بود٩٠رقم 

نتانياھو برای نشان دادن خط قرمز اسرائيل در 
مورد غنی سازی اورانيوم جمهوری اسالمی، 

نقاشی شده " بمب" درصدی ٩٠قسمت باالی رقم 
غنی :  را با ماژيک قرمز خط کشيد و اعالم کرد

 . سازی اورانيوم خط قرمز ايران است
نخست وزير اسرائيل در ادامه با تاکيد بر اين 
مسئله که ده سال ديپلماسی برای توقف فعاليت 
ھای ھسته ای جمهوری اسالمی موفقيت آميز 
نبوده و تحريم ھا نيز به ھيچ وجه باعث توقف 
برنامه اتمی جمهوری اسالمی ايران نشده اند 

ايران، غنی سازی اورانيوم در سطح پائين :  گفت
را طی کرده و ھم اکنون در حال غنی سازی در 

اين سطح از غنی سازی تا .  سطح متوسط است
بهار آينده تکميل می شود و پس از آن، تهران 

 درصدی ٩٠وارد غنی سازی در سطح باال يعنی 
 .  خواھد شد

ھمه تالش نخست وزير اسرائيل در ارائه طرح 
نقاشی شده و تئوری مورد نظرش در اجالس 

. مجمع عمومی سازمان ملل بيان يک جمله بود
تا يک سال ديگر به بمب اتم "جمهوری اسالمی 
بنيامين نتانياھو با محور ".  دست خواھد يافت

قرار دادن موضوع ھسته ای جمهوری اسالمی و 
 درصدی اورانيوم  توسط ٩٠غنی سازی باالی 

رژيم اسالمی حاکم بر ايران، کوشش کرد تا 
سران و مسئوالن ھيئت ھای نمايندگی کشورھای 
حاضر در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل را 

تا يک سال "متقاعد سازد که جمهوری اسالمی 
و لذا ادعا "  ديگر به بمب اتم دست خواھد يافت

کرد که از ھم اکنون بايد به فکر مقابله با 
 .جمهوری اسالمی بود

سخنرانی نخست وزير اسرائيل که ع�م�دت�ا ب�رای 
نتيجه گيری ھمين يک ج�م�ل�ه ب�ود، ص�رف�ا ب�ي�ان 
ھشدار و خطر دست�ي�اب�ی ج�م�ه�وری اس�الم�ی ب�ه 

نبود، بلکه تعيين خط قرمز برای رژيم " بمب اتم"
س���خ���ن���ان .  ج���م���ه���وری اس���الم���ی ن���ي���ز ب���ود

احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی .  پيدا کرد
خود در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه 
نيويورک تايمز مبنی بر چگونگی روابط ايران با 

"آمريکا گفت جمهوری اسالمی بارھا اعالم : 
کرده است که در شرايط عادالنه و بر اساس 
احترام متقابل، برای حل مسائل، آماده گفت و گو 

اين موضع احمدی نژاد در پاسخ به ".  است
خبرنگار روزنامه  نيويورک تايمز که بيانگر 
تغيير لحن احمدی نژاد در نيويورک و به  نوعی 
نشان دادن چراغ سبز به دولت آمريکا بود، خشم 
منتقدين دولت، تعدادی از نمايندگان مجلس و 
طرفداران خامنه ای را آنچنان بر انگيخت که 
طی روزھای بعد از اجالس و با ورود احمدی 
نژاد به تهران، کماکان واکنش ھای تندی را 

 .نسبت به احمدی نژاد ھمراه داشته است
از جمله تعدادی از نمايندگان مجلس ايران با جمع 
آوری امضاء از سخنان محمود احمدی نژاد در 
نيويورک انتقاد کرده و گفته اند، سخنان احمدی 
نژاد در نيورک مبنی بر اينکه ايران و آمريکا 
بايد خصومت ھا را پشت سر بگذارند، نوعی 
اعالم آمادگی ايران برای مذاکره با آمريکا تلقی 

 . می شود
عالوه بر موضع تند نمايندگان مجلس ارتجاع، 
واکنش علی اکبر واليتی مشاور بين المللی خامنه 
ای را بايد بايد موضع رھبر جمهوری اسالمی در 
مخالفت با  اظهار نظر احمدی نژاد در نيويورک 

علی اکبر واليتی در حاشيه مراسم .  تلقی کرد
افتتاحيه دوره دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی در 
جمع خبرنگاران در مورد رابطه با آمريکا اعالم 

سياست کلی جمهوری اسالمی مثل گذشته : " کرد
است و ھيچ تغييری نکرده و ھر تغييری ھم که 
در اين زمينه بخواھد صورت بگيرد بايد از 

 ".طرف رھبری اعالم شود
در حقيقت، سخنرانی احمدی نژاد در شصت و 
ھفتمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، يک 

. عقب نشينی آشکار نسبت به سال ھای گذشته بود
سخنرانی ھا و مصاحبه ھای ھر ساله احمدی 
نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل که عمدتا با 
تعريف و تمجيد خامنه ای و اغلب جناح ھای 
درون حاکميت مواجه می شد، امسال با سکوت 
خشمگينانه خامنه ای و با واکنش تند نمايندگان 

و .  مجلس و طرفداران واليت فقيه ھمراه گرديد
اين ھا ھمه بيانگر اين حقيقت است که جمهوری 
اسالمی آنچنان در بحران عميق سياسی و 
اقتصادی خود در حال دست و پا زدن است که 
عملکرد داخلی و خارجی ھر يک از ارگان ھای 
جمهوری اسالمی منجر به تنش و کشمکش ھای 

 .جديدی در درون ھيئت حاکمه می گردد

احمدی نژاد نيز، دليل ديگری بر لحن متفاوت و 
ماليم نطق احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان 

 .ملل بود
بان کی مون طی ديدارش با احمدی نژاد در 
نيويورک، در باره پيامدھای فعاليت ھای ھسته 
ای ايران، نقش جمهوری اسالمی در بحران 
سوريه و نيز تهديدات متقابل ميان ايران و 

 .اسرائيل به احمدی نژاد ھشدار داد
در ھمين رابطه، روزنامه اليوم السابع مصر، 
طی گزارشی با اشاره به ديدار بان کی مون و 

: احمدی نژاد در حاشيه اجالس نيويورک نوشت
دبيرکل سازمان ملل ضمن تاکيد بر ضرورت "

اقدامات جدی تهران در راستای اعتماد سازی در 
موضوع فعاليت ھای ھسته ای ايران، در باره 
تهديدات متقابل ميان ايران و اسرائيل نيز ھشدار 

 ".داد
در واقع وخامت بيش از حد بحران حاکم بر 
جمهوری اسالمی، تصميم آمريکا و اروپا در 
اعمال باز ھم بيشتر تحريم ھا و نيز ديدار ھشدار 
دھنده دبير کل سازمان ملل با احمدی نژاد در 
حاشيه اجالس نيويرک، جملگی تنگناھايی بودند 
که احمدی نژاد را مجبور ساخت سخنرانی اش 
را با لحنی متفاوت از گذشته و به دور از حمله 

به عبارت .  به آمريکا و دولت اسرائيل پيش ببرد
ديگر، ديدار بان کی مون با احمدی نژاد و ھشدار 
دبيرکل سازمان ملل نسبت به عواقب سخنرانی او 
در شصت و ھفتمين اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل و تعهد احمدی نژاد نسبت به رعايت 
اين امر در نطق اش، توافق نانوشته ای بود که 

. گويا کشورھای اروپايی نيز از آن با خبر بودند
از اين رو، ھيئت ھای نمايندگی کشورھای 
اروپايی حاضر در اجالس، بر خالف سال گذشته 
که ھمه پيش و يا در ھنگام سخنرانی احمدی نژاد 
سالن اجالس را ترک می کردند، امسال عمدتا در 
سالن باقی ماندند و به نطق احمدی نژاد گوش 

و تنها ھيئت ھای نمايندگی اسرائيل، .  سپردند
کانادا و آمريکا پيش از شروع سخنرانی احمدی 
نژاد سالن را ترک کرده و حاضر به شنيدن 

 .سخنان احمدی نژاد نشدند
سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان 
ملل و لحن متفاوت و ماليم اين سخنرانی، تنها 
انعکاس بيرونی بخشی از واقعيت حضور احمدی 
نژاد در نيورک بود، مصاحبه مطبوعاتی رئيس 
جمهور منتصب خامنه ای در نيويورک و طرح 
مذاکره و کنار آمدن با دولت آمريکا از جمله 
مسائل تتش زای ديگری بوده است که بيش از 
ھر چيز در داخل جمهوری اسالمی و در 
کشمکش ھای درونی جناح ھای رژيم، بازتاب 

١١درصفحه   

 شصت و ھفتمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
 

سخنرانی احمدی نژاد، عقب نشينی و بروز کشمکش ھای جديد 
 در درون حاکميت
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۵از صفحه   

١١ 

١٠از صفحه   

آميزنخست وزير اسرائيل عليه برنامه ھسته  تهديد
ای جمهوری اسالمی که از آن بوی تدارک حمله 
نظامی به تاسيسات ھسته ای جمهوری اسالمی به 
مش�ام م�ی رس�ي�د، ب�ا واک�ن�ش س�ري�ع ج�م�ه��وری 

 . اسالمی مواجه شد
نمايندگی جمهوری اسالمی در سازمان ملل در 
ھمان شب پنجشنبه با صدور يک اطالعيه نسبت 

. به سخنان نخست وزير اسرائيل واکنش نشان داد
اسحاق آل حبيب، معاون نمايندگی جمهوری 
اسالمی در سازمان ملل ضمن واکنش به 

نخست وزير اسرائيل، "  جنگ طلبانه"اظهارات 
شکل گيری رژيم صهيونيستی را بر مبنای 
تروريسم دانست و اين رژيم را بنيانگزار اصلی 

 .تروريسم دولتی معرفی کرد
عالوه بر پاسخ نمايندگی جمهوری اسالمی در 
سازمان ملل، احمدی نژاد نيز در مصاحبه خبری 
خود نسبت به اظهارات نخست وزير اسرائيل 

: واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران گفت
فکر می کنيد که آنها چرا تند شدند؟ آنها طراحی "

اينکه .  کرده بودند که ما را وارد يک دام کنند
ماھم بگوييم موشک می زنيم و جواب می دھيم، 

اما ھيئت ايرانی با يک .  بهترين ھديه به آنها بود
. ھوشمندی بسيار دقيق توطئه آن ھا را خنثی کرد

رفتيم و گفتيم که اين ھا فرھنگ و ريشه ندارند و 
 ". دنبال درگيری ھستند

واکنش احمدی نژاد نسبت به سخنان نخست وزير 
اسرائيل، دقيقا ملهم از ھمان عقب نشينی و لحن 
ماليم متن سخنرانی او در اجالس ساليانه مجمع 

در واقع احمدی نژاد از . عمومی سازمان ملل بود
منظر پاسخ به سخنان بنيامين نتانياھو تالش کرد 
تا وانمود کند که بيان لحن متفاوت سخنرانی او 
در اجالس اخير مجمع عمومی،نه از موضع 
ضعف و عقب نشينی بلکه،  بر مبنای موضع 

ھيئت نمايندگی جمهوری اسالمی "  ھوشمندانه"
و اين در شرايطی است که ديگر بر .  بوده است

کسی پوشيده نيست که تفاوت لحن و موضع 
احمدی نژاد در اجالس فوق، دقيقا يک عقب 
نشينی ناشی از شرايط متالطم سياسی و اقتصادی 
رژيم و اعمال فشارھای خارجی،  در مرحله 
کنونی و نيز ناتوانی جمهوری اسالمی در مهار 

بحران ھايی است که ھم اکنون تمام تار و پود اين 
 .رژيم را فرا گرفته است

آميز نخست وزير  آنچه مسلم است سخنرانی تهديد
اسرائيل عليه برنامه ھسته ای جمهوری اسالمی 
ايران نمی تواند بی ارتباط با اعالم موضع 

باراک .  آمريکا نسبت به پرونده اتمی ايران باشد
اوباما که سخنران افتتاحيه شصت و ھفتمين 
اجالس ساليانه مجمع عمومی سازمان ملل در 
مقر نيويورک بود، ضمن بيان اينکه مناقشه ھسته 
ای ايران بايد از طريق ديپلماسی حل شود، به 
صراحت اعالم کرد که زمان و فضا برای حل 
مسئله ھسته ای ايران از طريق ديپلماسی 

 . نامحدود نيست
رئيس جمهور آمريکا ھمچنين خطاب به 

دچار اشتباه نشويد، :  حاضران در جلسه  گفت
ايران مجهز به سالح ھسته ای چالشی نيست که 

چرا که اين چالش .  بتوان آن را مهار کرد
اسرائيل، کشورھای منطقه و امنيت اقتصاد جهان 

در واقع نتانياھو نخست وزير .  را تهديد می کند
اسرائيل، با آگاھی و اطالع از ھمين موضع 
آمريکا نسبت به پرونده ھسته ای ايران بود که 
موضوع سخنرانی خود در اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل را به ميدان جنگ قدرت با جمهوری 

اما، از آنجا که آمريکا ھنوز .  اسالمی تبديل کرد
در صدد پيدا کردن يک راه حل ديپلماتيک برای 
حل مناقشه پرونده اتمی جمهوری اسالمی است و 
بر خالف نخست وزير اسرائيل بر اين باور است 
که با اعمال تحريم ھای بيشتر می توان جمهوری 
اسالمی را به  تسليم و يا عقب نشينی از برنامه 
ھسته اش وادار ساخت، نسبت به سخنرانی 
نتانياھو در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 

 . چندان روی خوشی نشان نداده است
شصت و ھفتمين اجالس ساليانه مجمع عمومی 
سازمان ملل عمال ميدانی شد برای زورآزمايی 

در اين .  رژيم اسرائيل و جمهوری اسالمی ايران
ميدان ، به ھمان نسبت که سخنرانی احمدی نژاد 
تعديل شده، ماليم و با لحنی  متفاوت نسبت به 
سال ھای گذشته بود، نطق نخست وزير اسرائيل، 

 . طلبانه بود تهاجمی و جنگ
 

 سخنرانی نتانياھو،جنگ قدرت ميان اسرائيل و ايران

يکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگری 
تجربه مبارزات کارگری در ساير .  نيست

داری بر اين واقعيت که  کشورھای سرمايه
کارگران در شرايط معينی از اين تاکتيک و شکل 

. زند اند، ُمهر تأييد می مبارزه استفاده کرده
مبارزات کارگران ايران و جنبش کارگری ايران 

ای از جنبش کارگری و  نيز تافته جدا بافته
مبارزات کارگری در ساير کشورھای 

مادام که طبقه کارگر ھنوز .  داری نيست سرمايه
قدرت سياسی را به چنگ نياورده است ناگزير از 

ھا و اشکال گوناگون مبارزه در  اتخاذ شيوه
چارچوب ھمين نظام است و بسته به شرايط و 
توازن، از اين اشکال مبارزه برای تحقق 

به ھر رو روشن .  کند مطالبات خود استفاده می
است که معنای سخنان ما نفی تالش و مبارزۀ 
فعاالن کارگری نيست، اما معنايش حتماً اين 
ھست که در شرايط کنونی نبايد روی طومار 
نويسی به عنوان يک شکل کم اثر يا بی اثر 

ھا  مبارزه کارگری متمرکز شد، بلکه بايد انرژی
را در جائی و بر اشکالی از اعتراض و مبارزه 
کارگری متمرکز ساخت که کارآئی بيشتری در 

ھا دارد و  داران و دولت آن عقب راندن سرمايه
اين کارآئی در مبارزات کارگری ايران نيز 

بنابراين نبايد بيش از .  تجربه و ُمحرز شده است
ھائی که به ھرز انرژی  اين منتظر ماند و به راه

شود دل خوش  و سردرگمی کارگران منجر می
. طومار اعتراضی نخستين بال جواب ماند.  کرد

دومين طومار اعتراضی نيز بی پاسخ مانده است 
و در نهايت، ھر پاسخی نيز که از سوی وزير 
کار، يا نهاد به اصطالح رسيدگی به شکايات 
مردمی رياست جمهوری و يا نمايندگان مجلس 
ارتجاع به آن داده شود، پاسخی که کارگران 

خواھند نيست و مطمئناً متضمن پذيرش  می
خواست کارگران برای افزايش دستمزدھا نخواھد 

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی نيز خود . بود
اند که دولت و وزارت کار  به اين موضوع واقف

. آن، به خواست کارگران پاسخ مثبت نخواھد داد
روست که آنان بايد سازماندھی اشکال ديگر  ازاين

ھماھنگ .  مبارزه کارگری را تدارک ببينند
کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدھا، در پاياِن 

 خود خطاب به وزير کار ٩١نامۀ اول مهر 
ست  بديهی"اند  جمهوری اسالمی چنين تأکيد کرده

در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و 
ھا و به زندگی و  رفاه اجتماعی به خواست

ھای  ھا کارگرکه در زير چرخ معيشت ميليون
آور موجود در حال  ھای سرسام تورم و گرانی

گر به تباھی کشيده  نابودی است، کارگران نظاره
اعتراضات شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و 

 وضعيت حاضر تشديد نسبت به ادامه خود را
ھمچنين يکی از ]  تأکيد از ماست." [خواھند کرد

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی در گفتگو با 
چنانچه وزارت "تصريح نمود که "  اتحاد"سايت 

کار فکری به حال دستمزدھا نکند، کارگران به 
طومار بسنده نخواھند کرد و دست به تجمعات 

 "اعتراضی خواھند زد

 طومار اعتراضی و تاکتيک
  صحيح مارکسيستی

تجمعات اعتراضی، تشديد و گسترش اعتراضات 
کارگری، اين است جان کالم و ھمين را بايد 

انتقال از يک شکل مبارزه، به شکل !  چسبيد
ھا، شامل تلفيق اشکال  تاکتيک مارکسيت! تر عالی

مختلف مبارزه و انتقال از يک شکل به شکل 
تری مانند  ديگر، انتقال ماھرانه از اشکال پائين

تری مانند اعتصاب  طومار نويسی به اشکال عالی
و تجمعات اعتراضی و خيابانی است، به نحوی 

ای  که اين اشکال مبارزاتی در مجموع به مبارزه
! تر و شديدتر عليه وضع موجود بيانجامد قاطع

کارگران ايران راه ديگری ندارند جز آنکه با 
تشديد و گسترش اعتراضات و مبارزات راديکال 

پيمائی و تمام اشکال  خود، با اعتصاب، تجمع، راه
مبارزه مستقيم و رودرو، مطالبه افزايش دستمزد 
و ديگر مطالبات خود را مطرح کنند و با قدرت 

ھا  داران و دولت آن متحد و متشکل خود، سرمايه
را به پذيرش افزايش دستمزد و ديگر مطالبات 

کارگران با شرکت در مبارزه و . خود وادار کنند
گسترش آگاھی طبقاتی و نيز کسب تجربه و 

يابی خويش در جريان ھمين  تقويت تشکل
شوند  مبارزات است که ھرچه بيشتر متقاعد می

 –که دگرگونی کامل و بنيادی نظم اقتصادی 
اجتماعی موجود و تعيين تکليف قطعی با نظام 

 .ست داری ضروری سرمايه
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شصت و ھفتمين اجالس ساالنه مجمع عمومی 
 سپتامبر با ٢٥سازمان ملل، صبح روز سه شنبه 

حضور رھبران و ھيات ھای نمايندگی بيش از 
در اين نشست که به .  کشور جهان آغاز شد١٢٠

 ٨٤مدت سه روز در نيويورک ادامه داشت، 
کشور جهان در سطح رھبران و روسای جمهور 

 کشور نيز در سطح سران دولت و وزرا  ٣٨و 
صلح جهانی، مسائل مربوط به .  شرکت داشتند

تحوالت فلسطين،  برنامه ھسته ای ايران، 
تحوالت سوريه، مبارزه با فقر و بيکاری، بحران 
اقتصادی جهانی و نيز اصالح ساختار شورای 
امنيت از جمله محورھای مورد بحث در اين 

 . نشست بود
احمدی نژاد طی دو دوره رياست جمهوری اش، 
ھمه ساله در اجالس ھای مجمع عمومی سازمان 
ملل حضور داشته و طی ھشت سال گذشته از 
جمله سخنرانان ھميشگی اجالس ھای مجمع 

سخنرانی .  عمومی در نيوييورک بوده است
 امين اجالس ساالنه مجمع ٦٧احمدی نژاد در 

عمومی سازمان ملل، ھشتمين و به عبارتی 
آخرين نطق او در نشست ھای ساالنه مجمع 

 .عمومی سازمان ملل بود
احمدی نژاد اينبار نيز عالوه بر تکرار اراجيف و 
دروغ ھای مشمئز کننده اش، ھمانند سال ھای 
گذشته بر محورھای مورد ادعای خود از جمله 

" مهدی موعود"،  و ظهور "مديريت جهانی"
برای ايجاد زندگی بهتر برای مردم جهان موعظه 

به رغم اينکه احمدی نژاد ھمانند دفعات .  سر داد
قبل تالش کرد که ھمان دروغ ھا و موضوعات 
گذشته را در سخنرانی اش برای حاضرين در 
اجالس موعظه کند، اما اين بار لحن و موضع 
سخنرانی او نسبت به سال ھای گذشته کامال 

 .متفاوت بود
در نطق احمدی نژاد، نه تنها ديگر از لحن 
پرخاشگری و تهاجم خبری نبود، بلکه در 
سخنرانی نسبتا طوالنی اش، ھيچ اشاره ای ھم به 

او در نشست ساالنه مجمع .  نام آمريکا نشد
عمومی سازمان ملل، تنها به يک سری کلی بافی 
در مورد سياست ھای جهانی دولت ھای غربی و 

 .قدرت ھای جهانی بسنده کرد
عالوه براين، بر خالف سخنرانی ھای گذشته اش 
که ھمواره منکر ھولوکاست می شد و از نابودی 

کشور غاصب سرزمين "اسرائيل به عنوان يک 
داد سخن می داد، اينبار ديگر خبری از " فلسطين

او .  آن شعارھای تند و تيز عليه اسرائيل ھم نبود
طی نطق طوالنی اش، تنها دوبار به صهيونيسم 

يک بار در آغاز . جهانی و اقدامات آن اشاره کرد
سخنرانی اش، ضمن اشاره به رخدادھای ناگوار 

حق "تاريخی، خواھان به رسميت شناخته شدن 
انتقاد به سياست ھای سلطه جويانه و اقدامات 

 شد و در جايی ديگر در "صهيونيسم جهانی
تشريح سياست و امنيت جهانی مورد نظرش، 

تحميل جنگ و ناامنی و اشغال برای "ضمن بيان 
حمله نظامی "از  نظريه "    نفع اقتصادی

 به جمهوری صهيونيست ھای بی فرھنگ
به عنوان نمونه ای از اينگونه "  اسالمی

 .رخدادھای تلخ مورد نظر خود اشاره کرد
ھمين اشارات کوتاه احمدی نژاد به موضوع 
صهيونيسم جهانی، و به طور اخص به کارگيری 

به شدت "  صهيونيست ھای بی فرھنگ"واژه 
در .  خشم نخست وزير اسرائيل را بر انگيخت

ھمين رابطه خبرگزاری فارس به نقل از 
بنيامين نتانياھو که از :  نوشت"  سما"خبرگزاری 

سخنرانی احمدی نژاد در نشست ساليانه مجمع 
عمومی به خشم آمده است، تاکيد کرد که در 
سخنرانی امروز خود در سازمان ملل به 

 .   اظهارات احمدی نژاد پاسخ خواھد داد
لحن متفاوت و موضع جديد احمدی نژاد را که به 
روشنی در آخرين سخنرانی او در اجالس ساالنه 
سازمان ملل متجلی شد، ناشی از شرايط وخيمی 
است که جمهوری اسالمی و احمدی نژاد در آن 

در واقع شرايط دشوار، شکننده و .  گرفتار ھستند
وخامت بيش از حد جمهوری اسالمی در عرصه 
داخلی و خارجی توان ھرگونه شعار دھی ھای 

 . پيشين را از احمدی نژاد گرفته است
تعميق لحظه به لحظه بحران سياسی و اقتصادی 
جمهوری اسالمی، گسترش اين بحران که ھم 
اکنون به صورت تشديد نزاع ھای درونی، تمام 
تار و پود رژيم را فرا گرفته و به طريق اولی 
موجوديت جمهوری اسالمی را با بزرگترين 
چالش ھای دوران سی و سه ساله حاکميت اش 
مواجه ساخته است، نخستين علتی است که 
احمدی نژاد و ديگر مقامات جمهوری اسالمی را 
بر سر تنگنای  دوراھی تصميم گيری ھای تازه 

گسترش ھمه جانبه بحران فوق، نه .  کشانده است
تنها کل رژيم را در موضع تدافعی و عقب نشينی 
نسبت به گذشته کشانده است، بلکه بيش از ھر 
زمان ديگری گريبان احمدی نژاد و کابينه اش را 

 . نيز گرفته است
عالوه بر شرايط بحرانی جمهوری اسالمی که 
بدان اشاره شد، ديدار ھشدار آميز بان کی مون با 
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 سخنرانی احمدی نژاد، عقب نشينی و
  بروز کشمکش ھای جديد در درون حاکميت


