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مناسبِت  اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب توده ایران، به 
 هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب تودٔه ایران

پیام تشکیالت دموکراتیک زنان 
 ایران در مراسم وداع با 
 رفیق دکتر آناهیتا راتب زاد

حزب مبارزان راه 
آزادی و عدالت، 
حزب پیکارگران 
خستگی ناپذیر 
تحقق حقوق 

کارگران و 
حزب  زحمتکشان،

مبارزان ضد 
استعمار، حزب پایه 

گذاران جنبش زنان، 
حزب پیشگامان 
جنبش جوانان و 

دانشجویی، و حزب 
منادیان اتحاد عمل 

نیروهای آزادی خواه  
هفتاد و سه ساله 

 شد!
 

 هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن دهم 

، هفتاد و ١٣٩٣مهرماه 
سه سال از تأسیس حزب 

توده ایران می گذرد.  
تاریخ  هفتاد و سه ساله 
حزب ما تاریخ بیش از 
هفت دهه پیکار اسطوره 
ای مبارزان راستین راه 
آزادی و عدالت در 
نبردی نا برابر با ارتجاع 
داخلی و امپریالیسم 

 6ادامه  در صفحه تاریخ پر فراز و نشیب نبردی   جهانی است. تاریخ حزب ما،

 3و 2ادامه  در صفحات 

زمان با اقرار به فاجعۀ بیکاری در کشورمـان و  هم
های اقتصادی خـانـمـان بـرانـداِز  کارگیرِی برنامه به

دیکته شده از سوِی نهادهای امپریالیستی صـنـدوِق 
تـدبـیـر و “المللی پول و بانِک جهـانـی، دولـِت  بین
در عمِر بیش از یک سـال خـود، شـعـارهـای ”امید

زایـی داده  زیادی دربارٔه حمایت از تولید و اشـتـغـال
های پوچ و دروغین متعددی نیز بـراِی  است؛ و طرح

است. دولِت برآمده از   حِل معضِل بیکاری ارائه کرده
رحـمـانـۀ  ، در حیِن اجراِی بـی٩٢مهندسِی انتخاباِت 

هـا (حـذِف  هدفمندِی یـارانـه” های اقتصادی  برنامه

منافِع کارگران و زحمتکشان و 

طرِح دولت برای حل مشکِل 

 “بیکاری”

 در این شماره
حمایت “پتروشیمی رازی“از کارگراِن 

 ۴کنیم!                                                      ص 

در جشن های  »نامه مردم«غرفه های 

 ١٠و  ٩ص              »ندای مردم«اومانیته و 

هاِی  فقیه و سیاست رژیم والیت  های آماج

 ١١اقتصادِی دولت روحانی                   ص  

بیداِد فقر مطلق در هندوستان زیر سایٔه 

 ١٢داری نولیبرالی                     ص  سرمایه

"داعش": ثمرٔه زهرآگیِن ارتجاِع محلی و 

 ١۶های امپریالیسم در منطقه   ص  سیاست

 3ادامه  در صفحه 

ــــــم  ــــــراس م
بزرگداشت رفیـق 
دکتر آناهیتا راتب 
زاد، بــا شــرکــت 
ــن از  صــدهــا ت
نیروهای مترقـی 
و آزادی خــواه 
افغانستان، ایران 
و منطقه در شهر 
دورتموند، آلمـان 
برگـزار شـد. در 
ایـــن مـــراســـم 
ـــــرشـــــکـــــوه  پ

جاِی بهینه سازی، تحمیِل  به
خصوصی سازی به سیستم 

 آموزشِی کشور

چند روز دیگر با آغاز سال جدید تحصیلی، مـراکـز 
کـنـنـد.  شان را شـروع مـی آموزشی میهنمان فعالیت

انـد  ترین مـراکـزی های آموزشی از جمله مهم محیط
که از سوی حاکمیت و نیز مخالفان دیکـتـاتـوری بـا 

گـیـرنـد.  حساسیت بسیار باالیی مورد توجه قـرار مـی
یی عظیم  نیروی جوان، پوینده و جویای علم، سرمایه

برای پیشرفت هر کشـوری اسـت. ایـن پـویـنـدگـی 
های دیکتاتوری نـبـوده و  گاه خوشایند حکومت هیچ

نیست. رژیم والیت فقیه از این قاعده مستنثی نیست 
خصوص از چند سـال گـذشـتـه  و به همین دلیل، به
های موجود در عـرصـه آمـوزشـی  تاکنون، توانمندی

  7ادامه  در صفحه 

 956شمارة   1393شهريور ماه  31دوشنبه    16

 حساب بانكي ما:
                  .Iran e.Vنام حساب

Berliner Sparkasseبانك:          
00 500 100كد بانك:                     
790020580شماره حساب:             

IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80
BIC: BELADEBEXXX 

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK
“           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 956 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
23629727 

22 September 2014

در اتحادی  -ای در قالب و با ناِم "داعش" ، در چند ماه گذشته نیروهای اسالمی ارتجاعی
 حساب

ً
بـا  -شده با بازماندگاِن حزب "بعث" عـراق و ارتـش رژیـم "صـدام حسـیـن" کامال
لـحـاِظ  های بزرگی از عراق و سوریـه را بـه اند بخش ای توانسته های مسلحانٔه راهزانه حمله

هایی  اکنون، همراه با عنوان ها هم سرعت ویران کنند. آن شدت و به اجتماعی و اقتصادی به
های منطقه خاورمیـانـه  اند تحول یی "هولناک" و یا "شرارِت محض"، توانسته همچون: پدیده

آسـای  َروِی بـرق شان قـرار دهـنـد. پـیـش های ضدبشری طوِرمستقیم  زیر تأثیِر حرکت را به
های"داعش" به هدف گسترِش "حکومت اسالمی" از طریق شـدت بـخـشـیـدن بـه  نیروی

تضادهای دینی، مذهبی و قومی، و حاکم کـردِن جـو تـرور و وحشـت، تـوانسـتـه اسـت 
شـان مـنـتـقـل کـنـد.  صحنٔه اصلِی مـبـارزه های منطقه را به پشت های عمدٔه خلق دغدغه

اسیری بردِن صدها تن از زنان ایزدی در عـراق و فـروِش  سربریدن و مصلوب کردن، یا به
ویـکـم[!]، و مـردم را در هـراِس دائـم از  فروشی در قرن بـیـسـت آنان در بازارهای برده

مـنـظـوِر  های رایج "داعـش" بـه داشتن، که از شیوه بار معلق نگه آسا و مرگ های برق هجوم
 بر تضادهای اصلـِی بـرآمـده از:  استیالِی ذهنیت وحشت از مرگ در افکارعمومی

ً
اند، فعال

هـای "داعـش"،  ها و  مردم کشورهای دستخوِش حملـه غایت ناعادالنٔه بین دولت اقتصاِد به
ها، سرپوش گذاشتـه اسـت.  نبوِد دموکراسی در این کشورها، و نقِض حق حاکمیت ملی آن

گـفـتـٔه دیـویـد  بـنـا بـه -جمعی مردم، "داعش" حاال بعد از چندین ماه ویرانی و کشتار دسته
دلـیـل  در َمنظِر "جامعٔه جهانی" به نماِد "شرارِت محـض" [بـه -وزیر بریتانیا کامرون، نخست
حاضر، بحث  انگیز اتباع آمریکایی و بریتانیایی] ارتقاء داده شده است. درحال سربریدِن نفرت

وسیلٔه برپایِی ائتالفی بـیـن  بر سر نجاِت قربانیان "داعش" و نابودِی این "شرارِت محض" به
سعودی، عمان، و قطر است، که از قـرار مـعـلـوم،  آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، عربستان

توانند "حکومِت اسالمی" داعش را آن هم در درازمدت سـرنـگـون کـنـنـد.  این ترتیب می به
هایی بـرپـا شـده اسـت کـه رِد پـاِی  دیگر، ائتالِف ضِد داعش، بین همان دولت عبارت به

نیروها در   گیرِی نیروهای افراطی اسالمی و استفادٔه ابزاری از این آشکارشان در مسیر شکل
دهندٔه "ائـتـالِف ضـِد  های شکل سوریه و لیبی و سه دهه قبل در افغانستان از سوی دولت

زنی در مورِد همکاری و یا هماهنـگـی رژیـم  داعش"، انکارناپذیر است. در این ارتباط، گمانه
رهـبـرِی  والیِی ایران با آمریکا برضِد "داعش" و اینکه چرا ایران در نیروهای این ائـتـالف بـه

های گروهی تبدیل شـده  های مکرر در رسانه آمریکا شرکت داده نشده است، به سوژٔه بحث
کـنـد  صورِت مستقیم با آمریکا "هـمـکـاری" مـی فقیه به است. اینکه آیا نیروهای رژیم والیت

گذاری در این دو کشور، لزومی به نـمـایـانـدِن  بحثی است عبث، زیرا رهبراِن واقعِی سیاست
بینند. از سوی دیـگـر بـایـد تـوجـه داشـت کـه، بـرخـالِف  هاِی دیپلماتیک نمی این رابطه
های متعدد از جانب وزارت خارجٔه جمهوری اسالمی، در مورِد دخالت مستـقـیـِم  نامه تکذیب

نیروهای نظامی ایران در شمال عراق و "هماهنگِی" عملی با ارتش عراق شواهد محـکـمـی 
وجود دارند. هماهنگی بین دولت آمریکا و رژیم والیی در عراق برضِد داعش امری نـاگـزیـر 

گیر کردِن نقِش جمهوری اسالمی در "طرح خـاورمـیـانـٔه جـدیـد"  است و با جاسازی و جای
 منطبق است. در این مورد کافی اسـت بـه مصـاحـبـٔه خـانـم "کـریسـتـیـن 

ً
آمریکا، کامال

 ١٣جمهور عراق، فؤاد معصوم، در  ِان") با رئیس ِان پور" (گزارشگر برجستٔه شبکٔه "سی امان
پور":"آیا آزاد کردِن شهر امرلی از اشغاِل  داعـش  شهریورماه، اشاره کنیم. به این سؤاِل "امان

نظامـیـان ایـرانـی  دلیل به هم پیوستن حمله هوایی آمریکا با مبارزان عراقی و در کناِر شبه به
فقط آری بود، بلکه همکاری و هماهنگِی نظـامـی بـیـن  بوده است؟"، پاسِخ فؤاد معصوم نه

، چهارشـنـبـه " ٢۴فرانس " شبکه تلویزیونی  ایران، آمریکا و عراق را "رخدادی تاریخی" خواند.
 دقیق و حساب ٢۶

ً
شده اعالم کرد که، شرکت نداشتِن ایران در  شهریورماه، در مطلبی کامال

منظوِر جلوگیری از واکـنـِش  شهریورماه] در اساس به ٢۴کنفرانس پاریس [در روز دوشنبه 
نـظـر  های سوریه اخـتـالف برخی کشورهای عربی بوده است که با ایران در ارتباط با درگیری

کننـد.  دارند، و هر دو طرف آمریکایی و ایرانی ضرورِت آن [شرکت نداشتِن ایران] را درک می

گفتٔه این  رسانه:"ایران اکنون درحال همکاری با غرب اسـت،  بنا به
اما به دالیلی ازجمله ترس از عربستان سعودی، هنوز زود است کـه 

کـه  -صورت رسمی اعالم کند." این رسانٔه دولتِی فرانسوی آن را به
 باید به اطالعات وسیعی از محافل رسمِی فرانسه در ارتـبـاط 

ً
قاعدتا

در  -با شرایط کنونی در عراق، سوریه، و لیبی دسترسی داشته باشد
ادامه گفت:"واقعیت موجود در عراق که با منافِع دو کشور ایـران و 

ای ناگفتـه را  است، همکاری مرتبط آمریکا در زمینٔه مسئله داعش
دانـنـد کـه  در این زمینه موجب شده است؛ واشنگتن و تهران مـی

طوِرغیرمستقـیـم، درحـال انـجـام  شان در عراق، حتی به همکاری
 است."                                
کـارگـیـرِی  دلیل تأثیر قاطِع پیامدهاِی به حقیقت این است که، به

داری آمریکا در مـورد ایـران و بـه  های مالی از جانِب خزانه تحریم
اسارت درآوردِن اقتصاد ملی کشور ما، تنها گزینـه در بـرابـر رژیـم 

گیر کردِن نقش و قـدرتـش  ش، جای“ تداوِم نظام” فقیه برای  والیت
های آمریکا در مـنـطـقـه  در منطقه در مطابقت با بازچینِی سیاست

خاورمیانه و "هماهنگی" با این بازچینی در پِس پردٔه دوِد مـذاکـرات 
فقیه با آمریکا در  ای است. "همکارِی" فرستادگاِن رژیم والیت هسته

وزیـرسـابـق عـراق بـنـا  برکنارِی سریع "نوری مالکـی"،  نـخـسـت
های بارِز "هماهنگـِی"  رژیـم   خواسِت دولت اوباما، یکی از نمونه به

 های آمریکا در منطقه است.                                          والیی باسیاست
البته مسئلٔه "هماهنگی" میاِن رژیـم والیـی و آمـریـکـا بـرضـِد 

خود، نه موضوعی محوری و نـه حـتـی مسـئـلـٔه  َنفِس  داعش، به
برای نمونه، به همکارِی مستقیم میاِن رژیم والیـی  -جدیدی است 

متحده برضـِد طـالـبـان در  و آمریکا در جریان حملٔه نظامی ایاالت
توان اشاره کرد. مسئله مـحـوری در  می ١٣٨٠افغانستان در سال 

گـیـرِی جـمـهـوری  اینجا این است که، نتیجٔه این تعامـل و جـای
اسالمی در "طرح خاورمیانه جدیِد" آمریکا دربـردارنـدٔه دو پـیـامـد 

ای است که در شرایط کنونی، هر دوِی آن، الزم و مـلـزوم  منفی
اند: اول، "بقاِی نظام"، یعنی ادامٔه دیکتاتورِی والیـی؛   یکدیگر شده

های امپریالیسم در منطـقـه و  های سیاست دوم، محکم شدِن پایه
هـای  امکاِن دخالِت امپریالیسم در کشور ما با اسـتـفـاده از اهـرم

اقتصادی و دیپلماسی. باید توجه داشت که بـازچـیـنـِی سـیـاسـت 
در جهت کاهش درجٔه تجاوِز مستقیِم نظـامـی و آمریکا در منطقه، 

ها با  حضوِر نیروهاِی نظامِی آمریکا در منطقه  و جایگزین کردِن آن
ای که از  کارگیرِی دیپلماسی به -و در کناِر آن -فشارهای اقتصادی

گیری کند، که عـبـارت  ها بهره های موجود بین نیروها و دولت تنش
تغییر  از رویارویی با این یا آن نیرو  و تعـامـل  است از: ترکیبی درحاِل 

دادوستِد متقابل با این یا آن نیرو  در مسیِر مدیریِت موازنٔه نیروهای 
منطقه در سطِح کالن. در این عرصه، تضادهای دینِی بـرآمـده از 
گاهِی اجتماعی در کشورهای منطـقـه از  پائین بودِن درجٔه رشد و آ

"داعش": ثمرٔه زهرآگیِن ارتجاِع محلی و 

 های امپریالیسم در منطقه سیاست

 15ادامه  در صفحه 
 های مالی رسیده  کمک

 دالر  ١٠٠٠   به یاد جانباخته گان فاجعه ملی،  راستی از کانادا
  دالر   ١٠٠                         به یاد شهدای فاجعه ملی از تورنتو

 به یاد قهرمانان جاوید حزب، رسول حسین زاده 
 پوند ٢٠٠از لندن                                                                     
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، خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابِط کار، یعنـی “ ها) یارانه
بـار  ای که فاجعۀ بیکـاری کـنـونـی را بـه های اقتصادی همان سیاست

پایانی را نیز به منافِع طبقاتی کارگران و قـانـوِن کـار  اند، یورِش بی آورده
پیش برده است. در حالی که بخِش قابِل توجهی از اقتصاد کشـورمـان  به

در اختیاِر سرمایه و نهادهای انگلی است، رژیم والیِت فقیـه در عـرصـٔه 
داری  هـای سـرمـایـه ترین جـنـاح های اقتصادی، الگوِی راست سیاست

داران و  جهانی، یعنی تقویِت سرمایه مالی، حمایت از کـالن سـرمـایـه
هـای  داری تجاری را برگزیده است. در خـالِل اجـراِی بـرنـامـه سرمایه

المللی پول بـرای  اقتصادی ضد ملی، عالوه بر درخواست از صندوِق بین
، “ آزاد سازی اقتصاد” های آموزشی در تهران در ارتباط با  برگزاری کالس

هایی نیز دربـارٔه رونـِد  گزارش“ تدبیر و امید” واپسگرایاِن سهیم در دولِت 
انـد. در  ها به مسئوالِن نهادهای امپریالیستـی داده اجراِی دستوراِت آن

بـاِر  این نوشته، عالوه بر اشاره به علِل واقعی بیکاری، بر وضعیـِت اسـف
ارائه شده از سوی رژیِم والیِت فقیه “ هاِی  راِه حل” بیکاران در کشورمان و 

 برای این معضل ملی نیز مروری خواهیم کرد. 
را  ٩٣تکمیل شدن خصوصی سازی تا پایان سال “ تدبیر و امید” دولِت 

یـی از  کند. به نـمـونـه کنندٔه تمام مشکالِت کشور تبلیغ می عنواِن حِل  به
 ٢٣کنیم. خبرگـزاری ایـلـنـا،  عواقِب ویران کنندٔه این سیاست اشاره می

ایـران “کـارگـر کـارخـانـه  ۵۴٠شهریورماه، از وضـعـیـت اسـفـنـاک 
چهار کارخـانـه در ” رشت گزارش داد. کارخانه ایران الکتریک “ الکتریک

واگذار” اما بعد از “ باف داشت. رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف
از آن ” ، کارخانه تعطیل شد؛ و ٨٢در سال “ [شدنش] به بخش خصوصی

کارگر این کارخانه مطالباتی در زمـیـنـه حـقـوق و  ۵۴٠تاریخ تا به امروز 
شـان نـیـز بـه  ای بازنشسـتـگـی دستمزد دارند و به دلیل مشکالت بیمه

گزارِش فوق افزود که، در مبارزاِت انـتـخـابـاتـی “ مشکل برخورده است.
تـر مشـکـالت صـنـفـی کـارگـران ایـن  نامزدها قوِل حِل هرچه سریع” 

حل مشکالِت این کارگران در زمینـه حـقـوق، ” دهند، اما  را می“ کارخانه
صـورت سـریـال ادامـه  دستمزد و مسائل مربوط به بـازنشـسـتـگـی بـه

یی از هزاران خصوصی سازی مشابه اسـت کـه بـاعـِث  این نمونه“ دارد.
 ها کارگر و ویرانی تولید ملی کشورمان گردیده است. بیکاری میلیون

های اقـتـصـادی  قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از نتایج برنامه
ضدکارگرِی رژیم برپایه نسخُه نهادهای امپریالیستی است، که عالوه بـر 

کشی ظالمانه از کارگران، باعِث نـابـودی امـنـیـِت  هموار کردِن راِه بهره
شغلی کارگران و به اسارِت کشیده شدن آنان نیز شده است. وزیـر کـار، 

 ٢٧ربیعی، یکی از بانیاِن قراردادهای موقـت در ایـران اسـت. او روز 
بـه سـه “ درصد قراردادهای ما موقـت اسـت. ٩٠” مردادماه اعالم کرد: 

رحمانه از کارگران از طریِق امضـای قـراردادهـای  کشِی بی نمونه از بهره
برخی واحـدهـای ” شهریورماه،  نوشت:  ١٢کنیم. ایلنا،  موقت اشاره می

مـاه  ٧تـا  ٢تولیدی در استاِن (همدان) حقوق کارگران خـود را بـیـن 
ماه است حقـوق  ۵ساوه....  -اند... کارگران اتوبان همدان پرداخت نکرده
اند. در حالیکه عوارض این اتوبان همیشه از رانندگان اخـذ  دریافت نکرده

شود... قراردادهای موقت و گاهی سفید امضاء و تـعـدیـل نـیـرو در  می
 ١٨ایـلـنـا، “ ها مشکالت کارگران استان را دو چندان کرده اسـت. کارگاه

شهریورماه، در گزارِش دیگری از وضعـیـِت کـارگـران اسـتـان فـارس، 
های تامین خدمات انسانـی در  اخراج کارگران شاغل در شرکت” نوشت: 

افزایش داشته است... عموم کارگـران  ٩٣تا  ٩٢فاصله زمانی اردیبهشت 
های تـامـیـن  پیمانکاری دارای قرارداد موقت هستند... از آنجا که شرکت

کنند، در عمـل هـزیـنـه  خدمات نیروی انسانی... نقش واسطه را ایفا می
دهند... برای حفظ حضور خود در بازار کـار  تمام شده تولید را افزایش می

های تعدیل ساخـتـاری در مـورد کـارگـرانـی کـه در  به اجرای سیاست
در گزارشی از تـجـمـِع کـارگـران “ اند. ها هستند روی آورده استخدام آن

در مقابل فـرمـانـداری سـاوه، در اعـتـراض بـه “ پروفیل ساوه” کارخانه 
از ” شهریورماه، نـوشـت:  ٢٣شان، ایلنا،  پرداخت نشدِن مطالبات معوقه

سال پیش به تدریج در زمـان پـرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران  ۶حدود 
هـا  روزه ایجاد شده بطوری که در نهایت طـی ایـن سـال ١٠های  وقفه

مـاه  ٨کارگِر کارخانه پروفیل به  ٩٠٠حجِم مطالباِت پرداخت نشدۀ حدود 
 ۵۵رسید... با بدعت گذاری کارفرما در افزایش روزهای یک ماه کاری به 

روز یکبار بصورت علی الحساب مبلـغـی  ۵۵هر  ٩٣روز، کارگران در سال 

در حـــــــدود 
هزار تـومـان ۶٠٠

دریــــــــافــــــــت 
کـــردنـــد...  مـــی

ــن  ــرار ای ــم ــت اس
شرایط سـرانـجـام 
کارگران... را به... 
ــد  ــن ــی چ ــای ــرپ ب
اعـــــتـــــصـــــاب 
واداشــت. ... در 
مقابل [اعتـصـاِب 
کارگـران]، از آن 

مـاه بـه یـک مـاه  ۶زمان تاکنون مدت زمان قراردادهای کارگران پروفیل ساوه از 
 “کاهش یافت.

مـردادمـاه،  ١٩روحانی، در خالل سفر خود در استان چهارمحال و بختیاری، روز 
 ١٨وزیر کار، علِی ربیعـی، در روِز “ آماِر بیکاری در کشور تکان دهنده است.” گفت: 

الیـحـه رفـع مـوانـع ” شهریورماه، در نشسِت مشترِک کمیسیوِن ویژِهٔ رسیدگـی بـه 
میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجـود  ۶در حاِل حاضر ” مجلس، گفت: “ تولید

میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد...عمده واجداِن شـرایـط کـار  ٧دارد که 
خـبـرگـزاری مـهـر، “درصد آنها خانم هستند. ۴٠اند که  فارغ التحصیالِن دانشگاهی

حتی امکاِن تـجـربـه یـک ” معناِی بیکاری که  به“ بیکار[اِن] مطلق” همراه با تعریِف 
شـهـریـورمـاه، از وجـوِد  ٢١است، در گزارشـی، “ ساعت کار در هفته را نیز نداشته

شـهـریـورمـاه،  ۵داد. همین خبرگزاری،  خبر”هزار نفر بیکار مطلق۵٠٠میلیون و ٢” 
، و نرِخ بیـکـاری زنـان را “ برابر نرخ عمومی کشور ٢بیش از ” نرِخ بیکاری جوانان را 

مـردادمـاه،  ۵گزارش داد. خبرگزاری مهر، در گزارِش دیگری، “ درصد ۵٠نزدیک به ” 
میلیون نفر است؛ بنابـرایـن در شـرایـط  ۶٣افراِد در سِن کاِر کشور بیش از ” نوشت: 

 نقشی در جـریـان اقـتـصـاد  ۴٠فعلی 
ً
میلیون نفر از جمعیت در سِن کاِر کشور عمال

خـبـرگـزاری “ میلیون شاغل وابسته هسـتـنـد. ٢٣کشور ندارند و به لحاظ معیشتی به 
هزار نفر بـیـکـار تـحـِت ٢٠٠در حال حاضر ” شهریورماه، با اشاره به اینکه  ١٠مهر، 

میلیون نیروی انسانی بیکاری کـه  ۶اند، برای پوشِش  “ پوشش صندوق بیمه بیکاری
نامٔه جـدیـد دربـاره عـمـلـکـرد ایـن  شیوه” از سوی ربیعی اعالم شده است، از ارائٔه 

نامٔه جدید به دنبـال جـلـوگـیـری از  شیوه“گزارش داد. گزارِش فوق افزود: “ صندوق
 ”ها به بیکارشدگان است. پرداخت
بـرای حـِل مـعـضـِل “ تدبیر و امـیـد” عنواِن دو نمونۀ جدید از شعارهای دولِت  به

مردادماه،  اولی مـبـنـی بـر:  ۵تیرماه و ١۴بیکاری، به دو گزارِش از خبرگزاری مهر، 
اقداِم عملیاتی مفید و مناسب برای تـوانـمـنـد سـازی  ۵٠تصویب و تایید... بیش از ” 

ای  ارائـٔه] بسـتـه”[ و دیگری گزارِش از: “ شورای عالی اشتغال” وسیلٔه  به“ نیروی کار
از “ تـکـاپـو” ، با عـنـواِن: “ زایی راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال ۵مشتمل بر بیش از 

مردادمـاه،  ٢٧، “ پایش“توان اشاره کرد. در برنامه زندٔه تلویزیونی  سوی وزارِت کار، می
و بارها نیز تاکید “ کنند های صنعتی کار نمی در یزد افراد در بخش” علی ربیعی گفت: 

میلیون فرصِت شغلی در کشور وجود دارد که کسی حاضر به انـجـام  ٢” کرده است: 
شهریورماه، آمادگِی رژیـم والیـِت  ١٩او در خالل سفِرش در قزاقستان، “ آنها نیست.

ها در زمینه اعزام نیروی کار... آموزش مشاغل خانگی...  برای توسعه همکاری” فقیه 
مـردادمـاه، بـا اشـاره بـه  ١٩را اعالم کرد، و خبرگزاری مهر، “ و نگهداری معلوالن

های مکرر روحانی و اعضای دولِتش در ارتباط با بحراِن بیکاری، گـزارش داد:  گفته
بـه “ هنوز به طور رسمی بسته سیاسی اشتغال دولت تصویب و اجـرا نشـده اسـت.” 

بیش از یک سال ، بعد از سپری شدِن ”تدبیر و امید“عبارِت دیگر، دولِت ضِد کارگری 
 تقدیِم هدیۀ  از عمِرش، به

ً
هزار میلیارد تومانی به پایگاِه طبقاتی خود از ۴٠غیر از مثال

، حتی یک طرح واقعی برای حِل معضِل بیکاری ارائـه “الیحٔه رفع موانع تولید”طریق 
،  وزیـر کـار، ربـیـعـی، ٩٢ماه  بهمن ۶نکرده است. براساِس گزارِش خبرگزاری مهر،

سر  های دولتی به ای برای خریدن شرکت های یک هفته دوره تأسیس شرکت” گفت: 
براِی حمایت از تولـیـد و “ تدبیر و امید” های اخیِر دولِت  ولی یکی از طرح“ آمده است.
است، که از “ الیحٔه رفع موانع تولیِد رقابت پذیر و ارتقاء نظاِم مالی کشور” زایی،  اشتغال

اصـالح ” بـرای “ هزار مـیـلـیـارد تـومـانـی۴٠اخِذ درآمدی ” طریق این الیحه، دولت 
را مد نظـر دارد. روِز “ صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی

نیا، وزیِر اقتصاِد رژیم، مبلِغ معوقاِت سیستِم بانـکـی  خردادماه امساِل، علی طیب ٢٧
ای، سـخـنـگـوِی قـؤه  هزار میلیارد تومان اعالم کرد، و بنا به گفتۀ اژه١۵٠کشور را 

میلیارد تومانی  ١٠نفر با معوقاِت باالی  ٩٨٠ماه، تعداد  اردیبهشِت  ٢٩قضائیه، در روز 
ها، یا وارِد شـدِن  ها لزومی به ممنوع الخروج کردن آن وجود داشتند، و مدیراِن بانک
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 ثمره زهرآگین ... »داعش»ادامه 

های امپریالیـسـم  نتیجه رسیدِن سیاست دیرگاه جایگاِه مهمی در هدایت و به
رسان  های یاری ها و عامل زمینهاند. بنابراین،  های استبدادی داشته و قدرت

مـانـنـد   -شـان هـای سـمـی و ثـمـره  به پیدایِش نیروهای اسالمی ارتجاعی
شـان در مـنـطـقـٔه  های واپسگرایانه و بسـیـار مـخـرب و حرکت -"داعش"

توان آشـکـارا دیـد کـه  اکنون نیز می یی طوالنی دارد. هم خاورمیانه، سابقه
وسیله آمریکا و ارتـجـاع  های سمی ازجمله "داعش" به پرورش این گونه میوه

گیرند و کاِم امپریالیسم و ارتجاع  محلی، چگونه مورد استفاده ابزاری قرار می
گـیـن  را شیرین و کام مردم منطقه (کودکان، زنان، جوانان و پیران) را زهـرآ

 افکند. کند و آنان  را به خاک هالک می می
اقـتـصـادی، از مـنـظـِر  -های سیاسی و اجتماعـی واکاوِی برخی جانب

تاریخی، در مورد چگونگِی پیدایِش نیروهای اسالم سیاسی در مـنـطـقـه و 
های کنونی مفید واقع شـود،  تواند در درک تحول ها، می ماهیِت عملکرد آن
های مختلِف اسالم سیاسـی، کـه  دهد که چگونه نحله زیرا تجربه نشان می

های تاریخی و حتی در مرحلٔه کسب استقالل نسبِی کشورهـا  در برخی برهه
شوند، سرانجام در فرایند توازن قدرِت سیاسی و اجتماعی،  پدیدار و فعال می

شـونـد و  عنصری تابِع مستقیم یا غیرمستقیِم امپریالـیـسـم مـبـدل مـی  به
ای از نـیـروهـای  شود که طیف گسـتـرده جا کشیده می درنهایت، کار بدان
های بازدارندٔه تـرقـی و گـذاِر کشـورهـای  عمد، به عامل اسالم سیاسی، به

 گردند.  سوی دموکراسی، مبدل می منطقه از استبداد به
 

 امپریالیسم، سِد پیشرفت در خاورمیانه                                                            
های اجتماعی، بخش بزرگی از کشورهای خـاورمـیـانـه و  جنگ و بحران

های موسوم به "بهار عربـی"، چـهـار  شمال آفریقا را فراگرفته است. جنبش
سوی  سال پیش، دورنمایی برای حرکت در راه ترقی و پیشرفت اجتماعی و به

های ملـی و دمـوکـراتـیـک را در بـرخـی  های مسئله تغییرهایی در عرصه
کشورهای منطقه گشود و به امیدهایی در این زمینه دامـن زد. امـا دیـری 
نپایید که نیروهای اسالم سیاسِی مرتجع، عـنـاِن ایـن حـرکـت را از کـِف 

های میانِی روشنفکری و کارگری این کشورها ربودند.  نیروهای مترقی و الیه
ها نیـز، بـا در  هایی از این مورد بودند، و در بعضی از آن مصر و تونس نمونه

وجود آمدِن خأل قدرت با دخالِت  هم شکسته شدِن ساختارهای سیاسی و به
ساالران نیروهای اسالم سـیـاسـی  کشورهای غربی ، و قدرت  یافتِن جنگ
وتاز و ویرانگری گـردیـد. لـیـبـی،  افراطی، سراسر این کشورها عرصٔه تاخت

های مشخـص ایـن فـرایـنـد  توان از نمونه عراق، افغانستان، و سوریه را می
های اسالمـی بـه  شمار آورد. در سومالی، سودان، و نیجریه، گروه مخرب به
گـفـتـه، در  اند. این کشـورهـای پـیـش ای دست زده های گسترده ویرانگری

و  -هـایـی سـکـوالر گذشته، پس از عبور از دوران مستعمره بودن، حکومت
بودند، و شـمـاری از   را تجربه کرده -هایی ملی ها حتی حکومت برخی از آن

هایی ملی تشکیل دهنـد  کردند دولت ها تا آخرهای قرن بیستم تالش می آن
شان را هـمـوار سـازنـد. حـال،  گذارِی حاکمیت ملی و اقتصاد ملی و راِه پایه

، ٢١اند که اکنـون، در دهـٔه دوم قـرن  روندها و عملکردهایی باعث شده
ـرِد مـرگ و  در مرکِز تحول  نیروهای اسالم سیاسی افراطی

َ
ها قرار گیرند و گ

شـود  گرایانه، چنین دیـده مـی جا بپراکنند. در نگاهی عامی ویرانی را در همه
که گویی روِح اهریمن زندگِی مردمان این منطقه را تسخیر کرده است. بـایـد 

شده در باال گردیدند،  های اشاره روندها و عملکردهایی را که موجِب دگرگونی
هـای  های واقعی تحلیل کرد. واقعیت این اسـت کـه، فـاجـعـه بر پایٔه عامل

انـد کـه در ذاِت  هایـی یی از عامل داده در این منطقه محصوِل مجموعه رخ
اقتصادی و نیز در آرایِش نیروهای داخلـی و   –تضادهای سیاسی، اجتماعی 

 .شان ریشه دارد المللی و عملکردهای بین
شان را به سوی کشورهایی کـه قـرار  از زمانی که کشورهای استعمارگر راه

ها و اقتصادهـای بـومـی و  شوند گشودند، فراینِد رشد اجتماع  بود مستعمره
رونِد طبیعی و مستقل خود را از دست داد  و زیِر تأثـیـر عـامـل   تغییرهای آن

های برآمده از این تأثیر، رشِد نـامـوزون و  خارجی قرار گرفت. یکی از نتیجه
های اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسـتـعـمـره و  بندی معیوب در صورت

ثـبـاتـی و  طـوِردائـم بـا خـطـِر بـی ها را بـه نیمه مستعمره بوده است که آن
کند. هر میزان که شیؤه تولیِد کـاالیـی و شـیـؤه  گسیختگی تهدید می ازهم

کرد و  داری در کشورهای صاحب مستعمره [متروپل] تغییر می تولیِد سرمایه
شـد، بـه هـمـان نسـبـت هـم در  تری وارد مـی داری به مرحله تازه سرمایه

گسـیـخـتـگـی  نیافته پیرامونی تغییر و ازهـم ها و کشورهای توسعه مستعمره
 14ادامه  در صفحه های تـولـیـد بـر  شد. و هر مقدار که نفوذ این شیوه اقتصاد سنتی بیشتر می

شـان  گذاشتند و به زیر سلطـه های اجتماعی بومی اثر می بندی ساختارها و صورت
هـای  کردند، به همان میزان هم قشرها و طـبـقـه  شان می آوردند و یا ویران  درمی

کشانید.                                                     های اجتماعی می جدیدی از جامعٔه سنتی را به عرصه کنش
استعمار و امپریالیسم در برابِر مبارزٔه نیروهای ملی و مـتـرقـی در کشـورهـای 

ریزی اقـتـصـادی  مستعمره و یا زیِر نفوذ امپریالیسم که استقالل سیاسی و برنامه
 -کارگیری نـیـروهـای سـنـتـی  شان بوده است، نسبت به امکان به مردمی هدف
هـا را رودرروِی  توجه نبوده است و همیشه تالش کـرده اسـت تـا آن  مذهبی بی

ها را برافروخته نـگـاه دارد، بـرای  خواه قرار دهد و شعله آتِش تنش نیروهای ترقی
هـای "داراالسـالم" در انـدونـزی و جـریـان  بـرداری از: جـنـبـش مثال بـهـره

المسلمین" در مصر، ترکیه، سوریه، فلسطین، و دیگر کشـورهـای عـربـی،  "اخوان
های مرتجع "مشروعه" خواِه مذهبی در انقالب مشـروطـه ایـران،  حمایت از گروه

هـای  وجود آوردن و بازسازِی گـروه "جماعت اسالمی" در هند، و در دوران اخیر، به
هـای اسـالمـی.  اسالمی مانند "طالبان"، و در جنبش بهار عربی، حمایت از گروه

دهـد کـه  های ارتجاعی اسالم سیاسی، نشان مـی گیرِی اکثر جنبش تاریِخ شکل
ها نقش داشـتـه اسـت و یـا بـا  گیری آن دسِت استعمار و امپریالیسم یا در شکل

مـنـظـوِر رودررویـی بـا  ها همچون آلت دست بـه ها، از آن دست گرفتن زماِم آن به
خواه استفاده کرده است.                                                                               های ترقی نیروها و جنبش

هـای  منظوِر حفظ و گسترِش منافع سرمایـه در گذشته، کشورهای استعمارگر به
اجتـمـاعـِی"  -های اقتصادی بندی شان، همواره در فراینِد تغییِر "صورت استعماری

هـا بـه  مستعمره و گذاِر آن ساختارهای سیاسِی سنتِی کشورهای مستعمره و نیمه
اکنون هم از طریـِق اعـمـاِل  اند. این دخالت، هم داری، دخالت کرده نظام سرمایه 

های امپریالیستِی تسلط بر "اقتصاد ملِی" بسیاری از کشـورهـای درحـال  سیاست
شدن" در دایرٔه نفـوِذ بسـیـار  شان را در چارچوِب "جهانی رشد، ساختارهای سیاسی

هـاِی  سیاست های پیشیِن  مرحلهدهد. در  های مالِی کالن قرار می نیرومنِد سرمایه
استعماری، کشورهای استعمارگر  ساختارهای سنتِی کشـورهـای مسـتـعـمـره و 

داشتند و بازدهِی این ساختارها را بـا نـیـاِز  می  نخورده نگه مستعمره را دست نیمه
داری استعماری، ازجمله حفِظ سیستم فئودالی اما با تغییری در تولیِد نـوِع  سرمایه

ای در ایـن کشـورهـا  همراِه برپایِی بـازار داخـلـی محصوالت کشاورزی و خام و 
وجـور  شدٔه خوِد کشورهای استـعـمـارگـر، جـفـت منظور فروِش کاالهای ساخته به
دلیِل تغییر در ساختاِر اقتصادی کشورهای استعماری  ، بهمرحلٔه دومکردند. در  می

دارِی امپریالیستی و لزوِم گسترِش بازارهای محـلـی و  تثبیِت کامِل مرحلٔه سرمایه
داری  ها، به گسترِش حیطٔه عمل و افزایـِش حـجـم سـرمـایـه خارجی و تحوِل آن

دارِی "کمپرادور" (وابسته بـه اقـتـصـاِد  بازرگانی محلی و سرمایٔه ربایی(که سرمایه
ریزی کرد) مـنـجـر   امپریالیسم) را در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره شالوده

ای رشد یـافـت و بـه تـنـگ شـدِن فضـای  طرز فزاینده شد. این فراینِد تغییر، به
یاد رفیق احسان طـبـری، ایـن  های سنتی انجامید (زنده اقتصادِی قشرها و طبقه

هـای نـیـروهـای  اقتصادِی همره با دخـالـت -بندِی اجتماعی رونِد گذار در صورت
یهخارجی (در مورِد ایران) را، در کتاب  ما  داری فروپاشی نظام سنتی و زایش سر

گسیخـتـگـی در سـاخـتـارهـای  دهد). رونِد ازهم صورت بسیار جالبی شرح می به
ها، در حـالـی روی  های خارجی در آن اقتصاِد بومی و به دنبال آن اثرگذارِی عامل

های سنتی نیز هـمـراِه ایـن رونـد، درحـاِل  دهد که بخشی از قشرها و طبقه می
ای بـا خصـلـِت  جمله بـورژوازی مـلـی شدن به طیفی از طبقٔه بورژوازی، از تبدیل
 تر، بودند. مترقی

قــالبمرحلٔه سوم نــ ا کــه  نــی  بــا دورا ت  ســ ا مصادف  ِد  ،  ضــ هــای 
گـیـرد.  های استعمارزده را فرامی بخِش ملی منطقه های رهایی استعماری و جنبش

دارد تـا  مـی های استعماری را وا ها، دولت در این دوره است که پیروزِی این انقالب
اش تجدیدنظری اساسی کـنـد.  هاِی امپریالیستی هاِی سیاست در برخی از عرصه

هـای ضـِد  گیرِی این جنبـش و حتی در برخی کشورها پیش از شکل -در این دوره
های سیاسِی محـلـی  بین کشورهای استعمارگر [متروپل] و شخصیت -استعماری

در کشورهای مستعمره و نیمه مستـعـمـره در جـهـت واگـذارِی اسـتـقـالل بـه 
هـای  های استعماری که بـه دولـت هایی امضا شد. دولت نامه کشورشان، موافقت

بـرآمـدنـد تـا   هایی سازشکارانـه حل بودند، در پِی یافتِن راه  امپریالیستی فرا روییده
ها را حـفـظ کـنـنـد.  شان در آن شان و منافع های زیِرسلطه ها سرزمین وسیله آن به

شان، مرحلـٔه  بنابراین، با تقسیِم نسبِی قدرِت سیاسی در کشورهای مستعمرٔه سابق
 جدید با وارد کردِن بـرخـی  ای از رشد اقتصادی و اجتماعی بر شالوده تازه

ً
یی کامال

آغاز شد. در این مرحله، شکل دادِن هدفمـنـد   های سابق، صنایع به این مستعمره
هـایـی  ای با نمادی "ملی" (که از سـوِی دولـت صنعتی -به ساختارهای اجتماعی
گاهی  "ملی" و با آ

ً
شدند) در بسیـاری  ای از پیش، باید هدایت و پشتیبانی می ظاهرا

از کشورهای درحال رشد در دستورکار قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین در ایـن 
هـای  دلیِل وجوِد اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و ارتقا یافتِن رشِد طبقـه دوره، به

هـا بـه مـوضـوعـی  گیری" ها، مسئلٔه "سمت وجود آمدِن تنوع در آن اجتماعی و به
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دیدند. محمد مروج حسینی، رئیس هیئت انجمن  قوه قضائیه در آن موارد را نمی
هـا مشـغـول  در حال حاضر بانـک” شهریورماه، گفت:  ١۴صنایع نساجی به ایلنا،

هـا مسـاعـدتـی  داری بوده و در زمینه کمک به گردش سرمـایـه تـولـیـدی بنگاه
دار شـده و یـا  گذاری درست کرده، بـنـگـاه ها شرکت سرمایه اند... بانک نداشته

ها مانده  های میلیاردی روی دست بانک مشغول ساخت برج هستند و ساختمان
شهریورماه، در گزارشـی نـوشـت کـه، مـرکـز  ١٩خبرگزاری مهر نیز، “ [است].
دالئِل عدم وصول مطالبات غیـرجـاری ” مورد،  ١٣های مجلس، با ارائه  پژوهش
قرار داد. تعـدادی از دالئـل “ ها را در فرآیند وثایق و تضمینات مورد بررسی بانک

به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی مسئـولـیـن، ” ارائه شده از این قرارند: 
ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیالتـی  بانک
شوند که به تسهیالت دستوری شهرت دارند؛ نبوِد استـانـداردهـای بـررسـی  می

جویی برای ارزیابی نادرست آنـهـا؛ و عـدم  های رانت وثایق در کنار وجود انگیزه
با تـمـاِم ...“ سنجِی ضامنین و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالی.  اعتبار

هزار میلیارد تومان ۴٠زایی، با ارائۀ  این اوصاف، با شعاِر حمایت از تولید و اشتغال
تقویِت مالِی این دزدان و نهادهای فاسد را مـد نـظـر “ تدبیر و امید” دیگر، دولِت 

صـدا و “ نگـاه یـِک ” دارد. حمید تهرانفر، معاوِن نظارتی بانک مرکزی، در برنامۀ 
های زیادی کـردنـد  بانکهای ما در مجموع تالش” شهریورماه، گفت:  ٢٢سیما، 

زایـی و  براِی نشان دادن پوچِی شعاِر اشـتـغـال“ و کارهای مناسبی انجام دادند.
های نولیبرالی و اثِر  رحمانۀ رژیم از زحمتکشان و پیامدهای سیاست کشِی بی بهره

آن بر امنیِت شغلِی و معیشِت زحمتکشان، به صدور بخشنامه اخـراج مـربـیـان 
اشـاره “ تـدبـیـر و امـیـد” پیش دبستانی از سوی وزارِت آموزش و پرورِش دولـِت 

انـد و تـحـِت حـاکـمـیـِت  درصد مربیان پیش دبستانی زن ٩۵کنیم: حدود  می
 “ نماینده خدا روی زمین” 

ً
شهریورماه را در مقابل  ١٧نفر از آنان شِب  ١٠٠، تقریبا

وزارِت آموزش و پرورش سپری کردند؛ و سایر معترضان که از شهرهای مختلـف 
کردند. مربـیـاِن پـیـش  ها را در بهشت زهرا سپری می به تهران آمده بودند، شب
صورت آزاد بـرای  گونه امنیِت شغلی، به ، بدوِن هیچ٨٠دبستانی از نیمه اول دهه 

روز در مـاه بـیـمـه  ١۵در بهترین حالت ” کنند و  وزارِت آموزش و پرورش کار می
 “کنند. شوند و کمتر از نصف پایه حقوق قانونی را دریافت می می

هزار مربی پیش دبسـتـانـی  ١١۶شهریورماه، از استخداِم  ١٩خبرگزاری ایلنا، 
نژاد گزارش  داد. عضو کانون صنفی معلمان به ایلنا گفـت:  توسِط دولِت احمدی

هـزار مـربـی پـیـش ٣٠اند که بـیـش از  هزار نفر در حالی استخدام شده١١۶” 
واقـعـیـت ایـن اسـت کـه در “ دبستانی با سابقه باال در انتظار استخدام بودنـد.

شرایطی که نیاِز شدیدی به آموزگار در مدارِس کشـور وجـود دارد، در صـورِت 
بـایسـت  هزار نفر دیگر نـیـز مـی٣٠هزار نفر، ١١۶داشتِن شرایِط الزم، عالوه بر 

هـای  شدند. ولی، جهِت ایجاِد شکاف بین زحـمـتـکـشـان، دولـت استخدام می
 چنین سیاست واپس

ً
 ١برند. بـا  هایی را به پیش می گراِی رژیِم والیِت فقیه، عمدا

هزار میلیارد تومانِی هدیۀ جدیِد رژیم والیِت فقیه به بانـکـداراِن ۴٠درصِد از مبلِغ 
هزار مربی پیش دبستـانـی را، نـه بـا ٣٠توانست  می“ تدبیر و امید” فاسد، دولِت 

هزار تومانی، بلکه با حقوِق یک میلیون و صدهزار تومان براِی تمـاِم ٢۴٣حقوق 
هـای  سال استخدام کند. در آغاِز ساِل تحصیلی جدید، برای نشان دادِن اولویت

شهریورماِه خبـرگـزاری ایسـنـا نـیـز اشـاره  ١١، به گزارِش “ تدبیر و امید” دولِت 
برخی از افراد جامعه هستند که به علـِت ” کنیم. در این گزارش، با بیاِن اینکه  می

هـزارمـیـلـیـارد ۴٠، در مقابِل “ مانند فقر از ثبت نام فرزندانشان در مدارس باز می
بـرای حـِل ایـن ” میلیارد تومان  ٣گرا ربیعی، مبلِغ  تومان بانکداران، وزیِر واپس

ها کودِک نیازمند اختصاص داد. بـا آنـچـه  و کمک به ثبِت ناِم میلیون“ موضوع
یابیم که معضل بیکاری پیوند ناگسستنی بـا  خوبی درمی مورد اشاره قرارگرفت به

فقیه دارد. بیکـاری گسـتـرده زحـمـتـکـشـان،  های اقتصادی رژیم والیت برنامه
شده و طبیعی کارگران محصوِل  ها و پایمال شدن حقوق شناخته تعطیلی کارخانه

 برنامـه اجتماعی رژیم والیت -گیری اقتصادی سمت
ً
هـایـی چـون  فقیه خصوصا

ها اسـت.  زدایی و از این قبیل طرح ها، مقررات سازی، هدفمندی یارانه خصوصی
بـود کـه،  حسن روحانی هنگام ارایٔه بسته اقتصادِی خروج از رکود، اعتراف کرده 

هزارتن از کـارگـران بـیـکـار  ۵٠٠درسال گذشته دو هزار واحِد تولیدی تعطیل و 
سـازی و  اند. آمار رسمی حاکی از آن است که، با اجرای برنامـٔه خصـوصـی شده

واحد صنعتی به حالت رکـود و  ۵٣٠طور میانگین ساالنه  ها، به هدفمندی یارانه
هـای  اند. باید تاکید کنیم که، این وضعیت با تـوجـه بـه بـرنـامـه تعطیل درآمده

های مختلف ادامه خواهد یـافـت. مـبـارزه بـا  اقتصادِی دولت روحانی به شکل
فـقـیـه جـدا  اجتماعی رژیـم والیـت -های اقتصادی بیکاری، از مبارزه با برنامه

 نیست.

...منافع کارگران و زحمتکشان ادامه  

سخنرانان متعددی، از جمله رفیق سلطان علی کشتمند، نخست وزیر سـابـق 
افغانستان، در ستایش شخصیت و مبارزه انقالبی رفـیـق آنـاهـیـتـا راتـب زاد 
سخنرانی کردند. رفیق آناهیتا، از شخصیت های برجسته جـنـبـش زنـان در 
افغانستان و منطقه خاورمیانه بود که در تمامی عمر پر ثمرش دمی از مـبـارزه 
برای تحقق حقوق زتان، در جامعه ای اسیر قوانیـن قـرون وسـطـایـی و زن 

 ستیزانه دست نکشید.
رفیق آناهیتا نقش برجسته ای در  »مشعل«بر اساس گزارش سایت اینترنتی 

 ١٣۴۴(   ١٩۶۵پایه گذاری سازمان دموکراتیک زنان افـغـانسـتـان  در سـال 
هـای  نـظـر از تـفـاوت شمسی) ایفا کرد و زنان افغانستان را فراخواند تا صـرف

هـای  قومی، قبیله ای، مذهبی و زبانی با هم در راه تحقــق حـقـوق و آزادی
دموکراتیک زنان و کودکان متشکل گردند. چنین سازمان رزمنده و سـراسـری 

نـیـروی  برای بار نخست در تاریخ  افغانستان به همت نیروهای مترقی و بـا
شد و شعـارهـای مـزد مسـاوی در بـرابـر کـار  خود زنان ایجاد و رهبری

هـای  مساوی، حق آموزش، حق شرکت در سیاست و اداره دولت و حق فرصت
برابر برای زنان را پیش کشید و در راه پیاده کردن آنها مبارزه کرد. این سـازمـان 

سـو بـا تـمـام نـیـروهـای  ها گردهمایی و راهپیمایی را براه انداخـت و هـم ده
روشنفکر، ملی و دموکراتیک در راه خوشبختی انسان زحمتکش کشور مـبـارزه 
کرد و نام و موجودیت خویش را در دل تاریخ کشور ثبت کرد. سهم پیشـگـامـی 

ای  سازمان دموکراتیک زنان در روشنگری و سازماندهی جنبش زنان در دهـه
ای هشتاد میالدی با تدوین قوانین نوین برای حراست از  قانون اساسی و دهه
های خدمات اجـتـمـاعـی، آمـوزشـی و  ای نهادها و شبکه حقوق زنان، توسعه

فرهنگی برای زنان و کودکان انکار ناپذیر است. اناهیتا راتـب زاد و سـازمـان 
گـاه را تـربـیـت و  دموکراتیک زنان افغانستان یک نسلی از زنان و دخـتـران آ
گاهانه در راه رهایی زنان کشور از بند و ستم قرون در کشـور  آموزش دادند که آ

افگندند، در برابـر  پا به میدان گذاشتند، پر شور راه و روش روشنگری زنان را پی
  های وقت بر باورهای انسانی خویش پا فشردند. سرکوب و فشار حکومت

در مراسم پرشکوه بزرگداشت رفیق راتب زاد، نماینده تشکیالت دموکراتیـک 
زنان ایران، نیز از جمله سخنرانان این نشست بود که در سـخـنـرانـی خـود از 

 جمله گفت:
 خانواده محترم دکتر آناهیتا راتب زاد! «

 رفقا و دوستان گرامی افغانستان!
من از طرف تشکیالت دمکراتیک زنان ایران این ضایعه جبران ناپذیر را بـه «

رفقا و دوستان گرامی و همه زنان آزاده و زحمتکش و مردم شریف افغانسـتـان 
تسلیت می گویم. در این جا رفقا و دوستان گرامی در صحبت های خود  فـراز 
هایی  از زندگی و شخصیت این زن مبارز را مد نظر قرار دادند، آن چه در رابطه 
با دکتر آناهیتا راتب زاد گفته شد، یک بار دیگر زندگی سراسر پیکار و خستـگـی 
ناپذیر او را در مبارزه برای  آزادی، صلح، برابری و عدالت اجتماعـی در کشـور 
دوست و برادر ما افغانستان ثابت می کند. دو کشوری که مبارزان آن در سخت 

 ترین شرایط مبارزه، همواره همبسته و پشتیبان یکدیگر بودند و هستند.
زندگی سراسر مبارزاتی زنانی چون رفیق آناهیتا راتب زاد، بنیانگزار سـازمـان 
دمکراتیک زنان افغانستان، نه تنها الگوئی برای زنان پیکارجوی افـغـانسـتـان، 
بلکه الگوی زنان مبارز منطقه و همه زنان آزاده و زحمتـکـشـی اسـت کـه در 
شرایطی سخت و ناهموار، مانند میهن من ایران، در جامعه ای خفقـان زده و 
مردساالر، برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و جامعه ای عاری از ظلم و 

 ستم جنسی و طبقاتی مبارزه می کنند.
       »یاد و خاطره دکتر آناهیتا راتب زاد جاودان و گرمی باد!

...پیام تشکیالت دموکراتیک زنان  ادامه  
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 ثمره زهرآگین ... »داعش»ادامه 

گسـیـخـتـگـی در  شود. در همین دوره نیز مرحلٔه سـوم ازهـم اساسی تبدیل می
از روستا به شهرها شـدت   ها ساختاِر سنتِی اقتصاد و اجتماع با افزایش مهاجرت

انـد شـکـل  ای که کیفیت باالتری یافـتـه های اجتماعی کند، و اعتراض پیدا می
کـنـنـد. در اغـلـب  های گوناگونی در آن شرکت مـی گیرند، و قشرها و طبقه می

داری کشیده شدند، عـنـصـِر مـتـرقـِی  کشورهایی که بدین شیوه به رشِد سرمایه
جای  شان حذف شد، و به اجتماعی -هاِی اقتصادی "بورژوا دمکراتیک" در تحول

ها را  آن، هدایِت این تحول  ای از نوِع "ُبناپارتیستِی" های استبدادی آن، حکومت
ای مبتنی بر  ها، راِه رشِد اقتصادی عهده گرفتند. در فراینِد این تحول در جامعه به

ساختارهای وابسته به دورٔه استعماری و سپس امپریالیستی ادامه پیـدا کـرد، و 
طوِرعمده، بورژوازِی "کمپرادور" [وابسته به اقتصاِد امپریالیسم] و نمایـنـدگـاِن  به

ها هدایِت امـور  های مختلف دولتی و نهادهای مرتبط با آن سیاسِی آن در بخش
عهده داشتند. در کناِر بورژوازِی "کمپرادور"، در موردهایی، قشـر نـازکـی از  را به

هـای  شکل گرفـت کـه در مـرحـلـه -در دفاع از اقتصاِد ملی -"بورژوازِی ملی"
در  -نفع در اقتصاِد ملی های دیگِر ذی در ائتالف با بخش-فروپاشِی نظم سنتی

هـای  حرکِت جـنـبـش دارِی تولیدِی ملی و شدت بخشیدن به گیرِی سرمایه نضج
             بخش نقش داشتند.                                                                                                            رهایی

 
                                                   ارثیٔه شوم!                                                                                                                  

داری، در مقام نـظـامـی  دهد که، فراینِد فراگیر شدِن سرمایه تجربه نشان می 
 مسلط، در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه

ً
مستعـمـره در مـنـطـقـه  کامال

کـرد.  بـایـد گـذر مـی خاورمیانه و شمال آفریقا، ناگزیر از چندین مرحلٔه بحـران 
انـد  همراه داشتـه آفرینی به ها، درخود تضادهای حاِد بحران هرکدام از این مرحله

بار و نامتجانـِس بـرآمـده از تضـادهـای  های مرگ تنها دربردارنده تناقض که نه
آور اقتصاِد نولیبـرالـی، و در غـیـاِب  اند، بلکه با هجوم سرسام نشده تاکنون حل

عملکرد و ممنوعیِت فعالیت نیروهای اجتماعی و سیاسـی مـتـرقـی، قشـرهـاو 
های کور  اجتماعی و سیـاسـی  دیده را دچار سردرگمی و حرکت های صدمه طبقه

برانگیز اینکه، نحؤه دخالت و اثرگذارِی سیاسِت امپریالیسم در  کرده است. توجه
های دیـکـتـاتـوری،  های پاگرفتن و تحکیِم حکومت منطقٔه خاورمیانه، از عامل

مـوازاِت آن،  دارِی ملِی تولیدی" و سرکوِب نیروهای مترقی و، به فشار بر "سرمایه
دیگر، مجال برای عـمـلـکـرد و  عبارتی  های سنتی بوده است. به فروپاشِی نظام

بسـیـار  -در هنگاِم فروپاشِی نظام سنتـی -فعالیِت نیروهای بومِی مترقی و ملی
گرا  . بنابراین، پیدایِش نیروهاِی ضِددموکراتیِک واپستنگ و پرخطر بوده است

های استبدادی در کشورهای منطقه، ارثـیـٔه شـوِم  در کناِر حکومت
های مستقیم و غیرمستقیـِم خـارجـی در مسـیـِر حـفـظ و  دخالت

 های امپریالیستی بوده است. فزایندگِی منافع سرمایه
هـای  هـا و مـالحـظـه داری" بر پایٔه ضـرورت مبتنی نبودِن ِسیِر رشد "سرمایه

وجـود آمـدِن  کننده در بـه های تعیین اقتصادِی محلی، یکی از عامل -اجتماعی
الخلقه و مـخـدوش در  ای چنین ناقص اجتماعی -های اقتصادی بندی صورت

داری" و پیدایِش  کشورهای پیرامونی است. شایستٔه توجه است که، رشِد "سرمایه
های بورژوا دموکراتیک در اروپای غربی، از پایین به باال بوده است. یـعـنـی  ُعرف

روبناِی سیاسی از شالودٔه اقتصـادی و سـاخـتـارهـای اجـتـمـاعـی بـرآمـده و 
 برعکـس  گرفته است، درصورتی شکل

ً
که در کشورهای خاورمیانه این روند عمال

 -بـنـدِی اجـتـمـاعـی طور در اروپای غربی، گـذار از صـورت بوده است. همین
شـدت  داری"، بـا آمـیـزش دو گـرایـش بـه اقتصادِی "فئودالیسم" به "سرمایـه

تنیده و مرتبط باهم  شالودٔه اقتصادی و ساختارهای اجتماعـی مشـخـص  درهم
سـنـتـی بـه  های فئودالِی سنتی و نیمـه دیگر، وارد شدِن بخش عبارت شد. به می

گـیـرِی روابـط  اقتصادِی نوتِر "بورژوازی"، در نضج -هاِی اجتماعی صورت بندی 
تری، یعنی در پدیدٔه "ملت"، تـبـلـور  قومی و مذهبی گوناگون در نظم نوین عالی

  یابد. "ناسیونالیسم" در اروپای غربی، بازتاِب ایدئولوژیکِی ضرورت می
ً
های کامـال

"ها بود، اما تشـکـیـل یـک "مـلـت" خـود نـیـز بـازتـاِب  طبیعِی تأسیس "ملت
تری در ساختارهای اقتصادی اجتماعی است که از ضـرورِت  های ژرف دگرگونی

وجـود  خیزد. بـه سیاسی، یعنی وحدِت ملی، برمی -شکل جدیِد وحدِت اجتماعی
وکار در کـنـاِر  آمدِن مناسباِت اجتماعی در اقتصاِد "تولیِد کاالیی"، افزایِش کسب

ها، تمرکِز بازارهای محلی در بازاِر واحِد مـلـی، مـحـو  گسترِش تجارت بین ملت
ای و برقراری مناسبات جدیِد اقتصادی بیـن  های پدرساالرانه و قبیله شدِن عرف

ها، زمینٔه الزم برای رشـِد  ها در چارچوِب مرزهای ملی، تمامی این اجزاء و طبقه
که در  کرد. درصورتی اندیشٔه ملی و اشتیاق به استقرار "وحدِت" ملی را فراهم می

ای، مـذهـبـی  بسیاری از کشورهای منطقٔه خاورمیانه،"تضاد"های قومی، قبیله
طوِرعمده  هایی که به عطف اند، و در طوِل زمان و در نقطه مانده قوت خود باقی به

های درونِی ایـن "تضـاد"هـا بسـان  اند، کنش برخاسته  المللی های بین از تحول

اش را  افـکـن های شـراره کند، گدازه گاه طغیان می فشانی خاموش که گه آتش
دارد.  دو  خراشی از مرگ و ویرانـی بـرپـا مـی های دل کند و صحنه سرریز می

ها در حوزٔه اقـتـصـادی، در تـاریـخ  های آن کشور مصر و ایران، با تمام تفاوت
اند از مداخلٔه مخرِب استعمار و امپریالیسم از طـریـق  های روشنی معاصر نمونه

اقتصادی، یعنی با دستور، و از باال  -معکوس کردِن فرایند تغییرهای اجتماعی
های اقتصادِی این دو کشور با هدِف هدایت  به پایین. دخالت از خارج در برنامه

داری بوده است که با منافع استعمار، و  سوی آن نوع از سیستم سرمایه ها به آن
های بعدی امپریالیسم، مطابقت داشته باشد. تاریخ معاصـر ایـران و  در مرحله

آور  ها و قـراردادهـای اسـارت رابطه آن با غرب از اوایل قرن نوزدهم، با معاهده
خـورشـیـدی)، ١١٩٢عجین است،ازجملـه سـه مـعـاهـدٔه "گـلـسـتـان" (در 

خورشیدی، و در پی شکست نظامی در جنگ با روسیـه ١٢٠٧"ترکمانچای" (در 
بار دیـگـری بـا دولـت اسـتـعـمـاری  نامه اسارت تزاری)، و "پاریس" که پیمان

های دیپلماتیک، آغازگـر  اند. این معاهده بار آن های فاجعه انگلستان بود، نمونه
نفوِذ اقتصادی در ایران بودند و با همین هدف به ایران تحمیل شدند، و پس از 

ترتیـب بـود کـه  این ای به ایران هموار گردید. به آن، راِه ورود تولیدهای کارخانه
های نظامی به امتیازهای دیپلماتیک تبدیـل شـدنـد و امـتـیـازهـای  شکست

 دیپلماتیک، امتیازهای انحصارِی تجاری را به دنبال داشت.
درستی آن را به شبـیـخـونـی  که "کرزن" به -در کشور ما عصِر شکاِر امتیازها

(خـورشـیـدی) آغـاز شـد. بـارون ١٢۵١در سـال  -کند المللی مانند می بین
هزار پوند توانست شـئـوِن اسـاسـی ۴٠رویتِر" انگلیسی، با پرداخت   دو "ژولیوس

در صد سوِد گمرکات، امتیاِز انحـصـارِی تـأسـیـس  ۶٠اقتصادی کشور مانند: 
آهـن و تـرامـوا،  برداری از معادن، امتیاز ساختـِن راه بانکی دولتی، امتیاِز بهره

های صنعتی، را  ها و خطوط تلگراف و کارخانه ها، احداِث جاده ها و قنات راه آب
وپنج سال،  به مدت هفتادسال و صدور انحصارِی هرنوع کاال را به مدت بیست

قول "کرزن"، این قرارداد دربرگیرندٔه تسلیِم کامل همه مـنـابـع  خریداری کند. به
مانند آن به وهم و خیال کسی نیامده است.  ها است که به یک دولت به خارجی

های "رویتر" نیز صرف سفر شاه به اروپا شد.                                                                                 پول
 از مبلغ صفر بـه  گذاری در نیمه دوم قرن نوزدهم، سرمایه

ً
های خارجی تقریبا

(خورشیدی)، تورم ١٢٧٩تا  ١٢۵٠های  میلیون پوند افزایش یافت، و از سال١٢
در صد رشد کرد و این فرایند، اقتصاِد بومِی ایران را به خاک سیـاه نشـانـد.  ۶٠

گسیختگی اقتصادهای سنتی شد، و نیروی  ورود اقتصاِد استعماری باعث ازهم
شـدنـد، در  شدِن این اقتصادهای سنتی بیکـار مـی کاری که از درهم شکسته

توانستـنـد  نمی اقتصادی جدیدی که درحال تکوین بود  -بندِی اجتماعی صورت
های گستردٔه این نیروی کار به روسـیـه  جذب شوند که این امر نیز به مهاجرت

های بعدی و در امـتـداِد گسـتـرِش سـیـسـتـم  تزاری منجر گردید. در مرحله
گـیـرِی بـورژوازی  داری در ایران، رشِد رباخواری و داللـی بـه شـکـل سرمایه

"کمپرادور" در کشور در جهِت منافِع اقتصاد استعماری و امپریالیستـی مـنـجـر 
های بعد، در رونِد  شد. این طبقٔه اجتماعی جدید [رباخواران و دالالن] در سال

گیرِی مجموعٔه روبنای سیاسی کشـورمـان در جـهـت وابسـتـگـی بـه  شکل
امپریالیسم نقِش چشمگیری داشت، که یکی از اثـرهـای ویـژٔه ایـن نـقـش، 
"تداوِم" حکومت استبدادی و سرکوِب دموکراسی بوده است. روشن اسـت کـه 

شـد، بـلـکـه  های استعمار و امپریالیسم به نفوِذ اقتصادی محدود نمـی دخالت
دادِن   مـنـظـور سـمـت ای مشـخـص بـه هدایت و کمک به نیروهای سیاسی

گـرفـت. بـرای  مسیری مشخص را نیز دربر مـی  های کلیدی سیاسی به تحول
های  های امپریالیست مثال، دو مجلس اول و دوم در دوره مشروطه، با دخالت
دهد که دخالِت نیـروی  روس و انگلیس از کار بازماندند. تاریخ معاصر نشان می

پذیر نشدِن مشِق دموکراسی و ممانـعـت  های کلیدی در امکان خارجی از عامل
ها در کشور ما و منطقه بوده است. نیروهای ارتجاعـی و  از نهادی شدِن آزادی

خصوص برای درهم شکستِن مبانی  مذهبی، برای جلوگیری از رشد و ترقی، به
های اجتماعی، در حکم ابزاری در دسِت نیروهای خـارجـی  دموکراسی و آزادی

هـاِی اقـتـصـادی و  گیرند. حاصل مـداخـلـه گرفتند و می مورداستفاده قرار می
سیاسی خارجی در این دوره، ازجمله روی کار آمدِن حکومت رضاخان بـود. در 

های اجتماعی، ملی و دمـکـراتـیـک، و ازجـمـلـه  دورٔه رضاشاه تمامی جنبش
های "کلنل محمدتقی پسیان" و "شیخ محمد خیابانی" و "کوچک خـان  جنبش

های "کمونیسـت"  خواهانه و ملِی حزب های عدالت جنگلی" و همچنین جنبش
مـرداد بـرضـِد  ٢٨وقمع شدند. کودتای  و "سوسیالیست" و ملی سرکوب و قلع

دهی ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی و با مداخـلـه  دولت ملِی "مصدق"، با سازمان
در   تـریـن مـداخـلـه مستقیم امپریالیسم انگلیس و آمریکا انجام شد که شـوم

توان گفت که، این کودتا سـرنـوشـت  جرئت می سرنوشت کشور ما بوده است. به
هـای آن را عـوض کـرد. ایـن کـودتـای  گیری کشور ما را تغییر داد و سمت

ای که از پی آن آمـد،  خونیِن نیروهای مترقِی چپ و ملی امپریالیستی و سرکوِب 
  13ادامه  در صفحه دادن بـه   جامعه را  در مسیِر شکل
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یی واقعی قرار داد، و حـاصـِل آن،  ، ملی، و دمکراتیک در خأل مترقی  ای بندی صورت
مـان از طـریـق  فقیه بر میـهـن مذهبِی رژیم والیت -سرانجام، تسلِط ساختاِر سیاسی

 بود. ١٣۵٧شکست کشاندِن انقالب شکوهمند بهمن  به
های استعماری و امپریالیستی، در کشور باستـانـی مصـر بـود.  نمونه دیگِر مداخله

هایی که "محمدعلی پاشا" برای مصر و همسایگـان آن  تاریخ جدید این کشور با برنامه
ها با مداخلٔه مستقیم دولت بـریـتـانـیـا در سـال  درنظر گرفته بود آغاز شد. این برنامه

خورشیدی] متوقف ماند و در دورٔه "خدیو اسماعـیـل" در ١٢۵٩میالدی [حدود ١٨٧٠
طـور کـامـل از  خورشیدی]، بریتانیا با حمله دریـایـی، بـه١٢۶١[حدود  ١٨٨٢سال 
تـا  ١٨٨٠خواهانٔه مصر جلوگیری کرد. در دورٔه استعماری، از  گیری ملی و ترقی سمت
گیری مصر به راه و شـیـوه  خورشیدی]، سمت١٢٩٩تا ١٢۵٩میالدی [حدود  ١٩٢٠

 ١٩٢٠یی از اقتصاد استعماری و امپریالیستـی بـاشـد. از   دیگری کشانده شد تا زائده
خـواهـانـه و  خورشیدی]، مبارزات ملی، تـرقـی١٣٣٩تا  ١٢٩٩میالدی [حدود١٩۶٠تا

دمکراتیک در مصر همچنان ادامه داشت. شروع این مبارزات با نوشتن "قانـون َوفـد" 
شود.                                                               که نوعی دمکراسِی بورژوایِی سکوالر را مد نظر دارد، آغاز می

هـای  بـنـدی کار برد تا به کمک جناح ها تالش خودش را به بریتانیا در تمام این سال
طلبان و بزرگ مالکان و دهقـانـان مـرفـه، پـیـشـرفـت  ای مرکب از سلطنت ارتجاعی

مـیـالدی [حـدود  ١٩٣٠دمکراتیک مصر را سد کند. "صـدقـی پـاشـا"، در سـال 
خورشیدی]، الغای قانون اساسی دمکراتیک مصر را اعالم کـرد. در هـمـیـن ١٣٠٩

المسلمین" در سطـح مـنـطـقـه  گیری جریان اسالمی "اخوان زمان بریتانیا برای شکل
هـای  هدِف مسدود کردِن تحـول بسیار کوشا بود تا رویکردی واپسگرایانه از دین را ، به

 های اجتماعی و سیاسی وارد کند. دموکراتیک، در کنش
خـورشـیـدی]، بـا شـرکـت ١٣٢۵میالدی [حدود  ١٩۴۶ها در سال  مبارزات توده

نیروهای اجتماعی کارگری و دانشجویی و نیروهای کمونیست شـکـل رادیـکـالـی از 
خواهانه و دمکراتیک را به عرصه اجتماع آورد. در اینجا نـیـز نـیـروهـای  جنبش ترقی

شـدنـد، بـا کـمـِک  دهی و پشتیبـانـی مـی ارتجاعی مصر که از سوِی بریتانیا سازمان
 المسلمین" بار دیگر حکومت دیکتاتوری "صدقی پاشا" را بر سِر کار آوردند. "اخوان

های عـام  گیری دهنده سمت شان، نشان های دو نمونٔه مصر و ایران، باوجود تفاوت
داری"  اند. حاکم شدن سیستم "سرمایـه ای است که در منطقه جریان داشته اجتماعی

 از قانون یکسانی پیروی کرده است: ازهم
ً
گسیختگِی اقـتـصـاد  در این کشورها تقریبا

گسیختگی، وارد شـدن  های اجتماعی سهمگین در ارتباط با این ازهم سنتی، بحران
های اجتماعـی، و درنـتـیـجـه، زایـِش نـظـم  های اجتماعی در کنش قشرها و طبقه

های امپریالیستی، و ُمهر و نشانی که ایـن قشـرهـا و  دارِی" وابسته به قدرت "سرمایه
 اند. ها زده بخش در هر دوره از تحول هاِی اجتماعی بر جنبِش رهایی طبقه

های کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا  تنها مداخله در شرایط کنونی نیز نه
صـورتـی  همچنان ادامه دارد، بلکه با دخالت در ساختارهای سیاسی و اقتـصـادی بـه

تر گسترش بیشتر یافته است. در دوران کنونی، شیؤه اقتصاد نولیـبـرالـیـسـتـی  پیچیده
شـکـسـتـه اسـت.  تمامی زیربناهای اقتصاد ملی و سنتی کشورهای موردنظر را درهم

درهم شکستِن اقتصادهای تولیدگرا، چه در بخش صنعتی و چه در بخش سـنـتـی و 
رد و اقتصادهای روستایی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با مـوج

ُ
هـای  خ

های نولیبرالی، باعث به بیرون پرتاب شدِن انبوه نیـروهـای کـار از  سنگینی از تعدیل
های تجاری و مالی کالن در این کشـورهـا،  دلیِل تسلِط سرمایه بازار کار شده است. به
شان تواِن جذِب این لشکر عظیم بیکاران و نـیـمـه  غایت وابسته اقتصادهای بیمار و به

بیکاران را ندارند. الزم به یادآوری است که در آستانه اجرای اصالحات ارضـِی شـاه، 
داد. در آسـتـانـٔه انـقـالب  در صد از جمعیت ایران را تشکیل می ٧٠جمعیت روستایی 

گرفـت، اکـنـون  درصد جمعیت کشور را دربر می ۵٠بهمن جمعیت روستایی در ایران 
درصد رسیده است. جابجایِی سریع این جمعیت  ٢٢رقم جمعیِت روستایی در کشور به 

های یک جـامـعـه در  گیری تواند بر رونِد سمت عظیم پدیدٔه بسیار مهمی است که می
ای  کـنـنـده گیرِی فرهنگی، تأثیر تعیین بندِی سیاسی، جهت ُبعدهای اقتصادی، شکل

 داشته باشد.
گسیختگِی اجتماعی و اقتصادی در کشورهـای  ما اکنون بار دیگر شاهدیم که ازهم
تر از گذشته قشر وسیعی از توده را زیـر  تر و سریع خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار خشن

هـاِی اجـتـمـاعـی و  گسیـخـتـگـی برد. یکی از پیامدهای بسیار منفی ازهم ضربه می
انداِم نیـروهـایـی  اقتصادی در غیاِب جنبِش نیروهای مترقی و مردمی، ظهور و عرض

تـوانـنـد آلـت  مانند "داعش" و "خالفِت اسالمی" است که مستقیم یا غیرمستقیم مـی
 های ارتجاعی منطقه و امپریالیسم قرار گیرند.                   دست قدرت

 

های کمونیست کشورهای  بیانیٔه مشترک حزب

عربی: در َرِد "هرگونه مداخلٔه امپریالیستی"، و 

ایستادگی در برابِر "طرِح تجزیٔه کشورهای 

های امضا کنندٔه این بیانیه، هجوم وحشـیـانـٔه نـیـروهـای  حزب
ها به حاکمیِت ملـِی  ای مانند داعش و تجاوز آن خطرناک تروریستی

هایـی از ایـن دو کشـور،  کشورهای سوریه و عراق، اشغاِل بخش
کشتاِر هزاران تن از شهروندان، سربریدن، بـدرفـتـاری بـا اجسـاد 
کشته شدگان، به مهاجرت واداشته شدن و آواره کردن هزاران هزار 

گروگان گـرفـتـن  تن از سکنٔه شهرها و روستاها، سرقت وغارت، و به
 کنند.  شدت محکوم می مردم را به

تنها به آنچه که تاکنـون مـرتـکـب  های تروریستی نه این سازمان
شان را به  های اند، بلکه هم اکنون دامنٔه فعالیت اند اکتفا نکرده شده

اند. تـاثـیـر  کشورهای عربی دیگر مانند لبنان و اردن گسترش داده
حدی است کـه  ها بر سرنوشت مردم فلسطین به ویرانگِر این سازمان

کـنـد!  المللی بر ضد تروریسم شرکت مـی اسرائیل نیز در ائتالف بین
هایی که در حـق  این در حالی است که اسرائیل خود در قبال جنایت

باید مـحـاکـمـه شـود.  مردم فلسطین در غزه مرتکب شده است می
خصـوص در کشـورهـای  عالوه بر این، افکارعمومی در جهان، به

انـد،  ها مـرتـکـب شـده هایی که این سازمان اروپایی، در برابر جنایت
هـای ایـنـان ازجـمـلـه  انـد.  جـنـایـت دچار وحشت و هراس شده

هـایـی  آیند. جـنـایـت شمار می های جنگی به ترین جنایت وحشتناک
ها باید عرق شرم وننگ بـنـشـانـد.  کنندگان آن که، بر جبین ِاعمال

گیری و تاکنون، از پشـتـیـبـانـی  نیروهای تروریستی از ابتدای شکل
هـای مـالـی و  آمریکا و هم پیمانانش در ناتو و همچنین از حمایـت

انـد. آنـان  لجیستیـکـی ارتـجـاع عـرب و مـنـطـقـه بـهـره بـرده
صهیونـیـسـتـی  -شان را در چارچوِب طرح امپریالیستی های جنایت

هـای  هـای [دولـت ارتجاعِی تقسیم و تجزیه منطقـه بـه کـانـتـون
کنـنـد. طـرحـی کـه، جـوهـر  ای و قومی اجرا می ای] فرقه منطقه

هـا از سـی  اساسِی طرح "خاورمیانه بزرگ" بوده است و آمریکـایـی
سال پیش تاکنون در پی اجرای آنند و هم اینک سـعـی دارنـد زیـر 
پوشش مبارزه با تروریسم و از طریق ائتالف بـزرگ کـنـونـی [ضـِد 

اینک و در بـرابـر خـطـرهـایـی کـه  انجام رسانند. داعش] آن را به
کننـد، و هـمـچـنـیـن  های ما و کل منطقٔه عربی را تهدید می خلق
ای  دهـی های تروریستی، بـه سـازمـان منظوِر رویارویی با سازمان به

های داخلی و آشتی ملِی واقعی بـر اسـاس  مناسب و تدارک امکان
درنگ داریم. تدارکی که، تمامی نیروهای بالقـؤه  منافع مردم نیاز بی

های کمونیست و تمـامـی  خدمت گیرد.  ما از همه حزب موجود را به
ای و جهـانـی  خواه و دموکراتیک عربی و منطقه نیروهای ملی، ترقی

ای عملی در بـرابـر تـروریسـم  گیری انتظار داریم تا نسبت به موضع
طـورخـاص، و  طوِرعام و در برابر سازمان داعش و الـنـصـره بـه به

ها از طریق اتحاِد عملی در رودررویی و  کن کردِن آن همچنین ریشه
ها، دست بـه اقـدام زنـنـد.  کننده از آن جلوگیری از منابع پشتیبانی

زمان با یاری و هماهنگی با تمامی نیروهای شریف در جـهـان،  هم
هرگونه مداخلٔه امپریالیستی در امـور ایـن کشـورهـا را مـحـکـوم 

ما از همگان انتظار داریم تا در راِه مبارزه با اسـتـعـمـار و  کنیم.  می
اشغالگری و دستیابی به حقوق دموکراتیک و پیشرفت اجتمـاعـی و 

مان و بـرای حـفـظ  ایستادگی در برابر تالش برای تجزیه کشورهای
 های انسانی، مردم را یاری کنند.  وحدِت ملی و تحقِق آرمان

 ]٢٠١۴سپتامبر ١۵[١٣٩٣شهریورماه ٢۴
 
 حزب های امضا کننده:  

حزب کمونیست اردن، حزب کمونیست لبنان، حـزب 
کمونیست عراق، حزب مردم [الشعب] فلسطین، حـزب 
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 حمایت کنیم!“پتروشیمی رازی“از کارگراِن 
فـقـیـه،  های ضدکارگرِی رژیم والیـت در ادامٔه سیاست

مـجـتـمـع “طی روزهای اخیر، چـهـار تـن از کـارگـران 
واقع در بندر شـاپـور سـابـق و بـنـدر  ،”پتروشیمی رازی

دهـی و مشـارکـت در  دلیل سـازمـان خمینی کنونی، به
اعتصاب به شش ماه زندان و تحمل پنجاه ضربه شـالق 

 در راستای رویارویی بـا  محکوم شده
ً
اند. این حکم، دقیقا

های اعتراضِی رو به گسترِش زحمتکـشـان صـادر  حرکت
وجود آوردِن فضای هـراس و  شده است، و هدِف آن، به

 تهدید بین فعاالن کارگری و کارگران معترض است.
 -در منطقٔه آزاِد اقتـصـادی ،”مجتمع پتروشیمی رازی” 

یی که در آن، بـر اسـاس  تجاری واقع شده است، منطقه
فقیه، کارگران از هرگونه حمـایـت  های رژیم والیت مصوبه

قانونی محرومند. حکِم زندان و شالق برای چهار کـارگـر 
گرفتـن از هـمـه کـارگـران   این واحد صنعتی، زهرچشم

تـجـاری اسـت،  -های آزاد اقتـصـادی ویژه در منطقه به
هایی که، دولت حسن روحانی با پـرشـمـار کـردِن  منطقه

ها، درصدِد جلب و جذب سرمایٔه انحـصـارهـای  تعداد آن
است. نکتٔه پر اهمیت دیگر ایـنـکـه،  امپریالیستی برآمده 

حکِم زندان و شالق برای این چهار کارگر و دیگر فعـاالن 
کــارگــری، بــراســاس قــوانــیــن مــوجــود در خصــوص 

شده در قانون کار نیـسـت،  بینی های صنفِی پیش اختالف
بلکه با استناد به مواد قانون ارتـجـاعـی و ضـدانسـانـِی 

صادر شده است، قانون ارتـجـاعـی و “ مجازات اسالمی“
ای که در آن، رأی دربارٔه مبـارزان و فـعـاالن  ضدانسانِی 

کارگری و سندیکایی در چارچوِب "برخورد با اوباش" صادر 
شود. اعتصاب، حِق صنفی کارگران اسـت، و بـنـابـر  می

های معتـبـر  نامه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله
توان هیچ کارگری را به صرف شـرکـت و  المللی، نمی بین

رهبری اعتصاب دستگیر، بازداشت، اخراج، و یا محکـوم 
 کرد.

حزب توده ایران، ضمن حمـایـت قـاطـع از کـارگـران 
سازی  و تمامی کارگرانی که با خصوصی“ پتروشیمی رازی“

فقیه دلیرانه مـبـارزه  های ضدکارگری رژیم والیت و برنامه
کنند، صدوِر حکم زندان و حکم ضدانسـانـی، قـرون  می

وسطایی و تحقیرآمیِز شالق برای کارگران را مـحـکـوم و 
کند و باردیگر بر اهمیِت شدت بـخـشـیـدن بـه  تقبیح می

مبارزه در راه احیاِی حقوِق سندیکایی در پیوند با مخالفِت 
اجتـمـاعـی  -های اقتصادی یافته و موثر با برنامه سازمان

سوی احیاِی حقـوِق  کند. پیش به رژیم و دولت، تاکید می
سندیکایی کارگران ایران! اعتصاب حق کارگران اسـت و 

 رسمیت شناخته شود! باید این حق به
 

نگـاران  مخالفِت گستردٔه نویسندگان و روزنامه
 “ای نظام رسانه“نویِس  با پیش

به ابتکار دولت حسن روحانی و پس از آنـکـه امـکـان 
ای از ابهام  نگاران در هاله بازگشایی انجمن صنفی روزنامه

نـویـِس  فرو رفت، چندی پیش، طرحی با عنوان: "پـیـش

ای"، منتشر شد و در  قانون سازمان نظاِم رسانه
 دسترس همگان قرار گرفت.

مـادٔه “ بند الف“در راستای  ،”نویس پیش“این 
قانون برنامٔه پنـجـم تـوسـعـه جـمـهـوری “  ١٠

های اصلـی  تدوین گردیده است و رکن”اسالمی
رئیس “، “ شورای عالی“، “ مجمع عمومی“را  آن 
ای  هیات مدیره سازمـان نـظـام رسـانـه“، “ کل

هـیـات “و “ شورای هماهنگی استانی“و “ استان
و “ ای عالـی رسـیـدگـی بـر تـخـلـفـات حـرفـه

دهند. هدف از ارائـٔه ایـن  تشکیل می“ بازرسان“
دهی" و "تأسیِس" سـازمـان  نویس، "سامان پیش

  اِی جمهوری اسالمی اعالم گردیـده نظاِم رسانه
است. مطابِق طرِح دولت "تـدبـیـر و امـیـد" و 

مشِی اعتدالی"، با تصـویـب ایـن قـانـون،  "خط
،  هـا، مـجـلـه اعم از روزنامـه -ها وضعیِت رسانه

نشریه (نشریات هفتگی، ماهیانه، سـالـیـانـه)، 
 -نشریات اینترنتی و نشریات صوتی و تصویـری

 یابند. شوند و "نظِم معین" می دهی می سامان
نکتٔه پراهـمـیـت ایـنـکـه، بـر اسـاِس ایـن 

بـاوری و  گونـه خـوش ای، جای هیچ های حرفه ترکیِب هیئت عالی رسیدگی به تخلف ،”نویس پیش“
ای دولـت روحـانـی بـاقـی  نویس قانون سازمان نـظـام رسـانـه بینی نسبت به محتواِی پیش خوش
به بهترین شکل ممکن میزان "تعهِد" این دولت به آزادی بیان و قلم را  ،”نویس پیش“گذارد. این  نمی

هیات عالی رسـیـدگـی بـه “کند: ترکیِب  دولت پیشنهاد می ،”نویس پیش“کند. بر پایٔه این   آشکار می
نگار، خبرنگار، نویسنده، و  یعنی ارگانی که با سرنوشِت کار و امنیِت شغلِی روزنامه -”ای تخلفات حرفه

ها] صادر کـنـد،  ها و کارکنان آن و باید نظر نهایی را [دربارٔه سرنوشت رسانه -جز اینان، سر و کار دارد
نویس، از  باشند. انتشار این پیش“ فرهنگ و ارشاد“و وزیر “ دادگستری“متشکل از نمایندگان منتخب 

طـورکـلـی  نگاران، خبـرنـگـاران، نـویسـنـدگـان، و بـه همان آغاز با مخالفِت جدی و گستردٔه روزنامه
گـیـری بـرخـی  رو شد. خبرگزاری ایلـنـا، در گـزارشـی، بـه مـوضـع کوشندگاِن فرهنگی کشور، روبه

نگاران گفت، اینگونـه  نویس پرداخت، و نوشت: "یکی از روزنامه نگاران در مخالفت با این پیش روزنامه
دهد... دولت برای بازگشایـی انـجـمـن صـنـفـی  کشی مطبوعات وجاهِت قانونی می حرکات به نسل

پـاشـیـدن بـر زخـم آنـهـا  نویسی نمـک  مطبوعات  یا قدرت ندارد یا اراده، پیش کشیدن چنین پیش
در ادامـٔه ایـن گـزارش، ”نگاران] است... مسکوت گذاشتن این قضیه بهترین راهکار است. [روزنامه

ازقول یکی دیگر از کوشندگاِن فرهنگی، تاکید شده است: "این نـگـرانـی وجـود دارد کـه طـومـار 
نگاران ایران با این متن درهم پیچیده شود. فهِم این حقیقت تلخ چندان دشوار نیست... ازنظِر  روزنامه

است که شامل تمامی وسـایـل  ای] مدعی نویس قانون سازمان نظام رسانه موضوعْی این متن [پیش
ی حمـل  است که برای دوچرخه و ِکشتی، که هردو وسیله  ارتباط جمعی است. این نوع نگاه مثل این

و نقلند، یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخـت ایـن مـوضـوع دارد. ایـن 
انـد  ای به دنبال درهم پیچاندن مطبوعات هستند، اما مستقیم نگفـتـه مفهوم مشخص است که عده

ای، قاضـی بـه  اند به نام رسیدگی به تخلفات حرفه اند رسانه. ... هیاتی درست کرده مطبوعات و گفته
نگار به انتخاب وزیر فرهنگ [و ارشاد اسـالمـی]. ... دریـک جـلـسـٔه  انتخاب دادگستری و روزنامه

 ۵رود" [خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  ساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد مـی نیم
 ].٩٣شهریورماه 

نظرم این طرح قابلـیـت  عالوه، یک استاِد دانشگاه در رشتٔه ارتباطات نیز خاطرنشان ساخت: "به به
ای قرار است غیردولتی باشد، پس چرا با تصمیم دولت تاسیـس  اجرایی ندارد. اگر سازمان نظام رسانه

فقیه در مسیر ضدیت بـا  گام دیگِر رژیم والیت ،”ای قانون سازمان نظام رسانه“نویِس  شود؟" پیش می
نـویـس،  ها و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ماست. بر پایٔه محتواِی این پیش آزادی

نـگـاری  نگاری از حِق طبیعی، مشروع، و قانونِی خود برای خبررسانی و حـرفـٔه روزنـامـه هیچ روزنامه
اند. رژیـم  اند و پایمال گردیده طوِر کل نادیده گرفته شده برخوردار نیست. آزادِی قلم، اندیشه، و بیان به

هـای  هایی در دولـت لحاِظ سرشتی، دشمن آزادی و نوگرایی است و تدویِن چنین قانون فقیه، به والیت
 مختلف آن، مایٔه شگفتی نیست و نخواهد بود!

 
 “حمایت از تولید”ادامۀ رونِد چپاوِل امواِل ملی زیِر عنواِن: 

، هـمـانـنـِد ٩٢، دولِت برآمده از مهندسی انـتـخـابـاِت “ تدبیر و امید” های اقتصادی دولِت  برنامه
های اقتصادِی دولِت ضِد ملی احمدی نژاد، در جهِت چـپـاوِل امـواِل مـلـی بـه نـفـِع کـالن  برنامه
داران و سرمایۀ انگلی، و در تضاِد آشکار با منافِع طبقاتی کارگران و زحمتـکـشـاِن کشـورمـان  سرمایه

هـای ضـِد مـردمـی خـود را بـا  شوند. هماننِد احمدی نژاد، حسِن روحانی نیز طرح طرح ریزی می
، “ الیحۀ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاِء نظاِم مـالـِی کشـور” کند.  ای بزک می های فریبنده عنوان

شهریورماِه خبرگزاری مهر، حـمـیـدرضـا  ١۵هایی است. مطابِق گزارِش  نمونۀ جدیدی از چنین طرح
فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیِد مجلس، نیِت دولِت روحانی در این الیـحـه را شـبـیـِه 

الیحه رفع موانع تولید رقابت پـذیـر و ارتـقـاء مـالـی ” روِش دولِت احمدی نژاد توصیف کرد و افزود: 
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

هـا  کشور... فقط در راستای ارتقای نظام مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانـک
تنظیم گردیده است در حالی که باید حمایت از تولید ملی سرلوحه این الیحه قـرار 

با کسب مجوز از مجـلـس بـا اخـذ درآمـدی ” بنا به گفتۀ فوالدگر: “ داشته باشد.
اصالِح صورتهای مالی بانکها و تنـظـیـم ” ، دولِت یازدهم “ هزار میلیارد تومانی۴٠

هزار میلیارد توماِن درخواستی ۴٠را مِد نظر دارد. “ روابط مالی آنها با بانک مرکزی
 از منابعی همچون درآمدهای حاصله از اجرای قانوِن ضـِد 

ً
دولِت روحانی، مسلما

ای  تامین خواهد شد. یعنی منابِع مـالـی“ ها) ها (حذِف یارانه هدفمندِی یارانه” ملی 
حاصل از افزایِش قیمِت آب، برق، گاز، بنزین، شیر، ماست، پنیر... و دیگر مـواِد 

هزار تومانی، در صـورِت ٨٠٠میلیون و١غذایی مورِد نیاِز کارگرانی که با خِط فقِر 
کنند. براِی نشان دادِن  هزار تومانی دریافت می۶٠٩داشتِن شغل دستمزِد ماهانه 

کـه زیـِر  -هـا یی کوتاه به وضعیت و عملکرِد بـانـک گرایان، اشاره نیِت پلید واپس
 بینیم.   را ضروری می -اند نظارِت ولِی فقیه

ای، سـخـنـگـوی قـوه  ماه، اژه اردیبهشت ٢٩مطابِق گزارش خبرگزاری مهر،  
های بـانـکـی و در جـواب بـه  اش در رابطه با تخلف قضائیه، در نشسِت خبری

 مایل هستند هیچ معوقه آیا بانک” سئواِل: 
ً
، گـفـت: “ ای نداشته بـاشـنـد ها واقعا

 به ما می برخی از مدیران عامل بانک” 
ً
گفتند که شـمـا چـرا وارد ایـن  ها... رسما

الـخـروج  توانند بدهکاران خـود را مـمـنـوع می” ای افزود:  اژه“ شوید. مسائل می
الخروج نیسـتـنـد... هـم بـانـک هـم  کنند... بسیاری از بدهکاران کالن ممنوع

گویم که در این مـورد بـانـک  مشتری مقصر هستند اما اگر از من سؤال شود می
نفر دارای معوقـات بـاالی  ٨٢٠حدود  ٩١تقصیر بیشتری دارد. ... در اوایل سال 

میلیارد  ١٠تعداد کسانی که معوقات باالی  ٩٢میلیارد تومان بودند... در سال ١٠
 ۶٢نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نـیـز... بـه  ٩٨٠به  ٨٢٠تومان داشتند از 

میلیارد تومان را نیز  ١٠هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ... اگر معوقات کمتر از 
در گزارشِی “ حساب کنیم معوقات بانکی بسیار بیشتر از آمار ذکر شده خواهد بود.

نیا، وزیر اقتصاد، اعـالم کـرد:  خردادماه، علی طیب ٢٧دیگر از خبرگزاری مهر، 
هزار میلیارد تومان از مبالغ سیستم بانکی معوق اسـت... مـجـلـس ١۵٠اکنون ” 

  ٨  ولی مطابِق گزارش خبرگزاری ایسنا،“ گوید که به تولید کننده فشار نیاورید. می
ها [مـعـوقـاِت  هزار میلیارد تومانِی به بانک١۵٠های پرداخت نشدٔه  تیرماه، بدهی

تر از یـک روز  ای کم فاصلۀ زمانی نیا اعالم شده بود، به بانکی] که از سوی طیب
تـوان  نمـی” هزار میلیارد تومان کاهش یافت. ایسنا نوشت: ٨٠اصالح گردید و به 

هـزار مـیـلـیـارد ٧٠تصور کرد که فردی در مقام وزیری آماری را با اختالف حدود 
 ٢٨در گزارِش دیگری از خبرگزاری مهر، “تومانی نسبت به ارقام قبلی عنوان کند.

گـروه دوم نـیـز کـه ” نیا، با تقسیم بدهکاران به دو گروه، گفت:  مردادماه، طیب
باالخره بعـد از مـجـبـور شـدن “ بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند.

ها در دیدار با هیـئـت دولـت،  ای به واکنش و اشارۀ او به بنگاهدارِی بانک خامنه
قـرار ” ای  نـوشـت:  شهریورماه، به خامنه١۶یی،  در نامه“مجمِع کارآفریناِن برتر” 

ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به  ها در نهاد ناظر بانک گرفتن مدیران بانک
های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکـی را ایـجـاد کـرده [اسـت]...  بانک
ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طال و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و  بانک

همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و باال بردن هزینه تمام شده تولید بـه تـورم 
دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده. ... روح سفته بازی در جامـعـه 

کنند. ... پرداخت وام به افراد مـرتـبـط بـا بـانـک و هـیـات مـدیـره،  را زنده می
های تابعه و وابسته. ... کمبودهای قانونی برای مـقـابـلـه بـا  سهامداران و شرکت

جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضـد تـولـیـدی 
شهریورماه، در رابطه با فساِد بانکی، ١٨خبرگزاری ایسنا، “ نظاِم بانکی شده است.

های مربوط بـه آن  مطالبات بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک” نوشت: 
است... قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی... فساد مالی یک یا دو نـفـر 

عبارِت دیگر، بدنۀ سرتاپا فاسِد رژیِم والیِت فقیه، فساِد گسترده در قـوه  به“ نیست.
بار آورده اسـت، و دولـِت  یی را به مجریه، قوه قضائیه، و قوه مقننه، چنین فاجعه

هـا را مـِد  های فساد و مکرر شدن این فاجعه تقویِت مالی این النه“ تدبیر و امید” 
نظِر دارد. با تقویت بدنٔه جنبش مردمی و احیاِی آن، و در پرتِو اتحادعمل، و نیز با 

های ضد مردمی را بـایـد  های کارگری، جلو این سنخ برنامه دهِی اعتراض سازمان
 گرفت. 

 قانونی، اختناق، و سرکوب نقِش قوه قضاییه در رواِج بی
فـقـیـه و  با گمارِش مجدِد صادق الریجانی به ریاست قؤه قضاییه ازسوی ولـی

ها دراین نهاد، باردیگر موضوع نقش بسیار مخـرب قـؤه  برخی تغییرها و جابجایی
قـانـونـی  ویژه در زمینٔه سرکـوِب دگـرانـدیشـان و رواِج بـی قضاییه در جامعه، به

ای، و دیگر  است. صادق الریجانی، اژه طوِرچشمگیر، مورد بحث قرار گرفته  به
فقیه، همواره بر نقش این نـهـاد  مسئوالن بلندپایه سیستم قضایی رژیم والیت

های امـنـیـتـی و  در تشدید سرکوب و اختناق درحکم ابزاری در خدمت ارگان
انـد.  های اصـلـی خـود شـمـرده را جزو وظیفه  اند و آن نظامی، صحه گذاشته

های اخیر، تنها  در هفته“ کانون نویسندگان ایران“تهدیِد نویسندگان و اعضای 
مـنـظـوِر  های هدفـمـنـد رژیـم بـه بخشی از نقش این قوه در چارچوب برنامه

طلبانه  طورکلی، خاموش کردِن هر صدای حق رویارویی با جنبش مردمی، و به
عالوه، صادق الریجانی همواره، ضمـن تـاکـیـد بـر  خواهانه است. به و آزادی

هـای  هـا و الیـحـه جایگاه ویژٔه قوه قضاییه در شرایط کنونی و دفاع از قانـون
ای  هـای اقـتـصـادی ای نظیر "الیحه جامع وکالت"، حمایت از برنامه ارتجاعی

هـای سـیـسـتـم  سازی و آزادسازی اقتصادی را نیز از وظیـفـه چون خصوصی
های گذشته، در تعریف نـقـش  است. حسن روحانی نیز، در ماه قضایی دانسته 
بود: "امروز هم برای اقتصاد نیاز به عـزم مـلـی داریـم. قـوه  این نهاد، گفته 
دار را ضـد  تواند این موضوع را تسهیل کند... ما هنوز سرمـایـه قضاییه نیز می

شود. ... دولت قادرنیست  پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصالح ارزش می
فقیه در  تنهایی اقتصاد کشور را اصالح کند. ... طبق این اصل [فرمان ولی به

] اقـتـصـاد بـایـد بـه بـخـش خصـوصـی... ۴۴خصوص سیاست کلی اصل 
آفرینـان [بـخـوان: کـالن  شود. ... ما برای اینکه کارآفرینان و سرمایه سپرده
داران و انحصارهای فراملی] را جذب کنیم، نیاز به همکـاری بـا قـوه  سرمایه

 ].٩٣خردادماه  ٣١قضاییه داریم" [خبرگزاری مهر، 
اسـت  قوه قضاییه درحالی برای "اصالح اقتصاد" در کناِر دولت قرار گرفـتـه 

ازسوی بسیـاری از “ الیحٔه جامع وکالت“های اخیر موضوع  که در خالل هفته
دانان، قضات، و وکالی مستقل، متعهد، و شجاع مـورد انـتـقـاد بـوده  حقوق

است و بر اهمیِت استقالل وکال ازسوی آنان تاکید شده است. رئیس کـانـون 
ای در جمع خبرنگاران در خصوص "الیـحـه  وکالی دادگستری، در سخنرانی

کرد: "این الیحه متضمن مقرراتی است که مـوجـب   جامع وکالت"، خاطرنشان
شود. همچنین اسـتـقـالل دفـاع، یـعـنـی  المال... می تحمیل هزینه به بیت

استقالل وکیل، را در برابر... قاضی دچار ضعف و فتور خواهد کـرد... الیـحـه 
هـای  جامع وکالت امکان عضویت تنها نـهـاد مـدنـی کشـور را از سـازمـان

]. عـالوه بـرایـن، ٩٣خردادماه  ٢١کند" [خبرگزاری مهر،  المللی سلب می بین
الیحـه جـامـع “گروهی از وکالی مستقل دادگستری استان تهران با انتقاد از 

رفـتـن  شبهه این الیحه ازمـیـان و بی  اند که، معناِی دقیق اعالم کرده ،”وکالت
اصِل برائت، گناهکـار نـبـودِن استقالِل وکیل و اصِل برائت در محاکم است [

متهم است مگر خالفش ثابت شود. تمامی حقوق انسانی که یك فـرد آزاد و 
حقوق بـرخـوردار   یك غیر متهم از آن برخوردار است، متهم نیز باید از تمام آن

بود: "کانون وکالی دادگستـری  خردادماه، نوشته  ٢۵. خبرگزاری ایسنا، باشد]
که با تحمل شرایط شاق، موفق به کسب استقالِل مقام دفاع در مقابِل مـقـام 

بودند، ناگهان شاهد محـدودشـدن گسـتـرٔه اسـتـقـالل  مستقل قضا گردیده 
شـدن بـا  گردد و مـواجـه  دفاعی [دفاع کردن از متهم] و خودگردانی خود می

نهاد موازی و رقیِب مورِد حمایِت قوه قضاییه، مشکـل و چـالـِش مـوجـود را 
دانان بـا  کند." در ارتباط با مخالفت گسترده و جدِی وکال و حقوق دوچندان می

تـیـرمـاه  ١ای نظیر "الیحه جامع وکالت"، روزنامه اعتماد،  های ارتجاعی طرح
بـود:  خواهد"، ازجمله نـوشـتـه  ، در مطلبی با عنوان: "وکیل استقالل می٩٣

 مستقـل از 
ً
"سالمت و امنیِت قضایی مستلزم وجود یک سیستم دفاعی کامال
توانند بـرای  دولت و حکومت و قوه قضاییه است که همگان بدانند همواره می

شود  دفاع از حقوق خود به آن پناه ببرند و استقالل و خودگردانِی آن باعث می
که در مقابِل قوه قضاییه و دستگاه حکومت، بدون ترس و مالحظه به دفاع از 

شدگان] بپردازد و این همان کانون وکالی مستـقـلـی  آنان [همگان و یا متهم
 است که وکالی مستقل وابسته به آنند."

در مـحـاکـم “ وکـیـل“و استقالِل عمِل “ کانون وکال“مبارزه برای استقالل 
یی با اهمیت با سیستم قضایی قرون وسطایی و غیرمستقل  ها]، مبارزه [دادگاه

های نـخـسـت  فقیه است. قوه قضاییه از ابتداِی فعالیتش در سال رژیم والیت
گیری جمهوری اسالمی، در مقاِم بخشی از ماشیـِن سـرکـوب  انقالب و شکل

انـگـیـز آن [ازجـمـلـه:  های ضدانسانی و نفرت کرده است و اقدام رژیم عمل 
ماندٔه ایـن  ها (سیاسی و غیرسیاسی) و فاجعٔه ملی] معرِف ماهیِت واپس اعدام

 نهاد است.
های وکـالی دادگسـتـری،  حق و مشروع استقالِل وکال و کانون خواسِت به

دوسـت  دانان، قضات، و وکالی مستقل و مترقی و مـیـهـن که از سوی حقوق
ها و نیروهـای مـتـرقـی و  شود، مورد حمایت قاطع همه حزب کشور طرح می

 انقالبی و ملی میهن ماست!
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بیداِد فقر و نادارِی مطلق در هندوستان 

 داری نولیبرالی زیر سایٔه سرمایه

های چـنـدمـلـیـتـی  گشودن درهای اقتصاد هندوستان به روی شرکت
اگرچه نرخ رشد بیشتری را به دنبال داشته است، ولی در عـیـن حـال 
همراه با کاهش نظارت دولت و افزایش و تشدید دهشتناک فقر در ایـن 

 کشور بوده است.
 ٢٠١۴سپتامبر  ١٢نوشتٔه کالین تادهانتر، در روزنامٔه انگلیسی مورنینگ استار، 

 
که پژوهشـگـران دانشـگـاه  ٢٠١۴) جهان در سال MPIشاخص چندُبعدی فقر (

کسفورد در انگلستان آن را بررسی کرده  ٣١گیرد:  کشور جهان را در بر می ١٠٨اند،  آ
کشوِر ُپردرآمد. مجموع جمعیت این  ١٠کشور با درآمد متوسط، و  ۶٧درآمد،  کشور کم
درصـد کـل  ٧٨میلیون نفر است، که چـیـزی در حـدود  ۴٠٠میلیارد و  ۵کشورها 

تک افـراد ارزیـابـی  جمعیت جهان است. شاخص چندُبعدی فقر، فقر را در سطح تک
های موزون دهگانه [که هـر  کند. اگر شخصی از یک سّوم (یا بیشتر) از شاخص می

ای در محاسبٔه شاخص فقر دارند] محروم باشد، بر اساس شـاخـص  ویژه“ وزن” کدام 
گیرد، و میزان یا شدت فقـر او بـا  های شاخص قرار می ترین رده جهانی فقر در پایین

شود. بهداشت و سـالمـت،  هایی که دارد سنجیده می احتساب تعداد موارد محرومیت
ومـیـر کـودکـان،  آموزش، سطح زندگی، میزان تحصیالت، سطح تغذیه، میزان مرگ

 خاک) و دسترسی به آب و  مصالح یا کیفیت زمینی که روی آن زندگی می
ً
کنند (مثال

مـیـلـیـون  ۶٠٠میلیارد و  ١اند. بررسی وضعیت  های چندگانه برق جزو این شاخص
درصد آنـهـا  ٨۵های شاخص فقر قرار دارند نشان داد که  ترین رده نفری که در پایین

کنند. همچنین، کاهش فقر در میان همٔه  در مناطق روستایی و غیرشهری زندگی می
 یکـنـواخـت و  دستان یک کشور یا در میان زیرگروه تهی

ً
های جمعیتی گوناگون الزاما
گیرد، بـاز هـم  یکسان نیست. حّتٰی وقتی یک بهبود کلی در وضعیت فقر صورت می

دستـان پـدیـد نـیـایـد.  ترین تهی دست ممکن است تغییر محسوسی در وضعیت تهی
کشور آفریقا سیاه (کشورهای زیـر صـحـرای بـزرگ  ١۵بیشترین میزان نابرابری در 

 شود. آفریقا) و در پاکستان، هندوستان، افغانستان، یمن و سومالی دیده می
کسفورد در بررسی خود به وضعیت بی چیزان یا فقـیـرتـریـن  پژوهشگران دانشگاه آ

دسـت یـا  اند. بیشتر از نیمی از جمعیت تهـی ای داشته دستان توجه ویژه جمعیِت تهی
یا نادارها قرار دارند. طبق شاخص چندُبعدی فقـر، “ چیزان بی” فقیر جهان در ردٔه این 

میلیون نفر جزو  ٣۴٠میلیونی هندوستان، بیشتر از  ٢٠٠میلیارد و  ١از میان جمعیت 
شوند. هندوستان در میان کشورهای آسیای جنوبی، پس از  محسوب می“ چیزان بی” 

میـلـیـون  ۶۴٠زدٔه افغانستان فقیرترین کشور این منطقه است. در حدود  کشور جنگ
درصـد کـل  ۴٠دست و فقیر هستند، کـه بـرابـر بـا  نفر از جمعیت هندوستان تهی

دستان جهان است. بیست سال پیش هندوستان در میان شش کشـور آسـیـای  تهی
النکا، نپال و بوتان) از لحاظ میـزان  جنوبی (هندوستان، پاکستان، بنگالدش، سری

های اجتماعی در ردٔه دّوم قرار داشت. اّما این کشور اکنون پس از  و کیفیت شاخص
ی سرانٔه بنگالدش  پاکستان، بدترین شاخص

ّ
های اجتماعی را دارد. تولید ناخالص مل

ومیر نوزادان و کودکان در بنگالدش کمتر از  نصف هندوستان است ولی میزان مرگ
دو آمارگیری و سنجش مشـابـه در  ٢٠٠۶میزان مشابه در هندوستان است. در سال 

درصـد  ٨٢بنگالدش و هندوستان انجام شد. این آمار نشان داد که در بنـگـالدش 
درصد کودکان ویتـامـیـن آ  ٨٨شوند،  کوبی (واکسینه) می کودکان به طور کامل مایه

درصد آنها در فاصلٔه یک ساعت پس از به دنیا آمدن،  ٨٩کنند، و  تکمیلی مصرف می
شوند. آمار مشابه در مورد کودکان هندوستان در هـمـٔه مـوارد  از شیر مادر تغذیه می

درصـد بـود.  ٢۵درصد، و حّتٰی میزان مصرف ویتامین آ فقط در حـدود  ۵٠کمتر از 
افزون بر این، بیش از نیمی از جمعیت هندوستان از داشتن توالت محـرومـنـد و در 

ای برای بهداشت و سـالمـت  کنند، که خطر عمده کوچه و خیابان ادرار و مدفوع می
درصد است. بنگالدش از لحـاظ  ١٠جمعیت است. رقم مشابه در بنگالدش کمتر از 

های بنیادی اجتماعی، از جمله طول عمر، میزان زنـده  ای از شاخص طیف گسترده
هـای  ویـژه شـاخـص کوبی، کاهش میزان بارداری، و بـه ماندن کودکان، میزان مایه

 تحصیلی، از هندوستان جلو افتاده است.
ی  های اخیر صحبت در سال

ّ
های زیادی دربارٔه میزان باالی رشد تولید ناخالص مل

در هندوستان شده است. پس ِاشکال کار کجاست که فقر و ناداری در ایـن کشـور 
کند؟ آمارتیا کومار ِسن [اقتصاددان هندی و برندٔه جـایـزٔه نـوبـل اقـتـصـاد  بیداد می
] و کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، معتقدند که بـخـش عـمـدٔه ١٩٩٨

آوِر درآمـد  تناسب و سـرسـام کل رشد هندوستان، بازتاِب افزایش بی
های نردباِن درآمـد جـای دارنـد. از  افرادی است که در باالترین پله

ش] که هـنـدوسـتـان درهـای ١٣٧٠[ ١٩٩٠های آغازین دهٔه  سال
اقتصادش را به روی نولیبرالیسم گشـود، تـا کـنـون نسـبـت مـیـاِن 

درصـد پـایـیـنـی در طـیـف  ١٠درصد بـاالیـی و  ١٠دستمزدهای 
[  ٢٠١١دستمزدها، دو برابر شده اسـت. بـر پـایـٔه گـزارش سـال 

مـا ” با عنواِن جالِب “ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی” ش] ١٣٨٩
، نابرابری توزیع دستمزدها در هندوستان منجر به ایـن “ از هم دوریم

رشد، یکی از  شده است که این کشور در میان اقتصادهای نوپا و روبه
ترین کارکردها را داشـتـه بـاشـد. مـیـزان کـاهـش فـقـر در  ضعیف

سال پیش بـود! از  ٢۵هندوستان همچنان در همان حدی است که 
هـزار کشـاورز بـه  ٣٠٠ش] تا کنون نزدیک به ١٣٧۶[ ١٩٩٧سال 

اند و تـعـداد خـیـلـی  علت درماندگی اقتصادی دست به خودکشی زده
 اند. بیشتری از آنها به طور کل دست از کشاورزی کشیده

های کشاورزی، بندرها  ها، دانه ای مثل فرودگاه های عمومی دارایی
های ساخته شده با پول یا کار مردم را به بخش خصوصی  و زیرساخت

های پنهانی مـیـان دولـت و صـنـایـع  نامه اند. امضای تفاهم فروخته
هزار نفر از فقیرترین مردم  ٣٠٠استخراج منابع منجر به کوچ اجباری 

 ۵٠شان، و جای گرفتـن حـدود  یی های سکونت قبیله کشور از محل
شده است. پیامد این وضع این بوده است کـه “ ها اردوگاه” هزار نفر در 

های [مائوئیست] ناکسالی و دیـگـر شـورشـیـان  شورشیان و چریک
آمـیـز بـا  های خشـونـت اکنون در بسیاری از این نواحی وارد درگیری

درصد رشد ساالنـٔه  ٩-٨اند. پرسش این است که فایدٔه آن  دولت شده
ی در سال

ّ
های اخیر چه بـوده و سـود آن بـه چـه  تولید ناخالص مل

کسانی رسیده است؟ باید نشست و آمار را خواند و سـپـس بـه درون 
های ثروت و امتیازهای ویژه را در میان دریایی از  جامعه رفت و جزیره
 های اجتماعی دید. فقر و محرومیت

یک سازمان غیرانتفاعی پژوهشـی “[ تمامیت مالی جهانی” مؤسسٔه 
و حمایتی مستقر در واشنگتن، آمریکا] نشان داده اسـت کـه خـروج 

هـای بـانـکـی  وجوه غیرقانونی از هندوستان و واریز آنها بـه حسـاب
ش] کـه اقـتـصـاد ١٣٧٠[   ١٩٩٠های آغازین دهٔه  خارجی، از سال

ترین عامالن  کشور به نولیبرالیسم روی آورد، شدت گرفته است. بزرگ
هستند؛ یـعـنـی هـمـان “ اشخاص با دارایی خالص باال” این جریان، 

بازی و رابطٔه نزدیک بـا  دارِی مبتنی بر پارتی ثروتمنداِن کالن. سرمایه
های کـالن، امـروزه  ها و شّیادی های دولتی، و نیز کالهبرداری مقام

در هندوستان امری عادی و رایج شده است. پیدا کردن ِاشکـاِل کـار 
خیلی سخت نیست. توسعه و رشد اجتماعی هندوستان در پـیـشـگـاِه 

های بانکی در سوئیس، قربانی شـده  فساد و آز برای ُپر کردن حساب
و “ آفـریـنـان ثـروت” اند و در جیب طـبـقـٔه حـاکـم  است؛ آن را ربوده

هاست کـه دیـگـر از  اند که مدت ای گذاشته الشخورهای چندملیتی
اند و اکنون در حال به چـنـگـال  چرخیدن دور طعمٔه خود باز ایستاده

 گرفتن و ربودِن آنند.
اند و مـردم در جـاهـایـی  ها آلوده و مسموم شده ها و زمین رودخانه

هایی مـثـل  شوند. شرکت های گوناگون می مثل پنجاب دچار بیماری

 8ادامه  در صفحه  
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خستگی ناپذیر در راه تحقق آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی و 
تاریخ حیات نسل هایی از مبارزان راه آزادی است که برای رهایی 

 میهن از بندهای استعمار و استبداد از هیچ فداکاری دریغ نورزیدند.
در حالی که جهان   ،١٣٢٠در دهم مهر ماه   پیدایی حزب تودٔه ایران،

در آتش جنگ جهانی دوم می سوخت و کشورهای منطقه خاورمیانه، 
از جمله ایران، در زیر یوغ استعمار و استبداد محلی اسیر بودند، تأثیر 
مهمی بر روند حوادث میهن ما و تمامی منطقه برجای گذاشت و حزب 
تودٔه ایران در مدت بسیار کوتاهی به یکی از بزرگ ترین و پر نفوذ ترین 
حزب های سیاسی منطقه خاورمیانه بدل شد. در طول هفتاد و سه 
سال گذشته دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی،  بلند 
گوهای امپریالیسم جهانی، و مخالفان و مغرضان که ماندگاری حزب 

توده ایران را خطری جدی برای ادامه حیات خود دیده و می بینند،  
تالش کرده اند تا با دگرگون نمایی حوادث تاریخی، ماهیت انقالبی و 
رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم 
کنند و حزب ما را حزبی وابسته به منافع خارجی معرفی کنند. رجوع به 
اسناد تاریخی معتبر و روند مبارزه درخشان توده ها نشانگر این واقعیت 
است که حزب توده ایران به دست شماری از پیشگامان مبارز راه 
آزادی، یاران دکتر تقی ارانی، زندانیان کمونیست رها شده از زندان 

ملی کشور -های رژیم ستم شاهی و شخصیت های بزرگ اجتماعی
تأسیس شد و با طرح اندیشه های دوران سازی همچون به رسمیت 
شناختن شدن حقوق کارگران و تصویب قانون کار،  مبارزه برای اجرای 
اصالحات ارضی به نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میهن از 
حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کوشش برای بهره مند شدن 
همگان از بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادالنه ثروت 
و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی 

های  های کشور و آزادی حزب ها و جمعیت آزاد،  برای همه خلق
 صنفی، فضای سیاسی میهن ما را برای همیشه دگرگون کرد. 

پیدایش فعالیت سازمان یافته سیاسی به شیوه مدرن آن در جامعه 
ما با حیات حزب توده ایران و فعالیت های آن گره خورده است. 
فعالیت های روشنگرانه، ادبی و فرهنگی توده ای ها و همچنین 
سازمان دهی نیروهای اجتماعی و مبارزه صنفی کارگران، جوانان و 
دانشجویان و زنان تحول اجتماعی شگرفی را در میهن ما پدید آورد. 
ایجاد  اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سازمان دهی کشاورزان 
کشور، و ایجاد نخستین اتحادیه سراسری متحد کارگران و زحمتکشان 
کشور،  ایجاد سازمان های صنفی جوانان و دانشجویان و ایجاد 
انجمن های صنفی زنان از جمله دست آوردهای فعالیت توده ای در 
میهن ماست که حتی مخالفان و دشمنان حزب ما  نیز نمی توانند آن 

بقا و ادامه فعالیت حزب توده ایران در هفتاد و سه سال  را انکار کنند. 
گذشته، در حالی که بخش عمده ای از حیات حزب در شرایط دشوار 
حمالت وسیع و وحشیانه امپریالیسم و ارتجاع سپری شده است خود 
گواه نیرومندی از اصالت اجتماعی حزب و ریشه های عمیق آن در 
درون جامعه است. در تمامی این دوران نیروهای ارتجاعی به بهانه 
های گوناگون توده ای ها را هدف وحشیانه ترین حمالت قرار داده 
اند. از دستگاه های سرکوب رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی 
انسان های واال و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، 
سیامک، مبشری، و کیوان... را به جوخه های اعدام سپردند تا 
مزدوران رژیم والیت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ 
میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را به خاطر پایبندی به آرمان های 
طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری 
اسالمی سپری کرده بودند، قتل عام کردند،  تالش همواره امپریالیسم 
و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیالتی حزب توده 
ایران بوده و هست.  بخشی از این تالش به راه اندازی کارزار وسیع و 
قطع ناشدنی تبلیغاتی بر ضد حزب توده ایران و تاریخ آن بوده است و 
این کارزار امروز همچنان با بودجه عظیم دستگاه های امنیتی رژیم 

 والیت فقیه ادامه دارد.
 

 هم میهنان گرامی!
هفتاد و سه سالگی حزب ما در حالی فرا می رسد که ایران همچنان 

اجتماعی غوطه ور است و به رغم همه -در بحران جدی اقتصادی
حسن روحانی،  »امیدتدبیر و «قول های داده شده از سوی دولت 

بهبودی قابل لمسی در زندگی میلیون ها شهروند که از محرومیت شدید رنج می برند ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...
تحقق نیافته است و فضای اختناق، سرکوب و آزار دگراندیشان و مدافعان آزادی و 
عدالت همچنان بر کشور ما گسترده است.  بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت 

به ریاست دولت   ،٩٢حسن روحانی، که با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 
می گذرد و همان طور که حزب ما در همان روزهای برگزاری  جمهوری اسالمی رسید،

دولتمردان نماینده بزرگ  »معتقدان به والیت«انتخابات پیش بینی کرده بود، از دولت 
نمی توان  سرمایه داری کشور و هوادار سیاست های نولیبرالی دولت احمدی نژاد، 

 انتظار گام برداشتتن در راه تحقق حقوق زحمتکشان انتظار داشت.
برخورد خشن و ضد انسانی دستگاه های سرکوب جمهوری اسالمی با اعتراض 
های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، از جمله با کارگران معدن سنگ آهن بافق، 
کارخانه کاشی گیالنا، پتروشیمی رازی، واگن پارس، ماشین لنت، سیمان لوشان و آجر 
ماشینی ورامین در هفته های اخیر بار دیگر نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر است که 
جناح های گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم والیت فقیه دارای منافع مشترک و 
خلل ناپذیری در برخورد و سرکوب خواست های حداقل و برحق مردم زحمتکش میهن 
ما هستند. از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی بخش عمده ای از توان 
سیاسی رژیم متوجه حل اختالف ها و تالش در راستای سازش  با آمریکا و کشورهای 
اتحادیه اروپا به منظور لغو تحریم های مخرب اقتصادی بر ضد میهن ما و  تخفیف 
فشارهای بیرونی بر روی حکومت جمهوری اسالمی متمرکز بوده است. همکاری های 
مداخله گرایانه نیروها و فرماندهان سپاه در امور عراق و همچنین قول همکاری با 
آمریکا برای تحقق سیاست های راهبردی امپریالیسم در منطقه خاورمیانه، و ادامه 

دست «سیاست های مخرب و نولیبرالی به ارث رسیده از دولت احمدی نژاد از جمله 
 است که دولت روحانی می تواند به آن می بالد.  »اورده هایی

سیمای کریه حاکمیت ارتجاع، و استبداد مطلقه والیی،  »بزک کردن«تالش برای 
با گذشت بیش از  حسن روحانی گذاشته شده بود،  »تدبیر و امید«که بر عهده دولت 

یک سال از مانورها و قول های بی پشتوانه این دولت با شکست رو به روشده است و 
اکنون بسیاری از نیروهای اصالح طلب که به روحانی رأی دادند و مردم عادی با درک 

، در برابر برنامه ١٣٩٢فریب بزرگ ولی فقیه رژیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 
های رژیم برای مهندسی کردن خواست های جنبش مردمی میهن ایستاده اند و بار 

 دیگر اعتراض های پراکنده در گوشه و کنار کشور در حال رشد است. 
، ضمن اشاره به مهندسی ١٣٩٢خرداد ماه  ٢۶کمیته مرکزی حزب ما در اعالمیه 

 18رأی «انتخابات از سوی رژیم والیت فقیه، همچنین بر این موضوع تأکید کرد که: 
میلیونی مردم به حسن روحانی، که اصالح طلبان از او اعالم حمایت کردند، در 
حقیقت نشانگر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی، و در عین حال، خارج شدن 

اجتماعی جامعه ما را -از بن بستی است که، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی
سال سیاست های فاجعه بار دولت محمود  8در بر گرفته است، و همچنین به دلیل 

احمدی نژاد و گزینش های کالن اعالم شده از سوی ولی فقیه رژیم است. فشار های 
کمرشکن اقتصادی، به خصوص تحریم های کشورهای غربی و تأثیرهای مخرب آن 

“ هدفمند کردن یارانه ها”و دیگر سیاست های اقتصادی رژیم، از جمله سیاست 
آنچنان وضعیت دهشتناک و اسف باری را در میهن ما پدید آورده اند که مردم به هر 
روزنه یی برای رهایی از آن روی می آورند... ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی نه تنها 

ندارند، بلکه همانطور که تجربه “ مردم ساالری دینی”کوچکترین تمایلی به تحقق 
هشت سال دولت اصالحات نشان داد، آماده اند همه امکان های شان را به کار گیرند 
تا با کار شکنی و بحران سازی اجازه ندهند تا گامی در مسیر دست یابی به خواست 
های جنبش مردمی برداشته شود. امروز نیز، با انتخاب شدن حسن روحانی، بدون 
گاهانه اجتماعی، بدون وادار  حضور نیروها و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آ
کردن دولتمردان به قبول خواست های توده های میلیونی محرومان و زحمتکشانی 
که سال هاست زیر خط فقر زندگی می کنند، سرنوشت این شعارها همانند شعارهای 
دیگری خواهد بود که مردم ما در سی سال گذشته از زبان رهبران حال و گذشته رژیم 

خرداد ماه  ٢۶، ٩٢٣، شماره ”نامه مردم”(به نقل از  »اند و بازهم خواهند شنید. شنیده
). حزب ما همچنان بر این اعتقاد پای می فشارد که نیروهای اصالح طلب، ١٣٩٢

مترقی و آزادی خواه به جای امید بستن های خوش بینانه به کارگزاران امتحان پس 
داشتن از این افراد و همراهان آنها باید با  »همعجز«داده رژیم والیت فقیه و انتظار 

تالش مشترک در راه بازسازی جنبش مستقل مردمی با اتکا به کارگران و زحمتکشان و 
دیگر نیروهای اجتماعی کمر همت ببندند. بدون به صحنه آمدن مجدد جنبش 
مردمی و ضد استبدادی، رژیم والیت فقیه همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد و 
 
ْ
کشور ما از بحران فاجعه باری به بحران دیگری می رود و این مردم عادی و خصوصا

 محرومان جامعه ما هستند که قربانیان اصلی ادامه این سیاست ها هستند.
 

 رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب 
حیات هفتاد و سه ساله حزب توده ایران بیش از هر چیز مدیون پیکار خستگی ناپذیر 
و قهرمانانه شماست. شما در هفتاد و سه سال گذشته در سهمگین ترین آزمون ها، 
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فقیـه بـا آمـریـکـا و  های اخیر موضوع رابطٔه رژیم والیت در هفته
رهبرِی کاخ سفید، در کـنـاِر  به”داعش“تشکیِل ائتالف گسترده علیه 

های حساس صحنٔه سیاسِی کشور ماننـد: آرایـِش سـیـاسـی  تحول
های حکومتی برای حضور در انتخابات مجلِس آینده، بیـمـارِی  جناح
ای، و  ای و مسئلٔه جانشینی رهبری، سرانجاِم پرونـدٔه هسـتـه خامنه

سفِر حسن روحانی به نیویورک و ادامٔه مذاکرات مـیـان جـمـهـوری 
در این شهر، در صدر خـبـرهـا و ”١عالوهٔ  به۵“اسالمی و کشورهاِی 

ها قرار داشت. دیدارهای دوجانبه میان نـمـایـنـدگـان رژیـم  گزارش
هـا در  ها، سیِر پرشتاِب تـحـول فقیه و آمریکا، و همزمان با آن والیت

دهِی همکارِی فراگیر  منطقه و طرح امپریالیسم آمریکا برای سازمان
سفید، درحالی صورت گرفت کـه بـا  رهبرِی کاخ ای به و پایدار منطقه
احیاِی مناسبات با  -ای و در چارچوِب راهبرِد اصلی رژیم تاکیِد خامنه
امـنـیـتـی و  -تماس و همکارِی رژیم درعرصه سیاسی -امپریالیسم

بـود، از پـرده  نظامی با آمریکا در عراق، که از مدتی قبل آغاز شـده 
گـیـرِی  تـری یـافـت. مـوضـع افتاد و ُبعدهای جدید و پیـچـیـده برون 
ای، پس از بازگشت از بیمارستان، پیراموِن ائـتـالف گسـتـرده  خامنه

ای در آستانٔه ُدوِر جدید مـذاکـرات  شده رهبرِی آمریکا، مانور حساب به
های دوجـانـبـه مـیـان رژیـم و آمـریـکـا بـود.  ای و مالقات هسته
ای بـا چـگـونـگـِی  تنیدگِی مسئلٔه هسـتـه حال، این امر درهم درعین

ای  مناسبات رژیم با امپریالیسم را باردیگر اثبات کرد. موضِع خـامـنـه
در خصوص نوِع رابطٔه رژیم با آمریکا، درواقع مانـوری در چـارچـوب 

اصـطـالح  شود. کلمات به راهبرد احیاِی مناسبات با غرب قلمداد می
فریبی او فقط به منظور انحراف افکار عـمـومـی  ای و عوام تنِد خامنه

ویـژه  اش، بـه ای های منطقه کوشد ِاعماِل فشاِر رقیب است. رژیم می
ترکیه و عربستان، را با چنین مانورهایی کاهش دهد و ضمِن رابطه با 

، موضوع رابطه »نظام«بخش برای حفظ  آمریکا، از موضعی اطمینان
روی،  را شکل دهد و تـثـبـیـت کـنـد. ازایـن  با آمریکا و محدودٔه آن

ای، تماس و ارتباط مداوم،  برخالف سخنان دروغ و فریبکارانه خامنه
شـده  همچون امری پـذیـرفـتـه -منظم و پیوسته میان رژیم و آمریکا

ازسوی هردو طرف و به صورتی جدی، برقرار است. در شرایط کنونـی 
فقیه و  اکنون همکاری تنگاتنگ میان رژیم والیت حاکم بر عراق هم

جمهور عـراق  امپریالیسم آمریکا جریان دارد. دراین خصوص، رئیس
یی با صراحت یادآوری کرد که، همکاری میان جمهـوری  در مصاحبه

اسالمی و آمریکا در سطحی باال درجریان است. هـمـزمـان بـا ایـن 
فقیه با آمریکا و  ها، و گسترِش همکاری و همراهِی رژیم والیت ل تحو

دادهای عراق و منطـقـه، عـلـی  کشورهای عضو ناتو درخصوص رخ
، باردیگر حـمـایـت از “ مجلس خبرگان“ای در دیدار با اعضای  خامنه
هـای روابـط  ویژه در عرصـه های آن را، به های دولت و سیاست اقدام

اجتماعـی، مـورد  -های اقتصادی ای، و برنامه  خارجی، پروندٔه هسته
تاکید قرارداد. او خاطرنشان کرد: "وحدت و همدلـی نـیـاز اسـاسـی 

هـای اجـرایـی  کشور است و وظیفه همه، حمایت از دولت و دستگاه
سال کارهای زیادی انجام داده و   است... دولِت محترم نیز دراین یک

هـای  است... حمایت از دولـت و دسـتـگـاه توفیقات فراوانی داشته 
اجرایی وظیفه همه است... البته این به معنای انتقاد نکردن و مطرح 

های اجرایی نیـسـت امـا ایـن  ها و سیاست نشدن نقاط ضعف برنامه 
شـهـریـور  ١٣صورت تخریب باشد" [خبرگزاری ایلنا،  انتقادها نباید به

 ].٩٣ماه 
های معـیـنـی را  فقیه در صحنٔه سیاسی کشور آماج مانورهای ولی

ایم که هدف و آماِج اصـلـِی رژیـم،  کند. ما بارها یادآور شده دنبال می
یـافـتـٔه  مانع شدن و جلوگیری کرن از حضوِر مـتـشـکـل و سـازمـان

هـا  های کارگری، زنان، جوانان، و دانشجویان و اثرگـذارِی آن جنبش

های سـیـاسـی اسـت.  بر معادله
تجربه کودتای انتخاباتی و مبارزٔه 
ــا دولــت ضــدمــلــِی  مــردمــی ب

هـای  نـژاد و سـیـاسـت احمـدی
فـقـیـه،  خائنانه و ضدمـلـِی ولـی
خصـوص  سران حـاکـمـیـت، بـه

ایـن  سپاه، را به  -ای محوِر خامنه
هـر  نتیجه رسانده است کـه بـه 

شکل ممکن باید جـلـِو احـیـاِی 
جنبش مردمی را گرفت و مانع از 

ها در میـدان مـبـارزه  حضور توده
روی، سیاسِت سرکوب،  شد. ازاین

هـای  موازاِت مهندسِی خواست به
مردمی، در دستورکاِر رژیـم قـرار 

عـالوه،  داشته است و دارد. بـه
برای سران حکومت، و در رأِس 

ترین وظیـفـه  فقیه، مهم آنان ولی
تر گفته  در اوضاع کنونی، یا دقیق

باشیم، لحظٔه کنونی، با توجه بـه 
درپیش بودِن انتخابات مجـلـس 
آینده، حفظ "آرامش" و "ثـبـات" 

برِد سیـاسـت احـیـاِی  برای پیش
مناسبات با غرب است. موفقیت سیاست "نرمش قهرمانانه" برای گذار به مرحلـٔه بـعـد و 
تثبیِت رابطه با غرب در چارچوِب برنامٔه حفِظ نظام، در درجٔه اول به آرامش نیازمند است. 

کرد. کنترل نـزاع مـیـان   باید دراین راستا معنا و تعریف فقیه را می بنابراین، مانورهای ولی
ها و هدایت و مهاِر آن در چارچوب راهبرِد اصلی رژیم، درکناِر جلوگیری از احـیـاِی  جناح

های بـرنـامـٔه مـدون و هـدفـمـنـِد رژیـم  بدنٔه اجتماعی جنبش مردمی، ازجمله بخش
 آیند. شمار می فقیه به والیت

باید به عـرصـٔه  کند، می هایی که تعقیب می هنگام توضیح و ارزیابِی راهبرد ِرژیم و آماج
آن اشـاره   اجتماعی دولت نیز با دقت توجه کرد و به -های اقتصادی اقتصادی و سیاست
اجتماعِی رژیم  -گیرِی اقتصادی طورکلی سمت های اقتصادی و به  کرد. درواقع، سیاست

ناپذیِر،  راهبرِد حاکمیت برای احیای مناسبات با امپـریـالـیـسـم  فقیه، بخِش جدایی والیت
ویژه امپریالیسم آمریکاست. نباید فراموش کنـیـم کـه حـاکـمـیـت از اجـرای  جهانی به

زدایـی و  هـا، مـقـررات ای مانـنـد هـدفـمـنـدِی یـارانـه اجتماعی -های اقتصادی برنامه
که نشـانـٔه  -المللی پول و بانک جهانی های صندوق بین  مطابق نسخه -سازی خصوصی

ای  نیت و جدیت رژیم برای احیای مناسباتش با غرب است، همچون بـرگ بـرنـده حسن
دهد.  گیرد و با تمام توان در همکاری با آمریکا و اتحادیٔه اروپا بر روی آن مانور می می  بهره

برای مثال، سفر چندی پیش محمدجواد ظریف به اروپا (پیش از آغاز دوِر جدید مذاکرات 
تواند در این زمینه معیار مـنـاسـبـی بـاشـد.  دوجانبه با آمریکا)، برای اثبات این مدعا می

های ارشد کشورهای عضـو  ظریف در سفر به اروپا و دیدار با همتایان اروپایی و دیگر مقام
اقتصادی و مالی میان جمهوری اسالمی و اروپا  -اتحادیٔه اروپا، بر سِر منافع مهم تجاری

مـوفـقـیـت رسـیـدِن  تاکیِد ویژه کرد. او، نظیِر روحانی و دیگر مسئوالن بلندپایه رژیم، بـه
 در زمینٔه آزادسازِی اقتصادی و خصوصی برنامه

ً
سازی را در  های اقتصادی دولت خصوصا

بینانه طرِف غربی" دانست و بر گسترِش مناسبات  ای و "برخورِد واقع گرو حِل مسئله هسته
انـگـشـت تـأکـیـد  -هـا پس از لغو تحریم -های آن برای اروپا و آمریکا اقتصادی و فایده

ای و چـگـونـگـِی  نیست که موضوع پروندٔه هسـتـه هرروی، بر کسی پوشیده  گذاشت. به
های اقتصادی دولت حسن روحانی مـحـسـوب  تنظیم رابطه با غرب کلید کامیابی برنامه

شود. بستٔه دولت برای خروج از رکود، که چندی پیش رونمایی شد، و برای تصویب به  می
 در این ارتباط بود. این بستٔه اقـتـصـادی، کـه 

ً
مجلس شورای اسالمی ارائه گردید، دقیقا

گیرد، بـرپـایـٔه  رفت از بحران اقتصادی را دربر می های دولت برای برون مجموعٔه سیاست
المللی پول و بانک جهانی تهیـه و  ای مانند صندوق بین دستورات نهادهای امپریالیستی

ای و مـوضـوع مـنـاسـبـات بـا  تنظیم شده است و در محتوای خود با حل پرونده هسته
فقیه اسـت. بـه  های رژیم والیت امپریالیسم پیوند دارد، گویاِی ماهیِت مجموعٔه سیاست

این نکته نیز توجه کنیم که، زماِن بررسِی این بستٔه اقتصادی در مجلس به هـفـتـٔه اوِل  
را بـا مـذاکـرات  است. انتخاب این زمان تصادفی نیست و بـایـد آن مهرماه موکول شده 

هرروی، محتواِی ایـن بسـتـه،  ای و دیدارهای دوجانبه با آمریکا مرتبط دانست. به هسته
گاه نظام مـحـسـوب  دار که تکیه های معین طبقٔه سرمایه طورِکامل در جهت منافع الیه به
های اجتماعی شـامـل کـارگـران،  ها و الیه شوند است و با منافع طیف گستردٔه طبقه می

 10ادامه  در صفحه 

فقیه و  رژیم والیت  های آماج

هاِی اقتصادِی دولت  سیاست

 روحانی
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 ادامه به جاي بهينه سازي، خصوصي...

چالش گـرفـتـه اسـت و  های ارتجاعی به میهن را با اجرای سیاست
هایی جدی به رشد تفکـر عـلـمـی در  متاسفانه از این رهگذر آسیب

کشور وارد آمده است. سلسله گرایشات یا بهتر اسـت گـفـتـه شـود 
مصایبی که هم اکنون دامنگیر جوانان ما، و بـه تـبـع آن، عـرصـه 

گـیـرد کـه بـه  آموزش و پرورش گردیده است که مواردی را دربر می
رسد در افکار عمومی کم کـم  ها، متاسفانه به نظر می دلیل تکرار آن

اند. چنین وضعیتی هشدار دهنده است  به یک امر عادی مبدل شده
به این دلیل که، کارکردهای آن اثرهایی طـوالنـی مـدت خـواهـنـد 

 مانند. داشت که گاهی تا چندین دهه بر جای می
سیستم آموزشی میهن از اولین سنگرهای مقـاومـت در مـقـابـل 
تفکر ارتجاعی بود که مورد هجوم تاریک اندیشان حاکم قرار گرفـت 

های دیـنـی  های مد نظر خود را بر پایه آموزش و در نتیجه، سیاست
جایگزین آن کردند. با اینکه بسیاری بر این بـاورنـد کـه در دنـیـای 

ها با شکست مواجه خواهند شد، اما  تکنولوژی پیشرفته این سیاست
دهد که، فضای آموزشی مـیـهـن در هـر  واقعیت موجود نشان می

که نسـل آیـنـده  هایی جدی متحمل شده است چنان صورت آسیب
 هایی جدی مواجه ساخته است. خصوص با چالش ساز میهن را به
های آموزشی میهن ازجمله مواردی است که با توجه به  زیرساخت

آمارهای موجود در بدترین وضعیت خود قرار دارند. این بدان معـنـی 
است که در نبوِد محیط مناسب برای آموزش، یا کـیـفـیـت آمـوزش 

رنـگ و  کند و یا رغبت و میل به فراگیری و آموزش کم تنزل پیدا می
سـوادی در  کنندٔه بی گردد، که نتیجٔه آن، رشد نگران بی اهمیت می

شهریورماه، در ارتبـاط بـا نـوسـازی  ٢٠میهن است. روزنامه ایران، 
الـلـه  نقل از ماشـاء مدارس، به نمونه استان هرمزگان اشاره دارد و به

قاسمی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهـیـز مـدارس هـرمـزگـان، 
طرح نوسازی در مدارس هـرمـزگـان،  ۶۴٠هزار و  ٢نویسد: "از  می
ایمن ایـن اسـتـان در حـال  طرح ایمن سازی در مدارس غیر ٢۴۶

میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت.  ۴٠٠ها  اجراست که برای تکمیل آن
ها شامل تخریب، بازسازی، ایمن سازی و ساخت است که  این طرح

طـرح بـا  ١١٠در صد توسط خـیـران،  ١٠٠طرح  ۴۶از این تعداد 
مشارکت خیران و دولت و مابقی نیز از محل اعتبارات ملی (تخریـب 

شود." بر اساس گزارش آورده شده در  و بازسازی) و استانی اجرا می
 ۵۴٧هزار و  ٣باال، کل مدارس دولتی و غیردولتی استان هرمزگان، 

است. بررسی آمار ارائه شده عمق فاجعه آموزشی میهـن را آشـکـار 
سازد. اگر هر طرح ذکر شده در باال را به معنی یک مدرسه کامل  می

مـدرسـه  ۵۴٧هـزار و  ٣تعبیر کنیم، این بدان معنا است که از کل 
اند، و ایـن  مدرسه فاقد استانداردهای ایمنی ۶۴٠هزار و  ٢موجود، 

یی همانند آنچه برای دانش آموزان  یعنی انتظار وقوع هر گونه فاجعه
شین آبادی اتفاق افتاد را باید داشت. این همچنین بدان معنا اسـت 

 ٢۴۶انـد. از  درصد مدارس استان هرمزگان تخریبی ٧٠که بیش از 
طرح با کمک خیران و یا با کمک دولـت و  ١۵۶طرح ایمن سازی، 

خیران در حال انجام گرفتن است. این بدان معنا است که حـداقـل 
های مردمی در حـال عـمـلـی  های مزبور با کمک درصد طرح ۵٠

شدن است. این مشت نمونه خروار از یک استان کوچک و همیـشـه 
های موجود در سیستم آموزشی میهـن  محروم شرایط واقعی معضل

چندان ناآشنا برعـکـس  های نه سازد. این پدیده خوبی نمایان می را به
 بایستی رو به تنزل گذارد هر سال بر تعداد آن

ً
ها افـزوده  اینکه قاعدتا

ها به سرمـایـه  شود. دلیل واضح این وضعیت، عدم اهتمام دولت می
گذاری الزم و تخصیص بودجه کافی برای این امر مهـم اسـت. در 

های آمـوزشـی  این راستا سیاست کلی رژیم والیت فقیه حذف محیط
با بودجه دولتی، و گسترش و بـرپـایـی مـراکـز خصـوصـی اسـت. 

های اخیر حسن روحانی احتیاج به توضیـح نـدارد. وی در  صحبت
عالی انقالب فرهنگی و در اشاره به آن چیزی که سند  جلسه شورای

تحول نظام آموزش کشور نامیدش، گفت: "مشکـالت مـوجـود در 
شود و باید زمینـه  نظام آموزشی کشور تنها از طریق دولت مرتفع نمی

حضور بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی را فـراهـم کـرد. ... 
دولت وظیفه دارد زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان 

مختلف جامعه بـویـژه 
در عرصه آمـوزش را 
ـــــــــــم  ـــــــــــراه ف
نماید" (خـبـرآنـالیـن، 

ــاه).  ٢۵ ــورم شــهــری
دولت ضـد مـردمـی 
روحانی با ایـنـکـه بـر 
ــی  ــوص ــل خص ــب ط

زنـد و بـر  سازی مـی
کاهش نقـش دولـت 

ـــرصـــه ـــای  در ع ه
های مستقل کـارگـری  دهد، اما هنگام مواجه شدن با تشکل گوناگون داد سخن سر می

های خصوصـی سـازی  نوِع دولتِی آن را به کارگران تحمیل کرده است. تحمیل سیاست
در عرصه آموزشی از یک طرف منبع درآمدهای نجومی برای سرکـردگـان رژیـم (بـرای 
نمونه دانشگاه آزاد است که به خانواده رفسنجانی تعلق دارد) است و از طرف دیگر تـرِک 

شـود.  ترین طبقات کشـور را بـاعـث مـی تحصیِل استعدادهای نشکفته در بین محروم
گویـد:  سخنان علی باقرزاده، رئیس نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش، که می

های دولتی در مدارس و  در دنیا را داریم و با وجود آموزش ٧۴"ما در زمینه تحصیل رتبه 
های تحصیل ما هفـت سـال اسـت"،  سال متاسفانه میانگین سال ١۶دانشگاه بیش از 
تیر مـاه،  ١۴های تاکنون اجرا شده و یا در حال اجرا است. روزنامه ابتکار،  نتیجه سیاست

در مطلبی که "وداع با تحصیل رایگان" عنوانش بود، در توضیح اینکه "خصوصی سـازی 
یک جناح پرنفوذ با این  ۶٠از همان آغاز دهه ...  نویسد: " مدارس چطور اتفاق افتاد"، می

های آموزشی را تأمین کند خواستار احیـای  تواند به تنهایی هزینه استدالل که دولت نمی
مدارس ملی و خصوصی بود و جناح دیگر هم تأسیس مدارس خصوصی را مـتـرادف بـا 

های متـفـاوت دو جـنـاح  دانستند. برداشت داری و تبعیض آموزشی می بازگشت سرمایه
آقای اکـبـر  ١٣۶٢قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال  ٣٠چپ و راست از اصل 

ای به دفتر شورای نگهبان قانون اسـاسـی  پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه
ام  ارسال کند. اکبر پرورش در این نامه نوشت: "نظر به اینکه در اجرای طرح اصل سـی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بخصوص در تعیین مصادیق وسایل آمـوزش و 
وجـود  ها بـه پرورش رایگان... نظرات متفاوتی در وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان

شود، موضوع به شورای محترم نگهبان قانون اساسـی تسـلـیـم و  آمده است تقاضا می
زوم با تعیین وقت نمایندگان این وزارتخانه را برای ادای توضیح دعوت فرمایند تـا 

ّ
عندالل

الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان، مردادمـاه  الله لطف اشکال موجود رفع گردد." آیت
یی به نخست وزیر که رونوشت آن را بـرای وزیـر وقـت آمـوزش و  در نامه ١٣۶٣سال 

ام قانون اساسی و بعض اصول مشـابـه آن  اصل سی” پرورش ارسال کرده بود، نوشت: 
نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را کـه  مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می

طـور مـتـعـادل  هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بـه در اختیار دارد، در کل رشته
 بـایـد فـراهـم 

ً
 یابعضا

ً
طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کال

ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان  شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت
ام قانـون اسـاسـی  نماید. الزم به تذکر است که مستفاد از اصل سی بر دیگران اقدام می

های ملی به موجب قوانـیـن  دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه
به این ترتیب طبق این تفسیر شورای نگـهـبـان، آمـوزش و پـرورش “  باشد. عادی نمی

 دولتی نیست و تأسیس مدارس و دانشگاه مقوله
ً
های ملی به مـوجـب قـوانـیـن  یی صرفا

قانون اساسی ندارد." مقایسه سخنان اخیر حسن روحانی با  ٣٠عادی، مخالفتی با اصل 
سلسله مباحثی که از اوایل دهه شصت، کفه ترازو را به نفع چپاولگران حاکم و بـه ضـرر 

های رنج و زحمت سنگین کرد، ماهیت واقعی دولت "تدبیر و امید" را باز هم بیشـتـر  توده
سازد. اینکه حسن روحانی مشکالت موجود در سیستم آموزشی میهن را بدون  آشکار می

داند را باید در تفسیری جستجو کرد که شـورای  همکاری بخش خصوصی غیرممکن می
باِر آن تا بـه امـروز هـر چـه  پایه ریزی آن را آغاز کرد و نتایج فاجعه ۶٠نگهبان در دهه 
شود. فانی، وزیر آموزش و پرورش، در سخنانی در رابـطـه بـا بـودجـه  بیشتر نمایان می

سهم آموزش و پرورش از بـودجـه عـمـومـی اختصاص یافته به این وزارت خانه، گفت: "
درصد است که این بودجه مناسبی نیست اما امیدواریم با تاکید رهبـری و  ١٠کشور زیر 

 ٢٧رئیس جمهور در وضعیت اقتصادی این وزارتخانه گشایشی شود"(خبرگزاری مـهـر، 
ماه). بررسی دوباره مطالب باال در برگیرنده این مهم اسـت کـه تـخـصـیـص  اردیبهشت

های تنظیم شده تاکنونـی کـه وجـه  بودجه ناچیز به آموزش و پرورش بر اساس سیاست
وجه تصادفی نیست، بلـکـه در  هیچ ها حذف آموزش رایگان است، به مشخصه اصلی آن

تیر مـاه، در  ٢٣گیرد. روزنامه شرق،  اندیش صورت می های حاکمان تاریک جهت هدف
اشاره به پیش دبستانی و اینکه دولت این طرح "را به محاق فراموشی سـپـرده و تـنـهـا 

سررشته امور را به بخش غیـردولـتـی واگـذار 
 8ادامه  در صفحه اند و اینگونه خود را از مخمصه اتهام بـه  کرده
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غرفۀ نامۀ مردم در "جشن ندای 

 مردم" در شهر وین (اتریش)

جشن ندای مردم، جشن نشریۀ حزب کمونیست اتریش، امسـال 
مین بار همانند همیشه در هوای آزاد، در پارک پراتر شـهـر  ۶٨برای 

گوست برگـزار شـد. بـه  ٣١و ٣٠وین، در روز های شنبه و یکشنبه  آ
رغم باران شدید و هوای گرفته شهر وین، هزاران تن از مردم در ایـن 
دو روز، از این جشن، برنامه ها و غرفه های گـونـاگـون آن بـازدیـد 
کردند.  هواداران حزب در اتریش نیز که خود  را از هفته هـا پـیـش 
برای برگزاری موفق این برنامه آماده کرده بودند، امسال نیز هماننـد 
هر سال، توانستند با برپایی غرفۀ نامۀ مردم در "دهکدۀ همبستگـی" 
در این جشن بزرگ و پرسابقه شرکت کنند. در جشـن امسـال نـیـز 
نمایندگانی از جنبش جهانی کمونیستی، احزاب پیشرو و کمیته های 
همبستگی با مردم برخی  کشورهای آمریکای التین شرکت داشتنـد 
که از جمله  می توان نمایندگانی از کوبا، کلمبیا، نیکاراگوئه، و ازاروپا 
حزب چپ آلمان و یا حزب هایی همانند حزب کمونیـسـت عـراق و 
حزب کمونیست کردستان عراق را نام برد. در کنـارحـزب مـا دیـگـر 
حزب ایرانی شرکت کننده در این جشن، حزب دمکرات کـردسـتـان 
بود.  در این دو روز ده ها تن از هم میهنان ایرانی سـاکـن اتـریـش، 
شهروندان اتریشی، افغان و دیگر ملیت ها ازغرفۀ حزب مـا بـازدیـد 
کردند ودرخالل بحث ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای ما با نظرات 

 حزبمان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا شدند. 
در این دو روز سد ها (صدها) اعالمیه به زبان فـارسـی در کـنـار 
نشریه آلمانی حزب به نام "توده اینفو"  پـیـرامـون شـرایـط حسـاس 
سیاسی و اقتصادی کشورمان، در جهت آزادی زندانیان سیـاسـی و 
عقیدتی، وهمچنین بر علیه نقشه های امپریالیسم برای "خاورمیانـه 
نوین" در میان بازدید کنندگان پخش شد. غرفۀ حزب با شعارهایی در 
جهت اتحاد نیروهای سیاسی و به ویژه در جهـت آزادی زنـدانـیـان 
سیاسی و همچنین در حمایت از صلح و بر علیه محاصرۀ اقتصـادی 
ظالمانه بر علیه کشورمان به آلمانی و فارسی تزئین شده بـود. مـیـز 
کتاب حزب نیز همانند همیشه توجه بازدید کنندگان ایرانی و خارجی 
را به خود جلب می کرد.  از دیگر نـکـات بـرجسـتـۀ جشـن امسـال 
برگزاری هفتمین نشست هم اندیشی هواداران حزب در اتـریـش در 
دومین روز این جشن در غرفۀ حزب بود که تحت عنوان " سـیـاسـت 
ها و نقشه های امپریالیسم در رابطه با خاورمـیـانـه " بـرگـزار شـد. 
شرکت کنندگان در این نشست به بررسی تاریخـی سـیـاسـت هـای 
امپریالیسم در یک سد سال گذشته و از زمان آغاز جنگ جهانی اول 
درخاورمیانه تا به امروز پرداختند و سیاست های مزورانه امپریالیـسـم 
در جهت "نهادینه کردن  بی ثباتی" درمنطقه و مهیا ساختـن چـنـان 
شرایطی که حضور امپریالیست ها را در خاورمیانه "موجه" سازد، بـه 
نقد کشیدند.  امسال  نیز غرفۀ  حزب تودۀ ایران در ایـن دو روز، در 
شهر وین به مکانی برای بحث و گفتگوی میهن دوستان ایـرانـی بـا 
دیدگاه ها و گرایش های گوناگون سیاسـی و هـمـچـنـیـن بـازدیـد 

 کنندگان  چپ و پیشرو از دیگرکشورها بدل شده بود.
 
شرکت هواداران حزب در "جشن خانۀ مردم" در شـهـر  

 گراتس (اتریش)
امسال هواداران حزب در اتریش برای نخستین بار در "جشن خانۀ 
مردم" در شهر گراتِس اتریش شرکت کردند. گراتس دومـیـن شـهـر 
بزرگ اتریش پس از وین است که در آن کمونیسـت هـا از نـیـرو و 
امکاناتی بزرگ برخوردار هستند. گفتنی اسـت کـه در انـتـخـابـات 

، حزب کمونیست اتـریـش بـا ٢٠١٢شهردای شهر گراتس در سال 
درصد از آرای خود نسبت بـه انـتـخـابـات سـال  ٨افزایش بیش از 

درصد از آرای داده شده دست یافت و به ایـن  ٢٠، به بیش از ٢٠٠٨
ترتیب درجایگاه دومین حزب با بیشترین تعداد آرا قـرار گـرفـت و از 

نماینده به شورای شهرداری گراتس بفرستد.  ١٠همین روی توانست 
نماینده اول این حزب رفیق الکه کار در سنای هفت نفره  این شـهـر 

جشن خانـۀ "عضویت دارد.  
مردم" درشهر گـراتـس هـر 
ساله یـک هـفـتـه پـس از 
"جشن ندای مردم" در شهـر 
ویــن، از ســوی حــزب 
کمونیست اتریش  بـرگـزار 
می شود، که به نـوبـه خـود 
هزاران شرکـت کـنـنـده از 
بــرنــامــه هــای هــنــری و 
 سیاسی آن بازدید می کنند. 
در جشن امسال رفـقـای 
توده ای با برپایی میز کتـاب 
و اطالعات تـوانسـتـنـد بـا 
بازدیدکنندگان و عالقمندان 
ایرانی، اتـریشـی و دیـگـر 
ملیت ها پـیـرامـون اوضـاع 
سیاسی و اقتصادی کشـور، 

رویدادهای نگران کننده درمنطقه و همچنین در بارۀ جنبش جهانی کـمـونـیـسـتـی و 
احزاب کمونیست  به بحث و گفتگو بنشینند و ده ها اعالمیه میـان بـازدیـدکـنـنـدگـان 
پخش کنند. رفقا در این روز توانستند از فرصتی کوتاه برای گفتگو با رفـیـق الـکـه کـار 

 ۴استفاده و از او رسما برای شرکت در جشن هفتادوسومین سالگرد حزب کـه در روز 
اکتبر در شهر وین برگزار می شود، دعوت کنند، که با استقبال وسپاس این زن مبارز و 

 استثنایی روبرو شد. 
شرکت هواداران حزب در "جشن خانۀ مردم" تجربه ای موفق بود کـه امـکـان ارائـه 
نظرات و ارتباط بیشترحزب با عالقمندان به مسائل کشور و شرایط پیچده خاورمیانـه را 

 با خود به همراه آورد.  

 ادامه  آماج هاي رژيم واليت فقيه ...

رد و کوچک تولیدی در تـقـابـل  زحمتکشان شهر و روستا، الیه
ُ
های بینابینی و سرمایه خ

از زبان یکی از اعضای پرنـفـوذ خـود در “ اتاق بازرگانی“جهت نبود که  گیرد. بی قرار می
دولت حسن روحانـی، خـاطـرنشـان “ بستٔه اقتصادی خروج از رکودِ “ارزیابی و حمایت از 

دنـبـال آن تـابـع امـنـیـت  گذاری... و بـه بود: "خروج از رکود تابع میزان سرمایه کرده 
های حمایتی دولت از بخش خصوصی است. خروج از رکود در  گذاری و سیاست سرمایه

]. ٩٣شـهـریـورمـاه  ۴گذاری محقق خواهد شد" (خبرگزاری ایرنا،  سایٔه امنیت سرمایه
هنگام تدوین بستٔه اقتصادی خروج از رکود، نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در حاشیـٔه 

 به
ً
نیابت از سوی اعضـای  دیدار با مدیرکل امور اقتصادی وزارت خارجٔه ایتالیا، که قاعدتا

بود، اعالم داشـت: "آرامـش فضـای اقـتـصـادی و   اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده
گذاران خارجی به ایران خواهد بـود...  های دیپلماتیک دو عامل بازگشت سرمایه فعالیت

بینیم مربـوط بـه  گذاری درکشورمان می های خارجی برای سرمایه اشتیاقی که از هیات
است که اقتصاد ایـران بـا مـحـاسـبـات  مباحث دیپلماتیک است، اما بخش دیگر این 

مـردادمـاه  ١٢گذاری است" [خبرگزاری مهر،  اقتصادی یکی از بهترین بازارهای سرمایه
٩٣[ 

 در راستای چنین برنامه
ً
سـازِی گسـتـرده در ابـعـادی  یی است که خصـوصـی دقیقا

باورنکردنی را شاهِدیم. مطابق برآوردهای رسمی مـنـتـشـر شـده از سـوی سـازمـان 
ماه نخسِت سال جاری خورشیدی، بـالـغ  ۴سازِی جمهوری اسالمی، فقط در  خصوصی

است. پرسش ایـنـجـاسـت کـه، چـه   هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده ٢٧بر 
روزی  اند و چه کسانی در ورطٔه فـقـر و تـیـره کسانی دراین چپاوِل ثروِت ملی، سود برده

 اسیرند؟
های اقتصادی، ازجمله بسته اقتصادی خروج از رکود، در خدمت منافع کـالن  برنامه
شـدت  داران و در راستای راهبرِد احیای مناسبات با امپریالیسم قرار دارد، و بـه سرمایه

هـای  توان و نبـایـد اجـرای سـیـاسـت های محروم جامعه است. نمی زیاِن منافع توده به
خصوص سیـاسـِت احـیـاِی  فقیه، به های رژیم والیت اقتصادِی دولت روحانی را از آماج

 رابطه با غرب، جدا ارزیابی کرد.
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نـویسـد:  انـد"، مـی فکری و عدم توجه به این دوره رهانیـده بی
وپرورش در آمار رسمی خـود اعـالم  "آنطور که وزارت آموزش

دبستانـی  در سال تحصیلی گذشته سطح پوشش پیش” کرده: 
درصد و در مناطق روستایی از  ٣۶به  ۵٠در مناطق شهری از 

که این زنگ خطـری بـرای  “ یافته  درصد کاهش به شش  ٢۶
ویژه در مناطق دو زبانه اسـت، چـرا  مسووالن دوره ابتدایی به

که بیشترین مشکل را کودکان این مناطق در بـدو ورود بـه 
مدرسه دارند و از هـمـیـن جـهـت نـیـازمـنـد شـرکـت در 

دبستانی هستند." البته آن طور که روزنامه شرق نـوشـتـه  پیش
است، این طرح به محاق فراموشی نرفته بلکـه مـقـدمـات و 
تمهیداتی برای آن پیاده گردید که زمینه را برای ثروت اندوزی 

های خاص در حاکمیت مهیا بـکـنـد. شـرق در ادامـه  گروه
ها هستـنـد کـه  نویسد: "مراکز غیردولتی زیادی در استان می

ساله هستند؛  مند جذب والدین سرگردان نوآموزان شش عالقه
دبستانی وابسته به مـدارس  مراکزی که در کمبود مراکز پیش

های گزافی را از والدیـن  دولتی جوالنگاه خوبی یافته و شهریه
وپـرورش  کنند. مسعود ثقفی، سخنگـوی آمـوزش دریافت می

ها در سال تحصـیـلـی  دبستانی شهر تهران درباره شهریه پیش
گـفـت: کـمـتـریـن شـهـریـه  “ شـرق” آینده بـه خـبـرنـگـار 

 ٢٠٠و  مـیـلـیـون با یک ١٨ها مربوط به منطقه  دبستانی پیش
تـهـران بـا  هزارتومان و بیشترین آن مربوط به مـنـطـقـه سـه

 هزارتومان است." ٢٠٠و  میلیون سه
اصـغـر فـانـی، وزیـر  سـخـنـان عـلـی ،خردادماه ٢٣ایلنا، 
پرورش، در مجلس را انتشار داد که اعـالم کـرد در  و آموزش
رونـد.  درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی می ١٧تهران 

وی همچنین گفت که، یک سوم دانش آمـوزان در مـدارس 
 ١٢کنند. فانی آمـار دانـش آمـوزان را  تخریبی تحصیل می

مـیـلـیـون نـفـر از  ۴میلیون نفر اعالم کرد. با این حسـاب 
کننـد کـه وزیـر  ای تحصیل می محصالن در فضای آموزشی
ها را تـخـریـبـی  های مسئول آن آموزش و پرورش و دیگر مقام

های مـوجـود در  اند. هدف ما از موشکافی مشکل نام گذاشته
آموزش و پرورش به یک مورد معطوف بوده اسـت کـه اصـل 
کلیدی برای شکوفایی نسل آینده ساز است، و هـمـیـن یـک 
مورد، نگاِه حاکمیت را برای خـالص کـردن دولـت از ارائـٔه 

دهـد. عـرصـه  روشنی نشان مـی خدمات تحصیلی رایگان، به
آموزش و پرورش ایران با جمعیت عظیم درگیر در آن، از چنـد 
دهه پیش تاکنون با موردهای پرشمار دیگری همچون بسـط 

های غیرعلمی و ارتجاعی، ترِک تحصـیـل،  و گسترش آموزش
رشِد فزایندٔه اعتیاد در بین دانش آموزان، تفکیِک جنسیـتـی، 

هـا،  های تحمیلی به دختران دانش آموز، و جـز ایـن پوشش
های گوناگون، حـتـی در  مواجه بوده است. بارها و بارها مقاله

انـد کـه  های مجاز داخلی نیز، در این باره انتشار یافـتـه رسانه
اثـبـات  ها وخامت وضعیت در این عرصه را بـه استناد به همان

رغم انتـشـار ایـن مـطـالـب افشـاگـر،  رساند. متاسفانه به می
هـای  یی که حاکی از تغییر جـهـت سـیـاسـت گونه نشانه هیچ

های ارتجاعی، ضـد  شود، و سیاست حاکم باشد مشاهده نمی
اندیشانه، گاه آهسته و خزنده و گاه با سرعت،  مردمی و تاریک

هـای  اند. این نکتـه همچون گذشته گریبان جامعه ما را گرفته
منفی اشاره شده در باال در زمینٔه آموزش و پرورش، به معـنـی 

ای است که جنبش مردمی در بـرابـر آن  های اساسی ضعف
ای انجام بدهد. ما اعتقـاد کـامـل  نتوانسته است اقدام بایسته

تـوان  داریم که با بسیج افکارعمومی در سطح گسـتـرده، مـی
های ضد مردمی و چپاولگرانه تاکنونی را بـه چـالـش  سیاست

هـایـی جـدی وادار  عقب نشینی کشاند و تاریک اندیشان را به
کرد. این مهم، مستلزم همکاری تمامی نـیـروهـای مـتـرقـی 

 است.

 ادامه به جاي بهينه سازي، خصوصي...

 ادامه بيداد فقر و ناداري مطلق در هند...

شده] کشاورزِی هندوستان را ربوده و در چـنـگ  مونسانتو [متخصِص فروش بذرهای مهندسی
هـای  کنند، و این اواخر، سورچرانی با پول ها را تصرف می های بزرگ زمین اند. شرکت خود گرفته

های بزرگ و پولداری که امور  یی برقرار است. شرکت عظیِم به دست آمده از معاملٔه نیروی هسته
برند، از راه تبلیغات و کارزارهای روابط عمومی، یـا از  را در دست دارند و به میل خود به پیش می
های  های عمده در کشور، یا بودجه دادن به پژوهش راه تأمین مالی (و مال خود کردِن) مناسبت

های این نهادها به سود خود، یا بـا  و یافته“ دانش” وسو دادن به  نهادهای دولتی و بنابراین َسمت
المللـی و تـالش بـرای تـعـدیـل  های کلیدی در گفتگوهای تجارتی بین جایگیر شدن در مقام

هـا را بـه  فروشی و تولید مواد غذایی و کشاورزی، طرز فکرها و سلیـقـه ساختاری بازارهای خرده
های گـونـاگـونـی  ها و وسیله ها از شیوه دهند. آنها برای رسیدن به این هدف سود خود شکل می

ها و تنوع زیستی هندوستان بـه  ها، آب، جنگل های کشاورزی، کوهستان کنند. دانه استفاده می
اند. دارند شـیـرٔه  یی را به ورطٔه نابودی کشانده حراج گذاشته شده است. کشاورزان و عشایر قبیله

 ٣۴٠کنید که این دیدگاهی افراطی است، بروید از آن  کشند. اگر فکر می جان هندوستان را می
دستان و فقیران هندوستان را تشکیـل  بپرسید که بیش از نیمی از جمعیت تهی“ چیز بی” میلیون 

 دهند. می

 در فستيوال اومانيته... »نامه مردم«ادامه غرفه 

تواند نظامی بـاشـد و تـنـهـا راِه حـل سـیـاسـی،  شود و به خاطر داشته باشیم که راِه حل نمی
هاست. و این سازمان ملل متحـد اسـت کـه  ای معضل اقتصادی، و همکارِی مدام راِه حل پایه

ردمان را که در خط مقدم جبـهـه در 
ُ
باید در این مورد فعالیت کند. ما خاطر برادران و خواهران ک

داریم. مـا جـنـگ  مقابل ظلم وستم وحشیانه داعش، در سوریه و عراق می جنگند، گرامی می
های اتـحـادیـه اروپـا،  مقامخواهند در قاره اروپا، در اوکراین، و با همدستِی  افروزاِن ناتو را که می

راه اندازند تحمـل نـخـواهـیـم کـرد.  بهدر راستای منافع ژئواستراتژیک آمریکا   ای  های تازه تنش
نه، صـلـح تـنـهـا تواند داشته باشد.  ساختار نظامی ناتو نمی گونه ربطی به حاکمیت فرانسه هیچ

یی میان دو جنگ نیست، صلح هدِف مشترک ما برای جهانی برادرانه است که سر انجـام  فاصله
 انسانیت را برپا دارد."

 ادامه اعالميه كميته مركزي...

طبقه کارگر ایران پرچم حزب ما را در اهتزاز نگاه داشتید و این راز روئین تنی حزب تودٔه ایران 
است، که بر رغم همه تالش های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات 

، که یورش وسیع دستگاه های امنیتی رژیم به ١٣۶١سیاسی کشور حضور دارد.  از بهمن ماه 
سال است که رژیم والیت فقیه همه امکانات  ٣٢یعنی نزدیک به  ،حزب ما آغاز شد تا به امروز

گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تالش برای 
انشقاق و انفجار حزب از درون، و بی اعتبار کردن رهبری آن، به کار گرفته است و همچنان به 
گاهی تحسین برانگیز  اعضاء و هواداران حزب سد  این تالش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آ

در بهمن  اساسی موفقیت برنامه های رژیم بوده و خواهد بود.  ششمین کنگره حزب تودٔه ایران،
، گام مهمی در نو کردن برنامه مبارزاتی حزب برداشت و توانست ارزیابی های ١٣٩١ماه سال 

مهمی را درباره عملکرد دستگاه های اطالعاتی رژیم برای نابودی حزب ارایه دهد. تالش های 
گسترده تبلیغاتی رژیم برای حمله به مصوبه های ششمین کنگره و بی اعتبار نشان دادن این 
نشست تاریخی  نشانگر خشم و هراس دستگاه های اطالعاتی ارتجاع از ادامه فعالیت ها و 
مبارزه حزب توده ها و گستردگی تأثیر آن بر روند سیاسی کشور است. ادامه و گسترش این مبارزه 
با اهمیت همچنان با فعالیت خلل ناپذیر و انقالبی هزاران توده ای در ایران و سراسر جهان گره 

 خورد است.  
در آستانه هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران  با کاروان انبوه جان باختگان 
قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادی  تجدید عهد می کنیم و بار دیگر اعتقاد عمیق و 
خلل ناپذیر خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال 

 استبداد و استقرار آزادی، استقالل واقعی و عدالت اجتماعی، اعالم می کنیم. 
 فرخنده باد هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران! 

 درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان  راه آزادی!
 درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی!
 پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم والیت فقیه!

 
 کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٣شهریور ماه  ٣١
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 در: جشنواره“نامه مردم”غرفٔه 

 “اومانیته”

، نشـریـه حـزب “ اومـانـیـتـه“روزنـامـه عظـیـم جشنوارٔه 
، ١٢شـهـریـورمـاه ( ٢٣تا  ٢١، در روزهای کمونیست فرانسه

بـا  نزدیک پاریس، ،”کورنو“سپتامبر)  در پارک بزرگ  ١۴و ١٣
 ترین جشـنـوارٔه  بزرگ، “ اومانیته” فستیوال  شد. رشکوه برگزا

سیاسی، هنری، و اجتماعی در سراسـر قـارٔه اروپـا اسـت. 
، ارگان مرکزی حزب تودٔه ایران، در قـلـِب “ نامه مردم“غرفٔه 

، امسال هم مـیـزبـاِن ”اومانیته“در جشنوارٔه “ دهکدٔه جهانی” 
محبوب صدها هموطن ایرانی، نمایندگان نیـروهـای چـپ و 

هـای کـمـونـیـسـت  ترقی خواه ایـرانـی، و رهـبـران حـزب
 کشورهای جهان بود.  

، که با پرچـم حـزب، پـوسـتـرهـا و پـالکـاردهـای ”نامٔه مردم“غرفٔه 
مـان  هایی از مبارزات مردم زحمتکش میهن رنگارنگ، دربردارندٔه صحنه

آزادِی زندانیـان “و شعارهایی دربارٔه صلح، آزادی، دموکراسی، و خواسِت 
الملـلـی و  های مبارزات ملی، بین دهندٔه عرصه بود، جلوه”سیاسی کشور

ها رفیق عضو و هوادار حـزب تـودٔه  صلح طلبانه حزب توده ایران بود. ده
ـلـه ایران، با غذاهای سنتی ایرانی و از جمله آش

ُ
زرد و  رشته، کباب، و ش

کردند.  ازدحـام بـرای ورود بـه  چای مطبوع، از میهمانان پذیرایی می
هـا و  شد.  مـیـز نشـریـه طویلی در برابر غرفه می  غرفه، گاه باعث صف

یی متنوع از اسنـاد  های تازه منتشر شده در غرفه، با ارائه مجموعه کتاب
های فارسی، فرانسه و انگلیسی با اسـتـقـبـال  تحلیلی و تحقیقی به زبان

یی به زبان فرانسه،  شد. امسال هم در اعالمیه رو می دیدار کنندگان روبه
که در بردارندٔه شرحی مختصر از تاریخچٔه حزب تـوده ایـران، شـرایـط 

هایی دربارٔه این شرایط و بـرنـامـه  سیاسی کشور در حال حاضر و تحلیل
حزب توده ایران بود، صدها شرکت کننده در فستیوال در جریان مـبـارزٔه 
مردم ایران برای صلح، آزادی، دموکراسی و عـدالـت اجـتـمـاعـی قـرار 

پاتریک لـو “رفیق  غرفه نامه مردم، گرفتند. ازجمله دیدارکنندگان امساِل 
و سیاستمدار برجسته چپ فرانسه با “ اومانیته“، سردبیر روزنامه “ هیاریک

گـرمـی  از سوی مسـئـوالن غـرفـه بـه“ پاتریک“هیئِت همراه بود. رفیق 
استقبال شد، و در ادامه دیدارش از غرفه، پس از تبادل نظر با نمـایـنـدٔه 
کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با شـرایـط سـیـاسـی ایـران و 

های اخیر خاورمیانه و روابط متقابل میان دو حزب برادر، و تـوافـق  تحول
دربارٔه گسترش روابط میان دو حزب، در برابر پالکارِدی که بر آن شعـار: 
صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، نوشته شده بود و با تصویـر 

زمینه هـمـراه  ای در پس باختٔه توده ها و زنان و مردان جان سندیکالیست
 یادگار انداخت.  بود، عکسی به

در طول مدت برگزارِی جشنواره، نمایندگان بسـیـاری از نـیـروهـای 
سیاسی از فرانسه، دیگر کشورها، و همچنین ایران، از غرفٔه حزب بازدید 
کردند و با مسئوالن غرفه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.  نمـایـنـدگـان 

های نمایندگی  کمیته مرکزی حزب توده ایران در طول جشنواره با هیئت
کوبا، قبرس، بلژیک، ایرلند، یونان، برزیل، هند، لبنان، عراق، تـونـس، 
افغانستان، مراکش، کنگو، و الجزایر دیـدار کـردنـد و دربـارٔه شـرایـط 
سیاسی ایران و منطقه و روابط متقابل گفتگو کردند.  در امـتـداد ایـن 

ها، به بحث و گفتگو با نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایـران دیدوبازدید
اکثریت، و اتحاد فدائیان، که در فضائی رفیقـانـه و سـازنـده، دربـارٔه  -

ضرورت و امکاِن اتحاِد عمل در راستای حمایت از جنبـش مـردمـی در 
امسـال صـدهـا هـزار نـفـر از   میهن مان، انجام شد، باید اشاره کرد. 
خواه فرانسه، به ویـژه اعضـای  هواداران و فعاالن نیروهای چپ و ترقی

حزب کمونیست فرانسه و فعاالن سندیکایی این کشور، در طول سه روز 
شرکت کردنـد.  در صدها جلسه بحث و گفتگواین جشنواره، با شور تمام 

ویژه در منطقه خاور مـیـانـه، و  شدت یافتن بحران در سطح جهانی، به
گیـرِی تـنـش مـیـان روسـیـه و کشـورهـای  همچنین در رابطه با اوج
های سیاسی خونین در اوکراین، و هـمـچـنـیـن  امپریالیستی برسر تحول

وجود آوردِن شـرایـط الزم  تالش جبهه متحدچپ در فرانسه با هدف به

راستی طرفدار زحمتکشان فرانسه و صلح  منظور به قدرت رساندن نیرویی چپ و به به
هـا و  جهانی، موضوع اصلی گفتگوها بود. امسال بخشی از نمایندگان سوسیالیسـت

اند، نیز در گفتگوها شرکت داشتنـد  های دولت فرانسه ناراضی سبزها، که از سیاست
وجود آورده بود. نمایندگان سنـدیـکـاهـای  که  این خود فضائی تازه و امیدوارکننده به
 ها و امیدهایشان سخن گفتند.  ها، و بیم کارگری سراسر فرانسه از مبارزات، موفقیت

ها و پارلمان اروپـا  که پس از انتخابات شهرداری”اومانیته“امسال فضای جشنوارٔه 
دست آورد، برگزار  درصد آرا را به١۴که درآن حزب سوسیالیست حاکم در فرانسه فقط 

متشکل از حزب کـمـونـیـسـت   -“جبهٔه چپ”شد، شوری دیگر داشت. عالوه بر  می
هـا وسـنـدیـکـاهـا  و طیف وسیعی از تشـکـل -فرانسه و چند حزب و سازمان دیگر

کنند، سـبـزهـا،  شرکت می”اومانیته“های اجتماعی که هر سال در جشنوارٔه  وجنبش
وزیـِر  ٢اتـفـاق  هـای حـاکـم، بـه نشانٔه اعتراض به سیاسـت که پس از انتخابات به

سوسیالیست از دولت استعفا داده بودند و بخشی از نمایندگان سوسیالیست مجلـس 
اند، نیز در جشنواره امسـال حضـور فـعـال  های اقتصاد ریاضتی که مخالف سیاست

 داشتند. 
شـهـریـورمـاه، بـا  ٢٢، روز شنبه “ دهکدٔه جهانی” مراسم گشایش رسمِی امساِل 

حضور سفیران و نمایندگان دیپلماتیک برخی کشورها و ازجمله چین، کوبا، ویـتـنـام، 
هـای کـمـونـیـسـت و کـارگـری و  ونزوئال، و فلسطین و همچنین نمایندگان حزب

، ”پاتریک لو هیاریـک“بخش از سراسر جهان و با سخنرانی رفیق  های آزادی جنبش
در پارلمان اروپـا، بـرگـزار “ چپ“و عضو برجستٔه فراکسیون “ اومانیته“سردبیر روزنامه 

شد. در شامگاه روز یکشنبه، مراسم پایان رسمی جشنواره با حضـور رهـبـران حـزب 
نمایندگی از سوی  به ،”پاتریک لو هاریک“کمونیست فرانسه و سخنرانِی مهم و رفیق 

 ، برگزار شد.  “اومانیته“رهبرِی حزب کمونیست فرانسه و هیئت تحریریٔه 
آوِر امید و پـویـایـِی چـپ فـرانسـه بـود. رفـیـق  ای پرشوری، پیام او در سخنرانی

ها هزارنفری، در سخنرانی پایـانـی جشـنـواره، گـفـت:  در برابر جمعیِت ده“ پاتریک“
دوستان گرامی رفقای عزیز، چه گردهمایِی پرشوری، ما به این همگرایی وگـفـتـگـو ” 

انـداِز  نیاز داریم. و چه فاصله است میاِن این شـور وامـیـدهـاِی مـردمـی بـا چشـم
فراموشی  های به گذارند، وعده ها می هایی که سیاستمداران ارائه در برابِر چشم ویرانی

هـای  سپرده شده، دروغ و فساد در باالترین سطِح دولت. در دهکدٔه جهانی و جنـبـه
خواهی و هـمـبـسـتـگـی  گوناگون جشنواره، اتحاد و امید، همکاری و دوستی و صلح

المللی، طنین پرتوانی داشت، همبستگی با فلسطینیاِن در غزه، که جنون دولـت  بین
الله، از  خواه از غزه تا رام اسرائیل آن را به ورطٔه ویرانی و مرگ کشانید. نیروهای صلح

کنیـم  از طـریـق فـرانسـه،  آویو تا اورشلیم، بدانند که ما با تمام نیرو کوشش می تل
 در سـازمـان مـلـلبا مرزهای امـن خواسِت برپایِی کشور مستقل و پایدار فلسطین 

پایاِن محاصرٔه غیـرانسـانـِی غـزه، آزادِی موازات آن، ما  ود. بهرسمیت شناخته ش به
ازجمله مروان برقوتی، را خواهانیم. دوستان عزیز، چند زمانی  همٔه زندانیان سیاسی،

عـام  ، قـتـلکوِچ اجـبـاریقومی و مذهبی، است که خشونت و تنش از هر نوِع آن، 
شنده،  ها اقلیت

ُ
کنده اسـت. بـایـد هـرچـه زودتـر  و مهاجرت ک فضای جهان ما را آ

جای جنگ در سراسِر پهنٔه جهان بگستریم. سـومـیـن جـنـگ  انداِز صلح را به چشم
های گذشته گرفته نشده  گونه درسی از اشتباه عراق در راه است و دردناک اینکه هیچ

کـن کـرد.  کار را ریشه آفریِن تروریستِی جهاد گراِن تبه باید جنوِن مرگ است. البته می
هـا و  باِر بنیادگرایان ارتجاعی که در گذشته، دررویارویی با اتحادیـه باید به جنوِن مرگ
دست امپریالیسم ابداع شده بودند و امروز هـمـچـون هـیـوالئـی  نیروهای مترقی به

شنـاسـد.  اند، پایان داد. بربریت آنان حد ومرزی نمی ناپذیر به جان مردم افتاده کنترل
در روذررویی با این بربریت مشـخـص   اما الزم است که شرایط ، حدود، و آیندٔه اقدام


