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وششمین  مناسبِت بیست اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب توده ایران، به
 سالگرِد فاجعٔه ملی ـ کشتاِر زندانیاِن سیاسی

پابرجاست، آمران و ُمجریاِن   »والیت فقیه«تا رژیِم 

کشتاِر هولناک هزاران زندانِی سیاسی همچنان به تجاوز به 

 حقوِق مردم ما ادامه خواهند داد!

 گذشت: ١٣٣٢مرداد  ٢٨ویک سال از کودتاِی ننگیِن  شصت
های واقعِی  خواهند درس ها نمی »سعید حجاریان«چرا 

 مرداد را بازگو کنند؟ ٢٨کودتاِی 

میـهـنـان شـریـف و  هم
گاه!  آ
های مرداد و شهریـور  ماه
انـــد بـــا  مصـــادف ١٣٩٣
وششمیـن سـالـگـرِد  بیست

فاجعٔه ملِی کشتـار هـزاران 
مبارِز راِه آزادی و رهـایـی 

هـای رژیـم  میهن در زندان
خواست و  : به»فقیه والیت»

پیشنهاِد رهبران وقت رژیم، 
ای، و  خـامـنـه ازجمله علـی

 »شـرعـی«دستور و حکـِم 
خمینی، و در پِی بـرگـزارِی 

عام شـدنـد.  های رژیم، در مدت زمان کوتاهی هزاران زندانِی سیاسی قتل در زندان »مرگ های دادگاه»
که  »های انقالب دادگاه»هاِی صادرشدٔه پیشین از سوی  جمعی، با زیرپا گذاشتن حکم این کشتاِر دسته

 6ادامه  در صفحه اکـثـر  -هایی فرمایشی پس از برگزارِی محاکمه -ها بنابر آن

 3و 2ادامه  در صفحات 

شــده از ســوِی  هــای دیــکــتــه اجــراِی ســیــاســت
جهانی تحـِت عـنـواِن  پول و بانِک  المللی بین صندوِق 
وسـیـلـٔه  ، این بار بـه»اقتصاِدمقاومتی«های  سیاست

، شـرایـِط  ٩٢شدٔه  دولِت برآمده از انتخاباِت مهندسی
نـابـودی  معیشتی کارگران و زحمتکشاِن ایران را بـه

، عـنـواِن والیـی »اقتصاِدمقاومـتـی«کشانده است. 
هـا بـا  رحمانٔه یارانه اقتصاِدبازاِرآزاد است که حذِف بی

، چـپـاوِل »هـا یـارانـه هـدفـمـنـدِی «عنوان: قانـوِن 
و تـوسـعـٔه  »سـازی خصوصی«ملی با عنوان:  امواِل 

تر کردِن  براِی ارزان -»مناطِق آزاد و ویژه اقتصادی»
هـای  مؤلفه -نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران

دهند. وزیِر کار، ربـیـعـی، و  اصلی آن را تشکیل می

یافتٔه  ضرورِت مبارزٔه سازمان

کارگران و زحمتکشان، در 

 مرحلٔه کنونی

دوِد نزاع میان دولِت  پردٔه 
را  »تندروها«و  »اعتدال«

 کناری زنیم به

 8و  7ادامه  در صفحات 

 »آبراهاميان«كار پژوهشيِ 

بر اساس ،»كودتا«در كتاب 
سندهاي غيرقابل انكاري 

اسالم «دهد كه  نشان مي
در آن زمان نقش  »سياسي

كارانه و  و عملكردي محافظه
 ارتجاعي داشته است. 

ای مـیـان رژیـم  مرحلٔه بعدی مذاکرات هسـتـه
بار دیـگـر  »١عالؤه  به ۵»فقیه و کشورهای  والیت

 با دیدارهـای مـقـدمـاتـی بـیـن مسـئـوالن 
ً
عمال

جمهوری اسالمی و آمریکا و اتحادیـه اروپـا آغـاز 
شده است. از چند هفته پیش و در آستانـٔه شـروع 

ای،  این دورٔه بسیار حساس از مـذاکـرات هسـتـه
طـور نـیـز  ، همین»تندروها»های موسوم به  جناح

 9ادامه  در صفحه 

 ٣یاد  سیمین بهبهانی         ص  جا مانده از زندگِی اجتماعی و هنرِی زنده میراِث به
 ۴در دفاع از حقوِق کارگران: کارگران زندانی را آزاد کنید!                               ص 

 ١١ص »                                      تدبیر و امید«، نتیجٔه عملکرِد دولت »ندای ایرانیان«
 ١٣میدان آورد              ص  ، خشونِت حکومتی خشونِت خیابانی را به»فرگوسن«در 

 ١۶ناتو تهدید کننده صلح و ثبات در دنیا                                                                  ص 
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افروز و ماشین جنگی دنیاست. این پیمان نظامی تجاوزگـر  ترین جنگ امروزه بزرگ »ناتو«
چند سال پس از پایان جنگ جهانی دّوم و تشکیل سـازمـان مـلـل مـتـحـد، بـا امضـای 

ش] مـیـان بـلـژیـک، ١٣٢٨فروردین  ١۵[   ١٩۴٩آوریل سال  ۴ای در واشنگتن در  معاهده
هلند، لوگزامبورگ، فرانسه، بریتانیا، پرتغال، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند، کانادا و آمریـکـا 

بود، بدین مـعـنـا کـه هـر » دفاع جمعی«شکل گرفت. هدِف اعالم شدٔه اصلی این پیمان، 
کند که در صورت حملٔه خارجی به هر عضو دیگر این پیمان، به دفـاع  عضو پیمان تعهد می

تری را بازی کند و بـه عـنـوان  اکنون تالش دارد که نقش گسترده »ناتو«از آن برخیزد. اّما 
یی و جهانی دخالت و عمل کند و اعتبار و موقعیت سـازمـان  در امور منطقه »کالنتر جهان«

بـرای حـفـاظـت از مـنـافـع » نـاتـو«دار و ضعیف کند. از سوی دیگر،  ملل متحد را خدشه
ی و چندملیتی و دایرٔه نفوذ این شرکت های غول شرکت

ّ
هـای دولـتـی  ها و قـدرت پیکر فرامل

کند تـا  تر می اندازی خود در سراسر جهان را هرچه گسترده حامی آنها، قلمرو دخالت و دست
های عضو را سرکوب کند. وارد کـردن اوکـرایـن بـه  علیه منافع قدرت »تهدیدی«هر گونه 

را  »منشور مشارکت ویـژه«  ١٩٩٧عنوان عضو کامل در این پیمان نظامی (اوکراین در سال 
شنبه و جمعٔه هفتٔه گذشته در  امضا کرد)، که مورد بحث سران ناتو در روزهای پنج »ناتو«با 

برای گسـتـردن قـلـمـرو خـود و مـحـاصـرٔه  »ناتو«کشور ولز بود، بخشی از همین تالش 
کنندٔه کشور روسیه و تسلیح بیشتر کشورهای عضو، مثل لیتوانی و استونی، اسـت.  تحریک

یی و بـه هـمـان »ناتو«های  های بزرگ غرب، با رهنموِد قدرت اکنون مدتی است که رسانه
آفرین ناتو در همسایـگـی  کنند. حضور تشنج خطاب می »دشمن«روال جنگ سرد، روسیه را 

هـای مـورد  دهد. از دیگر مـوضـوع روسیه، چین را نیز در تیررس این نیروی متجاوز قرار می
، و »داعش«وفصل مسئلٔه  ، ایجاد نیروهای واکنش سریع، حل»ناتو«بحث در نشست اخیر 

وضعیت افغانستان بود. نیروهای هوادار و مدافع صلح، پیشرفت و عدالـت اجـتـمـاعـی در 
هستند که در پـی  »ناتو«سراسر جهان، از جمله شورای جهانی صلح، خواهان برچیده شدن 

رفت این پیمان نظامی غربـی نـیـز  برچیده شدن پیمان ورشو و پایان جنگ سرد، انتظار می
مین سـالـگـرد آغـاز ١٠٠به مناسبت »شورای جهانی صلح « در اعالمیٔه منحل شود. 

و نیز نشست سران ناتـو آمـده مین سالگرد آغاز جهانی دّوم، ٧۵جنگ جهانی اّول، 
نشست سران ناتو در ولز برای ایفای نقش "کالنتر جهان" توسط ناتـو و بـه »است: 

دست آوردن و حفظ بازارها، منابع انرژی و دایرٔه نفوذ ناتو به زیان حقوق و نیـازهـای 
ت
ّ
های نو و کهنه استفاده خواهد کرد. انحـالل نـاتـو بـرای  های جهان، از بهانه مل

شورای »مدافعان صلح، عدالت اجتماعی و پیشرفت باید در اولویت قرار داشته باشد. 
روز جهانی اعتراض به ناتـو »اوت را به عنوان  ٣٠جهانی صلح در همین اعالمیه روز 

ها و تظاهرات نیروهای صلح طلـب در  اعالم کرد که به همین مناسبت گردهمایی»
 ولز و دیگر کشورهای جهان برگزار شد.

 
رفیق رابرت گریفیت، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، که خـود اهـل ولـز اسـت و در 

در  »نـاتـو«های اعتراضی به ناتو در آن کشور شرکت داشت، در ارتباط با نـقـش  گردهمایی
 خوانید. جهان امروز مطلبی نوشته است که ترجمٔه آن را در اینجا می

******** 
ش] بر اساس مشتی دروغ ١٣٢٨[   ١٩۴٩در سال  »ناتو«سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

 برای دفاع از خود؛  شکل گرفت. به مردم می
ً
گفتند که این ائتالف نظامی پیمانی است صرفا

دهد، و بنابراین مغایر با منشور سازمـان مـلـل مـتـحـد  هیچ کشور دیگری را هدف قرار نمی
، هسـتـٔه »سیتـو«و  »سنتو«های  ، در کنار پیمان»ناتو«نیست. ولی خیلی زود روشن شد که 

های نظامی به سرکردگی آمریکا به قصِد محاصـره کـردن اتـحـاد  مرکزی یک رشته ائتالف
از آالسکا و کانادا و ایسلنـد تـا  »ناتو«های مقّدم نظامی آمریکا، بریتانیا و  شوروی بود. پایگاه

 -از جمله پرتغال فاشیستی -اسکاندیناوی و بریتانیا و اروپای غربی
و منطقٔه مدیترانه و ترکیه و اقیانوس هند و آسیای جنوب شرقـی و 
کرٔه جنوبی و ژاپن و اقیانوس آرام گسترده بودند. به ایـن تـرتـیـب، 

ُبـرد و  های کـوتـاه همٔه شهرهای اتحاد شوروی در تیررس موشک
یی قرار داشتند. ولی وقتی کـه اتـحـاد  یی هسته قاره ُبرد و بین میان

هـای  خـواسـت مـوشـک ش] مـی١٣۴١[   ١٩۶٢شوروی در سال 
هایی نصب کنـد کـه از  ُبرد خود را برای دفاع از کوبا در پایگاه کوتاه

گرفت، کاخ سفید برای برچیدن ایـن  آنجا آمریکا در تیررس قرار می
عیـار  یی تمام ها، اتحاد شوروی را تهدید به یک جنگ هسته موشک

 کرد.
در زمانی تشکیل شد که دولت بریتانیا دربارٔه ورود مـوقـت  »ناتو«

مقاصد آموزشـی «افکن آمریکایی به بریتانیا برای  هواپیماهای بمب
گفت. شصت و شش سال بعـد از آن  نیز دروغ می »و حسن تفاهم

های تحت کـنـتـرل  سال، آن هواپیماها هنوز در بریتانیا و در پایگاه
نـیـروی «هـای  آمریکا مستقرند که در آغاز از آنها به عنوان پایـگـاه

 بردند که مردم را فریب دهند. نام می »هوایی سلطنتی
ای بود کـه  ش] همچنین دوره١٣٢٠[ ١٩۴٠های آخر دهٔه  سال

دولِت حزب کارگر که پس از پایان جنگ [جهانی دّوم] بر سـر کـار 
بود، در تدارک تولید بمب اتمی برای خوِد بریتانیا بود؛ عملیاتی کـه 

 شد. در آغاز حّتٰی از وزیران هیئت دولت نیز مخفی نگاه داشته می
ش] داستان را عوض کردند و ادعا کردنـد ١٣٣٠[   ١٩۵٠از دهٔه 

که اتحاد شوروی و متحدانش یک مسابقٔه تسلیحاتی علیه غرب به 
برای مقابله بـا تـهـدیـد اتـحـاد شـوروی و  »ناتو«اند، و راه انداخته

تشکیل شده اسـت. ایـن  »غربی«های  متحدانش نسبت به آزادی
ش] ١٣٣۴[   ١٩۵۵تازه در سـال  »پیمان ورشو«در حالی است که 

، و آن هم فقـط »ناتو«تشکیل شد، یعنی شش سال پس از تشکیل 
ـح کـرده و در  »ناتو«به این دلیل که 

ّ
 مسـل

ً
آلمان غربی را مجـددا

صفوف خود جا داده بود. از سوی دیگر، در مسابقٔه تسلیحاتی میان 
، اّول آمریکا بود که هم بمب اتمی و هـم بـمـب »شرق«و  »غرب«

هـای  یی و مـوشـک های هسته افکن هیدروژنی را تولید کرد. بمب
[  ١٩٩٣یی بالیستیک را نیز اّول آمریکا ساخت. تـا سـال  قاره بین

ش] که پیمان ورشو برچیده شد، از حملٔه شوروی به اروپـای ١٣٧٢
یی دیده نشد. اّما به عوض اینـکـه هـمـیـن  غربی هرگز هیچ نشانه

 تهدیدکنندٔه صلح و ثبات در دنیا »ناتو«

 15ادامه  در صفحه 
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 ... ناتو تهدیدیادامه 

هـای  دولـت«هم منحل شود، دشمنان جدیدی از قبیل  »ناتو«دلیلی باشد برای آنکه 
های ایران را اختراع کـردنـد تـا  الله قذافی، صدام حسین، میلوسوویچ و آیت »سرکش

 را توجیه کنند. »ناتو«ادامٔه کار 
از آن زمان تا کنون به این کشورها حمله یا آنها را بمباران کرده است: بوسنی  »ناتو«

) و لیـبـی (٢٠٠٢)، افغانستان (از سال ١٩٩٩)، صربستان و کوزوو (١٩٩۵  –  ١٩٩٢( 
جـمـهـور  با پا گذاشتن روی قولی که به میخاییل گـوربـاچـف، رئـیـس »ناتو«). ٢٠١١

شوروی سابق، داده بود، به سمت شرق و به سوی مرزهای روسیه پیشَروی کرده است 
و اکنون این امکان تازه را هم به دست آورده است که بتواند چین را مورد هـدف قـرار 

 جزو اتحاد شوروی و عضو پیـمـان ورشـو بـودنـد بـه  ١٢دهد. تا کنون 
ً
کشور که قبال

های جدید آمریکا در خاک کشورهای تاجیکستـان،  اند، و پایگاه درآمده »ناتو«عضویت 
قرقیزستان، گرجستان، آذربایجان، افغانستان و عراق مستقر شده است. آنچه در آغاز 

ترین اعضای آن آلبانی  عضو دارد، که تازه ٢٨دولت شکل گرفت، اکنون  ١٢از ائتالف 
های سابق یوگسالوی نیـز مـنـتـظـر پـذیـرش و  و کرواسی هستند، و دیگر جمهوری

و  »ناتـو«عالوه، برنامٔه وارد کردن گرجستان و اوکراین به  هستند. به »ناتو«عضویت در 
های داخلی و محلی و مقابلٔه نظامی با روسیه شده اسـت.  اتحادیٔه اروپا منجر به جنگ

موشکی اروپایی در  »سپر دفاعی«برای ایجاد یک  »ناتو«های  های برنامه یکی از هدف
شرق اروپا این است که بتواند به روسیه حمله کند بدون اینکه نگـران واکـنـش مـؤثـر 

نامٔه برلـیـن مـیـان  ش) که توافق١٣٨١(   ٢٠٠٢روسیه باشد. نکتٔه دیگر اینکه از سال 
در هـم  »نـاتـو«تنظیم و امضا شد، اتحادیٔه اروپا بیش از پیش با  »ناتو«اتحادیٔه اروپا و 

در  ٢٠٠٧ای دید که در سـال  گرایانه توان آن را در برنامٔه نظامی آمیخته است، که می
های زیادی از پیمان اولیٔه اتـحـادیـٔه اروپـا را  ترسیم شد [که بخش »پیمان لیسبون«

 بازتعریف کرد].
بـرداری غـیـرقـانـونـی  های سایبری و نسـخـه هایی مثل جرم به عرصه »ناتو«ورود 

تراشی بـیـشـتـر  المللی نیز با هدِف دلیل اصطالح دزدی آثار فکری] در صحنٔه بین [به
و گستردن عرصٔه عمل آن در سرتاسر جهان طـراحـی شـده  »ناتو«برای نیاز به وجود 

های راهُبردی میان چـنـدیـن  نامه طلبی منجر به توافق است. به همین ترتیب، این جاه
های راستگرای آنـهـا نـقـِش اسـب  کشور دیگر، از جمله کلمبیا، شده است که دولت

تروای آمریکا را برای بر هم زدن اتحاد ضدامپریالیستی در آمـریـکـای التـیـن بـازی 
توان در هیئت دبیرکل کـنـونـی  را می »ناتو«طلبانٔه  کنند. نقش تجاوزکارانه و توسعه می

وزیـر  آن آندره فوگ راسموِسن دید؛ یک ضدکمونیست هار کـه زمـانـی کـه نـخـسـت
تشکیل داد که یک حـزب راسـتـگـرای  »حزب مردم«دانمارک بود، دولتی ائتالفی با 

هـای هـمـتـای  افراطی و آشکارا نژادپرست است. راسموسن با تـکـرار هـمـان دروغ
های کشتار جمعی در  اش تونی بلر [و جورج بوش آمریکایی] در مورد سالح انگلیسی

عراق، کشورش را با شور و حرارِت فراوان به جنگ عراق کشاند. اکنون هم از هـیـچ 
طور که فـیـل  شود. همان فرصتی برای مطرح کردن امکان جنگ با روسیه غافل نمی

ش] هشـدار داده ١٣٢٨[   ١٩۴٩پایراتین، نمایندٔه کمونیست مجلس بریتانیا در سال 
بدون رعایت کردن جایگاه و اختیار سازمان ملل متحـد، سـعـی در  »ناتو«بود، امروزه 

که هـمـیـشـه در راسـتـای  »ناتو«المللی دارد.  تضعیف مقام و نقش این سازمان بین
کـنـد کـه کـدام  کند، به میل خـود انـتـخـاب مـی سیاست خارجی آمریکا حرکت می

های سازمان ملل متحد را اجرا کند و کدام را نادیده بگیرد، از جملـه در مـورد  تصمیم
های فلسطین و  تحریم تجارتی کوبا توسط آمریکا یا در مورد اشغال غیرقانونی سرزمین

سوریه و لبنان توسط اسرائیل. وقتی هم که سازمان ملل متحد در خط آمریکا عـمـل 
کند و بدون توجه به تصمیم سازمان ملـل مـتـحـد،  کار خودش را می »ناتو«کند،  نمی

 زند. دست به اقدام نظامی می
 »ناتـو«های  درصد کل مخارج تسلیحاتی و نظامی دنیا را قدرت ٧٠اکنون بیشتر از 

نه ساختاری دموکراتیک  »ناتو«کنند.  به سرکردگی آمریکا و بریتانیا و فرانسه هزینه می
موقعیت و اعتبار سازمـان  »ناتو«دارد و نه در برابر هیچ نهادی مسئول و پاسخگوست. 

دهـد، و  گـری را رواج مـی زند، نظامی کند و به آن لطمه می ملل متحد را ضعیف می
و اتحادیٔه اروپا  »ناتو«ترین خطر در جهان برای صلح و ثبات است. بریتانیا باید از  بزرگ

های بـزرگ  بیرون بیاید. خروج بریتانیا نقش و اعتبار این دو نهاد در حفظ منافع شرکت
دهد که سـیـاسـت  عالوه، این امکان را به ما می کشد. به غربی در دنیا را به چالش می

و نـه  -دفاعی و خارجی واقعی و مستقلی را بر اساس عدالت اجتماعی و همبستـگـی
 دنبال کنیم. -های کشتار جمعی تجاوز نظامی و سالح

سوادی  عامل اصلِی افزایِش میزان بی

 در کشور چیست؟

فقیه با دمیدن بر شیپور تبلیغاِت دروغین نسبت بـه  که ولی درحالی
فِت سطح علمِی کشور داِد سخن درداده است، آخـریـن آمـارهـا و 

ُ
ا

کـنـنـدٔه مـیـزان  برآوردهای رسمی منتشرشده، از افـزایـش نـگـران
های همگانی، چندی پیش، با استنـاد  سوادی حکایت دارد. رسانه بی

های مرکز آمار جمهوری اسالمی اعالم داشتند که، بیـش  به گزارش
سواِد مطلق در کشور وجود دارد. روزنامه اعـتـمـاد،  میلیون بی ١٠از 
سـوادی  های آمارهای رسمی از نرخ بـی بررسی»تیرماه، نوشت:  ١٩

سال از تشـکـیـل  ٣۵دهد با گذشت  های گذشته نشان می طی سال
سازمان نهضت سوادآموزی، ایران در جـایـگـاه مـنـاسـبـی ازنـظـر 
سوادآموزی قرار ندارد. درحال حاضر و بر اساس آمارهای یـونسـکـو، 

کشور جهان در رتبه هشتاد و ششم سوادآمـوزی قـرار  ١۶۴در میان 
 ١٠هم نشـان داد، نـزدیـک بـه  ١٣٩٠ایم. سرشماری سال  گرفته

درصد (از کِل جمـعـیـت  ١۵میلیون از جمعیت کشور و چیزی حدود 
سواد هستند. این تعداد جدا از افـرادی اسـت کـه سـواد  کشور) بی

ایـن  »شـونـد. سواد مـحـسـوب مـی خواندن و نوشتن دارند،[و]  کم
میلیون جمعیت دارای  ١٠با احتساب »کند:  روزنامه سپس تأکید می
میلیون جمعیتی که تـا  ١٠سواد و همچنین  تحصیالت ابتدایی و کم

درصد جمعیت کشـور  ٢۵اند،  مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل نکرده
سواد یا دارای تحصیالت ابتدایی و سیکل هستند که بـر اسـاس  بی

 »سوادی قرار دارند. نظر کارشناسان در خطر بازگشت به بی
دهنده، نخستین پرسشی کـه بـه  با خواندن این آمار و برآورد تکان

کند عبارت است از اینکه، چه عاملی یا چه مجموعـه  ذهن خطور می
هایی در طول این سه دهه اخیر، یعنی از زمان حـاکـم شـدن  عامل

سـوادی  سوادی و کم فقیه بر میهن ما، سبِب رشد نرخ بی رژیم والیت
سوادی شتاب گرفته اسـت و  عالوه، چرا نرخ رشد بی بوده است؟ به

چنین سقوط کـرده اسـت؟  -بر اساِس  گزارش یونسکو -رتبٔه ایران
اجتماعی   –های اقتصادی  گمان نخستین عامل را باید در سیاست بی

مـانـدٔه  های فرهنگی و آموزشی رژیم واپـس و در پیونِد با آن، سیاست
فقیه جستجو کرد! ژرفِش شکاِف طبقاتی، تـوزیـِع نـاعـادالنـه  والیت

مـوازات آن، دسـتـرسـی  سازِی آموزش، و بـه درآمِد ملی، خصوصی
های آموزشی و آموزش رایـگـان،  نداشتِن تهیدستان جامعه به امکان

سوادی منـجـر  سوادی و کم آن عاملی است که به افزایش میزان بی
 شده است. 

تیرماه، از قـول یـک فـعـال سـنـدیـکـایـی  ١٩خبرگزاری ایلنا، 
وپرورش دیگر دولـتـی نـیـسـت و  آموزش»فرهنگیان، گزارش داد: 

معدود مدارس دولتی فعلی از کیفیت آموزشی پایینی بـرخـوردارنـد... 
در  »شـونـد. تدریج برچیـده مـی مدارس دولتی با تداوم روند کنونی به

مدارس هیئت انتفـاعـی [مـدارس »ادامه گزارش تأکید شده است: 
ای که نهادهای مذهبی مانند حوزٔه عـلـمـیـه، مـوسـسـٔه  خصوصی

خمینی، بنیاِد شهید، کمیتٔه امداد خمینی، و گروهی روحانی وابستـه 
انـد مـدارس  انـد] کـه مـدعـی ها تأسیس کرده به حکومت و آقازاده

شوند. آزار کودکان در  بهتری هستند، جایگزین [مدارس دولتی] می
آموزان  عنوان استفاده ابزاری از دانش مدارس در قالب فراگیرترین به

رایج است. در مدارس ایران [بـخـوان: جـمـهـوری اسـالمـی] بـه 
آموزان  شود. برخی مدیران دانش عنوان ابزار نگاه می آموزان به دانش

عـنـوان کـاال  آموزان را بـه بینند. برخی معلمان دانش را جاسوس می
بینند تا بتوانند او را به کالس خصوصـی بـبـرنـد و از وی پـول  می

سوادی  بار، نباید انتظار رشد نرخ بی آیا با این وضعیت فاجعه »بگیرند.
هـای  سوادی را داشت؟ نکته بسیار مهم دیگر کـه بـه بـرنـامـه و کم
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تدبیـر و »فرمان  به عناصِر مرتجع دیگری که گروِه اقتصادی دولِت گوش
های اصلی در پیشبرِد اقتصاِد ضـِدمـلـی  دهند، مهره را تشکیل می »امید

اند. در یکی از دستورهای خود به روحانـی و هـیـئـت  فقیه مقاومتِی ولی
دولت باید «شهریورماه،  گفت:  ۵ای، روِز  ، خامنه»دولت هفتهٔ »دولت در 
های اقتصاد مقاومتی تطـبـیـق  های اقتصادی خود را با سیاست سیاست

 »ها است، حـذف کـنـد. دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاست
طـیـب نـیـا، وزیـر  مرداد، نـیـز عـلـی ٢٨گزارِش خبرگزاری مهر، روِز  به

بـه  »خروج از رکود«اصطالح  دارایی، بعد از ارائٔه الیحٔه به و اقتصادی امور
ای  در این جلسه هیچ نـمـایـنـده«مجلِس سرسپردگان به والیت، گفت: 

مخالف صحبت نکرد و تک فوریِت این الیحه بـا رأی بسـیـار بـاال بـه 
 »مـلـی اسـت. تصویب رسید، این نشانٔه همکاری و همفکـری و وفـاِق 

، تـمـاِم »اقتصاِد مـقـاومـتـی«های  دیگر، در اجراِی تمام مؤلفه عبارت به
 »همفکرند.«های مختلف،  واپسگرایان از جناح

امروز جامعه ما از معضِل بـزرگـی «مردادماه، اعالم کرد:  ١٩روحانی، 
 »دهنـده اسـت. برد... آمار بیکاری در کشور تکان به نام بیکاری رنج می

در کشور چیست؟ در دو مـاِه  »دهندٔه بیکاری آماِر تکان«باید دید علِت 
ها، نـیـروِی  کارگیری تماِم بدنٔه دولت، رسانه ]، با به٩٢پایانِی سال قبل [

ها و تهدیدها، روحانی خـواسـِت  انتظامی، انواع و اقسام ترفندها، تشویق
رحـمـانـٔه فـاِز دوِم قـانـوِن  پول، یـعـنـی اجـراِی بـی المللی بین  صندوِق 

گـیـرِی وجـِه  پیش برد؛ و حتی سعی در بازپس را به »ها یارانه هدفمندِی «
هـای  هزارتومانِی [یارانٔه نقدی] را نیز داشت. افزایِش قیمِت حـامـل ۴۵

انرژی و عدِم پرداخِت سهِم تولید از درآمدهای حاصله از اجراِی فـاِز اوِل 
های تولیدی و  ها)، سبب ویرانی کارخانه ها (هدفمندِی یارانه حذِف یارانه

پاکـدشـت، بـرای  »خانه کارگر«ها کارگر گردید. دبیِر  بیکار شدِن میلیون
ها و بیکارِی کارگران]، با اشـاره  یک نمونه [از تعطیل شدِن کارخانه ارائهٔ 

شهریورماه، بـه  ٨عنوان دلیل، روز  به »آور قیمت گاز افزایش سرسام«به 
هـا در  پیش از اجرای قانون هدفـمـنـدی یـارانـه«خبرگزاری ایلنا گفت: 

واحـد تـولـیـدکـنـنـدٔه آجـر  ۶٠هزار کارگر در  ٧منطقه پاکدشت بیش از 
واحـد  ٣٠کار مشغول بودند اما امروز تعداد کارگران شاغل در  ماشینی به

بـا اجـراِی فـاِز دوِم حـذِف  »رسـد. باقیمانده به کمتر از هزار کارگر می
ها)، قرار بود درآمدهای حاصله بـازهـم صـرِف  ها (هدفمندی یارانه یارانه

زایی، سالمت، و سعادِت مردم گردد. شـش مـاه بـعـد از  تولید، اشتغال
شهریورماه، وزیر صنعت، نـعـمـت زاده،  ٢ها، روِز  رحمانٔه یارانه حذِف بی

نشـده  ها هنوز پـرداخـت  سهِم تولید از فاِز دوم هدفمندی یارانه«گفت: 
شهریورماِه خبرگزاری مهر، ابعاِد فاجعـٔه بـیـکـاری را  ۵گزارِش   »است.

دهـد. ایـن  نشـان مـی »تدبیر و امیـد«کاِر دولِت  یک سال بعد از آغاِز به
نـرخ «درصدِی بیکارِی زنـان، نـوشـت:  ۵٠خبرگزاری، با تأکید بر نرِخ 

 ٢برابر نرخ عمومی در کشـور [اسـت] و...  ٢بیکاری جوانان بیش از 
 نیـمـی از  ۵٠٠میلیون و 

ً
هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که تقریبا

اجـراِی » دهـنـد. التحصیالن دانشـگـاهـی تشـکـیـل مـی ها را فارغ آن
 یی برضِد منافِع طبقاتِی کارگران است. ، حربه»ها هدفمندی یارانه

 ٧۵و  ٢۵درصدِی قیمِت آب و گاز و افـزایـش  ٢٠با وصِف افزایِش 
مـنـظـوِر  درصدِی قیمِت برق و بنزین، برای آماده کردِن افکار عمومی بـه

تـدبـیـر و «، تماِم بدنٔه دولِت »ها هدفمندی یارانه«اجراِی فاِز دوِم قانوِن 
ها تأکید داشتند. خـوِد روحـانـی  افزایش قیمت »شیِب مالیم«بر  »امید

فـقـیـه در  شهریورماه، در حیِن ارائٔه گزارِش خود بـه ولـی ۵حتی در روِز 
ها تأکید کـرد.  افزایِش قیمت »شیِب مالیم«روِی ، باز هم »دولت هفتهٔ «

نقل از نـعـمـت زاده، وزیـر صـنـعـت،  شهریورماه، به ٢خبرگزاری مهر، 
ها کـه در هـفـتـه  در آخرین جلسه ستاد هدفمندِی یارانه«گزارش داد: 

گذشته برگزار شد، مقرر گردید تا دولت یارانٔه شیر را قطع کند و بنـابـرایـن 
درصـد  ١۵سه محصوِل شیر، ماست و پنیر مصرف عمومی حداکثر تـا 

محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلـس، روِز  علیرضا »افزایش یابد.
هـدفـمـنـدی «یعنی شش ماه پس از آغاِز اجرای قـانـوِن  -مردادماه ١۶
درصد جامعه کـارگـری کشـور  ٩٠اکنون معیشت  هم«گفت:  -»ها یارانه

مانده نیز با خِط فقر فاصـلـه چـنـدانـی  درصد باقی ١٠زیرخط فقر بوده و 
میلیون کارگِر فاقِد   ۵«شهریورماه، با اشاره به  ٢خبرگزاری مهر،  »ندارند.

 ۴٠٠تا  ٢٠٠اند و با حقوق  ، که بخش عمدٔه این کارگران، زن»شناسنامه
جاها، کـار  های پزشکان، دفترهای وکالت، و جزاین هزارتومانی در مطب

کـنـنـده  هزارتومانی کارگران... حداکثر تأمـیـن ۶٠٩دستمزد «کنند، گزارش داد:  می
گـزارِش  با تـمـاِم ایـن اوصـاف، بـه »روِز اوِل ماه کارگران خواهد بود. ١٠های  هزینه

شهریورماه، شاپور محمدی، معاوِن اقتصادِی وزیر امور اقتصـادی  ١خبرگزاری مهر، 
هـا  تماِم تالش دولت اجرای قانون است و این قانون به حذف یارانه«و دارایی، گفت: 

اجـراِی دسـتـورهـای  »ها هدفمندِی یارانه«که تنها هدِف قانوِن  درحالی »تأکید دارد.
ها بوده است، دولِت ضِدملـی  پول و حذِف یارانه المللی بین شده از سوی صندوِق  دیکته
بزک  کرد. بـا وجـود ایـنـکـه دولـِت  »ها هدفمندِی یارانه«نژاد آن را زیر نام  احمدی

برای ایـن قـانـوِن  »ها هدفمندِی یارانه«کار بردِن نام  بر به »تدبیر و امید«ضدکارگری 
ورزد، شاپور محمدی، در هنگاِم پاسـخ بـه سـؤالـی در نشـسـِت  ضِد ملی تأکید می

 ماهیِت واقعِی آن را آشکار  کرد. نامیدِن این قانون، »ها حذِف یارانه«اش، با  خبری
های پراکندٔه کارگری در نقاِط مختلف ایران را شاهد بـوده  یک ساِل اخیر، اعتراض

کنیم: دوِر دوِم تـحـصـِن  است. برای نمونه، به چند اعتراِض کارگرِی اخیر اشاره می 
مردادماه آغـاز شـد، در  ٢٨، که در »آهن بافق سنگ«کارگِر شاغل در معدِن  ۵٠٠٠

سازی، بازداشِت فعاالِن کارگری، شرایِط اسفناک محیِط کار و  اعتراض به: خصوصی
در اعـتـراض بـه:  ،»ایران برک«نبوِد امنیِت شغلی کارگران؛ تجمِع کارگراِن کارخانه 

 ١۵٠شهریورماه دهمیِن روِز این تجمع بود]؛ تجمِع  ۴ماه حقوق[ که  ۶عدِم دریافِت 
مـاه  ٣١در اعتراض به: عدِم دریافـِت  ،»نساجِی مازندران«نفر از کارگراِن بازنشستٔه 

شهـریـورمـاه]؛ تـجـمـِع ١کارگِر کارخانه نساجی مازندران[ ۴٠٠حقوِق دوراِن اشتغاِل 
در اعتراض به: عدِم دریافت حقـوق  ،»تپه شکر هفت نی«کارگِر کارخانه  ۵٠٠بیش از 

مردادماه دوازدهمین روِز این تجمع  ٢٧بندِی مشاغل[ که  و عدم بازنگری طرح طبقه
فـقـیـه  های کارگری در نتیجٔه دستبرِد واپسگرایاِن رژیِم والیت بود]. اکثِر این اعتراض

  برپا گردیدند. »سازی خصوصی«یا  »واگذاری«به امواِل ملی زیر نام 
مردادماه، در پی شکایِت کارفرمـاِی مـعـدِن  ٢٩بر اساس گزارِش خبرگزاری ایلنا، 

نفر از فعاالِن کارگری، در دوِر اوِل تحصِن کارگران مـعـدن،  ١٨از  »آهن بافق سنگ«
نفر از کارگران را بازداشت کرد. به علت حضوِر بقیٔه کارگران در بین  ٢نیروی انتظامی 

کارگر دیگر ناکام مانده بود.  ١۶همکاراِن خود در معدن، تالِش پلیس برای بازداشِت 
، دسـت از کـار »آهن بافق سنگ«هزار کارگر معدِن  ۵در پی بازداشِت این کارگران، 

سـازی  خوشی از خصـوصـی مردم شهر دل«کشیدند. یکی از کارگران به ایلنا گفت: 
مانند. ذخیـره  گوید معادن بزرِگ دولتی باقی می قانون اساسی می ۴۴ندارند. ... اصل 
میلیون ُتن است و معادنی که ذخایر آن بـاالی  ٢۴٠آهن بافق بیش از  معدن سنگ

سـازی  میلیون ُتن باشد، اموال دولت محسـوب شـده و مشـمـول خصـوصـی ١۵٠
آهن بافق  کار کارگران معدن سنگبیشتر قراردادهای «داد:   ایلنا گزارش »شوند. نمی

موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیـمـانـکـار بـه مشـکـل [بـر]بـخـورنـد، 
شود. ... کارگران از تعدیِل نیرو و کـاهـِش دسـتـمـزد در پـی  قراردادشان تمدید نمی

اند، چراکه  کارفرمای بـخـش خصـوصـی بـه دنـبـال  سازی معدن نگران خصوصی
هـای  سود بیشتر است. ... بـیـمـاری منظور دستیابی به افزایش تولید با هزینه کمتر به

مـحـیـطـِی  دلیل آلودگی زیسـت قلبی، ریوی، سرطان و... در میان  کارگران معدن به
آور  حال، قانون مشاغـل سـخـت و زیـان شده است. بااین شدید به امری رایج تبدیل 

ها از مزایایی نظیر حِق اشعه مـحـروم  هنوز برای این کارگران اجرا نشده [است] و آن
، در مـورد »های صنفی کارگران اسـتـان مـرکـزی کانون انجمن«رئیس   »اند. مانده

مردادماه،  گفت:  ٢٧ساخته، به ایلنا،  همکاراِن خود، یعنی مسئوالِن تشکیالِت دولت
های رسمـی  حضوِر نمایندگان کارگرِی متهم به غارِت امواِل کارگران در رأس تشکل«

آوری در  کارگری پس از گذشت چندین ماه از افشای این غارتگری نقطه مبهم و شرم
پرونده قوه قضائیه، وزارت کار و جامعه کارگری است... در گزارش هیئت تحـقـیـق و 

شرکت شستا به بابک زنجانی، دبـیـر  ١٣٨تفحص مجلس عالوه بر واگذارِی رایگان 
وقت کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور و رئیس فـعـلـی کـانـون شـوراهـای 

های صـنـفـی کـارگـران و  اسالمی کار استان تهران، دبیر وقت کانون عالی انجمن
رئیس فعلی این نهاد و رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته از آقای مـرتضـوی 

یکـی دیـگـر از » رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مبالغ کالنی را دریافت کردند.
کانون هماهنـگـی شـوراهـای «دبیر اصطالح کارگری، یعنی  مسئوالن تشکیالِت به

شوراهای اسـالمـی «شهریورماه، با تأکید بر اینکه  ٣، روِز »اسالمی کار استان تهران
مـعـنـای واقـعـی  های کارگری موردتأییِد قانون کار از استقالل بـه و سایر تشکل »کار

کـه نـهـادهـای صـنـفـی کـارگـری از  طورکلی مادامـی به«برخوردار نیستند، گفت: 
توانیم توقع عـمـلـکـرد مـثـبـت  صورت مستقل تشکیل نشوند نمی های کار به محیط

 »نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.
هایی معین، انرژی (پتانسیل) جنبِش کارگری را تخلیه کرده  کوشد با اقدام رژیم می

های اخـیـر، بـار  های پراکنده کارگری در هفته و این جنبش را تضعیف کند. اعتراض
دهـی، و  دیگر نشان داد که جنبِش کارگری میهن ما نـیـازمـنـِد تشـکـل، سـازمـان

های پراکنده را بـه هـم وصـل کـرد، و  همبستگِی بیشتر است. باید رشتٔه اعتراض

 3ادامه  در صفحه 

...ضرورت مبارزه سازمان یافته  ادامه  
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ای نظیر افزایِش سـطـح دسـتـمـزدهـا، لـغـِو  های فوری درهمان حال، خواست
های اقتصادی رژیم گره  سازی و برنامه قراردادهای موقت را با مبارزه با خصوصی

سوِد باال بردِن سـطـح  های صنفی و سیاسی به زد. باید با تلفیِق صحیِح خواست
های پراکندٔه اخـیـر،  پیش برداشت. اعتصاب های مؤثری به جنبش کارگری،  گام

هـای   دهـی در اعـتـراض ها، نشانگر ضعِف جدِی سازمـان خصوص در معدن به
عالوه، بایـد کـوشـیـد  ها است. به کنونی زحمتکشان کشور ما و تدافعی بودِن آن

استقالِل عمل و هویِت طبقاتِی جنبش کارگری و سندیکایی حفظ و تقویت شود. 
های جـنـبـش کـارگـری کـه در  کردِن خواست نباید گذاشت سیاسِت مهندسی

های زرد است، به موفقیت دست پیدا کند و بـه  و تشکل »وزارت کار«دستورکار 
مانعی در راِه تقویِت جنبش کارگری و سندیکایی تـبـدیـل شـود. مـبـارزه بـرای 

چنـگ و دنـدان ناپذیر است.  یی درنگ های پراکنده، وظیفه دهِی مبارزه سازمان
گاهِی رژیم از تـوانـایـِی  نشان دادِن رژیم والیت فقیه به جنبِش کارگری، به علت آ

دهِی سندیـکـاهـای مسـتـقـل و  طبقه کارگر و مبارزات آن است. تنها با سازمان
هـای  واقعِی  کارگری، اتحاِد عمِل سندیکاهاِی کارگری، و اتحاد با دیگـر گـردان

توانند بـه  جنبش مردمی، یعنی با جنبِش زنان و جنبِش دانشجویی، کارگران می
 یابند. فقیه دست شان و رهایی از ستِم سرمایه و رژیم والیت منافع طبقاتی

...ضرورت مبارزه سازمان یافته  ادامه  

نـوئـل «مطلع شـدیـم کـه رفـیـق 
سندیکالیسـت بـرجسـتـه و   ،»هریس

نامدار، کمونـیـسـت انسـان دوسـت، 
کمیته دفاع از حقـوق مـردم «دبیرکل 
، درگـذشـت. رفـیـق نـوئـل از »ایران

دوستان دیرینه جـنـبـش مـتـرقـی و 
دموکراتیک مردم ایران بود که همـواره 
با احترام به مبارزه مردم میـهـن مـا و 
 توده ای ها مـی نـگـریسـت. 

ْ
خصوصا

رفیق نوئل از سخنرانان جشـن بـزرگ 
هفتاد سالگی حـزب تـودُه ایـران در 

مین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیـاسـی -٢۵لندن و مراسم بزرگداشت 
، در جوانی در شهر بلفاست ایرلند بـه جـنـبـش »نوئل هریس«ایران بود. رفیق 

کـارمـنـدان «سندیکایی این کشور پیوست و به زودی به مقام دبیر سنـدیـکـای 
ایرلند (ا.س.تی.ام) برگزیده شد و سپس به عضویت رهـبـری  »علمی و تکنیکی

سـپـس بـه   »هریس«ایرلند انتخاب شد. رفیق  »کنگره اتحادیه های کارگری«
پراگ رفت و در آنجا، در مرکز فدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری  مسـئـول 

اجتماعی این مرکز گردید. رفیق هریس در جـوانـی بـه حـزب -بخش اقتصادی
کمونیست ایرلند شمالی پیوست و تا پایان عمر همچنان به راه و اعتقادات خـود 

و همسرش رونا، پس از پـراگ بـه لـنـدن   »هریس«استوار و پایبند ماند. رفیق 
،  در اتـحـادیـه سـراسـری »هریـس«آمدند و به مبارزه خود ادامه دادند. رفیق 

سینماگران و کارگران تلویزیون مشغول کار شد و به زودی مسئول سازمانـدهـی 
کشوری آن گردید. مسئولیتی که او  برای  سال های طوالنی  به آن ادامـه داد. 

سال پیش به کارزار همبستگی با مبارزه مردم ایـران  ٣٠بیش از  »هریس«رفیق 
(کودیر) انتخـاب    »کمیته دفاع از حقوق مردم ایران«پیوست و به مقام دبیرکلی 

در اطالعیه ای که در این زمینه مـنـتـشـر کـرد از   »کودیر«شد. کمیته اجرایی 
کارزار مبارزه برای صلح و دموکراسی در ایران، دوست و مـبـارزی «جمله نوشت: 

پیگیر را از دست داد. نوئل هریس که در سی سال گذشته در دشوار ترین شرایط 
 »در کنار مبارزه مردم ایستاد دیگر در میان ما نیست...

مبارزه خسـتـگـی نـاپـذیـر و  »نوئل هریس«حزب تودٔه ایران درگذشت رفیق 
دوست نیروهای ترقی خواه و صلح دوست میهن ما را به رفـقـا و دوسـتـان او 

و همبستگی انترناسیونالیـسـتـی و خـلـل » هریس«تسلیت می گوید. یاد رفیق 
ناپذیر او با مبارزه مردم ما در خاطره همه نیروهای آزادی خواه ایران باقی خواهد 

 ماند. یادش گرامی باد!  

به یاد انسانی مبارز و 
 انترناسیونالیستی خلل ناپذیر

جا مانده از زندگِی اجتماعی  میراِث به

 یاد  سیمین بهبهانی و هنرِی زنده

ز چـه جـوهـر آفـریـدی دِل 
 داغداِر ما را

که هزار الله پوشد، پـس از 
ســیــمــیــن ایــن مــزاِر مــا را  ]

 بهبهانی]
 

ویـژه  بـه -وطـن هزاران هـم
نـام  در تشییِع پیکِر زنـده -زنان

سیمین بهبهانی، پـرشـور  آوا 
 دادند: سر می

سیمیِن بهبهانی / در قـلـِب » 
 «مانی ما می

 
یاد سیمین [خلیلی] بهبهانـی  زنده

کـه در  ]، چـنـان١٣٩٣مرداد ٢٨درگذشت: تهران،   -١٣٠۶[تولد: تهران، 
سالگی بـه سـرودن  ١۴او  آمده است، از   های منتشر شده درباره نامه زندگی

یی بود از تولد استعدادی بالنده در عرصه شعر معاصـر  شعر آغاز کرد که نشانه
، هـمـسـر ١٣٢۵شود پس از ازدواج  با حسن بهبهـانـی، در  ایران. گفته می

اش یـافـت. سـیـمـیـن  هنردوسِت او  مقاِم حامی و مشوق او در کار هـنـری
های دهٔه بیست، با شاعرانی هـمـچـون هـوشـنـگ  بهبهانی در همین سال

ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، شرف خراسانی [بعدها استاد فلسفه] پـیـرامـون 
خورشیـدی بـه شـورای  ۴٠کرد. در دهٔه  جمعیت هواداران صلح فعالیت می
های پرشماری که از سوی خـوانـنـدگـان  شعر رادیو  پیوست. او  برای تصنیف

شد، شعر سرود، که  این خـود گسـتـرٔه عـاطـفـی و  محبوب مردم  اجرا می
راز و  مـیـهـنـانـش هـم بود که او را با هم -جز شعرش به -ای دیگر احساسی

یـاد سـیـمـیـن  کرد. حدود بیست و یک عنوان کـتـاب از زنـده سخن می هم
های شـعـرنـد. سـیـمـیـن  ها مجموعه بهبهانی منتشر شده است که اکثر آن

بهبهانی پس از انقالب به کانون نویسندگان ایران پیوست، اندک زمانی پـس 
های موجود در کانـون، از آن فـاصـلـه گـرفـت، و  در  دلیل تنش از آن به
یـاد سـیـمـیـن  فعـال شـد.  زنـده»کانون سوم »های بعد،دیگر بار  در  سال

مـان بـه حـقـوِق  بهبهانی، در راستای مبارزه در راه دستیابِی زنـان مـیـهـن
ستیزانٔه رژیـم والیـی،  شان و نیز در مسیر  تغییِر قوانین زن اجتماعی و فردی

وقفـه داشـت.  تالشی بی  -که او خود تنی از آنان بود -همراه با جنبِش زنان
که مـیـان  -اش این بانوی ادیب و هنرمند، چه با شعر  پرطراوت و هنرمندانه

  -ها و شوِر مبارزه مرزی کشیده نشده بـود عدالتی اش و شرِح بی حدیِث َنفس
منِد  زنان کشور، ازجمله کارزار یـک  و چه با شرکت در کارزارهای جنبِش توان

آفرین بود از زن هنرمنـدی  های اعتراضی، نمادی امید میلیون امضا و حرکت
ها، با وجود کهولت و  جسمـی  عدالتی جسور و مبارز. این شاعر  پیکارگر با بی

گـفـت و از  شد، سخن مـی ها حاضر می پذیر، در صف مقدم اعتراض آسیب
خورد، اما بـا  های باتوم می شنید و ضربه سوی گزمگان رژیم والیی ناسزا می

درایـان  داران و هـرزه اینهمه، انتظاِر حکومتگران و نیروهای امنیتی و  چماق
 کرد. سکوت کشاندنش را به یأس مبدل می برای به  آن مطبوعاتی

مان، بر اساس حمایِت مردم ما از آنان (بـرزمـیـنـٔه  هنرمندان مردمی میهن
هـای  مندشان در عرصه شان نزد مردم که نتیجٔه تأثیِر کارهای ارزش محبویت

هاِی  گوناگون هنری بر زندگی آنان است) و همچنین حمایِت نیروها و محفل
مترقِی فرهنگی، اجتماعی و سیاسِی غیردولتی دیگـر کشـورهـای جـهـان، 

تـوانـنـد  انـد و مـی برخوردار باشند، توانسـتـه  توانند از حاشیٔه امنی تاحدی می
هـا و   عـدالـتـی های جنبِش مردمی میهن ما رویـاروِی بـی دوشادوِش حرکت

اعتراض برخیزند. ایـن درسـی اسـت کـه  ها  به نقِض حقوق شهروندِی توده
شـان، بـه جـامـعـه و   ها، در مسیر کاِر خالقـانـه و مـبـارزه سیمین بهبهانی
جـا مـانـده از زنـدگـِی  اند . میراِث بـه ای از سنِخ خود داده هنرمندان مردمی

 یاد  سیمین بهبهانی، چنین بود:  اجتماعی و هنرِی زنده
 شیؤه دیگری از زندگی ممکن است!
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زند، که به اشغال درآمـده  پوستی دست می است و به کشتن نوجوان سیاه
 .است

گرا نیز هستند، زمینه را برای پشتیـبـانـی از کـارزارهـا  ها قطبی آشوب
کنند و هوادارانی که گرایش به پیوستن به جنبش را دارند بـه  محدود می

گیـری و شـدت  خواهند که سخت راند و از پلیس می دامان حاکمیت می
آمیز چـه  های خشونت اعتراض :پرسند مردم می عملی بیشتر نشان دهد.

لـیـکـن ایـن  توانند به دست بیاورند؟ پرسش بجایـی اسـت. چیزی را می
آرامش"  پیش از آن هـم  " پرسش تنها هنگامی ارزشمند است که سرشت

خوانند باید بـپـرسـنـد  مطرح شود. آنانی که جنبش را به آرام شدن فرامی
گاهی به این که پسرش، برادرش یا دلدارش به چنین روشـی  -ها آدم با آ

 .توانند آرام بمانند چقدر می -گیرد  ها قرار می هدف شلیک گلوله 
در برابر اشغال، مردم حق دارند ایستادگی کنند، حتـی اگـر بـا هـمـه 

مـن هـمـچـنـیـن پـس از  .های بکار گرفته شده موافق نبـاشـیـم روش
یی کـرد (پـرتـاب  نما نباید رویدادی را بزرگ»   :های بریتانیا نوشتم ناآرامی

بمب آتش زا و تیراندازی به پلیس) نشانٔه مهـارت سـیـاسـی نـیـسـتـنـد. 
هایی است که  ترین ابزار در دست آن ها ناپخته اند. این ها نیز چنین آشوب
ها در گـوهـر خـود هـرج و  های ناچیزی در اختیار دارند. آشوب امکان
ها از ابزار  زنند زیرا آن اند. ثروتمندان دست به شورش نمی نظم زا و بی مرج

ها از طبقات فرودست مـایـه  دیگری برای تأثیرگذاری برخوردارند. شورش
 »گیرد. می

آمیز بیشتر نیست. اما بـه  هیچ عقل سلیمی خواهان تظاهرات خشونت
های دیـگـر  همین ترتیب هیچ کس  هم سرنوشتی همچون مایکل براون

را نیز خواستار  نیست. و این دو، یعنی خشونت حـکـومـتـی و خشـونـت 
هـر  »خیابانی، پیوندی همگون دارند. به گفتٔه مارتیـن لـوتـر کـیـنـگ: 

آیند در کـارزار  ها می مردمی که به خیابان»هاست. شورشی زبان ناشنوده
ها پشت میزهایی  کنند. آن انتخاباتی به هیچکس هزاران دالر هزینه نمی

شوند جایی ندارند و یـا گـوش شـنـوایـی  گرفته می ها ها تصمیم که بر آن
کنند. اما آن مردمـان   هایشان بین قدرتمندان پیدا نمی برای شنیدن حرف

شده در عرض چهـار هـفـتـه از سـوی  با آن چهار تن سیاه پوسِت کشته
های ارزنـده بـرای  های بسیار برای گفتن دارند اما راه پلیس کشور، حرف

اکنون پرسش این است: چـه کسـی  .ها بسیار محدود است رساندن آن
 گوش شنوا دارد؟

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب  ... ادامه  در فرگوسن خشونت  ...

ایم، نشانگِر این واقعیت انکارناپذیر است که حـیـاِت رژیـم  شاهد آن بوده ٨٨انتخاباتی 
خورده است و یـگـانـه راِه   فقیه با جنایت و سرکوِب آزادی و آزادی خواهان گره والیت

 های ضدمردمی است. استمرار و ثباِت آن توسل به همین شیوه
حسن روحانی، یک سال پیش، با قول به گشودِن فضای سیاسی کشور، پایان دادن 

و حقوِق شـهـرونـدان، در  »احترام به قانون»به حصِر رهبران جنبش سبز و همچنین 
شده از سوی رژیم بر سر کار آمد. ادامٔه حاکمیت نهـادهـای  جریان انتخاباتی مهندسی

و ادامـٔه بـیـداد در  -هـا سپاه و وزارت اطالعات و نیروهای وابسته به آن -سرکوبگر
های قضایی کشور، که اهرِم جدِی استبداد در کمک به ادامـٔه حـاکـمـیـتـش  محکمه

گذارد که با ادامه یافتِن سـاخـتـاِر کـنـونـی حـاکـمـیـت  است، جای تردیدی باقی نمی
فقیه، به تغییری در راستاِی تحقق پیدا کردِن حـقـوق  سیاسی، یعنی ادامٔه رژیم والیت

 بین بود. توان خوش هایی چون فاجعٔه ملی نمی شهروندان و جلوگیری از تکرار جنایت
  

گاه و مبارز! هم  میهنان آ
خواِه میهن، در جریان فاجعٔه ملی، صـدهـا  حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی

تن از رهبران، کادرهاِی برجسته و اعضا و هواداران خود را از دست دادند. شمـاری از 
شاهی در میان رهبران و  هاِی رژیم ستم ها و زندان گاه های پایداری در شکنجه اسطوره

وپنج سال از عمرشـان  شدٔه حزب ما بودند، کسانی که بیش از بیست عام کادرهای قتل
های رژیم سلطنتی سپری کرده بودند،  شان در زندان های بندِی به آرمان دلیِل پای را به

تـریـن مـتـفـکـران، روشـنـفـکـران،  ای از زمرٔه برجسته ای های توده و همچنین چهره
نـام، افسـراِن شـجـاع نـیـروهـای مسـلـح،  نویسندگان، و مترجمان، هنرمنـداِن بـه

های مبارز و نمایندگان کارگران و زحمتکشان در این کشتار جان باختند.  سندیکالیست
 یادآور شد که سکوت دربارٔه  حزب ما در تمام دوران هشت

ً
سالٔه دولت اصالحات، مکررا

منزلٔه باز گذاشتِن دسِت جنایتـکـاران بـرای ادامـه  این فاجعه هولناک تاریخی تنها به
ها ایرانـی  دهندٔه یورش وحشیانٔه نیروهای انتظامی به میلیون جنایت است. وقایِع تکان

میهنان  ها تن از هم و کشتار ده ١٣٨٨ای در سال  معترض به کودتای انتخاباتی خامنه
های رژیم ازجـمـلـه در بـازداشـتـگـاِه  گاه داده در شکنجه معترض و سپس فجایع رخ

عملی در بـرابـِر  اند که، نتیجٔه سکوت و بی کهریزک، یادآوِر این واقعیت دردناک و تلخ
 جنایتکاران، ادامه و تکرار چنین فجایعی در آینده خواهد بود.

خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظـیـفـٔه انسـانـی و  حزب ما و دیگر نیروهای آزادی
دانند که تا روشن شدن ُبعدهای گوناگون این جـنـایـت هـولـنـاک و  انقالبی خود می

آشکارنشـدٔه  های تاکنون برداشتن از جنبه  محاکمٔه مسببان آن، همچنان درزمینٔه پرده
های خود پیگیرانه ادامـه دهـنـد. حـزب مـا،  این توطئٔه شوِم تاریخ میهن ما به تالش
هـای  اش اعالم کرده است، همراه بـا خـانـواده همچنان که در اسناد ششمین کنگره

یاب برای بررسِی جـنـایـِت  تشکیِل کمیتٔه حقیقت»قربانیان این فاجعه ملی، خواهاِن: 
، و شناسایِی آمـران و عـامـالن ایـن ١٣۶٧فاجعٔه ملی کشتاِر زندانیان سیاسی سال 

منظوِر  وادار کردِن رژیـم بـه تـن دادن بـه ایـن  است. حزب ما، به »جنایت هولناک
ای کـه  باختگاِن فاجعٔه ملی، به کارزاِر جهانِی گسترده های جان خواسِت برحِق خانواده

 دهی و دنبال کرده است همچنان ادامه خواهد داد. هاست در این زمینه سازمان سال
هـا را تشـدیـد کـرد.  برای درهم شکستِن توطئه سکوت دربارٔه فاجعٔه ملی باید تالش

گسترِش مبارزه و فشار در جهِت گشودِن پروندٔه این جنایت و تالش درراه روشن کردِن 
های قربانیان این فاجعٔه هولناک،  همٔه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواسِت خانواده

یابی به آزادی، دموکراسـی و عـدالـت  یی که در میهن ما برای دست شک در مبارزه بی
ای دارد. وظیفٔه اخالقی، انسانـی و  کننده اجتماعی در جریان است نقِش مهم و تعیین

های خود در  خواه و مدافِع آزادی شدت بخشیدن به تالش تاریخِی همٔه نیروهای ترقی
 مسیِر عملی شدِن این مهم است.

  
نام و گمناِم خلق که در  درود آتشین به خاطرٔه تابناِک همٔه قهرمانان به

 جریاِن این فاجعٔه ملی جان باختند!
 ننگ و نفرت بر آمران و عامالن جنایِت ضدملِی فاجعٔه ملی!

 آزادی براِی همٔه زندانیاِن سیاسِی ایران!
  

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩٣شهریورماه  ٨

 ادامه  عامل اساسي بيسوادي ...

هـای فـرهـنـگـی  شود، سـیـاسـت اجتماعی رژیم مربوط می -اقتصادی
هـای  سـوادی، بـا سـیـاسـت وسطایی و واپسگرایانه است. رشد بی قرون

و  »عالی انـقـالب فـرهـنـگـی شورای»فرهنگی رژیم و نهادهایی چون 
وپـرورش  های مذهبی در امر آمـوزش های علمیه و مؤسسه دخالِت حوزه

 ارتباط مستقیم دارد. 
پرستی در جامـعـه مـاسـت.  فقیه عامل رواج خرافه و کهنه رژیم والیت

دانـنـد کـه، رواِج  فقیه نیک مـی روحانیون حکومتی و در رأس همه ولی
منظور حفظ حاکمیت و سودهای  به -پرستی گرایی، و کهنه خرافه، واپس

روی، با تحمیِل افـکـار پـوسـیـده و  است. ازاین »کارآمد»ابزاری  -مالی
سـوادی را سـبـب  سـوادی و کـم وسطایی به جامعه، رشد نرِخ بی قرون
های جهان معاصر و  بهره از امکان سواد و بی یی بی شوند. تنها جامعه می

گرفتار در چنگاِل فقر و انحطاِط اخالقی و فـرهـنـگـی کـه درنـتـیـجـه 
فـقـیـه و  های جدی دیده است، پذیراِی تفکری از نوع تفکر والیت آسیب
گری مذهبی خواهد بود! با آنچه مـورداشـاره قـرار  پرستی و قشری خرافه

سوادی در سـه دهـه اخـیـر را  های رشد نرخ بی گرفت، عامل و عامل
توان دید و تشخیص داد! خوبی می به
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 در دفاع از حقوِق کارگران:
 کارگران زندانی را آزاد کنید!

یی از کارگران اعتصابِی مـعـدن  طی روزهای اخیر، عده
واقع در اسـتـان یـزد، کـه نـیـروی  ،»آهن بافق سنگ«

شان کرده بود، سرانـجـام آزاد شـدنـد.  انتظامی بازداشت
ضمن ابراز خوشنودی و همبستگی با  کارگران آزادشده و 
خانواده آنان، باید تأکـیـد کـنـیـم کـه، مـوضـوع آزادِی 

درنگ و بدون قید و شرط کارگراِن گرفتار در بنِد رژیـم   بی
 قوِت خود باقی است. کماکان به

فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و 
شـدٔه رژیـم  اعداِم فعاالن کارگری، سیـاسـِت شـنـاخـتـه

هـا و  فقیه بوده و هست. این سیاست اکنون شکل والیت
ویژه تـرفـنـِد مـهـنـدسـِی  ای یافته است و به ُبعدهای تازه

های صنفی و سیاسِی کارگران نیز به آن افـزوده  خواست
فقـیـه، در هـراس از گسـتـرِش  شده است. رژیم والیت

خصوص نسبت بـه بـرنـامـٔه  جنبش اعتراضی کارگران به
های معیـنـی  ها، اقدام سازی و هدفمندِی یارانه خصوصی

را برای جلوگیری از فرارویی و فـراگـیـر شـدِن مـبـارزات 
اجرا گذاشته اسـت. ایـن  جنبش کارگری تدارک دیده و به

ها، دربردارندٔه سرکوب، دستگیـری، و وارد آوردِن  اقدام
فشارهای مختلف به کارگران و فعاالن سندیکایی و نـیـز 

هـدِف  های کارگری بـه نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل
تخریِب آن است. در این سیاسِت چنـدوجـهـِی رژیـم در 

هـای  رویارویی با جنبِش اعتراضی کـارگـران، تـحـریـک
ای بـرای وادار کـردِن  شـده های) حسـاب (پروُوکاسیون

هـا، و  ها، اعتصاب جنبش کارگری به دست زدن به اقدام
شود تا بـا   هنگام و زودرس گنجانده می به های نا اعتراض

ها، برنامـٔه نـهـادهـای  کشیده شدن کارگران به انجام آن
 »انرژِی نهفته در جنبش کارگری«منظوِر تخلیٔه  امنیتی به

و در نتیجه، کاهِش هرچه بیشتِر میزان تأثیرگذاری آن در 
رویدادهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود. 

فقیه با جنـبـش اعـتـراضـی کـنـونـی  برخورِد رژیم والیت
هـای  ها و اعـتـراض زحمتکشان کشور، ازجمله اعتصاب
  ِها، از ایـن سـیـاسـت اخیر در مرکزهای صنعتی و معدن

چندوجهی جدا نبوده و نیست. ما ضمن حمایت کامل از 
هـای  های طبقه کارگر و مـبـارزٔه آن بـا بـرنـامـه خواست

سازی و آزادسـازِی اقـتـصـادی و  ضدمردمِی خصوصی
ویژه با تأکید بر آزادِی بدون قید و شرِط همه کـارگـران  به

گرفتار در بنِد رژیم، بر افشای سیاست رژیم در مقابلـه بـا 
طـوِر  طوِر اعم و جـنـبـش کـارگـری بـه جنبش مردمی به

کنیم. باید با درایت و هـوشـیـاری و  اخص، پافشاری می
دهِی جنبش اعتراضـی  ناپذیر در راستای سازمان خستگی

کنونی حرکت  کرد، و در پیونِد بـا آن، بـایـد بـر حـفـِظ 
استقالِل عمل جنبش کارگری و سندیـکـایـی و هـویـِت 

سـازی و  طبقاتِی آن، اصرار ورزید. مبارزه بـا خصـوصـی
دهـی و کـار  ها، بدوِن برنامه، سـازمـان هدفمندِی یارانه

های  رسد. باید اعتراض پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی

ای  های فـوری پراکنده را سازمان داد و خواست
نظیر افزایِش دستمزد را در ارتبـاط بـا احـیـاِی 
گاهانه در جهـت  حقوق سندیکایی طرح کرد و آ

های جـنـبـش کـارگـری و حـفـظ  تقویت صف
 ماهیِت طبقاتِی آن گام برداشت.

 کارگر زندانی آزاد باید گردد!
 

هـاِی  سازی، کـانـون برنامٔه خصوصی
هـاِی بـازاِر  قدرت و ثـروت، و نـوسـان

 بورس
از ابتدای سال جاری، بـازار بـورس تـهـران 

رو  های شـدیـد روبـه دفعات با نوسان و تکان به
شده است. بـا اجـرای فـاز دوم هـدفـمـنـدی 

ها،  که بخشی از عـایـدِی آن مـطـابـِق  یارانه
بـنـیـه مـالـی  »تـقـویـِت «تصمیم دولت گویا به 

هـای  شود، نـوسـان ها تخصیص داده می بانک
بازاِر بورس و اوراِق بهادار تهران بیشتر گـردیـده 

تـریـن  است و مـیـزان سـود بـرخـی از بـزرگ
بازاِن عمده افـزایـش و بـه  سهامداران و بورس

رد و متوسط نیز افزایش نشان می همان مقدار ضرر و زیان سرمایه
ُ
 دهد. های خ

فِت شدید شاخص بورس تهران خبر دادند. روزنامـه شـرق  در اوایل تیرماه، رسانه
ُ
های همگانی از ا

(تا اوایل تیرمـاه  ٩٢ارزش بازار بورس تهران از آخرین روز سال «باره طی گزارشی اعالم داشت:  دراین
هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این به آن معناست که سهـامـداراِن حـقـیـقـی و  ۵٣امسال) 

میلیارد دالر... این نـکـتـه  ١٧اند، ضرری معادل  هزار میلیارد تومان ضرر داده ۵٣حقوقِی بازار بورس، 
ای  جمهور هم اعالم شده اسـت. نـامـه در نامه سرگشاده تعدادی از سهامداران بازار بورس به رئیس

انـد بـرابـر بـا  که... منتشر شد و سهامداران اعالم کردند که ضرر دالری که سهامداران متحمل شده
 »شده ایران در خارج از کشور است. دالرهای بلوکه

داد. وزیـران   با افِت شدید شاخص بازار بورس و اوراق بهادار، دولت بالفاصله به آن واکنش نشان
کل بانک مرکزی جمهوری اسـالمـی طـی  جمهور و رئیس اقتصاد، صنعت، نفت، رئیس دفتر رئیس

های خصوصی به بررسی و  یی با حضور سهامداران و نیز مسئوالن اتاق بازرگانی و مدیران بانک جلسه
 منظوِر جلوگیری از سیِر نزولی بازار سهام پرداختند. ارائٔه راهکار به
 ۵ماه گذشته نیز شاخص بورس سقوط کرده بود و در توافق دولت و مجلس قرار بـود،  در فروردین

هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس تزریق شود. این بار نیز بنـا بـه تصـمـیـم وزیـران و مـدیـران 
های پتروشیمی و پـاالیـش  های خصوصی، عالوه بر تزریِق نقدینگی، به موضوع سهام شرکت بانک

های پـتـروشـیـمـی و  آور شد که، با مداخلٔه دولت، شاخص سهام شرکت بورس رسیدگی شود. باید یاد
خودرو، سایپا، بانک سینا و چند شرکت دیگر افزایش پیدا کرد و مـیـزان [بـاالی]سـود  پاالیش، ایران

تـأمـیـن شـد و در مـقـابـل، بسـیـاری از  -بازان یعنی در حقیقت منافع سهامداران و بورس -ها آن
رد و متوسط به سرمایه

ُ
کلی از ُدور خـارج شـدنـد.  های کوچک نابود شدند و بسیاری از سهامداران خ

مجلس، کاهش شاخص بـورس و ضـرر و زیـان  ٩٠کمیسیون اصل «باره شرق گزارش داد:  دراین
دهد... افت شاخص بورس مـوجـب ضـرر و زیـان  مردم [!] از این کاهش را مورد پیگیری قرار می

 »شود. گذاران کوچک... می سرمایه
طـورکـلـی  سازِی وسیِع دولت و بـه های بازار بورس و اوراق بهادار تهران با برنامٔه خصوصی نوسان

ها با موضوع مذاکرات  حال، این نوسان و تکان فقیه ارتباط مستقیم داشته است، و درعین رژیم والیت
هایی که سـهـام  ای و سیاست احیای رابطه با امپریالیسم پیوند تنگاتنگ دارد. نگاهی به شرکت هسته
های بانفوِذ ثروت و قدرت در رژیم،  ها افزایش و سوددهی داشته است حاکی از آن است که کانون آن

زیـان  باید بخشی از انباشِت سرمایه بـه اند. درواقع، این روند را می ازپیش سرمایه و ثروت اندوخته بیش
هـای  عالوه، افزایِش سـهـام شـرکـت های کشور ارزیابی کرد. به حقوق مردم در مرحله کنونی تحول
های خودروسازِی آمریکا و اروپا در بازار  ترین شرکت شدٔه بزرگ ریزی خودروسازی نشانگر حضور برنامه

هـای قـدرت و  هاِی خودروسازی کشور است. کـانـون های عمدٔه سهام شرکت ایران و تملِک بخش
پیوندی نقش و منافع سرشاری دارند. فراموش نکنیم که، برخالف تبـلـیـغـاِت رایـج،  ثروت در این هم

همراه دارد تـبـدیـل شـده  ای که بهره و سود به خرید اوراق سهام به معنای پولی است که به سرمایه
گیرد بیشتر از بـهـره پـول بـاشـد، ارزش اوراق سـهـام  است. هرچقدر سودی که بر سهام تعلق می

یـی از کـالن  های بورس درواقع به این معنا و مفـهـومـنـد کـه، عـده قدر بیشتر است. نوسان همان
ورشکـسـتـه! ثـروِت  -ترها طور عمده ضعیف به -شوند و عدهیی تر می داران ثروتمندتر و غنی سرمایه

رد و متوسط مغلوب  شود و سرمایه منتقل می »ها برنده«به دست  »ها بازنده«اجتماعی از دسِت 
ُ
های خ

طورکلـی بـازار اوراق بـهـادار کشـور مـا بـا  گردند. بورس تهران و به های پرنفوذ و کالن می سرمایه
 های ثروت در رژیم ارتباط مستقیم دارد. ها و کانون نهادهای انگلی و سودجو و جناح
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، خشونِت حکومتی »فرگوسن»در 

 میدان آورد خشونِت خیابانی را به
 ] ٢٠١۴اوت  ١٨قلم:گری یانگ، روزنامٔه گاردین [  به

آمیز بـیـشـتـر  هیچ عقل سلیمی خواهان تظاهرات خشونت
هـر »طور که مارتین لوترکینگ نیـز گـفـت:  نیست، اما همان

 »هاست. شورشی زبان ناشنوده
 

کـارزاری در شـهـر شـیـکـاگـو   ١٩۶۶مارتین لوتر کینـگ در سـال 
های فشـار  هایش از سوی گروه برضدجدایی نژادی آغاز کرد، اما کوشش

رو گردید. هنگـامـی کـه از  پرور شیکاگو با ناکامی روبه و شهردار دسیسه
توانست احساس کند کـه  های شهری به حاشیه رانده شد، می سوی مقام

مبارزٔه بدون خشونت چه از جهت راهبردی و چه درحـکـم یـک اصـل، 
مرا یـاری »هد. او گفت:  اعتبار خود را در میان پیروانش دارد از دست می

دهید تا روش مبارزٔه بدون خشونت را تفهیم کنم. عدٔه زیادی اعتمادشان 
اند. آنان اعتمادشان را به روند دمکراتـیـک از  را به دستگاه از دست داده

اند... آنان دیگر اعتقادشان را به مؤثـر بـودن مـبـارزه بـدون  دست داده
آمیز را ناممکن  آنانی که این انقالب مسالمت... اند خشونت از دست داده

سازند و ما باید این را به  ناپدیر می آمیز را اجتناب کنند، انقالب خشونت می
همه بفهمانیم، مرا یاری دهید. من به چند پیروزی نـیـاز دارم، مـن بـه 

 »های پذیرش چنین روشی نیاز دارم. نشانه
یک سال پس از آن بـیـش از  ها دست نیافت.  او هرگز به آن خواسته

سـراسـر کشـور را  »تمـپـا»تا  »مینیاپولیس»شورش، از شهرهای   ١۵٠
 »لوئیـس سنت»شهر  »فرگوسن»هم زمان که شرایط در محلٔه  .فراگرفت

پوست غـیـرمسـلـحـی  جایی که جوان سیاه - »   میسوری»واقع در ایالت 
 -هنگام قدم زدن در وسط خیابان با شلیک تفنگ پلـیـس کشـتـه شـد

گردد، بسیاری از مردم دیگر ایـمـان خـود را از دسـت  ناخوشایندتر می
اند. با پایان گرفتن روز اول وضعیت ویژه آمد و رفت، صدها پلیس در  داده

آور، بـمـب  ها به راه افتادند و با گـاز اشـک لباس ضد شورش در خیابان
قـرار شـلـیـک  دودزا و گلولٔه پالستیکی به سمت جمعیت معترض و بـی

کردند. چند روز پیش فرماندار ایالتی، جی نیکسون، گـارد مـلـی را بـه 
 .ها فرا خواند حضور در خیابان

جهت و بدون انـگـیـزه  تظاهرکنندگان اصرار دارند که اعمال پلیس بی
گوید که این یورش [پلیـس]پـس از تـیـرانـدازی،  پلیس می بوده است. 

یعنی حـمـلـه  -کننده شد زا، چپاول و سپس آنچه تعیین پرتاب بمب آتش
صـورت  -تظاهرکنندگان به محل استقرار فرماندهی نیروهای انتظـامـی

، که از سوی فـرمـانـدار ایـالـت  گرفت. رونالد جانسون، سروان پلیس راه
گـویـد:  برای برقراری امنیت و آرامش شهر مـنـصـوب شـده اسـت،مـی

جـانسـون، کـه بـا   مقصر است. اوائـل مـاه، »اعمال تبهکارانٔه عمدی»
کار گرفته شده  های به اهداف جمعیت همدردی نشان داده بود و از روش

از سوی پلیس محلی ابراز ناامیدی کرده بود، محبوب جمعیت معـتـرض 
رسد که شرایط بـار دیـگـر بـه قـطـبـی شـدن  نظر می شد. اما اکنون به
 .انجامیده است

آمـیـز عـلـیـه  طور آشکار اعمالی تحریک ها به جانسون گفت که حمله
برای حفظ جان و مال مردم، ما باید دست به  »: پلیس بوده است. او گفت

یی در تـوضـیـح  جی نیکسون، فرماندار ایالت، در بیانیه »زدیم. عمل می
آمیز" را  یابندٔه خشونت آهنگ و شدت اعزام گارد ملی "اعمال تعمدی، هم

 .تقصیرکار دانست
آمـیـز، بـا  او گفت: "امشب، روزی از امید، نیایش و تظاهرات مسالمت

یافته، کـه هـر دم بـه  ای سازمان آمیز خالف قانون عده اعمال خشونت
هـای  ها از شهـرهـا و ایـالـت بسیاری از آن شود و ها افزوده می شمار آن

اند با رفتارشان به زندگی و کسـب و کـار اهـالـی  دیگری به اینجا آمده

 ».اند اند و مورد تهدید قرار داده فرگوسن را گزندرسانده
گیرند. هنگامی کـه  هایی ماهیت، دامنه، و ریشٔه مسئله را نادیده می چنین بیانیه

هـایـی  ساله در روز روشن به خاطر گشت و گذار در وسط خیابان با دسـت  ١٨جوانی 
گیرد و هنـگـامـی کـه  که به معنای تسلیم باال گرفته شده مورد هدف گلوله قرار می

گردد، از این لحظـه اسـت  وسیلٔه دولت ایالتی از شهر خارج می ضارب به سرعت به
از سوی آنانی که دست به "اعمال مـجـرمـانـٔه عـامـدانـه" زدنـد در  »فرگوسن»که 

گیرد. چه چیز از همزمانِی اعالم دیرهنگام نام پلیسی که به  معرض تهدید" قرار می"
کرد مایکل براون  مایکل براون] تیراندازی کرده بود و پخش ویدئویی که ادعا می او [

آهنگ" تـر بـاشـد؟ در  تعمدی" تر و "هم"تواند  از فروشگاهی سیگار ربوده است می
حالی که دزدی نسبت داده شده به مایکل براون هیچ ارتباطـی بـا آن تـیـرانـدازی 
نداشته است (حتی اگر هم داشته باشد، از کی تا به حال مجازات دزدیدن جنس از 

 فروشگاه، اعدام بدون محاکمه شده است؟).
بر اساس کالبد شکافی مقدماتی، شش گلوله به براون شلیک شـده  اسـت کـه 

دکتر مایکل باِدن، رئـیـس سـابـق پـزشـک  اند.  ها به سر او اصابت کرده دوتای آن
قانونی شهر نیویورک، که به درخواست خانواده مقتول، کالبد شکافی را انجـام داد، 

من در مقام خود به عنوان پزشک قانونی پلیس ایـالـت نـیـویـورک »اعالم داشت: 
توانم بگویم که قرار نیست این تعداد گلوله به کسی شلیک شـود. هـم اکـنـون  می

اطالعات ما برای بازسازی شرایط تیراندازی از جهت پزشکی قانونی بسـیـار انـدک 
 »است.
انـد کـه وظـیـفـه پـلـیـس  رسد که برخی خیلی دیر به این درک رسیده نظر می به

پوست آمـریـکـایـی]  [نویسندٔه سیاه»جیمز بالدوین »از جان مردم است.  »حفاظت»
نوشته است: "قانون برای آنست که در خدمت من باشد نه اینکه ارباب مـن گـردد، 

خاطر اجرا  نشدن نظـم و  گر و قاتل من گردد."  آنانی که به چه رسد به آنکه شکنجه
نظمی کنونی، نتیجه عمل خالف قـانـون  کشند باید اکنون بدانند بی قانون جار می

 .کسانی است که آرم پلیس بر سینه داشتند
اصـرار بـر »های لندن در سه سال پیش نوشتـم:  همان گونه که پس از شورش

ها بودند، به تنهایی پیوندی با بیان رویداد و  کاری کسانی که درگیر ناآرامی انگیزه تبه
تـأکـیـد بـر اعـمـال  .خردی مـحـض اسـت ای بی سرشت آن ندارد و چنین شیوه

دارد، بلکه تـنـهـا بـیـان  کارانه، ماهیت سیاسی آنچه را که روی داد پوشیده نمی تبه
کـردنـد، ولـی جـنـسـی  ها را چپاول مـی ن فروشگاه آنا .گزیند بخشی از آن را برمی

شـان  کشیدند،اما کـاله ها به چالش می خاطر کنترل خیابان ، پلیس را به  ربودند نمی
دهند تـا  دزدیدند. زمانی که گروهی از مردم دست به دست هم می را از سرشان نمی

هم قانون و هم روابط اجتماعی را به ُسخره بگیرند، دیگر دارنـد سـیـاسـی عـمـل 
 »کنند. می

دهـد. ایـن  ها بسیاری را آزار می ای، سرشت این گونه شورش های موجه به دلیل
کـنـد و  گران را به خود جلب مـی طلبان، بزن بهادرها و آشوب ها هم فرصت شورش
شدگان برحق و رزمندگان سیاسی را. ایستادگی در برابر اشغال، اغـلـب بـه  هم آزرده

جا فرگوسن است، شهری با  گاه خوشایند نیست. این  آورد و هیچ رؤیاپردازی روی می
طور عمده سیاه پوست که در آن وضعیت ویژه منع آمد و رفـت بـرقـرار  ساکنانی به

ها متمرکز  شده است، شهری که تمامی ساختار سیاسی قدرت در دست سفیدپوست
که به هیئت  -است و نیروی انتظامی آن

  14ادامه  در صفحه نیرویی تا ُبن دندان مسلح نظامی درآمده 
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 ادامه  حزب هاي واليي ...

حمایت و تقویت حزب مبـنـای کـار دولـت اسـت. »فضلی تیتر زد: 
فعالیت مشارکت و مـجـاهـدیـن »شرق از قول وزیر کشور نوشت: »

نـامـه  جالب اینکه هـفـتـهاست. » انقالب درگرو تصمیم قوه قضاییه
های رهبری کنندٔه سـپـاه پـاسـداران  صبح صادق، وابسته به ارگان

، ضـمـن اسـتـقـبـال از ایـن گـردهـمـایـی ٩٢مـاه  دی ١۶رژیم، 
تالش برای همگرایی و نزدیک کردن احزاب به یکـدیـگـر، »نوشت:

هـای  افـکـنـی اقدام مبارکی است که بعد از مـنـاقشـات و اخـتـالف
های فضای سیاسی کشـور بـدل  های اخیر به یکی از ضرورت سال

گردیده است. اهمیت این همگرایی آنگاه بیشتر جلوه خواهد کرد که 
فراموش نکرده باشیم که امروز نظام جمهوری اسالمی در مـرحـلـه 

المللـی قـرار دارد و ایسـتـادگـی در بـرابـر  حساسی در عرصه بین
های دشمنان و دفاع از حقوق ملت نیازمند یکپارچگـی  خواهی زیاده

های سـیـاسـی  و همدلی اقشار مختلف جامعه و همه احزاب و گروه
واقع این همگرایی شرط اساسی و مـتـضـمـن مـوفـقـیـت  است. به

، در ٩٢مـاه  دی ١۴سایت شفاف، »دستگاه دیپلماسی خواهد بود. 
اولین جنجال راجع به نشـسـت  »گزارشی خبری، با اشاره به اینکه: 

اندیشی وزارت کشور مربوط به دعوت از احزاب منحله مشارکـت  هم
 اعالم کرد هیچ

ً
گـونـه  و سازمان مجاهدین بود که وزارت کشور رسما

 از احزاب فعال و قانونی 
ً
دعوتی از این احزاب به عمل نیامده و صرفا

تشکل و حزب را آورده بود کـه در  ٢۵نام » کشور دعوت کرده است
هـا، نـام  جلسه وزارت کشور شرکت کرده بودند. در مـیـان ایـن نـام

هـا  هایی آمده بود که یا از وجود و عـمـلـکـرد آن اصطالح تشکل به
اند که از سوی چند نفـر  اطالع محدودی وجود دارد و یا ساختارهایی

گونه شباهتی به  اندازی شده است و هیچ از وابستگان به حکومت راه
، حزب سـبـز، حـزب آزادی، حـزب 

ً
یک حزب سیاسی ندارند. مثال

زمین ازجمله مدعوین به این  وحدت و همکاری، حزب اسالمی ایران
، مـالِک ٩٢مـاه  دی ١۵بودند. سایت تابناک،  نشست وزارت کشور 

دعوت و انتخاب احزاب برای حضور در این نشست را از کرباسـچـی 
قرار بوده است که احزابی کـه بـا »سؤال کرد که او در پاسخ گفت: 

مشکالت دادگاهی مواجه نیستند، دعوت شوند. اما اینـکـه چـرا از 
احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقالب اسالمی دعـوت نـکـرده 

، ٩٢ماه  دی ١۴خبرآنالین، »بودند، باید از خود وزارت کشور پرسید. 
سخنان وزیرکشور دولت روحانی در حاشیٔه نشسِت یادشده را انتشـار 

هـای  قصد دولت در حمایت از احزاب و تشکل داد. او ضمن اشاره به
سیاسی، در پاسخ به وضـعـیـت [حـزب] مشـارکـت و [سـازمـان] 

قـوه قضـایـیـه در خصـوص »مجاهدین انقالب اسالمی، گفـت: 
اختیار است و احزاب مربوطه حکم قضـایـی  انحالل احزاب صاحب

شـود.  روی موضوع از طریق قوه قضاییه پـیـگـیـری مـی دارند، ازاین
به گزارش »، نوشت: ٩٢ماه  دی ١۴اش،  کیهان در نسخه اینترنتی»

های اصولگرا مبنی بر پـروژه  جهان، به دنبال انتشار خبری در رسانه
بهانٔه برگزاری نشست احزاب در وزارت  تطهیرسازی محمدخاتمی به

هـا  خوئینـی کشور،مسئوالن وزارت کشور از دعوت خاتمی و موسوی
عنوان دبیرکل و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون خـودداری  به

عنوان نمایندٔه مجمع روحانیون دعوت بـه  کرده و از مجید انصاری به
حال مجید انصاری در این نشـسـت شـرکـت  عمل آورده است. بااین

، خبر نشسِت دبیران حـزب ٩٢ماه  دی ١۵خبرگزاری فارس، » نکرد.
مؤتلفه را  روی سایت خود آورد که در آن محمدنبی حبیبـی، گـفـتـه 

نشست وزارت کشور فرصت برای ارزیابی نـقـش احـزاب در »بود: 
ها در پیشرفت و صیانت از جمهـوریـت  جمهوری اسالمی و نقش آن

سـنـد »او همچنین در جایی دیگر اظهار داشـتـه بـود: »نظام بود. 
منشور وفاق احزاب توسط احزاب مشهور کشور به تصویـب رسـیـد. 
طبق این سند قرار بود احزاب حافظ امنیت ملی و حـقـوق اسـاسـی 
ملت باشند. قرار بود احزاب التزام به قانون اساسی داشته باشند و از 

های سیاسی پرهیز نمایند. اما متأسفـانـه  ها در رقابت دخالت خارجی

در انتـخـابـات 
بـرخـی از  ٨٨

ـــا  احـــزاب ب
خـــــروج از 

سند منشـور »
ــای »وفــاق  پ

بیگانگان را به 
ــت ــاب ــای  رق ه

ــاز  ــی ب ــل داخ
ــا  کــردنــد و ب

ــه ــن ــت ــری  ف گ
جمهوریـت و 

 «اسالمیت نظام را هدف قرار دادند.
، در گزارشش به همین مناسبـت، ازجـمـلـه سـخـنـان ٩٢ماه  دی ١۵روزنامه ابتکار، 

توانیـم بـه سـمـت  ما در همین نظام می»گفت:  نبی] حبیبی را آورده بود که می [محمد
تشکیل دولت حزبی، مجلس حزبی و شورای شهر و روستای حزبی بـرویـم. ...ایـنـکـه 

تـوانـنـد در کـنـار هـم  طلب و یک اصولگرا در هیچ موردی نمی تصور شود یک اصالح
بنشینند، تصور نادرستی است و کسانی که اصول نظام را پذیرفته باشند و در ایـن مـورد 

سلیقه با هم رقابت کنند و رقـیـب  توانند در عین اختالف اشتراک نظر داشته باشند، می
که در زمـان  -روزنامه ایران»توزی نیست.  هم باشند و این رقابت به معنای تضاد و کینه

نظرهای دولت روحانی را  شد و نقطه برگزارِی نشست زیر نظارت دولت روحانی منتشر می
، یعنی کمی بیش از یک ماه پس از نشست احزاب در ٩٢ماه  بهمن ٢١کرد، در  بیان می

شود. روز گذشـتـه اعضـای  قفل دفاتر حزب "اعتماد ملی" باز می»وزارت کشور، نوشت: 
زودی برگـزار  شان به تنها کنگرٔه حزب متبوع طلب اعالم کردند نه ارشد این تشکل اصالح

خواهد شد بلکه بنا به مصوبٔه اخیر حزب، دفاتر استانی نیز ملزم هستند فعالیتشان را در 
وگـوهـای  شناس و ابراهیم امینی در گـفـت ها گسترش دهند. محمدجواد حق شهرستان

وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهـوری ابـراز رضـایـت  جداگانه با ایرنا از فضای به
 «کرده و خواهان تقویت حمایت مسئولین از تحزب در کشور شدند.

مـاه سـپـری شـده اسـت. بـرخـالف  ٨»احـزاب »از هنگام نشست وزارت کشور با 
شدٔه کارگزاران رژیم والیی کـه در بـاال آمـد،  بینانه و گاهی حساب های خوش صحبت

اصـطـالح  تنها فعالیت حزب اعتماد ملی گسترش نیافت، بلکه در فعالیت هـمـان بـه نه
گـونـه  های محدود که در نشست وزارت کشور شرکت داشتند نیز هـیـچ احزاب و تشکل

ای دیده نشد، و درنهایت، وضعیتی را شاهدیم که مشخصـٔه بـارز آن  تغییر کمی و کیفی
سربرآوردِن جریانی است که با اشارٔه رهبری و با حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی قرار 

هاِی آن بـیـت رهـبـری  باِز عروسک شب راه اندازد که خیمه ای را به بازی شب است خیمه
های سیاسِی یک سال پس از روی کار آمدن دولـت حسـن روحـانـی،  است. روند تحول

هـا و  شده هم فعـالـیـِت حـزب های تعیین دهد که حتی در چارچوب روشنی نشان می به
برانگیز دیگر اینـکـه،  تأمل پذیر نیست. نکتٔه  فقیه امکان های معتقد به رژیم والیت تشکل

شـود هـرگـونـه  روشنـی مشـخـص مـی گران حاکم به باوجوداینکه در اظهارات سرکوب
حـال  طلبان منجر گردد خط قرمز آنان است، بـاایـن فرآیندی که به فعالیت دوبارٔه اصالح

ها بـه  چپاولگران حاکم که دشمنِی جملگِی آنان با اصالحات بنیادین در تمامی این سال
طلب جا بزنند. این امر منحـصـر  نوعی خود را اصالح اثبات رسیده است، در پِی آنند تا به
اش نیست. امروز رفسنجانی و طرفدارانش و ناطـق  به صادق خرازی و تشکل آقا فرموده

های منفوری ازجمله علی  دانند و قرار است چهره نوری هم خود را طرفدار اصالحات می
الریجانی و اعضای حزب مؤتلفه نیز وارد این بازی کثیف شوند. بـرخـالِف نـظـری کـه 

را باال زده و زمینه فعالیت اجتماعی را فراهـم »کرکرٔه احزاب »معتقد است دولت روحانی 
بینـیـم و بـر ایـن  پراکنی ارزیابی می شده را توهم های حساب کرده است، ما این حرکت
هـای  گرفتٔه تا کنونی، تنها در چارچوِب نزاع جنـاح هاِی صورت باوریم که مجموعه تالش

هـا و  انگلی رژیم و ازجمله جناح رفسنجانی، باید بررسی شود. نگاهی گـذرا بـه گـفـتـه
رسـانـد. بـرپـایـِی  اثـبـات مـی عملکرد وزیر کشور دولت روحانی، صحت این ارزیابی را به

های درگیر در حـاکـمـیـت بـرای  وواکنش جناح جز کنش»ندای ایرانیان »تشکلی بانام 
برِی بیشتر از غارِت اموال ملی چیز دیگری نیست. جنبش مـردمـی بـرای حضـور  سهم

گیر در رأس حاکمیت بماند. امید بستن  تواند منتظر اجازٔه نهادهای تصمیم اجتماعی نمی
به این جناح یا آن جناح که هیچ اعتقادی به مشارکت اجتماعی ندارند، پشـت جـنـبـش 

یـابـی بـه  طلبانٔه مردم را خالی خواهد کرد و وضعیت نامطلوبی را در مسـیـر دسـت حق
 وجود خواهد آورد. های آنان به خواست
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

و امـنـیـِت شـغـلـِی  ،»هـا هدفمندِی یارانه«طرِح اشتغال و تولید، 
 زحمتکشان

، »١عالوهٔ  به۵«ای جمهوری اسالمی و کشورهای  در گرماگرم مذاکرات هسته
دولت حسن روحانی در چارچوِب برنامٔه آزادسازی اقتصادی بر پایٔه دسـتـورهـای 

های جدیدی را در خصوص اشتغـال،  جهانی، طرح پول و بانِک  المللی بین صندوِق 
 ها تدوین و ارائه کرد. تولید، و تقویت بانک

جمهور و رئیس سـابـق اتـاق بـارزگـانـی،  محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس
باره تأکید کرد که، مبالغی از درآمدهای حاصل از اجرای برنامه هدفمـنـدی  دراین
سازِی صنـایـع،  یابد و ضمن تسریع در خصوصی می  ها اختصاص ها به بانک یارانه

 شود. گردد و بازار کار کشور منعطف می مقررات دست و پاگیر اصالح می
جزییات بـیـشـتـری از  ،»روز صنعت«حسن روحانی نیز در سخنانی در مراسم 

 ١٠تولید را بازگو کرد. خبرگزاری مهـر،  »تقویت«زایی و  اصطالح طرِح اشتغال به
حسن روحانی در مراسم روز صنعت و معدن گفت اگر ما انـرژی »تیرماه، نوشت: 

را به قیمت جهانی تحویل تولید دهیم، آیا  کشور ما قـدرت صـادرات دارد؟ اگـر 
های کشور را باز بگذاریم و تعرفه را کنار زنیم، تولید کشور ما توان رقابت بـا  دروازه

شود دریک کشور برای همیشـه از صـنـعـت  منطقه و جهان را دارد؟... مگر می
قـدم در  بـه حمایت کرد؟... دولت بر این اعتقاد خود ثابت است که باید تولید قـدم

ها باید توانمند شوند... ما بـایـد فضـای  اختیار بخش خصوصی قرار گیرد... بانک
تـر  گران و تولیـدگـران راحـت روابط خارجی را فضایی مناسب قرار دهیم تا صنعت

 »بتوانند مواد اولیه... وارد کنند.
ها، نعمت زاده، وزیر صنعت، با اشـاره بـه قـانـون  گیری زمان با این موضع هم

زدایی، اعالم کردکه، بـرای عـبـور از رکـود و  جدید تجارت ایران و لزوِم مقررات
وپا گیر از اهمیت برخوردار است و بـازاِر  رسیدن به اشتغال اصالِح مقرراِت دست

ها، با مدِل جـدیـِد تـعـیـیـن  گیری کار کشور باید انعطاف داشته باشد. این موضع
دستمزد کارگران ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت، تعییِن مدل جدید دسـتـمـزد و 

کرده است، در خـدمـت بـرنـامـٔه   فرمول جدید محاسبٔه مزد که وزارت کار تدوین
مـنـظـور  ناپذیر آن است. در الیحٔه دولـت بـه آزادسازِی اقتصادی و بخش جدایی

معنای حذِف عملی قانون کـار  اصطالح حمایت از تولید، انعطاف در بازاِر  کار به به
تیرماه، در خصوص برنامه دولت گـزارش  ۶و دیگر قوانین است. خبرگزاری ایلنا، 

وکـار، حـقـوق  در الیحه جدید حمایت از تولید و بهبود فضای کسـب«داده بود: 
تـر  شود... کارگـران آسـان بنیادین نیروی کار و امنیت شغلی کارگران تضعیف می

که هنوز سـازوکـار قـانـونـِی کـافـی بـرای تضـمـیـن  شوند... درحالی اخراج می
بینـی  ای در کشور وجود ندارد، دولت در قالب الیحٔه جدید پیش های بیمه حمایت

منظور خروج [سازمان] تـأمـیـن اجـتـمـاعـی از  کرده بخش خصوصی بتواند به
هـای خصـوصـی داخـلـی و  (حضور بیـمـه» کند  ای ارائه انحصار، خدمات بیمه

 ).»سازمان تأمین اجتماعی«بهای نابودِی  خارجی به
 بر این اساس بود که مدل جدید تعیین دستمزد در دستور کار وزارت کـار 

ً
دقیقا

ورِی نیروی کار، دستمزد کارگـران  نام باال بردِن بهره دولت روحانی قرار گرفت: به 
بر پایٔه خواست و منافِع کارفرمایان تعیین و محاسبه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا، 

های تولید را کـاهـش  مدل جدید تعیین دستمزد سایر هزینه«تیرماه، نوشت:  ١١
 »وری اسـت. شده باال بردن بهـره بینی هایی که پیش دهد... یکی از این روش می

هـای  گونه فـرمـول عنوان جدید نیست. این هیچ وزارت کار البته به »جدید«فرموِل 
قـانـونـِی  اند و نتیجٔه آن حاکم بودِن بـی ضدکارگری در دیگر کشورها آزموده شده

مطلق برحق زحمتکشان و کاهِش سطح دستمزدها بوده است. مدل جدید تعیین 
گاهی در کناِر مبارزه بـرای  دستمزد به سود کارگران نیست و باید با افشاندن بذر آ

 یافته برخاست! احیای حقوق سندیکایی، با این سیاست به پیکار سازمان
 

فقـیـه بـرای جـذِب سـرمـایـه از کشـورهـای  تالِش رژیم والیت
 امپریالیستی

تـر را در  فقیه بقاِی رژیم و دستیابی به سودهـای کـالن کارگزاراِن رژیم والیت
جهانـی، و  پول و بانِک  المللی بین نزدیکِی بیشتر با نهادهای امپریالیستِی صندوِق 

هـای رژیـم  بینند. یکی از اولـویـت داری جهانی می پیونِد اقتصاِد ایران با سرمایه
جهانی است، و حتی به سرپـوش نـهـادن بـر آن بـا  تجارِت  عضویت در سازماِن 

مرداد روحانی گفـت:  ٣٠بیند. برای نمونه، روز  شعارهای دروغیِن خود نیازی نمی
های خارجی باید بگویند کـار  المللی پول و بانک جهانی و رسانه چرا صندوق بین«

نظیـر بـوده و  توسعه کم دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال

های ضِد ملی رژیم بـرای  منظور نشان دادِن تالش به »چرا صداوسیما نگوید.
جذب سرمایٔه خارجی، به چهار گزارِش خبرگزاری مهر در یک ماِه اخیر اشـاره 

مردادماه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صـنـعـت، مـعـدن و  ٢١کنیم. روز  می
گـذاراِن  برای سـرمـایـه »های مالیاتی بخشش و یا معافیت«درصد  ۵٠تجارت، 

گـفـت:   »خانه معـدن«رئیس  شهریورماه، نایب ١خارجی را اعالم کرد؛ و روِز 
گذاران در ایران حضور خواهند یافت که قوانین و مـقـررات بـه  زمانی سرمایه«
شهریورماه، با اعالِم آمـادگـِی  ٢روِز » گذاری ایمن را بدهد. ها اجازه سرمایه آن

گذاری در صنعِت پتروشیمی کشور، معاون  گذاراِن خارجی برای سرمایه سرمایه
ما باید برای جذب سرمایه، تمهیداتی بیندیشیم و خطرات و «وزیر نفت گفت: 
شهریورماه نیز، علی طیب نیـا،  ٨؛ روِز »گذاری را کاهش دهیم ریسک سرمایه

 »هـای جـذابـیـت«را یکی از  »نرخ باالی سود«وزیر اموِر اقتصادی و دارایی، 
قوانین موجود در  کشور را قوانین مناسبـی «گذاری خواند و  ایران برای سرمایه

درصـد از  ۵٠بخشش «دانست. حاال باید دید عالوه بر  »گذاری برای سرمایه
دیگری  »تمهیدات«چه  »تدبیر و امید«گذاران خارجی، دولِت  سرمایه »مالیاِت 

های دولِت روحـانـی از  اندیشد. یکی از اولویت برای جذِب سرمایٔه خارجی می
بوده است. در ایـن  »مناطِق آزاد و ویژه اقتصادی«کار،  گسترِش  آغاز کردن به

هـا  های حمایتِی قانون کار شامِل حال کارگراِن شاغل در آن بخش ،»مناطق«
 ۶٢نـزدیـک بـه «تیرماِه ایلنا، در حاِل حاضـر  ٢٨شوند؛ و بنا بر  گزارش  نمی

در کشور وجود دارد. ابـراهـیـم رزاقـی، اسـتـاِد  »منطقٔه آزاد و ویژه اقتصادی
دولـت در مـنـاطـِق آزاد بـه دنـبـال «مردادماه،  گفت:  ٢١دانشگاه، در روز 

بـرای نشـان دادِن  »گـذاران اسـت. سازی نیروی کار به نفـع سـرمـایـه ارزان
فقیه از کارگراِن شاغل در ایـن مـنـاطـق، بـه  کشی ظالمانٔه رژیم والیت بهره

کنیم. بعد از چنـدیـن تـجـمـع اعـتـراضـِی  مردادماِه ایلنا باید اشاره  ۵گزارِش 
ماه   ١۴«برای دریافت  »جنوبی پارِس «منطقٔه  ٧تا  ١کارگراِن شاغل در فازهای 

درنهایت پیمانکار تـوافـق کـرد تـا عـالوه بـر «  شان، »مطالبات معوقه مزدی
ماه از معوقات مزدی، یک نسخه از قرارداد کار هر کارگر را نیـز در  ٢پرداخت 

مطابِق قانون کار، قرارداِد کاِر کـارگـران بـایـد در سـه  »اختیار وی قرار دهد.
نسخه تهیه شود و یک نسخه نیز در اختیار کارگر قرار بگـیـرد. گـزارِش فـوق 

این نخستین بار است که در منطقٔه ویژه، کارفرما متعهد شـده اسـت «افزود: 
در رابطه با نقِض ضـِد بشـری  »ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد. نسخه

 ۴، خبرگزاری ایـلـنـا، »تدبیر و امید«حقوِق سندیکایی کارگران از سوی دولِت 
اتحادیٔه کارگران قراردادِی پـتـروشـیـمـی بـنـدر «تیرماه، به نقل از سخنگوی 

وقتی دولِت روحانی سرکار آمد... فشارها بیشتر شد و مقابله با «، نوشت: »امام
خود گرفت... سازمان منطقٔه ویژه مدعی اسـت بـا  تری به کارگران شکل جدی

 »گذار جذب کند. خواهد سرمایه گیری به کارگران می سخت
فقیه و دولِت برآمده از انتـخـابـاتـی  یی به عملکرِد ضِد ملی رژیم والیت اشاره
بیـنـیـم. بـعـد از دادِن  شده در رابطه با تولیِد ملی را نیز ضروری می مهندسی

زایی بـا اسـتـفـاده از درآمـدهـاِی  های زیاد به حمایت از تولید و اشتغال وعده
 شش ماه پس از »ها هدفمندی یارانه«حاصله از اجراِی فاِز دوِم قانوِن 

ً
، تقریبا

شهریورماه، نعـمـت  ٢]، روِز »ها یارانه هدفمندی«ها [ آغاِز فاز دوِم حذِف یارانه
هـا  سهِم تولید از فاز دوم قانون هدفمنـدی یـارانـه«زاده، وزیر صنعت،  گفت: 

بر پایٔه دو گزارش از خبرگزاری مهر نیز، اسـحـاِق  »نشده است. هنوز پرداخت 
در آینده نـزدیـک «شهریورماه،  گفت:  ١جهانگیری، معاون اول روحانی، روِز 

های میلیاردی ارز مرجع اعالم خواهیم کرد. ... ارز بـه  گزارش مفصلی از رانت
شهریورماه، نعـمـت زاده  ٢شود"؛ و یک روز بعد،  تومان عرضه می ٢۴٧٧نرخ 

کـه روز  درحـالـی» نرخی شود. قرار است که از سال آینده ارز تک»اعالم کرد: 
تصمیِم اخـیـِر دولـت در »کشور» انجمن صنایع پروفیل»مردادماه رئیس  ١٩

درصـدی  ٢۵افـزایـِش »را مـوجـِب » محاسبه کاالهای پتروشیمی با ارِز آزاد
هـای وارداتـی  وکـاهـِش تـعـرفـه» در کشور دانسـت» محصوالت پتروشیمی

 »مغایر با بستٔه پیشنهادِی خروج [از] رکوِد تورمـی«را  »دستی پتروشیمی پایین
 WTOخـواهـیـم بـه  شان این است کـه مـی تنها بهانه«عنوان کرد و گفت: 

کـارخـانـه «یکی از نمایندگان کـارگـران    »(سازمان تجارِت جهانی) بپیوندیم.
 ۵٠٠احتماِل تعدیـل حـدود «، از مردادماه ١٨نیز در روز  »اکریل اصفهان پلی

علِت تصمیم اخیر دولت برای فروِش خوراک پتروشیمی با  ، به»کارگر این واحد
سـخـن  »تـومـان ٢۵٠٠نرِخ دالر دولتـی «جای  به »تومانی ٣١٠٠نرِخ آزاد «

  تومانی اعالم ٢۴٧٧رسد دالِر  نظر می گفت. به
ً
شده از سوی جهانگیری، صرفـا

تدبـیـر و امـیـد، و «به یاراِن تاجر واپسگرایان تعلق خواهد گرفت؛ و در دولِت 
 شود. محسوب نمی »رانت«، یک چنین عملکردی »گویان راست
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ندای «ها و رژیم والیی:  »حزب«

، نتیجٔه عملکرِد دولت »ایرانیان

 »تدبیر و امید«

شهریورماه، یک مقاله و گـزارش خـود را بـه  ١۵روزنامٔه آفتاب یزد، 
الـوقـوع  موضوعی اختصاص داده است که در ارتباط بـا ظـهـوِر قـریـب

. آفتاب یزد معتقد است که، جریانی «ندای ایرانیان»جریانی است به نام 
طلبان تفـرقـه  ،بین اصالح«ندا»اندازِی تشکلی به نام  درصدد است با راه

... وحدت بـیـن نـیـروهـای »نویسد: ارتباط می بیندازد. آفتاب یزد دراین
ساله که اجازٔه کمترین فعالیت  ای هشت طلب در پایان دوره فعال اصالح

اجتـمـاعـی  -شد، نشان از بلوغ و درک عمیق سیاسی ها داده نمی به آن
حاضر در جناح مقابـل  طلبان دارد. وحدت و انسجامی که درحال اصالح

ها یعنی اصولگرایان هیچ نمود عینی ندارد و برعکس تنها اختالفـات  آن
روز در بین جناح راست عینیت بیشـتـری  عمیق و گسترده است که روزبه

رسد که اصولگرایان نسبت به اتـحـاد در  یابد. پس طبیعی به نظر می می
رفت از وضعیت  جناح اصالحات غبطه خورده و فکر  راه چاره برای برون

جـای ایـنـکـه در  های این جناح به شان باشند. اما متأسفانه رسانه فعلی
جهت ایجاد وحدت بین نیروهایشان تالش کنند به فکر ایجاد گسـل و 

صادق زیباکالم نیز در مـقـالـٔه اصـلـی » افتراق در جناح مقابل افتادند.
ای کـه در آن  روزنامه بر همین موضوع انگشت گذاشته و فرآیند پروسه

طلبی  اندازی و بانام اصالح راه»ندا »اصطالح تشکلی به نام  قرار است به
شروع به فعالیت کند را موردبررسی قرار داده است. عیسی سحرخیز، در 

، «پسـنـد حزب حاکـم»مردادماه، با عنوان:  ٢۶مطلبی در سایت جرس، 
های صادق خرازی، که در  در ارتباط با این موضوع و با اشاره به بندبازی

اگر بحث تنها بحث آقازادگی باشـد »رأس این جریان است، آورده است:
و اصل داشتن پیوند با بیوت روحانیت و خویشاوندی با روحـانـی زادگـان 

ها را به صحـنـٔه  تشکیل رفت و ورود آن توان به استقبال حزب درحال می
گونه که در محافل سیاسی مطرح  سیاسی ایران تبریک گفت، اما اگر آن

حتی پیش از ارائـه بـه وزارت کشـور »ندای ایرانیان »است، اساسنامٔه 
دولت تدبیر و امید، از طریق حلقٔه خویشاوندی به تائید رهبری رسیـده و 

اکنون باید از آن دل کند و امید از  تائیدیه ضمنی گرفته شده باشد، از هم
یا زیـادش »حزب حاکم پسند »آن برید چون چیزی نخواهد بود جز یک 

 فرصت«ساخته اپوزیسیون حکومت»
ً
طـلـب کـه در  ، با اعضایی احتماال

پیش از وارد شدن به »اند!  طلبی برنگزیده این پنج سال راهی جز عافیت
یادآوری است که، چنین ترفندهایی دارای پیشـیـنـه  بحِث اصلی، الزم به

 به
ً
اندازی گردید که به طیِف رفسـنـجـانـی  وسیلٔه کسانی راه است و اتفاقا

نزدیک بودند. کسانی همچون ابراهیـم اصـغـر زاده و کـواکـبـیـان و 
طـلـبـی  حضرتی، با برپا کردِن تشکـیـالتـی مـوازی و بـه نـام اصـالح

اجرا گذاردند. این جریان درنهایت  شان را به طلبی های ضِد اصالح برنامه
توانست در آن زمان با نفوذ در شورای شهر تهران، زمینٔه انحالل آن را 

ها زیِر نظر رفسنجانی پیـاده شـد. امـا آن  فراهم کند. تمامی این برنامه
وجـود  ها و چرایـِی بـه چیزی که در این میان نیازمنِد بررسی است، علت

آوردِن فرآیندهایی است که فعاالن سیاسِی مرتبط با حـاکـمـیـت را بـه 
نـدا »هایی ازجمله بـه نـام  هایی وادار کرده است تا تشکل وجوش جنب

های حکومتـی، بـه چـنـد  برپا دارند. بحِث تقویِت احزاب در بین جناح»
شود. این موضوع از چندین سال پیش  هفته یا چند ماه پیش مربوط نمی

نـظـر  ای شده اسـت. بـه های حکومتی بارها و بارها رسانه از سوی جناح
هـای  رفت از وضعیتی که تشدیـد اخـتـالف رسد حاکمیت برای برون می

شـود،   آورد و گاهی از زیر کنترل حاکمیت خارج مـی وجود می ها به جناح
ها را  ها این اختالف وسیلٔه آن کارهایی برآمده است تا به درصدِد یافتِن راه

بار کمـتـری را مـتـحـمـل  هایی هدایت کند که پیامدهای زیان در کانال
نظر از نتایجی  گردد. در اینجا باید بر این نکتٔه مهم تأکید کنیم که، صرف

گـونـه  آورد، آنچه محرز است این است که حاصل آن هیچ بار می که این روند به
های کنـونـی  همراه نخواهد داشت. اختالف دستاوردی برای جنبش مردمی به

های سیاسی در حاکمیت بـایـد ارزیـابـی  را در چارچوِب منافع غارتگرانٔه جناح
کرد. چندی پیش طرحی در مجلس موردبررسی قـرار گـرفـت کـه قـرار بـود 

دلیل اینکه بـا  گردد، و درنهایت، به ١٣۶٠جایگزین قانون احزاب مصوب سال 
مدت سه ماه مسـکـوت گـذاشـتـه شـد.  های گوناگون مواجه شد به مخالفت

تیرماه، در رابطه با قانون پیشنهادی احزاب، به مـوردهـایـی  ٣١روزنامه شرق، 
ها، محدود کردِن آزادِی عضـویـت و حضـور در  کند که ازجمله آن اشاره می

احزاب، تعییِن شروط برای عضویت در احزاب، داشتـِن مـجـوز اولـیـه بـرای 
بینی برای گرفتِن پروانٔه فـعـالـیـت، و  اندازی حزب، اعالم مرامنامه و جهان راه

 مشخص است  این گیرد. به موضوع تأمین مالی احزاب را دربر می
ً
ترتیب، کامال

ها، نهادینه کردن وضعیتی است کـه  که در پشت پردٔه تمامی این جاروجنجال
هـای  های زیر کنترِل حکومتیان در مـقـاِم حـزب، بـه تـحـول در آن سازمان

شدٔه سیاسی ورود کنند. این روندی است که وجه مشخصٔه آن، وجـوِد  کنترل
که منـظـور و مـقـصـد  ترین میزاِن مشارکت اجتماعی در آن است، چندان کم

سازد. با روی کـار آمـدن دولـت حسـن  های طرفدار رژیم را برآورده می جناح
های زیادی در این زمـیـنـه  بینی ، خوش٩٢شدٔه  روحانی در انتخابات مهندسی

وجود آمد. بسیاری بر این باور بودند که روندهای گذشته مبنی بـر مـحـدود  به
کند و زمینه برای حضـور اجـتـمـاعـِی  ساختن نهادهای مدنی، تغییر پیدا می

اش را از  شود. این توهم از مدتی پیش کارآیی نهاد فراهم می های مردم تشکل
های اخیـر در امـور کشـور در زدودِن ایـن تـوهـم نـیـز  دست داد و تحول

، ٩٢اسـفـنـدمـاه  ١۵در  ،«قانون»شدٔه  کننده بوده است. روزنامه تعطیل کمک
یی با حمیدرضا ترقی به چاپ رساند کـه در آن، او دربـارٔه ضـرورِت  مصاحبه

... زمانی که ما بناست ِاعماِل حِق حاکمیت ملت از طریـق »تشکیالت، گفت:
 و 
ً
انتخاب و نظارت مردم را محقق کنیم، دو راه بیشتر نداریم، یا مردم مستقیما

بدون کمک تشکیالت و مراکز مطلع این کارهـا را انـجـام دهـنـد یـا مـردم 
دهی شوند و از طریق یک سازمان تشکیالتی به منابع و اطـالعـاتـی  سازمان

دسترسی پیدا کنند. در این صورت کیفیت ِاعماِل حق حاکمیتـی و نـظـارتـی 
رود. همچنین نباید فراموش کرد که خطای کار تشکیالتی کمتـر  مردم باال می

است و از کیفیت بهتری برخوردار است. از زوایای گوناگون کار تشکـیـالتـی و 
های فـردی ازآنـجـاکـه  دار به نفع نظام است زیرا حرکت های شناسنامه حرکت
ساز خواهد بود. بـنـابـرایـن  ها مشکل کنترل و رسیدگی نیست برای دولت قابل

شود. هم مردم نیاز بـه فـعـالـیـت  ضرورِت کار [و] فعالیت احزاب احساس می
توانند از این حرکت استفـادٔه  ها و نظام می تشکیالتی و حزبی دارند و هم دولت

آوری است  الزم به یاد»  های خود ببرند. مطلوب برای رشد خود و بهبود فعالیت
ها و نیروهایی اطـالق  به شخصیت»مردم »گران، واژٔه  که، در ادبیات سرکوب

 فقیه معتقد باشند. فقیه و تبعیت از ولی شود که به والیت می
هـای  ماه سال گذشته، وزارت کشور نشستی را برگزار کرد که رسـانـه در دی

، از ٩٢مـاه  دی ١۵وتاب آن را پوشش دادند. روزنامه قانون،  مجاز کشور باآب
حـزب  ۶٠های  دغدغه»خبر داد. روزنامٔه آرمان »روز احزاب در وزارت کشور »

را تیتر زد. روزنـامـه تـهـران امـروز از »برای تداوم فعالیت در عرصه سیاسی 
خبر داد. روزنـامـه »نخستین نشست مشترک نمایندگان احزاب با وزیر کشور »

نـقـل از رحـمـانـی  نوشت، کار و کارگر بـه»آشتی دولت و احزاب »خراسان از 
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مدت مـحـکـوم شـده  هایی دراز این مبارزاِن راِه آزادی به تحمل زندان
بودند، همراه بود، و قساوت و عملـکـرد ضـد بشـری رهـبـران رژیـم 

آشکارتر کرد. به گواهِی اسناد موجـود، ایـن کشـتـار در  »فقیه والیت»
های سیاسی تاریخ معاصر میهـن  ترین جنایت دهنده حکم یکی از تکان

 ثبت رسیده است. ما به
سال از این فاجعه، آمران و ُمجریاِن این جنایت  ٢۶باگذشِت بیش از 

انـد، و بـه  هولناک همچنان بر سرنوشت میهن و مـردم مـا حـاکـم
شان به حقوق شهـرونـدِی مـردم ادامـه  انسانی تجاوزهاِی خشن و ضد

دهند. در کشوری که وزیر دادگستری آن (مصطفی پورمحـمـدی)،  می
عـام  های جالدصفتی بوده است کـه حـکـِم قـتـل شرع درزمرٔه حاکم

 -گواهِی اسناد مـوجـود به -فقیِه آن هزاران انسان را صادر کردند و ولی
هـا از  اعدام »شرعِی »ازجمله رهبرانی بوده است که صادر کردِن حکِم 

َدر »سوی خمینی را خواستار بودند، جای تعجبی نیست که امروز  هـم 
هـای  و مدافعاِن آزادی در زنـدان »چرخد همچنان بر همان پاشنه می

شوند، و  کشند و شکنجه می رژیم از سوی کارگزاراِن استبداد عذاب می
عیار  به حـکـومـت  ای تمام تجاوزکنندگان به حقوق مردم ما باگستاخی

 دهند! شان ادامه می کردن
تاکنون،  ١٣٧۶خصوص از خرداد  وشش سال گذشته، و به در بیست

مـنـظـوِر روشـن  های قربانیان این جنایت هولناک بـه از سوی خانواده
هـای  مـانـده در مـورِد ایـن فـاجـعـه تـالش شدن حقایقـی پـنـهـان

برانگیِز زیادی شده است که همگی همچنان بـا دیـوار بـلـنـِد  تحسین
حاشا، سکوت، و همچنین سرکوبگـری از سـوی سـران رنـگـارنـگ 

دارِی  اند. حتی در دوران زمـام رو شده حکومت جمهوری اسالمی روبه
طلِب آن حاضـر  طلباِن حکومتی نیز نه دولت و نه سراِن اصالح اصالح

رژیِم والیی عبور کنند و رسیدگـِی رسـمـی و  »خطوط قرمز»نشدند از 
سال  ٢۶مستقل به این جنایت را در دستورکار بگذارند. امروز با گذشِت 

رغم سکوِت سران رژیم، اسناد و مدارک جـالـبـی  از این فاجعٔه ملی، به
دهـنـدگـاِن  دهی، سازمان دهندگان، و فرمـان دربارٔه چگونگِی سازمان

این جنایت هولناک در دسترس افکار عمومی قرار گـرفـتـه اسـت کـه 
کـنـد. در  کتمان این جنایت را برای رژیم و سران آن بسیار دشوار مـی

الله منتظری شده از سوِی آیت کنار برخی اسناد دیگر، خاطراِت بازگویی
ازجمله رهبران بلندمرتبٔه وقت جمهوری اسالمی و تنها شخصـیـتـی  -

عـاِم  که شجاعانه رویاروِی فرماِن صادرشده از سوی خمینی برای قـتـل
نشانگِر این واقعیت انکارناپذیر است که، خـمـیـنـی و  -زندانیان ایستاد

بار و ایران بـربـاددِه  دنبال شکسِت سیاسِت خفت دیگر رهبران رژیم، به
شان، که باوجود مـخـالـفـِت اکـثـر مـردم و  »جنگ جنگ تا پیروزی»

خواه با آن، بر کشور و مردم ما تحـمـیـل  نیروهای مترقی، ملی و آزادی
جمعِی هزاران زندانی سیاسی را برای مسلـط  کرده بودند، کشتاِر  دسته

حال همچون ابزاری  کردِن فضای هراس و وحشت در جامعه و درعین
شـدِن   شان [در اثر برانگیخته شده  برای محکم کردِن موقعیت متزلزل

، مـدعـیـاِن ١٣۶٧کار گرفتند. در تابسـتـان  خشم و اعتراض مردم] به
مـانـدگـی، هـراسـان از  و مدافعاِن جهل و واپـس »نظاِم نمونٔه جهان»

ساِز آزادی، دموکراسی، عدالت و پیـشـرفـت  های تاریخ مدافعاِن اندیشه
هـای اعـدام  گروه به جـوخـه اجتماعی، هزاران زندانی سیاسی را گروه

جـمـعـی، در  در گورهای دسـتـه -و هراسناک از خشم خلق -سپردند
هـای  ها و یـادمـان گلستاِن خاوران، دفن کردند. هراِس رژیم از اندیشه

 ٢۶چنان است که گزمگـان ارتـجـاع،از  باختگاِن راِه مردم آن این جان
گذشته تا به امروز، برای نابودِی گلستاِن خاوران و از بـیـن بـردِن   سال

گـونـه  طوِر مداوم دسـت بـه هـمـه نامان به یی از آن زنده هرگونه نشانه
بـاخـتـگـان  های جان اند، اما با مقاومِت دلیرانٔه خانواده گری زده وحشی

 اند.  رو شده خواه کشور روبه فاجعٔه ملی و اکثر نیروهای ملی و آزادی
مـنـظـوِر   زمان با روی دادِن این فـاجـعـٔه مـلـی، بـه سران رژیم، هم

کـه از اعـداِم  های هولـنـاکـش، درحـالـی سرپوش گذاشتن بر جنایت
هـای  دادنـد، سـازمـان ها خبـر مـی در زندان »تروریست»معدودی[!] 

ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

شده را بیش از پنج هـزار نـفـر تـخـمـیـن  عام بشری شمار زندانیان سیاسی قتل حقوق
وسـطـایـِی  هـای قـرون دهِی این جنایت هولناک، که از دادگـاه زدند. شیؤه سازمان می

بـایـد بـه گـنـاه بـودِن  هـا مـی هایی که گالیله در برابِر آن تفتیش عقاید، از نوِع دادگاه
حال نشانگِر اوِج  برداری شده بود، درعین ، نمونه»کرد اقرار می»اش  های علمی اندیشه

اسـت کـه در  »روحـانـیـت»ورشکستگِی اخالقی و فکری شماری جنایتکار در لباس 
شـان شـالق،  ها و منطق و کنِش اجتماعی و سیاسی، تنهـا سـالح رویارویی با اندیشه

تـریـن  ودرفش، طناب دار و گلوله است: عملکردی که آنان امروز بر ضـد نـزدیـک داغ
 برند. کار می شان نیز به متحداِن دیروزین

حزب ما در دوراِن آماده شدِن رژیم برای کشتار زنـدانـیـان سـیـاسـی، بـا انـتـشـار 
هـا پـرده  های ارتجاع در زنـدان ها، از برنامه ای از درون زندان های افشاکننده گزارش

کشتاِر مبارزان زندانی  ای بر ضِد قصدونیِت رژیم به المللی برداشت، و کارزاِر گستردٔه بین
 دهی کرد. را سازمان

منتـشـر کـرد، ایـن  ١٣۶٧یی که آذرماه  کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در اعالمیه
بـار ابـعـاد  این فاجعٔه مصیـبـت»نامید، و نوشت:  »فاجعٔه ملی»دهنده را  عام تکان قتل

دهنده دارد. حرف بر سر کشتاِر صدها تـن از کـادرهـا و  بسیار وسیع، هولناک و تکان
خـواِه  ها و نیروهای انقالبـی و تـرقـی اعضای برجستٔه حزب توده ایران و دیگر سازمان

بـاِر  خـون »تکانـِی  خانه»مخالِف رژیم است. با یک دنیا دریغ و درد باید گفت که، پس از 
های دوزخِی خود، خلِق ایران و جنبِش انقالبی میهـن مـا، جـمـعـی از  رژیم در دخمه

گاه هـاِی  ترین و فداکارترین فرزنداِن خود را از دست داده است. تبهکاری ترین، آزموده آ
ویژه فاقد هرگونه پشتوانٔه قانـونـی، حـقـوقـی، مـدنـی،  اخیر رژیِم خودکامٔه خمینی، به

هـای  های هیتلری در اردوگـاه آمیِز فاشیست اخالقی و انسانی و یادآوِر اقدامات جنون
 »مرگ است. ...

های رژیم، که مـا در  های شکنجه و آزار و اعتراف گیری در زندان ادامٔه همان روش
خصوص پس از کـودتـای  های اخیر به سال

 14ادامه  در صفحه 
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 ادامه شصت و يك سال از كودتاي ننكين ...

ترین رخدادهای تـاریـخ  ، یکی از کلیدی١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
ایران است، چرا که امپریالیسم جهانی با انجام این کودتا، در تعامـل 

ها بـرای  ترین فرصت نزدیک با نیروهای مرتجع داخلی، یکی از مهم
ای مردمی را  ای پایدار و پیگیرِی راه رشِد اقتصادی برپایِی دموکراسی

مـرداد، بـا تـحـمـیـِل  ٢٨از مردم میهن ما گرفت. کودتای ننگین 
ساله شاه و ساواک بر ایران، ترور و سـرکـوب را بـر  ٢۵دیکتاتوری 

ای ماهوی بـر  گونه فضای اجتماعی و سیاسِی کشور مسلط کرد و به
اجتماعی آتِی میهن ما تـأثـیـر   –تمامی روندهای سیاسی و اقتصادی 

گذاشت. سرکوِب نیروهای ملی و مترقی از سوی رژیم دیـکـتـاتـوری 
یی را باعث گردید که در آن، عامل

ٔ
هایی که در شـکـسـت  شاه، خال

 بندی کرد. مؤثر واقع شدند، نطفه ١٣۵٧انقالب بهمن 
، ١٣٣٢مـرداد  ٢٨حزب تودٔه ایران بر این باور است که، کودتاِی 

های  ریزِی پایه هاِی تاریخ معاصر ایران، پی ترین برهه در یکی از مهم
سازی در شئوِن سیاسِی کشور و رونِد تثبیِت حق حاکمیِت  دموکراسی
صورتی خشن و آشکار متوقف کرد و دیکتاتورِی شاه را، در  ملی را به

جهِت تأمین منافع راهبردِی کشورهای خارجی، به کشور ما تحمیـل 
بـار و بـا وجـوِد  سال از این رویداِد فـاجـعـه ۶١کرد. پس از گذشت 

، ١٣۵٧وسیلٔه انقالب مردمی بهـمـن  سرنگون شدِن رژیم پهلوی به
 ٢٨هنوز کشور ما در چنبرٔه رژیمی دیکتاتوری گرفتار است. در مقطع 

، آنچه که مسیر و سرانجام رویدادهاِی پیِش رو را تعیین ١٣٣٢مرداد 
کرد، مسئلٔه توازِن نیروهای سیاسِی درون کشور و درجٔه هـمـکـاری 

های مستقیم و غیرمستقـیـم  بین این نیروها بود. درمجموع، دخالت
ها حفاظت از مـنـافـع  که هدف اصلِی این دخالت -آمریکا و انگلیس

سرانجام درتعییِن توازن نـیـروهـای  -شان در کشور ما بود اقتصادی
سیاسی در ایران به نفع ارتجاع، درحکم عاملی کلیدی، عمـل کـرد. 

خصـوص  های تاکتیکی نیروهای سیاسی ملی و چـپ، و بـه اشتباه
ها در برپایِی جبهٔه مـتـحـد در ایـن مـقـطـع، عـامـلـی  ناتوانِی آن

تـوان  انگلیسی گردید. می  –کننده در پیروزِی کودتای آمریکایی  تعیین
 ٢٨های نزدیک به کـودتـاِی  گفت که هنوز هم از رویدادهای سال

طورمشخص، در طیفی  های الزم گرفته نشده است و به مرداد درس
توان دید و شنید کـه در  ها و نظرهایی را می پردازان، حرکت از نظریه

های الزم و غیـرشـفـاف کـردِن درک  گیری جهت جلوگیری از درس
کند. برای  عمل می های مردم اهمیِت اتحاد نیروها پیرامون خواست

هـای مـجـاز  مرداد امسال، در روزنامـه ٢٨مثال، در سالروز کودتاِی 
هایـی  خوانیم که دانسته یا نادانسته، نکته هایی می کشورمان، تحلیل

کشند و از تحلـیـل و یـا  سطحی و مبتذل دربارٔه این کودتا پیش می
ای که به وضعـیـت کـنـونـی نـیـز  های کلیدی حتی اشاره به مسئله

، «سعید حجاریان«روند. مصاحبٔه  توانند ربط پیدا کنند، طفره می می
طور در چـنـد  اند. همین مرداد ماه، از این جمله ٢٨در روزنامه شرق، 

چـاِک  سال گذشته تحلیل گران راسـتـگـرای و هـواداراِن سـیـنـه
نـژاد و  نولیبرالیسم اقتصادی، مانند صادق زیبا کالم، موسی غـنـی

طوِرحساب شده، برای ترویج الگوی "بازار آزاد"،  رجبعلی مزروعی، به
در تحلیِل علل شکسِت جنبش ملی شدن نفت و انجام کـودتـا ایـن 

بایست بـه  نمی»مصدق «کشند که مسئلٔه نفت را  نظریه را پیش می
توانست با انگلیس به تـوافـقـی  کرد و او می یی ملی تبدیل می مسئله

یی که اکنـون در مـورد  عبارتی دیگر، همین نظریه تجاری برسد [به
 شود]. سازِی صنعت نفت پیش کشیده می خصوصی

مـرداد، در  ٢٨از رویـداد کـودتـاِی »سعید حجاریان «بازخوانِی  
هایی گنگ  پردازی با استفاده از مفهوم -اش با روزنامه شرق مصاحبه
به ایـن نـتـیـجـه  -کرِد نیروهای سیاسی گیرانه در مورد عمل و ساده
هرحال محتوم بود و امکان تکـیـه  به»کودتا «رسد که روی دادِن  می

دانـد. سـعـیـد  وجود آوردِن اتحاد را منتفـی مـی منظوِر به به مردم به
را تـنـهـا بـه  ١٣٣٢حجاریان مسئلٔه توازن نیروها در برهه کودتای 

کـنـد، و از   های درونِی جبهه ملی و روحانیون مـحـدود مـی کنش
توضیح دقیق در مورد نیروهای مطرحی که در صورِت اتحاد عـمـل 

توانستند از ساقط شدن دولت مصدق جلوگیری کـنـنـد، طـفـره  می
رود. برای مثال، حجاریان به نقِش بسیار فعال حزب توده ایـران  می

کـه  کند. در صـورتـی یی نمی در مقام نیرویی مطرح و دارای پایگاِه وسیع اجتماعی اشاره
هـای  های شبانه روزِی حزب توده ایران برای برپایِی جبهٔه متحد، یکـی از عـلـت تالش

های حزب توده ایران بود. در برابر ایـن سـؤال  اصلِی نگرانی آمریکا و انگلیس از فعالیت
اعتقاد شما کودتا چه تاثیری در سپهر سیاسی ایران داشته است و اینکه به «بسیار مهم: 

 
ً
افـتـاد یـا ایـن  گریزناپذیر  بود و در هر شرایطی اتفاق مـی  آیا کودتا اساسا

حجاریـان اوضـاع را بـدیـن «امکان وجود داشت که جلوی کودتا گرفته شود؟
ها از شـرایـط راضـی نـبـودنـد و  ... آمریکایی«  دهد: شده توضیح می صورِت مخدوش

های زیر  حجاریان در جواب به سؤال» ها نوعی وحشت بین مردم انداخته بودند. ای توده
وسیلٔه جبهه متحد اسـت،  دهد که نه تنها منکِر امکاِن نجات دولت مصدق به نشان می

 تداوم دولت مصدق را کم اهمیت و 
ً
مـانـدگـاری «دهد:  غیر ممکن جلوه میبلکه عمال

تـوانسـت  دولت ملی دکتر مصدق تا چه اندازه در آینده سیاسی کشـور مـی
مانـد  دولت دکتر مصدق دولت ضعیفی بود، اگر هم می«   حجاریان:»  تاثیرگذار باشد؟

توانست کار را جمع کند. در  شد و مصدق نمی ومرج می شد. هرج باز هم دچار مشکل می
داخل جبهه ملی هم انشقاق ایجاد شده بود. روحانیت هم با دکتر مصدق بد شـده بـود. 

 »بعید بود که بتواند کشور را جمع کند. 
توان در جـواب  هستٔه نظرِی نظریه پردازان اسالم سیاسی از نوع سعید حجاریان را می

تـوانسـت  به سؤال زیر مشاهده کرد که معتقد است، تنها شکلی که تاریخ کشور مـا مـی
[به زعم هم فـکـران حـجـاریـان از نـوع  ١٣۵٧خود بگیرد، ناگزیر از مسیر انقالب   به

مـرداد  ٢٨توان گفت اگر کـودتـای  آیا می» توانست باشد:  انقالب اسالمی] می
بـلـه، بـه «   پاسـخ:  »رسید؟ نمی ۵٧داد، هرگز جامعه ایران به انقالب  رخ نمی
شد و همان کودتا به نوعی دیگر، چـنـدمـاه بـعـد اتـفـاق  ومرج می رسید. هرج آنجا نمی

هر حال معتقدید کـودتـا در ایـران رخ  شما به«   و نیز به این سؤال:»افتاد.  می
 ».افتاد. بله، کودتا اتفاق می« دهد: جواب می»داد؟  می

گویِی دقیق اینکه خط سیِر تاریـخ در  این نوع سؤال، و پاسخ حجاریان، در جهت پیش
گرفت، کاری است غیر علمی و عـبـث، امـا سـؤال  چه شکلی می ١٣٣٢غیاب کودتای 

توان و باید به آن پاسخی دقیق داد این است که، سقوط دولت ملی دکـتـر  تر که می مهم
 ١٣۵٧چه تأثیری بر روند انقالب مردمی بهمن  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دلیل کودتای  مصدق به

داشت؟ در پاسخ به این سؤال، ما معتقدیم که،با از بین رفتن یک حکومت ملی در مرداد 
گرِد فرایندهایی که در سطح جامعه توانسته بودنـد بـرخـی از  تر اینکه عقب و مهم ١٣٣٢

مبانی دموکراسی و آزادی را بنا کنند و یا حداقل اهمیت این مبانی را در برابر  نـیـروهـای 
سیاسی مطرح سازند، امکان یادگیری و پرورش فعالیت سیاسی و اجتماعی در چارچوبی 
دموکراتیک را برای نیروهای سیاسی و نیروهای اجـتـمـاعـی در ایـران از بـیـن بـرد. 

بها برای تمامی نیروهای سـیـاسـی در  یی گران دربردارندٔه تجربه ١٣٣٢طور برهه  همین
تـوان بـه  مورد اهمیت برپایِی اتحادهای تاکتیکی در سطح ملی بود. برای مـثـال، مـی

[باهمکاری نیروهای ملی، چپ و مـذهـبـی] اشـاره کـرد.  ١٣٣١خیزش مردمی تیرماه 
پندارانٔه سعید حجاریان، در صورت شکسِت کودتا و تداوم  برخالف تحلیل بدبینانه و ساده
توان گفت که زمـیـنـٔه الزم بـرای تـمـریـن و پـرورش  دولت دکتر مصدق، حداقل می

اتحادهای تاکتیکی بین جبهه ملی و حزب توده ایران در دفاع از حق حـاکـمـیـت مـلـی 
هـای  شد. با شکسِت کودتا، که حزب ما برای تحقِق آن  با فـداکـاری امـکـان  فراهم می

مشخص و بسیار مهمی را در اختیار دکتر مصدق قرار داده بود، دیگر برای شخص دکتر 
  آشکار  می

ً
گردید که آمریکا دشمن اصلی قدرتمند است [نه فقط   مصدق و یارانش کامال

شـدت  انگلیس] و دوستِی حزب توده ایران پایدار است، اما کودتا این دو نیروی مهم را به
هـای اشـتـبـاه  سرکوب کرد. روشن است که شکسِت کودتا به پایان گرفتِن پیش داوری

شد. در این صورت، با دفـِع  دوست و مترقی منجر می میان این دو نیروِی سیاسِی میهن
، تـاریـِخ کشـور مـا »جدایی دین از سیاست« همراِه  هجوم امپریالیسم و طرِد سلطنت به

کرد. اگر این تحلیل تاریخی  تر را پیدا می گیری در چارچوبی پیشرفته حداقل امکاِن شکل
در برهٔه بـعـد از انـقـالب  »اسالم سیاسی«را در کناِر تجربٔه انکارناپذیر عملکرِد مخرِب 

هم اینـکـه،  توان رسید، و آن تا کنون قرار دهیم، تنها  به یک استنتاج منطقی می ١٣۵٧
است،  ١٣٣٢دست رهبر روحانیت، ارثیٔه کودتاِی مرداد  به ١٣۵٧شکسِت انقالب مردمِی 

 شیؤه دیگری است. و دیکتاتورِی والیت فقیه معلوِل دیکتاتورِی شاه و تداوِم آن به
هـای  شـکـل کـه بـه»سعید حـجـاریـان «ای از سنِخ  پردازان و فعاالن سیاسی نظریه 

اند که با تغییـرهـای  اند، درعمل نشان داده وابسته»اسالم سیاسی «مختلفی به طیفی از 
اند و حتی مماشات با دیکتاتور و  سازِی از پایین به باال مخالف قصِد دموکراسی بنیادی به

های گونـاگـون،  راه روی، آنان درعمل و نیز به دهند. ازاین های سطحی را ترجیح می رفرم
گیری  های آن بهره گرِی دقیق دربارٔه تاریخ معاصِر کشورمان، که یکی از نتیجه از توضیح
مـنـظـوِر  های ارزشمنِد جنبِش مردمی در جهت نضِج ایدٔه برپایِی جبهٔه متحد به از تجربه

تواند باشد گریزانند. واقعیـت ایـن اسـت کـه،  گذر از دیکتاتوری به سوی دموکراسی می
هـا بـر  انـگـاری مرداد را دیگر با این چنین سـاده ٢٨های موجود پیرامون کودتای  مسئله

پرداخـتـٔه سـازمـان  های ساخته اساِس شایعه
 8ادامه  در صفحه و »ایــنــتــلــیــجــنــس ســرویــس «و »ســیــا «
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مورد آمادگِی این تشکل برای استفاده از نفوذش در ایران و کمک به انگلیس، ارسال 
 کرد!
تا،های کتاب  های پژوهش و یافته ترین بخش . یکی از جالب۴ بـه نـقـش و  کود

شـود.  مـربـوط مـی ١٣٣٢عملکرِد حزب توده ایران در چند سال پـیـش از مـرداد 
ترین جانبداری از حزب، و تنها با داوری از زاویٔه دیِد یـک  بدون کوچک »آبراهامیان«

دهد که حزب جوان ما، بـا وجـود  مورخ، و بر پایٔه شمار بسیاری از سندها، نشان می
ای بـود کـه در جـهـِت  گیرترین نیروهای سیاسی ها، در مجموع، از پی برخی اشتباه

آبـراهـامـیـان «کـرد.  و ازجمله ملی شدن [صنعت نفت] مبارزه مـی» خواسِت مردم«
های مختلف طبقٔه کارگر و همـچـنـیـن قشـر  دهد که، حزب در میان الیه نشان می»

متوسط از محبوبیت و اعتبار برخوردار بود. برای مثال، از دورٔه اعتـصـاب سـراسـرِی 
همراه دربار، نسـبـت بـه  ، انگلیس، به١٣٣٠تا اعتصاب کارگران نفت در سال  ١٣٢۶

های کارگری از خوزستان به دیگر شـهـرهـا و مـرکـزهـای  گسترِش جنبِش اعتصاب
شدت نگران بودند و حزب تودٔه ایـران را عـامـل اصـلـی گسـتـرِش ایـن  صنعتی به
سـفـارت انـگـلـیـس، در » آتـاشـٔه [وابسـتـٔه] کـارگـری«دانستنـد.  ها می اعتصاب
اکـثـر «کـنـد:  هایش، اوضاع را در طول این چند سال این گونه توصیف مـی گزارش

دانـنـد. ... زحـمـتـکـشـان،  زحمتکشان، توده [حزب تودٔه ایران] را مدافع خـود مـی
حـال ادعـا  ای، یعنی کسـانـی کـه تـابـه های پایینی مشاغل حرفه دانشجویان و رده

شان را در مورد افـول  طوِرخصوصی نگرانی اند، حاال به کردند مخالِف جنبش توده می
تنـهـا امـیـد بـرای  ]حزب تودٔه ایران [گویند توده کنند و می شرایط اجتماعی ابراز می

این را مقایسه کنید با ارزیابِی سعید حجاریان از موقـعـیـِت »بهبوِد شرایط مردم است. 
از  هـا آمریـکـایـی«حزب توده ایران در دورٔه ملی شدِن صنعت نفت در سطِح جامعه: 

 »ها نوعی وحشت بین مردم انداخته بودند. ای شرایط راضی نبودند و توده
دهد که حزب توده ایـران یـکـی از نـیـروهـای اصـلـی  نشان می کودتا. کتاب ۵ 

بود. روشن است که جنبش مردم  ١٣٣١تیر  ٣٠دهِی تظاهرات بسیار گستردٔه  سازمان
وزیـرِی  تیر نقطٔه عطفی در حمایت از حِق حاکمیِت ملی و پشتیبانی از نخسـت ٣٠در 

بود. همـکـارِی نـیـروهـای سـیـاسـی و »ملی شدِن صنعت نفت «و »دکتر مصدق «
هـا و  ها و قشرهای مـخـتـلـف مـردم در تـظـاهـرات اجتماعی کشور و حضوِر طبقه

نیـروهـای مـلـی و »اتحاِد «بستِن  هاِی نطفه تیر، نخستین نشانه ٣٠های  راهپیمایی
هـای  یـی از گـزارش ، با استناد به مجموعـهکودتادوست را دربر داشت. کتاب  میهن

دهد که حزب تودٔه ایران درصدِد  ، نشان می«وزارت خارجه انگلیس«و »سازمان سیا «
گیـر از  طوِرپی نبوده است، بلکه به»مصدق «های براندازانه برضد دولِت  انجام حرکت

حزب  [توده«نویسد:  ، می١٣٣٢، مردادماه » سیا«کرده است. گزارِش  آن حمایت می
های وسیع نظامی نـدارد. ... بـه اعضـا [ِی  یی برای حرکت هیچ برنامهتودٔه ایران ] 

وزارت »گزارِش »حزب] دستور داده شده است که از دولت در برابر کودتا دفاع کنند. 
هدِف آن [حـزب تـودٔه ایـران] « نویسد:  ، می» حزب توده« ، با تیتِر «خارجه انگلیس

های دیـگـری از کـتـاب،  در بخش»تقویِت مصدق و برپایِی یک جبهٔه متحد است. 
دهد که تا چه حد آمریکا، انگلیس، و دربار از اتـحـاِد عـمـِل  نشان می»آبراهامیان «

و امکاِن پدید آمدِن اتحادی ملی هراسـنـاک  ١٣٣١تیر  ٣٠دوست در  نیروهای میهن
جبـهـٔه «شده بودند. هدِف امپریالیسم و دربار حذِف هرگونه مجرایی برای برپایِی یک 

های تبلیغـاتـی و  های اصلِی حمله گیرِی این هدف، یکی از دلیل بود. پی»متحِد ملی 
هـایـی کـه  طوِرروزمره بـود، حـمـلـه قهرآمیِز امپریالیسم و دربار به حزب تودٔه ایران به

ای  های امپریالیسم و دربار که در آن زمان بین نیروهای فاشیسـتـی وسیلٔه گماشته به
جا داده شـده بـودنـد، انـجـام »اسالم سیاسی «و برخی از نیروهای »سومکا «مانند 
و یـا »کمونیـسـم «با ارجاع به سندهای موثق، مسئلٔه ترس از »آبراهامیان «شد.  می

 -را »نزدیکِی آن [حزب تودٔه ایران] به روسیه [شـوروی] «و یا »حزب توده هراسی « 
هنوز هم اصرار دارد کـه »شرق «در مصاحبٔه اخیرش با روزنامه »سعید حجاریان « که 

بـیـراهـه کشـانـدِن  مـنـظـوِر بـه های تبلیغاتی بـه یکی از حربه -از آن بهره داری کند
 داند. می»آن زمان «افکارعمومی مردم ایران و کشورهای خارجی در 

پـردازانـی مـانـنـد حـجـاریـان و  ، نظریـه«این زمان«سؤال این است که، چرا در  
دانند، هنوز هم الزم  هایی که خود را هواداِر اصالحات و آزادی می»رسانه «همچنین 

بینند که در برابر انبوهی از سندهای موثِق رسمِی که امروز در دسترس عموم قرار  می
های منطقی و پژوهشگرانه دربـارٔه  گیری نتیجه -برپایٔه این سندها  –گرفته است و نیز 

اتـحـاِد عـمـل «هایی کـه دربـارٔه  نقِش سازندٔه حزب توده ایران، و در کناِر آن، درس
های انحـرافـی را  گرفت، این چنین بحث ١٣٣٢مرداد  ٢٨باید از کودتای  نیروها می»

 همواره مطرح کنند؟
 

 ادامه پرده دود نزاع جناح ها ... ادامه شصت و يك سال از كودتاي ننكين ...

ها با آمریکا و تغییرهای درحال انجام بدور  مذاکرات با آمریکا و بده بستان
اند. این لولوخورخـوره،  اند و خواهاِن سهم اقتصادی و نفوذ سیاسی افتاده
شـده در  هـای ذوب ، در تحلیل نهایی، بخشی از جریان»تندروها»یعنی 
 ای و دستگاه والیت. اند،  و مطیِع حکِم علی خامنه والیت

حـق »و اخطارهای آنان در مورد پایمال شدِن  »تندروها»دلواپسِی این 
جهنم  های تند حسن روحانی نسبت به آنان [به و واکنش »ای ملی هسته

لرزید،  بروید...] نیز بخشی از کاروان معمول برخوردهای جنـاحـی  که می
است که طرفین برای الپوشانِی دلیل اصـلـی رقـابـِت جـنـاحـی، بـرای 

گردند. واقعیت این اسـت  اندام در عرصٔه افکارعمومی، وارد آن می عرض
یـی راهـبـردی نـیـسـت،  ای برای کشورمان مسئله که، تولیِد برق هسته

هم در کشوری که منابِع عظیم نفت و گاز و انرژی تجدید پـذیـر دارد.  آن
باید توجه داشت که صنعت اتمِی موجود در کشـور مـا بـه یـک قـدرت 
خارجی [روسیه] وابسته است. بنابراین، اصرار و تظاهـِر هـر دو طـرف، 

ها در دفـاع از حـِق مـلـِی  و رقابت آن »تندروها»و  »تدبیر»یعنی دولت 
که اقتصاد کشور ما اقتصـادی وارداتـی دالری  هم درحالی ای، آن هسته

گری معمول و بازی با افکارعمومی چـیـز دیـگـری  غیراز خدعه است، به
 نیست.

هـا و  های مالی و هـزیـنـه هایی از اختالس وارسی و افشا کردن وجه
نژاد از سوی دولت روحانـی نـیـز پـدیـدٔه  ها در دوران احمدی ریزی برنامه
هـا،  ای در نزاع بین جناحی نیست. واقعیت این است که، این وارسـی تازه
رسد، زیرا منافـع کـالن  ها نمی های این دزدی ها و علت گاه به ریشه هیچ

ای  های قدرت در رژیم حاکم، تار وپوِد بافِت اقتصاد سـیـاسـی تمام جناح
است که ثروت آفرینِی کالِن غیر تولیدی و رانتی عرصٔه اصلِی آن اسـت. 

نـژاد  خواران بازمانده از بانِد احمدی در این رابطه، کوتاه کردِن دست جیره
ها، که به استیضاح و برکنارِی وزیر علوم منجر  شد، درعمـل،  از دانشگاه

ای سیاسی پارلمانی در انظاِر عمومی، و در انتها، تنها تـغـیـیـری در  بازی
فقیه، هـیـچ  شکل در دولتی است که در ماهیِت آن، یعنی اطاعت از ولی

 آورد. وجود نمی تغییری به
اصـطـالح  به دولـت در دفـاع از بـه »تندروها»ها و انتقادهای  حمله 

فرهنگ و شئون اسالمی و مقابلٔه حسن روحانی با اسـالم مـتـحـجـر و 
کسانی مانند مصباح یزدی و یا احمد خاتمی، عرصه دیگـری اسـت کـه 

بستگاِن به دولت اعتدال مدعی وجود خطر بزرگی در آنند. ایـن نـیـز  دل
پردٔه دودی است در برابر افکار عمومی برای الپـوشـانـِی دلـیـل اصـلـی 

 در یـک سـال دورٔه اول دولـت  مزاحمت آن
ً
ها برای دولت تدبیر. اوال

تنها این شئون اسالمی را محدود نکرده اسـت، بـلـکـه  روحانی، دولت نه
غـیـراز  تر هم کرده است (برای مثال، تـفـکـیـِک جـنـسـی). بـه گسترده

هایی پوچ مانـنـد  سخنرانی و انشانویسی دربارٔه آزادی و راه انداختِن بحث
گونه تـغـیـیـر مـلـمـوسـی در عـرصـه  ، هیچ»فرستادن مردم به بهشت»

های فردی و اجتماعی دیده نشده است، زیرا دولت حسن روحانـی  آزادی
 »خطوط قرمز نظام»فقیه و  های ولی تواند خارج از چارچوِب سیاست نمی

 عمل کند.
بستگاِن دولت اعـتـدال  بنابراین باید پرسید که چرا حسن روحانی و دل

شوند و  وزنی بیش از آنچه هستند قائل می »تندروها»چنین برای این  این
کنند؟ حزب توده ایران معتقـد اسـت کـه،   زایی می در افکارعمومی توهم

آنچه درحال حاضر در داخل کشور و در رابطه با مذاکرات با آمـریـکـا در 
ُرف انجام است فراینِد به

ُ
ای بـاهـدِف تـثـبـیـِت مـوقـعـیـت  پیوسته هم ش

آن در  »گیـر کـردِن  دیکتاتوری والیی در داخل کشور و دواِم آن و "جای
های کلیدی رژیم والیـی،  است. مجموعٔه جناح »طرِح خاورمیانٔه جدید»

ای  باوجود اختالف با یکدیگر، متحدانه، در پِس پردٔه دوِد مذاکرات هسته
، هـمـراه »اعتدال»و دولت  »تندروها»آفرینی پیرامون نزاع بین  و جنجال

با تهدید به سرکوب و منکوب کردن هر حرکت اعتراضی مردم به دستـور 
ای  سـوی آیـنـده ، کشور مـا را بـه»مبارزه با فتنه»و زیر لواِی  »رهبری»

باید برای باال بـردن سـطـح  دهند. جنبش مردمی می خطرناک سوق می
مبارزه با دیکتاتورِی حاکم، در گام نخست، با افشا کردِن ماهیـت دولـت 
یازدهم و آنچه پشت درهاِی بسته در آستانٔه انجام است، این پردٔه دود را 

 کناری بزند. از برابِر چشم مردم به
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هـایشـان مـانـورهـای  ای و روحانی، در سـخـنـرانـی شخص خامنه
ها میان آنان ضروری است، زیرا  اند که توجه به کنش مشخصی کرده

 در راسـتـای  نزاع
ً
ها و گفتمان در هرم قدرت رژیم والیـی، عـمـومـا

های اصلـی اسـت. عـالوه بـر  های کلیدی و هدف الپوشانِی تحول
ای  ها، آنچه در شرایط کنونی و در پشِت پردٔه دوِد مذاکرات هسته این

ُرف انجام است، از آن چـیـزی کـه 
ُ
از سوی جمهوری اسالمی در ش

و در  »بـرد  –برد »ای  حسن روحانی آن را دفاع از منافِع ملی در بازی
نمایاند، بسـیـار فـراتـر  های میان غرب و ایران می چارچوِب اختالف

 رود. می
وجود آوردِن تغییرهایـی درازمـدت و  فقیه، به دنبال به رژیم والیت 

راهبردی در ُبعدهای سیاسی و اقتصادِی رابطه با آمریکا از طـریـق 
طـرِح خـاورمـیـانـٔه »نقش جمهوری اسالمی در  »گیر کردِن  جای»

شده از سوی آمریکا است. در این راستا، هدف اصـلـِی  ترسیم »جدیدِ 
وسیلٔه خنثی کردِن تهدیِد برآمده از  به »حفِظ نظام»فقیه،  رژیم والیت

اش، یعنی نظام حاکمی  دیکتاتوری »نظام»جانب مردم است در برابِر 
های مختلف اقتصادی و سـیـاسـی و  که در نزِد اکثر مردم از جهت

 یی منفور است. اجتماعی، پدیده
باید توجه داشت که، از حـدود دو سـال پـیـش، پـیـامـدهـای  

دارِی  شـده از سـوی خـزانـه های مالِی تحمیل برانداز تحریم خانمان
ناپذیـر  رفت تا تضاِد آشتی آمریکا بر اقتصاد ملِی ضعیف کشورمان می
یی حساس و خـطـرآفـریـن  میان مردم و دیکتاتوری حاکم را به مرحله

برای رژیم وارد کند. هر دو طرف، یعنی هم آمـریـکـا و هـم سـران 
دانستند که ادامٔه  خوبی می ، به»رهبری»خصوص  دستگاه والیی و به

شان در ایران و در  تواند به وضعیتی خارج از کنترل ها می این تحریم
هم در  سطح منطقه منتهی گردد. امکان طغیان اعتراضِی مردم، آن

هـای  یی که فاصله طبقاتی در آن ژرف است و دو دهه تـعـدیـل جامعه
ای را بر قشرهای زحمتـکـش  نولیبرالی فشار بسیار سنگین اقتصادی

کند، واضح است که امکان بالقؤه وقـوع خـیـزِش مـردم بـا  وارد می
طـورجـدی  یابی به عدالِت اجتماعی و اقتصادی را بـه خواسِت دست
هـای اقـتـصـادِی  گیرِی اعتـراض و خـواسـت داد. نضج افزایش می

های فزاینـدٔه مـردم  قشرهای مرتبط با کار و زحمت همراه با خواست
تـوانسـت هـمـزمـان  در جهت آزادی و برقرارِی دموکراسی نـیـز مـی

های استراتژیک [راهـُبـردِی] آمـریـکـا در  دیکتاتورِی حاکم و برنامه
 رو کند. منطقه را با خطر جدی روبه

گروگان گرفتِن اقتصـاد مـلـی کشـورمـان از طـریـق  آمریکا با به 
ای در دست داشـت. در دو  های مالی، برِگ برندٔه بسیار قوی تحریم

تغیـیـِر »جای دنبال کردِن سیاسِت  اوباما به سال گذشته، دولت باراک
در ایران، در مقابل، از موضِع قدرت توانسته اسـت سـیـاسـِت  »رژیم

گذاردِن نقشـی عـمـده بـرای آن در   عهدهتعامل با رژیم والیی و بر
پیش ببرد (که در تبلور کـنـونـِی آن،در  را به »طرِح خاورمیانه جدید»

نحؤه هماهنگِی دخالِت نیروهای نظامی آمریکا و جمهوری اسالمـی 
مشـاهـده کـرد).  توان آن را می »داعش»در عراق در برابر نیروهای 

های ارشد آمریکایی (سناتور  شروع مذاکرات بسیار محرمانه بین مقام
شـدٔه عـلـی  چین جان کری و وزیر جارجٔه کنونی) و فرستادگاِن دست

ای (والیتی و صالحی) در عمان، نقطه عطِف تاریخِی تـغـیـیـر  خامنه
رابطه میان طرفین بود که از قبول شکست کامل رژیم در برابر قدرت 

های مالی آمریکا برآمده است (این تغییر در ماهیِت روابـط بـا  تحریم
طوِر کامل به نفع آمـریـکـا  آمریکا، که در درونٔه دگرگونِی توازن نیرو به

وجود آوردِن تعادل  بوده است، در جانِب ایرانِی این تغییر رابطه لزوِم به
وسـیـلـٔه  های قدرت در داخل کشور بـه و تنظیِم توازِن نیرو بین جناح

پیرایش روبناِی سیاسی را ناگزیر کرده بـود) کـه تـبـلـور بـعـدِی آن 
نمایندگی  مهندسِی انتخابات دولت یازدهم و فرادستِی جناح قدرت به

های کلیـدی در مسـیـِر ایـن  حسن روحانی است. در این زمینه گام
اند: طـرد و  بدین ترتیب برداشته شده »حفِظ نظام»منظوِر  تغییرها به

نژاد، شروِع مذاکرات محرمانه با آمریکا در  منزوی کردِن باند احمدی
ُبـرِد روابـط بـا  ظهور رساندِن دولت تدبیر و مستعد برای پیش ، بهقطر

، پشتیبانـِی مسـتـقـیـم و قوِل روحانی، کدخداِی بزرگ] [یا بهآمریکا 

های کلیدِی رژیم از دولت یازدهم، تبلیِغ لزوِم نرمِش قهرمانانه. فـرایـنـِد ایـن  صریح مقام
ای بـا مـوفـقـیـت ادامـه دارد.  داری، نظارت، و تأئیِد علی خامنـه حال با زمام ها تابه گام

وسـیـلـٔه  بـه »حـفـِظ نـظـام»توجه است که این اتحاِد عمِل ناگزیر و تاکتیکی برای  جالب
هـای  های پرقدرتـی از جـنـاح و سراِن دستگاه والیت و ازجمله بخش »رهبری»شخِص 
گرا [برای مثال: هیئت موتلفه و یا باند علی الریجانی، نـاطـق نـوری]، از سـوی  اصول

وحـدِت »مـثـابـٔه  کردند بـه حمایت می »جنبش سبز»کسانی که تا همین چندی پیش از 
 »اقتدارگرا یا تنـدرو»ای نسبت به نیروهای  و تغییِر رفتاِر خامنه، »رهبری»، چرخِش »ملی

بستگاِن به دولت اعتدال، دانسته و یا ندانسته، شـرایـط را  اند. این دل تعبیر و تفسیر شده
کنند که گویا تضاِد اصلی تضاِد مردم با دیـکـتـاتـوری والیـی  چنان  مخدوش بیان می آن

نـیـز  ١٣٩٢کسان در آستانٔه انتخابات خرداد   اند. این خطر اصلی »تندروها»نیست، بلکه 
نژاد، بـه  دلیِل ادامٔه سیاست احمدی نادرست، خطِر جنگ [با آمریکا] به خطر اصلی را، به

و  »حماسٔه سیاسـی»ای برای برپایِی  کردند و به فراخواِن علی خامنه افکاِرعمومی القا می
رژیـم »کـه  کـردنـد. درصـورتـی گذاشتند و تمکین می لزوِم شرکت در انتخابات صحه می

، بیش از یک سال بود که در سطحـی کـالن و ١٣٩٢در آستانٔه انتخابات خرداد  »والیی
ای، بـا آمـریـکـا سـرگـرم مـذاکـره بـود، و  وسیلٔه معتمدترین فرستادگاِن علی خامنه به

ها بود  نژاد را مدت وسیلٔه احمدی های ماجراجویانه به کشی های خطرناک و عربده سیاست
دلیِل بر سِر  های کلیدی به کناری گذاشته بود. بنابراین، نیروی محرکٔه تحول که درعمل به

نبوده است، بلکـه حـرکـتـی بـوده اسـت  »رهبری»کار آمدِن حسن روحانی و یا فشار بر 
وسـیـلـٔه دفـِن  ، بـه»نظام»منظوِر دفع کامل خطر از جانِب مردم برای  شده به ریزی برنامه

هـا بـرای  طلبان و دگردیسِی آن هایی مشخص از اصالح و مدیریِت بخش »جنبِش سبز»
بـرای  .»آشتی مـلـی»بر پایٔه دروغ بزرگی به نام  »اعتدال»سوِی  به »جنبش سبز»گذر از 

ای در دیـدار بـا  شدٔه علی خامنه توان به سخناِن حساب درک این واقعیِت انکارناپذیر می
مناسبت هفتٔه دولت) رجـوع کـرد، کـه در آن،  شهریورماه، به ۵اعضای هیئِت دولت (

یعنی ادامٔه هـمـان   –کند  طوِرقاطع از سیاست خارجِی دولت حسن روحانی پشتیبانی می به
ای بـا  در این جلسه، علی خـامـنـه .»حفِظ نظام»مذاکراِت نهان و آشکار با آمریکا برای 

ای  شـیـوه خـواهـی، بـه ها بـرای سـهـم درکی کامل از فراینِد ناگزیر بودِن رویارویِی جناح
ها] تا زمانی کـه  نصیحت پرداخت و گفت [جناح وار، دربارٔه قوانین نزاِع جناحی به خمینی

در مـوضـوع »کنند اجازه دارند با یکدیگر رقـابـت کـنـنـد:  را رعایت می »خطوط قرمز»
نس با یکدیگر اسـت، امـا در بـرخـی  بندی جناح

ُ
های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و ا

 خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شـونـد.
ً
 »موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتما
و تـأکـیـد بـر  »خطوط قرمز»از این  »رهبری»نکتٔه بسیار مهم در این سخنرانی، تعریف 

ای هنوز هم خطری است که از جانب مـردم  ها است، زیرا نگرانِی اصلی خامنه رعایت آن
ای بـا  لمس کرده است. علی خامنـه ١٣٨٨»جنبش سبز »در   کند و او آن را  احساس می

، دستورهای دقیق به حسن روحانی و اعضای کابیـنـه »خطوط قرمز»تبیین معنِی اصلی 
ها این دولت  داد و این را به آنان یادآور شد که بر اساس قبوِل کدام معیارها و سوگند به آن

و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز  ی فتنه مسأله»وجود آمده است:  اعتدال به
گذاری بـا آن  گونه که در جلسٔه رأی اعتماد خود بر فاصله است که آقایان وزرا باید همان

ای از  برای اینکه در مورد مـقـصـوِد خـامـنـه تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند."
ای  گونه سوِء تفاهمی وجود نداشته باشد، در سایت اینترنتی علی خامنه جای هیچ »فتنه»

ای دیـگـر در  صورت یک لینک به صفحـه به »ی فتنه مسأله»قول از سخنان او،  در نقل
ای در حرم رضوی است و تعـریـِف  همین سایت ارجاع شده است، که حاوی بیانات خامنه

را ارائـه  ١٣٨٨های خونین در سـال  و توجیِه سرکوب »گری فتنه»دقیقی [از دیِد او] از 
های مردم و خیـزِش  قدر به مسئلٔه اعتراض برانگیز آنکه، دستگاه والیت آن توجه دهد.  می

در انـتـهـای  -کـنـد   را رصد می »فتنه»آنان حساس است که حتی آمار مربوط به کلمه 
تاریخِی تبییِن کلیدواژٔه فتنٔه -نمودار عددی»گفته، نموداری وجود دارد با نام  صفحٔه پیش

٨٨«! 
 –نـژاد  [بـانـِد احـمـدی »رفع خطـرِ »، یعنی ١٣٩٢بالفاصله پس از مهندسِی انتخابات 

زعِم دورشویدکورشویدگویان برای عبور موکب دولت روحانی، بالفاصله  مشایی و جنگ] به
ای در  این بار زیر لوای لولـوخـورخـوره  –شمشیر داموکلس دیگری بر سر مردم قرار گرفت 

و از مردم و نیروهای سیاسی خواسته شد کـه بـایـد  -»ها تندروهاِی دست راستی»قامت 
سطِح انتظارات از دولت را بسیار پایین آورند و تمام و کمال و به هر قیـمـت از آن دفـاع 

مـنـتـخـب »کنند، زیرا در غیر این صورت این لولوخورخوره درصدِد ساقط کـردِن دولـت 
 ساختگی بتواند و یا بخواهد مـذاکـرات  »مردم

ً
برخواهد آمد. اینکه این لولوخورخورٔه کامال

ای و تعامل با آمریکا را متوقف کند، یعنی تنها امکاِن رژیم والیـی بـرای تـداوم و  هسته
بقایش را نابود کند، یک درک بسیار غیرمنطقی و بدور از واقعیت از شرایط است، زیرا این 

های کلیدِی رژیم فرود آید،  و مهره »رهبری»های  ها و تالش شمشیر بایست برضِد برنامه
و خوِد دلواپساِن تندرو خواهد بود! واقـعـیـت  »نظام»تر اینکه، این به خطر انداختِن  و مهم

های پرسروصداِی منتـقـِد دولـت روحـانـی، از گـردونـٔه  عریان این است که این جریان
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هـای  هایشان از سوی دسـتـگـاه های تبلیغاتی رژیم شاه و بازتولیدشده دستگاه
طوِرعـمـده  توان توضیح داد. در چند سال گذشته، به تبلیغاتی رژیم والیی، نمی

هایی سیستماتیک و همچنین در نتیجٔه افشا یـا از حـالـت  بر اساس پژوهش
محرمانه خارج شدن و انتشاِر عمومی یافـتـِن بسـیـاری از اسـنـاد حسـاِس 

اند از نقِش نیروهای داخلی و  محرمانه، سرانجام پژوهشگران معتبری توانسته
هـای  لحاِظ زمانی نزدیک بـه سـال خصوص فرایندهای کلیدِی به خارجی، به

، تصویری بسیار دقیق ارائـه دهـنـد. در ایـن ١٣٣٢مرداد  ٢٨پیش و پس از 
، کـه کودتا، به نام «یرواند آبراهامیان«زمینه، اثِر پژوهشی و پر اهمیِت پرفسور 

های فرعِی ایـن  وبرگ منتشر شده است، با کنار زدِن انبوِه شاخ ١٣٩٢در سال 
های عـمـدٔه رخ دادِن  رویداِد تاریخی، توانسته است بدنٔه اصلی کودتا و دلیل

بـر اسـاس  -گیرِی نیروهای مطرح در این دوران را آن، و همراه با آن، جهت
نشان دهد. این اثر بسـیـار جـالـب و مـهـم، مـجـاِل  -هایی انکارناپذیر داده

هـای  را از طـیـف -بر پایٔه مدعیاتی دروغین  -سرایی  بافی و داستان سفسطه
های سـابـق  و برخی چپ» صادق زیباکالم«پردازانی مانند  مشخصی از نظریه

هایی مانند حجاریان، که هنوز  اند و همچنین پدیده که منکِر وجوِد امپریالیسم
اند، گرفته است. بی جهت نیست  «اسالم سیاسی«دنباِل تطیهِر نقش منفِی  به

وسیلٔه محمد ابراهیم فتاحی) که  (به کودتاکه ترجمه بسیار مخدوشی از کتاب 
های پژوهشگرانه و حتی سندهای ارائه شده در نسخٔه اصلـی کـتـاب را  یافته

گیرد، اما ترجمـٔه نـاصـر زرافشـان  دهد، اجازه چاپ و نشر می وارونه نشان می
کـنـد. ایـن کـتـاب کـه  ) اجازٔه ارائه پیدا نمی١٣٩٣حتی در نمایشگاه کتاب (

های منطقِی مـبـتـنـی بـر ایـن  گیری لحاِظ ارائٔه انبوهی از سندها و نتیجه به
تواند در حکِم مرجعی مـعـتـبـر  نظیر است، بی شک می سندها در نوِع خود کم

روِز  دانسته شود. اگـر در سـال ١٣٣٢مرداد  ٢٨برای رویداِد تاریخِی کودتای 
شود تعجبی نـدارد،  یی همراه با تأمل به این کتاب نمی مرداد اشاره ٢٨کودتای 

پردازاِن عرصٔه پژوهش در زمینٔه این رویداد کسانـی مـانـنـد  زیرا ازجمله نظریه
آورِی اسناد بیشتری لزوم ندارد. او در  اند که معتقدند جمع «صادق زیباکالم«

بسـیـار »آبراهـامـیـان «) آنچه را ١٣٩٣مرداد  ٢٨اش (در روزنامه شرق،  مقاله
بـنـدِی  کند حاضر نیست بـپـذیـرد، زیـرا اسـتـخـوان شفاف و مستند ارائه می

شکند. او، بنا به رواِل معمولش که از زیر ضربه خارج  هایش را درهم می  نظریه
منظوِر  انگلیس است، و همچنین به  –کردِن حرکت مشترِک امپریالیسم آمریکا 

، ایـن سـؤال را مـطـرح «آبراهـامـیـان«اهمیت جلوه دادِن کاِر پژوهشِی  کم
 نیازی به اسناد و مدارک بیشتری برای نشان«  کند: می

ً
دادن نـقـش  آیا اساسا

اش را بـا ایـن  و مقالـه»مرداد وجود دارد؟  ٢٨آمریکا و انگلستان در کودتای 
بـایـد »طرفداران مصدق کجا بـودنـد؟ «دهد که، در روِز کودتا  سؤال ادامه می

طـوِردقـیـق جـواب داده  بـه کودتارا کتاب »زیبا کالم «گفت که هر دو سؤال 
سـنـد،  ٨٠٠بـا ارجـاع بـه بـیـش از  کودتاباید یادآور شد که، کتاب است. 
گذارد. مـجـمـوعـٔه ایـن  های مشخصش را با خواننده درمیان می گیری نتیجه

هـای  نـامـه سندها دربردارندٔه سندهای جدیدی است که به مدارک و بـخـش
کنونی) ارتباط دارد و به »بی پی اویل «(شرکت »شرکت نفت انگلیس و ایران «
(انگلستان) اهداء گردیده اسـت. ایـن سـنـدهـا، اوضـاع »دانشگاه واریک «

شـده بـیـن ایـن  سیاسی و شرایط آن دوراِن ایران همراه با اطالعات مـبـادلـه
های انگـلـیـس در  و [کنسولگری [«شرکت نفت انگلیس و ایران«[ »شرکت «

»سفارت انگلـیـس «خیز خوزستان] و  خرمشهر و شهرهای دیگر منطقٔه نفت
در »آبراهامیـان «دهند.  شان نشان می طوِردقیق و با جزئیات [در تهران] را به

دکـتـر حـبـیـب «وسـیـلـٔه  آوری شده به به اهمیِت اطالعاِت جمع کودتاکتاب 
 ٢٨در جهت شفاف سازِی تـاریـخ کـودتـاِی  -و دیگر محققان -»الجوردی 

 کند. نیز اشاره می ١٣٣٢مرداد 
، خارج از ظـرفـیـِت ایـن کودتادر کتاب »آبراهامیان «واکاوِی کار پژوهشِی 

هاِی فراروی جنبِش  نوشتار است، بااینهمه، در ادامٔه این نوشتار، دربارٔه چالش
های کنونِی مرتبط با گذر از دیکتاتوری والیی و دفاع از حـق  مردمی و مسئله
ها،  کنیم. این یافته های این کتاب اشاره می اختصار، به یافته حاکمیِت ملی، به
 مخدوش اما حساب گیری ها و نتیجه نحؤه بازخوانی

ً
شده در مـورد  های ظاهرا

را که عامدانه اهمیـِت  ١٣٣٢نقِش نیروهای سیاسی و فرایندهای برهٔه زمانی 
کند. برخی از   گیرند، افشا می اتحاد بین نیروهای های ملی و چپ را نادیده می

 آیند: ها در زیر می این یافته
شرکت نفت انگلیس «دولت انگلیس و  -کننده با ایران های مذاکره . طرف١

ای را در برابر دولت مصدق قـرار  گاه گزینٔه اقتصادی و تجاری هیچ -«و ایران

نفت ایران] بـه ]«کنترل بر استخراج و قیمت فروِش «ندادند تا بر اساِس آن حِق  ادامه شصت و يك سال از كودتاي ننكين ...
ایران واگذار گردد. در بهترین حالت، انگلیس در مورد افزایِش درصِد سهم ایران 

هم نه بنابر حجِم استخراج نفت، بلکه از محِل سوِد نهایی (پـس از کسـِر  آن -
 ([«شرکت نفت انگلیس و ایـران«]مالیات به دولت و کسِر بودجٔه ذخیرٔه شرکت 

 مذاکره [با مصدق] بود. حاضر به
دهد که، مسئلٔه کلیدی بـرای  طوِردقیق و مستند نشان می به»آبراهامیان «.  ٢

 ٢٨اجراِی کودتـای  ها را به طور برای آمریکا، که سر انجام آن وهمین -انگلیس
هـای  وجه بر آمده از کـنـش هیچ به  –مصمم کرد »آژاکس «مردادماه زیِر ناِم رمز 
نبود، بلکه مسئلٔه اصلی به منـافـِع »خطر کمونیسم «اصطالح  جنِگ سرد و یا به

شـد. [درصـورِت  های انحصارِی نـفـتـی مـربـوط مـی حیاتی اقتصادی شرکت
نـفـِت ایـران بـه ایـران] »کنترل بر استخراج و قیمت فـروش «واگذارِی حِق 

خـیـز]  پیامدهای اقتصادی [این واگذاری] و دادخواهِی دیگر کشورهای [نـفـت
کنترل بر استخـراج و قـیـمـت فـروش «جهان همراه با خواسِت واگذارِی حق 

دهد کـه  نشان می کودتاشان، برای آمریکا و انگلیس خط قرمز بود. کتاب  نفت»
نیـز از ابـتـدا تـا انـتـهـا [ِی »دکتر مصدق «رهبرِی  کنندٔه ایران به تیم مذاکره

فشرد و آن را غـیـرقـابـل  مذاکرات] بر این ِاعماِل حِق حاکمیت ملی ایران پای
بر پایه سنـدهـای گـونـاگـون  کودتاپوشی اعالم کرد. در این رابطه، کتاب  چشم

بودِن دولـت آمـریـکـا در ایـن   «میانجی«اصطالح  دهد که باوجود به نشان می
دکتـر «موازاِت آن تظاهر به داشتِن [حسن ظن] و روابط حسنه با  مذاکرات، و به

صورتی پنهانی، قـرار را  های آمریکا و انگلیس از همان آغاز، به ، دولت«مصدق
[بر استخراج و قیمت فـروش »کنترل «بر این گذاشته بودند تا در هیچ شرایطی 

 نفت ایران] به دسِت دولت ایران نیفتد.»
اسـالم «دهد که  بر اساس سندهای غیرقابل انکاری نشان می کودتا. کتاب ٣

کارانه و ارتجاعی داشته اسـت.  در آن زمان نقش و عملکردی محافظه»سیاسی 
، در زمـیـنـٔه حـمـایـت از «الله کاشـانـی آیت«رهبری  بخِش عمدٔه روحانیت به

هایی بسـیـار مـتـزلـزل از  گیری اقتصادِی مردم با موضع  –های سیاسی  خواست
روی، بـه  هرنوع تغییِر سیاسی و اجتماعِی بنیادین سخت هراسان بودند، و ازاین

های پنهانی (سیاسی و مالی) با انگـلـیـس و آمـریـکـا سـوق داده  سوی رابطه
و »برادران رشیـدیـان «ها، ازجمله از کانال  شدند. آنان، از طریق انواع کانال می

مـخ  شعبان بی«های متعلق به چاقوکشانی مانند  گرفته تا شبکٔه زورخانه»بقایی «
 -هـای روحـانـی هـایـی از مـقـام ، در جهت تغذیـٔه مـالـی بـخـش«طیب«و »
از سوی انگلیـس و آمـریـکـا مـورد  -زمان با هم طورمستقل از یکدیگر و هم به

، «حسن امامی«دهد که  با سند نشان می»آبراهامیان «گرفتند.  استفاده قرار می
های انگلیس، برای کسب کمک مالی در جهت حمایـت از  در مقام رابط با مقام

منـظـوِر  روحانیونی که سمت نمایندگِی مجلس [شورای ملی] را داشتند، و نیز به
بـاره، در  ها در تماس بوده است. در ایـن ، با این مقام«مصدق«تخریِب موقعیت 

آید که چـرخ اسـالم در  نظر می به«یادداشت وزارت خارجه انگلیس آمده است: 
هـای  گـزارش»مقایسه با دیگر اعتقادات به چرب کردن بیشتری احتیـاج دارد. 

اشـاره »الله کاشانی  آیت«به ارزیابِی آمریکا و انگلیس از  کودتاپرشماری در کتاب 
بدین شکل شرح داده »الله کاشانی  آیت«کنند. برای مثال، برآورِد انگلیس از  می
الله کاشانی در جنگ جهانی دوم به مـخـالـفـت بـا انـگـلـیـس  آیت«شود:  می

کـرد. او دشـمـنـی  برخاست و درمقطعی نیز از ملی کردن نفت حـمـایـت مـی
دهد کـه  وضوح نشان می بهکودتا، کتاب »سرسخت، ولی قابل خریداری است. 

تر  گیرِی رسمی دستگاه رژیم والیی، روحانیت، یا دقیق بر خالف تبلیغات و موضع
، فعاالنه و همراه با حمایت نیروهای خارجی برای «اسالم سیاسی«گفته باشیم، 

درسـتـی  بـه»آبراهامـیـان «تالش کرد.  ١٣٣٢مرداد  ٢٨به ثمر رساندن کودتای 
مرداد، ضربه بسیار شدید  ٢٨های مهم کودتای  کند که، یکی از بازده گوشزد می
وجود آمدِن فضای مناسب  کننده به نیروهای سکوالر، و درنتیجٔه آن، به و منهدم

در مقام نـیـروی  ١٣۵٧برای رشد اسالم سیاسی بود که توانست در برهٔه انقالب 
در مـقـطـع زمـانـِی »اسالم سیاسی «مسلط وارد صحنه گردد. در رابطه با نقش 

های امپریالیـسـم، سـنـدهـای  و هماهنگِی منافع آن با سیاست ١٣٣٢کودتای 
فـدائـیـان «دهندٔه رابـطـٔه  نشان»وزارت خارجه آمریکا «های  برگرفته از گزارش

در ایـران] »[ سفارت آمریکا«باره، گزارش  با دولت انگلیس است. در این»اسالم 
(وزیـر خـارجـه »دکتر فاطمی «در سوِء قصد به جان »فدائیان اسالم «به نقِش 

کند. در اینجا باید به گزارش بسیار جالبی در  اشارٔه مسقیم می («مصدق«دولت 
و همـاهـنـگـِی »اسالم سیاسی «اشاره کنیم که بیانگِر نقش مخرب  کودتاکتاب 

های کنونِی امپریالیسم در منطقه است: در همان بحبوحـٔه سـوِء  آن با سیاست
یی، که  ، ژنرال گالب، فرماندٔه لژیون عرب در اردن، نامه«دکتر فاطمی«قصد به 

ـــب  ـــی از جـــان ـــام ـــی حـــاوِی پ
 10ادامه  در صفحه در مصر بـود، در »المسلمین  اخوان«


