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ادعاهای توخالِی  "پیروزی"  از 

ای و روحانی، در  سوی خامنه

 ای بازِی مذاکراِت هسته شب خیمه

آذر، روز  ١۶به استقبال 
دانشجو و روز گرامی 

داشت بیش از شش دهه 
پیکار قهرمانانه جنبش 

دانشجویی کشور بر ضد 
 ارتجاع و استبداد! استعمار،

  10ادامه  در صفحه 

ما ضمن آنکه خواهاِن تخفیف تنش در منطقه و حِل مسایل از طریق 
فقیه  کنندگان رژیم والیت حال، معتقدیم که مذاکره مذاکرات هستیم، درعین

ملی میهن ما  کنند منافع ای را که در این مذاکرات دنبال می خواسِت اساسی
فقیه و ادامٔه حیاِت آن با توافق  نیست، بلکه تأمیِن منافع درازمدِت رژیم والیت
  اش است. آمریکا و متحدان اروپایی

 
روز مذاکرٔه مخفیانه و مستقیم بین نمایندگان آمریکا و نمایندگـاِن  ٧پس از 
آذرماه، باردیگـر مـذاکـرات بـرای  ٣فقیه، سر انجام روز دوشنبه،  رژیم والیت
مـوکـول  ١٣٩۴تـیـرمـاِه  ١٠ای به  جامِع هسته اصطالح توافقنامهٔ  امضاِی به

گـروهـِی زیـر  هـای گیـری از رسـانـه کننده، با بهره گردید. هردو طرِف مذاکره
ها را نـوعـی پـیـروزی بـرای  شان، این نتیجٔه مبهم و ادامٔه آتِی مذاکره کنترل

شان اعالم کردند. بر اساس موافقتنامٔه امضـاشـده، در  گرفته مواضِع درپیش
شدٔه ایران (بـیـش  مسدودهای  ماِه آینده، از محِل دارایی ٧این مرحلٔه گذار در 

 ٧٠٠های مختلـف جـهـان، اجـازٔه بـرداشـِت  در بانک میلیارد دالر)  ١٠٠از 
 ٣اسالمی اعطا شده است.  درحالی کـه روز  میلیون دالر در ماه به جمهوری

االجـِل نـهـایـی تـعـیـیـن و  از جانِب هردو طرف درحکم ضرب ١٣٩٣آذرماِه 
فقیه نیـز از پـیـش  غیرقابل تمدید اعالم شده بود و دستگاه دیپلماسی والیت

ها بستـگـی  رفِع کامِل تحریم ای به اعالم کرده بود که امضاِی توافقنامٔه هسته
یابند و هـم  وگوها ادامه می گرفتٔه اخیر، هم گفت دارد، بر اساس توافق انجام

مانند!   البتـه حسـن روحـانـی در  های مخرب  بر جای خود باقی می تحریم
هـا،   اش، با وجود ادامه یافتِن تحریـم آذرماه ٣شِب  مصاحبه تلویزیونِی دوشنبه
ماه  ٧شده از دارایِی مردم در  میلیارد دالِر بلوکه ١٠٠استرداد بخش کوچکی از 

ای روِز بعد مدعی شد: "دشمن  آینده را یک "پیروزی" اعالم کرد، و علی خامنه
زانو درآورد." جان کری، وزیرخارجٔه آمریـکـا، مـذاکـرات را  نتوانست ایران رابه

هـا بـا  مثبت ارزیابی کرد، ولی بر این واقعیِت عریان تأکید کرد کـه، تـحـریـم

پیش به  برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران

 ٢هاِی پراکنده               در ص  دهِی اعتراض سوی سازمان 

 نشست مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان 

 ١١در اکوادور                                                          در صفحه  

پیاِم نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب 
 تودٔه ایران به مردم ایران

 7و   6ادامه  در صفحات 

، شـصـت و یـک ١٣٩٣آذرماه  ١۶با فرارسیدن 
سال از تولد حماسه رزم مشترک دانشجویان مترقی 

 ١۶و آزادی خواه کشور بر ضد استبداد می گـذرد. 
، نماد پر شور همبستگـی دانشـجـویـان ١٣٣٢آذر 

توده ای، ملی و آزادی خـواه کشـور و اعـتـراض 
مرداد و سفر نمـایـنـده  ٢٨مشترک آنان به کودتای 

  3ادامه  در صفحه سازمان دهنده اصلی این کودتای ننگین، یـعـنـی 

 هم میهنان گرامی!
نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، درودهای رزمجویانٔه خود را به شمـا 

های اقتصـادی و  که با وجود همه دشواری خواه، رزمنده، و آزادی مردم شریف،
های آزاردهندٔه اجتماعی، همچنان به پیکارتان بر ضد اسـتـبـداد و  ناهنجاری

 کند.  دهید، تقدیم می گرایی ادامه می واپس
-نشست کمیته مرکزی حزب ما در شرایط ادامه بحران شدیـد اجـتـمـاعـی

اقتصادی در میهن ما و اوضاع به شدت خطرناک جهانی برگزار گردید. ادامـه 
سیاست های جنگ افروزانه امپریالیسم از جمله در منطقه خاورمیـانـه تـنـش 
های نظامی در سوریه و عراق و کشاندن شدن دامنه آن به ترکیـه از جـمـلـه 
خطرات جدی ای است که همه نیروهای ترقی خواه میهن ما با نگرانی آن را 

 دنبال می کنند.
کـه  حسن روحانی،“ تدبیر و امیدِ ” نزدیک به یک سال و نیم از آغاز کار دولت 

های هشت سالٔه دولِت برگماردٔه احمدی نژاد، روی کـار  با قول ترمیم تخریب
شدٔه فعالـیـت  تر اجتماعی و فضای تنگ آمد، می گذرد. ادامٔه بحران  اقتصادی

رغـم  سیاسی در کشور، نشانگِر این واقعیت است که دولت حسن روحانـی، بـه
تمرکِز توانش برای ترمیم روابط و سازش  اش، ها در اعضای کابینه برخی تفاوت

هـای  فریبانه  برای کم و بیش ارائٔه هـمـان سـیـاسـت با آمریکا، و شیؤه مردم
کـنـد و از  بار کنونی را دنبال نمـی برنامه یی برای تغییر وضعیِت فاجعه گذشته،

تـر  ها، همچون هشت سال گذشته، بـه عـمـیـق این روی، نتیجٔه این سیاست
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آذر) روز جهانی همبستگـی بـا  ٨نوامبر ( ٢٩
مردم فلسطین اسـت. ایـن روز را مـجـمـع 

(  ١٩٧٧عمومی سازمان ملل متحد در سال 
ش) به این مناسبت تعیین کرد، و هـر ١٣۵۶

سال در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک 
و در دیگر دفـتـرهـای آن در ژنـو و ویـن 
مراسمی به همین مناسـبـت بـا هـمـکـاری 
هیئت ناظر دائمی فلسطین در سازمان ملـل 

های سیاسی و  شود. سازمان متحد برگزار می
فعاالن اجتماعی، و نـهـادهـای مـردمـی و 
 در ایـن 

ً
دولتی در کشورهای جهان نیز غالبا

هـای گـونـاگـون در  روز مراسم و نشـسـت
پشتیبانی از حقوق مردم فلسـطـیـن بـرگـزار 

کنند. سازمان ملل متحد در ضمن سـال  می
 سالرا بـه عـنـوان  ٢٠١۴میالدی جاری 

همبستگی با مردم فلسطـیـن اعـالم کـرده 
گـردد بـه روز  است. تاریخچٔه این روز باز می

ش) یعنی روزی که مجمع عمومی سـازمـان مـلـل مـتـحـد ١٣٢۶(   ١٩۴٧نوامبر سال  ٢٩
را تصویب کرد کـه مـطـابـق آن، سـرزمـیـن  “ طرح تقسیم فلسطین” به نام  ١٨١قطعنامٔه 

 تقسیم شد. “یهودی”و “ عربی”فلسطین به دو بخش 
مراسم روز همبستگی با مردم فلسطین امسال در مقر اصلی سازمـان مـلـل مـتـحـد در 

ـت  ٢۴نیویورک در روز دوشنبه 
ّ
نوامبر (سّوم آذر) برگزار شد. به مناسبت ایـن روز، و بـه عـل

م مردم فلسطین، در اینجا ترجمٔه متن “ مسئلٔه فلسطین” اهمیت 
ّ
، و در حمایت از حقوق مسل

سخنرانی حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین را که در کنگرٔه اخیـر حـزب 
 کنیم. کمونیست بریتانیا ایراد شد، برای خوانندگان نامٔه مردم منتشر می

 
 تنها راه: کشور مستقل فلسطین
جای دنیا از جزئیات زندگی روزمره در فلسطـیـن و  همٔه شما در اینجا و همٔه مردم در همه

ت فلسطین به اقدام
ّ
خوبی خبر دارید. وضعیت کنـونـی در  های هر روزٔه اسرائیل در مقابل مل

متأسفانه مسئلٔه فلسطین را در وضع دشواری  “ بهار عربی” خاورمیانه و پیامدهای ناخوشایند 
ها بر جنگ با تروریسم متمرکز شده اسـت. دولـت  قرار داده است چون که اکنون همه توجه

بکشاند. در عوض، مسئـلـٔه “  داعش” کشور را به این جنِگ با  ۴٠آمریکا موفق شد در حدود 
 فلسطین که همیشه در مرکز توجه بود، اکنون به حاشیه رانده شده است.

ـت آن هـم، اوج این خطرناک
ّ
گـیـری  ترین تحّولی است که پـیـش آمـده اسـت، و عـل

در عراق و سوریه است. از سـوی  “ دولت اسالمی”های اسالمگرای افراطی و اعالم  جنبش
دیگر، اسرائیل از این اوضاع مغشوش و جنگ داخلی در کشورهای عربی بـرای پـیـشـُبـرد 

های فلسطینی استفاده کـرده اسـت.  های همیشگی خود و تحکیم اشغال سرزمین سیاست
کم تا زمانی که آمریکا و متحدانـش  کند که تا اطالع ثانوی، یا دست اسرائیل اکنون ادعا می

طور باقـی  شان علیه ترور پیروز شوند، مسئلٔه فلسطین قابل حل نیست و باید همین در جنگ
سال یا  ۴٠گوید، این جنگ  بماند. این طور که آقای جان ِکری، وزیر امور خارجٔه آمریکا، می

 بیشتر طول خواهد کشید.

اسرائیل با نهایت سوءاستفاده از این جـنـگ سـاخـتـگـی، و بـا 
، برای سّومین بار در پنج “ جنگ با تروریسم” استفاده از همان بهانٔه 

سال گذشته جنگی را علیه غزه به راه انداخت. نتیجٔه ایـن جـنـگ 
شـان آواره شـدنـد، و  این بود که نیم میلیون نفر از خانه و کاشانـه

شمار زیادی خانه، مدرسه، بیمارستان، ساختمان دولتی، ساختمان 
مسکونی، مسجد، کارخانه و حتی گورستان ویران شد که تا کـنـون 

ای سابقه نداشته است. ویرانی ناشی از تجاوز اخیـر  چنین ویرانگری
آژانس سازمان ملل متحد بـرای ” اسرائیل به حّدی است که رئیس 
که خود شاهد ایـن ویـرانـی بـوده  “ کمک به پناهندگان فلسطینی

خواند. باورنکردنـی اسـت  “ سابقه در دوران معاصر بی” است، آن را 
های دیگر قـادر بـه درک واقـعـیـت ایـن  که آمریکا و برخی دولت

وضعیت نیستند، و فقط به حمایت از حق اسـرائـیـل در دفـاع از 
کنند بدون اینکه به سرنوشت هـزاران قـربـانـی  خودش بسنده می

گوییم  فلسطینی توجهی داشته باشند. ما در اینجا با صدای بلند می
که جان یک فلسطینی به همان اندازٔه جان هر انسان دیگری عزیز 

 و باارزش است.
زمان، و در تمام وطول مدتی که دور پیشـیـن مـذاکـرات در  هم

نشیـن، غصـب  های یهودی جریان بود، اسرائیل به ساختن شهرک
هـا، کشـتـار و  های فلسطینی، خـراب کـردن خـانـه کردن زمین
های گسترده، و آواره کردن مردم به زور در کـرانـٔه غـربـی  بازداشت

تر و شدیدتر کـرد.  وفقه ادامه داد، و محاصرٔه نوار غزه را نیز تنگ بی
ویژه شهر اورشلیم و سـاکـنـان آن را  ادامٔه اشغالگری اسرائیل به

وهـوا و  هدف قرار داده است. اسرائیل تالش دارد که هوّیت، حـال
را به طور مصنوعی تغـیـیـر دهـد و  “ شهر مقدس”خصوصیت این 

فعالیتش را بر مسجد االقصٰی متمرکز کرده است که پـیـامـدهـای 
ح و  زمان، دار و دسته بسیار خطرناکی خواهد داشت. هم

ّ
های مسل

نشین با سماجت به جنایت علـیـه  های یهودی نژادپرست در شهرک
مردم فلسطین، سرزمین آنها، و مسجدها و کلیساها و مایمـلـک و 

 دهند. درختان زیتون آنها ادامه می
های فلسطین در جـنـگ  سال از اشغال [سرزمین ۴٧امروز که 

ایـم کـه  گذرد، ما به این نتیجه رسیـده ] می١٩۶٧شش روزٔه  ژوئن 
ویژه دولت راستگرای افراطی نـتـانـیـاهـو  ای که اسرائیل، و به آینده

ت فلسطین در نظر دارد و خواهان آن است، در بـهـتـریـن 
ّ
برای مل

های از هـم جـدا، در  نشین ها و زاغه حالت چیزی نیست جز محله
های پراکنده، بدون هیچ مرز مشخص و بدون حق حاکمیـت  زمین

بر حریم هوایی، و بدون آب و منابع طبیعی، که زیر انقیاد و سلـطـٔه 
نشین و ارتش اشغالگر خواهد بـود، و  های یهودی ساکنان شهرک

 ترین شکل رژیم آپارتاید خواهد بود. در بدترین حالت، مشمئزکننده
های کـار  ایم که بازگشت به الگوها و شیوه ما به این نتیجه رسیده

گذشته که یکی پس از دیگری شکست خوردند، غیرممکن اسـت. 
هایی که عدم موفقیت آنها ثابت شـده اسـت یـا ادامـٔه  تکرار شیوه

 ناموفق بوده
ً
جانبه و  اند و نیاز به بازبینی همه رویکردهایی که مکررا

ت فلسطین: 
ّ
سرنوشت دردناِک مل

 آواره در وطن خود

 15ادامه  در صفحه 
 کمک مالی رسیده

 دالر ٢٠٠، ار تورنتو کانادا                   ١٣٣٢آذر  ١۶به یاد شهدای 
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 ادامه  سرنوشت دردناك مردم فلسطين...
 یی دارند، دیگر ممکن نیست. اصالح ریشه

ایم که بازگشت به چرخٔه باطل گفتگوهایی که به اصـل  ما به این نتیجه رسیده
موضوع و به مسئلٔه بنیادی نپرداختند، دیگر امکان ندارد. گفتگوهـایـی کـه در 

رحـمـی  سـازی و خشـونـت و بـی ضمِن آنها اسرائیل با ادامٔه فعالیت شـهـرک
اش از پیش در مورد نتیجٔه کار تصمیم گرفته است، فاقـد جـدّیـت و  اشغالگری

اعتبارند. گفتگوهایی که هدف آنها پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و تـحـقـق 
هـای  استقالل کشور فلسطین به پایتختی اورشلیم شرقی در سراسر سـرزمـیـن

ارزشـنـد.  معنا و بـی نباشد، بی ١٩۶٧فلسطینی اشغال شده در جنگ شش روزٔه 
بندی مشخص و قاطعـی بـرای عـمـلـی  عالوه، گفتگوهایی که در آنها زمان به

 شود، هیچ ارزشی ندارند. کردن این هدف تنظیم نمی
نـویـس یـک  ها، حزب ما کارزاری را برای ارائـٔه پـیـش با توجه به این واقعیت

فلسطین به شورای امنیـت سـازمـان مـلـل -قطعنامه در مورد مناقشٔه اسرائیل
آذر] به راه انداخته و حمایت کرده است. ما امیدواریـم -متحد در ماه نوامبر [آبان

که نشست شورا این قطعنامه را تصویب کند. امید ما در این تالش آن است کـه 
بتوانیم با تأکید مجدد بر پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و استـقـرار کشـور و 

هـای پـیـش از اشـغـال  دولت فلسطین به پایتختی اورشلیم شرقی در سرزمین
هـا  ضعف مطابق یک جدول زمانی مشخص برای تحقق این هدف، نقطه ١٩۶٧

های قبلی برای دستیابی به صلح را بـرطـرف کـنـیـم. مـا  و کمبودهای تالش
ت فشارهای آمریکا و اسرائیل، کار دشواری در پیـش داریـم،  می

ّ
دانیم که به عل
دانیم که این تنها راه دستیابی به یک صلح جامع و عادالنه در  ولی همچنین می

گرمی نسبی شده است، برخی  خاورمیانه است. آنچه در این میان مایٔه امید و دل
هایی است که در اروپا در حال وقوع است. سوئد نخستین عضو اتـحـادیـٔه  تحّول

اروپا بود که کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. مجلس نمایندگان بریتانیا نیـز 
خواهـنـد  هاست که می در حرکتی که بیشتر دارای ارزش نمادین برای فلسطینی

کشور خودشان را داشته باشند، در مورد به رسمیت شناختن کشور فـلـسـطـیـن 
گیری کرد و با اکثریت آرا آن را پذیرفت. نمایندگان مجلس اعالی ایرلند نیـز  رأی

به نمایندگان مجلس بریتانیا پیوستند و خواستار به رسمیت شناخته شدن دولـت 
شخصیت شناخت شدٔه اسرائیلی نیز از پارلـمـان  ۴۶٩عالوه،  فلسطین شدند. به

رود کـه  اسپانیا خواستند که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند، و انتظار مـی
نوامـبـر  ١٨پارلمان فرانسه نیز دست به اقدام مشابهی بزند. [پارلمان اسپانیا روز 

به رسمیت شـنـاخـتـن کشـور ” گیری نمادین با اکثریت آرا خواستار  در یک رأی
 ]مردم  نامهٔ شد.  “فلسطین

اکنون موضوع عمده این است که ما برای تحکیم و تقـویـت هـمـبـسـتـگـی 
 المللی با مردم فلسطین چه باید بکنیم. بین

خوانیم که  های مردمی را فرامی های کمونیست و چپ و سازمان ما همٔه حزب
 های زیر حمایت کنند و به آن بپیوندند: از کارزار سیاسی جهانی برای هدف

به رسمیت شناختن کشور مستقل و پایدار فلسطین در درون مرزهای پیـش •
، به پایتختی اورشلیم شرقی، و تـالش بـرای ١٩۶٧از [جنگ شش روزه] ژوئن 

 وادار کردن اسرائیل به پذیرش یک توافق نهایی و جامع در این مورد.
الـمـلـلـی و  حمایت از موضع فلسطین برای شکایت به دادگاه کیفری بـیـن•

 های جنگی اسرائیل. درخواسِت رسیدگی به جنایت
جانبه برای وادار کـردن اسـرائـیـل بـه پـایـان دادن فـوری و  تالش همه•
سـازی در  رحمـانـٔه غـزه و تـوقـف کـامـل شـهـرک قیدوشرط محاصرٔه بی بی

های فلسطینی، به عنوان گامی مقدماتی در راه بـرچـیـدن هـمـٔه ایـن  سرزمین
 ها. شهرک
 مـی•

ً
بـایسـت  درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی فلسطینی که اسـاسـا

 شناخته شوند و بر این اساس با آنها رفتار شود. “اسیر جنگی”
ت فلسطیـن در بـرابـر اشـغـالـگـری •

ّ
حمایت از مقاومت مردمی و برحق مل

 فلسطین.
 ممنوعیت معاملٔه تسلیحاتی با اسرائیل.•
هـای  حمایت از کارزار جهانی تحریم همٔه کاالهای ساخته شده در شـهـرک•

 شدٔه فلسطین. های اشغال ایجاد شده در سرزمین
ت نقض مادٔه  تعلیق توافق

ّ
آن در  ٢نامٔه همکاری اسرائیل و اتحادیٔه اروپا به عل

 مورد حقوق بشر.
کـنـم و بـرای  رفقای گرامی، باز هم از شما برای دعوت از حزب ما تشکر می

 همٔه شما آرزوی موفقیت دارم.
 حنا عمیره، هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین

ای  وجود آوردِن برنامـٔه سـیـاسـی در ترکیب متنوعش باید در تالش برای به
زا بـاشـد، و نـه  منظوِر خروج از این سیستِم بحران تفورمی) مشترک به (پال

کار (سکوالر و اسالمی) درصدد خروِج سیسـتـم از  مانند نیروهای محافظه
طـلـبـانـی کـه بـا  بحران. چپ باید همچنین بتواند پیشروها و اسـتـقـالل

اند گردهم آورد. من بر ایـن  پول مخالف المللی بین های صندوق دستورالعمل
 “ باورم که بازسازِی فضای سیاسی در تونس در آینده ادامه خواهـد یـافـت.

تر از آنی است که نتیجٔه انتخابات نشـان  پایگاِه چِپ مترقی در تونس وسیع
تـوانـد در فضـاِی  دهد. این بازسازی به زمان نـیـاز دارد، و چـپ مـی می
رفـت از  ای ملی، نیروهای چپ و پیشـرو را در جـهـِت بـرون داستانی هم

 زا گردهم آورد. سیستِم بحران
“الـمـسـار„با سمیر الطیب، دبیـرکـل حـزب “اومانیته„مصاحبه روزنامه 

 چپ): -اجتماعی دمکراسِی  (مسیرِ 
ت  اومانیته: ســ یــا ر و  س  جــلــ مــ ت  بــا خــا نــتــ ا رٔھ  با شما در نظر 

 جمهوری آینده چیست؟
کنیم نیروهـای  بینی کرد. ما کوشش می توان پیش نمی سمیر الطیب:

با اتـحـادمـان  ٢٠١٣دمکرات را متحد کنیم، و موفق شدیم که در تابستان 
را ساقط کنیم، قانون اساسی را تدوین کنیـم، و “نهضت„دولِت زیر رهبری 
تر است. نزدیـک  پذیر سازیم. امروز کار مشکل وگو را امکان بازگشت به گفت

 وگوهاست. بودِن انتخابات مانع پویائی گفت
ختالف اومانیته: ا وجود آمدن اتحاد بین نیـروهـای  هایی مانع از به چه 

 دمکرات است؟
ختالف سمیر الطیب: ها نسبت به انتخابات  ها بیشتر ناشی از نگرانی ا

های اسـاسـی. آنـانـی کـه  و نیز ناشی از مالحظات حزبی است تا اختالف
توانند با همدیگر همکـاری  کردند امروز نیز می دیروز با یکدیگر همکاری می

 کنند.
نــه  اومانیته: و چــگــ ت.  ســ ا ش  رتن پ هم  هنوز  جتماعی  ا فضای 

ای  های حاشیه ماندگِی منطقه پس از سه سال، هنوز به بیکاری، فقر، عقب
 هیچ پاسخی داده نشده است؟

هیچ سمیر الطیب: مورد  این  ای  بینـی گونه ارادٔه سیاسی و روشن در 
ها در این سه سال دیده نشد. این انقـالب بـرای  یک از دولت از جانب هیچ

درآمد، مردم محروم، جوانان، و زنان برپا شـد. در  های کم آزادسازِی منطقه
هـا بـیـن  های اجتماعـی و نـابـرابـری این سه سال هیچ پاسخی به مسئله

هـای داخـلـی نـه  های ساحلی و داخلی داده نشد. در این منـطـقـه منطقه
وسازی در  گونه ساخت راه افتاد. هیچ کلنگی به زمین خورد و نه کارگاهی به

ها، وضع اسفـنـاکـی  ها صورت نگرفت. زیربناهای اقتصادی، راه این ناحیه
 چیز تغییر نکرده است و نتیجٔه آن، نارضایتِی مردم است. دارند. هیچ

زمینه اومانیته: شدگی،  س طرد سا اح این  و  فقر،  یا  رای  آ بــ یی 
 گرِی مذهبی است؟ خشونت و افراط

منطقه به سمیر الطیب: این  ِرقطع. در  های محروم اسـت کـه  طو
تـر،  ، پائیـن“ بوزید” ، در “ کسرین” کنند، در  گرایاِن مسلح، یارگیری می اسالم

طور در مرزهای تونس و لیبـی. ایـن پـدیـدٔه  ، و همین“ قفزه” در جنوب در 
تروریستی اگر افزایش یابد تهدیدی است برای وحدِت ملی و پایدار مـانـدِن 

 دولت.
تژی اومانیته: را ست ا گـرایـان  تـوانـد از اسـالم ای (راهبردی) مـی چه 

 مسلح جلوگیری کند؟
مــی هم سمیر الطیب: ملی  ِی  ن ستا تـوانـد جـلـو آنـان بـایسـتـد.  دا

یی برای حمله به تمـام مـنـطـقـه  خواهند تونس را به جبهه ها می تروریست
ها. بسـیـار خـطـرنـاک  تبدیل کنند، به الجزایر، به لیبی، به مالی، و جز این

آهنگی بیشتِر نیروهای امنیتی در سطح کشور و در سـطـح  است. ما به هم
 منطقه با همسایگان نیاز داریم.

نمی اومانیته: ن  آ بیم  یا   -رود که با دوقطبی شدن فضاِی سـیـاسـی آ
 نیروهای مترقی به حاشیه رانده شوند؟ -شود بینی می که چنین پیش

نمی هیچ سمیر الطیب: را  ز  توان ازنظر دور داشت. نه دوقـطـبـی  چی
شدن و نه حتی توافِق ضمنی به اشتراک بین دو قطب. اما امروز در تونـس 

 ای برای چپ دمکراتیک وجود دارد. فضای واقعی
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پـول  المللی بین در راستای اجرای دستورهای نهادهاِی امپریالیستِی صندوق
نـاپـذیـِر  درحـکـم بـخـِش جـدایـی -جهانی مبنی بر آزادسازِی اقتصاد و بانک

هـا در قـالـِب قـانـوِن  پس از اجراِی فاِز اوِل حذِف یارانـه -ها آزادسازِی قیمت
ها"، دولِت پیشین، یعنی دولت بـرآمـده از کـودتـاِی  یارانه ضِدملِی "هدفمندِی 

یی تدوین کرد و آن را بـه  کار را در قالِب الیحه ، اصالحیٔه قانوِن ٨٨انتخابانی 
والیت [مجلس شورای اسـالمـی] ارسـال کـرد. ولـی  به مجلِس سرسپردگان

هـاِی عـنـصـِر  کارگرِی کشورمان، پافشـاری و تـالش علِت مقاومِت جنبِش  به
شـده  باره نتیجه نداد. در شانزده ماِه سپری نژاد در این منفوری همچون احمدی

، ایـن دولـت ٩٢از عمر دولِت برآمده از مهندسِی انتخاباِت ریاسِت جمهوری 
ای را به منافِع طبقاتِی زحمتکشان آغـاز کـرده اسـت کـه  های گسترده حمله

کار" دو هدِف ضِد ملی ایـن  اصطالح "اصالِح قانوِن  آزادسازی مزِد کارگران و به
های گسترده به منـافـِع  فقیه آن است که با حمله هاست. نیِت رژیِم والیت حمله

 طبقٔه کارگِر کشورمان، کارگران را به "مرگ بگیرد تا به تب راضی شوند."
کار دولِت یازدهم، کارگزاراِن آن سعی کرده اند همـٔه گـنـاِه  از هنگاِم آغاِز به

سـازی و اجـراِی قـانـوِن ضـِدمـلـِی  چپاوِل امواِل ملی (زیر نـام خصـوصـی
هـای نـاشـی از آن را بـه گـردِن دزداِن  ها") و همٔه ویرانی یارانه "هدفمندِی 

های خبرگزاری مـهـر  نژاد بیندازند. به چند نمونه از گزارش های احمدی دولت
، گفـت: ٩٢ماه  آبان ۶کنیم. علی ربیعی، وزیرِکاِر امنیتی،  باره، اشاره می در این

هـا روبـرو  یـارانـه "ما با انبوه خطاها و مشکالِت اجرایی در قانون هدفمندسازی
 ۵ای در اقتصاد ایران اسـت"؛  ها نیازمند جراحی تازه هستیم... که اصالح آن

سـازی کـه رهـاشـده و  الـبـتـه مـا بـا خصـوصـی، گـفـت: "٩٢مـاه  بهمن
هـای  شدت مخالف هستیم و دوره تأسیـس شـرکـت سازی باشد به اختصاصی

نیا، وزیـر  سر آمده است"؛ طیب های دولتی به ای برای خریدِن شرکت هفته یک
های سالیان اخیِر ما  درصد از واگذاری ١٣، گفت: "فقط ٩٢اسفند  ١۵اقتصاد،
یـابـیـم از  خصوصِی واقعی بوده است که درصورت تعمِق بیشتر درمی به بخش

 واقعی بوده است."  درصد واگذاری ٣این رقم نیز تنها 
ً
 ها کامال

[که دولت روحانی سـر کـار  ٩٣و  ٩٢های  ها در سال سازی بیشتر خصوصی
سازی به خبرگزاری  کل سازماِن خصوصی بوده است] انجام گرفته است. رئیس

ریـزی کـرده  سازی برنامـه ، گفت: "سازمان خصوصی٩٣شهریورماه  ٢١مهر، 
 به اتمام برسد."  ٩٣ها تا پایان سال  است که واگذاری

گاهیم، با اینهمه، به یک  یارانه همٔه ما از نتایِج اجراِی فاِز دوِم هدفمندِی  ها آ
کنـیـم.  نمونه از "واگذارِی" امواِل ملی به دزدان در دولِت "تدبیروامید" اشاره می

شـبـه  ، به ایلنا گفت: "یـک٩٣مهرماه  ٢٢عضِو کمیسیوِن اقتصادی مجلس، 
خصوص واگذار  گذارند و درنهایت به افراِد به مزایده می شرکت را در فرابورس به

گاهِی کامل از نتایِج ویرانگـر سـیـاسـت می هـاِی آزادسـازِی  کنند."  با وصِف آ
های اقتصادِی رژیم، امـا  منظوِر پیشبرِد سیاست ساِل اخیر به ٢۵اقتصادی در 

ها را تطهـیـر و از  های زرِد کارگری، تالش دارند این سیاست مسئوالِن تشکل
باِر کارگـران  زیر ضربه خارج کنند. به دو نمونه از صدها گزارش از شرایِط اسف

نفر از کارگراِن  ١۵٠، از تجمع ٩٣شهریورماه  ١کنیم. خبرگزاری ایلنا،  اشاره می
سـال  ۴مازندران در مقابل استانداری و در اعـتـراض بـه  بازنشستٔه نساجی
وگو بـا ایـلـنـا  کارگر مازندران، در گفت شان خبر داد. دبیِر خانه مطالبات معوقه
مازندران و کارگرانش را ناشی [از] اجرای  وجود آمده برای نساجی "مشکالِت به

 ١۵کار استان لرستان،  اسالمی سازی" دانست. دبیِر شورای ناصحیح خصوصی
نفر از کارگران بازنشستـه  ١۵٠کم  ماِه "دست ١٨، از معوقاِت مزدِی ٩٣مهرماه 
این واحد تـولـیـدکـنـنـدٔه الـیـاف پارسیلون" به ایلنا خبر داد، و افزود: " کارخانه

شـیـوه غـلـط از سـوی دولـت بـه  بـه ١٣٨٢نایلون نخستین بار در سال  نخ
 مشکالت این واحد صنعتی بعد از واگذاری  بخش

ً
خصوصی واگذار شد و دقیقا

گـاهآغاز شد."  انـد و  زحمتکشاِن کشورمان از فسـاِد گسـتـردٔه رژیـِم والیـی آ
گاهی کامل دارند.  کارگزاراِن رژیم و رهبراِن تشکل های زرِد کارگری هم به آن آ

هاِی اقتصادِی ویرانگِر آن  مسئلٔه مهم برای رژیم این است که ماهیِت سیاست
 از زیر ضربه خارج گردد.

ماِه اخیر، همزمان با چنگ انداخـتـن  ١٠وزیِر امنیتِی دولِت "تدبیروامید"، در 
به منافِع طبقاتی کارگران در چندین عرصه، آزادسازِی مزِد کارگران و قـانـونـی 

اصـطـالح "اصـالِح  وری" و نیز با بـه "مزد و بهره  کردِن اخراِج کارگران را با نام
مـاه:  آبـان ٢١گزارِش ایـلـنـا،  که بنا به کار" مدنظر داشته است. درحالی قانوِن 

میلیون تومان" گذشتـه اسـت، و  ٣"هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز 
 یک ۶٠٩حداقل حقوِق 

ً
پنجم خِط فقر است، همین  هزارتومانی کارگران تقریبا

کـار"  ، از بررسِی "تغییر شیوه تعیین مزد در وزارِت ٩٢اسفندماه  ٢٠خبرگزاری، 
کار و  عالی گزارش داد، و در شش ماِه اوِل ساِل جاری، عضِو "کارگرِی" شوراِی 

هـای  کار، گـزارش ورِی" وزارِت  گرای "کارگروِه تخصصی مزدوبهره رئیِس واپس
های مختلف تولیدی تهیه و بـه  ای درارتباط با مزد در بخش متعدد "تخصصی"

، ٩۴ها تهدیِد کارگران درارتباط بـا مـزِد  کار ارائه کرده است. پس از ماه وزارِت 
گویند حـاشـیـٔه  چنان هم که می باالخره در ترفندی مزورانه، با اعالِم اینکه "آن

سود پائین نیست، بلکه [تولید] از حاشیٔه مناسبی [هم] برخوردار است"، و بـا 
یی بـه  وری" در نامه کار، رئیِس "کارگروِه مزدوبهره "چتری سوراخ" خواندِن قانوِن 

کـار در  ، خواهاِن "ایجاِد اصالحاتی مثـبـت در قـانـوِن ٩٣ماه  آبان ٢۴ربیعی، 
راستاِی ایجاِد چتر حمایتی برای کارگران" شد، و نیز درارتباط با مزد، خـواهـاِن 

کار با "یک اقدام انقالبی" گردید. درنهایت، ربیعی، بـراِی  قانوِن  ۴١تحقِق مادٔه 
 ٢۶کـار"، مـطـابـِق گـزارِش ایسـنـا،  پیشبرِد هدِف خود جهِت "اصالِح قانوِن 

ماه، اعالم کرد: "تعییِن دستمزِد ساِل آینده با تبعیت از قانون و بر اسـاس  آبان
 گیرد."  زنی صورت می نظاِم تورم و چانه

زرِد کارگری دربارٔه مزِد کارگـران  های تشکلبه دو گزارش از سخناِن رهبراِن 
 ٩هـا،  کارگر در امـور شـهـرسـتـان کنیم. معاون دبیرکل خانه در ایلنا اشاره می

تواند مـیـزان تـورم  ، گفت: "مزِد تلفیقی [نقدی و سبِدکاالیی] می٩٢ماه  بهمن
کـار،  اسـالمـی شوراهـای عالی مدیره کانون واقعی را پوشش دهد"؛ رئیس هیئت

، گفت: "نباید تنها به دنبال افزایش مزد باشیم و بـرای طـرف ٩٢مردادماه  ١٩
 مقابل تکلیف ایجاد کنیم."

ماه خبرگزاری مهر، پیشنهاِد وزارِت کـار درارتـبـاط بـا  آبان ٣٠بنا بر گزارش 
کار" این است که "تمامی قراردادهای کاری موقت کشور به دائم  "اصالح قانوِن 

تبدیل شود ولی حق اخراج نیروی کار به کارفرما داده شود." الـبـتـه درصـورت 
دادِن "حِق اخراِج کارگران به کارفرما"، فرقی میاِن قرارداِد مـوقـت بـا قـرارداِد 

خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  ٩٣ماه  آبان ٢۶دائمی کار نخواهد بود. ولی بنا بر گزارش 
،  گـزارش داده بـود: "دولـِت ٩٢ماه  دی ٧نقل از ربیعی، خبرگزاری ایرنا،  به

کاِر [در دولِت دهم] را از مجلس بازگردانده است و  یازدهم الیحه اصالح قانون
با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خـواهـد 

کـار" دولـِت  ، الیحٔه "اصالِح قـانـوِن ٩٢ماه  دی ٧پرداخت." در ضمن، ربیعی، 
های حیاتـش  ترین اقدامات دولِت دهم در واپسین ماه دهم را "یکی از جنجالی

بدون جلب نظر شرکای اجتماعی" خوانده بود. با این وصف، خبرگزاری مهر به 
کار کـه  ، نوشت: "وزارِت کار الیحٔه اصالح قانون٩٣ماه  آبان ٣٠نقل از ربیعی، 

های پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شـده بـود را پـس  در ماه
نگرفته [است] و اکنون این الیحه در کمیسیون اجتـمـاعـی مـجـلـس بـرای 

دیگر، بازهم عـنـصـر  عبارت بررسی در صحن علنی در دست بررسی است." به
گرایاِن دولِت دهم و مـجـلـِس  کار، ربیعی، انداختِن گناهان به گردِن واپس تبه

کار"، تحـرکـات و  والیت را درنظِر دارد. درارتباط با "اصالِح قانوِن  به سرسپردگان
 برای حفِظ موقعیـت های تشکلسخناِن اخیر رهبراِن 

ً
شـان،  زرِد کارگری صرفا

ساخته، و  کارگرِی دولت های تشکلدسترسی به امکاناِت بهتر در رقابِت با سایِر 
فریِب کارگران بوده است. به سه نمونٔه دیگر از ایـن نـوع فـریـبـکـاری اشـاره 

دهندگان "گردهمایی  کنیم. سازمان می
کار"، در قطعنامـٔه  سالروز تصویب قانون

 برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران
 دهِی  سوی سازمان پیش به 

 هاِی پراکنده  اعتراض

  10ادامه  در صفحه 
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آذر ... 16ادامه  به استقبال 

، ١٣٣٢آذر  ١۶ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به ایران بود.  
روز دانشجو، روز تاریخی تجدید عهد با جان باختگان این حماسـه، مصـطـفـي 
بزرگ نیا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ایران)، مهدي شـریـعـت رضـوي 
(عضو سازمان جوانان توده ایران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ایـران)  و 

 همه جان باختگان دلیر جنبش دانشجویی کشور است.
جنبش دانشجویی کشور همواره سـنـگـر  در طول بیش از شش دهه گذشته 

مستحکم مبارزه بر ضد استبداد و برای آزادی در میهن ما بوده است و از همین 
رو همواره مورد تهاجم نهادهای امنیتی رژیم های استبدادی شاه و جـمـهـوری 
اسالمی قرار گرفته است. نقش برجسته جنبش دانشجویی کشور در مـبـارزات 

  ١٣۵٧و سرانجام پیروزی انقالب بهمن   ١٣۵٠انقالبی مردم میهن ما در دهه 
از صفحات درخشان تاریخ جنبش دانشجویی و نماد روشنی از  تـأثـیـر گـذاری 
مهم جنبش دانشجویی در روند جنبش مردمی کشور بـرای دسـت یـابـی بـه 
آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی است. در پی پیروزی انـقـالب، نـیـروهـای 
ارتجاعی با هراس از ماهیت انقالبی و رادیکال جنبش دانشجـویـی کشـور، از 
همان سال های نخست دانشگاه های کشور را هدف پاکسازی های ارتجاعـی 

یورش گسترده ای را به دانشگاه و  “ انقالب فرهنگی” خود قرار دادند و زیر شعار 
دانشگاهیان کشور آغاز کردند.  ولی با وجود همه فشارهای نیروهای ارتجاعـی 
برای از میدان بدر کردن دانشجویان، جنبش دانشجویی با پایبندی بـه سـنـن 
مبارزاتی خود به نبرد خود با استبداد ادامه داد و توانست نقش بسیار فعـالـی در 

 این زمینه ایفا کند. 
، عمدتا به خاطـر ١٣٧۶پیروزی محمد خاتمی، در انتخابات ریاست جمهوری 

فعالیت پرشور زنان، جوانان و دانشجویان میهن ما تحقق یافت. دانشجویان در 
تمامی دوران هشت ساله اصالحات، اگرچه نتوانستند به حـقـوق خـود دسـت 
یابند، ولی در سخت ترین شرایط و حتی در زمانی که به دستور ولی فقیه رژیـم 

، مورد تهاجم وحشیانه و خونین گزمگـان ١٣٧٨دانشگاه های کشور، در تیرماه 
ارتجاع، قرار گرفت همچنان به حمایت از روند اصالحات ادامه دادند. بـا روی 

، دوران دشـوار 84کار آمدن حکومت دولت برگمارده احمدی نژاد در خـرداد 
فشار شدید نیروهای امنیتی به دانشگاه های کشور شـروع شـد. دسـتـگـیـری 
انبوهی از کادرها و فعاالن جـنـبـش دانشـجـویـی، اعـزام مـزدوران "بسـیـج 
دانشجویی"، یعنی بخشی از دستگاه سرکوب به دانشگاه ها که هدفش تبـدیـل 
دانشگاه ها به پادگان نظامی بود و جلوگیری از فعالیت های صنفی دانشجویـی 
با هدف سرکوب کامل جنبش دانشجویی کشور، با وجود هـمـه تـالش هـای 
نیروهای ارتجاعی نتوانست به نتیجه برسد. شرکت حماسی جنـبـش جـوانـان، 

، و 1388زنان و دانشجویان کشور، در روند انتخابات ریاست جمهوری سـال 
سپس پیکار پرشور دانشجویان با کودتای خشن و خونین نیروهای سـرکـوبـگـر 
رژیم والیت فقیه برای روی کار آوردن مجدد احمدی نژاد، بـار دیـگـر بـر ایـن 
واقعیت تاریخی صحه گذاشت که جنبش دانشجویی کشور بخـش اسـاسـی و 
جدا ناپذیری از پیکار عمومی خلق برای دست یابـی بـه آزادی، اسـتـقـالل و 
عدالت اجتماعی است. نکته شایان توجه اینکه در حیات جنبـش دانشـجـویـی 
کشور پس از پیروزی انقالب بهمن اینکه حتی آن موقع که نیروهای ارتجاعی با 
تصرف دانشگاه ها تالش کردند تا تشکل های "زرد" خود را به عـنـوان تشـکـل 
های دانشجویی به جنبش تحمیل کنند، این تشکل ها خیلی زود از کـنـتـرل 
نیروهای ارتجاعی  خارج شده و به معضلی برای نیروهای ارتجاعی کشور بـدل 
شدند.  درطول سال های اخیر، ارتجاع با اعمال فشارهای سیـسـتـمـاتـیـک و 
هدفمند و با استفاده از روش های گوناگون از جمله: احضار به کمـیـتـه هـای 

دانشجویان فعال و مبارز، مـحـرومـیـت از ادامـه  “ ستاره دار کردن” انضباطی، 
تحصیل فعاالن دانشجویی،  نصب دوربین های مدار بسته در دانشگـاه هـا و 
مراکز آموزش عالی، نصب دروازه های امنیتی در جلوی ورودی اصلی دانشگـاه 
تهران، اخراج و تعلیق ترم های تحصیلی، جدا سازی جنسیتی، سهمیه بـنـدی 
قومی در آزمون سراسری، اعزام هزاران تن از مزدوران بسیج و سپاه به عـنـوان 
دانشجو به دانشگاه های کشور، دستگیری، محاکمـه و زنـدان و شـکـنـجـه 
دانشجویان مبارز، و ایجاد تفرقه در صفوف جنبش دانشجـویـی، تـالش کـرده 
است تا این جنبش پرتوان را که نقش با اهمیتی در جنبش سـراسـری مـردمـی 
بردوش دارد، به زانو درآورده و به انفعال و پراکندگی و در مرحله آخـر بـه زعـم 

 خویش نابود کند. 

ایدئولوژیک تاریک انـدیشـان حـاکـم بـر مـیـهـن مـا بـا –دشمنی نظری 
دانشگاه های کشور و دانشجویان موضوع تازه ای نیست و در بـیـش از  علم،

سه دهه گذشته بار به شکل آشکاری خود را به نمایش گذاشته است. تهـاجـم 
تبلیغاتی سنگین رسانه های عمومی در دوران دولت مزدور احمـدی نـژاد بـر 
ضد دانشگاه های کشور تا آنجا پیش رفـت کـه  جـوادی آمـلـی، یـکـی از 

عـلـم فـعـلـی ” سخنگویان تاریک اندیشی و از روحانیون حکومتی نـوشـت: 
دانشگاه ها یک الشه مرده وسکوالر است ... علمی که در دانشگاه ها تدریس 
می شود. الشه مرده ای است که قابل اسالمی شدن نیست. دانشگاه وقـتـی 
اسالمی است که دانش آن اسالمی باشد، علم سکوالر، دانشجوی سـکـوالر 

 “ تربیت می کند.
در پاسخ به این چنین دیدگاه های قرون وسطایی و ضد مردمی ای بود کـه 
بخش وسیعی از جنبش دانشجویی کشور با امید تغییرات به صحنه انتخابـات 

پا گذاشت و نقش عمده ای در پیروزی حسن روحانی  ١٣٩٢ریاست جمهوری 
ایفا کرد. حسن روحانی در جریان انتخابات ضمن شعار دادن در حـمـایـت از 
حرمت دانشگاه ها و دانشجویان کشور، تغییر فضای سیاسی کشور، از جملـه 
رهایی رهبران جنبش سبز ار حصر و همچنین رهایی شمار زیادی از فـعـاالن 
جنبش دانشجویی که همچنان در زندان های رژیم مورد آزار و اذیت شکنجـه 

از یک سال و نیم پس از گران رژیم والیت فقیه اند، را به مردم قول داد. بیش 
حسن روحانی وضعیت دانشـگـاه هـای  “ تدبیر و امید” روی کار آمدن  دولت 

میهن تغییری نکرده است و اجازه هیچگونه فعالیت اجتماعی به دانشجـویـان 
داده نشده است. بگیر و ببند های امنیتی در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد 
و دانشجویان محروم شده از تحصیل به دلیل مبارزه های ضد دیکتـاتـوری و 
آزادیخواهانه به رغم وعده های اولیه هنوز موفق به ادامـه تـحـصـیـل خـود 

 نگردیده اند. 
با وجود تالش های گسترده نحله های فکری معلوم الحال راسـتـگـرا در 
هماهنگی با داخل و خارج از کشور در روند توهم پراکنی در رابطه با سیاسـت 
های دولت روحانی در طول یک سال و نیم گذشته، سخنرانی حسن روحانـی 

دسـت  “ دانشجـویـان” در دانشگاه در فضای شدید امنیتی، و  عمدتا با شرکت 
چین شده نشانگر نوع تفکر دولت کنونی، به عنوان بخش جدایی نـاپـذیـر از 
رژیم والیت فقیه، و تفاوت اساسی و عمیق بین قول های داده شـده حسـن 

 روحانی و رفتار آن با دانشجویان مبارز و جنبش دانشجویی کشور است. 
به رغم همه تالش های دولت روحانی، که باالخره پس از یک سال و نیم و 
با سازش با مجلس ارتجاع توانست برای وزیر علومش با توبه از گذشته و خـط 

جنب و جوش بار دیـگـر در حـال پـا  رای اعتماد بگیرد، “ فتنه” کشی قرمز با 
گرفتن در دانشگاه های کشور است و جنبش دانشـجـویـی مـی تـوانـد، کـه 
دگرباره پرچم روشنگری بر ضد سیاست هایی که می خواهند با حراج استعداد 
های طبیعی، انسانی و جغرافیایی میهن تاوان ماجراجویی ها و دیپلماسی غیر 

 عاقالنه دهه های پیش خود را بدهند، را برافراشته کند.
افزون بر مبارزه برای حقوق صنفی و نجات آمـوزش عـالـی از وضـعـیـت 
 فلـج کـرده 

ً
بحرانی کنونی که بخش عمده ای از دانشگاه های کشور را عمال

است و اعتبار علمی آموزشگاه های علمی کشور را به پایین تر سطح مـمـکـن 
تنزل داده است، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در پیوند با یکدیگر مـی 
توانند برنامه های مخرب،  نو لیبرالی و ضد کارگری رژیم حاکم و دولت حسن 
روحانی را به نفع تقویت جنبش مردمی با چالشی جدی مواجه کـنـنـد. دولـت 
حسن روحانی با حمایت ولی فقیه رژیم و دیگر جناح های حاکم در هراس از 
تقویت جنبش مردمی و در پیوند با خواسته های امپریالیسم در صـدد اسـت 
اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با سرعت هر چه 
بیشتر به انجام برسانند. اجرای عملی این برنامه ها عالوه بر اینکه به نـقـض 
حاکمیت ملی میهن منجر می شود وضعیت بسیار دشوار کنونی زحمتکـشـان 
میهن را دوچندان خواهد کرد. نیاز مبرم جامعه کنـونـی مـیـهـن مـا افشـای 

 سیاست های ضد مردمی بخصوص در رابطه با برنامه اقتصادی است. 
جنبش دانشجویی کشور در طول بیش از شصت و یکسال نبرد دلیـرانـه بـا 
رژیم های پلیسی و سرکوبگر حاکم بر میهن ما نشان داده است که بـا وجـود 
همه سرکوب ها و افت و خیزها همواره همچون ققنوسی از روی خـاکسـتـر 
شکست ها برخواهد خاست و  بار دیگر در صف نخست جنبش عمومی خلـق 

 برای طرد رژیم والیت فقیه نقش تاریخی خود را ایفا خواهد کرد.   
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 در تونس، مبارزٔه مردم ادامه دارد!

ای  انتخاباتی های گذشته درگیِر مبارزٔه  مردم تونس در هفته
سخت و پیچیده برای تعیین سرنوشِت گذار از نخستین 

های مهم  به مرحلٔه تحول“عربی بهار”تجربٔه 
اند. انتخابات  اقتصادی در کشور خود بوده اجتماعی

نوامبر  ٢٣آذرماه ( ٢جمهوری تونس روز یکشنبه  ریاست
 ۴گذاری روز  ) برگزار شد، و انتخابات مجلس قانون٢٠١۴
)، برگزار شده بود. در انتخابات ٢٠١۴اکتبر  ٢۶ماه ( آبان
درصِد  ٣٨با   “تونس ِندای„گذاری، حزب لیبراِل  قانون  مجلس

درصِد  ٣١با “نهضت„کرسی، از حزب اسالمی  ٨٣آرا و کسِب 
کرسی، پیشی گرفت. در انتخابات ریاست  ۶٩آرا و کسِب 

جمهوری نیز، بر اساس نخستین برآوردها، کاندیدای حزب 
درصِد آرای بیشتر، از منصف  ١٢تا  ١٠با “ تونس ِندای”

جمهور کنونی تونس، پیشی گرفته است.  مرزوقی، رئیس
 ١١، با کسب حدود “مردمی جبههٔ ”نامزِد چپ، حما حمامی، از 

 دو برابر رأی -درصِد آرا
ً
اش در  شده های کسب تقریبا

دست  سومین جایگاه را به -گذاری انتخابات مجلس قانون
آورد. حما حمامی، پس از انتخابات اخیر، در سخنانی در 

این برای ما دستاورد بزرگی است... „تلویزیون نسما، گفت: 
جشِن دمکراسی است. از همٔه کسانی که به من رأی 

کنم.  مردمی نبودند، تشکر می اند، و تنها طرفداران جبههٔ  داده
شان این پیام را دادند: ادامٔه جنبش به سوِی  آنان با رأی
آور آنکه، در این دو انتخابات  شگفت“ های آینده. پیشرفت

نام سلیم ریاحی،  یی مشکوک، به  مهم، جوانی نیز با گذشته
های وابسته به آن، با  آفریقائی فوتبال و گروه صاحب کلوپ

کرسی مجلس  ١٧درصِد آرا، توانست  ٧٫٨دست آوردن  به
جمهوری  درصِد آرا انتخابات ریاست ۶گذاری و حدود  قانون

کنندگان در انتخابات  دست آورد. درصِد شرکت را به
درصد بود. شرکِت جوانان در انتخابات،  ۶۴جمهوری  ریاست

 گیر بود. چشم
 

مـنـظـور تـدویـِن  به - ٢٠١١پس از انتخاب مجلس مؤسسان در اکتبر 
قرار بود این مجلس کار خود را  -های انقالب قانون اساسی بر پایٔه ارزش

حداکثر تا مدت یک سال به پایان رساند. اکثریتی متشکل از سـه حـزب 
سـال حـکـومـت را در  ٣مدت  به“  نهضت” سرکردگِی جنبش اسالمی  به

دست گرفت. نتایج اسفناک امنیتی، اقتصادی، و سیاسی، و همـچـنـیـن 
و همـچـنـیـن “سلفی„های حکومتی در رویارویی با نیروهای  سستی مقام

هـای مـردم،  ناتوانِی دولت در رسیدگی به امور کشور و پاسخ به خـواسـت
های چپ و پـیـشـرو، و  جنبش پرقدرتی از اکثریِت دمکرات جامعه، حزب

تشکل پرقدرت سندیکایی تونس را به صحنٔه عمـل کشـانـد، و پـس از 
را “نـهـضـت„گـرایـان  دومین ترور سیاسی، ترور ابراهیم براهمی، اسـالم

 گیری از قدرت مجبور کرد. کناره به
، شـخـصـیـت “الباجی قائدالسبسی„، حزب نوپاِی آقای “ندای تونس”  

ها سـوار  تدریج بر موج نارضایتی دوران حبیب بورقیبه، به“لیبرال„سیاسی 
های چپ و دمـکـراتـی  گرایان قرار گیرد. حزب شده است تا در برابِر اسالم

 “ نـهـضـت” گرایان  گذاری] در برابر اسالم که در مجلس مؤسسان [قانون
گرایـان و دیـگـر نـیـروهـای  دلیِل جو سنگینی که اسالم قرار داشتند، به

موقع بر سر برپایِی  توافق نرسیدِن به وجود آوردند و همچنین به ارتجاعی به
گـذاری  قانـون  چِپ کارا، نتوانستند نتایجی در انتخابات مجلس یک جبههٔ 

هایی مختلف، که بـا  ، متشکل از گروه“ ندای تونس” دست آورند. حزب  به
های گذشتٔه جنبش مردم تونـس،  نمایش گذاردِن خود با آرمان سنخ به هم

آَوَرد،  یـادهـا مـی که استقالِل ملی، دولت مدنِی مدرن، و حقوق زنان را به
های رژیم  موفق شد طیف قدرتمندی از نیروها، از چِپ سندیکایی تا چهره

قدرت رسیدِن دوبـارٔه   اضافٔه ترس از به ها به سابق را گردهم آورد. همه این
نـدای ”  هـا را نصـیـِب حـزب  پیروزی در این انتـخـابـات گرایان، اسالم
یعنـی: حـزب  -“نهضت„پیمان با حزب  کرد. از دو حزب دیگر هم“تونس

فـقـط حـزب  -عضِو انترناسیونال سوسیالیست) و حزب آقای مـرزوقـی)“اتاکتل„
دست آورد. آقای هـدی سـرایـب، اقـتـصـاددان  کرسی به ٣جمهور مرزوقی  رئیس

 -نزدیک به حزب کمونیست فـرانسـه -“ اومانیته” یی با روزنامه  تونسی، در مصاحبه
های حمـایـت  از پشتیبانی خارجی و شبکه“  تونس ندای” گفت معتقد است که حزب 

گـرایـان، یـکـی از  از نظام پیشین نیز بهره گرفته است. در مورد پیروز نشدن اسالم
امـا  “ آوریـم. ما از اقتـصـاد سـر درنـمـی” رهبران این حزب [نهضت] چنین گفت: 

تر از این گفته، بازگشِت رژیم نظامی در مصر و قدرِت جنبـِش اجـتـمـاعـی و  جدی
گیری و بازنـگـری در  کناره گرایان را به تونس بود که اسالم “ باردو” سیاسی در ناحیٔه 

 هایشان واداشت. سیاست
اش  پیمانان احـتـمـالـی اش را در مورد انتخاِب هم ، استراتژی“ تونس ندای” حزب 

هنوز تعیین نکرده است. پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه آیـنـده کـه 
شانس بیشری برای پیروزی دارد،  “ ندای تونس” ، رهبر حزب “الباجی قائدالسبسی” 

هـا بـا  ی“ تـونـس نـدای” تر خواهد شد. درحال حاضر، هـمـکـارِی  وضعیت روشن
اسـالمـِی  -های اقتصادی لیبرال ها است، و سیاست گرایان یکی از احتمال اسالم

ناسازگار نیست، باوجوداینـکـه یـکـی  “ تونس ندای” لیبرالیسم  با سوسیال “ نهضت” 
آفـریـنـی در  دیگری را به روی آوردن به رژیم سابق، و دیگری آن یک را به وحشـت

کند. آقـای هـدی سـرایـب در  ها متهم می مورد حکومت اسالمی و تهدید آزادی
وجود، احتمال چنین اتحادی  بااین” مصاحبه با روزنامه اومانیته بر این باور است که 

کند، و این برای انتخابات  دهندگان را ناراضی می های دمکرات و مترقی رأی بخش
پـذیـر  او سناریو دیگری را بـیـشـتـر امـکـان “ آمیز است. محلی سال آینده مخاطره

مـدیـریـِت  شکلی تازه و بـه تکرار دولتی تکنوکرات به” داند، و آن عبارت است از  می
بسی موقت در حوزٔه مسـائـل  شخصیتی مستقل در چارچوب یک پیمان ملی. آتش

 “مورد اختالف. چون هر دو طرف به بازگشت به شرایط عادی نیاز دارند.
های مـدنـی  گرایان، جنبش در سه سال گذشته و در طول حکومت موقت اسالم 

های چپ، باوجود شرایط سخـت، تـوانسـتـنـد جـلـو  و مردمی، جنبش زنان، حزب
)“ الـمـسـار” قوانین غیردمکراتیک را سد کنند. آقای سمیر الطیب، دبیرکِل حـزب 

محور تبلیغاتی ما در انتخـابـات ” چپ) به اومانیته گفت:  -اجتماعی دمکراسِی  مسیرِ 
هـا از تـرس بـازگشـِت  های اجتماعی و انسانی بنا شده بود. تـونسـی بر پایه ارزش

زن  ۵ای که در آن  ها رأی دادند. حمله به گروه تروریستی گرایان به لیبرال اسالم
هـای  کشته شدند با ایجاد هراس در مردم تأثیر بدی در افکارعمومی داشت. ما پیام

دادند که بـرای سـد  ای از جانب شهروندان دریافت کردیم که توضیح می پشتیبانی
 “اند. گرایان به ندای تونس رأی داده کردِن راه اسالم

را تـجـربـه  “ بهار عربی” باوجوداینکه تونس نسبت به دیگر کشورهای منطقه که 
 بهتری دارد، و گرچه احتمال رشد و نفوذ نـیـروهـای چـپ در 

ً
کردند، شرایط نسبتا

 روشـن نـیـسـت. در ایـن دورٔه  تحول
ً
های تونس جدی است، اما هنوز افق کامال

هـای  ساله نیروهای افراطی اسالمی توانستند بدون هراس در همه جا مـدرسـه سه
دهنـد. در ایـن  کار خود ادامه می ها درحال حاضر به اسالمی برپا کنند که اکثر آن

شود و دختران از همان ابتدای کودکی بـا  ها برنامٔه آموزش ملی تدریس نمی مدرسه
شوند. بخش مهمی از تبلیغات اسالمی غیرمستقیم بـا  حجاب در کالس حاضر می

ها حضور دارند و بخشی از آنـان  “ سلفی” پذیرد.  انجام می“النهضت„حمایت حزب 
 اند. پیوسته“داعش„به 

اش با روزنامه اومانیتـه، مـعـتـقـد  از سوی دیگر، آقای هدی سرایب، در مصاحبه
 درحال بازسازی است و تنها نیروِی امیدبرانگیز برای مردم است „است: 

ً
چپ کامال

هایی که در  داوری ، هرچند که هنوز باید بر پیشزمینه ساز انقالب در تونس شدکه 
 15ادامه  در صفحه گذشته نسبت به آن شد غلبه کند. چـپ 
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کارفرمـایـان، بـه  المللی بین سازمان
هـا"،  تهران "برای توسعٔه همـکـاری
هـای  خبـر داد. بـر پـایـٔه گـزارش

ربــیــعــی،  مــهــر، عــلــی خــبــرگــزارِی 
] ٩٣مهرماِه [ ١۵وزیرکار، در دیداِر 

خود با برنت ویلتون در تـهـران، بـا 
ای بر "کوچک  اشاره به تأکیِد خامنه

ــــت"، گــــفــــت:  کــــردِن دول
کــارفــرمــایــی مــا عصــارٔه  "کــانــون

ــور اســت و  ــان کش ــای ــرم ــارف ک
ترین انتـخـابـات در آن  دمکراتیک

انجام شده اسـت. ... در فـرآیـنـد 
سازی، جلـسـاتـی وجـود  خصوصی

کارفرمـایـی  دارد که نمایندگان گروه
ــی ــد. ...  در آن حضــور م ــن ــاب ی

سازی فرآیندی است کـه  خصوصی
وخـطـا دنـبـال  ما آن را بـا آزمـون

ایم، اما ایـن امـر بـه نـجـاِت  کرده
خصوصی منجر خواهد شـد."  بخش 

در آن دیدار، برنت ویلتـون گـفـت: 
عنوان سخنـگـوی  کارفرمایان هستند. ... دوستاِن شما به المللی بین کشور عضو سازمان ۴٣" 

 ١٧کارفرمایان بسیار فعال هستند." برنـت ویـلـتـون،  المللی بین خصوصی در سازمان بخش
های کـارفـرمـایـی" را  خصوصی کشورهای جهان با کمک به تشکل مهرماه، "ارتقاِی بخِش 

هـا،  کارفرمایان دانست، و افزود: "توصیٔه مـا بـه دولـت المللی بین سازمان  ترین فعالیِت  مهم
های مشابِه کارفرمایـی [!] در  خصوصی، ارائٔه مشورت و تشکیل تشکل بازی گرفتن بخش

جــهــانــی  بــخــش کــارگــران اســت. ... تشــکــِل کــارفــرمــایــی ایــران، بــرای ســازمــان
 کارفرمایان] در منطقه بسیار مهم است." المللی بین [سازمان
وخـطـا"، اشـاره  سـازی "بـا آزمـون یی از چپاوِل امواِل ملی در فراینِد خصـوصـی به نمونه

ایلنا گفت:  ، به خبرگزاری٩٣مهرماه ٢٢کنیم. مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می
هـای  "بانک ملت اهلیت الزم را برای مالکیت کارخانٔه فوالدآذربایجان نـدارد... بـا بـررسـی

میلیارد تـومـان کـمـتـر از ارزِش  ٢۶٠گرفته مشخص شده است [که]، این کارخانه  صورت
زنـنـد. ...  الـمـال مـی حراج به بـیـت خصوصی] واگذار شده است... چوب واقعی [به بخش
صورت گرفته است. ... مـن بـا  ٩٣و  ٩٢خصوصی] در سال  ها [به بخش بیشترین واگذاری

خصـوصـی]   ها[به بخـش ها و تخلفات آشکاری که در واگذاری وپاخت چشمان خودم ساخت
های رایگـانـی  بینم... این کارخانه بیست سال پیش در [شهر] میانه با زمین وجود دارد را می

 ٢۵٠که مردم منطقه با ایدٔه اشتغال، رونق و آبادانی در اختیار پروژه گذاشتند، احداث شد... 
سـال اسـت در انـتـظـار  ٣اند،  هزار نفر قبول شده٨نفری که در امتحان استخدام از بین 

شبه در لیست فرابورس قرار گرفت و بـه بـانـک  کار شدن هستند... این پروژه یک مشغول به
نفر [کارگِر شاغل در کـارخـانـه] را  ٧۵٠نفر از  ٢۴١ملت واگذار شد... بخش خصوصی تنها 

ایلنا، اوایـل تـیـرمـاه  رسمیت شناخته است... بقیه تکلیفشان نامشخص است." خبرگزاری به
اهواز، دراعتراِض به تعطیلِی کارخـانـه،  تن از کارگران کارخانٔه قند ۵٠های  ، از گردهمایی٩٣

اجتماعی، در مقـابـل  کارگران به تأمین بیمه ماه حقوق، و واریز نشدِن حِق  ۴۵دریافت نکردِن 
در تـهـران، گـزارش  “ ملی” و “  ملت“های  دار کارخانه،یعنی بانک مرکزی دو سهام ساختمان

ها را بر پـایـٔه  یی، شب دلیِل نداشتِن پول کرایٔه جای خوابی در مسافرخانه داد. این کارگران، به
 کردند. ها سپری" می این گزارش "در محوطٔه پارک

 
 های دهقانان میهن ما خواران، مسئلٔه ارضی، و خواست زمین

هـای کشـاورزی، بـه یـکـی از  خواری و تغییِر کاربرِی زمیـن رشد و گسترش پدیدٔه زمین
ویژه برای دهقانان زحمتکش میهن ما تبدیل شـده اسـت. در مـیـانـٔه  های جدی به چالش

اول  ملی روِز روسـتـا"، جـهـانـگـیـری، مـعـاون مهرماه امسال، در جریان نخستین "همایِش 
ای بـرای ویـال سـازی شـده  جمهور، اعتراف کرد: "اراضی کشاورزی تبدیل به منطقه رئیس

است... امروز یکی از معضالت کشور تغییر کاربرِی اراضی کشاورزی است... موضوع تـوجـه 
گذاری و پیگیرِی امـور  به روستاها کمرنگ شده [است] و متولی جدی و اصلی برای سیاست

روستاها وجود ندارد... اقتصاد روستایی قادر نیست زندگی روستاییان را اداره کند و این باعث 
شده [است که]بسیاری از روستاییان... زندگی در حاشیٔه شهرها را به زندگی در روستا ترجیح 

ارشد در دولت روحانی، گواِه  دهند." سخنان این مقام
روشنی بر وضعیت ناگوار زندگی دهقانان زحمتکـش 
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  5ادامه  در صفحه 

 “:  سازی خصوصی”اولویِت رژیم در برنامٔه 
 “  کارفرمایی”های  تقویِت تشکل

 
ماه از عمِر دولِت "تدبیروامید" (دولِت برآمـده  ١۶با گذشِت 

) شـعـارهـاِی ٩٢جـمـهـورِی  از مهندسِی انتخاباِت ریاسـِت 
روحانی، و وزیرِکاِر امنیتِی او،  فریبندٔه رئیس این دولت، حسن

رسـیـده، و  لـب بـه شان را بیِن مردِم جـان ربیعی، کارایی علِی 
دهـنـد. بـا  خصوص کارگران، بیش از گذشته از دست می به

گیر بودِن مبارزه کارگران  های کارگری و پی گسترِش اعتراض
ــره ــه ــا ب ــالن ب ــٔه ک ــان ــم ــال ــِی ظ ــه کش ــای ــرم داران و  س

فـقـیـه بـه کـارا نـبـودِن  انگلی، رژیـِم والیـت داری سرمایه
های زرِد کارگرِی براِی فریِب کارگران، پی برده است و  تشکل

های جبهـۀِ  ازپیش تشکل بقای نظاِم والیی را در تقویِت بیش
خود، گسترِش دسـتـگـاِه سـرکـوب، و پـیـونـِد بـهـتـر بـا 

کـاِر دولـِت روحـانـی،  بیند. از آغاِز به جهانی می داری سرمایه
شـده  نولیـبـرالـِی دیـکـتـه هاِی اقتصادِ  اجرایی شدِن سیاست

هـمـچـون  -جـهـانـی پول و بانـک المللی بین توسِط صندوق
هـا بـا  زدایی، و آزادسـازِی قـیـمـت سازی، مقررات خصوصی

خـود  ای بـه ها"، سرعِت ویـژه اجراِی قانوِن "هدفمندِی یارانه
 از اجراِی 

ً
ملـی  این قانوِن ضدِ  “ فاِز سوِم “گرفته است، و اخیرا

مـلـی،  موازات اجراِی این قـوانـیـِن ضـدِ  شود. به صحبت می
در داخـِل  “ کـارفـرمـایـی“داری و  های سرمایه تقویِت تشکل

“ کـارفـرمـایـی“هـای  ها با تشـکـل کشور، و تماِس منظم آن
های رژیـم تـبـدیـل شـده  خارِج از کشور، به یکی از اولویت

، ٩٣شهریورماه  ٢٣ایلنا،  های خبرگزاری است. بنا بر گزارش
ساختمـانـی کشـور از   کارگران ِصنفی های انجمن دبیِر کانون

 کارفرمایی خبر داد که بـا حـمـایـت  "فعالیت شرکت
ً
های ذاتا

کنند."  ساختمانی معرفی می کار خود را نمایندٔه کارگران وزارت
رانندگان مسافربری استان مـرکـزی،  “ صنفی انجمن“رئیِس 
انجمـن  ۵،  از "تشکیِل غیرقانونِی حداقل ٩٣شهریورماه  ١۶

کارگران راننده در این استان خبر داد... که فقط نام کارگـری 
کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستـنـد."  را یدک می

 ۴اجتماعی [اسـتـان] گـلـسـتـان،  کارورفاه مدیرکِل تعاون،
مـاه  ۶ها در  درصدی تأسیس تشکل ٢٠، از رشد ٩٣مهرماه 

هـای  اول سال خبر داد، و گفت: "در تهیـٔه لـوایـح و طـرح
هـای کـارفـرمـایـی را مـؤثـر  مربوط به قوانین کار"، تشکـل

ربیعی، در نـخـسـتـیـن جـلـسـٔه دورٔه جـدیـد  داند. علی می
 ٧صنفِی کارفـرمـایـان،  های عالی انجمن مدیره کانون هیئت

[هـزاروپـانصـد!] تشـکـل    ١۵٠٠، از "تشکیِل ٩٣مهرماه 
سـالـٔه دولـِت  کارگری و کارفرمایی جدید در عمـلـکـرِد" یـک

عـالـی کـارفـرمـایـان  هـای روحانی خبر داد، و گفت: "کانون
های کارفرمایی تـلـقـی شـونـد تـا  فکِر بخش توانند اتاق می
ترتیب نظرات کارشناسان به دولت منعکس شـود." در  این به

عـالـی  هـای همان جلسه، محمد عطاریان، دبیرکـِل کـانـون
الملـلـی  کارفرمایان، بر "همکارِی این تشکل با نهادهای بین

، دبـیـرکـِل “ بـرنـت ویـلـتـون“اشاره کرد"، و از سـفـر آتـی 
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کمیسیون منطقٔه  بیانیٔه پایانِی نشسِت 

 »شورای جهانِی صلح«خاورمیانٔه 
 استانبول(ترکیه)] -)٢٠١۴ اکتبر  ١۵-١۴( ١٣٩٣مهرماه  ٢٣ -٢٢[ 

مـهـرمـاه،   ٢٣و   ٢٢، در روزهـای “ شورای جهانِی صلح” کمیسیون منطقٔه خاورمیانٔه 
آمیزی در شهر استانبول  بـرگـزار کـرد. مـیـزبـانـی ایـن  ای موفقیت گردهمایی منطقه

  .بـر عـهـده داشـت  -“ شورای جهانی صلح” عضِو  -“انجمن صلح ترکیه” گردهمایی را 
های صلح از کشورهای فلسطین، لبنان، عراق، ایران، اسرائیل، مصر،  نمایندگان جنبش

هـا و  بحرین، ترکیه، قبرس، و یونان در این اجالس مهم حضور یـافـتـنـد و در بـحـث
، “شورای جهـانـی صـلـح” دعوِت رهبرِی  های آن فعاالنه شرکت کردند. به گیری تصمیم

، (“ کـودیـر“ (” کمیـتـٔه دفـاع از حـقـوق مـردم ایـران„مسئول امور مربوط به صلح در 
 نمایندگی از جنبش صلح کشورمان، در این اجالس شرکت داشت. به

آوردهای این  رسانی به دست خاطر میزبانی، و نیز یاری در این نشست از رفقای ترکیه به
و “  شـورای صـلـح قـبـرس” گردهمایی صمیمانه سپاسگزاری شد. همچنین مشارکـت 

 .در این گردهمایی مغتنم شمرده شد“ کمیتٔه صلح یونان”
خواِه  ، مبارزٔه مردم صلح“ شورای جهانِی صلح” های عضو کمیسیون خاورمیانٔه  سازمان

یابی به صلح، و بر ضد نیـروهـای  هدِف دست را به“  انجمن صلح ترکیه” ترکیه با پیشگامی 
انداِز آیندٔه صلح در منطقه وهمچنیـن صـلـح در سـراسـر  ویژه در چشم امپریالیستی، به

 .گیتی،  مورد ستایش قرار داد
این گردهمایی در زمانی برگزار شد که تجاوزکارِی امپریالیسم در سرتاسر گـیـتـی و در 

 .رو به افزایش دارد -ویژه در منطقه ما به -ها ها و نمودهای زندگی  انسان همٔه زمینه
، با توجه به نقش “ بهار عربی” هاِی برآمده از  در این نشست، دربارٔه رویدادها و دگرگونی

اندیش مذهبی و نیز مداخلٔه امپریالیسم در لیبی، تونس، مصر،  های تروریستِی کهنه گروه
هـای ایـن  یمن، بحرین، سودان، اردن، و کشورهای دیگر، و ضرورِت همبستگی با خلق

شـان،  شان و  بـهـروزِی آیـنـده ها در تعییِن آزادانه و خودپوِی سرنوشت کشورها و حِق آن
های گوناگون امپریالیـسـتـِی تـنـدرو و  قدرت هایی صورت گرفت.  وگو شد و بررسی گفت
هایی کـه بـه  ها و ملت گرِی همدستانه با یکدیگر و برضِد خلق زمان با کنش رو، هم میانه

ها و در اخـتـیـار  دهند ، برای گرفتن سهم خود از بازار آن ها تن در نمی های آن سیاست
شان، در رقابتی آزمندانه با همدیگر نیز درگیرند. حـمـلـه و  گرفتن منابع طبیعی و سوخت

شـان در تـعـیـیـن  ها و به تصمیـم ها، به خودگردانی و استقالل آن یورش به حقوق خلق
خواه با  ایـاالت مـتـحـده -های گوناگون ها در شکل ها و همدستی سرنوشت از راه اتحاد

 .شود در سراسر گیتی مشاهده می -باشد خواه با ناتو یا اتحادیه اروپا 
نشست، درباره اوضاع خاورمیانه، که نقطۀ تمرکز فعالیت نیروهای امپریالیستی است و  

انـد،  امروز سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، لیبی، و دیگر کشورهای منطقه را هدف گرفته
سیاست بازسازی و آرایش شرایط ویژٔه سیاسی از سوی  .را اعالم داشت  اش  نگرانی جدی

، از عـراق تـا "طـرح خـاورمـیـانـه نـویـن" ایاالت متحده در این منطقه و  در چارچـوب
در  .ای مورد بررسی قرار گرفت افغانستان، از مصر تا لبنان و ایران، در این نشست منطقه

های اخیر برای تثبیـت  این رابطه، نقش و تالشی که جمهوری اسالمی ایران نیز در سال
و گسترش موقعیتش و تأثیرگذاری بر منطقه از خود نشان داده است، مـورد تـوجـه قـرار 
گرفت.  نشست، درباره فراخواِن ایاالت متحده از رژیم جمهوری اسـالمـی ایـران بـرای 

ویژه در رابـطـه بـا آیـنـدۀ  به -"خاورمیانۀ نوین" در موفقیت سیاست "سازنده"ایفای نقشی
منظور تحکیم منافع حیاتی ایـاالت مـتـحـده در ازای  و  به -سوریه، عراق و افغانستان

 اش را اعالم کرد.  تضمین ماندگارِی رژیم، نگرانی
شرکت کنندگان در نشست، عملیات نظامی به سرکردگی ایاالت متحدۀ آمریـکـا و بـا 
شرکت ناتو، اتحادیۀ اروپا، کشورهای منطقه، و دیگر کشورها،  که ائتالف برضد تروریسم 

انـدازی در امـور داخـلـی  شود، محکوم کردند و اعالم داشتنـد کـه  دسـت خوانده می
 .ای رسیده است شان به مرحلٔه تهدیدآمیز تازه کشورهای
ویژه طرح ایـاالت  های امپریالیستی در خاورمیانه به های صلح منطقه از برنامه سازمان

گاهند و آنچه را که هم اکنون در سـوریـه و در عـراق  "خاورمیانۀ جدید"متحده برای  آ
هـای راهـبـردی  دانند که هدف واقعی آن کنترل منطقه گذرد بخشی از این طرح می می

 .اند های زیرزمینی [استراتژیک] و منابع غنی سوخت
تهاجم پیاپی اسرائیل برضد مردم فلسطین و “  شورای جهانِی صلح” ای  اجالس منطقه

بویژه جنگ خونین اخیر در غزه و اشغال مداوم سرزمین فلسـطـیـن و 
هـا و  پشتیبانی آشکار ایاالت متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا از سیاسـت

کند. اجالس بار دیگر پشـتـیـبـانـی  های اسرائیل را محکوم می تهاجم
منظور پایان دادن  کامل خود را از مردم فلسطین و همبستگی با آن به

به اشغال و برای برپایِی دولت مستقِل فلسطینی در محدودٔه مـرزهـای 
المقدس به عنوان پایتخت،  با مرکزیت شرق بیت  ١٩۶٧پیش از جنگ 

صراحت بیان کرد. همچنین نشست خروِج نیروهای اسـرائـیـلـی از  به
های جوالن سوریه و کشتزارهای شبعا در لبنان و حِل مـعـضـل  بلندی

سـازمـان مـلـل و آزادِی   ١٩۴آوارگان فلسطینی بر اساس عهدنامـۀ 
 .های اسرائیل را خواهان است تمامی زندانیان فلسطینی از زندان

نشست اعالم کرد:ما دخالت جاری و چنگ اندازی به سوریه را بـه 
هـای  که همچون تمـامـی سـازمـان“  خالفت اسالمی” بهانٔه جنگ با 

های امپریـالـیـسـم و آلـت  تندرو مذهبی در منطقه محصول سیاست
کنیم؛ ما هـمـچـنـیـن  ها است، قاطعانه محکوم می دست امپریالیست

کنیـم و  ها برضد مردم منطقه را محکوم می های این سازمان کاری تبه
کارگـیـری  درنِگ دخالت در سوریه و عراق و خاتمه دادن به به پایاِن بی

هـای امـپـریـالـیـسـتـی را  های مسلح بنیادگرا برای اجرای طرح گروه
آمیز و دمـکـراتـیـک بـرای حـل  های مسالمت خواهانیم؛ ما از شیوه

هـا،  های این کشورها و بدون دخالِت خارجی در امور داخلی آن مسئله
ویژه در شهـر  به -کنیم؛ ما پشتیبانِی خود از مردم کردستان حمایت می

و دیـگـر  "داعـش"های بربـرمـنـشـانـۀ  سوریه دربرابر حمله “ کوبانی” 
ـرد را اعـالم مـی -های مسلح گروه

ُ
داریـم و  و همبستگی با مردم ک

مشارکِت فعال و تأثیرگذار جامعۀ جهانی و شخص دبـیـرکـل سـازمـان 
ملل متحد به منظور پایان دادن به کشتار همگانی و مداخلۀ خارجی را 

 خواستاریم. 
های صلح همچنین نقِش کشورهایی در مـنـطـقـه کـه راِه   سازمان

دخالت امپریالیستی از یک سو و عملیات تروریستی از سوی دیگر  را 
ویـژه تـرکـیـه و کشـورهـای  بـه -هایند کنند و پشتیبان آن هموار می

محکوم  -پادشاهِی حاشیۀ خلیج فارس درکناِر  دیگر کشورهای منطقه
  کنند.  می

خـواه و  در این نشست بار دگر بر همبستگِی کامل با نیروهای ترقـی
ها در راه دمکراسی، عدالت اجتماعی، و  دمکراتیک ایران در مبارزۀ آن

توسعه بدون دخالت خارجی، تصریح شد، و بر این نکته تأکید گـردیـد 
ای و مـوافـقـت  وگوهای ایران و غرب دربارۀ برنـامـۀ هسـتـه که گفت

احتمالی در آن باید منافع و حقوق مردم ایران و صلح در منطقه را در 
اش را با مردم قبرس در مـبـارزۀ  نشست همچنین همبستگی  .بر گیرد

آنان برای پایان دادن به اشغال و وحـدت دوبـارٔه جـزیـره هـمـچـون 
های یونانی و ترک، بر اساس فدراسیون دو  پارچۀ قبرسی  سرزمینی ی

ای و دو بخشی با حاکمیت و شـهـرونـدی واحـد و یـک واحـد  ناحیه
هـای نـظـامـی، اعـالم  های خارجی و پایـگـاه المللی بدوِن ارتش بین
 دارد.     می
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گاه به مسئـلـه افـزایـش فـاصـلـٔه  غزه را بررسی کرد. او آن اسرائیل به منطقهٔ  ارتش
هـای  بار دولـت های نولیبرالِی فاجعه های اخیر و سیاست طبقاتی در بریتانیا در دهه

پرداخـت. او بـا  -کار و حزب کارگر حزب محافظه -متوالی از دو حزب اصلی کشور
بریتانیا بـرای پـیـروزِی حـزب  روی، حزب کمونیست اعالم اینکه در انتخابات پیِش 

کارگر، در مقام تنها آلترناتیو واقعی برای طبقٔه کارگر بریتانیا، مبارزه خـواهـد کـرد، 
کنندٔه کارگران از سوی حزب کارگر را  هایی متفاوت و حمایت درپیش گرفتِن سیاست

ضروری دانست و بر آن تاکید کرد. او بـا ارائـٔه فـهـرسـتـی جـامـع و دقـیـق از 
هایی که اگر حزب کارگر درپیش گیرد، حمایـِت زحـمـتـکـشـان از آن، و  سیاست

هـای فـزایـنـده در  اش در انتخابات حتمی اسـت، بـر نـگـرانـی درنتیجه، پیروزی
دمـوکـراِت  های نولیبرالِی رهبرِی سوسـیـال کارگری درارتباط با ادامٔه گرایش جنبش

تواند حتمی کند، انگشِت تأکـیـد  کار را می حزب کارگر که پیروزِی نیروهای محافظه
هـای مـوجـود،  گرایانه از گزیـنـه دنبال ارائٔه تحلیلی واقع گذاشت. رفیق گریفیث، به

هـای اسـتـراتـژیـِک  گفت اگر رهبرِی حزب کارگر با انتخاب شعـارهـا و سـیـاسـت
گاه مسئلٔه  کاران را شکست دهد، آن (راهبردِی) اشتباه در انتخابات، نتواند محافظه

اِی مـنـافـع و  یافتِن بدیلی برای حزب کارگر در ارتباط با نمایندگِی سـیـاسـِی تـوده
های کارگری قرار خواهد گـرفـت. او  های طبقٔه کارگر در دستورکاِر اتحادیه خواست

روی را آخرین فرصِت رهبرِی حزب کارگر برای جـلـب و تضـمـیـِن  انتخاباِت پیِش 
حمایِت رسمی جنبش کارگری و سـنـدیـکـایـی از آن، اعـالم کـرد.  یـکـی از 

های جدید در آن بـود کـه  های چشمگیِر کنگره، حضور جوانان و چهره مشخصه
بریتانیا در جذِب نیروهای تازه به حزب است.  دهندٔه موفقیت حزب کمونیست بازتاب

دلیِل پـرمـحـتـوا و  به  ،“ زوئی هنسی” جوانان حزب، خانم  سخنرانِی دبیرکِل سازمان
رو شـد.   جویانه بودنش، با استقبال پرشوِر نمایندگان  و حاضران در کنگره روبه مبارزه
تمرکز قدرت در شـرایـط مشـخـِص  ملی در بریتانیا، و مسئلٔه پیامدهاِی عدم مسئلهٔ 

یـی  های مهم کنگره بود که در قالـب قـطـعـنـامـه انگلستان، موضوع یکی از بحث
بریتانیا به کنگـره ارائـه شـده  اجرایی قبلی حزب کمونیت از سوی هیئت  اضطراری،
پرسِی استـقـالل  در همه -دلیِل رأِی باالی نیروهای ناسیونالیسِت اسکاتلند بود.  به

دلیِل تعهِد دولت بریتـانـیـا  بـه  و همچنین به -اسکاتلند که دو ماه پیش انجام شد
اسکاتلند در اوایل سال  تصویِب قانونی در مورد دادِن قدرِت بیشتر به پارلماِن منطقهٔ 

ویژه بـرای مـوقـعـیـِت  ) و پیامدهای آن برای بقیه کشور و به٢٠١۵آیندٔه میالدی(
 طوِرویژه  فزونی یافته است.  نیروهای چپ، اهمیِت این مسئله به

کـار  های بریتانیا هشدار داد که، دولِت مـحـافـظـه اجرایی حزب کمونیست هیئت
گـیـرِی دولـت  سعی در تحمیِل فدرالیسمی ارتجاعی در سراسر بریتانیا دارد. موضع

موجِب  دربردارندٔه تالشش در جهت پایان دادن به سیستم حاکم کنونی است که به
هـای  آن، حداقل بازتوزیعی محدود در زمینٔه درآمِدمالیاتی در سراسر کشور و منطقه

تر و متمرکزترند،  های اقتصادی گسترده هایی که بیکاری و مشکل بریتانیا به منطقه
هـای سـاکـن  های پیشنهادِی جدید دولت، هـمـٔه مـلـت گیرد. سیاست انجام می

دهد کـه  بریتانیا، شامل اسکاتلند، ویلز، و انگلستان، را درمعرِض این تهدید قرار می
شان را بایـد  اجتماعی های عمومی، رفاهی، و تامین  هزینه ٔها، درحالی که بودجه آن

حـال، مـوظـفـنـد کـه  فقط در چارچوِب درآمدهای مالیاتی تنظیم کننـد، درعـیـن
ای که "بودجٔه متعادل" و بنابراین محدود را  عمومی را در چارچوب نولیبرالی خدمات

بریتانیا، در حـمـایـت از  کنگرٔه حزب کمونیست  مالی کنند.  ِتامین داند،  الزامی می

 هیئت نمایندگی حزب توده ایران در: 
وسومین کنگرٔه حزب کمونیست  پنجاه

 بریتانیا

لحاظ مطرح شـدِن دو قـطـعـنـامـٔه مـهـم و  این کنگره، به
هـای انـگـلـسـتـان  گیرِی کـمـونـیـسـت  موضع ٔحساس درباره

، و نیز دربارٔه سـیـاسـِت “ استقالل اسکاتلند” درارتباط با بحِث 
ای برخـوردار  ، از اهمیت ویژه“ حزب کارگر” آتی حزب در برابر 

فـلـسـطـیـن، حـزب  ِهای نماینـدگـِی حـزب مـردم بود. هیئت
هـنـد  کوبا، حزب کمونیست ایرلند، حزب کمونیست کمونیست

عراق، و  حزب تودٔه ایران، در  (مارکسیست)، حزب کمونیست
های جـدیـد  این کنگره حضور داشتند. حضور جوانان و چهره

در کنگره، از موفقیِت حزب در جذب نیروهای تازه بـه حـزب، 
جوانان حـزب، خـانـم  داد. سخنرانی دبیرکِل سازمان خبر می

دلیِل پرمحتوا و مـبـارزه جـویـانـه  ساله، به ٢٣، “ زوئی هنسی” 
کنندگان کنـگـره،  زدِن ممتد نمایندگان و شرکت بودنش، با کف

 رو شد.    پا خاسته بودند، روبه که به درحالی
سومین کنگرٔه حزب کمونیست بریتانیا، در شرایطی که شش ماه  و پنجاه

ماه آینـده در میانٔه اردیبهشت -بیشتر به انتخابات پارلمانی مهم این کشور
کشـی اقـتـصـادی  هـای ریـاضـت نمانده است و ادامٔه سـیـاسـت باقی -

وجـود  های بسیاری را برای زندگی مردم و طبقه کارگر این کشور به مشکل
مرکـزی  ماه، در سالنی در جنب دفتر آبان ٢۵و  ٢۴آورده است، در روزهای 

دعوت رهبری حـزب کـمـونـیـسـت  حزب، در جنوب لندن، برگزار شد. به
نمایندگی حزب تودٔه ایران در این کنگره شرکت کـرد، و در  بریتانیا، هیئت

هـای  کـنـنـده، هـیـئـت نظر با نمایندگـان شـرکـت طول کنگره، در تبادل
های برادر، و اندیشمندان مارکسیست حاضر در کـنـگـره،   نمایندگی حزب

 های این نشست پراهمیت را دنبال کرد. بحث
بریتانیا، که  ، دبیرکِل حزب کمونیست“ رابرت گریفیث” با سخنرانِی رفیق 

خواه و طـرفـدار  فراخواِن این حزب به طبقٔه کارگر و نیروهای سیاسی ترقی
دهـی  کارگر در این کشور در مسیر متحـد شـدن و سـازمـان حقوِق طبقه

منظوِر کنار زدِن دولت ائتالفِی راسـت از قـدرت را دربـر  کردِن مبارزه به
قدرت در  کار کرد. رهبر حزب برادر در توضیِح موازنهٔ  داشت، کنگره آغاز به

احوالی که پس از خـاتـمـٔه  و های اخیر و با اشاره به اوضاع جهان در سال
ای  جـهـانـی نوین سرد بر جهان حاکم شده است، گفت: این آن نظم جنگ

جمهور پیشین آمریکا، جورج بوش (پـدر)، پـس از فـروپـاشـی  که رئیس
وعـدٔه آن  ١٩٩٠انقالب در اوایل دهٔه  جماهیرشوروی و پیروزِی ضد اتحاد

وار بـه سـوی  داری، جهان را با شتابی دیـوانـه را داده بود نیست. سرمایه
هـای  مرج در شرایط اقلیمی، شـیـوِع بـیـمـاری و زمین، هرج گرمایِش کرهٔ 
کـه  َبَرد، درحـالـی تسلیحاتی، و جنگ می تر، تجدیِد مسابقهٔ  بار مسرِی مرگ
یابد. این دورانـی جـدیـد بـا  هاِی اجتماعی ادامه می عدالتی نابرابری و بی

برکِت خاتمٔه رویارویـِی دو  های استقراِر آزادی و دموکراسی که به مشخصه
هـای جـهـان  های نظامی، خـلـق نیازی به بودجه سیستم [متفاوت] وبی

هـای پـزشـکـی و درمـان، تـأمـیـِن  بتوانند در آن از بهداشت و مراقبـت
پرورش، و پاکیزگِی فراگیِر محیط بـرخـوردار بـاشـنـد،  و اجتماعی، آموزش

ها آن را پـیـامـِد  ای است که کمونیست جهانی نوین نیست، اما همان نظم
آساِی مالی و صنعتـی  های غول ناپذیِر جهانی در زیِر سلطٔه شرکت اجتناب

وسیلٔه قدرت دولـتـی در  شان به کردند که منافع بینی می دیدند و پیش می
بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشـورهـای بـزرگ 

 شود. امپریالیستی ترویج و حمایت می
هـای  گـیـری رفیق گریفیث، درادامٔه سخنانش، که دربردارنـدٔه مـوضـع

بحث در کـنـگـره بـود،  های اصلی مورد رهبرِی حزب در ارتباط با عرصه
های مهمی همچون: کارزاِر حزب کمونیست بریتانیا بـرای پـایـان  مسئله

طـلـبـانـٔه  هـای جـنـگ اروپا، سیاسـت دادن به عضویِت بریتانیا در اتحادیهٔ 
کارانٔه دولت اسرائیل در قـبـال مـردم  جهانی، عملکرِد جنایت امپریالیسم

 11ادامه  در صفحه های جنگِی دولت نتانیاهو در جریان حملٔه اخیر  ویژه جنایت فلسطین، و به
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ها، این وضعـیـت را، در  یارانه میهن ما است. اجراِی قانون هدفمندی
های  عالوه، تغییِر کاربرِی زمین قیاس با گذشته، تشدید کرده است. به

هـا صـورت  وسیلٔه بنیادهای انگلی و آقـازاده طوِرعمده به کشاورزی به
 گیرد. می

های کشاورزی  حضوِر بنیادهای انگلی در زمینٔه تغییِر کاربرِی زمین
به رشـد  -داران درارتباط است زمین که با ظهوِر الیٔه جدیدی از بزرگ -

ازپیش فقر در روستاها منجر شده است. گسترش فقر در روستاها  بیش
شـان  سبب شده تا دهقانان زحمتکش بار دیگر منافع و حقوق راستیـن

های  روی، مسئلٔه زمین بینند. ازاین شرمانه می را در معرض دستبرد بی
به معضلی بسیـار  -ها یارانه ویژه پس از اجرای هدفمندی به -کشاورزی

اقتصادی و اجتماعی میهن  های سیاسی جدی و درخوِر توجه در تحول
، بـا ٩٣مهر، در گزارشی، میانٔه تیرماه  ما تبدیل شده است. خبرگزاری

اشاره به وضعیت ناگوار روستاهای کشور، نوشت، کشاورزان بیشتریـن 
ترین بازِده از لحاظ اقتصـادی در مـقـایسـه بـا سـایـر  زحمت را با کم

هـمـراه  -جمهور حال، معاون رئیس کنند. در همین ها کسب می بخش
اعالم کـرد،  -ها در بخش کشاورزی یارانه با تأکید بر اجراِی هدفمندی

تواند مشکالت کشاورزی را حل کـنـد و امـکـان  خصوصی می بخش
خارجی را فراهم آورد. یادآوری کنیم که، منظوِر مـعـاون  جذب سرمایه

داراِن مرتبط با بنیـادهـای  زمین خصوصی، بزرگ جمهور از بخش رئیس
داران را در  کـوشـد مـنـافـع زمـیـن که دولـت مـی اند. درحالی انگلی

 ١٧ایسـنـا،  روستاهای ایران دراولویت بگذارد و تقویت کند، خبرگزاری
بهره به کشاورزان پرداخـت  ، گزارش داد: "باید تسهیالت کم٩٣تیرماه 

های بانکی و تسهیالت مالی در راستای اجرای برنامـٔه  شود." همٔه وام
گیـرد، و تـنـهـا  داران قرار می زمین ها، در اختیار بزرگ یارانه هدفمندی

 بهره استفاده کنند. های کم توانند از وام آنانند که می
اجـتـمـاعـی  های اقتصـادی مالکی، در سایٔه اجرای برنامه رشِد بزرگ

سرمایـه در  فقیه، بخشی از رونِد کنونِی انباشت ضدمردمی رژیم والیت
کـمـال بـه  و کشور ما است، و تالش رژیم در این زمینه، پیوستِن تمـام

حـال کـه  مالکی، درعـیـن جهانی است. با رشِد بزرگ داری ارابٔه سرمایه
فقر گرفتار کرده است، سـبـِب   روستاهای سراسر میهن ما را در چنبرهٔ 

ازپیش کشور بـه واردات  فروپاشی تولیدات کشاورزی و وابستگِی بیش
کشـی، زورگـویـی، و  محصوالت کشاورزی از خارج شده است. بـهـره

مـانـدگـِی  ها، واپس های مذهبی، و در کناِر این فریِب دهقانان با خرافه
رعـیـتـی، چـونـان زخـمـی  ای و اربـاب هـای عشـیـره تاریخِی نظـام

بـرد و  تـحـلـیـل مـی ریز، وجود دهقانان زحمتکش را بـه وخون کهنه
هـا،  هـا، دالل هـای پـرنشـدنـی واسـطـه سودهای هنگفت به جیـب

ف
َ
کنـد،  مالکان نوپدید در روستاهای ایران سرازیر می خرها، و بزرگ َسل
گستـرد. رشـد  رانِی آنان را بر عرصٔه کار دهقانان می طورکلی حکم و به
زیان تولیـدمـلـی  مالکی و استثمار فزایندٔه دهقانان، غیرمولد و به بزرگ
 است.

بزرگ تجاری و مـتـحـِد  مالکان نوپدید، در پیوند با سرمایه الیٔه بزرگ
بوروکراتیک، بیش از گذشته در حیات سیاسی و اقتصـادی  آن، سرمایه

یابند. در چنین شرایطی، مبارزات پراکـنـده و بسـیـار  کشور حضور می
هـا بـازتـاب  گـاه در رسـانـه  ضعیف دهقانی در چهارگوشٔه کشور، گـه

 یابند. می
فقر، روستاهای کشور را به ورطٔه نابودی کشانده اسـت، و پـدیـدٔه 

هـای  خواری، با استفاده از اهرِم این فقر، به تغییِر کاربرِی زمـیـن زمین
مالکِی مرتبط  زند. رشد فقر دهقانان و حضوِر بزرگ کشاورزی دست می

آورد.  جویِی روستاییان را پدید مـی های مبارزه با بنیادهای انگلی، زمینه
شکلی جدی، درحـکـم  اندک اما به های کشاورزی، اندک مسئله زمین

های سیاسی و اجتماعی جای خود را بـاز  عاملی درخور توجه در معادله
دهقـانـی را  باید هوشیارانه و با ارائٔه تحلیلی علمی، جنبش کند. می می

 احیا و تقویت کرد.
 

  برنامٔه خروج از رکوِد اقتصادی، از ادعا تا واقعیتادامه  رويدادهاي ايران ...
شـود کـه، دولـت در چـارچـوِب  مدتی است در تـبـلـیـغـاِت رسـمـی ادعـا مـی

فقیه، رکود را مهار کرده است و زمینه برای رشد و شـکـوفـایـِی  اقتصادمقاومتِی ولی
 تورمی، فراهم شده است. ها رکودِ  اقتصادی، پس از سال

های دولـِت  پول از ایران، مقام المللی بین نفرٔه صندوق ۴درست بعد از دیداِر هیئت 
مـرکـزی، اعـالم  کل بـانـک ویژه وزیران اقتصاد، صنعت، و رئیس حسن روحانی، به

 اجـرای فـازدوم  -های اقـتـصـادی داشتند که، با اجراِی صحیِح برنامه
ً
خصـوصـا

رکود متوقف و اقتصاد کشور وارد مـرحـلـٔه رشـد شـده اسـت.  -ها یارانه هدفمندی
ها از سخـنـرانـی  مهرماه، در گزارشی نوشته بود: "نخستین بحث ١۵اعتماد،  روزنامه
جمهور در مشهد آغاز شد که حسن روحانی با اعالم خروِج کشور از رکود، نرِخ  رئیس

مـرکـزی بـرای  درصد اعالم کرد، پس از آن بالفاصله بانـک ٢٫۵رشِد اقتصادی را 
ناخالص  جمهور، اقدام به انتشار آماری از رشِد تولید صحه گذاشتن بر سخنان رئیس

داخل کشور کرد که این آمار، از همان ابتدا تعجِب برخی کارشناسان را برانگیخت... 
مرکزی (و نیز وزارت اقتصاد و دارایی) در این آمارها بنا به محاسبات اولـیـه و  بانک

درصد اعالم و خـبـر از بـهـبـود  ۴٫۶مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را 
 معنادار اقتصاد ایران داد."

این آمارها، بالفاصله از سوی کارشناسان مختلف موردانتقاد شدید قـرار گـرفـت. 
هـای دروِن دولـت اجـمـاع  سایت فرارو، از قول اقتصاددانی نوشت که، سـازمـان

هـای گـذشـتـه  درصدی ندارند... مشکلی که در سـال ۴[همداستانی] بر نرخ رشد 
دیـدیـم،  شده توسط دولت را در مرکز آمار... نـمـی وجود داشت این بود که آمار اعالم

حاال هم شان مراکز آماری باید حفظ شود. متغیرهای کـنـتـرلـی وجـود دارنـد کـه 
هـا  هـا اسـت و ازجـمـلـه آن رسیدن به نرخ رشد چهاردرصدی نیازمند تغییر در آن

توان به افزایِش اشتغال و درآمِد سرانه مردم همراه با کاهِش تـورم اشـاره کـرد.  می
 در این زمینه

ً
 است.  ها آمار دقیقی ارائه نشده  فعال

چاِک بـرنـامـٔه  از سوی دیگر، مسعود نیلی، مشاورارشِد روحانی و از مدافعان سینه
شـمـار  جهانـی در ایـران بـه های مورداعتماِد بانک آزادسازِی اقتصادی که از چهره

های دولت، همراه با مغلطـه،  وگویی تلویزیونی، ضمن دفاع از برنامه آید، در گفت می
معناِی رونِق اقتصادی نیست... در فصل تابستان  درصدی به ۴٫۶اعالم کرد: "رشِد 

ملی بیشتر است، ولی اگر پاییز را با تابستان مقایسه کـنـیـم، مـمـکـن  ناخالص تولید
است به نرخ رشد اقتصادی منفی دست پیدا کنیم [!]. بین نرِخ رشد اقـتـصـادی و 
 
ً
نرِخ بیکاری، در بلندمدت، رابطه وجود دارد، ولی در دورٔه رکود ایـن رابـطـه لـزومـا

کـار،  دلیِل وجوِد قـانـون های اقتصادی در شرایِط رکود، به وجود ندارد، یعنی: بنگاه
کنند] و بـنـابـرایـن بـعـد از  کنند [بخوان: اخراج نمی نیروی کار خود را تعدیل نمی

 وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهِش نرخ بیکاری نخواهیم بود."  به
نیاز از هرگونه تـوضـیـح و تـفـسـیـری اسـت، و  گیری، بی این سخنان و موضع

را آشـکـار  -ویژه درزمینٔه خروج از رکود به -حال، عیاِر واقعِی ادعاهای دولت درعین
 ١۵پول از  المللی بین هایی از گزارِش صندوق مهر، با انتشار بخش کند. خبرگزاری می

اسالمی، خاطرنشان ساخته بود: "رشد اقتصادی ایـران...  اقتصاِد جمهوری  شاخِص 
ناخالص دولـت ایـران در  بینی شده است بدهی درصد بوده است. پیش ١٫٩منفِی 

 ١٠٢هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قـبـل  ١٢٠سال جاری به 
درصـد رشـد داشـتـه  ١١٫٣هزار میلیارد تومان گزارش شده است... وارداِت ایران 

 است."
طـوِررسـمـی  اسالمی به مرکزی جمهوری ها، مدیرکل اقتصادی بانک عالوه بر این

اعالم کرد که، رشد ساالنٔه نقدینگی سه برابر شده است. ایـن مـقـاِم مسـئـول، بـا 
میلیارد تومـان در پـایـان  ٧٠٠هزار و  ۶۴٠تأکید، یادآوری کرد: "حجم نقدینگی به 

درصدی یافـتـه  ٣٠) رسید، که نسبت به ماِه مشابِه ساِل قبل، رشد ١٣٩٣مردادماه (
ناپذیر  تردید پیامدهای تورمی اجتناب [است]." ناگفته پیداست که رشِد نقدینگی، بی

 بهبود اقتصـادی کشـور و کـاهـِش تـورم  ٔبه دنبال دارد و با ادعاهای دولت درباره
 درتضاد است!

دهند که وضعیت اقـتـصـادی کشـور  ها، و نیز آمارهای رسمی، نشان می واقعیت
وخامت دارد، و درنتیجٔه این وضعیت اقتصادی، معیشِت مردم میهـن  همچنان رو به

رو خواهد  های جدی روبه ویژه طیف گستردٔه زحمتکشان، همچنان با دشواری ما، به
یـی  اند، و دولت هم برنامـه شان گرفته بود. گرانی، بیکاری، و فقر، جامعه را در چنگ

 مردمی برای حل معضل اقتصادی کشور ندارد!
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 همایش بزرگ حزب های کمونیست کارگری جهان در اکوادور:

فراخوان برای گسترش  وحدت جنبش 
 کمونیستی جهان در مبارزه برای 

 صلح و ترقی 

که موردحملٔه وحشیانه و خونین پلیس و ارتش قرار گرفتنـد  ١٩٢٢کارگر در سال 
دهی شده بود، شرکت کردند. در  و از سوی سندیکاهای کارگری اکوادور سازمان

وسـیـلـٔه نـیـروهـای  جو بـه عمومی، بیش از هزار کارگر مبارزه جریان آن اعتصاب
 ١۵کارگری اکوادور هـرسـالـه در روز  قتل رسیدند.جنبش انتظامی دستگیر و به

 کند. ای باشکوه برگزار می باختگان خود راهپیمایی یاد این جان نوامبر به
های کمونیست و کارگـری در ایـن  امسال با توجه به برگزاری همایش حزب  

کشور، درهماهنگی با فدراسیون سندیکاهای کارگـری اکـوادور، نـمـایـنـدگـان 
های مرکـزی  های شرکت کننده  در بین صفوف کارگران اکوادور در خیابان حزب

کارگری حمل شده بـود،  شهر و در همان مسیری که جسدهای قربانیان جنبش
کارگری  یاد قربانیان جنبش های گل را به راهپیایی کردند و از فراِز همان پل شاخه

 به امواج شتابان رودخانه سپردند.
ها  های کمونیست و کارگری جهان، در طول بحث شانزدهمین همایش  حزب

هـدِف  مندی را دربارٔه مبـارزه بـه های انجام شده در آن، تحلیل ارزش و سخنرانی
داری در مقطع کنونی مطرح کردند.  بسیاری از  برگزیدِن جایگزینی برای سرمایه

هـای  نمایندگان حاضر در همایش، ضرورِت موشکافی و مطالعٔه عمـیـق تـحـول
را بـرای  -بـهـا یـی گـران درمقام تجربـه -التین سیاسی در کشورهای آمریکای

سـوم، تـاکـیـد  ویژه در شرایط کشورهای جهان داری، به ساختار جایگزیِن سرمایه
هـا و  ، ترجمٔه برخی از این سـخـنـرانـی”مردم نامهٔ “های آیندٔه  ورزیدند. در شماره
ارائه شده از سوی حزب تودٔه ایران در همایش، منتشر خواهـد   فرازهایی از مطلب

 شد.

های کمونیست و کـارگـری،  المللِی ساالنٔه حزب بین شانزدهمین همایش
، “ گـوایـاکـیـل” نوامبر)، در شـهـر  ١۵تا  ١٣ماه ( آبان ٢۵تا  ٢٢در روزهای 

هـای  اکوادور، برگزار شد. دومین بار در دورٔه اخـیـر بـرگـزارِی هـمـایـش
های کمونیست و کارگری است که این نشـسـت مـهـم در  المللِی حزب بین

نـقـِش ” شود. موضوع محوری همـایـش امسـال  التین برگزار می آمریکای
های کمونیست و کارگری در مبارزه برضد امپریالـیـسـم و اسـتـثـمـاِر  حزب

حـاکـمـیـت  ها و جنگ است و به بـه آورندٔه بحران وجود که به -داری سرمایه
بـرای دفـاع از  -رسیدن نیروهای فاشیست و ارتجاعی منتهی مـی شـود

حقوق مردم و کارگران و در راِه رهـایـی اجـتـمـاعـی و مـلـی در مسـیـِر 
حزب کمونیست و کارگری جـهـان  ۴٨تعیین شده بود. شرکت  “ سوسیالیسم

ای بـغـرنـج و دشـوار  المللی کشور در این همایش، که در شرایط  بین ۴۴از 
های رزمجوِی طبقـه  برگزار شد، که اهمیِت مبارزٔه هماهنگ و متحِد گردان

دهـد.  کارگر برای صلح ، پیشرفت، و سوسیالیسم در جهـان را نشـان مـی
هـا و  دهی، تعییِن دستورکار، و برگزارِی این همـایـش در نشـسـت سازمان
هـای  های گروه کاری ِویژه در طول یک سال گذشته مـورد بـحـث مشورت

 .همه جانبه قرار گرفت
نمـایـنـدگـی از طـرف گـروه کـاری  دبیرکل حزب کمونیست اکوادور، به

های کمونیست و کـارگـری، از  المللی حزب های بین کنندٔه همایش تدارک
های بـرادر دعـوت  حزب تودٔه ایران برای شرکت در این جلسه رسمی حزب

های کمونیست و کارگـری جـهـان بـا  شانزدهمین همایش حزب .کرده بود
سخنرانی رفیق وینسون، دبیرکل حزب  کمونیست اکوادور، گشوده شد کـه 

جـمـهـور  هـای رئـیـس های سیاسی کشور، سـیـاسـت در آن به رونِد تحول
رافائل کوررا، که در سه انتخابات پیـروز شـده  -گرای کشور خواه و چپ ترقی

انـقـالب “ های مشخصه -در مسند قدرت بوده است ٢٠٠۶است، و از سال 
هـای  هـای اقـتـصـادی سـالـیـان اخـیـر، و چـالـش ، رفـورم“ شهروندان
کـرد. سـخـنـرانـان بـعـدی جـلـسـٔه  روی، اشاره می اجتماعی پیِش  سیاسی

عالی ادارٔه تدارک  افتتاحیه، وزیرخارجه اکوادور، و سخنران بعدی که مسئول
هـایشـان، مسـئـلـٔه  و برگزاری انتخابات این کشور اسـت، در سـخـنـرانـی

هـای مـتـحـد و  ها و جـبـهـه های روند تشکیل ائتالف ها و چالش بغرنجی
خویش در کشوری مانند اکوادور را  به چگونگِی پیدایِش ملتی واحد و مطمئن

گیرد، مـوردتـوجـه قـرار دادنـد. دولـت  های مختلف را دربر می که قومیت
خواه اکوادور، درهماهنگی با رهبرِی حزب کمونیست ایـن کشـور، از  ترقی

برگزارِی شانزدهمین همایش احزاب برادر حمایـت کـرد و در ارتـبـاط بـا 
وجود آوردِن شرایط ضرور برای موفقیت این گردهمایی و ازجمله تسهـیـل  به

کننده، صـمـیـمـانـه  های شرکت ویزای ورود به کشور برای نمایندگان حزب
هـای  روی شانزدهمین همایش حـزب ترین مسئلٔه پیِش  کرد. مهم  همکاری

های اخیر در جهان، رشِد گرایش تـجـاوزگـری  های ماه برادر، بررسِی تحول
های ویرانگر و اهمیِت ایفای نقش موثر از سـوی  امپریالیسم و خطِر جنگ

چالـش  گیرِی جایگزین در جهت به های کمونیست و کارگری در شکل حزب
 داری بود.    آمیِز بربریت سرمایه طلبیدِن موفقیت
هایشان و نـیـز در جـریـان  های کمونیست در سخنرانی نمایندگان حزب

های نشست، این حقیقت را که چالش عظیمی در پیِش روی طـبـقـه  بحث
کارگر و احزاب و ساختارهای آن در مسـیـِر مـبـارزه بـا امـپـریـالـیـسـم، 

شدگِی زحمتکشان وجـود  حاشیه رانده داری، نژادپرستی، جنگ، و به سرمایه
دارد را موردتاکید قرار دادند. آنان به این مسئله اذعان کردند که در تـاریـخ 

حال انسانی که در آن، بـر  گاه نیاز به جهانی متفاوت و درعین معاصر  هیچ
های سوسیالیستی که نیـازهـای اجـتـمـاعـی را بـرتـر از سـود  پایٔه ارزش
  .تر نبوده است نشاند، از این زمان عاجل های خصوصی می سرمایه

هـای کـمـونـیـسـت و  در روز پایانی برگزارِی شانزدهمین همایش حـزب
کارگری، نمایندگان همچنین در مراسم بـرگـزارِی راهـپـیـمـایـِی بـاشـکـوِه 

هـزار ٢عـمـومـی  همبستگی که به مناسبت نود و دومین سالگرد اعتصـاب

ادامه  هيئت نمايندگي حزب ...

ای که به اصِل توزیع مجدد درآمد در سراسر بریتانیا بر اسـاس  "فدرالیسِم مترقی"
و پایٔه نیاز اجتماعی متکی است، و همچنین در دفاع از برپایِی دولتی فـدرال بـا 

هـای بـزرگ در سـطـح  چالش طلبیدِن قدرِت کمپـانـی اختیارهای الزم برای به
هـمـزمـان،  طـورِ  تصویب رسانید. کنگره بـه ای را به بریتانیا، جایگزینی پیشنهادی

های تازه و امکاِن استقـراض  خواستار شد تا از طریق  انتقال قدرِت تعییِن مالیات
های انگلستان، بـا "بـحـران  های محلی، به اسکاتلند و ویلز و به منطقه به دولت

های محـلـی حـِق قـانـونـِی  دموکراسی" مقابله شود. این چنین قوانینی به دولت
هـای بـزرگ از  تر، درکنترل درآوردِن سرمایه عمومی، و از آن مهم توسعٔه خدمات

های تولید را خواهد داد.  عمومی در عرضٔه خدمات و عرصه ِطریق توسعٔه مالکیت
های کنگره گفـت: هـدِف  گیری از بحث رابرت گریفیث، دبیرکِل حزب، در نتیجه

این بحث مطرح  کردن خواسِت سوسیالیستِی "دموکراسِی اقتـصـادی" درحـکـم 
 ای در دوران ما است. مسئله اصلی و مرکزی برای خودمختاری ملی و منطقه

های آن افزایش بیست درصدِی  های کنگره، که ازجمله تصمیم در پایان بحث
های رهبری حزب از طـریـق رأی  اجرائی بود، انتخاب ارگان عدٔه اعضای کمیتهٔ 

یی از کادرهای جوان حزب و ازجمله دبـیـرکـل  مخفی انجام گرفت. انتخاب عده
اجـرایـی جـدیـد، نشـانـٔه عـزم جـدی  عضویِت کمیـتـهٔ  جوانان حزب  به سازمان

گرایی در حزب اسـت. کـمـیـتـه اجـرایـی در  های انگلیسی به جوان کمونیست
سیاسی حزب را انتخاب خواهـنـد کـرد. کـار  اش، اعضای هیئت نخستین جلسه

 پایان رسید.     کنگره با اجرای سرود انترناسیونال به
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زیستِن  ها ایرانی، و به ادامٔه بیکاری میلیون شدِن درٔه میان فقر و ثروت،
ها میلیون شهروند میهن ما زیر خط فقر منجر خواهد شد. ادامٔه جـو  ده

نگاران، وبالگ نـویسـان، و فـعـاالن  خفقان و تشدید فشار بر روزنامه
های کشور هـمـچـنـان از زنـدانـیـان  مدنی، درحالی که زندان جنبش

سـبـز تـا  سیاسی و عقیدتی پر است، و نیز ادامٔه حصِر رهبران جنـبـش
شـده   های داد آنان، نیز نشانگِر این واقعیت است که قول“  توبه کردن” 

در زمینٔه احترام به حقوق شهروندان نیز مدعیات پوچی اسـت کـه بـه 
 ها امیدی نباید بست.   تحقق آن

کمیتٔه مرکزی حزب مـا، در نشـسـِت اخـیـرش، ضـمـن بـررسـی 
، و  ٨٨کودتای خشن و خونین انتخاباتی سال  رویدادهای دهٔه اخیر،

هـای  ، و درمـجـمـوع،  شـیـوه ٩٢همچنین مهندسِی انتخابات سال 
کـار  شـان بـه حکـومـت  گوناگونی که حاکمان کنونی برای ادامٔه حیات

و  ٨٨رونـد کـودتـای انـتـخـابـاتـی  اند، بار دیگر تأکید کرد که: گرفته
، نمونٔه روشنی از عملکـرد بـغـرنـج و ٩٢شدٔه سال  انتخابات مهندسی

زمـان  تـر کـردِن مـدت  شدٔه مرتجعان حاکم برای طوالنی ریزی برنامه
است. از سرکوب خشن و خـونـیـن مـردم جـان “  نظام اسالمی” ادامٔه 

تا مهندسِی افکارعمومی برای پذیرِش دولت  ٨٨رسیده  در خرداد  لب به
اند با هدفی واحد، و آن  هایی گمان ما برنامه ، همگی، به“ تدبیر و امید” 

هدف هم ادامٔه رژیم والیت فقیه است. حزب ما در دو دهـٔه گـذشـتـه 
همواره بر این اصل مهم تأکید کرده است که، بـدوِن سـازمـان دادِن 

های اجتماعِی آن، بدوِن برنامٔه سیاسِی واحد و  جنبش مردمی و گردان
ای کـه  مشترک برای طرِد رژیم والیت فقیه، و بدوِن فشار اجـتـمـاعـی

ادامٔه حکومت به شکل کنونی را برای حکومت کنندگان دشوار کـنـد، 
مـان  توان به تغییرهای اساسی، پایدار، و دموکراتـیـک در مـیـهـن نمی

 امیدوار بود. 
 

 کارگران و زحمتکشان شریف!
ای که هدف اصلی اش  های مخرب و ضدمردمی اقتصادی سیاست

هـای  در کنـار تـالش داران کشور بوده است، سرمایه تأمین منافع کالن
های مختلف رژیم والیت فقیه برای محدود کردن هـرچـه  پیگیر دولت

تدبیر ” که همچنان در دولت  -بیشتر حقوق شما کارگران و زحمتکشان
در مـجـمـوع، وضـعـیـت  -حسن روحانی ادامه پیدا کرده است“ و امیدِ 

بسیار دشواری را برای شما ایجاد کـرده اسـت. فـقـر و مـحـرومـیـت 
عدم دریافت حقوق برای مدت طوالنی، تحمیل قـراردادهـای  گسترده،

دلیِل ورشکستگِی بخش  به  -موِج فزایندٔه بیکاری  موقت و سفیدامضا،
هـا،  در کناِر آن و  -های صنعتی کشور ای از تولید داخلی و بخش عمده

تالش برای تغییر قانون کار و بازپس گرفتِن حقوق کارگرِی منـدرج در 
های مهم کار و پیکار فعاالن کارگری و نـیـروهـای  آن، از جمله عرصه

 های اخیر بوده است. مترقی در سال
طبقه کارگر ایران و فعاالن کارگری، در دهـٔه اخـیـر، هـمـواره زیـر 

انـد.  فشارهای شدید و پیگرِد مداوم نیروهای امنیتی رژیم قرار داشـتـه

رسمیت نشناخـتـِن  وسطایِی رژیم، به های قرون آزار و شکنجٔه فعاالن کارگری در زندان
هـای  شان، و سرکوب خشن اعتـراض های صنفی حقوق کارگران برای تشکیل سازمان

یافتٔه طبقٔه کارگر ایـران  کارگری، حساسیِت شدید سران ارتجاع نسبت به مبارزٔه سازمان
و نقِش قاطع و  ۵٧شان از انقالب بهمن  دهد. سراِن ارتجاع، بر پایٔه تجربه را نشان می

دانند که اگر  پیروزی رساندِن انقالب، خوب می کنندٔه کارگران و زحمتکشان در به تعیین
هـا بـر  عمومِی اعتراضی تـوده یابندٔه کارگری با جنبش های پراکنده و گسترش اعتراض

ضد ادامٔه حاکمیت استبداد در میهن ما  گره بخورد، آن وقت اسـت کـه خـطـرهـای 
 وجود آیند. توانند بر سر راه ادامٔه حیاِت رژیم استبدادی به ای می جدی
 

 کارگران و زحمتکشان آگاه!
 به
ً
هـای  مناسـبـت در بیش از سه دهٔه گذشته، درحالی که سران گوناگون رژیم دائما

گوناگون در ستایش از کارگران و نقش اساسی آنان در حرکت چرخ تولیدی و اقتصادِی 
را “ کـاخ نشـیـنـان” در مقابل  “ کوخ نشینان” اند و دفاع از حقوِق  کشور داد سخن داده

“ کاخ نشـیـنـاِن ” های دردناِک جامعه ما حاکی از آنست که  اند، ولی واقعیت مدعی شده
اند  که در پی چپاول منابع مـلـی  که همان سران  رژیم والیت فقیه -کنونی در میهن ما

یی برای دفاع از  ترین اراده تنها کوچک نه -اند ای دست یافته های افسانه کشور به ثروت
شـان، بـا  حقوِق محرومان جامعه ما در آنان وجود ندارد، بلکه بر پایٔه منافع طـبـقـاتـی

ناپذیر دارند. تجـربـٔه  حقوق و منافِع کارگران و زحمتکشان میهن ما تضاِد آشکار و آشتی
های اخیر نشان داده است که تنها راه برای تحقِق حقوق کارگران و زحمتـکـشـان  دهه

خصوص تالش برای پیونـد زدِن  میهن ما، مبارزٔه مشترِک همٔه نیروهای اجتماعی و به
 یکدیگر است. های پراکنده و گسترش یابنده کارگران در سراسر کشور به مبارزه

 
 زنان شجاع و مبارز!

های اخـیـر شـاهـد نـقـش  دهه
کـنـنـدٔه شـمـا در  تاریخی و تعیـیـن

عرصٔه مبارزٔه سیاسی کشـور بـرای 
طرِد استـبـداد و پـیـکـار بـر ضـد 

وســطــایــی و  هــای قــرون انــدیشــه
ضدانسانِی حاکماِن کـنـونـی بـوده 

ستیـزی و  است. در کشوری که زن
تـریـن حـقـوِق  پایمال کردِن ابتدائی

انسانِی بیش از نـیـمـی از جـامـعـه 
سیاسِت رسمِی حاکمان آن اسـت، 
پـیــکــار دالورانــٔه شـمــا، بـا هــمــٔه 

های خشن و خـونـیـن  گری سرکوب
برضدتان، تـحـسـیـن جـهـانـی را 
برانگیخته اسـت، و بـه خـاری در 
چشم مرتجعان حاکم تبـدیـل شـده 

 است.  
بخش مهمی از زنان جامعه ما با امید به  بهبود وضعیِت شان در جامعه، در انتخابات 

پیـروزی رسـانـدِن او و  ، شرکت کردند و نقش مهمی در به٩٢ریاست جمهوری خرداد 
تـنـهـا  ایفا نمودند. رویدادهای شش ماه گذشته نـه“  تدبیر و امید” روی کار آمدن دولت 

هـای کـالن  همراه ندارد، بلکه سیـاسـت شده به های داده از عملی شدِن قول  یی نشانه
اعالم شده از سوی دفتر رهبر رژیم دربارٔه کنترِل جمعیت، خشونِت گسـتـرده بـر ضـد 

و هـمـچـنـیـن  “ نهی از مـنـکـر” حجابی و بدحجابی و  زنان کشور زیر شعار مبارزه با بی
اسالمِی مزدوراِن ارتجاع، برای خانه نشـیـن کـردن زنـان  های مجلس شورای تالش

میهن ما و حذف آنها از عرصه تولید اقتصادی و همچنین عملکرد دستگاه قضـایـی و 
کند که رونِد گذشته هـمـچـنـان و بـا  امنیتی کشور از این واقعیِت دردناک حکایت می

زنـان در  شدت در همان بستر ادامه خواهد یافت. دستگیری و آزاِر فـعـاالن جـنـبـش
زنـان کشـور اسـت،  گیر کردِن جنبش های اخیر، که هدف از آن هراساندن و زمین ماه

هایی است که سرکوب کـامـِل جـنـبـش زنـان  ناپذیر از مجموعٔه سیاست بخِش جدایی
 مان آماج آن است. میهن

گاهی از نقش عمده ای کـه زنـان، جـوانـان، و دانشـجـویـان کشـور در  رژیم با آ
ایفا کردنـد، خـواهـان  ٨٨های گستردٔه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی سال  اعتراض
گیری از جنبش رزمندٔه زنـان مـیـهـن  انتقام

  7ادامه  در صفحه ماست. سخنان متحجرانی همچون جنـتـی، 
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فقیـه رژیـم دربـارٔه نـقـش و  هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، و ولی
ای در زمینٔه  گونه خوشبینی ، جای هیچ“ جامعٔه اسالمی” جایگاه زنان در 

گذارد. مبارزه  جهان باقی نمی“ نظام نمونٔه اسالمِی ”تأمیِن حقوق زنان در 
های طالبانی و داعشِی رایج بین سردمداران رژیـم دربـارٔه  بر ضد اندیشه

طلب  حقوق زنان  به همراهی و همکارِی همٔه نیروهای مترقی و اصالح
یی است که هـیـچ درنـگـی در آن  میهن ما نیازمند است، و این وظیفه

 پذیرفتنی نیست.
 

 جوانان و دانشجویان آگاه و مبارز!
مـردمـی بـوده  های رزمندٔه جنبش دانشجویِی کشور، از گردان جنبش

های اخیر همواره در صف نـخـسـت پـیـکـار بـر ضـد  است که در سال
باخته  ها جان مستبداِن حاکم به میدان آمده است، جنبش دانشجویی ده

های رژیـم درمـعـرِض آزار و  دارد و صدها فعاِل آن همچنان در زندان
اند.  از یورش خونین مزدوران ارتـجـاع  فقیه شکنجٔه گزمگان رژیم والیت

دانشجویی، که بـا  و کشتار شماری از فعاالن جنبش ١٣٧٨تیرماه  ١٨در 
فــــریــــادهــــای 
ســــرکــــوب و 
منکـوب کـنـیـد 
رهبر رژیـم آغـاز 
شــد گــرفــتــه تــا 
نقِش تـحـسـیـن 
برانـگـیـزتـان در 
ــد  ــاع از رون دف
اصـــالحـــات و 
تــــــبــــــدیــــــل 

ــاه ــگ ــای  دانش ه
کشور به سـنـگـر 
مهمی در نـبـرد 
بــرای اســتــقــرار 

تـان در امـواج خـروشـاِن  ساالری (دمکراسی) و  پیکـار دلـیـرانـه مردم
رژیـم،  ٨٨های عظیم مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی سـال  اعتراض

دانشجویی کشـور  آذر در جنبش ١۶های پرافتخار  همگی، از ادامٔه سنت
ناپذیر به مبارزه برای رهایی کشور از زنجیرهای اسـتـبـداد،  و اعتقاِد خلل

 نشان دارند.
نـیـروهـای ” های امنیـتـی رژیـم بـا اعـزام  های اخیر ارگان در سال
های کشور، استقرار دایمی نیروهای انتـظـامـی در  به دانشگاه “ بسیجی

های سپاه و دیگر  ها به پادگان مراکز دانشگاهی، و تبدیل کردِن دانشگاه
دانشجویـی  اند تا اجازه ندهند جنبش مزدوران مسلح ارتجاع، تالش کرده

 کشور دوباره سر بلند کند.
دانشجویی کشور،  از همان نخستین  ستیز و دشمنی ارتجاع با جنبش

هـای  های پس از پیروزی انقالب آشکار بوده است. سرکوب تشکل سال
های کشور از اسـتـادان  مستقل دانشجویی، پاکسازِی گستردٔه دانشگاه

هـای  بنـدِی تشـکـل ، سرهم“ انقالب فرهنگی” مترقی و مردمی، برپایِی 
ها که به مرکز نویی بـرای  رژیم و سپس سرکوب همین تشکل وابسته به 

وسطایی رژیم تبدیل شده بودند، همـگـی  های قرون اعتراض به سیاست
فـقـیـه بـر  سالٔه اخیر تهاجم رژیم والیت هایی از تاریخ بیش از سی بخش

 دانشجویی کشور است. ضد دانشگاه، دانشگاهیان، و جنبش
هـای خشـن  با وجود هـمـه سـرکـوب  های کشور، امروز نیز دانشگاه

پا خاستن و  نیروهای انتظامی رژیم، همچون آتِش زیر خاکستر آمادٔه به 
فقیه است. این نیروی توانمـنـد و گـردان  به چالش طلبیدِن رژیم والیت

های رزمندٔه جـنـبـش مـردمـی  رزمندٔه اجتماعی را در کنار دیگر گردان
های واحد مبارزاتی و در  ای روشن، با خواست ریزی مان، با برنامه میهن

کنار طبقٔه کارگر و زحمتکشان باید آمـادٔه مـبـارزه عـمـومـی بـا رژیـم 

 فقیه کرد. والیت
 

 خواه، و میهن دوست! نیروهای آزادی
ایران به همه مبارزان راه آزادی و نیروهایـی کـه   نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودهٔ 

در راه طرِد استبداد و استقراِر حاکمیت مردمی در میهن ما پیکار مـی کـنـنـد، درود 
فرستد و بار دیگر آمادگی خود برای کار مشترک و رسیدن به بـرنـامـٔه حـداقـلـی  می

 دارد.  بار کنونی را اعالم می منظوِر نجات میهن از وضعیت اسف مبارزاتی به
 

 دوستان گرامی!
آمده در دهـه اخـیـر، خـواسـِت  های محدود پیش اکثِر مردم کشور ما در فرصت

وسطایی  ناپذیرشان برای تغییر وضعیت کنونی و گذر از حاکمیتی مستبِد و قرون انکار
هـا و  انـد و بـا وجـود هـمـٔه سـرکـوب ساالر اعالم کرده به استقراِر حاکمیتی مردم

اسالمی، این  امنیتِی حکومت جمهوری های سران ارتجاع و نیروهای انتطامی ارعاب
خواست همچنان خواسِت اکثریت قاطع جامعه ماست. نشسِت کمیتٔه مرکزی حـزب 

انـداِز  اش از شرایط کشور به این نتیجٔه مـهـم رسـیـد کـه: در چشـم ما، در ارزیابی
خـواه کشـور، از  های آتِی کشور، در صورتی که نیـروهـای مـتـرقـی و آزادی تحول

هـای  نیروهای مدافع اصالحات گرفته تا نیروهای چپ و نمایندگان سیـاسـی خـلـق
چالش طلبیدن  ای برای به دهِی مبارزٔه مشترک و منسجِم اجتماعی ایران، در سازمان

خاطِر ادامه یافتِن اوضاع نابسامان کنونی و اسـتـبـداِد حـاکـم مـوفـق  جدِی رژیم به
ای در برنامـه  بدون انجاِم هیچ تغییر اساسی -نشوند، حکومت، با عوض کردِن چهره

 استبدادی و شیؤه حکومت
ً
همچنان به حیات خود ادامه خـواهـد  -اش مدارِی عمیقا

ای  اجتماعـی های سیاسی یا شخصیت از این یا آن دولت و“  همه جانبه” داد. حمایِت 
اش همین وضع دهشتناکی است کـه  فقیه باور ندارند، نتیجه که به طرِد رژیم والیت

مردمی، بـیـش از هـرچـیـز  جنبشاند.  رو بوده مردم ما در دو دهٔه گذشته با آن رو به
دیگر، به تشریک مساعی و فعالیِت مؤثر برای هماهنـگـی و نـزدیـکـِی نـیـروهـا و 

خواه، مترقی، انقالبی، و ملی، که همگی به سرنـوشـت مـیـهـن و  های آزادی حزب
 اندیشند و درعمل به آن پایبندند، نیازمند است.  سربلندِی آن می

های خود را در این راه به کار خواهیم بست تـا  ما صمیمانه امیدواریم و همه تالش
های  گرایی، با احترام به اندیشه دور از فرقه های تاریخی، به داوری دور از پیش بتوان به

خـواه و  متفاوت، در راه رسیدن به تفاهم در میان طیف گسـتـردٔه نـیـروهـای آزادی
چـنـدان  یـی نـه مان را دو چندان کنیم، با این امید که در آینده مردمی میهن کوشش

خـواه و ضـد اسـتـبـداد و ضـد رژیـم  دوستاِن آزادی دور، جبهٔه بزرِگ همٔه میهن
 دیکتاتوری حاکم، بتواند حکومت ضد مردمی حاکم را به چالشی جدی بکشاند.

 
باختگـاِن راه آزادی، اسـتـقـالل، و  درود به خاطرٔه تابناِک همٔه جان

 عدالت اجتماعی میهن!
هـای  درود به همٔه زندانیاِن سیاسی و زندانیان عقیدتی که در زنـدان

 رزمند! رژیم برای آزادی می
فقـیـه، بـرای اسـتـقـراِر  دست در دسِت هم، در راه طرِد رژیم والیت

 آزادی، استقالِل و عدالت اجتماعی!
 

 ایران نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودهٔ 
 ١٣٩٣آبان ماه 
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 همان شدت ادامه خواهند یافت.   
ای  اگرچه نظرهای ابرازشده پس از پایان این ُدور از مـذاکـرات هسـتـه

ایران اشاره دارند، اما واقعـیـت “  ای برنامٔه هسته” ها بر سر  هنوز به اختالف
های آمریکا از ایران برای ایفاِی نقـش  و برخی اطالعات موجود از خواست

پـایـٔه  هـای بـی ها و اتهـام کنند. برخالِف گزافه گویی در منطقه حکایت می
راستی در  طلِب دست نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و نیز نیروهای جنگ

اند کـه ایـران  ها پیش اعالم کرده المللی مدت آمریکا، نهادهای ناظر بین
انـگـیـز  بـر اتمی است. تـوجـه درحال حاضر فاقِد ظرفیت و تواِن تولید سالح

ــازرســِی  ــرای ب ــو، فضــاِی عــمــل ب ــذاکــرات ژن ــعــد از م ــکــه، ب آن
اتمی از صنعت اتمی کشورمان بسیار وسـیـع و در  انرژی المللی بین آژانس

هــای  مــجــمــوع، گــزارش نــوِع خــود بســیــار ویــژه اســت. در
اِی کشـور  اند که تاسسیات هسـتـه اتمی نشان داده انرژی المللی بین آژانس

دارای گرایش نظامی نیستند. روشـن اسـت کـه ایـران کشـوری اسـت 
غـایـت  اِی آن هنوز  بـه مانده با اقتصادی ورشکسته و صنعِت هسته عقب

سـهـولـت   وابسته به خارج [مخصوصا روسیه] است، و اینکه رژیم والیی به
 ٩٠شده تا حد  صورِت مستقل و در نهان بتواند حجم الزم اورانیوم غنی و به

درصد برای یک بمب اتمی را تولید کند، باوِر آن در شرایط کنـونـی دشـوار 
نماید. بنابراین، نگرانِی "جامعٔه جهانی" در مورد خطِر قـدرت نـظـامـی  می

ها  گویی اتمی ایران جز اهرِم فشاری تبلیغاتی بر کشور ما که برآمده از گزافه
زاِی سراِن سپاه و دیـگـر سـران رژیـم  های ماجراجویانه و تنش و گفتمان

تواند باشد. روشن است که از نـقـطـه نـظـر  ایران است، چیز دیگری نمی
ای  وجـه ضـرورِت حـیـاتـی هیچ ای به مصالح کشور ما، تولیِد انرژی هسته
غیر از منابع وسیع نفت و گـاز، دارای  راهبردی و  ملی نیست، زیرا ایران به

منابع متنوع انرژی است. اگر بپذیریم که تولید سالح اتـمـی در شـرایـط 
شـده  ای این چنین حساس برای رژیم والیی موضوعی منـتـفـی المللی بین

گیرِی منطقی این است کـه مـانـورهـای دسـتـگـاِه  است، بنابراین، نتیجه
هـای  ای  بر مسئلـه خصوص  تاکیدهای خامنه دیپلماسِی رژیم والیی، و به

هـای واهـِی  ها به مسئلـه ای مانند تعداد سانتریفیوژها و ربط دادن آن فنی
سـازی،  مدت مثل حجِم غنی های اقتصادی طوالنی غیرضرور برای برنامه

سـالـٔه اخـیـر و عـقـب  ۵های  جز  کشیدِن پردٔه دودی جلو روند مذاکره
مـنـظـوِر  های دیـگـر بـه های گذشته و مسئله های عمده از موضع نشینی

 ها از نگاِه افکار عمومی میهن ما چیز دیگری نیستند.  پنهان داشتن آن
های مـالـی ادارٔه  وسیله تحریم با اسارت درآمدِن اقتصادملی کشور ما به

فقیه بیش از دوسال است که در این مسیـر  دارِی آمریکا، رژیم والیت خزانه
یک طرفٔه تعامل (بده بستان) با آمریکا وارد شده است، و بـرای تضـمـیـِن 

انـتـهـا، چـارٔه  "تداوِم نظام"، جز ادامه دادن به حرکت در این مسیر تـا بـه
ای، در مـذاکـرات  گرانـٔه خـامـنـه دیگری ندارد. برخالِف ادعاهای خدعه

حـراج  پرده، حق حاکمیت ملی و منافع راهبردِی کشور ما به اِی پشت هسته
هـای اخـیـرش  هـای مـاه حزب تودٔه ایران، در تحلیل  گذاشته شده است.

های قـدرتـمـنـد  نشان داده  است  که دولت اوباما، در هماهنگی با محفل
هـای  وسیله تحـریـم حاکم در آمریکا، حاضر نیست  فشار شدیدی  را که به

داری آمریکا بر اقتصادملی ایران وارد آمـده  شده از سوی خزانه مالِی اعمال
شکلی اساسی کاهش دهد، مگـر ایـنـکـه بـتـوانـد  سهولت و یا به است به

ای را کسب کند. ما معتقدیم کـه،   امتیازهای مشخِص سیاسی و اقتصادی
وجـود  شدٔه دولت آمریکا و متحدانش، به هدِف اساسِی این سیاست حساب

اسالمـی بـه  ای جمهوری آوردِن بستر الزم و کشاندِن نفوذ و قدرِت منطقه
طورِکامل  گیر کردِن آن به کارزاِر طرح "خاورمیانه جدیِد" دولت اوباما و جای

و  ”١عالوهٔ  به۵“اِی  روی، تمدید مذاکرات هسته در  این طرح است.  از این
میلیون دالر از دارایِی ملی مـیـهـن مـا بـا  ٧٠٠باِر ماهی  "بخشِش" خفت

آور نیست و متأسفانه این فراینِد بسـیـار  وجه تعجب هیچ موافقت آمریکا، به
دستیـابـِی ها ادامه خواهد داشت.  ملی کشور ما، مدت مخرب برای اقتصاد

ای و حـق  مشـروع کشـور مـا بـرای  آوری و صنعت هسته ایران به فن
، تهدیدی نظامی و  بالقوه نسبت به منافع آمریکا و متحدان آن  سازی غنی

ازجمله اسرائیل نیست، بلکه هر نوع تهدیِد بالقوه از جانِب رژیم والیـی در 
نظامی شیعٔه وفادار بـه  های شبه میانه، برآمده از نفوذ سیاسی و نیروی خاور

فقیه  در منطقه است.  برجسته شدن "دلواپسـی تـنـدروهـا"  دستگاه والیت
ای، نموِد  در مورد مذاکرات هسته “ تدبیر و امید” نسبت به دیپلماسِی دولت 

هـای  بیرونـِی کـنـش
درونــِی رژیــم والیــی 
بـــــرای مصـــــرف 
افکارعمومـی داخـل 

در این رابـطـه است!  
بــرای ایــنــکــه جــای 
تردیدی نباشد، عـلـی 
اکبر والیتی دوشنـبـه 

آذر مـاه از جـانـب  ٩
تیم مذاکراتی در چارچوبی که رهبری ترسیم کرده پیش مـی خامنه ای اعالم کرد: "

اند  با توجه به این که مقام معظم رهبری از مذاکرات و تمدید آن حمایت کرده رود.....
و سخنان ایشان فصل الخطاب برای ما است ما نیز از روند مـذاکـرات و ادامـه آن 

همگان باید بدانند که فرمایشات رهبر مـعـظـم انـقـالب فصـل " کنیم." حمایت می
الخطاب است و پس از اینکه ایشان فرمودند ما با مذاکره و ادامه آن موافقیم نـبـایـد 

 ".سخنی در جهت مخالفت با مذاکرات هسته ای گفته شود
آذرماِه او) مبنی بر اینکـه  ٣در این میان ادعای حسن روحانی (مصاحبه تلویزیونِی 

ای از آِن مـردم ایـران خـواهـد بـود"، بـرخـالِف  "پیروزی نهایی در مذاکرات هسته
های موجود است، زیرا مشخص است که نقطٔه نهایِی این مذاکرات و تقـابـِل  واقعیت

فقـیـه  های قدرت، سرانجام تثبیِت شرایط برای تداوِم دیکتاتوری والیت سنگین جناح
حـراج  و بر اساس توازِن نیروهای درون آن در تعامل با امپریـالـیـسـم از طـریـِق بـه

گذاشتن اقتصادملی کشور ما خواهد بود. ما ضمن آنکه خواهاِن تخفیـف تـنـش در 
حـال، مـعـتـقـدیـم کـه  منطقه و حِل مسایل از طریق مذاکرات هسـتـیـم، درعـیـن

ای را که در این مـذاکـرات دنـبـال  فقیه خواسِت اساسی کنندگان رژیم والیت مذاکره
فـقـیـه و  ملی میهن ما نیست، بلکه تأمیِن منافع درازمدِت رژیم والیت کنند منافع می

حـزب بر ایـن اسـاس،  اش است. ادامٔه حیاِت آن با توافق آمریکا و متحدان اروپایی
باید ضمن افشای این  دوست می تودٔه ایران معتقد است که، نیروهای مترقی و میهن

ای، در برابـر  بازی و ادعاهای دروغین سران رژیم پیرامون مذاکرات هسته شب خیمه
طوِرمـتـحـد   این فرایند که تحمیِل شرایط تداوِم دیکتاتورِی والیی بر کشور ماست، به

 مبارزه کنند.

ادامه  ادعاهاي توخالي پيروزي ...

ادامه  برآوردي تحليلي از جنبش اعتراضي...

ماه، نوشتند: "موضوع تفویض حق اخراج کارگران بـه  آبان ٢٩پایانِی این گردهمایی، 
 تشکل قانون ٢٧کارفرما در قالب حذِف مادٔه 

ً
های موجـود کـارگـری را در  کار دقیقا

 بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده" است. و نیز، هیئت
ً
رئیـسـه  واحدهای عمدتا

اصـطـالح  مجلس، ضمِن متهم کردِن تنها عضِو "کارگری" در بـه کارگری فراکسیون
کار" به "دریافت چند صد میلیون وجه نـقـد و  مناظرٔه تلویزیونی براِی "اصالِح قانوِن 

 ١٩در یـادداشـتـی،  -مـرتضـوی -کارت هدیه" از مدیرکِل سابِق تأمین اجتماعـی
کـار در مـیـان  ماه، نوشت: "آیا از میان اعضای خـبـره و مسـلـط بـه قـانـون آبان

کارگری فردی یافت نشد که حداقل ظاهر  اجتماعی و فراکسیون تخصصی کمیسیون
مـاه، رئـیـس  آبـان ٢٩مناظره موجه جـلـوه کـنـد." یـا بـنـا بـه گـزارِش ایـلـنـا، 

بهانٔه عدم دریافت حـقـوق  کار استان فارس از کارگران خواست "به اسالمی شوراهای
کار فـعـلـی بـا تصـویـب و تـأیـیـد  اقدام به تعطیلی کارخانه نکنند" و افزود: "قانون

وجود آیـد  رهبری اجرایی شده و اکنون هم اگر قرار است تغییری در آن به معظم مقام
 ۴دیگر، عدِم دریافِت حقوق بـه مـدِت  عبارت باید با اجازه و دستور ایشان باشد." به

مجلس، "بهانه"یی بـیـش نـیـسـت؛ و  کارگری رئیسه فراکسیون سال، از نظر هیئت
هـا  ای، یعنی عامِل اصلِی ویرانِی هزاران کارخانه و بیکارِی میلیون خامنه دستوِر علی

 کار، کافی خواهد بود. ماندٔه قانوِن  کارگر در اثر به خاک سپردِن باقی
کـار"  های رژیم برای آزادسازِی مزد و "اصالح قانـوِن  کارگران باید بدانند که تالش

های کلی رژیم براِی آزادسـازِی اقـتـصـاد بـر مـبـنـای  ناپذیِر سیاست بخِش جدایی
دستورهای نهادهای امپریالیستی و در راستاِی آماده کردِن شـرایـط بـرای حضـوِر 

که کـارگـِر بسـیـار ارزان، بـدوِن  ی”شرایط“های چندملیتی در ایران است،  شرکت
ای برای سـرمـایـٔه  ترین امنیِت شغلی و حقوِق سندیکایی، بهشِت سوداگری کوچک

آورد. کارگران باید از نتایِج عـمـلـکـرِد  وطنی و خارجی و دیکتاتورِی مطلق فراهم می
های اقتصادِی ویرانـگـِر  های زرِد کارگری در پیشبرِد سیاست شکنندٔه رهبراِن تشکل

گاه باشند.  رژیم و به تحلیل بردِن ظرفیِت مبارزاتی کارگران آ
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طـورِکـلـی جـریـان  آزادی و به تا کنون، رژیم حتی فعالیت نهضت  ۶٠دهٔه 
کرات و دفـعـات، اعضـای ایـن  مذهبی را هم تحمل نکرده است و به ملی

اند. همین هـفـتـه  جریان از جمله خوِد آقای توسلی به زندان انداخته شده
 ١١مذهبی، بـه  گذشته بود که خبر رسید ناصر هاشمی راد، از جریان ملی

سال زندان محکوم شده است. سؤال اصلی این است که: زندانـی شـدِن 
ها، و ازجمله خوِد آقـای تـوسـلـی، در  مذهبی آزادی، ملی اعضای نهضت

هـای  سبِب فعالیت دلیِل براندازی بوده است یا به های گذشته به طوِل سال
قـول از سـخـنـان ایشـان در  اصالح طلبانه؟ از این جهت مایلیم به نقل

 تـعـریـِف   ابتدای مقاله
ً
مان برگردیم و این سؤال را مطرح کنیم که: اصوال

“ بـرانـدازانـه” طلبانه و تفاوِت آن بـا تـفـکـِر  آقای توسلی از َمشِی اصالح
توان کرد کـه،  چیست؟ از فحوای سخنان آقای توسلی این برداشت را می

ای که معتقد بود که از شعارهای اصلـِی  هر حزب، گروه، یا جریان سیاسی
انقالب یعنی ضرورت تغییرهای اجتماعی، اقتصادی، و سـیـاسـی نـبـایـد 

فـقـیـه  عدول کرد، و یا اینکه بر این باور بود که در چارچوِب رژیـم والیـت
اصالحاِت بنیادین امکان پذیر نیست، برانداز است و سرکوِب آن مـانـعـی 

هـای  ندارد و موجه است، اما هر جریانی که معتـقـد اسـت بـا سـیـاسـت
نفـِع مـردم  توان تغییرهایی را در حاکمیت به زنی می گرایانه و چانه مماشات

طلب قلمداد کرد. این تمامی مطلبی است که از  وجود آورد را باید اصالح به
توان برداشت کرد. توسلی درحـالـی کـه در ایـن  سخنان آقای توسلی می

خصوص حزب تـودٔه ایـران، را مـورد  مصاحبه تمامی نیروهای مترقی، به
اش نـیـز  دهد، جالب اینکه به مقطعی از فعالیت سـیـاسـی حمله قرار می

شـود.  کردی به َمشِی مسلحانه هم دیـده مـی کند که در آن روی اشاره می
گـویـد: "تـوقـِف  کردش به این مشی، می محمد توسلی دربارٔه چرایِی روی

] دو عـامـل ١٣۴٠هـای  [سـال۴٠طلبی در ایراِن دهـٔه   گفتماِن اصالح
داشت: اول، حاکمیِت خشونت بر عرصٔه سیاسِت داخلی و دوم: تسـلـِط 

ویژه کشورهای جهان سوم.   گفتماِن مبارزٔه مسلحانه در عرصٔه جهانی و به
طلبی و زنـدانـی شـدن رهـبـران ایـن   بنابراین، با توقِف گفتمان اصالح

مانده باشد، مبارزٔه مسلحانـه  رسید باقی  نظر می حلی که به  گفتمان، تنها راه
، ۴٠بود." در اینجا باید پرسید که، با توجه به این برداشت از ایـراِن دهـٔه 

کردهای حاکماِن کنونی با دوران سـابـق چـه  وضعیت کنونِی ایران و روی
 تمامی فعاالن سیاسی بر این نظرند کـه اخـتـنـاق و 

ً
تفاوتی دارد؟  تقریبا

مراتب شدیدتر  انقالب به از حاضر نسبت به دوراِن پیش گری درحال سرکوب
گـویـِی  تنـاقـض تر است. اما با این وجود، توسلی در این راستا به و وحشیانه

ورزد کـه بـوی  هایی تـاکـیـد مـی شود و مرتب بر سیاست آشکار دچار می
 مماشات از آن بلند است.

کرات ضمن بردِن نام مهندس بازرگـان،  آقای توسلی در این مصاحبه به
دانـد.  کند و خود را پیرِو او مـی از شخصیت و منِش سیاسِی او ستایش می

برای موشکافی در این مورد، استناد به سخنان خوِد مـهـنـدس بـازرگـان 
که آقای توسلی مدعِی پیروی از بازرگان اسـت، امـا  دهد درحالی نشان می

یی مبنی بر اینکه درعمل هم پیرِو مهندس بـازرگـان بـوده  گونه نشانه هیچ
  شود. مهندس بازرگان پیش از درگـذشـتـش، بـا روزنـامـهٔ  باشد، دیده نمی

یی انجام داد که بازگویِی آن پاسـخـی  مصاحبه ”فرانکفورترروندشاو“آلمانِی 
کنندٔه محمد توسلی است. مهندس بازرگان در  شایسته به سخنان مشمئز

جواب به این سؤال که، فعالیت شما به چه صورتی است، گفت: "گـاه بـه 
دهد و این کِل فعالیت ماسـت.  گاه دفتر سیاسی نهضت تشکیل جلسه می

ها و نشریات ما  عمومی هست و نه به کتاب دیگر نه امکاِن برگزارِی مجمع
شود." مهندس بازرگان در جواب به این سوال نیز کـه  اجازٔه انتشار داده می
توان در ایران خارج از چارچوبی که رژیم تـعـیـیـن کـرده  "امروز چگونه می

گوید: "ابتدا باید بـگـویـم کـه در  فعالیِت سیاسی پرداخت"، می [است] به
همان چارچوِب مقرر هم خبری از آزادی نیست. ... کوچکترین اجـتـمـاِع 
افراد، حتی اعتصاِب کارگران و دانشجویان نیـز از تـرس ایـنـکـه مـبـادا 

شود." مهندس بـازرگـان دربـارٔه کشـتـار مـردم  گسترش یابد سرکوب می
انـد. امـا آمـار  قزوین، گفت: "آنها تعداد بسیار بسیار زیادی را اعدام کـرده

دست من نرسیده است." مهـنـدس بـازرگـان در بـخـشـی از  دقیقی در این باره به
گـویـد: "آقـای  کـنـد و مـی ای اشاره مـی های علی خامنه اش، به صحبت مصاحبه
شـرم هسـتـنـد کـه از یـکـسـو  ای بارها ِشکِوه کرده است که آنها چقدر بـی خامنه

دهند و از دیگر سو مدعِی نـبـوِد آزادی  حکومتیان را مورد انتقاد و اعتراض قرار می
کنیم که  شوند. پاسِخ ما به ایشان چنین بوده است. بله، ما گهگاه امکان پیدا می می

[به] ابراِز عقیده بپردازیم، تا اینجا حق با شماست. اما شما رابطٔه ما با مردم را قطـع 
های اپوزیسیون نیز همین گـونـه رفـتـار شـده  اید. ... با سایر احزاب و جنبش کرده

دانید؟  پذیر می است." مهندس بازرگان در جواب به این سؤال که: آیا رژیم را اصالح
یی از گرایِش رژیم به رفرم و اصـالحـات دیـده  با یادآورِی این نکته که تاکنون نشانه

یی که نمـایـنـدٔه  در دوره -نشده است، به مالقات خودش، احمد صباغیان، و یزدی
گوید: "هنگامی که ما از نبوِد آزادی  کند و می با رفسنجانی اشاره می -مجلس بودند

ِشکِوه کردیم، رفسنجانی حرف ما را قطع کرد و گفت که، شاه به مـا آزادی داد از 
کشور بیرونش کردیم، ما خودمان چنین خطایی را تکرار نخواهیم کرد." مـهـنـدس 

کنید یک تحوِل واقعی تنهـا  بازرگان همچنین در جواب به این سؤال که "آیا فکر می
پذیر است"، گفت: "بلـه، ولـی اگـر کسـی از مـن  در صورِت فروپاشِی رژیم امکان
داِر مسئولـیـت شـوم، قـبـول نـخـواهـم کـرد. ...  بخواهد که با رفتِن آقایان عهده

اند تا آلترناتیوی در برابرشان  حکومتیان برای تداوم بقاِی خود به هر کاری دست زده
هـا،  ها و غیرمذهبی، کمـونـیـسـت گراها اعم از مذهبی وجود نداشته باشد. آنها ملی

ای  گـونـه اند که بگذارند و بروند، بـه های دیگر را مجبور کرده مجاهدین و همه گروه
که اینک هیچ راِه حلی جز ادامٔه تسلط خودشان باقی نمانده است. اینها نفِس مردم 

 اند." خواهانه را در نطفه خفه کرده اند و هر تالِش آزادی را بریده
پـذیـر  یی مبنی بر اینکه این رژیـم اصـالح در سخنان مهندس بازرگان هیچ نشانه

صراحت از فـروپـاشـِی  شود. مهندس بازرگان در این مصاحبه به است، مشاهده نمی
صراحت به سـرکـوِب نـیـروهـای سـیـاسـی  میان آورده است و نیز به رژیم سخن به

کاراِن حاکم اشاره کرده است. تفسیرهای مهندس بازرگان و تحلیـِل  وسیلٔه جنایت به
ایشان از وضعیِت نیروهای سیاسی و حاکمیت، با ادعاهای پوِچ مـحـمـد تـوسـلـی 
درتضاِد آشکار قرار دارند. شایسته است که آقای توسلی این تضاد در سخـنـانـش را 

  که از طرفی خود را پیرِو مهندس بازرگان می
ً
داند و از طرف دیگر دیدگـاهـی کـامـال

 کند، توضیح دهد.  های مهندس بازرگان را بیان می متفاوت با دیدگاه
، نـمـایـنـدٔه ٧۶یاد می آورند که در جریان انتخابات سـال  آقای توسلی حتما به 

فقیه در برابر خشم و نارضایِی مردم شکست سنگینی را متحمل شد و  موردنظِر ولی
هایی کیفی و کمی یافت. در جریـاِن رویـداِد  دنباِل آن فضای سیاسِی ایران تحول به

کاراِن حاکم بـرای مـقـابـلـه بـا  های پرشماری از سوی جنایت ها، جنایت این تحول
ای ازجـمـلـٔه   های زنجـیـره اصالحات و خواسِت جنبش مردمی را شاهد بودیم. قتل

یـاد هـمـگـان  ها هـم بـه کاری ها بود. حمله به کوی دانشگاه و دیگر تبه این جنایت
های برانـداز بـودنـد؟ پـویـنـده و  هست. آیا داریوش و پروانه فروهر هم جزِو جریان

کردشـان  جز احقاق حقوق مردم را در عمل چیزی به مختاری و دانشجویان هم هیچ
 ۶٢تـا   ۵٧های  اسالمی به سال های جمهوری توان مشاهده کرد. تاریِخ جنایت نمی

ها از سوی رژیم حاکم را شاهدیـم.  شود. هم اکنون نیز بسیاری جنایت منحصر نمی
جمهوری حسن روحانی نـمـایشـگـِر نـزاِع  های سیاسی از هنگام آغاز ریاست تحول
های انگلی رژیم برای غارت منافع ملی ایران و استیصاِل رژیم در رویارویی بـا  جناح
اقتصادِی رژیم است. هـنـوز بسـیـاری از  بسِت سیاسی های اقتصادی و بن تحریم

برنـد،  سر می آلود  به فعاالن و نیروهای سیاسی ازجمله آقای توسلی در فضایی توهم
کار و غارتگر، لبٔه تـیـز  و در این راستا، عالوه بر حمایت و پشتیبانی از جناحی جنایت

طوِرعمـدی یـا سـهـوی و  شمشیرش را به سوی نیروهای مترقی گرفته است تا، به
همراه با تحریِف تاریخ، برای تفکری تبلیغ کند، که درنهایت، نقِش جنبش اجتماعی 

رنگ و خنثی سازد، تفکری درصدد است تا درعمل، مردم و میهـن  و حامیانش را کم
تن در دادن بـه خـواسـت مـردم  عنوان حاضر به هیچ ما را در چنگ نیروهایی که به

 نیستند، تنها باقی گذارند. 
فـقـیـه اصـالحـات  ایم که، در چارچوب رژیـم والیـت ما بارها و بارها اعالم کرده

ناپذیر است، و در این ارتباط شواهد مستدل و مستندی داریـم. بـایـد  بنیادین امکان
تنها نیستیم که بـه آن بـاور داریـم،  ناپذیری ما  اضافه کنیم که، درمورد این امکان

هایی از آن نقل شـد، آشـکـارا نشـان  مصاحبٔه مهندس بازرگان، که در باال قسمت
 دانست. دهد که حتی او هم چنین امکانی را محتمل نمی می

حزب توده ايران و ...  ادامه  محمد توسلي،
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 محمد توسلی، 
حزب تودٔه ایران، و 

 »تفکِر براندازانه«

، کـه ٩٢جمـهـوری در سـال شدٔه ریاست از هنگام انتخابات مهندسی
جمـهـوری نشـانـد، مـدت زمـان  گزینٔه حسن روحانی را بر مسنِد ریاست

گذرد. در طوِل این مدت، صحنٔه سـیـاسـی ایـران تـحـوالت  زیادی نمی
های گوناگون سیاسی،  متعددی را شاهد بوده است که دربرگیرندٔه مسئله
هـا، بـوده اسـت. امـا  اجتماعی، اقتصادی، زنان، دانشجویان، و جز این

خصوص در طـول مـدت [پـس از  ای که به یابنده پدیدٔه جدید و گسترش
ایـم، بـازگـویـِی تـاریـِخ  روی کار آمدن دولت روحانـی] شـاهـد آن بـوده

هـای  از جانب شخصیت -از ابتدای آن تا مقطع فعلی -اسالمی جمهوری
ها در چنـدیـن  طوِرعمده در غالب مصاحبه است. این بازگویی سیاسی و به

تنها اتفاقی نیـسـت،  نظر ما نه هایی با یکدیگر دارند که به موضوع اشتراک
ها این است که ایـن  جملٔه این اشتراک ریزی همراه است. از بلکه با برنامه

هـای  شوند کـه جـزِو جـریـان هایی برگزار می ها از سوی نشریه مصاحبه
هـا اسـت.  های آن ستیزی از دیگر اشتراک اند. چپ نزدیک به رفسنجانی

ها یا  اسالمی در این گونه مصاحبه بازگویِی تاریِخ سی وچند سالٔه جمهوری
اسـالمـی مـحـدود  ها، به چند ساِل نخسِت تـأسـیـس جـمـهـوری نوشته
هـای  کـوشـنـد کـه روش القاِی این تـوهـم مـی  گردند، و درنهایت، به می

های حـاکـم  ای که بنیان شیوه به -های اصالحی براندازانه مذموم و روش
تنها شیؤه صحیح مبارزه است. مصـاحـبـٔه  -نخورده باقی بگذارند را دست
، با محمد توسلی، ازجمـلـٔه ١٣٩٣ماه  آبان ٣، ١٠نامٔه "صدا"، شمارٔه  هفته

 ۶، “ عصـر ایـران“شـده اسـت. سـایـت  ریـزی های برنـامـه این بازگویی
مهر، نوشت: "شـمـارٔه نـخـسـت از  نقل از خبرگزاری ، به٩٣ماه  اردیبشت

با سردبیرِی محمد قوچانی درحالی امروز بر پـیـشـخـوان  “ صدا” نامٔه  هفته
نامه جداِی از نامـیـدِن خـود بـا  ها قرار گرفت که این هفته فروشی روزنامه

نامٔه اعتدالیون، در یادداشتی به قلم علی راعی، قائـم مـقـام  عنوان  هفته
سـال حضـور در   ١۵مدیر مسئول خود، اذعان داشته است که سـابـقـٔه 

فضای مطبوعات کشور را داراست و در ُدوِر جدید انتشارش حیـاتـی تـازه 
 دست آورده است."  به

هـای نـزدیـک بـه رفسـنـجـانـی، و  پیشینٔه محمد قوچانی، از مـهـره
کند، معروِف خاص و عـام اسـت و  اندازی و منتشر می هایی که راه نشریه

توضیح بیشتری نیاز ندارد. اما آن چیزی که این مصاحبه را، نسبت بـه  به
کند سخنان شخصیتی است که از اعضای  ها، برجسته می دیگر مصاحبه
آزادی بوده است و سابقٔه سـیـاسـِی مشـخـصـی دارد. ایـن  فعال نهضت

 نیز منتشر شد.  “جرس“ها و  ”مذهبی ملی“مصاحبه در سایت 
عنوان نخستین نـیـروی  آزادی به کننده با اشاره به اینکه "نهضت سؤال
  طلب پس از انقالب" بوده است، از توسـلـی مـی  اصالح

ً
پـرسـد: "اصـوال

های مختلف یک حزب یا جریان سیاسی قـائـل   توان بین نسل  چگونه می
با اشاره به اینکه این رویکرد "را باید در سوابـق  -به تمایز شد؟"، که توسلی

گوید: "بـطـور  درادامه می -اجتماعی این جریان واکاوی نمود" -فرهنگی
اجتماعِی بازرگان، سحابـی  -های فرهنگی  خالصه، وقتی بررسی فعالیت

بـیـنـیـم بـرخـالف   کـنـیـم، مـی  آغـاز مـی  ١٣٢٠و طالقانی را از شهریور 
الدین اسدآبادی، گفتمان آنها مبتنـی بـر تـحـول در عـرصـٔه   سیدجمال

های فرهنگی و اجتماعی جـامـعـه اسـت تـا   عمومی و اصالح زیرساخت
تحوالت در نفوس و شخصیت حقیقی آحاد جامعه شکل نگیرد؛ انـتـظـار 

اجتماعی تغییری بوجود آید، امکانپذیر نیسـت.  -اینکه در ساختار سیاسی
صـورِت تـدریـجـی و  آزادی اصالحـات را بـه در واقع، پیشگاماِن نهضت

 -گام و بـا رویـکـرِد فـرهـنـگـی  به  گام
همین  کردند، و به  اجتماعی تعریف می

] ١٣٢٠های  [سال ٢٠جهت، در دهٔه 
 کار فرهنگی

ً
اجتمـاعـی را در  -صرفا

پیش گرفتند." در بارٔه این قسـمـت از 
سخنان محمد تـوسـلـی حسـاسـیـت 
خاصی نداریم و همچون یک رویکـرد 

نگریم،  امـا یـادآورِی ایـن  به آن می
قسمت از سخنان توسلی از آن جهـت 
برای ما مـهـم اسـت کـه ایشـان در 

اش بـه  قسمتی دیـگـر از مصـاحـبـه
کـنـد کـه هـم  موردهایی اشـاره مـی

برانگیز  است و هم درارتـبـاط بـا  تامل
موضوع موردبحث ما قرار دارد. توسلی 
در قسـمـتـی دیـگـر از سـخـنـانـش 

در فضای سیاسی کشور حاکم بـود،   ۵٩و   ۵٨های   گوید: "گفتمانی که در سال می
 براندازی بود. منتهی، واژٔه بـرانـدازی را بـه

ً
 گفتمان رادیکال و عمال

ً
کـار  مشخصا

بردند. نیروهایی که آن زمان در جایگاه اپوزیسیون نظام قرار داشتـنـد، از واژٔه   نمی
کردند: حزب توده، مجاهدین خـلـق و  بجای براندازی استفاده می “ تداوم انقالب” 

بـردنـد؛ امـا فـکـر   کار مـی دیگر جریانات چپ در ادبیات سیاسی خود این واژه را به
اصلی را حزب توده مطرح کرده بود. آنها برپایه زیربناهای فکری مارکسـیـسـتـی و 

رویکردی ارتجاعی دارد؛ بنابراین، ما بـایـد   ۵٧چپ معتقد بودند که انقالب اسالمی 
انقالب را تداوم ببخشیم تا یک گفتمان انقالبی و متـرقـی جـایـگـزیـن آن شـود! 
بنابراین، گفتمان تداوم انقالب نوعی رویکرد براندازی با هدف تصاحب قدرت بـود. 
 چپ بود، گفتمان مهـنـدس بـازرگـان و 

ً
در مقابل چنین گفتمانی و فضایی که کال

نهضت آزادی ایران قرار داشت. در این گفتمان، انقالب اسـالمـی یـک انـقـالب 
کالسیک و در راستای مطالبات تاریخی ملت ایران و در تداوم انـقـالب مشـروطـه 

شد که بعد از پیروزی انقالب انحرافاتـی در اجـرای  شد. البته، تأکید می  تعریف می
این مطالبات تاریخی بوجود آمده است؛ اما خط مشی این بود که باید بایستـیـم، از 

های اولیه آن دفاع کنیم و با التزام و تأکید بر اصول قانون اساسـی   انقالب و آرمان
ویـژه اصـول   عنوان میثاق بین مردم و حاکمان، بر اجرای اصول مغفول آن بـه   به

ها و حقوق اساسی ملت، به صـورت   های سوم و پنجم در جهت تأمین آزادی فصل
 آمیز، پای بفشاریم."  مسالمت

گـذرد و  شش سـال مـی و تا کنون نزدیک به سی  ۵٧از انقالب شکوهمنِد سال 
تحلیل رویدادهـای  و اند. تجزیه شاهداِن عینِی این رویداِد مهم بوده  جمعیِت عظیمی

الحالی همچون محمد قوچانی  های معلوم ای که باِب طبِع چهره شیوه ها به آن سال
تـنـهـا  ای دارد نـه ای چندین دهـه باشد، برای شخصیتی که ادعاِی مبارزٔه سیاسی

آورد. ازجـمـلـه  وجـود مـی های بسیاری هم به کند، بلکه سؤال اعتباری کسب نمی
 ۶٠شـونـد؟ دهـٔه  ای به چه هدفی بـیـان مـی اینکه، چنین سخنان مشمئزکننده

ها در تاریخ معاصر ایران میهن ماسـت.  ترین دهه ] یکی از خونین١٣۶٠های  [سال
ما قصد نداریم رویدادهای این دهه را بازنویسی کنیم، چون اطالعات زیادی دربارٔه 

ناپذیـرنـد.  هایی که  در این دوران صورت گرفت، توصیف آن نشر یافته است. جنایت
ها قصِد براندازی داشتـنـد  متهم کردِن نیروهای سیاسی با این توجیه که همگی آن

پذیـر اسـت.  هاِی وحشیانٔه این نیروها نیز توجیه بدین معنا است که: سرکوب کردن
زماِن حضـور  توان دریافت. مدت بار نمی هیچ معنای دیگری از این سخنان فضاحت

و فعالیِت علنِی نیروهای سیاسی در جامعٔه ایران در آن تاریخ، بیش از دو سه سـال 
ای سـرکـوب  نحِو وحشیـانـه های سیاسی به طول نکشید. تمامی این نیروها و گروه
شان زندانی، شکنجه، و اعدام شدنـد. ایـن  شدند: شماِر زیادی از اعضا و هواداران

 شامِل حاِل نهضت سرکوب
ً
آزادی و اعضای آن هم گردید، و برخالِف نـظـِر  ها اتفاقا

خواهد این موضوع را وارونه جلوه بدهد، واقعیت چـیـز  نوعی می آقای توسلی، که به
 ۶٠گوید: "بعـد از خـرداد  دهد. توسلی در این مورد ازجمله می دیگری را نشان می

همه احزابی که با حاکمیت نبودند، تحت فشاِر موجود کرکرٔه خود را پایین کشیدند. 
هـای   فعالیت خود را ادامه داد و ایستاد و دغـدغـه  ۶٠تنها گروه سیاسی که در دهه 

اصالحی خود را مطرح کرد، نهضت آزادی ایران بود. الاقل، من گروه دیگری را به 
   9ادامه  در صفحه خاطر ندارم." الزم به توضیح است که، از 


