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پذیرِی ناهای قدرت، و اصالح  جناح »وحدِت «

 فقیه رژیم والیت

 2ادامه  در صفحه  6ادامه  در صفحه 

از زمان روی کارآمدن دولـت حسـن روحـانـی و 
اجتماعی مبـتـنـی بـر   –های اقتصادی  اجرای برنامه
زدایی، جنبش اعـتـراضـی  سازی و مقررات خصوصی

بـر شـالـودٔه  -کارگران و زحمتکـشـان مـیـهـن مـا
ها و بر بسترهایی از وضـعـیـت  از عامل  یی مجموعه

شـان،  های مسلـم از حق  گی بهره عینِی معیشت و بی
است. صـدهـا حـرکـت  تر شدن بوده  درحال گسترده

هـا، امضـای  هـا، تـحـصـن اعتراضی، که اعتصـاب
هـا، را دربـر  هـا، و نـظـیـر آن آیـی تومارها، گردهم

پذیرفـتـه اسـت و   گیرد، در سراسر کشور صورت می
دیگر سخن، همـراه بـا  پذیرد. به همچنان صورت می

های صحنٔه سیاسی و اجـراِی راهـبـرِد رژیـم  تحول
 -فقیه یعنی: احیاِی مناسبات با امپریـالـیـسـم والیت

ای مـانـنـد  های اقـتـصـادی کردِن سیاست  که پیاده
سازی و آزادسازِی اقتصادی بخشی از ایـن  خصوصی

سـبـب  نارضایتی بین زحمتکـشـان بـه -راهبرد است
ها افزایش یافته است، و  اثرهای مخرب این سیاست

های رشد و گسترِش بیشتِر جـنـبـش  درنتیجه، زمینه
فـراهـم  -در قیاس با گذشته -اعتراضی زحمتکشان

 جشن های سالگرد تأسیس 
 ٧د ر   ص   ایران        حزب توده                

 “مارکسیسم قرن بیست و یکم”کنفرانس 
 ٩د ر   ص   
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خبرهای مبنی بر حضور حسن روحانی در دانشگاه، در هـفـتـه 
مناسبت آغاز سال تحصیلی جدیـد، بـرخـالف تصـور،  گذشته، به

ای نیافت و در حد هـمـان خـبـرهـای مـعـمـولـی  بازتاب گسترده
های سرکوبـگـر  ها است که ارگان انعکاس پیدا کرد. با اینکه مدت

اند و هرگـونـه  اندازه قرار داده فضای آموزشی میهن را زیر فشار بی
کـنـنـد،  ای را با شدت سرکوب مـی خواهانه فعالیت سیاسی و ترقی
 امنیتـی،  اما همین حضور بی

ً
رنگ حسن روحانی در فضایی کامال

دهد که پتانسیل عظیم و نهفته در بین جوانان، آرامـش  نشان می
 .فقیه سلب کرده است الزم را از رژیم والیت

حضور حسن روحانی در دانشگاه، با هـر هـدفـی کـه صـورت 
یی از آن نباید شک کرد و آن این مهم اسـت  گرفته باشد، در نکته

مـنـویـات “که او در نهایت در چارچوب خطوطی مـانـور داد کـه 
در آن مورد مالحظه قرار گرفته بود، و به همین دلیل بود “  رهبری

که، این حضوِر نمایشی در نهایت با حضور محـدود کسـانـی کـه 
هویت دانشجویی نداشتند برگزار شد و در جریان آن، حـتـی یـک 

 دولت روحانی و جنبش دانشجویی کشور

  3ادامه  در صفحه 

برخالِف ظاهر امر و آنچه که حسن روحـانـی 
مـهـرمـاه)  ٢١اش ( وگوی تلویزیـونـی در گفت

دربارٔه دستاوردهای دولت یازدهم و بهبوِد وضع 
بینانه این  ای واقع کشور بیان داشت، در ارزیابی

واقعیت عینی که دولت او پس از گذشت بیـش 
هـای دورٔه  از یک سال در عملی کـردن وعـده

اش شکست خورده اسـت را  تبلیغات انتخاباتی
هـا  تر اینکه، تحول سهولت دید. مهم توان به می

دهند که دولت یازدهم، و در رأس آن  نشان می
حسن روحانی، نخواهد توانست حرکتی عمـلـی 
در راستای تغییرهای ضروری انجام دهد، زیـرا 
این تغییرها با منافع سـیـاسـی و اقـتـصـادی 

های قدرت در هـرم رژیـم والیـی تضـاد  جناح
ناپذیر دارند. دولت یـازدهـم، و ازجـمـلـه  آشتی

هـای  رئیس آن، خود ترکیبی از نمایندگان جناح
هـای  قدرت سیاسی و نـمـایـنـدگـان سـرمـایـه

تنها حاضر به انجام تغییـرهـای  اند که نه کالنی
اساسی در اقتصاد سیاسی کشور ما نیـسـتـنـد، 

دلـیـل  نفع مردم را بـه بلکه هر نوع دگرگونی به
تضاد با منافع اقتصادی و سیـاسـی خـودشـان 

سرعت مـتـوقـف خـواهـنـد کـرد.  شدت و به به
ُبـَرد!  دیگر، چاقو دستٔه خودش را نمـی عبارت به

گـیـرِی  در اینجا صحبت از افشـاگـری و پـی
های دورٔه احمدی نژاد نیست، بـلـکـه  اختالس

ای اسـت کـه  اشاره به ماهیِت اقتصاِد سیاسی
داری  طورِکامل در راستای مـنـافـع سـرمـایـه به

داری بوروکراتیک شـکـل  مالی و سرمایه تجاری
افـزا نـدارد.  گرفته است، و درعمل، تولیِد ارزش

خوارانٔه کالن و رشد  های رانت منشأ اصلی فعالیت
واِر آن در سطح جامعه، پیامِد خصلِت ایـن  سرطان

فـت و عـقـیـم شـدن 
ُ
اقتصاد سیاسی است که ا

افـزا در  های تـولـیـدِی ارزش های بخش فعالیت
گـردد. اقـتـصـاد  اقتصاد ملی ایران را باعـث مـی

ای  آفرینـی" سیاسی کشور ما چارچوب الزِم "ثروت
سریع و در سطح بسیار کـالن بـرای قشـرهـای 
فوقانی بورژوازی است، قشرهایی که نمایـنـدگـان 

های قدرت دروِن هرم  شان در قالب جناح سیاسی
رژیم والیت فقیه ("نظام") برای حفاظت از منافـع 

اند. تداوم این اقـتـصـاد  اقتصادی کالن درفعالیت
سیاسی بسیار پرمنفعت در کشور ما از یـک سـو 

هـای  هـا و رقـابـت دربردارندٔه ریشه اصلی نـزاع
های قـدرت در رژیـم والیـی  سیاسی بین جناح

است، و از سوی دیگر بقـا و تـداوم آن مـخـرج 
های کالن است کـه  مشترکی محوری بین جناح
توان در "وحدت" بین این  بازتاب سیاسی آن را می

ها برای "بقای نظـام" دیـکـتـاتـوری والیـی  جناح
مشاهده کرد. مثال بسیار بارز در وجـود وحـدت 

های اصـلـی  های رقیب (ازجمله بخش بین جناح
بـرای  ١٣٩٢گرایان)، مهندسِی انتخابات  اصول

ظهور رساندِن دولت یازدهم و حسـن روحـانـی  به
فقیـه، مـحـوِر  ای، در مقام ولی است. علی خامنه
طـور  از  های قدرت است. همین همکاری جناح

های رقـیـب در  همگرایی و اتحاِد عمل بین جناح
های اقتصادی نولـیـبـرالـی  اجرای دو دهه تعدیل

جنبِش کارگری، نقش و جایگاِه 

 های سیاسی  آن در تحول
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ای کـه دولـت روحـانـی، بـر اسـاس  های اقتصـادی آمده است. برنامه
است، بـه مـنـافـع  ها را تدوین و اجرایی کرده  های کلِی نظام، آن سیاست

کند. درحقیقت، بـا  بزرگی را وارد می  طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان لطمه
المللی پول و بـانـِک جـهـانـی و ادامـٔه  های صندوِق بین اجرای نسخه

آزادسازی اقتصادی، این کارگران و زحمتکـشـانـنـد کـه دسـتـاوردهـای 
شان در معرض دستبرد راهـزنـانـه  تاریخی، حقوق، منافع و امنیت شغلی

فقیه برای بازسازِی مناسـبـات  است. تالش رژیم والیت  ارتجاع قرار گرفته
درنگ خـود  با امپریالیسم، که دولت روحانی در حکم وظیفٔه نخست و بی

به آن مشغول است، تأثیرها و پیامدهایی معین در جامعه و همچنیـن بـر 
های اجتماعی گوناگون دارد. هماهنگِی  ها و الیه زندگی و سرنوشت طبقه

های امپریالیسم در منطقه و در چارچوب طرح خاورمیانـه  رژیم با سیاست
شـود و  جدید، تنها به عرصٔه سیاست خارجی یا دیپلماسی محـدود نـمـی

شود. حزب ما بارها باتأکید یـادآوری کـرده اسـت کـه،  تواند محدود  نمی
اجـتـمـاعـی  گیرِی اقتصـادی طورِکلی سمت و به -های اقتصادی سیاست

ویژه اصرار بر اجراِی آزادسازِی اقتـصـادی زیـِر نـام  فقیه و به رژیم والیت
ناپذیر و بسیار مـهـم راهـبـرِد  بخش جدایی  -“ ها قانون هدفمندی یارانه“

) ”راهـبـرد“ویژه با آمریکاسـت. مـحـتـواِی  احیای مناسبات با غرب و به
هـا  رژیم، بازسازِی روابط با امپریالیـسـم در تـمـامـی زمـیـنـه استراتژی)

های سیاسی و اقتصادی است، که در تحلیِل نـهـایـی،  خصوص زمینه  به
داری یـعـنـی:  های انگلِی حاکم سرمایه امکان و فرصِت وصل شدِن الیه

های استبداد والیی، به سرمایٔه جـهـانـی را فـراهـم  گاه پشتیبانان و تکیه
حال، در قالب مورِدنظر سران رژیم یعنی: سیاسِت حفِظ  کند، و درعین می

های اقتـصـادی، در  کند. موفقیِت برنامه  گیرد و عمل می نظام، جای می
واقع تضمین کنندٔه مسیر احیاِی مناسبات با امپریالیسم است. فـرامـوش 

دادن بـه مـاجـرای  نکنیم که، میان سیاست همکاری با آمریکا و پـایـان
هـای  ای با چگونگی، سطح، میزان و سرعِت اجراِی برنـامـه پرونده هسته

  دقت باید آن یی متقابل وجود دارد که به اقتصادی در داخِل کشور، رابطه
رژیم در جهِت احیـاِی مـنـاسـبـات بـا  “ راهبرد“را رصد کرد. بنابراین، در 

اجتماعی نقش بسیار پررنگ و بـنـیـادیـنـی  های اقتصادی غرب، سیاست
هـا  دارد. این مسئله، بازتابی گسترده در جامعه داشته است و بر منافع الیه

شد، طـبـقـه  که اشاره  گذارد. چنان  های اجتماعی گوناگون اثر می و طبقه
هـای اقـتـصـادِی  کارگر و دیگر زحمتکشان از نخستین قربانیان بـرنـامـه

های دولـت  ها و برنامه سال اخیر، همٔه دستورالعمل رژیمند. در طول یک
هـای  از الیـه  زیان طیفی گستـرده یازدهم و رژیم در عرصٔه اقتصادی، به

رد و مـتـوسـط، و  ای مانند قشرهای میانه اجتماعی
ُ
حال، تولیدکنندگاِن خ

اسـت بـه دو سـیـاسـت:  اسـت. فـقـط کـافـی  طبقٔه کارگر ایران بوده 
یـی کـه  اشاره کرد تا ژرفای فـاجـعـه ،”زدایی مقررات“و  ”سازی خصوصی“

روست، آشکار گردد. مطابـِق  زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان با آن روبه
هـا بـاشـتـاب  که در بطِن آن هدفمنـدی یـارانـه -سازی برنامٔه خصوصی
حقوق و منافع زحمتکشان مانند: سطِح دسـتـمـزدهـا،  -درحال اجراست

یابی (حقوق سندیکایی)، نابود  ساعت و زماِن کار، قراردادها و حِق تشکل
تاب وزارت کـار بـرای تـحـمـیـِل نـوع  و شوند. کوشش پرتب و پایمال می

جدیدی از محاسبٔه دستمزدها، اصالِح قانون کـار و قـوانـیـن تـامـیـن 
اجتماعی، همگی، در راستای سیاسـتـی اسـت کـه بـرای کـارگـران و 
سرنوشت آنان هیچ ارزش و اهمیتی قایل نبوده است و نیست. در ایـنـجـا 

روییم که عبارتست از: مهیاکردِن نیـروی کـار  یی هدفمند روبه ما با برنامه
ارزان و مطیع درخدمِت انحصارهای فراملی زیِر ناِم جلب و جذب سرمایـٔه 

فقیه بر زندگی  های اقتصادی رژیم والیت خارجی! دربررسِی تأثیِر سیاست
یی پراهمیـت ضـروری اسـت: بـا   و امنیت شغلی زحمتکشان تذکر نکته

گسترش اقتصاد غیرمولد و انگلی و سرازیر کردِن واردات به بازار کشـور، 
لحاِظ کمی و کـیـفـی  اند و به کارگران صنعتی میهن ما، آسیب جدی دیده

هـایـی  صنعتی بر اثر اجرای بـرنـامـه اند. فروپاشِی بنیٔه تولیدی سقوط کرده
چون تعدیِل اقتصادی، اصالِح ساختار اقتـصـادی، آزادسـازی و حـذِف 

در طول سالیان اخیر، تاثیـر مسـتـقـیـم و  -ها هدفمندی یارانه -ها یارانه
خصـوص در  اند، بـه ای بر کمیت و کیفیِت طبقٔه کارگر داشته بسیار منفی

های صنایع: نفت، گـاز، پـتـروشـیـمـی، پـوالد، و نسـاجـی، کـه  رشته
بـودنـد.   طوِرعمده کارگران صنعتی کشورمـان را درخـود جـای داده به

تضعیف بنیٔه تولیدی، کاهِش شمار کارگران صنعتی، و سرکوب خشـن و 

هـای  کنترل دایمی محیط
کارگری، در کـیـفـیـت و 
سطِح جنبش کارگری اثـِر 

انـد و   مسـتـقـیـم داشـتـه
توان تـأکـیـد  جرئت می به

کرد که، آنچـه در حـکـِم 
های جـنـبـش  ضعف نقطه

اعــتــراضــی کــنــونــی 
  زحمـتـکـشـان مشـاهـده

عـمـده و  طـورِ   شود، به می
جدی، از این مـجـمـوعـه 

 گردد. ها ناشی می عامل
های مبتـنـی بـر  برنامه

سازی، در طـول بـیـش از دو دهـٔه  اصالِح ساختار اقتصادی با محوریِت خصوصی
هـای  روزی توده اند که روِی دیگِر آن فقر و تیره اخیر، به انباشِت سرمایه منجر گردیده

 طبقه کارگر بوده
ً
است. دولت روحانی اکـنـون بـا اجـرای فـاِز دوم   مردم مخصوصا
ای را  برنامٔه اصالح یا تـعـدیـِل سـاخـتـاری -آزادسازِی اقتصاد -ها هدفمندی یارانه

است. سخن تنها بر سر حذِف یارانه نیست. مـا سـیـاسـِت  اجرا گذاشته  طورِکامل به به
المللی پول و بـانـک جـهـانـی را  های صندوق بین ای بر پایٔه فرمان سازی خصوصی

شونـد. حـذِف  شاهدیم که درخالل آن اموال همگانی به بخش خصوصی واگذار می
اصطالح  همراِه حذِف تمامی قوانین به کِن واردات، به های دولتی و سیِل بنیان نظارت
سـوِد  وپاگیر" در عرصه بازار کار، ازجمله: تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی بـه "دست
معنای واقـعـی  پیوستٔه این سیاسِت به هم های به ها و بخش داران، جنبه سرمایه کالن

طوِرمسـتـقـیـم و  ها، به اند. پرواضح است که پیامد این سیاست ضِدملی و ضِدمردمی
اند، و فقر، استثمـار،  ها کارگر میهن ما بازتاب یافته مشخص در زندگی روزمرٔه میلیون

کـنـد.  ناپذیری را به آنان تحمیل کرده است و همچنان تحمیل می عدالتی وصف و بی
ای صـورت گـرفـتـه و  های پراکنده و تدافعی بر چنین بستـرهـای عـیـنـی اعتراض

طـوِردقـیـق در ارتـبـاط بـا رشـد  است تاکید کنیـم کـه، بـه گیرند. دراینجا الزم  می
 -در مسیر مورِدنظر خـود -های کارگری، رژیم برای کنترل، مهار، و هدایِت  اعتراض

یی چندوجهی طراحی کرده است، و متنـاسـب بـا  جنبِش کارگری و سندیکایی برنامه
اکنـون در مـقـابـلـه بـا  هایی از این سیاست را هم کند. جنبه را اجرا می وضعیت، آن 

 توان دید و تشخیص داد. مبارزات کارگری می
اش، و بـا  طبقـاتـی -های درخشان انقالبی جنبش کارگری ایران با سابقه و سنت

های صحنه سیاسی کشور، در  ها و کمبودهایش در پیوند با تحول وجود تمام کاستی
سندیکایی و نیز سیـاسـی  -لحاِظ صنفی طول سالیان اخیر کوشش ورزیده است تا به

خود را بازسازی کند. این روند، یعنی پویٔه بازسازی و تـقـویـت جـنـبـش کـارگـری و 
جریان دارد،   کندی و دشواری های معین عینی و ذهنی، به سندیکایی، گرچه به دلیل
های اخیر با آنکه هنـوز در خـطـوط  پیماید. رشته اعتراض اما مسیری اعتالیی را می

ها مشهود  رهبری و همبستگی در آن -دهی اند و ضعف سازمان کلی و عمده تدافعی
گاهِی طبقاتِی کـارگـران  های قبل، گامی به است، در قیاس با سال پیش و باال رفتن آ

،  گـیـری ها، چگونگِی شکـل دهند. با نگاه موشکافانه به شعارها، خواست را نشان می
تـوان مـعـیـار   های پراکندٔه کنـونـی، مـی ها، در اعتراض درجٔه همبستگی، و جز این

منظوِر داوری در خصوص رشِد جنبش کارگری و بیـدارِی زحـمـتـکـشـان  مناسبی به
های صحنٔه سیـاسـی کشـور  دست داد. تحول به  مان در اوضاع حساس کنونی میهن

هـای رشـد و  شود، و زمینه می تواند به گسترِش جنبش اعتراضی کارگران منجر می
کند. این نکته پراهمـیـتـی  های سیاسی، فراهم می قوت بخشیدن به آن را در معادله
های موجود را با مهارت، دقـت، و  باید تمام امکان است که نباید از آن غافل بود. می

هوشیاری در خدمت رشِد کیفِی جنبش کارگری و سندیکایی قرار دارد. در مـرحـلـٔه 
های جنبش اعتراضی زحمتکشان، نباید مبارزه اعتـراضـی  کنونی، و باتوجه به ویژگی

 در محدودٔه خواست
ً
هـای  های صنفی حبس کرد. تـلـفـیـِق خـواسـت کنونی را صرفا

ورزی و  درنگ به مخالفت های بی های سیاسی، پیوند زدِن خواست صنفی با خواست
و پـیـکـار  -خصوص آزادسازی اقتصادی به -اجتماعی های اقتصادی مبارزه با برنامه

بینانه و بسیار مـؤثـر  برای احیاِی حقوق سندیکایی، ضرورت انکارناپذیر و وظیفه واقع
هـای مسـتـقـل نـیـز  در اوضاع فعلی است. حفظ هویت و استقالل طبقاتی تشـکـل

 یی از آن غفلت کرد. چنان پراهمیت است که نباید لحظه آن
بـنـا بـر  -های سیاسی، این امکان و ضرورت که جنبش کـارگـری با ژرفِش تحول

های سیاسی کشور حضـوِر  در معادله -نیازهای عینی و ذهنی مبارزه طبقاتِی کارگران
شود. آمادگی برای انجام وظیفٔه مـهـمـی  خود را اعالم کند، بیش از پیش فراهم می

اسـت. بـرای   ها در دستورکار جنبش کارگری قرار گرفته مانند بازسازی و تقویت صف
پاسخ به نیازهای تاریخ، باید از هرباره و با دقت در راه تـقـویـت جـنـبـش کـارگـری 

 ها را دوچندان کرد! فعالیت

 ادامه  جنبش كارگري ...
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نفر که درمقام نماینده دانشجویان بتوان از او نام برد، در آنجا وجـود نـداشـت. 
مهرماه، در پایان گزارشی از این مراسم، آورد: "بـرخـالف  ١۶روزنامه خراسان، 

سال گذشته، از ازدحام دانشجویان پشت در سالن برگزاری مراسم و مـحـوطـه 
دانشگاه در طول مراسم و حتی پایان آن خبری نبود. و این مراسم بدون شور و 

 های دانشجویی برگزار شد." هیجان
های این مراسم پـرداخـت و نـوشـت:  مهرماه، به حاشیه ١۶روزنامه شرق، 

"سالن عالمه امینی در کتابخانه دانشگاه تهران میزبان میهمانانی بود که آمده 
ها شرکت کـنـنـد.  بودند تا در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه

میهمانانی که برخالف انتظار اکثریت قریب به اتفاقشان دانشجو نبودند. شایـد 
سـال  ۴٠با احتیاط بتوان گفت میانگین سنی افراد حاضر در سالن نزدیک به 

 "بود.
مهرماه، نوشت: "دومین حضور روحـانـی در دانشـگـاه  ١۶روزنامه اعتماد، 

تهران خیلی هیجان برانگیز نبود. جاهای خالی بیش از حد توی چشم بـودنـد؛ 
های دانشجویی یا جای خالی وزیر در وزارت  چیزهایی مثل جای خالی تشکل

جـمـهـور  بردند. رئیـس ها از آن رنج می علوم. جاهای خالی که حتی خود دولتی
یی به آن کرد. دیروز دانشگاه تـهـران  دانست و در سخنانش اشاره هم این را می

جمهور آب و جارو کرده بودند. حسن روحانی در نخستیـن  را برای حضور رئیس
ها عـازم آنـجـا  ساعات روز برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه

چیز حکایت از آن داشت که چندان هـم حـال دانشـگـاه خـوب  بود، اما همه
دانسـتـنـد  نیست. بیرون سالن محل برگزاری مراسم دانشجویانی بودند که مـی

های خـود را بـا  راهی به داخل سالن نخواهند داشت، فقط آمده بودند تا حرف
نگاه امنیـتـی را از ” جمهوری بگویند؛  باال بردن یک نوشته یا پالکارد به رئیس

خـواسـِت ” ، “ جمهور دانشگاه را از دست ندهید آقای رئیس” ، “ بردارید دانشگاه 
، و مطالبات دیگری از ایـن دسـت. “ ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی است

خواهد وارد محـل بـرگـزاری مـراسـم  جمهوری وقتی می امید داشتند تا رئیس
های دانشجویی  ها بیفتد. امسال تشکل شود، گوشه چشمش هم به این نوشته

جایی در برنامه آغاز سال تحصیلی جدید نداشتند. همه هم بـه ایـن مـوضـوع 
ها. سرپرست دانشگاه تهـران بـه  معترض بودند؛ هم دانشگاهیان و هم دولتی

عنوان نخستین سخنران، از این جای خالی گله کرد و حاضرین در سـالـن بـا 
 "کف و صوت او را تشویق کردند.

)، گزارشی از حضور روحانـی در ٩٢آذرماه سال گذشته ( ١۶سایت عصر ما، 
دانشگاه را انتشار داد که بازخوانی دوباره آن پس از نـزدیـک بـه یـک سـال 

کند. در گزارش یادشده آمده بـود:  برانگیزی را به ما یادآوری می های تأمل نکته
با شعارهای دانشجویان در حمایت  -روز دانشجو -آذر  ١۶"مراسم گرامیداشت 

های دولت تدبیر و امید همراه بود. ... به گـزارش  از رییس جمهوری و سیاست
ایرنا، تاالر ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی ازهمان ساعات نخست مـمـلـو از 
دانشجویان شد. برخی از دانشجویان پالکاردهـایـی در دسـت داشـتـنـد کـه 

هایشان را روی آن نوشته بودند. ... در بخشی از مراسـم دانشـجـویـان  خواست
ها گـروهـی انـدک  و در پاسخ به آن“  زندانی سیاسی آزاد باید گردد” شعار دادند 
با پایان یافتن سخنرانی دکـتـر  ... .“ فتنه گر منافق اعدام باید گردد”شعار دادند 

های انسانی دست در دست هم شعار یار  روحانی، دانشجویان با تشکیل زنجیره
های سبز و بنفش رنگ را باالی سر خـود  دبستانی من را زمزمه کردند و پارچه

 قرار دادند."
 مشابه این است که در طول 

ً
سؤال اساسی برای مقایسه این دو مراسم تقریبا

یک سال گذشته چه اتفاق مهمی افتاده است که ما شاهد دو نوع بـرخـورد در 
ای بـر مـبـنـای  محیط دانشگاهی هستیم؟ در اینـجـا مـمـکـن اسـت عـده

هـای  های نخ نما شده و برای مبرا کردن جناح روحانـی، مـحـدودیـت سیاست
های امنیـتـی رژیـم  ایجاد شده برای حضور همه دانشجویان را به گردن ارگان

ای هم بر این نکته پافشاری کنند که چنین وضعی بـا تـوافـق  بیندازند و یا عده
 بحث ما راز گشایی از چند و چـون 

ً
طرفین پیاده شده است. در اینجا هم اتفاقا

ماجرا نیست. موضوع اصلی این است که در روندهای هدایت شـده، کـلـیـت 
های اجتماعی حتی در  رژیم به این نتیجه رسیده است که حضور واقعی جنبش

شـونـد، چـالـش  دهی و هدایت کارگزاران رژیم بر پا مـی مراسمی که با سازمان
برانگیز است و به همین دلیل است که مـراسـم نـمـادیـن، زیـر شـدیـدتـریـن 

هـای  گردند. رژیم والیت فقیه به دنـبـال سـیـاسـت های امنیتی اجرا می اقدام
دهی و مـهـنـدسـِی  خصوص در عرصه خارجی، با سازمان براندازش، به خانمان

انتخابات ریاست جمهوری توانست در مقطعی به تهییج افکار عمـومـی دامـن 

بزند، اما عملکرد مخرب سیاسی دولت روحانی، ماهیت واقعی این جـریـان و  ادامه  دولت روحاني و جنبش دانشجويي...
گران حـاکـم  ترفندهای مزورانه رژیم را خیلی زودتر از آنچه مورد انتظار سرکوب

اعتمادِی  بود نزد افکار عمومی افشا کرد. امنیتی کردن فضاهای آموزشی و بی
خصوص نسبت به دولت روحانی و قول و قـرارهـای  بدنٔه اجتماعی این حوزٔه به

برانگیز و غـیـرقـابـل  هیچ عنوان تعجب دهد، به ای که داده است و می توخالی
انتظار نبود. آغاز تفوق چنین دیدگاهی هم مربوط به هفته گذشته نبود. ُحسـن 
ختام این مراسم در این بود که وجود چنین دیدگاهی را در جامعه بیشتر آشکـار 

 .کرد
نظر از فضای امنیتی موجود، خود سخنرانی روحانی هـم دربـردانـده  صرف

ای و تکراری در چارچوب برنامه گفتاردرمانی بـود کـه  های کلیشه همان حرف
فاقد پشتوانه عملی است. روحانی در سخنانش از جـمـلـه گـفـت: "خـواهـش 

گیری نکنید" و " نگذارید فضای تملق در دانشگـاه بـاز بشـود."  کنم سخت می
گـیـری  ها سخـت روحانی در روشن کردن این مسئله که چه کسانی در دانشگاه

دهـد کـه  روشنی نشان مـی کنند سخنی نگفت، اما ایراد همین سخنان به می
نقشی برای دولتی که ریاست آن را بر عهده دارد قائل نیست و منتظر تـغـیـیـر 

ها را برگزیده است. روحانی در  هایی است که او گزینه تبعیت از آن روش جریان
جایی دیگر گفت: "در طول یک سال گذشته تالش ما بر این بود کـه فضـای 
دانشگاه از فضای امنیتی فاصله و فاصله و فاصله بگیرد. تالش ما بر این بـود 
که اگر فردی با دالیل ضعیف، کنار گذاشته شده بر سر کـار یـا کـالس خـود 

های ما فضای آرامش باشد ضمن  بازگردد. تالش ما بر این بوده که در دانشگاه
ها نظر و نقد خود را داشته باشند و در عین حال همه بـدانـنـد  اینکه همه گروه

این جا دانشگاه است، باشگاه سیاسی یا مرکز فعالیت احزاب نیـسـت. ضـمـن 
توانند در مسائل سیاسی و اجتماعی حضور یابند." ایـنـکـه در  این که همه می

طول یک سال گذشته فضای دانشگاهی تا چه حد از فضای امنیتی فـاصـلـه 
گرفته است نیازمند توضیح بیشتری نیست. ما در باال گزارش منتشـر شـده از 

 بیشترین قرابت را با دولت روحـانـی  سوی رسانه
ً
های مجازی را آوردیم که اتفاقا

گیری از فضای امنیتی در نـهـایـت بـه  بارٔه روحانی بر فاصله دارند اما تاکید سه
جایی رسیده است که حضور واقعی دانشجویان در چنین مراسم نمـادیـن هـم 

نـحـوی دنـبـال  های سیاسی میهـن را بـه شود. کسانی که جریان تحمل نمی
اند که نیروهای نزدیک به حاکـمـیـت بـرای بـیـان نـظـرهـا و  کنند واقف می

شـان را  هـای های سیاسی جریان وابسته به خودشان، سخنـرانـی گیری موضع
کـنـنـد.  ها و یا دیگر مرکزهای آموزشی برگزار می طوِرعمده در محل دانشگاه به

ها هـم  شود. در تمامی این سخنرانی های حکومتی می این شامل تمامی طیف
شوند و در بسیاری موارد هم پیش آمـده اسـت کـه  مسائل سیاسی مطرح می

پردازند و با شدت از یـک جـریـان  های گوناگون به مناظره سیاسی می جریان
کنند. این بدان معنا است که ایـن وابسـتـگـان بـه  خاص سیاسی حمایت می

 مرکز فعالیت سیاسی خود کـرده
ً
انـد. ایـن سـخـن  حکومت، دانشگاه را عمال

روحانی که دانشگاه "باشگاه سیاسی یا مرکز فعالیت احزاب نیست" را ما بارها و 
ای، ولی فقیه  ایم. سید علی خامنه بارها از زبان دیگر مسئوالن حکومتی شنیده

ها داشت، با تاکید بر همین مـوضـوع،  رژیم، در دیداری که با استادان دانشگاه
ها باید با جدیت از تبـدیـل مـراکـز  ربط و مدیران دانشگاه گفت: "مسئوالن ذی

هـای سـیـاسـی جـلـوگـیـری  هـای جـریـان علمی به محل جوالن و فعالـیـت
هـا بـه  ای تبدیِل دانشـگـاه ). علی خامنه٩٣تیرماه  ١١کنند"(خبرگزاری مهر، 

های سیاسی را سم مهلک حرکت علمی کشور خـوانـد و خـاطـرنشـان  باشگاه
کرد: "متأسفانه در دوره ای شاهد این پدیده زیان بار بودیم." هم حسن روحانی 

های مـخـتـلـف و  و هم دیگر نیروهای سیاسی وابسته به حاکمیت، در مقطع
ُبـرِد  های دانشـگـاهـی بـرای پـیـش خصوص در جریان انتخابات، از محیط به

کنند. هم حسن روحانـی و هـم دیـگـر  اند و می شان استفاده کرده های برنامه
تـنـهـا از  ها و مرکزهای آموزشی، نـه های سیاسی، با حضور در دانشگاه جریان

طورآشکار و نـهـان ایـن  کنند، بلکه به مطرح کردن مسائل سیاسی امتناع نمی
ها و جریانات سـیـاسـی وابسـتـه بـه  نهادهای آموزشی را مرکز فعالیت باشگاه

ای  شک و تردید پافشارِی حسن روحانی و علی خامـنـه اند. بدون خودشان کرده
هـایـی  و دیگر ذوب شدگان در والیت در این مقوله، هشدار به نیروها و جـریـان

انـد. وقـتـی  های حکومتی خواستار فعالیت سیـاسـی است که مستقل از ارگان
گوید: "تـالش مـا بـر ایـن بـوده کـه در  اش می حسن روحانی در سخنرانی

های ما فضای آرامش باشد"، بدان معنا نیست که فعالـیـت سـیـاسـی  دانشگاه
بدون محدودیت، دانشجویان زندانی آزاد، محرومـان از تـحـصـیـل عـفـو، و 

اند. مـنـظـور از "آرامـش"،  های مستقل دانشجویی اجازه فعالیت یافته تشکل
وجود آوردِن چنان فضایی است کـه  به
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یورِش تازٔه رژیم والیِت فـقـیـه بـه دسـتـمـزِد 
 زحمتکشاِن ایران

از علـی ربـیـعـی،  ،حسِن روحانی و وزیِر کاِر امنیتِی او
بـه تـمـاِم   فقط نه، ٩٢کارشان در مرداد ماِه  هنگاِم آغاز به

با دستـمـزِد کـارگـران ارتباط در  شان هاِی انتخاباتی وعده
دستمزد و امنیِت شغلی کـارگـران به اند، بلکه  کردهپشت 
 روحـانـی، بـنـا بـر.  انـد هایی دست زده مدام به حمله نیز

[اندکی پـس از  ٩٢ماه مرداد ٢٢ایلنا، خبرگزاری گزارِش 
: گـفـت ،در سالِن پور شریفی تبریـز برگزاری انتخابات]،

قانون کار صراحت دارد حداقل مـزد کـارگـران  ۴١ماده " 
بایستی بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سـوی بـانـک 

ای باشد کـه مـعـاش یـک  مرکزی تعیین شود و به گونه
بـه نـیـز نفره کارگری را تامین کـنـد." ربـیـعـی  ۴خانوار 

 ٩٢"مزد سـال  : گفت ،٩٢مردادماه    ٢۶، خبرگزاری مهر
با توجه به عدِم رعایِت دقیق قانون یعنی عدِم اعمال تورم 
اعالمی مـرکـز آمـار ایـران... بـایـد... اصـالح شـود." 

 :گـزارش داد مهرماه سال جـاری، ١۵، خبرگزاری ایسنا
"رقم سبد هزینٔه یک خانوار کارگری در سه ماهه نخسـت 

دو میلیون و دویست هزار تومان اعـالم ]  ١٣٩٣[ امسال 
را اصالح نکردند، بلکه  ٩٢فقط مزِد  گرایان نه شد." واپس

 -، ربیـعـی٩٢اسفندماه  ٢٣ایلنا،  خبرگزاریگزارِش  بنا بر
از شـده  درصـدِی اعـالم و نیم] ٣۶[   ٣۶٫۵تورِم  وجودبا

عالی کار "با اجمـاِع  شوراِی  گفت:  -ایرانمرکِز آمار  سوی
 هـای کـارگـری ِی مطلِق اعضا و ناظراِن تشکـلأتمام و ر 

و کارفرمایی" دستمزِد  ساخته] دولت  های [بخوان: تشکل
 ،درصـد افـزایـش ٢۵را بـا  ٩٣پایٔه کارگران برای سال 

 ]مبلغی کمتر از یک سوِم خِط فقرتومان [٩٠٠هزارو۶٠٨
 تصویب کرد. 

و  گرا به دستمزِد کـارگـران یورِش جدیِد وزیِر کاِر واپس
و بـا  ،آغاز گردید ٩٣، بالفاصله بعد از تعییِن مزِد ترفنِد او

شـود. ایـن  پیش بـرده مـی به ،وری" بهانۀ باال بردِن "بهره
فکرهاِی ربیعـی طرِح بغایت ضِد کارگری، در یکی از اتاِق 

شـود. خـبـرگـزاری  تهیه مـی -"کارگروِه تخصصِی مزد"  -
نقل از فرامـرِز تـوفـیـقـی، رئـیـس  به شهریورماه، ۴، مهر
گراِی "کارگروِه تخصـصـِی مـزد"، از ارائـٔه اولـیـن  واپس

"مـنـظـوِر  بـه ،”فکـر اتاق“یا  ”کارگروه“این گزارِش رسمی 
فرامرزتوفـیـقـی، گزارش داد.  ،طراحی مدِل جدید مزدی"

"بـا تـوجـه بـه :  گـفـت ،اصطالح کارگری این نمایندۀ به
قانون کار در شرایط رکـود تـورمـی...  ۴١ناکارآمدِی ماده 

یک نیاز مبرمی برای تعریف رویه و روشـی نـویـن بـرای 
وری، رفـاه و  تعیین دستمزد در راستای باال بردن بـهـره

خورد." مطابِق معمـول، ایـن  رضایت عمومی به چشم می
 ترفندی در جهِت یورِش به دستـمـزِد کـارگـران 

ً
نیز صرفا

نقل از حسـن  به ،٩٢ماه اسفند ١١خبرگزاری ایلنا، است. 
های  "در (فاصله) سال : نوشت معاوِن وزیِر کار، تن، هفده
 ١٣شدٔه تولید از حدود  سهم مزد در هزینه تمام ٩٠تا  ٧۶

درصد کاهش یـافـتـه اسـت امـا ایـن  ۵درصد به حدود 
وری و خالقیت در مـحـیـط کـار  کاهش باعث ارتقاء بهره

مورِد ذکرشده در "آنـالـیـِز  ١٣نشده است." مطالعۀ دقیِق 
"دخـیـل در  هاِی  عامل  در حکم  -کارگروِه تخصصِی مزد"

غیر از "عدِم تخصیـص  شدٔه کاال"، به باال رفتِن قیمت تمام
 -هـا بـه صـنـعـت" سهم اجرای قانون هدفمندی یـارانـه

" و ... تـأمـیـنگری در زنجیـرٔه  "پررنگ بودِن نقِش واسطه
بـا  ارتباطفساِد گستردۀ رژیم والیِت فقیه، هیچ موردی در 

شدٔه کاال" در گزارِش اول  اثِر مزِد کارگران در "قیمِت تمام
گـرایـان نـقـِش  توان یافت. با تماِم این اوصاف، واپس نمی

، و یـورش بـه مـزِد انـد گری، فساد... را رها کرده واسطه
 قانوِن کار را  ۴١کارگران و مادٔه 

ً
قـرار خـود هـدف صرفـا

در  مهـرمـاه، ١۵اند. مطابِق گزارِش خبرگزاری مهر،  داده
کارگروه، "وضعیـِت دسـتـمـزد این سومین گزارِش رسمی 

نیروی کار در صنایع غذایی پس از بررسی و آنـالـیـزهـای 
 “کارگروه“های  صورت گرفته به وزیر کار ارائه شد." بررسی

ها نقش پـررنـگـی در صـنـایـع  دهد "که واسطه نشان می
غذایی دارند. ... نوعی عدم شفافیت عملکـردهـا در ایـن 

در  [نخـل] بخش مشهود است. ... استفاده از روغن پالم
مواد غذایی در حد استانداردها نیست و همه این مسـائـل 

ورِی نیروی کار کشور لطمه خواهد  به میزان کارکرد و بهره
ی به تـاثـیـِر مـزِد کـارگـران در ی بدوِن اشاره ، ودوباره کاران، تبه ”کارگروه“فرامرز توفیقی، رئیس زد." 

وزارت کار خواسته تا کارگروه تـخـصـصـی مـزد و "   : "قیمِت تمام شدۀ کاال"، به خبرگزاری مهر گفت
باره پایان دهد و  زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در این های چانه وری به روش بهره

تعـیـِن دسـتـمـزد بـا مـدِل مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و تصوب شود." 
کاران برای آزاد سازی دستمزِد کـارگـران اسـت. بـه مـوازاِت  یکی دیگر از ترفندهای تبه ،وری" "بهره

بـا جـنـبـش  رویـارویـیهای وزارِت کاِر ربیعی در  قانوِن کار، یکی دیگر از دسیسه ۴١یورِش به مادٔه 
یابندۀ کارگری، تبعیض ظالمانه در پرداخِت دستمزدها براِی ایجاِد شکاف بـیـن کـارگـران بـوده  رشد

 ،(“ هما“) “ ایران ایر“، “ سینا پتروشیمی بوعلی“، “ پتروشیمی رازی“نمونه، کارگراِن پیمانی طورِ  بهاست. 
 یکسان،  جز اینان، با وجود داشتن تحصیالت و تخصصو 

ً
در مواردی حتی چـنـد بـرابـر های تقریبا
هـا،  کنند. عالوه بر تماِم ایـن دسـیـسـه کمتر از کارگران رسمی (قرارداد مستقیم) حقوق دریافت می

مانده است تا  درصد نیروِی کاِر رسمی باقی ٧کردِن  هدهند که رژیم در صدِد بازنشست شواهد نشان می
دهـِی  بـرسـانـد. بـا سـازمـان مورِدنظرشسرانجاِم  سازی دستمزِد کارگران را با موفقیت به بتواند آزاد

سـازِی دسـتـمـزِد   بـه آزادگرایـان  امید واپس ، بایدی پیگیری مبارزهادامٔه کارگران در صفی منسجم و 
 کارگران را به نومیدی تبدیل کرد.

 
 ایران فرد منحصربهمحیِط  و تخریب زیست ،ناتوانِی سازمان محیط زیست

کشـور ازجـمـلـه مختلـف  های منطقههای کشور در  ها و نابودِی جنگل خشکیدِن رودها و دریاچه
کـه  در حـالـی دارد.های همگانی قرار  در صدر خبرهای رسانه ،های استان گلستان و زاگرس جنگل

گذارد، رییس سـازمـان مـحـیـط زیسـت جـمـهـوری  وخامت می وضعیت محیط زیست هر دم رو به
 از "خبرهای خوش" اطالع داد. ، در اقدامی تبلیغی،اسالمی

هـای طـبـیـعـی  نوشت: "خبرهای خوشی برای حافظان عـرصـه ،شهریورماه ١۵  ،خبرگزاری مهر
از  [که] بانان این اعتبار برای پرداخت معوقه حق محیط . ... میلیارد تومانی ۵مجوز اعتباری ...  داریم
هـا  بانانی که حین درگـیـری بود و همچنین پرداخت دیه برای محیط  به بعد پرداخت نشده ١٣٩٠سال 

شد." باتوجه به این گزارش و اطالعات انتشاریافته   بودند، تخصیص داده محکوم به پرداخت دیه شده
سود محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن  عملی به یگامیا از سوی سازمان محیط زیست، اقدام و 

 برای دلگرمی محیط هایو اعتبار است، انجام نگرفته 
ً
بانان زحمتکش محـیـط زیسـت  مصوب صرفا

جمهور در امـور  یسئوزیر نیرو و معاون ر  ،حال ! درهمیننداست که از هرگونه حمایت قانونی محروم
رود و دریـاچـٔه ارومـیـه اتـخـاذ  برای نجات زایـنـده ی، تدابیر جدید کهاند  محیط زیست اعالم کرده

 ،شدِن تدابیر مذکور منابع مالی کافی در دسترس ندارند. خبـرگـزاری مـهـر رای عملیب، اما ندا گردیده
هـای بـهـمـن تـا  رود فـقـط طـی مـاه ، آب زایندهکه نوشت ،از قول وزیر نیرو ،شهریورماه های میانه

آب باقی خواهد ماند. ازدیـگـرسـو، قـائـم  اردیبهشت جاری خواهد بود و در بقیه سال این رود مهم بی
"بـرای دریـاچـه ارومـیـه  : دکر اعالم  ،شهریورماه ٩ ،با خبرگزاری مهر وگو گفتدر  [نیرو]، مقام وزیر
بـا  ... است دریاچه به شرایط اول خود بر نگردد  ممکن . ... ها صورت گرفته ریزی ای از برنامه مجموعه

هایی تهیه شود." عالوه بر وضـعـیـت نـاگـوار  ارومیه قرار است نسخه [دریاچه] حال برای نجات این
، سـاخـت و سـازهـای گسـتـرده و کـه های همگانی خبر دادنـد رود و دریاچٔه ارومیه، رسانه زاینده

 خـبـرگـزاریبـلـعـد.  های سرسبز و حاصلخیِز مازندران را یکی پس از دیگری می غیراستاندارد، دشت
در گزارشی نوشت: "وضعیت ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضـی در  ،شهریورماه ١٢  ،مهر

همچنان مزارع (طـبـیـعـت  ... های شمالی ازجمله مازندران همانند کالف سردرگمی است که استان
داد: "بـروز  بلعد." در گزارش دیگری از تخریب محیط زیست کشور، ایسنا گزارش  بکر) مازندران را می

بحران زیست محیطی در اردیبل، ازجمله مهمترین این مشکالت وضعیت آبی سه دشـت اردبـیـل، 
متر فرو نشست داشته  ١٫۵گرفته دشت اردبیل  فغان و مشکین شهر است. ... طبق مطالعات صورت

میلیون هکتـار از  ١داد: "آلودگی  گزارش  ،شهریورماه ١٨  ،است." خبرگزاری مهر نیز در خبر دیگری 
شده فشار به اکوسیستم جـنـگـل آمـده و  سبب ... های زاگرس، وقوع ریزگردها و خشکسالی جنگل

یس سازمان حفـاظـت ئر  با مخابره این خبرها، زمان است." هم شرایط برای آلودگی جنگل فراهم شده
های اخیر نامـطـلـوب  های زیست محیطی در کشور طی سال ، شاخصکه کرد  محیط زیست اعتراف

های کمـیـاب  ها، رودها و گونه ها، مراتع، دشت ، جنگلکه بوده و درحال سقوط است. او یادآوری کرد

ان ی ا داد ی  رو  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

تمام  یی با فاجعهما و  اند شدت آسیب دیده ایران به فردِ  به گیاهی و جانورِی منحصر
هـای ارومـیـه،  طور مثال به وضعیت دریاچـه . این مقام مسئول بهروئیم روبهعیار 

رود، کارون و نیز شکار سیستماتیک گوزن زرد لرسـتـان،  هامون، بختگان، زاینده
ای در استان اصفهان و فارس و مـرگ و مـیـر هـزاران مـاهـی در  خرس قهوه

 های خلیج فارس اشاره کرد. کناره
ه تنها بخشی از فاجعه تخریب محیط زیست کشور اسـت. شدآمارهای منتشر 

ضمن اعتراض به تخریب گسترده زیسـت مـحـیـط   ،فعاالن محیط زیست کشور
 -را آن دولت روحانی و سازمان حفـاظـت از مـحـیـط زیسـتدرستی  بهایران، 

ی مدون و عملی برای ی فاقد برنامه -برخالف تبلیغات فریبکارانه یک سال گذشته
های گذشته و دقت به ماهیت رژیـم  کنند. تجربه نجات محیط زیست معرفی می

یافته و مـرتـبـط بـا  ، بدون فعالیت گسترده، سازمانکه کند فقیه اثبات می والیت
 جنبش مردمی، دفاع از محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود!

 
 تراِز منفِی بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی

های اقتصادی رژیم در شش ماهٔه نخسِت سال  های مهم تحول یکی از ویژگی
 ، و درنـتـیـجـه،کشـور  کنندٔه واردات به آور و بسیار نگران جاری، افزایش شگفت

 ،صنعـت و کشـاورزی خصوص به  ،های تولیدی پیش بخش از بیش ضعیف شدِن 
داشت:   اعالم ،با انتشار گزارش گمرک کشور ،مردادماه ۶  ،است! خبرگزاری مهر

 ...درصد افزایش یافـت ٣٣٫۵٨] میزان واردات ١٣٩٣["در پنج ماهٔه اول امسال 
" در ادامـه . اسـت  میلیون دالر واردات کشور بوده ٩٨١میلیارد و  ٢١دراین مدت 
درصـد افـزایـش   ٢٠٫٨  درصد و صـادرات  ٣٣٫۵٨است: "واردات   گزارش آمده

ژاپـنـی]  ، واروپایـی، خودروهای لوکس آمریکایی[ خودرو  ،یافت." عمدٔه واردات
  لوکس از اروپا بـوده اشیاءِ وسایل آرایشی و دیگر  ها، پس از آنو  ،موز، برنج، گندم

گزارش گمرک جمهوری اسالمی کشورهای: امارات متحدٔه عـربـی  بنا براست. 
و  ،کره جـنـوبـی، چـیـن ] سرُپل واردات کاالهای آمریکا و اروپا به ایران[درمقام 

 اند. ترین صادرکنندگان به ایران بوده بزرگ ،هند
برابر و وارداِت  ۴، وارداِت خودرو به کشور است که درهمین گزارش تاکید شده

. آمـارهـا نشـان ندا افزایش پیدا کرده ،برابر در مقایسه با مدت مشابه قبل ٢برنج 
در پنج ماه اول سال گذشتٔه خورشیدی تعداد خودروهای واردشده به که   دهند می

است، اما درسال جاری (پنج ماهٔه نـخـسـِت  دستگاه بوده  ١١١هزار و  ١٧ایران، 
 ،ارزش ایـن تـعـداد خـودرواست.  دستگاه افزایش یافته ٨٧۶هزار و  ٢۶) به ٩٣
اسـت کـه تـولـیـد خـودرو در  است. این درحالی  میلیون دالر برآورد گردیده ٨۶۵

در نتیـجـٔه ایـن کـاهـش، و است های کشور به نصف کاهش پیدا کرده  کارخانه
انـد. عـالوه بـر  را از دست داده شان شغلها  این کارخانههزاران کارگر و کارمند 

دهنـد، چـنـدان کـه  نشان مینیز را وارداِت چادر مشکی افزایِش خودرو، آمارها 
سودهای کالنی به جیب بنیادهای واردکننده این کاال و تجار بزرگ بازار سـرازیـر 

داد: "درحال حاضـر سـاالنـه  گزارش ،شهریورماه ٩  ،ایسناخبرگزاری .  است دهکر 
میلیون دالر پارچه چادر مشکـی بـه صـورت رسـمـی وارد کشـور  ١٠٠بیش از 

هـای  طور عمده مـحـصـول کـارخـانـه های مشکی و چادر به شود. این پارچه می
امارات متحدٔه عربی به کشور وارد  أنساجی اروپا (فرانسه و ایتالیا) هستند و از مبد

طـور  میلیون دالر چادر و پارچه مشکی بـه ١۵٠عالوه ساالنه بالغ بر  شوند. به می
دراین زمینه مدیرکل دفتر صنـایـع  " شود. عمده از ترکیه به داخل کشور قاچاق می

 ،شهریورماه ٩  ،خبرنگار ایسنا  نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به
حاضر صنعت نساجی کشور با مشکالت زیـادی مـواجـه بـوده و  : "درحالگفت
زای کشور چـنـدان کـافـی نـبـوده  ها ازاین صنعِت اشتغال رسد حمایت نظر می به

هزار نفر کـاهـش  ٣٠٠هزار نفر به  ۴٠٠تعداد شاغالن صنعت نساجی از  ... است 
یافته و اگر به مشکالت صنعت نساجی پرداخته نشود امـکـان کـاهـش تـعـداد 

اکنون عمده بازار پارچـه  هم ... هزار نفر نیز وجود دارد ٢٠٠فعاالن این صنعت به 
پیداست، وارداِت  که چنان"  . شود تامین می ... چادر مشکی ایران از طریق واردات

ها از حرکت بازایستانده و به بیـکـاری  چرِخ تولیِد ملی را در تمامی عرصه ،گسترده
های گزارش گـمـرک جـمـهـوری اسـالمـی،  نکتهاست. ازجمله دیگر   زده  دامن

لوکس و لوازم آرایشی است. به ایـن  اشیاءِ و نیز  ،افزایش وارداِت موز، برنج، گندم
 ،قـد طورِکامل و تمـام به ،دولت و مجموعٔه حاکمیتکه، توان تاکید کرد  ترتیب می

، بـرای کـه نـوشـت ،شهریورماه ١٩  ،کنند. خبرگزاری مهر از واردات حمایت می
روزه کـاالهـای گـمـرکـی از  ۵، معافیت [!] تصریح در امر واردات و تشویق تجار
بـزرگ و  تـاجـراناین معنا تمـامـی  است. به هزینه انبارداری در نظر گرفته شده 

هـای  های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی عالوه بـر کـاهـِش تـعـرفـه شرکت
 مشـمـولبهره برای واردکردِن کاال،  مدت و کم های طوالنی گمرکی و دریافت وام

 شوند. معافیِت هزینٔه انبارداری نیز می
ی کـه یـ ژرفای فاجعه مسئلهو این  ،تراز بازرگانی جمهوری اسالمی منفی است

است را نشان  سرمایٔه بزرگ تجاری بر سر اقتصاد ملی و تولید کشور وارد آورده 
 ،بـزرگ تاجرانو حمایت از از خارج دهد! برنامٔه دولت برای تشویِق واردات  می
 قرار دارد! ایرانیبا تولیِد ملی و منافع تولیدکنندگان و صنعتگران  تضاددر 

 
 :تقویِت نهادها و بنیادهاِی انگلی

 !“عالی اشتغال شورای“به  ”کمیتٔه امداد“طرِح الحاِق 
براساس طرح برخی نمایندگان مجلس و توافِق دولت حسن روحانی، برخـی 

بـنـیـاد “و  “ کمیتٔه امداد خمیـنـی“ها  س آنأو در ر  ،نهادها و بنیادهای انگلی
 در خواهند آمد. “عالی اشتغال شورای“به ترکیب  ،”شهید

این طرح که در اوایل تابستان سال جاری خورشیدی و پـس از مـوافـقـِت 
رونـد  کـردِن  بود، پس از طـی  دولت، از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده

تصـویـب رسـیـد.  معمولی و در سکوِت خبری در مجلس با اکـثـریـت آرا، بـه
بـود: "نـمـایـنـدگـان   ایلنا در اوایل مردادماه دراین خصوص نوشتهخبرگزاری 

 ٢مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح الحاق یک بـنـد بـه مـاده 
ی أر  ١٨۴عالی اشتغال با اصل مادٔه واحدٔه این طرح با  قانون تشکیل شورای

نماینـدٔه حـاضـر در  ٢٢٣ی ممتنع از مجموع أر  ۵ی مخالف و أموافق، یک ر 
به تـرکـیـب  ... صحن موافقت کردند که بر اساس آن کمیتٔه امداد امام خمینی

شد. نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاق یک بـنـد  عالی اشتغال اضافه  شورای
عالی اشتغال مبنی بر الحاق بنیاد شهید  قانون تشکیل شورای ٢دیگر به ماده 

ی أر  ١٢٧ی گذاشتند که نمـایـنـدگـان بـا أر  و امور ایثارگران به این شورا را به
نمایندٔه حاضر در صحـن بـا  ٢٢٣ی ممتنع از أر  ٢٠ی مخالف و أر  ٣۶موافق، 

پس از ارسال این مصوبه از سوی مـجـلـس بـه  ،عالوه به "آن موافقت کردند.
شورای نگهبان، این شورای ارتجاعی نیز در حمـایـت از حضـور نـهـادهـا و 

ضمن تایید آن، خواستـار صـراحـت  ،عالی اشتغال بنیادهای انگلی در شورای
نـام  های قانونی گردید که درپی آن مجلـس بـاردیـگـر بـه  بیشتر و رفع ابهام

عالی اشـتـغـال  موقعیت کمیته امداد را در ترکیب شورای ،زدایی قانونی" "ابهام
از قول عضـو  ،باره گزارشی درایندر   ،مردادماه ٢۶  ،ایرناخبرگزاری تثبیت کرد. 

بود، شـورا   نوشت: "شورای نگهبان اعالم کرده ،کمیسیون اجتماعی مجلس
ی (طـبـق أعالی اشتغال] متشکل از وزرا است و کمیته امداد حـق ر  شورای[ 

ی بـه أدرجلسه کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دادیم تا حـق ر  ... مصوبه ندارد)
 مصوبات این کمیته به امضای ر   کمیته امداد داده

ً
یس جـمـهـور ئشود و نهایتا

" . کـنـد برسد. لذا این موضوع در روند اجرای مصوبات اختاللی ایـجـاد نـمـی
و مسئوالن کمیته امداد و بنیاد شهیـد،  وزیرانعالوه بر  ،کهکنیم  یادآوری می

دو نفر از اعضای کانون شوراهای اسالمی کار به عنوان "نمایندگان کارگـران" 
عـالـی اشـتـغـال پـذیـرفـتـه  با تصویب و معرفِی وزیر کار به عضویت شورایو 
که در کلیه  ،یعنی اعضای شوراهای اسالمی کار ،شوند. حال با این ترکیب می

 ای و بنیادهای انـگـلـی ،اند های ضِدکارگری جانب کارفرمایان را گرفته تصمیم
عالی اشتغال چگونه و بر اسـاس  قرار است شورای، مانند کمیته امداد خمینی

 اشتغال و بیکاری رسیدگی کند؟! مسئلهٔ کدام برنامه به 
مدیرکل کاریابی کمیته امداد خمینی بالفاصله پـس از که جهت نیست  بی

 ٢٠٠، کمیته امداد امسال برای اشتـغـال که تصویب این طرح، اعالم داشت
مـدیـرکـل   ،شـهـریـورمـاه ١٢  ،ایرنـاخبرگزاری گزارش  هزار نفر برنامه دارد. به

 ...هزار نفر برنامه داریـم ٢٠٠یادآوری کرد: "امسال برای کاریابی کمیته امداد 
هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد در  ۴٠امسال از سوی مراکز کاریابی 

طور میانگین کمیته امداد در سطح کشـور  به ... شود سطح هر استان ایجاد می
شـود،  کار گـرفـتـه  ها از سوی کارفرمایان به ازای هر مددجویی که در کارگاه به

هزار ریال حق بیمـه سـهـم کـارفـرمـا را پـرداخـت  ٨٠٠میلیون و  ١۶حدود 
انگلی که سـاالنـه  ینهاددرمقام کمیته امداد خمینی  ،این ترتیب " به. کند می

نیروی کـار ارزان  کردنبلعد، واسطٔه مهیا  ها تومان درآمد کشور را می میلیون
شود. کارگران و جویندگان کار که از سوی کمیـتـه امـداد  برای کارفرمایان می

صورت موقـت  شوند، فقط به عنوان مددجو به کارفرمایان معرفی می خمینی به
و بدون دریافت مزایایی چون حق بیمه و بازنشستگی وادار به کار شده و پـس 

و  گـیـرنـد مـیرا مددجویان تـازه  آنانو جای شوند  میاز مدت کوتاهی اخراج 
 بودجه کشور به  به

ً
زایی به جیب کمیته امداد و بنـیـاد  نام اشتغال این ترتیب اوال

 و  شود میشهید 
ً
قرارداد و پرداخت حق بیمـه  یکه کارفرمایان از امضا این ثانیا

 یابند. و دستمزد مناسب به کارگر "نجات" می
ها  شود، سرنوشت کارگران و میلیون اهمیت قلمداد می بیآنچه در این میان 
و از دریـافـت  شوند میشکل وحشیانه استثمار  اجبار و به بیکاری است که به

 شوند! حقوق یک کارگر محروم می
عـالـی  نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید در شورای ای حضور بنیادهای انگلی

تقویت و رشد تولید و اشتغال  دربرابر مانعی دیگرزیان زحمتکشان و  به ،اشتغال
 در کشور است!
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ها (بـرای آزادسـازِی  توان نام برد. عملیاتی شدِن طرح حذِف یارانه می
و هم اکنون حمایت فراجناحـی  -نژاد وسیله دولت احمدی ها) به قیمت

و ازجمله پشتیبانی مستقیم "رهبر" در جهت ادامٔه اجرای این طرح ضد 
هـای "وحـدت"  ترین زمینه وسیله دولت یازدهم، یکی از مهم مردمی به
منظوِر حفظ این اقتصاد سیاسی و ارتقای آن به سـطـِح  ها به بین جناح

 .ترین شیوه سوداگری وثروت اندوزی، است مدرن
های قدرت هـم اکـنـون "وحـدت"  ترین عرصه همگرایی جناح مهم

ها پیراموِن لزوِم دفع تهدید برآمده از جانب مردم نسبت بـه "حـفـظ  آن
های مـخـرب اقـتـصـادی  دلیل پیامدهای سیاست نظام" است، که به

هـای مـالـی دولـت  های حاکم و فشار اقتصادی ناشی از تحریم دولت
تبدیل گردد. ایـن "وحـدت"، هـمـان  جدیتواند به خطری  آمریکا، می

 علی خامنه
ً
کند، و  ای بر آن تاکید می "عزت ملی" ادعایی است که دائما

پراکنی، از آن  طیف مختلف هواداران دولت یازدهم نیز، همراه با توهم
کننـد. مـطـرح  با نام "وحدت ملی" پیرامون دولت حسن روحانی یاد می

شدِن "نرمش قهرمانانه" از جانب "رهبری"، اسم رمـز لـزوِم "وحـدِت" 
های قدرت در راستای پشتیبانی کامل از دولت یازدهم  عمل بین کانون

برای جا انداختِن نقش رژیم والیی در "طرح خاور میانه جـدیـد" دولـت 
هـای قـدرت  آمریکا است. نیروی محرکه و انـگـیـزٔه "وحـدِت" جـنـاح

اسارت گرفته شدن اقتصاد  دلیل به پیرامون اصل "نرمش قهرمانانه"، به
های مالی از سوی آمریکا است که در بـطـن  ملی ایران از طریق تحریم

طـوِردائـم  خود بر خطِر رودررویِی مردم با دیکتاتورِی حاکـم را نـیـز بـه
در یک سال پایانی دورٔه ریاست جمهوری احـمـدی نـژاد،  افزاید.   می

متعادل  های اصلی دروِن رژیم والیی به وضوح نا توازِن قدرت بین جناح
و بـرآمـدِن حسـن روحـانـی از آن  ٩٢شده بود و مهندسِی انتخابات 

وجود آوردِن تعادل در روبـنـاِی سـیـاسـی، کـه  ضرورتی بود با هدِف به
درنهایت، به فرادستِی جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسـی آن 

داد  را برعهده دارد منجر گردید. تحلیل ما از شرایط آن دوره نشان مـی
های جدی بـرای بـرون رفـت از یـک  که رژیم والیی به اتخاذ حرکت

بحران خطرناک ناچار است: "اوضاع کنـونـی کشـور مـا زیـر تـأثـیـر 
خود گـرفـتـه  های داخلی و خارجی، حالتی سیال به یی ازعامل مجموعه

های کلـیـدِی  وجود آوردن طیف گوناگونی از تحول است که احتماِل به
پذیر کـنـد. رژیـم  تواند امکان آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می

وضوح دچار بحران جدی است، و در تالش است که بـه هـر  حاکم به
قیمتی شده است تعادل خود را بازیابد و بقای خود را تضمین کـنـد" (

 ).١٣٩٢ماه  بهمن ٩، ٩١٣، شماره “نامٔه مردم“
انـد کـه  خـوبـی واقـف های قدرت در رژیم والیی به این امر به جناح 

هدِف اصلی، یعنی "بقاِی نظام"، و جای گرفتن نقِش رژیـم والیـی در 
هـای نـولـیـبـرالـی در  "طرح خاور میانه جدید" به همراِه اجرای تعدیـل

صـورت الزم و  های بیشتر]، همگی، بـه اقتصاد [دست یابی به ثروت
ملزوم و در پیوند با یکدیگرند. در ایـن ارتـبـاط، حـکـومـت مـطـلـقـٔه 

فقیه درحکم چارچوب، و دولت حسن روحانـی درمـقـام انـجـام  والیت
بستان] با آمریکا از  مأموریِت تعامل [بده -دهندٔه مأموریتی دیپلماتیک

کنند. در ایـن  گیرند و اجراء می ها را می تمامی تصمیم -جایگاه ضعف
که حق حاکمیت ملی کشور درمعرض پایمال شـدن  -ها گیری تصمیم

موازات آن تحـکـیـم نـقـش  است و موجب تداوم دیکتاتوری والیی و به
گـونـه  مردم کشور ما هـیـچ -گردند امپریالیسم در منطقه را موجب می

 مردم میهن ما نـقـشـی در حـکـومـت و 
ً
نقش و سهمی ندارند. اصوال
توانند داشته باشند، زیـرا نـقـش مـردم در  ساختار قدرت ندارند و نمی

تواند اعمال گردد و ایـن، در  حکومت تنها در مجرایی دموکراتیک می
 تضاد آشتی ناپذیز با "رژیم والیی" قرار دارد.

یابِی منـشـأ  بر اساس تحلیل پیش گفته، دربارٔه ساختار قدرت و ریشه
های قدرِت دروِن هـرم رژیـم  زمان بین کانون های هم پیوندها و نزاع

والیی، حزب توده ایران معتقد است که در حال حاضر مسئله اصلی در 
وجه تقابل قدرت میان دولت "تدبیر و اعتدال" و جـنـاح  هیچ کشور ما به

اصطالح "تندروهـا" درمـقـام  نمایِی نقش این به "تندروها" نیست. بزرگ
نفـع  عاملی بازدارنده در برابر خواست حسن روحانی برای انجام تغییر به

گذارند دولت یازدهم کاری برای مردم انجام دهـد"، پـردٔه  مردم و یا اینکه "تندروها نمی ... »وحدت جناح ها«ادامه  
کننده و توجـیـِه اثـرگـذار  های تعیین دودی است برای پنهان ساختِن روند اصلی تحول

برانگیز اینکه، در زمینٔه  نبودن دولت حسن روحانی بر بهبود شئون اساسی جامعه. توجه
حال با عنوان "استکبار" و "شیطان بزرگ"، یعنی  دیپلماسی و ایجاد رابطه با آنچه که تابه

تنها  های اصلی در برابر حسن روحانی نه کدام از جناح شده است، هیچ آمریکا، تلقی می
های تیم وزارت  اند، بلکه بسیار محکم پشت فعالیت درمقام عاملی بازدارنده عمل نکرده

اند. جیغ و فریادها و جفتک در هوا زدن اشخاصی مـانـنـد مصـبـاح  خارجه نیز ایستاده
توان عاملی بـازدارنـده دانسـت،  وجه نمی هیچ ها را به زاده ها، و کوچک ها، رسایی یزدی

حسـاب  فقیه هـیـچ عـددی بـه اصطالح "تندروها" در برابر حکم و نظر ولی زیرا این به
 خـواهـان  نمی

ً
آیند. بنابراین، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت یازدهم واقـعـا

گذارند"، این خود نیز تـأیـیـد کـنـنـدٔه ایـن  هایی است اما این "تندروها نمی انجام رفورم
فقیه، که تمامی  نظر حزب توده ایران است که: در چارچوِب حکومت مطلقٔه والیت نقطه
اند، اصالحات بنیادین و پایان دادن به دیکـتـاتـوری  های قدرت خواهان تداوم آن جناح

فـرض  پذیر نیست، زیرا اگر قرار است کسی از عملکرد حسن روحانی [بـه حاکم امکان
ای، قدرت و یا شخص دیگـری  غیر از خامنه انجام رفورم] جلوگیری کند، آن شخص به

تواند باشد. واقعیت این است که دولت یازدهم و حسن روحانی، زائیـدٔه حـکـومـت  نمی
مطلقه والیت فقیه و وصل به آن است، بنابراین هر نوع انتظاِر انجام تغییر واقـعـی در 

 ست غیر منطقی.   وسیله حسن روحانی و دولت یازدهم، انتظاری سمت مترقی به
نـاپـذیـر بـودِن رژیـم  صحت ارزیابی حزب ما در مورد خصلت اصـالحآزمودِن برای 

والیت، و عملکرد دولت حسن روحانی در خالف جهت منافع و انتظارات مردم، کـافـی 
های حسـن  ها و وعده است به آنچه که زیر پوست جامعه نسبت به دولت یازدهم و قول

کند به دو مسـئـلـه  روحانی در جریان است اشاره کنیم. هر کس که در ایران زندگی می
های زحـمـت و  . زندگی مادی و معنوی قشرها و طبقه١خوبی واقف است:  اساسی به

فت کرده اسـت و ایـن بـهـبـود  تنها بهبود نیافته است، بلکه به کار نه
ُ
صورت فاحشی ا

دلیـل  . به٢گیرد.  های میانی جامعه را نیز دربر می نیافتگی زندگی، طیف وسیعی از الیه
 امـکـان  وسیلٔه ارگان یافته به استیالِی جو سرکوِب سازمان

ً
هـای حـکـومـتـی، عـمـال

عدالتی اقتصادی وجود ندارد. هـرگـونـه  یافته نسبت وضع موجود و بی اعتراض سازمان
گران هوادار حسن روحانی برای بزک کردن وضع کنـونـی، کـاری اسـت  توجیِه تحلیل

کنند، واقعیت موجود  عبث، زیرا آنچه که مردم با پوست و گوشت خود هرروزه لمس می
توان با بازی با آمار آن گونـه کـه حسـن روحـانـی در  است. این واقعیت عریان را نمی

اش (دربارٔه پائین آمدن نرخ تورم) مدعی بهبود اوضاع  مهرماه ٢١وگوی تلویزیونی  گفت
 .شد، تغییر داد

) حزب توده ایران، با تاکید بـر ایـنـکـه مـادامـی کـه ١٣٩١ماه  کنگره ششم (بهمن
فقیه است، امکان انجام تغییرهای بنیادی وجـود  حکومت در کشور ما بر اساس والیت

اِی "تحول از کدام راه؟"، به این نتیجه رسید: "حزب توده  ندارد، و در پاسخ به سؤال پایه
هـای  هاست به هدف برچیدن بساط قرون وسـطـایـی و بـر قـراری آزادی ایران مدت

خـواه  دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری، و همیارِی نیروهای متـرقـی و آزادی
کشور، در برپایی یک جبهه واحد در برابـر اسـتـبـداد پـافشـاری کـرده اسـت. اصـل 

فقیه، در مقام نظریه و عملکرد رژیم استبداد قرون وسطایی در میهن مـا، هـمـه  والیت
شدت زیر تأثیر قـرار داده اسـت. در  ساختارهای اجرایی، قانون گذاری و قضایی را به

ها نـیـسـت..." (بـرنـامـه  چنین وضعیتی... قانون و قانون اساسی مالک تصمیم گیری
مصوبه کنگره ششم). قابل توجه است که چهار ماه بعد از کنگره ششم، صحت تحلیل 

 تائید گردید.  ١٣٩٢حزب ما با مهندسِی انتخابات 
های مردمی  گیری از سرکوب خونین حرکت جنبش مردمی کشور ما بار دیگر با درس

زایـی  باید بـا افشـا کـردن تـوهـم ) در حال نضج گیری است و می١٣٨٨جنبش سبز (
گاهی اجتماعی، اعتـراض هـای  پیرامون ماهیِت دولت "تدبیر و اعتدال" و با باال بردن آ

وسیله نیروهای اجتماعی (مانـنـد: جـنـبـش  وسیع مردم را در جهت برپایِی اتحادها به
طلبـان و  هایی از اصالح کارگری، زنان، و دانشجویی) سوق دهد. با وجود اینکه بخش

، جنـبـش ١٣٩٢ترین لحظه، یعنی در مرحلٔه مهندسِی انتخابات  اپوزیسیون که در مهم
مردمی را رها کردند و با گذر از جنبش سبز به کاروان جنبش بنـفـش حسـن روحـانـی 

هایی بر جنبش مردمی وارد آوردند، اما جنبش به راه خود در مبارزه بـا  پیوستند و صدمه
 دهد. دیکتاتوری حاکم ادامه می

دهند که، گذر بـه مـرحـلـٔه  های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می تحلیل
وسیـلـه  ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به دموکراتیک، جهِش کیفی -ملی

سرانجام رسانند. حزب مـا در مـورد  باید آن را متحدانه به برنامه حداقلی مشترکی، می
کند: "واقـعـیـت انـکـار  مرحله تغییرهای بنیادی در کشور، به این اصل مهم اشاره می

 -ناپذیر این است که در این راه به غیر از رویارویی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسـی
  8ادامه  در صفحه اقتصادی نـیـروهـای ذوب در والیـت کـه 
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جشن های سالگرد تأسیس 

 ایران   حزب توده

 جشن سالگرد در سوئد
استکهلم امسال شاهد برگزاری جشن هفتاد و سه سالگی حزب تـوده 
 ،های کار و زحمت بود. هوای پاییزی با دمایی لطیف یاری نمود تا رفـقـا

هواداران و مهمان ها از شهرهای و محله های گوناگون سوئد  ،دوستان
گرد هم آیند و در فضایی مملو از موّدت و دوستی تا پاسی از شب سالروز 
تأسیس حزب ارانی و یارانش را گرامی بدارند. زمانی کـه یـک دقـیـقـه 
سکوت بپاس شهیدهای حزب و جنبش را طنین سرود چهارم حزبـمـان 

حس زیبا و دوگانۀ غرور و تجدید پیمان در چهـرۀ تـک تـک  ،خاتمه داد
رفقا و هواداران حاضر در سالن جشن به سهولت عیان بود. غرور بخاطر 
تعلق به تاریخی سراسر رزم و ایثار در راه کارگران و زحمتکشان میهـن و 
تجدید پیمان برای تداوم این مسیر علیرغم شناخـت بـه نـاهـمـواری و 
خارایی آن. سالن مراسم با شعارها و سمبل های حزبی و کمـونـیـسـتـی 
گاه تحت تأثیر آرمان و اعتقاد  آذین بسته شده بود و هر مهمانی را ناخودآ

 -توده ای ها قرار می داد. روحیه همبستگی بیـن الـمـلـلـی کـارگـری 
 ،بـولـیـوی ،شیلی ،با حضور رفقای کمونیست از سوئد ،کمونیستی جشن

عراق و افغانستان، حکایتی قاطع از اعتبار وزین حـزب تـودۀ  ،یونان ،پرو
 ایران در عرصه جهانی داشت. 

   نماینـده ایهیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و 
در سوئد نیز از جمله مهمان های حاضر در مراسم بـودنـد    از جبهه ملی

 که به غنای جشن می افزوند.
 مراسم امسال از دو بخش تشکیل شده بود. 

دو سخنرانی که یکی فرازهایی از اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حـزب تـودۀ 
ایران و دیگری افشای سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی و رابـطـه 

به هـمـراه نـمـایـش  ،اش با بیکاری فزاینده در کشور را  بیان می کردند
 ،از ابتدای بنیانگذاری آن تـا بـه امـروز ،فیلم کوتاهی از تاریحچۀ حزب

محتوی اصلی بخش اّول را تشکیل می دادند. در همین بـخـش و در 
هنرمندی جوانی چـنـد اثـر ایـرانـی و  ،بین سخنرانی ها و نمایش فیلم

کالسیک را به مدد رقص سرانگشتان سحرآمیزش بر روی کـلـیـدهـای 
ماهرانه تقدیـم حـاضـریـن در جشـن کـرد. هـارمـونـی  ،سفید و سیاه

خوشایندی سراسر فضای سالن را از آن خود کرده بود. نخستین بخـش 
برنامه با اعالم پیام های شادباش رسیده و قرائت برخی از آنـهـا تـوسـط 

و سـپـس بـا پـخـش سـرود  ،نمایندگان حزب و سازمان متبوعه خـود
 انترناسیونال به پایان رسید.

مهمان ها به سالن غذاخـوری راهـنـمـایـی شـدنـد و  ،در بخش دّوم
صمیمانه در کنار هم ضمن صرف غذا به گفتکو نشستند. سپس مسابقه 

رقابت شاد و زنده ای بین شرکت کنـنـده  ،آموزنده و گروهی ،ای ابتکاری
ها ایجاد نمود و هر گروهی برای کسب جایزه از دانش و حافظه گروهـی 

 خود یاری می جست تا گوی سبقت را از گروه دیگر برباید. 
مراسم  جشن با تقسیم و صرف کیک سفارشی و دسـتـپـخـت یـاران 
حزب، که نقش گل وخار را بر روی خود حمل می کرد، و سـپـس تـرانـه 

 خوانی تا نیمه شب ادامه داشت.

 گردآمدن یاران ارانی در اتریش

 
اکتبر با شـرکـت  ۴جشن هفتادوسومین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در روز شنبه 

ده ها تن از هم میهنان ایرانی و همچنین مهمانان خارجی در شهر ویـن (اتـریـش) 
برگزار گردید. در میان مهمانان شرکت کننده در جشن دوستانی با اندیشه های دیگر 
نیز دیده می شدند. استقبالی که از این برنامه به عمل آمد بار دیگـر نشـان داد کـه 
حزب توده ها، سیامک ها، روزبه ها، فاطمه مدرسی ها، هاتفی ها و باقرزاده هـا، را 
می توان سرکوب کرد، اما اندیشه ها و آرمان های بزرگ این حزب را نمی توان به بند 
کشید و نابود ساخت.  سالن جشن بزرگداشت هفتادوسه سالگی حزب با شـعـارهـای 
گوناگون تزئین شده بود. بر پیشانی سالن نوشته شده بود: "فرخـنـده بـاد هـفـتـادو 
سومین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران" و "حـزب تـودۀ ایـران بـرای صـلـح، 
دمکراسی و عدالت اجتماعی". در اطراف سالن شعار هایی بـرای آزادی زنـدانـیـان 
سیاسی به فارسی و آلمانی به چشم می خورد. عکس هایی از رفقا حیدرعـمـواغـلـی، 
تقی ارانی، خسرو روزبه و فاطمۀ مدرسی وهمچنین پوسترهایی از رفقای جانبـاخـتـه 

 حزب در بخش ورودی سالن نصب شده بودند. 
جشن با نواختن سرود حزب و به پا خاستن یکسره شرکت کـنـنـدگـان آغـاز شـد. 
سپس مجری برنامه در سخنرانی خود به فارسی و آلمانی به مهمـانـان خـوش آمـد 
گفت و پس از اعالم برنامه از جمله اظهار داشت: "دو رژیم پادشاهی و جـمـهـوری 
اسالمی تمامی تالش خود را بکار بستند و در این زمینه از همـکـاری دولـت هـای 
امپریالیستی نیز بهره جستند تا حزب تودۀ ایران را به زعم خویش ریشه کـن کـنـنـد. 

مرداد به جوخۀ اعدام سپرد و رژیم  28شاه دسته دسته توده ای ها را پس از کودتای 
جمهوری اسالمی سد ها تن از رهبران و کادر های حزب مان را پس از شـکـنـجـه 
های قرون وسطایی به طناب دار آویخت. با این خیال که خود را برای هـمـیـشـه از 

 توده ای ها و اندیشه های آنان خالص سازند. 
مین سـالـگـرد حـزب  ٧٣عیلرغم آن همین که ما امروز در این جا گرد آمده ایم و 

تودۀ ایران را جشن می گیریم، خود نشانه آن است که آن ها در این کار موفق نبـوده 
اند. داغ این آرزو بر دل آنها مانده است و  این را ما پیش از همه مدیون فداکاری هـا 
و از خودگذشتگی ها ی رفقای شهیدمان هستیم. آن ها با گذشتن از جان خـود در 
دخمه های رژیم شاهنشاهی و در شکنجه گاه های رژیم جـمـهـوری اسـالمـی از 
آرمان ها و اندیشه های انسانی خود و از حقانیت حزبشان دفاع کردند. از میان آنـان 

سال از عمر خود را در زندان های این دو رژیم سپری  ٣١از جمله رفقایی که بیش از 
اعدام شدند. نمی توان جنایت را دید و بی طرف  ١٣۶٧کرده بودند، سرانجام در سال 

ماند."  او سپس ازمهمانان در خواست کرد تا به یاد تمامی جـانـبـاخـتـگـان حـزب و 
تمامی جانباختگان راه استقالل، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی در ایران برای یک 
دقیقه سکوت، بپاخیزند.  او همچنین گفت: "حزب تودۀ ایران علیرغم همۀ ضـربـه 
های خونین، امروز باز هم زنده و فعال، به عنوان یکی از سازمـان یـافـتـه تـریـن و 
منسجم ترین نیروهای سیاسی چپ میهن، نقشی مهم در پیکار با رژیم جـمـهـوری 

 اسالمی ایفا می کند."
سپس یکی از رفقای پیش کسوت حزبی به سخنرانی پرداخت و در سخنرانی خود 
فرازهایی ازاعالمیه کمیتۀ مرکزی حزب به منـاسـبـت هـفـتـادوسـومـیـن سـالـگـرد 
بنیادگذاری حزب را خواند. در ادامِه برنامه، یکی از دوستان به دکلمه شعر "مـهـرگـان 
نو" از شاعر مردمی ه. ا. سایه پرداخت: " گرِم هر کار، مسِت هر پندار / هـمـره هـر 
پیام، هر سوگند / در دل هر نگاه، هر آواز / توی هر بوسـه، روی هـر لـبـخـنـد / 

 بسراییم: مهرگان خوش باد"
پس از آن نوبت به نمایندۀ حزب کمونیست اتریش و مسئول استان وین این حزب 

رسید تا پشت تریبون قـرار بـگـیـرد. او از 
  8ادامه  در صفحه جمله گفت: "از دعوت شما و همچنین از 
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های حکومتـی  سلب، هر گونه فعالیت سیاسی خارج از چارچوب
ممنوع، و هرگونه اظهار نظر مستقالنه در ارتـبـاط بـا مسـائـل 
داخلی و خارجی در گلوها خفه شود. روحانی در قسمتی دیگر از 

وزیر ماندن وزارت علوم، و به فشارهایـی کـه  اش به بی سخنرانی
شود، اشاره کرد که در چهار مـورد  برای تعیین وزیر به او وارد می

اند. با اینکه مدتی اسـت  رو شده با رد و در نهایت با استیضاح روبه
از استیضاح فرجی دانا گذشته است، امـا وزارت عـلـوم هـنـوز 

 روحانی در حال رایزنی بـا گـروه بی
ً
هـای  وزیر مانده است و قطعا

ها را معرفی کنـد. دولـت  سیاسی است تا کاندیدای مورد نظر آن
روحانی که به نام دولت "تدبیر و امید" معروفیت پیدا کرده اسـت، 
در طول یک سال گذشته، تمامی هم و غمـش را در مسـیـری 

کار گرفته است که تدبیرها و امیدهای سرکوبگران حاکم را بـه  به
سرانجام رساند. شکسِت چهارباره در تعییِن یک وزیر ثابت بـرای 
وزارت خانه علوم، و کرنش و التماس برای گرفتن مـجـوز بـرای 
این وزارتخانه، ماهیت جریانی که دم از مردمی بودن و حمایت از 

کند. شاید این سخـن حسـن  روشنی آشکار می زند را به مردم می
گـویـد بـا رفـتـِن یـک وزیـر  روحانی با این مضـمـون کـه مـی

کنـد، صـحـیـح بـاشـد.  خانه تغییر نمی های یک وزارت سیاست
های اتخاذ شده در طول همین یک سـال نسـبـت بـه  سیاست

تـریـن  تـریـن و مـبـرم دوران قبل از حسن روحانـی، در عـمـده
اند و با توجه به اشراف کـامـل  نخورده باقی مانده ها، دست مسئله

هـای  بیت رهبری به این امر، به دلیل خطرناک بـودن مـحـیـط
آموزشی برای رژیم، کماکان بدون تغییر باقی خـواهـنـد مـانـد. 
روحانی مزورانه از این بابت سعی در الـقـای دروغـی دارد کـه 

هاست که، از هنـگـام  وجود آوردِن این باور در ذهن مبنای آن به
روی کارآمدن دولت وی تغییـرهـای مـهـمـی در ایـن عـرصـه 

وقوع پیوسته است. ما هـم هـمـچـون  های آموزشی] به [محیط
حسن روحانی اعتقاد راسخ داریم که بـا تـعـیـیـن وزیـر جـدیـد 

گیرد. بـه  نفع جنبش اجتماعی صورت نمی تغییرهای بنیادینی به
  همین دلیل، این نکته را بار دیگر گوشزد می

ً
کنیـم کـه، اصـوال

نـاپـذیـر  تغییرهای بنیادین در چارچوب رژیم والیت فقیه امـکـان
 .نیست

 ادامه  جشن  هاي سالگرد حزب ... ادامه  دولت روحاني و جنبش دانشجويي ...

این که این فرصت رادر اختیار من گذاشته اید تا با شما سخن بگویم، سپاسگزاری مـی کـنـم. 
من فکر می کنم، آن چه که مربوط به ایران می شود شما خود بسیار بیشتر از من می دانـیـد، 
اما اجازه بدهید کمی درمورد وضعیت جاری در عراق و سوریه بگویم. این روزها من بیشـتـر بـه 
مبارزین دلیر کرد و دیگر پیکارگرانی که در عراق و سوریه در  برابر رژیِم تروِر داعش مبارزه مـی 
کنند، فکر می کنم. من فکر می کنم که همه ما موافقیم که باید با همه از امکانات در برابر این 
رژیم بربر استفاده کرد و این مبارزه همبستگی همه ما را می طلبد. زنده باد همبسـتـگـی بـیـن 
المللی!" او سپس به مبارزه پیش روی حزب در اتریش و گسترش فقر در ایـن کشـور سـخـن 

 گفت.
پس از آن نماینده و مسئول حزب کمونیست عراق در اتریش پیام این حزب را بـه فـارسـی   

قرائت کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. او در این پیام با ستایش از کارزارهای تاریخی 
و خونبار حزب توده ی ایران در برابر رژیم شاه و رژیم والیت فقیه از جمله گفت: "از صمیم قلب 

سالگی بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودۀ ایران را به همـۀ اعضـا و هـواداران حـزب در  ٧٣
اتریش،  در داخل و خارج از ایران تبریک می گوئیم. تحوالت اخیر در منطقۀ خاورمـیـانـه، بـه 
خصوص در عراق و سوریه بسیار مخاطره انگیز است. از جملـه مـی تـوان از حـمـلـه هـای 
ضدبشری تروریست های نیروهای دولت اسالمی داعش به شهرهای موصل، سنجار، تکریت 
و دیگر شهرهای عراق و کردستان و کشتار دسته جمعی مردم و سربریدن هزار ها نفر از مـردم 
بی گناه و اسیر کردن پنج هزار ایزدی و فروش زنان ایزدی در شـهـرهـای عـراق، سـوریـه و 
عربستان سعودی نام برد. حمله های هوایی آمریکا، فرانسه و بریتانیا  بر ضد نیروهای داعـش 
آغاز شده اند. در همین رابطه دخالت کشورهای خارجی از جمله جمـهـوری اسـالمـی ایـران، 
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان، قطر، امارات، اردن و دیگر کشـورهـا بـخـصـوص پـس از 
تشکیل ائتالف ضد داعش در عراق افزایش یافته است. نیروهای رژیم اسالمی ایران مستقیما 
در جنگ، به همراه هادی العامری (وزیر کنونی راه و ترابری این کشور  وآخرین فرمانده سـپـاه 
بدر، شاخۀ نظامی مجلس اعالی اسالمی عراق) همراه چهار هزار شبه نظامی در آزادسـازی 
شهر آمرلی با همراهی حمله های هوایی آمریکا شرکت داشتند." او هـمـچـنـیـن گـفـت کـه 
پشتیبانی ایزدی ها از حزب کمونیست عراق بسیار چشمگیر است واین حـزب در انـتـخـابـات 
گذشته پارلمان عراق توانست بیش از ده هزار رای از سوی ایزدی ها بـه دسـت آورد. رفـیـق 
مسئول حزب کمونیست عراق در اتریش در پایان بار دیگر بر تحکیم و تقویت پیوندهای برادرانه 
میان کمونیست های ایران و عراق و پیوندهای تاریخی دوستی میان مردم ایران و عراق تاکیـد 
کرد. پس از آن رفیق نماینده حزب کار اتریش پشت تریبون قرار گرفـت تـا پـیـام شـادبـاش و 
همبستگی رهبری این حزب را بخواند. رفیق از جمله گفت: "حزب ما که یک سـال پـیـش بـه 
عنوان حزب پیکارجوی زحمتکشان اتریش تشکیل شده است، احترام عمیقی نسبت به تـاریـخ 
قهرمانانه جنبش کارگری  ایران و کمونیست های آن که در حزب تودۀ ایران گـرد آمـده انـد، 
دارد. غیرقانونی بودن ده ها سالۀ حزب شما و این امر که پیکار شما در برابر رژیم ارتجـاعـی در 
ایران شهیدان بسیاری را طلب کرده است، منجر به احترام ویژه ای نسبت به حزب شما در نزد 
مردم ایران و تمامی جامعۀ مترقی دنیا شده است. حزب ما صمیمانه به حزب شما در مـفـهـوم 

 همبستگی انترناسیونال پرولتری شادباش می گوید."
از سوی رئیس شورای کشوری حزب مردم افغانستان در اتریش نیز پیام زیر به نـمـایـنـدگـی 

رفقای ارجمند! صمیمانـه تـریـن شـادبـاش هـای مـا را "حزب در اتریش فرستاده شده بود: 
بمناسبت هفتادوسومین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران بپذیرید. حزب ُپر افـتـخـار شـمـا 
بمثابه یکی از کهن ترین احزاب داد خواه در منطقه ما، همواره پرچم مبارزه را بخاطر بـر آورده 
ساختن منافع و آرمان های انسان زحمتکش، پیشرفت و داد اجتماعی بر افراشته نگهداشته و 
کار نامه های درخشان آن مملو از فداکاری های بی نظیر، مبارزات حماسه آفرین و رسـانـش 
اندیشه های پیشرو به توده های مردم بوده است. تجارب گرانبهای مبارزات سیاسی حزب تـوده 
ایران نه تنها مایه الهام همه رهروان راه مردم در سرزمین شـمـاسـت، بـلـکـه بـرای نـهـضـت 
دموکراسی، ترقی و داد اجتماعی در کشور ما نیز انگیزه آفرین است. برای مـا مـایـه خـوشـی 
فراوان است که روابط میان مبارزین هر دو کشوِر برادر همواره نزدیک و متـکـی بـر دوسـتـی، 
همبستگی و همکاری رفیقانه بوده و در آینده هم چنین خواهد بود. برای شما و همه هموندان 
حزب رزمنده تان پیروزی های بیشتر در پیکار عادالنه بخـاطـر دمـوکـراسـی، آزادی عـدالـت 
اجتماعی در شرایط دشوار سیاسی کنونی آرزو نموده و کامگاری های تان را خواهانیم. همیشـه 
سبز باشید!"  برنامه پس از بخش پیام ها با خوانش تکه ایی از نثر شاعرانـه رفـیـق طـبـری از 
دفترچۀ "با پچپچۀ پائیز" ادامه پیدا کرد: "باز می گردم با پادشاهان تگرگ و ستارگان بانگ زن. 
باز می گردم با عصارۀ فراگیر سنبله ها. باز می گردم تا در همۀ ریشه ها هم آهنگی گرم آسمان 
ها را بنوازیم: در روزی معصوم، در روزی خردمند."  پس از آن از شرکت کنندگان در جشـن بـا 
بوفه شام خوراک های رنگین ایرانی، که به همت چند تن از هواداران و دوستداران حزب تهیـه 
شده بود، پذیرایی شد. دوستان و رفقا  پس از صرف شام به برنامۀ هنری جشن کـه در جـهـت 
همبستگی با مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گوش فرا دادند. مروان عابدو، آهنگـسـاز، 
نوازنده، خواننده و شاعر فلسطینی به همراهی ساز عود، برنامه موسیقایی زیبای خـود بـه نـام 
"راشانا" (دریچه ای به سوی روشنایی) را اجرا کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. برنامه 
جشن هفتاد و سومین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در اتریش با بـریـدن کـیـک تـولـد حـزب، 

 موسیقی شاد ایرانی و پایکوبی تا پاسی از شب ادامه داشت.

 ... »وحدت جناح ها«ادامه  

های اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجـود  شریان
نیست. بنابراین، راه به جلو مستلزم رهبـری قـوی و جسـورانـه 

هـای  جنبش مردمی به وسیله تلفیـق هـوشـمـنـدانـه خـواسـت
دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. فقط با اتکاء به نـیـروهـای 

توان با کـار  می“  برنامه حداقل” اجتماعی و در دست داشتن یک 
سازمان یافته و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضـروری 
برای گذر از مرحله استبداد را به صورت مؤثر پرورانیـد." بـرنـامـه 

منشـوری ” نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران، در بخش 
برای وحدت عمـل و آزادی ایـران از چـنـگـال اسـتـبـداد و 

های عملِی گذار از دیکتـاتـوری  تفصیل مکانیسم ، به“ دیکتاتوری
 –به مرحله دموکراتیک در سطح ملی در ُبـعـدهـای سـیـاسـی 

شمارد. حزب ما بـا مـحـور دانسـتـِن  اجتماعی برمی  –اقتصادی 
منافع مادی و معنوی زحمتکشان و تأکید بر بـاال بـردِن نـقـش 

منظوِر بنیاد نهادن دموکراسی، اسـتـقـراِر  سیاسی طبقه کارگر، به
عدالت اجتماعی، و دفاع از مـنـافـع مـلـی در بـرابـر تـهـدیـد 

کند. بسیار مفید خواهد بـود کـه دیـگـر  امپریالیستی، مبارزه می
صورت منسجم و  نیروهای سیاسی مطرح در سطح جامعه نیز به

های مشخص و راهبردهای خود را بـرای امـکـان  دقیق تحلیل
ها در اخـتـیـار جـنـبـش  وجود آوردن مخرج مشترک ارزیابی و به

 .مردمی قرار دهند
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وزیر آلمان دموکـراتـیـک  * هانس مودرو، آخرین نخست
سابق، و صدر کنونی حزب چپ آلمان، در روز اول ایـن 

تـریـن کـتـاب خـود  کنفرانس از ترجمٔه انگـلـیـسـی تـازه
رونمایی  “ ها حقایق در ورای اسطوره -پروستریکا و آلمان” 

 کرد.
نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در گردهـمـایـی  * 

اصلی روز گشایش کنفرانس به هـمـراه هـانـس مـودرو، 
رفیق نصری برقوتی نمایندٔه حزب مردم فلسطین، و رفیق 

تساوداریدیس دبیر اجرایـی شـورای جـهـانـی   ایراکلیس
صلح، که برای شرکت در این کنفرانس به لـنـدن دعـوت 

 .  شده بود، از سخنرانان اصلی کنفرانس بود
 

های  در لندن که در سال “ مارکسیسم قرن بیست و یکم” کنفرانس 
شـود، امسـال در  اخیر به ابتکار حزب کمونیست بریتانیا برگزار مـی

ژوییه) صـحـنـٔه بـحـث و  ٢٧و  ٢۶مردادماه گذشته ( ۶و  ۵روزهای 
های آموزشی در رابطه با چگونگی تـدقـیـق تـحـلـیـل هـای  کالس

مارکسیستی و تبادل نظرهایی بود که در آن به بررسی مسائـل مـهـم 
های  های سال جهان پرداخته شد. کنفرانس امسال همانند کنفرانس

های مجاور کتابخانه کـه در  اخیر در کتابخانٔه یادبود مارکس و سالن
ای است  قلب تاریخی لندن قرار دارند برگزار شد. این همان کتابخانه

که لنین در دورٔه مهاجرت سیاسی خود در سال های ابـتـدایـی قـرن 
بیستم در انگلستان در آن اتاق کاری داشت و کار انتشار چند شمـارٔه 

 را در آن دوره از آنجا هدایت کرد. “ایسکرا”نشریٔه 
هـای سـیـاسـی و  حضور تعدادی از نمایندگـان بـرجسـتـٔه حـزب

های گوناگون حضور یافتند و  های مردمی جهان که در جلسه جنبش
در میزگردهای جمعی متعدد در کنار رهبران حزب کمونیست بریتانیا 

هـای خـود را بـا  هـا و تـجـربـه و جنبش کارگری این کشور تحلیل
های انگلستان به بحث گذاشتند، ارزش خاصـی بـه ایـن  کمونیست

کنفرانس داده بود. عالوه بر اعضای رهـبـری حـزب کـمـونـیـسـت 
های کمونیست عراق، یونان، شیلی، حـزب  بریتانیا، نمایندگان حزب

هـای بـرجسـتـٔه  مردم فلسطین، حزب تودٔه ایران، و نیز شـخـصـیـت
جنبش چپ و سندیکایی انگلستان در این کنفرانس سخنرانـی و در 

هـای کـمـونـیـسـت  ها شرکت کردند. کمیتٔه هماهنگـی حـزب بحث
حزب کمـونـیـسـت اسـت و  ٩کشورهای دیگر در بریتانیا، که شامل 

هـای آن  دهی و هماهنگی فعالیت رفقای حزب ما مسئولیت سازمان
المللی ایـن  های بین ریزی بحث در بریتانیا را به عهده دارند، در برنامه

 همایش نقش ُپررنگی داشت.  
های برجستٔه دعوت شده به این کنـفـرانـس، رفـیـق  یکی از چهره

وزیر آلمان دموکراتیک سـابـق و صـدر  هانس مودرو، آخرین نخست
کنونی حزب چپ آلمان بـود. رفـیـق مـودرو در جـریـان یـکـی از 

ترین کـتـاب  های این کنفرانس از انتشار ترجمٔه انگلیسی تازه نشست
 “ حقایق در ورای اسـطـوره هـا -پروستریکا و آلمان” خود با عنوان 

توجـه  فرد و جالب رونمایی کرد، و در سخنرانی خود، دیدگاه منحصربه
خود از نحؤه طراحی و عملی شدن سیاست پروستریکا را ارائـه کـرد؛ 
سیاستی که که میخاییل گورباچف رهبر وقت حزب کمونیست اتحاد 
جماهیر شوروی معرفی و اعمال کرد و اثر عمیقی در حـیـات اتـحـاد 
جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی داشـت، و 
در نهایت به فروپاشی کشورهای سوسیالیستی اروپا منجر شد.  رفیق 
لیز پین، عضو هیئت سیاسی ومعاون صدر حزب کمونیست بریتانیـا، 

در سخنرانی گشایش کنفرانس از جمله ضمن اشاره به ادامٔه بـحـران رکـود اقـتـصـادی 
هـای  جانبٔه اندیشه ها و تـحـلـیـل نیاز برای درک و تشخیص همه ” های اخیر گفت:  سال

گیری از مبارزات گذشته و شکل دادن به مبارزه برای آینـدٔه بشـر  مارکسیستی برای درس
گیری و رشد عـالقـٔه  تر نبوده است.... اوج تر و ضروری های کنونی مبرم گاه از لحظه هیچ

 قابل فهم است، بـه مردم به اندیشه
ً
ویـژه از زمـانـی کـه بـحـران  ها و آثار مارکس کامال

اقتصادهای بزرگ جهان را زیر و رو کرد، و اقتـصـاددانـان و  ٢٠٠٨داری در سال  سرمایه
سیاستمداران بورژوا در سراسر جهان از شکست الگوی اقتصادی محکوم به فنای خـود 

ای جامد و جدا  از بینش علـمـی مـورد نـظـر  گاه حوزه شدند. مارکسیسم هیچ“  متعجب” 
مارکس نبوده، بلکه تئوری زنده و خالقی است که در این قرن و ورای آن،  و در سـایـٔه 
تجربٔه فردی و جمعی مبارزٔه کارگران و زحمتکشان، باید آن را روزآمد کـرد و گسـتـرانـد. 

مارکسیسـم قـرن ” های کنفرانس امسال  ها و سخنرانی های مورد بحث، نشست موضوع
ریـزی  درپرتو چنین دیدی به تحلیل علمی رویدادها و مبارزٔه مردم بـرنـامـه “ بیست و یکم
        .“شده است
های کنفرانس که در روزهای اوج حملٔه جنایتکارانٔه نیروهای نظامی اسرائیل بـه  بحث

گناه فلسطینی و ویرانـی کـامـل ایـن مـنـطـقـٔه  نوار غزه و موج کشتار زنان و کودکان بی
بار باشد. حضور نمایـنـدٔه  تأثیر از آن رویداد فاجعه توانست بی شد، نمی ُپرجمعیت انجام می

حزب مردم فلسطین، رفیق نصری برقوتی، و سخنرانی او در گردهمایی اصـلـی روز اول 
خـواه پـارلـمـان  کنفرانس، شرکت و سخنرانی جرمی کوربین، عضو مارکسیست و تـرقـی

انگلستان و  صدر جنبش ضد جنگ ُپرقدرت این کشور، و نیز سخنرانی رفیق ایراکلـیـس 
که برای شرکت در این کنفـرانـس بـه  “ شورای جهانی صلح” تساوداریدیس، دبیر اجرایی 

ای داده بود. رفیق ایراکلیس  های کنفرانس جلؤه ویژه انگلستان دعوت شده بود، به بحث
تساوداریدیس در سخنرانی خود در جلسه ویژه ای به شرایط بسیار تهدید آمیـزی کـه در 
رابطه با تحوالت یکساله اخیر در اوکراین، کودتای فاشیستی در این کشور و موضع هـای 
پیگیرغیر مسئوالنه و ماجراجویانه اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده ایجـاد 

 شده سخن گفت و به سئوال های شرکت کنندگان پاسخ گفت.  
در روز دّوم کنفرانس، جلسٔه بحث و گفتگویی در ارتباط با حملٔه نیروهـای تـروریسـتـی 

خـواهـی  و تهدیدی که از سوی این جریان ارتجاعی متوجه جنبش صلح و ترقـی “ داعش” 
در خاورمیانه است، با شرکت نمایندگان حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست بریتانیـا، 
شورای جهانی صلح و حزب تودٔه ایران برگزار شد. رفیق سالم علی، عضو کمیتٔه مرکـزی 

المللی حزب کمونیست عراق، تحلیل مارکسیستی جامعی را در  و مسئول شعبٔه روابط بین
های داعش شده ارائـه داد کـه  گیری تروریست ارتباط با وضعیتی که باعث رشد و قدرت

 کنندگان قرار گرفت. مورد استقبال شایان توجه شرکت
ای که با شرکت همٔه نمایندگان کنـفـرانـس  نمایندٔه حزب ما در سخنرانی خود در جلسه

 شرکت هیئت نمایندگی حزب تودٔه ایران در:

 “مارکسیسم قرن بیست و یکم”کنفرانس 

 10ادامه  در صفحه 
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همبستگی حزب توده ایران با مردم 

 کوبانی و مبارزه آنها

زنان و مردان شجاع شهر کردنشین کوبانی واقع در شمال غربی سوریه 
ماه است که به مـثـابـه  ۴این کشور با ترکیه ، نزدیک به   و در نزدیکی مرز

توحش و حمله های تروریسـم داعـش   نماد واقعی مبارزه مردمی در برابر
ایستادگی کرده اند. کوبانی شهر کوچکی است، اما فاجعه در حال شـکـل 
گیری در آن که باید زمینه های پیدایی آن را در سیاست تهاجم و تـجـاوز 

جستـجـو کـرد افشـاء  ٢٠٠٣نظامی دولت جورج بوش به عراق در سال 
“ بشر دوسـتـانـه“ضد انسانی دخالت های از نوع   کننده منطق و اهداف

سـیـاسـتـی کـه  -کشورهای امپریالیستی در منطقه خاور میانه می باشد 
دولت آمـریـکـا در حـال “  یدطرح خاور میانه جد”هنوز هم در چار چوب 

 اجراء است.  اعمال و
فقط برضد آدمکش های حرفه ای داعش نـیـسـت،   مبارزه کوبانی ها

بلکه کوبانی بصورت غیر مستقیم نیز مورد یورش حکومت های ارتجاعـی 
نیزبوده اند و در واقع تاوان هماهنگ نشدن بـا سـیـاسـت هـای   منطقه

دولت ترکیه و شیخ نشین های خلیج فارس، زیر رهبری آمـریـکـا، و در 
سرنگونی رژیم حاکم در سوریه را می پردازد. کوبانی ها در چـنـد   راستای

سوریه بـا سـیـاسـت  “ تغییر رژیم“اند در برنامه   سال گذشته حاضر نشده
کوبانی ها با حـفـظ اسـتـقـالل   های امپریالیسم جهانی همکاری کنند.

نسبی خود و به صورت یک جامعه خودگردان، که در آن جـوانـه هـای 
حرکت های دموکراتیک مردمی را می توان دیـد، ضـمـن پـیـش بـردن 

تغـیـیـر “برای دموکراسی و حقوق ملی با طرح ایاالت متحده برای   مبارزه
 در سوریه به مخالفت برخواسته بودند. “ یمرژ

فاجعه در حال وقوع در کوبانی نشان می دهد که حرکت های مـردمـی 
در منطقه خاور میانه چگونه همیشه توسط نـیـروهـای واپسـگـرا و ضـد 
مردمی زیر ضربه قرار می گیرند. زنان و مردان مبارز کوبانی به تـنـهـایـی 
برای بقای جامعه خویش در برابر یکی از واپسگرا ترین نیروهای مـخـرب 
برآمده از سیاست های تجاوز گرانه امپریالیستی و دست پـروده ارتـجـاع 

نقش زنان در جنبش مقاومـت مـردم کـوبـانـی   محلی مبارزه می نمایند.
بسیار برجسته و مثال زدنی است. فاجعه در کوبانی افشاء کنـنـده نـقـش 

در راس آنـهـا “  رهبری دموکراسی و حـقـوق بشـر“ضد انسانی مدعیان 
آمریکا و انگلیس است که در تاریخ معاصر بصـورت مسـتـقـیـم و غـیـر 
مستقیم با استفاده از طیف مختلف نیروهای اسالم سیاسی حرکت هـای 

   مردمی را به نابودی کشانده اند.
نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با سوریه درهفته پیش اظهار کرد که 
اگر شهر کوبانی سقوط کند فاجعه ای انسانی رخ خواهد داد و هزاران تن 

حـکـومـت “از شهروندان کوبانی باقی مانده در شهر تـوسـط طـرفـداران 
 داعش کشتار خواهند شد.“ اسالمی

دولت اسالم گرای ترکیه، به رهبری رجب طیب اردوغـان، کـه عضـو 
مهم پیمان ناتو است، در چند هفته گذشته با وجود امکانات وسیع نظامی 

در چند صـد مـتـری کـوبـانـی   و متمرکز کردن توان نظامی گسترده ای
و   کوچکترین قدم موثری در مورد پشتیبانی از مبارزین شـهـر کـوبـانـی

جلوگیری از کشتار آنها برنداشته است. اردوغان، رئیس جمهـور تـرکـیـه، 
 اعالم کرده است که هر نوع دخالتی از جانـب تـرکـیـه، بـر ضـد 

ً
صریحا

و در   داعش، مشروط به اعالم ممنوعیت پرواز برای نیروی هوایی سوریه
واقع پذیرش عملیات نظامی ترکیه در سوریه است. حـکـومـت اردوغـان 

امکان حـمـل و   سال های گذشته با باز گذاردن مرز های خود با سوریه
را بـرای   نقل و تمرکز نیروهای سلفی و جهادی و تروریست های داعش

  مبارزه با دولت سوریه فراهم کرده بود.
ماه مهر سخنان جو بایدن، معاون رئـیـس  ١٠مطبوعات جهان در روز  

مؤتلفان آمریکا در خاورمیانه و از جمله   جمهور آمریکا، را در این زمینه که

ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با سرازیر کردن مـیـلـیـاردهـا دالر 
منتـشـر  پول، اسلحه و تجهیزات نقشی اساسی در ایجاد و تقویت داعش داشته اند،

 ١۵کردند. نکته جالب توجه اینکه که در تظاهرات سراسری مردم ترکـیـه، در روز 
پلیس ضـد    نفر بدست ٢٢مهر بر ضد سیاست های ضد انسانی دولت این کشور، 

عـدالـت و تـوسـعـه کشـتـه شـدنـد و   شورش و شبه نظامیان متعلق بـه حـزب
بسیاری دستگیر گردیدند. شایان توجه است که نیروهای امنیتی رژیم والیـت   عده

هـای  فقیه نیز در بسیاری از شهر های کردستان ایران بـا سـرکـوب راهـپـیـمـایـی
شهروندان کرد و دستگیری های وسیع مانع حمایت و پشتیبانی آنـهـا از مـبـارزان 

 کوبانی شده است.
اگر در حال حاضر سیاست های امپریالیسم در سوریه و عراق بوسیله نیـروهـای 

ای اش با چالش هایی  واپسگرا و ضد مردمی دست پرورده آمریکا و متحدان منطقه
روبرو گردیده است، ولی امپریالیسم هیچگاه به نفع نیروهای مردمی و حرکت هـای 
مردمی عمل نکرده و نخواهد کرد. آنچه امروز ضروری اسـت، عـمـلـکـرد قـاطـع 
سیاسی متحد همه نیروهای مترقی و انسان دوست در عرصه جهـانـی بـر مـحـور 

راه چاره نجات کوبانی از طریق مسلح کردن آنهـا و یـا دیـگـر   سازمان ملل است.
توسط کشور های امپریالیستی نیست. بایـد از گسـتـرش   نیروهای کرد در منطقه

حزب توده ایران خـواهـان دخـالـت   جنگ و نظامی گری در منطقه جلوگیری کرد.
بیـن الـمـلـلـی   فوری و مستقیم سازمان ملل و تجهیز و انتقال نیروی حافظ صلح

نجات کوبانی و جایگزینی نقش سازمان ملل بجای نـیـروهـای   [بجای ناتو] برای
را بـا مـردم   همبستگی کامل خـود  ناتو به رهبری آمریکا است. حزب توده ایران

شان در برابر تروریسم  و مبارزٔه آنها برای حفظ جان و خانه و کاشانه و زندگی  کوبانی
 اعالم می کند.  داعش

 ادامه شرکت نمایندگی حزب  ...

برانگیز منطقٔه خاورمیانه پرداخت و رخـدادهـای  برگزار شد، به تحلیل شرایط چالش
های اخیر در ایران و منطقه و  تأثیر متقابل آنها بـر یـکـدیـگـر را از دیـدگـاه  سال

مارکسیستی بررسی کرد. او با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریـکـا کـه در 
های اخیر به طور مخفی در جریان بوده است، با اعالم اینکه حزب تودٔه ایران  سال

طلبان در روابط بین ایـران و آمـریـکـا  مدافع و خواهان صلح و مقابلٔه مؤثر با تشنج
است، متذکر شد که در روند مذاکرات کنونی، رژیم ایران از آنـجـا کـه بـه دلـیـل 

های کمرشکن اقتصادی در موضع ضعـف  طلبانٔه قبلی و تحریم های تشنج سیاست
آید که در عمل حاضر شده است به مشارکت و نقش ایفا کردن  قرار دارد، به نظر می

تواند اسـتـقـالل مـلـی کشـور را  برانگیز گردن بگذارد که می هایی سؤال در اقدام
های آمریکا در  مان آنگاه در ارتباط با بازچینی سیاست دار کند. نمایندٔه حزب خدشه

های مخفیانٔه نمایندگان رژیم والیـت  خاورمیانه، وجود شواهد انکارناپذیر از مالقات
فقیه با نمایندگان آمریکا و مذاکره در مورد شرایط و چگونگی تعامل رژیم و نقـشـی 
که از سوی امپریالیسم در ارتباط با سوریه، عراق و افغانستان به آن پیشنهاد شـده 

 است، سخن گفت. 
دهی جنبش صلح و  مبـارزه عـلـیـه  نمایندٔه حزب ما در پایان به ضرورت سازمان

خطر جنگ و مداخلٔه نظامی امپریالیسم در منطقه پرداخت و بـر ضـرورت مـبـرم 
 های عملی اساسی در این راه تأکید کرد.  برداشتن گام
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 ادامه انتخابات ریاست جمهوری ...

دستاوردهای اصالحات ارضی دموکراتیک انجام شده در دورٔه ریاست جمهوری 
سال دورٔه ریاست جمهوری موراِلس، عـالوه بـر  ٩اند. در  مند شده موراِلس بهره

درصد در سال بوده است، شمـار  ۵آنکه میانگین رشد اقتصادی کشور در حدود 
 ١٠سّوم (از جـمـعـیـت  اند نیز از یک کرده جمعیتی که در فقر مفرط زندگی می

رود کـه  پنجم کاهش یافته است. انـتـظـار مـی ) به یک١٣٨۵میلیونی در سال 
اکنون با انتخاب شدن موراِلس برای بار سّوم به ریاست جـمـهـوری بـولـیـوی، 

بـرای  “ جـنـبـش بـه سـوی سـوسـیـالـیـسـم” فکرانش در  های او و هم تالش
هـای دارای گـرایـش  توانمندسازی اکثریت بومی کشور در زیر پـرچـم بـرنـامـه

سوسیالیستی تقویت شود، تا مردم این کشور، که هنوز جزو کشـورهـای فـقـیـر 
تـری  تـر و شـایسـتـه شود، بتوانند از زندگی مـرفـه آمریکای جنوبی محسوب می

 برخوردار شوند.
مهر انجام شد. کنـگـرٔه  ٢٠زمان در همان روز  انتخابات کنگرٔه بولیوی نیز هم

شود کـه بـه  بولیوی از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان (پارلمان) تشکیل می
جنبش به سـوی ” داد که  ها نشان می نماینده دارند. نظرسنجی ١٣٠و  ٣۶ترتیب 

های هر دو مجلِس کنگره  در این انتخابات نیز اکثریت آرا و کرسی “ سوسیالیسم
را به دست آورد. در این صورت، رهبـری بـولـیـوی خـواهـد تـوانسـت بـرنـامـٔه 

ی کردن صنایع نفت و گاز، ساختن مدرسه“  سوسیالیسم بومی” 
ّ
ها و  بر اساس مل

های رفاهی مانند صندوق بازنشستگی را در  های جدید، و تأمین بودجٔه برنامه راه
سـال  ٩سراسر کشور به پیش ببرد. دستاوردهای مردمی دولـت مـوراِلـس در 

ترین عامل گرایش اکثریت مردم به سـوی ایـن دولـت چـپـگـرا و  گذشته مهم
توان به ایـن مـوارد اشـاره  های آن بوده است. از جملٔه این دستاوردها می برنامه

کرد: تدوین و تصویب قانون اساسی جدید به سود بومیان و زحمتکشان کشـور، 
های اجتماعی و رفاهی دولتی، که میزان فقر مفرط را  و اجرای شماری از برنامه

(  ٢٠١٢درصد در سـال  ٢١٫۶ش) به ١٣٨۴(   ٢٠٠۵درصد در سال  ٣٨٫٢از 
های گوناگون اقتصاد کالن به  در پیش گرفتن سیاست ش) کاهش دارد.١٣٩١

گـذاری در  منظور افزایش درآمد دولت از منابع طبیعی کشور و افزایش سرمـایـه
های راهبری دولت موراِلس در دو دورٔه  های اجتماعی همگانی. سیاست برنامه

گـذاری  برابر شدن) سرمایه ٧٫۵درصدی (بیشتر از  ٧۵٠گذشته موجب افزایش 
 در خدمات اجتماعی همگانی شده است.

های زیربنایی کوچک در مناطق محروم، اختصاص دادن بیشتـر  اجرای طرح
طرح در سراسر کشور شامل ساختن شمار زیـادی  ۵٠٠٠از یک میلیارد دالر به 

درمانگاه، مدرسه و سالن ورزش در این مناطق. بردن امکان استفاده از اینترنـت 
های روستایی، ایجاد کارخانٔه تولید کـود شـیـمـیـایـی، و سـاخـت و  به مدرسه

های انجام  کابین برقی مسافربری در شهر الپاز از دیگر پروژه اندازی شبکٔه تله راه
هایـی  کابین کابین دنیاست، برخالف تله ترین تله کابین الپاز که مرتفع اند. تله شده

 در پیست
ً
وآمد شهـری مـردم  شوند، وسیلٔه رفت های اسکی استفاده می که غالبا

ونقل هوایی، زمـان  بین دو شهر الپاز و ال آلتو است. با استفاده از این خط حمل
وآمد مردم از یک نقطٔه الپاز به نقطٔه دیگر و به شهر مجاور (ال آلـتـو) بـه  رفت
 ٣۶۵٠های آند، و در ارتفاع  تقلیل داده است. این هر دو شهر در باالی کوه ۴/١

 متری از سطح دریا قرار دارند. ۴٠٠٠متری و 
تا سال گذشته، تـولـیـد  ١٣٨۴از زمان روی کار آمدن دولت موراِلس در سال 

مـیـلـیـون  ۵۶میلیون مترمکعب به  ٣٣گازهای هیدروکربنی (سوخت گازی) از 
زنـد کـه بـا ایـن  مترمکعب افزایش یافت. در نتیجه، دولت بولیوی تخمین مـی

 خودکفا خواهد شد.
ً
 میزان تولید گاز، تا سال آینده از این لحاظ کامال

افزایش حداقل دستمزدها نیز عامل مهم و مؤثر دیگری در کاهش فقر بـوده 
)، بـولـیـوی در دو سـال ILOهای سازمان جهانی کار ( است. بر پایٔه گزارش

گذشته بیشترین افزایش حداقل دستمزد واقعی را در میان کشورهای آمریکـای 
 ١٠۴تا سال گذشته، دستمزدها در مجمـوع  ١٣٨۴التین داشته است. از سال 

های بنیادی امنیت غـذایـی،  ایجاد و پیشُبرد سیاست درصد افزایش یافته است.
عامل کلیدی دیگری در کاهش فقر در دو دورٔه دولت موراِلس بـوده اسـت. بـر 

وابسته بـه سـازمـان مـلـل  “ (فائو “ سازمان خواربار و کشاورزی” اساس گزارش 
های امنیت غذایی جامع به سود تنـگـدسـتـان،  متحد، در نتیجٔه اجرای سیاست

بـه  ١٣٩٣تا  ١٣٩١، و ١٣٩٠تا  ١٣٨٨های  گرسنگی در بولیوی در فاصلٔه سال
درصد کاهش یافت. در گزارش فائو همچنین آمده است که بولیوی  ٧٫۴میزان 

شاهد کاهش شدید سوءتغذیٔه مزمن در میان کودکان زیر سه سال بـوده اسـت 
 رسید. ١٣٩١درصد در سال  ١٨٫۵به  ١٣۶٨درصد در سال  ۴١٫٧که از 

طور که پیشتر اشاره شد، یکی از دستاوردهای سـیـاسـی مـهـم دولـت  همان

موراِلس، تدوین کردن و به تصویب رساندن قانون اساسی جدیدی بـود کـه 
ویژه بومیان کشور در آن گنجانـده  تغییرهای زیادی به سود زحمتکشان و به

های بولیواری در مقابل  گذاری شده است، از جمله: اولویت دادن به سرمایه
های خارجی، و خودمختاری و مشارکت سیاسی بیشتر برای بومیان  سرمایه
پرسی گـذاشـتـه و  به همه ١٣٨٧در قانون اساسی جدید که در سال  کشور.

برای نخستین بـار در تـاریـخ “  کوکا” تصویب شد، موارد مصرف سّنتی برگ 
بولیوی به رسمیت شناخته شد. کوکا گیاهی است که در زنـدگـی روزمـره و 
طّب سّنتی مردم این منطقه استفادٔه رایجی دارد و خاصیت غذایی نیز دارد. 

شود استخراج کرد، اگرچه میزان مـادٔه اصـلـی  البته از آن کوکائین نیز می
کوکائین در برگ کوکا کمتر از یک درصد است. از این بـرگ، کـه بـه طـور 

شود، در ساخت نوشابٔه کوکـاکـوال نـیـز  عمده در آمریکای جنوبی یافت می
استفاده شده است. گفتنی است که اوو موراِلس خود نیز در سابـق کشـاورز 
کوکاکار و از رهبران اتحادیٔه کشاورزان کوکاکار بوده است و هنوز هم رئیس 
افتخاری آن اتحادیه است. در هر صورت، دولت بولیوی از سـازمـان مـلـل 
متحد نیز خواست که در امر کشت کوکا، برای بولیوی استثـنـا از قـوانـیـن 

المللی قائل شود، و کشت کوکا در بولیوی و مصرف قانونی آن در داخل  بین
طور هم شـد. در تـابسـتـان  مرزهای آن کشور مجاز اعالم شود، که همین

همان سال، سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود کـه 
درصد کاهش یـافـتـه اسـت. در سـه سـال  ٩کشت گیاه کوکا در بولیوی 

 بـه دلـیـل  ٢۶گذشته، ِکشت این گیاه 
ً
درصد کاهش داشته است (احتماال

 “ عـدم تـحـمـل” کاهش قیمت). دولت بولیوی سیاست بسیار سختگیرانٔه 
کشت غیرقانونی کوکا و تولید کوکائین را در پیش گرفته است و خاطیـان را 

 کند.  سختی مجازات می به
ونقل و تـولـیـد انـرژی، از سـال  ویژه در عرصٔه حمل صنعتی کردن، به

های اقتصادی کلـیـدی مـوراِلـس تـبـدیـل شـد.  به یکی از سیاست١٣٨۴
هـای بـلـنـدمـدت دولـت  های صنعتی کردن کشور بخشی از برنـامـه طرح

یی در امر تولیـد انـرژی  موراِلس برای تبدیل کردن بولیوی به قدرتی منطقه
های چشمگیـری  دولت موراِلس در عرصٔه اقتصاد کالن نیز پیشرفت است.

) رشد تـولـیـد ١٣٩١تا  ١٣٨۴(   ٢٠١٣تا  ٢٠٠۵داشته است. در فاصلٔه سال 
ی سه برابر شد. دولت بولیوی موفق شده است ذخایر بین

ّ
المللی  ناخالص مل

ـی کشـور  ۴٨ارزی (و طالی) آن کشور را به مرز 
ّ
درصد تولید ناخالـص مـل

ـت” کشور عضـو  ٩افزایش دهد. بولیوی جزو 
ّ
هـای  اتـحـاد بـولـیـواری مـل

) اسـت کـه کـوبـا و اکـوادور و ونـزوزئـال و ALBA(آلبا،  “ آمریکای ما
هـای نـزدیـک و  نیکاراگوئه نیز عضو آن هستند و هـدِف آن، هـمـکـاری

مشترک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میان کشورهای عضو در آمریکـای 
یی بـه  التین و منطقٔه کاراییب است. استفاده از ارز مشترک َمجازی منطقه

جـای دالر، یـکـی از  هـای مـیـان کشـورهـا بـه برای مبادله “ سوکره” نام 
 یی این اتحاد است. های برنامه بخش

در شرایطی که نیروهای سرمایه در سراسر جهان به تـهـاجـم و تـجـاوز 
های اقتصـادی  از اعمال سیاست -اند ای به زندگی مردم دست زده گسترده

هـای  ریاضتی و نولیبرالی و کاهش خدمات اجتماعی گرفـتـه تـا مـداخـلـه
بسـیـاری از  -آفـریـن مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظـامـی و تشـنـج

ت
ّ
های آمریکای التین برای رهایی خود از قید و بـنـدهـای سـرمـایـه و  مل

هـای  اجتماعی بـر پـایـٔه گـرایـش-برقراری دموکراسی و عدالت اقتصادی
مردمی و سوسیالیستی و تأمین نیازهـای مـردم عـادی و زحـمـتـکـشـان 

بـه مـردم جـهـان امـیـد ” جمهور السالـوادور،  کوشند، و به قول رئیس می
 “دهند. می
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در شرایطی که نیروهای سرمایه در سراسر جهـان بـه تـهـاجـم و تـجـاوز 
های اقـتـصـادی  از اعمال سیاست -اند ای به زندگی مردم دست زده گسترده

های مستقیم و غیرمستقیـم سـیـاسـی و  ریاضتی و نولیبرالی گرفته تا مداخله
ت -آفرین نظامی و تشنج

ّ
های آمریکای التین برای رهایـی خـود  بسیاری از مل

اجتمـاعـی -از قید و بندهای سرمایه و برقراری دموکراسی و عدالت اقتصادی
 دهند. کوشند، و به مردم جهان امید می می

مهر) انتخابات ریاست جمهوری بولیوی برگزار شد کـه در آن  ٢٠اکتبر ( ١٢روز یکشنبه 
جـنـبـش بـه سـوی ” سـالـه و رهـبـر  ۵۵مردم بولیوی برای سّومین بار پیاپی اوو موراِلس 

را به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب کردند. مـوراِلـس، رئـیـس جـمـهـور  “ سوسیالیسم
چپگرای بولیوی، پس از اعالم خبری پیروزی چشمگیرش در انتخابات، خطاب به مـردمـی 

ایـن ُبـرد، پـیـروزی ” که یکشنبه شب جلوی مقّر ریاست جمهوری جمع شده بودند گفـت: 
فقـط در  نیروهای ضدامپریالیستی و ضداستعماری است. این حس عمیق آزادی است؛ و نه

پـیـروزی اوو مـوراِلـس “  هـاسـت بولیوی بلکه در قارٔه آمریکا؛ پیروزی همٔه ضدامپریالیـسـت
شکست سختی بود برای رقیبانش که در مقابل برنامٔه او برای تحکیم و تقویـت اصـالحـات 

پسندی نداشتند که ارائه دهند. موراِلس خـطـاب بـه جـمـعـیـت  سوسیالیستی، برنامٔه مردم
ایـن انـتـخـابـات، ” هزاران نفری که در مقابل مقر رئیس جمهوری گرد آمده بودند گـفـت: 

ی مبارزه
ّ
ی سازی یا خصوصی ای بر سر دو الگو بود: مل

ّ
 ۶٠سازی بـا بـیـشـتـر از  سازی. و مل

موراِلس که از رهبران برجستٔه سوسیالیـسـت و ضـدامـپـریـالـیـسـت “  درصد رأی برنده شد
ها را  درصد آرای ریخته شده به صندوق ۶١آمریکای التین است، در این انتخابات توانست 

از جبهـٔه  -سلطان سیمان بولیوی -ترین رقیب او، ساموئل دوریا ِمدینا به دست آورد. نزدیک
ی، 

ّ
درصد رأی آورد. موراِلس پیروزی خود را به فیدل کاسترو رهبر کمونـیـسـت  ٢۴وحدت مل

کوبا و هوگو چاوز، رهبر چپگرای فقید ونزوئال پیشکش کرد. در پـی اعـالم خـبـر پـیـروزی 
ویژه رهبـران کشـورهـای  موراِلس در روز یکشنبه، شماری از رهبران کشورهای جهان، و به

جمهور نیکاراگـوئـه  های تبریکی برای او فرستادند. دانیل اورتگا، رئیس آمریکای التین، پیام
قدرت و سرزندگی رونـد رهـایـی ” در پیام خود گفت که پیشتازی موراِلس در انتخابات نشانٔه 

ت
ّ
کریستینا فرناندز ِکرچنر و خوزه موییکا، رهبران جمهوری آرژانتین و “  ها در منطقه است مل

جمهور ونزوئـال  اوروگوئه، هر دو تلفنی به اوو موراِلس تبریک گفتند. نیکوالس مادورو، رئیس
های متعدد خود روی توییتر از پیروزی موراِلس ابراز خوشحالی کرد. او در یکی از  نیز در پیام
اوو، این پیروزی بزرگی برای میهن آمریکای جنوبی است؛ ما از ونزوئـال ” ها نوشت:  این پیام

جمهور السـالـوادور  سانچز ِسِرن، رئیس “ های بیشتر! گوییم. به امید پیروزی به تو تبریک می
تقویت کنندٔه دموکراسـی اسـت، و ” نیز در پیام توییتری خود نوشت که انتخاب اوو موراِلس 

 “دهد. بولیوی همچنان به مردم آمریکای التین و جهان امید می
 

های شهر الپاز (پایتخت بولیوی) و  یکشنبه شب جشن و سرور حامیان موراِلس در خیابان
 ١٣٩٣بهمـن  ٢دیگر شهرهای کشور برقرار بود. دورٔه سّوم ریاست جمهوری ِاوو موراِلس از 

 آغاز خواهد شد. در پایان ایـن دورٔه  که مراسم ادای سوگند برگزار می
ً
سـالـه،  ۵شود، رسما
سال) به عنوان رئیـس  ١۴ترین مدت خدمت ( موراِلس در تاریخ کشور بولیوی رکورد طوالنی

جمهور را خواهد داشت. قانون اساسی جدید بولیوی فقط اجازٔه دو دوره ریاست جمهـوری را 
عالی کشور سال گذشته اعالم کرد که دورٔه اّول ریاسـت  دهد، ولی دیوان به یک شخص می

شود، چون قبل از تصویـب قـانـون اسـاسـی  جمهوری موراِلس در این محاسبه منظور نمی
 ۶شود. در انتخابات اخـیـر، بـیـشـتـر از  جدید بوده است و این قانون عطف به ماسبق نمی

و نیم میلیون نفری بولیوی واجد شـرایـط بـرای شـرکـت در  ١٠میلیون نفر از کل جمعیت 

گیری بودند. در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی، بیشتـر از  رأی
دهندگان واجد شرایط در انـتـخـابـات شـرکـت  درصد رأی ٩۴و  ٨۴

ایالت کشور برندٔه اکثـریـت آرا  ٩ایالت از  ٨کرده بودند. موراِلس در 
درصد آرا در ایالت سانتاکروز که یکی از مـراکـز  ۵١شد، از جمله با 

های مخـالـفـان او بـوده  کشت و صنعت در شرق کشور و از پایگاه
است. نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و 

ت
ّ
های آمریکای جنوبی (یوناسار) سالمـت ایـن  ناظران اتحادیٔه مل

انتخابات را تأیید کردند. مطابق قانون اساسی کنونی بولیوی، دورٔه 
جـمـهـوری،  سال است. در انتخابـات ریـاسـت ۵ریاست جمهوری 

وزیر نیز با رأی مستـقـیـم مـردم انـتـخـاب  همزمان معاون نخست
 شود. می

موراِلس، که خود از اهالی بومی بولیوی است، نخستین بـار در 
ش) نامزد ریاست جمهوری شد. او در آن سال ١٣٨۴(   ٢٠٠۵سال 

ی کردن صنعت گـاز و 
ّ
با برنامٔه انتخاباتی ضدنولیبرالی، با هدف مل

تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین یک قانون اساسی تازه بر پایٔه 
گنجاندن و تأمین منافع و مصالح جمعیت بومیـان آن کشـور وارد 

درصد آرا در  ۵۴کارزار شد، و توانست با به دست آوردن نزدیک به 
 ٢٩ترین رقیب او در آن سال کمتر از  انتخابات پیروز شود. (نزدیک

، یعنی یک سال پس از ١٣٨٨درصد رأی آورد.) او در آذر ماه سال 
آمیز در مورد قانون اساسی تازٔه کشور که حقـوق  پرسی موفقیت همه

داد، بـرای دّومـیـن بـار بـه  و خودمختاری بیشتری به بومیان می
هـای ریـاسـت  ریاست جمهوری انتخاب شد. موراِلس در طی سال

های انتخاباتی اّولیٔه خود عمل  فقط به قول اش تا کنون نه جمهوری
ـی 

ّ
کرده است، بلکه شمار دیگری از صنایع کلیدی کشور را نیـز مـل

ـی، مـیـزان فـقـر در 
ّ
کرده و توانسته است با توزیع عاالنٔه ثروت مل

عـالوه، هـزاران کشـاورز فـقـیـر از  کشور را نیز کاهش دهد. بـه

ا ن ت خ ا ب ا ت   ر ی ا س ت   ج م ه و ر ی   د ر   ب و ل ی و ی :   پ ی ر و ز ی   
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 11ادامه  در صفحه 
 های مالی رسیده  کمک

 یورو  ۵٠٠              گردآوری شده در جشن سالگرد حزب در اتریش

     به یاد اسطوره های انسانیت اعدام افسران توده ای
  دالر ۵٠٠   از طرف چمنی                                             

 دالر کانادا ١٠٠  ها مبارک باد  ها و مهرگان مین سالگرد حزب روزبه ٧٣


