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“ رهبري”شانة حسن روحاني با  به  گام برداشتنِ شانه 
 هاي وطني “دموكرات سوسيال”و  سردرگميِ 

اتحاد تزلزل نا پذير همه ي نيروهاي ترقي خواه ضامن تحقق 
 دمكراتيك انقالب -شعارهاي مرحله ي ملي

 6ادامه  در صفحه 

 9و   8ادامه   در صفحات 

 31شـده (       تر شدن تاريخ تعـيـيـن       با نزديك 
اي بـيـن      نامه هسته   تيرماه) براي امضاي توافق    

و بـا شـدت          1عالوة  به  5ايران و كشورهاي   
گرفتنِ فشار به ايران براي گردن نـهـادن بـه            

فقيه و در      تر، سران رژيم واليت     شرايط سنگين 
اي براي الپوشانيِ موضع      ها علي خامنه    صدر آن 

بسيار ضعيف ايران در بـرابـر آمـريـكـا، امـا                
نامـه،  وارد        حال هموار كردن راه توافق      درعين

زيرا آنچه از هـمـان آذرمـاه             –اند      عمل شده 
اي    نامه هسته   عنوان طرح اوليه توافق     به  1392

نظير است و     مورد توافق قرار گرفت در دنيا كم        
چـنـيـن شـرايـط           حال ايـن    هيچ كشوري تابه  

منظورِ اسـتـفـاده از نـيـروي             آوري را به    خفت
اي نپذيرفته است. در اين رابطه سخنـان           هسته

اي و حسن روحاني در مـراسـم        تند علي خامنه  
با مسئوالن، كارگزاران و جمـعـي   “  رهبر” افطار  

هاي مختلف كشوري و      از مديران ارشد دستگاه   
برانگيز   تيرماه توجه   16لشگري، در روز دوشنبه     

هاي توخاليِ سـران       كشي  است، زيرا اين گردن   
از ضعف موقعيت رژيم واليي در دفـاع    “ نظام” 

از منافع ملي ايران در برابر آمريكا و متحدانـش      
نشان دارد. واقعيت موجود اين است كه، رژيـم           

سال گذشته با درك كامـلِ      2واليي در بيش از     
داريِ    هاي مالي خـزانـه      اين واقعيت كه تحريم   

هاي رو    را در برابر اعتراض   “  نظام” آمريكا بقايِ   
تواند با خـطـر هـاي جـدي             به رشد مردم مي   

اي وارد      رو كند، با تائيد شخص خـامـنـه          روبه
اي شده است. در ايـن          مذاكرات بسيار محرمانه  

ناپذير براي رژيم واليي، آمريـكـا         برگشت  مسيرِ  
وضوح دست باال را داشته است، زيرا اقتصـاد           به

هاي ماليِ بسيار مؤثر      وسيله تحريم   ايران را به  
آلـود     به گروگان گرفته است. سخنان غضـب       

تيرماه كه با پـيـش        16اي در روز      علي خامنه 
كشيدن موهومات هراسناك و آغشـتـه بـه           

مانند شياطين، انس و جن       اي    مذهبي  -خرافه
شيـطـان نـيـز       ” و اينكه چگونه دشمن مانند  

تالش دارد با تهديد و تطـمـيـع، دسـتـگـاه              
چـيـزي      ،“ محاسباتي انسان را از كار بيندازد     

از موضع شـكـسـت،       “  رهبر” غير از گفتمان    
هاي بـي      عجز و استيصال نبود. اين صحبت      

محتوي فقط براي مصرف داخلي و در جهت        
بـيـان   “  نرمش قـهـرمـانـانـه       ” سهل كردنِ   

جهت نيست كـه كشـورهـاي          گردند. بي    مي
و مخصوصاً آمريكا     1عالوة    به   5كننده    مذاكره

هـاي     نسبت به اين سخنان و پرخـاشـگـري        
اعتنايي كردند و واكنـشـي          اي كامالً بي    خامنه

دانند كه هدف اصـلـي         نشان ندادند، زيرا مي   
اين مانورهاي تبليغاتي، رژيم واليت فقيه  و         
رهبر آن براي مصرف داخلي است. مدعيـات         

اي در اين سخنرانـي، پـيـرامـون          علي خامنه 
هـايـي     اي و تأكيد بر زمينه      مسائل فني هسته  

مانند تعداد سانتريفيوژها و كشـيـدن خـط            
قرمزهاي بي پشتوانه در مـورد ظـرفـيـت             

(واحـد   “  سو” هزار    190سازي اورانيوم تا      غني
گيري براي جداسازي اورانيـوم) بـراي           اندازه
هاي آينده، بحثي فرعي و كامالً انحرافي      سال

اي بر اينـكـه او نـگـران          است. تأكيد خامنه  
تـر     اورانيوم الزم براي تأسـيـسـات وسـيـع          

اي در آينـده اسـت،         هاي نيروي هسته    پروژه

 در اين شماره:
* سيرِ آشكار و  نهانِ كار درسينما 

و تئاتر در دورانِ جمهوري 
 10اسالمي                              در ص 

هايي از همبستگي جهاني  * گوشه
رزه در راه آزادي و مباجنبش با 
 13ان      در ص يراسي در اموكرد

 3و 2ادامه  در صفحات 

طرح استيضاح وزير علوم، سالـگـرد خـيـزش           
هـاي     تير و نحوة مقابله با خيزش       18دانشجويي  

هاي اجتماعي، طي يكي دو هفتة        احتمالي جنبش 
گر باعث نگراني و      گذشته، براي حاكمان سركوب   

ها را در سخنان و        هايي شد كه بازتاب آن      دغدغه
گيرندة رژيم و حاميـان       هاي تصميم   اظهارات مقام 

آنان شاهد بوديم. يادآوري واقعه خونين خـيـزش          
تير بيش از آنكه مـوجـب          18جنبش دانشجويي   

هاي حكومـتـي      بررسي آن سركوب از سوي مقام     
بـا     -گردد، تدوين فرآيندهايي براي ادامـة آن        

مدنظر حاكمـيـت اسـت.         -شدت و حدت بيشتر   
تأكيد بر كنترل دانشگـاه و دانشـگـاهـيـان و               
حساسيت در مورد آن، بر اساس تجربة خطرهايي        

افزون بر يك قرن، و با به حساب آوردن دروره ي            
 -تدارك آن يك و نيم قرن، از آغازمرحله ي مـلـي             

دمكراتيك  كشورمان گذشته است؛ اما هنـوز گـذراز           
اين مرحله درپيش روي مردم كشورمان قـرار دارد.           

اين مدت طوالني، به      در  اين گردنه ي دشوار     از  گذر
دليل رو دررويي با منافع صاحبان كالن سرمايه هـاي   
انحصاري جهاني، و ارتجاع داخلي با دشواري هـمـراه         
بوده است. كشاكش  مـيـان نـيـروهـاي پـيـشـرو                  
وعدالتخواه ازآغاز پيدايش اين نيروها، گاه  به دسـت           
قدرتهاي بزرگ جهاني، گاه به كوشش ارتجاع داخلي،        
و گاه نيز با همدوشي اين دوعامل دامن گسترده و به           
سبب آن منافع يكي ازاين دو نيرو يا هردو برمـنـافـع             

ملي كشور چيرگي يافته و دركوتاه مدت توان نيـروي           

مقاومت  مردم را به تحليل بـرده و  تـحـول                
انقالبي را طوالني تر و راه را براي دستيابي بـه           

 آن دشوارتر كرده است. 
اين كشاكش ها تنها در درون خود نيروهـاي         
تحول خواه مذهبي و سكوالر، مذاهب و اديـان          
گونه گون، و گرايشهاي گونه گون سـكـوالر و       
چپگرا نبوده است، بلكه همه ي اين نيروها را با          

يكديگر در تعارض قرار مي داده و اثرگذارتريـن          
سر درگمي و تفرقه را ميان همه ي نـيـروهـاي            

 خواهان تحول دامن مي زده است.
تعارض ميان نيروهاي مشـروطـه خـواه و            

هايِ اجتماعي، كابوسي  جنبش
 فقيه براي مدافعانِ رژيم واليت
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است كه دانشگاه و دانشگاهيان، چه قبل و چه بعد از انقالب، متوجـه              
اند. از اين منظر ما در طول ساليان اخـيـر شـاهـد             ها كرده   ديكتاتوري

ايم كه عليه جنبش دانشجويي و در راستاي نـيـات و                روندهايي بوده 
انـد.    مرحله اجرا درآمده    اند و به    ريزي شده   فقيه طرح   اهداف رژيم واليت  

تغيير و يا حذف تدريس موضوعات مربوط به علوم انساني، تفكـيـك              
دار كردن دانشجويان، محروميـت از تـحـصـيـل و                 جنسيتي، ستاره 

ها، در كنارِ زنداني      بازنشسته كردن اجباري و يا اخراج استادان دانشگاه       
وجود آوردن مانع براي برپايي هر  كردن عدة زيادي از دانشجويان و به      

اند كـه جـنـبـش          هايي  نوع تشكل مستقل دانشجويي، ازجمله چالش     
 كند. دانشجويي با آن دست و پنجه نرم مي

ها داشت    اي، در ديداري كه اخيراً با استادان دانشگاه         سيدعلي خامنه 
تيرماه، جريان آن را انتشار داد، اظهاراتي كـرد           11،  ”رهبري“و سايت   
كـنـد.      هاي مربوطه ترسيم مـي      هاي آينده را براي مقام      مشي    كه خط 

مسئله ديگر هم مسئله عـلـوم   ” ازجمله در رابطه با علوم انساني گفت:   
انساني است، كه از مدتي پيش اين مطلب را مطرح كرديم و داليـل               
اين كار هم مكرراً گفته شده. حقيقتاً ما نيازمند آن هستيم كـه يـك                 

مـعـنـاي     وجود بيايد. اين به  تحول بنيادين در علوم انساني در كشور به    
اين نيست كه ما از كار فكري و علمي و تحقيقي ديگران خودمان را               

هـا     وپرداخته غـربـي     نه، برخي از علوم انساني ساخته -نياز بدانيم   بي
است و در اين زمينه كار كردند، فكر كردند، مطالعه كـردنـد، از آن                  

حرف اين است كه مبناي علوم انسـانـي           -مطالعات بايد استفاده كرد     
غربي، مبناي غيرالهي است، مبناي مادي است، مبناي غيرتوحـيـدي           
است؛ اين با مباني اسالمي سازگار نيست، با مباني ديـنـي سـازگـار             

ها پـيـش      يي است كه از مدت      مخالفت با علوم انساني پروسه    “  نيست. 
فقيه رژيم    مرحلة اجراي آن شروع شد اما با توجه به سخنان اخير ولي           

معلوم است با آنچه موردنظرِ حاكميت بوده است هنوز فاصله دارد و              
اي   ارتباط منتظر باشيم. خامنه      هاي بيشتري را دراين     بايستي محدوديت 

ها اشاره داشـت،       همچنين در اين ديدار به فعاليت سياسي در دانشگاه        
برانگيزي كه همچون كـابـوسـي دغـدغـه و               يعني مسئلة حساسيت  

همراه داشته است. او گفـت:         فقيه را همواره به     مشغولي رژيم واليت    دل
ها و مسئـوالن گـونـاگـون           كنم از مديران دانشگاه     من خواهش مي  ” 

هاي   ها و فعاليت    مديريتي كه دانشگاه را مركز جوالن سياسي و تالش        
هاي سياسي قرار ندهيد. سم مهلك حركت علمي اين است كـه               جناح

هاي سياسي؛ كاري كـه در يـك            ها تبديل بشوند به باشگاه      دانشگاه
فـقـيـه در طـول مـوجـوديـت                رژيم واليت “  اي انجام گرفت.     دوره
اش و از همان ابتدا براي منكوب كردن تفكر علمـي و               وچندساله  سي

هايي متفاوت و ضـد دانشـگـاه و دانشـگـاهـيـان                   مترقي در شكل  
هـا     اي كرد، اما بعد از مدتي تمامي اين تالش   شده  دورخيزهاي حساب 

با شكست مواجه شدند. بااينكه فشارهاي فزاينده در طول چند سـال              
هايي وادار كرده است، امـا        نشيني  گذشته جنبش دانشجويي را به عقب     

هاي متفاوتي را تجربه كـرده        تاريخ پرافتخار اين جنبش، فراز و نشيب      
هايي درخشان در مـبـارزه بـا            است كه برآمد آن، رقم خوردن فصل      

تيرمـاه،    14ديكتاتوري از درون اين جنبش بوده است. روزنامه ايران،           
نقل از وزارت علوم انتشار داد كـه در     يي را به   بعد از اين سخنان بيانيه    

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تحقق منويات مقام        ” آن آمده است:     
هاي نوين گستـرش عـلـمـي،           منزله گشايش افق    معظم رهبري را به   

هاي كشور دانسته و خود را ملزم به تالش           سياسي و ديني در دانشگاه    
مضاعف در جهت تحقق گفتمان راهبـردي ايشـان بـراي ايـجـاد                 

نگر و بـرخـوردار از           گرا و آينده    هاي علمي عقل محور، قانون      محيط
دانـد تـا دانشـگـاه            دور از سياست زدگي مي      پويايي و عقالنيت و به    

هاي آينده، تعميق اخـالق و         هاي الهي به نسل     دار انتقال ارزش    پرچم
اين تحوالت و نظرها    “  معنويت، خودآگاهي، خودباوري و پويايي باشد.      

هايي بوديم كه در آن       در زماني اتفاق افتاد و ابراز شد كه شاهد فعاليت         
استيضاح فرجي دانا، وزير علوم، مدنظر بود. بااينكه اين استيضـاح بـا               

ها صورت نگرفت، اما آن چيزي كه در اينجا بايد درنظر گرفتـه               رايزني
اي    شـيـوه    شود، نحوه كنترل دانشگاه و دانشگاهيان از سوي دولت به         

هاي موردنظر سركوب گران ادامه يـابـد و هـم           است كه هم برنامه   
يي براي نفس كشيدن نيروهاي مخـالـف كـور شـود.                هرگونه روزنه 

هـاي     خوبي آگاهند كه در اين فراينـد مـهـره            گران حاكم به    سركوب

شده از سوي حسن      تعيين
قادرند و نـه        روحاني نه 

ماهيتاً به مقابله بـا ايـن       
ها مايلند. روزنامه     سياست
تيـرمـاه، در       16كيهان،  

رابطه با طرح استيـضـاح      
گـفـتـه، نـوشـت:          پيش

مبـاحـثـي هـمـچـون         ” 
بازگشت دانشـجـويـان      

دار به تحصيـل از        ستاره
هايي است كه در       حاشيه

سـالـه وزارت        عمر يك 
علوم دولـت يـازدهـم        
شاهد آن هستيم. جـاي       
بسي تأسف اسـت كـه        
فــرجــي دانــا در ايــن       

وگويي   خصوص در گفت  
اعالم كـرد كـه ايـن          

تـوانـنـد       دانشجويان مي 
ادامه تحصيل دهـنـد و       
بنده تا پـايـان از ايـن          

كنم. ... از ديگر محورهاي استيضـاح فـرجـي دانـا          تصميم وزارت علوم دفاع مي 
اي كه در مـورد       گونه  ها و معاونين است به      انتصابات وزير در حوزه رؤساي دانشگاه     

رغـم   ها به تأييد وزارت اطالعات نرسيده و علي نفر از معاونين وي صالحيت آن     5
اعالم اين عدم صالحيت اين افراد همچنان در پست معاونت مشغـول بـه كـار                  

تيرماه، بعد از تجديدنظر در استيضاح وزيـر عـلـوم،               17روزنامه آرمان،   “  هستند. 
رئـيـسـه و       رئيسه مجلس و جلسات متعدد وزير، هيئت    با پادرمياني هيئت  ” نوشت:   

نمايندگان ظاهراً استيضاح به يك ماه بعد موكول شد اما الريجاني رئيس مجلس             
دانند كه باهنر، ابوترابي فـرد        معتقد است استيضاح فعالً منتفي شده است. همه مي         

دهند و چه بخواهيد و چه  و الريجاني تأثير گذارترين جريان مجلس را تشكيل مي     
مطلب روزنـامـه    “  نخواهيد مديريت مجلس در دست الريجاني و نزديكان اوست.         

كند كه با توقف استيضاح وزير، برنامه مـورد           آرمان اين فكر را در ذهن تداعي مي       
جلو خواهد رفت. آن چيـزي كـه در         شود و روبه    خواست جنبش مردمي پيروز مي    

در    -خصوص از زمان روي كار آمدن حسن روحـانـي     به -هاي دانشگاهي   محيط
ها در رأس       حال وقوع است، تفاوت چنداني با گذشته ندارد. حتي جابجايي مهره           

كـنـد.      انديشان نكرده و نـمـي       هاي مدنظر تاريك  ريزي  ها مانع از برنامه     دانشگاه
هاي دانشگاهي از منظر حكومت بايد با دقت و حساسيت رصد شود. چراييِ                محيط

تير كـرده     18اي كه از واقعه       تيرماه، در بررسي    17اين حساسيت را جوان آنالين،      
هايـي كـه      محيط“است تا حدودي روشن ساخته است. در اين مطلب آمده است:      

شـان     كه بارزترين ويژگي شخصيتي     -محور اصلي آن غالباً جوانان پرشور هستند      
عيار عـلـيـه        توانند كانون يا محور يك شهرآشوب تمام        مي  -احساسي بودن است  

گيري و هدايت فـتـنـه     شكل” حاكميت سياسي باشند، يكي از مستندات اين تفكر  
آفـريـنـي       نـقـش  ”و همچنين “ هاي تهران توسط دانشجويان دانشگاه 78تير  18

است كه كارنامه دانشجويان را در عمل به دستور         “  88پررنگ دانشجويان در فتنه     
جوان آنالين، سايت وابسته به سپـاه،       ”دهد.   رهبران جريان برانداز موفق نشان مي     

مـان     علناً به نقش كليدي جنبش دانشجويي در دو مقطع مهم تاريخي مـيـهـن               
اي  كـه       كند و به همين دليل كينه و خشمِ دانشجو و دانشگاه ستيزانه             اعتراف مي 

وببند دانشجويان و دانشگاهيان اغلب نشـان         ها، استيضاحِ وزير و بگير      در سخنراني 
فقيه از جنبش دانشجويي ارزيـابـي          شود بايد ناشي از هراس رژيم واليت        داده مي 

زند تا از ايـن نـاحـيـه             گردد. رژيم همچنين به تمهيدهايي پيشگيرانه دست مي        
هاي اصلي در شوراي نگهبان رژيم،        اش نشود. احمد جنتي، از مهره        خطري متوجه 

اش را متوجه همين كابوس رژيـم   هاي نماز جمعه اين هفته لبة تيز حمله        در خطبه 
 88و فتـنـه        78تير    18شاهد انتصاب افرادي هستيم كه در غائله        “كرد و گفت:     
اند، شاهد انتصاب افراد بدون استعالم از مـراجـع قضـايـي و يـا                     تأثيرگذار بوده 

و بركناري    88حال مخالف مراجع، تالش براي بازگرداندن محكومين فتنه           درعين
ها كه در شوراي عـالـي انـقـالب             عناصر مؤمن، ادامه سرپرستي روساي دانشگاه     

تيرماه]. جنتي بعد از آن ايـن             20[سايت فرارو،    “  فرهنگي رأي نياوردند، هستيم   
اي هم مشابه چنين سخنـانـي را در ديـدار بـا                   سخنان را گفت كه علي خامنه     

هاي بلندپايه رژيم گفته بود. او با هشدار به دولت حسن روحـانـي، ازجـملـه               مقام
هاي   مراقب باشيد كه برخي درصحنه سياسي كشور، با شعار اعتدال جريان          ” گفت:   

 3ادامه  در صفحه 

 ادامه  جنبش هاي اجتماعي كابوسي ...
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مؤمن را كنار نزنند زيرا همين جريان مؤمن است كه در مواقع خطر زودتر              
طور واقعي كمـك   كند و در مشكالت نيز، دولت را به       از همه سينه سپر مي    

هـايـي را بـا          ، مصاحبه 78تير    18خبرگزاري فارس به مناسبت     “  كند.   مي
كنندگان در اظهـاراتـي       هاي مختلف ترتيب داده بود كه مصاحبه        شخصيت

هم اين رويداد را فاز سرنگوني رژيم ارزيابي كـردنـد. مـجـتـبـي                 به  مشابه
خـوبـي    اگر به” گويد:   شاكري، عضو جمعيت ايثارگران، در همين ارتباط مي   

شباهت بسياري    88نگاه كنيم خواهيم ديد كه فتنه         88هاي فتنه     در مؤلفه 
تجربه براندازان نظام     78تير    18تير دارد با اين تفاوت كه در          18به وقايع   

سال فرصت خوبي شد كه آنان بـه تـقـويـت خـود                   10كم بود اما اين     
 “بپردازند.

شـده     از هنگام برگماري حسن روحاني در جريان انتخاباتي مهـنـدسـي           
شدگان در واليت را شاهد       هايي از جانب ذوب     رياست جمهوري، مخالفت    به

ها نقش مـردم   هايي بوده است كه در آن ها در عرصه   ايم كه تمركز آن     بوده
هم بريزد. اما در        هاي سياسيِ درون حاكميت را به       توانسته است معادله    مي

تـنـيـده      هاي حاكم درهم    هايي كه در آن اين فرآيندها با منافع گروه          عرصه
است، با نوعي سكوت توأم با رضايت همراه بوده است. دو نـمـونـه آن،                   

فقيه پس از مهندسي  عرصه اقتصادي و سياست خارجي است. رژيم واليت       
هـاي     انتخابات رياست جمهوري تمركزش را متوجه مهنـدسـي تـحـول            

خوبي آگاه است كه تنها خطر مهم از اين ناحـيـه       اجتماعي كرده است و به    
متوجه رژيم خواهد بود. تشديد فشار و اجازه ندادن به هرگونه مانوري در               
عرصه فعاليت جوانان و بازوي نيرومند آن، يعني جنبش دانشجـويـي، در              

هاي مـتـفـاوت از         اين راستا بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. متأسفانه ارزيابي         
نقش و ماهيت دولت روحاني تا حدود زيادي توازن نيروها را به نفع رژيـم               

فقيه تغيير داده است. ما معتقد هستيم ادامه اين روند پايدار نيست و                واليت
تواند ايـن      هاي آتي، در صورت هوشياري نيروهاي فعال در آن، مي           تحول

هايي كه نتيجه آن      فرآيند را به نفع جنبش مردمي معكوس كند، اما تحول         
گردهايـي را بـه         به رويِ كارآمدن حسن روحاني منجر شد، تاكنون عقب        

جنبش مردمي تحميل كرده است. بايد با اتحاد و همبستگي نـيـروهـاي                
 مترقي مسير جنبش مردمي را به كانال صحيح هدايت كرد.

ادامه تأملي بر نقش امپرياليسم در تحول هاي ...ادامه  جنبش هاي اجتماعي كابوسي ...

غربِ عراق، جـو بـايـدن،         وغارت داعش در شمال و شمال  وتاز و قتل    تاخت
معاون رئيس جمهور آمريكا، بارديگر طرحِ ادارة كشور عراق در قالـب يـك               
كنفدراسيون را پيش كشيد و مورد تاكيد قرار داد. اين درسـت اسـت كـه                   

هـاي     از زمـيـنـه   “  داعش” اي مانند    هاي ماوراء ارتجاعي و تروريستي      جريان
برنـد   مي  هاي مذهبي در عراق بهره اي چون تبعيض    موجود عيني و اجتماعي   

وجود آوردن، تقويت، و تحـركـات ايـن            كنند، اما عامل اصليِ به      و تغذيه مي  
هايي نظير آن، امپرياليسم است. اينك امپرياليسم درپيِ تسلـط             گروه و گروه  

 ،”داعـش “بر منطقه و تحكيمِ موقعيت خـود در آن اسـت. در واقـع،                       
هـاي    شده از سويِ حكومت     گرفته  هايِ درپيش   سياست  ،”گراييِ مذهبي   فرقه“

اسالمي، تركيه و عربستان، تمامي، در خدمت منافـع آمـريـكـا و              جمهوري
متحدانِ آن بوده است و با اين منافع همسويي دارند.

اي براي تسلط بيشتر بر مـنـطـقـه و           هاي فرقه   گراييِ مذهبي و نزاع     فرقه
، از سوي امپرياليسـم مـورد     “ خاورميانه جديد” هايي مانند    عملي كردنِ طرح  

اي و      هـاي فـرقـه       گيرند. فراموش نكنيم كه، تازاندنِ نزاع        استفاده قرار مي  
ريزي در خاورميانـه از رونـد           دار كردنِ خون    برافروختنِ آتش جنگ و دامنه    

بارِ اوكـرايـن،       هاي خون   كنونيِ ديگر رويدادهاي جهان جدا نيست. درگيري       
زاي ميليتاريسم ژاپن با      شرق آسيا و نقش روزافزون و تنش        رويدادهاي جنوب 

دار    هاي دامنه   هاي محدود و نزاع     كمك آمريكا در حوزة اقيانوس آرام، جنگ      
قومي در آفريقا، تجاوزِ مكرر نظامي محدود فرانسه و ناتو در آفريقا، و جنگ              

هـم     هـاي بـه       ويژه عراق و سوريه، همگي، حلقه       و جنايت در خاورميانه به    
اند كه امپرياليسم، در دهـه دوم            ها و تجاوزهايي    يي از مداخله    پيوستة زنجيره   

اش    ويكم، براي بازتقسيمِ بازارها و غلبه بر بحرانِ حاد و طوالني            سدة بيست 
آميزش بـه نـام:        ها بوده و هست. لنين، در اثرِ نبوغ          ساز و برپادارندة آن     سبب

ه    داري  امپرياليسم، باالترين مرحلة سرمايه    ــ ان ف شكا دقتي مو ا  ، ب
گذرانيم كه دوران سياسـت جـهـانـيِ            ما دورانِ خاصي را مي    “است:       نوشته

داري، يعني با سرماية مـالـي،      استعماري است و با مرحلة جديد رشد سرمايه 
داري سـخـن      ترين پيوند را دارد... وقتي از سياست استعماريِ سرمايه  محكم

الملليِ مربوط به آن،       رود، بايد متوجه بود كه سرماية مالي و سياست بين           مي
اش مبارزه ميان دول بزرگ براي تقسيمِ اقتصادي و سياسيِ جـهـان               خالصه

خواستم   مي“كند:     گفتار اين كتاب با صراحت تاكيد مي        لنين در پيش    2“ است. 
اميدوار باشم كه كتاب من به درك يك مسئلة بنياديِ اقتصـادي، يـعـنـي                 

يـك از       ماهيت اقتصاديِ امپرياليسم، كه بدون بررسـي آن درك هـيـچ              
هاي مربوط به ارزيابيِ جنگ امروزين و سياست امروزين ميسر نيسـت،              نكته

 3“ ياري رساند.
و جنگ داخلي در عراق و سوريه، كه در چارچوب طـرحِ              “ داعش” ظهورِ  

هاي كوچك، ضعيف، و گوش       و تشكيل كشورها و دولت    “   خاورميانة جديد ” 
دهند، واقـعـيـت       يكم روي مي    و  فرمانِ امپرياليسم در دهة دوم سدة بيست        به

هاي مبتني بر ديـن و     رسانند و آن اينكه، حكومت    اثبات مي   ديگري را نيز به   
كنـد    ها دخالت مي    هايي كه دين در آن      طوركلي حكومت   و به   -اسالمِ سياسي 

اش، چه صورت طالبانيِ      هر شكلِ آن، چه نوع واليت فقيهي        به  -و نفوذ دارد  
ها، جـز     المسلمين، وجزاين انگيزِ داعش، اخوان شكل بسيار نفرت  آن، و چه به   

اند. حكومت ديني و اسـالم        روييم نينجاميده ها روبه هايي كه با آن      به فاجعه 
سياسي در جهان معاصر در خدمت منفعت و ميل امپرياليسم جهانـي قـرار                

انـد.     ساز بـوده     هاي منطقه را زمينه     هايي بزرگ براي خلق     گيرند و فاجعه    مي
يافـتـه بـا        مذهبيِ پيوند   -هاي قومي   حقيقت اينكه اسالم سياسي و درگيري     

 “ خاورميانه جـديـد   “منافع امپرياليسم سببِ تجزيه كشورها و موفقيت طرح         
ريزي در منطقه و پيدايش و رشد         اي و جنگ و خون      هاي فرقه   شوند. نزاع    مي

طـنِ                پيشه  هاي تبهكار و جنايت     جريان يي مانند داعش را بايد در متـن و بـ
 گفته بايد تحليل و ارزيابي كرد.  حقيقت پيش

داور     پنج مقاله، ماركس و انگلس دربارة ايران          . 1 ة  ــ ــم رج ت  ،
.  24 -23هاي  ، صفحه1379شيخاوندي، چاپ اول، پاييز 

، تـرجـمـة مـحـمـد         داري امپرياليسم، باالترين مرحلة سرمايه. لنين،  3و2
هاي   ، صفحه 1390پورهرمزان، چاپ جديد، انتشارات حزب تودة ايران، پاييز         

.  20و صفحه  112-122

ادامه  گام برداشتن شانه به شانه ...

تنها در دستوركار دولت حسن روحاني و هوادارانِ پـرسـروصـداي آن                 نه
شان بزك كردنِ چهرة كريه ديكتاتوري واليي براي            نيست، بلكه  دغدغه   

آنان است كه در مهندسي انتخـابـات         هايي از پايگاه اجتماعي     حفظ بخش 
 شان در اين مورد دامن زده است. به اميدهاي 1392

حزب توده معتقد است كه شرايط سياسي همراه با سركوبگر در كشـور             
وسـيلـه      غايت ناعادالنه و تداوم آن بـه        اي به   مان، در كنارِ اقتصاد سياسي    

هاي كالن و ثروت ساالري    دولت يازدهم براي محافظت از منافع سرمايه      
هاي پشت پردة ديپلماتيك بـراي تـداوم            و رابطه ارگانيك آن با حركت     

هاي الزم براي درك و تحليلِ علـمـي اوضـاع و ارائـة                   ، زمينه “ نظام” 
يي مشخص براي گذار از ديكتاتوري را براي هر نـيـروي فـعـال                  برنامه

چپ ” بافي در مورد اينكه       آورد و لزومي به فلسفه      مترقيِ مردمي فراهم مي   
طور تا آنجا كه به نيروهاي ليبرال         نيست. همين  “  و يا سوسياليسم چيست   

شـانـه حسـن        به  شود، گام برداشتنِ شانه     طلبان مربوط مي    و برخي اصالح  
هاي كليدي و تمجيـد       اي در مسيرِ حل مسئله      روحاني در كنار علي خامنه    

اندازه كافي گوياي اين واقعيت عريان        ، به “ رهبر ديكتاتور ” و تطهيرِ مداوم    
هاي دولت    و گذار از ديكتاتوري از طريق سياست      “  تغيير” است كه امكان    

حسن روحاني و بورژوازيِ حامي آن بسيار بعيد مي نـمـايـد. ايـن نـوع                    
متناقض، يـعـنـي هـواداري از         “  خواهيِ  دموكراسي” هاي سياسي     حركت

يي غيردموكراتيك به قدرت رسيده اسـت و           شيوه  جرياني حكومتي كه به   
كند، با    كند، بلكه او را تقدير و تطهير هم مي          تنها ديكتاتور را تحمل مي      نه

هاي ليبرالـيـسـم سـيـاسـي و             خواهان گرايش     هاي آزادي   مباني و سنت  
طلبي در تضاد است، بر همين سيـاق اسـت انشـاءنـويسـي بـا                     اصالح
، “ چپ” هاي    سروته و رديف كردنِ واژه      هايي تكراري و تيترهايي بي      جمله

نوعي چوب اليِ چرخِ جنبش مردمـي         ، همگي، به  “ سنتي” ،  “ دموكراتيك” 
اش با ديكتاتوري و براي دستيابي به دموكراسي است. گذاشتن در مبارزه

حزب توده ایران معتقد است که شرایط سیاسی همراه با سرکوبگری در کشور
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يي بر ضد امـنـيـت          سازي، حربه   خصوصي
 شغلي كارگران  

خصـوصـي   ” عالوه بر چپاولِ اموال ملي زيرِ عنوانِ         
، “ سپردنِ كارِ مردم به خـود مـردم        ” و به بهانة    “  سازي

داران و      اموالِ دولتي به كالن سـرمـايـه        “  واگذاريِ” 
يي بوده است بس ظالمانه در         داري انگلي حربه    سرمايه

دست رژيم واليت فقيه بر ضد امنيت شغلي كارگـران.          
روحاني در ضيافت شام اعضايِ دولـت و مـعـاونـان               

تيـرمـاه،     15هاي تابع دولت،      وزيران و رئيسان سازمان   
به] مردم قول داديم كه كار مردم را بـه خـود       ”[ گفت:   

 “ مردم مي سپاريم.
در “  كار مردم را به دست مردم دادن  ”يي از  به نمونه 

  كنيم. در سومين روز        يي مي   اشاره“  تدبير و اميد  ” دولت
آهنِ مركزي    هزار كارگر معدنِ سنگ     5تحصنِ بيش از    
شان به واگذاريِ سهامِ اين معدن بـه           بافق در اعتراض  

بخش خصوصي، يكي از كـارگـرانِ مـعـتـرض بـه                
بـيـشـتـر     ” خـردادمـاه، گـفـت:             26خبرگزاري ايلنا،   

آهن بافق موقـت      قراردادهاي كار كارگران معدن سنگ    
است و اگر اين كارگران با كارفرما يا پيـمـانـكـار بـه                

شـود. ...          مشكل [بر]بخورند، قراردادشان تمديد نمـي       
كارگران از تعديل نيرو و كاهش دسـتـمـزد در پـي                

اند چرا كه كـارفـرمـاي          خصوصي سازي معدن نگران   
دنبال افزايش توليد با هزينه كمـتـر          بخش خصوصي به  

بعد از گـذشـت     “  منظور دستيابي به سود بيشتر است.        به
تـيـرمـاه، مـحـمـد           4ها، روزِ     روز از آغاز اعتراض     39

ميرمحمدي، استاندار يزد، در جمع كارگران متـحـصـن        
حاضر شد و نامة اسحاقِ جهانگيري، معاونِ اول رئيس         

نيا، وزير امور اقتصادي و دارايـي،        جمهور و علي طيب   
مبني بر لغوِ موقت واگذاري را در اختيار كارگران قـرار            

نقل از     تيرماه، خبرگزاري ايلنا، به     8داد. در نهايت، روز      
داريوش اسماعيلي، رئيس كميته معدن و صنايع معدني        

آهن مـركـزي      در مزايده معدنِ سنگ   ” مجلس، نوشت:    
برداري، معدن نيز به بـخـش         بافق عالوه بر امتياز بهره    

خصوصي واگذار شده كه كميته معدن مجلس در حـالِ          
آهـن     حاضر تخلف صورت گرفته در مزايـدة سـنـگ          

كند. ... معادن كشور جـزء            مركزي بافق را پيگيري مي    
ها، و     ها، كان   هاي موات، جنگل    اَنفال[جمع نَفَل= زمين    

ميراث بدون وارث كه قابل خريدوفروش نيست، تعلـق         
 -به همة مسلمانان دارد و دراختيار امام وقـت اسـت.             

افشار] محسوب ميشود بنابراين نميتوان        فرهنگ صدري 
واقعيت ايـن   “  معادن را به بخشِ خصوصي واگذار كرد.       

اموالِ ملي در شرايطي كه رژيـم        “  واگذاريِ” است كه،   
سعي دارد به عضويت سازمانِ تجارت جهاني درآيـد و           

بپيوندد، و بر استمرار عضويتش در   “  اقتصاد جهاني ” به  
هيئت مديره سازمان جهاني كار تـبـلـيـغـات زيـادي              

“ واگـذار ” تر كردنِ سيماي حاكميت بـا           كند، كريه   مي
صالحِ رژيم نبود و      كردنِ اموالِ ملي در مقطعِ كنوني به      

به اين دليل دست به مانورهايـي فـريـبـكـارانـه زد.                
تيرماه، از تجمعِ كارگـرانِ مـعـدنِ       15خبرگزاري ايلنا،  

نـقـل از ايـن           البرز گزارش داد. يكي از كارگران، بـه        

سازمان خصوصي سازي، سـهـام       ” گزارش،  گفت:     
سنگ البرزِ شرقي را به صورت صد در           شركت ذغال 

صد به بخش خصوصي ذوب آهن اصفهان واگـذار          
كرده است كه اين موضوع باعث نـگـرانـي دربـاره             
كاهش امنيت شغلي كارگران شده است. ... كارگران            
اين واحد با دريافت حداقل مزد كه آن هم با تاخيـر            
چند ماهه به حساب شان واريز ميشود دشوارتـريـن          
كارها را براي تهيه و توليد ذغال سنگ انجـام مـي       

نفر از كارگران معادن الـبـرز          1200دهند. ... حدود        
خـبـرگـزاري    “  شمالي با قرارداد موقت كار ميكننـد.       

بيشترين ميزان واگذاري در    ” تيرماه، نوشت:      9ايسنا،  
سالِ گذشته انجام گرفت و ميزان واگذاري در سـال          

بوده است. مـبـارزه بـا         “  دهم درصد 9و    34،  1392
هـاي جـنـبـش          سازي يكي از اولـويـت        خصوصي

سنديكايي زحمتكشان ميهن ما است. تلفيـق ايـن           
مبارزه با خواست احياي حقوق سنديكايي از اهميـت         

 درجه اول در مقطع زماني كنوني برخوردار است.
 

 ها: تهديدي براي زندگي و كار دهقانان زحمتكش اجرايِ هدفمندي يارانه
المللي پول و بانك جـهـانـي،       دستور صندوق بين ها به با اجرايِ فاز دوم برنامة هدفمندي يارانه     

است. حـذف         ها دهقان ميهن ما در مقايسه با گذشته روبه وخامت بيشتري نهاده             وضعيت ميليون 
] حامل    ها در بخش كشاورزي، اثرهاي ناگوار        هاي سوخت و انرژي و افزايش قيمت        يارانة[سوبسيد

  خردادماه، با اشاره بـه شـتـاب          18اند. پايگاه خبري دهقان نيوز،         اي برجاي گذاشته    كننده  و نگران 
درست است كه كشـاورزي در        ” گرفتن مهاجرت از روستا به حاشية شهرها، در گزارشي نوشت:            

شـان، هـزيـنـه          دادن زمـيـن     كشور ما خيلي سودده نيست، كشاورزان بايد بدانند كه با از دست             
كنند... تغيير كاربري        اي است كه صرف كشاورزي مي       نشيني بسيار بيشتر از هزينه      زندگي... حاشيه    

شده مـحـصـوالت        است. ... هزينه تمام         اراضي كشاورزي و تبديل شاليزارها به ويال خالف قانون        
شـدت افـزايـش         شـده بـه      هاي تمام   ها اين هزينه    كشاورزي باالست [با اجرايِ هدفمنديِ يارانه      

 “اند] دولت براي كمك به كشاورزان در برخي موارد[بايد] به آنها يارانه بدهد. يافته
هاي دولت حسـن      فقيه و اولويت    هاي اقتصادي رژيم واليت     بايد متذكر شويم كه، مطابق برنامه     

يي به دهقانان زحمتكش تعلق نخواهـد         اجتماعي، نه تنها هيچ يارانه      -روحاني در عرصه اقتصادي   
هاي توليد در      ها، هزينه   ها، دير يا زود، با آزادسازيِ قيمت        گرفت، بلكه در ادامه اجراي حذف يارانه      

يابند و شمارِ بيشتري از دهقانان بـه ورطـة فـقـر و                   بخش كشاورزي بيش از پيش افزايش مي      
 نشينيِ شهرها درخواهند افتاد. حاشيه

شـدت ادامـه دارد.          آساي محصوالت كشاورزي از خارج نيز بـه          ها، واردات سيل    عالوه براين 
ترين آمار گمرك ايران در دو ماهه نخسـت      بر اساس تازه  ” خردادماه، نوشت:      25خبرگزاري ايسنا،   

خـود     ميليون دالر بيشترين سهم را در بين كاالهاي وارداتي كشور بـه              495سال جاري گندم با     
 161ميليون دالر، ذرت دامي با  172ميليون دالر، روغن خام سويا با  235اختصاص داد... برنج با     

 112زده با      استخوان يخ   ميليون دالر و قطعات گوشت بي       144ميليون دالر، شكر تصفيه نشده با       
 “هستند. 93ترين كاالهاي وارداتي... در دو ماهه نخست سال  ميليون دالر از عمده

ترين محصوالت كشاورزي، در پي تضعيف بخش كشاورزي، از خارج            چنانكه پيداست، عمده    آن
است كه دهقانان زحمتكش ميهن ما حتي قادر نيستند مـحـصـوالت               شود و اين در حالي      وارد مي 

توانند اعتبارات مالي نيز دريافت كنند.        حال نمي   فروش برسانند و درعين     خود را با قيمت عادالنه به     
مقام دبيركل خانه كشاورز اظهارداشت، تسـهـيـالت            قائم” خردادماه، گزارش داد:     25دهقان نيوز،   

اي غيركشاورز [بخوان بنيادهاي انگلـي         بخش كشاورزي صرف آپارتمان سازي شده[است]... عده           
هاي مختلف براحتي اعتبارات [مالي و بانكي] را جذب نموده و        ها] با كمك ابزارها و اهرم        و آقازاده 

كنند... درعوض كشاورز بيچاره بخاطر گرفتن انـدكـي وام،                 خارج از بخش كشاورزي هزينه مي     
گردد و يا نهايتاً چنانچه       كند و در آخر بنا به داليلي يا از دريافت وام محروم مي              ها دوندگي مي    ماه

آور توليدي نـخـواهـد        هاي سرسام   موفق به دريافت وام گردد، قطعاً مبلغ دريافتي جوابگوي هزينه         
 “بود.

يي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت،           در خصوص وضعيت زندگي دهقانان زحمتكش نكته      
ها از سوي بنيادهاي انگلي و وابسـتـگـان            هاي زراعي مرغوب و تصاحب آن       اندازي به زمين    دست

اي از قول رييس كـمـيـسـيـون            خردادماه، در ارزيابي    25فقيه است. خبرگزاري ايرنا،        رژيم واليت 
“ ميليون هكتـار اسـت.      18ظرفيت اراضي قابل كشت كشور بيش از ” كشاورزي مجلس، نوشت:    

هـزار    700ميليون و     18از مجموع   ” زمان، معاون وزير جهاد كشاورزي، در سنندج، تاكيد كرد:             هم
ميليون هكتار فاقد سند مالكيت است. براي سنددار كـردن             10هكتار اراضي قابل كشت، بيش از       

اغلب اين اراضي از سوي سپاه و بنيـادهـاي   “  اين اراضي حدود سه هزار ميليارد ريال... نياز است.            
طورِغيرقانوني تصاحب  ، به“ فرمان امام” نام:   اي] به   فقيه [خامنه  ويژه بنياد وابسته به ولي      انگلي و به  

شان در    اند و زندگيِ خود و خانواده ها، بيكار شده اند و درنتيجه، كشاورزان شاغل بر اين زمين       شده
نام مـوقـوفـات و بـا             اي زير     هاي مذهبي   سازمان اوقاف و موسسه    معرضِ ازهم پاشيدن است.    

هـا چـنـگ        اين زمين   هاي كالن بانكي و حمايت مستقيم حكومت، بر           گيري نامحدود از وام     بهره
يـي هـرچـنـد          اند، درحالي كه دهقان زحمتكش قطعه       تملك خود درآورده    ها را به    اند و آن    انداخته

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

منظور گذرانِ زنـدگـي خـود و             ها را براي كشت به      كوچك هم از اين زمين    
تملك خود درآورد. با جريان آزادسازيِ         تواند دراختيار گيرد و به      اش نمي   خانواده

هاي   روند تصاحب زمين    -ها  درنتيجة اجرايِ برنامة هدفمندي يارانه      -اقتصادي
گرفته است. درپيامد ايـن        هاي مذهبي شتاب      زراعي از سوي بنيادها و موسسه     

داران زالـوصـفـت را          يي جديد از بزرگ زمين      ها، شاهد پيدايش اليه     تصاحب
اين ترتيب، با گستـرش    اند. به   فقيه  شاهديم كه متكي و وابسته به رژيم واليت       

 روييم.  هرچه بيشتر فقر در روستاها روبه
 

 ها در جام جهانيِ فوتبال ها و ناگفته نكته
هاي جام جهاني فوتبال بـرزيـل، از            حضور تيم ملي فوتبال ايران در بازي      

هاي درخشان جوانان     رغم بازي   هايي چند در خور توجه و داوري است. به           جنبه
المللي كه مايه غرور هـمـه ايـرانـيـان و                ميهن ما دراين مسابقات معتبر بين     

هاي گوناگـون اسـت،        هاي باالي جوانان جامعه در عرصه       يي از ظرفيت    نشانه
حضور ايران در جام جهاني برزيل از يك جنبه مهم كمتر مورد تـوجـه بـوده                  

هاي وابسته بـه       العاده منفيِ رژيم و نهادها و ارگان        است. اين جنبه، نقش فوق       
آن است كه در برخورد با اين رويداد و جشـن بـزرگ ورزشـي بـارديـگـر                       

شان را با جهان امروز نشان دادند و ماهـيـت ايـن                ماندگي و ناسازگاري    واپس
 رژيم قرون وسطايي و نوستيز را در معرض داوري گذاشتند.

توان گفت  كه اگر همت، استواري و غيرت فرزندان دلـيـر و                  جرئت مي   به
اي سرمربي تيم     برومند اين مرز و بوم و نيز درايت و نقش بسيار مثبت و حرفه             

نبود، باتوجه به عمـلـكـرد دولـت، وزارت              -روش  كارلوس كي   -ملي فوتبال 
يي مـنـفـي و          ورزش و فدارسيون فوتبال جمهوري اسالمي، ايران با كارنامه        

اسـت بـه        كرد. فقط كافي        ميدان مسابقات برزيل را ترك مي         سرشكستگي
هاي ستودني سرمربي تيم ملي اشاره داشت كه پيش و پس از مسابقات              تالش

هاي وزارت ورزش و         ها و برنامه    اي و كامالً مسئوالنه از سياست       با زبان حرفه  
ها را مانع تحول  و پيشرفت ورزش و فوتبال ايـران              فدراسيون انتقاد كرد و آن    

هاي پيش از آغاز مسابقات و نـبـود امـكـانـات بـراي                  دانست. همگان اتفاق   
خواري در تـهـيـه     هاي تداركاتي و پول براي تيم ملي و نيز افتضاح رشوه         بازي
ياد دارند كه در تمام اين مسايل در درجه اول وزارت               هاي ورزشي را به     لباس

خوارِ فدراسيون فوتبال مسئول بـوده و           لياقت و رانت    ورزش و گردانندگان بي   
خواري و فساد مالي كشيده       لياقتي و فساد كه دامنة آن به رانت         هستند. اين بي   

شود تا آنجا پيش رفت كه گروهي از عالقمندان فوتبال و مـردمـي كـه                    مي
گيري از سهمية فيفا براي خريد بليط و سفر به برزيـل بـودنـد،                  خواستار بهره 

هاي گردشگريِ مورد تـايـيـد و            هاي هنگفت به شركت     رغم پرداخت رقم    به
حمايت وزارت ورزش و فدارسيون، هنگام حضور در برزيل حتي مكان [هتـل]            

شكل بسيار تحقيرآميز در مـطـبـوعـات           براي اقامت نداشتند و اين موضوع به      
المللي بازتاب يافت. در حقيقت، گـردانـنـدگـان             هاي بين   برزيل و برخي رسانه   

دولت تدبير و   ”   -فدراسيون فوتبال دست در دست وزارت ورزش دولت يازدهم        
اي خاص كه با رژيم و        اصطالح گردشگري   هاي به   ها و شركت    موسسه  -“ اميد

عنوان مركزهاي تهيه بليط و سفر به برزيل تعيين           عوامل آن مرتبط است را به     
ها تومان پول از       هاي خاص باوجود آنكه ميليون      و معرفي كردند و اين شركت     

هـا را بـه          بـرداري پـول       مردم و عالقمندان فوتبال دريافت كردند، با كاله       
 شان فراهم نكردند. وطنان ها را براي هم زدند و حتي حداقل امكان جيب

باره خبرگزاري مهر به بخشي از اين افتضاح كه مـايـه آبـروريـزي                   دراين
پشـت  ” اسالمي در برزيل و جهان شده است، اشاره كرد و نـوشـت:         جمهوري

شان را پرپول كردنـد،       هايي كه جيب    ها در برزيل، آژانس     پرده سرگرداني ايراني  
هاي فوتبال جام جهاني آغـاز شـود،           ها قبل از اينكه بيستمين دوره رقابت        ماه

هاي تبليغاتي گسـتـرده        هاي گردشگري و توريستي فعاليت      بسياري از آژانس  
خود را براي جذب عالقمندان فوتبال آغاز كردند... دراين ميـان سـتـادهـاي                   
زيادي تشكيل شد [همه اين ستادها در ارتباط با وزارت ورزش و فدراسـيـون                 

ها سر و سامان دهند... با تمـام             فوتبال شكل گرفتند] تا به وضعيت اين آژانس        
گرفت، تنها چند آژانس توانستند عالقمندان به فوتبال را              تبليغاتي كه صورت  

كنند كه يكي از آنها آژانس تعطيالت رويايي بود كه مشـخـص            خود جذب   به
نشد از طريق چه كساني با فدراسيون فوتبال قرارداد بستند و چه كساني نفـع               

هاي زيادي با اين آژانس راهي برزيـل شـونـد...                اين قرارداد را بردند تا گروه     
هاي خاص خودشان... نمايـنـدة رسـمـيِ               طلبي برخي افراد كه با البي       منفعت

در ادامـه ايـن     “  جهاني شدند.    فدراسيون فوتبال در امور اعزام مسافران به جام       
هاي وابسـتـه بـه          بعد از مسابقه ايران و نيجريه [آژانس       ” است:       گزارش آمده 

اسالمي] مسافران خود را در شهر كورتييـبـا رهـا               فدراسيون فوتبال جمهوري  

كرده و بدون آنكه سراغي از آنها بگيرند به شهر سائوپولو برگشتند... برخي                
ميليون تومان هم از مسافران دريـافـت    70ها مبالغي باالتر از  از اين آژانس  

 “اند. هايي... نداده بودند اما سرويس كرده 
هاي خبرنگاري نـيـز       و عالقمندان فوتبال، گروه   “  عادي” عالوه بر مردم    

اسـالمـي      دچار همين مشكل شدند و كار به اعتراض در سفارت جمهوري          
هاي   عالوه بر توريست  ” داد:     خردادماه، گزارش   31كشيده شد. سايت فرارو،      

ايراني، خبرنگاران حاضر در برزيل هم شرايط خوبي ندارند، خـبـرنـگـاران            
شان را از فدراسيون فوتبال و آژانس مسافرتي تعطيالت رويايـي در               گاليه

سفارت مطرح كردند. طي روزهاي اخير مراجعه ايرانيان سرگردان هم بـه              
يي كه نبايد ازنـظـر دور          نكته“  است.     سفارت ايران در برزيل افزايش يافته     

گيريِ سياست رژيم در قبال مسابقات فوتبال و بازتاب جهانـي             داشت جهت 
آن بود. بسيج فرهنگي رژيم امسال بسياري از وابستگانش ازجمله گروهـي             
از اعضاي بسيج را در قالب تماشاگر عادي فوتبال راهي برزيل كرد. البـتـه                

گونه سرگرداني تحمل نكردند و مشكل مـالـي و               اين گروه از اوباش هيچ    
 هتل هم نداشتند.

هـاي ورزشـي        لياقت در رأس فدراسيـون      خواران و افراد بي     حضور رانت 
هاي قـرون وسـطـايـي و            ازجمله فدراسيون فوتبال كشور، در كنارِ برنامه      

آوري را سـبـب شـده           ارتجاعي رژيم در عرصة فرهنگي، وضعيت رسوايي      
و    -نمايي از ماهيت سير امور فرهنگي    حال، خود آيينه تمام     است كه درعين    

انـدركـاران      تواند باشد. اغلب دست      فقيه مي   در رژيم واليت    -ازجمله ورزش 
هـاي ورزشـي        در فدراسيون و بـاشـگـاه        -ويژه ورزش فوتبال    به  -ورزش

شهرت دارند. اينان منبع و منشأ فساد مـالـي،            “  سردار” اند كه به      پاسداراني
 خواري و تباهي در ورزش كشور بوده و هستند!  رانت
 

 ادامه  حمايت حزب كمونيست برزيل ...

هاي اجتماعي و مردم برزيل، كه در شرايطـي دشـوار،              مورد احترامِ جنبش  
ها، ديلمـا     توانمندي و شايستگي زنان برزيلي را نشان داد. به همة اين علّت            

تواند اميد را در مردم زنده نگه دارد و برزيل را              روسف رهبري است كه مي    
هاي بيشتر بـه      ها و دستاوردها و پيروزي      در مرحلة نوين توسعه، با دگرگوني     

پيش ببرد... حزب كمونيست برزيل معتقد است كه امسـال مـردم بـراي                   
چهارمين بار در انتخابات پيروز خواهند شد و ديلما روسف را بار ديگـر بـه                 

جمهوري برخواهند گزيد. البته بايد گفت كه پيروزي گام به گـام و                 رياست
آيد. در اين مرحله، گسـتـردگـي ائـتـالف               خاكريز به خاكريز به دست مي     

هـاي    هاي اجتماعي و نيروهاي چپ، و اعالم برنامه         انتخاباتي، نقش جنبش  
مترقي و پيشرفته [براي دولت بعدي] در كارزار انتخاباتي رياست جمهـوري       
اهميت زيادي دارد... در ميان اصالحات ساختاري دموكراتيك كه انـجـام                

اصالحات سياسـي       آنها ضرورت دارد، چهار مورد عمده در خور توجه است:          
دموكراتيك با هدف افزايش مشاركت مردم در سياست، تقويت احـزاب و              

هاي مالي و اقتصادي در كـارزارهـاي انـتـخـابـاتـي؛                 مقابله با نفوذ قدرت   
هاي انحصاري شدة موجود براي اينـكـه حـق و            دموكراتيك كردن رسانه  

امكان برخورداري از ارتباطات دموكراتيك به جامعه داده شود، و همراه بـا              
آن، تأمين و تضمين آزادي كامل بيان كه امروز تـوسـط انـحـصـارهـاي                  

دار و سركوب شده است؛ اصالحات شـهـري بـراي رفـع                 يي خدشه   رسانه
وآمد همگاني و     تر حل مشكل وسايل رفت      بحران در شهرها، و از همه مهم      

تأمين امنيت مردم و رفع مشكل مسكن براي مردم؛ و بـاالخـره اصـالح                 
خواران و سـبـك         مترقيانة نظام مالياتي، افزايش ماليات ثروتمندان و ويژه       

كردن بار ماليات از دوش كارگران و بخش توليد... اين تغـيـيـرهـا بـراي                     
تضمين رشد استوار و پايدار كشور و توليد بيشتر ثروت، كه شرط اسـاسـي              

 اند... ادامة پيشرفت اجتماعي است، حياتي
خـواهـد كـه بـه          حزب كمونيست برزيل از همة رهبران و فعاالنش مي   

هاي مردمي و شبكة دوستان حزب، فعاليت خود را در همـة              پشتوانة حمايت 
ها در انتخابات دوچندان كـنـنـد.          هاي مبارزه براي پيروزي كمونيست      جبهه

اي كـرد. تـقـويـت            مان بايد تالش جانانه     براي حمايت از نامزدهاي حزب    
نيروهاي چپ برزيلي، كه شرط الزم براي پيشبرد تغييرهاي ضـروري در              

هاي   تر حزب كمونيست برزيل در دولت       كشور است، مستلزم حضور پرقدرت    
 گذاري است. تر نمايندگان ما در مجلس قانون ايالتي، و حضور گسترده
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هم براي كشوري كه اقتصاد آن ورشـكـسـتـه اسـت و بـراي                   آن
جويانه آمريـكـا    هاي دخالت هاي مديدي كامالً دراسارت تحريم      مدت

بحثي است براي انحراف افـكـار عـمـومـي و           –باقي خواهد ماند   
زده    هاي اقتصاد بـحـران       نامربوط نسبت به شرايط كنوني و دغدغه      

اي مانند ايـران كـه مشـكـل             مانده  ايران. اصوالً براي كشور عقب     
 -اقتصادي آن كمبود انرژي نيست و داراي منابع انرژي عظيم نفـت          

هاي وسيع براي توليد انرژيِ تجديدپذيراست، دسترسـي   گاز و امكان  
تواند بـاشـد. عـلـي           ميزاني باال، دغدغه آن نمي      اي به   به برق هسته  

اي در اين سخنراني خالي از محتوي واقع بينـانـه در مـورد                  خامنه
اقـتـصـاد    ” تـوان بـا          ها و ايـنـكـه مـي           اهميت بودنِ تحريم    كم

(يعني در واقع همان سياست هاي فاجعه بار اقـتـصـادي           “  مقاومتي
مبارزه برخاست داد سخن داد. نكتـه جـالـب              ها به   گذشته) با تحريم   

اينكه روحاني، به عنوان رئيس جمهوري دولتي كه در ماه هاي اخير            
مرتباً از دشواري هاي اقتصادي ايران و عدم توان دولـت در حـل                
سريع اين شرايط فاجعه بار داد سخن داده است در راستاي فـرمـان              
بري بي چون چرا از مواضع رهبر رژيم، در همين جلسه از جمله مي              

هاي جبهة استـكـبـار     “ جويي بهانه” و   “ ايران هراسي ” ديوار  ” گويد:       
هاي ظالمانه شكاف غـيـرقـابـل          فروريخته است.... در ديواره تحريم        

 جـمـهـوري   ” كـنـد:           او تأكيد مي    ”وجود آمده است. ...         ترميمي به 
اي حاضـر شـده و          اسالمي با منطق و استدالل در مذاكرات هسته       

نشيني نخواهد كرد، و در كنار حق مسلـم        اي از حقوق ملت عقب      ذره
اي به دنبال استيفـاي حـق          آميز هسته   ملت در عرصه فناوري صلح    

در اين مهمانـي      ”دسترسي ملت به بازار سرمايه و فناوري نيز است.         
از سـوي حسـن      “  رهبر” اي و تقدير از نقش        افطار، مدحِ علي خامنه   

روحاني، مدحِ كسي كه مسئول اصلي وضع وخيم كـنـونـي كشـور               
اي مـحـدود نـيـسـت. او               هاي هسته   است، تنها به عرصة مناقشه    

ترين وظيفه خود را وظيفه فرهنگي و همچنين         دولت مهم ” گويد:     مي
داند بخصوص در سالي      هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي      اجراي سياست 

   ”گذاري شده است. نام “فرهنگ و اقتصاد”كه به نام 
گويي به    از آقاي روحاني كه اصرار به شفافيت دارد و مدعي راست          

غايت غير توليـدي،      ملت است، بايد پرسيد چطور و چگونه اقتصاد به        
هـاي     وارداتي و رانتي متكي به دالر كه عمالً فضاي تنفس سرمايه          

كنـد؟  “  مقاومت”ها  تواند در برابر تحريم توليد ملي را گرفته است مي 
جمهور كشور ما محكم و عامدانه در         بايد گفت و افشا كرد كه رئيس      

اي را بـا      گري علي خامنه    ايستاده است و همان خدعه    “  رهبري” كنار  
تـكـرار   “  اعتدال و تدبـيـر  ” ساالرمĤب] و با       مĤب [فن    زباني تكنوكرات 

 كند. مي
لوحانه خواهد بود اگر تصور شود مذاكرات محرمانـه بـيـن               ساده 

رتبه آمريكا و رژيم واليي در طول دو سال گذشـتـه              نمايندگان عالي 
اي و      اي بوده است. مـنـاقشـة هسـتـه             تنها پيرامون مسئله هسته   

وسـيلـه ايـران،         سرايي دربارة امكان ساخت سالح اتمي بـه         داستان
برخالف هياهو و سروصداي تبليغاتي آن، خطر و تهديدي اسـاسـي            
براي منافع آمريكا نبوده است. براي آمريكا نفوذ رژيـم واليـي در                

طـرح  ” منطقه خاورميانه و رسيدن به تعامل با آن در چـارچـوبِ                 
 مسئله اصلي است. “ خاورميانه نوين

اي و برطرف شدن يكـي        نامه هسته   واضح است كه امضايِ توافق    
از موارد كامالً غيرضروريِ روياروييِ آمريكا با امنيت مردم و كشـور            
ما امري مثبت است كه مورد تائيد نيروهاي مترقي و مردمي اسـت.             

اي امري نيست جز اتمام مـرحلـه          نامه نهايي هسته    اما امضايِ توافق  
اول و آغازِ مرحله بعدي، يعني تعامل آمريكا بـا رژيـم واليـي در                  

تـوانـد     چارچوبِ بازچيني سياست آمريكا در منطقه خاورميانه كه مي        
ارمـغـان     دوام دستگاه واليي و ابقاي رژيم ديكتاتوري را براي آن به          

هاي رژيم واليي در منطقـه بـا           گيري  آورد، مشروط بر اينكه موضع    
 هماهنگ باشند.  “ طرح خاورميانه نوين”

هـاي حـاد        لزوم همكاري ميان آمريكا و رژيم در مورد مسـئلـه          
سياسي و نظامي منطقه بارها از جانب سياستمداران هر دو طـرف              
مطرح شده است و اتفاقاً در افغانستان، در مقابله با طالبان، شـواهـد              
انكارناپذيري در رابطه با همكاري مستقيم دو طرف [رژيم واليي و             

زمانِ نـيـروهـاي       آمريكا] وجود دارد. در حال حاضر نيز از حضور هم           

آمريكا و سپاه پاسـداران در عـراق           ادامه  گام برداشتن شانه به شانه  ...
براي مقابلـه بـا داعـش شـواهـد             

رژيـم   گوناگـونـي وجـود دارنـد.            
در چند سال گذشته، از      فقيه،    واليت

هـاي     يك سو با اتخـاذ سـيـاسـت         
اي ماجراجويـانـه در بـرابـر           خارجي

طـور    كشورهاي امپرياليستي و همين   
تبديل اقتصاد ايران به اقـتـصـادي         

محصولـي    وارداتي، غير توليدي، تك   
[صادرات نفت] و كامالً متكـي بـه            
دالر، درعمل حاكميت ملي كشور را       

هـاي     به هدفي آسان براي تحـريـم      
داري آمريكا تبديل كـرد و از           خزانه

سوي ديگر، با بـيـش از دو دهـه             
هاي اقتصادي بنـا بـر         اجرايِ تعديل 

هاي نو ليبراليستي صـنـدوق         نسخه
المللي، اقتصاد ملي كشور را       پول بين 
ونـرم بـراي        يـي چـرب       به لقمـه  
هـاي كـالن كشـورهـاي            سرمايه

تـوان     امپرياليستي تبديل كرد. مـي      
بسته در اختيار سرمايه انحصاري قرارگرفته است و    گفت كه اقتصاد ملي ايران  كَت      

جويانة آمريكـا در شـئـون اسـاسـي               اين در عمل يعني امكان تأثيرگذاريِ دخالت      
اقتصادي و سياسي كشورمان. واقعيت اين است كه با به اسارت درآمدنِ اقـتـصـاد                  

هـا     داري اياالت متحد براي مـدت        هاي مالي خزانه    وسيله تحريم   ملي كشورمان به  
طور براي هـدايـت       آمريكا براي تأثيرگذاري بر توازن نيروها در درونِ ايران و همين          

هـاي    هاي كالن و منافع آمريكا، اهرم       نقش رژيم واليي در منطقه در جهت سياست       
هاي اقتصادي نوليبرالي در ايران و همـچـنـيـن      الزم را به دست آورده است. تعديل     

ها است كه زمـيـنـه         ، مدت “ اقتصاد آزاد ” همسويي سران رژيم با مبلغان و هوادارانِ        
وسيلة پيوند كاملِ     هاي كشورهاي امپرياليستي را به      الزمِ اثرگذاريِ اقتصادي سرمايه   

داري جهاني فراهم كـرده اسـت.          هاي كالن تجاري و مالي ايران با سرمايه         سرمايه
حاصل اين روند، در بهترين وجه آن، رشد ناموزونِ اقتصادي وابسته بر اساس منافع              

اي است كـه در آن           تر الگوي اقتصادي    هاي كالن و اجرايِ هرچه پردامنه       سرمايه
شـود و       براي كسب هرچه بيشتر سود خصوصي، از ارزش نيروي كار كاسته مـي             

درنتيجة آن، قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگر (اكثريت مردم) از حقوق صنفـي و                 
عـدالـتـي       فقط بـي    ديگر، نه عبارت اجتماعي دوچار محروميت بيشتر خواهند شد. به     

ريزي و رشد مبانيِ دمـوكـراسـي كـه             كند، بلكه پي    اجتماعي موجود شدت پيدا مي    
هاي صنفي و اجتماعي قرار دارد، دشـوار            طورِمستقيم در پيوند ارگانيك با آزادي       به
 گردد. مي
هايي از اپـوزيسـيـون        طلبان و بخش    برانگيز اين است كه، بخشي از اصالح        توجه   

هاي اخير خود را در مقام پيكارگران خط مقدم مبـارزه در               كه تا همين سال     -سابق
انـد كـه        حاال مـدعـي     -كردند  معرفي مي “  جمهوري” و  “  دموكراسي” راه برقراري   

وسـيـلـة كسـي كـه             پذير است، يعني بـه       وسيله حسن روحاني امكان     به“  تغيير” 
كنـد. تـعـهـد          شانه در كنار ديكتاتور ايستاده است و او را تقدير و تطهير مي              به  شانه
برانگيز بوده است. آنان با هواداري از           ها به دموكراسي هميشه سؤال      گونه جريان   اين

اند و با نفوذ آمريكا در شـئـونِ             اقتصاد نوليبرال عمالً عدالت اجتماعي را نفي كرده       
                اقتصادي و سياسي ايران هم مشكلي ندارند، زيرا مقولة امپرياليسم و مـوجـوديـت

بخوان حزب تـودة  “[ چپِ سنتي” كنند و آن را زاييدة ذهن و تفكرِ  عيني آن را رد مي    
هاي سياسي با     توجه است كه برخي فعاالن و جريان        طور قابل   دانند! همين    ايران] مي  

اي فـراوان بـراي ارائـة           توانند با انرژي فكري     اي چپ، چگونه مي     كارنامة مبارزاتي 
تعريفي تازه از چپ، انقالب، سوسياليسم و دموكراسي وقت صرف كنند، اما چگونـه              

توانند تعريفي علمي همراه با تحليل از دموكراسي و عدالت اجتماعي، منطبق با               نمي
هاي اقتصادي دولت روحاني ارائه كنند؟  ها به برنامه آن  شرايط كشور ما، و ربط 

حزب توده ايران معتقد است كه پيرايشِ روبنايِ سياسي بعد از مهندسيِ مـوفـق             
هـاي     انتخابات براي پيروز اعالم كردنِ حسن روحاني و درپيِ آن، فرادستيِ جـنـاح           

مذاكرات محرمانه با آمريـكـا و تـأثـيـرِ                 مدت  هوادار نوليبراليسم، با فرايند طوالني    
خصوص اينـكـه    ارتباط نبوده است، به جويانه و ويرانگر آمريكا بي    هاي مداخله   تحريم  

هـاي     رفت از ركود عميق اقتصادي را ادامة اجـرايِ نسـخـه               آمريكا تنها راه برون   
كـالن  “  ثـروت سـازي    ” المللي پول اعالم كرده است كه محـورِ آن              صندوق بين 

البته با ظاهـري   -روي، تداوم ديكتاتوري هاي خصوصي است. ازاين     وسيله سرمايه   به
براي سركوب نيروهاي اجتماعي مرتبط با كار و زحمت، براي بـورژوازيِ    -تر  مناسب

حامي دولت روحاني نيز ضـروري اسـت.          
 3ادامه  در صفحه سوي آزادي،     بنابراين، گذر از ديكتاتوري به    
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هاي منطقه  تأملي بر نقشِ امپرياليسم در تحول
فقيه و احيايِ مناسبات  خاورميانه: رژيمِ واليت

 هاي منطقه با غرب، و نقشِ آن در تحول

لـحـاظ      هاي جهان بـه    ترين منطقه خاورميانه، يكي از پراهميت  
يـكـم در        و  ژئوپلتيك[جغرافيايِ سياسي]، در دهة دوم سدة بيست        

اي و مـذهـبـي، و           هاي فرقه   جوييِ امپرياليسم، نزاع    آتش مداخله 
سوزد. رويدادهايِ اخير در عراق و         اي مي   هاي پرتنشِ منطقه    رقابت

تحركات جريان تروريستيِ داعش، اوضاع بسيار خطرناكي را نـه            
تنها در كشور عراق، بلكه در سراسر منطقة خاورميانه و كشورهاي           

 فارس پديدآورده است. حاشية خليج
برخالف تبليغات هدفمند و فريبكارانة امپرياليـسـمِ خـبـري و              

يـي     پـديـده   “ داعـش “اي و سياسي]،       هاي ارتجاعيِ [رسانه     محفل
هاي مذهبي و يـا       ي در برابرِ تبعيض   “ عصيان“و يا صرفاً     “ اتفاقي“

قومي، و يا پيـامـد        -هاي مذهبي   ِ گرايش   محصولِ بالفصلِ تفاوت  
اي كه پس از تجاوز نظامي آمريكا[به عراق در            هاي مذهبي   تبعيض
] همچون زخمي چركين سر بازكرده باشد و يا فقط نتيـجـة          2003

تـوانـد      ها نيست و نمي     كفايتيِ دولت   خواري و بي    فساد مالي، رشوه  
گراييِ مذهبي [و رواجِ آن] در             ظهور رساندنِ پديدة فرقه     باشد. به  
هاي زير ستـم    درحكمِ دستاويزي با هدف استعمار خلق       -خاورميانه

يي طوالني دارد. استعمار انگـلـيـس در سـدة                سابقه-اين منطقه 
گـرايـي،    هاي آغازينِ سدة بيستم [ميالدي]، از فرقه        نوزدهم و سال  

منظورِ تحكيم استياليِ خـود و غـارت         ويژه نوعِ مذهبيِ آن، به      به
تفرقه بينـداز و     “هاي منطقه بسي سود برد. استعمار با شعارِ            ثروت

هايي كه بـا       هايي كه با وجود همة تفاوت       ، بين خلق  “ حكومت كن 
ها در مجاورت و مراوده بـاهـمـديـگـر           هم داشتند، در طول  قرن     

بودند، بذرِ نفاق، خشونت، و جنگ پاشيـد. سـيـاسـت                سپري كرده 
طـلـب      جو و استيال    هاي گسترش   استعماريِ انگليس و ديگر دولت    

ها) در آسيا و آفريـقـا،     آن (روسيه تزاري، فرانسه، بلژيك، هلند، وجز  
هـاي مـذهـبـي،          گرايي و برپاييِ نـزاع       زدن به فرقه    بدونِ دامن   

شد. تاريخِ ميهن ما و        برده نمي   پيش    اي، قومي، و سياسي، به      طايفه
هاي همسايه، برادر و دوست ما در منطقه، در طـول         نيز تاريخ خلق  

چينـي و      هاي نوزدهم و بيستم[ميالدي] مملو است از دسيسه           سده
هـاي     هاي استعمار و امپرياليسم در تقويت و تشويق نـزاع            توطئه
 هاي مختلف آن. اي در شكل فرقه

زانو درآوردنِ     ها و به    امپرياليسم براي غارت منابع گوناگون خلق     
شان در كارزارِ اين غارت، از اين ابزار همواره بهـره بـرده                مقاومت

جـويـي و        برد. در دوران ما، مـداخلـه          است و اكنون نيز بهره مي     
تجاوزگريِ امپرياليسم [در منطقه و كشورهاي مورد نـظـرش] بـا            

، مـخـالـفـت بـا          “ هاي بشردوستـانـه     هدف“بهانه و زير پوشش     
شود؛ امـا در پـسِ ايـن              و نظاير آن، انجام مي     “ ها  ديكتاتوري“

چـيـزي         فريبانه، هدف واقـعـي      ها، استتارها، و تبليغات عوام      بهانه
ها! آنچه     نيست جز استيالگري در مسيرِ غارت و چپاولِ ثروت خلق         

در عـراق،     “ مـذهـبـي      -اي  نزاع فرقه “و   “ داعش“نام    امروز زير   
كـنـيـم، از        مشاهده مي   -هاي ديگر   و منطقه   -سوريه، ليبي، يمن  

سياست امپرياليسم براي تسلط بر بازارهاي پرسود اين كشورها و           
ها به پذيرشِ اين سلطه در جـهـت حـفـظ               هاي آن   واداشتنِ خلق 

هـاي     ، جدا نبوده و نيست. دراين زمينه تجربه        “ نظم نوين جهاني  “
ها براي درك بهتر      تاريخي كم نيست. نگاهي دوباره به اين تجربه        

روندهاي كنونيِ رويدادها در منطقه، از اهميت جـدي بـرخـوردار             
است. كارل ماركس، با نبوغ ستايش برانگيزش، ماهيت تجاوزهاي          
استعماري در سدة نوزدهم [ميالدي] را در خـالل جسـتـارهـاي               

هـاي     يي به تحليل عـلـت        داده است. او در مقاله         پرشماري نشان 
مداخله و تجاوز نظامي انگليس به ايران (در دوران ناصرالدين شاه            

اعالن جنگ انگلستان، يا در واقـع    ” نويسد:     پردازد و مي    قاجار) مي  

 غدارانه و گستاخانة ديپلـمـاسـيِ                  شركت هند شرقي به ايران در حقيقت تكرار ضربات
انگلستان در آسيا است كه در اثرِ آن انگلستان مالكيت خود را بر اين قاره گسترانـيـده         

دولتي مستقل و مختار، يا بـه         محضِ اينكه شركت هند شرقي چشم طمع به           است. به  
يي بدوزد كه [براي اين شركت] داراي منافع سياسي و تجاري[باشد] يا صاحب                   منطقه  

و يا    -خيالي، يا واقعي    -باشد، قرباني، به تجاوز به فالن و بهمان           منابع زر و زيور بوده    
شود و    ناپذير[به اين شركت] متهم مي        تخلف از قول و قراري وهمي و يا اهانتي جبران         

گردد... از سـالـيـان دراز              دولت مستقل و مختار] جنگ اعالم مي      به دنبال آن[با آن      
وپا كرده است، [و] حـتـي جـزيـرة               فارس موقعيتي براي خود دست      انگلستان در خليج  
تصرف درآورده است... [انگلسـتـان]            فارس] را به     هاي شمالي [خليج     خارك واقع در آب   

ماركـس   “ پنداشت.   مثابة مركز تجاري تركيه، عربستان و ايران مي         جزيره خارك را به     
انگلسـتـان   “نويسد:   كند و مي افكنانه اشاره مي   هاي تفرقه   در ادامه اين مقاله به دسيسه     

مدت نيم قرن پيوسته سعي داشته است نفوذ خود را در كابينة شاهان ايران اسـتـقـرار              
ها، فرانسه نيز [در اين مورد] جايگاه مهمي دارد و        هاي روس   بخشد... عالوه بر دسيسه      

است كه ايران بايد بيش از هـمـه ازآن        هايي  در ميان اين سه نابكار، انگلستان از آن    
   1”بيمناك باشد.
هايي كه اكنون در سـدة         وار به مقالة ماركس، براي درك ماهيت پديده         اشارة نمونه 

روي، آنـچـه    گرايي شاهديم بااهميت است. از اين يكم و در منطقه زير نام فرقه و  بيست
قومي در عراق و ديگر كشورها باشدت جريـان دارد،             -هاي مذهبي   با عنوان درگيري  

هاي تجاوزكارانه بوده است، و هـدف         در درجه اول نتيجه مداخلة امپرياليستي و جنگ       
ها تسلط بيشتر بر منابع نفت و گاز و تحكيم موقعيت امپرياليسـم اسـت.            از برپاييِ آن  

هاي نفت سوريه و عراق       هاي تروريستي بر برخي ميدان      استيالي داعش و ديگر گروه    
معناي تجزية اين كشورها و گام نخسـت          ها، عمالً به    وسيلة اين گروه    و فروش نفت به   

تواند باشد. فـرامـوش     بنديِ كشورهاي كوچك با مرزهاي ساختگي مي      منظورِ سرهم   به
زمان، نفت هم صادر      وغارت مشغول است، هم     در حالي كه به قتل      ”داعش“نكنيم كه،   

مي كند. اسرائيل، با كمك آمريكا، به ائتالف و نزديك شدنِ نيـروهـاي مـخـتـلـف                     
دهد و با تجاوز به مناطق فلسطيني نشين و كشـتـارِ    فلسطيني واكنش منفي نشان مي  

كوشد با شكاف انداختن بين نيروهاي فلسطيني، از قوت گـرفـتـنِ                ها، مي   ساكنانِ آن 
مـانـع      ”بخش فلسطين   سازمان آزادي “هاي راستين و مترقيِ عضو        ها و سازمان    حزب

داعـش   .“ خاورميانه جديـد  “وجود آوردنِ     اند در راستاي به     هايي  ها اقدام   گردد. همة اين   
هاي امپرياليـسـتـي در مـنـطـقـة               بيش از هرچيز ديگري محصول مستقيمِ سياست      

خاورميانه است. اينكه چرا در اين لحظة معين ناگهان عراق مورد يورش اين جـريـان                 
و يورشِ آن   “  داعش” اي است. برآمدنِ       جا و اصولي    گيرد، پرسش به    تروريستي قرار مي  

هاي منطقه بررسيد، كه عبارتند از: سـرنـوشـت        به عراق را بايد در متن و بطنِ تحول 
امپرياليسم در   “  نظم نوين جهاني  “پيشِ    از  سازي و نيز سستي گرفتن بيش       روند جهاني 

المـلـلـي، وجـود گـروه           هاي جدي به آن در فضاي مناسبات بين     اثرِ كنش و واكنش   
جنوبي] و تـوانِ آن در             [برزيل، روسيه، هند، چين، و آفريقاي      “  بريكس” كشورهاي  

ويـژه     المللي، و نيز روندهاي تحول در منطـقـه بـه             تغيير توازن قدرت در عرصة بين     
 فقيه.  درپيش گرفتنِ سياست احيايِ مناسبات با امپرياليسم از سوي رژيم واليت 

، در خصوص اهميت احياي روابط جمهـوري        5حسن روحاني، پس از مذاكرات وينِ       
از بزرگترين توافقات سـيـاسـي در       1+5توافق نهايي با   ” اسالمي با امپرياليسم گفت:      

 -اي با غـرب  فصل مسئلة هسته و در واقع نيز چنين است و حل      “ منطقه و جهان است.    
ويژه آمـريـكـا       مرحلة نويني در روابط رژيم واليي با امپرياليسم به          -خصوصاً با آمريكا  

هاي عراق حركتي از سوي امپرياليسم براي تغييـر تـوازن      خواهد بود. داعش و تحول     
جويانة امپرياليسم است. اين مرحلة        كنونيِ قدرت در منطقه و بخشي از سياست سلطه          

دهـد و       هاي تاكنونيِ منطقه را تغيير مي       نوين در روابط رژيم واليي با آمريكا، معادله       
بنديِ متحدان آمريكا، توازن قوا در منطقـه را              اين بازگشت علنيِ رژيمِ ايران به صف      

هايي گـران      كند و همين تحول، براي عربستان و تركيه از جنبه           دستخوش تحول مي  
 آمده است و پذيرفتني نيست.

هاي جديد و تنظيمات امنيتي، سياسي و اقتـصـادي [در مـنـطـقـة                     بندي  در صف 
هـايـي كـه         سركردگيِ امپرياليسم آمريكا، رژيم اسالمي ايران با اهـرم            خاورميانه] به  

تواند نسبت به تركيه و عربستان به ميزان معيني دست باال را داشته               دراختيار دارد، مي  
الـمـلـلـيِ        اي و بيـن     باشد. اين تفوق، مورد تاييد و قبولِ همة شركا و متحدانِ منطقه              

ايِ جمهوري    هاي منطقه   اهرمِ رقيب   ،“ داعش” ويژه تركيه و عربستان نيست.         آمريكا به 
منظورِ مهار، كنتـرل، و فـرو آوردنِ دسـت بـاالي رژيـم ايـران در                           اسالمي به 

اي است كه از سوي امـپـريـالـيـسـم آمـريـكـا و                 هاي تازه شكل گرفته   بندي  صف
جهت نبود كه در همان نـخـسـتـيـن روزهـاي                سركردگيِ آن انجام شده است. بي        به

 3ادامه  در صفحه 
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هواداران حكومت مشروعه، به رهبري شيخ فضـل الـه نـوري،               
كشاكش ميان رهبري مذهبـي وسـكـوالرمشـروطـه خـواهـان،              
ناهمگني ميان خود نيروهاي مذهبي مشروطه خـواه در جـريـان             
انقالب مشروطه، تفرقه ميان نيروهاي انقالبي درجنبش جـنـگـل،           
فاصله افتادن ميان نيروهاي ملي، مذهبي، وچپ، و ميان هريك از           
آنها و درونشان ، درجريان نهضت ملي شدن صنـعـت نـفـت، و                 

، پس از پايان پيروزمنـد      57اختالف بر سر سرنوشت انقالب بهمن       
مرحله سياسي اش و تالش نيروهاي تاريك انديش و واپس گـرا             
براي متوقف كردن انقالب و مانع شدن از فرا رويي آن به مرحلـه              
اجتماعي اش، در شرايط اختالف نظرها و تفرقه ميان نـيـروهـاي       
مترقي و آزادي خواه، سرانجام به شكست انقالب بهمن و به ثمـر             

دمكراتيك انقالب در ايران تا بـه امـروز           -نرسيدن مرحله ي ملي   
 شده است.

درجامعه اي كه مانند جامعه ي ما هنوز بعد از دهـه هـاي                    
طوالني از پيدايي جنبش كارگري، جامعه نه تنها  به رشد مطلـوب             

 -خود نرسيده، بلكه به دليل رشد بي لگام بورژوازي انگلي، نظامي          
بوروكراتيك  و نيز تجاري در سالهاي اخير، به ويژه در سـالـهـاي               
حكومت ليبرال هاي وطني سير قهقرايي به خود گـرفـتـه اسـت،               
چگونه مي توان انتظار داشت كه جنبش كارگري به تنهايي بتوانـد            
قدرت را قبضه كند و بدون اتحاد با ديگـر نـيـروهـاي مـردمـي                   
برهجوم دامن گستر نيروهايي كه تحقق منافع خود را درسـركـوب      
جنبش كارگري و ريشه كن كردن آن دركشورمان يافته اند راه بـر          
بندد؛ آن هم در زماني كه جنبش طبقه ي كـارگـر درتـنـگـنـاي                  
اطالعاتي، ارتباطاتي، صنفي، سياسي و تشكيالتي و در مـعـرض            
سركوب  شديد نيروهاي حاكم متكي به بورژوازي نامولد و رانـت             

 خوارحاكم قرار دارد؟  
اين حقيقتي است كه هنوز جنبش سنديكايي ايران نتوانسـتـه             

 -است به رغم ازخودگذشتگي ها و پيگيري هاي پيشتازان صنفـي          
سنديكايي آن گامي تعيين كننده در تحقق خواستهاي صنفـي در            
پهنه ي پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، لغو قرار داد هاي موقت و             
سفيد امضا، تغيير پيشرو قانون كار ضدكارگري و، مهمتر از هـمـه،             
تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل ازاراده و خواست دولـت بـر            
دارد، پس چگونه مي تواند بدون كمك وهمياري ديگر قشرهـا و             
اليه هاي دمكراتيك مردم گامي در تحقق آرمان سياسي خود، بـر            
قراري دولت مستقل كارگري، بر دارد؟ مردم ايران، با تـوجـه بـه               
پيشينه ي بلند مدت مبارزات دمكراتيك خـويـش بـه ويـژه در                 
فرازهاي بلند تاريخي كه پيش ازاين از آنها ياد كرديـم، و درس               

دمكراتيك ، مـي        -آموختن ازكاستيهاي ادوارپيشين انقالب ملي    
توانند در اين راه گامي كارساز بردارند. اين نكته  در شرايط  درهم               
تنيدگي منافع ارتجاع داخلي و قدرتهاي امپرياليـسـتـي كـه بـه                
طورعمده همچنان اقتصاد ميهن ما را در كنترل خـود دارنـد بـه                
فقيرتر شدن هرچه افزونتر تهيدستان و ثروتمند تر شـدن هـرچـه          
بيشتر رانت خواران و بورژوازي انگلي كشورمي انجامد. پـيـدايـي              
جايگزين هاي دست آموز سرمايه ي جهاني كه در شرايط نـبـود              
جايگزين متحد ميهني مي توانند به  سان نيـروهـاي آمـاده بـه                 
خدمت اربابان امپرياليست ظهور يابند و قدرت را قبضه كنند، يكي           
ديگر از پيامدهاي ناگوار اين ناهماهنگي نيروهاي آزادي خـواه و             
ميهن دوست كشورماست.  در چنين شرايطي نبرد جـنـاح هـاي                
مختلف رژيم ارتجاعي واليت فقيه با يكديگر براي انحصار قـدرت           
و اتخاذ مجموعه اي از سياست هاي مخرب، نابخردانه و ضد ملي،           
ميهن ما را در برابر قواي سرمايه ي جهاني و اغـتـشـاش هـاي                  
منطقه اي كه به خواست آنها برانگيخته شده ضعيف و نـا تـوان                
كرده است. نمونه هاي مشهود ايـن مـداخلـه ي قـدرتـهـاي                    
امپرياليستي را نخست در افغانستان وعراق، سپس دريوگسالوي با         

هـرزگـويـن،       -تجزيه ي آن  به هفت كشور: صربستان، بوسنـي          
كرواسي و اسلووني، مقدونيه و مونته نگرو، سپس درليبي، سوريـه،           
و پس ازهمه در اكرايين، نمايانگراين جهانگشايي امپرياليـسـتـهـا            
ست. سرمايه داري جهاني آشكارا با شعارحفظ منافع منطـقـه اي              

، درهرجاي  “ دمكراسي”  خويش و به بهانه ي ايفاي نقش مناديان         

جهان كه  بخواهند به مداخله ي نظامي يا، اگرازآن ناتوان بماننـد، بـه تـراشـيـدن                     
جانشين براي خود از ميان دولتهاي منطقه مي پردازند.  قدرت هاي بزرگ سرمـايـه                 
داري انحصاري جهاني براين باوربودند كه با فروپاشي اتحاد شوروي و كشـورهـاي               
سوسياليستي، و نبود كمك و همكاري ميان جبهه ي وسـيـع  نـيـروهـاي ضـد                       

به سوي شرق برايشان پديد آمـده و      ”   نقشه ي راه ” امپرياليستي، امكان گسترش  
آنها مي توانند نقشه هاي شوم خود را درمقياس جهاني عملي كنند؛ اما آنچه پس از                 
مداخله ي آنها در كشورهايي كه بر شمرديم شاهد آن بوديم، ورشكستگي اقتصـادي              
قريب به اتفاق اين كشورها، اعتراضات جهاني در برابر جنگهاي امپرياليستي و دامـن              
گستر شدن اعتراض ها و اعتصاب هاي كارگري درون آنها، كـه نـمـونـه ي آن                      
درجنبش وال استريت، مركزاقتصادي سرمايه ي انـحـصـاري جـهـانـي رخ داد،                    
نمايشگراين حقيقت بود كه ملتهاي مستقل جهان و جنبشهاي مردمي و كـارگـري          
خود اين كشورها هنوزهم پرتوان و بيدارند و درهم شكستن آنها در شرايط امـروزي                

 جهان  آنطور كه امپرياليسم جهاني تصور مي كرد به سادگي امكان پذير نيست.  
امنيتي باري گران را بر گرده ي دولت و مـردم ايـن             -هزينه هاي سرشار نظامي   

كشورها تحميل مي كند و تا به امروز پيوسته توان اقتصادي آنها را فروكاسته و آنهـا                 
را به مرز ورشكستگي نزديك كرده است. تعطيل يك هفته اي دولت آمريكا  درسال                

و اعتراض هاي  گسترده ي مردمي در يونان، اسپانيا، پرتغال، انگلستان،  و...                    2013
دو سال گذشته بيانگر دشواري اوضاع اقتصادي در اين كشورهـاسـت. در                 -در يكي 

برابر اين وضع بحراني در كشورهاي غربي، افزايش ميزان توليد ملي و افزايـش يـا                 
تثبيت در افزايش رشد اقتصادي كشورهاي رشديابنده ي خاور دور و آسياي شـرقـي،           
روسيه، برزيل و در ديگر كشورهاي مستقل را در سراسرجهان مي بينيم؛ و هـمـيـن       
موضوع است كه به سان عاملي محرك قدرتهاي بزرگ سرمايه ي انحـصـاري بـه                 
رهبري آمريكا را، به ويژه به ايجاد آماد گي براي همواركردن راهشان به سوي شرق               
برمي انگيزد. آنها براي رسيدن به اين هدف به تسلط بر كشـورهـاي نـفـت خـيـز                       
خاورميانه و نزديك نيازمندند و مداخله هاي پيوسته ي آنها دركشورهاي اين منطقـه              
از جهان نمايانگر اين نيازشان است. آنها در رسيدن به اين مقصود از به كار گرفـتـن                   

هيچ  وسيله ي ممكن، از حمله نظامي به شرط توانايي، وتجزيه ي كشـور هـاي                     
منطقه به كشورهاي كوچكتر و فرمانبردارتر، تا ايجاد تفرق ميان نيروهاي ترقيخواه و             

و برانگيختن آنها دربـرابـر       “  دمكراسي” مستقل، ايجاد نيروهايي تحت عنوان هوادار       
آنها كه اگر اين نيروها بر نيروهاي مستقل ملي پيروزشوند  نقش كارگزاران قدرتـهـا                
ي بزرگ در منطقه  را برعهده خواهندگرفت، تا جانشين كردن نيروها و منابع مـالـي                 
كشورهاي ارتجاعي منطقه  به جاي خود در پهنه ي كشاكشهاي منـطـقـه اي، رو                   

 گردان نيستند.   
اما نيروهاي ترقيخواه منطقه و ايران به خوبي آگاه اند كه تنها ضعف قدرتهاي              

بزرگ امپرياليستي براي رشد و پيروزي جنبشهاي رهايي بخش و نيروهاي مستـقـل              
ملي بس نيست. اگر ضعف قدرتهاي امپرياليستي با ضعف و چندگانگي اين جنبشـهـا       
و نيروها همراه شود، باري بجز سردرگمي و تجزيه و كشاكش از آن نـمـي تـوان                     
برگرفت. نيروهاي مترقي و مستقل و اقوام پرشمار ايراني به سبب تعارضات درونـي                
خود، و با دشمن نگريستن  متحدان بالقوه شان، و گام نهادن عملي در مسير تفرق و                 
پراكندگي، راه خود وديگر متحدانشان را براي رسيدن به اهداف ملي، منطقـه اي و                 

 جهاني دمكراسي واقعي  دشوارتر مي كنند. 
دمكراتيك، در كشورهايي مانند ايـران        -بورژوازي ملي در شرايط انقالب ملي          

مي تواند نقش همراه كارگران و زحمتكشان را ايفا كند و، در تعارض با سرمـايـه ي        
انگلي وابسته و رانتي، به تقويت سهم توليد ملي و افزايش رشد اقتصادي كشورياري              

دمكراتيك،   -رساند. نيروهاي وابسته به اقشار ميانين نيز جاي خود را در انقالب ملي             
به ويژه در جوامعي دارند كه طبقه ي كارگر درآنها رشد كـافـي نـداشـتـه بـاشـد.               

 ادامه  اتحاد تزلزل ناپذير ...
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روشنفكران و كارگران و فعاالن ذهني هـم، گـاه بـه               
صورت حاميان واقعي طبقه ي كارگر و گاه به صـورت            
متحدان بالقوه ي آن عمل مي كنند. بخشي عمده ازآنها         
كه بي بهره از وسايل توليدند، مي توانند جزء طبقـه ي             
كارگر به حساب بيايند. بنابراين، طرح شـعـارتشـكـيـل             
جامعه ي سوسياليستي، در شرايطي كه هنوز جامعه گذر         

دمكراتيك را تجربه نكرده يا به پايان         -ازمرحله ي ملي  
نرسانده باشد، شعاري زودرس و بي محتواست و موجب         
به انزوا كشاندن طبقه كارگر و زحمتكشان و مـحـدود             
كردن توان عيني و ذهني جنبش مردمي مي شود.  اين            
سخن به معني نفي ضرورت انسجام و اتحاد  طبقـه ي        
كارگر، همزمان با تامين اتحاد دمكراتيك مـردم و بـه             
گونه اي درهم تنيده  نيست. همه ي نيروهاي كارگـري       
بايد ضمن نفي نكردن ضرورت اتحاد با ديگر نيروهـاي          
مردمي و كوشيدن در راستاي دستيابي به آن، به تقويت          
انسجام و اتحاد دروني طبقه ي خود نيز، چه به لـحـاظ             
سياسي و چه به لحاظ صنفي، همت گمارند. چـگـونـه              
ممكن است صدها سازمان سياسي طبقه ي كارگر وجود        
داشته باشد كه همه يا اغلب آنها درجهت تنازع و تفـرق            
با يكديگر گام برمي دارند؛ و همزمان  همه ي آنها نيـز             
بخواهند برتري سياسي و برقراري دولت كـارگـري را            
تامين كنند؛ و مهمتر اينكه هر يـك خـود را رهـبـر                 
بالمنازع طبقه ي كارگر به حساب آورند؟ آيا هركدام از           
اين سازمانهاي متعارض ديگران را به مثابه ارواحي كـه          
وجود خارجي ندارند مي انگارند و بر اين باورند كه تنهـا            
خودشان در پهنه ي مبارزات كارگري حضور دارند؟ آيـا       
هدفشان از ميان بردن يكديگر ، پيش از بـرآمـدن بـه              
ميدان نبرد امپرياليسم و ارتجاع داخلي است؟ اگر چنيـن          
نيست پس چرا دراين جدايي و پراكندگي ناگوار ودشمن         

 شادكن غوطه ورند؟  
اتحاد  را از مادران داغديده بياموزيم كه صرف نظر از           
گرايشهاي عقيدتيشان براي تامين منظوري خاص كـه         
همان دادخواهي خون عزيزانشان است، گاه و بيگاه گرد         
هم مي آيندند و خواست يگانه ي هميشگـي شـان را              
يكصدا اعالم مي كنند. اگر خواستي با ايـن درجـه ي               
بزرگي به برقراري  اتحاد ي اينچنين شگفت آفرين نياز          
مند باشد، مي توان حدس زد كه خواست به ثمر رسيدن           

دمكراتيك كه خـواسـتـي بـه مـراتـب               -انقالب ملي 
بزرگترازآن است، به اتحاد ي تاچه انـدازه فـراگـيـرتـر              

 نيازمند است.
رژيم واليت فقيه در دهه هاي اخير با اسـتـفـاده از               
اختالف و چند دستگي نيروهاي دگرانـديـش، تـحـول            
طلب و آزادي خواه توانسته است به حيات شوم و فاجعه           
بار خود ادامه دهد. موفقيت رژيم در سركوب خـونـيـن              

 1388اعتراض هاي گسترده و مردمي پس از انتخابات          
، از جمله به دليل عدم هماهنگي گردان هاي اجتماعـي           
و حضور كم رنگ و سازمان يافته جنبش كـارگـري در             
اين اعتراض هاي مردمي بود. تجربه دهه مبارزه پر فراز           
و نشيب براي رهايي ميهن از چنگال رژيمي واپس گـرا           
و عميقاً ضد مردمي نشان مي دهد كه نمي تـوان بـه               

هاي انتخاباتي و اجتماعي رژيـم       “  مهندسي” مانور ها و    
 براي تغييرات جدي در اوضاع دلخوش بود. 

 -برقراري ارتباط نزديك ميان همه ي نيروهاي ملـي        
دمكراتيك ، به دور ازهرگونه تفرقه، گفتگو برسرمواضـع         
سازماني وسپس تشكيالتي، بحث و تعامل برسر برنامـه         
ي مشترك، و همراهي تا تحقق و به ثـمـر رسـيـدن                
انقالب ملي دمكراتيك تنها ضامن پيشرفت جامعـه ي          

 ساز كنوني است.    -ايراني در شرايط دشوار و سرنوشت 
 

 ادامه  هيئت نمايندگي حزب توده ايران در ...

در  “ اسالم سيـاسـي   ” هاي آمريكا در منطقة خاورميانه باهدف گنجاندن          تغيير بخشي از سياست   
امروزه در عمل با منافع راهبردي آمريكا در خاورميـانـه            “ اسالم سياسي ” نقشة جديد خاورميانه،    

شكست كشانده شـد و نـتـوانسـت بـه مـرحـلـة                    ايران به 1357همسو شده است: انقالب    
هاي مردمي به فراموشي سـپـرده         هاي بنيادي اقتصادي و اجتماعي فرارويد و خواست         دگرگوني

كه در آن      بار (اقتصادي متكي به واردات       اي فاجعه   شد. پس از دو دهه اجرايِ سياست اقتصادي        
كردن بيشتر كاالهاي موردنياز صـرف         شود و درآمد حاصل از آن براي وارد         نفت خام صادر مي   

هاي آمريكا شده است. آمريكا پس از يك سـال             شود) ايران اكنون هدفي آسان براي تحريم         مي
هاي مالي و تسليحاتي بر ايران اعـمـال كـرد، بـه          هاي شديدي را در زمينه   و اندي كه تحريم   

اي، بلكه    وگوهاي هسته   فقط در عرصة گفت     اي دست يافت. اين پيروزي، نه        كننده  پيروزي تعيين 
دست آمريكا داده است. قدرت حـاكـم در       هاي عمده با ايران، اهرم پرقدرتي به در ديگر مناقشه 

وگوهـاي كـامـالً        اي، رهبر مذهبي حكومت، وارد گفت       ايران، زير حمايت و هدايت علي خامنه      
لـطـف     آمده به   دست  رتبة آمريكا شد. طرف اخير، به اتكاي پيروزي به           محرمانه با نمايندگان عالي   

گيرد، دست باال را داشته اسـت.         وگوها كه زير نظر جان كري صورت مي         ها، در اين گفت     تحريم
را    1392جمهوري خرداد     وگوها، رژيم ايران تدارك برگزاري انتخابات رياست        دنبال اين گفت    به

آغاز كرد كه به برگماري حسن روحاني در مقام رياست جمهوري منجر شد. او شـخـصـيـت                      
شـنـاسـنـد.        گـرا مـي     اي عمل   كننده  اعتمادي در رژيم ايران است و در غرب او را  مذاكره             قابل
همـزيسـتـي    ” منظور    ساالر ايران به    اي از روابط ميان آمريكا و رژيم دين         ترتيب، فصل تازه    اين  به

آغاز شد. آمريكا به علّت آنكه اقتصاد ملّي ايران را در گروگان خود دارد، در اين رابطـة                    “ متقابل
تازه، طرف برتر است. در سوي ديگر، ايران حاضر است از هر راه و وسيلة ممكن بـراي ادامـة                      

هاي خـاص     بهره بگيرد، ضمن آنكه سياست “ نقشة خاورميانة جديد” بقاي خودش در چارچوب     
دهد. در چنين شرايطي، اين سـؤال   هاي مردم ايران همچنان ادامه مي خودش را بر ضد خواست 

جـمـهـوري    ” وقـفـه بـا          اي تقريباً بي    جويي و رودررويي    آيد كه، پس از سه دهه كينه        پيش مي 
ورزي با ايران و برانداختـن رژيـم آن        ، آيا آمريكا هنوز خواهانِ ادامة خصومت و كينه“ اسالمي

اش به اين نتيجه رسيده اسـت          است؟ شواهد حاكي از آن است كه آمريكا در سياست راهبردي          
رغـم     باشد. ...  بـه          “ نقشة خاورميانة جديد” تواند شريكي كليدي در اجراي       كه رژيم ايران مي   

ساالر ايران، همزيستي ميان دو دولـت ايـران و              ها و سروصداي ضدآمريكاييِ رژيم دين       ژست
برقرار شده است. درواقع ايران فعاالنه رهنمـودهـاي           “ ايران اسالمي ” آمريكا مدتي است كه در      

هاي اقتصادي نوليبرالي دنبال كرده اسـت و دولـت              المللي پول را در زمينة تعديل       صندوق بين 
گراي عمده در منطقـة   دهد. نيروهاي اسالم  مشي را ادامه مي جديد حسن روحاني هم همان خط  

المسلمين   گراي عدالت و توسعه در تركيه و اخوان         ساالر ايران، حزب اسالم     خاورميانه (رژيم دين   
دهند:  هاي مشترك بارزي را تشكيل مي    با ويژگي  “ اسالم سياسي ” اي از     در مصر) طيف گسترده    
توجهي به هرگونه عدالت اجتماعي واقعي. از ديد اين نيروهـا، عـدالـت                  تحقير دموكراسي و بي   

  يـابـد.      شود و تـنـزل مـي        اجتماعي فقط به امور خيريه و اعانه دادن به تنگدستان محدود مي      
است، زيرا امـر   “ اسالم سياسي ” نفع بورژوازيِ غالبِ وابسته به        بنابراين، نقشة جديد خاورميانه به    

هايي از بـرداشـت     توان نمونه   هاي اين طرح نيست. در ايران و تركيه مي           دموكراسي جزو اولويت  
روشني ديد... اياالت متحدة آمريـكـا هـمـواره               ساالر از آزادي و دموكراسي را به        هاي دين   رژيم

گيري از موضع يك يا چند دولت نسبت به يك يا چند دولت ديگـر        تالش خواهد كرد تا با بهره     
گيري روابط تازه ميان دولت آمريكـا و           سود خود تغيير دهد. شكل       در منطقه، توازن نيروها را به     

 هاي كليدي اين سياست آمريكاست. ساالر ايران يكي از جنبه ديكتاتوري رژيم دين
هاي مؤثر    موفقيت در مبارزه براي دموكراسي و عدالت اجتماعي در خاورميانه فقط از راه اقدام             

پذير است. حزب تودة ايران در اين زمينه براي خـود               خواه منطقه امكان    و متحد نيروهاي ترقي   
اش را در اين راه متمركز كرده است. حزب مـا               ها و انرژي    نقش روشني را تعيين كرده و تالش      

بار امپرياليسم و نيروهاي ارتـجـاعـي      هاي فاجعه   طلبي  معتقد است كه فقط از راه بسيج عليه جاه        
خواه نقـش     توان صلح و پيشرفت را در منطقه تأمين و تضمين كرد. نيروهاي ترقي               است كه مي  

 “عهده دارند.... اي در اين مبارزة حساس و حياتي به عمده
 
هايي در ارتباط     كنندگان قرار گرفت و آنان سؤال       سخنرانيِ نمايندة حزب ما موردتوجه شركت      

ها در مورد تضاد مردم ايران بـا           ها پاسخ داده شد.  بيشترين سؤال         با آن مطرح كردند كه به آن      
رژيم ديكتاتوري والئي و تعامل آمريكا با رژيم در اين راستا بود. در خالل روزهاي بـرگـزارِي                    

كـنـنـده از         هاي كشورهاي شركت    نشست، بين نمايندگي حزب توده ايران و نمايندگان حزب        
فلسطين، كوبا، ويتنام، يونان، بلژيك، لبنان، دانمارك، انگلستان، روسيه، تاجيكستان، سـوئـد و               

نظرهايي انجام گرفت. در پايان نشست سـاالنـة             وگوها و تبادل    طورِدو جانبه گفت    آمريكا نيز به  
هاي كمونيست و پيشرو، رفقاي حزب كارگران بلژيك در مورد انتخابات اخير در بلژيك و                 حزب

نتايج اميدواركننده آن گزارش مبسوطي ارائه كردند: حزب كارگران بلژيك در انتخابات امسـال               
 ، پانزده درصد افزايش داشته است.2010هزار رأي آورد كه نسبت به سال  250
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در ارتباط با آنچه در بيش از سه دهه اخير بر هنرهاي 
مان رفته است با يكي از دست اندركاران با  نمايشي ميهن

سابقه و خوشنام تئاتر و سينماي معاصر ايران اخيراٌ فرصت 
وگويي پيش آمد. او كه از فارغ  ديدار و بحث و گفت

التحصيالن دانشكده هنرهاي دراماتيك دانشگاه تهران در 
هاي  است، در كالس 1357هاي پيش از انقالب بهمن  سال

ميهن آموزش يافته  مشاهير كاردان، دانشمند و هنرپرور 
معاصر  است، با بسياري از هنرمندان بنام سينما و تئاتر 

اين كارگردان، بازيگر و منتقد   ايران نيز كار كرده است.
هاي  ها و نمايشنامه تئاتر و سينماي ايران كه خود در فيلم

وگو با  آفرين و ابداع گر بوده است، در گفت پرشماري نقش
اي و  از دردها و مشكالت حرفه “نامه مردم”خبرنگار 
در كشور سخن گفته  نابسامان توليد هنري  شرايط

 . خوانيد وگو را در جستار زير مي حاصل اين گفت است.
 
كـه  1357با توجه به شرايط حاكم بر ايرانِ در دورانِ پيش از انقالب               

هايي بدور      تابيد، و بيشتر سرگرمي     ي پويا را برنمي   “ هنر“در آن، رژيم شاه     
كرد [و اگر در اين دوران و            از موازين هنرمندانه را تشويق و حمايت مي       

گـر    در اين عرصه استقبال و تشويقي از هنر و هنرمندان اصيل و آفرينش            
وجود داشت، از سوي مردم آگاه و هنردوست بود، و سانسور و ممنوعيـت              

تـئـاتـر و       “ هنـر ” و توقيف و زندان هم از سوي حاكميت. ما در اينجا از              
گوييم]. هنر تئاتر و سينماي پس از انـقـالب، هـنـري                 سينما سخن مي  

 ارث رسـيـد.             جان بود كه از دوران رژيم گذشته به مردم ايـران بـه               كم
اندركاران و هنرمـنـدان       شمار كارهاي هنرمندانه و دست      البته همان اندك  

خوب و آشنا با هنر سينما و تئاتر در پيش از انقالب، با شروع انقـالب و                  
هرج ومرج حاكم بر جامعه، كنار گذاشته شدند. اين فعاالن كاردانِ عرصة             
تئاتر و سينماي كشور و هنرمندان خوب و آثارشان، مورد قبولِ حاكميـت             

كارآمده[پس از انقالب] نبودند، چه از نظر گرايش سياسي و              و دولت روي  
هاي علمي و فرهنگيِ آنـان. در ايـن               لحاظ توانايي   شان و چه به     فكري

عرصه از هنر، رژيم حاكم بعدازانقالب، در وهله اول شروع كرد به قـلـع                
وقمع افراد متخصص و كاردان درهنر و خصوصاً در بخش سينما و تئاتـر.    

دلـيـلِ      كنار زدن افراد متخصص و كارآمد در رشته هنرهاي نمايشي، بـه           
وجود آمد    نبود جايگزيني مناسب و همزمان، خال بزرگي در امور هنري به          

 -حـال   درعين  -بخشي بر هنر نمايش و فيلم حاكم شد و          و جو بسيار زيان   
كم به زنداني كـردن بـرخـي            اختناق و سانسور نيز شدت يافت. كار كم        

هـا خصـوصـاً       هنرمندان كاردان فعال در دورة رژيم پيشين در همه رشته        
نمايش و فيلم كشيده شد. حذف نيروهاي متفكر در دستوركار رژيم قـرار              
گرفت؛ و اين امر باعث شد كه عده زيادي از هنرمندان هم [از كشـور]                  

را  “ هنر“اي كه     سواد و تجربة هنري     فرار كنند. سپس افراد نااليق و بدون       
ديدند، بر امـور كـار هـنـر             چيزي همچون تعليمات ديني و حوزوي مي      

كرده هم كه تشنه سردرآوردن از كارها در          انقالب  گمارده شدند. مردمِ تازه    
شدند] و انجام دادن تغييرهـاي         اين عرصه [كه تاكنون بدان راه داده نمي        

آمده اعتماد كردند و آنـان، بـا            ازراه  اساسي در آن بودند، به مس�والن تازه      
استفاده از وضعيت جاري، بر خرِ مراد سوار شدند. فكر و باور مـردم ايـن              

رو خواهند شد. بـنـابـرايـن،         به زودي با هنري ناب و انقالبي رو        بود كه به  
هـاي     تنها از تغيير و تـحـول   همگي درانتظار تثبيت انقالب بودند. ولي نه       

طلب بـا     موردنظرشان خبري نشد، بلكه با افرادي بسيار سطحي و فرصت         
رو    نمـا روبـه     كرده و انقالبي عوض نوعي رنگ   هايي به   لباس مذهب و آدم   

شدند كه آمده بودند بچاپند و بخورند و نابود كنند. از همان روزهاي اول         
[پس از انقالب] نابود كردن فرهنگ و هنر از سوي اين گروه متشرعـان،                

نماها شروع شد. آنان در فكـر پـر كـردن                كردگان و انقالبي    عوض  رنگ
ها پر نشد، از پاي ننشستند. اين گروه نه هـنـري     ها بودند، و تا جيب      جيب

داشتند و نه در فكر مردم و انقالب بودند، فقط آمدند و رشتة كـارهـا را            
تازي و ظلم به هنـر و          دست گرفتند و همة باهنران را كنار زدند و تك           به

هنرمند پيشه كردنـد. ايـن        
منوال كار در همه جا حاكم      
بود و در هنر بـيـشـتـر و            

شكلي پليدتر ادامه داشت.      به
اين تئاتر و سينماي بـدون       

هـا در       پشتوانة هنري سال  
يك چارچوب و كليشه باقي     

كـرد.     مانده بود و كار مـي      
هاي مـحـصـولِ       سوژة فيلم 

اين سينما، به پرداختن بـه       
جنگ و مذهب مـنـحـصـر        

و در قـالـبـي           -شده بود 
به ساختن و توليد      -تكراري

كردن آثاري سـطـحـي و         
وسيلـة كسـانـي        ضعيف به 

چون سلحشور، مخملـبـاف،     
مجيد مـجـيـدي، رسـول         

پــور، ســعــيــد      مــالقــلــي
شد، يعنـي     فالح، محمد كاسبي، تاجبخش فنائيان، وجزاينان، خالصه مي         كشن

كساني كه در حوزة هنري وابسته به سازمان تبليغات اسالمي آمـوزش ديـده               
پـا     -عبارتي، سينما و تئاتـر ديـنـي          يا به   -بودند و سپس به عرصة هنرِ ديني      

ي    هـا   شان در چارچوب همان كليشه      گذاشته بودند، چندان كه دنياي سينمايي     
ها گذشت و درهمين فضاي بسيـار بسـتـه و               مذهبي محصور مانده بود. سال     

كم رشد كردند و وضعيت سينما و         هاي جواني هم كم     مذهبي، سينما كارگردان  
ها و قوانين بسيار سطحـي        تئاتر اندكي بهتر از پيش شد. اما همزمان، چارچوب         

تر شدند و تثبيت گـرديـدنـد.           و قرون وسطايي ناظر بر سينما و تئاتر مشخص        
جريان امور در عرصة هنر، كامالً مذهبي بود و با هنرِ واقعي و پوياي جـهـان                  

اطـالع از هـنـر،           هـنـر و بـي          فاصلة زيادي پيدا كرده بود. مسئوالنِ بـي        
شان مشغول بودند، اما در همين جو، جوانان با استعدادي هم رشـد                كارهاي  به

نوعـي    طورِخودجوش خود را ساختند. آنان به        كردند و تجربه اندوزي كردند و به      
عرصه آمدند و كار سينما و تئاتر كمي بهتر از گـذشـتـه                شان به   پربارتر از سلف  

هاي جوان هم     شد و ميانة مردم هم با سينما و تئاتر بهتر از قبل شد. كارگردان              
هـاي     در عرصه سينماي جهان، حرفي براي گفتن ارائه كردند و كـارگـردان             

پا به ميدان نهادند و       -با كمي احتياط و خودسانسوري      -روشنفكر و قديمي هم   
هـاي     تـوان از كـارگـردان          عصا كارهايي ساختند. در اين زمينه مـي        به  دست
اي چون علي حاتمي، داريوش مهرجويي، ناصر تقوايي، بهرام بيضايـي،             قديمي

ايرج قادري، وجزاينان، نام برد. هنرجوياني هم كه قبل از انقالب در سينمـاي               
كرده و نوپا شدند. آنـان آمـده         آزاد بودند، بعداز انقالب وارد سينماي تازه رشد    

بودند تا خود را معرفي كنند. سينماي آزاد را نصيب نصيبي و بصير نصيبي، دو      
فكر و نوانديش در راديو و تلويزيون ملي ايران[دورة رژيـم شـاه]                  برادر خوش 

نوعي زير تأثير غرب و سينماي روشـنـفـكـرانـه               گذاري كرده بودند كه به      پايه
فرانسه بود. برخي در گذشته و در سينماي آزاد فعاليت داشتند و رشد كردند و                 
وارد سينماي بعد از انقالب شدند. كيانوش عياري و ناصرغالمرضايي و چـنـد               
تن ديگر از فعاالن سينمايي در سينماي آزاد كار كرده بودند و بعد از انـقـالب                 

اي ايـران وارد         خود را با فضاي حاضر سينما وفق دادند و به سينماي حرفـه            
شان را شروع كردند. كيانوش عياري چند فيلم متفاوت با             شدند و كارزار هنري   

يان روزگار با مضمون مذهب و جنگ ساخت ولي متفاوت با كارهـاي               سينمائي
قبلي سينماي ايران. او نگاهي متفاوت و عميق به جنگ و مذهب كرده بـود.                 

اعتماد و جعفر پناهي، اصغر فرهـادي،         هاي ديگري چون رخشان بني      كارگردان
هاي تلويـزيـون      رستمي، كه از بچه     نيا، عباس كيا    پوران درخشنده، محمد بزرگ   

اي پا گذاشتند و كارهايي قابل قبول و متفـاوت            بودند، به عرصة سينماي حرفه    
با سينماي رژيم جمهوري اسالمي عرضه كردند. سينما كمي مردمي شده بـود         

هايـي از ايـن         شد. با ساخت فيلم      هايي بهتر از پيش توليد و عرضه مي         و فيلم 
خواه رژيم اسالمي بـرخـاسـت،         دست، دوباره صداي اعتراض حاكمان تماميت     

بـرخـي از           ي   ها ها برخاست و خشم رژيم برانگيخته شد. فيلم         غائلة شكايت 
هاي سـانسـور،      تر با جوالن خشمگين تيغ      هاي صاحب سبك و جوان      كارگردان

شان هم در فـهـرسـت          رو شدند و آفرينندگان     توقف و يا ممنوعيت اكران روبه     
هايـي    الكارها قرار گرفتند. اين هنرمندان واقعي و مردمي، با ساخت فيلم             ممنوع

رو    نسبتاً هنرمندانه با استقبال سينماروها و تماشاگران و رضايت آنـان روبـه              
هـاي   هاي زيادي از اين هنرمندان در روند مرحله  تدريج فيلم   شدند. درنتيجه، به   

 -از گذشته     بيش  -ازتوليد  اداريِ پيش 
كـردنـد و        اجازة ساخت پيدا نـمـي      

 سيرِ آشكار و نهانِ كار درسينما و تئاتر 
 در دورانِ جمهوري اسالمي
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شدند. با وجود همـة ايـن           هايي بسيار غيرمنطقي رد مي      دليل  سناريوها به 
يي كه از هزارتويِ دستگاه تـفـتـيـش و              ها  ها، بسياري از فيلم     تراشي  مانع

شد، بعد از توليد اجـازة اكـران پـيـدا               كرد و ساخته مي     سانسور عبور مي  
 اند، بدين قرارند: هايي كه درگير توقيف بوده كردند. برخي از فيلم نمي

باد كارگردان: جعفر پناهي؛       آفسايد،كارگردان: اسماعيل براري؛       آشيانه،
كارگردان: غالمحسين     بند،كارگردان: عباس كيارستمي؛       ما را خواهد برد،   

 حاجي واشـنـگـتـن،      اُف؛    كارگردان: محمد رسول     جزيرة آهني، طاهري؛  
 كارگردان: علي حاتمي؛

كارگردان: جعفر پنـاهـي؛        دايره،كارگردان: مسعود كيميايي؛       خط قرمز، 
كارگردان: مهدي نـوربـخـش؛         رأي باز، كارگردان: عباس كيارستمي؛       ده،

كارگردان: مجيد بهـشـتـي         مه بانو، كارگردان: جعفر پناهي؛       طاليِ سرخ، 
 كـويـر مـرگ،     نوشته: عليمحمد افعاني]؛        هاي رنج،   بافته[براساسِ رمان:     

كارگردان: بهرام بـيـضـايـي؛           مرگ يزدگرد، كارگردان: اسماعيل براري؛     
 كارگردان:  بهرام بيضايي. چريكه تارا،

شـده اضـافـه         هاي تـوقـيـف      هاي ديگر بر فيلم     هرساله بسياري فيلم  
شوند.  ها محروم مي شوند. مردم خوب و نجيب ايران از ديدن اين فيلم          مي
اي دارنـد كـه بـا عـقـايـد                هاي مردمي   هاي توقيفي معموالً سوژه     فيلم
هاي مـطـرح،      گرا جور نبوده و نيستند. فيلم     مردان خودخواه و واپس     دولت

شـونـد.    بدون شعار، و داراي فكر و ساختاري مناسب و باارزش توقيف مي        
دوستانه و آگاهيِ مـردم بـوده بـاشـد              اگر فيلمي در جهت اهداف انسان     

شود، اما مردم، منتقدان هنري و سياسي         رو مي   هميشه با سد سانسور روبه    
درنگ رژيم را     كند. اين امر بي      هاي خارجي را به خود جذب مي        و جشنواره 

شود.   هراساند و به رويارويي امنيتي با سازنده فيلم و خود اثر منجر مي              مي
شان از غـم      فكري كه در كارهاي     هاي خوش   هاي ارزشمند كارگردان    فيلم

خورده و دردكشيده حرف بزنند و از مردمي كه           و رنج مردم و اجتماعِ زخم     
اند تصويري هنرمندانه بپردازنـد،       ها كمر خم كرده     عدالتي  زير فشارها و بي   

سازان اگر    از نظر حكومت جمهوري اسالمي مطرودند و متهمند. اين فيلم          
گراي حكومت به جامعه و مـردم را             در آثارشان نگاه فاشيستي و واپس     

انـد.        نقد بكشند ازنظر حاكمان متهـم       نوعي نمادين و غيرصريح هم به       به
در اكثـر اثـرهـاي           نگاه انتقادآميز به وضعيت نابسامان مردم نگاهي رايج       

ها جرم اسـت.      نابساماني    هنري است، ولي در ايران دست گذاشتن بر اين        
مـان و       ها، وضعيت جـامـعـة مـريـض           اگر در كاري سينمايي باندبازي    

تصوير كشيده شوند، امكان ساخـت        هاي موجود در لفافه هم به       عدالتي  بي
كند. ساختن فيلم از كليه فروشي، اعـتـيـاد، طـالق و               يا اكران پيدا نمي   

روزه    اندركاران سينما و تئاتر كشـور هـمـه           سازان و دست    دزدي كه فيلم  
هـا     هـايـنـد و خـود بـا آن                شاهدانِ دردمند، حساس و باعاطفة آن      

گو نبودنِ مسئوالن به مردم، فسـاد،          گريبانند، عملي نيست. پاسخ      به  دست
سـازان    اند كه فيلم    خواري، دزدي و دروغ، ازجمله دردهايي       چاپلوسي، رشوه 

منظورِ ارائه كاري هنري بـه        شان به   برند و در ذهن خالق      ها رنج مي    از آن 
ها اثري هنري بسـازنـد    دهند تا از آن كنند و مدنظر قرار مي    ها فكر مي    آن

شوند. در ايـران       رو مي   شان روبه     نامه  ولي هميشه با رد شدن سناريو و فيلم       
هاي فرهنگـي و       امروز بد اداره كردن امور كشور و هدايت غلط مجموعه         

شـود.   روز هم بدتر از پيش مي      تر كرده است و روزبه      هنري، وضع را آشفته   
اندركاران سينما و تئاتر كشور يا        اي درآمده است كه دست      گونه  وضعيت به 

يي هم از روي نـاچـاري و         و يا اجازه كار ندارند. عده        نشين  فراري، يا خانه  
اند و به هـمـكـاري بـراي سـاخـت                 نياز با سانسور و خفقان كنار آمده      

اند ولي شرمگيـن      سناريوهاي آبكي موردنظرِ جمهوري اسالمي تن درداده      
شان در ميان نيست، چـرا         گيري از آنان يا تخريب      اند. قصد خُرده     از مردم 

شان به تن دادن به چنين        انگيز و پرمعضل    كه براي بقا و زندگي بسيار غم      
اي ناگزيرند. اين نوشته شايد جستاري بس كـوتـاه بـاشـد از                    همكاري

سرگذشت و وضعيت سينما و تئاتر ما از شروع انقالب تا كنون. وضعيـت               
انـگـيـز و خـالف شـأنِ              حاضر بيش از گذشته درد      اين هنر واال درحال   

دل    سازان ما راه را بـا خـون            هنرمندان و ضد انساني است، گرچه فيلم      
پيمايند، اما اين وضع آشفته و نابسامان هرروز بـدتـر از روز                 خوردن مي 

يابد. سينما و تئاتر از هنرهاي مردمي و پرطرفدار در جامعه              پيش ادامه مي  
تـر    شان از ديگر هنرها فوري      هاي  لحاظ ويژگي   شان به     ما است و اثرگذاري   

انـدركـاران ايـن        است، بر همين مبنا، رژيم واليي هم هنرمندان و دست         
بيـن و مـراقـبـت           شان را مدام زير ذره      هاي هنري   عرصه و هم آفرينش   

وقفه قرار داده است و راه را براي فعاليت واقعيِ برآمده از انـديشـه و                   بي

ترين نتيجه و تأثيرِ آفرينشِ هنري و         شان سد كرده است. در زمرة مهم         عاطفه
               كار هنرمندان، آگاهي دادن و روشنگري در جهت تشخيصِ منافع و ارتـقـاء
شأن انساني مردم است. رژيم و دولت اسالمي همـواره بـر آن اسـت تـا                 

هـاي     هنرمندان را به مسيرِ تبليغ شعارهاي خاص خودش و ستايش از شيوه           
اش بيندازد و براي رسيدن به اين منـظـورِ راهـبـردي از هـيـچ                      زمامداري

و درصـورت پـايـبـنـدي           -اي[ازجمله تزريقِ مالي، مشهورسازي      گري  خدعه
تخريبِ چهره، محروم كـردن از كـار، فشـار           -ِ خود   هنرمند بر شأنِ هنري   
ها، روال معمـول رژيـم در جـهـت               ها] ابا ندارد. اين       رواني، زندان، وجزاين  

هـا     اهدافش است. رژيم به اين ترفندهاي ضد انساني خو گرفتـه و از آن                 
پوشي كند. تهديد به زندان و ممنوع كار كردن، هنرمندان را               تواند چشم   نمي

دارد. هنرمـنـدان      همواره در حالت هراس از اكنون و آيندة خود معلق نگه مي           
آن،       هاي  هاي پليد و غيرانساني رژيم و درگير با ناروايي          معترض به سياست  

اند و يـا در مـعـرض            رو بوده   هاي پليسي و امنيتي روبه      همواره با خطر اقدام   
نـظـيـر      -تهمت و افترايِ عامل بيگانه بودن، ترور شخصيتي و ترور فيزيكي          

اند. يكي از مركـزهـايـي كـه             قرارگرفته  -اي و مشابه با آن      هاي زنجيره   قتل
اصطالح هنري در جمهوري اسالمي را تدوين و در اين زمينه         هاي به   سياست
يـي     كند، سازمان تبليغات اسالمي است. اين مركز شاخـه           گذاري مي   سياست

هاي نخسـت انـقـالب       اصطالح هنري دارد به نام حوزة هنري كه از سال        به
لحاظ هنري همچـون      هويت به   وسيلة محسن مخملباف و برخي كسان بي        به

اهللا سلحشور و ديگران تأسيس شد، و تا زمان حاضر هم ازجـملـه خـط                  فرج
هاي تفتيش و سانسور هنري       هاي اصلي به وزارت ارشاد و ديگر ارگان         دهنده

است. مركزهاي هنري و تبليغي رژيم جمهوري اسالمي اصوالً زير نـظـارت              
رهبري[وليِ فقيه] قرار دارند. صداوسيما و سازمان تبليغات اسالمي از ايـن                 

اله سلحشور يكي از       فرج  -حاضر  ويژه درحال   و به   -يي دور   اند. از گذشته     جمله
افراد بانفوذ در عرصة امور هنري در جمهوري اسالمي بـوده اسـت. ايـن                   

شود و كسي است كه بـرپـا كـردن              شخص از سوي رهبر رژيم حمايت مي      
نـفـع      كند و بـه       غائلة اعتراض و جوسازي بر ضد هنرمندان را او شروع مي          

هاي هنري و بر ضد گرايش هنري         هاي خاص رژيم در زمينه فعاليت       سياست
كند و سـركـوب آنـان را         طلب جوسازي مي مردم و بر ضد هنرمندان آزادي     

بخشد. نقشِ او تقبيحِ هنرمندان و بازخواست از آنـان اسـت. او             سرعت مي 
دهـد   كش در كنار و اطراف خود سازمان مي دار و عربده    يي چماق   هميشه عده 

كه عالوه بر برپا كردن غائله بر ضد هنرمندان، محافظ شخـصـي او نـيـز                   
هستند. نابخرداني كه با اين عامل رژيم همراهند، سخنان و نظرهـايـش را                

كنـنـد.    كنند و سخن هر معترضي را در گلو خفه مي  ترويج و از او حمايت مي     
نمكي.   داران معروف و آدمكش، شخصي است به نام مسعود ده           يكي از چماق  

آيد. مسعود   حساب مي   گراي اسالمي و سينماي ديني به       او اآلن كارگردانِ نوع   
هاي زيادي دست زده است و حاال، در غـروب             نمكي در گذشته به جنايت      ده

سن گذاشته و توان فـحـاشـي، سـركـوب و                 اش، كه پا به     زندگي شرورانه 
درجـة     ساز شـده اسـت و بـه             كشي ندارد، چند سالي است كه فيلم        چماق

اش در سـركـوب و            كارگردان ديني مفتخر شده است و رسالت عـمـلـي          
وار به سينما كشيده شده و همان رسالت          خويي را كنار گذاشته و تئوري       درنده

دهد. او با سـيـنـمـاي            ارزشش ادامه مي    هاي بي   ضد انساني را اكنون با فيلم     
نـوعـي      اش در گذشته را بـه        ديني، با دوربين و لنز سينما، اعمال غيرانساني       

دهد. او ترويج سينماي مذهبي را با رنگ و بـويـي                موجه و منطقي جلوه مي    
نمكي در كارهـايـش    زننده در دستوركار دارد. ده    چسب و اما گول     چندان دل   نه

زعـم    هاي آبكي، و به     گر و سوژه    با در اختيار گرفتن بازيگران زن زيبا و عشوه        
هاي مضحك، سعـي در     شدة فيلم نما دار، همراه با ترفندهاي نخ    خودش خنده 

كند تا بتواند تماشاگر نـاآگـاه و طـالـب                جذب تماشاگر دارد. او تالش مي      
اي    هاي سينمايي ورشكسته  بكشاند و تبليغات حكومتي     سرگرمي را به سالن   

را عرضه كند. در مقابل، سينماگران داراي انـديشـة هـنـري، از بـيـان                       
ترديد آنان به فردايي      اند. بي    شان محروم و در انزوا گذاشته شده        گرانه  آفرينش

انديشند تا بـا كـار و            بهتر و بدون رنج و درد، آزاد از سانسور و اختناق، مي           
شان به فرهنگ و هنر پوياي ايـرانـي خـدمـت كـنـنـد، و                      آفرينش هنري 

 شان پايبند بمانند. حال، به شأنِ واالي هنري و انساني درعين
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ژوئـن]،      29تا     27تيرماه [    8تا    6حزب كارگران بلژيك، در روزهاي       
هاي كمونيست و پيشرو جـهـان بـود. ايـن            ميزبانِ نشست ساالنه حزب   

نشست در شهر دانشگاهي لووان النو، در نزديكي بروكسل، پـايـتـخـت               
 41هاي كمونيست و كـارگـري از            بلژيك، برگزار شد و نمايندگان حزب     
حزب و سازمـان كـارگـري كـه             12كشور جهان در آن شركت داشتند.        

نتوانسته بودند در اين نشست حضور يابند، با فرستادن پيام [كـتـبـي]، از                
 شان را با آن اعالم داشتند. برگزاريِ آن حمايت كردند و همبستگي

اي    هاي جنگ و خونريزي منطقه      جانبه كانون   با توجه به گسترش همه    
در آفريقا، در منطقه خاورميانه و اوكراين و شدت روزافزون خطر جنگ در             

كند، موضوع موردبحث ايـن     ديگر نقاط دنيا كه صلح جهاني را تهديد مي     
جـهـان در سـال          -سال پس از جنگ جهاني اول       100” نشست ساالنه   

دعـوت     شده بود. هيئت نمايندگي حزب تودة ايـران، بـه                تعيين “ 2014
رسمي و در هماهنگي با رهبري حزب كارگران بلژيك، در اين اجـالس              

 پراهميت شركت كرده بود.
در آغاز جلسه، نماينده حزب كارگران بلژيك از نـمـايـنـدگـان بـراي                 

قولـي    شان در نشست سپاسگزاري كرد و سپس سخنانش را با نقل            شركت
ميليون انسان، نتيجه منطـقـي        20جنگ جهاني اول با مرگ      ” از لنين كه    

انحصارگران ” ، چنين ادامه داد:      “ كشي است   داري و مسابقه در بهره      سرمايه
صدور سرمايه براي كسب هر چه بيشتر مـنـافـع و           هاي بزرگ، به    قدرت

دسترسي به مواد اوليه و دستبرد به منابع طبيعي كشورها دست زدنـد و                
داري لـيـبـرال بـراي        اين مسابقه به جنگ جهاني اول منجر شد. سرمايه        

غارت جهان، به انحصارها و سرمايه مالي مبدل شد و كشورهاي پيروز در             
جنگ، نقشه جهان را دوباره ترسيم كردند ازجمله نقشة خاورميانه و آفريقا            
را... در طول سه سال تمام كشورهاي امپرياليستي آن زمان، اين كشور نو                
پا (اتحاد شوروي) را محاصره كردند؛ و بقيـه جـهـان بـه كشـورهـاي                      
مستعمره، نيمه مستعمره (ازجمله چين)، كشورهاي كامالً زيـر سـلـطـه                 
سرمايه مالي (ازجمله كشورهاي آمريكاي التين) و يا زير سلطه (لـنـيـن                  

شد)، تبديل شـدنـد. ... امـروز                 هاي آرژانتين و پرتغال را متذكر مي        نمونه
وسيلة بانك جهانـي، صـنـدوق          امپرياليسم تسلط مستقيم انحصارها را به     

كمك اتحـاديـه اروپـا در         و به  -المللي پول و سازمان تجارت جهاني       بين
كنـد.    هاي ديكتاتوري به دنيا تحميل مي       و حمايت از حكومت     -حوزه ناتو   

هـا    از بين رفتن گروه كشورهاي سوسياليستي در اروپا، يورش امپرياليست         
الـمـلـلـي،       را افزايش داد و اين تغيير روابط و موازنة قدرت در عرصة بين            

 كند: تحليل مشخصي را ايجاب مي
كند و    داري و اقتصاد بازار منطق انباشت سرمايه را دنبال مي     . سرمايه  1

شـود     گونه است. نمـي      داريِ نو پا نيز به همين       در مورد كشورهاي سرمايه   
كرد و جلو قوانيـن بـازار و           “ محصور” داري را در وضعي بينابيني        سرمايه

بـيـن   “  راه سومـي  ” داريِ نو پا،      منطق آن را گرفت. راه كشورهاي سرمايه       
 داري و سوسياليسم نيست. سرمايه

داري آن است كه همـه كشـورهـا [در               هاي سرمايه   . يكي از ويژگي    2
يابند. مركز توليد به كشورهايـي بـا       حيطة نفوذ آن] يكسان گسترش نمي     

يافته است، اما انحصارها در بعد جهاني، تسلط و توزيعِ            دستمزد كم انتقال    
اند. در شرايطي كه صدور سرمايـه       ارزش اضافي را [براي خود] حفظ كرده        

داريِ درحالِ رقابت بايكديگر، بـه        هاي سرمايه   براي ادامه حيات همه گروه    
مبدل شده است، قائل شدن به تمايز در ايـن             “ طبيعي” يي تقريباً     وظيفه

اي كـه بـا          پذير است. بين كشورهاي امـپـريـالـيـسـتـي               زمينه توجيه 
دارند و كشورهايي كه درحالِ شـروع         “ گري  قصد سلطه ” شان    هاي  دخالت

اند، بايد تفكيكي قائل شد.       داري جهاني   سوي سرمايه   به باز كردن راهي به    
گرا در سطح جهاني و ديگراني كه تنها در    هاي تسلط  همچنين بين قدرت  

يازند تفاوت وجود دارد. تمـام    اي به گسترش قدرت دست مي   سطح منطقه 
هـا را تـغـيـيـر             اند كه روابط قدرت     ها درحالِ حركتي دائمي     اين جريان 

 “دهد... مي

اش را، كه موردتوجه قرار گرفـت،         نماينده حزب كمونيست كوبا سخنراني     
ويژه امپرياليسم آمريكا براي حـفـظ تسـلـط        امپرياليسم به” چنين آغاز كرد:  

گردان نيست، از پوشاندن واقعيت تا راه انـداخـتـن         چيز روي خويش از هيچ 
جنگ در تمام ابعادش. رفتارش با كوبا بعد از حكومت اوباما تغييري اساسـي               

او  پس از برشمردن نتـايـج        “  نكرده است. بايد هوشيارانه با آن مبارزه كنيم.         
آنچه ” هاي آمريكا و مقاومت مردم كوبا، چنين ادامه داد:             ويران كنندة تحريم  

اساسي است اتحاد نيروهاي انقالبي است: اولويت با هر آن چيزي است كـه               
كند. در پايان ما پشتيباني خود از دولت ونزوئال            ما را متحدتر و نيرومندتر مي     

و مردم ونزوئال كه مورد هجوم امپرياليسم در تمام ابعادش قرار گرفته اسـت          
 “ داريم. را ابراز مي

 25نماينده حزب كمونيست لبنان پس از تشريح شرايط سخت لبنـان و               
ويژه در افغـانسـتـان، عـراق،           به    -سال جنگ و ويراني در منطقه خاورميانه      

در اين شرايط، سـه سـال        ” به سخنانش چنين ادامه داد:         -فلسطين و لبنان  
جبهـة  ” سان    پيش، ما فراخوان ايجاد اتحاد چپ عرب را منتشر كرديم. بدين           

كشور   11حزب پيشرو از      28برپا شد و توانست در اين سه سال         “  چپِ عرب 
را متحد كند. همچنين در كشورهاي مصر، تـونـس، كـويـت و سـودان                     

تواند سـدي بـر      هاي چپ تشكيل شد كه مي اي از حزب  هاي مبارزاتي   جبهه
 هجوم و تحميل سلطة امپرياليسم باشد.  

هـاي     با توجه به شرايط وخيم منطقه خاورميانه و اوكراين، سـخـنـرانـي             
هاي كمونيستي از ايران، لبنان، فلسطين و اكراين از اهميت            نمايندگان حزب 

هايي از متن سخنراني نمايندة حـزب تـوده             اي برخوردار بودند. بخش      ويژه
 آيد. ايران در ادامة اين گزارش مي

آخرين سخنران نشست، نماينده حزب كمونيست انگلستان بود كه ابـتـدا            
سومين كنگرة حزب كمونيست انگلستان       و      خبر تدارك براي برگزاري پنجاه    

اش خود را به مسائل تسليحاتي و    را به اطالع نمايندگان رساند. او سخنراني  
لزوم برانداختـن   ” داد:     قولي از لنين كه هشدار مي       جنگ محدود كرد و با نقل     

توان آن را از        داري و ساختمان سوسياليسمِ بدان معنا نيست كه مي          سرمايه
داليل اساسـي   ” آغاز كرد و سپس چنين ادامه داد:         “  مبارزه با جنگ جدا كرد    

داري كه موجب جنگ جهاني اول شد همچنان برجا است و              بحران سرمايه 
ها افزوده شده     بر شمار آن    2008توان گفت كه حتي پس از بحران مالي           مي

داري متمركزتر شده است: آلمان در اتحاديـه           است و توازن نيروهاي سرمايه    
كه آمريكا در مـجـمـوع رهـبـري قـدرت                تر شده است درحالي     اروپا مسلط 

امپرياليستي را دراختيار دارد و از يك طرف با اتحاد اروپـا در آن سـوي                    
اقيانوس اطلس و از سوي ديگر با حوزه اقيانوس آرام درحـالِ مـذاكـراتـي                 

ها از سوي گروه كشـورهـاي          چندجانبه است. آمريكا با هدف كنترل چالش       
بريكس (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) و مـتـزلـزل كـردن                   

لحاظ سياسي و اقتصادي ، فـعـال اسـت. در                كشورهاي آمريكاي التين از   
ساالر] ايران در جريـان اسـت           زدائي با رژيم تئوكراتيك[دين      خاورميانه تنش 

اش در منطقه بـروز       اي بين آمريكا و متحدان سنتي       هاي تازه   كه تنش   درحالي
نه    كند. صدسال پس از جنگ جهاني امپرياليستي اول پيام ما اين است:               مي

 “به جنگ امپرياليستي. نهبه سياست اقتصاد رياضتي و  نهبه ناتو، 
نماينده حزب تودة ايران، در روز نخست نشست، در رابطه بـا مـوضـوع                 

گفته به مسئلة بازچينيِ عناصر سياست آمريكا در خاورميانه بر مـحـور                پيش
فقيه پرداخت و پس از تشكر از حزب ميزبـان و              تعامل با ديكتاتوري واليت   

گير حزب كارگران بلژيك در انـتـخـابـات             تبريك به مناسبت پيروزي چشم    
 اخير، چنين ادامه داد: 

ما دوران حساسي از تاريخ خاورميانه را پيشِ رو داريم. آمريكا و متحدان              ” 
اش سخت در تكاپوي بازچينيِ صحنه سـيـاسـي در         اي اروپائي و خاورميانه  

خاورميانـه  ” اند. اين حركت و تعامل با رژيم والئي، در چارچوب طرح               منطقه
منظور تأمين تسـلـط        و در جهت برقراري نظمي تازه در خاورميانه به         “ نوين

آمريكا در منطقه است. ... در پرتـو           

 هيئت نمايندگي حزب توده ايران در:
هاي كمونيستي جهان  الملليِ حزب نشست بين
 ميزبانيِ حزب كارگران بلژيك به

 9ادامه  در صفحه 
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با هايي از همبستگي جهاني  گوشه
رزه در راه آزادي و مباجنبش 
 انيراسي در اموكرد

هـا در كشـورمـان و             در حالي كه از يك سو موج سركوب آزادي     
خـواه    هاي آزادي   هاي ارتجاع براي وادار كردن نيروها و شخصيت         اقدام

به سكوت در برابر تحوالت سياسي جاري ادامه دارد و تشديـد شـده               
است، از سوي ديگر تالش نيروهاي مترقي و دموكراتيك جهان براي            

خواهان ميهـن مـا ابـعـاد            گسترش همبستگي با زحمتكشان و آزادي     
اي يافته است. بيانية فدراسيون جهاني جـوانـان دمـوكـرات در                   تازه

همبستگي با جوانان و دانشجويان ايران و فـراخـوان بـراي آزادي                 
هـاي اعـتـراضـي رهـبـران              ها و يادداشت    دانشجويان زنداني،  نامه   

هـاي افشـاگـر در           هاي كمونيست جهان، مقـالـه       سنديكايي و حزب  
المللي دربارة شرايط فعاليت و مبارزة نيروهاي مترقي در           هاي بين   رسانه

الملـلـي دفـاع از حـقـوق              مركز بين ” ايران، حمايت اجالس ساالنة     
از فعاليت سنديكاهاي مستقل در ايران، فقـط بـرخـي از         “ سنديكايي

خواهان ايران اسـت. در ادامـه،           هاي همبستگي جهاني با آزادي      نمونه
المللي همبستگي با جنبش ملّي و دموكراتيك         هايي از كارزار بين     گوشه

 كنيم. گزارش مي “نامة مردم”مردم ايران را براي اطالع خوانندگان 
 

ــت   ــادداشـ يـ
ــاي    ــك ــدي ــن س
بــريــتــانــيــايــي 
يونـيـسـون (از       

ــزرگ ــن    ب ــري ت
سنـديـكـاهـاي     
كارگري بريتانيـا   

جمهور ايران در      هزار عضو) به رئيس      300ميليون و     1با  
 ارتباط با دستگيري فعاالن سنديكايي در ايران:
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 جناب، عالي
) اعـتـراض خـود را          UNISONيونيسون (  وسيله از جانب     بدين

نسبت به دستگيري شماري از رهبران پيشرو و برجستة سنـديـكـايـي           
ايران در روزهاي اول و دوم ماه مه در حالي كه قصـد شـركـت در                    

هايي براي گراميداشت روز جهاني كارگر را داشتند، به اطـالع             نشست
اند اما بسياري    رسانيم. اگرچه برخي از دستگيرشدگان آزاد شده        شما مي 

نژاد، كـه     از آنها هنوز در بازداشت هستند، از جمله آقاي مازيار گيالني          
يكي از اعضاي سرشناس سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك اسـت.           

هاي آنها را پـيـش از           او و شمار زيادي از اعضاي سنديكا و خانواده        
دستگيري و انتقال به بازداشتگاهي نامعلوم، مورد ضرب و جـرح قـرار       

اند. بر اساس اطالعي كه ما داريم، عـالوه بـر آقـاي مـازيـار                      داده
نژاد، آقاي رضا شهابي (از رهبران سنديكـاي شـركـت واحـد                 گيالني

اتوبوسراني تهران و حومه)، آقاي شاهرخ زماني، و آقاي محمد جراحي            
 برند. نيز هنوز در بازداشت به سر مي

شان و   خواهيم كه براي آزادي فوري اين افراد و همكاران         از شما مي  
عالوه، از دولـت جـمـهـوري           شان اقدام كنيد. به     هاي اعضاي خانواده 

سـازمـان      98و      87هـاي     نامـه  خواهيم كه مقاوله اسالمي ايران مي 
المللي كار را كه حق پيوستن به سنديكا و فعاليت سنديكـايـي را                 بين

 كند، به رسميت بشناسد و آن را رعايت كند. تضمين مي
 با احترام، ديو پرنتيس، دبيركل

رونوشت: جناب آقاي ويليام هيگ، نمايندة مجلس و وزيـر امـور                
 خارجه

 

فراخوان براي همبستگـي    
جهاني با سـنـديـكـاهـاي         

 كارگري ايران
ســازمــان ” اجــالس ســاالنــة     

(آي.ال.او.) در        “   المللـي كـار      بين
خرداد ماه بـا شـركـت هـيـئـت             
نمايندگي همة كشورهاي عضو در    
مقر دائمي اين سازمان در شـهـر          
ژنو، در سوئيس برگزار شد. طـبـق         

هاي نمايندگي كشورها هـر سـه گـروه           اساسنامة اين سازمان، در تركيب هيئت  
هـاي كـارگـري         نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان تشـكـل         

توانند شركت داشته باشند. البته از برخي از كشـورهـا، و از جـملـه ايـران،                         مي
هاي واقعي و مستقل كارگران حق شركت در هيئت نمايندگي را             نمايندگان تشكل 

هاي زرد و وابسته به دولت در اين نشست        ندارند، و به جاي آنان نمايندگان تشكل      
هـا، مـقـررات و           نـامـه     كنند كه در آن دربارة مقاوله       المللي مهم شركت مي     بين

كننده و پراهميت در ارتباط با شرايط كار كارگـران بـحـث و                  هاي تعيين   سياست
هاي گذشـتـه،      زمان با اين نشست مهم، و همچون سال         شود. هم    گيري مي   تصميم

نيز در مـحـل      “ المللي دفاع از حقوق سنديكايي      مركز بين ” نشست عمومي ساالنة    
برگزار شد. رهبري اين مركز حقوقي سنديكايي كه          “ آي.ال.او.   ” ساختمان مركزي   

هـاي     كند و يكي از سـازمـان        هاي سنديكايي فعاليت مي     در زمينة حقوق و آزادي    
     ل.او.   ” معتبر و مورد مشورتهاي سـيـاسـي        است، امسال با توجه به تحول      “ آي.ا

(كوديـر)،     “ كميتة دفاع از حقوق مردم ايران” سال اخير در ايران، از معاون دبيركل       
آقاي جمشيد احمدي، براي شركت در نشست اين مركز دعوت كرده بود تا دربارة              
شرايط فعاليت و مبارزة سنديكاهاي كارگري ايران براي حاضران صحبت كنـد و              

هايي بدهد. معاون دبيركل كميتة دفاع از حـقـوق ايـران (كـوديـر) در                         توضيح
هاي   هاي خود خطاب به حاضران در اين نشست به مسئلة سركوب تشكل             صحبت

كارگري و تاريخچة سنديكاهاي كارگري در ايران، تأثير فعاليت اين سنديكاها در             
هاي ايجاد شده براي كارگران در روزهـاي          هاي تاريخي مهم، و نيز دشواري       برش

ارديبهشت به بعد (در ارتباط با روز جهاني كارگر) پرداخت. نمايندة كوديـر در                    10
هاي كارگري و سنديكايي از آفريقا، اروپا،         سخنان خود در حضور نمايندگان جنبش     

انگيزي را كـه در ايـران بـراي              آسيا و آمريكاي التين، شرايط دشوار و مخاطره       
فعاليت سنديكاهاي كارگري وجود دارد توضيح داد و خـواهـان تشـديـد كـارزار                  

هاي ايران شد. او ضمن اشاره بـه          المللي با كارگران و سنديكاليست      همبستگي بين 
سركوب دولتي در روز اول ماه مه و ممنوع كردن برگزاري مراسم بزرگداشت روز             
جهاني كارگر از سوي سنديكاهاي مستقل كارگري، پيام سنـديـكـاي كـارگـران            

را بـراي     “ المللي دفاع از حقـوق سـنـديـكـايـي             مركز بين ” فلزكار و مكانيك به     
كنندگان خواند كه در آن از جمله به مبارزة سنديكاي كارگران فلـزكـار و                  شركت

تشكيل شـده و پـس از            1339مكانيك اشاره شده بود، سنديكايي كه در سال         
 1384توسط رژيم حاكم بر ايران، بار ديگر در سال           1362سركوب شدن در سال     

هايش بـه اهـمـيـت          فعاليت خود را از سر گرفت. نمايندة كودير در ادامة صحبت           
فعاليت سنديكاهاي مستقل براي احقاق حقوق كارگران، فراهم آوردن شـرايـط              
مناسب براي دستيابي زحمتكشان كشور به زندگي بهتر و پيشبرد اتـحـاد عـمـل                 
سنديكاهاي كارگري اشاره كرد. او سپس در مورد ناديده گرفتـه شـدن حـقـوق             
كارگران و برخورد غيرقانوني با اعضا و فعاالن سنديكاي كـارگـران فـلـزكـار و                   
مكانيك و سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني و ديگر فعاالنـي كـه روز        

ارديبهشت مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و بـه حـقـوق                  12اول ماه مه و صبح      
را به حاضران  “ پيام سنديكا” شان تجاوز شد صحبت كرد، و همچنين نشرية           برحق

هاي چندين سنديكاي كارگـري در ايـران            كنندة فعاليت   معرفي كرد كه منعكس   
نامة سنديكاي كارگـران   است. در ادامه، معاون دبير كل كودير ترجمة متن شكايت  

هاي قضـايـي      فلزكار و مكانيك ايران در ارتباط با برخورد نيروهاي امنيتي و مقام        
كنندگان در مراسم اول ماه مه در تهران و دستگيري و بـازداشـت                كشور با شركت  

 هايي داد.  فعاالن سنديكايي را براي حاضران در نشست خواند و توضيح
هاي نشست عمومي، نماينـدگـان بـرخـي از              گفتني است كه در جريان بحث     

ساختارهاي جهاني سنديكايي سخنراني كردند و پشتيباني خود را از فراخوان براي            
تشديد كارزار همبستگي جهاني با سنديكاهاي كارگري ايران اعالم كـردنـد. در                
همين ارتباط، سنديكاهاي كشورهاي گوناگون كه در نشست حاضر بودند آمادگي           

هاي مشخص همبستگي با مبارزة زحمتكشان و فـعـاالن            خود را براي انجام اقدام    
سنديكايي ايران اعالم كردند. نشست تصويب كرد كه براي تغيير دادن شـرايـط                

ويژه از لحاظ سركوب سنديكاهاي كـارگـري در             هاي اخير به    قبول سال   غيرقابل
 هاي مشخصي را سازمان دهد. ايران، اقدام

 14ادامه  در صفحه 
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 ادامه  دست آوردها و چالش هاي  ...

 
نامة اعتراض دبير كل حزب كمونيست بريتانيا به سفارت         

 ايران در لندن
موضوع: دستگيري اعضا و رهبران سنديكاي كارگران اتـوبـوسـرانـي             

 شركت واحد تهران
هـاي   عضو اتحاديه 23من اين نامة اعتراض را در ارتباط با دستگيري     

كارگري، به ويژه ابراهيم مددي، معاون رئيس سنـديـكـاي كـارگـران               
 نويسم. ارديبهشت) به شما مي 11مه ( 1شركت واحد در تهران، در 

اين عده در حالي كه در يك پايانة شركت واحد اتوبوسراني در غـرب              
كردند، دستگير شدند. اين در     تهران شيريني در ميان كارگران توزيع مي  

شرايطي بود كه مراسم سنّتي بزرگداشت اول ماه مه (روز جهاني كارگر)             
 در ايران ممنوع اعالم شده است.

هـا نـقـض فـاحـش             الزم است خاطر نشان كنم كه اين دستگيري 
الملـلـي    م) سازمان بين 1949(   98م) و   1948(   87هاي شماره     نامه  مقاوله

هـاي كـارگـري و          كار در مورد آزادي عضويت در سنديكاها و سازمان        
 فعاليت در آنهاست.

هاي مدني شهروندان ايـران را نـقـض              هايي كه آزادي    چنين اقدام 
هـاي     هايي مثل ما كه مخالف اعمـال تـحـريـم             كند، براي سازمان    مي

اقتصادي عليه ايران است، دفاع از حقوق طبيعي ايران و مخالفت مـؤثـر     
 كند.   با هرگونه مداخله در كشور شما را دشوارتر مي

خواهشمنديم اين نظر ما را به اطالع دولت ايران برسانيد. ما خواستـار       
 درنگ همة دستگيرشدگان هستيم. آزادي فوري و بي

 با احترام
 رابرت گريفيت

 دبيركل حزب كمونيست بريتانيا
 

كمونيست هاي بريتانيا خواستار آزادي رهبران سنديكايي       
 ايران شدند 

اي در روز اول          روزنامة مورنينگ استار، چاپ لندن، با انتشار مقالـه          
تيرماه دربارة همبستگي فعال حزب كمونيست بريتانيا با جنبش كارگري          

هاي بريتانيا در كـارزار بـراي            هاي مشخص كمونيست    ايران، به اقدام  
مان اشـاره كـرد. بـه            آزادي رهبران زنداني سنديكاهاي كارگري ميهن     

اي    گزارش مورنينگ استار، وزارت امور خارجة بريتانيا در پاسخ به نامـه           
كه رفيق رابرت گريفيت، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا، در ارتباط بـا             

هـاي     قبول تحميل شده بر رهبران زندانـي اتـحـاديـه             شرايط غيرقابل 
انتظار دارد كه ايـران حـق         ” كارگري ايران نوشته بود، گفته است كه:         

الـمـلـلـي در        هاي بين تشكيل و پيوستن به سنديكا را در راستاي پيمان        
اين مقام وزارت امـور        “ مورد حقوق مدني و سياسي را محترم بشمارد.        

در جمهوري اسالمي ايران اقدام بـه        ” كند كه     خارجة بريتانيا تصريح مي   
 “آميز براي كارگران است. متشكل كردن كارگران عملي مخاطره

به نوشتة مورنينگ استار، در واكنش به درخواست رفيق گريفيت كـه             
قيد و شـرط       از دولت بريتانيا خواسته بود كه خواهان آزادي فوري و بي    

هاي كارگري بشود، مقام مسئول وزارت امـور خـارجـه              رهبران اتحاديه 
نگراني خود را در مورد وضع اسفناك شاهرخ زماني رهبر سـنـديـكـاي               

دار سـنـديـكـاي        كارگران نقاش و تزئينات ساختماني، رضا شهابي خزانه       
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، و محمد جراحي كارگر           
صنايع پتروشيمي ابراز كرد. مورنينگ استار به نقل از رفـيـق رابـرت                  

اقدام عـلـيـه      ” گريفيت نوشت كه رهبران و فعاالن سنديكايي متهم به          
 “ هاي مخـالـف نـظـام         امنيت ملّي از طريق ايجاد يا عضويت در گروه        

اي   هاي كارگري   اند، اتهامي كه رژيم اسالمي اغلب در مورد اتحاديه          شده
المللي به رسميت شـنـاخـتـه شـده             برد كه طبق موازين بين      به كار مي  

) به شـش     1391(فروردين   2012هستند. رضا شهابي كه در ماه آوريل  
خرداد ماه) در اعتراض به     10سال حبس محكوم شد، در روز اول ژوئن (         

هـاي    شرايط زندان اعتصاب غذاي نامحدودي را آغاز كرد. طبق گزارش          
ماه ژوئن در مسيـر بـهـداري زنـدان              16منتشر شده، رضا شهابي روز      

 مورد ضرب و جرح يك نگهبان زندان قرار گرفت.“ رجايي شهر”
به گزارش مورنينگ استار، رفيق گريفيت واكنش ضـعـيـف دولـت               

وجـه     هيـچ  بريتانيا نسبت به سركوب سنديكاهاي كارگري در ايران را به  

كافي ندانست و از دولت خـواسـت تـا           
هـاي     طلـبـي   مصلحت” اجازه  ندهد كه    

حق دموكراتيك بـنـيـادي       “ ديپلماتيك
يابي در سـنـديـكـاهـاي           براي سازمان 

كارگري، چه در انگلستان يا در خارج از        
الشعاع قرار دهد. او متذكر        كشور را تحت  

المللي بـايـد     شد كه جنبش كارگري بين    
به تالش خود براي پشتيباني از اعضاي       

هاي كارگـري كـه قـربـانـي             اتحاديه
 -هر كجا كه باشنـد      -شوند  سركوب مي 

شان   هاي قشنگ   توانيم به سياستمداران كه حرف      ما نمي ” ادامه دهد، چرا كه     
 “ شان تطابق دارد، اتكا كنيم. ندرت با عمل و كرده به

 
در همبستگي بيانية فدراسيون جهاني جوانان دموكرات 

با مبارزة جوانان ايران براي صلح، دموكراسي و 
 عدالت اجتماعي

فدراسيون جهاني جوانان دموكرات مبارزة دشوار دانشجويان و جـوانـان              
دموكرات ايران براي دستيابي به صلح، دموكراسي و پيشرفت اجتمـاعـي را              
هميشه دنبال كرده است. دانشجويان ايران، كه ادامه دهندگـان راسـتـيـن                

پيشگام مبارزه براي تحـقـق      هاي ايران هستند،   هاي انقالبي در دانشگاه    سنّت
اند كه ديوارهاي سـكـوت و فضـاي             اند و كوشيده   حقوق دموكراتيك بوده  

هـاي كشـور      ساالر ايران را در دانشگاه     خفقان تحميل شده توسط رژيم دين     
 بشكنند.

اي در جنبش اعتراضي مردمي آن        دانشجويان و جوانان ايران نقش عمده     
اند و پرچم نبرد در راه آزادي، دموكـراسـي و             هاي اخير داشته   كشور در سال  

اند. دانشجويان و جـوانـان چـپ،             عدالت اجتماعي را برافراشته نگاه داشته     
انـد.   اي در اين نـبـرد داشـتـه           خواه و كمونيست نقش و جايگاه عمده       ترقي

سـازمـان   ” ، كه از اعضاي فدراسيون است، و نـيـز         “ سازمان جوانان توده  ” 
، كه هر دو در شرايط مخفي فعالـيـت          “ جوانان و دانشجويان دموكرات ايران    

 كنند، در مبارزة جوانان و دانشجويان ايران فعاالنه شركت دارند. مي
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات نگران ادامة سركوب دانشجويان ايران         
توسط نيروهاي امنيتي رژيم و شرايط امنيـتـي دشـواري اسـت كـه بـر                     

هـاي   هاي سراسر كشور تحميل شده است. باخبر شديم كـه مـقـام               دانشگاه
امنيتي ايران در واكنش به اعتراضي كه دانشجويان دانشـگـاه صـنـعـتـي                  

تكنيك تهران) در داخل اين دانشگاه سازمان داده بودند، اقـدام       اميركبير (پلي  
 اند. تنبيهي عليه نُه دانشجوي اين دانشگاه اعمال كرده

فدراسيون جهاني جوانان دموكرات نگراني خود را نسبت به ادامة زنـدانـي             
كردن شماري از رهبران دانشجويي ايران و رهبران جنبش دمـوكـراتـيـك               

كند كه همچنان در شرايط دشوار زندان بـه سـر        دانشجويان ايران ابراز مي  
برند. ما همچنين نگران سالمتي شماري از اين دانشـجـويـان زنـدانـي                  مي

پور، از دانشجويان دختر    اند بهاره هدايت و مريم شفيع      هستيم، كه از آن جمله    
خواه جنبش دانشجويي ايران، و مجيد توكلـي، از رهـبـران               و فعاالن ترقي  

هاي قـانـونـي،       سرشناس دانشجويي، كه همگي به علّت شركت در فعاليت        
خواهـانـة    آميز در ارتباط با جنبش دموكراتيك و ترقي        دموكراتيك و مسالمت  

انـد. خـانـم        هاي درازمدت محكوم شده    جوانان و دانشجويان ايران به زندان     
سال و نيم زندان محـكـوم    9بازداشت و به  1388بهارة هدايت، كه در سال     

شد، از كوشندگان برجستة حقوق زنان و عضو شوراي مركزي دفتر تحكيـم             
وحدت است كه يك سازمان دانشجويي سراسري در ايـران اسـت. آقـاي                 

خواه در دانشگاه صنعتي اميركـبـيـر         مجيد توكلي از رهبران دانشجويي ترقي     
است. فدراسيون جهاني جوانان دموكرات در جريان مبارزة ضدامپرياليسـتـي،        

دانـد كـه      هاي دموكراتيك براي مردم را امري مبرم و ضروري مـي            آزادي
تواند مشاركت سياسي دموكراتيك و اتحاد ميان مردم و جوانان ايران را              مي

تقويت و تحكيم كند. ما همبستگي خود را با جوانان و دانشجويـان مـبـارز                  
كنيم. ما همچنين خواهان آزادي       خواه و دموكرات ايران اعالم مي      دلير، ترقي 

 همة زندانيان سياسي ايران هستيم.
 

كميتة مركزي/دفتر مركزي فدراسيون جهاني جوانان 
 دموكرات ، بوداپست، مجارستان

 )1393تير  7( 2014ژوئن  28
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در چند هفتة اخير، عالوه بر آنكه برگزاري جام جهاني فوتبـال در            
ها نفر را در دنيا به خود جلب كـرده بـود،               كشور برزيل توجه ميليون   

نيز اينـجـا و      “بريكس”وضعيت اجتماعي و سياسي اين كشور عضو  
هاي گوناگون، مورد توجه و بحـث قـرار داشـت. مـاه             آنجا، با نيت 

) نشـسـت      PCdoBگذشته حزب برادر، حزب كمونيست برزيل (        
خردادماه بـرگـزار       18تا    16پلنوم كميتة مركزي خود را در روزهاي        

كرد كه در آن از جمله دربارة وضعيت سياسي بـرزيـل و مـبـارزة                   
انتخاباتي پيشِ رو در در پاييز امسال بـحـث و گـفـتـگـو شـد و                  

مـركـزي حـزب            هايي گرفته شد. در همين ارتباط، كميتة         تصميم
اي  اي منتشر كرد كه در آن ضمن ارائة چكيده       كمونيست برزيل بيانيه  

از وضعيت كنوني و آيندة سياسي برزيل، در مورد تصميم حزب برادر            
جمهوري   در حمايت از نامزدي خانم ديلما روسف در انتخابات رياست         

هـايـي داده       پاييز امسال و تالش براي انتخاب مجدد ايشان توضيح        
هاي عمدة اين بيانـيـه را بـراي             شده است. در ادامه، ترجمة بخش      

كنيم. عكسِ همراه مـطـلـب،          اطالع خوانندگان نامة مردم منتشر مي     
مربوط به همايش كشوري انتخاباتي حزب كمونيست برزيل در روز           

خرداد براي اعالم حمايت از نامزدي خانم ديلما روسف است كـه              27
 خود ايشان نيز در اين همايش شركت داشت.

*** 
  

درست پيش از برگزاري كنگرة حزبي و آغاز جام جهاني فـوتـبـال              
هاي جـدي سـيـاسـي دربـارة             ، كشور ما سخت درگير بحث     2014

انتخاباتي است كه تعيين كنندة آيندة كشـور اسـت، آن هـم در                   
ترين رويداد ورزشي جـهـان در           روزهايي كه به علّت برگزاري مهم     

پروراننـد. در ايـن          برزيل، مردم كشور آرزوهاي بزرگي را در سر مي        
انـد و      نشدن را به ميان كشيده     “ قهرمان” گيرودار، مخالفان بار ديگر     
هاي همگاني جهاني و داخلي، جام جهاني         همگام با شماري از رسانه    
اند. اپـوزيسـيـون هـمـة            كرده“  سياسي” را به بدترين شكل ممكن      

تالشش اين است كه برزيل به عنوان كشور ميزبـان ايـن رويـداد                
ها موفق نباشـد. آنـهـا اهـمـيـت                ورزشي عظيم، در برگزاري بازي    

دستاوردهاي ورزشي، اقتصادي و اجتماعي كشور، و ميراثي را كه در           
ها براي برزيل به جا خواهد ماند نـاديـده و              نتيجة ميزباني اين بازي   

 گيرند. كم مي دست
اكنون لحظة تصميم فرارسيده است و حزب كمونيست برزيل بـار      

 2003هاي    كند كه در فاصلة سال      ديگر بر اين ارزيابي خود تأكيد مي      
هاي لوال داسـيـلـوا و          ش] تا كنون، يعني در مدتي كه دولت        1382[ 

اند، كارهاي زيادي انجام شده اسـت و            ديلما روسف مصدر كار بوده    
ترديد كشور ما كه اكنون در وضعيت بهتري قرار دارد، در چـهـار                 بي

سال آينده خواهد توانست بر موانع گذشته غلبه كند و وارد مـرحـلـة               
نويني از توسعه، همراه با تغييرهاي بيشتر و اصالحـات سـاخـتـاري               

هاي باز هم بيشتري براي      دموكراتيك بشود، كه دستاوردها و پيروزي     
ملّت و كارگران به همراه خواهد داشت. بر اساس اين ارزيابي و نظـر               

اش تصميم گرفت از نـامـزدي           بود كه حزب ما در كنگرة سراسري      
خانم ديلما روسف از حزب كارگران در انتخابات رياست جـمـهـوري             

م در   13هايي كه از زمان برگزاري كنگرة          حمايت كند... ما به علّت       
ايم، بر اين تصميم خود پايداريم و بـا           نوامبر سال گذشته مطرح كرده    

روز    مشـي خـود را بـه            توجه به مبارزة سياسي جاري امسال، خط      
 ايم. كرده

سرنوشت برزيل در خطر است: حركت به جلو يـا بـه              
 عقب؟

هرچه به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري اكتبـر امسـال            
هاي سياسيِ انتخابِ مسير آيندة كشـور     شويم، دشواري  تر مي   نزديك
هاي سريع در راه تغييرهاي بيشتر و حفظ          شود. آيا با گام      تر مي   روشن
سال گذشته رو به جلو به حركت ادامـه      11ها و دستاوردهاي      پيروزي

كـار دوبـاره بـه          دهيم، يا به گذشته بازگرديم تا اپوزيسيون محافظه       

ش] در    1370[   1990قدرت دولتي برسد، يعني همان نيرويي كه وقتي در دهـة             
قدرت بود، حكومتي ضدمردمي برپا كرد، دموكراسي را محدود كرد، و اسـتـقـالل               

 كشور را زير پا گذاشت.
كارترين بـخـش طـبـقـات           در اين مرحله از مبارزه، اليگارشي مالي و محافظه       

به عنوان نـامـزد       “ توكانو” ويس    فرادست در درون اپوزيسيون به انتخاب آيِسو نه       
برتر خود گرايش و اميد دارند. او براي ثابت كردن اينكه بهترين گـزيـنـه بـراي                    

كار است، حاضر است همه كـار بـكـنـد؛ گـرد هـم آوردن                       نيروهاي محافظه 
هـاي اعـالم       داران جزو برنامه    پردازان نوليبرال و مديران رده باالي سرمايه        نظريه

ويس، نامزد راستگراي انتخابات ريـاسـت جـمـهـوري، بـه                 شدة اوست. آيِسو نه    
هاي آنها را، كه چيزي جز حملـه          دهد كه آماده است نسخه      بانكداران اطمينان مي  

هـاي     به حقوق و دستاوردهاي مردم نيست، به كار بندد. برنامة او همان نسـخـه               
هايي به بـار       نوليبرالي قديمي است كه در برزيل و كشورهاي ديگر جهان ناكامي          

 اي جديد دوباره به اجرا بگذارد. خواهد آنها را در لفافه آورده است و اكنون او مي
 

ديلما روسف، رهبري توانا براي رهمنون كردن برزيل به مرحـلـة            
 نوين توسعه

برزيل در دورة رياست جمهوري ديلما روسف راه مقابله با پيامدهـاي مـنـفـي                 
داري را آموخته است. اين بحران فشار زيادي به اقتصاد جـهـانـي                  بحران سرمايه 

وارد آورد، و و از پيامدهاي آن، موجي از بيكاري گسترده و تجـاوز بـه حـقـوق                     
اجتماعي مردم در سراسر جهان بود. پرزيدنت روسف از يك سو با ايـن بـحـران                   

كند بدون اينكه بار آن را به دوش كارگران بيندازد، و از سـوي                مقابله و مبارزه مي   
ها نفر را از فقر مفرط نجات داده اسـت              هايي كه ميليون    ديگر به اجراي سياست   

اي رسيده است كه در آستـانـة          دهد، به طوري كه برزيل اكنون به مرحله         ادامه مي 
هاي دولت او، در پـيـش گـرفـتـن         كن كردن فقر مفرط است. يكي از اقدام    ريشه

گذاري مشترك دولتي و خصوصي به منظور توسعة توليد انرژي و             سياست سرمايه 
هاي راهبردي، و از اين راه، افزايش رشد اقتصادي كشور است. بر              بهبود زيرساخت 

اساس آمار اعالم شده توسط سازمان جهاني كار، ميزان بيكاري در سال گذشـتـه               
درصد كاهش يافت، كه اين روند همچنان ادامـه دارد. سـيـاسـت                   6نزديك به   

كه اپوزيسيون آن را سياستي غـيـرمسـئـوالنـه             “ افزايش حداقل دستمزد واقعي   ” 
 داند، اهرم مهمي براي كاهش نابرابري اجتماعي بوده است. مي

در جريان تظاهرات سال پيش در چنين روزهايي، پرزيدنت روسف تعهد خود را             
به بهبود دموكراسي نشان داد و با دفاع از اهميت تظاهرات مردم و تالش بـراي                 

هاي مردم، در عمل ثابت كرد كه چه ارزش وااليي بـراي               پاسخ دادن به خواست   
هاي اجتماعي قائل است... اما از طرف ديگر، در حالي كه تظاهركننـدگـان                   جنبش

ها خواهان دموكراسي بيشتر بودند، اپوزيسيون با تالشي كه براي خنثـي    در خيابان 
خواهانة دولت كرد، بار ديگر مـاهـيـت            ها و ابتكارهاي درست و ترقي       كردن طرح 

 خودكامة خود را آشكار كرد.
برزيل با مشاركت در روند انسجام و يكپارچگي كشورهاي آمريكاي التـيـن و               
كارائيب، و فعاليت در راه ايجاد يك قطب قدرت ضدسلطه در برابر امپريـالـيـسـم               
آمريكا، در چهار سال گذشته توانست استقالل خود را تحكيم بخشد. ماه آيـنـده                 

جمهور ميزبان نشست مهم كشورهاي بريكس (برزيـل، روسـيـه،               [تيرماه] رئيس   
هاي دولـت در       هندوستان، چين و آفريقاي جنوبي) خواهد بود. و البته اين تالش            

گرفت كه خود مورد حملة خصمانة مجموعة اپوزيسيون، شـامـل             حالي صورت مي  
كار، اليگارشي مالي و انحصارهاي بزرگ ارتباطات و مخـابـرات             نيروهاي محافظه 

ف، بـرخـوردار از                      قرار داشت... در چنين شرايطي است كه پرزيدنت ديلما روسـ
جمهوري   تر از پيش، براي انتخاب شدن مجدد به سمت رياست           موقعيتي مستحكم 

هاي كشور از چپ تا ميانـه،    اي از حزب    رود. طيف گسترده     به استقبال انتخابات مي   
عالوه، او رهبـري اسـت      اند. به   حمايت خود را از نامزدي ديلما روسف اعالم كرده        

حمايت حزب كمونيست برزيل از خانم 
 جمهوري ديلما روسف در انتخابات رياست

 5ادامه  در صفحه 
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حزب توده ايران هم زبان با نيروهاي صلح طلب و ترقي 
خواه جهان بر اين باور است كه هيچ دليل و بهانه اي نمي 

تواند آدم ربايي و قتل فجيع سه جوان اسرائيلي را توجيه كند 
و طبيعي است كه همه كساني كه در اين جنايت دست داشته 
اند بايد به دست عدالت سپرده شوند.  ما در عين حال اقدام 
اسرائيل به مجازات جمعي يك خلق، با ارتكاب جنايت هاي 

زن  18مخوفي از جمله بمباران يك دهكده مسكوني و كشتار 
 و كودك و غير نظاميان فلسطيني را به شدت محكوم مي كنيم

 
در هفته گذشته با ادامه بمباران نوار غزه توسط اسرائيل و پرتاب موشك              
از سوي حماس شعله هاي يك جنگ نا برابر جديد در خاورميانه ابعاد بسيار              
نگران كننده اي به خود گرفت.  حزب توده ايران، در كنار همه نيروهاي                 
ترقي خواه و صلح دوست جهان شديداٌ نگران است كه ادامه و گسترش اين              
درگيري ها در شرايطي كه خاورميانه درگير تبعات و ماجراجويي خونريزانه و            
مخرب نيروهاي ارتجاعي و حاميان امپرياليستي آنان در سوريه و در عراق              

 است، به تنش و درگيري هاي خطرناك كنوني را بيش از پيش بيافزايد.  
سران دولت ارتجاعي اسرائيل در هفته گذشته صراحتاٌ تهديد كرده اند كه            
براي ايجاد حاشيه هاي امنيتي براي شهرهاي اسرائيل و شهرك هاي                
يهودي نشين در مناطق اشغالي در ساحل غربي رود اردن دامنه فعاليت                
هاي سركوبگرانه خود را گسترش خواهند داد. محافل بين المللي نگراني              
عميق خود از تبعات ورود فاجعه آميز واحدهاي ارتش اسرائيل به نوار غزه و              

 مناطق اشغالي اعالم كرده اند.  
دولت اسرائيل تجاوز نظامي به غزه و مناطق فلسطيني را كه در جريان               
حمالت هوايي، دريايي و بمباران بي وقفه مناطق مسكوني روزهاي اخير              
منجر به كشته و زخمي شدن صدها نفر انسان بي گناه، نابودي تاسيسات               
شهري و  زيرساخت ها شده است،  را انتقام گيري از كشتار فجيع سه                    

نوجوان يهودي ساكن يكي از شهرك هاي يهودي نشين اعالم كرده است.             
حزب توده ايران هم زبان با نيروهاي صلح طلب و ترقي خواه جهان بر اين               
باور است كه هيچ دليل و بهانه اي نمي تواند اين آدم ربايي و قتل فجيع                   
سه جوان اسرائيلي را توجيه كند و طبيعي است كه همه كساني كه در اين                
جنايت دست داشته اند بايد به دست عدالت سپرده شوند.  ما در عين حال                 
اقدام اسرائيل به مجازات جمعي يك خلق، با ارتكاب جنايت هاي مخوفي              

زن و كودك و غير        18از جمله بمباران يك دهكده مسكوني و كشتار            
نظاميان فلسطيني را به شدت محكوم مي كنيم.  دولت اسرائيل نمي تواند              
با ارتكاب جنايت هايي از اين دست و نقض حقوق پايه اي مردم فلسطين                
در رابطه با يك زندگي صلح آميز كه تمامي مردم جهان را به خشم آورده                 
است، مدعي به ارمغان آوردن عدالت براي شهروندان اسرائيلي شود.                 
بسياري از تحليلگران مطلع دليل هاي واقعي اتخاذ سياست هاي                    
تجاوزگرانه اخير از سوي اسرائيل را در رابطه با تحول هاي سياسي در                  
فلسطين و ديگر مناطق خاورميانه مي دانند. بنيامين نتانياهو، نخست وزير             

دست راستي و مرتجع دولت اسرائيل، از اينكه نيروهاي فلسطيني در ماه                
هاي اخير موفق به كنار گذاشتن اختالف هاي چند ساله اخير خود و تشكيل               
يك دولت خودگردان متحد شده اند، كه هم بر كرانه غربي و هم بر نوار غزه                
كنترل دارد، به شدت نگران است. بنيامين نتانياهو و همدستان مرتجع و                 
دست راستي افراطي اش همچنين از به وجود آمدن امكان هاي جدي در                
رابطه با باز چيني عناصر سياست خارجي آمريكا در خاور ميانه بر محور                   
تعامل با اسالم گرايان حاكم در ايران، نقش و نفوذ روز افزون ايران در عراق               
و افغانستان و اينكه درگيري هاي ايران و اياالت متحده تخفيف يابد، به                 

 شدت نگرانند و در صدد ايجاد شرايط متشنج در منطقه مي باشند.  
اين امر اتفاقي نيست كه دولت اسرائيل در كارزار تبليغاتي روزهاي اخير               
تالش كرده است كه رژيم واليت فقيه را عامل اصلي در رابطه با رخدادهاي              

 فلسطين معرفي كند.  
حزب توده ايران ادامه درگيري هاي اخير و حمله نظامي ارتش اسرائيل به             
نوار غزه و كشتار مردم بي گناه و غيرنظاميان را محكوم مي كند، با تمامي                 
قربانيان بي گناه اين درگيري ها اعالم همبستگي مي كند و خواستار اعالم               
آتش بس و پايان دادن همه اقدام هاي نظامي از دو طرف مي باشد.  ما راه                  
حل پايه اي مسئله فلسطين و استقرار صلح در منطقه را ايجاد يك كشور                 
مستقل فلسطيني، به پايتختي بخش شرقي بيت المقدس، در كنار كشور                
اسرائيل و بر پايه قطعنامه هاي سازمان ملل و شوراي امنيت در رابطه با حق               
بازگشت آوارگان فلسطيني مي دانيم، كه در اردوگاه هاي پناهندگان و                  

 مهاجران  در كشورهاي همجوار ساكن مي باشند.  
حزب توده ايران همزبان و همدوش با تمامي نيروهاي صلح طلب جهان و             
از جمله شوراي جهاني صلح ادامه جنگ و اقدام هاي نظامي را محكوم مي                
كند و سازمان ملل متحد را فرا مي خواند كه  سريعاٌ در رابطه با خاموش                    
كردن شعله هاي اين جنگ خانمان برانداز و استقرار صلح اقدام صريح و                 

 موثر اقدام نمايد.
 كميته مركزي حزب توده ايران
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بيانيه كميته مركزي حزب تودة ايران در همبستگي با 
 خلق ستمديده فلسطين

به جنگ و كشتار در خاورميانه خاتمه 
 دهيد! 

 هاي مالي رسيده  كمك
دالر  100                                                               ماكويي
  يورو 50                                                                باريش

  دالر 500                     به ياد قهرمان بزرگ رفيق هوشنگ تيزابي
  كرون 500                            دورتموند -و. س. در جشن عصر ما


